مقدمه
باسمه تعالی
تـــو ﺭﺍ
ﺩﻭســـت ﺩﺍﺭم…
ﭼه فـرﻕ مﻰ کند که ﭼــــرﺍ…؟
یـــا ﺍﺯ ﭼــــه ﻭﻗـت…!
یـا ﭼﻄـوﺭ شـد که…!
ﭼه فـــــرﻕ میﮑـند…؟!
ﻭﻗتﻰ …
تــو بـایـد بـــاﻭﺭ کنـﻰ،
کـه می کنـــﻰ…!
ﻭ
مــن نبـایـد فـرﺍمــــوﺵ کــنم،
کـه نمـﻰ کــــنم…!
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دنیاتم و دنیامی
باسمه تعالی
وایییییی ما مااااان مردم ای خدا ﭼی میشـــد م بچ ب په ول دارا یه ماشــین
لباسشویی داشتیم این لباسارو میشست
نیلو:کم غر بزن االن این کلبوم ننه مرده میاد میگه آب و ببند
_ وووف باشه بابا
کلبوم:آب و ببندین ول اجاررو درست حساب نمیدین یه سره هم آب و استفاد
میﮑنین تیاره ها
_زنیﮑه عین جن میمونه تا اسمش میاد ظاهر میشه
نیلو:باشه االن تموم میشه
ســاغر:بپه ها ســریو بشــورین کلی از ســبزی ها هنوز آماده نشــده شـ باید
تحویلشون بدیم
_باشه
بد از این که لباسارو شستیم کامال آویزون رفتیم سمت خونه
خونه که نه ﻗوطی کبریت البته خداروشﮑر که یه سقفی باال سرمون هست
سبزیارو اک کردیم و بسته بندی کردیم ﻗرار شد من برم تحویچ بدم
_بفرمایین خانوم مقدم اینم سبزیهاتون
خانوم مقدم:ﭼقد میشه؟
_ﻗابلتون و نداره ۱۵تومن

دنیاتم و دنیامی

خانوم مقدم:واااا چ خبره ﭼرا انقدر زیاد میگیرین
اینا دیگه کی ان ۱۵تومنم وله کمرمون شﮑست تا اینارو اک کردیم
_خانوم مقدم دیگه ۱۵تومنم ولیه
۱۰تومن داد بهم گفت:همینقدر بیشتر ندارم و رفت داخچ درو بست
اه باز این سره جلو دره
صابر:به به سالم دریا
_کیشمیشم دم دارم ،دریا خانوم
صابر :هو
بهش یه ﭼشم غره رفتمو رفتم تو سره روووو
نیلو:این سره ول ﭼی میگفت
_مگه اون ﭼیزی جز ﭼرت و رت میگه
ساغر:سبزیارو دادی
_آره بابا خسیس ۱۰تومن بیشتر نداد
نیلو:من موندم میخوایم سر برج ول اینو ﭼجوری بدیم
_غصه نخور جور میشه  ،شام ﭼی بخوریم گشنمه
در یخپال باز کردم دیدم بعلههه شپشا دارن تو یخپال شتک باالنس میزنن
عین گربه شرک داشتم با بغض یخپالو نگا میﮑردم خوب گشنمه
که نیلو و ساغر خندیدن
نیلو:اون جوری نﮑنا میام میخورمت
سرمو کج کردم و زل زدم بهش
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نیلو:خدا به داد شوهرت برسه موﻗعی که این شﮑلی می شی من میخوام درسته
ﻗورتت بدم چ برسه اون
_شوهره بیاد حاال دیگه بقیشو باهم صحبت میﮑنیم
ساغر:ای بی حیا
(دریا شوهر ندیده نیستااا فقط بپم یﮑم شوخه)
نیلو صداش و کلفت کرد
نیلو:خودم میخورمت جیگر
_اوووم من که از خدامه
ساغر:اووووق بس کنین حالت تهوع گرفتم باوا
نیلو:ﭼیه حسودیت شد توروهم میخورم
ساغر:عههه ﭼندشا
_نیلو جونم
نیلو:جانم
_من گشنمه
نیلو:بیا منو بخور
_عهههه نیلو گشنمه
ساغر:کارد بخوره شیﮑمت بلندشو نیلو بریم یه ﭼی بخریم تا دریا مارو نخورده
_بریم
رفتیم ســه تا فالفچ گرفتیم تا ﭼشــام به فالفچ و خورد تقریبا شــیرجه زدن روش
گشنمه خوب

دنیاتم و دنیامی
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ساغر:به خدا همش مال خودته
_ساغر من میگم تو یﮑم ﭼاق شدیا
ساغر:واﻗعا
_آره کم غذا بخور
ساغر بقیه فالفلشو گذاشت کنارش و بغ کرده نشست
یه لبخنده لید زدمو فالفچ و گرفتم دستم و گفتم
_اینو میبینید
ساغر و نیلو:آره
با ﭼندتا گاز خوردمش اونام مات و مبهوت نگام میﮑردن
_دیگه نمیبینید
بعد از خوردن فالفال رفتیم خونه تو جامون دراز کشیده بودیم
_عخیش سیر شدما
ســاغر:نه ترخدا میخوای گرســنه هم باش ســهم منو هم خوردی  ،تو ﭼرا ﭼاق
نمیشی هان
_حرص نزن من خدادادی مانﮑنم
نیلو :شاتاب شید دیگه
ماهم دیگه صدامون و بریدیم و ﭼیزی نگفتیم و کپمون و گذاشتیم
صبح با صدای حال بهم زنه این کلبوم بیدار شدیم
کلبوم:بلند شید بینم اینجا هتچ نیس تا لنگ ظهر میخوابید
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شــیﻄونه میگه برم دهنشــو بیارم ایین آخه به تو ﭼهههههه تو ولتو ســر ماه
میگیری بیریخت
بلند شدم برم دشویی که تو حیاط بود داشتم میرفتم که باز با ﻗیافه نحس صابر
روبه رو شدم
صابر:جوجو صبحا خواستنی تر میشی میدونستی
_گمشو بابا
صابر:ﭼیزی گفتی نشنیدم
_آره گفتم گمشوووو
صابر:بهتره زبونتو کوتاه کنی وگرنه خیلی بد میبینی
_هو حوصلتو ندارم خیلی حرف میزنی
صابر:باشه خانومی خودت خواستی
سره ﭼلغوز منو تهدید میﮑنه مبال میخواد ﭼه غلﻄی بﮑنه
ﭼند روزی از تهدید صــابر میگذشــت تو این مدت تو گوش ننش

زیاد

میﮑرد منو بپه ها هم با هزار جور دوندگی و بدبختی دا شتیم ول اجاره خونرو
جور میﮑردی
فردا ســر برج بود خالصــه ما این ول و جور کردیم رفتیم جلو در کلبوم تا ولو
بهش بدیم در حالی که داشت والرو میشمرد گفت
کلبوم :امروز تصویه حساب میﮑنم فردا خونرو خالی میﮑنید
_ﭼییییی!
کلبوم:همینی که شنیدی

دنیاتم و دنیامی
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نیلو  :آخه برای ﭼی
کلبوم:از اولم نباید به ســه تا دختر مجرد خونه میدادم خوبی هم به شــما گدا
گ شنه ها نیومده شما نمک نشنا سا میخوا ستین سره ساده منو با عشوه هاتون
خر کنین
این ﭼی میگه ما مات و مبهوت مونده بودیم اصــال زبونم نمیپرخید ﭼیزی
بگم
صابر سادست!
ما داریم اونو با عشوه هامون از راه بدر میﮑنیم!
اصال با عقچ جور در نمیاد
نیلو:ما تو یه روز آخه جا از کجا یدا کنیم یﮑم فرصت بده
_ﭼی ﭼیو فرصت بده من به گوربابام خندیدم اگه برای این صابر عشوه ریختم
کلبوم:دختره خیره ســر انﮑار میﮑنی  ،مشــﮑچ خودتونو یه ﻗبرســتونی واســه
خودتون یدا کنید داشــتیم با ﭼهره های توهم میرفتیم ســمت اتاق که با صــابر
روبه رو شدیم
تمام نفرتم و تو ﭼشام جمو کردم و بهش نگاه کردم
صابر:ترخدا اونجوری نگام نﮑن تر سیدم  ،تق صیر خودته اگه از اول باهام راه
میومدی اینجوری نمیشد
ساغر:دهنتو ببند عوضی
اخم وحشتناکی بهش کردیم و رفتیم داخچ خونه
ساغر:حاال ﭼیﮑار کنیم
_نمیدونم

wWw.Roman4u.iR

12

نیلو:آخه بدبختی سواد در ست ح سابی هم نداریم  ،یه دیپلم داریم که داره ته
کمد خاک میخوره
_باید بریم دنبال کار
ساغر:آخه چ کاری
_نمیدونم  ،کلفتی که جای خوابم بهمون بدن
نیلو که بغ کرده داشت نگاهمون میﮑرد گفت :
+شــما مبچ آبجیام میمونید از این به بعد مجبوریم راهمونو از هم جدا کنیم
ﭼون هر جا بخوایم بریم  ۳نفرو با هم ﻗبول نمیﮑنن باید از هم جدا بشــیم تا
هرکدوم گلیممون و از آب بﮑشیم بیرون
در حالی که تحت تاثیر حرفای نیلو بودم گفتم
_بپه ها خیلی دلم براتون تنگ میشه
نیلو:دریا نمیخوایم بریم بمیریم که همو بازم میبینیم
ساغر:جمو کنید این بندو بساتو بابا فعال که کار یدا نﮑردیم
_راس میگه بریم اصال ببینیم میتونیم کار یدا کنیم
رفتی از بقالی ســرکوﭼه روزنامه خریدیم شــروع کردیم زنگ زدن ارســال یه
نوکیا برای خودم خریده بودم تا ۷عصر فقط داشتیم زنگ میزدیم یا برای دست
به ســر کردنمون میگفتن بعدا خبر میدیم یا تحصــیالت نیاز بود دیگه داشــت
اشﮑم در میومد
_بپه ها من دیگه خسته شدم
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نیلو:این ساغر خوش شانس که همون اولش کار گیرش اومد حاال دریا نا امید
نشو به ﭼندتا دیگه هم زنگ بزن
_باشه
_الو
یه صدای خشن و گیرا یپید تو گوشی
+بله؟
_برای آگهیتون تماس گرفتم
+شــرایتش و که خودتون دیدید باید تمام وﻗت عوامر منو انجام بدید یعنی
ممﮑنه بعضی شبا دیر به خونه برین
(بزار حرف از دهنم در بیاد بعد تومار بگو واسه من)
هه هه خبر نداره میخوام برم خونش لنگر ب ندازم خونم ک جا بود  ،تصــمیم
گرفتم رو در رو راج این باهاش صحبت کنم .
_بله مشﮑلی ندارم
+فردا رو بیاین صحبت کنیم
_باشه لﻄفا ادرس دﻗیقو بهم بگین
 +بیاین به ()....
_باشه خیلی ممنون
+خدافظ
و صدای بوق ممتدد تو گوشی یجید
وا سره خشک یه خواهش میﮑنمی ﭼیزی بلد نیست بگه ایششش
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ساغر  :ﭼی شد کدوم بدبختی باید تحملت کنه
_جییییییییییییییییییییغ
نیلو:وا ﭼته دریا
_ﻗبولم کردن
دا شتم همون یﮑی دوتیﮑه از و سایلمو تو ﭼمدون میپپوندم که یﮑی از شت
ب*غ*لم کرد دیدم نیلوئه
_نیلووووو
نیلو :دلم خیلی برات تنگ میشه
_منم
برگشتم دیدم صدای فین فین
میاد آخی الهی ساغر داشت گریه میﮑرد
_اه اه اه دختره زر زرو
ســاغر :بپه ها دلم خیلی براتون تنگ میشــه  ،ﻗول بدید هر ﭼند وﻗت یه بار
زنگ بزنیم به هم
_باشه  ،بپه ها دیگه باید بریم بﮑپیم صبح باید بریم سر وﻗت کار
نیلو :اوکی خوب بخوابین
صــبح بعد از این که بپه هارو حســابی ب*غ*ل کردم و ﭼلوندم رفتم  ،آدرس
باالشهر بود زیاد اون اطراف نرفته بودم ول تاکسی و حساب کردم و یاده شدم
زنگ اف افو زدم  ،خانومی برداشت
خانومه:بله
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_سالم برای آگهیتون ﻗرار بود امروز بیام
خانوم:بله بفرمایید داخچ
وایییییی خدا اینجا خونســت یا ﻗصــره یﮑی بیاد فک منو از رو زمین جمو کنه
داخچ خونه که دیگه هیپی احســاس میﮑردم اونجا با اون تیو و ﻗیافه وصــله
ناجورم
ﭼمدونمو گذاشــتم یه گوشــه و رفتم یﮑم جلوتر وایســادم ســرم ایین بود که
صدای ا شنیدم یﮑی از له ها دا شت میومد ایین سرمو که آوردم باال با دوتا
گوی مشــﮑی رو به رو شـــدم وایی چ ﭼشـــایی ﭼه بینی خوشــگلی وایی
ل*ب*ا*ش و بگو
یﮑی منو بگیره ســعی کردم خودم و جمو و جور کنم االن می گه ﭼه دختره
هیزی ولی خدا ﭼی ساختیا
+خانوم با شما صحبت میﮑنم
_بله بله می فرمودین
یه وزخند اومد رو ل*ب*ش
+میگم بشینید باهم صحبت کنیم
_باشه
رفتم رو یه صندلی نشستم
اومد صندلی روبه روم نشست و گفت
 +ببین شرایتشو برات کامچ توضیح میدم تا خوب بتونی تصمیم بگیری
_باشه
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+اول از اینﮑه باید ســرت تو کار خودت باشـــه و تو کارای من به هی وجه
دخالت نمیﮑنی و هرﭼی میگمو باید بدون ﭼون و ﭼرا انجام بدی غذا در ست
کردن و تمیز کردن خونه کارای دیگه همش وظیفه توئه تا االن جمیله خانوم
این کارارو انجام میداد ولی االن داره میره را ستی بع ضی شباهم شاید مجبور
بشی تا دیروﻗت بمونی
_راستش  ...راستش
+بگو
_من جایی رو ندارم که شبا بمونم میخواستم اگه شما اجازه بدید اینجا بمونم
بازم وزخند زد ﻗیافم و مبچ گربه شرک کردم و بهش زل زدم
وزخندش محو شد
+باشه ولی اتو از گیلیمت دراز تر نمیﮑنی
سرمو تﮑون دادم
+و سایلتو غروب بیار اینجا جمیله خانوم هم اتاﻗت و ن شونت میده هم کارایی
که باید انجام بدی و بهت میگه
بل ند شـــدم رفتم از ک نار در ﭼ مدونم و آوردم یه لبخ نده خجول زدم و هی
ﭼمدونو این اون ورم میذاشتم
_میدونید دیگه ﭼمدونم با خودم آوردم که وﻗت تلف ن شه من بیام سر کارم ،
ل*ب*مو گزیدم معلوم بود خندش گرفته ولی همپنان داشـــت با اخم نگام
میﮑرد
+جمیله خانوم  ،جمیله خانوم
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جمیله خانوم از اشپزخونه اومد بیرونو گفت  :بله اﻗا
+همه کارارو بهش یاد بده یﮑی از اتاﻗای باال هم بده بهش
جمیله خانوم  :ﭼشم آﻗا
داشتیم از له ها میرفتیم باال که جمیله خانوم گفت:
آشپزی که بلدی دختر جون
_بله بلدم
جمی له خانوم:ببین به طور خالصـــه بگم هرکاری که یه خانوم خونه دار تو
خونش انجام میده و باید انجام بدی .
خوب خانوم خونه دار شــوهر داری هم انجام میده منم باید انجام بدم اون
کارارو  ،ﭼقدر منحرف شدم من
جمیله خانم :متوجه شدی
_بله بله
جمیله خانوم :غیر از تو و آﻗا هم ک سی تو خونه نی ست سرایدارم کاری با خونه
نداره
یعنی من و اون سره تنهااا زیر یه سقف نفر سومم شیﻄونه
وارد یه اتاق شدیم که دکورش یاسی و سفید بود یعنی از این به بعد باید اینجا
بمونم
جمیله خانوم  :خوب اینم از اتاﻗت باید اینجا بمونی
آخ جون یعنی اینجا میشه اتاق من
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جمیله:ببین دخترم مادرانه بهت میگم زیاد به آﻗا نزدیک ن شو شباهم دره اتاﻗتو
ﻗفچ کن میخوای بخوابی
_ﭼرا
جمیله خانم:آﻗا بعضی شبا دختر میاره من وظیفه خودم دونستم که بهت بگم
_خیلی ممنون
دا شتم اون ﭼهارتا تیک لبا سو تو کمد میزا شتم باید برای ام ش

شام در ست

میﮑردم جمیله خانوم گفته بود این سره برا ناهار نمیاد
لباسمو عوض کردم محض احتیاط یه شالم انداختم سرمو رفتم ایین
بعد از تمیزکاریه خونه رفتم تا شامو حاضر کنم
_جمیله خانوم
جمیله خانوم  :بله دخترم
_آﻗا چ غذایی دوست داره امش درست کنم
جمیله خانوم:آﻗا الزانیا خیلی دوست دارن
_مرسی از راهنماییتون
مواد الزانیارو آماده کردم و شروع کردم به درست کردن
همونﻄور که غذا درست میﮑردم با جمیله خانومم حرف میزدم
ساعت هول و هوش  ۹ش بود که این سره ﭼیز جمیله خانوم گفت اسمش
ﭼیه آها امیرســام اومد منم ســفره و ﭼیدم رفتم اتاﻗم تا هر وﻗت غذاشــو خورد
سفره و جمو کنم
نیم ساعت بعد اومدم ایین
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برق رضایت و می شد تو ﭼ شماش دید ولی سره غد حتی یه ت شﮑرم نﮑرد بی
ادب این همه زحمت کشیدم سفررو جمو کردم
خواستم برم باال که گفت
امیرسام:من اجازه دادم بری
_نه راستش
امیرسام :راستش ﭼی
_هیپی
امیرسام:فردا ساعت  ۳۰:۶بیدارم کن خودت باید زودتر بیدارشی تا لباسایی
که میخوام بپوشم و آماده و اتو کنی
وای خدا با این حساب باید  ۶از خواب بیدارشم
با ﻗیافه زاری گفتم
_باشه
امیرسام:نشنیدم
وا مگه کره
_باشه دیگه
امیرسام:ندیده میگیرم از این به بعد به غیر ﭼشم ﭼیزی از دهنت نمیشنوم
سره رووووو شیﻄونه میگه همپین بزنمش بخوره تو دیوار
یه لحظه نگاش کردم دیدم اگه بخوام بزنمش فقط به خودم آسی میرسونم
زیییییییییییییینگ
_اگه من شانس داشتم اسمم شمسی خانوم بود و مجبورم نبودم برای این سره
بداخالق کلفتی کنم
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بد از کلی غرغر بلند شدم برم تا لباس این سررو اتو کنم حاال اوتو کجا هست
اصال حتما تو اتاﻗشه دیگه
ولی اگه من بخوام برم اتاﻗش شــاید ل*خ*ت باشــه ول کن باوا بهتر از اینه که
بلند شه سرم غرغر کنه آروم در اتاﻗش و باز کردم
خوب خداروشﮑر زیر تو ﭼه اتاق خوشگلیم داره او
تو حتما باالی کمده حاال من ﭼجوریم برش دارم
صــندلی و برداشــتم و گذاشــتم ب*غ*ل کمدو رفتم باال داشــتم میگشــتم که
احساس کردم رده گوشم اره شد
امیرسام:تو اینجا داری ﭼه غلﻄی میﮑنیییی
از ترس و هچ ســـه متر ریدم وای خدا دارم میفتم خوبی بدی دیدین هالل
کنین یهو افتادم رو یه ﭼیز نرم وای ﭼه سیﮑس بﮑش خوشگله
امیرسام :جات راحته بلند شو بینم لهمکردی یﮑم رژیم بگیر ،وا این سره ﭼی
میگه من۵۵کیلو بیشتر نیستم ولی بنده خدارو با کف زمین یﮑی کردم
امیرسام:تو با اجازه کی اومدی تو اتاق من،هااان
_میخواستم اتورو وردارم
امیرســام:آخه دختره خنگ اتو تو اتاق من ﭼیﮑار میﮑنه  ،باید همون دیروز از
جمیله خانوم میپر سیدی  ،اگه یه بار دیگه همپین کاریو تﮑرار کنی و بی اجازه
وارد اتاق من بشی نمیتونم ﻗول بدم بزارم اینجا بمونی
حاال منو میگی داشــتم ســیﮑس بک این ســررو دید میزدم خوب ﭼیﮑار کنم
خوش هیﮑله
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امیرسام :فهمیدی ﭼی گفتم
_ها اره
امیرسام :حاال بیرون
بدون حرفی رفتم بیرون اونم لباس اتو شده از ﻗبچ وشید و رفت
من اگه بخوام با این ســره تو یه خونه باشــم دیوونه میشــم تا االنم به زور جلو
زبونمو گرفتم تا جوابش و ندم ولی دیگه نمیتونم هرﭼی جوابش و نمیدم رو
تر می شه تازه کیو میخواد بهتر از من یدا کنه هیپﮑس همپین شرایﻄیرو ﻗبول
نمیﮑنه
خوب ناهار ﭼی در ست کنم فک کنم باﻗالی لو با گو شت خوب با شه برنج و
دم کردم و رفتم سراغ خونه تا یﮑم مرتبش کنم
داشتم گوشتارو آماده میﮑردم که تلفن خونه زنگ خورد رفتم برش داشتم
_بله بفرمایید
+اوا ببخشید فک کنم اشتباه زنگ زدم
_خواهش میﮑنم
دوباره رفتم سراغ کارم که دیدم تلفن باز داره زنگ میخوره
_بله
+واسا ببینم من اشتباه زنگ نمیزنم  ،تو کی هستی تو خونه سام ﭼیﮑار میﮑنی
_خان...
رید وسط حرفم گفت
 +سریو از خونه سام برو بیرون اون اگه با ک سیم با شه برای سرگرمیه فقط منو
دوست داره
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وا این ﭼرا داره ﭼرت و رت میگه مهلت نمیده من حرف بزنم
_ببینید خانوم شــما دارید اشــتباه میﮑنید  ،یهو دیدم گوشــی داره بوق میخوره
دوست دختراشم مبچ خودشن
تقریبا غذا حاضر شده بود که صدای ماشین اومد حتما امیرسامه
امیرسام:تو به سارینا ﭼی گفتی
وا سارینا کیه آها فک کنم اون دختر خچ وضعرو میگه
_من به اون دختره هیپی نگفتم البته مهلتیم نمیداد تا یه کلمه از دهنم خارج
بشه خودش تخته گاز میرفت
امیرسام:حاال غذارو آماده کن خیلی گشنمه
با کلی ســلیقه غدارو روی میز ﭼیدم  ،به به ببین ﭼی شــد منم هنرمندما  .این
سره هم لباسش و عوض کرد
یه نگاه به میز کردو صورتش جمو شد
امیرسام:من از این غذا متنفففرم
ﻗشنگ ذوﻗم کور شد و ﭼهرم آویزون
_من زحمت کشیدم اینو درست کردم
امیرسام :حاال میگی ﭼیﮑار کنم
_باید یﮑم از غذارو بخورین دیگه
امیرسام :عمرااااا حالم بد میشه
بزار گولش بزنم ل*ب*ا*مو جمو کردم ﭼشامم مبچ گربه شرک کردم
_ترو خداااااا
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یه لحظه شﮑه شد بعد گفت
امیرسام:فقط یه ﻗاشق
ریدم هوا و گفتم دمت گرم یه ابروشو انداخت باال و نگام کرد
_یعنی ﭼیزه ...ممنون
با اکراه یه ﻗا شق گذا شت دهنش منم به دهنش زل زده بودم انگار بدش نیومده
بود دیگه همینﻄور داشت ﻗاشق ﻗاشق میخورد منم با ذوق زل زده بودم بهش
آب دهنش و با صدا ﻗورت داد و گفت
امیرسام:ﭼیه ﭼرا نگاه میﮑنی
_خوشمزس
امیرسام :بدنی
سره رو فقط مونده ب شقابو بخوره ها ،ولی الﮑی نی ست که مگه می شه ک سی
دست خت منو بخوره و بدش بیاد
بعد از این که اﻗای شیر مغرور غذاشو میچ کرد رفت نشست رو کانا ه منم بعد
از اینﮑه سفررو جمو کردمو تو آشپزخونه شاممو خوردم رفتم سمت له ها
همه جا تاریک بود فک کردم امیرسامم رفته خوابیده
میدونم خیلی زود باهاش ســر خاله شــدم و اســمه کوﭼیﮑشــو میگم ولی
میدونین که من کال با همه راحتم
عین این دزدا امو آروم آروم م یذاشــتم رو له ها ﭼون تار یک هم بود هی
میخوردم به درو دیوار
امیرسام:کجا میری ؟؟؟
هییییییییین این اینجا ﭼیﮑار میﮑنه اصن مگه این نرفته بود کپه مرگشو بذاره
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_بابا یه اهنی اوهونی نمیگین ادم ﻗبض روح میشه
امیرسام :نگفتی کجا میری ؟؟
دارم میرم به ﻗوه الهی کپه مرگمو بذارم اگه خدا بخواد
_میرم بخوابم
امیرسام:کی بهت اجازه داد؟؟
_ای بابا یعنی میخوایین بگین خوابیدنمم دست خودم نیس
امیرسام:من همپین حرفی زدم ؟؟
_ س ﭼی میگین نصف شبی ؟؟
امیرسام:بیا بشین اینجا کارت دارم
_کجا دﻗیقا من هی جارو نمیبینم
یه دفعه دیدم دستم کشیده شد و نشستم رو مبچ
_خوب نمیخواین بگین ﭼیﮑارم دارین؟؟
 +فردا سارینا میاد اینجا همه ﭼی باید تﮑمیچ با شه خودتم بعد از ر سیدگی به
کارا میری تو اتاﻗت .
اوهوع یه سره بیا و زندانیم بﮑن مجبورم بخاطر اون دختره تو اتاق زندانی باشم
زیر ل ﭼند تا فحش نباره این ســارینای تحفه کردم که از ﻗضــا م که اﻗای
شیر مغرورم شنیدن
امیرسام:نشنیدم ﭼیزی گفتی؟؟
_ها میگم باشه
امیرسام:مگه من نگفتم ....
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ریدم وسط حرفش
_ﭼشم بابا ﭼشم
امیرسام:افرین  ،خوب دیگه برو مرخصی
عج ادمیه این انگار برده استخدام کرده
صــبح با صــدای غرغر یه نفر بیدار شــدم اما ﭼشــامو باز نﮑردم یه غلط زدم
دوباره داشت خوابم میبرد که یه نفر تقریبا با داد گفت :
خانم خوش خواب به خواب تابستونی رفتی ایشاال؟؟
یا علییی این کی بود بلند شدم سیخ نشستم که توم کنار رفت
یه ﭼ شمو باز کردم دا شتم به موﻗعیتم فک میﮑردم عه این که امیر سامه ملق
به شیر مغروره خودمون .یه نگاه به اتاق بعد به خودم کردم
وایی آبرو حیبیت ندا شتم رف یه تاپ بندی تنم بود که بنداش افتاده بود ایین
یغشم که نگم بهتره شلوارم که ﭼه عرض کنم نمیپوشیدم سنگین تر بودم
یه نگاه به امیر سام کردم که دیدم داره با خ شم اژدها نگام میﮑنه  .تورو کامچ
کشیدم رو خودم
انگار که یه ﭼیز دوباره یادش اومده باشه با صدای بلند گفت :
من دیش به تو ﭼی گفتم؟؟
یه ذره فک کردم خوب خیلی ﭼیزا گفت اوممم اها مبال گفت باﻗالی لو با
گوشت دوست نداره  .عه غلط کرد من به اون خوبی ختم ..
امیرسام :ﭼی داری میگی تو؟؟
وایی خاک عالم باز من بلند فک کردم خدا ﭼرا همش من باید جلو این آبروم
بره
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_ها هیپی هیپی با خودم بودم
امیرسام:سریو بلند شو لنگه ظهره مگه نگفتم امروز سارینا میاد
ای وایی یادم رفت ساعتو کوک کنم
امیرسام:به ﭼی فک میﮑنی ده میگم اشو
_باشه خووووب
امیرسام  :س ﭼرا ا نمیشی
_اگه شما لﻄف کنین برین بیرون من ا میشم .
یه نگا به سرو وضعم کردو رفت سمت در
امیرسا:اهان از اون لحاظ
_بله س اگه میشه برین بیرون ختم از گرما
بدون هی حرف دیگه ای از اتاق رفت بیرون منم بلند شـــدم رفتم جلو آینه
وای سادم  .عه بگو برای ﭼی اونﻄوری نگا میﮑردا موهام هر کدوم شون به یه ور
کج شده بودن
انگار از جنگالی آمازون فرار کردم با این تیو و ﻗیافه
موهامو ب ستم و شروع کردم به کار کردن امیر سام رفته بود بیرون بخاطر همین
تاپ شلوارمو عوض نﮑردم طی و گرفتم دستم و زدم pmc

بامن میر*ق*صی یه جوری میر*ق*صی
من ازت خوشم میاد به دلم نشستی
حاال بیا جلو حاال بیا عق همپین با احســاس با طیه میر*ق*صــیدم خودم
باورم شده بود دارم به طیه ابراز عالﻗه میﮑنم
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حاال یه ﭼرخ طی خوابوندم با کلی ژ ست سرم و آوردم باال دیدم َد َدم وای این
مگه نرفته بود
االن میگه دختره کم داره
امیرسام:گوشیمو جا گذاشته بودم
_عهه واﻗعا
وجدان:نه الﮑی
تو یﮑی خفه شو حوصلت و ندارم
امیرسام:بله واﻗعا
ایشالله دهنت همونجور کج بمونه انقد وزخند میزنی
بعد از این که امیرســام رفت دوباره شــروع کردم خرهمالی تا ش ـ مردم انقد
تمیز کاری کردم و غذا مذا درست کردم
یه لحظه نشستم رو کانا ه تا خستگی در کنم که صدا در اومد اوه چ صحنه یی
آﻗا شیره با یه خانوم عملی ل تو ل از در وارد شد
یهو بی هوا دستم و گذاشتم رو ﭼشممو بلند جیغ زدم
_اوا خاک برسرم
سارینا:عههه سامی مدل جدیده خدمتﮑارا رو کانا ه لم میدن
تا امیرسام خواست حرف بزنه گفتم
محض اطالعاتت بگم من تا االن داشــتم خرهمالی میﮑردم برای ورود اولیا
حضرت
سارینا:زبونتم به عنوان یه خدمت کار خیلی درازه
_با هر کسی باید مبچ خودش حرف زد
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رفتم باال تو اتاﻗمو درو ﻗفچ کردم تا دم دمای صبح صدای اینا میومد
صــبح که بلند شــدم بعد از این که لباســم و عوض کردم رفتم ایین تا برای اینا
صــبحانه آماده کنم داشــتم مربارو میذاشــتم روی میز که دیدم این دختره داره
میاد موندم آﻗا شیره از ﭼیه این عملی خوشش اومده
سارینا:سریو میزو بپین برو
من محچ ندادمو از ﻗست لفت دادم که امیرسامم اومد
_سالم صبح بخیر
امیرسام:صبح بخیر  ،برام ﻗهوه بریز
_باش
سارینا :فردا میخوام برم تولد دوس سر نگار
امیرسام:خوش بگذره
سارینا:وا سااااامی یعنی ﭼی خوش بگذره تو هم باید بیای  ،تو که میدونی جو
اونجا ﭼجوریه
امیرسام:به نظر من باید خانومارو آزاد گذاشت
این چ روشن فﮑره هاااا
امیرسام حقوق این ماهمو جلو جلو داده بود بعد از این که رفتن تصمیم گرفتم
برم بیرون
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وکیدم تو خونه  ،خونه و که دیروز تازه تمیز کرده بودم غذارو هم میذارم میرم
دیگه
رفتم آماده شم نو ترین مانتوم که یه مانتو م شﮑی بود با شال و شلوار زر شﮑی
وشیدم
موهامو یه طرفه بافتم
داشــتم آروم آروم تو خیابون میرفتم که یهو یه ماشــین با ســرعت اومد تو شـک
بودمو نمیتونستم تﮑون بخورم
تا سره بزنه رو ترمز ماشین آروم به من خورد ﭼون تو شک بودم افتادم زمین
سره:خانوم ،خانوم
بلند شدم
_خانوم و کوفت خانومو زهر مار مگه داری کورس میدی انقدر تند میای
سره که از رفتار من یﮑم شوکه شده بود گفت
سره:آخه شما وسط خیابون بودید
_بله بله؟؟ تو زدی به من تازه یه ﭼیزیم طل کاری
سره:حاال میگی ﭼیﮑار کنم البد خسارت میخوای
_ن خســارتت ارزونی خودت فقط درســت رانندگی کن بعد ســرمو به حالت
تاسف تﮑون دادمو رفتم
حاال کجا برم
برم اساژ یﮑم لباس مباس واسه خودم بخرم
جلو یه مانتو فروشــی وایســتاده بودم که یهو یه ســگ ا کوتاه افتاد دنبالم حاال
منم از سگ میترسمممم من بدو سگه بدو
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یه لحظه برگشتم ببینم سگه دنبالمه یا ن که خوردم تو دیوار و افتادم زمین این
سگه هم اومد باال سرم
بغض کرده بودمو ل*ب*ا*مو جمو کرده بودم
یه سره جوون که صاحاب سگه بود اومد و سگرو برداشت منم با همون ﻗیافه
بلند شدم و نگاهش کردم
عهه این ﭼرا رفت تو هپروت
_آﻗا  ،آﻗا  ،آﻗاااا
سره:ها  ،یعنی بله
_سگتو ادب کن
بد بایه ﻗیافه تخس نگاش کردم
سره:خانوم نمیخورتت که
_کال من از این جونورا خوشم نمیاد سره با حالت تمسخر گفت
سره:که خوشت نمیاد
_آره
یهو سگرو آورد سمتم که جیغ زدم
سره:کوﭼولو بگو میترسم دیگه
سره بیشعور اصال بترسم به تو چ
راهمو کشیدم و رفتم
سره :اسمت ﭼیه ؟
_هرﭼی
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سره:به هرحال اسم من شایانه خوش حال شدم از آشناییت
خوشحال باش خوب ﭼیﮑار کنم
داشتم میرفتم که ﭼشمم به یه لباس ش خیلی خوشگچ افتاد
داشتم نگاش میﮑردم
خیلی خوشــگچ بود من که هی مهمونی نمیرم ﭼرا الﮑی ولمو خرج کنم ولی
آخر ســر رفتم تو و روش کردم رنگ مشــﮑی لباس با وســت ســفیدم تضــاد
ﻗشنگی یدا کرده بود لباس و خریدمو رفتم کافی شاپ تا یه ﭼی بخورم
بستنی سفارش دادم
داشتم میخوردم که نگاهم به ساعت افتاد وای ساعت  ۴حتما تا االن امیرسام
رسیده سریو بلند شدمو رفتم خونه
اوه اوه ماشــینشــم که اینجاس یا خدا ﭼه اخماش توهمه رفتم شــت دیوار
وایسادم
امیرسام:این دختره کجا رفته اونم بدون اینﮑه به من بگه
ســـارینا  :حاال تو ﭼرا حرص میخوری ســـامییی جون یعنی این دختره باید
زندانی باشه
اوخیش اگه تو تو زندگیت یه حرف راست از اون دهنت بیرون اومده باشه اینه
ایییی باز این شیر مغرور دوباره غرید :
امیرسام:من که نگفتم حق نداره بیرون بره حداﻗچ میتونست بیاد اجازه بگیره .
این حداﻗلشـــه حداکبرش ﭼ یه خو باهوش من با اون اخ مات نمیتونم
از۱۰۰۰کیلومتریت رد شــم اونوﻗت تو میگی بیام باهات بحرفم خو واال ادم
میگرخه  .تصمیم گرفتم خودمو نشون بدم وایی خدا اگه باره گران بودیمو رفتیم
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وجدان  :بری که بر نگردی بری که برنگردی
تو خفه بابا تو رو کم داشتم
_س..سالم
اوه اوه باید اشهدمو بخونم
امیرسام:تو کجا بودی هاااا؟؟
_اممم ﭼیزه خوب رفتم بیرون دیگه
امیرسام:نه بابا من فک کردم رفتی گالب بیاری
_عهههه عروس شدم س دوماد کووو؟؟
معلوم بود خندش گرفته ولی بروز نمیداد
واال من خودم با اون لحنی که گفتم باورم شد
امیرسام:سر ﻗمبر منه
_میشه ادرسو دﻗیق تر بگین لﻄفا واﻗعا مشتاق دیدنشونم
دیگه با ﭼشم غرش حرفی نزدم
امیرسام:نگفتی کجا بودی ؟
_رفتم خرید نمیبینی
امیرسام:ﭼرا بدون اجازه رفتی ؟؟
دوست داشتم مگه صاحابمی
_خوب گفتم شــما میرین بیرون من بمونم خونه ﭼیﮑار کنم یهویی تصــمیم
گرفتم برم یه ذره واسه دل خودم خرید کنم
انقدر با اه سوز گفتم که اگه سنگم بود اب شده بود
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امیرسام:از این به بعد هر جا خواستی بری باید ازم اجازه بگیری
سارینا  :سامی حاال تو ﭼیﮑارش داری میبینی که بیپاره میگه واسه دله خودش
میخواسته خرید کنه
اومدم بگم بیپاره عمته که با غرش امیر سام حرف تو دهنم ماسید :
+هی کس حق نداره بدون اجازه من تو این خونه اب بخوره درزمن اینا هی
ربﻄی به تو نداره سارینا لﻄفا تو ﭼیزایی که به تو مربوط نیست دخالت نﮑن
سارینا  :ایشششش
ویششش  .دختره عملی
امیرسام:میز و بپین از دفعه بد هم خواستی بری خبر بده
_باشه
میزو ﭼیدمو رفتم طبقه باال تا لبا سمو عوض کنم دا شتم از له ها میرفتم ایین
که دیدم امیرسام و سارینا دارن حرف میزنن
سارینا:واییی سامی باید یه تولد بگیری که ﭼشم همه در بیاد
امیرسام:من حوصله این کارارو ندارم
سارینا :همه کارا بامن
همپین میگه همه کار با من آخه بنده خدا تو به ﭼیزی دســت بزنی ناخونات
میشﮑنه فقط جی این امیرسام بدبخت خالی میشه
امیرسام :حاال گیر نده سارینا یﮑاریش میﮑنیم
رفتم جلوتر و گفتم
_ﭼیزی الزم ندارین
امیرسام :ن
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سارینا :س فردا تولد سام خودت و آماده کن ﭼون وظیفه ذیرایی بیشترش باتو
راستی یه لباس آبرومندانه بپوش که نگن چ خدمت کار دهاتی دارن
واﻗعا خونم داشت بجوش میومد این دختره با من سر لج داشت
من با کسی زیاد لج نمیﮑنم ولی وای به حال روزیکه لج کنم
_نترسید مبچ شما تیو نمیزنم تا دهاتی شم
وزخندی بهش زدمو رفتم تو اتاﻗم تا رفتم صدای جیغش درومد
سارینا:ساااااام ﭼرا به این دختره ﭼیزی نمیگی  ،باید اخراجش کنی
امیرسام:من ازش ﭼیزی ندیدم که بخوام اخراجش کنم
سارینا:مگه نمیبینی به من مگه دهاتی
امیرسام:تقصیر خودت بود حاالهم انقدر حرف نزن حوصلتو ندارم
وای دم امیرسام گرم دلم خونک شد روز تولد امیرسام بود ﻗرار بود تولدش و تو
خونه بگیرن
ﭼند ساعت دیگه مهمونا میومدن رفتم اتاﻗم تا حاضر شم همون لباس مشﮑیه
که اون روز خریده بودمو وشیدم
لباسه یه ﭼاک تا رون ام داشت و خیلی تو ﭼشم بود
یه لحظه شیمون شدمو خواستم عوض کنم ولی لباس دیگه ایم نداشتم
بد از آرایش ﭼشم یه رژ جییییغ ﻗرمز زدم کفشای اشنه بلندمو وشیدم و رفتم
از اتاق بیرون
االن کی باور میﮑنه من مستخدم اینجام ولی برای رو کم کنی هم شده باید این
تیپو میزدم
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باال له ها وایستاده بودم
دا شتم آروم آروم از له ها میومدم ایین سنگینی نگاه خیلیارو رو خودم حس
میﮑردم
به له آخر که رســیدم آروم ســرمو باال آوردم  ،عهه این که همون ســر ســگ
دارست اسمش ﭼی بود آهان شایان
شایان:سالم رنسس کوﭼولو
_کوﭼولو خودتی
من نمیدونم این چ عالﻗه یی به سربه سر گذاشتن من داره
از دور امیرسام و دیدم که داره میاد این سمت وا این ﭼرا اینجوری ﭼشاش برق
میزنه
اوووف تو اون کت و شــلوار خیلی جذاب شــده بود  ،میخواســتم برم به کارا
برسم که امیرسام اومد یشمون
تا خواستم حرف بزنم امیرسام گفت
امیرسام:دریا جان راحت باش
هاااان ! این ﭼی میگه اسم منو اصال از کجا میدونه
امیرسام با یه وزخند رو به شایان گفت
امیرسام:هو فﮑر نمیﮑردم بیای
شایان:دیگه از این فﮑرا نﮑن  ،این خانومو معرفی نمیﮑنی
امیرسام:دریا جان دوست خانوادگی هستن
شایان :ﭼه اسم زیبایی دریا
_مرسی لﻄف دارید
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من تو شک بودم امیرسام داره ﭼی میگه ﻗاطی کردم دوست خانوادگی ﭼیه
امیرسام :دریا جان یه لحظه میای
_ببخشید من اصال متوجه نمیشم اینجا ﭼه خبره
امیرسام :بدا برات توضیح میدم فقط االن به روی خودت نیار
_سارینا خا..
رید وسط حرفم  :اونو ولش کن بسپر به من
_من دﻗیقا باید ﭼیﮑار کنم
امیرسام:مبچ ﻗبچ با شایان صحبت کن
نفسمو فوت کردم بیرون
_باشه
برگشتم یش شایان
شایان:با امیرسام خیلی صمیمی؟
_ﭼﻄور!
شایان :زیاد باهاش صمیمی نشو اون با هی دختری نمیمونه
_امیرسامم برای من مبچ بقیه مرداست یﮑی مبچ تو
شایان:واﻗعا!
_آره،اون سگه بیریختت کو
شایان :رنسس کوﭼولو نمیشد بیارمش وگرنه میاوردمش
یهو دیدم سارینا داره میاد این سمت گفتم االن میاد آبرو ریزی میﮑنه
سارینا:دریا جان آﻗا شایان از خودتون ذیرایی کنید
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من مﻄمئنم امیرسام جادوگره  ،اینو جادو کرده
آهنگ گذاشته شد همه جفت جفت میرفتن میر*ق*صیدن
شایان:افتخار میدید رنسس
میخواســتم بگم ن که از دور دیدم امیرســام اشــاره میﮑنه ﻗبول کن من اصــال
نمیدونم ﭼرا دارم حرفای اینو گوش میدم
دستمو گذاشتم تو دست شایان و همراهش رفتم وسط واﻗعا خیلی معذب بود
سرم ایین بود و تا حد امﮑان سعی میﮑردم فاصله بگیرم
شایان  :سرتو بیار باال ببینمت
سرمو آوردم باال نفسای داغش میخورد تو صورتم مﻄمئن بودم لپام ﻗرمز شده
شایان خندید منو یﮑم به خودش فشار داد
شایان  :اینﻄوری خیلی خواستنی میشی
وای این ﭼرا اینﻄوری میﮑنه من االن لبو میشم
من آدم رویی هســت ما ولی در همپین شــرایﻄی نم یدونم ﭼرا این ریختی
میشم،
ﭼرا آهنگ تموم نمیشه
تا آهنگ تموم شد مردم و زنده شدم
میخواســتم ســریو برم صــورتم و آب بزنم که کســی منو اینجوری نبینه که یهو
دیدم شایان دستمو گرفت
شایان  :بهترین ر*ق*ص عمرم بود
در جوابش فقط تونســتم یه لبخند کج و کوله بزنم دســتمو ول کرد منم د بدو
رفتم تا صورتم و آب بزنم
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یه ذره موندم تا حالم بیاد سرجاش بد برم رفتم ن ش ستم رو صندلی امیر سامو
سارینا داشتن میر*ق*صیدن
امیرسام ﻗشنگ و مردونه میر*ق*صید سارینا هم تا جایی که میشد خودش و
مینداخت تو ب*غ*ل امیرسام
بیخیال اونا شدم و رفتم نشستم یه گوشه تا موﻗو شام .
سرو شام همه تک توک داشتن میرفتن شایان موﻗو رفتن کارتی گرفت سمتمو
گفت  :خیلی دوســـت دارم بازم ببینمت منم با کمی مﮑس کارتو از دســتش
گرفتم .
امیر سام و سارینا رو مبچ ن ش سته بودن سارینا ﭼندش تا جایی که ممﮑن بود
ﭼسبیده بود به امیرسام
رفتم جلو گفتم :
_ببخشید من باید با شما صحبت کنم
سارینا:ایشش برو مزاحم نشو
امیرسام :سارینا تو هم دیگه بلند شو برو
سارینا:یعنی تو داری رتم میﮑنی بیرون من میخوام امش اینجا بمونم
یعنی آدم به عمرم انقد سیریش ندیدم
امیرسام:سارینااا
وایییی من به جای این دختره ﻗچ*ب*م با داد این وایستاد
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سارینا بغض کرد و رفت با اینﮑه از این دختر بدم میاد ولی خیلی رفتار امیرسام
باهاش بده
یﮑی نیس بگه اصن تو اگه میخوایی هی سرش هوار بﮑشی ﭼرا باهاشی
امیرسام:خوب میشنوم
_چ دلیلی داشــت منو به عنوان دوســت خانوادگی معرفی کنید در صــورتی که
فقط من یه خدمتﮑارم اصن اون به کنار برای ﭼی ازم خواستید من با آﻗا شایان
بر*ق*صم
امیرســـام  :ببین من برات تا اونجایی که الزمه توضــیح میدم منتها تو حق
انتخاب نداری و مجبوری کاری که میگمو انجام بدی
_من مجبور نیستم
امیرسام  :گوش میﮑنی یا ن
خیلی کنجﮑاو بودم بدونم جریان ﭼیه واسه همین ﻗبول کردم
_گوش میﮑنم
امیرسام :ﻗبال منو شایان دوتا دو ست صمیمی بودیم تا اینﮑه یه دختر برای کار
اومد تو شرکتی که منو شایان باهم شریک بودیم برای استخدام
اسمش مهتاب بود ﭼهره خیلی معصومی داشت گذشت و گذشت و هر روز
من با محبتاش بهش وابسته تر میشدم
همه ﭼی خوب یش میرفت من ازش خواستگاری کردم اونم ﻗبول کرد
روزایه خوبی بود تا موﻗعی که مهتاب رفتاراش به کچ تغییر کرد
یه روز تو شرکت بودم که مهتاب زنگ زد گفت میخواد باهام صحبت کنه ،هو
فﮑر میﮑنی ﭼی گفت
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منتظر نگاش کردم
امیرسام:گفت شایان و دوست داره گفت شایانم اونو دوست داره
شایانم ولش کرد شایان دوسش نداشت فقط واسه یه ش اونو میخواست و
ازش استفاده کرد
میدونی ﭼرا ازتو خوا ستم باهاش بر*ق* صی ﭼون شایان با هی دختری حتی
حرف نمیزنه
و بهش محچ نمیده و فقط از دخترایی ا ستفاده میﮑنه که خود شون بهش ا بدن
و با بقیه که نمیخوان کاری نداره
من شــایانو خیلی خوب میشــناســم اون عقیدش اینه که ﭼرا وﻗتی یه دختری
داره بهش ا میده بهش بی محلی کرد و دست رد به سینش زد
ولی با تو این طوری نیســت اون خودش اومد طرفت در صــورتی که اونقدری
مغرور ه ست که به دختری ا نده ﭼون میدونه با یه ا شارش کلی دختر دورش
جمو میشن .
میخوام همون بالیی که سرمن آورد سرش بیارم البته با کمک تو
_من باید ﭼیﮑار کنم
امیرسام :باید شایانو وابسته خودت کنی
_من برای امش بستمه دیگه نمیﮑشم میرم بخوابم
امیرسام:باشه خوب فﮑر کن رو حرفام
_باشه ش خوش
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رفتم تو اتاﻗم لباســامو با تاپ و شــلوار عوض کردم رفتم رو تخت خوابیدمو به
امش فﮑر کردم همه اتفاﻗاش غیر منتظره بود
خیلی تشنم بود ولی اصال حسش نبود برم آب بخورم خالصه انقد تو جام ﻗچ
خوردم که تشنگی بهم فشار آورد و رفتم آب بخورم
آروم آروم از له ها رفتم ایین دریخپال و باز کردم همون توری ﭼشــم بســته
بﻄریرو برداشتم و یه سره خوردم
وایی آبه ﭼرا این مزه یی بود ﭼرا من سرم گیج میره تلو تلو میخوردم امیرسام:تو
این موﻗو ش اینجا ﭼیﮑار میﮑنی
_امیییییر
امیرسام :هان!!
***امیرسام***
وا ﭼرا این دختر اینجوری شده ﭼرا تلو تلو میخوره
ﭼشمم به بﻄری مشروب روی میز خورد
_تو این موﻗو ش اینجا ﭼیﮑار میﮑنی
دریا:آب میخورمدیگه
امیرسام:آب!!!!
دریا:امیییییر
این ﭼرا منو اینﻄوری صدا زد هه مهتابم همینجوری صدام میزد تو هنگ بودم
_هان!!!
یهو دیدم این دختره داره میاد سمتم
دریا :دوال شو
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_ها
دریا:دوالشو دیگه امییر
دوال شدم دریا رفت رو کولم دستشو حلقه کرد دور گردنم اشم حلق کرد دور
شﮑمم
دریا:امیر برو دیگه ﭼرا واستادی
_بیا ایین ببینم
دریا:گریه میﮑنما
_گریه کن ﭼیﮑار کنم
یهو ل*ب*ا*شو غنپه کرد ﭼشاش ر اشک شد خیلی بامزه شده بود تا دهنش
و باز کرد گریه کنه گفتم
_باشه باشه گریه نﮑن  ،دختر تو ﭼقدر بد مستی
دریا:برو حیوون
نمردمو حیوونم بهم گفتن دوســـت دارم بﮑوبونمش تو دیوار دختره خنگو فرق
مشربو با آب تشخیص نداده
د ستش تو موهام بود و موهامو هی میﮑ شید رفتم سمت اتاﻗش تا بزارمش تو
اتاﻗش و در برم
در اتاﻗو با ا هچ دادم و رفتم تو دوال شــدم تا بزارمش رو تخت حاال مگه ولم
میﮑرد یهو باهم افتادیم رو تخت اومدم سریو برم بیرون که دریا دستمو گرفت
دریا:تروخدا نرو
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حاال ﭼیﮑار کنم همینﻄور داشتم نگاش میﮑردم که ﭼشاشو یه حالت ﻗشنگی
کرد
دریا:من خیلی تنهام
یهو زد زیر گر یه مو نده بودم ﭼی ﮑار کنم که خودشــو رت کرد تو ب*غ*لم
دستمو نوازش گرانه گذاشتم رو کمرش
تویه گردنم نفس میﮑشید حالم یه طوری شده بود خواستم خودمو یﮑم بﮑشم
عق که خودشو بیشتر بهم ﭼسبوند
ســرشــو آورد باال فقط دوســت داشــتم به جنگچ توی ﭼشــماش نگاه کنم
ﭼشماش خیلی ﻗشنگ بود
_دریا بگیر بخواب
دریا:یعنی توهم میخوای بری میخوای تنهام بزاری مبچ مامان بابام
من از هم دخترا بدم م یاد من ن با ید برای هی دختری دل بســوزونم هی
کدومشون ارزش ندارن همشون مبچ همن دیگه
نخواستم بیش تر این اونجا بمونم برای همین بلند شدم رفتم
***دریا***
وای خدا ﭼرا من انقدر سرم درد میﮑنه سابقه نداشته اینﻄوری سر درد بگیرم
یاد حرفای دی ش امیر سام افتادم ت صمیم گرفتم بهش کمک کنم ولی شایان
چ آدم نامردیه مبال امیرسام رفیق صمیمیش بود
لباســم و عوض کردم تا برم صــبحانرو واســه امیرســام آماده کنم داشــتم میزو
میپیدم که امیرســام با ﭼشــمایی که کامال اثر بی خوابی توش معلوم بود اومد
آشپزخونه
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_سالم صبح بخیر
خمیازه کشیدو سرشو تﮑون داد داشت صبحانه میخورد که گفت
امیرسام:حالت خوبه
گنگ سرمو تﮑون دادم
_راستش رو حرفتون فﮑر کردم
یه تایه ابروشو انداخت باال و منتظر نگام کرد
_بهتون کمک
لبخندی اومد رو ل*ب*ش وای خدا چ ﻗشنگه لبخندش
امیرسام:باید شایان و وابسته خودت کنی
_آخه ﭼجوری
امیرسام:خودت باشی کافیه
ســرمو تﮑون دادم اونم صــبحانشــو خورد منم میزو جمو کردم ســاعت۱بودو
هیپﮑسم تو خونه نبود
تصــمیم گرفتم برم این اطراف یﮑم دور بزنم داشــتم برای خودم ﻗدم میزدم که
دیدم این سره شایان داره از یه ساختمون میاد بیرون
خدایا دمت گرما خودت موﻗعیت و جور میﮑنی جوری که ببینتم از کنارش رد
شدم
شایان:خانوم خودتو به ندیدن نزن
برگشتم سمتش
_عهه سالم
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شایان :سالم دریا خانوم خوبین
_بله مرسی
شایان:جایی میرید برسونمتون
_ن حوصلم سر رفته بود گفتم بیام یه دور بزنم
شایان:افتخار میدین امروز برای ناهار منو همراهی کنی
_آخه ﭼیزه
شایان :آخه و اما نداریم
_باش س روشن کن بریم
خندید و گفت :بریم
شایان :برم کدوم رستوران
_یه ﭼی بگم البته ممﮑنه خوشت نیاد
شایان:حاال تو بگو
_بریم فالفچ بخوریم
شایان:میدونستی اصال شبیه دخترای دیگه نیستی
یه ابرومو باال انداختم
_منظور
شایا دستاشو آورد باال
شایان:هیپی ببخشید
با شایان رفتیم یه فالفلیو با کلی شوخیو خنده خوردیم
_من دیگه باید برم روز خیلی خوبی بود مرسی
شایان:باشه کجا میری برسونمت
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مونده بودم ﭼی بگم
_من مهمون آﻗای تهرانی(امیرسام) هستم فعال ﭼون تازه از کیش اومدم
شایان:آها باشه میرسونمت
از ما شین یاده شدم دا شتم از شی شه ما شین با شایان خداحافظی میﮑردم که
امیرسام اومد
چ ماشین خوشگلی داره کوفتش بشه امیرسام بدون اینﮑه به روی خودش بیاره
رفت باال منم بد از اون رفتم
_سالم
امیرسام:نه خوشم اومد همون از روز اول کارو شروع کردی
اخمام رفت توهم من باید به کدوم ساز این بر*ق*صم
_میزو بپینم براتون
امیرسام:نه بیرون خوردم ،به شایان ﭼی گفتی راج جایی که زندگی میﮑنی
_گفتم که تازه از کیش اومدم به این خاطر فعال خونه شما زندگی میﮑنم
امیرسام:خوبه ،امروز غروب حاضر باش بریم خرید
_خرید ﭼی
امیرسام:مانتو اینجور ﭼیزا
_خیلی ممنون من خودم لباس دارم
امیرسام:اینم جزئی از کارته
ﭼیزی نگفتم و رفتم اتاﻗم خوابم میومد گرفتم خوابیدم
با صدای داد یﮑی از خواب ریدم
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امیرسام بدون اینﮑه در بزنه اومد تو منم گیجه گیج داشتم اونو نگاه میﮑردم
امیر سام :مگه من نگفتم حا ضر باش ،از ﻗ سط منو معتچ کردی (بعد صدا شو
برد باال) آره ؟؟
یا خدا این ﭼرا اینﻄوری میﮑنه مگه ساعت ﭼنده به ساعت نگاه کردم خاک بر
سرم ساعت ۹
امیرسام :من ۳ساعته منتظر تو ام
_ببخشید  ،نمیدونم ﭼرا انقد خوابیدم
رفت بیرونو در اتاﻗم کوبید حاال ﭼرا انقد عصبی شده دیوار کوتاه تر از من یدا
نﮑرده سرمن داد میﮑشه
دیگه از احترام محترام خبری نیس منم میشم مبچ خودش درسته که خدمتﮑارم
ولی بردش که نیستم
رفتم ایین رو کانا ه نشسته بود
_ﭼیزی میخوری
امیرسام:اگه به خودت زحمت بدی آره
میزو براش ﭼیدمو غذای ظهرو گذاشتم تا بخوره
امیرسام:توهم بشین بخور
منم رو رو رفتم یه بشقاب گذاشتمو نشستم
امیرســـام :ببین ما یه اکیپیم که هر نج شــنبه میریم بیرون فردا میخوایم بریم
اس سواری توهم باید بیای ﭼون این اکیو رفیقای خیلی وﻗت یشمه شایانم
هست س توهم باید بیای
فﮑر نمیﮑنم اس سواری بلد باشی اینم یه مشﮑله

