
 

 مقدمه
 یباسمه تعال

 
 ار وـــت
 …مراد ـــتسدو

 ؟…راــــچ که کند مى قرـف چه
 !…تـقو هــــچ زا اـــی

 !…که دـش روـچط اـی
 !؟…ندـمیک قرـــــف چه

 
 … قتىو

 
 ،ىـکن وراـــب دـایـب وــت

 !…ىکنـــ یم هـک
 
 و

 
 ،نمــک شوــــرامـف دـاینبـ نــم

 !…نمــــک ىـنم هـک
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 یامیو دن اتمیدن
 یباسمه تعال

 
ماشــین  یه  په  ول دارا  بچ ب ـــد م خدا چی میش مااااان مردم ای  ما وایییییی 

 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 شــ  باید 

 تحویلشون بدیم
 _باشه

 ارو شستیم کامال آویزون رفتیم سمت خونه بد از این که لباس
 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؟
 تومن۱۵_قابلتون و نداره 
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 م:واااا چ خبره چرا انقدر زیاد میگیرین خانوم مقد 
 تومنم  وله کمرمون شکست تا اینارو  اک کردیم ۱۵اینا دیگه کی ان 

 تومنم  ولیه ۱۵_خانوم مقدم دیگه  
 تومن داد بهم گفت:همینقدر بیشتر ندارم  و رفت داخچ درو بست ۱۰

 اه باز این  سره جلو دره  
 صابر:به به سالم دریا 

 رم، دریا خانوم _کیشمیشم دم دا
 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

 تومن بیشتر نداد ۱۰_آره بابا خسیس  
 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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شی من میخوام درسته  نیلو:خدا به شکلی می شوهرت برسه موقعی که این  داد 
 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

فالفچ گرفتیم تا چشــام به فالفچ و خورد تقریبا شــیرجه زدن روش رفتیم ســه تا 
 گشنمه خوب
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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

 میبینید_اینو 
 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

 
 ادی مانکنم_حرص نزن من خداد

 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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اه ســر م شــیطونه میگه برم دهنشــو بیارم  ایین آخه به تو چهههههه تو  ولتو 
 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 
 حوصلتو ندارم خیلی حرف میزنی_هو 

 صابر:باشه خانومی خودت خواستی
  سره چلغوز منو تهدید میکنه مبال میخواد چه غلطی بکنه  

ــت تو این مدت تو گوش ننش       زیاد  ــابر میگذش چند روزی از تهدید ص
شتیم  ول اجاره خونرو  میکرد منو بپه ها هم با هزار جور دوندگی و بدبختی دا

 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 
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 نیلو : آخه برای چی 
د خونه میدادم خوبی هم به شــما گدا کلبوم:از اولم نباید به ســه تا دختر مجر

شوه هاتون  ساده منو با ع سره  ستین   سا میخوا شنا شما نمک ن شنه ها نیومده  گ
 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!

 نمیاد اصال با عقچ جور در
 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 

ا صــابر ب خودتون  یدا کنید داشــتیم با چهره های توهم میرفتیم ســمت اتاق که
 روبه رو شدیم

 تمام نفرتم و تو چشام جمو کردم و بهش نگاه کردم
صیر خودته اگه از اول باهام راه  سیدم ، تق صابر:ترخدا اونجوری نگام نکن تر

 میومدی اینجوری نمیشد
 ساغر:دهنتو ببند عوضی  

 اخم وحشتناکی بهش کردیم و رفتیم داخچ خونه 
 ساغر:حاال چیکار کنیم

 _نمیدونم 
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سابی هم نداریم ، یه دیپلم داریم که داره ته ن ست ح سواد در یلو:آخه بدبختی 
 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 :

به بعد مجبوریم راهمونو از هم جدا کنیم  ید از این  +شــما مبچ آبجیام میمون
نفرو با هم قبول نمیکنن باید از هم جدا بشــیم تا  ۳چون هر جا بخوایم بریم 

 هرکدوم گلیممون و از آب بکشیم بیرون
 در حالی که تحت تاثیر حرفای نیلو بودم گفتم  

 _بپه ها خیلی دلم براتون تنگ میشه
 دریا نمیخوایم بریم بمیریم که همو بازم میبینیمنیلو:

 ساغر:جمو کنید این بندو بساتو بابا فعال که کار  یدا نکردیم  
 _راس میگه بریم اصال ببینیم میتونیم کار  یدا کنیم 

ــال یه   ــروع کردیم زنگ زدن  ارس ــرکوچه روزنامه خریدیم ش رفتی از بقالی س
فقط داشتیم زنگ میزدیم یا برای دست  عصر۷نوکیا برای خودم خریده بودم تا 

ــت  ــیالت نیاز بود دیگه داش ــر کردنمون میگفتن بعدا خبر میدیم یا تحص به س
 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 

 ه صدای خشن و گیرا  یپید تو گوشی ی
 +بله؟

گهیتون تماس گرفتم   _برای آ
بدید یعنی  ید تمام وقت عوامر منو انجام  با که خودتون دیدید  +شــرایتش و 

 ممکنه بعضی شبا دیر به خونه برین 
 )بزار حرف از دهنم در بیاد بعد تومار بگو واسه من(

  
ند  نداره میخوام برم خونش لنگر ب هه خبر  جا بود ، تصــمیم هه  ازم خونم ک

 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

 نیست بگه ایششش وا  سره خشک یه خواهش میکنمی چیزی بلد 
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 ساغر : چی شد کدوم بدبختی باید تحملت کنه
 _جییییییییییییییییییییغ

 نیلو:وا چته دریا 
 _قبولم کردن

شت   سایلمو تو چمدون میپپوندم که یکی از   شتم همون یکی دوتیکه از و دا
 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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گهیتون قرار بود امروز بیام   _سالم برای آ
 خانوم:بله بفرمایید داخچ 

ــره یکی بیاد فک منو از رو زمین جمو کنه وایییییی خد ــت یا قص ا اینجا خونس
ــله  ــاس میکردم اونجا با اون تیو و قیافه وص داخچ خونه که دیگه هیپی احس

 ناجورم
ــرم  ایین بود که   ــادم س ــه و رفتم یکم جلوتر وایس ــتم یه گوش چمدونمو گذاش

سرمو که آوردم ب شت میومد  ایین  شنیدم یکی از  له ها دا دوتا  اال باصدای  ا 
چه بینی خوشــگلی وایی  ـــایی  ـــدم وایی چ چش به رو ش گوی مشــکی رو 

 ل*ب*ا*ش و بگو 
چه دختره    گه  یکی منو بگیره ســعی کردم خودم و جمو و جور کنم االن می

 هیزی ولی خدا چی ساختیا 
 +خانوم با شما صحبت میکنم

 _بله بله می فرمودین 
 یه  وزخند اومد رو ل*ب*ش 

 اهم صحبت کنیم +میگم بشینید ب
 _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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به هی  وجه  باشـــه و تو کارای من  باید ســرت تو کار خودت  +اول از اینکه 
ست  دخالت نمیکنی و هرچی میگمو باید بدون چون و چرا انجام بدی غذا در

له خانوم  تا االن جمی فه توئه  کارای دیگه همش وظی کردن و تمیز کردن خونه 
شاید مجبور  شباهم  ضی  ستی بع این کارارو انجام میداد ولی االن داره میره را

 بشی تا دیروقت بمونی
 _راستش ... راستش  

 +بگو 
 جازه بدید اینجا بمونم_من جایی رو ندارم که شبا بمونم میخواستم اگه شما ا

 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

شونت میده هم کارایی   سایلتو غروب بیار اینجا جمیله خانوم هم اتاقت و ن +و
 که باید انجام بدی و بهت میگه 

ـــد  ند ش نده خجول زدم و هی بل یه لبخ مدونم و آوردم  نار در چ م رفتم از ک
 چمدونو این اون ورم میذاشتم 

سر کارم ،   شه من بیام  _میدونید دیگه چمدونم با خودم آوردم که وقت تلف ن
با اخم نگام  یدم معلوم بود خندش گرفته ولی همپنان داشـــت  ل*ب*مو گز

 میکرد 
 +جمیله خانوم  ، جمیله خانوم  
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 له خانوم از اشپزخونه اومد بیرونو گفت : بله اقاجمی
 +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

ی که  به طور خالصـــه بگم هرکاری  خانوم:ببین  له  خانوم خونه دار تو جمی ه 
 خونش انجام میده و باید انجام بدی .

  
بدم اون  ید انجام  با یده منم  خوب خانوم خونه دار شــوهر داری هم انجام م

 کارارو ، چقدر منحرف شدم من
 جمیله خانم :متوجه شدی  

 _بله بله 
سرایدارم کاری با خونه  ست  سی تو خونه نی جمیله خانوم :غیر از تو و آقا هم ک

 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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شباهم دره اتاقتو  شو  جمیله:ببین دخترم مادرانه بهت میگم زیاد به آقا نزدیک ن
 قفچ کن میخوای بخوابی

 _چرا
 جمیله خانم:آقا بعضی شبا دختر میاره من وظیفه خودم دونستم که بهت بگم 

 ممنون_خیلی 
ست  شام در ش   شتم باید برای ام سو تو کمد میزا شتم اون چهارتا تیک لبا دا

 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 

 م : بله دخترم جمیله خانو
 _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

سره ۹ساعت هول و هوش   سمش  ش  بود که این   چیز جمیله خانوم گفت ا
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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شکرم نکرد بی   سره غد حتی یه ت شماش دید ولی   شد تو چ ضایت و می برق ر
 ادب این همه زحمت کشیدم سفررو جمو کردم

 گفت  خواستم برم باال که 
 امیرسام:من اجازه دادم بری  

 _نه راستش
 امیرسام :راستش چی 

 _هیپی
ساعت   سایی  ۶:۳۰امیرسام:فردا  بیدارم کن خودت باید زودتر بیدارشی تا لبا

 که میخوام بپوشم و آماده و اتو کنی 
 از خواب بیدارشم ۶وای خدا با این حساب باید 

 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  

داشتم اسمم شمسی خانوم بود و مجبورم نبودم برای این  سره  _اگه من شانس
 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

من بخوام برم اتاقش شــاید ل*خ*ت باشــه ول کن باوا بهتر از اینه که ولی اگه   
 غرغر کنه آروم در اتاقش و باز کردم  بلند شه سرم

 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  
بدی دیدین هالل   یدم وای خدا دارم میفتم خوبی  از ترس و هچ ســـه متر  ر

 کنین یهو افتادم رو یه چیز نرم وای چه سیکس بکش خوشگله 
شو بینم لهم سام :جات راحته بلند سره چی امیر کردی یکم رژیم بگیر، وا این  

 لی بنده خدارو با کف زمین یکی کردم کیلو بیشتر نیستم و۵۵میگه من
 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 
سیدی ، اگه یه بار دیگه همپین کاریو تکرار کنی و بی اجازه  جمیله خانوم میپر

 من بشی نمیتونم قول بدم بزارم اینجا بمونی وارد اتاق 
 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

تو یه خونه باشــم دیوونه میشــم تا االنم به زور جلو  من اگه بخوام با این  ســره 
ندم ولی دیگه نمیتونم هرچی جوابش و نمیدم  رو  تا جوابش و  زبونمو گرفتم 
شرایطیرو قبول  شه تازه کیو میخواد بهتر از من  یدا کنه هیپکس همپین  تر می

 نمیکنه
شه برنج  شت خوب با ست کنم فک کنم باقالی  لو با گو  وخوب ناهار چی در

 دم کردم و رفتم سراغ خونه تا یکم مرتبش کنم
 گوشتارو آماده میکردم که تلفن خونه زنگ خورد رفتم برش داشتم  داشتم  

 _بله بفرمایید
 +اوا ببخشید فک کنم اشتباه زنگ زدم  

 _خواهش میکنم 
 سراغ کارم که دیدم  تلفن باز داره زنگ میخوره  دوباره رفتم 

 _بله 
 +واسا ببینم من اشتباه زنگ نمیزنم ، تو کی هستی تو خونه سام چیکار میکنی  

 _خان...
  رید وسط حرفم گفت  

سرگرمیه فقط منو  شه برای  سیم با سام برو بیرون اون اگه با ک سریو از خونه  +
 دوست داره
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 وا این چرا داره چرت و  رت میگه مهلت نمیده من حرف بزنم  
ــما دار ــی داره بوق میخوره _ببینید خانوم ش ــتباه میکنید ، یهو دیدم گوش ید اش

 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
 تا یه کلمه از دهنم خارج _من به اون دختره هیپی نگفتم البته مهلتیم نمیداد

 بشه خودش تخته گاز میرفت
 امیرسام:حاال غذارو آماده کن خیلی گشنمه  

ــد منم هنرمندما . این  ــلیقه غدارو روی میز چیدم ، به به ببین چی ش با کلی س
  سره هم لباسش و عوض کرد

 یه نگاه به میز کردو صورتش جمو شد  
 امیرسام:من از این غذا متنفففرم  

 ذوقم کور شد و چهرم آویزون  قشنگ
 _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  
 فقط یه قاشق امیرسام:

  ریدم هوا و گفتم دمت گرم یه ابروشو انداخت باال و نگام کرد
 _یعنی چیزه... ممنون

شت دهنش منم به دهنش زل زده بودم انگار بدش نیومده  شق گذا با اکراه یه قا
 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 

سی  شه ک ست که مگه می شقابو بخوره ها، ولی الکی نی سره  رو فقط مونده ب  
 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 

 ن کال با همه راحتممیدونین که م
یک هم بود هی   تار ها چون  له  یذاشــتم رو   عین این دزدا  امو آروم آروم م

 میخوردم به درو دیوار 
 امیرسام:کجا میری ؟؟؟  

 هییییییییین این اینجا چیکار میکنه اصن مگه این نرفته بود کپه مرگشو بذاره 
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 قبض روح میشه  _بابا یه اهنی اوهونی نمیگین ادم 
 سام :نگفتی کجا میری ؟؟امیر

 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؟؟

سیدگی به  شه خودتم بعد از ر سارینا میاد اینجا همه چی باید تکمیچ با + فردا 
 کارا میری تو اتاقت . 

 اشم ه تو اتاق زندانی ببکن مجبورم بخاطر اون دختراوهوع یه سره بیا و زندانیم  
زیر ل  چند تا فحش نباره این ســارینای تحفه کردم که از قضــا م  که اقای 

 شیر مغرورم شنیدن
 امیرسام:نشنیدم چیزی گفتی؟؟

 باشه_ها میگم 
 امیرسام:مگه من نگفتم ....
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  ریدم وسط حرفش 
 _چشم بابا چشم 

 امیرسام:افرین ، خوب دیگه برو مرخصی
 انگار برده استخدام کردهعج  ادمیه این  

ــامو باز نکردم یه غلط زدم   ــدم اما چش ــدای غرغر یه نفر بیدار ش ــبح با ص ص
 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 

شمو   سامه ملق   یه چ شتم به موقعیتم فک میکردم عه این که امیر باز کردم دا
 به شیر مغروره خودمون. یه نگاه به اتاق بعد به خودم کردم 

شتم رف یه تاپ بندی تنم بود که بنداش افتاده بود  ایین    وایی آبرو حیبیت ندا
 یغشم که نگم بهتره شلوارم که چه عرض کنم نمیپوشیدم سنگین تر بودم 

شم اژدها نگام میکنه .   تورو کامچ ی سام کردم که دیدم داره با خ ه نگاه به امیر 
 کشیدم رو خودم

 انگار که یه چیز دوباره یادش اومده باشه با صدای بلند گفت :   
 من دیش  به تو چی گفتم؟؟

با  قالی  لو  با فت  ها مبال گ فت اوممم ا فک کردم خوب خیلی چیزا گ یه ذره 
 . عه غلط کرد من به اون خوبی  ختم ..گوشت دوست نداره 

 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
 رسام:به چی فک میکنی ده میگم  اشو امی

 _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  
تاق رفت بیرون منم بلند شـــدم رفتم جلو آینه   بدون هی  حرف دیگه ای از ا

شون به یه ور  سادم . عه بگو برای چی اونطوری نگا میکردا موهام هر کدوم وای
 کج شده بودن 

 انگار از جنگالی آمازون فرار کردم با این تیو و قیافه
سام رفته بود بی شروع کردم به کار کردن امیر ستم و  ین رون بخاطر همموهامو ب

  pmcتاپ شلوارمو عوض نکردم طی و گرفتم دستم و زدم

 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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سرم و آوردم باال دیدمحاال یه چرخ طی خوابوند ست  َدَدم وای این  م با کلی ژ
 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
ــ  مردم انقد بعد از این که  ــروع کردم خرهمالی تا ش ــام رفت دوباره ش امیرس

 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 
تا االن داشــتم خرهمالی میکردم برای ورود اولیا  محض اطالعاتت بگم من 

 حضرت 
 سارینا:زبونتم به عنوان یه خدمت کار خیلی درازه

 _با هر کسی باید مبچ خودش حرف زد
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 باال تو اتاقمو درو قفچ کردم تا دم دمای صبح صدای اینا میومد رفتم 
صــبح که بلند شــدم بعد از این که لباســم و عوض کردم رفتم  ایین تا برای اینا 
ــتم  روی میز که دیدم این دختره داره  ــتم مربارو میذاش ــبحانه آماده کنم داش ص

 میاد موندم آقا شیره از چیه این عملی خوشش اومده
  

 :سریو میزو بپین برو سارینا
 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  
 فکره هاااا این چ روشن

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

شم شکی  رفتم آماده  شلوار زر شال و  شکی بود با  نو ترین مانتوم که یه مانتو م
  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

ــرمو به حالت  ــت رانندگی کن بعد س ــارتت ارزونی خودت فقط درس _ن خس
 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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رگشتم ببینم سگه دنبالمه یا ن که خوردم تو دیوار و افتادم زمین  این یه لحظه ب  
 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  

 آقاااا _آقا ، آقا ،
  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

 ترسم به تو چ  سره بیشعور اصال ب
 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 

 ولمو خرج کنم ولی خیلی خوشــگچ بود من که هی  مهمونی نمیرم چرا الکی 
ــاد  ــفیدم تض ــت س ــکی لباس با  وس ــر رفتم تو و  روش کردم رنگ مش آخر س

 قشنگی  یدا کرده بود لباس و خریدمو رفتم کافی شاپ تا یه چی بخورم 
 بستنی سفارش دادم  

ساعت  ساعت افتاد وای  شتم میخوردم که نگاهم به  حتما تا االن امیرسام  ۴دا
 خونهرسیده سریو بلند شدمو رفتم 

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
نا : حاال تو چرا حرص میخوری ســـامییی ید  ســـاری با جون یعنی این دختره 

 زندانی باشه
 یرون اومده باشه اینه اوخیش اگه تو تو زندگیت یه حرف راست از اون دهنت ب 

 ایییی باز این شیر مغرور دوباره غرید : 
 امیرسام:من که نگفتم حق نداره بیرون بره حداقچ میتونست بیاد اجازه بگیره .

مات نمیتونم  با اون اخ باهوش من  یه خو  حداکبرش چ حداقلشـــه  این 
کیلومتریت رد شــم اونوقت تو میگی بیام باهات بحرفم خو واال ادم ۱۰۰۰از

 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  

 بودی هاااا؟؟امیرسام:تو کجا 
 چیزه خوب رفتم بیرون دیگه_اممم 

 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

 مشتاق دیدنشونم _میشه ادرسو دقیق تر بگین لطفا واقعا 
 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 

 سوز گفتم که اگه سنگم بود اب شده بود انقدر با اه 
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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 :  

نا هی  +هی  ک بدون اجازه من تو این خونه اب بخوره درزمن ای نداره  س حق 
 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  

شتم از  له ها میرفتم  ایین میزو چیدمو رفتم طبقه باال تا  سمو عوض کنم دا لبا
 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 
زنی ناخونات همپین میگه همه کار با من آخه بنده خدا تو به چیزی دســت ب 

 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 
 چ خدمت کار دهاتی دارن راستی یه لباس آبرومندانه بپوش که نگن

 واقعا خونم داشت بجوش میومد این دختره با من سر لج داشت
 که لج کنم من با کسی زیاد لج نمیکنم ولی وای به حال روزی  
 _نترسید مبچ شما تیو نمیزنم تا دهاتی شم  

  وزخندی بهش زدمو رفتم تو اتاقم تا رفتم صدای جیغش درومد
 ین دختره چیزی نمیگی ، باید اخراجش کنی سارینا:ساااااام چرا به ا 
 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 

 نه بگیرنخو
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  
م کفشای  اشنه بلندمو  وشیدم و رفتبد از آرایش چشم یه رژ جییییغ قرمز زدم  

 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
سنگینی نگاه خیلیارو رو خودم حس   شتم آروم آروم از  له ها میومدم  ایین  دا

 میکردم 
ــگ   ــر س ــرمو باال آوردم ، عهه این که همون  س ــیدم آروم س به  له آخر که رس

 دارست اسمش چی بود آهان شایان 
 شایان:سالم  رنسس کوچولو

 _کوچولو خودتی 
 من نمیدونم این چ عالقه یی به سربه سر گذاشتن من داره

رق از دور امیرسام و دیدم که داره میاد این سمت وا این چرا اینجوری چشاش ب
 میزنه

ــتم برم به کارا    ــده بود ، میخواس ــلوار خیلی جذاب ش اوووف تو اون کت و ش
 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  

 ام:هو فکر نمیکردم بیایامیرس
 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

 خشید من اصال متوجه نمیشم اینجا چه خبره _بب
 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 
ــتم بگم ن که از د ــال میخواس ــاره میکنه قبول کن من اص ــام اش ور دیدم امیرس

 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  

سای داغ شده سرمو آوردم باال نف صورتم مطمئن بودم لپام قرمز  ش میخورد تو 
 شایان خندید منو یکم به خودش فشار داد

 شایان : اینطوری خیلی خواستنی میشی
 وای این چرا اینطوری میکنه من االن لبو میشم

یدونم چرا این ریختی    ما ولی در همپین شــرایطی نم من آدم  رویی هســت
 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  
ــتمو ول کرد منم د بدو  ــتم یه لبخند کج و کوله بزنم  دس در جوابش فقط تونس

 رفتم تا صورتم و آب بزنم
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سامو یه ذره موند صندلی امیر ستم رو  ش سرجاش بد برم رفتم ن م تا حالم بیاد 
 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 .
 ن شایان موقو رفتن کارتی گرفت سمتمو سرو شام همه تک توک داشتن میرفت 

گفت : خیلی دوســـت دارم بازم ببینمت منم با کمی مکس کارتو از دســتش 
 گرفتم .

