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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

 Roman4u@:  تیتلگرام سا کانال

 دلسا
 فالح کیانیپر

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 

 Roman4u@کانال تلگرام : 

 رمان فوریو محفوظ است تمامی حقوق این کتاب نزد



 

 دلسا
 

 فالح کیانیپر

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 پیشگفتار
 یباسمه تعال

 
 زحماتش یبه پاس تمام زمیبه مادر عز میتقد

  mojtaba: ام یشگیعشق هم نطوریوهم 
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 دلسا
 یباسمه تعال

 

 جااااااااااانمی جاااااان-
شار  سمونام باتموم قدرتم پدال گاز روف صدای فریاد من بود حس میکردم تو آ

باسرعت جت روی خیابون کشیده میشد.ازاین همه سرعت میدادم,الستیک ها 
شده بودو  لذت میبردم,قیافه ترنگ تواون لحظه دیدنی بود رنگوروش مثل میت 

 ازترس چشم هاشوبسته بودو بدوبیراه بارم میکرد
ای خدا ازت نگذره دلسا,زلیل مرده آروم تربرون ب فکرخودت نیستی فکرمن -

 باش من هنوز جووووووونم
 ندیدم وگفتم:یبارنشاشی ماشینو ب گندبکشی ترسوووغش غش خ

 چشاشوبازکردو باغضب نگام کرد
 آروم تربرون نکبت-

 چشموابروهاموبردم باال
 نووووووچ-
 راستش حاال ب بابات حق میدم نمیزاره پشت رل بشینی عین چیز میرونی-
 راحت باش بگو,ولی من این چیزاحالیم نیس فقط سرعتوهیجانوعشقه-
 
 رخودتو ب باد میدی آخرشم س-
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 خب این چه ربطی بتوداره عیزم؟؟-
 
 عیزمو مرض واس خودت میگم نفهم-
 باش تویی ک فهم داری اگه ناراحتی میتونی بپری پایین-
 

 چپ چپ نگام کرد
 شیطونه میگه-

پریدم وسططط حرفش:شططیطونه خیلی چیزا میگه ولی مگه توخنگی عقل خودتو 
 میسپری دست شیطونه 

 زدم که خندیدچشمکی هم بهش 
 پدرسوخته زبونش مثل مار درازه-

 انگشت اشارموگرفتم جلوصورتشوتکون دادم
 هوی هوی تو با بابای من چیکار داری؟-

 غش غش خندید زدم پس کلش
 زهرمار-
 ای اون زهرمار بگیره زبونتومن راحت شم -

پادزهرخوردس  بل  بالودگی گفتم:این زبون ازق نوک زبونمواوردم بیرونو 
 ترسوخانوم

 نیشگونی ازبازوم گرفت که جیغ کشیدم
 آااااااااااخ چیکارمیکنی؟-
 حقته تاتوباشی احترام بزرگترتونگه داری -
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 حاالخوبه همش یک ماه ازمن بزرگتری ها-
 یک ماهم یک ماهه روحرف من حرف نزن-
 چشم مادربزرگ-
 
 مادربزرگ عمته-
 

 یهونیشم گشاد شدوگفتم:من که عمه ندارم
 

 اشوباالانداختشونه ه
 خب حاالهرچی خالته-
 هوووو ب مادرشوهرعزیزم میگی مادربزرگ دیگه نشنوما-

 باصداخندید
 چه مادرشوهردوست شدی واسه ما-
 مااینیم دیگه عروس یکی یدونهونمونه -
 برمنکرش لعنت-

 دوباره باهم زدیم زیرخنده که ترنگ گفت
 راستی دلسا-

 دادم:هانهمونطور که دنده روجابجامیکردم جواب 
 
 فرداشب با بچها دور دور هستی دیگه؟؟-
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 ایول اره,کیاهستن؟-
 مثل همیشه,من,آوینار,ساقی وتویه چشم سفید-
 
 عه کاری نکن یه راست بفرستمت اون دنیاها-

 دستاشو ب نشونه تسلیم باالبرد
 خیلی خب تسلیم,ازطرف سامیار که مشکل نداری؟-

 پوزخندزدم 
 سامیار کیلوچنده؟-

 چشمای گشاد نگام میکردترنگ با
 
 وا ناسالمتی شوهرته-
 مثل اینکه تو جدی جدی باورت شده سامیار شوهرمنه -
 خب..خب اره مگه نیست؟-

 خونسردجواب دادم:نه
 جیغ بنفش کشید

 یعنی چی؟؟-
 خب مافقط اسم هامون توشناسنامه هم خط خطی شده همین -
 احمق جون این یعنی قانونن اون شوهرته وتوام زنش-
 نه اینطور نیست-

 بادست شقیقه هاشو فشار داد
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 من که پاک قاطی کردم درست حرف بزن تابفهمم چی میگی -
 یه نفس عمیق کشیدمو گفتم:راستش ازدواج منو سامیار یه ازدواج صوریه

شه نگام میکرد خندم گرفت  شده با سخ  ترنگ ازحیرت وارفته بودومثل اینکه م
 پرسیدم:چیه ترنگ شبیه منگوال شدی؟

 
 دهانش به سختی تکون خورد

 توچی میگی؟ازدواج صوری؟من ک سردرنمیارم-
سی : شنا شتیم توکه منوخوب می سامیار یه قولوقرارهایی باهم گذا حقیقتش منو

ستقلم  شون کنم وفقط دنبال آزادی و یه زندگی م ازمردها بیزارم ونمیتونم تحمل
 هدفم هم ازازدواج باسامیار فقط همین بود

 داری میگی؟چیکار کردی دلسا؟ببینم تو چی -
هیچی,چراانقد تعجب کردی؟ببین ترنگ حرفایی که میزنم باید بین خودمون -

 بمونه فهمیدی؟
 :نگاهی عاقل اندرسفیهانه انداخت وگفت

 توبمن اعتمادنداری؟-
 بروش لبخندپاشیدم

 تومورداطمینان ترین شخص زندگی منی -
 :ترنگ هم لبخندی تحویلم داد و گفت

 حاال لوس نشو,تعریف کن ببینم خیلی خب-
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گلویی صطططاف کردمو گفتم:من وسطططامیار هردو یه هدف داریم من یه زندگی 
مستقل بدون شوهرمیخوام سامیارهم همینطور منتهی بدون زن,این اواخرخاله 
شاری می کرد که حتما باید ازدواج کنه اونم یه  سامیارپاف ام مدام روی ازدواج 

بابابادرمیون دخترازفامیل وچه بهتر که  اون دختر من باشططم ومیادو غضططیه رو
ست برم  شده بودم دلم می خوا شوکه  سابی  ستگاری,ح میزاره تابیان برای خوا
یاد  که غلط کرده میخواد ب یار  بامشطططت بکوبم وسططط صططورت سطططام
خواستگاریم,خالصه باباراضی ب نظرمی رسید واصرار پشت اصرار به ناچار 

ستگاری وپیش خودم گفتم:چه عیبی داره هم فاله هم  قبول کردم بیان برای خوا
شم جواب منفی میدم که بره پی  صدازدواج ندارم آخر شا بزاربیان من ک ق تما
گاری ازاول مجلس  مدن خواسططت یارم قبول کردم واو کارش,سططرت رودردن
سامیارو تحویل نگرفتم  صالهم  ستم وحرفی نزدم وا ش سگرمه های درهم ن با

 :بود که می گفت تااینکه وسطای مجلس صدای خاله
 بهتره این دوتاجوون برن وسنگ هاشون روباهم وا بکنن-

 :باباهم ب تبعیت ازخاله فورا گفت
 دلساجان پاشوبابا

ستاجون مانعم  صدای چی سمت در که  شدم رفتم  لبخندزورکی زدم ازجام بلند
 :شد

 دلسا؟کجامیری عزیزم؟اتاقت ازون سمته
 صحبت کنیم ی آزاد کالفه نگاش کردم وگفتم:ترجیح میدم توهوا

 چیستاجون خواست مخالفت کنه که سامیار ب دادم رسید



wWw.Roman4u.iR  12 

 

 چیستاخانم بزارید هرجا که دلساراحت تره حرف بزنیم لطفا-
ستم روازپنجه هاش  شوند بیرون د ستموگرفت ومنوباخودش ک سمتم ود اومد

 :بیرون کشیدم وعصبی گفتم
توکی هسططتی که ب خودت اجازه دادی بیای خواسططتگاری من؟هان؟اصططال -

میشطططم  ن تو قت زن  چو ی ه من  کن  یرون  ب نوازسطططرت  م کر ف کردی, جا ی ب
بامن ازدواج کنی ودسطططت  که نمیخوای  یه بگو  کورخوندی,حاالهم بروب بق

 خاله وبابات وبگیروبروبیرون 
 شد  هنوز حرفم تموم نشده بودکه پنجه های سامیار دورچونه ام قالب

 
شار  شده بود,چونه ام روف صبیش کردم دلم خنک  سابی ع معلوم بود باحرفام ح

 داد زل زد 
 

توچشططمام وگفت:یواش ترپیاده شططوباهم بریم خانوم کوچولو داری زیاده روی 
ثال  های ام ما دختر مه؟اصططال چیم ازتوکمتره؟دو گه من چ می کنی,اوال م

 توآرزوشونه که بامن ازدواج کنن
 پریدم وسط حرفش

 منوبابقیه مقایسه نکنومثال نزن-
شارمی داد ازدردش  سامیار بی رحمانه چونه ام روف شد  حس کردم فکم جابجا

 نالیدم
 آااااخ -
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دسططتش و کمی شططل کرد صططورتش تقریبانزدیک صططورتم بودوهرم نفس های 
داغش روحس میکردم چشماش قرمزشده بودو صداش خشن:هیییس ساکت 

 شوفقط گوش بده فهمیدی؟
شون اطاعت دیگه جرا شده بودم که ازبابا ت نکردم حرفی بزنم مثل بچه هایی 

 :میکردن آب دهنم روقورت دادم ب نشونه مثبت سرتکون دادم دوباره گفت
یام - حال بود ب نه م نه وگر ما ما ته  جام ب خواسطط گه من امشطططب واالن این ا

خواسططتگاری دخترلوسططی مثل توبزارواضططح تربهت بگم منم مثل خودت 
م زن هاودخترهای زیادی هم دوروبرم هسططتن که فقط منتظر یه ازازدواج بیزار

هدف  یه  که منوتوهردو  نه  جام ای که االن این مامهمترین دلیلی  اشطططاره ازمنن ا
مشططترک داریم دخترخالمی خوب میشططناسططمت وازت میخوام بامن ازدواج 
صوری بودن این ازدواج باید ازبقیه  سال و صوری به مدت یک  کنی,یه ازدواج 

 مونهپنهون ب
حس کردم یه سطططل آب یخ ریختن روم باحیرت نگاش میکردم ولی سططامیار 

 خیلی راحت وبیخیال حرف میزد
 
درقبالش هم حاضططرم هرچیزی که بخوای بهت بدم ومهرت کنم من االنشططم -

یه زندگی مسططتقل دارم ولی ازاصططرارهای زیاد مامان واسططه ازدواج کالفه شططدم 
ازجداشدنمون انقدرپاپیچم نمیشه ومیتونم  ومطمئنم اگه باهم ازدواج کنیم بعد

باخیال راحت زندگی کنم یه تصططمیم هایی هم دارم شططاید برم خارج ازکشططور 
 معلوم نیست

 لبام ب سختی تکون خور
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 ببینم معلومه توچی داری میگی؟-
 خیلی خونسردجوابم روداد

 اره ببین دلسا اگه بامن ازدواج کنی ب اون چیزی که میخوای میرسی درضمن-
کاریموجوری  یک سطططال برنامه های  ته س,تواین  یه ازدواج فورمالی این فقط 
مه چیزم  باشططی,ه حت  نارا باشططم  نه ای من ن که وقتی توخو تنظیم میکنم 
خانواده  ید جلوی دو با یدم منتهی فقط   یذارم وخرجت روهم م یارت م دراخت

 نقش بازی کنیم هرشرطب هم داشته باشی قبول می کنم
 :ره گفتمیکم نگاش کردم ودوبا

 چه تضمینی واسه حرفات داری؟ازکجامعلوم نزنی زیرهمه چیز؟
 پوزخندی گوشه لبش کشیدودستی الی موهاش کشید

بچه شطدی دلسطا؟تومنو نمیشطناسطی؟حرفایه من خودش یه سطنده بهت حق -
یه هفته هم وقت  یه تعهدمحضططری میدم االن ازت جواب نمیخوام  طالق و

 داری فکرکنی 
 :دامن کوتاه خوش دوخت مجلسی که تنم بود گفتو با اشاره ب تاب و

 سرمامیخوری بهتره بریم تو-
دسططتش روهم درازکردسططمتم ومن بی اراده دسططتش رو گرفتم ودنبالش کشططیده 
که میبینی  حاالهم  فاش فکرکردم و عداون شطططب هم کلی ب حر شطططدم,ب

روز میشططه که زندگی مشططترک وفورمالیتمون روشططروم کردیم,تواین 4باامروز
هرروزصطبح قبل اینکه من بیداربشطم میره سطر کار و عصطر برمیگرده  روزهم4
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خونه تامن راحت باشم ولی نمیدونه چه باشه چه نباشه من راحتم اصالهم برام 
 مهم نیستش شب هاروهم همونجاتواتاق کارش می خوابه اینم ازاین

 
 

 ترنگ ب نشونه تاسف سرش روچندبارتکون داد
 کاری بود که تو  کردی؟آخه دختره بی عقل این چه -
 هیچی من فقط خواستم به چیزی که میخوام برسم -
 
 فکرنمی کردم انقدسرخودباشی دلساحاالچی میشه؟-
 
 هیچی عزیزم چی میخوادبشه؟-
 خیلی نگرانتم-
 

 بایه دستم لپشوکشیدم
 نگرانی نداره که جیگر -
 

ند شطططد گوشططی وازکیفش  ظه صطططدای آالرم گوشططی ترنگ بل توهمون لح
دراوردنگاهی ب صططفحه انداخت وسططرخ شططد چشططمکی بهش زدمو بالودگی 

 گفتم:ای ناقالکیه؟
 

 سرشواوردپایینواروم گفت:ایلیا
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غش غش خندیدم وبریده بریده گفتم:جواب بده خووووو بیچاره داداشطم تلف 

 شد
 

شت زیرگوشش وبانازه عشوه جواب  شت چشمی برام نازک کردوگوشی وگذا پ
 داد

 جوووونم عشقم؟-
 وباره غش غش خندیدم که صدای جیغش بلندشدد

 -اه نکبت ساکت شوووووووووووو
 :زبونموبراش بیرون اوردموگفتم

 خووو
 :طول نکشیدکه قطع کرد نوک بینیموباانگشت خاروندم وگفتم
 ببینم ترنگ توکی میخوای ب این داداش بیچاره من بله بگی؟

 :بالبولوچه آویزون جواب داد
 وقت گل نی

 :ی گفتمبالحن کشدار
 آاااااااااخ بمییییییییییرم برا دله عاشق یدونه داداشم

 الهی آمین هرچه زودتر انشاا-
دستمودرازکردم وموهای بلند طالئیشو که اززیرشالش بیرون ریخته بود کشیدم 

 وگفتم:هواستوجمع کن چون ب زودی قراره خواهوشوورت بشم 
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 باصدای جیغ جیغوووش دادزد

 کردی بیشعووووووووورول کن موهاموخراب -
 خندیدموموهاشوول کردم

 وحشی-
 که میگن یعنی همین دیه عییییزمخواهرشوور-
 نخواستم باباداداشتو-
 غلط کردی مگه دست خودته؟؟-

 بلههههههه کشداری گفت که زدم پس کلش 
 ای بابا غلط کردم-

 هروهرخندیدم
 خب منم ازاول همینوگفتم غلط میکنی پس دیگه زبون درازی نکن-

 روش روازم برگردوند
 قهرکردی عرووووس خوشگلم-
 نه خواهر شووره زشتم حاالماشینونگه دار که دیگه نمیتونم ریختتوتحمل کنم -
 

ماشینوجلودرخونشون نگه داشتم سریع بانیش گشاد پرید پایین شیشه روپایین 
 :کشیدم وگفتم

 یکی باشه طلبت 
 

 خدافظی کردورفت توخودمم برگشتم خونه
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طبقه توشططمرون بود..رسططیدم وماشططینوپارک 20یه سططاختمون شططیک  خونمون
 :کردم وواردالبی شدم.نگهبان باخوشرویی جلواومدوسالم کرد

 سالم خانم دکتر-
ازتوصططیفش ته دلم قنداب کردنوکلی خرکیف شططدم.اخه سططامیارروانشططناس 
بود.دکترای روانشططناسططی بالینی داشططت,منم باروی بازجوابشططودادم وپیش ب 

سان شدم ودکمه سوی ا سوار شد  سورکه باز سان شاردادم کمی 18سور درا روف
سمت واحدمون و با کلید در و  شدم رفتم  ستاد وپیاده  سورازحرکت ای سان بعدا

نه  یه خو یه 170بازکردم  که واردمیشطططدی جلوت  گل ازدر متری خوشطط
شیمن بود وتلوزیون ال ای دی  اینچم یه گوشه اش بود 50راهروکوچیک وبعدن

لوش چیده شده بود اشپزخونه شیکمم همونجاکنارنشیمن ست گل بهی منم ج
شیمن جداو پذیرایی بزرگ  سی بود بایه راهروازن سفیدیا سایل داخلش  بود وو
وخوجملم بودکه ب سططلیقه خودم چیده شططده بود وتمومی وسططایله پذیراییمم 
غل هم ویکی  تاب تاق دو به رنگ بنفش بودن وسطططه ا هاو... ازمبالوفرشطططاوپرد

قرارداشت یکی ازاین اتاق هااتاق خواب بود که این روزها به  روبروی دوتادیگه
تنهایی شده حریم خصوصی من واتاق بغلی هم حریم خصوصی سامیارواتاق 
شتم خودم برای  صمیم دا صه اینکه ت صوص مهمون بود.خال روبرویی هم مخ

خوروشططت بامیه کرده بودم آشططپزیم خوب بود  ه*و*سشططام غدابپزم حسططابی 
سططالش 7تاجون هسططتمیچیسططتاهمسططردوم پدرمه وقتی ایلیاواینومدیون چیسطط
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سالم بود تویه تصادف مامان مهربونم فوت شد,چیستازن فوق العاده ایه 5ومن
 همیشه مثل یه مادردلسوز برای من وایلیابوده وهست(

بامیه هاوگوشطططت روازفریزر خارج کردم وداخل قابلمه ریختم وکمی هم آب 
شتم رویه ضافه کردم وگذا شتم تادم  وادویه ا گاز برنجم روهم آبکش کردم وگذا

یه فنجون قهوه  یاد و یه تی وی ️☕ب مدم نشططتم جلو برای خودم ریختم واو
همینطور داشططتم کاناالرو زیرورو می کردم که  صطططدای تلفن بلندشطططد,رفتم 

 سمتش وگوشیوبرداشتم
 ...الو-
 
 الوسالم دلساجان-

 صدای خاله بود
 
 سالم خاله جووووون خوبی؟؟-
 عزیزم تووسامیارخوب باشید من هم خوبم چه خبرعروس گلم؟؟ مرسی-
 
 سالمتی شماچه خبرها؟-
خودت - پرسطططم  ب تون رو ل حا نم  بز نگ  یه ز تم  ف گ برم  خ ی ب که  نم  م

 خوبی؟سامیارچطوره؟؟
 شکرخوبم,سامیارم خوبه هنوزبرنگشته -
شام منتظرتون - شب برای  شنبه  ستی عزیزم  شید را شه خوب وخوش با همی

 هستم
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 ه ماکه دیشب اونجابودیم بازم مزاحم بشیم؟مرسی خال-
 اوایعنی چه دختر؟شمابچه های من هستید قدمتون روی چشمم -

 تک سرفه ای کردم وگفتم:خب شماکی تشریف میارید؟
 
 وقت زیاده گلم ماهم میایم پس شنبه منتظرتون هستم-
 
 چشم خاله ب سامیاربگم حتمامیایم-
ضمن دخترم من - شحالم میکنیددر شوهرتم توهنوزم واقعاخو دیگه االن مادر

 بمن میگی خاله؟
 :راستش کمی سختم بود مامان صداش بزنم برای همین گفتم

 
 شماهمیشه خاله خوب ومهربون من بودیدوهستید برای همین هم 

 
عادت دارم خاله صطططداتون بزنم البته اگه ناراحت میشططین میتونم مامان هم 

 صداتون بزنم
 
 نه عزیزم هرطورکه راحتی صدام بزنالهی قربون توگلم برم من -
 

 کمی زبون ریختم
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ست - خدانکنه خاله جووون خودم قربونتون میرموبس خب اگه امردیگه ای ه
 درخدمتم؟

 نه خانومی برو به کارات برس به سامیارم سالم برسون-
 
 شماهم ب شوهرخاله سالم من روبرسونیدخدافظ-
 
 حتماخدافظ-

 هم ب غذام زدم گوشی رو روی دستگاه گذاشتم وسری
صططدای بازوبسططته شططدن درروشططنیدم ازاشططپزخونه سططرک کشططیدم..اوووالال 
شکی ک فیت تنش بود بایه پیراهن  شلوارم سامیاربود چه تیپی هم زده بود کتو
طوسی وکراوات همرنگ پیراهنش هم دورگردنش بسته بود البته همیشه اسپرت 

ادم کرد جوابش رود میپوشیدجزمواقعی که میرفت سرکار,کتش رودراوردوسالم
 بایه حالت بامزه وتعجب اومدتواشپزخونه

 پرسید:بوی غذامیاد؟
 

 خنده ام گرفت نتونستم حرفی بزنم درقابلمه روبرداشت وبوکشید 
 

 رفتم وایسادم جلوش که دوباره گفت:مگه توغذام بلدی بپزی؟
 

 پشت چشمی براش نازک کردموجواب دادم:پ ن پ بلد نیستم
 ای توکارباشه؟نکنه تصمیم گرفتی بالیی سرم بیاری؟ببینم نکنه نقشه -
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 تعجب کردم این پسرمغرورو لودگی؟؟
 زدم ب بازوشوگفتم:دقیقاهمین تصمیم رودارم

 لبخندی بروم پاشید
خاموش کردم - گازو  خارج شطططد زیر نه  نه وازاشططپزخو خدارحم ک پس 

 وبلندگفتم:تادوش بگیری میزومیچینم
 

روززندگی مشططترک 4کردیم بعدازمیشططه گفت شططب خوبی روکنارهم سططپری 
 اولین باری بود که باهم شام خوردیم,گفتیمو خندیدیم

 
 

نزدیکی های ظهربود,چشام روبازکردم وباپشت دست مالیدمشون وبزورازجام 
بلند شدم وکورمال کورمال ازاتاق بیرون رفتم,سامیارروی مبل نشسته بود وتی 

 ؟چرانرفتی مطب؟؟وی تماشامی کرد یهوچشام گردشدوگفتم:توخونه ای
 

 سرشوباالاورد,نگاهش ازباالتنه ام به روی پاه
 

ضع خودم نگاکردم,یه لباس  سروو ای خوش تراش برهنه ام ثابت موند,تازه ب 
سامیارهم  شیده بودم, ستین حلقه ای خیلی کوتاه آبی کاربنی پو خوابه حریره آ

گام میکرد,اول کمی  عذب شطططدم مهیییییییییییییییز زل زده بود بمن وبروبر ن
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بعدش یادم افتاد که ما بهم محرمیم,راسططتش اینجورچیزام زیاد برام مهم نبود 
 گفتم:چیه آدم ندیدی؟؟

 
 ب خودش اومدوتکونی خورد ب تته پته افتاده بود

چه - طب؟این  ظار داری برم م نه انت عه س,نک خب امروز جم م..ن...من... 
 لباسیه که پوشیدی؟

یز تاچندلحظه پیش داشططت بانگاش قورتم وروش روازم برگردوند,پسططره هییییی
 میداد حاال به لباس من ایراد میگیره جواب دادم

 مگه نمیبینی لباس خوابه-
 بله میبینم ولباس خوابم مخصوصه شبه نه االن که روزه-

 پشت چشمی براش نازک کردم و به اتاقم برگشتم ودروباغضب بستم
 یگیره یکی پسره پررو فکر کرده کیه که ازلباس من ایراد م-

 نیست بهش بگه اگه نمی تونی ببینی خب اون چشماتوببند
 روبروآیینه میزتوالتم نشستم وخودم رودید زدم

یه جفت درشت مشکی بامژه های پرپشت مشکی,پوستی سفید ابروهای پهن 
های  ینی عروسطططکی  ل*خ*تومو ب های گوشطططتی و ب نگ ول مایی ر خر

ع کردم یه رژصورتی هم ب لبام وسرباال,موهای بلندم روباگیره باالی سرم جم
مالیدم,زیاد اهل ارایش نبودم چون صططورتم سططاده ترزیباتر ب نظرمیرسططید,یه 
سابی  شیدم.اندامم هم ح سارافون لی بندی کوتاه هم پو شکی ویه  ساپورت م

 :خوشگل بود,چشمکی توآیینه بخودم زدم وگفتم
 حرف نداری دلسا
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سامیار هنوزهم مشغول تماشای ازتعریف خودم خندم گرفت ازاتاق بیرون رفتم 
باخودم  لب  ند زیر خت و روش روبرگردو ندا تاهی بمن ا گاه کو تی وی بود ن

 :گفتم
 انگارازدماغ فیل افتاده

 
به سططوی اشططپزخونه چایی دم کردم وفنجونی هم برای خودم ریختم   وپیش 

ظهربود ته دلم احسططاس ضططعف میکردم فریزرروبازکردم ونگاهی ب 1سططاعت
ساعتی محتویات داخل ک سبزی باربزارم  صمیم گرفتم تاقورمه  شوانداختم وت

کرده بودم خالصططه موادالزم روداخل قابلمه  ه*و*سطول میکشططیدولی بدجور
شد  شت که رو به خیابون باز می شپزخونه یه پنجره بزرگ دا شتم ا وروی گاز گذا
پرده روکنارزدم پنجره باز بود همینطوری بیخیال داشططتم بیرونودیدمیزدم که یهو 
سته  شتناکی ب صدای وح شم  وپنجره با شیده می ساس کردم دارم ب عقب ک اح

شای ب خون نشته جلوم وایستاده وداشت نگام میکرد حسابی شد سامیارباچ
 جاخورده بودم پرسیدم:چته تو؟چراعین دیوونها شدی؟ای چه کاریه؟؟

 
 :باصدا وحشتناکی فریادکشید

 کی بهت گفت بااین سرووضعت بری سراغ پنجره و بیرونودیدبزنی؟
 

باخودم گفتم: گل کرده پس منم طوری-تودلم  قا رگ غیرتش  که  اوه اوه آ
 بیشترلجش رودربیارم جواب دادم
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ناریبین خودمون : حاالم بروک گا کنم  تدارم بیرون رون گه چشطططه؟دوسطط م

بمونهاااااامنم کرم داشططتم مو ی بودم واس خودم(خواسططتم دوباره برم سططمت 
پنجره که مچ دسططتم رومحکم گرفت ازدرد اشطططک توچشططمهام جمع شطططد 

 ادکشیدونالیدم,سامیار بابی رحمی دستموفشار دادوفری
باالتنه برهنت روبپوشططون : دلسطططا بااعصطططاب من بازی نکن  اول اون موهاو

 بعدبروازپنجره به بیرون نگاه کن فهمیدی؟؟
نتونسططتم جوابش رو بدم وفقط اشططک ریختم دسططتم رورهاکردو سططمت در 

 خروجی رفت وخونه روترک کرد,به خودم لعنت فرستادم
خه چر- خاک توسططرت کنم احمق ا نت ب تو دلسطططا  اجلواین چلغوز لع

 انقدرضعیفی
ونتونستم جلوی اشکهام روبگیرم ازش بدم میومد دوست داشتم خفش کنم به 
اتاقم رفتم وروی تخت درازکشیدم انقدرگریه کردم که اصال نفهمیدم کی خوابم 

 برد
 
 

حه گوشططی  به صططف گاهی  باز کردم ن باصطططدای آالرم گوشططی چشطططام رو 
نداشتم جوابش روندادم..ولی انگارترنگ انداختم,ترنگ بود اصالحالوحوصله 

 دست بردارنبودباالخره جواب دادم
 بنال:

 زهرمار سالمت کوپس؟؟-
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 گوشی روتودستم جابجاکردم وگفتم:حوصله ندارم بگو
 
 چیه؟؟کشتی هات غرق شدن؟؟-

 کالفه گفتم:میگی یاقطع کنم؟؟
 
 دنبالتخیلی خب بابا اعصاب نداری ها زنگ زدم بگم آماده شوداریم میایم -

 :برای چی؟؟پرسیدم
 

 جواب داد
 ازدست تودلسا مگه امشب قرارنبود بریم دور دور؟-
 

 کمی فکرکردم وگفتم:آهان آره ولی من نمیام 
 
 یعنی چی که نمیام خودتو لوس نکن بلند شو حاضر شود بینم ما راه افتادیم-
 حوصله ندارم ترنگ-
 گفتم حاضرشو تانیم ساعت دیگه اونجاییم وتموم-
شتم اماازخونه موندن زا سابی ندا ستوح شی رو قطع کرد بااینکه حال در رت گو

شکی کوتاه که خیلی هم بهم  شدم درکمدم یه ماتنوکوتاه م بهتر بود,ازجام بلند 
شیدم موهام هم خوش  سبون انتخاب کردم وپو شلوارلی یخی چ میومد همراه 

شنم ر شال رنگ رو شون کردمو  شونهام رها وروی حالت بودن همونطور روی 
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سططرم انداختم وکمی هم به مژه هام ریمل ویه رژبنفش خووووشططگل ب لبام 
شده بودم کفش های  ضی  مالیدم خیلی ب چهره ام میومد ازقیافه ام حسابی را

سانتی ام رواززیرتخت دراوردم وپام کردم وکیف همرنگ لباسم روهم 10پاشنه 
 ر که ازخونه رفتهبرداشتم وازاتاق خارج شدم,داخل هال کسی نبودسامیار ازظه

که جلوی سطططاختمون  باره تماس گرفت وگفت  ته بود..ترنگ دو بود برنگشطط
منتظرمن,ازخونه خارج شدم سواراسانسورشدم ودکمه البی روفشاردادم طولی 
سامیاررودیدم که  سور  سان شدن درا ستاد همزمان باباز شید ک ازحرکت ای نک

جاخورده خ یدنم  باد یافش معلوم بود  یلی ریلکس منتظراسطططانسططوره,ازق
 ازاسانسورخارج وراهموکشیدم که برم سریع پرسید

 کجامیری دلسا؟-
 خواستم بهش توجه نکنم که دنبالم اومدودوباره مچ دستموگرفتم

 آااای ولم کن دردم میگیره-
انگشتهاش دوردستم شل شد ودستم روباالاورد عجیییییب بود خودم هم دقت 
 نکرده بودم جای انگشتاش دورمچم کبودشده بودیهوگفت:وای من چیکارکردم 

 
پوزخندزدم وچیزی نگفتم ادامه داد:واقعامتاسططفم دلسططانمیخواسططتم اینطوری 

 بشه
 

 دستموازدستاش بیرون کشیدموگفتم:تاسف توفایده نداره 
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ندادی  ید:جوابم رو مد جلوم وپرسطط که او تابرم  یدم  باره راهم روکشطط دو
 کجامیری؟؟

 
 فکرنمی کنم بتومربوط بشه -

 کالفه گفت:خواهش میکنم عصبیم نکن
 

باره میخوای  گفتم:مثالعصططبی بشططی میخوای چیکار کنی؟نکنه مثل ظهردو
 اونطوروحشیانه رفتارکنی؟

 عصبی گفت:برای باراخرمیپرسم دلسا,کجامیری؟
 

 :کمی نگاش کردم وجواب دادم
بادوستام میرم بیرون,برای شام هم نمیام,حاالاگه اجازه بدی میخوام برم منتظرم 

 هستن
 :آروم دستم روگرفت وگفت

 بیادنبالم 
 :ومنوسمت اسانسورکشوند بااعتراض گفتم

 عه داری چیکار میکنی منتظرمن
 
 حاالاگه دودقیقه دیگه هم منتظربمونن چیزی نمیشه -
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صال سنگینی نگاهش روروی ا شدیم  سور سان سوارا سردرنمیاوردم  ازرفتارش 
شون دادم کمی  خودم حس میکردم امایکبارم نگاش نکردم وخودم روبیخیال ن
نه  یاردرخو یدم بیرون سطططام تادسططریع پر عد اسطططانسططوراز  حرکت ایسطط ب

 روبازکردوگفت:بروداخل 
 

 چی؟وخودش هم پشت سرم واردشد پرسیدم:میشه بگی اینکارات یعنی 
 

 جواب داد:اگه چندلحظه اجازه بدی میفهمی 
سمت اتاقم رفت وهنگامی ک وارد میشد یه بااجازه گفت و رفت تو  وچندمین 
کوتاه همراه یه گیره سططر بیرون اومد شططالم روازروی سططرم برداشططت موهام رو 
پشططت سططرم جمع کرد وباگیره بسططت نفس های گرمش روروی گردنم حس 

شده بود وضربان قلبم تندمیزد دوباره شالم روروی سرم میکردم  تموم بدنم داغ 
گذاشططت ولبخندی بروم پاشططید ویه دسططتمال جلوم گرفت وگفت:رژت روهم 

 پاک کن
 

 :خواستم چیزی بگم که گفت
 اعتراض واردنیست 

 
ستمال رو گرفتم ورژم روپاک  ستش نمیدونم چرا ولی د شیرینی خندید را وبه 

اومده بود ولی هنوزم گیج ومنگ بودم ودلیل کردم شططایدازاین رفتارش خوشططم 
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شگل  ستم توافکارم غرق بودم که گفت:حاالخیلی خو این رفتارش رو نمی دون
 ترشدی زیبایی تو بدون آرایش هم بی نقصه

 بی اختیارلبخندزدم 
دیگه میتونی بری فقط مواظب خودت باش زودهم برگرد,فقط تونسططتم بگم: -

 باشه
 
ط خدامیدونه تموم فکرو هنم درگیر رفتارهای وازسططاختمون خارج شططدم وفق-

 عجیب و غریب وشیرینه سامیار بود
 

تامونگالسططالم 3جلوی سططاختمون ماشططین ترنگ رودیدم دوروبازکردمو روبه
 کررردم

 سسسسسسالم-
 ترنگ دنده روجابجاکردوگفت:علیک سالم,باالخره خانوم تشریف آوردن

 :بود خندیدوگفتآوینار که روی صندلی عقب همراه ساقی نشسته 
 حتماآقادامادمیل جداشدن ازعروس خوشگلشونداشت 

فت  ندم گر یدکرد خودمم خ تائ ناررو یدوحرف آوی ند باصطططداخ سطططاقی هم 
 وگفتم:مزخرف نگید

خالصطه بعدازکلی دوردوروپاسطاژگردی تصطمیم گرفتیم بریم این شطیکم های 
 گرسنه روسیرکنیم

 آوینارگفت:حاالکجابریم
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 همیشگی ساقی گفت:معلومه پاتوق 

 
 :تامون باهم گفتیم4یهوهر

 ایوووول همینه
 

درطول راه ب رستوران کلی سرب سر هم گذاشتیموگفتیم وخندیدیم وقتی هم 
که رسططیدیم یکی ازخدمه های رسططتوران ب اسططتقبالمون اومد مارو به جای 

نفرازمشططتری های همیشططگی 4همیشططگیمون راهنمایی کرد میشطططدگفت ما
قدیمی اون رسططتوران بودیم ها برای خوردن شطططام  و بابچ عه رو باهرجم وتقری

وپرکردن اوغات فراغتمون به اون رستوران میرفتیم رستوران شیکی بودوازلحاظ 
کیفیت غذایی هم عاااااالی بودخالصططه روی میزنشططسططتیم وهرکدوم یه غذایی 

 ..سفارش دادیم
 من:جوجه

 ترنگ هم:جوجه 
 ساقی:میگو

 وآوینارهم:چلوبرگ 
گ نشططسططته بود موهای بلوندش روکمی ازجلوصططورتش سططاقی روبروی منوترن

 :کنارزدوگفت
 دلسا؟

 :همونطور که به ساالدم چنگال میزدم وبه دهانم میبردم جواب دادم
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 هوووم؟؟:
 توچراصورتت انقدبی روحه؟حداقل یه رژ ب اون لبات می مالیدی-

