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ایس کاربر نودهشت. فاطمه  |من باش  یهست

؟يجواب بد يخوا ینم. تلفنت خودش و کشت نیا یهست ـ

.امیاالن م ـ

 نیعکس آرم دنیبا د. روش بود برداشتم مونیخانوادگ يکه عکسا يزیم يرو از رو میگوش. از کردم و به سمت پله ها هجوم بردماتاقم رو ب در

.فورا جواب دادم میگوش يرو

!ياز ما کرد يادیچه عجب  نیسالم آقا آرم ـ

 ؟یخوب. میتو هست ادی شهیما هم ـ

شم؟یکانادا پ يایپنج شنبه ب نیمگه قرار نبود ا نمیبب. حوصله ام سر رفته. نه ـ

؟ییاصال تو االن کجا نمیبب ومدم؟ین یدون یتو از کجا م ـ

.هستم میتموم هست کینزد کینزد ـ

؟یتو االن کانادا هست یعنی! نــــــــــه ـ

؟يبله خوشحال شد ـ

....یآره ول ـ

.يباحال و بهم شام بد يجا هی میببر دیبا ستمیبلد ن ادیجاها رو ز نیا. دنبالت امیزود حاضر شو دارم م ؟یچ یول ـ

.امیتونم ب ینم نینه آرم ـ

؟يایب یتون یچرا نم-

.گرده یفردا صبح بر م یباهام داره ول یکانادا گفت که کار واجب شمیپ ادیخواد ب یبابا بهم زنگ زد گفت که م شبیچون که د ـ

:ناراحت و پکر گفت يصدا با

.رم هتل شب یباشه پس من م ـ

 ؟يناراحت که نشد نیرمآ ـ

.برو خوش باش خدافظ. نه ـ

.زمیخداحافظ عز. منم فردا صبح اول وقت اون جا هستم یشگیبرو هتل هم نیآرم ـ

.رو قطع کردم رفتم آماده بشم که برم استقبال بابا فرودگاه یگوش

.توپ درست کن زیچ هیشام . رم استقبال بابا یلوال من دارم م ـ

:رو بلد بود بهم گفت یکه باهام بود قشنگ فارس ید سالچن نیکه تو ا لوال

دوست داره براش درست کنم؟  یبابات چ ـ

.درست کن یدوست داشت یهر چ. خوره یم یاون همه چ ـ
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.باشه خدافظ ـ

.خدافظ ـ

و من بعد به خاطر  میرت کردمن چهارده سالم بود به خاطر کار بابام به لندن مهاج یمن و خانواده ام وقت. و سوار شدم نیسمت ماش رفتم

از دوستام لوال را بهم  یکیجور کارا رو بلد نبودم  نیخونه و از ا يکارا ،يچون من آشپز. امیدانشگام که در کانادا بود مجبور شدم به کانادا ب

.میشد یمیزود با هم صم یلیمن و لوال خ. کرد یمعرف

 یم لیبه داخل محوطه که مسافرا چمدوناشون رو تحو شهیاز ش. فرودگاه رفتم يورودپارك کردم و به سمت در , ر نیماش. دمیفرودگاه رس به

شش  کینزد شم،یدور زد و اومد پ, ر شهیو ش دیاونم من و د. دستم و بردم باال و خودم و بهش نشون دادم. اوناهاش بابا.... اا. گرفتن نگاه کردم

.بودمش دهیشد که ند یم یماه

....ییسالم بابا ـ

.ذره کدر بود هینبود بابا  شهیبغلش مثل هم دمیرپ و

.یخسته هست یخونه که حساب میبر ییبابا ـ

.میبر ـ

از اتاقا لباساش را عوض کرد و دست و صورتش و  یکیخونه بابا رفت به سمت  میدیرس یوقت. میراه افتاد نیرو گرفتم و به سمت ماش دستش

:شست و اومد سمتم و گفت

شام  يلوال برا.... یبهتر هست تو هم استراحت کن. میکن یموضوع صحبت م يکه شدم با هم درباره  داریب. ستراحت کنمکم ا هیرم  یمن م ـ

.کن دارمیب

.چشم ـ

.فکر به خواب رفتم یو با کل دمیاتاقم و دراز کش يمنم رفتم تو. خواب رفت يبعد به سمت اتاق خواب برا و

***

.یبعد صحبت کن یخوام خوب گوش کن یازت م. مهم هست یلیموضوع خ نیا یهست ـ

خواست بگه؟  یم یچ یعنی

.باشه بابا ـ

چند وقت  نیهم یبود، ول يشرکت معتبر. میشرکت قرار داد بست هیبا » .بابام بود يدوستا نیاز بهتر یکی« مانیمن و پ شیحدود چند وقت پ ـ

....به ما گفت که لریم... بشه و کینقشه بود که به ما نزد هیهمه اش  میدیفهم شیپ

 ه؟یک لریبابا م ـ

 يگروه افراد نیداد تو ا حیکه بهم توض يخوان درست کنن اون طور یم یگروه هی نایگفت ا لریم. میکه باهاش قرار داد بست یهمون کس لریم ـ

حد گفته مثل  نیمن فقط در هم به یهست. کنن یرو کپ هیکه به من نگفت توش چ ییگروه کارت ها یاصل سییر يبرا دیشن با یکه انتخاب م
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.دیکن یکارت ها رو کپ دیسال با هیکارت که تو  تاکه شش  نیا

گروه هستم؟  نیا ياز اعضا یکیکنم؟ نکنه منم  یکپ دیمگه من با م؟یکن یکپ ـ

.یاعضا هست نیاز ا یکیآره تو هم  ـ

 ؟یقبول بکن یتون یتو م یعنیبابا  ؟یچ ادیسرم ب ییاگه بال ؟يچطور.... تونم یمن نه، نم.... بابا من. نــــــه ـ

.میقبول کن دیبا یهست ـ

.تونه زور کنه بابا یمن و نم یکس م؟یقبول کن دیچرا با ـ

.کرده دیچون تهد میقدر داد نزن مجبور نیا ـ

:بلند گفتم بایتقر يصدا با

 ؟یبه چ دیتهد د؟یتهد ـ

 ادیسرت ن ییبال يخوا یاگه م! نباشه یحرف گهیپس د. میقبول کن میما هم مجبور. ادی یاز دستشون بر م يهر کار. کنن ینابود م. کشن یم ـ

.يایبه عقد سامان در ب دیبا

....کار و نیمن ا.... نه.... شناسمش؟ نه یبه اسم سامان که نم ياونم به عقد پسر! حاال هم عقد دیاول تهد. فهمم یبابا من نم ؟یچ ـ

:حرم و ادامه بدم گفت نذاشت

.يریگ یبعد از انجام کار تو طالق م. یقبول کن يمجبور. راه ننداز دادیانقدر داد و ب یهست ـ

تو شناسنامه ام اسم طالق باشه بابا؟  رمیطالق بگ ؟یگ یم یچ یفهم یبابا؟ م رمیگ یطــــــــالق م ـ

و بعد از طالق .... کنه و یدوست داشته باشه بهت اعتماد م دوست نداره؟ اون اگه واقعا نیمگه آرم. يریگ یسال طالق م هیتو بعد از . گوش کن ـ

به نفع تو هم هست  نیتازه ا. دیکن یخواهر برادر با هم رفتار م هیافته شما مثل  یتو و سامان نم نیب یاتفاق چیتازه ه. دیازدواج کن دیتون یشما م

.کنه سامان هم قابل اعتماد هست ینم تتیاذ یکس

هست اصال؟  یسامان ک ـ

ازدواج  نیاونم مجبور هست به ا. هم هست» .هم بود میدوستام که هم دانشگاه نیاز بهتر یکی« تایت یستیتازه تو تنها ن. هست مانیپسر پ ـ

.تن بده يسور

.اومد یم رونیداشت دود از کله ام ب گهید

دونه؟  یاالن م نایت ـ

.گه یباباش بهش م ـ

». با پدرم همکار بود نایت يبابا «

تو  تیمامور کایآمر ير یفردا م لریتو هم با م. کاستیآمر ستیجا ن نیسامان ا. گوش کن. دیعقد کن دیتو و سامان فردا با یهست.... ـ

.کاستیآمر

.بگم نیموضوع رو به آرم نیا دیمن با ـ
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.فقط موضوع کارت ها رو نگو. بذار ونیدر م نیفردا بعد از عقد با آرم. باشه ـ

 گهید. کار و نکرد نیا یول فته،یاتفاق ب نیتونه نذاره ا یدونستم اگه بخواد م یم. بگذره رشیو التماس کردم که از خخواهش  یکل هیگر با

.کنه ینم یاقدام چیبه نفع خودشم باشه که ه دیکار شا نیمطمئن شدم که ا

 يکه عروس دوماد تا پا مایمثل قد! شناسمش؟ هه یازش ندارم و نم یشناخت چیدر اومدم که ه يمن االن به عقد پسر یعنی. شه یباورم نم يوا

 یچه شکل نمیننداختم بب وترینگاه هم به صفحه کامپ هی یحت. دمیسر سفره عقد هم اون و ند یمن حت یبودن، ول دهیرو ند گهیسفره عقد هم د

 یاون روز وقت. اومده یاز خانواده اون ک دمینفهم یحت. دنیفهم یم دیچون نبا ومد،ین چکسیاز من و مادرم و پدرم ه ریروز به غ ونا. هست

بهش  کایآمر دمیرس. چند روز نه من بهش زنگ زدم نه اون نیتو ا. کرد بعدش هم گذاشت و رفت دادیداد و ب یگفتم کل نیموضوع رو به آرم

 يبا لهجه . به خودم اومدم مایهواپ مهماندار يبا صدا. يدارم و نه پدر يگرفتم که فکر کنم نه مادر میکه عقد کردم تصم يروزاز . زنم یزنگ م

:گفت یسیانگل

.دیو کمربندهاتون رو چک کن دینیخودتون بنش يلطفا سر جا. در حال فرود آمدن هست مایهواپ ونیخانم ها و آقا ـ

:گفت لریم رونیب میاز فرودگاه اومد یوقت

.گم قرار دارن یکه امروز با تماسم بهتون م ییگروه جا يهمه . سامان شیبره پ یراننده برات گرفتم تو رو م هیو  نیماش هیخوب  ـ

و گذاشت صندوق عقب و سوار  فمیک. پام ترمز کرد يجلو یمشک نیماش هیاز رفتنش  قهیبعد از ده دق. رفت یمشک نیماش هیبه سمت  بعد

 دمیآشنا بودم و فهم یکم میبه عرفان سر زد میومدچون چند بار با مادرم ا یشناختم، ول ینم ادیرو ز کایآمر يها ابانیخ. شدم و راه افتاد نیماش

.ره یباال شهر م يها ابانیبه خ رهکه دا

.نیبش ادهیلطفا پ. میدیرس ـ

.ممنونم ـ

. گذاشته بودن دیسف يها لهیدور تا دور خونه رو م. و با صفا بود کیش یلیچمدونم و برداشتم و راه افتادم سمت خونه، خونه خ. و باز کردم در

. کوتاه محاصره کرده بودن يدور تا دور خونه رو هم چمن ها. سبز هم داشت یرونیش هی يسبز فسفر يبود با در و پنجره  دینه هم سفخود خو

به . دمیترس یگنده ها م کلیه نیاز ا شهیمن هم. بودن دهیورز کلیه نیگنده ها که به قول آرم کلیه نیمرد از ا هی. در به خودم اومدم يصدابا 

سامان باشه  نیسامان باشه اگه ا نینکنه ا يوا. دمیترس یداشت ازش نم يا دهیورز کلیکه ه نیبود که با ا يتنها پسر نیگم آرم یجرات م

:دمیسامان هست فورا پرس نیفکر که ا نیکنم با ا یم یخودکش

شما؟  دیببخش ـ

.سمت نیاز ا دییبفرما ـ

سمت؟ نیاز ا دییبفرما يقامن هر موقع خواستم صدات کنم بگم آ یعنی!! جــان؟ ـ

.و یبابا خونه زندگ ولیا. دهنم وا موند میوارد خونه شد. هیمنظورش چ دمیدستش و به سمت خونه دراز کرد تازه فهم یوقت

.دینیبش دییبفرما ـ

متاسفانه خونه . ه ها بودمجور خون نیعاشق ا! کیاسپرت و ش لیوسا يهمه . ادامه دادم میکه اشاره کرد نشستم و به چشم چرون یمبل يرو رفتم
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.نمیسرم و قشنگ کج کردم که خوب بتونم تابلو رو بب. سه تا تابلو اون ور هال بود. بود یمجلس لشیوسا يما همه  ي

.آتا آشغاالت و جمع کن و گمشو برو تو اتاقت نیتموم شد پاشو ا تیاگه چشم چرون ـ

. سمیچه ناز هست عس يبرادر يجا. جان يا.... هیک نمیکنه؟ سرم و برگردوندم بب یصحبت م يطور نیداره ا يبا کدوم بنده خدا یچه کس وا

.هست یعصبان یلیمعلومه که خ یول

 ن؟یبا من بود ـ

:اش و گفت نهیو گذاشت رو س دستش

.نینه با شما نبودم راحت باش ـ

.نیآهان، فکر کردم با من هست ـ

:بود گفتکه دستشم به سمت طبقه باال گرفته  يبلند يصدا با

.کنه یم یزبون نیریواسه من داره ش.... برو باال بابا ایگمشو ب ـ

:بلند تر از اون گفتم يبا صدا منم

....که سرِ من یهست یاصال تو ک. سر من داد نزنا ـ

:زن نذاشت حرفم و ادامه بدم گفت. ساکت شدم رونیکه از آشپزخونه اومد ب یزن يصدا با

.دیتا اتاقتون رو نشون بدم تا استراحت کن دییخانم شما هم بفرما! رو سرت یاشتجا رو گذ نیچه خبر هست ا ـ

اونم . میمن با اون زن به سمت پله ها رفت. سامان نکبتم از همون اول خودش و نشون داد نیا. داشت یملوس افهیق. حدودا چهل ساله بود یزن هی

:قم و بهم نشون داد و گفتخانمِ اتا. بود بشیبود و دستش تو ج ستادهیوا نییهمون پا

پسرش  يکه کمکش کنم برا نیمنم به خاطر ا. گردنم حق داره یلیمادرش خ. کنم یخونه رو م يو کارا يآقا سامان آشپز يبرا. من هما هستم ـ

 یلیمسال خ یعضاالنم به خاطر ب. مهربون هست یلیخ یذره زود رنج هست، ول هیمثل پسر خودم دوسش دارم با اخالقش آشنام . کنم یکار م

.برو استراحت کن رمیوقتت و نگ. هست ناعصابش داغو

.دستتون درد نکنه هما جون ـ

.... یه. نمیمورد عالقه ام و بب لمیتا ف نییهر شب برم پا دیکه من با ونیزیاز تلو ریالبته به غ لیاتاق بزرگ با تمام وسا هیبه سمت اتاقم رفتم  و

.خواب من و با خودش بردزود  یلیو خ دمیتختم دراز کش يرو

.هما اومد تو. در زود از جام بلند شدم تا در و باز کنم آخه قفلش کرده بودم يبا صدا. چقدر خوبه خواب. ساعت چهار بود يوا

.لریم شیپ نیبر دیگه حاضر شو با یخانم، سامان جان م ـ

.زمیعز یکن صدام یهست یتون یم. هست یهما جون اسم من هست. شم یباشه االن حاضر م ـ

.یبهت بگه باز مثل ظهر ناراحت بش يزیچ هیترسم  یم. ذره اخالقش تند هست هیجون فقط زود حاضر شو  یباشه هست ـ

.شم یباشه االن حاضر م ـ

. کردم یالچمدونم و خ يتو لیآروم شروع کردم وسا یلیخ. کنم تیاذ یکم هیخواستم سامان رو  یم. لبخند بهم زد و رفت هیاتاق و باز کرد  در
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البته به قول درسا، خواهر  دمیبدون پاشنه هم پوش یکفشِ مشک هی. دمیهم پوش یساپورت مشک هی دمیباسنم و پوش يتا رو یتاپ طوس هی

رژ  هیبا  یکم رنگ طوس ي هیسا هیتوالت  زیبعد رفتم سمت م. یگن عروسک یکفشا که تختن و بدون پاشنه هستن م نیبه ا خودمبزرگتر از 

.تر در مواقع لزوم شیبردارم ب فیاومد که ک یم شیکم پ یلیبردارم خ فیوقت عادت نداشتم که ک چیه یررنگ صورتپ عیما

نگاه به ساعت انداختم  هیکه در و باز کنم  نیاونم زدم و بعد به سمت در رفتم قبل از ا. فقط عطرم مونده بود. به خودم کردم نهینگاه تو آ هی

!هــــه. ربع به پنج بود هیساعت 

!واال. هیعصبان شهیکه هم نیهــه خوب ا ه؟یانگار عصبان یول. ولیا. زده یپیچه ت نیاوه ا اوه

:نه بلند گفت بایالبته تقر با،یتقر يبا صدا هیبعد از چند ثان. و باز کردم و نشستم نیماش در

؟يتو ساعت دار ـ

چطور؟ ـ

:از قبل آروم تر گفت یکم يصدا با

بهت بفهمونم؟ دیبا ایرو  زایچ نیا یفهم یم. میج اون جا باشساعت پن دیما با ـ

.شه ینم رتینگران نباش د. امیدوست داشتم االن ب ـ

؟يدیفهم. منگل صحبت کنم يدارم نه وقت که بخوام با تو یمن نه اعصاب درست و حساب نیبب. یگ یم يچرت و پرت دار یلیخ ـ

.صحبت کنم.... يبا تو نمیکه بش اوردمیاز سر راه نو بدون من وقتم و  نیتو هم ا. دمینه نفهم ـ

.یهم زورت نکرده که با من حرف بزن یخانم نفهم کس. یاون مشکل خودت هست که نفهم ـ

!برو بابا ـ

.ستمیمن بابات ن يخورد یچ يهـه توهم زد ـ

.جوابش و ندادم گهیمنم د. حرفم نموند و راه افتاد يادامه  منتظر

 

***

 

 امیتونم ب یوقتا که من نم یگاه. نیشناس یکه همه م لرمیم. گروه هستم نیا یاصل سییمن پرسل ر. دیگروه دوازده نفره هست هیشما  دینیبب ـ

.گم یرو م فتونیکنم و وظا یم یمن شماها رو به هم معرف. ادی یمن م يبه جا لریم

سبز در کل خوشگل  يبا چشما. داشت بایز یکلیقد بلند و ه هی. ودچشم ب يتو کلشیرفت که اول از همه قد و ه يدختر هیپرسل به سمت  بعد

:پرسل گفت. بود

.شارل دختر من هست نیخوب ا ـ

پرسل . شناختش یانگار م. شد يجور هیسامان . کرد یپرسل شارل رو معرف یدونم چرا وقت ینم. به کمرش داد و با ناز لبخند زد يقر هی شارل

:ادامه داد

تا  نیمو به مو به شارل بگ نید یچند وقت انجام م نیکه تو ا ییکارا دیشما با. مونه یو م ادی یشماها م يبه هفته به خونه شارل در کل هفته  ـ
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.اون به من گزارش بده

نسبت به پرسل  یحس خوب چیدونم چرا ه ینم یآب يو چشم ها دیبا پوست سف يفرفر يمرد مو طال هیپدرش . پدرش نبود هیاصال شب شارل

.تمنداش

:و گفت. بود ییقایفکر کنم آفر. رفت اهیس یگنده با پوست تینها یب یکلیمرد ه هیبه سمت  پرسل

.هم جرج نیا ـ

:زد رفت و گفت یتو ذوق م شیفرفر يپوست که اون قد کوتاه و موها اهیس یداد و گفت و بعد سمت زن یانجام م دیکه تو گروه با یفیوظا و

.همسر جرج سمرا ـ

:داشت رفت و گفت زیر یکوتاه و چشمان بایکه قد تقر يت پسربعد به سم و

.و همسرش بهنوش هستند نیحس ریهم ام نیا ـ

:طور اومد طرفم و گفت نیشد و هم رهیمکث کرد و بعد به صورت من خ یکم

.که راست باشه دوارمیهست؟ امراست  يرو خوب بلد يوتریکامپ يکارا دمیشن. يد یرو انجام م يوتریکامپ يتو تمام کارا. هست یهست نمیا ـ

:بعد هم سمت سامان رفت و گفت. بود يجور هیسمت من  نگاهاش

.يمن اطالع بد ایو همه رو به دخترم  ینظر داشته باش ریبچه ها رو ز يکارِ همه  دیتو با ـ

:دوست خوبم رفت و گفت نایبعد هم سمت ت. بابا ولیا

.و همسرش حسام نایت نمیا ـ

.مهربون بود یلیخ نایبرعکس ت یها هست، ول یعصب نیبود معلوم بود از ا شیشونیکه رو پ یتا خطاز اون دو حسام

.و همسرش آنا کلیما نمیسمت دو نفر آخر رفت و گفت ا پرسل

:سرش و طرف سامان کرد و گفت بعد

.داره سامان یهم مشورت کن هوشِ خوب کلیکارا با ما یدر بعض ـ

.هم فقط سر تکون داد سامان

:پرسل

. بشه یکپ دیکارت ها با نیدونه از ا هیهر دو ماه . دیکن یمهم هست رو کپ یلیما خ يکه برا ییکارت ها نیسال وقت دار هیخب شما در مدت  ـ

از  یدر مدت کوتاه یگوش نیبر یرو سمت کارت م یگوش نیا یشما وقت. مید یم یمثل گوش يا لهیما به شما وس دیکن یکپ دیبا يحاال چطور

. شه یباز م یشه و رمز اصل یمتصل م یها به کارت اصل یکپ يو در آخر همه  رهیگ یم یرت کپکا

ااهستم جانیآخ جون من عاشقِ ه. یجانیچقدر ه.... ا.

:پرسل

شما . دیریبگ یخانوادهاشون از کارت ها کپ ایشدن به خودشون  کیبا نزد دیتون یدارن شما م ییدارندگان کارت خانواده ها نیهر کدوم از ا ـ

شما . کردن و نقشه با خودتون یکپ. دم یمن به شما نام و مشخصات دارندگان کارت ها رو م. شه یم يکارت ها نگه دار نیکجا از ا نیبفهم دیبا
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رو ادامه  ونتیزندگ يعاد یلیخ دیبا خبر بشه، شما با یموضوع کس نیاز ا دینبا. نیریگ یمدرك دکتراتون رو م نیکار رو انجام داد نیا یقتو

.خوب من صحبتام تموم شد. دیکن یم کاریچ نیمتوجه بشه شما دار یکه کس نیبدون ا. نیبد

بود که بهمون داد  ریدونه هفت ت هی ياول نفر يدر جعبه . با دستور پرسل در جعبه ها رو باز کرد. با سه جعبه در دست وارد اسکله شد يمرد هی

:در آورد و گفت یگوش هیشب يزیچ هی تیونولی يدوم پرسل از ال يو در جعبه 

.که بهتون گفتم یهمون دستگاه کپ نیا ـ

:اون و دست سامان داد و گفت بعد

.دست تو باشه بهتر هست ـ

:داد و گفت یکیبه هر کدوممون . مدل بود هیچند تا دستبند در آورد که هر کدوم  هیهم  یسوم يجعبه  يال از

خب من . شک نکنه یمدل تا کس هیهم  یهر کس يبرا. دیشما کجا هست میفهم یدستبندها م نیما با استفاده از ادستتون باشه  شهیهم دیبا نایا ـ

.گه یاون بهم م دیبه دخترم بگ یکارم تموم شد اگه سوال گهید

تن برن به من و سامان و خواس یهمه م یکارت داد و وقت يدارنده  نیاول يدرباره  یحاتیهم توض لریم. رفت نشیبه سمت ماش یبدون خدافظ و

.میگفت که صبر کن نایحسام و ت

:لریم

 یم. نیو مثل زن و شوهر با هم رفتار کن نیاتاق بخواب هیشب تو  یعنی. نیزن و شوهر باش هیمثل  دیشماست با يکه شارل خونه  ییهفته ها ـ

.دیبر دیتون یکارتون ندارم م گهیخوب د. گه یدرش مبکنه به پ یشک نیچون شارل کوچکتر. دیقبول کن دیبا یدونم براتون سخت هست، ول

موضوع فکر  نیانگار اونم به هم. بخوابم ششیپ دیشبا با يبودم که چطور نیبه حرکت افتاد به فکر ا نیماش. خودش رفت نیسمت ماش یک هر

.کرد یم

ه؟یرو؟ مگه الک یهمه چ میتموم کن ؟یگ یم یچ يدار یفهم یم ن؟یآرم یچ یعنی ـ

.من شِیپ ادیب رهیطالق بگ يروز هیبمونم که  یزن دیتونم به ام یمن نم. که هست ینیهم ـ

.افته یما نم نیب یاتفاق چیه ؟یگ یم یچ يدار یفهم یم ه؟یزن چ نیزن؟ آرم ـ

و گرفتم؟مطلقه ر هیبدم؟ بگم رفتم  یافته هان؟ تازه جواب خانواده ام و چ یشما نم نیب یاتفاق چیبفهمم که ه دیمن از کجا با ـ

....یلیخ.... ينامرد یلیخ نیمطلقه؟ آرم ـ

.هفته نامزد کرم هی نیمن تو ا.... من یهست نیبب. باشه قبول. آره نامردم ـ

انقدر راحت تونست من و فراموش کنه؟ یعنی ؟یچ یعنی ؟یچ نامزد

 یبره؟ ک یروز صدات و نشنوم شب خوابم نم هیاگه گفت  یبود م یرفت؟ ک ادتیرو  زیهمه چ یراحت نیبه هم. يتو نامرد کرد....تو نیآرم ـ

....گفت یبود که م یبود؟ ک

:حرفم و ادامه بدم گفت نذاشت

.موضوع با خبر بشه نیاز ا میخوام شم ینم. رونیحاال هم برو ب. االن نه یول ياون روزا برام مهم بود دیشا! یبس کن هست ـ
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....یعوض یبترک... انشاا. ازت متنفرم نیآرم م؟یشم ـ

.خدافظ. بگو رونیبرو ب یبگ يدوست دار یباشه هر چ ـ

.رونیاز خونه اش زدم ب هیندونستم و با گر زیموندن رو جا گهید

 یهم بودن؟ نم يا گهید يمن کسا ریبه غ یعنی. رمیم یخدا دارم م يا. طورن همه پستن نیمردا هم يهمه . پست بود یلیخ. نامرد بود یلیخ

رو  میزندگ يتونم بعد چهار سال که تمام لحظه لحظه ها ینه نم. ولش کن بره، فراموشش کن ؟یکن یم يطور نیا خودت ادختر چرا ب.... دونم

.یفراموشش کن دیتو با یول.... یول.... حاال فراموشش کنم؟ نه.... حاال مباهاش بود

هو حواست کجاست؟ ـ

زود به سمت مرد  هیکه موضوع چ دمیتازه فهم. بلندم کنارم بود یشاس نیماش هی. دونستم کجاست یبودم که نم یابونیخ هیخودم اومد وسط  به

:گفتم

.اصال حواسم نبود دیببخش ـ

 یجا رو نم چینگاه به دور و برم انداختم ه هیزود . ساعت دو بود يوا. انداختم مینگاه به ساعت گوش هی. راه خودش و گرفت و رفت نیماش

پسرِ،  نیبه ا دیبا. افتاد امشب عرفان هامبورگ کنسرت داشت ادمیده؟ تازه  یچرا جواب نم.... اَه. گرفتمعرفان رو  يفورا شماره . شناختم

شماره  دیام نیباشه با ا داریفقط خدا کنه ب. رهیزنگ بزنم تا از حسام بگ نایبه ت دیآره با نا؟یاَه من که شماره اش و نداشتم، ت. زدم یسامان زنگ م

.رو گرفتم نایت ي

دختر؟ ییتو کجا ؟یخودت ؟یو هستال ـ

.رو شکر صداش خواب آلود نبود خدا

.دنبالم ادیخوام بگم ب یم يریسامان رو از حسام بگ يشه شماره  یم نایسالم ت ـ

.دنبالت میایبگو تا با حسام ب ؟ییتو کجا ؟یکن یم هیگر يتو دار یهست ـ

.سامان رو بده يشماره . دونم کجام یمن نم نایت ـ

.بود یعصبان یلیخ یهست. منم گفتم نه يخبر دار یبهم زنگ زد گفت از هست کیساعت ! دنبالت ادیدرصد اون ب هیفکر کن !! ن؟ساما ـ

....شه شماره اش و از یم نایت ـ

.وجودم و برداشت يرعد و برق ترس همه  يصدا با

؟یشد هست یچ ـ

.سامان رو بده يشماره  ـ

.من شیپ اینرو خونه امشب ب اصال. هست یگم اون عصبان یمن م ـ

.شماره اش و بده یزن یحرف م یلیخ نایت ـ

....کن ادداشتی. گفته باشم! دنبالتا امی ینم گهید ومدیفقط اگه ن.... کن ادداشتیخب  لهیخ ـ

:بعد از سه بوق جواب داد. از گرفتن شماره باهاش تماس گرفتم بعد
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بله؟ ـ

:هق هق گفتم با

.یسامان؟ منم هست ـ

.خوش به حالت منم سامانم ـ

دنبالم؟ يای یمن گم شدم م.... من.... سامان ـ

!رهیگ یدرد م نتینازن ينکن چشما هیحاال گر ؟يگم شد.... ااا ـ

:بلند گفت يبا صدا هیاز چند ثان بعد

.يکه تا حاال توش بود یبرو گمشو همون قبرستون. يبه من چه که گم شد ـ

 نیآرم. نشستم نیزم يطور رو نیکردن و هم هیبلند شروع کردم به گر يبعد با صدا. کردم یترس داشتم سکته ماز . رو قطع کرد یگوش بعد

نگاه کردم شماره  یگوش يزود به صفحه . بلند شد میگوش يصدا هیکار کنم؟ بعد از چند ثان یحاال چ.... یخودم کفن تنت کنم عوض امیب... انشاا

:جواب دادم. سامان هست دمیفهم ینشده بود، ول ویاسمش س

الو؟ ـ

؟يکدوم خراب شده ا ـ

:گفتم هیگر با

.ستمیجا رو بلد ن چیه.... دونم کجاست ینم.... ینم ـ

ست؟ین يزیچ يتابلو نیحاال دور و بر تو نگاه کن بب ابونا،یتو خ یافت یو راه م نییپا ينداز یسرت رو م یکن یپس غلط م ـ

.welcome to city centerوشته ن رشیزن هست که ز هیعکس .... ع ـ

.امیهمون جا باش االن م ؟یکن یکار م یخــاك تو سرت اون جا چ ـ

.رو قطع کرد یهم گوش بعد

و قدم رو  ابونیفکر راه افتادم تو خ نیبا ا. بکنه تمیخواست اذ یفقط م ادیخواسته ب ینم دیگفتم شا. از سامان نبود يساعت بود که خبر مین حدود

.رفتم

گنده اش ترس  کلیبا اون ه يکایمرد آمر هی دنیبا د یبوق اول فکر کردم سامان هست ول يسمت صدا. که اومد زود برگشتم یبوق يداص با

.برم داشت

.باال خوشگله ایب ـ

 زیچ هیه به دفع هی. که همه جا جلوم تار بود دمیدو یم نیالبته راه که چه عرض کنم همچ. حرفش به سرعت به سمت چپ راه افتادم نیا با

.فکر که مزاحم هست چشمام و بستم نیبا ا. محکم برخوردم

!کنه یو نگاه م نیداره ماش ستادهیوا گهیسوار شو د ـ

.شدم نیسامان فورا سوار ماش دنیچشمام و باز کردم با د. برام آشنا بود صدا
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؟يکرد یم یجا چه غلط نیا ـ

.... ـ

؟ياریدر ب ایهرزه باز نیدم از ا یبهت اجازه نم یمن هست يخونه  یتا وقت یهست نیبب جا؟ نیا يکرد يچه کار ستمیمگه با تو ن ـ

:گفت يبلند تر يصدا با

دوباره بگم؟ ای يدیفهم ـ

:خواستم جوابش و بدم که نتونستم فقط گفتم یم

.ستمین.... من هرزه.... من ـ

.کردن هیبلند شروع کردم به گر يبا صدا و

....ای نییپا ادیبذار ب اینکن  نیف نیاَه انقدر ف. هیگر ریزنه ز یم یشه زرت یهم م یخب بابا هر چ لهیخ ـ

.ادامه دادن نداشتم يادامه نداد منم حوصله  گهید

.زود رفتم تو اتاقم و درِ اتاق و بستم یلیخونه خ میدیرس یوقت

.خچالیاشتم تو هفته تون رو گذ هی يغذا. رم مراقب خودت و سامان باش یجون من دارم م یهست ـ

.و باز کردم رفتم تو بغلش در

.زمینکن عز هیگر ـ

:آروم شدم گفت دید یوقت. نوازشم کرد یکم هی

.برم خدافظ دیبا گهیمن د ـ

؟يای یم یدوباره ک یراست. خدافظ هما جون ـ

.زمیخدافظ عز امیجمعه م گهید يهفته  ـ

.خدافظ ـ

.کرد یما رو نگاه م طور داشت نیسامان هم. به سمت پله ها رفت و

.رونیاومده بعد برو ب یتاکس نیبب ـ

.خدافظ دمیبوقش و شن يصدا. آره اومده سامان جان ـ

.خدافظ میدو با هم گفت هر

.زود خواب من و با تموم فکرهام با خودش برد یلیو رفتم تو اتاقم و در و قفل کردم و خ نییتوجه به نگاش سرم و انداختم پا یب منم

....خدا يتونم فراموشش کنم ا ینم.... تونم ینم

.پرسل بود جواب دادم يشماره . کردن برداشتم هیدست از گر میزنگ گوش يصدا با

بله؟ ـ

؟يسالم چطور ـ
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؟يزنگ زد یداشت يکار. خوبم ـ

.باهات دارم یاسکله کار واجب ایآره زنگ زدم بگم پاشو ب ـ

؟یشه پشت تلفن بهم بگ یم. رو ندارم يکار چیه يپرسل من االن حوصله  ـ

.يبا یشگیهم ياسکله . زمیعز نمتیبب دینه با ـ

.کرد یسامان داشت تو آشپزخونه با تلفنش صحبت م. نییحاضر شدم رفتم پا. مجبور بودم برم. رو قطع کرد یگوش و

هستن؟ ایامشب ک ـ

.... ـ

ساعت چند؟ ـ

.... ـ

.خدافظ امیباشه م ـ

. شدم و به سمت اسکله راه افتادم یسوار تاکس. میبا هم حرف نزد گهیکه اون اتفاق افتاد د روزیاز پر. رونیز در زدم با نهیکه من و بب نیاز ا قبل

 هتا ب. میکارگاه بزرگ در محوطه بزرگ اسکله رفت هیبهش سالم کردم و با هم به سمت . اسکله منتظرم بود يپرسل دم در ورود دمیرس یوقت

ها  یبزرگ که صندل زیم هیبا . بود یعالمه مبل و صندل هی. به کارگاه نداشت یشباهت چیکارگاه بزرگ که ه هی. ه بودمحال به کارگاه اسکله نرفت

.پرسل دست از نگاه کردن برداشتم و به صحبتاش گوش دادم يبا صدا. شده بودن دهیدورش چ

.... من.... یهست. رم سر اصل مطلب یراست م هی. کنم یت اضافاومد و االنم حوصله ندارم که صحب یخوشم نم یوقت از صحبت کردن اضاف چیه ـ

؟یفهم یمن عاشق شدم م

 يبد يصورتم با خوردن نفساش به صورتم و اون بو کیگه؟ اومد طرفم و سرش رو آورد نزد یعاشق شده بود؟ خب چرا داره به من م!! جــان؟

اره؟یسرم ب یینکنه بزنه بال يوا. که شراب خورده دمیاومد فهم یکه از دهنش م

شدم؟ یمن عاشق ک یدون یم یهست ـ

:ترس گفتم با

؟یک ـ

:شد گفت یم کیطور که داشت بهم نزد نیهم

.زمیمن عاشق تو شدم عز ـ

.که شراب خورده دمیگند دهنش فهم يبو از

!یاحمق عوض. يسن پدر بزرگم و دار. از سنت خجالت بکش یبرو گمشو اون ور عوض ـ

.که روش نشسته بودم یمبل يرو زد که پرت شدم رو یلیس نیا يبه طور. گوشم ریند زمحکم خوابو یلیس هی

....اَه. آشغال ـ

....اون وقت تو یتو من و در آغوش بکش دیبا.... دیگم دوست دارم با یمن بهت م یوقت! یخفه شو لعنت ـ
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:حرفش و ادامه بده گفتم نذاشتم

!خفه شو یخفه شو لعنت ـ

:سمت خودش و گفت دیلباسم و گرفت و من و کش ي قهیفتادم که از پشت  به سمت در راه بعد

....یمال من بش دیتو با. خراب بشه بایشب ز نینذار ا. یش یکم کم پررو م يدار ـ

تش و چنگ بلندم صور يفکر دستام و آوردم باال و با اون ناخونا نیبا ا. کردم یم يکار دیبا.... کیآورد نزد یطور صورتش و داشت م نیهم و

.بود یدستم از رو صورتش برداشتم کل دستم خون یوقت. انداختم

....کشمت یکشمت، م یم! یلعنت ـ

خواستم دوباره  یم. مشتش باعث شد که طعم خون رو تو دهنم حس کنم نیمشت محکم خوابوند طرف راست صورتم ا هیاومد به سمتم و  بعد

 يتونستم کار ینم گهید! خون از دهن من همانا ختنیزدن به صورتم همانا و ر یلیس. دبه سمت چپ صورتم ز گهیمشت د هیچنگش بزنم که 

 يپام و محکم زدم تو يرو جمع کردم رو رومیبه خودم جرات دادم و تمام ن دیدست از کتک زدن کش یوقت. شدم یله م مکتکاش داشت ریز. کنم

 يبه محوطه  یوقت. رو جمع کردم و فرار کردم رومیتمام ن. کردم یفرار م دیبا. دردش گرفته یکه حساب دمیآخ گفتنش فهم يبا صدا. شکمش

تا . فورا دستم و دراز کردم و سوار شدم. از جلوم رد شد یتاکس هی. ساعت دوازده شب بود. انداختم اعتمنگاه به س هی دمیاسکله رس رونیب

 يتونه هر کار ینم دید یکه وقت نیها استفاده کنن؟ اون از آرمخوان از زن  یمردا م يکردم که چرا همه  یفکر م نیبه خونه به ا دنیرس

فرصت بود تا من و رها  هیدادم منتظر  یپاسخ نم ازاشیکه به ن نیبه خاطر ا نیکنم آرم یفکر م یگاه. از پرسل نمیا. خواست بکنه من و رها کرد

.به خودم اومدم یراننده تاکس يبا صدا.... دونم ینم. کنه

.نیبش ادهیپ خانوم میدیرس ـ

غر زدن  يدر و باز کردم، چون اصال حوصله  ستیفکر که سامان خونه ن نیبا ا. خونه خاموش بود يچراغا. شدم ادهیرو حساب کردم و پ پولش

.مبه سمت اتاقم راه افتاد. چراغا خاموش بود يدر و باز کردم همه  یوقت. بود که من داشتم یهر چند فعال تنها کس. اون و نداشتم يها

و حالم و  افهیق یاومد سمتم وقت. که سامان خونه هست دمیاومد فهم یکه م ییپا يرفتم که با روشن شدن چراغ ها و صدا یاز پله ها باال م داشتم

:در اومد و گفت شیباز به حالت عاد یچند لحظه چشماش از حدقه در اومد، ول يبرا دید

کار و باهات کرده؟ نیا یک ـ

:به خودش گرفت و گفت یلکسیحالت ر هی یشد، ول یجوابش و ندادم عصبان دید یتوق. و ندادم جوابش

کارِ بزرگ رو انجام داده، چون تا االن قرار بود  نیدر اصل به من کمک کرده که ا. میریدستش و طال بگ دیبا. کرده یبه هر حال کار بزرگ یول ـ

ت آورده؟بال رو سر نیا یک یحاال نگفت. ارمیبال رو خودم سرت ب نیا

....ياصال من برا. نداره یربط چیبه تو ه ـ

....اَه. اومده بود سراغم یشگیدرد هم نیباز ا. حرفم و ادامه بدم نتونستم

....یــــــیا ـ

:گفت یگرفتم م یافتادم هر موقع که معده درد م نیآرم ادی. کرد یطور داشت نگام م نیپله ها سامان هم ينشستم رو و
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هندستون کرده؟ ادی لشیتو ف ي معده نیباز ا ـ

.کردن هیبلند گر يشروع کردم با صدا نیآرم يآور ادی با

:که انگار هول شده بود زود اومد به سمتم و گفت سامان

.يریکردم که بم یشه زودتر آرزو م یدونستم انقدر زود آرزوم بر آورده م یاگه م ؟يشد؟ مرد یچ ه؟یچ ـ

هر چند  نیاز ا نمیا. که رهام کرد نیآرم. لریبابام که من و سپرد دست م. دوست نداشت ایدن نین و تو ام یچکیه. بهم دست داد يبد احساس

 ياز کشوها یکی يقرص هام رو روز اول گذاشتم تو. شد یم دتریطور دردم داشت شد نیهم یـــیوا. توقع داشته باشم یکی نیاز ا دینبا

به . رفت یم جیفکر کنم قندم هم افتاده بود، چون سرم گ. از جام بلند شدم دمیپله که رس نیبه آخر. رفتم نییآروم از پله ها پا ومآر. آشپزخونه

:کرد گفت یطور داشت نگام م نیسامان که تا االن هم. ذاشت راه برم و نشستم یام نم جهیسر گ یسمت آشپز خونه راه افتادم، ول

؟يقدر زرد شد نیچت شد؟ چرا ا ه؟یچ ـ

.شه یداره مستجاب م ؟یو نداشت مرگم يمگه آرزو ـ

؟یهست یتو آشپزخونه دنبال چ! چرت و پرت نگو ـ

.آشپز خونه هست تو اون کشو يتو. نیقرصام، صورت ـ

.آب برام آورد وانیل هیآشپزخونه از کشو قرص هام رو آورد و به همراه  يبه سرعت رفت تو. دستم و به سمت کشو دراز کردم و

؟يمعده دار یناراحت ـ

.آره ـ

. طور دنبالم بود نیاونم هم. مبل رفتم نیکتریشه فورا از جام بلند شدم و به سمت نزد یتر م شیام داره ب جهیسر گ دمید. دینپرس يزیچ گهید

اون  يبشم رو داشتم و االن هم همه  هوشیب یمواقع مدت کم یو بعض فتهیکه قندم ب نیا يبشم آخه سابقه  هوشیب نیزم يخواستم رو ینم

:مبل نشستم و رو به سامان گفتم يرو. را داشتم میعال

.توالت هست زیم يتو اتاقم رو ياگرم ندار ؟يشکالت بد هیشه بهم  یره م یم جیسرم گ یلیخ. گم یسامان به خدا دارم راست م ـ

رو  شیکی. پن و دو تا شکالت برام آوردبه سرعت رفت سمت اُ یول ار،یبرو ب يخودت پا دار. به من نداره یربط چیه. داشتم بگه به من چه انتظار

:حالم بهتر شد بلند شد و گفت یکم یخوردم وقت

.چراغا رو هم خاموش کن یبخواب یرم بخوابم خواست یمن م ـ

:دفعه برگشت و گفت هیبه سمت پله ها رفت که  و

.ساعت دو خونه باش میفردا با پرسل قرار دار ـ

کار کنم؟  یاصال بفهمه چ. بال رو پرسل سرم آورده نیفهمه که ا یکار کنم؟ حتما سامان م یال فردا چحا يگفتم و رفت سمت اتاقش وا يا باشه

!واال

 يگونه  يرو يکبود یکم رنگ شده بود، ول يتا حدود. که کبود شده بود رو زدم ییتر جاها شیکردم رو صورتم ب یاز همه پنکک رو خال اول

شده  دیسف يادیز یخوب شده بود، ول. سمت چپم تا مشخص نشه زمیم نصف موهام و کج برمجبور شد. سمت چپم هنوز قشنگ مشخص بود
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پر رنگ  یرژ صورت هیاونم با زدن . کنار لبم که زخم شده بود یموند پاره گ یفقط م. يکه همه بفهمن کتک خورد نهیاشکال نداره بهتر از ا. بودم

و  میگوش. بلوزم رو نبندم يدادم دکمه ها حیترج. دمیاومد پوش یبلوز زرد م هیکه روش  هایتاپ س هیبا . دمیپوش یشلوار کتون خردل هی. رفع شد

.راه افتادم نییپابرداشتم و به سمت 

 یبهش م. خوشگل بود یلیبلوزش خ یول ،یمشک یشلوارل هیبا . کاله هم پشتش بود هیچروك که  یبلوز طوس هی. زده یپیاوه المصب عجب ت اوه

!جان يا. بود یمثل من عشق کتون منیاوه اوه ا. اومد

؟ينفهمه کتک خورد یکس يکرد یالپوشون ـ

.کردم یپررو به تو چه؟ آره اصال الپوشون ي پسره

؟يآره، مشکل دار ـ

.شد رید میبر ایب ؟یچته روان ـ

.آب بخورم وانیل هیخوام  یاصال من االن م ـ

.خرم یم تو راه برات شربت میبر ایشده شش ب میشده تا برس رید ـ

.خوام یاالنم م. خوام یآب م. خوام ینه من شربت نم ـ

.خرم یبرات آبم م میتو بر ایب ـ

....دیتازه با دنیواسه آب خر یمعطل بش يخوا یاون جا هم م يِچه کار ـ

.و با خودش برد دیحرفم و ادامه بدم دستم و کش نذاشت

.ولم کن تشنه ام هست.... اا ـ

.يبخور یتون یآب مبعدا هم  میبر ایب ـ

.میاونم سوار شد و راه افتاد. شدم نینگفتم و سوار ماش يزیچ گهید

.يبدتر دمیزیتو از  ـ

.خرم بخور یاالن واست آب م یزن یغر م یلیخ! هــه ـ

.ستیتشنه ام ن گهیمن د یول ـ

!خب چه بهتر ـ

:گفتم يبلند يبا صدا میدیکه رس یسوپر مارکت نیبه اول. تشنه ام شده بود يجد يجد یول! پررو

.نگه دار ـ

.وحشت کرد چون زود زد رو ترمز انگار

؟یچته روان ه؟یچ ـ

رفتم تو  ابون،یو رفتم اون طرف خ ابونیسمت خ دمیدو نییپا دیپر نیاونم از ماش. شدم ادهیپ نیندادم به حرفش ادامه بده فورا از ماش اجازه

:کرد رفتم به سمتش و گفتم یب مرو حسا يمشتر هیزن داشت پول  هی یسوپر مارکت
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.خواستم یآب م يبسته  ـ

؟يخوا یچند بسته م ـ

.نیدو تا بد ـ

:بود رو به من گفت ستادهیکه از اون اولم کنار فروشنده وا یرانیپسرِ ا هیآورد تا اومدم حساب کنم  یوقت

.دفعه مهمون من باش نیا ـ

.تا حساب کنه بشیدستش و کرد تو ج و

:تا بنا گوشم باز شده بود گفتم شمیکه ن یحال در

.نیکنم شما زحمت نکش ینه خودم حساب م.... ااا ـ

.کنم یخواهش م ـ

:آشنا اومد که گفت يصدا هیدفعه  هیکه  بشیدست کرد تو ج بعد

؟یحساب کن يمگه شوهرش مرده که تو بخوا ـ

:رو به من با اخم گفتاومد سمت فروشنده پول آب ها رو حساب کرد بد . اوه سامان بود اوه

.میبر ـ

رو به من که  میشد نیسوار ماش یوقت. ده یداره بهم دستور م يطور نیا نیده که ا یبود به من دستور نم میکه همه چ نیبا ا نیاون آرم شیا

:خوردم گفت یداشتم آب م

شه؟ یباز م شتیزنه انقدر ن یمرد باهات حرف م هی یوقت شهیهم ـ

تو کار همه دخالت  يعادت دار شهیکردم؟ البد تو هم هم یاخم م دیکرد با ید؟ خب بنده خدا داشت پولش و حساب مباز ش شمیمن ن ؟یچ ـ

؟یکن

!مونیم. ساکت شو بابا ـ

:و گفتم دمیمن شن یو آروم گفت ول مونشیم

.يخور یخون آدما رو م ییتو زالو ه؟یچ یدون ینه م! يریکبیا یخودت مونیم ـ

.مینگفت یچیه دنیتا موقع رس گهید. دینخند یول .اش گرفته بود خنده

بال رو اون  نیا دهیکه فهم دمیسامان به من و پرسل فهم ياز نگاه ها. کارت اول گفت و بعد هم رفت يدارنده  يمسال درباره  يسر هی پرسل

 هیسامان و پرسل به  کیو رفتم نزدسامان هست  میحس کردم تنها حام. شد کیصحبتاش بهم نزد نیپرسل در ح یسرم آورده، به خصوص وقت

:رفتن که شارل گفت یم نایهمه داشتن به سمت ماش. رفت گهیسمت د

.شما باشم سامان جان شیپ دیهفته من با کیاز امروز به مدت  ـ

 یکه به سامان م ينگاها ایبه خاطر باباش  دیدونم چرا شا ینم. خود به خود ازش بدم اومده بود. و تحمل کنه نیحوصله داشت ا یک! ــشیا

.اومد یانداخت ازش بدم م
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:آروم گفت سامان

.رو داره یکی نیا يحوصله  یک ـ

فکر کرده  دیبنده خدا شا. نگاه بهم انداخت و سرش و چپ و راست تکون داد هیخنده که  ریزدم ز دمیکه بهش بفهمونم شن نیبه خاطر ا منم

.هستم وونهید

:گفت شارل

.نیبرو عقب بش میم عقب بشجون من عادت ندار یهست ـ

شست و شارل جلو نگو خانم همون اول بهشون گفته،  یچند وقت همه اش عقب م نیتو ا نیحس ریکه زن ام دمید یم.... چه پررو ومدهین!! جـان؟

.نمیمن عمرا عقب بش یول

 یکه جلوش خال ایب ریبگ یتاکس هیکه  نیا ای ایب ختهیرجا  نیکه ا یینایماش نیاز ا یکیبا  ای يایمجبورت نکرده با ما ب یکس زمیبگردم عز یاله ـ

.ینیباشه تا جلو بش

:گفت یخشن افهیبهش بگم رو بهم با ق يطور نینداشت ا انتظار

.نمیجلو بش دیمن با یول ـ

.برو یبا تاکس ای ایبا ما ب ایهم ادامه نده  گهید م،یندار دیبا زمیعز ـ

خنده؟ سرت و بنداز  یم يطور نیا نیوا چرا ا. خنده یسرش و برده باال و داره م دمیمان انداختم دنگاه به سا هی. رفت و عقب نشست ناچارا

شد  یمگس بره تو دماغش هـه، البته اونم نم دمیترس یم. شده بود دهیهــه، البته دهنش اصال باز نبود و فقط لباش کش! ره توش یمگس م نییپا

لنگه ابروش و داد باال بعد سرش و چپ و  هی نییخنده که سامان سرش و آورد پا ریبلند زدم ز حرف نیبا ا. شد یمگس تو دماغش جا نم نچو

:راست کرد و گفت

.واقعا برات متاسفم ـ

!هــه. ام ونهیبنده خدا بار دومش بود که فکر کرده د. منم سوار شدم. شد نیهم سوار ماش بعد

تا االن  ارهیسرم ب ییخواست بال یاگه م. رو ثابت کرده شینه، مردونگ اره؟یسرم ب ییالپسرِ بخوابم؟ نکنه بزنه ب نیمن امشب چطور با ا يوا

اَه . بود میساعت دو و ن. به ساعت نگاه کردم. مرد هست که دست از پا خطا نکرده یلیپوشم خ یم نیا يکه من جلو ییبا اون لباسا. آورده بود

 یکه نم فیح.... شیا. ده یم فیبهش ک یلیاونم با شارل خ لمیف دنیسامانم که انگار د. مریم یدارم م یخواب یخوابه؟ از ب ینم کهیزن نیا چرا

 میساعت سه بود که خانم تصم. دمیخواب یرفتم اتاقم و م یجاست رفتن به اتاقم ممنوع هست وگرنه م نیشارل ا یتونم برم اتاق خودم چون وقت

:سامانم از جاش بلند شد و رو به من گفت. بخوابهگفت و رفت اتاقش تا  ریشب بخ. بخوابه، بلند شد رفتگ

.یخواب یم يریگ یجا م نیهم ای میبخواب میاالن بر نیپاشو هم ایبمونم  داریتونم به خاطر تو ب یمن نم ـ

نم؟یب یم لمیدارم ف ینیب ینم. خوام ینم ـ

؟یجا بخواب نیهم دیپس با ینیبب لمیف يخوا یاگه م ـ

.خوابم یم امی یبعد هم م نمیب یرو م لمیمن ف رمینه خ ـ
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.يای ینم گهید ای يای یاالن م نیهم ای ـ

!ـــــــــامیمن االن نم ـ

!بکپ ریجا بگ نیباشه پس هم ـ

!خودت بکپ ـ

. دباهام کر يبا يبا هیدستش و آورد باال . ستادیکردم در اتاقش و باز کرد دم در اتاقش وا یطور داشتم نگاش م نیسمت اتاقش منم هم رفت

.بعد در اتاقش و بست و قفلش کرد

:رو خاموش کردم چراغ ها رو هم خاموش کردم رفتم سمت اتاقش آروم در زدم و گفتم ونیزیبلند شدم تلو. کار رو کم داشتم هی نیهم اَه،

.خوام بخوابم یدر و باز کن م ـ

:بار بلند تر در زدم و گفتم نیا. نداد جواب

!یگم در و باز کن وحش یبهت م ـ

: دفعه لگد زدم به در و گفتم نیا. جواب نداد بازم

....رو یدر لعنت نیا ـ

جا چه خبره؟ نیا! هــه ـ

!بله.... شد یکوتاه کوتاه که فکر کنم اگه دوال م یلباس خواب صورت هیبا . اوه شارل بود اوه

اگه . شوهرش باشه عیمط دیزن با. به حرفاش گوش بده زمیخب عز ؟يد یالبد به حرفاش گوش نم یآخ! سامان در و روت قفل کرده؟ هـــه ـ

....پشت در گهید يگه انجام بد یم يهر کار

.و برد تو و بعد در رو بست دیدفعه در اتاق سامان باز شد و با دستش دستم رو کش هی

؟یکن یم يطور نیچرا ا ؟یچته وحش.... اَه ـ

ازم برات بگه؟ب ادیبگم ب ياز حرفاش خوشت اومد؟ اگه دوست دار هیچ ـ

بکنه؟ يطور نیکه اون بخود ا يکرد یدر و باز نم یچ يبرا! برو بابا ـ

:و تکون داد و گفت سرش

.اتاق خودمم ندارم اریزمونه چه بد شده اخت نیبب ـ

!برو بابا ـ

شارل اتاقش بود از اتاقم  یوقت که از صبح ینگفت و رفت سمت تخت دو نفره اش، منم رفتم سمت مبل کنار پنجره و پتو بالش یچیه گهید اونم

.مبل يرو دمیآورده بودم و برداشتم و خواب

؟یمبل من بخواب يبهت اجازه داد رو یک ـ

!ـــشیا ؟یمهربون نیمهربون هست، پس کو ا یلیخ نیگفت ا یجون م هما

ور دل تو؟ امیپس کجا بخوابم؟ ب ـ
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.بخواب نینه، بلند شو برو رو زم ـ

 ینم! دونه فرش هیاز  غیدر دمیهست که د يزیچ یفرش نمینگاه به دور و برم انداختم بب هی. از جام بلند شدم. کردم بغض. بهم برخورد یلیخ

از . پام و سرم و گذاشتم روش و چشمام و بستم ينشستم و بالش رو گذاشتم رو وارید يرفتم گوشه  نیبخوابم به خاطر هم نیزم يخواستم رو

.هست یفکر خوب نیآره ا. شم که نفهمه یم يداریرم سر جام صبح هم زودتر ب یم دهیمطمئن شدم شارل خواب یوقت. کردم ینم ين طوریفردا ا

؟یخواب یشبا نشسته م یآخ ـ

.... ـ

.برو رو تخت بخوام ایباشه بابا دلم واست سوخت ب ـ

.نکبت بخوابم نیتخت ا يمونده رو نمیهم!! ؟یچــــ

.و رو تخت بخوابگم پاشو بر یم ستم؟یمگه با تو ن ـ

!ور دل تو بخوابم امیمونده ب نمیهم ـ

.گم یکدوم تخت و م یفهم یم یبزنم؟ اگه نگاه کن یحرف نیبابا مگه خر گازم گرفته که همچ نمیپاشو بب ـ

رم روش  ینم یه، ولش یکه تخت م ییکه روش بودم از اونا یاَه مبل دمید. گه سرم و از رو بالش بلند کردم یکدوم تخت و م نمیشدم بب کنجکاو

.بخوابم

.ارمیکنم و برات از آشپزخونه قرص ب يدار ضیحوصله ندارم فردا مر! گهیپاشو برو بخواب د ـ

.يبد يزیگم بهم چ یهم نم رمیاگه بم یدفعه حت نیا ؟يذار یمنت م ـ

.خب حاال پاشو برو بخواب لهیخ ـ

.بون هستکوچولو مهر يکوچولو هیگه  یفهمم هما جون راست م یم حاال

.دمیمبل در آوردم و بعد دراز کش یعنی شیکه سامان تختش کرده بود رو به حالت اول یجام بلند شدم رفتم مبل از

!که يندار اقتیل ـ

.زود خوابم برد یلیو ندادم و خ جوابش

 یلیخ. که شارل هنوز نرفته بود نیهم ا شیبد. جا نیکه جمعه بود و هما جون اومد ا نیبه خاطر ا شیخوب. روز بد هیروز خوبه هم  هیهم  امروز

 جاک ستیپسرِ، سامانم معلوم ن. کنه یهما جون هم آشپزخونه داره غذا درست م. مینیب یم ونیزیتلو میدار مینشست.... یلیخ یعنیپرروئه دخترِ، 

!ــــــشیا. رفته

خوشت اومده آخه؟ لمیف نیا یدونم تو از چ یمن نم ـ

.یفهم یرو نم ازیچ نیتو ا شیاز همه چ ـ

.لمیف نیبزن بره حالم و بهم زد ا.... یــــــــیا ـ

.یقشنگ نیبه ا يوا ـ

حواسش  یوقت. کنار خودش زیم يکنترل رو گذاشته بود رو. دمیقاپ یکنترل رو ازش م دیبا. کرد یو نگاه م لمیف جانیطور با ه نیهم داشت
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.نترل رو ازش گرفتمو ک زیم يرو دمیحرکت پر هیشد با  ونیزیکامل جمع تلو

!کشمت یم یبه خدا اگه شبکه رو عوض کن ؟یکن یکار م یچ.... اَه ـ

!خوام شبکه رو عوض کنم یمن م یول ـ

.بعد کنترل رو گرفتم دستم و شبکه ها رو جا به جا کردم و

؟يچرا جا به جا کرد شعوریاَه، ب ـ

.که دوست دارم رو نگاه کنم یلمیمن هست که ف حاال نوبت يو نگاه کرد لمتیهمه تو ف نیا! سر من داد نزن ـ

:انداخت و بعد گفت ونیزینگاه به صفحه تلو هی

.ترسم یم لمایطور ف نیمن از ا. ترسناکاست لمیف نیکه از ا نیا! یـــیوا ـ

.چقدر قشنگه یفهم یم یحاال نگاه کن. و ترسناك هستم یجانیه يلمایعوضش من عاشق ف ـ

هما هم از آشپزخونه اومد  غشیبا ج. بود دهیزود برگشتم طرفش، اوه اوه واقعا ترس. دیبنفش کش غیج هیکرد بعد  ونیزیتلو ينگاه به صحنه  هی

:هما اومد سمتش و رو به من گفت رون،یب

.دهیجان ترس یرو خاموشش کن هست ونیزیتلو ـ

 ونیزیبا نگاه کردن به صفحه تلو یهست، ول ونیزیم تلواول فکر کرد. ستادمیکه اومد سر جام وا یسگ يکه با صدا ونیزیبه سمت تلو رفتم

که دستم بود رو محکم بهش  یگنده پشت سرم کنترل یسگ گرگ هی دنیبا ترس سرم رو برگردوندم با د. ستین ونیزیمطمئن شدم که تلو

و  دیدو یزدم اونم م یم غیو ج دمیدو یمن م.... منم پا گذاشتم به فرار. دنبالم دیپارس بلند کرد و دو هیخورد به صورتش  یوقت. پرت کردم

فرش  يآشپزخونه شدم پام رو کیبار دوم نزد يبرا یوقت. بودم دهیحدودا دو دور، دور خونه چرخ. دمیترس یاز سگ م یاز بچگ. کرد یپارس م

:با داد گفت بایکه هما جون من و گرفت و تقر مافتاد یخورد و داشتم م زیل

!دمین تا خودم با چاقو گردنش و نبرسگ رو جمعش ک نیا ایسامان ب ـ

:سامان

.خواست کنترل رو پرت نکنه به سمت جو یم! خب به من چه ـ

.آروم باش دخترم. ستین يزیجان، چ یآروم باش هست. جو جو نکن واسه من یه ـ

.داد تو بغلش یمن و فشار م یهما هم ه. اومد یام بند م هیمگه من گر حاال

:هما

.کنه یااا باز داره من و نگاه م. افته یبخوره االن فشارش م اریب يزیچ ،یشربت وانیل هیپاش و برو  ؟یکن یر و بر من و نگا مب يسامان چرا دار ـ

.ارمیاالن واسش م یزن یباشه خب چرا داد م ـ

بعد . کرد یا دستش نوازشش مسگ و داشت ب شیشارل هم نشسته بود پ. اومد یام بند م هیمنم کم کم داشت گر. به سمت آشپزخونه رفت بعد

:و گفت رونیسامان از آشپزخونه اومد ب هیاز چند ثان

.بخور ایدرست کردم، ب ریبراش خاك ش ـ
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:هما جون گفت. رو ازش گرفتم وانیل.... یآخ. اوه چه مهربون شده بود اوه

.واست خوبه زمیبخور عز ـ

.لحظه احساس کردم کل بدنم سوخت هیبود که  وانیل يآخرا. دمیبدون تشکر الجرعه سر کش منم

!!ـــــــــــــــــــغیج.... ــــــــــــــــــــغیج ـ

:جون هما

؟يشد يطور نیچرا ا ؟یشده هست یچ ـ

حتما . دیخند یبود و داشت بهم م ستادهیوا نهیدست به س لکسیر یلیخ. کردن جز سامان یهمه داشتن با تعجب نگام م. سوختم یداشتم م واقعا

:گفت دیسامان رو د يخنده  یهما جون وقت. خودش بودکار 

.کشمت یکشمت، م یسامان م ـ

کار کردم؟ یوا مگه من چ ـ

:رو از دست من گرفت و داد دست سامان و گفت وانیل هما

.بخورش ـ

بار دومم باشه؟ نیخوردم که ا یتا حاال دهن یمن ک ؟یکن یکار م یهما چ ـ

:گفتم. بود یتالف سوختم هما فکر یمن داشتم م يوا

.سوزم یهما من دارم م ـ

:رو به سامان گفت دیحال و روزم رو د یروش رو طرف من کرد و وقت هما

.ادیسرش ب ییکشمت اگه بال یسامان م ـ

.راحت باش ومدهیسرش ن ییتا حاال با خوردن فلفل بال یچکیهما ه ـ

:هما گفت هیگر رِیکار کنم؟ زدم ز یفلفل، حاال چ یـیوا

؟یکن یم هیگر يچرا دار یبه خورد بچه؟ هست يفلفل؟ فلفل داد ؟یچ ـ

کار کنم؟ یحاال چ. دارم تیمن به فلفل حساس.... من ـ

.دکتر مشیاالن ببر نیبرش دار هم ؟یکن یکارا م یچ نیسامان بب ـ

:کرد گفت یبرهنه ام نگاه م يطور که داشت به دست ها نیهم سامان

....شیزیکه چ نیبابا هما ا ـ

 يپر بود از دون دون ها. دستم و گرفت تو دستش و آورد باال به دستم نگاه کردم. کم رفتم عقب هی دمیاومد سمتم ترس. و ادامه نداد حرفش

:سامان تعجب کرده بود و گفت یشم، ول یم يطور نیدونستم ا یقرمز خودم م

.دکتر میحاضر شو بر ـ

:زود دستم و از دستش گرفتم و گفتم. رو شاخم هست تیپول حساسآم هیمطمئن بودم اگه برم دکتر ! عمرا دکتر؟
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.امی یعمرا، من دکتر نم ـ

چرا؟ ـ

.خوام ینم ـ

: هما اومد طرفم و بعد گفت هیگر ریبعد زدم ز و

....آمپول هیدکتر  میبر زم؟یدکتر عز يای یچرا نم ـ

.زدم غیآمپول رو که آورد ج اسم

.زنم آمپول ینه من نم.... نه ـ

:گفت امانس

؟یترس یآهان پس از آمپول م ـ

:و ندادم که دوباره گفت جوابش

.میبهت آمپول نزنن حاال پاشو بر میگ یخب اشکال نداره، م ـ

:هما

.زمیپاشو عز. میبر ایگه ب یآره راست م ـ

.خوام لباسم و عوض کنم یم.... لباسم ـ

.کمکت کنم لباست را عوض کنم میپاشو بر زمیباشه عز ـ

:اون لباسم رو عوض کنم گفتم يجلو دمیکش یدم در اتاقم، چون خجالت م میهم رفت با

.امی یکنم و م یجا باش من لباسم رو عوض م نیهم ـ

.برو عوض کن زمیباشه عز ـ

اشکام  نیماش يتو. مارستانیب امیمجبور شدم با سامان ب. کنه نموند و رفت یم مانیجون چون دخترش زنگ زد و گفت که حالش بده داره زا هما

تا بنا  ششین دنمیدکتر با د. داخل میزود رفت یلیشلوغ نبود و خ ادیز مارستانمیب. کنم هیگر تیجمع يوقت دوست نداشتم تو چیه. و پاك کردم

!پررو. دیسامانم اومد داخل لبخند رو لبش ماس یوقت یباز شد، ول شگوش

.زمیعز نیخب بفرما بش ـ

.نشستمکنار دکتر  یصندل يرو رفتم

ه؟یمشکلت چ زمیخب عز ـ

:و نشونش دادم و گفتم دستم

.شدم يطور نیفلفل خوردم ا ـ

:کل دستم و بازوهام کرد و گفت هینگاه  هی

.بلوزت رو بزن باال ـ
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.دمیکش یتازه خجالتم م! مونده نمیهم!! جــان؟

چرا بلوزم رو بزنم باال؟ ـ

.نه ایشکمتم مثل دستت شده  خوام بدونم یم. نمیشکمتم بب يخوام رو یخب م ـ

:بود گفت دهیسامان که انگار حال من و فهم. کشم یخدا خب من خجالت م يوا

.دکتر شکمشون هم مثل دستشون شده ـ

 ؟یدون یشما از کجا م ـ

:از ابروهاش رو داد باال و گفت یکی سامان

.خودم دمیمن د ـ

.سمیتر دارو بنو قیتا دق نمیخوب حاال که به شما نشون داده بهتر هست منم بب ـ

.زمیعز نمیبذار منم بب يتو که به اون نشون داد. دستش رو گذاشت رو پام و گفت خجالت نکش بعد

.حرکت دست دکتر رو از رو پام برداشتم هیشدم و با  یزد مور مور م یبه پام دست م یکی یوقت شهیهم

:سامان

؟یشما هم همسرش. دکتر بنده همسرش هستم ـ

:گفت يجد یلیانگار جا خورده باشه خ که دکتر

.شه یساده هست زود خوب م تیحساس هی. و بهش بده دیکن هیقرص ها رو از داروخانه ته نیخب ا. هست البد هست یگ یپس اگه شما م ـ

.لبخند گنده زدم هی رونیب میاومد مارستانیاز ب یوقت. رو شکر آمپول نداد خدا

خونه؟ یکپکت خروس م هیچ ـ

.ل ندادآمپو ـ

!بود امشب ها یعجب شب. خونه میو رفت میشد نیسر تکون داد و سوار ماش هی

 یتون ینم یاخمو، حت یلیروز خ هی. سامان رو بشناسم تیدو ماه هنوز نتونستم شخص نیتو ا. کرده رییتغ میدو ماه هست که من زندگ قایدق امروز

 یپلکم نم یحت واریشه به در و د یم رهیخ. روزم همه اش تو خودش هست هی. ده یم ریگ یلیروز خ هی. رهیگ یهمه اش پاچه م! یبهش نگاه کن

 یول رون،یب ایتو اتاقش هست  ای نمشیب یتر اوقات نم شیالبته ب. ره یافته که شارل از خونمون م یاتفاق م یحالت آخر در مواقع نیالبته ا. زنه

االن چند روز . زود از جاش بلند شد و رفت تو اتاقش دیمن و د یوقت دمش،یکرد د یمرو نگاه  واریطور داشت در و د نیاون روز که تو هال هم

خودش و جلو راهم سبز  يطور هیزود  رونیبرم ب ییهر موقع خواستم تنها. هم هست ذهنم و مشغول کرده یرانیکه ا یپسرِ خونه بقل نیا هست

:ه شماره نگاه نکردم و فورا جواب دادمب. رونیاومدم ب االتمیاز خ میبا زنگ گوش! رهیگ یلیخ. کرد یم

.دییبله بفرما ـ

.... ـ

بله؟ الو؟ ـ
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.میمنم نس یهست ـ

:گفتم يخشک و جد یلیکار کنم؟ خ یحاال چ. مادرم بود يوا

.دییبفرما ـ

جان؟ یهست یخوب ـ

؟باعث تعجبم شده بود که چرا زنگ زده نیهم. مغرور بود یلیخ. داشت یاخالق هیمادرم  متاسفانه

م؟ینس يدار يکار. خوبم ـ

.جون مینس یگفت یقبلنا م م؟ینس ـ

.اون قبلنا بود ـ

؟یاز دست من ناراحت ـ

.کردم یم هیگر دینبا. کردم بغض

؟یناراحت یگ یحاال م. رهام کرد نیآرم. نیرو نابود کرد میباشم؟ زندگ دینبا ـ

.هیگر ریادامه بدم و زدم ز نتونستم

.نکن هیگر. بابات هست رِیتقص ستیمن ن ریتقص زم،ینکن عز هیگر ـ

.فتهیاتفاق ب نیتونست نذاره ا یخواست م یکه بابا اگه م یدون یپس خوبه خودتم م ـ

.گه ینم يزیبه منم چ یاون حت. دونم ینم ـ

؟یبگ یکه چ يخب االن زنگ زد ـ

.زنگ زدم صدات و بشنوم دلم برات تنگ شده ـ

؟يندار يکار يدیباشه صدام و که شن! تنگ؟ هـه ـ

آخه؟ یکن یچرا لج م ستیمن که ن ریگوش کن به حرفام تقص یهست ـ

.جون میخدافظ نس ـ

 زمیرو از سر بر االتیخ يگرفتم با دوش گرفتن همه  میکردن خسته شدم و تصم هیساعت گر میبعد از ن. هیگر ریرو گذاشتم و زدم ز یگوش و

آخه قرار بود برم . دوست داشتم به خودم برسم. باالخره اومدم یول رون،یب امیوست نداشتم بداد که اصال د یدوش اون قدر مزه م ریز. رونیب

خواستم  یو منم م کایاومد آمر گهید يرشته  هیدر  سانسشیبعد از گرفتن ل نایا. میبود یمیصم یلیبا هم خ نایو ا نایمن و ت. » نایآ«  ستمدو شیپ

که قدش چهار انگشت از باسنم  دمیتنگ چرم پوش رهنیپ هی. رم ینم ییچون من بدون دعوت جا البته خودش دعوتم کرده بود،. بهش سر بزنم

 پیز هیناف باز بود و با  يو باالش به هم وصل شده بودن و جلوش هم تا رو نییپا يضربدر ریو پشتش لخت لخت بود و با دو تا زنج بودبلند تر 

 یرژ کم رنگ کالباس هی. دمیپوش یمشک یکفش عروسک هیساپورتمم با . ر کل خوشگل بودد. هفت بود قهیاش هم به صورت  قهیشد و  یبسته م

 يکه صدا دمیکش یرو باال م رهنمیپ پیآماده بودم داشتم ز گهیخب د. زدم یکردم، مثال فقط رژگونه و رژ م ینم شیآرا ادیز. هم زدم عیما

کرد؟ یکار م یجا چ نیدوباره ا نیا. که اسمش سپهر بود در جام خشک شدم یپسر خونه بقل دنیبا د. زود رفتم و در و باز کردم. زنگ اومد
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....خانمِ دیسالم خوب ـ

.نکردم یکنم ول یداشت خودم رو معرف انتظار

.دینکرد یشما خودتون رو معرف یکرده بودم، ول یمن خودم رو معرف دیببخش ـ

:گفتم. سامان رو بگم یلیدلم گفتم بذار فام تو

.مهست يموسو ـ

!هـــه. خودم گفتم يسامان رو به جا یلیفام یداشت وقت یچه حال يوا

.بله بله خوشبختم ـ

.تو کوچه دیچیخوشگلش پ نیهمون موقع سامان با اون ماش. میو آورد جلو و به هم دست داد دستش

 نییسرم و آوردم پا. گردنم ریه بود به زشد رهیطور خ نیدستم و محکم گرفته بود و هم. کردم نتونستم دستم و از دستش جدا کنم يکار هر

.رونیبود ب ختهیر زمیرو نصفه بسته بودم و همه چ رهنمیپ پیز. دمید یکاش نم يشده که ا رهیطور خ نیهم یبه چ نمیبب

ه؟یخب خانوم خوشگله اسمت چ ـ

؟یکار کن یچ يخوا یم هیاسمش چ يدیفرض کن فهم ـ

:سپهر برگشت طرفش و گفت. وددست سپهرم تو دستش ب. اوه سامان بود اوه

.نشیدیجا بوده فکر کنم د نیمادرم ا یمن تازه اومدم، ول. میبا مادرم هست. هستم تونیمن همسا. يموسو يآه، سالم آقا ـ

. سامان تمام حواسش به من بود یزد، ول یطور حرف م نیداشت هم پسرِ

.میمادر مزاحمتون بشامشب با  نیبنده اومده بودم بگم اگه اجازه بد يموسو يآقا ـ

:گفت یبا حالت گنگ سامان

ن؟یمزاحم بش نیخوا یچرا م ن؟یمزاحم بش ـ

.ریامرِ خ يبرا ـ

:از حدقه در اومده گفت يسامان با چشما. دونه که سامان شوهرم هست یهر چند نم! ریگه امر خ یچه پررو جلو شوهرم م ر؟یامر خ!! ؟یچـــــ

ر؟یامر خ یچـــــــ ـ

.ریبله امر خ. ا سامانسالم آق ـ

:حرف و زد و باز گفت نیاومد ا یزن تپل بود که داشت به سمت ما م هی يصدا

گفت . آقا باشه نیفکر کنم خواهر ا. دونم یمنم گفتم نم ه؟یدختر خانم ک نیداده مامان ا ریپسرم گ نیچند وقت هست ا هیراستش آقا سامان  ـ

....نینم پسرم اومد بگه که اگه اجازه بدو اال شیخواستگار میمن ازش خوشم اومده بر

:گفت يبلند بایتقر ينذاشت حرفش رو ادامه بده با صدا سامان

؟یک يخواستگار ـ

:رو به من گفت زن
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.خواهرتون يخواستگار ـ

:گفت يبلند یلیخ یلیخ يدفعه با صدا هی. شه ینه داره کبود م. اوه سامان سرخ شد اوه

.اون زن من هست ـ

:گفت زن

.خواهرتون هست میتو رو خدا ما فکر کرد دیببخش يوا! ؟یچــ ـ

:که از تعجب شاخ در آورده بود گفت سپهر

.گه مامان یدروغ م ـ

.اوه اوه. شد نیاون قدر بد زد که سپهر پخش زم. صورتش کرد يمشت حواله  هیموقع بود که سامان  همون

:گفت زن

.میخجالت بکش پاشو بر. گه زنش هست یسپهر م ـ

:که به خاطر مشت هول کرده بود گفت سپهر

مرد رفت تو خونه؟ هیاگه زنت هست چطور اون روز با  ـ

سامان که انگار شوکه . سر زد و رفت هیاومد بهم  شیگه چند روز پ یگه اصال؟ آهان عرفان رو م یرو م یک. آمار من و داره يهمه  نیا! جــان؟

:شده بود گفت

.گمشو از جلو چشمم دور شو .ینداره عوض یبه تو ربط ـ

.خواهرت هست يدیشد؟ د یچ ه؟یچ ـ

:با داد بلند گفت سامان

!گمشـــــــو ـ

:گفت زن

.میگه زنش هست پاشو بر یسپهر م ـ

.بود یعصبان یلیخ. من و هول داد تو و خودش هم پشت سرم اومد تو سامان

بود؟ یاون پسرِ ک ـ

:ه و گفتمخند ریزدم ز. شده یرتیآقا غ. بگو آهان

....عرفان ـ

:زدم و گفتم غیحرفم و ادامه بدم و دستش و آورد باال که بزنه ج نذاشت

.ها یتو رو خدا نزن يوا ـ

.همون باال موند دستش

ه؟یعرفان ک ـ
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:آورد گفتم یسرم م ییزد بال یاالن وقتش نبود م یخواستم حرصش بدم، ول یم

.برادرم هست ـ

.یکشمت اگه دروغ بگ یم یهست ـ

.همون خواننده. کنه یم یزندگ کاینه به خدا آمر ـ

.گرفت شیدفعه صورتم آت هی

؟یعوض یکن یمن و مسخره م ـ

:ام گرفت و گفتم هیگر

.من دروغ نگفتم يبد یلیخ

بود؟ یپسرِ ک یخفه شو هست ـ

:گفتم. اون گم شده بود يدادها يهق هق من تو ي هیگر يصدا

.گم یرم راست مبه خدا دا. عرفان برادرم هست ـ

.کردم داشیدنبال عکس خودم و عرفان گشتم و باالخره پ میبعد تو گوش و

.ناهاشیا ـ

.عکس کامل از خانواده ام بود که خودمم توش بودم هی. رو گرفتم طرفش یگوش و

:آروم تر گفت یرو موهاش و کم دیکش یدست هی سامان

رون؟یب ياومد یشکل نیچرا ا ـ

: باال و گفتم دمیرو کش پشیزود ز. کرد رهنمیپ پیاشاره به ز هی بعد

.حواسم نبود ـ

.نکن هیخب حاال گر لهیخ. به بعد حواست باشه نیکن از ا یسع ـ

!ـــــشیا. نکن هیگر یگ یبعد م یکن یم يهر کار! هـــه ـ

:و گفت دیبلند خند يصدا با

؟یچ ـ

:گفتم

.نکن هیگر یگ یبعد م یکن یم يهر کار ـ

.م آخرش بودنه منظور ـ

:به لبام انداختم و گفتم یحالت خاص هی

؟یگ یرو م ــــــــشیا ـ

.پررو نشو گهیخب د لهیخ ـ
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:و برگردوندم و گفتم روم

!ــــــشیا ـ

.سمیعس. دیخند یجان چه قشنگ م يا. دیدوباره سامان خند و

. شه یالبته جشن شب برگزار م. میگروه گرفت يبا بچه ها ییوچولوجشن ک میکن یدو تا کارت رو کپ میکه تو سه ماه تونست نیبه خاطر ا امروز

کنه تو اتاقم  یکه سامان در رو باز م نیا دیزنگ در خونه به ام يبا صدا. پارك که همه موافقت کردن میجشن بر يدادم که به جا شنهادیپ هیمنم 

طور که داشتم  نیاز جام بلند شدم و هم! منتظرن که من در و باز کنمآقا  دمیزنگ اومد فهم يدوباره صدا یوقت. نخوردم یموندم و از جام تکون

 قعهمون مادر سپهر بود که بعد از اون ماجرا هر مو کهیزن. شد داشیپ کهیزن نیاَه باز ا. نگاه کردم یاز چشم. زدم یرفتم سمت در غر هم م یم

.در و باز کردم. رفت تو سطل آشغال یهر دفعه هم آش ها م. آورد دم خونمون یداشت م یکرد برم یآش درست م

بهار خانوم؟ نیسالم حال شما خوب هست ـ

داداش خوبه؟ ؟یجان خوب یسالم هست ـ

.یگه تو آخرش هم عروس خودم یم یه. کنه برادرمه یهمه اش فکر م. هنوز باور نکرده که سامان شوهرم هست نیا

.بهار جون به خدا سامان شوهرِ منه ـ

.برادرم هست یگ یو م يد یتو هم آخر خودت و لو م. مونه یابر نم پشت دیخورش شهیهم ـ

:نداشت گفتم دهیجر و بحث کردن باهاش فا! نیهست ا يبابا عجب خر يا

با من؟ نیداشت يخب بهار جون کار ـ

.آش برات درست کردم عروس گلــــــــــم ـ

!پروو بچه

ه؟یعروس گلتون ک دیببخش ـ

 یکنه که به خاطر آرامش خودش م یکار و به خاطر من نم نیاون ا یشم، ول یهر چند خوشحال م. کنه یه زن رو خرد مزن یاوه سامان االن م اوه

.دم در خونه ادی یشه م یبهونه بلند م هیهر روز به . کنه یم جادیبهار مزاحمت ا نیا یلیها خ یکنه، چون تازگ

!گهیگم د یوا پسرم خواهرت رو م ـ

:گفت يجد یلیخ ي افهیبا ق سامان

.زن من هست نیا ـ

!تموم هست یبچه ام همه چ! شوهرش سامان باشه ادی یآخه بدش م یک. احساس غرور کردم. گفت زن من خوشم اومد یدونم چرا وقت ینم

؟یگ یوا پسرم آخه چرا دروغ م ـ

گم؟ یمن دروغ م نیدیشه بدونم شما از کجا فهم یم ـ

اون روز پسرم از . گم یتو صورتش رو م ين روز که پسرم اومد دم خونتون، همون روز که با مشت زداو. کنم یم فیاالن واست تعر. بله ـ

.رو گفت شیلیبود فام ایخواهرت از بس با ح ه؟یاسمت چ دیخواهرت پرس
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داشت؟ یخب چه ربط ـ

.سامان رو گفتم یلیده که من فام یاوه االن لوم م اوه

؟ستین يموسو تیلیخب پسرم مگه تو فام ـ

.خب آره ـ

.هست يموسو میلیجان هم گفت من فام یخب دخترم هست ـ

 نیوا ا. زنه یبه زن داره م شخندین هی دمینگاه بهش کردم د هی. یمن و گفت یلیندازه که چرا فام یراه م یگفتم االن سامان سونام. آخ گفت آخ

خنده؟ یچرا داره م

.گه یشوهرش رو م یلیگه که فام یخودش رو نم یلیفام گهیکنه د یازدواج م یزن وقت ز،یخب خانم عز ـ

.خواهرت هست نینه پسرم ا ـ

:شده بود گفت یسامانم که انگار عصب. کالفمون کرد نمیا اَه

.خواهرم هست قصد ازدواج هم نداره نیاصال ا ـ

.دیدر و محکم کوب و

.هست تیترب یگه چه ب یاَه سامان زشته االن م ـ

.شه یم رید میبرو حاضر شو بر یبزن تیحرف از تربخواد  یتو نم. ساکت شو ـ

.منم رفتم تا حاضر بشم. به سمت اتاقش رفت بعد

کم رنگ  یرنگشم طوس. گشاد بود نییبه پا نهیس ياش تنگ و از رو نهیس يکوتاه که رو نیبلوز آست هی هیبا  دمیلوله پوش یِشلوار کتون طوس هی

رژ  هی. با کفشام ست بشه میهم انداختم دور گردنم که رنگ صورت یصورت یشال دور گردن هی. مدیرو هم پوش میصورت یطوس يها یکتون. بود

نشستم و کشم رو برداشتم تا  ونیزیتلو يجلو يکاناپه  يرفتم رو. سامان هنوز تو اتاقش بود. رونیرنگ هم زدم و از اتاق اومدم ب کم یصورت