  
سارینا چندش تا جایی که ممکن بود  سته بودن  ش سارینا رو مبچ ن سام و  امیر

  چسبیده بود به امیرسام
 رفتم جلو گفتم :

 _ببخشید من باید با شما صحبت کنم 
 برو مزاحم نشو  سارینا:ایشش

 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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رفت با اینکه از این دختر بدم میاد ولی خیلی رفتار امیرسام سارینا بغض کرد و 
 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 
شایان فقط من یه خدمتکارم اصن اون به کنار برای چی از م خواستید من با آقا 

 بر*ق*صم
ها تو حق   یدم منت مه توضــیح م که الز جایی  تا اون امیرســـام : ببین من برات 

 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
صمیمی بودیم تا اینکه یه دختر برای کار  ست  شایان دوتا دو امیرسام :قبال منو 

 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 
 اری کردم اونم قبول کردهمه چی خوب  یش میرفت من ازش خواستگ

 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 

ست و شایانم ولش   ش  اونو میخوا سه یه  شت فقط وا سش ندا شایان دو کرد 
 ازش استفاده کرد 

شایان با هی  دختری حتی  صی چون  ستم باهاش بر*ق* میدونی چرا ازتو خوا
 حرف نمیزنه

شون بهش  ا بدن  ستفاده میکنه که خود و بهش محچ نمیده و فقط از دخترایی ا
 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  
شارش کلی دختر دورش  ست که به دختری  ا نده چون میدونه با یه ا مغرور ه

 شن . جمو می
 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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 عوض کردم رفتم رو تخت خوابیدمو بهرفتم تو اتاقم لباســامو با تاپ و شــلوار  
 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 

ــته   ــم بس آروم آروم از  له ها رفتم  ایین دریخپال و باز کردم همون توری چش
 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***
 ن دختر اینجوری شده چرا تلو تلو میخوره وا چرا ای

 چشمم به بطری مشروب روی میز خورد
 _تو این موقو ش  اینجا چیکار میکنی 

 دیگهدریا:آب میخورم
 امیرسام:آب!!!!

 دریا:امیییییر
 این چرا منو اینطوری صدا زد هه مهتابم همینجوری صدام میزد تو هنگ بودم

 _هان!!!  
 میاد سمتم  یهو دیدم این دختره داره

 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

ستش تو موهام    سمت اتاقش تا بزارمش تو د شید رفتم  بود و موهامو هی میک
 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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شتم نگ شو یه حالت قشنگی حاال چیکار کنم همینطور دا شا اش میکردم که چ
 کرد 

 دریا:من خیلی تنهام  
که خودشــو  رت کرد تو ب*غ*لم  کار کنم  نده بودم چی یه مو یهو زد زیر گر

 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
ــ   ــرش ــماش نگاه کنم س ــتم به جنگچ توی چش ــت داش و آورد باال فقط دوس

 چشماش خیلی قشنگ بود 
 _دریا بگیر بخواب  

 دریا:یعنی توهم میخوای بری میخوای تنهام بزاری مبچ مامان بابام 
ید برای هی  دختری دل بســوزونم هی    با یاد من ن بدم م من از هم دخترا 

 ه کدومشون ارزش ندارن همشون مبچ همن دیگ
 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

شایان    صمیم گرفتم بهش کمک کنم ولی  سام افتادم ت ش  امیر یاد حرفای دی
 چ آدم نامردیه مبال امیرسام رفیق صمیمیش بود 

عوض کردم تا برم صــبحانرو واســه امیرســام آماده کنم داشــتم میزو  لباســم و 
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 
ــو خورد منم میزو جمو کردم  ــبحانش ــرمو تکون دادم اونم ص ــاعتس بودو ۱س

 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  
 رگشتم سمتش ب

 _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   

 گفت: بریم خندید و 
 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  

ش شدم دا شین  یاده  شایان خداحافظی میکردم که از ما شین با  شه ما شی تم از 
 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

 *ق*صم اخمام رفت توهم من باید به کدوم ساز این بر 
 _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 
 من خودم لباس دارم_خیلی ممنون 

 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
سط منو معتچ کردی )بع ضر باش ،از ق سام :مگه من نگفتم حا شامیر صدا و د 

 برد باال( آره ؟؟
یا خدا این چرا اینطوری میکنه مگه ساعت چنده به ساعت نگاه کردم خاک بر  

 ۹سرم ساعت 

 ساعته منتظر تو ام ۳امیرسام :من  
 _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 

 بدی آره امیرسام:اگه به خودت زحمت 
 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 
 ماس  سواری توهم باید بیای چون این اکیو رفیقای خیلی وقت  یشمه شایان

 هست  س توهم باید بیای 
 فکر نمیکنم اس  سواری بلد باشی اینم یه مشکله   
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 _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 

 م :راستی من اونجا امیرسامم تو امم اومم اسمت چی بود؟؟امیرسا
 _دریا 

سمت  ستی که ا شه ولی اینجوری گفت که مبال تو برای من مهم نی مطمئنم یاد
 یادم باشه

 امیرسام:با هم دیگه راحت صحبت میکنیم اوکی؟؟ )با کمی مکس( دریا  
 وایی چ اسممو قشنگ گفت 

 _باش
که خواب نمونی اون لباسایی هم که گذاشتم رو امیرسام :گوشیتو بزار رو زنگ  

 بیدار باش ۹مبچ بپوش، ساعت 
 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   
 با کتونی  وشیدمش تو تن قشنگ تر شد  مشکی اسپرت
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سریو   شد  ستم یه رژ و رژگونه زدم با ریمچ کارم تموم  شتم اونم ب ساعت دا یه 
 برم تا این شیره نعره نکشیده 

 _سالم صبح بخیر
 امیرسام :سالم،چ سلیقه ایی دارما 

 _من هرچی بپوشم بهم میاد 
 امیرسام:ههههه شاید

شینش سوار ما شوان و  رفتیم از در بیرون  شن کرد آهنگ ا ضبط و رو شدیم 
 گذاشت تا موقو رسیدن بینمون سکوت بود نه اون سکوتو میشکست نه من

سام ژاله و  ستای امیر شین مدل باال اونجا  ارک بود رفتیم  یش بقیه دو چندتا ما
ــعیدم باهم  ــحرو س ــوهر س امیر باهم نامزد بودن و نازنینو محمدم باهم زنو ش

 م که شایان خودمونهخواهر برادر بودن اون
 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 

شتم آروم آروم   شایا قهوه یی دا شکیو مال  س  امیرسام م سفید بود ا س  من  ا
 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 
 سط حرفشون  ریدم و

 _عمرا اس  سواری هیپکدومت به  ای من نمیرسه  
 امیرسام:حرفای خنده دار میزنی دریا 

ست  شرط بندی کنیم هرکی برد هرچی از طرف مقابچ خوا صال بیاین  شایان:ا
 باید انجام بده 

 _قبوله  
 امیرسامم  وزخندی زد و گفت

 _باشه
 ۳...2...۱ژاله :

سرعت زیاد میرفتیم خدایی اس  سواریشون  هر سه تامون داشتیم کنار هم با
 خیلی خوب بود

دوتا دور دیگه مونده بو معلوم بود که شـــایان داره همه تالشــشــو میکنه ولی 
 امیرسام خیلی ریلکس بود

ــام از   ــایان یکم از من جلوتر بود دوره آخر بود که یه دفو امیرس ــایان  ش منو ش
 د تا دور آخر سریو بره افتاد جلو این عج  جلبیه ها اسبشو خسته نکر

سام  شیدن یعنی حاال هرچی امیر ست میزدنو جیغ میک سام د بپه ها برای امیر
 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   
ــتم بخاطر نامردیش اعتراض کنم چون همه   ــبا  ریدیم  ایین من نمیتونس از اس

سامم چیزی  شد ولی اخمام تو هم بود امیر سام نقش بر آب می شه های امیر نق
 نگفت فقط  وزخند زد 

 شایان: بریم یه چایی بخوریم تا من َشرَتمو بگم  
ستام   ساکت بود منم به بخار چایی تو د سام  من بی حرف همراهش رفتم امیر

 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 

 تولدشه هو منم دعوت کرده میتونم دوتا همراهم با خودم ببرم شایان:هفته بد 
 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

سوده تحمچ ند   شم مهتابم ح بینه اره بتو میدونی من به اون تولد بیام زجر میک
 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 
 میرسام توفکر بود داشتم میرفتم باال که امیرسام گفت تو کچ راه ا

 امیرسام: بیا  ایین کارت دارم  
سری تکون دادمو رفتم باال تا لباسامو عوض کنم یه لباس آستین بلند زرشکی 
سر  ستمال  شکی هم حالت د سری کوچولو م شیدم یه رو  شکی  و شلوار م با 

 بستم 
سام بیاد   ستم تا امیر ش و از  له ها اومد  ایین و رو کانا ه روبه ررفتم رو کانا ه ن

 من نشست 
شایان همپین به تو بی   شد اونجور که من فهمیدم  شه عوض  امیرسام:ببین نق

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  
 یکنید من قبول میکنم_چرا فک م

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  

 ابه روغن  اشید رو دستم  ریدم هواو کتلت از دستم ول شد تو ماهیت
 _آیییی مامااااااان دستممم

ــپزخونه  ــتم دور تا دور آش ــده بودم داش ــورم هول ش ــتمو بش دوییدم رفتم تا دس
 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   
شدم که د صورت امیرسام جیغ غرق می ستمو احساس کردم تو  سوزش د وباره 

 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 

شــپزخونه بپر بپر میکردم که امیرســام اومد غذارو دســتم ســوخت داشــتم تو آ
 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
 ین کارو کردم  االن غذا سفارش میدم امیرسام:اصال از قسط ا

 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  
 زارو جمو کردم رفتم اتاقم تا بخوابم آشغال ماشغاالی  یت

 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

خودمو 2بد از اینکه امیرســام رفت شــروع کردم به گرد گیری خونه تا ســاعت  
 اینجوری مشغول کردم



 55 یامیو دن اتمیدن

شم خوب چی  شدم برم آماده  شدم رو کانا ه و فیلم نگاه کردم بلند  بدش ولو 
 بپوشم

 یه مانتو با شلوار لی  وشیدم با یه کتونی سرمه ای و شال سرمه ای
 دقیقه صدای در اومد منتظر بودم تا امیرسا بیاد بعد از ده

 _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 .

ــتی  ــام داش ــارو نگاه میکردیم ولی از هرکدوم یه ایراد با امیرس م دونه دونه لباس
 میگرفتم 

 شده بودو امیرسامم حسابی کالفه بود ۷ساعت  
 امیرسام:دریا یه لباس انتخاب کن دیگه خسته شدم 

 _خوب هیپکدوم به دلم نمیپسبه
 شد بابا فردا مهمونیه ها ۷امیرسام:ساعت

ــرمو ک  ــمام روی یه با قیافه یی آویزون و د رس س  ایین بود باال آوردم که چش
 لباس طالیی که برق میزد قفچ شد

 واییی من عاشق چیزای برق برقیم مبچ کالغ
شیک و   شت ولی بخاطر  ارچش خیلی  ستی ندا سمت لباس مدل خوا رفتم 

 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

 ش  بود ۱۰ساعت تقربیا  
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 

شابه بد از این که غذارو آوردن   سلطانی با مخلفات و نو سام : دوتا کباب  امیر
 شروع کردم با ولو خوردن 

میبرمت آرایشــگاه از اونجاهم مســتقیم میام دنبالت  ۴امیرســام:فردا ســاعت  
 ریم تولد ب
 _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 

ــت دارم مهتابو ببینم رفتم اتاقم بدون اینکه   ــه ها خیلی دوس فردا چه روزی بش
 کنم  ریدم روتخت لباسم و عوض

 قدر بخاطر لباس گشتم تا سرمو گذاشتم بیهوش شدم امروز ان 
اینطورا بود بیدار شدم صبحانه امیرسامو رو میز گذاشتمو رفتم ۹صبح ساعت   

 اتاقم تا برم حموم 
از حموم اومدم بیرونو  حوله رو  یپیدم دورم  البته  یپیدن نپیپیدنش فرقی   

 نداشت 
ش  امو رو  ام انداختم که همه سشوارو زدم تو برق نشستم رو صندلی میز آرای 

 جونم افتاد بیرون 
ــک میکردم که از آینه    ــتم موهامو خش حاال مگه کی هس تو اتاق بیخی ، داش

 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 
 رویی تو چشاش نگا کنم حاال با چ  

  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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سه خودم  ستم وا ش سه و  بعد از اینکه امیرسام رفت ن ساعت  الک طالیی زدم 
 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 
 ...۰۹۱2۱۱امیرسام :کارت تموم شد بهم زنگ بزن بیام شمارمو سیو کن 

 _باش خدافظ  
 امم گازش و گرفت و رفت امیرس

 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  

 ه گفت تمومه دیگه داشتم زیر دستای آرایشگره جون میدادم ک
 _آخیییییش 

سادم اووو الال چی  شیدم رفتم جلو آینه وای شامم  و شم کف سمو بپو رفتم تا لبا
 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

یلی ساده و شیک شده بودم . رفتم شالمو آروم گذاشتم سرم تا موهام در کچ خ  
 خراب نشه به امیرسام زنگ زدم گفتم بیاد . 

ــکر کردمو   ــگره تش ــیدم منتظر بودم تا بیاد یه تک زد منم از آرایش مانتومم  وش
 رفتم  ایین 

ا ربه ماشین تکیه داده بود چ تیپی زده ها این مهتابه امش   شیمون میشه که چ 
  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

ست امیرسام دور کمرم بود   شلوغه اینجا همینطور که د اوه اینجا چ خبره چقد 
 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  

 کرد بد دوباره به دست امیرسام نگاه 
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  



 61 یامیو دن اتمیدن

یم تیهو امیرســام به کمرم و فشــار آورد و منو به خودش نزدیک تر کرد برگشــ 
 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 

 میرسام :اسپانیایی؟ا
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 سرمو با  وزخند تکون دادم  
سپانیایی بزارن تقریبا همه رفته بودن کنار من همه  شاره کرد تا آهنگ ا امیرسام ا

 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
سمتم   سمتش  امو دور  اش  اومد  شدم  شیده  شید ،ک ستمو ک رفتم عق  د

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
شتم آتیش میگرفتم مطمئنم اگه امیرسام کمرمو نگرفته بود همونجا میوفت  دم ادا

 زمین 
ستور نمیداد فقط اینو  ست میزدن برامون من تو اون لحظه مغزم د شتن د همه دا

 میدونستم نباید زایو بازی در بیارم
ــایان که فرقی با    ــایان افتاد ش ولی واقعا نباید این کارو میکرد نگام به مهتابو ش

 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

 با الله گوشم برخورد داشت  ل*ب*ا*ش
 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 
صب ستم کاری واقعا ع شدم چرا بهش اجازه دادم ولی واقعا اون لحظه نمیتون ی 

 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 
نه و هیپوقت منو  باش امیرســـام ولت میک حال ن تاب :ببین خیلی خوشــ مه

 فراموش نمیکنه چون عشق اولشم 
 دست به سینه با  وزخند نگاش میکردم  

ستگی  شق تو نبود یه واب سام هیپوقت عا شد؟؟بزار حاال من بگم امیر _تموم 
 ادساده داشت و حاال اون تو رو دوست نداره هی  بلکه ازت متنفره ، افتاا

یان  حال کردم کال جر حالشــو گرفتم خودم  یدمو رفتم وای دمم گرم  چرخ
 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
 آورد  داشتم غذا میخوردم که یهو امیرسام برام سوپ

 امیرسام :بگیر عزیزم  
شتن با غیظ  شایان و مهتاب خورد که دا شم به  یه لحظه هنگ کردم ولی یهو چ

 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
 فتم در گوش امیرسام گفتم بد از غذا ر

 _میشه بریم 
 امیرسام:باشه برو آماده شو  

ــام  ــمو عوض کردمو رفتم  ایین با امیرس ــام بود لباس رفتم باال تو اتاقی که لباس
 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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ش  فکر میکردم  شتم به اتفاقای ام ستیم دا ش شین ن بد از خدافظی رفتیم تو ما
 شبی بود واسه خودش 

ــتم از  له ها   ــمت خونه کج کردم داش ــدمو راهمو به س ــیدیم خونه  یاده ش رس
 م باال میرفت

 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  
شم اول فکر میکردم یه  شنا می سام آ شتر با اخالق امیر سره  هرچی میگذره بی

  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 
 بخوابم  خمیازه ای کشیدمو چشامو بستم تا
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صبحانه  شدم تا برای این آقا  شیم بیدار  صدای زنگ گو صبح طبق معمول با 
 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
 یلی دلم برات تنگ شده نیلو:وای سالم دریا خ 

 _بله معلومه 
 نیلو:میای امروز مرخصی بگیریم بریم بیرون  

 _من که هستم 
 نیلو:منم به ساغر زنگ میزنم 

 _باش  
 (...)۵نیلو :ساعت

 _میبینمت خدافظ 
 تا ساعت  نج کارای خونرو انجام دادمو رفتم تا حاضر شم 

 میخواستم یه تیو خوب بزنم  
شلوار تنگ جیگریو شال جیگری برداشتم رژ جیگریم زدم  مانتو مشکیه تنگ با

 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 
 ش  بود ۱2اومدیم ساعت 

 _وای بپه ها دیر شد  
سر کوچه  یادم  شدم  شین  سوار ما بد از اینکه از بپه ها خدافظی کردم رفتم 
سط کوچه بودم که  ش  و سناک بود اون موقو  کرد خونه ته کوچه بود خیلی تر

 چشم به سه تا  سر خورد 
  سره:اوه بپه ها بیاین که ماهی خودش افتاد تو تور  

  سره:المص  ماهی نیس که شاه ماهیه 
ودم تا اومدن سمتم شروع کردم جیغ زدن  سره اومد جلو دهنمو واقعا ترسیده ب 

 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 

 اشو بلند کرد صد
 ._تو تا این موقو ..
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نداد  مه  گه ادا نزد چون محکم ب*غ*لش کردم اونم دی یه حرفشـــو  بق
 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

 رسام :تو این موقو ش  بیرون چه غلطی میکنی با این سر و وضو ، هان!امی
 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 

 ره من بی لیاقتم  نیازی به ترحم تو ندارم می خواستی کمکم نکنی _آ 
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 
 و بی کسی خودم بمیرم_ن...می...یام من نیاز به ترحم کسی ندارم بزار ت

 که یهو با یه حرکت امیرسام  رت شدم تو ماشین  
سیدیم  سکوت بود به خونه که ر سمت  نجره تا خونه بینمون  سرمو برگردوندم 

 سریو  یاده شدمو رفتم تو اتاقم
صبح یکم زودتر بیدار  شتم  سمو عوض کردم  فقط به آرامش نیاز دا سای خی لبا

سا صبحونرو آماده شدم تا بدون اینکه با امیر شم براش میز  شته با م برخورد دا
 کنم

شدم از اتاق اومدم  سام بره بد از اینکه مطمئن  رفتم تو اتاقم منتظر بودم تا امیر
 بیرون تا غروب کاری نداشتم

ساعت    سام میزو آماده کرده بودم و خودم رفتم اتاقم تقریبا  صبح ۳برای امیر
 از  له ها رفتم  ایین بود که تشنم شد میخواستم میزم جمو کنم

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  

 خوام باهات حرف بزنم قایم نکن می 
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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سی فرار کنه   شه هم ک شم کار بی خودی بود اگه قرار با شدنم از اول صال قایم  ا
 اونه نه من 

صبحونرو  شدم و  سام  صبح طبق معمول بیدار شدم تا امیر آماده کردم منتظرم 
 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  
 من باید تقریبا یه ماه برم ایتالیا برای کار امیرسام:ببین

 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 



 71 یامیو دن اتمیدن

 امیرسام :مشکلت اینه
 چیزی نگفتم 

 ه شو امیرسام :بلندشو برو آماد
 _برای چی !

 امیرسام:بریم صیغه بخونیم
 _هااااااااااان!!!

 امیرسام:مگه مشکچ تو همین نیست
باش    یال  به همین خ نه  ندم میخواد زایعم ک یه چی از خودم  رو یده  اینم فهم

 البته چیز بیخودی هم نگفتم به هر حال اون بهم نامحرمه هرچیم که باشه 
  وزخند زدم  

 یشم_باشه االن حاضر م
ــت که چیزی نگه خوب چی  ــاش دیدم ولی اونقد مغرور هس تعج  و تو چش

 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

 چیزایی _یه همپین
 امیرسام:دختره ترشیده

 _چیییییییی!!بامنی
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 امیرسام: بله منظورم به شخصه شخصه خودته  
 سالمه تو ترشیده ایی  یررررر  سر22_من 

شم همو   شم تو چ ساده بودیم و چ شتناک رو به رو هم وای هردومون با اخم وح
 نگاه میکردیم هی  کدومم کم نمیاوردیم ولی من 

 نم رفتم از خونه بیرون کنار ماشین وایستادم تا بیاددیگه نتونستم تحمچ ک
ستم حال اینو بگیرم به جاش اون حال منو   شین باز کردمو کوبیدم میخوا در ما

 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 

سوار   سرد در و باز کرد و  سامم از خونه اومد خیلی خون بعد از چند دقیقه امیر
 شد . 

 دقیقه رو به رو دفتر ازدواج  ارک کرد . 2۰حدودا بعد از  
 امیرسام: یاده شو  
 یه حاج آقایی اومد تا برامون صیغرو بخونه  

 حاج آقا: خوب صیغتون به چه مدت باشه؟
 به امیرسام نگاه کردم 

 ام:دو سالهامیرس
 وا چه خبرههههه کال یه ماه میخوایم بریم سفر یه سال صیغه 

 _یکم زیاد نیس  



 73 یامیو دن اتمیدن

 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 
سمت خونه نمیرفت ، جلو یه مرکز خرید  شن کرد ولی  شین و رو سام ما امیر

 نگه داشت
 امیرسام: یادشو  

 _برای چی 
 امیرسام:خیلی سوال میپرسی خیلی هم خنگی آدم واسه چی میاد مرکز خرید

 تربیت به من میگه خنگ تازه بهم ترشیده هم گفت بی  
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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خاک برسرم لپام قرمز شدو رفتم سمت به جایی که اشاره کرد بود نگا کردم اوا 
 لباس زیر فروشی تا لپای قرمزمو نبینه

ــنیدم بی ادببببب   هی یکاری میکنه من   ــو ش ــدای قهقهش ــری رفتم که ص س
 خجالت بکشم 

 رفتم تو مغازهه وایی چ خوشگلن
 کلی خریدم با لبخند از مغازه اومدم بیرون 

 امیرسام:اونجا چی دیدی همپین نیشت بازه
 که بدرد شما بخوره نبود _چیزی

 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  

ــت رفت دوتا  یتزا خریدو ــتیم تو فودی نگه داش  آورد  یتزاهارو باز کردیمو داش
 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
 امیرسام از مدل چشم غره هایی مهتاب رفتم  یه چش غره به 

 _چیششششش ایشششششش 
یاوردم از هر دری حرف میزدیمو   تابو در م داشــتیم  یتزا میخوردیمو ادای مه

 میخندیدم انگار نه انگار ما همون آدماییم که یه سره باهم جنگ داریم 
 وداشتم میخندید که دست امیرسام اومد سمت صورتم تعج  کردمو چشمام 

 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  

هســت؟اندازه چند وقت وســیله _میگم کی میریم ســفر؟ اصــال چند روزه 
 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!