 یه لحظه یادجمله آخرسامیارافتادم
زیبایی توبدون آرایش هم بی نقصه(لبخندی روی لبهام جون گرفت وبااعتماد ی

بنفس بیشططتری دوباره جواب دادم:من بدون آرایش هم زیبایی خاص خودم رو 
 دارم وفکرمیکنم ساده ترقشنگ تربنظرمیام 

 کوتاه خندیدوگفت:برمنکرش لعنت
 :چنگالم روسمت چشای درشت گاویش گرفتم وگفتم

 منظور؟-
 دستاشوباالبرد

 بی منظور,تسلیمم -
 هروهرخندید

 ولی اخه قبالحتما یه رژ روحتما میزدی -
 این وسط صدای آویناربود که درست ب هدف زده بود

سامیار این اجازه - ستن حتمااقا ضعیت فرق میکنه،خانوم متأهل ه اخه االن و
 رونداده

نگ گونمو نده تر کارش دارین ب*و*سطططکروکرزدن زیر خ فت:چی یدو گ
 نقدامشب سرب سرش میزارین دلسای من همجوره خوشگلها

سا این  سه پاچه خار,دل شید وگفت:ای عرو شابه اش رونو آوینارجرعه ای ازنو
 ترنگ مارمولک قصدش اینه فقط خرت کنه 
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 :ساقی هم بادهان پرازغذا گفت
 هرچی باشه توخواهرشوورآیندشی,بدبخت مجبوره ازت تعریف کنه

تا یدم وگفتم:اولن خردو ند حت خ نارا تونین,دومن ا یتش نکنین داداشططم 
 میشهاااااا

 ترنگ خودشولوس کرد
 ای قربون توبرمممم من دل و جیگر خووودم -

شوهر فقط  سوخواهر شب این عرو ساقی مث اینکه قراره ام دوباره آوینارگفت:
 بهم دل بدنوقلوه بگیرن تو غذا تو بخور محلشون نده تازه خوش 

 خوشونشونه
 کس که نتوانددید گفتم:کورشودهر آن 

 دوباره باهم زدیم زیر خنده که آوینارکوفتی غداش پریدتوگلوش
 

ستش داد وقتی کمی حالش  شتش زدولیوان ابود ست ب پ ضربه باد ساقی دو
 بهتر شد ترنگ گفت:حقته خفه میشدی وماروراحت میکردی

 
آوینارکمی خودش وجابجاکردو صططاف نشططسططت وباپرسططتیژ مخصططوص ب 

 شید,میخوام یکم کالس بزارم خودش گفت:هیییس خفه
 

 یهوچشام گردشد:بازچشمت کی روگرفته؟؟
 

 :چشماش و ریزکردوجواب داد
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 اگه یه نگا ب پشت سرت بندازی اون شاهزاده رویاهای منومیبینی
منوترنگ هردو برگشتیموپشت سرمونونگا کردیم دوتا پسرازین تی تیش مامانیا 

عسلی هردوهم لباس اسپرت هردوشبیه هم باموهای بور سیخ سیخی چشمای 
البته بارنگ جداگونه پوشططیده بودن وبروبر داشططتن مارونگا میکردن سططاقی هم 
دسططتاش روب هم مالیدو گفت:ای جونم فکرمیکنم دوقلوباشططن,اون یکیشططم 

 شاهزاده رویاهای منه بزن قدش که ازبی شوهری خالص شدیم
ونه دیده هاچه خبرتمنوترنگ باهم زدیم زیر خنده وبریده بریده گفتم:ای پسططرن

 انقد سبک بازی درمیارین؟؟
 

 :ساقی تکه ای ازمیگواش رودردهانش گذشت وجواب داد
عزیزم توکه شططوهر داردخیالت تخت تخته  ترنگ هم که ب زودی میپره,اون 

 منوآوینار بیچاره ایم که بایدتوخمره های ترشی ننه بزرگامون الالکنیم 
 :آوینارم ب تبعیت از ساقی گفت

 گفتی این دوتا هیچی حالیشون نیس بیامادلبریمونو بکنیم  آی گل
 

ترنگ موهای طالئیشو زیرشالش مرتب کردوگفت:موفق باشید,دلسابیامنوتواین 
 شیکم های گرسنمون روسیرکنیم این دوتاعقده ای ان 

 
بی  غذام شطططدم شطططب خو باقی  یدکردم ومشططغول خوردن  تائ حرفشططو

وخیابونا اول آوینار بعدساقی بود,بعدازپرداخت صورت حساب وکمی گشت ت
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گام  هاشطططدیم برگشطططت ون ندیم,وقتی منوترنگ تن هاشططون رسططو به خون رو 
 کردگفتم:چیه؟چرااونطوری نگام میکنی؟؟

 
 جواب داد:خیلی نگرانتم دلسا

 پرسیدم:واسه چی؟؟
 حرفش وبریدم وگفتم:نمیزنه نترسگفت:اگه یبارسامیارزیرقولش بزنه و

 ت:مراقب خودت باش نگاهش خواهرانه ودلسوز بود گف
 جواب دادم:حتما 

وبعدازکمی تأمل ماجرای ظهراون روز ورفتارای عجیبو غریب سطططامیارموقعه 
رفتن به رستوران روبرای ترنگ تعریف کردم,وترنگ درحین ناباوری گفت:غلط 

 نکنم سامیارداره بتوعالقه مندمیشه 
 

 :چشاموگردکردم وگفتم
 چرندنگو..امکان نداره

 
 چی باید رو تو انقدر تعصب داشته باشه؟ چراداره,واسه-
 خودمم نمیدونم ترنگ,پاک گیج شدم -
 من که مطمعنم اون ته دلش یه احساس هایی بهت داره -

یه لحظه ازحرف ترنگ تودلم کیلوکیلوقندآب شططدولی بازصططدای این وجدان 
مزاحم بود که بهم نهیب میزد:ییتوچت شده دلسا؟چراازین حس ک اون بهت 

باشطططه تودلت قنداب میشطططه؟چراقلبت میلرزه؟هاان؟نههههه عالقه داشطط ته 
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تونمیتونی عاشططق بشططی,یادت رفته؟؟توهمونی هسططتی که این ازدواج مسططخره 
روفقط بخاطر یه زندگی  راحت ومسططتقل قبول کردی,پس انقدرسطططاده نباش 
احمق,نه نه نه تونمیتونی عاشططقش بشططی((تموم طول راه به خونه من وترنگ 

به خودم وسططامیاروحس های عجیبی که ب تازگی تودلم  سططاکت بودیم ومن
پاشططده بود فکرمیکردم تااینکه اتوموبیل ترنگ جلوی سططاختمون ازحرکت  نو

 :یدم وگفتمب*و*سایستاد,لپشو
 باالنمیای؟

 نه عزیزم بروشبت بخیر-
 لبخندی ب روی خواهرجونیم پاشیدم وگفتم:شب توام بخیر

 
تاترنگ بره یه بوق برام زد السططتیک هاب ازماشططین پیاده شططدم ومنتظرموندم 

حرکت دراومدندورفت,هوای ازادبیرون رویک جابلعیدم وواردالبی سططاختمون 
طبقه 18شططدم,نگهبان بادیدنم باخوشططرویی سططالم کردوجوابش رودادم واینبار

روازپله هاباالرفتم,دیگه نفس برام نمونده بودیباوجودراحتی اسططانسططور بخودم 
ندم سططختی دادم همچین موج فل چرخو بار در ق ند  ید رو چ ودیم من(کل

 تادربازشد واردخونه شدم,سامیارازاتاقش بیرون اومدوگفت:باالخره اومدی؟؟
 

 گفتم:سالم اره 
 

 باکالفگی دستش رو البالی موهای خوشحالتش فروکردوگفت:چراانقدردیر؟؟
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 شبه 11باتعجب به ساعت نگاکردم وجواب دادم: ولی ساعت هنوز

 
 ف دیگه ای به اتاقش رفت.ودررومحکم کوبیدبهم بدون هیچ حر

وااااااا این چراهمچین.کرد؟خوددرگیری داره این بشططر واال,منم ب اتاقم رفتم �
یدم توتختم  ندبنفش عوض کردموپر باس خاب بل یه دسطططت ل با باسطططام رو ول

 وپتوروتاصورتم کشیدم روم د بروووو که الال
 
 

یارخونه نبود دستوصورتم روشستم فردای اون روز وقتی ازخواب بیدارشدم سام
مه پروپیمون نون وپنیر برای خودم گرفتم وخوردم دلم حسطططابی برای  یه لق و
چیسططتاجون وباباتنگ شططده بودگوشططی ام روبرداشططتم وباخونه تماس گرفتم 

 بعدازچندبوق صدای ایلیا توگوشی پیچید
 بله؟-
 ایلیییییییییییی دلسام -
 سنگین شده عروس خانوم به به سالم خانومه دلوجیگر سایت -

 :خندیدم وگفتم
ته دومن من - یادت گرف ته.ازبس توگفتی اون ترنگ چلغوزم  اولن دلوجیگرعم

 همش ب فکرشمام سومن خوبی حاال؟
 ازاحوال پرسی های شما-

 :گوشی روتودستم جابجاکردم وگفتم
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 نمک نریز بی مزه -
 خندید وگفت:باشه بابا,توچطوری؟شوهرت خوبه؟

 
 خوبم,سامی هم خوبی خونه نیس رفته مطبمنم -

باشططیطنت همیشططگیش گفت:پس بگووو آقاسططامیارتشططریف ندارن که تووقت 
 کردی یه زنگ بمابزنی

 
 باگالیه گفتم:خیلی بدجنسی ایلیییی

 
 خندیدوگفت:شوخی میکنم عزیزم 

 
 باشه می دونم,باباوچیستاجونم چطورن؟-
 باباکه شرکته,چیستاجونم.خوبه تواتاقه-
 ن میشه صداش کنی؟آها-
 دلم براش یذره شده -

 بادلخوری کذایی پرسید:دلت برامن یذره نشده بود
 :خندیدم وجواب دادم

 ازون سواالبوداااااا
 :گلویی صاف کردوجدی گفت

 دلسا یک ساعت دیگه میام پیشت -
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 :شکالتی ازظرف شیشه ای روی عسلی برداشتم وگذاشتم تودهنم وگفتم
 بفرما داشی -
 ت کار دارمیکم باها-
 خیرباشه-
 خیره خواهری من خیره گوشی دستت باشه,چیستاجون-
 باوشه منتظرم فعال اودافیظ -
 فعال -

 زیادطول نکشید که صدای قشنگ چیستاجون توگوشی پیچید
 الو,دلساعزیزم -

 با وق گفتم:الهی قربون صدای قشنگت برممممم چیستاجوون 
 
 عزیزم؟ای وای دخترخدانکنه مامان جان,خوبی -

خودم وبراش لوس کردم:خوب واسططه یه لحظشططه صططداتوکه شططنیدم عاولیییی 
 شدم

 
 ای زبون باز-

 خندیدم وپرسیدم:شماچطورین,بابام خوبه؟؟
قا دیشطططب داشطططت ازتو حرف  به اتفا باتم خو با جواب داد:شططکرخدا خوبم,
میزدومیگفت:این دلسطططاروازوقتی که شططوهردادیم نامهربون شطططده منم بهش 
گفتم:دخترنازمن همیشه مهربونوخوش قلبه,این تویی که نامهربونی میکنی ویه 

 زنگ ب دخترتازه عروست نمیزنی
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 ازصمیم قلبم گفتم:توخیلی خوبی چیستاجون,خیلی دوستت دارم
 وبی قراری کردم:دلم براتون تنگ شده 

به چیسططتاجون قول دادم برم پیشططشططون وخدافظی  کمی دیگه حرف زدیم و
بعد ایلیاهم اومد تعارفش کردم رومبل نشططسطططت دوتاقهوه  کردیم.سطططاعتی

روی عسلی گذاشتم خودم هم کنارش نشستم وگفتم:عجب کردی ️☕ریختم
 بخدا 

 خندیدوگفت:نه که شماهمش عجب میکنی برای همون 
 

 گفتم:حاالتوبروسرخونه وزندگیت میام روسرت خراب میشم ودیگه ام نمیرم
 :غییرکرد انگارناراحت بود پرسیدمباگفتن این حرفم حالت چهره ایلیات

 چیزی شده؟-
 نگام کردوجواب داد:ترنگ

 پرسیدم؟
 ترنگ چی؟؟-

 دوباره کالفه نگام کرد:میگه که شرایط ازدواج بامن رونداره
 

 باحیرت نیگاش میکردم
 یعنی چی؟؟-
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ساله میگه شرایط نداره ازین وضعیت خسته شدم من 3واالمنم نمیدونم دلسا-
ست دار شه میخوام ترنگ رو دو شه,میخام خانوم خونم با م دلم میخواد کنارم با

 تشکیل زندگی بدم اماترنگ سرناسازگاری داره 
 به صورت بی قرارش نگاه کردم وگفتم:حتمادلیلی داره برادره من

 کالفه ترازقبل گفت:اخه چه دلیلی چرابمن نمیگه؟؟خسته شدم دلسا
میزنم همه چیز  دسططتم روروی شططونش گذاشططتم:اروم باش من باهاش حرف

 درست میشه
 

 یدب*و*سدستم روگرفت و
ممنونم دلسطططاازش بپرس چراانقدردل عاشططق من وا یت میکنه؟من خیلی -

 دوستش دارم 
 

 گفتم:اونم
 

 تورودوستداره,مطمعن باش حل میشه بسپاربمن 
صدرفتن  شاش هم همراه لباش میخندید قهواش روخوردوق لبخندزیبایی زد چ

 کرد
 میموندی ایلیا-
 مرسی اجی بایدبرم جایی وکاردارم به سامیارسالم برسون-
 باشه مواظب باش-
 چشم,باترنگ که حرف زدی خبرم کن -
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 ...سرم روتکون دادم خدافظی کردورفت
 

  
یادخاله ودعوت امشططبش براشططام افتادم هنوزچیزی به سططامیارنگفته بودم پاک 

باهمراهش تماس گرفتم جوا اربا ب نداد,اینبیادم رفته بود گوشططیو برداشططتم و
 :مطبش تماس گرفتم صدای زن جوونی توگوشی پیچید

 بله؟؟-
 سالم خسته نباشید میتونم باآقای پارساصحبت کنم؟-

 زن جوون پرسید
 شماازبیمارانشون هستید؟؟-

 جواب دادم
 نخیر-

 دوباره پرسید
 پس چه نسبطی باایشون دارید؟؟-

اره صططدای زن توگوشططی لحظه ای تأمل کردم درجواب دادن تردید داشططتم دوب
 پیچید

 الو؟خانوم؟؟-
 بگیددلساهستم -

 :دیگه سوالی نپرسید وفقط گفت
 لطفاچندلحظه صبرکنید -
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 :طولی نکشید که سامیارجواب داد
 الو؟دلسا؟

 سالم سامیار-
 سالم چیزی شده؟-
 نه,باهمراهت تماس گرفتم جواب ندادی؟-
 مریض داشتم نمی تونستم -
شام دعوت کرده زودتربیا - شب برای  شه زنگ زدم بگم مامانت ماروام آهان,با

 که بریم 
 :کمی مکث کردو گفت

 نه امشب نمیشه-
 ولی زشته دعوتمون کرده -

 :گفت
 توکاریت نباشه خودم کنسلش میکنم-

 گفتم:باشه,فعالکاری بامن نداری؟
 نه -

 :خواستم گوشی روقطع کنم که صدام زد
 دلسا؟-

س  ست نمی دونم چراجواب شنیدن ا ش شیرین مین سامیار به دلم  مم اززبون 
 دادم: بله؟

 
 آماده باش میام دنبالت میخوام ببرمت جایی 7ساعت -
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 پرسیدم:کجا؟
 جواب داد:فقط آماده باش خدافظ 

 
ساعت نگاهی انداختم  شیوقطع کرد,به  شتم 7ظهربود کلی تا2وگو صت دا فر
یه حموم آب گرم د به  یاز  بل ازهرچیزد ن عالی وقتی ق یه دوش  عداز  اشططتم ب

ازحموم بیرون اومدم غذایی حاضططرم ازیخچال برداشططتم خوردم ومسططواک 
شغول کردم  سرم روبابرنامه های تلوزیون وخوندن چندتاکتاب تاغروب م زدم,

بود که ازجام بلندشططدم موهام روباکش محکم باالی 7سططاعت نزدیکی های 
صورت شون جدا کردمو تو سته ای از ستم ود م ریختم موهام برای اینکه سرم ب

ازحموم اومده بودم حالت فربه خودش گرفته بود وخیلی اوجمل شده بودکمی 
یدمکمی ام  مال بام  به ل یه رژقرمز هم  تاهمونطور فربمونه, کتیراوژل بهش زدم 
ریمل زدمومانتوکوتاه سططرمه ای همراه شططلوارجین یخی ام روهمراه روسططری 

سرمه شنه بلند شیدمتوآیینه خودم رودیدزدم  سرمه ای  وکفش های پا ای ام پو
همه چیزعاولی بودبی نقصطططه بی نقص,همون لحظه سطططامیارتماس گرفت و 
پایین,کمی ادکلن بخودم زدم وکیف شططیک مجلسططی ام روهم  گفت که برم 
برداشتم وازخونه خارج شدم,سامیار توماشین منتظرم بود,درماشین روبازکردم 

 :وسوارشدم وگفتم
 سالم -

ندزد جواب سططالم  به شططیرینی لبخ خت و ندا ظاهرم ا گاهی ب  روداد ون
قهوه ایش روی پیشططونیش ریخته  ل*خ*تظاهرسططامیارهم عاولی بودموهای 
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صاف بود,حالت چهره اش ازنیم رخ هم ��بود شده و صالح  صورتش تازه ا و
جذاب بود برای لحظه ای احسططاس کردم چقدررررررر خواسططتنی بنظرمیشططه 
صورتش گندمگون بودوچشمهاش قهوه ای بینی مناسب ولبهای خوش فرمش 
سفید ویه کت  سامیار هم یه پیراهن  شیده بود  صی به چهره اش بخ زیبایی خا

سرمه  شدوخت  شلوارلوله ای همرنگ خو سرمه ای و سفید ای  همراه کراوات 
 کتش پوشیده بود,به طور اتفاقی لباس هامون باهم ست شده بود 

 همونطور که نگاش میکردم پرسیدم:کجامیریم؟
 به یه اجرای موسیقی زنده -

 دوباره پرسیدم:اجرای موسیقی؟؟
 
 راستش یکی ازدوستای قدیمیم به همراه گروهش,اجراداره وماهم دعوتیم -

 :گفتم
 عاوووووووولیییییییه
 پرسید:دوستداری؟

 
 جواب دادم:ره خیییییلی 

 گفت:پس ازاین ب بعدقول میدم به تموم اجراهاش باهم بریم
 لبخندی ب روش پاشیدم

دمیزد وقتی لبخن گفتم:ممنونم سامیارهم لبخندی زدو سرش رو تکون داد,بنظرم
 صورتش جذاب ترمیشد
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مدتی به سططکوت گذشططت تااینکه رسططیدیم,اجرای موسططیقی به صططورت زنده 
وبرخالف تصورم بجای سالن درباغی باصفااجرامیشد سامیارماشین روگوشه 

 ای پارک کردبعدهردوازماشین پیاده شدیم سامیار طرفم اومدوگفت:بریم 
 بازنگه داشت  اماصدایه یه دختر هردومون روازرفتن

 ساااااااااااااااااااام عزیزم -
هردو ب جانب صدابرگشتیم,دختری بور باموهای بلوند روشن وآرایش غلیییظ 

 عینهومترسکواال 
 :سامیارچشمکی بهم زدو گفت

 فقط یه ازمابهترون کم داشتیم-
خندیدودسططتموگرفت,ضططربان قلبم شططدت گرفته بود حس میکردم تموووووم 

صدای تپیدن شومیگیره  عالم  ستا سیه تاد شنوند خدایااااا این چه ح قلبم رو می
تمام تنم گر میگیره ازینکه انگشططتهای مردونه سططامیار البالی انگشططتام قالب 
مایی  ندون ن ندد مدو لبخ شطططده بود حس خیلی خوبی داشططتم دخترجلواو

 :زدوگفت
 باالخره اومدی سام منتظرت بودم -

 رجواب داد:سالم بله ودستش روجلواوردوباسامیاردست دادسامیا
 دخترگفت:اوووه میبخشید انقدرازدیدنت  وق کردم یادم رفت سالم کنم 
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ازهمون لحظه اول احسططاس عجیبی نسططبط به اون دخترداشططتم ازصططمیمیت 
زیادیش  باسططامیارلجم گرفته بودوحسططابی عصططبی شططده بودم,دخترنگاهی ب 

ست هم بود انداخت وگفت: معرفی نم سامیارک تود ستای منو سامیاد ر یکنی 
 جان؟

 سامیالبخندزورکی زدوگفت:ایشون دلساجان همسر عزیز بنده هستن 
احسططاس,کردم قلبم ازاون همه تپیدن ایسططتاد باناباوری به سططامیارنگاه میکردم 
سامیارهمونطور بیخیال واینبارروبمن گفت:ایشونم  آرشین هستن خواهر آبتین 

 کردههمون دوست قدیمی که امشب مارو ب اجراش دعوت 
 

 سگرمه های آرشین درهم رفت وباسردی گفت:خوشبختم دلسا 
 

ب بی  عر یدور  نک شطططد,دوسطططت داشطططتم  م حیف ک ر*ق*صطططدلم خ
 ازسامیارمیترسیدم

منم به همون سردی جوابش رو دادم ودست دردست سامیار انگار که توآسمونا 
ید ️ ب خت  یردر نج ز گوشطططه ای د یم و تاد ف تم راه ا یداشططط م بر قدم 

ستیم ش ضاعجیب ��ن رویایی بود هوای خنک روباجون ودل یک جابلعیدم ف
 ودستم روزیربغلم جمع کردم وگفتم:اینجاخیلی قشنگه

شیدو گفت:آره خانومی خیلی منم این  سامیار لبخند دیوونه کنندش رو بروم پا
 فضارودوستدارم 
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احساس کردم گونه هام داره میسوزه مسیرنگاهم روعوض کردم توهمون لحظه 
سوتوجی ست  صحنه اومدند صدای د سیقی روی  غ همه به هوارفت وگروه مو

همه به هیجان دراومده وبه هوامیپریدند ازین همه شططوروشططوق به وجداومده 
سامیارخیلی  سووووت زدن  شروم کردم ب  شدم و بودم خودم هم ازجام بلند
سططنگین سططرجاش نشططسططته بودو دسططت میزد چپ چپ نگام کرد و با اشططاره 

 که بشینمچشماش ب صندلی بهم فهموند 
 
 

مططثططلططه بططچططه کططوچططولططوهططاخططودمططوپططرت کططردم روی صطططنططدلططی واخططم 
 کردم,سامیارخندیدوگفت:چرااخم کردی خانوم کوچولو؟

 :جوابش روندادم ولی انگاراین بشردست بردارنبود دوباره گفت
 وقتی اینطوری اخم میکنی شبیه جوجه اردک زشت میشی

یه میخندی شططب وزدزیرخنده پشططت چشططمی براش نازک کردم گفتم:توام وقتی
 چلغوز میشی

 
ندم  که براش بخ بت من بود  بارنو باش محوشطططد این نده ازرول جاخوردخ یهو
ضاروپرکردوهمه نگاه  سیقی ف صدای دلنوازمو ست دوباره چیزی بگه که  خوا

 هابرروی صحنه خیره شد 
اهنگ یعنی میشه ازحجت دورولی(بود خیلی دوستش داشتم,صدای خواننده ی

 توی گوشم پیچید
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 +میترسم بهش بگم دوستش دارم دلم خراب کنه,خراب کنه 
 یکی بیادبهش بگه عاشقشم این وسط ثواب کنه,ثواب کنه +

 +بخدادله من پرازدرده دله,درده دله 
 یعنی میشه اون بیادوبه دلم بله بگه,بله بگه +
ب اینجااهنگ که رسططیدنگاه خیره سطططامیار روروی خودم حس کردم قلبم -

تاالپ بهم باره  تاالپ  یااین بشططرچراهمچین نگام میکنه ودو می کوفت خدا
 صدای خواننده بود که توگوشم می پیچید

 یعنی میشه اون بیادوبهش بگم جونه دلم +
 +ازین رابطه بخداخونه دلم 

 +همه میگن این دیوونه رویای منه 
 +بهشون بگواین دیوونه دنیای منه 

سامیاربرق میزد نگاهش - شمای  شتباه نمیکردم چ خاص وعجیب بود خیلی ا
 عجیب, زل زده بودیم توچشمای هم دیگه وخواننده غوغامیکرد

 +هرکاری میکنم دل من رودلش زوم نمیشه
 +می خوام بهش بگم ک من عاشقشم ولی روم نمیشه 

 یه عمریه دیوونه ی دل آسمونیشم +
 +بهش بگیداگه گله من باغبونشم 

 یه گوشه ای تنهایی هم زبونه دلم +
 +خب چیکارش کنم خب جوونه دلم 

 +این که میگی منونمیخوای خرف زوریه
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یعنی میشه اون بیادوبهش بگم جون +اگه بری سهم دلم همیشه سوت وکوریه +
 ,دلم

 +ازین رابطه بخدا خونه دلم 
 ️+همه میگن این دیوونه رویای من +بهشون بگو این دیوونه دنیییییییییای منه

هابلندشد ومن دررویایه دخترونه ام غرق شده بودم دوباره صدای سوت وجیغ 
چشمهای افسونگرسامیار توان ازمن گرفته بود قدرت دست زدن روهم نداشتم 
همونطور زل زده بودم توچشمهای خوشگلش انگارسامیارهم دلش نمیخواست 
شمهام برایه یه لحظه  شم ازمن برداره که همونطورمثل خودم زل زده بود توچ چ

ساس کردم ت شت به اح سی بود که دا شمهاش یک عالمه حرفه, این چه ح وچ
سامیار؟وای خدایااین امکان  شق کی؟ شدم؟عا شق  سرم میومد؟یعنی من عا

 نداره
 
 

همینطورداشططتم تو هنم باخودم کلنجارمیرفتم که  باصططدای پسططری جوون به 
سرلبخندی به  ست دادن وتوبغل هم رفتن پ سرباهم د سامیاروپ خودم اومدم 

ی پاشطط حالم کردین ک روی من  فت:سططالم زن داداش.خیلی خوشطط دو گ
 افتخاردادین واومدین 

 آبتین دلساجان همسربنده��سامیار وسط حرفش پریدوگفت:دلساجان آبتین
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تواون لحظه دلم میخواسططت غش کنم چقدرشططیرین بود که سططامیار من روبه 
ین دادم  ت ب یل آ حو ت می  گر ند خ ب ل کرد ی م فی  عر م همسطططرش  نوان  ع

 ن عااااولی بود خیلی دوست داشتم وگفتم:خواهش,اجراتو
 آبتین خودش روروی صندلی ولوکردوگفت:نظرلطفته 

فاده ایش آرشططین هم ب  پسططرمودب وخوبی بود برعکس خواهرایکبیری وا
 جمعمون اضافه شد وروی صندلی بغل دستی سامیارنشست 

شربت  سرش لیوان  شم بکوبم فرق  شنه کف ست باپا صم گرفتدلم میخوا حر
اشططت طوری که رژلبش پاک نشططه خیلی اروم یکم ازشططربت روازروی میزبرد

 رونوشید وبمن نگاه کرد,پرسید:چقدرکم حرفی خانوم خانوما 
خواسططتم جوابش روبدم ک سططامیار گفت:برعکس آرشططین توهنوزاین زلزله 

 کوچولومنونشناختی همرویه تنه بازبونش حریفه 
 آرشین پوزخندی زد و گفت:

 اپتوبدزده گحتماهم بااون زبونش تونسته ق
ندهوردلم میخواسطططت اون لیوان شططربتش روتومغزش خوردکنم  دختره ل
سططامیاردسططتش رودراز کردروی میزودسططتم روگرفت وهمونطور که زل زده بود 
توچشططمام گفت:اشططتباه می کنی نیاز ب قاپ زنی نبود من ازاولش هم عاشططق 

 خانومم بودم 
 

اگه ازسططامیار   خون زیرپوسططتم جوشططید نزدیک بودازخوشططحالی سططکته کنم
نمیترسیدم پامیشدم چنددست حسابی قرمی دادم.آرشین عصبی لیوان رو روی 

 میزکوبیدو بدون هیچ حرفی ازجاش بلندش
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شده بود سامیارخوب ️دورفت,دلم خنک  سرزبون دراز حقش بود دختره خیره 

سططوزوندش تودلم باخودم گفتمییعنی میشططه سططامیارراسططت گفته باشططه؟یعنی 
آهی کشططیدم ودوباره تودلم گفتم:یای کاش که راسططت گفته میشططه که اون...(

شحال بودم  شده بود وانقدرخو سامیار انقدر مهربون  شب  شه(به هرحال اون با
که نمی خواسططتم بااین افکارشططبم روخراب کنم صططدای آبتین من روبخودم 
آورد:من واقعاازت معذرت میخوام دلسططا ازبرخوردآرشططین ناراحت نشططو اون 

 سامیارمیدونه همش همینطوریه 
 خودم روبی تفاوت نشون دادم وگفتم:نه آرشین که چیزی نگفت 

آبتین پسططرشططوخوبامزه ای بودومدام سططرب سططرمنوسططامیار میذاشططت ازهمون 
برخورد اول ازش خوشططم اومد مثل ایلیا بود ومن مثل داداشططم تونسططتم خیلی 

ه ود آخزود درکنارش احسططاس راحتی کنم انگارسططامیارهم ازاین بابت دلخورنب
شب فهمیدم  سته تربودن اینوهمون  سامی ازداداش هم بهم نزدیکتروواب آبتین و
ساختمون  شام به  صرف  شوخی کردیموخندیدیم تااینکه همه برای  کمی دیگه 
یاد  باصططفابود فضطططاش من رو یایی و بزرگ ومجلل ته باغ رفتیم,باغ خیلی رو

برام شططام  کارتون آنشططرلی می انداخت همه چیز عاولی بود سططامیار خودش
کشید ووادارم کرد تا ره آخرهمروبخورم طوری که بعدازشام احساس سنگینی 

 �ازینکه انقدربه فکرم بودلذت میبردم ��می کردم
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باره رفتیم داخل باغ,آبتین وگروهش قراربود آهنگه  بعدازصططرف شططام همه دو
دومشططون رواجراکنن دوباره صططدایه سططوت ودسططت هابه هوارفت وصططدای 

 بلندشدیآهنگ آرامش از بهنام صفوی بود(موسیقی 
  چشات ارامشی داره که توچشمای هیشکی نیست+

  +میدونم که توی قلبت بجزمن جای هیشکی نیست
درست کرده بودند  ر*ق*صزوج های جوان درمحوطه خالی وسط باغ میدون 

سیقی  شقانه زیرنوای مو شونه هم بازمزمه های عا سرروی  ست و ست درد ود
صمی سامیارهم یدندبار*ق* ست منو شون بود چقدردلم میخوا سرت نگام رو ح

بین اونابودیم توهمین فکرابودم که سامیار ازجاش بلندشد اومدسمتم ودستش 
 :روجلواوردوگفت

 رومیدی؟ ر*ق*صخانوم کوچولو افتخار یدور -
آاااااااخ خدایاقرررربونت برم که انقدرمهربونی*ازخداخواسططته درخواسططتش *

شدیم سامیاردستش  ر*ق*صردست سامیاروارد میدون روقبول کردم ودست د
ستم رودورگردنش حلقه کردم وهمونطورکه زل زده بودیم  رودورکمرم ومن هم د

 توچشمای هم آروم شروم کردیم به تکون خوردن
  چشات آرامشی داره که دورم میکنه ازغم+
  یه احساسی بهم میگه دارم عاشق میشم کم کم+

  خوشبختی بخشیدی+توباچشمای آرومت بهم 
  +خودت خوبی وخوبی روداری یادمنم میدی

شد ومن رومحکم تر بخودش - شترمی سامیار دورکمرم هرلحظه بی ست  شارد ف
میچسططبوندبایداعتراف کنم اگه درموقعیت دیگه ای بودم پودرشططدن اسططتخونام 
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که هیچ  لذت بخش بود  قدربغلش برام  ظه اون ماتواون لح روحس میکردم ا
  دمدردی روحس نمیکر

  +توبالبخندشیرینت به من عشقو نشون دادی
  +تورویای توبودم که واسه من دست تکون دادی

  +ازبس توخوبی می خوام باشی توکل رویاهام
  +تاجون بگیرم باتو باشی امیدفرداهام

سرخوردو روی - سرم  شالم ازروی  سامیارتکیه دادم  سینه مردونه  سرم رو به 
سامیارازروی کمرم برداشته وتوی موهام فرورفت وکم کم  شونم افتاد یه دست 

سططرش روهم توی موهام فروکردو محکم بوکشططید هرم نفس های داغش روی 
گردنم می دوید گرگرفته بودم ودلم می خواسططت سططاعت برای همیشططه تواون 

   لحظه متوقف بشه
  چشات آرامشی داره که پایبند نگات میشم+

  م+ببین توبازی چشمات دوباره کیش ومات میش
زل زده بودیم توچشمای هم صورت سامیار درست مقابل صورتم بود سرش -

  یدن لبهاشب*و*سروکم کم جلو اورد چشمهاموبستم وآماده شدم برای 
  +بمون وزندگیم وبانگاهت آسمونی کن

  +بمون وعاشق من باش
  +بمونومهربونی کن

خودش روازفاصله کم وکمترشد,اه لعنتی موسیقی قطع شد وسامیارکالفه من -
سزابگم چیزی تا ست به تموم دنیانا سجداکرد,دلم می خوا ده یدنش نمونب*و*
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شیرینی فرورفته بودم  سه  شد,توخل بود اه چرا االن بایداین اهنگ لعنتی تموم می
دوسططت نداشططتم ازش بیرون بیام اما...حال سططامیارهم بهترازمن نبود مطمعنم 

ش عجیب شططدوخیلی زود ه بود چراکه رفتارب*و*سططاونم مثل من تشططنه این 
سامیار قبول  صرار کرداما  شترموندنمون ا صادرکرد,آبتین برای بی ستوررفتن رو د
سکوت کرده  شدیم وحرکت کردیم هردو شین  سوارما نکرد بعدازخداحافظی 
مدن  یل بیرون او ظات شططیرین فکرمی کردیم وم به اون لح گارهردو بودیم ان

شتی سرم روبه پ شتیم  سکوت روندا ستن  شک دادم  صندلی تکیه افکارمون و
شین متوقف  شید ک ما ستم ووانمود کردم که خوابیدم زیادطول نک شماموب وچ
شد صدای بازوبسته شدن درماشین روشنیدم جلل الخالق سامیارچراپیاده شد 
پس چرامنوصدانزد خواستم چشماموبازکنم که درسمت من بازشد ودریک آن 

ای خدایادوباره منوبغل ازجاکنده شدم وبوی عطرتلخ سامیارمشامم روپرکرد و
شدم کمی  صرف  شمام من شتم ازبازکردن چ ست دا کرد,چقدراین بغلش رودو
شدیم  سوریم وبعدازاونم داخل خونه  سان صدای موزیک فهمیدم داخل ا بعداز
سططامیار  منو تو اتاقم برد روی تختم خوابوند شططالم روازروی سططرم برداشططت 

ظه  هاش روبرای لح مانتوام روهم دراورد داغی لب ای روی پیشططونیم حس و
ام  ید ضربان قلبم طوری به دیواره سینهب*و*سکردم,برای اولین بار پیشونیم رو

میکوبیدکه احساس کردم سامیارهم فهمیده من بیدارم ولورفته ام لحاف روروم 
انداخت وبرق روهم خاموش کرد وازاتاق بیرون رفت باالخره چشطططام رو باز 

لبخندی روی لبهام جون گرفته بود  کردم  دسططتم روروی پیشططونی ام کشططیدم
واحساسه عجیبوغریبی داشتم باید اعتراف کنم که اونشب یکی ازشیرین ترین 
شبهای زندگیم بود,آره درست حدس میزنید من عاشق شده بودم عاشق سامیار 
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ومطمعن بودم اونم نسبط بمن بی احساس نیست ترنگ راست می گفت,غرق 
 تاباالخره خوابم برد دررویای دخترونه ام چشام روبستم

 
 

