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مقدمھ:

خدایا ...  

دلم میان این ھمھ آدم ...  

میان این ھمھ پیچیدگي ... 

میان این ھمھ تكلف ... 

میان تمام قفل ھایي کھ قصد باز شدن ندارن ... 

فقط کمي سادگي میخواھد ...

و دلم کسي را میخواھد کھ نپرسد: 

" حواست بھ من ھست " 

فقط بیاید با اندکي نگاه آرام بگوید: 

" حواسم بھ تو بود " دلم ...  

بودن میخواھد ... 

میان این ھمھ ضمیر ...  

دلم ... 

معجزه میخواھد ...  

در حد خدایي بودنت ...  

دلم ...  

کمي آرامش میخواھد ...  

آرامشي عمیق ...  

پر از حضور تو ...  

بودن تو ... 

نفسھاي تند تند تو ...  

راستي خداي خوب من ...  

دلم ھواي دیروز را کرده ...  
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دیروز را ...  

یادت ھست؟؟؟ 

ھواي روزھاي کودکي را ... 

دلم میخواھد...  

دفتر مشقم را باز کنم و دوباره تمرین کنم ... 

دلم میخواھد مثل دیروز قاصدکي بردارم ...  

آرزوھایم را بھ دستش بسپارم تا براي تو بیاورد ...  

الفباي زندگي را میخواھم خط خطي کنم ... 

تمام آن روزھایي کھ دل شكستم و دلم را شكستند ... 

)بھ نام خدا( 

دستامو بھم گره زدم و جلوي دھنم بردم و ھا کردم تا بلكھ از گرماي دھانم دستام گرم بشن اما بي فایده بود 
سرماي تنم از سردي ھوا نبودبلكھ از ضعف ، ترس ، استرس و درد ھم بود. نگاھمو بھ در سیاه رنگ دوختم ، 

چرا کسي بیرون نمیومد؟ 5 روز شد. 5 روز کھ... افكارم با صداي در یادم رفت سریع بلند شدم و خودمو بھ در 
سیاه رنگ رسوندم دري کھ رنگ لباسي بود کھ این روزا اھالي این خونھ بھ تن داشتن. منم سیاه پوش بودم. منم 

غم داشتم. منم واسھ دل درموندم سیاه پوشیده بودم. درد من از درد اینا بدتر بود. اینا عزیز از دست داده بودن 
ولي من نمیدونستم عزیزمو خواھم داشت یا نھ... 

سوزوکي مشكي رنگي از پارکینگ بیرون امد سریع بھ سمت ماشین رفتم. راننده با دیدنم نگھ داشت. بھ شیشھ 
راننده کوبیدم و با التماس گفتم: 

-توروخدا اقا، خواھش میكنم بھ حرفام گوش کنید ، اقا... 

ھنوز حرف از دھنم خارج نشده بود کھ ماشین بھ حرکت افتاد دنبالش دویدم و با التماس فریاد زدم: 

-خواھش میكنم رضایت بدید بھ خداوندي خدا کنیزیتونو میكنم ... 

ھمین طور کھ ماشین حرکت مي کرد ھمراھش توي خیابون کشیده شدم و در اخر وسط کوچھ روي زمین افتادم 
و با صداي بلند زجھ زدم و از خدا کمک خواستم. مردمي کھ از کنارم رد میشدن با ترحم نگاھم میكردن و برخي 

ھم بي خیال رد میشدن . بھ سختي خودمو بھ پیاده رو رسوندم و دوباره مصیبت نامھ سر دادم. توي حال خودم 
بودم کھ کودکي از کنارم گذشت و اسكناس پاره ي صد توماني جلوي پام انداخت و بعد با خوشحالي دست 

مامانشو گرفت و گفت: 

-مامان بھ این خانومھ کمک کردم خدا دروغي کھ صبح بھ بابا گفتم میبخشھ؟ جیگرم اتنیش گرفت. دلم سوخت. 
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سر بلند کردم و خیره بھ اسمون گفتم: 

-مي بیني خدا؟ مي بیني بھ چھ روزي افتادم؟ تک دختر ارسالن خان، دختري کھ کل دنیا نازشو خریدارن کارش 
بھ جایي رسیده کھ با گدا اشتباھش میگیرن. خدایا این رسمشھ؟ چھ حكمتي تو کارتھ خدا؟ 

نگاھي بھ ساعت انداختم، ساعت 6 بعدازظھر بود. شال مشكیمو جلو کشیدم و خودمو جلوي خونھ رسوندم و 
چھار زانو روبروي خونھ توي پیاده رو نشستم و بھ خونھ خیره شدم. نگاھم روي بنر ھایي کھ تمام دیوارو 

پوشونده بود چرخید. در گذشت ناجوان مردانھ پدرتان را تسلیت میگوییم، اقاي ربیعي مارا ھم در غم خود شریک 
بدانید، رفتي و دلم شد پراز غم اي پدر، از طرف خانواده گودرزي، از طرف کارمندان و... در اخر نگاھم روي 

عكس حاجي و ان ربان سیاه رنگ کنارش خیره موند: 

حاجي خودت کمكم کن. حاجي یادتھ وقتي میومدي خونمون بھم میگفتي دخترم؟ حاجي بھ حرمت ھمون دخترمایي 
کھ گفتي نجاتم بده از این وضعیت. حاجي نزار بابام بره. حاجي بابام رفیقتھ ھا ھمون ارسالن خان کھ روي 

اسمش قسم مي خوردي، حاجي خودت میدوني اتفاقي بود... اشک کاسھ چشمامو پر کرد سرمو پایین انداختم و بي 
صدا اشک ریختم ، نمیدونم چقدر گذشتھ بود کھ صداي ماشین امد و پاترول مشكي رنگ دوباره بھ داخل خونھ 

رفت. اھي کشیدم توي این 5 روز حسابي وزن کم کردم شوخي کھ نبود 5 روز بود کھ غذا نخورده بودم، 5 روز 
بود تمام زندگیم شده بود این خونھ و التماساي گاھو بي گاھم، با مامان توي تمام مراسما شرکت کرده بودیم و کلي 

التماس کرده بودیم براي رضایت یھ قتل اتفاقي ھرگز فراموش نمیكنم بھ پاشون افتاده بودم و خواھش کرده بودم 
اما جوابم فقط سكوت بود. مامان مغرور بود دیگھ باھام ھمكاري نكرد تا نبینھ بھ خاک سیاه نشستنمو، نبینھ 

شكستن دخترشو، نبینھ التماساي یكي یكدونشو... سنگیني نگاھیو احساس کردم، سنگیني کھ توي تمام این مدت از 
یكي از پنجره ھاي طبقھ دوم خونھ احساسش مي کردم. دستي روي شونم قرار گرفت با ترس بھ عقب نگاه کردم 

خان عمو و امید بودن، کار ھر شبشون بود میومدن تا راضیم کنن برم خونھ. قبل از ھر حرفي با عجز گفتم: 

-عمو من خونھ نمیام خواھش میكنم برید 

عمو زیر بغلمو گرفت و ھمون طور کھ تالش میكرد بلندم کنھ گفت: 

-امروز اومدم کھ دیگھ ببرمت شبیھ جنازي شدي مي فھمي؟ با التماس بھ چشماش زل زدم و گفتم: 

-راحتم بزارید عمو، چي میخواید از جونم؟ من باالخره رضایت میگیرم انقدر اینجا میشینم تا رضایت بدن. 

عمو خواست حرفي بزنھ کھ سریع گفتم: 

-عمو جان ارواح خاک ارزو راحتم بزارید 

حرف بي رحمانھ اي زدم اما چاره اي نداشتم. عمو نگاھش بوي غم گرفت چند قدم عقب عقب رفت و بھ ماشین 
تكیھ داد.امید خواست بھ سمتم بیاد کھ گفتم: 

-امید برید خواھش میكنم امید نگران گفت: 

-ھوا تاریک شده درسا خطرناکھ پوزخندي زدم و گفتم: 
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-انگار یادت رفتھ من 5 روزه کھ اینجام  امید دنبال بھونھ اي گشت و در اخر گفت: 

-حداقل بیا بریم خونھ لباس گرم بپوش این مانتوي نخي کھ تو پوشیدي کھ گرمت نمیكنھ بھ خونھ خیره شدم و 
گفتم: 

-اینطوري بھتره شاید دلشون بھ حالم سوخت امید با عصبانیتي کھ سعي در کنترلش داشت گفت: 

-لج نكن درسا، بھ خدا اگھ نیومدي دیگھ اسمتو نمیارم سرد گفتم: 

-ترجیھ میدم پدرمو نجات بدم 

امید دیگھ ھیچي نگفت با دلخوري بھ سمت ماشین رفت و بازوي عمو را کشید و باھم سوار ماشین شدن و رفتن. 
از این کھ اونارو از خودم رنجوندم اصال ناراحت نبودم مھم تریم مسئلھ زندگي من االن پدرم بود. 

دقیقھ ھا بھ سرعت جلو میرفتن و با سرعت ھرچھ تمام تر بھ نیمھ شب نزدیک میشدیم. خیابان خلوت خلوت بود 
و تنھا روشنایي چراغ ھاي یكي در میان سوختھ ي تیر برق بودن. نگاھي بھ ساختمان کردم دقایقي میشد کھ ھمھ 

ي چراغ ھا خاموش شده بودن. ھوا سردتر از تمام این روزھا شده بود و لرز بدي بھ تنم افتاده بود. نگاھي بھ 
پنجره ي مشكوک انداختم بازم سنگیني نگاھیو احساس میكردم. پرده تكوني خورد. پوزخند زدم ، حاجي این بود 
پسري کھ ھر وقت میومدي خونمون ازش تعریف میكردي؟ بھ سختي از جام بلند شدم تمام بدنم از سرماي زمین 

درد گرفتھ بود. 

بھ سمت گودي دیوار رفتم و توي تاریكي بین در و دیوار خونھ کز کردم و پاھامو توي شكمم جمع کردم و سرمو 
روي پاھام گذاشتم. 

با سرو صداي ماشینا از خواب پریدم. نگاھي بھ ساعت مچیم انداختم، ساعت 7 صبح بود. اروم از جام بلند شدمو 
بھ سمت اول کوچھ راه افتادم. سرکوچھ سوپرمارکت بزرگي بود وارد سوپر شدم و یک بطري اب معدني گرفتم 

و دست و صورتمو باھاش شستم. با ضعف زیادي خودمو بھ خونھ رسوندم و دوباره روز از نو روزي از نو. 
چھار زانو روبروي در 

نشستم و مشغول ذکر گفتن شدم. توي دلم داشتم رازو نیاز مي کردم کھ در باز شد و خانم مشكي پوشي بیرون امد 
سریع بلند شدم خواستم دھن بھ التماس باز کنم کھ زن گفت: 

-من ھیچكارم. من فقط یک مستخدمم  

نا امیدانھ نگاھش کردم. نگاھش کمي مھربون شد و گفت: 

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

برق شادي کھ از چشمام گذشت بھ خوبي حس کردم با خوشحالي گفتم: 

-واقعا؟؟! 

لبخندي زد و گفت: 
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-اره بیا تو 

دستي بھ لباسام کشیدم و خاکشو تكوندم. شالمو جلو کشدم و ھمراه زن وارد شدم. االن وقت تجزیھ و تحلیل خونھ 
نبود . اما تا ھمین حد توجھ کردم کھ خونھ جنوبي بود و حیاط پشت ساختمان قرار داشت. 

از پلھ ھاي جلوي ساختمین کھ باال رفتیم. استرس بدي تمام وجودمو فرا گرفت. زیر لب بسم اللھ گفتم و پشت سر 
زن وارد خونھ شدم. خونھ دوبلكس و بزرگي بود و پوشیده از لوازم لوکس و شیک. بي توجھ زن را ھمراھي 
کردم. ندید بدید کھ نبودم خونھ خودمون کم از اینجا نداشت. از ھال گذشتیم و بعد از باال رفتن از 2 پلھ وارد 

پذیرایي شدیم. 

نگاھي بھ جمع انداختم. دو خانم و سھ اقا روي مبل ھاي سلطنتي نشستھ بودن. با اومدنم ھیچكس از جاش بلند 
نشد. 

بیشتر از اینم انتظار نمیرفت. بال تكلیف ابتداي سالن ایستاده بودم. با استرس گفتم: 

-سالم 

تنھا کسي کھ جواب سالممو داد عمو پرویز بود، کسي کھ توي این جمع امید من بود. عمو پرویز با ناراحتي 
گفت: 

-بیا بشین دخترم 

روي اولین مبل نشستم و گفتم: 

-ممنون عمو پرویز 

سرمو پایین انداختم و بھ گل ھاي قالي خیره شدم. جو خیلي بدي بود ھیچ کس حرف نمیزد. نگاھي بھ دو زن 
انداختم. 

یک خانم مسن کھ حدس زدم ھمسر حاجي باشھ و یھ دختر 26 سالھ کھ حتما دختر حاجي بود ھر دو مشكي بھ تن 
داشتن و غم از توي صورتشون پیدا بود. نگاھمو چرخوندم و بھ اون سھ مرد نگاه کردم یكي از اون ھا کھ عمو 
پرویز بود برادر حاجي، یک اقاي مسن دیگھ ھم بود کھ شباھت زیادي بھ خانم مسنھ داشت و در اخر پسري کھ 

با اخم بدي نگاھم میكرد. پسر کھ نگاھمو متوجھ خودش دید بي مقدمھ گفت: 

-خون بھا مي خوایمسریع گفتم: 

-من دو برابر دیھ اي کھ بریدن میدم فقط شما رضایت بدید 

-کي حرف پول زد؟ با گیجي گفتم: 

-پس چي؟ 

-ما انقدرا داریم کھ اون پول بھ چشم نیاد، این پول براي شما ھم پول خورده 
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-من واقعا متوجھ منظورتون نمیشم. خواھش میكنم حال منم درک کنید و حرفتونو واضح بگید 

-عجلھ نكن دختر جون. شرطي کھ من میزارم شرطیھ کھ انقدر زجر توش باشھ کھ دل داغ دیدمو خنک کنھ 
سكوت کردم تا ادامھ بده انتظارم خیلي طول نكشید چون گفت: 

-یھ دختر میدید بھ خانواده ما بھ عنوان خون بھا 

-چي؟ این امكان نداره اقا 

-من اصراري ندارم واال من بھ چوب دار راضي ترم 

عوضي ببین چطوري تحریكم میكنھ. اصال منظورش چیھ؟ نكنھ مثل فیلما کھ بین قبیلھ ھا دعوا میشھ یكي میمیره 
واسھ پایان دعوا خانواده قاتل دخترشونو میدن بھ پسر مقتول... جااااااااااااااااااانم؟؟؟ ؟ دقیقا منظورش ھمینھ. 

فكرشم نباید بكنھ پسره پرو زیادیت نشھ عمو. االن بلند میشم میرم. دیونھ شدي کجا بري پس بابات چي؟ راست 
میگھ وجدانما بابا چي میشھ؟ چیزي تا زمان دادگاه نمونده. بي مقدمھ گفتم: 

-من تک فرزندم 

پسر سرتا پامو برانداز کرد و گفت: 

-توھم بد نیستي 

ھیچي نگفتم. چیزي نداشتم کھ بگم فقط اروم گفتم: 

-قبولھ 

پسر با تمسخر گفت: 

-تو خونھ من نمیاي کھ خانومي کنیا. یادت باشھ خون بھایي، میاي خونھ من کھ کنیزي کني 

بغض بدي گلومو گرفتھ بود. حقارت تا چھ حد دیگھ خدا؟ من برم کنیزي کنم؟ خدایا یعني اخر خط من اینجا 
بود؟خدایا کاش میدونستم بھ خاطر کدوم گناه بھ این روز افتادم! خدایا خودمو سپردم بھت خواھشا ھوامو داشتھ 

باش. 

بھ عمو پرویز نگاه کردم بھ ھمھ جا نگاه میكرد بھ جز سمتي کھ من بودم. اینم از امیدم خدیا دمت گرم. بغضمو 
قورت دادم و نفس عمیقي کشیدم و گفتم: 

-کي رضایت میدید؟ 

با این حرف مھر تایید زدم بھ حرفش. بھ کنیز بودن... 

-یھ روز اول صبح عقد میكنیم و بعد میریمو رضایت میدیم قاطع گفتم: 

-و اگھ عقد صورت گرفت و رضایت ندادید چي؟ پسر ابرویي باال انداخت و گفت: 
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-اگھ من رضایت دادم و شما سر عقد حاظر نشدید چي؟ 

بچھ کجایي انقدر زرنگي پسر حاجي؟ خبر نداري؟ من از تو زرنگ ترم. با جدیت گفتم: 

-قبل از عقد یھ تعھدنامھ قانوني بھ من بدید کھ اگر رضایت ندادید حق طالق با من باشھ و من بتونم در اولین 
فرصت از شما جدا بشم 

با این حرفم پوزخندي روي لب ھاي پسر نشست و لبخندي روي لب ھاي عمو پرویز. خیلي معمولي گفتم: 

-کي بریم براي عقد؟ پسر با حرص گفت: 

-چیھ انگار خیلي حولي بھ چشماش زل زدمو گفتم: 

-بلھ حولم براي این کھ پدرمو از جایي کھ بھ ناحق رفتھ در بیارم پسر اخم بدي کرد و چیزي نگفت. مردي کھ 
ھنوز نشناختھ بودمش گفت: 

-بھتره کشش ندیم و 5 شنبھ عقدو برگزار کنیم با اکراه پرسیدم: 

-امروز چند شنبست؟ 

-سھ شنبھ 

با نارختي گفتم: 

-باشھ من شماره تماسمو براتون میزارم ھر برنامھ اي کھ داشتید بھ من خبر بدید 

و بعد از توي کیفم کارتمو در اوردم و روي میز وسط پذیرایي گذاشتم. رو بھ عمو پرویز گفتم: 

-عمو پرویز با من میاید فكر کنم بھتر باشھ شما با مامان حرف بزنید؟ 

-اره دخترم برو دم در تا منم بیام 

رو بھ جمع خداحافظي کردم و بدون گرفتن جوابي از خونھ خارج شدم. 

جلوي در منتظر عمو پرویز ایستادم، چند دقیقھ بعد عمو با چھره اي سرخ و اخم ھاي درھم بیرون اومد نگاھي 
بھ من انداخت و گفت: 

-بریم عمو جان 

ھمراه عمو بھ سمت ماشین رفتیم و سوار شدیم. عمو ماشینو روشن کرد و با استرس گفت: 

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

با نارحتي گفتم: 

-شما کھ تقصیري ندارین عمویي 
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-نمیدونم این پسره چي بھ سرش اومده. زن داداشم راضیھ ستاره ھم ھمین طور اما این پسره پاشو توي یھ کفش 
کرده کھ من فقط با این شرط رضایت میدم. حتي از ترس این کھ مامانش نره رضایت بده خونھ زندگیشو ول 

کرده اومده خونھ باباش. 

-ناراحت نباشید عمو حتما حكمتي تو کاره 

-حیف کھ بھ جون عالیھ قسمم داده وگرنھ نمي زاشتم این اتفاقا بیوفتھ 

سكوت کردم عمو ھم دیگھ چیزي نگفت، چند دقیقھ بعد جلوي در خونھ بودیم. ترس داشتم، از گفتن شرطي کھ 
قبولش کرده بودم مي ترسیدم، از عكس العمل مامان ھم مي ترسیدم. از ماشین پیاده شدمو قبل از ھر تردیدي 

زنگ درو زدم. چند ثانیھ بعد صداي مامان توي ایفون پیچید: 

-تویي درسا؟ اومدي مادر؟ بیا تو عزیزم 

عمو کنارم قرار گرفت تعارف کردم وارد بشھ و بعد خودمم داخل رفتم ببخشیدي بھ عمو گفتمو با سرعت بھ 
سمت ساختمان رفتم. سرمو از در داخل بردمو داد زدم: 

-مامان چادر سر کنید مھمون داریم بعد رو بھ عمو گفتم: 

-بفرمایید تو عمو نگران نباشید من خودم خواستم 

عمو سري تكون داد. جلوي در کفشامونو در اوردیمو وارد شدیم مامان چادر بھ سر جلوي در اومد وقتي چشمش 
بھ عمو افتاد با دلخوري گفت: 

-راه گم کردید اقا پرویز عمو سرشو پایین انداخت و گفت: 

-شرمندم پري خانم براي رھایي از اون جو گفتم: 

-مامان جان خوب نیست مھمونو جلوي در نگھ داریم 

با چشم بھ مامان اشاره کردم کھ حرفي نزنھ و بعد رو بھ عمو گفتم: 

- بیاین عمو جان بیاین این باال بشینین 

 ***

حولھ را دور موھام پیچیدم و روي تخت نشستم حمام کردن بعد از 5 روز واقعا چسبید. با این کھ چند روز بود 
غذا نخوردم اما اصال گرسنھ نبودم پس چراغو خاموش کردم و روي تخت ولو شدم، دلم براي یھ خواب راحت 

توي تخت گرمو نرمم تنگ شده بود بیچاره کسایي کھ خونھ ندارن. اھي کشیدم باخداگاه یاد چند ساعت پیش افتادم، 
یاد گریھ ھاي مامان، یاد سر بھ زیر افتاده عمو، یاد گالیھ ھاي مامان، یاد شرمندگي ھاي عمو و در اخر قبول 

کردن مامان توي اوج نارضایتي ولي ھمھ ي اینا بھ بودن بابا مي ارزید، این اتفاق کھ کوچک بود من واسھ بودن 
بابا، واسھ داشتنش، واسھ سایش کھ باال سرم باشھ بیشتر از اینا ھم از خودم مي گذشتم. گوشیمو برداشتم و اھنگ 
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مالیمي گذاشتم و چشمامو بستم... 

دستمو بگیر،نزار اشتباه برم جز در خونھات ، تو بگو کجا برم بي قرارتم ، اي ھمھ قرار من 

تو بي کسیھام ،عشق تو تبار من  عشق اول و آخر من  سایھ تو رو سر من  اي ھمھي باور من اي کس و کارم آه 
بھ تو مدیونم بھ نگات  بھ ھمھ عاشق کشیھات  میزاره دل سر بھ ھوات، تا تو رو دارم آه 

جاي تو توي دل شكستھ است اسمت کلید ھمھي درھاي بستھ است وقتي دلم از، زندگي سیره یاد تو مرھم واسھي 
دلھاي خستھ است من سرگردون رو ببین اشكھاي پنھون رو ببین غربت مھمون رو ببین تو پناھم باش آه دستھاي 

خالیمو ببین بي پر و بالیم رو گرفتھ حالیمو ببین تكیھ گاھم باش )دستمو بگیر – حامد زماني( 

با نوازش ھاي دستي چشم باز کردم، نگاھم با نگاه مامان کھ باال سرم نشستھ بود و با غصھ نگاھم مي کرد گره 
خورد. 

مامان لبخند غمگیني زد و گفت: 

-چقدر مي خوابي دختر؟ با گیجي گفتم: 

-مگھ ساعت چنده؟ 

مامان مھربون نگاھم کرد و گفت: 

-ساعت 22 ظھره خوش خواب خانم یھو از جا پریدم 

-چي؟؟؟؟ 22؟؟؟؟ صبح رفتید؟؟؟؟ مامان با بغض گفت: 

-اره رفتم 

-خوب؟؟؟؟ نتیجھ؟؟؟؟ مامان زد زیر گریھ و گفت: 

-درسا نبودي ببیني وقتي بھش گفتم چھ حالي شد... بابات داغون شد... مرد من جلوي چشمم شكست... نبودي 
ببیني 

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

گریھ اجازه نداد مامان ادامھ بده. مامانو در اغوش گرفتم و با گریھ گفتم: 

-مامان منم براي ندیدن شرمندگیھ باباست کھ توي این 2 ماه مالقاتش نرفتم. مامان من نمیزارم بابمو ازم 
بگیرن... 

حقش نیست بھ خدا حقش نیست... مامان کاش اون روز بابا با اون حالش نمي رفت کارخونھ، کاش حاجي اون 
روز تصادف نمي کرد کھ عصبي بشھ... کاش ھیچ وقت اون دوتا رفیق کھ روي اسم ھم قسم مي خوردن 

دعواشون نمي شد... اگھ ھمھ ي این کاشا نبود من االن خون بھا نبودم 
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مامان سخت توي اغوشش فشارم داد و ھردو انقدر گریھ کردیم تا کمي اروم تر شدیم. بعد از چند دقیقھ مامان ازم 
فاصلھ گرفت پیشونیمو بوسید و ھمون طور کھ از در خارج میشد گفت: 

-پاشو یكي یدونم. پاشو دست و صورتتو بشور بیا ناھار بخوریم 

مامان کھ پایین رفت از جام بلند شدم و از اتاق خارج شدم، بھ سمت سرویس طبقھ باال رفتمو بعد از شستن دست 
و صورتم خودمو مرتب کردم و پایین رفتم. وارد اشپزخونھ کھ شدم بوي غذا گرسنگي 6 روزمو یادم اورد بي 

طاقت پشت میز نشستم و بھ دست مامان کھ داشت پلو کاریو توي دیس میكشید خیره شدم. دیس غذا کھ روي میز 
قرار گرفت بشقابمو پر کردم و با ولع مشغول خوردن شدم 

داشتم ساالد مي خوردم کھ موبایلم زنگ خورد. حوصلھ ھیچ کسو نداشتم پس بي خیال جواب دادن شدم. نخیر 
انگار یارو دست بردار نیست، دست دراز کردم و موبایلمو کھ با خودم پایین اورده بودم برداشتم. شماره ناشناس 

بود. با این فكر کھ باز یكي از بچھ ھا خط عوض کرده جواب دادم: 

-بلھ؟ 

-فردا صبح جایي قرار نزار میام دنبالت 

جااااااااااااانم؟؟؟ این دیگھ کي بود. با تعجب گفتم: 

-اشتباه گرفتید اقا خواستم قطع کنم کھ گفت: 

-ربیعي ھستم با مسخرگي گفتم: 

-منم صالحي ھستم خوشبختم شخص پشت تلفن با حرص گفت: 

- مسخره بازي در نیار پسر حاجیم اوھو حاال فھمیدم. سرد گفتم: 

-اھان، امرتون؟ با خشم گفت: 

-فردا صبح ساعت 7 اماده باش میام دنبالت ریلكس گفتم: 

-کھ کجا بریم؟ با خشم بیشتري گفت: -ازمایشگاه

-باشھ ادرس منزل مارو دارید؟ با حرص گفت: 

-بلھ 

و قطع کرد، مرض پسره رواني، شعورم خوب چیزیھ نھ سالم کرد نھ خداحافظي. مامان کھ تا االن فقط نگاھم 
مي کرد پرسید: 

-کي بود؟ بي حوصلھ گفتم: 

-پسر حاجي بود گفت فردا میاد دنبالم بریم ازمایشگاه مامان اخمي کرد و ھمون طور کھ ظرفارو جمع مي کرد 
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گفت: 

-بعدازظھر برو خرید میري خونھ این یارو سر تا پات باید نو باشھ. فردا ھم بھش بگو ببرتت خونشو ببیني کھ 
بریم سریع جاھازتو کامل کنیم. 

مامان مارو باش تو چھ فكرایھ، لباس نو مي خوام چي کار یھ کمد لباس دست نخورده دارم. بھ ناچار باشھ اي 
گفتم و بھ سمت طبقھ باال رفتم. 

وآرد اتاقم شدم روي صندلي میزتوالت نشستم، لیست مخاطبین موبایلمو باال پایین مي کردم کھ چشمم بھ اسم تارا 
خورد کمي مكث کردم و بعد دکمھ سبز رنگو فشردم. بعد از چند بوق صداي پر نازش توي گوشي پیچید: 

-الوووو؟ 

-سالم خواھري. خوبي؟ با دلخوري گفت: 

-چھ سالمي؟ حرف از خواھر نزن کھ تازه مي فھمم از صدتا غریبھ غریبھ ترم 

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

-حاال چیكارم داشتي؟ 

-بعدازظھر بي کاري؟ 

-اره چطور؟ 

-ساعت 5 میام دنبالت بریم خرید، ساعت 8 ھم با بچھ ھاي ازمایشگاه توي کافھ قرار بزار کارتون دارم  

-باشھ. چیزي شده باز؟ 

-حاال دیدمتون میگم 

-باشھ پس تا ساعت 5 

-قربانت فعال 

تلفنو کھ قطع کردم تازه متوجھ شدم چقدر دلم براي بچھ ھا تنگ شده، مني کھ ھر روز بچھ ھارو میدیدم حاال یک 
ھفتھ بود کھ ازشون خبر نداشتم. دست دراز کردم و قاب عكس روي میزو برداشتم، عكس مال المپیاد پارسال 

بود، المپیادي کھ تیم ما برنده شد. نگاھم روي خنده ي روي لبامون خشک شد. خدایا چطور بگذرم از این لبخندا؟ 
مني کھ یھ عمر نمیدونستم سختي چیھ حاال یھ بار بزرگ رو دوشمھ... خدا کنھ بزاره برم ازمایشگاه خدا ھر 

روزم نشد ،نشد حداقل درھفتھ دو روز... اھي کشیدمو خودمو بھ دست سرنوشت سپردم... نگاھي بھ ساعت کردم 
2 بود. ازجا بلند شدمو بھ سمت سرویس رفتم. وضو گرفتمو بھ اتاق برگشتم تا نماز بخونم 

جانمازمو جمع کردمو بھ سمت تخت رفتم از زیر تخت چمدان بزرگمو بیرون کشیدم و روي تخت گذاشتم باید 
وسایلمو جمع مي کردم، فردا آخرین روزي بود کھ توي خونھ ي پدریم بودم ، بھ سمت کمد رفتم و درشو باز 
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کردم نگاھي بھ لباسام کردمو مشغول جمع کردن شدم. وقتي بھ خودم اومدم ساعت 4 بود سریع ازجام بلند شدم 
اصال متوجھ گذر زمان نشده بودم. مشغول اماده شدن شدم شلوار لي مشكي بھ ھمراه مانتوي مشكي بھ تن کردم 

جلوي ایینھ رفتم حوصلھ ارایش نداشتم تنھا مژه ھامو با ریمل بلندتر کردم و رژ کالباسي بھ لبام زدم. موھامو 
باالي سرم بستم و شال مشكیمو سر کردم و طوري کھ موھام خیلي پیدا نباشھ تنظیمش کردم. کمي عطر زدم و 

بعد از برداشتن کیف و موبایلم پایین رفتم. با صداي بلند گفتم: 

-مامان من دارم میرم بیرون کاري ندارین؟ 

صداي مامان از توي حال بھ گوشم رسید کھ جواب داد: 

-نھ مادر برو بھ سالمت، توي کارتت پول ریختم با خیال راحت خرید کن ھمون طور کھ کفشاي تختمو پام مي 
کرم گفتم: 

-مرسي ماماني، فعال 

از خونھ خارج شدمو بھ سمت پارکینگ رفتم بعد از یک مدت دوباره مي خواستم پشت 216 محبوبم بشینم و 
رانندگي کنم. بھ ماشین کھ رسیدم با خوشحالي گفتم: 

-سالم یار خوشگلم

سوار کھ شدم ھیجاني را داشتم کھ بار اول وقتي سوار ماشینم شدم داشتم، بھ خودم و دلخوشیام خندیدم، طبقعادت 
شالمو جلو کشیدمو راه افتادم. تقریبا 21 دقیقھ بعد جلوي در خونھ ي تارا اینا بودم. بھ ساعت نگاه کردم. 5 بود 

ایول بھ خودم. دو بوق کوتاه زدم تا تارا بیرون بیاد انتظارم خیلي طول نكشید چون ھمون موقع در باز شد و تارا 
مثل ھمیشھ شیک و البتھ کمي جلف توي دیدم قرار گرفت. سریع بھ سمت ماشین اومد و سوار شد. بھ سمتم 

چرخید و با ذوق گفت: 

-سالم جیگووولي با لبخند گفتم: 

-سالم گلم. خوبي؟ دلم برات تنگ شده بود تارا خم شد و لپمو بوسید و گفت: 

-بس کھ تو بي شعوري خواھر من ،اگھ شعور داشتي یھ ھفتھ گمو گور نمیشدي با دلخوري ساختگي گفتم: 

-دست شما درد نكنھ دیگھ تارا با خنده گفت: 

-حقیقت بود ابجي حاال بزن بریم خرید کھ من عاشق خریدم 

ریز خندیدم و ماشینو بھ مقصد مرکز خرید بھ حرکت در اوردم. ھنوز دو دقیقھ ھم نگذشتھ بود کھ تارا ضبتو 
روشن کردو مظلوم گفت: 

-میدوني کھ من با موزیک زندم 

چیزي نگفتم بزار خوش باشھ. تارا بي حرف با ضبت کلنجار مي رفت و در اخر روي یک اھنگ ایستاد و گفت: 
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-اھااااااان اینھ 

تا رسیدن بھ مقصد ھر دو توي سكوت بھ اھنگ انتخابیھ تارا گوش دادیم تو واسم مث باروني تو واسم مث 
رویایي تو با این ھمھ زیبایي منو این ھمھ تنھایي

منو حالي کھ میدونیمن با تو آرومم وقتي دستامو میگیري وقتي حالمو میپرسي حي وقتي ازم سیري حتي وقتي کھ 
دلگیري من بي تو میمیرم تو کھ حالمو میفھمي تو کھ فكرمو میخوني تو کھ حسمو میدوني تو کھ حسمو میدوني 

تارا ھمون طور کھ بھ سمت صندلي عقب خم شده بود با تعجب گفت: 

-چھ خبره درسا؟ این ھمھ خرید براي چیھ؟ اگھ قراره قحطي بیاد برگردیم منم خرید کنم!!!! 

-صدبار گفتم مي فھمي 

نیم نگاه بھش کردمو با تشر گفتم: 

- درست بشین االن جریممون مي کنن تارا توي جاش چرخید و گفت: 

-خوب بابا توھم 

جلوي کافھ کھ پارک کردم تارا مثل زنداني ھایي کھ تازه ازاد شدن بیرون پرید و با ذوق و شوق بھ طرف در 
کافھ دوید اما من مثل ھمیشھ با ارامش جاي پارکمو درست کردمو پیاده شدم ھیچ وقت نتونستھ بودم مثل درسا یا 
بقیھ بچھ ھا شیطنت کنم و سرو صدا ایجاد کنم نھ کھ مشكلي داشتھ باشما ذاتا ادم اروم و صبوري بودم. در کافھ 
را حل دادم و از صداي جیلینگ جیلینگ اویز در غرق لذت شدم. دستي براي سیاوش کھ پشت پیشخوان ایستاده 
بود تكون دادم و اروم اروم بھ سمت پلھ ھاي طبقھ باال رفتم انگار براي اخرین بار بود کھ بھ اون کافھ مي امدم. 
کافھ اي کھ پر بود از خاطرات. نگاھي بھ در و دیوار کردم، نما تماما چوبي بود و حتي میز و صندلي ھا ھم از 

چوب بودن. زیر شیشھ میز ھا و روي دیوار پر بود از کاغذ ھاي کاھي نیمھ سوختھ کھ روش اشعار شاعران 
مختلف نوشتھ شده بود و خیلي ھاش بادست خط من بود. بھ طبقھ باال رسیدم نگاھم بھ میز 8 نفره اخر سالن کھ 

کنار پنجره قرار داشت و خیابون بھ خوبي معلوم مي شد خیره موند. بچھ ھا ھمھ اومده بودن. بھ تارا کھ با 
شیطنت از گردن پارسا اویزون بود نگاه کردمو نا خداگاه لبخندي روي لب ھام اومد دلم براي این خول بازي ھا 

ھم تنگ میشھ.قدمامو سریع تر برداشتم و خودمو بھشون رسوندم با ذوق نگاھمو بین تک تكشون گذروندم و گفتم: 

-سالااااااام 

بچھ ھا صدامو کھ شنیدن بھ سمتم برگشتن، بھ ترتیب با پارسا ، مھرداد ، ارمان و بھرام سالم احوال پرسي کردم 
بعد بھ سمت دخترا رفتم و با مژده و رویا دست دادم. من برعكس بقیھ بچھ ھا بھ محرم و نا محرم اھمیت مي دادم 

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

-تارا خانومي یكم رعایت کن، خوب نیست جلو بچھ ھا انقدر اویزون پارسا میشي تارا اخمي کرد و گفت: 

-بي خیال بابا، دوست پسرم کھ نیست خجالت بكشم نامزدمھ بعدشم فقط تویي کھ حساسي 
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خواستم حرفي بزنم اما پشیمون شدم فایده ایي کھ نداشت. بي حرف بھ صحبتاي بچھ ھا گوش دادم. طولي نكشید 
کھ صداي شوخي و خنده ي بچھ ھا کل فضارو پر کرد منم مثل ھمیشھ توي سكوت با لبخند نگاھشون مي کردم. 

مشغول خنده بودیم کھ سیاوش با خنده بھمون نزدیک شد و گفت: 

-سالم بر مشتریاي سر خوش خودم. چي مي خورید؟ 

ھمزمان با این حرف منو را روي میز حل داد. پارسا منو را برداشت و گفت: 

-با ھات چاکلت موافقید؟ 

ھمھ موافقت کردیم و سیاوش رفت تا سفارساتو بیاره. سیاوش پسر خالھ پارسا و صاحب کافھ بود. ھیچ وقت یادم 
نمیره کھ توي کاراي کافھ و دیزاینش بھ سیاوش کمک کردیم و اون قول داد این میزو بھ ما بده. فقط ما. دوباره 

صداي خنده بچھ ھا باال گرفتھ بود کھ تارا متفكر گفت: 

-ساکت یھ لحظھ، جمع شدن امروزمون دلیل داره مژده کنجكاو گفت: 

-یعني چي؟ 

تارا بھ من اشاره کرد و گفت: 

-از درسا بپرس 

ارمان گفت:

-نمي خواي بگي جریان چیھ؟ 

باالخره زماني کھ ازش میترسیدم رسید . گفتنش سخت بود اما باید مي گفتم. خواستم حرف بزنم کھ سیاوش با 
سیني سفارشات وارد شد. فنجونارو روي میز چید وگفت: 

-چیز دیگھ اي الزم ندارید؟ 

ھمگي تشكر کردیم و سیاوش رفت. رویا نگاھي بھ من کرد گفت: 

-خوب؟ 

بي مقدمھ گفتم: 

-مي خوام ازدواج کنم 

یھ لحظھ بچھ ھا توي سكوت بھم نگاه کردن و بعد ھم زمان گفتن: 

-چي؟؟؟؟!!!! 

مھرداد با شک گفت: 
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-اصال شوخي جالبي نبود کالفھ از نگاھاي خیرشون گفتم: 

-شوخي نبود رویا گفت: 

-یعني چي اخھ؟ توکھ... اخھ شرایط االنت... 

تارا با صداي بلندي گفت: 

-حرف بزن درسا 

نگاھمو بھ میز دوختم. میزي کھ زیر شیشھ اش پر بود از عكساي دست جمعیمون. عكس روزایي کھ کوه رفتیم، 
عكس برنده شدنمون توي المپیاد، عكس تولد پارسا کھ توي کافھ برگزارش کردیم ، عكساي اردوي اصفھان و... 
چشمامو بستمو گفتم، از ازدواج اجباري ، از 6 روزي کھ بست نشستم جلوي خونھ حاجي، از تمام زجرایي کھ 

کشیدم، از بابا گفتم و ھمھ چیزو ھمھ چیز و در اخر با بغض گفتم: 

-شاید دیگھ نتونستم بیام ازمایشگاه، این جا جمع شدیم تا بگم اگھ دیگھ نیومدم، بھ این معني نیست کھ جا زدم، زیر 
قولمونم نزدم، سرنوشتھ دیگھ واسھ من اینجوري خواست... 

بھرام با چشماي مشكي رنگ زیباش توي چشمام زل زد و با خشم گفت: 

-اما این دیونگیھ، دیونگي مي فھمي؟ بھ بھرام نگاه کردم و گفتم: 

-تو اگھ بودي چیكار مي کردي؟ باباتو نجات میدادي یا دست روي دست میزاشتي تا جلوي چشمات اعدامش کنن؟ 
ھیچكس حرفي نزد. تارا بغل گوشم فین فین مي کرد و حسابي رفتھ بود روي اعصابم. نگاھي بھ جمع ھمیشھ 

شادمون انداختم رویا و مژده اروم اشک مي ریختن، بھرام عصبي بود و مھرداد خیره بھ میز،ارمان سرشو بین 
دستاش گرفتھ بود و پارسا چشماش قرمز شده بود. خواھر عزیزم کسي کھ ھم خون نبودیم اما چیزي از دوتا 

خواھر ھم خون کم نداشتیم سرشو روي میز گذاشتھ بود و با صدا گریھ مي کرد. پارسا کالفھ گفت: 

-تارا بس کن دیگھ صدات رو موخمھ 

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

-تو مگھ موخم داري؟ 

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

-االن براي چي غمبرک زدید مثال دو روز دیگھ دوستتون عروس میشھ 

با این حرفم مھرداد سریع از جا بلند شد و پایین رفت، تارا سرشو توي سینھ پارسا پنھان کرد و با صداي بلند 
گریھ کرد. دیگھ نتونستم طاقت بیارم اولین اشک از چشمام پایین اومد و بعد سیل اشک بود کھ 

از چشمام جاري مي شد.گ بي طاقت از جا بلند شدم و سریع بیرون زدم . جلوي در مھردادو دیدم کھ مشغول 
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سیار کشیدن بود با دیدن من خواست بھ سمتم بیاد کھ بھ سختي گفتم: 

-نھ مھرداد 

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

-خدایاااااا؟؟؟ خدایااااااا؟؟؟ میشنوي صداي منو؟؟؟ چرا بار ھمھ مشكالتو انداختي روي شونھ ھاي من؟؟؟ خدایا من 
کلي ارزو داشتم!!! خدایا من نمي خواستم ازدواج کنم، حداقل این جوري نھ... خدایا جواب دل شكستھ مھردادو 

خودت باید بدي... الھي بمیرم براي دوست عزیزم ھنوز دو ھفتھ از این کھ بھش گفتم من قصد ازدواج ندارم 
بیشتر نگذشتھ کھ اومدم میگم مي خوام ازدواج کنم... خدایا خودت بھم صبر بده 

سرمو روي فرمون گذاشتمو با صدا گریھ کردم کمي کھ اروم تر شدم سر بلند کردم و خودمو توي اینھ نگاه کردم 
، اوه اوه قیافم حسابي بھم ریختھ بود از توي کیفم دستمال مرطوب در اوردمو زیر چشمام کشیدم . نفس عمیقي 

کشیدم و راه افتادم بھ ساعت نگاه کردم 22:21بود باید زودتر مي رفتم خونھ مامان خونھ تنھا بود با این فكر 
سرعتمو بیشتر کردم... 

 ***

صبح با صداي زنگ گوشیم بیدار شدم ، خواب الود دست دراز کردمو گوشیمو از روي پا تختي برداشتمو بي 
توجھ بھ شماره جواب دادم: 

-بلھ؟؟؟ 

-من جلوي درم بیا پایین با گیجي گفتم: 

-شما؟" 

-امیر سامم 

-بھ جا نمیارم مزاحم نشید اقا صدا با عصبانیت گفت: 

-نگو کھ ھنوز خوابي!!!؟ 

-چي میگي اقا واسھ خودت؟! 

-ببین فقط یک ربع بھت فرصت میدم اماده بشي بیاي پایین 

بدون توجھ قطع کردم. ھمھ جور مزاحم دیده بودم الي این مدلي ، مردم دیوانھ شدن. چشمام داشت دوباره گرم مي 
شد کھ... وایسا ببینم گفت امیر سام؟ چي؟؟؟؟؟ ازجا پریدم نگاھي بھ ساعت انداختم 7:15 بود. وااااي نھ!!! چرا 

خواب موندم؟؟؟ واي خداجون ابروم رفت. سریع بھ سمت دستشویي رفتم و تند تند دست و صورتمو شستم و 
بیرون اومدم بھ اتاقم رفتم انقدر حول کرده بودم کھ کارام دست خودم نبود. لباسایي کھ دیشب تنم بود روي صندلي 
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افتاده بود سریع دست دراز کردم و ھمونارو پوشیدم. جلوي ایینھ رفتم شونھ سر سري بھ موھام زدمو موھامو باال 
بستم با لوازم ارایش کمي قیافمو روي فرم اوردم، شال مشكي رنگمو روي سرم انداختمو اونو جلو کشیدم. بھ 

ساعت نگاه کردم 7:25 شده بود با عجلھ کیف و موبایلمو برداشتمو از اتاق بیرون زدم پلھ ھارا دوتا یكي کردمو 
خودمو بھ در ورودي رسوندم، کفشامو روي ھوا پوشیدمو با دو بھ سمت در رفتم. پشت در ایستادم چند نفس 

عمیق کشیدم و ریلكس درو باز کردمو بیرون رفتم. 

نگاھي بھ اطراف انداختم سوزوکي اشناي مشكي رنگ جلوي در بود. با استرس بھ سمت ماشین رفتم و سوار 
شدم. 

قبل از ھر حرفي سریع گفتم: 

-من واقعا معذرت مي خوام دیشب تا دیر وقت بیرون بودم بھ ھمین خاطر خواب موندم 

حرفم کھ تموم شد نفس عمیقي کشیدم و بھ سمتش چرخیدم، یا خدا این چرا این طوري نگاھم میكنھ؟ چھ جذبھ اي 
ھم داره. با دقت براندازش کردم . بار اول بود این طوري دقیق نگاھش مي کردم. چشماي کشیده و مشكي داشت 

با ابروھاي پر و ھشتي، بیني کشیده و کمي سرباال با لب ھاي تقریبا قلوه ایي. سفید پوست بود با موھاي مشكي 
کھ باال زده بودشون و تھ ریشي صورتشو خشن تر کرده بود در کل چھره مغرور، با جذبھ و خشني داشت. 

-تموم شد؟ 

-بلھ؟ 

-ھیچي بار اخرت باشھ این جوري منو میكاري در ضمن سالمم نكردي 

-من بھتون حق مي دم بازم معذرت خواھي میكنم بابت تاخیرم 

دیگھ چیزي نگفت ماشینو روشن کرد و راه افتاد. نگاھي بھ خیابوني کھ توش بودیم انداختم و گفتم: 

-من یھ ازمایشگاه خوب میشناسم میشھ بریم اونجا؟ بي توجھ گفت: 

-نھ 

-این جایي کھ میگم اشناست معطلیمون کمتره  

اینو گفتم و ادرسو دادم. چیزي نگفت اما از تغییر مسیري کھ داد فھمیدم داریم میریم بھ ادرسي کھ من گفتم. 
اینھ!!! 

ھمیشھ منطقي حرف زدن جواب میده. توي سكوت بھ خیابونا نگاه کردم بھ ازمایشگاه کھ رسیدیم اصال جاي 
پارک نبود بدون این کھ نگاھش کنم گفتم: 

-برید توي پارکینگ با تمسخر گفت: 

-پارکینگ فقط مال کارکنان مجتمعھ 
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-میدونم شما برید راھمون میدن 

نفسشو با حرس بیرون فرستاد و توي پارکینگ پیچید. خواست بره داخل کھ عمو علي جلوشو گرفت. عمو علي 
بھ شیشھ زد و گفت: 

-کجا اقا؟ 

شیشھ را پایین دادم و گفتم: 

-سالم عمو علي. منم اجازه بدید بریم داخل عمو علي با خوش رویي گفت: 

-شمایین خانم؟ ببخشید بھ جا نیوردم بفرمایید 

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

. باھم پیاده شدیمو با راھنمایي من بھ سمت اسانسور رفتیم. وارد اسانسور کھ شدم دکمھ طبقھ 3 زدمو بھ کفشام 
خیره شدم. اسانسور کھ متوقف شد زودتر بیرون اومدم و بھ سمت واحدي کھ ازمایشگاه بود رفتم بھ سردر نگاھي 

کردمو لبخند زدم. ازمایشگاه درسا. صدایي از کنارم گفت: 

-اوردیمون اینجا کھ بگي یھ ازمایشگاه بھ اسمت ھست؟ 

جوابشو ندادم تا چشت دراد پرو. وارد ازمایشگاه شدم. اینجارو باش چقدر شلوغھ امروز، اینم شانس منھ دیگھ. بھ 
سمت پیشخوان رفتم امیرسامم پشت سرم اومد و کنارم ایستاد. الناز سر بلند کرد و با دیدنم گفت: 

-سالم خانم. باالخره اومدید؟چند وقتي نبودید!!! 

بعد رو بھ امیرسام گفت: 

-بفرمایید اقا 

بھ جاي امیرسام من گفتم: 

-الناز جان دوتا وقت براي ما رد کن.  

رو بھ امیرسام گفتم: 

-باید منتظر بشینیم 

امیرسام بي حرف بھ سمت صندلي ھا رفت و نشست. منم بعداز نگاه اجمالي بھ سالن رفتم و کنارش نشستم.داشتم 
با گوشیم بازي میكردم کھ در اتاق ورود ممنوع باز شد و مھرداد بیرون اومد و بھ سمت پیشخوان رفت. کمي 

صحبت کرد و بعد بھ سمتي کھ ما نشستھ بودیم برگشت. الناز مارو نشونش داد و مھرداد بعداز سر تكون دادن بھ 
سمت ما اومد. بھ ما کھ رسید از جا بلند شدمو رو بھ مھرداد گفتم: 

-سالم. خوبي؟ خستھ نباشي 
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مھرداد یھ لحظھ نگاھش بھ من بود و یھ لحظھ بھ امیرسام. با حواس پرتي گفت: 

-سالم مرسي تو چطوري؟ نگرانت بودم با اون حالي کھ تو دیشب رفتي گفتم خدایي نكرده تصادف مي کني 

-نھ بابا خوبم دیشب یكم بھم ریختھ بودم. شب شماھم خراب کردم 

مھرداد خواست جواب بده کھ امیرسام کنارم قرار گرفت و با صدایي کھ ھمیشھ خشن بود گفت: 

-معرفي نمیكني با استرس گفتم: 

-چرا چرا ایشون مھرداد ھست دوست و ھمكار من . مھرداد جان ایشونم اقا سام ھستن مھرداد لبخند غمگیني زد 
و گفت: 

-خوشبختم 

امیرسام مغرورانھ سري تكون داد و نشست. مھرداد نگاھم کرد و گفت: 

-امروز شلوغھ لباس بپوش بیا کمک  

-باشھ تو برو منم االن میام 

مھرداد بي حرف بھ اتاق ممنوعھ رفت. بھ سمت امیرسام برگشتم و گفتم: 

-من میرم سر کارم نوبتمون شد صداتون مي کنن 

امیرسام ھیچي نگفت فقط با اخم نگاھم کرد. بي توجھ بھ سمت اتاقي کھ لباسامون اونجا بود رفتم روپوش سفیدمو 
تن کردمو بیرون رفتم. اول بھ اتاق ممنوعھ رفتم. ارمان، مھرداد، پارسا، مژده و تارا اونجا مشغول کار بودن 

باھاشون سالم احوال پرسي کردم و کمي پیششون موندم. بعد بیرون اومدم و بھ سمت اتاقاي ازمایش رفتم از دم 
در اتاقا اول بھ رویا و بعد بھ بھرام سالم کردم و وارد اتاق خودم شدم. 

تقریبا یک ساعتي مشغول کار بودم و دایم بین اتاقا در رفت امد کھ اسممون توسط الناز خونده شد. سریع بیرون 
رفتم و بھ امیرسام اشاره کردم کھ بیاد . امیرسام کھ کنارم قرار گرفت بھ سمت اتاق بھرام رفتیم منم ھمراه 

امیرسام وارد شدم با اخم گفت: 

-اتاق خانوما، اتاق کناري بود 

-میدونم 

بھ سمت بھرام رفتم و گفتم: 

-بھرام جان میشھ از من تو ازمایش بگیري؟ اخھ رویا پدر ادمو در میاره تا رگو پیدا کنھ بھرام با لبخند گفت: 

-اره خانومي بیا بشین بعد رو بھ امیرسام گفت: 

-سالم. خوبي شما؟ خوب خانومي داره گیرت میادا از دستش نده با اعتراض گفتم: 
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-بھرام 

امیرسام پوزخندي زد و چیزي نگفت.کارمون کھ تموم شد بیرون اومدیم. خواستم برم لباس عوض کنم کھ مھرداد 
بھ سمتم اومد و گفت: 

-درسا بمون کارا زیاده بھ شوخي گفتم: 

-اھاي اقا مھرداد دیگھ قرار نشد بھ رئیس دستور بدیا مھرداد خندید و گفت: 

-خانم رئیس خواھش مندم بمونید 

-حاال شد 

رو بھ امیرسام گفتم: 

-شما برین. بازم بابت صبح معذرت مي خوام امیر با اخم گفت: 

-با ھم میریم. کارت دارم 

-اخھ امروز اینجا شلوغھ بچھ ھا دست تنھان 

-اخھ نداره سریع لباس عوض کن بریم بھ سمت مھرداد برگشتمو با ناراحتي گفتم: 

-باید برم با بچھ ھا از طرف من خداحافظي کن. فردا توي محضر مي بینمتون 

-باشھ مراقب خودت باش

سري تكون دادم و رفتم تا لباس عوض کنم. 

توي حلیم فروشي روبروي امیرسام نشستھ بودم و با ظرف حلیمم بازي مي کردم کھ تلفنم زنگ خورد. نگاھي بھ 
صفحھ گوشیم انداختم و جواب دادم: 

-جانم بھرام؟ 

صداي شاد بھرام بین خنده بچھ ھا شنیده مي شد کھ مي گفت: 

-کجایي درسا؟ 

-بیرونم. مشكلي پیش اومده؟ 

-نھ فقط ما بھ این نتیجھ رسیدیم کھ این اقا سام خوب تیكھ ایي بود. زنگ زدم بگم دو دستي بچسبش با تعجگب 
فتم: 

-بچھ ھا مگھ دیدنش؟ 

-اره عزیزم دست کم گرفتیا 
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-عجب. نظر مھردادم ھمینھ؟ 

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

-خداحافظ 

چند ثانیھ بعد صداي تارا توي گوشي پیچید: 

-سالم درسا. من وقتتو زیاد نمي گیرم. فقط برنامھ فردا چیھ؟ 

-سالم خواھري. درسا جان ھیج برنامھ اي نداریم شلوغ بازي راه نندازیا من حتي بھ عمو ھم نگفتم حوصلھ ندارم 
فردا خودشو امید پاشن بیان اونجا غیرتي بازي در بیارن. من فقط بھ شما گفتم بیاید از ماجرا ھم فقط شما خبر 

دارید. 

-باشھ باشھ حاال شب حرف مي زنیم 

-اوکي گلم. برید سر کارتون دیگھ، بھ اون مھرداد بگو مثال ازمایشگاھو سپردم بھ تو 

-باشھ مگیم تو ھم سخت نگیر. باي 

-خداحافظ 

تلفنم کھ تموم شد سر بلند کردم و براي اولین بار نگاھي بھ سام انداختم. نمي دونم چرا نمیتونستم مستقیم نگاھش 
کنم. بھ جایي اواسط سینش خیره شدم و گفتم: 

-مي خواستید با من حرف بزنید؟ 

امیرسام برعكس من خیره شد بھ صورتمو گفت: 

-اره یھ سري چیزا الزمھ کھ بدوني 

-بفرمایید 

-اول از ھمھ وقتي باھات حرف میزنم بھ من نگاه کن نھ دکمھ لباسم 

اروم نگاھمو باال کشیدم و با چشماي طوسیم بھ چشماي سیاه رنگش نگاه کردم و گفتم: 

-حاال بفرمایید 

امیرسام بھ صندلیش تكیھ داد و دست ھاشو توي ھم قفل کرد و ھمون طور کھ خیره نگاھم مي کرد جدي گفت: 

-ببین دختر جون من ادم عصبي ھستم پس سعي کن بھ پرو پام نپیچي تا عصبي نشم، کھ اگھ بشم خیلي برات بد 
میشھ. توي کاراي من دخالت نمیكني فقط توي سكوت وظایفتو انجام میدي. متوجھ شدي؟ -بلھ 

-خالصھ این کھ کاري نكن زندگي براي ھر دومون جھنم بشھ.  
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-متوجھ شدم. من ھمھ تالشمو براي فراھم کردن یک زندگي اروم میكنم ابرویي باال انداخت و گفت: 

-خوبھ!!! 

حرفي براي گفتن نداشتم دوباره نگاھمو پایین کشیدم کھ گفت: 

-دوستات بودن تماس گرفتن؟ نگاھش کردم و گفتم: 

-بلھ 

-چي مي گفتن؟ 

-مسئلھ خاصي نبود 

-اصال از جواب سرباال دادن خوشم نمیاد سوالي کھ مي پرسم باید کامل جواب داده بشھ حرفي نزدم کھ گفت: 

-ماجراي این ازمایشگاه چیھ؟  

تحت تاثیر حرفي کھ زد کامل توضیح دادم: 

-اونجا مال من و دوستامھ ، من و دوستام توي المپیاد رتبھ اولو کسب کردیم و تصمیم گرفتیم با پول جایزمون 
ازمایشگاھو راه اندازي کنیم. از اونجایي کھ پول کافي نبود و بقیھ سرمایرو من گذاشتم و بچھ ھا شیطنتشون زیاده 

و نمي تونن اونجارو اداره کنن من مدیر اونجا شدم. 

-کھ این طور اما از حاال بھ بعد دیگھ نمي توني بري اونجا 

-اخھ چرا؟ 

-چون من اجازه نمیدم 

با ناراحتي لبمو بھ دندون گرفتم و گفتم: 

-حتما شما این طوري صالح میدونید دیگھ 

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

- تا من میرم تسویھ کنم صبحانتو بخور.  

اینو گفت و دور شد. با نگاه دنبالش کردمو مشغول براندازش کردنش شدم. قد بلندي داشت طوري کھ اگھ من 
کنارش قرار مي گرفتم تا شونش بودم. چھارشانھ بود و سینھ و بازوي عضالني داشت. پیراھن مردونھ ي مشكي 

بھ تن داشت کھ استیناشو تا ارنج تا زده بود و پایین لباسشو داخل شلوار کتان مشكیش داده بود، دوباره نگاه 
اجمالي بھش انداختم ساعت مارکش از دور ھم چشمک میزد. اھي کشیدمو از جا بلند شدم و بھ سمت امیرسام 

رفتم. 

  ***
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وارد خونھ کھ شدم مامان بھ استقبالم اومد و چندتا سوال راجب صبح پرسید کھ وقتي دید بي حوصلھ جواب میدم 
بي خیال شد و دیگھ چیزي نگفت. داشتم از پلھ ھا باال مي رفتم کھ مامان گفت: 

-راستي درسا رفتي خونشو ببیني؟ محكم بھ پیشونیم زدم و گفت: 

-واي مامان یادم رفت االن باھاش تماس مي گیرم 

-باز یادت نره ھا

-نھ 

تند تند از پلھ ھا باال رفتم کیفمو روي تخت انداختم و موبایلمو از توش در اوردم ھمون طور کھ شالمو از سرم 
مي کشیدم شماره امیرسامو گرفتم. 

دیگھ داشتم ناامید میشدم و قطع مي کردم کھ جواب داد: 

-زود بگو درسا پشت فرمونم 

-سالم ببخشید بد موقع زنگ زدم. یادم رفت ازتون بخوام ببریدم خونتونو ببینم تا وسایل الزمو تھیھ کنم 

-نیازي نیست تو جھاز بیاري خونھ من مبلست وسایلم تازه عوض کردم تو فقط لوازم مورد نیاز خودتو بیار 

-باشھ ھر جور راحتین. فقط یک چیز دیگھ فردا شما میرید جواب ازمیشاتو بگیرید یا من برم؟ 

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

-باشھ ممنون. فعال خداحافظ 

طبق معمول بدون خداحافظي قطع کرد. بي خیال شونھ ایي باال انداختم و بعد از تعویض لباسام مشغول جمع 
کردن بقیھ وسایلم شدم.  

دختري با چشم ھاي طوسي کھ خط چشم مشكي کھ باالي اونا کشیده چشماشو کشیده تر و تیره تر کرده موژه ھاي 
پر و سیاه کھ بھ واسطھ ارایش بلندت و پرتر بھ نظر میرسھ، ابروھاي تغ زده و کوتاه مشكي ھمراه با بیني 

کوچک و متناسب و لب ھاي نسبتا قلوه اي کھ رژ گلبھي اونارو رنگ داده. دختر صورت کشیده و مھتابي رنگي 
داره کھ موھاي لخت مشكیش اونو قاب گرفتھ. دختر، دختري کھ ھمھ میگن زیباست اندام کشیده و قد بلندي داره 
کھ با مانتوي مشكي کھ بھ تن داره کشیده تر بھ نظر میرسھ. روي سینھ ي مانتو سنگ دوزي ھاي نقره ایي شده 
کھ بھ جذابیت دختر اضافھ میكنھ.دختر شلوار مشكي بھ تن داره کھ اونو عزادار تر از ھر وقتي نشون میده. و 

حاال این دختر منم، درسا صالحي دختري کھ داره میره تا با زندگي بجنگھ... شكست مي خوره یا پیروز میشھ؟ 
 ....

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

-بیاین تو مامان 
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ھنوز حرفم تموم نشده بود کھ مامان داخل شد، با غصھ نگاھم کرد و گفت: 

-چرا مشكي پوشیدي مادر؟ خوبیت نداره اھي کشیدمو گفتم: 

-این طوري راحت ترم مامان، شما حاضري؟ مامان نگاھي بھ کت و دامن بادمجونیش کردو گفت: 

-چھ ارزو ھا کھ براي یكدونھ دخترم نداشتم، مادر ارزوم بود توي ھمچین روزي لباس سفید تنت کنم و براي 
خودم پارچھ ببرم. اما انگار از خدا زیادي خواستم. بھ ارزوم کھ نرسیدم. انشااللھ خدا خودش خوش بختت کنھ... 

با بغض گفتم: 

-غصھ نخوریدا مامان جونم، اشكالي نداره ھر دومون واسھ عروسي بچھ من سنگ تموم مي زاریم این حرفو 
زدمو بھ زور خندیدم. مامان لبخند پر بغضي زد و گفت: 

-از خدا مي خوام زنده بمونم و اون روزو ببینم بھ سمت مامان رفتم سرشو بوسیدمو گفتم: 

-از این حرفا نزنید فداتون بشم انشااللھ 221 سال زنده باشید. حاال ھم بریم چادر سر کنید کھ بریم. 

مامان بھ سمت در چرخید و گفت: 

-توھم زود تر اماده شو کھ دیر نرسیم 

باشھ اي گفتم و روسري ساتن مشكیمو کھ طرح ھاي نقره اي داشت برداشتم و بادقت طوري کھ موھامو بپوشونھ 
سر کردم. کمي عطر زدم و کیف و کفش نقره ایمو برداشتم. دم در اتاق ایستادم و با حسرت بھ گوشھ گوشھ ي 
اتاق قشنگ سبز رنگم نگاه کردم. قبل از اینكھ گریھ ام بگیره بیرون اومدم و در اتاقو بستم. از پلھ ھا بھ ارومي 

پایین اومدم و ھمھ جاي خونرو با دقت بھ یاد سپردم. بھ در ورودي کھ رسیدم مامان بھم نزدیک شد و ھمون 
طور کھ چادر مشكیشو سر مي کرد گفت: 

-چیھ عزیزم یک جور نگاه مي کني انگار دیگھ قرار نیست بیاي اینجا اروم طوري کھ فقط خودم بشنوم گفتم: 

-چرا میام اما اون موقع دیگھ این درساي ازاد و شاد نیستم 

نگاھي بھ افراد حاضر توي اتاق کردم ، بچھ ھا و مامان کنارم ایستاده بودن و استرس از چھره ھمشون پیدا بود. 
طرف دیگھ و سمت امیرسام ، عمو پرویز، حاج خانم، ستاره و مردي کھ اون روز توي خونھ حاجي نشناختھ 

بودمش اما حاال فھمیده بودم دایي امیرسامھ ایستاده بودن. افراد حاضر ھمگي بعداز 2 ماه سیاه در اورده بودن و 
تنھا مشكي پوشان جمع منو امیرسام بودیم. توي ایینھ نگاھي بھ امیرسام کھ کنارم نشستھ بود کردم. سرتا پا مشكي 
بھ تن داشت و با اخم نگاھم مي کرد. عاقد ھنوز نیومده بود و امیرسام عصبي با پا روي زمین ضرب گرفتھ بود. 

با ارامش گفتم: 

-میشھ نكوبید روي زمین؟ امیرسام عصبي و سریع گفت: 

-نھ 
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ارامشمو حفظ کردم و دوباره گفتم: 

-با این کار بھ منم استرس وارد مي کنید 

امیرسام اخماشو بیشتر توي ھم کشید و چیزي نگفت. چند ثانیھ بعد پاھاش از حرکت ایستاد. زیر چشمي نگاھش 
کردم و لبخند زدم.در ھمین حین در باز شد و عاقد وارد شد سالمي بھ جمع کرد و پشت میز نشست و تند تند 

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

-شناسنامھ ھارو بھ من بدید پدر عروس خانومم بیاد اینجا 

با نگراني بھ مامان نگاه کردم. مامان لب ھاشو بھ ھم فشرد چادرشو جلو کشید و بھ سمت عاقد رفت، ارومو 
چیزي گفت و برگھ رضایت غیر حضوري را روي میز گذاشت. عمو پرویز کنار مامان قرار گرفت و شناسنامھ 
من و امیرسامو بھ عاقد داد. مامان و عمو کمي با عاقد حرف مي زدن و عاقد ھم مرتب سرشو بھ نشونھ فھمیدن 

تكون مي داد. با اشاره عاقد مامان و عمو سر جاشون برگشتن. مامان قران کوچیكي بھ دستم داد و کنار گوشم 
گفت: 

-این سوره را بخون  

سري تكون دادم و مشغول شدم عاقد خطبرو شروع کرده بود و سالن توي سكوت فرو رفتھ بود. خطبھ براي بار 
اول بھ اتمام رسید قرانو بستم و بوسیدم. تارا خواست حرفي بزنھ کھ پیش دستي کردم و گفتم: 

-با توکل بر خدا بلھ 

بھ ھمین سادگي عقد بدون ھیچ شوري بدون قند سابیدني بدون عسل و عشقي انجام شد. عاقد مبارکي گفت و 
مشغول خواندن خطبھ براي امیرسام شد. امیرسامم کھ بلھ گفت حاج خانوم بھ سمتمون اومد. ھم زمان از جا بلند 

شدیم. حاج خانم دست توي کیفش کرد و دو جعبھ بیرون کشید. در یكي از جعبھ ھارو باز کرد و بھ سمت من 
گرفت قبل از این کھ فرصت کنم بھ داخل جعبھ کوچک نگاه کنم امیرسام با عصبانیت و اعتراض گفت: 

-مامان، بھتون گفتھ بودم این کار الزم نیست حاج خانم اخمي کرد و گفت: 

-تو دخالت نكن 

امیرسام چیزي نگفت تنھا با عصبانیت بھ حرکات مادرش خیره شد. حاج خانم رو بھ من گفت: 

-دستتو بیار جلو دخترم 

اروم دست راستمو جلو بردم. حاج خانم گفت: 

-اون دستت 

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

-من نھایت سلیقمو بھ کار بردم امید وارم خوشت بیاد با بغض نگاھش کردم و گفتم: 
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-ممنونم من ھیچ انتظاري از شما ندارم حاج خانم صورتمو بوسید و گفت: 

-کاري بھ این چیزا نداشتھ باش دخترم 

بعد بھ سمت امیرسام چرخید حلقھ اي بھ دستش کرد و صورتشو بوسید و عقب رفت. ھمگي جلو اومدن و تبریک 
گفتن. عمو پرویز و دایي رضا ھر کدوم یک سكھ تمام بھ من و امیر سام دادند و ستاره انگشتر زیبایي بھم ھدیھ 

داد. 

بچھ ھا برام یک دستبند گرفتھ بودند کھ تارا دستم کرد. اخر از ھمھ مامان جلو اومد گردند بند اللھ بھ گردنم 
اویخت و محكم بغلم کرد و ھمراه با گریھ گفت: 

-این گردند بندو ارسالن واسھ ھمچین روزي خریده بود اما کجاست کھ ببینھ؟ تمام تالشمو کردم کھ اشكي نریزم 
و با صداي لرزوني گفتم: 

-ماماني جاي بابا خیلي خالي بود امروز، اما بھتر کھ نبود طاقت دیدن غم و شرمندگي چشماشو نداشتم 

شونھ مامان مي لرزید و این نشون دھنده ي گریھ بي صداش بود. تارا بھمون نزدیک شد ، بازوي مامانو گرفت 
و گفت: 

-مادر جون اروم باشید. بزارید برن دفتر و امضا کنن و کار تموم بشھ 

مامان ازم جدا شد و تند تند اشكاشو پاک کرد نفس عمیقي کشید و بھ سمت امیرسام رفت بي حرف گردنبندي 
مشابھ مال من بھ گردنش اویخت و سر جاش برگشت. عمو اشاره کرد کھ بریم و دفترو امضا کنیم. امیرسام 

زودتر از من از جا بلند شد و بھ سمت میز عاقد رفت منم پشت سرش حرکت کردم کنار میز کھ قرار گرفتیم 
عاقد گفت: 

-اقاي داماد شما اول این تعھدنامھ را امضا کنید 

بھ خوبي منقبض شدن فک امیرسامو دیدم. پس چي؟ فكر کرده یادم میره؟ امیرسام خم شد و برگھ تعھدنامھ امضا 
کرد و بعد از اون ھر دو دفتر عقدو امضا کردیم.  

جلوي در محضر با بچھ ھا خداحافظي کردم و اونا رفتن. بعد از بچھ ھا عمو پرویز ھم ارزوي خوشبختي کرد و 
رفت. با حاج خانم، ستاره و دایي رضا ھم خداحافظي کردم و خواستم برم سوار ماشین بشم کھ امیرسام مچمو 

گرفت و با اخم نگاھم کرد و گفت: 

-کجا؟ 

-مگھ قرار نیست بریم پیش قاضي؟ 

-خوب؟ 

-خوب دیگھ من مامانو میارم 
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-تو الزم نكرده بیاي، مي برمت خونھ 

-اخھ مي خوام ماشینمو بیارم 

-الزم نكرده از خونھ بابات چیزي بیاري، ماشینو میدي بھ مامانت میاي با من مي ریم 

-اخھ... باشھ پس حداقل بزارید وسایلمو جا بھ جا کنم توي ماشین شما 

-من جا بھ جا مي کنم تو برو با مامانت خداحافظي کن نگاھي بھ مچ دستم انداختم و گفتم: 

-میشھ دستمو ول کنید کھ برم 

امیرسام اخمي کرد و مچمو رھا کرد، بھ سمت مامان کھ کنار ماشین ایساده بود رفتم و گفتم: 

-مامان من نمیتونم باھاتون بیام. ماشینم دست شما باشھ ببرید خونھ مامان کھ انگار فھمیده بود قضیھ چیھ گونمو 
بوسید و گفت: 

-باشھ مادر برو تو نگران چیزي نباش 

تشكري کردم و بعداز باز کردن صندوق سویچو بھ مامان دادم. امیرسام چمدان ھامو توي صندوق ماشین خودش 
گذاشت و با مامان خداحافظي کرد. بعد رو بھ ستاره گفت: 

-تو و مامان با دایي برید من درسارو میزارم خونھ میام ستاره قبول کرد و ھمگي سوار ماشینا شدیم. 

-الو؟ 

-الو. سالم درسا خوبي؟ 

-سالم گلم. مرسي تو خوبي؟ 

-مرسي. کجایي؟ 

-خونم چطور؟ 

-مي توني حرف بزني؟ 

-اره، امیرسام خونھ نیست 

-ایول، زود باش تعریف کن ما رفتیم چي شد؟ 

-ھیچي، امیرسام منو جلوي در خونش پیاده کرد، کلیدو بھم داد گفت طبقھ دوم. وسایلتو توي اتاقي کھ خالي کردم 
بزار بعدم رفت پیش بقیھ 

-واي درسا موقع عقد چھ حسي داشتي؟ 

-باورت میشھ اصال ھیچي یادم نیست؟ انگار تمام اتفاقاي امروز توي یھ حالھ اتفاق افتاده، توي محضر اصال 
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متوجھ ھیچي نبودم. حتي یادم نمیاد سفره عقدي کھ توي محضر بود چھ شكلي بود. راستي مھرداد چطوره؟ اومدم 
خونھ تازه یاد اون افتادم 

-مي دونم چي میگي عزیزم توي شوک بودي، طبیعیھ ، مھردادم خوبھ دیشب پارسا باھاش حرف زد، کنار اومده 

-خوبھ. وااااي تارا یادم رفت بگم. امیرسام مچ دستمو گرفت 

-خوب بعدش؟ 

-ھمین دیگھ 

-ھمین؟ 

-وا این چیز کمیھ؟ 

-خدا خودش شفات بده خواھر جان . حاال خونش چھ شكلیھ؟ بزرگھ؟ 

-یھ اپارتمان سھ طبقست. توي ھر طبقھ یک واحد بیشتر نیست. واحد ما طبقھ دومھ، خونھ فكر کنم 281 متریھ. 

وسایلم ھمھ نو و تمیزن اما خونھ حسابي بھم ریختست کلي کار داره -خوبھ. چندتا خواب داره؟ 

-دوتا 

-اتاقاتون جداست اره؟ 

-اوھوم، جدي جدي منو اورده کلفتي 

-مرز دیونھ این چھ حرفیھ 

 - بھ خدا راست میگم خونھ انگار تا حاال تمیز نشده اصال  

 - اشكالي نداره فدات شم تو کھ خوش سلیقھ ایي ھر جور دوست داري بچینش  

 - باید ھمین کارو کنم  

 - درسا دعا کن پول خونھ جور بشھ پارسا بتونھ یھ خونھ بخره ما ھم بریم سر خونھ زندگیمون  

 - من کھ گفتم بھتون پولو میدم شما اقساطي بھم برگردونید  

-من کھ با تو تعارف ندارم ، پارسا راضي نمیشھ. میگھ دوست ندارم زندگیمو با قرض شروع کنم 

 - نگران نباش خواھرم خدا خودش مشكالتتونو حل میكنھ  

-انشااللھ. من دیگھ برم کاري با من نداري؟ 

-نھ عزیزم، سالم برسون 
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-سالمت باشي. راستي اگھ از پدرجون خبري شد بھ منم بگو 

-اوکي گلم. فعال 

-فعال 

تارا کھ قطع کرد از جا بلند شدم. نگاھي بھ اطراف کردم. باید شروع بھ تمیزکاري مي کردم. از کجا شروع کنم 
اخھ؟  دوباره نگاھي بھ اطراف کردم از در ورودي کھ وارد مي شدي یک راھرو کوچک قرار داشت کھ جا 

کفشي قھوه ایي رنگي کھ ایینھ قدي داشت اونجا گذاشتھ شده بود. این کھ جاش خوبھ ، از راه رو کھ مي گذشتي 
سمت راست اشپزخونھ قرار داشت کھ با جدیدترین وسایل پر شده بود و ست قرمز بود، روي میز چھار نفره 

وسط اشپزخونھ پربود از ظرف کثیف و غذاي مونده. سمت سینک کھ اصال نمیشد رفت از بس کھ شلوغ بود. 
خونھ مستطیل شكل بود و انتھاي اون پنجره سرتاسري داشت کھ با پرده ي بلند و زیباي ابي فیروزه ایي پوشانده 
شده بود و جلوي پنجره مبل ھاي سلطنتي ابي فیروزه ایي با طرح و چوب طالیي چیده شده بود. کمي جلوتر از 

مبل ھا در سمت چپ ، راھروي بزرگي وجود داشت کھ اتاق ھا و سرویس بھداشتي اونجا بود. و روبروي 
راھرو میز ناھارخوري 22 نفره ایي ست با مبل ھاي سلطنتي قرار داشت ، کمي جلوتر نزدیک در ورودي. یک 

دست مبل راحتي کرم قھوه ایي جلوي تلویزیون چیده شده بود و اطرافش پر بود از لیوان ھاي نصفھ و بطري 
ھاي دلستر و مشروب. گل بود بھ سبزه نیز اراستھ شد، طرف مشروبم مي خوره. 

بھ سمت در ورودي رفتم چمدان ھامو با زحمت بھ سمت راھروي اتاق ھا کشیدم و بعد از کنار زدن پرده ریسھ 
اي وارد راھرو شدم . دو در روبروي ھم قرار داشت یكي ابتداي راھرو و دیگري انتھاي راھرو و در دیوار 

وسط ھم دو در دیگھ وجود داشت کھ تابلو بود حمام و دست شویي اونجاست. بھ سمت اتاق ابتداي راھرو رفتمو 
درش و اروم باز کردم. 

ایول حس ششم از خالي بودن اتاق مشخص بود اتاق مورد نظر امیرسام ھمینھ. در گوشھ ي اتاق زیر پنجره یک 
تخت یک نفره با رو تختي نارنجي قرار داشت و بھ پنجره پرده ي توري نارنجي اویزون شده بود. کنار تخت ، 

یک پاتختي و کنار اون میز توالت قرار داشت کھ خالي از ھر گونھ وسیلھ ایي بود. کتاب خانھ ي خالي و کمد ھم 
طرف دیگھ اتاقو اشغال کرده بودند. بسم اللھ گفتم و بعد از تعویض لباس مشغول کار شدم.  

داشتم ظرف ھارو مي سشتم کھ صداي در اومد نگاھي بھ لباسام انداختم. دامن مدل ماھي بلند مشكي با لباس 
استین بلند بادمجوني بھ تن داشتم. خوبھ لباسام پوشیدست. موھامم ساده باالي سرم بستھ بودم بدون ھیچ ارایشي. 

صداي قدم ھاي امیرسامو بھ خوبي مي شنیدم صدا کنار اشپزخونھ متوقف شد. نگاه کوتاھي بھ امیرسام انداختم و 
گفتم: 

-سالم 

سري تكون داد و نگاھي بھ اطراف کرد پوزخندي زد و گفت: 

-خوبھ ، وظایفتو نگفتھ مي دوني 

اینو گفت و بھ سمت اتاقا رفت. بي ادبھ بي شعور یھ تشكرم نكرد از صبح کھ اومدم تا االن کھ ساعت 8 شبھ یھ 
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سره کار کردم اصال انگار نھ انگار. تقصیر منھ کھ بخاطر این کھ تا قبل اومدنش کارا تموم بشھ ناھارم نخوردم. 
صدایي از درونم گفت: 

-یادت نره درسا خانم تو اومدي توي این خونھ کھ این کارارو انجام بدي 

میدونم وجدان عزیز. خودکرده را تدبیر نیست. شستن ظرفا کھ تموم شد دستي بھ لباسام کشیدم و بھ سمت اتاق 
امیرسام رفتم. با استرس در زدم و درو باز کردم. ھمزمان با باز شدن در امیرسام از روي تخت پرید و با 

عصبانیت گفت: 

-من گفتم بیاي تو کھ درو باز کردي؟ 

-من کھ در زدم 

-جوابم شنیدي؟ 

-نھ اما در زدم 

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

-مي تونم بیام تو؟ 

 - تو کھ ھمھ کاري سر خود مي کني بیا تو دیگھ  

اروم داخل شدم. نگاھي بھ اطراف کردم. تخت دو نفره اي وسط قرار داشت و پا تختي ھا ، کمد، میز توالت و 
مبل تک نفره بادي دور تا دور اتاق چیده شده بود ھمھ چیز بھ رنگ سبز چمني و شیري بود. با صداي امیرسام 

دست از تجزیھ و تحلیل برداشتم.  

-اگھ دید زدنت تموم شد کارتو بگو 

بھ سمت تخت رفتم لبھ ي اون نشستم و با استرس گفتم: 

-چھ خبر؟ رفتید پیش قاضي چي شد؟ امیر سام اخم بدي کرد و خشن گفت: 

-نترس دختر جون ھمون شد کھ مي خواستي با خوش حالي گفتم: 

-واقعا؟ حاال بابام کي ازاد میشھ؟ 

 - اونش دیگھ بھ من ربطي نداره ما رضایت دادیم. از حاال بھ بعد باباتھ و قانون با ناراحتي گفتم:  

-یعني بابا ازاد نمیشھ؟ با بد جنسي گفت: 

-نھ. شاید چندین سال توي زندان بمونھ، باالخره بابات یھ قاتلھ با صداي نسبتا بلندي گفتم: 

-باباي من قاتل نیست. شما حق ندارین بھ بابام بگین قاتل، توي اون دعوا باباي شما ھم مقصر بود 
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ھنوز حرفم تموم نشده بود کھ سیلي روي صورتم فرود اومد. دستمو روي طرف چپ صورتم گذاشتم و ھین 
بلندي سر دادم. با بھت بھ امیرسام نگاه کردم. صورتش از عصبانیت سرخ شده بود. با صداي فریادش از بھت 

در اومدم: 

-انگار یادت رفتھ کي ھستي و چرا این جایي. خوب گوش کن دختر جون بار اخرت باشھ صداتو مي بري باال 
فھمیدي؟ با چشمایي کھ اشک توشون مي رقصید نگاھش کردم و ھیچي نگفتم. با صداي بلندتري فریاد زد: 

-نشنیدم، فھمیدي یا نھ؟ با بغض گفتم: 

-بلھ فھمیدم 

-و دیگھ؟

-معذرت مي خوام 

-حاال گم شو بیرون 

اروم از جا بلند شدم و با شونھ ھایي خم از غصھ از اتاق بیرون اومدم 

خودمو سریع بھ اتاقم رسوندم و در و بستم و پشتش نشستم. تقصیر خودم بود. گفتھ بود ادم عصبي ھست نباید 
صدامو باال مي بردم. اره تقصیر من بود. اما... بابام تا حاال روم دست بلند نكرده بود کھ این کرد. اولین شب 

زندگي مشترک با اولین سیلي از فردي کھ باھاش زندگیم شد مشترک. ھھ مشترک... مگھ اسمشو میشھ گذاشت 
مشترک؟ بابا جونم کجایي کھ ازم حمایت کني؟ بابایي اولین سیلي زندگیمو خوردم کجایي کھ خون بھ پا کني؟ 

با بدن درد بدي چشم باز کردم. نگاھي بھ اطراف کردم اتاق کامال روشن شده بود و این نشون دھنده ي این بود 
کھ صبح شده. اروم از جا بلند شدم سرم بھ خاطر گریھ ھاي دیشب گیج میرفت. نگاھي بھ ساعت روي دیوار 

انداختم 9 بود. بھ سختي از اتاق خارج شدم و بھ سمت دست شویي رفتم. توي ایینھ از دیدن خودم وحشت کردم. 
چشمام حسابي پف کرده بود و طرف چپ صورتم بھ خوبي جاي انگشتاي امیرسام پیدا بود. اه دردناکي کشیدم و 

چند مشت اب سرد بھ صورتم پاشیدم. 

از دست شویي کھ بیرون اومدم نگاھي بھ اطراف کردم. خبري از امیرسام نبود. حتما خونھ نیست دیگھ. بھ من 
چھ اصال. بھ اتاقم رفتم حولمو از توي کمد برداشتم و بھ حمام رفتم. 

نیم ساعتي توي حموم بودم و وقتي اعصابم اروم شد بیرون اومدم. لباس پوشیده ایي بھ تن کردم و نم موھامو 
گرفتم. 

بي حوصلھ بھ اشپز خونھ رفتم و بعد از زیر و رو کردن فریزر تصمیم گرفتم ماکاراني درست کنم. مشغول سرخ 
کردن پیاز ھا بودم کھ موبایلم زنگ خورد. سریع بھ اتاق رفتم و موبایلمو برداشتم. مامان بود. ھمون طور کھ بھ 

اشپزخونھ برمي گشتم جواب دادم: 

-جانم مامان؟ 
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-سالم دخترم. خوبي؟ 

-سالم مامان جان مرسي شما خوبین؟ دیروز بابارو دیدید خوب بودن؟ 

-من خوبم باباتم خوب بود شكر خدا. وکیلش دنبال کاراشھ احتماال با پارتي کھ داریم تا یک ماه دیگھ ازاد میشھ 

-خوب خداروشكر 

-درسا جان الزمھ برات حلوا و کاچي بیارم؟ 

- نھ بابا مادر من، دلت خوشھ ھا. یھ جوري حرف میزنید انگار تازه عروسم 

-ھستي دیگھ 

-تازه عروس نیستم ، کلفت جدیدم مامان با غصھ گفت: 

-جدا مي خوابید؟ 

-اره مامان این جوري راحت ترم 

-مادر سعي کن دل شوھرتو بدست بیاري، تا کي مي خواي این جوري زندگي کني؟ یک سال، دو سال، اخرش 
کھ چي؟ 

-مادر من فعال کھ یھ روزم نگذشتھ، چشم بھش فكر مي کنم 

-اره مادر کار درست ھمینھ 

-چشم 

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

-شما ھم ھمین طور.خاحافظ 

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

نگاھي بھ ساعت انداختم 3 بود. پس چرا نیومد؟ معلوم نیست از صبح کجا رفتھ. ھر جا کھ رفتھ بھ من چھ اصال؟ 
من نھارمو مي خورم چقدر منتظر بمونم اخھ؟ از دیروز تا حاال ھیچي نخوردم. با این توجیھات براي خودم غذا 

کشیدم و مشغول خوردن شدم. نیم ساعت دیگھ ھم گذشت اما خبري از امیرسام نشد. بي خیال مشغول جمع کردن 
میز شدم. 

داشتم ساالدو توي یخچال مي زاشتم کھ صداي در اومد و این نشون دھنده ي اومدن امیرسام بود. در یخچالو بستم 
و بھ سمت اوپن رفتم. پشتش ایستادم و نگاھي بھ در ورودي کردم و گفتم: 

-سالم 

https://www.noghtevirgoul.ir/
https://www.noghtevirgoul.ir/
https://www.noghtevirgoul.ir/


35

رمان لمس خوشبختی | نفس

برای دانلود آثار بیشتر بھ نقطھ ویرگول 
مراجعھ کنید.

امیرسام بدون این کھ نگاھم کنھ کولھ کوھنوردیشو روي اپن گذاشت و بي توجھ بھ من روي مبل ھاي راحتي ولو 
شد سرشو بھ پشتي مبل تكیھ داد و با خستگي چشماشو بست. ھمون طور کھ بھ چھره خستش نگاه مي کردم گفتم: 

-کوه بودید؟ چرا بھ من نگفتید میرید کوه؟ 

سریع جبھھ گرفت و سرشو بلند کرد. با خشم نگاھم کرد و گفت: 

-من ھرجا دلم بخواد میرم دلیلي نداره بھ تو بگم با ارامش نگاھش کردم و گفتم: 

-قصدم فوضولي نبود. اگھ بھم مي گفتید براتون صبحانھ اماده مي کردم 

اروم از اشپز خونھ بیرون اومدم. روي مبل کناریش نشستم و صورتمو طوري کھ جاي سیلي معلوم باشھ بھ 
سمتش گرفتم و گفتم: 

-ناھار خوردید؟ 

جوابمو نداد تنھا با نگاه خیره تمام اجزاي صورتمو برسي کرد و روي کبودي گونم بیشتر توقف کرد. کالفھ از 
نگاه خیرش از جا بلند شدم و ھمون طور کھ بھ سمت اتاقم مي رفتم گفتم: 

-اگھ غذا نخوردید روي گاز ھست. براي خودتون بكشید  

وارد اتاق شدم و درو بستم. این حرف نزدنا و بي توجھیاش واقعا حرسمو در میاره. نمي مرد اگھ بگھ غذا خورده 
یا نھ کھ... وجدانم صداش در اومد: 

-تو کھ مي دونستي وقتي تا این موقع بیرونھ حتما غذا خورده چرا پرسیدي پس؟ 

-وا خوب باید باھم حرف بزنیم دیگھ. حرف نزنیم کھ مي پوسیم توي این خونھ 

-اون از تو بدش میاد. میفھمي اینو؟ 

-بھ من چھ کھ بدش میاد بھ ھر حال من زنشم 

-کیو دیدي دست روي زنش بلند کنھ؟ 

- وجدان جان گیر نده خواھشا. اون مشكل عصبي داره. دست خودش کھ نیست عصبي کھ مي شھ متوجھ کاراش 
نیست 

با وجدانم درگیر بودم کھ تلفن خونھ بھ صدا در اومد. از اتاق خارج شدم از صداي ابي کھ میومد معلوم بود 
امیرسام حمامھ. سریع خودمو بھ تلفن کھ روي اپن بود رسوندم اما قبل از این کھ جواب بدم رفت روي پیغام گیر. 

صداي ظریف و پرناز زني کھ کمي ھم دلخور بود توي خونھ پیچید: 

-الو؟ سامي جان خونھ نیستي؟ معلومھ کجایي تو از دیروز بعداز ظھر کھ رفتي دیگھ جواب تلفنمو ندادي. عزیزم 
خواھشا موبایلتو جواب بده 
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با عجلھ قبل از این کھ قطع کنھ جواب دادم: 

-بفرمایید صدا با تعجب گفت: 

-منزل ربیعي؟ 

-بلھ درست تماس گرفتید امرتون؟ 

-سامي ھست؟ 

-بلھ کارش دارید؟ صدا با طلب کاري گفت: 

-کار دارم کھ زنگ زدم دیگھ. اصال تو کي ھستي با حالت حرص دراري خندیدم و گفتم: 

-یادم رفت معرفي کنم. من ھمسر سام ھستم صدا با حرص گفت: 

-ببین من نمیدونم کي ھستي و توي خونھ سامي چیكار داري اما مطمئن باش بھ خاطر این شوخي مسخرت حتما 
حالتو میگیرم با تمسخر گفتم: 

-اگھ شوخي بود حتما این کارو بكن. حاال ھم بیشتر از این مزاحم نشو باید برم پیش سامي منتظرمھ 

اینو گفتم و قطع کردم. این کي بود دیگھ؟ ھھ... پرسیدن داره دوست دخترش بود دیگھ. مرتیكھ خجالت نمي کشھ 
ھم زن داره ھم دوست دختر.با حرص تلفنو روي اپن کوبیدم و بھ اتاقم برگشتم. 

روي تخت نشستم و لپ تاپمو روشن کردم. خداروشكر نت داشت. سایت نودوھشتیارو باز کردم تا چندتا رمان 
دانلود کنم و مشغول بشم. داشتم رماناي در حال تایپو زیر و رو مي کردم. این نفسم کھ پدر ادمو در میاره تا پست 

بزاره. 

رمان جدایي ناپذیرو ول کرده داره یھ رمان دیگھ مي نویسھ. خوب اول این رمانو کھ من دارم دنبال م کنم تموم 
کن بعد یھ رمان دیگھ بنویس اه... داشتم حرصمو سر نفس بیچاره خالي مي کردم کھ در بھ شدت باز شد و امیر 

سام توي چارچوب در دیده شد . سریع از روي تخت بلند شدم و نگاھي بھش انداختم. موھاش خیس روي 
صورتش ریختھ شده بود. صورتش از عصبانیت سرخ بود و از چشماش خشم مي بارید. با تعجب گفتم: 

-چیزي شده؟ 

ھمین حرفم کافي بود تا منفجر بشھ. با عصبانیت گفت: 

-کي بھ تو اجازه داد تلفنو جواب بدي.  

اوکي حاال گرفتم قضیھ چیھ خانم زنگ زده گزارش داده. وقتي دید جواب نمي دم با صداي بلندتري گفت: 

-مگھ با تو نیستم؟ گفتم کي بھت اجازه داد تلفونو جواب بدي؟ 

با ترس عقب عقب رفتم تا این کھ بھ دیوار برخورد کردم. باید یھ چیزي مي گفتم. نفس عمیقي کشیدم تا کمي 
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ارامش بدست بیارم. بھ امیر سام کھ منتظر نگاھم مي کرد گفتم: 

-شما بھ من نگفتھ بودید کھ این اجازرو ندارم 

دوباره عصبي شد. چند قدم جلو اومد و توي چند میلي متریم ایستاد و نگاھشو بھ نگاھم دوخت و گفت: 

-من نگفتم، درست، جواب دادي ، بھ درک ، دیگھ این چرتو پرتا چي بود گفتي؟ ھان؟ تمام ارامشمو توي چشمام 
ریختم و نگاھمو بین چشماش بھ حرکت در اوردم و گفتم: 

-اون خانم پرسید من کیم منم حقیقتو گفتم بدون این کھ ارتباط چشمیشو قطع کنھ گفت: 

-من نخوام کسي بدونھ تو زن مني باید کیو ببینم؟ اصال مگھ تو زنمي؟ ھان؟ یادت رفتھ؟ تو خون بھایي دختر 
جون. 

یادت نرفتھ کھ براي چھ کارایي اینجا اومدي؟ 

سوختم بھ معني واقعي کلمھ سوختم. انتظار نداشتم این موضوعو دائم توي سرم بكوبھ. چیزي نگفتم اروم سرمو 
پایین انداختم و با صدایي کھ از تھ چاه در میومد گفتم: 

-معذرت مي خوام دیگھ سمت تلفن نمیرم 

از دیروز تا حاال این دومین باره کھ معذرت خواھي مي کنم. بي خیال من براي امیرسام غروري ندارم . غرور 
من وقتي التماس مي کردم رضایت بدن شكست. غرور من روزي کھ توي مراسم عزاداري بھ پاشون افتادم اما 

بیرونم کردن شكست این معذرت خواھیا کھ دیگھ چیزي نبود 

سرمو پایین تر گرفتم تا اشكي در حال ریزش بود دیده نشھ. امیرسام یک قدم بھ عقب رفت. دستي بین موھاش 
کشید و گفت: 

-بھ من نگاه کن 

بي توجھ چشمامو بستم. بھ خوبي حس کردم کھ دوبارزه جلو اومد. دستي زیر چونم قرار گرفت. سریع چشمامو 
باز کردم. امیرسام چونمو بھ باال حل داد و با صداي ارومي گفت: 

-نگاھم کن 

اروم نگاھمو باال بردم و با چشماي اشكي و دلخور نگاھش کردم. عصبانیتش از بین رفتھ بود. نگاھش بین چشمام 
در حال گردش بود و انگشت شستي زیر گلوم در رفت و امد بود. شمرده گفت: 

-عصبیم نكن. خوب؟ نزار ھم خودت اذیت بشي ھم من عذاب بكشم 

اینو گفت و سریع از اتاق بیرون رفت. نفس حبس شدمو بیرون فرستادمو روي دیوار سر خوردم. 

چند روزي از اون ماجرا مي گذشت. این مدت بدون ھیچ صحبتي سپري شده بود. امیرسامو خیلي کم میدیدم. 
شباباھم شام مي خوردیم و نھایتا باھم تلویزیون نگاه مي کردیم. توي ھال نشستھ بودم و فیلم مي دیدم امیرسام ھم 
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توي اتاقش بود کھ ایفون بھ صدا در اومد. از جا بلند شدم و بھ سمت ایفون رفتم چھره پسر جوني توي صفحھ 
ایفون افتاده بود. جواب دادم: 

-بلھ؟ 

-سالم. سامي خونست؟ 

-بلھ. شما؟ 

- پدرامم دوست سامي باز کنید لطفا 

دکمھ باز شدن درو زدم و با دو بھ سمت اتاق امیرسام رفتم. بدون در زدن وارد شدم و بي توجھ بھ اخم امیرسام 
گفتم: 

-یھ اقایي اومدن بھ اسم پدرام 

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

-درو باز کردي؟ 

-بلھ 

امیرسام بھ سمت در اتاق اومد و گفت: 

-خیلي خوب تو برو توي اتاقت 

سري تكون دادم و بھ سمت اتاقم رفتم. ھمزمان صداي درم اومد. وارد اتاق شدم نگاھي بھ لباسام کردم. دامن 
شلواري مشكي بھ تن داشتم ھمراه با لباس استین سھ ربع مشكي. سریع بھ سمت کمد رفتم و جلیقھ ي بلند جلو باز 

زرشكي رنگي بیرون کشیدم و روي لباسم پوشیدم. شال مشكي بھ سر کردم و بعد از اطمینان از اراستھ بودنم 
بیرون رفتم. ھر دو پشت بھ من روي مبل ھاي راحتي نشستھ بودن. کمي نزدیک تر کھ شدم با صداي بلند گفتم: 

-سالم 

ھمزمان با ھم ھر دو بھ سمتم برگشتن. امیرسام با اخم نگاھم مي کرد و پدرام با لبخند. پدرام از جا بلند شد و با 
خوش رویي گفت: 

-سالم درسا خانم احوال شما؟ با تعجب گفتم: 

-ممنون. بفرمایید. خیلي خوش اومدید

بي توجھ بھ اخم امیرسام وارد اشپز خونھ شدم و مشغول درست کردن چاي. داشتم توي شكالت خوري شكالت 
میریختم کھ صداي اروم پدرامو شنیدم: 

-سامي یک فكري بھ حال این دختره بكن دیونھ کرده منو انقدر زنگ زده و سراغتو گرفتھ. بھ بقیھ بچھ ھا زنگ 
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بزنھ ابرو ریزي میشھ ھا 

-اي بابا. فردا بعدازظھر میرم سراغش ببینم دردش چیھ پدرام با شیطنت گفت: 

-کاش باباي منم بھ مرگ طبیعي نمي مرد تا ھمچین زني گیرم میومد امیرسام با حرص گفت: 

-دندوناتو چقدر دوست داري رفیق؟ 

صداي خنده بلند پدرام جوابي براي حرصي شدن امیرسام بود. موندنو بیشتر جایز ندونستم ظرف شكالتو توي 
سیني گذاشتم و ھمراه با سھ فنجون چاي بیرون رفتم. 

چایو تعارف کردم و روي مبل روبرویي امیرسام و پدرام نشستم. پدرام با مھرباني گفت: 

-درسا خانم این امیرسام ما کھ اذیتتون نمي کنھ؟ شرمگین لبخندي زدم و بھ امیرسام نگاه کردم و گفتم: 

-این چھ حرفیھ اقا پدرام، سام اخالق فوق العاده اي داره پدرام ریز خندید و گفت: 

-ھمین طوره 

ابرویي باال انداختم و گفتم: 

-تعجب مي کنم شما از ماجراي ما اطالع دارید. اخھ سام ترجیھ میده کسي ندونھ ازدواج کرده پدرام زیر چشمي 
بھ سام نگاه کرد و گفت: 

-خوب من و سامي مثل دوتا برادریم. اینم کھ بھ کسي نگفتھ حتما دلیل قانع کننده اي داره 

-احتماال من مشكلي دارم  

-اختیار دارید خان. شما براي سامي بھترینید 

لبخندي زدم و چیزي نگفتم. پدرام روي پاي سامي کوبید و گفت: 

- اصل اینجا اومدنم بھ خاطر اینھ کھ بگم اخر ھفتھ یھ دور ھمي گرفتیم سیاه از تنت در بیاریم دو ماه شد دیگھ 
بسھداداش 

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

-شما ھم دعوتیدا. شما ھم بھتره مشكیتونو در بیارید بھ امیر سام اشاره کردم و گفتم: 

-اگھ سام اجازه بده حتما 

-بابا زن داداش انقدر ني ني بھ الالش نزارید. من اجازرو صادر کردم ریز خندیدم و گفتم: 

-باعث خوش حالیھ 

بھ دنبال این حرف بلند شدم و فنجون ھارو جمع کردم ، ظرف میورو برداشتم و پیش بقیھ برگشتم. پدرام یک 

https://www.noghtevirgoul.ir/
https://www.noghtevirgoul.ir/
https://www.noghtevirgoul.ir/


40

رمان لمس خوشبختی | نفس

برای دانلود آثار بیشتر بھ نقطھ ویرگول 
مراجعھ کنید.

ساعتي پیشمون بود و حسابي گفتیمو خندیدیم بعد از یک مدت احساس کردم روح بھ بدنم برگشتھ. موقع 
خداحافظي پدرام گفت: 

-درسا خانم از این بھ بعد من ھر روز اینجام. اینا عوارض مھمون نوازیتونھ خندیدم و گفتم: 

-قدمتون روي چشم 

امیرسام بھ ھمراه پدرام پایین رفت. سریع ظرفارو جمع کردم و بھ اتاقم رفتم. در اتاقو قفل کردم و زیر پتو رفتم. 
توي دلم شروع بھ شمارش کردم ھنوز بھ 211 نریسیده بودم کھ دستھ در پشت سرھم باال پایین شد. حدسم درست 

بود. 

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

-درو باز کن درسا، درو باز کن تا نشكستمش 

بي توجھ بھ شمارشم ادامھ دادم کھ دوباره صداش اومد: 

-باشھ باز نكن اما عشوه و خنده ھاي امشبت یادم نمیره. خودت خواستي روي ھم جمع بشھ صداي قدم ھاشو کھ 
شنیدم با خیال راحت سرمو از زیر پتو بیرون اوردم و سعي کردم بخوابم. صبح ساعت 9 از خواب بیدار شدم. 
طبق حرفي کھ امیرسام بھ پدرام زد امروز بعداز ظھر خونھ نبود. ایول پس میرم ازمایشگاه بچھ ھارم مي بینم. 
اینھ. با این فكر بھ حمام رفتم و سر حال صبحانھ خوردم. حاظر شدم و از خونھ بیرون زدم. از ذوقي کھ داشتم 

نمي دونم چطوري خودمو بھ ازمایشگاه رسوندم. بچھ ھا از دیدنم حسابي شوکھ شده بودن و این باعت خنده ي من 
شده بود. بیچاره مردمو نیم ساعت منتظر گذاشتیمو حسابي گفتیمو خندیدیم، بعداز نیم ساعت قرار شد ھمھگي بریم 

سر کارامون و ادامھ حرفارو بزاریم براي بعد از ظھر توي کافھ.  

ساعت 21 شب بود کھ مھرداد جلوي خونھ پیادم کرد. جلوي در کلي مسخره بازي در اوردیم و توي سرو کلھ ھم 
دیگھ زدیم و در اخر بعد از یک ربع از ھم دل کندیم و من داخل خونھ شدم. پلھ ھارو کھ باال میرفتم ھنوز ھم 

لبخند روي لبام بود. با ھمون لبخند کیلید انداختمو درو باز کردم. اواز خوان وارد شدم و کیلید برقو زدم تا خونھ 
روشن بشھ. 

داشتم بھ سمت اتاقم مي رفتم کھ صدایي گفت: 

-کجا بودي؟ 

جیغ خفھ ایي کشیدم و بھ سمت صدا برگشتم. امیرسام روي مبل راحتي لم داده بود و دورش پر بود از دود 
سیگار. اگھ بگم نترسیدم دروغ گفتم. با من من جواب دادم: 

-چیزه... ازمایشگاه بودم 

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

-کدوم ازمایشگاھي تا ساعت 21 شب بازه؟ 
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با ترس اب دھانمو قورت دادم و نگاھش کردم و گفتم: 

-خوب چیزه... بچھ ھا اصرار کردن بریم بیرون یھ دوري بزنیم منم باھاشون رفتم دیگھ امیرسام سینھ بھ سینم 
ایستاد و با صدایي کھ از خشم دو رگھ شده بود گفت: 

-من اجازه داده بودم بري؟ 

نگاھمو بھ پشت سرش دوختم و گفتم: 

-نھ اما... 

با فریاد گفت: 

-چندبار باید بھت بگم وقتي باھات حرف میزنم بھ من نگاه کن 

یا خدا باالخره منفجر شد. با ترس نگاھش کردم. رگ ھاي پیشونیش و گردنش بیرون زده بود. دوباره فریاد زد: 

-مگھ من روز اول نگفتم حق نداري بري ازمایشگاه؟ ھان؟ جواب بده دیگھ 

اروم کفتم:

-چرا گفتید 

سیلي محكمي روي گونھ راستم خوابوند. با شدت بھ زمین افتادم. سرم بھ شدت گیج مي رفت کھ با صداش دوباره 
ھوشیار شدم: 

-پس چرا رفتي ھان؟ فكر کردي خیلي زرنگي؟ منو دور بزني و من نفھمم؟ حرف بزن درسا، حرف بزن چي 
میگفتم. حرفي نداشتم. فكر نمي کردم خونھ باشھ. لگدي بھ پھلوم زد وگفت: 

-از صبح تا حاال رفتي پي عشق و حالت تو دلتم بھ من خندیدي کھ عجب سادست. اره؟ کور خوندي دختر جون 
لگدي دیگھ 

-حتما اون پسره کھ اورده رسوندتت کلي ھم دل داده قلوه گرفتھ تو دلش بھ من خندیده کھ زنم پاشده باھاش رفتھ 
دور دور لگدي دیگھ -چي فكر کردي با خودت؟ فكر کردي میزارم ھر غلطي دلت خواست انجام بدي؟ لگدي 

دیگھ -اون از دیشبت و ناز کردنات واسھ دوستم اینم از امروزت لگدي دیگھ -فكر کردي من غیرت ندارم؟ ھان؟ 
لگدي دیگھ 

-د حرف بزن لعنتي 

لگدي دیگھ، داشتم از ھوش مي رفتم دیگھ طاقت ضربھ ھاشو نداشتم، اما ھیچي نگفتم فقط بي صدا اشک ریختم 
ھر حرکتي از طرف من باعث مي شد بیشتر تحریک بشھ. حملھ عصبي بھش دست داده بود و بھترین کار براي 

من سكوت و تحمل بود نمي دونم چقدر تونستن طاقت بیارم چشمام سیاھي رفت و دیگي ھیچ چیزي نفھمیدم. 

با حس پاشیده شدن چیز خنكي بھ صورتم چشم باز کردم. اول ھم جا تار بود و کم کم تصاویر واضح شدند. اولین 
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چیزي کھ دیدم. چھره رنگ پریده ي امیرسام بود. وقتي دید چشم باز کردم زیر لب گفت: 

-خداروشكر 

اروم توي جام نشستم. بھ اطرافم نگاه کردم. روي مبل بودم. با کمي فكر کردن اتفاقات دقایقي پیش یادم افتاد. سر 
گیجي بدي داشتم و تمام تنم درد مي کرد. خواستم از جا بلند شم کھ سرگیجم بیشتر شد دوباره نشستم. امیرسام 

اروم گفت: 

-درسا؟ 

جوابي ندادم، حتي نگاھشم نكردم. صداش دوباره اومد: 

-ببین درسا دست خودم نبود یک لحظھ کنترلمو از دست دادم 

ھھ... غرور لعنتیش اجازه نمیده حتي یک معذرت خواھي ساده کنھ. صداي کالفش بھ گوشم رسید: 

-درسا؟ 

خم شدم و لیوان روي میزو برداشتم بھ سمتش برگشتم و بدون این کھ نگاھش کنم لیوانو سمتش گرفتم و گفتم: 

-اینو بگیرید 

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

-بكوبیدش زمین با تعجب گفت: 

-براي چي دیونھ شدي؟ 

-شما بكوبید 

با شک و تعجب لیوانو رھا کرد و لیوان بھ 2111 تكھ تبدیل شد. با تاسف گفتم: 

-حاال ازش معذرت خواھي کنید 

-منظورت از این کارا چیھ؟ 

-شما معذرت خواھي کنید با حرص گفت: 

-معذرت مي خوام لیوان با ناراحتي گفتم: 

-حاال متوجھ شدید؟ 

سنگیني نگاه بھت زدشو بھ خوبي حس مي کردم. بھ سختي از جام بلند شدم و کشون کشون و پر درد خودمو بھ 
اتاقم رسوندم. 

دو ھفتھ اي از اون ماجرا مي گذشت، توي تمام این مدت یک بار ھم امیرسامو ندیده بودم، صبحا وقتي کھ اون 
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مي رفت از اتاق بیرون مي رفتم، غذا اماده مي کردم و بھ خونھ مي رسیدم ، بعدازظھرم قبل از اومدنش میزو 
مي چیدم و بھ اتاقم مي رفتم. تمام این دو ھفترو بھ رمان خوندن و حرف زدن تلفني با مامان و بچھ ھا گذروندم. 
طبق عادت این دو ھفتھ توي اتاقم نشستھ بودم کھ زنگ در بھ صدا در اومد. احتماال باز پدرام اومده چون توي 

این مدت مرتب میومد و بھ امیرسام سر میزد. با این تفكرات بھ خوندن رمانم ادامھ دادم کھ احساس کردم صداي 
زنونھ ایي اومد. گوشامو تیز کردم و با دقت گوش دادم، بلھ صداي یک زن میومد سریع از جا بلند شدم بھ سمت 

در رفتم و روي زمین دراز کشیدم، گوشمو بھ قسمت خالي پایین در چسبوندم و گوش دادم. صداي دلخور زن 
گفت: 

-سامي عزیزم، معلوم ھست چتھ؟ چرا جوابمو نمیدي؟ سام عصبي جواب داد: 

-ما حرفامونو زدي بودیم اینجا اودنت بي خودیھ 

-دلم برات تنگ شده بود بي معرفت، حق ندارم بیام ببینمت؟ امیرسام با صداي بلندي گفت: 

-نھ حق نداري زن با التماس گفت: 

-فقط یھ امشبو باھم باشیم، بھ یاد قدیما، قول میدم بھت بد نگذره صدایي از سام شنیده نشد. توي دلم با التماس 
گفتم: 

-سام تروخدا، سام من بھت اعتماد دارم خرابش نكن، میدونم کھ ردش مي کني... 

توي این افكار بودم کھ امیرسام فریاد زد: 

-بھ من دست نزن. برو بیرون 

-سام این کارو با من نكن 

-گفتم بیرون 

-معلوم نیست این دختره کیھ کھ بھ خاطرش از من گذشتي 

دیگھ صدایي نیومد. وقتي صداي بھم کوبیدن درو شنیدم با خیال راحت بلند شدم و روي تخت برگشتم. ممنونم 
خداجون 

از صبح اب قطع شده بود و اعصابم حسابي بھم ریختھ بود. داشتم خونرو جارو مي کشیدم کھ زنگ واحدمون بھ 
صدا در اومد. یعني کي بود این وقت روز؟ سریع بھ اتاق رفتم و چادر رنگیمو سر کردمو بھ سمت در رفتم. از 
توي چشمي بھ بیرون نگاه کردم پیر مرد 51 سالھ اي جلوي در ایستاده بود. زنگ دوباره بھ صدا در اومد اروم 

درو باز کردم.مرد یک قدم بھ عقب رفت و ھمون طور کھ بھ زمین نگاه مي کرد گفت: 

-سالم دخترم من ھاشمي ھستم ھمسایھ طبقھ پاییني 

-سالم. خوبین شما؟امري دارید؟ 
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-ممنون. قرض از مزاحمت مي خواستم بگم کھ لولھ اب ساختمان ترکیده... 

نگاھم روي راه پلھ خشک شد. امیرسام ھمون طور کھ سرش توي گوشیش بود پلھ ھارو باال میومد. پیراھن 
مردونھ ي سبز لجني ھمراه با شلوار کتان مشكي بھ تن داشت. پس باالخره مشكیشو در اورد. امیرسام بھ ما کھ 

نزدیک شد از شنیدن صداي مرد سر بلند کرد و بھ ما نگاه کرد چند پلھ باقي موندرو سریع باال اومد و کنار مرد 
قرار گرفت و با اخم گفت: 

-مشكلي پیش اومده اقاي ھاشمي مرد با خوش رویي جواب داد: 

-سالم پسرم. داشتم بھ خواھرتون مي گفتم، لولھ ي اب ترکیده من صبح لولھ کش اوردم گفت لولھ از زیر زمین 
ترکیده باید زمین پارکینگو بكنیم لولھ ھارو عوض کنیم. یھ چند روزي زمان مي بره، من حاج خانومو پسرمو 

فرستادم خونھ مادرخانومم، گفتم اطالع بدم شما ھم یھ فكري بكنید. 

-ممنون اطالع دادید اقاي ھاشمي. من کھ از صبح تا بعدازظھر سرکارم. اقاي مرندي ھم سفر تشریف دارن. 
زحمتا میوفتھ روي دوش شما. باید ببخشید دیگھ 

-این چھ حرفیھ پسرم خیالتون از بابت خونھ راحت باشھ 

-ممنون. امر دیگھ؟ 

-نھ دیگھ مزاحم نكیشم. خدانگھدار. 

امیرسام گفت: 

-خداحافظ 

منم لبخندي زدم و سر تكون دادم. مرد کھ رفت بھ داخل برگشتم و ھمون طور کھ بھ سمت اتاقم مي رفتم چادر از 
سرم کشیدم. ھنوز بھ اتاق نرسیده بودم کھ امیرسام خودشو بھم رسون و گفت: 

-وقتي من خونھ نیستم چرا درو روي مرد غریبھ باز میكني؟ پووووفي کشیدم و گفتم: 

-ھم سن پدرم بود 

-ھم سن پدرت نمیتونھ بالیي سرت بیاره؟ اگھ بالیي سرت اورده بود من چھ خاکي تو سرم مي ریختم؟ بھ 
چشماش زل زدم و با حرص گفتم: 

-بود و نبود من کھ براي شما فرقي نداره، ماشااللھ ھستن دور و برتون امیرسام اخم کرد و گفت: 

-منظورت چیھ؟ 

شونھ اي باال انداختم و بھ راھم ادامھ دادم. از پشت شونھ ھامو گرفت و بھ سمت خودش چرخوندم. بسم اللھ 
فاصلش باھام بھ میلي مترم نمیرسید. سرمو کمي عقب بردم. با خشم بھ چشمام نگاه کرد و گفت: 

-منظورت اتفاق دیشبھ؟ دلخور گفتم: 
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-مھم نیست 

توي سكوت کمي نگاھم کرد و بعد شونھ ھامو رھا کرد و گفت: 

-من باید برگردم شرکت، وسایل مورد نیازو جمع کن ساعت 4 میام دنبالت بریم خونھ مامان اینا سرمو پایین 
انداختمو گفتم: 

-نمیشھ بریم خونھ ي... 

سریع گفت: 

-اصال حرفشم نزن 

اینو گفت و بھ سمت اتاقش رفت و چند دقیقھ بعد پوشھ بدست بیرون امد و ھمون طور کھ بھ سمت در ورودي 
میرفت گفت: 

-من دارم میرم زود کاراتو بكن کھ اومدم بریم 

بي حرف نگاھش کردم تا از خونھ خارج شد. 

امیرسام کھ رفت بھ سمت اتاقم رفتم چمدان کوچكي بیرون کشیدم و وسایل مورد نیازمو توي چمدان چیدم وقتي 
کارم تموم شد چمدانو کشون کشون بھ سمت اتاق امیرسام بردم و روي تخت گذاشتم. در کمد امیرسامو باز کردم 

 .

خوب مشكیشو کھ در اورده پس میتونم با خیال راحت ھر لباسي دلم خواست بزارم. مشغول زیر و رو کردن کمد 
امیرسام شدم از ھر لباسي خوشم میومد توي تن امیرسام تصورش مي کردم و اگھ خوب بود توي ساک میزاشتم، 
بھ دنبال جوراب کشو اولي را باز کردم، خاک عالم لباس زیراشھ چندتا ھم لباس زیر براش گذاشتم، البتھ اینارو 
دیگھ توي تنش تصور نكردما. بعدھم از کشو بعدي چند جفت جوراب تمیز بیرون کشدم و توي ساک گذاشتم. بھ 

سمت میزتوالت رفتم، پراز عطر و ادکلن بود. با وسواس ھمرو بو کردم و دوتاشون کھ خیلي خوش بو بود بھ 
ھمراه ریش تراشش توي ساک گذاشتم. نگاھي بھ اطراف کردم، چشمم بھ حولش افتاد اونم تا کردم و توي چمدان 

گذاشتم. خوب دیگھ ھمھ چیزو برداشتم. با خستگي روي تخت نشستم، حس خیلي خوبي داشتم، حسي کھ تا بھ حال 
تجربش نكرده بودم، حس خانم خونھ بودن، حس مسولیت داشتن. یعني روزاي خوبھ منو امیرسامم میاد؟ 

نمیدونم... 

 ***

بھ ساعت نگاه کردم 3:31 بود. تلویزیونو خاموش کردم و بھ اتاقم رفتم. تصمیم داشتم لباس رنگي بپوشم وقتي 
خانواده حاجي مشكي در اوردن من چرا مشكي بپوشم؟ در کمدو باز کردم. تیپ کرم قھوه اي زدم و ارایش 

مالیمي ھم کردم. داشتم شالمو مرتب مي کردم کھ چشمم بھ حلقھ ي توي دستم افتاد اصال حواسم بھ این نبود، با 
دقت برسیش کردم، حلقھ از طال سفید ساختھ شده بود دو ردیف نگین بلریان داشت و وسط اون یک ردیف طرح 

ورساچ بھ رنگ طالیي. واقعا زیبا بود دست گلت درد نكنھ حاج خانم، خواستم حلقرو در بیارم کھ صدایي از 
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درونم گفت: 

-نھ 

چشمكي زدم و از اتاق خارج شدم. خروج من ھماھنگ شد با ورود امیرسام. ھنوز تحت تاثیر حساي این چند 
ساعت بودم، بھ ھمین خاطر لبخند خواستني زدم و گفتم: 

-سالم 

امیرسام نگاھم کرد ابرویي باال انداخت و گفت: 

-سالم! اماده ایي؟ 

-بلھ 

-بریم پس بھ مامان خبر دادم منتظرمونھ 

-باشھ فقط چمدان سنگینھ نمي تونم بیارمش میشھ شما کمک کنید؟ امیرسام بھ سمتم اومد و گفت: 

-اره کجاست؟ 

-توي اتاق شما امیرسام با تعجب گفت: 

-چي؟ اتاق من؟ 

-لباساي شمارم کھ گذاشتم سنگین شد دیگھ نتونستم بیارمش بیرون سام دیگھ چیزي نگفت اما تعجب از تمام 
اجزاي صورتش پیدا بود 

جلوي در کھ رسیدیم ناخداگاه اخمام توي ھم رفت این خونھ خاطرات تلخ بدیو یادم میاورد. امیرسام نگاھي بھم 
انداخت و گفت: 

-پیاده شو دیگھ 

چشمامو بستم ، نفس عمیقي کشیدم و پیاده شدم، امیرسامم ھمراه من پیاده شد و ھر دو بھ سمت در رفتیم، امیرسام 
زنگ درو بھ صدا در اورد و چند ثانیھ بعد در بدون ھیچ حرفي باز شد. بھ ساختمان اصلي کھ رسیدیم حاج خانم 

و ستاره جلوي در منتظرمون بودند. وقتي بھشون رسیدیم حاج خانم با لبخندي کھ خیلي بھ دل نمیچسبید گفت: 

-سالم دخترم. خوش امدید باھاش دست دادمو گفتم: 

-سالم حاج خانم ببخشید تروخدا بھ شماھم زحمت دادیم 

-این چھ حرفیھ بیایین داخل 

بھ سمت ستاره رفتم برعكس حاج خانم گرم باھام احوال پرسي کرد. بھ عقب نگاه کردم حاج خانم دم گوش 
امیرسام تند تند چیزي مي گفت و امیرسام ھم سر تكون مي داد. اصال حس خوبي نداشتم، لبخند اجباري بھ لبم 
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نشوندم و وارد پذیرایي شدم، چشمم کھ بھ اون فضا افتاد یاد روزي کھ شرط گذاشتن افتادم با سردرد بدي رو بھ 
ستاره گفتم: 

-ستاره جان میشھ اتاق منو نشونم بدي؟ 

-اره عزیزم اتاق تو و سامي طبقھ باالست 

ھمراه ستاره بھ طبقھ باال رفتم سھ در اونجا بود ، ستاره جلوي اولین در ایستاد و گفت: 

-اینجا اتاق شماست تو برو من میگم سامي چمدانتو بیاره لبخندي زدم و گفتم: 

-ممنون عزیزم 

 ***

روي تخت دو نفره ي داخل اتاق نشستھ بودم کھ در باز شد و امیرسام داخل اومد، چمدانو گوشھ اتاق گذاشتو بھ 
سمت من اومد و کنارم نشست، مشخص بود مي خواد حرفي بزنھ منتظر نگاھش کردم کھ گفت: 

-درسا یھ خواھش دارم با تعجب گفتم: 

-بفرمایید بھ سختي گفت: 

-ببین... چطوري بھت بگم... اگھ میشھ جلو مادرم یكم صمیمي تر برخورد کن، دوست ندارم از شرایطمون 
چیزي بدونھ. میشھ؟؟؟ 

متعجب از طرز حرف زدنش گفتم: 

-بلھ البتھ 

نفسشو پر صدا بیرون داد و گفت: 

- من میرم بیرون لباس عوض کن بیا 

بدون حرف سري تكون دادم و رفتنشو تماشا کردم. 

داشتم توي چمدان دنبال لباسم مي گشتم کھ در باز شد سریع دستمو جلوي سینم گرفتم و بھ سمت در برگشتم، 
ستاره بود، با دیدنم توي اون وضع گفت: 

-ببخشید 

خواست بیرون بره کھ با لبخند گفتم: 

-بیا تو بابا من حساس نیستم 

با خنده وارد شد روي تخت نشست و گفت: 
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-اومدم بھت بگم مامان براتون غذا گرم کرده بیا پایین 

-دستشون درد نكنھ لباس بپوشم بریم 

لباس مورد نظرم کھ تیشرت سبز جذبي بود بیرون کشیدم، خواستم با دامن مشكي کوتاھم بپوشمش کھ ستاره یھو 
گفت: 

-واااااي ، چي شده درسا؟ پھلوت کبوده 

دستي بھ پھلوم کشیدم و ھمون طور کھ سریع لباسمو مي پوشیدم گفتم: 

-چیزي نیست چندوقت پیشا یھ تصادف کوچیک کردم 

اینو گفتم و سریع دستي بین موھام کشیدم و ھمون طور کھ بھ سمت در مي رفتم گفتم: 

-بھتره بریم پایین 

ستاره با شک نگاھم کرد و باھام ھمراه شد. 

وارد اشپزخونھ کھ شدیم امیرسام پشت میز نشستھ بود و حاج خانم مشغول کشیدن غذا بود. صندلي کنار امیرسامو 
بیرون کشیدم و کنارش نشستم. امیرسام بي توجھ بھ بقیھ بھم زل زده بود و مشغول تجزیھ تحلیلم بود. بنده خدا 
براي اولین بار بدون لباس پوشیده دییدتم تعجب کرده. اروم چشم قره اي بھش رفتم و ستاره رو کھ روبرومون 
نشستھ بود نشون دادم. اخمي کرد و نگاھشو ازم گرفت. حاج خانم دیس برنجو روي میز گذاشت و روبروي ما 

کنار ستاره نشست. 

کالفھ از نگاھشون گفتم: 

-پس خودتون غذا نمي خورید؟ ستاره دستشو زیر چونش گذاشت و گفت: 

-ما ناھار خوردیم 

لبخند زوري زدم و بھ امیرسام نگاه کردم. ظاھرا از چشمام موذب بودنمو خوند چون بشقابمو برداشت و مشغول 
کشیدن شد. یک کفكیر کھ کشید سریع گفتم: 

-ممنون کافیھ با تعجب گفت: 

-ھمین؟ 

لبخند اجباري زدم و گفتم: 

-من کھ ھمیشھ ھمین قدر مي خورم عزیزم ابرویي باال انداخت و گفت: 

-اھان اره

یعني خاک تو سر ضایعت کنن اه. ھنوز اولین قاشق از خورشت بادمجانمو توي دھنم نبرده بودم کھ ستاره گفت: 

https://www.noghtevirgoul.ir/
https://www.noghtevirgoul.ir/
https://www.noghtevirgoul.ir/


49

رمان لمس خوشبختی | نفس

برای دانلود آثار بیشتر بھ نقطھ ویرگول 
مراجعھ کنید.

-سامي نگفتھ بودي درسا تصادف کرده سریع گفتم: 

-چیزي نبود کھ یک تصادف کوچولو بود 

-یک تصادف کوچولو اون طوري تن ادمو کبود مي کنھ؟ 

-چي بگم... نخواستیم نگران بشید 

ستاره ابرویي باال انداخت و بھ سام زل زد. سام گیج نگاھشو بھ من دوختھ بود. اي خدا حاال یكي بھ این حالي 
کنھ. 

براي عوض کردن جو گفتم: 

-سام غذاتو بخور دیگھ سرد میشھ ھا 

طبق معمول اخم کرد و با اخم مشغول خوردن شد 

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

-اصلھ حرفشم نزنید با اخم گفت: 

-درسا کاري نكن خودم درش بیارم با حرص گفتم: 

-خیلي زور مي گید 

-ھمینھ کھ ھست زود باش 

دیگھ داشت گریم مي گرفت یک ربعھ کھ اومدیم توي اتاق، تمام این یک ربعو گیر داده لباستو در بیار کبودیو 
ببینم. 

دییدن داره اخھ؟. با التماس بھ چشماش کھ با فاصلھ کمي روبروم بود نگاه کردم. عصبي گفت: 

-نھ، مثل این کھ باید خودم دست بھ کار بشم دستشو جلو اورد تا پایین تیشرتمو بگیره کھ گفتم: 

-باشھ باشھ خودم در میارم 

با بد بختي تیشرتمو از تنم در اوردم و بھ زمین خیره شدم. سنگیني نگاه سامو روي تنم بھ خوبي حس مي کردم. 
سام دستشو جلو اورد و روي کبودي پھلوم کشید. احساس کردم مو بھ تنم سیخ شد، سریع نگاھش کردم و دستمو 

روي دستش گذاشتم تا بھ حرکتش ادامھ نده. با اخم نگاھم کرد و عصبي گفت: 

-دستتو بردارم ببینم 

لب پایینمو بھ دندان گرفتم و دستمو پس کشیدم. با عصبانیت گفت: 

-چرا انقدر بدجور کبود شده؟ با دلخوري و بغض گفتم: 
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-از من مي پرسید 

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

-لعنتي 

خم شدم و لباسمو از روي زمین برداشتم و اروم پوشیدم، بھ امیرسام کھ نگاه کردم خشكم زد با نگاه خیره برندازم 
مي کرد. با استرس گفتم: 

-اقا سام؟ 

بھ خودش اومد، اخمي کرد و گفت: 

-اه دیونم کردي با این اقا اقا گفتنت ، من کھ شوھرتم اقام بعد اون پسره مھرداد ، بار اخرت باشھ این جوري 
رسمي حرف میزنیا 

اي بابا این دیگھ کي بود بھ حرف زدن منم کار داره. وقتي دید با تعجب نگاھش مي کنم گفت: 

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

نگاھي بھ تخت دونفره کھ حاال یک طرفش توسط امیرسام اشغال شده بود کردم و نفسمو پر صدا بیرون فرستادم. 

کلید برقو زدم و چراغو خاموش کردم. با قدم ھاي کوتاه و اروم بھ سمت تخت رفتم و لبھ ي تخت نشستم. بھ 
سختي گفتم: 

-من پایین مي خوابم 

امیرسام با یک حرکت لباسشو در اورد و کنار تخت انداخت و ھمون طور کھ دوباره دراز مي کشید گفت: 

-مسخره بازي در نیار درسا بگیر بخواب 

اینو گفت و بھ پھلو چرخید و پشت بھ من خوابید. با حرص روتختیو کنار زدم و کنار امیرسام دراز کشیدم تا 
جایي کھ جا داشت گوشھ تخت رفتم و چشمامو بستم و سعي کردم بخوابم. 

 ***

این ھزارمین باري بود کھ امیرسام از این پھلو بھ اون پھلو مي شد. من اما بي توجھ خودمو بھ خواب زده بودم. 
چشمام داشت گرم مي شد کھ احسالس کردم چیز سنگیني روي پام و شكمم قرار گرفت. زیر چشمي بھ امیرسام 

نگاه کردم. 

دستشو دور شكمم حلقھ کرده بود و پاشو روي پاھام گذاشتھ بود. 

ضربان قلبم حسابي باال رفتھ بود. تجمع خونو زیر پوستم بھ خوبي احساس مي کردم. خوبھ توي خونھ من کنار 
این نمي خوابما وگرنھ تا االن ترتیبمو داده بود. 

https://www.noghtevirgoul.ir/
https://www.noghtevirgoul.ir/
https://www.noghtevirgoul.ir/


51

رمان لمس خوشبختی | نفس

برای دانلود آثار بیشتر بھ نقطھ ویرگول 
مراجعھ کنید.

سعي کردم بي توجھ بھ امیرسام فكرمو منحرف کنم و بخوابم. 

چشم کھ باز کردم نزدیک بود از ترس جیغ بكشم، صورت امیرسام توي یک میلي متریم بود اما طولي نكشید کھ 
ترس جاشو لبخند داد، سام حتي توي خوابم اخم مي کرد. با دقت تمام اجزاي صورتشو برسي کردم و بعد از چند 

دقیقھ اروم خودمو از حلقھ دستاش بیرون کشیدم و بھ سمت سرویس توي اتاق رفتم. بیرون کھ اومدم لباسامو با 
بلوز و شلوار زیبایي عوض کردم و کمي ھم ارایش کردم. بھ ساعت نگاه کردم 9 بود . بھ سمت تخت رفتم اروم 

کنار امیرسام نشستم و گفتم: 

-اقا سام؟ 

وقتي دیدم تكوني نخورد دوباره گفتم: 

-امیرسام؟ 

نخیر قصد بیدار شدن نداره دستمو روي شونھ برھنش گذاشتم و گفتم: 

-سام بیدار شید دیگھ 

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

-ولم کن درسا مگھ ساعت چنده؟ با ارامش گفتم: 

-ساعت 9 بلندشید باھم بریم پایین یھو توي جاش نیم خیز شد و گفت: 

-واي باید مي رفتم شرکت 

-اشكال نداره عجلھ نكنید 

با اخم از جاش بلند شد و سریع بھ دست شویي رفت. بھ در خیره شدم. احساس مي کردم توي قلبم نسیم خنكي مي 
وزه. لبخنده شادي زدم و بلند شدم و تختو مرتب کردم. داشتم رو تختیو صاف مي کردم کھ امیرسام بیرون اومد 
نگاھي بھش انداختم. خاک عالم این چرا لباس تنش نیست. خوب خنگ خدا دیشب لباسشو در اورد دیگھ. خوب 
حاال یادم نبود. ولي وجدان جوني خودمونیما عجب اندامي داره. خجالت بكش درسا خانم تو کھ ھیز نبودي. برو 

بابا شوھرمم نمي تونم نگاه کنم؟ جدیدا خیلي شوھرم شوھرم میكنیا. گیر نده دیگھ حس خوبم میپره. 

امیرسام بھ سمت کمد رفت لباس بھ تن کرد و خواست شلوارشو عوض کنھ کھ سریع پشتمو بھش کردم. عجب 
ادمیھ ھا. وقتي صداي خش خش قطع شد بھ سمتش برگشتم. مثل ھمیشھ ساده و شیک لباس پوشیده بود تا بره 

شرکت. 

سرمو کج کردم و گفتم: 

-بریم؟ 

اخمي کرد و بھ سمت در رفت. من دیگھ بھ این اخما عادت کردم. ھمراھش از اتاق خارج شدم و بھ اشپزخونھ 
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رفتیم. 

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

-سالم صبح بخیر 

حاج خانم بھ میز اشاره کرد و گفت: 

-صبح شماھم بخیر بیاین صبحانھ بخورید کنار امیرسام پشت میز نشستم و گفتم: 

-ستاره ھنوز خوابھ؟ 

-نھ مادر صبح زود رفت دانشگاه اھاني گفتم و مشغول خوردن شدم. 

ھمراه حاج خان و ستاره مشغول دیدن تلویزیون بودیم کھ زنگ در بھ صدا در اومد. ستاره رفت جواب بده و چند 
لحظھ بعد با خوش حالي امد و گفت: 

-زن عمو ژالھ اومدن از جا بلند شدم و گفتم: 

-مرد باھاشونھ؟ 

ستاره سري تكون داد و بھ اتاقش رفت تا حجاب کنھ. از جا بلند شدم و بھ اتاقم رفتم لباسمو با تونیک بلندي 
عوض کردم . شالمو روي سرم انداختم و طبق عادت جلو کشیدمش و از اتاق خارج شدم. پایین کھ رفتم. از سمت 

پذیرایي صداي مھمونا میومد. وارد پذیرایي کھ شدم ھیچ کس حواسش بھ من نبود با صداي بلندي گفتم: 

-سالم 

اولین کسي کھ متوجھم شد شقایق بود سریع از جا بلند شد و بھ سمتم اومد و یھو در اغوشم کشید و گفت: 

-وااااي درسا ھرچقدر بگم دلم برات تنگ شده بود کم گفتم با محبت گونشو بوسیدم و گفتم: 

-منم دلم برات تنگ شده بود خانم گل شھاب شقایقو کنار زد و گفت: 

-برو کنار ببینم، درسا تو اینجا چیكار میكني؟ با لبخند گفتم: 

-ھمون کاري کھ تو مي کني با تعجب گفت: 

-اومدي مھموني؟ 

زبوني براش در اوردم و گفتم: 

-اره دیگھ خنگول شقایق دستمو کشید و گفت: 

-بیا بشین پیشم کھ کلي حرف دارم با ارامش گفتم: 

-عزیزم صبر کن با ژالھ جونم احوال پرسي کنم بعد. 
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اینو گفتم و بھ سمت ژالھ جون رفتم. گونشو بوسیدمو گفتم: 

-خوبید ژالھ خانم مھربونم؟ چرا عمو پرویز نیومدن؟ ژالھ جون پیشونیمو با محبت بوسید و گفت: 

-مرسي عزیزم. پرویزم میدوني کھ کارخونست االن. مامانت خوبن؟ 

-شكر خدا مامانم خوبھ 

-چند روز پیشا خونتون بودم، بنده خدا چقدر داغون شده اھي کشیدم و گفتم: 

-مشكالتھ دیگھ 

شقایق با صداي جیغ جیغوش گفت: 

-درسا بیا دیگھ 

ببخشیدي گفتم و بھ سمت شقایق رفتم. شقایق و شھاب جایي وسط خودشون برام باز کردن و من نشستم. شھاب دم 
گوشم گفت: 

-بابا کھ ماجرارو گفت حسابي شكھ شدم 

-شھاب جان راجبش حرف نزنیم خوب دست روي چشماش گذاشت و گفت: 

-چشم 

داشتیم با شھاب و شقایق توي سرو کلھ ھم میزدیم ، صداي خنده ھامون کل خونرو برداشتھ بود. شھاب بھ حرص 
خوردن من خندید و رو بھ ستاره گفت: 

-دختر عمو شما بگو، مگھ نھ درسا زشتھ؟ 

-نھ 

ھمھ بھ سمت صدا برگشتیم. امیرسام با اخم ھمیشگیش وارد پذیرایي شد و بعداز سالم احوال پرسي با بقیھ 
روبروي ما نشست و با اخم بھ من نگاه کرد. بي توجھ بھ اخمش رو بھ شھاب گفتم: 

-شھاب خیلي بدي من کجام زشتھ؟ 

-شھاب بینیمو کشید و گفت: 

-شوخي میكنم زشتوي من با اعتراض گفتم: 

-شھاب، صد بار گفتم نكن این کارو 

شھاب شكلكي برام در اورد و بھ سمت ستاره برگشت و مشغول حرف زدن باھاش شد. 

حاج خانم حرفشو با ژالھ جون قطع کرد و رو بھ امیرسام گفت: 
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-ناھار خوردي مادر؟ 

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

-خدایي چطوري حاظر شدي با این گند دماغ عروسي کني؟ صداي شھاب اومد کھ گفت: 

-راست میگھ این واسھ منم سوالھ با حرص روي پاي شھاب کوبیدم و گفتم: 

-تو با ستاره حرف میزني یا بھ حرفاي ما گوش میدي؟ 

-ھردو با حرص گفتم: 

-شھاب دوباره دعوامون میشھ ھا 

-اشكال نداره زشتو، دلم براي دعواھامونم تنگ شده 

با تاسف سري تكون دادم و ازش رو برگندوندم. نگاھم بھ امیرسام افتاد با اخم غلیظي نگاھم مي کرد وقتي دید 
نگاھش مي کنم از جاش بلند شد و گفت: 

-درسا یک لحظھ میاي ؟ 

لبخندي بھ بچھ ھا زدم و از جام بلند شدم و پشت سرش بھ سمت طبقھ باال رفتم. 

داخل اتاق کھ شدیم با عصبانیت گفت: 

-درو ببند 

درو بستم و بھش تكیھ دادم. خوب میدونستم اینجا اومدنمون بخاطر چیھ اما اصال بھ روي خودم نیوردم. با ارامش 
گفتم: 

-کارم داشتید؟ 

بھم نزدیک شد توي یک قدمیم ایستاد و با صداي تقریبا بلندي گفت: 

-مگھ نگفتم با من این جوري حرف نزن ھیني کشیدم و گفتم: 

-یادم رفت ببخشید 

نگاھشو با خشم بھ نگاھم دوخت و خشن گفت: 

-تو خجالت نمي کشي؟ 

-نھ 

با چشم ھاي گرد شده گفت: 
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-خیلي پرو شدي درسا حق بھ جانب گفتم: 

-وقتي کار بدي نكردم براي چي خجالت بكشم با حرصو عصبانیت گفت: 

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

-من کنار شھاب نشستھ بودم. ھمیشھ ھم کنارش میشستم چیز جدیدي نیست 

-ھھ دلش براي دعواھاتونم تنگ شده بود 

-اقا سام من خانواده عمو پرویزو از بچگي مي شناسم باھاشون بزرگ شدم، دیگھ این موضوع کھ مادر شما ھیچ 
وقت دوست نداشت با خانواده ما رفت و امد کنھ بھ من ربطي نداره. رابطھ من و شھاب از اول ھمین طوري 

بوده تا ابدم ھمین طوري میمونھ 

-تو غلط مي کني، من اجازه نمیدم زنم ھر غلطي دلش خواست بكنھ بقیھ ھم بھ ریشم بخندن کھ شوھرش غیرت 
نداشت 

با لجبازي گفتم: 

-اھان پس نگران غیرتتي، اصال نگران نباش مردم االن دیگھ بھ روز شدن 

کامل حرف از دھنم بیرون نیومده بود کھ سیلي روي صورتم پایین اومد. چشمام از شدت درد بستھ شد، پلكم 
شروع بھ لرزیدن کرد . اروم چشمامو باز کردم امیرسام با چشماي سرخ و رگ ھاي بیرون زده نگاھم مي کرد، 

با نالھ گفتم: 

-سام 

-حرف نزن درسا، حرف نزن کھ مي کشمت. یک ساعت روبروت نشستم ھي با اخم نگاھت مي کنم بلكھ تمومش 
کني بلكھ از رو بري اما اصال... 

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

-درسا بھ موال حرف اضافھ بزني انقدر میزنم تا بمیري دستمو روي گوشم گذاشتم و با بغض گفتم: 

-داد نزن صدات میره پایین 

ضربھ محكمي بھ قفسھ سینم زد و گفت: 

-بھ جھنم 

سوزش قلبم از سوزش سینم دردناک تر بود روي در سر خوردم و روي زمین توي خودم مچالھ شدم. امیرسام 
نفس نفس زنان باال سرم ایستاده بود . اولین اشک کھ راه خودشو پیدا کرد سریع سرمو پایین انداختم. امیرسام 

بازومو گرفت کمي اون طرف تر ھولم داد و از جلوي در کنارم زد و با شدت درو باز کردو از اتاق خارج شد. 
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خدایا تا کي؟ تا کي باید تحمل کنم؟ خدا صبر منم حدي داره. خدایا امروز داشتم حس مي کردم خوشبختم اما زود 
پروندیش. خدایا بھ کدوم گناه؟؟؟ 

دیگھ از اتاق بیرون نرفتم ھم صورتم کبود شده بود ھم چشمام از شدت گریھ اندازه توپ تنیس شده بود، بھ درک 
کھ ابرو ریزي شد. 

از نیمھ شب گذشتھ بود کھ در اتاق باز شد. حتما امیرسام بود دیگھ. اصال تكون نخوردم بزار فكر کنھ خوابیدم. 
چند لحظھ بعد تخت تكون خورد. صداي امیرسام بھ گوشم رسي کھ اروم گفت: 

-درسا؟ 

وقتي دید جواب نمیدم توي جاش خوابید. دیگھ نمیدونم کي خوابم برد. چشمام گرم شد و بھ خواب رفتم. 

صبح با سر درد بیدار شدم. نگاھي بھ اطراف کردم امیرسام توي اتاق نبود حتما رفتھ سرکار. خواب الود از جا 
بلند شدم و کشون کشون بھ سمت کمد رفتم حولمو برداشتم و بھ حموم رفتم. 

اب گرم کھ روي تنم ریخت ارامش پیدا کردمو سر دردم کم تر شد. نیم ساعتي توي حموم بودم. حموم کردنم کھ 
تموم شد حولرو دورم پیچیدم و الي درو باز کردم. از الي در نگاھي بھ بیرون انداختم کسي داخل اتاق نبود با 

خیال راحت بیرون اومدم، روبروي اینھ رفتمو مشغول برسي جاي سیلي دیشب شدم. خداروشكر زیاد معلوم نبود 
کمي کرم میزدم حل بود.  

سریع لباس پوشیدم و مشغول خشک کردن موھام شدم. داشتم موھامو شونھ مي کردم کھ موبایلم زنگ خورد. 

بادیدن عكس مھرداد سریع جواب دادم: 

-سالم بي معرفت 

-سالم خانم خانوما. من بي معرفتم بچھ پرو؟ 

-بي معرفتي کھ زنگ نمیزني دیگھ 

-شكایتاتو بزار براي بعد خبر خوب دارم 

-چي؟ 

-پایھ دور دور شبونھ ھستي؟ با ذوق گفتم: 

-وااااااي اره دلم لک زده براش 

-پس ساعت 6 کافھ 

-اوکي. برنامشو کي ریختھ؟ 

-اقا مھرداد دیگھ 

https://www.noghtevirgoul.ir/
https://www.noghtevirgoul.ir/
https://www.noghtevirgoul.ir/


57

رمان لمس خوشبختی | نفس

برای دانلود آثار بیشتر بھ نقطھ ویرگول 
مراجعھ کنید.

-عاشقتم. پس تا ساعت 6 

-اوکي ھاني باي 

-باي 

انقدر خوش حال بودم کھ حد نداشت خیلي وقت بود نرفتھ بودیم دور دور شبونھ، باید یھ راھي پیدا کنم قبل از 
اومدن امیرسام از خونھ بزنم بیرون. 

-ستاره جان من دارم میرم خونھ مامانم اینا بھ سام زنگ زدم کھ خبر بدم گوشیو جواب نداد لطفا امد بھش بگو 

-باشھ عزیزم سالم برسون 

-قربونت خداحافظ 

-خداحافظ 

از در کھ بیرون اومدم با خوش حالي باال پریدم باالخره راحت شدم. بھ ساعت نگاه کردم 5 بود باید سریع تر مي 
رفتم وگرنھ امیرسام مي رسید. با سرعت خودمو بھ سر کوچھ رسوندمو تاکسي دربست گرفتمو بھ کافھ رفتم. جلو 
در کافھ کھ رسیدم تمام خاطرات برام زنده شد بي طاقت وارد کافھ شدم. بھ سمت پیشخوان رفتمو وقتي دیدم کسي 

نیست وارد اشپزخونھ شدم. سیاوش پشت بھ من داشت روي گاز چیزي اماده مي کرد، اروم بھ سمتش رفتمو با 
فاصلھ کمي دستمو جلوي چشماش گذاشتم و با صداي کلفتي گفتم: 

-اگھ گفتي من کیم؟ سیاوش با خنده گفت: 

-دستتو بردار درسا خانم فقط تویي کھ بھ نامحرم دست نمیزني با صداي بلند خندیدم ، دستمو برداشتمو گفتم: 

-خیلي بد جنسي سیاوش سیاوش چپ چپ نگاھم کرد و گفت: 

-تنھایي؟ بچھ ھا نیومدن؟ 

-چرا االن دیگھ میرسن فقط من یک کیک شكالتي مي خورم اما تو بھشون نگو باشھ؟ سیاوش با بد جنسي گفت : 

-باشھ 

از داخل یخچال دو تكھ کیک شكالتي بزرگ برداشتمو بھ طبقھ باال رفتم. روي میز ھمیشگي نشستم و با ولع 
مشغول خوردن کیكم شدم. 

داشتم از پنچره بیرونو نگاه مي کردم کھ بچھ ھارو دیدم کھ بھ سمت کافھ میان، سریع ظرف کیكو روي میز بغلي 
گذاشتم. چند دقیقھ بعد صداي قدم ھاي بچھ ھا اومد و بھ ثانیھ نكشید کھ سرو کلشون پیدا شد. با ذوق با ھمھ سالم 

احوال پرسي کردم و انقدر از سر دلتنگي نگاھشون کردم کھ بنده خداھا بھ خودشون شک کرده بودن و ھي 
لباساشونو صاف مي کردن. سیاوش منو بھ دست بھ سمتمون اومد و گفت: 

-سالم مشتریاي ھمیشگي چي میل دارید؟ رویا سریع گفت: 
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-کیک شكالتي 

سیاوش ابرویي باال انداختو گفت: 

- نداریم 

-سیاوش اذیت نكن دیگھ ھمیشھ کیک شكالتي داري 

-اخھ یک خانومي کھ خیلي ھم کیک شكالتي دوست داره ھمشو خورد احمقھ ضایع، سر ھا ھمھ بھ سمت من 
برگشت با من من گفتم: 

-خوب این ھمھ ادم ھست کھ کیک شكالتي دوست داره پارسا با چشم ھاي ریز شده گفت: 

-مگھ ما چیزي گفتیم؟ 

-نھ خوب اما من بدون شما نخوردم 

اینو گفتم و چشم غره ایي بھ سیاوش رفتم. با این کارم بچھ ھا زدن زیر خنده و خدارو شكر بھ خیر گذشت. 

با بچھ ھا یک ساعتي توي کافھ بودیم بعد ھم رفتیم بیلیارد بازي کردیم و شام خوردیمو پاساژارو زیر و رو کردیم 
تا ساعت 22:31 شد . توي این مدت سام ھزار بار زنگ زد و در اخر گوشیمو خاموش کردم. 

حاال توي اتوبان بودیم و دور دور شبانھ مي خواست شروع بشھ. من و مھرداد توي یک ماشین بودیم، تارا و 
پارسا توي ماشین دیگھ، ھمین طور رویا و ارمان و مژده وبھرام توي دو ماشین دیگھ. مھرداد نگاھي بھم کرد و 

گفت: 

-اماده ایي؟ با ھیجان گفتم: 

-بزن بریم 

مھرداد تک بوقي زد و ماشین ھا با سرعت بھ حرکت در اومدن. ارمان با سرعت از کنارمون گذشت. رو بھ 
مھرداد گفتم: 

-تند برو دیگھ ازمون جلو زدن مھرداد خندید و گفت: 

-محكم بشین 

نیم ساعتي بود ماشینا با ھم درگیر بودنو ھر دفعھ یكي میوفتاد جلو. مھرداد پاشو روي گاز گذاشتھ بود و سعي 
داشت اول بودنو حفظ کنھ کھ یكھو سگي با سرعت وسط اتوبان پرید با ترس گفتم: 

-مھرداد مراقب باش 

مھرداد سریع فرمونو پیچوند ، چون سرعت زیاد بود ماشین چند دور، دور خودش چرخید و در اخر از سمت من 
محكم بھ گاردري برخورد کرد و متوقف شد. 
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با بھت بھ اطراف نگاه کردم. مھرداد بھ سمتم خم شد و گفت: 

-درسا ؟ خوبي؟ چیزیت نشد؟ 

انقدر شوکھ بودم کھ اصال نمي تونستم حرف بزنم. مھرداد سریع پیاده شد ماشینو دور زد ودر سمت منو باز کرد. 
بقیھ بچھ ھا ھم پشت سر ما پارک کردن و با دو بھ سمتمون اومدن، تارا مھردادو کنار زد و روبروم ایستاد و با 

گریھ گفت: 

-چي شدي خواھري؟ 

پارسا جلو اومد و گفت: 

-فكر کنم شوکھ شده کمک کنید از ماشین بیاریمش بیرون 

مھرداد کمربندمو باز کرد و پارسا بازومو گرفت و خواست بیرونم بكشھ کھ فریاد زدم: 

-اااااخ پام 

مھرداد سریع خم شد و بھ پام نگاه کرد و گفت: 

-یا ابوالفضل، پاش خونھ خالیھ پارسا داد زد: 

-اه برید کنار ببینم خودم اروم میارمش بیرون 

باالخره با کمک پارسا و مھرداد از ماشیني کھ از طرف من مچالھ شده بود بیرونم اوردن. سرم از شدت درد گیج 
میرفت. ھمھ جا داشت تار میشد. سنگین شدن بدنمو روي دستاي مھرداد و پارسا بھ خوبي حس مي کردم. چشمام 

سیاھي رفت و دیگھ ھیچي نفھمیدم. 

چشم کھ باز کردم اولین چیزي کھ دیدم سقف سفید بود با گیجي نگاھي بھ اطراف انداختم. ظاھرا توي بیمارستان 
بودم. با صداي ضعیفي نالیدم: 

-مھرداد؟ 

صدام انقدر ضعیف بود کھ خودمم نشنیدم. احساس مي کردم بھ پام وزنھ 51 کیلویي وصل کردن بھ سختي سرمو 
بلند کردمو نگاھي بھ پام انداختم، خداي من پام چرا توي گچھ؟ اه چرا ھیچ کس نمیاد سراغ من؟ خواستم از جام 

بلند شم کھ جیغم در امد. در با شدت باز شد و مھرداد با رنگي پریده وارد اتاق شد. سریع خودشو بھ من رسوند و 
با نگراني گفت: 

-چي شدي تو؟ چرا جیغ کشیدي؟ با گریھ گفتم: 

-مھرداد درد دارم. احساس مي کنم ھي توي پام سوزن مي کنن 

-گریھ نكن عزیزم االن مي گم بیان بھت مسكن بزنن مثل بچھ ھا شده بودم بینیمو باال کشیدمو گفتم: 
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-زود بیایا، منو ول نكني اینجا خودت بري 

-نھ دیونھ تو گریھ نكن زود میام 

اینو گفت و از اتاق خارج شد. نگاھمو بھ دنیال ساعت روي دیوار چرخوندم. با دیدن ساعت گریم بیشتر شد. 
ساعت 2:51 بامدادو نشون میداد. حاال امیرسامو چي کار کنم. زندم نمیزاره میدونم... با این تفكرات گریم شدت 

پیدا کرد. 

داشتم نالھ مي کرم کھ مھرداد ھمراه یک پرستار داخل اومدند. پرستار بي حرف امپول مسكني بھم تزریق کرد و 
بیرون رفت. رو بھ مھرداد با صداي ضعیفي گفتم: 

-بچھ ھا رفتن؟ 

-نھ بیرونن تارا فشارش افتاده بود من گفتم برن توي حیاط با بغض گفتم: 

-حاال من باید اینجا بمونم؟ مھرداد بھ شوخي گفت: 

-ترکش کھ نخوردي، پات شكشتھ اونم سھ ھفتھ دیگھ خوب میشھ. االن کاراي ترخیصتو مي کنم میام کھ بریم 

-بگو تارا و مژده بیان 

-لوس نشو دیگھ من خودم اوردمت بیمارستانا 

-اون موقع کھ توي حال خودم نبودم خدا میبخشھ 

-کشتي مارو با این اعتقادات. اوکي میگم بیان. درد کھ نداري؟ 

-یكم کمتر شده کھ دارم برات بلبل زبوني مي کنم 

-خیلي خوب، پس من رفتم 

مھرداد کھ رفت چند دقیقھ بعد تارا و مژده اومدن و کمكم کردن تا بلند بشم. تارا دلسوزانھ گفت: 

-برم ویلچر بیارم؟ 

-نھ بابا بھ قول مھرداد ترکش کھ نخوردم اروم اروم میریم. مسكنم زدم دردم اروم شده 

-ھرجور راحتي، پس سنگیني وزنتو بنداز روي من

با ھر جون کندني بود با کمک تارا و مژده خودمو بھ حیاط رسوندم. ھمزمان با ما مھردادم اومد و ھمھ باھم 
سمت ماشینا رفتیم. کنار ماشین پارسا ایستادم و رو بھ بچھ ھا گفتم: 

-شرمندم بچھ ھا شب شما ھم خراب شد ارمان گفت: 

-گمشو رواني این چھ حرفیھ 
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-خواستم یک تعارفي کرده باشم وگرنھ وظیفتون بود با این حرفم بچھ ھا زدن زیر خنده. با خنده گفتم: 

-برید دیگھ خداحافظ مھرداد گفت: 

-مي خواي باھات بیام؟ 

-نھ با تارا و پارسا میرم دست گلتم درد نكنھ 

-وظیفھ بود 

-صد البتھ 

مھرداد خندید و گفت: 

-دیگھ پرو نشو 

بچھ ھا کھ رفتن سوار ماشین پارسا شدیم. پارسا گفت: 

-درسا کجا برم؟ 

تارا نیم نگاھي بھم انداخت و گفت: 

-بیھوش کھ بودي گوشیتو روشن کردم امیرسام اس ام اس داده بود بیا خونھ خودمون، نزدیک 21 دفعھ ھم زنگ 
زده بود، بھش نگفتھ بودي با مایي؟ سرمو پایین انداختم و گفتم: 

-پس بریم ھمونجا دیگھ 

پارسا ماشینو روشن کردو قبل از این کھ حرکت کنھ گفت: 

-کار درستي نكردي درسا جان، اگھ بالي بدتر از این سرت میومد مھرداد میوفتاد توي دردسر 

راست مي گفت اینو خودمم میدونستم اما دیگھ کار از کار گذشتھ بود پس چیزي نگفتم و از پنجره بھ بیرون خیره 
شدم. 

جلوي در خونھ کھ رسیدیم با کمک تارا پیاده شدم، تارا خواست زنگ درو بزنھ کھ سریع کلییدو از توي کیفم در 
اوردم و بھ سمتش گرفتم. بي حرف درو باز کرد و کمک کرد تا داخل بریم. پلھ ھارو با جون کندن باال رفتم، از 

اونجایي کھ میدونستم داخل خونھ چي نتظارمو مي کشھ رو بھ تارا گفتم: 

-تارا جان تو برو دیگھ من خودم اروم اروم میرم داخل از پارسا ھم تشكر کن تارا با شک نگاھم کردو گفت: 

-باشھ گلم مراقب خودت باش بھت زنگ میزنم 

لبخند زورکي زدمو با چشم رفتنشو دنبال کردم. توي پیچ پلھ کھ گم شد،، زیر لب بسم اللھ گفتمو درو باز کردم. 

دستمو بھ دیوار گرفتم و با ھر بدبختي بود داخل خونھ شدم.، چراغ اشپزخونھ روشن بود و نور کمي ھالو روشن 
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کرده بود، با کمک دیوار خودمو بھ اشپزخونھ رسوندم و سرکي توش کشیدم، خدارو شكر امیرسام اونجا نبود. 
احتماال خوابیده دیگھ. سعي کردم تا جایي کھ امكان داره بدون سرو صدا خودمو بھ اتاقم برسونم. 

وارد اتاق کھ شدم کلید برقو زدمو خودمو روي تخت رھا کردم. پام دوباره بھ درد افتاده بود و نفسمو بند اورده 
بود. 

داشتم اطراف گچ پامو ماساژ میدادم کھ صدایي گفت: 

-انگاري خوش نگذشتھ بھت، مي بینم کھ داغون شدي 

با ترس بھ عقب نگاه کردم امیرسام بھ چارچوب در تكیھ داده بود و با اخم نگاھم مي کرد. وقتي دید چیزي نمیگم 
ابرویي باال انداخت و گفت: 

-خونھ بابات خوش گذشت؟ مامان جونت کھ اصال خبر نداشت کجایي خوب بود؟ نگاھمو ازش گرفتم و بھ قالي 
زل زدم. صداش نزدیک تر شد و گفت: 

-کجا رفتھ بودي کھ ساعت 4 صبح برگشتي خونھ ھان؟ صدا نزدیک تر شد: 

-چھ غلطي کردي کھ پات بھ این روز در اومده؟ صداشو از کنار گوشم شنیدم کھ با صداي بلندي گفت: -زن من 
یک شب کامل خونھ نبوده، جالب ترش این کھ معلومم نیست کجا بوده با بغض کفتم: 

مگھ نمي بیني حالم بده انقدر داد نزن فریاد زد: 

-د دارم رعایت حاتو مي کنم کھ نمي کشمت، حقتھ بزنم اون یكي پاتم بشكنم تا ادم بشي 

-درست صحبت کن 

-مي خوام بد حرف بزنم ببینم مي توني کاري کني؟ مگھ من بھت نگفتم حق نداري با دوستتات بري بیرون. اونم 
تا نصف شب، دیگھ کاري بھت ندارم توي این اتاق بمیري ھم نمیام سراغت. 

اینو گفت و از اتاق بیرون رفت. نفسمو بیرون دادم و زیر لب گفتم: 

-خداروشكر انتظار بدتر از اینارو داشتم 

درد پام داشت دیونم مي کرد، مسكنم نداشتم، سراغ امیرسامم کھ نمي تونستم برم... خدایا پس چیكار کنم.... 

اھان زنگ میزنم یكي از بچھ ھا بیاد پیشم... اخھ بیچاره ھا 3 ساعت بیشتر نیست رفتن خونھ. حتما االن 
خوابن... کمي فكر کردم... خودشھ زنگ میزنم بھ شقایق. با این تفكر گوشیمو برداشتم و شماره شقایشو گرفتم. 

بعداز چند ثانیھ با صداي خواب الود جواب داد: 

-بلھ؟ 

-الو. سالم شقایق کجایي؟ 
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شقایق سرفھ اي کرد و ھوشیارانھ گفت: 

-برگشتم اصفھان کالسام از فردا شروع میشھ. تو خوبي؟ چرا صدات میلرزه؟ اتفاقي افتاده؟ نا امیدانھ گفتم: 

-نھ مي خواستم بگم اگھ وقت داري صبح با ھم بریم کوه 

-کوه؟ حالت خوبھ تو؟ 

-اره اره. من دیگھ برم خداحافظ 

دیگھ اجازه ندادم چیزي بگھ سریع قطع کردم و بالفاصلھ بھ شھاب زنگ زدم. با دومین بوق صداي شاد شھاب 
توي گوشي پیچید: 

-بھ بھ چي شده درسا خانوم سحرخیز شده 

صداي شھابو کھ شنیدم زدم زیر گریھ و با گریھ گفتم: 

-شھاب؟ شھاب متعجب گفت: 

-جان شھاب؟ چرا گریھ مي کني؟ 

-شھاب کجایي؟ 

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

-شھاب بیا اینجا 

-مگھ کجایي تو؟ 

-خونھ امیرسامم دیگھ زود بیا جون درسا 

-باشھ باشھ اومدم 

تا اومدن شھاب چشمامو بستم و سعي کردم بھ درد پام فكر نكنم. یک ربعي گذشتھ بود کھ زنگ در بھ صدا در 
اومد خواستم از جا بلند شم و برم درو باز کنم اما اصال قادر بھ بلند شدن نبودم، صداي قدماي امیرسامو کھ شنیدم 
خیالم راحت شد کھ درو باز میكنھ. داشتم با گچ پام ور میرفتم کھ در باز شد. اوا شھاب چھ زود اومد باال نگاھي 

بھ در کردم. 

اي خدا باز امیرسام. خدا بھ خیر بگذرونھ... امیرسام عصبي گفت: 

-تو گفتي این پسره بیاد اینجا؟ 

-پسره کیھ؟ 

-شھاب دیگھ 
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-اھان خوب شھاب اسم داره، بھتره اسمشو بگي 

-درسا نرو روي اعصاب منا 

خواستم جواب بدم کھ صداي نگران شھاب اومد: 

-درسا کجایي تو؟ 

بي توجھ بھ امیرسام با صداي بلندي گفتم: 

-توي اتاقم شھاب بیا اینجا 

نیم نگاھي بھ امیرسام انداختم و گفتم: 

-مي توني بري دیگھ 

امیرسام اخمي کرد و جوابي نداد. بھ شھاب کھ از در وارد مي شد نگاه کردم و گفتم: 

-شھابي دیدي چي شدم؟ 

شھاب چشمش کھ بھ پام افتاد سریع بھم نزدیک شد، روي تخت کنارم نشست و با نگراني گفت: 

-چھ بالیي سر خودت اوردي تو؟ با بغض گفتم: 

-تصادف کردم 

-تصادف؟ کجا بودي مگھ؟ 

-با بچھ ھا برنامھ دور دور شبانھ داشتیم توي ماشین مھرداد بودم... سرعتمون باال بود یھو یک سگ اومد وسط 
اتوبان 

-درسا چند بار بگم این کار خطرناکھ؟ باز پاشدي رفتي؟ اونم با اون مھرداد کھ سرعت میگیره دیگھ قاطي مي 
کنھ 

-اي بابا دعوام نكن دیگھ ، درد دارم مسكن مي خوام 

-مسكن؟ چرا نگفتي سر راه برات بخرم 

-یادم رفت خوب 

فكر کنم توي ماشین باشھ تو بخواب تا برم بیارم- با صداي امیرسام ھر دو نگاھمون بھ سمتش برگشتیم: 

-الزم نیست من دارم 

اینو گفت و از اتاق خارج شد. شھاب بالشتمو صاف کرد و کمكم کرد تا دراز بكشم. بعد از دراز کشیدنم روي 
زمین کنار تختم نشست و مشغول نوازش موھام شد. با صداي ارومي گفتم: 
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-داداشي جونم؟ 

-جون دلم؟ 

-میشھ بموني پیشم؟ 

-اذیتت مي کنھ؟ 

با بغض گفتم:

-یھ چیزي بگم قول میدي بھ کسي نگي؟ 

-بگو فدات شم 

چشمامو بھم فشردم تا اشكم جاري نشھ و گفتم: 

-سام میزنتم 

-چرت نگو درسا 

-بھ جون خودم راست میگم ، اون روز کھ شما اومده بودید خونھ حاجي یادتھ؟ یادتھ ما رفتیم باال من دیگھ 
نیومدم؟ شھاب با شک بھ چشمام نگاه کرد. ھھ باورش نمیشھ. اشكي کھ داشت پایین میومد پاک کردم و با گریھ 

گفتم: 

-بھ مرگ درسا راست میگم شھاب سرمو در اغوش گرفتو گفت: 

-باور میكنم فدات شم خودم حالیش میكنم، پسره عوضي فكر کرده بي کسو کاري با صداي عصبي امیرسام از 
شھاب جدا شدم: 

-چھ خبره اینجا؟ شھاب ریلكس گفت: 

-اوردي قرصو؟ 

-میگم اینجا چھ خبره؟ توي عوضي بھ چھ حقي زن منو بغل کردي؟ شھاب جوشي شد سریع از جا بلند شد و با 
صداي بلندي گفت: 

-عوضي تویي کھ دست روي زنت بلند میكني، اسیري کھ نیوردیش مرتیكھ امیرسام نگاه خشمگیني بھ من کرد و 
گفت: 

-کي بھ تو اجازه داده بشیني زندگیمونو براي این تعریف کني؟ شھاب زودتر از من جواب داد: 

-بھ من نگھ بھ کي بگھ ھان؟ 

-شما کي باشي؟ 
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-من محرمشم خیلي قبل تر از تو محرمش بودم امیرسام گیج نگاھي بھ من و نگاھي بھ شھاب کرد و گفت: 

-منظورت چیھ؟ با التماس گفتم: 

-بس کنید دیگھ، شھاب عزیزم تو ادامھ نده شھاب نیم نگاھي بھم کرد و گفت: 

-نھ بزار بھش بفھمونم اگھ بابات تو زندانھ دلیل بر این نیست کھ بي کسو کاري، بزار بدونھ سایھ یھ مرد باال 
سرتھ امیرسام سرشو محكم فشار داد و گفت: 

-درست حرف بزن ببینم چي میگي؟ 

-اره درست شنیدي، محرمشم، برادرشم، 25 سالھ برادرشم، برادر رضایي، برادري کھ تمام بچگي شیرشو با 
خشكل عمو ارسالن تقسیم کرد، حاال فھمیدي؟ امیرسام عصبي گفت: 

-چرت نگو، پس چرا موقع عقد نبودي؟ پس چرا اون روز خونھ ما جلوت حجاب کرد؟ 

-اوال تو انقدر تو عالم خودت غرقي کھ نمیدوني من اون موقع فرانسھ بودم ثالثا اون روز حتما فكر کرده بابا 
ھمراھمونھ. 

بعد رو کرد بھ منو گفت: 

-اره درسا؟ 

بھ نشونھ تایید سر تكون دادم. امیرسام اخماشو درھم کشید و از اتاق بیرون رفت. با نگراني گفتم: 

-داداشي؟ 

-راجبش حرف نزنیم درسا. مگھ پات درد نمي کنھ؟ این قرصو بخور 

خم شد و از روي زمین بستھ قرصو برداشت. قرصي بھ دستم داد و از اتاق خارج شد تا اب بیاره. اصال درد 
پامو فراموش کرده بودم. خدارو شكر شھاب دعوایي نبود وگرنھ ھمو تیكھ پاره مي کردن. شھاب با لیوان اب بھ 

اتاق برگشت. لیوانو بھ دستم داد و گفت: 

-اینو بخور یكمم برو اون طرف تر تا منم کنارت بخوابم 

ابو سر کشیدم لیوانو روي پا تختي گذاشتم. خودمو کمي عقب کشیدم تا شھاب کنارم بخوابھ. شھاب چراغو 
خواموش کرد و کنارم دراز کشید. دستي بین موھام کشید و گفت: 

-بخواب عزیز دلم بھ چیزیم فكر نكن 

سرمو بھ بازوش تكیھ دادم و بي حرف چشمامو بستم. 

با نوازش دستي چشم باز کردم. شھاب با لبخند موھامو بھم ریخت و گفت: 

-باالخره بیدار شدي خوابالو 
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موھامو از روي صورتم کنار زدم و خواب الود گفتم: 

-خوابم میاد شھاب 

-بخواب گلم ، فقط من باید برم کارخونھ بابا دست تنھاست 

-باشھ خداحافظ 

-نگاش کن خوابھ خوابھ، موش کوچولو کاري داشتي زنگ بزن 

چشمامو بستم و جوابي بھش ندادم. ھنوز کامل بھ خواب نرفتھ بودم کھ صداي امیرسام اومد: 

-درسا پاشو باید حرف بزنیم 

اي خدا اینو دیگھ کجاي دلم بزارم، بابا ولم کنید مي خوام بخوابم -درسا با تو دارم حرف میزنما پاشو میدونم 
بیداري چشمامو باز کردم خودمو کمي باال کشیدم و گفتم: 

-ھوم؟ 

-اوال ھوم چیھ درست حرف بزن بعدشم این اخرین باري بود کھ این پسره اومد اینجا من نمیتونم از کارو زندگیم 
بزنم بمونم خونھ کھ توي خونھ باھاش تنھا نباشي بي حوصلھ گفتم: 

-الزم نیست از کارو زندگیت میزدي منو شھاب یک ماھي کھ خانوادمون مكھ بودن باھم خونھ تنھا بودیم اتفاقي 
ھم نیوفتاد 

-من کاري بھ این چیزا ندارم اون موقع زن من نبودي حاال ھستي پس روي حرف من حرف نباشھ 

-ھمین؟ 

-درسا باز داري میري روي اعصابما مراقب رفتارت باش جدیدا زبون دراز شدي

-حاال میشھ بري بیرون مي خوام بخوابم 

امیرسام سري از روي تاسف تكون داد و از اتاق خارج شد و درو محكم بست. 

پسره خود درگیري داره اه یھ روز خوش نداریم ما، اخھ کدوم برادري بھ خواھرش اسیب میزنھ؟ 

اصال سر از کاراش در نمیارم یعني واقعا ماجراي منو شھابو نمیدونست؟ مگھ میشھ اخھ، مگھ توي این خانواده 
زندگي نمي کنھ؟ عجیبھ!!! ھمھ چیز این پسر عجیبھ!!! 

با احساس گرسنگي بھ سختي از جا بلند شدم و کشون کشون با کمک دیوار خودمو بھ اشپزخونھ رسوندم، اول از 
ھر کاري شیر ابو باز کردم، خداروشكر اب وصل شده بود. لیواني از داخل جا ظرفي برداشتم و پراز اب کردم. 

نگاھي بھ اطراف انداختم و لي لي کنان بھ سمت گلدان روي اپن رفتم. 

ھنوز دو قدم برنداشتھ بودم کھ پام بھ پایھ صندلي گیر کردو با صورت بھ زمین افتادم. احساس مي کردم تمام 
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استخوان ھام شكستھ نالھ اي از درد کردم، صداي قدم ھاي امیرسامو مي شنیدم کھ با سرعت بھ سمتم  مي امد و 
چند ثانیھ بعد صداي خودش کھ با بھت گفت: 

-چي کار مي کني درسا؟ صداي چي بود؟ 

بدون اینكھ جوابي بدم بھ نالھ کردنم ادامھ دادم. کوره انگار خوب مي بیني افتادم زمین کھ... 

-درسا نمي توني بلند بشي؟ با حرص گفتم: 

-نھ ا 

میرسام کنارم اومد زیر بغلمو گرفت و بھ سختي جابھ جام کرد چشمش بھ صورتم کھ خورد چشماش از تعجب و 
نگراني گرد شد، سریع نگاھي بھ زمین انداخت و بھ اخم گفت: 

-لیوان دستت بود؟ 

بھ خورده شیشھ ھاي روي زمین نگاه کردم و سر تكون دادم. صورتم سوزش شدیدي داشت خواستم دستي بھ 
صورتم بكشم کھ امیرسام سریع گفت: 

-نھ نھ درسا دست بھ صورتت نزن شیشھ رفتھ توي پوستت 

اینو گفت و با عجلھ دست زیر پام انداخت و با یک حرکت بلندم کرد. با خجالت چشمامو بستم و گفتم: 

-بزارم زمین خودم مي تونم بیام 

-اره مي توني بیاي اما احتماال این دفعھ دستتو مي شكني توي دلم براش شكلكي در اوردم و جوابي ندادم.  

روي تخت کھ قرار گرفتم اروم چشمامو باز کردم. امیرسام با اخم گفت: 

-موچین داري؟ 

-بلھ ھمونجا روي میزه 

بي حرف بھ سمت میز رفت و موچینو اورد. کنار تخت نشست و گفت: 

-مي خوام شیشھ ھارو در بیارم یكم درد داره 

سرمو بھ نشونھ فھمیدن تكون دادم و توي سكوت بھ حرکاتش نگاه کردم. امیرسام روي صورتم خم شد و چونمو 
توي دستش گرفت و با دقت مشغول در اوردن شیشھ از چونم شد. داشتم تمام حرکاتشو با دقت نگاه مي کردم کھ 

سر بلند کرد و کالفھ و با اخم گفت: 

-چشماتو ببند با تعجب گتم: 

-چرا؟ 
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-چون مزاحم کارمي 

پشت چشمي نازک کردم و چشمامو بستم. صداي اروم امیرسام بھ گوشم رسید کھ با خودش مي گفت: 

-من موندم رفتھ توي اشپزخونھ چي کار؟ یک دقیقھ ازش غافل میشم دردسر درست مي کنھ با مظلومي گفتم: 

-خوب گرسنھ بودم 

اروم زیر چشمي نگاھش کردم ، اخم غلیضي کرده بود. داشتم توي دلم بھش مي خندیدم کھ یھو شیشرو بیرون 
کشید.اخ بلندي گفتم. امیرسام گفت: 

-تا تو باشي دیگھ توي حرفاي من دخالت نكني با درد گفتم: 

-خیلي بدي، بعدشم بھ من چھ خوب بلند گفتي شنیدم 

دیگھ جوابي نداد و دستتشو در جستو جوي شیشھ روي صورتم کشید. 

-خوب دیگھ تموم شد 

چشمامو باز کردم و با بغض گفتم: 

-صورتم خیلي داغون شده؟ نگاھشو توي صورتم چرخوند و گفت: 

-نھ زیاد چندتا خراش کوچیكھ زود خوب میشھ، نگران نباش ھنوزم قابل تحملي با نارحتي گفتم: 

-ممنون بھ خاطر کمكت، از من متنفري الزم نیست ھي یاد اوري کني امیرسام پوزخندي زد و ھمون طور کھ از 
اتاق بیرون مي رفت گفت: 

-از یک چیزیت خیلي خوشم میاد اونم این کھ خوب ھمچیو مي گیري در اتاقو کھ بست بغضمو بھ زور فرو دادم 
و با صداي بلند گفتم: 

-ازت متنفرم ، م ت ن ف ر، اشغالھ عوضي، تو یھ بیماره رواني ھستي کھ تكلیفت با خودت معلوم نیست بھ ثانیھ 
نكشید در باز شد و امیرسام داخل اومد، سریع توي جام نشستم. اخماشو درھم کشید و گفت: 

-چي گفتي؟  با ترس گفتم: 

-من چیزي نگفتم 

-خودتي. بھ چھ جرئتي اون حرفارو زدي؟ 

-اھان، با شما نبودم کھ... 

-بھ نفعتھ کھ با من نبوده باشي 

-مطمئن باش 
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-نیستم 

اینو گفت و دوباره بیرون رفت. عجب ادمیھ ھا،دلم حسابي ضعف میرفت موبایلمو برداشتم و با فست فودي تماس 
گرفتم و سفارش یک پیتزا مكزیكي توپ دادم. تا اومدن غذام سرمو گرم نت گردي کردم تا این کھ زنگ در بھ 
صدا در اومد. داشتم تالش میكردم بلندشم کھ صداي امیرسامو شنیدم کھ ایفونو جواب داد. بدون عجلھ بھ کارم 

ادامھ دادم و لي لي کنان خودمو بھ ھال رسوندم. رسیدن من ھمزمان شد با داخل اومدن امیرسام، با بھت بھ 
پیتزاي توي دستش نگاھي انداختم و گفتم: 

-اون کھ داري مي خوري غذاي منھ ھا 

امیرسام نگاھي بھ تكھ پیتزاي توي دستش انداخت و گاز بزرگي بھش زد و گفت: 

-خوب حاال مال منھ با ناراحتي گفتم: 

-من خیلي گرسنمھ خواھشا غذامو بده 

-اینو کھ دیگ من خوردم تو دوباره سفارش بده با بغض نگاھش کردم و با چونھ لرزان گفتم: 

-خیلي بي رحمي 

شونھ اي باال انداخت و تكھ دیگھ ایي برداشت و گفت: 

-درضمن از فردا باید اشپزي کني، من اگھ مي خواستم با رستوران قرارداد ببندم کھ دیگھ ترو نمي گرفتم 

با چشمایي کھ اماده بھ باریدن بودن چند ثانیھ نگاھش کردم و اروم راه اومدرو برگشتم. وارد اتاق کھ شدم دیگھ 
نتونستم خودمو نگھ دارم و با صداي بلند زدم زیر گریھ... 

گریھ کن گریھ قشنگھ  گریھ سھم دل تنگھ گریھ کن گریھ غروره مرحم این راه دوره سر بده آواز حق حق  خالي 
کن دلي کھ تنگھ  گریھ کن گریھ قشنگھ  گریھ قشنگھ  گریھ سھم دل تنگھ  گریھ کن گریھ قشنگھ بزار پروانھ 

احساس  دلتو بغل بگیره  بغض کھنھ رو رھا کن  تا دلت نفس بگیره  نكنھ تنھا بموني  دل بھ غصھ ھا بدوزي  تو 
بشي مثل ستاره  تو دل شبا بسوزي گریھ کن گریھ قشنگھ  گریھ سھم دل تنگھ گریھ کن گریھ قشنگھ  گریھ سھم 

دل تنگھ گریھ کن گریھ غروره مرحم این راه دوره سر بده آواز حق حق  خالي کن دلي کھ تنگھ  گریھ کن گریھ 
قشنگھ  گریھ قشنگھ  گریھ سھم دل تنگھ  گریھ کن گریھ قشنگھ ... قشنگھ

... قشنگھ 

)اھنگ گریھ کن/سیاوش قمیشي( 

با صداي در بھ خودم اومدم سریع اشكامو پاک کردم و چند نفس عمیق کشیدم. از کي تاحاال یادگرفتھ در بزنھ؟ 
ھھ... 

با صداي نھ چندان بلندي گفتم: 
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-بفرمایید 

در بھ ارومي باز شد امیرسام بدون اینكھ نگاھم کنھ گفت: 

-برات غذا گرفتم بیا بخور 

-ممنون میل ندارم 

-تو کھ گفتي گرسنتھ! 

-اون موقع گرسنھ بودم االن دیگھ نیستم با حرص گفت: 

-بھ جھنم 

و از اتاق خارج شد. سرگرمي کھ نداشتم پس تلفنو برداشتم و شماره تارا رو گرفتم -سالم بر خواھر پا شكستھ 

-سالم شیطون، کم مزه بریز، چطوري؟ چھ خبر؟ 

-من خوبم تو چطوري؟ واال خبر خاصي نیست صبح رفتم کارت سفارش دادم. تا دو روز دیگھ بھ دستم میرسھ. 
شقایقم اون موقع از اصفھان میاد. دوتایي میایم خونتون کھ کارتارو بنویسیم -خوب بھ سالمتي رفتني شدي پس، 

عروسي کي شد اخر؟ 

-عروسي توي اذر ماھھ دقیقا یک ماھھ دیگھ 

-پس بابا چي میشھ؟ بدون بابا مراسم مي گیري؟ 

-انشااللھ تا اون موقع ازاد میشھ 

-چي بگم... انشااللھ 

-درسا جان من برم دیگھ پارسا اومده دنبالم داریم میریم خرید 

-خوش بگذره عزیزم. فعال 

-فعال 

تلفنو کھ قطع کردم روحیم بھتر کھ نشد بدترم شد. خوش بھ حال تارا، اون داره طعم خوش بختیو مي چشھ نھ مني 
کھ نیم ساعتھ عروس شدم. ھرچند تارا مثل خواھرمھ، ھرچند ارزوم خوش بختیشھ اما اخرش حسادت مي کنم بھ 

این روزاش، حسادت مي کنم بھ نگاھاي عاشقونھ ایي کھ با پارسا ردوبدر مي کنن ... سھم من از زندگي چیھ 
واقعا؟؟؟ 

داشتم دیونھ مي شدم سھ روزه کھ حمام نرفتم و حاال واقعا نمي تونم خودمو تحمل کنم و بدتر از ھمھ شلواریھ کھ 
از اون شب ھنوز پامھ، دیروز ھر چقدر تالش کردم نتونستم درش بیار. توي یک تصمیم اني از جا بلند شدم و بھ 

سمت اتاق امیرسام رفتم و تقھ اي بھ در زدم. 

https://www.noghtevirgoul.ir/
https://www.noghtevirgoul.ir/
https://www.noghtevirgoul.ir/


72

رمان لمس خوشبختی | نفس

برای دانلود آثار بیشتر بھ نقطھ ویرگول 
مراجعھ کنید.

-بیا تو 

درو باز کردم و بھ امیرسام منتظر نگاه کردم. 

-کاري داري؟ با من من گفتم: 

-چیزه... یھ خواھش دارم 

امیرسام ابرویي باال انداخت و گفت: 

-بگو 

-چطوري بگم... خوب من مي خوام برم حمام 

امیرسام کمي روي صندلي جا بھ جا شد و با تعجب گفت: 

-خوب برو مگھ من جلوتو گرفتم کالفھ گفتم: 

-خودم نمي تونم ... یكم کمک الزم دارم 

امیرسام نگاھي بھ پام انداخت و بعد از کمي تامل گفت: 

-باشھ تو برو من االن میام 

سري تكون دادم و بي حرف بھ سمت اشپزخونھ رفتم، پالستیک بزرگي ھمراه با قیچي برداشتم و بھ سمت حموم 
رفتم . ھمزمان با من امیرسامم اومد نگاھي بھ وسایل توي دستم انداخت و گفت: 

-چي کار کنم من؟ 

داخل حمام رفتم، روي صندلي کوچک داخل حمام نشستم و گفتم: 

-شلوارم از پام در نمیاد باید با قیچي ببریمش بعد ھم این پالستیكو بكشیم روي گچ کھ خیس نشھ، اصال اب نباید 
بھ گج برسھ ھا چون ھنوز تازست، دکتر گفتھ بود تا یک ھفتھ حمام نرم 

امیرسام سري تكون داد و قیچیرو از دستم گرفت و مشغول بریدن شد، وقتي بھ حد الزم رسید با کمک امیرسام 
از شر اون شلوار راحت شدم. امیرسام پالستیكو برداشت و مشغول پیچیدنش دور گچ شد. احساس گرماي شدیدي 
مي کردم ھربار کھ دست امیرسام بھ پاي برھنم مي خورد این گرمي بیشتر مي شد. امیرسام اما حتي نگاھمم نمي 

کرد و با اخم مشغول کارش بود. 

-خوب دیگھ فكر کنم خوب باشھ من میرم بیرون کاري داشتي صدام کن با خجالت گفتم: 

-باشھ ممنون 

امیرسام با اخم بھ صورت سرخ از خجالتم نگاه کرد و بي حرف خارج شد. اوووووف داشتم اب مي شدم عجب 
غلطي کردمااا ولي اشكال نداره بھ حمام کردن بعداز سھ روز مي ارزید. 
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-واي تارا این کارتا خیلي خوشگلن تارا سینشو جلو داد و گفت: 

-پس چي خواھرتو دست کم گرفتیا شقایق بھ شوخي گفت: 

-این حرفارو بي خیال ، شما دوتا کھ رفتین خدا قسمت منم کنھ تارا بھ بازوي شقایق کوبیدو گفت: 

-زھرمار مثل این دختر ترشیده ھا حرف نزن 

با این حرف تارا ھمگي زدیم زیر خنده، بعد از چند دقیقھ تارا جدي شد و گفت: 

-بسھ دیگھ بیاید شروع کنیم، درسا تو ھر اسمي ما نوشتیم از توي لیست خط بزن 

نگاھي بھ لیست انداختم و گفتم: 

-تارا انقدر ریخت و پاش الزم نبودا، ھمین خودیارو دعوت مي کردي کلي مي شد تارا بي توجھ گفت: 

-برو بابا من مثل تو صرفھ جویي و براه بودن بلد نیستم، یک شبھ دیگھ یک عمره ارزو این شبو دارم شقایق با 
بدجنسي گفت: 

-تو کھ ھر شب خونھ پارسا اینایي دیگھ ارزوي چیو داري؟ تارا بھ سمت شقایق حملھ کرد و با جیغ گفت: 

-خیلي بي شعوري، منحرف بدبخت، فكر کردي ھمھ مثل خودتن؟ شقایق زبون درازي کرد و با خنده گفت: 

-خدا از تھ دلت بشنوه 

تارا پشت چشمي نازک کرد و گفت: 

-شمارم مي بینیم شقایق خانم، اب نیست وگرنھ من مي دونم چھ شناگر ماھري ھستي شقایق خواست جواب بده کھ 
گفتم: 

-بس کنین دیگھ کارتونو شروع کنید 

تارا اولین کارتو برداشت و ھمون طور کھ اسم یكي از فامیالشونو مي نوشت گفت: 

-راستي درسا مادرشوھرتم دعوت کنیم؟ 

-نھ بابا اصال حوصلشو ندارم یک شب مي خوام خوش باشم تارا ابرویي باال انداخت و گفت: 

-رابطت باھاش خوب نیست؟ سر عقد کھ خودشو با اون حلقھ ھا خیلي خوب نشون داد شقایق کارتو توي 
پالستیک گذاشت و گفت: 

-دلت خوشھ ھا این کارا سیاست زن عمومھ تارا شونھ اي باال انداخت وگفت: 

-من کھ سر در نمیارم 

شقایق چشم قره اي بھ تارا رفت و گفت: 
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-احمق جان اون کارو کرد کھ اگھ جایي درسا گفت عروس حاجیم نگن زنھ افتاده رو اموال حاجي یک انگشترم 
نگرفتھ واسھ عروسش 

تارا بھ من نگاه کرد و گفت: 

-واقعا کھ مسخرست بي خیال گفتم: 

-ول کنید شماھم چھ اھمیتي داره اصال 

با این حرفم بچھ ھا فھمیدن دوست ندارم این بحث ادامھ پیدا کنھ بھ ھمین خاطر بي حرف مشغول کارشون شدن. 
تارا گوشیشو برداشت و گفت: 

-مثال عروسیھ ھا بزارید یک اھنگ شاد بزارم ھیجان کار بره باال دلت با من ھماھنگھ نگاه تو تو چشمامھ  تنت 
با من میرقصھ ھمون حسي کھ میخوامھ تو این دنیا واسھ شبھا جز آغوشت پناھي نیست  با این حالي کھ من درم 

جز اینجا دیگھ جایي نیست ھمینجا با تو میمونم ھمینجا کھ ھوا خوبھ  نفس تو سینھ میگیره دلم واسھ تو میكوبھ من 
یھ دیوونم وقتشھ عاقل شم  تو تھ خوبي حق بده عاشق شم عمرمو گشتم تا کھ تو پیدا شي  ھیچي نمیفھمم فقط 

میخوام باشي دلت با من ھماھنگھ نگاه تو تو چشمامھ  تنت با من میرقصھ ھمون حسي کھ میخوامھ تو این دنیا 
واسھ شبھا جز آغوشت پناھي نیست  

با این حالي کھ من درم جز اینجا دیگھ جایي نیست ھمینجا با تو میمونم ھمینجا کھ ھوا خوبھ  نفس تو سینھ میگیره 
دلم واسھ تو میكوبھ من یھ دیوونم وقتشھ عاقل شم  تو تھ خوبي حق بده عاشق شم عمرمو گشتم تا کھ تو پیدا شي  

ھیچي نمیفھمم فقط میخوام باشي )اھنگ ھماھنگ/ سامي بیگي( 

با بچھ ھا ھمراه اھنگ بلند بلند مي خوندیم و کارمونو انجام مي دادیم کھ در اتاق بھ شدت بھ صدا در اومد، بھ 
تارا عالمت دادم اھنگو قطع کنھ و با صداي بلندي گفتم: 

-بلھ؟ 

صداي عصبي امیرسام بھ گوشم رسید کھ گفت: 

-درسا بیا یک لحظھ 

شونھ اي براي بچھ ھا کھ سوالي نگاھم مي کردن باال انداختم و از اتاق بیرون رفتم، امیرسام بازومو کشید و بھ 
سمت اتاقش برد وارد اتاق کھ شدیم با اخم گفت: 

-صد بار صدات کردم نمیشنوي مگھ؟ با ارامش گفتم: 

-نشنیدم خوب با حرص گفت: 

-چھ خبره اینجا؟ پارتي گرفتي؟ 

-غریبھ نیستن کھ تارا و شقایقن 
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-شب مي مونن؟ 

-احتمال زیاد 

-نباید بھ من مي گفتي کھ من نیام خونھ؟ 

-خوب حاال کھ چیزي نشده با خشم بھ چشمام نگاه کرد و گفت: 

-برو بیرون تا ابرو ریزي راه ننداختم خواستم برم بیرون کھ گفت: 

-وایستا ببینم 

بھ سمتش برگشتم و منتظر نگاھش کردم، سرتاپامو نگاھي انداخت و گفت: 

-این چھ وضع لباس پوشیدنھ؟ 

با تعجب بھ لباسام نگاه کردم، خاک تو سرم، یک دامن کوتاه ھمراه با تاپ یقھ بازي بھ تن داشتم، لبمو بھ دندان 
گرفتم وچیزي نگفتم. سري تكون داد و گفت: 

-زشتھ جلو دوستات عوض کن این لباسارو بي فكر گفتم: 

-نھ بابا اشكالي نداره اونا ھزار بار بدون لباس دیدنم 

اوخ اوخ تازه گرفتم چي گفتم، سریع دستمو جلوي دھنم گرفتم و بدون ھیچ حرکت اضافھ از اتاق خارج شدم و بھ 
سمت اتاقم رفتم. وارد اتاق کھ شدم تارا و شقایق یھ جوري نگاھم مي کردن با تعجب گفتم: 

-چتونھ؟ 

تارا کمي با دلسوزي نگاھم کرد و گفت: 

-یكم حرف بزنیم؟ 

-وااااا ما کھ ھمش داریم حرف مي زنیم 

-حرف جدي 

شونھ اي باال انداختم، روي تخت نشستم و گفتم: 

-بگو 

تارا خودشو جلو کشید جلوي پام نشست و دستم و توي دستش گرفت و خواھرانھ گفت: 

-درسا حست بھ امیرسام چیھ؟ کمي فكر کردم و گفتم: 

-نمیدونم 
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-نمیدونم کھ نشد حرف، دوستش داري؟ ازش متنفري؟ چي؟ 

-خوب چطوري بگم، اصال تا حاال بھش فكر نكردم اما مي دونم کھ ازش متنفر نیستم، عاشق سینھ چاکشم نیستم، 
نمیدونم واقعا نمیدونم تارا با نگراني گفت: 

-ببین درسا من انقدر تجربھ ندارم کھ بخوام تورو راھنمایي کنم اما انقدر میدونم کھ مردارو باید خر کرد، کار 
سختي نیست، تا کي مي خواي اینجوري زندگي کني تو توي این اتاق اون توي اون یكي اتاق؟ -من مشكلي ندارم 

با این زندگي 

-االن نداري اما یک سال دیگھ ھم ھمین طوره؟ دو سال دیگھ چي؟ باالخره خستھ میشي شقایق جلو اومد و گفت: 

-من امیرسامو مي شناسم عصبیھ، خشنھ، اخالقش تنده اما قلب مھربوني داره، دلشو بھ دست بیاري دنیارو بھ پات 
میریزه کالفھ گفتم: 

-این حرفا براي چیھ؟ 

تارا بوسھ اي بھ دستم زد و با بغض گفت: 

-نگرانتم قربونت برم، ھمھ مشكالتم یک طرف زندگي تو یک طرف دیگھ ،بھ خدا ھرچي میگم براي خودت 
میگم سرمو پایین انداختم و گیج گفتم: 

-نمیدونم، خودمم دلم خوشبختي مي خواد اما ھیچ وقت بھ امیرسام فكر نكردم 

-بھ حرفام فكر کن بھ جون پارسا خیرتو مي خوام 

سري تكون دادم و حرفي نزدم.شقایق روي پام کوبید و گفت: 

-خوب حاال غمبرک نزن پاشو بھ عشق و حالمون ادامھ بدیم لبخند اجباري زدم و گفتم: 

-میرم براتون یک چیزي بیارم بخورید و بھ این بھانھ از اتاق خارج شدم... 

-بچھ ھا بمونید دیگھ، سام بھ خاطر شما رفت تارا گونمو بوسید و گفت: 

-دوست داریم بمونیم اما نمیشھ انشااللھ یک شبھ دیگھ با ناراحتي گفتم: 

-باشھ 

شقایق حرفش با تلفن تموم شد بھ سمت ما اومد و گفت: 

-درسا جان االن با شھاب حرف میزدم مثل این کھ قرار گذاشتن فردا شب بیایم خونتون عیادت لبخندي زدم و 
گفتم: 

-قدمتون روي چشم 

تارا کھ پوشیدن کفشاش تموم شده بود گفت: 
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-خوب دیگھ ما بریم، خداحافظ گلم شقایقم بوسیدمو گفت: 

-فردا مي بینمت 

-خداحافظ مراقب خودتون باشید 

بچھ ھا کھ رفتن مشغول شستن ظرفاي کثیف شدم. وقتي کارام تموم شد نگاھي بھ ساعت انداختم نزدیک بھ 22 
شب بود، پس چرا امیرسام نیومد؟ نكنھ فكر کنھ بچھ ھا موندگار شدن نمیاد خونھ؟ با این فكر بھ اتاقم رفتم و 

باھاش تماس گرفتم: 

-دستگاه مشترک مورد نظر خاموش مي باشد 

بي خیال گوشیو کناري پرت کردم و روي تخت دراز کشیدم و چشمامو بستم، اولین چیزي کھ جلوي چشمم اومد 
چھره نگران تارا بود کھ مي گفت: 

- یک سال دیگھ ھم ھمین طوره؟ دو سال دیگھ چي؟ باالخره خستھ میشي 

حق با تارا بود تا کي مي خواستم بھ این زندگي ادامھ بدم؟ واقعا من توي زندگیم ارامش داشتم؟ میشد بھ من گفت 
یک فرد خوش بخت؟ نھ... واقعا نھ...  

سنم کھ رفت باال منم مثل ھمھ ادماي دیگھ ھمدم مي خوام تا اخر عمرم کھ نمیتونم با دوستام باشم باالخره ھمشون 
یھ روزي ازدواج مي کنن... 

سنم کھ رفت باال، دوستاي دیگم کھ بچھ دار شدن منم یكیو مي خوام کھ از خودم باشھ از وجودم... 

توي این افكار بودم کھ چھره امیرسام اومد توي ذھنم... امیرسام خوب بود، واقعا خوب بود اما دلش مال من 
نیست، البتھ حقم داره من دختر قاتل باباشم... اما شقایق گفت کھ میشھ... اگھ من بخوام مي تونم قلبشو مال خودم 

کنم... 

اره درسا خانم خودتو دست کم نگیر... از فردا یک زندگي جدید شروع کن، یک زندگي رو بھ خوش بختي ، یک 
زندگي رو بھ روز ھاي خوب با امیرسام اره درستش ھمینھ... 

با ھمین افكار چشم روي ھم گذاشتم و بھ خوابي با ارامش رفتم. 

-دستگاه مشترک مورد نظر خاموش مي باشد 

با شنیدن صداي زنگ در گوشیمو روي اپن گذاشتم و بھ سمت ایفون رفتم، با دیدن چھره بچھ ھا درو باز کردم و 
براي استقبال جلوي در رفتم، شالمو جلوي ایینھ جاکفشي درست کردم و با شنیدن سر و صداي بچھ ھا درو باز 

کردم، نگاھي بھ دوستاي ھمیشھ شادم انداختم و با لبخند گفتم: 

-چھ خبرتونھ کل ساختمونو گذاشتید روي سرتون ارمان چشماشو گرد کرد و گفت: 

-این عوض خوشامد گویھ؟ 
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صورتمو براش کج و کولھ کردم و گفتم: 

-بیا برو تو شما مھمونید مگھ؟ 

پارسا ارمانو کنار زد و ھمون طور کھ وارد مي شد گفت: 

-اینو راست میگھ، مارو اگھ ول کنن ھر روز اینجاییم، پاتوقیھ واسعھ خودش لبخندي زدم و گفتم: 

-حاال خوبھ یک بارم نیومدي خونھ ما 

پارسا خندید و دیگھ چیزي نگفت، بھ بقیھ سالم کردم و راھنماییشون کردم برن داخل، شھاب اخرین نفر داخل شد 
و توي کسري از ثانیھ گونمو بوسید و فرار کرد. با خنده گفتم: 

-شانس اوردي نمیتونم بیام دنبالت، خره چندبار بگم منو اینجوري بوس نكن 

شھاب بي توجھ بھ من وارد ھال شد و کنار بقیھ بچھ ھا نشست،بھ دنبالش وارد ھال شدم و بھ رسم مھمون داري 
گفتم: 

-چرا اینجا نشستید، میرفتید باال توي پذیرایي مھرداد بي خیال گفت: 

-فھمیدیم مھمون نوازي بیا بشین دیگھ با خنده گفتم: 

-ھیچ چیزتون مثل ادم نیست 

خواستم برم توي اشپزخونھ و چاي و میوه بیارم کھ تارا سریع بلند شد و گفت: 

-تو بیا بشین من پذیرایي مي کنم از خدا خواستھ گفتم: 

-دست گلت درد نكنھ بھ سمت شھاب رفتم و کنارش نشستم کھ مژده با تعجب گفت: 

-کمپوتا و میوه ھا کو؟ 

پدرام و رویا نگاھي بھم انداختن و پدرام گفت: 

-مگھ گرفتھ بودید؟ 

مھرداد مشكوک نگاھي بھ پدرام انداخت و گفت: 

-مسخره بازي در نیار دادم دست تو پدرام نگاھي بھ کف دستش انداخت و گفت: 

-کو تو چیزي مي بیني؟ 

مھرداد توي یک حرکت سریع بھ سمت پدرام رفت پدرام کھ انتظار این کارو نداشت گفت: 

-فقط 2تا موز و یک کمپوت اناناس کم شد 
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ھمھ زدیم زیر خنده، با مھربوني گفتم: 

-نوش جونتون 

بعد رو بھ مھرداد گفتم: 

-اذیتش نكن 

مھرداد سر جاش نشست کنترل تلویزیونو برداشت و گفت: 

-اوه چھ حمایت مي کنھ ازش 

با دلخوري نگاھش کردم و دلجویانھ گفتم: 

-خوب ھمتون عزیزاي دلمین 

-خوبھ خوبھ خر شدم دیگھ 

لبخند دندون نمایي زدم و چیزي نگفتم، شقایق گفت: 

-راستي امیرسام نیست؟ لبخند مسخره ایي زدم و گفتم: 

-االن دیگھ پیداش میشھ شقایق دوباره مشغول حرف زدن با مژده شد و دیگھ چیزي نگفت، شھاب بھم نزدیک شد 
و گفت: 

-خبر نداري رفتھ شمال؟ 

چایي از توي سیني کھ تارا جلمون گرفتھ بود برداشتم و گفتم: 

-نھ، دیشب خونھ نیومد 

-رفتھ شمال واسھ ماموریت 

-چي بگم واال خبر نداشتم 

-راستي دیگھ درد نداشتي؟ 

-نھ خداروشكر شكستگیش بد جور نبود 

-خوب خداروشكر 

صداي مھرداد حرفمونو نصفھ گذاشت: 

-شھاب چي میخواي از جون عشق من بیا ایجا االن فوتبال شروع میشھ پارسا سریع گفت: 

-مھرداد 
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مھرداد سرشو پایین انداخت و لبخند تلخي زد و گفت: 

-ببخشید حواسم نبود لبخند غمگیني زدم و گفتم: 

-بي خیال  

تارا کھ از کار پذیرایي فارق شده بود کنار شقایق نشست و گفت: 

-شقایق کي بر میگردي؟ شقایق با ناراحتي گفت: 

-جمعھ پرواز دارم، خستھ شدم از این رفتو امدا، واسھ دو روز در ھفتھ کالس ھي باید برم و بیام تارا شكالتي 
توي دھانش گذاشت و گفت: 

-چقدر بھت گفتم انتقالي بگیر گوش نكردي 

-یک ترم بیشتر نمونده یک جوري مي گذرونم دیگھ تارا پشت کمر شقایق زد و گفت: 

-موفق باشي 

یک ساعتي از اومدن بچھ ھا مي گذشت اما خبري از امیرسام نشد، چندباري تماس گرفتم اما ھنوز خاموش بود، 
دیگھ نا امید شده بودم کھ صداي چرخش کلید توي قفل در اومد و بعد امیرسام بود کھ وارد شد، راھرو کوتاھو 
گذروند و با تعجب بھ بچھ ھا نگاه کرد، پسرا کھ داشتن فوتبال میدیدن و اصال متوجھ نبودن، دخترا ھم مشغول 

حرف زدن سر اخرین مد بودن، امیرسام کھ دید کسي متوجھش نشد با صداي بلندي گفت: 

-سالم 

بچھ ھا ھمھ یک بھ یک سالم کردن ، نوبت بھ من کھ رسید لنگ لنگان بھ سمتش رفتم و گفتم: 

-سالم خستھ نباشي، چقدر دیر اومدي گفتم مھمون داریم کھ امیرسام گیج گفت: 

-دیر شد دیگھ ببخشید بعد رو بھ بچھ ھا گفت: 

-بفرمایید من لباس عوض کنم میام  

بچھ ھا بي تعارف نشستن و دوباره مشغول شدن، پشت سر امیرسام حرکت کردم و ھمراھش وارد اتاق شدم، در 
کھ بستھ شد با عصبانیت نگاھم کرد و گفت: 

-خیلي شادي نھ؟ مھموني گرفتي واسھ خودت یک مشت دختر پسر مجرد برداشتي اوردي توي خونھ با تعجب 
گفتم: 

-دختر پسرایي کھ عرض میكني خواھرم و شوھرشن یكي دیگھ ھم برادرم تازه شقایق و شھاب فامیالي شما ھم 
ھستن، بقیھ ھم دوستامن کامال ھم شناختھ شدن -دلیالت اصال توجیھ کننده نبود با ناراحتي گفتم: 

-واقعا کھ منو ول کردي رفتي شمال نگفتي خطرناکھ شب خونھ تنھا باشھ، انقدر غیرت غیرت میكني نگفتي 
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ھمسایھ باالیي پسر مجرد داره زنم تنھا نمونھ خونھ حاال ھم کھ اومدي این طوري... 

با اخم گفت: 

-مگھ دوستات نموندن؟ 

-نخیر 

-تو گفتي مي مونن 

-گفتم احتماال مي مونن، صد در صد کھ نبود 

-مي تونستي زنگ بزني 

-ھزار بار زنگ زدم گوشیت خاموشھ، ابروم رفت از سر شب ھي مي پرسن شوھرت کجاست ھي میگم االن 
دیگھ پیداش میشھ بعد باید از شھاب بشنوم رفتي شمال 

-فعال برو بیرون بھ مھمونات برس  

با حرص در اتاقو باز کردم و ھمون طور کھ بیرون مي رفتم گفتم: 

-زود بیایا 

دیگھ منتظر جواب نموندم و پیش بچھ ھا رفتم. 

چند دقیقھ بعد امیرسامم اومد و پیش پسرا نشست. ھنوز نیم ساعتم نگذشتھ بود کھ تارا بلند شد و گفت: 

-ما بریم دیگھ خیلي زحمت دادیم 

-نھ بابا این چھ حرفیھ ھمھ کارارو کھ خودتون کردید 

بچھ ھا یكي یكي بلند شدن و تشكر کردن و قصد رفتن کردن، در لحظھ اخر تارا کنارم اومد و اروم زیر گوشم 
گفت: 

-بابا فردا صبح ساعت 9 ازاد میشھ بھ صداي بلندي گفتم: 

-چي؟؟؟ 

-اروم دیونھ ھمین کھ گفتم، امیرسامو راضي کن بیا با عصبانیت گفتم: 

-االن باید بھ من بگي؟ 

-جوش نیار الكي حاال کھ گفتم یھ فكري براي فردا کن بیا 

-یک کاریش مي کنم 
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-پس تا فردا 

تارا اخرین نفر خارج شد. شھاب گفت: 

-برید تو دیگھ ما راه رفتنو بلدیم 

براش زبون در اوردم و از حرصش درو بستم... 

نگاه کلي بھ خونھ انداختم، خداروشكر تارا قبل از رفتن ھمھ چیزو جمع کرد پس با خیال راحت بھ اتاقم رفتم، قبل 
از ورود نگاھي بھ اتاق امیرسام انداختم، در بستھ بود و چراغ خاموش، باید باھاش حرف میزدم بابا فردا ازاد 

میشد و مي خواستم توي اون لحظھ اونجا باشم و اولین نفر ازش استقبال کنم. 

با این تفكرات وارد اتاقم شدم، شالمو از سرم در اوردم و سارافني کھ بھ خاطر پوشیدگیش پوشیده بودم با تیشرتي 
عوض کردم. نگاھي بھ خودم توي ایینھ انداختم، درسا خانم شروع شد امشب استارت روش جدید زندگیو بزن، 

امشب برو و با توجھ بھ حرفاي تارا راضیش کن تا اجازه بده فردا بري، قبل از این کھ پشیمون بشم از اتاق 
بیرون رفتم و خودمو بھ اتاق امیرسام رسوندم پشت در چند نفس عمیق کشیدم و اروم الي درو باز کردم، نگاھي 
بھ داخل انداختم، امیرسام روي تخت خوابیده بود، اھستھ وارد شدم و سمت تخت رفتم، اروم گوشھ تخت نشستم و 

گفتم: 

-سام؟  

امیرسام ارنجشو از روي چشماش برداشت، گیج نگاھم کرد و گفت: 

-زود کارتو بگو درسا خیلي خستم 

دستمو جلو بردم و مشغول کشیدن خط ھاي درھم روي سینھ برھنش شدم و بھ سختي گفتم: 

-بابام فردا ازاد میشھ دستمو پس زد و با اخم گفت: 

-خوب کھ چي؟ 

دوباره دستمو جلو بردم و کارمو تكرار کردم و خواستم چیزي بگم کھ عصبي دستم و پس زد و گفت: 

-نكن 

شونھ باال انداختم و گفتم: 

-تارا و مامان مي خوان برن دنبالش، میشھ... میشھ منم برم؟ 

-نھ 

با دلخوري لب برچیدم و گفتم: 

-سام خواھش مي کنم 
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سام دوباره ارنجشو روي چشماش گذاشت و گفت: 

-ھمون کھ گفتم با بغض گفتم: 

-سام چند ماه بابامو ندیدم، چند ماھھ منتظر ھمچین روزیم، بھ خاطر ھمچین روزي پا گذاشتم توي این خونھ 

-سخنرانیت اگھ تموم شد برو بیرون مي خوام بخوابم نباید کوتاه میومدم، دستمو روي بازوش گذاشتم و گفتم: 

-سام یک لحظھ نگاھم کن، اصال بھ حرفام گوش میدي؟ 

بي خوصلھ و خالي از احساس نگاھم کرد و گفت: 

-بگو 

با چشمایي کھ لبریز اشک بود بھ چشماش خیره شدم و بھ سختي گفتم: 

-خواھش مي کنم پووووفي کشید و گفت: 

-باشھ بھش فكر مي کنم نا امیدانھ گفتم: 

-فردا ساعت 9 باید اونجا باشم وقت فكر کردن نیست  دستي بین موھاش کشید و گفت: 

-با خودم میریم فقط چند دقیقھ اون اقارو مي بیني و بر میگردیم با خوشحالي گفتم: 

-بھ ھمینم راضیم 

بھ در اتاق اشاره کرد و گفت: 

-حاال برو دیگھ 

با تشكر نگاھش کردم و با مھربوني گفتم: 

-ممنونم سام 

از جام بلند شدم و ھمون طور کھ مي لنگیدم از اتاق خارج شدم. پامو کھ از در بیرون گذاشتم دستامو بھم زدم و 
با ذوق گفتم: 

-خدا جونم عاشقتم 

بھ ساعتم نگاه کردم 9:31 بود اما باباھنوز بیرون نیومده بود، رو بھ تارا گفتم: 

-پس چرا نمیاد؟ 

تارا نگاھي بھ در بزرگ اھنین انداخت و گفت: 

-نمیدونم 
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دست مامانو گرفتم گفتم: 

-مامان جان اگھ بھتون نگفتم پام شكستھ فقط بھ خاطر این بود کھ الكي غصھ منم نخورید، ببخشید دیگھ، بیاید 
اشتي کنیم بابا بیاد ببینھ قھریم ناراحت میشھ ھا مامان پشت چشمي نازک کرد و گفت: 

-مگھ من بچم قھر کنم؟ لپشو محكم بوسیدم و گفتم: 

-پس اشتي دیگھ؟ 

مامان اھي کشید و چیزي نگفت لبخندي زدم و گفتم: 

-قربون مامان مھربون خودم برم تارا با ھیجان گفت: 

-در باز شد 

سریع بھ در نگاه کردم، قلبم داشت میومد توي دھنم از ھیجان قفل کرده بودم و نمیتونستم حرکت کنم، مامان و 
تارا بھ سمت بابا دویدن و بابا محكم ھر دوتاشونو توي اغوش گرفت، با بھت یک قدم جلو رفتم، بابا نگاھي بھ 

اطراف کرد و وقتي چشمش بھ من افتاد مامان و تارا رو رھا کرد و دستاشو از ھم باز کرد و با قدم ھاي سریع 
بھ سمتم اومد، دیگھ چیزي بھ رسیدن بابا نمونده بود دل توي دلم نبود کھ برم توي بغلش، برگشتم و بھ پشست 

سرم نگاه کردم، امیرسام از توي ایینھ بھ ما نگاه مي کرد لبخند پر بغضي بھش زدم و بھ سمت بابا برگشتم ، یک 
قدم باقي مونده رو جلو رفتم و خودمو توي اغوشھ بابا انداختم، بابا محكم بھ خودش فشارم داد و با صداي 

لرزوني گفت: 

-الھي فدات بشم دلم لک زده بود واسھ دور دونم 

کمي از بابا فاصلھ گرفتم، با ولع بھ چھرش خیره شدم و زمزمھ کردم: 

-بابایي 

بابا سرمو در اغوش گرفت و گفت: 

-جون بابا، عمر بابا با گریھ گفتم: 

-بابا دلم برات تنگ شده بود، بابا چرا تنھامون گذاشتي؟ چرا تنھام کردي؟ 

بابا بوسھ اي بھ پیشونیم زد و با چشماي پر از اشک گفت: 

-شرمندتم بابا 

از گردنش اویزون شدم و صورتشو غرق بوسھ کردم و گفتم: 

-دشمنت شرمنده بابایي، الزم باشھ جون میدم برات 

بابا با محبت سر تا پامو نگاه کرد و چشمش کھ بھ پام افتاد با نگراني گفت: 
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-راستي پات چي شده؟ لبخندي زدم و گفتم: 

-دست پخت رانندگیھ مھرداده بابا لپمو کشید و گفت: 

-باز نشستي تو ماشین اون ناشي 

خندیدم و چیزي نگفتم، تارا بازوي بابارو کشید و گفت: 

-خیلي معذرت مي خوام درسا خانوما ولي منومادر جونم اینجا ادمیم تموم کردي بابارو بابا دست دور کمر تارا 
انداخت و گفت: 

-شیطون بابا کھ جاش اینجاست  

و بعد بھ قلبش اشاره کرد، خواستم اعتراض کنم کھ با صداي بوق میشیني بھ عقب برگشتم، صدا مال ماشین 
امیرسام بود، وقتي دید نگاھش مي کنم اشاره کرد کھ برگردم سري تكون دادم و رو بھ بقیھ گفتم: 

-خوب من برم دیگھ، میام بھتون سر میزنم مامان با تعجب گفت: 

-کجا؟ مگھ نمیاي خونھ؟ 

لبخند غمگیني زدم و بھ ماشین امیرسام اشاره کردم و گفتم: 

-نھ باید برم خونھ، شما برید خوش بگذره بھتون 

بابا با چشماي ناراحت طوسیش نگاھم کرد و چیزي نگفت، لبخند اجباري زدم و تک بھ تک گونھ ھاشونو بوسیدم 
و بھ سمت ماشین رفتم، قبل از اینكھ سوار شم برگشتم و براشون دست تكون دادم و سریع سوار شدم. 

پامو کھ توي ماشین گذاشتم اشكام جاري شد. امیرسام نیم نگاھي بھم انداخت و گفت : 

-کاري نكن از اینكھ اوردمت پشیمون بشم با گریھ گفتم: 

-خیلي شكستھ شده بود، خیلي... 

-تقاص گناھشو داد با ناراحتي گفتم: 

-این جوري نگو ھرچي باشھ پدرمھ، ناراحت میشم 

امیرسام پوزخندي زد و ماشینو روشن کرد و راه افتاد. اھي کشیدم و گفتم: 

-میشھ نریم خونھ؟ دلم گرفتھ... 

-نھ نمیشھ با اعتراض گفتم: 

-چرا؟ با اخم گفت: 

-من کھ بیكار نیستم دختر جون تا این جاشم زیادي برات از کارم گذشتم 
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-خوب حداقل منو جلوي ازمایشگاه پیاده کن با خشم نگاھم کرد و گفت: 

-ھمیشھ یک بھونھ واسھ بھم ریختن اعصاب من پیدا میكني از کوره در رفتم و گفتم: 

-خستم کردي دیگھ، از این زندگي بیزارم خنده عصبي کرد و گفت: 

-نفھمیدم چي شد، این زندگي زیادیتم ھست، دارم لطف مي کنم باھات زندگي مي کنم اینو ھیچ وقت یادت نره با 
صداي بلندي گفتم: 

-کسي مجبورت نكرده بود، فكر کردي من عاشق سینھ چاکتم؟ نھ لعنتي منم دارم این زندگیو تحمل مي کنم، تو 
تمام ازادي منو گرفتي، زندگیمو جھنم کردي مي فھمي؟ 

توي کمتر از یک دقیقھ ترمز کرد و سیلي روي صورتم فرود اورد و فریاد زد: 

-بھ چھ حقي صداتو براي من مي بري باال؟ لطف کردم باھات راه اومدم، زبون در اوردي؟ ادمت مي کنم با گریھ 
گفتم: 

-فقط ھمین کارو بلدي، ھر وقت کھ کم میاري حرستو با زدن خالي مي کني اما من بھ این زدنا عادت کردم 

سیلي بعدي ھم زمان با تمام شدن حرفم روي صورتم فرود اومد، سري از روي تاسف تكون دادم و رومو ازش 
گرفتم، صداي بوق ماشینایي کھ از کنارمون رد مي شدن کر کننده بود، بدون این کھ نگاھش کنم بھش تشر زدم: 

-راه بیوفت دیگھ، وسط اتوبانیما 

امیرسام نفسشو با حرص بیرون فرستاد و ماشینو بھ حرکت در اورد... 

بھ ساعت نگاه کردم 2:31 شب بود، پام بھ شدت از داخل کچ مي خارید و ھیچ کاریم از دستم بر نمي اومد. با 
گریھ موھامو کھ اشفتھ دورم ریختھ بود کنار زدم و با ناچاري بھ گچ پام نگاه کردم و در اخر با صداي بلند فریاد 

زدم: 

-سام؟ 

دوباري با صداي بلندتري تالش کردم: 

-سام؟ 

لعنتي حتما خوابھ، بعد از چند ثانیھ دوباره و دوباره صدا زدم کھ یكھو در باز شد و امیرسام سراسیمھ داخل اتاق 
شد و گفت: 

-چي شده؟ 

نگاھي بھ چھره خواب الود و سینھ برھنش انداختم و با گریھ گفتم: 

-پام مي خاره اخمي کرد و گفت: 
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-چون پات مي خاره منو با اون وضع صدا زدي و بیدار کردي؟ کالفھ گفتم: 

-پام از توي گچ مي خاره دارم دیونھ مي شم 

بھم نزدیک شد و گفت: 

-خوب حاال من اومدم خارشش قطع شد؟ با حرص و گریھ گفتم: 

-بس کن سام االن اصال وقت مناسبي براي اذیت کردن من نیست اخم غلیضي کرد و گفت: 

-حاال میگي من چي کار کنم 

-اگھ میدونستم چي کار کنم کھ شمارو صدا نمي کردم 

-خیلي خوب الكي ابغوره نگیر تا برم یک چیزي پیدا کنم بكنیم داخل گچ 

و بھ دنبال این حرف از اتاق خارج شد و چند دقیقھ بعد با سیخي برگشت، سیخو بھ سمتم گرفت و گفت: 

-بیا اینو بكن توي گچ ھرجا کھ مي خاره بخارون 

-چي؟ با این کھ پام داغون میشھ 

-چاره دیگھ ایي نیست پات تازه اول جوش خوردنشھ و اول خارشاش با بغض و صداي بچگونھ ایي گفتم: 

-میترسم اگھ پام ببره چي؟ 

با حرص سیخو از دستم کشید و گفت: 

-بعضي وقتا واقعا بچھ میشي، کجاش مي خاره؟ 

لب برچیدم و از روي گچ محل خارشو نشونش دادم، جلوي پام روي زمین نشست و سیخو خیلي اروم ازکنار گچ 
داخل کرد و مشغول خاریدن شد، کمي بعد ارامش از دست رفتم برگشت، امیرسام نگاھم کرد و گفت: 

-رفع شد؟ 

نفس عمیقي کشیدم و گفتم: 

-بلھ دستت درد نكنھ 

امیرسام از جا بلند شد سیخو کنار تختم گذاشت و ھمون طور کھ بھ سمت در مي رفت گفت: 

-دیدي ھیچي نشد؟ خودت از این بھ بعد اروم بخارونش 

داشت از در بیرون میرفت کھ بي اراده اروم و خاص گفتم: 

-سام؟ 
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امیرسام از حرکت ایستاد و بھ سمتم بر گشت و منتظر نگاھم کرد. با تشكر نگاھش کردم و چشمامو روي ھم 
فشردم، سرشو کمي برام کج کرد، روي پاشنھ پا چرخید و از اتاق بیرون رفت... 

نگاھي بھ تقویم انداختم، 23 روز شد، 23 روزي کھ از تمام دنیام دور بودم، نھ خانوادمو دیده بودم نھ دوستامو، 
23 روز شبانھ روز توي خونھ بودم و روز بھ روز پژمره ترشدم، امروز باالخره ھمراه امیر سام بیرون رفتم و 

گچ پامو باز کردم ، خیلي نگرانم چند روز دیگھ عروسي تاراست و من ھنوز لباس نخریدم و از طرف دیگھ 
غصھ مي خورم کھ نتونستم توي ھیچ کدوم از خریداش باھاش ھمراه بشم... 

اھي کشیدم و تقویمو روي میز انداختم و موبایلمو برداشتم، دلم مي خواست با یكي حرف بزنم بد جور دلم گرفتھ 
بود ،توي لیست مخاطبین رفتم چشمامو بستم و لیستو باال پایین کردم و یكي از شماره ھارو گرفتم، اروم چشم باز 

کردم ، ھي شانسو داري؟ اسم امیرسام روي صفحھ گوشي بھم دھن کجي مي کرد خواستم قطع کنم کھ ارتباط 
وصل، گوشیو سمت گوشم بردم و گفتم: 

-سالم 

-کاري داري؟ 

-بعداز ظھر زودتر میاي خونھ؟ 

-کھ چي بشھ؟ 

-چند روز دیگھ عروسي تاراست من ھنوز لباس نخریدم  

-ببینم چي میشھ 

-سام اگھ نمیاي بگو کھ من با یكي دیگھ ھماھنگ کنم 

-من مگھ اجازه دادم بري از خونھ بیرون؟ 

-خوب پس خودت بیا 

-کاري نداري؟ 

-سام؟ 

-بگو 

-میاي دیگھ؟ 

-گفتم کھ ببینم چي میشھ 

-سام؟ 

-دیگھ چیھ؟ 
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-من بھ ذھنم نمیرسھ شام چي درست کنم، تو یک چیزي بگو 

-ما بریم بازار معلوم نیست کي بیایم بیرون یک چیزي مي خوریم دیگھ 

-ایول یعني میاي دیگھ؟ باشھ مرسي فعال 

طبق معمول بدون خداحافظي قطع کرد. شونھ اي باال انداختم و حولمو برداشتم و بھ حمام رفتم. 

-واي سام خیلي استرس دارم خداکنھ یک لباس خوب پیدا کنم 

-زیادي داري سخت مي گیري 

-وا عروسي خواھرمھ ھا، مگھ چند بار عروس میشھ 

-من نفھمیدم ارتباط تارا با خانواده شما چیھ؟ مامان باباتو مادر جون و بابا صدا میكنھ، قضیھ چیھ؟ 

-داستان داره بگم؟ 

-بگو حاال مونده تا برسیم 

-منو تارا از اول ابتدایي ھمكالسي بودیم و خیلي صمیمي ،تارا بارھا خونھ ما اومده بود و حتي شب مونده بود اما 
من ھیچي از خانوادش نمي دونستم و این برام سوال بود کھ چطوري میزارن مرتب بیاد خونھ ما و شب ھم بمونھ 

این روال ادامھ داشت تا این کھ چند سالي بزرگ تر شدیم و یک روز تارا برام تعریف کرد کھ وقتي 3 سالش 
بوده پدر مادرشو از دست میده و از اون بھ بعد با عمھ پیرش زندگي مي کرده و حاال حال عمش خیلي خوب 

نیست و الزایمر گرفتھ، وقتي من این موضوعو بھ مامان بابام گفتم بابام تصمیم گرفت سرپرستي تارارو بر عھده 
بگیره و این طوري شد کھ تارا خیلي راحت شد عضوي از خانوده ما شد بھ ھمین خاطره کھ بھ مامانم میگھ مادر 
جون و بھ بابام، بابا... تارا توي خونھ ما بزرگ شد ماھمیشھ باھم بودیم توي تمام مراحل زندگیمون از ابتدایي تا 

فارق التحصیل... 

حاال خواھریم داره عروس میشھ... 

-عجب چھ داستاني... 

-عجیبھ اما واقعي... 

امیرسام نگاھي بھ اطراف انداخت و گفت: 

-تو پیاده شو من پارک کنم بعد بیام 

سري تكون دادم و سریع پیاده شدم و بھ سمت پیاده رو رفتم و منتظر امیرسام ایستادم، چند دقیقھ بعد امیرسامم 
اومد و باھم داخل پاساژ شدیم، قبل از ھر کاري گفتم: 

-من ھمھ مغازه ھارو مي خوام ببینما گفتھ باشم امیرسام با اخم دستمو کشید و گفت: 
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-مگھ بي کاریم فقط تو مغازه ھایي میریم کھ احتیاجھ نا راضي گفتم: 

-سام 

-سام نداره ، زود باش بیا 

پوفي کشیدم و ھمراھش بھ سمت مغازه لباس ھاي مجلسي رفتم. جلو ویترین اولین مغازه ایستادم و مشغول نگاه 
کردن لباسا شدم. امیرسام کنار گوشم گفت: 

-اینا لباسن؟ انگار تیكھ تیكھ ھاي پارچھ اضافي ھارو بھم دوختن 

-ما کھ مجبور نیستیم از اینا بخریم 

-پس بریم بعدي کالفھ گفتم: 

-اه غر نزن دیگھ تازه اولین مغازه ایم 

-از خرید با زنا متنفرم براي حرس دادنش گفتم: 

-من کھ گفتم اگھ نمي توني نیا من مي تونستم با شھاب یا مھرداد بیام 

-تو دوست دختر نداري نھ؟ کال اویزون پسرایي 

-لطفا مراقب حرف زدنت باش 

-مي خوام ببینم نباشم چي میشھ؟ عصبي گفتم: 

-برگردیم خونھ

سینھ بھ سینم ایستاد و با اخم گفت: 

-ببین دختر جون من مسخره تو نیستم، از کارو زندگیم زدم اومدم باھات پس بدون حرف اضافھ مثل بچھ ادم 
خریدتو کن وگرنھ باید قیدشو بزني 

با حرص پامو زمین کوبیدمو بي توجھ بھ امیرسام جلو رفتم. دو قدم بیشتر نرفتھ بودم کھ دستم کشیده شد و بعد 
صداي خشن امیرسام: 

-با من بیا، نمي بیني چقدر شلوغھ؟ زیر لب زمزمھ کردم: 

-زورگو 

و باھاش ھم قدم شدم... 

ھنوز چند مغازه مونده بود کھ با دیدن صحنھ روبروم تا مرز سكتھ رفتم برگشتم، ھیچ راه فراري نبود چون اون 
شخص منو دیده بود و با عصبانیت بھ چشمام زل زده بود و با قدم ھاي بلند بھ سمت ما میومد، خوب میدونستم کھ 
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رنگم حسابي پرده و فشارم در حال پایین رفتنھ، با صداي امیرسام از بھت در اومدم و نگاھش کردم: 

-بیا دیگھ چرا ایستادي؟ با گیجي گفتم: 

-چیزه سام... چطوري بگم... 

-حرف بزن دیگھ چي شد؟ 

ھنوز فرصت حرف زدن پیدا نكرده بودم کھ صدایي گفت: 

-بھ بھ درسا خانم، از این ورا، چي فكر مي کردیم چي شد، گفتن رفتي دبي چي شد سر از اینجا در اوردي، اقا 
کي باشن؟ با ترس گفتم: 

-ببین... من توضیح میدم... اون طوري کھ فكر میكني نیست... 

وسط حرفم پرید: 

-چشم بابات روشن، خبر داره دخترش چھ غلطي مي کنھ؟گفتم غیر عادیھ تو یھو ول کني بري دبي 

بھ سینم کوبید و ادامھ داد:

-نگو خانم پي عشق و حالھ، ھي بھ بابام گفتم غیر عادیھ اینا یھو رضایت دادن نگو با پسرشون ریختي رو ھم 
امیرسام خودشو جلو انداخت و خشن گفت: 

-ھوي اقا مراقب حرف زدنت باشا  

-برو اون ور مرتیكھ خجالت نكشیدي؟ ناموس حالیتھ تو؟ خواھر خودتم بود ھمین کارو مي کردي؟ ابرو خانواده 
مارو بردي زیر سوال 

باید یک کاري مي کردم اگھ امیرسام عصبي مي شد دیگھ جلوشو نمیشد گرفت، دخالت کردم و گفتم: 

-امید صبر کن اصال اون طوري کھ فكر مي کني نیست، خوب بزار منم حرف بزنم... 

امید با چشم ھاي بھ خون نشستھ نگاھم کرد و بھ سمتم حملھ ور شد، یقمو توي دستش گرفت و گفت: 

-خفشو عوضي بیچاره عمو کھ فكر میكنھ دخترش پاکھ 

اتفاقي کھ نباید میوفتاد افتاد؛ امیرسام بازوي امیدو کشید و روي زمین پرتش کرد، لگدي بھ پھلوش زد و با 
عصبانیت فریاد زد: 

-بار اخرت باشھ دستت بھ زن من مي خوره، فھمیدي کثافت؟ پدرتو در میارم امید سریع بلند شد و بھ سمت 
امیرسام اومد و مشتي توي صورتش زد و گفت: 

-خفشو عوضي، زنم زنم نكن واسھ من 

https://www.noghtevirgoul.ir/
https://www.noghtevirgoul.ir/
https://www.noghtevirgoul.ir/


92

رمان لمس خوشبختی | نفس

برای دانلود آثار بیشتر بھ نقطھ ویرگول 
مراجعھ کنید.

امیرسام دکمھ استین ھاشو باز کرد و بھ سمت امید رفت. دعوا باال گرفتھ بود. با گریھ رو بھ مردمي کھ جمع شده 
بودن گفتم: 

-ترو خدا کمک کنید 

اما انگار نھ انگار این روزا مردم توي این موارد دخالت نمي کنن تنھا میاستند و نگاه مي کنن، ناچار بھ سمت 
امیرسام رفتم و بازوشو گرفتم و با التماس گفتم: 

-امیرسام ولش کن کشتیش، سام تروخدا سام بھ عقب حلم داد و گفت: 

-گمشو اونور 

دوباره بھ سمتشون رفتم خودمو وسطشون انداختم و گفتم: 

-تمومش کنید، سام بیا بریم 

امیرسام با خشم بھ چشمام نگاه کرد و گفت: 

-بھت میگم برو اون طرف 

با التماس بھ چشماش زل زدم و گفتم: 

-جون درسا بیا بیرم 

عصبي چند بار بین موھاش دست کشید و گفت: 

-مي کشمش بھ خدا زندش نمیزارم 

دستمو پشت کمرش گذاشتم و اروم بھ طرفي دیگھ ھدایتش کردم و گفتم: 

-باشھ باشھ با من بیا داغون شدي دیونھ 

-بھ جھنم 

بھ عقب نگاه کردم دو مرد امیدو گرفتھ بودن و باھاش صحبت مي کردن و سعي داشتن ارومش کنن، دست 
امیرسامو کشیدم و بھ سمت بیرون پاساژ رفتم، از پاساژ کھ خارج شدیم نگاھي بھ اطراف انداختم و گفتم: 

-بشین اینجا برم اب بگیرم با اخم نگاھم کرد و گفت: 

-شالتو بكش جلو داره میوفتھ 

سریع دست بردم و شالمو صاف کردم و بھ سمت سوپرمارکتي کھ اون نزدیكي بود رفتم... 

از سوپر اب معدني خریدم و پیش امیرسام برگشتم، در بطریو باز کردم و بھ سمتش گرفتم، بي حرف بطریو ازم 
گرفت و کمي اب نوشید، ھمون طور کھ با نگراني نگاھش مي کردم از داخل کیفم دستمالي بیرون اوردم و اروم 
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مشغول پاک کردن خون از روي صورتش شدم، نا خداگاه با ناراحتي گفتم: 

-بشكنھ دستش عوضي 

سریع بھ چشماي امیرسام نگاه کردم بدون ھیچ حرفي خیره نگاھم مي کرد، لبمو بھ دندون گرفتم و بھ کارم ادامھ 
دادم. لكھ ھا کھ پاک شد گفتم: 

-یكم اب بھ صورتت بزن  

امیرسام با سكوت بي سابقھ ایي کمي اب توي دستش ریخت و بھ صورتش پاشید، دستمال دیگھ ایي بھ دستش دادم 
تا صورتشو خشک کنھ، چشمم بھ یقھ لباسش افتاد دست دراز کردم و دکمھ ھاي باالیي پیراھنش کھ باز شده بود 

بستم و گفتم: 

-بھتري؟ 

ھمون طور کھ خیره نگاھم مي کرد گفت: 

-پسر عموت بود اره؟ 

بي حرف سر تكون دادم کھ دوباره گفت: 

-خبر نداشتن نھ؟ 

بھ نشونھ نھ سر تكون دادم کھ با اخم گفت: 

-زبون نداري مگھ؟ 

نوک زبونمو نشونش دادم و گفتم: 

-دارم 

موھایي کھ توي پیشونیش ریختھ بود باال زد و گفت: 

-یک پدري از اون بچھ قرطي درارم با اعتراض گفتم: 

-سام 

سریع جبھھ گرفت و گفت: 

-اگھ طرفداریشو کردي خودت میدوني دستامو بھ حالت تسلیم باال بردم و گفتم: 

-باشھ بابا، اگھ بھتري بلندشو بریم، خوب نیست اینجا نشستیم مردم نگاھمون مي کنن اخمي کرد و گفت: 

-غلط مي کنن  

و بعد رو بھ مردمي کھ با کنجكاوي نگاھمون مي کردن گفت: 
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-چیھ ادم ندیدید؟ لبمو بھ دندون گرفتم و گفتم:

-سام ابرو داري کن تروخدا، اصال پاشو بریم 

با اخم نگاھم کرد و از جا بلند شد و با ھم بھ سمت ماشین رفتیم... 

  ***

سكوت بدي توي ماشین حكم فرما بود نیم نگاھي بھ امیرسام انداختم و گفتم: 

-پخشو روشن کنم؟ 

-نھ 

-روشن مي کنم 

-پس چرا مي پرسي؟ 

جوابشو ندادم و دست دراز کردم و پخشو روشن کردم: 

شكستم ولي تكیھ گاه توام ببین بي کس اما پناه توام یھ عمره کھ از غصھ و غم پرم بھ جاي تو بازم شكست 
میخورم ھمون وقت کھ از زندگي خستھ اي برات باز نشد ھردر بستھ اي میخوام توي نقش تو بازي کنم بھ 

ھرسختي تقدیرو راضي کنم اگھ خاطرات تورو دوشمھ بجاي تو غصھ تو آغوشمھ یھ حسي منو سمت تو میكشھ 
میگھ این عذاب عین آرامشھ 

توھیچ وقت کنارت ندیدي منوجلوتر ازت رفتم این جاده رو مبادا کھ غم راه تو سد کنھ بجاي تو دنیا بھ من بد کنھ 
ھمھ خنده و شادیا مال تو تو رفتیو قلبم بھ دنبال تو ھواي تو رو دارم ھر جا بري بازم پیشتم حتي تنھا بري )من 

بجاي تو _ رضا شیري( 

داشتم صبحانھ مي خوردم کھ زنگ در بھ صدا در اومد، سریع بلند شدم و بھ سمت در رفتم، از توي چشمي بھ 
بیرون نگاه کردم، خانم مسني پشت در بود. دستي بھ لباسم کشیدم و درو باز کردم و با لبخند گفتم: 

-بفرمایید 

خانمھ سرتا پامو برانداز کرد و با مھربوني گفت: 

-سالم دخترم ، من ھمسایھ باالییتون ھستم 

-خوبین شما؟ بفرمایید داخل 

-ممنون عزیزم زحمت نمیدم اومدم دعوتت کنم مولودي، امروز بعداز ظھر ساعت 5 

-لطف کردین، اگھ شد حتما مزاحمتون مي شم 

-نھ دیگھ باید بیاي لبخند اجباري زدم و گفتم: 
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-چشم باعث خوش حالیھ 

-پس من بیشتر از این وقتتو نمي گیرم بعداز ظھر منتظرتم 

-مراحمید، فقط مجلس زنونست دیگھ؟ ضربھ ارومي بھ بازوم زد و گفت: 

-اره گل دختر خیالت راحت

حرفي براي گفتن نداشتم پس بھ ناچار گفتم: 

-داخل نمیایید؟ 

زن کھ فھمید منظورم چیھ چادرشو جلو کشید و گفت: 

-ممنون عزیزم، برم بقیھ ھمسایھ ھارم دعوت کنم، فعال 

-خدا نگھدارتون 

زن کھ از پلھ ھا پایین رفت، داخل برگشتم و درو بستم، کي حوصلھ یک مشت ادم غریبھ داره؟ نمیرم بابا. 

ولي اگھ نرم خیلي بد میشھ. اصال زنگ میزنم بھ سام ببینم اجازه میده یا نھ بدون اجازه برم باز شر درست 
میشھ... با این تصمیم بھ اشپزخانھ برگشتم و بساط صبحانرو جمع کردم و دستي بھ سر و گوش خونھ کشیدم 

داشتم کمدمو مرتب مي کردم کھ یاد لباس افتادم، اخرشم بي لباس مي مونم. واي خدا نكنھ باید یک زنگ بھ شقایق 
بزنم باھم بریم لباس بخرم... 

توي فكر عروسي و لباسو این برنامھ ھا بودم کھ تلفنم زنگ خورد، سریع بھ سمتش رفتمو نگاھي بھ صفحھ 
انداختم و جواب دادم: 

-الو؟ 

-الو درسا خونھ ایي؟ 

-سالم، خستھ نباشي بلھ خونم چطور؟ 

-من کلیدمو جا گذاشتم جایي نري ھا 

-من بعد از ظھر مي خوام برم خونھ ھمسایھ باالیي 

-چھ خبره؟ 

-مولودي دارن دعوتم کرد، زشتھ نرم شما ھر وقت اومدي یک تک زنگ بھ من بزن میام پایین 

-خیلي خوب، پس حواست بھ گوشي باشھ 

-چشم، کاري نداري؟ 
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-نھ 

و طبق معمول بدون خداحافظي قطع کرد... 

تونیک مجلسي استین حلقھ اي قرمز رنگي ھمراه ساپورت مشكي بھ تن کردم، موھامو بھ کمک سشوار لخت تر 
کردم و ارایش مالیمي کردم، کمي عطر زدم و پاپوشاي قرمز رنگمو توي کیفم گذاشتم تا اونجا پا کنم. 

نگاه اخرو بھ خودم توي ایینھ انداختم ھمھ چیز خوب بود، چادر رنگي سر کردم و بعد از برداشتن موبایل و کلید 
از خونھ خارج شدم و بھ سمت طبقھ باال رفتم. نگاھي بھ جلوي در انداختم از کفش ھایي کھ اونجا بود معلوم بود 
افراد زیادي داخل خونھ ھستن چادرمو مرتب کردم و زنگ درو بھ صدا در اوردم، چند ثانیھ بعد در توسط خانم 

ھمسایھ کھ ھنوز اسمشو نمیدونستم باز شد. زن با خوشرویي گفت: 

-خوش اومدي بیا تو دخترم 

لبخندي زدم و ھمون طور کھ وارد مي شدم تشكر کردم، زن کنارم قرار گرفت و گفت: 

-اگھ مي خواي لباس... 

نزاشتم ادامھ بده و گفتم: 

-نھ نھ فقط چادرمو در میارم 

-پس بیا بشین پیش بقیھ 

نگاھي بھ افراد حاضر کردم، توي تمام سنین خانوم ھایي با لباس ھاي فاخر و ارایش ھاي کامل نشستھ بودن و 
مشغول حرف زدن بودن... 

-غریبي نكن بیا بشین پیش پیش دخترام 

لبخندي زدم و معذب بھ اطراف نگاه کردم، خانم ھمسایھ بھ سمت چند دختر کھ گوشھ سالن نشستھ بودن ھدایتم 
کرد و گفت: 

--دخترا ھواي مھمونمونمو داشتھ باشید 

پنج دختري کھ اونجا نشستھ بودن با حضور من از جا بلند شدن و سوالي نگاھم کردن، لبخندي زدم و گفتم: 

-درسا ھستم 

تک بھ تک باھام دست دادن و خودشونو معرفي کردن کھ البتھ من ھیچ کدومو یادم نموند فقط الكي سر تكون 
دادم،چادرمو در اوردمو کنار دخترا نشستم و اونا دوباره مشغول حرف زدن شدن منم براي خودم توي عالم خودم 

سیر مي کردم کھ یكي از دخترا رو بھ من گفت: 

-چقدر کم صحبتي 
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نگاھي بھ چشم ھاي غرق در ارایشش کردم و گفتم: 

-ترجیھ میدم شنونده باشم

-خالصھ گفتم کھ یک وقت غریبي نكني 

-نھ راحت باشید شما من گوش میدم 

یک ساعتي از شروع مراسم مي گذشت و من واقعا کالفھ شده بودم با تمام عالقھ ایي کھ بھ مولودي داشتم ، دلم 
نمي خواست اونجا باشم چون بیشتر از اینكھ مجلس شادي براي ائمھ باشھ مجلسي بود براي خود نمایي و بھ رخ 

کشیدن... 

کالفھ بھ ساعت نگاه کردم 6:21 بود، االن دیگھ سر و کلھ امیرسام پیدا میشھ و راحت مي شم... 

بھ دنبال خانم ھمسایھ نگاھمو توي جمع چرخوندم کھ متوجھ چند نگاه خیره شدم، خانم ھمسایھ و دو زن کھ 
شباھت زیادي بھش داشن گوشھ اي ایستاده بودن و بھ من نگاه مي کردن و اروم حرف مي زدن بي خیال نگاھمو 

طرف دیگھ اي گردوندم و خودمو مشغول تجزیھ ي تحلیل قیافھ ھا کردم... 

نیم ساعت دیگھ ھم گذشت و واقعا داشتم توي اون جمع دیونھ مي شدم کھ بھ خاطر نزدیكیم بھ در ورودي صداي 
زنگ درو شنیدم، زن ھمسایھ از چشمي نگاھي کرد و سریع بھ اتاق رفت و چادر بھ سر بھ سمت در برگشت و 
اروم الي درو باز کرد، کنجكاو نگاھمو بھ بیرون دوختم کھ چھره امیرسام جلوم ظاھر شد، سریع بھ گوشیم نگاه 

کردم، وااااي نھ سھ بار زنگ زده بود من متوجھ نشدم سریع از جا بلند شدم چادرمو سر کردم و وسایلمو برداشتم 
و بھ سمت در رفتم، زن ھمسایھ با دیدن من لبخندي زد و گفت: 

-خودشون اومدن 

با شرمندگي بھ امیرسام نگاه کردم و گفتم: 

-سالم 

امیرسام سري تكون داد و رو بھ خانم ھمسایھ گفت: 

-بازم معذرت مي خوام کھ مزاھم شدم با اجازتون 

زن ھمسایھ اروم از خونھ خارج شد درو روي ھم گذاشت و با صداي ارومي گفت: 

-پسرم یک درخواستي ات داشتم مي دونم اینجا جاش نیست اما ماشاللھ خواھرتون انقدر امروز توي چشم بودن 
کھ مي ترسم کسي زود تر از من اقدام کنھ سام گیج گفت: 

-متوجھ حرفاتون نمي شم زن لبخندي زد و گفت: -من یک پسر دارم 29 سالشھ مھندس برقھ، چند باري خواھر 
شمارو دیدم خیلي خوشم اومد خواستم اگھ اجازه بدید براي امر خیر خدمت برسیم امیرسام با تعجب گفت: 

-منظورتون درساست؟ 
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-بلھ دیگھ 

امیرسام سریع اخم کرد و گفت: 

-از شما بعیده 

-اوا مگھ حرف بدي زدم؟ 

امیرسام با چھره سرخ و رگ ھاي بیرون زده گفت: 

-خانم شما دارید زنھ منو از خودم خواستگاري مي کنید خانم ھمسایھ حول شد و با من من گفت: 

-من ... من... من فكر کردم خواھرتونھ 

-اشتباه کردین خانم 

-من واقعا معذرت مي خوام بعد رو بھ من کرد و گفت: 

-تو چرا چیزي نگفتي دخترم؟ حق بھ جانب گفتم: 

-خوب شما چیزي نپرسیدید 

امیرسام بازومو گرفت و ھمون طور کھ بھ سمت پایین مي کشید گفت: 

-تقصیر شما نیست خانم خدانگھدار 

توي پیچ پلھ کھ گم شدیم بازومو از دستش کشیدم و با حرص گفتم: 

-معلومھ چتھ تو؟ 

امیرسام با خشم نگاھم کرد و گفت: 

-حرف نزن برو خونھ تا تكلیفمو باھات روشن کنم

با دلخوري بھ سمت واحدمون رفتم، کلید انداختم و درو باز کردم و وارد شدم... 

سریع بھ سمت اتاقم حرکت کردم تا از دست دعواش در امان باشم کھ سریع خودشو بھم رسوند، بازومو کشید و 
گفت: 

-وایسا ببینم 

بھ سمتش برگشتم چادرمو از سرم در اوردم و بي حوصلھ نگاھش کردم، نگاھي بھ سر تا پام انداخت و گفت: 

-ھمین طوري میري اینور اونور کھ یارو بھ خودش اجازه داده ازت خواستگاري کنھ، این چھ طرز لباس 
پوشیدنھ؟ با تعجب بھ لباسام نگاه کردم و گفتم: 
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-مشكلش چیھ؟ فریاد زد: 

-مشكلش اینھ کھ توي چشمھ مي فھمي؟ با حرص گفتم: 

-داري زیاده روي مي کني، حاال مگھ چي شده؟ 

با عصبانیت بھ سمتم اومد کھ سریع دستمو جلوي صورتم گرفتم و با التماس گفتم: 

-سام ترو خدا نزن سھ روز دیگھ عروسي تاراست، ابروم میره 

وقتي دیدم صدایي نمیاد اروم دستمو پایین اوردم و بھ امیرسام کھ با بھت نگاھم مي کرد، نگاه کردم. امیرسام 
اخمي کرد و گیج گفت: 

-نمي خواستم بزنمت... 

با بغض گفتم: 

-خودم دیدم مي خواستي دستتو بیاري باال 

-وایسا ببینم تو از من مي ترسي؟ 

با چشم ھایي کھ غرق اشک بود بھ چشماش زل زدم و بھ نشونھ نھ سر تكون دادم. 

-پس چرا گریھ مي کني؟ 

با چونھ لرزون و چشماي اشكي گفتم: 

-خستھ شدم سام مي فھمي؟ خستھ شدم از این کھ ھمیشھ این استرس باھام باشھ کھ نكنھ یک چیزي پیش بیاد باز 
امیرسام عصباني بشھ سیاه و کبودم کنھ، خستھ شدم از بس بھ چشم ھمھ بیام بجز تو، سام ما مي خوایم یک عمر 

باھم زندگي کنیم تا کي قراره این جوري باشھ؟ من دلم خوش بختي مي خواد... دلم یھ خنده از تھ دل مي خواد مي 
فھمي... 

دیگھ گریھ نزاشت ادامھ بدم سرمو زیر انداختم و اروم اشک ریختم، امیرسام بازومو توي دستش گرفت و اروم 
گفت: 

-درسا؟ نگاه کن بھ من...چرا این جوري شدي امروز؟ درسا؟ 

اروم نگاھمو باال کشیدم و نگاھش کردم، با نگاھي کھ توش نگراني و پشیموني غوطھ ور بود بھ چشمام نگاه کرد 
و اروم دستشو باال اورد و اشكي کھ از چشمم بھ سمت پایین سر خورد پاک کرد و توي یک حرکت سرمو توي 

اغوشش گرفت و با صداي گرفتھ ایي گفت: 

-درسا درکم کن، داغ کردم وقتي خانومھ توي روي خودم از زنم خواستگاري کرد، تو نمي توني حس یک مردو 
توي اون لحظھ درک کني 
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سرمو توي اغوشش جا بھ جا کردم و با گریھ گفتم: 

-باید سر من خالي کني؟ باید منو بزني؟ 

دستشو بین موھام بھ حرکت در اورد و کمي خشن گفت: 

-یک بار گفتم نمي خواستم بزنمت 

شونھ اي باال انداختم و چیزي نگفتم، چند ثانیھ توي ھمون حالت بودیم تا این کھ امیرسام ازم جدا شد و ھمون 
طور کھ نگاھشو بین چشمام مي گردوند گفت: 

-دیگھ دوست ندارم بفھمم کھ ازم مي ترسي، خوب؟ 

اروم سر تكون دادم و نگاھمو ازش گرفتم، شستشو زیر چشمم کشید و رد اشكو پاک کرد و گفت: 

-حاال مثل یک دختر خوب برو اماده شو بریم بیرون با صدایي کھ بھ خاطر گریھ گرفتھ شده بود گفتم: 

-کجا بریم؟ لبخندي زد و گفت: 

-مگھ نگران لباست نبودي؟ اماده شو بیریم بازار لباستو بخر سرمو کج کردم و اروم بھ سمت اتاقم رفتم... 

  ***

بھ فرشتھ روبرم نگاه کردم ، واقعا این تارا بود؟ تارایي کھ سنگ صبورم بود؟ تاراي کھ برام دل مي سوزوند و 
نگرانم بود؟ تارایي کھ دوست بود خواھر شد؟ 

اره این فرشتھ اي کھ جلومھ ھمون دوست و خواھرمھ، چقدر زود گذشت، چقدر زود جدا شدیم، چقدر زود 
سرنوشت جدامون کرد دیگھ نتونستم طاقت بیارم یک قدمھ بینمونو طي کردمو محكم در اغوشش گرفتم و با 

بغض گفتم: 

-مثل ماه شدي خواھري 

تارا ازم جدا شد و با لبخند مھربوني گفت: 

-بھ خدا گریھ کني من مي دونم و تو با عشق نگاھش کردم و گفتم: 

-تارا باورم نمیشھ تارا خندید و گفت: 

-باورت بشھ خواھر من 

خواستم چیزي بگم کھ ارایشگر وارد اتاقي کھ ما توش بودیم شد و گفت: 

-اقا داماد اومدن لبخندي زدم و گفتم: 

-برو عزیزم 
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تارا برام بوسي فرستاد و از اتاق خارج شد، موبایلمو از روي میز برداشتم و شماره امیرسامو گرفتم: 

-الو سام کجایي؟ 

-سالمت کو خانم؟ با حرص گفتم: 

-حاال ھمیشھ تو سالم نمیكني یک بارم من یادم رفت امیرسام خندید و گفت: 

- من تا 21 دقیقھ دیگھ اونجام 

-زود بیا دیگھ باید اتلیھ ھم بریم فعال 

-باشھ فعال 

گوشیو کھ قطع کردم بھ این فكر افتادم کھ چقدر امیرسام توي این چند روز تغییر کرده... قبال اصال نمي خندید... 
نا خداگاه گرماي اغوشش اومد توي ذھنم لبخندي زدم و مشغول جمع کردن وسایلم شدم... 

وسایلمو کھ جمع کردم جلوي ایینھ رفتم و اخرین نگاھو بھ خودم انداختم، لباس گلبھي رنگي بھ تن داشتم کھ دکلتھ 
بود و تا اواسط رونم تنگ بود و گیپور دوزي و سنگ دوزي داشت و از اواسط رونم بھ بعد طبقھ طبقھ تورمي 
خود و از پشت کمي دنبالھ داشت،برام ارایشي متناسب با لباسم کرده بودن و موھامو شینیون زیبایي داده بودن، 

داشتم موھامو یكم مرتب مي کردم کھ امیرسام میس کال انداخت، سریع کت کوتاھمو از روي صندلي برداشتم و 
با عجلھ پوشیدم، خواستم سنجاق جلوي کتو بزنم تا جلوش بستھ بشھ اما بھ خاطر عجلھ زیادم سنجاق کھ شكل گل 

برگ بود روي زمین افتاد، خم شدم و از روي زمین برش داشتم... اه بدتر از این نمیشد با ناچاري بھ سنجاق 
شكستھ نگاه کردم، حاال چي کار کنم؟ عصبي بھ سمت وسایلم رفتم و کیفمو زیرو رو کردم اما چیزي کھ بدرد 

بخوره پیدا نكردم بھ ناچار شالمو کھ از جنس لباسم بود سر کردم و پایینشو جلوي سینم کشیدم ، وسایلمو برداشتم 
و بعد از تشكر از ارایشگر بیرون اومدم، از حیاط گذشتم و در ورودیو اروم باز کردم و بھ بیرون سرک کشیدم 

با دیدن ماشین امیرسام سریع بیرون رفتم و قبل از دیده شدن سوار شدم، ھمزمان با سوار شدن من امیرسام بھ 
سمتم برگشت و اومد چیزي بگھ کھ حرف توي دھنش ماسید... خیره براندازم کرد و گفت: 

-چقدر تغییر کردي لبخند شرمگیني زدم و گفتم: 

-حاال خوب شدم یا بد؟ اخم شیریني کرد و گفت: 

-بد 

با تعجب و دلخوري گفتم: 

-واقعا؟ 

بیشتر اخم کرد و گفت: 

-بلھ واقعا، بد واسھ من چون باید تمام مجلس حواسم بھت باشھ 
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لبخند زدم و ذوق زده از تعریف غیر مستقیمش با مھربوني نگاھش کردم و گفتم: 

-شماھم فوق العاده شدي اقا 

امیرسام ابروشو باال انداخت و چیزي نگفت ، ماشینو روشن کرد و بھ سمت اتلیھ بھ راه افتاد... 

  ***

از ماشین کھ پیاده شدیم بھ امیرسام نگاه کردم، واقعا توي اون کت و شلوار مشكي با پیراھن سفید کھ کامال فیت 
تنش بود مي درخشید. امیر سام نگاھم کرد و گفت: 

-بیا دیگھ، با اون وضع واینسا اونجا شلوغھ 

سري تكون دادم و ھمراھش وارد مجتمع شدم، باھم وارد اسانسور شدیم امیرسام نگاھي بھ دکمھ ھا انداخت و 
گفت: 

-طبقھ چندم بود؟ 

دکمھ شماره دو فشار دادم و گفتم: 

-دو 

امیر سام کمي با شک نگاھم کرد و گفت: 

-سھ بودا 

و بعد دکمھ طبقھ سھ زد، کمي فكر کردم و گفتم: 

-نھ سھ نبود مطمئنم 

امیرسام شونھ اي باال انداخت و تند تند ھمھ دکمھ ھارو فشار داد، با بھت دستشو کشیدم و گفتم: 

-چي کار مي کني دیونھ؟ 

بي خیال شونھ اي باال انداخت و گفت: 

-ھمھ طبقھ ھا مي ایستھ دیگھ توي ھر طبقھ بود پیاده مي شیم با چشم ھاي گرد شده نگاھش کردم کھ بینیمو کشید 
و گفت: 

-اون جوري نگاه نكن ساده ترین راه بود  با تعجب نگاھمو ازش گرفتم و زیر لب گفتم: 

-دیونست 

زن با کالفگي گفت: 

-شما چرا انقدر معذب عكس مي ندازید؟ براي عروسیتون اتلیھ کجا رفتید؟ 
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مظلوم گفتم:

-اتلیھ نرفتیم 

-مگھ میشھ االن دیگھ ھمھ میرن 

-خوب ما اصال عروسي نگرفتیم زن با تعجب گفت: 

-واقعا ھنوز ھستن دخترایي کھ قید عروسیو بزنن؟ االن ارزو اکثر دخترا اینھ کھ لباس عروس تن کنن اروم 
جوري کھ نشنوه گفتم: 

-منم ارزو داشتم... 

غمگین بھ امیرسام کھ کنارم ایستاده بود نگاه کردم، اخماشو توي ھم کشیده بودو بھ زمین نگاه مي کرد، زن 
دوباره گفت: 

-حتما بھ جاي عروسي رفتید مسافرت 

قبل از اینكھ من چیزي بگم امیرسام خشن گفت: 

-نھ خیر خانم، بھتره بریم سراغ عكس ما دیرمون شده زن پشت چشمي نازک کرد و رو بھ من اروم گفت: 

-چي مي کشي از دست این؟ و بعد با صداي بلند گفت: 

-خوب خواھشا درست ژستارو بگیرید کھ کارتون زود تموم بشھ، شما اقا دستتونو بزارید پشت کمر خانم، خانم 
شما ھم دستتو بزار روي سینھ اقا ، اھان خوبھ حاال سرتو یكم بگیر باال و چشماتو ببند، افرین اقا حاال شما با 

احساس بھ لب ھاي خان نگاه کن، بچھ ھا یكم با احساس تر، خوبھ خوبھ 

و بعد صداي چیک چیک عكس از زاویھ ھاي مختلف، واقعا معذب بودم و گرماي بدن امیرسام معذب ترم مي 
کردف عجب غلطي کردما ھمش تقصیر این تاراست منو بگو حرف کیو گوش کردم، حاال خداکنھ این عكاسھ 

بیشتر از این گیر نده 

-خوب تموم شد سریع بریم براي عكس بعدي ، اقا شما کتتو در بیار بشین روي زمین پاھاتو دراز کن یكي از 
دستاتو بھ عقب تكیھ بده کتتم بزار کنارت، خانم شماھم طوري کھ زاویھ قائم درست بشھ کنارشون بشین، خوب 
حاال خانم یک دستتو بھ زمین تكیھ بده و کمي خم شو بھ سمت عقب، صورتاتون مقابل ھم، خوبھ اقا شما چونھ 

خانومو توي دست بگیرید و انگشت شستتونو بزارید روي لبش ، خان شماھم بھ چشماشون نگاه کن اقا نگاھت بھ 
لب خانم باشھ... 

خوبھ حفظش کنید تا عكس بگیرم 

-مرسي مرسي تموم شد 

نفسمو بیرون فرستادم و اروم بلند شدم، امیرسام دستي بین موھاش کشید و گفت: 
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-خانم کولر روشنھ؟ 

زن با تعجب نگاھشو از دوربین گرفت و گفت: 

-اقا یک ماه دیگھ زمستونھ کولر کجا بود؟ امیرسام کالفھ گفت: 

-اگھ تمومھ بریم دیگھ 

-نمیمونید عكسارو انتخاب کنید؟ 

-نھ خانم یک روز دیگھ میایم 

-ھر طور راحتید 

بھ سمت چوب لباسي رفتم، کتمو تن کردم و شالمو سر و رو بھ امیرسام گفتم: 

-بریم؟ 

امیرسام سري تكون دادو بھ سمت در رفت، رو بھ خانمھ گفتم: 

-دستتون درد نكنھ توي ھمین ھفتھ میایم براي انتخاب عكسا زن سرشو جلو اورد و اروم گفت: 

-شوھرت خیلي بد اخالقھ چطوري تحمل مي کني؟ با اخم گفتم: 

-براي من بد اخالق نیست  

زن ایشي گفت ، خداحافظي گفتم و بیرون اومدم، پرو بھ توچھ شوھر من بداخالقھ... امیرسام بھ اخمام نگاھي 
کرد و گفت: 

-چي شده؟ 

با حرص گفتم:

-ھیچي این زنھ حرف زیاد میزد 

-ول کن بریم دیره 

بي حرف بھ دنبالش راه افتادم... 

قبل از این کھ پیاده بشیم بھ سمت امیرسام چرخیدم و گفتم: 

-سام؟ 

نگاھي بھ چشمام انداخت و منتظر نگاھم کرد. سرمو پایین انداختم و گفتم: 

-میشھ با بابام خوب رفتار کني زشتھ بھ خدا جلوي مردم اخمي کرد و گفت: 
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-فعال پیاده شو با خواھش گفتم: 

-سام... 

-پیاده شو 

با حرص پیاده شدم و درو محكم بستم، امیرسام بي حرف کنارم قرار گرفت و ھمراه ھم بھ سمت در باغ رفتیم 
قبل از این کھ برسیم دستمو جلو بردم و دور بازوي امیرسام حلقھ کردم، امروز تمام فامیل بودن و اصال دلم نمي 

خواست بفھمن زندگي ارومي ندارم. امیرسام زیر چشمي نگاھم کرد و چیزي نگفت، چند قدمي با در فاصلھ 
داشتیم کھ بابا و عمو و امید و پدر پارسارو جلوي در دیدم، بابا با دیدن ما جلو اومد با محبت پدرونھ براندازمون 

کرد و گفت: 

-سالم دخترم، سالم پسرم گونھ بابارو بوسیدم و گفتم: 

-سالم بابا جونم، خوبین؟  

-مرسي عزیزکم، چقدر دیر اومدین لبخندي زدم و گفتم: 

-دیگھ تا اودیم دیر شد،مامان داخلھ؟ 

-اره عزیزم برو داخل 

اروم با ارنجم بھ پھلوي امیرسام کوبیدم کھ اخمي کرد و گفت: 

-سالم 

بابا با خوشرویي گفت: 

-سالم پسرم، خوش اومدي اگھ مي خواي اینجا وایستا پیش ما اگرم نھ کھ برو داخل سریع گفتم: 

-نھ بابا جون باھام بیادتو بھتره 

-ھرطور راحتید 

-عمو معرفي نمي کنید؟ 

ھرسھ نگاھمون بھ سمت عمو و امید کھ کنارمون اومده بودن کشیده شد، بابا بدون اینكھ خودشو ببازه گفت: 

-داماد عزیزم اقا سام عمو دلخور گفت: 

-چي میگي داداش؟ یعني ما انقدر غریبھ بودیم؟ 

-این چھ حرفیھ خیلي یھویي شد  عمو رو کرد بھ من و گفت: 

-اصال مگھ تو تا دیروز دبي نبودي؟ امید پوزخندي زد و گفت: 
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-ھھ دبي... 

امیرسام عصبي وسط بحث پرید و سرد گفت: 

-اقایون با ازدواج ما مشكلي دارن؟ 

امید با خشم بھ چشم ھاي امیرسام خیره شد و گفت: 

-زیادیتھ اخھ... 

امیرسام خواست حرفي بزنھ کھ سریع دستشو کشیدم و گفتم: 

-سام عزیزم بھتره بریم داخل 

امیرسام از بین دندوناش غرید:

-جوابت باشھ براي بعد 

و بعد تنھ اي بھ امید زد و رد شد، بھ پدر پارسا کھ رسیدیم با ذوق گفتم: 

-سالم استاد 

پدر پارسا با چشماي گرد از تعجب گفت: 

-اینجا ھم بھ من میگي استاد؟ خندیدم و گفتم: 

-شما ھمیشھ استادم بودید و ھستید پدر پارسا خنده مردونھ ایي کرد و گفت: 

-جوجھ دانشجو باز کھ اخر از ھمھ اومدي با اعتراض گفتم: 

-استاد مگھ اینجا دانشگاھھ؟ تازه گذشت اون زمان کھ جوجھ دانشجو بودم سري با خنده تكون داد و گفت: 

-برو دختر جون االن خواھرت میاد چشمكي زدم و گفتم: 

-با اجازه استاد جونم 

سریع داخل رفتم، امیرسام یک گوشھ منتظرم ایستاده بود کنارش قرار گرفتم و گفتم: 

-خوب چرا باھاش بحث مي کني کھ اینجوري بھم بریزي؟ امیرسام برزخي نگاھم کرد و گفت: 

-طرفداري الكي نكن 

نگاھمو بین چشماش گردوندم و اروم گفتم: 

-از اون طرفداري نمي کنم من نگران خودتم، دوست ندارم عصبي بشي بعد دست دراز کردم و گره اخمشو باز 
کردم و گفتم: 

https://www.noghtevirgoul.ir/
https://www.noghtevirgoul.ir/
https://www.noghtevirgoul.ir/


107

رمان لمس خوشبختی | نفس

برای دانلود آثار بیشتر بھ نقطھ ویرگول 
مراجعھ کنید.

-حاال بھتر شد

نگاھم کھ دوباره بھ چشماش افتاد دلم ھري ریخت گیج گفتم: 

-چرا این طوري نگاھم مي کني؟ 

امیرسام اما بي حرف بھ چشمام زل زده بود، بازوشو تكون دادم و گفتم: 

-سام؟ 

بھ خودش اومد و دستي بین موھاش کشید و گفت: 

-بلھ؟ 

با استرس عجیبي کھ بھ دلم افتاده بود تھ باغو نشون دادم و گفتم: 

-بریم االن عروس دوماد میان 

سري تكون داد و این بار خودش بازوشو جلو اورد و بعد از حلقھ شدن دستام دور بازوش بھ سمت انتھاي باغ بھ 
راه افتادیم... 

-درسا پاشو دیگھ بھ خدا تارا ناراحت میشھ 

-عزیزم وقتي میدوني فایده نداره چرا انقدر اصرار مي کني؟ 

-خانم گل نگاه کن تارا ھمش حواسش بھ شماست یھ امشبو بي خیال شو یک شب کھ ھزار شب نمیشھ 

-عجب گیري ھستیا شھاب من وسط این ھمھ مرد نمي رقصم شھاب شونھ ایي باال انداخت و گفت: 

-باشھ خودت خواستي 

و بعد سریع دستمو کشید و بھ سمت پیست رقص برد، با حضورم توي پیست شقایق ، مژده ، رویا ، مھرداد ، 
ارمان و پدرام دورمو گرفتن، شھاب بھ سمت جایگاه عروس داماد رفت دست تارا و پارسارو گرفت و بھ جمع ما 
پیوستن، تارا با شوق مقابلم قرار گرفت و بھم چشمک زد نگاھي بھ بچھ ھا کھ دورمونو گرفتھ بودن انداختم و بھ 

ناچار مشغول رقصیدن با تارا شدم، اوالي رقصمون بودیم کھ احساس کردم شالم از سرم کشیده شد، سریع بھ 
شقایق کھ شالم توي دستش بود نگاه کردم کھ اخمي کرد و اشاره کرد ادامھ بدم دلو بھ دریا زدم و اروم بھ رقصم 

ادامھ دادم... 

امشب تموم عاشقا با ما میخونن یكصدا میگن تویي عاشق ترین عروس دنیا دلمو بردارو ببر کوچھ بھ کوچھ شھر 
بھ شھر بگو کھ نذر چمشمات اي عروس دلبر یک جفت چشم سیاھو یھ حلقھ طالیي یھ فرش یاس و الماس و دلي 

کھ شد فدائي اره من مست مستم با این عھدي کھ بستم ایشون ایینھ ي چشمات واي نپرس از من کي ھستم اي 
عروس مھتاب اي مستي مي نا امشب با صد تا بوسھ دوماد و دریاب حاال کھ با تو ھستم دنیا رو میپرستم نگي کھ 

یكوقت نگفتم عاشقت ھستم تا کي تا زنده ھستم امشب شب ماه سحر نداریم راستي و مستي این عروس دو دستھ 
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داره با این ھمھ ستاره کي دیگھ خبر نداره ماه شب 24 امشب پیش تو کم میاره این سرنوشت زیبا ببین چھ کرده 
باما ھمگي بگین ماشااللھ مبارکھ ایشاللھ اي عروس مھتاب ي مستي مي نا امشب با 211 تا بوسھ دوماد رو 

دریاب حاال کھ با تو ھست م دنیا رو میپرستم 

نگي کھ یكوقت نگفتم عاشقت ھستمتا کي تا زنده ھستم 

)عروس مھتاب/فرامرز اصف( 

اھنگ کھ تموم شد ھمھ دست زدن، جلو رفتم و تارارو اروم در اغوش گرفتم و خواستم سر جام برگردم کھ شھاب 
دستمو گرفت و گفت: 

-یک دورم بامن برقص بعد برو بشین بھ اعتراض گفتم: 

-شھاب 

شھاب لبخندي زد و مشغول رقصیدن شد، بھش چشم غره اي رفتم و ھمراھیش کردم. اھنگ کھ تموم شد شھاب 
برام بوس فرستاد و با اھنگ بعدي با مھرداد ھمراه شد ، اھستھ کنار رفتم و یک گوشھ ایستادم کھ داغي دستیو 

روي مچ دستم حس کردم با ترس بھ کنارم نگاه انداختم کھ... 

امیرسام دستمو کشید و بھ گوشھ اي برد مقابلم قرار گرفت و با اخم گفت: 

-دو دقیقھ رفتم موبایلمو جواب بدم زد بھ سرت؟ با استرس گفتم: 

-ھمش تقصیر شھاب بود خشن نگاھم کرد و گفت: 

-شھاب براي تو تصمیم میگیره؟ شوھرتھ مگھ؟ رفتي رقصیدي بھ درک، شالتو در اوردي اونم ھیچي... بھ لباست 
نگاه کردي تمام سینت پیداست 

سریع بھ لباسم نگاه کردم، وااااي نھ اصال حواسم نبود کھ سنجاق کتم شكستھ با ناراحتي گفتم: 

-اصال متوجھ نشدم باز شده 

-اھان متوجھ نگاھاي مھردادم نشدي نھ؟ گیج گفتم: 

-نھ 

دست دراز کرد دو طرف کتمو گرفت و بھم نزدیک کرد و سینمو پوشوند و با اخم گفت: 

-اینا نتیجھ راه اومدنامھ اگھ بھت رو نمیدادم این طوري سو استفاده نمي کردي با حرص گفتم: 

-اصال از قصد باز گذاشتم االن کتمم در میارم ببینم کي مي تونھ چیزي بھم بگھ با خشم بھم نزدیک تر شد با 
چشماي سرخ از عصبانیت بھ چشمام خیره شد و گفت: 

-میتوني امتحان کني ببیني چھ بالیي سرت میارم برو بابایي گفتمو نگاه ازش گرفتم، کنار گوشم گفت: 
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-برو خداروشكر کن خونھ نیستیم وگرنھ ادمت مي کردم 

بي توجھ کنارش زدم و خواستم بھ سمت مامانم برم کھ بازومو کشید و گفت: 

-کجا؟ مي شیني پیش خودم 

نفسمو با صدا بیرون فرستادمو با حرص بھ سمت میزمون رفتم و روي صندلي نشستم، کنارم نشست دست دراز 
کرد و شالمو از روي میز برداشت و بھ سمتم گرفت و گفت: 

-اینو سرت کن وگرنھ یھ دعوا تو عروسي خواھرت راه میوفتھ 

بعد رو بھ پسري کھ پشت میز بغلي نشستھ بود و بھ من نگاه مي کرد گفت: 

-ادم ندیدي؟ 

پسر کھ معلوم بود مستھ با لبخند شلي گفت: 

-خوشكل ندیدم 

امیرسام بھ سمتش خیز برداشت کھ سریع بازوشو گرفتم و گفتم: 

-ولش کن سام دنبال دردسري؟ 

امیرسام بازوشو از دستم بیرون کشید و گفت: 

-ھمین االن برمیگردیم خونھ با تعجب گفتم: 

-چي؟ اصال فكرشم نكن 

-ھمین کھ گفتم 

با ناراحتي گفتم: 

-سام اذیت نكن ابروم میره 

-ابروت بھ خاطر دعوا بره بھتره؟ با بغض گفتم: 

-ازت بدم میاد لعنتي و بعد بلند شدم، سریع گفت: 

-کجا؟ 

با بغض نگاھش کردم و گفتم: 

-میرم خداحافظي کنم 

-واقعا مامان؟ کي رفتنیم؟ 
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-دعوت نامھ داییت دیروز اومد، فكر کنم یک ھفتھ ایي ھم طول بكشھ تا کارات انجام بشھ 

-واي مامان باورم نمیشھ میدوني چندماھھ منتظرم؟ 

-حاال شوھرت اجازه میده بري؟ 

-اره بابا یک ماه بیشتر کھ نیست 

-بھ ھر حال بھش بگو نزاري دقیقھ نود اونم بگھ نھ ھم چیز بھم بریزه ھا 

-نھ مامان جونم خیالت راحت 

-پاستو بقیھ مدارکو با اژانس بفرست برامون کھ بابات بره دنبال کارا 

-باشھ عزیزم کاري نداري فعال؟ 

-نھ گلم فعال 

-فعال 

یوووووووھووووووو باالخره جور شد واااي خداجون اصال باورم نمیشھ، باالخره دایي تونست دعوت نامھ 
بفرستھ، یكھو خوش حالیم فروکش کرد... اگھ امیرسام نزاره برم چي؟ باید باھاش منطقي حرف بزنم، من باید برم 
اون دوره خیلي برام مھمھ حتما باید برم و بگذرونمش... اخھ مگھ اون منطق حالیش میشھ؟ حاال فعال چیزي بھش 

نمیگم تا بعد شاید اصال بھش نگفتم و یھویي رفتم... اره این بھتره... 

با خوشحالي چمدانمو از توي کمد در اوردم و یكسري از وسایلمو داخلش گذاشتم بعد چمدانو زیر تخت گذاشتم تا 
ریز ریز وسایلمو جمع کنم. باید بھ مھردادم خبر میدادم کھ ببینم ھنوزم مي خواد باھام بیاد یا نھ... با ھمین تفكر 

موبایلمو برداشتم و شماره مھردادو گرفتم و ھمون طور کھ منتظر جواب دادن اون بودم بھ سمت اشپزخونھ 
رفتم... 

-جانم درسا 

-سالم مھرداد 

-سالم عزیزم خوبي؟ 

-مرسي تو خوبي؟ 

-منم خوبم، طوري شده؟ 

-مھرداد حدس بزن چي شده 

 - حوصلھ ندارم فكر کنم خودت بگو  

 - امروز مامانم زنگ زد  
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-خوب 

-داییم دعوت نامھ فرستاده مھرداد با صداي بلندي کفت: 

-چي؟ باالخره جور شد؟ تبریک  

-حاال ھمسفر ھستي یا نھ؟ 

-نمیدونم غیر منتظره بود، فكر نكنم بتونم بیام  با ناراحتي گفتم: 

-باشھ اشكال نداره، کاري نداري؟ 

-ناراحت شدي؟ 

-نھ بابا... 

-باشھ... پس فعال 

-فعال

امروز مامان زنگ زد و گفت نصف کارام جور شده و از اینجا بھ بعد بھ رضایت امیرسام احتیاجھ، ظاھرا چاره 
ایي ندارم جز اینكھ بھ امیرسام بگم، بھ ساعت نگاه کردم چقدر امروز دیر کرده بود، توي ھمین افكار بودم کھ 

صداي در اومد با عجلھ بھ سمت در رفتم و مثل بچھ ھا گفتم: 

-سالم 

با تعجب نگاھم کرد و با چشماي گرد از تعجب گفت: 

-الیک سالم 

از کنارم گذشت و بھ سمت اتاقش رفت منم مثل اردک پشت سرش راه افتادم، با تعجب بھ پشت سرش نگاه کرد و 
چند قدم برداشت ، منم بھ دنبالش جلوي در اتاق ایستاد و با تعجب گفت: 

-مي خواي بیاي تو؟ 

-اشكالي داره؟ سر کج کرد و گفت: 

-نھ خوب 

وارد اتاق شدم روي تخت نشستم نیم نگاھي بھم انداخت و گفت: 

-مي خوام لباس عوض کنما 

-اشكالي نداره 

شونھ باال انداخت و مشغول باز کردن دکمھ ھاي لباسش شد، نگاھش مي کردم کھ یكھو از حرکت ایستاد، صندلي 
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میز توالتو روبروم گذاشت و روش نشست، پاش راستشو روي پاي چپش گذاشت دست بھ سینھ شد و گفت: 

-بگو با تعجب گفتم: 

-چي بگم؟ 

-ھمون چیزي کھ مي خواي بگیو االن مثال داري زمینھ سازیشو مي کني مثل خنگا نگاھش کردم و گفتم: 

-خیلي تابلو بود؟ 

خندشو کنترل کرد و کشیده گفت: 

-خیلي 

دستامو بھم گره زدم و بي مقدمھ گفتم: 

-مي خوام برم امریكا 

-چھ خبره امریكا؟ 

-یک دوره پزشكیھ مي خوام برم بگذرونمش 

-مي توني امشب کھ خوابیدي خوابشو ببیني 

-بزار برم دیگھ مگھ بده مي خوام پیشرفت کنم؟ 

-دختر جون داري راجب رفتن بھ یک قاره دیگھ حرف مي زني، شمال نیست کھ دو قدم اونور تر باشھ 

-ھمھ کاراشو کردم، داییم دعوت نامھ فرستاده، بابا رفتھ دنبال کارام االن رضایت شما الزمھ 

-اھان پس ھمھ کاراشو کردي حاال کھ بھ من احتیاجھ تازه بھم مي گي 

-اجازه بده دیگھ 

-فكرشم نكن 

-خواھش 

-ح چند روزست؟ 

-یک ماھست 

-چي؟ فكرشم از سرت بیرون کن، خیلي زیاده، بعدشم تو مملكت غریب بین یھ مشت ادمھ... نھ اصال با التماس 
نگاھش کردم و گفتم: 

-داییم ھست مراقبمھ 
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-حاال شاید روش فكر کردم، االن برو بیرون خستم 

-سام اذیت نكن دیگھ 

-درسا داري عصبانیم مي کنیا گفتم روش فكر مي کنم حاال ھم تا پشیمون نشدم برو بیرون ناچار از جا بلند شدم و 
توي لحظھ اخر گفتم: 

-سام؟

-بلھ؟ 

-میشھ جوابت مثبت باشھ؟ با حرص گفت: 

-برو بیرون 

پوفي کشیدمو خارج شدم... 

نگاھي بھ بردي کھ شماره پروازا روش نوشتھ شده بود انداختم و کالفھ گفتم: 

-چرا انقدر تاخیر داره؟ امیر سام نگاه کرد و گفت: 

-اونو ولش کن گوش کن براي بار اخر مي گم 

بھ سمتش چرخیدم و بي حوصلھ نگاھش کردم، دیگھ این حرفاشو حفظ شده بودم: 

-شب دیر وقت جایي نمیري، تنھایي راه نمیوفتي اینور اون ور ھرجا خواستي بري با داییت میري، لباس باز نمي 
پوشي، حتما روسري و شال سر مي کني، ھر نوشیدني کھ بھت دادن نمي خوري، بھ کسي اعتماد نمي کني، ھر 

وقت زنگ زدم... 

وسط حرفش پریدمو گفتم: 

-مي دونم جواب میدم کھ نگران نشي چپ چپ نگاھم کرد و گفت: 

-حاال ببینم این ھمھ تاکید کردم بھ کدومش گوش میدي بي توجھ بھ امیرسام با خوش حالي گفتم: 

-اعالم کردن، پاشو بریم 

امیرسام سري از روي تاسف تكون دادو از جا بلند شد، ھمراه ھم بھ سمت سالن پرواز رفتیم، بھ چشماش نگاه 
کردم و گفتم: 

-خوب دیگھ من برم 

با دقت تمام اجزاي صورتمو از نظر گذروند و گفت: 

-مراقب خودت باش رسیدي خبر بده 
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-توھم ھمین طور، غذا درست کردم گذاشتم توي فریزر گرم کن و بخور. خداحافظ سري تكون داد و گفت: 

-خداحافظ 

روي پاشنھ پا چرخیدم و خواستم اولین قدمو بردارم کھ صدایي گفت: 

-درسا؟ 

بھ عقب برگشتم و منتظر بھ امیرسام نگاه کردم کھ فاصلھ بینمونو از بین برد و دستشو پشت کمرم گذاشت و در 
اغوشم کشید، بعد از چند ثانیھ با بھت ازش جدا شدم و سوالي نگاھش کردم کھ خم شد و پیشونیمو بوسید و گفت: 

-برو دیرت میشھ شوک زده نگاھش کردم و بي حرف ازش دور شدم... 

-چرا توي فكري؟ 

نگاھي بھ دایي انداختم و گفتم: 

-ھیچي 

ابرویي باال انداخت و گفت: 

-دلت براي ایران تنگ شده؟ با بغض گفتم: 

-دلم براي یھ ایراني تنگ شده 

دایي بھ منظره روبرو کھ غرق در تاریكي بود خیره شد و گفت: 

-عاشق شدي؟ سریع گفتم: 

-نھ 

نیم نگاھي بھم انداخت و گفت: 

-مطمئني؟ 

سردرگم گفتم: 

-نھ 

-یعني چي؟ 

-نمیدونم دایي، کالفم، دلم خونمونو مي خواد، فكر کنم بھ سام عادت کردم 

-شایدم عاشقش شدي 

-امكان نداره... 
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دایي مچ گیرانھ نگاھم کرد کھ ادامھ دادم: 

-چند روزه بد جور تمام این چند ماه میاد جلو چشمم، دعواھامون، خنده ھاي خیلي کممون، بد تر از ھمھ روز 
اخر توي فرودگاه، دایي نگاھش روزاي اخر خیلي خاص شده بود یادش کھ میوفتم گرمم مي شھ ، احساس مي کنم 

قلبم مي سوزه 

-معني اینا چي مي تونھ باشھ؟ 

-نمیدونم 

-اینا نشونھ ھاي عشقھ 

-نھ نیست 

-چرا انكارش مي کني؟ چرا از ذھنت پسش مي زني؟ اشک مزاحمي کھ از چشمم پایین ریخت پاک کردم و گفتم: 

-چون نمي خوام درگیر عشق یک طرفھ بشم، نمي خوام یک عمر بسوزم، مي فھمید دایي؟ 

-شاید اونم عاشق باشھ 

-د نیست، مشكل ھمین جاست 

-تا از چیزي مطمئن نشدي حرفشو نزن 

پوزخندي زدم و چیزي نگفتم توي سكوت بھ شھر کھ زیر پام بود خیره شدم... چند دقیقھ اي توي سكوت مطلق 
گذشت کھ صداي موبایلم سوکوتو شكست، نگاھي بھ صفحھ گوشیم انداختم و گفتم: 

-خودشھ 

دایي لبخند کم رنگي زد و گفت: 

-جواب بده 

دکمھ اتصالو زدم، گوشیو کنار گوشم گذاشتم و گفتم: 

-بلھ؟ 

-سالم چشمامو بستم و گفتم: 

-سالم 

چند دقیقھ توي سكوت گذشت کھ امیرسام سكوتو شكست و گفت: 

-خوبي؟ اھي کشیدمو گفتم: 

-خوبم، اما تو صدات خیلي خستھ بھ نظر میاد 
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-اره یكم بھم ریختم 

-چرا؟ 

-بي خیال، راحتي اونجا؟ کالسات برگزار میشھ؟ 

-اره ھمھ چیز خوبھ، کالساھم دو ھفتھ دیگھ مونده 

-بلیط برگشت برات بگیرم؟ 

-چھ عجلھ ایھ حاال 

-باید بیاي سر خونھ زندگیت دیگھ، مزاحم داییتم شدي 

-دایي کھ از خداشھ من بمونم 

-براي دو ھفتھ دیگھ بلیط مي گیرم 

-پس چرا دیگھ از من پرسیدي؟ 

-مي ري بیرون لباس گرم مي پوشي؟ اونجا ھوا سرده االن 

-ناشیانھ پیچوندي، بلھ پالتو مي پوشم 

-خوبھ، کاري نداري؟ 

دلم نمي خواست قطع کنھ بھ ھمین خاطر اروم گفتم: 

-سام؟ 

با تاخیر جواب داد: 

-جانم؟ چشمامو روي ھم فشردم و لبخندي زدم و گفتم: 

-ھیچي 

-درسا؟ مثل خودش گفتم: 

-جانم؟ 

-کاش مي شد ادما فكر ھمو بخونن، خداحافظ 

و بعد صداي بوق اشغال، منظورش چي بود... کاش مي شد ادما فكر ھمو بخونن... واقعا کاش مي شد... 

-خانم مدارکتون ناقصھ 24 ساعت وقت دارید مدارکو تكمیل کنید 

-بلھ من تماس مي گیرم تا از ایران برام فكس کنن 
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مرد سري تكون داد و چیزي نگفت، از اتاق خارج شدم و ھمون طور کھ از سالن درمانگاه مي گذشتم گوشیمو از 
توي کیفم در اوردم و شماره امیر سامو گرفتم... دیگھ مي خواستم قطع کنم کھ صداي خواب الودي گفت: 

-بلھ؟ با تعجب گفتم: 

-ببخشید مثل اینكھ اشتباه گرفتم 

و بعد قطع کردم، نگاھي بھ شماره انداختم... درست بود... حتما خط رو خط شده، دوباره شماررو گرفتم... این 
بار بعد از چند بوق ارتباط وصل شد: 

-بفرمایید با شک گفتم: 

-ببخشید خانم، من با تلفن اقاي امیرسام ربیعي تماس گرفتم اما مثل این کھ... 

وسط حرفم پرید و طلب کارانھ گفت: 

-درست زنگ زدي کارت؟ با حرص گفتم: 

-شما؟ 

-نصف شبي زنگ زدي بپرسي من کیم؟ اصال بینم خانم کي باشن؟ نگاھي بھ ساعت انداختم، حق با اون بود االن 
ایران ساعت 2 شب بود: 

-من ھمسر سام ھستم خنده مستانھ ایي کرد و گفت: 

-اھان پس تازه وارده تویي، عزیزم سامي االن نمي تونھ باھات صحبت کنھ گیج گفتم: 

-شما کي ھستید خانم؟ سام پیش شماست؟ 

-قبال باھم حرف زده بودیم کوچولو یادت نیست؟ گفتم حالتو مي گیرم... 

شمرده گفتم: 

-ببین خانم با این حرفا نمي توني منو عصبي کني، ھر وقت تجدید خاطراتتون با سام تموم شد بھش بگو با من 
تماس بگیره 

و بعد سریع قطع کردم، دختره عوضي... یعني واقعا سام... نھ امكان نداره... فشارم شدیدا افتاده بود و سر گیجھ 
بدي گرفتھ بودم، خودمو بھ صندلي ھاي گوشھ سالن رسوندمو روي صندلي ولو شدم... اره یادمھ ھمون دختره کھ 

زنگ زده بود خونھ سام... ھمون دختره کھ اون شب اومده بود... واي خدا دارم دیونھ مي شم... نھ این واقعیت 
نداره... اروم باش درسا بھ درک بزار ھر غلطي دلش مي خواد بكنھ تو کھ تعلقي بھش نداري ... د نمیشھ 

لعنتي...  

چند دقیقھ ھمون جا نشستم تا ارامش بدست بیارم بعد بھ اتاق رئیس درمانگاه رفتم و اطالع دادم کھ مدارکو نمي 
تونم بیارم و اون یک ھفتھ کاراموزیمو ایران مي گذرونم بعد ھم یک راست بھ دفتر ھواپیمایي رفتم و براي 4 
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روز بعد بلیط گرفتم... این بھترین راه بود زندگیم روي ھوا بود و باید بر مي گشتم... 

کلیدو توي قفل چرخوندم و دروباز کردم و وارد خونھ شدم، چمدانمو کنار جا کفشي گذاشتم و اروم وارد ھال 
شدم، ساعت 2 شب بود و تاریكي تمام خونرو پوشونده بود، بي سرو صدا بھ سمت اتاقم رفتم و اھستھ دستگیره 
درو پایین کشیدم و درو باز کردم ، چشمام بھ تاریكي عادت کرده بود و ھمھ جارو بھ راحتي میدیدم، وارد اتاق 

شدم و نگاھي بھ اطراف انداختم کھ... از دیدن صحنھ روبروم تا مرز سكتھ رفتم و برگشتم، سریع بیرون اومدم و 
درو بستم، بھ در بستھ تكیھ دادم و با خودم گفتم... نھ امكان نداره... نفسم بھ شماره افتاده بود و عرق سردي 

صورتمو پوشونده بود سریع بھ سمت اتاق امیرسام رفتم و وارد اتاق شدم و بي توجھ بھ عكسایي کھ براي 
عروسي تارا گرفتھ بودیم و حاال روي دیوار نصب شده بود بھ سمت تخت رفتم و دستمو روي شونھ امیرسام 

گذاشتم و تند تند تكون دادم... بعد از چند دقیقھ امیرسام با چشماي بستھ و صداي خواب الود گفت: 

-چیھ ساناز؟ با حرص گفتم: 

-بھتره از خواب بیدار شي و خوب چشماتو باز کني ببیني من کیم 

چند ثانیھ بي حرکت موند و بعد یھو از جا پرید اباژر کنار تختو روشن کرد و با بھت گفت: 

-درسا تویي؟ 

اخمامو تو ھم کشیدم و گفتم: 

-مي بیني کھ 

دستي بین موھاش کشید و گفت: 

-االن اومدي؟ چرا خبر نداده بودي؟ دیگھ نتونستم اروم بگیرم با عصبانیت گفتم: 

-این دختره کیھ توي اتاق من خوابیده؟ 

-گفتم چرا خبر ندادي میاي؟ این موقع شب تنھا اومدي؟ 

از شدت عصبانیت تمام تنم گر گرفتھ بود، سریع شالمو از روي سرم کشیدم و دکمھ ھاي مانتومو بي توجھ بھ این 
کھ زیرش لباس تنم نیست باز کردم با چشمایي کھ خشم ازشون مي بارید بھ چشماش زل زدم و گفتم: 

-چون یک روز مثل ھمیشھ بھ شوھرم زنگ زدم اما کسي کھ جواب داد مثل ھمیشھ شوھرم نبود، یک خانم مثال 
محترم جواب داد و گفت شوھرم سرش بدجور گرمھ نمي تونھ جواب منو بده، حاال اون خانم توي اتاق من 

خوابیده امیرسام سرتاپامو نگاه کرد و گفت: 

-چتھ تو؟ بشین برات توضیح بدم دستمو بھ کمرم زدم و گفتم: -چھ توضیحي؟ خودم شنیدنیارو شنیدم، دیدني ھارم 
دیدم...

و بعد شروع کردم طول و عرض اتاقو طي کردن و ادامھ دادم: 
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-دارم از این مي سوزم کھ یكیو اوردي تو این خونھ و با من مقایسش کردي کھ از قیافش معلومھ چھ کارست 
امیرسام از جاش بلند شد و روبروم قرار گرفت و گفت: 

-داري کم کم عصبانیم مي کني بي توجھ پوزخندي زدم و گفتم: 

-گفتم غیر عادیھ بي دردسر راضي شدي برم اونور نگو زمینرو اماده کردي واسھ ورود خانم خانوما با صداي 
نسبتا بلند امرسام کھ گفت: 

-بس کن دیگھ 

از حرکت ایستادم، دست بھ کمر و طلب کارانھ نگاھش کردم و گفتم: 

-داد نزن سر من، این دفعھ مقصر تویي پس حق نداري داد بزني امیر سامم مثل من بھ چشمام زل زد و شمرده 
گفت: 

-پس دو دقیقھ دھنتو ببند تا منم حرف بزنم پوزخند زدمو گفتم: 

-منتظرم 

امیرسام بھم نزدیک شد و گفت: 

-من قبول دارم ساناز توي گذشتھ من بود انكارشم نمي کنم، اما فقط توي گذشتم وسط حرفش پریدم و گفتم: 

-کامال مشخصھ با حرص گفت: 

-وسط حرفم نپر و ادامھ داد: 

-ازشم خبر نداشتم تا این کھ پدرام زنگ زد و گفت این مدت کھ ساناز نبوده ھمھ چیزو فروختھ بوده و رفتھ بوده 
ھلند حاال یک مدت برگشتھ و رفتھ خونھ پدرام اخھ دختر خالھ پدرامھ، پدرامم از من خواھش کرد بزارم چند 

روزي ساناز اینجا باشھ تا یک فكري براش کنھ اخھ نامزد پدرام حسابي ناراحت شده بود کھ ساناز رفتھ خونھ 
پدرام، این مدتم کھ اینجا بود من صبح زود میرفتم اخر شب بر مي گشتم. ھمین با تمسخر گفتم: 

-ھمین؟ واقعا چھ مسئلھ بي اھمیتي، بعد میشھ بفرمایید چرا گوشي شما دست اون بود؟ 

-چون کھ من گوشیمو خونھ جا گذاشتھ بودم 

-من 2 شب زنگ زدم اون موقع تو کجا بودي؟ با تعجب گفت: 

-درسا چرا این طوري مي کني؟ اون شب ساناز یھ قصدایي داشت منم زدم از خونھ بیرون با بغض گفتم: 

-تو نمي فھمي من چي کشیدم توي این چند روز، ھمش فكرم توي خونھ بود، ھمش نگران بودم... نگران بودم 
یكي از راه برسھ و جامو بگیره... نمي فھمي... 

گریھ دیگھ اجازه نداد ادامھ بدم... امیرسام دست دراز کرد و در اغوشم کشید و گفت: 
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-دیونھ شدي تو؟ خودتو با این دختره مقایسھ مي کني؟ درسا تو پاکي انقدر پاک کھ من... 

اھي کشید و ادامھ نداد، سرمو بیشتر توي سینش فرو بردم و با گریھ گفتم: 

-بھش بگو بره 

دستشو بین موھام بھ حرکت در اورد و گفت: 

-مي گم بره خیالت راحت دوباره گفتم: 

-من دیگھ اون اتاقو دوست ندارم، چرا اجازه دادي بره تو اتاق من؟ اروم گفت: 

-چون دوست نداشتم بیاد توي این اتاق، اتاقي شاید یھ روزي... 

و دوباره حرفشو نصفھ گذاشت و اه کشید، سرمو از روي صینش بلند کردم و مثل بچھ اي کھ عروسک محبوبشو 
ازش گرفتھ باشن گفتم: 

-حاال من کجا بخوابم؟ 

امیرسام لبخند نادري زد و موھامو بھم ریخت و بھ تخت اشاره کرد و گفت: 

-اونجا 

با شک یک نگاه بھ امیرسامو یک نگاه بھ تخت انداختم و گفتم: 

-میرم چمدونمو بیارم لباس عوض کنم 

  ***

اروم گفتم: 

-امیرسام بیداري؟ 

امیرسام بھ طرفم چرخید و گفت: 

-اوھوم 

بھ سقف خیره شدم و گفتم: 

-فردا این دختره اینجا باشھ من میرما امیرسام اخمي کرد و گفت: 

-یک بار گفتم میره دیگھ، بھش فكر نكن  

سري تكون دادم و چشمامو بستم، امیرسام طوري کھ من نشنوم گفت: 

-حاال بفھم وقتي مي چسبي بھ اون مھردادو شھاب من چي میكشم ولي من شنیدم و خودمو بھ نشنیدم زدم... 
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از سرو صدایي کھ میومد از خواب پریدم، نگاھي بھ اطراف انداختم و وقتي دیدم توي اتاق امیرسامم تازه اتفاقات 
اخیر یادم اومد از جام بلند شدمو خواب الود از اتاق خارج شدم، نگاھي بھ اتاق روبرو انداختم در باز بود... 

-چي؟ تو داري منو از خونت بیرون مي کني؟ و صداي امیر سام کھ مي گفت: 

-خانومم برگشتھ و معذبھ تو اینجایي تا االنم بھ خاطر رفاقتم با پدرام مو ندي از اینجا بھ بعد دیگھ بي خیال 
رفاقتمم شدم، راحتي زنم از ھمھ چیز برام مھم تره، افتاد؟ 

تو دلم قربون صدقھ جذبش رفتم و با قدم ھاي اھستھ ایي بھ سمت اتاق رفتم، رسیدنم بھ اتاق ھمزمان شد با خروج 
ساناز، ساناز بادیدنم ایستاد با خشم نگاھم کرد و گفت: 

-توي ذھنم مي موني 

بي توجھ خمیازه ایي کشیدم و گفتم: 

-الزمھ راه خروجو نشونت بدم؟ پوزخندي زد و گفت: 

-نھ عزیزم من اینجا زیاد رفتم و اومدم خودم خوب بلدم لبخند ملیحي زدمو گفتم: 

-پس خداحافظ 

پاشو روي زمین کوبید و ھمون طور کھ چمدانشو دنبال خودش مي کشید بھ سمت در خروجي رفت، قبل از این 
کھ خارج بشھ گفتم: 

-راستي اگھ دفعھ بعدم تونستي اینجا رفت و امد کني با کفش نیا من بدم میاد کسي با کفش بیاد تو خونم بدون ھیچ 
توقفي از خونھ خارج شد، با ھیجان بھ سمت امیرسام برگشتم ، باال پریدم و گفتم: 

-واي سام عالي بود عاشقتم 

و بعد سریع دستمو جلوي دھنم گرفتمو با چشماي گرد شده از تعجب بھش نگاه کردم، امیرسامم با تعجب نگاھم 
کرد و ھم زمان باھم زدیم زیر خنده، بعد از چند دقیقھ خندیدن امیرسام با صدایي کھ تھ مایھ خنده داشت گفت: 

-من باید برم خیلي دیرم شده، کاري نداري؟ با لبخند سر تكون دادم و گفتم: 

-برو بھ سالمت 

  ***

ساعت از نیمھ شب گذشتھ بود اماھنوز خبري از امیرسام نشده بود، چند باري با موبایلش تماس گرفتم اما خاموش 
بود، تمام حساي بد دنیا توي دلم ریختھ بود و داشتم از استرس مي مردم، براي اینكھ سرم گرم بشھ بھ اشپزخونھ 

رفتم و غذاي دست نخوردرو کھ با امید بھ اینده و امید بھ نزدیكي روزاي خوب درست کرده بودم توي ظرف 
ریختم و داخل یخچال گذاشتم و دوباره بھ حال برگشتم و روي مبل نشستم و بھ ساعت خیره شدم، نیم ساعتي 

گذشتھ بود کھ... 
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با شنیدن صداي در نگاھم بھ سمت در کشیده شد، خودمو براي اعتراض اماده کرده بودم کھ با دیدن امیرسام جیغ 
بلندي کشیدمو بھ سمتش دویدم، نگاھي بھ صورت غرق خونش انداختم و با بھت گفتم: 

-سام 

امیرسام گوشھ دیوار سر خورد و پخش زمین شد، سریع روي زمین زانو زدم و با گریھ گفتم: 

-سام چي شده؟ کي این بالرو سرت اورده؟ طاقت بیار سام طاقت بیار تا زنگ بزنم بھ اورژانس خواستم از جا 
بلند شم کھ امیرسام دستشو از روي پھلوش برداشت و دستمو گرفت و بھ سختي گفت: 

-بشین کارت دارم 

نگاھي بھ خوني کھ از پھلوش مي رفت انداختم و با ھق ھق گفتم: 

-سام خون داره ازت میره سرفھ اي کرد و گفت: 

-گوش کن بھ حرفام 

با چشماي اشكي بھ چشماش نگاه کردم کھ با صداي ارومي بھ سختي گفت: 

-من... من ھیچ وقت... ھیچ وقت نمي خواستم اذیتت کنم... ھمیشھ ارزوم این بود کھ خوش بختت کنم... درسا من 
از تو و بابات کینھ نداشتم... دلم گیر افتاده بود کھ یھو گفتم رضایت نمیدم... 

سرفھ اجازه نداد ادامھ بده، دستشو فشار دادمو گفتم: 

-ادامھ نده 

دوباره سرفھ ایي کرد و گفت: 

-وقتي دیدم از جونو دل واسھ بابات خودتو بھ اب و اتیش مي کشي، وقتي محكم بودتنو دیدم دیونھ شدم... نتونستم 
ازت بگذرم... شرط گذاشتم... قبول کردي... مال من شدي... عذابت دادم... صبوري کردي... دیونھ بودم... 

دیونھ تر شدم... اما نتونستن ببینن... با من خوش بخت نبودي... بعد من خوش باش با گریھ و التماس گفتم: 

-نھ سام تو حق نداري بري، حاال کھ عاشقم کردي حق نداري بري... سام نخواب... ترو خدا چشماتو باز کن 
سام... 

تروخدا 

دستاش ھر لحظھ سردتر مي شد باید یک کاري مي کردم، تمرکز کردمو سریع از جا بلند شدمو با اورژانس 
تماس گرفتم و دوباره پیش امیر سام برگشتم، دستشو توي دستم گرفتم و نبضشو گرفتم، نبضش خیلي کند میزد و 
این نگرانو نگران ترم مي کرد، ھمون طور کھ دست امیرسامو توي دستم گرفتھ بودم مشغول ذکر گفتن شدم تا 

اورژانس از راه برسھ... 

-خانم چرا بھوش نمیاد دارم مي میرم از استرس زن نگاه سردي بھم انداخت و گفت: 
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-بھتره صبور باشید و بیشتر از این بیمارستانو نزارید روي سرتون، اثرات داروي بیھوشي کھ بره بیدار مي شھ 
با حرص و ناراحتي گفتم: 

-خانم ھمسر خودتون بودم ھمینو مي گفتید؟، تو شرایط من نبودید کھ بفھمید 

-روزي ھزارتا مثل تو میان اینجا اگھ قرار باشھ ھمشون اینجوري کولي بازي در بیارن ونظم بیمارستانو بریزن 
بھ ھم کھ دیگھ واویال 

خواستم جوابشو بدم کھ شھاب بازومو کشید و گفت: 

-ول کن تنت مي خاره؟ با دلخوري گفتم: 

-مگھ نمي بیني چطوري حرف مي زنھ اصال شرایط ادمو درک نمي کنن 

-خیلي خوب تو اروم باش بعدا مي ریم بھ سرپرستش مي گیم، خوبھ؟ 

-اوھوم 

-من میرم بیرون یھ ھوایي عوض کنم حالم خوب نیست 

سري تكون دادم و گوشھ تخت نشستم، با عشق بھ صورت پر زخمش نگاه کردمو دست جلو بردمو مشغول 
نوازش موھاش شدم، یعني کي این بالرو سرش اورده؟ باید حتما شكایت کنیم، من از اون ادم نمي گذرم... 

توي ھمین افكار بودم کھ دستي روي دستم نشست سریع نگاھمو بھ دستم دوختم و بعد بھ چشماي خمار از درد 
امیر سام، با ذوق گفتم: 

-واي سام بھوش اومدي، خداي شكرت 

لبخند بي جوني زد و گفت: 

-بیدارم؟ با بغض گفتم: 

-اره عزیزم بیداري 

-درسا؟ 

-جانم؟ 

چشماشو از شدت درد روي ھم فشار دادو گفت: 

-گفتم دوست دارم؟ فشاري بھ دستش دادم و گفتم: 

-نھ 

-یس دوست دارم چشمامو با ارامش روي ھم فشردمو گفتم: 
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-منم دوست دارم لبخندي زد و چشماشو بست با تردید گفتم: 

-سام کار کي بود؟ سریع چشماشو باز کرد و گفت: 

-مھم نیست 

-مرگ من بگو واسم مھمھ اخمي کرد و گفت: 

-بار اخرت باشھ ھمچین قسمي مي خوري 

-خوب حاال بگو 

-امید 

با تعجب گفتم:

-چي؟ 

اروم گفت: 

-ھیس لمس خوش بختي ھمینھ این کھ دستاتو گرفتم لمس خوشبختي ھمینھ اینكھ دستاتو گرفتم اینكھ دلشوره ندارم 
واسھ فردا ي موبھم لمس خوشبختي ھمینھ اینكھ خیره اي بھ چشمام اینكھ اروم منو دیگھ از خدا ھیچي نمي خوام 
من بھ یک نگاه تو دلم خوشھ من بھ خنده ھاي تو دلم خوشھ من بھ اینكھ گاھي اھستھ بگي ھمھ جي براي تو دلم 
خوشھ من بھ یک نگاه تو دلم خوشھ من بھ خنده ھاي تو دلم خوشھ من بھ اینكھ گاھي اھستھ بگي ھمھ جي براي 

تو دلم خوشھ پیش ارامش چشمات زندگي یھ جور دیگھ اس من مو قشنگي ھاي حس یک عشق مقدس تو کھ 
ھستي بي قرارم مرگ لحظھ ھا نمي شم شادم از باور اینكھ من دیگھ تنھا نمي شم با ھر ساعت عمرم یھ جھان 
خاطره مي شھ ھر چي دیوار دارم ناگھان پنجره مي شھ تو یھ رویاي عجیبي یھ ستاره یھ نشوني واسھ من منھ 

مرده مثل معجزه مي موني 

من بھ یک نگاه تو دلم خوشھ من بھ خنده ھاي تو دلم خوشھ من بھ اینكھ گاھي اھستھ بگي ھمھ چي براي تو دلم 
خوشھ من بھ یک نگاه تو دلم خوشھ من بھ خنده ھاي تو دلم خوشھ من بھ اینكھ گاھي اھستھ بگي ھمھ چي براي 

تو دلم خوشھ )اھنگ لمس خوشبختي/ مھران اتش( 

 7/2/2393

19:21 پایان
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•برای دانلود رمان ھای بیشتر بھ لینک ھای زیر مراجعھ کنید:

https://www.forum.noghtevirgoul.ir/index.php

دانلود رمان سوگلی سال ھای پیری در چنل تلگرامی نقطھ ویرگول:

https://t.me/rmanNoghtevirgoul/259

نقطھ ویرگول در فضای مجازی:
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