wWw.Roman4u.iR

48

_بلدم
امیرسام یه ابروشو انداخت باال
امیرسام :واﻗعا
هو دو سال توی خانواده ولدار زندگی کردن همپین خوبیایی هم داره دیگه
_آره
امیرسام دیگه ﭼیزی نگفت داشت از سر سفره بلند میشد
امیرسام :راستی من اونجا امیرسامم تو امم اومم اسمت ﭼی بود؟؟
_دریا
مﻄمئنم یاد شه ولی اینجوری گفت که مبال تو برای من مهم نی ستی که ا سمت
یادم باشه
امیرسام:با هم دیگه راحت صحبت میﮑنیم اوکی؟؟ (با کمی مﮑس) دریا
وایی چ اسممو ﻗشنگ گفت
_باش
امیرسام :گوشیتو بزار رو زنگ که خواب نمونی اون لباسایی هم که گذاشتم رو
مبچ بپوش ،ساعت ۹بیدار باش
اه باشه بابا ﭼقدر عمرو نهی میﮑنه
صبح با صدای زنگ از خواب بیدار شدم رفتم دست و صورتمو شستم و اومدم
بیرون
در جعبه یی که امیرســام دیروز داده بود بهمو باز کردم یه مانتو شــلوار توســی
مشﮑی اسپرت با کتونی وشیدمش تو تن ﻗشنگ تر شد
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یه ساعت دا شتم اونم ب ستم یه رژ و رژگونه زدم با ریمچ کارم تموم شد سریو
برم تا این شیره نعره نﮑشیده
_سالم صبح بخیر
امیرسام :سالم،چ سلیقه ایی دارما
_من هرﭼی بپوشم بهم میاد
امیرسام:ههههه شاید
رفتیم از در بیرون سوار ما شینش شدیم ضبط و رو شن کرد آهنگ ا شوان و
گذاشت تا موﻗو رسیدن بینمون سﮑوت بود نه اون سﮑوتو میشﮑست نه من
ﭼندتا ما شین مدل باال اونجا ارک بود رفتیم یش بقیه دو ستای امیرسام ژاله و
امیر باهم نامزد بودن و نازنینو محمدم باهم زنو شــوهر ســحرو ســعیدم باهم
خواهر برادر بودن اونم که شایان خودمونه
رفتیم جلو به همه سالم کردیم
امیرسام:دریا از دوستای خواندگی ماست بد از اظهار خوشبختی رفتیم تا سوار
اس بشیم
هرﭼیو بلد نباشم اس سواریو خوب بلدم
امیرسام:دریا هر کدوم از اسبایی که دوست داریو بردار
رفتم سمت یه اس اصیچ و دست کشیدم
امیرسام :انتخاب خوبیه
اس من سفید بود اس امیرسام مشﮑیو مال شایا ﻗهوه یی داشتم آروم آروم
میرفتم که متوجه بح امیرسام و شایان شدم
امیرسام:هو اون موﻗعرو یادت رفت همش ازت میبردم
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شایان:یه دفعه بردی همپین خوشحال نباش وگرنه اس سواری من از تو بهتره
ریدم وسط حرفشون
_عمرا اس سواری هیپﮑدومت به ای من نمیرسه
امیرسام:حرفای خنده دار میزنی دریا
شایان:ا صال بیاین شرط بندی کنیم هرکی برد هرﭼی از طرف مقابچ خوا ست
باید انجام بده
_ﻗبوله
امیرسامم وزخندی زد و گفت
_باشه
ژاله ۳...2...۱:
هر سه تامون داشتیم کنار هم با سرعت زیاد میرفتیم خدایی اس سواریشون
خیلی خوب بود
دوتا دور دیگه مونده بو معلوم بود که شـــایان داره همه تالشــشــو میﮑنه ولی
امیرسام خیلی ریلﮑس بود
شــایان یﮑم از من جلوتر بود دوره آخر بود که یه دفو امیرســام از منو شــایان
افتاد جلو این عج جلبیه ها اسبشو خسته نﮑرد تا دور آخر سریو بره
بپه ها برای امیرسام د ست میزدنو جیغ میﮑ شیدن یعنی حاال هرﭼی امیرسام
میگه باید منو شایان گوش کنیم
تقربیا نزدیک خط ایان بودیم که شایان اسبشو کوبوند به اس امیرسام اس
امیرسام تعادلش و از دست داد سرعتش اومد ایین
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شایان برد خیلی نامردی کرد یعنی ﭼی میتونه از ما بخواد
از اســبا ریدیم ایین من نمیتونســتم بخاطر نامردیش اعتراض کنم ﭼون همه
نق شه های امیر سام نقش بر آب می شد ولی اخمام تو هم بود امیر سامم ﭼیزی
نگفت فقط وزخند زد
َ َ
شایان :بریم یه ﭼایی بخوریم تا من شرتمو بگم
من بی حرف همراهش رفتم امیر سام ساکت بود منم به بخار ﭼایی تو د ستام
نگاه میﮑردم
شایان:میدونستی مهتاب برگشته
امیرسام یه لحظه شوکه شد ولی بد گفت
امیرسام:ﭼیز مهمی برام نیست که بخوام بدونم
شایان:واﻗعا
من داشتم به مﮑالمه بین اونا گوش میدادم
شایان:هفته بد تولدشه هو منم دعوت کرده میتونم دوتا همراهم با خودم ببرم
یهو صدای امیرسام درومد
امیرسام:تو ﭼی میگی شایان تو میخوای منو زجر بدی یا مهتابو  ،مهتاب اصال
برام مهم نیست ولی من مگه با تو ﭼیﮑار کردم
تو میدونی من به اون تولد بیام زجر میﮑ شم مهتابم ح سوده تحمچ نداره ببینه
دختری غیر از خودش با ما خوبه
شایان :اومممم ولی به نظر من تولد خوبی میشه
امیرسام یﮑم به فﮑر رفت و بعد گفت
امیرسام :باشه میایم
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منم داشتم مبچ خنگا هاجو واج اینارو نگاه میﮑردم
امیرسام :دریا بلند شو بریم
خدافظی کوتاهی کردیم و رفتیم
تو کچ راه امیرسام توفﮑر بود داشتم میرفتم باال که امیرسام گفت
امیرسام :بیا ایین کارت دارم
سری تﮑون دادمو رفتم باال تا لباسامو عوض کنم یه لباس آستین بلند زرشﮑی
با شلوار م شﮑی و شیدم یه رو سری کوﭼولو م شﮑی هم حالت د ستمال سر
بستم
رفتم رو کانا ه ن ش ستم تا امیرسام بیاد از له ها اومد ایین و رو کانا ه روبه رو
من نشست
امیرسام:ببین نق شه عوض شد اونجور که من فهمیدم شایان همپین به تو بی
میچ نیست ولی از این به بد تو باید به عنوان دوست دختر من باشی و به عنوان
دوست دختر من باید تو جشن شرکت کنی
هاج و واج مونده بودم
_ﭼرا فک میﮑنید من ﻗبول میﮑنم
امیرســـام :االن که ﻗبول کردی باید تا تهش بری  ،س فردا جشــنه فردا باهم
میریم تا یه لباس خوب بخریم تا روم بشه بگم تو دوست دخترمی
سره رو بزنمش با دیوار یﮑی بشه ها میگه من در حدش نیستم بی تربیت
_افتخار همراهی من نصــی هرکســی نمیشــه از این موﻗعیت خوب اســتفاده
کنید
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باید ی ﭼی میگفتم وگرنه میترکیدم
رفتم آشپزخونه تا یه ﭼیزی برای شام درست کنم
مواد کتلت و آماده کردم داشتم کتلتارو سرخ میﮑردم
امیرسام :ﭼی درست میﮑنی
ریدم هواو کتلت از دستم ول شد تو ماهیتابه روغن اشید رو دستم
_آیییی مامااااااان دستممم
دوییدم رفتم تا دســتمو بشــورم هول شــده بودم داشــتم دور تا دور آشــپزخونه
میپرخیدم که احساس کردم رفتم تو دیوار سرمو باال آوردم
اوا این که امیرسامه کال یادم رفته بود کجام و دستم سوخته داشتم تو ﭼشاش
غرق میشدم که دوباره سوزش دستمو احساس کردم تو صورت امیرسام جیغ
زدم
_دستتتتم میسوزههههههه
اون بیپاره هم هول شد منو با خودش کشید و دستمو برد زیر شیر آب یه نفس
کشیدم
_آخیششش
امیرسام:این بوی ﭼیه
_غذااااااااام
رفتم غذارو بگیرم بزارم تو سینک که باز
دســتم ســوخت داشــتم تو آشــپزخونه بپر بپر میﮑردم که امیرســام اومد غذارو
گذاشت تو سینک .
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انگشت شصتم که سوخته بود تو دهنم بودو داشتم با حسرت به غذای جزغاله
شده نگاه میﮑردم
امیرسام داشت بهم میخندید
امیرسام:دست ا ﭼلفتیه خنگ
_خودتییییی  ،غذاااام همش تقصیر تو بود
امیرسام:اصال از ﻗسط این کارو کردم االن غذا سفارش میدم
بهش ﭼشم غره رفتم
غذارو آوردن آخ جوووون یتزا سفارش داد مبچ لنگ در کمین یتزا بودم
تا یتزارو آورد شروع کردم خوردن امیرسامم با دهن باز نگام میﮑرد
_آخی سیر شدما  ،دستت درد نﮑنه
امیرسام :خواهش میﮑنم
آشغال ماشغاالی یتزارو جمو کردم رفتم اتاﻗم تا بخوابم
صبح بیدار شدم تا صبحانرو برای امیرسام آماده کنم
_صبح بخیر
امیرسام :صبح بخیر
داشت صبحانه میخورد که گفت
امیرسام:ساعت نج آماده باش میام باهم بریم لباس بگیریم
_ باشه
بد از اینﮑه امیرســام رفت شــروع کردم به گرد گیری خونه تا ســاعت 2خودمو
اینجوری مشغول کردم
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بدش ولو شدم رو کانا ه و فیلم نگاه کردم بلند شدم برم آماده شم خوب ﭼی
بپوشم
یه مانتو با شلوار لی وشیدم با یه کتونی سرمه ای و شال سرمه ای
منتظر بودم تا امیرسا بیاد بعد از ده دﻗیقه صدای در اومد
_سالم
امیرسام:سالم واسا لباسمو عوض کنم بریم
_باش
امیرسامم یه تیشرت مشﮑی با شلوار مشﮑی وشید
رفتم سوار ماشینش شدم اونم بدون حرفی ماشینو روشن کردو راه افتاد
تا حاال همپین اساژی نیومده بودم همه لباساش گرون ﻗیمت بود .
با امیرســام داشــتیم دونه دونه لباســارو نگاه میﮑردیم ولی از هرکدوم یه ایراد
میگرفتم
ساعت ۷شده بودو امیرسامم حسابی کالفه بود
امیرسام:دریا یه لباس انتخاب کن دیگه خسته شدم
_خوب هیپﮑدوم به دلم نمیپسبه
امیرسام:ساعت۷شد بابا فردا مهمونیه ها
با ﻗیافه یی آویزون و د رس ســرمو ک ایین بود باال آوردم که ﭼشــمام روی یه
لباس طالیی که برق میزد ﻗفچ شد
واییی من عاشق ﭼیزای برق برﻗیم مبچ کالغ
رفتم سمت لباس مدل خوا ستی ندا شت ولی بخاطر ارﭼش خیلی شیک و
ﻗشنگ بود
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امیرسام:لباس ﻗشنگیه
رفتم تو رو کردم ﻗشنگ ﻗال تنم شد و تو تنم خوشگچ تر شد .
از اتاق روو اومدم بیرون
_همینو میخوام
امیرسام بدون حرف ولشو حساب کرد و رفتیم تا کفشم بگیریم یه کفش اشنه
بلند طالیی گرفتم
ساعت تقربیا ۱۰ش بود
امیرسام رفت یه رستوران همون نزدیﮑیا منم که کال عین این جوجه ها که دنبال
مامانشون راه میوفتن دنبالش بودم
رفتیم نشستیم رو یه میز و گارسون اومد که سفارشمونو بگیره
امیرسام:ﭼی میخوری
_امممم  ،سلﻄانی
امیر سام  :دوتا کباب سلﻄانی با مخلفات و نو شابه بد از این که غذارو آوردن
شروع کردم با ولو خوردن
امیرســام:فردا ســاعت  ۴میبرمت آرایشــگاه از اونجاهم مســتقیم میام دنبالت
بریم تولد
_نیازی به آرایشگاه نیس
امیرسام:من میگم هست تو بگو هست
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ﭼیزی نگفتمو فقط به تﮑون دادن ســرم اکتفا کردم شــامو که خوردیم حرکت
کردیم سمت خونه
فردا ﭼه روزی بشــه ها خیلی دوســت دارم مهتابو ببینم رفتم اتاﻗم بدون اینﮑه
لباسم و عوضکنم ریدم روتخت
امروز انقدر بخاطر لباس گشتم تا سرمو گذاشتم بیهوش شدم
صبح ساعت ۹اینﻄورا بود بیدار شدم صبحانه امیرسامو رو میز گذاشتمو رفتم
اتاﻗم تا برم حموم
از حموم اومدم بیرونو حوله رو یپیدم دورم البته یپیدن نپیپیدنش فرﻗی
نداشت
سشوارو زدم تو برق نشستم رو صندلی میز آرایش امو رو ام انداختم که همه
جونم افتاد بیرون
حاال مگه کی هس تو اتاق بیخی  ،داشــتم موهامو خشــک میﮑردم که از آینه
دیدم امیرسام با ﭼشای گرد شده زل زده به من
سریو رفت بیرون اوا خاک برسرم این منو اینجوری دید ﭼرا در نزد احتماال در
زده من نفهمیدم
حاال با چ رویی تو ﭼشاش نگا کنم
یش میاد دیگه سریو لباسامو عوض کردمو رفتم بیرون
_اممم  ...ﭼیزه کاری داشتی
امیرسام خیلی عادی انگار هی اتفاﻗی نیوفتاده گفت
امیرسام:فقط میخواستم بهت یاداوری کنم که ساعت ﭼهار یادت نره
_آها
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بعد از اینﮑه امیرسام رفت ن شستم وا سه خودم الک طالیی زدم ساعت سه و
نیمم بلند شدم حاضر شدم
تلفن خونه زنگ خورد
_بله
امیرسام :بیا تو ماشین منتظرتم
_باشه
سریو جعبه لباسو و کفشو برداشتم رفتم
_سالم
امیرسام:سالم
بدون حرف دیگه ای حرکت کرد یه سوال اومد تو ذهنم
_راستی من امش ﭼجوری باید با دیگران رفتار کنم
امیرسام :هرجور دوست داری فقط اینو یادت باشه اونجا تو دوست دختر منی
احتماال شایانم خیلی شﮑه میشه
_باشه
رسیدیم جلوی آرایشگاه
امیرسام :کارت تموم شد بهم زنگ بزن بیام شمارمو سیو کن ...۰۹۱2۱۱

_باش خدافظ
امیرسامم گازش و گرفت و رفت
رفتم داخچ آرایشگاه
_من برای امروز وﻗت داشتم
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خانوم:بله بفرمایید بشینید
بعد از ﭼند دﻗیقه یه خانومی اومدو منو برد یه ﻗسمت
_لﻄفا آرایشم ساده باشه موهامم مدل باز درست کنید
خانوم:باشه عزیزم
دیگه داشتم زیر دستای آرایشگره جون میدادم که گفت تمومه
_آخیییییش
رفتم تا لبا سمو بپو شم کف شامم و شیدم رفتم جلو آینه وای سادم اووو الال ﭼی
شدم خوشگچ بودما خوشگچ تر شدم
یه سایه طالیی زده بود شت ﭼشم با یه رژ صورتیه مات موهامم خیلی ساده با
سشوار و بابیلیس مدل داده بود که موهام موج دار شده بود
در کچ خیلی ساده و شیک شده بودم  .رفتم شالمو آروم گذاشتم سرم تا موهام
خراب نشه به امیرسام زنگ زدم گفتم بیاد .
مانتومم وشــیدم منتظر بودم تا بیاد یه تک زد منم از آرایشــگره تشــﮑر کردمو
رفتم ایین
به ماشین تﮑیه داده بود چ تیپی زده ها این مهتابه امش

شیمون میشه که ﭼرا

سر به این جیگریو از دست داده
امیرسامم داشته منو بایه ابروی باال ریده برنداز میﮑرد
_سالم
امیرسام :سالم بریم
رسیدم به جایی که شایان آدرسشو داده بود یاده شدیم داشتیم میرفتیم سمت
باغ که امیرسام دستش و دور کمرم حلقه کرد با تعج نگاش کردم
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امیرسام:مبال دوست دخترمی
ﭼیزی نگفتمو با یه دستم لبه لباسمو گرفتم و رفتیم داخچ باغ
اوه اینجا چ خبره ﭼقد شلوغه اینجا همینﻄور که دست امیرسام دور کمرم بود
داشتیم میرفتیم که از دور ﭼشم به شایان خورد
حاال من ﭼجوری باید امیرسام و صدا کنم خوب مبال دوست دخترشما
_امیر
یه لحظه امیرسام گنگ نگاه کرد بد گفت
امیرسام :بله
_نگاه شایان اونجاست
حرکت کردیم سمتی که شایان بود
_سالم
شایان:برگشت سمتم همینﻄور داشت برندازم میﮑرد که ﭼشماش ﻗفچ شد رو
دست امیرسام که دور کمر من بود
شایان:سالم
بد دوباره به دست امیرسام نگاه کرد
امیرسام:شایان اونجوری نگاه نﮑن دریا غیر از دوست خانوادگی دوست دختر
منم هست
یهو اخمای شایان رفت تو هم و با حرص گفت
شایان :واﻗعا
همون لحظه صدای یه دختر اومد منو امیرسام شتمون بهش بود
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یهو امیرســام به کمرم و فشــار آورد و منو به خودش نزدیک تر کرد برگشــتیم
سمتش
دختر انگار شﮑه شده بود
مهتاب:س..سالم خوش اومدید
امیرسام :ممنون
_سالم مرسی
یه نگاه با غیض به من انداخت اوا مگه ارث باباشو خوردم اینﻄوری نگاه میﮑنه
دختره نپس
نشسته بودیم رو صندلی شایانم از کنارمون جم نمیخورد و اخماش توهم بود
یهو شایان اومد سمتم
شایان:افتخار میدید یه دور با من بر*ق*صی رنسس کوﭼولو
من االن ﭼی بگم اومدم دهنمو باز کنم
که امیرسـام دسـت منو کشـید و برد وسـط من هاج و واج مونده بودم شـایانم
وایســتاده بود همونجا تمام این مدت مهتاب نزاره گر بودو به من با کینه نگاه
میﮑرد
امیرسام:ر*ق*ص که بلدی خداروشﮑر
هو این به من میگه ر*ق*ص بلدی
_خودت ﭼی بلدی
امیرسام:بله ﭼی فک کردی
_میبینیم
امیرسام :اسپانیایی؟
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سرمو با وزخند تﮑون دادم
امیرسام اشاره کرد تا آهنگ اسپانیایی بزارن تقریبا همه رفته بودن کنار من همه
مدل ر*ق*صارو خوب بلد بودم
منو امیرســـام شــروع کردیم ر*ق*صــیدن خیلی خوب میر*ق*صــید محو
ر*ق*ص شده بودمو اصال به اطراف توجه نداشتم
اومد سمتم رفتم عق د ستمو ک شید ،ک شیده شدم سمتش امو دور اش
حلقه کردم اونم دور کمرمو گرفت و خمم کرد صورتش کامال رو به رو صورتم
بود نفساش با نفسام ﻗاطی شده بود
یهو داغ شدم ل*ب*ا*شو گذاشت رو ل*ب*ا*م
داشتم آتیش میگرفتم مﻄمئنم اگه امیرسام کمرمو نگرفته بود همونجا میوفتادم
زمین
همه داشتن دست میزدن برامون من تو اون لحظه مغزم دستور نمیداد فقط اینو
میدونستم نباید زایو بازی در بیارم
ولی واﻗعا نباید این کارو میﮑرد نگام به مهتابو شــایان افتاد شــایان که فرﻗی با
لبو نداشت از ل بدبخت مهتاب هم ﭼیزی نمونده بود از بس که جوییدش
دست امیرسامو کشیدمو بردم سمت دشویی اینا االن فک میﮑنن میخواییم به
ادامه کارمون برسیم
دست امیر سام و کشیدم و گفتم
_ﭼرا اینﮑارو کردی
امیرسام  :باید برای مﻄمئن شدن شایان و مهتاب اینﮑارو میﮑردم
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_بار آخرت باشه
امیرسام:نزدیﮑم شدو منو کوبوند تو دیوار
ل*ب*ا*ش با الله گوشم برخورد داشت
امیرسام:من هرکاری بخوام میﮑنم
اومد ایین تر ســرشــو کرد تو گردنم نفس عمیق کشــید بد ســرشــو آورد باال و
ل*ب*ا*شو برای ثانیه ایی گذاشت رو ل*ب*ا*م
امیرسام:مالی نیستی فقط میخواستم بهت بفهمونم من هر کاری بخوام میتونم
انجام بدم
واﻗعا ع صبی شدم ﭼرا بهش اجازه دادم ولی واﻗعا اون لحظه نمیتون ستم کاری
کنم خیلی دلم میخواست صورتمو آب بزنم ولی آرایشم همش میریخت
فقط میخواســتم این جشــن تموم شــه و برم با خیال راحت بخوابم داشــتم از
دستشویی به طرف میزمون میرفتم که بازوم کشیده شد
مهتاب :ببین خیلی خوشــحال نباش امیرســـام ولت میﮑنه و هیپوﻗت منو
فراموش نمیﮑنه ﭼون عشق اولشم
دست به سینه با وزخند نگاش میﮑردم
_تموم شد؟؟بزار حاال من بگم امیر سام هیپوﻗت عا شق تو نبود یه واب ستگی
ساده داشت و حاال اون تو رو دوست نداره هی بلﮑه ازت متنفره  ،افتاااد
ﭼرخ یدمو رفتم وای دمم گرم حالشــو گرفتم خودم حال کردم کال جر یان
امیرسام و یادم رفتو با نیش باز رفتم سمت میز
عین خال داشتم با خنده اینور اونورو نگا میﮑردم که امیرسامم اومد
امیرسام:هو خوشت اومده
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_همه ﭼیو به خودت نگیر
داشتم غذا میخوردم که یهو امیرسام برام سوپ آورد
امیرسام :بگیر عزیزم
یه لحظه هنگ کردم ولی یهو ﭼ شم به شایان و مهتاب خورد که دا شتن با غیظ
نگاه میﮑردن
نیشم باز شدو سو و ازش گرفتم
_مرسی
من نمیدونم ﭼرا انقد حال میده حال شایان و مهتاب و بگیری
این مهتابه مگه تولدش نی ﭼرا همش ور دل ماست
بد از غذا رفتم در گوش امیرسام گفتم
_میشه بریم
امیرسام:باشه برو آماده شو
رفتم باال تو اتاﻗی که لباســام بود لباســمو عوض کردمو رفتم ایین با امیرســام
رفتیم سمت مهتابو کادوشو بهش دادیم
با لبخند حرص دراری گفتم
_ش خوبی بود مهتاب جون امیدوارم بازم ببینمت
مهتاب دندوناشو بهم فشار دادو گفت
مهتاب:همپنین عزیزم
شایان:اوه دریا داری میری ه منم میرم دیگه
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بد از خدافظی رفتیم تو ما شین ن ش ستیم دا شتم به اتفاﻗای ام ش فﮑر میﮑردم
شبی بود واسه خودش
رســیدیم خونه یاده شــدمو راهمو به ســمت خونه کج کردم داشــتم از له ها
میرفتم باال
که امیرسام صدام کرد
_دریا
برگشتم طرفش
امیرسام:مرسی
یعنی واﻗعا امیرسام از من تشﮑر کرد
_بابت؟
امیرسام:اینﮑه کمﮑم کردی
یه لبخند زدمو گفتم
_خواهش میﮑنم بد آروم از له ها رفتم باال
هرﭼی میگذره بی شتر با اخالق امیر سام آ شنا می شم اول فﮑر میﮑردم یه سره
ولداره مغروره که فقط نوک دماغشو میبینه
رو تخت تاق باز خوابیده بودمو به امش فﮑر میﮑردم اصال از مهتاب خوشم
نیومد شایانم خیلی مرموزه
و امیرســـام اون ﭼرا دروغ بدم نیومد ولی دیگه نباید این اجازه و بدم برای
خودم بهتره
خمیازه ای کشیدمو ﭼشامو بستم تا بخوابم
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صبح طبق معمول با صدای زنگ گو شیم بیدار شدم تا برای این آﻗا صبحانه
درست کنم
_سالم صبح بخیر
امیرسام:صبح بخیر
بد از این که امیرســام رفت گوشــیم و برداشــتم و به نیلو زنگ زدم خیلی بی
معرفتن
نیلو:الو
_سالم بی معرفت یه موﻗو زنگ نزنیا
نیلو:وای سالم دریا خیلی دلم برات تنگ شده
_بله معلومه
نیلو:میای امروز مرخصی بگیریم بریم بیرون
_من که هستم
نیلو:منم به ساغر زنگ میزنم
_باش
نیلو :ساعت(...)۵

_میبینمت خدافظ
تا ساعت نج کارای خونرو انجام دادمو رفتم تا حاضر شم
میخواستم یه تیو خوب بزنم
مانتو مشﮑیه تنگ با شلوار تنگ جیگریو شال جیگری برداشتم رژ جیگریم زدم
یه لحظه شیمون شدم بیخیال بابا رفتم تا ورنیای مشﮑیمو بپوشم
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سرساعت رسیدم ساغر و نیلو هم بودن شیرجه رفتم تو ب*غ*لشون
ساغر:دریا زشته وسط خیابونیما
نیلو:نمیدونید من با چ مصیبتی مرخصی گرفتم
_وای یادم رفت به امیرسام بگم بیخیال
ساغر:امیرسام کیه ؟
_صاح کارم
داشتیم با ساغر و دریا دور میزدیم اصال حواسم به ساعت نبود به خودمون که
اومدیم ساعت ۱2ش بود
_وای بپه ها دیر شد
بد از اینﮑه از بپه ها خدافظی کردم رفتم سوار ما شین شدم سر کوﭼه یادم
کرد خونه ته کوﭼه بود خیلی تر سناک بود اون موﻗو ش و سط کوﭼه بودم که
ﭼشم به سه تا سر خورد
سره:اوه بپه ها بیاین که ماهی خودش افتاد تو تور
سره:المص ماهی نیس که شاه ماهیه
واﻗعا ترسیده بودم تا اومدن سمتم شروع کردم جیغ زدن سره اومد جلو دهنمو
گرفت داشتم دستو ا میزدم اشﮑام گوله گوله میومدن یهو یه ماشین اومد
امیرسام:ﭼیﮑار میﮑنین عوضیا
امیرسام با اونا درگیر شد من میلرزیدم
اونا در رفتن بارون گرفته بود منو امیرسام خیسه آب بودیم امیرسام
صداشو بلند کرد
_تو تا این موﻗو ...

wWw.Roman4u.iR

68

بق یه حرفشـــو نزد ﭼون محﮑم ب*غ*لش کردم اونم دی گه ادا مه نداد
دستشوگذاشت دور کمرم تو ب*غ*لش زار زدم از بی کسیم هق هق کردم
وﻗتی به خودم اومدم که امیرسام داشت با اخم نگام میﮑرد
یهو با صدای دادش احساس کردم رده گوشم اره شد
امیرسام :تو این موﻗو ش بیرون ﭼه غلﻄی میﮑنی با این سر و وضو  ،هان!
کر شدی نمیشنوی
واﻗعا عصبی شدم اون حق نداره بامن اینجوری حرف بزنه
_به خودم مربوطه
امیرســام:هو  ،حقت بود همینجا ولت میﮑردم تا هر بالیی که میخوان ســرت
بیارن منو بگو که به تو بی لیاﻗت کمک کردم
_آره من بی لیاﻗتم نیازی به ترحم تو ندارم می خواستی کمﮑم نﮑنی
دیگه نمیخواســتم به حرفاش گوش کنم با شــت دســتم اشــﮑامو اک کردم و
شروع کردم دویدن هق هقم بند نمیومد اشﮑام دیدمو تار کرده بود
امیرسام داد زد
امیرسام:کجا میری بیا بشین تو ماشین
به حرفاش توجهی نﮑردمو راهمو ادامه دادم
صدایی نمیومد حتما امیرسام رفته یهو یه ماشین با سرعت یپید جلوم صدای
تﮑافش تو کوﭼه یپید
امیرسام:بیا بشین تو ماشین
_نمیام
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امیرسام:میگم بیا بشین تو ماشین دختره نفهم
_ن...می...یام من نیاز به ترحم کسی ندارم بزار تو بی کسی خودم بمیرم
که یهو با یه حرکت امیرسام رت شدم تو ماشین
سرمو برگردوندم سمت نجره تا خونه بینمون سﮑوت بود به خونه که ر سیدیم
سریو یاده شدمو رفتم تو اتاﻗم
لباسای خیسمو عوض کردم فقط به آرامش نیاز داشتم صبح یﮑم زودتر بیدار
شدم تا بدون اینﮑه با امیر سام برخورد دا شته با شم براش میز صبحونرو آماده
کنم
رفتم تو اتاﻗم منتظر بودم تا امیر سام بره بد از اینﮑه مﻄمئن شدم از اتاق اومدم
بیرون تا غروب کاری نداشتم
برای امیر سام میزو آماده کرده بودم و خودم رفتم اتاﻗم تقریبا ساعت  ۳صبح
بود که تشنم شد میخواستم میزم جمو کنم از له ها رفتم ایین
میزو خودش جمو کرده بود آب خوردمو اورﭼین اورﭼین داشــتم میرفتم
اتاﻗم
امیرسام:تا کی میخوای فرار کنی
یه لحظه هچ شدم ولی گفتم
_کی گفته من فرار میﮑنم
امیرســـام :کامال معلومه فرار نمیﮑنی  ،االن میخوام بخوابم ولی فردا خودتو
ﻗایم نﮑن می خوام باهات حرف بزنم
ســرمو تﮑون دادمو رفتم اتاﻗم فرار کردنم به من نیومده یعنی ﭼی میخواد بگه
ول کن باو صبح شد من دارم به ﭼه ﭼیزایی فک میﮑنم
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اصال ﻗایم شدنم از اولشم کار بی خودی بود اگه ﻗرار باشه هم کسی فرار کنه
اونه نه من
صبح طبق معمول بیدار شدم و صبحونرو آماده کردم منتظرم شدم تا امیرسام
بیاد
_سالم صبح بخیر
امیرسام:صبح بخیر
بد از این که صــبحانه و خورد میزو جمو کردم انتظاار داشــتم بره ولی رفت
نشست رو کانا ه دوباره می خواستم برم باال که گفت بیا بشین اینجا
رفتم نشستم منتظر بودم تا حرفشو بزنه
امیرسام:ببین من باید تقریبا یه ماه برم ایتالیا برای کار
آخ جووووووون
نیشم باز شده بود تا بناگوش
امیرسام:البته تنها نمیرم توهم باهام میای
کامال احساس کردم آویزون شدم
_آخه من برای ﭼی باید باشما بیام
امیرسام:از اونجا که مبال دوست دخترمی و شایان و مهتابم هستن
_ﭼرا این دوتا همه جا هستن و اینم بگم که من عمرااااا با شما بیام
امیرسام:میای
_نمیام ﭼون شما به من نامحرمید من ﭼجوری با شما تا اون سر دنیا بیام
نمیدونم اینو واسه ﭼی روندم فقط میخواستم بهونه بیارم
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امیرسام :مشﮑلت اینه
ﭼیزی نگفتم
امیرسام :بلندشو برو آماده شو
_برای ﭼی !
امیرسام:بریم صیغه بخونیم
_هااااااااااان!!!
امیرسام:مگه مشﮑچ تو همین نیست
اینم فهم یده یه ﭼی از خودم روندم میخواد زایعم کنه به همین خیال باش
البته ﭼیز بیخودی هم نگفتم به هر حال اون بهم نامحرمه هرﭼیم که باشه
وزخند زدم
_باشه االن حاضر میشم
تعج و تو ﭼشــاش دیدم ولی اونقد مغرور هســت که ﭼیزی نگه خوب ﭼی
بپوشم بیشتر بسوزه
مانتو سفیدو با شلوارو شال سفید سر کردم خط ﭼشمو ریملم زدم و با رژ ل
کارو تموم کردم
با لبخند رفتم رو به روش
_من آماده ام
امیرسام:مگه عروسیته خودتو این شﮑلی کردی
_یه همپین ﭼیزایی
امیرسام:دختره ترشیده
_ﭼیییییییی!!بامنی

wWw.Roman4u.iR

72

امیرسام :بله منظورم به شخصه شخصه خودته
_من 22سالمه تو ترشیده ایی یررررر سر
هردومون با اخم وحشتناک رو به رو هم وای ساده بودیم و ﭼ شم تو ﭼ شم همو
نگاه میﮑردیم هی کدومم کم نمیاوردیم ولی من
دیگه نتونستم تحمچ کنم رفتم از خونه بیرون کنار ماشین وایستادم تا بیاد
در ما شین باز کردمو کوبیدم میخوا ستم حال اینو بگیرم به جاش اون حال منو
گرفت
یعنی جدی جدی دارم میرم صیغه امیرسام شم
شــیمون شــده بودم ولی غرورم اجازه نمیداد برم خودمو زایو کنم ﭼون اول
خودم بودم ک گفتم
بعد از ﭼند دﻗیقه امیرسامم از خونه اومد خیلی خون سرد در و باز کرد و سوار
شد .
حدودا بعد از  2۰دﻗیقه رو به رو دفتر ازدواج ارک کرد .
امیرسام :یاده شو
یه حاج آﻗایی اومد تا برامون صیغرو بخونه
حاج آﻗا :خوب صیغتون به ﭼه مدت باشه؟
به امیرسام نگاه کردم
امیرسام:دو ساله
وا ﭼه خبرههههه کال یه ماه میخوایم بریم سفر یه سال صیغه
_یﮑم زیاد نیس
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امیرسام:نه
حاج آﻗا:مهریه ﭼی
امیرسام:ویال شمال
ها این ﭼی میگه
_نههههه زیاده
امیرسام یه ﭼشم غره رفت بهمو گفت
امیرسام:بخونین حاج آﻗا
بد از خوندن صیغه تو ماشین نشسته بودیم
امیرسام:مشﮑچ دیگه یی که نداری برای این سفر
_ن
امیر سام ما شین و رو شن کرد ولی سمت خونه نمیرفت  ،جلو یه مرکز خرید
نگه داشت
امیرسام :یادشو
_برای ﭼی
امیرسام:خیلی سوال میپرسی خیلی هم خنگی آدم واسه ﭼی میاد مرکز خرید
بی تربیت به من میگه خنگ تازه بهم ترشیده هم گفت
امیرســام بدون توجه به ﻗیافه بغ کرده من وارد فروشــگاه شــد هرﭼی گیرش
میومد برای من میخرید و اصــال توجهی به من نداشــت به جایی اشــاره کرد و
گفت
امیرسام :دیگه اونجا مربوط به خودته
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به جایی که اشاره کرد بود نگا کردم اوا خاک برسرم لپام ﻗرمز شدو رفتم سمت
لباس زیر فروشی تا لپای ﻗرمزمو نبینه
ســری رفتم که صــدای ﻗهقهشــو شــنیدم بی ادببببب

هی یﮑاری میﮑنه من

خجالت بﮑشم
رفتم تو مغازهه وایی چ خوشگلن
کلی خریدم با لبخند از مغازه اومدم بیرون
امیرسام:اونجا ﭼی دیدی همپین نیشت بازه
_ﭼیزی که بدرد شما بخوره نبود
آخیش باالخره ﭼزوندمش
رفتیم نشستیم تو ماشین
_خونه ﭼیزی آماده نیستا شام بخوریم
امیرسام:من گشنم نیست
_تو گشنت نی من که گشنمه
یدونه از اون نگاها که معنی اینو میداد خیلی رویی بهم کردو جلو یه فســت
فودی نگه داشــت رفت دوتا یتزا خریدو آورد یتزاهارو باز کردیمو داشــتیم تو
ماشین میخوردیم
_میگما
منتظر نگام کرد
_این دختره
امیرسام:کی
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_بابا همین که از دماغ فیچ افتاده ، ،یه ذره فک کرد بد خندید
امیرسام :مهتابو میگی
_آها همون مهتابه
امیرسام:خوب
_ﭼرا اینجوریه
امیرسام:ﭼجوری
یه ﭼش غره به امیرسام از مدل ﭼشم غره هایی مهتاب رفتم
_ﭼیششششش ایشششششش
داشــتیم یتزا میخوردیمو ادای مه تابو در م یاوردم از هر دری حرف میزدیمو
میخندیدم انگار نه انگار ما همون آدماییم که یه سره باهم جنگ داریم
داشتم میخندید که دست امیرسام اومد سمت صورتم تعج کردمو ﭼشمامو
گرد کردم بادستش گوشه ل*ب*مو که ُسسی بود اک کرد
امیرسام:ﻗیافتو اونجوری نﮑن گوشه لبت ُسسی شده بود
یدونه از اون لبخند خوشگالمو تحویلش دادم
_یه ﭼی بگم؟
امیرسام:بگو
_واﻗعنی بگم
امیرسام:بگو دیگه
_میگم من تورو ﭼجوری صدا بزنم یعنی بهت ﭼی بگم
امیرسام:امیرسام
_خیلی طوالنیه میشه مخففش کنم
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امیرسام:یعنی خیلی سخته گفتن این دو کلمه
_سخت نی ولی گفتنش دو ساعت زمان میبره خوب س بهت میگم امیر دیگه
امیرسام بی اهمیت سرشو تﮑون داد
غذامونو خوردیمو ماشین و روشن کرد بریم
_میگم کی میریم ســفر؟ اصــال ﭼند روزه هســت؟اندازه ﭼند وﻗت وســیله
بردارم؟
امیرسام:وایییی ﭼقد حرف میزنی مخمو خوردی
دوباره بغ کرده نشستم تو جام سره بی ذوق خو من از تهران امو بیرون نذاشتم
چ برسه رفته باشم خارج ذوق دارم
امیرسام :فردا روازه
از تو جام ریدم هوا برگشتم سمتش جیغ زدم
_ﭼیییییییییی!
امیرسام:گوشم کر شد کال فاصلمون یه وجبه هاا
_ﭼرا به من زودتر نگفتی حاال من ﭼجوری تا فردا وسیله هامو جمو کنم
امیرسام:سفر ﻗندهار که نمیخوایم بریم کال یه ماهه
_حاال ساعت ﭼند هست
امیرسام۹:صبح
میخواستم همپین بزنمش که با دیوار رو ب*و*سی کنه
تا رسیدیم خونه ریدم اتاﻗمو شروع کردم جمو کردن وسایلم
آخرای جمو کردنم بود
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_اینم از خرسیم
فقط کم مونده بود خود اتاﻗو کنم تو ﭼمدون
خوب ساعت االن ﭼهاره منم که خوابم نمیاد از بس ذوق دارم ﭼیﮑار کنم
برم برا فردا تو هوا یما ﭼیز میز آماده کنم مرغ و سی زمینی گذاشتم آبپز شه تا
الویه درست کنم تا خود صبح داشتم ﭼیز میز درست میﮑردم
رو صندلی آ شپزخونه ن ش سته بودم تقربیا ساعت ۷بود که امیرسام بیدار شد
همینﻄور داشت خمیازه میﮑشید که ﭼشش به من خورد
+تو بیداری
منم خمیازه کشیدمو گفتم
_اوهوم
امیر سام رفت رو میز م ش ست منم همه غذا هارو تو یه کیف بزرگ دا شتم جا
ساز کردم
امیرسام:برو کم کم حا ضرشو بریم باید زودتر اونجا با شیم بد از این که آماده
شدم یﮑم صبحانه خوردمو رفتیم سمت فرودگاه
اه اه اه این دخترهو شایانم اینجان نﮑنه روازشون با ماست
_اینام روازشون با ما یﮑیه
امیرسام :آره
_ﭼقدرررر بد
روازمونو اعالم کردنو رفتیم تا ﭼمدونارو تحویچ بدیم
امیرسام:اون ﭼیه بده بزارم اینجا دیگه
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_نههههه اینو نمیدم
امیرسام یه نگاه بد بهم کردو رفتیم
نشستیم
صندلی منو امیرسام کناره هم بود مبچ بپه کوﭼولو ها دوییدم سمت صندلی
که کنار نجره بود نشستم
_اینجا من میشینما
امیرسام سری از تاسف تﮑون دادو ﭼیزی نگفت صندلی شایانو مهتابم نزدیک
ما بود تقریبا یه ربعی بود که تو هوا یما بودیم خیلی ﭼرتم گرفته بود هی کلم
میوفتادم هی بلندش میﮑردم
آخرین بار که ســرم افتاد امیرســام ســرمو بلند کرد گذاشــت رو شــونش منم با
خیال راحت گرفتم خوابیدم تازه مهتابو شایانم ﭼزوندیم
وای چ خواب خوبی بود سرمو از رو شونه امیرسام برداشتم با صدای خوابالود
گفتم
_امیرسام
امیرسام:بیدار شدی
_ﭼقد مونده برسیم
امیرسام:یه یک ساعتی مونده تا برسیم
یهو یاد خوراکیا افتادم کیفو گذاشتم رو ام
امیرسام:این تو ﭼی گذاشتی که نذاشتی تحویلش بدم
_ﭼیز میز درست کردم که تو هوا یما بخوریم .
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بعد الویرو از تو کیف دراوردم
امیرسام:مگه اومدی یک نیک تا کسی ندیده جمعش کن
ولی کار از کار گذشته بود و من داشتم با ولو الویرو میخوردم سریو خواستم
بزارم تو کیف که دیدم شایان با لبخند نگاهم میﮑنه
سرمو برگردوندم ببینم مهتابم این زایو بازی منو دیده دیدم بعله داره با وزخند
نگاه میﮑنه
امیرسام خندیدو گفت
امیرسام:تو هوا یما خودشون غذا میدن .
وایی ﭼه تابلو کردم خوب تاحاال سوار هوا یما نشدم ﭼیﮑار کنم
کیفرو جمو کردمو گذاشــتم کنارم برای اینﮑه دوباره تابلو بازی در نیارم رفتم
به ادامه خوابم برسم
امیرسام:دریا  ،دریا
ﭼشامو آروم باز کردم
امیرسام:بلندشو رسیدیم
خوابم هنوز نپریده بودو تاپ تاپ میخوردم امیرســـام بازومو گرفتم تا نیوفتم
زمین
رفتیم بارارو تحویچ گرفتیم بعدش با ماشینی رفتیم یه ویال
_اینجا خونه کیه
امیرسام:خونه من
وووووف این ﭼقد مایه داره ها یه ﻗصــر که تو تهران داره یه ﻗصــرم اینجا دیگه
بقیشو خدا میدونه
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_من باید کجا بمونم؟
امیرسام:هر کدوم از اتاﻗای باالرو خواستی بردار
دونه دونه داشــتم اتاﻗارو نگاه میﮑردم یﮑی از اتاﻗا خیلی خوب بود همپیش
سفید بود اتاﻗشم آفتاب گیر بود همون اتاﻗو برداشتم
یه تی شرت م شﮑی آدیداس و شلوار شو وردا شتمو و شیدم موهامم دوم ا سبی
بستمو رفتم ایین
وﻗتی رفتم ایین هی کس نبود مبچ اینﮑه دا شتن و سایل شونو جا به جا میﮑردن
.
از فرصــت اســتفاده کردمو تصــمیم گرفتم یه ذره تو خونه ســرک بﮑشــم  .اول
اتاﻗای ایین و دیدم
همه اتاﻗاش واﻗعا ﻗشنگ بود هر اتاﻗیو که میرفتم شیمون میشدم ﭼرا نذاشت
اتاﻗای ایینو بردارم
بیخی بابا اتاﻗای باال ویوش بهتره ت صمیم گرفتم یه صبحانه مف صچ در ست
کنم رفتم توی اشپزخونه و در یخپالو باز کردم
بعله شه هم ر نمیزنه توش رفتم باال  ،حاال اتاق امیر سام کدومه یه ذره فک
کردم
یه در اون جا بود که با بقیه فرق میﮑرد احساس کردم اون اتاق امیرسامه
در زدم ولی ﭼیزی نشنیدم بازم در زدم که کسی جواب نداد  .درو ک باز کردم
دیدم امیر سام با یه هوله که فقط دو کمرش بود از حموم اومد بیرون
_هییییین
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اینو گفتم و رومو برگردوندم خدا به کدامین گ*ن*ا*ه ایندفعه حتما میﮑشــتم
که رفتم اتاﻗش  .تو شــک بودم اومدم برم به طرفه در که امیرســام اومد طرفمو
م دستمو گرفت و برم گردوند
از تعج ﭼشام داشت میوفتاد کفه ام که امیر سام اومد ب*غ*ل گوشم
امیرسام:کوﭼولو اول در بزن
رفتم توفاز گربه شرک
_به خدا در زدم
امیرسام:ﻗیافتو هیپوﻗت این شﮑلی نﮑن
امیر سام ازم فاصله گرفت
امیرسام:خوب ﭼیﮑارم داری
_ها؟؟اهاا اومدم بگم که یخپال توش شه هم رنمیزنه
امیرسام لبخند کجی زد
امیرسام:باشه میرم میخرم االن
_باش
امیرسام:نمیخوایی بری
ووووف انگار کشــته مرده اینم اینجا وایســتادم بهش یه دهن کجی کردمو از
اتاق اومدم بیرون و نفس حبس شدمو دادم بیرون
امیرســام رفت بیرونو کلی خرید کرد منم ســفررو ﭼیدم و مبچ جنگ زده ها
شروع کردم خوردن
امیرسام:خوشمزست
در حال خوردن سرمو تﮑون دادم
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امیرسام صندلیو کشید بیرون
امیرسام :بد نگذره و شروع کرد خوردن
منو امیرسام انگار مسابقه گذاشته بودیم هرکی تند تر بخوره
یه لحظه سرمو برگردوندم دیدم شایانو مهتاب دارن بهت زده مارو نگاه میﮑنن
با لپای باد کرده لبخند زدم
شایان:همش مال خودتونه ها
خودشونم اومدن نشستن و شروع کرد خوردن
_آخییییییش سیر شدم
مهتاب:واااااااا کم مونده بود منم بخوری
_نگران نباش عزیزم من آشغال خور نیستم
آخ این حرص میخورد من حال میﮑردم دختره فیس فیسو
یه ذره تو صدام ناز ﻗاطی کردم
_امیییر منو میبری بیرون
عققق منو ﭼه به این کارا ولی الزم بود
شایان سریو گفت
شایان:ما برای کار اومدیم اینجا
امیرسام :حاال یﮑم آخر سر بیشتر میمونیم مییبرمت بیرون
نیشمو روبه مهتاب باز کردم ۳2دندونم ریخت بیرون
امیرسام:دریا برو استراحت کن زیاد نخوابیدی
_یه لحظه میای باهام کارت دارم
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حاال معلوم نی ذهنه خراب اینا منظور منو ﭼی برداشت کرده
باهم رفتیم اتاﻗو درو بستم
امیرسام:میشنوم
_ببین واسه من سوال شده یه موﻗو فک نﮑنی من فوضولما ولی میخوام بدونم
ﭼرا شایانو مهتاب با ما تو این خونه موندگار شدن
امیرسام دهن کجی کرد
امیرسام:من اصال فﮑر نمیﮑنم شما فوضولی محض اطالعت میگم این روژه
مربوط به خیلی وﻗته ی شه که با شایان شریک بودمو ﻗ سمتی از سهامم د ست
مهتاب بود که االن هم شو از شون خریدم برای این روژه حتما نیاز بود مهتاب
و شایان باشن وگرنه ضرر خیلی بدی میﮑردم
و ﭼون بخاطر من اومدن باید خونه من بمونن  ،سوالتون برطرف شده حاال
_بله یجورایی
امیرسام داشت میرفت از اتاق بیرون
_راستی
امیرسام :دیگه ﭼیه
_من اینجا کپک میزنم
امیرسام :وووووف عج گیری افتادما خوب برو بیرون دور بزن
_یپی میگیا من تا سر کوﭼه برم گم میشم
امیرسام:خالصه باید یجور عادت کنی ﭼون حاال حاال ها اینجاییم
با ﻗیافه زاری گفتم
_اینجا رودی رود خونه یی جویباریی بابا اصال جوبی این اطراف نی
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امیرسام  :از اینجا تا دریا فاصله زیادی نیست بعدا راهشو بهت یاد میدم
_واﻗعنی؟
امیرسام:لوس بازی درنیار
ﻗهوه یی هم رنگ خداست مگه نه
بد از این حرفش از اتاق رفت بیرون
_اه اه اه سره نپس
حسن فریو گذاشتم تو گوشم آهنگ بگوشم
منظورم همون هنسفیری خودمونه
داشتم به این ﭼند وﻗت فﮑر میﮑردم اگه اون صابر عوضی اونﮑارو نمیﮑرد االن
داشتم کنار ساغرو نیلو زندگی سادمو میﮑردم یا سبزی اک میﮑردم
نه نقش دوست دختر این دیوو بازی کنم هعی روزگار
من از اون د سته آدمام که نمیتونم مبچ یه آدم بی سر صدا زندگی کنم یا یه جا
بشینم حوصلم واﻗعا داغون بود هیپﮑسم خونه نبود
دلو زدم به دریا و بلند شــدم آماده شــم برم بیرون یه شــلوار لی لوله تفنگی
وشیدم با یه بلیز مشﮑی که روش عﮑس اسﮑلت داشت
آرایشم خط ﭼشمو ریمچ زدم با روژ گونه واﻗعا این ﭼه تیپه که من زدم
تنوع بیخی از خونه اومدم بیرون داشــتم برا خودم نشــونی میزاشــتم که اگه گمو
گور شدم خونرو یدا کنم
میدونید من کال آدم بیخیالی هســتم همینﻄور واســـه خودم میرفتم که به یه
ساحچ رسیدم همینﻄور داشتم شنارو شوت میﮑردم میرفتم