 رسام:گوشم کر شد کال فاصلمون یه وجبه هااامی
 _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  

 صبح ۹امیرسام:
 میخواستم همپین بزنمش که با دیوار رو ب*و*سی کنه 

 دم اتاقمو شروع کردم جمو کردن وسایلم تا رسیدیم خونه  ری 
 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
ساعت    سته بودم تقربیا  ش شپزخونه ن صندلی آ شد ۷رو  سام بیدار  بود که امیر

 همینطور داشت خمیازه میکشید که چشش به من خورد
  

 +تو بیداری
 منم خمیازه کشیدمو گفتم 

 _اوهوم 
ست منم همه غذا هارو تو  ش سام رفت رو میز م شتم جا امیر  یه کیف بزرگ دا

 ساز کردم
شیم بد از این که آماده  شو بریم باید زودتر اونجا با ضر سام:برو کم کم حا امیر

 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  سمت  سام کناره هم بود مبچ بپه کوچولو ها دوییدم  صندلی منو امیر

 که کنار  نجره بود نشستم
 ما _اینجا من میشین

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 

 م تازه مهتابو شایانم چزوندیمخیال راحت گرفتم خوابید
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 

ستم   سریو خوا شتم با ولو الویرو میخوردم  شته بود و من دا ولی کار از کار گذ
 دم شایان با لبخند نگاهم میکنه بزارم تو کیف که دی

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 
ذاشــتم کنارم برای اینکه دوباره تابلو بازی در نیارم رفتم کیفرو جمو کردمو گ  

 به ادامه خوابم برسم 
 امیرسام:دریا ، دریا  

 چشامو آروم باز کردم 
 امیرسام:بلندشو رسیدیم

تا نیوفتم   بازومو گرفتم  خوابم هنوز نپریده بودو تاپ تاپ میخوردم امیرســـام 
 زمین 

 ینی رفتیم یه ویال رفتیم بارارو تحویچ گرفتیم بعدش با ماش 
 _اینجا خونه کیه  

 امیرسام:خونه من 
ــرم اینجا دیگه  ــر که تو تهران داره یه قص  وووووف این چقد مایه داره ها یه قص

 بقیشو خدا میدونه 
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 _من باید کجا بمونم؟
 امیرسام:هر کدوم از اتاقای باالرو خواستی بردار 
اقا خیلی خوب بود همپیش دونه دونه داشــتم اتاقارو نگاه میکردم یکی از ات

 سفید بود اتاقشم آفتاب گیر بود همون اتاقو برداشتم 
سبی  شیدم موهامم دوم ا شتمو  و شو وردا شلوار شکی آدیداس و  شرت م یه تی

 بستمو رفتم  ایین
شونو جا به جا میکردن  سایل شتن و وقتی رفتم  ایین هی  کس نبود مبچ اینکه دا

. 
رفتم یه ذره تو خونه ســرک بکشــم . اول از فرصــت اســتفاده کردمو تصــمیم گ  

 اتاقای  ایین و دیدم 
همه اتاقاش واقعا قشنگ بود هر اتاقیو که میرفتم  شیمون میشدم چرا نذاشت  

 اتاقای  ایینو بردارم 
ست   صچ در صبحانه مف صمیم گرفتم یه  بیخی بابا اتاقای باال ویوش بهتره  ت

 دم کنم  رفتم توی اشپزخونه و در یخپالو باز کر
سام کدومه  یه ذره فک  شه هم  ر نمیزنه توش رفتم باال ، حاال اتاق امیر  بعله  

 کردم
 یه در اون جا بود که با بقیه فرق میکرد احساس کردم اون اتاق امیرسامه

سی جواب نداد . درو ک باز کردم   شنیدم بازم در زدم که ک در زدم ولی چیزی ن
 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 
ــک بودم اومدم برم به طر ــام اومد طرفمو که رفتم اتاقش  . تو ش فه در که امیرس

 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  
 چیکارم داری  امیرسام:خوب

 نمیزنه _ها؟؟اهاا اومدم بگم که یخپال توش  شه هم  ر
 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
رســام رفت بیرونو کلی خرید کرد منم ســفررو چیدم و مبچ جنگ زده ها امی 

 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  
 ستم _نگران نباش عزیزم من آشغال خور نی

 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 
 دندونم ریخت بیرون ۳2نیشمو روبه مهتاب باز کردم  

 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 
شده یه موقو فک  سوال  سه من  نکنی من فوضولما ولی میخوام بدونم _ببین وا

 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 
ست  سهامم د سمتی از  شریک بودمو ق شایان  شه که با  مربوط به خیلی وقته  ی

شو ا شون خریدم برای این  روژه حتما نیاز بود مهتاب مهتاب بود که االن هم ز
 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 

 ام: وووووف عج  گیری افتادما خوب برو بیرون دور بزن امیرس 
 _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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 یا فاصله زیادی نیست بعدا راهشو بهت یاد میدمامیرسام : از اینجا تا در
 _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

میکردم اگه اون صابر عوضی اونکارو نمیکرد االن داشتم به این چند وقت فکر 
 داشتم کنار ساغرو نیلو زندگی سادمو میکردم یا سبزی  اک میکردم

 نه نقش دوست دختر این دیوو بازی کنم هعی روزگار
صدا زندگی کنم یا یه جا  سر  سته آدمام که نمیتونم مبچ یه آدم بی  من از اون د

 م خونه نبودبشینم حوصلم واقعا داغون بود هیپکس
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 
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ــه هارو با  ام میپاچوندمش  یهو دیدم یک ــنگ ماس ــو قش ی داره خارجی خودش
 میکشه برگشتم دیدم یه  سر از این هیکچ قشنگا داره هی خارجی حرف میزنه

شته  سره خوش هیکله دا ضاع از چه قراره این   یه ذره دقت کردم تازه فهمیدم او
 آفتاب میگرفته منم هرچی شن بود شوت کردم روش

 من که نمیفهم این چی میگه پ اونم نمیفهمه  
شوم یه _بردار خوش هیک شما متوجه نمی لو دیالق من هی  چیزی از این زرزر 

 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 
 از اونجا که من خیلی  رو ام برگشتم طرفش راه فراری نداشتم و 

 _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 
ستنی بخرم که یادم افتاد از این  ول خارجیا ندارم بی خیال  ستم برم ب  شمیخوا

ساحچ همینطور خیره خیره با لذت دریارو نگاه میکردم که  شستم کنار  شدمو ن
 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  

 فتم بستنیو از دستش گر
 _چون خیلی اسرار میکنی میگیرما 

شیره مغرورم هم چال  شق چالم اون  یه لبخند زد که لپاش رفت تو آخی من عا
 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
 د آرمان کامال غش کرده بو

 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  
ستی چرا رفامیرسام:دختره احمق تو چرا انقد بی فکری تو که  تی جایی و بلد نی

 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 

 دردسر نیستی  باش ، برای من چیزی جز
_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
بود ولی کاره مفید تر از خواب نمیتونستم انجام بدم ۱۰بیدم ساعت گرفتم خوا 

 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 

 ن شایان:صبح بخیر دریا جا 
 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  

 آماده باش بیام دنبالت ۵امیرسام:ساعت 
 _باشهههه

بودم بد صبحانه رفتم تلویزیون روشن کردمو جلوش نشستم  کلی شارژ شده 
 و به ناخونای بلندم الک زرشکی زدم 

عت    ـــا ها تکون نمیخوردن س به  یدونم چرا عقر گاه کردم ولی نم یکم فیلم ن
 چهار بود که  ریدم حاضر شم 

ــکی هم زدم آرایش  ــیدم یه رژ زرش ــکی  وش ــلوار لی  اره  اره با تاپ مش یه ش
 ردم که همون موقو امیرسام صدام زد که بریمچشمم تکمیچ ک

 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  

 این امیرسام:سالم خوبی با دخترخالم میخوایم بریم بیرون می
 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  

 سیر میکنه تو حس حال خودش بود و معلوم نبود کجا
 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  

ــر و یه دختر ازش  یاده  ــین اومد کنار ما  ارک کرد دوتا  س همون لحظه یه ماش
 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

ختی منتظر شدیم تا بقیه دوستای امیرسامم بیان تا اون موقو بد از اظهار خوشب
 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  

ــامم عج  تیکه هایینا دونه دونه   ــمتمون رفیقای امیرس ــدن اومدن س  یاده ش
 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

 مان و اونم میگفت دریا انگار صدساله همو میشناسیم همپین میگفتم آر 
 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 
سان  از رنگشون مبچ گ  شده بو ولی من جیغ میزدمو رفتیم سوار شدیم یلدا و 

 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 

شتن غش میکردن آبمیوه  سپهر رفت برای اون دوتا که دا شدیم  از قایق که  یاده 
 بخره همه جلو جلو رفتن دستمو بردم جلو آرمان

 زن قدش _ب 
 امیرسام:جفتتون لنگه همید 

 بد سری از تاسف تکون دادو رفت 
 اوهوع این امیرسامم خیلی تیریو بابا بزرگی برداشته باید روش کار کنم 

ــاعت   ــده بود س ــتیم میرفتیم تقریبا هوا تاریک ش ــ  بود کنار دریا رو ۸داش ش
سته ش شن کرده بودنو دور آتیش ن سته بودم بپه هام آتیش رو ش ودن ب سنگ ن

 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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گریه میکنه یه درد داره ولی اونی _از ظاهر قضاوت نکن شنیدی میگن اونی که 
 که میخنده هزار درد

 یهو بلندشدمو رفتم تو آب  
 امیرسام:کجا میری خیس میشی

سمتش یه لبخنده   شتم  شید برگ ستمو ک سام د تقریبا آب تا زانوهام بود که امیر
 ملیح زدمو هلش دادم تو آب 

 ولی نامرد دستمو ول نکردو با هم افتادیم تو آب  
 ه اخمی کردو گفت امیرسام ی 

 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 
ستای بزرگش   شروع کردیم به جنگ نابرابر چون اون با او د سرمو تکون دادم 

  وری نمیشه باید گولش بزنمکلی آب میریخت رومن رفتم نزدیکش دیدم اینط
 _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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ــاس  ــاحچ بدون هی  اطالع قبلی انداختم زمین یه لحظه احس ــیدیم به س رس
 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 

 ندوق عق  از اون ساکیاول من رفتم تو ماشین ی یه سوییشرت و شلوار تو ص
 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 

 اد میزنییلدا : گشنته که هس چرا د
ــرا رفتن تا غذا بگیرن منم رفتم کنار محیا   ووووف یه کالم از مادر عروس .  س

 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 

 م آرمان:خورد 
 _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 

ــتمو بردم و جلو و با   ــام:دریا غذاتو بخور کم کم بریم غذارو خوردم دس امیرس
 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  
 رسام:خواهش میکنم عزیزم امی

 رفتیم تو خخخخخ قیافه اینارو 
 _سالااام 

 شایان:سالم خوش گذشت
 _آره خیلییی جاتون خالی 

ستادم معلوم بود  سام ب*و*س فر ش  بخیر گفتم برای امیر شون  رفتم باال به
 خندش گرفته

 شایانم اخماش توهم بود جای تعج  داشت که مهتاب رو سایلنته
بق عادتم به ســقف زل زدمو به اتفاقای امروز فکر کردم آرمان رفتم تو اتاقم ط 

 باحال بود 
شه اخماش توهم نبود و  ایه بود یاد   سامم بر خالف همی یکی مبچ خودم امیر

 اون لحظه که هلش دادم تو آب افتادم لبخند اومد رو ل*ب*م 
م ببا امیرسام خیلی راحت تر شده بودم کم کم چشام داشت بسته میشد تا خوا 

 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 
 یخوای این مدت بری کالس زبان یه دوره فشرده چطوره امیرسام: م 

 _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  

یدمو دارم محکم میکوبونم تو  خدا امون نم نده  به ب گاه کردم دیدم  ظه ن یه لح
 کمرش 

 _باشه
 امیرسام:امروز آماده باش میبرمت  

 _باشه ساعت چند؟ 
 ۴امیرسام:ساعت 

 _اوکی پ  
 شایانو مهتابم این وسط نقش باقالی و داشتن

 م ؟؟بپوش بعد از این که حسابی خوردم  اشدم رفتم تو اتاقم  اوومم خوب چی
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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 

سابی خودمو کبود کردم اومدم بیرون    سارو  ۳ساعت بعد از این که ح بود  لبا
 ستم  شت میز ارایشو و یه ارایشه مختصر کردم  وشیدم و نش

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 

ستمو گرفت دیگه عادت  سام د شتیم میرفتیم که امیر  شدیم دا شت میز  ا از  
 کرده بودم 

ستم    ش سره کالس ن شدیمو رفتیم بعد از کارای ثبته نام رفتم  شین  سواره ما
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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تا کالســم ثبته نام  ۱۰۰دیگه بدونه حرفی راه افتاد رفتیم خونه  ای بابا اگه منو  
سه حفظ ظاهر و کمی خندیدن  صمیم گرفتم وا سر میره  ت صلم  کنینا بازم حو

 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  
شامو براش ببرم باهم بخوریم اخه  صمیم گرفتم  شت منم ت سام کار دا _نه امیر

 ن بدون اون از گلوم  ایین نمیره میدونی
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 ؟؟
 ی غذائو _نمیبین

 امیرسام:برا چی اوردی اینجا  
یارم البته خودمم  به خرج دادم گفتم شــما کار داری برات ب _بده انســـانیت 

 نخوردم ماله خودمم اوردم 
از اون خنده یه وری ها کردو فقط سرشو تکون داد  داشتم غذاشو میذاشتم رو  

 بینیم میزش که یه نفسه عمیق کشیدم و بویه یه عطر خوش بو اومد زیر 
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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 
شته  شت اونارو ور داره ولی کار از کار گذ سعی دا شدو  سام یه دفعه بلند  امیر

 مشون خیس شده بودنبودو ه
 میتونم بگم کامال سرم عربده کشید  

ــام : چیکااار کردیی دختره خنگ میدونی برای تک تک هر کدوم از این  امیر س
 نقشه ها چقدر زمان صرف شدهههه هاااا ؟؟؟؟

 _ م..من نمیخواستم اینجوری بشه  
باید  هامیرسام:هه هه تقصیر دسپاچلفتیته دیگه هی  کاریو نمیتونی اونجوری ک

 انجام بدی همیشه باید یه گندی توی یه کار بزنی 
 _ب...ب ..ببخشید  

شه گند زدی بعد االن  شیده تو چیزی حچ می صال با ببخ شم ا سام:هه ببخ امیر
 میگی ببخشید .

 _خ...خوب یه دفعه حواسم رفت  
امیرسام:ده همینه دیگه جایی که باید حواست باشه نیس هه داشتی به کی فک 

 ه انقد تو هپروت بودی ؟؟؟میکردی ک
 _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   
 و فک میکردم جوری داشتم میدویدم 

ضی    سره از خود را صحبت کنه  اون ، اون   شت اونجوری با من  اون حق ندا
 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

خیلی ســرد بودو و منم چیزه گرمی تنم نبود همین جوری که داشــتم هوا هم 
 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 

رخت تکیه دادم  اهام تحمچ وزنمو نداشت از درخت سر خوردمو رفتم به یه د 
 اومدم  ایین 

 مبچ بید میلرزیدم هم سردم بود هم حالم اصال خوب نبود 
ساعتی بود که زیر   شانس خودم لعنت فرستادم تقریبا یک  یهو بارون گرفت به 

درخت بودم بارون با شـــدت میخورد بهم احســـاس میکردم ت  و لرز کردم 
اشــت بســته میشــده یه جونورو دیدم که داره میاد ســمتم زیر ل  فقط چشــام د

 تونستم بگم 
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 _امیرسام  
مای چیزی  گار گر بد بود ولی ان حالم  باز کردم هنورم خیلی  ـــامو آروم  چش
نمیزاشــت حالم بد بشــه به خودم نگاه کردم هنوز تو جنگچ بودم از جام  ریدم 

 این کیه منو ب*غ*ل کرده 
 رمو باال آوردمو زمزمه وار گفتم اینکه امیرسامه س 

 _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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ــته بود ــه ها وقته زیادی گذاش ــام:برای اون نقش ــتم امیرس م بخاطر همین نتوس
 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  

شد اول بردمت دکتر بدش از  شن  سام :بد از این که از هوش رفتی هوا رو امیر
 دکتر خواستم بیارمت خونه و االن تقریبا دوروزه بیهوشی خود 

 _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



wWw.Roman4u.iR  104 

 

 عوض کردی هاااااااان _تو به چی حقی لباس منو 
 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 

 به خدمتکار میگم برات غذا بیارهامیرسام : 
 _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  
ساعت  ساعت کردم   ستنه  ۵بیهوش بودم  یه نگاه به  ش شغول  بعدازظهر بود م

 صورتم بودم که زنگو زدن 
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خوب این موقو روز مهتابو شایان خونه نیستن البد امیرسام چیزی جا گذاشته 
 شونه یی باال انداختمو رفتم درو باز کنمولی مگه امیرسام کلید نداره 

شلوارک بود بیخی بابا بهم  سم یه تاپ و  این خدمتکارم معلوم نیس کجاس لبا
محرمه تازه دیگه همه جونمو دیده یه لحظه از این فکر خجالت کشــیدم ولی 

 بیخیال منو خجالت
م م رفتعههه حاال چرا هی اف افو میزنه بدونه اینکه نگاه کنم کیه درو باز کرد

 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 
م خودمو به بیخیالی بزنمو فیلمو نگاه کنم با اخم به تلویزیون زل ســعی کرد 

 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  
 گاه کنه هرچند اونم بود نمیومد ب*غ*لم کنه بشینه فیلم ن

 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 

 :تو رو دید امیرسام
 _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 
سا   شیده بودم با یه تاپ فوقوالده باز مبچ وزغ به خودمو لبا شورتک کوتاه  و یه 

 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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ع کردیم خوردن بالذت شــروع کردم خوردن یهو با هیجان  یتزارو آورد و شــرو 
 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 

 ت و گفت امیرسام شونه یی باال انداخ 
 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 
شم بی فایده بود   شه ولی تال شم وا ن سعی میکردم نی شد هی  واییییی چه زایو 

 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  
 ی حال کردم حالشو گرفتی _خدایی دمت گرم خیل

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  

 مات و مبهوت نگام میکردن خخخ  اونا
 یکی از  سرایی کالس گفت 

 شده؟؟  سره : استادمون عوض
 _بعله

 در کالس زده شدو یه  سره تقربیا 
 ساله اومد تو منو با تعج  نگاه کرد 2۶_2۵

 _بفرمایید سرجاتون آقا دفعه آخری باشه که دیر میکنید
 مکامال رفته بودم تو ژست خودم باورم شده بود معلم

  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  

بدبخت شــدم حاال ما یه دروغی گفتیم نگووو من علمه غی  داشــتم نهههههه 
 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

 د اخالقاست انگار تاثیر گذاشت معلوم بود از اون ب  
  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 

االن دوهفته یی هســت که میرم زبانو خیلی چیزا داشــتم ناخونامو الک میزدم  
 یاد گرفتم این استادهم خیلی اذیت میکنم با همه بپه هام صمیمی شدم 

شده دلم  سچ کننده  شه روزا یکم برام ک سامو کم میبینم خیلی در گیر کارا امیر
 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 

 ونی کاری نیست ولی همون نیای بهتره مهتاب:مهم 
 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 

ه ها امان از  لکفشــای  اشــنه بلندمم  وشــیدم حاال د برو که رفتیم خرامان خر 
  ایین میومدم یکی فک شایانو باید جمو کنه 

سین   شت با تح سام دا سود امیر شت در میومد دختره ح شاش دا مهتاب که چ
 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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اونجا زیاد با کسی حرف نزن و گرم نگیر سعی کن بیشتر  یش خودم امیرسام: 
 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 

 آورد جلوتحویچ دادم امیرسام بازوشو 
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 
شون توجهی نکردمو برگشتم سمت معلوم بود از اون  ست دیگه به کله گنده ها

 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 
سره داره نگام میکنه لبخندی بهم زد یه ابرومو  ه انداختم باال چکه دیدم همون  

 خوش اشتها
 مهتاب:امییییر میای بریم بر*ق*صیم  
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شد رفت باهاش منم هاج و واج مونده بودم ولی به رو خودم  سامم بلند  وا امیر
 نیاوردم 

 شایان:افتخار میدی  
 همینم مونده با شایان بر*ق*صم 

 _اوممم نه ببخشید کمی خستم
میرسام مهتاب و شایان و عذاب بدیم کال اعصابم بهم ریخته بود قرار بود منو ا 

 نکه باهاشون بر*ق*صیم 
شتش   سره با انگ صو نگاه میکردم همون   ست ر*ق* سته بودمو  ی ش اونجا ن

 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
د ساالریی ام کسی که همه با شنیدن اسمش لرزه به  سره: ببین جوجه من بارب 

 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

 یدم امیرسام جای قبلی نشسته رفتم تو د
 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 

 م مشکوک میزنه ها این امیرسام
 _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  
 اومدم جواب گستاخیتو بدمباربد:

 اومد سمتم  
 _کجا میای برو عق  ببینم

 هی من میرفتم عق  اون میومد جلو انقد رفتم عق  که چسبیدم به دیوار
ستم    سای کبیفش بهم میخورد اومد نزدیک تر ناخوداگاه د شو خم کرد نف سر

 رفت باال و با تمام قدرت کوبونده شد تو صورت باربد 
 انگشتمو تهدید گرانه جلوش تکون دادم  

ــرقیم تا حاال هیپکس جرعت نکرده  ــاالری من دریا مش _ببین اگه تو باربد س
 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 

 اید از تو اجازه بگیرم _دشوییی بودم واسه دشویی رفتنم ب 
 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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ــی   ــام ش ــیدیم خونه بد از عوض کردن لباس م مغزرجه رفتم رو تخت وقتی رس
 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 

ــونو بکنن منم  کر امروز روزه تعطیچ بودو همه   ــونو کاراش رفته بودن تو اتاقاش
 ولو شده بودم رو کانا ه 

ماده  یه ذره خوراکی ا ندارم چیکار کنم حاال  رفتم  که کالس   ووووف امروزم 
 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 
 ن شدم یااا خدااا اینکه فیلم ترسناکهخورد

 غرق فیلم شدم یهو یه موجود بیریخت اومد و دست زنرو قطو کرد  
 _جیییییییییییییییییییغ 

ــت به من بگه تو که   ــت و جیغ میزدم آخه یکی نیس ــرمو کرده بودم تو بالش س
 میخوای بپه سوسول بازی در بیاری چرا فیلم ترسناک نگاه میکنی 

 چی شده  امیرسام:چته 
 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  
 منو کر نکن امیرسام:فقط لطفا  به فیلم جو میدی گوش 

شمی  سرمو میکردم تو متکا و زیر چ سید  سناک فیلم میر همش به جاهای تر
 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  

شتمه همش این  ساس کردم یه چی   شتم قدم میزدم که اح رفته بودم حیاط دا
 احساسو داشتم که یکی میخواد منو بکشه 

آخرش تحمچ نیاوردمو دوییدم تو خونه تا خود شــ  این حس و داشــتمو خچ  
 بازی در میاوردم 

ــیده بودم به کمد نگاه میکردم هر لحظه منتظر بودم از کمد یه  تو اتاقم دراز کش
 موجود بیاد بیرون یهو یپی کوبونده شد به  نجره