وگوشططیمواززیربالشططم  ノ(^.^ )〉صططبح باصططدای آالرم گوشططیم ازخواب پریدم
 :بیرون کشیدم وبدون نگاه کردن به صفحه گوشی جواب دادم

  هان-
  ای خداتوادم نمیشی-

 ترنگ بود
 بنال دیگه صبح کله سحرزنگ زدی که چی؟-
  اوقوربخیرسرکارخانوم لنگه ظهره بیدارشوبینم-
 مگه ساعت چنده؟-
  خانوم خانوما12-
  خب که چی کارتوبگو-
  میخوایم بابچهابیایم وقدم روتخم چشمهات بزاریم-

  بی حال گفتم:خب بفرماییدمزاحمای همیشگی
یاداوری اتفاقات دیشطططب لبخندی زدم ازجام  با خندیدوگوشططی روقطع کرد,

سراغ یخچال درش رو صورتم ورفتم  شیدم تو شت اب پا شدم,چندم از ب بلند
شتم وانگشتم روکردم توشواوردم بیرون  صبحانه روازتوش بردا شکالت  کردم و

 وبالذت انگشتم رولیس زدمیک حالی میدادخخخخخخییشمایادنگیرینا((
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طبغ معمول سططامیارخونه نبود,افتادم روی مبل تابچهارسططیدن درروبراشططون 
وس مبازکردم وسططه تایشططون ریختن سططرم وازم آب لمبو گرفتن بعدازکلی ماچو

بازیو  چلوندن همه دیگه که عادتمون بود هموول کردیم,هممنون گشططنه بودیم 
ستم 4 ش سفارش دادم ون سیب زمینی پفکی ب همراه مخلفاتش  تاپیتزابزرگ 

 روی نیم ست  خوشگل گل بهیم,ترنگ گفت:بچها؟؟
 :هرسه تامون باهم جواب دادیم

 هوم؟؟
  تی,چیزی باباناسالمتی تابستونها,هیچ برنامه ای ندارین؟مسافر-

 گفتم:من بامسافرت موافقم,حاالکجاباشه بهتره؟
شروم کردیم به 4هر سرمون و شتیم روی  شاره مون روگذا شت های ا تامون انگ

 فکرکردن,هرکس یه نظری می داد
  آوینار:بریم کیش

  ساقی:بریم اصفحان نه نه شیراز
 ....ترنگ:بریم کاشان یااااا

 :پریدم وسط حرفشون گفتم
  بریم شمالمنکه میگم 

 :هرسه تاشون یه جیغ کشیدن وبعددستامون روزدیم بهم وگفتیم
  همیییییییینه

سامیاربود اگه قبول نکنه چه  شحال بودم وتنهاناراحتیم فقط ازجانب  خیلی خو
بدمیخوردتو وقم کمی بعدپیتزاهامون رواوردن وخوردیم وبعدازکلی شططوخی 
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ن رف کردم که بیشتربمونوتوسروکله هم زدن بچهاقصدرفتن کردن هرچقدرتعا
 قبول نکردن وفقط ترنگ روپیش خودم نگه داشتم تاباهاش حرف بزنم

  +ترنگ
  خب بگومیشنوم-

  چشماموریزکردم وگفتم:بگوچیشده
 وادلساحالت خوبه؟،چیوچی شده؟؟-

 :گلویی صاف کردم ودوباره گفتم
عاشططق انقدرببین ترنگ معلومه توچته؟چراانقدرایلیا روا یت میکنی؟شططماکه 

تارات  یل رف مه چیز تموم بشطططه؟دل گاری وه یاد خواسططت همین چرانمیزاری ب
چیه؟خودتم میدونی ایلیا چقدرعاشقته میخوادهرچه زودترخانوم خونش بشی 

 حاالحرف توچیه؟مشکلتوبمن بگو
سرش رو باال اورد تو چشماش اشک موج میزدقلبم اتیش گرفت رفتم نشستم 

 :کنارش وبغلش کردم
  ه خواهری؟نبینم غمتوترنگ؟چیشد

اشططکاش ازچشططماش روگونه هاش سططرازیرشططدبادسططتم اشططکش روپاک کردم 
 :وگفتم

 هیییییس گریه نکن اروم باش
 :میون گریش گفت

 ...م...من...منم...ای..ایلیا رو دوست د..دارم عاشقشم ولی
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نتونست حرفش رو ادامه بده وهق هقش ازسرگرفت بیشتربخودم چسبوندمش 
 وگفتم:ترنگم,اجی؟توکه بچه نیستی اشکهات وپاک کن وحرفت روبزن

  توبغلم صاف نشست وگفت:دلسابابام
 بابات چی؟؟-
 میخواد شوهرم بده-

 وبلندگفتم:چیییییییییییییییییییییی؟O_oتاشد8چشمهام 
 :جواب داد

باور کن دلسا من اصالراضی نیستم بابام میگه وقتی که من بچه بودم قولم روبه 
شده,بابامیگه کیاوش  عموم سته  سموناب سرعموتوآ داده ومیگن عقددخترعموپ

ازهرلحاظ خوبه ومیتونه من روخوشططبخت کنه,پدرمه دوسططت ندارم توروش 
 وایستم برام زحمت کشیده امانمیتونم این ازدواجوقبول کنم

به سططختی تکون دادم وگفتم:چی داری میگی  بابهت نگاش میکردم,دهنم رو
ها نگ؟این قولوقرار کدوم دختری رواینطوری 70برای تر قرن پیشطططه االن 

شت اون دوران,اینم میدونی ایلیا  شه,گذ ضی با شوهرمیدن,اونم وقتی که نارا
  هم ازهیچ لحاظ کم نداره وسرش همش توکاروباره ومیتونه خوشبختت کنه

باید چیکار کنم,میترسططم - پاپیچم شطططده نمیدونم  بابدجور با ما باتوعه ا حق 
  گمموضوم رو به ایلیا ب

  به هرحال این حق ایلیاست بایدبدونه-
 تومیگی چیکارکنم دلسا؟-
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صددرصدایلیا موضوم روبابابا درمیون میزاره وبرای - بهتره به ایلیا بگی عزیزم 
خواسططتگاری اقدام میکنه پدرت هرچقدرهم که پاپیچت بشططه بازم نمیتونه ب 

 .زورشوهرت بده بهترین راه همینه ایلیا ادم منطقیه
  ترسم,نمیتونم بهش بگمولی می-
  خب بزارمن باایلیا صحبت میکنم-

نانی بروش  ند مورد اطمی به چشطططام زل زد نگرانی توچشطططاش موج میزد لبخ
  پاشیدم وگفتم:نگران نباش بسپربمن,منوایلیا حلش میکنیم

جداش کردم وگفتم:خیلی  یایی ازخودم  فت:توبهترین خواهردن یدتوبغلموگ پر
ییییش عجب ادم سططمجی هسططتی به هردری خب حاال خودت رولوس نکن,ا

  میزنی تازنداداشم بشی وباهم پقی زدیم زیر خنده
 چندمین بعدترنگ هم رفت, هنم حسابی درگیر ترنگ بود

 
 

عصططررونشططون می 6رفتم تویه اتاقم وولو شططدم روی تخت سططاعت روی دیوار
داد,فکروخیال فایده نداشططت بلندشططدم رفتم یه دوش اب خنک گرفتم وپریدم 
ست  شوی کمدم یه د سیون مالیدم وازک شک کردم ولو بیرون,بدنم روباحوله خ
ست لباس زیرآلبالویی برداشتم وپوشیدم,وحوله روانداختم روی تخت ورفتم 
جلویه آیینه داشتم خودم روبالباس زیر دید میزدم وقربون صدقه اندام خوشگلم 
میرفتم که یهو دراتاقم بازشطططد وسطططامیار توچهارچوب در ظاهرشطططد,بادیدن 
سططرووضططعم یه لحظه ماتش بردوباچشططاش ازباالتاپایینم وازپایین تاباالتنه ام 
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دوییدم سططمت روچندبارورانداز کرد ودراخرزل زد توچشططام یهوجیغ کشططیدم و
حططولططم,گططرفططتططم جططلططوم وجططیططیططیططیططیططیططیططیططیططیططیططیططیططیططیططیططغ بططنططفططش تططری 

  کشیدمبروووووووووووووبیییییییییییییییروووون
 

سططامیاردسططتاش رو روی گوشططش گذاشططت وباخنده بیرون رفت توآیینه خودم 
به خودم لعنت  ونگاه کردم گونه هام سططرخ شطططده بود بادندون لبم روگزیدم و

 :فرستادم
نه  تت ک خدالعن بااین ای  نه بود؟اونم  نت توآیی یدزد قت د خه االن و دلسطططا,ا

 سرووضع؟اوووف
یه تاب صورتی که بندش دور گردنم حلقه میشد وپشتش تانصفه بازبود همراه 
شونه  شیدم ورو شوار ک س شیدم وموهام رو شلوارکش که تاباالی زانوهام بودپو

یه  وفقط هام رهاشططون کردوازاتاق بیرون رفتم,سطططامیاررودیدم باباالتنه برهنه
شططلوارک آدیداس طوسططی تنش بود لم داده بود جلوی تی وی,باقیافه حق به 
یاد ندادن وقتی  جانب رفتم جلوشططو دسططت ب کمروایسططتادم وگفتم:هی بتو

 میخوای وارد اتاق کسی میشی اول دربزنی؟
یه  با قه کردو  تاش رودورکمرم حل باپررویی تموم یکم خودشططوخم کردودسطط

شیدور وی پاهاش نشوندوجواب داد:ادم که براوارد حرکت منوسمت خودش ک
  شدن به اتاق زنش درنمیزنه

 
 زن؟این چی میگفت؟O_oچی؟
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خواستم ازروی پاهاش بلندشم که فشاردستش دورکمرم محکمترشد هر چقدر 
 :تقالمیکردم تابلندبشم نشدنی بود توهمون حالت گفتم

  حاالولمممممممممممم کن��زنت؟خیاالت برت نداره اقا
  گفت:ولت نمیییییکنمخندیدو

 باتهدید انگشت اشارموگرفتم جلوچشماشوگفتم:ولم نمیکنی؟
  باسرتقی جواب داد:نہہہہہہہہ

 
تویه حرکت چنان گازی ازدسطتش که دورکمرم حلقه شطده بود گرفتم که آخش 
تاق روازتو قفل  تاقم ودرا یدم توا ند شطططدم ودوی پاهاش بل درومد سططریع ازرو

 می شنیدم:بیا بیرونکردم،صدای سامیارروازبیرون 
 بیابیرون وروجک بیابیرون کاریت ندارم-

مین بعدوقتی صططداش نیومداروم دراتاق 10جوابش روندادم وریز ریز خندیدم
روباز کردم وازالی درسرک کشیدم خداروشکرامن وامان بود پاورچین پاورچین 
شتم  صدا دا سرو شتم ماکارونی بپزم خیلی بی  صمیم دا شپزخونه ت رفتم تویه ا

باره دورکمرم قالب شطططد و سطططایلش رواماده میکردم که دسطططت سطططامیار دو
 ومنوچرخوند سمت خودش

  باالخره گرفتمت زلزله-
نات  ندو نم د ی ب ب تم: ف گ که  کردم  ی م یغ  ج یغ  ج لش  غ ب تو طور ن مو ه

 ازفوالده؟حاالباهات چیکارکنم؟باید تنبیه بشی
  رسمم بقیافم رومظلوم کردم وگفتم:هیچی ولم کن بزار به کار��ومرموزخندید
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   گفت:خیلی خب حاال قیافتواونطورنکن که اصالبهت نمیاد
 

خندم گرفت,یه نگاه به محتویات ماکارونی انداخت وگفت:میخوای ماکارونی 
 بپزی؟

  سرم روبه نشونه مثبت تکون دادم که گفت:اوکی فهمیدم
 گفتم:چیو؟؟

  گفت:بیاباهم یه مسابقه بزاریم
فت  یا ید:ازق ند که خ گاش کردم  خب قراربود گیج ن یدی, که نفهم مه  معلو

بخاطراون کارزشططتت تنبیه بشططی اخه من یه اخالقی دارم نمیتونم همینطوری 
ازکسططی بگذرموحاالمنوتو باهم یه مسططابقه میدیم مسططابقه اشططپزی وهردومون 
ماکارونی میپزیم اگه توباختی من تنبیهت میکنم وهرکاری که گفتموباید انجام 

 م قبوله؟بدی واگه من باختم درخدمتت
 باانگشتم نوک بینیمو خاروندم وگفتم:باوشه حاالولم کن

ستم  شپزیم روب صوص ا شت,پیش بند مخ ستاش روازدور کمرم بردا خندیدود
ومشغول شدم,سامیارخیلی حرفه ای آشپزی میکرد داشتم شاخ درمیاوردم اخه 
چطورخیلی باحوصططله قارچ ها روخوردکرد وتفت داد وبعدنخودسططبزو مرغ 

وبعدمرغ روبا حوصططله ریش ریش کردوهمراه گوشططت چرخ شططده روآپزکرد 
کارونی روهم آبکش کردو  ما فت داد  یازداغ ت مه ای,ربوپ فل دل نخودسططبز,فل
شمک بهم زدو خیلی ریلکس  شت تادم بیادیه چ موادروباهاش قاطی کرد وگذا
ازاشططپزخونه بیرون رفت لجم دراومده بود خودمم مطابق اینکارهاروانجام داده 

سامیارانداختم غرق تلوزیون بودو  بودم ولی دوست نداشتم که ببازم,نگاهی به 
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شتم وهرچی فلفل توخونه  شامیکرد خیلی بااحتیاط درقابلمه روبردا فوتبال تما
شیطانی شتیم روخالی کردم توماکارونیش وبایه لبخند شپزخونه خارج ��دا ازا

خت بدبورفتم تواتاقم یه آهنگ شطططادگذاشططتموکلی قردادم تودلم به سطططامیار 
 میخندیدم خخخخخخخخخ همچین موجود مهربونی ام من

 
 

صدا  سامیاررو شام روچیدم و بعدازینکه خودم روتخلیه کردم رفتم بیرون ومیز
 زدم:بیاببینم چه گلی کاشتی شازده؟

سمت  شتم بهش میخندیدم همونطور که میومد سی بودا دا تودلم حاالعروووو
 :آشپزخونه گفت

 کوچولو؟برای باختن اماده ای 
  پوزخندزدم:هه عمرا

 روی صندلی نشست وگفت:حاالکدوم رواول امتخان کنیم؟
  مث بچه کوچولوها پریدم هوا وگفتم:اول برای من برای من

سامیارییچشششششششم((کشداری گفت وبه ماکارونیم چنگال زد وگذاشت 
تودهنش همونطور زل زده بودم به دهنش انگار بزور داشطططت قورت میداد بایه 

 قیافه کجوکوله گفت:اه اه این چیه پختی؟چراانقدرشوره؟
شام شتم تودهنم 4چ شه؟یه چنگال زدم وگذا شوره؟مگه می شدچییییییی؟گ تا

 ....ازمزه بدشوری دوییدم سمت دستشویی و
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قدر شطططورشطططده کف دسطططتمومحکم زدم  نه؟این چطوری ان گه ممک م
روپططیشطططونططیططمیواااای دلسطططای احططمططق حططتططمططاکططارایططن سطططامططیططار آب 

شویی زیرکاهه ست ضب ازد شت کردم وباغ ستم روم شه,د صدکارخود صددر ,
بیرون اومدم ورفتم اشططپزخونه,سططامیارمرموز میخندید,منم مرموزترازخودش 

 :لبخندزدم وگفتم
  بده ببینم خودت چه گلی کاشتی

خودش جلوتر ازمن  از ماکارونیش چنگال زد چنگالوتودهنش بردن همانا ویه 
شمش چکیدن هما شه چ شک ازگو سمت قطره ا نا اینبارنوبت اون بود دویید 

ندمین  نک شطططد چ نده نقش زمین شطططدم آخیییش دلم خ دسططتشططویی,ازخ
بعدبرگشططت یه بشططقاب پر ازماکارونیش برای خودش کشططید وخیلی ریلکس 
یه کرد االن  فت وتخل قه پیش ر که همین دو دی به خوردن وااین شططروم کرد 

کا ما گال از یه چن کاوشطططدم و رونیش برداشططتم چطوری داره اینومیخوره کنج
وخوردم,آتیش گرفتم تموم دهنم ازمزه تندش گز گز میکرداین چطور داشطططت 

  میخورد؟غذاش روکامل خوردوگفت:توباختی
  بااعتراض گفتم:نخیر اگه غذی من شوربود غذای توام حسابی تندبود

وروموازش برگردوندنوک بینیموکشططیدوگفت:اصططوالغذای تندرومیشططه خورد 
غذای شططوررونمیشططه خورد وتوام لب ب غذات نزدی  ومنم غذاموخوردم ولی

  پس من بردم
محلش نکردم که گفت:قهری خانوم کوچولو؟قهرنکن من مهربونم چیزی ازت 

  نمیخوام ولی آشپزیت افتضاحه
  کروکرخندیدعین میرغضب ها جواب دادم:بله به لطف توافتضاح شده
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 چیزی که عوض داره گله نداره خانومی-
دم میدونستم فهمیده نمیخواستم بیشترازاین ضایع بشم ولی دیگه جوابش روندا

یهویه جرقه تو هنم روشططن شططدو بانیش گشططاد گفتم:سططامیارجوووووووووونم 
 توچیزی نخواستی ولی  من یه درخواسته کوچیک دارم

  چشاشوریزکردو گفت:ادم پرروبتو میگن,خیلی خب حاال بگو ببینم
  نمیخوامدوباره روم روازش برگردوندم وگفتم:اصال

  خیلی خب ببخشید حاالبگوخانوم خانوما-
 :دوباره نیشم بازشدوبا وق گفتم

 �میشه بریم شمال
 پرسید:شمال

  اوهوم-
 چطوریک دفعه ای؟-
 همینطوری میشه بریم؟-

  یکم نگام کردوگفت:باشه
شو  ساز وق پریدم ومحکم لپ شمهای ازحدقه دراومده ب*و* سامیارباچ یدم 

خودم نیاوردم وگفتم:میشططه میزرو توجمع کنی؟من میخوام نگام میکردبه روی 
  به بچهاخبربدم

بالبخندازجاش  بایلم که روی عسططلی بود سطططامیار هم  ودوییدم سططمت مو
بلندشدو ظرف هاروازروی میزجمع وتوماشین گذاشت,بابچهاهماهنگ کردم 

روز دیگه به شططمال بریم,ازخوشططحالی درپوسططت خودم نمی 2قراربراین شططد 
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تماکلی خوش میگذشططت,اون شططب خیلی زود به رختخواب رفتم گنجیدم ح
 ��وخوابیدم

 
 روزبعد2⃣

 تواین دوروز هیچ اتفاق خاصی نیوفتاد,صبح باصدای سامیارچشمام روبازکردم
  تانیم ساعت دیگه بچهامیرسن9دلسا,بیدارشوساعت-

ندشطططدم ورفتم  باشطططه(گفتم بل یهی یدمشططون  مال تام  بادسطط مامو چشطط
پاشیدم توصورتم تاپف چشام بخوابه,چمدونم  دستشویی,چندمشت اب سرد

روکه ازشططب قبل اماده کرده بودم رواززیر تخت بیرون کشططیدم,همه چیزاماده 
بام  به ل یه رژکالباسططی  باالی سططرم بسططتم و نه  موهام رو یه ایی بود,رفتم جلو
مالیدم,شططلوارکتان مشططکی به همراه مانتوکوتاه کالباسططیم پوشططیدم ویه شططال 

س سی هم روی  شنهکالبا شگل پا سانتی ام روپام 5رم انداختم کفش های خو
شون  شم انداختم وچمدونم روک شتم وروی دو کردن وکوله پرازخوراکیم روبردا
کشططون ازاتاق بیرون اوردم رفتم توی اشططپزخونه یه لیوان پراب پرتغال خوردم 
ودوتالقمه پروپیمون نون پنیروگردو گرفتم وتوکوله ام گذاشططتم تابعدباسططامیار 

 یمشونبخور
 حاضری؟-

صدایه سامیاربود,واووووو المصب چه جیگری شده بود,یه اسلش مشکی بایه 
شل  شکی ام خیلی  سپرت م شال ا شیده بود,یه  سی پو شرت جذب کالبا تی 
شده بود همونطور که نگاش  شکی نایک,عالی  سته بود باکتونی م دورگردنش ب

 میکردم انگشت اشارمو گوشه لبم گذاشتم وگفتم:
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 �الباستوبامن ست کردی؟ببینم توچر
 یه نگاه به ظاهرم کرد وشونه هاش روباالانداخت

  من بالباس توست نکردم,اتفاقی ست شده-
بعدبا شططیطنتی که ازسططامیاربعید بود اضططافه کرد:تازه مگه بده ادم لباسططش 

 باخانومش ست باشه
یاوردم  به روی خودم ن نداب میشطططد ولی  تودلم همونطور داشطططت کیلوکیلو ق

جوابش رو بدم که چمدون به دسططت ازسططاختمون خارج شططد برای  خواسططتم
اطمینان خاطر یه دور دیگه همه جای خونه رو وارسططی کردم وازسطططاختمون 

 خارج شدم,بچهاهمه جلوی در بودن
قای خیلی صططمیمی * یا,نوشطططادینوشطططاد یکی ازرفی نار,ایل ترنگ,سطططاقو,اوی

اشططون شطططد,مگه اینام قراره ایلیابود(آبتین وآرشططین*واااااااااااااینا از کجا پید
شتم سرموودوباره کلی  ��بیان,پس چرامن خبر ندا سه تامونگل ها ریختن رو

سرد اونم به  شین خیلی  سی کردم,ار سالم واحوالپر هموچلونیدم وبعد بابقیه 
زور دهن بی ریختش روبازکردو جواب سالمم رو داد,می دونستم این سفرقراره 

ام توهم رفته بود,ترنگ زیرگوشططم باوجود ارشططین برام زهربشطططه سططگرمه ه
 گفت:چیزشده؟

ماشینه 3به معنی خیر سرم روتکون دادم,وسایل هاروتوماشینا گذاشتیم قرار بود
 بریم

 منوسامیار باماشین سامی
  ترنگ,اوینار,ساقی,ارشین,باماشین ترنگ



 69 شیچشم ها

 ایلیا,نوشاد,ابتین هم باماشین ایلی
صبی بودم و سابی ع شدیم وراه افتادیم,ح سوار شتم برگردم  همگی  ست دا دو

 خونه,کاش این سفر یجوری کنسل میش
 

 د,سامیار پرسید:چیزی شده دلسا؟
  کوتاجواب دادم:نه

 پس چرااخمات توهمه؟-
  چیزی نگفتم که دوباره گفت:باتوام,چراچیزی نمیگی

عین میرغضططبا برگشططتم سططمتش وجواب دادم:چرابمن نگفتی ارشططین هم قراره 
 باهامون بیاد

 
 کردوجواب داد:بخاطرارشین اینطور اخم کردی کوچولو؟تبسمی 

  جواب منوندادی-
 حاالمگه چیشده؟-
پدر طلب داره,دختره ازخود - بامن نمیبینی؟انگار ارد  تارش رو چیشطططده؟رف

 راضی جواب سالمم روهم بزور داد
  ارشین دخترخوبیه,اخالقش همینطوریه-

 بمش توصورتحرصم گرفت,دستام رومشت کردم,دلم میخواست محکم بکو
سامیار,خیلی حسودیم شدیاگه دخترباشین میفهمین احساسمو,اخه حسادت 

  توخون جنس زن جریان داره(باحرص گفتم:ماشین ونگه دار
 برای چی؟-
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  گفتم نگه دار میخوام باترنگ بیام-
  ماشین ترنگ پره-
 ارشین میتونه بیاد تواین ماشین ومن برم جاش-

زالی دندوناش غرید:بچه بازی روبزار کنار دوندوناش روروی هم فشططاردادو ا
 دلسا,عین بچه ادم بشین سرجات تاعصبی نشدم

صورتم روازش برگردوندم,ازکوله ام هنذفیری  ضم گرفت دیگه چیزی نگفتم  بغ
صندلی تکیه دادم دکمه  سرم رو به پشتی  صل کردم, ام رودراوردم وبه گوشیم و

خیلی ️م پیچید نوالو پلی روزدم وچشططام روهم بسططتم صططدایه ایمان توگوشطط
  صداش رو دوست داشتم

 ((اهنگ روانی))
 +می بینم روت نشده بدجورشدی شرم زده

  کیوفرستادی بگه عشقت بهم زده+
  +بااونی که یه عمربودی پابندش تو گفتی اونومیخوای منم رفتم بااشک شوق

رفیقت میگه فالنی نشططون کرده,تورومیگهاکی تورونشططونت کرده؟بهت گفته +
  هوایه خونه بی تو سرده خردادی من بعد عشقت واسم درده بودم

میگفتم ا یتم نکن ولی توهی کردی ابرو رو خوردی شططرم وحیاروقی کردی +
شبوروز جلوپنجرتون بودم منتظر که پرده بره کنار توبرگردی,پاره کردی منم پاره 
کردم همون عکس تکیتو که خودم چاپش کردم اینجاسططت که این متنومیطلبه 

 گی*خاطراتوکه هیچ عکساتم پاره کردمب
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خونه بی توسرده عشقت واسم درده تااالن منتظر بودم شاید یروزی برگرده اون +
توروعقد خودش رسماکرده,خاطرات توان منو رسما... شاید نقدکنی بری بگی 
بی ادب بوده ولی من دلم یکم صطططافوبی هدف بوده دوهزاریم االن جاخورد 

 روخطت سارانبوداقای ساالربودش وقتایی ک پشت خطت بودم
 

به اینجای اهنگ که رسططید,هنذفیری ازگوشططم کشططیده شططد باتعجب چشططام 
 روبازکردم

  صدات کردم-
 هنذفیریم روازدستش کشیدم وگفتم:بدش بمن,چیه؟

 میگم چیزی برای خوردن داری؟؟-
عذرت  گه م بگو فکرمیکردم االن میخواد ب طل منو با یال  پوووف زهی خ

خیالم من,حقاکه این مردا شططکم پرسططتن ازتوکوله ام یه لقمه میخام,چه خوش 
شروم کرد به خوردن,بدون هیچ حرف  ستم گرفت و دراوردم وگرفتم جلوش ازد
صندلی تکیه دادم وکم کم خوابم برد,بانوازش  شتی  سرم روبه پ دیگه ای دوباره 

 دستی روی گونه ام چشام روبازکردم,سامیاربود
 پاشویکم هوابخور-

زدم وبدون هیچ حرفی ازماشططین خارج شططدم,بچهایه زیرانداز  دسططتش روپس
 پهن کرده وروش نشسته بودن وچای وکلوچه میخوردن رفتم نشستم کنار اوینار

  به به ابجی خوشخواب ما-
نار  مک زداوی چایی داد دسططتم وچشطط یه لیوان  یه کلوچه و ندیدم  یابود,خ ایل

 زیرگوشم گفت:این دختره ارشین کیه دلسا؟
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  وجواب دادم:ازدوستای قدیمی سامیاره پوزخندزدم
شش عجب - ایییییش دختره خیلی افاده ایه چندش,خودش که هیچی ولی دادا

 تیکه ایه
 یه نیشگون ازپهلوش گرفتم وگفتم:بازتویه پسردیدی پاهات سست شد؟

 آییییی نکبت دردم گرفت,مگه من دل ندارم-
 خندیدم وگفتم:قربووووون دلت

شستیم ودوبار شهیکم دیگه ن شی شق تونل بودم,  ه راه افتادیم,به تونل رسیدیم عا
های ماشططین روتاته پایین دادم وسططرم روبیرون بردم وازته دل جیغ زدم ماشططین 
سامیار حرکت میکردبچه هاهم همزمان بامن جیغ  شین  ست بغل ما ترنگ در

 میکشیدن,خیلی حااااال میدادپیشنهادمیکنم یبارامتحان کنین خخخخخ
  کشید,سامیاربوددستی منوبه عقب 

 این چه کاریه؟-
 :دستم روزیربغلم جمع کردموگفتم

 مگه چیه
شین - سرت روازما ستی,این اداهاروازخودت دورکن, سا تودیگه بچه نی بفهم دل

 بیرون بردیوجیغ میکشی,همین که نزدم دوندونات خوردشه خودش کلیه
 اروم زیرلب گفتم:بدعنق,وحشی

  نشنیده میگیرم دلسا-
واااااااااااااااااچه گوشططای تیزی داره این شططونه هام روباالانداختم ودیگه چیزی 

 نگفتم
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انگار میخواست ��طی چندساعت خسته کننده رسیدیم هوای شمال ابری بود
باره ب نی ��بارون  بارو یه روز  تو من  گه  ی م با با بودم, بارون  عاشطططق 

یه درب نه,جلو بارو یده من ب  قه شطططد یدهمین عال مدم,شطططا یااو زرگ بدن
بان  ندبوق زدونگه یارچ تادیم,سطططام یار وایسطط بای سطططام با ویالشططوهرخالم 
درروبازکرد,ماشططین هایکی پشططت دیگری داخل باغ شططدند,همگی ازماشططین 
هاپیاده شططدیم قبالهم اینجااومده بودم خیلی خوشططگل بود یه باغ سططرسططبز 
گل قرار  به جن یا وپشطططت  باغ ویالروبروی در یه ویالوسططط  گل و وپراز

سططبزی های معطر ��عاولی بود باغ پربود ازدرخت های میوه داشططت,منظرش 
بروی  یه اسطططتخربزرگ هم درسطططت رو یاسطططو پیچکو رز و های  گل  و

شت شنگ باغ تعریف �ویالقراردا ضای ق هرکدوم ازبچهایه چیزی میگفتن وازف
میکردن,نگهبان جلو اومد و با خوشرویی باهمه سالم وحال کردوبعدکلیدهای 

سططامیاردرروبازکردوهمگی واردشططدیم,یه ویالشططیک ویالرو به سططامیار داد,
به روحیه شطططادابی  ودوبلکس,تمام لوازم ویال طالیی ونارنجی بود فضطططاش 

شه پذیرایی و شپزخونه بزرگش یه گو شید,ا اتاق خواب تک نفره درطبقه 3میبخ
یا,نوشطططاد,وابتین اختصطططاص داده شطططد,و به ایل که  تاق 3پایین قرارداشطططت  ا

باالقر2خواب قه  گل نفره درطب تامون یکیشطططون روسطططه  که  ارداشطططت 
به ارشططین تعلق  ها تاق بغلی بچ خاب کردن,ا نار(انت نگ,سطططاقی,اوی هایتر

به تاریکی میرفت ��گرفت,واتاق بعدی هم به منوسطططامیار غروب بودوهوا رو
وبارون هم نم نم میبارید خسططته بودیم وبعدازخوردن یه غذای حاضططری همه 
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یا هاشططون رفتن,سطططام تاق  به ا حت  هامون برای اسططترا مدون  تاچ رهم رفت 
روبیاره,وارداتاقمون شططدم,یه اتاق باسططت سططفیدوقرمزاتیشططی,یه تخت بزرگ 
دونفره گوشه اتاق قرار داشت ویه میزتوالت هم کنارش یه کاناپه قرمزهم گوشه 
دیگه اتاق بود,بایه درشططیشططه ای اتاق روبه بالکن بازمیشططد,درروبازکردم بوی 

یدم  خاک نم خورده ب مشطططامم خورد هوای جابلع یک  نک رو مرطوب و خ
صططدای موج دریا به همراه صططدای نم نم بارون ب گوش میرسططید خیلی لذت 

 بخش بود
 

دوباره به اتاق برگشططتم دربالکن روبازگذاشططتم تاصططدای بارون روبشططنوم بهم 
ارامش میداد,مانتوم رودراوردم ویه گوشه پرت کردم یه نیم تاب استین حلقه ای 

ش شی تنم بود, شتم,وکش موهام رو باز کردم,موهام دورم قرمزاتی الم روهم بردا
رهاشططددسططتی البالش کشططیدم وروی تخت ولوشططدم ولحاف روکشططیدم روم 
وچشام روهم بستم,باصدای بازوبسته شدن در فهمیدم سامیاراومده داخل تازه 
سمی  شد که تخت تکون خورد,باالوپایین رفت وج سنگین می شت  شام دا چ

هاسیخ نشستم توجام وسامیاررو باباالتنه برهنه کنارم زیرپتوخزید,عین جن زده 
 :روی تخت دیدم,یکم نگام کردوگفت

 مگه جن دیدی؟؟
 :انگشت اشارموگرفتم جلوصورتشوگفتم

 کی بتوگفته بیای روی تخت من بخابی؟
 :خونسرد جواب داد
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 تخت تونه تخت ما,بعدشم میخوام کنار زنم بخوابم اشکالش کجاست؟
ستش رودورکمرم گرف شو چپ چپی د شید افتادم کنار سمت خودش ک ت ومنو

 :نگاش کردم ودوباره نشستم سرجام وگفتم
گه بخواب من  جادی حاالم بروی نداره زنم زنم  یاالت برت  چی میگی تو؟خ

  خستم
 خانوم خانوما اینجایه تخت بیشتر نداره میبینی که-

 بادستم به کاناپه اشاره کردم وگفتم:میتونی بری روکاناپه بخوا....
هنوزحرفم تموم نشططده بود که بادسططتش روی تخت پرت شططدم دوتادسططتاش 
رودوطرفم حسططارکردو خم شططد روم,صططورتش کامالنزدیک صططورتم بودوهرم 
نفس های داغش روی صططورتم می دوید حالم رو خراب میکرد حس عجیبی 

شنه  ستن وت شتم حس خوا سدا شمای هم ب*و* یدنش بودم زل زده بودیم توچ
مترمیشد وبرای یه لحظه فاصله تموم شد وسامیار بااشتیاق فاصله لبامون کموک

سلبام رومی  شنگ ب*و* ضاروعجیب ق صداش ف شدت گرفته بودو ید,بارون 
کرده بود چی میتونسطططت ازین بهتر باشطططه,بارون منوعشططقم کنارهم,دسططتام 
رودورگردن سططامیارحقله کردم وباعشططق همراهیش کردم,سططرش روباالاوردو 

یخوام اعتراف کنم که دوستت دارم,بامن بمون,دنیارو گفت:دوستت دارم دلسا,م
 ب پاهات میریزم,هستی؟

 
یارپیشططونیم  ند زدم,سطططام ته کردم ولبخ بازو بسطط بت  به معنی مث چشطططام رو 

یدوآباژور روی پاتختی روخاموش کردو دسططتش سططمت نیم تابم ب*و*سططرو
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سپردم وبادنی ستای مرد زندگی ام  شق وعالقه ام خودم روبه د ی ارفت,باتموم ع
 ....دخترونه ام خداحافظی وپا به دنیای زنانگی گذاشتم

 
 

درد عجیبی توی دلم پیچیدچشام روبازکردم روی تخت نشستم کمی ب مغزم 
فشططططاراوردم تططامططوقططعططیططتططم روبططجططااوردم,آه خططدای مططن مططن 

 وسامیار,دیشبماچیکارکردیم,اون حرفا
 +دوستت دارم دلسا,میخوام اعتراف کنم که دوستت دارم,بامن باش

ازیاداوری حرفاش خنده روی لبام جون گرفت خم شطططدم ونیم تابم روازروی 
به دوروبرم نگاه 5:30زمین برداشططتم وپوشططیدم,سطططاعت دقیقه صططبح بود,

جام  به سططختی از قت صططبح؟ ته این و جارف یارنبود,یعنی ک کردم,سطططام
شتر توی دلم پیچیدآخخخخخ خدایااین چه دردیه در رو آروم  شدم,دردبی بلند

ی دربه بیرون سططرک کشططیدم کسططی نبود پاورچین پاورچین ازاتاق بازکردم وازال
خارج شططدم,همینطور داشططتم اروم اروم قدم برمیداشططتم که چشططمم به درنیمه 
بازاتاق آرشططین  خورد جلورفتم ویواشططکی داخل اتاقودیدزدم بادیدن صططحنه 
یامن درسطططت میبینم؟کورم کن,اون عشططق  خدا نه, نه  روبروم خشططکم زد,

ی تخت نشطسطته بودوآرشطین هم روی پاهاش یه دسطتش توی منه؟سطامیار رو
موهای سططامیار بودودسططت دیگه اش هم روی گردنش,قیافه سططامیار روخوب 
نمیدیدم پس افتاده بودم,نه دیگه طاقت نداشتم نه,خیلی سریع به اتاقم برگشتم 

 وبارونی ام روپوشیدم وبی سروصدا ازویال خارج شدم...
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شام میچکید توی گرگ ومیش هوا سرم به دوران افتاده بود شک بی وقفه ازچ و ا
تنهاصططدای زوزه باد به گوش می رسططید ومن گیج ومنگ ازاتفاقات افتاده قدم 
مل  ثل دل من,چطور میتونسططتم تح ته وابری بود م یداشططتم,اسططمون گرف برم
باوری  نا ین  ع کردو در فاده  ت من سطططوا اسططط یار از م طور؟سطططا چ نم؟ ک

باتموم عشططقم ,چطور تونسططتم فریبش روبخ*ی*ا*ن*ت خورم؟چطور؟من 
 خودم روبه اون تقدیم کردم امااون....