دنیاتم و دنیامی

85

ﻗشــنگ ماســه هارو با ام میپاﭼوندمش یهو دیدم یﮑی داره خارجی خودشــو
میﮑشه برگشتم دیدم یه سر از این هیﮑچ ﻗشنگا داره هی خارجی حرف میزنه
یه ذره دﻗت کردم تازه فهمیدم او ضاع از ﭼه ﻗراره این سره خوش هیﮑله دا شته
آفتاب میگرفته منم هرﭼی شن بود شوت کردم روش
من که نمیفهم این ﭼی میگه پ اونم نمیفهمه
_بردار خوش هیﮑلو دیالق من هی ﭼیزی از این زرزر شما متوجه نمی شوم یه
ذره نگاه کردمش
عهه ﭼشاشم ﻗشنگه خوب ﭼشاتم جیگره بردار کال هلویی من فعال برم بابای
سره :خانوم
یه لحظه احساس کردم کبود شدم این یارو فارسی حالیشه خواستم در برم
سره :شما ایرانی هستید
راه فراری نداشتم و از اونجا که من خیلی رو ام برگشتم طرفش
_بله ایرانیم مشﮑلیه
سره یه خنده ﭼپﮑی کرد
سره :من آرمانم
_عهههه تو کال ایرانیی
آرمان:آره
اصال اون زاﻗارت بازیمو حرفای ﭼرتو رتمو بروم نیوردمو زدم کوﭼه علی ﭼو
خوب من میرم دیگه
آرمان یه ابروشو انداخت باال
آرمان:شما خودتونو معرفی نمیﮑنید
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_واس ﭼی باید معرفی کنم
آرمان :ﭼون من معرفی کردم
ووووف ﭼه ﭼرتو رت میگیم
_من دریام  ،خدافظ
بی معتلی از اونجا رفتم آخه ﭼرا من انقد زایو بازی در میارم
میخوا ستم برم ب ستنی بخرم که یادم افتاد از این ول خارجیا ندارم بی خیالش
شدمو نشستم کنار ساحچ همینﻄور خیره خیره با لذت دریارو نگاه میﮑردم که
یه بستنی گرفته شد جلوم
سرمو آوردم باال دیدم همین سره آرمانه
_ممنون نمیخورم
بعد اون ﭼرت و رتام این با ادب حرف زدنام واﻗعا مسخره بود
آرمان:دوتا خریدم بگیرید دیگه
بستنیو از دستش گرفتم
_ﭼون خیلی اسرار میﮑنی میگیرما
یه لبخند زد که لپاش رفت تو آخی من عا شق ﭼالم اون شیره مغرورم هم ﭼال
داشت
عین وزق به ﭼالشم زل زده بودم
آرمان:تو صورت من ﭼیزی هست
_آره  ،ﭼال
آرمان:دختر تو خیلی باحالی
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_خودت گیجی خنگی شوتی رویی
آرمان کامال غش کرده بود
آرمان:خوبه خودت میدونی
_ﭼایی نخورده سرخاله میشی
آرمان:مدلمه
_عههه پ مبچ منی
با این سره آرمان از هر دری حرف زدیم خالصه بهتر از تنهایی بود اونم واسه
تفریح اومده بود ایتالیا ولی زبانش خیلی خوب بود
_آرمان ساعت ﭼنده
آرمان:هشت
_دروووووووغ
_بپر بریم باید باهام بیای من تنها میگرخم برم
به زور به زور خونرو یدا کردیم
_مرسی آرمان
آرمان  :این شماره منه
یه کارتی گرفت سمتم
از دستش گرفتم
_خدافظ
زنگو زدم درو وا کردم تا رفتم خونه صدای داد بلند شد
امیرسام:دختره احمق تو ﭼرا انقد بی فﮑری تو که جایی و بلد نی ستی ﭼرا رفتی
بیرون گفتم حتما بالیی سرت اومده
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من متوجه ساعت نشدم
امیرسام:که متوجه نشدی  ،بد دست منو گرفت برد طرف اتاق خودش
مهتابو شایانم نظاره گر ما بودن
امیرســام:فﮑر نﮑن برام مهمی یا نگرانت شــدم ولی یﮑم خودت شــعور داشــته
باش  ،برای من ﭼیزی جز دردسر نیستی
_اول فﮑر کن بد حرف بزن بی شــعور خودتی  ،ﭼرا واســه تو دردســرم هرﭼی
بشه کسی نمیاد یقه تورو بگیره .
از اتاق امیرسام اومدم بیرونو رفتم سمت اتاق خودم درو ﻗفچ کردم  ،ﻗبول دارم
اشتباه کردم انقد دیر اومدم ولی اونم نباید با من اینجوری حرف میزد
گرفتم خوابیدم ساعت ۱۰بود ولی کاره مفید تر از خواب نمیتونستم انجام بدم
صبح بیدار شدم بد از رسیدن به سر وضعم رفتم ایین
خیلی دلم می خواســت به امیرســام اهمیت ندم ولی جلوی شــایانو مهتاب
نمیشد
_سالااام صبح بخیر اولین نفری که جوابمو داد شایان بود
شایان:صبح بخیر دریا جان
مهتابم با اکراه سرشو تﮑون داد
امیرسام:صبح بخیر عزیزم
آخی چ ﻗشنگ گفت یه لحظه یادم رفت ازش دلخورم
بهش یه لبخند زدم
رفتم رو صندلی کنارش نشستم تا صبحانه بخوریم
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_میگم امیر امروز خیلی کار داری
امیرسام:نه ﭼﻄور
نیشمو تا بناگوش باز کردم
_پ میتونی منو ببری بیرون
امیرسام:باشه
یهو مبچ بپه کوﭼولو ها که باباشون بهشون ﻗول ارک داد از صندلی ریدم هوا
_آخ جوووووون
یه لحظه به اون سه تا نگاه کردم بدشم بسیااااار خانومانه نشستم سر جام
امیرسام:ساعت ۵آماده باش بیام دنبالت
_باشهههه
کلی شارژ شده بودم بد صبحانه رفتم تلویزیون روشن کردمو جلوش نشستم
و به ناخونای بلندم الک زرشﮑی زدم
یﮑم فیلم ن گاه کردم ولی نم یدونم ﭼرا عقر به ها تﮑون نمیخوردن ســـاعت
ﭼهار بود که ریدم حاضر شم
یه شــلوار لی اره اره با تاپ مشــﮑی وشــیدم یه رژ زرشــﮑی هم زدم آرایش
ﭼشمم تﮑمیچ کردم که همون موﻗو امیرسام صدام زد که بریم
در ماشینو باز کردم
_سالم
امیرسام:سالم کجا بریم
_نمیدونم اینجارو بلد نیستم
امیرسام:به دوستام زنگ میزنم اونام بیان
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_اینجا هم دوست داری
سرشو تﮑون دادو زنگ زد
امیرسام:سالم خوبی با دخترخالم میخوایم بریم بیرون میاین
هااان!دختر خاله
امیرسام :اوکی پ منتظرم
ﭼیزی نگفتم نه رسیدم کجا میریم نه رسیدم ﭼرا گفتی من دختر خالتم
دﻗیقا همون جایی که من دیش رفته بودم نگه داشت
امیرسام رفت ایین و به دریا خیره شد منم رفتم کنارش وایستادم
تو حس حال خودش بود و معلوم نبود کجا سیر میﮑنه
از اونجا که من خیلی بپه خوبی هستم
دستم گذاشتم رو کتفش
_ خخخخخخخ
امیرسام :ووووووف خیلی بپه یی
_عههه بده میخواستم از فﮑر درت بیارم غرق نشی
امیرسام:تو ﭼﻄوری این همه شادی
_به راحتی  ،تو زندگیو خیلی سخت میگیری دنیا دوروزه بابا
همون لحظه یه ماشــین اومد کنار ما ارک کرد دوتا ســر و یه دختر ازش یاده
شدن
_ سرخاله فک کنم رفیقات اومدن ،یه ﭼشمک بهش زدم
بد از سالم و احوال رسی دختره گفت
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دختره:معرفی نمیﮑنی
امیرسام:دختر خالم دریا  ،ایشون محیا و آﻗا سپهر و ایشونم مهدی
بد از اظهار خوشبختی منتظر شدیم تا بقیه دوستای امیرسامم بیان تا اون موﻗو
با بپه ها حرف زدیم
خیلی رفیقاش باحال بودن محیا هم دختر خوبی بود بقیه رفیقای امیرســامم
اومدن دوتا دختر شت نشسته بودن دوتا سرم جلو
یاده شــدن اومدن ســمتمون رفیقای امیرســامم عج تیﮑه هایینا دونه دونه
امیرسام داشت معرفی میﮑرد
امیرسام:ایشون یلدا خانوم ایشون ساناز خانوم ایشونم آﻗا سینا و...
یهو اون سر آخریه رید وسط حرف امیرسام
سره:عهههه دریا تو دختر خاله امیری
امیرسام با تعج گفت
امیرسام :شما همو میشناسید
_آره با آرمان دیش آشنا شدم
همپین میگفتم آرمان و اونم میگفت دریا انگار صدساله همو میشناسیم
امیرسام:خوب بپه ها کجا بریم
_من بگمممم
همه گفتن بگو
_بریم ﻗایق سواری
یلدا:نههه ترسناکه میوفتیم
_کجاش ترسناکه
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بد از این که همه موافقتشون و اعالم کردن یلدا هم مجبور شد بیاد
رفتیم سوار شدیم یلدا و ساناز رنگشون مبچ گ شده بو ولی من جیغ میزدمو
جو میدادم آرمان با ابرو به ساناز و یلدا اشاره کرد
منم یه ﭼشمک بهش زدم که امیرسام دیدو بهم یه اخم توپ کرد
به اون مرد که داشت ﻗایقو میروند اشاره کردم که ﻗایقو با شدت کج کنه سمت
یلدایینا جیغ بود که اونا میزدن منو آرمانم بهم یه لبخند شیﻄانی زدیم
از ﻗایق که یاده شدیم سپهر رفت برای اون دوتا که دا شتن غش میﮑردن آبمیوه
بخره همه جلو جلو رفتن دستمو بردم جلو آرمان
_بزن ﻗدش
امیرسام:جفتتون لنگه همید
بد سری از تاسف تﮑون دادو رفت
اوهوع این امیرسامم خیلی تیریو بابا بزرگی برداشته باید روش کار کنم
داشــتیم میرفتیم تقریبا هوا تاریک شــده بود ســاعت ۸ش ـ بود کنار دریا رو
سنگ ن ش سته بودم بپه هام آتیش رو شن کرده بودنو دور آتیش ن ش سته بودن
احساس کردم یﮑی کنارم نشست
امیرسام:ازت بعیده انقد ساکت بشینی
یه لبخند زدمو نفسمو با صدا دادم بیرون
امیرسام:یه موﻗو هایی بهت حسودیم میشه
_ﭼرا
امیرسام :همیشه شادی ته ته ناراحتیت نیم ساعته انگار هی غمی نداری
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_از ظاهر ﻗضاوت نﮑن شنیدی میگن اونی که گریه میﮑنه یه درد داره ولی اونی
که میخنده هزار درد
یهو بلندشدمو رفتم تو آب
امیرسام:کجا میری خیس میشی
تقریبا آب تا زانوهام بود که امیر سام د ستمو ک شید برگ شتم سمتش یه لبخنده
ملیح زدمو هلش دادم تو آب
ولی نامرد دستمو ول نﮑردو با هم افتادیم تو آب
امیرسام یه اخمی کردو گفت
امیرسام:این چ کاری بود کردی االن یخ میزنیم
منم رو رو بدون این که به روی خودم بیارم دستمو ر کردمو ریختم روش
امیرسام:اینجوریه
سرمو تﮑون دادم شروع کردیم به جنگ نابرابر ﭼون اون با او د ستای بزرگش
کلی آب میریخت رومن رفتم نزدیﮑش دیدم اینﻄوری نمیشه باید گولش بزنم
_من تسلیمم
امیرسا یه لبخند خوشگچ زد سریو رفتم سمتش سرشو کردم زیر آب
امیرسام :جوجه یی هنوز
بد منو انداخت رو کتفشو رفت سمت ساحچ
_به فﮑر من نیستی به فﮑر کمر خودت باش
امیرسام :آخه وزنی نداری که تو
بی هوا موهاشو کشیدم
امیرسام:ﭼته بپه موهامو ول کن کندیش
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رســیدیم به ســاحچ بدون هی اطالع ﻗبلی انداختم زمین یه لحظه احســاس
کردم ب*ا*س*نم تخت شد
سپهر:این چ سرو وضعیه شدین موش آب کشیده
امیرسام  :عی نداره تو ماشین لباس هست عوض میﮑنیم
اول من رفتم تو ماشین ی یه سوییشرت و شلوار تو صندوق عق از اون ساکی
که هنوزه نبرده بودم تو اتاﻗم برداشتم با مﮑافات لباسمو عوض کردم
زیو سوییشرتمو تا ته کشیدم باال اصال دلم نمیخواست سرما بخورم بخاطر
همین ﭼون سرم خیس بود یه شالم بستم بهش
امیرسامم لباساشو عوض کرد
_من گشنمهههه
یلدا  :گشنته که هس ﭼرا داد میزنی
ووووف یه کالم از مادر عروس  .ســرا رفتن تا غذا بگیرن منم رفتم کنار محیا
نشستم
محیا:با امیرسام خیلی صمیمی
_ﭼﻄور
محیا:هیپی کسی دیگه یی مینداختش تو آب فک نمیﮑنم زنده میموند
_واﻗعا !!! نوچ نوچ نوچ
سرا اومدن غذاهارو دادن ماهم شروع کردیم خوردن
ﭼقدر کنار دریا غذا خوردن خوبهههه با صدای
موج دریا تازه رفته بودم تو حس
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آرمان :خخخخخخ
فهمیدم از من کرم ترم وجود داره
_تازه رفته بودم تو حساااا
ﭼیزی نگفتو خندید منم تصمیم گرفتم به جای اینﮑه برم تو حس بشینم غذامو
بخورم
_تو غذا نمیخوری مگه
آرمان:خوردم
_بابا سرعتتتتت
آرمان:ﭼی فک کردی
_آرمان تو اینجا زندگی میﮑنی یا ایران
آرمان:ایران زندگی میﮑنم ولی دوماه از سالو اینجا میمونم
_واایی ﭼه باحال
امیرســام:دریا غذاتو بخور کم کم بریم غذارو خوردم دســتمو بردم و جلو و با
آرمان دست دادم
آرمان:ش خوبی بود
_خییییلیی
بد از اینﮑه با کچ بپه ها خدافظی کردیم رفتیم سمت خونه
_مرسی ش خوبی بودش
امیرسام:خواهش
داشتیم میرفتیم داخچ خونه
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یه لحظه دســت امیرســامو گرفتمو یه ﭼشــمک بهش زدم و شــروع کردم خنده
الﮑی اونم گرفتو شروع کرد همراهیم
_مرسی امیر امش خیلی عالی بود
امیرسام:خواهش میﮑنم عزیزم
رفتیم تو خخخخخ ﻗیافه اینارو
_سالااام
شایان:سالم خوش گذشت
_آره خیلییی جاتون خالی
رفتم باال به شون ش بخیر گفتم برای امیر سام ب*و*س فر ستادم معلوم بود
خندش گرفته
شایانم اخماش توهم بود جای تعج داشت که مهتاب رو سایلنته
رفتم تو اتاﻗم طبق عادتم به ســقف زل زدمو به اتفاﻗای امروز فﮑر کردم آرمان
باحال بود
یﮑی مبچ خودم امیر سامم بر خالف همی شه اخماش توهم نبود و ایه بود یاد
اون لحظه که هلش دادم تو آب افتادم لبخند اومد رو ل*ب*م
با امیرسام خیلی راحت تر شده بودم کم کم ﭼشام داشت بسته میشد تا خوابم
برد
صبح بیدار شدمو رفتم آشپزخونه آخر از همه مبچ اینﮑه بیدار شده بودم
_صبح بخیر
همه جوابمونو دادن داشتیم صبحانرو میخوردیم که گفتم
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_امیر من تو این یه ماه کالفه میشم تو خونه
مهتاب  :کاری از دستت بر نمیاد
هو دیش چ خوشحال شدم که حرف نزد
امیرسام :میخوای این مدت بری کالس زبان یه دوره فشرده ﭼﻄوره
_واﻗعاااااااا!!!
امیرسام:اوهوم
_عاشقتممم
امیرسام یهو لقمش رید تو گلوش
رفتم با دست زدم شتشو میگفتم
_منظورم مرسی بود
بد یه لبخند خوجچ زدم
امیرسام  :سرفم تموم شد بسته
یه لحظه نگاه کردم دیدم به بنده خدا امون نمیدمو دارم محﮑم میﮑوبونم تو
کمرش
_باشه
امیرسام:امروز آماده باش میبرمت
_باشه ساعت ﭼند؟
امیرسام:ساعت ۴
_اوکی پ
شایانو مهتابم این وسط نقش باﻗالی و داشتن
بعد از این که حسابی خوردم اشدم رفتم تو اتاﻗم اوومم خوب ﭼی بپوشم ؟؟
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بعده یه یک ساعت زیر و رو کردنه کمدم یه شلوار کتون با یه تیشرت اسپرت
شد تصمیم نهاییم
به ساعت مپیم که نگاه کردم ساعت یﮑو نشون میداد حولمو ور داشتم رفتم
تو حموم
بعد از این که ح سابی خودمو کبود کردم اومدم بیرون ساعت  ۳بود لبا سارو
وشیدم و نشستم شت میز ارایشو و یه ارایشه مختصر کردم
رفتم ایین که دیدم همه دارن ناهار میخورن ﭼه ﻗدر دیر رفتم نشــســتم شــت
میز و ناهارمو در سﮑوت ولی نگاه خیره بقیه خوردم .
امیرسام  :حاضری ؟؟
_اره بریم
از شت میز ا شدیم دا شتیم میرفتیم که امیر سام د ستمو گرفت دیگه عادت
کرده بودم
سواره ما شین شدیمو رفتیم بعد از کارای ثبته نام رفتم سره کالس ن ش ستم
جال اینجا بود اموزشــگاه ایرانی بود و همه ایرانی بودن و همین جا زندگی
میﮑردن
بعد از کالس امیر سام اومد دنبالم
امیرسام  :خوب بود؟؟
_اوهوم  .معلمشم خیلی خوبه
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دیگه بدونه حرفی راه افتاد رفتیم خونه ای بابا اگه منو  ۱۰۰تا کالســم ثبته نام
کنینا بازم حو صلم سر میره ت صمیم گرفتم وا سه حفظ ظاهر و کمی خندیدن
شامه خودمو
امیرسامو بذارم توی سینی و ببرم تو اتاﻗش تا با هم بخوریم
رفتم تو آشپزخونه و یه سینی از هر ﭼیز که بود یه ظرف گذاشتم داشتم میرفتم
باال که شایان برگشت گفت :
شایان  :سره میز نمیاین
_نه امیرسام کار دا شت منم ت صمیم گرفتم شامو براش ببرم باهم بخوریم اخه
میدونین بدون اون از گلوم ایین نمیره
دهنشو کج کرد منم خیلی ریلﮑس از له ها رفتم باال رفتم دمه اتاﻗه امیرسامو
در زدم :
امیرسام  :بیا تو
در و با هزار زحمت باز کردمو رفتم داخچ
_سالم سالم
امیرسام:علیﮑه سالم اینجا ﭼیﮑار میﮑنی اون سینی تو دستت ﭼیه ؟؟
_نمیبینی غذائو
امیرسام:برا ﭼی اوردی اینجا
_بده انســـانیت به خرج دادم گفتم شــما کار داری برات بیارم البته خودمم
نخوردم ماله خودمم اوردم
از اون خنده یه وری ها کردو فقط سرشو تﮑون داد داشتم غذاشو میذاشتم رو
میزش که یه نفسه عمیق کشیدم و بویه یه عﻄر خوش بو اومد زیر بینیم
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یه ذره که دﻗت کردم دیدم عﻄره امیر سامه همین جوری داشتم اون بوی خوبو
وارده ریه هام میﮑردم که یه دفعه لیوانه نوشــابه ای که داشــتم میذاشــتم رو میز
ریخت رو همه برگه های رو میزش
امیر سام یه دفعه بلند شدو سعی دا شت اونارو ور داره ولی کار از کار گذ شته
بودو همشون خیس شده بودن
میتونم بگم کامال سرم عربده کشید
امیر ســام  :ﭼیﮑااار کردیی دختره خنگ میدونی برای تک تک هر کدوم از این
نقشه ها ﭼقدر زمان صرف شدهههه هاااا ؟؟؟؟
_ م..من نمیخواستم اینجوری بشه
امیرسام:هه هه تقصیر دسپاﭼلفتیته دیگه هی کاریو نمیتونی اونجوری که باید
انجام بدی همیشه باید یه گندی توی یه کار بزنی
_ب...ب ..ببخشید
امیر سام:هه ببخ شم ا صال با ببخ شیده تو ﭼیزی حچ می شه گند زدی بعد االن
میگی ببخشید .
_خ...خوب یه دفعه حواسم رفت
امیرسام:ده همینه دیگه جایی که باید حواست باشه نیس هه داشتی به کی فک
میﮑردی که انقد تو هپروت بودی ؟؟؟
_به هی کس
امیرسام:باشه حاال
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بدونه حرفی از اتاق اومدم بیرونو درو محﮑم شــتم بســتم حالم اصــال خوب
نبود با دو از له ها اومدم ایینو و رفتم سمته در
به صـــدا کردنای بقیه هم اصــال توجه نﮑردم و راهمو کشــیدمو رفتم همین
جوری داشتم میدویدم و فک میﮑردم
اون حق ندا شت اونجوری با من صحبت کنه اون  ،اون سره از خود را ضی
شخصیته منو کسی که هی کس نمیتونه ایرادی ازش بگیره خورد کرد
حالم اصــال خوب نبود به دور و برم نگاه کردم واییی خدای من کامال از ویال
دور شده بودمو اومده بودم تو یه جنگچ
هوا هم خیلی ســرد بودو و منم ﭼیزه گرمی تنم نبود همین جوری که داشــتم
میلرزیدم دور خودم میپرخیدم
اشﮑم داشت در میومد گم شده بودم اولین ﻗﻄره بدون معتلی از ﭼشم ریخت
جیغ زدم
_ کسی اینجا نیست توروخدا کمک کنین من گم شدم
انقد جیغ زدم که گلوم داشت اره میشد
رفتم به یه درخت تﮑیه دادم اهام تحمچ وزنمو نداشت از درخت سر خوردمو
اومدم ایین
مبچ بید میلرزیدم هم سردم بود هم حالم اصال خوب نبود
یهو بارون گرفت به شانس خودم لعنت فرستادم تقریبا یک ساعتی بود که زیر
درخت بودم بارون با شـــدت میخورد بهم احســـاس میﮑردم ت و لرز کردم
ﭼشــام داشــت بســته میشــده یه جونورو دیدم که داره میاد ســمتم زیر ل فقط
تونستم بگم
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_امیرسام
ﭼشـــامو آروم باز کردم هنورم خیلی حالم بد بود ولی ان گار گر مای ﭼیزی
نمیزاشــت حالم بد بشــه به خودم نگاه کردم هنوز تو جنگچ بودم از جام ریدم
این کیه منو ب*غ*ل کرده
اینﮑه امیرسامه سرمو باال آوردمو زمزمه وار گفتم
_امیرسام
سرشو که به درخت تﮑیه داده بود بلند کردو بهم نگاه کرد
امیرسام:جانم
_ﭼجوری یدام کری
امیرسام :این ﭼیزا مهم نیست االن
کامال لرزش بدنمو حس میﮑردم
خواستم از ب*غ*لش بیام بیرون
سرمو به سینش فشار داد و گفت
امیرسام:همینجا باش ت داری حالت خوب نیست
_ﭼرا نمیریم خونه
امیرسام:هوا تاریﮑه نمیتونیم خونرو یدا کنیم منم شانسی یدات کردم
دیگه ﭼیزی نگفتم که اون گفت :
امیرسام:ازم ناراحتی
ﭼیزی نگفتم خوب واﻗعا ناراحت بودم
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امیرســام:برای اون نقشــه ها وﻗته زیادی گذاشــته بودم بخاطر همین نتوســتم
خودمو کنترل کنم
ووووف دیگه نمیشــد ﭼیزی بگم ولی میمرد یه معذرت خواهی بﮑنه ولی یه
روز هرکاری که باهام کردو تالفی میﮑنم
_من حالم خوب نیست
امیرسام :میتونی بخوابی
بدون معﻄلی ﭼشامو بستمو ﭼیزی نگذشت که غرﻗه خواب شدم
با نوری که به ﭼشم خورد ﭼشامو باز کردم اینجا که اتاﻗمه مگه من با امیرسام
تو جنگچ نبودم
یهو در اتاق باز شدو امیرسام اومد تو اتاق امیرسام  :بهوش اومدی
با صدای گرفته یی گفتم
_ﭼی شدش
امیر سام :بد از این که از هوش رفتی هوا رو شن شد اول بردمت دکتر بدش از
خود دکتر خواستم بیارمت خونه و االن تقریبا دوروزه بیهوشی
_واﻗعا
امیرسام:آره
یه لحظه به خودم نگاه کردم لباسام عوض شده بود
_کی لباس منو عوض کرد
امیرسام بدون اینﮑه تغییری تو ﭼهرش ایجاد شه گفت
امیرسام:من
اول خجالت کشیدم ولی بد جیغ زدم
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_تو به ﭼی حقی لباس منو عوض کردی هاااااااان
امیرسام:انتظار داشتی مهتاب بیاد برات عوض کنه
با حالت زاری گفتم
_نمیشد عوض نمیﮑردی
امیرسام:اولن میمردی لباست خیس بود حوصله دردسر نداشتم  ،دوما محرمم
بهت زیاد حرص نخور
ﭼیزی نمیتونستم بگم  ،یهو وسط این بح گفتم
_من گشنمه
امیرسام  :به خدمتﮑار میگم برات غذا بیاره
_میدونی دلم ﭼی میخواد
امیرسام:چ بدونم
_دلممممم یتزا میخواد
امیرسام:خوب بخواد ﭼیﮑار کنم
_منظورم این بود برو برام یتزا بخر
امیرسام:خیلی رویی
درک نمیﮑنه من دوروز بیهوش بودم نوچ نوچ نوچ
از تخت ریدم ایینو رفتم دســت و صــورتمو آب زدم انگار ن انگار که تا االن
بیهوش بودم یه نگاه به ساعت کردم ساعت  ۵بعدازظهر بود م شغول ش ستنه
صورتم بودم که زنگو زدن
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خوب این موﻗو روز مهتابو شایان خونه نیستن البد امیرسام ﭼیزی جا گذاشته
ولی مگه امیرسام کلید نداره شونه یی باال انداختمو رفتم درو باز کنم
این خدمتﮑارم معلوم نیس کجاس لبا سم یه تاپ و شلوارک بود بیخی بابا بهم
محرمه تازه دیگه همه جونمو دیده یه لحظه از این فﮑر خجالت کشــیدم ولی
بیخیال منو خجالت
عههه حاال ﭼرا هی اف افو میزنه بدونه اینﮑه نگاه کنم کیه درو باز کردم رفتم
تی وی و روشن کردم و امو رو ام انداختم
فیلمش خیلی ﻗشنگ بود صدای بسته شدن در اومد
_بیا فیلم ببینیم خیلی ﻗشنگ
با احســاس ســنگینی نگاهی ســرمو بلند کردم که با نگاه هرز شــایان رو به رو
شده که داشت منو نگاه میﮑرد اخمی کردم زایو بود بلند شم برم
ســعی کردم خودمو به بیخیالی بزنمو فیلمو نگاه کنم با اخم به تلویزیون زل
زده بودم که شایان اومد کنارم نشست و دستشو دور کمرم حلقه کرد
_هوووو ﭼیﮑار میﮑنی
بد خودمو کشیدم کنار
شایان:خودت گفتی بیا بشین
_فک کردم امیرسامه
هرﭼند اونم بود نمیومد ب*غ*لم کنه بشینه فیلم نگاه کنه
شایان:خوش به حال امیرسام
سره ایﮑبیری دیگه بیخیال زایو شدن شدمو از جام بلند شدم
_ ووووف اینم رفته یتزا بسازه
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در اتاق باز شدو امیرسام اومد تو اتاق البته همراه یتزا
یتزاهارو که دیدم ﭼشام برق زد
امیرسام:شایان کی اومد
_یه ربعی میشه
امیرسام:تو رو دید
_آره ﭼﻄور
امیرسام اخماش رفت توهم
امیرسام:با این سر و وضو
_آره
یه لحظه به خودم نگاه کردم ای داد بی داد میگم شــایان ﭼرا داره با ﭼشــاش
ﻗورتم میده
یه شورتک کوتاه و شیده بودم با یه تاپ فوﻗوالده باز مبچ وزغ به خودمو لبا سا
زل زده بودم
امیرسام:بار آخرت باشه جلو شایان اینﻄوری میگردی
سرمو تﮑون دادم دوباره همه ﭼی یادم رفتو به غذا زل زدم حق دارن میگن مهر
ماهی ها شیﮑموان
_ یتزاهارو بیار بخوریم دیگه
امیرسام سری از تاسف تﮑون داد برام
_تورو خدا تیریو بابا بزرگی ورندار
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یتزارو آورد و شــروع کردیم خوردن بالذت شــروع کردم خوردن یهو با هیجان
گفتم
_واییییییی یادته اون موﻗعرو
دوباره یتزا رید گلوش خخخخ یه روز باالخره ســر غذا خوردن خفش میﮑنم
محﮑم زدم شتش که دستشو آورد باال یعنی بسته
یﮑم که سرفش بهتر شد گفت
امیرسام:ﭼته ﭼرا یهو جیغ جیغ میﮑنی
_آخه یاد اون دفعه افتادم که رفتیم خرید بد مبچ االن باهم یتزا خوردیم
امیرسام :ووووف گفتم حاال ﭼی میخوای بگی
یهو انگشتش اومد سمت ل*ب*مو سسو اک کرد
امیرسام:درست بخور دیگه
_میگما
امیرسام:هوم
_من که حالم خوبه فردا برم زبان
امیرسام شونه یی باال انداخت و گفت
امیرسا:برو
صبح بیدارشدم حاضر شدم برم کالس زبان
کالســمون یه جوری بود که یه هفته ظهر یه هفته هم صــبح بود رفتم ایین
داشتن صبحانه میخوردن
_بریم
امیرسام:بیا صبحانه بخور بد میریم
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_دیر میشه
امیرسام:نمیشه بیا بخور
_باشه
خیلی وﻗته حرص این دختررو درنیاوردم
_امیرجان میشه مربارو بدی
امیرسام مربارو داد من
این ﭼه حسودی میﮑنه
مهتاب:سامییی عزیزم میشه شﮑرو بدی
امیرسام:خودت دست داری بردار
واییییی ﭼه زایو شد هی سعی میﮑردم نی شم وا ن شه ولی تال شم بی فایده بود
شایان خندمو دید همپین نگاه میﮑرد سره مونگول
ﭼشمامو ﭼو کردمو زبونمو آوردم بیرون
امیرسام:دریا داری ﭼیﮑار میﮑنی دیر شد
_عههه راس میگی بپر بریم
رفتیم سوار ماشین شدیم
_خدایی دمت گرم خیلی حال کردم حالشو گرفتی
امیرســام همونﻄور که اخماش تو هم بود به جلو نگاه میﮑرد ووووف آخه ﭼرا
انقد این بشر سنگه
بد از خدافظی از امیرسام رفتم کالس واسا یﮑم جذبه بگیرم
در زدم کالس رفت تو سﮑوت
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رفتم جلو خیلی با جذبه گفتم
_سالم من تهرانی معلمتون هستم
اونا مات و مبهوت نگام میﮑردن خخخ
یﮑی از سرایی کالس گفت
سره  :استادمون عوض شده؟؟
_بعله
در کالس زده شدو یه سره تقربیا
2۶_2۵ساله اومد تو منو با تعج نگاه کرد
_بفرمایید سرجاتون آﻗا دفعه آخری باشه که دیر میﮑنید
کامال رفته بودم تو ژست خودم باورم شده بود معلمم
سره یه لحظه با تعج نگام کرد بد اخماش و کرد توهم
سره :ﭼی میگین خانوم
عهه نﮑنه اینم میخواد کلک منو بزنه
_گفتم بشینید سرجاتون
اوا ﭼرا این لبو شده
یهو منشی اومد تو
منشی:استاد بهشتی اینم از برگه هایی که میخواستین
رفت سمت همون سره جوون
نهههههه بدبخت شــدم حاال ما یه دروغی گفتیم نگووو من علمه غی داشــتم
فهمیدم استادمون ﻗراره عوض بشه
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بد از رفتن منشی مبچ بپه مودب اونجا وایستاده بودم خواست سرم داد بزنه که
از روش خر کردنم استفاده کردمو ﭼشامو شبیه ﭼشای گربه شرک کردم
انگار تاثیر گذاشت معلوم بود از اون بد اخالﻗاست
سره :دفعه آخر باشه خانوم
سری تﮑون دادمو انگار نه انگار ﭼیزی شده رفتم جام نشستم
یه دختره گفت
دختره  :سالم من مهرسام خیلی باحالی تو دختر
لبخندی زدم
_منم دریا
تا ایان کالس در این استاد بهشتی و دراوردم رفتم خونه
داشــتم ناخونامو الک میزدم االن دوهفته یی هســت که میرم زبانو خیلی ﭼیزا
یاد گرفتم این استادهم خیلی اذیت میﮑنم با همه بپه هام صمیمی شدم
امیر سامو کم میبینم خیلی در گیر کارا شه روزا یﮑم برام ک سچ کننده شده دلم
یﮑم هیجان میخواد
صدای در خونه اومد
امیرسام:سالم
سر بر گردوندم سمتش هی وﻗت این موﻗو روز خونه نبود
_سالم ﭼرا االن اومدی؟؟
امیرسام:اومدم آماده شم برم مهمونی
پ من ﭼی حوصلم وکید تو خونه با ﻗیافه آویزون سر تﮑون دادم
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مهتاب:واییی دریا جون ﭼرا حاضر نمیشی
یعنی مهتابم میخواد بره
_خوب مهمونی کاریه
مهتاب:مهمونی کاری نیست ولی همون نیای بهتره
رفتم اتاق امیرسام ریدم تو اتاﻗش
_منم میخوام بیام
امیرسام:ن نمیخواد بیای
_ﭼﻄور مهتاب باید بیاد من کالفه شدم تو این خونه
امیرسام یﮑم فﮑر کرد
امیرسام :ووووف باشه برو زود حاضرشو
_مرسیییی
برای اینﮑه ﭼشم این مهتابو درارم میخوام یه تیو تووووپ بزنم یه لباس سفید
کوتاه وشیدم که روش حریر سفیده بلند میومد
موهامو فر کردم خط ﭼشم و ریمچ زدم با یه رژ صورتی مالیم کارو تموم کردم
ﭼه ملیح شدمااا
کفشــای اشــنه بلندمم وشــیدم حاال د برو که رفتیم خرامان خرامان از له ها
ایین میومدم یﮑی فک شایانو باید جمو کنه
مهتاب که ﭼ شاش دا شت در میومد دختره ح سود امیرسام دا شت با تح سین
نگاه میﮑرد ولی یهو اخم کرد خود درگیری داره بپه
التومو برداشتمو رفتم تا سوار ماشین امیرسام شم اوناهم با ماشین خودشون
می اومدن
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امیرسام:اونجا زیاد با کسی حرف نزن و گرم نگیر سعی کن بیشتر یش خودم
باشی
_باش باوا
امیرسام:البته کسی هم که تورو نگاه نمیﮑنه
باالخره کرمشو ریخت
وزخندی زدم
_آره
از ماشــین یاده شــدیم ووووف یﮑی از یﮑی ولدار تر التومو همونجا دم در
تحویچ دادم امیرسام بازوشو آورد جلو
یه لبخند فریبنده زدمو خیلی نرم بازوشــو گرفتم دارم برات درســته من هی
وﻗت حرکتام دخترونه نبوده ولی خوب بلدم
رفتیم بد از معرفی نشستیم دﻗیقا رو به رو ما یه سره خوشگچ نشسته بود که یه
دختر تو ب*غ*لش بود یﮑی هم کنارش بهش وزخند زدم
معلوم بود از اون کله گنده هاست دیگه بهشون توجهی نﮑردمو برگشتم سمت
امیرسام ببینم ﭼیﮑار میﮑنه داشت همون یارو و زیر ﭼشمی نگا میﮑرد .
ای بابا ﭼرا جو اینجا یجوریه خیلی لوند امو انداختم رو امو دور و اطراف و
دید میزدم
که دیدم همون سره داره نگام میﮑنه لبخندی بهم زد یه ابرومو انداختم باال ﭼه
خوش اشتها
مهتاب:امییییر میای بریم بر*ق*صیم
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وا امیر سامم بلند شد رفت باهاش منم هاج و واج مونده بودم ولی به رو خودم
نیاوردم
شایان:افتخار میدی
همینم مونده با شایان بر*ق*صم
_اوممم نه ببخشید کمی خستم
کال اعصابم بهم ریخته بود ﻗرار بود منو امیرسام مهتاب و شایان و عذاب بدیم
نﮑه باهاشون بر*ق*صیم
اونجا ن ش سته بودمو ی ست ر*ق* صو نگاه میﮑردم همون سره با انگ شتش
اشاره کرد برم یشش
لبخندی زدم که اونم خندید یهو اخم کردم با لبخونی گفتم
_به همین خیال باش
فضای اونجارو واﻗعا دوست نداشتم
رفتم بیرون تا یﮑم حالم جا بیاد باد که میومد موهامو حریر لباســمو با باد
حرکت میﮑردن یهو یﮑو دستشو گذاشت رو شونم
ریدم برگشتم ببینم کیه اههه این که همون سرست
_دستتو بردار ببینم
وزخندی زدو دستشو کرد تو جیبش
سره  :میدونستی خیلی لوندی و تحریک کننده
سره بی شعور رووو
_هوووو درست حرف بزن
سره:دارم ازت تعریف میﮑنم
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_میخوام صدسال کسی مبچ تو ازم تعریف نﮑنه
سره:شانس بهت رو کرده که دارم باهات حرف میزنم
_برو بابا اعتماد بنفس زیادیشم خوب نی
داشتم از کنارش میرفتم
بازومو کشید
سره :ببین جوجه من باربد ساالریی ام کسی که همه با شنیدن اسمش لرزه به
تنشون میوفته هیپﮑس جرعت نﮑرده با من تا حاال اینﻄوری حرف بزنه
با شدت بازومو کشیدم
_ﭼون ترسو ان که از یه آدمی که کلش ادعاست میترسن
یه لبخند کج بهش زدم باهاش بای بای کردم انقد بدم میاد از همپین آدمایی
رفتم تو دیدم امیرسام جای ﻗبلی نشسته
امیرسام:کجا بودی
_رفتم بیرون هوا بخورم
همون موﻗو اون سره باربد با اخمای توهم اومد تو هه بهش برخورده
امیرسام:این سره یه جوریه رفتی بیرون اونم بود
عج تیزه ایناا
_اوهوم
امیرسام:ﭼی میگفت
_مهمه؟
امیرسام:آره خیلی مهمه
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شونم و باال انداختم
_هیپی  ،میگفت که همه ازم میترســن از این ﭼرت و رتا بد اداشــو دراوردم
صدامو کلفت کردم
_من باربد ساالریم
امیرسام :گفتی اسمش ﭼیه
_ وووف فک کنم باربد ساالری
امیرسام:دریا سعی کن زیاد جلو ﭼشم این نباشی
سرمو با تعج تﮑون دادم
این امیرسامم مشﮑوک میزنه ها
_کی این جشن تموم میشه
امیرسام :یﮑم صبر کن میریم
بعد بلند شد رفت اونور سالن یش یه آﻗای مسنی
ووویی من دشویی الزمم
بلند شدم رفتم تا بیابم دشوویی را
_ببخشید خانوم سرویس بهداشتی کجاست
خانوم بهم نشون داد منم با سرعت به همون سمت رفتم
حریر لباســمو برداشــتم اوه اوه خوب شــد حریر انداختما ﭼون لباســم خیلی
ل*خ*تیه
داشتم دستامو میشستمو موهامو درست میﮑردم که یﮑی وارد دشوویی شد
توجهی نﮑردم برگشتم تا حریر لباسمو بردارم که با باربد رو به رو شدم
_تو اینجا ﭼیﮑار میﮑنی
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لبخند زدو اومد جلو
باربد:اومدم جواب گستاخیتو بدم
اومد سمتم
_کجا میای برو عق ببینم
هی من میرفتم عق اون میومد جلو انقد رفتم عق که ﭼسبیدم به دیوار
سر شو خم کرد نف سای کبیفش بهم میخورد اومد نزدیک تر ناخوداگاه د ستم
رفت باال و با تمام ﻗدرت کوبونده شد تو صورت باربد
انگشتمو تهدید گرانه جلوش تﮑون دادم
_ببین اگه تو باربد ســاالری من دریا مشــرﻗیم تا حاال هیپﮑس جرعت نﮑرده
جلوی من از حدش فراتر بزاره داد زدم فهمیدی
هاج و واج مونده بود یه تنه بهش زدمو از کنارش رد شدم
امیرسام:کجا بودی تاحاال
_دشوییی بودم واسه دشویی رفتنم باید از تو اجازه بگیرم
داشتم اﭼه میگرفتم
امیرسام فقط بهم اخم کرد انگاری فﮑرش درگیر بود
_کی میریم خونه
امیرسام:بلندشو بریم
منم بی حرف بلند شــدم و بد از خدافظی رفتیم به باربدم توجهی نﮑردم واﻗعا
مهمونی ﭼرتی بود
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وﻗتی رســیدیم خونه بد از عوض کردن لباســام شــیرجه رفتم رو تخت مغزم
انقدر از اتفاﻗات امروز خسته بود که بدون هی فﮑری به خواب رفتم
صبح که اشدم طبقه معمول لباسامو وشیدمو رفتم واس صبحونه
_صبح بخیر
همه جوابمو دادن و طبقه معمول فقط مهتاب جواب نداد که در کچ اصــالنم
مهم نی
امروز روزه تعﻄیچ بودو همه رفته بودن تو اتاﻗاشــونو کاراشــونو بﮑنن منم ﮑر
ولو شده بودم رو کانا ه
ووووف امروزم که کالس ندارم ﭼیﮑار کنم حاال رفتم یه ذره خوراکی اماده
کردم و نشستم ای سیدی ها تا یه فیلمه خوب یدا کنم
توجهم به یه سیدی که اسمی روش نبود جل شد سیدیرو گذاشتم و مشغول
خوردن شدم یااا خدااا اینﮑه فیلم ترسناکه
غرق فیلم شدم یهو یه موجود بیریخت اومد و دست زنرو ﻗﻄو کرد
_جیییییییییییییییییییغ
ســرمو کرده بودم تو بالشــت و جیغ میزدم آخه یﮑی نیســت به من بگه تو که
میخوای بپه سوسول بازی در بیاری ﭼرا فیلم ترسناک نگاه میﮑنی
امیرسام:ﭼته ﭼی شده
یهو ﭼشمش به فیلم خورد
امیرسام:آخه بپه تو که جنبه نداری ﭼرا نگاه میﮑنی
_ بپه خودتی تازشـم نترسـیدم فقط دارم جو میدم که فیلم ﻗشـنگ تر شـه(آره
جون عمم)
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امیرسام خودشو رت کرد رو مبچ کنار منو شروع کرد به فیلم دیدن
امیرسام:فقط لﻄفا به فیلم جو میدی گوش منو کر نﮑن
همش به جاهای تر سناک فیلم میر سید سرمو میﮑردم تو متﮑا و زیر ﭼ شمی
فیلمو نگاه میﮑردم
عخیش فیلم تموم شد
_فیلم ﻗشنگی بود مگه نه
امیرسام:تو کال سرت تو متﮑا بود ﭼیزی دیدی اصال
_معلومه که دیدم
رفته بودم حیاط دا شتم ﻗدم میزدم که اح ساس کردم یه ﭼی شتمه همش این
احساسو داشتم که یﮑی میخواد منو بﮑشه
آخرش تحمچ نیاوردمو دوییدم تو خونه تا خود شـ این حس و داشــتمو خچ
بازی در میاوردم
تو اتاﻗم دراز کشــیده بودم به کمد نگاه میﮑردم هر لحظه منتظر بودم از کمد یه
موجود بیاد بیرون یهو یپی کوبونده شد به نجره
سریو سیخ ن ش ستمو تو از رو خودم ک شیدمو سریو رفتم از اتاق بیرون خونه
تاریک بود دویدم سمت اتاق امیرسامو خودم انداختم توش
برﻗم زدم یهو دیدم امیرسام سیخ نشسته رو تختشو با ﭼشمای سرخ منو نگاه
میﮑنه
_سالم
وایییی خاک تو سرم این سالم ﭼی بود دیگه
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امیرسام:هی میدونی ساعت ﭼنده
_آره فک کنم ۳باشه
امیرسام:ساعت ۳صبح اومدی منو بیدار کردی میگی سالم
یعنی بهش بگم میترسم اگه همینﻄور مبچ بز نگاش کنم زنده زنده میخورتم
با صدای بغض دار گفتم
_من میترسم
امیرسام:من ﭼیﮑار کنم
_میشه تو اتاق تو بخوابم
امیرسام:اونوﻗت من کجا بخوابم
_رو مبچ
امیرسام:عمرا
ﻗیافمو دوباره خر کننده کردم
_ترو خدا
امیرسام:میتونی رو مبچ بخوابی یا یه گوشه از تخت
با ﻗیافه آویزون رفتم رو مبچ دراز کشــیدم وایی گردنم شــﮑســت آخ کمرم نیم
ساعت بود رو اون مبله خوابیده بودم آخر سر طاﻗت نیاوردمو رفتم گوشه تخت
خوابیدم
تورو کشــیدم ســمت خودم اونم کشــید ســمت خودش عهه اینﻄوریه تورو
محﮑم کشیدم رو خودم حتی نیم وجبشم روش نبود
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هی مشــتو لقد میپروندم اون بنده خداهم رفته بود گوشــه تخت تقریبا داشــت
رت میشد ایین آخر سر نشست رو تختو با ﭼشمای به خون نشسته زل زد به
من
منم یه لبخند لیدو یروزمندانه زدم اونم متﮑاشــو ورداشـــت رفت رو مبچ
خوابید منم با خیال راحت خوابیدم صبح که بیدار شدم یه خمیازه ک شیدم که
ﻗشنگ حالم جا اومد
دیدم امیرسام داره کروات میبنده
_سالم صبح بخیر
امیرســام:صــبح بخیر ،ببین من امروز یه ﻗراره کاری دارم که اون شــخص ﻗراره
بیاد خونه به نفو خودته از اتاق در نیای سرمو باگیجی تﮑون دادم
هنوز خوابم میومد ســاعت تازه ۸صــبح بودو من هی درکی از دورم نداشــتم
بلند شدم رفتم اتاﻗم تا به ادامه خوابم برسم
ساعت۱2اینﻄورا بود که خیلی ت شنم شد با موهای رو هوا و لباس خرسی گچ
و گشــادم رفتم آب بخورم همینﻄور داشــتم میرفتم که احســاس کردم که صــدا
خنده میاد
عهه اینﮑه همون باربده عههه اینم امیرسامه
باربد:سالم صبح بخیر
خمیازه کشیدم
_سالم صبح بخیر
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تو آ شپزخونه دا شتم آب میخوردم که یهو گچ بوالی مغزم بﮑار افتادو آب رید
تو گلوم
واﻗعا مونده بودم با چ رویی برم بیرون این امیرســام نﮑشــتم خیلی ولی چ زایو
بازی شد آبه ﻗشنگ کوفتم شد
خیلی عادی از جلوی نگاه خشمگین امیرسامو اون ﭼشای هیز باربد گذشتم
و رفتم اتاﻗم
یهو دیدم صدای داد میاد خوبه شایانو مهتاب خونه نیستن
امیرسام :دریااااااا میﮑشمت
_خدایا خودت رحم کن
امیرسام:مگه من نگفتم از اتاﻗت درنیا
_یادم نی
امیرسام در مرز انفجار بودااا با حرف من
امیرسام:خیلی رو داری با این ﻗیافه اومدی جلو مهمون من
_خیلیم دلش بخواد
امیرســام یهو دوید طرفم که ا گذاشــتم به فرار رو تخت بودم اون ایین مبال
خوا ستم زرنگ بازی درارم از کنار در برم که این امیر سام سه نقﻄه گرفتم رتم
کرد رو دوشش
امیرسام :باید ببینی جزای کسی که حرف منو گوش نمیده ﭼی میشه
از له ها میرفت ایین منم مشتو لقد میزدمش داشتم موهاشو میﮑشیدم
امیرسام:وحشی کندی موهامو
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ر سیدیم به حیاط کنار ا ستخری که فک کنم آب شو یه ﻗرن می شه عوض نﮑردن
ره لجن بود ایستاد
وتاالپ صدای بنده بود که افتاده بودم تو اون آب کبافت به زور خودمو از اون
آب کشیدم بیرون خیلییی عصبانی بودم
_کبیف  ،بیشعور  ،بی ادبببب
امیرسام:دلت میخواد باز رتت کنم توش
_نههههه
رفتم اتاﻗم رفتم حموم و درحالی که موهام خوش میﮑردم به این اژدها فحش
میدادم
درک نداره یه ذره خوب خواب بودم ،رفتم ایین داشتن ناهار میخورد
منم که صــبحانه نخورده بودم عین لنگ افتادم رو غذا و به هیپﮑســم توجه
نﮑردم
بعد از ناهار رفتم تا برای کالس زبان حاضر بشم یه شلوار جین با یه تیشرت و
ژیله لی وشیدم
یه ارایش مختصرم کردمو رفتم ایین امیرسام نشسته بود ای لو تابش ﻗشنگ
غرق شده بود تو ل تاپ که حتی صدای ای منو نشنید
_اهم اهم
سریو سرشو اورد باال و ل تا شو بست وااا
امیرسام  :جایی تشریف میبرین؟؟
یه نگاه عاﻗچ اندر سفیهانه بهش کردم و گفتم :
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_امروز ﭼند شنبس ؟؟
امیرسام :نج شنبه
_و بنده کالس دارم
امیرسام :آخخخ یادم رفت حاال نمیشه یه امروزو نری من کلی کار دارم
_ای بابااا امروز کوییز داریم
امیرسام :وووف
دیدم صدای ا میاد برگشتم دیدم شایانه
شایان  :میخوایی من برسونمت؟؟
منم که دیدم دیرم شــده و این امیرســامم همین جور بر بر داره منو نگاه میﮑنه
فرصتو غنیمت شمردمو با کله ﻗبول کردم
و با کمال رویی در جواب منفی امیرسام گفتم :
_تو که منو نمیرسونی پ من با شایان میرم
و اونم دیگه ﭼیزی نتونست بگه و دهنش بسته شد
رفتم تو ما شینه شایان ن ش ستم تا اون لبا سا شو عوض کنه دیدم امیر سام داره
میاد طرفه ماشین
امیرســـام  :مواظبه خودت باش و زیادم با این ســره حرف نزن یا اصــالنم
میخوایی گوش نﮑن من واسه خودت گفتم
اوووف خوب بابا باشه فهمیدم برات مهم نیستم
_اوکی بابا کال ۱۰دﻗیقه راهه ها
امیرسام:به هر حال الزم دونستم بگم
اینو گفتو رفت ﭼند مین بعدش شایانم
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خیلی شیک اراسته اومد نشست تو ماشین
شایان  :انگاری میونت با امیرسام زیاد خوب نی
_اتفاﻗا خیلی خوبه ﭼون دو سش دارم زود ازش ناراحت می شم البته باید درک
کنم اونم سرش شلوغه
خخخخ ﭼی دارم میگم
وﻗتی رسیدیم از ماشین یاده شدم
_مرسی که رسوندیم
همون موﻗو رادوین و دیدم (همون اســتاد بهشــتی ) که داره با اخم اینورو نگاه
میﮑنه این مدت انقدر اذیتش کرده بودم دیگه باهاش راحت بودم از شـــایان
خدافظی کردم و رفتم یشش
_استاد اخماتو باز کن اخم بهت نمیاد
رادوین  :این سره کی بود
_یﮑی از دوستام
رادوین  :اونی که بیشتر موﻗو ها هم باهاش میای دوستته
_آره دیه ﭼقد سوال میﮑنی رادوین
رادوین  :وووف جلو بپه ها اسم کوﭼیک صدام نﮑن روشون باز میشه
_مبله من
رفتم باال و منتظر موندم تا رادوینم بیاد
دیگه مبچ اونموﻗو اذیتش نمیﮑنم اول اوال زیرش ونس میزا شتم زمین و خیس
میﮑردم بیوفته...
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رادوین  :سالم امیدوارم یه امروزو رعایت کنید  ،مستقیم به من زل زده بود
رادوین  :ﻗرار مدیر کچ اینجا امروز بیاد و از اینجا بازدید کنه
رادوین درحال آموزش بود که یهو در باز شد سرم بردم باال تا ﭼهره شخص و
ببینم
اه اه اه من از این یارو انقدر بدم میاد همه جا هم باید ببینمش
باربد اومد داخچ اصال بهش توجه نﮑردم اصال دلم نمیخواست نگاش کنم یه
لحظه س ـرمو از کتاب اوردم باال دیدم باربد در حال حرف زدن به من زل زده و
رادوینم داره با کنجﮑاوی نگاه میﮑنه
دوباره نگامو از اونا گرفتمو به زمین زل زدم ولی کامال متوجه بودم دخترا دیگه
مبچ وزغ زل زدن به اون البته کم کســی نیســت ولش از ارو باال میره و ﻗیافه
خوبیم داره ولی از نظر من یه آدم بی خودو ه*و*س بازه
بعد از این که زر زراشــو کرد و رفت منم با خیال راحت به تدریس رادوین
گوش دادم
شادو شنگول دا شتم از ساختمون میزدم بیرون که دیدم یه البورگینی م شﮑی
جلوم واستاد خواستم از کنارش رد شم
باربد  :دریا
این اسم منو از کجا میدونه
_تو اسم منو از کجا میدونی
باربد:من همپیتو میدونم سوارشو
_به همین خیال باش تا سوارشم
همون موﻗو فراری امیرسامو دیدم رفتم سمتش سوار شدم
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_سالااام
امیرسام  :سالم این ماشینه کی بود
_واییییی گفتی این بار بد بود نم یدونم ﭼرا با ید همش اینو ببینم خیلی ازش
خوشم میاد
امیرسام تو فﮑر بود ماشین و روشن کرد اخماش توهم بود هی داشت سرعتش
زیاد میشد از ترس کبود شده بودم
_ﭼرا انقد تند میری بابا
امیرسام:حواسم نبود
رفت سمت دریا و یاده شد
آخ جون دریا
_میگماااا تو خیلی مشﮑوک میزنی
امیرسام  :ﭼرا
_یهویی میری تو فﮑر تو اون مهمونی هم یجوری بودی
امیرسام زیر ل گفت
امیرسام  :خیلی تیزه
_ﭼیزی گفتی
امیرسام  :نه
البته من شنیده بودما کال من دختره تیزی هستم بعله
_من بستنی میخوام
امیرسام  :ﭼرا هر وﻗت میای اینجا ه*و*س بستنی میﮑنی
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_خوب حال میده
امیرســام رفت بســتنی خرید منم با ولو شــروع کردم خوردن خیلی شــیﮑمو ام
ولی بر عﮑس بیشتر شیﮑمو ها ﭼاق نیستما
امیرســام  :اگه بازم باربد و دیدی بهم بگو  ،از اولم نباید تورو به اون مهمونی
میبردم
_ﭼراااا
امیرسام:ﭼون کال دردسری
بی ادب
رفتیم سوار ماشین شدیم تا بریم خونه
_ ایه ایی یﮑم حال شایان و مهتابو بگیریم
امیرسام  :ﭼجوری
_نقﻄه ضعفه دخترا حسودیه
امیرسام:یعنی تو هم حسودی
_نخیر من اصالنشم حسود نیستم
امیرسام  :پ شایان ﭼی
_اونم دست کمی از دختر نداره
از ماشین یاده شدیم بریم خونه
مهتاب داشت با ناخوناش ور میرفت شایانم تو ل تابش بود
دســتمو انداختم دوره گردنه امیرســام اونم که مﻄلبو زود گرف دســتشــو دوره
کمرم حلقه کردو منو به خودش فشرد و با خنده وارده سالن شدیم
_سالاامم
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شایان  :علیﮑه سالم
با کلی ناز گفتم :
_خوبین؟؟
شایان  :ممنون
مهتاب که کال ســﮑوت اختیار کرده بودو با حرص نگامون میﮑرد البته شــایانم
دسته کمی نداشت
رو به امیرسام گفتم
_بیا بریم باال لباسامونو عوض کنیم
امیرسام  :بریم
رفتیم باال و هر کدوممون رفتیم اتاﻗه خودمون
رفتم یه شلوارک زیره زانو با بولوزه ا ستین کوتاهه م شﮑی و شیدم و به سمت
اتاق امیرسام رفتم
دره اتاﻗشو زدم
امیرسام  :بیا تو
رفتم داخچ و در و بستم اونم لباساشو عوض کرده بود
_ببین نقشه دارم تابلو نﮑنیا
امیرسام  :باشه حاال نقشت ﭼیه ؟؟
_بماند تو فقط بگو هله هوله از جمله لواشک اینجا یدا میشه
امیرسام  :فک کنم باشه
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_اوکی پ حله  .بریم؟؟
+بریم
دستو دست رفتیم ایین
اون دو تا نشسته بودن ای تی وی داشتن فیلم نگاه میﮑردن
_ﭼی میبینین؟؟
مهتاب  :کورم شدی؟؟
_عه عزیزم ﭼرا عالئمه خودتو به من میپسبونی
مهتاب  :ایششش
رو به امیرسام گفتم :
_عشقم میشه بری خوراکی اینا بیاری ؟؟ و یه ﭼشمﮑم بهش زدم
امیرسام رفت منم ن ش ستم ا سیدی ها و از ﻗ صد یه فیلمه ع شقوالنه انتخاب
کردم
تا امیرسام میاد فیلمو گذاشتم تو دستگاه و گفتم :
_این بهتره
امیرسام خوراکیارو آورد جدا از نقشه جدی جدی ﭼشام برق زد
داشــتیم ﭼیپس و فک میخوردیم و اون فیلم عشــقوالنیرو م ید یدیم و منو
امیرســام با هر ﻗســمتش که این عاشــق مشــوﻗا یه کارایی میﮑردن ما هم واســه
حرص دادنه اون دوتا عین این خنگا به هم نگاه میﮑردیم و لبخند میزدیم
یهو ﭼ شم به ا ستیچ د ست امیر سام خورد ا صن نق شه مق شه کیلو ﭼنده من
استیچ میخواااام
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_ استیییییچ
امیرســام یه لبخند لید زد خواســتم از دســتش بگیرم که دســتشــو کشــید باال
همینﻄور در تالش گرفتن ا ستیچ بودم که دیدم بعله ع شق ا ستیچ کار د ستم
داده
ریدم ب*غ*ل امیرسام بپر بپر میﮑنم دیگه شرم و حیا رو گذاشتم کنار
دستمو گذاشتم رو کتفش خواستم از دستش بگیرم ولی باز شﮑست خوردم
_عهههه امیر بده دیگه
امیرسام یه لبخند خوشگچ زده دماغمو کشید
امیرسام  :بیا شیﮑمو من
استیچ و گرفت طرفم
ﭼه عشقوالنه بازی دراوردیماا
شایان  :اینجا جای اینﮑارا نیستا
و بعد رفت بیرونو درو کوبید
مهتابم ناخوناش و میجویید فک نمیﮑردم انقد حرص بخورن البته آخرش جز
نقشه نبود
در حال خوردن خوراکیا بودم و فیلم نگاه میﮑردم
یدونه فک گرفته شد جلو دهنم منم گاز زدم ن صف دیگش امیر سام انداخت
دهنش
یهو دیدم مهتاب با حرص از جاش بلند شد و رفت باال لبخند لیدی زدم
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_دمت گررررم بزن ﻗدش
امیرسامم یه نگاه کرد دستشو کوبید به دستم
بعدش با خیال راحت نشستیم ادامه فیلمو دیدیم
امیرســـام  :دریا من از این به بعد بخاطر کارم مجبورم بیشــتر باربد و ببینم
حواست به خودت باشه
_ﭼرا حواسم به خودم باش
امیرسام  :کال گفتم حواست به خودت باشه
بعد از اینﮑه فیلمو دیدیم رفتم اتاﻗم نمیدونم ﭼرا یاد گذشــتم افتادم دلم گرفته
بود
میخواستم خودم و خالی کنم رفتم ته باغ رو سنگی نشستم اشﮑام دونه دونه
میومد کم کم به هق هق تبدیچ شد
یاد اون ش افتادم سرمو گذاشتم رو زانومو گریه کردم
یهو دیدم دستی اومد رو شونم
صدای زمزمه امیرسام و شنیدم
امیرسام  :دریا
خودمو انداختم تو ب*غ*لش نیاز به آغوش یﮑی داشــتم تا خودمو خالی کنم
بعضی وﻗتا گذشته یادم میومد و اینﻄوری میشدم
امیرسام  :دریا ﭼی شده
_ﭼرا من سرنوشتم انقدر بده
امیرسام  :اگه میخوایی برام تعریف کن تا سبک شی
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واﻗعا نیاز داشتم تا خالی شم
_ در بزرگم با ازدواج مامان و بابام مخالف بود ﭼون مامانم مبچ خانواده بابام
ولدار نبودن ولی بابام انقدر مامانمو دوست داشت که به ﻗیمت طرد شدنش با
مامانم ازدواج کرد  ،من تقریبا ۱۶ســـالم بود زندگی معمولی و رو به ایینی
دا شتیم ولی خوب بود تا وﻗتی که مادربزرگم در بزرگمو را ضی کرد تا برگردیم
ما از زندگیمون راضــی بودیم ولی بخاطر مادر بزرگم رفتیم خونه دربزرگم
اونجا عمومم با زنش و سرش زندگی میﮑردند کم کم داشت برام زندگی اونجا
جا میفتاد هق هقم بلند شد تا مامان بابام تو یه ت صادف فوت شدن بعدش من
موندم و خانواده عموم و دربزرگم  ،مادر بزرگمم که خیلی دوسش داشتم وﻗتی
خبر فوت ســرشــو شــنید دق کردو مرد  ،تو اون خونه ســرعموم خیلی اذیتم
میﮑرد ولی من همیشـــه جوابشــو میدادم باهاش دعوا میﮑردم ولی به کســی
نمیگفتم تا یه ش خونه منو اون تنها بودیم اون می خوا ست  ،اون میخوا ست
به من ت  ..تج ..نتونســتم کامچ بگم  ،نمیدونم ﭼرا آﻗاجون زود اومد میدونی
به من ﭼی گفت به من گفت ه*ر*ز*ه گفت من اون ســرو اغفال کردم گفت
گمشو از خونه من بیرون من فقط یه دختره  ۱۷ساله بودم هق زدم ازشون متنفرم
هی وﻗتی نمیبخشمشون
یﮑم خالی شدم انگار شونه هام سبک شد همه فﮑر میﮑنن من یه دختر شادم
و بیخیالم ولی نمیدونن شت خندهامو لبخندام غمی نهونه
امیرسام :زندگی منم بهتر از تو نبوده  ،هفت سالم بود ک تویه ت صادف مادرم
فوت کرد
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دریا :خدابیامورزتش
امیرســام:مرســی  ،بعد اون تصــادفم بابام نگفت که اصــال بپه یی داره و منو
گذشــت رفت  ،مادربزرگم منو بزرگ کرد و بابام رفت ی خوش گذرونیش تا
االنم که 2۸سالمه سراغمو نگرفتن
فقط تونستم یه لبخند بزنم
_به یﮑی احتیاج داشتم تا باهاش حرف بزنم مرسی حرفامو گوش دادی
امیرسام:هروﻗت دلت گرفت بیا باهم حرف بزنیم
_عهههه واﻗعا !من هر یه ساعت در میون دلم میگیره هااا
خخخخ ﻗیافه امیرســامو بنده خدا االن میگه چ غلﻄی کردم به این گفتم دلت
گرفت با من حرف بزن
_شوخی کردم بابا
امیرسام:بیا بریم تو سرده
_بوشه بزن بریم
یهو ﭼ شم به شیر آب خورد لبخند لید زدم وﻗته تالفی رفتم سمت شیر آب و
مستقیم گرفتم رو امیرسام
امیرسام:ﭼیﮑار میﮑنی دیوونه
_تالفیه اون دفو که انداختیم تو استخر
بد از این موش آبﮑ شیدش کردم دویدم سمت خونه اونم افتاد دنبالم تند تر از
من میدویید
یهو دیدم رو هوام رفتم شایان و مهتاب ن ش سته بودنو باهم حرف میزدن که یهو
ﭼششون به ما خورد امیرسام رفت طبقه باال
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امیرسام:ولت کنم بیوفتی
_نههههه
امیرسام:بگو ببخشید
_ نمیییگم
امیرسام :پ میندازمت
_نهههه ننداز به جوونیم رحم کن
امیرسام خندید
امیرسام:دختره غد خوب بگو ببخشید دیگه
_نوچ نمیگم مگه کاری کردم بگم ببخشید
امیرسام:باشه خودت خواستی
بوم
_واییییی ب*ا*س*نم تخت شد
امیرسام داشت میخندید
_رو یخ بخندی
بلند شدم لنگون لنگون رفتم تو اتاﻗم و ن ش ستم رو تختم اخی ش شش ﭼه نرمه
هااا
رفتم یه دوشه سریو و سیر گرفتم اومدم بیرون و لباس وشیدم و رفتم ایین به
ساعت نگاه کردم که دیدم ساعت  ۱۰پ ﭼرا شام نمیخوریم
رفتم یش امیرســام که رو کانا ه لم داده بودو گوشــیش دســتش بودو صــداش
کردم
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_امیر
امیرسام  :بله
_میگم نمیخوایم شام بخوریم روده کوﭼیﮑه روده بزرگرو خورد
امیرســام  :کتی (خدمتﮑار) رفته مرخصــی واســا زنگ بزنم بگم یه ﭼی بیارن
بخوریم
_بیخیال خودم یه ﭼی درست میﮑنم
امیرسام:هر جور راحتی
رفتم تو اشپزخونه و یخپالو باز کردم خوب مواده ماکارونی یدا میشو
یه ذره دیگه که گشتم یه بسته ماکارونی هم یدا کردم بعد از این که ماکارونی
و موادشو مخلوط کردم رفتم تا میزو بپینم
یه نگاه به اطراف کردم که دیدم شایان و مهتابم ایینن
شایان  :شما ﭼرا زحمت میﮑشی؟؟
_زحمتی نیس مبله بعضیاااا نمیترسم ناخونام بشﮑنن
مهتاب  :ایششش
اینم فقط بلده بگه ایشش ویششش
اخیششش تموم شد مردم انقدر زاویه بینی کردم تو ظرفارو صاف صوف بزارم
واال کم بود که گونیا هم بزارم زاویشو بسنجم
_بفرمایید شام حاضره
داشتیم شام میخوردیم
_امیر
امیرسام:هوم
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_میشه بد از غذا بیای اتاﻗم حرف بزنیم
سری تﮑون داد بداز خوردن غذا ظرفارو جمو کردم و گذاشتم تو ظرفشویی
مهتاب رو هم به رو خودش هی نیاورد و ا رو ا انداخت
_ش بخیر
امیرسام داشت میرفت اتاﻗش
_کجا میری من که گفتم میخوام باهات حرف بزنم
ابروشو انداخت باال
امیرسام :فﮑر کردم جلو مهتاب و شایان اینﻄوری گفتی
سری به نشونه منفی تﮑون دادم
امیرسام:بیا اتاق من حرف بزنیم
_باشه
امیرسام:خوب میشنوم
_تا کی ﻗراره اینجا بمونیم تو گفتی یه ماه االن یه ماه شده
امیرسام:بخاطر کارم
_من اینجارو دوست ندارم کچ زندگیم شده کالس زبان و خونه
امیرسام:میگی من ﭼیﮑار کنم
_من دلم یه هیجان میخواد یه ﭼیز تازه
امیرسام یه لحظه رفت تو فﮑر
امیرسام:مﻄمئنی
_مﻄمئنه  ،مﻄمئنم
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امیرسام:میتونی دور زندگی آروم و بدون دغدغه و خط بﮑشی
یعنی ﭼی میخواد بگه
_آره میتونم دیگه دارم روانی میشم
امیرسام:خودت خواستی س
خوب ﭼی تو کلته؟؟
امیرسام یه نگاه به من کرد و گفت
امیرسام:خوبه اصال نمیدونی جریان ﭼیه
_وااااا خوب بگو بدونم
امیرسام:از وﻗت خوابت گذشته بپه
واییی دلم میخواد خفش کنم
من تا صــبح خوابم نمیبره از کنجﮑاوی تاکید میﮑنم کنجﮑاویه هاا تازه به من
گفت بپه
_بپه خودتیییی تازه نوبت منم میشه اذیتت کنم واسا حاال
بد دراتاﻗو کوبیدمو از اتاق رفتم بیرون زیر ل داشتم به امیرسام فحش میدادم
که دیدم شایان به دیوار تﮑیه داده و منو نگاه میﮑنه
شایان:هو دیدی تو هم براش مبچ دخترای دیگه یی
وجدانن این فازش ﭼیه  ،سری از رو تا سف براش تﮑون دادمو رفتم اتاﻗم طبق
یش بینیم تا صبح ﭼشم رو هم نذاشتم
نﮑنه بخواد کســیو بﮑشــم نﮑنه میخواد بانک بزنه به تفﮑرات فوﻗوالده بپگانم
خندیدمو دم دمای صبح خوابیدم
ووووف عج غلﻄی کردم این اتاﻗرو برداشتما آفتاب ﭼشمو کور کرد
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ماماااااااان من خوابم میاد یه ﭼشــمو باز کردم دیدیم ســاعت ۱2ﭼقددد زود
بیدار شدم متﮑامو کشیده زیر تختو رفتم زیره تخت و به ادامه خوابم رسیدم
بعله من همپین آدمی هستم
آخیش چ حالی میده خواب خوبی بود دا شتم خمیازه میﮑ شیدم که ﭼ شمم به
ســاعت خورد نهههه ســاعت کی نج شــد بلند شــدم برم ایین یه ﭼی بخورم
حسابی گشنم بود
دیدیم امیرسام هی داره راه میره تو خونه رفتم یه ساندوی واسه خودتم درست
کردم نشستم رو ا ن امو تاب میدادم
_ﭼیشده
امیرسام همینﻄور که سرش ایین بود گفت
امیرسام:این دختره ...
یهو سرشو با شدت آورد باال که من به جا اون گردن درد گرفتم
امیرسام:تو کجا بودی تا االن هاااان
_خواب بودم
امیرسام:کجا خواب بودی
_وااا چ سواالیی میپرسیا تو اتاﻗم خواب بودم
امیرسام :س ﭼرا اومدم اتاﻗت ندیدمت
_بخاطر نور آفتاب رفتم زیر تخت
امیرسام :ووووف خوابیدنتم مبچ آدمیزاد نی ۳ساعته داریم دنبالت میگردیم
_واﻗعا!!به عقلت نرسید زیر تختو نگا کنی
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امیرسام:کدوم آدم عاﻗلی زیر تخت میخوابه
_اصن دوس داشتم کاش بیرون نمیومدم تا ش میگشتی دنبالم
امیرسام :ووووف روو تر از تو ندیدم
_راستی جریان این برنامه دیشبیو نگفتی
امیرسام :کم کم میفهمی
_ ﭼی ﭼی کم کم میفهمی من دیش خوابم نبرد از کنجﮑاوی
امیرسام :فضول خانوم..
ریدم وسط حرفش
_هوووو فضول خودتیااااا
امیرسام:کنجﮑاو خانوم بهت تا جایی که مربوطه میگم
_خوب منتظرم
امیرسام :اول یه ﭼی آماده کن بخوریم
_اه بگو دیگه اذیت نﮑن
امیرسام:نه اول یه ﭼی بخوریم بد
با نق نق اشدم تا یه ﭼی واسه این درست کنم کوفت کنه
_ﭼرا انقد آروم میخوری
امیرسام:غذارو باید آروم خورد
دوست داشتم سرشو بﮑوبونم تو دیوار بد سه ساعت لفت دادن غذاشو خورد
ظرفارو تقریبا رت کردم تو ظرفشویی
_حاال بگو
امیرسام :بزار حاال نیم ساعت بخوابم
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_جیییییییییغ
موهاشو گرفتمو در حال کندنش بودم
خندید و گفت
امیرسام:تو ﭼه مشﮑلی با موهای من داری آخه
_تو ﭼرا منو انقد اذیت میﮑنی آخه
یه خمیازه از این مدل مصنوعیا کشید و گفت :
امیرسام:باور کن خوابم میاد
_اهههه اصال نگو به جهنم مهم نیس
یعنی عینه خرر دروغ گفتما داشتم میمردم از کنجﮑاوی
امیرسام رفت تو اتاﻗش تا بخوابه منم با تو ه ر رفته رو کانا ه لم دادم
واااییی میگن خواب خواب میاره هاا وویی مامااان خوابم میاد یﮑی منو جمو
کنه ببره باال حال ندارم
بیخی بابا همین جا میخوابم
خیلی شیک و مجلسی لنگای مبارکمو دراز کردم و بسیار راحت خوابیدم
اهههه این ﭼیه داره منو سوراخ میﮑنه ای بابااا سوراخ شدم نﮑن دیگه
امیرسام:دریا،دریا اشو برو باال بخواب اینجا گردن درد میگیری
_تو کی دیگه؟؟
امیرسام:مامانه بروسلی
_از کی تا حاال ننه بروسلی میاد تو خوابه من
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امیر سام:باباا اههه خوابم نمیبینی امیر سامم میگم ا شو برو باال بخواب االن
مهمون داریم
_خوب مهمون حبیبه خداست بیان به من ﭼیﮑار دارن
رومو اونور کردمو داشت خوابم میبرد که احساس کردم بین هوا زمین
وااییی ﭼه جای گرمیه خودمو بهش ﭼسبونم
به به بابااا خوش بووو
باباااا عﻄره مارک داررر
ســعی کردم موﻗیعتمو درک کنم خوب من خواب بودم بعد ننه بروســلی اومد
گف اشو عه نه گف امیرسامه حاال هر کی مهم نیته
االنم فک کنم داره منو میبره باال
بابا یه ذره لﻄیف تر رفتار کن خوووب هی دو متر میرم باال هی  ۴متر فرو میرم
تو زمینم
اخیش میگن دل به دل راه داره هااا عین ادم شد
فرو اومدم یه جای دیگه ای بابااا ضده حال تازه داشتم انس میگرفتم
بعد از یه خواب خوب که خیلیم ﭼســبید بلند شــدم کچ زندگیم شــده خواب
خیلیم شچ*خ*ته شدم
خواســتم یﮑم به خودم برســم موهامو دم عصــبی باال بســتم یه رژ و رژ گونه
کمرنگم زدم تا از بی رنگ و رویی در بیام تاپ شلوار آدیداسمو وشیدمو از له
ها سر خوردم رفتم ایین
امیرســام رو کانا ه نشــســته بودو با دﻗت به ل تابش نگاه میﮑرد بدون توجه
بهش رفتم رو مبچ نشستم امیرسام ل تاب و بست
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امیرسام:دریا
_هوم
امیرسام:بیا تا برات بگم ﭼیﮑار باید کنی
_دوباره حوصله ندارما
امیرسام :وووف بیا بگم جریان ﭼیه ظهر که داشتی خودتو میﮑشتی
منتظر نگاش کردم
امیرسام  :ببین هرﭼی میگم باید بین خودمون بمونه
_باشه
امیرسام:اینﻄور که بوش میاد باربد از تو خوشش اومده
_ولی من اصال ازش خوشم نمیاد
امیرسام:باید یه طوری بینشون نفوذ کنی و بهت اعتماد کنن
_خوب که ﭼی
امیرسام:هرﭼی که میبینی و میشنوی و به من بگی
_یعنی خبرﭼینی کنم
امیرسام:آره یه همپین ﭼیزایی
_اصال ﭼرا باید اینﮑارو کنم
امیرسام:بخاطر کارم
_از زندگی کسچ کننده بهتره اینجا دیگه دارم فسیچ میشم
امیرسام :س خوبه
_ﭼﻄوری باید شروع کنم
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امیرسام:الزم نیست تو شروع کنی خود باربد یش ﻗدم میشه
_اصال بگو ببینم کار تو ﭼیه
امیرسام:ﭼندتا شرکتو کارخونه دارم
_آها ،راستی من فردا زبان دارما
امیرسام:باشه حاال ﭼیزیم یاد گرفتی
_آره باوا  ،من حوصلم سر رفته
امیرسام:ﭼیﮑار کنم خوب
_بیا بازی کنیم
امیرسام یه نگاه از باال به ایین به من کرد
امیرسام :خجالت بﮑش
_ﭼراااا مگه ﭼیه
سری از رو تاسف برام تﮑون داد
_اگه باهام بازی نﮑنی موهاتو میﮑشما
امیرسام:دریا جدی تو ﭼند سالته
_واه ﭼﻄور
امیرسام:رفتارت میخوره 3سالت بیشتر نباشه
_باشه اصن من بپه سه ساله اگه باهام بازی نﮑنی موهاتو میﮑنم
امیرسام سری از ناﭼاری تﮑون داد
_واسا به آرمان اینا هم زنگ بزنم بیان دست جمعی بیشتر حال میده
امیرسام:مگه شمارشو داری
_بعله پ ﭼی فک کردی
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گوشیمو برداشتمو زنگیدم
آرمان:بله
_سالاااام آرمان جونم خوبی
آرمان :ممنون شما ؟
_آرمان ازت انتظار نداشتم منو نشناسی از بس سرت با دخترایه رنگا رنگ گرم
شده
آرمان:بله!!!خانوم ﭼی میگین
خخخ بسه بپه مردمو ایسگاه کردم باوا
_آرمان  ،دریام باوا
آرمان :پ اون کرم درون توهم هست
_خخخ آره آرمان بیاین اینجا بازی کنیم
آرمان:چ بازی
_گرگم به هوا
آرمان :هسسستم
_هرکیم تونستی با خودت بیار
آرمان:باشه
_خودافظ
آرمان:بای
امیرسام :تو واﻗعا انتظار داری باهات گرگم به هوا بازی کنم
_بله
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امیرسام :از سنت خجالت بﮑش
_بی ادب یﮑم از آرمان یاد بگیر
امیرسام:اونم مبچ تو یه تختش کمه
_بپر برو حاضر شو باوا تازه اگه ما تختمون کمه تو اصن تخته نداری
بد اشدم رفتم اتاﻗم تا یه سویی شرت رو تا م بپوشم
منتظر بودم تا بپه ها بیان
صدا در اومد ریدم تو حیاط رفتم دمه در
_یااااا خدا یه ایلو با خودش آورده
لبخند زدمو رفتم جلو
_سالاااام خوش اومدین
بد از اظهار خوش بختی رفتیم داخچ بد از اینﮑه خوش و بش کردن نشــســتن
درحال حرف زدن بودن که ارازیت رفتم
_عهههه آﻗا مگه ﻗرار نبود بازی کنیم
همه تایید کردن امیرسامم یه ﭼشم غره توپ به من رفت
بد کلی سرو کله زدن آرمانو و امیرسام و احسان گرگ شدن میدونم بپه بازیه
ولی انقد حال میدهه
وایییی این االن منو میگیره ریدم رو بلندی البته دوال شـــدم و درحال زبون
درازی بودم که نمیدونم ﭼی شد که تعادلمو از دست دادم
کال خیلی دس ا ﭼلفتیم خودم خودمو رت کردم تو ب*غ*ل گرگ ب په ها
داشتن میخندید
امیرسام:تو باشی که دیگه زبون درازی نﮑنی
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تا موﻗعی که هوا تاریک بشه بازی کردیم خیلیییی حال داد
بپه هارو واسه شام نگه داشتیم آﻗایون داشتن تو باغ جوجه میزدن ماهم داشتیم
استراحت میﮑردیم انقد خسته بودیم که نا نداشتیم حرف بزنیم
بد از این که شـــامو خوردیم بپه ها خدافظی کردنو رفتن شـــایانو مهتابم که
یداشون نبود اینا هم مشﮑوک بودن
بد از شــ بخیر ﭼپیدم تو اتاﻗمو به خوابم رســیدم صــبح بیدار شــدم لباس
وشیدم واسه زبانم
_سالم صبح بخیر
همونﻄور که سر ا لقمه میگرفتمو تند تند میخوردم گفتم
_امیر امروز زبان دارم بدو
امیرسام:باشه بریم
سری واسه مهتابو شایان تﮑون دادیمو رفتیم
_مرسی خودافظ
از ساختمون دا شتم در میومدم ب سی امروزم حال داد این رادوینو اذیت کردم
داشتم میرفتم که ﭼشم به یه ماشین خورد
واسا بینم مگه این ماشین باربد نی
خواستم از کنارش رد بشم
باربد :دریا
_ﭼیه
باربد:سوارشو کارت دارم
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_سوارم نشم
باربد :گفتن سوارشو
رفتم سوار شدم
_فﮑر نﮑن ازت ترسیدم
ماشینو روشن کرد
_کجا داری میری
جلوی یه ر ستوران وا ستاد از ما شین یاده شدم تمام مدت حوا سم بود که یه
ماشین داره تعقیبمون میﮑنه
رفتیم داخچ رستوران  ،رستوران خالیه خالی بود
_ﭼرا هیپﮑس اینجا نیست
باربد:میفهمی
بد رفت سمت صندلیو برا من کشید عق ناﭼار رفتم نشستم
ﭼندتا گارسون برامون غذارو آوردن میخواست برام شراب بریزه که به خارجی
گفتم نمیخوام
_خوب منتظرم
باربد:ازت خوشم میاد
_خوب
باربد:با من ازدواج میﮑنی
_ﭼییییییی!!!!!!!!!!
باربد:گفتم با من ازدواج میﮑنی
_نو