.رو ببندم میلخت شالق يموها

؟یتا موهات رو اتو بکش یکن یوقت م یتو ک ـ

بلوز . بود دهیکه دکمه هاشم تا نصفه باز بود پوش یبلوز مشک هیبا  یمشک یشلوار ل هی. و بخورم چه ناز شده گرتیج یــــــیطرفش وا برگشتم

.اومد یبهش م یلیخ یمشک

.ستیبه لخت کردنش ن يازین. لخت هست يطور نیمن هم يموها ـ

هست؟ يورط نیهم شهیموهات هم ؟يآه جد ـ

آره چطور مگه؟ ـ

.قدر لخت باشه نیکه موهاش ا دمیرو ند یآخه تا به حال کس يطور نیهم ـ

اد؟ی یبدت م هیچ. يدیخب حاال د ـ

.میبر گهیخب د. نه ـ
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.میبر ـ

. خوش به حال زنش. نمشیشد برم بب یکاش م يا. و کرده نیآرم يدلم بد جور هوا روزیدونم چرا از د ینم. میراه اصال با هم حرف نزد يتو

.گهیهست؟ البد خوشگله د یزنش چه شکل یعنی

.میدیرس گهیشو د ادهیپ ـ

از جرج  ریبچه ها همه اومده بودن به غ. میکه با بچه ها قرار داشت ییسمت جا میو رفت میشد ادهیپ. میبود دهیآره رس. نگاه به دور و برم کردم هی

!ــــــــشیا. ومدنیبهتر که ن. و سمال

.یینایالم تس ـ

.سمیسالم عس ـ

 لهیوس هیداده بودن به  ریکل پسرا گ. میسوار بش يباز لیوسا میبر میگرفت میبعد از سالم و خوش و بش تصم. میرو بغل کرد گهیمحکم هم د و

برعکس اون باال  هیثان زد و چند یدفعه دور م هی یکشت نیشستن توش و ا یبود که همه م یکشت هیبزرگ شب زیچ هی. ترسناك بود یلیکه خ يباز

.نگفتم یچیمن ه یول م،یترس یراحت گفتن ما م یلیخواستن سوار بشن همه خ یکدوم از دخترا نم چیه. وندم یم

:سامان

؟یترس یتو هم م یهست ـ

.کنه یپررو من و مسخره م. کرد یکه انگار داشت مسخره ام م یترس یگفت تو هم م نیهمچ

.نمیش یدخترا م شیخوام سوار بشم پ ینم یبترسم؟ ول یچ يبرا. ترسم ینه نم.... نه ـ

؟یترس یپس م ـ

.ترسم ینه نم ـ

.گهید یترس یالبد م ؟یش یچرا سوار نم یترس یپس اگه نم ـ

!ــــــــشیا. ترسم یآره م پررو

.خوام سوار بشم یترسم و االنم م ینم یچیمن از ه ؟ياری یحرف در م یچرا الک ـ

.تونم درستش کنم یهم نم گهید. ردمک ياوه خراب کار اوه

.نهیش یهم م یهست ریبگ طیپنج تا بل کلیپس ما ـ

وقت؟ هیسکته نکنم . انیکدوم از دخترا هم نم چیه.... يوا ام؟یخوام ب یبهش بگم نم يحاال چطور يوا

:کلیما

.نیایبچه ها نوبتمون شد ب ـ

و  کلیسامان من و برد نشوند اون نوك نوکش ما. یبا خودش سمت کشت دیو کشسامان دستم و گرفت  یخواستم بگم من تشنه ام هست، ول یم

:بود که من با داد گفتم فتادهیهنوز راه ن. و حسام هم جلومون نشستن نیحس ریام

.شم ادهیخوام پ یسامان من م يوا ـ
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؟يدیچرا؟ ترس ـ

.بگو نگه داره. دمیآره ترس ـ

.افته یداره راه م یگفت رید ـ

:گفتم یزدم و به سامان م یم غیتونستم ج یتا م. شد یطور حرکتش داشت تندتر م نیهم يوا. من بلند شد غیرکت جح نیاول با

.بگو نگه داره ـ

 دیسامان که د. بزنم غیاومد که بخوام ج یصدام در نم گهید. سکته رو زدم نیاول. دور کامل زد هیدفعه  هیزدم که  یم غیطور ج نیهم داشتم

:برده گفت طور ماتم نیهم

.بزن غیج یهست ـ

. شد بهم رهیخ یرو صورت سامان زدم که سامان همون شکل یغیمنم چنان ج. دور زد و همون باال متوقف شد هیو برگردوندم طرفش که  روم

:گفت یدفعه م کیزدم سامان هم وسطاش  یم غیطور پشت سر هم ج نیهم. حالم دست خودم نبود گهید

.يوا ـ

دوباره برگشت . آوردم یواقعا داشتم باال م. تر از قبل اون باال موند شیدفعه ب نیهمون موقع دور زد و ا. و گذاشتم رو پاهام نییو بردم پا سرم

 يبازو دمیبه خودم اومدم د یوقت. ستادیدورم زد و وا نیآخر. زدم یم غیکردم و ج یم هیطور گر نیهم. ام در اومده بود هیگر گهیسرجاش د

کم مونده بود  میبش ادهیپ میخواست یگرفتم که وقت يا جهیدفعه چنان سرگ هیخواستم بازوش رو ول کنم که  یم. دمیسبسامان رو محکم چ

 يشه به جا یپررو زنش داره هالك م يپسره . نبود یسرم با چشم دنبال سامان گشتم ول ختنیو بهنوش و آنا ر نایت نییپا میاومد یوقت. فتمیب

.ارهیشربت ب وانیل هیرفت برام  نیحس ریام. زده بشیکجا غ ستیمعلوم ن ارهیت بشرب وانیل هی راشکه ب نیا

.من براش گرفتم شربت ریخواد ام ینم ـ

 رمیرو دستم بگ وانیتونستم ل یاون قدر حالم بد بود نم. شربت آورده بود وانیل هیرفته بود برام . خواستم یم گهید زیچ هیکاش از خدا  يوا

:عقب گفت دمیه که خوردم کله ام رو کشذر هی. خودش بهم داد

.تا تهش بخور ـ

.تونم ینم ـ

.چرا بخور ـ

.دمیخواستن ترن سوار بشن، اما من ترس یبچه ها م. رو گذاشت رو دهنم و منم مجبور شدم تا ته سر بکشم وانیل

؟یش یسوار م یهست ـ

.تونم ینم کلینه ما ـ

.میسامان پاشو بر ـ

:سامان

.امی ین نمم نینه شما بر ـ
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چرا؟ ـ

.کنم ینه با ترن حال نم ـ

.ير یکنم فدات شم بگو به خاطر من نم یحال نم نگو

.سامان برو سوار شو من حالم خوبه ـ

.خوام سوار شم حوصله ندارم یشم؟ خودم نم یمگه من به خاطر تو سوار نم ـ

!ــــــــشیا. خب نرو ـ

کال ورد زبونت هست؟ شیا نیا ـ

باهاش؟ يدار یمشکل ـ

.نه راحت باش ـ

 ستیخودمم دارم تو پ. بودم يسوار نیعاشق ماش. مسابقه افتاد يها نیداره که چشمم به ماش يا گهید لِیچه وسا گهید نمیو چرخوندم بب سرم

.از جام بلند شدم. هم مسابقه اش هست گهیکنم آخر ماه د یم نیتمر یمسابقات ران يبرا یران

؟يکجا بلند شد ـ

.يسوار نیماش میبر ایکشه ب یتا سوارِ ترن بشن طول م. اونا که فعال تو صف هستنسامان  ـ

.که بلدن ییسر جات بابا اون واسه اونا نیبش ؟يسوار نیماش ـ

.خب منم بلدم ـ

.باشن دهیتونن سوار بشن که قبال آموزش د یم ییکه نه، کسا یمعمول يِسوار نیاوسکل ماش ـ

.گهید میبر. دمیخب منم آموزش د ـ

.ها یکن یم يخرابکار رنیگ یکوچولو اون جا تست م ـ

.دمیمن آمـــــــوزش د ـ

.میباشه بر ـ

برد  یم یهر ک. دادم یمسابقه، مسابقه م يآماده برا يدادم بعد با گروه ها یتست م هی دیاول با. کنم تو برو تو یگفت من نگات م. ومدین سامان

و  هاز کارکنا بهم کال یکی. برداره... گهید يزایچ یلیاز انواع و اقسام عروسک و ماسک صورت و فندك و ختونست از دکور اون جا که پر بود  یم

خوشگل اون جا  یلیعروسک خ هی. منم مشغول نگاه کردن به دکور اون جا شدم. نفر جلوم بود تا بره تست بده هی. داد گهید يزایدستکش و چ

 ودمن تست داده بود ب يکه جلو يدختر. شد یمن م يفکر کنم اندازه . گنده یلیسبز بود و خ يقورباغه  هی. دارم یاگه ببرم حتما اون و برم. بود

زدم  یدو دور م دیبا. رفتم نشستم. کرد یها داشت من و نگاه م یتماشاچ یصندل ينگاه به سامان انداختم رو هی. باالخره نوبت من شد. قبول نشد

نفر با  شدادن هر ش یمسابقه م دیشش نفر با. دو دور رو کامل زدم و قبول شدم که برم تو مسابقه. بکنه دمییااون جا تا ت ياز کارکنا یکیهمراه 

. کرد ینشسته بود و داشت من و نگاه م نهینگاه به سامان انداختم دست به س هی نیها از تو ماش نیماش يتو مینشست میرفت. اومدن من جور شدن

همه  اولدور . میزد یم دیسه دور با. راه افتادن نایسوت ماش يبا صدا! احساس یب. نشون نداد یعکس العمل چیه. کردم يبا يبراش با دستم با
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گاز و از همه  يکه امکان داشت گذاشتم رو ییجا نیدور سوم پام و تا آخر. شدن یجلو عقب م ونیدر م یکیدور دوم . میبا هم حرکت کرد

د یداده بود با ادیکه استادم بهم  ياز ترفند. بردم یمن م دیبا. نداشتم يفاصله ا انیگرفت تا خط پا یاز من سبقت م یپسره ه هی. سبقت گرفتم

 نایکه ماش يبهش البته طور دمیو مال نیدفعه ماش هیبردم و  کشیکه امکان داشت نزد ییرو تا جا نیدو، سه و ماش ک،ی. کردم یاستفاده م

اون ور و منم با سرعت خط  دیبهش زود کش دمیرو مال نیماش یوقت! میداد یشون خسارت مبه دیعروسک با يچون به جا فته،یروشون لک ن

.ردمرو رد ک انیپا

. غیجــــــــــــــــــــــــ

.بردم ـ

.شد داشیرفتم سمت دکور تا قورباغه رو بردارم که سامان پ. رو بهشون دادم گهید لیکاله ها و وسا. شدم ادهیپ نیماش از

.آقا سامانبردم  يدید ـ

؟يبردار يخوا یم یحاال چ. دمیآره د ـ

:رو نشونش دادم و گفتم قورباغه

.اون ـ

؟يخجالت بکش مگه بچه ا ـ

.خوامش یداره؟ خوشگله م یچه ربط ـ

:تکون داد و گفت يسر هی

؟يخوا یواقعا اون و م ـ

.واسه من يد یشه سر تکون م یم یهر چ ه؟یچ. آره ـ

.گم خودت بگو یمن نم ـ

.                               ترسم باهاش حرف بزنم یترسناکه من م اروی ي افهیااا سامان ق -

.خنده ریدفعه چشاش چهار تا شد بعد بلند زد ز هی

.نخند ـ

.دختر یباحال یلیخ ـ

.سامان نخند ـ

.گم یخودم م یترس یباشه چون م ـ

.سامان کیمنم خودم و بردم نزد. و روش و گرفت طرف من دیشن اهیسرو اون قدر بلند گفت که مرد فروشنده  یترس یم

:سامان

.نیآقا لطفا اون قورباغه رو بد ـ

:نگاه کرد و گفت هی مرده
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ن؟یخوا یواسه بچتون م ـ

:سامان

.خوام یواسه زنم م. نه ـ

سامان . فکرا نکنم نیبهتره از ا یگ ینه؟ آره راست مولت ک نیمثل آرم نمیبعد ا ،یبازم وابسته بش يخوا یم. خل نشو دختر. بازم گفت زن یآخ

 زبعد ا. شده بودن ادهیسمت بچه ها، بچه ها هم تازه از ترن پ میو بعد رفت نیتو ماش میقورباغه رو گذاشت. نیقورباغه رو گرفت و رفت سمت ماش

بعد از عوض کردن لباسام . خونه میخره ساعت دو اومدخورد و باال يزیچ هی یهر ک. میرستوران تا شام بخور میرفت گهید يسوار شدن چند باز

.قورباغه رو گذاشتم کنار بار سامان

؟یجا گذاشت نیچرا قورباغه رو ا ـ

.خودم يخونه  يبرمش تو یو بعد که رفتم م ننیتا همه بب رونیذارمش ب یاتاقم م يتو ادی ینم یجا هستم کس نیکه ا یخب تا وقت ـ

ن جا؟او يو اگه من نخوام بذار ـ

.قورباغه رو برداشتم تا ببرم تو اتاقم. اخم کردم. شدم ناراحت

:سامان

.يِمبل باد يرو شیخواستم بگم بذار یم ش؟یبر یکجا م! خب بابا لهیخ ـ

هم هر دو به . جاش بهتر شد یلیخ. لبخند زدم و گذاشتمش رو اون. گفت یاون جا رو م. خونه اش بود يقرمز گوشه  یچرم مشک يمبل باد هی

که زده  ییغایگلوم به خاطرِ ج. خوابم یپس م. بخوابم دیبا. کنم هیرفتارا رو تجز نیا دینه من نبا. میاتاقامون تا بخواب میو رفت میگفت ریشب بخ

.زود خواب من و با خودش برد یلیخ یاز زور خستگ یسوخت ول یم بودم

.مردم از گلو درد يوا ـ

؟يسوار اون آت و آشغاال شد یرفت يته بود که بلند شدمگه خر گازت گرف. ساکت شو حرف نزن ـ

؟یزن یداد م يخب هما جون حاال چرا دار ـ

.هست زیت يادیزنم که، تو گوشات ز یمن داد نم ـ

رم؟یهما جون نکنه سرطان حنجره بگ يوا. آهان ـ

؟یباش شیسرطان گرفته که تو دوم غیتا حاال با دو تا ج یک! رمیسرطان حنجره بگ. خوبه خوبه ـ

.زدم ادیز. نزدم غیآخه من دو تا ج ـ

.یش یزود خوب م يداغ رو بخور رِیش نیشه االن ا ینم تیچیه ـ

هما جون نوه ات چطوره؟ یراست ـ

.شیبخور يکه دوست دار گرهیاون قدر ج... ماشاا. خوبه ـ

نم؟یبب يعکسش و ندار یآخـ ـ

مجبورم  گهیاز دو هفته د یدم، ول یهست ازش عکس گرفتم االن نشونت م یچه شکل ینیبب یکن یفضول يخوا یدونستم تو م یچرا اتفاقا م ـ
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.ارمشیجمعه ها با خودم ب

؟ياری یدخترتم م ؟یگ یراست م ـ

.جمعه ها ترماش و برداشته که من از بچه اش مراقبت کنم. ره ینه بابا دانشگاه م ـ

ه؟یاسمش چ سمیعس ـ

!سمیعس. سمیعس یگ یشه م یم یهر چ یتو هم ه هیچ ـ

!ایوا هما جون امروز اعصاب معصاب ندار ـ

واسه آدم؟ نیذار یمگه شماها اعصاب معصاب م ـ

.صبح قرص مرص خورد دیبا یهما جون به قول شاعر اعصاب معصاب نذاشته برام ه ـ

و گفته؟ نیکدوم شاعر ا! کنه یم يمن داره شاعر يخوبه خوبه برا ـ

.زیعز یته نیحس ـ

.نمیو بخور بب رتیش نیا ایب. بس کن ـ

ه؟یاسمِ بچه ات چ یهما نگفت ـ

بچه ام؟ ـ

.نه منظورم نوه ات ـ

.هست اسمش انیشا. آهان ـ

.یاوک ـ

:بعد از سه بوق هما گفت. میزنگ تلفن هر دو ساکت شد يصدا با

.به من؟ خب پاشو برو جواب بده يزل زد ینشست يطور نیچرا هم ـ

.باشه ـ

.شهر بود نیکدشم واسه هم. شماره آشنا نبود. تلفن بردم به سمت هجوم

:گفتم یسیبه انگل ـ

.دییبله؟ بفرما ـ

.... ـ

. دییالو؟ بفرما ـ

الو؟ ـ

:گفتم یمنم به فارس. زبون بود یپس فارس اَه

د؟یکار دار یبا ک. دییبفرما ـ

؟یهست ،یشما هست ـ



کاربر  انجمن نودهشتیا  س.فاطمه  |هستی من باش                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 38

.یهست یهست. چه جالب! هـــــه

.اوردمیه جا نمن شما رو ب یبله، ول ـ

سامان هستش؟.... من ـ

!گه سامان هستش یم ه؟یگم اسمت چ یزن مشکل داره م وا

.خدمتتون یچند لحظه گوش هی. بله هستش ـ

.خدافظ زمیباشه عز ـ

.خدافظ ـ

:پله ها و با داد گفتم کیتلفن و رفتم نزد زیرو گذاشتم رو م یگوش

ســـــامــان؟ سامان؟ سامان؟ ـ

:شد و گفت اتاقش باز در

.یکن یم غیج غیج یها ه یچته مثل کول! زهرِ مار ـ

.تلفن کارت داره. یخودت یکول ـ

.هست بگو خوابه یهر ک ـ

.فهمه دروغ گفتم یم. دهیصدات و االن شن گهینه خرِ اون د ـ

:گفت نییاومد پا یطور که داشت از پله ها م نیهم

!االغ. یخر خودت ـ

!االغ جان دیاوه ببخش ـ

.خفه بابا ـ

.ستمیمن بابات ن ـ

.گوشش کیو نداد و تلفن رو برداشت و گرفت نزد جوابم

.ده یکه جواب نم نیالو؟ الو؟ ا ـ

....یکیبه خدا  ـ

:گفت يجد يصدا هیو گرفت جلو دهنم و با  دستش

؟ییتو یکین ـ

شه؟ یطور داره قرمز م نیچرا هم نیاوه اوه ا. البد عشقش هست ه؟یک یکین اوالال

؟یبگ یچ يزنگ زد ـ

:دفعه با داد گفت هیو از رو دهنم برداشت و  دستش

؟یدرست کن يخوا یو م یبس کن بابا چ ـ
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:دفعه رو به من گفت نیعقب و بعد ا دمیداد زد که دو متر پر نیهمچ

کو؟ یمیس یب یگوش ـ

رو برداشت و رفت  یاونم گوش. دراز کردم یمیس یب یبزنم و فقط دستم و به طرف گوش یکه نتونستم حرف دمیلحظه ترس هیقدر ازش  اون

.سمت اتاقش

:مطمئن شدم رفته تو اتاقش رو به هما گفتم یوقت

ه؟یک یکیهما ن ـ

.مادرشه ـ

.یکی نیبگه جز ا يزیانتظار داشتم هر چ مادرشه؟

کنه؟ یقدر بد باهاش صحبت م نیپس چرا ا ـ

.یکن یکه تو با مادرت بد صحبت م یلیبه همون دل ـ

.وا هما جون خب من از دست مادر پدرم ناراحتم که من و به زور به عقد سامان در آوردن ـ

.که اون و به زور به عقد تو در آوردن نیخب اونم از مادر پدرش ناراحت هست به خاطرِ ا ـ

.از خداشم باشه ــــــشیا ـ

.هست ونیانگار دخترِ شاه پر. خوبه خوبه ـ

.میساکت شد داد سامان هر دو يصدا با

.مثل شما دو تا ندارم يمادر پدر گهیبس کن بابا من د ـ

رو  نهییاوه اوه زده بود آ. هما در و باز کرد. سمت اتاقِ سامان میهر دو به رفت يزیشکستن چ يبا صدا هیبعد از چند ثان. صداش آروم شد دوباره

.شکسته بود وانمیل هینه  یبود، ول رو شکونده نهییفکر کنم با دستش آ. دستشم پر خون بود. شکسته بود

؟یکن یم يطور نیبا خودت ا یچ يبرا ؟يکار کرد یبا دستت چ نیچته پسر؟ بب ـ

.حوصله ات و ندارم رونیهما برو ب ـ

.کرد یم رونیبودم وگرنه منم ب ستادهیخوب شد من دم در اتاقش وا. کرد رونشیاوه ب اوه

.ان کنمکارا؟ بذار دستت رو پانسم نیا یچ یعنی ـ

:بلند گفت یلیخ يو با صدا زیم يمحکم زد رو شیهمون دست خون با

.رونیگم برو ب یهما بهت دارم م ـ

:که انگار از دستش ناراحت شده بود گفت هما

.رم یباشه م ـ

.ختیاشک رو آروم آروم  هیگر رِیرفتم بغلش کردم اونم زد ز. دلم واسش سوخت یآخ. و در و محکم بست رونیبغض کرد اومد ب و

.کنه یکار م یفهمه داره چ ینکن هما جون اعصابش خورده نم هیگر ـ
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.دلم و شکوند ـ

.کرد هیهق هق گر و

.سمینکن عس هیگر ـ

 یکمد رو باز کرد و هر چ هیتخت برداشت و درِ  ریچمدون از ز هی. و از من جدا کرد و رفت سمت اتاقش منم باهاش رفتم تو اتاقش خودش

.توش تخیلباس داشت ر

هما جون؟ یکن یم يکار دار یچ ـ

:کرد گفت یم هیطور که داشت گر همون

.برم یم امی یرو هم بعدا م المیوسا ي هیبق ـ

....حاال اگه هما هم بره. من تو کل هفته فقط جمعه ها رو دوست داشتم. کردم یم يکار هی دیبا. خواست بره یم يوا

؟یکار کن یچ يخوا یهما جون م ـ

.ستیمن ن يکه برام احترام نذارن جا ییجا. ام برمخو یم ـ

.ریگفت تو به دل نگ يزیچ هیبود  یهما جون اون عصبان يوا ـ

.ستیجا ن نیمن ا يجا گهینه د ـ

:و گفتم ستادمیکه رفتم جلو در وا رونیاومد از در بره ب. رو بست چمدونش

.کنم یخواهش م. تو رو خدا نرو ـ

.حاال هم برو کنار. سر بزن بهم. برم دیبا زمینه عز ـ

:اومد گفتم یام داشت در م هیگر گهید

.هما جون نرو ـ

.نکن برو کنار هیگر ـ

:گفتم یکردم م یم هیطور که داشتم گر نیشدم برم کنار هم مجبور

.نرو هما جون ـ

:دم در هم بوسم کرد و گفت. اصرار کردم نموند یهر چ. حرفا بود نیدنده تر از ا کیهما  یول

.خدافظ. مواظب خودت باش ـ

:منم درِ ساختمون رو از حرصم محکم بستم و بلند گفتم. گرده یبر نم گهیهم رفت مطمئن شدم که د اطیاز درِ ح یوقت

.یمرده شورت و ببرن عوض ـ

.من نگفتم یگفت بگو خدا نکنه، ول یبهم م یحس هی. مرده باشه... انشاا. ومدیاز اتاقش ن ییصدا چیه

.شد یساعت مین هیفکر کنم  یکردم، ول هیدونم چه قدر گر ینم. کردن هیآشپزخونه و شروع کردم به گر زِیم يتم رونشس رفتم

همــــا؟ همـــا؟ ـ



کاربر  انجمن نودهشتیا  س.فاطمه  |هستی من باش                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 41

.ستیقدر داد نزن هما ن نیا ـ

.بود یدستش هنوز خون يوا. ستادیتو آشپزخونه جلو روم وا اومد

هما کجاست؟ ـ

.رفت ـ

:گفتنشست و  مییجلو زِیم يرو اومد

کجا رفته؟ ـ

.ادی یهم نم گهیخونشون د ـ

.کرد يزیدوباره دستش خون ر زیم يرو دیکوب شیمحکم با همون دست خون. کردن هیبازم شروع کردم به گر و

....سامان دستت يوا ـ

رفت؟ یک ـ

.هست یساعت مین هی ـ

.ان کنمرو آوردم تا دستش و پانسم هیاول ياز جام بلند شدم رفتم جعبه کمک ها زود

.دنبالش میبذار دستت و پانسمان کنم بعد بر ـ

.برم دنبالش دینه االن با ـ

؟یکن یرانندگ یتون یدست که نم نیبا ا ـ

.روش ختمیر نیبعد بتاد ینیس يدستش و گرفتم گذاشتم رو بعد

چته؟. سوختم يآ ـ

.منِ رِیانگار تقص! گهید نِیکار کنم بتاد یوا خب چ ـ

!ستیره تو اتاقش تشکرم که بلد ن یو داره م نییسرش و انداخته پا يطور نیهم دمید. انسمان کردن دستش از جاش بلند شدو پ نیاز بتاد بعد

.دستت درد نکنه آقا سامان دستت و پانسمان کردم ـ

:نگام کرد بعد گفت برگشت

.نکردم یکنم کار خاص یخواهش م ـ

!داره ها ییعجب رو پررو

.به خدا ییپررو یلیخ ـ

.   يکه آگاهم کرد یمرس -

.يچه عجب تشکر کرد ـ

.کنم یخواهش م ـ

! باطل الیخ یبه پاش افتاده زه یوقت نمیخوام بب یم. نمیبرم بب دیهما پس منم با شیخواد بره پ یمطمئن بودم که م. رفت سمت اتاق خوابش بعد
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 يغازشرت کاله داره کله  ییسو هیبا  دمیلوله پوش فیکث یآب یشلوار ل هی. رفتم تو اتاقم تا لباسام رو عوض کنم! هما؟ هـه يبه پا فتهیسامان ب

از در  یوقت. آماده بودم گهیخب د. دمیها رو هم پوش یآل استار آب یکتون. هم زدم یرژ مات شکالت هی. شد یهوا کم کم داشت سرد م. دمیپوش

.سمتش دمیزود دو. رفت سمت در یسامان داشت م رونیاومدم ب

هما جون؟ شِیپ ير یم ـ

به تو چه؟ ـ

.سوال کردم هیفقط  ـ

.منم گفتم به تو چه ـ

.میاریکه با هم از دلش در ب امیهما منم ب شِیپ ير یبه هر حال گفتم اگه م ـ

.رم یالزم نکرده خودم م ـ

:با ناز گفتم. از راه دخترونه ام استفاده کنم دیشد با ینم يطور نیا

.امیبذار منم ب یسامان ـ

.نـه ـ

.کنم یسامان خواهش م ـ

. رو روشن کرد نینگفت و ماش یچیه. جلو نشستم یصندل يزود رفتم رو. ایتو هم ب یعنی نیدر و نبست ا یول رون،ینگفت و از در رفت ب یچیه

.بمب اومد يدفعه صدا هیروشن شد  نیکه ماش نیهم

.ــــــــــغیج

:نده اش گرفته بود گفتسامان که انگار از کارِ من خ. باال دمیدو متر پر و

.ضبط بود ينترس کوچولو صدا ـ

.ضبط و کم کنه يدستش رو برد تا صدا و

.ستمیدرضمن من کوچولو ن ؟یکم کن یش یسوار م یوقت یتونست یخب نم ـ

؟یهست یشما چ دیببخش! اوه ـ

.من بزرگ هستم ـ

.بله خانوم بزرگ! اوه ـ

تا وسطاش گوش . بود ییایآهنگ اسپان هی. کرد ادشیدستش و برد سمت ضبط و ز! ـــشیپررو فقط بلد هست بخنده ا. چپ نگاش کردم چپ

:آخر اعصابم خرد شد و گفتم میداد

؟يبلد ییایاسپان ـ

.شه یم میحال ییزایچ هی ـ

.بره یشه پس بهتر هست بزن یرو نفهمم اعصابم خورد م یحرف یمعن یو وقت ستمیمن بلد ن یول ـ
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؟یستیبلد ن ییایاسپان ـ

؟يدار یمشکل. نه ـ

.نه ـ

.پس لطفا بزن بره ـ

.ادی یمن خوشم م یول ادی یتو خوشت نم. نه ـ

.ـــــشیا ـ

 یحت. بود یهمه اش لمس. اجق و جق بود یلیدستش و برد سمت ضبط، ضبطش خ. کردم یکم کم داشتم به عقلش شک م گهید. خنده رِیز زد

پوشه  هی ییایاسپان يبعد از رد کردن پوشه . گرفتم یم ادی دیبا. يکرد یبه کولر رو لمس مقسمت مربوط  دیبا یروشن کن یخواست یکولرم م

.بود ياَه فرانسو. اومد که روش نوشته بود فرنچ گهید

.ستمیبلد ن يمن فرانسو یپوشه رو هم رد کن نیشه ا یسامان م ـ

پوشه  دیگرفته بودم چطور با ادید مجبور شد جواب بده، چون تلفنش زنگ خور. حاال هم بذار من گوش کنم. اون مشکلِ خودت هست گهید ـ

نه . سیانگل يبعد يرفتم تو پوشه . ستمیهم بلد ن یاَه آلمان. روش نوشته بود جرمن. ضبط و پوشه رو عوض کردم يعوض کنم دستم و بردم رو

 نیاول. دادم یکرد عوض نکنم گوش نم یاشاره م یهسامان که  ياصال هم به حالتا. کردم شیاوک. بود نیپرش يبعد يپوشه . ههم ن یسیانگل

.خوبه. شادمهر بود یآخ هیخواننده اش ک نمیروش و نگاه کردم بب. آهنگ شروع شد

.من و دوباره خواب کن./ تو ام يایرو رِیدرگ «

». خبر نبود یمن انگار ب يدلت از آرزو./  اگه تنهات گذاشت تو من و انتخاب کن ایدن

؟يد یگوش م هیچ نایومد ااَه اشکم در ا ـ

:رو قطع کرد شیسامان گوش يآهنگ بعد زدم

؟يچرا آهنگ رو عوض کرد ـ

.کنم یخواهش م گه،ید نمیبذار بب ـ

.کردم یمنم آهنگ رو پل. نگفت یچیه

.خوند ینکره زن يصدا هی

». کنه یگونه ام و تر م يدو تا چشمام رو یمن شِیپ یوقت «

.پسره خوند هی بعد

». کنه یتر م وونهیمن و د يتو بد جور يصدا یشاگه با «

؟يد یگوش م هیچ نایاَه سامان ا ـ

.از دوستام واسم زده یکیدر ضمن من انتخابشون نکردم ! دلتم بخواد ـ

.يآهنگ بعد زدم
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». ستین یرفتن التیاما از خ يعمر هیگذره  یم./ ستین یمثل عشقِ اول ایتو دن یعشق چیگن ه یم «

.خوام یشاد م. ستیب نخو نمینه ا ـ

.پوشه هست نیبگرد تو هم ـ

.يبعد زدم

 یدخترِ م يبا شروع شدن آهنگ منم دستام و شروع کردم به تکون دادن و با صدا. بود يشناختم آهنگش و گل پر یخوبه م نیهم ولیا ـ

.خوندم

 يوا يوا. گم ینم ؟یش یچرا نم. شم ینم ؟یش یزنم م. خوام ینم ؟يای یچرا نم. امی ینم م؟یبر يایم. رینخ ؟يشوهر دار. دختره؟ بله يآ «

».... يوا

.دفعه ضبط خاموش شد هیاوج قر دادن دستام بودم که  تو

؟ياا سامان چرا خاموشش کرد ـ

.میدیکه رس نیا يبرا ـ

من و  یگرفت، ول ینم لیتحو ادیرو ز هما سامان. تو میو رفت میزنگ و زد میو رفت میشد ادهیبا هم پ. بزرگ نگه داشت ییالیو يخونه  هی يجلو

 میبعد از ن. اون دو تا هم نشسته بودن و در حال صحبت بودن. ناز بود یلیخ. تو من رفتم سمت نوه اش میکه رفت نیهم. گرفت لیخوب تحو

:گفت امانساعت س

.میبر یهست ـ

شد؟ یچ ـ

:رو به هما گفتم! بچه نیاز دست ا. دمیو ند که التماسش فیح یدرست شد، ول یهمه چ دمیکه لبخند زده بود فهم هما

.خدافظ.منتظرتونم گهید يهما جون هفته  ـ

.زمیخدافظ عز ـ

.نیتو ماش رفتم

.ناز بود یلیسامان نوه اش خ ـ

!شه تا بزرگ تر یخون گرم م. گن بچه با بچه راحت تر هست یراست م. نیبا هم شده بود یخوب يدوستا ـ

بچه؟ یگ یبه من م ـ

.گم بچه تو راحت باش یهما م يبه نوه نه  ـ

.هیگر رِیزد ز دیشه؟ بچه تا تو رو د یم تیحسود هیچ ـ

.هیگر رِیتا بغلش کردم زد ز. باحال بود یلیخ! هـــــه ـ

.تو بغلت يکارش کرد یچ ستیبله معلوم ن ـ

.برو بابا ـ
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!به حاله بچه ات يوا ـ

.گریج.شه یموش م. سمیعس. سامان چه ناز بشه يفکر کن بچه  يوا

رفتم سمت اتاقم چشمم به حموم . بکنم يکار هیبلند شدم برم . هم نداره یچیه. ور اون ور کردم خسته شدم نیرو ا ونیزیتلو يقدر کاناال اون

 یتا لباس پشمدو سه  هی رونیرفتم ب یم دیشد با یهوا داشت سرد م. گرفتم به خودم برسم میدوش آب گرم تصم هیبعد از . رم حموم یم. افتاد

کرد،  یگردا بود که آدم و خفه م قهی نیکه از ا یصورت یِبلوز پشم هیبا ! هـــه. کال تو کارِ لوله بودم. دمیپوش یلوله مشک یشلوار ل هی. دمیخر یم

و رفتم  رونیم باز اتاقم اومد. هم زدم عیما یرژ صورت هی. دمیرو هم پوش میصورت يصندل ها. کردم ینم یچون سردم بود احساس خفگ یول

. وقته ظهر؟ در و باز کردم نیتونه باشه ا یم یک یعنی. زنگ خونه رفتم سمت در يبا صدا. رونیآب خوردم و اومدم ب یکم هیآشپزخونه  متس

 ینگاه مطور با تعجب داشت من و  نیهم. اومد یبه موهاش م بایزرد رنگ که تقر يپالتو هیداشت با  ییلخت طال يکه موها يدخترِ فرانسو هی

صحبت کنه؟ ينکنه االن فرانسو يوا. کرد

شما؟ دیببخش ـ

:البته با ناز گفتم یسیمنم به انگل. گفت یسیخدا رو شکر انگل. گرفتم با ناز باهاش صحبت کنم میمنم تصم. زنه یچه با ناز حرف م نایمامانم ا يوا

ن؟یشما زنگ خونه رو زد ـ

:زد و گفت یحیمل لبخند

سامان کار داشتم هستش؟اوه بله من با  ـ

.هم هست قهیچه خوش سل! سامانم بله اوالال

کارش داره؟ یبگم ک. بله هستش ـ

هستم و شما؟ نیکاتر ـ

.زن سامان. هستم یمنم هست ـ

.خاطر خواه سامان هست نیالبد ا. کردم يآهان خراب کار. دیرنگشم پر اره؟ی یچرا داره شاخ در م وا

.زنِ سامان؟ خوشوقتم خانم ـ

!هـــه يهم فرانسو یسیهم انگل. لهجه اش باحال هست یزنه ها، ول یحرف م یسیمعلوم هست به زور داره انگل قشنگ

.تا من سامان رو صدا کنم دینیداخل بش دییبفرما. یمرس ـ

:تقه به در زدم و گفتم هیمنم رفتم اتاق سامان . از مبل ها نشست یکی يناز اومد تو و رو با

.زمیعز يهمون دارسامان جان م ـ

:کنم گفت یم يواسش نقش باز يطور نیدارم ا یکس يبود جلو دهیکه انگار فهم سامان

.زمیعز امی یاالن م ـ

گل  میفضول. رونیسامان از اتاق اومده ب دمیدر فهم يبا صدا. زمیرفتم آشپزخونه تا براش شربت بر! ـــشیا. گفت رترید هیرو چند ثان زمشیعز

.و تماشاشون کردم ستادمیآشپزخونه وا يرفتم گوشه . کنه یسامان استقبالش م يچطور نمیگفتم بب. کرد
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ن؟یکاتر يچطور! به ـ

:با ناز از رو مبل بلند شد و رفت سمت سامان و گفت دخترِ

؟یخوب زمیسالم عز ـ

سامان رو  يلب ها. که به سامان دست داد نیدخترِ بعد از ا. شدم خکوبیدر جا م دمیکه د يزیبا چ. شربتا رو برداشتم و رفتم سمتشون ینیس

به خودم . دهیدختر رو بوس يشدم؟ انگار سامان واقعا شوهرم هست و من االن ناراحت شدم که سامان لب ها يطور هیدونم چرا  ینم. دیبوس

.از مبل ها نشستم یکی يرو براشون بردم و بعد از تعارف کردن شربت رو ینیاومدم و س

:سامان

طرفا؟ نیاز اخب خانم  ـ

:نیکاتر

.کنه یدوستاش و فراموش م گهیازدواج کنه د یآدم وقت يالبته حقم دار. یزن یبه ما نم يتو که سر ـ

:و گفت رونیچشاش از حقه زد ب سامان

ازدواج؟ ـ

:به من اشاره کرد و گفت نیکاتر

.بودن هم خانومت خوشگله هم دوست دخترات خوشگل. تو انتخاب دختر يبود قهیسامان تو از اولم خوش سل ـ

:افتاده بود گفت شیکه انگار تازه دوزار سامان

.میدو ماه هست ازدواج کرد یآره من و هست. آهان ـ

.ــــشیا. زنه یحرفا رو م نیاش قشنگ معلوم بود که از سرِ اجبار ا افهیق از

:نیکاتر

.جون یالبته با هست یتو هم دعوت شیگرفته به مناسبت نامزد یمهمون هیپژمان . اومدم گهیبه هر حال من االن به خاطر کارِ د ـ

.ندارم یچیبخرم ه يزیچ هی دیبپوشم؟ با یچ. یمهمون ولیا

؟یپژمان نامزد کرد با ک يجد ـ

.با هلنا ازداوج کرد. آره ـ

شده حاال هلنا رو گرفته؟ یچ. رمیگ یم یرانیگفت نه، زن ا یاون که م. اا پس آخرم هلنا رو گرفت ـ

از ساعت . پنج شنبه هست یمهمون. کارتت و بدم امیگفت من ب ادیبه هر حال چون پژمان خودش نتونست ب. زد یحرفا رو م نیاز حرص هلنا ا ـ

.پنج تا هر موقع تموم شد

:گفت. شدم فیخر ک دیانگار فهم. بهم انداخت ینگاه هیسامان ! رمیم یم یجون دارم از خوشحال آخ

.فرستم واسش یکادوش رو م میومدیبه هر حال اگر هم ن. مییاین دیشا. میایب ستیحاال معلوم ن ـ

دلت واسشون تنگ  شونیدیوقت هست ند یلیتو هم خ. بچه ها هم هستن يتازه همه ! گهید ایگذره ب یسامان خوش م. ییایب دینه نه تو با ـ



کاربر  انجمن نودهشتیا  س.فاطمه  |هستی من باش                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 47

.شده

خوشگل در آورد و گرفت سمت من و  یلیکارت خ هیو  فشیکرد تو کدست  نیکاتر. دیخند یسامانم آروم باهاش م. خنده رِیبلند زد ز بعد

:گفت

.یشوهرت آشنا بش يتا با خاطرخواها يایجون بهتر هست ب یهست. میمنتظرتون ـ

دونست  یدونه زن داره اگه نم یبچه پررو خوبه م. و رفت دینشستن بلد شد و دوباره لب سامان و بوس قهیبعد از چند دق. لبخند اکتفا دادم هی به

!واال.... خواست یالبد م

:مردم که گفت یداشتم م یمنم از خوشحال. یعروس میطاقچه باال گذاشتن قبول کرد که بر یآقا سامان بعد از کل باالخره

.بردم یتونستم تو رو با خودم نم یهر چند اگه م ـ

:منم بهش گفتم که

.بودن متنفرم یمن از سر بار کس. مینبر یتون یم ـ

محکم خودم و پرت کردم  یاومدم تو اتاقم از خوشحال یوقت یول اوردم،یخودم ن يمنم به رو. برم دیکه به سامان شد گفت که منم با یتلفن با یول

!رو تخت که احساس کردم سرم جا به جا شد

***

 نییکه باال تنه اش گشاد و از کمر به پا دمیپوشزانو  يکوتاه تا باال رهنیپ هی. دمیبودم رو پوش دهیخر یواسه مهمون روزیکه د یاز حموم لباس بعد

رو به  کمیخورد که کمر بار یهم به کمرش م ییکمربند طال هی. تنگ نشییگشاد و پا نیآست يبلند بود که باال نیآست رهنمیپ. شد یتنگ م

هم  ییطال فیک هی. ده پاشنه داشتخور هیکه  دمیرو هم پوش میمشک يبوت ها مین. اومد یدر کل خوشگل بود و بهم م. داد ینشون م یخوب

و  يقد نهیآ کیرفتم نزد. اتاقش بود يسامان هنوز تو. کردم و به سمت پله ها راه افتادم یکامل شِیهم برداشتم و بعد آرا رهنمیرنگ کمربند پ

 یکمرنگ بود، ول یلی، مات رژ لبم خمات يو رژ لب قهوه ا يقهوه ا يزده بودم با رژگونه  ییطال ي هیسا هی. نگاه به خودم انداختم هیدوباره 

بوس  هی. از نظرِ خودم خوب بودم. قشنگ دورِ سرم جمع کرده بودم یلیموهامم خ. شد یزد رژ هم معلوم م یکه رو لبم م یبود از برق عیچون ما

.فرستادم نهییاز تو آ ودمواسه خ

!یخودت بوس بفرست يکه خودت برا نیمگه ا ـ

خوش رنگ  یبلوزِ طوس هیبا  یکت و شلوار خوش دوخت مشک هی! کپ کردم دنشیبهش بگم که با د يزیچ هیاومدم . پسرِ شروع کرد نیباز ا اَه

طور  نیاونم هم. به خودم اومدم میگوش يبا صدا. شده بود گریج یلیخ. اومد یبهش م یلیکت و شلوار خ. کیبار یِمشک یکراوات طوس هیو 

.جواب دادم. شماره ناآشنا بود. و برداشتم میشگو. کرد که به خودش اومد یداشت نگام م

الو؟ ـ

.... ـ

الو؟ ـ

.... ـ
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الو؟ ـ

.یراه افتاد سمت مهمون نیو ماش نیسمت ماش میهر دو رفت. زنه یبود دوباره زنگ م یولش کن هر ک. جواب نداد یقطع شد و کس یگوش

از اون از  تیشد منم به تبع ادهیپ نیسامان از ماش یوقت. ن هم قشنگ تر بودساما يگم از خونه  یآقا پژمان؟ به جرات م نیداره ا يخونه ا عجب

.میبود راه افتاد یکه توش عروس يهر دو کنارِ هم به سمت خونه ا. شدم ادهیپ نیماش

کار داشته باش نه من در  یمهمون نیا يمن تو يدر ضمن نه تو به کارا. میبا هم رفتار کن دیبا یزن و شوهرِ واقع هیپس مثل  یجا زن من نیتو ا ـ

.خواد بکن یدلت م يبرو هر کار. کنم یتو دخالت م يکارا

دونم چرا  ینم. سامان دستم و گرفت. قصر بود هیواقعا شب. بود بایز یلیخونه خ. میراه افتاد الیبهش انداختم و هر دو به سمت و یچپ چپ نگاه

.چشماش رو بست هیچند ثان يت داد چون براحس بهش دس نیانگار اونم هم. دستم و گرفت گر گرفتم یوقت

پسر؟ یسامان خودت يوا ـ

.دو چندان شده بود شییبایسبزش ز يدخترِ فوق العاده بور بود که با اون چشما هی. سمت صدا میدو برگشت هر

رك؟یرجیج يچطور ـ

بود؟ ركیرجیاسمش ج یعنی وا

رك؟یرجیج یسامان تو باز به من گفت ـ

:رو به من گفت بعد

؟یکن ینم یمعرف ـ

.همسرم یهست ـ

:گفت نیغمگ یکه انگار تعجب کرده بود با حالت زن

.جک هستم نیخوشوقتم منم ج یلیخ ـ

:گفت سامان

.صداش کن ركیج ریجان تو ج یهست ـ

 دیداماد تا سامان رو د .عروس داماد بود گاهیکه جا یبه سمت میو رفت میجک جدا شد نیاز ج. لبخند زد یجک فقط کم نیج یول م،یدیدو خند هر

:از جاش بلند شد و گفت

پسر؟ یسـامـان خوب ـ

:بعد پسرِ رو به من گفت. رو بغل کردن گهیهم د و

درسته؟ نیسامان باش دیدوست جد دیشما با ـ

:سامان گفت یفقط لبخند زدم، ول من

.نه نه همسرم هست ـ

:گفت دنیخنده و در حال خند رِیزد ز پسرِ
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.کنم یو زن؟ نه نه باور نم تو!! ؟یچــــ ـ

.پژمان جان یبهتره باور کن ـ

.بد نبود يپروفسور يشایقد بلند با ر هی. آقا بود نیپژمان ا پس

؟يواقعا ازدواج کرد یعنی ـ

:رو به من گفت سامان

.که ینیب یم ـ

؟یچ زیپس چ ـ

؟یچ ـ

؟یمارشاال چ ـ

.نیهم. میم؟ ما فقط با هم دوست بودخوام با مارشاال ازدواج کن یگفته من م یک! هـــه ـ

.کن ییرایهم از خودت پذ یحساب. خب برو راحت باش. آهان ـ

. دوست دخترش بود؟ آره البد دوست دخترش بود یعنیبود؟  یمارشاال ک یعنی. مینیبش ییجا هیتا  میو رفت میاز سمت پژمان فاصله گرفت بعد

 یمن عاشق شدم؟ نه من عاشق نم یعنیزنن  یانگار به قلبم خنجر م. شدم یم يجور هیومد ا یدونم چرا همه اش تا اسمِ دوست دختراش م ینم

.ادیخوشم ب یاز کس دیپس من نبا. همشون مثلِ هم هستن. نیهست مثلِ آرم یکی نمیا. عاشق بشم دینبا. شم

.بچه ها سامان یـــــــیوا ـ

.آره سامـان هست ـ

نشون  یچه عکس العمل نمیبه سامان نگاه کردم تا بب. اومدن سمتمون یسه تا دختر از پشت داشتن م. سمت صداها میصداها هر دو برگشت نیا با

.سه تا دخترا رفتن سمت سامان و با ناز باهاش سالم کردن. دخترا دست تکون داد يتا بنا گوشش باز بود و برا ششیاون ن یده، ول یم

؟يپسر کجا بود دمتیوقت هست ند یلیخ. شه یسامان باورم نم یـــیوا ـ

:سامان

.دور و ور بودم نیهم ـ

:گفت گهیدخترِ د هی

.يای ینم گهیبعد از اون اتفاق د میما فکر کرد یدون یآخه م ـ

؟یتو خوب الیخب شک! گهیبسه د ـ

:بود گفت الیکه انگار شک دخترِ

؟یمن خوبم تو خوب ـ

.کنم یرفت معرف ادمی یآهان راست. آره خوبم ـ

:به من و گفت رو کرد بعد
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.یهمسرم هست ـ

همشون به خودشون  قهیدق هیبعد از . که فکر کنم االن غش کنه الیشه؟ شک یم دیفهمن سامان ازدواج کرده رنگشون سف یم یچرا همه وقت وا

!الیالبته جز شک. به من دست دادن و رفتن یکی یکیاومدن و 

!یسامان رو داشته باش اقتیل دوارمیام. تییخوشوقتم از آشنا یلیجون خ یهست ـ

.من و داشته باشه اقتیل دیاون با! پررو

.زمیدارم عز ـ

.خنده رِیکه رفت سامان زد ز نیهم. زد و رفت شخندین هیبه سر تا پام  ینگاه طوالن هیاز  بعد

.ولیها ا يخورد يدرد هیباالخره به  یهست ـ

 یرقص رو نگاه م ستیپ يتو يطور که داشتم رقصنده ها نیهم. نگاه بندازم هیدادم به دور و ور  حیترج. شدم الشیخیبود؟ ب یمنظورش چ وا

فوق العاده برجسته بود  يسبز و لب و گونه ها یموهاش بود با چشمان یدکلره که فکر کنم رنگ اصل يدخترِ قد بلند و موها هیکردم چشمم به 

:ام گرفت و گفتسامان رد نگ. سمت من ادی یاا داره م. واقعا خوشگل بود. افتاد

.اوه اوه اومد ـ

سامان؟ هیمگه ک ـ

.دیوقت نشد سامان جواب بده و دخترِ به ما رس گهید

.سالم سامان ـ

:گفت يمغرور ي افهیبرگشت تو ماسک مغرورش و با ق سامان

.سالم ـ

؟يریگ ینم لیما رو تحو گهید ـ

.دمتیند ـ

:دخترِ روش و کرد سمت من و گفت. داد یکلمه جوابش و م هیگفت سامان با  یم یهر چ دخترِ

و دارم؟ یبا ک ییافتخارِ آشنا ـ

:با ناز دستم و بردم جلو و گفتم منم

.یهست ـ

:گفت يحالت مسخره ا هی به

م؟یدار میوا مگه اسمِ هست ؟یهست ـ

:گفتم! پررو بچه

د؟یدیشما تا به حال نشن. میبله دار ـ

:م گفتآخر و به حالت پرسش گفتم که اون ي جمله
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.ستمیآشنا ن ادیز یرانیا ينه من با اسما ـ

رو دارم؟ یبا چه کس يمن افتخارِ آشنا. بله ـ

.سامان يدوستا نیتر یمیاز صم یکی. مارشاال هستم ـ

.شتهدا ییدخترِ رابطه ها نیغلط نکنم آقا سامان قبلنا با ا. گفت یکه پژمان م یهمون. هست نیپس مارشاال ا. کنه یم میچه ذوق! ـشیا

:مارشاال

....یخانم چه کس نیا یبگ يخوا یسامان نم ـ

.همسرم یهست ـ

:گفت يجد ي افهیق هیبا . زود به خودش مسلط شد یلیخ یول د،یکه رنگش پر نمیبابا ا يا

.من فکر کردم شارل هست ؟يجد ـ

:شناسه؟ سامان نذاشت حرفش رو ادامه بده گفت یشارل رو از کجا م شارل؟

.هیهست....نه نه  ـ

.هیعکس العملم چ نهیخواست بب یانگار م. نگاه گذرا بهم انداخت هی بعد

:مارشاال

؟يد یخب سامان افتخار م ـ

:گفت لکسیر یلیو برد طرف سامان، سامانم خ دستش

.االن حوصله اش و ندارم ـ

بهش کرد که من به  ينگاه تند هیچون  دیسامان شن فکر کنم یول دم،یلب گفت که من نشن رِیز يزیچ هیکه انگار بهش بر خورده بود  مارشاال

.سالن ي گهیمارشاال با ناز روش رو برگردوند و رفت سمت د. دمیجاش ترس

.اَه. گهیمنم بلند کنه تا باهاش برقصم د ادیب یکیبابا خب . ره یداره سر م گهیام د حوصله

؟یسام يچطور ـ

تا بنا  ششمیبود که ن يقلوه ا يو لب ها ییخرما يو موها یعسل يپسرِ قد بلند با چشما هی. هیک نمیبرگشتم بب. اومد یاز پشت سرم م صدا

.گوشش باز بود

؟یآرمان خوب ـ

:رفت سمت سامان و گفت آرمان

؟يد یو به ما خبر نم یمهمون يای یم گهید ـ

:بود گفت دهیآرمان که انگار تازه من و د. میدلمنم نشستم رو صن. من و سامان نِیب یِصندل يآرمان نشست رو. رو بغل کردن گهیدو هم د هر

ه؟یک نیسامان ا ـ

.کنم یم فیموضوعش مفصل هست بعدا برات تعر ـ
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چرا بهش نگفت همسرمه؟ وا

.آهان ـ

.االن به همه گفتم همسرمه یول ـ

:شد و گفت يجد آرمان

.باشه یاوک ـ

. اَه. ره یبابا خب من حوصله ام سر م يچرا من و تنها گذاشت؟ ا ؟یچ یعنی .گپ زدن از جاشون بلند شدن و رفتن سمت در یدو بعد از کم هر

.من شِیسامان اومد پ یول گه،یسمت د هیآرمان رفت به . ساعت هر دو اومدن داخل میبعد از ن. کاش زود تر تموم بشه يا

؟یمن و تنها گذاشت یرفت يبلند شد یچ يبرا ـ

.رمیه بگاز شما اجاز دیدونستم با ینم! جــان؟ ـ

.نتونستم جوابش و بدم نیاومدنه کاتر با

 دیخوان آهنگ تانگو بذارن شما دو تا هم با یاالن م نمیبب نیپاش. رقصن یاالن همه وسط دارن م ن؟یشما دو تا چرا نشست ؟یسامان؟ هست ـ

.نیبرقص

رقصن،  یهمه آدم وسط دارن م نیردم که چرا ام یم واشی واشیداشتم  گهید. يحرف دلم و زد. یخوش بخت بش... شاایجون ا نیکاتر يوا

.جا نشستم نیمن ا یول

.رقص ندارم يمن اصال االن حوصله  نینه کاتر ـ

.خوام برقصم یمن م. مرده شورت و ببرن اَه

:نیکاتر

.یبرقص دیآهنگ مخصوصِ متاهل هاست با نیگمشو ا ـ

با فاصله  ستیپ يمن و سامان هم گوشه . بهش گفت ییزایچ هیننده و دست هر دومون رو گرفت و برد وسط و خودش رفت سمت خوا نیکاتر

:گفت یکه خواننده خارج میبود ستادهیاز هم وا

.وسط انیعروس داماد ب دیاول از همه با. آهنگ مخصوصِ متاهل هاست نیا ـ

:خواننده گفت. ستیرو گرفتن و با هم اومدن وسط پ گهیداماد دست هم د عروس

.میهم دار گهیداماد دعروس  هیخب ما  ـ

اااالن عروس و داماد از  دیهستن؟ شا یعروس و داماد ک نیحاال ا! که چند تا عروس داماد داره چه جالب رنیگ یم ییها یعروس نیاز ا نایپس ا ا

:خواننده دستش و گرفت سمت من و سامان و گفت. تو انیدر ب

.عروس و داماد یکیاون  نمیا ـ

.ا بودخاك به سرم با م يوا

:گفت خواننده
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.وسط دییبفرما ـ

.هیاش معلوم بود عصبان افهیاز ق. ستیلبخند زد و دست من و گرفت و رفت وسط پ هیبه زور  سامان

:خواننده

.آهنگ مخصوص هست هی نیوسط که ا ادیمتاهل هست ب یخب حاال هر ک ـ

طور به هم زل  نیهم. بودن رفتن تو بغلِ هم جز من و سامان ستیتو پکه  یوسط و چراغ ها خاموش شد و همه کسان ختیگله آدم ر هیدفعه  هی

طور که داشتم به  نیهم. کرد یداشت به مارشاال نگاه م. سمت نگاش رو گرفتم گه،یسامان نگاش رو از من گرفت و برد سمت د. میزده بود

کوتاه نبود که بخوام  ادیچون قدم ز. کرد کیخودش نزد من و آروم به. دست سامان بود. رو رو کمرم حس کردم یکردم دست یم همارشاال نگا

هرم نفساش . و آهنگ شروع شد میشونیرو گذاشت رو پ شیشونیو پ نییسامان آروم سرش و آورد پا نیاش به خاطرِ هم نهیسرم و بذارم رو س

حسِ خوب  نیا نیقت موقعِ رقص با آرمو چیه. حسِ خوب رو دوست داشتم نیا. شدم یداشتم داغ م. بود یخوب حسِ هی. خورد یبه صورتم م

شد و من هم دستم و به  یم دهیکمرم کش يرو یدست سامان به آرام. بدنم رو به حرکت در آوردم یچشم هام و بستم و به آرام. رو نداشتم

بود و داشت به لب هام سامان چشم هاش باز . چشمام و باز کردم ینوازشش کردم و به آرام ومشونه اش به گردنش بردم و آر ياز رو یآروم

.کرد ینگاه م

.ینکن گهیفکرِ د هیوقت  هیگفتم بگم که . دم یانجام م نایا يکارا رو فقط دارم جلو نیا. رمیم یفکر نکن دارم برات م ـ

سرعت خودم و گردنش برداشتم و به  يدستم و از رو. بود شعوریب یلیخ. دفعه فروکش شد و سرما جاش رو گرفت هیتنم  یِتمام داغ. بستم خی

اونا  يما جلو. حرفش؟ خب راست گفته نیناراحت بشم از ا دیمن چرا با. شدم وونهید. آشغال. نشستم میصندل يازش جدا کردم و اومدم رو

 ایداد که ناراحت هست  صیشد تشخ یاش نم افهیاز ق. نشست یصندل يسامان اومد رو. گرفتم یبه خودم م دینبا میکرد یم يازنقش ب میداشت

من هنوز  یبه سمت اتاق خواب خودش رفت، ول یخونه و هر ک میخوردم برگشت یچ دمیشام مفصل که من اصال نفهم هیباالخره بعد از . وشحالخ

باهاش؟ و هزاران  دنیداشتم هنگام رقص یحسِ خوب هیشده بود؟ چرا  يجور هیشدم؟ چرا حالم  یداشتم داغ م نبود که چرا م ریذهنم درگ

.دونستم یکدوم رو نم چیهکه جواب  ییچرا

.دختر پاشو ساعت سه بعد از ظهرِ ؟یهست ـ

:رو صورتم و گفتم دمیرو کش پتو

.ادی یخوابم م. هما تو رو خدا بذار بخوابم ـ

.کنم يتونم هم کار کنم هم از بچه نگه دار ینم. رو آوردم انیاا پاشو شا. گم پاشو یبهت م ـ

:شدم و گفتم اسمِ نوه اش از جام بلند دنیشن با

؟ينوه ات رو آورد.... نوه ات ـ

.آره ـ

.رفتم سمتش و بغلش کردم. کرد یم يکوچولو باز نیماش هیکالسکه نشسته بود و داشت با  هی يتو يوا. نییبردم سمت پله ها و رفتم پا هجوم

.سالم فدات شم. گرمیسالم ج. سالم عسلم يوا ـ
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.باشه انیاست به شاکنم تو هم حو يریخوام گردگ یمن م یهست ـ

.تخت التیباشه هما جون خ ـ

رفتم . موقع بود تا سواالم رو ازش بپرسم نیبهتر. هما هم کارش تازه تموم شده بود. فرو رفت مقیع یباهاش به خواب ياز دو ساعت باز بعد

.که نشسته بود نشستم یمبل يسمتش و رو به رو

:گفتم

ها؟ يهما جون خسته شد ـ

ده؟یخواب انیشا .آره خسته شدم ـ

.یبا سامان رفتم مهمون شبید یآهان راست. آره ـ

؟یچ یِمهمون ؟یمهمون ـ

؟یک یِبگو مهمون ـ

.خب حاال ـ

.از دوستاش بود یکیپژمان  یعروس شونیالبته فکر نکنم بشناس ـ

کرد؟ یپژمان عروس ؟یگ یراست م ـ

هما جون؟ شیشناس یم ـ

؟یباهاش رفت روزیتو هم د نمیبب. ماهه یلیخ. اومد کمک یکرد پژمان از صبح م یبرگزار م یمهمونکه سامان خونه اش  مایآره بابا قد ـ

ه؟یآره مگه چ ـ

ن؟یزن یم ریرو با ت گهیهم د ي هیآخه چرا تو رو با خودش برد؟ شما که سا. یچیه ـ

:اونم انگار تعجب کرده باشه گفت. کردم فیرو براش تعر نیکاتر موضوعِ

؟یمه گفت تو زنشسامان به ه ـ

چطور مگه؟. آره ـ

:و زد به اون راه و گفت خودش

.یچیه ـ

چرا؟ یدون یشما نم. آوردن یگفت زنمه همه شاخ در م یم یدونم چرا سامان به هر ک یهما جون من نم ـ

.نه ـ

.گه یم یمعلوم بود داره الک قشنگ

.یگ یبه من نم یول یندو یم يزیچ هیتو . من دهنم قرص هست یدون یهما جون تو که م ـ

.کردن فیشروع کرد به تعر یزبون نیریو ش یوراج یبعد از کل باالخره

:هما
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.دخترِ به اسم مارشاال دوست بود هیبا  مایسامان قد یدونم، ول ینم يادیز زِیچ ـ

.هستا يجور هیمارشاال  دمیآهان پس بگو د ـ

گما؟ یوسط حرفم نم يبپر یه ياگه بخوا ـ

.هما جون بگو دیخشبب یـــیوا ـ

.ترسم بگم و گناه کنم یم ؟یهست هیچ یدون یم ـ

چرا هما جون؟ ـ

.برو به کارات برس. اصال ولش کن. آخه سامان به من اعتماد کرده اومده بهم گفته ـ

.نگم یدم به کس یشما هم به من اعتماد کن قول م. زمیهما جون تو رو خدا بگو عز يوا ـ

.یگ یبهش م رونیپره ب یدفعه از دهنت م هی دیکن یمموقع دعوا  هینه شما  ـ

.گهیبگو د. دم یگم قول م ینم يزیام هم کنه من چ کهیت کهیاگه خواست ت یحت. دم ینه هما جون قول م ـ

:به غبغب اش داد و گفت يباد هما

 گهید. کرد دخترِ هم باهاش بود یسامان م ير کاره. رفت دنبالش یرفت دخترِ بدو بدو م یهر جا سامان م. با هم دوست بودن نایا گهید یچیه ـ

 قعمو هیبودا دخترِ  فتادهین نشونیب یاتفاق چیالبته ه. ازدواج کردن به ما نگفتن یواشکی نایگفتن ا یسامان م يدوستا يشده بود که همه  يطور

 سته،یخواست شبم وا یاومد م یبودا صبح که م پررو یلیدخترِ هم خ. سفت و سخت بود یلیسامان خ یاومد، ول یجلو سامان موس موس م ییها

.کرد یسامان قبول نم یول

.هست ادامه اش رو بگو یسامان پسرِ خوب میدیخب بابا هما جون فهم ـ

.راه انداخت که من حامله ام دادیروز دخترِ اومد داد و ب هی گهید یچیه ـ

....یگفت یحامله است؟ هما جون تو که م ؟یچــــ ـ

:و ادامه بدم گفتحرفم  نذاشت

که  ییمهمون يشب تو هیاونم تازه فقط به سامان نگفته بود که، . گفت که من حامله ام گهیآره د. گم یبهت م ریبگ گریدندون به ج قهیدق هی ـ

....یش یپدر م يجمع به سامان گفت دار يسامان تو خونه اش گرفته بود جلو

کار کرد؟ یسامان چ ـ

 دیازش گرفت د يان ا يد شیآزما هیکه سامان بردش  نیتا ا. تو هستش يگفت بچه  یدخترِ م یکرد، ول دادیداد و ب یکل. گهیگم د یدارم م ـ

....وقت بهش دست نزدم چیالبته بچه ام سامان به من گفته بود که من ه. هستش يا گهیبچه مال کسِ د

.اش رو بگو هیخب بق ـ

.خودش دوست دختر نگرفت يهم برا گهید. دیدوستاش رو خط کش يدورِ مارشاال و همه  گهیآره از اون موقع سامان د. گهیگم د یدارم م ـ

هم داشته نه؟ گهیالبته هما جون فکر کنم سامان قبل از مارشاال چند تا د ـ

.دهیوست دختر رو خط کشد یدورِ هر چ گهیاتفاقات د نیبعد از ا یهمه جورِ داشته، ول. مدل به مدل. رنگ به رنگ. عالمه داشته هیآره بابا  ـ



کاربر  انجمن نودهشتیا  س.فاطمه  |هستی من باش                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 56

هما جون سامان چند سالشه؟ ـ

.و پنج سالشه ستیب ـ

سال از من بزرگ تر هست؟ هیفقط  یعنی ؟يجد ـ

دونم تو اون دو  یحاال من نم. کاستیآمر یسالگ جدهیالبته سامان از ه. شناسمش یم کایکه اومدم آمر یسالگ ستیمن خودم از ب. گهیآره د ـ

.ره یسوال در م رِیپرسم از ز یافتاده که هر وقت از سامان م یاتفاقاتکه من نبودم چه  یسال

افتاده باشه؟ یتو اون دو سال اتفاق دیمگه حتما با ـ

بعدا که حالش  یمن اول فکر کردم پسرِ خل و چل هست، ول. نداشت یمناسب یِروح تیوضع ششیچون اون موقع که من اومدم پ زم،یافتاده عز ـ

.ه پسرِ سالم هستنــــ دمیخوب شد د

 یبه هر ک یپس بگو چرا سامان تو عروس. منم رفتم تو فکر. انینتونست حرفش رو ادامه بده و رفت سراغِ شا گهیهما د انیشا ي هیگر يصدا با

.ناقال. پسر نیبوده ا يزیعجب چ. شدن یگفت که من زنشم همه شوکه م یکه م

الو؟ سامان؟ ـ

؟ییتو کجا یالو؟ هست ـ

.کنن دایدستور داده تا من و پ روهاشیاالنم به ن دهین و دسامان م ـ

االن؟ ییکجا. خاك تو سرت ـ

.خدافظ. ادی یپا م يصدا. تونم حرف بزنم یسامان نم ییوا.... من ـ

. بودم دهیترس یلیخ. رفتم نییآروم آروم از پله ها پا. اومد یقلبم داشت از دهنم در م. شد یتر م کیپا داشت نزد يصدا. رو قطع کردم یگوش

. نبود يپله ا چیه گهید. دمیپله رس نیبه آخر. شد یتر م کیطور داشت نزد نیپا هم يصدا. عرضه ام یاز بس که ب. اَه. همه رفته بودن جز من

 یشدم، ول یم میقا ییجا هی دیبا. عادت کرده بود یکیچشمم به تار. آروم آروم رفتم سمت جلو. بود کیهمه جا تار. به دور و بر انداختم یاهنگ

 یخدا خدا م. در بود هی وارید يگوشه . شد یتر م کیطور نزد نیپا داشت هم يصدا. بشم مینداشت که بخوام پشتش قا يزیجا چ نیکجا؟ ا

آروم آروم . شدم خکوبیدر جام م دمیکه از پشت سرم شن ییبا صدا. رو چرخوندم رهیدستگ. رفتم سمت در. قفل نباشه رشکردم که د

کردم مطمئنا به  یاگه بازش م یدر قفل نبود، ول. در بود ي رهیدستگ يدستم هنوز رو. کارت چهار بود ينگه دارنده  يروهایاز ن یکی. دمیچرخ

در رو چرخوندم و در و محکم باز  رهیدستگ. کیسه، دو، . صد در صد مردم، پس بهتره شانسم رو امتحان کنم نکنماگه فرار . بستم یرگبار م

 یلیزورِ سربازِ خ. خورد یداشت زنگ م ممیگوش. شد یسربازِ مانعم م یخواستم در و ببندم، ول یم. سربازِ اومد سمتم. رونیفتم باز در ر. کردم

به . گلوله اومد يصدا. نایاز ماش یکیسمت  دمیو دو کیسه، دو، . بودم نگیپارک يتو. به دور و برم انداختم ینگاه. مکرد یفرار م دیبا. بود ادیز

به . اسلحه ام رو آماده کردم. نایاز ماش یکیباالخره رفتم پشت . گلوله يدوباره صدا. دمیفهم ینم یچیداغ بودم ه یلیخ. دونم ید؟ نممن خور

. مخم بود يبود پشتم و گلوله رو ستادهیوا. با ترس به پشت سرم نگاه کردم. سربازِ نبود. نبود. دور و برم رو گشتم نیماش ياز گوشه  یآروم

.کرد یصحبت م میس یانگار داشت با ب. صداش در اومد. چشم هام و رو آروم بستم. اومد یاال نمنفسم ب

.گرفتمش ـ
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.بکشش ـ

.کارت چهار بود گفت من و بکشه يدارنده  يبود که دارا یکس يصدا میس یپشت ب از

.باشه ـ

.زد. دمیگلوله رو شن يصدا. چشم هام و رو بستم. گلوله اش رو آماده کرد. سرم بود يگلوله درست رو. هام و رو باز کردم چشم

. چشم هام و رو باز کردم. نمردم یاول از همه هم واسه سامان، ول. شه یتنگ م ایدن نیدلم واسه ا. آره االن مردم. مردم دیچرا نمردم؟ شا پس

.سامان یـــیوا. از جام بلند شدم. سمت چپش بود يپهلو يو دست راستش رو نیسربازِ افتاده بود رو زم

.گهید ایپاشو ب ـ

.اومدم ـ

.سامان راه افتاد منم پشت سرش. سمتش دمیدو

م؟یمرد رو ول کن نیسامان ا ـ

.نه ـ

.دمیمن دو متر پر ریهر ت يبا صدا. دستش یکیهم به اون  ریت هیزد به پاش و  ریت هی. رفت سمت سربازِ سامان

وقت سامان؟ هی رهینم ـ

.مینه بر ـ

:نگاه کرد و گفت یرو به آروم رونیسامان ب. سمت در میتاددو راه اف هر

.ختهیکوتاه که نصفش ر واریپشت او د میر یاالن م نیبب. ستین یاالن کس یهست ـ

.باشه ـ

.رم تو هم پشت سرم یاول من م ـ

.باشه ـ

. واریبه پشت د میدیباالخره رس. آروم آروم راه افتاد منم پشت سرش راه افتادم سامان

باشه؟ یسمت درِ خروج میبر دیب حاال با هم باخ ـ

.باشه ـ

.واریپشت د میهر دو برگشت. اومد ریعالمه ت هی يصدا واریاون ور د میکه پامون رو گذاشت نیهم

. دنمونید. اَه ـ

م؟یکار کن یحاال چ ـ

.میرو بغل کن گهیهم د دیبا یچیه ـ

؟یچ ـ

.گهیبکن د يفکر هیتو هم  م؟یکار کن یخب من چه بدونم چ ـ
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.کلیزنگ بزن ما ـ

چرا؟ ـ

.میخب بگو حواسشون رو پرت کنه تا ما فرار کن ـ

.هست نیتو ماش اوردمیرو ن میمن گوش ـ

.کلیشلوارم در آوردم و زنگ زدم ما بیخودم و از تو ج یگوش

کل؟یالو؟ ما ـ

ن؟ییشما کجا ـ

.میحواسشون رو پرت کن تا ما فرار کن ایب دنیما رو د نایاالن ا. میپشت ساختمون يما تو خرابه  نیبب ـ

.امی یباشه باشه االن م ـ

:مرد اومد که گفت هی يصدا. رو قطع کردم یگوش

.نیندار يراه فرار. رونیب نیایبهتره ب ـ

.نبود يخبر کلیاز ما یگذشته بود، ول قهیپنج دق. شدن یم کیطور نزد نیداشتن هم. میکرد ینگاشون م وارید ياز گوشه  میدو داشت هر

شه؟ یم یچ ادیاگه ن کلیسـامـان ما ـ

.میریم یم ـ

. ادی یسامان از من خوشش نم یبودن در کنارِ سامان رو دوست داشتم، ول. رو دوست داشتم یمن زندگ. رمیخواستم بم یمن نم. در اومد اشکم

 يدوباره اشکام جار. شدن یتر م کیطور داشتن نزد نیهمسربازا . انداختم وارینگاه به پشت د هیپس چرا اومد دنبالم؟  ادی یاگه خوشش نم

.شد

؟یکن یم هیحاال چرا گر ـ

.... ـ

م؟یکن يکار هی ایب نیبب ؟يریم یم يکه دار نیبه خاطرِ ا ؟یکن یم هیبا توئم چرا گر ـ

:زود گفتم دهیبه ذهنش رس یکه فکر کردم راه حل من

؟یچ ـ

 ریتا به من ت یفتین يخورد ریهر چقدر ت یکن يکار هی دیفقط با. سمت در میر یبعد م. ت سرتمنم پش یستیا یمن م يجلو يایتو م نیبب ـ

.من سپرِ جون سامان شدم یگ یبه همه م ایاون دن ير یآبرومند م يبعد که تو مرد. نخوره

....سامان ادی یازت بدم م یلیخ ـ

منم چشم بسته دنبالش راه افتاده . دیسامان دستم و گرفت و با خودش کش. که اومد زود چشمام و بستم يریت يبا صدا. کردم هیدوباره گر و

.رونیچشمام و باز کردم از در اومدم ب یوقت. بودم

.رونیب میاومد یــیوا ـ
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.جاست نیروحمون هست که االن ا نیتو راه، ا مینه مرد ـ

؟يقدر بامزه ا نیبهت گفته ا یک ـ

.راه افتاد نیو ماش میشد نیو هر دو سوارِ ماش میجواب نداد گهید پامون متوقف شد يکه جلو ینیماش يصدا با

.آب بده وانیل هیسارا  يوا ـ

.دمیرو تا ته سر کش يمنم بطر. آب بهم داد يبطر هی نیاز تو ماش سارا

.وحشتناك بود یلیخ ـ

:سامان

.يکرد یم هیگر یداشت ایچشمات بسته بود  ای يتو که راحت بود ـ

.داشتم به تو چه دوست ـ

.من يکنه برا یخفه شو بابا دوست داشتم دوست داشتم م ـ

:سارا

.شد یکارت چهار هم کپ دیخوشحال باش. بابا دیبس کن ـ

:کلیما

.شکنه یبا دمش گردو م میکرد یپرسل بفهمه تو چهار ماه چهار تا کارت کپ ـ

.خنده رِیز میچهار نفر زد کلیحرف ما با

؟جون نایآ يالو؟ سالم چطور ـ

!سوزه یم تیها گوش ینزن یموقع زنگ هی ؟یسالم خوب ـ

؟يجون هنوز زنگ نزده شروع کرد نایوا آ ـ

.يخر شد يخفه شو بابا تو ازدواج کرد ـ

.ایشد تیترب یب یلیخ نایآ ـ

.شم یتازه دارم مثلِ تو م ـ

!!نـا؟یآ ـ

.خونمون ایخب بابا زنگ زدم بگم پاشو شوهرت و بردار ب لهیخ ـ

!ـرم؟ چه جالبشوهـ ـ

زهرمار شــوهـــر خنده داره؟ ـ

.امی یمن م یول اد،ی یجون شـــوهــــرم نم نایآ نیبب. آره داره ـ

.يایخواد ب ینه نم ـ

!!نــا؟یآ ـ
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.ساعت چهار منتظرتم ایب. رو هم دعوت کردم نایکردم بابا ت یشوخ ـ

.امی یباشه م ـ

.اریشوهرتم ب ـ

؟يندار يکار -

.اریشوهرتم ب ـ

.خدافظ ـ

...شوهرتم ـ

کوتاه تا  رهنِیپ هی. لباسام رو گشتم. درِ کمدم رو باز کردم. شدم یآماده م دیبا. ساعت دو بود. رو قطع کردم یحرفش و ادامه بده گوش نذاشتم

به قول معروف . شدم یفه مانگار داشتم خ. گرد بودنش بود قهی شیفقط تنها بد. اومد یبهم م یلیخ رهنِیپ. دمیپوش دیزانو به رنگ سف يرو

!هــــــه. دردسر داره یوشگلخ

خوب . هم زدم یبه نارنج لیما يِرژ آجر هی. ست بشه رهنمیگردن پ يرو ونیتا با کمربند و پاپ دمیرو هم پوش میمشک یِعروسک يها کفش

.رفتم سمت اتاقِ سامان و درِ اتاقش رو زدم. شده بودم

سامان؟ ـ

.... ـ

سامان؟ ـ

.... ـ

.در کیدفعه داد زدم و رفتم نزد نیا

ســامــان؟ ـ

ه؟یچ ـ

.نیزم يرو میدو تامون شوت شد. البته در باز شدن همانا و افتادن من رو سامان همانا. در باز شد و

.آخ ـ

اومدم از جام بلند بشم که . کرد یاونم داشت من و نگاه م. نگاه به سامان انداختم هی. بود وگرنه االن کله ام شکسته بود رمیرو شکر سامان ز خدا

.شده بود به لبام رهیطور خ نیهم. نبود ایدن نیانگار اون تو ا ینگاه بهش انداختم، ول هی. غرق خون بود. چشمم به پشت سرش افتاد

.ادی یاز سرت داره خون م.... سامان از ـ

دفعه دستش رو باز کرد من  هی. زل زده بود بهم. بهش نگاه کردم. اومدم از روش بلند بشم که با دستاش کمرم رو محکم تر گرفت. نداد جواب

از جام بلند شدم و رفتم دمِ درِ . ستمیهم بلد ن یخاك تو سرم معذرت خواه. خودشم بلند شد رفت سمت حموم اتاقش نیو آروم گذاشت رو زم

آب  يبه جا یشست، ول یدوش و داشت م رِیبرده بود ز سرش رو. نمیتونستم داخل حموم رو بب یخدا رو شکر در باز بود و م. ستادمیحموم وا

:با ترس گفتم. کف حموم پر از خون بود. نیرو زم ختیر یخون م
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ن خونه؟.... ساما.... سا ـ

:و گفت رونیدوش آورد ب رِیسرش و از ز سامان

.آب آلبالو هست ستینه خون ن ـ

.سته باشهشک دیدکتر شا میبر دیبا ایمزه؟ ب یهست ب یاالن وقت شوخ ـ

در آورد و مشغول  زشیاز م کیکوچ نهیآ هیتوالتش و  زیم نهیرفت کنارِ آ. رونیدوش رو بست و اومد ب رِینگاه گذرا بهم انداخت و بعد ش هی

.سرش بود دنهید

.دکتر میبر ایسامان ب ـ

.اریرو ب هیاول يفقط برو اون جعبه کمک ها. شه یخواد خوب م ینه نم ـ

.کنم؟ ولش کن یمعذرت خواه یچ ينه اصال برا. اتفاق براش افتاد نیمن بود که ا رِیخواستم تقص یمعذرت م دیبا. نییو انداختم پا سرم

؟یکن یکجا رو نگاه م ياالن دار ـ

:زود سرم و آوردم باال و گفتم. خودم اومدم به

؟یگفت یچ ـ

؟یکن یمن نگاه م هیبه چ يگم دار یم ـ

...استغفرا.... کنم؟ نترس به یتو نگاه م هیبه چ!! جـــان؟

با توئم؟  ـ

جعبه کجاست؟ ـ

؟یجعبه چ ـ

گم؟ یرو م هیاول يجعبه کمک ها ا؟یکه مخت ضربه خورده خدا رو شکر خنگ شد نیمثلِ ا ـ

.آشپزخونه نتیکاب نیتو اول. آهان ـ

پرِ . نگاه به پشت سرش انداختم هیرفتم . نشسته بود توالتش زیم یصندل يرو. رو برداشتم و بردم تو اتاقش هیاول يرفتم و جعبه کمک ها زود

.زود دستمال رو برداشتم و خون ها رو پاك کردم. خون بود

.خون هست یلیدکتر خ میبر ایب ـ

.حرف و تکرار نکن هیقدر  نیا. خواد یبار گفتم نم هی ـ

.يریم یم یفتی یگم االن م یخاك تو سرت به خاطرِ خودت م ـ

.شم یراحت م یکی از دست تو! بهتر ـ

کردن همانا و داد سامان باال رفتن  یالبته خال. سرش يکردم رو یرو برداشتم و درش رو باز کردم و خال نیبتاد. کنم یم تیاالن حال. شعوریب

.همانا

چته؟ یوحش یــــــیا ـ
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.خوام برات چسب بزنم یحاال هم تکون نخور م. گهید نِیهم نیکار کنم؟ بتاد یخب چ ـ

خاك تو سرم .داره ینرم يچه موها. دستم خورد به سرش. رو گذاشتم رو سرش لیکردم و بعد گاز استر زیبه خوب دور و برش رو تمپن با

.سرش يسرش برداشتم و چسب ها رو هم چسبوندم رو يشدم؟ زود دستم و از رو يطور نیا هویچرا من . من از اونم نرم تر هست يموها

.تموم شد ـ

به کل  يوا. بود نایآ يشماره . زنگ خورد میدفعه گوش هیمنم نگاش کردم که . شده بود بهم رهیخ. نگاه بهش انداختم هیالت تو زیم ي شهیش از

.رفته بود ادمیقرارم رو 

.زمیالو؟ سالم عز ـ

تو؟ ییکجا ـ

نه؟ ایروم حساس هست  ایآ نمیداد که بب یداشت قلقلکم م یحس هی

.زمیعز شتمیپ گهیساعت د میتا ن یول ام،یاومد نتونستم ب شیم پکارِ واجب واس هی. بگردم یاله ـ

!تیخاص یب. دید یسرش رو م نهیداشت از تو آ. اصال حواسش به من نبود. نگاه به سامان انداختم هی

نخورده؟ ییسرت به جا ؟یسالم ؟یخوب یهست ـ

.يبا. بوس. امی یآره االن دارم م. منم دلم برات تنگ شده. زمینه عز ـ

.کنه خنگ شدم یاالن فکر م نایآ یطفلک. رو قطع کردم یگوش و

.خدافظ. برم دیخب سامان من با ـ

.و نداد سر تکون داد جوابم

.شده عوضش کن یلباستم پشتش خون یآهان راست ـ

زود در و باز . افتادم چیسو ادی نرویکه پام و از در خونه گذاشتم ب نیهم. دمیو در و محکم کوب رونیاز درِ اتاقش اومدم ب. سر تکون داد دوباره

 هی. میشده بود رهیهر دو به هم خ. بلوز تنش نبود. خاك تو سرم یـــــیوا. دفعه درِ اتاقش رو باز کردم هیکردم و رفتم سمت اتاق سامان و 

:دفعه سامان به خودش اومد و گفت

؟یخواست یم يزیچ ـ

:به خودم اومدم و گفتم منم

.چییآره آره سو ـ

 دمیدفعه به خودم اومدم د هی. بودم کلشیمن هنوز مات ه. در آورد و اومد طرفم چییسو هیو از توش  شیعسل يرفت سمت کشو لکسیر یلیخ

منم زود از دستش گرفتم و اومدم . رو گرفت طرفم چیسو. کم رفتم عقب هی. خورد یکه هرمِ نفساش بهم م يطور ستادهیدرست رو به روم وا

هر . ره یمن رژه م يلخت لخت داره جلو. انگار نه انگار من اون جام. کشه یپسرِ خجالت نم. و راه افتادم نیماش يتم توزود رفتم نشس. رونیب

!ــــــــــشیا. پررو. اومد جلوم یم ياون طور دینبا میباشه هر چقدر هم محرم باش. میچند ما به هم محرم

.درد گرفتمن و دلم  نیقدر نخندون نیتو رو خدا ا یــــــیوا ـ
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.نمیآقا سامان رو بب نیمشتاق شدم که ا یلیخ یهست یول ـ

.شینیبب يکه بخوا ستیهم ن يزیچ نیهمچ ـ

.هست یخوب زِیچرا چ ـ

.میپاشو بر نایت. خاك بر سرِ منحرفت کنن ـ

.میتازه اومد م؟یکجا بر یوا هست ـ

.ترسم حالش بد بشه یم. نه پاشو نگران سامانم ـ

:نایآ

.بهش ندارم یحس چیبعد بگو من هاوالال  ـ

.گهیپاشو د نایت! باز شروع نکنا نایآ ـ

.رهیم یبابا نترس عشقت نم ـ

.پاشو. رم یخودم م يای ینم. خفه شو ـ

:نایآ ـ

چه خبر؟ نیاز آرم یهست یراست ـ

!هــــه ن؟یآرم

.ازش خبر ندارم. دونم ینم ـ

؟يبهش زنگ نزد گهید یعنی ـ

.هگیپاشو د نایت. نه ـ

 دیاَه از امشب با. خونه دمیبود که رس میساعت دوازده و ن بایتقر. میخونه شد یراه یو بعد از خدافظ میهر دو تامون از جامون بلند شد باالخره