 آه خدااااااااااااااااایا
انقدرقدم زدم تابه سططاحل رسططیدم,دریا طوفانی بودوبارون می بارید,موج های 
سططرگشططته واسططیر دریا ماننددختری خشططمگین که موهای بافته اش رارها کرده 

سته سیدند ومن خ ست به جلوی پاهایم می ر وپر التهاب پاهایم را عقب می  ا
 کشیدم,زانوزدم روی ساحل وزار زدم,وبه حال خودم باریدم

 
 

شالم ازروی سرم افتاد,بادموهام روبه بازی گرفت بارش بارون هرلحظه شدت 
می گرفت وموج هایکی پس ازدیگری طوری که انگارمسططابقه گذاشططته اند به 

یا برم د مت در ندشطططدم سطط ند,ازجام بل ید حل میرسطط گه این زندگی سطططا ی
ستم,  خ*ی*ا*ن*ت,من خ*ی*ا*ن*ت,خ*ی*ا*ن*ت,خ*ی*ا*ن*ترونمیخا

شک  شدم,کاش,انقدرا شمهای خودم دیده بودم,کاش کورمی شقم روباچ تنهاع
ریخته بودم که دیگه توان حرکت نداشططتم وتلوتلومیخوردم,بارون اززیرلباس به 
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تموم بدنم نفو  کرده بود,چشططام روبه سططیاهی میرفت وتارمیدیدم روی زمین 
 افتادم ودیگه هیچ چیزی نفهمیدم,هیچ چیز...

 
 
 

بازکردم,سرم گنگ بودوچشام تار,دوباره چشام روبازوبسته  چشام روبه سختی
یک سططرمی  بار له  که ازلو تاد  های کوچیکی اف به قطره  کردم,چشططمم 

 خوردندودستی گرم دستم روفشارداد:باالخره بهوش اومدی عزیزم؟
یه فیلم ازجلو چشطططام ردشطططد,دسططتم  ثل  مه چیز م نداختم ه کار ا مغزم روب

وروم رو ازش برگردوندم وصططداش روباغضططب ازتودسططتاش بیرون کشططیدم
 روشنیدم:توچت شده خانومم؟

لذت میبردم ولی  یار  مه ازدهن سطططام یدن این کل باشططن مدت  یه  هه,خانومم,
 حاالمتنفربودم

  بروبیرون-
 چهره اش رو نمیدیدم حتماکلی تعجب کرده بود,صدام کرد:دلسا؟

 :ایندفه باصدای بلندتری گفتم
  بروبیروووون

ی سططریع ازاتاق خارج شططد بچهاهمه ریختن سططرم دیگه چیزی نگفت وخیل
یال  ونطگطران حطالطم بطودن,یطک سطططاعطت بطعطدمطرخطص شطططدم وبطه و
برگشتیم,سامیارپیداش نبود همون بهترکه نبود دوست نداشتم ببینمش,باکمک 



 79 شیچشم ها

ترنگ به اتاقم رفتم ولباسم روبایه دست لباس راحتی عوض کردم وروی تخت 
ک رم,دستم روگرفت,یه قطره اشدرازکشیدم ترنگ پتوروروم کشیدونشست کنا

یدو گفت:گریه نکن عزیزم,برام ب*و*سططازگوشطططه چشططمم چکید گونه ام رو
 تعریف کن ببینم چه اتفاقی افتاده

 
دسططتش روکشططیدم وترنگ بغلم دراز کشططید دسططتم رو دورکمرش حلقه کردم 
وتوبغلش کلی اشطططک ریختم وهمه چیز رومو به موبراش تعریف کردم,ترنگ 

 :کرده بودو سعی داشت ارومم کنهحسابی تعجب 
 بسه,بسه عزیزم,گریه نکن,طاقت دیدن اشکات رو ندارم

 وبعدباناباوری پرسید؟
 دلساتومطمعنی درست دیدی؟-
  باچشای خودم دیدم ترنگ ببین خواهرت چقدر سادست-
 باورم نمیشه ازسامیار بعیده,اخه چرا؟-
کمتره,هنوز یک شب هم  نمیدونم,نمیدونم,مگه من چیم ازاون دختره افاده ای-

ازاون ماجرانگذشططت که سططامیار اینکاروباهام کرد,نمیبخشططمش,هیچ وقت 
  نمیبخشمش

 هیییییس اروم باش,حاالمیخوای چیکارکنی؟-
  طالق-
  ولی توعاشقشی-
سینم درش میارم نمیتونم - شه رو از سامیار با شق   شخ*ی*ا*ن*تقلبی که عا

کرد بازهم اینکارومیکنه,هنوزم  خ*ی*ا*ن*ترونادیده بگیرم,اگه یک باربمن 
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شب  شت  ستم داره اماحتی نذا حرفاش توگوشمه ترنگ,بهم اعتراف کرد که دو
 به صبح برسه من چطور میتونم عاشق همچین ادمی باشم؟

شناختم - سایی که من می ساتونباید خودت روببازی,قوی باش دل اروم باش دل
  همچین ادمی نبود

  حق باتوعه باید قوی باشم-
 یدب*و*سولپم ر

  درستش همینه,من باهاتم-
شتم چیکاربایدمیکردم,ترنگ  شیدم,واییی خدایااگه ترنگ روندا بروش لبخندپا

 :همیشه وهمجامثل یه خواهردلسوز بامن بوده,ازجاش بلندشد
خیلی خب من میرم,تویکم اسططتراحت کن وبعدش سططرحال مثل دلسططای -

  همیشگی بیاپایین منتظرتم
اربازوبسططته کردم وترنگ ازاتاق خارج شططد,چشططام چشططام روبه معنی باشططه یب

روبسططتم فکروخیال امونم روبریده بود,حسطططابی بهم ریخته بودم,ولی نه من 
دلسام بایدمحکم باشم,باید زندگی کنم,اشک های مزاحم روی گونه ام روپاک 

 کردم پتوروروی سرم کشیدم چشام کم کم سنگین شد وخوابم برد
 
 

فانوس نفتی اینجاکجاسطططت؟من اینجاچیکار  یه  باد و میکنم؟صطططدای زوزه 
 قدیمی بانور کم روی شاخه یه درخت تاب می خورد

 سامیار؟عشقم؟کجایی؟-
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 صدای زوزه باد بیشتر شد
 تو؟ت...تو؟اینجاچیکارمیکنی؟-
  تم دلسا,سامیارمال منهب*و*سمن؟هه من کا-

باتموم قدرتم زدم زیر گوشش وفانوس بیشتر تاب خوردنورش زیادشد چهرش 
  واضح تر دیدمرو
  خفه شوتوبه شوهرمن چشم داری-

تموم تنم میلرزید همه جاتاریک بودو تاریک به کمک نورفانوس چهره اشطنایی 
نه ارشططین  یدم,این این مرد محبوب من بود,گو نارچهره  ارشططین د رودرک

 یدب*و*سرو
  ساده,احمق,ساده,احمق,ساده احمق,این دخترتموم دنیای منه-

اکومیشد,نورفانوس روی دستاشون افتاد,انگشتاشون البالی صداش توی مغزم 
هم قفل شططده بود وارشططین بالبخند پیروزمندانه ای دسططت عشططقم روکشططید 
وباخنده ازمن دور شططدند صططدای خنده هاشططون مغزم روازارمیداد دسططتام 

 رودوطرف سرم گذاشتم واز ته دلم فریاد زدم
  نهههههههههههه-

محکم خوردو ازروی درخت افتاد وهمه بادشطططدت گرفت وفانوس چندتاب 
 ...جاتاریک شد,تاریکی مطلق

باوحشططت ازخواب پریدم,روی تموم بدنم عرق سططردنشططسططته بودورنگ بروم 
 نمونده بود؟

  دلسا؟خوبی؟نترس خواب دیدی,بیااینوبخور-
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ست  ش سامیارجلوم ن ضب پس زدم, ستش نگاه کردم وباغ به لیوان اب توی د
 وگفت:ازمن دلخوری؟

  دادم:نه,فقط میخوام تنها باشم سردجواب
 حالت بهتره؟-
  اوهوم-
 چیزه......میگم...چیزه-
 چی میخوای بگی؟-
 میگم...ععع میگم مشکلی نداری؟-

  وباچشماش به شکمم اشاره کرد،پوزخندزدم:نه
  دستش روجلواورد تادستم رو بگیره که دستم روکشیدم نذاشتم

 میشه دلیل این رفتارات روبگی؟-
 .ام تنهاباشمفقط میخو-
 اگه بخاطر دیشبه-

 پریدم وسط حرفش
  هیچی نگو-
 ولی دلساتوخودت بهم این اجازه رودادی حاالچت شده؟-
مه چیز رو - ید توه با کاررومیکردی ن ید این با یدم,تون ظه نفهم من؟من اون لح

خراب کردی من ازمردها متنفرم وازاون کاراحمقانه دیشططب پشططیمونم سططامیار 
ن هنوز سططرجاشططه,قرار نبود اینطوری بشططه من تواولین پشططیمون وقول وقرارمو

 فرصت درخواست طالق میدم
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 تواصال میفهمی چی میگی؟-
 اره میفهمم,خوبم میفهمم تو یه ادم پستی وازمن سوااستفاده کردی قرار-

به شطططدت سططوخت دسططتم روجای سططیلی  یه طرف صططورتم  آخخخخخ 
  سامیارگذاشتم وزل زدم توچشماش وگفتم:ازت متنفرم

 فکم روگرفت تودستاش
  آیییییی ولم کن-

بی توجه ازالی دندوناش غرید:اگه میخوای صططورت خوشططگلت ناقص نشططه 
بهتره دهنت روببندی,فکرمیکردم بزرگ شططدی دلسططااما...هراتفاقی که دیشطب 
بینمون پیش اومدتنهاتقصططیرمن نبود تواجازه اینکار روبمن دادی بس حاالعین 

سرجات ودهنت  شین  سرت بیرون کن وگرنه بچه ادم ب روببند,فکرطالق رواز
  استخونات روبافشار یه دستم خورد میکنم

 :وبادست دیگه اش بازوم روفشار داد ازدرد نالیدم
 آخخخخ

اشطططک ازگوشطططه چشططمم چکید,فشطططاردسططتش رودور بازوم کمترکردوادامه 
داد:طالقت میدم اما به وقتش وقت پایان قرارداد,میخواسططتم برام خانومی کنی 

 سااما خودت نخواستیدل
  وبایه هل دستش روی تخت پرت شدم

 :انگشت اشاره اش روگرفت سمتم وگفت
 متوجه حرفام شدی؟؟-

سرم روتکون بدم پوزخندی زدو ازتاق  ستم  سیدم وفقط تون ستش ازش میتر را
 :خارج شد هق هقم سرگرفت
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 وحشی وحشی-
 
 

ودم رفتم وخ اشک هام روباپشت دستم پاک کردم ازجام بلندشدم جلوی ایینه
شده بود قبل از هر  شام گود صورتم به زردی میزد وزیرچ روتوش دیدزدم رنگ 
یه رژ  چیزی یه دوش اب گرم گرفتم بیرون که اومدم سططمت میزتوالت رفتم و
به لبام مالیدم وتوچشطططام هم مداد کشططیدم چهره ام کمی  بنفش برداشططتم و

هاکردم,حوله بازترشططد,موهام روخشططک وشططونه کشططیدم وهمونطورباز دورم ر
له گشطططاد وجلوش طرح  مدلش گ که  یه بلوز اسططتین دار  روازتنم دراوردم و
عروسکی بود وخیلی هم بهم میومدبایه ساپورت کلفت مشکی پوشیدم,داشتم 

 بااین کارها مثال خودم روگول میزدم ولی تموم  هنم رو سامیاروارشین بود
 
 
 

پایین  رودید زدم,همه دور هم ازاتاق خارج وازنرده های طبقه باالخم شطططدم و
بودند می گفتندومی خندیدند,یه لحظه به همشون حسودیم شد خوشبحالشون 
شسته بود,معلوم نبود  سامیارساکت یه گوشه ن شون فقط  چقدر خوش بودن,بین
چه مرگشه,هه,خرامان خرامان ازپله هاسمت پایین سرازیرشدم اولین نفری که 

 :روبه بچهاگفتمنودید نوشاد بود ازجاش بلندوسمتم اومدو
  به ببینین خانوم نازک نارنجی تشریف اوردن
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 :لبخندمصنوعی زدم وگفتم
 بازشروم کردی نوشاد؟

 :دستم روگرفت وگفت
  من غلط بکنم

شاد خیلی راحت بودم ازبچگی  شوند من بانو سمت بقیه ک ومنودنبال خودش 
به  یه میرفتیم چشططمم  مت بق که سطط یا بزرگ شطططده بودم,همینطور  بااونوایل

  میارخوردسا
واااااین چراقرمز شطططده؟چراهمچین عین میرغضططباداره نگام میکنه؟نگاهش 
ازروی چهره ام روی دستای من ونوشاد قفل شد,هان حاالفهمیدم منم برااینکه 
شادبدبخت  سبوندم نو شادچ شتر به نو صش رودربیارم  خودم رو بی شترحر بی

ندنخودی ز یه لبخ یاوردم و جب کرده بود ولی بروی خودم ن باهم پیش تع دم,و
  بقیه نشستیم

 بهتری ابجی؟-
  ایلیابود

  اوهوم-
  ساقی:وقتی تنهاتنهامیری لب ساحل همینه دیه نفرین من دامنتوگرفت

 وکروکر زدزیر خنده,چپ چپ نگاش کردم وچیزی نگفتم
 ببینم مااومدیم اینجاهمش خونه باشیم؟-

  اویناربود
 آبتین:شماامرکن کجابریم بقیه با من

 :باعشوه وادا جواب داداوینارهم 
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  شمازیاد بمن لطف دارین
 من:اه اه بسه دیگه حالم روبهم زدین هی دل میدن قلوه میگیرن

بچها زدندزیر خنده,خودمم داشتم میخندیدم که سنگینی نگاهی روحس کردم 
  سمت نگاه برگشتم سامیار سرش روپایین انداخت بهش توجه نکردم

 ایلیا:خب حاالکجابریم؟
  م:بریم ساحلنکبت خانو

  ترنگ:ارشین جان کی تواین هوامیره ساحل که مابریم
  نکبت خانوم:دلسامیره

واییییییی خدا دیگه نمیتونم تحملش کنم سعی کردم خونسردی خودم روحفظ 
کنم خیلی عادی برگشططتم سططمتش وااااا این چرازیرچشططاش کبوده تااون لحظه 

ید من بخوام بمیرم نگاش نکرده بودم,اصططن بمن چهجواب دادم:عزیزم شطططا
 شمام میخوای بمیری؟

  ویالباصدای شلیک خنده بچهارفت روهوا وارشین الل مونی گرفت
سادهن به دهن نزار کم میاری گوش  سام گفت که بادل صدبار آبتین:خواهرمن 

 نمیدی که
 آوینار:حق باداداشته,راستی زیرچشات چیشده؟

  :به درخوردمآرشین یه نگاه پرمعنی به سامیار انداخت وجواب داد
  آوینار:اهان

  نگاهش به سامیار مشکوک بود به روی خودم نیاوردم
  ترنگ:من میگم بهتره باماشین هامون بریم وتوشهر یه گشت بزنیم بچها
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  ایلیا:امر,امرشماست سرکارخانوم
ترنگ هم بانازخندید,همه موافقتشططون رواعالم کردن و به اتاق هامون رفتیم که 

 حاضربشیم
 

م ناسطططب سططراغ چ فت بودوهم م دونم رفتم,سطططاپورتم خوب بود هم کل
 بیرون,داشتم باخودم کلنجارمیرفتم که چی بپوشم

 این نه...اینم نه...اها...نه اینم نه-
 یهوچشمم به بارونی بلندمغزپسته ایم افتاد

شدت دوربازوم حلقه - ستی به  شدباخودم اوردمش د اهان همین خوبه,خوب 
  شد

  باشه بجزسامیاربنظرتون کی میتونست 
  این بشروحشی بودوحشی

  آییییییی,چته باز؟ولم کن-
 توچه غلطی داری میکنی؟-
 چی؟-
  باریکال خوب جلوی همه برادیگرون عشوه میریزی-

 چشاش قرمزورگ گردنش متورم شده بودیاخدا این چشه
 :اب دهنم روقورت دادم وباتته پته گفتم

  م...منظ...منظورتو..نم...نمیفهمم-
شدم یه طرف  شد نقش زمین  شن  سیاه ودوباره رو شام پرید وهمجا برق از چ

 :صورتم ازسیلی محکمش گز گز میکرد عصبی خندید وگفت
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به رومیگیری - یه پسططره غری هاان؟جلوی چشطططای من دسطططت  یدونی  که نم
 وخودتومیچسبونی بهش؟باچه جرعتی ها؟

 :بانفرت زل زدم توچشاش وگفتم
  ت؟هرکاری که بخوام رومیکنمتوچکاره حسنی؟بتومربوط نیس-

قه نمیتونی جلو اون  خاک توسططرت دلسطططادودی جب غلطی کردم, واییییی ع
 زبونتونگه داری

سمتم هجوم اورد وموهام روتودستش گرفت وازپشت سرمحکم کشید.جیییغ 
 :کشیدم

  آخخخخخخخخخ
ست - شوهرت,که هرکاری دلت خوا شوهرتم, ستم؟من  چی گفتی؟من کی ه

 ست حاضربه کشتنت هستم ولی ازین خبرانیسترومیکنی؟ازین خبرانی
 موهام داشت ازجاش کنده

 
  میشد واشکام هم همینطوری روگونه هام میریختن:ولم کن,ولم کن لعنتی

ستش زدتوی  شت د شیدم,باپ شیدومنم بلندترجیغ ک اینبارمحکم ترموهام روک
  دهنم,مزه بدخون روتودهنم حس میکردم داد زد:خفه شو,فقط خفه شو

 :روبه معنی باشع تکون دادم که دوباره گفتسرم 
اینبارروازت میگذرم دلسططا امااگه باره دیگه دوروبراین پسططره یاهراحمق دیگه 
مه ازین غلط  نام ناسطط مت توشطط که اسطط تاوقتی  مت  نده نمیزار مت ز ببین
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کاریاخبرنیسططت,بس مواظب رفتارت باش اینبارخطایی ازت ببینم میدونی که 
 زنده نمیزارمت

 دی؟دادزد:فهمی
 چشام روبستم,بلندترداد زد؟

 نشنیدم,فهمیدی؟-
 آره..آره..آره..فهمیدم حاالموهام روول کن-

ساژ  سرم روما ستم روالبالی موهام فروکردم و بایه حرکت موهام رو ول کرد,د
 :دادم,یه دستمال گرفت جلوم وگفت

  گوشه لبت روپاک کن وزود حاضرشو پایین منتظرتم-
  ازاتاق خارج شد

عوضططی,احمق,فک کردی کی هسططتی,آخخخخ الهی دسططتات بشططکنه,الهی -
  بمیری,زیرماشین بری

 :یهودراتاق بازشد,سامیارسرش روداخل اوردوگفت
  نفرینات روبزار برابعد زودترحاضرشو-

شنید,حاالکه من  شنید؟بدرک بهترکه  ست..واااا همرو  شخ*ی*ا*ن*تودرروب
یارم پیش خودش من روچی فرض کرده یه همچین  روبروش نم حاال که 

رفتارزشتیم باهام میکنه ناسالمتی روانشناسه امایه روانی بیشترنیست یه روانی 
 وحشی خودش بیشترازهمه نیازبه درمان داره

آخخخخ ریشططه موهام حسططابی دردمیکرد,موهام روشططلو ول بسططتم ویه شططال 
صورتم  سرم انداختم وبارونی ام روپوشیدم,جای پنجه اش روی  شکی روی  م

 مونده بود وگوشه لبم پاره شده بودقرمز
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صورتم روبااب سردشستم تاورم چشام بخابه یکم کرم پودرزدم جای دستاش 
پارگیش مشططخص  تا یدم  مال بام  به ل یه رژجیگری  فه  ند کمرنگ ترشطططد وای
نشططه,تودلم همینطور بدوبیراه بارسططامیارمیکردم,جای دسططتاش روی صططورتم 

  بدجورمیسوخت وسرم درحال انفجاربود
 
 

 کاش میتونستم بخوابم
 

گوشططیم روازروی تخت برداشططتم وتوی جیب بارونیم گذاشططتم وازاتاق خارج 
 شدم

 
 

عد 2تواین  ماه ب نامزد کردن و نار  ی تاد,آبتین وآو یادی اف قات ز فا ماه ات
عروسططیشططونه,سططاقی ونوشططادهم تودوران رفاقت سططرمیبرن وبه زودی نامزد 

 م ترنگوبرادر عزیزم ایلیاستمیکنن,وحاالامشب مراسم ازدواج یدونه خواهر
با  با با یا خیلی زود  یا گفتم وایل به ایل ماجرا رو مال برگشططتیم تموم  وقتی ازشطط
شد  ضی  ستینیپدرترنگ(را شت,وباکمک زیاد پدرخوبم اقای را درمیون گذا
واین دوعاشق بهم رسیدن,برای دوستام خیلی خوشحالم,همشون خوشن وبه 

 شخ*ی*ا*ن*تمردی شدم که  عشقاشون رسیدن,وبرای خودم متاسفم عاشق
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شمهای خودم دیدم وتواین شب کا2روباچ صحنه لعنتی  ب*و*سماه هر اون 
 ..رودیدم,باتقدیرنمیشه جنگید البد برای من اینطور بد رقم خورده بود

 
سامیارپیام فرستادم وادرس  شگاه اومدیم,به  ساقی واوینار همراه ترنگ به ارای با

,روی صططندلی نشططسططتم وارایشططگرخیلی ارایشططگاه رودازم که بعدبیاد دنبالم
ستام نگاه  شد,بعدازدیزاین ناخنام به د شغول مانیکور کردن ناخنام  صله م باحو
سته  شده بودن,موهام روفر درشت کردویه مدل ناز بازوب کردم,خیلی خوشگل 
برام درست کرد ویه تاج ظریف بانگینای بنفش یاقوتی روی سرم گذاشت, دور 

شید  شم کلفت ک شام روخط چ شام زدویه رژگونه چ شت چ سایه بنفش پ ویه 
 بنفش ویه رژ جییییییییغ بادمجونی به لبام مالید

به کمک ارایشططگر لباسططم روهم پوشططیدم,لباسططم یه پیراهن دکلته بلند به رنگ 
بنفش یاقوتی بود وروش یه کت کوتاه شططیک می خورد,روی سططینه اش سططنگ 

داده شده بود,ازکمر تاگل درشت بنفش زینت 2کاری شده بود وروی کمرش با
شده  شت,توایینه خودم رودید زدم جیگری  شت دنباله دا به پایین حریر بودوازپ

 بودم برای خودم,یه پا سامیار کش شده بودم
سامون یه  ساقی واوینار ولبا شده بودن,ارایش ومدل مو شگل  بچهام خیلی خو

 مدل بود,ترنگ هم عاولی شده بود
  مزیرگوشش گفتم:بیچاره داداشم,نگرانش

 
 واااچرا؟-
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 اخه چطوری طاقت بیاره تامهمونی تموم بشه-
 

 :نیشگون ریزی از بازوم گرفت وباصدای جیغ جیغوش گفت
 خفه شوووووووو

 
غش غش خندید و یکم دیگه بابچهاسرب سرش گذاشتیم تاباالخره ایلیاوفیلم 

 بردار واردسالن شدن وماخودمون روجمع وجورکردیم
 

وازسالن خارج شد,یکم بعد آبتین ونوشاد اومدن ایلیادست عروسش روگرفت 
دنبال اویناروسططاقی اونام رفتم,دیگه داشططت حوصططلم سططر می رفت نه انگار 
قرارنبوداین شازده تشریف بیاره,خودم باید دست بکارمیشدم,مانتوم روپوشیدم 

 وازارایشگر تشکرکردم وسمت خروجی رفتم
ی فرورفتن همانا,سططرم درسططالن روبازکردم,بازکردن درهمانا وتوبغل شططخصطط

صورتم  ضای  سامیار گره خورد بانگاهش تک تک اع روباالاوردم نگام تونگاه 
رودید زدواخرنگاهش رولبام قفل شد,ب خودم اومدم وازتوبغلش بیرون اومدم 

 وگفتم:چراانقدر دیرکردی؟
  نگاهش روازم گرفت وگفت:آرایشگاه بودم بیا

 میدیدمش دستم وکشید وراه افتاد انگار تازه داشتم
ش خیلی خوشحالت روی پیشونیش ریخته بود,صورتش صاف ل*خ*تموهای 

وتازه اصالح شده بود,یه دست کت وشلوار مشکی که فیت تنش بود بایه بلوز 



 93 شیچشم ها

یاقوتی بنفش که خیلی به چهرش میومد پوشیده بودباکفش های ورنی مجلسی 
 مشکی,لباس هامون روباهم ست خریده بودیم

 
 کوچولو؟تموم نشد خانوم -
 

 :بخودم اومدم وگفتم
 چ...چی؟

 
  خوردی منو دختر-
 

 واییییییییخاک توسرت دلسا تاز
 

شمی براش نازک کردم  شت چ ساعت عین گاو زل زدم بهش پ شدم دو ه متوجه 
 :وگفتم
 اییش

 :وسوارماشین شدم,بغلم پشت رل  نشست وبالودگی گفت
   ودم باشهاینجور که توبمن نگاه میکردی امشب بایدخیلی حواسم بخ

  وسرفه مسخره کرد
 اهم اهم

 
 اه اه تحوه-
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  مثل اینکه یادت رفته تادودیقه پیش داشتی بانگاهت قورتم میدادی-
 
سی نگات نمی کنه حاالیبارم من یه نگاه کوچولو بهت - سال ک سال تا نه اینکه 

  انداختم فکر کردی چه خبره خیاالت برت داشته
 
  نکردهاز زبون که کم نمیاری خدای -
 
 عمرا-
 
 من تسلیم-

 :نوک زبونمو بیرون اوردم وگفتم
 

  چاره دیگه ای نداری,حاالم اتیش کن بریم آتلیه که دیر شد بچها منتظرن
 

 :دنده روجابجا کردو گفت
 چشم خانوم خانوما
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سیدیم بچها همه منتظر مابودن چندتا عکس تکی وچندتام  شید که ر طولی نک
 باسامیار عکس گرفتم

  کم کم داشتم ازدست عکاس کفری می شدمدیگه 
  آقاسامیار ازپشت دلسا خانوم روبغل کنین ولباتون رو روی گردنش بزارین*

ستت رو روی کمرش  شمام د سامیار بزار  سینه اقا ستت رو روی  سا خانوم د دل
 بزار حاال لباتون رو روی هم بزارین

 اوووووووف انگار ماعروسو دامادبودیم
خ یار پرو پرو از ند بمن وهی می سطططام ته خودشططو می چسططبو دا خواسطط

یدتم,چندتا ازین مدل عکسططای مسططخره گرفتیمیولی بین خودمون ب*و*سطط
 باشها خیلی اوجدل شدن(یه عکس دست جمعی هم بابچها گرفتیم

 
 بعداز آتلیه همه بوق بوق کنان دنبال ماشین عروس راهی باغ شدیم

سو داما سیدیم,عرو ستن خیابونا خلوت بودن وخیلی زود ر ش د توجایگاه عقد ن
 وعاقد شروم کرد به خوندن خطبه

 درآغاز هیچ نبودوفقط نام خدا بود,تک وتنها ولی ویگانه بخش*))
وجودی آفرید به نام ادم که تمام هسططتی درمقابلش به سططجده افتادند,آدم تک 
وتنها دربهشططتی سططبز به حرکت درامد وخود را غرق در نعمات بهشططتی دید 

رشتگان درمقابلش سر به سجده می گذارند گاهی بهانه می موجودی که تمام ف
 ..اورد از پس تنهایی

فت  به صططورت زوج خلق کرده وهرج ند موجودی را خداو که  ید  اومی د
 دوشادوش هم قرار گرفته اند
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 اوکسل شد
اوهرروز پرواز پروانه هاشططاپرک ها رادربین گلهای بهشططتی می دید که جفت 
جفت برروی گلهامی نشططینند,قناری های عاشططق رامی دید که کنارهم نغمه 
پرواز درمی  به  نار هم  که درک ید  ند,دوکبوتر رامی د عشطططق سطططر داده ا

 ندر*ق*صایند,پرستوهارامی دید که درپی هم می چرخندومی 
 دیدو درکنار هم وبرای هماوهمه راباهم 

ستادازنیمه خود او,که او  سینه بیرون داد,خدابرایش همدمی فر وآهی از اعماق 
را از تططنططهططایططی هططابططیططرون اورد کططه دلططش رالططرزانططد وبططابططودنططش ارامطش 
شود وخانه  سیر  پیداکرد,اوراهمراهی فرستاد که درکش وقوس زندگی بااو هم م

خدا عشططق را در دل ادم نهاد تابه تاریک و وهم انگیز دلش را روشططن نماید و
  ..معشوق خود عشق ورزی کند

 ((*وبه او آموخت یکی شدن را
 ...ایلیاوترنگ به عقد هم در اومدند ویکی شدن

 
  

یدم وبراشططون اروزی خوشططبختی کردم,سططامیار هم ب*و*سططترنگ وایلیا رو
سفید برای  ست طالی  سرویس  شون دادیم,یه  همینطور کادوهامون روهم به

 ...ویه زنجیرطال هم برای ایلیا ازطرف منوسامیار ترنگ
بعدازسیل تبریک ها وکادوهاصدای موزیک سرتاسر باغ روفراگرفت منوساقی 

سط میدون  سه ریختیم و ستیم قر دادیم غوغا کردیم  ر*ق*صواوینار هر وتاتون
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یدیم چندباری چشمم به سامیارخورد که باغضب نگام ر*ق*صخیلی خوشتل 
ی خودم نیاوردم دوسططت نداشططتم شططبم رو خراب کنم,بعد میکرد ولی به رو

ازینکه حسابی خودمون روتخلیه کردیم وسط باغ روی صندلی دور یه میز گرد 
  نشستیم

 ساقی:دلسا؟
 هوم؟-
 دیدی سامیار چطور نگات میکرد؟-
  وااا نه-

آوینار:سططاقی راسططت میگه منم دیدمش انگار  عصططبی بود,پوسططتت کندسططت 
 دلساخخخخ

  براش نازک کردم وگفتم:غلط کرده پشت چشمی
 

 آوینار:خاک ب گور شوهرته غیرت داره
 
ناسطالمتی عروسطی داداشطمها هرکی میخواد باشطه,حاال یه امشطب باس رگ -

 غیرت شازده گل کنه؟
 

سططاقی:نمیفهمی دگ خره,مرد باید جذبه داشططته باشططه اصططن مردقشططنگیش به 
  غیرت خرکیشه خخخخخ

 
  اه اه حالمو بهم زدی-
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  آوینار:من که با ساقی مواقفم

 
  خب بابا-
 

 ساقی:راستی امشب حواست بخودت باشه ور پریده
 
 چرا اونوقت؟-
 
 اخه خیلی توحلقی شد-
 
 مرض-
 

  آوینار:ازماگفتن بوووود خواهرم ولی ساقی راست میگها جیگرررر شدی
 
  جیگررررربودم عیزم-
 
 عیزمو مرض روتو کم کن چشم سفید-
 

 :وازجام بلند شدم وگفتمغش غش خندیدم 
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  حوصلموسر بردین میرم پیش تری

 
نفری یدونه سیب از ظرف میوه روی میز برداشتن وپرت کردن سمتم جاخالی 
شون بیرون آوردم بعدم دوییدم رفتم  شتم روگوشمو زبونمو برا ستاموگذا دادم ود
یدم  قاش بود دسطططت ترنگ وکشطط بارف یا مشططغول حرف زدن  پیش ترنگ ایل

 یدیمر*ق*صط دوتایی کلی واوردمش وس
 

  
شین ایلیاوترنگ دوباره بوق  شد همه دنبال ما سپری  شی  شب به خوبی وخو

 بوق کنان رفتیم عروس کشون
 ...بعد از خداحافظی باعروسو داماد تنهاشون گذاشتیم وبه خونهامون برگشتیم

 
 خیلی خسته بودم یه راست رفتم تویه اتاقم

بدبختی ازسططرم جدا کردم,موهام دورم رها شططد گیره های ریز موهام روباهزار 
دسططتی البالش کشططیدم توی ایینه خودم ودید زدم موی فر خیلی بهم میومد 

 ��میخواستم یه دوش اب خنک بگیرم خیلی میچسیبد
 زیپ پیراهنم رو بازکردم لباسم از تنم سر

 
  خوردو زیر پاهام افتاد
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سامیار شد وظاهر ستگیره درپایین وباال رفت وباز توی چهارچوب درنمایان  د
  شد

 
 

 :جییییغ کشیدم
 

 بروبییییییرون
 

  اومد داخل ودر روپشت سرش بست
 

خت برداشططتم گرفتم جلوم وسططعی کردم خودم  فه رو ازروی ت سططریع ملح
  روباهاش بپوشونم

 اومدو درست روبروم بافاصله کم وایستاد
 دستش رونوازش گونه روی صورتم کشیدوشصتش رو روی لبم گذاشت

 
دسططتش روپس زدم,بایه حرکت رفتم توبغلش بایه دسططتش کمرم روفشططار دادو 

 :سرش رو توی گردنم فروکردزمزمه وارگفت
 

 توچقدرخوشگلی دختر
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  سعی کردم پس بزنمش خودمم داشتم یجوری میشدم
 
  نکن سامیار برواونور-
 
  دیگه طاقت ندارم لعنتی-
 

   هلم دادو روی تخت پرت شدم
  یدب*و*سلبام روروی صورتم خم شدو 

 
قدرتش رونداشططتم این چه حسططیه که من  نمیتونسططتم ازخودم جداش کنم 

 ه هاش بودب*و*سدارم,چطور نمی تونم پس بزنمش دوستش داشتم ومحتاج 
همه چیز رو تواون لحظه فراموش کردم داغ شده بودم وخودمم بااشتیاق شروم 

 ...سامیارسپردمیدن لباش وبرای بار دوم خودم روبه دست ب*و*سکردم به 
 
 

 صبح باتابش نورخورشید ازپنجره چشام روباز کردم
نه ای  تای مردو خدا چیشطططده؟چرامن گیرکردم نمیتونم تکون بخورم دسطط یا
دورکمرم حلقه شططده بود پام هم الی پاهاش قفل شططده بود,سططرم رو به عقب 
سام کوش وایییی  ست لبا سامیار روکنارم دیدم,چرامن چیزی تنم نی برگردوندم و

 نه منه احمق دوباره چیکارکردم این امکان نداره
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یه مشت به دست سامیار زدم دستاش روازدور شکمم برداشت وچشاش روباز 
 :کرد

 صبح بخیرخانومم,چیشده؟
 

  :ملحفه رو دورم پیچیدم وگفتم
 تو...توتخت من چیکارمیکنی؟-
 

 خندیدوگفت:
 

 تخت تونه تخت ما
 
  ازاتاقم بروبیرون,نمیخوام ببینمت-
 

 روی تخت نشست وگفت:
 

 دوباره چت شده؟
 
 مادیشب چیکارکردیم؟-
 
  توزن منی دلسا زن من-
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  کاری من زن تونیستمخ*ی*ا*ن*تداد زدم:خفه شووووو,تویه ادم 

 تاشد4چشاش
 ؟تواز چی حرف میزنی؟خ*ی*ا*ن*تپرسید:

 
 بلندترجیغ کشیدم:بروبییییییییرون فقط

 
 :خم شد روم وگفت محکم زد توی دهنم که روی تخت پرت شدم

  باردیگه صداتوباالببری دندونات روخورد میکنم
 

بغض توی گلوم جمع شده بودو داشت خفم میکرد بزور مانع از ریزش اشکام 
 :شدم ودستم روروی دهنم گذاشتم وباصدای خفه ای گفتم