wWw.Roman4u.iR

148

باربد:مجبوری
_نیستم
واﻗعا مونده بودم انتظار همه ﭼیو داشتم غیر از این تحمچ باربد برام سخت بود
_یه مدت باهم در ارتباط باشیم بدش یه فﮑری میﮑنیم ﻗبوله؟
باربد :باشه ولی من زیاد صبر ندارم
بد از این که غذارو خوردم از جام بلند شدم
_مرسی ناهار خوبی بود
البته به نظرم بد ترین ناهار عمرم بود
باربد:صبر کن میرسونمت
وﻗتی رسیدم خونه ازش خدافظی کردمو رفتم داخچ
امیرسام:ﭼیشد
_بهم یشنهاد ازدواج داد
امیرسام :دریا حوصله ندارم بگو دیگه
_وا خوب بهم یشنهاد ازدواج داد
احساس کردم امیرسام شدییید رفت تو شک
امیرسام:راست میگی
_دروغم ﭼیه
امیرسام:حاال تو بهش ﭼی گفتی
صورتمو جمو کردم و با حالت انزجار گفتم
_بهش گفتم یﮑم همو بشناسیم و اینا بد درمورد ازدواج حرف میزنیم
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امیرسام:خوب گفتی حاال اون ﭼی گفت
_ﭼیز خاصی نگفت ﻗبول کرد
امیرسام سرشو تﮑون داد
_حاال اجازه هســت برم لباســمو عوض کنم جلو در نگهم داشــتی باز جویی
میﮑنی
امیرسام :بیا برو
خودش و کشید کنار
تا رسیدم اتاﻗم صدای زنگ گوشیم بلند شد
_سالااااام آرمان خان فﮑر کنم اشتباه زنگ زدیا
آرمان :عههه واﻗعا ببخشید خدافظ
_مسخره نشوها
آرمان:میای بریم بیرون حوصلم وکیده
_نااااجور ایتم
آرمان :س ساعت ۶میام دنبالت
_حله
لباسمو عوض کردم و رفتم ایین
_من امش میخوام برم بیرون نیستم
انتظار داشتم بگه کجا میری یا حد اﻗچ باکی میری ولی هیپی نگفت
تقریبا ساعت ۵بود که رفتم حاضرشم یه شلوار جذب براق مشﮑی وشیدم با
یه لباس مشــﮑی که عﮑس اســﮑلت داشــت یه کت ﭼرم مشــﮑی هم وشــیدم
موهامو دم اسبی محﮑم بستم
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یه خط ﭼشــم بلند کشــیدم ریملم زدم خوب حله بوتای اشــنه بلند مشــﮑیمم
برداشتم د برو که رفتیم
چ تیو خشنی زدماا ولی باحال شد دیدم ساعت شیشه هی کس خونه نبود
منم رفتم درو باز کردم
اوه اینا یﮑیشون از یﮑیشون مایه دار تر رفتم سوار کوروک آرمان شدم
_سالاااام کوجا بریم
آرمان:فعال مردم آزاری حال میده
لبخند شیﻄانی زدم
_بزن بریم مردم آزاری
_سوژرو یافتی
آرمان:آره چ سوژه یی هم هست المص
_بریم پ
آرمان:تازه دارن میرن تو کار هم واسا یﮑمشو نگاه کنم
_یدونه زدم تو کلش ﭼشاتو درویش کن بپه
نزدیک بود کم کم دا شت میرسید صحنه حساس شده بود به آرمان ﭼ شمک
زدم
آرمان:اهم اهم
خخخخ بیپاره ها ریدن
سره با ﻗیافه یی که انگار شﮑست خورده بود به خارجی گفت
سره  :بله آﻗا
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آرمان:ببخشید این اطراف سرویس بهداشتی هست
واییییی یعنی داشتم از خنده درختو گاز میزدم
ﻗیافه سررو میدیدم بیشتر خندم میگرفت وسط صحنه حساسشون رفته میگه
سرویس بهداشتی کجاست
سره با ﻗیافه ﻗرمز گفت
سر:نخیر آﻗا
آرمان :ممنون
آرمان اومد سمت من
آرمان :اینجا سرویس بهداشتی نداره
خندیدم
_سوژه و یدا کن این یﮑی با من
یه سر سوسولو نشونم داد
رفتم شت سره سره دستامو مبچ تفنگ گذاشتم رو سرش
_دستا باال
سره خودشو کبیف کرد فک کنم
سره:برای ﭼی به خدا کاری نﮑردم
_حرف نباشه بخواب رو زمین
سره دراز به دراز افتاد گفتم االن از ترس بیهوش میشه
_داداش دوربین مخفیه نترس
سره :واﻗعا
با دست به یه درخت اشاره کردم
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_لبخند بزن بای بای کن
سره هم یه لبخند زدو و بای بای کرد تاز تنگش یه ب*و*سم فرستاد
رفتم یش آرمان
_بسی خندیدیم
آرمان :ﭼرا سره با درخت بای بای میﮑرد
_مبال اونجا دوربین بود دیگه
آرمان خندید رفتیم ســمت ماشــین شــت ﭼراغ ﻗرمز وایســتاده بودیم یهو یه
ماشین که ﭼندتا سره ژیگول بودن اومدن کنار ماشین ما
یه ﭼشــمک زدمو یه ب*و*س براشــون فرســتادم خخخ بیپاره ها فﮑشــون
ﭼسبید زمین یهو ﭼراغ سبز شد آرمان یه تﮑاف کشید و رفت
اونام هم هنوز تو باﻗالیا سیر میﮑردن فک کنم
_وایییی آرمان خیلی خوش گذشت
آرمان :حاال کجا بریم
_خونه دیگه
آرمان  :زوده حاال که
_خوب امممم میگم
آرمان:هوم
_به نظرتوهم بستنی شﮑالتی خوش مزست
آرمان لپمو کشید
آرمان:ای شیﮑمو
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_ یش به سوی بستنی
داشتم بستنیمو با ولو میخوردم دیگه میچ نداشتم بستنی هم حیف بود
_آرمان در گوشتو بیار
رفتم سمتشو دوال شدم روش
نشونه گیری و شلییییک تمام بستنیمو ریختم رو لباس سفیدش
_عههه ﭼرا ریخت پ
آرمان :که ﭼرا ریخت
یهو احساس کردم صورتم یخ کرد همه بستنیشو کوبونده بود صورت من نامرد
_آﻗا من ریختم رو لباست نﮑوبوندم که تو صورتت
آرمان:بهت لﻄف کردم نریختم رو لباست
بهش یه ﭼشم غره توپ رفتمو صورتمو با دستمال اک کردم
یهو ﭼشم به ساعت خورد واییی ساعت ۱
_آرمان بپر بریم که خیلی دیره
تا برسیم ساعت شد ۳۰:۱
براش دست تﮑون دادمو رفتم داخچ
امیرسام با ﻗیافه برزخی اومد
امیرسام :من هیپی نمیگم ﻗرار نیست تو سو استفاده کنی
_مگه ﭼیشده
امیر سام:مگه ﭼی شده ،هی به ساعت نگاه کردی ساعت  2شبه یه دختر تو
شهر غری این موﻗو ش ﭼیﮑار میﮑنه دیگه حق نداری بیرون بری مگر این
که خودم ببرمت
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_مگه داری بایه بپه سه ساله حرف میزنی خودم میدونم باید ﭼیﮑار کنم
امیرسام :کاش حداﻗچ عقلت اندازه یه بپه سه ساله بود
رفتم تو اتاﻗمو درو کوبیدم
_اگه راس میگه ﭼرا همون موﻗو داشتم میرفتم ﭼیزی نگفت
گرفتم خوابیدم ســاعت فک کنم هول و هوش ﭼهار بود که بخاطر تشــنگی از
خواب بیدار شدم
آروم آروم رفتم که دیدم امیر سام تو آ شپزخون ست آخه بگو این موﻗو ش تو
آشپزخونه ﭼی میخوای
من کال آدم کی نه یی نیســتم و ه مه ﭼی و زود فراموش میﮑنم خواســتم برم
بترسونمش تا دهنمو باز کردم کوبونده شدم به دیوار
یه ﭼیزه ســردو رو شــقیقم حس کردم تیﮑه های ﻗل منو فک کنم باید از رو
زمین جمو کنن
_ای ای ...این گانگستر بازیا ﭼیه این تفنگ ﭼیه
***امیرسام***
این دختره هم شده واسه من دردسر
_این موﻗو ش اینجا ﭼی میخوای
دریا:او او ...اومدم آب بخورم تو ﭼرا تفنگ گرفتی رو سرم
واااااااای اصــال حواســم نبود ناخوداگاه وﻗتی صــدا ا شــنیدم اســلحه یی که
همیشه همراهمه و دراوردم
دریا:منم میخوام بیام تو باندتون
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این دختره ﭼی میگه نصفه شبی
_ﭼی میگی باند کجا بود
دریا:از همون اولشم مشﮑوک بودی میدونستم خالفﮑاری
ووووف  ،این تفنگو فراموش کن الﮑی هم فﮑرای ﭼرت و رت نﮑن
سرشو تﮑون
_حاال هم برو صورتت و آب بزن شدی هم رنگ دیوار
این دختررو باید یﮑاریش کنم اینجوری نمیشه
***دریا***
به من میگن دریا عمرا بتونه منو بپیپونه باید از کارش سر در بیارم
آب خوردمو رفتم اتاﻗم دی گه وﻗت نﮑردم به این موضــوع فک کنم تا ســرمو
گذاشتم رفتم
صبح با صدا گو شیم بیدار شده عه من که اینو رو زنگ نزا شته بودم دیدم داره
زنگ میخوره
_هااا
+الو
_ﭼیه اول صبح زنگ زدی
+مگه تا االن میخوابن
_اصن شما
+باربدم
سیخ نشستم تو هییییی گند زدم
_الو خوبین شما
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باربد:آره خیلی مخصوصا با احوال رسی گرم تو
_ببخشید خواب بودم  ،واسا واسا شماره منو از کجا آوردی
باربد  :حاال ،امروز ﻗرار کاری دارم تو خونه بد اون میام دنبالت بریم بیرون
مغزم ناخوداگاه به کار افتاد ﻗرار کاری
_میگم ﭼیزه میشه یﮑم زودتر بیام خونه حوصلم سر میره
باربد مﮑسی کرد
باربد :باشه
_تا ۱۰بشماری اونجام
تو و زدم کنار و هرﭼی دم دستم بود وشیدم بدو بدو از له ها میرفتم ایین
امیرسام:ﭼیشده
سریو یه کیک از کابینت برداشتم
_بدا بهت میگم
جلو در باربدینا بودم برام آدرس و فرستاده بود یه رب دﻗیق طول کشید تا برسم
زنگ و زدم
خانوم:بفرمایید
_ مهمون آﻗا باربدم
رفتم تو وایی ﭼقد ﻗشنگه داشتم با لذت گالرو نگاه میﮑردم
باربد:سرعتی داریا
_بعله دیگه
باربد:االن مهمون من میاد میخوای بیرونو نگاه کنی یا میای تو
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_میام تو میخوام داخلم ببینم
داشتم الﮑی مبال خونرو نگاه میﮑردم که مهمون باربد اومد
_من میرم اتاﻗارو نگاه کنم
باربد سری تﮑون داد رفتم سمت اتاﻗا
بد از این که باربد رفت دو باره برگشــتم داشــتم از شـــت دیوار دید میزدم
مهمونش از این یرمرد خوشگال بود
باربد:آﻗای حشمتی بارا کی میاد
حشمتی:تا س فردا دیگه میرسه
باربد :بهمون شک کردن
آویزون شدم تا بهتر ب شنوم ولی مبچ اینﮑه زیادی آویزون شدم از اونجایی که
من خیلی تعادل دارمو خوش شانسم با کله رفتم زمین
تااااپ
و این صدا افتادن من بود که باع
شد سر اون دوتا بپرخه طرفم و با لبخند ملیح من مواجه شدن
باربد:دریا ﭼیشد
با حالت مظلومی گفتم
_ ام گیر کرد افتادم
بد خودمو جمو و جور کردم باربد خدمت کارش و صـــدا کرد تا بیاد به من
کمک کنه
کلم درد میﮑنه آخه ﭼرا انقد بی دســتو ا بازی در میارم تازه دیگه نمیتونم ادامه
حرفاشونو بشنوم
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باﻗیافه بغ کرده داشــتم آب رتقالی که خدمتﮑاره برام آورده بودو میریختم تو
حلقم
آخه یﮑی نیسـت بگه تو و چ به این کارا تو راه رفتن بلد نیسـتی داری گانگسـتر
بازی در میاری
همینﻄور داشتم واسه خودم غرغر میﮑردم
باربد:دریا
_مهمونتون رفت
باربد:آره رفت
_ببخشید جلو مهمونت زایو بازی دراوردم
باربد خندید
باربد:عی نداره ولی بیشـتر مواظ خودت باش من زن دسـت و ا شـﮑ سته
نمیخوام
به همین خیال باش تا زن تو شم به یه ﭼشم غره اکتفا کردم
باربد:من میرم حاضرشم بریم
کلمو تﮑون دادم هرﭼند اصال دوست نداشتم باهاش برم بیرون
باربد:حاضرم بریم
_بریم
رفت سمت یه  bmwنشست منم نشستم
اشو گذاشت رو گاز و از خونه رفت بیرون تا ساعت ۸بیرون بودیم و رستوران
رفتیم که اصال به من خوش نگذشت
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نمیدونم ﭼرا از باربد بدم میاد
باربد:دیگه کجا بریم
_مرسی دیگه بریم خونه
باربد:کجا االن که زوده
_آخه صبح زود بلند شدم خستم
باربد:بله ساعت۱۱
اصال به رو خودم نیاوردم که بهم تیﮑه انداخت و نیشمو تا بناگوش باز کردم
اونم راه افتاد سمت خونه
_خدافظ
باربد:خدافظ مواظ خودت باش
ســرمو تﮑون دادم رفتم داخچ فقط مهتاب خونه بود رفتم خوابیدم ﭼون واﻗعا
خوابم میومد
وﻗتی بیدار شدم ساعت ۱۰بودیه خمیاز کشیدمو رفتم ایین
_سالم
شــایان و مهتاب فیلم نگاه میﮑردن امیرســامم تو ل تابش بود همه جوابمو
دادن
رفتم آشپزخونه و یه ساندوی گرفتمو خوردم
_امیر ﭼند لحظه میای کارت دارم
امیرسام یه ابروشا باال انداختم و ل تابو بست
امیر سام یه ابرو شو باال انداخت و خودش زودتر از من از له ها باال رفت منم
دنبالش رفتم رفت تو اتاﻗش و رو تخت نشست منم کنارش نشستم
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امیر :خوب ﭼی میخواستی بگی؟؟
_امممم امروز باربد به من زنگ زد گفت که باهم بریم بیرون ولی گف که ﻗراره
کاری داره منم تصمیم گرفتم یه ذره زود برم ک تتوی این ﻗرارو در بیارم
خالصــه رفتم اونجا مبال خودمو مشــغول دید زدنه خونه کردم که مهموناشــم
اومدن م که داشتن راجبه یه معامله حرف میزدن
باربد مگفت که کی بارا میرسه و مبله اینﮑه کسی بهشون شک کرده در شرفه
گوش کردن بودم که شلللو خوردم زمین و نتونستم بقیشو بشنوم
امیرسام:ای بابا دختره دست و اﭼلفتی
_عهههه خوب ﭼیﮑار کنم افتادم دیگه
امیرسام :حاال نفهمیدی مهمونش کیه؟؟
_اوممم هاشمی بود نه نه اممم اهاا حشمتی اره خودشه از این یرمرد با کالسا
بود
امیر همون جور که تو فﮑر بود زمزمه کرد  :باید خبر بدم ..
وااا باید خبر بده یعنی به کی باید خبر بده؟؟
خدایا تو که میدونی من کنجﮑاااومممم پ ﭼرااا همپین م سائله گنگیو ی شه
ای من میزاری
امیرسام:اگه بخوایی من امروز وﻗتم نسبتن خالیه میتونیم بریم بیرون
_اومم باش بریم
رفتم تو اتاﻗمو رو تختم ولو شدم
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خوب با آرمانو باربد که بیرون رفتم با امیرسامم که ﻗراره برم دفعه بدی کیو خر
کنم که ببرتم بیرون
بلند شدم تا حاضرشم بد از این که یه تیپه توپ زدم رفتم ایین
_من حاضرم بریم
امیرسام :صبر کن تا منم آماده شم
ﭼند دﻗیقه بد امیرسام با تیو دختر کش از له ها اومد ایین
رفتیم نشستیم تو ماشین
_آﻗا یه آهنگی یه سرعتی ﭼیزی
امیرسام یه نگاه ﭼپﮑی بهم انداخت که گفتم االن میزنتم ولی در کمال تعج
یه آهنگ گذاشت و صداش و تا ته زیاد کرد
اشم تا ته گذاشت رو دال و باسرعت جت حرکت میﮑردیم
_هورررررررراااااااا  ،دمت گر
امیرسام:کجا بریم
_اومممممم  ،شهربازی
داشتم با وسایچ بازی میﮑردم امیرسا ضد حال سوار نمیشد خوب دیگه ﭼی
برم یهو ﭼشــم به یه وســیله خورد که ۱۸۰درجه با ســرعت باال می ﭼرخید
خیلیییی ترسناک بود ولی حال میده
_میگم ترخدا یه بازی باهام سوارشو
امیرسام:مگه من بپم
_چ ربﻄی داره آخه
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بد به یه یرمرده ا شاره کردم که دا شت ما شین بازی میﮑرد فک کنم کامال ﻗانو
شد
_تروخداااااا
امیرسام:باشه
نیشم تا بناگوش باز شد بد اون وسیله ترسناکرو بهش نشون دادم خیلی عادی
نگام کرد بد گفت
امیرسام :حالت بد نشه اعصاب ندارما
با حرص گفتم
_نه نمیشه
امیرسامم رفت بلیط گرفت
یهو جوگیر شدم رفتم ترسناک ترین جاش نشستم اولش با لبخند نشسته بودم
ولی یﮑم که گذشت لبخندم بر عﮑس شد
_وااااااااای
امیرسام میخندید دیگه ﻗاطی کرده بودم مبه ﭼی ترسیده بودم
_مامااااااان  ،غلط کردم تروخدا بیارینم ایین
حاال این خارجیا عین مونگوال زل زده بودن به من
تا اون وسیله مزخرف تموم شه مردمو زنده شدم موﻗو یاده شدن نمیتونستم رو
ایه خودم واسمو میوفتادم امیرسام دور کمرمو گرفت
امیرسام :حاال خوبه بهت گفتما ،از این لوس بازیای دخترا خوشم نمیاد
_لوس خودتی تازه من خیلیم سرحالم اصال دوست دارم یه دفعه دیگه سوارشم
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همه این حرفارو با بی حالی میزدم که یه لحظه امیرســام کمرمو ول کرد گفتم