سریو رفتم از اتاق بیرون خونه  شیدمو  ستمو  تو از رو خودم ک ش سیخ ن سریو 
 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 
 تو سرم این سالم چی بود دیگه  وایییی خاک
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 امیرسام:هی  میدونی ساعت چنده 
 باشه ۳_آره فک کنم 

 صبح اومدی منو بیدار کردی میگی سالم ۳امیرسام:ساعت 
 یعنی بهش بگم میترسم اگه همینطور مبچ بز نگاش کنم زنده زنده میخورتم  

 با صدای بغض دار گفتم 
 _من میترسم

 امیرسام:من چیکار کنم  
 شه تو اتاق تو بخوابم _می

 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 

ــت آخ کمرم نیم  ــکس ــیدم وایی گردنم ش با قیافه آویزون رفتم رو مبچ دراز کش
خوابیده بودم آخر سر طاقت نیاوردمو رفتم گوشه تخت ساعت بود رو اون مبله 

 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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ــت  ــه تخت تقریبا داش ــتو لقد میپروندم اون بنده خداهم رفته بود گوش هی مش
تختو با چشمای به خون نشسته زل زد به   رت میشد  ایین آخر سر نشست رو

 من
منم یه لبخند  لیدو  یروزمندانه زدم اونم متکاشــو ورداشـــت رفت رو مبچ   

شیدم که  شدم  یه خمیازه ک صبح که بیدار  خوابید منم با خیال راحت خوابیدم 
 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 
 گیجی تکون دادم بیاد خونه به نفو خودته از اتاق در نیای سرمو با

ــاعت تازه   ــتم ۸هنوز خوابم میومد س ــبح بودو من هی  درکی از دورم نداش ص
 بلند شدم رفتم اتاقم تا به ادامه خوابم برسم 

شد با موهای رو هوا و لباس خرسی گچ اینطورا بو۱2ساعت شنم  د که خیلی ت
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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شتم آب میخوردم که یهو گچ  شپزخونه دا بوالی مغزم بکار افتادو آب  رید  تو آ
 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 

 تاب خونه نیستن یهو دیدم صدای داد میاد خوبه شایانو مه 
 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  

تم به فرار رو تخت بودم اون  ایین مبال امیرســام یهو دوید طرفم که  ا گذاشــ
سه نقطه گرفتم  رتم  سام  ستم زرنگ بازی درارم از کنار در برم که این امیر خوا

 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  
 ی کندی موهاموامیرسام:وحش
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شه عوض نکردن   شو یه قرن می ستخری که فک کنم آب سیدیم به حیاط کنار ا ر
  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   
 باز  رتت کنم توش امیرسام:دلت میخواد 

 _نههههه 
به این اژدها فحش  تاقم رفتم حموم و درحالی که موهام خوش میکردم  رفتم ا

 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 :  
 میرم _تو که منو نمیرسونی پ من با شایان 

 و اونم دیگه چیزی نتونست بگه و دهنش بسته شد 
سام داره   شو عوض کنه  دیدم امیر سا ستم تا اون لبا ش شایان ن شینه  رفتم تو ما

 میاد طرفه ماشین 
امیرســـام : مواظبه خودت باش و زیادم  با این  ســره حرف نزن یا اصــالنم  

 میخوایی گوش نکن من واسه خودت گفتم  
 اشه فهمیدم برات مهم نیستم اوووف خوب بابا ب 

 دقیقه راهه ها۱۰_اوکی بابا کال 
 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  
شم البته باید درک   سش دارم زود ازش ناراحت می _اتفاقا خیلی خوبه چون دو

 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  
باهاش راحت بودم از شـــایان میکنه این مدت انقدر اذیتش ک رده بودم دیگه 

 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 

 م کوچیک صدام نکن روشون باز میشه رادوین :  وووف جلو بپه ها اس
 _مبله من 

 رفتم باال و منتظر موندم تا رادوینم بیاد  
شتم زمین و خیس  دیگه مبچ اونموقو اذیتش نمیکنم اول اوال زیرش  ونس میزا

 میکردم بیوفته... 
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 رادوین : سالم امیدوارم یه امروزو رعایت کنید ، مستقیم به من زل زده بود
 دیر کچ اینجا امروز بیاد و از اینجا بازدید کنه رادوین : قرار م

شخص و  سرم بردم باال تا چهره  شد  رادوین درحال آموزش بود که یهو در باز 
 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  

رمو از کتاب اوردم باال دیدم باربد در حال حرف زدن به من زل زده و لحظه ســ
 رادوینم داره با کنجکاوی نگاه میکنه

باره نگامو از اونا گرفتمو به زمین زل زدم ولی کامال متوجه بودم دخترا دیگه  دو
مبچ وزغ زل زدن به اون البته کم کســی نیســت  ولش از  ارو باال میره و قیافه 

 ولی از نظر من یه آدم بی خودو ه*و*س بازهخوبیم داره 
تدریس رادوین   به  با خیال راحت  بعد از این که زر زراشــو کرد و رفت منم 

 گوش دادم 
شکی   ساختمون میزدم بیرون که دیدم یه البورگینی م شتم از  شنگول دا شادو 

 جلوم واستاد خواستم از کنارش رد شم 
 باربد : دریا 

 نه این اسم منو از کجا میدو
 _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  

ید همش اینو ببینم خیلی ازش  با یدونم چرا  بد بود نم بار _واییییی گفتی این 
 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 

 ر تو اون مهمونی هم یجوری بودی _یهویی میری تو فک 
 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  
منم با ولو شــروع کردم خوردن خیلی شــیکمو ام  امیرســام رفت بســتنی خرید

 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  

 حال شایان و مهتابو بگیریم  _ ایه ایی یکم
 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 

 بودمهتاب داشت با  ناخوناش ور میرفت شایانم تو ل  تابش 
ــو دوره   ــتش ــام اونم که مطلبو زود گرف دس ــتمو انداختم دوره گردنه امیرس دس

 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 

انم کرد البته شــایمهتاب که کال ســکوت اختیار کرده بودو با حرص نگامون می
 دسته کمی نداشت

 رو به امیرسام گفتم 
 _بیا بریم باال لباسامونو عوض کنیم

 امیرسام : بریم
 رفتیم باال و هر کدوممون رفتیم اتاقه خودمون  

سمت  شیدم و به  شکی  و ستین کوتاهه م شلوارک زیره زانو با بولوزه ا رفتم یه 
 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 

  اییندستو دست رفتیم 
 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 
ست  ش سام رفت منم ن شقوالنه انتخاب امیر صد یه فیلمه ع سیدی ها و از ق م  ا 

 کردم 
 تا امیرسام میاد فیلمو گذاشتم تو دستگاه و گفتم :  

 _این بهتره
  

 آورد جدا از نقشه جدی جدی چشام برق زد امیرسام خوراکیارو 
یدیم و منو   ید فک میخوردیم و اون فیلم عشــقوالنیرو م داشــتیم چیپس و  

که این عاشــق مشــوقا یه کارایی میکردن ما هم واســه  امیرســام با هر قســمتش
 حرص دادنه اون دوتا عین این خنگا به هم نگاه میکردیم و لبخند میزدیم 

شه کیلو چنده من   شه مق صن نق سام خورد ا ست امیر ستیچ د شم به  ا یهو چ
  استیچ میخواااام 
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 _ استیییییچ  
اال ه دســتشــو کشــید بامیرســام یه لبخند  لید زد خواســتم از دســتش بگیرم ک

ستم  ستیچ کار د شق  ا ستیچ بودم که دیدم بعله ع همینطور در تالش گرفتن  ا
 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
  

 ند خوشگچ زده دماغمو کشید امیرسام یه لبخ
 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
 خوراکیا بودم و فیلم نگاه میکردمدر حال خوردن 

سام انداخت   صف دیگش امیر شد جلو دهنم منم گاز زدم ن یدونه  فک گرفته 
 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

 ادامه فیلمو دیدیمبعدش با خیال راحت نشستیم 
بد و ببینم  بار به بعد بخاطر کارم مجبورم بیشــتر  یا من از این  امیرســـام : در

 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

شکام دونه دونه    شستم ا سنگی ن ستم خودم و خالی کنم رفتم ته باغ رو  میخوا
 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 

ــتم تا خودمو خالی کنم  خودمو انداختم تو ب*غ*لش نیاز به  آغوش یکی داش
 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  
امانم مبچ خانواده بابام _ در بزرگم با ازدواج مامان و بابام مخالف بود چون م

 ولدار نبودن ولی بابام انقدر مامانمو دوست داشت که به قیمت طرد شدنش با 
با  مانم ازدواج کرد ، من تقری به  ایینی ۱۶ما ســـالم بود زندگی معمولی و رو 

ضی کرد تا برگردیم  شتیم ولی خوب بود تا وقتی که مادربزرگم  در بزرگمو را دا
مادر بزرگم رفتیم خونه  دربزرگم ما از زندگیمون راضــی بو خاطر  دیم ولی ب

اونجا عمومم با زنش و  سرش زندگی میکردند کم کم داشت برام زندگی اونجا 
شدن بعدش من  صادف فوت  شد تا مامان بابام تو یه ت جا میفتاد هق هقم بلند 
موندم و خانواده عموم و  دربزرگم ، مادر بزرگمم که خیلی دوسش داشتم وقتی 

ــرعموم خیلی اذیتم خبر ف ــنید دق کردو مرد ، تو اون خونه  س ــو ش ــرش وت  س
میکرد ولی من همیشـــه جوابشــو میدادم باهاش دعوا میکردم ولی به کســی 
ست  ست ، اون میخوا ش  خونه منو اون تنها بودیم اون می خوا نمیگفتم تا یه 

ــتم کامچ بگم ، نمیدونم چرا آقاجون زود اومد میدو  نیبه من ت .. تج.. نتونس
به من چی گفت به من گفت ه*ر*ز*ه گفت من اون  ســرو اغفال کردم گفت 

ساله بودم هق زدم ازشون متنفرم ۱۷گمشو از خونه من بیرون من فقط یه دختره 
 هی  وقتی نمیبخشمشون

یکم خالی شدم انگار شونه هام سبک شد همه فکر میکنن من یه دختر شادم  
 بخندام غمی  نهونه و بیخیالم ولی نمیدونن  شت خندهامو ل

صادف مادرم   سالم بود ک تویه ت سام :زندگی منم بهتر از تو نبوده ، هفت  امیر
 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 
 سالمه سراغمو نگرفتن 2۸که االنم

 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 
شیر آب و  سمت  شیر آب خورد لبخند  لید زدم وقته تالفی رفتم  شم به  یهو چ

 مستقیم گرفتم رو امیرسام 
 کنی دیوونه امیرسام:چیکار می 

 _تالفیه اون دفو که انداختیم تو استخر
سمت خونه اونم افتاد دنبالم تند تر از  شیدش کردم دویدم  بد از این موش آبک

 من میدویید 
سته بودنو باهم حرف میزدن که یهو  ش شایان و مهتاب ن یهو دیدم رو هوام رفتم 

 چششون به ما خورد امیرسام رفت طبقه باال
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 بیوفتی  امیرسام:ولت کنم 
 _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 
 داشت میخندید امیرسام 

 _رو یخ بخندی
شش چه نرمه   ش ستم رو تختم  اخی ش شدم لنگون لنگون رفتم تو اتاقم و ن بلند 

 هااا 
رفتم یه دوشه سریو و سیر گرفتم اومدم بیرون و لباس  وشیدم و رفتم  ایین  به  

 پ چرا شام نمیخوریم  ۱۰ساعت نگاه کردم که دیدم ساعت 
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  
 میرسام:هر جور راحتیا

 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
 میخوام باهات حرف بزنم _کجا میری من که گفتم 

 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 
 کارمامیرسام:بخاطر 

 _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 
 د بگه یعنی چی میخوا 

 _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  

سف براش تکون دادمو رفتم اتاقم طبق  سری از رو تا وجدانن این فازش چیه ، 
  یش بینیم تا صبح چشم رو هم نذاشتم 

ــم نکنه میخواد بانک بزنه به تفکرات فوقوالده بپگانم   ــیو بکش نکنه بخواد کس
 خندیدمو دم دمای صبح خوابیدم 

 عج  غلطی کردم این اتاقرو برداشتما آفتاب چشمو کور کرد  ووووف
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ــاعت    ــمو باز کردم دیدیم س چقددد زود ۱2ماماااااااان من خوابم میاد یه چش
 بیدار شدم متکامو کشیده زیر تختو رفتم زیره تخت و به ادامه خوابم رسیدم

 بعله من همپین آدمی هستم   
شتم  شمم به آخیش چ حالی میده خواب خوبی بود دا شیدم که چ خمیازه میک

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 
 یر تخت _بخاطر نور آفتاب رفتم ز

 ساعته داریم دنبالت میگردیم۳امیرسام: ووووف خوابیدنتم مبچ آدمیزاد نی  
 _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  
 ریان این برنامه دیشبیو نگفتی_راستی ج

 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 
ورد خ دوست داشتم سرشو بکوبونم تو دیوار بد سه ساعت لفت دادن غذاشو

 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 

ا  وویی مامااان خوابم میاد یکی منو جمو واااییی میگن خواب خواب میاره ها 
 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  
 واب اینجا گردن درد میگیری امیرسام:دریا،دریا  اشو برو باال بخ

 _تو کی دیگه؟؟  
 امیرسام:مامانه بروسلی 

 _از کی تا حاال ننه بروسلی میاد تو خوابه من 
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شو برو باال بخواب االن  سامم میگم  ا سام:باباا اههه خوابم نمیبینی  امیر امیر
 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
ــلی اومد   ــعی کردم موقیعتمو درک کنم خوب من خواب بودم بعد ننه بروس س

   گف  اشو عه نه گف امیرسامه حاال هر کی مهم نیته
 االنم فک کنم داره منو میبره باال

متر فرو میرم  ۴بابا یه ذره لطیف تر رفتار کن خوووب هی دو متر میرم باال هی 
 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

یم چســبید بلند شــدم   کچ زندگیم شــده خواب بعد از یه خواب خوب که خیل
 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 
ــته بودو با دق  ــس ــام رو کانا ه نش ت به ل  تابش نگاه میکرد بدون توجه امیرس

 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  

 ی میگم باید بین خودمون بمونه امیرسام : ببین هرچ
 _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  
 از رو تاسف برام تکون داد  سری

 _اگه باهام بازی نکنی موهاتو میکشما 
 امیرسام:دریا جدی تو چند سالته 

 _واه چطور  
 سالت بیشتر نباشه 3امیرسام:رفتارت میخوره 

 _باشه اصن من بپه سه ساله اگه باهام بازی نکنی موهاتو میکنم 
 امیرسام سری از ناچاری تکون داد  

 نا هم زنگ بزنم بیان دست جمعی بیشتر حال میده _واسا به آرمان ای
 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 

 ای آرمان:ب
 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 

ــتن   ــس بد از اظهار خوش بختی رفتیم داخچ بد از اینکه خوش و بش کردن نش
 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 

ته دوال شـــدم و درحال زبون   وایییی  این االن منو میگیره  ریدم رو بلندی الب
 درازی بودم که نمیدونم چی شد که تعادلمو از دست دادم 

ها   په  کال خیلی دس  ا چلفتیم خودم خودمو  رت کردم تو ب*غ*ل گرگ ب
 داشتن میخندید 

 ی نکنیامیرسام:تو باشی که دیگه زبون دراز
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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
 هبد از این که شـــامو خوردیم بپه ها خدافظی کردنو رفتن شـــایانو مهتابم ک

  یداشون نبود اینا هم مشکوک بودن
ــدم لباس    ــبح بیدار ش ــیدم ص ــ  بخیر چپیدم تو اتاقمو به خوابم رس بد از ش

  وشیدم واسه زبانم 
 _سالم صبح بخیر 

 همونطور که سر ا لقمه میگرفتمو تند تند میخوردم گفتم  
 _امیر امروز زبان دارم بدو 

 امیرسام:باشه بریم
 تکون دادیمو رفتیم  سری واسه مهتابو شایان  

 _مرسی خودافظ
سی امروزم حال داد این رادوینو اذیت کردم   شتم در میومدم ب ساختمون دا از 

 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 
 بد :گفتن سوارشو بار

 رفتم سوار شدم 
 _فکر نکن ازت ترسیدم 

 ماشینو روشن کرد  
 _کجا داری میری

سم بود که یه  شدم تمام مدت حوا شین  یاده  ستاد از ما ستوران وا جلوی یه ر
 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!!!!!!!!!!
 دواج میکنی باربد:گفتم با من از 

 _نو 
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 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  

 شدییید رفت تو شکاحساس کردم امیرسام 
 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 

 ن داد امیرسام سرشو تکو 
ــتی باز جویی  ــمو عوض کنم جلو در نگهم داش ــت برم لباس _حاال اجازه هس

 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
 ریم بیرون حوصلم  وکیده آرمان:میای ب

 _نااااجور  ایتم
 میام دنبالت ۶آرمان: س ساعت  

 _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 

با   وشیدمبود که رفتم حاضرشم  یه شلوار جذب براق مشکی ۵تقریبا ساعت  
یه لباس مشــکی که عکس اســکلت داشــت یه کت چرم مشــکی هم  وشــیدم 

 موهامو دم اسبی محکم بستم 



wWw.Roman4u.iR  150 

 

یه خط چشــم بلند کشــیدم ریملم زدم خوب حله بوتای  اشــنه بلند مشــکیمم 
 برداشتم د برو که رفتیم

شه هی  کس خونه نبود    شی ساعت  شد دیدم  شنی زدماا ولی باحال  چ تیو خ
 از کردم منم رفتم درو ب

 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 

شمک   شده بود به آرمان چ ساس  صحنه ح شت میرسید  نزدیک بود کم کم دا
 زدم 

 آرمان:اهم اهم 
 خخخخ بیپاره ها  ریدن  

  سره با قیافه یی که انگار شکست خورده بود به خارجی گفت 
 بله آقا  سره : 
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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 

 مان :اینجا سرویس بهداشتی نداره آر
 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 
 دراز افتاد گفتم االن از ترس بیهوش میشه سره دراز به 

 _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 

 د آرمان: چرا  سره با درخت بای بای میکر
 اونجا دوربین بود دیگه _مبال

ــتاده بودیم یهو یه   ــت چراغ قرمز وایس ــین  ش ــمت ماش آرمان خندید رفتیم س
 ماشین که چندتا  سره ژیگول بودن اومدن کنار ماشین ما 

ــون   ــتادم خخخ بیپاره ها فکش ــون فرس ــمک زدمو یه ب*و*س براش یه چش
 فت چسبید زمین یهو چراغ سبز شد آرمان یه تکاف کشید و ر

 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
 ۱یهو چشم به ساعت خورد واییی ساعت   

 خیلی دیره _آرمان بپر بریم که 
  ۱:۳۰تا برسیم ساعت شد 

 براش دست تکون دادمو رفتم داخچ  
 امیرسام با قیافه برزخی اومد

 امیرسام: من هیپی نمیگم قرار نیست تو سو استفاده کنی  
 _مگه چیشده 

ساعت   ساعت نگاه کردی  شده، هی  به  سام:مگه چی شبه یه دختر تو 2امیر
ش  چیکار میکنه د یگه حق نداری بیرون بری مگر این شهر غری  این موقو 

 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 

م ســاعت فک کنم هول و هوش چهار بود که بخاطر تشــنگی از گرفتم خوابید 
 خواب بیدار شدم 

ش  تو   ست آخه بگو این موقو  شپزخون سام تو آ آروم آروم رفتم که دیدم امیر
 آشپزخونه چی میخوای 

مه چی و زود فراموش میکنم خواســتم برم  نه یی نیســتم و ه من کال آدم کی
 م به دیواربترسونمش تا دهنمو باز کردم کوبونده شد

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 

 ی رو سرم دریا:او او... اومدم آب بخورم تو چرا تفنگ گرفت 
ــلحه یی که  ــنیدم اس ــدا  ا ش ــم نبود ناخوداگاه وقتی ص ــال حواس واااااااای اص

 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 
گه وقت نکردم به این موضــوع فک کنم تا  ســرمو آب خوردمو رفتم اتاقم دی

 گذاشتم رفتم
شته بودم دیدم داره  شده عه من که اینو رو زنگ نزا شیم بیدار  صدا گو صبح با 

 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  

 سر میره _میگم چیزه میشه یکم زودتر بیام خونه حوصلم 
 باربد مکسی کرد

 باربد :باشه 
 بشماری اونجام ۱۰_تا  

  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 

 تا برسم کشیدجلو  در باربدینا بودم برام آدرس و فرستاده بود یه رب دقیق طول 
 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 
 نرو نگاه میکردم که مهمون باربد اومد داشتم الکی مبال خو 

 _من میرم اتاقارو نگاه کنم 
 باربد سری تکون داد رفتم سمت اتاقا 

باره برگشــتم  داشــتم از  شـــت دیوار دید میزدم   بد از این که باربد رفت دو
 مهمونش از این  یرمرد خوشگال بود 

 باربد:آقای حشمتی بارا کی میاد  
 رسه حشمتی:تا  س فردا دیگه می

 باربد: بهمون شک کردن
شدم از اونجایی که   شنوم ولی مبچ اینکه زیادی آویزون  شدم تا بهتر ب آویزون 

 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

 شد باربد:دریا چی 
 با حالت مظلومی گفتم 

 _ ام گیر کرد افتادم 
تا بیاد به من  بد خودمو جمو و جور کردم باربد خدمت کارش و صـــدا کرد 

 کمک کنه
کلم درد میکنه آخه چرا انقد بی دســتو  ا بازی در میارم تازه دیگه نمیتونم ادامه 

 حرفاشونو بشنوم
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م تو برام آورده بودو میریختباقیافه بغ کرده داشــتم آب  رتقالی که خدمتکاره 
 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

سته  باربد:عی  نداره ولی بیشـتر مواظ  خودت باش من زن دسـت و  ا شـک
 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 
 نشستم نشست منم  bmwرفت سمت یه 

بیرون بودیم و رستوران ۸ اشو گذاشت رو گاز و از خونه رفت بیرون تا ساعت  
 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 
 ۱۱باربد:بله ساعت

 ال به رو خودم نیاوردم که بهم تیکه انداخت و نیشمو تا بناگوش باز کردم اص 
 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 

 بودیه خمیاز کشیدمو رفتم  ایین ۱۰وقتی بیدار شدم ساعت  
 _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
شو باال انداخ سام یه ابرو ت و خودش زودتر از من از  له ها باال رفت منم امیر

 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 

 و در بیارم کاری داره منم تصمیم گرفتم یه ذره زود برم ک تتوی این قرار
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 
 میرسام:ای بابا دختره دست و  اچلفتی ا 

 _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 ..
 یعنی به کی باید خبر بده؟؟ وااا باید خبر بده

شه   سائله گنگیو  ی خدایا تو که میدونی من کنجکاااومممم پ چرااا همپین م
  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 
 د  ایین چند دقیقه بد امیرسام با تیو دختر کش از  له ها اوم 