 تنهام بزار
شت وپوشید وبدون هیچ حرفی   شلوارش روازروی زمین بردا شد ازجاش بلند

 ...خارج شد از اتاق
 
 

  دینگ دینگ
صدای آالرم گوشیم  شار دادم,که  سرم ف صدای زنگ ایفون بود,بالش رو روی 

 :بلندشد,ازروی پاتختی برداشتم وزیرگوشم گذاشتم
  دلسا؟معلومه کجایی؟درروباز کن-
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  وتماس قطع شد,ایلیابود خیرباشه,این چشه
سنگین بود تلوتلومیخورد سابی  سرم ح شدم  سمت ایفبزور ازجام بلند ون م,

ساختمون روهم بازکردم,چندمین کوتاه  شد,در شاردادم ودرباز رفتم و دکمه روف
 سروکله ایلیاپیدا شد خیلی آشفته وعصبی بنظر می رسید

 سالم،چیشده ایلیا؟چراانقدر پریشونی؟-
 :روی مبل شست ودوتا دستاش رودوطرف سرش گذاشت وگفت

 توچیکار کردی دلسا؟
 :پرسیدممنظورش رونمی فهمیدم 

 توداری ازچی حرف میزنی؟
 فریادکشید:توچه غلطی کردی دلسا؟چراباسامیار ازدواج کردی؟

  خ...ب..خب من سامیار رودوست داشتم اون شوهرمنه-
بمن دروغ نگو,ب برادرت دروغ نگو دلسا,توهمه مارو بخاطر افکار مسخرت -

هت  که ب ندگی میکنی  بامردی ز یک سططقف  چه قرارداری داری زیر بازی
  کرده,من همه چیز رومیدونم خ*ی*ا*ن*ت

 
 :ایییی ترنگ دهن لق هوووف,سرم روپایین انداختم وپرسیدم

 ترنگ گفته؟
  مهم نیست کی گفته مهم اینه توچرا انقدر سرخود تصمیم گرفتی-
  چیزیه که شده-
  چیو چیزیه که شده,پاشولباسهات روجمع کن باید بریم-
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 کجا؟-
  ام نمیزارم بااین مرد زیر یک سقف بمونیگفتم بلندشو دیگه یک لحظه -
 
  این مردشوهرشه-
 

ی یه داده بود,این  به در ورودی تک که  یاربود  روکلش ه*و*سططصطططدای سطططام
 O_oازکجاپیداشد

 ایلیا پوزخند زدو گفت:واقعافکرکردی شوهرشی؟تویه ادم پست بیشترنیستی
   مراقب حرف زدنت باش ایلیا-
  دلساپاشو باید بریم-
 
  نمیاددلساهیجا-
 
  چرامیاد,من میگم واون میاد-
 
  من شوهرشم اون هیجاحق نداره باتوبیاد-
 

 :ایلیا سمت سامیار هجوم بردویه مشت توصورتش زد,فریادکشیدم
  ایلییییییییییییا

شتاش  سامیار روتوی م صورت ایلیا زد,ایلیا یقه  سامیار توی  شت بعدی رو م
 :گرفت ودادکشید
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سم خودت  شا به غیرتت,ا ستی نامرد حا شوهرخواهرمن نی شتی مرد؟تو روگذا
 عوضی

ویه مشططت دیگه نثارصططورتش کرد سططامیار هم همینکارو کردوایلیا روی زمین 
پرت شد وسریع ازجاش بلندشدودوباره سمت سامیار هجوم برد,سامیارسمت 

  در هلش دادوگفت:ازخونه من بروبیرون
  من بدون دلسا هیجانمیرم-
  م واختیار دارشیبارم بهت گفتم من شوهرش-

 :ایلیا یه مشت محکم دیگه توپهلوی سامیار زد و بلند تر داد کشید
کردی,تویه لعنتی دل تنهاخواهرم روشکوندی وبهش  خ*ی*ا*ن*تاماتوبهش 

کردی بااون دختره عوضططی آرشططین,تویه ادم کثیفی چطور دلت  خ*ی*ا*ن*ت
وضی به امانت اومد,هان؟د لعنتی چطور دلت اومد دلسا دخترخاله مرحومته ع

خاله مرحومت رحم نکردی ودلش روشططکوندی باهرقطره اشططکی که ازچشططم 
  خواهرم چکیدتن مادرمم توی گور لرزید ومصوبش تویه نامردهستی

دیگه طاقت نداشططتم انگار ینفر باپتک به مغزم ضططربه میزد دسططتام رو دوطرف 
گطططوش هطططام گطططذاشطططططتطططم وازتطططه دل بطططاتطططمطططوم وجطططودم 
شنوم,تمومش  سه,دیگه نمیخوام چیزی ب سههههههههههههههه,ب شیدم:ب فریادک

  کنید
 سمت اتاقم دوییدم ودر رواز داخل قفل کردم

شد,وبعد  شنیدم وچیزی حالیم نمی ضعیف می سامیار روخیلی  صدای ایلیا و
 ...صدای درهال بود که باضربه محکمی بهم خورد,فهمیدم ایلیارفت
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  ال خودم زار زدمهمونجا پشت درنشستم وبه ح
  دوضربه به دراتاق خوردوصدای سامیار به گوشم رسید:دلسا

  جواب ندادم
  میشه درروبازکنی,میخوام باهات حرف بزنم-
 

 داد زدم:تنهام بزار لعنتی
  دلسا خواهش می کنم بزار برات توضیح بدم-
 
چیومیخوای توضیح بدی کصافط کاری اون شبت رو؟من باچشمهای خودم -

یه ادم 2دیدمتون ماه هرروز اون صططحنه لعنتی جلوچشطططامه ومحونمیشطططه تو
عوضططی هسططتی ازت متنفرم,من عاشططقت شططدم سططامیار من عاشططقت شططدم 

شتی  شق پاک من روندا سوختم 2اماتولیاقت ع ماه خفه خون گرفتم واز درون 
 ودم نزدم امادیگه نمیتونم,نمیتونم تحملت کنم ازت بیزارم

 
  طور که توفکر میکنی نیست بزار برات توضیح بدمدلسا خواهش میکنم این-
 
  اززندگیم برو بیرون فقط همین-
 
 خواهش میکنم زود قضاو-
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 :حرفش رو قطع کردم

  فقط اززندگیم بروبیرون-
صططدام به شططدت میلرزید وهنجرم میسططوخت صططداش رو خیلی ضططعیف 

 شنیدم:حرف اخرته؟
 
  حرف اولو اخرمه-
 

 وبازوبسته شدن درهال نشنیدم دیگه صدایی جز صدای قدم هاش
 

  
تحمل اونجاموندن رو نداشططتم ازجام بلندشطططدم یه لباس سطططاده پوشططیدم 
وچنددسططت لباس توی چمدونم گذاشططتم وازسططاختمون خارج شططدم بیخیال 

  ماشین خودم شدم وخودم رو به نزدیک ترین اژانس رسوندم
 
 کجاتشریف میبرید خانوم؟-
 
  فرودگاه-
 
  چشم سوارشید-
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ید ازاین  با ید میرفتم, با گذاشططتم وسططوارشطططدم, ندوق عقب  مدون روصطط چ
شططهرروادمهاش دور میشططدم,باید همه عزیزانم رواینجا میذاشططتم وبرای مدتی 

 ..میرفتم
  خداحافظ خانواده عزیزم

 
  خداحافظ شهرم

 
  کارمخ*ی*ا*ن*توخداحافظ عشق 

 
  نمیدونم چقدرگذشت که باصدای راننده بخودم اومدم

 
  رسیدیمخانوم -
 

  حساب کردم وازماشین پیاده شدم,ویه بلیط بااولین پرواز به مقصد کیش گرفتم
 

  گوشیم رواز کیفم بیرون اوردم وباشماره موردنظرم تماس گرفتم
  +الو

 
  +سالم
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  +سالم,بفرمایید
 

  +دلسام
 

شم  صله دادم ودوباره زیرگو شم فا شیو ازگو شید گو کمی تامل کردویهو جیغ ک
  گذاشتم

 
  چه خبرته دختر,کرشدم+
 

 +وایییییییییییی دلسا تووویی؛چه عجب باو,خوبی؟؟؟؟
 

 +حالو احوال روبزار برای بعد که حسابی داغونم کجایی؟
 
  چیشده عزیزم؟من کیشم,خونه+
 

 +مهمون نمیخوای؟
 

مت  قد خوام؟ ن یو  باشططط تو مون  ه م میشطططه  گی؟ ی م جدی  یی  ی ی ی ی +وا
 روچشمااااام,حاالکی میای؟
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  گه پرواز دارم+تایک ساعت دی
 

  +عاولیییییه دختر,رسیدی بزنگ بیام دنبالت
 

  +نمیخواد ادرس بده خودم میام
 

  +عه خودت رولوس نکن,گفتم خبرم کن
  +اوکی,فعال

 
  +فعال عزیزم,منتظرتم

 
صدای خانومی که  ساعت بعد با شیوقطع وتوی کیفم پرت کردم,تقریبا یک  گو

شدم  شد ازجام بلند سالن پیج می سمت باررفتم وچمدونم روتحویل توی  وق
دادم,وسططوارهواپیما شططدم وبرای اخرین بارباشططهرم وخونواده ام خداحافظی 
کردم,بغض عجیبی توی گلوم بودوقصططد خفه کردنم روداشططت,قلبم به شططدت 
شالم  شه  سرخوردو روی گونه ام افتاد,باگو شام  شک ازچ درد میکرد یه قطره ا

 ما اوج گرفتپاکش کردم وروی صندلی نشستم وهواپی
                                 

 
                          *  *  *  
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 چمدونم روتحویل گرفتم وبا تیاناز  تماس گرفتم:جووووونز؟رسیدی؟

 
  اوهوم-
 
  مین دیگه اونجام10-
 
  اوکی-
 

گوشططیم روقطع وخاموش کردم وتوی سطططل زباله فرودگاه انداختم وازسططالن 
شدم,گو ستادم,هوای کیش فوق العاده گرم بود واز خارج  شه ای منتظر تیاناز ای

  گرمای زیاد احساس تهوم داشت
 
 دلسا خودتی؟؟-
 
بغلش - عدخودم روتو ب گاش کردم و مت صطططدابرگشطططتم,اول یکم ن سططط

  انداختم:خودمم
 

  تیاناز محکم منوتوبغلش چلوندوبعدازینکه خوب ازم آب لمبو گرفت ولم کرد
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  ماشاا...چقدرتغییرکردی,خوشگل ترشدی-
 
  توام همینطور ناز-
هامون بود ) نگ تودوران بچگی  تای صططمیمی من وتر ناز یکی از دوسطط یا ت

وحاالسططالها میشططد که همدیگه روندیده بودیم,ناز مسططتقل بودوتنها زندگی 
پدرش به همراه خواهر کوچیکترش تینا خارج ازکشططور سطططاکن  میکرد,مادرو

 (بودن
 

  
سیرکلی باهم  سمت خونه اش حرکت کرد,درطول م شدیم وتیاناز شین  سوارما

 گپ زدیم تااینکه باالخره رسیدیم
خونه ویالیی شططیک تیاناز روبروی دریا قرار داشططت یه سططاختمون زیبا بانمای 
شت یه  شکی منظرش ازبیرون عاولی بود,داخل خونه ام که حرف ندا سفیدوم

 کله اردکیویال بزرگ دوبلکس باست سرمه ای و 
 چطوره؟؟-
  خوشگله-

 :لبخندی بروم پاشیدوگفت
  بیاتااتاقت رونشونت بدم عزیزم

سططرم روتکون دادم ودنبال تیاناز راه افتادم,یه اتاق نورگیرودلبازبایه پنجره بزرگ 
روبه دریا روبهم نشون داد ازین بهترنمیشداتاق بزرگ وشیکی بود تموم وسایل 
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په  روتختی نا به رنگ  داخلش از پرده,کا بالشطططت دمپایی راحتی و....همگی 
  عسلی بودن واتاق سرویس بهداشتی جداگونه داشت

 می پسندی؟-
 
  اوهوم عاولیه-
 
  میخوای اتاق های دیگه روهم ببین-
 
  نه همینجاخوبه-
 
اوکی گلم,تنهات میزارم تایکم اسططتراحت کنی بعدش مفصطططل باهم حرف -

 میزنیم
تاق خ ناز ازا یا باشطططه گفتم وت بلندشطططدم  پرده پنجره ارج شطططد,منم ازجام یه 

سامیار  روکنارکشیدم وبه دریا زل زدم,دلم حسابی گرفته بود وتموم  هنم درگیر 
 .بود

من تواین شططهرغریب چیکارمیکنم,یعنی االن سطططامیار کجاسطططت؟اونم ب 
 فکرمنه؟

باز کردم  به حموم رفتم دوش اب سططرد رو کارروازخودم دور کردم و این اف
ستاد ستم وازحموم بیرون وزیرش وای سرجاش اومد دوش روب م,حالم که یکم 

اومدم,یه تی شططرت صططورتی باطرح عروسططکی ویه شططلوار راحتی مشططکی 



 115 شیچشم ها

شتم وهمونطور تورختخواب  شک کردن موهام روندا صله خ شیدم,حالوحو پو
  رفتم وخیلی سریع خوابم برد

                           *  *  *  
شام روبازکردم,وپرده باالتخت انوارطالیی خورشیدم به داخل  اتاق می تابید چ

ساعت روی دیوار که تیک  شمم یه نگاه به  شیدم تانور ا یتم نکنه ازالی چ روک
 ظهربود,یخواب بسه دلسا پاشو(11تاک میکرد انداختم

صططدای وجدان مزاحم بود,توهرکاری دخالت میکرد,توجام نشططسططتم وچشططام 
وچندمشططت اب  wc م کردم رفتمرومالیدم دمپایی راحتی خرگوشططی هام روپا

 ...توی صورتم پاشیدم وازاتاق خارج شدم
تططیططانططاز روی مططبططل لططم داده بططودوتططی وی تططمططاشطططامططیططکططرد بططادیططدنططم 

 گفت:سالم,بیدارشدی؟؟
 
  اوهوم,صبح بخیر-
 
  بیابریم صبحونه بخوریم-
 

صندلی  شپزخونه برد وروی  سمت ا شیدمنوباخودش  ستم روک سمتم د اومد
 نشوندم

  کنمبزارکمکت -
 
 الزم نکرده,شمافقط بشین سرجات-
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شغول  ست وهردوم ش صندلی ن صله چیدوخودش هم روی  میزرو خیلی باحو
 :خوردن شدیم,یکم خامه روی نونم مالیدم وپرسیدم

  تواینجا تنهاحوصلت سرنمیره ناز؟-
 
  ساله که تنها زندگی میکنم5نه من به تنهایی عادت کردم,-
 
 ازمادروپدرت چه خبر؟خوبن؟-
   هوم,خیلی اصرارمیکنن منم برم پیششوناو-
 موندی اینجا تک وتنها که چی؟-
 فرهنگ اونور خیلی بافرهنگ ماایرانیافرق داره  من نمیتونم اونجازندگی کنم-
  هنوزم حرفای قدیمی-
  واقعیتیه-
 خب چی کارامیکنی؟-
  یه جایی رواجاره کردم ویه مهد خصوصی بازکردمومشغولم-
  ب ارزوت رسیدی چه خوب,پس باالخره-
سططاله که خودم روبابچهامشططغول کردم خیلی شططیرینن,راسططتی 3اوهوم,تقریبا-

  توچیکارمیکنی؟یکم ازخودت بگو
  ازکجاش بگم,داستان زندگی من شنیدن نداره-
 منظورت رونمیفهمم-
  بیخیال-
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  سال قبل نیستی5توچت شده دلسا؟تو دلسای
  داغونم ناز-

 :دستم روتودستش گرفت وفشار داد
  راحت باش دلسا بمن بگو-

 آهی.بلند ازاعماق سینه ام کشیدم وگفتم:ازدواج کردم
 :چشاش قد یه نعلبکی گشادشدوپرسید

 چی؟ایستگاموگرفتی؟-
  نه دیوونه-
جدی میگی یعنی؟خیلی نامردی دلسططا چراخبرم نکردی؟چندوقته؟حاالاین -

 مردخوشبخت کی هست؟چراهمراهت نیست؟
  باو یکی یکی بپرس-

 :قیافش توهم رفت وگفت
 خب اول اینکه چرابمن چیزی نگفتی؟-
  اونطور که فکر میکنی نیست-
  خب تعریف کن میشنوم-

گلوم روصططاف کردم وهمه چیز رومو به موبراش تعریف کردم,تیاناز کم مونده 
بودازتعجب شططاخ دربیاره,قیافش خیلی بامزه شططده بود,یهوازجاش بلندشططد 

 رگریهاومدومنوتوبغلش کشیدوزدزی
ستم گریه تیاناز روببینم,ازخودم  خودم دلم به اندازه کافی گرفته بود دیگ نمیتون

 جداش کردم وگفتم:بسه دختر,چه خبرته؟مگه مردم اینطور گریه میکنی
 الهی بمیرم برات دلساخیلی ا یت شدی-
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حرفش رونزن اشططکات روهم پاک کن خودم به اندازه کافی روحیه ام داغون -
  بیشترناراحتم کنی هست,نمیخوای که

  باپشت دست اشکاش روپاک کردوگفت:منوببخش زیاد احساساتی شدم
 بروش لبخندپاشیدم وباناخون روی لیوان شیرضرب گرفتم که صدام زد:دلسا؟

 هوم-
  ب خونوادت هم نمیخوای بگی که اینجایی؟اونانگرانت میشن-
خودم بهشططون نه ناز,میخوام یه مدتی روتنهاودورازهمشططون باشططم به موقعش -

  خبرمیدم,لطفاتوام ب کسی چیزی نگو حتی ترنگ
  یکم نگام کردوگفت:حاالکه تواینطور میخوای چشم

  یدم وگفتم:پاشومیزوجمع کنیمب*و*سخم شدم روی میزولپش رو
 باسرموافقت کرد وهردومیزروجمع وظرف هاروشستیم

 
 
 
 ✘سامیار✘

د خودم رو گرفتم بای باید این سواتفاهم روهرجورشده رفع میکردم,من تصمیم
به دلسطططاتوضططیح میدادم,باید بهش میفهموندم که عاشططقشططم  همه چیز رو

جططایططی تططوزنططدگططیططمططون نططداره,اون بططایططد هططمططه چططیططز  خ*ی*ا*ن*تو
رومیفهمید,حاالدلیل تموم بدخلقی هاش رومیفهمیدم,بامشطططت روی فرمون 

  ماشین کوبیدم وتوی دلم گفتم:من وببخش دلسا,ببخش که ا یت شدی
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ین پیاده ووارد سططاختمون شططدم.اسططانسططورپربودحوصططله منتظرموندن ازماشطط

ته  بازکردم خونه توتاریکی مطلق فرورف باالودرورودی رو ها له  نداشططتم ازپ رو
بططود,یططک آن دلشططططوره بططه دلططم افططتططاد,بططرق هططال رو روشططططن 

 ودلساروصدازدم:دلسا؟دلسا؟کجایی؟
  اماجوابی نشنیدم,وفقط سکوت بودوسکوت

  روگشتم امانبود,دلسای من نبودگوشه به گوشه خونه  
سمت اتاقک  سیدم و سرازیروچندتایکی دوییدم  تابه البی ر سیمه ازپله ها سرا

 نگهبان رفتم:اقای وسوقی؟
 
 جانم اقای دکتر؟مشکلی پیش اومده؟-
 
 عع چیزه...شماهمسرم-
 

ساختمون خارج  شون رو دیدم که از صردیروزای سط حرفم پریدوگفت:من ع و
  تش بودشدن یه چمدون هم دس

 :لبخندی بروم پاشیدو دوباره گفت
  ضبرودنبالش جوون

دنیا دورسططرم چرخیددردشططدیدی توی قفسططه سططینه ام احسططاس کردم,دسططتم 
  روروی قلبم گذاشتم
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 اقای دکتر حالتون خوبه؟زنگ بزنم اورژانس؟-
 

ماشططینم  خارج وسططوار به معنی خیر تکون دادم وازسطططاختمون  سططرم رو
 کردم دنبالش گشتم امانبود,نبودشدم,هرجاکه فکرش رو می 

 
یارت - جایی؟چطورتونسططتی بری؟چطورتونسططتی سطططام دلسطططای من توک

 روتنهابزاری,د لعنتی توکجایی
نیمه های شب بود بارون شدیدی میبارید,خیابون هاخلوت بودن,باتموم قدرتم 
پدال گاز روفشططارمی دادم وبی هدف رانندگی میکردم,باید پیداش میکردم باید 

کردم,برای اولین باریه قطره اشططک ازگوشططه چشططمم چکید,توبامن پیداش می
 چیکارکردی دختر

نورشططدیدی چشططمم رو آزار داد ب روبروم نگاه کردم قدرت هیچ نوم حرکت 
رونداشططتم نور بیشططتر و بیشططتر میشططد وصططدای بوق ممتد ب گوشططم میرسططید 
سیاهی  شام روب  ست,چ شک سکوت خیابون رو شتناکی  صدای وح شتش  وپ

ه دلسططاجلوی چشططمم نقش بسططت وخیلی سططریع همجا تاریک رفت وچهر
 شدومن ب خواب عمیقی فرو رفتم

 
 ✘دلسا✘

به شططدت ازجام پریدم و ب دوروبرم نگاه کردم تموم بدنم ازعرق خیس شططده 
 بود
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  خواب بود,خدایااین چه خواب وحشتناکی بود
بازکردم,نسططیم خنکی  تاق رو ندشطططدم وپنجره ا تاده؟ازجام بل فاقی اف یعنی ات
صورتم رونوازش داد,دلشوره عجیبی توی دلم موج میزد خیلی عجیب بود قلبم 
به  تاده,زل زدم  بدی اف فاق خیلی  نداشطططت,حس میکردم ات بی قرار بودواروم 

  اسمون وزیر لب گفتم:خدایا من سامیارم رو بتوسپردم,مراقبش باش
 

شک هام اج ستم پاهام رو توی بغلم جمع کردم وبه ا ش ازه همونجازیر پنجره ن
 باریدن دادم

 
 
 

  
بازکردم,همونجا زیرپنجره  دردبدی توی کمرم احسطططاس کردم الی چشطططام رو
روی زمین خوابم برده بود کش قوسططی به بدنم دادم وازجام بلندوازاتاق خارج 
شتم  شیرروازتوش بردا سراغ یخچال رفتم وپاکت  سی توی خونه نبود  شدم,ک

  گذاشتم وسرکشیدم,روی مبل نشستم ودستام رودوطرف سرم
ته  ته وبهم ریخ که دیدم,حسطططابی اشططف ناکی بود  فکرم درگیر خواب وحشططت
بودم,دسططتگیره درورودی هال پایین وباالرفت ودربازشططد,سططرم روبلند کردم 

 وچهره خندون تیاناز رودیدم
  سالم خانوم خانوما-
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 سالم,کجابودی؟-
 
 مهد-
 
  آهان,خسته نباشی-
 
 مسی تازه بیدارشدی؟-
 
 اوهوم-
 
 چته؟گرفته ای؟-
 
 نمیدونم, هنم مشغوله-
 
 بازم سامیار؟-
 
  خواب بدی دیدم,نمیدونم چراهمش احساس میکنم اتفاق بدی افتاده-
 
  به دلت بدراه نده,چیزی نیست-
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  اوکی,بیابشین کارت دارم-
شت ویه گوشه پرت کرد,وروبروی کولر روی مبل  سرش بردا شالش روازروی 

 لم داد
  ازگرمااا,درخدمتم,بفرماآخششششش,مردم -
 
 میخوام کمکم کنی-
 
  حتما,هرکاری ازدستم بربیاد دریغ نمیکنم,حاالچه کمکی-
 
جای خوبی - یه  باشططم,کمکم کن  جام مزاحم تو که این مدتی  نمیخوام این 

  پیداواجاره کنم
 

  صاف نشست توی جاشو چپ چپ نگام کرد:فکرشم نکن
 
 ولی-

 حرفمپرید وسط 
که دلت میخواد میتونی ولی بی ولی,این حر- قت  تاهرو یه ک میزنی  هاچ ف 

  اینجابمونی,اینجاخونه خودته ازین حرفانزن دیگه
 
 ناز,ناراحت نشو-
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  دلسالطفاپیشم بمون,تومزاحم نیستی,ازینکه پیشمی خیلی خوشحالم-
 

  لبخندی بروش پاشیدم وگفتم:خیلی بهم لطف داری,جبران میکنم
 
  وش کن باشنیاز به جبران نیست,فقط حرف گ-

 وهروهرو زدزیر خنده
 
  مرض چلغوز,حداقل کمک کن کارپیداکنم-
 
  فکراونجاش نباش,میای مهدپیش خودم-

ازجام بلندشططدم رفتم پیشططش لپش روعین جاروبرقی کردم تودهنم وانداختم 
 بیرون

 اوماااااااااچچچچچ-
 
 اهههههههههههه چندش تونمیخواد ابراز عالقه کنی,تف مالیم کردی-
 

 :غش خندیدم,پشت چشمی هم براش نازک کردم وگفتمغش 
 بی لیاقت

 
 یکم چپ چپ نگام کردو زد زیره خنده,پرسید:توگشنت نیست؟
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 فکر کنم هستم:انگشت اشارموگوشه لبم گذاشتم وجواب دادم

 
 موافقی بریم بیرون غذابخوریم؟-
 
 اوهوم,ولی به یه شرط-
 
 چه شرطی-
 
  مهموووون من-
 

بالودگی باشططم نمیدونم چرا یهو  کمی فکرکردو که قراره مهمون تو گفت:حاال
 بستنی شکالتی خوشمزه کردم ه*و*س

 
 اوکی,چیز دگ میل نداری؟-
 
 واسه امروز نه-
 
 خیلی پررویی-
 
 به دلساجووونم رفتم-
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  نمک نریز بیمزهمن رفتم حاضرشم-
 
 باعشه,برج زهرمار-
 
 خندیدم-
 
  زودبیا-
 
 اوکی-
 

آرایش نداشططتم,یه مانتو کوتاه پاییزه خردلی  سططمت اتاقم رفتم,حالوحوصططله
باشططلواره لی پوشططیدم,موهام همرو باالی سططرم جمع کردم خیلی بهم میومد 
چشططام روکشططیده نشططون می داد,شططال همرنگ مانتوم روروی سططرم انداختم 
شتم  ستی ام روبردا سپرت پام کردم وکیف د شه یه جفت کفش ا وبرعکس همی

دنم اخمی کردو گفت:این چه قیافه ای دختر؟دور وازاتاق خارج شدم,تیاناز بادی
  ازجون مثل میت شدی

 
  پوزخندزدم وگفتم:دلت زیادی خوشه عزیزم
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 زودباش برو یچیز ب اون لبات بمال,قیافت ازاین حالت بی روحی دربیاد-
 
 بیخیال-
 
 دلساانقدر خودت روا یت نکن-
 
  ولش بریم-

ندمصططن گام کرد توچشطططاش نگرانی موج میزد,لبخ بام کردم ن وعی مهمون ل
 ��وگفتم:خوبم,برییییییم,مردم ازگشنگی

 
 آهی کشید و گفت:بریم

 
 یدمب*و*سدستش رو گرفتم چگونه اش رو

 وباهم ازخونه خارج شدیم
 
 
 

                          * * * 
ازفردای اون روز کارم روباتیاناز شططروم کردم,وخیلی زود خودم رو بااوضططام 

ها خودم وموقعیتم وقف دادم  فت..روز مه چیز خیلی خوب پیش می ر وه
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شب هارو توتنهایی  ضی بودم و سرگرم میکردم وازکارم فوق العاده را روبابچها 
 خودم باتنهاعکسی که ازسامیار همراهم داشتم اشک میریختم

 
 ..روزهاخیلی عادی وعذاب اور یکی پس از دیگری سپری شدند

 
  سه ماه بعد

 
به سختی ازپی هم گذشتندوبرای من به اندازه سه سه ماه گذشت,سه ماه روزها 

 سال زجر آور گذشت,تواین مدت هیچ خبری ازسامیار وخونواده ام نداشتم
 تموم این مدت تیاناز مثل یک خواهرواقعی همراهم بود

 مثل همیشه فکرم درگیرسامیار بود
 ودلم بی قرارش بود

 بی قرارنگاه گیراش,لبخندجذابش,اخمای خوشگلش و
شتی توی آهی از شمم چکید م شه چ شک ازگو شیدم,یه قطره ا اعماق جانم ک

 سینه ام زدم
د لعنتی توچته؟چرا انقدر بی قراری؟سططه ماه گذشططت واون نیومد,سططه ماه -

گذشت واون تورونخواست,پس بس کن لعنتی انقدر بی قراری نکن اون یه ادم 
کاره...حتی نخواسطططت بدونه کجایی حتی سططراغت رونگرفت خ*ی*ا*ن*ت

 نبالت نیومدود
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لت  پاک کردم وگوشططیم رواز ازروی میزتوا باگوشطططه آسططتینم  اشططکم رو
شماره  شتم روروی  شتم تاپیداش کردم انگ شماره مورده نظرم گ شتم,دنبال  بردا
شماره تماس  شماره دودل بودم ولی دلتنگ,با شتم,یکم زل زدم به  ثابت نگه دا

 گرفتم
 بوق صداش توی گوشی پیچید4بوق,3بوق,2بوق,1
 
  وال-
 

 حرف نزدم,دوباره صداش رونشنیدم
 
  الو-
 
  سالم-
 

 یکم مکث کردو یهوجیغ کشید:دلسسسسسسسا خودتی؟
 
  اوهوم-
 

  صداش همراه بابغض بود
 
 توکجایی؟کجایی دلسا؟لعنتی کجایی؟-
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  اروم باش ترنگ-
 

 شروم کرد به گریه
 چطور اروم باشم؟دلساچطور تونستی بری؟-
 
  باید میرفتم ترنگ-
 
  توبارفتنت همه چیزوخراب کردی دلسا ولی-
 
  واضح حرف بزن,نمیفهمم-
 
 دلسا؟-
 
 چیشده ترنگ؟-
 
  برگرد,خواهش می کنم برگرد,اینجاهمه چیز بهم ریخته فقط برگرد-
 
  داری نگرانم میکنی-
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  هق هقش سرگرفت
 
  دیوونم کردی ترنگ بگو چی شده؟-
 
  بعداز رفت...نت-
 
 خب؟-
 
  سام...سامیار-
 

شیو قطع  دیگه صداش کردم فقط گریه میکرد,گو ست حرفش رو ادامه بده  نتون
  کردم سراسیمه ازاتاق خارج شدم

 
 تیاناز؟تیاناز؟؟؟؟-
 

 :سرش روازتوی اشپزخونه بیرون اورد وجواب داد
 
 جووونم؟-
 
  باید برم-
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 کجا؟-
 
  باید برگردم تهران-
 
 چیشده؟چرا انقدر آشفته ای؟-
 
افتاده,باید برگردم سططریع یه بلیط بااولین پرواز برام فقط میدونم اتفاق بدی -

  جور کن
 
  اوکی منم باهات میام,اروم باش-
 

  به اتاقم برگشتم تالوازمم روجمع کنم
 

 چنددست لباس توی چمدونم پرت کردم,یک آن چشام سیاهی رفت
 تحوم شدیدی احساس کردم,سریع سمت دستشویی دوییدم وباالاوردم 

... 
 