ُمردم تموم شد

امیرسام:انقد حالت خوبه که نمیتونی رو ات وایسی
_اصن با من بح نﮑن من گشنمه
حال کردین چ خوب موضوع و یپوندم )-:
_یه یشنهاد بدم
امیرسام  :بگو
_ببین اون ﭼرخ و فلﮑه چ نازه نور داره آروم میپرخه
امیرسام:خوب
_بریم تو ﭼرخ و فلک غذا بخوریم
امیرسام:غذا میگیریم میریم خونه میخوریم
_ن تو ﭼرخ و فلک بیشتر حال میده
ﭼشامو مظلوم کرد
_باشهه؟؟
امیرسام:باشه
یه لبخند سر کش زدم
_مرسی
امیرسام رفت غذا بگیره منم رفتم تا امیرسام بیاد بلیط بگیرم
امیرسام برگشت منم بلیﻄارو گرفته بودم رفتیم سوارشیم
_دمت گر بازم یتزا
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موﻗو یتزا خوردن خیلی دﻗت میﮑردم ل*ب*م سوسی نشه و مسخره امیرسام
نشم از باالی ﭼرخ و فلک همه ﭼی کوﭼیک شده بود
_خیلی باحاله ها هرش بیایم اینجا شام بخوریم
امیرسام خندید
امیرسام  :ررو
داشتم با لذت اطرافو نگاه میﮑردم که با امیرسام ﭼشم تو ﭼشم شدم ﭼشاش
برق ﻗشنگی داشت
یه لبخند ملیح زدم که یهو ﭼرخ و فلک یه تﮑون وحشــتناک خورد که رت
شدمو مستقیم افتادم تو ب*غ*ل امیرسام عین منگا نگاش میﮑردم
امیرسام:فﮑر کنم ﭼرخ و فلک خراب شد
یهو به خودم اومدم خودمو جمو جور کردم
_من اگه شـانس داشـتم اسـمم شـمسـی خانوم بود دیگه غلط کنم اینجا شـام
بخورم
امیرسام:تو اول از این جا بیا بیرون بد فﮑر دفعه بدی باش که کجا میخوای شام
بخوری
_اینم حرفیست  ،آﻗا من حوصلم سر رفت یتزامم تموم شد
امیرسام:من ﭼیﮑار کنم
_بیا بازی کنیم
امیرسام:کودک درونت شدید فعاله
ﭼشامو ﭼو کردم واسش
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_بیا بازی هرکی لک بزنه سوخته
امیرسام:این بازیارو از کجا یاد میگیری خدایی
با ذوق گفتم
_از باب اسفنجی اتریک و باب اسفنجی بازی میﮑنن انقد خوووبه
یهو ﻗهقه امیرسام بلند شد
در حالی که میخندید گفت  :باشه
یه لحظه یه فﮑری زد به سرم ،ﭼرا که نه ؟
ﭼشمامو مظلوم کردم و بهش خیره شدم
امیرسام:باز ﭼی میخوای که ﻗیافتو عینه گربه شرک کردی؟
بی شعور خودتی ا صن حاال که من گربه شرکم تو خوده شرکی ولی ﭼون کارم
گیر بود ﭼیزی نگفتم و جاش تو دلم حسابی بهش ﭼیز گفتم
_برای بازنده یه ﭼیزی بگیم که مجازاتش باشه
امیرسام:حال و حوصله این مسخره بازیا رو ندارم دریا
_اااا لﻄفا باحال میشه دیگه  ،ﻗبول؟؟؟
یه نگاه بهم کرد و گفت  :خیله خوب حاال ﭼی تو سرته
با لبخندی که نشون از خر ذوﻗی زیادم بود
گفتم :
_بازنده باید هرکاری برنده میخوادو انجام بده یا حتی یه سوالم بپرسه
لبخ ندی زد  ،من که م یدونم منظورش از این لبخ نده ﭼی بود من که
مــــیـــدونـــــــم
خیله خوب حاال  ،فهمیدیم میدونی !...
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امیرسام  :هر ﭼند که میدونم بازنده ای ولی باشه
_اوهوک بشین تا ببازم  ،ســــــه  ...دو .....یـــــک
شروع کردیم اول هیپی نبود خیلی ریلﮑس داشتم نگاهش میﮑردم یﮑم دیگه
که گذشت حس کردم ﭼشمام داره میسوزه اه
حاال خو به هزار بارم ﻗبال بازی کردماااااا اوففف خدا حاال دﻗیقا باید جلو
امیرسام ضایو شم ؟؟
رو ل*ب*ا*ش یه لبخ ند حرص دراری بود که ا گه االن جاش بود ج فت
ﭼ شا شو در می اوردم ﭼند لحظه بعد حس کردم ﭼ شای امیر سام داره ابﮑی
میشه
ایول داره کم میاره بعد که کم اورد  ،میبازه یوهاها منم برنامه ها دارم براش
سعی کردم حواسمو بدم به امیرسام ﭼشمام واﻗعا داشت از حدﻗه میزد بیرون
خیلی نزدیک بود که دیگه لک بزنم که یهو کابین تﮑون خورد و ﭼون ناگهانی
بود امیرسام ﭼشماش بسته شد
صدامو انداختم رو کولمو گفتم  :اخخخخخخخ جــــــــووووووون لک
زدیــــــــــــی باختی
دیدی امیرسام خان هرکی با من درافتاد ور افتاد و زبونمو براش در اوردم
با اخمی که ناشی از باختش بود گفت :
امیرسام:ﻗبول نیست کابین تﮑون خورد !..
_اااااا جر نزن دیگه مرده و حرفش
تا این حرفو زدم اخم کمرنگی نشست رو یشونیش
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امیرسام:باشه
با ذوق گفتم :
_ایول خــــــ حاال ﭼیﮑار کنم؟؟
با بیخیالی گفت
امیرسام:هر کاری میخوای
لبخند خبیبی زدم
خوب دیگه وﻗتشه سواالیی که ﭼند وﻗته مغزمو مشغول کرده بپرسم
االنم که اینجا گیر افتادیم نمیتونه از جواب دادن بهشــون در بره س اینجوری
الاﻗچ جواب سواالمو میگیرم
صدامو صاف کردم :
_خـــ فﮑرامو کردم
امیرسا:میشنوم
_ﭼند تا سوال دارم ازت باید بهشون جواب بدی
یه نگاه بهم کرد که یعنی بنال ببینم ﭼی میگی
**امیرسام**
منتظر نگاش کردم که سواالشو بپرسه
دریا:خــــ سوال اول ﭼرا میخوای سر از کارهای باربد در بیاری ؟
فک میﮑردم این یﮑی از سواالش باشه با خونسردی نگاهمو بهش دوختم
_باربد یﮑی از رﻗیبای ا صلیم تو عر صه کاریمه اینﮑه کارها و ﻗدم های بعد شو
بدونم برای یشرفت کاریم الزمه
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دریا:خ ـ ـ ـ سوال دوم ﭼرا راج کارت بهم دروغ گفتی و سعی کردی دورم
بزنی؟
با تعج نگاهش کردم :
_کی گفته بهت دروغ گفتم ؟! یا اصال ﭼرا باید یﮑی مبچ تورو دور بزنم؟!
دریا:ببین من و نمیتونی بپیپونی راستشو بگو کارت ﭼیه؟
_ببین من نپیپوندمت کارمم همون جور که ﻗبال گفتم مهندســـه عمرانم و تو
کاره ساختو سازم
دریا:میشه بگی یه مهندس اسلحه میخواد ﭼیﮑار ؟اصلن به ﭼه دردت میخوره
یا اصال ﭼرا هر موﻗو صدایی میاد گارد میگیری!!؟ راستشو بگو
سرشو اورد نزدیﮑم و ادامه داد  :تو خالفﮑارییییی؟؟
از سواالش شﮑه شدم فﮑرشم نمیﮑردم تا این حد تیز باشه و رو حرکاتم دﻗیق
فﮑرش به کجاها که نﮑشیده بود
برای اینﮑه بیشتر از این داستان سازی نﮑنه گفتم :
_از اســلحم برای حفاظت اســتفاده میﮑنم و محض اطمینان هم همیشــه با
خودم دارمش و اون شبم فﮑر کردم دزدی ﭼیزی اومده
دریا:خوب ﭼرا همیشه همراهته؟؟
_گفتم که محضـــه احتیاط و اطمینان باالخره منم تو زمینه کارم خیلی رﻗی
دارم و خیلیا میخوان جامو بگیرن برای همین باید از خودم محافظت کنم
دریا:تو که اینهمه دشــمن داری جوری که به خونت تشــنن و میخوان بﮑشــنت
س ﭼرا محافظ استخدام نمیﮑنی ؟
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_خوشم نمیاد لولو سرخرمن داشته باشم و دو تا کنه هرجا میرم بپسبن بهم و
تو کارام فضولی کنن بعدشم اونجوری توجه ها بیشتر بهم جل میشه
سرشو به نشونه استفهام تﮑون دادو در حالی که خمیازه میﮑشید گفت :
دریا:میگم مﻄمئنی باربدم مبچ تو کار ساخت و سازه ؟؟
ﭼﻄوره مگه ؟!!دریا:اخه اون بار داشـــت راج حمچ و نقچ و معامله و این ﭼیزا حرف میزد
مشﮑوک میزنه
اهامو روهم انداختم و دستم به شت کابین تﮑیه دادم :
_گفتم که اون رﻗی کاریمه س مﻄمئن باش اونم تو کار ســاخت و ســازه .
سواالت تموم نشد؟؟
دریا:ﭼرا تموم شد
_ﭼه عج
**دریا**
نیم ساعت بعد باالخره ﭼرخ و فلک درست شد و ماهم یاده شدیم ساکت و
اروم کنارهم ﻗدم بر میداشتیم
امیرسامو نمیدونم ولی من تو فﮑر جواب های امیرسام بودم
وﻗتی رسیدیم خونه ﭼراغا خاموش بود و نشون از خواب بودن اون دوتا میداد
منم رفتم تو اتاﻗم و رو تخت ولو شدم و به دﻗیقه نﮑشید که خوابم برد
صــبح که بیدار شـــدم خیلی دلم میخواســـت برم بیرون و ورزش کنم لباس
ورزشی آدیداس صورتیمو وشیدمو رفتم ایین
_سالم صبح بخیر
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شایان:سالم خانوم ورزشﮑار
خانوم از دماغ فیچ افتاده هم سرشو فقط تﮑون داد
امیرسام :دریا میخوای ورزش کنی
_ آره ه*و*س کردم
امیرسام از جاش بلند شد
امیرسام :س تو تا صبحانتو بخوری منم میرم آماده شم باهم بریم
با خوشــحالی ســرمو تﮑون دادم  ۱۰دﻗیقه بد امیرســام با یه تیو ورزشــی
خوشگچ اومد از له ها ایین
_ بزن بریم
امیرسام:از اینجا تا دریا بدوییم
_جونمون درمیاد که
امیرسام :بگو جون من در میاد جوجه جمو نبند
_نخیرم من که واســم آب خوردن مگه ﭼقد راهه با ماشــین 2۰دﻗیقه اســت
همش بخاطر تو گفتم
امیرسام:خوشم میاد کم نمیاری  ،بریم ؟
با لجبازی گفتم
_بریم
تقریبا یه نیم ســاعتی بود داشــتیم میدوییدیمو رو به موت بودم ولی عمرا اگه
ﭼیزی میگفتم دیگه به هن هن افتاده بودم
امیرسام:کم آوردی
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_ن ..ه  ..ه
امیرسام :لجباز
_ﭼقد راه مونده
امیرسام :زیاد نمونده اگه بتونی تحمچ بیاری و بدویی  ۵دﻗیق دیگه میرسیم
با خوشــحالی ســرعتمو زیاد کردم وﻗتی دریارو دیدم گچ از گلم شــﮑفت و از
خستگی خودمو رو ماسه ها ولو کردم
امیرسام اومد کنارم و ولو شد خوشم میاد مبچ خودم مهم نی ست براش ما سه
ای میشه و مردم یه جوری نگاه میﮑنن
_میگم
امیرسام :هوم؟
_این باربد و ﭼیﮑارش کنم فعال
امیرسام :کار خاصی نمیخواد بﮑنی فقط باید هرﭼی که میشنوی و به من بگی
_خوب س باید باهاش ﻗرار بزارمو و ﭼندبار بیرون برم تا بهم اعتماد کنه
امیرسام:فقط مواظ خودت باش
_باشه ولی اصال به باربد حس خوبی ندارم  ،آها راستی
امیرسام سرشو برگردوند طرفمو منتظر نگاه کرد تا حرفمو بگم
_از آرمان خبری نداری دلم براش تنگ شده
امیرسام:آرمان و دوست داری؟
_آره خیلی
یهو اخمای امیرســام رفت توهم و صــورتش و برگردوند رو به آســمون اوا ﭼرا
این طوری شده عههههه تازه منظورشو گرفتم
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***امیرسام***
نمیدونم ﭼرا وﻗتی دریا گفت آرمان و دوست داره ناخوداگاه اخمام رفت تو هم
سرمو برگردوندم شاید ﭼون اخالﻗش مبچ دریاست دریا ازش خوشش اومده
آرمانم که معلومه یه حســایی داره با این فﮑر بیشــتر اعصــابم بهم ریخت البته
نمیدونم دلیلش ﭼیه
دریا  :البته مبچ برادرمااااا
با حرف دریا انگار خیالم راحت شد اما برای ﭼی!!!
***دریا***
امیرسام :برام مهم نیست بهمم ربﻄی نداره
منوباش به کی توضیح میدم از جام بلند شدمو خودمو تﮑون دادم
_میدونی االن ﭼی میپسبه ؟
امیرسام:ﭼی؟
لبخند شیﻄانی زدم
_آب بازی
امیرسام :از اون دفعه ادب نشدی
_نوچ
بد رفتم ســمت آب و یه بﻄری یدا کردم ر آب کردمشــو ریختم رو امیرســام ،
امیرسام از جاش ریدو افتاد دنبالم
اد َدرو داشتم در میرفتم که امیرسام گرفتمو دستشو انداخت زیر امو اون یﮑی
دستشم انداخت زیر گردنم رفت سمت دریا دستو ا میزدم
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_نههههه نندازم تو آب
امیرسام:تا تو باشی منو خیس نﮑنی
ﻗبچ از اینﮑه بندازتم تو آب یق شو گرفتم و ک شیدم سمت خودم تا اونم بیوفته و
خیس بشه
اما نمیدونم ﭼی شد که وﻗتی ک شیدمش سمت خودم ل*ب*ا*م رو لبای داغ
امیرسام ﻗرار گرفت و ﻗچ*ب*م یه جوری شد
انگاری لرزید و باهم افتادیم تو آب
منگ منگ مونده بودم و مبچ مونگوال به امیرسام زل زده بودم
امیر سامم ساکت با ابروهای باال رفته نگام میڪرد یهو فهمیدم ﭼی شد کاش
آب میشـدم میرفتم زمین احسـاس کردم لپام داغ شـد و گچ انداخت از ﻗسـط
نمیخواســتم ب *و*ســمش  ،میخواســتم یه جوری در برم و باهاش ﭼشــم تو
ﭼشم نشم
_ام ﭼیزه من میرم بستنی بخرم
شتم کردم و داشتم میرفتم که دستمو و کشید و ﻗهقش بلند شد
امیرسام:کوﭼولو خیس آبی کجا میری
با لبخند بهم زل زده بود
ســرم ایینه ایین بود ﭼونم و گرفت و صــورتمو آورد باال لبخندش باع شـد
بیشتر خجالت بﮑشم یهو لپمو کشید
امیرسام :ﻗیافت خیلی بامزه شده
امیرسام خیلی عادی بود انگار که اتفاﻗی نیوفتاده منم پ میزنم رگ بیخیالی
_میگم آب بازی خوبی بود بازم بیایم آب بازی
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امیرسام :آره خیلی خوب بود  ،سرما نخوری
غیر مستقیم به روم آورد ،حاال که اینﻄوره من از تو رو ترم
_خیلی ،نه باو سرما نمیخورم
امیرســام ســویشــرتشــو که ﻗبچ از این که بیوفته دنبالم در آورده بودو انداخت
روشونم
امیرسام:سرما میخوری حوصله مریض داری ندارم
خوبی کردنشم مبچ آدمیزاد نیست
_حاال ﭼﻄوری بریم تا خونه با این سر و وضو
امیرسام:ماشین میگیریم
امیرسام یه ماشین گرفت
مرده به خارجی گفت
مرده:ماشینم خیس میشه سوار نمیﮑنم
امیرسام بهش یه تراول داد که یارو نیشش تا بناگوش باز شد و راه افتاد
رفتیم خونه به نظر من جریان شــایان و مهتاب خیلی دیگه ﭼرت شــده باید با
امیرسام حرف بزنم
رفتم اتاﻗمو یه دوش گرفتم بد لباسامو عوض کردمو رفتم اتاق امیرسام در زدم
امیرسام:بیا تو
سره بی حیا خجالت نمیﮑ شه ل*خ*ت ل*خ*ت ن ش سته نمیگه دختر مجرد
هست اینجا
امیرسام:کاری داری
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_میخواستم در مورد جریان شایان و مهتاب حرف بزنیم
امیرسام :بیا بشین اینجا و به کنار تخت اشاره کرد رفتم نشستم کنارش مدیونید
فک کنید سیﮑس بﮑای امیرسامو دید میزدمااا
امیرسام:خوب
_جریان شایان و مهتاب دیگه خیلی مسخره شده
امیرسام:آره نظر منم همینه فردا براشون یه خونه میگیرم
اونجوری که منو امیرسام باهم تنها میشم وای چ غلﻄی کردم گفتماا
_باشه  ،ش بخیر
امیرسام:ش بخیر
بلند شدم رفتم اتاﻗم انقد امروز خسته شده بودم که زود خوابم برد
دیگه عادت کرده بودم که صــبحا با نور آفتاب اینجا از خواب اشــم صــورتمو
شــســتمو رفتم ایین هنوز کســی بیدار نشــده بود خواســتم میزو بپینم تا بقیه
بیدارشن
شایان:خانوم سحر خیز صبح بخیر
_صبح بخیر
بدون توجه بهش داشتم میزو میپیدم ولی نگاه سنگینشو کامال حس میﮑردم
امیرسام  :صبح بخیر
صدای امیرسامو شنیدم گچ از گلم شﮑفت اصال دوست نداشتم با شایان تنها
باشم
_صبح بخیییییر
مهتابم اومد و نشستیم سر میز
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امیرسام  :راستی شایان براتون خونه گرفتم تا راحت باشین
صورت شایان و مهتاب جمو شد
شایان با بد عنقی گفت
شایان :نیازی نبود داداش ﭼرا زحمت کشیدی
امیرسام  :زحمتی نی وسایلتونو امروز میبرن
مهتاب که کلی ایش و اوش کرد
شایان و مهتاب رفتن اتاﻗشون تا وسایلشونو جمو کنن
من موندمو میز صبحانه که باید جمو میﮑردم هعی خدا
بعد از اینﮑه میزو جمو کردم ﭼون هوا سرد بود یه شال انداختم رو شونمو رفتم
حیاط  ،حیاط واﻗعا ﻗشــنگ بود ته حیاط گالی ﻗشــنگ زیاد داشــت  ،داشــتم
گالرو نگاه میﮑردم که احساس کردم دستی دور کمرم حلقه شد
از جام ریدمو رفتم عق
برگشتم ببینم کیه که با شایان روبه رو شدم
_این چ کاریه شایان
شایان:دریا من عاشقت شدم
یه لحظه موندم این اصن کی وﻗت کرد عاشق من بشه
_شایان ﭼرت و رت نگو
شایان :اینﮑه میگم دوست دارم ﭼرت و رته؟؟
_آره به نظرم جک ساله
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شایان  :دریا امیرسام دوست نداره
_دوسم داشته باشه یا نداشته باشه هی ربﻄی به تو نداره
شایان همزمان با حرف زدنش سمتم میومد و من عق عق میرفتم
شایان:ربط داره خیلیم ربط داره اگه امیرسام نبود من و تو االن باهم بودیم
_شایان لﻄفا برو من امیرسامو دوست دارم
شایان:همی شه هرﭼی که من میخوا ستم مال امیرسام بود ولی ایندفعه نمیزارم
دریا تورو مال خودم میﮑنم
اومد سمت و کمرمو گرفت خواستم خودمو بﮑشم کنار که سرشو آورد ایین
تا ب *و*ستم که دستمو بردم باال با تموم ﻗدرتم زدم تو صورتش
_اینو زدم تا بفهمی تو لیاﻗت نداری که خیلی ﭼیزارو داشــته باشــی بی لیاﻗتی
خودتو گردن امیرسام ننداز
شتمو بهش کردمو رفتم سمت ویال
سره بیشعور خوبه که دارن از اینجا میرن
با اخم رفتم سمت ویال
امیرسام:ﭼیشده دریا
_هیپی
رفتم اتاﻗم رو تخت نشسته بودم که احساس کردم صدا ویبره میاد
از رو میز گوشیمو برداشتم نگاه به صفحه کردم
َ
_اه اینو کم داشتم
_بله
باربد  :سالم عزیزم
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من کی شدم عزیز این
_سالم باربد خوبی
باربد  :تو خوبی ؟ کم یدایی خانومی
وای من ﭼقد از این آدم بدم میاد
_مرسی  ،هستیم
باربد  :میای خونه من دلم برات تنگ شده
هه همینم مونده برم خونه این سره زبون باز اون دفعه هم مجبور شدم
_نه خونه حوصله آدم سر میره بریم بیرون
باربد  :باشه میام دنبالت ساعت  ۶اونجام
_باش خدافظ
باربد :بای گلم
سرم داشت منفجرررررر میشد باربد و نﮑشم خیلیه بی اعصابه بی اعصابم
رفتم ایین تا یه ﻗرص سر درد بخورم و آماده شم
امیرسام خونه نبود شمارشم نداشتم یه برگه ورداشتمو توش نوشتم که با باربد
میرم بیرون
گذاشتم تو اتاﻗش بی حوصله یه ﭼی وشیدم و منتظر شدم تا باربد تک بندازه
باربد زنگ زد رفتم ایین
باربد :سالم دریا خانوم
_سالم
باربد :کجا بریم ،دیسگو خوبه ؟؟
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_نه ترجیح میدم بریم یه جای آروم
باربد سرشو تﮑون داد و راه افتاد
باربد :رسیدیم
یاده شــدم و همراه باربد راه افتادم  ،فضــای بازی بود که میزو صــندلی ﭼیده
شده بود
شت سر باربد میرفتم رفت ﻗسمتی که خیلی خلوت تر بود و ﻗشنگ
_چ جای خوشگلیه
باربد:به خوشگلی شما نیست که
االن مبال باید من ذوق کنم
خیلی بی تفاوت سرمو تﮑون دادمو گفتم
_مرسی
باربد یه ﭼیزایی ســفارش داده بود تا بیارن مشــغول دید زدن اطراف بودم که
گوشی باربد زنگ خورد
باربد:بله
نمیدونم طرف شت تلفن ﭼی گفت که باربد اخماش رفت تو همو از میز دور
َ
شد اه حاال ﭼجوری حرفاشونو گوش کنم
خیلی دور شده بود از جام بلند شدمو آروم رفتم نزدیﮑش تا ببینم ﭼی میگه
باربد:مرتیﮑه حرومزاده میخواد منو دور بزنه فعال ببرینش کارخونه متروکه تا
من خودمو برسونم
تلفن و ﻗﻄو کرد ﻗیافش تو هم بود
یجوری عادی از شت درخت درومدم و رفتم سمتش با تعج نگام کرد
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_دنبال سرویس بهداشتی میگشتم
باربد سمتیو نشون داد
باربد  :اونجاس
رفتم همون سمت و گفتم االن میام
شماره امیرسامو که نداشتم بش زنگ بزنم مونده بودم ﭼیﮑار کنم دستمو الﮑی
آب زدمو اومدم بیرون
باربد کالفه راه میرفت
باربد  :دریا ببخشید کاری واسم یش اومده مجبورم برم
_چ بد
حاال تو دلم عروسی بر ا بودا  ،باربد حساب کردو رفتیم سمت ماشین
جلو در خونه واستاد
باربد:ببخشید خانومی
میخواستم بگم برو باو ﭼی میگی ولی گفتم
_عی نداره
باربد:دفعه بعد جبران میﮑنم
این میدونه به بیرون رفتن باهاش حساسیت دارم هی میگه
_باشه خدافظ
باربد  :خدافظ عزیزم
رفتم تندی داخچ ویال امیرسام خونه بود
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_سالم
امیرسام با تعج گفت
امیرسام:سالم ﭼرا انقدر زود اومدی
_امیر یﮑی به باربد زنگ زد بعد باربدم میگفت میخواد منو دور بزن مرتیﮑه
فالن بعدش گفت ببرینش کارخونه متروکه
امیرسام دستشو کالفه کشید تو موهاشو نفسشو صدا دار داد بیرون
_امیرســام من اونقدر خنگ نیســتم که نفهمم اینجا یه خبرایی هســت لﻄفا
توضیح بده چ خبره اینجا
امیرسام  :االن وﻗتش نی دریا بعد رفت سمت اتاﻗشو درو بست
وووف خدایا عج گرفتاری شدیما
داشــتم میرفتم ســمت اتاﻗم که دیدم امیرســام در حالی که کتش و با عجله
میپوشه با گوشی صحبت میﮑنه از اتاق اومد بیرون
رفتم تو اتاﻗمو درو بســتم لباســامو عوض کردم و ولو شــدم رو تخت وووف
حو صلم سررفته ﭼیﮑار کنم کتابای زبانم که از اون موﻗعی که میرفتم زبان یه
بارم الشو باز نﮑردم آوردم و شروع کردم تمرین
بیخیال امیرســـامو باربد باو همینﻄور دســتم زیر ﭼونم بود که نمیدونم کی
ﭼشام گرم شد و خوابم برد
***امیرسام***
امروز روز مسخره و خسته کننده یی بود کاش زودتر این کار تموم بشه
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میخواســتم با دریا حرف بزنم از این جریان زیاد بدونه به نفو خودش نیســت
رفتم از له ها باال و در اتاﻗشو زدم ولی جواب نداد
نگران شدم در اتاﻗو باز کردم دیدم رو صندلی نشسته و سرش و گذاشته رو میز
و خوابش برده رفتم باال سرش ﭼهره خیلی معصومی داشت
ناخوداگاه د ستم رفت سمت صورتش و آروم ک شیدم رو گونش نمیدونم ﭼرا
وﻗت یش این دختر بودم یه حس خوبی داشتم
یه ﭼیزی مبچ آرامش که برام شـــده بود رویا اگه تا صــبح اینجوری میخوابید
خ شک می شد رفتم آروم ب*غ*لش کردم اونم تو خواب محﮑم تر ﭼ سبید بهم
آروم گذاشتمش رو تختو از اتاق اومدم بیرون
*** دریا ***
آخیش چ خواب خوبی بود ان گار امیرســـام تو خواب ب*غ*لم کرده بود
ب*غ*لش که تو خواب خیلی خوب بود
حیا و خوردم یه آبم روش خخخ بند تاب خرسیم افتاده بود رو شونمو شلوارکم
که کامال کج شده بود رفته بود باال موهامم که هیپی صد رحمت به ادیسون
رفتم صــورتمو شــســتم حس لباس عوض کردن نبود کســی هم خونه نبود
امیرسامم که سرکارش بود شایان و مهتابم که رفته بودن
رفتم تو آشــپزخونه تنهایی ﭼقد خوبه حســابی گشــنم بود همونﻄور که واســه
خودم لقمه میگرفتم بلند بلند شعر میخوندم و کلمو همراهش تﮑون میدادم
_میاد یشــتون با خوشــحااالی باب اســفنجی عاشــق آبه این تو ولی باب
اسفنجی اسفنج کوﭼیک دندو خرگوشی باااااب اسفنجی بااااااا
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برگشتم دیدم امیرسام داره لبخند میزنه و سعی میﮑنه نخنده ﻗیافه منو که دید که
دیگه کامال منفجر شد
_ عهههه مگه تو نمیری سرکار
امیرسام:امروز جمعست
_ راس میگیا
امیرسام با خنده گفت
امیرسام:دریا یﮑم بزرگ شو فک کنم بپه دار بشی بپت باید تورو نگه داره
_اوال بپه کجا بود بدشم نخیر من هیپم بپه نیستم
امیرسام:کامال مشخصه
حوصله بح کردن نداشتم اول صبحی وگرنه من عمرا کم بیارم
_تا کی کارت اینجا طول میﮑشه فقط ﻗرار بود یه ماه بمونیم
امیرسام:دیگه کاره دیگه معلوم نمیﮑنه
_آخه ﭼجور کاریه
امیرسام:دریا ب...
ریدم وسط حرفش
_من اصال دیگه عالﻗه یی ندارم بدونم این کار ﭼیه
امیرسام :باشه
داشتم میرفتم سمت اتاﻗم
امیرسام:راستی
منتظر نگاش کردم
امیرسام:امش باربد یه جشن برگزار میﮑنه به احتمال زیاد توهم دعوت میﮑنه
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_باشه
امیرسام:امروز بریم خرید لباس بگیریم
_نیاز نیست همینا خوبه
امیرسام:این جشن مهمه
_باشه باوا ساعت ﭼند؟
امیرسامم:ساعت  ۴حاضر باش بریم
خمیازه کشیدم
_باش من میرم بخوابم
انگار نه انگار تازه ازخواب بیدار شده بودم ساغر بهم میگف خوش خواب اون
موشه تو شهر موشها
آخی دلم براشون تنگ شده رفتن شت سرشونم نگاه نﮑردن بی معرفتا
با دیدن تخت خواب ﭼشام برق زدو شیرجه رفتم روش آخیش
ولی هرکاری کردم خوابم نمیبرد دلم مردم آزاری می خواســـت گوشــیم زنگ
خورد باربد بود
_بله
باربد:سالم عزیزم
_سالم
باربد :بخاطر اون روز که دلخور نیستی
_نه باو
باربد:زنگ زدم به جشن دعوتت کنم
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_مناسبتش ﭼیه
باربد:کاریه  ،ولی شما نباشی جشن لﻄفی نداره
_باشه
بعد از اینﮑه با باربد حرف زدم رفتم یﮑم تلویزیون تماشـا کردم و بلند شـدم تا
حاضر شم
سریو لباس وشیدمو رفتم رو مبچ نشستم تا امیرسام بیاد
امیرسام:حاضری
_آره بریم
سوار ما شین شدیمو رفتیم مرکز خرید دا شتم ویترین مغازه هارو میدیدم که
ﭼشــمم به یه مغازه عروســک فروشــی خورد که یه خرس ناز توش بود بی هوا
دست امیرسامو که حواسش ی لباسا بودو کشیدم
_واییییی امیر اونجارو
امیرسام با تعج برگشت و مغازه خورد
امیرسام  :دریا مبال اومدیم لباس بگیریم مهمونی ساعت ۸شروع میشه
_ع نداره یه لحظه بیاااا
امیرسام با ﭼشم غره اومد با ذوق رفتم تو و اون خرسرو گرفتم
مرده فروشنده گفت
فروشنده  :واسه بپتون میخوای
کی بپه منو امیرسام خندم گرف باو
امیرسام درحالی که خندش گرفته بود گفت
امیرسام  :آره یه دختر بپه
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فروشنده  :عزیزم اسمش ﭼیه
آخه یﮑی نیس بگه به توﭼه فوضول
امیرسامم که فک کنم خوشش اومده بود گف
امیرسام  :دریا کوﭼولو
اخمام حسابی توهم بود
امیرسام ول خرسو حساب کرد
وﻗتی خرسو گرف طرفم باز نیشم باز شدو خرسو تو ب*غ*لم گرفتم و از مغازه
زدیم بیرون
امیرسام  :فقط با اون عروسﮑی که دستته از من فاصله بگیر فک نﮑنن با منی
_ﭼیییییش خیلی دلت بخواد
بعد در حالی که خرس دستم بود مغازه هارو میگشتم
رفتم داخچ یه مغازه یه لباس ســفید بود که ﻗشــنگ بود رفتم امتحانش کردم تو
تنمم ناز بود
امیرسامم که دیگه بیخیال شده بود خیلی عادی کنارم میومد
_همینو میخوام
امیرسام سرشو تﮑون داد و حساب کرد
از مغازه زدیم بیرون یه کفش اشنه بلند سفید هم گرفتم
ساعت  ۳۰:۶بود
_واییی من حسابی خسته شدم تشنمم هست من بستنی میخوام
امیرسام رفت برام یه بستنی خرید
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_خودت نمیخوری
امیرسام  :نه
در حالی که آروم آروم راه میرفتم خر سم د ستم بودو ب ستنی میخوردم امر سام
گف
امیرسام  :دیرشدش
بعد دستامو گرف و کشید
حس بپه یی و داشتم که باباش دستش و گرفته
هرکی مارو میدید نمیدونم ﭼرا لبخند میزد
سوار ماشین شدیمو راه افتادیم سمت خونه
امیرسام  :دریا زود حاضرشو
_باشه
رفتم اتاﻗمو یه دوش ده مینی گرفتم
شــروع کردم آرایش کردن خط ﭼشــم کلفت مشــﮑی کشــیدمو ریمچ زدمو با
رژگونه و رژ صورتی آرایشمو تﮑمیچ کردم
همه موهامم فر درشت کردم کفشامم وشیدم
دﻗیقا ساعت  ۸آماده بودم دا شتم از له ها میرفتم ایین امیرسامم ایین له ها
داشت ساعتشو میبست
سرشو آورد باال ﭼند ثانیه به ﭼشم هم زل زدیم
_من حاضرم بریم
امیرسام  :دریا ﻗبچ از اینﮑه بریم بهت بگم من مبال سرخاله تو ام بخاطر کارم
تو این مهمونی دعوتم
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_باشه  ،اونجا من باید ﭼیﮑار کنم
امیرسام انگار سخت بود براش که بگه
امیرسام  :سعی کن بیشتر کنار باربد باشی و حرفایی که با بقیه میزنه بفهمی
بعد مﮑسی ادامه داد
امیرسام  :البته زیاد بهش نزدیک نشو
خالصه من نفهمیدم نزدیﮑش بشم یا نه
_این کارایی که میﮑنم اصال چ سودی برام داره
امیرسام  :خونه شمال و بعد تموم شدن کار طبق ﻗولم به نامت میﮑنم
یشــنهاد بدی نیس میتونم با ول اون ویال زندگی راحتی برای خودم درســت
کنم
_باشه ﻗبوله
جلو ویال باربد بودیم
امیرسام  :دریا کم سوتی بده حداﻗچ امشبو
خندم گرفتش امیرسامم منو شناخته
گفتم االن توی ویال باربد با آدمای کله گنده رو به رو میشــم ولی همیشـــه
تصورات من برعﮑسه دخترا سرا تو هم می لولیدنو مبال میر*ق*صیدن
ولی بعضــی افراد که فک کنم اون دســته بودن که من اول فک میﮑرم ﻗســمت
دیگه نشسته بودنو حرف میزدن
دنبال باربد میگشتم که دیدم بین همون افراد بود تا مارو دید اومد سمتمون
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باربد:سالم خوش اومدید
_سالم
باربد  :خوبی عزیزم
بعد روبه امیرسام کردو گفت
باربد  :شما خوبین
بعد از سالم و احول رسی مارو برد سمت یه میز
باربد  :راستی نسبت شما باهم ﭼیه
امیرسام  :دریا دختر خالمه
التوم هنوز تنم بود گرمم شده بود
_کجا میتونم لباسمو عوض کنم
باربد:بیا من راهنماییت کنم
امیرســام کالفه بود وا خوب ﭼرا دیگه اینﻄوریه خوبه خودش گفت یش باربد
باش
از له ها باال میرفتیم
باربد  :ﭼﻄوری خانومم
ووووف با این تنها شدم باز شروع کرد
_مرسی تو خوبی
به زور حالشو رسیدم
باربد  :تا وﻗتی تو باشی یشم ﭼرا بد باشم
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رفت سمت یه اتاق و در شو باز کرد تا من برم تو خود شم شت سرم اومد تو
اتاق وا این کجا میاد
_باربد میخوای تو برو به مهمونات برس
باربد  :هستن ذیرایی می کنن
ســرمو تﮑون دادم و التومو دراوردم برگشــتم دیدم باربد یه جوری نگاه میﮑنه
خواستم برم سمت درو و برم بیرون که باربد دستمو گرف
باربد  :خیلی خوشگچ شدی دریا
بهم نزدیک تر شــد نفســاش به صــورتم میخورد وای خدا ﭼیﮑار کنم ســرش
کامال نزدیک شده بود یهو درو زدن باربد کالفه نفسشو داد بیرون
باربد  :ووووف
منم یه نفس راحت کشیدم
مستخدم  :آﻗا ایین سراغتونو میگیرن
باربد  :دریا جان بریم ایین
انگار زورش میومد
خندم گرفته بود بد ضدحال خورده بود
رفتیم ایین دا شتم از کنار امیر سام رد می شدم که بم ﭼ شمک زد فهمیدم کار
خودشه
خندیدمو آروم بش ﭼشــمک زدم و مبچ جوجه اردک شــت ســر باربد رفتم ،
رفت و رو مبچ یش همون آدمای کله گنده نشست منم کنارش نشستم
یه مرد مسن گف
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مرد  :باربد جان ﻗراره بارارو بیارن س فردا
داشتم همه حرفارو تو ذهنم ضبط میﮑردم
یﮑی دیگه گف
مرده  :باربد از رئیس چ خبر
باربد زیر ﭼشمی به من نگاه کردو گفت
باربد  :ﻗراره با همه سرمایه دارا جلسه بزاره
نمیدونم ﭼرا احساس میﮑردم رمزی حرف میزنن
میدونم برای بودن من اونجا اینﻄوری حرف میزدن ولی اونقد رو ام که به رو
خودم نیارم
اونا دیگه رفتن سراغ حرفای متفرﻗه ولی من ذهنم درگیر رئیس بود
همه دا شتن باهم حرف میزدن فک کنم خبر باربد همین جل سه رئیس بود که
داد
باربد جان من میرم یش سرخالمباربد:باشه برو
رفتم یش امیرسام که داشت با یه مرده حرف میزد
وﻗتی رفتم یش امیرسام اون مرده رف
_امیراونا....
امیرسام  :هیششش فعال هیپی نگو بعدا تو خونه در موردش حرف میزنیم
سرمو تﮑون دادمو نشستم کنارش
یه آهنگ دونفره گذاشتن دیدم باربد داره میاد سمتم
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_واییی امیر یﮑاری کن تا این نیومده من نمیخوام باهاش بر*ق*صم
امیرسام یه لحظه مﮑس کرد ولی دستمو گرف و رفت تو یست ر*ق*ص
احســاس کردم نیشــم تا بناگوش باز شــد هرﭼند فک نمیﮑنم انقد هام ذوق
داشته باشه
دستمو گذاشتم رو شونه امیرسام  ،امیرسامم دستشو دور کمرم حلقه کرد
با خنده سرمو آوردم باال
_دمت گرم
امیرسامم لبخند زد  ،با لبخند چ خوشگچ میشه هرﭼند با اخمم جذابه
نمیدونم ﭼرا ته دلم ﻗیلی ویلی میرف وﻗتی با امیرسام میر*ق*صیدم
جدیدا نمیدونم ﭼرا احســاس میﮑردم دوســت دارم کنار امیرســام باشــم بهش
نزدیک باشم
تو ﭼشش زل زدم که با برق ﭼشماش رو به رو شدم انگاری ﻗچ*ب*م هورییی
ریخت
حاال من تو یه فضــای دیگه بودم که یهو برﻗا رفت همه دخترا مجلس شــروع
کردن جیغ و داد
و زدن تو حسم
_امیر من هی جایی رو نمیبینم ﭼیﮑار کنم
دستمو آوردم باال تا امیرسامو یدا کنم
شا االق خوردم به یه ﭼیزی که صدای امیرسام درومد
امیرسام:دریا ﭼیﮑار میﮑنی تو
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_وای ﭼیشدش
_دستتو کوبوندی تو دماغم
به جای اینﮑه خجالت زده بشــم هر هر خندیدم فک کنین من زدم تو دماغ
امیرسام با اون دک و وز
_من یه یشنهاد دارم
امیرسام  :بگو
_میگم بیا تو همین تاریﮑی جیم شیم بریم خونه
امیرسام  :سویی ماشین رو میزه
_بیخیال اون بدن از باربد میگیریم
امیرسام :باشه بریم
به زور دستشو تو تاریﮑی یدا کردمو باهم زدیم بیرون
بارون شدیدی میومد
_وایی یخ میزنیم ولی حال میده
امیرسام  :بیا بریم ماشین بگیریم
_نوچ زیر بارون ﻗشنگه تازه خونه هم نزدیﮑه دلت میاد
دستشو کشیدمو رفتیم زیر بارون همه مردم درحال فرار بودن ولی منو امیرسام
داشتیم فارغ از همه ﭼیز کنار هم راه میرفتیم
وﻗتی کنارهم راه میرفتیم دستامون بهم میخورد
یهو دستام تو دستای امیرسام ﻗفچ شد برگشتم سمتشو تو ﭼشماش نگاه کردم
با ید یش خودم اعتراف کنم دی گه از خودم نمیتونم فرار کنم وﻗتی ک نار
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امیرسامم حس خوبی دارم آرامش دارم ﭼیزی که خیلی وﻗته تو زندگیم شده یه
آرزو
انگار امیرسامم تو فﮑر بود نمیدونم ﭼرا دستمو که تو دستش بود فشار دادم
انگاری به سمتش ک شیده می شدم نمیدونم این ﭼه ح سی ولی هرﭼی ه ست
ﻗشنگه
امیرسام بهم نزدیک ترشد گرمی نفساش تو صورتم خش میشد
بوی خاک و بارون خیلی رویایی بود برام تو ﭼشــاش زوم بودم آروم ﭼشــامو
بستم احساس کردم امیرسام بهم نزدیک شد
یه لحظه انگار بهم برق وصــچ کردن نرمی ل*ب*ا*ش رو ل*ب*ا*م من و برد
یه دنیای دیگه این ب*و*سه باهمه ب*و*سه ها فرق داشت حس خواستن بود
که داشتم
د ستای امیرسام دور کمرم حلقه بود و نرم ل*ب*ا*مو می *و* سید و من بی
حرکت مونده بودم ﻗچ*ب*م مبچ گنجشک میزد نمیدونستم بخندم  ،گریه کنم
زده بود به سرم
آروم همراهیش کردمو به این فﮑر نﮑردم من کی امو امیرســام کیه و واســه ﭼی
اینجام
کوﭼه خلوت بودو بارون به شدت به زمین میخورد
از هم فاصله گرفتیم ولی دستامون هنوز تو دست هم بود
بینمون فقط ســﮑوت بود ﭼرا دروغ یﮑم خجالت کشــیدم ولی هیجانم خیلی
زیاد بود
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ﭼند لحظه احســاس کردم ﻗچ*ب*م ایســتاد گرمای دســتاش بهم حس این و
میداد که ک سی ازم حمایت میﮑنه اح سا سی که بد فوت در مادرم هی وﻗت
دیگه سراغم نیومد
آروم کنار هم ﻗدم میزدیمو میرفتیم سمت خونه سرمو باال آوردم بارون میخورد
تو صورتم
آسمون همراه بارون خیلی ﻗشنگ بود
دوس نداشتم برسیم خونه ولی حیف که این ش بارونیم تموم شد
جریان باربد و نمیخواستم امش بگمو با ﭼیزای متفرﻗه مغزمو مشغول کنم
جلو در بودیم
امیرسام :کلیدا ک تو ماشینن
_حاال ﭼیﮑار کنیم
امیر سام کت خی سه آب شو داد د ستم با یه حرکت رف از در باال یﮑی باید فک
منو جمو میﮑرد
درو امیرسام باز کرد
_دمت گرم بابا
از له ها داشتم میرفتم باال
_ش بخیر
امیرسام :ش بخیر
رفتم اتاﻗم تا صبح ﭼشم روهم نذاشتم همه صحنه ها میومد جلو ﭼشمم
وﻗتی فﮑر میﮑردم کلی عالمت سوال میومد تو ذهنم
ساعت تقریبا  ۶صبح بود که دیگه تحمچ نیاوردمو خوابیدم
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تو خواب و بیداری بودم که احساس کردم در اتاﻗو میﮑوبن
امیرسام:دریا  ،دریا  ،حالت خوبه
خوابالود در اتاﻗو باز کردم
صدای داد امیرسام هوشیارم کرد
امیر سام  :میدونی ساعت ﭼنده  ،ساعت ۶غروبه هی صدایی ن شنیدم فﮑر
کردم طوریت شده  ،ﭼرا در اتاﻗتو ﻗفچ کردی
خجالت میﮑشیدم بگم
امیرسام دوباره با صدای بلند گفت
امیرسام  :با توام
_راستش  ،راستش من بد خوابم شبا تو خواب راه میرم
دیگه ادامشــو نگفتم که اگه درو ﻗفچ نﮑنم معلوم نیس ســر از کجا دربیارم ســر
کوﭼه...
امیرسام  :دیگه در اتاﻗو ﻗفچ نﮑن  ،تا ساعت ۶هم هی آدمی نمیخوابه
خیلی ﭼشامو مظلوم کردم
_باشه
***امیرسام***
دیشــ به کچ جریان باربد از یادم رفته بود باور کردن دیشــ هنوز برام غیر
ممﮑنه من....
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ولی یه حسی باع کششم نسبت به دریا میشد ساعت  ۵بود ولی هی خبری
از دریا نبود
نگران شدم منی که هیپﮑس برام مهم نبود نگران دریا شده بودم
آروم در اتاﻗشو زدم ولی کسی درو باز نﮑرد خواستم درو باز کنم که ﻗفچ بود
عصبی شدم گفتم حتما اتفاﻗی افتاده محﮑم درو زدم
_دریا ،دریا  ،حالت خوبه
در باز شدو ﻗیافه خوابالود دریا بین ﭼهارﭼوب در نمایان شد
یه لحظه عصبانیتم با دیدن ﻗیافه دریا یادم رفت
کلی سرش داد بیداد کردم آخر میگه بدخوابم درو ﻗفچ کردم
_دریا یه آبی به صورتت بزن بیا ایین درمورد جشن دیش حرف بزنیم
***دریا***
یه خمیازه طول و دراز کشیدمو گفتم
_باشه
سر صورتمو آب زدمو رفتم ایین
امیرسام ایین نبود تو حال و هوای خودم بودمو مبال صبحانه میخوردم
امیرسام  :خوب؟
همونﻄور که مل مولوچ میﮑردم گفتم
_خوب ﭼی
امیرسام  :دیش ﭼی شد
نیشم تا بناگوش باز شد با یاد آوری دیش
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بعله همپین آدم ررویی هستم
امیرسام  :منظورم از دیش جریان باربده
_آها واســـا بگم برات  ،ببین اونا در مورد یه آدم حرف میزدن که بش میگفتن
رئیس
امیرسام دﻗیق و موشﮑافانه نگاه کرد
_مبه اینﮑه این رئیســـه ﻗرار بود جلســـه بزاره فک کنم باربد تو این جشــن
میخواست جلسه رئیس و بگه ولی جلو من یجوریا رمزی حرف میزدن
امیرسام زمزمه وار گفت
امیرسام  :باالخره داره تموم میشه
_ﭼی
امیرسام  :هیپی
هرﭼند من شنیده بودم
_من حوصلم سر رفت میرم لی استیشن بازی کنم
داشتم بازی میﮑردمو جو میدادم وﻗتی میبردم
امیرسام  :اون و بپه کوﭼولو هم میتونه ببره ذوق نﮑن
حرصم گرفت از دستش گفتم
_بابابزرگ بیا با بپه بازی کن اگه جرعت داری
امیرسام انگار بش بر خورد اومد کنار نشست
یه دسته دادم بش و شروع کردیم بازی نامرد خیلی وارد بود ست اول و برد منم
د رس شدما ست دومو تمام دﻗتمو گذاشتم

دنیاتم و دنیامی

199

_هورررررااااا
یهو به خودم اومدم دیدم ب*غ*ل امیرساممو دارم بنده خدا و خفه میﮑنم
خودمو جمو و جور کردم
_ ببخشید از خوشحالی زیاد بود
بعد مبه یه بپه مودب که از من بعیده نشستم جام
امیرسام کلش و تﮑون داد
امیرســام  :عی نداره  ،من دیگه میرم خیلی کار دارم امروز  ،دیگه کم کم داره
وﻗتش میشه که بریم ایران
_واﻗعا اخ جووون
امیرسام بلند شدو گفت
امیرسام  :آره  ،فعال
***امیرسام***
دیگه کم کم کار داره تموم می شه باید بفهمم کی و کجا ﻗراره این جل سه برگزار
بشه گوشیمو برداشتم
_الو مهرداد
مهرداد  :سالم آﻗا امیر
_سالم  ،یه زحمتی برات داشتم
مهرداد  :بگو در خدمتم
امیرسام  :یه جلسست که رئیس ﻗراره این ﭼند روز برگزار کنه میتونی تهو توی
کی و کجا بودنشو دراری؟
مهرداد  :آره داداش کارمه خیالت تخته تخت
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_ س سپردمش به خودت
+باش
بعد از اینﮑه با مهرداد حرف زدم رفتم تا به کارام برسم
**دریا**
دیگه حالو حوصله بازی نداشتم
رفتم واس خودم یه ظرف ره بستنی حاضر کردم و رفتم تو اتاﻗم
یه فیلمه طنز انتخاب کردم و گذاشتم تا خش بشه
م شغوله ب ستنی خوردن بودم که یه دفعه از خنده وکیدم و محتوای داخله دهنم
شوت شد بیرون
از اوله فیلم ب ساطم همین بود نفهمیدم این ب ستنیه ا صال ﭼه مزس همش یا از
دهنم رت میشد بیرون یا میریختم رو لباسم
سر و صورتمم که نگم بهتره
ﭼنان محو فیلم بودم که متوجه هیپی نبودم نه گذر زمان نه اطرافم یهو یه جا
فیلم رسید که فوق العاده خنده دار بود دهنمو باز کردم بخندم
که صدا دادی شنیدم
امیرسام  :دریاااا باتواما
برگشتم سمتش درحال خنده بودم یهو تموم محتویات دهنم اﭼید تو صورتش
مبه مادر مرده ها بش زل زده بودم که عصبانی نشه
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یهو ب ستنی شﮑالتی آروم آروم از صورتش لیز خورد ریخت رو لبا سش دیگه
نتونستم جلو خودمو بگیرمو قی زدم زیر خنده
از دماغ امیرسام انگار بخار میزد بیرون
کاسه بستنی و برداشت و تاالپ کوبوند تو صورتم
من مات و مبهوت مونده بودم
دویدم سمت آشپزخونه و در یخپالو باز کردم تا یه ﭼی یدا کنم بریزم رو این
نامرد حیف اون کیک خوشمزه ای که کوبونده شد تو کله امیرسام
امیرسام دویید طرفم الفرار
نفهمیدم از یخپال ﭼی برداشت
شت دیوار ﻗایم شده بودم
یه لحظه برگشتم دیدم امیرسام روبه رومه آب دهنمو با سرو صدا ﻗورت دادم
_مامااااااااااااااااااااان
سره سه نقﻄه یه بﻄری آبه یهو خالی کرد روم
بعد از اینﮑه کچ خاندانشو مورد عنایت ﻗرار دادم رفتم تا لباسمو عوض کنم
***امیرسام***
بعد از اینﮑه دریا و حسابی ادب کردم رفتم اتاﻗم
داشــتم ل تابمو ﭼک میﮑردم که دیدم از مهرداد ایمیچ دارم جای دﻗیق ﻗرار و
گفته بعد از اینﮑه ازش تشﮑر کردم رفتم تو فﮑر
فردا ممﮑن هر اتفاﻗی بیوفته ولی فردا همه ﭼی تموم میشه
***دریا**
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امروزمم مبه روزای دیگم ﭼرت بود هرﭼند امیرســـام کلی اذیتم کرد ولی فﮑر
امروزو که میﮑنم لبخند میاد رو ل*ب*م
بیخیال این حرفا شدمو گرفتم خوابیدم
صبح که بیدار شدم یه دلشوره عجیبی تو دلم بود نسبت به روزای دیگه زودتر
بیدار شده بودم
رفتم ایین که دیدم امیرسام داره میره هیپوﻗت انقدر زود نمیرفت
_امیرسام
امیرسام  :بله
_ﭼرا انقد زود میری
امیرسام  :امروز کارم زیاده
ناخوداگاه دویدمو ب*غ*لش کردم
احساس کردم موهامو نوازش میﮑنه
امیرسام:دریا...
_امیر مواظ خودت باش
نمیدونم ﭼرا اینﻄور شدم تو دلم انگار آشوب بود
امیرسام  :توهم همینﻄور خدافظ
از در رفت بیرون رفتم کنار نجره و از کنار رده به رفتنش خیره شــدم نمیدونم
ﭼرا دلم نا آروم بود
***امیرسام***
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از خونه زدم بیرون انگار دریا بهم انرژی داد  ،ماشــین و روشــن کردمو رفتم
سمت جایی که رئیس و دار و دستش اونجا ﻗرار دارن همه ﭼی آماده بود باربدم
اونجا بود به بپه ها عالمت دادم
***دریا***
هیپی از ناخونام نمونده بود ووووف این چ وضــعیه ﭼرا این ریختی ام من
بیخیال باو بلند شدمو رفتم تو آشپزخونه واسه خودم تو کاسه بستنی ریختم .
 ۳ساعتی از رفتن امیر سام میگذ شت دا شتم میرفتم سمت TVکه تلفن خونه
زنگ زد .
_بله
+سالم منزل تهرانی
تهرانی کیه یهو یادم افتاد فامیلی امیرسام تهرانی
_بله بفرمایی
د
+از بیمارستان تماس گرفتم
تلفن تو دستم شچ شد
_کدو..وم  ..بیمارستان ،ب..ب رای چ ﭼی
 +بیمارستان ()...یه آﻗایی به نام امیرسام تهرانی و آوردن اینجا .
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تلفن از دستم ول شد و افتاد زمین بدنم تحمچ وزنمو نداشت اولین ﻗﻄره اشک
از ﭼشمم ﭼﮑید.
صدای ممتدد بوق گوشی تو سرم میپیپید .
ن ن ن االن وﻗتش نی ست باید برم یش امیر سام اح ساس میﮑردم ﻗچ*ب*م تو
سینم نمی تپه
با سستی از جام اشدمو هرﭼی که به دستم اومد وشیدم
رفتم سمت تاکسی اسم بیمارستانه ﭼی بود
ووف حالم خیلی بد بود بعد از ﭼند دﻗیقه فﮑر کردن اســم بیمارســتان یادم
اومد به راننده تاکسی اسم بیمارستانو گفتم
_لط..طفا تند تر برید
جلو در بیمارســتان با هول و وال یاده شــدم اصــال نمیدونســتم ﭼﻄور رســیدم
بیمارستان
نفس نفس میزدم
اصال انگلیسی از ذهنم ریده بود خودم دیگه ﻗاطی کرده بودم ﭼی میگم
_خانو..م ..م امیرسام تهرانی کدوم اتاﻗن
رستار  :آروم باش گلم ﭼنده لحظه صبر کن نگاه کنم
با استرس و بغض به رستاره زل زده بودم
رستار  :عزیزم ایشون تو کمائه و توی اتاﻗه شماره  ۱2۶هستن
انگار که شده بودن تو سرم هی میپیپید کما
یهو بغضم ترکید و هق هقم شروع شد ﭼشام سیاهی میرفت
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دیوار و گرفتم و رفتم و از له ها باال اصــال حواســم نبود یهو ســرم گیج رفتو
تاریﮑی مﻄلق
وﻗتی ﭼ شمامو باز کردم رستار باال سرم بود و سرم هم تو د ستم بود یهو یادم
افتاد ﭼیشده سرمو از تو دستم کشیدمو از جام اشدم
رستاره هم تقال داشت منو نگه داره ولی بهش توجه نﮑردم به اتاﻗیه خصوصی
که امیرسام توش بود رسیدم دوتا مامور جلو در وایستاده بودن
با کلی بدبختی اجازه گرفتم که برم از شته شیشه ببینمش
از شت شی شه نگاش کردم بهش کلی د ستگاه و سیم و صچ بود ا شﮑام آروم
آروم از ﭼشمام سُـر میخورد
امیر سام کی برام انقدر مهم شد که االن وﻗتی رو تخت بیمار ستان میبینمش
انگار ﻗچ*ب*م وایستاده و دارم دیوونه میشم
رفتم تا از دکترش وضعیت امیرسامو بپرسم در اتاﻗشو زدمو رفتم تو
بهش گفتم که برام انگلیســی بگه از بین حرفاش یه ﭼیزایی فهمیدم که کاش
دروغ باشه هنوز برام انگلیسی سخت بود ازش خواستم تا بهم واضح تر بگه
ﭼشامو آروم بستم سرم داشت منفجر میشد
از صحبت های دکتر فهمیدم که تیری به سمته امیرسام شلیک شده و به کالهه
ایمنی که سرش بوده اصابت کرده و االنم به خاطره شدته ضربه رفته تو کما
اما تیر واسه ﭼی  ،از دکتر سر سری تشﮑر کردمو از اتاق زدم بیرون
انگار یه ﭼیزی راهه گلومو بسته بودو نفس کشیدن برام سخت شده بود
رفتم جلوی در اتاﻗش همونجا که ســربازا ایســتاده بودن به اشــتباه فارســی به
سربازا گفتم
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_ﭼرا امیرسام این اتفاق براش افتاده
اومدم به انگلیسی جملمو بگم ولی در کمال تعج فارسی جواب دادن
سرباز  :نسبتتون ﭼیه
تو فﮑر رفتم واﻗعا نسـبت منو امیرسـام با هم ﭼیه با یاد آوری صـیغه که بینمون
افتاد ناخوداگاه گفتم
_همسرشون هستم
چ فرﻗی داره صیغه یی یا عقد در حال حاضر همسرش حساب میشدم دیگه
سربازه حیرت زده گفت :
سرباز:شما همسر سرگرد تهرانی هستین ؟!
ﭼییییی سرگرد!!
هاج و واج داشتم سربازرو نگاه میﮑردم سرمو تﮑون دادمو رو صندلی نشستم
تازه دلیچ همه رفتاراشــو میفهمم ولی تا اون جایی که میدونم امیرســـام کلی
کارخونه و شرکت داره
فعال بیخیال این بحبا شدم ﭼون واﻗعا مغزم با این همه اتفاﻗات ﻗفچ شده بود
_میخوام ببینمش
سرباز  :اول که باید شنا سنامتونو ببینیم که صابت ب شه شما زن شید ﭼون ما
اینجاییم برای اینﮑه از ایشون مواظبت کنیم و اینﮑه باید با دکترش هم صحبت
کنید
ووووووففف
فضای بیمارستان برام خیلی خفه بود برای همین تصمیم گرفتم برم خونه
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جلو در یاده شدم برق خونرو آروم رو شن کردم همه اتفاﻗاتی که با امیرسام تو
همین خونه افتاد اومد جلو ﭼشــمم همین دیروز بود کاســه بســتنی و کوبوند
توصورتم یه خنده تلخ اومد رو ل*ب*م
خواســتم برای ســالمتی امیرســام ﭼند رکعت نماز بخونم هرﭼند مهر نبود یه
سنگ یدا کردمو با لباس وشیده رفتم به سجده خدا تا سالمتی امیرسامو ازش
بخوام
کلی با خدا درد و دل کردم همونﻄور افســرده کنار در اتاق بودم که یاد صــیغه
نامه افتادم شاید ﻗبول کنن
سریو رفتم تو اتاق امیرسام بد نیم ساعت گشتن یداش کردم دوباره راه افتادم
سمت بیمارستان
صیغه نامرو به سربازه نشون دادمو با دکتر صحبت کردم
اجازه دادن برم تو اتاق خصوصی لباس مخصوص تنم کردمو آروم رفتم سمت
امیرسام فقط ۱۰دﻗیقه میتونستم بمونم
_سالم خیلی بدی ﭼرا بهم نگفتی لیسی  ،هرﭼند دیگه مهم نی فقط توروخدا
ﭼشـاتو باز کن یه ﻗﻄره اشـک از ﭼشـمام اومد دسـتمو بردم سـمت دسـتش ،
دستشو گرفتم تو فقط بیدار شو اونوﻗت هرﭼقدر دوست داری به من ضدحال
بزن
رستار  :خانوم وﻗتتون تموم شد
آروم یه باشه گفتمو نگاه آخرم به امیرسام
کردم از اتاق رفتم بیرون
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تحمچ جو بیمارستان و نداشتم حالمو بدتر میﮑرد با این که دوست داشتم کنار
امیرسام باشم اما تحمچ نیاوردمو رفتم خونه ،
خونه یی که دلگیر بود
حتی برﻗو روشن نﮑردم رفتم همونجا رو مبچ نشستمو به دیوار زل زدم ،
یه هفته یی میگذره ولی حال امیرســام هی تغییری نﮑرد تو این یه هفته کال از
بین رفتم ﭼند کیلو از وزنم کم شده بود
کارم شده رفتن به بیمارستان اومدن خونه و به دیوار زل زدن
االن میفهمم امیرســـام برام خیلی مهمه تو این ﭼند روز که نبود انگار هیپی
نبود تو بیمارستان وﻗتی میرفتم یش امیرسام کلی گریه میﮑردم
همه یجوری نگاه میﮑردن از ﭼند نفرم شــنیده بودم که میگفتن عشــق واﻗعی
یعنی این هرﭼند من فقط نگران بودم
صدایی درونم  :خودت حرف خودتو ﻗبول داری
واﻗعا حالم خنده داره نمیتونم حتی جواب صدای درونمم نمیتونم بدم
بلند شدم تا طبق هر روز برم بیمار ستان اتاﻗش که ر سیدم دیدم کلی دکتر باال
سر امیر سامن وایی خدای من خﻄی که ضربان ﻗلبو ن شون میده صاف بود و
صداش تو سرم اکو میشد و دنیا دور سرم میپرخید
دیوارو گرفته بودم تا نیوفتم از شیشه به جسم امیرسام خیره شدم که خﻄه صافه
شده دکترا مالفه رو کشیدن
درکی از اطرافم نداشتم همونﻄور که به اون جسم که روش مالفه کشیده بودن
نگاه میﮑردم افتادم رو زمین و از حال رفتم
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رستار:دکتر  ،دکتر بهوش اومد
ﭼشامو که باز کردم همه ﭼی یادم اومد گریم گوش فلک و کر میﮑرد
امیرســام ﭼرا رفتی حاال که من تونســتم به خودم اعتراف کنم دوســت دارم
نباشی میمیرم ﭼراااا آخه ﭼراااا
دیگه نای جیغ زدنم ندا شتم بی جون مبه مرده متحرک رو تخت افتادم دکتره به
انگلیسی گفت
دکتر:ﭼی میگی دخترم ﭼی شده
بی جون فقط تونستم بگم
_امیرسام
دکتر :همون سره جوونو میگی
لﮑامو بهم زدم همزمان اشﮑم جاری شد
یهو دیدم صدا خنده میاد
دکتر:دخترم همه حرکتات واســه اینه اون مریض صــبح حالشــون بهتر شــدو
دسگاهارو ﻗﻄو کردیم و اونی که فوت شد یه آﻗا مسن بود یهو ﭼشام مبه وزغ
گشاد شد
یعنی من دارم واسه هیپی خودمو میﮑشم یهو یاد اعترافم افتادم
سیخ نشستم رو تخت همپین نشستم رو تخت که سرم از دستم کشیده شدو
خون از دستم فواره زد
_آﻗای دکتر میتونم ببینمش
دکتر  :آره دخترم
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هیجان زده اومدم از تخت ایینو اصال به دستم توجه نﮑردم
همراهه دکتر به سمته اتاﻗش رفتیم
انقد شاد بودم که خدا میدونه
در اتاﻗو باز کردمو رفتم تو امیرســام خواب بود جوری بهش زل زدم انگار ﻗرن
هاست که ندیدمش یهو ﭼشاشو باز کرد
میخواستم ﭼشامو بدزدم ولی ه*و*س دیدن ﭼشماش نذاشت
دکتر  :جوون باالخره بهوش اومدی همسرت تو این مدت مرد و زنده شد
امیرسام داشت باتعج نگاه میﮑرد
بعد نگاش به من افتاد وفف این همسر دیگه ﭼی بود گفتی آخه دکی
_من نه اصال فقط یﮑم نگران بودم
دکتر :امان از دست این جوونا
ﭼشای امیرسام شیﻄون شد
_اوممم همسرم
خواســتم یجوری بح و بپیپونم که همون لحظه رســتار اومد تا وضــعیت
امیرسامو ﭼک کنه
رستار :
واﻗعا ع شقتون ستودنیه خانومتون که تو این مدت همش اینجا بودن ا شﮑ شون
خوش نمیشد جای تعج داشت
میخواستم سرمو بﮑوبونم به دیوار چ با جزئیات هم توضیح میده
امیرسام مرموز و با نیش باز نگام میﮑرد
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رستاره اصن نفهمید ﭼپﮑی ﭼپﮑی نگاش میﮑنم ادامه داد :
شوهرتون تا بهوش اومد فقط میگفت دریا
این دفعه نوبت من بود نیشم باز بشه و مرموز نگاش کنم
امیر سام ا صال به روی خودش نیاورد ر ستارم بد از اینﮑه و ضعیت امیر سامو
ﭼک کرد از اتاق رفت بیرون
**  2روز بعد**
بلند شدم برم بیرون که امیرسام گفت
امیرسام  :کجا
_االن میام
از بیمارســتان رفتم بیرونو از یه فروشــگاه که محصــوالی ایرانی داشــت کلی
کمپوت گرفتم و برگشتم تو اتاق
امیرسام خواب بود ووووف اینما حاال
انگار زایمان کرده بعد  2روز اینﻄوریه
رفتم باال سرشو تو گوشش فوت کردم این  2روز کال از شوق بهوش اومدنش
کرم میریختم
امیرســام گوشــشــو خاروند دوباره خوابید یه ر از تو بالشــت دراوردم و کردم
دماغش این دفعه صدای امیرسام بلند شد
َ
امیرسام:اههههه
ﭼشاشو باز کردو با نیشه باز من رو به رو شد
امیرسام  :ﭼیﮑار میﮑنی دریا
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_کار خوا ستی نمیﮑنم خوا ستم بیدارت کنم کمپوت بخوری تقویت شی نﮑه
بپه زا ...
یهو به خودم اومدمو فهمیدم دارم ﭼی میگم
_یعنی ﭼیزه حالت خوب نبود
امیرســـام بهم یه ﭼشــم غره توپ رفت که خندیدم کمپوتو باز کردمو گرفتم
جلوش
_بیا کمپوت بخور
امیرسام  :نمیخورم
_مگه دست خودته
بعد ﻗاشقو ر کردمو گرفتم جلویه دهنش
_باز کن دهنتو
امیرسام با تعج نگام میﮑرد
_عهههه دهنتو باز کن دیگه
امیرســام ناخوداگاه دهنشــو باز کرد نیم ســاعتی بود که داشــتم به زور کمپوت
میریختم حلق امیرسام
َ
امیرسام  :اهههه دریا حالم بهم خورد بسه
_این ﻗاشق آخرو بخور دیگه نخور باشهه؟
امیرسام با لحنی که توش خنده موج میزد گفت
امیرسام  :چ اصراری داری کمپوت بریزی تو حلق من
_آخه تو که ل به غذای بیمارستان نمیزنی باید یه ﭼی بخوری باالخره
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امیرســام ﻗیافشــو مبه بپه کوﭼولو هایی کرد که دوس ندارن غذا بخورن کردو
منم مبه مامانا ﻗاشقو گذاشتم دهنش
بد از اینﮑه کچ کمپوتارو خالی کردم حلقش رفتم رو مبچ نشستم
_حاال استراحت کن
خیلی بی تفاوت رو صندلی نشستم
امیرسامم نفسشو صدا دار داد بیرونو خوابید یه ساعت گذشته بود
نف سای امیرسام منظم شده بود رفتم باال سرشو با ا شتیاق زل زدم بهش خوب
ﭼیﮑار کنم موهاش خیلی وسوسم کرده بود که لمسشون کنم
آخرم طاﻗت نیوورمو دســتم کردم تو موهاش خوابه دیگه به ﭼهرش زل زده
بودمو موهاشو نوازش میﮑرم
یهو امیر سام ﭼ شاش و باز کرد خوا ستم د ستمو از موهاش بﮑ شم بیرون که
دیگه دیر بود
امیرسام:مپتو گرفتم
منم مبه خنگا زل زدم به مپم
_کو نگرفتی که
امیرسام:دختر آخه تو ﭼرا انقدر خنگی
یه لحظه فک کردم تازه فهمیدم ﭼیشد ولی خودمو نباختمو گفتم
_منظورتو فهمیدم به شوخی گفتم
یه نگاه بهم انداخت از اون نگاها که میگه خرخودتی
_من برم با دکترت حرف بزنم
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و اینگونه بود که امیرسامو یپوندمو از اتاق رفتم بیرون  ،رفتم سمت اتاق دکتر
در زدم
دکتر:بیا تو
_سالم
دکتر:سالم دخترم
_آﻗای دکتر میخواستم ببینم امیرسام کی مرخص میشه
دکتر:همسرتونو میگین
با اکراه سرمو تﮑون دادم هرﭼند تو دلم کیلو کیلو ﻗند بود که آب میشدا
دکتر :حدوده یه هفته دیگه میتونه بره خونه
از دکتر تشﮑر کردمو اومدم از اتاق بیرون
این یه هفته مبه برق و باد گذشـــت هرﭼند شـــده بودم غالم حلقه به گوش
امیرسام
_این ﭼند روز خیلی بت خوش گذشـت ولی دیگه تموم شـد  ،بلند شـو بریم
خونه
امیرسام :بیا کمﮑم کن نمیتونم خودم بیام
_ سرت ضربه خورده ﭼالق نشدی که
زنگ زدم به آژانسو رفتم تا به امیرسام کمک کنم اونم نامردی نﮑردو کچ وزنشو
انداخت رومن
تا از بیمارستان زدم بیرون دیگه جونی واسم نموند
_وای االن میوفتم