.نبود ياز سامان خبر یول د،ید یم ونیزیشارل داشت تلو. در و باز کردم و رفتم تو. شارل رو هم تحمل کنم

؟يکجا بود. جون یسالم هست یـــــــــیوا ـ

جواب بدم؟ دیبه تو هم با پررو

سامان کجاست؟ ـ

.سرش نبود يچسب رو. نگاه به سرش انداختم هی. رونیاتاقِ سامان باز شد و سامان اومد ب درِ

تا االن کجا بوده؟ یسامان هست ـ

:راحت گفت یلیخ سامان

به تو چه؟ ـ

:که انگار بهش بر خورده بود گفت شارل

گفت؟ یپدرم چ ستین ادتونیمگه . ارمیشما سر در ب يکارا ياز همه  دیمن با یول دا،یببخش ـ
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:سامان

.یکن یم یفضول يدر واقع االن تو دار. به کار نداره یکارا ربط نیا یگفت، ول یهست بابات چ ادمیمن خوب  ـ

:دفعه سامان گقت هیرفتم سمت اتاقم که  یمنم داشتم م. نگفت يزیچ گهید شارل

.کارت دارم ایلحظه ب هیجان  یهست ـ

تو اتاقِ سامان و سامان درِ  میهر دو رفت. رفتم سمت اتاقم یخوب شد سامان صدام کرد وگرنه م. زدم یم يافتاد داشتم چه گند ادمیاوه تازه  اوه

:مبل نشستم و گفتم يرفتم رو. اتاقش رو بست

.اتاق نیا اوردمیکار کنم؟ لباسام رو ن یحاال چ ـ

.يلباسات رو بردار يتا بره بخوابه بعد بر یتو اتاق منتظر بمون دیبا. یبکن یتون ینم یاصکار خ ـ

.نمیرو بب لممیخوام ف یمن االن م یول ـ

.یو خودت ساخت لمیکنه ف یندونه فکر م یکه هر ک لممیف یگ یم نیهمچ ـ

:و گفتم ستادمیرو به روش وا رفتم

.خوام برم یبرو کنار م ـ

.یتون ینم. شه ینم ـ

تونم؟ یچرا نم ـ

؟يگه چرا لباسات رو عوض نکرد ینم نییپا يلباس بر نیاحمق جون با ا ـ

:و گفتم اوردمیکم ن یگفت، ول یم راست

.خوام یآب م. من تشنه ام هست ـ

.ارمیجا برات ب نیهم سایوا! یبترک ـ

 شهیهم. کنارِ تختش بود یِعسل يکه رو یسمت سه تا قاب عکس اول رفتم. بزنم دیبود تا اتاقش رو خوب د یفرصت خوب. رونیاتاق رفت ب از

انگار داشت . دستش رو بلوزش بود هیهم بود؟  یعجب عکس. بود یعکسِ خودش تک. عکس رو برداشتم نیاول. نمیدوست داشتم عکسا رو بب

. رونیدستش زده بود ب يود که رگ هابا دستاش کمربند و بلوز رو گرفته ب يطور. کمربندش بود يدستش رو هیو  دز یبلوزش رو چنگ م

و  یبلوز شلوارش مشک. بود یکیبود که لباسش با رنگ ست اتاقش  نیعکس تو ا یجالب. سرشم باال گرفته بود و چشم هاش رو هم بسته بود

.زود عکس رو گذاشتم سرِ جاش. رو بردارم سامان اومد تو يتا عکسِ بعد دوتا اومدم . بود دیدستبند و کمربندش سف

آره؟ گهید یکن یفضول دیبا زیتو همه چ ـ

.آبم و بده. برو بابا ـ

.رو لباسم ختیو گرفت سمتم که نصفش ر وانیل يقصد طور از

.يکرد سمیچته؟ خ یوحش ـ

.واشی واشی یترش یم يدار. شه یبختت باز م. اشکال نداره ـ
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:حرفش خنده ام گرفت گفتم از

.ازدواج نکنم اهیخوام صد ساله س یمثلِ تو باشه م یکی رهیخواد من و بگ یکه م یه کساگ ؟يخور یتو رو سننه؟ تو چرا جوش م ـ

:مغرورش گفت شهیهم ي افهیق با

مگه من چم هست؟. دلتم بخواد ـ

.سر تا پات مشکله ـ

.تو شناسنامه ام یمشکل و تو گذاشت ـ

.تو که بد نشد يساکت شو بابا برا ـ

:سامان رفت سمت در و گفت. میکرد هر دو ساکت شد یم مارشاال که سامان رو صدا يصدا با

.اومدم ـ

سامان؟ ـ

ه؟یچ ـ

.و ضبط کن تکرار نداره لمیبذار فلشم رو بدم ف ـ

.خودم سوخت يقدر مظلومانه گفتم که خودمم دلم برا اون

!که يریم ینم نیو نب لمیشب ف هیخب  ـ

. نکبت. رحم نبود یقدر ب نیبود ا یهر چ نیاومده؟ بازم صد رحمت به آرم خوشم یمن از ک. سنگ دل بود یلیخ. رونیاز در رفت ب و

!ـــــــــــشیا

نگاه به  هی. از جام بلند شدم. کنه یاش داره خفه ام م قهی. با همون لباسا خوابم برده يوا. ساعت سه شب بود. نگاه انداختم هی میساعت گوش به

.در رفتم سمت. فکر کنم خواب بود. سامان انداختم

؟ير یم يکجا دار ـ

برم لباسم رو عوض کنم؟ ينکرد دارمیچرا ب ـ

؟ير یگم کجا م یدارم بهت م ـ

به تو چه؟ ـ

.يگرد یبر نم گهید رونیب یرفت ـ

.برو بابا ـ

 نانیاطم يبرا دمیکل. مرو چرخوندم و در رو آروم باز کرد دیکل. بود رهیرو دستگ دیخدا رو شکر کل یچرا قفل کرده بود؟ ول. اتاقش قفل بود درِ

در قفل  هاَه اَ. نییرو دادم پا رهیدستگ. آروم رفتم سمت اتاق خوابم. درِ اتاقِ شارل بسته بود. رونیاز اتاق رفتم ب. برداشتم تا در و قفل نکنه

.ختشرفتم سمت ت. در و باز کردم و رفتم داخل. رفتم سمت اتاقش. دست سامان بود دیکار کنم؟ کل یحاال چ يوا. هست

.سامان در قفله ـ
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.... ـ

؟یسامان؟ سامان؟ خواب ـ

.... ـ

.لطفا بده. تونم نفس بکشم ینم. کنه یسامان به خدا لباسم داره خفه ام م ـ

.برو بخواب سر و صدا نکن ـ

.بخوابم يطور نیاگه نداد مجبورم هم یچیگم داد که ه یم گهیبار د هیفقط . نداشتم التماسش کنم دوست

.بذار برم بخوابم. لطفا بدهسامان  ـ

.برو بخواب ـ

؟يد ینم یواسه چ. يریبم ـ

:چند قدم رفتم عقب و گفتم. بزنه دمیترس. جاش بلند شد از

!اصال نده به درك ـ

طور داشت  نیمن هم یگذشته بود، ول قهیپنج دق بایتقر. نزنم خیسرما  نیده تو ا یاَه المصب پتو هم نم. دمیرفتم سمت مبل و روش دراز کش و

.میدیکه به در خورد هر دو از جا پر يتقه ا يبا صدا. شد یسردم م

تو؟ امیب ن؟یداریب ؟یسامان؟ هست ـ

خورد و محکم  چیمنم اومدم به سرعت برم سمتش که پام پ. ششیبهم اشاره کرد برم پ. اونم انگار هول کرده بود. نگاه به سامان انداختم هی

من دستش و رد کردم و  یبود دستش رو دراز کرد تا بلندم کنه، ول کمیچون سامان نزد. تختش یِعسل يه و سرم خورد به گوش نیخوردم زم

.تشتخ يرفتم رو

:شارل

تو؟ امیب ن؟یداریبچه ها ب ـ

:سامان

.نهیپتو لباست رو نب رِیبرو ز ـ

:سامان بلند گفت. پتو رِیرفتم ز زود

.تو شارل ایب ـ

:نگاه به من و بعد سامان انداخت و گفت هی. باز شد و شارل اومد تو در

خوابه؟ یاَه هست ـ

.که از زورِ درد مالفه رو فشار دادم دیچیسرم پ يتو يدفعه درد هی یچشم هام رو بستم، ول زود

؟يدار شیآره خوابه کار ـ

.کنه یدرد م یلیسرم خ. خوام یمسکن م هی ـ
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.شد یتر م شیداشت ب درد

:سامان

.بدم خودم بهت میبر ایب ـ

تر  دیدرد داشت شد. خون زود از جام بلند شدم دنهیسرم و با د يرو دمیدست کش هی. ام در اومد هیاز شدت درد گر. رونیدو از در رفتن ب هر

.سامان اومد تو اتاق قهیبعد از چند دق. تر شیام ب هیشد و من گر یم

.چه خبره؟ آروم تر ـ

.توئه رِیخفه شو همه اش تقص ـ

.يایآروم تر ب یخواست یم به من چه؟ ـ

.يریبم... انشاا ـ

.نیظهر که کله ام خورد زم یِو بذار به تالف نیا ینداشت افتادنت، ول یهر چند که به من ربط. ساکت شو بابا ـ

.و با دستش سرم و گرفت کمیاومد نزد بعد

.ادی یچه خبرته؟ دردم م یــــیا ـ

!به درك ـ

.حرفا بود نیمحکم تر از ا یعقب، ولاش که بره  نهیدستم زدم رو س با

.برو عقب ـ

.ارمیبرم برات چسب ب. سرِ جات نیبش ـ

.اومد هیاول يبا جعبه کمک ها قهیسامان بعد از چند دق. کردم یم هیمن هنوز گر یدردم کمتر شده بود، ول. رونیرفت ب سامان

م؟یکار کن یچ میخواست یم وگرنه االن دمیرو خر هیاول يجعبه کمک ها نیخوب شد من اون روز ا ـ

با هر تماسِ دستش با سرم ضربان قلب من . آروم پاك کرد یلیسرم رو خ يرو ياومد نشست کنارم و با دستمال خون ها. رو ندادم جوابش

 نیت گفتم االنم اسرش ترس برم داش يکردم رو یرو خال نیظهر که بتاد يآور ادیبا . رو در آورد نیبعد از پاك کردنه خونا بتاد. شد یتندتر م

:فکر زود دستش رو گرفتم و گفتم نیبا ا. سرم يکنه تو یم یخال ور نیبتاد

زنما؟ یم غیج ادیسامان من دردم ب ـ

.خب بزن ـ

.شه یم داریبعد شارل ب ـ

.بشه داریب ـ

:بودنش حرصم در اومد و گفتم لکسیر از

اد؟ی یم غیج يتو اتاقشون صدا یچ يگه برا یاون وقت نم ـ

.تونه باهامون داشته باشه ینم يکار. شه یم شینترس خودش حال ـ
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....فهمه من سرم خون یم یعنی ـ

.تیترب یب.... منظورش. دمیحرفش رو تازه فهم یمعن

؟یحرفت رو نگفت يشد؟ چرا ادامه  یچ ـ

رو احساس کردم که با  فیسوزشِ خف هیسرم  يفقط رو یول زه،یبر نیبودم که سامان بتاد نیمنتظرِ ا. فقط چشمام رو بستم. رو ندادم جوابش

پسر  نیچقدر ا. نگفتم و فقط چشم هام رو بستم یچیه. زد یم نیآروم آروم با پنبه داشت بتاد. چشم هام رو آروم باز کردم. شد یم دهیپنبه کش

.و اون بپرسم نیزنگ بزنم از ا دیحاال با یلعنت. و ضبط نکرد لممیکجاش خوبه؟ ف ـــشیا. خوبه

.تموم شد ـ

:رو تختش بلند شدم و رفتم سمت مبل تا نشستم روش گفت از

؟یکجا؟ چرا اون جا نشست ـ

بخوابم؟ دیکجا با دیببخش ـ

:رو برد سمت تختش و گفت دستش

.جا اون

؟یخواب یرو تخت تو بخوابم؟ اون وقت تو کجا م ؟یچــــــــ ـ

.سرِ جام ـ

شه؟ یخوش به حالت نم يادیجدا اون وقت ز. اَه ـ

.خورمت ینم. نترس ـ

.خوابم یجا م نیمن هم یول م،یخور یمنم نگفتم که م ـ

؟یترس یم ـ

.یلعنت. ترسم یم آره

؟یبترسم؟ البد از توئه مردن دیبا یچ يبرا ـ

.اومد دستم رو گرفت و با خودش کشوند سمت تختش. و دستم و گرفتم جلو صورتم دمیترس. و گفتم هجوم آورد سمتم نیا تا

رو تخت تو بخوابم؟ دیبا یبرا چ ـ

باهات ندارم  يکار چیمن ه. یترس یم يدار یدر ضمن الک. که حوصله ندارم اگه شارل دوباره اومد پشت در سرِ تو رو پانسمان کنم نیا يبرا ـ

.راحت بخواب

.داشته باش میکار اینه تو رو خدا ب ـ

.اگه دلم بخواد باشه ـ

.يریبم ـ

.پتو رِیز زود رفتم. سمتم اومد
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.نمیبلند شو بب ـ

؟یبرا چ ـ

؟یبخواب يخوا یلباسا م نیبا ا ـ

:گفتم یخوشحال با

؟يد یاتاقم رو م دیکل ـ

 دمیپوش یسرخاب یشلوار ورزش هی. زود از دستش گرفتم و رفتم تو اتاقم. اتاقش رو در آورد و گرفت سمتم دیشلوارش و کل بیکرد تو ج دست

 یشونه قرار م يبود که رو ییلباسم از اونا قهیخدا رو شکر . شد لباس خواب بپوشم یراستش جلوش روم نم. يگلبه ابلند  نیآست ورِیپل هیبا 

بالش و پتو هم برداشتم و رفتم سمت اتاقش و پتو و بالشش رو گذاشتم کنارش و از مال  هی. تونستم نفس بکشم یگرفت و من راحت راحت م

.تخت رو انتخاب کردم يجا نیگوشه تر. خودم استفاده کردم

کوتوله؟ نییپا یفتیشب ن يدیاون قدر گوشه خواب ـ

.کوتوله؟ درضمن دوست دارم گوشه بخوابم یگ یبه من م ـ

؟يچند تا دوست دار ـ

؟یچ ـ

.دوست دارم دوست دارم یگ یقدر م نیکه ا ؟يگم چند تا دوست دار یم ـ

.برو بابا ـ

منم . دهیکرده و خواب يروش رو اون ور دمیآروم برگشتم سمتش د. دمیترس یخورده م هی. ستمروم رو اون طرف کردم و چشم هام رو ب و

.زود خوابم برد یلیراحت چشم هام رو بستم و خ

 ينگاه به جا هیچشم هام و باز کردم و . خوابم نبرد گهید یدوباره چشم هام و بستم، ول. ساعت ده بود. انداختم یعسل ينگاه به ساعت رو هی

خوش به . طور مظلوم باشه نیخواب باشه تا هم شهیکاش هم يا. تو خواب غرور نداره. چه قدر تو خواب خوبه. خواب خواب بود. ن انداختمساما

سامان اصال بلد  نیا یمهربون بود، ول یلیخ نیآرم. داره یمرد مهربون نیکه همچ نیداره و خوش به حال زن آرم یچه شوهرِ خوشگل. زنشحال 

تونم به خودم  یهر چقدر هم بد باشه نم یول! یمثل اون وحش. البد با اون سگش جو بزرگ شده. نداره يریبنده خدا تقص. ن باشهمهربو ستین

 یکم دیشا. ستیعشق ن یبذارم، ول یدونم اسمِ حسم رو چ ینم. ندارم نیکه نسبت به آرم یحس. دارم یحس هینسبت به سامان  نم. دروغ بگم

بهتر بود بهش فکر . وجودم دوسش داشتم يبا همه . فقط دوسش داشتم. نبودم نمیمن عاشقِ آرم. ستمیعاشقش ن یدوسش داشته باشم، ول

 نهیکه من و بب نیبدون ترس از ا گهیاالن د. شدم به سامان رهیخ امیب رونیب نیکه از فکرِ آرم نیبه خاطرِ ا. ودتموم شده ب یهمه چ گهید. نکنم

اول از موهاش شروع . صورتش يبه صورتش انداختم و بعد شروع کردم به نگاه کردن تک تک اجزا یگاه کلن هی. تونم راحت نگاش کنم یم

که  نیا. دهیمن ند يموها یبه لخت ییگفت تا حاال موها یپسرِ به من م. بود و البته لخت یمشک یموهاش مشک. نمشیبب قیخواستم دق یم. کردم

خدا رو شکر ابروهاش . ابروهاشم خوش فرم بود. و خوب بود دهیکش شیشونیپ. شیشونیسراغِ پبعد رفتم . من لخت تر هست يموهاش از موها

دونم  ینم. چشم هاش. عضو صورتش بود نیحاال نوبت مهم تر. ادی یبلند هستن خوشم نم یلیکه خ ییچون من اصال از ابروها ست،یبلند ن ادیز
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از ده . چشم هاش هم قشنگ بود. هست دهیتونم بگم کش یفقط م ه؟یچشماش چدونم اسم فرمِ  ینم یعنیکنم؟  فیتوص يچشم هاش رو چطور

 شینیکه مطمئن بشم ب نیبه خاطرِ ا. خوب بود شینیب. بود شینیب وبتحاال ن. دم یکردم بهش نه رو م یشوخ! هـــه. دم ینمره بهش صفر م

دفعه  هیتا اومدم برگردم سرِ جام . خوب بود شمینیرو شکر بنه خدا . نمیرو بب شینیب هیقوس نداشته باشه دوال شدم روش تا از حالت زاو

.خواستم لپش رو ببوسم یشده بودم روش که انگار م والد يطور. تونم برگردم سرِ جام؟ انگار خشکم زده بود یحاال نم. چشماش باز شد

؟یکن یکار م یچ يدار یبگ قایشه االن دق یم ـ

:دفعه سرِ جام نشستم و با من من گفتم نیلبته اخودم اومدم و زود برگشتم سرِ جام و ا به

.یچیه....  یه.... یه ـ

.دمیلحظه فکر کردم جن د هی يکار و نکن، چون برا نیا یخواب یجا م نیبه بعد که شب ها ا نیپس لطف کن از ا. آهان ـ

.شدم یعصبان

.عمه ات جنه ـ

.عمه ندارم ـ

.یپس خودت جن ـ

 نیکه موهاش مثلِ ا ینیب یرو م یکیخوشگل  يپر هی يبه جا یش یصبح از خواب پا م. من يو بذار جا خب خودت ؟یش یچرا ناراحت م ـ

؟یترس یخب نم. کنه یداره تو رو نگاه م رهیخ رهیو خ رونیرو سرش و چشماشم از حدقه زده ب ختهیها ر ییآنگوال

؟ییآنگوال یگ یبه من م ـ

.گم ینه به عمه ام م ـ

؟يتو که عمه ندار ـ

.حاال دارم ـ

....باشم تو و عمه ات ییاگه من انگوال نیبب ـ

:گفت شخندیسامان با ن. نکردم دایواسش پ يا واژه

؟یمن و عمه ام چ ـ

.نیمونیتو عمه ات م ـ

.رونیاعصابم خرد شد و پتوم رو پرت کردم سمتش و از اتاق اومدم ب. خنده رِیدفعه زد ز هی

 يها یاز صندل یکی يآشپزخونه و نشستم رو يرفتم تو. دخترِ شارل بود نیآهان ا ه؟یپس ک. ستیما که نه. اومد یآشپزخونه سر و صدا م از

.آشپزخونه

؟.شده یجون سرت چ یهست يوا. سالم ـ

گفتم؟ یبهش م یحاال چ. اصال فکرِ سرم نبودم که بخوام چسبش رو بکنم يوا

.ستین یخاص زِیچ ـ
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کشو رو باز کردم  یوقت. خودم درست کنم يدونه هات چاکلت دبش برا هیآشپزخونه تا  ياز کشوها یکی زود از جام بلند شدم و رفتم سمت بعد

.از هات چاکلتا نبود ياثر چیه

من کجان؟ يهات چاکلت ها ـ

ات؟یچ ـ

:گفتم يبلند يرو محکم بستم و با صدا کشو

من کجان؟ يهات چاکلتا ـ

.رونیب ختمیبا آشغاال ر. بودحواسم ن ؟یگ یآهان اون بسته کوچولوها رو م ـ

:با داد گفتم. رونیب ختهیبودم از قصد ر مطمئن

.يخر یمن هات چاکلت م يبرا ير یاالن م نیهم. شعوریب. يغلط کرد یلیتو خ ـ

.صداش رفت باال اونم

.ریمگه من نوکرتم؟ خودت پاشو برو بگ ـ

:بلندتر از قبل گفتم ییبردم سمتش و با صدا هجوم

؟یزن یمن بدونِ اجازه دست م يالیبه وسا یچ يبرا. کشمت یم ـ

:ام و هولم داد عقب و گقت نهیو گذاشت رو س دستش

.دونستم مال تو هستش یمن چه م ـ

:سمت خودم و گفتم دمیاش رو گرفتم و کش قهی

.يریگ یمن هات چاکلت م يبرا ير یحاال م نیپس هم ـ

.یام رو ول کن وحش قهی ـ

؟یوحش یگ یبه من م ـ

بعد از چند لحظه احساس کردم موهام داره کنده . شده بود به من رهیخ. انگار هول کرده بود چارهیب. صورتش يمحکم کوبوندم تو یلیس هی و

.شه یم

؟یوحش یزن یم یلیبه من س ـ

.هر آن ممکن بود موهام کنده بشه. تر شد شیموهام ب يدرد رو و

.ولم کن ـ

.دیبگو ببخش ـ

 یم غیج میحاال هر دو داشت. رفت باال غشیج. دمیمنم با دو تا دستم دو طرف موهاش رو گرفتم و کش! عمرا د؟یگم ببخشب نیمن به ا ؟یچــ

.دیکه سامان رس میداد یو به هم فحش م میزد

جا؟ نیچه خبره ا ـ
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.مینداد تیسامان اهم يکدوم به حرفا چیه

هان؟ رونیب یختیمن و ر يهات چاکلتا یچ يبرا ـ

.فکر کردم آشغال هستن. گفتم من حواسم نبود .خفه شو ـ

.يخر یهات چاکلت م هیمن  يبرا ير یاالن م نیپس هم ـ

چند لحظه بعد هر دو دست هامون . کردم و البته محکم تر یزدم و منم کارش رو تالف غیج هی. قوزك پام يرو دیسمت راستش محکم کوب يپا با

اش رو  نهیس یتالف يشارل محکم کمرم رو چنگ انداخت و منم برا. گهیبه کتک زدنه هم د میردو شروع ک میبرداشت گهیهم د يموها يو از رو

.و فشار دادم و البته زود ول کردم ممحکم گرفت

.گهید دیبس کن ـ

.میدیداد سامان هر دو دست از دعوا کش يصدا با

:شارل

.یتمامِ بدنم رو چنگ انداخت یوحش ـ

:سامان

.شارل ساکت شو ـ

:رو به من گفت بعدم

؟يریم یم يروز هات چاکلت نخور هیتو اگه  ـ

.خوردم یم وانیل هیحتما هر روز صبح  دیبا. دوست داشتم یلیمن هات چاکلت خ. مردم یم آره

.خوام یمن هات چاکلت م ـ

:سامان رو به شارل گفت. حالت مظلومانه گفتم هیحرفم و با  نیا

م؟یکن یازش کارت کپ میخوا یاون مرد که م يدنبال اطالعات درباره  يمگه امروز قرار نبود با بچه ها بر ـ

:گفت یحالت لوس هیبه  شارل

.اومد یوحش نیرفتم که ا یداشتم م یول ست،یکارا مخصوصِ من ن نیهر چند که ا ـ

.یخودت یوحش ـ

:سامان

.برو زودتر ایتو هم ب. یبس کن هست ـ

:با ناز رفت سمت در و گفت شارل

.سامان جـــــــونخدافظ  ـ

:گفت رونیشارل رفت ب دید یوقت. سامان جوابش و نداد. يریکبیا

؟ياری یدر م يباز یقدر وحش نیا یچ يبرا ـ
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:با هق هق گفتم. دیترک بغضم

.خوام یمن هات چاکلتم رو م. ستمین یمن وحش ـ

.روز نخور هیحاال  ـ

.اتاقم قفل بود درِ. از همه. از همه متنفرم. رفتم سمت اتاقم هیگر با

.در و باز کن نیا ایب ـ

:گفتم هیدوباره با گر. نداد جواب

....نیا ایب ـ

:زود خوب شدم و گفتم یذره نفسم گرفت، ول هی هیخاطرِ گر به

.در و باز کن ـ

.کردم در باز نشد يهر کار یاتاقم رو گرفت سمتم و منم ازش گرفتم، ول يدهایاومد کل سامان

:گفتم هیگر با

.شه یباز نم ـ

رو ازم گرفت و در رو برام باز  دیبه خودش که اومد کل هیکنه؟ بعد از چند ثان ینگام م يطور نیقدر ناجورم که داره ا نیا یعنی. زده بود بهم زل

. نگاه به خودم انداختم هی. نهیرفتم کنارِ آ. کرد یداشت نگام م رهیمدت خ نیدر تمامِ ا. و ازش گرفتم و رفتم تو اتاقم و در و بستم دیکل. کرد

 يجا دنیبا د. بلوزم رو در آوردم. سوخت یکمرم م. از حد قرمز شده بودم شیکه زده بودم ب ییها غیو ج هیناجور نبودم فقط به خاطرِ گر ادیز

 مونبا ه! یوحش. از شکم و کمرم بازوها و دست هام رو هم چنگ انداخته بود ریبه غ. تر شد شیام ب هیشکم و کمرم گر يشارل رو يناخونا

ساعت . نگاه به ساعت انداختم هی. شدم داریدر از خواب ب يبا صدا. و با فکرِ هات چاکلتام خوابم برد دمیتختم دراز کش يبدونِ بلوز رو یشکل

من . انادنه سامان همدر باز شدن همانا و جلوم سبز ش یول رون،یبدونه بلوز اومدم ب یهمون شکل رونیکه سامان رفته ب نیبا فکرِ ا. ظهر بود کی

به  هیبعد از چند ثان. شارل يناخن ها يجا يطور خشکم زده بود و البته سامانم خشک شده بود رو نیسامان شوکه شده بودم و هم دنِیکه با د

 دیبا. میکتون طوس با شلوار دمیباسن پوش يتا رو یطوس ،یمشک ،یِپشم کیتون هیزود رفتم سمت کمدم و . خودم اومدم و زود درِ اتاقم رو بستم

وارد آشپزخونه شدم  یوقت. آب بخورم وانیل هیاول رفتم سمت آشپزخونه تا  رونیاز اتاقم که اومدم ب. دمیخر یتا هات چاکلت م رونیرفتم ب یم

.دمیکش یفیخف غِیج زیم يدو بسته هات چاکلت رو دنهیبا د

نه؟ شیدوست دار یلیخ ـ

.دمیکش یبود خجالت م دهید تیکه من و تو اون وضع نیراستش بابت ا. نییتم پاسامان پشت سرم، سرم و انداخ دنهید با

.درست کن وانیل هیمنم  يبرا یخواد خجالت بکش یحاال نم ؟یبکش يتو خجالتم بلد! هــه ـ

:و آوردم باال و گفتم سرم

درست کنم؟ یچ ـ

:ابروش و داد باال و گفت هی
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.هات چاکلت ـ

تا نشستم رو . نشسته بود ونیزیتلو يمبل جلو يکه رو ششیهات چاکلت درست کردم و رفتم پ وانیزود دو ل. رونیبعد از آشپزخونه رفت ب و

:مبل گفت

؟يکرد يطور نیکه به خاطرش ا یقدر هات چاکلت دوست داشت نیا یعنی ـ

دو بعد از خوردنِ هات چاکلت از جامون بلند  هر. رونیاون هات چاکلتام رو از قصد انداخت ب یدوست دارم، ول یلیهات چاکلت خ. اون که آره ـ

:من رو بهش گفتم. میشد

.هات چاکلتا ممنون دیبابت خر ـ

.خواستم بخورم یخودمم م. به خاطرِ تو نگرفتم ـ

.يمهربون بودن رو ندار اقتیتو سرت که ل خاك

:سامان

.کنم داشونیتا من راحت پ. ها توش هست یکه خوراک ییکشو يهر دو بسته اش رو بذار تو. دو بسته هست یآهان راست ـ

:تا ابروم رو دادم باال و رفتم سمت در که دوباره گفت هیرو ندادم و  جوابش

کجا؟ ـ

.رونیرم ب یم ـ

کجاش مهمه؟. دمیو که د نیا ـ

؟يدار یرم قدم بزنم مشکل یم ـ

.راحت باش ـ

بعد روشون رو ناز . چاکلت برگشتم خونه و هر سه بسته رو بردم تو اتاق خوابمسه بسته هات  دنیبعد از چند ساعت با خر. رونیاز در اومدم ب و

:کردم و گفتم

.نینازن يرسه کوچولو ها یدستش بهتون نم یکس گهید ـ

.به شماره نگاه نکردم و جواب دادم. برداشتم و رفتم سمت تلفن ونیزیزنگ تلفن چشم از تلو يصدا با

بله؟ ـ

.منم پرسل ـ

.کردم و حاال خودش و یدخترش و تحمل م دیبا روزیتا د. ــــشیا

خب؟ ـ

.اسکله نیایب نیهر دو تاتون پاش ـ

؟یچ يبرا ـ

.نیایگفتم ب یخواستم بگم که نم یاگه م ـ
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.میای یخب م لهیخ ـ

سامان اومد که  يصدا. رو بکنهکار  نیهر چند عمرا ا. من و بکشه دیبهش شا یاحترام یاصال برام مهم نبود که به خاطرِ ب. رو قطع کردم یگوش و

:گفت یم

بود؟ یک ـ

.گه یم يطور نیانگار من نوکرشم که ا. بود ستادهیپله ها وا يرو. و برگردوندم سمت صدا سرم

بود؟ یگم ک یبا توئم م ـ

.پرسل بود ـ

گفت؟ یازت دونه دونه سوال بکنم؟ خب قشنگ بگو چ دیحتما با ـ

تا من جواب بدم؟ یمون یمنتظر مکه  يتو مگه تلفن تو اتاقت ندار ـ

:گفت یپله ها و عصب ينرده  يو محکم کوبوند رو دستش

گفت؟ یگم چ یبهت م. حوصله ات و ندارما نیبب ـ

:بلند گفتم منم

.ششیپ میگفت غروب بر ـ

البته با . یو کاپشن مشک یطوس ورِیپل هیو با  یمشک ،یطوس یشلوار ل هی. انداختم پشینگاه به ت هی. که سگ شده یینکنم امروز از اون روزا غلط

:گفتم رونیره ب یداره م دمید. بود دهیخوش دوخت پوش یشال گردن طوس هی

پرسل؟ شِیپ میبر ستیمگه قرار ن ـ

:گفت يجد یلیخ

.میر یبعد م امی یم ـ

زد به . داد ینم یدرست و حساب لمِیف چیه. نشستم  ونیزیتلو يرفتم دوباره جلو. دونه یچش بود امروز؟ خدا م. رفت يا گهیبدون حرف د و

روش . لمیف هینبود جز  یچیرفتم توش ه یوقت. نمیبود رو بب ونشیزیتلو يرو که تو حافظه  شیضبط يلمایبرم ف ستیسرم حاال که سامان ن

چه . رو ضبط کن لممیهمون قسمتش هستش که من تو اتاقِ سامان بودم گفتم که فلش بدم ف. پسر خوبه نیخداجون چقدر ا ياو. کردم کیکل

.مورد عالقه ام لمِیو شروع کردم به نگاه کردنه ف يسه بعد يکردم رو میرو تنظ ونیزیتلو. قدر خوبه

***

ظهر بود و سامان بعد از دو  کیساعت . نگاه به ساعت انداختم هی. اَه ؟یزن یخب بابا چقدر زنگ م. کنه یم سیپرسلم دهنِ آدم و سرو نیا

سمت راست  يکشو نیو اول ونیزیتلو زیم يرفتم سمت کشو. اَه. حوصله ام هم سر رفته. پرسل شِیپ مینگشته تا با هم برساعت رفتن هنوز بر

دو سه تاش . بود يد یکشو پر از س يتو. زشیسمت چپ م يکشو رو بستم و رفتم سراغِ کشو. سامان بود يهمه اش خرت و پرتا. دمرو باز کر

 يرو. »دانشگاه  يعکس ها« دوم نوشته بود  يد یس يرو. » ایمسافرت اسپان« نوشته بود  يد یس نیاول يرو. رو برداشتم و روشون رو خوندم

شناختن؟ نه امکان  یرو م گهیقبال هم د یعنی دم؟یشارل تولد گرفته که من نفهم یشارل؟ تولدش؟ ک. »تولد شارل  «سوم نوشته بود  يد یس
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. شدم مونیموتورِ لگزوز پش يبا صدا یدستگاه، ول يدر آوردم تا بذارم تو لونینا يرو از تو يد یس. گفت یشناختن شارل م یاگه م. نداره

.نمشیگذاشتمش سرِ جاش تا در فرصت مناسب بب. نمیبب ستمتون ینم گهید. سامان اومده بود

نه نه چرا . رونیب دیپر نشیو جو از ماش نییرو داد پا نشیسمت راست ماش ي شهینشده بود، که ش ادهیپ نیهنوز از ماش. ستادمیسمت در وا رفتم

.داد یدر نشون از اومدنِ سامان م يصدا. اتاقم و در و بستم يزود رفتم تو. سگ رو برداشته آورده؟ اَه نیدوباره ا

.جا نیهم نیبش ـ

؟یزن یفهمه که باهاش حرف م یآخه منگول مگه سگ زبونت و م. سامان بود يصدا

:سامان يصدا دوباره

؟یهست ؟یهست ـ

.کنه یداره من و صدا م يوا

بله؟ ـ

.میآماده شو بر ـ

:رفت و گفتم ادمیبا پرسل رو  قرار

کجا؟ ـ

:گفت يکش دار يصدا هی با

.اون جـــــا ـ

:با خنده گفتم منم

اون جــــــــا کجاست؟ ـ

:شد و گفت يجد صداش

.خودت و لوس نکن بابا زود حاضر شو ـ

:فتصداش و آروم کرد و گ بعد

.کرد اون قدر زنگ زد سیپرسل دهنِ ما رو سرو ـ

بعد رفتم سراغِ . دمیهم پوش یمشک یِساپورت مشک هی. دمیباسن پوش يتا رو یمشک يپالتو هیرفتم سمت کمدم و . قرارمون افتادم ادی تازه

و رژ  غیج یرژ صورت هیو  نهیآ يبعد رفتم جلو. دمیزانوهام پوش يتا رو یمشک يبدون پاشنه  نِیپوت هی. پاشنه نداشتن نامیتر پوت شیب. نامیپوت

پاکن رو برداشتم و  ریزود ش. باشم یشکل نیپرسل ا يجلو دینبا شیهمه آرا نیشدم از ا مونیپش. نگاه کردم نهیبه خودم تو آ. زدم هیو سا نهگو

نشسته بود و داشت با کاناال  ونیزیتلو يسامان جلو .نییرو برداشتم و رفتم پا میگوش. به رژم دست نزدم یهام و پاك کردم، ول هیرژگونه و سا

.نشسته بود يسگشم کنارِ درِ ورود. رفت یم ور

.من حاضرم ـ

و راه  میشد نشیهر دو سوارِ ماش. کرد و رفت سمت در یلبام مکث کوتاه ينگاه به سر تا پام کرد و رو هیرو خاموش کرد و  ونیزیتلو سامان
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.رفتم یم یبود وگرنه من با تاکس اوردهیخدا رو شکر سگش رو ن. میافتاد

کار داره؟ یبه نظرت باهامون چ ـ

:خشک گفت یلیخ

.دونم ینم ـ

.که به قول معروف سامان از دنده چپ بلند شده ییاز اون روزا امروز

ان؟ی یبچه ها هم م ـ

:گفت يذره بلند هی يصدا با

.قدر هم سوال نکن حوصله ندارم نیمن چه بدونم آخه؟ ا ـ

.دمیحاال انگار چند تا سوال پرس ـ

بشم که سامان دستم  ادهیپ نیاومدم از ماش. میدیبه اسکله رس قهیبعد از پنج دق. با اون نگاه وحشتناکش خودم جوابم و گرفتم یو نداد، ول جوابم

.و گرفت

:گفتم. سرش رو به جلو بود. نگاه بهش انداختم هی

.بشم ادهیخوام پ یدستم و ول کن خب م ـ

:برداشت و گرفت سمتم و گفت نیماش یِجا دستمال يدستمال از رو هی

.پاك کن ـ

رو؟ یچ ـ

:گفت یعصب

.رژ ـ

!چه پررو وا

چرا؟ ـ

.نگات کنه کلیما يدوست دار ـ

کنه؟ ینگام نم شهیداره؟ مگه هم یوا چه ربط ـ

.پاکش کن. با من جر و بحث نکن ـ

:کردم و گفتم لج

.کنم ینم ـ

.یکن یتو غلط م ـ

:با داد گفت و

.گم پاکش کن یبهت م ـ
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.ارمیکه حرصش رو در ب نیارزه به ا یم یهست، ول یهفته وحش هیاالن اگه حرفش و گوش ندم تا  اَه

:گفتم محکم

.کنم یسامان من پاك نم ـ

.یکن یتو غلط م ـ

کردم که دستمال رو پس بزنم  يهر کار. بمل يکه دستمال دستش بود سرم و برگردوند سمت خودش و دستمال رو گرفت رو یبا دست و

دست سامان  يکه گذاشته بودم رو یو با دست ادیکارش باعث شد قلقلکم ب نیا. لبم يرو دیآروم دستمال رو کش. بود ادیز یلیزورش خ. نتونستم

 دیکش یدستمال دستش و م يجا من فکر کنم به یدوباره آروم دستمال رو گذاشت سمت لبم و رژ رو پاك کرد، ول امانس. لبم و خاروندمش

که دفعه  یسمت ساختمون میو رفت میشد ادهیپ نیهر دو بدون حرف از ماش. پاك کرد يتموم شد دستش و با دستمال کاغذ یلبم، چون وقت يرو

.خوب شد رژم و پاك کردم. سامان شدم کیکم نزد هیاون روز ناخودآگاه  يادآوری با. قبل پرسل اون بال رو سرم آورد ي

پرسل  مینشست یوقت. مینیاز مبل ها بش یکی يبا دست راستش اشاره کرد تا ما هم رو. که اون دفعه من روش افتادم نشسته بود یمبل يرو پرسل

.شروع کرد به حرف زدن

.دیسفر بر هیبه  دیشما دو تا با ـ

:سامان

؟یچ يسفر؟ برا ـ

.شهرِ خودش دیبر دیبا. کنه ینم یدگجا زن نیاون ا. دیگرفتنِ کارت از دارنده کارت جد يبرا ـ

:سامان

کنه؟ یم یکجا زندگ ـ

.سیپار ـ

:کرد روش رو به طرف سامان کرد و دوباره گفت یمن و نگاه م فشیکه تا االن فقط داشت با اون نگاه کث پرسل

....و سیپار يفردا ظهر بر دیسامان تو با ـ

:رو به من گفت ينگاه چندش آور هی با

.میسفر حضور داشته باش نیدر ا دیالبته من و دخترم هم با. سیپار ير یشنبه م یعنیردا تو هم پس ف ـ

:سامان

ن؟یای یم یشماها ک ـ

.هست سیپار کشنبهیشارل هم . امی یمن با تو م ـ

خب حرفات تموم شد؟ ـ

.دیبر دیتون یم. نیریبگ» پرسل  ياز مراقب ها یکی«  ترامیهاتون و از ک طیبل ؟يعجله دار یلیکه خ نیمثلِ ا ـ

:از درد بلند گفتم. پرسل دستم و محکم گرفت رونیب میایاز درِ ساختمون ب میخواست یهر دو م یوقت
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.آخ ـ

.فورا برگشت و به هر دو تامون نگاه کرد سامان

:پرسل

.من باهاش کار دارم. باش یمنتظرِ هست نتیسامان تو برو دمِ ماش ـ

کارم داره؟ یچ یعنی یــیوا. رونیفت ببدون نگاه به من از در ر سامان

:پرسل

.بهت بگم يزیچ هینگه داشتمت تا فقط  ـ

:صورتم و گفت کیو آورد نزد صورتش

.ارمی یاون روز و در م یِتالف سیتو پار ـ

بغضم  ؟یعوض یرفت یچ يبرا. سامان يشعوریب یلیخ. نبود نیماش یول ن،یمنم به سرعت از در خارج شدم و رفتم سمت ماش. و رها کرد دستم

اشکام آروم آروم از صورتم . هیآروم شروع کردم به گر. اسکله رفتم یِآروم به سمت درِ خروج. مادرم بودم شِیدوست داشتم االن پ. گرفت

ون طرف سامان بود که ا نیکه به چشمم خورد ماش يزیچ نیاول. رونیاز درِ اسکله اومدم ب. بزنم غیدوست دارم ج. دلم گرفته. شدن یم يجار

درِ . بهش فحش ندادم ادیخوب شد حاال ز. نشیاشک هام و پاك کردم و رفتم سمت ماش. خوشحال شدم که نرفته یلیخ. بود ستادهیوا ابونیخ

 یک چیه. نداره یفرق چیمطمئنم براش ه یپرسل و بگم، ول ي هیتونستم بهش قض یکاش م يا. راه افتاد نیماش. مو باز کردم و نشست نیماش

تونم  یچرا نم. همه آدم دور و برم نیبگم؟ ا یتونم به کس یچرا نم. قلب خودم نگه دارم يتو دیبا. تونم بگم یکس نم چیبه ه. ستیهم نبراش م

 هیخواستم گر ینم. سرم و برگردوندم سمت پنجره. کنم یم کیبا گفتنش فقط خودم و کوچ. ستین همبراش م یک چیبگم؟ چون ه یبه کس

کاش  يا. کنم یم لیدارم خودم و به سامان تحم یعنیبکنم  هیکنم و اگه االن بخوام گر لیتحم یداشتم خودم و به کسوقت دوست ن چیه. کنم

.سامان تکون بخورم شِیاز پ دیکار داره؟ نبا یپرسل باهام چ یعنی. رتخوام برم مساف یم. کنم هیخوام گر یم. میزودتر برس

کارت داشت؟ یپرسل چ ـ

حسِ  هیبراش مهم هستم؟ نه بابا  یعنی ده؟یپرس یسوال نیواقعا سامان همچ یعنی. باشه دهیاز من پرس یسوال نیهمچشه سامان  ینم باورم

.جوابش و بدم دهینه بذار حاال که پرس یبهتره بهش بگم به تو چه؟ ول. هست ییکنجکاو

.چرت و پرت ـ

:به ظاهر آروم گفت ییصدا با

پرسل اون بال رو سرت آورده بود آره؟خونه،  ياون روز که کتک خورده اومد ـ

:بغض اومد سراغم گفتم دوباره

.آره ـ

.دیقطره اشک بدون اجازه از چشمم چک هی و

.میش یاون وقت همه راحت م. شه یتموم م زیهمه چ گهیتا دو ماه د ـ
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کار کنم خدا؟ یچ. از حداقل االن سامان رو دارمب. کس رو ندارم چیه گهیاگه تموم بشه من د. سال نشده هیهنوز . خوام تموم بشه یمن نم. نــه

:سامان

؟يد یسوال ازت بپرسم جوابم و م هی ـ

؟یچ ـ

چرا کتکت زد؟ ـ

.کردم هیگر یستیدفعه بدون رو دربا نیام گرفت و ا هیاون روز دوباره گر يآور ادی با

.منم قبول نکردم و اونم کتکم زد. خواست باهاش باشم یچون م.... چون ـ

زخم بود؟ يس چرا صورت اونم جاپ ـ

.چنگش گرفتم ـ

:گفت يخنده ا يصدا با

؟يکار کرد یچ ـ

.چنگش گرفتم ـ

.خنده رِیزد ز سامان

؟یتو واقعا چنگش گرفت. دختر یباحال یلیخ ـ

.آره ـ

:شد و گفت يجد دوباره

گفت؟ یو االن بهت چ ـ

.کنه یم یگفت تو مسافرت تالف ـ

.شدم یچند کلمه حرف خال نیبا هم. شدم یکردم که خال یمن احساس م یول م،ینزد یکدوم حرف چیه گهید

.و برداشتم و با عرفان تماس گرفتم میگوش

.یسالم داداش ـ

؟يسالم چطور ـ

؟ییکجا. خوبم ـ

.دادم یداشتم تست صدا م ـ

؟يکاره ا یخب فردا چ ـ

چطور؟. کارمیب ـ

.شتیپ امیخواستم ب یم ـ

.منتظرم ایب ـ
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.دمشیوقت هست ند یلیخ ادیهم بگو ب یس یس ین راستآها ـ

دلت واسش تنگ شده؟ هیچ ـ

.باحاله یلیخ ـ

.تخته اش کمه هی ـ

.من فردا صبح اون جام نیبب. باشه ـ

.باشه ـ

.خدافظ ـ

سامان . نییومد رفتم پاکه ا ییسر و صدا يبا صدا. خونه رو ندارم نیا يحوصله . رم یآره شب م... کاش شب برم يا. رو قطع کردم یگوش و

مبل  نیتر کینزد يرفتم رو. نگاه هم بهم ننداخت هی نییاصال انگار نه انگار که من اومدم پا. داد یسگش و داشت بهش غذا م شِینشسته بود پ

.کنه یخنگول همه اش با سگش صحبت م. نشستمبهشون 

.دم ینم ینیتا نش. نیجا بش هیپدر سگ خب  ـ

ظرف غذا گرفت جلوش و  هیسامانم . باالخره سگ نشست. دم یبهت غذا نم ینیگفت تا نش ینشست سامانم م یگ نمس. کنه یسگشم لج م با

 چیسگ هم ه یطفلک. برعکس ایبرد عقب  یدفعه م کی ایبرد باال  یدفعه م هیظرف غذا رو  ای. کرد یم تشیاذ یسامان ه. اونم با ولع خورد

.گفت ینم يزیچ

سامان؟ ـ

.ن دادسرش و تکو فقط

من بهش بدم؟ يد یم ـ

:نگاه بهم انداخت و گفت هی

.خوره یاز من غذا نم ریبه غ یتو دست کس ـ

:از جام بلند شدم که گفت. سگ بخوردت نیهم... انشاا. کنه عیهمه اش بلد هست ضا! يریکبیا

.بهش بده ایکه برات عقده نشه ب نیحاال به خاطرِ ا ـ

:و کردم طرف سگش و گفتم روم

.خوام یمن ـ

.کنم سگت تو دست همه غذا بخوره یم يکار هیسامان جون . کار کنم یدونستم چ یم. رفتم تو اتاقم و

زود رفتم سمت آشپزخونه . بشم کشینزد دمیترس یم. خواب بود. ساعت که مطمئن شدم سامان تو اتاقش هست رفتم سراغِ سگش کیاز  بعد

 شِیو رفتم پ ختمیخورد آب ر یتوش آب م شهیکه سامان هم یوانیل يداد و تو یان بهش غذا مکه سام یهمون ظرف يتو ختمیظهر رو ر يو غذا

.شد داریسگ ب کیبشقاب با سرام يبا صدا. سگ يجلو دمیجلو و بشقاب رو کش تمنرف ادیخودم ز. سگ

.بخورش ـ
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ده که  یسامان اون قدر کم بهش غذا م. دنه غذاسگ با ولع شروع کرد به خور. کردم یکاش داغش م يبنده خدا ا. آروم غذا رو بو کرد سگ

سامان رو گرفتم جلوش به خاطرِ پوزه بلندش راحت آب رو خورد و منم  وانینصف غذا رو خورد ل یوقت. خوره یبنده خدا سنگم بدارم جلوش م

آشپزخونه  يساعت نشستن تو میاز نبعد . رو شستم و گذاشتم سرِ جاش وانیگوشه و ل هیبردم آشپزخونه و ظرف رو گذاشتم  وزود ظرف ها ر

نگاه به  هی. رونیخواست بره ب یفکر کنم م. بود دهیپوش یمشک یِو شلوار ل يخوش دوخت کله غاز ورِیپل هی. شد دایسامان پ يکم کم سر و کله 

 نیمنم به خاطرِ ا. خورد قلپ آب هیو  وانشیداخل ل ختیآب رو ر. آخ جون االن وقتش بود. وانشیرفت سمت ل. نگفت يزیچ یمن انداخت ول

:آب نخوره گفتم ادیکه ز

.تو دادم وانیخورده به سگت غذا تو اون ظرف و تو ل هیسامان  ـ

.بلند شدم یزود از رو صندل. رو من ختینصفشم ر. رونیکرد ب یآب تو دهنش بود رو خال یدفعه هر چ هی سامان

چته؟ یــــــیا ـ

؟يکرد یتو چه غلط ـ

.دادموا خب بهش غذا  ـ

با کدوم ظرفا؟ ـ

:بودم رو نشونش دادم و گفتم ختهیکه توش غذا ر یظرف

.دستت هست يکه تو یوانیل يتو اون و تو ـ

:دفعه رنگش قرمز شد و بلند داد زد و گفت هی

؟يبهش آب داد وانمیل يتو یچ يخوردم؟ برا یآب م نیمن تو ا ینیب یمگه نم. يگه خورد یلیتو خ ـ

:گفتم لکسیروم و رآ یلیبرعکسش خ من

.يبخور یدهن ادی یدونستم تو بدت م یوا خب چه م ـ

.گمشو از جلو چشمم دور شو. یخفه شو لعنت ـ

.به سگت غذا بدم يندار اقتیکنن که ل اقتتیل یخاك تو سرِ ب ـ

.اتاقم يرفتم توزدم و  غیمن ج یدستش و آورد باال که بزنه، ول. زدم و رفتم عقب غیدفعه هجوم آورد سمتم و منم ج هی

:داد از پشت در گفت با

.کشتمت. یکشتمت هست ارمتیب ریگ ـ

در و  يآروم ال. شدم شیآرا الیخ یب. دمیو زرد پوش دیشرت سف ییسو هیو  دیبلوز سف هیبا  یشلوارِ کتون خردل هیرفتم سمت کمد لباسام و  زود

در و زود . کیسه، دو، . زود برم سمت در دیبا. دستاش قرار داده بود يتوقرمزش نشسته بود و سرش و  یمشک ينفره  هیمبل  يرو. باز کردم

.نیخورد و خوردم زم چیپله پام پ نیآخر يرو. باز کردم و با سرعت رفتم سمت پله ها

.آخ پام ـ

:زدم و گفتم غیزنتم ج یکه االن م نیاز ترسِ ا. زود از جاش بلند شد و اومد سمتم سامان
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.زنتو رو خدا ن یــیوا ـ

:پله ها و آروم گفت يبلند کرد و نشوندم رو نیزم يزانو نشست و آروم دستم و گرفت و از رو ياومد رو سامان

.نمیدستت و بده بب ـ

:بزنتم گفتم رهیکه دستم و بگ دمیترس

؟یچ يبرا ـ

.خورده باشه چیپ دیشا. خورمش ینم ـ

:آروم دستم و چرخوند و گفت. تضربان قلبم شدت گرف. آروم دستم و گرفت دستم داغ شد یوقت

اد؟ی یدردت نم ـ

.نه ـ

: گفت یبار با مهربون نیاول يبرا

دکتر؟ میبر يخوا یم ـ

:گشاد شده گفتم يکه باهام مهربون شده بود شوکه شده بودم با چشما نیکه هم از ترس هم از ا من

.نه خوبم ـ

.زود از جام بلند شدم و رفتم سمت درِ خونه و

کجا؟ ـ

.رونیرم ب یارم مد ـ

.دزدنت یم ین یشب هست ن کیساعت  ـ

:برگشتم طرفش و گفتم ین ین يگفتنِ کلمه  با

؟ین ین یبه من گفت ـ

هست؟ یجا کس نیسگ ا نیاز من و تو و ا ریبه غ ـ

.یخودت ین ین ـ

.رفتم سمت در و

.ير ینم رونیتو از در ب ـ

چرا؟ دیببخش ـ

.گم یچون من م ـ

.نه بابا ـ

:و گفت ستادیاومد جلوم وا. ر و باز کردمد و

.رونیب ير یگفتم شما نم ـ
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.برم دیمنم گفتم با ـ

:حکم گفت با

.برو تو اتاقت ـ

.رو جواب دادم یزود گوش. عرفان بود. زنگ خورد میگوش

الو؟ ـ

.و از قصد نگفتم عرفانش

؟يداریب یهست ـ

آره چطور؟ ـ

.جعبه پست برش دار يذارم تو یرو م دیکل ییبرم جا دیگفتم بهت بگم من فردا صبح با یچیه ـ

.امی یمن امشب م نیبب ـ

.منتظرتم ایباشه ب ؟يجد ـ

:سامان نگاه کردم و با لبخند گفتم به

.زمیخدافظ عز ـ

.رو قطع کردم یگوش و

.برو اون ور ـ

؟يجا هم دوست پسر دار نیا. یدختر تو چقدر فعال ـ

.ر منتظرم هستنداره برو اون و یبه تو ربط ـ

.ياریها در ب يهرزه باز نیذارم از ا ینم ییجا نیا یتا وقت. ياو او کور خوند ـ

.نخورد یتکون چیاون ه یاش و مثال هولش دادم، ول نهیدستم و زدم به س. شعوریگه هرزه؟ ب یبه من م یچ يبرا. بر خورد بهم

همه مثلِ تو هستن؟ يتو فکر کرد یبرو اون ور عوض ـ

م؟ین چه جورمگه م ـ

:در آوردم و گفتم نیرو سرِ ا نیرو از دست دادم و حرصِ آرم ارمیاخت

. کنم يزشت هست بذار آبرو دار یو حاال من که اومدم به خودت گفت ينفر بود هی يو هر روز خونه  روزیآشغال که تا د هی. فیکث يهرزه  هی ـ

 یماز همتون بدم . دیدختر استفاده کن هیاز  نیخوا یهمتون فقط م. دیتون مثلِ هم هستهم. ادی یاز همتون بدم م. ادی یازت بدم م. یکثافت هیتو 

.ادی یبدم م. ادی یتر از همه بدم م شیاز بابام، از همه، از تو ب ن،یاز تو، از آرم. ادی

.که رو صورتم احساس کردم ساکت شدم یداغ با

:فتسگشم از ترس از جاش بلند شد گ یکه حت يداد بلند هی با

.گمشو برو تو اتاقت ـ
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. اتاقم يخورم دستم و گرفت و با شتاب بردم سمت اتاقم و هولم داد تو یتکون نم دید یوقت. بودم که بهم زده بود یلیمن هنوز تو شوکه س یول

.دوباره زنگ خورد. جواب ندادم. زنگ خورد میگوش

.ششیپ ير یبردار به اون آشغال بگو نم ـ

:سامان دوباره با داد گفت .حرف زدن نداشتم قدرت

.گفتم جواب بده ـ

.و جواب دادم میگوش

.امیتونم امشب ب یمن نم یالو؟ عرفان؟ داداش ـ

چرا؟ ـ

.حوصله ندارم ـ

.پس فردا منتظرتم یباشه هر طور راحت ـ

.نه ـ

نه؟ یچ ـ

.فردا ـ

؟يکرد هیتو گر یهست ـ

.نه ـ

؟يای یفردا هم نم ـ

نه؟ ـ

چرا؟ ـ

.خدافظ. گم یت مبعدا به ـ

 يریاون چه تقص. زدم یباهاش حرف م ياون طور دیخودم بود نبا رِیتقص. زد یلیاون به من س. رونیسامان از در رفت ب. رو قطع کردم یگوش و

رفتن داره؟ مسافرت  يپس فردا حوصله  یک. اَه. من از اون خوشم اومده بود. داشت ریتقص یرو سرِ اون در آوردم؟ ول نیآرم یِداشت که تالف

.سامان خوب بشه یِلیس يتا اون روز جا نهخدا ک

شم؟ تو خونه خودم  یم داریقدر زود ب نیجا ا نیاومدم ا یچرا من از وقت. ساعت ده بود. انداختم مینگاه به ساعت گوش هیجام بلند شدم و  از

رفتم سمت حموم و بعد از گرفتنِ دوش دوباره . ا اومده باشهفکر کنم هم. نداشته باشم يالبته اگه کار. دمیخواب یدو م ای کیتا ساعت  شهیهم

براق دمپا  یِشلوار مشک هی. رفتم سمت کمد لباسم. نییبهتره برم لباسام رو بپوشم و برم پا. چه قدر گشنه ام هست يوا. دمیتخت دراز کش يرو

.جا بود نینکبتم ا نیا ــــشیا. فتم سمت پله هاو ر دمیرو هم پوش میطوس يصندل ها. یبلند طوس نیآست ورِیپل هیبا  دمیگشاد پوش

.سالم هماجون ـ

:برگشت طرفم و گفت هما
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....زمیسالم عز ـ

:صورتم و دوباره گفت يشد رو رهیخ

شده؟ یصورتت چ ـ

فعه چشماش چهار تا شد د هیمن نشسته بود سرش و آورد باال  يسامان که رو به رو. رفته بود پنکک بزنم ادمی. افتادم شبید یلیس ادیتازه  يوا

صورتم و  يدستم و گذاشتم رو. صبحونه اش شد يو مشغول خوردنِ ادامه  نییبه خودش اومد و دوباره سرش و انداخت پا هیو بعد از چند ثان

:گفتم

.االن جاش مونده نیصورتم بود به خاطرِ هم يدستم رو شبید. ستین يزیچ ـ

!قرمز باشه نه کبود دیباشه االن با یگفتکه تو  يزیاون چ يشه؟ اگه جا یوا مگه م ـ

.کن دارمیناهار ب يبرا. ندارم لیاصال من م. هما جون ستین يزیچ ـ

:تو راه رفتن تو اتاقم هما رو به سامان گفت. رفتم تو اتاقم و

متون نوشته شده هواش و داشته که تو شناسنا يزیحداقل به حرمت اون چ. زنت هست ياون االن شناسنامه ا ؟یستیدختر ن نیتو چرا مواظب ا ـ

شده؟ یصورتش چ یدون یتو نم. باش

:و گفت زیو محکم کوبوند رو م وانشیل سامان

شده؟ یمن چه بدونم صورتش چ. یکن یول نم يبد ریگ زیچ هیهما به  ـ

.بود یلیس يآخه صورتش انگار جا ؟یزن یخب حاال چرا داد م ـ

.دونم هما ینم ـ

 یلیخ. سامان يریبم. خودم وحشت کردم دنِیبا د. شده یکه صورتم چه شکل نمیتا بب نهیزود رفتم سمت آ. دم تو اتاقمو اوم دمینشن يزیچ گهید

تا  يکبود نیا. اشکم در اومد. در کل، کل قسمت راستم کبود بود. لبم بود کیچشمم تا نزد يبزرگ از گوشه  يکبود هی. صورتم ناجور شده بود

 ياون االن باهام قهره؟ نکنه تو. رحم هست یب یلیمن و زده؟ خ یچ ياون برا. تختم يرو دمیدراز کش. شه یب نمخوام برم خو یکه من م افرد

.ستیرحم ن یاون قدرم ب ادی ینه م. شم یگم م. نه يدنبالم؟ وا ادیتو فرودگاه ن سیپار

.هما بلند شد يدوازده بود که سر و صدا ساعت

.سالم برسون نایبه مامان ا. ریبگ با من تماس يدیرس. مواظب خودت باش ـ

از هما  دیهستن؟ با سیپار نایسالم برسونه؟ وا مگه مادرش ا نایبه مادرش ا. سامان رو بشنوم يهما بلند بود که نتونستم صدا يقدر صدا اون

بلوزش رو . بود دهیپوش يآجر یِکاپشنِ چرم هی. دستش بود یمشک کیچمدون کوچ هی. رفتم پشت پنجره اتاقم و رفتنش رو نگاه کردم. بپرسم

. کتکم زده روزیخاك تو سرم د. هست پیبچه ام چه قدر خوش ت. بود دهیهم پوش يشلوار کتون قهوه ا هی. شال گردنش روش بود چون دم،یند

.ـــشیهست؟ ا پیگم خوش ت یبازم م

.نییخورده هم رژ و رفتم پا هی. هم رژگونه زدم عالمه هی. کردم رو صورتم یو پنکک رو خال شمیآرا زیاز رفتنِ سامان رفتم سمت م بعد

؟ییهما جون کجا ـ
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.نتمیب یبار هست داره م نیانگار اول. لحظه مات من و نگاه کرد هیو  رونیاز تو آشپزخونه اومد ب هما

.خود ماه یش یم گهید یکن یکه م شیآرا یاز ماه کهیت هیکه  شیبدون آرا. دختر یچه قدر تو خوشگل... ماشاا... ماشاا ـ

:و گفتم دمیخند

؟يشوکه شد يجور نیدفعه ا نیکنم که ا ینم شیآرا شهیوا هما جون مگه من هم ـ

خوب شد؟ تیکبود یراست. دختر ياالن ترکوند. یزن یخورده رژ م هی شهیتو هم ـ

سامان رفت؟. آره ـ

.صدات کنم گفت نه امیگفتم بذار ب یآره هر چ ـ

سوال؟ هی هما جون یراست. اشکال نداره ـ

بگو؟ زمیعز یچ ـ

مادر و پدر سامان کجان؟ ـ

.خونشون ـ

هست که کدوم کشور هستن؟ نینه هما جون منظورم ا! هــه ـ

.سیپار. آهان ـ

بود؟ کایپس چرا اون روز که زنگ زده بود شماره از آمر ؟يجد ـ

.اب سر باال دادمادرت جو شِیامروز به سامان گفتم برو پ یهر چ. دخترش ياومده بود خونه  ـ

چرا؟ ـ

.شینیبب ير ینم کایآمر ادیکه تو هم اگه مادرت ب لیبه همون دل ـ

رو فول هست نه؟ يپس االن سامان فرانسو. آهان ـ

.کایدانشگاه اومد آمر يسامان برا یول س،یخارج شدن رفتن پار رانیاز ا یآره از وقت ـ

.بعد از مسافرت منم برم خونه امفکر کنم . کارت آخر هست نیا گهیهما جون د. یاوک ـ

سال نبود؟ هیمگه  نمیبب. نه يوا ـ

.میکن یپنج ماه شش تا کارت رو کپ يتو میما تونست. میکرد یما زودتر کارت ها رو کپ یچرا بود، ول ـ

.ره جمعه ها یکه من دوباره حوصله ام سر م يخب بابا حاال اگه بر لهیخ ـ

.خودت يا خونه ج نیالبته نه ا. زنم یبهت سر م ـ

.چشم يقدمت رو ـ

.فردا رو جمع کنم لِیرم تو اتاقم وسا یمن م ـ

.باشه برو ـ

:گفت یبه خارج مایدارِ هواپ مهمان
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 نانیو از بستن کمربندها اطم دینیخود بنش يلطفا در جا. باشد یم سیدر حال فرود آمدن در فرودگاه شارل دوگل پار مایهواپ انیخانم ها و آقا ـ

.متشکرم. دییفرماحاصل 

بعد از . رندیگ یم لیکه چمدون ها رو تحو یفرود آمد و من رفتم به سمت قسمت مایهواپ. هم گفت يصحبت ها رو به زبان فرانسو نیدوباره ا و

زد برم و  فروشگاه در محوطه فرودگاه به سرم یکل دنیبا د. دینگاهم به اطراف چرخ. راه افتادم یگرفتن چمدونم به سمت درِ خروج لیتحو

کردم هم  یکه نگاه م ییهر تابلو يخدا رو شکر رو. کردن باز داشت دیمنتظرم باشه من و از خر رونیب دیسامان که شا ادی یول نمشون،یبب

 نیبود از اماتم برده . رونیاز فرودگاه اومدم ب. بارم نبود خوب بود ياز زبان فرانسو یچیکه ه یبه نفع من نیو ا یسینوشته بود هم انگل يفرانسو

. باستیواقعا ز. رمیگ یاالن واقعا حرفم رو پس م یهست، ول ریخفه و دلگ يفرانسو يو کشورها سیگفتم پار یم شهیکه هم یمن. ینگهمه قش

 ومدهیامان نس. دور و برم انداختم يها نینگاه به ماش هیسامان  يآور ادیبا . نمیرو بب سیپار یدنید يمخِ سامان رو بزنم تا من و ببره جاها دیبا

 یتوش رو هم نگاه کردم، ول يدفعه آدما نیالبته ا. رو نگاه کردم نایدوباره ماش. پرسل بهش داده دینداره؟ شا نیجا ماش نیسامان که ا یولبود، 

 يم رو از توکه روش اسم هتل رو نوشته بود يمرد؟ کاغذ یاومد دنبالم؟ م یشد سامان م یم یحاال مثال چ. دلم گرفت. از سامان نبود يخبر

:گفتم یسیها و به زبان انگل یاز تاکس یکیرفتم سمت . آوردم رونیب فمیک

د؟یفهم یم یسیشما انگل ـ

.بله ـ

.نسانسیخواستم برم به هتل رنا یمن م ـ

.دینیبش دییبله بفرما ـ

.راه افتاد نیو ماش نیخل ماشنشست دا نیهم بعد از گذاشتن چمدونم در صندوق عقب ماش یراننده تاکس. ینشستم داخل تاکس رفتم

خود . بود بایواقعا ز. به چشم خورد فلیبرج ا يبایز ينما قهیبعد پنج دق. بودم دهیرو ند فلیچون هنوز من برج ا م،یاز شهر بود رونیکنم ب فکر

کانادا هم بد . داره دهیک کشسر به فل يکه همه اش خونه ها کایآمر. و کانادا هم قشنگ تر بود کایواقعا از آمر. قشنگ بود یلیشهر هم خ

 س؟یپار ومدمیبار ن هیکردم  یم یلندن زندگ نایهمه مدت که با مامان ا نیچرا تا حاال تو ا. از لندن یحت. واقعا قشنگ بود سیپار یول ست،ین

.باطل الیخ یزه! هــه. اومدم یم نیبار با آرم هیکاش حداقل  يا.... فیح

.راننده به خودم اومدم يصدا با

.میدیرس ـ

کنم؟ میچه قدر تقد. ممنون ـ

باد خنک و . رفتم داخل. بزرگ یلیقشنگ بود و البته خ یلیخ. بود یعجب هتل. نگاه به هتل انداختم هی. شدم ادهیپ نیرو گفت و من از ماش متیق

.ه بود نشست وتریکه پشت کامپ ییاز کارکنا یکیرفتم سمت . چقدر هتلش خنک بود. صورتم و نوازش کرد یلذت بخش

خانم؟ دیببخش ـ

:پاسخ داد یسیگفتم اونم به انگل یسیانگل به

د؟ییبفرما ـ
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.جا اتاق رزرو کرده بودم نیمن ا ـ

نامتون؟ ـ

.یخالق یهست ـ

:گفت وتریاز گشتن در کامپ بعد

.ستیجا ن نینامتون ا ـ

.هتل هست نیجا رو داد و گفت سامان تو ا نیپرسل که آدرسِ ا ست؟یجا ن نیا یچ یعنی وا

د؟ینگاه کن گهیبار د هیشه  یم دیببخش ـ

:بازم گفت یزن گشت ول دوباره

.ستیجا ن نیاسمتون ا ـ

د؟یرو هم سرچ کن يشه اسم سامان موسو یم دیببخش ـ

.بله ـ

:گفت یحیبعد از گشتن با خنده مل و

.دو نفر رزرو شده يبرا. هستش شونیبله اسم ا ـ

.اَه. م اتاقم جدا باشهخواست یمن م دیکاه شا رِیز آب

.نیشه شناسنامتون رو بد یم ـ

م؟یکنن تا بفهمن زن و شوهر یشناسنامه نگاه م سمیتو پار وا

؟یچ يبرا ـ

:ابروش و داد باال و گفت هی زن

.نه ایهست مطابقت داره  يموسو يهمراه آقا يکه برا یاسمتون با اسم نمیکه بب نیا يبرا ـ

:گفتم یفارس به

.اون لحاظآهان از  ـ

:گفت يسرش و آورد جلو و با حالت بامزه ا یکم زن

؟یچ ـ

:گفتم یسیانگل به

یچیه ـ

.داره یبله اسمتون هماهنگ ـ

:آورد سمتم و گفت دیکل هی رفت

.ستیاتاقِ چهار هزار طبقه ب ـ



کاربر  انجمن نودهشتیا  س.فاطمه  |هستی من باش                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 09

.یمرس ـ

درِ آسانسورِ طرف من باز . رو زد یآسانسورِ بقل يه هم، هم زمان با من دکم ییآقا هیآسانسور رو زدم  يدکمه  یوقت. رفتم سمت آسانسور و

فکر کنم . بود یغرب یِاش غرب افهیق. و صورت بور ییطال يموها یآب يچشما. نگاه به صورتش انداختم هی. داخل و در بسته شد میهر دو رفت. شد

:گفت یسیبهم لبخند زد و به انگل. بود يانسوفر

.دیدار ییبایز یِشرق يشما چهره  ـ

:لبخند گفتم هیبا . گه یرو م تیاش معلوم بود که داره واقع افهیق از

.ممنون یلیخ ـ

تا اومدم چمدونم رو . ستادیوا ستیب يآسانسور در طبقه . تو صورتش بود یخاص تینوع مظلوم هی. اش به دلم نشست افهیق. هم لبخند زد پسرِ

:بردارم گفت

.من کمکتون کنم دیبذار ـ

.برم یم خواد خودم ینه نم ـ

.لطفا کمکتون کنم دینه بذار ـ

....آخه ـ

.بزنم چمدون رو از دستم گرفت و راه افتاد یکه حرف نیاز ا قبل

اتاقتون شماره چند هست؟ ـ

.چهار هزار ـ

.زود کارت رو زدم و در و باز کردم. ستادیدرِ اتاقم وا دمِ

.داخل ارمیبراتون ب نیاجازه بد ـ

.مبر یخودم م. نه متشکرم ـ

با خودم . سوار شد چمدون رو بردم داخل یوقت. منتظر موندم تا سوارِ آسانسور بشه. گرفت بره میکردن تصم يکبر يصغر یبعد از کل باالخره

.تا اومدم در و ببندم سامان جلوم سبز شد. گفتم چقدر با ادب شده بودم

.ریاوقات بخ ـ

.ت و اومد سمتمدر و بس. تو ادیندادم و از در رفتم کنار تا ب محلش

چه وضعش هست؟ نیا ـ

.نزدم یحرف. هیمنظورش چ دمینفهم

؟ياومد یمدل نیگم چرا ا یبا توئم؟ م ـ

:هست گفتم یمنظورش اون پسر چشم آب دیشا گفتم

.فرودگاه دنبالم يایب يد یبه خودت زحمت نم یتو که شوهرم. برام ارهیبه تو چه؟ دوست داشتم چمدونم رو ب ـ
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؟يدیقدر به خودت مال نیهست که چرا ا نیدر ضمن منظورِ من ا. میمن و تو زن و شوهر يفکر کرد یا تو راست راستخفه شو باب ـ

.شه یآدم فکرش منحرف م ؟یچ یعنی يدیمال. ام گرفت خنده

دوست دارم به تو چه؟ ـ

دوست  يبعد هر کار ،ییجا نیکه ا يماه آخر هی نیالبته تو ا. رونیب ير یم یشکل نیباشه ا يبارِ آخر. یدوست داشته باش یکن یتو غلط م ـ

.بکن یداشت

شه؟ یتموم م یهمه چ گهیکه ماه د ينداز یم ادمی یچ يبرا. کثافت

.نداره یبه تو هم ربط ؟يدیفهم. گردم یم يطور نیمن هم االن هم اون موقع هم ـ

گردنش  يکه رگ ها یتیاونم خم شد روم و با عصبان. م روشخوردم به مبل و پخش شد یمنم رفتم عقب عقب، ول. دفعه هجوم آورد سمتم هی

:گفت رونیزده بود ب

.کشمت یم ای یکن یاالن پاك م نیهم ای ـ

پاك کن رو در آوردم و صورتم رو پاك  ریش میدست فیک ياز تو. اشکم در اومد. گفت که خودم ترس برم داشت يکشمت رو اون قدر جد یم

پاك کردم سامان چشاش مثل  یوقت. نرفته نیکه زده از ب یلیس يدونه که هنوز جا ینم. دم و درست کردماون خو يفکر کرده من برا. کردم

:بود چهار تا شد و آروم گفت دهیکه صورتم رو هما د ياون روز

هنوز خوب نشده؟ ـ

نگاه  هیو  نهیآ يرفتم جلو. در رو بست از اتاق خواب ها و یکی يسامان رفت تو. شد دتریام شد هیفقط گر. جوابش و دادم و نه نگاش کردم نه

 نیشارل ا. نگاه کردم یاز چشم. در رفتم سمت در يبا صدا. هنوزم کبود بود یکم رنگ تر از روز اول شده بود ول شیکبود. به صورتم انداختم

.رفتم سراغِ سامان. تونم خودم و نشونش بدم یمن که نم اد؟یکرد؟ مگه قرار نبود فردا ب یکار م یچجا 

.سامان؟ شارله ـ

و  دمیتخت دراز کش يبا همون لباسام رو. سامان یِاتاقِ بقل يمنم چمدونم رو برداشتم و رفتم تو. و رفت سمت در رونیاز اتاقش اومد ب سامان

.زود خوابم برد یلیخ

از جام بلند . نخوردم يزیچ گهیا خوردم دغذ مایکه تو هواپ شبیاز د.  گشنه ام بود یلیخ. بود میساعت نه و ن. ساعت رو به روم نگاه کردم به

 تشدوس یلیکه خ دیکاپشنِ سف هیو  يتاپ سرمه ا هیبا . دمیپوش رهیت یآب یِشلوار ل هی. اول از همه رفتم حموم و بعد رفتم سراغِ چمدونم. شدم

دو  هیهم  یکتون. ش و ازش جدا کردمکاله هم داشت، چون کاله دوست نداشتم کال هی. کمرم بود يکاپشنم جنسش کتون بود و تا رو. داشتم

آماده شدم از  یوقت. خوام بپوشم یکه االن م دیدونه سف هیبودم و  دهیتو راه پوش شبیهست که د یدونه مشک هی. بودم اوردهیتر ن شیجفت ب

پس . میبشه تا با هم صبحونه بخور ردایتونستم منتظر بمونم تا سامان از خواب ب یمنم نم. که سامان هنوز خواب بود نیمثل ا. رونیب مدماتاق او

کاش خودم  يا. نه یرفتم سمت تلفن تا سفارشِ صبحونه بدم، ول. دونم یبودم؟ خودمم نم دهیاصال چرا کاپشن پوش. زود کاپشنم رو در آوردم

داره؟ رفتم سمت کاپشنم و رستوران که  هی یبزرگ نیحتما هتل به ا. شه یآب و هوام هم عوض م يطور نیآره ا. ن و صبحونه بخورمییبرم پا

:سامان نوشتم يکاغذ برا هی يو رو دمیاون و پوش
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». یهست. من رفتم رستوران صبحونه بخورم  «

 هیبا . شدن چهارتا یزن و البته با من م هیدو تا مرد و . بودن ستادهیدم آسانسور سه نفر وا. رونیو از در رفتم ب دمیهام و پوش یآروم کتون و

. م تویکنن؟ درِ آسانسور باز شد و هر چهار نفر رفت ینگام م يطور نیچرا دارن ا نایوا ا. شده بودن بهم رهیهر سه نفر خ. شونلبخند رفتم سمت

 نیبا ا. پرسم یم یکیهمکف و اون جا از  يرم طبقه  یم. چندم رستوران هست يدونستم طبقه  یمن نم یمورد نظرش و زد، ول يدکمه  یهر ک

 لاو يهر دو در طبقه . من موندم و اون خانم. شدند ادهیو اون دو مرد پ ستادیده وا ياول از همه آسانسور در طبقه . زدم همکف رو يفکر دکمه 

:گفتم یسیهتل و به انگل ياز کارکنا یکیرفتم سمت . میشد ادهیپ

رستوران هتل کجاست؟ ـ

:سالن رو در سمت چپم نشون داد و گفت هی

.اون طرف ـ

.متشکرم ـ

گفت که من  يزیچ هی يبه فرانسو. ادیبه گارسون اشاره کردم که ب. ها نشستم یاز صندل یکی يرو. خلوت بود بایتقر. م به سمت رستورانرفت و

:بهش گفتم یسیبه انگل. دمینفه یچیه

.خواستم یکامل م يصبحونه  هی ـ

:گفت یسیبلدم به انگل یسیمن انگل دیفهم یوقت اونم

.بله ـ

با . از دو سه نفر ریبه غ. صبحونه زوج بودن يکه اومده بودن برا ییهمه کسا. به دور و برم انداختم یجا به جا شدم و نگاه میصندل يرو. رفت و

کرد؟ یکار م یجا چ نیا نیا.... اا. روم و برگردوندم میکنار یِصندل يصدا

.ریبخ باتونیسالم صبح ز ـ

:لبم و گفتم يد گنده نشست رولبخن هیکرد که ناخودآگاه  یقدر قشنگ صحبت م اون

.ریصبح شما هم بخ ـ

کنم؟ لیتونم صبحونه رو با شما م یم ـ

:فکر گفتم بدون

.چرا که نه. بله حتما ـ

:پر رنگ تر شد و گفت لبخندش

.نیصبحونه سفارش داد ـ

.بله دادم ـ

:و آورد جلو و گفت دستش

.هستم نیمن راب ـ
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:دست دادم و گفتم بهش

.تمهس یمنم هست ـ

.قشنگه ؟یهست ـ

.ممنون ـ

د؟یهست رانیشما اهل ا ـ

؟یشما چ. بله ـ

.کنم یم یاالن به خاطرِ شغلم در لندن زندگ یبودم، ول سیپار شمیاومدم و تا چند سال پ ایبه دن سیمن پار ـ

.کنم یم یاتفاقا منم لندن زندگ. چه جالب ـ

؟يجد ـ

.هستم کایراالن آم. ستمیلندن ن گهیالبته االن د. بله ـ

.اوه بله ـ

 یباهاش هست حوصله اش سر نم یهست که آدم وقت نیسامان ا یِباز خوب. حوصله ام سر رفت يوا. نییسرم و آوردم پا. میدو سکوت کرد هر

 اقتشیلسامان  یباهاش بد صحبت کنه، ول ادی یآدم دلش نم. مهربون و مظلوم هست یلیخ نیا. تر هست شیاز سامان ب اشیخوب نیا یره، ول

.آروم لبخند زدم. طور زل زده بهم نیهم دمیسرم و آوردم باال د. بد صحبت کنم شهست که باها نیا

.دیهست بایبگم که شما واقعا ز دیبا. دیدار ییبایز یشرق ي افهیشما واقعا ق ـ

:تر شد و گفتم قیعم لبخندم

.نیشما لطف دار ـ

.کنه یچشماتون آدم و جادو م. اده هستواقعا چشمان شما فوق الع. گم یدارم م ينه جد ـ

.نکرده بود فیقدر ازم تعر نیا یتا حاال کس. خدا سکته نکنم خوبه ییوا

. نیراب یمرس ـ

:شدم و گفتم رهیبه چشماش خ بعد

.بودم دهیند يطور نیا یتا حاال آب. داره یتو هم رنگ خاص یآب يچشما ـ

:خنده گفت با

هست؟ يمگه چه طور ـ

.کردم فیکردم تعر ی؟ عجب غلطبگم یچ حاال

.دو تا هست نیا نیمال تو ب یول ره،یت یلیخ ایروشن هست  یلیخ ای شونیآب يهمه رنگ چشما. گهیخاصِ د ـ

:شدم گفتم ریس یوقت. میآوردنِ صبحونه هر دو ساکت شد با

قدر صبحونه نخورده بودم نیتا حاال ا ـ



کاربر  انجمن نودهشتیا  س.فاطمه  |هستی من باش                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 94

.زیر زیاونم ر. يتو همه اش شش تا لقمه خورد یول ـ

:گنده درست کرد و گفت يلقمه  هی. شمرد خنده ام گرفت یکه لقمه هام و م نیا از

.دهنت و باز کن ـ

:تعجب گفتم با

؟یچ ـ

:و گفت نییسرش و انداخت پا دیخدا خجالت کش بنده

.دیشه لطفا دهنتون رو باز کن یهست که اگه م نیمنظورم ا ـ

چرا؟ ـ

.دیشما لطفا باز کن ـ

.شد یاون قدر بزرگ بود که دهنم بسته نم. رو گذاشت تو دهنم یکردم و اونم لقمه به اون بزرگو باز  دهنم

:گفت نیراب

.نتتونیب ینم یجا کس نیا. دیخجالتم نکش. دییآروم آروم بجو ـ

 یدو تا چشمِ مشک دنِیناگهان با دکه . نه ای نهیب یمن رو م یکس نمیدور و برم رو هم نگاه کردم تا بب دم،یجو یلقمه رو م یطور که به سخت همون

:قورت دادم و گفتم یغذا رو به سخت. زنه پشتم یم یه نمیحاال راب. تو گلوم و به سرفه افتادم دیشده بود به من غذا پر رهیکه خ

.نزن نزن خوب شدم ـ

اون روزم که با احسان داشتم . حساس شده یلیها خ یتازگ. زنه یو م نیراب رهیگ یاالن م. اومد طرفمون یداشت م. نگاه به سامان انداختم هی

.تلفنش زنگ خورد  نیراب. تا آخرِ شب از جام تکون نخوردم گهیچپ چپ نگام کرد که د نیکردم همچ یم یخرک یشوخ

.امی یاالن م ؟یشده؟ چ ینکن بگو چ هیشده؟ گر یالو؟ چ ـ

:ز جاش بلند شد و گفتا نیراب. شد یتر م کیطور داشت نزد نیسامان هم. رو قطع کرد یگوش و

؟ییجا نیا یتا ک. واسم افتاده یبرم اتفاق دیمن با ـ

:زود گفتم. ره یخدا جون شکرت داره م يوا

.حاال هستم. هستم ـ

....یراست. نمتیب یباشه م ـ

.گهیبرو د اَه

؟یچ ـ

شده؟ یرفت بپرسم صورتت چ ادمی ـ

.کردن ینگام م يطور هیانسور اونا آس يپس بگو چرا تو. رفت پنکک بزنم ادمیدوباره  ییوا

.نشده ریبرو تا د. کنم یم فیبعدا برات تعر. ستین يزیچ ـ
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.خدافظ ـ

.برسه ریبود که سامان د یقدر طوالن نیچه قدر خوب شد که راهرو ا. دیرفت سامان رس نیکه راب نیبه محض ا. رفت و

:سرِ جام بلند شدم که سامان گفت از

.يخور یاالن تنها صبحونه م يعذاب وجدان گرفته بودم که دار. يباهاش صبحونه بخور يکرد دایرو پ یکیچقدر خوب شد  ـ

.صبحونه ام و خوردم نینه نگران نباش با راب ـ

:ور اون ور کرد و گفت نیو ا سرش

.یبرات متاسفم هست ـ

:کوره در رفتم از

....خورم یصبحونه م یتو چه که من با کبه  ؟یکن یمن دخالت م يتو کارا یچ ياصال برا ؟یمتاسف یبرا چ ـ

.ورت کنم نیخفه شو نذار اون ور صورتتم مثلِ ا ـ

.ستیدست خودت ن گهید یوحش ـ

دو تا  نیگن ا یاالن م. کردن یهمه داشتن ما رو نگاه م. نگاه به دور و بر انداختم هی. نییمن آورد پا غِیبا ج یو آورد باال که بزنه، ول دستش

بر طرف  یلیس يکبود يجا. به خودم نگاه کردم نهیآ يتو. رفت سمت اتاقِ خودش یباال و هر ک میهر دو با هم رفت. هستن یولچقدر ک یرانیا

.بودن دهید يدونم مردم چطور یمن نم. کم بود یلیالبته خ. گونه ام بود يکم جاش رو یلیفقط خ. شده بود

***

من و . پرسل و شارل رفتن تو اتاق خودشون. هتل میبرگشت میکرده بود دایپ دیکارت جد يدارنده  يدرباره  دیجد یکه اطالعات یدر حال شب

ککشم  رهینفر جلوش بم هیهست که  ییکارتش از اون آدما يدارنده . ناجور هست یلیکارت خ نیا. به سمت اتاقِ خودمون میسامان هم رفت

رفتم در و باز . زنگ خونه در اومد. میسامان تو آشپزخونه بود با هم قهر بود. نشستم ونیزیتلو يعوض کردنِ لباسم اومدم جلو ازبعد . گزه ینم

.بود نیراب. کردم

.رو نشونت بدم سیپار يها یدنیتا د میخواستم ازت دعوت کنم تا با هم بر یم. یباش رونیب دیگفتم شا. وقت اومدم رید دیببخش ـ

االن؟ ـ

.هنه نه فردا صبح ساعت ده بعد از خوردنِ صبحون ـ

قبل از . بود نسریاسمش د. میکن یکارت رو ازش کپ میخوا یکه م یرفت سراغِ کس یم دیفقط سامان با. مینداشت يفردا کار. خرده فکر کردم هی

:گفتم ادیکه سامان ب نیا

.نمتیب یفردا دمِ درِ هتل م. باشه ـ

.شب خوش ـ

.و بستم در

بود؟ یک ـ
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:با داد گفت. و ندادم جوابش

بود؟ یگفتم ک ـ

.بود با من کار داشت یهر ک ـ

:و گفت نیکه دستش بود رو محکم کوبوند زم یوانیل

؟يدیبود درست جواب بده فهم یگم ک یبهت م یوقت ـ

:حرصش گفتم از

.بود نیدوستم راب ـ

.گفتم ظیو غل دوستم

.ادیب یگفت یداخل؟ م ارهیب فیخواست تشر یآه م ـ

.يشعوریب یلیخ ـ

 الیگودز نیهست که با ا نیاگه تنها بشم بهتر از ا. شم ینه اگه تموم بشه تنها م. کاش زودتر تموم بشه ياَه ا. در و محکم بستم رفتم تو اتاقم و و

.باشم

رفتم . هوا خوب بود نه گرم و نه سرد. هست يهوا چطور نمیبعد از رفتن به حموم رفتم دمِ پنجره تا بب. از خواب بلند شدم میزنگ ساعت گوش با

. باحال بود یلیخ رهنمیمدل پ. دمیباز بود کت روش رو هم پوش یلیچون پشتش خ. دمیپوش یکوتاه مشک یپشت گردن رهنِیپ هی. ت چمدونمسم

 نیشد چ یکه جدا م یالبته قسمت. شد یخورد و بعد گشاد م یم يریزنج ییکمربند طال هیتنگ و بعد  نهیس يکه تا رو یپشت گردن رهنِیپ هی

 فیک هیو توش بذارم  مینداشت که بخوام گوش بیچون لباسم ج. خوب شده بود. دمیرو هم پوش میمشک یورن يها یعروسککفش . بود ینیچ

. رونیآروم درِ اتاق رو باز کردم و رفتم ب. بهتر شده بود میکبود يخدا رو شکر جا. کم رنگ هم زدم یرژِ شکالت هی. هم برداشتم یمشک کیکوچ

صبحونه  هیزود رفتم رستوران هتل . رونیرم و از اتاق اومدم ب یبراش ننوشتم که کجا م شبشیبه خاطرِ حرف د. دخدا رو شکر سامان خواب بو

. یمشک ونیپاپ هیو  دیو بلوزِ سف یکت و شلوارِ مشک هی. هم زده یپیپدر سوخته عجب ت. اومده بود نیراب. هتل درِمختصر خوردم و رفتم دم  ي

:گفت یدستش و آورد جلو و به فارس. رفتم سمتش. دهیقدر به خودش رس نیهست که ا شیانگار شب عروس

.یشرق يسالم بر بانو ـ

:گفتم یبا لبخند و به فارس. طونیش. زده یبلد بوده و حرف نم یپس ناقال فارس. زد یحرف م یکتاب. ام گرفت از طرز حرف زدنش خنده

.سالم ـ

:گفت یبه فارس دوباره

.دیدار ییبایز يشما صدا ـ

.دونستم یداشتم و نم یخوب يتا حاال چقدر من خصلت ها روزید از

ن؟یبلد یشما فارس. ممنونم یلیخ ـ

.گم یبهتون م یسیرو بگم انگل شیکه نتونستم فارس یهر حرف. کم یلیخ ـ
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.نیباشه هر طور راحت ـ

.مینیبب میترسم وقت نکن یهست که م ادیشهر اون قدر ز نیا یدنید يچون جاذبه ها م،یبهتره بر ـ

.میبر ـ

. بابا پولدار. بابا الرج نا؟یو از کجا آورده مامانم ا نیماش نیا. نیدهنم افتاد کف زم. درش و برام باز کرد. سه درِ جلومون پارك بود نیماش هی

در  حرکتبه  نیو ماش میگرفت يجا نیعقب ماش يها یهر دو رو صندل. میخوش باش نیبذار امروز رو با ا. نداره اقتایل نیسامان که از ا! ــولیا

.اومد

م؟یاالن کجا بر نیخب دوست دار ـ

 یدونه م هیاونم . گم همه جا رو نشونم بده یراحت م يطور نیکاش سامان بود ا يا. کشم بگم بهش که همه جا رو نشونم بده یخجالت م يوا

!هــه. زد پسِ کله ام

.شناسم یجاها رو نم نیا ادیمن ز. کنه ینم یفرق ـ

.زهیمعروف شانزه ل ابانیخ میباشه پس اول بر ـ

نم؟یبب کیرو از نزد زهیخوام شانزه ل یم يجد يجد یعنیخداجون  يوا

:لبخند گفتم هی با

.میباشه بر ـ

.میشد ادهیهر دو پ. نگه داشت نیربع ماش هیاز  بعد

.هست زهیشانزه ل ابانیدو تا خ نیا نیکنکورد ب دونیطرف شرق هم م یعنیاون طرف طاقِ نصرت . جا طاقِ نصرت هست نیا ـ

.قشنگه یلیخ ـ

واقعا  یدرباره اش بگم، ول يدونم چطور ینم. اما دراز بود ک،یبار يدروازه  هی نیع. بود يزیعجب چ. به سمت طاق نصرت میدو راه افتاد هر

:طاقِ نصرت بود گفتم رِیکه ز يقبر دنِیبا د کشینزد میدیرس یوقت. قشنگ بود

کنه؟ یکار م یجا چ نیا قبر نیا ـ

:گفت یسیانگل به

.دوم فوت کرده یسربازِ گمنام هست که در جنگ جهان کیقبرِ  نیا ـ

.میشد زهیشانزه ل ابانیو وارد خ میطاقِ نصرت گذشت رِیاز ز. اطالعاتشم فول هست... ماشاا

:نیراب

؟يریعکس بگ يدوست دار ـ

.اوردمین نیدورب یدوست دارم ول ـ

.هر دو تامون چاپ کنن يدم برا یو بعد آخر سر م میریگ یاالن عکس م من آوردم ـ

:و زدم به هم و گفتم دستام
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.هیعال ـ

.من گرفتم ستادیاش هم اون وا گهید یکیاون گرفت و تو  ستادمیمن وا شیکیتو . میسه تا عکس با هم از طاقِ نصرت گرفت دو

م؟یریبگ ییعکس دو تا هی يد یاجازه م ـ

:با لبخند گفتم. پسر آقا بود نیقدر ا چه

.چرا که نه ـ

بود و اون  نیراب يشونه ها يعکس من سرم رو يتو. میعکس دبش گرفت هیو  ستادیمرد و خودش کنارم وا هیرو داد دست  نیدورب نیراب

!کیچه رمانت. سرِ من و دستش حلقه بود دورِ کمرم يسرش رو

 يطور نیا. نبود ابونیخ نیا يتو ینیماش چیکاش ه يا یواقعا قشنگ بود، ول زهیشانزه ل ابونیخ. میاز گرفتنِ عکس به راهمون ادامه داد بعد

.میحرف نزد فقط دو سه بار دوباره با هم عکس گرفت ادیز نیراه راب يتو. شد یقشنگ تر م شییبایز

.هست یراه طوالن نیخسته شدم چه قدر ا يوا ـ

.میرس یم گهیاالن د ـ

م؟یبش نیو سوار ماش میبرگرد دیراه رو با نیتازه دوباره ا يوا ـ

.کنکورد دانیم کینزد ادینه به راننده گفتم که ب ـ

.ممنون یلیاوه خ ـ

.راه بودن يکه تو ییراهش و کج کرد و رفت سمت مغازه ها نیراب

.جا کافه دوماگوته کافه هاش حرف نداره نیا ایب ـ

.و درآورد نشیدوباره دورب نیراب. قشنگ بود یلیکافه، کافه خ سمت میهر دو رفت. جون مردم از بس راه رفتم آخ

رم؟یعکس بگ هیاز چشمات  يد یاجازه م ـ

:کنم گفت یبا حالت تعجب نگاهش م دید یوقت ره؟یخواد از چشمام عکس بگ یاز چشمام؟ چرا م! جانم؟

.آدم دوست داره همه اش به چشمات نگاه کنه. باستیچشمات فوق العاده ز ـ

.ریه بگباش ـ

.میاز گرفتنِ عکس از چشمم هر دو سفارش کافه داد بعد

ه؟یچ میکافه که توش هست نیاسمِ ا ـ

.دوماگوت ـ

همه . من چه قدر خنگم. نگاه به اطراف انداختم هی. نمیبردش بب ياسم کافه اش و رو رونیب دیبا. گفت یچ دمیدوغ ما گوت؟ نفهم! ؟یچـــــ

. بمونه ادمیذهنم گفتم تا  يدو سه بار اسمش و تو. بود زیم يکه رو یو گلدون يدستمال کاغذ يرو یحت. گوتمغازه نوشته شده بود دوما يجا

به ! البته کافه دوماگوت. دوماگوت. زهیشانزه ل ابونیبگم خ یکجاها رفت سیگفت تو پار یکیبمونه فردا پس فردا  ادمی. دوماگوت. تدوماگو

کاش سامان بود  يا. کشیبه خصوص ک. و کافه اش خوشمزه بود کیواقعا ک. میهر دو مشغول خوردن شد کیبا آوردنِ کافه و ک. گم یعرفانم م
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.میو به راهمون ادامه داد میاومد رونیهر دو از کافه ب کیبعد از خوردنِ ک. کشم یخجالت م نیا يجلو یخوام، ول یم گهید یکیگفتم من  یتا م

تو چند سالته؟ یهست ـ

؟یو چهار تو چ ستیب ـ

.و هشت ستیب ـ

!شه االن خامه یپخته م گهیسامانم تا چند سال د. قدر پخته هست نیکه ا نِیخب به خاطرِ هم! اوه

عکس  دونیحوضِ بزرگ م يبود که رو یعکسمون اون نیجالب تر. عالمه عکس گرفت هیدوباره  نیکنکورد راب دونیبه م میدیرس یوقت

سمت  يبود و پا نیزم يسمت راستمون صاف رو يهر دوتامون پا. بود نیو سرمون طرف دورب میهر دو پشت به هم نشسته بود. میانداخت

قشنگ  یلیفضا خ! نیبود که عکس ما رو قشنگ کرده بود نه من و راب بایالبته منظره ز. شد یعکس قشنگ. شکممون يچپمون خم شده بود تو

 دیکه د نیراب. نمیبب یتونستم به راحت یرو م فلیبرج ا. بود ییبایز ياحوضِ بزرگ و درون حوض مجسمه ه هیبود که وسطش  دونیم هی. بود

:هست گفت فلیبرج ا ينگام رو

.هیدنید یلیغروب اون باال خ. هنگامِ غروب هست فلیبرج ا يبرنامه ام برا ـ

.فقط بهش لبخند زدم. خواست من و تا غروب نگه داره یم نیاوه ا اوه

.میهم برس گهید يه جاهاتا ب میبهتره بر. راننده اومد ـ

.میبر ـ

.میو راه افتاد میشد نیدو سوار ماش هر

موزه لوور؟ ایقلب مقدس  يسایکل میاالن بر يخب دوست دار ـ

.برو يهر کدوم رو که خودت دوست دار. شناسم ینم یکه گفت نایکدوم از ا چیمن ه ـ

.قلب مقدس يسایکل میر یباشه پس االن م ـ

.میباشه بر ـ

.نگاه کردم ساعت دوازده بود میت گوشساع به

.میتا ناهار بخور میر یم سایبعد از رفتن به کل ـ

.باشه ـ

.يکرد یعالمه پله رو رد م هی دیبزرگ که چون در ارتفاع بود با يسایکل هی. سایبه کل میدیساعت بعد رس مین

م؟یبر دیهمه پله با نیا يوا ـ

بغلت کنم؟ یش یاگه خسته م ـ

.هست لیزن ذل یلیخ گهید نیلم کنه؟ مگه بچه ام؟ بابا ابغ! جــانم؟

.امی یخودم م ینه مرس ـ

.شه بغلت کرد یم يکه ندار يادیوزن ز. گفتم ینه بدون شوخ ـ
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:خنده گفتم با

د؟یرو بغل کن ییلویآدم پنجاه و پنج ک هی دیتون یشما م ـ

:و گفت دیخند بلند

.غلت کنمتونم ب یصد درصد م. هستم لویمن هشتاد ک ـ

.داشته باشه يادیوزن ز دیمعلومه که با یگندگ نیبه ا کلیه... ماشاا

.امی یبه هر حال خودم م ـ

.مینیبگو روشون بش يهر موقع خسته شد. هست يو فلز یسنگ يها یراه صندل نیب. یهر طور راحت ـ

.باشه ـ

 يرو گذاشتم رو یجواب ندادم و گوش. سامان بود. گاه به شماره انداختمن هی. زنگ خورد میکه گوش مینرفته بود یهنوز راه. میدو راه افتاد هر

 شقدر قشنگ باشه تو نیا رونشیکه ب ییسایکل. سایبه کل میدیرس قهیبعد از ده دق. میدوباره به راهمون ادامه داد. فمیک يو انداختم تو برهیو

بود که  ییسایکل نیاول. هم حالتش استوانه مانند بود سایخود کل. سرش قرار داشت يگرد رو يو گنبد دیسف يسایکل هی. محشر باشه دیبا

.بودن لیبودم به حالت مستط دهیکه تا به حال د ییساهایتر کل شیمن ب. استوانه شکل بود ایحالتش گرد 

تو؟ میبر ـ

.میبر ـ

.داخل میرفت هردو

.چقدر قشنگه يوا ـ

.باستیبله واقعا ز ـ

رفتم . داشت ییروشنا شایآت نیتوسط هم سایبود که کل شیعالمه آت هی شایکنارِ کش. کردن یتن دعا و عبادت مافتاد که داش ییشایبه کش نگاهم

.شایسمت آت

روشن کردن؟ شیچراغ آت يچرا به جا سایتو کل نایا ـ

بعدشم مگه زشت شده؟. داره يدیعقا يهر کشور ـ

.باستیز یلینه خ ـ

و در آورد و با هم عکس  نشیباز دورب نمیراب. ها نشستم یاز صندل یکی ياومدن رو نییموقع پا .رونیب میهر دو اومد سایکل دنِیاز د بعد

و دست هامون رو کنارِ هم به  مینشست یصندل يهر دو رو. کرد واقعا جالب بود یم شنهادیگرفتن عکس پ يبرا نیکه راب ییطرح ها. میگرفت

 نیهم مثلِ ا نیکاش آرم يا. گرفت یم ادی نیا یخرده از مهربون هیکاش سامان  يا .باحال بود یلیخ. میو عکس گرفت میآورد رحالت قلب د

.افسوس یمهربون بود، ول

.رستوران میبر دیخب االن با ـ

؟یکاره هست یشما چ یراست. میبر ـ
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.من تو کارِ هنرم ـ

؟یچ لم؟یف ؟یعکاس ک؟یموز ؟ینقاش ؟يچه هنر ـ

.یدر واقع همه چ ـ

؟یهمه چ ـ

.کشم یم یهم نقاش. زنم یم تاریهم گ. کنم یم ین هم عکاسم. بله ـ

؟يچطور ؟يجد ـ

.یبه راحت ـ

.بزنم تاریمنم بلدم گ. چه جالب ـ

.يبلد يزیچ هیتو هم  میدیبابا فهم خب

خوب باشه؟ دیهم با تیفکر کنم نقاش. خوبه یلیخ ـ

.دمینکش یقشنگ يها یوقت نقاش چیبرعکس من ه ـ

کنم؟ یبرات نقاشعکست رو  يدوست دار ـ

؟یتون یآره م يوا ـ

.کشم یم یو تو هتل ازش نقاش رمیگ یعکس خوب ازت م هی. آره چرا که نه ـ

.کن یاز اونا رو نقاش یکیخب  یهمه عکس گرفت نیا ـ

.عکست تک باشه نیا دینه با ـ

.اوه بله متوجه ام ـ

 مینگاه به گوش هی. میرستوران خوب هر دو از رستوران خارج شد هیناهار تو بعد از خوردنِ . میراه افتاد نیلبخند به سمت ماش هیدو با  هر

دم  یجوابت و نم. اس ام اس بده فقط زنگ زده هیاون قدر مغرور بود نخواسته . همه اش هم سامان بود. کال داشتم سیآه دوازده تا م. انداختم

.اون جات بسوزه ات

.خوام ببرمت موزه لوور یخب االن م ـ

زه؟یمونال يکه توش تابلو یموزه لوور همون نیا منیبب ـ

؟یشناس یپس م. آره ـ

.گفته بود ونیزیبار تو تلو هی ـ

.زیمونال يتابلو يبه سو شیخب پس پ ـ

:گفت نیراب زیمونال يتابلو دنِیبعد از د. البته واقعا قشنگ بود. تر وقتمون رو گرفت شیبزرگ بود و ب یلیلوور خ موزه

.جالب نشونت بدم زِیچ هی ایب ـ

که داخلش بود به وجد  ییالیوسا دنِیتوش با د. میرفت»  رانیسالن ا« تابلوش نوشته بود  يکه رو یو گرفت و من و برد با خودش به سمت دستم



کاربر  انجمن نودهشتیا  س.فاطمه  |هستی من باش                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 102

 یک. باشه رازیتو ش دیکه االن با نیکنه؟ ا یکار م یجا چ نیا نیوا ا. بود دیاز تخت جمش یکه اون جا بود سر ستون یجالب یلیخ زِیچ هی. اومدم

:گفت نیبعد از نگاه کردن کامل سالن راب. بپرسم نیآوردتش؟ روم نشد از راب

.میبه همه جا برس میتون یشده نم رید میبهتره بر ـ

داخل آب  یاز خشک ییبه خصوص اون قسمت ها. قشنگ بود یلیجاهاش خ یانصافا بعض. میشد یرود سن و سوار کشت میاز موزه لوور رفت بعد

و ازم عکس  ستمیبهم گفت تا وا یحالت هیو  فلیبرج ا يمن و نشوند جلو نیراب رونیب میاومد یاز کشت یوقت. آب بودن يتو رهیجز هیه مثل ک

:گرفتن عکس گفت زبعد ا. رهیبگ

.کنم یم یعکست و نقاش نیهم ـ

.هیعال ـ

.فلیبرج ا يبه سو شیپ. باستیاشکال نداره شبشم ز ی، ولشب شده گهیاالن د یول م،یبرج باش يغروب آفتاب باال يدوست داشتم برا ـ

.بمونم نیتر از ا شیتونم ب ینم. برگردم دینه نه من با ـ

چرا؟ ـ

.میبهتره برگرد. گهیتونم د ینم ـ

سمت هتل ازش تشکر کردم و رفتم  میدیرس یوقت. گرفته بودم يدیشد يدونم چرا دلشوره  ینم. نیسمت ماش مینزد و هر دو رفت یحرف

بود و داشتم کفش هام رو  نییسرم پا. رونیاومدم ب. درِ آسانسور باز شد. چشم به رفتن من دوخت یالب يو تو ومدیاون همراهم ن یآسانسور، ول

سامان  اتاقِ من و يکنه؟ سامان و شارل از تو یکار م یجا چ نیا نیوا ا. وقت اتاقم رو رد نکرده باشم هیسرم و آوردم باال تا . کردم ینگاه م

. کرده ریدست شارل رو گرفته بود که انگار شارل و دستگ نیهمچ رهیگ یوقت دست من و نم چیکه ه یجا بود که سامان نیجالب ا. رونیاومدن ب

:شارل اون دست آزادش و آورد جلو و گفت. بهشون دمیکردن؟ رس یکار م یتو خونه چ یعنی. حالم بد شد

.میشام بخور رونیب میر یم میجون من و سامان دار یسالم هست ـ

:لبخند زدم و گفتم هی. کنه که من برم یتعارفم نم هی

.خوش بگذره ـ

دستش و گرفته بود؟ چرا اون و آورد تو  يچرا اون طور رون؟یچرا سامان با اون رفت ب. ام گرفت هیگر. رفتم سمت اتاقم و در و محکم بستم و

 حبودم؟ البد صب رونیب نیمن با راب دهیاون از کجا فهم. رونیرفته بودم ب نیچون منم با راب رون،یخونه؟ من مطمئنم سامان از قصد با اون رفت ب

خوام  یحالم بد شد؟ چرا رو سامان حساسم؟ اَه من نم دمیدو تا رو با هم د نیا یاوه اوه چرا وقت ده؟ید نیمن و با راب یعنی. تو اتاقش نبوده

.فکر جور واجور خوابم برد یو با همون لباسا و با کل دمیکشتختم دراز  يرفتم رو. دوسش داشته باشم

 نیاز راب يخبر. میکن یکارت رو کپ میهنوزم نتونست. کرد تمونیاذ یلیخ دیدارنده کارت جد نیدفعه ا نیا. میسیهفته هست که پار هی قایدق االن

 یموضوع. سرش تو کارِ خودش بود یهر ک. میزن یهم حرف نم اصال با. سامانم هنوز باهاش قهرم يدرباره . فکر کنم برگشته خونه اش. ستین

 يعالمه آدم برا هی نسرِیکه اسمشم د دیدارنده کارت جد نیهمون طور که گفتم ا. پوست بود اهیچند وقت ذهنم و مشغول کرده اون س نیاکه 

با . از دستش در رفتم یقیطر هیهر دفعه به . ترسم یم یلیخ. از آدماش که به قول پرسل آدمکشش هست چند وقت دنبالمه یکی. خودش داره



کاربر  انجمن نودهشتیا  س.فاطمه  |هستی من باش                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 103

دونم چرا امروز  ینم یوقت درد نداشتم، ول چیه. ماهانه شدم میامروزم از بد شانس. ستمیجا رو بلد ن نیا يجا چیجام ه نیهفته هست ا هیکه  نیا

بد نبود  ادیز. دمیپوش یمشک ،یطوس یشلوارِ ورزش هی. رونیمجبورم برم ب. که بخورم اوردمیهم ن یقرص چیه. دهیاز شانسِ بدم درد امونم و بر

قدر سردم بود؟  نیدونم چرا ا ینم. دمیرو هم پوش دمیشال گردن و کاله سف. دمیپوش یگردن دیسف یِبلوز پشم هی. دمیبود پوش یچون توش پشم

. رم باشه تا گم نشم یکه م ییحواسم به جاها دیبا. رونیو زدم ب بمیتو ج ختمیخرده پول ر هی. بازم سردم بود یول دم،یو هم پوش میپالتو مشک

:گفتم یسیبه انگل. رفتم تو. دمیداروخونه رس هیبه  تااون قدر رفتم 

ن؟یفهم یم یسیشما انگل ـ

.بله ـ

.خوام یمن مسکن م ـ

ن؟یپزشک ندار زیمسکن؟ شما تجو ـ

.نه ـ

.به شما بدم ییپزشک دارو زِیتونم بدون تجو یمن نم. متاسفم ـ

.دارم ازیمن واقعا ن یول ـ

.متاسفم ـ

.پول داشتم در آوردم و گرفتم سمتش یهر چ بمیج ياز تو. لعنت به تو اَه

.دارم ازیمن به مسکن ن. پوال مال تو نیا يهمه  نیبب ـ

بعد از چند . هش پول دادمب ارهیدر ن يکردم که شلوغ باز یخدا خدا م. یسمت هیکه به پوال دست بزنه رفت به  نیخرده نگام کرد بعد بدون ا هی

:اومد و گفت قهیدق

.مسکن ایب ـ

:لبخند گفتم با

.متشکرم. ممنون یلیخ ـ

:که گفت رونیب امیاز مغازه ب اومدم

.نیایخانم چند لحظه ب ـ

:رفته رو برگشتم و گفتم راه

.دییبفرما ـ

:که بهش داده بودم رو بهم برگردوند و گفت ییپوال

.قرص بده يفقط اندازه  ـ

:پر رنگ تر شد و گفتم لبخندم

.ممنون یلیخ ـ
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سامان . صفحه اش نگاه کردم يبه رو. زنگ خورد میگوش. خدا رو شکر راه رو فراموش نکرده بودم. ابانیو راه افتادم تو خ رونیمغازه اومدم ب از

.بود

الو؟ ـ

؟ییکجا ـ

.رونیکار داشتم اومدم ب ـ

؟يخبر بد یستیتو بلد ن ـ

داده بود ریگ نمیبود ادردم کم  اَه

.نده ریسامان حوصله ندارما گ ـ

.پرسل شِیپ میبر دیخونه با ایگمشو زود ب ـ

.من حوصله ندارم خودت برو ـ

.میگفته با هم بر ـ

. افتاد ابونیپوست اون طرف خ اهیس هیچشمم به  امیکردم که بگم باشه م یم نییطور که داشتم سرم و باال پا نیهم. حوصله پرسل رو داره یک اَه

.آدمکشِ بود. خودش بود

؟یالو هست ـ

.جاست نیاون مرد ا.... ن.... ما.... سا ـ

:گفت یحوصلگ یبا ب سامان

؟یک ـ

.آدمکشه.... پوست اهیس.... اهیس ـ

:شد و گفت يجد سامان

تو؟ ییکجا ؟یچ ـ

.شد یم کیپوست داشت نزد اهیس

.خدافظ. ادی یداره م.... مان.... سا ـ

 یپرواز م. دمیدو ینم گهید. دیرس ینه داشت بهم م. اونم سرعتش و تند کرد. سرعتم و تند کردم. پشت سرم بود قایدق. رو قطع کردم یگوش و

هنوز پشتم . تونستم جواب بدم ینم. خورد یتو دستم زنگ م میگوش. موندن یهاله پشتم جا م هیمثلِ  زیرفتم که همه چ یاون قدر تند م. کردم

 یموند پشتم اگه هم رد نم یشدم م یاگه رد م. شدم یرد م دیبا. شد یمترو داشت رد م هی. رد بشم برم اون طرف ابونیخ هیاستم از خو یم. بود

 هیو رفتم پشت  دمیبازم دو. خدا رو شکر مونده بود پشت مترو. نگاه به پشت سرم انداختم هی. رد شدم ابونیپس زود از خ. مردم یشدم م

. آروم سرم و برگردوندم. پشت سرم بود يا هیسا هی. بلند شدم نیاز پشت ماش. رفته بود. نبود. نگاش کردم نیاز کنار ماش. شدم میقا نیماش

رو پشت کمرم  يزیچ هی. رفت یاهیاز شدت درد چشمام س. چوندیتا اومدم فرار کنم دستم و محکم گرفت و پ. زدم غیج. درست پشت سرم بود
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.احساس کردم

.ره یگوله هدر م هی يتکون بخور ـ

.کنم ولم کن ینــه خواهش م ـ

ه؟یک ستییر ـ

؟یک ـ

ه؟یک ستییخفه شو ر ـ

. دستش شل شد. پام و آروم آوردم باال و محکم زدم به زانوش. بکنم يکار دیبا. من و بزنه یمکان عموم يتونست تو یاون نم. تونستم بگم ینم

نگام رو ازش گرفتم و تا . گرفت به سمتم يراندازیدست راستش و به عالمت ت یبالم نبود، ولبه پشت سرم نگاه کردم دن. زود از دستش در رفتم

.محکم برخورد کردم زِیچ هیدفعه به  هی. رفتم داخل هتل. خدا رو شکر دنبالم نبود. دمیدو لهت

. تو بغلِ سامان بودم. ام و آروم باز کردمچشم. کمرم حس کردم يرو رو یدست يدفعه گرما هی. که نکنه پرسل باشه چشمام و بستم نیترس ا از

:آروم گفت

.اومدم دنبالت یداشتم م وونه؟ید يدختره  يکجا بود ـ

دستم . که داشتم فقط نگاش کردم یبا بغض. جمع متنفر بودم يکردن تو هیو من از گر ختیر یدادم اشکم م یاگه جوابش و م. کرده بودم بغض

 يتو میهر چهار نفر رفت. پرسل و شارل دم در منتظرمون بودن میخودمون شد يوارد طبقه  یوقت. انسورسمت آس میو گرفت و هر دو با هم رفت

:هست گفت یپرسل که معلوم بود عصب. هتل

؟يکجا رفته بود ـ

.رفتم داروخونه ـ

دتت؟یکجا د ـ

:که تو گلوم داشتم گفتم یبغض با

.رونیهمون موقع که از داروخونه اومدم ب ـ

:و گفت واریشت کردش و محکم کوبوند تو ددست م پرسل

؟.کرده دایتا االن مطمئنا جامون رو پ. یلعنت یاَه لعنت ـ

.وسط راه گمم کرد دهیند.... نه.... نه ـ

:داد گفت با

کرده؟ داتیپ يپس چطور ـ

.دونم ینم ـ

رون؟یب یرفت یبدون هماهنگ یچ يبرا ـ

:با داد گفتم منم
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نکرده باشه؟  دایتا االن جامون و پ نسرید نیشه ا یمگه م. خودت هست رِیدر ضمن تقص. گرفتم یاجازه م یعال از جناب دیدونستم با ینم ـ

.کرده دایهمه دم و دستگاه داره تا االن جامون و پ نیکه ا ينسرید

:با ناز گفت شارل

.من داد نزن يسرِ بابا ـ

.تو خفه شو بابا ـ

که نفسم  دیشکمم کش رِیز يریدفعه چنان ت هی. و در و محکم بست رونیهم پشت سرش رفت ب شارل. رونیاز در رفت ب یبدون حرف پرسل

:طور زل زده بود بهم گفت نیسامان که هم. مبلِ کنارِ دستم يآروم نشستم رو. دیبر

شد؟ یچ ـ

سامان . تم به سامان بگم بهم آب بدهشده بود که توان نداش دیاون قدر دردش شد. رونیقرص و آوردم ب بمیدست کردم تو ج. قرصم افتادم ادی

سامان قرص و ازم . آب و ازش گرفتم و همراه قرص خوردم. خوام بخورم رفت آشپزخونه و برام آب آورد یقرص م دیکه انگار خودش فهم

:کردن بهش گفت نگاهگرفت و بعد از 

کنه؟ یدرد م تییجا ـ

:گفتم؟ گفتم یبهش م یچ

.کنه یدلم درد م ـ

.آهان ـ

:که برم تو گفتم نیقبل از ا یام بلند شدم و رفتم سمت اتاقم، ولج از

شه؟ یم یحاال چ ـ

.شه یخوب م ياالن قرص خورد ـ

واقعا فکر کرده منظورِ من دل دردم بود؟. چه قدر خنگ هست نیخدا ا يوا

که افتاده؟ ییاتفاقا نیمنظورم هم ـ

.میمون یزنده م ای میریم یم ای. شه ینم یچیه ـ

؟یکرده باشن چ دایاگه واقعا جامون و پ. اریدر ن يره بازمسخ ـ

.کردن دایپ ـ

؟یدون یتو از کجا م ؟یچ ـ

.اتاقت يبرو پشت پنجره  ـ

.اون جا بود روزیکه از پر یمشک نِیماش هیتو کوچه نبود جز  یچیه. رفتم پشت پنجره یحرف بدون

.جاست نیاالن چند وقت هست ا نیماش نیا یول ـ

.دست کم گرفته یلیو خ نسریپرسل د ـ



کاربر  انجمن نودهشتیا  س.فاطمه  |هستی من باش                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 107

بکنم؟ دیکار با یحاال چ ـ

.میدیفهم مینشون بد دینبا ـ

چرا؟ ـ

.کایآمر ادیب میصبر کن دیبا. میکن یکارت رو کپ میتون یجا نم نیما ا ـ

م؟یدیبفهمن که ما فهم دیخب چرا نبا ـ

.ارنیخوان سر از کارِ ما در ب یم نایا. کشنمون یم ـ

؟یگ یخب چرا به پرسل نم ـ

.میکه در خطر میمن و تو هست. ادی ینم شیپ یاون که مشکل يدر ضمن برا. دهیاون خودش االن فهم ـ

:ترس گفتم با

م؟یکار کن یحاال چ ـ

.کایآمر میگرد یبر م ـ

:فکر گفتم بدون

.دمیجا رو ند نیا ينه من هنوز پاساژا يوا ـ

:نگاه بهم انداخت و گفت هی سامان

.ایب یگردم تو هم اگه دوست داشت یفردا شب من برم ـ

.ایب یگفت اگه دوست داشت یم یراحت نیارزش بودم که به هم یانقدر براش ب یعنی. گرفت دلم

.ندارم طیمن که بل ـ

مان رفت اگه فردا سا. رهیبگ طیمنم بل يگم برا یفردا بهش م. رمیم یکار کنم؟ م یاگه سامان بره من چ يوا. رونیو نداد و از در رفت ب جوابم

دونم چه  ینم. تخت خوابم يفکر رفتم تو یتاپ دو بند قرمز با کل هیشلوار گرم کن با  هی دنیبعد از پوش. رمیگ یذارم بره جلوش و م ینم ؟یچ

 کهیمثل تبارون . به پنجره نگاه کردم. دمیترس یاز رعد و برق م شهیهم. دمیمتر پر هیکه اومد  یرعد و برق يدفعه به صدا هیکه  دمیقدر خواب

. خواب بود. سمت اتاقِ سامان دمیدر اومد و ناخواسته دو غمیرعد و برق دوم ج يبا صدا. ترسناك شده بود یلیخ. خورد یم شهیسنگ به ش يها

.صداش کردم رومآ

سامان؟ سامان؟ ســامــان؟ ـ

:ر بست و باز کرد و گفتچشماش و دو سه با. عقب دیدو متر پر دیمن و د یوقت یآروم چشماش و باز کرد، ول سامان

.دمیترس ؟یچته روان ـ

چرا؟ ـ

؟یکن یکار م یجا چ نیچه وضعش هست؟ ا نیا ـ

.ترسم یم ـ
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؟یاز چ ـ

:روم و گفتم دمیو پتو رو هم کش دمیزود رفتم کنار دست سامان دراز کش. رعد و برق زد هیلحظه  همون

.خوابم یجا م نیمن ا ـ

؟یچـــــــ ـ

.ترسم ین مم يدیکه شن نیهم ـ

:رو از روم زد کنار و گفت پتو

.نمیپاشو برو سرِ جات بب ـ

:التماس گفتم با

.تو رو خدا سامان بذار بخوابم ـ

. سامان کیذره رفتم نزد هی. رعد و برق اومد يدوباره صدا. دیرو سرش و دراز کش دیپتو رو کش. شد یتو صدام بود که راض یدونم چ ینم

با . جدا واسه خودم داشتم يپتو هیمن  شهیهم. میپتو نبود کی رِیتا حاال با هم ز. تر شدم کیو من دوباره به سامان نزدرعد و برق  يدوباره صدا

.فکر دوباره برگشتم عقب و عقب تر نیا

.قدر تکون نخور نیا یهست ـ

سامان؟ ســامــان؟ ـ

ه؟یچ ـ

؟ير یم يفردا دار يجد يجد ـ

.آره ـ

؟یگرفتن طیپس چرا واسه من بل ـ

مگه من نوکرتم؟ ـ

؟يبر يخوا یتو واقعا بدون من م یعنی ـ

.نیراب شیرم تو هم برو پ یم گهیآره د ـ

جا بمونم؟ نیا يمن چطور يسامان؟ اَه تو فردا بر ـ

.ياالن هم همون طور يموند یم يتا االن چطور ـ

.تا االن با تو بودم ـ

.خوام بخوابم یم یزن یحرف م یلیخ یهست ـ

.کردم بغض

.گهیســامــان نرو د ـ

.رونیخواد بندازتم ب یگفتم االن م. از جاش بلند شد یدفعه عصب هی
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نه؟ ای یخواب یم یهست ـ

.بمون ـ

.میبر دینه با ـ

م؟یبر ـ

.دیسرِ جاش دراز کش دوباره

ام؟یسامان منم ب ـ

.بخواب یهست ـ

:بالشش و گرفتم و گفتم ي گوشه

ام؟یسـامـان ب ـ

:گفت. میهر دو به هم نگاه کرد. د طرفمو کر روش

.بخواب ریحاال هم بگ. ایب یهست ایب ـ

.دوست داشتم بپرم ببوسمش یخوشحال از

د؟یخر میفردا بر یآهان راست. یمرســــــــ. سامان یمرســــــــ ـ

:گفت یحالت باحال هی با

.بخواب ریبگ یکن یکالفه ام م يدار یهست ـ

... تو ماشاا. دونم یزبونشون و نم ستمیجاها رو بلد ن نیمن ا. رونیب میبا هم بر ایب. یگرفت طیمنم بل يبرا. یهست یخوب ســـامــان تو که پسرِ ـ

.گهید ایب یدون یم يبزنم به تخته چشم نخور... هم زبونشون و هزار ماشاا يجا رو بلد نیهم ا

:که خنده اش گرفته بود گفت سامان

؟یفتنر نیچرا اون روز با راب ـ

م؟یو بر نیاَه سامان ول کن راب ـ

.برمت یحاال اگه حوصله داشتم م ـ

.میبر یم ينه حوصله دار ـ

.یبخواب هست ـ

.ریشب بخ ـ

 وریبود با پل میدمپا گشاد مشک یبودم شلوار ل دهیمسافرت نپوش نیکه تو ا یتنها لباس. اول رفتم حموم و بعد سرِ چمدونم شهیمثل هم صبح

بهش دست  یوقت. رونینخ از روش زده بود ب يها شهیر شهیر. قشنگ بود یلیخ ورمیپل. دمیهمونا رو پوش دمیکاپشن پوش رِیز وزریکه د دمیسف

بود که گردنم و  ياش حالتش طور قهیشال گردن برنداشتم، چون بلوزم . سرد نبود که بخوام کاپشن بپوشم ادیهوا ز. گرفت یم قلقلکمزدم  یم

خودم و به  دیهستم با سیهست که پار يروز نیامروز آخر. کنم شیخرده آرا هیهوس کردم . دمیرو هم پوش دمیسف يها یکتون. پوشوند یم
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و  یعکاس نیدورب. شه یکنم صورتم خراب م شیخوام آرا ینم ادمیز گهیبسه د. ملیخرده ر هیزدم و  عیما یصورت رژ هی. نشون بدم سیپار

بعد از قطع  ده؟یچرا لباس نپوش نیوا ا. کرد یداشت با تلفن صحبت م یسامان با لباس راحت. مانرو برداشتم و رفتم سمت اتاقِ سا میگوش

:تلفنش گفتم

؟يدیسامان چرا لباس نپوش ـ

:نگاه به خودش کرد و گفت هی

؟یچ يلباس برا ـ

.دیخر میرفت؟ قرار بود امروز بر ادتیاَه  ـ

:و گفت شیشونیرو پ زد

.میبر میتون ینم یهست. رمیازش بگ طیاز دوستام قرار گذاشتم دوتا بل یکیبا  رفت؟ االنم ادمی يدیآخ د ـ

:زدم غیج بایتقر

.نداره کنسلش کن یبه من ربط. دمیند فلمیمن هنوز برج ا. برم دیمن با م؟یبر میتون ینم! ؟یچـــــــ ـ

.امیب میریها رو بگ طیبل میبا هم بر ایب. دیخر يبر یتون یاالن که نم گهید ؟یزن یم غیحاال چرا ج ـ

.دیخر میر یامروز م یتو به من گفت امی یمن نم ـ

.میایو ب میریها رو بگ طیبل میبر ایهنوز هست ب نیحاال تنها نمون ماش. نشد گهید ـ

 یبگ یکیبه  پس فردا ؟يدیو ند فلیآخرشم برج ا يدید ؟يدید. نشستم ونیزیتلو يمبل جلو يو در و محکم بستم و رو رونیاز اتاقش ب اومدم

 هی. رونیسامان از اتاق اومد ب. دمِ در هست نینه سامان گفت ماش. کاش خودم برم يا. خنده یبهت م یکل دمیو ند فلیو برج ا سیرفتم پار

بست و سامان ساعتش رو . بودم دهیبلوزش خوشگل بود تا حاال ند. بود یاش طوس قهیو  نیآست نِییچروك که پا دیبلوز سف هیبا  یآب یشلوار ل

:گفت 

.میبر ـ

.زیم يرو گذاشتم رو نیکه هنوز اخم داشتم از جام بلند شدم و دورب من

:سامان

؟ياری یو نم نیچرا دورب ـ

رم؟یاز دوستت عکس بگ ارم؟یب یچ يبرا ـ

.رن یجا رو کش م نیکنن ا زیتم انی یموقع کارگرا م هیجا چفت و بست نداره  نیچون ا ار،یحاال ب ـ

:گفتم. پوست هست اهیلحظه به دلم افتاد اون پسر س هی. در و زدن فتمیو برداشتم تا اومدم راه ب نیدورب دوباره

سامان نکنه اون مرد باشه؟ يوا ـ

 نیکه راب نیبه ا. با ترس و لرز رفتم دمِ در. سامان من و صدا کرد قهیبعد از چند دق. نگاه کرد و در و باز کرد یرفت سمت در و از چشم سامان

.رفتم سمتش. لبم يلبخند نشست گوشه  هی. دبو
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؟یفکر کردم رفت يکجا بود. نیسالم راب ـ

.دمیکش یرو م ینه داشتم نقاش ـ

؟یکدوم نقاش ـ

:تابلو رو گرفت سمتم و گفت هی

.و نیا ـ

.خدا چقدر قشنگه يوا ـ

کرده بود یگرفتم رو نقاش فلیبرج ا يکه رو به رو یعکس همون

.یمرســــــــ ـ

:پاکت گرفت طرفم و گفت هی

.عکسا نمیا ـ

.یخداجون مرس يوا ـ

:گفت یوراج یبعد از کل نیراب باالخره

.مینیبرج و بب میدنبالت که بر امی یفردا م ـ

.رم ینــــه من فردا م ـ

؟ير یم ـ

.برم دیآره با ـ

 وارید يسامان گوشه . کرد؟ در و بستم و اومدم تو يورط نیچرا ا نیوا ا. باهات آشنا شدم و رفت یکرد و گفت که از خوشحال یخدافظ زود

عکس ها  دنِیشدم و رفتم مشغول د الشیخیب. ادیب ادشی يزیخواد چ یانگار که م. داد یهم فشار م يداده بود و چشماش و بسته بود و رو هیتک

.شدم

بود؟ یک نیا یهست ـ

:گفتم یسرخوش با

.گهیبود د نیراب ـ

:داد گفت با

ه؟یک نیا یدون یتو م یهست يوا يوا يوا ـ

عکسم رو گرفت  يقدر خل شده؟ سامان تابلو نیچرا ا نیوا ا. لبم و آروم گفت ساکت بشم يدهنم و گرفت و دستش و آورد جلو يجلو سامان

.رونیولو آورد بکوچ زِیچ هیداخل قاب رو گشت و از توش . سامان قاب رو با چاقو باز کرد. آشپزخونه دمیمنم دنبالش دو. برد آشپزخونه

ه؟یچ نیا ـ

:گفت آروم
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.ساکت ـ

.و انداختش تو اون یماه ومیسمت آکوار بردش

.میو جمع کن بر لتیوسا يهمه  ـ

کجا؟ ـ

.و جمع کن لتیحرف نزن فقط وسا یهست ـ

.باشه ـ

.رونیاتاقم چمدونم رو جمع کردم و اومدم ب يرفتم تو زود

.بزن نکتمیع یهست ـ

چرا؟ ـ

.که نشناسنت نیا يبرا ـ

شده؟ یچ یشه به منم بگ یسامان م ـ

.هست نسرید ياز آدما نیراب ؟یبدون يخوا یم ـ

!؟یچـــــــــــــــــــ ـ

.میزود باش بر يدیکه شن نیهم ـ

. روند یم سامان با سرعت. میمسافرت داده بود شد يکه پرسل به سامان تو ینیهر دو سوار ماش. میدو چمدون به دست از هتل خارج شد هر

.هم پشت سرمون بود یمشک نیماش

.پشتمون هست یمشک نیسامان اون ماش ـ

.دونم یم ـ

:پارك کرد و گفت يو گوشه ا نیسامان ماش. گممون کردن قهیبعد از چند دق. شهر یشلوغ يرفت تو سامان

.شو ادهیپ ـ

:نگاه به دور و بر انداختم و گفتم هی

جا کجاست؟ نیا ـ

.پاساژ ـ

داره؟ طیت پاساژ بلدوست ـ

.یکن دیخر يپاساژ اومدم تا بر. رو گرفتم طایمن بل یهست ـ

واقعا؟ ـ

.شو ادهیآره واقعا پ ـ

.به سمت پاساژ میشدم و رفت ادهیپ یحرف بدون
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:گفت سامان

.فقط زود باش. میوقت ندار ادیز یهست ـ

.کیش یلیکوتاه خ يریش يپالتو هیچشمم افتاد به . گشتم یپالتو م هی دنبال

.خوام یسامان من اون پالتو رو م ـ

بلند  يمرد قد بلند و موها هیصاحب مغازه . تو مغازه میهر دو رفت. منم پشت سرش. که رفتم انداخت و رفت سمتش ینگاه به اون سمت هی سامان

:م گفتمرد ه. ارهیسامان بهش گفت پالتو رو ب. هست زیکه ه دیشد فهم یاز همون نگاه اول م. داشت ییطال

زش؟یسا ـ

:رو به من گفت سامان

چنده؟ زتیسا یهست ـ

.یس ـ

:در و باز کردم و به سامان گفتم. اومد یبهم م یلیخ. دمیرفتم اتاق پرو و پوش. رو برام آورد یس زِیرفت سمت پالتو و سا مرد

چطوره؟ ـ

:بهم انداخت و گفت ينگاه سر سر هی

.نیپالتو رو هم بب نیا ایب یهست. خوبه ـ

 یخورد و گشاد م یکمربند م نهیس رِیز يتنِ مانکن باال تنه اش تنگ و از رو يتو. بلند یول ،يریش يپالتو هیاونم . که گفت ییسمت پالتو رفتم

.من بلند دوست نداشتم یکه انتخاب کرده بودم قشنگ تر بود، ول ییاز پالتو یحت. خوشگل بود یلیخ. شد

.خوام یبلند نم یقشنگ هست ول ـ

:گفت روشندهف

.خوشت اومد دیحاال شما بپوش شا. مد هست یشکل نیاالن ا ـ

زل زد بهم و  دتمید یسامان وقت. ناز شده بودم یلیخ. اومد یواقعا بهم م. دمیرفتم سمت اتاق پرو و پوش. دونه آورد هیسمت پالتو و برام  رفت

.رونیاتاق پرو درش آوردم و اومدم ب يفتم تور! کرد که انگار لختم ینگاه م يفروشنده که طور. پلک هم نزد یحت

خوشت اومد؟ ـ

.بلند رو بده نیآره بگو هم ـ

:رو به فروشنده گفت سامان

.هر دوتاش لطفا ـ

.خوام ینه سامان من فقط بلند رو م ـ

.رونیب میو نداد و هر دو از مغازه اومد جوابم

.خوام ینم يزیچ گهیسامان من د ـ
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ت؟دیخر يبود همه  نیهم ـ

.آره ـ

.باشه ـ

.میو راه افتاد رونیب میپاساژ اومد از

کجا؟ میر یاالن م ـ

.فلیا ـ

.فرودگاه میراستش دلشوره دارم بر. خواد ینه نم ـ

:نگاه به ساعتش انداخت و گفت هی

.میرس یم. میزوده هنوز ساعت پنج پرواز دار ـ

قشنگ  یلیاون باال خ. باال میکرد خارج از نوبت به ما اجازه داد بر یه اون جا کار ماز دوستاش ک یکیسامان به خاطرِ  فل،یبرجِ ا میدیرس یوقت

.پات بود رِیز سیکل پار. بود

.میریعکس بگ ایسامان ب ـ

:به سامان گفتم. رو ازم گرفت و ازم دو سه تا عکس گرفت و منم دو تا عکس از اون گرفتم نیدورب

.میریبا هم بگ ییدوتا ایب ـ

ره؟یازمون عکس بگ یکاون وقت  ـ

.رهیازمون بگ شونیکی مید یهمه آدم م نیا ـ

گرفته بودم قشنگ  نیکه با راب ییبا عکس ها یساده بود، ول یلیکه خ نیعکس با ا نیا. مرد و ازمون عکس گرفت هیو داد دست  نیدورب سامان

باالخره ما با . شد یخوب یلیعکسِ خ. کنه یرو لمس م گرید و هر دو دست هامون کمرِ هم میستادیعکس هر دو کنارِ هم وا نیا يتو. تر بود

 میدیرس یوقت. پوست هم راحت شدم اهیاز دست اون س گهیخدا رو شکر د. میبود کایساعت دو آمر. میساعت شش پرواز کرد ریتاخ یکم

نشده و من حاال حاال  یخدا رو شکر کارت کپ. میای یو پرسلم گفت که ما فردا م کایآمر میسامان به پرسل زنگ زد و خبر داد که ما اومد کایآمر

.بودها با سامان خواهم 

 یهفته نم نیامروز هما زنگ زد و گفت که ا. مینکرد یو خوشبختانه هنوز کارت پنج رو کپ میبرگشت سیهفته هست که از پار هی قایدق امروز

 ییبعد از دعوا. هستم ياالنم در حال درست کردنِ قرمه سبز. و بدهر يقرمه سبز ییمنم گفتم دستور غذا. و گفت که غذا با خودتون ادیتونه ب

حتما بهش بگم که  دیبا. دم یکنون بهش م یرو به عنوان آشت يقرمه سبز نیامروز ا. باهاش صحبت نکردم گهیشب با سامان داشتم دیکه د

رو  یاز هم کس ریمن و اون که به غ. عواش و ندارمطاقت قهر و د گهید. دیاگه بد شد ببخش. کنم یبارم هست که دارم غذا درست م نیاول

خودم ! شده بود يزیعجب چ. دمیخرده ازش چش هی. آماده شد يباالخره قرمه سبز. زنم من یم ییچه حرفا. خنده رِیز زدمحرفم  نیبا ا. میندار

که اون قدر  روزید يآور ادیبا  یشدم، ول مونیلحظه پش هی يبرا. رفتم سمت اتاقِ سامان! ولیا. درست کرده باشم ییغذا نیشد همچ یباورم نم

.درِ اتاقش و زدم. شدم مونیبد باهاش حرف زدم پش
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.رفت یور م شیبود و داشت با گوش دهیتختش دراز کش يرو. در و باز کردم. نداد جواب

.زدم یحرف م دیشد دعوا رو من شروع کرده بودم با ینم ینداشتم منت بکشم، ول دوست

؟يرخو یناهار نم ـ

.نداد جواب

؟يخور یگم ناهار نم یبا توئم م ـ

:و گفت ستادیاز جاش بلند شد اومد رو به روم وا. و گذاشت کنار شیگوش

.خوام رد شم یبرو کنار م ـ

کشم  یبراش غذا بکشم؟ اشکال نداره براش م دیپررو حتما من با. نشست یصندل هی يرو. منم دنبالش رفتم. رفت سمت آشپزخونه. کنار رفتم

منم زود . تلفنِ خونه زنگ خورد و سامان رفت که جواب بده زمیتا اومدم برنج بر. برداشتم یکیها  سید يرفتم سمت کشو. روزیجبران د يبرا

 يهمه رو گذاشتم رو. ختمیرو توش ر يقرمه سبز يهمه  بایتقر. ختمیر يگرد قرمه سبز يظرف ها يو بعد تو سید يتو ختمیر برنجعالمه  هی

.هنوز اخماش تو هم بود. انداخت زینگاه به م هی. سامان بعد از قطع تلفن اومد. ادیمنتظر موندم تا سامان ب و زیم

:ذوق گفتم با

.همه اش و خودم درست کردم ـ

 یلاز خودم نشون بدم ظرف و خا یکه حرکت نیقبل از ا ییظرفشو نکیرو برداشت و رفت سمت س يو نداد و رفت سمت ظرف قرمه سبز جوابم

:و گفت نکیکرد تو س

.دوست ندارم يمن قرمه سبز ـ

من و  ياون قرمه سبز. کردم یرو نگاه م ییظرفشو نکیمن همون طور مات داشتم س. و راه افتاد سمت اتاقش نکیظرف و پرت کرد تو س بعد

از دستم رفت  ارمیاخت. هیگر رِیزدم ز هستش؟ يا نهیقدر ک نیا یعنیچطور دلش اومد؟ . دمیهمه زحمت کش نیمن ا ؟یبه چه حق رون؟یب ختیر

دهنم و تا  يرفتم تو اتاقم و در و محکم بستم و دستم و گرفتم جلو. نیزم ختیر کهیو هزار ت واریو محکم کوبوندم تو د ستمو ظرف کنارِ د

.ناآشنا بودشماره . زنگ خورد میموقعِ برگشتن گوش. خوردم ییزیچ هیو  رونیرفتم ب یشب از گرسنگ. کردم هیتونستم گر

بله؟ ـ

دختر؟ يالو؟ چطور ـ

شما؟ دیببخش ـ

؟ياوردیبه جا ن. متاسفم برات ـ

.نه متاسفانه ـ

.گهیخره منم د ـ

چه طرزِ حرف زدنه؟ نیآقا ا نیدرست صحبت کن ـ

.باربدم بابا ـ
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.دانشگاه يآهان باربد از بچه ها. کرد ینم ياریمغزم  باربد؟

؟یباربد خوب ـ

.یبنه فقط تو خو ـ

چه خبر؟! وونهید ـ

.برف اومده تا کمر ـ

؟يخاك تو گورت هنوز آدم نشد ـ

؟يمگه تو شد ـ

.وقت هست آدم شدم یلیآره من خ ـ

پس من عقب موندم؟ ؟يجد ـ

.پس بجنب آدم شو گهیآره د ـ

خانم آدم؟ ییحاال االن کجا. باشه ـ

تو لباسامم چطور؟ ـ

.گهیبگم بسه د یهست از لباسات رونیگفتم اگه ب يطور نیهم ـ

بسه؟ یچ ـ

.دن یاز لباسا انجام م رونیکه در ب يکار ـ

؟ییتو کجا. تیترب یب ـ

.لباسامم رونیمن ب ـ

؟ییکجا یشوخ یب! هـه ـ

.رونمیب ـ

.یمون یجا بند نم هیماه  هیآخه تو، تو  ؟يهست که کدوم کشور نینه خره منظورم ا ـ

.کامیاالن آمر. کردماخالقِ گندم و ترك ن نیآره هنوز ا ـ

.کامیمنم آمر! ؟یــــــیجد ـ

.دونم یم ـ

از کجا؟ ؟یدون یم ـ

.گفت یس یب یب ـ

کرده؟ یباز فضول نایآ ـ

.نمتیخوام بب یم دهیدلم واست تنگ. آره اون گفت. هستش نایفهمن منظورم آ یهمه م یس یب یگم ب یتا م ادی یخوشم م ـ

.نیخب بب ـ
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؟ییاالن کجا ـ

.دنبالم ایفرستم ب یکه واست م یفردا با آدرس. تونم نصف شب هست یکه نماالن  ـ

.دم تو هم به سارا خبر بده یهم من خبر م نایبه آ. باشه ـ

.يباشه با ـ

.يبا ـ

به . گم ی؟ نه نمازدواجم و بهش بگم هیقض یعنی. کاش زودتر فردا بشه يا. مثلِ دوران اول دانشگاه. هر چهار نفر. خداجون بازم مثلِ گذشته يوا

هم از  رهیهست بم یخصوص یاگه بهش بگ یزن یرو بهش م یحرف یوقت یهست، ول یس یب یکه ب نیبا ا نایهر چند آ. سپرم نگه یهم م نایآ

قفل زود در و . دمیاتاقم و در و محکم کوب يرفتم تو. خونه چراغا خاموش بود دمیرس یوقت. سارا هم که فکر کنم بگه. ادی ینم رونیدهنش ب

.دمیبعد از اس ام اس دادن به باربد و قرار با سارا خواب. نشه دایموقع سر و کله اش پ هیکردم که 

بنفش و پالتو کوتاه  یبلوز رو ناف هیو  یبا کمربند صورت یکوتاه آب یشلوار ل هی. نگاه کردم نهیو پررنگ تر کردم و دوباره به خودم تو آ رژم

اس ام اس به باربد دادم که من  هی. آماده بودم يآماده . دمیزانوم رو پوش يتا باال یمشک ينایپوت. دمیو پوش دمیخر سیکه از پار ییریش

 ینشون از اومدنِ باربد رو م نیبوقِ ماش يصدا. بار هست بابا هیاشکال نداره . بود ظیغل یلیخ شمیآرا. خودم و نگاه کردم نهیدوباره تو آ. حاضرم

زود درِ خونه رو باز کردم و از . دونم ازش خبر ندارم ینم. خونه نبود دمیشا ایاتاقش بود  يسامان تو. رونیردم و زدم بزود درِ اتاقم و باز ک. داد

.رفتم سمتشون. خوشگلش دم در بود نِیباربد با ماش. رونیخونه زدم ب

.باربد يوا ـ

.باربد بلندم کرد. میرو بغل کرد گهیدو هم د هر

؟یکن یم يکار نیهمچ یپدر زنت و بغل کن یپس فردا خواست ؟ياخالق گندت و ترك نکرد نیباربد تو هنوز ا يوا ـ

.کار فقط مخصوص خانماست نینه ا ـ

؟یکن یکار و م نیآهان پس با مادر زنت ا ـ

.دیشا ـ

باربد . مخم و برد. زد یفک م ید هبارب نیماش يتو. میباالخره راه افتاد. کردم یبا اونا هم احوال پرس. رونیاومدن ب نیهم از ماش نایو آ سارا

 یتا فردا هم حرف م یکن يآور ادیبهش  يهست که اگه نخوا شیپرحرف نیهم شیاول. مرد خوب هیشه  یرو ترك کنه م نایداره ا يچندتا بد

روز اول . خود شد یباز خود  کایاومد آمر یدر واقع باربد وقت. دخترباز هست یلیخ شمیسوم. رهیگ یلیهست که کنس هست خ نیا شیدوم. زنه

 یاون قدر وضعش ناجور هست که حت. باشه رو دخترا بود نییکه سرش پا نیا يروز تو دانشگاه به جا نیآخر یبود، ول نییتو دانشگاه سرش پا

!هـــه. زده یگن غرب یطور آما م نیبه قول خواهرم، درسا به ا. رفته ادشی ور یزبونِ فارس

؟يتو چندتا دار یهست یراست ـ

.بود اربدب

چندتا دارم؟ یچ ـ
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.گهیفرند د يتا االن؟ بو ياَه کجا بود ـ

.باحال گفت که خنده ام گرفت نیفرند و همچ يبو

.من ندارم ـ

واست جور کنم؟ يخوا یم ؟يندار ـ

.خوام ینه قربون دستت نم ـ

.یلیهر طور ما ـ

سامان  رِیهمه اش تقص! بار دومت باشه؟ واال نیرستوران که ا ياومد کایآمرتو  یآخه خنگ تو ک. بودم ومدهیرستوران تا حاال ن میدیرس باالخره

باالخره ناهارمون و همراه با . باشه بهتر از باربد هست ینه سامان هر چ یول! واال. رو االن بلد بودم کایسامان باربد بود کل آمر يهست اگه به جا

رو رسوند و بعد  نایباربرد اول آ! من چه غلطا یاونم سام ؟یاوهو سام. هم بود یسام باربد نیا يکاش به جا يا. میباربد خورد يچرت و پرت ها

:من گفت يدم خونه  دیرس یهم سارا وقت

؟يد یآب بهم م وانیل هی. امیحوصله ندارم تا خونه برم ب. تشنه ام هست یلیمن خ یهست يوا ـ

.سامان انداختم هنوز نبود نیماش ينگاه به جا هی

.ایآره ب ـ

:زد و گفت یباربد سوت. تو خونه میدو رفت هر

تو؟ يدار یکیش يبابا عجب خونه  ـ

.یمرس ـ

 د،یآب و گرفت و سر کش. آب بردم وانیل هیخواست؟ زود واسش  یچرا نشست؟ مگه آب نم نیوا ا. ها نشست یاز مبل راحت یکی يرو رفت

؟یچ ادیاگه االن سامان ب. دلشوره گرفتم يوا. نرفت یول

.نمیخوام اتاقتم بب یجا اومدم م نیتا ا یهست یتراس ـ

.شه بهش بگم بره یرومم نم. ره یحاال حاال ها نم گهید نیبدبخت شدم ا يوا

.نشونت بدم ایباشه ب ـ

به  ینگاه کل هی. اوردمیخودم ن يبه رو. اتاقم و در و بست ياونم پشت سرم اومد تو. اتاق يدر و باز کردم و رفتم تو. میدو به سمت اتاق رفت هر

.رفت سمتش و برداشتش. تختم بود ثابت موند یعسل يکه رو میاون عکس سکس ياتاق انداخت و بعد نگاهش رو

تونم خودم و تحمل کنم؟ یجا من نم نیا یو گذاشت نیا یگ یپدرسوخته نم ـ

 میمد سمتم دستش و قالب کرد دور کمرم و هر دو اومداونم زود او. رونیرفتم سمت در و در و باز کردم و آروم رفتم ب. لبخند اکتفا دادم هی به

. دسامانم مثلِ من بو. سرِ جام خشکم زده بود. تونستم تکون بخورم ینه نم. زود برگشتم سمت در. دمیدر شن يتا اومدم در و ببندم صدا. رونیب

.آخر باربد ما رو به خودمون آورد. تونست از جاش تکون بخوره ینم

.خدافظ. شم یمزاحم نم گهیمن د يکه مهمون دار نیمثلِ ا یآه هست ـ
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برگشتم  یوقت. و بدرقه اش کردم نییزود باهاش از پله ها رفتم پا. بود اوضاع قمر در عقرب هست دهیانگار فهم. سرعت به سمت در رفت به

مچ دستم و گرفت و محکم  ی، ولمحلش ندادم و از جلوش رد شدم. کرد یسمت سامان هنوز همون طور خشکش زده بود و داشت من و نگاه م

.فشار داد

خوش گذشت؟ ـ

:گفتم ییبا پررو منم

.بود یتو خال يجا ـ

دم در اتاقش و با داد  دیدستم و محکم تر گرفت و من و با خودش کش. دیچند لحظه برق از سرم پر يزد به گوشم برا یلیدفعه چنان س هی

: گفت

سرت  ییبال یرفتار کن يطور نیا يهان؟ مگه نگفتم اگه بخوا ؟ياریدر ب ایهرزه باز نیمن از ا يخوام خونه  یمگه من صد بار بهت نگفتم نم ـ

؟یمگه بهت نگفته بودم لعنت دا؟یکه اون ورش ناپ ارمی یم

.نییپا ختیر لیس هیاشکم مثلِ . زد به گوشم یلیس هیدوباره  و

.یکن یاشتباه م ـ

:رم شده بود گفتگردنش متو يرگا تیکه از شدت عصبان ییصدا با

.خفه شو فقط خفه شو ـ

.رفتم عقب اره؟یسرم ب یینکنه بخواد بال. ترس برم داشت. اتاقش و در و بست ياتاقش و باز کرد و من و هل داد تو درِ

 ؟یترس یم هیچ ـ

:داد با

.هباش ینداره طرف مقابلت ک یمثلِ تو فرق یامثال يبرا ؟يدیترس یچطور از اون نم. یترس یآره م ـ

.بلوزش يشروع کرد به باز کردن دکمه ها بعد

.نهیاون فقط اومده بود اتاقم و بب.... اون. یکن یاشتباه م يتو دار... نه.... نه سامان ـ

چطوره؟ نمیب یمنم خودت و م دیاون اتاقت و د. باشه اشکال نداره ؟يآه جد ـ

.تختش يحرکت من و هل داد رو هیبا  بعد

.کنم ولم کن یخواهش م. ...سامان تو رو خدا ـ

:بودم و باز کرد و گفت اوردهیکه هنوز در ن ییپالتو يدکمه ها سامان

آره؟ ؟یترس یکه شوهرتم م یحاال از من. يدیبود نترس بهیکه غر یاز اون ؟یترس یم یواسه چ ـ

.پالتوم رو باز کرد و خودش و انداخت روم يها دکمه

....تو رو خدا. کنم ازت ین خواهش مساما. کنم یسامان تو رو خدا خواهش م ـ

:بار با التماس گفتم نیآخر يبرا. شده بود به چشمام رهیخ. دیشن یسامان انگار نم یول
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.کنم یسـامـان خواهش م ـ

:شد و آروم گفت رهیسامان به چهره ام خ. هیگر رِیدوباره زدم ز و

کنه؟ یم تتیقدر بودن کنارِ من اذ نیا یعنی ـ

:آروم از روم بلند شد و گفت. و فقط نگاش کردمو ندادم  جوابش

.رونیبرو ب ـ

اون قدر تند . و در و آروم بستم رونیاز اتاق اومدم ب یبدون معطل. دستش نِیسرش و گذاشته بود ب. نگاه بهش انداختم هی. از جام بلند شدم زود

 ستمتا تون. کردن هیفتم تو اتاقم و در و بستم و شروع کردم به گرر. رفت پالتوم رو که سامان در آورده بود رو بردارم ادمیکه  رونیاومدم ب

.خوابم برد ونیگر یکردم و آخر با چشمان هیکردم و گر هیگر

از . برم دیبا یول رون،یترسم از اتاق پام و بذارم ب یم. نخوردم یچیغذا خوردم تا االن که ساعت دوازده شب هست ه نایکه با باربد ا شبید از

 يوا. آروم رفتم در و باز کردم. نییفکر کنم فشارم افتاده بود پا. رفت یم جیسرم گ. از رو تختم بلند شدم. رمیم یدارم م ینگو تش یگشنگ

هست و  نییخوش به حال سامان که اتاقش پا. رفتم سمت پله ها واریبا متصل شدن به د. نمیرو بب ییتونم جا یره نم یم یاهیبده چشمام س یلیخ

و نتونستم تعادل  دیلحظه خونه با شدت دورِ سرم چرخ هی یهمه اش پنج تا پله مونده بود که برسم، ول. ره ینم نییباال پا یو ههمه پله ر نیا

.دمیند یچیه گهید. درِ اتاقِ سامان يو بعد صدا دمیسرم د رِیرنگ خون و ز. شدم نیپخشِ زم غیو حفظ کنم و با ج خودم

.اومد یآشنا م يصدا هی

اد؟ی یه هوش نمپس چرا ب ـ

.ها هم امروز آماده هست شیجواب آزما یراست. نگران نباش. ادی یم ـ

. یمرس ـ

.دفعه صدا زنونه بود نیا. پا اومد يبعد دوباره صدا. پا يصدا و

چطوره حالش؟ ـ

.صدا هم برام آشنا بود نیا

؟یهست ششیپ. رمیرم داروهاش و بگ یمن م. ومدهیهنوز به هوش ن ـ

.راحت التیخآره برو  ـ

من . آوردم ادیرو به  عیدفعه بهم هشدار داد و تمام وقا هیذهنم . سامان بود يپا يصدا. بدم صیراه رفتن و تشخ نیتونستم نوعِ ا یم. پا يصدا و

.سارا بود دمیکه د یکس نیاول. چشمام و آروم باز کردم مارستانم؟یالبد االنم تو ب. آره ن؟ییاز پله ها پرت شدم پا

؟يبهتر زمیعز يوا ـ

.سرم و تکون دادم فقط

؟ياز پله ها افتاد هویچرا  ؟يکار کرد یبا خودت چ ونهید ـ

جا؟ نیمن و آورد ا یک.... دونم ینم ـ
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.همه اش باال سرت بود. دیاصال نخواب يجا بود نیکه ا یدو شب نیا رمیبم یاله. سامان ـ

بوده؟ شمیسامان شبا پ یعنی. خداجون يوا

جام؟ نیدو شب هست من ا االن یعنی ـ

.آره ـ

.ادی یبهش م یهست، ول ختهیشده؟ موهاش چقدر بهم ر یچقدر هپل. ا وا سامان هست. در نگاه هر دومون به سمت در جلب شد يصدا با

:سارا

.به هوش اومد یسامان، هست ـ

:بهم انداخت و گفت یینگاه گذرا هی سامان

.داروهاش و گرفتم ـ

ام  نهیساعت دکتر اومد معا میبعد از ن. اتاق بودم يکرد؟ انگار نه انگار که منم تو يطور نیوا چرا ا. رونیو رفت ب زیم يرو گذاشت رو داروها

:کرد و گفت

.ینبود مرخص یاگه مشکل نمیب یو م شتیفردا جواب آزما یفعال که خوب ـ

.یمرس ـ

البته من به همسرت گفتم . آوردنت فشارت پنج بود یوقت ؟يکامل غذا نخور روزِ هی یچطور تونست ؟يسرِ خودت آورده بود ییدختر تو چه بال ـ

.امکان برگشتش هست ستیپنج هشتاد در ب رِیفشارِ ز

:دوباره ادامه داد. زنه یچقدر حرف م يوا

 هیبنده خدا مثلِ . دم بهش یمنم حق م. به کارت برس. چقدر امکان داره زنده بمونه یخواد واسه من بگ یو گفت نم دیداد بلند کش هیهمسرتم  ـ

.دیپر یور اون ور م نیمرغِ پر کنده ا

موند و برام  شمیشب و سارا پ. داره ییحسا هیپس اونم نسبت به من . سامان نگرانم هست یخدا چقدر خوبه وقت يوا. لبخند اکتفا دادم هی به

.شد که سامان خبرش کردن یکرد که چ فیتعر

گفت که آوردمش . سامان یِآخرم نگران شدم و زنگ زدم به گوش. یداشت یرو برنم یو به خونتون گوش تیزدم به گوش یزنگ م یمن ه ـ

کوبونه  یسرش و آروم م یدم درِ اتاقت و ه ستادهیتو خونه وا دیشرت سف یت هیو  یشلوار ورزش هیسامان با  دمید مارستانیاومدم ب. مارستانیب

گه فشارش پنج  یبعد با داد گفت دکتر م. اونم گفت از رو پله ها افتاد آوردمش دکتر نایو ا شده یبهش و گفتم چ دمیرس الصهخ. واریبه د

.نشد شیچیه... ماشاا یترکه، ول یمن گفتم االن سرش م. واریبعد دوباره سرش و محکم کوبوند تو د. هست

.اش و بگو هیاَه بق ـ

که دلم  دیکش الیخ یِآسودگ ياز رو یسامان چنان نفس. شارش اومده باالات کرد و گفت خدا رو شکر ف نهیدکتر دوباره معا گهید یچیه ـ

.واسش سوخت

خدا  يکرده بود؟ وا يسامان به خاطرِ من اون طور یعنی. فکر کردم یالبته من قبلش کل. میدیحرف زدنِ سارا هر دو خواب یبعد از کل باالخره
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.جون عاشقتم

.تونم مرخص بشم یه مام گفت ک نهیعکسام و معا دنِیبعد از د دکتر

 یم میرژ یچ يبرا يرو پله ها؟ تو که الغر یو حالت بد بشه و غش کن يکه غذا نخور نمینب گهید یول ،یش یدختر جون امروز مرخص م ـ

؟يریگ

نگرفته بودم؟ میمن که رژ یول م؟یرژ ـ

بود؟ یخال یِپس چرا معده ات خال-

.رمیگ ینم میباشه رژ.... یچیه.... بود زیچ.... نه ـ

؟يریبگ میرژ گهید نمیپس نب ـ

.رمیگ یباشه نم ـ

.حرکت نکن ادیز يدار جهیتا چند روز ضعف و سرگ یراست ـ

.باشه ـ

:به سامان گفت رو

.نیافته غذاش و به موقع بد یفشارش زود م. غذاش و بخوره دیمواظبش باش ـ

:سامان

.باشه ـ

:سامان رو به سارا گفت. رفتش دکتر

.لباساش و بپوشه نیشما هم کمک کن رمیو بگ صشیبرگه ترخرم  یمن م ـ

.باشه ـ

.در آورد و داد دستم لونینا هی ياز تو یو هست لباسام

؟يسارا تو برام لباس آورد ـ

.رو سامان بهم داد ناینه ا ـ

.دهیتوالت اتاقم تا االن سامان د زیم يباربد عکسم و گذاشته بود رو يوا. رفته تو اتاقم پس

کرده،  دایرو پ نایتا ا ختهیفکر کنم کل اتاقم و بهم ر. دمیسف وریاز جنسِ همون پل یآب ورِیپل هی يشلوار کتون سرمه ا هی. گاه به لباسا انداختمن هی

.کجاست میدونستم شلوار سورمه ا یچون خودمم نم

.گهیبپوش د یهست ـ

.رفت و اگه سارا نبود افتاده بودم جیتا از جام بلند شدم سرم گ .کردنِ لباسام سارا کمکم کرد از رو تخت بلند بشم ضیاز تعو بعد

.ات کنه نهیمعا ادیبگم دکتر ب سایوا ؟يشد يطور نیتو چرا ا يوا ـ

.خواد ینم ـ
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.همراه دکتر اومد قهیبعد از ده دق. رونیتوجه به حرفم از در رفت ب یسارا ب یول

:دکتر

.به شوهرت بگو بغلت کنه ببرتت دهیل سرت ضرب دبه هر حا. بره جیگ دیبهت گفتم که سرت شا ـ

:دکتر رو بهش گفت. موقع سامان پشت سرش ظاهر شد همون

.ره یم جیچون سرش گ ن،یکمکش کن ببرش تو ماش ایبغلش کن  ای ـ

.باشه ـ

.رفت سامان بدون نگاه به من اومد سمتم دکتر

ها؟ یبغلم نکن يوا ـ

:سارا

.شکنه یجات م هی یفتی ین مجان بذار بغلت کنه اال یهست ـ

.فتمین دیفقط مواظب باش. خواد ینه نم ـ

دستش و حلقه . دلم واسش تنگ شده بود. چقدر دستش سرد بود. آروم دستش و گرفتم. دوباره بدون نگاه به من دستش و آورد جلو سامان

اضافه شده بود خودم و قشنگ چسبوندم  امیضیم به مرو درد ه یکوفتگ جه،یمن که عالوه بر سرگ. کرد دورِ کمرم و من و چسبوند به خودش

:سارا زود خودش و رسوند و گفت. خم شدم و چشمام و بستم یکم هیمعده دردم شروع شد  يوا. هست یخوبگاه  هیچه تک. بهش

شد؟ یباز چ یهست ـ

دونم چرا دوباره معده دردم شروع شد؟ ینم یچیه ـ

:سامان باالخره گفت. امیقدم راه ب هیم تونست ینم یشد که حت دیقدر دردم شد اون

.هست نیجا ماش نیا ادیب گهیذره د هیسارا کمکش کن  ـ

دو در و فرمون . بود؟ چقدرم خوشگل بود یک نِیماش گهید نیا. نیماش يام و سامان و من و نشوندن تو گهیطرفم و سارا گرفت و طرف د اون

 یو م نیرو به سارا که داشت درِ ماش. مردم یداشتم م یاز فضول. نش سمت راستش هستهستم که فرمو یینایعاشقِ ماش يوا. سمت راست بود

:بست گفتم

ه؟یک نِیماش ـ

.سامان ـ

.هست گهید یچ هی نشیسامان که ماش یول ـ

.زنگ بزن یداشت ازین يزیرم خونه چ یمن دارم م یهست. دونم ینم ـ

.نه تو رو خدا نرو يوا ـ

.خدافظ. زمیززنم ع یبهت سر م امی یم ـ

گاهم کرد و  هیبکنم سامان اومد سمتم و دوباره خودش و تک یکه بتونم حرکت نیقبل از ا. میدیساعت رس میبعد از ن. راه افتاد نیرفت و ماش سارا
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درِ  يها وارید يدستم و گذاشتم رو. ترس برم داشت روزید يآور ادیلحظه با  هی. برد سمت اتاقِ خودش یداشت من و م. به سمت خونه میرفت

:آغشته از درد گفتم ياتاق و با صدا يرودو

.جا نه نینه سامان ا يوا ـ

:گوشم گفت کینزد یآروم يصدا با

.ندارم تینترس کار ـ

بعد از . رونیتختش خوابوند و از در رفت ب يمن و برد آروم رو. در برداشتم يدستم و از رو. خودش کرد میبود که من و تسل يطور صداش

. دهنم کرد کیتر نزد شیکه دستش و ب رمیاومدم از دستش بگ. قرص و گرفت طرف دهنم یبدونِ حرف. و قرص برگشت وانیل هیبا  قهیچند دق

ساعت هما  هیبعد از . رونیباالخره بعد از خوردنِ قرصا رفت ب. دهنم يآروم دهنم و باز کردم و اونم گذاشت تو. باز کنم ومجبور شدم دهنم 

:سوپ و آورد تو اتاقم گفتم یوقت. سوپ اومد خونه قابلمه هیجون با 

.خورم یمن نم ـ

وا چرا؟ ـ

.دوست ندارم ـ

؟يچرا دوست ندار یخوشمزگ نیسوپ به ا ـ

.گهیدوست ندارم د ـ

.يبخور دیبرات خوبه با یول ـ

.خورم ینم ـ

. سامان همراه همون ظرف سوپ اومد تو اتاق قهیبعد از پنج دق .رونیکلنجار رفتن باهام بدونِ دادن سوپ بهم از اتاق رفت ب یبعد از کل باالخره

.اومد سمتم و ظرف سوپ و گرفت طرفم. نزد یحرف چیدوباره ه

.خورم سوپ دوست ندارم  یمن نم ـ

.يخور یم ـ

ون طور که داشتم هم. داد یبهم آرامش م. نگاه کردن به چشماش و دوست داشتم. شدم رهیمنم بهش خ. به چشمام زل زد. تخت ينشست رو و

:کردم آروم گفت ینگاش م

.دهنت و باز کن ـ

....یمن نم ـ

:حرفم و ادامه بدم و قاشق و گذاشت تو دهنم و دستش و گذاشت رو لبام و آروم گفت نذاشت

.بخور ـ

:برداشتم و گفت نمییلب پا ياز رو کیفشارِ کوچ هیدستش و با . دوباره قاشق و گرفت جلو دهنم. حرف گوش کن خوردم يبچه ها مثلِ

.برات خوبه بخور ـ
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.باالخره تموم شد. حرفش و گوش دادم و خوردم دوباره

.یمرس ـ

:گفتم رونیکه از اتاق بره ب نیقبل از ا. گفتم یاالن وقتش بود که بهش م. هنوز به خاطرِ اون اتفاق ناراحت هست. و نداد جوابم

سامان؟ ـ

.نزد یحرف یول ستاد،یجاش وا سرِ

.بگم يزیچ هیخواستم  یم.... خواستم یم.... زِیچ ـ

.نگفت يزیطرفم و دوباره چ برگشت

 ناینداشتم که اون روز زنگ زد با من و سارا و آ يبعد از ترم اول که باهاش بودم باهاش کار گهید. دوران دانشگاهم بود ياز دوستا یکیباربد  ـ

 یمن بردمش بهش آب دادم که گفت م. ر از همه رسوند و گفت من تشنه ام هستمن و آخ یبرگشتن. میگذاشت رونیاز دوستام قرار ب یکی

. رونیب میدستش و انداخت دورِ کمرم و با هم اومد دیاتاقم و د یوقت. راحت هست يادیکال باربد ز نیبب. بردم نشونش بدم. نمیو بب اقتخوام ات

ما  نِیب یاتفاق چیه.... يخاطرمون بد نباشه که تو اومد نیگفتم آخر مینیبب رو گهیهم د یک ستیمعلوم ن گهیبهش نگفتم، چون د يزیچ گهیمنم د

.به خدا فتادین

:شد بهم و گفت رهیخ سامان

.نیهم فتهیب یاتفاق ییجا نیا یخواد تا وقت یدلم نم ینه، ول ای فتهیب یبرامم مهم نبود که برات اتفاق. نخواستم حیمن ازت توض ـ

:تفاوت بودم؟ به خودم مسلط شدم و گفتم یقدر براش ب نیواقعا ا یعنی. وداحساس ب یب یلیخ. گرفت دلم

.یبکن يدوست نداشتم راجع بهم فکرِ بد ـ

.شد یزد قشنگ م یچقدر لبخند م. رونیلبخند کم رنگ زد و رفت ب هی

.از جام بلند شدم. تخت يموقعِ خواب اومد رو شب

کجا؟ ـ

.خوابم راحت باش یرو مبل م ـ

.ن عادت کردمبخواب م ـ

....نه رو مبل ـ

:حرفم و ادامه بدم گفت نذاشت

.گفتم راحتم بخواب ـ

.باشه ـ

:گفتم. روش و اون طرف کرد. دمیکش دراز

.ریشب بخ ـ

:گفت آروم
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.ریشب تو هم بخ ـ

. ذاره تکون بخورم یهست اون نم هما یوقت. تونم برم یجا نم چیه. شه یاعصابم داره خرد م گهید. چهار روز هست که تو اتاقِ سامانم امروز

از در رفتم . تخت بلند شدم يآروم از رو. رونیبرم ب دیبا. کنم یدارم دق م گهید. ذاره از جام تکون بخورم یسامان نم ستیهم هما ن یوقت

 هی. دمیچرمِ لوله پوش یوار مشکشل هیبعد . دوش گرفتم هیاول . رفتم اتاقم. اومد فکر کنم هما آشپزخونه بود یسر و صدا از آشپزخونه م. رونیب

 زیزود رفتم سمت م. عکسم افتادم ادی. رفتم سمت در. دمیکفش صندالمم پوش. دمیهم پوش یکمرِ پلنگ يشنلِ تا رو هی. دمیپوش دیتاپ سف

. انداختم میعسل زیم يشوهانگاهم به ک هی ؟یبندازه آشغال دیبا یچ ينه بابا برا ؟یکجا گذاشته؟ نکنه برده انداخته آشغال یعنی. ودنب. میعسل

هما تو . رونیبعد از اتاقم اومدم ب. توالتم زیم يجا؟ دوباره برداشتم گذاشتمش رو نیچرا گذاشته بود ا. کردم داشیپ یدوم يکشو يتو

:در و باز کردم و بلند گفتم. آروم سمت در رفتم. آشپزخونه بود

.خدافظ. رونیرم ب یهما من دارم م ـ

 مارستانیب يخوشگله تو نیکه چشمم به همون ماش یخروج يرفتم سمت نرده ها یداشتم م. بزنه در و بستم یزه بدم حرفکه اجا نیبدون ا و

رفتم . ابونیخ يراه افتادم تو ادهیپ. پرسم یحاال برگشتم ازش م! هــه. البته فکر کنم. خدا آره مال سامان هست يمال سامان بود؟ وا یعنی. افتاد

 نیبه خاطرِ هم. برم ادهیهمه راه رو پ نیحوصله نداشتم ا. گرفتم شیراه خونه رو در پ. نکردم دایپ دیخر يبرا يزیچ. زدمبازار  يتو یه گشتی

:گفت ییکایو به آمر رونیپسر از توش اومد ب هی. ستادیسه در جلوم وا یمشک نِیماش هی. بلند کردم یتاکس يدستم و برا

نه؟ ای نیناسش یآدرس و م نیا نینیشه بب یم دیببخش ـ

.شناختم یرو نم ینشون. و ازش گرفتم کاغذ

.شناسم ینم دیببخش ـ

:و ازم گرفت و گفت کاغذ

برسونمتون؟ نیخوا یاگه م. اشکال نداره ـ

.رم یم یاوم؟ نه نه با تاکس ـ

:وسط و برام باز کرد و گفت درِ

.دییرسونمتون بفرما یم ـ

:و گفتم دمیلحظه ترس هی. خود پسرِ هم کنارم نشست. پوست بود هایمرد س هینشستم کنارم  یوقت. نشستم رفتم

بشم؟ ادهیشه پ یدارم م يجا کار نیاومد ا ادمیاالن  دیببخش ـ

.نیبر ییجا دیتون یشما نم یخالق یخانوم هست ـ

.تموم شد ینــــــه؟ همه چ. شناختن یمن و م نایا نـــــه؟

د؟یهست یشما ک ـ

.حرکت کرد نیماش قهیراننده تکون داد و بعد از چند دق يبرا فقط سرش و. و نداد جوابم

د؟یهست یگم شما ک یم د؟ید یچرا جواب من و نم ـ
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.یبهتر هست فعال ساکت بمون ـ

 یکنم فکر م هیگر نایا ياگه بخوام جلو یام گرفت، ول هیگر. خدا جون تو رو خدا کمکم کن ينکنه بکشن من و؟ وا. کنم یترس دارم سکته م از

. خورد یکلبه مانند اون گوشه به چشم م هی. ام کرد ادهیپوست دستم و گرفت و پ اهیمرد س. جا نگه داشت هیساعت  میبعد از ن. فمیکنن ضع

تفنگ  هیسرباز با  هیکلبه  يدمِ درِ ورود. اون کلبه بزرگه يمن و بردن تو. بزرگ تر وجود داشت يکلبه  هیتر از اون کلبه هم  ورد یلیخ

من  ينـــــه خدا.... در باز شد و قهیبعد از چند دق. یصندل ينشوندنم رو. نبود یصندل هیبه جز  یچیتوش ه. من و بردن تو کلبه. بود هستادیوا

.کار کنم؟ اشکم در اومد یخدا حاال چ يا. دنبالم بود سیپوست بود که تو پار اهیکرد؟ همون س یکار م ین جا چیا نیا

کنم هان؟ چطوره؟ یچطوره اول اونا رو تالف. يتو اون روز دوتا مشت بهم زد م؟یدیرو د گهیباز هم د يدید ـ

مشت و محکم کوبوند  نیاول. احساس کردم هر آن ممکن هست موهام کنده بشه. بلندم کرد یصندل ياومد طرفم و موهام و گرفت و از رو بعد

.پام يشت محکم کوبوند روم هیبعد دوباره بلندم کرد و . بشم نیشکمم که باعث شد پخشِ زم يتو

 یچ نسریکه با د یبهم بگ دیپس تو االن با. باهات نداشته باشم يدم کار یقول م یکوچولو اگه آدم باش نیبب. میحساب شد یخب حاال حساب ب ـ

؟یکار داشت

:رو جمع کردم و گفتم رومیتمام ن. تونستم حرف بزنم یدرد نم از

.شناسم ینم ـ

.شکمممشت محکم کوبوند تو  هی

؟یکار داشت یچ نسریبه من دروغ نگو خب؟ با د گهید ـ

.دیباور کن. شناسمش ینم ـ

:شد گفت مونیبعد پش یو آورد باال که دوباره بزنه، ول مشتش

.شه ینم يطور نیکه ا نینه مثلِ ا ـ

 قهیبعد از چند دق. ستمیکه خونه ن دهیفهم االن حتما سامان. شده کیفکر کنم هوا تار. و آورده بودم میکاش گوش يا. رونیاز در رفت ب بعد

.تو دستش برگشت یگوش هیدوباره با 

.ریسامان رو بگ يخب شماره  ـ

.شناسن یسامانم م نایا يوا

ش؟یشناس یکه نم یبگ يخوا ینم ـ

.ستمینه شماره اش و حفظ ن ـ

.تو صحبت کن رمیگ یباشه من م ـ

بگم؟ یچ ـ

.ارمی یرفت مخودم به ح یخواد بزن یتو حرف نم ـ

.شماره رو گرفت و تماس برقرار شد. دمیو نفهم منظورش



کاربر  انجمن نودهشتیا  س.فاطمه  |هستی من باش                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 128

بله؟ ـ

.جا بود نیکاش االن ا يا. واسش تنگ شده دلم

؟يبه به مغز متفکرِ گروه چطور ـ

شما؟ ـ

.مهمه نیا. ستمیمن مهم ن ـ

.محکم با پاش زد به پام بعد

:سامان گفت غمیج يصدا با

؟یهست ـ

؟یکن داشیپ یش یبرات مهم هست چرا دست به کار نم یمتفکر اگه جون هست خب مغزِ. یهست نیآفر ـ

.رو فعال کنه یابیخدا، خدا کنه سامان مغزش االن کار کنه و دستگاه رد يوا

ن؟ییکجا ـ

.متیاری یما خودمون م یخواد زحمت بکش ینم ؟یهست شِیپ يایب يخوا یم ـ

ن؟یکارمون دار یچ ـ

.منتظرتم مغزِ گروه. یش یمتوجه م يای یخودت م ـ

.را قطع کرد یگوش و

.شه یجذاب شروع م شِیجا به بعد نما نیتازه از ا. يمهمون دار یخب هست ـ

 چیشخصِ مقابلش ه یپوست، ول اهیهمون س ياومد و بعد صدا نیماش يجا؟ بعد از چند ساعت صدا نیا ادی یاالن سامانم م یعنی. رونیرفت ب و

ناجور بود  یلیام خ افهیالبد ق. نگاش رو من مونده زمیعز. پوست و بعد سامان اومد تو اهیدر باز شد و اول س. پا اومد يبعد صدا. کرد ینم یصحبت

.کنه یم يطور نیکه ا

:پوست اومد طرفم و گفت اهیس

؟یشناس یشناسم تو م یو نم نسریگه من د یم یخب سامان، هست ـ

:به خودش اومد و گفت سامان

.هبشناس دمیخب نبا ـ

:پوست برگشت طرفش و گفت اهیس

دوتا . یهست وتریمغزِ متفکرِ گروه سامان هست و مخِ کامپ. دیگروه دوازده نفره هست هیشما . گم یم یچ دینیبب دیخب پس خوب گوش کن.... او ـ

مهم  نایخب ا. نکرده بود یه توجهمسل نیبه ا ستونییر. هست نییپا یلیخ نسریمتاسفانه هوشتون در برابر گروه د یکامال با هوش، ول یِرانیا

ن؟یکار دار یچ نسریهست که شما با د نیخوام ا یکه ازتون م يزیاالن تنها چ. ستین

.میکدوممون جواب نداد چیه
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:گفت دوباره

.نیرو مثلِ بلبل بگ یکنم که همه چ یم يمنم با روشِ خودم کار. نیباشه نگ ـ

.اومد سمتم و شنلم و در آورد. وارید يهلم داد به گوشه  بلندم کرد و یصندل ياز رو. اومد سمت من بعد

؟یبزن یحرف يخوا یسامان تو نم ؟يخب خانم کوچولو آماده ا ـ

بلوزش و باز  يپوست دوباره اومد به سمتم و کتش و در آورد و بعد آروم دکمه ها اهیارزشم؟ س یقدر براش ب نیا یعنی. نداد یجواب سامان

من صورتم و بردم . صورتش و آورد جلو. نگاه به سامان انداخت و اومد به سمتم هیپرسل . کردم یم هیت داشتم گرمد نیمن در تمام ا. کرد

فاصله  هیفقط . صورتم کیور اون ور کردم که آخر با دستش صورتم و گرفت تو دستاش و آروم سرش و آورد نزد نیصورتم و ا قدراون . عقب

.سامان دست از کارش برداشت يدفعه با صدا هیبهم بچسبونه که و  فشیکث يکوتاه مونده بود که لبا ي

.گم بهت یباشه م ـ

.خب بگو. يباالخره به حرف اومد نیآفر ـ

.میدون ینم یچیما ه. نیفقط هم. میکن بیو تعق نسریپرسل به ما گفته بود فقط د ـ

.حرف بزن سامان ن؟یکن بشیچرا تعق ـ

:و تو چشماش زل زد و گفت ستادیپوست وا اهیاومد کنارِ س سامان

؟یدون یرو نم یکی نیچطور ا يهمه اطالعات از ما دار نیتو که ا ـ

ن؟یکرد یم بشیفقط بگو چرا تعق. ینکن یفضول ادیبهتره ز ـ

.میکن یده ما اجرا م یاون فقط دستور م. میدون یپرسل نم ياز کارا یچیبهت که گفتم ما ه ـ

:تمن و گف کیاومد نزد یپوست کم اهیس

.خانم کوچولو رفتار کنم نیبا ا گهیجور د هیمجبورم  یو نگ قتیاگه حق. کنم یباور نم ـ

:گفت لکسیر یلیو خ ستادیوا نهیدست به س سامان

.راحت باش ـ

از سامان  یعملعکس ال نیپرسل که انگار انتظارِ چن. نامرد بود یلیخ فته؟یبرام ب یکه من اتفاق ستیبراش مهم ن یعنیراحت باش؟ ! ؟یچــــــــ

:زود به خودش اومد و گفت یچند لحظه شوکه شد ول ينداشت برا

؟یهست ستیبرات مهم ن یعنی ـ

:تر از قبل گفت لکسیر یلیخ سامان

.نه ـ

نگاه به  هیخم پوست با ا اهیس. ادیگم تا حال سامان جا ب یرو م یبه خدا اگه بهم دست بزنه همه چ. ارهی یسرم م ییبال هی کهیمرت نیخدا االن ا يا

منم . نشست یصندل يسامان رو! خدا شکرت کم مونده بودا يوا. رفت و در و محکم بست رونیهر دوتامون کرد و عقب گرد کرد و به سمت ب

.چپ چپ نگاش کردم و روم و اون ور کردم. سامان نگاش به من افتاد. نشستم نیزم يرو ومآر



کاربر  انجمن نودهشتیا  س.فاطمه  |هستی من باش                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 130

؟یکن یمن و نگاه م يدار يطور نیاالن چرا ا ـ

:حرص گفتم با

....یلیدلش خواست بکنه آره؟ خ يکه راحت باشه آره؟ هر کار ـ

.خنده رِیخرده نگاه کرد و زد ز هی. بهش نگفتم یچیو خوردم و ه حرفم

 دلش خواست بکنه آره؟ زنت که نبودم هم خونه ات که بودم؟ حداقل به يبذار هر کار ستیزنم که ن یحتما با خودت گفت. خنده هم داره ـ

کردم هان؟ یکار م یآورد چ یسرم م ییاگه بال. نه یگفت یکه هم خونه ات بودم م نیحرمت ا

:گفت دیخند یطور که داشت م همون

.آورد یسرت نم ییاون بال ـ

.سامان يبد یلیآورد؟ خ یسرم نم ییبال یگ یاَه حاال که رفته م ـ

.هیگر رِیزدم ز و

حاال هم به . میو بگ قتیکنه که حق کیخواست من و تحر یاون فقط م. ارهی یسرت نم ییم که بالمن مطمئن بود ؟یکن یم هیچرا گر وونهید ـ

.رونیب میبر يآبغوره گرفتن فکر کن چطور يجا

م؟یفرار کن ـ

کنن تو سرمون چطوره؟ یخال ریجا ت نیهم میمون یم م؟یفرار کن یچ ينه برا ـ

.شم یاز دستت راحت م هیآره عال ـ

.کرد یو نگاه م رونیکلبه ب يچوبا يو از ال جاش بلند شد از

.ساکت باش ایفکر کن  ای ؟یقدر حرف نزن نیشه ا یم ـ

.ـــــــشیا ـ

.صحبت کن یجاست فارس نینگهبان ا هیآروم  ـ

.دمیجام بلند شدم رفتم شنلم و برداشتم و پوش از

ســامــان؟ ـ

.بله ـ

....که یآخه اگه تو مخ داشت. مغزِ متفکره گروه گه یبه تو م ره؟یگ یخنده ام م یاز چ یدون یم ـ

.زود حرفم و درست کردم. کنم یچپ چپ نگام کرد که گفتم االن سکته م نیهمچ. حرفم و ادامه بدم نذاشت

؟يفکر نکرد یآهان راست.... زِیچ ـ

؟يذار یمگه تو م ـ

.خب بکن ـ

:بلند گفت یدفعه کم هی
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.هست نیهم نیآفر ـ

چته؟ دمیوا ترس ـ

جا  نیا ادیبگه ب کهیبه اون مرت میتو و مجبورش کن میاریسرباز و ب نیا دیما با. داره ممیس یسربازِ که ب هیجا فقط  نیا نیبب. یخواد بترس ینم ـ

....و ستمیا یاون اومد من پشت در م یوقت. میما کارش دار یعنی

:حرفش و ادامه بده گفتم نذاشتم

درسته؟ شیترکون یو م یستیمیپشت در وا ـ

.ها هیما نیتو هم يزیچ هیآره  ـ

.ادیخب پس بذار من برم صداش کنم بگم ب ـ

:سمت در که دستم و گرفت و گفت رفتم

.مثلِ تو خنگ هست يفکر کرد. ادی ینم یراحت نیکه نه، بذار فکرام و بکنم اون که به هم يطور نیا ـ

.نقشه هات نیبا ا یخنگ خودت ـ

.فکر کن نیاگه نقشه هام بده بش ـ

.خودت فکر کن. خوام ینم ـ

.پس ساکت شو ـ

.یکن یساکت شو ساکت شو م یه ؟یگرفت ادیکلمه رو  هی نیاَه تو عمرت فقط هم ـ

. نشست و دستش و گذاشت رو سرش و دوباره شروع کرد به فکر کردن یو نداد و رفت دوباره رو صندل جوابم

:گفت هیاز چند ثان بعد

.میکن کشیتحر دیما با نیهست که بب نیا.... هست که نیتو کلبه ا ارهیتونه سربازِ رو ب یکه م یتنها راه نیبب ـ

 ؟یچ یعنی ـ

.جا نیا ایاصال پاشو ب.... که نیا یعنی ـ

:در و گفت ياومد سمتم و دستم و گرفت و بلندم کرد و من و برد سمت گوشه  بعد

.جا نیا ادی یامون ماز سر و صد نیا. میکن یم يذره عشق باز هیما  نیبب ـ

.جلو دهنم و گرفت. خنده رِیز زدم

م؟یکار کن یچ یعنی ؟يعشق باز ـ

.میکه معاشقه کن نیا یعنی ـ

معاشقه؟ ـ

ه؟یچ یدون یالبد نم ـ

.بکن گهیفکرِ د هی. کنم ینم يکار نیمن همچ یدونم، ول یچرا م ـ
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؟یکارا بکن نیاز ا پیکه با اون خوش ت نیا ایکار  نیهم ایکه هست  ینیهم ـ

ه؟یک پیخوش ت تیترب یب ـ

.هست کلیخوش ه یلیخ ییخدا گه،یپوست د اهیس ـ

؟یدونست یم یهست تیترب یب یلیخ ـ

....با ایمن  ای. يرفتارِ من نظر بد يخواد درباره  یخب نم. بهم گفتن يآره چند نفر ـ

:حرفش و ادامه بده گفتم نذاشتم

ست؟ین يا گهیه درا یعنی یاش و بگ هیخواد بق ینم ـ

.نه ـ

....آخه ـ

.آخه نداره شروع کن ـ

کار کنم؟ یچ ـ

کنن؟ یکار م یهمه چ ـ

.خودت شروع کن يتو اگه دار. تجربه هم ندارم. کنن یکار م یدونم همه چ یمن نم ـ

:گوشم گفت رِیطرف خودش و آروم ز دیدستم و گرفت و کش یحرف بدونِ

.بگو یزبون اصل یگ یم یهر چ ـ

.اشهب ـ

:گفت یبلند به زبون اصل سامان

.عشقِ من یتو فقط مال خودم ـ

.شد یخوشگل م دیخند یم یچه قدر وقت. دیسامانم خند. دمیآروم خند. ام گرفت خنده

:آروم با خنده گفت سامان

.حاال نوبت تو هست ـ

:خنده گفتم با

.باشه ـ

:زور خودم و کنترل کردم و به حالت ناله گفتم به

ـان؟سـامـ ـ

:اومدم بخندم سامان جلو دهنم و گرفت و آروم گفت تا

.کنم خرابش نکن یخواهش م ـ

لبخندم . زد یچشماش برق م. منم بهش نگاه کردم. چشمام يسامان زل زد تو. شد یم دهیکمرامون کش يهر دو دستمون رو جــــــــــــانم؟
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سامان نگاش و از . رمیتونم نگام و ازش بگ ینم. ده یبه آدم م یخاص يانرژ هیش چشما. چشما نگاه کنم نیتونم من به ا یخدا نم يوا. محو شد

:سامان بلند گفت. منم به لباش نگاه کردم. و زل زد به لبام رفتچشمام گ

؟یهستــــــــــــــــ ـ

.نگاه کردم بهش

:گفت بلند

.دوســتت دارم ـ

.بهش بگم که دوسش دارم دیبگم؟ االن با دیاقعا دوستم داره؟ منم باو یعنی. سوختم. داغ کردم. بهم وصل کردن یکیالکتر برقِ

:گفتم منم

.منم دوستت دارم عشقِ من ـ

 چیاونم ه یدوست داشتم اون سرش و تکون بده، ول. شد یفاصله تموم م گهیتکون د هیفقط . شد یهر دوتامون داشت کم و کمتر م ي فاصله

:دفعه سرش و برد عقب و بهم نگاه کرد و آروم گفت هیات و  کله نیا گهیاَه حرکت بده د. نکرد یحرکت

.تو آماده باش ادی یداره م ـ

.تیترب یحرف؟ ب نیا یچ یعنی. کشم یخجالتم نم. خاك تو سرم. خوام یاالن چه وقت اومدن هست؟ من لباش و م اَه

.باشه ـ

 ياست سرش و برگردونه پشت در سامان با بازوش محکم کوبوند روتا خو. دیما رو ند میباز شد و سرباز اومد تو، چون ما پشت در بود در

.دهنش و گرفت يکه پسرِ داد بزنه سامان جلو نیقبل از ا. کمرش

.و بده متیس یخوب تفنگ و ب يفقط مثلِ بچه ها. میندار يباهات کار. ساکت شو ـ

.و تفنگش و داد دست سامان میس یحرف گوش کن ب يمثلِ بچه ها پسرِ

.میو بگو ما کارش دار کهیبزن به اون مرت میس یحاال ب. نیآفر ـ

سامان زود سرباز رو با خودش برد پشت در و . پا اومد يصدا قهیبعد از چند دق. زد میس یپوست ب اهیبازم حرف سامان و گوش کرد و به س پسرِ

:رو به من گفت

.میرو اعتراف کن یهمه چ میخوا یبهش بگو م ـ

.باشه ـ

.ستادیدم در واباز شد و  در

.میاعتراف کن میخوا یما م یعنی.... ما ـ

.فکر کنم گند زدم يوا

سربازِ کو؟ ـ

.عالمت داد بگو رفت سامان
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.ییره دستشو یم.... ره یگفت که م.... گفت ـ

.سرباز هست يهر چند دم درِ ورود. در و قفل کن ير یم ییصد بار بهش گفتم جا یلعنت يپسره  ـ

پوست اومد تو و در و  اهیس. کرد یو چپ و راست م نییسرش و انداخته بود پا. نگاه به سامان انداختم هی م؟یبر میخواست یم يپس ما چطور يوا

.همون موقع سامان اسلحه رو گرفت پشت سرش و سربازِ رو ولش کرد. بست و گفت بگو

.یاسلحه ات و بده هست ـ

.ترس رفتم و ازش گرفتم با. پوست اسلحه اش و در آورد و گرفت سمت من اهیس

.دست کم گرفتمت یزرنگ یلیخ. خوشم اومد نیآفر ینه تو هم زرنگ ـ

.نزن یحرف اضاف ـ

.عالمه سرباز بود هی. یسمت در خروج میرفت. رونیب میدرِ کلبه رو باز کرد و هر سه نفر از کلبه اومد بعد

:سامان

.جور کنن نیماش هیبهشون بگو  ـ

:اد گفتنداد سامان با د یجواب

.بدن نیگفتم بگو ماش ـ

.باشه ـ

:از سربازا گفت یکیرو به سمت  بعد

.اریب نیماش هی ـ

:سامان رو به من گفت. برگشت نیماش هیهمراه  قهیبعد از چند دق. رفت یسمت هیزود به  سرباز

.پشت فرمون نیبش ـ

.نشستپوست  اهیخودشم درِ عقب و باز کرد و با اون س. رفتم نشستم یحرف بدون

.فتیراه ب ـ

قدر  نیا یاومدن. میرفت یتو خاک یساعت مین هی بایتقر. سمت چپ دمیچیبود با اشاره سامان پ یدو راه هی. سربازا رفتن کنار يهمه . افتادم راه

.دیطول نکش

.نگه دار ـ

با زدنِ . سمت راستش يپا يزد رو ریت هیو  ریکو يانداختش رو. کرد ادهیشد و پسرِ رو هم همراه خودش پ ادهیسامان پ. و نگه داشتم نیماش

درِ سمت . شد ادهیسامان دوباره پ. از جام تکون نخوردم ریمن از شوك ت ینگاه بهم انداخت و اومد سوار شد، ول هیسامان . زدم غیج هیمنم  ریت

:و باز کرد و گفت من

.برو اون طرف ـ

 میدیرس قهیباالخره بعد از ده دق. راه افتاد نیماش. من يشستم و سامان نشست جارفتم اون طرف ن نیحرف گوش کن از تو ماش يبچه ها مثلِ
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 هیسامان . بود ریبلندتر از هفت ت یلیصداش خ. بودم دهیتفنگ گنده ها رو نشن نیا يصدا کیتا حاال از نزد. من هنوز تو شوك بودم یشهر، ول

.شربت پرتقال برگشت هیو با  رونیرفت ب. جا تو شهر نگه داشت

.بخور ـ

.طور زل زدم بهش همون

؟يدیقدر ترس نیگلوله ا ياز صدا یعنی ؟يشد یشکل نیچرا تو ا یهست ـ

.ستین میزینه چ ـ

:خوردم سامان گفت یهمون طور که داشتم م. دمیو ازش گرفتم و سر کش وانیل

.يریوقت به خودت نگ هیبهت زدم  یاون جا اگه تو کلبه حرف ـ

ذاشت به خودم  یکاش م يحرف و ا نیگفت ا یکاش نم يا. شدم دواریمن و بگو چه قدر ام! تیخاص یب. ه سرفه افتادمتو گلوم و ب دیپر شربت

!یلعنت.... حرفش و اَه رمیبگ

.میریکدوم از حرفا رو به خودمون بگ چیهر دوتامون ه دیآره نبا. یبهت گفتم؟ اتفاقا خوب شد گفت يمن جد يفکر کرد ـ

:گفت يجد ي افهیبا ق سامان

.اون جا میر یهست م رانیفعال ا. میدوستم و دار يالیو دیکل. خونه میبر میتون یو ولش کن االن نم نیحاال ا ـ

.دونه لباس و دارم هی نیمن فقط من هم یول ـ

.یتحمل کن دیو دارم با نیمن لباس آوردم با خودم؟ خب منم هم يفکر کرد ؟یفکرِ لباس يریو يریه نیتو ا ـ

.یلباسم آورده باش دیگفتم شا ؟يدوستت و االن با خودت آورد يالیو دیچطور کل. ستین دیبعاز تو  ـ

!خانوم باهوش. دامیکل ي هیدوستم وصل هست به بق يالیو دیکل ـ

.رو دو روز تنم کنم یتونم لباس یمن نم یول ـ

.اون مشکلِ خودت هست گهید ـ

.خونه من دوتا لباس بردارم میبر ـ

.بگو يخوا یاون جا؟ نه تعارف نکن اگه م يزم بربا يخوا یم ـ

.زنه یخب بابا زودم داد م یلیخ ـ

.شو ادهیپ ـ

.برو دیکردم ببخش یبابا شوخ ـ

.شو ادهیگم پ یم ـ

نه؟ یهست یتو پسرِ خوب. دیببخش. شناسم یجا رو هم نم چیکار کنم؟ ه یجا تنها چ نیمن االن ا. گهیکردم د یبابا شوخ.... اَه ـ

.هیگر رِیزدم ز یلکا و

:و گفت دیخند
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.هیگر رِیزنه ز یزودم م. میبر نیبا ا میتون ینم. داره ابیرد  نیاحمق جان ماش ـ

: گفت يشدم که با حالت مرموز یم ادهیو داشتم پ دمیخند

نه؟ يکرد یم هیگر یداشت یالک ـ

:خنده گفتم با

.خواستم تو رو خر کنم یم ـ

رفتم سمتش . جاست نیتلفن ا يباجه  هیآه . هم ندارم یپسرِ کجا رفت؟ گوش نیا يوا. سامان گازش و گرفت و رفتتا در و بستم . در و بستم و

.و شماره اش و گرفتم

بله؟ ـ

؟یبابا سامان کجا رفت ـ

.جان یهست یش ادهیخواستم تو رو خر کنم پ یم ـ

.دیببخش. کردم یبابا شوخ ـ

.يبابا گهینه د ـ

.کنم یخواهش م دیخشبب. سامان قطع نکن ـ

.هیگر رِیدفعه واقعا زدم ز نیا و

آره؟ ؟یکن یخرم م ياالن دار ـ

.لطفا ایب. هست یدفعه واقع نینه ا ـ

.امی یم یکن هیگر گهیذره د هی ـ

.سامان خواهش ـ

.هیگر ـ

.کردم هیگر

.هست یانگار الک نیتر ا شیب ـ

.و بلند تر کردم صدام

.تر شینه ب ـ

.کردم یم هیزدم و گر یم غیج بایلند کردم تقرب یلیو خ صدام

.نه نه قشنگ از ته دل ـ

:زدم و گفتم غیو دستم و کوبوندم تو سرم و ج نیزم دمیخورد شد محکم پام و کوب اعصابم

خوبه؟ ـ

:و گفت دیخند بلند
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.ابونیاون طرف خ ایب ـ

. کرد يبا يدر آورد و با بشیدستش و از ج هیبعد . دیخند یو داشت مبود  بشیدستاش تو ج. نگاه به اون طرف کردم هی. رو قطع کرد یگوش و

گن  یاالن به خودشون م. کردن یملت داشتن من و نگاه م. نگاه به دور و اطرافم انداختم هی دمش؟یچطور ند. کرد یداشت مسخره ام م! یلعنت

:با خنده گفتسامان . ابونیهمشون و چپ چپ نگاه کردم و رفتم اون سمت خ. هست یولدخترِ ک

.دختر یهست یواقعا کول ـ

.دیدوباره خند و

!زهرمار ـ

دوباره خرت کنم؟ يخوا یم ـ

م؟یکجا بر. دیخب بابا ببخش یلیخ ـ

.ایدنبالم ب ـ

اده؟یپ ـ

.برمت یم ینترس با تاکس ـ

.آهان ـ

.دوست سامان يالیسمت و میراه افتاد و

کاش  يا. يرو ادهیده واسه پ یجون م. بود یخوب يچه هوا. رفتم کنارِ پنجره. از جام بلند شدمآخرِ سر . ذاشت دوباره بخوابم ینم ایدر يصدا

. که سامان توش خواب بود یفکر رفتم سمت اتاق نیبمونم؟ با ا داریچرا اون بخوابه من ب. کنم یم دارشیآره ب. میکنم با هم بر داریسامانم ب

خورده نگاش کنم بعد  هیخب بذار . االن زشت هست که برم باال سرش صداش کنم! تیترب یب ست؟یچرا بلوز تنش ن نیوا ا. و باز کردم درش

:پشت در بلند داد زدم. رونیو رو کردم و آخر اومدم ب ریو ز کلشیقشنگ کل ه. خوبه نیآره ا. کنم یبندم از پشت در صداش م یدر و م

ســامــان؟ ـ

.نداد جواب

ام؟یب تو امیخوام ب یســـــامـــــان م ـ

.خودم متاسفم يآخه؟ واقعا برا يریگ یاجازه م االن

ام؟یسـامـان ب ـ

.اینـــــــه ن ـ

چرا؟ ـ

.چون حوصله ات و ندارم ـ

.میبر ایخوام برم لب ساحل ب یسـامـان م ـ

.بخواب بابا ریگه برم لب ساحل بگ یبرو بابا کله سحر پا شده اومده م ـ
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.گهید ایب. ایلب در میبر میاز فرصت استفاده کن ایب میدوستت يالیحاال که امروز و وونهیبابا د ـ

.امی ینم ـ

!درك ـ

زود بدونِ . ادی یآخ جون م. دفعه درِ اتاقش باز شد و سامان تو چهار چوب در ظاهر شد هی. به در و اومدم سمت پله ها دمیپام و کوب محکم

.و بردم سمت پله ها دمیدستش و کش یحرف

.وانهید يختره اَه ولم کن د ـ

 هیهمون موقع . تونم حرکت بدم یرو م یگندگ نیبه ا نیبا خودم گفتم چقدر من زور دارم که ا. رونیو ندادم و با خودم از در بردمش ب جوابش

.خنده رِیزد ز دیکارام و د یسامان وقت. قدمم حرکتش بدم هیزور زدم نتونستم  یو من هر چ ستادیدفعه سرِ جاش وا

؟يای یچرا نم ـ

جا من تو رو ببرم؟ نیاز ا يجا تو من و آورد نیتا ا يخوا یدختر م یباحال یلیخ ـ

داشت؟ یوا چه ربط ـ

.امیبابا برو من خودم م یچیه ـ

. کردم سیو کفشام و در آوردم و پاهام و خ ستادمیوا کشیبرم تو آب همون نزد دمیترس یسمت ساحل، چون م دمیو ول کردم و دو دستش

:و گفت دیسامانم رس

؟یکن سیکه فقط پاهات و خ يهمه راه اومد نیا ـ

کار کنم؟ یچ یپس انتظار داشت ـ

.تو آب يبر ـ

.ترسم ینه من م! ؟یچــــ ـ

.خنده رِیز زد

؟یاز چ ؟یترس یم ـ

دفعه احساس  هیکه . لب آب شدم يبا شن ها يروم و ازش برگردوندم و دوباره مشغول باز. همه اش فقط بلد هست مسخره کنه. برخورد بهم

.زدم غیاز ترس ج. رفت تو آب یطور داشت م نیسامان بغلم کرده بود و هم يوا. نگاه به دور و برم انداختم هی. کردم رو هوام

.ترسم تو رو خدا یمن م. نیسامان تو رو خدا من و بذار زم يوا ـ

.ترس نداره که وونهینترس د ـ

.سامان ستیمن شنام خوب ن ـ

.هیمن عال ياعوضش شن ـ

.تو رو خدا ولم کن ـ

کارم  نیا. زدم و محکم با دستام گردن سامان و گرفتم غیج. بود یپام خال رِیز. دفعه دستش و ول کرد و من افتادم تو آب هی. افتادم هیگر به
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بودم به  دهیقشنگ چسب. دم انداختمنگاه به خو هی. مینیرو بب گهیهم د میتونست یبود که م زیآب اون قدر تم. آب رِیز میباعث شد هر دو بر

من که از ترس . میزد یهر دو نفس نفس م. آب يسامان دستش و انداخت دورِ کمرم آوردم رو. بود دهیکه لپامون به هم چسب يطور. امانس

.ام گرفته بود هیگر

.سـامان من و ببر ساحل تو رو خدا ـ

؟یکن یکار م یکوسه پشتمون هست تو چ هیکه اگه االن بهت بگم  ؟یکن یهول م یچ يآخه خنگ خدا برا ـ

چشمام و . دستامم محکم دورش گرفتم. زدم و گردن سامان رو محکم تر گرفتم غیبلند ج. کوسه پشتم هست هیلحظه واقعا احساس کردم  هی

:گفتم هیبا گر. نمیرو نب يزیبسته بودم که چ

.ریسامان من و بگ ـ

.یخب تو که من و گرفت ـ

.ریگباشه توئم ب ـ

سامان  یول. دستم و از گردن سامان رها کردم. خورد نیباالخره پام به زم. دستش و انداخت دورِ کمرم و دوباره به شنا کردن ادامه داد سامان

سامان تند تند . میشن ها ولو شد يهر دو رو. ساحل میدیباالخره رس. بودم بهش دهیکمرم بود و من هنوز مثلِ چسب چسب يدستش هنوز رو

.بنده خدا نفسش گرفت . زد یس نفس منف

ارم؟یبرات آب ب يخوا یسامان م ـ

:نگاه بهم کرد و گفت هی

.آب خوردم یبه لطف شما به اندازه کاف ـ

!هـــه. میش یاالن هر دوتامون برنزه م. تو آب يمن و نبر یخواست یبه من چه؟ م ـ

!سوزه باهوش یپوستت م یش یخنگول برنزه نم ـ

.يتو مغزِ متفکر میدیباشه بابا فهم !ــــــشیا ـ

.يدیکه فهم نیآفر ـ

.دیگذاشت و دوباره دراز کش شیخوشگلش و به نما کلِیاز جاش بلند شد بلوزش و در آورد و اون ه سامان

.يخور یتا خشک بشه سرما م ياریتوئم بهتره بلوزت و در ب ـ

!هست واال يزیخجالتم خوب چ ـ

.خجالت نداره شوهرتم ـ

.ادی یم رونیاز دهنِ سامان ب یهست وقت نیریکلمه ش نیخدا چقدر ا يوا

.ارمی یبه هر حال من بلوزم و در نم ـ

:که من نشنوم گفت يمثال طور آروم

.ياریدر ب دیباالخره که با ـ
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:و گفتم دمیو زدم به نشن خودم

؟یگفت یچ ـ

.میگرد یشب بر م یراست یچیه ـ

؟يچطور ـ

.ستیخونتون ن کس دم چیاحسان گفت ه ـ

د؟یاون از کجا فهم ـ

.من بهش گفتم ـ

.آهان ـ

 یبه چشم م یلیکه خ یتنها قسمت. بود کلِ بدنم معلوم بود دینگاه به خودم انداختم، چون تاپم سف هیتازه . جام يجام بلند شدم و نشستم تو از

:با خنده گفتسامان . دمیخجالت کش. داد یقرمزم بود که مثلِ چراغ نور م رِیخورد لباس ز

؟یکش یخجالت م ياالن دار ـ

.جوابش و ندادم. میکش یم ونیدارم قل یچ پس

.خجالت نکش راحت باش ـ

:روم و برگردوندم طرفش و گفتم. شناسمش یتازه دارم م. بشر پرروئه نیا چقدر

؟يدار یمن راحتم شما مشکل ـ

:خنده گفت با

.نه منم راحتم ـ

 هیبودم؟  اوردهیوقت درش ن چیحلقه ام دستم بود؟ چرا ه شهیچرا هم. ام و در آوردم و باهاش مشغول شدم و برگردوندم پشتش و حلقه روم

.کنم یفکر م یدارم به چ دهیدونم چرا احساس کردم فهم ینم. دمیسامان هول شدم و از جام پر يدفعه با صدا

؟یکن یکار م یچ ـ

:گفتم ذره خودم و جمع و جور کردم و هی. بود کنارم نشسته

.کردم یم يداشتم با انگشترم باز ـ

؟یکن یم يخاله باز یآخـــــــ ـ

:مثلِ خودش گفتم يحالت مسخره ا هی با

آره من خاله ام تو هم خواهر زاده چطوره؟ ـ

:خنده گفت با

حاال انگشترت کو؟ ـ

ها از جام بلند شدم و با داد  یفکر مثلِ کول نیبا ا. دستم افتاد سامان صدام کرد از یفکر کنم وقت. انگشتر تو دستم نبود. نگاه به دستم انداختم هی
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:گفتم

.ستیانگشترم ن يوا. ستشیکوشش؟ ن. انگشترم يوا ـ

:گفت رونیکه از تعجب چشاش از حدقه زده بود ب سامان

؟ياری یدر م يباز یچرا کول گهیدور و براست د نیبابا چته؟ هم ـ

:مکه تازه به خودم اومده بودم گفت من

.قشنگ بود. بود فینه آخه ح ـ

.دور و براست نیآهان حاال بگرد هم ـ

:گشتم سامان گفت یطور که داشتم م نیهم

.ناهاشیآه ا ـ

:دستش و برد عقب و گفت یول رم،یدستم و آوردم جلو که بگ. نگاه به دستش انداختم تو دستش بود هی

.دستت و ـ

؟یچ ـ

.جلو اریگم دستت و ب یم ـ

؟یکار کن یچ يخوا یم ـ

.جلو اریخورمش ب ینم ـ

که حلقه تو دست  میمثل عروس دومادا شده بود. خود به خود لبخند نشست رو لبم. کرد تو دستم یحالت خاص هیحلقه رو به . و بردم جلو دستم

دفعه به خودش اومد و دوباره  هی. ودرو لبش ب ياونم لبخند. نگاه به سامان انداختم هی. فکر لبخندم پر رنگ تر شد نیبا ا. کردن یم گهیهم د

:مغرور و به خودش گرفت و گفت ي افهیق ونهم

و بهنوش هست؟ نیحس ریام یِشنبه عروس یدونست یم ـ

:تعجب گفتم با

وا مگه اونا ازدواج نکردن؟ ـ

.که عقد هم بودن نیمثلِ ا ـ

.سامان میافتاد یعروس هی ولیا ـ

:دفعه بلند شد و نشست و گفت هیکرد  ینشسته بود و داشت من و نگاه م زیخ میسامان که ن. خنده رِیزدم ز بعد

.خوشگله. چاله گونه ات دقت نکرده بودم نیتا حاال به ا ـ

.دونم یخودم م ـ

نــه؟ ستین تیتو خجالت حال... ماشاا یشن، ول یو سرخ م نییندازن پا یکنن سرشون و م یم فیازشون تعر یاصوال دخترا وقت ـ

.یخجالت بکشم؟ به قول خودت شوهرم دیبا یچ ياوا بر ـ
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.خنده رِیرو با عشوه گفتم که باعث شد سامان بلند بزنه ز یشوهرم

خجالت بکشم آره؟ دیاز اون لحاظ با یشوهرتم، ول طیشرا نیدر ا ـ

کدوم لحاظ؟ ـ

....همون لباس و ـ

ذره نگام کرد  هیسامان . عقب دمینم حساس قلقلکم گرفت و خودم و کشگرد رِیمنم که به ز. گردنم رِیگفت دستش و آورد ز یطور که م نیهم

:و گفت

گردنت حساس هست؟ ـ

:خواستم نقطه ضعف بدم دستش گفتم ینم

نه چطور؟ ـ

.ستیپس حساس ن ـ

دش و انداخت روم سامانم خو. شدم نیمنم خنده ام گرفت و نتونستم خودم و ازش جدا کنم و پخشِ زم. گردنم رِیدفعه دستش و گذاشت ز هی و

.و قلقلکم داد

.کنم یسامان خواهش م.... يوا. نکن.... سامان يوا ـ

.دمیدوباره خند و

.ولم کن یسام يوا ـ

:و گفت دیدفعه دست از قلقلک دادن کش هی

؟یگفت یچ ـ

.گفتم نکن ـ

.نه منظورم اسمم بود ـ

؟یگ یرو م یآهان سام ـ

:و گفت دیخند

.فه نگفته بوداسمم و نص یتا حاال کس ـ

؟یش یناراحت م ـ

.نه جالب بود ـ

.کنم یجالب کشف م يزایاصوال من چ یدون یم ـ

:به خودم اومدم و گفتم هیبعد از چند ثان. منم نگاش کردم. کرد یداشت چشمام و نگاه م رهیزدم اون فقط خ یطور که داشتم حرف م همون

.بدنم درد گرفت ؟یاز روم بلند بش يخوا ینم ـ

:از روم بلند شد و گفت زود
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.خونه میحاضر شو برگرد ـ

!کرد؟ وا يطور نیچرا ا. راه افتاد الیبه سمت و بعد

زم؟یعز يچطور ـ

سامان چطوره؟ ؟یتو خوب. خوبم ـ

....وقت ندارم زنگ زدم بهت بگم که نایآ نیبب. اونم خوبه ـ

:حرفم و ادامه بدم گفت نذاشت

؟يریگ یم یعروس یخب حاال ک. کشه یدونستم آخرم کارِ شما به ازدواج م یمن م ؟یش ازدواج کنباها يخوا یم. شه یباورم نم يوا ـ

طور پشت سرِ هم؟ نیگفت هم یداشت م یچ نیا يوا

؟یشه لطفا خفه ش یم نایآ ـ

.با ادب باش يعروس شد ینا سالمت تیترب یب ـ

.رمیرو بگ دیرکز خرخواستم ازت اسم چندتا م یم. یگ یبابا؟ چرت و پرت م هیعروس چ ـ

؟يعروس نشد یعنی ـ

نه؟ ای يد یم رینخ ـ

؟يخوا یم یچ يبرا ـ

.خوام یم یدست لباسِ مجلس هیدعوتم  یعروس هی ـ

.و کفشم داره فیدم لباساش محشره ک یآدرس بهت م هی نیبب ـ

.و بده نیآره خوبه هم ـ

نشسته جلو  دمید. رونیاز اتاقم اومدم ب. شدم یدست به دامنِ سامان م دیاب. شناختم یآدرس و نم. کردم یاز دادنِ آدرس باهاش خدافظ بعد

:بلند گفتم. نهیب یم لمیو داره ف ونیزیتلو

ســامــان؟ ـ

:بلند گفت اونم

ـــــه؟یچ ـ

؟يخور یهات چاکلت م ـ

:نگاه بهم انداخت و گفت هیو کم کرد و برگشت طرفم و  ونیزیتلو يصدا

؟یخوب ـ

آره چطور؟ ـ

؟یمطمئن ـ

؟يخور یم ینگفت. آره ـ
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.قهوه برام درست کن یهات چاکلت نه، ول ـ

.باشه ـ

:گفتم قهیبعد از چند دق. شیمبلِ بغل يرفتم نشستم رو. هات چاکلت واسه خودم درست کردم هیقهوه واسه اون و  هیآشپزخونه و  رفتم

سامان؟ ـ

؟يرکار دا یچ. یکن یواسه من نم يکار لیدل یدونستم ب یم ـ

:و گفتم اوردمیخودم ن يبه رو یکه دستم و رو کرده بود متعجب شدم، ول نیا از

.زمیکردم گفتم واسه تو هم بر یدنینه بابا هوسِ نوش ـ

.ستمیحال هنوزم مطمئن ن نیبا ا ـ

.یزرنگ دمیخب بابا فهم یلیخ ـ

.ریچقدر د ـ

؟یچ ـ

.آخراش هست گهید. يدیفهم ریقدر د نیکه ا نیا ـ

.میبا هم، هم خونه باش گهیتا ماه د دیشا. آخراش هست گهید یگ یت مراس ـ

.شم یآره از دستت راحت م ـ

 میبه زندگ نیبعد از ا يقدر دوست داشت که من برم؟ من چطور نیا یعنی. رونیخواست باهاش برم ب یدلم نم گهید. شدم از حرفش ناراحت

تا حاال . حسِ تازه هی. ستیتو وجودم هست که دوست داشتن ن یحس هی. نه دوسش ندارم. مواقعا بگم که دوسش دار دیبا. تونم یادامه بدم؟ نم

:گفت دیناراحتم و د ي افهیسامان که ق.... فیح یکاش اونم عاشقم بود، ول يا. کاش اونم دوستم داشت يا. خودم سراغ نداشتم وحس و ت نیا

نه؟ یش یتو هم از دستم راحت م ـ

:گفتم یول. کنم یخوام زندگ یون تو نمبد. داشتم بگم نه دوست

.عادت کرده بودم بهت ـ

:به چهره ام انداخت و گفت ینگاه طوالن هی سامان

بود؟ یحاال کارت چ ـ

.یچیه ـ

.کارت و بگو يومدیکه ن یچیه يبرا ـ

:و بهش دادم و گفتم آدرس

شناسم؟ یجا نم نیا يشه من و ببر یم ـ

:نگاه به آدرس کرد و گفت هی

آدرس و بهت داده؟ یک ـ
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.دوستم ـ

؟يبخر يخوا یم یچ. برمت یباشه م ـ

.خوام یلباس م نیحس ریام یِعروس يبرا ـ

.برمت آماده باش یغروب م ـ

 نینکنه مثل آرم. ومدی یکاش منم ازش خوشم نم يا. هنوز بابت حرف سامان دلخور بودم. گرفتم شیبلند شدم و راه اتاقم و از پ یحرف بدونِ

روز رهام کرد بعد چند وقت فراموشش کنم؟ هیسش داشته باشم و اگه فقط دو

تر از قبل  شیب یلیحس و خ نیا. قشنگ تر هست یلیحس خ نیا. دارم نیکه نسبت به سامان دارم و نسبت به آرم یحس نیبابا فکر نکنم ا نه

 هیعشقِ . واقعا اون من و دوست نداشته باشه دیشا. کر کنمبه سامان ف دینبا. و دوباره به فکر فرو رفتم دمیتختم دراز کش يرو. دوست دارم

چه حسِ . که واقعا عاشقش شدم نیمثلِ ا. پسر که هنوز درست نشناختمش هیاونم عاشقِ . من عاشق شدم یعنیعشق . نداره يا دهیچ فایطرفه ه

.رونیبه در خورد از افکارم اومدم بکه  يبا تقه ا. کردم یدو ساعت گذشت و من هنوز فکر م. دوسش دارم. عشق نیهست ا یخوب

؟يداریب یهست ـ

.آره ـ

.میحاضر شو بر ـ

.باشه ـ

رژ  هی. دمیپوش یساپورت مشک هیبود با  یاش کامل مشک نهیس يداشت و رو اهیس يقرمز که خال خال ها کیتون هیرفتم سمت کمدم و  زود

ما از طبقه اول . فروشگاه دوازده طبقه بود. آدرسش و بهمون داده بود نایکه آ میبود یساعت هر دو در فروشگاه کیبعد از . هم زدم یصورت

.سامان در اومد يآخر صدا. نظرم و جلب نکرده بود يزیکه هنوز چ میسوم بود يطبقه . گشتن هب میشروع کرد

.گهیانتخاب کن د يزیچ هیبابا خسته شدم  یهست ـ

.اومد یکدوم خوشم نم چیکار کنم؟ از ه یخب چ ـ

.رو انتخاب کن یکیجاست  نیهمه لباسِ خوشگل ا نیا ؟يقدر تو وسواس دار نیابا چرا اب ـ

. قشنگ بگردم دیبا. اَه غر نزن ـ

:نگه داشت و گفت یلباس فروش هیو به سمت  دستش

اون چطوره؟ ـ

.داد یقرمز نشونم م رهنِیپ هی. و دنبال کردم نگاهش

.جلو میبر نمیب ینم يزیجا که چ نیاز ا ـ

 زاشیچ ي هیبه بق گهید. باز بود رهیدا میقسمت کمرش بود که به صورت ن يلباس رو یِقرمزِ بلند که جالب يِبند رهنِیپ هی. لباس کینزد میفتر

:توجه نکردم و گفتم

.فتمیترسم ب یم. دمیبلند نپوش رهنِیمن تا حاال پ. بلند هست نیا یول ـ
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.چقدر قشنگه نیبب یافت ینم ـ

.میمن زودتر بخرم بر یگ یم يطور نیا ـ

.بارم شده بلند بپوش هی يخب حاال برا ینه بابا، ول ـ

.تو میپس بر ـ

:سامان لباس رو نشون داد و پسرِ آورد و گفت. تو مغازه میدو با هم رفت هر

ن؟یکن پرو نیخوا یکه م نیحاال شما مطمئن. کدومشون نبود چیه ياندازه  یها خوششون اومده، ول یلیلباس و خ نیا ـ

:گفت سامان

.بله ـ

:با وسواس گفتم دنیلباس و پوش نیبودم که هزاران نفر ا نیمن تو فکرِ ا یول

دن؟یلباس و همه پوش نیا یعنی ـ

.دهیکس نپوش چیرو ه یاصل یول دن،یرو همه پوش دیکن یپرو م دیکه االن شما دار یلباس نیا. مینه ما از هر کدوم از لباسا دوتا دار ـ

ن؟یرو بد یاصل شه یم ـ

.هست یاصل داریاون واسه خر. رو ندارم يکار نیچن ياجازه  ـ

:به سامان گفتم رو

.خوام بپوشم یمن نم ـ

:مسله حساسم رو به فروشنده گفت نیبه ا دیکه فهم سامان

.مشیخر یما م ومدیاگه خوشمونم ن نیرو بد یشه اصل یاگه م ـ

.دم یطور هست م نیباشه پس اگه ا ـ

:رو برام آورد و بهم داد و گفت یاصل هیبعد از چند ثان دهفروشن

.میهم دار گهید يطرح ها. ستیاگه اندازتون نبود اصال مهم ن ـ

!اندازه ام باشه؟ واال دیکرد نبا یچرا فکر م اروی نیا. سرم و تکون دادم فقط

کمرِ سمت  يکه رو يقرمزِ بلند دو بند رهنِیپ هی. داشت یگقشن یِبا پوستم هم خون. خدا چقدر خوشگله يوا. دمشیتو اتاق پرو و پوش رفتم

 رهیدا هیآوردم مثلِ  یهم پشتش بود که اگه لباس و در م رهیدا مین هیالبته . داد یم شینما یو به خوب کمیبود که کمرِ بار رهیدا مین هیراستش 

 یلیخ. گذاشت یم شیبه نما یقرار داشت و رونم و به راحت رونم يچاك بلند خورده بود که تا باال هیسمت راستمم  يپا يرو. شد یکامل م

:که از پشت در گفت دمیسامان و شن يصدا. محشر بود گهیروشم که د یِطراح. خوشگل بود

؟يدیپوش یهست ـ

.امی یآره االن م ـ

سکته رو کامل  دنمیخواستم اون روز با د یم. نهیلباس بب نیخواستم االن سامان من و تو ا ینم. دمیلباس و در آوردم و لباسِ خودم و پوش زود
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:بگه فروشنده گفت يزیکه سامان چ نیقبل از ا. هر دوتا نگام کردن. رونیدرِ اتاق پرو باز کردم و رفتم ب! هــه. بزنه

اندازتون نبود؟ ـ

:ندادم و رو به سامان گفتم تیحرفش اهم به

.خوام یو م نیهم ـ

خوب بود؟ ـ

.آره ـ

:زد و گفت يا زمندانهرویلبخند پ سامان

.لطفا نیو بد نیهم ـ

:نگاه به سر تا پام کرد و گفت هی پسرِ

.نیدار یقشنگ کلیگم واقعا ه یم کیتبر ـ

:تا بنا گوشم باز شد و گفتم شمین منم

.یمرس ـ

.رونیب میبعد از حساب کردنِ لباس از مغازه اومد. زدم ناراحت بشه یاوه اوه حدس م. نگاه به سامان انداختم هی

!يریکبیا. من مشکل داره کلیپسرِ پررو فکر کرده ه ـ

.کرد فیازت تعر ومدیتو که بدتم ن ـ

....یکن ینم فیآره تو که تعر ـ

:راه رفتن سامان گفت هیبعد از چند ثان. نزنم یحرف گهیبهم انداخت که باعث شد از ترس د ينذاشت حرفم و ادامه بدم و نگاه تند سامان

؟يخوا یمن گهید يزیچ ـ

:اخم گفتم با

.کفش ـ

:و گفت یکفش فروش هی نِیتریو گرفت و برد دم و دستم

اون کفش قرمزِ چطوره؟ ـ

.پاشنه بلند بود یکفشه ورن هی. اخم به کفش نگاه کردم با

.خوام ینم ـ

چرا؟ ـ

.تونم بپوشم یمن پاشنه بلند نم ـ

چرا؟ ـ

.افتم یم ـ
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.بخند یحاال نخند ک .خنده رِیدفعه سامان بلند زد ز هی

؟يدیتا حاال نپوش يجد ـ

.نه ـ

.یپوش یپس االن م ـ

:جوابش و ندادم گفت دیسامان که د. بارم که شده پاشنه بلند بپوشم هی ياومد برا یبدمم نم. نکردم نگاش

؟يد یشد؟ چرا جواب نم یچ ـ

.بپوشم میبر ـ

.اول بخند ـ

.خوام ینم ـ

.رم یپس منم نم ـ

.نرو ـ

.رم خونه ها یم ـ

:نگاه بهش کردم و گفتم هیکه بره خونه  نیترسِ ا از

.ادی یخنده ام نم ـ

.بخندونتت ادیرو صدا کنم ب یفروش رهنیپ يپس بذار برم فروشنده  ـ

.دمیشده بود خوشحال شدم و خند شیکه حسود نیا از

.تو مادمازل میخب بر ـ

:سامان گفت ادیتا مرد ب. ارنیفت برام برو گ غِیتو و سامان اون کفش قرمز ج میدو رفت هر

.آبرومون بره یفتیموقع ن هیدستت و بده من  ـ

.افتم ینم ـ

 ادیز. انداختم يقد نهینگاه به خودم تو آ هی. خنده ام گرفته بود. تا اومدم بلند بشم سامان دستم و گرفت. دمیکفشِ رو آورد و من پوش فروشنده

:نگاه به قدمون انداخت و گفت هیسامان ! چه باحال. درست هم قد سامان بودم. ستادمیارِ سامان واکن نهیآ يتو. پاشنه اش بلند نبود

.اریخواد درش ب ینم ـ

.خوامش یاَه سامان قشنگه م ـ

.آورد رونیکفشا رو داد دست فروشنده و تشکر کرد و من و با خودش از مغازه ب. نزد یحرف سامان

.خواستم یسامان من اون و م ـ

.نیزم يبخور یشد ممکن بود تو مهمون ینم ـ

:شدم و گفتم یعصبان
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.شد یگذاشته م شیچون قدم هم قد خودت شده بود، چون قد کوتاهت به نما يدیتو نخر رینخ ـ

راه  یوجبهم انداخت و به سمت درِ خر ینگاه چپ چپ. سامان گرون تموم شد يانگار برا یبنده خدا قدشم کوتا نبودا من تندش کردم، ول حاال

.تونم بخرم ینم گهیاگه االن نخرم د. نظرم و جلب کرد یکفش فروش يمغازه  هیزود . افتاد

.خوام یمن اون کفش رو م ـ

. خوشگل بود. دمیخر یورن یِمشک یِدونه کفشِ عروسک هیباالخره . رفت سمت مغازه یو بدون حرف ستادیکه هنوز اخماش تو هم بود وا سامان

فکر کنم فروشنده فکر کرد سامان . کرد گهیسمت د هیسرش و به  دمینظرش و راجع به کفش پرس یوقت یحت. اب کردحس یسامان بدون حرف

 يطور نیبد هست که االن ا رونیاومد با من ب دیهمه زحمت کش نیا. آوردم یاز دلش در م دیبا. نیتو ماش میباالخره رفت! ـههـ. کر و الل هست

:گفتم. رستوران افتاد هیمم به چش نیماش يتو. باهاش رفتار کنم

.نگه دار ـ

.بهم نکرد ینگاه چیسامان ه. بودم دهیاگه کمربند نبسته بودم االن ترک. دفعه نگه داشت هی سامان

.مهمون من يایب دیخوام برم اون رستوران غذا بخورم و تو هم با یمن م ـ

:دوباره گفتم. نزد یحرف

.میش ادهیو پارك کن پ نیماش ـ

:گفتم. جواب نداد دوباره

باشه؟. خودت ببخش یِتو به بزرگ. گفتم يزیچ هیشدم  یعصبان. دیجون ببخش یسام ـ

.و برگردوند طرفم و فقط نگام کرد سرش

باشه سامان؟ ـ

:زد و گفت یلبخند قشنگ سامان

.باشه ـ

 نیبا ا. شت پول و حساب کنم و خودش حساب کردآخرش سامان نذا یبود، ول یخوب یلیشامِ خ. شدم ادهیمنم پ. شد ادهیچشمک زد و پ هی و

.افتی شیعالقه ام نسبت بهش افزا زانیکارش به م

هم به سمت  يهر دو شونه به شونه  هیبعد از چند ثان. سمت تاالر میو خاموش کنه و بر نیمنتظر موندم سامان ماش. به مقصد میدیرس باالخره

بچه ها  يهمه . تو میباالخره رفت. هست يتوش چطور نمیبب دینماش که قشنگ بود با. هر بودش ينقطه  نیبهتر يتاالر تو. میتاالر حرکت کرد

همون طور که نشسته بودم . رقص بده نه نگم شنهادیبه خودم قول دادم اگه سامان بهم پ. میو نشست میکرد یبا همشون احوال پرس. اومده بودن

.اومد سمتم نایکردم ت یو نگاه م ستیپ يتو يو داشتم رقصنده ها

؟ياری یچرا پالتوت رو در نم یهست ـ

.رفت پالتوم رو عوض کنم ادمیجا شده بودم که  نیتو سرم اون قدر محوِ ا خاك

.عوض کنم دیدونستم کجا با ینم ـ
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.نشونت بدم ایب ـ

خوب . انداختم نهیاه دوباره به خودم تو آنگ هی. نشونم داده بود پالتوم رو در آوردم نایکه ت یاتاق يتو. و با خودش برد دیو گرفت و کش دستم

:زد و گفت یسارا سوت. طور خوبه نیهم. بکنم يکار هیبار سامان ازم خواسته  هیاشکال نداره حاال . معلوم نبود ادیرژم ز یبودم، ول

.بپا سامان نخورتت ؟يشد يگریدختر چه ج يبابا ترکوند ـ

.خدا يبنده . يخبر ندار هـه

.میرب گهیپررو نشو د ـ

.میبر ـ

 هیدفعه چشمم به  هیکجا رفت؟  نیوا ا. سامان نبود یسامان، ول شِیاحسان منم رفتم پ شِیازم جدا شد و رفت پ نایت. رونیب میدو از اتاق رفت هر

 ين فقط از روپس کارِ ساما! نامرد. تو احساسم ختنیرو ر يدفعه آب سرد هی. کرد یاز تاالر افتاد که سامان با شارل داشت صحبت م یقسمت

ناراحتم . اعصابم خرد شد. من و ببوسه يکارش از رو عشق باشه؟ اون فقط هوس کرد که لبا یخواست یخب معلومه پس م. بوده نه عشق هوس

.اَه ؟ینکن يطور نیامشب و حداقل ا هیشد  یم یحاال چ. شدم

.به خودمم اومدم يپسر يصدا با

اجازه هست؟ ـ

.مثلِ جرقه از سرم گذشت يدفعه فکر هیخواست؟  یم یچ گهید نیا. بود یرانیپسرِ ا هی

.دییبله بفرما ـ

.دیرس یسامان نم يبه پا ینداشت، ول يبد ي افهیق. نگاه به سر تا پاش انداختم هی. نشست

.نیرحسیام يپسر عمو نم،یمن شرو ـ

.بهنوش جان ياز دوستا. هستم ،یخوشوقتم منم هست ـ

 یعصب دیشد فهم یاش نم افهیاز ق. کرد یداشت ما دوتا رو نگاه م. که نگاهم به سامان بود. بهش دست دادممنم ناچار . و آورد جلو دستش

.خوشحال ایهست 

د؟ید یرقص به من م هیافتخارِ  ـ

.لیبا کمال م ـ

:سامان خودش و رسوند به ما و گفت میدستش و آورد جلو که بر تا

؟يای یجان چند لحظه م یهست ـ

.نرو یعنی. سفت فشار داد دستم و نیشرو

....خوام برم یآخه م ـ

:حرفم و ادامه بدم گفت نذاشت

.هست یکارِ واجب ـ
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:گفتم نیو رو به شرو رونیب دمیکش نیشرو يزور دستم و از دستا به

.باهاتون خوشحال شدم ییاز آشنا ـ

.يایمونم تا ب یمنتظر م ـ

:من گفت يبه جا سامان

.نیرقص انجام بد يا گهیطفا با کسِ دشما ل. هست یکارم طوالن ـ

:روش و به طرف من کرد و گفت و

.میبر ـ

.ناراحت ایهست  یعصبان دیشد از نگاش فهم ینم هنوزم

سامان؟ یخب کارم داشت ـ

.خودم شِیپ نیبش ـ

چرا؟ ـ

.همه مستن یمهمون نیتو ا. بهت گفتم نیبارم تو ماش هی ـ

:گفتم قهیبعد از ده دق. نشستم کنارش. معلوم بود که مست هست نیشرو ي افهیقاز . گفت حرف حق جواب نداشت یم راست

.خوام برقصم یمن م ـ

؟یبا ک ـ

ستن؟ین یرانیذارن؟ مگه عروس و دوماد ا یم یجا همه اش خارج نیچرا ا. دونم ینم ـ

بذارن چطوره؟ یفارس میگ یدفعه بعد م دیببخش ـ

.خوام برقصم یمن االن م ـ

.شروع بشه برو برقص يبعد بذار آهنگ ـ

:لبخند گفتم با

؟یو دو نفره بود چ یاگه اونم خارج یباشه، ول ـ

.میرقص یخب با هم م ـ

:ذوق گفتم با

؟يجد ـ

.حاال ذوق نکن اگه حوصله داشتم ـ

:اخم گفتم با

؟يبود که مگه تو رقصم بلد نیمنظورم ا ـ

دم؟یت نرقصپژمان باها یِعروس يچشمت درآد مگه اون دفعه برا ـ
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.هم نشد قهیاون که همه اش پنج دق ــشیا ـ

.یرفت یگذاشت ؟یتو رقص باهام رقابت کن یتون ینم يدیآره د ـ

.مسئله نرفتم نیمن به خاطر ا رمینه خ ـ

؟یرفت یچ يپس برا ـ

.خواست از دهنم حرف بکشه یم! بود يمارموز عجب

.ستین ادمیدونم  یچه م ـ

امشب . شده امشب؟ روم و برگردوندم طرف رقصنده ها و دوباره محوِ نگاشون شدم یشکل نیچرا ا نیا ایخدا. د بهمش رهیدوباره خ یحرف بدون

:گفت میهر چه قدر به سامان اصرار کردم برقص. که بود تموم شد يو بد یبا هزار خوب

.نه که نه ـ

.باالخره امروزم تموم شد. که به جاش من گفتم نه میآهنگ هست گفت پاشو برقص نیشده بود پسرِ، آخرش که خواننده گفت آخر خل

.نمیب یم ونیزیدارم تلو! گهیبابا سامان عوض نکن د ـ

.نیخب بب ـ

.نمیخوام اون شبکه رو بب ینه م ـ

کدوم؟ ـ

.دمید یکه االن داشتم م یهمون ـ

.خورد یاون به دردت نم ـ

چرا؟ ـ

.چهارده سال بود يباال لمیاون ف ـ

:رگشتم طرفش و گفتمشدم ب یعصبان

من االن چند سالم هست؟ دیببخش ـ

چند سالت هست؟ یدون یواقعا واست متاسفم نم ـ

.ندازه یقشنگ معلوم بود داره دستم م. طرف و اون طرف کرد و نچ نچ کرد نیبعد سرش و ا و

.بده من ایبزن  گهینکن د تیسامان اذ ـ

.رمیدستم و بردم جلو تا کنترل و بگ بعد

.ایدختر؟ کنترل اعصاب ندارچته  ـ

.سامان گهیبده د ـ

.من ندارم ـ

رو؟ یچ ـ
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.ریش ـ

؟یچ ـ

:خنده گفت با

.خشک دارن بچه جون رِیمامانا ش. ندارم ریمن ش ـ

:زدم و گفتم غیشدم و دوتا دستم و گذاشتم رو سرم و ج کالفه

.سامان بده ـ

:و گذاشت رو کمرم و با خنده گفت دستش

.نه ایاون داره  نمیبب ادیصبر کن عمه ب. نداره ریعمو ش. آروم باش. جون آروم باش عمو ـ

سـامـان؟ ـ

:گفت يو آورد جلو و با حالت بامزه ا لباش

زم؟یعز هیجونم عمو جون؟ چ ـ

.بده ـ

واست درست کنم؟ يخور یخشک م رِیش. ندارم ریگم ش یبابا عمو جون م ـ

.سامان کنترل و بده ـ

.تو حلقت یکن یموقع م هی. چهار سال خطرناك هست رِیز يه بچه هانه نه کنترل واس ـ

:و گفتم هیگر رِیزدم ز یالک

.خب خودت بزن ـ

.زنم یرو خودم بزنم؟ نه نه من کتک نم یچ ـ

تا دو روز جاش مونده بود؟ ياون دفعه من و نزد ؟یزن یآره جون خودت کتک نم ـ

.ستمیمن؟ نه بابا من اصال بلد ن ؟یکـــــ ـ

جدا؟ ـ

.آره جدا ـ

منم . رو کم کرد ونیزیتلو يسامان صدا. شناختم یشماره رو نم. کنارم برش داشتم زِیم ياز رو. میهر دو ساکت شد میزنگ گوش يصدا با

.رو گذاشتم رو گوشم و جواب دادم یگوش

بله؟ ـ

:دوباره گفتم. بود ونیزیچشمش تو تلو. نگاه به سامان انداختم هی. جواب نداد یکس

.دییبله؟ بفرما ـ

.کار و نکردم نیکه از پشت تلفن اومد ا ییخواستم تلفن و قطع کنم که با صدا. جواب نداد یکس دوباره
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؟یالو؟ هست ـ

:دوباره گفت. زود به خودم اومدم یلیخ. لحظه مخم از کار افتاد هی يبرا

؟يشنو یم یهست ـ

بهش  یتوجه. کرد یداشت نگام م یحالت گنگ هینگاهم به سامان افتاد که با . بلند شدماز جام . و کم کردم که سامان نشنوه میگوش يصدا زود

.نکردم رفتم تو اتاقم

:و جمع کردم و گفتم رومین تمام

؟ییتو.... تو نیآرم ـ

.نمتیخوام بب یآره م ـ

بشنوم؟ دیبا یعنی. خوام حرفاش و بشنوم یگفتم نه؟ چرا نه؟ م یگفتم؟ م یبهش م یچ دیبا

صدام و؟ يشنو یم یسته ـ

.آره آره ـ

؟يای یم ـ

کجا؟ ـ

.و ندارم رونیب يخونه ام حوصله  ایب ـ

.نمتیب یم ـ

.ساعت دو منتظرتم ـ

.باشه ـ

دعوتم  شیعروس يخواست برا یم دیکارم داشت؟ شا یچ یعنیهمه مدت؟  نیبود؟ بعد از ا نیاون آرم. رو قطع کردم یگوش یبدون خدافظ و

ربع به  کیساعت . نگاه به ساعت انداختم هیعالقه بهش داشتم همه اش دود شد رفت هوا؟  یهر چ یعنیندارم؟  یحس چیبهش ه گهیچرا د. کنه

باشه؟ دلشوره  دهیو شن نیآرم ينکنه صدا. سامان افتادم ادیدفعه  هی. دور بود یلیجا خ نیخونه اش با ا رِیمس. شدم یم ضرحا دیبا. بود کی

خراب  یکردم اگه سامان بشنوه همه چ یفکر م یدونم چرا وقت ینم. باشه دهیخدا کنه نشن. کنه یبکنه؟ نه نم يمن فکرِ بدنکنه راجع به . گرفتم

مهم نبود که جلوش  ادیبرام ز. رفتم سمت کمد لباسام. بشه يدوست ندارم سامان دوباره اون طور. شه یم یشگیسامان هم وندوباره ا. شه یم

 شمیآرا. شلوار کتون سبز هیو  دمیو سبز پوش دیبلوز سف هی. دوست داشتم مرتب باشم شهیسامان هم ير عکس جلوب. باشه يسر و وضعم چطور

سامان . رونیو برداشتم و از درِ اتاق اومدم ب میگوش. سرد نبود که بخوام پالتو بپوشم ادیهوا ز. بودم و پاك کردم دههم که از صبح ز يرژ. نکردم

کنه که االن دوست  یفکر م. گهیکرد؟ البد آره د یداشت فکر م یعنی. کم بود ونیزیتلو ينشسته بود و هنوز صدا ونیزیتلو يهمون طور جلو

. دوباره سامان بد اخالق بشه. خراب شه یموقع همه چ هیکه  دمیترس یم دم،یترس یم یتونستم بهش بگم، ول یم شکا يا. پسرم بوده اون صدا

:گفتم یلکسیحالت ر هیبا  و ششیآروم رفتم پ. شدم الیخ یپس ب

؟يد یو بهم م نتیسامان ماش ـ
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:و آورد باال و گفت سرش

؟یگفت یچ ـ

.حواسش نبود انگار

:گفتم

و برگردم؟ ییبرم جا يد یو بهم م نتیماش ـ

؟يخوا یآره آره کدوم و م. آهان ـ

.یمشک ـ

 فیح. بده هیدونم اسمشم چ یگفتم بهم قرمزِ که نم یکاش م يا. داد یلگزوز و بهم م شهیهم. يخوا یگفت کدوم و م یبار بود که م نیاول يبرا

 ادی نیآرم يخونه  دنیبا د. تا برسم دیساعت طول کش هی قایدق. و گرفتم و رفتم چییسو. اومد طرفم نیماش دیسامان با کل هیبعد از چند ثان. شد

 گهیهم د میهر دو داشت. در باز شد قهیدر و زدم و بعد از چند دق. خونه و پارك کردم و رفتم سمت نیماش. جا نیافتادم که اومدم ا يروز نیآخر

.نداشتم نینسبت به آرم یحس چیه گهید. نبودم میاون آدمِ قد گهیمن د.... من یبود، ول ماینگاش مثلِ قد نیآرم. میکرد یرو نگاه م

.تو ایب ـ

.و رفتم تو رونیاز افکارم پرت شدم ب نیآرم يصدا با

.دونستم یاش و م قهیمال خودش نبود باالخره سل دمانیچ ي قهیسل. بود دیهمه جد الشیوسا. کرده بود رییاش تغ خونه

:که اون گوشه بود انداختم و گفتم يسبز ينگاه به مبال هی

.یسبز دوست نداشت ادی یم ادمیکه  ییتا اون جا ـ

:نگاه کالفه بهم انداخت و گفت هی

.کارت داشتم یرو بگ زایچ نیجا که ا نیا اوردمتیمن ن ـ

.شنوم یم ـ

.نیاول بش ـ

:اونم باهام نشست و گفت. نشستم اشیمبل راحت يرو رفتم

.رم سرِ اصل مطلب یراست م هیپس . ادی یحرف خوشم نم هیاز حاش یدون یخودتم م نیبب ـ

.و ندادم و فقط نگاش کردم جوابش

؟یدوباره با من باش يتو حاضر.... تو یهست ـ

نسبت بهش  یحس چیمن ه. تونم ینم گهیدوباره باهاش دوست شم و دوباره بهم درخواست ازدواج بده؟ نه د یعنی ؟یچ یعنی ؟یاشمن ب با

:از جام بلند شدم گفتم تیبا عصبان. ستیدر کار ن يعالقه ا چیه. ندارم

؟یرو بگ نایجا که ا نیا يهمه راه من و کشوند نیا ـ

؟يچرا بلند شد ـ
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.خوام برم یم ـ

:از جاش بلند شد و گفت اونم

.ياول جوابم و بد دیتو با یول ـ

جونت ولت کرده؟ مینکنه شم م؟یدوباره با هم باش یگ یم يهمه وقت اومد نیشده بعد از ا یچ. آره؟ جوابم نه هست ؟يخوا یجوابت و م ـ

.تونم یفهمم بدون تو نم یال محا یخواستم تو رو از سرِ خودم باز کنم، ول یمن فقط م. در کار نبود یمیشم یهست ـ

.خوام یمن سامان و م. خوام یاون و نم گهیمن د. یگه؟ خر نشو هست یداره راست م یعنیبود؟  یهمش الک یعنی

.بهت ندارم يعالقه ا گهیمن د. نیآرم یعادت کن دیبا ـ

شد؟ یدوست دارم دوست دارم چ یگفت یهمه م نیپس ا ؟یچــــــ ـ

:مثلِ خودش با داد گفتممنم . زد یداد م داشت

.واسه من تموم شده یهمه چ گهیحاال د. يبود که اون کار و نکرده بود یاون موقع ـ

بگم که سامان و  دیبا. کنم یتالف دیپس منم با. گفت گهید یکیجلو من از احساسش نسبت به . دلش خواست گفت یاون موقع هر چ نیآرم

.دوست دارم

:گفتم دوباره

.االن فقط و فقط سامان و دوست دارم و بس... .االن گهیمن د ـ

:بلند تر از قبل گفت يداد با

؟یک ـ

.خوام یتو رو نم گهیو د نیمن دوسش دارم آرم. که االن عقدشم یسـامـان همون ـ

.یهست؟ تو مال من یمگه الک ؟يشد کهیو حاال هم عاشقِ اون مرت يدو روز نگذشته من و فراموش کرد. یکن یتو غلط م ـ

.خوام رد بشم یحاال هم از جلوم برو کنار م. راجع به سامان درست صحبت کن ـ

؟يدیفهم یتو مال من. ذارم دستت به اون برسه یمن نم ـ

.یبرو کنار لعت ـ

:آروم شد و گفت لحنش

چطوره؟ میکن یکنم تا اون کارت تموم بشه بعد با هم ازدواج م یمن صبر م یهست نیبب ـ

؟یفهم یدوستت ندارم م گهیمن د ؟یمفه یچرا نم نیآرم ـ

؟يدونه که تو قبال با من بود یآقا سامانت م نیا نمیبب. باشه باشه ـ

.سامان بفهمه دینه نه نبا. فکر ناگهان ترس برم داشت نیا از

؟یفهم یو م نیا. با سامان ازدواج کردم گهیمن االن د نیآرم ـ

:گفت نیآرم
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.یگ یدروغ م ـ

.نه ـ

:شد و گفت خودش مسلط به

.خوب فکرات و بکن. گم یرو به سامان م یهمه چ ای یکن یبا من ازدواج م ای. حاال فکرات و بکن. یمن فقط خودت مهم يبرا ـ

 ينه بابا اون نه شماره  ؟یخدا اگه به سامان بگه چ يوا. گرفتم شیکنارم رفت کنار و منم به سرعت از در خارج شدم و راه خونه رو در پ از

چراغِ . رفتم خونه. پس خونه نبود. چراغا خاموش بود. خونه دمیرس. سامان بفهمه دینبا. بازم دلشوره دارم یو داره نه خونه اش و، ولسامان 

:و گفتم یرفتم تو جلد خوشحال. پس تو اتاقش هست. روشن بود تاقشا

.من اومدم ـ

.رفت یور م وترشیداشت با کامپ. در زدم و رفتم تو. رفتم دم درِ اتاقش. نداد جواب

؟یداشت يکار ـ

:چرا دوباره اخمو شد؟ گفتم نیا وا

.و بدم چیخواستم سو یچیه ـ

.خب باشه ـ

!وونهید. رونیو اومدم ب زیو گذاشتم رو م چییسو

االن چند روز . کنه ینم یباهام شوخ ادیز گهید یسامان نسبت به اون روز بهتر شده، ول. گذشته نیدو روز هست که از قرارم با آرم قایدق امروز

بچه ها به خاطرِ  شِیپ میبر میخواست یامروز وقت. کنن یتظاهرات م ابونایمردم همه اش تو خ يهمه . داغون هست تشیوضع کایهست که آمر

 دهیکه پاش یگلوله اومد و بعد خون يدفعه صدا هیکه . بودن ابونایهم دوباره مردم تو خ یبرگشتن. میتو راه بود میساعت و ن کیموضوع  نیهم

اون و  یوقت. شد یپسرِ متالش يکله . نیماش ياونم درست رو به رو. زد ریتظاهر کننده ها ت نیاز ا یکیبه  سایاز پل یکی. نیشد رو کاپوت ماش

 شیدر پ و راه خونه رو رونیهر طور شده بود از اون جا اومد ب دیو د تمیسامان که وضع. بزنم غینتونستم ج یحت. از ترس شوکه شدم دمید

موقع نتونم  هیترسم که  یخودمم دارم م گهید. کردم یمثلِ خنگا فقط نگاش م. سامان کرد که حرف بزنم نتونستم يتو خونه هر کار. گرفت

ترسم  یهمه اش م. کاله سامان بود هیکه شب دمیکاله پسرِ رو د یبه خصوص وقت. شه یافتم حالم بد م یاون صحنه م ادی یوقت. حرف بزنم گهید

 کیساعت . نگاه به ساعت انداختم هی. رعد و برق به خودم اومدم يبا صدا. سامان بود ياز کاله ها یکی نیکاله پسرِ ع. ادیسرِ سامان ب ییبال هی

که تو آسمون زد کل اتاق  یبا برق. تر شد شیرعد و برق ترسم ب يبه خصوص با صدا. تختم دراز بکشم يتونستم رو ینم ساز تر. شب بود

 یطور که داشتم با خودم فکر م نیهم. آماده باشم دیبده با يبد یلیخ يصدا هی دیاالن با. نگاه به آسمون انداختم هی. چند لحظه روشن شد يبرا

خوشحال بودم چون صدام خوب شده . هم خوشحال بودم هم ناراحت. دمیبلند کش یلیخ غیداد که از ترس ج ییصدا ناندفعه آسمون چ هیکردم 

.چهار چوب در ظاهر شد يبرهنه تو يدفعه درِ اتاق باز شد و سامان با باال تنه  هی. م بودم به خاطرِ ترسناراحت. بود

شده؟ یچ ـ

. تخت نشست ياومد کنارم رو. و اومد سمتم دیکش الیخ یِآسودگ ياز سو قینفسِ عم هیسامان . هیگر رِیدونم چرا زدم ز یسامان نم دنید با
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:فتدستش و گذاشت رو کمرم و گ

؟یکن یم هیچرا گر ـ

:گفتم هیبا گر. انگار شوکه شده بود. نزد یحرف یاونم بغلم کرد، ول. بغلش يخودم و انداختم تو یحرف بدونِ

.ترسم یسامان من م ـ

.شتمیهان؟ من که پ زم؟یعز یترس یم یاز چ ـ

.بودم زشیکاش واقعا عز يا. بود و به دلم نشست نیریحرفش ش چقدر

سامان؟ ـ

.اش برداشت و نگاهم کرد نهیستاش صورتم و گرفت تو دستاش و از رو سد با

.کاله تو بود هیپسرِ کالهش شب ـ

:گفت یحالت گنگ با

خب؟ ـ

فته؟یب ینکنه برات اتفاق ـ

لِ بچه ها بغلم زنم؟ واقعا چرا؟ سامان مث یحرفا رو بهش م نیدونم چرا ا ینم. اش نهیاونم سرم و دوباره گذاشت رو س. کردم هیدوباره گر و

:کرد و گفت

.به دست و صورتت بزن یآب هی میبر ایب ـ

. بودم دهیرون پام پوش يتا رو یلباس خواب صورت هی. لباسم افتادم ادیتازه . داد و راه افتاد سمت درِ اتاقم یفیبرهنه ام و فشارِ خف يپا سامان

:گفتم. دمیخجالت کش

.امیخودم م نیمن و بذار زم ـ

باز  یوقت. کرد و چشمام و بستم تمینورِ چراغ اذ. سامان چراغ و زد. آشپزخونه میدیباالخره رس. نییپله رو هم اومد پا نید و آخرو ندا جوابم

 وچرا گذاشتتم رو اُپن؟ سوالم و به زبون آوردم . کنه یداره نگام م رهیخ رهیاُپن خ يذاره رو یطور که داره من و م نیسامان هم دمیکردم د

:گفتم

اُپن؟ يرو میرا گذاشتچ ـ

 يآب و آورد جلو. ختیبرداشت و توش آب ر یکیو  وانایدفعه به خودش اومد و رفت سمت ل هیانگار . جوابم و نداد و فقط نگاهم کرد دوباره

به دستش که  یفیبا فشارِ خف. دستش يمنم دستم و گذاشتم رو. دهنم يو گذاشت تو وانیخودش ل. که نذاشت رمیاومدم از دستش بگ. دهنم

چشمام سر خورد و  يسامان چشماش از رو. منم بهش نگاه کردم. نگام کرد رهیخ رهیاُپن و خ يگذاشتش رو. و از دهنم جدا کرد وانیآوردم ل

بازم . اُپن بودم قدم ازش بلند تر شده بودم يخواست دوباره طعمِ لباش و بچشم، چون رو یدلم م. میشد کیهر دو به هم نزد. لبم ياومد رو

دفعه من فاصله رو تموم  نیا. پس سرم و آوردم جلو. دفعه نوبت من بود که فاصله رو تموم کنم نیا. برداشت رکتدست از ح میقدم کی يتو

برهنه ام و گرفت و آروم  ياونم با دستاش بازوها. لختش و آروم نوازشش کردم يموها يدستام و گذاشتم رو. میهر دو چشمامون و بست. کردم
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 یداشتم دوباره داغ م. لحظه بمونم نیا يتو شهیدوست داشتم هم. وقت تموم بشه چیلحظه ه نیدوست نداشتم ا. به سمت باال بردآروم دستش 

که االن داشتم بهش فکر  يزیتنها چ. از ذهنم رفت یکارتا، همه چ یِکپ ن،یمردن اون پسرِ، آرم. دیاز ذهنم پر یهمه چ گهید. داغ و داغ تر. شدم

 فیشده بود در دستان ضع یسرِ سامان زندان. گردنش و اون جا دستام و بهم قفل کردم يسر دادم رو شدستم و از موها. ن بودکردم ساما یم

 نیا یافته، ول یاتفاق م نیکنم ا یداغ م یوقت شهیاَه هم. لباش و از لبام جدا کرد. منم باز کردم. احساس کردم سامان چشماش و باز کرده. من

در آغوش گرفت  یکودک هیبه چشمام کرد و دوباره من و شب ینگاه طوالن هیسامان . لباش و جدا کرد رومدفعه آ نیا. فرق داره دفعه با اون روز

سرش و . سامان آروم لباش و از لبم جدا کرد . قرار گرفت گهیهم د يدوباره لب هامون رو. تخت يمن و خوابوند رو. و برد سمت اتاق خوابش

:گفت برد سمت گوشم و آروم

؟یمن باش یهست يدوست دار ـ

لبم کاشت و هر دو در  يرو يسامان دوباره بوسه ا. و اعالم کردم تمیکار رضا نیبا ا. لباش کاشتم يرو يو برگردوندم طرفش و بوسه ا سرم

.میآغوشِ هم فرو رفت

آماده بود و داشت  دهیسامان بود که لباس پوش دمید که يزیچ نیاول. آروم چشمام و باز کردم. شدم داریپچ پچِ سامان از خواب ب يبا صدا صبح

:گفت يحالت بامزه ا هیبعد سرش و آورد جلو و با . شدم تلفن و قطع کرد داریمن ب دید یوقت. کرد یبا تلفنش صحبت م

؟يشد داریب ـ

.سرم و تکون دادم فقط

.میصبحونه بخور ایپاشو ب ـ

.خورم ینم ـ

.نه الزم هستمگه دست توئه؟ برات االن صبحو ـ

:رفت گفت یما دوتا؟ سامان همون طور که داشت به سمت در م میکار کرده بود یچ شبیاوه اوه د. فتمیب شبید ادیحرفش باعث شد  نیهم

.ایزود ب ـ

رفتم . ز جام بلند شدمبرداشتم و ا. تخت افتاده بود ينگاه به لباس خوابم انداختم که گوشه  هی. از رو تخت بلندشدم رونیاز درِ اتاق رفت ب یوقت

که  االح. خدا رو شکر دل درد و کمر درد نداشتم. نهیآ يو رفتم جلو دمیپوش یدست لباس گرمکنِ آب هیبعد . سر رفتم حموم هیتو اتاقِ خودم و 

 یچیبه ه گهید. ارش بذاره برهک نیدونم با ا یم دیکه بع. سامان نباشه دیکه شا يا ندهیبه آ. فکر کنم ندهیخوام به آ ینم گهیاتفاق افتاده د نیا

سامان . نییپالبخند زدم و رفتم  هی. » ادی یخودش داره م ندهیدختر حال و بچسب آ«  میفرانسو ياز استادا یکیبه قول . کنم یجز حال فکر نم

 نیوا ا. ختی، عسل رتوش کره، مربا. نون تست کامل برداشت هی. ششیرفتم نشستم پ. خورد یآشپزخونه نشسته بود و داشت صبحونه م يتو

رسه؟ یچقدر به خودش م

.يمن بود يجا شبیکنه تو د یندونه فکر م یهر ک یرس یاون قدر به خودت م... سامان ماشاا ـ

:رو گرفت طرفم و گفت لقمه

.باهوش واسه تو لقمه گرفتم ـ
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:رو ازش گرفتم و گفتم لقمه