ماشطططین هوای تهران  یه  خارج و گاه  ناز از فرود ته وابری بود,همراه  گرف
شین تکیه دادم  شه ما شی سرم رو به  گرفتیم,ادرس خونه ایلیا رو به راننده دادم,
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شغول بود هزار جورفکرجور واجور توی  سابی م ستم, هنم ح شام روهم ب وچ
  مغزم رژه میرفتند

 نمیدونم چقدر توفکر بودم که باصدای ناز به خودم اومدم
 
 دلسا؟خوابی؟-
 

 :چشام رو باز کردم وجواب دادم
 
  نه
 
  فکرمیکنم رسیدیم-
 

ساختمون انداختم  شدم وهوای آزاد رو یکجا بلعیدم یه نگاه به  شین پیاده  ازما
 وجلورفتم,زنگ روفشار دادم:بله؟

 
  ترنگ بود

 
  دلسام-
 
  دلساااااا خودتی؟بیاباال-
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ساخ شد,همراه ناز وارد  سمتمون دویید درباتیک ارومی باز شدیم,ترنگ  تمون 
ومن روتوبغلش کشططیدو زدزیرگریه,خودمم اشططکم دراومده بودکمی توبغلش 

  موندم و ازخودم جداش کردم,اشکهام روپاک کردم وگفتم:بسه
 

 :ترنگ انگار که تازه متوجه وجودتیاناز شده بود باحیرت گفت
 

  تی...تیاناز,باورم نمیشه
 

نشططسططتم بچهام بعداز ماچوموس بازی کنارم وتوبغل هم فرورفتن,روی مبل 
  نشستند

 
  ترنگ:خوب شد ک برگشتی خیلی دلم برات تنگ شده بود

 
 گفتم:منم همینطور,ایلیا کجاست؟

 
 شرکت-
 
 بابا,چیستاجون حالشون چطوره؟-
 

  آهی کشید و گفت:خوبن,حتما اگه بفهمن برگشتی کلی خوشحال میشن
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مبل تکیه دادم وپرسیدم:این مدت چیا  دستام روزیربغلم جمع کردم به پشتی-

 گذشت؟
 

 :ترنگ گلوش روصاف کردوگفت
  اتفاقات خیلی بدی افتاد

 
  ناز باعجله پرسید:چه اتفاقاتی

 
ترنگ سرش روپایین انداخت وجواب داد:بعد از رفتن دلسا باباجون ازناراحتی 

  سکته کرد ومدت زیادی رو توبیمارستان  بستری بود
 

 یییی؟فورا پرسیدم:چییی
 
  نگران نشوحالش خوبه خداروشکر-
 

کمی خیالم راحت شططد,ازخودم بدم اومد من باعث شططدم پدرعزیزم مدتی رو 
  دربستربیماری سپری کنه

 
 همجارو دنبالت گشتیم-
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وباتأسف اضافه کرد:حتی پزشکی های قانونی تااینکه ازطریق بلیطی ک گرفته 
شتی,چندباری  ستاجون اومدن کیشبودی فهمیدیم ب کیش پرواز دا  ایلیاوچی

  ولی هربار بادست خالی برگشتن
 پوزخندزدم وگفتم:سامیار...اون کجاست؟

 
شتی ورفتی وهرجاکه - سامیار اومداینجاوگفت که توگذا یک روز بعد ازرفتنت 

 ...فکرش روبکنی دنبالت گشت تااینکه
 

 یه قطره اشک ازگوشه چشمش چکید:تااینکه چی ترنگ؟
 
گوشی ایلیا زنگ خورد متاسفانه بهش خبر دادن که الشه  نصفه های شب بود-

یاسططریع خودمون روب  یدا کردن,منوایل جاده کرج پ یار روتو ماشططین سطططام
سابی  شده وح شین ته دره پرتاب  شتناکی بود ما صادف وح سوندیم ت اونجار
سططوخته بود بعدازکلی گشططتن توسططط ماموران نیروی انتظامی جسططم زخمی 

پیداکردن,سرش براثرضربه شدیدی باتکه سنگ بزرگی سامیار روالبالی بوته ها
 اسیب دیده وسه ماهه که توکماست

 
ماتم برده بود قدرت تکلمم رو ازدسطططت داده بودم وهمونطور به ترنگ زل زده 
بودم ناز چند بار پشططت هم تکونم داد ازچهره هاشططون مشططخص بودن دارن 
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ت چشام کم کم صدام میزنن اماچیزی نمیشنیدم گوشهام قدرت شنیدن نداش
  تارو بسته شدن

 
 باسردی مایعی روی صورتم چشام روباز کردم

 تیاناز:خوبی دلسا؟؟
 

 :صدای ترنگ توی گوشم تکرارمیشد,فریاد زدم
  این حقیقت نداره,نه حقیقت نداره

 
  بادستام به صورتم چنگ زدم وبامشت ب سرم کوبیدم:نه نه این حقیقت نداره

 
  مم کنن اماموفق نمیشدنفریاد زدم ولم کنین لعنتیاترنگ وتیاناز سعی داشتن ارو

 
  ترنگ:اروم باش عزیزم اروم

 
  تیاناز:خواهش میکنم دلسا اروم باش

 
 بادست هردوشون روپس زدم

 
  برین اونور-
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 :ازجام بلندشدم وروبه ترنگ گفتم
 

  منوببرپیشش
 
  باشه,اروم باش االن حاضرمیشم-
 

 ...کردیم وخیلی سریع رسیدیمطولی نکشیدسمت بیمارستان حرکت 
 
 

 ازماشین پیاده وسمت بیمارستان دوییدم
 
  دلساصبرکن-
 

صطططدای بچهارو میشططنیدم امااعتنایی نکردم,سططمت یکی ازپرسططتارهارفتم 
 :وپرسیدم

 
 اتاق اقای پارسا,سامیار پارسا  کدومه؟-
 
 شما چه نسبطی باایشون دارید؟-

 دادم زدمهمسرشم,اتاقش کدومه؟؟
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  ترخانوم اینجابیمارستانه,ایشون ممنوم مالقات هستنآروم -
 

 انگشت اشارمو جلوصورتش گرفتم زل زدم توچشاشپرسیدم کدومه؟؟
 

 تیانازو ترنگ هم ب ما رسیدن
 

  ترنگ گفت:بامن بیادلسا
 
  خانوم محترم اقای پارساممنوم مالقات هستن یبارم ب این خانوم گفتم-
 
  میدونم,چندلحظه ازپشت شیشه فقط-
 

پرستارباسر موافقت کرد وترنگ دستم روگرفت ومنو دنبال خودش کشید,اشک 
سم  شه اتاقی دیدم,جلورفتم,ج شی شت  شام میچکید,خودم روپ بی وقفه ازچ
پایین ریخت,مرد  نیمه جان سطططامیار روبی هوش روی تخت دیدم,دلم هری 
محبوب من روی تخت خدایاکورم کن,این سطامیار منه؟ظاهر همیشطه آراسطته 

اال بهم ریخته بود یه دست لباس ساده سفید تنش بود موهاوریش هاش اش ح
حسابی بلندو پرپشت شده بودن ولبهاش رنگ کبودی داشت,کلی دم ودستگاه 
بهش وصططل بود,قلبم بادیدن این صططحنه اتیش گرفت,دسططتم روروی شططیشططه 

 :کشیدم وازته دل نالیدم
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  سامییییار
 

تاریک تاریک بود.دسططتی  چشططام سططیاه شططدند چندبارپلک زدم,ولی همجا
 ازپشت حصارم شد ودیگه چیزی نفهمیدم

 
 
 

  
                        * * *  

چشام روبازکردم,قطرات ریز سرم خیلی اروم یکی پس از دیگری از لوله باریک 
 ,سرمیخوردند

 :به دوروبرم نگاه کردم,ترنگ کنارم بود,لبخندی بروم پاشیدوگفت
 بہترے؟

 
 تازہ موقعیت-
 
  رو بجا اوردم وسریع گفتمسام...سامیارم 
 

  باناراحتی سرش روتکون دادوچیزی نگفت
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سوزن سرم رو ازدستم کشیدم,سوزشی زیر پوستم احساس کردم وخون از توی 
   رگم بیرون  جوشید

 
  دلسا چیکار کردی؟-

ستار به همراه دکتر  شم که پر ستم بلند ستم خوا ش اعتنایی نکردم روی تخت ن
شططدند,پرسططتار بااخم تصططنعی گفت:کی بهت اجازه داد از تخت وارد اتاق 

 بلندشی؟؟
 

  بی حال گفتم:میخوام برم
 

  دکترگفت:لج نکن خانوم خوشگله,باهات کار دارم
 

 پرستار جلواومد مچ دستم رو توی دستش گرفت ویه چسب کوچولو بهش زد
 

 :دکتر پرسید
  خانوم...عع

 
   رادمنش هستم,دلسا رادمنش-
 
 وم رادمنش این اواخر احساس,سرگیجه,تحوم ودل درد نداشتین؟بله خان-
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 جواب دادم:سرگیجه وتحوم زیاد داشتم ولی دل درد خیلی کم,چطور؟؟
 

پایین  فت وعینکش رو روی چشطططمش  گه ای روجلوی صطططورتش گر بر
 :وباالکردوچند مین کوتاه روبمن کردو لبخندملیحی زدو گفت

شات  تبریک میگم خانوم رادمنش,همونطور که ست بود ازمای حدس میزدم در
  نشون میدن که شما باردارهستین

 
 گیج ومنگ پرسیدم:چو؟؟

 امکان نداره,باورم نمیشد همونطور زل زده بودم به دهن دکتر
 خانوم دکتر چندوقتشه؟-
 

  صدای ترنگ بود
 
 سه ماهشه-
 

 وروبمن گفت:چطور متوجه نشدی مامان خوشگل؟
 

باورم نمیشططه دلسططا,دارم زندایی  میشططم,تبریک ترنگ پریدوبغلم کرد:وااااییی 
 میگم
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شدم,خیلی اروم ازاتاق  ستم جوابش رو بدم ازجام بلند شک بودم,نتون هنوزم تو
شه  شی شت  سامیار رفتم وپ سمت اتاق  شنیدم, شون رونمی صدا شدم  خارج 

 ایستادم,زل زدم به بدن نیمه جون مردم
 

دونسططتم ازین بابت  من حامله بودم وبچه سططامیار روتوی شططکمم داشططتم نمی
  باید خوشحال باشم یاناراحت

سرخوردوپایین  شک از روی گونه ام  شیدم چند قطره ا شکمم ک ستم رو روی  د
 افتاد

 
  خ*ی*ا*ن*ت,خ*ی*ا*ن*ت

  ش افتادم وازهمه متنفرشدمخ*ی*ا*ن*تیک آن یاد 
 ازخودم,ازسامیار,آرشین

 وحتی این بچه
 

شتم,باید ازاونجا  شکم طاقت اونجاموندن روندا ست ا شت د شدم باپ دور می
 روپاک کردم سمت خروجی راه افتادم وازبیمارستان خارج شدم

 
 

                    * * * 
روی سنگ فرش های خیابون قدم برمیداشتم هواحسابی سردبود وسوزعجیبی 

 داشت
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خودم رو درمحیط اشططنایی دیدم,دسططتام روزیربغلم جمع کردم وزل زدم ب 
در غرق افکارم بودم که حتی متوجه مسططیرم نشطططدم سطططاختمون روبروم,اونق

وحاالاینجام,جلو رفتم وواردالبی شططدم,کسططی توالبی نبود حتی نگهبان دکمه 
ستاد,خارج  سور ازحرکت ای سان شدم کمی بعد ا سوار  شاردادم و سور روف سان ا
شدم وسمت واحدمون رفتم,دستم روتوی کیفم کردم,خداخدا میکردم که کلید 

عداز باشطططه ب لب همراهم  یداکردم وزیر یدروپ تاه گشططتن کل ندمین کو چ
  گفتم:قربونت برم خدااااا

کلیدرو توی قفل درچرخوندم ودر بازشططد,واردخونه شططدم درروبسططتم,دمی از 
اعماق جانم بیرون دادم وچشام روبستم,تک تک خاطرات خوب وبدمون مثل 
سراریزوگونه هام  شام  شک ازچ شدند,قطرات ا شمم ردمی  یه فیلم  ازجلوی چ
روخیس کردند,کیفم رو روی مبل پرت کردم سمت اتاق سامیار رفتم دستم رو 
شتم  ستم روبردا شتم د ستم قدرتش رو ندا شتم امانتون ستگیره در گذا روی د
سرم روهم  ستم زانوهام روتوی بغلم گرفتم و ش شت درروی زمین ن وهمونجا پ

ردم ک روی زانوم گذاشتم وازته دل اشک ریختم,کمی که اروم شدم سرم روبلند
سردو بی روح  سابی  شام یدور کامل همه جای خونه رو دید زدم خونه ح وباچ
باره سططرم رو روی زانوهام گذاشططتم که صطططدای زنگ در  بود دلم گرفت دو
بلندشططدکی میتونسططت باشططه؟بلندشططدم ودر روبازکردم بادیدن صططحنه روبروم 
خشططططکططم زد,ایططلططیططا وارشططططیططن بططودن,ایططلططیططا مططن روتططوبططغططلططش 

ولو,چقدردلم برات تنگ شده بود,خیلی خوشحالم که کشیدوگفت:خواهرکوچ
  برگشتی
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شونیم رو  سپی سریع پاکش کردو یه ب*و* شمش چکید  شک ازچ ید یه قطره ا

پایین انداخت  لبخند نخودی زدی,بانفرت ب ارشططین زل زدم که سططرش رو
  وبیرون در وایستاده بود,ایلیا که متوجه شده بود یه نگاه بهش کردو گفت:بیاتو

 
 :گفتمسریع 

 این زن اینجاچیکارمیکنه؟
  ایلیا:اروم باش خواهرم

 
 چطور اروم باشم تواین زنیکه کثیف رواوردی توخونه من میگی اروم باشم؟-
 

  ایلیا:باید یه حقایقی روبهت بگه دلسا
 :وسرش روپایین انداخت وباشرمندگی اضافه کرد

 ماهممون درمورد سامیار زودقضاوت کردیم
 
 میزنی؟داری ازچی حرف -
 
  اجازه بده ارشین همه چیز روبهت بگه-
 

  باغضب یه نگاه بهش انداختم وگفتم:باشه
 



wWw.Roman4u.iR  146 

 

  ایلیا:بیاتو دیگه
 

 :ارشین واردشد ودرروبست ویه گوشه روی مبل نشست,ایلیاروبه ارشین گفت
 
 همه چیز رو موبه مو براش توضیح میدی فهمیدی؟-
 

 :ارشین فقط سرتکون داد وایلیا دوباره گفت
 
  ن تنهاتون میزارم,میرم بالکن صحبتاتون که تموم شد میامم
 

 :گفتم
  اگه میشه بمون

 
  ارشین:دلساخواهش میکنم بزارتنها باهات صحبت کنم

 
 ...سرم روبه معنی مثبت تکون دادم وایلیا رفت
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 پوزخند زدم وگفتم:باچه رویی اومدی اینجا؟؟چی میخوای بگی؟
 

 :بازی میکرد صداش روضعیف شنیدمسرش پایین بودو باانگشتاش 
 

  منوببخش دلسا
 :صداموکمی باالبردم

 توزندگیمونابود کردی
 
  دلسا-
 
  اسمموبه زبونت نیار-
 
  باشه,فقط گوش کن لطفا-
 
  تحملت اینجابرام خیلی سخته,سریع ترحرفت روبزن-

  
 :سرش روباالاورد وزل زد توچشام

 
 نکرده خ*ی*ا*ن*تسامیار بهت 

 
 :خندزدم وگفتمدوباره پوز
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 باچشم
 

  ای خودم دیدمتون
 

 :صداش میلرزیدوچشماش پراشک شده بود باصدای لروزنش گفت
 م...مم..من سا..سامیار رو دوست داشتم

 
شید  سرخوردندوروی گونه هاش ریختن بینیش روباالک شماش  شکهاش ازچ ا

  :وادامه داد
باهم بزرگ شطططدن ودوسطططت های صططمیمی بودن  ابتین وسطططامیار ازبچگی 
وهستن,ازهمون بار اولی که سامیار رودیدم یه حس عجیبی نسبط بهش داشتم 
شقی نبود,دلم  شقوعا سامیار اهل ع شدم اما تااینکه رفته رفته بهش عالقه مند 
سعی کردم خودم رو  شم,بارها شه وبراش مهم با شته با ستم دا ست دو میخوا
 بهش نزدیک کنم اماموفق نشططدم,سططالهاگذشططت ومن سططالهاباعشططق سططامیار
سا,من یک ازدواج  سخته دل شق یک طرفه خیلی  شدم,ع ستر  سوختم وخاک
ناموفق داشططتم,به اصططرار زیاد خونواده ام باپسططر داییم پوالد  ازدواج کردم اون 
دوسططتم داشططت وخیلی بهم محبت میکرد ولی من توخیاالتم باعشططق سططامیار 

ه خسته کزندگی میکردم یک سال تموم زندگیو برای خودم وپوالد زهرکردم تااین
شدو خواست که جدابشیم من واقعا از این بابت خوشحال بودم,دوست داشتم 

ماه 6شططانسططم رو برای بار دوم باسططامیار امتحان کنم,امابازهم موفق نشططدم,
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سامیار ازدواج  شدم  شت که ازطریق ابتین خبردار  شدن من وپوالد گذ ازجدا
الها سططعی کردم کرده,برای باراولی که دیدمت خیلی به حالت غبطه خوردم,سطط

 سامیار روبدست بیارم  اماموفق نشدم ولی سامیار میگفت که عاشقت شده
 

  گریه اش زیاد شد,باورم نمیشد ارشین تااین حدعاشق سامیاره بوده باشه
 :باپشت دست اشکاش روپاک کرد

ازاون به بعد تصططمیم گرفتم جداتون کنم وسططامیار روبرای خودم کنم,تااینکه 
به شططمال رفتیم,نمیتونسططتم تحمل کنم  برنامه شططمال چیده شطططدو همگی 

تووسططامیار باهم باشططین,نمیتونسططتم باهم ببینمتون,نیمه های شططب بود اومدم 
شتم هرجور  سعی دا شین  ستم هردوتون بیدارمی ودوتقه به دراتاقتون زدم,میدون
سامیار در رو باز  سخره همچیزوخراب کنم چندمین کوتاه  شه م شده بایه نق که 

 :کردو پرسید
 

 تواینجا چیکارمیکنی؟اتفاقی افتاده؟
 

 :زدم زیر گریه وگفتم
 

سی حرف   سام خواهش میکنم بیااتاقم,خواب بدی دیدم نیاز دارم باک سامی..
  بزنم,حالم اصال خوب نیست

 
 :وبادستم اروم مچ دستش روگرفتم سامیار گفت
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  بزار ابتین روصداکنم اگه حالت خوب نیس ببریمت دکتر
 

 :کردم وگفتمولی من اصرار 
  نه.خواهش میکنم

 
 :سامیار کالفه دستی توی موهاش کشیدو گفت

  بریم
 

واروم دراتاق روبسططت,خدا خدا میکردم تو بیدارشططده باشططی ودنبالمون بیای 
لبخندشططیطانی روی لبهام جون گرفته بود وارد اتاق شططدیم دراتاق رونیمه باز 

 :گذاشتم وسامیار روی تخت نشست وگفت
  میشنوم

 
 :کنارش نشستم یه لبخندملیح زدم وگفتم

 مرسی که اومدی
 :ودستم رو روی پاهاش گذاشتم,دستم روپس زدو گفت

 
  ارشین دلسا تنهاست,حرفت روبزن,باید برم
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ستم رو توی موهاش ودست - شستم روی پاهاش ویه د شدم رفتم ن ازجام بلند
 :دیگم رو روی گردنش گذاشتم وگفتم

 دوستت دارم سام
 

  :بهت زده نگام میکرد,صورتم رونزدیک ترکردم ودوباره گفتمسامیار 
 

  دوستت دارم
ستم ب سخوا شد چند بار ب*و* شام پرید,همجا تاریک  مش که یهو برق ازچ

چشام رو بازوبسته کردم تا همجااول تاروروشن شد,خودم رونقش زمین دیدم 
شتش گرف سمتم موهام رو توی م سامیار اومد  شم که  ستم ازجام بلند  تخوا

 :ومحکم کشیدوگفت
 

  داشتی چه غلطی میکردی ارشین؟تف به روت
 

وموهام رومحکم ترکشططید نمیتونسططتم جیغ بکشططم اشططکم دراومده بودو فقط 
 :نالیدم

 
 آخخخخ توروخدا ولم کن

 
موهام رو ول کرد وهلم داد دوباره روی زمین پرت شدم,انگشت اشاره ش رو -

 :جلوی صورتم گرفت وگفت
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ه ای ازمنو زنم وزندگیم دورباش وگرنه بار دیگه بادستای خودم تو یه زن ه*ر*ز*

  میکشمت
 

 اروم گفتم:پس من چی لعنتی؟
 :لگدمحکمی ب پهلوم زدو گفت

  من عاشق دلسام,وباتموم وجودم میپرستمش,گورت رو از زندگیمون گم کن
وسیلی محکم دیگه ای توی صورتم زدو از  اتاق خارج شد,وسامیار بی تقصیر 

  دلسابود 
 

ساکت شد سرش رو پایین انداخت وگریه میکرد,باورم نمیشد,یه ادم تا چه حد 
میتونست پست باشه؟من چطور تونستم باسامیار اینکار روکنم چطور تونستم 

ندادم,من  خ*ی*ا*ن*تبهش تهمت  بزنم,حتی بهش فرصطططت توضططیح هم 
  باسامیارم چی کردم خدیااااااا

 :ارشین روشنیدماشکام روی گونهام ریخت وصدای 
 من و ببخش دلسا

 :فریاد کشیدم
نابود کردی,چطور تونسططتی  ندگی منو  فه شططو,توز فه شططو عوضططی خ خ
بامااینکاروبکنی,چطور تونسططتی انقدر خودخواه باشططی؟چطور تونسططتی تااین 

 حد پست باشی؟توباخودهواهی خودت زندگی,من,سامیار
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 :وبااشاره به شکمم اضافه کردم 
  ردیواین بچه رونابود ک

 :با بهت پرسید
 بچه؟

 :دوباره فریاد کشیدم
 
 

توسامیار من روازم گرفتی,توزندگی منو سامیار رو با ندونم کاریت تباه کردی,یه 
نگاه به حال وروز من بنداز,حاالبرو یه نگاه به حالو روز سططامیار بنداز که سططه 

نقدر ا ماهه روتخت بیمارستان داره بامرگ دستو پنجه نرم میکنه,چطور تونستی
  پستی باشی

 
 :گریم تبدیل به هق هق شد,ایلیا اومدوگفت

 
 همه چیزو بهش گفتی؟

  
 ,ارشین سرش روبه معنی مثبت تکون داد

 
  داد زدم :ازخونم گمشو بیرون

 
 :سمتش هجوم بردم که ایلیا توبغلش گرفتتم وموهام روبا دستش نوازش کرد
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  هیییس اروم باش عزیزم
 
  میکنم ایلیابندازش بیرون,خواهش -
 
 باشه,باشه,تواروم باش ال-
 

  ان میره
 

  ورو به ارشین گفت:گمشو حاال
 

 :ارشین بی سروصدا کیفش رو برداشت وخیلی اروم گفت
  متاسفم دلسا,ببخشم

 
سططرم روتوی سططینه ایلیافروکردم چیزی نگفتم وفقط اشططک ریختم,ازصططدای 

 بازوبسته شدن در فهمیدم که رفت
 

ت اتاق خواب برد من رو روی تخت گذاشططت ویه لیوان ایلیا بغلم کردو سططم
 :شربت بازور بهم خوروند وپتو رو تاسینه روم کشیدوگفت

 
  یکم استراحت کن
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 :گفتم

 
  سامیار

 
  نگران نباش,ابتین اونجاست,استراحت کن بعد میریم پیشش-
 

 پرسیدم:چطور فهمیدین اینجام؟
 
شین رفتم - سراغ ار سریع  شتی  ستان که توقتی فهمیدم برگ رنگ واومدم بیمار

  گفت گذاشتی ورفتی احتمال میدادم بیای اینجا واومدیم
 
  دیدی چقدر بدبختم ایلیا-
 
   این چه حرفیه خواهر-
 
  ارشین زندگیمو نابود کرد-
 
  همه چیز درست میشه بهت قول میدم-
 
  من..من بدون سامیار میمیرم-



wWw.Roman4u.iR  156 

 

 
  سامیار حالش خوب میشه دلسا-
 

 :وگفتم چشام روبستم
  امیدوارم

 
ایلیا دسططتم روگرفت وزیرگوشططم زمزمه کرد:اروم بخاب,من پیشططتم,بهت قول 

 میدم همه چیز درست بشه
 

ظه احسطططاس  یه لح که برای  قاطع حرف میزد  قدر  یا ان ما ایل یدونم چرا ا نم
دلگرمی کردم ودسططتم رونوازش گونه روی شططکمم کشططیدم لبخند روی لبهام 

 ی سامیار خوابم بردجون گرفت وبا ارزوی بهبود
 
 

 یک هفته بعد
 

سامیار هیچ تغییری نکرده بود,پرده  ضام  تواین یک هفته هیچ اتفاقی نیوفتاد,او
اتاقش روکنار کشططیدم نور خورشططید داخل اتاق تابیدکنارتختش روی صططندلی 

ستم گرفتم یه  ستش روتوی د ستم,د ش سن سرم رو ب*و* ستش زدم و شت د ه پ
 :لب نالیدمروش گذاشتم واشک ریختم وزیر 
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  سامیارم,عشقم,بیدارشو

  ببین منم دلسا,بخاطر بچمون چشماتو بازکن,خواهش میکنم چشماتوباز کن
 

ستاش رو شدت گرفت وچند بار دیگه د سگریه ام  شکم ب*و* یدم,یکم بعد ا
قدر  ندن,اون به خو پاک کردم قرانی روازتوی کیفم دراوردم وشططروم کردم  رو

     ...که متوجه نشدم چشام کی بسته وخابم برددعاکردم وباخدا رازونیاز کردم 
 

باس  ند ل نده بود بانوازش نسططیم درهوا پراک هام  ید,مو نسططیم مالیمی می وز
بلنددنباله دارسططفیدی تنم بود وروبرم یه دشططت بزرگ پر ازگل های زردو قرمز  
سفید  شت  جاری بودوچند قوی  شان بغل د شمه ای زالل وخرو شت,چ قراردا

ودند.دسططتم رو روی گلها کشططیدم وهوای ازاد رو یک خوشططگل مشططغول شططناب
  جابلعیدم وچشام رو بستم

سطططالطه رو ازپشطططت سطططرم 5،6صطططدای ریطزدخطتطربطچطه ای,تطقطریطبطا
 شنیدم:مامااااااان,مامانی جوونم

چشام رو باز کردم وبه عقب برگشتم,دختر بچه ای ب همراه سامیار بود,دخترک 
شت وموهای بلندخرم سفیدی تن دا  اییش دورش ریخته بود بایهپیراهن کوتاه 

دستش دست سامیار رو گرفته بودو تو دست دیگه اش دوتا بادکنک زردو قرمز 
 :ید وگفتب*و*سداشت,ستم دویید,خم شدم وتوبغلم گرفتمش,گونه ام رو

 دوستت دارم مامانی
 لبخندبانمکی زد و میون گلها دویید
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س ست لباس  سته بود ویه د شه ارا سمتم اومد,مثل همی د فید تنش بوسامیار 
 :دیب*و*سچهراه اش تواین لباس می درخشید دستم روگرفت وپیشونیم رو 

  منوببخش سامیار
 :انگشت اشارش رو روی لبم گذاشت وگفت

  هییییییس
 :خودم رو توی بغلش پرت کردم نفس عمیق کشیدم واروم گفتم

  حس بودنت رو بادنیاعوض نمیکنم
  گفت:دوستت دارم خانوممه ای روی لبام زدو ب*و*سسرم وباالاورد 

 :و با اشاره به اون دختربچه که الی گلهاباالوپایین  میپرید اضافه کرد
  مواظب خودت ودخترمون باش

  دستام رودور کمرش حلقه کردم وگفتم:همیشه پیشم بمون
 :لبخند قشنگی زدو بازگفت

  دوستت دارم
زیرگوشططم  گلی قرمز ازسطططاقه جداو گل رو توی موهام فرو کرد وخیلی اروم

 :زمزمه کرد
  مثل همیشه محشرشدی

یدم,دسططتش رو نوازش گونه روی ب*و*سططبه شططیرینی خندیدم وگونه اش رو
ید ودسططتش روسططمت دختر بچه دراز کرد دختربچه ب*و*سططموهام کشططیدو 

 سمت سامیار دویید ودستش رو گرفت
  باید برم-
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 :بهت زده پرسیدم
 کجا؟

  افتادند,داد زدم:سامیییار نروجوابی نداد و دست ب دست دخترک راه 
ستای کوچولوش برام  شت بادکنک هارو توهوا رها کردو باد سمتم برگ دخترک 

 :دست تکون داد,دوباره ازته دل فریاد کشیدم
  +خواهش میکنم نرین

  +منو تنها نزارین
  +سامیارم

  +بی من نرووووو
یدم دورتر یدوی قدر بیشططتر م نداشطططت هرچ یده  فا یدم ولی   سططمتشططون دوی
میشطططدند,باد شطططدیدی وزید تموم گلبرگ ها ازشطططاخه جداوتو هواپیچیدند 

  وسامیارو اون دختر بچه محوشدند
باصدای بوق ممتد دستگاه ها وحشت زده از خواب پریدم وبا بهت به دستگاه 
وسططططامططیططار نططگططاه مططیططکططردم,سططططراسططططیططمططه از اتططاق بططیططرون 

  وفریادکشیدم:کمک,سامیارم,کمک
 دن چیشده؟پرستارها سمتم اومدن وپرسی

نفسم باالنمیومد نتونستم حرفی بزنم وفقط با دست ب اتاق سامیار اشاره کردم 
وهمه سططمت اتاق دوییدن خودم رو بزور به دراتاق رسططوندم وبا اشططک به دکتر 
ودسططتگاه شططکی که تودسططتش بود نگاه کردم یکی ازپرسططتارها سططمتم اومد و 

 :گفت
  خانوم بیرون
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  یدم:چیشده؟توروخدا بمن بگیندستش رو گرفتم وباالتماس پرس
  بیمار ایست قلبی کرده-

سرم به دوران افتاده وچشام رو به سیاهی میرفت صدای پرستار روشنیدم:خانوم 
 حالت خوبه؟

ستام  سرم رو بین دوتا د ستم  ش صندلی ن سرم روتکون دادم کمکم کرد روی 
شد وزیر لب  شن می سیاه ورو شام هرلحظه  شتم وچ شدیدی دا گرفتم تحوم 

 بارها وبارها خدا روصداکردم,چند مین عذاب اور دکتر از اتاق خار
 

ج شططد,ناتوان ازجام بلندو تلو تلو خوران سططمتش رفتم وپرسططیدم:اق..اقای 
 دک..دکتر..حا..حااالش...چطوره؟

 
 سری باتاسف تکون دادوگفت:

 متاسفم
 
 

دکتر  هدنیا دورسرم چرخیدوکاخ آرزوهام به یکباره روی سرم ویران شد,بابهت ب
زل زدم که سرش رو پایین انداخته بود,پاهام شل شده وقدرت ایستادن نداشت 
روی زمین زانوزدم,پرسططتاری زیربازوم روگرفت وسططعی کرد بلندم کنه,باورم 

 ..نمیشد,این امکان نداشت
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 دلسا؟چیشده خاله؟-
 

  صدای خاله بود که ازته راهرومیومد
(هیلیا,ترنگ,آبتین,آوینار,نوشاد,ساقیبابا,چیستاجون,خاله,شوهرخاله,تیاناز,ای

 مگی اومده بودن وباچشمای وحشت زده نگام میکردن
 

  خاله:چیشده؟سامیارم طوریش شده
 

 سکوت وسکوت
 

 خاله:آقای دکتر دستم به دامنت بگوچیشده؟
 خاله:التماست میکنم اقای دکتراتفاقی افتاده؟چه بالیی سر سامیارم اومده؟

 
 :خاله روتوی دستاش گرفت وگفت شوهرخاله ازپشت شونه های

 
  آروم باش خانوم

 
 :وروبه دکترپرسید

 
 آقای دکتر چیشده؟حال پسرمون چطوره؟
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 :دکترباکمی تامل جواب داد
  متاسفانه بیمار ایست قلبی کرده,تسلیت میگم

 
  سالن پرشده بود ازصدای گریه وزاری

اتاق شططدم ازجام بلندوسططمت اتاق سططامیار رفتم کسططی جلوم رونگرفت وارد 
به تختش رسططوندم,جسططم بی جون سطططامیارم روی تخت افتاده و  خودم رو 
صورتش وغرق  شدم روی  شت,خم  صورتش رنگ کبودی دا سته و شماش ب چ

ه اش کردم سططرم رو روی قلبش گذاشططتم,قلبی که یروزی برای من ب*و*سطط
میتپید  حاالضططربان نداشططت,ازته دل گریه وزار زدم دسططتم روتوی دسططتاش 

 :ه ای روی پشت دستش زدمب*و*سگذاشتم دستاش هنوزم گرم بودن 
سامیارم,همه میگن تومردی,میگن دیگه بین مانیستی,چشاتوبازکن,بهشون بگو 

بگو که توزنده ای ببین,ببین سامیار همه دارن اون بیرون گریه دروغه به همشون 
که دلسطططات  مه بگی  به ه بازکنی و یدچشطططاتو  با بازکن,تو میکنن,چشطططاتو

 :روتنهانذاشتی،دستش رو روی شکمم گذاشتم ونالیدم
ببین,ببین عشقم,ماداریم بچه دار میشیم,این بچه توعه داری بابامیشی,سامیارم 

وتنهانزار خواهش میکنم چشططات رو باز کن وبگو چشططاتوبازکن,منو بچه ات ر
چه  بال منواین ب ها بزاری وبری تو درق که هسططتی,ت..تو نمیتونی من و تن

 مصعولی,چطور میتونی مارو بزاری وبری
 :دستش رو تکون دادم بادستم به صورتش زدم وصداش کردم

 سامیار؟
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 سامیارم؟-
 چشاتوبازکن,خواهش میکنم چشمات رو بازکن

م:چشططمات رو بازکن,سططامیار بیدارشططو,بیدارشططو وبه همه بگو تو فریادکشططید
 نمردی بگوتنهام نمیزاری

در بازشططدو چندپرسططتار بااشططک وارداتاق شططدن سططمتم اومدن وزیربازوهام 
روگرفتن اینبارباتموم وجودم فریادکشططیدم:ولم کنین,ولم کنین لعنتیاااا,میخوام 

هاهمتون دروغ گویین پیشططش باشططم,نمیزارم جایی ببرینش اون زندسططت شططما
 عشق من نمررررررررررده ولم کنین

سرم رو به عقب برگردوندم پرستاری رودیدم که ملحفه ای سفید روی صورت 
 ...سامیارکشیدوهمه چیز ازجلوی دیدم محو وتاریک شد

 
 
 

 اینجاکجاست چراهمه مشکی پوشیدن,این ها صدای فریاد کیه؟
 +اینجاچه خبره؟

نمیده,خدایا من کجام,اون...اون جسططم بی جون کیه که چراکسططی جواب منو 
 همه دورش جمع وگریه میکنن ؟

پاهام قفل شططده وقدرت هیچ نوم حرکت نداشططت جنازه روی سططرهاچرخیدو 
زیرپاهام روی زمین گذاشططته شططد، زانو زدم دسططتم روجلو بردم وپارچه سططفید 

هری دلم  روی صططورتش رو کنار زدم وبادیدن صططورت یخ زده وکبود سططامیارم
  پایین ریخت,این امکان نداره سامیار من نمرده نمرده
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 :ازته دل فریاد زدم
 نههههههههههههه
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. 

. 

. 

. 

. 
شده ومی  شک  سابی خ سنگین بود وگلوم ح سرم  شت ازخواب پریدم  باوح
ستام روتوی  سوخت با حالت گیجی به دوروبرم نگاه کردم,بابا روکنارم دیدم د

وبروم لبخند پاشید,عرق سرد روی پیشونیم روپاک کردم,بازبون  دستاش گرفت
 :لبام روتر کردم وباصدایی که انگار ازته چاه درمیومد گفتم

  ب..بابا سامیار
 

 :سرم روتوی بغلش گرفت وگفت
  حالش خوبه
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 بابا-
 
 جونم دخترم؟-
 
 ب..بمن راستش ر..رو...بگوو..سام..سامی..یار..م...مرده؟-
 

 :ید زل زد توی چشام وگفتب*و*سروی سرم رو
 

 خداسامیار رو یکبار دیگه بما برگردونده
 

بابهت زل زدم به دهن باباگوشططهام ازچیزی که شططنیده بودمطمعن نبود پس 
 :پرسیدم

 
 د..درست..ش..ش..شنیدم بابا؟

 
بابالبخند اطمینان بخشططی زد که یعنی بله ازخوشططحالی جیغ بلندی کشططیدم 

 یدمب*و*سپریدم بغلش ولپشو 
 
  ممنونم بابا ممنونم-
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 سریع ازتخت پایین وسمت در دوییدم
 
  کجا دلسا؟صبرکن-
 
  میخوام سامیار رو ببینم بابایی-
 

 :باتاسف سرش رو پایین انداخت,باتردیدجلو رفتم وپرسیدم
 
 نکنه...-
 
 نه,نه,سامیارحالش خوبه,فقط؟-
 
 فقط چی بابا؟-
 
 حافظش رو ازدست داده وکسی رونمیشناسه-
 
  ام...اما چطور ممکنه-
 
ست قلبی کرده وبهوش - شده همین که یکبار ای سرش وارد شدیدی ب  ضربه 

 اومده دکترامیگن معجزه رخ داده وشکی نیست ب بزرگی خدا
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  آه بلندی کشیدم

 
شدن حافظش موقتی وب مرور زمان  بابا:ناراحت نباش دخترم دکتراگفتن پاک 

 ب حالت عادیش برمیگرده
 
  ش؟شاید من روشناختمیشه برم پیش-
 
  بروبابا,ممکنه هم نشناستت تودخترعاقلی هستی دلسا بهش زمان بده-
 

 :لبخند تصنعی زدم
 

  چشم
 

از اتاق خارج وسمت اتاق سامیار رفتم,یعنی ممکنه سامیارم منونشناسه؟یعنی 
  ممکنه من روپس بزنه؟خدایا حاال باید چیکار کنم

سروروم ستی به  ستادم د شتم وترس  جلوی دراتاق ای سترس دا شیدم,کمی ا ک
شم ومن  عجیبی توی دلم موج میزد ترس از اینکه ازسوی مردزندگیم پس زده ب
روبجانیاره زیرلب چندبار خدا روصططداکردم,دسططتم رو اروم روی دسططتگیره 
گذاشططتم دسططتام میلرزید نفس عمیقی کشططیدم ودسططتگیره روفشططار دادم ودر 

 ...بازشد
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 بستم وارداتاق شدم در روپشت سرم
قلبم تند تند به دیواره سینه ام میکوبید,سامیار روی تخت درازکشیده چشماش 
شده بودند,اروم جلورفتم  سینه اش توی هم قالب  ستاش روی  سته بود,دوتا د ب

 محکم ب*و*سکنار تختش ایسططتادم دوسطططت داشططتم بپرم بغلش و چندتا 
 خودت رو کنترل کن دختره بی جنبه-ازلپاش بکنم,بخودم نهیب زدم:

  یه لبخند نخودی زدم و
 :دستم روجلوبردم وروی صورتش گذاشتم وصداش کردم

 سامیارم؟
 

مای  گام کرد,وایییییییییی الهی بمیرم واس اون چشطط بازون ماش رو  چشطط
شده بود ولی حالت نگاهش  شماش تنگ  شگلت چقدردلم برای چ غریب خو

بود سططردوبی روح,انقدر خوشططحال بودم که به روی خودم نیاوردم لبه تختش 
 :نشستم لبخندی بروش پاشیدم وبا روی گشاده گفتم

 
  عزیزم,منم دلسا

 
که منواسططیر خودش کرده  نه اشی باصطططدای بم ومردو باالاوردو  دسططتش رو

 :بود(پرسید
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 من میشناسمتون؟

 
ند پایین ا فت,سططرم رو اختم بغض توی گلوم پرشطططده قلبم فشططرده ودرد گر

 :بود,ضعیف جواب دادم
 

 م...من,دلسام,همسرت
 

 :باحالت غریبی نگام کردو گفت
 

  بروبیرون
 

 :باناباوری زل زدم به دهنش دوباره تکرار کرد
 

  بیرون
 
 اما-
 

 :میون حرفم پرید
 

 نمیخوام چیزی بشنوم,بیرون
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سططرازیرشططدند,ازچیزی که سططرم روبه معنی باشططه تکون دادم اشططکام ازچشططام 

شدندحاال باید  شوق و وقم ب یک باره نابود  سیدم اتفاق افتاده بود,تموم  میتر
سمت درخروجی رفتم  سته وحالی زار  شک چیکارکنم؟خدایا کمکم کن,بادلی 

 وازاتاق خارج شدم
 
 ✘سامیار✘
 

فاقی برام  چه ات کارم سططیرمیکردم,من کی ام؟ ته وتوی اف چشطططام روبسطط
یی  چراکسطططا تاده؟ ف نن رو ا ک ی م فی  عر م نواده ام  خا خودشطططون رو  که 

  بجانمیارم,چرا؟مغزم پربود ازسوال,حافظه ام خالی خالی بود
بابازشطدن دراتاق رشطته افکارم ازهم گسطسطت,باخودم گفتم حتماپرسطتارهای 

 مزاحمند,اعتنایی نکردم
 

صططدای قدم هاش رومیشططنیدم نزدیک ونزدیک ترشططد,گرمای دسططتی رو روی 
 م,خون زیرپوستم جوشیدوقلبم بی قرار شدصورتم احساس کرد

 :صداش روشنیدم
 سامیارم؟
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ضطرب دختری  شون وم شام روبازکردم,چهره پری شین بود,چ صداش ریزو دلن
 :روجلوم دیدم,لبه تختم نشست لبخندی بروم پاشیدوگفت

 
 عزیزم,منم دلسا

 
 :کمی فکر کردم,چهره اش خیلی برام اشنابود,دستم رو باالبردم و پرسیدم

 
   من میشناسمتون؟

 
 :حالت چهراه ش غمگین شد باصدای بغض الودی جواب داد

 
  م..من,دلسام همسرت

 
سرم,من,من...چطور ممکنه خدایا من چرا چیزی  سا,هم شید,دل سوت ک مغزم 

 :رو ب یاد نمیارم عصبی گفتم
  برو بیرون

 
 :ازقیافه اش معلوم بود حسابی تعجب کرده,تکرار کردم

 
  بیرون
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 اما-
 

 :میون حرفش پریدم وگفتم
 

  نمیخوام چیزی بشنوم بیرون
 

سرش روتکون داد,چندقطره اشک ازچشمهاش چکید قلبم درد گرفت,نمیدونم 
چرا ولی حس عجیبی نسططبط به این دختر داشططتم دوسططت نداشططتم ناراحتش 
که خودش روهمسططرم معرفی کرده  ناختم,کسططی  کنم,ولی من اون رونمیشطط

 رونمیشناختم
 کی ام که حتی خودم روهم نمیشناسممن کی ام؟من 

 حسابی کالفه وعصبی شده بودم
 دختراز اتاق خارج شد,آه بلندی کشیدم وبه در بسته شده اتاق چشم دوختم

 
  

 
  روزبعد2
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بارضایت دکتر سامیار مرخص وبااصرارهای زیادمن به خاله به خونه خودمون 
گهبان ارد البی شدیم نبرگشتیم سامیارهم هیچ مخالفتی نکرد,ازماشین پیاده وو

 : بادیدنمون جلو اومد و باچشای از حدقه دراومده اش پرسید
 

  آقای دکتر,خانوم دکتر خودتون هستین؟
 

 :سامیارخیلی سرد فقط نگاش کرد ولی من باخوشرویی گفتم
 

 سالم اقای وسوقی,احوال شریف چطورن؟
 

 :با وق جواب داد
 

  ممنون,ممنون خانوم دکتر
 

رفت وتوبغلش گرفتش:بااومدنتون سططاختمون رومنور کردین سططمت سططامیار 
  جناب دکتر

 
سطططامیار ازتوبغلش بیرون اومد,بیگانه نگاش میکرد,اقای وسططوقی که انتظار 

 :همچین برخوردی رونداشت جاخورد,سوئیچ ماشین رو به وقوسی دادم وگفتم
 

  زحمتش رومیکشید
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 باتته پته جواب داد

 
  ب...بله حت..حتما-
 

رسمت اسانسور رفت,اروم طوری که نشوه زیرگوشی وسوقی گفتم:بدل سامیا
  نگیرین,دست خودش نیست,حافظش روازدست داده

 
 لبخندتلخی زدم ودنبال سامیار راه افتادم

 
 :واردخونه شدیم,سامیار اول خوب همه جای خونه رو دیدزدو پرسید

 اتاقمون کدومه؟
 

 :بااشاره به اتاقش جواب دادم
 

 اونیکی هم اتاق منهاون اتاقته و
 

 :روی مبل نشست پوزخندی زدو پرسید
 ماچه جور زن وشوهری بویم که اتاق هامون ازهم جداست؟
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  خیلی زود همه چیز رو به خاطر میاری-
 
  تااون موقعه هم نمیخوام تودست وپام باشی,شیرفهم شد کوچولو؟-
 

ه افتادم کلحنش تندوگزنده بود ناراحت شططدم چیزی نگفتم سططمت اتاقم راه 
 :دوباره صداش روشنیدم

 جوابموندادی
 

 :پاشداومدسمتم درست روبروم ایستادوباتمسخرپرسید
 

 آخی,نازی,ناراحت شدی؟
 

 :بغض توی گلوم پرشد,چونم شروم کرد به لرزیدن جواب دادم
  نه,مهم نیست

 
شه چون  ست که مهم نبا ستاش روزیربغلش جمع کردوگفت:خوبه,بهترم ه د

 کشیدن وقهرواداهای مسخرهمن حوصله ناز 
 

 روندارم
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هام  با روی گون ها کام بی م تاقم شطططد,اشططط سطططرم روتکون دادم ووارد ا
شق اون  شتم,من نیاز به ع ساس و تحمل این رفتارهاروندا میریختند,روحیم ح

 نیاز به محبتش داشتم اما...صدای درونم بلندشد
سا,باید بهش زمان بدی این رفتارها عادیه,باید + سقوی باش دل عی درکش کنی,

هاش  بدخلقی  باش ودربرابر باشططی,قوی  هاش مهربون  با کن ازش نرنجی و
 مقاومت کن

 درستش همین بود باید به سامیارم فرصت میدادم
سمت حموم رفتم یه دوش  ست پاک کردم ازجام بلندو شت د شک هام روباپ ا
نیم سطاعته گرفتم وبیرون اومدم به بدنم لوسطیون مالیدم یه شطلوارمخمل کوتاه 
شیدم وقتی که خوب  شوارک س شمیش پوشیدم,موهام رو نارنجی به همراه بلوز پ
ستم یه رژ نارنجی هم به  سرم جمع کردم  وبایه گیره ب شد همروباالی  شک  خ
شتیم روپام  صندل های انگ شیدم, شم ک شام روخط چ شت چ لبام مالیدم وپ

اه نگکردم وازاتاق خارج شططدم,سططامیارتوی هال نبود دراتاقش نیمه باز بود یه 
 ...یواشکی به داخل اتاق انداختم باصدای شرشر آب فهمیدم که حمومه

 
 

توی آشططپزخونه رفتم تصططمیم داشططتم غذای موردعالقه سططامیار روبپزم,عاشطق 
زرشططک پلو بود,مرغ هاروپختم وخوب سططرخشططون کردم برنجم روهم ابکش 

ساالد  سربه همراه  شتم تادم بیاد,دونوم د شعله کم زیرگاز گذا ست درکردم وبا



 177 شیچشم ها

کردم ومیز روخیلی باسططلیقه چیدم سططمت اتاق سططامیاررفتم دو تقه به در زدم 
 :پشتش صداش روشنیدم

 
 بله؟

 
  شام حاضره-
 

چیزی نگفت,رفتم نشططسططتم پشططت میز,چند مین کوتاه ازاتاق بیرون اومد,قلبم 
لرزید لبخند روی لبهام جون گرفت,چقدر دلم برای سططامیارم تنگ شططده بود 

سته  شده بودند,موهاش ظاهرش ارا صالح وموهاش کوتاه  صورتش ا وتمیزبود 
شک بودن باالتنه اش برهنه  صورتش ریخته ونیمه خ خیلی خوش حالت توی 
سی نایک هم پاهاش بود اومد  ستبربود,یه اس لش طو شه  سینه اش مثل همی و

 :جلووگفت
 
  قورتم دادی-
 

 :لبخندی بروش پاشیدم وگفتم
 

 بشین
شیدون سوتی ک ستاش رو بهم مالیدوگفت:اینارو صندلی روعقب و ست,د ش

  همرو تو پختی؟
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  اوهوم-
 
  حتما واس همین دستپختت بوده گرفتمت-

غذابرای  نده,بهم برخورد چیزی نگفتم ومشططغول ریختن  وهرو هرزد زیر خ
 :خودم شدم

  شوخی کردم کوچولو
 

 :قاشقش روتوی دهنش گذاشت ودوباره گفت
  عالیه

 
 شدم وگفتم:ازینکه خوشش اومد خوشحال 

  نوش جونت
 

 صدام زد:
 دلسا

 
ای دلسططا به قربووونت(دلم واس شططنیدن اسططمم هم ازدهانش تنگ شططده بود ی

 جواب دادم:جونم؟
  پرسید:ماچطور باهم ازدواج کردیم؟همو دوستداشتیم
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 سرم روپایین انداختم وگفتم:

  نه
 
 پس چطور؟-
 
 ترجیح میدم خودت همه چیز رو بخاطر بیاری-
 

 غذاخوردن کشیدوگفت:دست از  
 هزارجور سوال مختلف تو هنمه و داره دیوونم میکنه

 
 دستم رو دراز کردم ودستش روکه روی میز بودگرفتم وگفتم:

 
پاک شطططدن حافظت موقتی,توخیلی زود همه چیز رو به یاد میاری,به خودت 

  فشار نیار
 

 دستاش روازتوی دستام بیرون کشید ازروی صندلی بلند شدوگفت:
 

  عالی بود ممنون غذا
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ست نخورده  سرها د شتر غذا و د سمت اتاقش رفت,یه نگاه به میز انداختم بی و
شین  شدم میزروجمع کردم وظرف هاروتوی ما شیدم و ازجام بلند بودن اهی ک
چیدم وبه اتاقم رفتم لباسططم رو بایه دسططت لباس خواب حریر زرشططکی عوض 

 بردکردم وتوی تخت رفتم سرم به بالش نرسیده خوابم 
 

صبح باصدای آالرم گوشیم چشام رو باز کردم گوشیوازروی پاتختی برداشتم 
 وزیر گوشم گذاشتم

 
  دلساااااجوووونی

 
  تیانازبود

 
  هووم-
 
  وااتوهنوز خوابیدی دختر؟-
 
  اگه شمامزاحما بزارین بله-
 
  واه واه بد عنق-
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 حاال چیکار داری؟-
 
  پاشو که مهمون داری-
 
  اوکی-
 
  ساعت دیگه اونجاییمتانیم -
 
  باوش,سر راه یچیز بگیرین تابخوریم-
 
  باش تنبل خانوم شماپاشو-
 
  فعال-
 
  فعال عزیزم-
 

شیدم ولباس  صورتم پا شدم ابی توی  ست ولی ازجام بلند بااینکه دلم نمیخوا
هام روعوض کردم وازاتاق خارج شدم,سامیار توی هال نشسته بود رفتم پیشش 

 :وگفتم
 

 کی بیدارشدی؟صبخ بخیر 
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  ظهرشمام بخیرسرکارخانوم,یک ساعتی میشه-
 

  مگه ساعت چنده؟
 

 :بااشاره به ساعت دیواری جواب داد
 

11- 
 

 :خودمو روی مبل کنارش پرت کردم وپرسیدم
 چیزی خوردی؟

 
  اوهوم-
 
  بچهادارن میان اینجا-
 
  خوبه,منم قراره برم بیرون اینطوری تنهام نیستی-
 

 :باتعجب پرسیدم
 بیرون؟
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  اوهوم,با آبتین وایلیاقرار دارم-
 
  آهان,اوکی-
 
  من میرم حاضربشم,االناست که سروکلشون پیدابشه-
 
  باش-
 

................... 
 

مشغول تماشای تی وی بودم که صدای دیلینگ دیلینگ زنگ توی خونه پیچید 
 :دماازجام بلندوسمت آیفون رفتم گوشی آیفون روزیرگوشم گذاشتم وجواب د

 
  بله-
 
  منم دلی ایلیا-
 
  خوبی داداشی؟بیاباال-
 
  قربونت ابجی,به سام بگو بیاد پایین باید بریم-
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  باش عزیزم-
 

صداش کنم که دیدم  سامیارو ستم برم  شتم خوا سرجاش گذا شی ایفون رو گو
 :پشت سرمه,پرسید

 ایلیا بود؟
 
  اوهوم منتظرته-
 
 باش کاری نداری؟-
 
  نه,مواظب باش-
 
  اوکی فعال-
 
  خدافظ-

بازکردم وریختن سططرم طبق  ازدرخارج ورفت چندمین بعدبچهام اومدن دررو
 معمول کلی هموچلونیدم ودورهم روی مبل نشستیم وگفتم:

  خیلی دلم واسه جمعمون تنگ شده بود
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  تیاناز:منم که به جمعتون ملحق شدم البته زیاد طول نمیکشه+
 

 ساقی:واااامنظورت چیه؟
 

  تیاناز:اخه فردا قراره برگردم کیش
 

  من:چییییییی؟عمرا اگه بزارم
 

  تیاناز:اماباید برم
 

  ترنگ:اخه واسه چی؟ماکه هنوزندیدیمت
 

  تیاناز:این مدت به همتون خیلی زحمت دادم
 

 :ازجام بلندورفتم نشستم پیشش بغلش کردم وگفتم
رو بهت دادم,بابت این حرفونزن ناز,این من بودم که این مدت زحمت زیادی 

 همه چیز ممنونم
 

  تیاناز:ماکه باهم این حرفهارو نداریم ,توتینای دوم منی
 

  آوینار:خب بسه دیگه حسودیم شد
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  تیاناز:حسود هرگز نیاسود

 
  من:خیلی خب حاال دعوانکنید

 
 ترنگ:کاش بیشتر میموندی

 
  ون خداتیاناز:خیلی دوست داشتم ولی باید برگردم مهد رو رهاکردم به ام

 
  من:پس باید قول بدی زود به زود بیای پیشمون

 
  تیاناز:چشمم

 
 ساقی:بچهامیگم چطوره بریم بیرون

 
  من:من که ازخدامه

 
باموافقت بقیه بچهاهمگی حاضططروازخونه خارج شططدیم تاشططب کلی گشططتیم 
نه  به خو یدم شطططب روهم بیرون شطططام خوردیم واخرشطططب  گذرون وخوش 
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شتم  شتیم,وقتی برگ سمتم برگ صبانیت اومد  سالم دادم,باع سامیار خونه بود,
 :وپرسید

 کجابودی؟
 

 :باتعجب جواب دادم
  بابچهابیرون

 
 نمیتونستی خبربدی؟من باید ازایلیامیشنیدم که توکجایی؟-
 
 حاالمگه چیشده؟-
 

باغضب نگام کردوبدون هیچ حرف دیگه ای سمت اتاقش رفت ودر رو محکم 
 :م گذاشتم وزیر لب گفتمبهم کوبید دستم رو روی گوشها

 دیوونه
 
 
 

توی اتاقم رفتم,لباس هام رو با یه دسططت لباس خواب  عوض کردم,بی خوابی 
زده بود به سرم واصال خوابم نمیبرد,دستم رو نوازش گونه روی شکمم کشیدم 

 :واروم گفتم
 سالم مامانی,خوابیدی؟
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شدم شتم مادرمی شیرین من دا شدنی و صف نا سی و شتم ح  حس عجیبی دا
شتم,لبخندعمیقی زدم ته دلم ازین بابت  شکمم دا سامیار روی توی  وبچه ی 

  یدم وروی شکمم چسبوندمب*و*سخیلی خوشحال بودم,نوک انگشتام رو
آهی بلند کشططیدم،باید این موضططوم رو به سططامیار بگم باید بگم که داره پدر 

 ...میشه,چشام رو بستم و بعد ازکلی غلط زدن توجام خوابیدم
 

  دینگ,دینگ
  دینگ,دینگ

 
صططبح 6سططاعت روی پاتختی روخفه وباکرختی چشططام رو بازکردم,سططاعت 

پرواز داشططت,گوشططیم رو برداشططتم 8:30بود,باید بیدارمیشططدم تیاناز سططاعت 
 :وباترنگ تماس گرفتم

  الو دلسا
 
 سالممم بیدارین؟-
 
  اوهوم,چه سحرخیز شدی خانوم,میخواستم بیام باچک ولقد بیدارت کنم-
 
  سحرخیز بودم,صدباربت گفتم االغ نباش ادم باش-
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   خیلی پررویی-
 
 اماده این؟-
 
  اوهوم-
 
  پس سر راه بیاین دنبالم-
 
   اوکی-
 
  فعال بای-
 
  بای-

رفتم,چندمشت اب سرد توی صورتم پاشیدم تاپف چشام  wc ازجام بلندشدم
باسطططام رفتم چون توی زمسططتون بودیم هواحسطططابی  مد ل مت ک به,سطط بخوا
سردبودوسوز داشت,پالتوچرم قرمزم رو به همراه شلوار مخمل مشکی ام ازکمد 
خارج وپوشیدم موهام رو همرو باگیره جمع کردم یه کاله بافتنی خوشگل قرمز 

شالش روهم محکم دور گردنم پیچیدم,یه رژ زرشکی هم روی سرم گذاشتم و
فرسططتادم,بوت  ب*و*سبه لبام مالیدم توی اینه خودم رو دید زدم برای خودم 

شتم وازاتاق  شیم روهم بردا ستی وگو شکی ام رو پام کردم کیف د های چرم م
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خارج شطططدم,پاورچین پاورچین رفتم توی اشططپزخونه یه لقمه نون وپنیر برای 
شم که بابرخورد  خودم گرفتم شپزخونه خارج  ستم ازآ تاتوی راه بخورمش خوا

ستاش رو زیر  سامیار د شتم, ستم رو روی قلبم گذا شیدم ود سمی هینی ک به ج
 :بغلش زدوپرسید

 اقور بخیرسرکار خانوم,کجاشال وکال کردی؟
 

 :هول شده بودم دستپاچه گفتم
  عع...چیزه..چیز,چرا یهو عین جن ظاهر میشی,سکته کردم

 
  جواب من این نبود کوچولو-
 
  بمن نگو کوچولو,دارم میرم فرودگاه-
 

 :باتعجب پرسید
 فرودگاه؟

 
  اوهوم,ناز قراره برگرده کیش-
 
  آهان اوکی-
 



 191 شیچشم ها

 حاالاجازه میدی برم؟-
 
 ازجلوی راهم کنار رفت وگفت:-
 

  مواظب باش
 

 :یدمب*و*سروی نوک پاهام بلندشدم وگونه اش رو
   چشم

 
ماش  ناز یهو چشطط با مک براش زدم و یه چشطط یه نعلبکی گردشطططد, ندازه  ا

 :خندیدم,راهم روکشیدم برم که گوشیم زنگ خورد
  بنال تری

 
  بمیری که ادم نمیشی,بیاپایین-
 
  اوکی-
 

 :گوشیو قطع کردم وبرای سامیار دستی تکون دادم
  من رفتم

 
  هنوزم سرجاش وایستاده بود وباتعجب نگام میکرد ازحالتش خندم گرفت
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سمت  شین ترنگ رواونطرف خیابون دیدم دوییدم  شدم,ما ساختمون خارج  از
 :ماشین وسوارشدم وباصدای بلندی گفتم

  سالمممممم به همگی
 

 :بچهاهمه باهم جواب سالمم رو دادن,برگشتم عقب ورو به ناز گفتم
  کاش میموندی

 
 :لبخندی بروم پاشیدوگفت

  زود میام به دیدنت
 

  لبخند پاشیدم وسرم رو تکون دادممنم متقابال بروش 
 

 ساقی:دلسا؟
 

 من:هوم؟
 

 ساقی:سامیارچطوره؟وضعش تغییری نکرده؟
 

 :سرم روباتاسف تکون دادم وگفتم
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  نه متاسفانه
 

 آوینار:بهش گفتی که حامله ای؟
 

  من:نه هنوز
 

 ترنگ:چرا؟
 

  نمیدونم چطوری بهش بگم
 

  وبهش بگو عین تواین فیلماتیاناز:تدارک یه شام مفصل عاشقانه روببین 
 

 پقی زدیم زیر خنده
 

  ساقی:مسخره
 

  تیاناز:کلی کالس داره خره
 

 :جدی شدم وگفتم
  راستش میترسم بچها
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 ساقی:ازچی خواهریم؟
 

  من:از واکنشش
 

  آوینار:مطمعنأ بال درمیاره
 

  من:بعیدمیدونم
 

 آوینار:چرااونوقت؟
 

  ومن رو به عنوان همسرش بپذیره من:چون هنوز نتونسته باخود من کناربیاد
 

  ترنگ:ایناطبیعی عزیزمن
 

  تیاناز:حق باترنگه ایناطبیعی باید بهش زمان بدی
 

 ترنگ:نباید خودت رو ناراحت کنی,اون االن خیلی داره عذاب میکشه
 
 

  ساقی:درسته,شوخی که نیست حافظش روازدست داده این دیوونه کنندست
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  دلسا,اون به زمان احتیاج دارهآوینار:باید درکش کنی 

 
 حق بابچهابود باید بهش زمان میدادم

 
  

 
که  ن ی تاا نزد  فی  حر کس  چ ی ه گذشطططت  کوت  توی سططط یه راه  ق ب

دقیقه بود وچیزی تا پرواز نمونده بود,تیاناز باتک تک 8:20رسططیدیم,سططاعت
سبچها خداحافظی ورو سفت توبغلم گرفتمش ب*و* ی کرد نوبت بمن رسید,

 :وزیرگوشش گفتم
 

  بابت همه چیز واقعا ازت ممنونم,کاش بتونم برات جبران کنم
 
تواین مدت من هیچکاری نکردم این توبودی که بمن لطف کردی ومدتی من -

نارت  مدت رودرک نه خیلی خوبی بودی ومن این  هایی دراوردی همخو روازتن
  واقعا خوشحال بودم

 
 :یدم وگفتمب*و*سلپاش رو

 میشهعزیزمی خواهریم,دلم برات تنگ 
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 منم همینطور,دلسا؟-
 
 جونم؟-
 
  تودخترقوی هستی,سعی کن سامیار رو درکش کنی وبهش زمان بدی-
 

 :چشام روبه معنی باشه بازوبسته کردم دستاش رو روی شکمم گذاشت وگفت
 مواظب خودت وکوچولوی خاله باش

 
 :یدم وگفتمب*و*سیکباردیگه لپش رو

  حتما,زودبرگرد پیشمون
 
  چشم-
 

صدای  شد از بغلش بیرون اومدم ناز یباردیگه با سالن پیج می خانومی که توی 
یدبعدازخداحافظی مجدد رفت,دلم گرفت,تموم این مدت ناز ب*و*سططهمرو

مثل یک خواهرواقعی همراهم بودو ازهیچ کمکی دریغ نکرد  یه قطره اشطططک 
 ازچشام چکیدیادحرف چیستاجون افتادم که همیشه میگفت:

 نداره(سریع بادست پاکش کردم گریه پشت سرمسافرشگونی
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  ساقی:بچها رفت,بریم
 سمت خروجی فرودگاه راه افتادیم,همگی سوار ماشین ترنگ شدیم

 
 ترنگ:بریم خونه؟

 
  من:اوهوم

 
  آوینار:من که میگم بریم دور دور

 
  من:اصن حوصله ندارم

 
  آوینار:خوش میگذره اجی

 
  ترنگ:چت شده؟پکری

 
  برسون خونه,بعدخودتون برینمن:چیزخاصی نیست,من رو 

 
   ساقی :امکان,نداره بدون دلی جوونم خوش نمیگذره

 
  من:ای مرض دلی توام یادگرفت
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  ساقی:خخخخ حرص نخور حاال
 

  ترنگ:بده مگه دل وجیگری
 

  جیگر کردممم ه*و*سآوینار:آخ آخ 
 
  ساقی:ورپریده نکنه خبریه وما بی خبریم+
 

 آوینارمرموز خندیدوگفت:
 

  دشای
 

 من:جدی میگی؟
 

 آوینار:اوهوممم
 

  من:خیلی خررررری تبریک میگم
 

 ترنگ:چند ماهته تووو؟
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  آوینار:دوماه
 

 ساقی:چراچیزی نگفتی پس؟
 

  خب موقعیتش پیش نیومد بگم
 

پاشططو  قب شطططاالپ شطططاالپ ل ندلی جلو خودمو اویزون کردم ع ازصطط
س شده بودم ب*و* ستامویدم,بچهام بهش تبریک گفتن خیلی خوشحال  بهم  د

 :مالیدم وگفتم
 

  ای جااان حاال که اینطور شد میمیرم واس چندسیخ جیگرررررر
 

  ترنگ:پس پیش به سوی جیگرکی
 

 :گفتم
 

  ازین جیگرکی های چرک که از درو دیواراش مگس وپشه باالپایین میره
 

 :وغش غش خندیدم,اوینار ازپشت زدتوسرم برگشتم وگفتم
  دست خرکوتاه
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  دی نکبتحالموبهم ز-
 

 ترنگ:خب حاال دعوا نکنین
 

 ساقی:دلی؟
 

  من:مرض
 

  ساقی:ایییش
 

  من:زهر,بگو
 

  ساقی:زبون خوش نداری؟
 

  من:نه
 

 ساقی:خیلی خب میگم عع
 

  من:چی
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  ماهته4تو نمیخوای جنسیت نی نی رو بدونی؟االن  -
 
  چرا,این مدت که دیدی واقعادرگیر بودم-
 

  نداره,فرداباهم میریمترنگ:خب اشکالی 
 

  آوینار:منم میخوام منم میخوام
 

  من:توبشین سرجات فعال
 

 صداش رومثل بچها کردو گفت:
 

  چال خب؟
 

  ساقی:اخه خرررره کجای دیدی بشه جنسیت بچه دوماهه رو تشخیص داد
 

 دستاش روزیربغلش زدو گفت:
 

  قهرم
 

  ترنگ:آخی نازی توروهم میبریم
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 یدو گفت:ب*و*سجلوکشید لپ ترنگ وآوینارخودشو 

 
  عشقمی

 
وزبونشططو برام بیرون اورد,سططریع زبونش رو گرفتم محکم کشططیدم و ول کردم 

  صدای جیغش درومد
 
  آخخخخخخخخخخخ نکبت دردم گرفت-
 

  من:حقته
 

 دستاش روزیر بغلش زدو اخم کرد لپش روکشیدم وگفتم:
 

 اخمت روکی بخوره؟
 

 :ترنگ فورا جواب داد
 

  آبتین
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سرش  سربه  شین روگاز میگرفتن منم یکم دیگه  شتن ازخنده پنجره ما بچها دا
گذاشتم تااینکه ترنگ جلوی یه جیگرکی چرکوچیلی نگه نداشت ازینایی که از 

  سه متری بوی خوش کباب معدت روقلقلک میداد
 

  ترنگ:خب دیگه پیاده شید زیاد خندیدم
 

باشططو مت جیگرکی رفتیم و یاده وسطط های همگی پ کل  کل  نده و خی وخ
همیشگیمون جیگرهارو خوردیمو حساب کردیم,یکمم توشهرگشتیم و به خونه 

 هامون برگشتیم
 

دقیقه ظهر بود وارد البی شدم وبانگهبان سالم 11:30نگاهی به ساعتم انداختم
وحال کردم و سوار اسانسور شدم کمی بعداسانسور از حرکت ایستادازاسانسور 

حدمون  مت وا بازشطططد خارج وسطط ندم در فل در چرخو ید روتوی ق رفتم کل
 :واردخونه شدم وسامیار روصداش زدم

 
 سامیار؟

 
شیم روازتوی کیفم بیرون اوردم  شتم نبود گو شنیدم داخل اتاق هاروگ جوابی ن
وباهمراهش تماس گرفتم بعدازچندبوق صططدای بم ومردونه اش توی گوشططی 

 پیچید
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  بله-
 
 الو سامیار,کجایی؟-
 
  مطب-
 
  ؟مطب چیکارمیکنی؟مطب-
 
 باآبتین اومدم یه سری بزنم شاید چیزایی ازینجا بخاطرم اومد-
 
 خیلی خب,کی میای؟-
 
  تایکی دوساعت دیگه-
 
  اوکی فعال-
 
  فعال-

یه دوش اب گرم گرفتم واومدم  گوشططیو قطع کردم,سططریع پریدم توی حموم و
شیدم مو سرمه ای پو شلوار گرم کن  شمی با شبیرون,یه بلوز آبی پ س وار هام رو

سر طرح پاپیون ابی هم یه  شون کردم ویه گل  شیدم وهمونطور باز دورم رها ک
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طرف موهام زدم ویه رژصورتی هم به لبام مالیدم,ازاتاق خارج وتوی آشپزخونه 
 رفتم میخواستم الزانیا بپزم تموم وسایلش رو اماده ومشغول شدم

 
 

سامیارهم خبری  ساعت وقتم روگرفت از سرمتقریبا یک  ستمالی روی    نبود د
شیدم  شدم ویدور همجای خونه رو جاروک شغول گردوقبارگیری خونه  ستم وم ب
یان شطططدم بروش  ما هارچوب درن یارتوی چ بازوظاهر سطططام که درخونه  تااین

 :لبخندپاشیدم وگفتم
  سالم خوش اومدی

 
 :مثل همیشه سرد جواب داد

 
 ممنون

 
سمت اتاقش رفت من هم رفتم ومیز رو  ست و سامیارم درروب چیدم  کمی بعد 

شدیم,جرعه ای اب  شغول خوردن  سکوت م ستیم وتوی  ش شت میزن اومد پ
 :نوشیدم وگفتم

 
  سامیار

 
 سرش روباالاوردو گفت:
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  بله
 
  فردا نیستم-
 

 :پرسید
 

 کجایی اونوقت؟
 
  منظورم صبحه,فردا صبح با بچها قرار دارم-
 
  پرسیدم کجا؟-
 

 :دستپاچه شدم وگفتم
 

  ایم بریم خریدخ...خب میخو
 

 مشغول خوردن باقی غذاش شدو گفت:
 

  باشه
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نفس عمیقی کشططیدم تکه ای ازالزانیام روتوی دهنم گذاشططتم که صططدای زنگ 
گوشیم بلند شد همونجا روی میز بود نگاهی به صفحه اش انداختم شماره بابا 

 بود با وق جواب دادم:
 

  الوباباجونی
 
  سالم دخترم-
 

  سالم بابایی
 

 عزیز بابا؟ خوبی
 
 مگه میشه صدای شمارو بشنوم وخوب نباشم-
 
  بازتو زبون بازیت گل کرد زلزله؟-
 

 ریز خندیدم وگفتم:
  چه خبر بابایی؟

 
  سالمتیت عزیزم،سامیاره چطوره بابا خوبه؟-
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  خوبه سالم داره-
 
سططالم برسططون,زنگ زدم بگم برای شططب بیاین اینجا تادورهم باشططیم,خاله -

  میان وشوهرخالت هم
 

 :پرسیدم
 

 ایلیام هست؟
 
  اره باباجون-
 
  چشم بابایی,حتمامیایم-
 
  منتظرتونیم فعال دخترم-
 

 :گوشیو قطع کردم وروبه سامیار گفتم
  باباگفت که برای شب بریم پیششون

 
 سرش روبه معنی باشه تکون داد ازجاش بلند وگفت:
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  مرسی
 

این وضع تاکی قراره ادامه  سمت اتاقش رفت,پوفی کردم ومنم ازجام بلند شدم
داشته باشه؟میز روجمع کردم وظرف هارو توی ماشین ریختم,گوشی ام رو از 

  روی میز برداشتم وبه ترنگ پیام دادم
 
 سالم تری؟چطوری؟*

 
  چندمین کوتاه جواب داد

 
 سالم,عاولی,توچطوری؟*

 
  بدک نیستم,شب ماهم میایم*

 
  عاولیه دختر*

 
  تری*

 
  جونم*

 
  ازغضیه بارداریم که به کسی چیزی نگفتی؟*



wWw.Roman4u.iR  210 

 

 
 نه چطور؟*

 
  هیچی نمیخوام فعال کسی بدونه*

 
  باشه اجی,ولی دیر یا زود همه میفهمن بهتره به سامیار بگی*

 
  توفکرش هستم*

 
  خوبه,پس شب میبینمت*

 
  به ایلیاسالم برسون,بای*

 
  چشم,بای*

 
شگ ست خو سلی پرت کردم,روی نیم  شیو روی میزع ستم وگو ش  ل گل بهیم ن

 ...مشغول تماشای تی وی شدم
 

  
  دلسا؟دلسا؟-
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 چشمام رو باز کردم واااااااا من کی خوابم برد

 
  دیگه بیدارشو کم کم باید بریم-
 

 :پرسیدم
 

  خیلی خوابیدم
 
  اوهوم-
 
  خسته بودم-
 
  فعال بسه-
 
 باشه ساعت چنده؟-
 
8-  
 
  اوکی االن حاضرمیشم-
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شیدم ویکم ازجام بلندوتوی  شام ک شت چ شکی پ شم م اتاقم رفتم,یه خط چ
 ریمل زدم,یه رژ اجری هم به لبام مالیدم

یه پالتو قهوه ای سططوخته  باشططلوار گرم کن کرمی  پوشططیدم,یه کاله بافتنی کرم 
شالش روهم دور گردنم  شتم وموهام روهمرو زیرکاله چپوندم و سرم گذا روی 

روی زانوهام کشططیدم,یه دسططت لباس انداختم وبوت های بلند قهوه ایم روتا 
توخونه ای یه شططلوار گرم کن صططورتی بابلوزش برداشططتم تا خونه بابابپوشططم 
شتیپ کرده ومنتظر من بود,یه  شه خو سامیارهم مثل همی شدم, وازاتاق خارج 
شکی باکتونی های  شرت م سوئی  سرمه ای و  سفید  شکی بایه بلوز  اس لش م

ردن سططفید هم دور گردنش اویزون سططفید سططرمه ای پوشططیده بود ویه شططال گ
 :بودمثل همیشه دلسا کش شده بود المصب,بادیدنم گفت

 
  بریم

 
 لبخندی زدم وگفتم:

 
  بریم

 
سامیار جایی رو ب یاد نداشت  شدیم,چون  شین  سوار ما ازساختمون خارج و
سرما میلرزیدن  شت چونه هام از  سوز عجیبی دا ستم,هوا ش شت فرمون ن من پ

  رو روشن کردو گفت:فکر کنم میخواد برف ببارهسامیار بخاری ماشین 
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 مثل بچه کوچولو ها پریدم هوا دستام روبهم مالیدم وگفتم:

 آخ جون
 

 :پرسید
 

 دوستداری؟
 

 جواب دادم:
 اوهوم زمستونهو برفش

 
چیزی نگفت ازپنجره زل زدبه بیرون,طولی نکشططید که رسططیدیم ماشططین رویه 

 :خونه بابارفتم وزنگ در روفشار دادمگوشه پارک کردم و پیاده شدیم سمت 
 کیه؟

 
  چیستاجون بود

 
   دلسام چیستاجووونم-
 
  بیایدداخل عزیز دلم-
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درباتیک ارومی بازشططد وداخل سططاختمون شططدیم,همه خانواده دور هم جمع 
ستش رو روی پاهام  ستیم,باباد ش سالم وحال کردیم وپیش بقیه ن بودن باهمه 

 ؟گذاشت وپرسید:زلزله باباچطوره
 

 خودموبراش لوس کردم وگفتم:
 

  وقتی پیش شمام عالیم باباجونم
 

  ایلیا:اه اه,پاچه خوار,نچسب
 

  من:حسووود,تاچشمات دربیاد
 

  چیستاجون:ایلیاجان ا یت نکن خواهرتو
 

  من:ای قربون چیستاجونم برمم
 

  چیستاجون:خدانکنه دختر
 

 چیستاجوووووونم برمایلیا ادام رو دراورد وگفت:ای من قربون 
  واخرش اضافه کرد:زبون باز
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 ترنگ:عه ایلیا چیکارش داری؟

 
  شوهرخاله:عروسمو ا یت نکن ایلیا خان

 
  ایلیا:چشم من الل مونی میگیرم

 
  گچیستاجون:اوا خدا مرگم بده این چه حرفیه پسر+
 

 من:نترس چیستا جون این الل بشو نیست
 

 و رو به سامیار گفت:بابادستش رو دور شونه ام انداخت 
 پسرم چراساکتی؟

 
  خاله:پسرم غریبی میکنه

 
  اشک توی چشماش جمع شد

 
 سامیار:نه مامان این چه حرفیه

 
  ایلیا:سام
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  سامیار:بله

 
 ایلیا:واسه باختن آماده ای؟

 
 سریع پریدم هوا وگفتم:

 
  آخ جووووون منم بازی

 
 ایلیا:توبشین سرجا

 
 

  ت بچه
 

 منظور ایلیانشده بود پرسید:سامیار که متوجه 
 

 بازی؟
 

 ایلیا:فوتبال دستی بازی میکنی داداش؟
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  سامیار:فکر بدی نیست
 

  من:منمممممم میخوام
 

  ایلیا:تونه
 

  ترنگ:چرادلسانه؟منم میخوام بازی کنم
 

  ایلیا:دیگه چاره ای ندارم,شمام بازی
 

 همگی زدند زیر خنده
باهم  بازی باهم رفتیم باال منوسطططامیار  باهم دیگه,مشططغول  وایلیاوترنگ هم 

شططدیم,سططامیارخیلی ماهرانه بازی میکرد وبهشططون اجازه گل نمیداد خالصططه 
بعدازچند دسطططت بازی مابردیمشططون وقرارشطططد فرداشطططب شطططام رومهمون 

  ایلیاوترنگ باشیم
 
  بچها-
 

 صدای چیستاجون بودکه ازپایین میومد ازباالی پله ها دادم زدم:
 

  جووونم
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  ین شامبیا-
 
  چشم-
 

 همگی ازپله ها پایین ودور میزنشستیم دستام رو به هم مالیدم وگفتم:
 

  اووووووم چی کردی چیستاجونم
 

  چیستاجون:بخورنوش جونت مادر
 

چیستاجون سه نوم غذا پخته بود,مرغ,فسنجون وقلیه ماهی,یه بشقاب پر برای 
  خودم غذاکشیدم وتاته همرو خوردم

شب  شام و صرف  سمت بعداز صد رفتن کردیم باهمه خداحافظی و شینی ق ن
سته بودم که لباس هام روعوض نکرده  خونه راه افتادیم,وقتی رسیدیم اونقدر خ

 روی تخت افتادم وخوابیدم
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نصفه های شب بود ازجام بلندشدم خیلی تشنه ام شده بود رفتم اشپزخونه ویه 
هام رو دراورد باس  تاقم ول م هرکاری کردم دیگه لیوان پراب خوردم برگشططتم ا

  خوابم نبرد تااینکه صبح شد,باترنگ تماس گرفتمالو
 
 تری کجایی؟-
 
 خونه دارم حاضرمیشم,اماده ای؟-
 
  نه هنوز-
 
  پس اماده شو,میرم دنبال بچها بعد میام دنبالت-
 
  اوکی,فعال-
 
  فعال-
 

گوشططیم روروی تخت پرت کردم وتوی ایینه خودم رودید زدم چشططام حسططابی 
رفتم وصططورتم روشططسططتم وبیرون اومدم,یه بافت مشططکی  wc قرمز بود سططمت

کوتاه بایه شلوارگرم کن مشکی پوشیدم یه شال زمستونی  سفید هم روی سرم 
شتم فقط یه  صله ارایش ندا سفید پام کردم,حالوحو انداختم ویه جفت کتونی 
خارج تاق  یدم کیف وگوشططیم روهم برداشططتم وازا مال بام  به ل باسططی  کال  رژ 
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دقیقه صبح بود سمت اتاق سامیار رفتم وازالی درتوی اتاق 8:45شدم,ساعت
رودید زدم خواب بود,رفتم توی اشططپزخونه وچند لقمه نون وعسططل ویه لیوان 

   شیر خوردم,صدای گوشیمم بلندشد تری بود
 
  الو دلیسا بیا پایین-
 
  اوکی-
 

ن سمت ماشی ازساختمون خارج شدم,بادیدن ترنگ که برام دست تکون میداد
سیدیم,وارد  شتیم تااینکه ر سر هم گذا سر به  شدم توی راه کلی  سوار رفتم و 
بت گرفتیم خوشططبختانه مطب خلوت بودو خیلی زود  مطب دکتر شططدیم ونو

  نوبت بمن رسید,وارد اتاق شدم دکترباخوشرویی راهنماییم کرد
  روی تخت خوابیدم

 
ی که شیرینی فرو رفتم واصدای ضربان قلبش توی اتاق اکو می شدتوی خلسه 

مادرشدن چه حس شیرینی بود دستم رو روی شکمم گذاشتم,اشکام ازچشمام 
روی گونه هام ریختند آه بلندی کشیدم خیلی دوست داشتم سامیارتواین لحظه 

 ..کنارم باشه اما
 
 عه عه داری گریه میکنی مامان خانومش؟-
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  ردمصدای دکتر بود لبخند کذایی زدم واشک هام روپاک ک

 
 تبریک میگم عزیز دلم,دختره-
 

باره  تاجیغ نزنم ازخوشططحالی اشططکهام دو دسططتام رو روی دهنم گذاشططتم 
یک  ندمن وتبر خل وهمشططون کلی چلو مدن دا ها او ند,بچ سططرازیرشطططد

 گفتن,ازشادی توی پوست خودم نمیگنجیدم
 

............ 
 