دنیاتم و دنیامی

215

تا اینو گفتم امیرســام که خودشــو کامال رو من انداخته بود مبچ آدمای آدی راه
رفت سره بوووووووق...
میخواستم گریه کنما من باشم که دیگه دلم واسه این نسوزه
ماشین اومد بدون اینﮑه توجه یی به امیرسام کنم سوار ماشین شدم اونم انگار
نه انگار سوار شد
جلو در خونه رسیدیم بدون اینﮑه به امیرسام توجه کنم رفتم سمت خونه
امیرسام  :مبال همین االن از بیمارستان مرخص شدما
_فعال که از منم سرحال تری
ووووف کاش بیهوش میموند اینﻄور منو حرص نمیداد یهو خودمو زدم
زبونتو گاز بگیر دختر
امیرسام  :تعادل روانی نداریا
بعد سری از تاسف برام تﮑون
رفتیم داخچ خونه
امیرسام  :من میرم اتاﻗم غذامو بیار اتاق
دست به کمر شدم
_نﮑرت بابات غالم سیا
ووووووف باز دعوا های ما شروع شد
هرﭼند من انقد خوشــم میاد حرصــش میدمو باهاش دعوا میﮑنم خیلی حال
میده
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بیخیال غذا درست کردن شدم از کنجﮑاوی داشتم میمردم باید میفهیدم جریان
ﭼی بود
ســرمو انداختم ایینو در اتاق امیرســامو باز کردم رفتم تو ســرمو بلند کردم تا
دهنمو باز کردم دیدم امیرسام حوله دور کمرش بسته و باال تنش ل*خ*ته
برگشــتم برم از اتاق بیرون از هولم حواســم نبود در بســتس با کله رفتم تو در و
افتادم زمین
_آییییییی
امیرسام اومد باال سرم دستمو گذاشتم رو ﭼشام
_اوا خاک تو سرم سر بی حیا برو اونور
یه ﭼشمو باز کردمو از الی انگشتام نگاش کردم امیرسام ﻗرمز شده بود معلوم
بود خندش گرفته نگاه کردم
بلند شدمو ﭼ شم ب سته از در دا شتم میرفتم بیرون که باز خوردم تو دیوار به رو
خودم نیاوردمو اومدم از اتاق بیرون
به محض اینﮑه از اتاق اومدم بیرون صدا ﻗهقه امیرسامو شنیدم
نیم ساعت بعد دوباره رفتم اتاﻗش ایندفعه دیگه مبه بپه خوب در زدم
امیرسام:بیا تو
_سالم
امیرسام با صدایی که ته خنده داشت گفت
امیرسام:علیک سالم
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_خوب بریم سر اصچ مﻄل  ،ﭼراااااا بم نگفتی سرگردی
امیرسام:دلیلی نداشت بهت بگم
خوب حسابی خیط شدم برم سراغ سوال بدی
_حداﻗچ حق دارم بدونم جریان باربد اینا ﭼیه
امیرسام سرشو تﮑون داد
امیرسام:باربد از زیر د ستای یﮑی از کله گنده ها مواد مخدر بود از طریق اون
میخواستیم این باندو دستگیر کنیم
_خوب االن باربد و دار و دستش کجان
امیرسام  :زندان
_اصن بش نمیخورد سری به اون خوشگلی خالفﮑار باشه
امیرسام  :چ ربﻄی داره
بعد با حسادت آشﮑاری ادامه داد
امیرسام  :کجاش خوشگله
لبخند شیﻄانی زدم
_هست
امیرسام با اخمای تو هم گفت
_برو بگیر بخواب
ادامش و خودم تو ذهنم گفتم
نری میزنم لهت میﮑنم
_ش بخیر  ،ولی باربد مرد خیلی جذابی بود
سریو از اتاق رفتم بیرون که متﮑایی که امیرسام رت کرد خورد تو در
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یش خودم برای ﭼندمین بار اعتراف کردم من این مرد حســود و اخمو و دوس
دارم
***امیرسام***
ﭼرا دریا گفت که باربد خوشگله نﮑنه ازش خوشش میاد
مبه بپه کوﭼولو ها شــده بودم تا ســاعت  ۴صــبح به حرف آخر دریا فک
میﮑردمو خوابم نبرد
صبح با صدا تلق تولوق از خواب بیدار شدم ساعت نگاه کردم ۸صبح بود
خوابالود بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه
دیدم دریا داره زمزمه وار در حالی که آهنگ میخونه صبحانه درست میﮑنه
دریا :
این حال خوشو
مدیونم به تو
با تو آروم میشم
بزار آروم باشم
تویی آرامشم
مجنونم به تو
ریدم وسط آهنگ خوندنش اگه ادامه میداد میرفتم ب*غ*لش میﮑردم
_من خواب میبینم
***دریا***
با صدا امیرسام از حس اومدم بیرونو دو متر ریدم هوا
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امیرسام:من خواب میبینم
_عههه کی اومدی ترسیدم  ،ﭼرا خواب ببینی
امیرسام:آخه غیر ممﮑنه زودتر از ۱2بیدار شی
_ﭼیﮑار کنم دیگه از بیمارســتان مرخص شــدی گفتم صــبحانه مقوی برات
درست کنم  ،البته دکتر گفتااا وگرنه عمرا بیدار میشدم
امیرسام:بله بله
بد براش یه صبحانه مشتی رو میز ﭼیدم با ذوق گفتم ﭼﻄوره
امیرسام:بد نی
دیگه باهاش راحته راحت شده بودم
_میام موهاتو میﮑنمااا از خوابم زدم
امیرسام:خیچ خوب بابا عالی
دوباره نیشم باز شد
_حاال شد ،نوش جون
خودمم نشستمو شروع کردم خوردن
_میگم ماموریتت که تموم شد بر نمیگردیم ایران ؟
امیرسام:ﭼرا برای هفته دیگه بلیط گرفتم
آهاامیرســام:راســتی امشــ به مناســبت تموم شــدن این ماموریت با ﭼندتا از
دوستامون که تو این ماموریت شرکت داشتن ﻗراره جشن بگیریم
_خوش بگذره بهت
امیرسام  :توهم باید بیای

wWw.Roman4u.iR

220

_یپی میگیا یعنی من بیام وسط اون همه نظامی
امیرسام خندید و گف

امیرســام  :اونﻄور که فﮑر میﮑنی نیســت َ ،جوش دوســتانســتو همه با دوســت

دختراشون میان
_وا مگه لیسام دوست دختر دارن
امیرسام ﭼو ﭼپی نگام کرد
امیرسام  :دریا منم یه لیسم
_عههه راس میگیا ولی خیلی گوگولی بهت نمیخوره
امیرسام  :ﭼیییی
_ها نه هیپی با تو نبودم
امیرسام یه ﭼشم غره خفن بهم رفت
ووووف باید خودمو کنترل کنما هرﭼی میاد جلو زبونم میگم
امیرسام صبحانه و خوردو بلند شد بره
_دستم درد نﮑنه
امیرسام  :مرسی
بعد از اینﮑه ظرفارو جمو کردم رفتم سربخت کمدم که ببینم واسه امش ﭼی
بپوشم
یه لباس م شﮑی که ن سبت به لبا سای دیگم و شیده تر بودو بردا شتم فﮑر کنم
برای امش خوب باشه
تا ساعت ۵خودمو یجورایی سرگرم کردم امیرسامم طبق معمول نبود
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بلند شــدم رفتم حموم از حموم که درومدم تا موهام خوش بشــه شــروع کردم
آرایش کردن
یه خط ﭼشــم گربه یی کشــیدم و ریمچ زدم با رژ ﻗرمز موهامم مدل شــلوغ
درست کردم به ﻗولی ﻗیافم وحشی شده بود لباسمو وشیدم کفشامم ام کردم
ساعت ۷حا ضر و آماده بودم فﮑر کنم امیرسامم تا االن اومده و حا ضر شده
رفتم اتاق امیرسامو در زدم
امیرسام:بیا تو
_سالم من حاضرم
امیرسام:دریا میتونی این کرواتو برام ببندی؟
سرشو آورد باال یهو اخم کرد
_آره بده
کرواتو از د ستش گرفتمو رفتم نزدیﮑش تا ببندم کرواتو دور گردنش بستم نگاه
اخمو و سنگینشو رو خودم حس میﮑردم
_خوب دیگه تمومه
خواستم بیام عق که امیرسام با ﻗفچ کردن دستاش دور کمرم مانو شد
امیرسام:دریا روژت خیلی ر رنگه
با دهن باز نگاش میﮑردم
_خوب مگه چ اشﮑالی داره
امیرسام:خیلی اشﮑاال داره
یه دستمال برداشتو آروم کشید رو ل*ب*ا*م منم مسخ داشتم نگاش میﮑردم
امیرسام:حاال بهتر شد
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ﭼیزی نگفتمو سرمو تﮑون دادم
_میشه حاال بریم
لبخند زد
امیرسام  :بریم
سوار ماشین امیرسام شدیمو راه افتادیم جلو یه ویال نگه داشت
داخچ ویال شدیم ﭼشام داشت میزد بیرون
بابا ایول چ لیسا یشرفته شدن
البته خارجه دیگه
بعد از اینﮑه امیرسام با همه سالم احوال رسی کرد رفتیم سر یه میز نشستیم
داشتم دور و اطراف و دید میزدم
که امیرسام گفت
امیرسام  :دریا ﭼند لحظه اینجا بشین تا من بیام
سری تﮑون دادم  ،رفت سمته یه آﻗایی
همون موﻗو یه سره که ﭼهره ﻗشنگی داشت اومد کنارم
سره  :سالم میتونم اینجا بشینم
_بفرمایید
سره  :اسم من مهبده افتخار آشنایی با چ کسیو دارم
لبخند کوﭼیﮑی زدم
_منم دریا هستم
سره همینﻄور حرف میزد منم با لبخندای کوﭼیک سرمو تﮑون میدادم
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دیدم امیرسام با صورت ﻗرمز داره میاد سمتمون همون لحظه سره گفت
مهبد  :میشه بیشتر باهاتون آشنا بشم
امیرسام  :نه نمیشه
مهبد با تعج گفت امیر
امیرسام با ﻗیافه که کامال تابلو بود خون خونشو میخوره گفت
امیرسام  :سالم مهبد جان
بد دست منو کشید
امیرسام  :معرفی میﮑنم نامزدم دریا ایشونم یﮑی از دوستانم هستن
وا این ﭼشه  ،مهبد سری تﮑون دادو بعد یه معذرت خواهی کوتاه رفت
_امیر ﭼرا اینﻄوری گفتی  ،میذاشتی مخشو بزنم بلﮑه از بی شوهری درام
امیرسام ﻗرمز تر شد
امیرسام  :خیلی غلط میﮑنی
از اون جایی که من یﮑم کرم تو تنم میلوله تصمیم گرفتم یﮑم امیرسام و اذیت
کنم
_وا مگه ﭼیه خوب کیس خوبی بود خوشــگچ ،ولدار  ،اخالﻗشــم که معلوم
بود خوبه  ،منم که وﻗت شوهر کردنمه
بدش الﮑی یه لبخند خجول زدم زیر ﭼشــمی به امیرســام نگاه کردم مبچ آتش
فشان در حال فوران بود
یهو دستم کشیده شد از مهمونی اومدیم بیرون و تقریبا رتم کرد تو ماشین
داشتم سﮑته میﮑردم
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امیرسام:که وﻗته شوهر کردنته ها
آب دهنمو ﻗورت دادم
امیرسام:تو فعال زن منی
با داد ادامه داد
امیرسام:فهمیدی
ســرمو آروم تﮑون دادم ،من فقط میخواســتم یﮑم شــوخی کنم فﮑر نمیﮑردم
امیرسام این طوری کنه
واﻗعا ترســیده بودم بخاطر همین ترجیح دادم ســاکت بشــینم ســمت خونه
نمیرفت یﮑم که دﻗت کردم دیدم میره سمت دریا
ما شین و روبه رو دریا نگه دا شت و یاده شد من عا شق اینجا بودم به ما شین
تﮑیه داد و ســیگارشــو روشــن کرد تا اونجایی که میدونم امیرســام ســیگار
نمیﮑشید
دیگه تحمچ نیاوردمو از ماشین یاده شدم
رفتم کنارش به ماشین تﮑیه دادم
_امیر واﻗعا دلیچ این رفتارات ﭼیه
امیرسـام نفس عمیقی کشـید و کالفه دسـتشـو کشـید تو موهاش سـیگار شو
انداخت زمین
امیرسام  :هه دلیلش  ...خواست ادمشو بگه که انگار نتونست
امیرسام  :لعنت به تو لعنت به من
همون موﻗو رد و برق زد اون ش بارونی جلو ﭼشمم تداعی شد
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ناخوداگاه لبخند رو ل*ب*م اومد و سرمو رو شونه امیرسام گذاشتم
امیرســـام با تعج نگام کرد خواســـت حرفی بزنه دســتمو گذاشــتم رو
ل*ب*ا*ش
_هیسسس بیخیال همه ﭼیز  ،باشه ؟
امیر سام بی حرف ب*غ*لم کرد من عا شق این آغوش بودم ولی حیف که مال
من نیست دنیا من کجا و دنیا امیرسام کجا
داشتم معتاد میشدم به آغوشش به بودنش
بارون گرفته بود هر لحظه شدید تر میشد
امیرسام  :بریم تو ماشین بارون خیلی شدیده سرما میخوری
سرمو تﮑون دادم رفتیم تو ماشین
امیرسام ضبط و روشن کرد صدای آرمین
یپید تو ماشین
**
با تو آرومم بی تو داغونم
اینارو دوباره بهت میگم
ﭼون خاطره داریم با بارونم
با تو آرومم اینه ﻗانونم
که بمونی از یشم نری
ﭼون دوست دارم تورو خانومم
**
اصال نفهمیدم کی رسیدیم دم ویال
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امیرسام ماشینو برد تو
از ماشین یاده شدم
_ش بخیر من میرم بخوابم
امیرسام:ش خوش
رفتم تو اتاﻗم  ،هرﭼند ا صال خوابم نمیومد لبا سامو عوض کردمو ن ش ستم رو
تختم هندسفیری و گذاشتم تو گوشم
تقریبا ساعت  ۳صبح بود تشنم شد بلند شدم برم آب بخورم که دیدم امیرسام
رو کانا ه نشسته
_عه ﭼرا نخوابیدی
امیرسام برگشت طرفم  ،ﭼشماش ﻗرمز شده بود
_حالت خوبه
رفتم کنارش نشــســتمو دســتمو گذاشــتم رو گونش که یهو کشــیده شــدم تو
ب*غ*لش
ﭼشمم به شیشه مشروب خورد
خوا ستم از ب*غ*لش بیام بیرون هرﭼند دو ست ندا شتم امیر سام محﮑم تر
ب*غ*لم کرد
امیرسام:ﭼیﮑار کردی تو با من دریا دارم ﻗولی که به خودم دادمو میشﮑنم
تو هنگ بودم زبونم باز نمیشد ﭼیزی بگم
_م...من که کاری نﮑردم
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نمیدونم ﭼرا امیرسام خندید
امیرسام:عاشق همین خنگ بازیاتم
یا خدا فک کنم م ست شده زده به سرش بلند شدم برگردم که دوباره د ستمو
کشــید و افتادم تو ب*غ*لش به شــدت ل*ب*ا*شــو گذاشــت رو ل*ب*ا*م
ﭼشام گرد شده بود
ولی امیرسام داشت به شدت ل*ب*ا*مو می *و*سید
ازش جدا شدم نفس نفس میزدم
_امیر ...ر ...تو زده به س...
نذاشت جملم تموم شه و دوباره ل*ب*ا*ش و گذاشت رو ل*ب*ا*م
آروم دم گوشم زمزمه کرده
_آره دیوونه شدم زده به سرم
کتشو برداشتو رفت بلند شدمو رفتم شت نجره یه تیﮑاف کشید و با سرعت
از ویال زد بیرون
منگ منگ همونجا وایســتاده بودم وﻗتی به خودم اومدم واﻗعا نگران امیرســام
شدم که با اون حال رفتش بیرون
***امیرسام***
من ﭼم شده دریا با من ﭼیﮑار کرده رفتم یه جای خلوت از ماشین یاده شدم
داد کشیدم
_خدایا دارم ﻗولمو میشــﮑنم  ،ﻗول دادم دیگه اعتماد نﮑنم ولی به دریا اعتماد
کردم ﻗول دادم دی..گه دل نبندم
صدام اومد ایین
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ولی دل بستم
***دریا***
من کوفت بخورم آخه ن صف شبم وﻗت آب خوردن بود خیلی نگران امیر سام
شدم
صدای در اومد از جام ریدم
امیرسام:دریا
_دریاو کوفت دریا و زهرمار بمیرم راحت شم از دست تو
امیر سام :ساکت شو ببینم یه بند داری حرفای ﭼرت و رت و بیخود میزنی ،
حاال که هیپی نشده برو بگیر بخواب
لجم از ریلﮑســیش درومد امو کوبوندم زمینو بی توجه بهش رفتم ســمت له
ها
امیرسام:وسایلتم جمو کن بلیط گرفتم فردا میریم ایران
رفتم تو اتاﻗمو شروع کردم به جمو کردن وسایلم موندم اگه بیدار نمیشدم کی
میخواست بگه وسایلمو جمو کنم
خوابالود داشتم وسایلمو جمو میﮑردم ساعت ۶بود که کال بیهوش شدم
احساس کردم یه ﭼی رو صورتم آروم کشیده میشه یه خمیازه کشیدمو ﭼشامو
باز کردم
_اینجا ﭼیﮑار میﮑنی
امیرسام:اومدم بیدارت کنم تو که مبه خرس خوابیدی
بی تربیت به من میگه خرس متﮑارو برداشتمو کوبوندم بهش
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_خرس عمته
اونم یه متﮑا ورداشت یدونه آروم بم زد که ﭼسبیدم به تخت از جام بلند شدمو
رو تخت وایسادم متﮑارو محﮑم تر زدم به امیرسام
از اونجا جنگمون شـروع شـد و اتاق به گند کشـیده شـد امیرسـام انداختم رو
تختو دستاشو دو طرفم گذاشت
امیرسام :جوجه یی هنوز
دماغمو کشــیدو رفت ســمت در همونﻄور که دماغمو میمالیدم بش ﭼش غره
میرفتم
امیرسام  :یه ذره خودتو از هپلی درار بریم
بی تربیت هپلی عمته رفتم صورتمو آب زدمو یﮑم به ﻗیافم سرو سامون دادم
بندو بساتمو جمو کردم رفتم ایین یعنی واﻗعا روز آخری که اینجاییم
خاطره های خیلی خوبی داشتم
_من حاضرم
امیرسام  :س کم کم بریم
ســرمو تﮑون دادمو از ویال زدیم بیرون ســاکارو گذاشــتیم تو ماشــین اد برو که

رفتیم  ،زیاد بم دیگه خوش گذشــته  ،ســوار هوا یما شــدیم تموم خاطرات این

ﭼند وﻗت تو سرم میومد
به مرز ایران که رسیدیم رو سریمو سر کردم
وﻗتی که از هوا یما یاده شدم حس خیلی
خوبی داشتم
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خخخ حاال همپین میگم انگار بعد از سالها دوری به وطن برگشتم کال جمو
کنی دو ماه نمیشه ها
راننده اومده بود دنبالمون  ،دریا خانوم خو شی دیگه تموم شد باید برم سر کار
ﻗبلیت
دلم واســه این ویال هم تنگ شــده بود یاد روزای اولی افتادم که اومده بودم تو
این ویال
دنبال اتو میگشتم که افتادم رو امیرسام هی یادش بخیر رفتم
از له ها باال رفتمو وسایلمو گذاشتم اتاﻗم میدونستم از این به بد امیرسام باید
بشه برام همون آﻗا و منم خدمتﮑارش رفتم تا یه ﭼیزی بپزم
داشتم وسایچ غذارو آماده میﮑردم که امیرسام اومد تو آشپزخونه
امیرسام:دریا ﭼیﮑار میﮑنی تو راه بودیم خسته یی غذا سفارش میدم
_ن وظیفمه
دستای امیرسام رو کمرم ﻗرار گرفتو منو برگردوند طرف خودش
امیرسام:الزم نیست کار کنی
_به چ دلیچ اونوﻗت؟
امیرسام:ﭼون من میگم
_من کارمو میﮑنم و حقوق میگیرم
امیرسام:دریا با من بح نﮑن
_باش س بزارید به کارم برسم
امیرسام:حاال که اینﻄوره زنمی دوست ندارم زنم کار کنه
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تو دلم داشت کیلو کیلو ﻗند آب میشد ولی گفتم
_من زنت نیستم  ،حاال هم دیگه میتونیم بریم صیغرو باطچ کنیم
امیرسام  :دریا ﭼرا لج میﮑنی
_لج نمیﮑنم میگم دیگه لزومی نداره صیغت باشم
امیرسام  :دریا داری کالفم میﮑنی
_فﮑر کنم دیگه نیاز به خدمتﮑار نداری
داشتم میرفتم که وسایلمو جمو کنم
امیرسام  :کجا میری دریا
_میرم وسایلمو جمو کنم برم  ،تو که خدمتﮑار نمیخوای
یهو امیرسام دستم کشید
امیرسام  :فﮑرشو از سرت بیرون کن که بزارم اتو از این خونه بزاری بیرون
_به تو چ ربﻄی داره
امیرسام  :زنمی  ،بفهم
میخواستم سرمو بﮑوبونم تو دیوار
خواستم دستمو از دستش در بیارم
امیرسام  :در ضمن من این دریا لوسو زیاد دوس ندارم
ﭼو ﭼپی نگاش کردم که ادامه داد
_من اون دریا خنگ و دوس دارم
نمیدوستم بپرم ماﭼش کنم یا بزنمش
با حرص داشــتم نگاش میﮑردم ولی خدا میدونه درونم ﭼه خبره فعال باید
حفظ ظاهر کرد
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امیرسام که دید یﮑم دیگه اونجا بمونه خونش حالله لو مو کشید و در رفت
صدای در ن شون از رفتنش میداد رو صندلی ولو شدم و یه لبخند ت و هن
اومد رو ل*ب*م
به خودم که اومدم دیدم یه یک ربو مبله خال با یه لبخند ژک ـ ـ ـوند دارم در و
دیوارو نگاه میﮑنم
رفتم یخپالو باز کردم که دیدم خداروشﮑر به جز یﮑم سوسیس و ﭼند تا تخم
مرغ و ﭼند تا شه ﭼیزی یدا نمیشه .
سوسیس و تخم مرغ در اوردمو مشغول سرخ کردنه سوسیس شدم
داشتم تخم مرغ میزدم تو تابه که صدای ﭼیریک باز شدن در اومد
غذارو ریختم تو ظرف و گذاشــتم ســر ســفره یﮑم نونم گذاشــتم توی ظرفو
گذاشتم سره میز
امیرسام اومد توی ا شپزخونه و با یه لبخند ملیح که معنی شو نفهمیدم ن ش ست
سره میز
منم که گشنهههه تقریبا خودمو رت کردم رو صندلی
بعد غذا رفتم تو اتاﻗم و رو تخت ولو شدم
وﻗتی اشدم هوا تاریﮑه تاریک بود
وووف عین خرس فقط میخوابماا
رفتم جلو اینه که یه لحظه شک کردم این موجود عجی غری منم یا نه
یﮑم به ﻗیافه اعجوبم سروسامون دادمو رفتم ایین
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یه نگاه به داخچ حال انداختم که دیدم امیرسام رو کانا ه خوابش برده
رفتم یه تو براش اوردمو انداختم روش که یه تﮑونی خورد ﭼرخید که صورتش
اومد مقابچ صورتم
وسوسه شدم که دستمو بﮑنم الی موهاش
با یﮑم دو دلی باالخره دستمو بردم و گذاشتم الی موهاش
داشتم موهاشو نوازش میﮑردم و به صورتش نگاه میﮑردم که خیلی غیر منتظره
ﭼشماشو باز کردو منم که توﻗو نداشتم از جام ریدمو ایستادم
_اممم ﭼیزه خواب بودی گفتم برات تو بیارم نپایی
واایی خدا اک ابروم رف این ﭼه طرز حرف زدن بود اخهههه
حاال یﮑی بیاد خنده اینو جمو کنه
امیرسام  :حاال مگه من ازت رسیدم برای ﭼی اینجایی؟؟
ده بیا اومدم ابروشو درست کنم زدم ﭼشمشم کور کردم
_نهههه ولی کال گفتم درجریان باشی
بد برای اینﮑه بیشتر سوتی ندم گفتم
_من میرم بخوابم خیلی خوابم میاد
امیرسام:تا االن که خواب بودی
_نه خواب نبودم داشتم فیلم نگاه میﮑردم
امیرسام:من که اومدم انگار به خواب زمستونی رفته بودی
حاال چ جوری جمعش کنم ا واسا ببینم این اصن ﭼرا اومد اتاق من
با ﻗیافه شیﻄانی گفتم
_اصن واس ﭼی اومده بودی اتاق من
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بد طلبﮑارانه نگاهش کردم
خودش و نباخت و گفت
امیرسام :صدات کردم جواب ندادی گفتم البد ﭼیزی شده
_که اینﻄور
یهو زدم کانال دو
_من خوابیدم خوابم نمیاد ،بیا یﮑاری کنیم تا صبح حوصلمون سر نره
یه لحظه به جمله بندیم دﻗت کردم تازه فهمیدم ﭼی گفتم
داشتم درو دیوارو نگاه میﮑردم خوب شد امیرسام به روم نیاورد  ،یهو امیرسام
با حالت مرموزی گفت
امیرسام:مبال ﭼیﮑار
حاال جواب اینو ﭼی بدم
_اممم مبال نون بیار کباب ببر گلیا وچ
امیرسام  :دریا خیلی بپه یی
_ها پ فک کردی نصفه شبی میخوام باهات ﭼیﮑار کنم
امیرسام در حالی که معلوم بود خندش گرفته گفت
امیرسام  :خیلی رویی
تجربه بهم صابت کرده باید در ﭼنین مواﻗعی باید رو بود
_خوب حاال ﭼیﮑار کنیم
امیر سام  :همون گرگم به هوا که اوندفعه بازی کردیم وا سه هفت شتم ب سته
بلندشو بریم یﮑم بیرون بگردیم
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_واﻗعااااا؟؟؟ آخ جوووووون
ســری ریدم اتاﻗو آماده شــدم این ﭼند وﻗت که یش امیرســام بودم بد عادت
شدم
یه مانتو شلوار اسپرت توسی وشیدم شال مشﮑی هم انداختم سرم
_بریم
تو ماشین نشستیمو رفتیم دور دور
امیرسام یاده شد بره بستنی بگیره
همون لحظه یه ماشین که ﭼندتا سر بودن اومد کنار ماشین
سره  :جووووووون
_بادمجووووووون
به شون یه لبخند ملیح زدمو شی شه ما شینو دادم باال وﻗتی دیدن ح سابی زایو
شدن رفتن
امیرسامم اومد
امیرسام:اینا کی بود
_آدمای مهمی نبودن بیخیال
رو یشونی امیرسام یه اخم ریز افتاد
_میگم بریم یه جا بشینیم بستنیمونو بخوریم
امیرسام یه جای ﻗشنگ رفت که نزدیک بود
از ماشین یاده شدیم کنار هم راه افتادیم
هی دستامون بهم میخورد زیر ﭼشمی به امیرسام نگاه کردم که دستمو گرفت
یهو نمیدونم یه بشر از اونجا ﭼﻄور سر دراورد که بدها شد بالی جونم
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سر:سالم
امیرسام با تعج گفت سالم
_واااای تو ﭼﻄور از اینجا سر دراوردی
به نظرم این دیدار با رادوین یه ﭼی فراتر از تصادف بود وجدانن
_امیرسام ایشون استادم رادوین هستن
رادوین دستشو آورد جلو تا با امیرسام دست بده
امیرسام یﮑم مﮑس کرد بعد دست داد
_وایییی رادوین یه ﭼی از تصـــادف اون ورتره تو که ریروز ایتالیا بودی تازه
ﭼﻄور تو یه تهران به این بزرگی تورو اینجا دیدیم واﻗعا جالبه ها
رادوین سرشو تﮑون دادو با یه لبخند ملیح نگام کرد
خخخخ ناز بشی
امیرسام  :از آشنایی باهاتون خوشحال شدم  ،خدافظ
بعد دست منو کشید
منم تند تند سرمو براش تﮑون دادم
_خدافظ
یﮑم که دور شدیم گفتم
_وا امیرسام ﭼیﮑار میﮑنی خیلی زشت شد
امیرسام  :اصال هم زشت نشد ندیدی مرتیﮑه ﭼﻄوری نگات میﮑرد
_رادوین خیلیم سره خوبو باحالیه
امیرسام  :باهاش زیاد گرم نگیر
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اصال حوصله بح نداشتم بخاطر همین کلمو تﮑون دادم
جدا از ﻗسمت آخرش ش خوبی بود
رفتیم خونه به امیرسام ش بخیر گفتم خواستم برم اتاﻗم که اومد طرفمو لپمو
ب*و*س کرد
وایییی یﮑی منو بگیره
_ﭼرااا
امیرسام:دوستمی  ،دوست دارم لپتو ب*و*س کنم
مبه منگا نگاش کردمو رفتم اتاﻗم جلو آینه به خودم زل زده بودم یهو دســتمو
گذاشتم رو گونمو مبه خوال نیشم باز شد
رفتم تو تختم فک کنم تو خوابم لبخند میزدم
صبح که بیدار شدم دیدم امیرسام نیست
حتما رفته سره کار
امیرسام بهم گفته کار نﮑنم ولی به نظر خودم اصال درست نیست اینﻄوری
غذارو درســت کردمو یﮑم خونرو تمیز کردم دیدم امیرســام نیومد منم غذامو
خوردم
به ساغر زنگ زدم  ،بد از اینﮑه کلی بهش فحش دادم ﻗرار شد بریم بیرون سه
تایی
برای امیرسام تو ورﻗه نوشتم گذاشتم رو میز و گفتم
میخوام با دوستام برم بیرون
رفتم تو اتاﻗم تا حاضرشم
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ﭼون ﻗرار بود دوســتامو بعد ﭼند وﻗت ببینم یه تیو توپ زدمو با رژ ﻗرمز کارو
تﮑمیچ کردم
آژانس گرفتمو رفتم سمت کافی شا ی که باهم ﻗرار گذا شتیم یﮑم ابراز عالﻗه
با فوش بهم کردیمو رفتیم اساژ گردی
داشتم لباسارو نگاه میﮑردم که یﮑی محﮑم خورد بهم
برای اینﮑه نیوفتم یقه طرفو گرفتم دســت اونم حلقه شــد دورم ســرمو که باال
کردم دیدم رادوینه
وووف اینم هرجا میرم یداش میشه ها
_عههه سالم
رادوین  :سالم دریا خانوم منم خوشانسما زیاد میبینمت
یه لبخند کوﭼیک زدم دیدم ساعت  ۹شده
روبه بپه ها که داشتن با رادوین سالم احوال رسی میﮑردن گفتم
_من دیرم شده باید برم
رادیوین  :من میرسونمت
_مزحمت نمیدم
خالصه کلی اصرار کرد منم ﻗبول کردم
_خدافظ  ،بی معرفت نشینا
ساغر  :میزنمتاااا بی معرفت تویی  ،خدافظ
سوار ماشین رادوین شدم
این بشرم انقد تا خونه حرف زد مخ برام نذاشت
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جلو در یاده شــدم و داشــتم از رادوین خدافظی میﮑردم امیرســامو دیدم که به
ماشین تﮑیه داده و با صورت سرخ و برزخی نگام میﮑنه
با لبخند رفتم ســمتش دهنمو باز کردم حرف بزنم که با صــدای داد امیرســام
حرف تو دهنم ماسید
امیر سام  :هه الﮑی به من میگی با دو ستات میری بیرون اونوﻗت با این سر و
وضو با اون سره  ...میای
_ن ب...بخدا با
امیرسام  :هیپی نگو همه ﭼیو خودم دیدم  ،مگه من نگفتم از اون سره خوشم
نمیاد
_هی من هیپی نمیگم صداتو واسه من نبر باال  ،خوشت نمیاد به جهنم به تو
چ اصال دوست دارم باهاش برم بیرون
امیرسام یه وزخند بهم زد و رفت داخچ خونه
نمیدونم کارم درست بود یا نه که اینﻄوری حرف زدم ولی من هی وﻗت تحمچ
حرفه زورو ندارم
از غذا ظهر مونده بود گرمش کردمو رفتم در اتاق امیرسامو زدم
_بیا غذا بخور
رفتم ایینو سر میز نشستم ﭼند دﻗیقه بعدش امیرسام اومد ایین
در طول غذا خوردن اصال بهم نگاه نمیﮑرد حتی یک کلمم باهام حرف نزد
_امیر
امیرسام با لحن تندی گفت

wWw.Roman4u.iR

240

امیرسام  :از کی تا حاال خدمتﮑار رئیسشو امیر صدا میﮑنه
به وضوح صدای شﮑستن ﻗچ*ب*مو شنیدم
در حالی که اشک تو ﭼشام جمو شده بود از میز بلند شدم
_آﻗا غذارو خوردین میام میزو جمو میﮑنم
بعدش دوییدم سمت اتاﻗم
همش تقصیر خود احمقمه نباید باهاش اینقدر راحت میشدم
به ﻗول خودش اون رئیسه و من خدمتﮑار
نیم ســاعت بعد مســتقیم رفتم میز و جمو کردم نه به دور و ورم نگاه کردم نه
حرفی زدم واﻗعا ناراحت بودم ولی دروغ نگفته بود که
رفتم اتاﻗمو بعد از ﭼند ﻗﻄره اشک خوابیدم
صبح که بیدار شدم کسی خونه نبود
تا شبم مبچ اوایچ کارای خونرو انجام دادم
یه هفته میگذره تو این یه هفته من شدم جن و امیرسام بسم الله
امیرسام  :ﻗراره امش دوست دخترم بیاد کارارو بﮑن برو اتاﻗت
وایییی دا شتم میترکیدم ولی با حرص رفتم تو آ شپزخونه و با بغض شروع کردم
آماده کردن وسایچ
صدا آیفن اومد منم رفتم تو اتاﻗم
صدای خنده هاشون حسابی اذیتم میﮑرد
نیم ساعتی گذ شت که دیدم صدا ﻗﻄو نمی شه دیگه تحمچ نیاوردمو از اتاق
رفتم بیرون
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با صــحنه یی که دیدم ﻗچ*ب*م تیﮑه تیﮑه شــد یه دختر تو ب*غ*ل امیرســام
داشت وول میخورد و عشوه خرکی میومد
با صدای لرزونی گفتم
_ببخشید آﻗا میشه یه لحظه بیاین
دختره بهم ﭼشم غره رفت که اصال برام اهمیت نداشت
امیرسام اومد این ور سالن
امیرسام :مگه من نگفتم ....
نذاشتم حرفشو بزنه و ل*ب*ا*مو گذاشتم رو ل*ب*ا*ش
اصال نمیدونم ﭼرا این کارو کردم ولی واﻗعا از رفتارای امیرسام خسته شدم
دختره:راستی امی...
با دیدن ما حرفشو برید و بی حرف از ویال زد بیرون
منم که خیالم راحت شد خواستم از امیرسام جدا شم
امیرسام:هی کجا
بعد منو کشید سمت خودشو با شدت بیشتر شروع کرد به ب*و*سیدن
با نفس نفس و طلبﮑارانه گفتم
_ﭼرا خدمتﮑارتو می *و*سی
امیرسام  :به همون دلیچ که تو ریئستو می *و*سی
_حاال که من میخوام برم ﭼرا نمیذاری
امیرسام  :میخوام عشقمو ب *و*سم حرفیه
ﭼشام از حدﻗه زده بود بیرون حاال تو اون هیری ویری یاد اون آهنگه افتادم
حاالااا وﻗتشهههه حاالااا وﻗتشههههه یﮑی از ما باس کوتااااه بیاد
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ناخوداگاه نیشم باز شد
امیرسام  :ﭼیزه خنده داری میبینی
خواست بره که دستشو کشیدم
_هوی آﻗا سر کجا داشتم عشقمو می *و*سیدماا
بی تابانه برگشت
ل*ب*ا*مون روهم ﻗفچ شدو شروع کردیم به ب*و*سیدن هم
باورم نمیشد امیرسام اعتراف کرد بهترین ش عمرم بود جدا از اون دختره
_ببین امیر اون ش اتفاﻗی رادوینو دیدم اسرار کرد ک...
+هیسس میدونم  ،اونقدری میشناسمت که بدونم با یه سر بیرون نمیری و به
منم دروغ نمیگی
_ س ﭼرا انقدر اذیتم کردی
با شیﻄنم ابروهاشو داد باال گفت :
_یﮑم زبونت باید کوتاه میشد که اونجوری جوابمو ندی
با حرص نگاش کردم که زد زیر خنده
_امیر یه ﻗولی بهم بده
+ﭼه ﻗولی ؟؟
_اینﮑه همیشه بهم اعتماد داشته باشی
+همیشه باورت دارم
بدون حرفی ب*غ*لش کردمو دوری این مدتو جبران کردم
_امیر برو بخواب فردا میخوایم بری سر کارا
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امیرسام:باشه
منم رفتم اتاﻗمو از ذوق تا صــبح تو جام غلط میخوردمو خچ بازی در میاوردم
یعنی زندگی داره روی خوششو به من نشون میده
کم کم ﭼشام گرم شدو خوابم برد
صبح با صدای زنگ گوشیم بلند شدم
با صدای کشیده و خوابالودی گفتم
_الووووو
+خواب بودی
_آره کارتو بگو ،اصن شما؟
+رادوینم
یهو خواب از کلم رید
_عههه ببخشید خوابالود بودم
+عی نداره عزیزم
_کاری داشتی
+زنگ زدم حالتو بپرسم
مرتیﮑه ﭼلغوزه گالبیه گاوه ...منو از خواب بیدار کرده حالمو بپرسه
_خوبم
+دریا جان من ایرانو زیاد بلد نیستم میای باهم بریم بیرون
بی میچ گفتم
_ باشه
امیرسام بفهمه دسته خر نشه برام خوبه
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رادوین آدرســشــو برام اس ام اس کرد از تختم به زور دل کندم بعد از این که
دستو و صورتمو شستم رفتم یه ﭼی هم خوردم
دوباره رفتم اتاﻗم که حاضــر شــم یه تیو خیلی ســاده زدم رفتم جایی که ﻗرار
داشتیم
_سالم
رادوین  :سالم دریا ببخشیدا
_نه باو این چ حرفیه بزن بریم یﮑم بگردیم
اول بردمش برج میالد بعد یه رستوران ﻗشنگ
تو این مدت انقدر خندوندتم که دل درد گرفتم
بعد از این که یﮑم دیگه گشتیم گفتم
_رادوین من دیگه باید برم
رادوین  :ﭼرا زوده که حاال
_نه امیرسام نگران میشه
رادوین  :ﭼرا
_ﭼی ﭼرا
رادوین  :ﭼرا نگران میشه
یه لبخند ملیح زدمو گفتم
_خوب یجوریا نامزدم حساب میشه
رادوین سرشو تﮑون دادو گفت آها
_خدافظ
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ماشین گرفتمو رفتم سمت خونه
وﻗتی رسیدم دیدم امیرسام اومده
_سالم
امیرسام:سالم کجا بودی
با یﮑم دلهوره گفتم
_رادوین بهم زنگ زد گفت که زیاد ایرانو بلد نیس گفت برم باهاش بیرون
گفتم االن اخمای امیرسام میره توهمو سرزنشم میﮑنه
امیر سام :با شه عزیزم ولی گفتم من از این سره خو شم نمیاد سعی کن کمتر
باهاش برخورد داشته باشی
کلمو کج کردم و مظلوم گفتم
_ﭼشم
امیرسام:حاال بیا اینجا
به ب*غ*لش اشاره کرد
منم که از خدا خواسته دوییدم رفتم ب*غ*لش
امیرسام:دریا ﭼقد الغری
_خوبه اوندفعه بهم گفتی ﭼاﻗا هنو یادمهههه
امیرسام:کی؟
_همون روز که تو اتاﻗت دنبال اتو میگشتم بد ملق شدم روت
امیرسام:کوﭼولویه خنگ منی تو
االن یعنی تعریف کرد حاال هرﭼی بود من به ایه تعریف میزارم
_امیر برات مهم نیست که من مبه تو ولدار نیستم تنهام بی کسم
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امیرسام دستشو گذاشت رو ل*ب*م
امیرسام  :هیسسسس دیگه نشنوم س من ﭼیﮑارم که میگی بی کسی
_از حاال شدی همه کسم
امیرسام  :دیگه نشنوم ازتا
_ﭼشم
بلند شدم برم آشپزخونه یه ﭼی درست کنم
امیرسام  :کجا
_برم یه ﭼیز درست کنم بخوریم
امیرسام  :نمیخواد بشین سرجات  ،سفارش میدم
_ای بابا زخم معده میگیریم انقد غذایه بیرونو میخوریم
امیرسام  :خیلیم خوبه هیپی نمیشه
ﭼشمامو ریز کردم و گفتم
_نﮑنه دستپخت منو دوست نداری
امیرسام  :ﭼرا حرف میزاری دهنم
_ س ﭼی هااااا
امیرسام:عجباا میخوام خانومم ب*غ*لم بشینه حرفیه
منم که نتونستم نیشمو ببندم تا بناگوش باز شد
امیرسامم خندید
امیرسام:هعی یادش بخیر ﻗدیما دخترا یﮑم حیا داشتن
_یعنی ﭼییی
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امیرسام:همینجوری گفتم
هیپوﻗت فﮑر نمیﮑردم امیرسام اخمو شخصیت شوخم داشته باشه درحالی
که فﮑر میﮑردم حواسم نبود با لبخند به امیرسام زل زده بودم
امیرسام:ﭼیشد دریا
_ها هیپی هیپی
بلند شدم برم غذا درست کنم
_ﭼی دوست داری درست کنم
امیرسام:واسا فک کنم
_فقط یه ﭼیز حاضری بگو هااا
امیرسام:مبال ؟
_تخم مرغ با نمک یا با گوجه یا یاز...
امیرسام:واﻗعا مرسی
_آها راسی نیرو یادم رفتا
امیرسام:انقدر خودتو زحمت نده
_نه بابا چ زحمتی
امیرسام  :روو
رفتم تا یه ﭼی درست کنم تا روده کوﭼیﮑه بزرگرو نبلعیده
سریو یه زرشک لو سر هم بندی کردم و میزو ﭼیدم
اومدم امیرسامو صدا کنم که یهو مبچ جن از شتم ظاهر شد
امیرسام  :به به چ بوهایی میاد
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_بعله دیگه گفتم شما این همه زحمت میﮑشی یه ناهار تپچ بهت بدم سر حال
بیایی
+مرسی گلم
رفت شت صندلی نشستو دست به کار شد
منم تنهاش نذاشتمو همراهیش کردم
ناهار که تموم شد امیرسام رفت ا تیوی منم ظرفارو شستمو یﮑم جمو و جور
کردمو رفتم یشش
ر یشش نشستم که دیدم بعله اﻗا دارن فوتبال میبینن و تق تق تخمه میشﮑنن و
اصال تو این دنیا نیستن
_اهم اهم
یهو امیرسام برگشت
امیرسام  :عههه تو کی اومدی
_همون وﻗتی که شما تو فوتبالتون غرق شده بودین
خندیدو باز مشغول شد
_حاال نمیشه یه ﭼیزه دیگه ببینیم
امیرسام  :ن لیگ برتره
_حاال هر ﭼی که میخواد باشه به من چ اخه اهههه
امیرسام:نیمه دومه یﮑم بصبر
منم که رگ لجبازیم زده بود باال کوتاه بیا نبودم
_عههه حوصلم سر رفت کنترلو بده من بینم
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اومدن کنترلو ور دارم که امیرسام زود تر از من ﻗا یدش
امیرسام:ن ن نمیشه
_که اینﻄوریاس؟؟
امیرسام:اوهووووم
اومدم شیرجه بزنم رو د سته امیرسام و کنترلو بقا م که م که د ستمو خوندو
دور کمرمو حلقه کردو برای نگه داشتنم خوابوندم رو مبچ
از بس نزدیﮑم بود حرارت بدنشو حس میﮑردم
اصال رفته بودیم یه دنیای دیگه
هر دومون ﭼشامون بین ل و ﭼشم هم در نوسان بود
تا اینﮑه دیگه طاﻗت نیاوردیمو ل*ب*ا*مونو گذاشتیم رو هم
در اووووج الو ترکوندن بودیم که یهو این گزارشگره گفت :
گللللچ گللللچ توی دروازهههه گچ برای  .....تیم
امیرسام:ای توو روحتتت
_هااا؟؟ با من بووودی؟؟
اومدم یه ﭼک بزنمش که گفت
امیرسام:نهه بابااا با بازی بودم
_اهاااا
منم از جام اشدمو گفتم
_من میرم اتاﻗم
امیرسام که بد ضد حال خورده بود

wWw.Roman4u.iR

250

دهنشــو کج کرد ﻗیافشــو که اونجوری دیدم انگار دلم ضــعف رفتو دو طرف
صورتشو گرفتمو لپشو محﮑم ب*و*س کردم
امیرسام ﭼشاش درشت شد یه ﭼشمک بهش زدمو رفتم اتاﻗم
یعنی تا آخر رابﻄمون میشه همینﻄور خوب بمونه
کم کم ﭼشام گرم شدو خوابم برد
***امیرسام***
داشــتم میرفتم اتاﻗم که دیدم در اتاق دریا نیمه بازه از الی در نگاه کردم دیدم
خیلی مظلوم خوابیده رفتم و کنارشو آروم موهاشو زدم شت گوشش
این وروجک کی اومد تو زندگیم اگه نباشــه یعنی میتونم از این به بعد زندگی
کنم
گونشو آروم ب*و*سیدمو تورو کامچ کشیدم روش از اتاق اومدم بیرون
***دریا***
صبح که از خواب بیدار شدم منگ تو جام نشسته بودم یاد خوابم افتادمو نیشم
تا بناگوش باز شد
وایییی ﭼقد ﻗ شنگ بود خواب دیدم لباس عروس و شیدم و امیر سامم کنارمه
میخواستم ادامشو ببینم که فک کنم یام بازر گانی اومد
از جام ریدمو رفتم جلو آیینه خودمو با لباس عروس تصــور میﮑردمو تﮑون
تﮑون میخوردم یه دفعه در اتاق باز شد
امیرسام:ﭼیﮑار میﮑردی دریا
_هیپی هیپی  ،کاری داشتی
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امیرسام:میخواستم بهت بگم من دارم میرم
_باشه برو به سالمت ،خدافظ
امیرسام:خدافظ
رفتم ایین بد از اینﮑه صــبحانه خوردم یه آهنگ گذاشــتمو شــروع کردم
ر*ق*صیدن خوشی زده زیر دلم که صدا زنگ اف اف اومد
رفتم درو زدم حتما امیرســام دیدم باز زنگو میزنن ووووف دیدم کســیم معلوم
نبود از اف اف
شالمو سر کردمو رفتم دم در ویال یهو یه عالمه گچ اومد رو به روم و از شت
گال ﭼهره رادوین نمایان شد
_اینا ﭼیه
رادوین :تولدت مبارک
یهو یادم اومد امروز تولدمه خودم یادم رفته بود
_تو از کجا میدونی
رادوین  :اونموﻗو که برای ثبت نام اومده بودی دیدم
بهش یه لبخند زدمو گلو ازش گرفتم
رادوین  :میای بریم بیرون
دوست داشتم امش کنار امیرسام باشم
_خیلی دوس داشتم بیام ولی به دوستام ﻗول دادم
رادوین  :باشه عزیزم
بعد یه جعبه گرفت سمتم
_الزم نبود  ،مرسی
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رادوین  :خواهش میﮑنم  ،دیگه من میرم
_باشه خدافظ
رادوین  :خدافظ
رفتم خونه میخواستم برای امش یه غذا خوشمزه درست کنم شعله گازو کم
کردمو رفتم حموم
بعد از اینﮑه درومدم یه لباس راحت وشــیدم رفتم یﮑم ﻗر بدم تا زمان بگذره
تقریبا ساعت شیش بود که رفتم اتاﻗم حا ضر شم لباس تنگ ﻗرمزمو که تا زانو
بود ب*غ*الش ﭼاک داشت وشیدم
یه رژ ﻗرمز زدمو با یه آرایش ﭼ شم ارای شم تﮑمیچ شد رفتم رو مبچ ن ش ستم تا
امیرسام اومد رفتم کیفو از دستش گرفتم امیرسام یه نگاه بهم انداخت
امیرسام  :خبریه؟
_اوومم شاید
امیرسام:یعنی ﭼی شاید؟!
_شاید خبری باشه...
امیرسام:مبال ﭼی؟؟
_فک کن
امیرسام کالفه بهم نگاه کرد که یه لحظه دلم سوخت که اذیتش نﮑنم
امیرسام:ای بابا از کجا بدونم ؟؟؟
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_خوب یﮑم راهنماییت میﮑنم  ،امروز ﭼندمه؟؟
امیرسام ۱۴:مهر
_خوب امروز ﭼه روزیه؟؟
امیرسام خبی نگام کرد
امیرسام ۱۴:مهر دیگه
دهه اینو من میخوام سر به سرش بزارم اون میپیپونم
_نه باباااا راس میگی
امیرسام:آاااره
یه ﭼشم غره بهش رفتم که
خندش گرفت و ساکت شد
به طرفه له هاا رفت
فک کنم رفت لباس عوض کنه
شونه ایی باال انداختمو رو مبچ نشستم و مشغول فک کردن شدم
اصال میدونه امروز ﭼه روزیه
اخه اون چ میدونه کی تولدمه
خوب حاال بگم بهش یا نگم اصال بزارم سر میز شام بهش بگم
تو فﮑر بودم که دیدم امیرسام اومدو دستمو کشیدو بردم شت باغ
تو شک بودم که یه ارﭼه طرفم گرفت و گفت :
امیرسام  :اینو بزن رو ﭼشت
_واس ﭼییی؟!!!
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امیرسام  :به حرفم گوش کن عههه
در حالی که یه نیمم عالمت ســوال و یه نیمه دیگه عالمت تعج شــده بود
ارﭼرو دوره ﭼشام بستم
دستمو گرفت و به طرفی هدایتم کرد
_اووو نرسیدیم ؟؟! ﭼقدر دورم میدی
امیرسام  :حرف نباشه
دیگه داشت حرصم در میومدا بزنم شتﮑش کنمااا عههه
ارﭼرو از رو ﭼشام ورداشت
امیرسام  :خوب میتونی اروم ﭼشاتو باز کنی

تا اومدم ﭼشامو باز کنم
احساس کردم یه ﭼیزی داره روی سرم ریخته میشه
کامچ که ﭼشـام باز کردمو موﻗعیتمو درک کردم دهنم از تعج و شـوق و ذوق
باز مونده بود
کلیییی گچ رنگارنگ خوشگچ از باال ریخت رو سرم
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همون گالیی که منن عاشقشونمم..
همون موﻗو ﭼلیک صدای عﮑس گرفتن شنیدم
برگشتم دیدم امیرسام با یه لبخند ملیح داره ازم عﮑس میگیره
بدونه معﻄلی ریدم ب*غ*لش
امیرسام:تولدت مبارک دریای من
_تو از کجا میدونستی؟!!
امیرسام:از تو شناسنامت.
با تشﮑر و عشق تمام زل زدم تو ﭼشماش
دور ورمو نگاه کردم که دیدم همه جا با گالی خوشگلو زیبا تزئیین شده
روی یه جا خیلی کار شده بود ولی از این جا معلوم نبود که ﭼیه
رفتم جلو
دیگه نزدیک بود از ذوق س بیوفتم
با گالی رز ﻗرمز یه ﻗل درست شده بود و اسمه منو امیرسام توش نوشته بود
امیرسام دوال شدو یه گچ از وسط اون ﻗل برداشت و گرفت سمتم
گلوش گرفتم و بوش کردم که حس کردم یه ﭼیزی داخلشه
یه ﭼیزی الی گلبرگا برق میزد
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ورش داشتم و از تعج و خوشحالی یه جیغ خفیف کشیدم..
امیرسام اومد نزدیﮑمو
حلقه رو ازم گرفتو جلوم زانو زد .....
دو دستی جلوی دهنمو گرفتمو با ﭼشمای اشﮑی ناشی از خوشحالی زل زدم
تو ﭼشماش
امیرسام:حاضری توی تمامه عمرم کنارم باشی؟؟عشقم باشی ؟؟ هدفم برای
زندگی باشی ؟؟ دلیچ نفس کشیدنم باشیی ؟؟ دنیام باشی؟
دیگه هق هقم گرفته بود از خوشحالی
با ناباوری و ذوق بهش نگاه میﮑردم...
این سررر یعنیی همون سریه که من روز اول دیدم
مغرور..و سردد..ولی نه
این سر مغرور و سرد
عشقم شده ....
عشقشممم
دنیاشم ....دنیامه ...
مگه میشهه ﻗبول نﮑنممم ..
اگه عشقمو ﻗبول نﮑنم س کی رو ﻗبول کنم ؟
ببین حالـم ﭼقد خوبه ﭼه عالیـه
لبخند تو باعبه این خوشحالیــه
با تو ر از دلخوشیـــم خوب معلومــه
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لحظـــه لحظــه بودنــه تو آرزومــه
وﻗتی هستی عشقـو مـستی همـه ﭼی هسـت
ﭼی شد مهـرت اینﻄـوری به دلم نشســت
ســﮑوت کرده بودو با ناراحتی و اســترس به اشــﮑام نگاه میﮑرد ..میترســید ..
فهمیدم از تو ﭼشاش خوندم ...میترسید منو از دست بده ..
_ خوب معلومه  ،معلومه این بزرگترین آرزومه که تا اخره عمرم ی شت با شم..
.
خوب معلومـــه که تمومه دنیام تویی
اونی که از این زندگـــی میخـــوام تویی
خوب معلومـــه عشقه منـــی همه کسم
ارزومـــه یه روزی به تو برســمـــ
اومد ب*غ*لم کرد و ﭼند دور تو هوا تابم داد...
گذاشتم زمینو زل زد تو ﭼشمام
تیﮑه ای از موهامو فرستاد شت گوشمو صورتشو به صورتم نزدیک کرد
خوب معلومـــه هیشــﮑی جاتــو نمیگیــره
وﻗتی هســتی غمــه دنــیا یادم میـــره
هر ﭼــی بــگی هر ﭼی بخــوای همــون میشــم
سخــتم باشــه کنــارت آســون میشـهـ
ل*ب*ا*شو رو ل*ب*ا*م گذاشت و نرم و اروم ب*و*سید
خودشو ازم جدا کرد

wWw.Roman4u.iR

258

امیرسام:دوست دارم دریا
_منم دوست دارم
منو ســفت تو ب*غ*لش فشــار داد ســرشــو تو موهام فرو کردو یه نفســه عمیق
کشید
خ معلومـــه که تمومــه دنیام تویــی
اونــی کــه از این زنــدگــی میخــوام تویــی
خوب مــعلومــه عشــقه منی همه کســم
آرزومــه یــه روزی به تو برســم
ﭼشای امیرسام خمار شده بود منم که اصن توی حال و هوای دیگه ای بودم
سرشو اورد ایین و یه گاز ریز از گلوم گرفت که یه اخ گفتم
همون کافی بود تا جری تر بشه
ولی االن وﻗتش نبود
هر ﭼند دل کندن برای منم سخت بود
_امیر من گشنمه بریم شام بخوریم؟؟
امیرسام  :وووف باشه بریم
رفتیم سمت میز شام
به طور زیبایی میز تزئین شده بود
دو تا شمو بلند ایه دار این ور اون ور میز بود
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روی رو میزیه سفید به طور ﻗشنگی گلبرگای گچ رز ﭼیده شده بود
امیرسام اومدو صندلیو برام کشید عق تا بشینم
خودشم رفت روی صندلی روبه روم نشست
زل زده بود تو ﭼشامو هیپی نمیگفت
واﻗعا فﮑر نمیﮑردم همپین سو رایز ﻗشنگی برام درست کنه
_کی وﻗت کردی این همه تدارکو ببینی؟!
همونﻄور که به ﭼشمام زل زده بود گف
امیرسام:وﻗتی شما خوابه هفت ادشاهو میدیدی
به تیﮑش توجه نﮑردمو سوال بعدیو رسیدم
_تنهایی این همه کارو کردی؟؟
امیرسام  :نه ولی ایدش با خودم بود
_ س کی این کارارو کرده ؟!
یه نگاه عاﻗچ اندرسفیهانه بهم کردو گفت :
امیرسام  :دیزاینر
یه اها زیر ل گفتمو ترجیح دادم ساکت باشم تا هی سوتی ندم
امیرسام دره یه ظرف استیلو برداشت و برای هردومون غذا کشید
در طول غذا خوردن حس میﮑردم که همش داره به من نگاه میﮑنه
سرمو بلند کردمو با نگام غافلگیرش کردم
_ﭼرا غذاتو نمیخورم
امیرسام  :زیاد میچ ندارم
زیر ل گفتم :
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_پ حداﻗچ بزار من بخورم
اخه ســر جون اینجوری که تو نگاه میﮑنی ادم یه لقمه هم از گلوش ایین
نمیره
با خنده گفت :
+ﭼیزی گفتی؟؟
اخههه ﭼرا این انقدر شنواییش خوبه؟؟؟!!!
_نه نه هیپی
انگار که اشتهاش باز شده بازم واسه خودش غذا کشیدو مشغول شد
غذام تموم شــده بود و داشــتم دور دهنمو اک میﮑردم که با صــدایی غافلگیر
شدم
برگشتم دیدم که یه خانوم از سمت ساختمون اومدو به طور حرفه ای شروع به
ویالون زدن کرد
برگشتم و به امیرسام که داشت با لبخند نگام میﮑرد  ،نگاه کردم
_وایی امیییر
بلند شدو اومد طرفم
دستشو جلوم دراز کردو با ﭼشماش اشاره کرد که بلند بشم
رفتیم وسط باغ
امیرسام دور کمرمو گرفتو منم دستامو دور گردنش حلقه کردم
خیلی هماهنگ داشتیم با اهنگ میر*ق*صیدیم
سرمو گذاشتم روی سینشو عﻄرشو وارده ریه هام کردم
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دستامو رو صورت امیرسام گذاشتم
_امیر
امیرسام  :جانم
_بریم بشینیم
امیرسام  :بریم
رفتیم روی تابی که تو حیاط بود نشستیم
سرمو گذاشتم رو سینه امیرسام
تاب آروم تﮑون میخورد
امیرسام تو فﮑر بود
_به ﭼی فﮑر میﮑنی امیرسام
امیرسام  :به ماه
_به ماه!!!
امیرسام:آره
_ﭼرا حاال ماه
+ﭼون من مبله ماه تنها و ســرد بودم ولی با اومدن تو به زندگیم از همون روز
اولی که دیدمت کم کم متوجه گرمای خورشیدم شدم
از ذوق لبخند زدمو بیشتر تو ب*غ*ل امیرسام فرو رفتم
یعنی خدا امیرســامو برام فرســتاده تا همه ســختی هایی که تو زندگی کشــیدم
جبران شه
امیرسام:دریا کی ازدواج کنیم
_ها؟؟؟
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امیرسام:ازدواج
_زوده حاال
امیرســام:از فردا بریم برای خرید وســایچ خونه...که حداکبر تا ۱ماه دیگه تو
لباس عروس ببینمت
_به نظره من یﮑم زوده
امیرسام:هیپم زود نیست
_ﭼمیدونم ببینیم ﭼی میشه
سرمو اوردم باال و دا شتم به ا سمون نگاه میﮑردم که باز صدای ویالون خش
شد
ولی این دفعه با ریتم happy birthday