 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 

شد خوب دیگه چی   سوار نمی ضد حال  سایچ بازی میکردم امیرسا  شتم با و دا
درجه با ســرعت باال می چرخید ۱۸۰برم یهو چشــم به یه وســیله خورد که 

 خیلیییی ترسناک بود ولی حال میده
 _میگم ترخدا یه بازی باهام سوارشو  

 امیرسام:مگه من بپم 
 ربطی داره آخه _چ 
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شین بازی میکرد فک کنم کامال قانو   شت ما شاره کردم که دا بد به یه  یرمرده ا
 شد 

 _تروخداااااا 
 امیرسام:باشه  

شون دادم خیلی عادی  سیله ترسناکرو بهش ن شد بد اون و شم تا بناگوش باز  نی
 نگام کرد بد گفت 

 امیرسام: حالت بد نشه اعصاب ندارما  
 با حرص گفتم 

 ه نمیشه _ن
 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  
  این خارجیا عین مونگوال زل زده بودن به منحاال 
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  

 رحالم اصال دوست دارم یه دفعه دیگه سوارشم _لوس خودتی تازه من خیلیم س
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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 
 زدمیه لبخند  سر کش 

 _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 

 لی باحاله ها هرش  بیایم اینجا شام بخوریم _خی 
 امیرسام خندید 
 امیرسام : ررو 

شاش  شدم چ شم  شم تو چ شتم با لذت اطرافو نگاه میکردم که با امیرسام چ دا
 برق قشنگی داشت

یه لبخند ملیح زدم که یهو چرخ و فلک یه تکون وحشــتناک خورد که  رت   
 ن منگا نگاش میکردم شدمو مستقیم افتادم تو ب*غ*ل امیرسام عی

 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

 آقا من حوصلم سر رفت  یتزامم تموم شد  _اینم حرفیست ،
 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؟
شعور خودتی  شرکی ولی چون کارم  بی شرکم تو خوده  صن حاال که من گربه  ا

 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؟؟؟

 : خیله خوب حاال چی تو سرته یه نگاه بهم کرد و گفت 
 با لبخندی که نشون از خر ذوقی زیادم بود

 گفتم :  
 _بازنده باید هرکاری برنده میخوادو انجام بده یا حتی یه سوالم بپرسه

که   نده چی بود من  یدونم  منظورش از این لبخ که م ندی زد ، من  لبخ
 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 

خد ماااااا اوففف  بازی کرد بارم قبال  به هزار  ید جلو حاال خو با قا  حاال دقی ا 
 امیرسام ضایو شم ؟؟

فت  جاش بود ج گه االن  که ا ند حرص دراری بود  یه لبخ رو ل*ب*ا*ش 
سام داره ابکی  شای امیر شو در می اوردم  چند لحظه بعد حس کردم چ شا چ

 میشه
 ایول داره کم میاره بعد که کم اورد ، میبازه یوهاها منم برنامه ها دارم براش

 بدم به امیرسام چشمام واقعا داشت از حدقه میزد بیرون سعی کردم حواسمو
خیلی نزدیک بود که دیگه  لک بزنم که یهو کابین تکون خورد و چون ناگهانی 

 بود امیرسام چشماش بسته شد
ـووووووون  لک   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ صدامو انداختم رو کولمو گفتم : اخخخخخخخ ج

 زدیــــــــــــی باختی 
 با من درافتاد ور افتاد و زبونمو براش در اوردمدیدی امیرسام خان هرکی 

 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 :  

 م؟؟_ایول خــــــ  حاال چیکار کن
 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 :  

 م _خـــ  فکرامو کرد
 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 ؟
 ردی نگاهمو بهش دوختم فک میکردم این یکی از سواالش باشه با خونس 

شو  صه کاریمه اینکه کارها و قدم های بعد صلیم تو عر _باربد یکی از رقیبای ا
 بدونم برای  یشرفت کاریم الزمه
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ـ  سوال دوم چرا راج  کارت بهم دروغ گفتی و سعی کردی دورم  ـ ـ دریا:خ
 بزنی؟

 با تعج  نگاهش کردم :  
 باید یکی مبچ تورو دور بزنم؟!_کی گفته بهت دروغ گفتم ؟! یا اصال چرا 

 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  

 میاد گارد میگیری!!؟ راستشو بگو یا اصال چرا هر موقو صدایی 
 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 :   
ده میکنم و محض اطمینان هم همیشــه با _از اســلحم برای حفاظت اســتفا

 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

ینهمه دشــمن داری جوری که به خونت تشــنن و میخوان بکشــنت دریا:تو که ا
  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

 میازه میکشید گفت : سرشو به نشونه استفهام تکون دادو در حالی که خ 
 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 :

اونم تو کار ســاخت و ســازه . _گفتم که اون رقی  کاریمه  س مطمئن باش 
 سواالت تموم نشد؟؟ 

 دریا:چرا تموم شد 
 _چه عج  

 **دریا**
ساکت و  شدیم  شد و ماهم  یاده  ساعت بعد باالخره چرخ و فلک درست  نیم 

 اروم کنارهم قدم بر میداشتیم 
 امیرسامو نمیدونم ولی من تو فکر جواب های امیرسام بودم  

 خاموش بود و نشون از خواب بودن اون دوتا میدادوقتی رسیدیم خونه چراغا 
 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   



wWw.Roman4u.iR  170 

 

 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  
دقیقه بد امیرســام با یه تیو ورزشــی  ۱۰با خوشــحالی ســرمو تکون دادم  

 ز  له ها  ایین خوشگچ اومد ا
 _ بزن بریم  

 امیرسام:از اینجا تا دریا بدوییم 
 _جونمون درمیاد که 

 امیرسام: بگو جون من در میاد جوجه جمو نبند  
دقیقه اســت 2۰_نخیرم من که واســم آب خوردن مگه چقد راهه با ماشــین 

 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
 دقیق دیگه میرسیم  ۵امیرسام: زیاد نمونده اگه بتونی تحمچ بیاری و بدویی  

ــکفت و از با خو ــرعتمو زیاد کردم وقتی دریارو دیدم گچ از گلم ش ــحالی س ش
 خستگی خودمو رو ماسه ها ولو کردم

سه   ست براش ما شم میاد مبچ خودم مهم نی شد خو سام اومد کنارم و ولو  امیر
 ای میشه و مردم یه جوری نگاه میکنن 

 _میگم  
 امیرسام: هوم؟ 

 _این باربد و چیکارش کنم فعال 
 کار خاصی نمیخواد بکنی فقط باید هرچی که میشنوی و به من بگی  امیرسام: 
 _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  

 حرفمو بگمامیرسام سرشو برگردوند طرفمو منتظر نگاه کرد تا 
 _از آرمان خبری نداری دلم براش تنگ شده  

 امیرسام:آرمان و دوست داری؟ 
 _آره خیلی 

وا چرا   یهو اخمای امیرســام رفت توهم و صــورتش و برگردوند رو به آســمون اا
 این طوری شده عههههه تازه منظورشو گرفتم 
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 ***امیرسام***
 اخوداگاه اخمام رفت تو همنمیدونم چرا وقتی دریا گفت آرمان و دوست داره ن

ست دریا ازش خوشش اومده   شاید چون اخالقش مبچ دریا سرمو برگردوندم 
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 

دمشــو ریختم رو امیرســام ، بد رفتم ســمت آب و یه بطری  یدا کردم  ر آب کر
 امیرسام از جاش  ریدو افتاد دنبالم  

دا َ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 

سمت خودم تا اونم بیوفته و قبچ از اینکه بند شیدم  شو گرفتم و ک ازتم تو آب یق
 خیس بشه

سمت خودم ل*ب*ا*م رو لبای داغ    شیدمش  شد که وقتی ک اما نمیدونم چی
 گرفت و قچ*ب*م یه جوری شد  امیرسام قرار

 انگاری لرزید و باهم افتادیم تو آب
 منگ منگ مونده بودم و مبچ مونگوال به امیرسام زل زده بودم

شد کاش    ساکت با ابروهای باال رفته نگام میڪرد یهو فهمیدم چی سامم  امیر
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  

 م که دستمو و  کشید و قهقش بلند شد  شتم کردم و داشتم میرفت
 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

 فاقی نیوفتاده منم پ میزنم رگ بیخیالی امیرسام خیلی عادی بود انگار که ات
 _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
ــو که قبچ از این که بیوفته دنبالم د ــرتش ــویش ــام س  ر آورده بودو انداختامیرس

 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 

 یه تراول داد که یارو نیشش تا بناگوش باز شد و راه افتاد  امیرسام بهش 
ــده باید با  ــایان و مهتاب خیلی دیگه چرت ش رفتیم خونه به نظر من جریان ش

 امیرسام حرف بزنم
 رفتم اتاقمو یه دوش گرفتم بد لباسامو عوض کردمو رفتم اتاق امیرسام در زدم   

 امیرسام:بیا تو 
شه  سره بی حیا خجالت نمیک سته نمیگه دختر مجرد    ش ل*خ*ت ل*خ*ت ن

 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 
 م : صبح بخیر امیرسا

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 
 داش چرا زحمت کشیدی شایان  :نیازی نبود دا 

 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
م تبعد از اینکه میزو جمو کردم چون هوا سرد بود یه شال انداختم رو شونمو رف

ــتم  ــت ، داش ــنگ زیاد داش ــنگ بود ته حیاط گالی قش حیاط ، حیاط واقعا قش
 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

 ن عق  عق  میرفتم شایان همزمان با حرف زدنش سمتم میومد و م
 شایان:ربط داره خیلیم ربط داره اگه امیرسام نبود من و تو االن باهم بودیم  

 _شایان لطفا برو من امیرسامو دوست دارم 
سام بود ولی ایندفعه نمیزارم   ستم مال امیر شه هرچی که من میخوا شایان:همی

 دریا تورو مال خودم میکنم 
ستم خ  سمت و کمرمو گرفت خوا سرشو آورد  ایین اومد  شم کنار که  ودمو بک

 تا ب *و*ستم که دستمو بردم باال با تموم قدرتم زدم تو صورتش 
ــی بی لیاقتی   ــته باش _اینو زدم تا بفهمی تو لیاقت نداری که خیلی چیزارو داش

 خودتو گردن امیرسام ننداز 
  شتمو بهش کردمو رفتم سمت ویال

 میرن  سره بیشعور  خوبه که دارن از اینجا  
 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  

 اونجام  ۶باربد : باشه میام دنبالت ساعت 
 _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 

 بیرون میرم
 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  
ــدم و  ــندلی چیده  یاده ش ــای بازی بود که میزو ص همراه باربد راه افتادم ، فض

 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 
یی ســفارش داده بود تا بیارن مشــغول دید زدن اطراف بودم که باربد یه چیزا 

 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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 بال سرویس بهداشتی میگشتم_دن
 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

 رمباربد : دریا ببخشید کاری واسم  یش اومده مجبورم ب
 _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
بدم میگفت میخواد منو دور بزن مرتیکه  بار بد زنگ زد بعد  بار به  _امیر یکی 

 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

قم که دیدم امیرســام در حالی که کتش و با عجله داشــتم میرفتم ســمت اتا 
 میپوشه با گوشی صحبت  میکنه از اتاق اومد بیرون  

رفتم تو اتاقمو درو بســتم لباســامو عوض کردم و ولو شــدم رو تخت  وووف 
سررفته چیکار کنم کتابای زبانم که از اون موقعی که میرفتم زبان  یه  صلم  حو

 روع کردم تمرینبارم الشو باز نکردم آوردم و ش
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   
 تم از  له ها باال و در اتاقشو زدم ولی جواب نداد رف

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

شیدم رو گونش نمیدونم چرا    صورتش و آروم ک سمت  ستم رفت  ناخوداگاه د
 حس خوبی داشتم  وقت  یش این دختر بودم یه

یا اگه تا صــبح اینجوری میخوابید  یه چیزی مبچ آرامش که برام شـــده بود رو
سبید بهم  شد رفتم آروم ب*غ*لش کردم اونم تو خواب محکم تر چ شک می خ

 آروم گذاشتمش رو تختو از اتاق اومدم بیرون
 *** دریا ***

گار امیرســـام تو خواب ب*غ*لم کرده بو د آخیش چ خواب خوبی بود ان
 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   
 و مهتابم که رفته بودن  امیرسامم که سرکارش بود شایان

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 بااااااا  اسفنجی اسفنج کوچیک دندو خرگوشی باااااب
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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  

 ه داره نگ امیرسام:دریا یکم بزرگ شو فک کنم بپه دار بشی بپت باید تورو
 _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؟

 حاضر باش بریم ۴امیرسامم:ساعت 
 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 

 ستی باربد :بخاطر اون روز که دلخور نی 
 _نه باو 

 باربد:زنگ زدم به جشن دعوتت کنم



 185 یامیو دن اتمیدن

 _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 

شتم ویترین مغازه هارو میدیدم که   شدیمو رفتیم مرکز خرید دا شین  سوار ما
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  

 رد امیرسام با تعج  برگشت و مغازه خو
 شروع میشه ۸امیرسام : دریا مبال اومدیم لباس بگیریم مهمونی ساعت 

 _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 
 گرفته بود گفت  امیرسام درحالی که خندش 

 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
 بود  ۶:۳۰ساعت  

 ییی من حسابی خسته شدم تشنمم هست من بستنی میخوام _وا
 امیرسام رفت برام یه بستنی خرید 
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 _خودت نمیخوری 
 امیرسام : نه

سام  ستنی میخوردم امر ستم بودو ب سم د در حالی که آروم آروم راه میرفتم خر
 گف

 امیرسام : دیرشدش 
 بعد دستامو گرف و کشید 

 رفته حس بپه یی و داشتم که باباش دستش و گ
 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 

 وهامم فر درشت کردم کفشامم  وشیدم همه م 
ساعت   شتم از  له ها میرفتم  ایین امیرسامم  ایین  له ها  ۸دقیقا  آماده بودم دا

 داشت ساعتشو میبست 
 سرشو آورد باال چند ثانیه به چشم هم زل زدیم 

 _من حاضرم بریم 
ر کارم طامیرسام : دریا قبچ از اینکه بریم بهت بگم من مبال  سرخاله تو ام بخا 

 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
ــت   ــنهاد بدی نیس میتونم با  ول اون ویال زندگی راحتی برای خودم درس  یش

 کنم 
 _باشه قبوله 

 جلو ویال باربد بودیم  
 : دریا کم سوتی بده حداقچ امشبو امیرسام

 خندم گرفتش امیرسامم منو شناخته  
به رو میشــم ولی همیشـــه  با آدمای کله گنده رو  بد  بار گفتم االن توی ویال 

 تصورات من برعکسه دخترا  سرا تو هم می لولیدنو مبال میر*ق*صیدن
 تولی بعضــی افراد که فک کنم اون دســته بودن که من اول فک میکرم قســم  

 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 
ــام کالفه بود وا خوب چرا دیگه اینطوریه خوبه خودش گفت  یش باربد  امیرس

 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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سرم اومد تو  شت  شم   شو باز کرد تا من برم تو خود سمت یه اتاق و در رفت 
 اتاق وا این کجا میاد 

 نات برس _باربد میخوای تو برو به مهمو 
 باربد : هستن  ذیرایی می کنن 

ــتم دیدم باربد یه جوری نگاه میکنه   ــرمو تکون دادم و  التومو دراوردم برگش س
 خواستم برم سمت درو و برم بیرون که باربد دستمو گرف 

 باربد : خیلی خوشگچ شدی دریا  
ــرش  ــورتم میخورد وای خدا چیکار کنم س ــاش به ص ــد نفس بهم نزدیک تر ش

 نزدیک شده بود یهو درو زدن باربد کالفه نفسشو داد بیرون کامال 
 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  
شد سام رد می  شتم از کنار امیر شمک زد فهمیدم کار رفتیم  ایین دا م که بم چ

 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 
 دیگه گف  یکی

 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

 سراغ حرفای متفرقه ولی من ذهنم درگیر رئیس بود اونا دیگه رفتن
سه رئیس بود که    شتن باهم حرف میزدن فک کنم خبر باربد همین جل همه دا

 داد 
 باربد جان من میرم  یش  سرخالم - 

 باربد: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  
 ف و رفت تو  یست ر*ق*صامیرسام یه لحظه مکس کرد ولی دستمو گر

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
خترا مجلس شــروع حاال من تو یه فضــای دیگه بودم که یهو برقا رفت همه د 

 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
شیدمو رفتیم زیر بارون همه مردم درحال فرار بودن ولی منو امیرسام  شو ک ست د

 یم فارغ از همه چیز کنار هم راه میرفتیمداشت
 وقتی کنارهم راه میرفتیم دستامون بهم میخورد

یهو دستام تو دستای امیرسام قفچ شد برگشتم سمتشو تو چشماش نگاه کردم  
نار  گه از خودم نمیتونم فرار کنم وقتی ک ید  یش خودم اعتراف کنم دی با
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یلی وقته تو زندگیم شده یه امیرسامم حس خوبی دارم آرامش دارم چیزی که خ
 آرزو 

 انگار امیرسامم تو فکر بود  نمیدونم چرا دستمو که تو دستش بود فشار دادم
ست    سی ولی هرچی ه شدم نمیدونم این چه ح شیده می سمتش ک انگاری به 

 قشنگه 
 امیرسام بهم نزدیک ترشد گرمی نفساش تو صورتم  خش میشد 

برام تو چشــاش زوم بودم آروم چشــامو بوی خاک و بارون خیلی رویایی بود  
 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
سام دور کمرم حلقه بود و نرم ل*ب*ا*مو   ستای امیر سید و من بی  د می *و*

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
 تو دست هم بوداز هم فاصله گرفتیم ولی دستامون هنوز 

ــیدم ولی هیجانم خیلی   ــکوت بود چرا دروغ یکم خجالت کش بینمون فقط س
 زیاد بود
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ــتاش بهم حس این و  ــتاد گرمای دس ــاس کردم قچ*ب*م ایس چند لحظه احس
سی که بد فوت  در مادرم هی  وقت  سا سی ازم حمایت میکنه اح میداد که ک

 دیگه سراغم نیومد
سرمو باال آوردم بارون میخورد آروم کنار هم قدم میزدیمو  سمت خونه  میرفتیم 

 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 
ستم با یه حرکت رف از در باال یکی باید فک  شو داد د سه آب سام کت خی امیر

 منو جمو میکرد
 درو امیرسام باز کرد  

 _دمت گرم بابا 
 از  له ها داشتم میرفتم باال  

 _ش  بخیر 
 امیرسام :ش  بخیر  

 مرفتم اتاقم تا صبح چشم روهم نذاشتم همه صحنه ها میومد جلو چشم
 وقتی فکر میکردم کلی عالمت سوال میومد تو ذهنم

 صبح بود که دیگه تحمچ نیاوردمو خوابیدم ۶ساعت تقریبا   
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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
سام   ساعت امیر ساعت چنده ،  شنیدم فکر ۶: میدونی  صدایی ن غروبه هی  

 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  
وم نیس ســر از کجا دربیارم ســر دیگه ادامشــو نگفتم که اگه درو قفچ نکنم معل

 کوچه...
 هم هی  آدمی نمیخوابه ۶دیگه در اتاقو قفچ نکن ، تا ساعت  امیرسام : 

 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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بود ولی هی  خبری  ۵ولی یه حسی باع  کششم نسبت به دریا میشد ساعت  
 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   
 ریا، دریا ، حالت خوبه _د

 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  
بد تو این جشــن   بار فک کنم  _مبه اینکه این رئیســـه قرار بود جلســـه بزاره 

 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

 بازی کنم _من حوصلم سر رفت میرم  لی استیشن  
 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 

وارد بود ست اول و برد منم  یه دسته دادم بش و شروع کردیم بازی نامرد خیلی
 د رس شدما ست دومو تمام دقتمو گذاشتم 
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 _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
 تکون داد  امیرسام کلش و  

ــام : عی  نداره ، من دیگه میرم خیلی کار دارم امروز ، دیگه کم کم داره  امیرس
 وقتش میشه که بریم ایران 

 _واقعا اخ جووون   
 امیرسام بلند شدو گفت

 امیرسام : آره ، فعال  
 ******امیرسام

سه برگ  شه باید بفهمم کی و کجا قراره این جل ار زدیگه کم کم کار داره تموم می
 بشه گوشیمو برداشتم 

 _الو مهرداد
 مهرداد : سالم آقا امیر 

 _سالم ، یه زحمتی برات داشتم
 مهرداد : بگو در خدمتم  
ست که رئیس قراره این چند روز برگزار کنه میتونی تهو توی   س امیرسام : یه جل

 کی و کجا بودنشو دراری؟ 
 مهرداد : آره داداش کارمه خیالت تخته تخت
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 سپردمش به خودت_ س 
 +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
ستنی خوردن بودم که یه دفعه از شغوله ب خنده  وکیدم و محتوای داخله دهنم  م

 شوت شد بیرون
صال چه مزس همش یا از   ستنیه ا ساطم همین بود نفهمیدم این ب از اوله فیلم ب

 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  
 لم رسید که فوق العاده خنده دار بود دهنمو باز کردم بخندم فی
 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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صورتش لیز شکالتی آروم آروم از  ستنی  سش دیگه  یهو ب خورد ریخت رو لبا
 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  

 حیف اون کیک خوشمزه ای که کوبونده شد تو کله امیرسام نامرد 
 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

 خالی کرد روم  سره سه نقطه یه بطری آبه یهو
 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  
 فکر گفته بعد از اینکه ازش تشکر کردم رفتم تو 

 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  
ودتر نسبت به روزای دیگه ز صبح که بیدار شدم یه دلشوره عجیبی تو دلم بود  

 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
ــدم نمیدونم   از در رفت بیرون رفتم کنار  نجره و از کنار  رده به رفتنش خیره ش

 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***
 

یه چرا این ریختی ام من  ناخونام نمونده بود  ووووف این چ وضــع هیپی از 
 ل باو بلند شدمو رفتم تو آشپزخونه واسه خودم تو کاسه بستنی ریختم .بیخیا

سمت۳ شتم میرفتم  شت دا سام میگذ که تلفن خونه TV ساعتی از رفتن امیر
 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 .
ساس میکردم قچ*ب*م تو ن ن ن االن وق سام اح ست باید برم  یش امیر تش نی
 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  
 گفتم اومد به راننده تاکسی اسم بیمارستانو 

 _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

 صبر کن نگاه کنم   رستار : آروم باش گلم چنده لحظه
 با استرس و بغض به  رستاره زل زده بودم 

 هستن ۱2۶ رستار : عزیزم ایشون تو کمائه و توی اتاقه شماره  
 انگار که شده بودن تو سرم هی میپیپید کما

 یهو بغضم ترکید و هق هقم شروع شد چشام سیاهی میرفت
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ــم  ــال حواس ــرم گیج رفتو دیوار و گرفتم و رفتم و از  له ها  باال اص نبود یهو س
 تاریکی مطلق

ستم بود یهو یادم   سرم هم تو د سرم بود و  شمامو باز کردم  رستار باال  وقتی چ
 افتاد چیشده سرمو از تو دستم کشیدمو از جام  اشدم 

 رستاره هم تقال داشت منو نگه داره ولی بهش توجه نکردم به اتاقیه خصوصی  
 امور جلو در وایستاده بودن که امیرسام توش بود رسیدم دوتا م

 با کلی بدبختی اجازه گرفتم که برم از  شته شیشه ببینمش   
شکام آروم   صچ بود ا سیم و ستگاه و  شه نگاش کردم بهش کلی د شی شت  از  

 آروم از چشمام سُـر میخورد 
ستان میبینمش    شد که االن وقتی رو تخت بیمار سام کی برام انقدر مهم  امیر

 ایستاده و دارم دیوونه میشم انگار قچ*ب*م و
 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 
 فجر میشد چشامو آروم بستم سرم داشت من  

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  
 برام سخت شده بودانگار یه چیزی راهه گلومو بسته بودو نفس کشیدن 

ــی به   ــتباه فارس ــتاده بودن به اش ــربازا ایس رفتم جلوی در اتاقش همونجا که س
 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  

 هم چیه با یاد آوری صـیغه که بینمونتو فکر رفتم واقعا نسـبت منو امیرسـام با 
 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 

شید چون ما   شما زن شه  صابت ب سنامتونو ببینیم که  شنا سرباز : اول که باید 
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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شن شدم برق خونرو آروم رو سام تو  جلو در  یاده  کردم همه اتفاقاتی که با امیر
ــتنی و کوبوند  ــه بس ــمم همین دیروز بود کاس همین خونه افتاد اومد جلو چش

 توصورتم یه خنده تلخ اومد رو ل*ب*م
خواســتم برای ســالمتی امیرســام چند رکعت نماز بخونم هرچند مهر نبود یه   

امو ازش تی امیرسسنگ  یدا کردمو با لباس  وشیده رفتم به سجده خدا تا سالم
 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 

 ردمصیغه نامرو به سربازه نشون دادمو با دکتر صحبت ک
اجازه دادن برم تو اتاق خصوصی لباس مخصوص تنم کردمو آروم رفتم سمت   

 دقیقه میتونستم بمونم ۱۰امیرسام فقط 
_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 ، 

ار شو اونوقت هرچقدر دوست داری به من ضدحال دستشو گرفتم تو فقط بید
 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

 ن کارم شده رفتن به بیمارستان اومدن خونه و به دیوار زل زد  
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 
 خودتو قبول داری  صدایی درونم : خودت حرف 

 واقعا حالم خنده داره نمیتونم حتی جواب صدای درونمم نمیتونم بدم 
سیدم دیدم کلی دکتر باال  ستان اتاقش که ر شدم تا طبق هر روز برم بیمار بلند 
صاف بود و  شون میده  ضربان قلبو ن سامن وایی خدای من  خطی که  سر امیر

 خیدصداش تو سرم اکو میشد و دنیا دور سرم میپر
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  
 ز کردم همه چی یادم اومد گریم گوش فلک و کر میکردچشامو که با

امیرســام چرا رفتی حاال که من تونســتم به خودم اعتراف کنم دوســت دارم   
 نباشی میمیرم چراااا آخه چراااا 

شتم بی جون مبه مرده متحرک رو تخت افتادم دکتره به   دیگه نای جیغ زدنم ندا
 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

  
ــدو  ــون بهتر ش ــبح حالش ــه اینه اون مریض ص دکتر:دخترم همه حرکتات واس
شام مبه وزغ  سن بود یهو چ شد  یه آقا م سگاهارو قطو کردیم و اونی که فوت  د

 شد گشاد
 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
 سمته اتاقش رفتیم همراهه دکتر به

 انقد شاد بودم که خدا میدونه  
ــام خواب بود جوری بهش زل زدم انگار قرن   در اتاقو باز کردمو رفتم تو امیرس

 هاست که ندیدمش یهو چشاشو باز کرد 
 میخواستم چشامو بدزدم ولی ه*و*س دیدن چشماش نذاشت

 نده شددکتر : جوون باالخره بهوش اومدی همسرت تو این مدت مرد و ز
 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
ــعی ــتار اومد تا وض ــتم یجوری بح  و بپیپونم که همون لحظه  رس  تخواس

 امیرسامو چک کنه 
  رستار : 

شون  شک ستودنیه خانومتون که تو این مدت همش اینجا بودن ا شقتون  واقعا ع
 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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 ادامه داد :  رستاره اصن نفهمید چپکی چپکی نگاش میکنم
 شوهرتون تا بهوش اومد فقط میگفت دریا

 این دفعه نوبت من بود نیشم باز بشه و مرموز نگاش کنم 
سامو   ضعیت امیر ستارم بد از اینکه و صال به روی خودش نیاورد  ر سام ا امیر

 چک کرد از اتاق رفت بیرون 
 روز بعد** 2** 

 بلند شدم برم بیرون که امیرسام گفت 
 جا امیرسام : ک
 _االن میام 

ــت کلی  ــوالی ایرانی داش ــگاه که محص ــتان رفتم بیرونو از یه فروش از بیمارس
 کمپوت گرفتم و برگشتم تو اتاق 

 امیرسام خواب بود  ووووف اینما حاال  
 روز اینطوریه 2انگار زایمان کرده بعد 

شش فوت کردم این  شو تو گو سر شوق بهوش اومدنش  2رفتم باال  روز کال از 
 یریختمکرم م

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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ستم بیدارت کنم کمپوت بخوری تقویت  ستی نمیکنم خوا ی نکه ش_کار خوا
 بپه زا ...

 یهو به خودم اومدمو فهمیدم دارم چی میگم 
 _یعنی چیزه حالت خوب نبود

باز کردمو گرفتم   امیرســـام بهم یه چشــم غره توپ رفت که خندیدم کمپوتو 
 جلوش 

 _بیا کمپوت بخور 
 امیرسام : نمیخورم  

 _مگه دست خودته
 بعد قاشقو  ر کردمو گرفتم جلویه دهنش 

 و _باز کن دهنت 
 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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ــو مبه بپه کوچولو هایی کرد که دوس ندارن غذا بخورن کردو  ــام قیافش امیرس

 منم مبه مامانا قاشقو گذاشتم دهنش
 د از اینکه کچ کمپوتارو خالی کردم حلقش رفتم رو مبچ نشستمب

 _حاال استراحت کن 
 خیلی بی تفاوت رو صندلی نشستم  

 امیرسامم نفسشو صدا دار داد بیرونو خوابید یه ساعت گذشته بود 
شتیاق زل زدم بهش خوب  سرشو با ا شده بود رفتم باال  سای امیرسام منظم  نف

 سم کرده بود که لمسشون کنمچیکار کنم موهاش خیلی وسو
به چهرش زل زده  گه  به دی هاش خوا قت نیوورمو دســتم کردم تو مو طا آخرم 

 بودمو موهاشو نوازش میکرم
شم بیرون که    ستمو از موهاش بک ستم د شاش و باز کرد خوا سام چ یهو امیر

 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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 اق دکتر رفتم سمت ات و اینگونه بود که امیرسامو  یپوندمو از اتاق رفتم بیرون ،
 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 

زدم به آژانسو رفتم تا به امیرسام کمک کنم اونم نامردی نکردو کچ وزنشو  زنگ 
 انداخت رومن 

 تا از بیمارستان زدم بیرون دیگه جونی واسم نموند  
 _وای االن میوفتم 
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ــو کامال رو من انداخته بود مبچ آدمای آدی راه  ــام که خودش تا اینو گفتم امیرس
 رفت  سره بوووووووق...

 ه کنما من باشم که دیگه دلم واسه این نسوزه میخواستم گری 
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 
 ه از منم سرحال تری _فعال ک 

  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

  
ــرمو بلند کردم تا  ــامو باز کردم رفتم تو س ــرمو انداختم  ایینو در اتاق امیرس س

 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  

وا خاک تو سرم  سر بی حیا برو اونور   _اا
شمو باز شده بود معلوم  یه چ کردمو از الی انگشتام نگاش کردم امیرسام قرمز 

 بود خندش گرفته نگاه کردم
شتم میرفتم بیرون که باز خوردم تو دیوار به رو  سته از در دا شم ب شدمو چ بلند 

 خودم نیاوردمو اومدم از اتاق بیرون
 به محض اینکه از اتاق اومدم بیرون صدا قهقه امیرسامو شنیدم

 ت بعد دوباره رفتم اتاقش ایندفعه دیگه مبه بپه خوب در زدم نیم ساع  
 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
ستای یکی از کله گنده ها مواد مخدر بود از طریق اون   سام:باربد از زیر د امیر

 میخواستیم این باندو دستگیر کنیم 
 _خوب االن باربد و دار و دستش کجان  

 امیرسام : زندان
 لی خالفکار باشه _اصن بش نمیخورد  سری به اون خوشگ 

 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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ــود و اخمو و دوس   یش خودم برای چندمین بار اعتراف کردم من این مرد حس
 دارم 

 ***امیرسام***
 چرا دریا گفت که باربد خوشگله نکنه ازش خوشش میاد

ا فک صــبح به حرف آخر دری ۴مبه بپه کوچولو ها شــده بودم تا ســاعت   
 میکردمو خوابم نبرد 

 صبح بود ۸صبح با صدا تلق تولوق از خواب بیدار شدم ساعت نگاه کردم  
 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  
 بیدار شی ۱2امیرسام:آخه غیر ممکنه زودتر از  

_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  
 ته راحت شده بودم دیگه باهاش راح

 _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  
 آها -

ــتی ا ــام:راس ــدن این ماموریت با چندتا از امیرس ــبت تموم ش ــ  به مناس مش
 دوستامون که تو این ماموریت شرکت داشتن قراره جشن بگیریم

 _خوش بگذره بهت  
 امیرسام : توهم باید بیای
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 _یپی میگیا یعنی من بیام وسط اون همه نظامی  
 امیرسام خندید و گف 

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

شتم  شیده تر بودو بردا سای دیگم  و سبت به لبا شکی که ن کر کنم فیه لباس م
 برای امش  خوب باشه

 خودمو یجورایی سرگرم کردم امیرسامم طبق معمول نبود ۵تا ساعت   
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ــروع کردم  ــه ش ــدم رفتم حموم از حموم که درومدم تا موهام خوش بش بلند ش
 آرایش کردن

یه خط چشــم گربه یی کشــیدم و ریمچ زدم با رژ قرمز موهامم مدل شــلوغ 
 ه بود لباسمو  وشیدم کفشامم  ام کردمدرست کردم به قولی قیافم وحشی شد

شده ۷ساعت    ضر  ضر و آماده بودم فکر کنم امیرسامم تا االن اومده و حا حا
 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 
ستش گرفتمو رفتم نزدیکش تا ببندم  کرواتو دور گردنش بستم نگاه کرواتو از د 

 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 

 یرسام:خیلی اشکاال داره ام
 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 

 تکون دادم ، رفت سمته یه آقایی سری
 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  

 مو تکون میدادم سره همینطور حرف میزد منم با لبخندای کوچیک سر
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 دیدم امیرسام با صورت قرمز داره میاد سمتمون همون لحظه  سره گفت   
 مهبد : میشه بیشتر باهاتون آشنا بشم 

 : نه نمیشه  امیرسام 
 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 

ــم که معلوم  ــگچ،  ولدار ، اخالقش _وا مگه چیه خوب کیس خوبی بود  خوش
 بود خوبه ، منم که وقت شوهر کردنمه

  
ــام نگاه کردم مبچ آتش  ــمی به امیرس بدش الکی یه لبخند خجول زدم زیر چش

 ن بود فشان در حال فورا
 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  
فکر نمیکردم  ســرمو آروم تکون دادم، من فقط میخواســتم یکم شــوخی کنم

 امیرسام این طوری کنه
ــمت خونه   ــینم س ــاکت بش ــیده بودم بخاطر همین  ترجیح دادم س واقعا ترس

 نمیرفت یکم که دقت کردم دیدم میره سمت دریا 
شین  شق اینجا بودم به ما شد من عا شت و  یاده  شین و روبه رو دریا نگه دا ما

ــن کرد تا اونجایی که میدونم ــو روش ــیگارش ــیگار   تکیه داد و س ــام س امیرس
 نمیکشید

 دیگه تحمچ نیاوردمو از ماشین  یاده شدم
 رفتم کنارش به ماشین تکیه دادم 

 _امیر واقعا دلیچ این رفتارات چیه
شو   امیرسـام نفس عمیقی کشـید و کالفه دسـتشـو کشـید تو موهاش سـیگار

 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 
گذاشــتم رو   نه دســتمو  گام کرد خواســـت حرفی بز ج  ن با تع امیرســـام 

 ل*ب*ا*ش 
 _هیسسس بیخیال همه چیز ، باشه ؟

سام شق این آغوش بودم ولی حیف که مال  امیر بی حرف ب*غ*لم کرد من عا
 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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 برد تو امیرسام ماشینو 
 از ماشین  یاده شدم

 _ش  بخیر من میرم بخوابم 
 امیرسام:ش  خوش

  
ستم رو  ش سامو عوض کردمو ن صال خوابم نمیومد لبا رفتم تو اتاقم ، هرچند ا

 تختم هندسفیری و گذاشتم تو گوشم 
صبح بود تشنم شد بلند شدم برم آب بخورم که دیدم امیرسام ۳تقریبا ساعت  

 رو کانا ه نشسته 
 _عه چرا نخوابیدی  

 امیرسام برگشت طرفم ، چشماش قرمز شده بود 
 _حالت خوبه  

ــدم تو  ــیده ش ــتم رو گونش که یهو کش ــتمو گذاش ــتمو دس ــس رفتم کنارش نش
 ب*غ*لش  

 چشمم به شیشه مشروب خورد  
سام محکم تر  شتم  امیر ست ندا ستم از ب*غ*لش بیام بیرون هرچند دو خوا

 ب*غ*لم کرد 
 کردی تو با من دریا دارم قولی که به خودم دادمو میشکنم امیرسام:چیکار  

 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

ستمو   شدم برگردم که دوباره د سرش بلند  شده زده به  ست  یا خدا فک کنم م
ــت رو ل*ب*ا*م  ــو گذاش ــدت ل*ب*ا*ش ــید و افتادم تو ب*غ*لش به ش کش

 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...

 ه و دوباره ل*ب*ا*ش و گذاشت رو ل*ب*ا*منذاشت جملم تموم ش
 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
ــام   ــتاده بودم وقتی به خودم اومدم واقعا نگران امیرس منگ منگ همونجا وایس

 ون حال رفتش بیرون شدم که با ا
 ***امیرسام***

شین  یاده شدم   شده دریا با من چیکار کرده رفتم یه جای خلوت از ما من چم 
 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**

سام  شبم وقت آب خوردن بود خیلی نگران امیر صف  من کوفت بخورم آخه ن
 شدم 

 صدای در اومد از جام  ریدم  
 امیرسام:دریا 

 _دریاو کوفت دریا و زهرمار بمیرم راحت شم از دست تو 
شو ببینم یه بند داری حرفای چرت و  رت و بیخود میزنی ،   ساکت  سام: امیر

 بخواب حاال که هیپی نشده برو بگیر 
لجم از ریلکســیش درومد  امو کوبوندم زمینو بی توجه بهش رفتم ســمت  له  

 ها 
 امیرسام:وسایلتم جمو کن بلیط گرفتم فردا میریم ایران 

شدم کی   سایلم موندم اگه بیدار نمی شروع کردم به جمو کردن و رفتم تو اتاقمو 
 میخواست بگه وسایلمو جمو کنم 

 بود که کال بیهوش شدم ۶میکردم ساعت  خوابالود داشتم وسایلمو جمو 
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  
سامون دادم   سرو  صورتمو آب زدمو یکم به قیافم  بی تربیت هپلی عمته رفتم 

 بندو بساتمو جمو کردم رفتم  ایین یعنی واقعا روز آخری که اینجاییم 
 خیلی خوبی داشتم خاطره های  

 _من حاضرم 
 امیرسام :  س کم کم بریم

ســرمو تکون دادمو از ویال زدیم بیرون ســاکارو گذاشــتیم تو ماشــین دا 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   

 که از هوا یما  یاده شدم حس خیلی وقتی
 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

سر کار  شد باید برم  شی دیگه تموم  راننده اومده بود دنبالمون ، دریا خانوم خو
 قبلیت

ــده بود یاد روزای اول ــه این ویال هم تنگ ش ی افتادم که اومده بودم تو دلم واس
 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 
 دم که امیرسام اومد تو آشپزخونه داشتم وسایچ غذارو آماده میکر 

 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 
 میگم دیگه لزومی نداره صیغت باشم_لج نمیکنم 

 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  

 رت بیرون کن که بزارم  اتو از این خونه بزاری بیرونامیرسام : فکرشو از س
 _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 

 وس دارم_من اون دریا خنگ و د
 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  
شدم و یه لبخند  ت و  هن   صندلی ولو  شون از رفتنش میداد  رو  صدای در ن

 اومد رو ل*ب*م 
ـوند دارم در و   ـ ـ به خودم که اومدم دیدم یه یک ربو مبله خال با یه لبخند ژک

 دیوارو نگاه میکنم 
رفتم یخپالو باز کردم که دیدم خداروشکر به جز یکم سوسیس و چند تا تخم  

 ه  چیزی  یدا نمیشه . مرغ و چند تا  ش
 سوسیس و تخم مرغ در اوردمو مشغول سرخ کردنه سوسیس شدم   

 داشتم تخم مرغ میزدم تو تابه که صدای چیریک باز شدن در اومد 
ــتم توی ظرفو   ــفره  یکم نونم گذاش ــر س ــتم س غذارو ریختم تو ظرف و گذاش

 گذاشتم سره میز 
ست   ش شو نفهمیدم ن شپزخونه و با یه لبخند ملیح که معنی امیرسام اومد توی ا

 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  
 ک کردم این موجود عجی  غری  منم یا نه رفتم جلو اینه که یه لحظه ش 

 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 
 و بکنم الی موهاشوسوسه شدم که دستم

 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  

  اک ابروم رف این چه طرز حرف زدن بود اخهههه واایی خدا
 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 

 وابم خیلی خوابم میاد _من میرم بخ
 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 اا 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 

 فهمیدم چی گفتمیه لحظه به جمله بندیم دقت کردم تازه 
شد امیرسام به روم نیاورد ، یهو امیرسام   شتم درو دیوارو نگاه میکردم خوب  دا

 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 
 یکار کنم _ها پ فک کردی نصفه شبی میخوام باهات چ 

 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  

سته  شتم ب سه هفت   سام : همون گرگم به هوا که اوندفعه بازی کردیم وا امیر
 بلندشو بریم یکم بیرون بگردیم
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 _واقعااااا؟؟؟ آخ جوووووون
ــام بودم بد عادت  ــدم این چند وقت که  یش امیرس ــری  ریدم اتاقو آماده ش س

 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

 ر بودن اومد کنار ماشین همون لحظه یه ماشین که چندتا  س 
  سره : جووووووون  

 _بادمجووووووون
سابی زایو   شینو دادم باال وقتی دیدن ح شه ما شی شون یه لبخند ملیح زدمو  به

 شدن رفتن 
 امیرسامم اومد 

 امیرسام:اینا کی بود  
 _آدمای مهمی نبودن بیخیال 

 رو  یشونی امیرسام یه اخم ریز افتاد 
 بشینیم بستنیمونو بخوریم_میگم بریم یه جا 

 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 
 ا تعج  گفت سالم امیرسام ب 

 _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 
یه چی از تصـــادف  تازه  _وایییی رادوین  یا بودی  تال اون ورتره تو که  ریروز ای

 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 
 تکون دادممنم تند تند سرمو براش 

 _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  
 ومبه منگا نگاش کردمو رفتم اتاقم جلو آینه به خودم زل زده بودم یهو دســتم 

 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
  

نیومد منم غذامو غذارو درســت کردمو یکم خونرو تمیز کردم دیدم امیرســام 
 خوردم

سه   شد بریم بیرون  ساغر زنگ زدم ، بد از اینکه کلی بهش فحش دادم قرار  به 
 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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ــتامو بعد چند وقت ببینم یه تیو توپ زدمو با ز کارو رژ قرم چون قرار بود دوس
 تکمیچ کردم

شتیم یکم ابراز عالقه    شا ی که باهم قرار گذا سمت کافی  آژانس گرفتمو رفتم 
 با فوش بهم کردیمو رفتیم  اساژ گردی 

 داشتم لباسارو نگاه میکردم که یکی محکم خورد بهم  
ــرمو که باال  ــد دورم س ــت اونم حلقه ش برای اینکه نیوفتم یقه طرفو گرفتم دس

 دم رادوینهکردم دی
  وووف اینم هرجا میرم  یداش میشه ها

 _عههه سالم 
 رادوین : سالم دریا خانوم منم خوشانسما زیاد میبینمت 

 شده  ۹یه لبخند کوچیک زدم دیدم ساعت  
 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 
 کیه داده و با صورت سرخ و برزخی نگام میکنهماشین ت

ــام  ــدای داد امیرس ــمتش دهنمو باز کردم حرف بزنم که با ص با لبخند رفتم س
 حرف تو دهنم ماسید

سر و   ستات میری بیرون اونوقت با این  سام : هه الکی به من میگی با دو امیر
 وضو با اون  سره ... میای 

 _ن ب...بخدا با  
و همه چیو خودم دیدم ، مگه من نگفتم از اون  سره خوشم امیرسام : هیپی نگ

 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  

من هی  وقت تحمچ نمیدونم کارم درست بود یا نه که اینطوری حرف زدم ولی 
 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  

 ن تندی گفتامیرسام با لح
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 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 
 راحت میشدمهمش تقصیر خود احمقمه نباید باهاش اینقدر 

 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

شروع کردم  شپزخونه و با بغض  شتم میترکیدم ولی با حرص رفتم تو آ وایییی دا
 آماده کردن وسایچ

 ومد منم رفتم تو اتاقم صدا آیفن ا  
 صدای خنده هاشون حسابی اذیتم میکرد

شه دیگه تحمچ نیاوردمو از اتاق    صدا قطو نمی شت که دیدم  ساعتی گذ نیم 
 رفتم بیرون 
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ــام   ــد یه دختر تو ب*غ*ل امیرس ــحنه یی که دیدم قچ*ب*م تیکه تیکه ش با ص
 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  
 ره:راستی امی...دخت

 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 

 ون دلیچ که تو ریئستو می *و*سی امیرسام : به هم 
 _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  

 خترهباورم نمیشد امیرسام اعتراف کرد بهترین ش  عمرم بود جدا از اون د
 _ببین امیر اون ش  اتفاقی رادوینو دیدم اسرار کرد ک...

سر بیرون نمیری و به  سمت که بدونم با یه   سس میدونم ، اونقدری میشنا +هی
 منم دروغ نمیگی

 _ س چرا انقدر اذیتم کردی  
 با شیطنم ابروهاشو داد باال گفت :  

 _یکم زبونت باید کوتاه میشد که اونجوری جوابمو ندی
 رص نگاش کردم که زد زیر خندهبا ح

 _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 
ــبح تو جام غلط میخوردمو خچ بازی در میاوردم   منم رفتم اتاقمو از ذوق تا ص

 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  
 ببخشیدا  رادوین : سالم دریا

 _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 
 چرا رادوین : 

 _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  
سعی کن کمتر   شم نمیاد  سره خو شه عزیزم ولی گفتم من از این   سام: با امیر

 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
 ی تعریف کرد حاال هرچی بود من به  ایه تعریف میزارم االن یعن 
 _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

 نداری _نکنه دستپخت منو دوست
 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 
ر نمیکردم امیرسام اخمو  شخصیت شوخم داشته باشه درحالی هیپوقت فک 

 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 

 تو فوتبالتون غرق شده بودین  _همون وقتی که شما
 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 
 بده من بینم  _عههه حوصلم سر رفت کنترلو 
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 اومدن کنترلو ور دارم که امیرسام زود تر از من قا یدش  
 امیرسام:ن  ن  نمیشه

 _که اینطوریاس؟؟
 امیرسام:اوهووووم 

ستمو خوندو   سته امیرسام و کنترلو بقا م که م  که د شیرجه بزنم رو د اومدم 
 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 :
 برای ..... تیم  گللللچ گللللچ توی دروازهههه گچ

  
 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 
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ــعف   ــو که اونجوری دیدم انگار دلم ض ــو کج کرد قیافش رفتو دو طرف دهنش
 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***

یدم دداشــتم میرفتم اتاقم که دیدم در اتاق دریا نیمه بازه از الی در نگاه کردم 
 خیلی مظلوم خوابیده رفتم و کنارشو آروم موهاشو زدم  شت گوشش

ــه یعنی میتونم از این به بعد زندگی    این وروجک کی اومد تو زندگیم اگه نباش
 کنم 

 گونشو آروم ب*و*سیدمو  تورو کامچ کشیدم روش از اتاق اومدم بیرون 
 ***دریا***

م بودم یاد خوابم افتادمو نیشصبح که از خواب بیدار شدم منگ تو جام نشسته 
 تا بناگوش باز شد

سامم کنارمه  شیدم و امیر شنگ بود خواب دیدم لباس عروس  و وایییی چقد ق
 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
بد از ای  گذاشــتمو شــروع کردم رفتم  ایین  یه آهنگ  نه خوردم  نکه صــبحا

 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 
شت   سر کردمو رفتم دم در ویال یهو یه عالمه گچ اومد رو به روم و از   شالمو 

 ه رادوین نمایان شد گال چهر
 _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 

 م باشمدوست داشتم امش  کنار امیرسا
 _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
شعله گازو کم  ش  یه غذا خوشمزه درست کنم  ستم برای ام رفتم خونه میخوا

 مومکردمو رفتم ح
بعد از اینکه درومدم یه لباس راحت  وشــیدم رفتم یکم قر بدم تا زمان بگذره 
شم لباس تنگ قرمزمو که تا زانو  ضر شیش بود که رفتم اتاقم حا ساعت  تقریبا 

 بود ب*غ*الش چاک داشت  وشیدم
ستم تا    ش شد رفتم رو مبچ ن شم تکمیچ  شم ارای یه رژ قرمز زدمو با یه آرایش چ

 تم کیفو از دستش گرفتم امیرسام یه نگاه بهم انداخت امیرسام اومد رف
 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؟؟  
 مهر  ۱۴امیرسام:

 _خوب امروز چه روزیه؟؟
 امیرسام خبی  نگام کرد

  
 مهر دیگه  ۱۴امیرسام:

 دهه اینو من میخوام سر به سرش بزارم اون میپیپونم  
 میگی _نه باباااا راس
 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  
 رسام اومدو دستمو کشیدو بردم  شت باغتو فکر بودم که دیدم امی

 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
 سرم ریخته میشه احساس کردم یه چیزی داره روی  
 

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
 

 زم عکس میگیره برگشتم دیدم امیرسام با یه لبخند ملیح داره ا
 

 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  
 جا خیلی کار شده بود ولی از این جا معلوم نبود که چیه  روی یه 

 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 
 حس کردم یه چیزی داخلشه گلوش گرفتم و بوش کردم که

 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 
مامه عمرم کنارم  باشی؟؟عشقم باشی ؟؟ هدفم برای :حاضری توی تامیرسام

 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  

 سرداین  سر مغرور و 
 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 
 عشقـو مـستی همـه چی هسـت وقتی هستی

 چی شد مهـرت اینطـوری به دلم نشســت
ــید ..  ــکام نگاه میکرد ..میترس ــترس به اش ــکوت کرده بودو با ناراحتی و اس س

 فهمیدم از تو چشاش خوندم... میترسید منو از دست بده ..
شم..  شت با _ خوب معلومه ، معلومه این بزرگترین آرزومه که تا اخره عمرم  ی

. 
 ب معلومـــه که تمومه دنیام تویی خو 

 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  

 شو به صورتم نزدیک کردتیکه ای از موهامو فرستاد  شت گوشمو صورت
 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
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 ت دارم دریاامیرسام:دوس
 _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 
 

 امیرسام خمار شده بود منم که اصن توی حال و هوای دیگه ای بودم چشای
 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
 کردی؟؟ _تنهایی این همه کارو

 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   

 خوردن حس میکردم که همش داره به من نگاه میکنهدر طول غذا 
 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
یه لقمه هم از گلوش  ایین   که تو نگاه میکنی ادم  اخه  ســر جون اینجوری 

 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

ــدایی غافلگیر  ــتم دور دهنمو  اک میکردم که با ص ــده بود و داش غذام تموم ش
 شدم

ه شروع ببرگشتم دیدم که یه خانوم از سمت ساختمون اومدو به طور حرفه ای 
 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  
 داشتیم با اهنگ میر*ق*صیدیم  خیلی هماهنگ 

 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

 امیرسام فرو رفتماز ذوق لبخند زدمو بیشتر تو ب*غ*ل 
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 

ماه دیگه تو ۱امیرســام:از فردا بریم برای خرید وســایچ خونه...که حداکبر تا  
 لباس عروس ببینمت

 من یکم زوده_به نظره 
 امیرسام:هیپم زود نیست  
 _چمیدونم ببینیم چی میشه  
صدای ویالون  خش   سمون نگاه میکردم که باز  شتم به ا سرمو اوردم باال و دا

 شد 
 happy birthdayولی این دفعه با ریتم  

 سرمو اوردم  ایین که دیدم یه خانومی  داره یه کیکیو روی میز میاره اینور
 ی رو  ا بند نبودمدیگه از خوشحال

  
 طرح کیک به شکچ ماه و خورشید بود

 تا شمو روش چیده شده بود 2۳و خیلی خوشگچ و منظم 
 با امیرسام همزمان از جامون بلند شدیم و رفتیم سمت میز کیک  
 نفر دیگه هم بودن ۳از منو امیرسام به غیر  

 ویالونیست ، گارسون و عکاس
 البته همشون خانوم بودن
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از عکس گرفتن با کیک و بریدنش با ژســتایی که عکاســه داد  درمون در بعد 
 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

 نقدر زود بخوابم _اخه دلم نمیاد ا 
 امیرسام : زود نیست که 

 بعدم ساعتشو بهم نشون داد که دود از کلم  رید
 نصف ش  بود ۴ساعت 

 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
   بخیر_باش  س ش

 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 



wWw.Roman4u.iR  264 

 

 خدایا شکرت که همپین عشقیو بهم دادی  
 دیگه تا اخر عمرم در کنار امیرسام خوشبخت بمونم؟؟یعنی میشه 

 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 
 بودن با چشمای بسته داشتم دنبالش میگشتم که خفش کنم ولی المص 

  
 دیگه مجبور شدم چشمامو باز کنم ، گوشیو  یدا کردمو زنگشو بستم 

  وووف ولی چه فایده خواب از سرم  رید
  ۱۱ساعتو نگاه کردم که دیدم ساعت  

سته  شیمو تنظیم کردم ، واقعاا خ سه لنگه ظهر االرمه گو قربونه خودم برم که وا
 نباشم

ریزم مربوطه رفتم  ایین تا یه چی ب  اشدم رفتم دستشویی و بعد از انجام کارای
 تو شکمم

ــته بودمو درحالی که  اهامو تاب میدادمو  ــس ــپزخونه نش طبق عادتم رو ا ن آش
 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 
 نیشم تا بناگوش باز شداز تصورش 
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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 

 فته حرف زدنش بودم :| مات و مبهوت به تلفن زل زده بودمو شی 
 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 

 از ویال زدم بیرون آل استارامو  وشیدم
 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 
 از کرد باغبون در ویالرو ب 

 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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 مد بگم _ازشوق ، اومدم به آرمان خوش آ 
 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
 ام نذاشت آرمان:نه یه دو روز تا خونم حاضر شه ، میخواستم برم هتچ امیرس 
 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

 اره ناراحت بشهجلویه امیرسام شیرجه زدم سمتم آرمان بپم حق د
 بدون هی  حرف دیگه ای از اتاق اومدم بیرون و رفتم تا از آرمان  ذیرایی کنم

تا لیوان ریختم و چند برش از کیکی که  ۳یه شــربت خنک درســت کردم و تو  
  خته بودم گذاشتم توی یه ظرف

شونو عوض کردنو روی مبچ   سا رفتم توی  ذیرایی که دیدم آرمان و امیرسام لبا
  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 : 

 دواج کنیم+منو دریا به زودی قراره از
 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  
ــت قیمه و  ــه یه خورش ــری برای اینکه ناهار خوردنمون دیر تر نش ــرس برنج س

 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...

 م  رید وسط حرفمو گفتامیرسا
 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
 ا یکی از من نظر نگیره یه وقت منم که کال بید مجنونم اینج 
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ــتراحت  ــفره آرمان گفت که میره یکم اس ناهارو که خوردیم بعد جمو کردن س
 کنه

 امیرسام : دریا
 _بله

 امیرسام : بیا بشین  یشم
 رفتم  یشش نشستم

 دستشو انداخت  شتمو روی سرمو ب*و*سید  
سره یه قراردادی صابم  صبحم معذرت میخوام اع سام : بابت لحن  به هم  امیر

 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
 دادمو رفتم بیرونلباسمو عوض کردم و یکم به قیافم سروسامون 

 _سالم
 آرمان:ساعت خوااب

 _ببخشید یکم زیادی خوابیدم
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 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 

 ان گفت  مشغول میوه خوردن بودم که آرم 
 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 
 شدیه آهنگ مالیم تو ماشین  خش 

 _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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ماتو وا کن آی جیگیلی جیگیلی جیگیلی )آی  جیگیلی جیگیلی جیگیلی اخ
 چشماتو وا کن(

 همونطور که همراه آهنگ َادا َاطفار در میوردم به امیرسام زل زده بودم
شو به یه لبخند کوچیک داد   شین بهم نگاه کردو اخماش جا امیرسام از آیینه ما

 با لبخونی گفت 
 امیرسام : دیوونه
 و تا به دربند برسیم خچ بازیمو با آرمان ادامه دادمنیشمو باز کردم

 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
صف سط ن شت بزنم از و ستم حرفه یی بازی در بیارم  یازو م ه که ش مبال خوا

 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
 رمان:نه نه قربون دستت آ 
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ــتفاده میکردیم  ــد رو تخت لم دادیمو از هوای آزاد اس بعد از اینکه غذا تموم ش
 بعله 

 آرمان:میدونید االن چی حال میده  
 _چی 

 آرمان:قلیون
 آرمان:خونم آماده شده دیگه برم  

 _نه تروخدا نرووو 
سابی  ست ح سام یه قهر در  کنم اگه آرمان واییی کاش آرمان نره میخوام با امیر

 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  
سابی کنم اگه آرمان واییی کاش آ  ست ح سام یه قهر در رمان نره میخوام با امیر

 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 
مان   ـــام از آر فت  ایین منو امیرس ها ر له  خت و از   هامو بهم ری مان مو آر

 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
 امیرسامدر کچ روز خوبی بود جدا از آخراش رفتن آرمان و برخورد 

 صبح که از خواب بلند شدم دیدم صدا تلق تولوق میاد  
شدمو با همون قیافه داغون و قیافه  شه از جام  ا سرکار با سام که باید االن  امیر

 ژولی  ولی رفتم  ایین 
 دیدم امیرسام  یشبند بسه و درحالی که گوجه خورد میکنه سوت میزنه  
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 ه یی برات درست کردمامیرسام:عه دریا بیدار شدی ببین چ صبحون
 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

 شنوه گفتماز آشپزخونه اومدم بیرون الکی آروم البته جوری که امیرسام ب
 _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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 میرسام:چ عزیزم عزیزمم میکنی ا
 اون لحظه دلم میخواست برم لپاشو بکنم   

 _به حرفای کسی گوش دادن اصال کار خوبی نیست
ظه  هات حرف زدم اون لح با به بگم غلط کردم اونطوری  یا خو ـــام:در امیرس

 کنترلمو از دست دادم
 _مهم نیست برام

 در حالی که میرفتم سمت  له
 گردم با رادوین میرم بیرون _امش  معلوم نیست کی بر 

 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 
ه ردم کنار گوشش و زمزمرفتم نزدیکشو دستمو گذاشتم رو یقش ل*ب*ا*مو ب 

 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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شون  ساعتو که رو زنگ بود ن خندیدمو تو گوشش فوت کردم گوشیو آوردم باال 
 دادم 

 بود_الکی 
 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

 بود دست امیرسام دو کمرم حلقه شده
شیده  شیدم چون خیلی یهویی بود تو اب نفس ک شیدم باال و نفس ک خودمو ک

 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  
 استخریهو دیدم دستمو کشیدیمو رفتیم کفه 

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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 بشم من میدونم با ت.._وویی یخ زدم مریض 
 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 
 دممیکر

_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 

ست گرمکن  ساعتی اومدم تو اتاقمو حولمو با یه د بعد از یه دوش اب گرم نیم 
 رفتم  ایینعوض کردمو 

 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  
 و ماهی با کوکو سبزی درست کردم و با مهارت کامچ میزو چیدمیه  لو 

 _امیییر بیا ناهاار
 :اومدمامیرسام

 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
 ه بدو بشور_عهه

 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

 نداخت و رفت سمت اتاقش بعد از این که غذاشو خورد مبه بز کلشو ا  
 _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
د بیحال رفتم آشــپزخونه یه لیوان اب وقتی که بلند شــدم تمام بدنم درد میکر

 خوردم صدام در نمیومد 
ساعت   ساعت کردم که دیدم  شبه  وووف چه  ۱2همه جا تاریک بود یه نگا به 

 قدر خوابیدم بیحال برگشتم و مجبوری بازم خوابیدم 
شتم  سرماخوردگی میگ شپزخونه دنبال قرص  شدم رفتم توی ا صبح که بلند 
ــامو  ــوندم تو اتاقو لباس ــتم قرص  یدا نکردم به زور خودمو کش ولی هرچی گش

 عوض کردم
 یکای داروخونه بودم که گوشیم زنگ خورد با صدای گرفته ای گفتم نزد  

 _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

 دیدم رادوین اونور خیابونه و داره بوق میزنه داشتم میرفتم تو داروخونه که
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 کشون کشون رفتم سمت اونور خیابون   
 رادوین از ماشین اومد  ایینو اومد سمتم

نداری دیگه نتونســتم تحمچ کنمو  به رو  یا مطمئنی خوبی رنگ  رادوین : در
 چشام بسته شد فقط لحظه آخر فهمیدم که دستایی دور کمرم حلقه شد

 ر که میگف با صدای  رستا 
  رستار : آقا االنا بهوش میاد زیاد نگران نباشید 

 آروم  لک زدم و چشامو باز کردم با صدای گرفته
 یی گفتم  

 _من کجام؟؟
بود  ۶رادوین : ت  و لرز کردی و غش کردی اوردمت بیمارستان فشارت روی 

 ، باالخره به هوش اومدی 
 _مگه چند ساعت بیهوش بودم

 ساعت  2،۳رادوین : حدوده 
 وااای حتما امیرسام نگران شده

 خواستم سرمو از دستم بکشم که رادوین نذاشت  
 دقیقه صبر کن االن تموم میشه 10رادوین :  

 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 

 واهش میکنم کاری نکردم خوب استراحت کنرادوین : خ
 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 
سام:تا االن کجا بودی هاااا؟؟ اونم با این مرتیکه  شدی دارم با امیر ، چیه خفه 

 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  
 ز ته گلوم در میومد گفتمبا صدایی که به زور ا

 _امیر  
 با صدای کمی نگرانی گفت  

 امیرسام:چت شده ، چرا صدات اینطوریه
 با صدایی که بخاطر بی حالی کلماتو میکشیدم گفتم:

ــدم دیدم حالم بده رفتم قرص بخرم که تحمچ نیاوردمو وســط  ــبح بلند ش _ص
جا بودو منو نه اون که رادوینم دســتش درد نک یابون غش کردم  ند  خ رســو

 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 
 رو صورتمو به خوابم رسیدم تورو کشیدم 

 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 
ست و لیوان  ر از اب  ش شتم یه فیلم تخیلی می دیدم که امیرسام اومد  لوم ن دا

  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 
 سرما خوردی بسته ُمردمو زنده شدم امیرسام:این حرفارو میزنی ، یه

ــتمو کردم تو  ــام اینطوری گفت دس ــتم ذوقمو کنترل کنم وقتی امیرس یهو نتونس
 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 
 ستش حرصم گرفتاز د

 _ای بابااااا
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سی دیگه کم کم   شه حاال حرص نخور میخوای بریم خرید عرو سام : با امیر
 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 
 د که خسته شدم ولی خیلییی حال داد رفتیم تا یه چی بخوریمبعد کلی خری
 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  
 زه فهمیدم منظورمو یپی دیگه برداشت کرده تا 
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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 
 ت میدی بریم خونه امیرسام:حاال رضای

 _نه بریم با ماشین یکم دور بزنیم 
 امیرسام:باشه

 _نشنیدم
 امیرسام:باشه دیگه  

 _از این به بعد چیزی جز چشم ازت نشنوم
ــام این حرفارو بهم گفته بودیم ولی امروز   دقیقا روزای اول که رفتم ویال امیرس

 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
 کردم تا خوابم برد انقد به لباس عروسم فکر

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
شلوارک کوتاه  شت برا امیرسام درست کنم یه  صبحامه م شدم برم یه  از جام  ا

 ه تاپ سفید  وشیدم لی با ی
 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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شم میبینم یه  ری خوشگچ برام   امیرسام : ایول از این به بعد که از خواب  ا می
 صبحانه درست میکنه 

 ن نزن  سرم دیگه از این خبرا نیست _دلتو صابو 
 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
 اصلی یادم اومدیکم حرفیدیم حالو احوال اینا کردیم که قضیه 

 _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  
 ثانیه سکوت شد بعد صدای جیغ جیغوی نیلوفر بلند شد :چند 

ست داره  سش داری ؟؟؟ دو سه نفهمممم ، حاال بگو بینم دو شان +ای خرررر 
 ؟؟؟

 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 

 ویی شد نتونستم بهت خبر بدمچی یه
 +اوووه چ رمانتیک ، اقاااا من لباس ندارم برا عروسی چ غلطی بکنم ؟؟  

 _گونی بپوش بیا
ید  هااا راســتی کی میخوایی بری خر یه ولی شــرف مرفم میره ، ا +فکر خوب

 مرید؟؟
 _اتفاقا االن میخوایم با امیرسام بریم لباس عروس بگیریم

 +با امیرساااام؟؟؟؟
 مگه چیه _اره
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ــیو تو تنه عروس  ــی نباید دوماد لباس عروس ــنیدی میگن قبله عروس +نفهم نش
 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
غر زدمو ماجرارو براش گفتم که خیلی خوشحال شدو بعد از نیلو یه زنگم به سا

 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

 زی طرفم گرفترو مبچ منتظر نشسته بودم که دیدم امیرسام چی
 _این چیه؟؟

 +کارت عابربانکه از این خرج کن 



wWw.Roman4u.iR  292 

 

 _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
 خوبم مرسینیلو : 

 _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

 نظر من باشه نبود  زیر  ا گذاشتیم ولی چیزی که مدهکله  اساژای تهرانو  
 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  
 غ*لمو تلو افتاد ب*

 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 
باید رو ســـایزش کار میکردن چون کامله  به گفته خودش یکم  کفش برید و 

 کامچ اوکی نبود
نا از مزون زدیم  خت و ای خت  یش  ردا عد از  ردا گه ب که دی بیرون و نیلو هم 

 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

شد بهترین  سند کردیم و قرار  ست ارمانو   سی همون تاالر دو برای مکان عرو
 م اونجا رقم بخورهروزه زندگی

 همه کارت عروسیارو هم  خش کردیم 
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ــادی انتخاب کردم  ــایچ جدید رنگای ش خونرو هم کال متحول کردمو برای وس
 که ترکیبشون خیلی خوب شد

لباس عروسمم گرفته بودمو به سواالی امیرسامم راج  اینکه چه شکلیه و اینا 
 هی  جوابی ندادم

 عصر بود ۶ساعت حدودای  
 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 

 ون داشته باشیو بعدشم خوب استراحت کن تا برای فردا ج
 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
  اشدم ۶صبح ساعت  

 یه جوری بودم انگار یه حسه کالفگی داشتم
مادرم شـاید به خاطره این بود که منم دوسـت داشـتم توی روز عروسـیم  درو 

 کنارم باشن
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شام  شدو حس کردم دارن از راه دور تما شون خوندم که دلم اروم  فاتحه ای برا
 میکنن و بهم لبخند میزنن

 وقت ارایشگاه داشتم و بعدش امیرسام با ارمان میومدن دنبالم  ۸ساعت  
 همین چند وقت  یش بود که فهمیدم ارمان اتلیه داره

ــیه عر ــیو خودش انجام میده و ما هم کلی بهمون گفت فیلم برداریو عکاس وس
 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

د که مانتومو  وشــیدم و لباس عروســو و کفش و تور و... که و نیم بو ۷ســاعت 
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
 ون میدادرفتم سمت ایفون که چهره ساغر و نیلورو نش

 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



wWw.Roman4u.iR  296 

 

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 
ساعت   سام گفت :  ساغر امیر شدن نیلو و  سیدیم بعد از  یاده  میام  2وقتی ر

 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

منو  رت کرد تو اتاقی گفت روی یک صندلی بعد از سالم و علیک با آرایشگر  
 بشینمو افتاد به جونم 

شگر بود  ستیار ارای ساغرم به عهده یه دختره جوون که د شینیون نیلو و  ارایش و 
 افتاد

شت  ۱  صورتمو دا شگر( افتاده بود به جون  سیمین جون )آرای ساعتی بود که 
 اسالحم میکرد 

ســاعت باقی موندرو چه جوری  واقعا حوصــلم  وکیده بودو مونده بودم چند
 تحمچ کنم

چیزی طول نکشید که دست از سره صورتم ور داشتو گفت روی صندلی دیگه 
 ای بشینم تا موهامو بیگودی بپیپه 

ســاعت طاقت فرســایه دیگه که موهامو بیگودی  یپیده بود گفت برم  ۱بعد از 
 زیره سشوار
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 منم با بد عنقی رفتم زیرش نشستم 
 د که صدای گوشیم بلند شدداشت خوابم میبر

 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

 تون ناهار میارم برا ۱2،۱۳+ساعت 
 _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

صال  سام غذارو آوردو ا شگر جون میدادم که امیر ست آرای شتم زیر د دیگه دا
 نذاشتن من از اتاق برم بیرون و غذامو اوردن تو اتاق

ــگره میگف مواظ  باش   ــاحابو بزارم دهنم آرایش ــق بی ص تا میومدم اون قاش
 آرایشت خراب نشه 

 رسام برایه هم میشیمواییی ولی می ارزه فکرشم قشنگه امش  رسما منو امی
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

ــیرجه  ــتن ش ــاغر وقتی منو دیدن داش ــیمین جون نیلو و س میومدن طرفم که س
 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

صورتی خوش رنگم  سیمن جون گرم خداییی خیلی تغییر کرده بودم  یه رژ  دم 
 ساعته باشه 2۴به ل*ب*ا*م مالیده بود که احتمال میدادم 
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صچ کرده  شنگی درست کرده بودو تورمو به موهام و صورت باز و ق موهامم به 
بود و حســـابی توی اون لباس عروســی که باال تنش گیپور بودو با نگین دور 

 کار شده بود و یه  وفه حسابی داشت ، خوشگچ شده بودمکمرش 
 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
 تیم سمت آسانسور دستمو دور بازوی امیرسام حلقه کردمو رف 

 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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 2۴یاتم رژه یه نگاه به خودم تو اینه اســانســور انداختم که دیدم طبق حدســ
 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 
 م در ماشین و باز کرد و کمک کرد بشینمامیرسا

 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  
شم که یه خانوم بود اومد تا ارمان وظیفه فیلم برداری بر عهده گرف ستیار ت و د

 عکسامونو بگیره
 فک کنم امیرسام کلی با ژست هایی که دختره میگفت حال کرد   

تا یه کلیو کوچیکو  باغ بود که ارمان گفت بریم اونجا  تاقک کوچیک تو  یه ا
 فیلم برداری کنه
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ت وساخره فیلم برداری کلیو بود که یکی از خدمتکارا اومد و گفت محمد )د
شت رو میز  صاح  تاالر ( کارش داره و اونم همین جوری دوربینو گذا ارمان 

 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 

 می ر*ق*صیدن داشتم میرفتم جام بشینم که خدمت کار اومد سمتم بعد از ک
 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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ست گیره درو  ۵  شد و از اتاق نیومد بیرون رفتم د شت دیدم خبری ن دقیق گذ
 کشیدم  ایین

 آروم درو باز کردم
 و با چیزی که دیدم راه تنفسم بسته شد

 دنیا دور سرم چرخید  
 ق من بود ، ولی حاال داشت رادوینو می *و*سیداون دریای من بود ، عش

 نه باور نمیکنم قچ*ب*م نمیزد انگار صدام از ته گلوم بود  
 _دریا

شتو نگام  شت به دیوار برگ شتش به من بود و دریا روبروش بودو   رادوین که  
 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 
 اون جوری که دیدی نیست بزار برات توضیح بد....: هی  چیزی دریا

 _گمشو از جلوی چشمم همه چیزو خودم دیدم
شش بخاطر گریه ریخته بود یه نگاه با غم و ناراحتی  دریا در حالی که تموم آرای

 بهم کردو دوید از اتاقک بیرون رفت
 سرمو اوردم باال و با رادوین چشم تو چشم شدم  

صبانیتم کنترل ستم ع شت و  نتون سوندمو گرفتمش زیر م کنمو خودمو بهش ر
 لگد 

 انقدر زدمش که دیگه هی  نایی نداشت 
 آرمان و محمد به زور اومدن ازش جدام کردن

شیدم بیرون و رفتم بیرون و   سته ارمانو محمد ک ستمو از توی د صبانیت د با ع
 اصال به نگاه کنجکاو و متعج  جمو توجه نکردم 

 ولی اخرش که چی 
  یششون خورد شده بود غرورم 

 عروسیم بهم خورد
فاشــو بهم  یا چجوری تو روز عروســیمون زد زیر حر یدن در مه د اره ه

 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 
شده بود افتا  شینی که روش با گالی رز تزئین  شم به ما شدت  د گریموقتی چ

 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 

شن ضبطو رو شار دادمو  شتم رو  دال گازو تا ته ف سطای   امو گذا کردم که و
 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
 ـــــههــرچی بــین مــا بوده تمومــــ 
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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
شکر  ۳،۴  شک میریختم و خدارو شتم رانندگی میکردم و ا ساعتی بود که دا

 ه خلوت بود جاد
 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
 م ماشینو  ارک کردمو به سمت دریا رفت
 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  
ــو  ــمتش ــت ب*غ*لش کردم ولی در کمال تعجبم وقتی برگشــت رفتم س از  ش

 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  
 عزیزم امیرسام:بگو 

 _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

شوهرم باورم  سیم بهم تهمت زدنو  ست تو روز عرو یعنی از من بدبخت ترم ه
 نکرد 
 ه جای اینکه  یش امیرسام باشم اینجا تنهامو دارم عذاب میکشماالن ب

 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
شک میومد به دریا   شمام ا ساعتی بود که بدونه حرکت در حالی که از چ چند

 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

 نقلی بودم چشامو که باز کردم تو یه اتاق  
 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 
شمارو  یدا کرد کنار دریا   شم  صبح دادا ست دم دمای  سمم یلدا دختره : من ا

 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 ؟؟
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 _بله خوبم
 ین ، من دیگه میرم _مرسی که کمکم کرد 

 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  
که  ـــد  گه دوس داری توهم بگو چیش لدا :من زندگیمو برات تعریف کردم ا ی

 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  

 رمو تکون بدم حتما همه اینا حقه منه دیگه فقط تونستم س
 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 

نه نگاه کردم  فه خودم که تو آی یا به ق یک بود  تار یدار شـــدم هوا  از خواب که ب
 وحشت کردم

 ی  ف کرده بودچشام خیل
 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
 کرد به تعریف کردن ماجرایلدا شروع 

 مهدی سری از تاسف تکون داد و چیزی نگفت 
 یلدا:داداش هر چی بهش میگم چند وقت  یش ما بمونه قبول نمیکنه  



wWw.Roman4u.iR  310 

 

 مهدی :یلدا راست میگه چند وقت  یشمون بمونید
 هه ناز الکی میکردم  یششون نمیموندم میخواستم کجا برم  
 _آخه کم مزاحمتون نشدم  
ــت من خونه تنهام ، منم از تنهایی  یلدا:این چ  ــره کار نیس حرفیه مهدی میره س

 در میام 
 مهدی سرشو به معنی تایید تکون داد
 _باشه ، مرسی از اینکه انقدر خوبین 

سر میز  بازم بغضم گرفت ولی نه بخاطر امیرسام از بی کسیم بغضم گرفت از 
 بلند شدمو رفتم همون اتاقی که ظهر توش بودم

 میگذشت که  یش یلدا بودم مهدی  سر خیلی خوبی بود  چند هفته  
 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***

 سیگارمم تموم کردمسومین  اکت 
ــیدنو آهنگ گوش دادن دریا داغونم   ــیگار کش ــده بود س این چند وقت کارم ش

 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  
 دلم واسه دیدن چشاشه  ر درد 

 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
سخت بود باور کنم همه کاراش تظاهر   ستم زندگی کنم برام  بدون دریا نمیتون

 بود 
 میزو  رت کردمو سرمو محکم گرفتم تو دستام

شدمو اف اف زن ستم درو باز کنم ولی انقد زنگ زد که کالفه  گ خورد نمیخوا
 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   
تخته ســنگی میشــینه و  برای اولین بار اشــک  توی شــ  عروســیش تنها روی

 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

 کردم_عادت 
 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

که خودش  ید همون جوری  یدادی شـــا یا گوش م به حرف در کاش  مان :  آر
بودم بهش فرصــت  میگفت همه چیز اونجوری که دیدی نبوده ، من اگه جات

 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
فقط داری خودتو عذاب میدی از کجا میدونی دریا با میچ خودش  آرمان : تو

 به اون ب*و*سه تن داده ؟؟
ــده  ــده اونو با رادوین دیدم چند بار ش _از اونجایی که این چند روز چند بار ش
دیدم با هم تلفنی حرف زدن و اون ب*و*ســـه تیره خالص بود تا من به خودم 

 زیپه دستشون کردنبیام و متوجه دورو وریام بشم که منو با
 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  
 ن فیلم به چه کارم میاد وقتی عروسیم به بد ترین شکچ بهم خورده هه دیگه ای

 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 
 م؟؟؟کم بهت خوبی کرد
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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 
تاق این که یکی از خدمه  به ا یا  یا چیزی گفت و بعد در به در هاس که اومد 

 رفت
 فیلمو  لی کردم و خیره شدم به صفحه تلویزیون

 رادوین  شتشو به در کردو ایستاد 
ــت  ــد دریا اومد داخچ و بدونه تامچ از  ش چند دقیقه بعد در با حولو وال باز ش

 رادوینو ب*غ*ل کرد 
 نم قچ*ب*م شکست نمیخواستم این صحنه هارو ببی

خواستم تیویو خاموش کنم ولی با دیدن قیافه دریا که کو زده داشت به رادوین 
 نگاه میکرد دستم رو دکمه خاموش خشک شد

تاق   دریا : رادوین ؟! تو اینجا چیکار میکنی؟! فک میکردم امیرســـام تو این ا
 منتظرمه 

 از تعج  و ناباوری دهنم باز موند  
 رادوین : خوب اشتباه میکردی  
خیلی سریو دریارو تکیه داد به دیوارو خودشم ایستاد جلوش و ل*ب*ا*شو  و

 گذاشت رو ل*ب*ا*ش و همون موقو من وارده اتاق شدم 



 315 یامیو دن اتمیدن

 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  
 و میشد حرفایی که زده بودم همش تو سرم اک 

 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 
ــتمو از خونه زدم   ــوییپو از رو میز برداش ــو گفت س بعد از این که آرمان آدرس

 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  

 اینکارو کردی هان  _چرا
 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 
 وین:آییی راد

 _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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یر شد گرادوین : بعد از اینکه تو رفتی معلوم شد شایانم با باربد همکاره و دست 
 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
 بیهودستوقتی دریا نباشه انگار زندگی  وچ و 

 ***دریا***
 دقیقه میشد که امیرسامو ندیدم۱۰ساعتو ۶روزو 2۷دقیقا  

 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 
 :کار برای چی  یلدا

 _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 
 کی اومدییلدا:عهه 

 _سالم 
 مهدی:دریا حالت چطوره

 _مرسی بد نیستم 
شین ببرمتون یه جای  ضر  شین حا سیدم  ا شما من تو خونه  و مهدی :جای 

 توپ
  ووف واقعا حالم گرفته نیاز به یه تفریحی دارم  

 هر چند که....
 بسه دیگه دریا فراموش کن 

 ش فکر کنی اون انگ ه*ر*ز*ه بودن بهت زد تو دیگه چجوری میتونی به
 و ایندم گرفتم تو یه لحظه یه تصمیم برای خودمو زندیگم  
" من تا اخر عمرم نمیتونم دست رو دست بزارم و یه گوشه بشینم و اشک بریزم  

ید  با یه دخترم ولی خیلی از دخترا از مردم مرد ترن منم  برای حالو روزم ، من 
شم یه دختری که هی  طوفانی نتونه اونو خراب کنه  ستم ب شرقی ه ، من دریا م

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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شلوار مشکی و شال مشکی که با  ولی که داشتم   یه مانتو ساده نسکافه ای با 
 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؟؟

 و عاشق ارایش کردن بودم چقدر تغییر کردم منی که به رژ زدن معتاد 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
 ام راه سکوت کرده بودمو به جاده نگاه میکردمتم

 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 

 کیارش بودو حسابی از چشماش شیطنت میباریدو  سره دیگری اسمش 
 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
ــابی با دیدن اون مکان خوش اب هوا به  ــتم از طبیعت  حس وجد اومدم و داش

 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

 سالمه2۳_
 یه لحظه فکرم به سمته تولدم کشید ولی سریو  سش زدم  
 مهناز : عه  س همسنیم  

 نگاه کردم  با لبخند بهش
ساعتی بود اونجا بودیم و مشغول حرف زدن بودیم که صدای ماشین شنیدم  2 

 و بعدش  سرا بلند شدن و رفتن سمت ماشین
شو ببینم چون عینک افتابی  ستم خوب چهر شد که نتون شین  یاده  فردی از ما

 زده بود
 کیارش :پ کجایی اقا ارمان دو ساعته منتظریم  
 ارمان بود گفت  سره که فک کنم اسمش  

 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؟؟

لدا  هدی و ی قت  یش م ند و بودم االنم برای گردش _من امم خوب تو این چ
 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
 چیز فکر کردم زیر آب سرد به همه 

 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 

شم و به فکرای توی  شه یه مدت از اینجا دور با سه خودمم خوب با شایدم وا
 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**
ســاعتی از اومدن آرمان گذشــته بود و نمیدونم چرا ســعی داشــت تا شـ   2 

 همین جا بمونیم 
 شده بودو هوا کم کم داشت تاریک و  سرد میشد ۷ساعت  

ه طناب بگردیم تا ی  ســرا رفتن تا اتیش روشــن کنن و ما هم رفتیم تو ماشــینارو
  یدا کنیم برای بستن یه تاب

شینی اومد و   صدای بوقه ما شتم که  شینه مهدیو میگ صندوقه ما شتم داخچ  دا
 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 :
 ون یاد نکن_اههه دریا بسه انقدر از ا

صدایی  شتمو تا خرخره رفته بودم داخچ که با  صندوقه مهدی و میگ شتم ته  دا
 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 

 نجا برم خواستم بی صدا از او
 مهدی:دریا کجایی بیا دیگه 

شدم خدایا من  شم  شم تو چ سام چ شتم با امیر سمتم وقتی برگ شتن  همه برگ
 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
شش اما حرفاش  ست  رواز کنم تو آغو شونم دلم میخوا شت رو  ستش و گذا د

 جلومو گرفت تو روز عروسی اعتماد نکردنش همه همه 
 _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  
ی هی  نسبتی با من ندار_آخرین باری بود که به من دست زدی فهمیدییی ، تو 

 فقط یه فردی تو زندگیم که ازش متنفرم
 امیرسام:دریا ببخشم  شیمونم

ـــدم  حت نمیش نارا قد  گه کتکم میزدی ان بدردم میخوره ا عذرخواهی تو چ  _
میدونی چرا چون جای زخم خوب میشــه ولی یه حرف همیشــه توی ذهن آدم 

 میمونه
 یه نگاه تیز بهش کردمو رفتم  یشه بپه ها

 مه با نگاه خیره نگام میکردنه 
 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
شد یه نقطه  سام  شدیم تا امیر شدیم هر لحظه دورتر و دورتر می شین  سوار ما

 کوچیک
 مهدی:دریا میشه بگی چ خبره 

 به زور نگه داشته بودم باالخره ترکیدبغضی که 
 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
رتر غچیزی نگفتم رفتم تو فکر امیرســام چقد ریشــاش بلند شــده بود انگار ال 

 شده بود 
 وقتی زدمش قل  خودمم درد گرفت ایشالله دستم بشکنه 

 ولی نه نه نه حقش بود
با اینکه اون حرفارو بهم زده بود ولی ذره یی از عالقم  به بیرون زل زدم  مغموم 

 کم نشده بود ، دروغ از این گنده ترم بود ؟؟ ازت متنفرم اونم از امیرسام هه 
 دیگه مهدی:دریا رسیدیم  یاده شو

 از فکر بیرون اومدمو  یاده شدم  
 مهدی کلید خونرو داد دستمو گفت : 

ــتن   ــرار داش ــت ندارم تنهات بذارم ولی باید برم  یش یلدا اینا اص مهدی:دوس
 برگردم 

 _نگران من نباش برو خوش بگذره  
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 سرشو تکون دادو بعد از یه تک بوقی دور شد 
 لوارک عوض کردم رفتم داخچ خونه و لباسمو با یه تاپ و ش

 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

اومدن به فکرای بعدی توی ذهنم چشــمامو بســتمو خوابو بدون اجازه دادن  
 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 
 باش خواب دیدی ، چه قدر عرق کردی حالت خوبه؟؟یلدا : آروم 

 _خوبم خوبم  
 یه لیوان اب بهم داد بعد از اینکه ابو خوردم گفت 

 یلدا:میخوایی بخوابی باز؟؟
 _ساعت چنده؟؟

 شبه  2یلدا:
سرمو تکون دادم و بعد گفتن ش  بخیر رفتم زیر  تو و به این فکر کردم که یاد  

 میکنه امیرسام حتی توی خوابم ولم ن
 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  

 شتم رو قچ*ب*م برگشتم عق  و دستمو گذا
 _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 

 شار دادمو رو صندلی که نزدیک اونجا بود نشستم لکامو روهم محکم ف
 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  
 به  ا ک...آرمان:اگر میخوای شر 

  ریدم وسط حرفش  
 امیرسام:آرمان چرت نگو آدرسو بده

 آرمان بعد کمی مکس آدرسو داد  
 آرمان :امیرسام من  یش این رفیقم آبرو دارم 

شمال  سمت ویالیی که تو  سرمو تکون دادم و از آرمان خداحافظی کردم رفتم 
 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
 ه یی بودم که آرمان آدرسشو داده بود بود جلوی در همون خون  ۸ساعت  

 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

 ن کسه دیگه ایی نمیتونست باشهحدس میزدم یا امیرسامه یا آرمان چو
 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:جددددًا؟؟
 یهودیدم دویدو از  نجره آویزون شد 

 ی چ خوشتیپه چه خوشگلههه یلدا:وا
 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 



 333 یامیو دن اتمیدن

 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

جو ســرخ کردن مرغارو از فیریزر دراوردم تا یخش باز شــه بعد از دم کردنه برن 
 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 کردم از جام بلند شدمو رفتم  نجررو ب

 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  
 انقد اینجا وایسا تا علف زیر  ات سبز شه_ س 
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صدای  شته بود که  ساعت گذ ستم یه نیم  ش ستم اومدم رو تخت ن  نجره و ب
 بارون اومد که به شیشه ها میخورد

 آروم  رده و زدم کنار امیرسام هنوز اونجا بود به ماشین تکیه داده بود   
ــد اگه همینطور زیر بارون میمو ــدید میش ــت ش ند موش آب بارون کم کم داش

 کشیده میشد
ــر میز یلدارو   ــتم س ــام بخوریم بد از اینکه غذارو گذاش رفتم میز و بپینم تا ش

 صدا کردم 
 _یلدا بیا شام  

 یلدا:اوممم ببین چ کرده 
سره میزه یکم برنج ریختم ولی همش باهاش بازی بازی  ستم  ش لبخند زدمو ن

 میکردم از گلوم  ایین نمیرفت 
 یلدا:چرا نمیخوری  

 _میچ ندارم 
 بد ازشام یلدا رفت تو اتاقش بخوابه 

ش  بود رفتم از گوشه  رده نگاه کردم امیرسام هنوز اونجا بود طبق ۱۱ساعت  
  یش بینیم موش آبکشیده شده بود

بارون خیلی شــدید بود مطمئنم اگه نیم ســاعت دیگه اونجا وای میســتاد دیگه 
 زنده نمیموند

م ولی مگه میشــد هی این  هلو اون  هلو ســرمو گذاشــتم رو متکا که بخواب 
 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
 ون شد امیرسام قیافش شیط 

 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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سام انداختم رو  ستم برگردم برم خونه که امیر شبی خوا صفه  وا این چی میگه ن
 دوششو بردم سمت ماشین

 رش با مشت میکوبیدم تو کم 
 _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  

زش _اصــال میدونی چیه من دوســت ندارم ، نمیخوام نزدیک آدمی باشــم که ا
 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  
شحالتم کنم که دیگه  شی میخوام خو سام:کاری نمیخوام کنم که ناراحت  امیر

 عذاب نکشی 
 وونه _چی میگی دی 

 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
 م می کوبوندم تو قفسه سینش دستمو مشت کردمو محک
 _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
 رسام:تا تو باشی دیگه اونطوری حرف نزنی امی

 _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
 م ساکت نشستم جام ، امیرسام ضبطو روشن کرد دیگه چیزی نگفت 
  

**** 
 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

 ســـــاسو از تو دارم این اح 
 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  

ش  میخوام تالفی این مدت دوریو در  ست ام سام : هی  بهانه ای قبول نی امیر
 بیارم 
 نکنه میخواد.. هییین

 عه دریا چ منحرف شدیا
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سمتم بلندم کردو انداختم   شده نگاش میکردم که اومد  شتم با چشمای ریز  دا
 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 
 ن که دیدم حریفش نمیشم دستمو گذاشتم رو شونشو سرمو بهش تکیه دادم م 

 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

 ونجوری میخورمتا _نکن ا
 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
 گذشت ، این برام بهترین چیزهبعد از این مدت که حسابی بهم سخت 
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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 

 ی خوابالودی گفت با صدا
 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  

 خونه رفتمسرمو تکون دادمو به سمته اشپز
 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

 ه رفت +دریا کجایی دلم هزار را
 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 

شدنم رفتم  ایین که   ضر  ضرشم چرا همپین کرد حاال ، بعد از حا رفتم تا حا
 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  
 و زدو رفتم باالجلویه در خونه یلدایینا بودم زنگو زدم که یلدا در

 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 

 داری میری  مهدی : دریا 
 _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 
 ن دلم براشون تنگ میشه از خونه اومدم بیرو

 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 
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 امیرسام : اینم ماشینه خودمه اونو گذاشتم خونه 
 _آها  

سامم  سمو عوض کنم دیدم امیر سمته اتاق تا لبا شتم میرفتم  سیدیم ویال دا ر
 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 
شو غرق   صورت شو  ستم خودمو کنترل کنمو  ریدم ب*غ*ل شحالی نتون از خو

 ب*و*سه کردم 
 و تخت بودیه لباس عروسه خیلی خوشگچ ر

 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
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 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 
ور د ملیحه از اتاق رفت بیرون داشــتم تو آینه خودمو نگاه میکردم که دســتی

 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
 ضبطو روشن کرد  سوار ماشین شدیم امیرسام 

**** 
 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

 سته شد راه گریزمدخچ من اومده انگار ب



wWw.Roman4u.iR  346 

 

 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 
 یرسام :  یشه عشقم ام

 _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  
سه دنیا   شبخت ترین عرو شحال ترینو خو شبه عمرم بود خو ش  بهترین  اون

 بودم 
ــام و گرفتمو زیر نور   ــته امیرس ــد همه رفتن دس ــم تموم ش بعد از این که مراس

 مهتاب کنار دریا باهم قدم زدیم 
 امیرسام : دریا شدی نفسم دلیچ زنده بودنم ، شدی تمومه دنیام  

 _دنیاتم و دنیامی



 347 یامیو دن اتمیدن

 * 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 
. 

 دنیایی از اسرار  نهان است در شعرها
. 

 عاشق نباشی،درد  نهان را نمی فهمی 
. 

 .عاشق نباشی فصچ  اییز و بهار،حتی 
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. 
 زیبایی فصچ زمستان را نمی  فهمی

 عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا آال و سوگندبا تشکر از 