 مرکز خریدبابچهاازساختمون خارج وبرای اینکه دست خالی خونه نرم سمت 
رفتیم,برای خودم چند دسططت لباس وبرای سططامیار یه سططاعت مچی خوشططگل 
گرفتم وشططیرینی نی نی به حسططاب من بسططتنی خوردیم وقرارشططد یه شططام هم 

 مهمونشون کنم وبعدبه خونه هامون برگشتیم
 

  
                 *  *  *  

 
شیم زنگ خورد همونطور که  شدم که گو ضرمی شتم حا به مژه هام توی اتاقم دا

 ریمل میکشیدم گوشیوبایه دستم زیرگوشم گذاشتم
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  الو-
 
  الودلی-
 
  مرض دلی-
 
  خونت روکثیف نکن خواهرمن-
  بنال-
 
  به برادر بزرگترت احترام بزار-
 
  خب,حاالبگو-
 
  حاضرین-
 
  تقریبا اره-
 

 - مین دیگه اونجاییم10
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  اوکی,بای-
 

شیدم  شیوقطع کردم ولباس هام روپو شتیپ کرده گو شه خو سامیارم مثل همی
  وحاضربود,گفتم:بریم پایین االناست که بچها برسن

 
  اوکی-
 

باهم ازساختمون خارج شدیم,خوشبختانه همون دقیقه   ایلیا هم رسیدوجلوی 
  پامون ترمز کرد,سرش روازشیشه بیرون اورد وگفت:بپرین باال

 
ست منم رفتم عقب پیش ترنگ,همینطوری د ش شتیم از هم آب سامیارجلون ا

لمبو میگرفتیم که صدای اعتراض ایلیا بلندشد:اه اه بسه دیگه شما دوتام,هرکی 
  ندونه فکرمیکنه سالهاست هموندیدین

 
 من:به کوری چشم جنابعالی

 
  ترنگ:بازشما دوتا افتادین به جون هم

 
  من:کرم ازشورته عزیز من

 
  ایلیا:کرمو ازخواهرم گرفتم خب
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  من:خندیدم بی مزه

 
  سامیار:دلسا

 
  من:جوونم

 
  سامیار:آروم بشین بقول بابات زلزله

 
گام کرد  نه ن یا از آیی تام رو زیر بغلم جمع کردم وهیچی نگفتم ایل دسططط

  وگفت:اخی,نازک نارنجی
 

  سامیار:ا یت نکن خانومم رو
 

واییییییییییی الهی من قربون توبرررررممممم باشنیدن این جمله کیلوکیلو توی 
گاه خم شدم جلو لپ سامیار رو   یدمب*و*سدلم قنداب شد ناخودآ

 
  ترنگ:رعایت کنین عاغا

 
  یهوجاخوردم سرم وپایین انداختم وگفتمببخشید
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سرت وماشین باصدای شلیک خنده ترنگ وایلیا رفت روی هوا,واییییی خاک ت

  دلسا,این چه کاری بود دخدرررررررررررر
 

  کوچیکه ایلیا:اشکالی نداره ابجی
 

دیگه چیزی نگفتم,سامیارم ساکت بود,کمی بعد ایلیا جلویه یه رستوران شیک 
ودنج ترمز کردوهمگی پیاده شططدیم وسططمت رسططتوران رفتیم بعدازخوردن غذا 

دکه به خونه بو1کلی توشططهرگشططتیم وخوش گذرونیدم سططاعت نزدیکی های
شیدم  شکی پو ساپورت م صورتی بایه  شمی  شتیم,توی اتاقم رفتم یه بلوز پ برگ
گیره موهام رو باز کردم ودورم رهاشططون کردم خواسططتم بخوابم که چشططمم به 
باکس کادوپیچ شده روی پاتختی افتاد برداشتمش ازجام بلندشدم رفتم جلوی 

 دراتاق سامیار دوضربه به درزدم
 
  بله-
 

 تم:بیداری؟اروم گف
 
  بیاتو-
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وارد اتاق شططدم روی تخت خوابیده بود بادیدنم توی جاش نشططسططت وگفت 
  چیزی شده رفتم جلو وگفتم:چیزه...عع این مال توعه

 
  جعبه روبهش دادم ازدستم گرفت بازش کردویه لبخند عمیق زد 

 
 ممنونم خیلی قشنگه-
 
  قابل تورو نداشت-
 

 صدام زد:دلسا؟خواستم ازاتاق بیرون برم که 
 
 جونم؟-
 
 میشه امشب رو پیشم بخابی؟-
 

ودوتا دسططتاش رو سططمتم بازکرد,اول تعجب کردم وچشططام گرد شططد بادیدن 
صططورت متعجبم لبخند زد همین کافی بود تاقبول کنم وازخداخواسططته پریدم 

 بغلش
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روی تخت درازکشیدمن هم روش افتادم صدای نفسهاش بلندبود سرم روروی 
اشططتم چقددلم برای این بغل تنگ شططد بود حس خوبی داشططتم سططینه اش گذ

حسططی سططرشططارازارامش هرم نفس های داغش روی گردنم می دویدداشططتم 
یجوری میشططدم.سططامیارسططرم روباال اورد صططورتم درسططت مقابل صططورتش 
بودضربان قلبم باشدت به دیواره سینه ام میکوبید,خدامیدونه تواون لحظه چقد 

شتم ب ست دا سدو سالک مش,حب*و* سامیارسرم رواروم ب*و* ه هاش بودم 
مش ولی بایه حرکت روی تخت خوابوندتم ب*و*سجلواوردچشام روبستم تاب

برگشطططت سططمت منو صططورتم روبین دوتادسططتاش گرفت,زل زدتوچشططمام 
  وگفت:نمیتونم,نمیتونم دلسا

 
 چیزی نگفتم فقط نگاش کردم

 
 لعنت به اون چشمات-
 

  وااااا این داشت چی میگفت
 
  لساد-
 
  هوم-
 
  منوببخش-
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 برای چی؟-
 
  من نمیتونم شوهرخوبی برای توباشم-
 

  باتعجب زل زدم به دهنش,زبونم قفل شده بود نتونستم چیزی بگم
 
که - ندگی میکنم  باکسططی ز بده دلسطططا,من دارم  بده,بمن حق  بمن حق 

نمیشططناسططمش دارم باادمایی معاشططرت میکنم که نمیشططناسططمشططون,من خودم 
سا من ممکنه حافظم روخیلی زود روهم  ستی دل سم,تودخترخوبی ه شنا نمی

ست نیارم,من نمیتونم,نمیتونم بهت محبت  صالبد ست بیارم وممکنه هم ا بد
کنم ودوسططتت داشططته باشططم,توخیلی خوشططگلی خیلی خوبی و میتونی زندگی 
جدیدی روتشکیل بدی,من...من هیچ احساسی نسبط بتوندارم دلسا ونمیتونم 

   ان همسرم بپذیرمتوروبه عنو
 

گوشططهام ازچیزهایی که شططنیده بوداطمینان نداشطططت,سططرم روچندبارتکون 
نه این خواب  باشطططه,ولی  یه خواب  کاش همش  کاش خواب بودم, دادم,

  نبودخدایااین چی می گفت؟اخه چرا؟چرا
 

  دهنم به سختی بازشدگفتم:تو...توخوب میشی سامیار
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  کی؟کی دلسا؟من ازین وضعیت کالفه ام-
 
  باورم نمیشه-
 
  دلسا من روببخش-
 

ازجام بلندشططدم بدون هیچ حرف دیگه ای ازاتاقش خارج وبه اتاق خودم رفتم 
 ...درروقفل کردم همونجاپشت درنشستم وازته دل زار زدم

 
 
 

انقدراشططک ریختم تاباالخره صططبح شططد لباس هام روتوی چمدونم ریختم 
  وباایلیا تماس گرفتم:جووونم خواهری؟

 
 یا کجایی؟ایل-
 
 ببینم..توگریه کردی؟-
 
 نه بگو کجایی؟-
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 دارم میرم شرکت,چیشده؟-
 
 میشه بیای دنبالم؟-
 
 اتفاقی افتاده دلسا؟-
 
  چیزی نپرس لطفا فقط بیا-
 
   مین دیگه اونجام10اوکی -
 

گوشططیوقطع ومحکم توی دیوارکوبیدم,یه دسططت لباس پوشططیدم ومنتظرموندم 
ایفون به صططدادراومد چمدونم روکشططون کشططون  تاایلیا بیاد,طولی نکشططید که

شدوگفت:داری  سامیار توی هال بود,بادیدنم ازجاش بلند  ازاتاق بیرون اوردم 
 میری؟

 
  پوزخندزدم وجواب دادم:میرم تاراحت باشی

 
  منوببخش دلسا-
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باره  چیزی نگفتم سططمت درخروجی رفتم خواسططتم ازدرخارج بشططم که دو
  صداش روشنیدم:مواظب خودت باش

 
دیگه نمیتونسططتم تحمل کنم,دررومحکم بسططتم دوباره گریه ام گرفت باهمون 
وضع ازساختمون خارج وسوارماشین ایلیا شدم بین راه هرچقد ایلیا ازم سوال 

 ......کرد چیزی نگفتم،فقط ازش خواستم منوبه خونمون ببره
اغوشططش همراه ایلیا واردخونه شططدیم چیسططتاجون بادیدنم جلو اومد و منو تو 

گرفت,محکم بغلش کردم وتوی بغلش کلی اشططک ریختم هرچیم ازم سططوال 
به اتاق ثابغم رفتم خودم روروی  کردن جواب ندادم خسططتگی روبهونه کردم و
شام روبستم  شد,چ شت منفجرمی شب قبل دا سرم ازبی خوابی  تخت انداختم 

 وخوابم برد
 

  
 

شدم باباروک شدید ازخواب بیدار سرمای  سردرد و ساس  ستی بااح نارم دیدم د
 روی موهام کشیدوپرسید؟

 
 خوبی دختربابا؟-
 

صال حالم  شتم جواب دادم:ب...بابا ا سردرد عجیبی دا سرمامیلرزید و فکم از
  خوب نیس
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شونیم  ستی به پی ستاجون د شدن,چی ستاجون وایلیام وارداتاق  همون دقیقه چی

  کشیدوگفت:پاشومرد,بایدببریمش دکترداره ازتب میسوزه
 

خت  ندا یه پتودورم ا تاجون  یدچیسطط یه حرکت منوتوی بغلش کشطط یاتو ایل
ماشططین  یامنوسططمت خروجی برد ازخونه خارج وروی صططندلی عقب  وایل
گذاشططتمم ازدرد زیادی ناله میکردم,صططدای بابارومیشططنیدم که نگرانم بود:چه 

  بالیی سراین دختراومده,ایلیاجان تندتربروبابا
 

  یک شدچشمام تاروتار وکم کم همجاتار
 

                  * * * 
   الی چشمام رو باز کردم

 
  خانومی؟بهتری-
 

 ؟پرسیدم:من کجام
 
  اینجابیمارستانه عزیزم-
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سططرنگی توی سططرمم تزریغ کرد ویه لبخند عمیق زد ازاتاق خارج شططد دسططتم 
شد بابااومد  سته  شدم,دراتاق بازوب سقف خیره  شتم وبه  شونیم گذا روروی پی

  ید:خوبی؟ب*و*سد تصنعی زدم جلواومدوپیشونیم روداخل یه لبخن
 

 سرم روبه معنی اره تکون دادم وگفتم:بابا؟
 

 جونم؟
 
 میشه منوببری خونه؟-
 
  بزارسرمت تموم بشه میبرمت-
 
  باشه-
 

یدم  جام درازکشطط به خونه برگشططتیم توی  عدمرخص و عت ب یک سطططا یا تقری
وتودستم نشست دستاش رچیستاجون پیشم بود پتورو تاسینه روم کشید کنارم 

 گرفتم اشکام شروم به باریدن وگونه هام روترکردن
 
 چیستا؟-
 
 جونم دخترم؟-
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  سام...سامی..ار-
 

گریه ام تبدیل به هق هق شططدو نتونسططتم حرفم روادامه بدم چیسططتاجون بغلم 
  کردوگفت:هیس,اروم باش,اروم باش مادر

 
 وبراش گفتم,چیستاجونبغلش خیلی ارامبخش بود یکم اروم شدم وهمه چیز ر

 یدوگفت:بهش حق نمیدی مادر؟ب*و*ساشکام روپاک کرد گونه ام رو
 
  چرا,ولی اون منو نخواست-
 
 سامیارمریضه عزیزکم باید بهش زمان بدی-
 
من درکش کردم وسطعی کردم جوری که اون میخواد این مدت روزندگی کنیم -

  امااون گفت که نمیتونه شوهرخوبی برای من باشه
 

تاجون سططرش روتکون دادوگفت:بزودی همه چیز درسططت میشططه همه چیسطط
  چیز,حاالم قول بده به چیزی فکرنکنی و استراحت کنی

 
  باصدای ضعیفی گفتم:باشه
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شیم بلند  صدای آالرم گو شد, سعی کردم بخوابم امان شد  ستاازاتاق خارج  چی
حه  به صططف گاهی  ید ن ند خداروشططکروقتی زدمش تودیواراسططیبی  شطططد,

 انازبودانداختم,تی
  

 
 دکمه اتصال روزدم وگوشیوزیرگوشم گذاشتم:الوناز؟

 
  سالم عشقممم-
 
 چطوری؟-
 
 خوبم,توخوبی؟کوچولوی خاله خوبه؟-
 

  دستم روروی شکمم گذاشتم وگفتماوهوم
 
  خداروشکر,سامیارچطوره؟بهترنشده-
 

  باصدایی بغض الود گفتم:نه
 
  دلسا؟چیزی شده-
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 :سرازیرشدند,صداش روشنیدمدوباره اشکهام ازچشمام 

 دلساتوداری گریه میکنی؟
 

یه توضططیح مختصططردادم وگفتم:میخوام ازسططامیارجداشططم وبرای همیشططه بیام 
  واونجا زندگی کنم,یه خونه مناسب برام پیداکن

 
 چی میگی دلسا توحامله ای؟-
 

آه بلندی کشططیدم وگفتم:من تصططمیم خودم روگرفتم,تازمان به دنیا اومدن بچه 
  یکنمصبرم

 
وگوشیوقطع کردم,نازچندبار دیگه تماس گرفت جوابش روندادم تااینکه بیخیال 
شططد ازجام بلند شططدم وپنجره اتاق روباز کردم بادسططردی به داخل اتاق هجوم 
شت خودم  سرنو شدم وبه  ستام رو زیر بغلم جمع کردم وبه بیرون خیره  اورد د

 وروز دلسارادمنش فکر کردم,کی فکرش رو می کرد یک روزی این بشه حال
 

باش  با مان و ما خانواده رادمنش,دخترکوچولوی  دلسطططا دخترشططروشططیطون 
باش بود 5توسططن با هادخترک  حاالتن مادرش روازدسطططت داد و سطططالگی 

دخترکوچولوی باباش کم کم بزرگ وبزرگترشطططد,دخترکی که بخاطراسططتقالل 
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که ازش  عاشططق مردی  عاشططق شطططد  یه ازدواج صططوری داد و به  وازادی تن 
دید ولی اشتباه وقضاوت بی جاکرد گذاشت ورفت پسرک دربه  ن*تخ*ی*ا*

در دنبال دخترک تصططادف کردوبه کما رفت,دخترک برگشططت,برگشططت وحقایق 
سرک  شید,پ سرک انتظارک شدو روزها روبرای  بهبودی حال پ شیمون  روفهمید پ
شناخت واون رو  شقش رونمی  ست داده وع به هوش اومد ولی حافظش روازد

د..وحاال من موندم ویک بچه,بچه عشططقم من بچه سططامیارم ازخودش ترد کر
روتوی وجودم داشططتم قشططنگترین روزهای عمرم به بدترین روزهاتبدیل شططده 

 واین هاهمش بازی زمونه ست
دمی از اعماق جانم بیرون دادم وپنجره روبسططتم,زیرپتوخزیدم تااینکه خوابم 

 برد
 
 
 

نه  گاهی توی ایی گذشطططت,ن ته  نداختم صططورتم خیلی زود دوهف بخودم ا
سابی گود افتاده وبه کبودی میزد پوزخندی زدم وچمدونم  شمام ح الغروزیرچ
روازاتاق بیرون بردم چیسططتاجون باچشططمای پرازاشططکش اومد سططمتم وبغلم 

 کرد,باباجلواومد چیستاروازمن جداکردو گفت:خوب فکراتو کردی بابا؟
 
  بله-
 
  کاش بهش زمان میدادی-
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  کاررو میکردم,امااون نخواست منم داشتم همین-
 

  خودم روتوبغل باباپرت کردم وگفتم:خیلی دوستت دارم بابایی
 
  منم همینطور دخترکم-
 

ازبغل بابابیرون اومدم همه باغم عجیبی نگام میکردند برای شططادی دلشططون 
 :لبخند تصنعی زدم وگفتم

 ننبینم ناراحت باشینا
 

حافظی کردم ایلب*و*سططلپ همشططونو خدا مدونم روبرداشطططت یدم و یا چ
وازسططاختمون خارج شططد منوترنگ هم دنبال ایلیا راه افتادیم وسططوارماشططین 
شدیم,ترنگ عین ابربهاری اشک میریخت دیگه طاقت نداشتم بالودگی کذایی 

  گفتم:تواین همه اشک وازکجااوردی؟تااالن چهار تادبه ابغوره گرفتی
 

شمای پف کرده قرمزش عین بچه ک سمتم وباچ شت  وچولوها مظلوم نگام برگ
  کردو گفت:نرووو

 
 :یدم وگفتمب*و*سخودموخم کردم جلو گونشو
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  مجبورم ترنگ,هوای این شهربرام خفه کنندست
 

به گریه اش ادامه داد ایلیام چیزی نمیگفت  باناراحتی تکونو ترنگ سططرش رو
وباسرعت رانندگی میکرد معلوم بودحسابی عصبیه دیگه هیچ کدوممون حرف 

 ...کشیدم سرم رو به پنجره تکیه دادم و به خیابون چشم دوختمنزدیم,آهی 
 
  ✘سامیار✘
 

 ...+میون جنگلی سرسبز قدم برمیداشتم انگاری دنبال چیزی بودم اما
 

ی ه اب*و*سدستای ظریف وکوچولویی ازپشت جلوی دیدم رو گرفت ونرمی 
 رو روی پوست گردنم احساس کردم
انگشت هاش کشیدم,دستاش روازجلوی دستم روباالبردم ونوازش گونه روی 

چشام برداشت,عقب گردکردم,چهره بشاش وخوشگل دخترکی زیبار رو جلوم 
 دیدم,دخترک لبخندشیرینی

 
 

 زدو باشیطنت یکی ازابروهاش روباالانداخت
رام ی بب*و*سجذب زیبایی صورت اشنای دخترشدم این دخترچقدراشناست 

 ا اثری ازون دخترنبودفرستاد و رفت. البالی درخت هامیدویدم ام
  حسابی توی فکرفرورفتم,اره اره من اون دختررومیشناسم دلسا,اون دلسای منه
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 دادزدم:دلسا,توکجارفتی؟
 

می  مم رد  لوچشططط ج لم از ی ف یک  ثل  م یز  چ مه  ه یدم  پر خواب  از
شدند,من,دلسا,ازدواج صوری,عشق,شمال,اونشب,ارشین,تصادف همه چیز 

قه  بادسططتم محکم شططقی یاداوردم  به  هام روفشطططار دادم سططرم داشطططت رو
منفجرمیشططد,یهویاد دلسططاافتادم,آه خدایا من چیکارکردم,گوشططیم روبرداشططتم 

 وباشماره اش تماس گرفتم
 
  دستگاه مشترک موردنظرخاموش می باشد-
 

شدم  شتم وازساختمون خارج  شین روبردا سوئیچ ما سریع  بایدمیرفتم دنبالش,
م پدال گاز فشططارمیدادم,چقدردلم سططوارماشططینم شططدم وراه افتادم  باتموم قدرت

براش تنگ شططده بود,جلوی خونه خاله خدابیامرزم ترمزکردم وازماشططین پیاده 
 وزنگ درروفشار دادم:کیه؟

 
 شوهرخاله بودیبابای دلسا(

 
 سامیارم-
 
  بیاباالپسرم-
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  مرسی,اومدم دنبال دلسا,بهش بگین بیاد پایین-
 

وچندمین بعدشططوهرخاله اومد دیگه صططدایی نشططنیدم درباتیک ارومی بازشططد 
 پایین سالم دادم دستش رو روی شونم گذاشت وگفت:دیراومدی جوون

 
  باگیجی گفتم:متوجه نمیشم

 
سا  ست پاکش کردو گفت:دل شت د سریع باپ شماش چکید  شک ازچ یه قطره ا

  رفت
 

 باورم نمیشد,پرسیدم:کی؟کجا؟
 
  فرودگاه-
 

 سمت ماشینم دوییدم وگفتم:باید برم دنبالش
شیده وبه حرکت   سفالت ک صدای جیغ روا ستیک هابا شدم ال شین  سوارما

 دراومدند
اشططکام بی وقفه ازچشططام میچکنیدند,نبایدمیذاشططتم بره,دیگه نمیخواسططتم 
ازدسططتش بدم پس باتموم قدرتم به پال گاز فشططاراورده رانندگی میکردم حتی 

 ...چندباری هم نزدیک بود تصادف کنم



wWw.Roman4u.iR  242 

 

 
 ✘دلسا✘

ساعت پروازم نمونده بود,ترنگ باالخره رسیدیم از شدیم چیزی تا شین پیاده  ما
شم ازتوبغلش بیرون اومدم ایلیا  شارم داد که نزدیک بود خفه ب انقدر توبغلش ف
بابغض نگام میکرد لبخند تلخی بروش پاشططیدم وخودم روتوی بغلش انداختم 

ت شاشکام ازچشام سرازیر شدند سرم روباالاوردم وبه ایلیا نگاه کردم اونم دا
 :یدوگفتب*و*سگریه میکرد,گونه ام رو

  مواظب خودت باش خواهرکوچولوم
 

به معنی باشططه یباربازوبسططته کردم ازتوبغلش بیرون اومدم برای  چشططمام رو
شکام همونطور روی گونه  ست راه افتادم,ا اخرین بار خداحافظی وچمندون بد

روترک  هام می ریختتن,باورم نمیشططد که یروزی بخوام شططهروخانواده وعشططقم
کنم وبرای همیشه برم بایه وکیل خوب صحبت کرده و قرارداد بسته بودم تا بعد 
از به دنیا اومدن دخترم از عشططقم جدابشططم قلبم فشططرده ودرد گرفت آهی بلند 
سرنوشت جور دیگه ای برام رقم خورده  سیاهی میرفت,کاش  شمام  شیدم,چ ک

ماقدم برداشتم حس بود چمدونم روتحویل دادم خسته وپرالتهاب سمت هواپی
بدی داشتم قفسه سینه ام درد میکرد,چنددونه سفیدروی شونه هام نشست سرم 
رو روبه اسططمون باالگرفتم دانه های سططفید برف مانندمروارید ازاسططمون پایین 
میومد هوای سططردوزمسططتونی رویکجابلعیدم دسططتم رو به میله هواپیماگرفتم 

  رسید:دلساتاازپله هاباالبرم،صدای اشنایی به گوشم 
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صدای جذاب  شدم ازپله ها باالمیرفتم که دوباره  باخودم گفتم حتما خیاالتی 
  وگیراش به گوشم رسید:دلسای من

 ...درست شنیدم خیاالت نیست عقب گردکردم باناباوری زل زدم بهش
 
 

ستش کردم  سرهم بازوب شت  شمام ازچیزی که میدید مطمعن نبود چندبارپ چ
ست میدیدم  ضعف ولی نه,در شیرینی زد که دلم  سامیار منه,لبخند اون...اون 

باتموم وجودم  نداختم  یدم ومحکم خودم روتوی بغلش ا فت,سططمتش دوی ر
سرم رو شک می ریختم,روی  سا شت گریه ب*و* سرم روباال اورد,اونم دا ید 

  میکرد زل زد توچشمام وگفت:منوببخش دلسا,خیلی دوستت دارم
 

 ومحکم ترازقبل منوتوی بغلش کشید
وباره اروم شدم وزندگی از دیدگاهم زیباشد,چندبار زیرلب خداروشکر کردم د

 :نمیدونم چقدرتوی بغل هم بودیم که باصدای ایلیا به خودمون اومدیم
  اهم اهم,بسه اینجا جاش نیست

ازتوبغل هم بیرون اومدیم ایلیا وترنگ هروهرمیخندیدن پشت چشمی براشون 
  نازک کردم وچیزی نگفتم

  حالم که همه چیز درست شدایلیا:خوش
 

  سامیار:ممنون داداشم,این مدت خیلی ا یتتون کردیم
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 ایلیا:بیشتر از همه خودتون ا یت شدین,برین وخوش باشین
 

شونیم رو ساومدجلوپی شت ب*و* سامیارگذا ست  ستم روگرفت وتوی د ید د
  وگفت:خواهرم روبتومیسپارم سامیار,زندگی خوبی داشته باشین

سمت خونه لبخندی بروش  شکرکردیم وبعدازخداحافظی  شون ت شیدیم واز پا
حرکت کردیم رسیدیم وواردساختمون شدیم,اونقدرخوشحال بودم که توصیفی 
سور  سان سوار ا سالم وحال کردیم و  شرویی  برای حالم ندارم بانگهبان باخو
شططدیم سططامیاردکمه روفشططار داد اسططانسططورحرکت کرد کمی بعد ایسططتاد 

سورخارج ووارد سان شیطنت ازا سامیار با شدیم پالتومواز تنم در اوردم  خونمون 
 نگام میکرد رفتم جلووگفتم:چیه؟خوردی منو

 دستاش رودورکمرم حلقه کردوگفت:خانوم خودمی
یدن سططرم روعقب ب*و*سططلباش روروی لبام گذاشططت وباولع شططروم کرد به 

  کشیدم وگفتم:هی آقاهه دست نگه دار
پاهاش د سططتم روتوی دسططتاش گرفت روی مبل نشططسطططت منم نشططوند رو

 وپرسید:منوبخشیدی دلسا؟
 ..باناراحتی گفتم:توبایدمنوببخ

انگشتش روروی لبام گذاشت وگفت:هیس,توکاری نکردی تامن ببخشمت,این 
  مدت خیلی ا یت شدی

 دستام رو دور گردنش حلقه کردم وگفتم:خیلی دوستت دارم
 سرش روتوی گردنم فروکردوگفت:
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  متب*و*ساجازه میدی بمنم همینطور خانومم,حاال
شتیاق  سامیارباا سبوندم  سرم روجلوبردم لبام روبه لباش چ لبخندنخودی زدم 

ید برای یه لحظه احسططاس تهوم شططدیدی بهم دسططت داد ب*و*سططلبام رومی
 سامیار روپس زدم باتعجب نگام کرد گفتم:

  بروکنار تابچه ات روباالنیاوردم
تاه بیرون  ندمین کو یدم چ مت دسططتشططویی دوی یار جلوی سطط مدم سطططام او

 دردستشویی منتظرم بود پرسید:خوبی؟
  اهوم-
  ببینم دلسا-
  جونم-
 توگفتی بچه ات؟-
   نه نی نی خخخخ-
 ...یعنی...یعنی-
  بله جنابعالی داری بابا میشی-
  االهی قربونش بره باباش-

 من اینجا چغندرم بعد؟
 فدای خانوم حسودمم بشم-

 به شیرینی خندیدم وگفتم:خدانکنه
 ..حاال جنسیتش-

  میون حرفش پریدم وگفتم:دختره
  یهوازجاکنده شدم سامیار من روتوی بغلش گرفت ودور اتاق چرخوندتم
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  همونطور که جیغ جیغ میکردم گفتم:بزارتم پایین دیوونه
 اگه نذارم چی؟-
  گازت میگیریم-
  بگیرببینم کوچولو-

دراومد وروی زمین سططرم روخم کردم ونوک بینیش رومحکم گاز گرفتم آخش 
  گذاشتتم,بادست بینیش رومالیدوگفت:دندونات ازفوالده دختر

 :زبونم روبراش بیرون اوردم وگفتم
 حقته-
  حاالنشونت میدم کوچولو-

سمت  ست دیگش رو زیرکمرم گرفت وبلندم کرد و ستش روزیرزانوهام د یه د
  اتاق خواب بردتم

  کردم:ببهشید عاغامونسرم روتوی سینش فروکردم وخودم روبراش لوس 
  دیگه دیره-

سروی تخت خوابوندتم روم خیمه زد ولبام رو سام رو ازتنم دراورد ب*و* ید لبا
  خواستم اعتراض کنم که گفت:هیس

  یدمب*و*سدیگه چیزی نگفتم وروی لباش رو
                   * * *  

 سال بعد4
  بوبویی,بوبویییبابایی بابایی(-
 جونم خوشگل بابا؟-
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 ین مومونی منو احذت میدونهیاین مامانی منو ا یت میکنه(ا-
 چرافداتشم؟-
 بالمن لوژ نمیسنه,میگه تو توچولویییبرامن رژ نمیزنه میگه توکوچولویی(-
  خب مناسب سن شما نیس عزیزم-
  نوموحام من لوژ موحام-

  جیییییییییییییییغ
 ازاتاق بیرون اومدم وگفتم:چته باز توله؟

  باهات قهلم-
  منم باهات قهرم-

زبونموبراش بیرون اوردم که گریش دراومد,سططامیار رفت وبغلش کرد وروبمن 
 گفت:بچه شدی خانومم؟

مد سططمتم ولپم رو که او ندم  ید:قهرنکن ب*و*سططباقهر روم رو ازش برگردو
  فداتشم

بایی - با عه  کن ش نب*و*سططعه بوبویی بوجش نتون,توفخط بوبویی منیی
 توفقط بابایی منی(

  رم بابات مال منهمن:نخی
 گلسا:بوبویی اودمهیبابایی خودمه(

 من:مال منه
  گلسا:جیییییییییییییییغ

  +سامیار:ای بابا اخه من باشما چیکارکنم من متعلق به جفتتونم
  من:فقط وفقط مال منی
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گلسططا:بوبویی منه توبولو پیش بوبویی اودتیبابایی خودمه توبروپیش بابایی 
 خودت(

  ات صاحب دارممن:خفه شوتوله باب
  گلسا:منم دیده

  من:خفت میکنما بچه
  صدای زنگ در بلندشد

  سامیار:گلسا بابا بدو دروبازکن
  گلسا:چشم بابادونم

دوییدو رفت تادرو بازکنه,سامیار دستاش رو دور کمرم حلقه کردوگفت:خانومم 
  این چه طرز برخورد با بچست

  لباموغنچه کردم وبانازگفتم:فقط مال خودمی
  یدوگفت:حسود خانومب*و*سروی لبامو 

 حسود نیستم,این بچت زیادی پرروعه-
 

  
  خودت که میگی بچه,بچست-
  هست که هست عوقوییم فقط مال خودمه-
  زندگیمی خانومم-

  یدوگفت:بریم مهمونا اومدنب*و*سروی پیشونیم رو
  لبخندی زدم وگفتم:بریم
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شدند,ایلیاوترنگ  سالن  سام مهمون هاهمگی وارد  شون,آر سال ودوقلوهای دو

  وآرشام
 آبتین وایلیا همراه دختر سه سالشون,آمیتیس

  ماهشون,نورا6ساقی ونوشاد همراه نوزاد
 وآرشین وپوالد

شیدیم اون حاالزندگی خوبی روباپوالد  شته هارو فراموش وآرشین روبخ ماگذ
   داره

زندگیمون سططاالززندگی مشططترک منوسططامیار میگذره باوجود دخترم گلسططا 4 
  شیرین ترشده ومن خوشبخت ترین زن ومادر دنیا هستم
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