سرمو اوردم ایین که دیدم یه خانومی داره یه کیﮑیو روی میز میاره اینور
دیگه از خوشحالی رو ا بند نبودم
طرح کیک به شﮑچ ماه و خورشید بود
و خیلی خوشگچ و منظم  2۳تا شمو روش ﭼیده شده بود
با امیرسام همزمان از جامون بلند شدیم و رفتیم سمت میز کیک
به غیر از منو امیرسام  ۳نفر دیگه هم بودن
ویالونیست  ،گارسون و عﮑاس
البته همشون خانوم بودن
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بعد از عﮑس گرفتن با کیک و بریدنش با ژســتایی که عﮑاســه داد درمون در
اومد
ولی عﮑسای خوبی از اب در اومدن
بازم نشستیم رو تا و داشتیم کیک میخوردیم
یه خمیازه بلند کشیدم که از ﭼشم امیرسامم دور نموند
امیرسام  :خوابت میاد
_یﮑم
امیرسام  :خوب برو بخواب
_اخه دلم نمیاد انقدر زود بخوابم
امیرسام  :زود نیست که
بعدم ساعتشو بهم نشون داد که دود از کلم رید
ساعت  ۴نصف ش بود
واﻗعا هر وﻗتی یش امیرسامم اصال متوجه گذر زمان نمیشم
_اوووه ﭼه ﻗدر زود گذشت اصال متوجه نشدم
امیرسام:اره منم  ،برو بخواب ﭼشات داره میره واس خواب
_باش س ش بخیر
امیرسام:خوب بخوابی
سریو لپشو ب*و*س کردمو تندی رفتم تو ساختمون
همون طور که لباسمو با یه لباسه راحت عوض میﮑردم به امشبم فﮑر میﮑرد
واﻗعا فﮑر نمیﮑردم امیرســام همپین ســو رایزی به این ﻗشــنگی درســت کرده
باشه
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خدایا شﮑرت که همپین عشقیو بهم دادی
یعنی میشه دیگه تا اخر عمرم در کنار امیرسام خوشبخت بمونم؟؟
رو تخت دراز کشیدمو ﭼون که خیلی خسته بودم سریو خوابم برد
صبح با صدای االرم مرغ خروسیه گوشیم بیدار شدممم
دههه یادم رفت اینو تنظیم کنم که هر روز زنگ نزنه
با ﭼشمای بسته داشتم دنبالش میگشتم که خفش کنم ولی المص نبود
دیگه مجبور شدم ﭼشمامو باز کنم  ،گوشیو یدا کردمو زنگشو بستم
وووف ولی ﭼه فایده خواب از سرم رید
ساعتو نگاه کردم که دیدم ساعت ۱۱
ﻗربونه خودم برم که وا سه لنگه ظهر االرمه گو شیمو تنظیم کردم  ،واﻗعاا خ سته
نباشم
اشدم رفتم دستشویی و بعد از انجام کارای مربوطه رفتم ایین تا یه ﭼی بریزم
تو شﮑمم
طبق عادتم رو ا ن آشــپزخونه نشــســته بودمو درحالی که اهامو تاب میدادمو
مبال صبحانمو میخوردم گفتم یﮑم لوس بازی در بیارم
به امیر زنگ بزنم  ،ﭼی بگم مبال آها
آه عشقم دلتنگتم
بعد امیرسامم بگه منم دل تنگتم عشقم
از تصورش نیشم تا بناگوش باز شد
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تلفنو برداشتمو شمارشو گرفتم
_الو
امیرسام:بله
با کلی احساس گفتم
_امیییییر
من کی انقد لوس شدم باید یﮑم خودمو درست کنم
امیرسام :هوم ؟
_کی میای
امیرسام:میام حاال فعال کار دارم خدافظ
بووووق
مات و مبهوت به تلفن زل زده بودمو شیفته حرف زدنش بودم |:
واﻗعا اون سره دیش امیرسام بود شک دارم
این سره تعادل نداره
حوصلم حسابی تو خونه سر رفته بود
رفتم حاضر شم تا برم خودمو یه کالسی ﭼیزی ثبت نام کنم
یه تیو مشﮑی زدم با یه رژ صورتی موهامم کج ریختم تو صورتم بعد از اینﮑه
آل استارامو وشیدم از ویال زدم بیرون
آژانس گرفتمو بهش آدرس باشگاه رو گفتم
آموزش انواع ر*ق*صارو انتخاب کردم
اومدم از باشگاه بیرون
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خیلی دلم میخواست کالس موسیقی هم برم ولی فعال وﻗت نمیشد شاید بعدا
هوا خیلی خوب بود ،
داشتم ﻗدم زنان میرفتم که یﮑی از سرای ول خیابون افتاد دنبالم
گوشیشو الﮑی گذاشت کنار گوشش
سره  :ننه عروستو یدا کردم
شدید خندم گرفته بود ولی بهش اخم کردم تا خود خونه کلی تیﮑه خوردم
من دیگه غلط کنم تنها میام بیرون اینﻄوری تیو بزنم
باغبون در ویالرو باز کرد
عههه امیرسام اومده که ماشینش تو حیاطه
وارد ویال شدم
آرمان  :دریا
برگشتم سمتش
_واییییی آرمان تو اینجا ﭼیﮑار میﮑنی
دوییدم برم ب*غ*لش کنم آرمانو خیلی دوس داشتم مبچ داداشم  ،کلی انرژی
مببت به آدم میداد
ﭼند ﻗدم مونده بود برسم که با کله رفتم تو یه ﭼیزه سفت
امیرسام اومده بود بین منو آرمان
ﻗیافمو کج و کوله کرده بودمو کلمو میمالیدم
امیرسام  :عه دریا ندیدمت حاال ﭼرا بدو بدو میﮑردی؟؟
َ
ای آدم جل من که میدونم از عمد اینﮑارو کردی
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_ازشوق  ،اومدم به آرمان خوش آمد بگم
آرمان:ﭼﻄوری دریا خانم
_خوبم مرسی تو خوبی آرمانی
وایییی خدا ﭼقدر با آرمان شلوغ کاری کنیم
امیرسام  :آرمان جان میتونی وسایلتو هرکدوم از اتاﻗای باال خواستی بزاری
_وای یعنی اینجا میمونی
آرمان:نه یه دو روز تا خونم حاضر شه  ،میخواستم برم هتچ امیرسام نذاشت
امیرسام رفت سمت اتاﻗش
امیرسام:دریا بیا اتاﻗمون بزار آرمان استراحت کنه خستس
_جاااان!!!اتاﻗمون!!!
برای اینﮑه زایو بازی در نیارم لبخند زدمو گفتم
_باشه
رفتم تو اتاق دیدم امیرسام دست به سینه طلبﮑار وایساده
_وا ﭼیه
امیرسام:اوال کجا بودی
_حوصلم سر رفته بود رفتم کالس ثبت نام کنم
امیرسام:خواستی بری بیرون از این به بعد حتما به من بگو
_ا...
نذاشت حرفمو بزنم
امیرسام:دوما بار آخریه میبینم شیرجه میزنی میخوایی آرمانو ب*غ*ل کنی
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سر به زیر گفتم :
_باش
جلویه امیرسام شیرجه زدم سمتم آرمان بپم حق داره ناراحت بشه
بدون هی حرف دیگه ای از اتاق اومدم بیرون و رفتم تا از آرمان ذیرایی کنم
یه شــربت خنک درســت کردم و تو  ۳تا لیوان ریختم و ﭼند برش از کیﮑی که
خته بودم گذاشتم توی یه ظرف
رفتم توی ذیرایی که دیدم آرمان و امیرسام لبا سا شونو عوض کردنو روی مبچ
نشستن
بعد از گذاشتن شربتا و کیک رفتم روی مبچ ب*غ*لیه امیرسام نشستم
روبه آرمان گفتم
_خوب چ خبر؟؟
ارمان  :هی گفتم یه ﭼند ماهی بیام ایران حالو هوا عوض کنم حوصــلم وکید
اونور
_اها خوب کردی
ارمان :شما چ خبر؟
امیرسام دستمو گرفت و گفت :
+منو دریا به زودی ﻗراره ازدواج کنیم
آرمان  :واایی چ عااالی خیلی خوشحال شدم  ،مبارک باشه
_مرسی
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امیرسامم از ابراز خوشحالی آرمان خوشحال شدو جو کمی تغییر کرد مشغول
حرف زدن شدن
رفتم توی آشپزخونه تا برای ناهار یه ﭼی ردیف کنم
ســرســری برای اینﮑه ناهار خوردنمون دیر تر نشــه یه خورشــت ﻗیمه و برنج
درست کردم
داشتم ساالد درست میﮑردم که امیرسام وارد اشپزخونه شد
امیرسام:به به ﭼه بوهایی میاد چ کردی
_کاری نﮑردم که
با کمک امیرسام سفررو ﭼیدیم و رفتیم سر میز نشستیم
داشتیم ناهار میخوردیم که آرمان گفت
امیرسام:خوب حاال عروسیتون کی هست؟؟
_معلو...
امیرسام رید وسط حرفمو گفت
امیرسام  :یه ماه دیگه
آرمان:اها  ،راستی من یه دوست دارم که یه تاالر مجلچ داره اگه دوست داشتین
یه روز بریم اونجا تاالرشو ببینین شاید خوشتون بیاد
امیرسام  :ﭼرا که نه  ،س باهاش هماهنگ کن یه روز بریم
آرمان:باش
منم که کال بید مجنونم اینجا یﮑی از من نظر نگیره یه وﻗت
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ناهارو که خوردیم بعد جمو کردن ســفره آرمان گفت که میره یﮑم اســتراحت
کنه
امیرسام  :دریا
_بله
امیرسام  :بیا بشین یشم
رفتم یشش نشستم
دستشو انداخت شتمو روی سرمو ب*و*سید
امیر سام  :بابت لحن صبحم معذرت میخوام اع صابم سره یه ﻗراردادی به هم
ریخته بود
سرمو تﮑون دادم و گفتم :
_اشﮑال نداره
_میرم یﮑم بخوابم خستم
امیرسام:باشه برو
اشدم رفتم تو اتاﻗم تا یﮑم بخوابم
وﻗتی اشدم هوا تاریک بود
بیا ابروم جلو آرمانم رفت حاال میگه این ﭼقدر خوش خوابه
لباسمو عوض کردم و یﮑم به ﻗیافم سروسامون دادمو رفتم بیرون
_سالم
آرمان:ساعت خوااب
_ببخشید یﮑم زیادی خوابیدم

دنیاتم و دنیامی

آرمان:ﭼرا معذرت خواهی میﮑنی بابا خودمم لنگه توام
لبخندی زدمو رفتم تا یﮑم میوه بشورم
میوه هارو توی ظرفی ﭼیدم و رفتم توی سالن
ظرفو گذاشتم روی میزو روی مبلی نشستم
مشغول میوه خوردن بودم که آرمان گفت
آرمان:حوصم وکید جمو کنین بریم یه ور
_من که ایه
امیرسام  :باش بریم
بعد از این که حاضر شدیم تصمیم گرفتیم بریم دربند
رفتیم سوار ماشین امیرسام شدیم آرمان جلو نشست و منم عق
امیرسام ماشین و روشن کردو از ویال زدیم بیرون
یه آهنگ مالیم تو ماشین خش شد
_عهههه من آهنگ آروم دوست ندارم
آرمان یه لبخند شیﻄانی زد
آرمان  :واسا فلش خودمو بزنم
امیرسام اخم ریزی کرد
امیرسام  :نمیخواد همین خوبه
_نوچ بزار آرمان
امیرسام ﭼیزی نگفت و با همون اخم رانندگی کرد
یه آهنگ خز اومد که اون لحظه خیلی باهاش حال کردم
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(آی جیگیلی جیگیلی جیگیلی اخ ماتو وا کن آی جیگیلی جیگیلی جیگیلی
ﭼشماتو وا کن)
َ َ
همونﻄور که همراه آهنگ ادا اطفار در میوردم به امیرسام زل زده بودم
امیرسام از آیینه ماشین بهم نگاه کردو اخماش جاشو به یه لبخند کوﭼیک داد
با لبخونی گفت
امیرسام  :دیوونه
نیشمو باز کردمو تا به دربند برسیم خچ بازیمو با آرمان ادامه دادم
تا برسیم دل درد گرفتم از بس تو راه از دست آرمان خندیدم
رفتیم رو یه تخت ﭼوبی نشستیم اون موﻗو آبگوشت خیلی حال میداد بخاطر
همین آبگوشت سفارش دادیم
مبال خوا ستم حرفه یی بازی در بیارم یازو م شت بزنم از و سط ن صف شه که
نمیدونم ﭼرا ریدو تلو افتاد تو آبگوشت امیرسام
برای اینﮑه زایو نشم نیشمو باز کردمو با حالت مظلومی گفتم
_من نبودم دستم بود
امیرسام بیپاره هم غذاشو عوض کرد
آرمانم غی زد زیر خنده
آرمان:خیلی خوب بود
_خیلی خوشت اومده تو آبگوشت توهم یاز رت کنم
آرمان:نه نه ﻗربون دستت
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بعد از اینﮑه غذا تموم شــد رو تخت لم دادیمو از هوای آزاد اســتفاده میﮑردیم
بعله
آرمان:میدونید االن ﭼی حال میده
_ﭼی
آرمان:ﻗلیون
آرمان:خونم آماده شده دیگه برم
_نه تروخدا نرووو
واییی کاش آرمان نره میخوام با امیرسام یه ﻗهر در ست ح سابی کنم اگه آرمان
نباشه حوصلم سر میره
_کاش نمیرفتی
آرمان:میام یشتون بابا  ،حاال اجازه میدین برم رنسس
ل برﭼیدم
_اصن برو راه باز جاده دراز
آرمان موهامو بهم ریخت و از له ها رفت ایین و از آرمان خدافظی کردیم
امیرسام:دریا ناراحتی
از اون موﻗو باهاش حرف نزده بودم
بدون اینﮑه جوابی بهش بدم رفتم اتاﻗم
دارم براش اون باشه که با من اونﻄوری حرف نزنه
رفتم اتاﻗمو تو جام دراز کشــیدم روز خوبی بود جدا از آخراش رفتن آرمان و
برخورد امیرسام
آرمان  :خونم آماده شده دیگه برم
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_نه نرووو
واییی کاش آرمان نره میخوام با امیرسام یه ﻗهر در ست ح سابی کنم اگه آرمان
نباشه حوصلم سر میره
_کاش نمیرفتی
آرمان:میام یشتون بابا ،حاال اجازه میدین برم رنسس
ل*ب*ا*مو ورﭼیدم
_اصن برو راه باز جاده دراز
آر مان مو هامو بهم ری خت و از له ها ر فت ایین منو امیرســـام از آر مان
خدافظی کردیم
امیرسام:دریا ناراحتی
از اون موﻗو باهاش حرف نزده بودم
بدون اینﮑه جوابی بهش بدم رفتم اتاﻗم
دارم برات تا تو باشی با من اینﻄوری حرف نزنی
م ادم نمیتونست بگه نﮑش
رفتم اتاﻗمو تو جام دراز کشیدم
در کچ روز خوبی بود جدا از آخراش رفتن آرمان و برخورد امیرسام
صبح که از خواب بلند شدم دیدم صدا تلق تولوق میاد
امیر سام که باید االن سرکار با شه از جام ا شدمو با همون ﻗیافه داغون و ﻗیافه
ژولی ولی رفتم ایین
دیدم امیرسام یشبند بسه و درحالی که گوجه خورد میﮑنه سوت میزنه

دنیاتم و دنیامی

امیرسام:عه دریا بیدار شدی ببین چ صبحونه یی برات درست کردم
با امیرسام ﻗهر کرده بودم ولی با شﮑم خودم که ﻗهر نﮑرده بودم
نشستم رو صندلی و شروع کردم مبچ ﻗحﻄی زده ها خوردن
امیرسام:خوب بود عزیزم
_مجبوری خوردم
گوشیمو نگاه کردم رادوین ی ام داده بود
رادوین:دریا امروز هستی بریم بیرون
اصال حوصلشو نداشتم گفتم
_ببخشید رادوین این ﭼند وﻗت سرم خیلی شلوغه
امیرسام با حالت مشﮑوکی گفت
امیرسام:با کی ﭼت میﮑنی
بی تفاوت گفتم
_دوستمه
گوشیمو گذاشتم بودم رو زنگ االرم تا زنگ خورد از جام اشدم
از آشپزخونه اومدم بیرون الﮑی آروم البته جوری که امیرسام بشنوه گفتم
_سالم عزیزم خوبی رادوین
سایه ایی افتاد فهمیدم امیرسام از آشپزخونه اومدش بیرون و شت سرمه
_آره امروز حتما بریم بیرون دلم برات تنگ شده
بعد ﭼند دﻗیقه با خودم حرف زدمو گوشیو ﻗﻄو کردم
لبخند زدم و برگشتم طرف امیرسام
امیرسام مبچ بپه تخسای حسود گفت
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امیرسام:چ عزیزم عزیزمم میﮑنی
اون لحظه دلم میخواست برم لپاشو بﮑنم
_به حرفای کسی گوش دادن اصال کار خوبی نیست
امیرســـام:در یا خو به بگم غلط کردم اونﻄوری با هات حرف زدم اون لحظه
کنترلمو از دست دادم
_مهم نیست برام
در حالی که میرفتم سمت له
_امش معلوم نیست کی برگردم با رادوین میرم بیرون
یهو بازوم کشیده شد
امیرسام ﻗرمز شده بود
امیرســام:دریا میدونی که من عصــبی میشــم رو مخم راه نرو ﭼرا میخوای با
رادوین بری بیرون
دلم براش سوخت
امیرسام :من که ازت عذرخواهی کردم دیگه دردت ﭼیه
رفتم نزدیﮑشو دستمو گذاشتم رو یقش ل*ب*ا*مو بردم کنار گوشش و زمزمه
وار گفتم
_از دستت زیاد ناراحت نشدم ولی این به او در که اوندفعه اون دختره بیریخت
و آوردی تو خونه تا تالفی کنی
امیرسام  :عج حاال ﭼرا با رادوین حرف زدی
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خندیدمو تو گوشش فوت کردم گوشیو آوردم باال ساعتو که رو زنگ بود نشون
دادم
_الﮑی بود
خواستم در برم که کمرمو گرفتو از ویال اومد بیرون رفت کنار استخر
امیرسام:مبچ اینﮑه خیلی دوست داری تنبیه شی بندازمت تو استخر
_عههه یه موﻗو نندازیا
یه دفعه اش در رفت یقشــو گرفتم ل*ب*ا*م رو ل*ب*ا*ش ﻗرار گرفتو رت
شدیم تو استخر
دست امیرسام دو کمرم حلقه شده بود
خودمو ک شیدم باال و نفس ک شیدم ﭼون خیلی یهویی بود تو اب نفس ک شیده
بودمو اب رفته بود تو حلقم
امیرسامم اومد باال و به لبه استخر تﮑیه داد
_خوب شد حاال موش اب کشیده شدیم
یه ﭼشمک زدو گفت
امیرسام:عی نداره برا تفریح خوبه
یهو دیدم دستمو کشیدیمو رفتیم کفه استخر
منو خوابوند تو کفه استخرو خودشو به یه میله تﮑیه داد و صورتشو اورد طرفم و
ر حرارت شروع کرد ب*و*سیدنم
دیگه حسابی نفس کم اورده بودم
یه ضربه به سینه امیرسام زدم که به خودش اومدو ولم کرد
وﻗتی رسیدیم باال هر دومون تند تند نفس میﮑشیدیم
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_وویی یخ زدم مریض بشم من میدونم با ت..
حرفمو کامچ نزده بودم که یه عﻄسه کردم که باعبه خنده امیرسام شد
از حرصم دستمو مشت کردمو کوبیدم تو آب
تا وضعم از این وخیم تر نشده خودمو کشیدم باال و از استخر اومدم بیرون
همونﻄور که داشــتم میرفتم ســمت ســاختمون با خودم حرف میزدم و عﻄســه
میﮑردم
_ای ایشـــاال ســرما بخوری دو روز رو تخت بیوفتی  ،ای ایشـــاال خدا ازت
نگذرهههه
امیرسام  :شنیدماااا
برگشتم دیدم بعله اﻗا شته شته سرم هستن
_خوب که ﭼی گفتم بشنوی
و رفتم تو ساختمون
بعد از یه دوش اب گرم نیم ساعتی اومدم تو اتاﻗمو حولمو با یه د ست گرمﮑن
عوض کردمو رفتم ایین
رفتم ایین که دیدم امیرسام ای ل تابشه
_ﭼیﮑارا میﮑنی ؟؟
امیرسام:عه تو کی اومدی؟؟
_همین االان
امیرسام:اها یه سری از کارای شرکتو دارم ﭼک میﮑنم  ،حموم بودی؟
_اره
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امیرسام:عافیت باشه
_مرسی
رفتم توی اشپزخونه و شروع به درست کردن ناهار کردم
یه لو و ماهی با کوکو سبزی درست کردم و با مهارت کامچ میزو ﭼیدم
_امیییر بیا ناهاار
امیرسام:اومدم
مستقیم اومد نشست روی صندلی
خواست غذا بﮑشه که زدم روی دستش
امیرسام:ﭼیههه؟!!
_اول باید دستاتو بشوری همین االن داشتی با اون ماسماسک کار میﮑردی
امیرسام:بیخیال بابا
_عههه بدو بشور
ﻗیافشو م بپه ها کرد که یه لحظه دلم براش سوخت
وﻗتی دید حریفم نمیشه اشد رفت تا دستاشو بشوره
یه لبخند یروزمندانه زدم و از خودم ذیرایی کردم
امیرسام دستاشو شست و اومد سمت میز نشستو تقریبا حمله کرد به غذا
بعد از این که غذاشو خورد مبه بز کلشو انداخت و رفت سمت اتاﻗش
_دستم درد نﮑنه
امیرسام:نوش جونم
عج

روییه ها

بعد از اینﮑه میزو جمو کردم رفتم اتاﻗم
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حس هیپی نبود با حوله رو تخت غش کردم
وﻗتی که بلند شــدم تمام بدنم درد میﮑرد بیحال رفتم آشــپزخونه یه لیوان اب
خوردم صدام در نمیومد
همه جا تاریک بود یه نگا به ساعت کردم که دیدم ساعت  ۱2شبه وووف ﭼه
ﻗدر خوابیدم بیحال برگشتم و مجبوری بازم خوابیدم
صبح که بلند شدم رفتم توی ا شپزخونه دنبال ﻗرص سرماخوردگی میگ شتم
ولی هرﭼی گشــتم ﻗرص یدا نﮑردم به زور خودمو کشــوندم تو اتاﻗو لباســامو
عوض کردم
نزدیﮑای داروخونه بودم که گوشیم زنگ خورد با صدای گرفته ای گفتم
_بله
رادوین:دریا خوبی
_آره
رادوین  :کجایی
با صدای بی حال تری گفتم
_نزدیﮑه ()...
با صدای نگرانی گفت
رادوین  :واسا بیام دنبالت
اصال حال حرف زدن نداشتم فقط گفتم
_باشه
داشتم میرفتم تو داروخونه که دیدم رادوین اونور خیابونه و داره بوق میزنه
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کشون کشون رفتم سمت اونور خیابون
رادوین از ماشین اومد ایینو اومد سمتم
رادوین  :دریا مﻄمئنی خوبی رنگ به رو نداری دیگه نتونســتم تحمچ کنمو
ﭼشام بسته شد فقط لحظه آخر فهمیدم که دستایی دور کمرم حلقه شد
با صدای رستار که میگف
رستار  :آﻗا االنا بهوش میاد زیاد نگران نباشید
آروم لک زدم و ﭼشامو باز کردم با صدای گرفته
یی گفتم
_من کجام؟؟
رادوین  :ت و لرز کردی و غش کردی اوردمت بیمارستان فشارت روی  ۶بود
 ،باالخره به هوش اومدی
_مگه ﭼند ساعت بیهوش بودم
رادوین  :حدوده  2،۳ساعت
وااای حتما امیرسام نگران شده
خواستم سرمو از دستم بﮑشم که رادوین نذاشت
رادوین 10 :دﻗیقه صبر کن االن تموم میشه
با استرس َسرمو تﮑون دادم
تا ُسرم تموم شد رستارو صدا کردم

رادوین ول بیمارستانو حساب کردو از بیمارستان زدیم بیرون
خواستم برم سمته تاکسیا که رادوین گفت :
رادوین  :بیا خودم میرسونمت
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_نه با تاک...
رادوین  :عههه گفتم بیاا
ناﭼار رفتم سمت ماشینشو بی حال دره ماشینو باز کردم
در طول راه سﮑوت کرده بودیمو ﭼشامو رو هم گذاشته بودم
رادوین  :رسیدیم
_ممنونم بابت همه ﭼیز
رادوین  :خواهش میﮑنم کاری نﮑردم خوب استراحت کن
سرمو تﮑون دادمو بعد از خداحافظی یاده شدم
رفتم سمت دره حیاط خواستم زنگو بزنم که در باز شد و ﭼهره برزخی امیرسام
توی در نمایان شد
همون موﻗو رادوین از ب*غ*لمون رد شـــدو یه بوق زد که امیرســـام دیدش و
ﭼهرش حسابی تو هم رفت
دستمو کشید داخلو برد توی خونه
منم بی حال مبچ جوجه اردکا که دنباله مامانشون میرن  ،دنبالش رفتم
نشــوندم رو مبلو روی ارکتای خونه شــروع به ﻗدم رو کردن رفت و ســعی کرد
خودشو اروم کنه
با صدای تقریبا بلندی گفت
امیر سام:تا االن کجا بودی هاااا؟؟ اونم با این مرتیﮑه  ،ﭼیه خفه شدی دارم با
تو حرف میزنم
بی حال روی مبچ دراز کشیدم دستمو گذاشتم رو ﭼشام
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نمیدونم تو بیمارســتان ﭼه کوفتی بهم زده بودن که بدنمو ضــعیف کرده بودو
شدید خوابم میومد
امیرسام با ﻗدمای محﮑم اومد سمتمو سعی کرد دستمو از روی ﭼشام برداره
با صدایی که به زور از ته گلوم در میومد گفتم
_امیر
با صدای کمی نگرانی گفت
امیرسام:ﭼت شده  ،ﭼرا صدات اینﻄوریه
با صدایی که بخاطر بی حالی کلماتو میﮑشیدم گفتم:
_صــبح بلند شــدم دیدم حالم بده رفتم ﻗرص بخرم که تحمچ نیاوردمو وســط
خ یابون غش کردم که رادوینم دســتش درد نﮑ نه اون جا بودو منو رســو ند
بیمارستان
دیگه عصبانیتش خوابید
امیرسام:االن خوبی؟؟
_خوبم ولی شدید خوابم میاد
امیرسام  :خو برو باال رو تختت بخواب
_بیخی حال ندارم همینجا میخوابم
داشت خوابم میبرد که حس کردم رو هوا معلقم
بوی عﻄر اشنایی به مشامم خورد که فهمیدم امیرسام ب*غ*لم کرده
ناخوداگاه خودمو ﭼسبوندم بهشو عﻄرشو وارد ریه هام کردم
رسیدیم به اتاﻗو منو گذاشت رو تخت
تورو کشید رومو یه ب*و*سه به یشونیم زد که یه لبخند اومد رو ل*ب*م
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در گوشم اروم زمزمه کرد
امیرسام  :ببخشید  ،من باع شدم مریض بشی
و از اتاق رفت بیرون
تورو کشیدم رو صورتمو به خوابم رسیدم
وﻗتی اشدم هوا گرگ و میش بود
رفتم ایین که دیدم کسی خونه نیست
به سمت اشپزخونه رفتم تا یه لیوان اب بخورم
در حال اب خوردن بودم که صدای ﭼلیک کلیدو توی در شنیدم
رفتم دمه در که دیدم امیرسام با دست ر از حاصله خرید وارده خونه شد
_اینا ﭼین یخپال که ره
امیرسام :یه سری ﭼیزه مقوی گرفتم بخوری تقویت بشی
_الزم نبود االن دیگه حالم بهتر شده
امیرسام:به هر حال وظیفه خوردن همه اینا باتوئه
اومدم شﮑایت کنم که گفت :
امیرسام:حرفم نباشه
امیرسام رفت توی اشپزخونه تا خریدارو بزاره منم رفتم روی مبچ نشستمو تیویو
روشن کردم
دا شتم یه فیلم تخیلی می دیدم که امیرسام اومد لوم ن ش ست و لیوان ر از اب
رتغالیو به سمتم داد
نگاش کردم و با لبخند ازش تشﮑر کردم
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_یه ﭼی بگممم
امیرسام:بگو
_حوصلم سر رفتههه
امیرسام:دریا خوبه یه روز نمیشه از بیمارستان برگشتیا
_اوووه حاال یه سرما خوردگی ساده بودا همپین میگی انگار سرطان  ...آخ
امیرسام همپین کوبوند تو هلوما
با مظلومیت گفتم
_ﭼراااا میزنی
امیرسام:آخرین بارت باشه
با تعج گفتم
_ﭼی

امیرسام:این حرفارو میزنی  ،یه سرما خوردی بسته ُمردمو زنده شدم
یهو نتونســتم ذوﻗمو کنترل کنم وﻗتی امیرســام اینﻄوری گفت دســتمو کردم تو

موهاشو  ،موهاشو بهم ریختم
_گوگولی
امیرسام یه خنده خوشگچ کرد
امیرسام :کوﭼولو
_حاال از بح خارج نشیم من حوصلم سر رفته
امیرسام:بزن عمو ورنگ نگاه کن
از دستش حرصم گرفت
_ای بابااااا
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امیر سام  :با شه حاال حرص نخور میخوای بریم خرید عرو سی دیگه کم کم
باید عروسی بگیریم
_باشه پ من میرم حاضر شم
بعد از وشیدن لباسام از له ها سرخوردمو رفتم ایین
امیرسام  :فک کنم میخوام بپه بگیرم به جای زن
_میتونی نگیری مجبور که نیستی
امیرسام:هعی ﭼیﮑار کنم عاشق یه بپم دیگه
بعد اومد سمتو دستشو دور کمرم ﻗفچ کرد
باهم از ویال اومدیم بیرونو رفتیم سمت ماشین
جلو یه مرکز خرید نگه داشت
داشتیم آیینه شمدون نگاه میﮑردیم که یه آینه شمدون خوشگچ ﭼشمو گرف
بعد کلی خرید که خسته شدم ولی خیلییی حال داد رفتیم تا یه ﭼی بخوریم
امیرسام:دریا
_هوم
امیرسام:دوس داری اولین بپمون سر باشه یا دختر
_مگه ﻗراره ﭼندتا بپه داشته باشیم
امیرسام:دو تا
_برو باباااااا به فﮑر خودت نیستی به فﮑر من باش
امیرسام:به فﮑر خودم هستم میگم دیگه
تازه فهمیدم منظورمو یپی دیگه برداشت کرده
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جیغم رفت هوا
_خیلییییییی روویییی
تو رســتوران بودیم و داشــتیم شـــام میخوردیم که با جیغ من همه برگشــتن
سمتمون
امیرسام:دریا گوشم درد گرفت
_اشﮑال نداره  ،اشو بریم آبرومون رفت
از رستوران اومدیم بیرون
امیرسام:حاال رضایت میدی بریم خونه
_نه بریم با ماشین یﮑم دور بزنیم
امیرسام:باشه
_نشنیدم
امیرسام:باشه دیگه
_از این به بعد ﭼیزی جز ﭼشم ازت نشنوم
دﻗیقا روزای اول که رفتم ویال امیرســام این حرفارو بهم گفته بودیم ولی امروز
جاهامون عوض شده بود
امیرسام  :ﭼشم
بد از یﮑم دور دور که خیلی حال داد رفتیم خونه
وﻗتی رسیدیم رفتم سمت اتاﻗم
_ش بخیر
امیرسام:کجا
_برم اتاﻗم بخوابم دیگه نصفه شبی
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امیرسام  :مبال زنمیا بیا تو اتاق ببینم
_زنه ﭼی کشک ﭼی مگه الﮑیه
امیرسام:دریا
_بروو داش من تو اتاق خودم میخوابم تا عروسی کنیم
تا امیرسام خواست ﭼیزی بگه ریدم تو اتاﻗم
از شت در گفتم
_خوب بخوابی خواب منو ببینی
امیرسام:ای وروجک
بعد از این که لباسمو رتاپ کردم رفتم
تو تختو آخرین روزای مجردیمو رو تختم حال کردم ﻗرار بود فردا با امیرســـام
بریم لباس عروس بگیریم
انقد به لباس عروسم فﮑر کردم تا خوابم برد
صبح که از خواب بیدار شدم میدونستم امیرسام امروز خونست و سرکار نرفته
تا باهم بریم لباس عروسو بخریم
خیلی حالم بهتر شده بودو آثار زیادی از سرما خوردگیم نمونده بود
از جام ا شدم برم یه صبحامه م شت برا امیرسام درست کنم یه شلوارک کوتاه
لی با یه تاپ سفید وشیدم
صورتمو شستم و رفتم تو آشپزخونه
داشتم مربارو مریختم که دستی دور کمرم حلقه شد
امیرسام گونمو ب*و*سید ﻗیافه خوابالودش خیلی بامزه بود
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امیرسام  :ایول از این به بعد که از خواب ا می شم میبینم یه ری خوشگچ برام
صبحانه درست میﮑنه
_دلتو صابون نزن سرم دیگه از این خبرا نیست
امیرسام بیپاره ﭼیزی نگف
صبحانرو خوردیم داشتم سفررو جمو میﮑردیم
_بریم خرید
امیرسام:االن
_آره دیگه پ کی
امیرسام:باشه س برو حاضر شو
لباسمو که وشیدم یهو دلم هوای اون دوستای بی معرفتمو کرد
گوشیمو ور داشتمو شماره نیلورو گرفتم
+الو
_ببخشید با یه دوسته بی معرفته کله خر کار داشتم
+عهه دریا توئی
_نه روحمه
+سالمم خوبی ؟؟ چ خبر؟؟
_خبرا که دست شماس معلوم نیست کدوم گورین
+خوب حاال ببخشید به خدا سرم شلوغ بود
یﮑم حرفیدیم حالو احوال اینا کردیم که ﻗضیه اصلی یادم اومد
_راستیییی مژدگونی بده
+ﭼی شدهههه
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_دارم مزدوج میشم
+درووووغ  ،کدوم بدبختی داره از ترشیدگی درت میاره
_درست حرف بزن دیالغ خلیم دلش بخواد
+اووو حاال انگار ﭼه تحفه ایم هستی
_خفه باو
+خوب حاال جدی کی هس؟
_اﻗای امیرسامه تهرانی صاح کارم
ﭼند ثانیه سﮑوت شد بعد صدای جیغ جیغوی نیلوفر بلند شد :
+ای خرررر شان سه نفهمممم  ،حاال بگو بینم دو سش داری ؟؟؟ دو ست داره
؟؟؟
اصن بیشعوره خر انقدر دور شدیم از هم که این ﭼیزارو نمیگی بهم ؟؟؟
_اوووی یه نفس بگیییر حاالاا  ،بعله دوســش دارم و دوســم داره و اینﮑه همه
ﭼی یهویی شد نتونستم بهت خبر بدم
+اوووه چ رمانتیک  ،اﻗاااا من لباس ندارم برا عروسی چ غلﻄی بﮑنم ؟؟
_گونی بپوش بیا
+فﮑر خوب یه ولی شــرف مرفم میره  ،ا هااا راســتی کی میخوایی بری خر ید
مرید؟؟
_اتفاﻗا االن میخوایم با امیرسام بریم لباس عروس بگیریم
+با امیرساااام؟؟؟؟
_اره مگه ﭼیه
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+نفهم نشــنیدی میگن ﻗبله عروســی نباید دوماد لباس عروســیو تو تنه عروس
ببینه
_اووو بابا مهم نیس
+عههه حرف نباشه االن میام با هم میریم  ،خدافظ
و تلو گوشیو ﻗﻄو کرد
ای بابااا عج سرتقیه این دختر میخواد کارو زندگیشو ول کنه بیاد
بعد از نیلو یه زنگم به ساغر زدمو ماجرارو براش گفتم که خیلی خوشحال شدو
در اخر گفت
+خیلی دوســت داشــتم امروز همراهت باشــم ولی کلی کار ریخته ســرم و
صاح کارم خونه نیست تا ازش اجازه بگیرم
و اخرم با کلی تعارف تیﮑه راکنی کردن ﻗﻄو کردم
رفتم ایین که دیدم امیرسام حاضر و اماده نشسته رو مبچ
_بریم؟؟
ﻗضیرو به امیرسام گفتم که با لبخند سرشو تﮑون داد و گفت :
امیرسام :س ﻗراره حسابی سو رایز بشم
به روش لبخندی زدمو سرم و تﮑون دادم
امیرسام  :س منم به ارمان زنگ میزنم میگم بیاد تا بریم برای کارای دیگه
_اوکی
رو مبچ منتظر نشسته بودم که دیدم امیرسام ﭼیزی طرفم گرفت
_این ﭼیه؟؟
+کارت عابربانﮑه از این خرج کن
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_ممنون
داشتم با ناخونام ور میرفتم که زنگ اف افو زدن
رفتم در و باز کردم و منتظره نیلو شدم
مبچ همیشه ر انرژی و شاد بود
_سالم بر رفیق ﻗدیمی
نیلو  :سالم بر تازه عروس ﭼﻄور مﻄوری؟؟
_خوبم تو خوبی
نیلو  :خوبم مرسی
_بیا تو یه ﭼیزی بخور
نیلو  :نه بابا بریم که داره لنگ ظهر میشه زیاد وﻗتم ندارم
_نگفتم خودتو به زحمت ننداز
نیلو  :گمشو بابا
از امیرسام خداحافظی کردم و بعد نیلو دستمو کشید و از خونه زدیم بیرون
کله اساژای تهرانو زیر ا گذاشتیم ولی ﭼیزی که مده نظر من باشه نبود
با نا امیدی داشتم ویترین مزونارو دید میزدم که ﭼشمام برﻗی زد
_نیلو نیلو بیا اینجا
نیلو:ها ﭼیه؟؟
_اینو نیگا کن چ خوشگله
نیلو:وایی اره
و بعد رتم کرد توی مزون
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وﻗتی به صاح اونجا گفتم چ لباسیو میخوام تا بپوشم کلی از سلیقم تعریف
کردو گفت این مدل تﮑه و هی جایی مبلش نیست
منم که دنبال یه همپین ﭼیزی بودم نیشم تا بناگوش باز شد
وﻗتی لباسو وشیدم تو تنم خیلی خوشگچ تر بود
نیلو  :وااییی خدا ﭼه بهت میاد
و تلو افتاد ب*غ*لم
از ب*غ*لش اومدم بیرونو به روش لبخند زدم
_حله؟؟
نیلو:حله حلههههه
صـــاح مزون که خانوم خوش خلقیم بود اومد و بعد از دیدن لباس تو تنم
کفش برید و به گفته خودش یﮑم باید رو ســـایزش کار میﮑردن ﭼون کامله
کامچ اوکی نبود
بعد از رداخت یش رداخت و اینا از مزون زدیم بیرون و نیلو هم که دیگه
باید بر میگشت رفت خونه
یه هفته ای مبچ برق و باد گذشت و تو این یه هفته همه کارارو کرده بودیمو فردا
روزه موعود بود
حسابی هیجان داشتمو تو وست خودم نمیگنجیدم
برای مﮑان عرو سی همون تاالر دو ست ارمانو سند کردیم و ﻗرار شد بهترین
روزه زندگیم اونجا رﻗم بخوره
همه کارت عروسیارو هم خش کردیم
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خونرو هم کال متحول کردمو برای وســایچ جدید رنگای شــادی انتخاب کردم
که ترکیبشون خیلی خوب شد
لباس عروسمم گرفته بودمو به سواالی امیرسامم راج اینﮑه ﭼه شﮑلیه و اینا
هی جوابی ندادم
ساعت حدودای  ۶عصر بود
رفتم ایین برای شام یه ﭼیزی درست کردم و بعد از اومدنه امیرسام میزو ﭼیدم
_اوووف امیر من خیلی استرس دارم
امیرسام  :استرس برای ﭼی
_ﭼمیدونم بابا
امیرسام  :بعد از شام برو بخواب و به فردا که ﻗراره بهترین روزمون بشه فﮑر کن
و بعدشم خوب استراحت کن تا برای فردا جون داشته باشی
و ﭼشمﮑی زدو رفت
واا ینی ﭼی االن
میزو جمو کردم و رفتم تو اتاﻗمو یه دوش گرفتم
و باالخره با کلی استرسو هیجان باالخره خوابم برد
صبح ساعت  ۶اشدم
یه جوری بودم انگار یه حسه کالفگی داشتم
شـاید به خاطره این بود که منم دوسـت داشـتم توی روز عروسـیم درو مادرم
کنارم باشن
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فاتحه ای برا شون خوندم که دلم اروم شدو حس کردم دارن از راه دور تما شام
میﮑنن و بهم لبخند میزنن
ساعت  ۸وﻗت ارایشگاه داشتم و بعدش امیرسام با ارمان میومدن دنبالم
همین ﭼند وﻗت یش بود که فهمیدم ارمان اتلیه داره
بهمون گفت فیلم برداریو عﮑاســیه عروســیو خودش انجام میده و ما هم کلی
خوشحال شدیم
رفتم ایین که دیدم امیرسامم بیدار شده و داره میز صبحونرو میپینه
_صبح بخیر
امیرسام:صبح شما هم بخیر بیا بشین اینجا صبحونه بخور که کلی کار داریم
نشستیم باهم صبحونه خوردیم و بعدش با هم میزو جمو کردیم
ســاعت  ۷و نیم بود که مانتومو وشــیدم و لباس عروســو و کفش و تور و ...که
توی یک جعبه بود ورداشــتمو منتظر نیلو ســاغر شــدم که بیان تا با هم بریم
ارایشگاه
داشتم به امش که ﻗراره بهترین روزه زندگیم بشه فﮑر میﮑردم که صدای زنگ
اف اف به صدا درومد
رفتم سمت ایفون که ﭼهره ساغر و نیلورو نشون میداد
درو باز کردمو منتظرشون شدم
ﭼند ثانیه بعد نیلو و ساغر با صدای :
بادا بادا مبادک بادا ایشاال مبارک بادا...
وارد خونه شدن و باع شدن منو امیرسامو بخندونن
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بعد از کلی سالم و علیﮑو ماچ و ب*و*س از هم جدا شدیم و تصمیم بر رفتن
گرفتیم
امیرسام سوییپشو ور داشتو زدیم بیرون
وﻗتی ر سیدیم بعد از یاده شدن نیلو و ساغر امیر سام گفت  :ساعت  2میام
دنبالت
و سرش اورد جلو یشونیمو ب*و*سید
سرمو تﮑون دادمو از ماشین یاده شدم
بوﻗی زدو رفت که ماهم به سمت ارایشگاه رفتیم
بعد از سالم و علیک با آرایشگر منو رت کرد تو اتاﻗی گفت روی یک صندلی
بشینمو افتاد به جونم
ارایش و شینیون نیلو و ساغرم به عهده یه دختره جوون که د ستیار ارای شگر بود
افتاد
 ۱ساعتی بود که سیمین جون (آرای شگر) افتاده بود به جون صورتمو دا شت
اسالحم میﮑرد
واﻗعا حوصــلم وکیده بودو مونده بودم ﭼند ســاعت باﻗی موندرو ﭼه جوری
تحمچ کنم
ﭼیزی طول نﮑشید که دست از سره صورتم ور داشتو گفت روی صندلی دیگه
ای بشینم تا موهامو بیگودی بپیپه
بعد از  ۱ســاعت طاﻗت فرســایه دیگه که موهامو بیگودی یپیده بود گفت برم
زیره سشوار
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منم با بد عنقی رفتم زیرش نشستم
داشت خوابم میبرد که صدای گوشیم بلند شد
گوشیم که ب*غ*لم بودو ور داشتم
امیرسام بود
امیرسام:ﭼﻄوری؟؟
_عالی ولی داره خوابم میبره  ،تو ﭼﻄوری؟؟
طولی نﮑشید که جوابمو داد
امیرسام:منم خیلی خوبم
اس زدم
_کجایی؟؟
+تاالرم اومدم به یه سری از کارا برسم
_اها
+ساعت  ۱2،۱۳ناهار میارم براتون
_باش
سیمین جون :
+عزیزم سشوار کافیته میتوتی بلند شی
کلمو اوردم بیرونو سریو برای امیرسام نوشتم
_من دیگه باید برم فعال بای
گوشیمو گذاشتم رو میزو روی صندلی دیگه ای نشستم
سیمین جون :
+خوب عزیزم برای ارایشت ﭼیزه خاصی مده نظرته؟؟
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_یه ﭼیزه ساده ای باشه
+اوکی گلم
دیگه دا شتم زیر د ست آرای شگر جون میدادم که امیر سام غذارو آوردو ا صال
نذاشتن من از اتاق برم بیرون و غذامو اوردن تو اتاق
تا میومدم اون ﻗاشــق بی صــاحابو بزارم دهنم آرایشــگره میگف مواظ باش
آرایشت خراب نشه
واییی ولی می ارزه فﮑرشم ﻗشنگه امش رسما منو امیرسام برایه هم میشیم
بعد ﭼند ساعت که زیر دست آرایشگر بودم  ،آرایشم تﮑمیچ شد خواستم برم
جلو آینه خودمو ببینم که سیمین جون نذاشت
حتی نذاشت بپه ها هم بیان منو ببینن
فرستادم تا لباسمم بپوشم
سیمین جون  :وای معرکه شدی دختر
نیلو و ســاغر وﻗتی منو دیدن داشــتن شــیرجه میومدن طرفم که ســیمین جون
جلوشونو مبه بادیگاردا گرف که مبادا ارایشو موهام خراب بشن
نیلو  :از حلقوم امیرسام بزنه بیرون
_عههه نوش جونش
برگشتم دیدیم کچ آرایشگاه دارن بهمون میخندن
رفتم جلو آینه تا خودمو ببینم
دم سیمن جون گرم خداییی خیلی تغییر کرده بودم یه رژ صورتی خوش رنگم
به ل*ب*ا*م مالیده بود که احتمال میدادم  2۴ساعته باشه
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موهامم به صورت باز و ﻗشنگی درست کرده بودو تورمو به موهام وصچ کرده
بود و حســـابی توی اون لباس عروســی که باال تنش گیپور بودو با نگین دور
کمرش کار شده بود و یه وفه حسابی داشت  ،خوشگچ شده بودم
مشغول تجزیه تحلیچ خودم بودم که
همون لحظه صدای زنگ اومد
ساغر  :دوماد اومد
شنلمو با کمک نیلو ساغر وشیدمو تورمو انداختم رو صورتم
وﻗتی امیرسام وارده ارایشگاه شد همه کفشون برید
توی اون کت شلوار سرمه ای با یراهن سفید عالی شده بود
اومد جلو و تورو زد کنار
سرمو با دستش آورد باال
یه نگاه عمیق به تک تک اجزای صورتم کردو خم شدو یشونیمو ب*و*سید
که باع شد افراده توی ارایشگاه دست بزنن و سوت بﮑشن
دستمو دور بازوی امیرسام حلقه کردمو رفتیم سمت آسانسور
انگار توی رویا بودم
تا در آسانسور بسته شد امیرسام اومد سمتم
امیرسام  :شرمنده تا ش نمیتونم صبر کنم
و اومد سمتم
_امیر آرایشم خر..
و با ل*ب*ا*ش خفم کرد
بعد ﭼند ثانیه از هم جدا شدیم
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یه نگاه به خودم تو اینه اســانســور انداختم که دیدم طبق حدســیاتم رژه 2۴
ساعتسو اک نمیشه و این باع شد نفسه راحتی بﮑشم
وﻗتی از ارایشــگاه اومدیم بیرون ارمانو دیدم و باهاش ســالم و علیک کردیم و
گفت
آرمان:ﭼه خوشگچ شدی ابجی
_مرسی داداش ارمان
بعد کلی توصــیه ارمان که امیرســام تند نره تا بتونیم درســت فیلم بگیریم و اینا
امیرسام در ماشین و باز کرد و کمک کرد بشینم
آرمانم داشت ازمون فیلم میگرفت
رفتیم تاالر برای عﮑاسی
ﭼون شت تاالر یه باغ خیلی خوشگچ داشت تصمیم گرفتیم عﮑسامونو اونجا
بگیریم
وﻗتی رسیدیم از شت تاالر رفتیم تا کسی فعال مارو نبینه
ارمان وظیفه فیلم برداری بر عهده گرفت و د ستیار شم که یه خانوم بود اومد تا
عﮑسامونو بگیره
فک کنم امیرسام کلی با ژست هایی که دختره میگفت حال کرد
یه اتاﻗک کوﭼیک تو باغ بود که ارمان گفت بریم اونجا تا یه کلیو کوﭼیﮑو
فیلم برداری کنه
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اخره فیلم برداری کلیو بود که یﮑی از خدمتﮑارا اومد و گفت محمد (دوست
ارمان صاح تاالر ) کارش داره و اونم همین جوری دوربینو گذا شت رو میز
داخچ اتاﻗﮑو رفت
ما هم از شت باغ رفتیم اونور باغ که جشن اونور بود
وﻗتی وارد شدیم رو سرمون نقچ میریختن و کچ میﮑشیدن
دورو وریامو نگاه کردم که دیدم بیشتریارو نمیشناسم
با امیرسام رفتیم و رو صندلی که جایگاه عروس داماد بود نشستیم
نیم ساعتی از عروسی گذشته بود که امیرسام از جاش بلند شد
_کجا میری
امیرسام  :یه سو رایز دارم برات زود میام
لبخندی زدمو سرمو تﮑون دادم همون موﻗو ساغر و نیلو اومدن دستمو کشیدن
بردن وسط
بعد از کمی ر*ق*صیدن داشتم میرفتم جام بشینم که خدمت کار اومد سمتم
خدمتﮑار  :آﻗا گفتن بیاین تو اتاﻗک داخچ باغ منتظرتونن
از ذوق اینﮑه سو رایز امیرسام ﭼی میتونه باشه لبخندی زدمو رفتم سمت اتاق
***امیرسام***
داشتم میرفتم یش دریا که دیدم با ذوق داره میره شت باغ
تعج کردم و شت سرش رفتم
رفتش توی همون اتاﻗک داخچ باغ
یعنی ﭼیﮑار داره تو اتاق
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 ۵دﻗیق گذ شت دیدم خبری ن شد و از اتاق نیومد بیرون رفتم د ست گیره درو
کشیدم ایین
آروم درو باز کردم
و با ﭼیزی که دیدم راه تنفسم بسته شد
دنیا دور سرم ﭼرخید
اون دریای من بود  ،عشق من بود  ،ولی حاال داشت رادوینو می *و*سید
نه باور نمیﮑنم ﻗچ*ب*م نمیزد انگار صدام از ته گلوم بود
_دریا
رادوین که شتش به من بود و دریا روبروش بودو شت به دیوار برگ شتو نگام
کرد
صدای نعرم همراهه صدای لرزونم ناشی از بغض بلند شد
_دریااااا این بود جوابم
_لعنتی من بهت اعتماد داشتم  ،دوست داشتم
از صدای نعرم همه جم شده بودن دورم
دریا:امیر ب ...ب خد..
_اسم منو به زبونت نیار ه*ر*ز*ه عوضی
دریا زار میزد هه بازیگر خوبیه
با صدای لرزون که جون نداشت گفتم
_هه اشﮑات دیگه برای ﭼیه
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با هق هق گفت
دریا :هی ﭼیزی اون جوری که دیدی نیست بزار برات توضیح بد....
_گمشو از جلوی ﭼشمم همه ﭼیزو خودم دیدم
دریا در حالی که تموم آرای شش بخاطر گریه ریخته بود یه نگاه با غم و ناراحتی
بهم کردو دوید از اتاﻗک بیرون رفت
سرمو اوردم باال و با رادوین ﭼشم تو ﭼشم شدم
نتون ستم ع صبانیتم کنترل کنمو خودمو بهش ر سوندمو گرفتمش زیر م شت و
لگد
انقدر زدمش که دیگه هی نایی نداشت
آرمان و محمد به زور اومدن ازش جدام کردن
با ع صبانیت د ستمو از توی د سته ارمانو محمد ک شیدم بیرون و رفتم بیرون و
اصال به نگاه کنجﮑاو و متعج جمو توجه نﮑردم
ولی اخرش که ﭼی
غرورم یششون خورد شده بود
عروسیم بهم خورد
اره ه مه د یدن در یا ﭼجوری تو روز عروســیمون زد زیر حر فاشــو بهم
خ*ی*ا*ن*ت کرد
تمام مدت یه ﭼیزی تو گلوم بود که داشت کالفم میﮑرد
رفتم شت باغو روی سنگی نشستم
هه همین یﮑم یش بود روی این سنگ با هم داشتیم عﮑس میگرفتیم
**دریا**
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در حالی که از هق هق دیگه جونی تو تنم نبود رفتم توی اتاﻗی که وســـایلمون
اونجا بودو شنلمو کیفم که موﻗو رفتن به ارایشگاه همراهم بودو با سویی روی
میز که ماله ماشینه امیرسام بود ور داشتمو از باغ زدم بیرون
وﻗتی ﭼ شم به ما شینی که روش با گالی رز تزئین شده بود افتاد گریم شدت
گرفت
خدایا اخه ﭼرا باید اینجوری میشد؟؟
دره ماشینو باز کردمو خودمو رت کردم داخچ
استارتو زدمو با سرعت از اونجا زدم بیرون
اصال نمیدونستم دارم کجا میرم
فقط یه تابلو دیده بودم که نوشته بود رشت
امو گذا شتم رو دال گازو تا ته ف شار دادمو ضبﻄو رو شن کردم که و سﻄای
اهنگی توی ماشین خش شد که باع شد گریم شدت بگیره
**
شـدم یه دیــوونه بـی ﻗــرار
لعنتــــی شدم یه آدمـی
که نمیـخوابــه بعد از ایـن
فریــــاد زدم بمــــون کــــنـــارم
حتــــی نگام نــﮑـــرد
یــه بــارم گف
هــرﭼی بــین مــا بوده تمومـــــــــه
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**
ضبط و خاموش کردمو
ماشینو با شدت زدم کنارو سرمو گذاشتم رو فرمون
امیرسام مگه نگفته بودی هرﭼی بشه بهم اعتماد داری ﭼیشد س
بعد از یه ربو که حالم بهتر شد ماشینو روشن کردمو راه افتادم
 ۳،۴ساعتی بود که دا شتم رانندگی میﮑردم و ا شک میریختم و خدارو شﮑر
جاده خلوت بود
دیگه همه جا تاریک شده بودو ترسناک
شیشه ایین بود
حس کردم هوای مرطوبی به صورتم میخوره
به سمته راستم نگاه کردم که ابی دریارو دیدم
ﭼه ﻗدر دور شدم
ولی خودمم همینو میخواستم
میخواستم از اون باغه طلسم شده دور بشم
ماشینو ارک کردمو به سمت دریا رفتم
روی ماسه نشستم و به ماه نگاه کردم
فﮑرم ر بود از همه ﭼی
از عروسیم که بهم خورده بود
از فﮑرایی که امیرسام راجبم کرده
و ...در اخر کار رادوین
ذهنم ر کشید به ﭼند ساعت ﻗبچ....
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وﻗتی وارده اتاق شدم به خیال خودم امیرسامو دیدم که شت به من بود
رفتم ســمتشــو از شــت ب*غ*لش کردم ولی در کمال تعجبم وﻗتی برگشــت
ﭼهره رادوینو دیدم
با فﮑر کردن به اون لحظه ها ﻗچ*ب*م فشرده شد
کنار دریا ﻗدم میزدم انگار تو مغزم جنگ بود
یعنی امیرسام االن ﭼیﮑار میﮑنه
دوبار مغزم فلش بک زد به عق
....
_امیر یه ﻗول بهم میدی
امیرسام:بگو عزیزم
_همیشه بهم اعتماد داشته باش
امیرسام:همیشه باورت دارم
....
همونجا کنار دریا نشــســتم  ،هه این بود اعتمادت حتی نذاشــتی توضــیح بدم
لعنتی
یه سنگ برداشتمو محﮑم رت کردم سمت دریا
یعنی از من بدبخت ترم ه ست تو روز عرو سیم بهم تهمت زدنو شوهرم باورم
نﮑرد
االن به جای اینﮑه یش امیرسام باشم اینجا تنهامو دارم عذاب میﮑشم
از جام اشدم و جیغ زدم
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_خدااااااا چ گ*ن*ا*هی کردم اون از گذشــتم اینم از االن  ،یعنی واﻗعا حق
من از زندگی اینه
از سرما تو خودم جمو شده بودم
ﭼند ساعتی بود که بدونه حرکت در حالی که از ﭼ شمام ا شک میومد به دریا
زل زده بودم
کم کم ﭼشام سنگین شد و رو هم افتاد
+خانوم  ،خانوم
نمیتونستم ﭼشمامو باز کنمو ﭼیزی بگم ولی متوجه شدم یه مردی داره صدام
میﮑنه
و دیگه ﭼیزی نفهمیدم
ﭼشامو که باز کردم تو یه اتاق نقلی بودم
به لباسام نگاه کردم من که لباس عروس تنم بود س اینا ﭼیه تنم
یه دختر اومد تو اتاق
دختره:باالخره به هوش اومدین
_شما کی هستین  ،من اینجا ﭼیﮑار میﮑنم
دختره  :من ا سمم یلدا ست دم دمای صبح دادا شم شمارو یدا کرد کنار دریا
افتاده بودین  ،اگه کسی شمارو با اون لباس کنار دریا میدید براتون بد میشد
بعد یه نگاه کنجﮑاو بهم کرد
یلدا  :ﭼرا ...
یه سر اومد تو اتاق
سره  :خانوم بهتر شدی ؟؟