بخورم؟ يرو من چطور یگندگ نیلقمه به ا نیآخه ا ـ

.واست خوبه يبخور دیبا ـ

:چپ و گفتم یو زدم کوچه عل خودم

چطور؟ ـ

:بهم زد و گفت شخندینگاه همراه با ن هی

.بخور راحت باش یچیه ـ

.آهان ـ

:کنم گفتم تشیکم اذ هیبذار  گفتم

.کنه یسامان دلم درد م ـ

:اومد سمتم و گفت و نیخورد و گذاشت زم یکه داشت م يلقمه ا یطفلک. دوال شدم که مثال درد دارم بعد

.پاشو ببرمت دراز بکش ـ

.تونم از درد از جام تکون بخورم ینه نم يوا ـ

؟يقدر درد دار نیا یعنی ـ

.یلیآره خ ـ

.دکتر میپس پاشو بر ـ

:دکتر که اومد زود برگشتم صاف نشستم و گفتم اسم

.خوب شدم ـ

:کرد گفت یکه با تعجب داشت نگام م سامان

؟یمطمئن ـ

.لحظه گرفت و ول کرد هیابا آره ب ـ

سر دکتر؟ هی میبر يخوا یحاال م ـ

.ده یمسکن م هیخواد بگه؟  یم ینه بابا دکتر چ ـ

.صبحونه ات و بخور نیباشه پس بش ـ

.اون نصفشم خوردم و از جام بلند شدم. که سامان برام درست کرده بود نصفش مونده بود يلقمه ا همون

کجا؟ ـ

.درد نکنه دستتم. شدم ریمن س ـ

:گردو گرفت طرفم و گفت هی
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.و حداقل بخور نیخب ا ـ

:تو راه سامان گفت. گرفتم و بدو بدو رفتم تو اتاقم ازش

.شه یدوباره دردت شروع م ونهیندو د ـ

:سامان اومد گفت آخراش بودم که. شدم دنیمشغول د ونیزیتلو يبرداشتم اومدم نشستم جلو لمیف هی. ندادم و رفتم تو اتاقم تیحرفش اهم به

.رونیرم ب یمن دارم م یهست ـ

.باشه ـ

.زنگ بزن یداشت يکار ـ

.باشه ـ

....يزیچ يهست که اگه درد نیمنظورم ا یعنی ـ

.رمیگ یباشه سامان تماس م ـ

.رونیب میبا هم شام بر امی یشبم م نیآفر ـ

:گفتم. شه یم يطور نیدونستم ا ینم. میشد یکاش زودتر دست به کار م يبابا ا ولیا اَه

؟يای یتا شب نم یعنی ـ

.جام نیراس ساعت هفت ا. کنه منظورت دوازده شب هست یشب که آدم فکر م یگ یم نیهمچ ـ

.باشه خدافظ ـ

.خدافظ ـ

.به شماره نگاه نکردم و جواب دادم. زنگ خورد میساعت سه بود که گوش. رفت سامان

بله؟ ـ

؟يفکرات و کرد ـ

.هاَ. بود نیآرم يوا

؟يچه فکر ـ

جون؟ یبا سام ای یشد با من یباالخره چ. یخواد من و رنگ کن ینم نیبب ـ

؟یو بفهم نیا یتون یمتنفر م نیازت متنفرم آرم. خفه شو ـ

.باش مونیجانیداستان ه يمنتظرِ ادامه  ؟يباشه پس انتخابت و کرد ـ

 الیخیآره بابا ب. رو نداره که يکار نیهمچ ينه بابا عرضه  ؟یه به سامان بگه چاگ. خواد از جون من؟ اَه یم یچ گهید نیا. رو قطع کرد یگوش و

.بپوشم یامشب چ يبرا نمیبرم بب. شو

رفته  ادشی دیشا. کردم یشبکه ها رو جا به جا م ینشستم و الک ونیزیرفتم جلو تلو. بود ومدهیهنوز سامان ن یبود، ول قهیهفت و ده دق ساعت

:بودم از دستش رفتم جلوش و گفتم یعصبان. ربعِ هشت اومد خونه هیباالخره سامان ساعت . زنم بهش یزنگ م دومیاگه تا هشت ن. باشه
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ا؟یجا باش نیقرار بود ساعت هشت ا ـ

:پکرش گفت ي افهیبا همون ق. مثلِ صبح نبود. اش پکر بود افهیق

.امروز حوصله ندارم ـ

چرا؟ ـ

.میر یم هگیشب د هی. چرا نداره که حوصله ندارم ـ

.امی یجا نم چیباهات ه گهید. خوام ینم ـ

خوام فکر نکنم که  یم یه. شه ینکنم نم یخوام فکرِ منف یم یکرد؟ ه يجور نیچرا ا نیاَه ا. اتاقم و در و محکم بستم يو گفتم و رفتم تو نیا

سرگرم کردم و  يجور هیخودم و . فکر نکنم یچیتره به هبه. بکنه يکار نینه امکان نداره سامان همچ. شه یخواسته ازم استفاده کنه نم یفقط م

.دمیآخر ساعت دوازده شب گرفتم خواب

***

. پشت حرفاش بود یکرد که منظورِ خاص یم ییسواال هیازم  روزید. شه یسامان هر روز اخالقش بدتر م. گذره یدو روز از اون روز م قایدق االن

امشب . ها هیما نیتو هم ییزایمثال چ ای. ن بهش گفتم که همه به هر حال با جنسِ مخالفشون بودنکه م ؟يدوست بود يگفت قبال با پسر یمثال م

. رفتم به سمتش میزنگ گوش يبا صدا. ستیاالنم که آقا طبقِ معمول خونه ن. اعصابم و خرد کرده. اخالقش بد شده. خوام باهاش حرف بزنم یم

رو برداشتم و  یفکر گوش نیآره با ا. نشه داشیدور و برم پ گهیبهش بگم که د يزیچ هیدفعه  نیا دیبا. خسته شدم از دستش بابا. نیاَه بازم آرم

.دادم جواب

بله؟ ـ

سامان خوبه؟ ؟یخانوم خوب یبه به هست ـ

.نداره یبه تو ربط ـ

.نگرانش بودم یلیجون چطوره؟ خ یمحال سا. الیخ یب.... سامانم که. يموقع نامزدم بود هیبه هر حال تو . ربط داره یلیاتفاقا به من خ ـ

.یتو بهتره نگران خودت باش ـ

نکرد؟ تتیسامان که اذ نمیخواستم بب یم. اریباشه بابا جوش ن ـ

:گفتم.دمیحرفاش و نفهم منظورِ

ه؟یمنظورت چ ت؟یاذ ـ

کدوم از  چیه. زرنگ هست یلیشوهرت خ... اماشا. بوده گهید یکیکه زنش قبال با  نیباشه ناراحت بشه از ا دهیرو د لمایف یوقت دیگفتم شا ـ

.و دادم بهش لمامونیتمامِ ف. جاش هم کرده بودم نیمن فکرِ ا یمن و باور نکرد، ول يحرفا

 يرابطه ا چیه. مینکرد يدونه؟ بدونه ما که کار یاالن سامان م یعنیواقعا گفته؟  یعنی. از دستم افتاد میگوش. دیدفعه خونه دورِ سرم چرخ هی

نخواد من و  گهیدوستم نداشته باشه؟ اگه د گهینکنه د. ناراحت شده. دو روز باهام بد بود نیپس بگو چرا ا. میما فقط دوست بود. ا نبودم نیب

بهش  يا گهید يلمایف نیآرم دیشا. کردم یم دایرو پ لمایف دیبا. هیگر رِیفکرا زدم ز نیاصال از کجا معلوم که من و دوست داشته باشه؟ با ا ؟یچ
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 شیدوم عسل يکشو يتو يد یو رو کرم و باالخره چند تا س ریکل اتاقش و ز. کردم رفتم سمت اتاق سامان یم هیهمون طور که داشتم گر. داده

. برام گرفته بود نیکه آرم یهمون. تولدم بود لمیخدا ف يوا. رو گذاشتم توش يد یو س ونیزیزود رفتم سمت تلو. هست نایالبد هم. کردم دایپ

بود که با  ییسکوید لمیاونم ف. رو گذاشتم یکیرو در آوردم و اون  يد یس. دمیرقص یداشتم تانگو م نیبود که با آرم يا کهیهمون ت قایدق

رو در آوردم و همشون و شکوندم و  يد یس. کنم یمن دستش و رد م یده که بخورم، ول یبهم مشروب م نیاون جا آرم. رفته بودم نیرمآ

رو بهش  یهمه چ دیبا. امشب باهاش صحبت کنم دیبا. گفتم یکاش خودم بهش م يکنه؟ ا یم يسامان راجع به من چه فکر حاال. یآشغال ختمیر

باالخره ساعت نه . بهش موضوع رو بگم دیبا يکردم که چه جور یکردم فکرم م یم هیطور که داشتم با خودم گر نیو هم لمب ينشستم رو. بگم

که چرا؟  دینپرس یکه چشمام قرمز هست، ول دید یحت. دیمن و د. سامان اومد تو. در يتو دیچرخش کل يداسامان اومد و بعد ص نیماش يصدا

:که بره تو اتاقش گفتم نیقبل از ا. داد ونمثبت تک يفقط سرش و به نشونه 

.باهات کار دارم ـ

:نگاه بهم کرد و گفت هی

.خسته ام ـ

.کنم یمهم هست خواهش م ـ

:نشست و گفت مبل کنارم يرو اومد

.شنوم یم ـ

:آخر گفتم. که من نشسته بودم یچرخوند جز اون طرف یم یو هر طرف سرش

؟یشه من و نگاه کن یم ـ

:نگاه بهم کرد و گفت هی

.يحرف دار یگفت ـ

.ینگام کن دیخب با ـ

:برگشت طرفم و گفت قشنگ

.شنوم یم ـ

:بود آروم گفتم يجد مایاش بازم مثلِ قد افهیق

.نیراجع به آرم.... بهراجع  ـ

خب؟ ـ

....میرو دوست داشت گهیجا هر دوتامون هم د نیا امیکه من ب نیقبل از ا نیبب ـ

:حرفم و بزنم گفت نذاشت

.همه اش و بهم گفتن یخواد بگ ینم ـ

.خوام بگم یمن م یول ـ
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 یه. بگو يبود یبهت گفتم اگه با کس روزیهمه د نیآره؟ ابهم گفته  نیکه آرم يدیالبد امروز تازه فهم ؟يشده؟ االن به حرف اومد یچ ه؟یچ ـ

.بود يرابطه ام جد یکیبا  یبگ ومدیبار از دهنت در ن هی. همه قبال داشتن همه قبال داشتن یگفت یم

؟یدوستم نداشته باش دمیترس یگفتم م یگفتم؟ م یبهش م یچ. اشک دورِ چشمام حلقه زد. شد یطور داشت بلندتر م نیهم صداش

؟یحرف بزن یخواست یمگه نم ؟يد یچرا جواب نم ـ

.تونستم بگم یمن نم ـ

:داد گفت با

؟یتونست یچرا نم ـ

:مثلِ خودش با داد گفتم. کردن ختنیبدون اجازه شروع به ر اشکام

.یبا من دعوا کن يایتو سرت که ب ختهیمشت خزعبالت ر هی ونهیاون د ؟یدون یم یتو چ. سامان سرِ من داد نزن ـ

واسه من  یارزش چیکه تو ه دمیخوب شد فهم. ازش ممنونم باشم که زود بهم گفته دیاالن با. گفته من و آگاه کرده یبس کن بابا اون هر چ ـ

.یمسله رو بهم بگ نیکه ا یستیقائل ن

.یکن یم يطور نیا يمسله اون قدر مهم نبود که به خاطرش دار نیا ـ

:داد گفت با

.نیدونستن که شما با هم نامزد یارزش هست؟ کل خانواده ات م یقدر واسه تو ب نیمسله ا نیا یعنی یمهم نبود؟ هست ـ

.دونستن یبه جز مادر و پدرامون نم یچکیه. یکن یاشتباه م يتو دار ـ

حرفات و باور کنم؟ ياالن انتظار دار ـ

.سامان اون بهت دروغ گفته ـ

؟یگ یدروغ گفته دروغ گفته البد تو راست م. بس کن ـ

:تر شده بود گفتم شیکه االن شدتش ب يا هیگر با

 لیدل یتو حت ؟یکن یرو باور م شیشناس یکه نم یکس هی يحاال حرفا یکن یکه شش ماه باهات بودم و باور نم یمن يتو حرفا یمعرفت یب یلیخ ـ

....اون وقت.... اون وقت یدون یکه من چرا بهت نگفتمم نم نیا

دوستش  يالیو ادی. کرده ایدر يدلم هوا. ختیر یاشکام پشت سرِ هم م. رونیو رفتم سمت در و از خونه اومدم ب حرفم و ادامه بدم نتونستم

در و . الیرو گرفتم و رفتم و یتاکس هی يفکر جلو نیبا ا. کنه یخاك م شیخاك دم درِ ورود رِیزاپاس ز دیکل هی شهیگفت هم یسامان م. افتادم

خوب شده بود  یچرا حاال که همه چ. بود یبرعکسِ دل من که طوفان. آروم آروم بود ایدر یشب بود، ول. احلراست رفتم لب س هیو  کردمباز 

گفته؟ البد دروغم گفته  یبه سامان چ نیآرم یعنیاومده؟  نیچرا دوباره آرم. من سامان و دوست داشتم گهیافتاد؟ حاال که د یاتفاق م نیا دیبا

دوستم  گهیسامان د. دونست یکس نم چیو جز مادر و پدرامونم ه میبود یمیا فقط در حد دوتا دوست صمم. بود یقدر عصبان نیا انکه سام

. شم یم وونهیخدا دارم د يمن باش؟ وا یمگه خودش اون روز نگفت هست. از کجا معلوم سامان دوستم داشته باشه؟ نه دوستم داره. نداره

اول خواستم جواب ندم، . سامان بود. زنگ خورد میگوش قهیبعد از چند دق. کردم هینستم گرکنارِ ساحل و تا تو يسنگا نیاز ا یکی ينشستم رو
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.گه یم یچ نمیگوشم بب يرو گذاشتم تو یگوش. گه یم یچ نمیبعد کنجکاو شدم بب یول

:آروم گفت قهیبعد از چند دق سامان

؟ییکجا یهست ـ

 هیحرصم و سرِ  دیبا. ام شروع شد هیدوباره گر. منم تلفنم و قطع کردم. بوق يبعد هم صدا. دمیشن ینفساش و م يفقط صدا. و ندادم جوابش

 نینه ا. ختمیر یآب و اشک م يکردم تو یعالمه سنگ برداشتم و نشستم سرِ جام و با تموم قدرت سنگا رو پرت م هی. کردم یم یخال يزیچ

:اد زدم و گفتمسنگ بلند شدم و بلند د ياز رو. زدم یداد م دیبا. شدم یمن یخال يطور

.ازت متنفرم متنفر نیآرم ـ

:دوباره چشمام و بستم و بلند تر از قبل گفتم. سنگ و محکم پرت کردم تو آب هی بعد

....سامان.... سامان.... سامان ـ

دفعه  هیدم که کر هیدونم چقدر گر ینم. کردم هیبلند گر يو با صدا نیزم يکه گفتم نشستم رو یسامان نیآخر. طور صدام کمتر شد نیهم

:گفتم ونیگر يبا چشما. سامان بود. با ترس سرم و برگردوندم طرفش. نفر کنارم نشست هیاحساس کردم 

؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا ـ

:خندونش گفت ي افهیبا همون ق. اش خندون بود افهیبه جاش ق. نبود تیاز عصبان ياش خبر افهیق تو

.میهست شِیاومدم پ ـ

.کرد یحرف آرومم نم نیا. بودم یهنوزم عصبان. خوام یبودم؟ نه نم شیمن هست یعنی. وم آروم گفتآخرش و آر» م  «

؟يراه بنداز دادیدوباره سرم داد و ب ياومد هیچ ـ

:و گرفت طرفم و گفت سرش

.زود قضاوت کردم. دونم اشتباه کردم یم. دونم یم ـ

اشتباه کردم؟ یگ یم یدلت خواست گفت یحاال که هر چ ـ

.بود دیمثلِ تو بع یتیبهم گفته بود که واقعا از شخص ییزایچ هی نیآخه آرم. ریحاال تو هم به دل نگ ـ

؟يدیو فهم نیا يچطور ـ

.شناسمت یم ـ

:منم بهش نگاه کردم و گفتم. حرفش باعث شد کل کدورتا رو بذارم کنار نیا

همه اش  گهید کایاومد آمر یوقت. میرفت یجاها م یلیخ ای یادا بود با هم مهمونکان نیکه آرم مایکه قد. میبود یمیصم یلیما فقط دوتا دوست خ ـ

. خوامت ینم گهیگفت که د دیموضوع عقد و فهم یکه وقت نیتا ا. میرفت ینم ییجا گهید یچند بارم اومد کانادا، ول. میبا تلفن با هم در ارتباط بود

.بهت گفته دروغ هست زیچ نیا رِیاگه غ یفته، ولگ یبهت چ نیدونم آرم یمن نم. بود نیکل داستان ما هم

جا؟ نیا ياومد يچطور. اصال ولش کن. گفته یاون چ گهید ستیمهم ن ـ

:منم اشکام و پاك کردم و گفتم. رفته بود تو جلد خوب بودن دوباره
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.یبا تاکس ـ

.گم یو م دیکل ـ

.کنه یخاك چال م رِیز یآهان خودت گفت ـ

:و گفت دیخند

.اشاره کوچولو کردم هیمونده بود؟ من اون موقع فقط  دتای يجد ـ

.دارم ییکه هوشِ باال نیا يموند برا ادمی ـ

.با بنده بهت هوش سرشار داده ینیبله بله کمال همنش ـ

.ــــشیا ـ

:شد و گفت يدفعه جد هیسامان . دمیخنده منم خند رِیز زد

.میپاشو بر يپررو شد گهیبسه د ـ

اونم از جاش . محکم زدم تو بازوش و فرار کردم. کرد یم تمیداشت اذ. خنده رِیدفعه سامان زد ز هی. هست پسرِ ونهید. متعجب نگاش کرد با

منم . کرد یم یمن و ط رِیآروم و مس یلیفقط خ یانتظار داشتم بدوئه دنبالم، ول. و دنبالم راه افتاد بشیدست کرد تو ج لکسیر یلیبلند شد و خ

. میهم نگاه کرد يهر دو تو چشما. ستادمیمنم برگشتم طرفش و وا. ستادیدفعه سامان وا هی. سرعتم و کم کردم. ادی یم نمکه دنبال نیا دمید

زدم  غیدستش و آورد باال که بزنه تو بازوم که ج. تا به خودم اومدم سامان من و گرفت. دفعه اومد سمتم هیکردم  یطور که داشتم نگاش م نیهم

:گفتمو 

.مونه تو رو خدا ین جاش مساما يوا ـ

:نگاه بهم کرد و دستم و ول کرد و گفت هی نییباال دستش و نگه داشت و آروم آورد پا همون

.میبر ـ

:خنده گفتم با

؟يشد؟ چرا نزد یچ ـ

بزنمت؟ يدوست دار ـ

؟يزیچ هینه قربون دستت تازه  ـ

؟یچ ـ

.يرستوران بدهکار هیتو به من  ـ

:و گفت دیخند

.برمت یفردا م ـ

....یو گفت يتو هم اومد. گفت يزیچ هی یکیدوباره فردا بهت  دیشا. ادی ینم رونیب ياز تو بخار ـ

». صدام و کلفت کردم و گفتم «
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.گهیشب د هیامشب حوصله ندارم .... ـ

هست؟ یشکل نیمن صدام ا ونهید ـ

.آره ـ

.کنم یخودکش دیپس با ـ

:سامان گفت. توش میهر دو نشست. نیدم ماش میدیرس باالخره

.برم رستوران یمن تو رو م فتهیب یفردا هر اتفاق ـ

.میکن فیو تعر مینیبب ـ

وقت؟ هی یالل نش يدیآهان فقط دوباره اگه جنازه د ـ

:اون شب افتادم با خنده گفتم ادی

.تو بد نشد يشبش که برا ـ

:و گفت دیخند اونم

دونم تو چرا اصال خجالت مجالت  ینم یزنن، ول یحرفم نم گهیکشن د یخجالت م زایچ نیا يآور ادیدخترا با  يهمه . به خدا يرو دار یلیخ ـ

.یبکش یستیبلد ن

خجالت بکشم؟ یچ يبرا ـ

.کشم یراحت باش من به جات م یچیه ـ

.بود یرانیخدا رو شکر آهنگ ا. کردم ادیدستم و بردم سمت ضبط روشنش کردم و صداش و ز. میدیدو خند هر

کنم دایرو پ تو دیبا

ستین ریهنوزم د یهست

خوب من يدل نکند تو

ستین ریتقص یب ریتقد

یمن با توئم تو با من یول ،یتاب یکه ب نیا با

یدشمن نیا گهیبسه د یبه باطنم بگ دیبا

یآرومم کن یتون یم میجمله هست يپا تا

یکن مونمیآخر از رفتن پش يلحظه ها اون

شهرِ سرد نیترسم از ا یم

سوت و کور يچه هاکو نیا

کنم از راه دور یحس م یکن یبه من فکر م یوقت

قصه هام نیشب ا هی آخر
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بره یچشمام و م يسو

تو بدترِ يزبون آدما از دور زخم

کنم هر روز تنهاتر نشم دایتو رو پ دیبا

به سرنوشت میراض من

کمتر نشم نیاز ا بلکه

یاگه پروازم و پرپر کن یکنم حت داتیپ

یبدتر کن نیتر از ا شیاگه ب یحتکنم  داتیپ

کنم داتیکنم پ داتیپ

 

.سامان خونه بمون ـ

چرا؟ ـ

.رستوران يبر یخسته ام و من و نم یگ یم ياومد یوقت ير یچون که دوباره م ـ

.امی یدوستم و زود م شِیرم پ یزود م. گم ینه نم ـ

.باشه سالم برسون ـ

:ابروش و انداخت باال و گفت هی

الم برسونم؟س یبه ک ـ

.ده یکنم حال م تشیخرده اذ هی ولیا

.گهیبه دوستت د ـ

سالمت و برسونم؟ دیجدا؟ چرا با ـ

.تازه از طرف من ماچشم بکن. گهیوا خب سالم برسون د ـ

:کرد و گفت یاخم هی

.رستوران بمونه واسه بعد. امی یم ریمن امشب د ـ

:رفتم سمتش بازوش و گرفتم و گفتم زود

.میبر دیشببخ يوا ـ

.نه کار دارم ـ

.کردم یبابا شوخ ـ

:و گفت دیخند

.باشه ساعت هفت آماده باش ـ
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.نه هفت نه ـ

چرا؟ ـ

که شش طبقه هست؟ یاون پاساژِ هست ته کوچه همون يتو رونیدومم من اون روز که رفتم ب. ساعت هفت بود شمیکه دفعه پ نیاول ـ

خب؟ ـ

.رستوران میبعد بر میاون و بخر میاول بر. خوام یو م اون دمید رهنیپ هیآره من تو اون  ـ

واست بخرم؟ رهنیپ امیکه پاشم ب کارمیبچه پررو مگه من ب ـ

:روم و کردم اون طرف و گفتم. برخورد بهم

.خوام یاصال نم ـ

:و برگردوند و گفت سرم

.برمت یکردم م یخب بابا شوخ یلیخ ـ

:و دوباره اون طرف کردم و گفتم سرم

اشکال . يای یتو هم نم گهیکه د رمیرنگش ازت نظر بگ يخواستم برا یم. شناستم یکردم اون جا که پسرِ م دیاون قدر خر. رم یدم بعدا مخو ـ

.رمیگ ینداره از همون پسرِ کمک م

:اخماش و کرد تو هم و گفت. کنه یرشد م رتشیدونستم االن غ یم

.برمت یالزم نکرده خودم م ـ

.گهیرم د ینه خودم م ـ

.خدافظ. برمت یخودم م یعنیبرمت  یگم خودم م یاَه بهت م ـ

:و گفتم دمیخند

ساعت چند آماده باشم؟ ـ

.پنج آماده باش ـ

.باشه ـ

. دمیبراق پوش یِساپورت مشک هیو  دمیتاپ ساده کرم پوش هیزود رفتم حموم و . ساعت دو بود. نگاه به ساعت انداختم هی. رونیاز در رفت ب و

 ينایپوت. قشنگ خودم و پوشوندم. هوا سرد بود. انداختم دمیشال و کاله سف هی. دمیو پوش دمیخر سیون پالتو بلند که با سامان از پارروشم ا

نفسِ  هیزود رفتم دم در و  نشیبوقِ ماش يبا صدا. بشه داشیاالناست که پ. نگاه به ساعت کردم هی. هم زدم عیما یرژ صورت هی. پام کردم رممک

بهم انداخت و چند  ینگاه کل هیسرش و آورد باال  یوقت. رفت یور م شیبود و داشت با گوش نییسامان سرش پا. و در و باز کردم دمیکش قیعم

.نییاومد پا نیبعد از ماش. شد رهیصورتم خ يرو هیثان

.سالم ـ

.سالم ـ
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.امیمنم برم لباسم و عوض کنم و ب نیتو ماش نیو بش ریو بگ چییسو ایب ـ

م؟یر یم نیاشه با کدوم ماشب ـ

:قرمزِ و گفت نیو دراز کرد سمت ماش دستش

.اون ـ

. اش باز بود نهیس يبود که دکمه هاش تا رو دهیپوش یبلوز تنگ قرمز مشک هی. اومد قهیسامانم بعد از ده دق. و نشستم توش نیسمت ماش رفتم

:دم پاساژ گفت میدیرس یوقت .و راه افتاد نینشست تو ماش. بود دهیهم پوش یمشک یشلوار ل هی

.کم رنگ کن ایپاك کن  ایرژت و  ـ

.کنم یمن پاك نم ؟يوا سامان باز شروع کرد ـ

لباش و از رو لبام  قهیبعد از چند دق. هیکارش چ نیا یِمعن دمینفهم. دفعه صورتم و با دستش آورد سمت خودش و لباش و گذاشت رو لبام هی

:شده بود پاك کرد و بعد گفت یبرداشت و دورِ لبش و که رژِ لب يدستمال کاغذ هینگاه به لبام کرد و  هی. برداشت

م؟یحاال بر ـ

.خواست رژم و پاك کنه یکار و کرد م نیپس بگو چرا ا. کل رژم پاك شده بود. انداختم نیماش نهیآ ينگاه به خودم تو هی

؟يکرد يطور نیسامان چرا ا ـ

.دمتیکار کردم؟ بوس یوا مگه چ ـ

سمت  میراست رفت هی. سمت پاساژ میشد و رفت ادهیاونم باهام پ. جر و بحث نداشتم يحوصله . شدم ادهیپ نیچپ بهش نگاه کردم و از ماش چپ

:لباس و به سامان نشون دادم و گفتم. که مد نظرم بود يمغازه ا

و بردارم؟ شیبه نظرت چه رنگ ـ

.ادیبهت ب شیفکر کنم آب ـ

.میبخر و شیآب نیباشه پس هم ـ

منم رفتم اتاق پرو خواستم در و . مغازه چون بزرگ بود فروشنده لباس و بهمون داد و رفت. لباسم و گفتم و برام آورد زِیسا. تو مغازه میرفت

:ببندم که سامان گفت

.نمیخوام بب یمنم م رونیب ایب اریزود درش ن ـ

.باشه ـ

:همون طورم بلند گفتم. که در و هل بدم رونیدستم و آوردم ب. داد تا بسته بشههل  رونیاز ب دیدر و با دمیدر و ببندم که د اومدم

. شه یدر بسته نم ـ

:سامان در و باز کرد و گفت. هیگر رِیو زدم ز. زدم غیبلند ج.... بود که تا مخمم سوت ادیاون قدر دردش ز. دفعه دستم از درد سوخت هی

شد؟ یچ ـ

:هم بود گفت یرانیکه پسرِ که ا. دونستم کارِ کدومشون هست ینم. سامان بود شِیپسرِ هم پ هی .کردم یم هیطور داشتم گر نیهم من
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.دمیتو رو خدا دستتون و ند دیببخش ـ

:کردم با داد گفتم یم هیطور که داشتم گر نیهم. پسرِ بود نیکارِ ا پس

دستم رو در هست؟ يدیند ؟يمگه کور ـ

سامانم کالفه داد . کرد یپسرِ بازم عذر خواه. سامان زود دستم و ول کرد. تر شد شیام ب هیو دوباره گرزدم  غیاز درد ج. دستم و گرفت سامان

:زد

.برو دتیباشه بخش ـ

دستم و بلند کرد  رهیکه دردم نگ يآروم طور. ها یاز صندل یکی ياومد؟ سامان من و نشوند رو یام بند م هیحاال مگه گر. درد قرمز شده بودم از

:انداخت و گفت یبعد به من نگاه. بهش انداخت یهنگا هیو 

؟یکن یم هیچرا گر ـ

.درد داره ها ـ

:و گفت دیرو موهاش کش یدست

.گهینکن د هیگر ـ

.درد داره ـ

.دکتر میاصال پاشو بر. یش یخوب م ـ

.خوب شدم. امی ینه نه نم ـ

؟یمطمئن ـ

.میآره بر ـ

:ام گرفت و گفتم هیدستم دوباره گر دنِیبا د. قرمز شده بود و باد کرده بود. ختم وحشت کردمبه دستم اندا ینگاه هیو پاك کردم و  اشکام

.سامان؟ دستم ـ

.میشام بخور میر یدکتر و بعد م میر ینترس االن م ـ

.امی ینه نم ـ

:و گفت دیخند

.میشه پاشو بر ینم یچیه ؟یترس یم ـ

.میو راه افتاد نیتو ماش میرفت هیاصرار و گر با

.امی یسامان من دکتر نم ـ

.ممکن هست شکسته باشه. يای یچرا م ـ

:سامان کالفه گفت. هیگر رِیحرفش زدم ز نیا با

؟یکن یم هیچرا دوباره گر ـ
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؟یاگه شکسته باشه چ ـ

.رهیگ یخب گچ م ـ

:گفتم غیج با

.رمیخوام دستم و گچ بگ ینــه من نم ـ

:و گفت دیخند بلند

؟یکار کن یچ يخوا ی، مگه مترس نداره که ونهید ـ

.خوام سامان ینم. خوام ینـه نم ـ

:کرد گفت یم یطور که داشت رانندگ نیسامان هم. ام شدت گرفت هیگر دوباره

. رستوران میر یدکتر از اون طرفم م میر یزود م. اصال نشکسته باشه دیشه که، شا ینم يزیچ یبابا هست ـ

.خوام ینم ـ

.نکنام  هیگر. خطرناك هست ـ

 هیجمع گر يچون دوست نداشتم جلو م،یشد ادهیهر دو پ. کردم هیگر مارستانیتا ب. ام ادامه دادم هیطور به گر نیحرفش گوش ندادم و هم به

 یمطور که داشتم با دستمال اشکام و پاك  نیهم. بود ستادهیسامان جلوم وا. و اشکام و پاك کردم ستادمیوا مارستانیب يکنار هر درِ ورود. کنم

که سامان  یچپ چپ بهش نگاه کردم و روم و کردم طرف هی. ندارم گهیو د نیا يحوصله . کنه ینگام م رهیطور داره خ نیپسرِ هم هی دمید دمکر

:اشکام و پاك کردم گفتم یوقت. ستادیپسرِ وا دهیطرف د قایاومد دق دیپسرِ رو د یوقت. سامان رد نگام و گرفت. بود ستادهیوا

.دستم سالم هست نیسامان بب ـ

:سامان با خنده گفت. کرد یواقعا درد م یدستم و تکون دادم، ول و

.تو میبر دیچه درد بکنه چه نکنه با یهست ـ

:اخم روم و ازش گرفتم و گفتم با

.برو کنار ـ

چرا؟ ـ

.گهیخوام برم تو د یم ـ

.میبر. دخترِ خوب نیآهان آفر ـ

هم بود  ینیپیلیدخترِ که فکر کنم ف هیکنارِ سامان . یصندل يرو میهر دوتامون نشست. فر جلومون بودنشلوغ نبود و فقط دو ن ادیز مارستانیب

آخر سرم و . عالم نبود نیسامانم که انگار نه انگار اصال تو ا. چسبوند یتر خودش و به سامان م شیگذشت ب یم یهر چ یه. نشسته بود

ما از  ينگاه ها نیا. تر خودش و به سامان چسبوند شیو دوباره ب اوردیخودش ن يرو به. نگاه چپ چپ بهش کردم هیطرفش و  مبرگردوند

:آخر اعصابم خورد شد و رو به سامان گفتم. سامان دور نموند دهید

.ستمیخوام وا یم ـ
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:گفت سامان

.ستایخب وا ـ

:گفتم. سامانم حرصم گرفت از

.یستیخوام تو هم وا یم ـ

:پاش و گفت يو گذاشت رو دستش

.ستایکنه خودت وا یمن پام درد م ـ

 هیتک واریاون طرف تر و پشت به اونا به د کمیبهشون انداختم و رفتم  یاز جام بلند شدم و نگاه چپ چپ. واقعا دوست داشتم خفه اش کنم گهید

.به خودم اومدم ییدفعه با صدا هی! اقتیل یب. کنه یگه پام درد م یم نهیدختر بش شِیخواد پ یم! هـه. کنه یمن پام درد م! پررو. دادم

.یش یباحال م یلیکنه خ یگل م تیحس حسود یوقت ـ

:طرفش و با حرص گفتم برگشتم

پات بهتر شد؟ ـ

:و گفت دیخند بلند

.کنه ینه هنوزم درد م ـ

:صورتم و تو دستاش گرفت و برگردوند و گفت. و ازش برگردوندم روم

.ناراحت نشو. بره ادتیکنم درد  تتیکم اذ هیخواستم  یم ـ

.من اصال ناراحت نشدم ـ

جدا؟ ـ

.آره جدا ـ

سامان دستم و . با ترس سامان و نگاه کردم. من از جام تکونم نخوردم. میخوند هر دو ساکت شد یاز پرستارا که نوبتمون رو م یکی يصدا با

:دکتر گفت. یصندل ينشستم رو. بود یرانیدکترِ ا. تو میگرفت و با هم رفت

شده؟ یچ خب ـ

:گفتم يمن جد یاش شوخ بود، ول افهیق

.در يدستم مونده ال ـ

:خنده گفت با

.دستت و خوشگل خانوم نمیبب ـ

دکتر دستم و . خورده بسوزه هیسامان  نیدکتر جون بازم بگو ا ولیا. اخماش تو هم بود. نگاه به سامان انداختم هیو دادم دستش و  دستم

:و گفت زشیم يگذاشت رو

.تهشکس ـ



کاربر  انجمن نودهشتیا  س.فاطمه  |هستی من باش                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 174

:ترس گفتم با

بکنم؟ دیکار با یچ ـ

.رمیگ یندازم بعد هم گچ م یجاش م ـ

.ستادیو اومد کنارم وا دیصورتش کش يدستش و رو. دمیترس دیسامان فهم. ترس به سامان نگاه کردم با

شه؟ یم یچ نیدکتر اگه جا ننداز يآقا ـ

.دستت و ببرن دیبعد با. کنه یشه که عفونت م ینم ـ

. روش آورد یفیسامانم دستم و گرفت و فشارِ خف. دست آزادم دست سامان و گرفتم یکیاز ترس با اون . دستم و گرفت تو دستشآروم  بعد

.دیبعد پرس. لبخند بهم زد و دستم و آروم مالش داد هیدکتر 

چند سالت هست خانم خوشگله؟ ـ

....و چهار سا ستیب ـ

:سامان که انگار هول کرده بود رو به دکتر گفت. هیگر رِیت هوا و زدم زرف غمیج دیچیکه تو دستم پ يدفعه با درد هی

کارش کنم؟ یچ ـ

:گفت دکتر

.رمیتا من دستش و گچ بگ. اریشربت واسش ب وانیل هیبرو  ـ

 یم هیاشتم گرهمون طور که د. تخت و شروع کرد به گچ گرفتنِ دستم يدکتر من و نشوند رو. رونینگاه بهم کرد و از اتاق رفت ب هی سامان

:کردم دکتر گفت

.رسه یبهت م یلیخ. يدار یداداشِ خوب ـ

:گفتم هیهمون گر با

.ستیداداشم ن ـ

ه؟یپس ک ـ

.شوهرم ـ

:دفعه به خودش اومد و گفت هیچند لحظه مکث کرد و  دکتر

.ومدیآقاتون ن ـ

 میبعد از دکتر تشکر کرد و با هم اومد. و خودش بهم داد و خوردمشربت . شربت اومد تو اتاق وانیل هیموقع درِ اتاق باز شد و سامان با  همون

:سامان گفت نیتو ماش میباالخره رفت. نهیام و نب هیگر یکه کس نییکردم سرم و انداختم پا یم هیطور داشتم گر نیمن که هم. رونیب

.خونه میو بر میریداروهات و بگ میبر ـ

:گفتم هیهمون گر با

.رستوران میبر قرار بود ریخونه؟ نخ ـ
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:خنده گفت با

رستوران؟ يایب يخوا یدستت م نیتو با ا ـ

.میبر دیبا يقول داد. نداشته باش يتو به من کار ـ

.خونه میر ینه م ـ

.خوام یمن رستوران م. امی یمن خونه نم ـ

:گفت يو جد بلند

.رستوران میر یو بعد م میریگ یداروهات و م میر یاول م ـ

:رفت و گفتم ادمیکردن  هیگر

.میبر هیعال ـ

.به داروخونه میو رفت میدو لبخند زد هر

.چراغ مراغ نداشت یبود، ول یکیرستوران ش. رستوران میدیباالخره رس. به سمت رستوران میرفت دیکه سامان داروهام رو خر نیاز ا بعد

.گهید يجا هی میبر. سامان فکر کنم برقاشون رفته ـ

:تکرد و گف يخنده ا سامان

.کنن یجا فقط شمع روشن م نیکوچولو ا ـ

وا چرا؟ ـ

.نهیرو نب یکس یکه کس نیا يبرا ـ

چرا؟ ـ

:نگاه بهم انداخت و گفت هی سامان

.شو ادهیپ یهست ـ

چرا؟ ـ

.گهیشو د ادهیکنه خب پ یچرا چرا م یبابا ه يا ـ

؟یکن یم دادیخب بابا چرا داد و ب یلیخ ـ

سه تا  هی زیهر م نِیفقط ب. بود کیتار کیرستوران تار. میسامانم اومد و هر دو به سمت رستوران رفت. در و بستم و نییاومدم پا نیاز ماش بعد

 ورهمون ط. فقط دنبال سامان راه افتاده بودم دمید یجا رو نم چیمن که ه. شمع بود و دور تا دورِ رستوران هم درون طاقچه شمع گذاشته بودند

:ر گفتمبا غ میرفت یم میکه داشت

....چیآدم ه يمن و آورد هیجا چ نیا ـ

.ها دادم رفت هوا و نتونستم حرفم و ادامه بدم یاز صندل یکیبرخورد پام به  با

.آخ ـ
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:سامان آروم گفت. برگشتن طرفمون تیجمع يبر سامان همه  عالوه

.نیجا بش نیهم ایب. يو برد آبرومون

هم بهش  وارید يرو ییبود شمع ها زیم يکه رو ییدنج که عالوه بر شمع ها يگوشه  هی. فته بودکه سامان گ یلنگ لنگان رفتم سمت يطور نیهم

:رو به سامان گفتم دمیمال یطور که داشتم پام و م نیمن هم. میهر دو نشست. داد یم ییروشنا

؟یستیو سامان ننکنه ت. نمیب یتازه من االن تو رو اصال نم. رهیگ یآدم دلش م. هست کیتار ه؟یجا چ نیآخه ا ـ

:صورتش و گفت يو برداشت و گرفت جلو زیم يرو يکرد و دوتا از شمع ها يخنده ا سامان

ارن؟یهم ب گهیبگم دوتا شمع د ایمن و  يدید ـ

 خدا چقدر يوا. بود دهیچشماش نورِ شمع ها تاب اهیس يهاله  يتو. خوشگل شده بود یلیسامان پشت شمع ها خ. بهش نگاه کردم رهیخ رهیخ

شمع ها رو . سامان به خودم اومدم يبا صدا. تونم یمن بدون سامان نم. نه يمن و نخواد؟ وا گهیسامان د تمونینکنه بعد از مامور. خوشگل شده

:آروم گفت. سرِ جاش بودگذاشته 

؟يخور یم یغذا چ ـ

.يتو خورد یهر چ ـ

؟یستیتو مگه چپ دست ن یآهان راست. باشه ـ

.آره ـ

تو که دست چپت شکسته؟ ؟يشام بخور يخوا ین ماال يپس چطور ـ

.خورم یتو نگران من نباش من م ـ

.باشه ـ

.غذاها رو سفارش داد گارسون رفت یوقت. ادیروش و طرف گارسون گرفت و عالمت داد که ب بعد

:آخر سامان کالفه گفت. بودکه سامان  یچرخوندم جز طرف یسرم و هر طرف م. منم اصال بهش نگاه نکردم. شد به چهره ام قیدق سامان

.زدن دور و برت تموم شد من و نگاه کن دیاگه د ـ

نگات کنم؟ دیچرا با نم؟یب ینم شهیوا مگه تو رو هم ـ

:اخم گفت با

.پس به کارت برس ـ

اون اصال  یهش، ولشدم ب رهیو خ زیم يو خم شدم رو زیم يدستام و گذاشتم رو. ناراحت شده دمیفهم. گهیطرف د هیسرش و برگردوند به  و

.اوردیسرش و طرف من ن

سامان؟ سامان؟ ـ

:طرفم و گفت برگشت

جــانم؟ ـ
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نکشم  شیپ گهیکه بحث نگاه کردن رو د نیکردن حرفش به خاطرِ ا لیتحل قهیبعد از چند دق. بودا کیخوب شد تار. حرفش سرخ شدم نیا با

:گفتم

؟یهست یمتولد چه ماه ـ

.بهمن ـ

؟یهست یجدا؟ بهمن ـ

آره چطور مگه؟ ـ

.ينشد يخوب شد مرداد. يطور نیهم یچیه ـ

چرا؟ ـ

:گفت یگفتم م یموضوع رو بهش م نیالبته من هر موقع ا. نینمونه اش آرم هی. ندارن یخوب ادیز يها اخالقا يچون مرداد ـ

»صدام و کلفت کردم و گفتم  «

.باشن يکه دوست دارن مرداد یینادسته او هی. نیکه مرداد ییدسته اونا هی. دو دسته هستن آدما

:و گفت دیخند

؟یهست یتو متولد چه ماه ـ

.ریو نه ت ستیب. هستم يریمن ت ـ

که برات کادو بخرم؟ یو گفت خشیحاال االن تار ـ

....گهید دیشا ریتازه تا ت. گفتم يطور نیمگه من محتاج کادو گرفتنم؟ هم ریوا نخ ـ

:سامان گفت. میهم نباش شِیپ گهید دیگم که شاخواست ب ینم. حرفم و خوردم ي ادامه

؟یچ دیشا ـ

تولدت چند هست؟ خیتو تار یبابا راست یچیه ـ

.يریواسم کادو بگ دیبا يدیدر ضمن گفته باشم حاال که فهم. شش بهمن ـ

.میهست يحاال کو تا تولد تو؟ حاال که فعال هفت د ـ

.به هر حال گفتم بهت بگم ـ

:که گفتم میغذا بود يوسطا. میاکت شدآوردن غذا هر دو س با

؟یبهم زنگ زد چ نیاگه آرم ـ

.زنه ینم ـ

؟یقدر مطمئن نیاز کجا ا ـ

.یخواست نذاره تو با من باش یاون فقط م. زد یخواست بزنه تا االن زنگ م یاگه م ـ

چرا؟ ـ
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.دونم یواقعا نم گهیو د نیا ـ

کار کردن؟ یکارت رو چ ي هیبچه ها قض ـ

.میشد کیما بهشون نزد یچ يدونن برا یخوشبختانه هنوز نم یاونا بهمون شک کردن، ول. یچیفعال ه ـ

؟یحاال اگه نتونستن چ ـ

.شه یم یکپ گهیاحتماال تا چند وقت د. کار نشد نداره. تونن یم ـ

.مونه کارت شش یو فقط م ـ

؟يدیاز کجا فهم نیآفر ـ

باشه؟ تونه یم یبه نظرت تو کارت ها چ. مسخره نکن ـ

.داره ازیمشت اطالعات که پرسل بهشون ن هی ـ

.هست یدوست دارم بدونم توشون چ یلیخ ـ

 وتریکه مخِ کامپ یتا آخرِ سر جناب عال. دست خودمون شمیکیدست پرسل  مید یو م شیکی. میگرفت یکارت ها دوتا کپ يهمه  يما از رو ـ

.هست یچداخلش  نیفهم یو ما م یکن یم ییهمه رو رمز گشا یهست

. ستمیمن که بلد ن یول ـ

.يریگ یم ادی ـ

هست؟ یتوش چ یبرات مهمه بدون ـ

.کردم یکار م یهمه مدت واسه چه گروه نیبفهمم ا دیآره با ـ

.یلیخوب بود خ یلیخ. بود میشام زندگ نیبهتر یعنی. بود یشام خوب. تموم شد دمیکه من با دستم کش يشاممون بعد از هزار درد باالخره

. میبکش یهل هلک ينقشه  هی میمجبور شد گهیچند وقت اون قدر پرسل بهمون فشار آورده که د نیا. بشه یقرار هست کارت پنج کپ مروزا

بازم . میتون ینم گهیکنن د شیدفعه کپ نیاگه بچه ها نتونن ا. رمیم یاز ترس دارم م. کشم یکنه که اگه جواب نده همتون و م یم دیمدامم تهد

و  وتریپشت کامپ میاالنم با سامان نشست. کنم وشیس وتریکردن تو کامپ یتا هر موقع کپ نمیبش وتریمن تو خونه ام و فقط پشت کامپ رخدا رو شک

باالخره بعد از چند ساعت پشت . همه االن اون جان هستن نایاز من و سامان و ت ریبه غ. میکن ینگاشون م میدار ابشونینقشه و رد قیاز طر

:بلند گفتم. کردن اومد یدر حال کپ غامیپ تنسنش وتریکامپ

.کنه یم یداره کپ ـ

 دشیتا د میصندل يو دستش و گذاشت رو میصندل يو خم شد رو ستادیسامانم زود اومد کنارم وا. شمیآشپزخونه بود زود اومد پ يکه تو نایت

.میکرد ینگاه م وتریکامپ يبه صفحه  میهمه ساکت داشت. راحت باشه وتریکامپ يرو

کشه؟ یقدر طول م نیچرا ا. چه خبر هست نیزنگ بزن بب هیسامان . گهیاَه زود باش د ـ

:نایت

.کشه یقدر طول م نیکه ا ستین کیبهش نزد ادیالبد ز ـ
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.از بچه ها تماس گرفت یکیبرداشت و با  زیو از رو م شیگوش سامان

کل؟یالو ما ـ

.... ـ

کشه؟ یقدر طول م نیچرا ا ـ

.... ـ

؟یچ ـ

.به خودش گرفت یسامان حالت تعجب صورت

ن؟یکار کن یچ نیخوا یحاال االن م ـ

.... ـ

.تونه برگرده ینم گهید یدون یخودتم م ـ

.... ـ

؟یگذاشت یچ يبرا ـ

.... ـ

.کنه یم یاَه داره کپ ـ

:سامان رو به من گفت بعد

چقدر مونده؟ ـ

:انداختم و گفتم وترینگاه به صفحه کامپ هی

.قهیدق کیفقط  ـ

.ادامه داد کلیدوباره به صحبتش با ما سامان

.نشیاریهرطور شده ب ـ

.... ـ

؟يجرج و چرا نفرستاد کلیما ـ

.... ـ

.خودش خواست بره از اولم قرار بود جرج بره ـ

.... ـ

.باشه باشه خدافظ ـ

. چشم دوختم وتریشدم و به صفحه کامپ الیخ یب. و داشتحس  نیهم نایانگار ت. شده یجرات نداشتم ازش بپرسم چ. بود یعصبان یحساب سامان

.مونده بود هیفقط ده ثان
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.زود باش. اَه زود باش ـ

:زدم و بلند گفتم غیج هی. باالخره صفر شد. گفتم یکلمات و آروم م نیا

.هــــــــــورا. تموم شد ـ

:به سامان گفتم. وشحال نشدهانگار اصال خ. نگاه به سامان انداختم تو خودش بود هی. بغلم کرد نایت

؟يخوشحال نشد ـ

:گفت هیشماره گرفت و بعد از چند ثان هیو برداشت و دوباره  شیفقط گوش. و نداد جوابم

ومده؟یهنوز ن ـ

.... ـ

.دنبالش نیخب بر ـ

.... ـ

.گرده یبر نم گهید ادیکه به احتمال ز یدون یخودتم م ـ

.... ـ

:و بلند گفت نیرو کوبوند زم یگوش رو قطع کرد و محکم یگوش سامان

.اَه ـ

:بودم هوا گفتم دهیدو متر پر یگوش يکه صدا من

شده سامان؟ یچ ـ

:مکث گفت یکرد و بعد از کم ناینگاه به ت هی

.کنه یجرج رفته تا کارت رو کپ ياحسان به جا ـ

:گفت غیبا ج نایت

.ستیاون که بلد ن ؟یچـــ ـ

.هنوز برنگشته یلو ه،یعال شیریعوضش نشونه گ ـ

:گفت نایت

مرده؟ یعنی ـ

:گفت سامان

.ومدهین يریت يگفت صدا یم کلیما. دونم ینم ـ

 یزنگ خونه بعد از دو ساعت نگران يباالخره صدا. نتونست یکرد تا دوباره باهاشون ارتباط برقرار کنه، ول يتماس سامان هر کار نیاز آخر بعد

.اومد

***
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کردن و به  یم یزندگ کایمادر و پدرِ احسان آمر. کرد هیناراحت شد و گر یلیخ نایت. کردنِ کارت پنج فوت کرد یکپ ياحسان برا متاسفانه

هم مثلِ  نایا دیکنه با خودم گفتم شا یم هیگر یلیخ نایت دمید یو دار که م ریگ نیا يتو. جا انجام شد نیاحسان ا يمراسم خاکسپار لیدل نیهم

.دمیسوالم و به زبون آوردم و اون روز از سارا پرس. داشتن ياچند وقته رابطه  نیما تو ا

؟یاحسان و دوست داشت نایت ـ

:گفت هیدر حال گر نایت

.معلومه که دوسش داشتم. میبه هرحال شش ماه هم خونه بود ـ

؟یهم داشت يباهاش رابطه ا ـ

.دید یخواهر م هیاون من و به چشم . پاك بود یلیاحسان خ. وقت چینــه ه ـ

.آهان ـ

از اون  نایت یطفلک. سواالت نیخاك تو سرت با ا. هم بشن ي شهیعاشق پ يطور نیروز با خودم گفتم مگه همه مثل تو و سامان هستن که ا اون

 یلیمادر و پدرِ احسان خ یطفلک. خانواده اش شیتموم بشه و برگرده پ تمونیکنه تا مامور یم یاحسان زندگ يخونه  يروز به بعد تنها تو

تا . انجام نشد یکاپوشکاف لریکه تصادف کرده و با کمک م میفقط گفت. میاحسان و بهش بگ یموضوع مرگ اصل میتونست یچون نم ودن،ناراحت ب

که اون موقع  نیمثلِ ا. پوست هم مرد اهیبود که اون س نیکه داشت ا یمرگ احسان تنها خوب یمادر و پدرش نفهمن که احسان گلوله خورده، ول

خوب بوده  شیریزنه و احسانم چون نشونه گ یبهش م ریت هیو  نتشیب یپوست م اهیکردن کارت فرار کنه س یبعد از کپ واستهخ یاحسان مکه 

صحنه ها رو  نیا يهمه . رهیم یآب و م يافته تو یپوست م اهیپوست و س اهیزنه به س یم ریت هی تیکه تو دستش بوده با همون وضع یبا تفنگ

سامان بود  یِمیصم ياز دوستا یکیاحسان . کرده فیما تعر يو برا دهیپوست بوده د اهیاون جا نظاره گرِ احسان و س نپشت ساختماکه از  کلیما

لطف  نیکرده بود از ا یمنم از لطف سامان که من و نامزدش معرف. گرفتن لیتحو یلیسامان و خ میرفت شیمراسم خاکسپار يکه برا یو وقت

.بهره مند شدم

تولد  گهیچهار روز د. شه یدو بهمن م قایامروز دق. شه یداره بهتر م واشی واشیهم  نایت. گذره یماه هست که از مرگ احسان م کیاز  تر کم

البته اگه تا اون روز شارل خانم . فقط خودم و خودش. کنم یدعوت نم مونیهم تو مهمون چکسیه. رمیخوام واسش تولد بگ یم. سامان هست

 زایچ هیو بق کیک. خودم بخرم يبرا دیلباسم با هی. واسه تولد سامان بخرم يزیچ هیکه  نمیدنبال ا ابونایخ ياالنم تو. گر انداختهلن کهفعال ! بره

 یلیخ رِیزنج هی. افتاد یطال فروش يمغازه  هیزدم چشمم به  یم دیطور که داشتم مغازه ها رو د نیهم. چقدر کار دارم يوا. سفارش بدم دیهم با

:با فروشنده گفتم کیبعد از سالم و عل. با لبخند رفتم تو مغازه. بود نشیتریو يتو وشگلخ

.خوام یهست م نتونیتریو يکه تو دیسف ریاون زنج دیببخش ـ

نه . بود دینقره سف. خوشگل بود یلیخ. خواستم رو بهم داد یکه م یفروشنده اون. مختلف بود آورد يرهایظرف پر از زنج هی نیتریاز تو و پسرِ

.خواستم یواسش م زمیآو هی. نازك بود نه کلفت

د؟یاریشه براش ب یم زمیآو هیآقا  دیببخش ـ

:آخر گفتم. هر کدوم و بهم نشون داد چشمم و نگرفت. رو آورد زایدفعه ظرف آو نیو ا نیتریدوباره رفت سمت و فروشنده
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.نیسیمتن کوتاه برام بنو هیخوام که بدم پشتش  یم يزیچ هی ـ

.اومد یکیظرف کوچ هیهمراه با  قهیو بعد از چند دق یسمت هیه فکر کرد و رفت به ذر هی

.ادی یخوشت م نیبب. ومدهیبازار ن يمدلم هست که هنوز تو نیدتریکار جد نیا ـ

. بود دیگشم سفرن. تر بود کیسکه که از سکه کوچ هیشب يزیچ هی. چقدر خوشگل بود. دهنم باز موند. جعبه رو باز کرد و گرفت سمت من درِ

:مرد گفت

 یگرما که بهش بخوره نوشته هاش معلوم م. ده یخودش و نشون م یکه روش نوشت يزیپشتش اون چ يدار یسکه رو که نگه م يرو نیبب ـ

.شه

.خوام یو م نیهم هیعال يوا ـ

واست؟ سمیبنو یروش چ ـ

؟یسیبنو یتون یم یبه فارس.... سیبنو.... سیروش بنو ـ

.نه ـ

.سیاون بنو يتو از رو سمینو یخوام م یکه م يزیورقِ اون چ هین برات تو خب م ـ

.بلد هست یتو فارس نیدم پسرم برات بزنه ا یم سیباشه بنو ـ

:متن و نوشتم دادم بهش و گفتم یوقت. ورق کاغذ برداشتم و شروع کردم به نوشتنِ متن هی

شه؟ یحاضر م یک ـ

.آماده هست گهیپنج و شش روز د هی ـ

.نیشه زودتر آماده کن یاگه م. و کادو بدم نیخوام ا ینه م يوا ـ

هست؟ ییتولد چه روز ـ

.برم یم امیمن م نیو پنجم حاضرش کن ستیشما صبحِ ب گهیچهار روز د يو پنج جنور ستیشه ب یم. تولد ششم هستش ـ

.منتظرتم شمیباشه ش ـ

.یمرس ـ

از  یکی يرو یفروش کیک يتو. یفروش کیو عوض کردم و رفتم ک رمیزود مس. یفروش کیبرم ک دیحاال با. رونیاز مغازه اومدم ب یخوشحال با

. کدوم نظرم و جلب نکرد چیه. نگاه کامل به عکس ها انداختم هی. بود کیک يآلبوم آورد که توش عکس ها هیخانم برام  هی. ها نشستم یصندل

:آخر رو به دخترِ گفتم

.سمیمتن تولدت مبارك واسش بنو هیخوام  یم. خوام روش صاف باشه یم یکیک هی ـ

.ارمیب گهیآلبوم د هیبراتون  دیپس چند لحظه صبر کن ـ

.برگشت هیرفت و بعد از چند ثان دخترِ

.خوشتون اومد دیشا نینیرو هم بب نایا ـ
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.یمرس ـ

و  رونیبود که زبونش و کج داده بود ب ینعکسِ کارتو هیشکل که روش  لیمستط کیک هیکردم به ورق زدن آلبوم که چشمم خورد به  شروع

:گفتم. باحال بود یلیخ. خنده ام گرفت. سرش بود يکرد دوتا دستاشم رو یم يداشت زبون دراز

.خوام یو م نیهم ـ

بزنم؟ یخب نوشته روش و چ ـ

ن؟یبلد یفارس ـ

.بله ـ

:گفتم یفارس به

.کوچولو تولدت مبارك یسام نیسیبنو ـ

:زد و گفت يلبخند زن

پسرتون چند سالش هست؟ ـ

:با خنده گفتم. ام گرفت خنده

.و شش ستیره تو ب یو پنج سالش هست م ستیب ـ

:با تعجب گفت زن

کوچولو؟ نیو پنج؟ پس چرا نوشت ستیب ـ

رم؟یبگ امیب یخب من ک. چون کوچولوست ـ

.نیفقط آدرس منزل و ساعت ارسالش و بگ میاری یخودمون واستون م ـ

.گهیچهار روز د یعنیو پنجم  ستیب. ون جا باشهساعت شش ا ـ

:دخترِ گفت. آدرسم دادم و

.نیشماره هم از خودتون بد هیلطفا . ارسال شد کیکه ک مید یهم م امکیپ کیبه شما  میو ارسال کرد کیک یما وقت ـ

:و گفتم دمیخر کیو پنج تا شمعِ کوچ ستیدادم بهشون و بعد ب ممیگوش شماره

.نیاریبرام ب کیا کرو هم ب نایا ـ

ن؟یخوا ینم يزیچ گهیباشه د ـ

.نیاریو پنج تا هم بادکنک برام ب ستیب. نیهم برام بذار ينه آهان برف شاد ـ

.اونم چشم ـ

.یمرس ـ

تا . رونیکنم باون روز سامان و دك  دیبا. بلوز شلوارِ اسپرت رفتم خونه هی دیباالخره بعد از خر. رونیو حساب کردم و از مغازه اومدم ب پولش

.بشه اون روز يچه روز يوا. کنم نییخونه رو تز
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و رفتم  دمیلباسِ ساده پوش هی. رمیحاضرشم برم گردنبند سامان رو بگ دیاالنم با. مخصوصا که هنوز شارل نرفته. صبح همه اش دلشوره دارم از

:مرو به شارل گفت. آشپزخونه بود يسامانم تو. مبل نشسته بود يشارل رو. نییپا

.ها ییجا نیهفته هست ا کیاالن  ؟يبر يخوا یتو نم نمیبب ـ

تو رو تنگ کردم؟ يجا ـ

.آره پاشو زودتر برو ـ

.برو بابا حوصله ات و ندارم ـ

.خدافظ رونیرم ب یسامان من دارم م! مونیم ـ

:و گفت رونیاز آشپزخونه اومد ب سامان

؟ير یکجا م ـ

.خدافظ. گم یبعدا بهت م ـ

؟يخوا ینم و چییسو ـ

:لبخند گفتم با

.نه خدافظ ـ

.خدافظ ـ

کار کنم؟ قرار بود  یبود که اگه شارل نره چ نیهمه اش فکرم به ا یتاکس يتو. واسه خودم گرفتم یتاکس هیرفتم سرِ کوچه و . رونیدر اومد ب از

از . یرفتم به سمت طال فروش. شدم ادهیو بهش دادم و پ پول. نگه داشت یقدر دلشوره دارم؟ تاکس نیاَه چرا ا. هنوز نرفته یامروز ظهر بره، ول

.بود ستادهیوا زشیلبخند پشت م هیهمون مرد با . نگاه به داخل کردم و رفتم تو هیمغازه  شهیش يتو

.سالم ـ

.سالم دختر ـ

.اومدم گردنبند رو ببرم ـ

.ارمشیچند لحظه صبر کن برم ب ـ

.باشه ممنون ـ

جعبه رو گرفت . خوشگل هم دستش بود یلیجعبه قرمزِ خ هی. اومد رمردیباالخره پ. ها نشستم یاز صندل یکی يمنم همون جا رو. رفت مرد

:سمتم و گفت

.گردنبند شما نمیا ـ

.یمرس ـ

. ردمهر دو رو گرفتم تو دستم و بعد دستم و گذاشتم پشت سکه و جلوش و نگاه ک. و وصل کرده بود به گردنبند زیآو. جعبه رو باز کردم درِ

. جالب بود یلیخ. نوشته آروم محو شد. دستم و از پشتش برداشتم. خوشگل شده بود یلیخ» سامان  میبه تو عشقِ ابد میتقد« . نوشته روش اومد
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:تشکر کردم و گفتم يمند تیرضا بخندبا ل

.نیچینوارِ قرمز هم دورش بپ هیشه  یاگه م ـ

.چشم ـ

گنده زد و  ونیپاپ هیو روش و  دیچینوار و دورِ جعبه قرمز رنگ پ قهیبا سل یلیجعبه رو ازم گرفت و خ. نوارِ قرمز برگشت هیرفت و همراه  مرد

 هی. بود کینگاه به ساعتم انداختم ساعت  هی. رونیازش تشکر کردم و از مغازه اومدم ب. بود دیبع قهیهمه سل نیا رمردیپ نیاز ا. داد دستم

خدا کنه شارل رفته . کوچه يآروم آروم حرکت کردم و رفتم تو. شدم ادهیسرِ کوچه نگه داشت و پ یتاکس. گرفتم و رفتم به سمت خونه یتاکس

نگاه  هی. داده هیاز دوستام بهم هد یکیگم  یم هیچ نیا دیاگه سامان پرس. جعبه رو محکم گرفتم تو دستم. درِ خونه يجلو دمیباالخره رس. باشه

. و در آوردم و انداختم تو در دیکل میشلوار ل بیاز تو ج. نداشت یهم که تموم یدلشوره لعنت نیا. ودساعت دو ب قایدق. انداختم میساعت گوش هب

 تادر و آروم بستم که سامان اگه تو اتاقش بود نفهمه من اومدم . سامانم تو اتاقش هست. البد شارل رفته. هال نبود يتو یکس. در و باز کردم

باال  دمیرس یوقت. اومد یزود از پله ها رفتم باال صدا از باال م ياز سرِ کنجکاو. اومد یم ییصداها هی یا، ولرفتم آروم سمت پله ه. نهیکادو رو نب

به  یچ نمیوادارم کرد که خودم و بهشون نشون ندم تا بب میحس کنجکاو. کردن یداشتن با هم صحبت م ییرایپذ يسامان و شارل اون گوشه 

:گفت یشارل بلند با داد م. و تمرکزم و دادم به حرفاشون رونیاز افکارم اومدم ب. گن یهم م

.ازت متنفرم. توئه رِیهمه اش تقص یتو گفت ـ

:گفت یزنه؟ سامان با داد م یحرف م یداره راجع به چ یعنی. کرد یم هیداشت گر انگار

افتاده؟ ادتیمزخرف نگو بعد از پنج شش سال تازه . يغلط کرد ـ

.بندازش یتو گفت.... یتو گفت. تو بود رِیهمه اش تقص. خواستم اون کار و بکنم یمن اون موقع هم نم یلعنت ـ

زدن؟ یحرف م یچ يداشتن درباره  نایا. اش شدت گرفت هیدوباره گر و

:سامان

.يکرد یپدر و بزرگ م یبچه ب هی دیمن گفتم؟ برو خدا رو شکر کن که بهت گفتم بندازش وگرنه االن با. خفه شو ـ

.يپدرش تو بود. عاطفه اون بچه خودت بود یاحمق، ب ـ

:بلندتر گفت يسامان با داد. گن یم یفهمم چ ینم ه؟یگن؟ بچه چ یم یدارن چ نایا

.خواستمش ینم گهیبچه خودم بوده د. خواستم یبچه من بوده؟ آره من بچه نم ـ

.من مادرش بودم. خواستمش یمن م یول ـ

.یمثلِ خودت باش یبدبخت هی مادرِ یخواست یم يمادر؟ تو خودت بچه ا ـ

.یبچه ام و بده لعنت. خوام یمنم االن از تو بچه ام و م. تو بود رِیتقص. بندازش یتو گفت. يتو پدرِ اون بچه بود. سامان يشعور یب یلیخ ـ

آه  ؟يآخه چطور. کنم یور نمشناختن؟ نه نه با یرو م گهیهم د نایمگه ا ؟يشارل از سامان حامله بوده؟ چطور یعنیسامان بچه داشت؟  ؟یچــ

حرفاشون  گهیمن د يآه خدا ؟یشناختن؟ سامان چطور تونست یرو م گهیهم د یعنی. نوشته بود تولد شارل يد یاون س يمن اون روز تو يخدا

که  يجعبه ا يبا صدا ....بچه بچه. اسم بچه بود دمیشن یکه م يکنن و تنها کلمه ا یکه دارن با هم جر و بحث م دمشونید یفقط م. دمیشن یو نم
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:سامان آروم گفت. جعبه هر دو برگشتن طرف من يبا صدا. شده بود به خودم اومدم نیتو دستم بود و االن پخش زم

؟یهست ـ

:و رو به من گفت کمیشارل اشکاش و پاك کرد و اومد نزد. من قدرت حرف زدن نداشتم یول

گفت که .... عاطفه گفت یوجدان ب یب نیا یباردار شدم، ول نیمن از ا. من بودهنامزد  یزمان هی يسامان موسو نیا. شوهرت و بشناس ـ

؟يکه پدر بود يگفته بود یسامان به هست. بچه ام و کشته. قاتل هست هی نیا. بندازمش

. کنم هیاالن گر دیانب. آروم آروم عقب رفتم. کرد یبغض گلوم و داشت خفه م. کرد یسامان فقط داشت من و نگاه م. روش و طرف سامان کرد و

:گفت یکه پشت سرم با داد م دمیشن یسامان و م يصدا. رفتم نییبرگشتم سمت پله ها و با سرعت پله ها رو پا

.کارت دارم سایوا یهست. سایوا یهست ـ

نتونستم خودم و . و گرفتو دستم  دیباالخره سامان بهم رس. رونیرو باز کردم و رفتم ب يدرِ ورود. نمیو بب ختشیر یخواستم حت یمن نم یول

:گفتم هیبا گر. هیگر رِیکنترل کنم و زدم ز

.ولم کن ـ

.دم یم حیبهت توض. گوش کن یهست ـ

 یلیخ. يتو شده بود میهمه زندگ. من دوست داشتم نامرد.... من. سامان ينامرد یلیخ. هست نیتو کارت هم ؟يبد حیتوض يخوا یرو م یچ ـ

.وقت چیه. یباش یآدم نیم همچکرد یوقت فکر نم چیه.... یفیکث

:آروم دستم و ول کرد و گفت سامان

.از رو هوس نبوده. یدرباره تو نه نبوده هست یاون کارم با شارل از رو هوس بوده، ول دیشا ـ

.همتون. دیهم هست نیهمتون ع. خوام ینم. خوام صدات و بشنوم ینم ـ

.ابونیسمت خ دمیدو هیگر با

نگاه به دور و برم  هی. ستادمیجا وا هیخسته شدم و  دنیباالخره از دو. کردم یموقع ها به عابران برخورد م یضو بع دمیدو یطور م همون

درِ خونه اش  يجلو. عرفان يرفتم به سمت خونه . جاست نیهم نمیتونم سامان و بب یکه نم ییتنها جا. عرفان بودم يخونه  کینزد. انداختم

.و برداشت فونیآ قهیبعد از چند دق. مزنگ و زد

؟ییتو یهست ـ

.باز کن عرفان ـ

:ام اومد به سمتم و گفت افهیو ق ختیر دنیبا د. عرفان دم در منتظرم بود. ساختمون یبه درِ اصل دمیو رد کردم و رس اطیح. باز شد و رفتم تو در

؟يسرِ خودت آورد ییشده؟ چه بال یچ ـ

عرفـان؟ ـ

:اشکام تموم شد عرفان گفت یوقت. ستمیگرخودم و انداختم تو بغلش و زار زار  و

؟يام کرد ونهید ؟یشده هست یچ ـ
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.بمونم شتیخوام چند روز پ یفقط م یچیه ـ

. گردم کانادا یمونم بعد هم بر م یکارت م نیآخر یتا روزِ کپ. از اتاقاش و در و بستم یکیعرفان گوش بدم رفتم تو  يکه به حرفا نیبدون ا و

 یم نمیو ترك کنم؟ ا نیچطور تونستم آرم. تونم یچرا م. تونم یسامان؟ نه نم. بوده یانگار نه انگار که سامان. کنم یمو از نو شروع  میزندگ

.کردن هیو شروع کردم دوباره به گر نیزم ينشستم رو.... فرق داره. فرق داره نینه ا. تونم

 یم رهیخ واریبه در و د یفقط وقت. افتاده ینداره که چه اتفاق يبهم کار گهیخدا رو شکر د. عرفانم يهنوز خونه . گذره یهفته از اون ماجرا م هی

. گم ینم یچیمنم ه. گه واقعا برات متاسفم یندازه و م یبهم م یکنم و بعد نگاه یخودم احساس م ينگاش و رو ینیکنم سنگ یشم و فکر م

واسه . دلم واسه صداش تنگ شده. زنگم بهم نزده هی یسامان حت. کنم یه منگا واریمنم تنها دارم به در و د. ضبط صدا يبرا ومیرفته استاد نماال

که با  نیکنم؟ به ا یمحکوم م یکار و بکنه؟ اصال من دارم اون و به چ نیاون چطور تونست ا. فراموشش کنم دینه با. کشه یخودشم داره پر م

 گهیدونم د یم یکنم، ول یمحکومش م یدونم دارم به چ یمن خودمم نم که با من رابطه داشته؟ نیبه ا ایرابطه داشته و ازش بچه داشته  ارلش

وقتم  چیه. بشه و برگردم کانادا یکپ شمیمنتظر بمونم تا کارت ش دیفقط با. ما تموم شده نِیب یهمه چ. کنم یباهاش زندگ ندهیتونم در آ ینم

 یمگه م. شم یزنم و مشغول به کار م یشرکت واسه خودم م هی. ده یمدرك دکترام و م میکارت ها رو به پرسل بد یوقت. کنم یازدواج نم گهید

 ینم یمن حت. فهمم یاَه نه نم ؟یفهم یم. یهست یفراموشش کن دیبا.... سامان.... سامان.  شد یم دیبود شا شمیشه همه اش کار؟ اگه سامانم پ

هست که زنگ  یکارِ واجب دیشا یحوصله نداشتم جواب بدم، ول. زنگ تلفن خونه به خودم اومدم يبا صدا. محکوم کردم یو به چه جرم وندونم ا

.که به شماره نگاه کنم جواب دادم نیرو برداشتم و بدون ا یمیس یب یگوش. تلفن کیاز رو مبلِ هال بلند شدم و رفتم نزد. برم جواب بدم. زده

بله؟ ـ

؟یخوب یالو؟ هست ـ

:ا آورده بود؟ حرفم و به زبون آوردم و گفتمجا رو از کج نیکارم داشت؟ شماره ا یچ یعنی نا؟یت

؟يجا رو از کجا آورد نیشماره ا ـ

حاال چرا صدات  دیببخش. آخه نگرانت بودم یدست بزنم، ول تیشخص لِیبه وسا يدونم دوست ندار یم. دفتر تلفنت بود يتو. از تو اتاقت ـ

گرفته؟

:کردم سامانم اون جاست گفتم یم احساس

هست؟ فونیرو آ یگوش. ستین میزیچ ـ

:هول کرده باشه زود گفت انگار

باشه؟ فونیرو آ دینه چرا با.... نه ـ

؟یتماس گرفت یداشت يکار. دونم ینم ـ

.گفته یو چ بتمیغ لیخواستم بدونم سامان دل یم

حال برادرت چطور هست؟ یراست نمیبب.... نه کار که نه ـ

:فکر گفتم بدون
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برادرم؟ ـ

ن حالش بد نشده؟مگه عرفا گهیآره د ـ

.رفتنِ من و برادرم گفته لیبگو آقا دل پس

؟ییتو االن کجا. آره االن بهتره ـ

:از سوالم جا خورده بود گفت انگار

.گهیچطور؟ کجا خونمونم د ـ

.گفت سامانم اون جاست یبهم م یحس هیدونم چرا  ینم. بنده یم یمعلوم بود داره خال قشنگ

؟يندار يباشه کار ـ

صدات چرا گرفته؟ نمیبب. ارت دارمچرا ک ـ

.کردم هیذره به خاطرِ عرفان گر هی. ستین يزیگفتم که چ ـ

قدر حالش بد بود؟ نیا یعنی یآخـــ ـ

نا؟یت. االن بهتره. بد نبود ادمینه ز ـ

جانم؟ ـ

:گفتم مظلوم

؟یواقعا خونه ات هست ـ

از پشت تلفن اومد که  نایت يصدا! سامانم؟ هــه. سامانم بود. آره خودش بود. کردم زیقشنگ گوشام و ت. زد یداشت آروم حرف م یکیبا  انگار

:گفت

.بار که گفتم هیآره بابا خونه ام  ـ

؟يندار يباشه کار ـ

:که گفت نایت يپچ پچ و بعد صدا يصدا دوباره

؟يگرد یبر م یک ـ

.سوال و سامان گفته که بگم نیبودم ا مطمئن

.خوام مراقب عرفان باشم یم. امی ینداشته باشن نم یاجیکارت ها بهم احت یکپ يفعال تا برا. دونم ینم ـ

.باشه ـ

.خدافظ ـ

.خدافظ ـ

 یول د،یگرفت؟ االن اون صدام و شن یشد خودش تماس م یم یحاال چ. رهینخواسته خودش تماس بگ! مغرور يپسره . رو قطع کردم یگوش و

 لشمیهمه وسا. اتاق مال من بود نیاومدم خونه عرفان ا یهر موقع م. اتاقم يرفتم تو. اَه. امرددلم واست تنگ شده ن. دمیمن هنوز صداش و نشن
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. رفت یم ادشیگفتم برام بفرسته  یجا گذشته بودم که هر بارم به عرفان م يتر یام پ هیکشوم  نیا يهست اون موقع ها تو ادمی. کامل بود

 دمیتخت دراز کش ياومدم رو. برداشتم. هم کنارش بود يهنذفر. اون گوشه بود قایدق. دمبازش کر. توش بود يتر یکه ام پ ییرفتم سمت کشو

.زدم از اول بخونه. رو گذاشتم تو گوشم يو هنذفر

برات تنگ شده جونم دلم

تونم یخوام ببینمت نم می

یسنگ يما دیوارها بین

یک عمر می دونم فاصله

ترانه ام و شکستم بغض

خوام بگم عاشقت هستم یم

یک شب يعین ناباور تو

هر دو دستم یگذاشت یخال

و تمام قصه من یو راست یو مست یتمام هست يبود تو

من يبسته  يسنگ صبورم و نگاه دورم و لب ها يبود تو

شم یشب از خوابم پا م نیمه

پیشم یپیشم نیست ینیست

تو يشم دور یدیونه م باز

پیشم یزد به ریشم نیست تیشه

شم یم یصدا از من خال یب

شم یم یبال یصدا با ب هم

پیشم یهام خیس از شبنم غم نیست گونه

و تمام قصه من یو راست یو مست یتمام هست يبود تو

من يبسته  يسنگ صبورم و نگاه دورم و لب ها يبود تو

 

.امی یجا با تو نم چیمن امشب ه ـ

.ات هم خوبه هیروح يبرا. يای یچرا م ـ

.امی ینه نم ـ

.منتظرم نیتست صدا دارم قبل از اجرا زود حاضر شو تو ماش. ندارم با تو کل کل کنم من وقت ـ

.ره یحوصله ام سر م ستین یاون جا کس امیاَه االن ب ـ
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.نیمنتظرتم تو ماش. هست ارمیخشا. همه بچه ها هستن ه؟یچ ستین یکس ـ

.امی یمنم م یپس تو هر جا رفت ـ

.باشه برو حاضر شو ـ

لباس  یکمد کل نیاز قبل تو ا. درِ کمدم و باز کردم. ذره ازش دور باشم هیهمه اش به فکرِ سامان باشم؟ بهتره  دیبا یتا ک. اتاقمرفتم تو  زود

 یعنی. گشاد بود بایبرام تقر. مثلِ قبل چسبون نبود دمشیپوش یوقت. کردم دایپ يساتنِ سرمه ا رهنیپ هی. دونه به دونه همه اش و گشتم. داشتم

کشو . گذاشته بودمش تو کشو مایهست قد ادمی. داشتم یل یشلوار مشک هی. گرفتم اسپرت بپوشم میو در آوردم و تصم رهنیرده بودم؟ پالغر ک

. نبپوشم؟ اَه دوباره شروع کردم به گشت یحاال بلوز چ. دورش بستم دمیکمربند سف هی دمیاون و پوش. کردم داشیو رو کردم و باالخره پ ریرو ز

بود که  دیکت چرم سف هی. خوشبختانه االن اندازه بود یتنگ بود، ول یلیبرام خ مایقد. دمشیزود پوش. خوبه نیهم. کردم دایکوتاه پ کت چرمِ هی

کفش  دزو. زود باش یعنی. عرفان اومد نِیبوقِ ماش يصدا. باز نبود ادیز يخوشبختانه . تر نداشت شیناف بود و سه تا دکمه هم ب يکوتاه تا رو

اومدم  یاون موقع ها که با عرفان م. میکنسرت بود يساعت بعد هر دو در محل برگزار مین. رونیو رفتم از خونه ب دمیپوش اممیمشک یعروسک

.ندارم یحس چیاالن ه یکردم، ول یذوق م یطور جاها کل نیا

االن اومده؟ اریخشا ـ

.میدیرس ریآره بابا تازه االن ما د ـ

 اریخشا ار،یبه خصوص خشا. شدن اون جا بودن یکل دوستاش که آهنگ سازاشم م. میساختمون وارد شد یپشت و از درِ میشد ادهیو پ میدیرس

اون موقع ها که . باحال بود یلیخ اریخشا. نداره یفرق چیه ریبرام با ام اریگفت خشا یعرفان م شهیعرفان بود و هم یمیصم ياز دوستا یکی

حواسش نبود به  یچکیه. عرفان بلند سالم کرد. بود یکال بچه با مرام. کرد یم یباهام شوخ اریخشا شهیبرد هم یخودش م يعرفان من و برا

:بود گفت دهیکه انگار هنوز من و ند اریخشا. دفعه همه برگشتن هی. عرفان

.ها يدار» تست صدا « شد سانگ چک  ریپسر؟ د ییکجا ـ

.بودم یهست رِیباشه بابا درگ ـ

:دفعه تعجب کرد و گفت هی اریخشا. من و نشونش داد بعد

؟یخودت یهست ـ

:خنده گفتم با

کردم؟ رییتغ ـ

.نه ـ

:عرفان

.من برم به سانگ چکم برسم دیزن یتا شما با هم حرف م ـ

 اومد سمتم و وانیل هیبا  اریخشا. شناختم یهمه رو م بایتقر. کردم یدوستاش دست دادم و احوال پرس يبا همه . سن يبه سرعت رفت رو و

:گفت
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گه؟ید ياومد یطرفا؟ نم نیچه خبر؟ چه عجب ا ـ

.حاال که اومدم گهید ـ

اش حل  هیبق گهید یزنگ به من بزن هیفقط  یِکاف يایب یآره؟ صد بار بهت گفتم هر موقع خواست ارتتیکه ب يدیالبد دوباره منت عرفان و کش ـ

هست؟

که درستش کنم آره؟ ارهیعرفان من و ب یبگ یو خراب کن وتریکامپ يخوا یالبد مثلِ اون دفعه م ـ

:و گفت دیخند بلند

؟يچقدر اصرار کرد شییحاال خدا. فکرِ بهتر داشتم هیدفعه  نینه بابا ا ـ

ام؟یشه خودش گفت ب یباورت م ـ

.شه ینه باورم نم ـ

؟يتست صدات و انجام داد نمیبب. یبهتره باور کن یول ـ

.نه من بعد از عرفانم ـ

 اریرو به خشا. خوندن یسبک م هیجا بود که هر دوتاشون تو  نیجالب ا. خواننده بود ارمیخشا. میشد رهیو به عرفان خ میدو ساکت شد هر

:گفتم

؟ياسترس ندار ـ

.نه ـ

؟یکن يمردم خراب کار يموقع جلو هی یترس یواقعا نم ـ

.رونیب يای یم یخون یشش تا آهنگ م ير ینداره که، م ينه بابا کار ـ

.یهست یلکسینبود که تو کال آدم ر ادمی! ه اممتوج ـ

:و گفت دیخند

.ستمیتر ن لکسیاز تو که ر ـ

چطور؟ ـ

.سوخت یگفت لکسیر یلیشه خ یدرست نم يدید یو خراب کرده بودم تو وقت وتریاون روز که کامپ. یلکسیر یلیآخه تو خ ـ

:ام گرفت و گفتم خنده

کردم؟ یکار م یخب چ ـ

.همه آهنگ بخونه نیا دین چقدر اعصابش خرد شده بود که دوباره باعرفا یطفلک یچیه ـ

.بود ییآره چه روزا ـ

.پارسال بودا نیقرن گذشته هم هیبود انگار  ییگه چه روزا یم نیهمچ ـ

.یجوون میدیباشه بابا فهم ـ
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.و شروع کرد به خوندن سن ياونم رفت باال. شد اریسانگ چک عرفان تموم شد و نوبت خشا. میکدوم حرف نزد چیه گهید

همه اش فکرِ سامان ! هیثان کیاز  غیدر یلحظه از ذهنم پاك کنم، ول هی يبتونم سامان و برا دیکردم اگه برم شا یفکر م. امشبم تموم شد باالخره

کنه که  ینم تمیپسرِ اذ که دیدوباره پرس. دونم یشه که منم جوابش و دادم نم یتموم م تتیمامور نیا یبهم گفت ک نیماش يعرفان تو. بودم

.منم خنده ام گرفت و گفتم نه سرش تو کارِ خودش هست

آهنگ شروع شد و . واقعا وصف حال من هست. دم یرو دارم گوش م یشبیو دوباره آهنگ د دمیتختم دراز کش ياالنم رو! هـه. ییدروغا چه

....دلم واست تنگ شده جونم. منم اولش و باهاش تکرار کردم

!غیدر یزده باشه، ول یزنگ هیانتظار داشتم سامان . بار بعد از چند وقت روشنش کردم نیاول ياو بر میگوش

هات ! اَه. حوصله ام سر رفته. عرفانم خونه نبود. هات چاکلت درست کنم وانیل هیخودم  يمبل و رفتم تو آشپزخونه تا برا يو گذاشتم رو میگوش

کدوم  چیه یجا به جا کردم، ول یو گرفتم دستم و ه ونیزیکنترل تلو. مبلِ اولم ينشستم روچاکلت و درست کردم و دوباره برگشتم هال و 

سامان و  ياز عکس ها یکیو برداشتم و  میگوش. و خاموش کردم ونیزیتلو. سامان و کرده بود يهوا میدل لعنت نیدوباره ا. جلب نکرد ونظرم 

دوباره دوسش داشته باشم؟ اون  دیچرا با. خاك تو سرم خجالت بکش. دورت بگردم یاله. و نگاه کردم میبودم تو گوش ختهیر وترشیکه از کامپ

همون طور که داشتم عکسِ . خدا کمکم کن يبشم؟ ا ونهیزنم نکنه د یدارم بلند بلند با خودم حرف م. شه یوا باورم نم.... بچه. بچه بوده هیپدرِ 

 یعنی. هول کردم. افتاد یتماسش گذاشته بودم رو گوش يسامان که برا يعکس ها از گهید یکی. زنگ خورد میکردم گوش یسامان و نگاه م

 یداشته باشه وگرنه که تماس نم یکارِ واجب دیشا. جواب بدم دیتونم صداش و بشنوم؟ نه نبا یم یعنیخدا  يسامان باهام تماس گرفته؟ وا

فقط . میزد ینم یکدوم حرف چیه. رو گذاشتم تو گوشم یگوش. دتماس برقرار ش. و لمس کردم میزدم و صفحه گوش ایدلم و به در. گرفت

:که دلتنگش بودم گفت ییباالخره سامان به حرف اومد و با صدا. دمیشن یرو م گهیهم د ينفسا يصدا میداشت

؟یهست ـ

:آروم گفتم. خدا دلم ضعف رفت يوا

.شنوم یم ـ

.دارن اجیعالوه بر اون بچه ها به کمکت احت. بفهمه يزیخوام پرسل چ ینم ادی یشارل داره م. فردا برگرد خونه ـ

:گفتم يجد. مغرور هست نیخدا چقدر ا يگه بچه ها ا یگه ما م ینم

.خدافظ ـ

.منتظرتم ـ

 ؟یچ یعنی. از جام بلند شدم و رفتم تو اتاقم. نیمحکم پام و کوبوندم زم. دوست دارم خفه اش کنم! یلعنت. بوقِ ممتمد تلفن اومد يبعد صدا و

آخه . دونم یم دیشناسم بع یکه من م یسامان نیا یبخشمش، ول یکنه م یبار معذرت خواه هیکنه؟ به خدا اگه  ینم یمعذرت خواه چیچرا ه

فردا . ششیپ ير یباش که فردا م نیفکرِ ا. ولش کن. و تحمل کنم شیتونم دور یمسله نم نیکنه؟ من کنار اومدم با ا یمعذرت خواه دیاچرا نب

!هــه. آقا سامان تمشیظهر پ

:عرفان بهم گفت. گردم یبه عرفان گفتم که بر م شب



کاربر  انجمن نودهشتیا  س.فاطمه  |هستی من باش                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 193

شده بود؟ یچ یگ ینم ـ

:گفتم. خودم و آماده کرده بودم. پرسه یسوال و م نیدونستم ا یم

خوام بهت  ینم گفت که ینپرس چ. تونستم اون جا بمونم ینم. برام گرون تموم شد یلیبهم زد که خ ییحرفا هیدخترِ هست اسمش شارل  هی ـ

.گردم یمن فردا صبح بر م. دروغ بگم

.برمت یم ـ

.باشه ـ

.رو گوش دادم یشگیگذاشتم تو گوشم و دوباره آهنگ هم يهنذفر. رفتم تو اتاقم و خودم و واسه فردا آماده کردم يا گهیحرف د بدون

***

چرا تا . اون نوکرش افتادم ادی. جا نیافتادم که اومده بودم ا یروزِ اول ادی. نگاه به خونه انداختم هی. کرد و رفت ادهیمن و دم خونه سامان پ عرفان

رفتم  وباالخره پام و جا به جا کردم . اومدم یوقت ازش خوشم نم چیکاش ه يا. کاش هنوز همون موقع بود يا.... ریبخ ادشی دمش؟یحاال ند

.سمت خونه

 یحت. داشته باشم بهش يکار دیباهاش رفتار کنم؟ اصال نبا ياالن که اومد چطور ایخدا. شدم و در زدم مونیبعد پش یخواستم زنگ بزنم، ول اول

. چقدر عوض شده بود. میشد رهیبه هم خ یهر دو بدون حرف. در ظاهر شد يدوباره در زدم که در باز شد و سامان جلو. دم یجواب سالمشم نم

 هی. زد یبرق م. بود چشماش بود یکه درست و حساب يزیتنها چ. بود ختهیرور اون ورش  نیها ا یموهاش مثلِ هپل. ش در آورده بودیته ر

:لبخند محوِ کوچولو زد و گفت

.سالم ـ

 هینگاه چپ بهش انداختم و سرم و گرفتم  هی. ادیلحظه ب نیکردم تا ا یم يفکر کنه لحظه شمار دینبا. دادم یجوابش و م دینبا. وقتش بود االن

 يکه پام و گذاشتم تو خونه صدا نیهم. منم رفتم تو خونه. سامان اخماش رفت تو هم و رفت کنار. برو کنار یعنی. رفتم جلو یو کم گهیطرف د

:که گفت دمیرو از آشپزخونه شن ماه

ه؟یسامان جان ک ـ

اون . ادینتونسته بود ب جا بودم نیکه ا ياون هفته ا. خدا دلم براش تنگ شده بود يوا. و چشمش به من افتاد رونیبعد از آشپزخونه اومد ب و

.با صداش به خودم اومدم. من رفتم ادیکه ب نیهفته اش هم اون اتفاق افتاد و قبل از ا

؟يدخترم کجا بود یهست ـ

واقعا دل منم براش تنگ شده . میرو بغل کرد گهیخرده دوال شدم و هر دو هم د هیمنم رفتم سمتش، چون قدم ازش بلندتر بود . اومد سمتم و

:کنه گفتم یم هیکه داره گر دمیخودم و ازش جدا کردم د یقتو. بود

؟یکن یم هیگر يهما جون دار ـ

:دوباره گفتم. ختیو نداد و فقط اشک ر جوابم

.زمینکن عز هیگر. من که اومدم ؟یکن یم هیگر یچ يبرا ـ
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:هما خودش و ازم جدا کرد و گفت. برم دیبا و تحمل کنه؟ باالخره که میمن رفتم دور یخواد وقت یم يچطور نیا. دوباره بغلش کردم و

.برام سخت بود تیدور. دختر بهت عادت کرده بودم ـ

.اصال واسش مهم نباشه دمیشا. خرده عذاب بکشه هیبذار . خوام یسامان و نم گهیوقتش بود که بهش بگم که د االن

.دیمن عادت کن يبه دور دیشما با گهیهما جون د ؟یباالخره که چ ـ

عادت کنم؟ دیبا چرا ـ

.جا هستم نیا گهیماه د کیچون فقط حداقل تا  ـ

!رم؟ هــه ینم گهید امی یاالن م يفکر کرد التیآقا سامان به خ. که رفت سمت پله ها و به سرعت رفت باال دمیسامان و شن يپا يصدا

؟يبر يخوا یچرا دختر م ـ

.کنم یتو اتاقم استراحت م رم یم. حرفا رو ندارم نیولش کن هما جون االن حوصله ا ـ

حال داداشت چطور هست؟ یراست نمیبب. کنم یصداتون م. پختم کیباشه عصرونه براتون ک ـ

!یآخــ. من بد هست چارهیآقا سامان به همه گفته حال داداشِ ب پس

.خوبه بهتر شد ـ

.خب خدا رو شکر ـ

جا  نیدونم دل کندن از ا یم. شدم رهیخ واریتختم و به در و د يرو دمیدراز کشرفتم . دلم واسه اتاقم تنگ شده. اتاقم و در و بستم يتو رفتم

معذرت  هیشه  یم یخدا چ يا. و تحمل کنم شیتونم دور یمن واقعا نم. بدتر هست یدل کندن از سامان از همه چ. شه یسخت م یلیبرام خ

اصال واقعا دوستم نداشته باشه و فقط  دیشا. نگه دمیشا. دور زمیر یم همه کدورتا رو دیبار بگه ببخش هیبکنه؟ به خدا اگه  یو خال کخش یخواه

وا پس عکسم کو؟ من رو . کنارِ تختم افتاد یدفعه چشمم به عسل هی. نه نه خدا کمک کن راه درست و انتخاب کنم يوا. خواسته ازم استفاده کنه

. تو قلبم زد يدواریبرق ام هی گهیسامان برداشته؟ البد د یعنی. ازش نبود ياثر یاز جام بلند شدم و کل اتاق و گشتم، ول. گذاشته بودم سعک نیا

 هیاون قدر گر. ختمیخودم اشک ر ينوا یدل ب يرو تخت و برا دمیدوباره دراز کش. شد نیته نش یخوشحال نیزود ا یلیخ یخوشحال شدم، ول

.برد وابمکردم تا خ

.شدم داریاومد ب یم نییهما که از پا يصدا با

.آماده هست کیک ایب یتهس ـ

:گفتم بلند

.اومدم ـ

در و باز . دمیپوش یدست لباس راحت هیزود درشون آوردم و . هنوز تنم بود رونیب يلباسا. زود از رو تخت بلند شدم. اشتهام و باز کرد کیک يبو

 یاز صندل یکیرفتم نشستم رو . نبود یزخونه باشه، ولدونم چرا انتظار داشتم سامانم االن تو آشپ ینم. هما تو آشپزخونه بود. نییکردم و رفتم پا

:دیهما پرس. داد کیقاچ ک هیهما برام . آشپزخونه يها

قهوه؟ ای يخور یم ییچا ـ
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.بده ریش ـ

. تنگاهم بهم ننداخ هیدفعه  نیا. سامان جلوم ظاهر شد دمیدفعه د هیخوردم که  یداشتم م. شروع کردم به خوردن. ختیر ریش وانیل هی برام

:انگار نه انگار که منم هستم نشست رو به روم و هما بهش گفت لکسیر یلیخ

؟يخور یم یو با چ کتیتو ک ـ

:من انداخت و گفت وانینگاه به ل هی سامان

.بده ریبه منم ش ـ

سامان  رِیهما ش. نیینداختم پاآخر خودم کم آوردم و سرم و ا. شدم رهیمنم بهش خ. شد به چشمام رهیخ يجد يا افهیبا ق. نگاه بهش انداختم هی

 هیکه  میخورد یم میهر سه در سکوت داشت. آورد و نشست کنارمون کیو ک ریش وانیل هیخودشم  يگذاشت جلوش و برا کشیو همراه با ک

:فتدفعه هما گ

ده؟یبود که کارش به عمل کش یداداشت چ یضیمر ـ

نگاه به  هی. از درد اشکم در اومد. زنه پشتم، پشتم و سوراخ کرد یمحکم م یهم هحاال هما . تو گلوم و به سرفه افتادم دیپر ریحرفش ش از

.بود ستادهینگران باال سرم وا. سامان انداختم

.بسه بابا هما خوب شدم ـ

.يلحظه کبود شد هیدختر؟  يشد یچ ـ

.نگفتم که از درد کتکت کبود شدم گهید

.تو گلوم بهترم دیپر ریش ستین یچیه ـ

:هما دوباره گفت. تن سرِ جاشوندو نشس هر

؟ینگفت ـ

.اَه ؟یهمه دروغ بگ نیا يبگم؟ آخه پسر مجبور یحاال چ يوا

.نبود یخاص زِیچ. بود ییعملش سر پا یچیآهان داداشم ه ؟یچ ـ

حاال چرا عملش کردن؟ ـ

:با من من گفتم. کنه یتا نفهمه ولم نم. دست بردار نبود رینخ

ز؟یچ.... مشاس هیچ.... گهیبود د زیچ ـ

:هما

؟یچ ـ

.اش سنگ داشت هیآهان کل ـ

هر دفعه . تونه دفعش کنه یوقتم نم چیه. اش سنگ ساز هست هیمن دومادم کل ؟ییعمل سر پا هی یگ یچطور م. درد داره رمیبم یاله یآخ ـ

.عمل کنه دیسازه با یسنگ م
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خوردن گرم بود سرش و آورد باال و  کیسامان که سرش به ک. شد رهیدفعه ساکت شد و به سامان خ هیدادم که  یلبخند به حرفاش گوش م با

.شد رهیبه هما خ

هما؟ هیچ ـ

.بود نیخدا صداش چقدر دلنش يوا

:هما

.مبارکت باشه ؟يدیخر یسامان گردنبندت و ک ـ

 یکاش م يا. روش و نخونده باشه خدا کنه نوشته. هست که من براش گرفته بودم يخدا جون گردنبند يوا. موند رهیبه گردن سامان خ نگاهم

:باال و گفت دیکش یو کم شرتشیسامان ت. البته فکر نکنم روش و خونده باشه. نوشتم یمردم و اون کلمه رو روش نم

.هست هیهد ـ

:گفت هما

.چه خوشگله نمشیبب ـ

.ستیکنه ول کن ن یم لهیپ يزیچ هیبه . کنه یمگه هما ول م حاال

:کالفه گفت سامان

.گردنبند ساده هست هی ستین يزیچ ـ

.نمشیبب اریحاال درش ب ـ

:بزنه که هما گفت یاومد حرف سامان

.نمیخوام بب یبده م. کنم ینترس خرابش نم ـ

دستش و گذاشت  قایهمون موقع هما دق. کردم که نوشته معلوم نشه یخدا خدا م. به اجبار گردنبند و از گردنش باز کرد و داد دست هما سامان

:که و بعد گفتپشت س

.نوشته يزیچ هیجا  نیآه سامان ا ـ

:چشمش کرد و گفت کیهما سکه رو نزد. بذارم هما هم بخونه دینبا. پس نخونده. تعجب کرده بود. نگاه به سامان انداختم هی

....مینوشته تقد ـ

:ادامه اش و بخونه زود از دستش گرفتم و گفتم نذاشتم

.هما جون نمیبده بب ـ

:کارم تعجب کرده بود گفت که از هما

.یچته دختر؟ با اون ناخونات دستم و چنگ انداخت ـ

.دم دستت یم نمیتو رو خدا بذار بب دیببخش ـ

:رو به هما گفتم. خدا رو شکر. سکه نبود ياز نوشته رو ياثر گهید



کاربر  انجمن نودهشتیا  س.فاطمه  |هستی من باش                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 197

ننوشته؟ يزیجا که چ نیهما ا ـ

.میاولشم نوشته بود تقد. دمیچرا خودم د ـ

:سکه نگه داشتم و به هما گفتمو دورِ  دستم

.ایب. افته یدستت و روش نذار جاش م. سکه اش حساس هست ـ

مثل . نگاه به سامان انداختم هی. نتونست روش و بخونه گهیهم از دورش سکه رو گرفت و خدا رو شکر چون دستش به پشتش نخورده بود د هما

:هما گردنبند و گرفت طرف سامان و گفت. شدم رهیخ نگام و ازش گرفتم به هما. کرد یداشت من و نگاه م جایگ

.مبارك باشه پسرم ـ

:گردنبند و گرفت و از جاش بلند شد و رو به هما گفتت سامان

.بچه ها شِیپ میبر دیساعت شش حاضر باش با. دستت درد نکنه خوشمزه بود ـ

تولدش  کیک يخوب شد برا! یلعنت. کلمات و گفت نیبه اتاقش افقط در حال رفتن . نکرد یبه من نگاه یکلمه اش خطاب به من بود، ول نیا

:هما رو به من گفت. دونم دوستت دارم یچه م ایننوشتم عشقم 

. هست خچالیگنده دست نخورده تو  کیک هی دمیفرداش که اومدم د امیمن اون روز نتونستم ب یاون روز که تولد سامان بود تو رفت یراست ـ

برات  یتولد و ک کیرفتم کادوش و بدم بهش گفتم که ک یوقت. دونستم تولد سامان هست یم. ن تولدت مباركجو یروشم نوشته بود سام

رفتن و مادر و  یدادن و م یاومدن کادوشون و م یدوستاش م شهیهم. رهیبگ کیسابقه نداشته سامان واسه خودش ک توق چیگرفته؟ آخه ه

گفت  نش؟یبهش گفتم چرا نخورد. دوستام برام آورده بود نیاز بهتر یکیروز بهم گفت  سامان اون. گفتن یم کیگرفتن تبر یپدرشم تماس م

 کیک ادیب یمعلوم نبود که ک. رو انداختم دور کیامروز صبح که اومدم ک گهید. برگرده دیبراش نگه دار شا. براش افتاد نتونست بخوره یاتفاق هی

.گرفت یشد بود م یخراب م

.حت کنمرم استرا یهما جون من م ـ

ه؟یدوستش ک یدون یخواستم بپرسم نم یم سایوا ـ

نه از کجا بدونم؟ ـ

.آهان برو استراحت کن ـ

.باشه ـ

.کارام نیاَه لعنت به من با ا. حتما تا االن نوشته رو خونده. سامان باهوش بود. هزارتا فکر رفتم تو اتاقم با

 نیکه اومدم ا يروز نیاول ياتفاقا يانگار همه . سامان منتظرم هست. نیبرم تو ماش شش بود که هما اومد صدام زد و گفت که آماده بشم ساعت

 یفکر کنه با دوتا اخمش من وا م دینبا. باشم يجد دیبا. ستیشدن ن یاالن وقت احساسات ینه هست. رییتغ یفقط با کم. افته یجا داره دوباره م

نه؟  ایهست  یرتیهنوزم روم غ یعنی. افتادم که با لباش رژم و پاك کرد ياون روز ادی. نییرژِ پررنگ زدم و رفتم پا هیزود . باشم يجد دیبا. دم

خوام مثلِ  یدفعه نم نیا یدفعه اولم جلو نشستم، ول. نمیجلو؟ بهتر هست جلو بش ای نمیعقب بش. نشیکردم و رفتم سمت ماش یاز هما خدافظ

و باز کردم و  نشیدرِ ماش. دو درِ سخت هست عقب نشستن نشیماش. نمیش یجلو ماصال ولش کن . داشته باشه رییتغ دیبا. اول باشه دفعه
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 یقدر دمدم نیاَه چرا من ا. دیخند یگفت و م یاون موقع هاش و کرده بود که همه اش م يدلم هوا. سامان بدونِ نگاه بهم راه افتاد. نشستم

.سامان به خودم اومدم يا صداب. تر خودم و وابسته اش کنم شیب دینبا. فراموشش کنم دیهستم؟ با

.پاکش کن ـ

.بدون توجه بهش روم و ازش برگردوندم. هم سمتم گرفته بود يدستمال کاغذ هی

:گفت بلندتر

.گفتم پاکش کن ـ

.گرفت و برگردوند شیقو يسرم و تو دستا. نگه داشت يو گوشه ا نیدفعه ماش هی. شدم الیخ یب دوباره

.با دستمال پاکش کن یلبام و بچش طعم يندار يدونم عالقه ا یم ـ

طور هر دومون رو  نیقدر سخت هست که ا نیا یعذرخواه هینامرد؟ آخه  یکن ینم یچرا آخه عذرخواه. چقدر تو صداش غم بود. بگردم یاله

کرد  یداشت نگام مسامان که . کردم و محکم با دستمال رژم و پاك کردم یو رو لبام خال تمیدستمال و ازش گرفتم و عصبان ؟يد یعذاب م

:گفت

؟یکن یم یاون دوتا لب خال يو رو تتیحاال چرا عصبان ـ

و به مردم  شهیسرم و برگردوندم سمت ش. پالتوم بیدستمال و گذاشتم تو ج. نگاش کردم چشماش خوشحال بود یوقت یبود، ول يجد لحنش

 نیآخر یکپ يبود که برا يهمه فکرشون معطوف نقشه ا. میبود کلیما يساعت بعد ما تو خونه  میحدود ن. راه افتاد نیباالخره ماش. شدم رهیخ

.میبکش میخواست یکارت م

:نقشه ها رو گذاشت جلومون و گفت سارا

.جاست نیشه ا یم يکه کارت آخر نگه دار ییجا قایدق ـ

:نقشه جاش و نشونمون داد و گفت يرو و

گذاشتتش، چون  واریشکاف د يحتما تو میکه ما کرد یقاتیطبق تحق. کنه یم ينگه دارساختمون  نیکارت رو تو ا» دارنده کارت ششم « مهندو  ـ

.هست دیسف وارِیاون جا نبوده فقط د يزیچ چیگفت ه یرفته بود اون جا م لریم یوقت

:گفت کلیما

.ممکن هست رِیغ بایاتاق تقر اون يهستش و رفتن تو یتیامن يروهایاون جا پر از ن. میکن یکارت و کپ میتون یما از اون ساختمون نم ـ

:نیرحسیام

م؟یبر دیبا يخب االن پس چطور ـ

:کلیما

 میتون یم شیبغل وارِیبه د دهیهست که چسب يوارید يکه کارت توش هست تو يواریساختمون هست، چون د نیساختمون بغل هم هیدرست  ـ

.یکن یو کپ میکن جادیا یبغل وارِید يشکاف و تو

:گفت بهنوش
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م؟یبشکاف دیما باچرا حت ـ

:کلیما

.رهیبگ یتونه ازش کپ یهستن و دستگاه نم میضخ وارایچون که د ـ

م؟یوارد اون ساختمون بش دیبا يحاال چطور ـ

:رو به من گفت کلیما

ما . سرت هستکن يمحل برگزار میدار ازیکه ما بهش ن ياون طبقه ا. هست سکویساختمون د هیاون . میما اون ساختمون و نقشه کاملش و دار ـ

.ستین نیمشکل ما ا یول م،یوارد ساختمون بش طیبا گرفتنِ بل میتون یراحت م یلیخ

ه؟یپس چ ـ

.ممنوع هست یدن و ورود افراد معمول یهست که خواننده ها توش سانگ چک انجام م یقسمت میبشکاف دیکه با یاون قسمت ـ

.اون ساختمون کنسرت دارهگفته بود که تو . عرفان و حرفش افتادم ادیحرفش  نیا با

.تونم وارد اون جا بشم یمن م ـ

:نگاه بهم انداخت و گفت هی کلیما

؟يچطور ـ

.تونم وارد اون جا بشم یراحت م یلیاون جا کنسرت داره و من خ. برادرم، اون خواننده هست-

:گفت کلیما

.هیعال ـ

.بشکافم وارید يفقط من چطور ـ

:کلیما

بعد در و باز . يای ینم رونیو ب ياریم يبهونه ا هیسن تو  يهمه خواننده ها رفتن رو یاون جا وقت ير یتو م نیبب. یبکن يتو کار ستین يازین ـ

.میکن یتو خودمون کار و م امی یاز بچه ها م گهید یکیمن و  یکن یم

زنه و همه پخش و پال  یشک کنه زنگ خطر و م که نهیبب يزیچ نیکه کوچک تر. نگهبان هست هی شیمن هر موقع رفتم دم درِ ورود یباشه، ول ـ

.میر یراحت لو م یلیشن و خ یم

:دفعه سامان گفت هیو فکر که  میرفت همه

.بکنه يتونه کار یبشه نم هوشیب. میکن یم هوششیب ـ

:کلیما

.تو میایتا ما ب يد یم امیپ هیهمه رفتن  یوقت. تو ير یپس تو م یهست. خوبه نیهم آره

.خواد یرمز م رونیشه از ب یداره که فقط از تو باز م یموتیر هیدر . شه ینه نم ـ

:کلیما
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رن تو کنسرت از کدوم  یکه م يدر يزیچ هیفقط . کنه یم هوشیجرجم نگهبان و ب. تو میای یمن و سامان م یکن یپس برامون در و باز م ـ

طرف هست؟

.در باشه هی دیتو همون اتاق با ـ

.یکناون در هم قفل  دیپس با ـ

.ندارم دیمن که کل یول ـ

اون جا رو دارن؟ دیکل ایک ـ

وقت داشته  قهیما فقط ده دق دیشا. باز هست شهیدر هم. استراحت ادی یسه تا آهنگ م نیچون خواننده ب ست،یوقت در قفل ن چیه. دونم ینم ـ

.میباش

سن؟ يرن رو یهمه خواننده م نیا ـ

تو که  نیایخواننده ب نیآخر يبرا دیشما با. انی یو تا آخرِ برنامه نم رنیمردم تا امضا بگ شیرن پ یمرن و بعد از اون ور  ینه تک به تک م ـ

.نباشه یچکیه

هست کنسرت؟ یفقط ک. میکن یکپ میتون یم. هم خوب هست قهیباشه همون ده دق ـ

.نیبشکاف وارید دیشما با ؟یتون یم قهیتو ده دق یمطمئن یراست. کنسرت پس فردا هست ـ

.کار کنه یچ دیبا وتریبده که پشت کامپ ادی نایبه ت یبمون وتریخودت پشت کامپ یتون یفقط چون نم. نباش زایچ نیتو نگران ا. میتون یم ـ

.باشه ـ

شه؟ یم یچ میموقع لو بر هیکنن که اگه  یفکر م نیمطمئن بودم که همه دارن به ا. ساکت شدن و به فکر فرو رفتن همه

:کارت گرفت سمتم و گفت هی کلیما. میشد ادهیپ نیاز ماش همه

.کارت و بذار توش تا از اون ور نتونن باز کنن نیا. هست یدرِ اون جا صد در صد کارت ـ

.باشه ـ

هر . هنوز کنسرت شروع نشده بود. سالن شلوغ بود. پشت سرمون راه افتادن کلمیسامان و ما. داخل میهمراه جرج رفت. و ازش گرفتم کارت

 یبه زبون اصل. در بود ينگهبان جلو هیحدسم درست بود و . داشتن نیمن رفتم سمت در که خواننده ها اون جا تمر. میپخش و پال شدکدوم 

:گفتم

.خوام برم تو یم ـ

:بهش گفتم. ورود افراد متفرقه ممنوع. در و نشون داد که نوشته بود يدستش کاغذ رو با

.شناسه من و یم .از خواننده ها کار دارم یکیمن با  ـ

.دیبر دییشه خانوم بفرما ینم ـ

 بمیو گذاشتم تو ج میگوش. امی یحاال خوبه بهش گفته بودم که م. شنوه یصد در صد نم. در آوردم و شماره عرفان و گرفتم بمیو از تو ج میگوش

:و دوباره گفتم
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.افته ینم یاتفاق چیه نیمطمئن باش. من برم نیشما اجازه بد ـ

.شه ینم ـ

.جلوم ظاهر شد اریموقع در باز شد و خشا همون

.سالم ـ

:نگاه بهم انداخت و گفت هی اریخشا

.تو ایب. رفت ادمیمن  يای یعرفان سفارش کرده بودا تو م یهست يوا ـ

. بود کلیما دمیکه د یتنها کس. انداختم رونینگاه به ب هیهنگام بسته شدن در . دستش و دراز کرد و دستم و گرفت و با خودش برد تو. دمیخند

. نفر باشه نیخداکنه عرفان آخر. داد یو انجام م نیتمر نیسن داشت آخر يسامان باشه؟ عرفان رو شِیپ دیپس سامان کو؟ اون که االن با

.من و به خودم آورد اریشاخ يصدا

.دمیماهتون و د يچه عجب ما دوباره رو ـ

.یکن یپشت سرتم نگاه نم گهیو د ير یکه م یقدر متلک بارم نکن نیا امیگفتم ب ـ

.يکرد يخوب کار ـ

.که سر درد دارم پا شدم اومدم نیخوام با ا یچقدر خاطرت و م نیبب ـ

؟يدمت گرم چرا سر درد دار ـ

.مینیبش یرو اون صندل میبر ایب. دونم ینم ـ

:گفت اریخشا. مینشست میدو رفت هر

.یستیجلو وا يجلو يایه بگم ک یبه بچه ها م یول ،ياومد ریکه د نیبا ا ـ

.نمیش یتو م نیهم. امیتونم ب ینه نه نم ـ

.شد و از جاش بلند شد اریباالخره نوبت خشا. اصرار نکرد ادیز دیبه ظاهر پکرم و د افهیکه ق اریخشا

.تا آخرش نموندم دیکنم شا یم یاالن باهات خدافظ ـ

.خدافظ. ایباشه بازم ب ـ

.یموفق باش ـ

:کالفه رو به من گفت. خبر داشت یعرفان از همه چ. سن من موندم و عرفان يرو اریشااز رفتنِ خ بعد

نا؟یفتیب ریکه گ نینکن يکار یهست ـ

.در و پشت سرت ببند یفقط رفت. میکارمون و بلد. نگران نباش ـ

.باشه ـ

. نیایب دیتون یدادم که م امکیبه سامان پ ممیا گوشب. بهم داده بود رو گذاشتم توش کلیرو که ما یزود پشت سرش کارت. عرفانم رفت باالخره

 قهیبعد از چند دق. هر دو اومدن تو. بود ستادهینگهبان وا يجرجم جا. پشت سرشم سامان. زود اومد تو کلیما. رفتم سمت در و در و باز کردم
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 یکرد و سامانم دستگاه کپ یو سوراخ م وارید کلیما. شد یدرستشون کرده بود داشت سوراخ م کلیکه ما ییها لیوسا هیوارِ رو به رو توسط ید

نمونه  واریبود تو د رهیدا هیکه شب یسوراخ بزرگ يکه جا نیبه خاطرِ ا. شد دست نگه دارند یم یرو گرفته بود دستش که هر موقع داشت کپ

سامان جاش و با  قهیبعد از چند دق. جاش تا آخرش دوباره بذارن سرِ. قالب در آورد هیجالب مثلِ  یلیو خ وارید يرو یدستگاه هیسامان با 

خدا رو شکر که به عرفان گفته بودم . نگاه به ساعت انداختم هیمن . سامان دست نگه داشت. محکم زِیچ هیبه  دنیباالخره رس. عوض کرد کلیما

:سامان گفت. وگرنه االن اومده بود. استراحت کنه ادیآهنگ ن نِیب

.گاو صندوق هست ـ

:کلیما

.اخش کنسور ـ

:سامان

.مونه یسوراخش اون طرف م يجا ـ

:کلیما

.مید یفهمه دورش و جوش م ینم چکسیه ـ

ن؟یمگه دستگاه جوش زنم آورد ـ

:کلیما

.آره ـ

.سر برسه یکیهر لحظه ممکن هست . نیخب پس فقط زود باش لهیخ ـ

. رونیزدن ب یآورد رگاش م یدستش فشار م يرو یوقت. اش بودتمام اون لحظه من حواسم به بازوه. باالخره گاوصندوق و سوراخ کرد سامان

 یکارت هی دمید یبارم بود که کارت و م نیاول. باالخره سامان کارت و در آورد. به کارت برس. یخاك تو سرت هست. شد یچه ناز م سمیعس

زد  یحرف م نایداشت با ت شیسامانم با گوش. کنهب یرو گذاشت کنارش تا کپ یدستگاه کپ کلیما. بود یکلش مشک یول ،یبانک تکار هیاندازه 

در  يصدا. کارِ جوش زدن تموم شد یوقت. سامان کارت و گذاشت سرِ جاش. شد یاسترس و ترس کپ یباالخره بعد از کل. نه ایشد  یکپ نهیکه بب

.میکرد اههر سه به هم نگ. اومد

:گفت کلیما

.سامان زود باش ـ

رو  کلیما. تر شد شیرن ب یکه خواننده ها م يسر و صدا در پشت در. برداشته بود رو دوبار گذاشت سرِ جاش ارویکه از د یزود اون قالب سامان

:به من گفت

 یکه ب ينه طور. مشت بزن بهش هی نتتیکه بب نیقبل از ا. یکن یدر و باز م ير یم یهست. سر بزنه هیاومده . از نگهبانا هست یکیصد در صد  ـ

باشه؟ متیکن یم نیاون جا ما سوار ماش يایب یوقت. نیبکشونش تا دم ماش. ونه دنبالت کنهکه بت يهوش بشه، ور

.نیزود باش نیباشه فقط بر ـ
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:مظلوم گفت. سامان نگاه کردم به

من بمونم؟ يخوا یم ـ

:و ندادم و فقط گفتم جوابش

.امی یمنم م نیبر ـ

بود برداشتم و رفتم پشت  نایقسمت تمر يکه تو یکرفونیآره زود رفتم م کرفون؟یم. زدم به سرش یم يزیچ هیبا  دیبا. ستادمیپشت در وا رفتم

تا در توسط جک بسته شد ضربه منم . مرد گنده اومد تو هی. در با شدت باز شد. دمیآروم کارت و کش. نفر باشه هیکردم که فقط  یخدا خدا م. در

! و د بدو فرار نیو پرت کردم رو زم کرفونیزود م. باشه دهیشن یدا فکر نکنم کسکه به خاطرِ ص. دیکش يمرد داد بلند. پشت گردنش خورد هب

نگاهم به پشت . راه و گم کرده بودم یبه خاطرِ شلوغ یول ،یرفتم سمت درِ خروج یم دیبا. سوزن انداختن نبود يجا برا رونیاز در اومدم ب یوقت

:مرد تو گوشم بلند گفت. کردم یاز ترس داشتم سکته م. تش بازوهام و گرفتقدم باهام فاصله داشت و بعد با دس کی قایدق. افتاد رمس

.فتیراه ب ـ

برگشتم . دستش از بازوهام رها شد دمیرفتم د یطور که داشتم م نیهم. افتادم ریآخرم گ. ام در اومده بود هیگر. من و همراه خودش برد و

 ینم یاون شلوغ يتو. دیدستم و گرفت و با خودش مثلِ جت کش یکیناگهان که . با وحشت نگاش کردم. ادی یاز دهنش داره خون م دمید

.زدم غیج. غلط نکنم دزد بود. رونیب میباالخره از در رفت. نمیاش و بب افهیتونستم ق

.ولم کن تو رو خدا ـ

به روم  یخوشحال شدم، ول یلیخ. احالچه ب! خودمون یسام! خودمون بود هـه یکه سام نیاَه ا. دمیاش و د افهیق رونینورِ ب يدفعه تو هی که

 وانیل هیهممون  يبرا کلیما. من که از ترس فشارم افتاده بود. راه افتاد نیو ماش میشد نیباالخره سوار ماش. اخم گنده کردم هیو  اوردمین

:و گفت دیخر بتشر

مواظب . توش چه خبر هست مینیبب میکن ییو رمز گشا تا کارت مینگ يزیباشه که فعال به پرسل چ دیفقط حواسمون با. کارت نیاز آخر نمیا ـ

.دینگ يزیبه شارلم چ یحت دیباش

.خدا رحم کرد. اومد تو دهنم یقلبم داشت م! بودا یعجب شب امشب

. شه یه که نمش یرمزش باز نم یگرفتم استفاده کردم، ول ادیکه بلد بودم و  ياز هر ترفند. کنم یکارت ها کار م يسه روزِ که دارم رو قایدق االن

 یراه هاتن. هست دهیچیپ یلیخ ستمشیس. دهینرس يا جهینت چیمتاسفانه به ه یکنه، ول یداره روش کار م کلمیخود ما. کنه یواقعا داره کالفه ام م

تماس  کلیا مااالنم دارم ب. اون کارت ها رمزش وجود داره يصد در صد رو. میاریرو ب یاصل ياز کارت ها یکیهست که  نیکه برامون مونده ا

.میدار ازیاز اون کارت ها ن یکیکه بگم به  رمیگ یم

کل؟یالو ما ـ

؟يکار کرد یچ یالو؟ سالم هست ـ

.میدار ازیاز اون کارت ها ن یکیبه . اون کارت ها رمز وجود داره يمن مطمئنم که رو نیبب ـ

؟یتو مطمئن ـ
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.از کارت رمز نوشته شده يگوشه ا هیآوردم  ریکه تا االن از کارت ها گ یآره با اطالعات ـ

.یهست بهش بگ یکارت ها عکس گرفته فقط کاف يخب سامان از همه  یلیخ ـ

.کنم یکلمه هم صحبت نم هیباهاش  یسامان نه من حت نه

.ریجا کارت ها رو هم از سامان بگ نیا ایاصال خودت پاشو ب.... سامان نیبب ـ

.مییاون جا گهیربع د هیباشه ما تا  ـ

.باشه ـ

با  یزنه، ول یباهام حرف نم. کنه یاعصابم و خرد م. ادی یکاراش بدم م نیاز ا یکه دلم براش تنگ شده بود، ول نیبا ا. میرو قطع کرد یگوش و

 خودش نشست يبرا. اومد خونه دهیکوب هیبا  روزید! متنفرم چه برسه به خودش دهیکوب يدونه که من از بو یمثال م. کاراش رو اعصاب هست

اون روز که جو رو برداشته برده  ای. اَه. زد یحالم و داشت بهم م دهیچیبوش تو خونه پ نیحاال ا. و شروع کرد به خوردن ونیزیتلو يجلو

لب به هات  گهیبه سگ هات چاکلت بده؟ از اون روز د يدیرو د یآخه ک. هست وونهیواقعا پسرِ د. آشپزخونه بهش هات چاکلت داده خورده

زود رفتم در و باز . زنگ خونه به خودم اومدم يبا صدا. کنم یواقعا به عقلش شک م ییموقع ها هی. ام کرده وونهید واقعا گهید .چاکلت نزدم

عکسا رو با  میو داشت مینشسته بود وتریبعد هر چهار نفر پشت کامپ قهیچند دق. رونیسامانم از اتاقش اومد ب. پشت در بودن کلیسارا و ما. کردم

.هر کدوم از کارت ها هفت تا شماره بود يتو. میکرد یمدقت نگاه 

:سارا

م؟یکدوم و آخه بزن. هفت تا شماره هست نایتو هر کدوم از ا ـ

.میزن یهمه رو م ـ

:گفت کلیرو به سارا و ما سامان

 یو دوتاش اضاف میدار ازیرقم نرمز فقط به پنج  يکه هفت عدد روش هست و برا. میما شش تا کارت دار. دیهمه رو امتحان کن ستیالزم ن ـ

.دیبکن گهیفکرِ د هی میکار اشتباه هست که همه رو امتحان کن نیپس ا. هست

:دفعه سارا گفت هیبه عکسِ کارت ها که  میشد رهیدوباره خ همه

.کیعدد هفت روش نوشت  يکه به جا یکی نیاز ا ریهمه اش عدد هفت وجود داره به غ يرو ـ

.کارت ها وجود داشت يهمه  يکه رو يعدد هیدفعه چشمم خورد به  هی. نزد یکس حرف چیه

ه؟یعددا چ نیبچه ها ا ـ

:کلیما

.زود باش وارد کن. میپنج عدد اول و وارد کن دیبا کیکارت شماره  يرو. یهست نیآره آفر ـ

.قفل باز نشد یکارت اول و وارد کردم، ول يشماره ها زود

:سامان

.دیپنج رقمِ آخرم وارد کن ـ
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من و . دفعه صفحه باز شد هیکه . زدم نتریدستم و رو دکمه ا يدیبا نا ام. با حرص پنج عدد آخرم زدم! یبنده؟ لعنت یچرا جمع م. گرفت حرصم

.میدیکش غیج یسارا از خوشحال

.شکرت خدا شکرت. شه یباورم نم. خدا جون باز شد يوا ـ

:کلیما

داره؟ یتوشون چ نیخب حاال بب یلیخ ـ

مرد بود نشسته بود  هی. باز کردم یو با هزار بدبخت لمیف. بود لمیف هیتوش . اول از کارت اول شروع کردم. وتریپشت کامپ میهمه جمع شد دوباره

که کارت  نیمن جرات ا یول ،يکارت بعد يحرفاش و موند برا هیساعت حرف زد و بق میحدود ن. و شروع کرد به حرف زدن زیم هیپشت 

 يانگار اونا هم تو. نگاه انداختم هیبه بچه ها . شه یجمهورشون بود؟ نه باورم نم سییواقعا قصدشون کشتنِ ر یعنی. نداشتمکنم  زرو با يبعد

:به خودش اومد و گفت کلیدفعه ما هی. شوك بودن

.شناسم یمرد رو م نیا ـ

:سامان

ه؟یخب ک ـ

دارندگان کارت ها  سِیینزد که ر یحرف چیه دمیون روز که من برده رو دپرسل ا. پرسل هست ياز دوستا یکیاگه اشتباه نکنم برده، برده  ـ

.داره يبرنامه ا هیصد در صد . هست نیا

.يبردار لمیشوك بودم نگام افتاد به سال ف يکه هنوز تو من

.شیدو سال پ یعنی. واسه سال دو هزار و ده هست لمیف نیبچه ها ا ـ

:سارا

.هیتوش چ مینین ببرو هم باز ک يبعد يبرو کارت ها ـ

که  نیمثلِ ا. از چه قرار هست هیقض میدیباالخره بعد از نگاه کردن کل کارت ها فهم. رو هم باز کردم يبعد يکار و کردم و کارت ها نیهم

ده از هم شه که پرسل با بر یم یوسط چ نیدونم ا یحاال نم. جمهورشون بودن سییبودن که ضد ر یگروه هی نایا. پرسل با برده دوست بودن

نقشه  نیگفت که اگه به دست پرسل برسه اون ا. وجه دست پرسل برسه چیبه ه دیکارت ها نبا نیکارت آخر گفت که ا يبرده تو. شن یجدا م

نجام بهش تا کارش و ا میو بد میریبگ یخواسته از کارت ها کپ یپرسل م یعنی. زنه یکارها رو به نفعِ اون م نیکنه و سازمان تمام ا یم یرو عمل

میبه خودمون اومد سامان يبا صدا. بده

:سامان

نقشه اجرا نشده؟ نیپس چرا تا االن ا ـ

:کلیما

ه؟یسازمان چ نیهست که ا نیموندم که اونم ا يزیچ هی يفقط تو. شد ینقشه اجرا م نیتا االن ا دیکار بوده وگرنه با يتو یحتما مشکل ـ

 نیبراشون مهم باشه که همچ یلیخ دیبوده با یهر چ یدونم، ول ینم.... دمیشا ایهست  جمهورشون سییهست که ضد ر یسازمان هی دیشا ـ
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.کنن یدارن م يکار

:سارا

نه؟  ایبه پرسل  میبد م؟یکار کن یکارت ها چ نیبا ا دیحاال با ـ

:کلیما

.با مرگ ما ستینه دادن کارت ها به پرسل مساو ـ

چرا؟ ـ

:کلیما

.کشه یاون وقت هست که پرسل ما رو م. میفهم یرو م هیو قض میکن یم ییارت ها رو رمزگشاچون اون مطمئن هست که ما ک ـ

م؟یکار کن یپس چ-

:کلیما

.میببر نیکارت ها رو از ب ـ

:سامان

م؟یبگ یاون وقت به پرسل چ ـ

:کلیما

.کنه یکره محو م يپرسل و از روساعت  کیاون وقت هست که برده تو طول . که پرسل از نقششون خبر داره میبه برده بگ دیبا ـ

م؟یکن يبا برده همکار یعنی ـ

:گفت کلیبود رو به ما دهیو فهم کلیکه انگار منظورِ ما سامان

کل؟یدرست هست ما میذار یم غامیپ لشیمیا يما فقط برا ـ

:سارا گفت. سرش و به عالمت مثبت تکون داد کلیما

م؟یبد لیمیبهش ا يورچط. میازش ندار یلیمیا ای ینشون چیما که ه ـ

 شیمن مدت ها پ. دمیتازه منظورشون و فهم. نییکه من و نگاه نکنه سرش و انداخت پا نیسامانم به خاطرِ ا. لبخند به من نگاه کرد هیبا  کلیما

و تمام مشخصاتش و  لیمیراحت برات ا یلیخ یبرنامه بزن يرو تو یکس لیاز استادام درست کردم که اگه اسم و فام یکیبا کمک  يبرنامه ا هی

متوجه  یتنها در صورت. کنه یارسال م لیمیبراش ا یکه متوجه بشه که ک نیبدونِ ا یارسال کن لیمیراحت براش ا یلیخ یتون یکنه و م یم دایپ

:گفتم. بهشون گفته بودم شیموضوع رو چند وقت پ نیمن ا. برنامه ها داشته باشه نیشه که اونم از ا یم

بدم؟ لیمیبراش ا دیامن االن ب یعنی ـ

.چشماش و به عالمت آره بست و باز کرد کلیما

براش؟ سمیبنو یاصال چ.... آخه.... آخه.... یول ـ

:گفت سامان
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.پرسل براش ارسال کن لیمیکارت رو بذار و با ا يلمایاز ف یکیفقط  ـ

:گفت کلیما. اوردمیخودم ن يبه رو یزنه، ول یدفعه داره با خودم حرف م نیشدم که سامان ا خوشحال

.رسونه یپرسل رو به قتل م یحیو بخونه بدونِ توض غامیپ نیا یبرده وقت. خوبه زود باش براش بفرست نیآره هم ـ

.برده ارسال شد يبرا غامیساعت پ کیدست به کار شدم و بعد از  زود

:کلیما

 هیبه بق. گم فقط حواسمون باشه یهم خودم م هیبه بق. نیکرد یکه کارت ها رو کپ نیگ یشارل باهاتون تماس گرفتن نم ایهر موقع پرسل  ـ

.به پرسل میو کارت ها رو داد میکن ییرمز گشا مینتونست میفقط بگ. میرو نگ لمایف نیا هیقض

:سامان

.میدار ازیبه مدرکمون ن که میندارن فقط ما چهار نفر هست یبه مدرک ازیاونا که ن تونیزندگ یپ دیبر دیتون یبهشون بگو که پرسل گفت م کلیما ـ

:کلیما

.باشه ـ

 دنیاالن فقط منتظرِ شن. داره ازیچون اونم به مدرك ن م،یهم موضوع رو بگ نایقرار شد به ت. و سارا رفتن کلیحرف زدن ما یبعد از کل باالخره

کارت ها رو همون جا هم از  یکپ کلیما. شم یشه و من از سامان جدا م یداستانم تموم م نیبعد از مرگ پرسل ا. میخبرِ مرگ پرسل هست

 چیاز ما چهار نفر ه ریقفل گذاشت که به غ هی ستمیس يو برگردوند برا وتریکه نشه دوباره حافظه کامپ نیا يحذف کرد و برا وتریکامپحافظه 

.میاتفاق باش نیمنتظرِ آخر دیدونه و االن فقط با یکس نم

البته من . میهمه چشم انتظارِ تلفن هست. از مرگ پرسل نشده يخبر چیهنوز ه. ده ارسال شدهواسه بر غامیروز هست که اون پ کی قایدق االن

 یمعذرت خواه هیبه خودش زحمت نداد که  یسامان حت. میش یدونم بعد از تماس من و سامانم از هم جدا م یچون م ست،یبرام مهم ن ادیز

اصال دوستم نداشته باشه مو  دیکنم که شا یفکر م نیبه ا یهم تر هست؟ وقتغرورش از من م یعنیشد؟  یم یآخه مگه چ. بکنه یخشک و خال

که با شارل بوده و از اون بچه دار شده ببخشمش؟ چرا؟  نیبه خاطرِ ا دیببخشمش؟ چرا با دیاصال من چرا بابت اون کارش با. شه یم خیبر تنم س

 یتونم ازش نفرت داشته باشم؟ چرا ازش بدم نم یچرا نم. کشه یره سوت مجمله تو ذهنم تکرار شده که مخم دا نیقدر ا ناو. چرا؟ چرا؟ اَه

اصال . دونم ینم. مردم دمیشا. شم یم وونهیدونم که د یم. و تحمل کنم شیتونم دور یدونم که بعد از طالق نم یم. اَه. چرا نیاَه لعنت به ا اد؟ی

گفت تا حاال عاشق  یم یهر ک. گرفتم یعشق و شوخ شهیتابا هست چرا؟ همفقط تو ک یعشقِ لعنت نیکردم ا یفکر م شهیچرا هم ه؟یعشق چ نیا

چرا . بود جز عشق یکه حواسم به همه چ یموقع. شده رمیگ بانیاالن گر یگفتم عشق تو رمانا هست، ول یخنده و م رِیزدم ز یبلند بلند م يشد

در توانِ انجام دادن . تونم ینم یکنم، ول نیراحت سامان و نفر یلیتونستم خ یوجود نداشت من االن م یاالن عشق هاگ د؟یاصال خدا عشق و آفر

. صدا از آشپزخونه بود. سرِ سامان اومده باشه ییبال دمیترس یم. رونیزود از اتاق اومدم ب. دمیاز جام پر شهیشکستنِ ش يبا صدا. ستمیکار ن نیا

انگار هول کرده . کرد یبود و فقط نگاش م ستادهیسامانم باال سرش وا. ودو قلبش و گرفته ب نیهما نشسته بود رو زم. نهزود رفتم سمت آشپزخو

:بلند گفتم. کنم یشه و دست و پام و گم م یجور مواقع حالم بد م نیدر ا شهیمنم که هم. بود

.اریآب براش ب وانیل هیشده؟ خب  یچ ن؟یزم یشده؟ چته؟ چرا نشست یهما چ ـ
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منم . خچالیبرداشت و رفت سمت آب سرد کن  وانیل هیه انگار تازه به خودش اومده بود زود رفت سامان ک. آخر و رو به سامان گفتم حرف

.نشستم کنارِ هما و شروع کردم به حرف زدن

دفعه؟ هیشد هما جون؟ چت شد  یچ ـ

:و آورد جلو و آروم گفت دست

.اریخوبم فقط قرصام و از اتاق برام ب. ستین میزیچ ـ

کدوم اتاق؟ ـ

:آروم گفتباز  هما

.اریبرو ب. کنم اون جا گذاشتم زیاتاقِ سامان و تم رفتم

.باشه باشه ـ

عکسِ  هیدفعه چشمم به  هیکجاست که  نمینگاه کردم تا بب یدور کل هیاتاق و . در و باز کردم و رفتم تو. رفتم سمت اتاق سامان یحرف بدون

زده بودم، چون اندازه اش هم اندازه  ییحدسا هیالبته . هست یچه عکس نمیه ببگل کرد ک میفضول. تخت سامان بود يافتاد که برعکس رو یچوب

من و دوست داره؟  یعنی. ارمی یخدا دارم بال در م يوا. عکس خودم بود. حدسم درست بود. رفتم سمتش و برداشتم. بود میسکس عکسهمون 

 هی. دوست دارم به خودم بگم که دوستم داره. دوست دارم ربطش بدممن . چرا ربط داره ؟یباف یرو به هم م ینداره که دختر چرا همه چ یربط

 يبود رو که اندازه اش مثل مال خودم بود رو برداشتم و جا شیعسل ياز عکساش که رو یکیکنم  تشیکه اذ نیبه خاطرِ ا. ادمهما افت ادیدفعه 

گوشه و زود رفتم  هیت اتاقِ خودم و عکسم و پرت کردم زود رفتم سم. رونیعکسمم همراه قرصا برداشتم و اومدم ب. عکسِ خودم گذاشتم

:سامان رو به من گفت. قرص و بردم طرفش و بهش دادم. آشپزخونه نشسته بود يها یدلاز صن یکی يهما رو. سمت هما

؟يقرص بساز یرفت ـ

خواست من  یهما نم. خونه اش میرو برسونتا هما  میبعد هر دو حاضر شده بود یقیدقا. ساکت شد گهیاونم د. چشم غره دادم هیو با  جوابش

رو به هما . میمن و هما زودتر از سامان از ساختمون خارج شد. نمشیباشه بذار خوب بب دارمونید نیآخر نیا دیبا خودم گفتم شا یبرم، ول

:گفتم

؟يشد يطور نیا هویچرا  ـ

:بهم کرد و گفت ینگاه چپ چپ هی

؟یاز سامان جدا بش يخوا یم ـ

ده؟یاز کجا فهم نیا. شاخ در آوردم تعجب از

چطور؟ ـ

.نیریدونستم قرار هست طالق بگ ینم. نیرو دوست دار گهیهم د گهیکردم شما د یمن فکر م. واقعا برات متاسفم ـ

:و گفتم نییو انداختم پا سرم

بهتون گفته؟ یک ـ
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.تونه بگه؟ تا گفت حالم بد شد یم یاز سامان ک ریبه غ ـ

! عقب باشه نه جلو دیمن با يالبته با اصرارِ هما رفتم جلو وگرنه االن جا. نشست منم جلو نیهما عقب ماش. میهر دو ساکت شداومدن سامان  با

کردم که چرا رابطه ما  یفکر م نیداشم به ا. میزد ینم یحرف چیکدوم ه چیه. میخونه اش و حاال در حال برگشتن هست میباالخره هما رو گذاشت

:آروم گفت. نگه داشت ابونیدفعه سامان گوشه خ هیاجب باشه؟ که و دیهما با يبرا

.امیب رمیمن برم از بانک پول بگ نیبش قهیدق هی ـ

:و قشنگ برگردوندم سمت پنجره و گفتم روم

.حوصله صبر کردنم ندارم. من وقت ندارم ـ

:هستم گفت يطور نیزدم و البته االنم هم یکه در گذشته براش له له م یلحن با

....امیذارم گوش کن تا من ب یآهنگ م هیبرات  ـ

فحش داده زود روم و برگردوندم طرفش و  دیفکر که شا نیبا ا یول دم،یکردم نشن زیگوشام و ت یهر چ. لب گفت رِیرو ز يکلمه ا هیبعد  و

:گفتم

؟یگفت یچ ـ

.امیآهنگ گوش کن تا من ب ـ

.نه آخرش ـ

.بود فقط نیهم ـ

؟يآره فحش داد ـ

:و گفت دیخند ندبل

.نه به جون تو ـ

:گفتم یهمون طور عصب یضعف رفت، ول دنشیجور خند نیواسه ا دلم

.به خودت برگرده یهم گفت یهر چ ؟یگ یجون خودت چرا جون من و م ـ

.باشه من که از خدام هست ـ

:سامان گفت. دمیو نفهم منظورش

.امیآهنگ گوش کن تا ب ـ

:بعد ضبط و روشن کرد و گفت و

.قشنگ به آهنگ گوش کن ـ

.آهنگ شروع شد و منم گوشم و به آهنگ سپردم. دمیمنظورش و نفهم. بعد رفت و

قصه يبانو ببخش

کرده یدل جوون نیا
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تو اگه تو خونه هست با

کرده یمهربون نا

یسرنوشت خوب چه

دل شما هم یوقت

مونیخوشبخت يبرا

....کرده یونیدر م پا

خوب قصه خاتونِ

وهامآرز عروسِ

تنهام شهیکه هم من

نکن با چشمام قهر

مکن مهربون قهر

شمهیتو آت نام

نسوزم يچه جور من

شمهیدلت پ یوقت

داشتنِ من يبرا

یرفت يراه دور چه

بدونن دیبا همه

یرفت يو چه جور راه

نکن قهر

....نکن قهر

 

. به هق هق شد لیکم کم اشکام تبد. کرده بودن ختنیشروع به راشکام بدون اجازه . زود ضبط و قطع کردم. اش و دوست نداشتم بشنوم ادامه

سرم و . خودم و کنترل کردم یسامان به سخت دنیبا د. اَه يزد یحرفا رو خودت م نیهم یشد آخه لعنت یم یچ. تونستم خودم و کنترل کنم ینم

دونم چرا حرکت  ینم. ختنیر یاجازه پشت سرِ هم م یطور ب نیاشکامم هم. نهیام و نب افهیکه امکان داشت گرفتم سمت پنجره تا ق ییاتا اون ج

:گفت نشیبا لحنِ دلنش قهیبعد از چند دق. کرد ینم

؟یهست ـ

دفعه سرم و با دستاش برگردوند،  هیدم  یجوابش و نم دید یوقت. کنم یم هیدارم گر دیفهم یدادم م یاگه جواب م. تونستم بدم یو نم جوابش

. شد یتموم م گهیچند روزِ د یهمه چ. نمیخواستم چشماش و بب ینم. زل زد تو چشمام، چشمام و بستم. بکنم يکاربود نتونستم  یچون ناگهان
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و بعد از چند  دیدوتا دستش و محکم تو موهاش کش. که چونه ام و گرفته بود آروم نوازش کرد و دستش و رها کرد یسامان با دست. یهمه چ

.گه؟ اَه ینم یچیچرا ه یتلعن. و به حرکت در آورد نیماش قهیدق

به خاطرِ  یبودم، ول دهیکه قبال د نیبا ا. افتاد ویفست فا لمیباالخره چشمم به ف. ور اون ور کردم نیا یو گرفتم تو دستم و ه ونیزیتلو کنترل

ن یچرا برده ا. هم فرو رفتم کردم به فکر یهمون طور که داشتم نگاه م. نمیمورد عالقه ام بود دوست داشتم دوباره بب گرِیکه باز گرشیباز

زود . دیزود رفتم سمت تلفن که سامانم باهام رس. زنگ تلفن به خودم اومدم يبا صدا. دونم یکشه؟ نکنه نقشمون لو رفته باشه؟ نم یپرسل و نم

:گفتم

.دارم یمن بر م ـ

؟يبردار دیچرا تو با ـ

؟يبردار دیچرا تو با ـ

.چون خونه ام هست ـ

.دمیمن زودتر رس یکنم، ول یم یجا زندگ نیم االن انداره من یربط ـ

:تحکم گفت با

.دستت و از رو تلفن بردار و بذار جواب بدم ـ

.دم یدارم و خودم جواب م یدستم و بر نم ـ

:داد گفت با

.شه یاالن قطع م گهیبرو کنار د ـ

هر دو از  لریم يبا صدا. پسرِ خوب نیآفر. شت و زد رو بلندگوسامان با اخمش تلفن رو بردا! وونهید. ترس دستم و از رو تلفن برداشتم با

.رونیب میافکارمون پرت شد

الو بچه ها؟ ـ

:سامان

.سالم ـ

ن؟یکرد یکارت ها رو کپ ـ

:سامان

.هم سخت تر هست یاز قبل يآخر نینه متاسفانه ا ـ

.دیبکن يکار ستین يازین گهید ـ

:گفت لریکه م میبار بعد از مدت ها هر دو به هم لبخند زد نیاول ياو بر میو سامان هر دو به هم نگاه کرد من

.شه یحکمش صادر م گهیبرق داره و تا چند روزِ د یشده و به جرمِ قتل سرنوشتش صندل ریپرسل دستگ ـ

:سامان گفت! جلب يا. خودش نکشتتش دادتش دست قانون ه؟یک گهیبرده د نیا. تعجب شاخ در آوردم از



کاربر  انجمن نودهشتیا  س.فاطمه  |هستی من باش                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 212

چرا گرفتنش؟ ـ

.یرو کشته تو مهمون یکیکه  نیمست بود مثلِ ا یوقت یمهمون يتو. لوش داده یکی ـ

:سامان

.باشه خدافظ ـ

.خدافظ. فرستم یمدارکاتونم براتون م. شونیزندگ یبه بچه ها هم اطالع بده و بگو برن پ ـ

:و گفتم دمیدستام و محکم به هم کوب یاز خوشحال. تلفن و قطع کرد سامان

.خدا قربونت بشم ولیا. تموم شد یورا همه چهــــــ ـ

:کنه گفتم یداره نگام م یشده بهم و بدون حرکت رهیسامان همون طور خ دمید یوقت

؟يچته؟ خوشحال نشد ه؟یچ ـ

. گمبهش ب يزیچ کی يدم آخر نیلحظه با خودم گفتم بذار حداقل ا هی. زد و از جاش تکون خورد و راهش و کج کرد سمت اتاقش شخندین هی

:گفتم

؟يناراحت شد هیچ ـ

:طرفم و گفت برگشت

ناراحت باشم؟ دیناراحت؟ چرا با ـ

.شد یاون پدر زنت م یحساب کن يچون هر طور بخوا ـ

:گفت يجد یلیرفت تو هم و خ اخماش

.یکن یم یرو با هم قاط یهست که همه چ نیمشکل تو ا یدون یم ـ

.باشم بهتر از توئم یهر چ ـ

:گفت یخشن يبا صدا. شه یم یعصببود داره  مشخص

هستم؟ يمثال من چه طور ـ

:و گفتم کشیشدم تو چشماش و رفتم نزد رهیخ

.یکه بچه ات و کشت یهست یتو کس ـ

دفعه دستش  هی. اومد یخونش در نم يزد یم زهین. بودم و زل زده بودم تو چشماش ستادهیجلوش وا قایدق. حرفم نیشوکه شده بود از ا انگار

.د و محکم خوابوند رو صورتمبلند ش

منم  گهید. خواستم لهش کنم یم. دوست داشتم بزنم داغونش کنم. زهیاجازه ندادم بر یاشک تو چشمام جمع شد، ول. از کارش شوکه شدم از

.بلند بلند شروع کردم به حرف زدن. بگم یخوام چ یم دمیفهم ینم گهید. شده بودم یمثل خودش عصب

.يکه قاتلشم خودت بود يبچه بود هی؟ تلخ هست که بهت بگن تو پدر حرف حق تلخ هست؟ نه ـ

:حرفم و ادامه بدم و بلند نعره کشان گفت نذاشت
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.یخفه شــو لعنت ـ

بهم اون موضوع رو  دیتو اگه قصدت ازدواج بود با ؟يچرا اون بال رو سرم آورد ؟يشد کیچرا؟ چرا به من نزد. خوام حرف بزنم یمن م یول ـ

 یم. بشه تیوارد زندگ گهید یکیبرم کنار تا  دیو حاال هم منم مثل شارل با يتو فقط از من و شارل استفاده کرد.... تو. یگفت یم ير کارقبل از ه

ط تو فق. که شوهرم نداشته باشه نیکنن؟ حاال چه برسه به ا یم ییزن چه رفتارا هیجامعه با  نیتو ا یدون یم. تونم ازدواج کنم ینم گهیمن د یدون

.ادی یبدم م. ادی یازت بدم م. یهست یخودخواه مغرورِ لعنت هیتو . يمنافع خودت بود یپ

:حرفم و قطع کرد و بلندتر از قبل گفت دوباره

.خوام صدات و بشنوم یگم خفه شو نم یبهت م ـ

:کردم گفتم یم هیهمون طور که گر. کردن ختنیکردن و شروع به ر دایباالخره راه خودشون و پ اشکام

. ينامرد یلیخ. کنند یدستمال نگاه م هیتو و امثال تو به زنا فقط به چشم . یتیخاص یآدم ب هیتو . تو تلخ تر يمخصوصا برا. تلخ هست قتیحق ـ

....بهت بگم ادی یاز دهنم در م یدوست دارم هر چ

که  يبا داد. کردم االن هست که دستمام بشکنهاون قدر محکم که احساس . زد تو صورتم و محکم بازوهام و گرفت گهید یلیس هیدفعه  هی

:کرد گفت یگوشام و داشت کر م

!وونهید ؟یکن یم يطور نیچرا آخه ا. دستمال نگاه نکردم هیوقت به تو به چشم  چیمن ه. نفهم. ینفهم هست هیتو  ـ

:آروم تر شد و گفت صداش

.باور کن. ستمین یهست ساختچند وقت  نیذهنت ا يکه تو تو یآدم نیوقت همچ چیباور کن من ه ـ

:داد گفتم با

.ولم کن. ریبرو بم. خوام یسامان نم. نمتیخوام بب ینم گهید. ولم کن ـ

زود خودم و کنترل کردم و زود رفتم به سمت در و  یمبل، ول يپرت شدم رو بایدستم و ول کرد که تقر يطور. با شدت دستم و ول کرد سامان

تنم  یلباس درست و حساب هیخوب شد . شد ینم. تونستم ینم یدوست داشتم بلند بلند زار بزنم، ول. نزد یحرف چیسامانم ه. رونیاز خونه زدم ب

 هی. به خودم اومدم نیماش هیبوق  يدفعه با صدا هیدونم چقدر راه رفته بودم که  ینم. کردن ینگاه م ونهید هیاالن مردم بهم به چشم  رنهبود وگ

احساس . حرکت دستم و محکم گرفت و کشوند سمت خودش هیدفعه با  هی. من رفتم عقب تر یول کم،یاومد نزد. دش ادهیپ نیمرد گنده از ماش

:گوشم گفت رِیشکمم و بعد ز يگذاشت رو يزیچ هیکردم 

.کنم یگلوله تنت و سوراخ سوراخ م نیسوارشو وگرنه با هم ـ

. نتونستم از خودم دفاع کنم یبود که حت يدفعه ا هیاون قدر کارش . بست و در و نیمحکم هولم داد تو ماش. کردم یترس داشتم سکته م از

 یچیه گهیهمه جا رو گرفت و د دیسف يتار شد و کم کم نور یدستمال و برداشت همه چ یوقت. دستمال صورتم و گرفت هیبا  یکی نیماش يتو

.دمینفهم

همون  نیا. جا برام آشنا بود نیا. تار اطرافم و نگاه کردم يبا همون چشما. داول همه جا تار بو. که تو شکمم خورد چشمام و باز کردم یمشت با

خدا رو  یخواست ازم استفاده کنه، ول یکه پرسل م ییهمون جا. هم نداشتم یخاطره خوب هی یوقت توش حت چیکه ه یهمون. بود یشگیاسکله هم



کاربر  انجمن نودهشتیا  س.فاطمه  |هستی من باش                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 214

االن  ه؟یکنارِ آب چ لهیم نیگفتم ا یبا خودم م شهیهم. بلند وصلم کردن لهیم هیبه . کنارِ آبم قایاالن دق. اون ساختمونم رونیدفعه ب نیا رشک

سرم و . پرسل؟ نکنه کارِ پرسل هست؟ نه امکان نداره اون االن زندان هست. پرسل افتادم ادیدفعه  هی. کنند یکه مردم و بهش وصل م دمیفهم

شکم روم طناب بسته بودن شکمم درد گرفته بود و دوال شده  يکه از رو نیبه خاطرِ ا. بودن ستادهیکه کنارم وا یسمت دوتا آدم برگردوندم

 یجا چ نیا نینه ا. بود ستادهیافتاد که کنارم وا يدفعه نگام به دختر هی. چشمام برطرف شده بود يتار. بسته بودن لهیدستامم به پشت م. بودم

شارل . میخواد بفهمه که ما اون کار و کرد یاز کجا م نینه بابا ا ره؟یبگ خواد انتقام پدرش و ازم یجا؟ نکنه م نیکنه؟ چه خبر هست ا یم رکا

:و گفت دیبلند خند

؟يباالخره به هوش اومد ـ

:داد گفتم با

جا؟ نیا يمن و آورد یچ يبرا ـ

.خفه شو سرِ من داد نزن ـ

مزه خون و تو دهنم . رفت هوا غمیج. زد تو صورتم اشاره کرد که همون لحظه پسرِ دوباره با مشت هیبود  ستادهیکه کنارش وا يبه پسر بعد

.حس کردم

؟يخوا یاز جونم م یچ ؟يچته رم کرد! یلعنت ـ

گم چطوره؟ یرو م یاون وقت هست که منم همه چ. ادیتا عشقتم ب یمنتظر بمون دیفقط با. یفهم یم يبه زود. یفهم یم ـ

کار بکنه آخه؟ یخواد چ یم وونهید نیا ایگه؟ خدا ینکنه سامان و م عشق؟

؟یکارمون کن یچ يخوا یم ـ

:کرد و گفت یوحشتناک خنده

.کنه بایسامان ز يخواد تو رو برا یاالن دوست خوبم م یول ،یچیفعال ه ـ

:بود اشاره کرد و دوباره گفت ستادهیبعد به همون پسرِ که کنارش وا و

.شیریسفت بگ دیخوره با یم زیمونه زود از دستت ل یم یماه هیسامان مثل  ؟یدون یآخه م. عشقت کجا موند نیا نمیرم بب یمنم م ـ

:گفتم تیهمون موقع از فرط عصبان. بعد با ناز رفت سمت ساختمون و

.گم یم کیبهت تبر شیشاپیفوت پدرتم پ ـ

:محکم خوابوند تو صورتم و گفت یلیس هیدفعه با شتاب اومد سمتم و  هی

؟يدیحاال فهم ینیب یم نایز ابدتر ا یبزن یحرف نیهمچ گهیبار د هی ـ

مشت محکم حواله  هیدفعه  هی. لبخند زشت گوشه لبش نشوند هیبعد . بود اومد سمتم ستادهیپسرِ که هنوز کنارم وا. بعد رفت سمت ساختمون و

.... کرد و دوباره و دوباره مشت محکم تر حواله سمت چپ صورتم هیدوباره  امیتا اومدم به خودم ب. دیلحظه برق از سرم پر هی يبرا. صورتم کرد

:بعد از زدن چند مشت گفت. تو آب فتهیکردم االن هست که گردنم از جاش کنده بشه و ب یزد که احساس م یقدر محکم به صورتم م ونا

.صورتت حاال نوبت خودت هست شیاز آرا نیخب ا ـ



کاربر  انجمن نودهشتیا  س.فاطمه  |هستی من باش                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 215

سرم و آورد . هر آن ممکن بود موهام کنده بشه. رم و بلند کردموهام و محکم گرفت و س. از شدت درد دوال شدم. محکم کوبوند رو شکمم بعد

پسرِ . ستمیپاهام وا يجون نداشتم رو یحت گهید. دیچیسرم پ يتو يدیدرد شد. لهیکه باعث شد سرم بخوره به م. باال و بعد با شدت ولش کرد

دفعه چشمم به شارل  هیساعت در حال کتک خوردن بودم که  هیفکر کنم حدود . بدنمم سالم نمونده بود يجا هی یحت. کرد به زدن شروعدوباره 

:رو به پسرِ گفت. اومد سمت ما یافتاد که داشت م

.دست نگهدار ـ

:رو به من گفت بعد

 یم. ومدیاون ن یول نه،یامشب و بب شیجا تا نما نیا ادیرفتار بشه ازش خواستم تا مودبانه ب وونیچون دوست ندارم با سامان مثل ح یدون یم ـ

.جا نیا ادی یصدات مثلِ جت م دنیاالن با شن. یمن شِیکنه که تو االن پ یباور نم یدون

 دیچیسامان پ يبعد از چند بوق صدا. تلفنش و گذاشت تو بلندگو. چشمش و باهاش شماره گرفت يرو که تو دستش بود گرفت جلو یگوش بعد

.یتو گوش

.شنوم یم ـ

.غده، اَه هنوزم

:شارل

؟يآماده ا. يعشقت و بشنو يصدا زنگ زدم تا ـ

؟یشه لطفا خفه بش یشارل م ـ

:شارل

حاال فقط گوش . گم بره یجا م نیا ارهیتا تو رو با احترام ب ستادهیکه دم درِ خونه ات وا ینیصدا رو گوش کن اگه آشنا نبود خودم به ماش نیتو ا ـ

.کن

دفعه دستش و مشت کرد و با تمام توانش زد تو  هیمرد . ند و تکون دادشارل رو به طرف مرد دستش و تو هوا چرخو. نگفت یچیه سامان

:با ناله گفتم. رونیب ختیزدم از دهنم خون ر یم غیهمون موقع که ج. دمیکش يبلند غِیاز درد ج. شکمم

سامان؟ ـ

:سامان با داد گفت. بودجمع اونم پشت تلفن تنها دلسوزم  يفقط اون تو دیشا. دونم چرا تو اون لحظه سامان و صدا کردم ینم

؟يکار دار یتو با اون چ یلعنت ـ

:کرد و گفت يخنده بلند شارل

.منتظرتم سامان. شبا بشه نیاز بهتر یکیخوام برات امشب  یم ـ

:زل زد تو چشمام و گفت. ستادیو درست جلوم وا کمیآهسته اومد نزد يبا قدم ها. رو قطع کرد یبعد گوش و

 یول ،یدرست و حساب کلینه ه يدار یجذاب افهیکه نه ق یدون یهمه آدم دست گذاشته رو تو؟ خودتم خوب م نیا نِیدونم چرا سامان ب ینم ـ

به  نهیتو خوشگل هست؟ االن که سامان تو رو بب يآخه کجا. زنه یمنحصر به فردت حرف م ییبایاز ز نهیب یتو رو م یدونم چرا هر ک ینم
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کاش همون موقع که شارل باردار شده بود  يگه ا یاون موقع هست که م. عنوان همسر انتخاب کرده فرسته که چرا تو رو به یخودش لعنت م

.رمیازدواج با شما رو بپذ لیگم من االنم حاضرم با کمال م یکردم و اون وقت هست که منم بهش م یباهاش ازدواج م

:و به هم فشار دادم و گفتم از حرص و زورِ درد دندونام. که گوشم و کر کرد. کرد يبعد خنده بلند و

 تیحکا» . شه ینم دهیسوراخ دو بار گز هیآدم از « : گه یکه م میضرب المثل دار هیها  یرانیما ا یدون یم. کنه یوقت تو رو انتخاب نم چیاون ه ـ

.کنه یتو رو انتخاب نم گهیسامان د. سامان هست نسبت به تو

:بهم زد و عربده کشان گفت یمحکم یلیس هی

.و تماشا کن نیحاال بش. کشمش یم. کشمش یکنه وگرنه م یسامان من و انتخاب م. کنه یم ـ

.بعد رفت سمت ساختمون و من موندم و همون کله گنده و

اون . کردن یم دایاشکام داشتن راه خودشون و پ گهید. ستمیپام وا يواسم نمونده بود که بخوام رو یجون گهید. مردم یشدت درد داشتم م از

 واز اون طرفم شارل از ت. حدس زدم سامان باشه. از در اومد تو دیجفت نورِ سف هیدفعه  هی. بود ستادهینگهبان وا هیهنوز باال سرم مثلِ  کهیتمر

 نیباالخره درِ سمت راست ماش. دمید یرو نم يزیچ چیبود ه يها دود شهیچون ش ستاد،یبا اشاره دست شارل وا نیماش. رونیساختمون اومد ب

 یکیدوباره . شد ادهیمرد پ یوقت. ستیسامان ن دمیبه صورت مرد نگاه کردم د یوقت. ستیکه مال سامان ن نایا. دمیاول دو جفت کفش د. ز شدبا

 کیسامان اومد نزد. کرد یاونم با تعجب داشت نگام م. سرم و گرفتم باال و نگاش کردم. خودش بود. دمیاول کفشاش و د. شد ادهیپ نیاشاز م

:با داد گفت شارل و

؟یروان يبود کرد یچه غلط نیا ـ

:با ناز گفت شارل

.باشه یموندن ادیشب به  هیخوام امشب برات  یم. یکن يطور نیجا که ا نیا اوردمتیسامان من ن ـ

.خفه شو بازش کن ـ

:شارل

.کنم یبازش م يخوا یباشه عشقم، چون تو م ـ

ام و محکم گرفت و من و پرت کرد  قهی نیرو زم نمیتا خواستم بش. پشتم آزاد کرد لهیاز م زود دستام و باز کرد و من و. اومد سمت من بعد

سامان با دستش . بود آروم سرم و بلند کردم نییسرم پا. سامان همون موقع نشست جلوم. سامان يپا يپرت شدم جلو قایدق. سمت سامان

:آروم گفت. صورتم زد کنار وموهام و از جل

کارت کردن؟ یچ ـ

دوست داشتم همون . واسه خودشم. دلم واسه چشماش تنگ شده بود. چشمام ياونم زل زد تو. کردم یفقط نگاش م. نداشتم حرف بزنم قدرت

:سامان آروم گفت. جا برم تو بغلش

؟یخوب یهست ـ

:منم مثل خودش آروم گفتم. بشن ریبود تا اشکام سراز یکلمه کاف نیهم
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....کاش يا. اومدم خونه ات یوقت نم چیکاش ه يا. میبود دهیرو ند گهیوقت هم د چیکاش ه يان اسام.... سامان. آره خوب خوبم ـ

 هی يبرا. کردم یم هیبلکه با زار گر. کردم ینم هیآروم گر گهید. اش نهیبا دستاش سرم و گرفت و چسبوند به س. حرفم و ادامه بدم نذاشت

 یخوب ادیفقط . رو فراموش کردم یلحظه همه چ هی يبرا. چقدر خوب بود. ان قلبش بودضرب يصدا دمیشن یکه م يزیتنها چ. لحظه ساکت شدم

شارل به خودم  يبا صدا دم؟یو نفهم نیوقت ا چیچرا ه. خدا ضربان قلبش چقدر آروم بود يوا. که افتاده بود یخوب ياتفاقا ادی فقط. ها افتادم

.اومدم

.هست شینما يشه وقت اجرا یکم کم شب داره تموم م گهیبسه د ـ

 يبلند کرد و برد سمت شارل و من و انداخت جلو نیحرکت از رو زم هیهمون مرد که کتکم زده بود من و با . سامان جدا کردم نهیو از س سرم

همون طور هم . شارل شروع کرد به حرف زدن. تونستم بدون درد دستم و تکون بدم ینم یحت یباشم، ول فیدوست نداشتم جلوش ضع. شارل

:گفت. دیچرخ یورِ من مد

مگه نه سامان؟. میدوست داشت یلیرو خ گهیمن و سامان هم د يکه تو هنوز نبود یاون موقع ها همون موقع ؟یهست یدون یم ـ

:و گفت دیشارل خند. جوابش و نداد سامان

! هــه. ادیبه پرواز در ب یه امشب قرارِ هستهست ک نیمهم ا. ستیمهم ن ادمیباشه اشکال نداره ز ؟یکه من و چقدر دوست داشت یبگ يخوا ینم ـ

.آره پرواز

.خودت کمکم کن ایخدا اد؟یکه قرار هست به پرواز در ب یچ یعنی. دمیفهم یحرفاش و نم منظور

:سامان

؟يکار دار یشارل اون و ولش کن بره آخه تو با اون چ ـ

:شارل

من  زیسامان عز. بکنم یاعتراف هیخوام  یبکنم م يکه کار نیقبل از ا یراست. شه یاالن شروع م یاصل شِیخب نما. هست نیاصل ماجرا ا! هــه ـ

.نداشتم يوقت از تو بچه ا چیه

:شارل ادامه داد. من يخدا يحرفاش دروغ بود؟ وا یعنی. لحظه هنگ کردم هی

 یول ،یکن یوقت من و انتخاب نم چیه گهیتو ددونم  یمن م. گهیمرد د هینه از تو بلکه از  یمن اون موقع حامله بودم، ول. تعجب نکن ادیز ـ

 یاز هست دیسامان با. جونت یشه مثل هست یبشه سرنوشتش م کیبهت نزد یهر ک. بهت برسه چکسیذارم دست ه یمطمئن باش منم نم

.شینیب یگه نمیچون د ،یکن یخدافظ

:و با داد گفت ستادیاومد کنارِ شارل وا سامان

.ازت متنفرم. یبه تمام معنا هست يدروغگو هیتو . یهست نهووید هیتو چت شده؟ شارل تو  ـ

:کرد و گفت یخنده وحشتناک شارل

د؟یآماده هست گرانیخب باز. هست زیانگ جانیداستان ه نیا یپالنِ اصل يشده االن وقت اجرا ریحرفا د نیا گهید ـ

: زل زد تو صورتم و گفت. با دوتا دستش بازوهام و گرفت. بودم ستادهیرو به روش وا قایدق. اومد سمت من با دستش من و بلند کرد شارل
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. میکش یعشقِ سامان و م ریهفت ت هیو با  مید یم رییجا داستان و تغ نیحاال ما ا. رهیم یبا چاقو عشقشون م یعشق يداستانا ياصوال تو ـ

چطوره؟

با تعجب . نگاه به سامان انداختم هی. کشتم یزنه واقعا م یمهست  وونهید نیکنه؟ ا ینم يکار چیخواست بکشتم؟ چرا سامان ه یواقعا م یعنی

 بایتقر. گلوله رو گرفت سمتم. از از دستاش و از بازوم رها کرد یکیشارل . گرفت سمت شارل ریهفت ت هینفر  هی. کرد یداشت ما رو نگاه م

:دمز غیج

.سامان نذار بزنه ـ

:گفتکه به خودش اومده بود زود اومد سمت شارل و  سامان

. ولش کن بذار بره. اریدر ن يباز وونهید ـ

: داد با

.یگم ولش کن لعنت یم

:کرد و گفت یخنده وحشتناک شارل

.ره یعشقت داره م. تموم شد سامان یهمه چ گهید ـ

:گفتم هیبا گر. افتادم هیمنم به گر. دیدوباره خند و

سامان؟ ـ

:که شارل گلوله رو گذاشت رو شکمم و گفت کینزد ادیب خواست یسامان م. نداشتم به شارل التماس کنم دوست

.کشتمش يایجلو ب. ایجلو ن. کشمش یم ـ

:و گفت ستادیهمون جا وا سامان

ولش کن . من و بکش ایب. ایب. من و بکش ایاصال ب. اون و ولش کن ؟یکن یم یبا هست يکار و دار نیچرا ا. یپدرت باش شِیپ دیشارل تو االن با ـ

.شارل

:و همون طور آروم گفت دیشارل آروم خند. گفت یداشت به شارل م حتینص هیحرفا رو مثل  نیتموم ا سامان

به ادامه  دیتو با. یکن یزندگ دیو اما تو، تو با رهیبذار بم. نداره یفرق چیمن مرده و زنده اش ه يبرا. نکرد يکدوم پدر؟ اون که واسه من پدر ـ

 ییمن جا يبرا یزندگ. کشم یبعد هم خودم و م. کشم یرو م یمن االن هست. کنم فیاستان و برات تعربذار تا آخرِ د یراست. یبرس تیزندگ

د؟یخب آماده هست. بود داستان امشب نیا. هم بهت برسه یذارم هست ینم یول نداره،

:با التماس گفت سامان

.کنم ولش کن یخواهش م ـ

:شارل

.واقعا برات متاسفم ؟یکن یالتماس م يدار یعوض يدختره  نیتو به خاطرِ ا یلعنت ـ

آخه  رم؟یبم دیچرا با. طور نیواسه مادر و پدرمم هم. شه یسامان تنگ م يدلم برا نییسرم و انداختم پا. شکمم يتر فشار داد رو شیرو ب گلوله
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که  دیخواستم بگم سامان ببخش یم. مبود بهش نگاه کرد نییسرم و کج کردم و همون طور که سرم پا. نمیسامان و بب گهیبار د هیکاش  يچرا؟ ا

:شارل گفت. نییسرم و انداختم پا. من بهش تهمت زدم. وقت پدر نبوده چیاون ه. بهت تهمت زدم. کردم تتیهمه مدت اذ نیا

؟يآماده ا یخب هست ـ

.م و آماده مرگ شدمچشمام و بست رم؟یگفتم آره آماده ام؟ آماده ام تا بم یگفتم؟ م یم یچ. از خودم نشون ندادم یحرکت چیه

. داد و شروع کرد به خوندن شمارشِ معکوس یشارل گوش نم یحرفا، ول نیدونم ا یچه م ایمن و بکش  ایب. گفت نکن یبه شارل م یه سامان

:شارل گفت

باش چند لحظه  مطمئن. یکن یاون وقت هست که پرواز م. شمارم تا صفر یم یو چهار سالگ ستیاز ب. و چهار سالت هست ستیاالن ب یهست ـ

.میکن یخب شروع م. کنم یبعدشم من پرواز م

.کنه؟ شارل شمارش و شروع کرد یچرا تعجب م. دید یصحنه رو م نینکرد و فقط داشت با تعجب ا ياصرار چیه گهید سامان

 1،2،3،4.... 21،22،23،24ـ  

:گفت یکه بلند م دمیسامان و شن يو بعد صدا دمیکش غیبا تمام توانم ج. دیچیتموم بدنم پ يکه تو يگلوله و بعدش درد يبعد صدا و

!احمق ؟يکار کرد یچ وونهینــــــــه د ـ

افتادم که سامان  یداشتم م. بعد اومد سمت من. نیزود اسلحه رو از دست شارل گرفت و هولش داد رو زم. به سرعت اومد سمتمون سامان

تمام توانم . گفتم یم دیبا. گفتم که من و ببخشه یبهش م دیاالن با. اومد یبه زور باال منفسم . نیزم يمن و گرفت تو بغلش و نشست رو. گرفتتم

:و گفتم کردمو جمع 

....ن.... ما.... سا ـ

جــانم؟ ـ

:دوباره گفتم. بود نیریحرفش برام ش نیا چقدر

؟یبخش.... یمن و م ـ

؟يشد وونهید ؟یزن یهست که م یچه حرف نیآخه ا وونهید ـ

.کردم یمن اشتباه م یبخش یکه م.... هبگو ک ـ

:بعد آروم گفت. دیو بوس میشونیو آورد جلو و پ سرش

.برمت دکتر یخب؟ االن م. تحمل کن یهست ـ

:و گرفتم و گفتم دستش

م؟یدیسامان بخش ـ

. شه یردم همه جا داره تار ماحساس ک. تونستم چشمام و باز نگه دارم ینم گهید. گونه ام يرو دیاشک از صورتش چک کهیت هیکردم  احساس

:سامان گفت

....یهست. چشمات و نبند یهست. تو رو خدا زنده بمون. زنده بمون یهست ـ



کاربر  انجمن نودهشتیا  س.فاطمه  |هستی من باش                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 220

احساس کردم آروم آروم داره چشمام بسته . انگار کر و الل شده بودم. تونستم حرف بزنم ینم یحت گهید. دمیشن یصداش و نم گهیمن د یول

.دمینفهم يزیچ چیه گهیلبام احساس کردم و د يسامان و رو يلبا یلحظه فقط گرم نیشه و در آخر یم

:بلند داد زدم. لبام و از رو لباش برداشتم چشماش بسته بود یوقت

؟یهست ؟یهست ؟یهست ـ

 ستادهیوا. و به سرعت رفتم سمت شارل نیزم يرو آروم گذاشتم رو یهست. رفت یداشت از دستم م. کردم یم يکار هی دیبا. جوابم و نداد یول

تفنگ و . سمت خودم دمیحرکت دستش و گرفتم و کش هیبا . رفت عقب یرفتم جلوش که با ترس کم. کرد یبود و با خنده داشت ما رو نگاه م

:و با داد گفتم رشس يگذاشتم رو

.ارنیبرام ب نیماش هیبهشون بگو  ـ

:گفت يبا لج باز شارل

!عمرا ـ

:کشان گفتم عربده

؟يدیفهم. کنم یجا کارت و تموم م نیهم یاگه نگشارل به خدا قسم  ـ

:بود گفت دهیکه انگار ترس شارل

.بلدم نازت و بکشم. هم قشنگ تر هستم یخودم از هست شِیپ ایاون که مرد ب وونهیبابا د ـ

:عربده کشان گفتم بازم

.بگـــــو. کشمت یبه خدا م. ارنیب نیبگو ماش. خفه شو فقط خفه شو ـ

.يندار اقتیل باشه باشه تو ـ

:به سربازاش گفت رو

.نیاریب نیماش هیبراش  ـ

:شارل رو به سربازِ گفت. اومد نیماش هیاز سربازاش با  یکی هیبعد از چند ثان. کشتمش یواقعا م دیداد شا یتو اون لحظه به حرفم گوش نم اگه

.اراببرش دکتر اگه زنده نموند بندازش همون گوشه کن. نیدختر رو بذار تو ماش ـ

لگد محکمم با پام زدم تو شکمش،  هی. نیمشت محکم کوبوندمش رو زم هیزد؟ با  یحرف م يطور نیمن ا یداشت راجع به هست نیا. کردم داغ

:با داد گفتم. کرد یرو بلند م یچشمم به سربازِ افتاد که داشت هست. رهیبگه جلوش و بگ یکرد به کس یچون تفنگم سمتش بود جرات نم

.ینزن لعنتبهش دست  ـ

:رو به شارل گفتم. رو گرفتم بغلم یحرکت هست هیبعد رفتم سمتش و با  و

.کشمت یباور کن م. کشمت یدنبالم م يایبه خدا اگه ب ـ

:گفت هیبا گر شارل

.برات اون و ولش کن رمیم یم. به خدا من دوستت دارم ـ
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.خفه شو برو کنار ـ

. کرد یشارل تا لحظه آخر داشت التماس م. خودمم رفتم سمت راننده. گذاشتم نیعقب ماش یصندل يرو بردم رو یکنارش رد شدم و هست از

:آخر گفت

.رمیم یمن بدون تو م ـ

:با داد گفتم بازم

.تا از دستت راحت شم ریبرو بم. ریبم ـ

 یهست. شدم ادهیپ نیزود از ماش. ارستانمیبه ب دمیربع رس هیبعد . مارستانیب نیتر کیو با سرعت راه افتادم سمت نزد نیبعد نشستم تو ماش و

رو گذاشتن تو  یبا کمک چند تا از پرسنل هست دیپرستار تا من و د. بردمش سمت اورژانس. زد یکند م یلیضربانش خ. رو گرفتم تو بغلم

. دیشد تو رو د یبود که م شهیش هیاتاق  يجلو. نذاشتن من وارد بشم. یاتاق هیرو بردن تو  یآخرِ سر هست. برانکارد و بردن به سمت ته سالن

کار  یچ میدونم داشتن با هست ینم. دوتا دکتر با سرعت رفتن داخل اتاق هیبعد از چند ثان. و به رو به رو زل زدم ستادمیوا شهیش يرفتم رو به رو

تو  یآه هست. يریبم دیتو نبا ینه هستنه . خط صاف شده بود. یکنارِ هست تورِیچشمم خورد به مان. اومد يبوق دراز يدفعه صدا هیکه . کردن یم

دکترا  یهمه برگشتن طرفم، ول. نتونستم خودم و کنترل کنم و با سرعت رفتم تو گهید. ریتو رو خدا نم. یمن باش یکه هست يبه من قول داد

همه اش . ن از جام تکون نخوردمم یول رون،یو به کارشون ادامه دادن، اما پرستار اومدن سمتم و گفتم که برم ب یبرگشتن سمت هست ودز یلیخ

:گفت يدکتر با لهجه فرانسو. شدن الیخ یرم ب ینم دنید یپرستارا وقت. رفت یطور خط صاف پشت سرِ هم م نیبود که هم توریچشمم به مان

.شوك ـ

 يرو باز کرد و همون دکتر یتلباسِ هس يدکترِ زود دکمه ها یکیاون . از پرستارا به سرعت دستگاه شوك رو آماده کرد و داد دست دکتر یکی

بلند شو بلند شو . یبلند بش دیتو با یهست. شد باال دهیبا دستگاه کش یهست نهیس. یهست يشوك رو زد رو نیکه دستگاه شوك دستش بود اول

 یهست یو زد، ولهم شوك ر گهیدکتر دو بار د. هنوز برنگشته بود یهست یشوك دوم و زد و دوباره همون صحنه تکرار شد، ول کترد! یلعنت

تونستم حرف  ینم یحت. ادی یاحساس کردم نفسم باال نم. دستگاه و سرش و به عالمت تاسف تکون داد يدکتر دستگاه و گذاشت رو. برنگشت

. يریبمکه تو  ستیانصاف ن نیا. هست نیتو هنوز رو زم يجا. خاك رِیز يبر دینبا. يریبم دیتو نبا. پاشو دختر یهستشد؟  يطور نیچرا ا. بزنم

 ایخدا. ختمیر یبار اشک م نیاول يمن داشتم برا. نییقطره اشک از چشمم اومد پا هیاحساس کردم . کاش جون من و گرفته بود يخدا ا يا

و شروع کردن به  دنیکش یقیشده بودن نفسِ عم دیدکترا که نا ام. دیکش يدفعه نفسِ بلند هیخورد و  نتکو یهست نهیدفعه س هی. کمکم کن

قطره  هیدوباره . سرم و گرفتم تو دستام. یصندل يهمون جا نشستم رو. شکرت شکرت ایخدا. همون موقع نفسِ منم در اومد. دادن یقلب ماساژِ

:پرستار رو به من گفت. رونیدکترا رفته بودن ب. ردمسرم و بلند ک. دیهم اشک از چشمام چک گهید

.دکتر کارتون دارن. رونیب دییآقا بفرما ـ

.نمشیبب قهیدق هیرم بذار  یشه مباشه با ـ

.عمل کنه امکان زنده موندنش کم تر هست رترید یتر هر چ عیفقط سر ـ

:بهش انداختم و گفتم يبد نگاه
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.دیبد حینبود شما به من توض يازین ـ

. دیتپ یم یبش به آرومقل. اش نهیس يسرم و گذاشتم رو. لباسش هنوز باز بود يدکمه ها. یزود رفتم سمت هست. رونیبا عشوه رفت ب زن

.يکرد یام م وونهید یو تحمل کنم؟ آخه عشقِ من داشت تیمن دور يچطور

:کردم گفتم یهمون طور که داشتم نگاش م. خواب بود یچقدر آروم بود وقت. چشماش بسته بود. اش برداشتم نهیو از رو س سرم

.وقت چیوقت تنهام نذار گلم ه چیه ـ

:دکتر گفت. رفتم تو. زود رفتم سمت اتاق دکترِ. رونیدم بو اوم دمیو بوس شیشونیپ بعد

.اتاق عمل مشیببر دیبا. برگه رو امضا کن نیزود ا. میمعطل کن يوقت ندار ادیز ـ

:تو راهرو گفت میدیرس یوقت. از جاش بلند شد و راه افتاد سمت درِ اتاقش. زود برگه رو امضا کردم و دادم بهش. برگه رو گرفت سمتم هی

پس از ما توقعِ . ادین رونیاتاق ب نیممکن هست زنده از ا. خون ازش رفته یکل. هست نییپا یلیاحتمال زنده موندنش خ. نداشته باش دیام ادیز ـ

.نداشته باش یچندان

:با داد گفتم. شدم یعصبان

.کشم یهمتون و م ادین نرویبه خدا اگه زنده ب.... به خدا د؟یکن یفقط پول جمع م د؟یکن یم یجا چه غلط نیپس شما ا ـ

 يهر کار. بود جلوم و گرفت ستادهیاز سربازا که اون جا وا یکیکه . کم مونده بود بزنم صورتش و داغون کنم. تونستم خودم و کنترل کنم ینم

آخر نتوستم . بکشمرو  یکیدوست داشتم . اعصابم خرد بود. سرباز ولم کرد. اونم رفت سمت اتاقِ عمل. کردم خودم و ازش جدا کنم نتونستم

بعد . محکم تر کوبوندم که سربازِ اومد جلوم و گرفت گهیبار د هی. اصال احساس درد نکردم. واریخودم و کنترل کنم سرم و محکم کوبوندم به د

 نیفکر کنم ا. شد ینم ازم جدا گهیسربازِ د. پرستار اومد سرم و پانسمان کرد هیبعد  قهیچند دق. اتاق هیکه بود برد سمت  یمن و با هزار بدبخت

. دمشیکه د یبه روزِ اول. به فکر فرو رفتم. دستام نِیو سرم و گذاشتم ب یصندل ينشستم رو. کشتم یزدم خودم و م یکرد م یاگه ولم م عهدف

افتادم که  ياون روز ادی. آخرش دلم واسش سوخت یکردم، ول یبودم و تمام حرصم و سرِ اون خال یکه از دست عالم و آدم عصب يهمون روز

 دمیتا د. پارك میکه رفت ياون روز ای. اوردمیخودم ن يبه رو یزود رفتم سمتش، ول. دونم چرا نگرانش شدم ینم. بود خونه ومدهکتک خورده ا

خودم و  يتحمل کنم؟ اصال چطور يمن چطور ادیسرش ب ییاگه بال ایآه خدا. شربت آوردم وانیل هیحالش بد شده ناخوداگاه رفتم براش 

لحظه احساسِ بغض  نیآخر يآور ادیبا . بود شمیهم االن پ یاالن نبود هست یاگه اون شارل لعنت. بال سرش اومد نیمن بود که ا رِیببخشم؟ تقص

 یمن حت یکرد، ول یلحظه ازم عذر خواه نیاون آخر. زدم یکنم وگرنه زار م هیگر تیجمع يداد جلو یاجازه نم میغرورِ لعنت نیا یکردم، ول

تو رو  یهست. کردم یم یعذر خواه میکار یبابت مخف دیبا یهر چند که شارل از من بچه نداشته، ول. نکردم امهم بابت کار یعذرخواه هیازش 

.دم یقول م. رو جبران کنم یدم همه چ یخدا زنده بمون قول م

.م و رفتم سمتشاز پرستارا از جام بلند شد یکیاومدن  رونیدفعه با ب هیدونم چقدر گذشته بود که  ینم

حالش چطوره؟ دیببخش ـ

.روش انجام بشه دیبا گهیعملِ د هی. دیامضا کن دیبا گهیبرگه د هیاومدم بهتون اطالع بدم که . نداره یفیتعر ـ

:گفتم یحالت گنگ با
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نداره؟ یفیتعر یچ یعنی ـ

. به امضا دو نفر داره ازیدم ن یبرگه که االن بهتون م نیا یراست. دیتر برگه رو هم امضا کن عیلطفا هر چه سر. هست ادیز یلیخ شونیزیخون ر ـ

.امضا کنه دیاز شما با ریهم به غ گهینفر د هی

.باشه ـ

از  یخواستم کس ینم. ادیبگم ب یمونده بودم به ک. برگه گرفت طرفم و قسمت خودم و امضا کردم هیپرستارِ . بخش يپرستار رفتم تو همراه

هم  نایساعت ت میبعد از ن. بهش گفتم ییزایچ هیزود شماره اش و گرفتم و سر بسته . خوبه نایآره ت. افتادم نایت ادیه دفع هی. موضوع با خبر بشه

.دیرس

شده؟ یسالم سامان چ ـ

.برگه رو امضاش کن تا بهت بگم نیتو فعال ا یچیه ـ

هر دو چشم به درِ . کردم فیتعر نایت يموضوع رو برا يالصه منم خ. دادمش پرستار و پرستار رفت سمت اتاق عمل. زود برگه رو امضا کرد نایت

همون . و رفتم سمتش دمیمثل فنر از جام پر. رونیتنش بود با شدت از اتاق اومد ب یدکتر که لباسِ جراح هیدفعه  هی. میاتاق عمل دوخته بود

:رفتم گفتم یکه پشت سرش راه م رطو

شده؟ یچ ـ

.کنه یبهش خون نرسه تموم م گهیساعت د هیه تا اگ. داره ازیبه خون ن مارتونیب ـ

:داد گفتم با

ن؟یکار کن یچ نیخوا یخب االن م ـ

:نگاه بهم انداخت و گفت هی. ستادیوا دکتر

.فرستن یاز مرکزِ انتقال خون برامون خون م گهید قهیتا چند دق ـ

:و آروم کردم و گفتم صدام

.دست خودم نبود دیببخش ـ

.طرفش میپرستار هر سه برگشت يبا صدا. بود ستادهیکنارم وا هم نایت گهید حاال

.ستیاصال خوب ن ماریدکتر حال ب ـ

 یتونستم به راحت یکاش منم م يا. هیگر رِیهم زد ز نایت. دکتر با سرعت رفت سمت اتاق عمل. چرخن یدارن دورِ سرم م وارایکردم د احساس

حرکت باز کردم و پرتش کردم  هیباند سرمم با . واریبود که مشتم و محکم کوبوندم تو د نیومد اکه از دستم بر ا يفقط تنها کار. کنم هیگر نایت

:با سرعت اومد طرفم و گفت نایت. وارید وت

.سامان آروم باش ـ

 یهست. بردن یمخون  میهست يداشتن برا. چرخ چشمام و باز کردم هی يبا صدا. و چشمام و بستم واریفقط سرم و گذاشتم رو د. و ندادم جوابش

 یبار جام و عوض م هی قهیهر چند دق. شم یآه خدا دارم خفه م. ستیکس منتظرت ن چیه ایتو اون دن. یبمون دیبا. يریبم دیتحمل کن تو نبا
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باالخره بعد از  .کار کنم یدونستم چ ینم. کالفه بودم. وارایدادم به د یم هیبار تک هی. رفتم یبار راه م هی. یصندل ينشستم رو یه بار می. کردم

.به سمتش میزود رفت نایمن و ت. رونیاز اتاق عمل اومد ب یکیشش ساعت 

حالش چطوره؟ ـ

.رونیب ارنشی یاالن م. انجام شد تیعمل به موفق. خوب هست ـ

:دستش و آورد باال و گفت نایت

.شکرت ایخدا ـ

 يتو. رونیاز اتاق اومد ب یساعت هست میباالخره بعد از ن. رونیب ارنشیتا بو منتظر موندم  دمینفسِ راحت کش هی. تو دلم از خدا تشکر کردم منم

و  یرفتم کنارِ هست. ستادیداد وا یکه تخت و حرکت م يپرستار. سمتش میهر دو رفت. هم قرار گرفته بود يچشماشم آروم رو. برانکارد بود

خاك  یدون یسپردم به خاك؟ تو که م یرو م یقشنگ نیورت به اص يشد من چطور یم تیزیچ هیاگه  زمیآخه عز. شده بودم به صورتش رهیخ

از خودم بدم اومد که اون . قسمتاش کبود بود یصورتش بعض ينگام و گردوندم تو. موند یازت نم یچیاون وقت ه. کنه یازت خوب مراقبت نم

اتاقِ  يتو یساعت بعد هست میحدود ن. کت در آوردبرانکارد و به حر هیچطور دلم اومد بزنمش؟ پرستار بعد از چند ثان. زدم یلیروز بهش س

بود سوال  یکه داخل شکم هست يبابت گلوله ا ادینداشتن و ز يبه گلوله کار رانیجا مثلِ ا نیخدا رو شکر ا. شده بود يبستر ژهیو يمراقبت ها

داد که به  یغرور اجازه نم نیا یشتم من برم، ولدوست دا. نفر بره هیتو و فقط اجازه دادن  میم سمت اتاق نذاشتن بریرفت یوقت. نکردن چمیپ

:گفت نایت. مطلب و بگم نیا نایت

.بدونه دیرم زنگ بزنم به دادشش باالخره با یسامان من م ـ

؟ینیرو بب یهست يخوا ینم. باشه ـ

.رم زنگ بزنم یمن م نشیتو بب ـ

.باشه ـ

دست سردش و . دیکش یآروم آروم نفس م. بهش وصل کرده بودن ژنیماسک اکس. مستادیرفتم باال سرش وا قایدق. منم رفتم تو اتاق. رفت نایت

:تو دلم گفتم. گرفتم تو دستم

». یمرس يکه موند یکردم آخه؟ مرس یکار م یمن چ يمرد یاگه تو م  «

 نیکه تموم ا نیبه خاطرِ ا نتم؟یبب نه چرا نخواد نتم؟ینکنه دوست نداشته باشه بب. زیبابت همه چ. کنم یبهوش اومد ازش معذرت خواه یوقت دیبا

 بهتر يطور نیآره ا. نهیمن و نب ادی یبه هوش م یاصال بهتر هست وقت. نمشیخواستم بب یمنم بودم نم. من بوده رِیکه براش افتاد تقص یاتفاقات

نتونم  گهید دیشا. شنگ نگاش کنمدوست داشتم ق. خوبه نیآره هم. بکنم یرم تا بعدا ازش معذرت خواه یهر موقع به هوش اومد منم م. هست

قشنگ نگاش کردم از اتاق  یوقت. کنم یم یکنم و ازش عذرخواه یرو لهش م یغرورِ لعنت نیا. نمشیب ینه من م نمش؟یبب دیچرا نبا. نمشیبب

:رو به دکترش گفتم. زد یداشت با دکترش حرف م نایت. رونیباومدم 

اد؟ی یبه هوش م یک ـ

.ادی یتا شب به هوش م ـ
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.ممنون یلیخ ـ

.کنم یخواهش م ـ

:گفت نایت. رفت دکتر

.ادی یبه برادرش زنگ زدم گفت که م ـ

.خونه نشیاریرم به هوش که اومد ب یم گهیباشه من د ـ

:با تعجب نگام کرد و گفت نایت

؟یبمون يخوا ینم یعنی ؟ير یم ـ

.خونه نشیاریتونم بمونم فقط ب ینه نم ـ

اد؟ی یبه نظرت م ـ

اد؟ی ینم یعنی ـ

.شه نرو یناراحت م یستیتو ن نهیبب یاون وقت. شک نکن ـ

 یرو بهش م زیخودم بعدا همه چ. تونم بمونم ینم. من هست رِیکه براش افتاده تقص یکنه تمام اتفاقات یفکر م. هست یاون االن از دستم عصب ـ

.خدافظ. پرسم یزنم حالش و م یشب بهت زنگ م. گم

.خدافظ ـ

.فقط خدا کنه ببخشتم خدا کنه. بودم یهمه اش تو فکرِ هست. و راه افتادم دمیکش قینفسِ عم هی. و نشستم توش نیشسمت ما رفتم

.و بردم طرف ضبط و روشنش کردم دستم

La la
La la la la

La la
La la la la

I like your smile

لبخندت و دوست دارم من

I like your vibe

و دوست دارم تیمهربون

I like your style

و دوست دارم تیزندگ پیت

But that’s not why I love you

ستیعشق من به تو ن لیدل نیا اما

And I, I like the way

و دوست دارم تیمن روش زندگ.... من و

You’re such a star
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! يستاره ا هی تو

But that’s not why I love you

ستیعشق من به تو ن لیدل نیا اما

Hey
Do you feel, do you feel me?

؟یکن یمن و احساس م تو

Do you feel what I feel, too?

؟يکه من دارم رو تو هم دار یاحساس

Do you need, do you need me?

؟يدار اجیبه من احت تو

Do you need me?

؟يدار ازیمن ن به

» chorus «

You’re so beautiful

ییبایز یلیخ تو

But that’s not why I love you

ستیعشق من به تو ن لیدل نیا اما

I’m not sure you know

یبدون ستمین مطمئن

That the reason I love you is you

عشق من به تو لیدل که

Being you

توئه بودن

Just you

تو فقط

Yeah the reason I love you is all that we’ve been through

میهست که با هم داشت ییه تو تمام ماجراهاعشق من ب لیدل! آره

And that’s why I love you

عشق منه لیدل نیا و

La la
La la la la

La la
La la la la

I like the way you misbehave
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ادیکردنات خوشم م يبد رفتار از

When we get wasted

میکن یوقتمون و هدر م میدار یکن یحس م یوقت

But that’s not why I love you

ستیعشق من ن لیدل نیا اما

And how you keep your cool

یکن یخودت و حفظ م يخونسرد تو

When I am complicated

من آشفته ام یوقت

But that’s not why I love you

ستیعشق من ن لیدل نیا اما

Hey
Do you feel, do you feel me?

؟یکن یمن و احساس م تو

Do you feel what I feel, too?

؟يکه من دارم رو تو هم دار یاحساس

Do you need, do you need me?

؟يدار اجیبه من احت تو

Do you need me?

؟يدار اجیمن احت به

» chorus «

You’re so beautiful

ییبایز یلیخ تو

But that’s not why I love you

ستیعشق من به تو ن لیدل نیا اما

And I’m not sure you know

یبدون ستمین مطمئن

That the reason I love you is you

عشق من به تو لیدل که

Being you

توئه بودن

Just you

تو فقط

Yeah the reason I love you is all that we’ve been through
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میهست که با هم داشت ییعشق من به تو تمام ماجراها لیدل! آره

And that’s why I love you

عشق منه لیدل نیا و

Yeah - Oh
Oh

Even though we didn’t make it through

میعشق رو کامل نکرد نیچه ما ا اگر

I am always here for you

جام نیبه خاطر تو ا شهیمن هم اما

You

تو

Hey
Do you feel, do you feel me?

؟یکن یمن و احساس م تو

Do you feel what I feel, too?

؟يکه من دارم رو تو هم دار یاحساس

Do you need, do you need me?

؟يدار اجیبه من احت تو

Do you need me?

؟يدار اجیمن احت به

» chorus «

You’re so beautiful

ییبایز یلیخ تو

But that’s not why I love you

ستیعشق من به تو ن لیدل نیا اما

I’m not sure you know

یبدون ستمین مئنمط

That the reason I love you is you

عشق من به تو لیدل که

Being you

توئه بودن

Just you

تو فقط

Yeah the reason I love you is all that we’ve been through
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میهست که با هم داشت ییعشق من به تو تمام ماجراها لیدل! آره

And that’s why I love you

عشق منه لیلد نیا و

La la
La la la la. oh oh

La la
La la la la. That’s why I love you

هست که دوستت دارم نیا واسه

La la
La la la la. oh oh

La la
La la la la. That’s why I love you

هست که دوستت دارم نیا واسه

 

.دختر بود هی يانگار صدا. دمیشن ییصدا هی. شکمم بود آروم ناله کردم يکه تو ياحساسِ درد با

؟يجان به هوش اومد یهست ؟یهست ـ

:بسته گفتم يناله کنان با چشما. طرف هیهم  میطرف تشنگ هیدرد شکمم . تونستم چشمام و باز کنم ینم

.تشنه ام هست ـ

.ریتماس با سامان بگ هیبعدم . اش کنه نهیمعا ادیمن دکترش و صدا کنم ب نیشما بهش آب بد ـ

:مردونه گفت يصدا هی

.نیباشه بر ـ

 سیاحساس کردم لبام داره خ هیبعد از چند ثان. که گذشته بود ییصحنه ها يهمه . چشمم ياومد جلو لمیف هیمثلِ  یاسم سامان انگار همه چ با

. کرد تمینور اذ. و آروم باز کردمچشمام . رمیخورده جون بگ هیبود تا  یقطره کاف هیهمون . آب بود. تو دهنم دمیرو کش یسیبا زبونم خ. شه یم

:مردونه گفت يصدا هیدوباره . دوباره بستمشون

؟یتون یچشمات و باز کن م ؟یهست ـ

:دوباره گفت. جواب دادنش و نداشتم توان

.آروم چشمات و باز کن ـ

خبرش کرده بود؟ دوباره تالش  ید؟ اصال ککر یکار م یجا چ نیاون ا. عرفان بود يپسرِ صدا يفکر کنم صدا. و به نشونه باشه تکون دادم سرم

:با ناله گفتم. همه جا تار بود. کردم و چشمام و باز کردم

.تار هست ـ

.میگ یبهش م ادی یاالن دکترت م ـ
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.م.... دار.... درد ـ

.یش یبه خاطرِ عملت هست خوب م ـ

 ایپوش  دیمرد سف. اومدن طرفم یپوش داشتن م دیمرد سف هی بود که همراه نایت. تق تقِ کفشِ زنونه سرم و طرف صدا برگردوندم يصدا با

:همون دکتر گفت

.کن فیحالت و برام تعر. يخب خانم باالخره به هوش اومد ـ

:بهش گفتم یبه سخت. کنم فیو باش من حوصله خودمم ندارم چه برسه بخوام براش تعر نیا اَه

.تشنه ام هست. نهیب یچشمام تار م. کنه یدلم درد م ـ

:دکتر

دوتا جوون  نیهم که به ا یبود و بعد تشنگ ادیز قشیهست که تزر یهوشیب يچشمات به خاطرِ دارو يتار. دل دردت که به خاطرِ عملت هست ـ

گم بهت آب بدن چطوره؟ یم

:گفتم نایرو به ت. شد یچشمام داشت بهتر م يتار. رونیرفت عرفانم باهاش رفت ب یوقت. ام شد نهیاونم مشغول معا. سرم و تکون دادم فقط

سامان کجاست؟ ـ

:هول کرده بود گفت انگار

.رفته داروخونه.... گهید زِیسامان؟ سامان چ ـ

خبر کرد؟ یتو رو ک. آهان ـ

.سامان من و عرفان و خبر کرد ـ

:گفتم. بودم هوشیب یکارا کرده وقت یداشتم بدونم سامان چ دوست

کرد؟ یکار م یسامان چ ـ

گوشه سرش پرِ  دمیباند و از سرش برداشت د یوقت. شده بود یچیسرش باند پ دیمن رس یوقت. ینیبب ينبود. کشت یدش و مداشت خو یهست ـ

که با دکترم  نیمثلِ ا. واریکه گفت محکم سرش و کوبونده به د دمیاون بخش پرس ياز پرستارا یکیاز . جرات نکردم ازش بپرسم. خون هست

.شده زیگالو

.یگ یم یکن یور دوتا اون ورش اضافه م نیرو دوتا ا یچون تو کال هر حرف ؟یکن یه که نمگنده مند نمیبب ـ

.کردم هیمن و بگو که چقدر به خاطرت گر م؟یطور نیمن ا یعنی ينامرد یلیخ ـ

.ندارم یحاال قهر نکن بابا حوصله منت کش. دستت درد نکنه ـ

.رهیگ یننده هست اصال خودش و نمکه خوا نیباحال هستا با ا یلیداداشتم خ نیگم ا یم ـ

؟يدوسش دار ـ

:کرد و گفت هول

!وونهیهست؟ د یچه حرف نیوا ا ـ
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داروخونه نداره؟ مارستانیمگه تو ب ومد؟یپس چرا سامان ن. باشه راحت باش ـ

کار؟ یچ يخوا یتو اصال سامان و م نمیبب.... سامان.... زِیچ ـ

.راستش و بگو جون من براش افتاده؟ ینکنه اتفاق ؟یچ یعنیوا  ـ

.گرده یاالن برم رونیرفته ب. نبود یچینه بابا ه. اَه قسم نخور ـ

رفته داروخونه؟ یتو که گفت ـ

.حرفا رو نیتو رو خدا ول کن ا یاَه هست.... رفته ـ

.کنم یول نم یتا نگ ـ

:گفت یعصب

آره؟ ؟یبدون يخوا یم ـ

شده؟ نکنه شارل سامانم کشته؟ یزنه؟ آروم بگو چ یحرف م يطور نیا ماریب هیوا چته تو؟ آدم با -

:آروم گفت نایت

.کنن یاون وقت ناز م رنیم یهر دوشون دارن واسه هم م ـ

.یگفت یچ دمیاالن من شن ـ

.ياتفاقا بلند گفتم که بشنو ـ

.خب بگو ـ

رو؟ یچ ـ

.بگو. قدر حرف بزنم نیاَه حوصله ندارم ا ـ

.سامان رفته خونه اش .گم خالص یکلمه م هیآقا جون  ـ

.ارهیهست که رفته برام لباس ب نیرفته خونه اش؟ آهان فکر کنم منظورش ا یچ یعنی

اد؟ی یم یخب ک ـ

.ادیفکر نکنم ب ـ

.يد یقدر آدم و عذاب م نیسامان که ا يریخدا چرا رفت؟ بم يچرا؟ وا اد؟ی ینم. دیدورِ سرم چرخ مارستانیلحظه ب هی

.فهمم یمنظورت و نم ؟یشه درست حرف بزن یم ـ

؟یهست یتو االن ازش عصبان. هست یاون االن از من عصبان. بهتر هست نهیمن و نب یگفت هست ياز اتاق عمل اومد یبابا وقت ـ

 یهمه چ الیخ یمنم ب ؟يکرد یساده م یعذر خواه هیو  يموند یشد م یم یخدا نکنه آخه چ. سامان يریبم. اعصابم خرد شد. و ندادم جوابش

آخه؟ يرو ادامه بد يباز نیا يخوا یم یک یشدم اَه لعنت یم

:دوباره گفت نایت

؟یهست یگفتم؟ تو از دستش عصبان یچ يدینشن ـ
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.خوام استراحت کنم یم نایت. نه ـ

:زود از جاش بلند شد و گفت نایت. اومد سمتم. موقع عرفان اومد تو اتاق همون

.مونم یم یهست شِیآقا عرفان من پ ـ

.مونم یخودم م نیشما خسته هستنه  ـ

.نیبه کاراتون برس نیمونم شما بر یم. اونم مثلِ خواهرم هست ؟ینه بابا چه خستگ ـ

م؟یهر دوتا بمون نیخوا ینه بابا اصال م ـ

:آخر خودم گفتم. نگفت يزیو چ دیملوس خند نایت

.رونیب نیبمونه بر یخوام کس یمن نم ـ

:گفت نایو به تعرفان ر. با تعجب نگام کرد نایت

.نیشما خودتون و ناراحت نکن. کنه یاالن مخش کار نم. شه یهست خوب م یهوشیاثرات ب ـ

:که دوباره گفتم دیبازم خند نایت

؟يخند یقدر م نیا يدیترمز بر نایت ـ

:دوباره عرفان گفت. بسته شد ششیآروم ن نایت

.خندن یم بایهم ز یلیانم اتفاقا خخ نایت. یگ یم یچ یفهم ینم یبهتر هست استراحت کن یهست ـ

:گفتم. هست ییکه خبرا نینه بابا مثلِ ا. خنده رِیدفعه من زدم ز نیا

.مونه یم شمیتنها پ نایت. عرفان برو تو به کارت برس ـ

.خانم نایباالخره خسته هستن ت میمزاحمش نش يخوا یم ـ

:زود گفت نایت

.ستمینه من خسته ن ـ

.برو ستیعرفان خسته ن ـ

مطمئن؟ ـ

:نایت

.بله خدافظ ـ

.کرد و رفت یخدافظ عرفان

:گفتم نایبه ت. نایموندم و ت من

به نظرت چرا سامان رفت؟ ـ

.یگفت تو ازش ناراحت یگفتم که م ـ

ناراحت باشم؟ دیآخه چرا با ـ
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.دونم ینم ـ

 مارستانیب يزنم و فردا یو م دشیق گهید ادین مارستانمیهفته که ببه خدا اگه تا آخرِ .... به خدا. ارهیخواد حرصم و در ب یاون م. دونم یمن م ـ

.رم کانادا یگرم و م یم طیرم بل یم

؟یتون یاصال م ؟يتنهاش بذار ادی یدلت م ؟يشد وونهیاَه د ـ

:گفتم یالک یول يجد

.تونم یتونه منم م یاون م یتونم چرا نتونم؟ وقت یآره م ـ

.خونه اش ير یم تانمارسیتو بعد از ب. ذارم یمن نم ـ

!عمرا ـ

.ير یم ـ

.نه ـ

.آره ـ

.بخواب. کنه رونتیب ادیزنم پرستار ب یخوام بخوابم وگرنه زنگ م یحاال هم ساکت شو م. گفتم نه ـ

.کنن اقتتیل یخاك تو سرِ ب ـ

.بخواب یخودت ـ

.اَه ـ

.ساکت ـ

!یاَه لعنت م؟یمن عصبان يآخه چرا فکر کرد ؟یرفت یگذاشت یواسه چ اقتیل یب. ادامه نداد منم به فکر فرو رفتم گهید

.افکارِ درهم برهم به خواب رفتم یبا کل قهیو بستم و بعد از چند دق چشمام

 نایهمه اش از پشت تلفن با ت. تا حالم و بپرسه ومدین مارستانیبارم به ب هی یهفته سامان حت هی نیا يتو. بودم مارستانیب يهفته بود که تو هی

. واقعا کالفه شدم گهید. طرف هی دنیتختم خواب يهمه اش رو نیطرف ا هیسامان . اعصابم ازش خرده یلیخ. پرسه یکنه و حالم و م یصحبت م

 ؟یچرا رفت یآخه لعنت. شه یتر خرد م شیتونم برگردم اعصابم ب یکنه منم نم یازم عذرخواه ادیکه اگر سامان ن فتمی یم نیا ادیموقع هم  ره

.عرفان به خودم اومد يبا صدا. لعنت بهت سامان ؟يموند یشد م یم یچ

:عرفان

.یش یمرخص م یک نمیرم بب یم. دکترت اومد ـ

.باشه برو ـ

:کرد و گفت شینگاه به صفحه گوش هی نایت. حدس زدم سامان باشه. زنگ خورد نایت یگوش رونیکه عرفان رفت ب نیهم

.نگرانت هست یلیبچه خ. سامان هست ـ

.ذاشت بره یاون اگه نگرانم بود نم ؟يطفا تلفن و جواب بدشه ل یم ـ
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 یواشکی گهیدونم سامان هست د یبهش گفتم من م یوقت. زد یباهاش حرف م یواشکی لیاوا. بدون جواب دادن به من تلفنش و جواب داد نایت

.کنه یباهاش صحبت نم

.الو؟ سالم سامان جان ـ

.... ـ

؟یمنم خوبم تو خوب ـ

.... ـ

....ینم خوب هست سالم ماو ـ

. چشم غره من ساکت شد و حرفش و ادامه نداد با

.... ـ

.دونم عرفان رفته از دکترش بپرسه ینم ـ

.... ـ

.کنه یداره من و نگاه م دهیدراز کش یچیه ـ

.رو بگه زیمو به مو همه چ دیحتما با نایت نیهستا ا يریگ عجب

.... ـ

.دستت یدم بهش گوش ین مبابا چه عجب سامان جان چشم اال ـ

:رو گرفت سمتم و گفت یگوش

.خواد باهات حرف بزنه یسامان م ـ

خواست حالم و بپرسه  یحرف بزنم؟ اون اگه م یچ يبرا. باهاش حرف بزنم؟ معلومه که نه دیاالن با یعنیخدا جون  يوا. تو دلم آب شد قند

:تمبلند گف بایبه تلفن نگاه کردم و تقر یعصب. ذاشت بره ینم

که بلند بشه پول  نینه ا. جا نیاومد ا یشد م یباهام حرف بزنه بلند م ایخواست حالم و بپرسه  یاون اگه م. ندارم یحرف چیمن باهاش ه ـ

.ندارم یصحبت چیمن باهاش ه. و حساب کنه و بره مارستانیب

:رو گرفت دم گوشش و گفت یزود گوش نایت

.تو رو خدا دیت ببخشحوصله هس یخرده ب هی یسامان جان هست ـ

:زدم و گفتم داد

.نایقطعش کن ت. خوام صداش و بشنوم ینم. ستمیحوصله ن یمن ب ـ

:زود گفت نایت

.رمیگ یسامان جان من بعدا باهات تماس م ـ

:برداشت سمتم و گفت زیخ. رو قطع کرد یبعد گوش و
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هر دوتاتون  یول ،يدوسش دار. يریم یواسش م يکه دار یدون یب مخودتم خو ن؟یکن يطور نیا ییخوا یم یتا ک. اقتتیل یخاك تو سرِ ب ـ

 یکارا به کجا م نیاز ا. دیلج کن نیفقط بلد ن؟یجفت غرورِ کاذب دار هیچرا هر دوتاتون  ؟یهست یکن یم يات باز ندهیچرا با آ. نیکله شق هست

ست؟یبه نظرت بس ن ن؟ها دیرس

:و آروم گفت میشونیپ يرو دیدستش و کش نایت. ختیره اشک از گوشه چشمم رقط هی. بغض نگاش کردم و بعد چشمام و بستم با

آخه؟ يد یقدر خودت و عذاب م نیچرا ا ـ

:کردم گفتم یم هیهمون طور که گر. کردن ختنیشروع به ر اشکام

چرا نموند؟ ـ

.داره ازش بپرس یلیحتما اونم واسه خودش دل ـ

.بگه دیچرا من بپرسم؟ اون با ـ

جلو؟ يقدم بذار هیشه به خاطرِ عشقت  یم یسرت چخاك تو  ـ

:عرفان گفت. میاومدن عرفان هر دو ساکت شد با

.نوبت منه دیشما موند شبیخونه د دیخانم شما امشب بر نایت ؟یدکتر گفت فردا صبح مرخص ـ

.مونم یهست؟ من خودم م یوا مگه نوبت ـ

.مونم یخودم م دینه شما بر ـ

عرفان . فقط من بودم و عرفان گهیحاال د. رفت نشیکرد و با ماش یخدافظ نایت قهیبعد از چند دق. کرد عرفان نذاشت بمونههر چه قدر اصرار  نایت

:و گفت دیتخت کنارم دراز کش يرفت رو

د؟یتخت خواب نیرو هم نایت شبید ـ

هست؟ ينکنه خبر يآ يآ يپرسه؟ آ یم نیا هیسواال چ نیا وا

.دینه رو سرِ من خواب ـ

گفتم؟ يجد ـ

آخه اون جا نخوابه کجا بخوابه هان؟ ـ

.دمیپرس يطور نیهم ـ

.آره جون عمه ات ـ

:بحث و عوض کرد و گفت عرفان

؟یداشت یتماس نایتا حاال با بابا ا ـ

.بار هی ـ

؟یکار کن یچ یجا رفت نیاز ا يخوا یم ـ

.کانادا میگرد یبا هم برمو  میریگ یم طیمونم بعد بل یم ششیپ يهفته ا هیحرف زدم  نایبا ت ـ
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؟یکن یکار م یسامان و چ ـ

.رمیگ یتو کانادا طالق م ـ

؟يریطالق بگ يخوا یجدا م ـ

.ریشب بخ. کنه یعرفان سرم درد م ـ

.ریبم ریبگ يشد ونهید ـ

.میدیخواب میو گرفت مینزد یحرف گهید

.دیزودتر از من پرسعرفان . ساك کوچولو هم دستش بود هی. اومد نایساعت نه بود که ت صبح

ن؟یبر نیخوا یم ییجا ـ

:نایت

من؟ نه چطور؟ ـ

:عرفان

.آخه ساك دستتون هست ـ

.لباس آوردم یهست ينه برا ـ

:دفعه خودم گفتم نیا

؟يلباس؟ از کجا آورد ـ

:نایت

.واست لباس آوردم ـ

:گفتم

.دستت درد نکنه ـ

:نایت

؟یش یمرخص م یک ـ

:تزودتر از من عرفان گف بازم

.میر یما هم م ادیاون مرخص کنه اون که ب دیبا. ادی یاالن دکترش م ـ

:از جاش بلند شد و گفت عرفان

.ومدین نمیرم بب یمن م ـ

.باشه ـ

:اومد سمتم و گفت نایت. رفت عرفان

.ریلباسات و بگ ایب ـ



کاربر  انجمن نودهشتیا  س.فاطمه  |هستی من باش                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 237

.برم لباسام و از خونه سامان جمع کنم دیروزم با هی. دستت درد نکنه ـ

ن؟یخسته نشد. طرف نیزنه تو از ا یبه خدا اون از اون طرف داره واست له له م يا ونهویتو د ـ

.بشنوم يزیخوام چ ینم ـ

:بلند گفت بایتقر

.مونه ینم یراه گهیکانادا د يتو اگه برگرد. خوام حرف بزنم یمن م یول ـ

:آروم تر شد و گفت صداش

.امروز برو خونه ات ایب

:داد زدم و گفتم بایتقر

.عمرا ـ

:گفت یحالت ناراحت هیو با  یرو صندل نشست

.ارمیرفتم خونه اش تا برات لباس ب روزیمن د ـ

:تعجب گفتم با

؟یکه به من بگ نیخونه اش بدون ا یچرا رفت ـ

.تو عمل انجام شده قرار داد دیتو و سامان و با. يذار یچون مطمئن بودم نم ـ

.بشنوم يزیخوام چ یبس کن نم ـ

دم؟ید یتو اتاقت چ یدون یم. رفتم خونه سامان روزیمن د. يبشنو دیاب یول ـ

.اونم ادامه داد. نزدم یو بستم و حرف چشمام

؟يبار تخت و مرتب نکرد نیآخر يتو برا نمیبب ـ

:داشت؟ گفتم یسوال چه ربط نیآخه ا. شده وونهیدخترِ د وا

؟یپرس یچرا م ـ

اول تو بگو؟ ـ

بود؟ یاصال ک. کار کردم یاون اتاق چ يار توب نیآخر يبرا ستین ادمی ـ

.خودت و به اون راه نزن یهست ـ

:گفتم بلند

؟یپرس یکه م هیسواال چ نیا ؟یکه چ. آره مرتب کردم ـ

.ياندازه دوستت داره که تو دوستش دار نیکه اونم به هم یخوام بدون یفقط م ـ

:گفتم بلند

.سرم بهم نزنه هی یحت. ذاشت بره یونم دوستم نداره اگه دوستم داشت نما. ادی یازش بدم م. من اون و دوست ندارم ـ
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:گفت نایت. هیگر رِیز زدم

 زیم ياز عکسات رو یکی. بود ختهیاتاقت به هم ر یکه رو تخت دمیفهم یو وقت نیاون دوستت داره ا. کارش نیداره ا یلیدل دیمن شا ي وونهید ـ

؟یفه یرو م نایا. سات باز بوددرِ کمد لبا. بود ونیزیکنارِ تلو یِعسل

بود که سامان  نیکرد ا یم میکه راض يزیتنها چ. رو قبول کنم زایچ نیتونستم ا یمن نم. کرد ینم میراض نایا. فکر کنم زایچ نیخواستم به ا ینم

:با داد گفتم. اومد مالقاتم یم دیبا

.خوام ینم. خوامم که بفهمم ینم. فهمم ینه نم ـ

:ق و بست و گفتزود درِ اتا نایت

درِ کمدت باز بود، چون . خوابه یبود چون سامان رو تخت تو م ختهیتخت به هم ر. یجا کن تیرو تو اون مغزِ نخود زایچ نیخوام ا یمن م یول ـ

. ایبه خودت ب یهست. عکسِ توئه نهیب یکه تو اون خونه م يزیبود، چون سامان تنها چ یعسل يعکست رو. افته یتو م ادیلباسات  دنیسامان با د

.ارمیدووم ب یتون یکانادا نم يتو برگرد. یکن یمرگ م میخودت و تقد يدار

:به اشک نشسته گفتم یچشمان با

.ندارم نایندارم ت. من دوسش ندارم. ستیمن و سامان ن نِیب يعالقه ا چیه گهیاز االنم د. رم جلو یمن نم. ارمی یمن دووم م ـ

:اومد تو اتاق و گفت یرانیپرستارِ ا هیدفعه درِ اتاق باز شد و  هیکه  هیگر رِیبلند زدم ز بلند

ن؟ینداز یراه م دادیقدر داد و ب نیچه خبر هست؟ چرا ا ـ

:نایت

.میزن یداد نم گهید. دیببخش ـ

:رو به من گفت پرستار

آره؟ گهید یکه امروز مرخص نیخانم مثل ا یخب هست ـ

:من گفت يبه جا نایت

.بله ـ

:تاش و برد باال و گفتدس پرستار

.میکالفه شد پِیاز دست اون پسر خوش ت گهیخب خدا رو شکر ما که د ـ

:گفتم یحالت تعجب هی با

ه؟یک پیپسر خوش ت ـ

.گهیمالقاتت د ادیکه هر روز م یهمون ـ

؟يشد یحاال شما چرا از دستش عاص. داداشم هست ؟یگ یآهان عرفان و م ـ

.نه ایبهتر هست  میاز دکترت بپرس میکرد که بر یما رو وادار م ای. چطور هست یه حال هستپرس یم ادی یبابا هر روز م ـ

:تعجب کردم و گفتم دوباره
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تا حاال مالقاتم اومده؟ نیگ یپسرِ که م نیا دیببخش ـ

؟یپرس یهست که م یچه سوال نیا. دونم ینم ـ

بود؟ یچه شکل نیشه بگ یم نمیبب ـ

ست؟داداشت ه یگ یوا مگه نم ـ

.نیو بگ شیحاال شما مشخصات ظاهر. نه فکر نکنم ـ

:پرستار

...داشت و دهیصورت کش. بلند بود بایقدش تقر. بود یچشم ابرو مشک یکنم، ول ینگاش نم ادیمن که ز ـ

:پرستار دوباره گفت. یگ یم يدار يطور نیو ا یکن ینگاش نم ادیخودم گفتم حاال خوبه ز با

.داشت شمیآهان ر ـ

:گفت نایت. کرد و رفت یپرستار ازم خدافظ! اَه لعنت بهت. نداره شیسامان که ر. پنبه شد دمیرو که گفت تمام ام يخرآ نیا

.خانوم سامان اومده مالقاتت یهست يدید. گفت یم قیچقدرم دق... ماشاا ـ

داره؟ شیداشت؟ آخه سامان ر شیگفت ر يدینشن ـ

تازه من  اره؟یدر ب شیشه مرد ر یخب آخه دخترِ خوب مگه نم. کردن کارت ها دایه بودن واسه پمخت آورد نیدونم چرا تو رو با ا یمن نم ـ

....خب باز یشده بود، ول یهپل یلیهر چند خ. هم خوشگل شده بود یلیخ. داشت شیر دمشیکه د روزید یعنیبار  نیآخر

:حرفش و ادامه بده گفتم نذاشتم

.هم ادامه نده گهیکه از دکترم حالم و بپرسه د نینه ا. شمیاومد پ یاش مهم بودم ماگه بر. اون فقط نگران حالم هست نایت ـ

:موقع عرفان اومد تو و گفت همون

.میلباسات و بپوش بر. و امضا کرد صتیدکتر برگه ترخ ـ

:گفتم نایرو به ت. رونیرفت ب خودشم

.رونیبرو ب ـ

آخه چرا؟ ـ

ارم؟یتو لباس در ب يمن جلو. چرا نداره ـ

.ياخالق گندت و ترك نکرد نیاَه هنوز ا ـ

:اومد تو گفت یوقت. تو ادیرو صدا کردم ب نایبعد ت. دمیزود لباسام و در آوردم و پوش. رونیهم رفت ب بعد

.میبر ایب. مارستانیدمِ ب ارهیو ب نیره ماش یعرفان گفت م ـ

:گفت عرفان. میشد نیو سوارِ ماش رونیاومدم ب مارستانیاز ب نایکمک ت با

خونه؟ ير یم یهست ـ

:زودتر از من گفت نایت
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.خونه من ادی ینه م ـ

 میرفت نایبا ت. و رفت رمیکرد و گفت که هر موقع کار داشتم باهاش تماس بگ یعرفان خدافظ نا،یخونه ت میدیرس یوقت. نگفت يزیچ گهید عرفان

:اومد سمتم و گفت قهید دقرفت تو اتاقش و بعد از چن نایت. از مبال یکی ينشستم رو. خونه اش

.تیگوش ایب ـ

:تعجب گفتم با

کنه؟ یکار م یدست تو چ ـ

.که خراب شده بود که درستش کرده نیمثلِ ا. دست سامان بود. دست من نبود ـ

نگاه به  هی. شد یکاش درست نم يا! یاَه لعنت. دهیرو د میگوش يتو يپس صد در صد سامان عکسا. رو ازش گرفتم یبهش نگفتم و گوش یچیه

 شیواسه چهار روز پ. و نگاه کردم دشیبازد خِیتار نیانداختم و آخر میعکسِ سامان تو گوش نینگاه به آخر هی. همه اش بود. عکسا انداختم

 میوشاسم بلوتوثش هنوز تو گ. خودش ارسال کرده بود یِگوش يبود رو برا میگوش يکه تو ییتمام عکسا. امیرفتم سراغِ ارسال. دهیپس د. بود

 یقسم م. رمیگ یو م طمیرم بل یفردا صبح م نیهم يایاگه تا فردا ن ؟يای یچرا نم یکن یکارا رو م نیسامان؟ تو که ا يای یآخه چرا نم. هست

.و پرت کردم رو مبل و چشمام و بستم میگوش تیبا عصبان. کار و بکنم نیخورم ا

.خواستم یم طیبل هی ـ

کجا؟ يبرا ـ

.ونکور، کانادا ـ

؟یک يبرا ـ

ن؟یپس فردا جمعه دار ـ

.نمیبب نیبذار گهیدو روز د ـ

زن . نداشته باشه طیکنم که بل یهمه اش خدا خدا م مونم؟یجا پش نیدونم چرا حاال که اومدم ا ینم. وترشیکرد به نگاه کردن صفحه کامپ شروع

:رو به من گفت

.ندارم طیجمعه متاسفانه بل يبرا ـ

:لبخند پهن زدم و گفتم هی

کار کنم؟ یپس من چ ـ

.دونه شنبه دارم ساعت شش بعد غروب هی ـ

:گفتم. بشه يمعجزه ا هی دیهست شا متیروزم غن هی

.نیخوبه همون و بد ـ

.باشه ـ

رم جا تمام فک نیکه اومدم ا یروزِ اول ریبخ ادشی. تموم شد زیهمه چ. رونیاومدم ب ییمایو گرفتم پولشم حساب کردم و از شرکت هواپ طیبل
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و  نیواقعا بهم ثابت شد که واقعا من آرم گهیکردم؟ حاال د یفکر نم نیپس چرا به آرم. داره یو چه اخالق یکه چه شکل. پسرِ سامان بود نیهم

تو مگه  ؟يخوا یم یچ گهید ؟يچه معجزه ا گهید. معجزه بشه دیکردم که با خودم گفتم شا يدونم تو فرودگاه چه فکر ینم. فقط دوست داشتم

 دمیمن تازه فهم! هــه ش؟ینیبب يخوا ینم یاومد گفت یوقت روزیپس چرا د ش؟یبخش یکنه م یازم معذرت خواه شمیپ ادیاگه سامان ب یگفت ینم

اون غرورش و . اومد ستیخونه ن نایت دید یوقت روزمید. خرد کنم نایت يمن غرورش و جلو دیترس یم مارستان؟یروز نموند ب ونچرا سامان ا

اون به خاطرِ تو غرورش و . براش يریم یم يتو دار. اَه چرت و پرت نگو. کنم یآدم مغرور زندگ هیتونم با  یمن نم. من دوست دارهتر از  شیب

 یحرف چیتو بدون ه یول م،یو فراموش کن زیهمه چ ایگفت که ب. شیگفت که ببخش. کرد یاومد ازت معذرت خواه روزیدپا گذاشت و  رِیز

دو روز که از  نیهمه ا نیا. همه حرف زد نیا روزیباطل اون د الیخ! هـه ؟یغرورش و له کن يخوا یم نیتر از ا شیب گهید. يکرد رونشیب

گفتم  یبود م ومدهین یوقت. شم یم وونهیخدا دارم د يوا. خواد ینگفت که من و م. بار نگفت دوستم داره هیاومدم باهام تماس گرفت  مارستانیب

اون به من نگفت . کردم يگرفتم؟ اَه اصال خوب کار طیکنم؟ چرا آخه رفتم بل یلج م یمن دارم با ک. خوامش یگم نم یحاال که اومده م ادیب دیبا

 یکیدفعه  هیرفتم  یراه م ابونیزدم و تو خ یبزنه؟ همون طور که داشتم با خودم حرف م یحرف نیکه همچ رهیم یواقعا م یعنی. که دوستم داره

:مرد زل زد بهم و گفت. ستادمیم اومدم و وامنم به خود. ستادیجلوم وا

ن؟یاریب فیشه چند لحظه تشر یم ـ

شما؟ ـ

.کنم یمن خدمتتون عرض م نیایشما ب ـ

. دست به کار بشم دیخودم با. که بخواد نجاتم بده ستیسامان ن گهیدفعه د نیا. ذارم یدفعه نم نینه ا ؟يریبازم گروگان گ! اوه چه با ادب اوه

. نمیوسط کوچه سرم و برگردوندم تا پشتم و بب دمیرس یوقت. میتو کوچه و د بدو که رفت دمیچیدفعه پ هیآروم رفتم عقب و . ه بودکوچ هیکنارم 

 یهر چ یآشنا بود، ول یلیخ یلیاش خ افهیق ستادهیجلوم وا گهیمرد د هی دمیتا برگشتم د. کشدم و سرم و برگردوندم ینفسِ راحت. دنبالم نبود

:مرد گفت. هیک دمیفهم یم نمکرد یفکر م

.افته یبراتون نم یاتفاق چیه دیمطمئن باش. دیپس تالش نک. دیبر دیتون ینم ییجا ـ

:گفتم. که دستم و گرفت و با خودش برد سمت سرِ کوچه. کردم یتعجب و ترس داشتم نگاش م با

د؟یهست یاصال شما ک ـ

:و نداد قفط گفت جوابم

.دیفهم یخودتون م دیسوار ش ـ

.و راه افتاد نیو نشوند تو ماش من

:ساعت حرکت نگه داشت و رو به من گفت مین هیباالخره بعد از . ره یدونستم داره کجا م ینم

.نیبش ادهیپ دیتون یم ـ

.هستاز چه قرار  هیقض دمیشدم چشمم خورد به خونه و تازه فهم ادهیکه پ نیهم. شدم ادهیپ نیمنم از ماش. شدن ادهیهر دوتا هم پ و

کنند؟ نگو آقا  یقدر خوب باهام برخورد م نیدوتا چرا ا نیگم ا یم. ارمی یاالن حالت و جا م ؟يزد یکه من و م دهیرس ییکارت به جا گهید حاال
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:و گفتم ستادمیوا نیراهم و کج کردم و رفتم اون طرف ماش. خونه نیمن عمرا پام و بذارم تو ا يفکر کرد. سفارش کرده

.خونه بذارم نیخوام پام و تو ا یمن نم نیگب ستونییبه ر ـ

:گفت دمشیبودم کجا د دهیاز همون آدما که تازه فهم یکی

.دیشما بر میبذار میتون یما نم یول ـ

:گفتم. هست نیکردم سامان ا یاول فکر م. روزِ اول افتادم ادی. نگاه کردم بهش

.رم یمن م یول ـ

و داد کردم ولم  غیج یهر چ. هم اون طرف دستم و گرفت و راه افتادن سمت خونه یکیاون . م و گرفتکه دست. راه افتادم تا از کنارش رد شم و

همون طور  یاومد، ول یاون قدر محکم گرفته بودنم که دردم گرفته بود و از چشمام اشک م. در و باز کردن و من و هول دادن تو خونه. نکردن

.داد یستش فحش مکردم و به سامان و دار و د یو داد م غیجهم 

.گهیولم کن د ایلعنت. دستم يآ. گهیاَه ولم کن د. دستم شکست. ولم کن. آشغاال. نیولم کن ـ

داد سامان ساکت شدم يدفعه با صدا هی

:سامان

.نیولش کن ـ

 يوا. بود ستادهیپله ها وا يباال سرم و برگردوندم و نگام افتاد به سامان که. اون دوتا دستم و ول کردن. بلند گفت که گفتم سکته رو زدم نیهمچ

:و رو به اون دوتا گفت نییآروم از پله ها اومد پا. مرتبشون کرده بود یو نزده، ول شاشیهنوز ر. خدا چقدر دلم واسش تنگ شده

.دیبر دیتون یم ـ

:اه کردم و گفتمبه هر دوتا مچِ دستام نگ. درد دستم افتادم ادیدفعه  هی. رونیاز خونه رفتم ب یدوتا بدون حرف اون

.هستن ینوکراتم مثلِ خودت وحش ـ

:من نگام و ازش گرفتم و گفتم ینگفت و زل زد به چشمام، ول یچیه

نمت؟یخوام بب یجا؟ هان؟ چرا؟ چند بار بگم که نم نیا يمن و آورد یواسه چ ـ

:گفت يگرفته ا يبا صدا آروم

.نمتیخوام بب یمن م یول ـ

:زود بدون فکر گفتم. ار خش داشتهست؟ انگ يطور نیصداش ا چرا

؟يسرما خورد ـ

:طرفم و گفت اومد

برات مهم هست؟ ـ

:زود حرفم و جمع کردم و گفتم. گفتم یچ دمیفهم تازه

.نیهم. بود يفقط حسِ کنجکاو. عمرا برام مهم باشه ـ
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:تر شد و گفت کینزد دوباره

جدا؟ ـ

:رفتم عقب و گفتم یکم هی

؟یچ يجا برا نیا يمن و آورد. آره جدا ـ

:به جاش گفت. و نداد جوابم

عقب؟ ير یم يحاال چرا دار ـ

:و گفتم ستادمیجام وا سرِ

جلو؟ يای یم یتو واسه چ ـ

:گفت یلکسیحالت ر هی با

نه؟ ایبهتر شده  میهست نمیخوام بب یم ـ

؟يمگه تو دکتر ـ

:و گفت ستادیاومد جلوم وا قایدق

جا؟ نیچرا آوردمت ا یدون یم. میبگذر یچیه.... یول ستم،ینه دکتر ن ـ

:گفتم. باشم لکسیتونستم مثلِ خودش ر یمن نم یبود، ول لکسیهنوز ر حالتش

چرا؟ يدیحاال فهم. یستیول کن ن. يریکه گ نیا يبرا ـ

:زد و گفت شخندین هی

.يآوردمت که حرفام و بشنو. یبه حرفام گوش کن دیتو با. اوردمتین زایچ نینه واسه ا ـ

؟ياریب يمن و بدزد دیبا ؟يطور نیا ـ

.بشه تیجا که زبون آدم حال نیا ارمتیگفتم ب. يداد یبه حرفام گوش نم. شد ینم تیآخه زبون آدم حال ـ

:بلند داد زدم و گفتم. شدم یعصبان

.خوام برم یدر و باز کن م. با زبون خودش حرف زد دیبا یبا هر ک ـ

.شه یباز نم يدادکه به حرفام گوش ن یاون در تا زمان ـ

.باز کن ـ

.یمون یجا م نیهم ای یکن یگوش م ای ـ

:گفتم. پا داشت هیاون مرغش . بودم گوش کنم مجبور

.شنوم یم ـ

.شنوم یمنم م ـ

؟یکن یمسخره م يدار ایگرفته  تیشوخ ـ
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؟يازم دار یشنوم بگو چه سوال یگم م یکدوم به خدا م چیه ـ

.ندارم یمن سوال ـ

؟يبر يخوا یپس چرا م ـ

.بود نیاز اولش قرارمون ا ـ

:خنده و گفت رِیز زد

ره؟ یم. ره ینم شیکارامون طبق قرار پ گهیوقت هست که د یلیخ ـ

منظور؟ ـ

؟یچرا از دستم ناراحت یچیه ـ

؟یرفت مارستانیچرا اون روز از ب. گم یباشه م ؟یبدون يخوا یم ـ

:زد بهم و گفت زل

.یبش یعصب ینیکردم من و بب یفکر م. بار گفتم هیبهتم  ـ

بشم؟ یعصب دیآخه چرا با ؟یعصب ـ

.اتفاقا من بودم نیمسبب همه ا ـ

مالقاتم؟ يومدیچرا ن یچیه نیحاال ا ـ

:گفت بلند

.شتیپ امیتونستم ب یبه خدا اومدم نم. اومدم ـ

؟یتونست یچرا؟ چرا نم ـ

:داد زد و گفت بایتقر

. تونم غرورم و بشکنم ینم. یبزن یحرف نایت يو جلو یباش یکردم تو عصب یآره فکر م. گم یباشه م. ينورو بش یچ يخوا یدونم م یمن که م ـ

.یکن دادیسرم داد و ب یکس يسخت هست برام جلو. تونم ینم یهست

:مثلِ خودش با داد گفتم منم

.ضیسامان مر یضیسرت داد بزنم؟ تو مر دیبا یچ يمن برا وونهیآخه د ـ

.تونستم ینم. امیتونستم ب یاسمش و بذار من نم يخوا یم یهر چ ـ

کار کنم؟ یمن االن واست چ ياون وقت انتظار دار ـ

:آروم شد و گفت صداش

.میرو فراموش کن یهمه چ. میو از نو شروع کن زیهمه چ ایب ـ

:فکر شروع کردم به حرف زدن و گفتم بدون

از  ریتو به غ. یهست وونهیمغرورِ د هیتو . کنم یآدم خودخواه مغرور زندگ هیتونم با  ین نمم. تونم از نو شروع کنم یمن نم. تونم یمن نم! هـه ـ
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که  یهست وونهیتو اون قدر د. يبد يشنهادیپ نیهمچ یبعد به کس یبهتر هست اول خودت و درست کن وانهید يآقا. ینیب یرو نم یخودت کس

....فقط یک یاحمق هست وونهید هیتو . نیبد شیآزما نیبرکه  يفتادین نیشارل بهت گفت حامله هست به فکرِ ا یتوق

:بعد بلند داد زد و گفت. گوشم رِیمحکم خوابوند ز یلیس هیحرفم و ادامه بدم و  نذاشت

.رونیگمشو از خونه من ب ـ

:و گذاشتم رو صورتم و با نفرت گفتم دستم

.کردم رونتیهست که ب ياون روز یکارتم تالف نیا ایب ـ

:بغض گفتمبعد با  ـ

.ستین دنینفس کش يجا یکش یکه تو توش نفس م ییجا. رم که از دستت راحت بشم یکشورم م نیخونه از ا نینه تنها از ا ـ

.خواد برو یهر جا هم دلت م. رونیخفه شو برو ب ـ

.یهمه چ. تموم شد یه چواقعا هم گهید. کرد ختنیمحابا شروع به ر یکه در و بستم اشکام ب نیهم. رونیسرعت از در اومدم ب به

:رو بغل کردم و گفتم نایت

.کردم تتیچند وقت اذ نیا یلیخ ـ

:گفت ختیر یهمون طور که داشت اشک م نایت

.نرو یهست. یکن یو خراب م تیزندگ يدار ـ

:به صورتم زدم و گفتم ينقاب شاد هی. رونیبغلش اومدم ب از

.بهش ندارم يعالقه ا چیه گهیمن د. وم شدتم یهمه چ گهید. گرفتم طیبل ؟یگ یم یچ وونهید ـ

.از چشمات معلوم هست. یگ یدروغ م يتو دار ـ

:به لبم زدم و گفتم نیلبخند دروغ هی. کرد یکس باور نم چیکه ه یدروغ. گفتم یداشتم دروغ م آره

.کشه یطول م. از خونه اش جمع کنم لممیبرم وسا دیبا. شه یم رمیمن داره د نایت ـ

.بار مثلِ آدم باهاش برخورد کن نیآخر يحداقل برا ایب. فرصتت و از دست نده نیآخر نیا یهست ـ

کانادا؟ يگرد یبرم یرو ولش کن ک نایا. مثلِ خودش حرف بزنه یبا هر ک دیآدم با نایت ـ

.حاال فعال که هستم. دونم ینم ـ

.خدافظ. رم یمن م گهیخب د. باشه ـ

.هافتاد بهم خبر بد یهر اتفاق یهست ـ

:زدم تو چشماش و گفتم زل

.خدافظ. افته ینم یاتفاق چیمطمئن باش ه ـ

.امیمنم باهات ب یذاشت یکاش م يا ـ

.يندار يکار ؟يایب یواسه چ ـ
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 یداشت اشک منم در م گهید. قدر دوست داشته باشه نیمن و ا نایکردم ت یوقت فکر نم چیه. کرد هیبلند گر يدفعه من و بغل کرد و با صدا هی

:و گفتم رونیاز بغلش اومدم ب. وردآ

.شمیپ يگرد یدخترِ خوب؟ تو که برم یکن یم هیگر یآخه واسه چ ـ

.کنم یم هیبه خاطرِ نفهم بودنت گر. کنم ینم هیمن که به خاطرِ اون گر ـ

.خدافظ. رم یم گهیمن د. ممنون یلیبله خ ـ

.من وونهیخدافظ د ـ

خوب شد به سامان . راه افتاد یتاکس. نشستم و آدرسِ خونه سامان و دادم. جلو در منتظرم بود یتاکس .رونیخونه اش و باز کردم و اومدم ب درِ

 گاهبه صورتش ن دینبا. حواسم باشه دیکه بهش زدم با ییبا اون حرفا. داد یو ببرم وگرنه فکر کنم راهم نم لمیوسا امی ینگفتم که امروز م یچیه

 ياون طور. باهاش حرف بزنم ادیز دینبا. شه یکه هست بدتر م ینیوگرنه رفتنم از ا فتهیتو چشماش نکه نگام  نییپا رمیگ یسرم و م. کنم

ساعت . نگاه به ساعتم انداختم هی. کنم یرم سمت اتاقم و لباسام و جمع م یزود م. حواسم باشه یلیخ دیبا. کنم یشم صورتم و بلند م یم کیتحر

که  يزیتنها چ. پولش و حساب کردم و اونم رفت. جلو خونه سامان نگه داشت یو جمع کنم؟ تاکس ملیتونم وسا یتو سه ساعت م یعنی. بود سه

و  کیتموم خاطرات کوچ ادیلحظه  هی. نرده خونه رو باز کردم و رفتم سمت در. خونه هست نیچمدونم تو هم. بود یکوله پشت هیهمراهم بود 

دستم و بردم سمت . درِ خونه اش هستم يجلو قایاالن دق. دمید یجمعه بود تا هما رو هم م واسه طمیکاش بل يا. افتادم میهم داشت اکه ب یبزرگ

 ياون طور. خواست زنگ خونه اش و بزنم یدلم نم. دوباره در زدم. کرد یخونه نباشه؟ نه اگر خونه نبود نرده ها رو قفل م دیشا. درش و در زدم

:گفت یپشت در اومد که به زبون اصل باالخره صداش از. نهیتونست من و بب یم فونیاز آ

ه؟یک ـ

جرات نداشتم . و پاهاش بود ییدمپا. دمید یکه م يزیتنها چ. سرم و بلند نکردم ده؟یاالن من و د. نییزود سرم و انداختم پا. بعد در و باز کرد و

 ادی فتادبرام ا یاتفاق نیگفتم اگه اون جا چن یودم مدو روزِ آخر همه اش به خ نیتو ا. که حرفم بزنم نداشتم نیجرات ا یحت. باال رمیسرم و بگ

. حرف بزنم دیاالن با. اومد جلو ذهنم یکردم خاطرات خوب م یاالن هر چه قدر فکر م یکه برامون افتاده بود فکر کنم، ول يخاطرات و اتفاقِ بد

:گفتم یبدبخت زاربار محکم بستم و باز کردم و بعد با ه هیو  چشمام. فکر کنه اومدم که بمونم دینبا. خوام برم چمدونم و بردارم یبگم که م دیبا

.امروز پرواز دارم. اومدم لباسام و جمع کنم ـ

نگاه به دور و برم  هی. بود رفتم تو نییمنم همون طور که سرم پا. از جلوم رفت کنار. نییکردم دستش از رو در سر خورد و افتاد پا احساس

دونم چرا  ینم. آروم رفتم سمت پله ها. بسته شدن در به خودم اومدم يبود؟ با صدا ومدهین روزیمگه هما د. بود ختهیهمه جا به هم ر. انداختم

بگه؟ من اون روز اون  یحاال االن چ. همه التماس کرد بمونم نیا. همه برام حرف زد نیا! اَه بهتر هست خفه شم. بزنه یحرف هیداشتم  وستد

با . بار بستم و باز کردم و در و آروم باز کردم هیچشمام و . درِ اتاقم يجلو دمیباالخره رس. خودم بود قِیحرفا الاون . بهش زدم یحرفا رو اشتباه

از من عکس داشته باشه اون وقت  دیچرا اون با. عکسم افتادم ادیتوالتم  زیم دنیبا د. گونه ام يرو دیقطره اشک چک هی اریاخت یاتاقم ب دنید

 ازو  نیزم ينشستم رو. همون طور در و باز گذاشتم و رفتم سمت تختم. دارم یدونه عکس برم هیرم تو اتاقش و  یسر ممن نداشته باشم؟ آخر 

. اول از لباسام شروع کردم. چمدون يتو لمیوسا ختنِیدرش و باز کردم و شروع کردم به ر. که با خودم آورده بودم و برداشتم یچمدون رشیز
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 مدر اصل پولش و حساب کرده بود و نذاشت یعنیبود  دهیکه سامان واسم خر لمیوسا هیبق. اون و نذاشتم تو چمدون. همون بلند. به پالتوم دمیرس

برداشتم و نگاش . افتاد زیم يکاغذ رو هیتوش نگام به  ختمیر یتوش و م يهمون طور که داشتم لباسا. میعسل زیم يبه کشو دمیرس. تو چمدون

.ع کردم به خوندنشرو. دست خط سامان بود. کردم

من یتو شد هست میآن لحظه که تقد کاش

سپردم که مراقبش باش یم

جام بلور است نیا جنس

از عشق و غرور است پر

شود چهیباز مبادا

شکند یم

سامان .... مانسا. از کارام مونمیپش. تونم ینم. تونم برم یمن نم. ضجه بزنم. بزنم غیخدا دوست دارم ج يا. زل زدم بهش. شدم به برگه رهیخ

به خودم  یوقت. آشنا به خودم اومدم يپا يبا صدا. رو تموم کنم و بهت بگم دوستت دارم یدم همه چ یبگو قول م کیکوچ زِیچ هیمن تو فقط 

اش  افهیقاز . شده بود به من رهیبود و خ ستادهیچهارچوب در وا يجلو قایدق. برگشتم به پشت سرم نگاه کردم. کنم یم هیدارم گر دمید ماومد

 یعسل يلباسا هیبق. دوباره سرم و برگردوندم سمت چمدون. نهینداشت که اشکام و بب تیبرام اهم گهید. آشفته هست یکه حساب دیشد فهم یم

ودم توالتم ب زیآخرِ م يکشو. بگه يزیچ هیدادم که  یمنم از قصد کارم و لفت م. کرد ینگام م یسامانم بدون حرف. کردم تو چمدون یرو هم خال

.دمیکه باالخره صداش و شن

پروازت ساعت چند هست؟ ـ

:گفتم يگرفته ا يباال و با صدا دمیو کش مینیب ختمیر یطور که اشک م همون

.ساعت شش ـ

:بستم که سامان گفت یداشتم قفالش و م. چمدونم و بستم پیکردم ز یکشو رو هم خال نیآخر یوقت. نگفت یچیه

.اون لباسات موند ـ

:سرم و چرخوندم طرف چمدونم و گفتم. بود که خودش واسم خربده بود ییهمون لباسا. که رو تخت بود نگاه کردم ییبه لباسا و برگشتم

.خوام یاونا رو نم ـ

.یبذار آشغال يدید یجا؟ با خودت بردار هر جا آشغال نیا یخوره که گذاشت یبه دردم م نایبه نظرت ا ـ

چمدونم جا  يتو گهید. میکوله پشت يتو ختمیکه برام گرفته بود رو ر ییلباسا يهمه . رفتم سمت کوله ام .از جام بلند شدم. و ندادم جوابش

بهش بگم  دمیترس یم. بود نییهنوز سرم پا. میبود گهیهم د يدرست رو به رو. رفتم سمت در. چمدونم و برداشتم يکوله ام و گذاشتم رو. نبود

:زدم و گفتم ایآخر دل و به در. بردارماز عکسات و  یکیبذار  ای. عکسم و بده

....جا نیمن ا.... من ـ

:زود گفتم. زد به سرم يفکر هیدفعه  هی
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ش؟یشه بد یعکس داشتم م هیمن  ـ

:چپ و گفت یو زد کوچه عل خودش

کدوم عکس؟ ـ

:بود تا بهش بگم یحرفش کاف نیهم

شه برم تو اتاقت؟ یم ـ

چرا؟ ـ

نه؟ ایشه  یم ـ

چه قدر اون شب . بود میشب زندگ نیافتادم که بهتر یاون شب ادیدرِ اتاقش و که باز کردم . اتاقش يمنم راهم و کج کردم تو .و نداد جوابم

 یاومد من رو مبل م یشارل م یاول افتادم که وقت يروزا ادی. نگام به اون مبل تختش افتاد. اون شب تو آغوشِ سامان تو خواب رفتم. خوب بود

.سامان به خودم اومدم يبا صدا. دمیابخو

؟یبزن دیاتاقم و د یخواست یفقط م ـ

خوبه رو  نیهم. توش قشنگ فرم صورتش مشخص بود. و برداشتم شیکی. زود رفتم سمت عکساش. نگام افتاد به عکساش. به خودم اومدم تازه

:بهش گفتم

؟يدیپس عکسم و ند ـ

:گفت. خنده یس کردم داره ماحسا یبود، ول واریچون نگام به در و د دم،یو ند صورتش

.دمینه ند ـ

:و گفتم نییسرم و انداختم پا. و گرفتم جلوش عکس

.ریبگ دهیعکس و ناد نیپس تو هم ا ـ

رشته واسه خودم  یهر چ. لبخند رو لباش بود یبود، ول نینگاش غمگ. کارش سرم و بلندکردم و باالخره نگاش کردم نیبا ا. خنده رِیزد ز بلند

عکس و . من زود به خودم اومدم یول م،یشد رهیهر دو به هم خ. رو فراموش کردم یچشماش پرواز و سفر و همه چ دنیبا د. پنبه شدبافته بودم 

:و رفتم جلوش و گفتم میتو کوله پشت شتمگذا

.خوام رد بشم یم ـ

. رفتم سمت چمدونم.... فیح یگفت نرو؟ ول یشد االن بهم م یم یخدا چ يا. ناخودآگاه ضربان قلبم تند شد. از کنارش رد شدم. کنار رفت

پله  نیاول يرو. برگشتم و نگاش کردم. گهیهم بهش بندازم د گهینگاه د هینگام بهش افتاده بذار  گهیمن که د. نییبرداشتم و از پله ها رفتم پا

که دستم و گذاشتم رو  نیرفتم سمت در هم. فتمکه بود ازش گر ینگام و با هزار بدبخت. تونم تحمل کنم ینه نم. کرد یستاده بود و نگام میوا

:بلند گفت رهیدستگ

.سایوا ـ

بهم بزنه بعد  یخواد حرف یم ستمیاالن وا دیلحظه با خودم گفتم شا هیخدا جون  يوا ستا؟یگفت وا یعنی دم؟یدرست شن. ستادیلحظه وا هی قلبم
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:خرده رفتم عقب تر و گفتم هی. دبو ستادهیدرست پشت سرم وا. فکرم اخم کردم و برگشتم نیبا ا. برم

؟يکارم دار یچ ـ

.من و نگاه کن ـ

سامان دوباره . بکشه مارستانیفکر کنم کارش به ت! که من برم نیحاال چه برسه به ا. شده وونهید نیشده؟ هنوز من نرفتم ا وونهینکنه د جانــم؟

:که من عاشقش بودم گفت یآروم و با لحن

؟ینگام کن يخوا ینم ـ

:آروم مثلِ خودش گفتم منم

چرا؟ ـ

چونه ام برداشت  رِیسامان دستش و از ز. بودن گهیهم د يحاال صورتامون درست رو به رو. چونه ام و چونه ام و آروم آورد باال رِیو برد ز دستش

:و گفت

.یخوام به چشمام نگاه کن یم ـ

بارم شده چشماش و نگاه  نیآخر يبا خودم گفتم بذار برا. شه یم سخت مگفتم که رفتن برا یم لشمیدل دیبا ياون طور. ارمیتونستم نه ب ینم

تحمل کنم؟ سخت  يآه خدا چطور. شه ینگاهش تنگ م نیدلم واسه ا. شه یچشما تنگ م نیدلم واسه ا. باالخره به چشماش نگاه کردم. کنم

 يگرما. شه یس کردم خود به خود فاصلمون داره کم ماحسا. ندادم ختنیر يبهشون اجازه  یاشک تو چشمام حلقه زد، ول فکر نیبا ا. هست

 نیآخر يبرا یخوام حت یم.... خوام یم. فکر کنم يزیآخر به چ يلحظه  نیا يخوام تو ینم. کردم یلباس هم احساس م ياز رو یبدنش و حت

 گهیهم د یقدم کیبه  یدوباره وقت. و داشتحس  نیاونم انگار هم. ستیدر توانم ن. کنم ینیتونم عقب نش ینم. مبارم که شده طعمِ لباش و بچش

هم زمان که من . دم یکنم و خودم و حرکت م یم يمن فداکار یجلو، ول ادیدفعه نوبت سامان بود که ب نیا. میستادیهر دو از حرکت ا میدیرس

خدا جون  يوا. خوام به سامان فکر کنم یم. خوام به رفتن فکر کنم ینه نم. و باالخره فاصله تموم شد.... سرم و حرکت دادم اونم حرکت داد و

چقدر طعمِ لباش دوست . میدیبوس یرو م گهیهم د میهر دو با ولع داشت. رو دوست نداشتم یقدر کس نیتا حاال تو عمرم ا. چقدر دوسش دارم

 یتو تا ابد تو قلبم م. م پر کنهتو رو تو قلب يتونه جا ینم يمرد چیه گهیکه د ارمیو به زبون ب نیتونستم ا یکاش م يسامان ا. هست یداشتن

:دوتا دستش و گذاشت رو گوشام و آروم گفت. آروم از لبام برداشت یلیلباش و خ. ستادیسامان از حرکت ا. تا ابد. یمون

؟یبخش یمن و م یهست ـ

که رو چشمم  یباالخره اشک. شه یباورم نم. ساده بکنه یعذر خواه هیاومد  یکه زورش م یهمون. خود مغرورش بود. خودش بود نیخدا ا يوا

که هق  نیسرم و گذاشت رو شونه هاش و بدون ا. حرکت من و انداخت تو بغلش هیسامان با . نییسرم و انداختم پا. نییخورد و اومد پا زیل. بود

باال  يصدا یفقط گاه .میهر دو ساکت بود. خواستم در برم یانگار م. سامان با دستاش محکم گرفته بود من و. ختمیر یهق کنم فقط اشک م

:زل زد تو چشمام و گفت. باالخره سامان من و از خودش جدا کرد. اومد یم مینیب دنیکش

؟یکن یمرد خودخواه مغرورِ احمق زندگ هیبا  یتون یتو م ـ

:منم گفتم. عاشقتم سامان عاشقتم. زل زدم تو چشماش منم
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.مکن یآدم خودخواه مغرورِ احمق زندگ هیتونم با  یمن م ـ

:زدم و گفتم غیاز ترس ج. دفعه کمرم و گرفت و بلندم کردم هی

.نیسامان تو رو خدا بذارم زم يوا ـ

گوشم  کیصورتش و آورد نزد. بعد من و گذاشت رو مبل و خودشم نشست کنارم. دیدو سه دور، دورِ خودش چرخ هیبدون توجه به من  سامان

:آروم گفت یلیو خ

.برات رمیم یم. برات رمیم یگم م یگم عاشقتم فقط م یگم دوستت دارم نه م ینه م ـ

:گوشش گفتم رِیز منم

.کنم بهت یم هیمنم با تمام وجوم قلبم و هد ـ

:بودم و در آورد و رو به من گفت دهیکه واسش خر يگردنبند. گردنش رِیخنده بعد دستش و برد ز رِیزد ز سامان

.نشونم بده. نکردم دایمن آخر اون نوشته رو پ ـ

:چپ و گفتم یو زدم به کوچه عل خودم

کدوم نوشته؟ ـ

.زود باش نشونم بده. برو خودت و رنگ کن.... برو ـ

:گرفتم سمت سامان و گفتم. نوشته خودش و نشون داد. سکه رِیدستم و گذاشتم ز. و ازش گرفتم گردنبند

.نوشته نمیا ـ

:بلند بلند شروع کرد به خوندن و گفت سامان

.سامان میعشقِ ابدبه  میتقد ـ

:دفعه از جاش بلند شد و گفت هی. شد به من رهیهم خ بعد

.پاشو. میکار دار یلیپاشو که خ ـ

کار؟ یچ ـ

.هم تشکر میکن یهم عذرخواه نایبابا ا میزنگ بزن دیاول با ـ

چرا؟ ـ

.و تو رو به هم رسوندنکه من  نیتشکرم به خاطرِ ا. میکرد تشونیچند وقت اذ نیکه ا نیبه خاطرِ ا یعذر خواه ـ

:و گفتم ستادمیمنم بلند شدم رفتم کنارش وا. خنده رِیهم زد ز بعد

م؟یخواستگار يای یم یک یراست. میکن یکارا رو م نیباشه ا ـ

:با تعجب گفت سامان

.یستیتو انگار اصال جزء آدم ن یسراغشون، ول ادی یطور مواقع شرم م نیدخترا ا! تو دختر يدار ییعجب رو ـ

.فرشته ام ستمیدونم من آدم ن یبله م ـ
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:سمت خودش و گفت دیاز دستام و گرفت و کش یکیدستش  با

؟یهست. یمن یتموم هست. یستینه تو فرشته ن ـ

:ته دل گفتم از

جانم؟ ـ

باشه؟ میرو فراموش کن یهمه چ ایب ـ

.میخاطره اش کن. میفراموش نکن. هست نیریهمه اش خاطرات تلخ و ش ـ

؟یهست ـ

؟يکرد دایپ کیسامان ت ـ

نه چطور؟ ـ

.یکن یم یهست یهست یه ـ

.خب بذار حرفم و بزنم ـ

.بگو ـ

؟یمن باش یهست يد یقول م ـ

؟یجون خودم باش یسام يد یتو هم قول م. دم یآره قول م ـ

.نه-

چرا؟ ـ

.شم یچون من سامانم سامان جونت م ـ

.باشه همونم خوبه ـ

:رد و گفتدفعه محکم من و بغل ک هی

بدون من؟ يبر یخواست یآخه کجا م ـ

؟يتختم بود رو تو نوشته بود یاون شعرِ که رو عسل. جا چیه ـ

.آره واسه تو بود ـ

.نمیکه من بب یپس از قصد گذاشت ـ

باهوش؟ يدیآره از کجا فهم ـ

:جدا شدم و گفتم ازش

من یتو شد هست میآن لحظه که تقد کاش

سپردم که مراقبش باش یم

جام بلور است نیا جنس
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از عشق و غرور است پر

شود چهیباز مبادا

شکند یم

؟يند يعشقم و باز يد یقول م. شکنه یم میبد يعشقمون و باز دینبا. قشنگ هست یلیخ شیمعن ـ

:و گفت دیخند

.دم یآره قول م ـ

.نکنم خطرناك هست يوقت با عشقت باز چیدم که ه یمنم قول م ـ

.دخترِ خوب نیآفر ـ

.همه. برسن شونیبه عشقِ واقع يآدما روز يکاش همه  يا. تموم شد یواقعا همه چ گهید

 

.انیپا

15/7/1391سال  تابستان

.بعد از ظهر قهیدق 3:35 ساعت

1391اسفند ماه : انتشار خیتار 
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