wWw.Roman4u.iR

308

_بله خوبم
_مرسی که کمﮑم کردین  ،من دیگه میرم
یلدا:عه کجا هنوز حالت خوب نشده
خواستم از جام اشم که سرم گیج رفت
یلدا  :خوب دیگه مهدی کارت دیر نشه
مهدی:خوب شد گفتی  ،فعال
بعد از رفتن داداش یلدا نشستیمو باهم کمی حرف زدیم
یلدا:منو داداشم تنها زندگی میﮑنیم در مادرمون فوت شدن ...
_خدابیامورزه
ی لدا :من زندگیمو برات تعریف کردم اگه دوس داری توهم بگو ﭼیشـــد که
دیش کنار دریا با اون لباس از حال رفته بودی
واﻗعا نیاز داشتم با کسی درد و دل کنم
دوباره راه اشﮑام باز شدو همه ماجرارو براش تعریف کردم
یلدا:خدا خودش جای حق نشسته
فقط تونستم سرمو تﮑون بدم حتما همه اینا حقه منه دیگه
یلدا:جاییرو داری بمونی
هو آره ﻗبرستون
یلدا تﮑونم داد
_ن ندارم
یلدا :س میخوای ﭼیﮑار کنی
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_یه خاکی تو سرم میریزم باالخره
یلدا:خوب یه مدت یش ما بمون تا یه جاییو یدا کنی
_نه یلدا همین االنشم خیلی کمﮑم کردین
یلدا دیگه ﭼیزی نگفت و از اتاق رفت بیرون
ﭼشم به لباس عروسه خاکیم که آویزون بود افتاد باز اون بغض لعنتی راه گلمو
بست ﭼند ساعت بدون وﻗفه داشتم گریه میﮑردم که خوابم برد
از خواب که بیدار شـــدم هوا تاریک بود به ﻗیافه خودم که تو آینه نگاه کردم
وحشت کردم
ﭼشام خیلی ف کرده بود
از اتاق اومدم بیرون
مهدی:عه خوب شد بیدار شدین میخواستیم شام بخوریم
_شرمنده مزاحم شدم
مهدی  :این چ حرفیه
سر میز شام نشسته بودیم
یلدا آروم در گوشم گفت
یلدا :اگه اجازه بدی به مهدی بگم
شونه یی باال انداختم
اصال همه بفهمن مهم نیست
یلدا شروع کرد به تعریف کردن ماجرا
مهدی سری از تاسف تﮑون داد و ﭼیزی نگفت
یلدا:داداش هر ﭼی بهش میگم ﭼند وﻗت یش ما بمونه ﻗبول نمیﮑنه
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مهدی :یلدا راست میگه ﭼند وﻗت یشمون بمونید
هه ناز الﮑی میﮑردم یششون نمیموندم میخواستم کجا برم
_آخه کم مزاحمتون نشدم
یلدا:این چ حرفیه مهدی میره ســره کار نیســت من خونه تنهام  ،منم از تنهایی
در میام
مهدی سرشو به معنی تایید تﮑون داد
_باشه  ،مرسی از اینﮑه انقدر خوبین
بازم بغضم گرفت ولی نه بخاطر امیرسام از بی کسیم بغضم گرفت از سر میز
بلند شدمو رفتم همون اتاﻗی که ظهر توش بودم
ﭼند هفته میگذشت که یش یلدا بودم مهدی سر خیلی خوبی بود
یلدا:دریا بیا شام بخوریم
_باشه
من دیگه اون دریا سابق نشدم خیلی کم حرف بودم ساکت یه گوشه میشستمو
به
دیوار زل میزدم امیرسامه بی بی ...حتی دلم نمیاد بهش فحش بدم
اصال سراغمم نگرفت
***امیرسام***
سومین اکت سیگارمم تموم کردم
این ﭼند وﻗت کارم شــده بود ســیگار کشــیدنو آهنگ گوش دادن دریا داغونم
کردی
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آهنگ و دوباره لی کردمو یه اکت سیگار دیگه باز کردم
***
شبیه تورو ندیدم که بهم بگه عزیزم
ولی ته غصه بره و بده فریبم
تو ﭼشام بازم اشک بشه جمو
واسه دیدن ﭼشاشه ر درد دلم
همه ﭼیمو بهش تﮑیه کنم
با کسی باشم که باشه شبیهه خودم
ولی حیف که دیگه غریبه شده
و من ر شده از غریبه دورم
***
از جام اشدم
بدون دریا نمیتون ستم زندگی کنم برام سخت بود باور کنم همه کاراش تظاهر
بود
میزو رت کردمو سرمو محﮑم گرفتم تو دستام
اف اف زنگ خورد نمیخوا ستم درو باز کنم ولی انقد زنگ زد که کالفه شدمو
بدون اینﮑه نگاه کنم درو زدم
آرمان:این چ وضعیه
هه میخوایی چ جوری باشه
وضو مردی که ﻗچ*ب*شو غرورش تیﮑه تیﮑه شده
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مردی که باید ش عروسیش دست عروسشو بگیره و شاد باشه ولی به جاش
توی ش ـ عروســیش تنها روی تخته ســنگی میشــینه و برای اولین بار اشــک
مهمون ﭼشماش میشه
مردی که با شونه های خمیده به مهمونایی که اومدن شاهد خوشبختیش باشن
میگه عروسیش بهم ریخته و برن خونه هاشون
بهتر از این میشه؟!):
با صدای سرفه ارمان به خودم اومدم
آرمان:خفه نشدی تو این همه دود
_عادت کردم
و یه سیگاره دیگه روشن کردم
آرمان:ﭼند هفته گذشته و تو هنوز حالو روزت اینه
سﮑوت کردم
اون ﭼه میدونه از زخمی که رو ﻗچ*ب*م نشسته و ادزهری نداره
آرمان  :کاش به حرف در یا گوش م یدادی شـــاید همون جوری که خودش
میگفت همه ﭼیز اونجوری که دیدی نبوده  ،من اگه جات بودم بهش فرصــت
حرف زدن میدادم
وزخنده صدا داری زدم
_من همه ﭼیزو با ﭼشــمای خودم دیدم اعتماد من به دریا از اولشــم اشــتباهه
محض بود
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آرمان  :نه داری اشتباه میﮑنی....
نذاشتم حرفشو کامچ کنه
_اره اشتباه کردم اشتباه کردم که اعتماد کردمو دلمو دست کسی سپردم
آرمان  :تو فقط داری خودتو عذاب میدی از کجا میدونی دریا با میچ خودش
به اون ب*و*سه تن داده ؟؟
_از اونجایی که این ﭼند روز ﭼند بار شــده اونو با رادوین دیدم ﭼند بار شــده
دیدم با هم تلفنی حرف زدن و اون ب*و*ســـه تیره خالص بود تا من به خودم
بیام و متوجه دورو وریام بشم که منو بازیپه دستشون کردن
امیرسام:این ﭼشماتو به حقیقت باز میﮑنه
ﭼیزی روی میز گذاشتو تق صدای بسته شدن در خونه اومد
ســیگارمو با حرص تو جا ســیگاری خاموش کردمو به فلشــی که روی میز
گذاشته بود نگاه کردم
کنجﮑاو شدم ببینم توش ﭼیه
فلشو زدم به تلویزیونو روشنش کردم
هه دیگه این فیلم به ﭼه کارم میاد وﻗتی عروسیم به بد ترین شﮑچ بهم خورده
این فیلم میخواد ﭼشمامو به حقیقت باز کنه؟؟
واﻗعا مسخرس
به ﭼهره دریا با اون لباس زیبا که مبچ رنسسا کرده بودش نگاه کردم
رسید به کلیپی که با هم توش بودیم
دریا ﭼﻄور این کارو کردی
کم بهت خوبی کردم؟؟؟
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کلیو تموم شد اما دوربین خاموش نشد و روی جای صابت موند
فﮑر کردم فیلم تموم شده خواستم تلویزیونو خاموش کنم که ﭼهره رادوین توی
دوربین ظاهر شد
و دنبالش مردی اومد و رادوین ولی بهش داد و مرد رفت
فیلمو استو کردم و یﮑم به ﻗیافش دﻗت کردم
این که یﮑی از خدمه هاس که اومد به دریا ﭼیزی گفت و بعد دریا به اتاق
رفت
فیلمو لی کردم و خیره شدم به صفحه تلویزیون
رادوین شتشو به در کردو ایستاد
ﭼند دﻗیقه بعد در با حولو وال باز شــد دریا اومد داخچ و بدونه تامچ از شــت
رادوینو ب*غ*ل کرد
ﻗچ*ب*م شﮑست نمیخواستم این صحنه هارو ببینم
خواستم تیویو خاموش کنم ولی با دیدن ﻗیافه دریا که کو زده داشت به رادوین
نگاه میﮑرد دستم رو دکمه خاموش خشک شد
دریا  :رادوین ؟! تو اینجا ﭼیﮑار میﮑنی؟! فک میﮑردم امیرســـام تو این اتاق
منتظرمه
از تعج و ناباوری دهنم باز موند
رادوین  :خوب اشتباه میﮑردی
و خیلی سریو دریارو تﮑیه داد به دیوارو خودشم ایستاد جلوش و ل*ب*ا*شو
گذاشت رو ل*ب*ا*ش و همون موﻗو من وارده اتاق شدم
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دستام مشت شد
خدایااا یعنی ﭼیی
یعنی..یعنی دریا به من خ*ی*ا*ن*ت نﮑرده؟؟
سرمو گرفتم تو دستم وای من ﭼیﮑار کردم
حرفایی که زده بودم همش تو سرم اکو میشد
ه*ر*ز*ه ...
بغض گلمو گرفت
همیشه باورت دارم ...
یعنی میبخشتم لعنت به تو رادوین
گوشیو از رو میز برداشتم
_الو آرمان
آرمان  :فیلمو دیدی
بدون اینﮑه به سوالش جواب بدم
_آدرس رادوینو میخوام
آرمان  :میخوای ﭼیﮑار یه موﻗو کاری نﮑنی
_بده کاریت نباشه
بعد از این که آرمان آدرســو گفت ســوییپو از رو میز برداشــتمو از خونه زدم
بیرون
نابودت میﮑنم مرتیﮑه
به سرایدار گفتم درو باز کنه بعد از کلی سر کله زدن رفتم باال
زنگ زدم و رادوین تو ﭼارﭼوب در نمایان شد
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_زندت نمیزارم مرتیﮑه
هولش دادم داخچ خونه و درو بستم
_ﭼرا اینﮑارو کردی هان
رادوین :ﭼیﮑار ! اگه دریارو میگی که اون منو ب*و*س...
یدونه محﮑم خوابوندم تو گوشش
_زره مفت نزن
رادوین به سمتم یورش آورد
دستشو یپوندمو بردم شت سرش
_میگی یا نه  ،میخوای یه جور دیگه حالیت کنم
رادوین  :گفتم که
دستشو محﮑم فشار دادم
رادوین:آییی
_میگی یا ن
رادوین :باشه باشه میگم دستمو ول کن شﮑست
_بنال
منی که همه ﭼیو با حرف زدن حچ میﮑردم االن زده بودم به سیم آخر
_می شنوم
رادوین:من از طرف باربد و شایان اومدم
_شایان!!
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رادوین  :بعد از اینﮑه تو رفتی معلوم شد شایانم با باربد همﮑاره و دستگیر شد
االنم بخاطر انتقام از شما منو فرستادن ولی من دریارو دوس...
_اسم دریارو به دهنت نیار
مغزم ﻗفچ کرده بود
بلند شدم از در که میخواستم برم بیرون گفتم
_به حسابت بعدا میرسم
حاال دریا رو ﭼﻄوری یدا کنم یعنی میبخشتم
وﻗتی دریا نباشه انگار زندگی وچ و بیهودست
***دریا***
دﻗیقا 2۷روزو ۶ساعتو ۱۰دﻗیقه میشد که امیرسامو ندیدم
یه لحظه هم فﮑرش از ذهنم نمیاد بیرون
حالم خیلی بده بدون اون یجورایی افسردگی گرفتم
یعنی اون االن خوشحاله اصال به من فﮑر میﮑنه
یلدا  :دریا باز که ﻗمبرک زدی
_یلدا میشه برم سرکار
یلدا :کار برای ﭼی
_میخوام سرگرم باشم بعدم نمیشه که همین جوری سربار شما باشم
یلدا:به مهدی میگم برات یدا کنه  ،بلﮑه یﮑم حالت بهتر شــه به هی وجحم
سربارمون نیستی
وزخند رو ل*ب*م اومد تا امیرسام نباشه حاله من همینه
_باشه مرسی
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مهدی:سالم خانومای محترم
یلدا:عهه کی اومدی
_سالم
مهدی:دریا حالت ﭼﻄوره
_مرسی بد نیستم
مهدی :جای شما من تو خونه و سیدم ا شین حا ضر شین ببرمتون یه جای
توپ
ووف واﻗعا حالم گرفته نیاز به یه تفریحی دارم
هر ﭼند که....
بسه دیگه دریا فراموش کن
اون انگ ه*ر*ز*ه بودن بهت زد تو دیگه ﭼجوری میتونی بهش فﮑر کنی
تو یه لحظه یه تصمیم برای خودمو زندیگم و ایندم گرفتم
" من تا اخر عمرم نمیتونم دست رو دست بزارم و یه گوشه بشینم و اشک بریزم
برای حالو روزم  ،من یه دخترم ولی خیلی از دخترا از مردم مرد ترن منم باید
ب شم یه دختری که هی طوفانی نتونه اونو خراب کنه  ،من دریا م شرﻗی ه ستم
همون دختری که باباش بهش شــﮑســت خوردنو یاد نداد من باید امیرســامو
فراموش کنم هر ﭼقدر هم سخت باشه "
با صدای یلدا به خودم اومدم
یلدا  :اشو بریم حاضر شیم
سرمو تﮑون دادم و با یلدا به سمت اتاق رفتیم
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یه مانتو ساده نسﮑافه ای با شلوار مشﮑی و شال مشﮑی که با ولی که داشتم
خریده بودمو وشیدم
یه زد افتاب فقط زدمو رفتم بیرون
یلدا تا منو دید به سمتم هجوم اورد
یلدا:این ﭼه وضعشه ها ؟؟؟ ﻗیافشو شبیهه میته
و کشون کشون منو به داخله اتاق کشید و نشوندم رو صندلی
بعد از این که کلی غر زدم باالخره از روم بلند شد
دستاشو بهم زدو گفت
یلدا:حاالا شد هم شیک هم خوشگچ
به خودم تو اینه نگاه کردم
راس میگفت هم شیک هم خوشگچ
یه خط ﭼشم با رژه جیگری برام زده بود
_میگم رژش رنگ نیست؟؟
ﭼقدر تغییر کردم منی که به رژ زدن معتاد بودم و عاشق ارایش کردن بودم
یلدا:نه خیر خیلیم خوبه
نفسی کشیدم و باشه ای گفتم
رفتیم بیرون و مهدیم که دید حاضریم رفت تا ماشینشو روشن کنه
سوار ماشین شدیمو راه افتادیم
نیم ساعتی گذشت که یلدا طاﻗت نیوردو رسید
یلدا  :کجا میریم؟؟؟
مهدی :
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+میریم خودت میبینی
تمام راه سﮑوت کرده بودمو به جاده نگاه میﮑردم
ﭼیزی طول نﮑشید که رسیدیم
ماشینو شت ماشین دیگه ای ارک کرد
یاده که شدیم ﭼند نفر از ماشین جلویی هم یاده شدن
یلدا و مهدی رفتن طرفشون و باهاشون سالم و علیک کردن
مهدی دستشو به سمت من گرفت
+بپه ها یه عضو جدید داریم  ،بپه ها دریا  ،دریا دوستای من
و شروع به معرفی کرد
دو دختر و دو سر بودن
اســم دخترا که خواهره دوﻗلو بودن مهناز و مرجان بود ولی ﭼهرشــون متفاوت
بود
و سری به نام مهران که سری به نظر ساکت میومد نامزده مهناز بود
و سره دیگری اسمش کیارش بودو حسابی از ﭼشماش شیﻄنت میبارید
تو نگاه اول از همشون خوشم اومد و بود باهاشون گرم گرفتم
شت سرا راه افتادیم
به دور و ورم نگاه کردم  ،اومده بودیم یه جنگچ جال*ب*ش اینجا بود که هی
کس نبودو صدای ابشار سﮑوتو میشﮑست
حســابی با دیدن اون مﮑان خوش اب هوا به وجد اومدم و داشــتم از طبیعت
بﮑر لذت میبردم که دخترا صدام کردن
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_بله
یلدا  :بیا یش ما بشین
رفتم یش دخترا که روی زیر اندازی نشسته بودن
مهناز :ﭼند سالته دریا
_2۳سالمه
یه لحظه فﮑرم به سمته تولدم کشید ولی سریو سش زدم
مهناز  :عه س همسنیم
با لبخند بهش نگاه کردم
 2ساعتی بود اونجا بودیم و مشغول حرف زدن بودیم که صدای ماشین شنیدم
و بعدش سرا بلند شدن و رفتن سمت ماشین
فردی از ما شین یاده شد که نتون ستم خوب ﭼهر شو ببینم ﭼون عینک افتابی
زده بود
کیارش :پ کجایی اﻗا ارمان دو ساعته منتظریم
سره که فک کنم اسمش ارمان بود گفت
آرمان:بابا از تهران اومدما ﭼه توﻗعاتی داری
وﻗتی صداشو شنیدم طوری سرمو ﭼرخوندم که تمام مهره های گردنم درد
یﮑم دﻗت که کردم....
وااییی این که آرمانه
خیلی خوشحال شدم از دیدن سری که حﮑم برادرمو داره
وﻗتی بهمون نزدیک شدن و ارمان ﭼشمش به ﭼشمم خورد سره جاش ایستاد
با ناباوری بهم نگاه کرد
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ﭼند بار لک زد و بعد لبخندی رو ل*ب*ش اومد
ارمان  :دریاااا
با لبخند رفتم طرفشو با هم دست دادیم
ارمان  :تو اینجا ﭼیﮑار میﮑنی؟؟
_من امم خوب تو این ﭼ ند و ﻗت یش م هدی و ی لدا بودم االنم برای گردش
اومدیم که با دوستای مهدی هم اشنا شدم
ارمان  :خیلی خوشحالم که تورو اینجا میبینم
_منم همین طور داداش ارمان
بعد از کمی خوش و بش دور در هم نشستیم
**امیرسام**
وﻗتی رسیدم خونه یه سره رفتم توی اتاﻗم تا یه دوش اب سرد بگیرم
زیر آب سرد به همه ﭼیز فﮑر کردم
من زیاده روی کردم درسته اما..اما من باید دریارو یدا کنم
بدون دریا نه ش خورشید غروب میﮑنه و نه صبح طلوع..
وﻗتی از حمام اومدم بیرون صدای زنگ گوشیمو شنیدم
ارمان بود
_الو
+الو سالم
_سالم
+امیر باید همین االن حرکت کنی بیایی رشت
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_رشت برای ﭼی؟!
+حرف نزن رسیدی زنگ بزن ادرس کامچ بدم
و تق گوشیو ﻗﻄو کرد
با گیجی به گوشی نگاه کردم
االن یعنی ﭼی؟؟
شاید کاره مهمی داره
شایدم وا سه خودمم خوب با شه یه مدت از اینجا دور با شم و به فﮑرای توی
سرم نظم بدم
بعد ریختن وسایلم تو کوله رفتم حاضر بشم
حاضر اماده سوییپو ور داشتم و امو گذاشتم رو گاز و رفتیم که رفتیم
**دریا**
 2ســاعتی از اومدن آرمان گذشــته بود و نمیدونم ﭼرا ســعی داشــت تا شـ
همین جا بمونیم
ساعت  ۷شده بودو هوا کم کم داشت تاریک و سرد میشد
سـرا رفتن تا اتیش روشــن کنن و ما هم رفتیم تو ماشــینارو بگردیم تا یه طناب
یدا کنیم برای بستن یه تاب
دا شتم داخچ صندوﻗه ما شینه مهدیو میگ شتم که صدای بوﻗه ما شینی اومد و
بعد ماشین ارک کرد
یه بی ام و مشﮑی بود
ﭼه جال امیرسامم یه ماشین این شﮑلی داشت
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یه ضربه به سرم زدم و به خودم گفتم :
_اههه دریا بسه انقدر از اون یاد نﮑن
دا شتم ته صندوﻗه مهدی و میگ شتمو تا خرخره رفته بودم داخچ که با صدایی
که شنیدم از جام ریدمو سرم محﮑم خورد به دره صندوق
تپش ﻗچ*ب*م رفت باال بعد یه ماه صداشو شنیدم دلتنگش بودم
ولی نبخشیدمش هنوز حرفایی که روز عروسی زده تو گوشمه
خواستم بی صدا از اونجا برم
مهدی:دریا کجایی بیا دیگه
همه برگ شتن سمتم وﻗتی برگ شتم با امیر سام ﭼ شم تو ﭼ شم شدم خدایا من
ﭼقد دل تنگ این ﭼشما بودم
ﭼجوری تا االن تحمچ آوردم
ولی حرفای امیرسام خیلی برام سنگین تموم شد
بدون اینﮑه به کسی توجه کنم فقط دوییدم میخواستم از اونجا دور بشم
بعد یه ربو دوییدن دستمو گذاشتم رو ﻗچ*ب*مو نفس نفس زدم
صدای خش خش برگ شنیدم بدش صدای لرزون امیرسام
امیرسام:دریا
یه ﻗﻄر اشک از ﭼشمم ﭼﮑید ﻗچ*ب*م تند تند میزد
د ستش و گذا شت رو شونم دلم میخوا ست رواز کنم تو آغوشش اما حرفاش
تو روز عروسی اعتماد نﮑردنش همه همه جلومو گرفت
_ﭼیﮑار میﮑنی آﻗا به من دست نزن
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امیرسام:دریا ﭼی میگی
خواســتم از یشــش برم ﭼون مﻄمئن نبودم اگه یﮑم دیگه اونجا بمونم بتونم
خودمو کنترل کنم
ﻗچ*ب*م وحشــیانه به ســینم میﮑوبید شــتمو به امیرســام کردم داشــتم میرفتم
سمت بپه ها که دستم کشیده شد
_ﭼیﮑار می...
لبای امیرسام بود که خفم کرد
اولش توهنگ بودم هرﭼی هلش دادم عق کنار نرفت
نفس نفس میزدم به محض اینﮑه ازم جدا شد دستمو بردم باال با تموم ﻗدرتم
کوبوندم تو صورتش
خودم ﻗچ*ب*م درد گرفت ولی باید این کارو میﮑردم
_آخرین باری بود که به من دست زدی فهمیدییی  ،تو هی نسبتی با من نداری
فقط یه فردی تو زندگیم که ازش متنفرم
امیرسام:دریا ببخشم شیمونم
_ عذرخواهی تو چ بدردم میخوره اگه کتﮑم میزدی ان قد نارا حت نمیشـــدم
میدونی ﭼرا ﭼون جای زخم خوب میشــه ولی یه حرف همیشــه توی ذهن آدم
میمونه
یه نگاه تیز بهش کردمو رفتم یشه بپه ها
همه با نگاه خیره نگام میﮑردن
امیرسامم شت بندم اومد
آروم به مهدی گفتم
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_من میخوام برم مهدی
مهدی:برای ﭼی خودم میبرمت
با صدای بلندتری جوری که امیرسام بشنوه گفتم
_بریم مهدی جان
بعد دست مهدیو گرفتم
همونﻄور که ﭼشمای امیرسام رو دستامون ﻗفچ شده بود رفتیم سمت ماشین
امیرسام:کجا ها ؟
ﭼشماش ﻗرمزه ﻗرمز بود رگ شقیقش باد کرده بود
_به تو هی ربﻄی نداره
سوار ما شین شدیم هر لحظه دورتر و دورتر می شدیم تا امیر سام شد یه نقﻄه
کوﭼیک
مهدی:دریا میشه بگی چ خبره
بغضی که به زور نگه داشته بودم باالخره ترکید
مهدی ماشینو زد کنار
ناراحت نگام میﮑرد یه لحظه مﮑس کرد ولی دســتاشــو دور شــونم حلقه کردو
منو کشید تو ب*غ*لش
ولی این آغوش بهم اون حس امنیت و خوبی که تو آغوش امیرسام داشتمو بهم
نمیداد
سرمو آوردم باال گفتم
_مرسی از دلداریت
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ولی مهدی همونﻄور خیره زل زده بود دستمو جلویه ﭼشمش تﮑون دادم
_الوووو
مهدی :بله شما
حاال تو اون وضعیت خندم گرفته بودد
_مهدییییی
مهدی:ها  ،آها آها
یه لبخند کوﭼیک زدم
_کجا رفتی یهو
مهدی :هیجا
ﭼیزی نگفتم رفتم تو فﮑر امیرســام ﭼقد ریشــاش بلند شــده بود انگار الغرتر
شده بود
وﻗتی زدمش ﻗل خودمم درد گرفت ایشالله دستم بشﮑنه
ولی نه نه نه حقش بود
مغموم به بیرون زل زدم با اینﮑه اون حرفارو بهم زده بود ولی ذره یی از عالﻗم
کم نشده بود  ،دروغ از این گنده ترم بود ؟؟ ازت متنفرم اونم از امیرسام هه
مهدی:دریا رسیدیم یاده شو دیگه
از فﮑر بیرون اومدمو یاده شدم
مهدی کلید خونرو داد دستمو گفت :
مهدی:دوســت ندارم تنهات بذارم ولی باید برم یش یلدا اینا اصــرار داشــتن
برگردم
_نگران من نباش برو خوش بگذره
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سرشو تﮑون دادو بعد از یه تک بوﻗی دور شد
رفتم داخچ خونه و لباسمو با یه تاپ و شلوارک عوض کردم
با این که ﭼله زمستون بود ولی من داشتم میسوختم
بعد از خوردن دو لیوان آب یخ رفتم توی اتاﻗو روی تخت ولو شدم
باز فﮑرم رفت به سمته برخورده امروزم با امیرسام
هه البد فهمیده من ه*ر*ز*ه نیستم و ذهنه خودش بوده که داشته ه*رز میرفته
بدون اجازه دادن اومدن به فﮑرای بعدی توی ذهنم ﭼشــمامو بســتمو خوابو
مهمونه ﭼشمام کردم
بعد از کلی غلط خوردن تو جام باالخره خوابم برد
امیرسام:دریا عزیزم
ﭼشمامو باز کردم که با امیرسام ﭼشم تو ﭼشم شدم
_امیر
امیرسام:جونه دلم
_از اینجا برو
ب*غ*لم کردو سرمو گذاشت رو شونش
امیرسام:جای من اینجاست یشه تو
بدون توجه به تقال های من محﮑم تر منو توی آغوشش فشرد
_تو به من گفتی ه*ر*ز*ه جای تو یشه یه ه*ر*زس؟؟
امیرسام:منو ببخش گلم اشتباه کردم
اشتباه کردم
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اشتباه کردم
یلدا:دریا دریاااا
از خواب ریدمو روی تخت نشستم
یلدا  :آروم باش خواب دیدی  ،ﭼه ﻗدر عرق کردی حالت خوبه؟؟
_خوبم خوبم
یه لیوان اب بهم داد بعد از اینﮑه ابو خوردم گفت
یلدا:میخوایی بخوابی باز؟؟
_ساعت ﭼنده؟؟
یلدا 2:شبه
سرمو تﮑون دادم و بعد گفتن ش بخیر رفتم زیر تو و به این فﮑر کردم که یاد
امیرسام حتی توی خوابم ولم نمیﮑنه
کمی تو جام جابه جا شدمو با تصور ﭼهره امیرسام خوابیدم
صبح زود تر از هر موﻗعی بلند شدم
بعد وشیدن یه لباس مناس رفتم توی اشپزخونه تا میز صبحونرو بپینم
داشتم تخم مرغارو سرخ میﮑردم که صدای مهدی منو از جا روند
مهدی:صبح بخیر
برگشتم عق و دستمو گذاشتم رو ﻗچ*ب*م
_ترسوندیم
مهدی:نمیخواستم بترسونمت
لبخندی زدم و گفتم
_صبح بخیر  ،بشین سر میز تا تخم مرغارو بیارم
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داشتیم صبحانه میخوردیم
_راستی کار ﭼیشد
یلدا:کاری که بدردت بخوره نتونستیم یدا کنیم
_ ووووف
یلدا:می خوای امروز بریم بیرون حوصلت سر رفته
_نه مرسی
***امیرسام***
ﭼرا دســت اون مرتیﮑرو گرفت و رفت اصــال کجا رفت به نقﻄه جوش رســیده
بودم
آرمان:داداش ﭼرا این شﮑلی شدی
بیا یه لیوان آب بخور
با شدت دستشو س زدم
_نمیخوام آرمان اون مرتیﮑه کی بود
آرمان:بیا بشین آروم باش تا بهت بگم
لﮑامو روهم محﮑم فشار دادمو رو صندلی که نزدیک اونجا بود نشستم
امیرسام:میشنوم
آرمان:ببین مهدی سره خیلی خوبیه  ،با آبجیش تنها زندگی میﮑنه در مادرش
فوتح...
امیرسام:نگفتم که زندگی نامشو تعریف کن
آرمان ﭼیزی نگفت فقط سرشو تﮑون داد
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امیرسام:آدرس خونشو بده
آرمان:اگر میخوای شر به ا ک...
ریدم وسط حرفش
امیرسام:آرمان ﭼرت نگو آدرسو بده
آرمان بعد کمی مﮑس آدرسو داد
آرمان :امیرسام من یش این رفیقم آبرو دارم
سرمو تﮑون دادم و از آرمان خداحافظی کردم رفتم سمت ویالیی که تو شمال
داشتیم اعصابم خورد بودو اخمام توهم
یا دریارو دوباره بدست میاوردم یا بدون اون باید میمردم
ماشــینو ارک کردمو رفتم داخچ ویال اول از همه رفتم حمومو به ﻗیافم ســرو
سامون دادم
ریشــامو کوتاه کردم یه تیو مشــﮑی زدم بعد از خالی کردن اتﮑلن ســوییپو
برداشتمو از ویال زدم بیرون
ساعت  ۸بود جلوی در همون خونه یی بودم که آرمان آدرسشو داده بود
زنگ آیفون زدم یه دختر برداشت
یلدا:بله
_با دریا کار داشتم
یلدا :ﭼند لحظه
***دریا***
داشتم اتاﻗو جمو و جور میﮑردم که یلدا اومد تو اتاق
یلدا :دریا
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_جانم
یلدا:یه آﻗایی با شما کار داره
حدس میزدم یا امیرسامه یا آرمان ﭼون کسه دیگه ایی نمیتونست باشه
اف افو برداشتم
امیرسام:دریا ﭼند لحظه میای ایین میخوام باهات حرف بزنم
_من با شما حرفی ندارم آﻗا
اف اف و کوبوندم سرجاش
_یلدا دیگه جوابشو نده
یلدا :کیه حاال
_امیرسام
ً
یلدا:جددددا؟؟
یهودیدم دویدو از نجره آویزون شد
یلدا:وای چ خوشتیپه ﭼه خوشگلههه
اخمام رفت توهم این ﭼرا انقد خوشتیو کرده اصال
یلدا:من که جایه تو بودم میبخشیدمش
_نه نمیبخشمش به همین سادگی
یلدا سرشو فقط تﮑون داد
_بیخیال اون حاال  ،مهدی کی میاد
یلدا:امش ش کاره  ،صبح میاد
_یلدا برو استراحت کن من امش شام درست میﮑنم
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یلدا:شنگولیا
_مننن  ،نه مبچ همیشم
یلدا :آره جونه عمت
یه سی برداشتمو رت کردم سمتش که رو هوا گرفت و یه گازه محﮑم زد
یلدا :دستت درد نﮑنه
_برو نبینمت
مرغارو از فیریزر دراوردم تا یخش باز شــه بعد از دم کردنه برنجو ســرخ کردن
مرغا یه ﻗهوه برای خودم درست کردم رفتم تو اتاﻗم
رو تخت نشسته بودم یهو صدای رعد و برق اومد دستمو دور ﻗهوه ﻗفچ کردمو
به بخارش خیره شدم یهو انگار ﭼیزی به نجره خورد البد خیاالتی شدم
که یه بار دیگه هم همون صدا اومد
از جام بلند شدمو رفتم نجررو باز کردم
آسمونو نگاه کردم معلوم بود میخواد بارون بیاد
امیرسام:دریا
ﭼشام درشت شدو ایین و نگاه کردم
دیدم امیرسام ﭼندتا سنگ دستشو و باالرو نگاه میﮑنه  ،وﻗتی امیرسامو تو اون
وضو دیدم خندم گرفت
_تو که هنوز نرفتی
امیرسام:تا تورو با خودم نبرم نمیرم
_ س انقد اینجا وایسا تا علف زیر ات سبز شه
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نجره و ب ستم اومدم رو تخت ن ش ستم یه نیم ساعت گذ شته بود که صدای
بارون اومد که به شیشه ها میخورد
آروم رده و زدم کنار امیرسام هنوز اونجا بود به ماشین تﮑیه داده بود
بارون کم کم داشــت شــدید میشــد اگه همینﻄور زیر بارون میموند موش آب
کشیده میشد
رفتم میز و بپینم تا شــام بخوریم بد از اینﮑه غذارو گذاشــتم ســر میز یلدارو
صدا کردم
_یلدا بیا شام
یلدا:اوممم ببین چ کرده
لبخند زدمو ن ش ستم سره میزه یﮑم برنج ریختم ولی همش باهاش بازی بازی
میﮑردم از گلوم ایین نمیرفت
یلدا:ﭼرا نمیخوری
_میچ ندارم
بد ازشام یلدا رفت تو اتاﻗش بخوابه
ساعت  ۱۱ش بود رفتم از گوشه رده نگاه کردم امیرسام هنوز اونجا بود طبق
یش بینیم موش آبﮑشیده شده بود
بارون خیلی شــدید بود مﻄمئنم اگه نیم ســاعت دیگه اونجا وای میســتاد دیگه
زنده نمیموند
ســرمو گذاشــتم رو متﮑا که بخوابم ولی مگه میشــد هی این هلو اون هلو
میشدم
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دیگه تحمچ نیاوردمو از جام اشدم
رفتم تو آشپزخونه یه بشقاب غذا ریختمو گذاشتم تو سینی در خونرو باز کردمو
از له ها رفتم ایین
درو باز کردم که امیرسام سرشو آورد باال بمیرم برات که یخ زدی
رفتم سمتشو غذارو گرفتم طرفش
_ هوا سرده بهتره که بری سرما میخوری
امیرسام با صدای گرفته یی گفت
امیرسام:مگه برای تو فرﻗی میﮑنه
خدا میدونه تو دلم چ خبر بود
_نه معلومه که نه
امیرسام:این غذارو برای ﭼی آوردی
حاال جوابشو ﭼی بدم بگم ﭼیزی از گلوم ایین نمیره
_همینجوری
امیرسام ﻗیافش شیﻄون شد
دلم ضعف رفت براش خیلی دلم براش تنگ شده بود
امیرسام:که همینجوری
_آره
امیرسام:دریا میدونی میخوام ﭼیﮑار کنم
_ﭼیﮑار
امیرسام:میخوام بدزدمت
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وا این ﭼی میگه ن صفه شبی خوا ستم برگردم برم خونه که امیر سام انداختم رو
دوششو بردم سمت ماشین
با مشت میﮑوبیدم تو کمرش
_بزارم زمین جیغ میزنم مردم از خواب بیدارشنا
امیرسام:جیغ بزن
_دراکوال  ،دیو  ،گودزیالااا
امیرسام :یه دراکوالیی نشونت بدم
رتم کرد تو ماشین ﻗفله کودکو زدو راه افتاد
_منو کجا میبری هااااا
شروع کردم کشیدن موهاش
امیرسام:دریا نﮑن تصادف میﮑنیم
_منو کجا میبری
امیرسام:دوست داری از کدوم ور بریم باالخره به یه جایی میرسیم
خودمو میﮑوبوندم تو صندلی
امیرسام:خودتو کنترل کن خودم انتخاب میﮑنم کجا بریم
میخواستم موهاشو بﮑنم حرصمو دراورده بود
_اصــال میدونی ﭼیه من دوســت ندارم  ،نمیخوام نزدیک آدمی باشــم که ازش
متنفرم امیرسام تو فقط منو عذاب میدی
امیرسام با سرعت ماشینو زد کنار
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انقد بد وایســاد که نزدیک بود کلم بخوره تو نجره از ماشــین یاده شــدو رفت
سمته َدره
_ﭼیﮑار میﮑنی
امیر سام:کاری نمیخوام کنم که ناراحت شی میخوام خو شحالتم کنم که دیگه
عذاب نﮑشی
_ﭼی میگی دیوونه
امیرسام :آره دیوونم از اون موﻗو که اومدی تو زندگیم دیوونه شدم
از ماشین یاده شدمو رفتم سمتش
_از او لبه بیا اینور میفتی ایین
امیرسام:منم همینو میخوام اینجوری تو راحت میشی
یﮑم رفت جلوتر که سریو رفتم سمتشو دستشو گرفتمو کشیدم اینور
دستمو مشت کردمو محﮑم می کوبوندم تو ﻗفسه سینش
_خیلی نفهمی بیشعور ...
اشﮑام گوله گوله از ﭼشمام میومد
_من یه ﭼیزی گفتم تو ﭼرا باور کردی  ،فﮑر کردی بدونه تو زنده میمونم
امیرسام محﮑم کشیدم تو ب*غ*لش
_امیرسام باهمه حرفات خیلی دوست دارم دیگه اینﮑارو نﮑن
امیرسام :ﭼشم خانومم
سرمو آوردم باال تو ﭼشماش زل زدم دوباره ﭼشماش شیﻄون شد
امیرسام:یه دختری نیم ساعت یش هی میگفت دراکوال گودزیال
_عج دختری
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یهو دیدم روهوام امیرســام انداخته بودم رو دوشــشــو تند میدوید دونه های
بارونم شت سرم هم میخورد تو صورتم
_ وایییی االن میخوریم زمین
امیرسام:تا تو باشی دیگه اونﻄوری حرف نزنی
_زمین ُسرههه من جَـــــــوونم
امیرسام خندیدوم رفتیم سمت ماشین
_منو ببر خونه یلدایینا
امیرســام:دیگه دلیلی نداره اونجا بمونی میای یشــه خودم فردا میری وســایلتو
جمو میﮑنیم
_نگران میشه
امیرسام:زنگ میزنی
دیگه ﭼیزی نگفتم ساکت نشستم جام  ،امیرسام ضبﻄو روشن کرد
****
من با تو فهمیدیم خوشبختـــــــی
یعنی
ﭼیــــــــــــی
خوشبختــــــی یعنی عشــــــق
تــــــــــــــــو
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حسه خوبی دارم به دنیا نمیــــــدم یه لحظه از این رویـــــارو
بــــــــــــی ﻗرارم
از تو دارم این احســـــاسو
دنیـــــــام بی تو دنیــــــایه خوبی نیست
حالم خوبـــــــــه
از تو دارم این رویـــــــــارو
دنیـــــــام بی تو دنیـــــــایه خوبی نیست
****
رسیدیم به یه ویال که فﮑر کنم ویالیه خوده امیرسام بود
امیرسام ماشینو ارک کرد از ماشین یاده شدم
امیرسامم اومد کنارمو دستمو گرفت باهم رفتیم سمت ویال
_خوب اتاﻗه من کدومه
امیرسام:منظورت اتاﻗمونه دیگه
_گفتم ا ت ا ق م
امیرسام  :شما یش من میخوابی
_عه امیر اذیت نﮑن دیگه
امیر سام  :هی بهانه ای ﻗبول نی ست ام ش میخوام تالفی این مدت دوریو در
بیارم
هییین نﮑنه میخواد..
عه دریا چ منحرف شدیا
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داشتم با ﭼشمای ریز شده نگاش میﮑردم که اومد سمتم بلندم کردو انداختم
رو دوشش
_هوویی اﻗا خوش اشتها شدیا هی منو میندازه رو کولش بیارم ایین بینم
امیرسام  :نمیارم حرف حرفه خودمه
واایی باز این ُدزه لجبازیش فوران کردن
من که دیدم حریفش نمیشم دستمو گذاشتم رو شونشو سرمو بهش تﮑیه دادم
داشتم با یغش ور میرفتم که گفت
امیرسام:نﮑن بپه
یه لبخنده خبی زدمو به کارم ادامه دادم
امیرسام  :میندازمت ایینا
بازم به حرفش گوش نﮑردم که انداختم روی تخت
با ﭼشای درشت شده نگاش کردم
_نﮑن اونجوری میخورمتا
سریو مﻄلبو گرفتمو خودمو رو تخت جمو و جور کردم
_من خوابم میاد میخوام بخوابم
رفت ﭼراغارو خاموش کرد و برگشت اومد رو تخت خوابید
امیرسام  :جات اینجاس
و به سینش اشاره کرد
دستاشو باز کرد و منو تو آغوشش کشید
بعد از این مدت که حسابی بهم سخت گذشت  ،این برام بهترین ﭼیزه
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وﻗتی بیدار شدم امیرسام هنوز خواب بود
به ﭼهره غرق در خوابش که خیلی معصوم و شبیه سر بپه ها بود نگاه کردم
لبخندی زدمو دستمو به سمته موهاش بردم
امیرسام  :بیا اینجا ببینم
و دستاشو اورد جلو منو تو آغوشش فشرد
_از کی بیداری
با صدای خوابالودی گفت
امیرسام  :از اون موﻗعی که داشتی با موهام بازی میﮑردی
لبخندی زدمو گونشو ب*و*سیدم
_من برم صبونه حاضر کنم
امیرسام  :باش منم میرم یه دوش بگیرم
مدتی که براش کار میﮑردم فهمیده بودم هر روز صبح عادتشه دوش بگیره
سرمو تﮑون دادمو به سمته اشپزخونه رفتم
وسایله صبحانرو آماده کردمو میزو ﭼیدم همون موﻗو هم امیرسام اومد
امیرسام  :خیلی وﻗت بود صبحانه درست حسابی نخورده بودم
_حقته
داشــتیم صــبحانه میخوردیم که یهو یادم افتاد به یلدا خبر ندادم ســریو از جام
بلند شدمو رفتم سمته تلفن امیرسام با تعج نگام میﮑرد
امیرسام  :ﭼی شد دریا
_یادم رفت به یلدا زنگ بزنم
تلفونو ورداشتمو رفتم یﮑم اون ورتر
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+بله
_سالم یلدا  ،دریام
+دریا کجایی دلم هزار راه رفت
به طور خالصه براش یه ﭼیزایی تعریف کردم تا از نگرانی دربیاد
برگشتم آشپزخونه که دیدم امیرسام صبحانشو تموم کرده
امیرسام  :دریا االن برو از یلدایینا خداحافظی و تشﮑر کن
_حال ندارم فعال غروب میرم
امیرسام  :نه االن برو
با تعج گفتم
_باشه
رفتم تا حا ضرشم ﭼرا همپین کرد حاال  ،بعد از حا ضر شدنم رفتم ایین که
دیدم امیرسام رو کانا ه دراز کشیده
امیرسام  :خداحافظ غروب خودم میام دنبالت
یعنی خودم برم
ﭼیزی نگفتمو از خونه رفتم بیرون این ﭼرا اینجوری کرد
جلویه در خونه یلدایینا بودم زنگو زدم که یلدا درو زدو رفتم باال
بعد از جمو کردن وسایلم  ،یک ساعت یش یلدا نشستمو حرف زدیم
مهدی خوابیده بود
از جام بلند شدم که دیگه برم
_یلدا این ﭼند وﻗت خیلی زحمتتون دادم خیلی کمﮑم کردین
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یلدا  :این ﭼه حرفیه آخه
همون لحظه در اتاق باز شدو مهدی اومد بیرون
مهدی  :دریا داری میری
_آره مهدی مرسی این مدت خیلی کمﮑم کردی
خواستم باهاش دست بدم که شیمون شدمو ب*غ*لش کردم
جای امیرسام خالی که دعوام کنه
_مهدی تو جای داداشه نداشتمو ر کردی برام
نمیدونم ﭼرا احساس کردم مهدی بغض داره
_خداحافظ بازم میام یشتون
از خونه اومدم بیرون دلم براشون تنگ میشه
وای یادم رفت به امیرسام زنگ بزنم
_الو
+بله
_امیرسام من دارم میام سمته خونه اگه میتونی بیا دنبالم
+باشه االن میام
سرم ایین بودو ﻗدم زنان راه میرفتم که دیدم یه ماشین بوق زد
هی محچ نمیدادم هی میرفتم ول نمیﮑرد
_آﻗا مزاحم نشو
امیرسام  :دریا منم سوارشو
با تعج رفتم سوار شدم
_ماشینه خودت کو

343
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امیرسام  :اینم ماشینه خودمه اونو گذاشتم خونه
_آها
ر سیدیم ویال دا شتم میرفتم سمته اتاق تا لبا سمو عوض کنم دیدم امیر سامم
دنبالم میاد
_تو ﭼرا میای باال
امیرسامو  :میخوام عﮑس العملتو ببینم
با تعج و گیجی نگاش کردمو رفتم تو اتاق
_جیـــــــــــــــــــــــــــــــغ وای وای امیر عاشقتم خیلی خوشگله
وای مرسی
از خو شحالی نتون ستم خودمو کنترل کنمو ریدم ب*غ*ل شو صورت شو غرق
ب*و*سه کردم
یه لباس عروسه خیلی خوشگچ رو تخت بود
امیرسام  :تازه سو رایزه اصلی مونده
یه خانوم اومدن تو اتاق
امیرسام  :ملیحه خانوم میسپارمش دسته خودتون
_یعنی ﭼی؟!..
امیرسام ﭼیزی نگفتو از اتاق رفت بیرون
ملیحه  :من اسمم ملیحست آﻗا گفتن شمارو برایه عروسی حاضر کنم
کامال تو شک بودم کدوم عروسی
بعد از اینﮑه یﮑم درک کردم جریانو رفتم حموم

دنیاتم و دنیامی

345

از حموم که درومدم
ملیحه جون شروع کرد به حاضر کردنم
سه ساعت طول کشید تا حاضرشم رفتم تا لباسمو بپوشم
خیلی خوشحال بودم
اصال نمیدونستم عروسی کجا هست
ملیحه از اتاق رفت بیرون داشــتم تو آینه خودمو نگاه میﮑردم که دســتی دور
کمرم ﻗفچ شد
برگشتم طرفه امیرسامو دستامو گذاشتم رو سینش
امیرسام  :باالخره داری ماله خوده خودم میشی
با خوشحالی تو ﭼشماش نگاه کردم شنلمو آروم تنم کرد دستشو تو دستم ﻗفچ
کردو رفتیم سمته ماشین  ،ماشین خیلی ﻗشنگ با گچ تزیین شده بود
سوار ماشین شدیم امیرسام ضبﻄو روشن کرد
****
من دوست دارم ﻗدر آسمون ر ستاره
جوری که سمت تو میام بی اراده بی اشاره
بی اراده بی اشاره
من دوست دارم ﻗدر  ،ﻗدری که تو نمیدونی
ﻗدری که بگم تا ابد توی خاطرم میمونی
توی خاطرم می مونی
سمت من نشونه رفته تیر عشق تو عزیزم
دخچ من اومده انگار بسته شد راه گریزم
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عشق من یﮑی یه دونه است اصال هم همتا نداره
تا همیشه مبچ بارون روی دل تو می باره
****
امیرسام همراه با آهنگ لبخونی میﮑرد حواسم رت امیرسام بود
اصال انگار تو این دنیا نبودم
وﻗتی به خودم اومدم که نزدیک دریا بودیم
_وا امیرسام کجا میری
امیرسام  :یشه عشقم
_ﭼشمم روشن عشقت کی باشن
امیرسام  :دریا
یﮑم جلوتر رفتیم که دیدم آرمان ساغر نیلو  ....تو ساحچ وایستادن
از ماشین یاده شدم داشتم میدویدم سمته بپه ها که امیرسام دستمو گرفت
امیرسام  :عروس باید سنگین باشه
اون ش بهترین شبه عمرم بود خو شحال ترینو خو شبخت ترین عرو سه دنیا
بودم
بعد از این که مراســم تموم شــد همه رفتن دســته امیرســام و گرفتمو زیر نور
مهتاب کنار دریا باهم ﻗدم زدیم
امیرسام  :دریا شدی نفسم دلیچ زنده بودنم  ،شدی تمومه دنیام
_دنیاتم و دنیامی

دنیاتم و دنیامی

* ایان*
نویسنده :
g....g S & A.aa.A
عاشق نباشی حس باران را نمی فهمی
.
فرق ﻗفس با یک خیابان را نمی فهمی
.
عاشق نباشی می روی در جاده ها،اما
.
معنای فصچ برگ ریزان را نمی فهمی
.
عاشق نباشی  ،زندگی بی رنگ و بی معناست
.
درد درون ﭼشم انسان را نمی فهمی
.
در شعرها دنیایی از اسرار نهان است
.
عاشق نباشی،درد نهان را نمی فهمی
.
.عاشق نباشی فصچ اییز و بهار،حتی
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.
زیبایی فصچ زمستان را نمی فهمی
با تشکر از آال و سوگند عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا

