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 خدا نام به

 بوسه آخرین

 

 :مقدمه

 وقتی فقط !!!کندمی چه مـــــــــــــــــن با انتــچشم ,,,,,نمیـــــــــــــــــــــدانم
  شیطنت از دلم چنان کنیمی نگاهم که

 زیباست چقدر میــــــــــــــــــــــکنم حس میــــــــــــــــــــــلرزدکه نگاهت
 مـــــــــــــــــن دنیای تمام  که يــــــــــــــشمهایـــچ برای ... شدن اداــــــــــف

 ...! است

 

 !توجه

 ندارند خارجی وجود و بوده خیالی داستان و ها شخصیت همه

 :دی آی به ها شخصیت های عکس مشاهده برای

  roman__aroosha  

 کنید مراجعه اینستاگرام در

 

 .ها بچه نباشين خسته-

 محکم هک دستى با.اه اه اه نبينم نحستو ريخته ديگه ايشاال شد تموم باالخره پوووووفففف
 نموشو رو گذاشتم دستمو و کردم جمع چشامو برداشتم کردن غرغر از دست شونم رو خورد
 اينکه مثل مه به ريخت بيشتر اعصابم سيما ديدن با بود کرخرى کودوم اين ببينم برگشتم
 .بچرخيم تا بچرخ باش بچزونمش بازم ميخواست

 چشام جلو از گمشو-
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 مرسوند دقيقا خودمو و برداشتم سوشرتمو و کولم رو انداختم کيفمو زود رفت و خنديد
 برمو و ورد کنم عملى نقشمو ميتونستم بهتر همين واس بود ترافيک تقريبا سرش پشت
 هم رو در اهر  يه بين اون تو بود گرفته دستشو و بود سيما پيش سما نبودن معاونا کردم نگاه
 از امپ با حرکت يه تو دنبالم ميافته ميکنه رم ميدونستم چون گرفتم نظر در خودم واس
 رگشتب داشت نگهش سما که بيافته ميخواست شد سست پاش که عصبش به زدم پشت
 مدرسه حياط تو ها پله از دوييدم دادم هل اونو اينو زود پسه هوا ديدم کرد رم ديد منو تا

 راه زدم من که اى ضربه اون با بگيرتم که نميرسيد ديوار به دادم تکيه کوچه تو ورفتم
 رد الى بردم سرمو مدرسه جميعت ميون از آروم عمرا بگيره منو بياد حاال زورکى رفتنش
 صلهفا با حياط داخل رفتم شد راحت خيالم خب حقته ميرفت راه لنگ لنگ ديدمش مدرسه
 نيستم بريات و دور مثل من همين بعد به اين از بپيچى من بال و پر به:گفتم بلند صداى و
 ثبت پروندت تو دفتر ميکشونمت بخوره بم پات و دست بگيرم خون خفه بکنى غلتى هر
 .ببين حاال ميکنم

 سسروي هاى بچه به رسوندم خودمو بلند هاى قدم با بهش توجه بى ميکرد نگام خشم با
 ستانبيمار  وضع بود فرزانگان دبيرستان مدرسه انگار نه انگار بود داغون کل به اعصابم
 .اينجاست از بهتر راضى

  آوردن در هاشونو گوشى باال رفت ها بچه صداى و سر معمول طبق شديم سرويس سوار

  گوشيتو اون کن رو د آروشا:شيرين

   پووووووفففف

 گرفتى؟ شيرين نميارم گوشى من ميگم بازم گفتم بار هزار-

 شده؟دمقى؟ چى کن ولشون آروشا بيخى-فاطمه

 .هم به ريخته اعصابمو يثربى اين فاطى بيخيال-

 نيستى راست رو هنوزم نيس يثربى فقط ميدونم که من-

  شو من بيخيال امروزو يه فاطى-

  دوستم اوکى:گفت و شونم دور انداخت دستشو
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 و مشدي آشنا هم با دوم ترم امتحان بعد ماه خرداد تو پيش سال سه عالى بود عالى فاطمه
  ميکردم ناراحتش االن مثل ميکردم قاطى وقتى من ولى بوديم مدرسه هم موقع همون از

 ببر حالشو بزنم توپ رمان يه آر در گوشيتو بابا چته آروشا:آيدا

 مآد مشت يه بين که اونجايى از ولى بود همرام گوشيم معموال نبودن بردار دس اينا نه
 اولين هخوشبختان کردم محلى بى حرفاشون به.نميگفتم فاطى غير هيشکى به بودم فروش
 يادهپ رو خونه تا کوچه مسيره شدم پياده رسيدم باالخره  بودم من ميشد پياده که نفرى
 و شمبا آروم کردم سعى شد باز در زدم رو زنگ بهم بخندين نبودا مترى صد کوچه ميرفتم
 .دادم فشار رو سوم طبقه و شدم آسانسور سوار نگيرم پاچه

 بوسيدم صورتشو و بغلش پريدم کرد باز رو در مامان که همين

 خوبى؟ مامانى سالم-

 سالته61 بکش خجالت گنده دختر-سميرا

 کجان؟ سپهر و ساناى سالمه پنجاه انگار شونوزده ميگى همچين سميرا-

  اينجام خاله-ساناى

 ساناى بود پسرش سپهر و سميرا بزرگم آبجى دخمل ساناى شم فدات الهى بغلم اومد دوييد
 .باهاشون نبودم جور اوصوال.داشت سال دو سپهر و سال هفت

 بعد بنويسم مشقامو من بزا نکنى بيدارش خوابه سپهر خاله-

 خاله باشه-

 تا فتمر  کردم روشنش آوردم در کيفم از گوشيمو کردم عوض لباسامو و اتاقم تو زدم شيرجه
 ....مامانجونيم خونه شام مامان آروشا- .بخورم نهارمو

 يه ميديد رو پادشاه هفت خواب اتاقش تو و بود اومد يونى از معمول طبق که سيمين 
 مونده مک گوشى وااااااييييييى کردم روشن گوشيمو نت جلوم گذاشتم ماکرونى پر بشقاب
 رشب گرفت آروم گوشى گذشت که مين سه دو الين و وايبر پياماى زرت زرت کنه هنگ بود
  داشتم
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 خوبن همه خوبيم خانوم آروشا عليک-

  نياوردم کم دخت سيمين مقابل در منم

 باشن سالمت هميسه ايشاال الحمدالله-

 ستني قرار تو مگه ببينم-گفت گردنم پس زد يکى اومد شدم ماکرونيم خوردن مشغول و
 ...بدى کنکور

 بده ادامه حرفشو نذاشتم پووووفففف

 نکن کوفتم مونده سال دو حاال شو بيخيال بابا جز به البته جدت تورو سيميم-

  لباساتو بپوش پاشو کوچيکه خواهر نزن غر بااااششششههههه-

 نه؟؟؟؟ يا کنم کوفت ميزارى سيمين-

  ريلکس ريلکس-

 مسر  يه شدم هام ام پى کردن چک مشغول گرفتمو گوشيمو ميخوردم نهارامو که همونطور
  پيج به

pari)    سمانه و من پيج زدم اينستا توى  s. l ovel y. ci ty) 

 رديمميک مديريت و بوديم کرده باز پيج يه بوديم پاريس عاشق دومو هر که اونجايى از بود
 قبل سال چهار داشتيم خبر هم پوک و جيک از بود من يار و دوست ترين صميمى سمانه
 نگاهى تمکشيد بيرو گذشته از گوشيم زنگ صداى شديم آشنا زبان کالس تو اتفاقى طزر به
 دميش خاموش روشن گوشيم صفحه رو که سمانه اسم ديدن با کردم گوشيم صفحه به

 .لبم کنج نشست لبخند

 سمى سالم الو-

 افتادم راه به اتاقم سمت به و گفتم اينو

 خوبى؟ سالم-

 نه-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 93مهسا –بوسه آخرین 

telegram.me/romanhayeasheghane 7 

 چى؟ واسه اوا-

 بزرگيم مامان خونه شام-

 خب؟-

 بشم چشم تو چشم پسره اين با نميخوام من گلم جمالت به خب-

 پسره؟ کودوم-

 ديگه نيما صفر صفره گيراييت يعنى-

 خب؟-

 کردن خب خب جاى به بده نجاتم کوفت-

  بندازم تاخير ساعت دو به رفتنت ميتونم-

 چجورى؟-

 ببينيم همو)...(پارک بيا-

 باى ايول-

  کردم قطع باشم جواب منتظر اينکه بدون و

  افتاد يادم شد خوب سمانس مهر؟تولد61هاااااانن؟....مهره ام61 امروز امممم-

 مامان پيش رفتم

 ماماااانننى-

 هوم؟-

 جونم مامان-

 بله؟-

 ماماااانننن-
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 ميکنى؟ مامان مامان چته هااان-

 مهره61 امروز ميگم-

 خب؟-

 سمانس تولد-

 خب-

 ...بر ميشه-

 عمرا-

 عمرا؟ چى-

 سمانه پيش رفتن-

 دوستمه بهترين تولد مامان-

 ميدادى هديشو پيشاپيش-

 افتاد يادم االن-

 کرد نگام موشکافانه مامان

 نخريدى هديه پس افتاده يادت االن اگه-

 خريدم پيش هفته چرا-

 ميدادى موقع همون-

 مامان-

 کن بيرون مغزت از رو مهمونى پيچوندن فکر-

 ميام شما بعد ساعت دو مامان نميپيچونم-

 نه-
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 من جون-

 چنده ساعت-

-:::3 

 اونجايى1 ساعت-

 حله-

 برنمىدارم واست هيچى من بردار خودت لباساتو-

 يه ردمک جمع سرم باال کيليپس با و بافتم موهامو کشيدم سشوار هامو تل اتاقم تو پريدم
 نمت اى سرمه ساپورت يه با رو داشت سفيد پولک با ايفل برج روش که اى سرمه تونيک
 وايم سرمه پاپوشاى پوشيدم سفيدم باشال ايمو سرمه بارونى  زدم لب برق يه کردم
 -اى مهسر  عروسکى کفشاى برداشتم رو هديه پاکت گوشيمو کيفم تو انداختم برداشتم
 افتادم راه و کردم پام سفيدمو

****** 

 پارکم تو من کجايى سمانه الو-

 ميرسم دارم-

 اوکى-

 شنيدم رو سمانه صداى که بود نگذشته بيشتر دقيقه چند

 خانوم آروشا به به-

 يه دسفي  شال شلوارو و چرک صورتى بارونى يه طرفش برگشتم و شدم بلند نيمکت از
 بغلش انداختم خودمو بود ايستاده روم روبه دوشش رو کوله

 خانوم سيالم-

 ها رفتى در خوب-

 طال دستت آره-
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 خواهش-

 بيخى رو اينا-

 سمتش گرفتم پاکتو

 چيه؟ اين-

 چيه نخود-

 گرد چشاش جعبه توى ساعت ديدن با کرد باز رو شده پيچ کادو بسته و کرد نگام چپ چپ
 شد

 ....هموني اين-

 مبارک تولدت همونه آره-

 نميخواستى؟ خودت واسه مگه-

 دادم نشونش مچم رو رو ساعت همون جفت و زدم کنار مچم رو از بارونيمو

 آروشا عاشقتم-

 گفتم لوتى حالت به و گذاشتم سينم رو دستمو

 نميدى؟ تولد شيرنى حاال آجى شوماييم چاکر ما-

 گفت و شد خم گذاشت سينش رو دستشو من عين

 داشى بگى شما چى هر-

 گفتم و گرفتم متفکرانه قيافه

 بستنى اووووومممم-

 نيس تابستون ها شدى؟پائيزه چيى؟ديوونه-کرد گرد چشاشو

 ميخواااااممم من-
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 شو گم بيا باشه-

 #نيما#

 رفتم خاله استقبال به کردمو بازش زدن درو زنگ

 خوبين؟ خاله سالم-

 ممنون پسرم سالم-

 خترهد اون که تو اومدم گذاشتم باز درو کرديم پرسى احوال سالم و اومدن سيمينم  و سميرا
 استقبالش رفتم نکنه فک

 خاله درو ببند-

 جانم؟-

 درو ببند ميگم-

 ....آر-

 نيومده-

 که نمم چشم به مخصوصا بود شده پيدا کم خيلى سال دو يکى اين تو پيچونده بازم پس
 نميخورد اصال

 چرا؟ -مامان

  مياد شيش دوستشه با-خاله

 هنوز هس 3::0 ساعت اووووف کردم نگاه ساعتم به نشه تابلو که طورى چشمى زير

 #آروشا#

 چسبيد سمانه مرسى-

 هستى؟ کى تا.جونت نوش-

 بود 5 کردم ساعتم به نگاه يه-
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 باشم اونجا بايد1-

 ميوفتيم راه 5:05 ساعت يکيه تقريبا مسير-

 اوک-

 بريم تا گرفتيم تاکسى شد5:05 که ساعت زديم گپ باهم5:05 تا

 #نيما#

 چنده؟ ساعت خاله نيما-

 عتسا به خاله صداى با که ميکردم بازى گيم حال تو منم ميکردن کار آشپزخونه تو همه
 کردم نگاه

 خاله هس1-

 بزنين زنگ يه يکيتون  سيمين موند؟سميرا کجا دختره اين پس-

 کثيفه دستام مامان-سميرا

 دستمه کار-سيمين

 بزنم زنگ من بگين شمارشو بيخيال-

 کرد نگام چپ چپ مامان و کردن سکوت همه لحظه يه

 ...30 آهان اممم کردم حفظش من وايسا نيما-ساناى

 #آروشا#

 يکى اون و خودم گوش تو گذاشتم يکيشو برداشتم هندزفريمو و گوشى شديم تاکسى سوار
 اعتس واى انداختم ساعت به نگاه يه گذاشتم موسيقى يه بود ترافيک سمانه گوش تو رو

 همب سمانه ميخورد زنگ کردم نگاه گوشيم صفحه به شد قطع آهنگ لحظه يه بود شيش
  بود زده زل

 کيه؟-
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 !ناشناسه شماره-

 ...ند جواب-

 ولى يچيدپ گوشم تو آشنا مردونه بم صداى بالفاصله و زدم اتصالو دکمه حرفش به توجه بى
 بدم تشخيص نتونستم

 الو-

 بفرمايين الو-

 راد؟ خانوم-

 ؟ بله-

 کجايى آروشا-

 شد گرد چشاش ميشنيد رو مکالمه بود گوشش تو که هندزفرى از که سمانه

 چايى بفرما پسرخاله-

 جونت ميخورى؟نوش چايى-

 صفره گيراييشم اسکول پسره

 ميشى؟ خاله پسر نخورده چايى آقا چى يعنى -

 شمام پسرخاله وقته خيلى من-

 ...محت ظاهر به آقاى-

 ميدونى؟ کجا از-

 رو؟ چى-

 ببينى؟ نميتونى که تو محترمم ظاهر به اينکه-

 ميخنديد ريز ريز که سمانه
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 ...پسر ببين-

 !نميتونم-

 چيرو؟-

 ببينمت-

 شقتم و درس سر ميشستى ميريختى نمک همه اين جاىاينکه به اگه,نمکدون نريز نمک-
 بودى متخصص پزشک پا يه خودت واسه االن

 پيره؟ اينقد صدام يعنى-

 اسکول کن شوخى خودت سال سنو هم با برو پسر پير-

 اسکوله اون تره کوچيک ازم سال0 دارم دخترخاله يه نيستم اسکول من-

 ....حاال-

 ميکنه؟ چىکار اين دست من شماره آخه نيماس فهميدم االن ماسيد دهنم تو حرفم

 آروشا الو-

 کن معرفى خودتو کامل جديت با کنار بزار رو شوخى-

 هستم شما کوچک خاله آخر فرزند نيما اينجانب-

 وااااااااى

 عرضتون؟-

 کجايى؟-

 که ىا آذارى؟آجانى؟چيکاره کودک با بشرى؟يونسکويى؟يونيسفى؟مبارزه حقوق مدافع-
 بدم؟ پس جواب بايد

 رسوندم رو خاله پيام-

 تاکسيم با موندم ترافيک تو-
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 ميدم انتقال دوروغتو باش-

 راممب و نه يا ميگم دوروغ نداره ربط توام به ميکنى دراز گليمت از فراتر پاتو دارى ديگه-
 از هدار  اعتمماد بهم چشاش مثل من مامان بخونى لوغوز من مامان گوش تو بشينى نى مهم
 يدک دهنو اسم داره تو صورت تو که اى گاله در بست ميشه رو دروازه در گفتن غديم
 بست نميشه رو ميکشه

 فک با مديد که سماانه سمت برگشتم کردم قطع باشم جانبش از جوابى منتظر اينکه بدون
 ميکنه نگاه بهم شده گرد چشاى و باز

 !جان آروش نمىخورد جمالش به صدايش-

 نفهم پسره-

 !نياوردين کم جواب تو هيچکودوم جورين هم با تخته و در خوب-

 نميشى؟ پياده رسيديم عزيزم-

  باى ميشم پياده همينجا من آقا,اوا-

Have a good ni ght 

-thanks bye 

 يه ئنانيما؟مطم به بده منو شماره کرده جرئت کى که بودم اين فکر به فقط برسم وقتى تا
 داره من جانب از حسابى کتک

 #نيما#

 ميکنى؟ قطع من رو رو گوشى پررو بىادب دختره

 ديده چيزى همين واسه بود خاموش چراغ کردم نگاه چشمى از رفتم اومد در زنگ صداى
 شده تنگ براش دلم بود؟چقد آروشا اين کردم هنگ لحظه يه و کردم باز دررو نميشد
 !بودمش نديده بود ماه بود؟سه

  بيااددد باد بزا کنا برو عموووو-
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 شکيف با نمىخورم تکون ديد وقتى کردم نگاش چپ چپ بيرون کشيد افکارم از صداش
 اومد خودش و تو داد هولم

 ....سپهر عسل ساناى مينا دايى دختر سمى سيمى مامان مامانجون خاله همگى بر سالم-

 بچه بگير نفس-مامان

 ولمعم طبق رو مينا بعدشم رو مامان بعدشم شيرين خود اه اه کرد بغل رو مامانجون پريد

 بمتعج بيرون که اومد کنه عوض لباساشو اتاق تو رفت آروشا مبل روى نشستم رفتم
 پيرهن و اى سرمه اى پارچه شلوار يه تنم لباس منم بود پوشيده اى سرمه اونم موندم
 که مش بلند خواستم اومد در صدا به در زنگ پام رو انداختم پامو..سفيد -اى سرمه چارخونه
 ايىد با گرم پرسى احوال و سالم بودن ايستاده در جلو آروشا و مينا در سمت دوييد آروشا
 شستيمن پرسى احوال بعد سمتش رفتم شايا ديدن با دايى پسر شايا و دايى دختر شيما و
 ميوه هخون آشپز تو سيمين با مينا و شيما و آروشا اومدن مهمونا کم کم بوديم صحبت گرم

 تهنشس پذيرايى به خونه آشپز ورودى جلوى ميعاد و شايا منو مىريختن چايى و ميچيدن
 يچه مياد داره چايى سينى يه با آشپزخونه از آروشا ديدم که ميزديم حرف داشتيم بوديم
 بشه راست و خم ديگه پسراى و شايا و ميعاد جلوى ساپورت اون با نميومد خوشم

 #آروشا#

 زرگب ازم سال سه داييم دختر يکى اون هم مينا بود کوچيک سال يه ازم داييم دختر شيما
 دستم داد رو چايى سينى شيما بود تر

 بگير ببر بىزحمت ريختم من آروشا-

 اوکى-

 اخم با و شد دبلن نيما بگيرم برم ميخواستم که همين پذيرايى سمت رفتم و گرفتم رو سينى
 پزخونهآش برگشتم نشه ضايع اينکه واس ولى موندم حرکتش بهت تو گرفت ازم رو سينى
 ...درگير خود نداره تعادل پسره

 آروشا؟-

 شيما؟ جانم-
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 کجاست؟ اومدى؟سينى زود چه-

 بگيرن پسرا دادم چيزه...اااممم...سينى؟-

 !آهان-

 کنم انجبر  رو نيما تلفنو حرفاىپشت خواستم لحظه يه کردن پهن رو سفر پسرا شام وقت
 و ادمد تکون بار چند سياهو نوشابه من نقشه طبق و کشيديم توپ نقشه يه فور فل پس
 ابهنوش هوس نقشه قبل کسى ميکردم خدا خدا دلم تو گذاشتم شايا جلو سفره سر بردم
 نکنه

 تا يمان کنار ولى فاصله با کمى من و روشون به رو مينا و من و شايا کنار شيما نقشه طبق
 کرد شروع من عالمت با شيما رفتيم پيش خوب اينجا

 بدى؟ رو نوشابه ميشه داداش-

 داد زور الکى شيما داد رو نوشابه حرفى هيچ بدون شايا

 ميتونى؟ تو ببين کنم باز نمىتونم من مينا-

 رفت ور باش الکى و گرفت رو بطرى مينا

 شيما نميشه باز-

 ببينم بدش-من

 به وبتن گفتم دلم تو ميکرديم نيما پوزخند زير رو کارا اين همه زدم زور الکى منم و گرفتم
 سمتش گرفتم رو بطرى ميرسه مام هاى پوزخند

 کنى؟ بازش ميشه-

 و همانا کردن باز اما کرد باز درشو حوکت يه با کنه هوا موشک ميخواست انگار غرور با
 زير زديم زمان هم ميعاد و شايا و شيما و مينا و من دفعه يه همانا لباساش شدن کثيف
 اب تامون سه هر شد باعث همين و بود عالى نقشه بود شده کثيف کامال شلواوش خنده
 خورديم غذامونو اشتها

*** 
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 و سر اون تو اما دادم جواب ميزد زنگ ها بچه از يکى ميشد روشن خاموش گوشيم صفحه
 رکت زهر نيما ديدن با و برگشتم شد تموم که مکالمم اتاق تو رفتم زد حرف نمىشد صدا
 به ور(کرد تنش پيژامه بود شده کثيف شلوارش چون)پيژامه با.زخمى گرگ يه مثل شدم
 رىجو و گرفت مچمو دستش حرکت يه با که بشم رد کنارش از خواستم بود ايستاده روم
 ديوار به چسبوندتم واون شد هم تو اخمام که داد فشار

 جوجه نپيچ پام و پر به-

  ترى تيپ خوش پيژامه با-

 غريد دندوناش اليه از و کرد بيشتر مچم رو انگوشتاشو فشار

 دهنتو ببند-

 به کرىف يه کنم چىکار باهاش ميدونستم ميکرد ول دستمو اگه ولى ميکرد درد بدجور دستم
 که مميکرد نگاهش خاصى طرز يه نمىداد بهم وسايلشو اگه بودم بچه وقتى هميشه زد سرم
 از نهک مقاومت نمىتونست من نگاه اون برابر در بود هنوز خوصوصيتش او مىسوخت دلش
 با ودب وقتش حاال شد شل فورى اما داد فشار تر محکم لحظه يه.کردم استفاده ترفند همون
 يه کنهب کارى بتونه اينکه قبل و بيرون کشيدم انگشتاش اليه از مچمو سريع حرکت يه

 دمون حرکتم بهت تو همونجورى و صورتش رو گذاشت دستشو صورتش تو زدم کشيده
 رمتح بدونى زدم اينو-گفتم تموم جديت با و دادم تکون تحديد حالت به مو اشاره انگشت
 نکن فکر ننداختم راه ريزى آبرو کن دعا برو من به ميخوره دستت باشه آخرت بار نگهدارى
 نياد پيش اختالفى ها خونواده بين که بود اين خاطر به همش نخير ميترسيدم ازت

 ....من-

 نکن من من اينقد نيستى منم نيم تو شو خفه-

 زا که همونطور نرسه کسى گوش به صدامون که بود زياد اونقدر صدا و سر خوشبختانه
 نآستي بود شده سرخ سرخ انگشتاش جاى کردم نگاه دستم مچ به بيرون ميومدم اتاق

 ستمنتون بود شديد دردش ميموند جاش مطمئنا ولى مچم رو کشيدم ممکن حد تا تونيکمو
 غريدم لب زير بگيرم زبونمو جلوى

 آمازونى وحشى-
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 بودى؟ من با-

 چى؟-

 منى؟ با ميگم-

 توام؟ با رو چى مينا ميگى چى-

 وحشىآمازونى-

 بابا نه-

 شده چى دستت-

 شدم بلند ينام کنار از پايين کشيدمش زود باال بود رفته تونيکم آستين کردم مچم به نگاه يه
 رسوند خودشو دنبالم آشپزخونه رفتم

 وشا,آر ميرى کجا ببينم وايسا-

 نديدى؟ گوشىمنو مينا...چيزه-

  دستته-

 مرسى-

 مچمو دستم يکى اون با و کشيدم خفيف جيغ يه که کشيد ناقصمو مچ همون پشت از
 زمين گرفتمنشستم

 شد چى آروشا-

 شد سرازير اشکام دفع يه

 کنم؟ صدا رو عمه برم يا ميکنى؟ميگى گريه چرا شد چت آروشا-

 شو ساکت مينا-

 زد کنار تونيکمو آستين

 هاته؟ شيطنت ترکش کرده ورم شده چت وااااى-
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 نذاشتم جواب بى منم-

 چىشده؟ خب-

 ميداد گوش اونم کردم تعريف چىرو همه

 دادى خوب جوابشو خداييش نياوردى کم خوبه حاال-

 ميارم؟؟؟ کم من-

 نيست هم آسون همچين ايستادگى بشر اين مقابل در-

 مياد بهش پيژامه ولىخداييش-

 اى ديوانه-

 خنده زير زديم دو هر و

******* 

 ردميک درد جاش باز االنم بود کرده ورم روز سه دو دستم ميگذشت اونروز از هفته يه حدود
 يکردمم طى خونمونو تا کوچه مسير داشتم.دستاش تو ريخته قدرتشو چقدر اين بودم مونده
 .خورد زنگ کردن روشن محض به کردم روشنش و آوردم در کيفم تو از گوشيمو

 الو-

  الو-

 نيماس پوووووففففف

 آروشا؟-

 بفرمايين-

 شناختى؟-

 بله-

 خوبى؟-
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 دکترى؟-

 بشم قراره ولى نه-

 بگى؟ پرت چرت زدى زنگ-

 ميخواستم...اومممم...خب نه...اممم-

 باش زود پوووففف-

 چطوره؟ دستت-

 زد زنگ دوباره ولى.کردم قطع سوالش به توجه بدون و گرفت خشمم روز اون آورى ياد با

 بشى؟ مزاحم ميخاى چرا-

 نده سوالمو جواب باشه-

 کارت؟-

 کجايى؟-

 ...يا بشر حقوق مدافع سازمان شدى تو باز-

 رمبردا هم رو تو ميام که دانشگاه از گفتن بم مان خونه اينا خاله کجايى ميگم هيييس-

 دارم؟ من شانسيه چه اين چرا؟ آخه

 دنبالم؟ فرستادن رو تو بچم من مگه-

 نيست درش شکى-

 اونوقت چرا-

 معلومه هات لجبازى از-

 نيستم آروشا اومدم تو با اگه من-

 ميکنن پوستمو مامان و خاله نبرم رو تو اگه ولى نيستم مشتاق همچين منم-
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 ميام چيزى اتوبوسى مترويى با من باش منتظر خونتون در دم پس باش-

 منتظرم.باشه-

  کردم قطع ندادم جوابشو

 صداشو که بزنم زنگ بهش آوردم در گوشيمو و زدم کمرم به دستمو يه در دم رسيدم
 شنيدم

 اينجام نزن زنگ-

 نذاشتم محلشم سگ دادم فشار زنگ رو دستمو چيزى سالمى بدون

***** 

 يک از من و بود خوب چيز همه ميخوردم چشم به قبل از کمتر من ميگذشت ماهى چند
 کىپزش هدفم و بود مفيد برام کنکور کالساى ميکردم آماده کنکور واسه خودمو قبل سال

 اب ميشدم خسته درس از هم موقع هر فرانسه بعدشم و بود تهران پزشکى علوم دانشگاه
 سمانه با گاهى از هر ميشديم نزديک هم عيد به ديگه ميگرفتم انرژى اهدافم آورى ياد

 ميخوندم درس اتاقم تو معمول طبق.ميرفتيم هم کتابخونه

 مونده سال يه از بيشتر نکن خفه اتاقت تو خودتو آروشا-

 بخونم درس بذا مامان-

 دارم کارت بيرون بيا پاشو-

 بيرون رفتم اتاق از

 مامان بله-

 برو سمانه با يا خريد بريم من با يا شو حاضر مونده عيد به ماه يه-

 شو بيخيال جدت سر مونده ماه يه هنوز مامان-

 شپي اينجورى بخواى اخالقت به زدى گند کردى حبس اتاقت تو خودتو چى؟اونقد يعنى-
 بدى کنکور نميذارم برى
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  باشه مامان باشه-

 دارم کار من برو سمانه به بزن زنگ-

 باشه-

 کنم؟ چىکار خدا زدم زنگ سمانه به و اتاقم تو رفتم

 خوندى؟ کجا تا آروشا الو-

 شو حاضر بزن خر کمتر بابا خفه-

 کجا؟-

 خريد؟-

 بخون درستو چى؟بشين خريد-

 شديا حاضر نميذاره مامان عيد خريد-

 اوکى-

 ياهموس باشال سياهمو پالتو پوشيدم سياه کلفت ساپورت با زانوم تا بادمجونى بافت يه
 راه يدموپوش بادمجونيمو بوتاى صورتم رو ريختم ورى يه هامو تل برداشتم بادمجونيمو کيف
 افتادم

****** 

 تحويل تا مونده ساعت نيم شو آماده آروشا-

 سفيد لوارش با زانو تا ياسمنى بارونى يه بود خوب آينه جلو رفتم و پوشيدم لباسامو زود زود
 و زدم موس بهشون بود فر هام مو چون سفيد کيف يه و ياسمنى سفيد شال و تفنگى لوله
 ياسمنى کلفت چندان نه بافت يه بارونيم زير از صورتم طرف يه ريختم حالت خوش
 اب ها بچه بيرون رفتم بودم گذاشته باز بارونيمو هاى دکمه همون واسه بودم پوشيده

  بودم فرزند کوچيکترين من خونمون تو بودن پذيرايى تو شوهراشون

 هستى؟ خوب زن خواهر سالم به به-سيمين شوهر
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 مونده؟ تحويل تا چقدر مامان....خوبم سالم-

 دقيقه65-

 شد شليک توپ و شديم جمع بودم چيده من که سينى هفت سفره دور هممون

 .....و هزار يک سال آغاز-

 سکىعرو کفشاى کيفم تو انداختم گوشيمو در سمت دوييدم گفتيم تبريک هم به همه-
  کردم پام سفيدمو

 برسيم زودتر ما اينبار بيرون بياين باشين زود-

* 

 و بزرگ مامان بود ماه دو نزديک واى زدم رو زنگ بوديم ايستاده اينا آقاجون خونه در دم
 ميشه ماه شيش که هم رو خا دايى و ها خاله نديدم بزرگو بابا

 بزرگم مامان بغل پريدم شد باز که در

  مباااارک عيدت شم فدات بود شده تنگ واست دلم چقد خوبى مامانجونم وااااى-

 بوسيدم لپاشو و

 مبارک هم تو عيد دخترم سالم-

  تو دوييدم اومدم بيرون بزرگم مامان بغل از

 مبارک خوبيد؟عيدتون آقاجون سالم-

 مبارک هم عيدتو دخترم مرسى-

 اسمنيموي تونيک کمد تو زدم آوردم در بارونيمو اتاق تو انداختم کيفمو زود پذيرايى تو رفتم
 زرگب مامان واسه ميدونستم چون خونه آشپز تو دوييدم کردم مرتب شالمو و کردم درست
 در داص به زنگ کردم آماده رو فنجونا و چنگال و کارد و ها دستى پيش تند تند سخته کارا
 اومد

 #نيما#
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 نيما؟ شدى حاضر-

 وايسا ديقه دو مامان-

 يه سفيد کتون پيرهن با مشکى شلوار  کت يه بودم خوب  کردم مرتب هامو مو آينه  جلو
 به موهام مرتب و کشيده سشوار معمول طبق موهامم زدم ام يقه رو هم سياه پاپيون
  ميزد طاليى

 بيااااا پس موندى کجا مرده مادر-

 پووووففف کشيد بيرن افکارم از مامان صداى بازم

 اومدم مامان اومدم-

* 

 يغج جيغ صداى زدم رو زنگ و کردم مرتب کتمو بوديم ايستاده اينا آقاجون خونه در جلوى
  ميومد کوچه تو خنده و

 کنم خفت وايسا شيما واى...کيه-

 منم-

 رفتگ رو آروشا شال شيما کردم باز درو که همين تو رفتيم بود آروشا صداى صدا شد باز در
 رف خوشى حالت با هاشم تل و بود بافته موهاشو شد باز شالش زمين خورد در جلو اونم
 لب دستش آروشا شال شيمام اتاق تو انداخت خودشو شد پا فورى من ديدن با بود شده
 ميکرد نگاه من به بود گرفته دندوناش بين زيرشو

 يکى بده ميجوه خرخرتو چون نزديکش نرو نظرم به اممم ... بده رو بيچار اون شال ببر-
 ببره ديگه

  نيست هيشکى-

 رو در اتاق تو کن پرت ببر پس باشه-

 باشه-
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 فقط ولى کردم سالم بيرون اومد که آروشا چيزا اينجور و مبارک عيدتون و تو رفتم خنديدم
 هماه پنج نزديک مسخره چيز يه سر بود ريخته هم به اعصابمو ديگه داد جواب سرش با
 نگت رفتناش مخ رو واسه دلم بکشم عذاب اينقد کردنش قهر سر نميشد باورم .مثال قهره
 يماىش به زود زود ميزدم حرف باش بايد نميديدتم انگار ميکرد رفتار جورى ولى بود شده
 .وحشتناکا از اونم ميرفت غره چشم بىچاره

 بزنى؟ دانشگاهو کودوم ميخواى آروشا-

 پرسيد که بود مامان

 تهرانه پزشکى علوم دانشگاه پزشکى هدفم واقعيتش خاله-

 حرفش اين با که نماند ناگفته انتقالمم کاراى دنبال حاال و نشد ولى بود منم هدف که جايى
 کارد و ستىد پيش رفت شد بلند نداشتى لياقتشو تو که کرد پرتاب سمتم هم نيشخند يه

 کردم جور بهونه يه منم آشپزخونه رفت دوباره گرفت هارو ميوه شيما بعدم چيد آورد چنگال
 ايىچ فنجونا تو داشت کردم مصلحتى سرفه يه که تو ميرفتم داشتم دنبالش رفتم و

 رفتم تر نزديک ميريخت

 آروشا-

 جيغ و شکستن صداى افتاد دستش از فنجون و هوا رفت جيغش کلمه اين گفتن محض به
 رو ىکار  يه ميتونى تو نيما آخه بود سوخته دستش آشپزخونه بيارن هجوم همه شد باعث
 برديمش نبودن اينا خاله چون کردم ترش داغون زدم بدى؟ انجام حسابى درست

 کردن پيچى باند دستشو و بيمارستان

 راستته؟ دست آروشا-

 بله-

 ميزنى؟ تست تعطيلو روز دوازده اين تو-

 اجازتون با بعله-

 ارک درساشو باهاش ميرم من ايم رشته هم که اونجايى از مامان نميتونى که دستت اون با-
 ميکنم
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 بود تشنه خونم به نگاه بهش آينه از

 خوبيه تنبيه-

 نيست نيازى خاله-

 ريمب قراره چون دارى فرصت روز پنج راستى خونتون مياد نيما فردا نکن تعارف هستش-
 شمال ويالى

 ميدم استراحت خودم به هم روزو پنج اين خاله باشه -

 درسته حرفت خب-

 ...من تنبيه پس مامان-

 کنم استراحت ميخوام که گفتم-

 کنم استراحت ميخوام ميگه نشنيدى نيما-بابا

 هم با که ميشد ساله7 آروشا همون کاش شدم خفه که بود زياد قدرى به حرفش تحکم
 اشکب قايم تو که وقتايى اون بود؟ شده تنگ اونروزا واسه دلم چقدر .کاش ميکرديم بازى
 ونا بوددلتنگ تنگ دل چقد!گريه زير ميزد ميزاشتم سرش به سر وقتى!ميزد جر بازى
 بود همبازيم که دخترى

* 

 من و داره درس و نمياد که کفش يه تو بود کرده پاشو آروشا و بود بهار روز چهارمين
 تصميم منه با شدن چشم تو چشم روز شيش دردش نيست درس دردش بودم مطمئن
 کرده سيو شمارمو البد نميداد جواب پوووففف بزنم حرف باهاش خودم گرفتم

 الو-

 نکن قطع سالم الو-

 شما؟-

 نشناخت؟؟ يعنى
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 شما گفتم الو-

 نيمام آروشا-

 کنى؟ حذف گوشيت حافظه از هم خودت حافظه از هم منو شماره کنى لطف ميشه-

 اونوخ؟ چرا-

 نبوده پسرى هيچ دست حاال تا من شماره چون-

 اى بچه خيلى-

 باشه؟ تو دست شمارم نميخوام چون-

 نمياى که کفش يه تو کردى پاتو چون نه-

 مربوطه خودم به اونم-

 بردار لجبازى از دست-

 باقيه؟؟؟ نيمتم و قورت دو کردى داغون راستمو دست زدى بررررمم رو رو بابا-

 آروشا-

 هان؟-

 ببينمت ميخوام-

  غلتا چه اوهوکى-

 بزن حرف درست-

 ايناااا مامانم واااى-

 نگير مسخره به رو چيو همه-

 ميکنه؟ قلم پامو بابام نميکنى فکر جدى آقاى احيانن باشه-

 نپيچون امروزو يه خدا رو تو آقاجون خونه بيا امروز-
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 اونجا؟ بيايم قراره مگه-

 فردا ريزى برنامه واسه آره-

 باى باشه-

 ...بىنزاکت دختر اين نميشه جواب منتظر اصن

 #آروشا#

 لوارش با بود روش طاليى رنگ با ايفل برج طرح که سفيد تونيک يه پوشيدم لباسامو
 يه رف تالمو کردم سرم هم طاليى هاى رگه با سفيد شال يه بودم پوشيده عيد که سفيدم
 با برداشتم بودمو خريده عيد که بارونى همون بارونيم بين بودم ريخته صورتم رو طرفه
 شونم رو انداختم هم ياسمنى کوله يه اسپورت کفش

 حاظرم من مامان-

 بريم بيا-

 که ميکردم نفرين رو نيما بارم هر ميدادم انجام سخت خيلى کارامو کال چالغم دست اون با
 مخود ميکردم چرت نفريناى اونقدر گاها شه رگ به رگ گردنت بشکنه پات بشى چالغ
 هم وت رفت اخممام نيما ديدن با بودن اونجا اينا خاله آقاجون خونه رسيديم ميگرفت خندم
 دش باز اخمم از يکم شيما ديدن با بودن اونجا اينام دايى ببينمش نداشتم چش اصال

 کنيم مد چايى تا بوديم سماور اومدن جوش به منتظر بودم نشسته آشپزخونه تو شيما کنار
 اومد نيما که ميزديم حرف

 آروشا-

 گفتم ميزدم حرف شيما با که همونطور-

 هوووم؟؟-

 بياى؟ لحظه يه ميشه-

 نع-
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 دارم مهمى کار-

 بگو همينجا دارى کارى هر-

 بيا پاشو ميگم-

 کردم وحشتتاکى اخم

 نداريم خوصوصى کار هيچ هم با ما-

 هي با نميشد آدم اين نع گرفت چپمو دست مچ اينبار که برم شدم رد کنارش از شدم پا
 يماش کشيد دستشو و اومد دستش کار حساب که سمتش برگشتم اخمو و سريع حرکت
 رو ذاشتگ پيشونيشو و جيبش تو کرد دستشو پنجره کنار رفت نيما رفت شد بلند فورى
 گوشش به کامال دهنمو رفتم پشت از کرد گل شيطنتم لحظه يه بست چشاشو ديدم پنجره
 گفتم پچ پچ حالت به يواش و کردم نزديک

 يبينىم بد بشه تکرار اگه ولى نداشتم کارى بارو دو اين باشه آخرت بار کن جمع رو دستت-
 جنتلمن

 آوردم شانس و بود خيس خيس صورتش رو ولى کشيد طول دقيقه يک از کمتر حرفم
 يه مدست اومد ضعفش نقطه نميکردن که فکرايى چه که نديدتمون وضيعت اون تو کسى
 زيدميلر صداش هم گاها بايستم شد باعث صداش که برم ميخواستم بهش زدم نيشخند

 که شده خالم دختر اون تنگ دلم ميکرديم بازى هم با که روزايى واسه شده تنگ دلم-
 در رزهل به بدنمو کاراش و ايستاده پشتم االن که دخترى اين نه داشت هوامو داشتمو هواشو
 .... مياره

 برام نظرت ميکنم گشاد دلتو خودم کنى پيدا بيلچه(چشاش تو زدم زل صاف) بسه بسه-
 دح در متنفرم ازتم دارم دوست ميبينمو تو چشماى تو آروشايىکه همين من نيست مهم
 مرگ

 متاسفم دستت سوختن واسه-

 نيست مهم-
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 ميده نشون عکسشو بر رفتارات ولى-

 بمال تنت به چيرو همه پى روز شيش اين ميدم نشونت من-

 ششي ساعت صبح شد قرار جمع تو رفتم باشم جانبش از جوابى منتظر اينکه بدون و
 کنيم حرکت

* 

 باز دستامو ويال باغ سمت دوييدم شدم پياده ماشين از زود رسيديم باالخره پووووفففف
 که دمکشي عميق نفس تا چند و چرخيدم خودم دور بستم چشمامو و باال گرفتم سرمو کردم
 دهکر  باز رو فواره نيما ديدم که اومدم خودم به فورى شد خيس صورتم کردم حس دقعه يه
 جورىهمون و کمرم زدم دستامو صورتم رو نشست اخم کرده تنظيم صورتم رو انگشتش با و

 مکرد پشتمو نميره رو از ديدم نخوردم تکون ميکرد خيسم داشت اب اينکه با وايسادم
 اتاقو نبهتري بياد نيما که اين قبل تا بايد ويال تو رفتم برداشتم چمدونمو رفتم و بهش
 که تاقا يه به رسيدم آخرش و کردم باز اتاقارو در يکى يکى باال طبقه دوييدم کنم انتخاب
 خدا واى تخت رو شدم ولو و اتاق تو انداختم چمدونمو دوييدم داشت ديد دريا به کامال
 و سفيد خطاش که چارخونه مردونه پيرهن يه شدم بلند بود خيس لباسام شدم خسته
 کردم رمس نازکم سفيد شال يه زرشکى لى شلوار يه با پوشيدم رو بودن زرشکى و اى سرمه
 شد سبز جلوم نيما بيرون برم کردم باز که درو

 خانوم آروشا کن تخليه اتاقو-

 فرمايشات؟ جااااان؟؟خورده-

 منه اتاق اونجا-

 سندش؟-

 جلو کيليدو و کردم قفل درو بعد دادم نشونش اتاقو کيليد دارى سند مگه خودت تو-
 دادم تکون چشش

  دارم که اينو باشم نداشته سند-
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 طرف پس الال او بغلى اتاق سمت کشيد چمدونشو و کشيد موهاش الى دستى عصبى
 بشه همسايم ميخواست

 آشپزخونه تو رفتم

 خاله مامان-

 آروشا چيه-

 ميکنم باى باى براتون دارين ديد اتاقمم پنجره از ساحل ميرم من مامان-

 تنها؟-

 بشه اگه-

 نه-

 مامااااننن-

  برو باشه-

 مرسى-

 يدندس محض به ساحل سمت رفتم و کردم پام قرمزمو انگشتى دمپايى بيرون زدم ويال از
 که يکم بود خوبى حس آب تو کردم هامو پا و آوردم در هامو دمپايى

 و کردم غلب هامو زانو نشستم رفتم شنا رو برهنه پا بپوشم هامو دمپايى اينکه بدون  گذشت
 جااون دادم ترجيح بود غروب نزديک بودم شده محو ميبينم اوله بار انگار دريا به زدم زل
  رفت در دستم از زمان و فکر تو بودم رفته کنم نگاه آفتابو غروب و بشينم

 آروشا؟- 

 ديدى؟ جن دختر چته-قلبم رو گذاشتم دستمو کشيدمو بنفش جيغ يه

 گفتم لب زير و دريا سمت برگشتم دوباره

 معلق عجل!بدترى جنم از-
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 شنيدما-

 باال انداختم هامو شونه تفاوت بى

 شدى؟ غد اينقد چرا-

  باال انداختم هامو شونه باز

  کنارم نشست اومد

 نه؟ قشنگه-

  شدم بلند ها زده جن عين سريع

 بشين-

 کردم توجهى بى حرفش به

 بشين بچگيمو کردناى بازى عمر يه خاطر به-

 نشستم پس ميگيرم وجدان عذاب برم ميدونستم ميزد حرف مظلوم همچين

 بود بزرگ دريا مثل بعضيام دل کاش-

 ميزد طعنه داشت

 منظور؟-

 نداشتم منظورى-

 ويال رفتم پوشيدمو دمپاييمو کردناش صدا به توجه بدون و شدم بلند

 اينجا بياين نيما آروشا-

 گفت رفتم که همين ميزد صدا باغ تر از مامان

 کجاست؟ نيما پس-

 چپ على کوچه ميزدم خودمو بايد
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 نيما؟؟-

 ديگه آره-

 بدونم کجا از من-

 تو؟ دنبال نيومد مگه-

 نه-

 خوابيدم تخت رو و کردم باز شالمو نده سوتى که دادم اس بهش و ويال تو رفتم و

* 

 بود هنشست سرد عرق پيشونيم رو ميزدم نفس نفس پريدم خواب از ديدم که بدى خواب با
  ميومد باغ تو از خنده صداى گاه گاه و بود تاريک تاريک اتاق و

 از بعد و اتاقم بهداشتى سرويس سمت رفتم کردم پاک پيشونيمو رو عرق دستم پشت ىا
 بيرون رفتم و کردم سرم شالمو صورتم و سر شستن

 ظاهر مجلو مامان که پايين ميرفتم ها پله از داشتم بود کباب جوجه بوى بويى عجب به به
 شد

 کنم بيدارت ميومدم شدى؟داشتم بيدار ا-

 شدم بيدار خودم گفت شيشمم حس منم-

 و اياش و دايى و زندايى سمتش يه بود نفره دوازده خورى نهار ميز يه ميز سر رفتم خنديدمو
 روى که بود خالى رو به رو صندلى چهارتام بابا و مامان شوهرشو و خاله طرفش يه شيما
 خورديم غذامونو لذت با و روش به رو نشستم رفتم من و بود نشسته نيما يکيش

* 

 رمس باال دست به بالش شيما ديدم که کردم باز آروم چشامو صورتم رو خورد نرم چيز يه
 صورتم رو ميکوبه بالشو و نشسته

 شيمااااااااا-
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 و اتاق بهداشتى سرويس سمت رفتم رفت در که کنم دنبالش شدم بلن خنديد بلند شيما
 هک چشامو شد خيس تنم صورتمو کل دفعه يه برم که کردم باز درو شستم رومو دست
 جيغ خنده از ميره ريسه داره آب پارچ يه با جلوم شيما ديدم که کردم باز بودم بسته
 کشيدم

 ميکنم خفت شيما-

 از تيمداش دوييدم دنبالش افتادم راه دنبالش خيس لباساى همون با سرم رو انداختم شالمو
 گفت عصبانيت با و بيرون اومد نيما که ميدوييديم ها پله

 سرتون؟ رو گذاشتين رو خونه خبرتونه چه-

 زمين شدم پرت ها پله از و خورد پيچ پام من گفت که اينو

 آروشا آروشا-

 رفت سياهى چشام و شد تار چشام جلو رفته رفته بود نيما صداى

 #نيما#

 عصبانيت با و شدم بيدار خواب از زورکى مخم رو بود رفته آروشا و شيما داد جيغ صداى
  کردم باز درو

 سرتون؟ رو گذاشتين رو خونه خبرتونه چه-

 رسوندم خودمو پريد سرم از خواب شد پرت ها پله از آروشا که شد چى نفهميدم لحظه يه
 زدم داد بهش

 آروشا آروشا-

  خدا رفت هوش از

 کجان؟ اينا مامان شيما-

  خوابيدن صبحه سر-

 دنبالش رفته نيما نيست آروشا ديدم پاشدم ميگى نميگى هيچى شيما-
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 باشه-

 درمونگاه ميبرمش من-

 اين با درمونگاه رفتم شدم ماشين سوار کردم بغل آروشارو فورا منم داد تکون سرشو
 کرده کار چى شيما اين صبحى سر نيس معلوم ميخوره سرما حتما خيسش لباساى

 بردنش تخت رو گذاشتنش بيمارستان رسيديم

 آقا-

 بله-

 هستين؟ خانوم اين برادر شما-

 کنم سواستفاده موقعيت از نميتونستم

 بله-

 بيمار اسم خب....پذيرش بيارين تشريف-

 آروشا-

 چى؟-

 دخترت رو گذاشتى تو اسميه چه اين خاله نميدونم من پووووفففف

 راد آروشا.... آروشا-

 براشون؟ افتاده اتفاقى چه-

 پايين شده پرت پله تا پنج از خورده پيچ پاش-

 خورد زنگ گوشيم که بود گذشته ساعت نيم رفت گذاشت نوشتن بعد

 الو-

 گوشم تو پيچيد خاله نگران صداى
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 کردى؟ پيدا رو آروشا پس کجايين نيما-

  خاله بله-

 بهش بده رو گوشى-

 اهان ..... بگم چى خدا واى

 صندلى رو برده خوابش خاله..اممم...چيزه-

 بياين زود مادر باشه-

 ودب توش آروشا که اتاقى کنار بگيرم سرم به گلى چه حاال گذشت خير به شکر رو خدا
 ميکوبيدم ديوار رو کم فشاز با سرمو جيبمو تو کردم دستامو ايستادم

 راد؟ آقاى-

 بله بله-

 رب يه ات گذشته خير به ولى سرش ديده ضربه يکم شدن بىهوش ضربه اثر در مريضتون-
 مياد هوش به ديگه

* 

 راد اقاى-

  بله-

 اومدن هوش به خواهرتون-

 ميکنه گريه ميکردم حس هم گاهن ميکرد ناله داشت و بود تخت رو تو رفتم

 خوبى آروشاااا-

 سرم آآااااى-

 آروشا-

 نيمااا-
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 جانم-

 ميکنى؟ کار چى اينجا تو-

  بريم بپوش مانتوتو پاشو مرخصى االنم بيمارستان آوردمت من افتادى هل پله از-

 پاشه خواست

 کنم کمکت بزار-

 کشيد جيغ

 بيرون برو نزن من به دست-

 رفتم باش اروم باشه-

 بود شده چش کرديماااا گيرى عجب

 تو يديمرس زود و بود نزديک خوشىبختانه ويال سمت افتاديم راه ترخيص کاراى انجام از بعد
 بفهمه چيزى نبايد کسى که گفتم آروشا به راهم

 #آروشا#

 از موخوابيد کال اونروزو شدن ساکت بابا و مامان کرديم هم سر که دروغايى با خوشبختانه 
 ترشک واىه دلم پاشدم که صبح بفهمن ميترسيدم بود شديد گيجم سر نرفتم بيرون خونه
 شال پوشيدم سفيدم لى شلوار با اى فيروزه تابستونى مانتو يه نبودن اينام دايى کرد

 پايين رفتم کولم رو انداختم کولمو و کردم سر سفيدمو

 آروشا؟ کجا-

 برمىگردم زود بازار ميرم مامانى-

 تنهايى؟-

 اينجا هست کسيم من غير مگه-

 ...بزا نرو تنها-
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 نشدم مامان جواب منتظر و برگشتم سوت سه بلدم خوب هارم اينجا بچم من مگه مامان-
 وردخ زنگ گوشيم که ميپوشيدم کفشامو داشتم بهم ميبنده رو نيما ميدونستم چون

 جانم-

 نيستى؟؟ کجايى خانوم آروشا سالم-

 بخرم ترش آلوچه خودم واسه بازار ميرم دارم انزلى-

  نگذره بد ديگه جونتون نيما با حتما بععععلهه-

 باااا خفه-

 دور دور ميرين ميشى ماشينش سوار ايشاال-

 نگو چرت سمانه-

 کردم آرزو قلبم صميم از اينو-

 کردى غلط-

 اهر  گذاشتم سايلنت رو گوشيمو و کردم قطع شد خورد اعصابم که خنديدن به کرد شروع
 شمال بازار سمت افتادم

* 

 ها آلوچه اون از کيلو يه آقا-

 هس شدم فروشگاها گشتن مشغول و دهننم تو انداختم چندتاشو ميخريدم آلوچه داشتم
 همونطور فروردين پونزدهم بود من تولد ديگه روز هشت و بوديم اومده که ميگذشت روز
 تمميگش همونطور بود رفته دستم از زمان خريدم هم چرم پول کيف يه رفتم ميزدم گشت
  جلو رفتم بهش توجه بدون ديدم رو نيما ميرغضب چهره که

 ميکنى چيکار اينجا تو سالم-

 چپمو مچ که بشم رد کنارش از خواستم نده جواب درک به موهاش الى کرد فرو دستش-
 از کردن توجهى ولى کردم اخم بهش بود پيچى باند هنوز آخه نگرفت راستو بود خوب گرفت
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 کرد مپرت دفعه يه بود خاکى جاى يه بازار پشت بيرون بردتم کشون کشون جميعت ميون
 کردى خاکى تازمو لباساى که بشکنه دستت اى خاکا روى

 کردى؟ پاره زنجير ميکنى همچين هاااان؟چرا مرگته چه-

 کشيد داد

 شو خفه-

 کنم خيس خودمو ترسيدم که بود بلند و محکم اونقد دادش

  هان؟ بودى قبرستونى کدوم-

 کشيدم جيغ

 وت خونو مزه گونم رو گذاشتم دستمو سوخت صورتم طرف يه آن يک که      تو قبر سر-
 کشيدم جيغ تر محکم عوضى کردم حس دهنم

 حمال آمازونى وحشى-

 کرد بلندم گرفت مانتوم از اومد

 بودى قبرستونى کودوم گفتم-

 کردى؟ پيدام کجا از نميبينى کورى-

 ردمک بغض ميگرفت گريم داشت ديگه زمين رو کرد پرتم دوباره چکيد لبم گوشه از خون

 زديم زنگ گوشيت به بار چند ميدونى-

 کشيدم جيغ باز

 کنى بلن من رو دست ندارى حق تو نفهميدم بود سايلنت رو-

 تادماف راه و انداختم شونم رو کولمو شدن سرازير اختيار بى اشکام نبود خودم دست ديگه
 برم

 کجا؟-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 93مهسا –بوسه آخرین 

telegram.me/romanhayeasheghane 41 

 دارهن ربطى هيچ تو به ميگم بازم گفتم بهت بار صد-گفتم ميکردم گريه که همونطور

 نکن درازى زبون-

 دلىصن رو کرد پرتم و کرد باز رو جلو در ماشين سمت برد کشيد گرفت دستمو باز اومد و
 حکمم دستشو زدن جيغ به کردم شروع زدم رو سکته کرد قفل درو و نشست خودشم فورى
 دهنم جلو گذاشت

 تو سر اليىب يه يا همينجا ميتونم هميم با ما نميدونه هيشکى االن آروشا ببين هييييييس-
 ميبينى بد بکنى اگه که نمىکنى جيغ جيغ پس دوتامون هر سر يا بيارم

 رومآ دستشو کرد ادا هاشو جمله تحکم با و جدى اونقدر بزنم حرفى نکردم جرئت شدم خفه
 ولهک کردم بغض چرا باشم ضعيف اينقدر بايد چرا خدا شيشه رو گذاشتم سرمو برداشت
 داشت بدنم هق هق به شد تبديل رفته رفته ريختم اشک آروم و کردم بغل پشتيمو
 ميلرزيد

 خوبى؟ آروشا-

 ميلرزيدم فقط جوابش در

 ميلرزى؟؟ دارى چرا آروشا-

.........- 

 آروشااا-زد داد طرف يه کشيد ماشينو

.......- 

 و غلشب تو کشيد منو حرکت يه با دفعه يه نبود خودم دست ديگه ميشد تر زياد تنم لرزش
 گفت آروم

 ردمک غلط باش آروم بترسونمت خواستم فقط ببين کردم شوخى خدا به باش آروم آروشا-
 گرانىن از داشتم خدا به هم تو کردم معرفتى بى منم قديمييم دوستاى تو منو آروشا آروشا
 آروشا دارم دوست من آروشا ميمردم
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 با کرد جدا خودش از منو دفعه يه ميريختم اشک فقط کرد آرومم خود به خود صداش
 زد داد اشکام ديدن

  نريز لعنتى اونارو نريز-

 گفتم لرزون صداى با بست چشماشو فرمونو رو گذاشت سرشو

 ا..م...نى-

 کردم صداش دوباره نداد جوابى

 ما..نى...نى-

 گفت ميشنيد زور به خودش که صدايى با آروم

 بله؟-

 اذيتت ماني ميگفتن وقتى...باشى داداشم ميخواستم بچگى از خدا به...ببخش منو...داداشى-
 نيما......نميکنه بشه داداشم اگه...نه ميگفتم ميکنه

 بود شده ناله شبيه صدام

 اونروز خودت مگه....قديما همون مثل بشيم بيا.....باش داداشم بيا ..... نيما-
 شدى؟ قديم آروشاى دلتنگ نگفتى مگه....نگفتى؟

 کرد روشن ماشينو و لبش رو اومد لبخند بهم زد زل کرد بلند فرمون رو از سرشو

 نيما؟ داداش آشتى-

 آشتى-

  پيش سال ده رابطه مثل شد نيما منو رابطه اونروز از ولى بود شده مرگم چه نميدونم

* 

  وت رفتيم نيما با و کرديم باز درو بودن عصبانى همشون مطمئنن وايسادم ويال در دم

 هاااان رفتى گذاشتى کجا مرده ننه-
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  وسطمون ايستاد نيما که بزنه باال برد دستشو مامان

 باش آروم خاله-

  نيما ميگى چى هااان؟ باشم آروم رو چى چى-

 زدم حرف باهاش من خاله-

 هااان چى که خب-

 که بود نرفته جايى بود بازار تو خاله-

 نميداد؟ جواب گوشيشو چرا پس-

 بگير آروم خاله بود سايلنت رو خاله-

 ميکردم نگاه و بودم کرده بغل کولمو منم شد آروم مامان باالخره

 باال برو آروشا-

 يدمکش دراز تخت روى اتاقم تو رفتم و پايين انداختم سرمو کن گوش حرف هاى بچه مثل
 برد خوابم و شد سنگين پلکام کم کم

**** 

 رستادمميف براش وايبر از شيمىمو اشغاالى بود شده خوب خيلى نيما منو رابطه سفر بعد از
  خيلى زدم خر خيلى امسالو ميکرد حلشون اونم

 اومد توپ شليک صداى

 ......و هزار يک سال آغاز-

 هم هب بودم نشسته خونوادم کنار هفتسين سفره سر بازم من و بود گذشته سال يک آره
 به که ودب کرده پرت حواسمو کنکور اونقدر عيد بازديداى و ديد معمول طبق گفتيمو تبريک
  نمىکردم توجه هيچى

* 

 آروشا آروشا-
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 بکپم بزا ميناااااا-

 نميشه-

 نشستم شدم بلند

 ميريزى؟ کرم چرا نکن خواهرم دايى دختر مينا-

  دور دور بريم قراره سمانه با شو بلن-

 دور؟ دور ميرى تو بدم قراره کنکور ديگه ماه دو من-

 من واسه نکن کنکور کنکور همه اين بابا خفه-

 زدم داد گرفت گوشمو بعدشم

  کن ولم گوشم آاااااى-

 شو حاضر آدم بچه مث-

 کردم غلط خواهرى باشه-

 بريم بپوش آفرين-کشيد دستشو

  اتاقم تو رفتم

 خوبه اين بپوشم؟؟؟اهان چى اااممممم-

 وکيفم زدم هم کمرنگ خيلى رژ يه ياسمنى شال سياهو ساپورت با ياسمنى بارونى يه
 بيرون رفتم برداشتم

 نديدى؟ منو هاى عروسکى کفش مينا-

 بپوش رو همونا ياسمنى داشتى سانت ده پاشنه يه عروسکى؟  رو چى ،چى-

 برم راه نميتونم اونا با من-

 رخوردب خشونت با ميخواى بازم يا ميپوشى ميپوشه؟ جونت عمه رو اونا احيانن کردى غلط-
 کنم؟



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 93مهسا –بوسه آخرین 

telegram.me/romanhayeasheghane 45 

 نيستى؟ آماده چرا نو رفتم نه نه نه -

 بيام منم کن خدافظى عمه با برو تو بپوسم ميرم-

 اوک-

..... 

 مامان-

 اينجام-

 آشپزخونه رفتم

 مامان خوبى-

 بود من به پشتش

 ....اومدى اتاقت از عجب چه-

 موند باز دهنش من ديدن با

 برى؟ ميخواى کجا آروشا؟ خوبى-

 بيرون ميريم سمانه و مينا با-

 همراهت به خدا برو شکرت خدايا-

 اجازتون با جون عمه-مينا

 برين دخترا برين-

 منم هک گرد هاى شيشه با آفتابى عينک يه مينا اين بود زده خفنى تيپ چه اوووووفففف
 من مال قد هم و ميومد زانو زير تا که سياهشو بارونى و سفيد شال داشتم کيفم تو مثلشو
  مشکى ساپورت با رو بود

 ايجاد بىخو تضاد سفيدش پوست با سياه رنگ بود عالى مشکى سانت ده پاشنه کفشاى و 
 موهام رو گذاشتم آوردم در آفتابيمو عينک منم کيفم نو از بود کرده
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 بريم بزن-

 گفتم يواش شم رد کنارش از اومدم

 شدى جيگرررر-

 رفتيم افتاديم راه و سرم پس زد يکى

* 

 ديگه تو برو-

 کجاس؟ اينجا مينا-

 رستورانه مگه نميبينى خواهرى کورى-

 خب-

 نقطت بى جمال به خب-

 ميکنيم غلطی چه اينجا تو منو که اينه منظورم ادب بى-

 ميفهمى-

 نشوندتم و نفره چهار ميز يه سمت برد کشون کشو

 خورد زنگ گوشيش

 باى اوک....ميزنم زنگ اونم به االن....کجايى؟ تو...رستورانيم تو ما....سالم....الو-

 باى....باش...کجايى....الو-

 بود چش اين خدا

 ميزنى حرف کى با مينا چته-

 موقوف فوضولى-

 تپش از قرمز رز شاخه يه دفعه يه که بکشم زبونش زير از ميکردم پيچش سوال داشتم
 ديدم رو سمانه و برگشتم گرفت قرار صورتم جلو
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 دوستم به تقديم-

  سمى نميرى وااااى-

 گرفتن صورتم جلوى قرمزو رز شاخه يه دوباره که ميزديم حرف داشتيم نشستيم
  ..نيما؟.....وااااى....برگشتم

 تو؟-

  احترام(گفت و کشید عمیق نفس یه.....)با..... با تقديم.بله-

 من روى به رو نشست رفت يکى اون کنار گذاشتم گرفتم گل شاخه

 خبره؟ چه اينجا بگين خب؟نميخواين-

 گرفت تا سه ما سمت رو منو حرفم به توجه بى نيما

 نميدين؟ نهار سفارش-

 نع-من

 چرا؟-

 خبره چه بگه بهم يکى-

 ميفهمى نهار بعد-

 کردم غر غر نهار بعد داديم سفارش ها بچه زور به

 ديگع بگين خب کردم کوفت چى نفهميدم چى يعنى-

 عجولى چقدر-

 ها ميزنى بهم رابطمونو دارى نيما-

 هنگ بود 67 شمع روش که کيک يه بعدشم ميزمون رو گذاشتن فنجون تا چهار دفعه يه
 نزد دست کردن شروع هم با همشون فروردينه پونزدهم امروز بگيره منو فک يکى کردم
 دهنم رو گذاشتم دستمو
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 خيلى خرين خيلى-

 ظارانت ازت من که زدم لبخند باال انداخت هاشو شونه نيما دادن هاشونو کادو سمانه و مينا
 سىانگلي به اسمش اول حرف که مدال گردنش پشت برد دستشو بدى هديه برام نداشتم
 سمتم گرفت اون تو گذاشت آورد در جعبه يه ميزد برق بود تازه آورد در رو بود

 کن قبول اينو رفت يادم شدم رستوران تجمالت درگير اونقدر شرمنده-

 خيلين همينا نيست نيازى-

 نمميک کبودت سياهو کتک زير ميزنم رو خالگى پسر خاله دختر قيد نگيرى شاهده خدا-

 کردم گرد چشامو

 خشونت؟؟؟؟؟؟ با هم هديه-

 آره تو واسه-

 زدم لبخند

 کنم قبول نمىتونم گفتم بىشوخى-

 گفتم بىشوخى منم-

 گرفتم ازش اجبار به

 دونىمي و نداره وجود من اسم تو اصال حرف اين کنم گردنم نمىتونم ميدونى ولى ميگيرم-
 ميکنن بد فکر

 اوکى-

 بود عالى واقعا اونروز گرفتن برام خونه تو تولدم يه خونه برگشتيم وقتى

***** 

 الو-

 خوبى؟ آرو سالم-
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 ميکنه خفم داره استرس سمانه نه-

 مننننمممم-

 ديگه؟ افتاديم حوزه يه تو-

 آره-

 ميشيم؟ قبول نظرت به-

 ميشيم که معلومه شو خفه آروشا-

 باشه باشه-

 بخور گردو و عسل صبونه راستى شو حاضر برو آروشا-

 باى سمانه باشه-

 خوردم صبونه و پوشيدم لباسامو رفتم بود صبح شيش ساعت

***** 

  سمانه-

 ؟ دادى چطور آروشا-

 چى؟ تو بود خوب-

 بود خوب منم واسه-

 آروشا-نيما

 ميکنى؟ چيکار اينجا تو سالم بله؟ا-

 نيما آقا سالم-

  تو دنبال اومدم سالم سالم-

 کردم بغل رو سمانه
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 ديگه برم جون سمانه-

 نيما آقا خدافظ باى باشه-

 خدافظ-

 شدم نيما ماشين سوار

 کنکور؟ بود چطور خانوم آروشا خب خب-

 نبود بد هى-

 بيشتر لبتها بودم باقلوا عاشق سمتم گرفت باقلوا قوطى يه پشتى صندلى زو از برد دستشو
 گرفتم دستش از ميخوردم گردوييشم ولى اى پسته

 مناسبت؟ چه به-

 شد درست کارام اينکه مناسبت به-

 کارات؟ کدوم-

 دهنم گذاشتم برداشتم باقلوا يه ميزدم حرف که همونطور

 تهران ميرم دارم-

 چرا؟-گفتم پر دهن با

 تهران پزشکى علوم ميرم گرفتم انتقاليمو شد حل دانشگام کاراى-

 واااااى نمىکردن قبول راحتى اين به اونا بود ممکن چطور آخه کردى کوفتم گلوم پريد باقلوا
 ميکردم سرفه داشتم!منه دل ور دائما اين بشم قبول پزشکى علوم از يعنى

 شد چى-

 متى..سال به...باشه..بارک...م-گفتم بريده بريده

  ممنون-

***** 
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 تايجن بود قرار امروز تهران رفت من کنکور بعد هفته يه نيما بود گذشته کنکور از ماه دو
 نمىرفت اصال نت ولى خونمون بود اومده سمانه بشه اعالم

 نميره آروشا وااااى-

 رفت سمانه رفت-زدم جيغ......ببينم بده-

 برو منو مال اول

  نع-

 ور صفحه آروم آروم بود دهنم تو قلبم آورد ولى کشيد طول يکم زدم کاربريمو نام و رمز
 کردم حبس سينم تو نفسمو پايين کشيدم

 علوم پزشکى علوم سمانه زدم جيغ تر بلند خدا وااااااى001شده...رتبم...سمانه....س....س-
  پزشکى

 بغلش پريدم

 بزن منو واسه جدت سر آروشا-

 لپ و زد سرم به فکرى لحظه يه پايين کشيديم رو صفحه شد حبس سينه تو نفسا دوباره
 بستم تاپمو

  کت بازش ديوونه-

  رو به رو بشين برو-

 پزشکى علوم از اونم005بود شده رتبش بود جالب کردم باز تاپو لپ منم رفت حرف بدن
 کشيدم جيغ بود شده قبول پزشکى رشته

  بستم تاپمو لپ و بىشعور نفهم خر-

 شده؟؟؟؟ چى-

 لياقت بى سر بر خاک-

 نه؟؟؟ نشدم قبول پزشکى علوم از- شد جمع چشاش تو اشک
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 منه از باالتر يکى رتبت سمانه شو خفه-

 ميگى؟؟؟ دروغ- کرد گرد چشاشو

 نه-

 دانشگاه يه تو افتاديم آروشا ممنونممممم خداجونم وااااى-کشيد جيغ

 بعد اهم تا آورديم در بازى خنگ رقصيديم کوبيديمو عصر تا گفتيم ها خونواده به بعدشم
 تهران ميرفتيم بايد

***** 

 شن سوار تهران تبريز مسافراى-

 هب رسيدم ميکرد خدافظى داشت هم سمانه کردم بغل خواهرامو و بابا و مامان يک به يک
 گريه زير زديم دومون هر کردم بغلش بود بارونى دومون هر چشاى مينا

 نکن گريه خواهرى مينايى-

 ميرى؟؟؟ دارى معرفتى بى خيلى خواهرى-

 کرد بغلم تر محکم

 نداره دوريتو طاقت دلم خواهريم؟من ما نگفتى مگه-

 بزنم سر بيام زود زود ميدم قول خواهرى منم-

 شدم جدا ازش

 نه؟ مگه مياى هم تو-

 نيام؟ چرا آره - کرد بسته و باز چشماشو

 افتاديم راه شين سوار تهران تبريز مسافراى-

 داديم تکون دست پنجره پشت از اتوبوس تو رفتيم برداشتيم ساکامونو گرفت دستمو سمانه
 تو هامون هندزفرى راهو طول بکنىتمام دل خونوادت از بود سخت افتاد راه اتوبوس و
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 تساع بوديم کرده حرکت دوازده ساعت نداشت کارى هيشکى به هيشکى و بود گوشمون
  کنيم چىکار نميدونستيم برداشتيم رو ساکا رسيديم هشت

 راد خانوم-

 فرستادى نجاتو فرشته شکرت خدا ديدم رو نيما سرم پشت برگشتم

 هستين خوب دخترخاله دوست و دخترخاله بر سالم-

 خوبى؟ شما گل داداش سالم-

 خوبى؟ شما خاله دختر دوست.مرسى-

 هستين؟ خوب من دوست پسرخاله شد عرض سالم-

 چيه؟ برنامتون خب ممنون-

 خوابگاه دنبال بريم-

 دوتون هر چشاى از آخه گذرونى خوش ميريم بعدش بريم بياين کردم رديف من اونو-
 کردين گريه حسابى معلومه

 بريم داداش حله-

 حاال زد تعارف يه نيما آقا جان آروشا-

 بدين ساکاتونو حرفيه چه اين! ا-

 اينجا؟ آورده ماشين اين مگه وا سفيد ام وى ام يه سمت رفت و گرفت ساکارو

 آوردى؟ ماشين مگه تو-

 اوستاس ماشين نه-

 کى؟-

 باستانيه اونم اسم دوستمه اسم اوستا غريبه؟ عجيب خودت اسم فقط کردى فک چيه-

 آهان-
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 زارمب اسمشو شدم دار پسر باشه يادم بود قشنگى اسم ولى بودم نشنيده حاال تا اوستا
 وجدان بابا باشه... فانتزيو توهمات راهو همه اين ميره کى هم تو آروشا اووففف .....اوستا
 يه رفتيم......خخخخخخ ...... رفتاااا شدم خل پاک.......پروندم چيزى يه من شو خفه جون
 يه فتيمر  کرديم عوض لباسامونو گذاشتيم رو وسايال بود نيما خوابگاه کنارش که خوابگاه
 شال هي مشکى تفنگى لوله شلوار زانو روى تا مشکى مانتواسپرت بودم زده اسپرت تيپ
 تا زدم رمک يکم انداختم شونم رو سياهمو پشتى کوله نشم عزادارا شبيه کردم سرم گلبهى
 پوشيدم اسپرتمو کفشاى زدم هم صورتى کمرنگ رژ يه بياد در بىروحى اون از صورتم

 و ولهک من مثل و مشکى شال مشکى تفنگى لوله شلوار صورتى اسپرت مانتو يه سمانه
 سياه اسپرت کفشاى

 کرده وضع تيپشو بيرون اومد خوابگاهشون تو بود رفته اينکه مثل نبود نيما پايين رفتيم
 سمت اديمافت راه کرد باز ماشينو اومد تفنگى لوله مشکى لى شلوار و سفيد تىشرت يه بود

 برداشت گوشيشو رستوران

 اىب باشه....آره آره .... رسيديم ما باشه ...باهاته؟ ريمام....راهيم تو ما...کجايى؟ امير... الو-

 ومدنا خودمون دوره هم پسر و دختر يه ربع يه بعد رستوران سمت رفتيم کرد پارک ماشينو
 بودن هم شبيه خيلى

 امير داش سالم به-

 نميکنى؟ معرفى خوبى نيما سالم-

 اوشونم امير من چل و خل دوست ايشون ميکنم معرفى من به کرد رو بدى مهلت بله-
 خانوم؟ ريما هستين خوب ريما دوقلوش خواهر

  ممنون-

 .....آروشا من دخترخاله ايشون امير خب کرد کمک بهم خيلى دوماه اين تو امير اين-

 چيييى؟؟؟-گفتن باهم هردوشون

 ميکنين تعجب که نيستين نفرى اولين آروشا آره-من
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 خانوم سمانه من دخترخاله ساله پنج دوست اوشونم-نيما

 آوردن هارو غذا ميز سر نشستيم کرديم خوشبختى ابراز و داديم دست ريما با

 چيه؟ اسمتون معنى خانوم آروشا خب-امير

 نپرس-نيما

 چرا؟-

 نميگه-

 چرا؟-

 بپرس خودش از-

 خانوم؟ آروشا چرا-

 خب مياره کنين سرچ نت تو خودتون ولى نگفتم خواهرامم به معنيشو واقعيتش خب-من
 بگم نخواستم

 نشنيده خودش زبون از هيشکى-نيما

 ميدونم من فقط که داره داليلى يه خب-سمانه

 بدى؟ لو ميگيرى چند خانوم سمانه-امير

 من بده لو اين دومن راحتيم مام نکن خانوم خانو باش راحت امير داداش اينکه اول-من
 میکنم خودم دستای با موهاشو دونه دونه

 ريمام و بود سالش 61 امير شد سرو هامون خنده و ها شوخى با شام خنده زير زدن همه
 دوقلو ميگفتن بهشون زياد شباهت خاطر به البته که بود تر بزرگ ما از سال يک که

****** 

 برسيم دير اولى روز نى خوب باش زود آروشا-

 اومدم اومدم-
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 گاهدانش سمت رفتيم باهم سايلنت رو گذاشتم گوشيمم پشتم انداختم کولمو دويدم

 مزاحمه اينکه مث يارو اين آروشا-

 کدوم؟-

 مياد پامون به پا بيرون اومديم وقتى از سفيد ام وى ام يه-

 داشتم نگهش سفت دستم گرفتم کولمو بند

 کن عوض بام جاتو بشه تابلو اينکه بدون-

 ...غريبي تهرانه اينجا نگرد شر دنبال شو بيخيال آروش-

 ترم شر اينام از من باش زود نباشه اضافه حرف گفتم سمانه-

  کرديم عوض جامونو بش تابلو اينکه بدون

 ميريم در شد خيت اوضاع ديدم سمانه ببين-

 ....رو تو آروش-

 ساکت هيييييسسس-

 ترش زديکن رفتيم شيم زد خيابون از اينکه قصد به و چسبيدم محکمتر دستم تو کولمو بند
  زيباش رخش رو کوبيدم کيفمو سريع حرکت يه با که ميشديم رد بهش توجه بى

 مرتيکه پاين بيا-

 ور زد آفتابيشو عينک نياوردم روم به ولى پريد سرم از برق نيما ديدن با کرد باز درو
 کشيد دستشو بود رفته فرو که قسمتى اون کاپوت رو اومد موهاش

 يکيه کالسمون شروع تايم امروز شين سوار-

 ...نيم ببين-

  اوستا بيچاره نکن کارا اين از ديگن نگو هيچى پووووف-

 شد بدبخت بود اوستا ماشين ميگفت راس وااااى
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 شديم سوار صدا بى

 ترسيديم تنها دختر دوتا مام کردى اشتباه ببين نيما-

 مياورد سرتون باليى يه بود مريض آدم يه طرف اگه آروشا نبود درست اصال کارت-

 السامونک سر رفتيم و دانشگاه رسيديم کالفه حال عين در ولى ميزد حرف خونسردانه خيلى

 بهم زد هسقلم سمانه که ميکردم بازى ناخنام با من بوديمو نشسته ميشد اى دقيقه پنج يه

 هوووومممم-

 ايه تيکه عجب پسررو اون ببين آروش-

 و دسفي پوست سياه ابرو چشم بود خوشگل خيلى طرف ميگفت راست باال آوردم سرمو
 قدم مغرور خيلى ولى نزده دست اصال معلومه بود خفن هاشم ابرو مدل مشکى موهاشم
 نشست ازمون فاصله صندلى دوتا با اومدو برمىداشت

 کن تورش ميگم دماغ گنده خيلى فقط ايول سمانه نه اوالال-

 هست نيما افتاد يادم اونم ميگفتم تو واس من بابا خفه-

 کردم بهش شديدى اخم

 برادريم و خواهر اون منو گفتم بار هزار-

 از هماهان پسر اون اسم فهميديم که حرفا اينجور و آشنايى و اومد استاد زد شرور لبخند يه
 يکزدم ضايعشون و ميپيچيد پروبالشون به اين ميزدن حرف که دخترا شد شروع درس وقتى
  بود مخم رو بدجور همين خاطر به

 نيستم آروش نچزونم اينو اگه من سمى شعور بى ى پسره-

 داره؟ کارى تو با مگه اون بابا-

 راضى خود از ميکنه ضايع هم رو تو منو بياد پاش-

 راد؟ خانوم ببخشيد-
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 ردمک نگاه بعش پرسشگرانه صورت به باال دادم ابرومو تاى يه پررو ميچزونمت بود ماهان

 کن کار روش ميزنى زل اون اينو به تابلو خيلى-

 دادم تکونش و باال بردم تحديد حالت به انگشتمو

 چى ره مقابل در نيستم وريات دور مث من نپيچ من بال و پر به خودشيفته پسره ببين-
 سمتم نياى نفعت به نگم هيچى مياد در گالت اون از که

 نمياره کم بود معلوم قيافش از چون رفتم در فورى و

 ايول آروشاااا-

  ميچزونمش گفتم-

 فاجعه يه شد شروع ماهان و ما جنگ اونروز از خوابگاه سمت افتاديم راه

* 

 با هديگ دختر تا سه و سمانه منو نفر پنج بوديم شده ما ميگذشت ترم شروع  از ماه يک
 اول ترم هنوز ما ميخوندن چهار ترم اونا بودن ما از باالتر که الهه و نازگل شبنم اسماى
 با هندس دوستش ترين صميمى ماهانو نفره پنج اکيپ مقابل در ما نفره پنج اکيپ بوديم
  عرشيا سامانو و سام ديگه پسر تا سه

 عدب ما پاتوق بود شده مدت اين بوديم نشسته دانشگاه نزديک کافىشاپ بوديم رفته
 به مه گاهن ميرفتيم کيک کاپ يا نسکافه قهوه واسه داشتيم حوصله و وقت اگه دانشگاه
 بودن اومده باز اونروزم ميديديم رو اينا ماهان اکيچ اتفاقى طور

 ها بچه بشينين-

 اينجان نيگا آروش اوه اوه-الهه

 نشين تابلو بشينين چى که خب-

 ميزنه هم پوزخندايى چه ريخت بى-سمانه
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 به لکىا داشتن فاصله باهامون کم که پسرا قهوه معمول طبق داديم سفارشامونو نشستيم
 بود مخم رو هاشون خنده ديگه خنده زير ميزدن پچ پچ يکم بعد و ميکردن نگاه ما

 بهم ميدى قديميت اف بى اين از ضعف نقطه يه نازگل-

 چىکار؟ ميخواى-نازگل

 ديگه بگو-

 بود حساس لباساش رو بدجور ماهان مياد يادم من که اونجايى تا آهان اووووومممم-نازگل
 ميپسنديد بيشتر سفيدو لباساى همش

 دوختم بهش شرورمو نگاع بود تنش سفيد کتون پيرهن يه انداختم بهش نگاه يه

 اس نهفته خبيث و شيطانى نقشه يه نگاه اون پشت واى واى واى-سمانه

 کنين تماشا فقط ساکت هيس-

 

 وبهخ داشت خوشگلم مچى ساعت يه و چپش دست گرفته قهوشو فنجون ديدم شدم بلند
 سمتش رفتم و زدم شيک لبخند يه

 بخير وقتتون سالم-

 فرمايش بله سالم-ماهان

 چنده ساعت ميخوام عذر-

 رو تريخ داغ قهوه که کنه نگاه ساعتو تا برگردوند چپشو مچ اونم خنده زير زدن پسرا همه
 با نمم ترکيد بمب مثل از شاپ کافى بخنده بود ما اکيپ نوبت حاال گراميش عزيز پيرهن
 گفتم خنده

 ماهان جناب حساب بى حساب-

 ها بچه زمي سر رفتم زمين کوبيد فنجونو که بود عصبانى اونقدر خودمون ميز سمت رفتم و
 خنده از ميرفتن ريسه
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 آروش عاشقتم-نازگل

 رفيق نامرد استاداى از يکى بعدش ترم اذيت و آزار رو رفت اونروز از جنگمون ديگه
 دنش پاس لجبازى سر همون واسه بهش بود سپرده رو پر پسره نگو بود ماهان فابريک
 نبيرو اومد شد تموم کالس که وايسادم ماهان منتظر کالس جلو بود شده داغون اعصابم

 کن تموم هارو بازى مسخره اين محترم ظاهر به آقاى-

 کدوم؟؟-

 ميکنم بدبختت بچزونمت بخوام من آخه بيچاره ايى عقده-

 محکم کيفمو چون کشيد کولمو بند پشت از که خروجى در سمت افتادم راه بلند هاى قدم با
 زدم داد دستش تو موند بودم نگرفته

 وحشى؟ چته-

 جان؟؟؟ آروشا اومده پيش مشکلى-

 نيما من نجات فرشته بازم خودشه واااى

 بده کيفمو ماهان......نيست چيزى نه-

 گرفت يقشو منتظره غير طور به نيما

 ..... مرتيکه-

 بگير کيفمو فقط نيما نکن- زدم داد

  خوابگاه سمت رفتم دستم داد گرفت کيفمو

 با ايدب داشتم دوست ويولن خيلى اول از بودم تغيير يه دنبال بود شده تکرارى خيلى روزام
 ميکردم صحبت مامان

 الو-

 خوبى؟ مامان سالم الو-
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 بود شده تنگ برات دلم مرسى دخترم سالم-

 خواهش يه مامان همينطور منم-

 عزيزم چى-

 گيتار يا ويولن کالس برم ميخوام من اممم-

 چيييييى؟؟؟؟؟؟-

  ندارم طاقت خدا به توروخدا مامان-

 ميرفتى همينجا ميخوندى درستو اينجا ميخواستى نه-

 نیار در منو اشک مامان-

 کنم اعتماد کى به اونجا من-

 اينجاس نيمام مامان-

 رو مادىاعت قابل کس ببين بزن حرف نيما با موقعم اون تا ميگم بزنم حرف بابات با بزار-
 داره؟ سراغ

 مامان چشم-

  ندارى کارى-

 برسون سالم مامانى نه-

 خدافظ-

 خدافظ-

 خورد زنگ دوباره کردن قطع محض به

 خوبى؟ مينا سالم الو-

 بده مژده آروش سالم-
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 ايشاال خيره-

 ميام دارم-

 نععععع-

 گرفتم انتقاليمو اره-

 ايووووللللل-

 شده تنگ برات دلم-

 مياى؟ کى منم-

 بعد هفته من-

 ديدار اميد به باشه-

 خواهرى باى-

 باى-

 سمانه پيش رفتم کردم قطع

 شد چى-سمانه

 کالس بريم نفره سه قراره-

 نيماا؟؟؟؟-

 مينا نه-

 نععععععع-

  بزنم نيما به زنگ يه ساکت اره-

 باش-

 داد جواب بوق دوتا بعد گرفتم شمارشو
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 الو-

  نيما سالم الو-

 آروش؟ خوبى سالم-

 دارى؟ گيتار يا ويولن آموزش واسه خوبى کيس مزاحمت از خوبى؟قرض تو مرسى-

 چىکار؟ ميخواى-

 باشه اعتماد مورد آموزش برم ميخوام-

 هست اوستا آره آره-

 اوستا؟-

  اره-

 باشه-

 فرانسه رفته نيست ايران اخه بکشه طول ممکنه فقط-

 فعال باشه-

 خدافظ-

* 

 قالهم يه سمانه و من بوديم سه ترم بود عالى خيلى اتاقيمون هم بود شده و بود اومده مينا
 ادامه هواس ميشد جور اگه و فرانسه بودنش فرستاده بود موفق چون بوديم نوشته پزشکى
 بوديم برگشته تابستونو و بهار بود کشيده طول کارش هم اوستا اونجا ميرفتيم تحصيل
 گذشت خوش خيلى مينا تولد و نبود نيما خوشبختانه تولدم روز ولى تبريز

 فکرى؟ تو آروش-مينا

 مينا هيچى-

 جونم-
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 هست چيزى يه-

 چى؟-

 نوشتيم مقاله سمانه و من-

 خب-

 فرانسه فرستادنش بود موفق چون-

 عاليه چى؟اينکه-

  نيايم سال يه تا شايد بريم هم اگه بخوانمون اونجا از ممکنه.... اگه خب-

 ريخت اشکام و کردم بغلش

 ميشه تنگ دلم من بزارم تنها تورو نميخوام مينا نميخوام-

 ميکنه گريه فهميدم صداش از افتادم هق هق به

 رسد اونموقع تا خب بگيرى تصميم احساسى نبايد برى بايد خواستنت اگه خواهرى خب-
 بده خب؟قول ميشه تموم منم

 ميناااااا-ناليدم

 ميمونيم منتظرت هممون ما ساکت هيس-

 بيرون اومدم بغلش از

 چندمه؟ امروز-

 مهر دهم-

 نيماس ديگه ماه و سمانس تولد ديگه روز شونزده-

 آره-

 کنيم گيرش غافل بياين-
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 تو اومد سمانه و شد باز در

 کنين گير غافل ميخواين رو کى شد چى شد چى-

  رو نيما-مينا

 اونوخ چجورى-سمانه

 کنم پيدا بايد اميرو شماره تولدشه ديگه  ماه-

 بهم داد خودشو شماره ريما اونروز-سمانه

 بهم بده خوبه-

 گرفتم شمارشو

 الو-

 خوبى؟ جون ريما سالم به به-

 نميارم جا به ببخشيد سالم-

 هستم آروشا ميخوام معذرت اوه-

 خوبى؟ تو مرسى جان آروشا سالم-

 ديگه؟ نيماس صميمى دوست امير ريما ممنون-

 آره-

  کنم هماهنگ باهاتون ميخواستم من نيماس تولد ديگه ماه واقعيتش-

 بزن حرف خودش با بدم وايسا آهان-

 باشه-

  خونشون بريم دهم شد قرار زدم حرف امير با

* 
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 ادد بهم خبرو بدترين شايدم يا بهترين سمانه که ميگذشت سمانه تولد از روزى سه دو

 آروشااااا-

 کردى؟ هوار و داد چرا چته-

 فرانسه بريم بايد زودى به شد درست شد درست-

 نعععععع-مينا

 ميگى؟ راست وااااى-من

  باشيم بليت دنبال بايد رسيد خبرش االن آره-

 کرد بسته و باز اطمينان با چشماشو که کردم مينا به انگيزى غم نگاه

 خوشحالم خيلى خيلى خوشحالم واقعا-مينا

 باالخره هاينک تا نميشد ولى کنيم پيدا بليت يه تا کوبيديم در اون در اين خودمونو اونروز از
 رفتيم همه آبان دهم روز کرديم پيدا بليت يه چهار ساعت صبح آبان يارزدهم روز واسه
 سمانه و مينا منو بوديم نفر شيش کيک يه با بوديم خريده هامونو کادو همه اينا امير خونه
 تيمگذاش هارو شمع کيک روى کرديم تزئين کامال خونشونو نيما خود و امير هم يکى ريما و
 ميکنه گريه داره که کرد اين مثل صداشو زد زنگ بهش امير

 بودم عاشقش من.....بميرم ميخواد دلم نيما...خونه.....برسون خودتو نيما....نيما...الو-
 منتظرتم...... باشه....ميکنم راحت زندگى لين از خودمو من.....نيما

 رديمک بازش دکمه با زد زنگو ساعت نيم بعد کرديم خاموش چراغارو همه بود عالى نقشمون
 چراغ کليداى کنار منم دستش گرفت رو شادى بمب امير شديم قايم طرف يه کدوم هر و

 بمب اميرم کردم روشن رو چراغا من تو اومد که همين گذاشتيم باز نيمه درو وايسادم
 بوديم هگذاشت کار دوربينم يه نماند ناگفته سرش ريختن ها رنگى کاغذ و ترکوند رو شادى
 ولدت آهنگ خوندن به کرديم شروع بيرونو اومدن مبال پشت از بقيه که بود مونده بهت تو
 نروش رو شمع و ها فشه فش دوييدم کرد ظبط فيلمو ادامه دستشو گرفت دوربينو ريما
 چهار و تبيس نيما معکوس شمارش با ميخنديدن ميگفتن همه ميز رو گذاشتم کيکو کردمو
 کنيم ششاد تونستيم که بودم خوشحال شد سالگى پنج و بيست وارد و کرد فوت شمعو تا
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 ببره کيکو بعد برقصه بايد تولد صاب-ريما

 نميرقصه ميدونستم که من مخصوصا خنده زير زدن همه کرد گرد چشاشو نيما

 جونتون نوش ببر بردار اينو بيا آروش-نيما

 برقصى بايد نوچ-

 عمراااااا-

 جور و عجم همين واسه برميگشتيم نه ساعت تا بايد رقصونديم وسط کشيديمش باالخره
 آماده تامونم سه ها کادو بعد بودم خريده براش ساعت يه من داديم رو ها کادو و کرديم
 شديم

 کجا؟-نيما

 .... صبحم .... خوابگاه ميريم خب .... چيزه-

 ميشه ناراحت نگم اگه ميگفتم؟اره بايد

 شيم بيدار زود بايد صبح-

 چرا؟-

 داريم پرواز-

 تبريز؟-

 نه-

 کجا؟ پس-

 فرانسه-

 خيلى خيلى ريخت بهم

 کجااااا؟-

 فرانسه-
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 خودش به باشه مسلط کرد سعى

 چند؟...ساعت-

 چهار ساعت .امممم-

 دنبالتون ميتم باشين آماده-

 نه-

  گفتم که همين نداره نه-

 برم اا برگشتم کردم جا به جا دوشم رو کيفمو

 آروش-

 بله؟-

 ميگردى؟ بر کى....کى-

 سال يه بگم نميتونستم بود مظلوم هاى بچه مثل زدم لبخند بهش برگشتم

 ماه شيش-

 ميمونم منتظرت باشه-

** 

 ادهخونو از بوديم اومده تبريز از پيش روز دو بود شب نيم و دو ساعت مينا بغل تو رفتم
 نيان خواستيم و کرديم خدافظى هامون

 خواهرى ميشه تنگ برات دلم-

 .....چيزه....فقط.....منم-

 بيرون اومدم بغلش از

 مينا؟ شده چيزى-

 بزنم حرف باهات ميخوام....ببين....نه-
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 مورد؟ در-

 ...نيما به نسبت حست تو....تو آروش ببين.....نيما-

 برادرى خواهر-

 نميکنه نگاه بهت خواهر چشم به اون ميدونى خوب تو ولى....آروشا-

 سمانه....ميکنم نيگا بهش برادر چشم به من که اينه مهم.نيست مهم خب-زدم لبخند
 شو حاضر

 آروشااا-

 جانم؟- کشيدم عميق نفس

 اشتباهه کارت تو ببين-

 جدت سر مينا کن ول کار کدوم وا-

 ميدى بازيش دارى آروشا-

 هم چشمى هر به برادزمه فقط اون گفتم که من چى يعنى هه ميدم بازيش دارم من؟من-
 ميبينم برادر چشم به اونو من که اينه مهم کنه نيگا بم

 روزى چه به اون سال يه اين تو ميفهمى هيچ آروشا خودخواهى خيلى.خودخواهيه اين-
 نابودش ميدى بازى خوخواهيت با جوونو پسر يه دارى رحمى؟چرا بى همه اين چرا ميوفته
 هاااا؟؟ ميکنى

 زدم داد چسبوندم بود؟آمپر مينا بود ايستاده اينجا که اينى نميشد باورم

 نم؟نهک نابود بچگونه عشق يه خاطر به زندگيمو ميخواين نکنه هه نميکنم خودخواهى من-
 زنى مخ واسه بفرسته تورو بخواد که نميبينه منو رنگ نيما بعدم به اين از خيرم

 افتادم را بهش کردم پشت

 ميکنى اينجورى دارى چرا نفرستاده منو اون آروشا وايسا-

 زدم صدا رو سمانه بلند حرفش به توجه بى
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 آژانس به ميزنم زنگ بردار چمدونتو کجايى سمانه-

 ...نيم مگه وا-

 گفتم که همين نميخواد نيما خيرم نه-

 انسآژ  به زدم زنگ منم آورد چمدونشو رفت حرفى هيچ بدون چسبوندم آمپر ديد که سمانه

  نمونش اينم نيستم خودخواه بگو حاال هه-

 نگو هيچى مينا-

 روبه تادمايس خونه تو بزگشتم آسانسور جلوى گذاشتم چمدونمو زد زنگو آژانس ربع يه بعد
 شبغل سفت کردم کنترل خودمو ولى گلوم به انداخت چنگ بغض و لرزيد چونم مينا رو
  کردم

 ميشه تنگ برات دلم مينايى-

 منم-

 ودب منتظر در جلو آژانس پايين رفتيم کرد خدافظى باهاش سمانه بعدشم شدم جدا ازش
  فرودگاه سمت افتاديم راه شديم سوار

 #نيما#

 موهام به ىدست يه بود ربع و سه ساعت بودم کرده تأخير ربع يک کردم تنم لباسامو تند تند
 تمام رعتس با و گاز رو گذاشتم پامو  بودم گرفته رو اوستا ماشين شب خوشبختانه کشيدم
 آروشا گوشى زدم زنگ هتل سمت رفتم

 ....ميبا خاموش نظر مورد مشترک دستگاه-

 دم دمرسي کرد تماس رد که زدم رو مينا شماره اينبار بود خاموش ولى گرفتم بازم لعنتى اه
 زنگ هرچى نداره امکان نه نه رفته نکنه....نکنه لعنتى بمونن اونجا شبو يه بود قرار که هتلى
 رفتم ازگ رو گذاشتم پامو دوباره و شد تبديل يقين به شکم همون واسه نگرفتم نتيجه زدم
 کشيدم داد فرمون رو کوبيدم کردم مشت دستمو فرودگاه سمت
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 هااااان آخه رفتى کجا .... لعنتى-

 سالن دويدم و کردم پارک ماشينو جورى چه نفهميدم فرودگاه که رسيدم

 رفته؟ پاريس تهران پرواز....خانوم-

  خير نه......کنم چک بدين اجازه-

 کنين پيج رو راد آروشا خانوم ميشه-

 بدين اجازه بله-

 ..... آروشا خانوم-

 ميشدم ديوونه داشتم رسمه به ديگه نشد ازش خبرى ولى کرد پيج بار چند

 که ديدين کردم پيجشون بار چند من ولى ميخوام معذرت آقا-

 بله....بله-

 ىچرا؟يعن نبود رسمش اين دادم فشار هامو شقيقه انگشتام با و صندلى رو نشسستم
 دنبالش نکردى؟بايد هم خالى و خشک خدافظى يه حتى که ميومد بدت ازم اونقدر
  کردن اعالم که بشم بلند خواستم ميگشتم

 را خود پرواز هاى کارت تر سريع هرچه فرانسه پاريس مقصد ه 501پرواز مسافرين-
 دهيد تحويل باربرى قسمت به را خود بار و کرده دريافت

 رفت اشتمند موندن سرپا واسه نايى ديگه کنم پيداش نتونستم و شدم گم جميعت انبوه تو
 ينوماش قفل رفتم بود داغون اعصابم آورد سرم باليى چه نفهميد و رفت سادگى همين به
 ماهو شيش اين که بهم بده ايوب صبر خدايا فرمون رو گذاشتم سرمو توش پريدم زدم
 مداغون داداش کلمه گفتن با هربار ولى دارم دوسش چقدر ميدونست کاش خدا کنم تحمل
 و ندلىص پشت به دادم تکيه برداشتم فرمون رو از سرمو ميگفتم بهش و بود کاش ميکرد
 زدم داد فرمو رو کوبيدم مشتمو چشم جلو اومد ها صحنه که اينبار رفت فکر به بازم

 !لعنتى-
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 شدم پياده ماشين از رسوندم خودمو سرعت بودبا تهران بام ميکرد آرومم االن که جايى تنها
 زدم داد و

 من....هست؟ حواست اصن بااليى؟ اون خدا....هااااانن؟ چرا...چرااااا؟ لعنتى-
 کن کمکم!.....نميتونم....عاشقشم

 ينزم رو افتادم شد سست هام پا فرياد و داد همه اون بعد زد چنگ گلوم به بيشتر بغض
 ىموقعيت کم همشون شکست همشون عشقم.....غرورم...شکستم خودم ....شکست بغضم
 شدم ارسو ماشين به رسوندم زور به خودمو شد تکرار ولى کم خيلى کنم گريه ميومد پيش
 نداختما ساعت بع نگاهى نبود ممکن رانندگى وضع اين با وحشتناک بود کرده اود ميگرنم
 پيدا وشمارش فرصت اولين در بايد بود رفته نميومد بر دستم از کارى هيچ بود صبح پنج

 نشروش ميکشيدم ىودم عصبانى که وقتايى آوردم در سيگار نخ يه جيبم تو از ميکردم
 .....کردم دود ديگشو يکى تند تند و عميق زدم پک و کردم

 #آروشا#

 ديمش قايم گوشه يه همون واسه نيماس ميدرنستم ولى فرودگاه تو کردن پيجم بارى چند
 فقط رسيدم آرزوم به داشتم هيجان خيلى شديم هواپيما سوار و زدن صدامون که

 يشش تا ميرسيديم دو ساعت تا موقع به درست بوديم افتاده راه چهار ساعت ميخنديديم
 شدم اربيد سمانه دادناى تکون با گرفت خوابمون يواش يواش ولى خنديديم گفتيم صبح

 ميايم فرود داريم پاشو-

 بکشم جيغ خوشحالى از بود مونده کم کردم درک که موقعيتمو کردم باز چشامو گنگ

 رسيديم؟؟؟؟هوراااااا چيييييييى؟؟؟؟-

  اره هييس-

 راغس رفتيم اومديم فرود اينکه بعد پاريسيم آسمون تو االن ما ميشه باورت سمانه واى-
 يه عدب داشتيم تسلط فرانسه زبان به دومون هر خوشبختانه ميبوديم هتل بايد فعال هتل
 داخل رفتيم داديم فشار رو 66 طبقه شديم آسانسور سوار کرديم پيدا هتل باالخره ساعت
 تخت رو انداختم خودمو اتاق
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  گشنگى از ميميرم دارم واااااى-

 منمممم-

 کنيم؟ چيکا-

 خستممممم-

 کنيم خوشگل شو بلند-

 خستم کجااااا؟من-

 شو بلند خفه-

 روش که قرمز تونيک ي با تفنگى لوله  شلوارسياه يه آوردم در لباسامو چمدونم سمت رفتم
 افتب کت يه طرف يه انداختم بافتم درازمو موهاى کردم تنم رو داشت سياه ايفل برج طرح
 شونم رو انداختم کولمو و کردم پام سياهمو اسپورت کفشاى کردم تنم

 بيا سمانه-

  اومدم-

 سفيد تک يه بود کرده جمع سرش باال موهاشم صورتى تونيک سفيد تفنگى لوله شلوار يه
 پوشيد کفشاشو کرد جابجا شونش رو صورتيشو کوله بود تنش

 بريم-

 توش انداختيم جنازمونو کرديم پيدا رستوران يه پاريس هاى کوچه تو افتاديم راه

 توپ؟ فرانسوى غذاى يه سمانه-

 پايم-

 گفتم ميزدم ورق رو منو داشتم که همونطور

 يادته؟ سرآشپزو موش کارتون-

 اوهوم-
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 راتاتويل کردم پيداش-

  داديم سفارشمونو و زديم صدا گارسونو

 سمانه-

 هوم-

 بگى؟؟؟ بعله يه ميميرى اوهوم مرض هوم درد اى-

 بله؟ باشه-

 ايفل بريم بعدش کنيم استراحت بريم ميگم-

 اوکى-

  بود عالى طعمش شديم خوردن مشغول و آورد سفارشامونو گارسون

* 

 هامون غذا ليست به بعد به اين از داشتم دوست طعمشو بود عالى پيشنهادت آروش-
 کنيم اضافه

 عاليه هميشه من سليقه-

 !!نداشتى من مث دوستى نه مگه معلومه-

 کنيم چيکا حاال ميگم شيفته خود اييييششش-

  رو چى-

 کال -

 استراحت هتل بريم-

 بگيريم خونه يه بايد فرصت اولين تو سمانه فقط باش-

 حسابم بريز پول ميزنم زنگ بابا به-

 من مقدارش يه تو مقدارش يه-
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 اوک-

 وت رفتيم و تخت رو کرديم سقوط رسيدن محض به معمول طبق و هتل سمت افتاديم راه
  خواب

*** 

 آروش....آروش-

 هووووومممم-

 ميکنن سرو شام دارن هتل رستوران تو پاشو پاشو-

 مياااااددد خوابم اوووومممم-

 باش زود تنبل شو بلند-

 و تورانرس تو رفتيم کرديم تنمون صبحو لباساى همون کردم بلند تخت رو از خودمو زور به
 خورديم شامو

 آروش-

 بله-

 ميشه شروع ديگه روز ده از کالسا ميگم-

 کنيم پيدا خونه اونموقع تا بايد آره-

  ميکنه واريز پولو فردا گفت بابام به زدم زنگ راستى آها-

 ميزنم زنگ برگشتيم منم مرسى-

 نشده؟ تنگ دلت تو.....راستش-

 واسه؟-

 خونوادت-

 کنيم تحمل بايد ولى شده تنگ چرا-
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 تابه بى خيلى بود معلوم ميکرد بازى غذاش با داشت

 جونمممم سمانه-

.......- 

 شده چت عزيزم-

 شده تنگ سامان واسه دلم....آروش-

 گدلتن خواهرامم دلتنگ منم خب داداششه تنگ که برم قشنگت دل اون قربون من الهى-
 کنيم تحمل بايد ولى هام زاده خواهر

......- 

 باشه؟؟؟قبول؟؟؟-

 قبول-

 بخور غذاتو حاال خب-

 ....ميل-

 بابات خونه ميکنم پرتت تيپا با بکنى اينجورى اگه نشدا د-

 خورد غذاشو آروم آروم و لبش رو نشست لبخند

 نره يادمون که کارتم سيم کنيم خريد يکم بريم صبح بايد آروش راستى-

 کنيم خرج پوالرو ميخوايم پ-باال دادم ابرومو تاى يه

 خنده زير زد

 مونواس نذاشتى آبرو ايم آينده دکتر ناسالمتى بخور غذاتو ميخندى بچه؟چرا مرگته چه-

 شدى بامزه خيلى آخه-

 بزاريم يريمبگ شيک عکس چندتا ايفل جلو بريم سر يه ميزنيم بيست تيپ يه فردا سمانه-
 ...بعدشم خونه بعدشم کارت سيم بعدشم بترکونيم فيسبوک رو
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 خريييد-

 خريد بعدشم باش-

 ديمش ولو و اتاقمون تو رفتيم غذا بعد کنم عوض هواشو و حال تونستم که بودم خوشحال
 تخت لبه نشستم شدم بلند نميگرفت خوابمون اصن ولى تخت رو

 سمان پيس پيس-

 نميبره خوابم کنى پيس پيس نميخواد-

 منم-

 کنيم؟ چيکا-

 يافتم-

 دادم تکون هوا رو رو ورقا جعبه برداشتم کولمو کمد سمت دويدم

 تو؟؟؟؟؟؟ کردى رو ها کجا فکر بگيرمت گل-کرد گرد چشاشو جيجينق جيجي-

 مونکار  به اين فعال ولى هست سرگرمى بخواى هرچى و ورق و برد گيم چنتا ديدى کجاشو-
 مياد

 بزنيم چهاربرگ بشين بيا-

 هس تا خالصه ميزديم حرف وسطاشم کردن بازى به کرديم شروع و تخت رو پريدم ايول-
 نخوابمو تخت رو پخش ورقا همونطور بعدشم گفتيم پرت چرت موندى بيدار شب نصف
  گرفت

 نگذشته دقيقه چن شد قطع باالخره ندادم جواب ميرفت رژه مخم رو داشت تلفن صداى
 ميگفت فرانسوى زبان به خانوم که اومد در صداى که بود

 کنم باز درو يدک کليد با ميشم مجبور کنيد باز لطفا خوبه حالتون راد خانوم-

 کردم داربي لگد با رو سمانه و ايستادم تخت رو بود افتضاح وضيعت نشستم سيخ جام سر
 گفتم در پشت از و کرديم جمع رو ورقا تند تند
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 دارين کارى خانوم بله-

 ندادين پاسخ گرفتم تماس ريسپشن راد؟از خانوم-

 ميخوام معذرت اوه-

 منتظرتونن آقاپسرى البى توى پايين راد خانوم-

 نداريم اينجا رو کسى که ما آقا کدوم وا

 بيايم ما بفرماييد خانوم باشه-

  پسره گفت؟کدوم چى يارو اين-

 يازدهه ساعت پايين بپريم برس خودت به سمانه واال نميدونم-

 باشه-

 ىکفشا معمول طبق کردم تنم آسمونى آبى ايسکى يقه بافت با يخى جين شلوار يه
 ارافنس يه سمانم ميرسيد کمرم گودى تا بافتمش مرتب کردم باز موهامو پوشيدم اسپورت
 ردهک جمعش موهاشم داشت عروسکى کفشاى و کلفت جورابى شلوار و زيرش با ليمويى
 ريسپشن سمت البى رفتيم بود

 دارن؟ کار ما با آقا کودوم بخير روز خانوم ببخشيد-

 مبل روى اونجا نشستن ايشون راد خانوم بخير روز-

 خوشگلشو موهاى فقط و بود ما سمت پشتش که پسر يه به رسيدم گرفتم نگاشو رد
 زبان هب مصلحتى سرفه چندتا بعد بهش رسيديم بود عالى رنگش خرمايى موهاى ميديدم
 زدن حرف به کردم شروع فرانسوى

 ...راد من آقا ببخشيد-

 گفت فارسى تعجب کمال در و سمتمون برگشت شد بلند

 ايرانيم من باشين راحت راد خانوم-

 هستين؟ کى شما بپرسم ميتونم اوه-
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 .... و ميشناسين رو آروش کجا از و فرستادتون کى و-سمانه

 نژاد فرخ خانوم دونه دونه اوه-

 نلبکى اندازه شد چشامون

 ...منو فاميلى شما-سمان

 قهوه ونبرام فورى نشستيم و کرد راهنمايى کافى سمت به بدين اجازه دونه دونه که گفتم-
 ...کرد صاف گلوشو سرفه چندتا با....آوردن

 از نفر دو که گفت زد زنگ بهم امير ديروز هستم ريما و امير دايى شهريارپسر من.-
 يازن کمک به شايد گفت داد مشخصاتتونو و تحصيل ادامه براى پاريس اومدن دوستاش
 کنم مکک بهتون ميخوام و کردم پيداتون ولى نبود آسونى کار کردنتون پيدا باشين داشته
 زندگى اينجا نگار خواهرم با و خوندم پزشکى و سالمه هشت و بيست آها بعدش من

 نمميتو اى زمينه هر تو برگرديم مام قراره باالخره ولى لندنن تو پدرمون و مادر ميکنيم
 کنم کمکتون

 اى؟ زمينه هر تو-گفت فورى سمانه آقايى چقد دادا امير که واى

 خورد قهوشو از قلپ چند

 زمينه هر تو-

 ايم خونه دنبال ما-

 در بازی پررو اینجوری داشت چرا نمیدونم اومد در آخش که زدم پهلوش به اى سقلمه
 میاورد

  تبيس هستم راد آروشا بنده کنيم معرفى خودمونو مام بهتره ولى جناب ميخوام معذرت-
 تحصيليمونم رشته.صميمى دوست دوتا و همسنم نژاده فرخ سمانه ايشونم سالمه يک

 خرسندم آشناييتون از همچنين و پزشکيه

 خوشبختم منم ببخشيد اها-سمانه

 کاراتون دنبال بريم ندارين مشکلى اگه االن ميکنم خواهش- زد لبخند يه
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 باالس کيفامون فقط نه-

 منتظرم نماشي تو من پس باشه-

 آورديم کيفامونو رفتيم شديم آسانسور سوار سمانه با

 سمان-

 هوم-

 خدا به آقاس پارچه يه امير ميگم-

 صابش مبارک-

 چيه يارو ماشين بدونيم کجا از ما ميگم حاال بابا باشه-

 ببينيم بريم بيا حاال نميدونم-

 يه هک کنيم پيدا رو يارو سمانه قول به که شديم کاوش مشغول چشامون با و در دم رفتيم
 نندادي اهميت بهش کرد ترمز پامون جلو دودى هاى شيشه با سفيد دره دو شيک ماشين
 گفت فارسى به پسره و پايين رفت شيشش که

 بفرمايين خانوما-

 ريمب باال بياين سمانه آروشا چونش زير داد عينکشو بود شهريار پس شد گرد چشامون
 کاراتون دنبال

 شهن ضايع اينکه براى ديگه نژادى فرخ خانوم بوديم راد خانوم قديما !سمانه!آروشا جاااانم
 صندلى انداخت خودشو کرد لود زود سمانه که عقب داد رو صندلى کردم باز رو جلو در
 جلو صندلى رو نشستم و رفتم غره چشم بهش عقب

 چهارتا نگار خواهرم و من با دوتا شما بعد به اين از اينکه اول خانوما خب خب خب-
 شما هرطور منم کنين صدا شهريار منو و باشين راحت پس بود خواهيم صميمى دوست
 درسته؟ سمانه و آروشا ميکنم صداتون بخواين

 نه-سمانه
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 ...مشک اگه ببخشيد-کرد گرد چشاشو شهريار بدبخت

 يا,مس سم,سمان من به اونم ميگيم آروش آروشا به ما بدم پيشنهاد ميخواستم فقط نه نه-
 کنم پيشنهاد هم اينارو خواستم ميگه هم سمى گاها

 هستين کى...ديگه شما.....بابا-خنده زير زد يهو

 هشد تر دزاز متر دو زبونش دیدی رو پسره این وقتی از چرا سمانه که بودم متعجب من و
 ( بود دراز یعنی شده تر دراز که کنین دقت(

  اوکى-گفت و کرد اى خنده تک

 نگهداشت بنگاه هاى مايه تو چيزى يه جلوى

 واينميخ هايى مايه چه تو راستى بده نشونمون هارو خونه بگم برم من بشينيد شما خب-
 ...آپارتمان

 آپارتمان-

 اوکى-

 جلوى ترف دنبالش شهريارم خودش ماشين با اون برگشت بور پسر يه با ربع يه بعد رفت
 راىکا بعد البى تو رفتيم شديم پياده و نگهداشت برج گفت نميشه که آپارتمان يه

 به) تعريف به کرد شروع و داد فشار رو 66 طبقه پسره و شديم آسانسور سوار هماهنگى
 (فرانسوى زبان

 پارک جا دوتا بهتريناشونه از يکس اين هستن ها مايه همين تو دانشجويى هاى خونه-
 .....و هست پارکينگ تو ماشين

 محشر واقعا شديم که داخلش کرد باز رو واحدا از يکى در رفت رسيديم66 طبقه به باالخره
 اتاق وتاد بود عالى خيلى کل در داد تکيه ديوار به جيبشو تو گذاشت دستاشو شهريار بود
 هترب اين از هيچى و بود مبله خودشم نداشت حرف هم آشپزخونه و پذيرايى متوسط خواب
 نميشد

 خب؟نظرتون؟-شهريار
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 کردى صحبت مبلغش مورد در جان شهريار-من

 حله نيست چيزى اونا-

 عاليه نميمونه حرفى اونموقع پس-سمانه

 محشره اره-من

 اومد خوشتون پس-شهريار

 زده ندس فردا گفتن باالخره و زدن حرفا سرى يه پسره سمت رفت اون و داديم تکون سرمونو
 ماشين توى برگشتيم ميشيم مستقر عصر فردا از ما و ميشه

 ديگه کاراى مادمازال خب-شهريار

 خدا به شد زحمتتون-من

  نداشتيم حرفا اين از ااااا-شهريار

 ببينيم نگارو ما ميشه قسمت کى حاال-سمانه

 بزاريم برنامه نهار براى چطوره يکه ساعت-شهريار

 ميشيم پررو اونموقع ديگه نه-سمانه

 خان شهريار ميگه راست-

 در دم بالشدن بريم شد قرار گرفت شمارشو برداشتو تلفنشو بهش بزنم زنگ يه بزارين نه-
 شهريار خوشتيپ و خوشگل و  بلوند موهاى با خودمون سال و همسن دختر يه خونشون
 لاحوا و سالم بعد شدم پياده همين براى پشت برم دادم ترجيح منم کرد ترمز جلوپاش
 نشستيم پرسى

 انهسم ايشون ريما و امير دوستاى اينام جان نگار نگار خواهرم ميکنم معرفى خب-شهريار
 آروشا اوشونم و

 جان نگار خوشبختيم آشناييتون از-سمانه و من

 هستى؟ خوب ها بچه همينطور منم-
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 کرديم تعجب ما و نبود مسلط فارسى به که بود اين جالب

 ارسىف من با پدرم ايرانى پدر و فرانسوى مادر از يعنى هستيم دورگه ما واقعيتش-شهريار
 که ردک پافشارى و اسرار مامانم خب ولى گرفتم ياد داشتم عالقه منم چون و ميکرد تمرين
 ميزنه داص نگارو فرانسوى اسم يه به اون حتى چيزا اينجور و کنه صحبت فرانسوى بايد نگار
 نيست مسلط فارسى بر چندان نگار همونم براى

 !اها-من

 جالب چه-سمانه

 ضايعس زدنش حرف ميفهمه کاملى بسيار حدود تا البته-شهريار

 بودا ضايع خودت-نگار

  خنده زير زديم همگى حرفش اين با

 گرفت رو منو شهريار نشستيم نفره چهار ميز جلوى و شديم شيک خيلى رستورانن يه وارد
 طرفمون

 دارين؟ ميل چى-

 ذاىغ يه تا دوتا شما عهده به ميذاريم انتخابو سمانه منو- گفتم و بستم رو منو ااامممم-
 کنيد مهمونمون فرانسوى

 زد صدت گارسونو بعد و کردن پچ پچ نگار با يکم

 ....با استروگانف بيف چهارتا آقا-

 بچشمش بود نشده قسمت ولى بودم شنيده اسمشو استروگانف بيف

 زحمت تو افتادين نکنه درد دستتون بود خوشمزه خيلى-

 حرفيه چه اين آروشا بابا نه-شهريار

  بيرون اومديم رستوران از نفر چهار باهم

 ميخواستيم سيمکارتم يه ما راستى-سمانه
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 اهفروشگ چندتا برين تا سه شما ندارين؟ميخواين خريد شما ميگيرم االن اونو-شهريار
 بيام بگيرم اونو من اونجا برين نزديکيا اين هست

 نه خوبيه فکر آروشا باشه-

 اره-

 گفت سوىفران زبان به اينارو بيا بگيرم کارت سيم منم)...(فروشگاه برين باهم نگار-شهريار
 عالمه يه فروشگاها سمت افتاديم راه هم با و تکون سرى نگار ميشد متوجه بهتر چون
 بود هگذشت ساعت يه حدود بود محشر جنساشون واقعا خريديم لباس دست چند و گشتيم
 گفت بريده بريده ما بهه رسيد ميزد نفس نفس که شد پيدا شهريار کله و سر

 ...شد...دير ببخشيد.....سالم-

 بگى بعد کش نفس. شهريار تر آروم-نگار

 شدين؟ معطل ها شما برد وقت يکم واقعيتش-

 گشتيم اينجاهارو اتفاقا نه نه-من

 سيمکارت دوتا سمتمون گرفت کارتو سيم جعبه

 بريم بفرمايين شما خدمت اينام-

 نشستيم روال همون طبق و ماشين سمت افتاديم راه

 گمب بهتون رو چيزا سرى يه ميخواستم عزيزين برام نگار مثل شما واقعيتش-شهريار

 چى؟-من

 رابطه يه در متأسفانه ولى خوبن و جذاب قيافه نظر از غربى پسراى راستش ااامممم-
 شونبه پس نزنين حرف باهاشون گفت نميشه ..... حداالمکان اينه خواهشم نميشن وفادار
 نبندين دل

 ما نيگران اشوم داداش نع-گرفتم لوتى لحن بود کى ديگه اين بابا زمين بود چسبيده فکمون
 نميبره باد چسبيديم کوالمونو ما نباش
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 کرد نگاه چپ چپ آينه از همون براى نبود جا به همچينم شوخيم ولى خنديد ريز سمانه

 باشه همينطور اميدوارم-

 همينطوره که صد در صد-سمانه

 رديمک روبوسى نگار با که شدن پياده وقت تا نشد بدل و رد بينمون حرفى هتل تا ديگه

 باشيم تماس در شد الزمتون بردارين شمارمو ميندازم ميس عصرى راستى-شهريار

 باى اوکى-من

 رو ارهشم زديم زنگ يک به يک هامون گوشى رو انداختيم سيمکارتارو و اتاقمون تو رفتيم
 ديمکر  تر جور و جمع وسايالمونو گرفتيم هم نگارو شماره و زد زنگ شهريار عصرى و داديم
 رخت هب صرف بعد و هتل رستوران رفتيم شام براى برنامه طبق باشيم آماده فردا براى تا

 گذاشتيم مرگمونو کپه و برديم تشريف خواب

* 

 بدى؟ شمارتو اينا خاله به زدى زنگ سمانه-

 بزنم بزا-

 ميزنم زنگ يه منم-

 گرفتم خونمونو شماره

 الو-

 ومدمي در چاه از که صدايى با زور به شد جمع چشام تو اشک گوشم تو پيچيد مامان صداى
 گفتم

 مان..ما-

 !آروشا..آ-

 مامان خودمم-
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 شد غمگين مامان صداى

 ....خوبه؟ خوبه؟جات نميگذره؟غذات سخت دخترم خوبى--

 ...فقط خوبه چى همه خوبم من!دارى سؤال چقدر مامان-

 ...چيزى کسى شده چى چى فقط-

 همتون براى سيمين سميرا بابا شما برا شده تنگ دلم فقط...ماماااان-

 آروشاااااا-ميگرفت گريش داشت کم کم مامان

 مه اصال ببينيم همو تصويرى اسکايپ بشين وصل عصرى نکن گريه من جون مامان-
 ها ميشه بد کنى گريه خدا به خب خوبيم خوب ما نباشين نگران

 بزن مينا به هم زنگ يه باش خودت مراقب برو مادر باشه-

 بزنين زنگ داشتين کارى بردارين شمارمم مامانى باشه-

 خدافظ عزيزم باشه-

 خدافظ-

 خونه اون تو برديم وسايالمونو شهريار کمک با و کرديم کارارو سرى يه عصر تا

 ميکنم جبران کردى لطف خيلى مدت اين تو ممنونم واقعا شهريار-من

 سفارشاى خاطر به کردم کارى هر من نداشتيما حرفا اين از خانوم-هم تو کشيد اخماشو
 .....همچنين و شما مث شخصيتى با خانوماى و  بود پسرعمم

 حله؟ نميزنم حرفا اين از خان شهريار جناب کردم غلط من-

 نداره فرقى نگار يا من بزنين زنگ داشتين کارى آفرين-زد لبخند

 اوک-

 سمانه خدافظ خدافظ ميرم دارم ديگه من-

 کشيدين زحمت خدافظ-سمانه
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 صبح واى....ميشد شروع کالسامون هم ديگه هفته از بود شده خوب خيلى داخل رفتيم
 داد وابج بوق تا سه بعد گرفتم شمارشو و آوردم در گوشيمو بزنم زنگ مينا به گفت مامان

 الو-

 ....خوبن همه بود شده تنگ برات دلم سالمتى خوشى خوبى دايى دخت به به-

 چطورين شماها خوبم منم خوبن همه بگير نفس دختر هيس-

 خبرا چه خوبيم مام-

 چطوره؟ ايفل خبر چه شما از سالمتى-

 بوسه پا ميرسونه سالم ايفلم-

  فيس رو بزارين بندازين عکس جلوش قراره کى باشه سالمت-

 فردا ايشاال-

 خوبه سمانه ايشاال-

 ميرسونه سالم اره-

 کارى؟ جون آروش باشه سالمت-

 هيچى-

 باى پس باش-

 باى-

 خيلى هوا و دبو آبان سيزدهم پوشيدم کلفت بافت تونيک يه رفتم و ميز رو گذاشتم گوشيمو
 لايف برج به داشت ديد مستقيم تعجب کمال در و کردم باز تراسو در بود شده سردتر
 دهش تاريک هوا چون شدم تماشا مشغول و صندلى رو نشستم بود قشنگ خيلى ويوش
 زد صدام سمانه که نشستم تراس تو ساعت نيم ميشدن ديده زيبا خيلى چراغا بود

 کشت خودشو گوشيت اين آروش-
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 اومدم-

 دادم جواب بخونم مخاطبو اسم اينکه بدون داخل رفتم

 بله؟-

 گوشم تو پيچيد نيما محزون صداى آن يک

 آروشا-

 گفت دوباره که بدم جوابشو نميخواستم ندادم جواب

 ....رفتى؟نگفتى خبر بى چرا اونروز ميکنى؟ اينجورى دارى که کردم چيکارت من آروشا-

 مرنگک داشت بهم نسبت حسى حاال تا هم اگه بود بهتر شايد بشنوم ادامشو نميخواستم
 گذاشتم مخاطب انسداد تو فقط ولى ميناست کار ميدونستم کردم قطع تماسو بشه

 بود؟ کى آروشا-

 آشپزخونه تو ميکنى چىکار بيخى-

 ميخورى؟ نسکافه-

 ميشم ممنون-

 گرفت ور نسکافه سمانه باال دادم کامل تونيکمو يقه زدم کنار رو پرده و پنجره سمت رفتم
 ....... خوردم قلپ قلپ بودم شده خيره که همونطور گرفتم دستش از مقابلم

**** 

 که بودم فردا براى خوندن درس مشغول عصر بود شده شروع کالسا و ميگذشت هفته يک
  دادم جواب خورد زنگ گوشيم معمول طبق

 الو-

 خوبى؟ عمه دخت سالم الو-

 خوبى؟ تو مينا مرسى-
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 خبرا چه اره-

 شما از سالمتى-

 آروشا-

  بل بل-

 بگم بهت رو چيزا سرى يه زدم زنگ-

 ميشنوم خب-

 شده داغون نيما رفتى وقتى از آروشا-

 بشه تر کمرنگ اينجورى باشه هم حسى اگه خواستم من مينا ببين-

 ميشه نابود اون فقط نميشه کمرنگ-

 مياد بر دستم از کار اين فقط من مينا کن بس-

  ميشه گيرت غريبان عاشق آه آروشا-

 بگيره؟ غريبانمو جورى چه ميخواد جهنم به-

 مياد سرت کردى نيما با که کارى-

 ننز حرف موردش در اصال بعد به اين از ميشه خراب داره ما رابطه حرفا اين با مينا باشه-

 باشه-

 کارى؟ دارم درس ببخشيد-

 باشى موفق-

 خير يدمخواب بستم کتابمو بيخيال ميشدم ديوونه داشتم ديگه کردم قطع حرفى هيچ بدون
 داشتم کالس فردا سرم

 وىر دانشگاه تو کالس بعد شديم آماده کالس براى سمانه و من هميشه روال طبق صبح
 بوديم نشسته هم روى به رو نيمکت يه
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 جااااانم-

 سمانه؟ چته-

 اونجارو-

 کجا-

 ما طرف مياد داره جدى جدى پسره اون بابا-

 که نميزنى حرف آدم مث اااااااه-

 يه هاشممو ابى چشماى با بور پسر يه بود پسره همون ميگفت راس اووووف پشتم برگشتم
 صداى قربون آى بشم مخو تيپش تو بيشتر نذاشت ديگه صداش خوشگل ورى

 (فرانسوى به)خوشگلت

 خانوم؟-

 شدم بلند حرکت يه با جام از

 بله؟-

 هستم لويى من-

 دادم دست باهاش شد خم هم کمى بسيار حد تا و کرد دراز سمتم دستشو

 آروشام منم-

 زيباست چهرتون مثل اسمتونم-وايساد صاف

 وستد ميکنم معرفى اوه-گرفتم سمانه سمت دستمو لطفتونه نظر ممنون-غلطا چه اوه اوه
  سمانه صميميم

 لويى جناب خوشبختم بسيار-

 آروشا خانوم همينطور منم-

 بله؟-
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 باشم؟ داشته نامبرتونو ميتونم-

 کرد يادداشت گفتم شمارمو و حتما حتما امممم-

 مادمازل بدرود ديگر ديدارى تا-

 بدرود-

 شونم رو زد سمانه که بود شده باز نيشم و بودم شده خير جاش به همونجورى من رفت و

 تو ننگهداشت توان که من نکرد خواستگارى ازت خوبه حاال زشته نيشتو کن جمع آى آى آى-
 زمين ميخوردى ميکردى قش ندارم رو خپل

 شعور خپله؟؟؟؟؟بى کجام من-سرش پس زدم

 لوپزى جنيفر شما نه-

 ميدونم خودم بعله-

 بود خوشگل و تيپ خوش خيلى شرف بى ولى شکر-

 هاااا نده فحش آى آى آى-

 داره به نه باره به نه حاال اوهو-

  خونه بريم کن جمع نده فحش بهش هرچى-

 بريم-

 بوديم رسيده ميشد ساعتى يک گفتنامون پرت چرت با معمول طبق خونه سمت افتاديم راه
 خورد زنگ که ميرفتم ور گوشيم با داشتم

 الو-

 راد؟ خانوم سالم الو-

 شما؟ بله-

 مادمازل؟ نياوردين جا به-
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 معروف کوچه همون زدم خودمو ولى شناختم

 متأسفانه نه-

 هستم لويى-

 ببخشيد آهان-

 ببينيم؟ همو دارين وقت عصرى ببينم ميخواستم ميکنم خواهش-

 بکش ناز ها حاال حاال ولى شده تنگ دل بچم جان اى

 ...ممکنه اگه متأسفانه نه-

 ميکنم خواهش مادمازل نه-

 ....نکنم فک ااامممم-

 !آروشا-

 نداشت راهى ديگه آروشا گفت وااااااى

 کجا باشه-

 منتظرم اونجا  1 ساعت هست اى محوطه يه ايفل جلوى-

 باى اوک-

 باى-

 ؟؟؟!!!بود کى-سمانه

 باال داده شوابرو تاى يه ايستاده کمر به دست ديدم سمتش برگشتم قلبم رو گذاشتم دستمو

 ديدى؟ جن مگه چته-

 آره-

 بود؟ کى گفتم ميزنمتاااااا ميام-
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 لويى-

 ها؟-

 ببينيم همو بزاريم قرار عصر گفت لويى-

 خب-

 دادم اوکى ميکنه اصرار ديدم که بعدش کردم ناز اول منم نقطت بى جمال به خب-

 بادا بادا پس-

 بابا برو-

 ميرى؟ چند ساعت حاال-

1- 

  نهار بيا پس خب-

 باش-

 ديمميخور  بيرون هم گاهى ميکرديم آشپزى نوبتى گاها بود پخته خوشمزه نهار يه سمانه
 کاىپول از طرحايى روش که ياسمنى بافت تونيک يه شدم بلند بود ربع يه و چهار ساعت
 که موبافت کت بافتم معمول طبق موهامو کردم تنم سفيد دمپاى شلوار با رو داشت سفيد
 بابت ىکفشا توش چپوندم وسايالمو برداشتم کيفمو پوشيدم تونيکم روى از بود سفيد

 مومت هم کرم و کمرنگ رژ داشتميه عالقه ياسمنى رنگ به بيشتر کردم پام ياسمنيمو
  بود صورتم آرايش

 ندارى؟ کارى ميرم دارم من سمانه-

 سالمت به برو نه-

 باش خودت مراقب-

 همينطور هم تو-

 باى-
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 باى-

 تمنشس چوبى نيمکت يه روى گشتم دنبالش چشمام با و محوطه به رسيدم پنج ساعت
 يرهنپ روى خوشتيپ خيلى بود زده سفيد اى سرمه تيپ ديدمش که رو روبه به شدم خيره
 اى سرمه کفشاى سفيد شلوار بود زده اى سرمه سفيد چهارخوته کراوات يه ايش سرمه
 لبخند اب ديد که منو بود سفيد تيکه يه آرنجاش پشت قسمت که اى سرمه اسپرت کت ورنى
 سمتم اومد کش آروشا

 مادمازل سالم-

 سالم-

 پى.... بيرون آورد پشتش از سرخ رز از پر گل دسته يه....آخه ميخوام عذر تأخير بابت-
 خوبش ميگشتم گلفروشى

 و دهنم رو گذاشتم ذوق از دستمو بودم نشده خرکيف اينجورى عمرم به موند باز دهنم
 بهش زدم زل کردم گرد چشامو

 .!!!ممنونم....خيلى ....خ-

 مادام نداره رو شما قابل-

 نگى مادمازل مادام اينقدر ميشه-

 جان آروشا مياد بدت نميدونستم-

 براى نمنک فک-ميکرد کالفم داشت سکوت نيمکت همون رو نشستيم و گرفتم گلو دسته
 باشيم؟ اومده سکوت

 ميخورى کافى اااامممم ميخوام معذرت اوه اوه-

 برم ميخوام بدين حرفتونو زودتر ميشه اگه فقط نه-

  فقط کافى يه ميکنم خواهش-

 منتظرتونم اينجا باشه پووووففف-
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 برگشت کافى دوتا با بعدش دقيقه چند رفت شد پا

 بفرماييد-

 ممنون-

 ميچسبيد و بود سرد نسبتا هوا شدم خوردن مشغول دستش از گرفتم

 بگين خب-

 حد اين تا خب ولى دارن زيبايى چهره شرقى هاى بانو بودم شنيده واقعيتش-
 دارم دوست من آروشا ...... بشه اگه.....ميخواستم زيبايين واقعا شما.....نميدونستم

 داره تاب مخش ميگه چى اين بابا

 بله؟-

 بود منتظره غير ميدونم -

 خوبه حالت لويى بابا بيخيال هه-

 ...ديدم رو تو وقتى از نيستم خوب اصال آروشا نه -سمتم برگشت هم در چهره با

 از فورى پررو پسره نميشد آدم نه ميشد تر نزديک صورتش ميگفت داشت که همينطور
 صورتش رو کوبيدم ولى نميومد دلم که اين با گلو دسته شدم بلند جام

 هديگ ولى ميشن وقيح غربى پسراى بودم شنيده منم وقيحى خيلى جون پسر هى هى-
 اندازه اين به نميدونستم

 آروشا-شد بلند نيکت رو از

 راىب همچنين متأسفم برات ندارين اعتمادو لياقت کدومتون هيچ شما لويى شو ساکت-
 نيست جذاب چهره به انسانيت بدون اينو خودم

 نم نم بارون و بود ابرى هوا برم افتادم راه بهش کردم پشت ميکرد نگام گشاد چشماى با
 زد داد ميباريد
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 هتب ميفرستم هديه برات روز هر نکردى قبول درخواستمو که روزى تا آروشا عاشقتم من-
 ارک ولى داشتم دوسش منم ميشد سست و تر آروم داشت اختيار بى قدمام ميکنم ثابت

 تر ممحک قدمامو کردم سعى نکنم اعتماد بهش ديگه من شد باعث بود ناخوشايند امروزش
 .....بردارم تر سريع و

 رو روبه دبو نشسته سمانه کردم باز درو کيليد با بودم شده خيس خيس خونه به رسيدن تا
 رسوند خودشو وضيعت اون تو من ديدن با ميشکست تخمه ميديد فيلم وى تى

 اومدى؟ پياده چرا شده چت آروشاااااا-

 !نيومد گير ماشين نشده هيچى-

 پسره؟ اين گفت چى مرغيه چيز اخالقتم بابا ميگى دروغ تابلو خيلى-

 هي خوردن بعد داد فحش رو پسره بند يه اونم گفتم بهش رو چى همه نبود ممکن مقاومت
 نداشتيم کالس صبح خوشبختانه خوابيديم خوابامونو رخت تو رفتيم مختصر شام

***** 

 اومدم بکش زنگ رو از دستتو ايشاال شى خفه-

 کردم باز درو نميکشيد زنگ رو بود گذاشته دستشو يکى

 بله؟-

 راد؟ خانوم-

 خودمم بله-

 فرستادن شما براى اينو-

 بود شپيش هم کوچيک بسته يه و نامه يه کشيد سوت مغزم قرمز رز پر بزرگ گل دسته يه
 که اى نامه و شدم خيره ها گل به تعجب با بستم درو کردم امضا کاغذو و گرفتم پست از
 کردم باز رو بود ها گل الى البه

 هباش اونجورى نميخواستم دارم دوستت وار ديوانه من آروشا کارم بابت ميخوا عذر واقعا-
 نداشتم کارامو اختيار لحظه اون
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 لويى تو هميشگى عاشق

 بزارم؟ دلم کجاى اينو خدا پووووفففف-

 عطر يه کنارشم ناز خيلى بود بنفش خوشگل خيلى خرس يه کردم بازش رو بسته
 کردم اپيد گلدون يه گل دسته براى کرد مستم تلخش بوى زدم فضا تو يکم برداشتمش
 يکم دبو بهتر شايد کنم کار چى نميدونستم توش گذاشتم رو گال کردم يخ آب پر توشو
 ميومد خوشم ازش منم خب ولى بعد بگذره

 گل دسته ديدن با ميومد داشت باز نيمه چشماى با سمانه....صبح وقت اين بود کى-
 آورده؟ کى گالرو اين .....کرد گرد چشاشو

 فرستاده لويى-

 نههههههه؟؟؟-

 و اپن رو انداختم بعدش دادم تکون براش هوا رو رو نامه و ....بسته اون و نامه يه با آره-
 به ردک شروع برداشت رو نامه رفت هم سمانه بشورم صورتمو دست دستشويى سمت رفتم
 بيرون دستشويى از اومدم خوندن

 خرسو و سليقه خوش همچنين پول خر همچنين خطه خوش خيلى المصب آروش ميدونى-
 داد تکون هوا رو

 ميدونم آره-

 با هسمان ميچيدم هم رو صبونه ميز ميزدم حرف سمانه با که همونطور و يخچال سمت رفتم
 اپن رو نشست جهش يه

 چيه؟ هدفش خب ولى-

 هدفش؟ چى يعنى-

 بده بازيت ميخواد يا عاشقته واقعا-

 متس رفت و پايين پريد اپن رو از باشه بازى نميتونست نه شدم خشک حرفش اين با
 دستشويى
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 !ميگيرم جدى شهريارو حرفاى باشم تو جاى من-

 سمانه با کنم پاک ذهنم از مزاحمو افکار کردم سعى و اومدم خوم به لحظه چند بعد
 ميز سر نشستيم

 سمانه-

 هوم-

 شده يکنواخت خيلى روزام ميگم-

 منم برا-

 ميکرديم پيدا اعتماد قابل موسيقى کالس يه کاش-

 !يافتمش-زد بشکون هوا رو لحظه يک

 رو؟ چى-

 !نگار-

 چى؟ نگار-

 هم بلده ساز تا سه دو داشت عالقه موسيقى به گفت ميزدم حرف باهاش که قبل روز چند-
 کرده گرى مربى سالم يک گيتار هم ويولن

 ميگى؟؟؟؟؟؟ جدى-زدم جيغ

 ميکنم هماهنگ باهاش ميزنم زنگ آره-

 ويلون من-

 گيتار من-

 ايول-

 رومون پيش هاى روز از غافل البته گذاشتيم سر پشت خوب خيلى رو اونروز

****** 
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 امروز داريم کالس شو بيدار سمانه-

 اااههههههه-

 شو بيدار کوفت-

 بابا باشه-

 من مشدي محوطه وارد دانشگاه سمت افتاديم راه لباسامون پوشيدن و صبحونه خوردن بعد
 .....ميدونستم هم چراشو خب چرا نميدونستم ميگشت لويى دنبال چشمم

 آروشا-

 بود خودش صداى شدم منجمد سرجام کرد پاره افکارمو رشته صداش

 اعتماد بهت بازم ميخواى زدى که گندى اون با کن بس لويى بسه جونش از ميخواى چى-
 کنه؟

  افتادم راه استوار چندان نه هاى قدم با کشيدم رو سمانه دست

 بشه اونجورى نميخواستم متأسفم من وايسا آروشا-

 بگيرم رو پررو پسر اين حال من وايسا آروشا-

 سمانه نکرده الزم-

 باشه-

 ويىل کالس ته از بار يک مين ده هر که بخصوص نفهميدم چيزى من ولى شد برگزار کالس
 اونا هک طورى البته کتابم زير ميذاشتم بخونم اينکه بدون همشو من و ميفرست نامه برام
 هارو نامه همه شد تموم که کالس استاد هاى وراجى دوربعد انداختم کنن فکر و نبينن
 دنبالمون لويى خوشبختانه رفتيم خروجى در سمت به سمانه با و کيفم تو گذاشتم يواشکى
  نيومد

  نگار زدم زنگ بودى خواب که ديروز راستى-

 گيتار؟ تو ويولن من گفتى خب-
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 کنى کار شهريار با بايد تو گفت ولى آره-

 من؟-

 من نه-

 چرا-

 مزمانه نفرو دو نميتونه اون اينکه هم ميشه سرش بيشتر گيتار شهريار که اين هم گفت-
 بده آموزش

 بادا بادا پس اوه اوه-

 خانوم آروشا نزن صابون دلت به خيرم نه-

 چى؟ برا-

 نميرم گفتم من چون-

 اسمتم منميکن نگاه روتو نياى مياى کردى غلط تو خوردى چيد چي؟تو-سمتش برگشتم تيز
 نميگيرم

 آروشااااا-

 کوفت-

 اااااا-

 درد-

 آروششششش-

 دهنتااااا تو ميزنم-

 ميرم بابا باشه-

  آموزش ميريم کى از حاال آفرين-

 فردا-
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 پس ايول-

 آره-

 يه بود فرانسه پست اداره براى موتورش وايساد هم موتورى يه ما با همزمان در دم رسيديم
 ردنبندگ يه توش کردم باز رو بسته و داخل رفتم سرخ رز دسته يه و نامه با کوچيک بسته
  بود خوشگل خيلى دارم دوستت بود نوشته فرانسوى به روش که

 تره خرپول ماهام از پوله خر جدا پسره-

 نداريم کم ازش سطحيم هم فوقش فوق بابا برو-

 نميذاريم ها مايه اين از افمون بى برا ما ولى خب اره-

 خب ديوونس اين-

 خوشگله خيلى ولى جدا آره-

 فتادها کردم غلط به لويى که خونديم کالسو تو هاى نامه کرديم شروع پرت چرت کلى بعد
 خنديديم کلى و بود

 بچه اين با باش مهربون بابا-

 نميذارى تو خب-

 زا ولى بگيرى گرم نميگما کن بهتر برخوردتو يکم آروشا سوخت براش دلم جدى ولى-
 بده کاهش سرديت

 بابا باشه-

 فيلم از اينم بلونبونيم بيار داريم چى تنقالت ببين سمانه-وى تى جلو مبل رو نشستم

 بيارم بزا پوفيال يه با داريم چيپس يه-

 بى اتقريب چون اونروز بيخيال خالصه و نهار بعدشم ديديم فيلم نهار وقت تا نشستيم
  بود روز ترين مصرف

 شدم بيدار سمانه غرغراى با صبح
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 خوابم تو ميکنى؟ريدى غرغر چته اهه-گفتم آلو خواب و گرفته صداى با

 ساعت چهار ميکرد بيدارم خواب از که بابام راهنمايى زمون بودم حساس خوابم رو اوصوال
 اموچش بودم آلو خواب که هم وقتى کرده درست مدرسه که ميدادم فحش اميرکبير اجداد به

 ميکردم باز دهنمو ميبستم

 ادبى با همه اين اينکه از ممنونم-

 ادبش با زاده برادر قربون به عمت-

 ندارما اعصاب من عمت ارواح آروشا-

  خوابم تو ريدى زدى ندارم منم-

 سکوت ترجيحا ميشه بحث و جر بدى ادامه آروشا-

 بابا باشه-

 ياجو عصبانيتشو علت سرجاش اومد اعصابم که ديگه ساعت نيم شديم خفه دومون هر
 شدم

 سمانه-

 هوم-

 ميزدى؟ غر چرا چته-

 بابا  هيچى-

 بدرک نگو-

 نشو ناراحت خدا رو تو آروشا-

.......- 

 باشم نگار با ميخوام من بابا-

 باشى؟ نگار با رو چى-
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 گيتار-

 چشه؟ مگه شهريار بابا هااا اى ديوونه-

 مماغه نيس چش-

 ميکنم لحت ميزنم نرى سمانه-

 باشه باشه-

 ميريم؟ کى حاال آفرين-

 بگيريم گيتار و ويولن که بياين صبح گفت نگار-

 شو حاضر پاشو پس-

 باشه-

 جاشآرن که زرشکى پليور يه روش از کردم تنم مردونه سفيد کتون پيرهن يه شدم بلند
 قرمز بارونى يه هم روش از پوشيدم هم لى مشکى شلوار يه هفت يقه و  بود توسى
 کمي کشيدم سشوار موهامو کردم پام قرمزو اسپرت کفشاى بستم هاشو دکمه پوشيدم
 شونم رو انداختم کولمو زدم کرمم و رژ هام شونه رو ريختم داشت فر حالت

 بود ذاشتهگ باز هاشو دکمه صورتى بارونى سفيد دمپا شلوار صورتى سفيد بافت يه سمانه
 وديمب شده خفن ولى بود من مث موهاشم صورتى عروسکى کفشاى کرم و خفن صورتى رژ
 راه ااين بيخيال بود کارى نگين روش بوديم خريده کاور هامون آيفن برا هردومون ها تازگى
 يه نم بود ساز فروش مرکز که پاساژى يه رفتيم اومدن گذاشتيم قرار زديم زنگ افتاديم
 تو هم سمانه مادر مثل ميم فيلم تو سعيد ويولن عين دقيقا چوب طرح برداشتم ويولن
 وشهريار مچ باريم چند برادر خواهر خونه سمت افتاديم راه و برداشت گيتار يه طرح همون
 به ناص ولى بود ديگه جور يه امروز گرفتم ميکرد نگاه سمانه به چشمى زير داشت وقتى
  نياورد روش

 حرف نسوىفرا نگار)بريم بيا اينجا اينا ميکنيم تمرين اونجا ما باال طبقه بيا تو آروشا-نگار
 (ميزد
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 ها نت ردمو در چيزا سرى يه گفتن به کرد شروع آوردم در لباسامو من اينکه بعد باال رفتيم
 ونا خالصه ميدونستم بعضياشونو که ....و چنگ , سياه , گرد , سفيد نت درمورد گفت

  اوليه آموزشات تو شد خالصه جلسمون

***** 

 يمببين همو که حد اون در نه ولى بودم شده نرم لويى با کمى منم ميگذشت ماه يک حدود
 کم بخ ولى بگيريم ياد تر زود که ميکرديم تمرين فشرده سازمونم کالساى دقيقه به دم
 که شرطى به بزنيم معمولى بتونيم که ميکشيد طول ماهى هفت شيش يه کمش

 تيمميگرف ياد ساله يه نميشد هم ماه شيش ولى باشيم بوده داشته خوب هم استعدادشو
 که رديمميخو نسکافه و بوديم نشسته وى تى جلو بود شده تر سرد نسبتا هوا و بود ماه آذر
 قطب کردم باز و در رسوندم در به خودمو من که بشه بلند ميخواست سمانه زدن درو زنگ
 پست مأمور معمول

 گل دسته اين با فرستازن شما براى رو بسته اين راد خانوم سالم-

 نامه هي رفت گذاشت امضا بعد و گرفتم ازش بسته يه و قرمز رز گل دسته يه لويى هم باز
  شدم خوندن مشغول داخل ميرفتم که همونطور آوردم درش بود هم

  من عشق سالم-

 و نهم تول روز امروز بکن باز رو بسته ببخشى اولمون ديدار بابت دلت ته از منو اميدوارم
 منتظرتم بخشيدى منو اگه گرفتم پارتى يه من

 لويى

 نوشته؟ چى-

 .....نرفتن و بود ريسک رفتن بودم شده گيج جورايى يه کردم بلند سرمو

 چيه ميگم الوووو-

 خوند و کشيد دستم از که ندادم جواب بازم

 زده؟ ليس مغزتو خر خوردى؟يا خر برى؟هااان؟مغز ميخواى نکنه چييييى؟؟؟؟ببينم-
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 رنگشم ودب پوشيده کامال سينش رو گردنى بلند خوشگل شب لباس يه کردم باز رو بسته
 کشيد دستم از سمانه بود محشر بودم عاشقش من که رنگى ياسمنى

 ميکنماااااا لحت ميزنم آروشا-

 برم بايد من سمانه-

 کردى غلط-زد داد

 بگيرم هديه يه لويى برا بريم پاشو حرفا اين جاى به دارم دوست رو لويى من.....من-

 ....من بيارن سرت باليى!!!آروشااااا-ناليد

 مراقبم نميشه هيچى ساکت-

 هک شيک مچى ساعت يه اونور اينور عالمه يه بعد بردمش کشون کشون ولى نبود راضى
 بود عالى گذاشت شيک جعبه يه تو خريدم براش رو دادم پولش کلى بودم داغ البته
 اومد اس ام اس ازش برام عصرى

 منتظرم خونتون در جلو من اومدى اگه عزيزم-

 چسبيد فکم ولى کردم تنم برداشتم شبو لباس بود کرده جاشو همه فکر بود عالى پس خب
 ونستمنميت من ولى بود باز باسن روى تقريبا پشتش بود پوشيده که جلوش عوض زمين
 همه دمبو ياسمنى رنگ عاشق چون خوشبختانه ميکرد لحم سمانه هم طرفى از بپوشم اينو
 کيفم تو انداختم هم ياسمنى حريرى شال يه کردم باز کمدمو داشتم رنگ اين تو چى

 کردم تنم سفيدمم پالتو بود نازک لباسم چون کردم پام ياسمنيمو سانتى ده پاشنه کفشاى
 و مچش خط و ريمل بنفش کمرنگ گونه رژ بنفش لب کردمرژ خودم به آينه تو نگاهى يه
 خدافظى و کيفم تو انداختم رو کادو دورم بودم ريخته دار حالت موهامم کمرنگ سايه
 يه يدمد کردم باز درو رفتم رفتم در بکنه غرغر بخواد اينکه قبل و کردم سمانه با سرسرى
 رفتم هس لويى ديدم پايين داد رو شيشه دودى هاى شيشه در قرمزجلو خفن ماشين
 رد اومد شد پياده بود بسته چون شدم خيت ولى بزنم ضدحال اينکه برا عقب در سمت
 کانحداالم همين فقط پرسى احوال و سالم بست درو اونم نشستم اجبار به کرد باز جلورو
 دروغ لداخ رفتيم ماشين با بزرگ باغ اطرافشم بود ويال توى جشن نزنم حرفى کردم سعى
 گوش رو سمانه حرف چرا که دادم فحش خودم به و افتاد لرزه به بدنم ستون چهار چرا
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 داد نشون بهم اتاق يه لويى عروسيه که انگار ميزدن سوت همشون ويال داخل رفيم نکردم
 ليدشک کردم قفل درو نکنه عيب کارى محکم از کار اينکه برا کنم عوض لباسامو رفتم من و

 داشتم چى چرا؟عين دروغ خب ولى کردم عوض لباسامو راحت خيال با بود روش
 هاى مايه تو بود عالى اتاق دکوراسيون ميرفتم الآن همين ميذاشتم بود من دست ميترسيدم
 وشمخ بود رنگ دوتا اين ترکيب ديواريشم کاغذ کرم تختى رو اى قهوه تخت اى قهوىه کرم
 شتهگذا آينه و تختش ست آرايش ميز کنارش کشويى هاى در با داشت کمد اونطرفتر اومد
 يه و اى قهوه کرم خاص تيپ با لويى عکس ديوار يه روى بود شيک خيلى کل در بودن
 ديدتج رژمو آينه رو به رو هام شونه رو انداختم شالو ميکرد نگاه بهم داشت خوشگل ژست
 و کيف اب بودم کذاشته خوشگل پاکت يه تو رو کادو بود خوب کشيدم موهام به دستى کردم
 سمت فتمر  بود عالى کردم نگاه آينه تو آخر بار برلى بود پام کفشامم داشتم برش موبايلم
 در وجل لويى ديدم کردم باز که درو پايين بردم رو دستگيره و کردم باز قفلشو آروم و در

 زده اسپرت اى قهوه کرم تيپ ديدم کنم براندازش بودم نکرده وقت استرس از وايساده
  نزديک اومد لبخند با اى قهوه کرم چى همه ميخورد هم به حالم داشت ديگه

 عزيزم شدى محشر-

 کرد رفىمع منو و جميعت تو رفتيم کرد حلقه کمرم در دستشو آروم بزنم لبختد کردم سعى
 خوشش هم خيلى گويى دادم هديمو من و رسيد کادوها نوبت بعدش ولى رقصيدن بعضيا
 ردمنب طعمش از لذتى هيچ هيز هاى نگاه زير من ولى شکالتى کيک آوردن کيکو بعد اومد
 بيرون زدم هوا اون تو لباس همون با همين برا ميشد بد داشت حالم بودم خاصى جور يه
 لحظه يه که بودم شده دور ويال از کمى نبود حواسش اصال لويى دوييدم باغ تو رفتم

 رو داشت يکى اينکه مثل ايستاد فورى اونم و اومد ها برگ خش خش صداى اما ايستادم
 آخرش خهآ قدر چه ولى باغ ته دوييدم بلند پاشنه کفشاى اون با و ترسيدم ميرفت راه برگا
 با داشت اول همون از هيز و چندش ديدم پسرو يه برگشتم شدم زمين نقش خورد پيچ پام

 بلند براى توانى من و ميشد نزديک و نزديک چندش لبخند با همونطور ميخورد منو نگاهش
 هک بستم چشامو نبود خوب وضعيت ديگه ميدادم فحش خودم به فقط و نداشتم شدن
 ىخيل جلوم بود وايساده دست به چوب  پسر يه ديدم کردم باز چشانو الى اومد آخ صداى
 يدونستمم لويى به خيانت بهشو نگاه دزديدم ازش نگاهمو نبود بور البته بود لويى از سرتر
 ور انداخت آورد در کتشو و زمين نشست کنارم ميبست نقش چشام جلو چهرش هى ولى
 هام شونه
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 ...آقا-

 بزنيد حرف فارسى ايرانيم نيستم فرانسوى من خانوم-

 آوردم زبون به حرفمو فارسى زبون به اينبار

 ممنونم واقعا من آقا-

 مآورد در کفشامو رازى خود از مغرور پسره کرد بلندم گرفت بازومو زير حرفى هيچ بدون
 دستم گرفتم

 پات تو ميره خوار-

  نبودم راحت بود گرفته که بازومو زير ولى چرا نميدونم

 کنيد ول دستمو ميشه ببخشيد-

 ميکنى قش اينجا تو کنم ول دستمو من-

 ...ميدونى کجا از اى چيکاره مگه تو چى يعنى اااا-

 لبام رو گذاشت دستشو اونيکى اشاره انگشت حرکت يه تو

 کنم کل کل بچه يه با ندارم حوصله ساکت.هيشش-

 اباب بسه-گفت بعدش زد لبخند يه که بدمش فحش ميخواستم ريخت هم به اعصابمو
 و تو عتوضي از روانشناسم بنده محترم ميشى؟خانوم عصبانى چرا نجو لبتو پوست اونقدر
 حالى چه در بدم تشخيص ميتونم خوب رو رنگ اين

 مرگمه چه فهميده همون برا هست روانشناسم طرف خااااکککک خااااککک يعنى وااااى

 مياى لنگ لنگ چرا-

 خورده پيچ پام-

 دارين؟ بلندا پاشنه کفش اين پوشيدن برا عشقى چه دخترا شما موندم من حقته-

 روانشناسى ناسالمتى-
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 !ميخواين روانسناس از فراتر چيزى دخترا شما-

 بکنى؟ تموم چرتتو بحث اين ميشه محترم آقاى-

 کرد باز درشو وايساد مشکى در دو ماشين يه کنار

 بيام بيارم لباساتو برم من ماشين تو بشين-

 هنوز کتش بياد بشه ضايع بره بدرک منو؟ لباساى ميشناسى کجا از آخه تو ديوانه رفت و
 امپ تو رفت خوار بحثمون وسط بارى چند بود کرده مستم تلخش عطر بوى بود دوشم رو
 مالک در و نشست کرد باز ماشينو در نکردم توجهى ميسوخت بدجور نياوردم روم به ولى
 کرد حرکت آدرسى پرسيدن بدون و دستم داد داشت همراهش وسايالم همه تعجب

 ميرى؟ دارى کجا ولى ببخشيد-

 بيمارستان-

 چييييى؟؟؟-

 خورده؟ پيچ پات نگفتى مگه-

 نى نيازى ولى آره-

 النا امانتى تو و ايم چندساله دوستاى اون و من باسه هرچى هستى لويى دختر دوست تو-
 نباشم نگران نميتونم

 کفشامو بعد و مکن تنم پالتومو کرد کمکم بيمارستان رسيديم ربع يه بعد بزنم نداشتم حرفى
 شسوزش علت پس زد خشکم پام کف خون قطرات ديدن با که کردم بلند پامو بپوشم داد
 ردک باز درو نشدم پياده ديد وقتى بود ماشين کنار پسره و بودم مونده همونطور بود اين

 ....با زود ميکنى استخاره دارى-

 ماسيد دهنش تو حرفش پام ديدن با و

 شده؟؟؟ چى پات-

 ميسوخت.. بعدشم رفت خوار بارى چن خب.....اممم...کنم فک-
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 ميگى؟؟؟؟؟؟ االن-

 تو برد باال ترف قلبم ضربان گرفتم گر بغلش تو کشيد جورايى يه حرکت يه و عصبانيت با و
 ودب رفته در و کردن پانسمان پامو بحث و جر کلى بعد و تخت روى گذاشت بيمارستان
 و گرفت آدرسو رفتم پسره همون کمک با و پوشيدم دادن دمپايى جفت يه انداختن جاش
 خونه رسوندتم

****** 

 آروشااااااا-

 بيدارم زور به داشت اينم بودم خوابيده چهار ساعت صبح بود سمانه بيداد  داد صداى
 نيکرد

 شده؟؟؟ چى پات آروشاااا-

 نى چيزى-

 ادد فحشم کلى اونم کنم تعريف ديشبو جرياناى کل شدم مجبور کرد بيداد و داد کلى

 هااان؟؟؟ نه يا گفتم نکردى گوش نرو گفتم کنم عقلت بى سر بر خاک-

 که نشده چيزى ديگه بيخى جونم سمان-

 ان؟ه ميکردى کار چى نبود پسره اون اگه ميومد سرت باليى بايد نشده؟؟؟؟حتما چيزى-

 بسه سمان-

 نگرد پسره اين طرف اصال ديگه-

 سماااانه-

 هان؟؟؟؟؟ چه من به اصن بدرک-

 بعد مبيار  در دلش از کردم آماده نهار يه رفتم نداشتم کارش به کارى کرد قهر پوووففففف
 سر رو موسيقى آموزش براى هامون جلسه معمول طبق اومد در دلش از کشى منت کلى
 شدمي ماه سه حدودا ميگذشت  ماه يک  اونروز از بزنيم بوديم بلد ناشى و ميرفتيم وقت
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 رو لايف محوطه تو قرارمونم بيرون ميرفتم لويى با ميون در روز يک و فرانسه بوديم اومده
 سال امم بود رسيده زمستون ميزديم حرف باهم کلى و ميشستيم بود چوبى نيمکت همون
 مداشت دوسش منم ميکرد تر عاشقانه رو لويى و من هاى منظره و ميباريد برف بوديم دو
 هک شنيدم راه بى و بد شهريار از کلى که باشد ايران بيلد باهام قراره ميگفت منو اونم

 طبق نبود بدهکار گوشم ولى کن دورى ازش ميگفت همش نکردم گوش هاشو نصيحت
 تنشس لبخند لويى اسم ديدن با و خورد زنگ گوشيم که بودم ويولن آموزش سر معمول
 لبم کنج

 لويى جانم-

 خوبى؟ عزيزم سالم-

 خبرا؟ چه چطورى تو مرسى-

 کنم آورى ياد امروزمونو قرار زدم زنگ مرسى خوبم منم-

 نباش نگران عزيزم يادمه-

 

 آروشا-

 جانم-

 ايران برميگردى کى ميگم-

 ژانويه نزديکاى ديگه سال احتماال-

 باشيم باهم کريسمسو ميخواستم من ولى-

 نمياى؟ تو مگه اوه-

 ايران؟-

 آره-

 بيام نميتونم سرى اين دارم کارا سرى يه من عزيزم ببين خب-
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 منه؟ از مهمتر کارت يعنى ايران برگردم کى دوباره نيس معلوم من لويى چى يعنى-

 نزن حرفو اين منى دنياى تو عزيزم نه-

 نمياى چرا پس-

 ميدم توضيح موقعش به آروشا-

 ندارى؟ کارى تمرينام سر برم بايد من باشه باشه-

 !عزيزم-

 هوم؟-

 نشو ناراحت-

 اينجورى منداشت درست سايلنت رو گذاشتم گوشيمم کردم قطع و خدافظ نيستم-گفتم تند
 بکنه قبول ميخواستم بشه

&***** 

 با کرده داپي گفت زد زنگ لويى که بوديم بيليت دنبال در به در و ژانويه به بود مونده ماه يه
 زنيمب هامونو ساز ميتونستيم خوبى به دومون هر زنى قدم بوديم اومده سمانه با راحت خيال
 ينا ببيننمون ميزدن پرپر هامون خونواده اونطرف از ميکرديم پر اون با فراغتمونو اوقات و

 اگاه و من رفتن زودتر براى تالشش مشکوک هاى تلفن بودم کرده شک لويى به اواخر
 احوال سالم بود شده ارتباطمون بود شده تموم صبرم ديگه هاش سردى  و هاش تندى
 شهريار و نگار پيش بوديم رفته معمول طبق ميشدم ديوونه داشتم بار دو اى هفته و پرسى
 اشتمد بشيم اى حرفه ميزديم باهم ميرفتيم بازم ولى بوديم افتاده راه ديگه بود درست
 کررم هاى زنگ ولى نميدادم جواب مواقع اين تو اکثرا زد زنگ مدام گوشيم که ميزدم ويولن
 دهز  حرف باهم ديروز ما ولى بود لويى سمتش رفتم زمين گذاشتم رو ويولن کرد نگرانم
 دادم جواب بوديم

 الو؟-

 سالم-شدم داغون که پيچيد دختر يه عشوه پر صداى
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 ميکنه؟ چيکار شما دست لويى تلفن جانميارم به-

 ببينمت ميخوام من-

 نميشناسم شمارو من اونوخ چرا-

 پاتوق که چوبى نيمکت همون ديگه ساعت نيم بدونى زدنمو زنگ دليل ميخواى اگه-
 بود لويى و تو عاشقونه

 ميدونه؟ کجا از اين خدا واااى

 هستى؟ کى تو.....تو-

 منتظرم که گفتم-

 ردمک تنم چيزى يه عجله با بود ممکن غير ولى کنم دور ذهنم از مزاحمو افکار کردم سعى
 وضيعت وقتى اونم خواستم ماشينشو سوئيچ ازش فقط نداشتم جوابى ميپرسيد هرچى نگار
 رسوندم خودمو تمام هرچه سرعت با و شدم سوار دستم داد چرا و چون بى ديد منو داغون
 شد نزديک ميديدم دخترو يه پشت از نيمکت روى محوطه به

 خانوم؟-

 زد نيشخند يه سمت برگشت

 شدى؟ لويى آويزون که تويى پس سالم هه-

 باش زدنت حرف مراقب زنيکه چى يعنى-چسبوندم آمپر

 داد تشخيص ميشد بود برجسته شکمش ايستادم مقابلش رفتم منم شد و بلند جاش از
 حاملس

 هک اى بچه اين شکمش رو گذاشت دستشو کنم دکت فرستاده منو لويى عوضى دختره-
 منه و لويى بچه اينجاست

 لويى؟ نميشد باورم شد سست پاهام

  شو خفه-
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 به ينا از زندگيمون سرخونه بريم کريسمس جشن براى قراره لويى و من دخترجون ببين-
 مدار  بچه لويى از من حاال گفتم هارو گفتنى من ببينمت لويى بر و در نميخوام بعدم

 شده خراب همون برو کولت رو بزار دمتو پس دومش زن بشى بخواى نکنم فکر خوددانى
 اومدى ازش که اى

 ....قراره لويى و من زنيکه ببند دهنتو-

 کردم حس دهنم تو خونو شورى سوخت صورتم طرف يه

 هرزه دختره شو خفه-

 من به شکستم دقيقه چند تو زمين افتادم هام زانو رو نداشتم ايستادن توان رفت گذاشت و
 !هرزه گفت

 منميکرد باور بود مبهم چى همه !داره لويى از بچه يه گفت!دوم زن بشم ميخوام من گفت
 اب بايد ميکردم گريه هق هق با من و ميريختن آروم آروم برف هاى دونه بود سرد سرد هوا
 گرفتم شمارشو و آوردم در گوشيمو ميزدم حرف لويى

 بله؟-

......- 

 بله؟ الو-

 !لويى....لو-ناليدم لرزون صداى و گريه با

 واقعيمو عشق من نبودم عاشقت اولش از من شده تموم بود ما بين هرچى آروشا ببين-
 ممتد بوق.....نزن زنگ ديگه پس کردم پيدا

 هواى وت برف زير بکنه رفتار باهام اينجورى لويى نميشد باورم شد بلند هقم هق شکستم
 ييىلويي.....لويييى-زدم داد بود زده يخ بيشتر وجودم ولى بود سرد هوا ميکردم هق هق سرد

 اهر  کنان گريه پاريس خيابوناى تو افتادم راه همونجور شدم بلند زور به آوردم کم نفس
 شد کخش اشکام رفته رفته بودم کرده خاموش گوشيمو نداشتم اطرافم به توجهى ميرفتم
 ولى بود شده تاريک هوا ميرفتم راه هدف بى ميره راه خيابون تو که مرده يه مثل شدم
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 هيچى و رفت سياهى چشام و سرگيجه داشتم تب ميسوخت گلوم نداشتم توجهى
 .....نفهميدم

 #سمانه#

 آخه رفت کجا نگار خاموشه لعنتى-شهريار

 نگفت هيچى-نگار

 دو بود هرفت نبود آروشا گلوم به انداخت چنگ بغض بودم کالفه صورتم رو گذاشتم دستمو
 ستنش رفت شهريار ميزد شور دلم بودم نگران بود کرده خاموش گوشيشم ميشد ساعتى
 زانو ور دفعه يه پيشش رفتم آروم شدم بلند دستاش بين گرفت سرشو مبال از يکى روى
 گفتم هق هق با گريه زير زدم و شلوارش به زدم چنگ افتادم هام

 هبيوفت براش اتفاقى شهريار...... کن پيداش دامنت به دستم شهريار آقا...شهريار...ش-
 هامو بازو کنارم نشست پايين اومد مبل از بدم ادامه نزاشت هقم هق نميبخشم خودم
 داد تکون محکم گرفت

 نکن گريه خدا تورو سمانه.....ميکنم پيداش نکن گريه...سمانه-

 زد داد و ديوار رو زد مشت عصبانيت با شد بلند

 نکن گريه ميگم لعنتى د-

 يرونب زد خونه از سرعت با برداشت کتشو رفت ميکردم گريه صدا بى ولى بريدم صدامو
 برنگشت ولى زد صداش سرش پشت نگار بهم کوبيد درو ميکردم چيکار ديگه اينو

 شد آروشا از خبرى نه ولى شد شب هشت ساعت ميکردم گريه داشتم زمين رو همونجور
- دمز  جيغ بود آروشا شماره سمتش پريدم جهش بايه زد زنگ گوشيم دفعه يه شهريار نه

 آروشااااا

 سرم باال پريد نگار

 الو-

 خانوم سالم-گفت فرانسوى زبون به و گوشى تو پيچيد مرد يه صداى
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 شد بيشتر دلشورم

 خانوم الو-

 بله؟...ب-

 دارين مشترک اين صاحب با نسبتى چه شما ببخشيد-

 خواهرشم من....من-

 ......بيمارستانن تو خواهرتون خانوم-

 گوشى گارن افتاد دستم از گوشى زمين افتادم شد سست پاهام نشنيدم حرفاشو بقيه ديگه
 يسخ گونمو صدا بى يکى يکى من اشکاى پيشم اومد شد تموم وقتى زد حرف برداشت رو

 ميکردن

  بيمارستان بريم بايد شو بلند......نشده چيزى....سمانه-

  اورژانس سمت دوييديم بيمارستان رسوندم خودمو زور به

 راد آروشا اسم بع جوون دختر يه ببخشيد پرستار خانوم-نگار

 طرف اين از بفرمايين نبود مساعد حالشون شدن بسترى-

 آوردنش ىوقت بيمارستان رسوندتش ديدتش حال بى خيابون تو نفر يه- افتاديم راه دنبالش
 ميسوخت تب توى و بود شيش روى فشارش

 نيومده هوش به فعال-اتاق يه داخل برد ميشدم داغون بيشتر حرفاش با

 راهشونو اشکام دوباره نداشت کم جنازه از چيزى واقعا ...... تخت روى پريده رنگ با آروشا
 هب زدم دستمو بود يخ گرفتم دستشو سمتش رفتم شدن خيس هام گونه و کردن پيدا

 رو شتمگذا سرمو و تخت کنار صندلى رو نشستم بود داغ داغ دستاش برعکس پيشونيش
 .....کرد باز چشاشو آروم و خوردن تکون انگشتاش  دستش

 #آروشا#
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 راستم دست روى ببندمشون دوباره شد باعث زد چشامو زياد نور کردم باز آروم چشامو
 يتموموقع چشمام کردن بسته و باز بار چند بعد برگردوندم سرمو ميکردم احساس خيسى
 کردمي گريه داشت و دستم رو بود گذاشته سرشو سمانه بودم بيمارستان تو کردم درک
 اونم دبر  معلوم بود ايستاده در کنار نگار ميکنه خيس دستمو داره که اونه اشکاى فهميدم
 بلند وسرش اينجام چرا نميدونستم سمانه سر رو کشيدم آروم چپمو دست ميکنه گريه داره
 آغوشش تو کشيد سرمو بازم چشماى ديدن با کرد

 هاااان؟؟ کردى لبم به جون دختر بودى کجا-

 بيداداى و داد.....لويى حرفاى.....حرفاش .....حامله دختر چشم جلو اومد چى همه آن يک
 از منو سمانه بود نشده باورم هنوز گريه زير زدم مطلق تاريکى و......سرگيجه ......من

 کرد جدا خودش

 آروشااااا!....نکن شده؟گريه چى!!!!آروشا-

 !!!سمانه....س-

 شده چى جانم-

 گفت اون....اون-

 بدم ادامه نذاشت هقم هق

 گفت؟ کى؟چى آروشا-

 !عروسى......اون......بچه.....لويى....گفت اون.....اون-

 ميگى چى نميفهمم من چى يعنى-

 شد بلند هقم هق صداى و!!!!داره بچه لويى از دختره اون-زدم داد

 چى؟؟؟؟؟-

 !بکنه عروسى باهاش .....ميخواد....ميخواد داره بچه لويى!!!!سمااانه-ناليدم

 رفت سياهى چشام نداشتم توان نموند برام نفسى ديگه
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 #سمانه#

 همونطور آروشا من خداى داشت هم بچه لويى داد بازيش بود لويى اون کار نميشد باورم
 بخو اصال حالش بخوابه تا زد آرامبخش گفت زدم صدا پرستارو رفت هوش از ميزد زار که
 گفته شهريار زده زنگ گفت پيشش رفتم منم بيرون رفت هامون زارى گريه بين نگار نبود
 بد اآروش با کرد بد عوضى دستام بين گرفتم سرمو و صندلى رو نشستم مياد داره اونم

  تو اومد سراسيمه شهريار

 شده؟آروشا؟ چى-

 افتاده فشارش فقط نباش نگران نيست چيزى-نگار

 زد زانو تقريبا جلوم اومد باشه نداشته خبر نگار ممکنه ميدونست

 !شده چش آروشا!سمانه-

 اون.....اون-گفتم لرزون صداى با نريزه اشکام کردم کنترل خودمو ولى کردم بغض
 پسفترت

 کى؟-

 لويى.....لويى-

 چى؟؟؟ لويى-

 حاملس لويى از دختر يه-

 چيييييى؟؟؟؟؟-

 فهميدم همينجاشو تا فقط شده چى نميدونم منم-خيلى بود سخت هممون برا باورش

 .....موهاش الى کشيد دستاشو شد بلند کالفه

****** 

 با اصال مرد آروشا گفت ميشه نبود آروشا ولى اومد هوش به آروشا بعدش روز چند
 هاش ناله صداى تاريکش اتاق و ويولنش و بود خودش هيچکس با نميزد حرف هيچکس
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 وشاآر مادر و ميبوديم هامون خونواده پيش نوروزو بايد ميرفتيم اگه کرديم کنسل پروازو
 ايىج به کارش آروشا نميکردم فکر بريم عيد بعد بود شده قرار ميديدش اونجورى نبايد
 اتفاقى چه اونروز نفهميديم کودوممون هيچ همين خاطر به نزنه حرف بامنم که برسه
 .....افتاده

 #آروشا#

 يکردمم گريه باهاش همراه زدنش به ميکردم شروع ميبود تاريک اتاقم برميداشتم ويولنمو
 يه روزى هم رو غذا بزنم حرف کسى با نداشتم دوست ميبرد خوابم همونجا و ميزدم زار
 نميدونستم متحرک مرده بودم شده رسمه به ميخوردم سمانه هاى ناله و اشک زور به وعده
 هک نميزدن زنگ ديگه هيچکس نه و مينا به مامان نه که بود کرده هم سر دروغى چه سمانه
 ميخوابيدم لويى عکس با شبا کرده کنسل بيليتارو ميگفت بزنم حرف باهاشون بشم مجبور
 نکن-گفت که ميشد تکرار گوشم تو مينا صداى همش و ميشد خيس خيس بالشم صبحا
 مياره سرت رو بال همين يکى......ميگيرتت عاشق آه نکن آروشا

 ىول فروردين اول روز بود عيد ميدادم رو کشيده نيما که آهايى تاوان ميدادم تاوان داشتم
 ميکنم نگاه بهش برادر چشم به من که اينه مهم-ميشد تکرار هام مکالمه فقط

 !نبودم تو عاشق اولشم از من آروشا-

 !ميکنم نگاه برادر چشم به بهش من مينا-

 شده تموم بود ما بين هرچى آروشا-

 کنم؟ نابود بچگونه عشق خاطر به زندگيمو ميخواى نکنه-

 کردم پيدا واقعيمو عشق من آروشا-

 شده داغون نيما رفتى وقتى از آروشا-

 بشه تر کمرنگ اينجورى باشه هم حسى اگه خواستم من مينا ببين-

 ميشه نابود اون فقط نميشه کمرنگ-

 مياد بر دستم از کار اين فقط من مينا کن بس-
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  ميشه گيرت قريبان عاشق آه آروشا-

 بگيره؟ قريبانمو جورى چه ميخواد جهنم به-

 مياد سرت کردى نيما با که کارى-

 بودو آرويش ميز روى هرچى و کشيدم جيغ ميشد تکرار ذهنم تو مدام حرفا شدم بلند
 مکرد گريه هق هق با نشستم شکستن وحشتناک صداى با يک به يک و زمين ريختم
 کشيدم جيغ کرد روشن چراغ کرد باز درو سراسيمه سمانه

 !!!!کن خاموشش-

 کرد بغلم سمتم دوييد نکرد خاموش

  ميکنم دق دارم هاااان خودت با ميکنى چيکار آروشا-

  ميکرد نوازشم ميکردم گريه داشتم و بود بغلش تو سرم

 ميشم ديوونه دارم کارو اين نکن برم قربونت آروشا-

  نداشتم جوابى معمول طبق

 !نباشه ازش اى خاطره ديگه که ميبرمت جهنم اين از داريم بيليت دهم براى آروشا-

 ......بود من هقاى هق فقط جوابش

***** 

 کردى؟ جمع وسايالتو آروشا-

 بيرون رفتم ويولنم با بودم برداشته کوچيک ساک يه

 همينه؟ فقط وسايلت-

 يدند با کرد باز زيپشو کشيد دستم از ساکو بودم نزده حرف اونروز از کردم سکوت بازم
  چسبوند آمپر لويى عکس

 هاااننن؟؟؟ برداشتى چرا عوضيو اين عکس نکردى حيا سرت تو خاک بگيرمت گل-
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 وت کرد همشو برداشت زباله کيسه يه رفت بود لويى هاى هديه همش کرد رو زيرو ساکو
 خصىش وسيله چندتا رفت بيرون انداختشون نذاشت ولى بگيرم دستش از کردم سعى اون
  فرودگاه رسوند مارو و بود منتظر شهريار توش ريخت ضرورى و

*** 

 تو نوم وجود تمام با سمتمونو دوييد بود منتظر مينا فرودگاه تو ايران خاک تو گذاشتم پا
 هرچى شد جدا ازم تعجب با من سوى از العمل عکس يک از دريغ ولى کشيد آغوش
 بود اومده ماشين با برداشت سرم از دست اومد ابرو چشم سمانه ندادم جواب کرد صدام
 سمانه و عقب صندلى نشستم رفتم فقط نکردم هم فوضولى حتى موقعيت اون تو اصال اما
 مانس-پرسيد سمانه از نشنوم من ميخواست مثال يواش مينا جلو نشست حرفى بدون هم
 سمان

 بله؟-

 چشه؟ اين-

 نيست چيزى-

 زده رو سکته ببينه اينطورى اينو چى؟عمه يعنى-

 بعدا ميگم....مينااااا-

 يه در جلوى مينا و شديم خالص تهران ترافيک از باالخره داد ادامه راهش به سکوت توى
 نگهداشت آپارتمان

 کجاست؟ اينجا-سمانه

 يکم شما گفتيم شمال بريم فردا قراره شديم جمع همه شماها ورود مناسبت به امروز-
  بعد کنين استراحت

  عاليه-

 تا که نامي برداشتم ويولنو کيف و ساک پايين کشيدم ماشين از خودمو زور به شدن پياده و
 گفت ذوق با بودش نديده نبودو حواسش موقع اون
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 ويوووووللللنننن؟؟؟؟؟؟-

 برداشت ساکشو و گيتارش کيف هم سمانه

 کردم زرنگى من فقط کردم فکر گيتااااااررر؟؟؟؟من-

 ردک حلقه شونم دور دستشو بعدشم ديديم آموزش آب اونور جونم آروش و من بعله-سمانه

 زرنگين؟؟؟ کردين فکر-

 !!!!مطمئنيم نميکنيم فکر-سمانه

 نباشين مطمئن پس-

 چرا؟-

 رگيتا برا رفتم  آب اينور منم چون-گفت و زد دزدگيرو ميبست کاپوتو در که همونطور

 يسادموايم که بودم قبلى آروشاى اگه کنم گوش حرفاشون به وايسم نداشتم حوصله ديگه
 شدن کرپ اونام در سمت رفتم همون برا نبودم ولى ميشنفتم گل ميگفتم گل پاشون به پا

 اومدين؟؟.سالم- پيچيد ريما صداى و زد زنگو مينا اومدن

 روحمه فرانسم تو هنوز پ ن پ-سمانه

 شده ذره يه براتون دلم که بيا نشو لوس-

 بغلش تو کشيد اومد ريما در دم باال رفتيم اينجا بودن کرده کشى اسباب امير و ريما گويا
 عجبت من حرکت اين از ريما بود مرده احساسم چون بدم نشون العملى عکس نميتونستم
 هم تو کشيد اخماشو بود شده تنگ براش دلم واقعا ولى بود کرده

 !!!!آروشا-

 دارن سالم همه مرسى خوبم منم-گفت زود کنه عوض رو جو اينکه براى سمانه

 ببينمت بيا بابا شو گم-گفت و کرد بلند سرشو ريما شد باعث حرفش اين
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 چشم تو چشم و همانا شدنم وارد نميرفتم کاش ولى تو رفتم کردم استفاده فرصت از منم
 جاش از ها ديده جن مثل دفعه يه پريد رخسارش از رنگ من ديدن با همانا نيما با شدن
  وايسادم ثابت زد خشکم همونجا بودم شوک تو نداشتم اون از کمى دست منم پريد

 آروشا؟....آ-نيما

 نم و داشت غمى يه هنوز چشماش بود شده عوض خيلى شدم متمرکز اش چهره رو بيشتر
 قمهح بياد سرم باليى هر فهميدم ديدمش وضيعت اون تو وقتى ميدونستم باعث خودمو
 تر نزديک اومد

 خودتى؟....آروشا-

 ارفش با و گرفت بازوهامو محکم بود همين کارم ماه چند اين تو سکوت و سکوت و سکوت
 داد تکونم عقبانيت

 بزن ماهه؟هاااان؟حرف شيش ماه؟ شيش گفتى لعنتى بزن حرف....بزن حرف د-

 هديدت حالت به اشارشو انگشت و کرد جدا نيما از منو اومد عصبانيت با سمانه سکوت بازم
 باال برد

 از يشترب گرفته خون خفه ميبينى اگه نکن بلند براش هم صداتو باش رفتارت مراقب نيما-
 و امثال چون چرا؟ ميگى چرا؟هه سکوت شده چيمون همه جواب همينه ماهه يه

 هي اندازه به گذشته چى بهش ميدونى آوردن سرش باليى هر دادن بازيش تو همجنساى
  شده پير عمر

 فکر ميکردن تماشا گوشه يه مينا و ريما و امير لعنتى بغض گلوم به انداخت چنگ بغض
  بود ريما و امير چهره تر متعجب همه از ولى باشه گفته امير به شهريار ميکردم

 چيه؟ سمانه؟جريان-ريما

 !خوبه چى همه ميگفت شهريار ولى-امير

 يىصدا هيچ هيچکى اون بعد چون ميدونم جايى يه تا منم البته مفصله جريانش-سمانه
 !نشنيده آروشا از ناله و گريه جز
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 ميگه؟هاااان؟ چى اين!آروشا-نيما

 نزن حرف موردش در!نيما-ريما

 گفت دفعه يه نيما که نگفت چيزى کسى ديگه

  موسيقى کالس رفتين دوتا شما اى اى اى-

 ويولن آروشام گيتار من پس بعله-سمانه

 بزنين بيارين حاال ول اى بابا-

 بيايم آر در لباساتو بپر آروش-

 ميشنيدم صداشونو ولى اتاق تو رفتم و دادم تکون نه نشان به اخم با سرمو

 ميکنه عوض روحيشو فردا سفر کنم فکر-امير

  بگو جريانو بشين سمانه-نيما

 نميتونم-سمانه

 چى؟ يعنى وا-نيما و امير

 نخواست خودش شايد که اين يعنى-

 بکنيم کمکى بتونيم شايد دوستاشيم ما ولى منطقيه حرفت جان سمانه-ريما

 .....ببينين خب-سمانه

 زدم نگار و شهريار خونه از من که اونجا تا البته جريانات کردن تعريف به کرد شروع و
 گوش بهش که همونطور کردم عوض لباسامو داشت بچه لويى از زن يه اينکه و بيرون
  شکست اختيار بى بغضم سرم کشيدم رو پتو تخت رو رفتم ميدادم

 !عوضى مرتيکه-نيما

 نيما-امير

 (هاااا نکرده ادبت من نبود هان و کوفت اى) هان؟-
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 (کيه؟ خر ديگه اوستا)فردا؟ مياد اوستام گفتى-

 آره-

 !باشه بزرگى کمک آروشا بهبود براى ميتونه اون ايول-امير

 امير نه-نيما

 !کنه کمکش ميتونه جوره همه ميگى؟نه؟اوستا نيما؟چى چى يعنى-ريما

 ...ولى-نيما

 کيه؟ اوستا اين ببينم وايسين-سمانه

  هست هم روانشناس قضا از نيماس فاب رفيق اوستا-امير

 خان؟ نيما جناب داره مخالفت براى علتى چه خب-سمانه

 خوابم شد سنگين پلکام که زدم زار اونقدر ميکردم گريه داشتم پتو زير کردن سکوت همه
 برد

***** 

 جبورمم سمانه ولى نداشتم زدن تيپ حوصله برداشتم ويولنمو ساکو ها بچه زور به صبح
 با صورتى کفشاى و صورتى شال سفيد شلوار با اسپرت صورتى مانتو يه کنم خوشتيپ کرد
 ديمش رامسر راهى امير بنز يکى و بود خريده جديدا نيما گويا که ام وى ام يکى ماشين دوتا
 اونجا ريمب که کنه تميز ويالشونو بود رفته ديروز از بود خيرش ذکر که اوستايى همين گويا
 يارو اين البد اومد يادم باالخره که آوردم فشار مغزم به اونقدر شنيدم من اوستارو اسم
 رمب اينکه بود شده دريا تنگ دلم چرا دروغ کردم سرويس ماشينشو زدم من که بود همونى
 کالفه خيلى نيما بودم خودم تو راهو تموم بگم بهش که نبود هيشکى بگم دريا به دلمو درد
 ودمب حال بى ازبس ولى گوشم تو کردم هندزفريمو نبود آهنگ از خبرى همين خاطر به بود
  گرفت خوابم و شد سنگين پلکام

***** 

 ميزد صدام هم طرف يه از و ميداد تکونم داشت دستى
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 رسيديم شو بيدار....آروشااا....آروشا-

 حياط يه دمش پياده بود ايستاده سرم باال گشاد گله لبخند يه با سمانه کردم باز نينه چشامو
 درختاى و بود باغ شبيه انتهاش بود سنگى کلش داشت هم زيادى هاى باغچه که بزرگ
 ها چهب کرديم باز درو تو رفتيم سمانه با و بردااشتم وسايلمو ميشد ديده تنومند و بزرگ
 ونا ميداد ادا داشت و بود ما به پشتش که روشون به رو هم پسر يه همشون بودن نشسته
 ميخنديدن ها يکى

 اهم...اهم-سمانه

 صورتمو اجزاى تمام ولى چرا نفهميدم شد مات من ديدن با و برگشت پسره دفعه يه که
 ميزد آشنا يکمکى قيافش پيشونيش رو نشست کوچيک اخم يه کرد بررسى

 ايستاد ماها بين اومد و جاش از شد بلند نيما

 و رخالهدخت....خانوم سمانه شفيقش رفيق و آروشا بنده دخترخاله ميکنم معرفى اوستاجان-
 من شفيق رفيق اوستا اينم سمانه

 اوستا جناب خوشبختم-سمانه

  همينطور منم-گفت جديت و اخم با اوستا

 مارپيچ پله ويال از قسمت يه خوردن گره هم تو بيشتر اخماش همون براى نزدم حرفى
  اتاق يه تو برد منو سمانه و باال رفتيم ها پله اون از باال طبقه ميرفت که داشت

  جورياس چه جديد دوست اين ببينيم بريم بياريم در لباسامونو بيا-

 از ىترکيب خونه چهار شوميز با زرشکى کتون شلوار يه ساک تو از بودم تفاوت بى کامال
 ستونىتاب ال يه اينبار کرد رو و زير ساکمو بازم روم کرد پرت اى سرمه زرشکى سفيد رنگاى
  طرفم کرد پرت سفيدم

  بپوش هم اينارو-

 با آبى تونک شلوار و سفيد صورتى آبى رنگى ترکيب با چهارحونه شوميز يه خودشم بعدشم
 نگشتىا صندل که بود اين جالب پوشيدم لباسارو اون منم کرد تنش و برداشت سفيد شال
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 کرد باز درو سمانه کرديم پامون هم اونارو بپوشيم ساحل رفتيم که بود آورده ستشم هاى
 شد سينه به سينه اوستا آها پسره اون با که بيرون بره

 بزنم حرف بهاش بشه اگه داشتم کار آروشا با من ميخوام معذرت ببخشيد-اوستا

 يزدم آشنا بدجور پسره اين چرا نميدونم رفت خودش و بفرماييد ميکنم خواهش نه-سمانه
 اومد ختت رو نشستم بود آشنا صداشم البته ميشست دل به بدجور صداش نماند گفته نا
 روش نشست من روى به رو گذاشت برداشت صندلى يه پررو پسره بست درو تو

 چونشو بعدشم پاهاش رو گذاشت آرنجاشو کرد قالب هم تو دستاشو بود کم فاصلمون
 بودم معذب خب ولى بشه چندشم که جورى نه ولى چشام به زد زل دستاش رو گذاشت
 زده زل همچنان اون ولى شدم سينه به دست اخم با پسره هروى از ميومد بدم که اين هم
 چشام به بود

 درسته-

 صندليش به داد تکيه باال دادم ابرومو تاى يه

 لويى؟؟؟-

 ده؟بل جادو و سحر خوند؟نکنه چشام تو از رو لويى اسم اين ميزدم رو سکته داشتم ديگه
  سؤال عالمت شبيه شده قيافم بودم مطمئن

 زدم حدس درست ديدم کردم دقت که االن خب ولى نکردم باور ديدمت اولش-

 بهش چيزى يه کنم باز دهن بود آن هر ميکرد بازى اعصابم با داشت زدنش حرف سکرت
  نميتونستم ولى بگم

 .....مهمونى تو شب اون-

 تو که همونى بود خودش آره شدم متمرکز چهرش رو بيشتر....يعنى نههههه وااااااى
 شدم بخت بد بهتر؟؟؟ اين از چى ديگه داد نجاتم پسره اون دست از اومد لويى مهمونى
 نيما!نميمونه تنم به سر مطمئنم وااااى بگه نيما به بره اگه شدم سر تو گل شدم بيچاره
 بلند صندلی رو از شد گشاد چشاش ديد برگشت اوستا پريد رخسارم از رنگ ميکنه بيچارم
 تر نزدیک اومد شد
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 پريد؟ رنگت شد؟چرا چت...خوبى؟ آروشا....آروشا....آروشا-

  موهاش تو کرد فرو دستشو کالفه شد بلند ترسيد خيلى بود معلوم

  کن بيرون مغزت از چرتو افکار اون آروشا ببين-

 فتمنمير  شب اون اگه شايد کردم بغض ميشدم بدبخت رسمه به داشتم خداى لرزيد چونم
 پيش ها بدبختى اين از کدوم  هيچ ميکردم گوش سمانه حرف به اگه لعنتى مهمونى اون تو

  نميومد

 يا يمان گوش به افتاد مهمونى اون تو که اتفاقايى از کدوم هيچ باش مطمئن ببين....آروشااا-
 رداشتمب دستامو اومد در شدن کوبيده صداى که پوشوندم صورتمو دستام با نميرسه بقيه
 شد باز دوباره در داره؟نميدونستم بست و چفت دهنش واقعا يعنى رفت نبود

 پايين بيا شو بلند آروشا-سمانه

 تداش هوا بود پيشونيم رو اخمام افتادم راه دنبالش شدم پا کن گوش حرف هاى بچه مثل
  بودم نزده حرف بود ماهى سه دو نميشد باورم ميشد تاريک

 خوب پيشنهاد يه ها بچه-مينا

 خوبن هميشه شما پيشنهاداى-امير

 ميکنى خر دارى بيوفته کارت قراره معلومه يکى تو نشو لوس اه-مينا

 بگو پيشنهادتو حاال انصافى بى خيلى-امير

  خب بزنيم دورى يه ساحل بريم اينجا؟پاشين بشينيم اومديم بابا-مينا

 خدا بنده ميگه راست-امير

 افتاده کارت شده چيزيت کردم پيدا يقين ديگه-کرد نازک براش چشم پشت مينا

 بودن کشيده ته بودن شده خشک من هاى خنده ولى خنديدن همشون

 بريم شين بلند جدى-نيما

 رفت سر حوصلم منم بابا-ريما
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 ميريم شرط يه به ضمن در-نيما

 شرطى؟؟؟ چه-گفتن همزمان مينا و ريما

 بردارن وتاراشون گرفتن ياد ساز زفتن زيرکى زير که اونايى-کرد بهم نگاهى چشمى زير نيما
 ميشى شامل شمام اوستا ضمن در بزنن ساحل لب بريم

 نميدم افتخار عمرا-اوستا

 ميزاره باال تاخچه من برا پررو پسره کردى غلط-سمتش برداش خيز نيما

 قبول ميزنم من-سمانه

 !!!اوستا-نيما

 ميزنم منم بابا باشه-

 اااا؟ مينا-نيما

 هستم-مينا

 آروشا؟ اما و-نيما

 منم نشد بلند همشون زد يخ که بود سرد اونقدر نگام کردم نگاش تفاوتى بى با و ساکت
 اشتمبرند بردار سازتو گفتن هرچى دنبالشون افتادم راه سمانه و مينا زور به معمول طبق

 من رفتن نانداخت سرشونو چى مثل مينا و سمانه ميگيره گريم ميکنم بغض بزنم ميدونستم
 حظهل يه که ميزدم قدم خودم برا الکى جيبم تو گذاشتم دستامو درک به خب موندم تنها
 شد سبز کنارم اوستا

 خوبى؟-

......- 

 ميکنى؟ مجازات نزدن حرف با خودتو چرا-

......- 

 ....ببين-
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  يخونىم برامون دهنم يه گيتارتو بزن بيا اوستا-بده ادامه حرفشو نذاشت نيما و امير صداى

 اومدم-

 تداش خورشيد کرديم درست دايره يه نشستيم هممون ها شن رو نيما کنار نشست رفت
 شدم هخير  کرد حرکت گيتل سيماى رو نرم تااوس انگشتاى بود جالبى منظره ميکرد غروب
 بود محشر صداش خوندن به کرد شروع دستاش به

 کن تماشا تنها بیا لحظه یک رو تنها من -

 

 کن حاشا حرفاتو برو ، من از کشی می خجالت

 

 باتو زدم حرفی نگو ، دیدیدم رو دیگه هم نگو

 

 چشماتو خواب نبینم ، چشماتو خواب نبینم سخته بکن باور ولی

 

 دونم می احساسو این من ، من از کشی می خجالت

 

 مونم می تو با دوباره اما کنی می بد من به

 

 دونم می احساسو این من ، من از کشی می خجالت

 

 مونم می تو با دوباره اما کنی می بد من به
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 باشی عاشقم روزی که دیدی اون از کمتر منو

 

 شی تنها دوباره بری من بدون نترسیدی

 

 گریزونی دائم چرا ، خسته دل غمگین این از

 

 دونی نمی چیزی نگو ، دونی نمی چیزی نگو ، من پاک احساس این از

 

 دونم می احساسو این من ، من از کشی می خجالت

 

 مونم می تو با دوباره اما کنی می بد من به

 

 دونم می احساسو این من ، من از کشی می خجالت

 

 مونم می تو با دوباره اما کنی می بد من به

 

 ندارم برگشتی راه ، نگاهت توی شدم گم

 

 بذارم تو عشق پای زندگیمو بار این خوام می
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 دونم می احساسو این من ، من از کشی می خجالت

 

 مونم می تو با دوباره اما کنی می بد من به

 

 دونم می احساسو این من ، من از کشی می خجالت

 

 مونم می تو با دوباره اما کنی می بد من به

 

 من از کشی می خجالت

 

 به بودم شده خيره همونطور من ولى زدن دست براش همه شد پر چشام کردم بغض
 بود سمانه نوبت گيتار سيماى

 بستم تو به دل خانوم-

 شکستم رو همه دل

 فردات و امروز این از

 خستم خسته دیگه

 شکستی دلمو خانوم آخ

 نبستی دل رفتی

 گذاشتی قرار باز

 کاشتی منو کوچه سر
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 برده منو دله که چشمات اون از امان ولی

 برده رو دنیا دل که لبهات رو رنگ اون از

 نمیدی جواب سالم میگم

 دیدی چی ازم خوبی بجز

 چر تو دیگه بسه آخه

 نمیدی پس دلمو

 بستم تو به دل خانوم

 شکستم رو همه دل

 فردات و امروز این از

 خستم خسته دیگه

 شکستی دلشو خانوم آخ

 نبستی دل رفتی

 گذاشتی قرار باز

 کاشتی کوچه سر اونو

 آدم از نکن بری دل ها کوچه توی بال ای

 دارن دل یه سینه تو همه

 (دو) هوا بی رو دلی نشکنی

 بستم تو به دل خانوم

 شکستم رو همه دل

 فردات و امروز این از
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 خستم خسته دیگه

 آدم از نکن بری دل ها کوچه توی بال ای

 دارن دل یه سینه تو همه

 (دو) هوا بی رو دلی نشکنی

 شکستی دلشو خانوم

 نبستی دل رفتی

 گذاشتی قرار باز

 کاشتی کوچه سر اونو

 بستم تو به دل خانوم

 شکستم رو همه دل

 فردات و امروز این از

 خستم خسته دیگه

 شکستی دلمو خانوم آخ

 نبستی دل رفتی

 گذاشتی قرار باز

 کاشتی منو کوچه سر

 برده منو دله که چشمات اون از امان ولی

 برده رو دنیا دل که لبهات رو رنگ اون از

 نمیدی جواب سالم میگم

 دیدی؟ چی ازم خوبی بجز
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 چر تو دیگه بسه آخه

 نمیدی؟ پس دلمو

 بستم تو به دل خانوم

 شکستم رو همه دل

 فردات و امروز این از

 خستم خسته دیگه

 شکستی دلشو خانوم آخ

 نبستی دل رفتی

 گذاشتی قرار باز

 کاشتی کوچه سر اونو

 زد گشاد گله لبخند يه اونم زدن دست به کرديم شروع

 باش زود مينا-امير

 نوچ-مينا

 نده اطوار ادا-سمانه

 ااوست بودن خوب تاشون سه هر اى ترکيه اهنگ زدن به کرد شروع نزد حرفى ديگه مينام
 و کوبيدن کنن شادم داشتن سعى سمانه و مينا ولى بود نکرده من وضيعت به توجهى
 سرمو من و کنارم بود نشسته سمانه ميزد زنگ گوشم توى اوستا آهنگ متن ولى رقصيدن
 شوخى ىکل بعد بخندم من که ميپروندن تيکه هى بود کنارم مينام شونش رو بودم گذاشته
 بوديم اونجا که مدتى تو فقط ولى شد عوض هوام و حال ويال برگرديم دادن رضايت
 از تر ختل بودن تلخ روزام يارم ميشد ويولن بودم تنها وقتى شد شروع دوباره و برگشتيم
 طفق معمول طبق بزنم حرف نداشتم حوصله زد زنگ نيما که ميگذشت اى هفته يک زهر

 زدن حرف به کرد شروع شنيد نفسامو صداى وقتى گوشم دم گذاشتم
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 خوبى؟ آروشا سالم-

......- 

 که واستخ داره استديو اوستا کرده تعريف زدنتو ويولن سمانه ببينمت ميام دارم..... ميگم-
 زود تو هن من نه برندارى ويولنتو ضمن در باش در دم ساعت نيم تا بردار ويولنتو اونجا برى
 و شکىم تفنگى لوله شلوار مشکى اسپرت مانتو يه کمدم سمت رفتم کرد قطع و شو آماده
 تو نداختما گوشيم داشتم برش و کاورش تو گذاشتم ويولنو زدم مشکى تيپ کال مشکى شال
 شدم ماشينش سوار رسيد همزمان هم نيما در دم رفتم کردم پام کفشامو مانتوم جيب

 يادهپ استديو در دم افتاد راه کرد سالم يه فقط همون برا فايدست بى زدن حرف ميدونست
 باشى موفق بيام نميتونم دارم کارى جايى يه من آروشا-پايين داد ر شيشه شدم

 تديواس يه تو رفتم کرد باز آيفون از زدم درو رفتم کرد حرکت سريع اونم دادم تکون سرى
 استقبالم اومد سفيد سيا اسپرت تيپ يه با اوستا مجهز تقريبا

  عليکم سالم-اوستا

-....... 

 هاا واجبه سالم جواب-

 روم به رو نشست اومد دست به نسکافه دوتا نداد کشش ديگه نميدم جواب ديد

 ىنقص موقع يه اگه بزنى اينجا بياى گفتم ميزنى خوب شنيدم سمانه از خب خب خب-
  ريمب بخور نسکافتو بدم يادت گيتارم بياى جلسه چند نه هم اگه کنم برطرف داشتى

 مقاومتى ميده يادم گيتار گفت چون ولى بزنم نميخواستم خوردم نسکافمو آروم آروم
 رزي گذاشت کرد قالب دستاشو اونروز مثل اوستا آوردم در کاورش تو از ويولنمو نکردم
 لويى با بدم و خوب روزاى يک به يک زدن به کردم شروع آروم و بستم چشمامو چونش
 هم به ريتمش شکست بغضم ميزدم که همونطور شد پخش چشام پرده رو فيلم يه مثل
 ااوست پوشوندم صورتمو دستام با کردم هق هق و زمين رو گذاشتمش نزدم ديگه و خورد
 زدن حرف به کرد شروع آروم

 هک آروشايى اون تو.....کن سبک خودتو بگو....کرده؟بگو ناراحت اينقدر تورو چى....آروشا-
 بگو....کن اعتماد...آروشا!نيستى ميگفت شيطنتاش از نيما
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 زدن حرف به کردم شروع اراده بى داشتم اعتماد بهش ولى چرا نميدونم

 ...داشت بچه ازش اون.....اون-

 کن خالى خودتو بگو....آفرين بگو...خب-تر جلو اومد تعجب با اوستا

 !نکردم...باور....با-

-....... 

 .....دروغه ميگه االن ......گفتم......زدم زنگ.....رفت که بعدش...... اونروز-

 ميلرزيد بدنم تموم گرفت شدت گريم

 رفت؟ کى باش آروم آروشا-

 داشت بچه....ازش که همون....همون.....دختره اون-

 گفت چى زدى زنگ لويى به تو شد چى بعدش خب خب-

 کرده پيدا واقعيشو عشق گفت.....نبودم عاشقت....اول از من گفت....گفت...گ-

 ميزدم زار فقط نيومد بند گريم ديگه و

 کنم ناراحتت نميخواستم ببخشيد بکش عميق نفس چندتا باش آروم آروشا-

 برداشتن دلم رو از سنگينو چيز يه انگار بودم شده آروم آورد آب ليوان يه رفت

 خوبه؟ حالت-

 .....چيزه فقط.....فقط ممنون....بله-

 شده؟ چى-

 بينمون اينا....ميشه-

 ...نميفهمه چيزى کسى ميمونه ما بين اينا نباش نگران گفتم بهت آروشا-

 ممنون بازم-
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 ميدونستى؟ ميزنى خوب خيلى راستى-

 بزن مباز  ميتونى اگه کنم خواهش ميخوام خب ولى بشه اينجورى نميخوام-گفت زدم لبخند

 باشه-گفتم آروم خيلى صداى با

 شده سبک ولى گرفت دلم يکم زدم کنم کنترل خودمو کردم سعى دستم گرفتم ويولنمو
 زد دست شد تموم که اين بعد ميداد گوش دقت با اوستام بودم

 گيتار سر بريم موافقى اگه نداشتى هم خاصى نقص....عاليه-

 ونروزا فهميدم چيزايى يه بگيرم ياد که زد يکم و داد توضيح رو چى همه رفتيم شديم پا و
 بود عصر شد تموم که اين بعد زدم لبخند زدم حرف بازم مدت همه اين بعد

 برسونمت وايسا آروشا-

 ميرم نيست نيازی-

 وايسا نه-

 چراغاش هک کرد باز قفلشو اوستا ميزد برق داشت مشکى خوشگل پورشه يه حياط تو رفتيم
 دبر  منو هم چاره بى اون شدم سوارش رفتم بودم پورشه عاشق انصافا شد زوشن خاموش
 جلوم پريد سمانه خونه رسيدم رسوند

 سالااااامممم-

 سالم-

 زد جيغ دفعه ي

 زدى؟؟؟؟...حرف تو....تو-

 زد جيغ دوباره و

 شکرت خدايا ميمردم داشتم ديگه زد حرف خدايا وااااى-

 آروم هيس-
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 اشتبرد تلفنو بعدشم و رستوران ميريم همه امشب اصال کنم لحت بزنم آروم رو چى چى-
 لىو کرد حاضرم زور به و بده خبر اوستا به گفت نيمام به ها بچه به زد زنگ يک به يک

 و ينام روشونم به رو ديديم پسرو چهارتا کله پشت از رستوران يه رفتيم نداشتم حوصله
 تر لوج رفتيم بود؟ کى اين پس بودن نفر سه پسرا اکيپ کرديم حساب هرچى بودن ريما
 رتيبت به چرخيدن يک به يک و شدن بلند پسرام اونا سر پشت شدن بلند ريما و مينا که
 زا بيشتر شهريار نميشد باورم واى.....چرخيد همه از ديرتر که اونى و اوستا و امير و نيما
 شونهم با داد تحويلمون گشاد گله لبخند يه شهريار نلبکى بود شده چشاش سمانه من
 نبود کمى چيز ميزدم حرف من اينکه کنن تعجب که بود اونا نوبت حاال کرديم عليک سالم
 بودن کرده اميد قطع همشون تغريبا

 زدى؟؟؟؟ حرف.....آروشا؟تو-مينا

 !!!نههههههه-نيما

 نداره امکان-امير

 خودتى؟ آروشا-ريما

 معجزس؟-شهريار

  بود اون کار باالخره بود ايستاده غرور حس با اوستا ولى

 کنيم شادى بشيم جمع گفتم همين برا کردين فکر چى پس بله-سمانه

 روبه ودب نشسته ريما نيما روى روبه بودن پسرا که طرف يه ها صندلى سمت رفتيم بعدشم
 و ااوست روى به رو نشستم من رفتيم بود خالى شهريار و اوستا روى به رو مينا امير روى
 رظاه حفظ ميکردم سعى من ولى خنديدن و گفتن گل کلى شهريار روى به رو هم سمانه
  خورديم نشستيم دادن سفارش غذا کنم

**** 

 اوستا پيش برى قراره شو بيدار آروشا-

 ولى بود برگشته درازم زبون بودم شده بهتر قبل به نسبت ميگذشت اونروز از ماهى سه
 پا به رش جاها بعضى بيشترتر بودنمم ضدپسر بود شده بيشتر لجبازيم بود شده درازتر
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 ات کرد کار روم چقدر اوستا که بود شاهد خدا  بود شده اضافه هم دندگى يه و غد ميکردم
 هم بارى ندچ ميگرفتم ياد پيشش گيتار ميرفتم ولى نبودم جور اونم با ديگه ولى بشم خوب
 از انگار که اوستام نفهمن چيزى که کردم ظاهر حفظ ولى بودم زده سر اينا مامان به

 بود اوستا و من کالى کل فقط هم دور ميشديم که جمع کنه کل کل باهام بود خداش
 زد تر محکم رو نهايى ضربه سمانه

 عمت ارواح شو بيدار....آروشااااا-

 ...صبحى اول بکپم بزار اونطرف برو سمانه اه-

 نيمه و يازده ساعت صبحى اول رو چى چى-

 ديگه صبحه اول خب-

 قزوين پاى سنگ حيف برم رو رو-

 کن محو زمين رو اد رو اوستا اين يا خدا اىواااااى-

 رانىبه وضيعت اون از تا کشيد زحمت تموم ماه دو بدبخ اون چى يعنى-کلم پس زد سمانه
 شه محو زمين رو از ميگى دارى تو داد نجاتت

  قيامت تا بمونه بابا باشه-

 نشونوميو مينا و امير که اون بوديم خونه يه تو نفرى سه دوباره ميشد دوماهى رفتم شدم پا
  شهريار با هم سمانه بودن کرده جفت

 رىب تو تا بشه عالف ساعت چهار بايد االن بدبخ اوستاى اون شدى بيدار عجب چه-مينا

 که نيستين من دوستاى بزنين سينه به اونو سنگ همتون که شمام-

  ها شدى ديوونه-سمانه

  اره-

 رارىف يه شد حاضر بابا زدن مخ عالمه يه بعد پيش هفته خوردم و گرفتم لقمه يه رفتم
 زج به البته بودنش نديده ها بچه همونم براى خوشگل و شيک مشکى اونم برام بگيره
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 نگخوشر  بنز يه مينام پاش زير انداخت زرد فرار يه زد باباشو مخ هم سمانه مينا و سمانه
 مصورت رو زيختم ورى يه موهامو مشکى اسپرت اونم زدن تيپ کلى بعد داشت بادمجونى

 ينماش تو نشستم بود کرم با قرمز رژ يه صورتم آرايش کل بودم زده هم قرمز حدودا رژ يه
 رو آينه بعد چشام رو زدم آوردم در آفتابيمو عينک کردم تنظيم صورتم رو رو آينه اول

 مگرفت اوستارو شماره آوردم در آيفنمو بود خفن تيپم اينبار کال جاش سر برگردندم

 بله-

 کجايى؟ اوستا جناب سالم-

 هستم تايم آن جنابالى منتظر استديو تو ساعته چهار بنده عليک-

 نشدن؟ جمع برت و دور گوسفند و گاو گاد ماى اوه-

 نميبينم رو جنابالى فعال خير نه-

 تناکوحش تيکاف يه با کردم قطع بعدشم و نمياد....صدات.....ستا...ا.... و...ا-شعور بى پسره
 يکردم قفل درشو داشت استاديو جلو رسيدم و کردم رانندگى وحشتناک همونطور افتادم راه
-غتمگ بودم شده خيره جلوم به که همونطور و پايين دادم رو راننده کمک سمت شيشه بره

  جاخورد ديد منو برگشت که همين برسونمت بفرما جناب ببخشيد

 ....پيشنهاداى کردنم سوار بعد ميخواى نکنه شده خراب زمونه ماشاال-

 کن باز درو االنم نداره برت هوا اوستاخان باش مراقب هى هى هى-

 ميکنى عالف منو باشه آخرت بار-

 باشه پووووووففففف-

 کرد باز درو قفل

  کن باز پارکينگم در-

 سياس غالم بابات نوکر-

 کن باز درو وايساده جلوم ميبينم-
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 ميخواى هک نه کن باز درو بيا خودت ولى ندارم مشکلى بيارى ماشينتو ميخواى آروشا ببين-
 زندگيم سر برم نکن عالفم بدونم بگو بيارى در بازى بچه

 و مادر و زن تا سه و قد نيم و قد بچه تا پنج کردم فک زندگى گفتى همچين گاد ماى اوه-
 ميارى در مسافرکشى راه از لگن ماشين يه با بزرگتو مادر

 گفت بيرونو داد صدا با نفسشو پنجره از شد خم تر نزديک اومد خشم با

 کار ماوکد کردم ول مطبمو ندارم باهاتو کل کل وقت من االنم بکن بکنى ميخواى فکرى هر-
 دممق يه من نبود نيما اصراراى اول از اگه شاهده خدا ندارى لياقت کيبينم بندازم راه نورو
 نميداشتم بر برات

 مبرگشت برداشتم صورتم رو از خشم با بودو چشام رو موقع اون تا که آفتابيمو عينک
 سمتش

 که بچسب رو اونى يقه برو ميدونى اصن کشتم خودمو من مگه برنميداشتى ميخواستى-
  کرده جا بى اصراراى

 چى رروپ ى پسره افتادم راه قبل از تر وحشتناک تيکاف يه با باال دادم رو شيشه بعدشم
 برا مباشي داشته درگيرى يه ميشديم جدا وقتى بود شده عادت درسته خودش با کرده فکر
 ىول بشم متنفر ازش که حدى تا مخم رو ميرفت بدجور وقتا بعضى ولى نبود مهم همون
 ياد از کامال رو لويى هنوز نداشتم خوبى هواى و حال مهر اوايل بود زودگذر تنفر اين خب
 راىب نفرت براى اينبار عشق براى نه ولى ميشد کشيده سمتش ذهنم گاها و بودم نبرده
 مشونه نميکردن قبول عنوان هيچ به ولى بگيرم حالشو فرانسه برگردم ميخواستم انتقام
 بود سالم66 نبودم بچه من ولى طرف اين بياين ميندازه راه کاراتونو داره شهريار ميگفتن
 کردن کرف اونطرف بفرستنم بعد بدن شوورم مرز اينور ميخواستن مرگشونه چه ميدونستم

 ونهخ در دم رسيدم ميکرد ديوونم بزنم کله و سر پسر يه با عمرو يه باشه قرار اينکه به
 چىهر نداد جواب کسى ولى زدم زنگو همين براى نکردم پيداش گشتم کليد دنبال هرچى
 گرفتم رو مينا شماره برداشتم گوشيمو نبود کسى زدم

 الو-

 شما؟ کجايين سالم عليک-
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 مگه؟ چطور.....ما؟-

 ندارم کليدم درم دم من-

 کارت؟ شد تموم زود در؟چه چى؟دم-

 شما ؟کجايين چى يعنى-

  وگزار گشت اومديم رف سر حوصلمون مام بيرون رفتى تو بابا-

 گردونم برتون دنبالتون بيام من بگين گذار و گشت رفتين کجا خب-

 منتظريم خريد اومديم هستيم)......(تو ما باشه-

 باى باشه-

 ماشين تو نشستن داد آدرس که جايى همون افتادم راه

 جووووننمممم آروش-سمانه

 ندارم شک افتاده کارت واى واى واى-

 آفرين-مينا

 داشتيم؟؟!مينا ااااا-سمانه

 باشه-مينا

 چيه؟ دردتون ببينم بگين حاال خب-

 نگو نه خواهش-سمانه

 نکن خواهش ميگم نه ميدونى اگه-

 اهههههه-سمانه

 نميگى نه بگو آروشااااا-مينا

 چيه؟ جريان ببينم بگين حالت بابا باشه-
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 بياد ديگه روز چند قراره شهريار-سمانه

 خب-

 دادن مهمونى ترتيب بچ و بر-مينا

 خب-

 نقطت بى جمال به خب-مينا

 ادب بى-

 اوک؟ يعنى-سمانه

 اوک؟ رو چى چى-

 رو فردا پس مهمونى-سمانه

 چى؟ يعنى-

 مهمونى ميبريمت کشون کشون فردا پس اينکه يعنى-مينا

 چيى؟؟؟؟؟؟من؟؟؟؟؟-

 نيار نه عمت ارواح-سمانه

 نه-

 زيرش نزن دادى قول چى؟تو يعنى-مينا

 اه-

 کوفت-سمانه

  بابا باشه-

 متس رفت باال سرعت با کردم شروع من و هم به کوبيدن دستاشونو دفعه يک دوشون هر
 خونه

**** 
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  شال و کىمش  شلوار با قرمزمو چرم بارانى بزنم بيست تيپ يه ميخواستم کمدم سمت رفتم
 ودمب خريده براش جديد کاور يه برداشتم آيفونمو بودم آماده زدم قرمز رژ يه مشکى کيف و
 يه مه سمانه کيفم تو کردم پرتش انداختم همونو بود قرمز لب عکس روش بود مشکى که

 پام انتيموس ده پاشنه سياه کفشاى سفيد سيا تيريپ مينام بود زده سفيد صورتى تيريپ
 شارىف پا من ولى بريم اون ما با ميگف سمانه البته من مشکى فرار سمت رفتيم و کردم
 کردم پيدا اميرو شماره آوردم در گوشيمو افتاديم راه نشستيم کردم

 الو-

 ما بده ريمارم ماشين يه تو برين پسرا اکيپ وايسين اميرخان سالم-

 منتظرتونيم)....( تو ما باشه-

 حله-

 يشهم شدن من فرار سوار دخترام اوستا پورشه سوار اونا بود گفته امير که اونجايى رفتيم
 پايين دادم رو شيشه کنارش بردم ماشينمو کندن گورشونو گفت

 کورسو؟؟؟ هستى باستانى آقاى-

 البته کورسو هستم باستانى خانوم-

 بل؟ بل-

 بندى شرط با-

 صد در صد-

 ابيرفض يا-سمانه

 شرطو کن عرض باستانى مستر حاال-

 ......باخت هرکى-

 بشه گارسون رستوران تو بايد-مينا

 اون جيب به امشبم شام پول -سمانه
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 قبوله-اوستا

 يک....دو.....سه پس قبوله-من

 دم سمت بردم دستمو کردم حرکت آورد در هارو بچه جيغ که وحشتناک تيکاف يه با
 اليى ماشينا بين آخر بردم صداشو بکس ام تى از گذاشتم توپ آهنگ يه دستگاهم
 شتناکوح چرخش يه با که ميرسيديم مقصد به داشتيم وضيعت بود افتضاح ميکشيديم
 با و ماشينم کاپوت به دادم تکيه شدن پياده اونام شديم پياده ماشين از جلوش پيچيدم
 گفتم کردم قاطيش مسخره ترحم يکم که مسخره حالت

 ؟!شود چه!!!گارسون باستانى مستر اوه-

 خهآ نزدن لبخندم حتى اوستا ترس از پسرا ولى خنده زير زدن دخترا همه بندش پشت و
 نبود جلودارش کسى ميشد سگ وقتى اوستا

  برگردم کنم پارک ماشينو من بگيرين باال پرچمو دخترا-

 سفارش کلى و ميز يه سر رفتيم شديم رستوران وارد باهم همه کرديم پارک ماشينارو رفتيم
 مستر کن شروع کارتو شو بلند-اوستا سمت گرفتم فيشو داديم

 !!!اوخى-سمانه

 و فتر  شد بلند شيطانى لبخند يه با اوستا و خنديدن استثنا بدون همه دفعه اين ديگه
 با منم و ددا ميزو چنتا سفارشاى رفت اوستا کرد قبول اونم گفت گارسونا از يکى برا جريانو
 ور سينى دفعه يه و سرم باال اومد ما طرف مياورد هارو نوشابه داشت ميکردم نگاش لذت

 لوارموش تموم که بود کرده باز يکيشو در عمد از ولى بود ها فلزى از ها نوشابه روم برگردوند
 گفتم شدم بلند جام از بود تگرى واقعا چون کشيدم جيغ کرد کثيف

  بکش طى اينجارو االن همين-

 دمميبر  لذت من ميکشيد طى اون بکشه طى کرد مجبورش و اومد گارسونه اون اونطرفم از
 ندنچزو با مخصوصا گذشت خوش کلى و بود خوبى خيلى شب ولى کرد کوفتم اينکه با

 ....ميشدم تالفيش منتظر بايد خب ولى !!!اوستا

**** 
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 لومع تو کالسامون و بود شده درست کارا ميباريد شديد صبح از برف و بود بهمن اواسط
 خب ولى ميرفتم اوستا با گيتارو کالساى مرتبا ديگه اونروز از بشه شروع بود قرار پزشکى
 کيموعروس ليوان دستى دو زدم کنار رو پنجره پرده برداشتم نسکافمو داشت ادامه کال کل
 ودمب اين فکر تو بودم شده خيره برف هاى دونه به ميخوردم که همونطور لبم سمت بردم
 قدچ  شدم خيره برف هاى دونه قشنگ رقص به دوباره کنم تالفى رو لويى کار چجورى که
 اينکه نبدو کشيد بيرون خياالتم دنياى از منو گوشيم زنگ صداى ميخواست بازى برف دلم
 دادم جواب کيه کنم نگاه

 جانم؟-

.....- 

 دز  حرف باالخره که بودم فکرا همين تو نميدونم آوردم در کجام از جانمو اين من پوووففف

 همون؟ برا ديدى رو شماره يا ميزنى حرف اينجورى مخاطبات با هميشه شما سالم-

 پررو پسره!بدم سوتى اين پيش بود مونده همينم!اوستا

 مشکل کنم برخورد خوش مزاحمام با کشيده بشه؟عشقم چى که ديدم شمارتو گيريم-
 دارى؟؟

 ...آره-

 يه نىنميتو اگه نه مشکلتو کن حل روانشناسى خودت ناسالمتى نيس مربوط من به خب-
 کنم معرفى روانشناس

 هان؟ شده دراز زيادى داره قيچى به نياز زبونت اون که اين مث بگير نفس-

 !حرفارو اين نگو!من بدن ستون چهار بمونه لرزيد ستون چهل واى واى واى-

 شد؟ تموم پرتات چرت-

 نه؟ يا شد تموم شما هاى گويى ياوه بپرسم بايد بنده-

 !خارجه توانم از ديگه-

 چى؟-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 93مهسا –بوسه آخرین 

telegram.me/romanhayeasheghane 147 

 درمانت-

 سيرابى بينيم بيشين-

 تربيتى بى ميدونستى-

 عمت؟؟؟؟ ارواح-

 ندارم عمه-

 نداشتت؟ عمه ارواح-

 کن تمومش پوووفففف-

 باشه-

 لواسون ميريم باشين حاضر بازى ديوونه بدون-

 کجا؟ قرارمون- پايه که منم

 خونتون در دم-

  باشه-

 اومد اس فورى که خدافظى بدون کردم قطع زود و

 ندارى درمان ادبى بى نخواى بخواى-

 اتاقم سمت رفتم بابا گمشو

 لواسون ويالى بريم شين آماده گف زنگيد اوستا پاشين سمانه مينا-

 چى؟-سمانه

 لواسون داره؟ويالى تعجب پوووفففف-

 نلبکى شد چشامون بيرون اومد ساک يه با حاضر مينا

 داد خبر بهم شما قبل داره؟؟؟؟امير تعجب-مينا
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 خالى شهريارم جاى-سمانه

 سمتش کردم پرت آوردم در دمپاييمو

 شم حاضر برم منم گمشين حيا بى کوفت-

 سمتشون کردم پرت دمپاييمم لنگه يکى اون که خنده زير زدن دوشون هر

 نشو وحشى هوى-مينا

 !سمانه عمه به هوى!من ننه به ميرسه که عمت به بدم فحش آخه استغفرالله-

 دارى کار چى من بدبخت عمه به بابا اى-سمانه

 دنزايي شيکم تا هف شيم حاضر بخوايم برسن اينا االن شم حاضر برم ميذارين کوفت-
 بزاد شکم تا بيس ده کنم فک اوستا اين مخصوصا

 افتب يه اتاقم تو رفتم ميخنديدم که همونطور خودمم خنده از بودن رفته ريسه دوشون هر
 زيرش از کاموايى ساق چنتا که بماند کردم تنم اى قهوه ساپورت با زانوم روى تا اى قهوه
 ذاشتمگ الزم وسايل چنتا سرم رو انداختم اى قهوه بافت گوش سه شال يه نزنم يخ پوشيدم
 وشيدمپ مشکيمو پالتوى داشتم برشون کاورشون تو گذاشتم گيتارمو و ويولن ساکم تو

 تارودو اون تيپ ندارم حوصله ديگه بودن حاضر همشون بيرون رفتم گذاشتم باز زيپشو
  کنين تصور شيک دخمل دوتا خودتون کنم تعريف

 پايين بپرين زد تک امير-مينا

 مگفت که ميرفتن داشتن پايين پريديم هممون و برداشتيم بلندمونو ساق هاى بوت

 کنين باز پارکينگو در بپرين بريم پسرا ماشين با که ندارين انتظار دخترا اى-

 دستته دم ريموت-سمانه

 !ها ميگى راس اوا-

 سفيد جا همه ميشد باز آروم آروم داشت در رفتم زدم درو کردم روشن خوشملمو ماشين
 دارم اوه اوه اوه ميشد نمايان اوستام خوشگل قامت ميشد باز در که همونطور بود شده
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 اموپ بيرون بيارم ماشينمو کنار شده؟بکش غضب مير چرا اين ابيرفض يا ميگم هذيون
 رو زا ولى برداشتم پاوارت سمتش اى شده کنترل سرعت با بترسونمش گاز رو گذاشتم
 گفت خشم با ماشينم کاپوت رو گذاشت دستشو زدم ترمز منم وايساد همونجور نرفت

  تو ببر ماشينتو-

 پايين دادم شيشمو

 جانممم؟؟؟؟-

 تو ببر ماشينتو گفتم-

 اونوخ؟ چرا-

 نى نيازى امير منو ماشين دوتاس ماشين-

 بهت بدم اجاره پارکينگمو ميتونم بزار لگنتو ماشين شما خب-

  ماشينتو تو ببر گفتم نکن لجبازى من با-باال برد صداشو

 شودر  ضرب با خوشگلمه ماشين نکردم توجه شدم پياده ماشين از عصبانى پررو پسره
 بودم شرى آدم که اونجايى از سمتش رفتم شکست درش االن گفتم خودم که کوبيدم
 کشيدم داد نکردم توجهى

 هان؟ ميدى دستور دارى که هستى کى کردى فک-

 ونج آوردى راه سر از جونتومگه بردارى ماشين نميذارم رانندگيت وضع اون با برف اين تو-
 !ميدى کشتن به نفرم سه پيشکش خودت

 ىرانندگ بکشه عشقم هرجور من ماشينت تو بچپون نفرو سه بردار نداره ربطى تو به-
 ميکنم

 مسمت خواست اوستا حرفم اين با ميکردن تماشا مارو بحث و جر داشتن چى عين همشون
 گرفتتش امير که کنه حمله

  کردى غلط تو-
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  بيرون بيارم ماشينمو ميخوام اونطرف گمشو کرده عمت غلطو-

 بکنى؟هان؟ ناقص خودتو بزنى نى؟ميخواى حاليت نفهم زبون بچه د-

 هان؟ ميزنى جوش چرا تو آره- بردم يورش سمتش من اينبار

 !آروشا-شهريار

 نبود حواسش و بود ما دعواى نگران همش سمانه البته افتاد شهريار به چشمم تازه

 چيه؟-

 بيا کوتاه-شهريار

 مندار  اعصاب من کنار بره بگو  االنم داداش بکشين؟نه من رخ به بازوتونو زور اومدين-
 اونطرف شه گم بگو زدم داد بيشتر

 کرد رارتک کارو اين بار چند پيشونيش رو کوبيد محکم دستش کف با اونطرف رفت اوستا
 متمس برگشت فورى صداش با که بيرون دادم ماشينمو فورى کردم استفاده فرصت از منم
 پايين دادم شيشمو چشام رو گذاشتم آفتابيمو عينک ماشين سمت اومد

 ياال بياد من با ميخواد هرکى-

 بيا کوتاه خواهرم بيا کوتاه آروش-پنجره تو از شد خم اومد شهريار

 باى من نميادم بياد مياد کسى ببين لطفا نکن بىخود اصرار جان شهريار-

 مينا بعدش عقب نشست سمانه و ريما اول من ماشين سمت اومدن ريما و مينا و سمانه
 موجون ميذارى کورس ميارى در بازى بچه دارى ببينم شاهده خدا-گفت اوستا جلو نشست
 فتى؟گر  ميدم کشتن به نفرو چن اينجا نيس مهم برامم جلوت ميپيچم دستم کف ميدارم

 هب شدم خيره نياوردم روم به ولى بودم ترسيده چى عين حرفش تحکم و لحن از چرا دروغ
  بود خرکى رانندگيم داشت حق بيچاره زدم نيشخند يه جلوم

 فرمايشات خورده-

 وايساد راست



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 93مهسا –بوسه آخرین 

telegram.me/romanhayeasheghane 151 

  ميريم من ماشين با پارکينگ ببر ماشينتو امير-

 با دنش اوستا خوشگل پورشه سوار و پارکينگ تو برد فورى نداره اعصاب اوستا ديد اميرم
 کردم پلى بکسو ام تى توپ آهنگ و کردم حرکت معمول طبق تيکاف يه

 هيچى سرش به بزنه ميشناسم اوستارو اين من کن کم سرعتتو عمت ارواح آروش-ريما
  نميشه حاليش

 بابا باشه-

 سبقت هى هى رقصيدن به کردن شروع دخترا جاده تو زديم کردم کم نسبت سرعتمو
 ممن گاها و نبود اوستا اخماى بدهکار گوشم من ولى خطرناک و بود برفى هوا ميگرفتيم
               شکر خدارو خنديديم کلى مياوردن در بازى مسخره اوستا ماشين تو اونام ميرقصيدم
 نانيميش آهنگ ياد بود برف از پر محشر باغش و بود بزرگ ويالش ويال رسيديم سالمت
 آهنگ که همونطور نميرفت السا و بازى برف من ميخوام:ميخوند آنا که افتادم فروزن

 سفت چيز يه به خوردم که برم برگشتم برداشتم ساکمو ميکردم زمزمه لب زير انگليسيشو
  اوستاس ديدم کردم بلند سرمو

 تخس بچه نره يادت سازات-

 رفتم شتمبردا گيتارمو و ويولن منم برداشت خودشو گيتار رفت که عمته تخس بگم خواستم
 ريز يزر  و بودن شومينه کردن روشن مشغول سمانه و شهريار تو رفتيم ميباريد هنوز برف
 رو دبو انداخته پاشو طرف يه نيما ميومدن هم به بود خوبى پسر شهريار ميزدن حرف باهم
 زدن فحر  مشغول آورد در گيتارشو پيش نشست رفت اوستا بود مشغول گوشيش با پاش
 و وت رفتم کردم باز درو ميومد ريما و مينا هاى خنده صداى که بود اتاق يه باال رفتم شدن
 پرت ساطموب زد صدام مينا که پايين ميرفتم داشتم بود تنم که بافتى همون با شديم حاضر
 و يخس دستش بود اومده تازه که امير پايين رفتيم برداشت گيتارشو خودشم طرفم کرد

  خريد بود رفته بيچاره داشتيم کباب پس بود گوشت

 !داريم زنده کنسرت امشب اينکه مث به به-نيما

 کردى؟ فکر چى پس بله-من
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 يه ستااو نيما کنيم کباب اينارو بريم پاشو داداش شهريار نکنين زنده کنسرت هواى-امير
 بدين خودتون به تکونى

 بقط شام بعد خورديم نشستيم کرديم حاضر رو سفره مام پختن کبابارو رفتن پاشدن
 ها گيتارى بعدش زدم مادرو مثل ميم آهنگ ويولن من همه از اول و بزنين گفتن معمول
  آهنگ خوندن و زدن به کردم شروع منم بزنم گيتار من گفتن بازم بعدش زدن

 نوى مهسا از کردى ازدواج شنيدم

 گآهن و شب و شومينه آتيش داشت خفيفى لرزش صدام همون برا بود گرفته دلم خودم
 خاموش عمدا چراغارو کردم بلند سرمو کردن تموم بعد بود کرده عاشقونه کامال رو فضا
 مدل کردم حس آن يک ميکنه نگام داره خاصى طور اوستا کردم حس لحظه يه بوديم کرده
 بهش يه نداشتم رو فضا تحمل نميداد دست بهم هم لويى نگاهاى با حتى که حسى لرزيد
 کردم عىس و بستم پشتم درو اتاق سمت دوييدم پاشدم برميگشتيم بايد فردا بوديم اومده
 ببره خوابم

*** 

 بدون همشون شدن بيدار کردم صدا و سر رفتم بودن خواب همه کردم باز چشامو صبح
 کردم ندبل سرمو زد صدام اوستا آن يک بازى برف به کرديم شروع و باغ تو دوييدم و استثنا
 رسيد گوشم به نفر چند خنده صداى و زد يخ صورتم که ميگه چى ببينم طرفش برگشتم
 خنده مآرو آروم سمتم بود کرده پرت گنده گلوله يه نامرد اوستاى ميره گيج سرم کردم حس
 شنيدم اوستارو نگران فرياد و شد کمتر هاشون

 آروشا.....آروشا-

 خودش طرف کشيد منو و شد حلقه گردنم پشت دستى کردم حس و زمين نشستم آروم
 اى هرهچ با ديدم سرم باال اوستارو و کردم باز چشامو آروم شد کشيده لبم باالى دستى بعد
  اضطراب پر

 کردى؟ چيکارش-زد جيغ سمانه
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 دوييدم و زدم پس همشونو کردم باز کامل چشامو مياد خون دماغش از داره....دا-مينا
 کيهت درخت يه به رسيدم ميدوييدم من ولى ميزد صدام مدام که ميشنيدم رو اوستا صداى
 بى ودب خونى لباسام و دستام بود نيومده بند هنوز دماغم خون برفا رو نشستم و بهش دادم
 نتنآ آوردم در گوشيمو بود بزرگ خيلى باغ نميشناختم رو جايى برفا رو بودم افتاده جون
 داشتم بود سرد خيلى هوا پيچيدمش خودم به بيشتر پالتوم جيب تو گذاشتم لعنتى نميداد
 ولى هنبر  خوابم ميکردم سعى ميشد سنگين چشام که بود گذشته ساعتى يه ميزدم يخ
 مچشا که همونجورى نبود خودم دست ولى ميزنم يخ بخوابم اگه بودم مطمئن بود سخت
 شنيدم رو اوستا صداى ميشد سنگين

 کجايى؟ آروشاااااا......آروشااااا-

 تار کهاين با ميسوخت گلوم بود فايده بى ولى کنم وجود اعالم بيارم در صدايى کردم سعى
 زد داد سمتم دوييد که ديدمش ولى ميديدم

 دختر کن سعى نخوابى کن سعى.....ديوونه....آروشا-

 غر نانهمچ ولى کنه گرمم ميکرد سعى بغلش گرفت منو شونم دور انداخت آورد در پالتوشو
 ميزد

 ...... بميرم ميخواستم دارى خونى کم گفت وقتى مينا ندارى رو به رنگ ديوونه دختره-

 پروند جا از منو دادش صداى که ميشد سنگين داشت چشام

  من خاطر به آروشا نخواب دارى دوسش هرکى جون آروشا نخواب آروشا نخواب-

 ردمک غلط خدا ميگرفت گريم داشت ديگه فهميد قيافش از ميشد ميزد يخ داشت خودش

 وستا....ا.....اوستا...ا-

 باشه؟ نخواب فقط آروشا-

 اوستا-

 جانم-

  ميميرم دارم البد شده مهربون چه هه
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 ميزنى يخ....دارى.....خودت-

 چيه؟ برا ها عضله اين کردى فک دختر نيست سردم من نه-

 گوشه از اشک قطره يه و هم رو گذاستم چشامو ميلرزيد چونش ميگفت داشت الکى
 .....هيچى نفهميدم هيچى و اومد چشمم

*** 

 ستمتون کردم بسته و باز بار چند کردم باز آروم چشامو کردم حس گلوم تو رو بدى سوزش
 ودب شده قرمز بينيشون و چشا هردوشون بدم تشخيص سرم باال رو مينا و سمانه چهره
 دنيوم گلوم از صدايى ولى دادم تکون لبامو بزنم حرف خواستم کردن گريه بود معلوم

 خونه اومده دوتون هر جنازه کردين کار چى رفتين دختر آى-مينا

 کردم نگاه سمانه به سؤال عالمت شبيه اى قيافه با رفت پاشد و

 زد تبرداش پالتوشو کرد قاطى اوستا اين دارى خونى کم گفت مينا بوديم نگرانت هممون-
 مث ورتىص با اوستا بعدش نميداد آنتن هيچکودومتون گچشى نشد خبرى ساعتى دو بيرون
  وضعيتش خودش ديديم بغلش تورو بازکرديم که درو اومد سفيد گچ

 آماده برات جا يه کرديم جور و جمع خودمونو هممون که کشيد دادى ولى نبود خوب اصال
 گيج سرش آخرو پله تا سه که طورى پايين رفت خوران تلو تلو خودش اونجا گذاشت کرديم
 حاليشه چيزايى يه خونده پزشکى نيما شکر خدارو گرفتتش شهريار که ميوفتاد داشت رفت
 .....بدبختم اون خوابى ساعته چهار و بيست البته پايين اومد تبت کرد کارايى يه اومد

 نمايان در چهارچوب تو اوستا نگران چهره و شد باز در بده ادامه حرفشو نذاشت در صداى
 تو اومد شد

 خوبى؟-

 آره-

 ابيدىخو چرا نخواب نگفتم مگه دختر کردى جون نصف منو که تو- سرم باال وايساد تو اومد
 ميزنى؟ يخ نگفتى
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 مه شب يه نبود خوب من حال چون بيرون رفت کشيد عميق نفس يه بود جوابم سکوت
 براى منداشتي روندن ماشين براى دمقى که اوستا و من البته کرديم حرکت صبحش مونديم
 ......روند رو اوستا ماشين نيمام و ما ماشين اومد شهريار همون

***** 

 دلم لىو چرا نميدونم پاريس بود رفته اوستا بوديم کرده تهران از خريدامونو بود عيد نزديک
  ميگرفت سراغشو دلم ميکرد هواشو ميگرفت بدجور

 بدبخ شدى عاشق د-

 بسه پشتم هفت برا شدم عاشق بار يه عاشق رو چى چى خفه يکى تو جان وجدان-

 داره فرق يکى اين خوددانى-

 ميخوره دردى چه به طرفه يه عشق عاشق من گيريم اصال بردار دست وجدان-

 طرفس يک ميدونى کجا از-

 سمتت؟ کنم پرت دمپايى يا ميکنى گم گورتو وجدان-

 باى بابا باشه-

  دندگى يه و لجبازى و بازى تخس دنده رو بودم رفته بازم من ولى شد خفه وجدانم

 بريم بايد بعد هفته آروشا-مينا

 چيزه....امممم....باشه-

 چى؟-

  برميگرديم کى....ميگم-

 در به سيزده بعد-

 باشه-
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 ماشيناى با نفرى چهار عيدو ميشد تابلو خيلى ديگه چون مياد کى اوستا بپرسم نميتونستم
 صداى هک بودم فکر تو همونجور کرد نميشد کاريش خب ولى بود چرت برميگشتيم خودمون
 پروند جا از منو سمانه

 مينااااااا آروشااااااا-

 مرگته؟ چه-گفتيم همزمان مينا و من و بيرون دوييدم

 يمنيست تنها يعنى تبريز بيان قراره ريمام و امير ميان دارن مبارک خونواده با شهريار-

 چرا؟ وا-

  ميشد سفيد و سرخ داشت.....چيزه.....امممم-

 کردى جونم نصف بگو د-مينا

 !خواستگارى.....بيان......قراره آخه-گف ميکرد بازى ناخناش با که همونطور سمانه

  هوا رفت چيييييييى؟؟؟؟؟جيغم-

 ميگى؟؟؟؟ راس-مينا

 بعله بزرگترا اجازه با-سمانه

 ميان؟ کى حاال بکش خجالت دختر کن حيا- سمتش کردم پرت دمپاييمو معمول طبق

 ميايم باهاتون ميرسيم گفت خب نميدونم-

 احساس يواش يواش من ميشد باعث اين و ميشديم جدا هم از يکى يکى داشتيم خالصه
 .... بکنم تنهايى

***** 

 بدو منتظرن بدو آروش-سمانه

 باشه بابا باشه-

 آمادم من-مينا
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 و ارنگ بود قرار زردش فرار با سمانه داشتيم ماشين تا سه بوديم کرده خوشگل سمون هر
 براى هنيار  ماشينشو مينا شد قرار و امير و شهريار باباى مامان هم نيما باشه داشته رو ريما
 حرف مينا که بوديم زدن حرف مشغول راه طول توى اومدن من ماشين با امير و مينا همون
 آورد زبون به دلمو

 خبر؟ چه اوستا اين از راستى-مينا

 پاريس رفته اوستا-امير

 چرا؟ ولى ميدونم آره-مينا

 !باشه آسا و آبستا با ماه چن خواسته اينکه مث-امير

 دانوج بگير تحويل نفهميدم خودم چرا پس واااى نامزدش شايدم!دخترشه دوست البد!آسا
 آورد زبون به دلمو حرف بازم مينا جان

 کين؟ اونا-مينا

 دارن ىسن اختالف سال دو که کوچيکشه برادر آبستا خونوادشونه بزرگ فرزند اوستا-امير
 و تغارى ته خواهر که هم آسا چهار و بيست آبستا سالشه شيش و بيست اوستا يعنى

 ندار هم اسمايى عجب خواهرشه شکر خدارو اووووففففف سالشه هيجده که کوچيکشونه
  خونشون باستانه ايران موزه ماشاال واال

  باشن باهم مدتى يه خواسته-امير

  ماشاال-مينا

 هر آسا و آبستا هست آسا به حواسش هميشه برادرشه و خواهر عاشق اوستا آره-امير
 خالى جاى وقت هيچ آسا همون براى ميذارن ميون در اوستا با باشن داشته مشکلى
 نميکنه حس زندگيش تو خواهرو

 ممکنه غير-زبونم سر آوردم بودو ذهنم تو که چيزى هوا بى

 چى؟-امير

 نکنه حس زندگيش تو خواهرو خالى جاى دختر يه اينکه.....امممم-
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 ينهمچ يه باشه داشته همسر يا پدر برادر عنوان به اوستارو هرکى بايسى در رو بى-امير
  ميکنه حس کمتر خيلى رو خالى جاهاى

 نموند دور امير تيز چشماى از که زدم نيشخند يه

 ندهد يه و لجباز که هرچقدرم اوستا ايم چندساله دوستاى ما ميشناسم رفيقمو من آروشا-
 رو فىحر  يه و باشه داشته دوست رو يکى وقتى قلبه خوش و مهربون برابرش چندين باشه
 روز اون اگه ميشه عصبانى واقعا و بياره نه نمياد خوشش بگه داشتن دوست سر از

 ديده يتورانندگ بار چن که بود اون برا نگرانته که بود اون برا بيارى ماشين خودت نميخواست
 کسى ىوقت اوستا ميگم برادرى عالم تو رو چيزى يه آروشا خطرناکه برف تو ميدونست و بود
 بى اشبر  دلش ببينه تا ميکنه دورى ازش ميشه سرسنگين باهاش باشه داشته دوست رو
 رورهمغ اوستا کنه حاصل اطمينان ميخواد بچگونس دروغيه عشقش ببينه ميکنه تابى
 ميده آزار مقابلشو طرف ناخواسته که حدى تا ميکشه طول عشقش به اعتراف

 بودى؟ پيشش شما بارشو شده؟چند عاشق چندبار ماشاال-زدم نيشخند بازم

 کنن سرکوبش دارى دلت تو بهش نسبت احساسى اگه ميکنم خالصه آروشا نکن مسخره-
 تىوق نبود دلش تو دل شدى دماغ خون زد که اونروز عاشقته اوستا بگم ميتونم جرأت به
 رگشتب وقتى تختت رو گذاشت برد تورو اول وضعيتش اون با گردوند برت داد نجاتت اومد
 ىچ نبود معلوم نميگرفتش شهريار اگه بخوره زمين شد باعث سرگيجه آخر هاى پله تو

 .....عشقشه از خاطر اطمينان دليلش رفته اگه االنم!ميشد

 باشه تميگف امير که اونطور اگه بود گذاشته تأثير روم بدجور حرفاش بگم چى نميدونستم
 بريزت رسيديم نزدم حرفى من تبريز تا ديگه بود؟نميدونستم چى من جواب داش دوسم اگه
 من هاشون خونه رفتن مينام و سمانه و نيما اونجا فرستاديمشون کرديم جور توپ هتل يه

  .....و اسمير  و سيمين و بابا بعدشم کرد بغلم پريد مامان خونه رسيدم اوستا فکر موندمو
 عجم رفت و کشيد پر اوستا فکر که به بود شده تنگ براشون دلم چقدر فهميدم تازه

  شد موندنى ياد به شب يه خونواده جوار در سب اون بود ديگه چيز يه خونواده

**** 

 خوابيدى خرس عين اهه خاله شوووو بيدار خاله خاله-
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 عمته خرسم بکپم بذار سپهر نداشتت عمه روح تو سگ-

 شو بيدار عمت ارواح خاله ندارم عمه من-

 بابات خونه کنم پرتت تيپا با پاشم يا ميرى سپهر- نيس بردار دس که اين مث نه

 خااالهههه موندم شبو تو خاطر به من خاله-

 پاشو سپهر برو پاشو حلقم تو محبتت کوفت و خاله-

 گفتى بهم چى ميگما ميرم خاله-

 سپهر وااااى اى-

 جانم-

 برش سپهر که سمتش بزنم شيرجه خواستم خورد زنگ گوشيم شدم بلند گريه حالت به
 ميکنم خفت سپهر-زدم جيغ نرسه خودم خواهر به بدم فحشى چه اخه داشت

  بگيرى نميتونى-

  رو گوشى من بده مردى برسه بهت دستم سپهر-

  دنبالش دييدم بستم کش با موهامو زود

 نکن جيغ جيغ خوشگله خاله-

 دوس من من؟اممممم.......نياوردم جا به......سالم.....الو-پررو بچه داد جواب بعدشم
 پسرشم

 پررو بچه سمتش بردم يورش زدم جيغ ميکنم خفت سپهر-

 شيتوگو بگير دادى لوم خاله اه....ميشناسى؟ کجا از منو شما.....بابا سپهره؟نه اسمم....من-

 لهخا-هوا رف دادش که گرفتم گوششو يواش همچين بعدشم دستش از گرفتم رو گوشى
 کردم غلط

  ميزنى من گوشى به دست باشه آخرت بار پررو بچه-کردم ولش سوخت براش دلم
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 چشم-

 الو-

.....- 

 رفته ريسه خط پشت از سمانه نگو الو؟-

 !!!!شيرينه چقدر سپهر اين آروشا واااى-

 کوفت-

 استقبالت از ممنونم-

 عرضتون؟ خواهش-

 نمياى؟ امشب تو ميگم آها-

 کجا؟-

 ما خونه-

 چى؟ براى-

 ديگه خواستگارى براى کوفت اه-

  باشى موفق بيخى بيام پاشم دولک الک ميخواى بابا نه-

 آروش-

 هوم-

 منفيه جوابم من ميگم-

 چييييى؟؟؟-زدم جيغ

 منفى-

 چى؟ براى-
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 بعدش شم پزشک ميخوام من ميدونى خب-

 واميسه؟ منتظرت اونم خب-

 ميايسته بخواد-

  دکتر خانوم بشم من که اونموقع تا نامزد بگو بده مثبتو تو بابا بيخى-

 واال نميدونم-

 ندارى دوسش تو مگه بيخود-

 دارم چرا-

 يادب قراره جونت شهريار که بزن خوشگل تيپ يه برو االنم موقوف اضافى زر پس باشه-

 شب تا کو بابا گمشو-

 ميدى؟ اجازه-

 رو؟ چى-

 گمشم-

 باى کم شرت آره آره-

 باى و درد-

 مگذروندي خوش سپهر با عصر تا نى خونه هيشکى فهميدم بعدش کردم قطع رو گوشى
 ىکل ميخواستم خالصه پيششونم مدت اين که بودم خوشحال اومدن اينا مامان بعدشم
  يدپيچ محزونش صداى که گرفتم رو سمانه شماره بخوابم رفتم که شب بگذرونم خوش

 الو-

 گلى سمان سالم الو-

 سالم-

 شده؟ چيزى-
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 بابا نه-

 شده چى بگو دروغ بابا؟بدون نه وى يعنى-

 و نه گفت بابا کنيم زندگى ايران از خارج تو ميخوان که گفتن بعدش اومدن بابا هيچى اه-
 بحث نيک بعد مامانش ولى بود خوبى مرد باباش حرفا اين و بفرستم دخترمو نميتونم من
 و بگيره سر وصلت اين نيس قسمت اينکه مث خب گفت و شد بلند هماهنگى بدون
 ارشهري که رفتن کرد بلند زور به رو بقيه انگار نه انگار اومد ابرو و چشم هرچى شهريار
 فگ آروم که بدرقه بهونه به رفتم آخرشم حرفا اين و بابا از عذرخواهى عالمه يه برگشت
 از يسن مهم گفتم و حرفش تو رفتم برهنه پا منم....فقط نباش نگران ميکنم حلش سمانه
 دشمبع منفيم جواب به زد تأييد مهر مادرتون حرف االن ولى داشتم شک جوابم رو يکم اول
 بود عورش بى خيلى زنه که شد ناراحت عالمه يه سامان اين خونه برگشتم بهش کردم پشت
 منم داشت انتظار البد زد خشکش سرجاش حرفم اون بعد شهريار خب ولى حرفا اين و

 نه ولى ميتونم بخوام اگه درسته کنم راضى بابارو

 !سمانه-

 بله-

 !داره دوستت شهريار ميگى چى-

 بين هى که ننش پر تو ميزد يکى اونجا اقال باشه داشته دوست منو که کسى درک به خب-
 اينجا کشونده چى برا مارو ببين نگه حرفاش

 اوکى؟ نکن ناراحت خودتو باالخره عزيزم نميدونم پوووفففف-

 باشه-

 ندارى؟ کارى-

 باى نه-

 باى-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 93مهسا –بوسه آخرین 

telegram.me/romanhayeasheghane 163 

 ونوآمارش بايد صبح خالصه ميگم راس واال شهريار اين مادر بشه مادرشوورى چه اينطور که
  ميگرفتم مينا از

*** 

 فراوان اىاصرار  با البته بردارم ماشينمو فقط من شد قرار بود برگشت وقت برداشتم ساکمو
 و دنبو فرستاده باباشونو مامان ريما و امير مياد خودش ماشين با اون گفت نيما خب ولى

 راه ما که بود سيزدهم درست امروز البته امروز تا يعنى بودن اينجا هنوز خودشون
 ماشين وت سمانه و مينا افتاديم راه خدافظى بعد بمونيم درو به سيزده نشد ديگه ميافتاديم
 فصلم دعواى يه خواستگارى جريان بعد شهريار اينکه مثل نيما ماشين تو امير و ريما من
 و مامانش خب ولى پالسه تهران تو نشه مزدوج سمانه با که موقعى تا گفته و انداخته راه
 مرور به ولى بود ناراحت يکم سمانه بود اينا امير خونه شهريار و برگشتن باباش و نگار
 هارو وسايل بود عصر رسيديم وقتى خنديديم گفتيم کلى راه تو نميداد بروز ديگه زمان

 زنگ هک نکشيد طول زياد ولى برد خوابم و تختم رو افتادم مرده مث خونه برديم برداشتيم
  خوابم تو ريد گوشيم کذايى

 الو.....کن خوردش رو خطى پشت و گوشى بزن ميگه شيطونه-

 خوبى سالم الو-

 روحت تو امير وااااى-

 استقبالت از ممنونم-

 دارى؟ هم استقبال توقع بعد کردى اى قهوه قشنگ خوابمو زدى-

 بودى خواب ميخوام معذرت اوه-

 کارت؟ بيخيال حاال بعله بزرگترا اجازه با-

  بگم تو به گفتم نداد جواب مينا خونمون بيان قراره ها بچه از چندى فردا پس ميگم-

 خب-

 دعوتين شمام جمالت به خب-
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 خدااااااا اى-

 تولده بپوشين مجلسى لباس راىتى کردم بيدارت ببخشيد بازم-

 ميايم ايىبن لباس با هميشه انگار مجلسى ميگى همچين اوک بيخيال حرفيه چه اين بابا نه-
 باى

 باى بابا نه-

 ماهاش بگه نى يکى آخه روحتون تو اى شد شروع اينا همى دور نرسيده کرديما گيرى عجب
 هااان؟؟؟ بدم فحشى چه من آخه بزارين دورهمى من برا اينجا يا بخونين درس اومدين

 بود کى-سمانه

 امير-

 ميگف؟ چى-مينا

 تولده ميگه خودشم دعوتيم فردا پس شده شروع هاشون دورهمى معمول طبق-

 وللللل اى-گفتن همزمان سمانه و مينا

 چيه؟ جريان ايول رو چى چى ببينم وايسا-

 پايه که مام دورهمى هيچى-سمانه

 هاااا برداشته ترک اينکه مث پايت يه شمام-مينا

 ...شعور بى امير اين ندارم اى چاره بيام بايد منم برين شما بابا نه-

 امير؟ به گفتى چى نشنيدم-مينا

 باش راحت تو جاااانم؟هيچى-

 همون برا شنيدم چيزايى يه کردم فکر خوبه-مينا

 شد حل بود خوددرگيرى باش راحت که گفتم نه-

 خستگى از مردم بخوابم ميرم دارم من آقا-سمانه
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 شبخوش باى منم نگو آى-

 الال بريم همچنين به-مينا

 خواب تو البته کرديم سير خوش خواب تو گذاشتيم مرگمونو کپه اتاقمون تو رفتيم هرکدوم
 قاب شه چالغ عمت الهى تولد همون يا دورهمى برا بخرم لباس خريد رفتم ميديم همش
 دنبو خب بود؟نه خودش دست مگه ميزنم حرفيه اومدنه؟چه دنيا به وقت مگه االن تولد
 اه مبکپ بزارين بيخيال بابا خوددرگيرى بازم اهههه....ميکنى ضايع منو دارى چرا تو ولى

**** 

 بپوشم؟ چى من نظرتون به ها بچه-

 خنديدن هردوشون و لباس-مينا

 من گفتى شد خوب ميکنين باز دارين دهنمو استغفرالله.....کردم عمم؟فک ارواح-
 برم لخت ميخواستم

 گفتم شد خوب جدا جدى؟پس-مينا

 بپوشم چى من شوخى بى-

 کنيم انتخاب بينشون از ما لباسو دست چند کن پرو يکى يکى-سمانه

 باشه-

 و تداش چين دامنش با آستيناش که اى سرمه بلند آستين پيرهن يه کمدم سمت رفتم
 ساده و ربع هس آستيناى با يشمى پيرهن يخ انتخابم يکى اون برداشتم بود گشاد يکم بدنش
 تنگ وزان روى تا رفته رفته دامنش که برداشتم هم ربع سه آستين صورتى پيرهن يه بود
 اى رمهس پيرهن ولى نشد واقع پسند مورد آنچنان اولى دوتاى پوشيدم آخر از رفتم بود شده
 و ای سرمه ساپورت يه با بود زانوم باالى تا اى سرمه پيرهن اومد خوششون خيلى رو

 قرمز رژ و کرم يه آينه جلوى رفتم کردم تنم ستش کيف و سانت ده پاشنه ورنى کفشاى
 يازن خب ولى حالتن خوش خودشون درسته کردم شونه داشت نم يکم کردم باز موهامو زدم
 همون براى ميرسيد کمرم روى تا موهام کرد فر موهامو حوصله با مينا داشت بابلس به
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 يه با ردمک تنم سفيدمو بارانى بوديم آماده هممون ميرفتيم بايد کم کم شد خوشگل خيلى
 اينا امير خونه رفتيم ماشين تو چپيديم هممون اى سرمه سفيد شال

 خاموشه چراغاشون که اينا ااااا-

 باشه اومده سرشون باليى نکنه-مينا

 بريم باشين زود شديم بدبخ واااى-سمانه

 نزنين بد نفوس-

 باش زود شده مرگشون چه ببينيم بريم شو پياده نگرانى از مردم آروشا-مينا

 باشه باشه-

 وارس ترسيدم واقعا بود باز در تعجب کمال در و در سمت دوييديم کردم قفل ماشينو در
 ينپاورچ پاورچين تاريکه خونه داخل و بازه هم ورودى در ديديم که رفتيم شديم آسانسور
 يه وت رفتم کردم باز درو ميومدن دنبالم خودشون جلو بودن انداخته منو در سمت رفتيم
 سرم رو ريخت ها رنگى کاغذ بوم صداى و شد روشن چراغا لحظه

 .....يو تو دى بيرت هپى مبارک تولدت مبارک مبارک مبارک تولدت تولد تولد-

 گفتم زيرلب موندم همونجورى باز دهن با

 پونوزدهم؟؟؟.....امروز-

 اختيار بى بود خودش صداى آره.....بعد و گيتار صداى بعدش و کردن سکوت همه
 و پايين اومد چشمم گوشه از اشک قطره يه بود صدا اين صاحب به پشتم که همونطور
 پشت با شدم خيره همونطور ديگه چيز يا بود شوق براى اشکم نميدونم سمتش برگشتم
 به دبو زده زل من کنار سمانه شهريار نيما امير ريما چرخوندم چشم زدم پس اشکمو دستم
 ستهنش صندلى يه روى اوستام ميکرد پارش و لت ميدادى اخم با لبخند با نه اونم شهريار
 رد لباسامونو برد مارو ريما بعدش زديم دست براش هممون شد که تموم ميزد گيتار بود
 نم نشستن مينا و سمانه اومديم موهامون کردن مراتب بعد آورديم در لباسامونو بياريم
 زدن حرف به کردم شروع و باشه همه ديد تو که جايى يه رفتم وايسادم
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 اىدوست کنه شادت اى ديگه چيز هيچ مثل نميتونه خوب دوست چنتا داشتن وقتا گاهى-
 ىخيل خيلى ميگم اينو فقط بودم باهاشون زندگيم خوب و بد هاى لحظه تموم که خوبى
 رينبگي تولد که نداشتم اننظارو اين هم اصال دنيايين هديه ترين ارزش با دارم دوستون
 .....تکتون تک از ممنونم کردين بلندم گرفتين دستمو ها سختى تو که همين

 هک وظيفه انجام و بل و ال بابا نه که کردن تعارف ها بچه شد که تموم بود همينا حرفام
  خورد زنگ

 سر االن همين که پيوسته ما جمع به جديدم دوست يه رفت يادم دوستان واى اى-نيما
  اومده تبريز از ديروز البته رسيد

 ينکها بعد نبود معلوم چهرش کرد بغلش نيما تو اومد پسر يه در به دوختيم چشم هممون
 اومد نميشد باورم هزار رو رف ضربانم بعدش وايساد قلبم ديدمش وقتى شدن جدا هم از
 نجااي بايد چرا دانيال بدبختى آخر يعنى زد نيشخند يه منو بعدش ديد رو سمانه اول تو

 عرفىم به کرد شروع نيما نيما دوست بشه بايد دانيال چرا آدم همه اين بين از باشه؟اصن

 مينا و ريما جمع هاى خانوم ها اوشون امير و اوستا و شهريار من گل دوستاى ايشونا-نيما
 .....و

 آروشا؟ و سمانه-دانيال

 ين؟ميشناس رو ديگه هم شما-گفت و نداشتيم رو به رنگ که ماها سمت چى؟برگشت-نيما

 ما هب چون!شدم سورپرايز البته که نشناسم؟ ميشه مگه!دوستشون و عمه دختر-دانيال
 .....حاال و دارن تشريف پاريس بودن گفته

  بديم توضيح شما به نميبينيم نيازى ما آقا دانيال آقاى-ميگف چرت داشت ديگه

 قضا از و بود سمانه دايى پسر دانيال اکيبيرى پسره ازش بودم متنفر پهلوم تو زد سمانه
 نچو ميکنه رد سمانه و ميده پيشنهاد سمانه به مدت يه بعد بود ديده منو هم چندبارى
 يمرفت وقتى بکنه ازدواج اى ديگه کس با سمانه ننميذاره ميگه ميشه دار خدشه غرورش
 شونفاميال به حرفى سمانه برگشتمون بعد همون براى حله چى همه گفتيم ديگه پاريس
 و يدونستم اينارو که مينا شد زده گند االن که ميدونستن خونوادش فقط برگشته که نگفت
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 اينبي بيخيال ها تولده ناسالمتى ها بچه-گفت فورى بخوره هم به جشنمون نميخواست
 ...کيک ببخشيد ريما بشينين

 داده سفارش اوستا بيارم بزار-ريما

 خالصه االايش دانيال بگيرنت گل بشينه کرد باز جا دانيال براى نيمام آشپزخونه تو رفت و
 نوشته شکالتى کيک روى روش گذاشتن رو66عدد شمع آوردن نکنم توجهى کردم سعى
 از داوم اوستا کيک بريدن وقت بود جالب(آروشاعزيز مبارک تولدت باستانى خانوم) بود
 گفتم بشنوه اون فقط که جورى شه رد کنارم

 عزيز اوستاى باستانى آقاى ممنون-

 ديهه آوردن ها بچه کيک بريدن بعد گوشه يه نشست رفت و لبش گوشه نشست لبخند
 الط گردنبند يه داخلش کردم بازش خوشگل کوچيک جعبه يه اومد مينا اول بدن هاشونو
 مبست همونجا داشتم دوسش واقعا بود الف التين حرف توش و داشت قلب يه که سفيد
  موندم مات کردم بازش وقتى آورد هديشو سمانه شد عالى گردنم

 نخريدى اينو گفتى که تو اين؟وااااى-

 خريدم بعدش خب-

 به چىهر بود کشيده سمانه و من از نقاش يه فرانسه بوديم رفته وقتى که بود نقاشى يه
 ودب قشنگ خيلى فروخته گف رفتم فرداشم نه گف بخريم دارم دوسش من گفتم سمانه
 يه هک هديشو آورد ريما نيما بعد بود ناز خيليم بود گرفته اسپرت ساعت يه نيما بعدش
 ديشوه آورد امير ريما از بعد کمر يه با داشت دکمه يه که مشکى کوتاه تنگ خوشگل مانتو
 ظارانت دانيال که بعدشم خوشرنگ ابريشم شال يه شهريار بود خريده دستبند يه امير
 ازشب حتى روميز انداختم توجه بى دستم داد بسته يه خب ولى بگيره اى هديه نداشتم
 دش چشام کردم که بازش چيه اين که موندم ميز رو گذاشت گنده بسته يه اوستا نکردم
 زدم جيغ دفعه يه نلبکى

  مرسى واااااى-

 ماني اين اى بچه مگه بکش خجالت زشته دختر-گفت اوستا ناز ياسمنى گنده خرس يه
 نميشد باورم رنگارنگه خرس پر اتاقس داره دخترخاله يه ميگف
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 وقت فرانسه تو رنگارنگ خرساى از پربود اتاقم خودمون خونه واقعا کردم اى خنده تک
 ياد هب شب يه کال بود سورپرايز واقعا اين و بودم عروسک عاشق ولى کارا اين واسه نميشد
 اين غلب تو برم نداشتم دوست نبودم اين اهل ديگه رقص به رسيد نوبت و برام بود موندنى
 اصخ اعتقادات برقصم آغوشش تو من که باشه کسى همسرم داشتم دوست بيشتر اون و

 بار چند سرجامون نشستيم آخر تا اول از سمانه و مينا و من همين براى داشتم خودمو
 کلى بعد خالصه آورد جوش جورى چه شهريار ديدم خوب که سمانه سمت اومد دانيال
 گذاشتيم مرگمونو کپه خونه رفتيم حرفا اين و تشکر

**** 

 ىچ ميدونستم بودم دلتنگ ولى گذرونديم خوش عالمه يه ديشب درسته بود گرفته دلم
 نشست تلخ لبخند يه ديدنش با آوردم در عکسو قاب و برداشتم صندوقو رفتم ميکنه آرومم
 بودم دلتنگش بدجور کردم بغل عکسشو گونم رو ريحت اشک قطره يه اختيار بى و لبام رو

 !آرشام پس شدى چى برميگردى زود نگفتى مگه!هاااان نمياى چرا آرشامم-

 آرشام(بگم براتون اونارو االن ميخوام که مونده سکرت داستان قسمن اين تا چيزا سرى يه)
 اسمش که داشتم خودم از بزرگتر سال پنج داداش يه خواهر دوتا بر عالوه من بود داداشم
 هميشه بابا ولى آب اونور ميره سالگيش هيجده بعد ميگف بچگى از آرشام بود آرشام
 يرونب زد خونه از شبونه آرشام که شد پا به اى فتنه سالگيش هيجده تولد روز ميپيچوند
 بود وبخ خيلى آرشام با ميونم نيومد ولى برميگرده گفت کرد بغلم که ريختم اشک اونقدر
 عدشب روز چند برگشتم باز زکون مرور به خب ولى کردم تغير خيلى من رفت اون وقتى از

 اسم هب پسرى بعد به اين از من گفت برداشت نه گذاشت نه بابامم کانادا رفته فهميديم
 من و سوزوند عکساشو همه بياره اسمشو نداره حق کسى گف فاميل کل تو و ندارم آرشام
 رينآخ کيزدم حرف باهاش ميشدم دلتنگش هرموقع نگهداشتم دزدکى عکسو دونه يه اين

 نوزه و بود سالم سيزده من اونموقع حياط تو بوديم نشسته تاب روى باهم بود عکسمون
 تحملش ريختم هق هق با اشکامو ميخنديديم هردومون بود مونده تولدش به روز چند
 نهمو تو گذاشتم عکسو کردم پاک اشکامو شدم بلند کردن گريه يکم بعد بود سخت

 برا ودمخ برا زدم ولى بود هدف بى درسته ويولنم سراغ رفتم بازم کردم پنهونش و صندوقچه
 مدت اين ومتم تو که دفترى خاطراتم دفتر سراغ رفتم ويولن بعد بود شکسته اينقدر که دلم
 شپي گذاشتم نوشتم هم امروزمو خاطرات بودم نوشته خاطراتمو سالگيم سيزده همون از



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 93مهسا –بوسه آخرین 

telegram.me/romanhayeasheghane 170 

 مخواب آروم آروم و شد سنگين پلکام تخت رو کشيدم دراز بودم شده خسته عکس همون
 ......برد

 شو بيدار هوهو شو بيدار آروش-سمانه

  آخه مرگته چه باز اه-

  ببينيم فيلم ميخوايم شووووو بلند آروش-مينا

 بيام منم برين شما باشه خدا واى اى-

 اومدى سه بشمار-سمانه

 چشم-

 لم وى تى جلو دوتاشون بيرون رفتم بستم موهامو بود پريده سرم از خواب بيرون رفتن
 وسطشون نشستم رفتم ميديدن فيلم بودن داده

 دارى؟ کالس فردا-مينا

 آره-

 ميريم باهم پس-مينا

  اوکى-

 بهت؟ ديگه گذشت خوش ديروز ميگم-سمانه

 ممنونم بازم واقعا آره-

 که نميذارم منت ديوونه-

 باش داشته فيلمو بيخى نگفتم چيزى منم اوکى-

 بيدار زود صبح که کپيديم رفتيم پرت و چرت و اطوار و ادا کلى بعد و ديديم فيلم نشستيم
 شيم

*** 
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 جيغ جيغ صداى سالن توى تو رفتيم کردم قفل ماشينو در شديم پياده دانشگاه جلو رسيديم
 ميومد دختر يه

 ىچ يعنى حرفا اين اوستا ميدى بازى منو دارى بکش ميگى؟خجالت دارى چى چى يعنى-
 هاان؟

 ديديم اوستارو تعجب کمال در و

 فتىگ نمياد خوشم ازت گفتم اول از نچسبون بهم خودتو اينقدر کن تمومش روژين-اوستا
 کنيم کات ميگم ندارى ظرفيتشو ميبينم االنم نکن گندش ديگه ساده دوست دوتا

 ور بدجور دختره صداى تر نزديک رفتم هم تو رفت اخمام اختيار بى روشن چشمم به به
 بود مخم

 با لىمشک اگه دختر بکش سرت؟خجالت رو گذاشتى دانشگاه ميکنى جيغ جيغ دارى چته-
 کنىمي جيغ جيغ هرچى خونش تو برو نيست بازيا جلف اين جاى اينجا دارى پسرت دوست
  بکن

 باشى؟ کى جنابالى-روژين

  ببندم برات يا ميبندى آژيرتو-

 ندهخ زير زدن مينا با و بگيرتش پسرش دوس کنه التماس بذار بيا بيخى آروش-سمانه
 نيششو يدد اونطورى منو وقتى ميکرد نيگام لبخند با داشت که اوستا سمت اخم با برگشتم
 زد صدام دنبالم افتاد کالس سمت افتادم راه دادم تکون تأسف نشون به سرى کرد جمع

 وايسا ببين وايسا ميدم توضيح آروشا-

 که ىشماي داره قباحت ميگم خواستم؟من توضيح ازتون من محترم آقاى-سمتش برگشتم
 شما زا منم نيست بازيا جلف اين جاى دانشگاه خدا به زشته جامعه پزشک بشى فردا قراره
 نخواستم توضيح

 تگرف جلومو روژين که بودم اومده کارى يه براى من آروشا ببين-گفت آرومترى صداى با
 سرش رو انداخت صداشو کنم کات ميخوام گفتم منم نميدم تلفناشو چراوجواب گف
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 وشخ امير هه بود داغون اعصابم کالس سمت رفتم بعدش و نگير منو وقت آقا کنار بکش-
 وردمنيا در سر درس از هيچى کال اونروز خالصه شه گم بره کرده غلط عاشقته ميگه خيالو
 ودنب باهام مينا و سمانه شد سبز جلوم که ديدم اکيبيرى دختره اون باز برگشتن موقع

 !!!!آروشا خانوم به به-رژين

 عرضتون؟-

 نپلکى اوستا بر و دور که اينه نيس خاصى چيز-

 آره کنه کات ميخواد جان اى-خنديدم بلند

 نميدشد همچين که نميشدى آويزونش تو اگه شو خفه-

 به دهن که حدم در نيستى جدم به قسم اکيبيرى دختره ببين-گفتم خشم با کرد عصبانيم
 جيغ دارى دوست هرچى برو کنه ازدواج هرزه يه با بخواد اوستام نکنم فکر بزارم دهنت
 !حاليته بگيرتت خودت لنگ عوضى يه کن جيغ

 ميدارم برت خودم کنار نکشى-

 فتيمر  داديم هلش بعدش بياد باد بزا کنار بکش-گفتيم باهم مينا و سمانه و من دفعه يه
  خنديديم نشده پيشبينى هماهنگى اين به کلى که بماند

  چندش لوس اه اه اه ديگه ماتيکى ميگفتين بارکى يه رژين رژين-

 چزونديمش خوب ولى-مينا

 داد حال آره-سمانه

 اوستارو ماشاال-مينا

 نداشتم انتظارو اين اون از من جدى-سمانه

 حثب اين ميشه-بشنوم اسمشو حتى نداشتم دوست شد بلند اختيار بى صدام دفعه يه
 ديمرسي تهران خيابوناى ترافيک کلى بعد شدن ساکت کنين؟هردوشون تموم رو مسخره
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 عادت شايد ميخوندم درس ميشد خراب اعصابم وقتى زدم خر فقط مشستم من و خونه
 .....و بازى پرت و چرت کم يه بعدشم و زدم خر ساعتى سه خالصه!نه شايدم بود خوبى

 #اوستا#

 و حال اصال نبينم رژينو ميکردم خدا خدا فقط داشتم کارا سرى يه دانشگاه داخل رفتم
 رفح داشتيم ديدم هارو بچه از يکى راه تو جيغو جيغ دختره نداشتم جيغاشو جيغ حوصله
 بىخو سالم اوستاااااا واااااااى-کشيد خفيف جيغ يه اولش شنيدم رژينو صداى که ميزديم
 جونم اوستا

 من ىمرس سالم پوووففففف-بيرون دادم صدا با نفسمو و موهام تو کشيدم دستم کالفه
 خوبم

 بپلسى؟ منو حال نميخواى-

  رژين دارم کار من -چندش لوس اه اه اه

  کافى تو بريم بيا اوستا اااا-

 باى دارم کار ميگم من رژين-

 چرا اصن اوستا-کرد جيغ جيغ صداش اون با کشيدم بازومو خشم با گرفت بازومو اومد
 اه نميدى تلفنامو جواب

 حاليته؟ کنم کات ميخوام چون ندارم حوصلتو چون-سمتش برگشتم عصبانيت با

 چيييييى؟؟؟؟-

 کنم کات ميخوام!کات-

 ىچ يعنى حرفا اين اوستا ميدى بازى منو دارى بکش ميگى؟خجالت دارى چى چى يعنى--
 هاان؟

 وتاد گفتى نمياد خوشم ازت گفتم اول از نچسبون بهم خودتو اينقدر کن تمومش روژين-
 کنيم کات ميگم ندارى ظرفيتشو ميبينم االنم نکن گندش ديگه ساده دوست
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 ينوا خدايا سمتمون مياد عصبانيت با داره آروشا ديدم که ميکرد جيغ جيغ همونطور روژين
  روژين سمت رفت خشم با بزارم دلم کجاى

 اگه دختر بکش سرت؟خجالت رو گذاشتى دانشگاه ميکنى جيغ جيغ دارى چته-آروشا
 يغج هرچى خونش تو برو نيست بازيا جلف اين جاى اينجا دارى پسرت دوست با مشکلى
  بکن ميکنى جيغ

 باشى؟ کى جنابالى-روژين

 ببندم برات يا ميبندى آژيرتو-آروشا

  اىول بده جوابشو آروشا ميکنم حال دارم چقدر که آخ

 ندهخ زير زدن مينا با و بگيرتش پسرش دوس کنه التماس بذار بيا بيخى آروش-سمانه
 ودب شده باز که نيشم بود هم تو اخماش سمتم برگشت خشم با دفعه يه آروشا و سمانه
 ودمخ به دادم فحش فقط دلم تو رفت و داد تکون تأسف نشانه به سرى کردم جورش جمع
 دنبالش افتادم راه کن درستش و بيا حاال

 وايسا ببين وايسا ميدم توضيح آروشا-

 که شمايى داره قباحت ميگم خواستم؟من توضيح ازتون من محترم آقاى- سمتم برگشت
 شما زا منم نيست بازيا جلف اين جاى دانشگاه خدا به زشته جامعه پزشک بشى فردا قراره
 نخواستم توضيح

 فتگر  جلومو روژين که بودم اومده کارى يه براى من آروشا ببين-گفتم آرومترى صداى با
 سرش رو انداخت صداشو کنم کات ميخوام گفتم منم نميدم تلفناشو چراوجواب گف

 با و يمپيشون رو کوبيدم محکم دستم کف با رفت گذاشت و نگير منو وقت آقا کنار بکش-
 هدف ميدونستم گرفت جلومو رژين که دانشگاه در سمت افتادم راه داغون اعصاب
  شده آويزونت بدجور ميبينم هه-گفت پوله اصليش

 .....دختره تويى آويزون- دادم تکون تهديد حالت به انگشتمو نزديکش رفتم

 شوگم ببينم ريختتو نميخوام ديگه -بيرون دادم عصبانيت با نفسمو و خوردم حرفمو
 اونطرف
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 با درو داخل رفتم خونه سمت رفتم تيکاف يه با و کردم باز ماشينمو در افتادم راه و
 کوبيدم عصبانيت

 وحشى چته-آبستا

 نپيچاااااا پروپام به آبستا

 اوستا شده چى-آسا

 نم اتاق و بود دوبلکس خونمون باال رفتم ها پله از و اه ميدين پيچ سه گير چرا بابا اى-
 همون برا نداشتم رو هيچکى حوصله کوبيدم و کردم باز اتاقمو در شده واقع باال طبقه
 اگه که دنبو خونه مامان خوشبختانه کنم خفه روژينو اين جورى چه نميدونستم کردم قفلش
 ميزدم ندگ پشت گند داشتم دستام بين گرفتم سرمو شده چت بود داده پيچ شيش گیر بود
 ىچ واسه رفت يادم پاک اصال ميکنم خفت روژين ديوار به بکوبم سرمو ميخواست دلم
 شبه وقتى ميشد تکرار ذهنم توى استاد پيش ماه چند حرف فقط و فقط .....بودم رفته
 گها پس بکنه درمون اونو نميتونه عشق غير به پيز هيچ-گفت شده درمان آروشا گفتم
 اوستا؟؟؟ ؟آره!باشى برده دلشو تو ممکنه......شده عاشق دوباره باش مطمئن شده درمان

**** 

 #آروشا#

 که تگف زد زنگ ريما اينکه تا نداشتيم اوستا با برخوردى همچين ما و ميگذشت ماهى يک
 تأکيد و ببينيم تدارک ما تا بياين فردا گفتيم مام مينا و سمانه و من واقع در ما خونه ميان
 وپت شام يه تايى سه پاشديم زود صبح خريد رفتيم اونروزو و نيارن رو دانيال که کرديم
 جا يه همشون و اومد در صدا به زنگ خالصه ...غذاو پس و غذا پيس و دسر ديديم تدارک
 آخرين و امير و ريما بعد شهريار بعد نيما اول اومدن و وايساديم در کنار تايى سه اومدن
 دش باز نيشم من که بود کرده خوشگل و خاص مدل يه موهاشو گل دسته يه با اوستا نفر
 اسپرت تيپ يه و صورتش رو بود ريخته يکم بلندشو قسمتاى بود کوتاه کوتاه طرفش يه
 هاش ابرو مدل (ميگم االن نکردم توصيف اول) نگو که هاشم ابرو داشت مشکى سفيد
 دختر يه که ببندم درو ميخواستم بود شده جيگرى يعنى  مشکيش چشاى اون با بود هشتى
 چه من بغل پريد اومد که همين دختره بودن اوستا شبيه خيلى که ديدم هم ديگه پسر و
 !!!خاله پسر
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 هستم آسا من خوبى سالم-

  خوشبختم آروشام منم عزيزم سالم-

 منم-

 امآبست من شديم مزاحم ببخشيد سالم- تو اومد پسره سمانه و مينا سمت رفت بعدش
 کنه معرفى کامل رفت يادش ديگه خواهرمونه آسام اوستا داداش

 من بقيه تسم رفتيم بعدشم آشناييتون از خوشبختم مراحمين حرفيه چه اين بابا نه سالم-
 کنن کمک که اومدن هم آسا و ريما که بچينيم ميزو رفتيم سمانه و مينا و

 کمک اومديم ما ها بچه-ريما

 بگين کاراتونو سريع تند زود-آسا

 برگشت اآس.بفرمايين هستيم ما مهمونين شما بابا اى-هاشون شونه رو گذاشتم دستمو رفتم
 کمک بايدم ميمونم اينجا من هااااا کنى بيرونمون بتونى عمرا-گفت سينه به دست سمتم
 کنم

 بچينيم ميزو بياين آروش بيخى-مينا

 که نداريم تعارف ما بابا آره-سمانه

 لىخي داداشم-گفت گوشم دم آروم بود کنارم که آسا ميچيديم ميزو داشتيم که همونطور
 !!نبود موردم بى همچين ميبينم ميکرد تعريف ازت

 شغولم و کردم اکتفا لبخند يه به واال بگم بود؟چى کرده تعريف من از اوستا کردم تعجب
 دل آوردن دست به در سعى همچنان شهريار کرديم صدا پسرارو شد که تموم شدم کارم
 نشستن اومدن بود فشار تو بدجور واقع در مادرش که اونطرفم از داشت سمانه

 دار؟ تفنگ سه کردين چه به به-نيما

 بيارين گوشيتونو يکيتون آبستا , اوستا , شهريار-امير

 آورد رفت جديت با اوستا
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 خب؟-اوستا

 665 بگير رو شماره اين-امير

 منتظر در دم بيان آمبوالنسا بدين باش آماده-گفت امير که کرد بلند سرشو تعجب با اوستا
  باشن

 که مميگفت دلم تو داشتم همينطور خدااااا کنم مهمونش گردنى پس يه ميچسبه چه که آخ
 امش پرت چرت کلى بعد خنده از بوديم شده بر روده هممون بهش زد پسگردنى يه اوستا
 يه همون براى نداشتم جمعو حوصله کرديم جمع ميزو کردن تعريف همه و شد صرف
 تمدس دستکشارو سينک سمت رفتم کردم کارى دست رو شويى ظرف ماشين از قسمتى
 تو اومد آسا که شدم ظرفا شستن مشغول کردم

 ديگه ماشين تو بزار ميشورى دارى چرا وا-

 ميام ميشورم االن خرابه-

 بشوريم باهم بزار پس-

 نميذارم عمرا-

-فتگ آسا به اومد ابرو چشم چنتا اينکه بعد اومد اوستا که ميکرديم بحث و جر همينطور

 ميزنه زنگ گوشيت کنم فک

 کيه ببينم برم بزار باشه-

 سينک ديگه طرف به داد تکيه اومد ظرفارو ميکردم کف داشتم همونطور رفت گذاشت و

 آروشا-

 بله-

 بود تفاهم سوء يه اون آروشا ببين چيزه.....اممممم-

 چى؟-معروف کوچه زدم خودمو

  روژين جريان اون-
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 ميگم؟ چيزى من مگه خب-

 نکنى بد فکر بگم خواستم-

 ميکنم؟ بد فکر موردت در ميکنى فکر چرا پوووفففف-

 مطمئنم نميکنم فکر-

 !نميکنم فکر موردت در اصال من ميکنى اشتباه-

 آروشااااااااا

 بله-

 ببخش-

 رو؟؟؟؟؟ چى-

 جريانو اون کن فراموش-

 باشه کردم فراموش من-

 آشتى؟؟؟ پس-

 کرد ازب که آبو شير بکشه آب ظرفارو خواست سينک طرف برگشت زد لبخند کردم سکوت
 صورتشو و بردم داشت کف دستکشام که همونطور شدم خيس کال ميومد فشار با چون
 کردم کفى

 شدم خيس ديوااانه-

 کردى کفى صورتمو هم تو خب-کرد پاک صورتشو ميخنديد همونطور

 رو يدمکش حرکت يه تو کردم کفى باز دستمو نبينه که طورى آروم زدم شيطانى لبخند يه
 که تهرف کردم فک رفت شد بلند خنديد اونم شد کثيف موهاش بدبخ خنده زير زدم و سرش
 ونا با دستشه يخ ديدم سمتش برگشتم کشيدم جيغ زد يخ کمرم کردم حس لحظه يه

 کمرم تو بود انداخته يخو بيشعور ميخنده هرهر داره کثيف موهاى
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 تو رفت دوييدم دنبالش افتادم دادم تکون هوا تو برداشتم کفتگيرو ميکنم خفت من-
 دوييدم مى دنبالش دست به کفتگير و کثيف دستام همونطور منم پذيرايى

 رد دمپايمو شدم خم دوتا ما به بودن زده زل بهت تو همه ميرفت در کثيفش موهاى با اونم
 تاآبس کله تو خورد درست من گند شانس از داد خالى جا نامرد که سمتش کردم پرت آوردم
 آقا؟ تاآبس خوبيد شما اوستا کنم چالغت اى-گفتم فورى کردم هيه دهنم رو گذاشتم دستمو

 شکست کلم ميکنى کار چى دختر آى آى آى-آبستا

 نماو موهاى که کلش سمت بردم دستمو بود دستم دستکش چون رفتم خدا به شرمندم-
 ودمب گرفته دندون به لبمو منم ميخنديدن همه شد شليک خونه تو خنده بمب و شد کفى
 واسم بروآ خيلى خرى خيلى-گغتم ميخنديد ريز ريز و بود پيشم چون نکنم اوستا بار چيزى
 نزاشتى

 لباس اب و آوردم در دستکشارو خنده زير زدم آشپزخونه سمت رفتم منم شد بيشتر خندش
 ميخنديدن هنوز پذيرايى تو رفتم خيس

 احيانا؟ نيستين الزم آبقند خبره چه بابا-

 آروشا باحالى خيلى-آسا

 نميکردم فکر ساکتى تو ميکردم فکر من چسبيد ولى کردين ناقصم زدين خدا به آره-آبستا
  باشى شلوغ

 کههههه نبود عمدى-

 بود عمدى که اوستا کردن دنبال خب-آبستا

 ما پرتاى چرت و ها شوخى و ها خنده با شب اون خنديديم دوباره و ميگى راست ديگه آره-
  شد ثبت من خاطرات دفتر توى بازم و رسيد پايان به

***** 

 گلى ائل بريم ميگم من-

 نرفتن اينا ميگه راس آره-نيما
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 که بود جايى گلى ائل و بگردونيم هارو بچه ميخواستيم تبريز بوديم برگشته بود روزى دو
 (بزنين سر يه حتما نديدين اگه)دادم پيشنهاد من

 ميکنى؟ تأييد تو مينا حله آقا-امير

 خوبه منم نظر از آره-مينا

 ?چيه شماها نظر ريما و سمانه و آسا آبستا اوستا شهريار-امير

 ميگذره خوش بريم جاييه خوب آره-سمانه

 اوکى منم پس داد اوکيو سمانه-شهريار

 گفتم نشدم خر که بهش رفت غره چشم يه سمانه

 بقيه خب-

 اوکيه؟ تو آروش-ريما

  آره-

 اوکى منم پس-ريما

 اوکيه نگذره خوش نداره امکان زدى تأييدو مهر که شما-اوستا

 آسا نه مگه ديگه اوکى يعنى اوکى گف بزرگه داداش-آبستا

 آره-آسا

 به دتونخو پسرا سمانه ماشين تو بفرمايين دخترا همه برداشتى ماشينتو سمانه خب خب-
 برسين توافق

 پسرا بفرمايين همرامه من ماشين-نيما

 يمامن ماشين تو فرمون پشت که هم سمانه عقب ريما و آسا و مينا جلو نشستم من رفتيم
 خرآ کرد باز بکسو تىام آهنگ سمانه عقب شهريار و آبستا و امير نيما پيش جلو اوستا
 ام بدتر اون از کنه کم رو سمانه روى ميخواست که نيمام گرفت سرعت همون با و هيجان
 شرتسوي با قرمز مانتو يه بود پسرکش من تيپ اونروز انصافا رقصيدن به کرديم شروع
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 جورى يه مات قرمز رژ و کرم آرايشم مشکى اسپرت کفشاى و شال و شلوار و مشکى چرم
 همونجورى صورتم رو بودم ريخته موهامم چشم خط و ريمل با بود زرشکى هاى مايه تو

 ونوماشينش اونام ميکرديم جيغ جيغ و هوهو ميدادم تکون که دستامو پايين دادم رو شيشه
 ادا ميزدن دس همشون اونام درک به کرد اخم ديد که منو اوستا ميروندن ما ماشين کنار

 داوم پسر پر ماشين يه و گرفت فاصله ماشينامون لحظه يه که ميخنديديم ما ميدادن
 گفت من سمت برگشت پايين داد شيششو راننده پسر وسطمون

 خدمتتونيم در بفرما خانومى برمممممم جيگرتو-

 ومدا دستش فرمون قفل اوستا بهش کوبيدن اونام جلشون پيچيد نيما ماشين لحظه يه
 رگ باال برد فرمونو قفل ماشين رو کوبيد بيرون کشيد پسررو راننده در سمت رفت پايين
 زد داد بود شده متورم گردنش

 هااان کنم سرويس دهنتو ميخواى آشغال گفتى چى-

 ميشه شر شو بيخيال خدا تورو اوستا-سمتش دوييد شهريار

 پايين پريدن هم ديگه پسر تا سه  بابا گمشين-پسره

 چاکتم سينه عاشق نکن فک کنم آسفالت دهنتو ميخوام خودم من آشغال-شهريار

 گفت يکيشون و باال زدن آستيناشونو ديگه تاى سه اون ميون اون تو

 يقشو کن ول عمو هوى-

 رفتن هريارش با و باال زد آستيناشو نيما صورتش تو خوابوند مشت يه سمتش برد يوش امير
 لهحال خونت عوضى-گفت باال برد فرمونو قفل اوستا نبود حواسشون ها يکى اون سمت

 ميکشمت

 زمين کرد پرت گرفت رو پسره يقه بعدش گرفت دستش از پريد آبستا دفعه يه

 ياال برين گمشين-آبستا
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 همشون و بريم باشين زود خيته اوضاع ها بچه-گفت بود گرفته دستشو که همونطور پسره
 وادع اين سر که من به خشم با بعدش کرد موهاش تو دستشو کالفه اوستا چاک به زدن
  کرد نگاه نداشتم رو به رنگ

 رقصيدنه؟؟؟؟ جاى خيابون-اوستا

 سر قراره عوضى چنتا بودم نکرده بو دستمو کف-کردم پنهون تخسم چهره پشت ترسمو
 برسن

 شده ونداغ که ماشينشون سوار رفتن و نيست شماها شأن در حرکات اين نکنى بو کنى بو-
 بازم و کردم پلى آهنگو اون دوباره بيارم در رو اوستا لج اينکه براى افتاديم راه و شدن بود
 که ردمنک توجهى من ولى اومد ابرو چشم آبستا رقصيدن به کردم شروع و بغلشون رفتيم
 راه ها بچه شديم پياده هممون کرديم پارک ماشينارو رسيديم کردن شروع هام عقبى
 ببندم وبندش جدول رو گذاشتم پامو طرف يه رفتم شده باز کفشم بند ديدم لحظه يه افتادن
 يغج يه با نکردم اغراغ کردم خيس شلوارمو لحظه اون بگم يعنى کردم حس سايه يه که

 و داد ونتک تأسف نشون به سرى اوستاس ديدم دهنم رو گذاشتم دستمو و برگشتم خفيف
 نيستى بشو آدم کنن جونت به جون- گفت

 بود تاريک و خلوت و بودن کرده پارک ماشينو که اونجايى من جالب شانس از بره برگشت و
 شتمونپ هفت ولسه آدمى تو که همين-گفتم نشه تابلو خواستم اوستا سمت دوييدم فورى
 بسه

 طرفم؟ دوييدى اونجورى دادن جواب براى بگى ميخواى-

 معلومه بگم نميخوام-

 ....معلو آره-

 گرفت اوستا هک زمين ميرفتم داشتم کله با پام به پيچيد بود مونده باز که کفشم بند دفعه يه

 اه ميکنى چيکار دارى معلومه-
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 نشست پايين انداختم سرمو ميخوردم لبمو پوست که همونطور کردم جور و جمع خودمو
 کفشم ندب سمت رفت دستش نگفتم دروغ دهنم تو اومد قلبم بگم يعنى ببنده کفشمو بند
 بهم شد خيره و کرد بلند سرشو عقب کشيدم پامو فورى که

 نيست نيازى......ميبندم خودم...خو-

 دميکر  نگام نشسته همونطورى اونم زدم الکى گره دوتا لرزون دستاى با شدم خم فورى
 شد بلند اونم شدم بلند من وقتى

 وسط ناو بزنيم استخر کنار دورى يه رفتيم اولش ها بچه به رسونديم خودمونو سکوت توى
 يه ستد داديم ايستاديم درياچه کنار بگيريم عکس شد قرار خوشگل خيلى بود بنايى يه

 وايسه رمکنا اومد آسا بوديم وايساده فاصله با ولى بود اوستا من کنار بگيره ازمون که خانوم
 گفت

 ميشه عزيزم-

 دمش نزديک اوستا به قدم يه اجبار به زمين بچسبه چى مث اينجا بزن ميگه شيطونه آخ
 عکس يه خوردن حرص کلى بعد و هم به چسبوند مارو باالخره نبود بردار دست آسا ولى
 با ولى بودم هيجان اهل شهربازيش تو رفتيم باالخره و زديم قدم همونطور گرفتيم توپ
 گفت برگشت امير باشم داشته کردم خيس خودمو اگه که زاپاس شلوار چندتا

 ها ىصندل گرد داد نشون رو وسيله يه دستش با و وسيله اون براى ميخوام دل شجاع چنتا-
 برم ستمنميتون واقعيتش ميبرد اونور اينور صبا کشتى مثل هم ميچرخيد هم و بيرون به رو
 نميشد هن کرد نگام نيشخند با اوستا و ما گفتن سمانه و مينا و امير و نيما و آبستا و اوستا
 صد هستم فتمگ کنى ضايم خوندى کور ميگفتم اوستا به داشتم که لبخند يه با نيستم بگم
 مينا ماونطرفش سمانه کنار نشستم من شد که نوبتمون گرفت بليت رفت شهريار صد در
 من کنار درست نشست اومد اوستا جون شمسى ميشد اسمم داشتم شانس اگه من آخ بود
 پريد نگمر  من شد تند رفته رفته ولى بود آروم اوالش افتاد راه دستگاه و بستيم بندارو کمر
 وستاا که ميکشيدم بنفش جيغ يه گاها شد زخمى که دستم تو دادم فشار ناخنامو اومقدر
 ريزى وآبر خالصه میداد اون و این به فحشم چندتا جيغام بين آخرا ديگه ميگرفت گوشاشو
 و وايىه ترن بال و اال گفت برگشت اوستا زمين گذاشتيم که پامونو بود کم کيس اين تو
 کردن لقبو تعداد همون باالخره ترسيدى که مينداخت تيکه هى واال بکن گورتو آروش يعنى
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 و هم کنار افتاديم اوستا و من قسمتش هر بود نفرى دو چون نگرفت شانسم که بازم و
 ديدم شوقوي شيب وقتى ميفرستادم صلوات فقط من و افتاد راه ترن بدبختى نهايت يعنى
 وستاا بازوى و زدم جيغ پايين اومد روش افتاد که دفعه يه پريد رنگم بود پايين به رو که

 و شونم دور انداخت دستشو فورى ديد منو رنگ که اوستا سمتش بردم سرمو زدم روچنگ
  دختر شده چت-گفت

 شى ذليل الهى-ناليدم

  در اون به اين-گفت و کرد اى خنده يه

 تو نبود کمربند اگه و شد بلندتر جيغم بعدى سرازيرى بشر اين بود نفهم چقدر کردم بغض
 باش آروم-گفت کرد بغل تقريبا منو خرابه خيلى وضعيت اينکه مثل ديد بودم اوستا بغل
  باش آروم نيست هيچى دختر

 که صورتم رنگ خب ولى نيست چيزيم کنم تظاهر کردم سعى شديم پياده وقتى خالصه
 زير زدن من ديدن با آسا و ريما بود من تظاهرات خالف کامال بود شده سفيد گچ مثل
 خنده

 هااان؟ مرگتونه چه بخندين آب رو اى-

 ارواح شبيه شدى شدى همچين چرا تو واى-آسا

 بيار آب ليوان يه ديگه بسه آسا إ-اوستا

 من اجانآس نيست نيازى-گفتم عصبانيت با زدم پسش زمين نخورم که بود گرفته بازومو
  خوبم

 ديمز  هوا رو که داد پيشنهاد يه نيما کنيم چيکار ميدادن پيشنهاد که جمع پيش رفتم و
 موندم من) سنتى تختاى روى نشستيم نبود موافق همچين اوستا البته که قليون برا رفتيم
  (برس دادم به خدااااا اى اوستا پسره اين کنار بشينم بايد چرا هى من

 کافيه؟ تا پنج بگم برم من-نيما

 کافيه آره-مينا
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 نميخوايم آسا و من داداش بگو چهارتا-آبستا

 اوکى-نيما

 دنبال فتر  پوشيد کفشاشو پايين پريد تخت رو از من کنار از اوستا که بيارن بگه رفت نيما
  هااااا زده جن اينم نشست برگشت که ميزديم حرف باهم مام نيما

 جونم ريما-

 بله-ريما

 داشتم زحمتى يه ميگم-

 نيما ميکرد نگاه منو زيرچشمى بود گوشيش تو سرش که همونطور اوستا کردن سکوت همه
 نشست اومد

 عزيزم بگو-ريما

 ديگه؟ هستى زبان موسسه تو تو ميگم-

 آره-

 يتونىم ببينم ميخواستم بشيم تدريس مشغول مدرس عنوان به ميخواستيم سمانه و من-
 بکنى کارى

 ...آلمان يا فرانسه يا انگليسى بدين تافل امتحان بياين اره-

 انگليسى يا فرانسه يا-

 تافل برا ياينب بخونين بشينين ميکنم معرفى کتاب چنتا کنم حل من بدين تافل بياين اوکى-

 ممنون واى-

 من الا گذاشتن همه جلوى چهارتا گفتيم که ما وا آوردن قليون تا سه شد تموم که ما حرفاى
 اومد در صدام اوستا و

 داره؟ مشکل رياضيت نيما اااا-
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 بله؟؟؟؟؟-نيما

 سه فتگ اوستا ولى-اوستا به زد زل برگشت چهارتا گفتيم داره؟ما مشکل رياضيت ميگم-
 نميکشين اونم و تو گفت تا

 ميکرد نگاه بهم اخم و جديت با که اوستا سمت برگشتم تيز

 نميخواى گفتى تو گفت-نيما

 این بونز از که منو حرف باشى تو تا من برا تو سهم ميگفتم بهت خودم نميخواستم اگه من-
  نکنى گوش میشنوی اون و

 منم تدس از شيلنگ که کردم نازک براش چشم پشت و کشيدم دستش از قليونو شيلنگ
 نيما سمت کرد پرت شيلنگو پروند جا از منو اوستا صداى و شد کشيده

 کن ميل چاييتو شمام خانوم آروشا باش راحت شما نميکشن ايشون داداش نه-اوستا

 شقد متر نيم سرش رو بکوبم بودم کرده مشت که دستمو االن ميخواست دلم ها يعنى
 دم نشستم کردم بغل زانوهامو هم تو کشيدم اخمامو ديوانه آش هر نخود پسره بشه کوتاه
 گفت شنيدم خودم فقط که آروم گوشم

 دارن خطر سالمتيت برا اينا خوب دختر آفرين-

 شو ساکت بشنوم صداتو نميخوام-

 بود اغب شبيه که حياطش رفتم پوشيدم کفشامو برداشتم چاييمو پايين رفتم تخت از
 مکنار  نحسشو صداى که بودم فکر تو همونطور خوردم چاييمو نيمکت يه روى نشستم
  شنيدم

 هاست بچه مال قهر-

  ندارم حوصلتو نکردم قهر-

 کخا مشت يه زير برى بميرى شى نفله بگيرى سرطان ميخواى مضرن اينا خوب دختر-
 .....افسر عاشق عمر يه بمونى بدبخت منو
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 اشنگ دقت با کردم ريز چشامو سمتش برگشتم نيز منم کرد گرد چشاشو خورد حرفشو
 نشستم وت رفتم پاشدم ندونستم جايز موندنو موهاش تو کرد دستشو کالفه شد بلند کردم
  آوردم در گوشيمو تخت رو

 بگيريم عکس يه بياين ها بچه-

 نارک نشست رسيد سر اوستام نشستم همشون از جلوتر منم طرف يه شدن جمه همشون
 ونما اوستا غير به ميشدن جا توش همه باال بردم رو گوشى کردم روشن آيفونمو کم وب من
 رکشدخت لبخند يه بهم چسبوند خودشو من پشت تخت رو گذاشت دستشو خواسته خدا از
 از ستد اينا باالخره شد خوشگل خيليم گرفتيم عکسو خورد خفيف لرزش يه دستم که زد
 هديگ حاال فسفود يه شام برا افتاديم راه و کشيدن کرد خون منو دل که قليونشون اون
 صدا بودن خلوت خيابونا چون هم برگشتن موقع نيوفتاد خاصى اتفاق چون اونجا بيخيال
 الال شمبعد و رسوند مارو سمانه خونه برگشتيم رقصون و آخر گذاشتيم بکسو ام تى آهنگ
 پيش پيش

***** 

 شده چى ريما-

 نه؟ يا کردن قبولمون بگو کلمه يه کن باز دهن ريما-سمانه

 بگه خودش وايسين دارين اى عجله چه بابا اى-ريما

 تن پنج حق به شى سر بر خاک الهى-

 نه يا پذيرفتنمون مدرسى براى ببينيم که وايزر سوپر اتاق داخل رفتيم

 محمودى آقاى سالم-

 اب بود وايزر سوپر اونجا که ميزد هشت و بيست بود اوستا همون حدود پسر يه محمودى
 چندش گشادش گله لبخند اون

 نه؟ يا قبوليم بفرمايين جناب کردين لبمون به جون واى-سمانه
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 بانز در که استعدادى اين با نکنيم قبول رو شما ما ميشه مگه خانوما بفرمايين-محمودى
 هشد مشخص هاشون لول و کالسا تايم کنين پر فرمارو اين بفرمايين دارين خارجه هاى
 پسرونس هم تايم دوتا فقط

 سن؟-باال دادم ابرومو تاى يه

 جان؟-محمود

 تن پنج حق به بگيرى درد اى مرض اى کوفت اى

 دارن؟ قرار سنى رده چه در کردم عرض-

 بودين داده جا کلمه يه تو حرفاتونو از چقدر-محمودى

 داره گيراييشو مقابلم طرف ميکردم فکر-

 اينطور که-

 هستن؟ رده چه در سنن پرسيدم حاشيه تو نرين لطفا دقيقا-

 هفده شونزده-

 بابامن همسن که اينا بابا

 ندارين کوچيکتر-سمانه

 که نيست لباس خانوم-

 نداريم قبول اينو ما باشين تفاوت بى مدرساتون نظرات به نسبت نبايد شما حال هر به-من
 که يرونب رفتيم سمانه با و فرم رو کوبيدم خودکارو و دخترونه يا کوچيکتر پسرونه يا آقا
 کارى بدبختم اون گفتيم جريانو مام بهمان و فالن و شده چى گرفت جلمونو ريما

 بعد نچو کنه اذيت مارو ميخواست محمودى مانى پسره اين کلوم خالصه بکنه نميتونست
 زا مارو مثل برترى اساتيد نميخواسته گفته محمودى که گفت و زد زنگ ريما روز چند
 هم خيلى فرانسوى زبان تدريس براى بريم شديم حاضر مام و عمت ارواح آره بده دست
 يک و بيست بيست اکثرا بودن خودمون سنى رده تو چون بوديم گرفته گرم ها بچه با خوب
 يه پى ميافتاديم هم ديگه ماه چند تا گوز باال گوز شد اين طرف يه از و درس طرف يه از
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 دميش ماهى چند ديگه کنيم کار اونجا قلب دانشجوى آموز کار عنوان به که بيمارستان
 کنار در تفريح يه اونو و نميکرديم ول زبانو اصال مام نبود گذرونيا خوش اون از خبرى
 ودشخ که بيمارستانى تو سمانه و من براى اوستا رسيد خبر خالصه ميدونستيم کارمون
 موش خدا رضاى محض اى گربه هيچ خب ولى بوديم ابرا رو که مام و کرده جور کار هست
 بود جور ااوست با ما شيفتاى شديم کار مشغول بيمارستان تو مام کرد ميشه اچه!!!!نميگيره
 نهمعاي بعد بيخى بود مشغول چى چى مشاور نميدونم عنوان به اونجا خودش اينکه مثل
 خيلى مبست چشامو صندلى رو شدم ولو اتاقم تو برگشتم بود پير زن يه که مريضى کردن
 السک هم ظهر بعد بودم کرده دير بود ظهر يک ساعت ميگرفتم مرخصى بايد بودم خسته
 در(آمين.....آمين بگين رو سفيده مانتو بپوشم بشه روزى آخ)سفيدمو مانتوى پاشدم داشتم
 خانوم با تا رفتم برداشتم کيفمو پوشيدم اسپرتمو مشکى مانتو رفتم آويز رو گذاشتم آوردم
 و سته باستانى اوستا فاميلى)باستانى جناب قضا از کنه رد مرخصى بزنم حرف عليپور
 رنب ميگرفتن مرخصى داشتن اونجا هم!(باستانى خانوم داشت ايهام کيک روى نوشته

  کنيد رد مرخصى يه بشه اگه احوالم ناخوش من عليپور خانوم-اوستا

 کنم رد االن باستانى جناب بديد اجازه چشم-عليپور

 هارمن ها بچه با دارم کالس سه ساعت شده ديرم دامنت به دستم عليپور خانوم سالم واى-
 ونتقرب به اى کالس برسم من کن رد مرخصى يه نميسازه من به اينجا هاى غذا ميدونى که

 باستانى جناب شما خدمت اينم مرخصى اينم بيا بکش نفس دختر اوووف-عليپور

 بودم نياورده ماشين امروز کوفتم شانس از افتادم راه فورى

 راد خانوم راد خانوم-

 رسوا گمشو اونجاس ماشينت خب خنگ پسره مياد دوون دوون داره اوستا ديدم برگشتم
  ديگه شو

 کرد آرومتر صداشو نزديکم رسيد باستانى جناب بله-

 سازهنمي منم با اينجا هاى غذا ميخورسم چيزى يه هم راه تو ميرسونمت شو سوار بيا آروشا-

 ميرم خودم من جناب ممنون-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 93مهسا –بوسه آخرین 

telegram.me/romanhayeasheghane 190 

 ميبرمتاااا کشون کشون بيا نشو لوس بابا اى-

 ونممنتظرت بيمارستان در از تر پايين کمى من پس-گفتم ندارم کل کل حوصله نه ديدم

 اونجا چرا-

 بيارن؟ در حرف که نميخواين-

 ممنون باشه-

  شدم ماشينش سوار اومد شدم منتظر رفتم

 چنده ساعت دقيق کالست-

 چهار به مونده ربع يه-

 دارى وقت پس خب-

 چى؟ براى-

 توپ رستوران يه بريم-

 برد خوابم نرسيده سه به ماشين پشتى به دادم تکيه سرمو خستم من نميدونم-

 کردم باز چشامو و کندم خواب از دل مانندى نجوا صداى با

 خانوم رسيديم شو بيدار جان آروشا-

 کجاااااا؟-

  باش زود شو پياده رستوران-

 يمشد که داخل دنبالش افتادم راه جوجه مثل شدم پياده ماشين از و کردم درک موقعيتمو
 گرفت سفارشارو اومد گارسون نشستيم نفره دو ميز يه چشت رفتيم داشت عاشقونه جو يه
 کرد باز زبون و نياورد طاقت سر آخر ميداد فشار هم تو دستاشو اوستا

 بگم بهت چيزى يه خواستم-

 ميشنوم خب-
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 عدب هستى ايرانى فهميدم و گرفتمت نظر زير ديدمت لويى مهمونى تو شب اون وقتى-
 مياد ىهاي صدا ديدم که بيرون اومدم ها بچه پيچوندن بعد منم رفتى گذاشتى کيک بريدن
 که بهت مخش تو زدم برداشتم چوب يه کنه اذيتت ميخواد ديدم رو پسر اون اومدم و

 زا من نبودم لويى صميمى دوستاى از اصال من واقع در مياوردى بهونه هى تو کردم کمک
 آوردم لباساتو يواشکى رفتم ديدم زخمى اونجورى پاهاتو وقتى بودم دورش هاى آشنا
 ازت اصال اولش ديدمت نيما ويال تو بعدش سال يه نزديک اون بعد درمونگاه بردمت
 کار روت ماهو چند وقتى ولى نبود خوبى همچين جاى آخرمون مالقات چون نميومد خوشم
 يدوع اون اينکه تا خالصه تو هاى لجبازى گيتارو کالساى که بعدشم اومد خوشم ازت کردم
 عقب نه اگه جلو بيام واقعيه عشق اگه ببينم کنم خلوت خودم با گرفتم تصميم
 راتب آهنگو اون و برگشتم تولدت روز درست برگشتم نياورد طاقت دلم آروشا......بکشم
 خون گفت اونجورى پسره اون گلى ائل رفتيم تبريز تو وقتى بودم شده عاشقت چون زدم
 سوار وقتى اون و تو کشتن به ميکردم فکر کشتنش به فقط لحظه اون گرفت چشامو جلو
 قليون ميخواى ديدم وقتى کردم اذيتت که اومد بدم خودم از بار هزار براى شديم ترن
 ودموخ عکس اون تو وقتى نميخواى تو گفتم نيما به رسوندم خودمو اومد بدم ازت بکشى
 عاشقت من......آروشا خودم به کردم بلوتوسش آخه عکسم بهترين شد بهت چسبوندم
 شدم

 شدم دبلن جام از زدم پس صندليمو نميشناسمش کردم حس کردم نگاش گشاد چشمايى با
 ؤاالس اين بودم؟نميدونستم عاشقش منم داشتم؟ دوسش من گرفتم پيش آموزشگاهو راه
 دلىصن رو نشستم آخرش ميکردم اشتباه مدام کالس توى!!!ميشد تکرار ذهنم توى مدام
 لمشک دادم درسمو حسابى درست شدم بلند کردم جزم عزممو گرفتم دستام بين سرمو
 بعديمو کالس که زدم حرف سمانه با رفتم داشتم کالس ديگه تايم يه اين بعد که بود اينجا
 فتمر  منم کرد قبول اونم داشت بعدى تايم بود اومده زود نداشت کالس تايمو اين بره اون
 خونه

 * 

 پاشوووووو آروش- 

 نشستم شدم بلند چته هان کوفت اى- 

 بود زده زنگ سامان آروش-
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 خب- 

 ميگف فردا پس خواستگارى ميان دارن تهران اومدن گفته زده زنگ شهريار مامان گفت- 
 تبريز برسون خودتو گفت بود افتاده کردم غلط به مامانش

 ديگه يکى به يا برى کالسامو روز چند اين ميتونى آروشا-ميرفت داشت سمانه گرفت دلم 
 بسپرم

 نباش نگران هم تو ميرم-کردم بغلش ؟

 يليتب امير شو بلند سمان بکشين خجالت رمانتيکى صحنه چه خدا واى-اتاق تو اومد مينا 
 بريم باهم آورده گير اتوبوس

 نرو ديگه تو مينااااا-ناليدم 

 نرم؟ برام مياد خواستگار داره عمه دختر بابا اى- 

  چييييي؟- 

  مينا خواستگارى ميان دارن خونوادش با اميرم-سمانه

 ترشيدم اوه اوه-

 دارم خبر امروز جريانات از من که ترشيدم نگو-باال داد ابروشو تاى يه مينا 

 لق دهن امير اى 

 جريانى؟ چه ببينم وايسا-سمانه 

  ....باس جناب امروز که-مينا 

 مينا شو خفه-سمتش کردم پرت بالشمو

 .... باستانى جناب که نميگم دروغ بابا اى- 

 کرد احساسات ابراز باستانى جناب- ميگفت داشت هوار و داد با اونم دنبالش افتادم .

 لق دهن امير اون با کرده غلط باستانى جناب- ه
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 -Oh dear!!!!هااا برميخوره بهم اينجورى نگو 

 آروشا؟؟؟ ميگه راست-سمانه ا

 کردم ردش منم کرد هم سر پرت چرت چنتا اومد اوستا بابا- 

 شد جيم نکرده ردش ميگه دروغ-مينا 

 بو ردهک گير گلوم تو طاليى ساقه نبود رضايت از سکوتم اوستا شى محو زمين رو از الهى- ه

  گفتى چى نشو لوس آروش-سمانه د

 زد جيم پاشده ميگم خوب دختر-مينا

 چرااااا؟!!!!نههههههه-سمانه ه

  پيشکش من بکنين عروسى شما ديگه شين بيخيال بابا اى- 

 اتوبوس بليت چنده ساعت مينا بابا باشه-سمانه

 شو لندب دره دم ديگه ساعت نيم گفت امير بردار ساکتو پاشو گفتى شد خوب اوه اوه-مينا 

 مومت زديم هم به چشم خالصه خدااااا نه اينجا؟ بمونم تنها بايد هفته يه من يعنى اووووف 
 يمان کردم دلخوش کردم قاطى حرفا اين و درس و زبان با سرمو رفتم منم تموم رفتن شد

 بهش ميزنم زنگ بترسم اينجاس

 **** 

****** 

 شد چى خب-

 بگه سهببو دستمو بياد بود مونده کم بود کرده سرويس مامانشو همچين ديگه هيچى-سمانه
 شو سرم تاج شو عروسم بيا کردم غلط دخترم

 ميشناسم شهريارو اين من چى پس اره-

 مبعدش برو اونارو مونده زبان ترم اين از جلسه دو آروش ببين ميکنه صدام مامان آروش-
 کنونه عقد که اينجا بيا بگير مرخصى بيمارستان از
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 برنمىگردى؟ يعنى بابا اى-

 برگردم نميشه اينجاست شهريارم ديگه نه-

 چى؟ مينا-

 باى کرد کچلم مامان بياد نکنم فک بزن زنگ يه گرفته کارشون اينکه مث اونم-

 باى-

 بدبيارى ته يعنى گرفتم مينارو شماره

 الو-

 بادا؟ بادا شد چى جونم مينا سالم-

 ماس کنون عقد سمانه کنون عقد بعد روز چن ديگه آره-

 ميمونى؟ اونجا يعنى بابا اى-

 کنم؟ ول اينجا اميرو که ؟نميخواى کنم طواف تورو برگردم ميخواى پ ن پ-

 بابا باشه-

 بودن کرده فراموش منو هردوشون زودى اين به شدم دپرس خيلى

 بخوابم ميرم من باى ندارى کارى مينا-

  خوش شب عزيز نه-

 ميزنى حرف ادب با دارى اونجاس امير البد-

 بکشم خجالت اون از من کيه خر امير بابا گمشو-

 باى بابا باشه-

 باى-
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 تخت به رسيد سرم که همين بخوابم کردم کوفت چيزى يه رفتم کردم قطع گوشيمو
 يستن بردار دست نه ديدم بيخيال گفتم هى بيخيال گفتم هى ميشنيدم عجيب صداهاى
 االب ميومد پله از داشت کسى انگار بود طورى صداها بيدارم هنوز من نيم و دو شده ساعت
 کشمب جيغ بود نزديک ورودى در تو انداختن کليد کردم حس که بيرون برم در سمت رفتم
 بود کم شباتري برداشتم موبايلمو رفتم کردم قفل اتاقمو در پيشونيم رو نشست سرد عرق
 لوآ خواب صداى با طوالنى مدت بعد گرفتم نيمارو شماره نشه خاموش کردم خدا خدا فقط
 داد جواب

 الو-

 آروشام نيما سالم الو-

 شده چيزى آروشا سالم-

 ديگه؟ تهرانى تو تنهام خونه تو من شدم مزاحم بدموقع ببخش-

 خواهرى تبريز اومدم مينا با من نه-

 خونس تو يکى ميکنم فکر من ولى ها نشو نگران نيما ببين-لعنتى اه

 چيييييى؟؟؟؟-زد داد

 ميترسم خيلى-

 زنگ يه اوايس اوستا آها اينجاس که اميرم اينجاس که شهريار بکنم کارى نميتونم من ببين-
 باى بمون اتاق تو تو بهش بزنم

 و دمبو منتظر استرس با کرد قطع رو گوشى باشه من جانب از جوابى منتظر اينکه بدون
 خطارا گوشيم که بود گذشته اى دقيقه بيست ميره راه خونه تو داره کسى ميکردم فک هى
 دادم جواب زود خورد زنگ گوشيم بود آشپزخونه تو شارژرم کمه باتريش داد

  الو-

 چه يخوادم اونجاست کى مرگم خبر کجايى آروشا-گوشم تو پيچيد اوستا بلند و نگران صداى
  بکنه غلطى
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 خونه تو اومده يکى اوستااااا-ناليدم

 هاااان؟ نيست که پسر-

 کشيدم جيغ منم بود وحشتناک صداش که زمين افتاد چيزى يه باال طبقه از لحظه يه
 هدقيق ده شدم بدبخ ديگه بود کم همينم شد خاموش لحظه همون افتاد دستم از گوشيم
 دمشني اوستارو صداى بعد ولى ترسيدم اولش شد باز ورودى در شنيدم که بود گذشته

 ؟؟؟؟ کجايى آروشاااا-

 اپت يه که نکردم توجه وضعيتم به اصلنم بيرون دوييدم بغض با کردم باز درو فورى
 در دم بود وايساده دست به فرمون قفل اوستا تنمه شلوارک

 اوستااا-

 هااان؟ اينجا موندى تنها چرا تو ايشاال مرگم اينجاس؟خبر کى-

 کن راحتم بکش منو خدا اى-زد داد ديگه بار يه ميکشيد داد سرم داشت چرا

 مکرد هق هق دهنم رو گذاشتم دستمو پشت ميگفت اونجورى داشت چرا شکست بغضم
 فکر ودب عصبانى انقدر سمتم اومد زمين انداخت فرمونو قفل کرد موهاش تو دستشو کالفه
 سينش رو مگذاشت سرمو منم بغلش تو کشيد منو خشونت با که ترسيدم بزنتم ميخواد کردم
 کردم گريه

 .....بکشه منو خدا اى نکن گريه-

 جون تااوس نگو نگوووو اوستا-گفتم گريه با عاجزانه لبش رو گذاشتم اشارمو انگشت فورى
 حرفو اين نگو من

 باش مآرو نکن گريه نميگم عزيزم باشه-گفت گوشم دم آروم فشرد خودش به منو بيشتر
 زدم داد سرت ببخش شدم عصبانى خوب دختر باش آروم نيست کسى اينجا

.........- 

 انداخته سرمو منم و بود بلند يکم قدش چون کرد جدا خودش از منو ديد سکوتمو وقتى
 کرد نگاه صورتمو شد خم پايين بودم
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 ديگه نکن قهر-

 ور گذاشت شستشو انگشت فورى خورد سر چشم گوشه از اشک قطره يه و زدم لبخند يه
 کرد پاک اشکمو گونم

 بخند هميشه نکن گريه خوب دختر برم هات خنده قربون-

 کرد گل شيطنتش .ها نینی مث دادم تکون سرمو

  جلوم وايسادى پريشون موهاى و لباسا اين ىا اينجورى نکشى خجالتم-

 رفتم مکرد تنم شلوار تونيک يه خنديد بلند اونم اتاقم سمت دوييدم گفتم بلند هيه يه
 من آره.....نباش نگران نیست چیزی نیما نه– میزنه حرف تلفن با داره ديدم بيرون
 ....خدافظ باشه.....نمیذارم نه....پیششم

 ايىچ يه آشپزخونه سمت رفتم واال داره درگيرى خود اينم هم تو کشید واخماشو کرد قطع
  بزارم

 دختر عقلى بى خيلى-

 چرا؟-

 غجي پسره طرف پرسيدم وقتى زدم زنگ چرا دوما موندى تنها خونه اين تو چرا اينکه اول-
 کردى؟ خاموش گوشيتو زدى

 دافتا باال طبقه از چيزى يه پرسيدى سوالو اون تو وقتى دوما جواب بيخى رو اوال جواب-
 شد خاموش بود شده تموم باتريش گوشيمم زدم جيغ ترسيدم صداش از منم زمين

 گوشم کنار شد خم زد رو خاموش دکمه اومد دستش پش از بودم وايساده ساز چايى جلوى
 بريم بردار ضرورى وسايل چنتا بدو ميايم خونواده با موقعش به چايى-گفت

 از آرومتر صداى با ولى بود سخت زدن حرف و نميکرد کار مخم شرايط اون تو درسته
 کجا؟-گفتم خودش

 ما خونه-
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 چييييييى؟-سمتش برگشتم تيز

 برو بدو-

  نميخورم تکون اينجا از من عمرا-

  ميخوابى آسا اتاق تو-

 ميشم زحمت بانى نه-

 بيا بردار وسايلتو زود منتظرتن خونمون تو همه دختر بابا اى-

 لباس يه ىالک برداشتم پرتا خرت اينجور و راحتى لباس يه رفتم بود لحنش تو که تحکمى از
 بودم مجبود ولى خونوادش با شدن مقابله از داشتم استرس رفتم باهاش پوشيدم

 ميترسى؟ تاريکى از-

 هوم؟-

 ميترسى؟ تاريکى از ميگم-

 چيزه....يعنى نه اممم...اره-

 نه يا آره بگو راستشو خب-

 آره-

 کردى؟ سر جورى چه شبو دو اين-

 ميخوابيدم زود خيلى-

 رسيديم...... !!!..اينطور که-

 ترف مجلل خيلى بود بزرگتر ما خونه از اوه اوه اوه کرد باز ريموت با رو درندش خونه يه در
 درش وجل دوبلکس وياليى خونه يه شديم پياده کرد پارک خوشگلشو مشکى پورشه داخل
 يکش مسن خانوم يه بود اوستا شبيه که خوشتيپ مسن آقاى يه بودن وايساده نفر چهار
 کرد بغلم دوييد آسا.آسا و آبستا بعدشم آسا شبيه
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 خوبى؟ آروش شدم نگران بود شده چى وااااى-

 کردم بدخواب شمارم ببخشيد عزيزم مرسى-

 بابا نه-

 مامانش سمت برد معرفى نشون به دستشو اوستا خانوم و آقا سمت رفتم

 آروشا ومخان ايشونم و سعيد بابا گلم باباى داد نشون باباشو بعد و ليلى مامان گلم مامان-
 صميميم دوست نيما خاله دختر راد

 آغوشش تو کشيد منو مامانش

 جون آروشا اومدى خوش برم پسرم سليقه قربون اى-

 نشم مزاحم گفتم باستانى جناب به من ببخشيد ممنون-

 شهمي پشيمون االن مهمونمون بياين بريم بياين دخترم حرفيه چه اين بابا اى-سعيد

 (بشين توصيف بيخيال عمتون ارواح)بود خوشگل خيلى خونشون داخل رفتيم

 ديگه؟ خوردى شام دخترم-جون ليلى

 بله بله-

 ميخوابى؟ آسا پيش تو خب-جون ليلى

 ميگه حرفايى همچين کنم دارت نوه صبح اوستا پيش برم ميخواى پ ن پ

 خوبه من پيش نبرش ديگه اتاق تو مامان آره-آسا

 بخوابين برين ها نخورى بدبختو مخ آسا پس باشه-جون ليلى

 مامان ااااا-آسا

 شد چهار ساعت خستس بيچارم اين برو باشه-جون ليلى

 ببخشيد جون ليلى ميخوام معذرت بازم!نه واااااى-
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 برو دختر برو بابا اى-جون ليلى

 گرفت کرد پهن خواب رخت يه خودش خوابوند تختش رو منو زور به آسا اتاق تو رفتيم
 بهش ممخود ميکردم تر سرد اوستا با رابطمو بايد بودم فکر تو صبح خود تا من ولى خوابيد
 يه شد هن ساعت جنگيد سرنوشت با نميشد بود راه سر چيزا سرى يه ولى بودم شده وابسته
 مونه غالب تو ميرفتم بايد شستم صورتمو دست شدم بيدار بودم خوابيده فقط ساعت
 رفتم لموشجي خوشجيل چيده صبونه ميز يه خدمتکارشون ديدم پايين رفتم تخس آروشاى
 اونجاس جونم ليلى ديدم که بشينم

 خير به صبحتون جون ليلى سالم-

 بخير هم تو صبح دخترم سالم-ليلى

 زا منم-گفت من گوش کنار شد خم ميکرد خشک صورتشو دست من پشت داشت اوستا
 ميخوام انرژى پر خيراى به صبح اين

 ونن تيکه يه شدم بلند جام از ميز رو کوبيدم ميبريدمو پنيرو باهاش داشتم که کاردى
 برم نم بدين اجازه اگه جون ليلى-بوسيدم گونشو جون ليلى سمت رفتم دهنم تو گذاشتم
 آسا ميزنم زنگ ترسيدم شب خونه

  بمونى بايد نهارم نخوردى چيزى که تو ااااا-ليلى

 باى ديگه برم ها بچه با دارم کالس شنبس پنج امروزم جون ليلى ديگه نه-

 شد راهم سد اوستا دست آشپزخونه خروجى جلو

 برى؟ ميخواى چرا-

 بدين جازها باستانى آقاى-گفتم بشنوه جون ليلى که بلندى صداى با باال دادم ابرومو تاى يه
 برم بنده

 جون؟ آروشا اومده پيش مشکلى-جون ليلى

 فقط.....نه-

 کشيد دستشو لحظه همون
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 دخترم چى فقط-ليلى

 شد حل هيچى-

-وششگ به چسبوندم تقريبا لبامو پشتش ايستادم رفتم شدم رد کنارش از که همونطور

 هيچ به من زندگى امروز از ولى کنم جبران روز يه میدم قول زحماتت همه بابت ممنونم
 باستانى جناب باى نميشه مربوط جنابالى به وجه

 ديدم بردارم وسايالمو رفتم بود سنگين خيلى براش حرفام از گرفت دلم خودم چاک به زدم
 شده بيدار آسا

 کجا؟ آروش اااااا-آسا

 فالط کن درک هم تو کردن درک موقعيتمو پايين که نکن اصرار بکنم زحمت رفع ديگه-

  باشه اه-

 کنيم خدافظى بغلم بيا-

 اضرح هم باستانى جناب ديدم پايين اومدم رفتم در کردن مالى تف کلى بعد بغلم پريد
 جدى ولى آروم صداى با که برم خواستم کردم خدافظى جون ليلى از در جلو وايسادن
 نيار هم بهونه شو سوار-گفت طرفم گرفت سوئيچو

 نوشتم روش برداستم کاغذ يه ماشينش رو انداختم رفتم گرفتم سوئيچو

 گرفتى؟خدافظ!هيچ ربطى هيچ

 هک کردم حل زبانو کالس رفتم خونه تو استراحت کم يه بعد گرفتم تاکسى يه رفتم
 فتمر  بعدش کردن قبول فنگ و دنگ هزارتا بعد اونام بگيره ديگه معلم يه فاينالشونو
 حرفا ناي و سابقت از ميشه کسر نميدونم گفتن که هفته دو گرفتم مرخصى بيمارستان
 خوابيدم فقط و کنم فکر ترسم به نتونستم که بودم خسته اونقدر شد شب خالصه

*** 

 چمدون يه رفتم بيدارشدم نفرين و ناله عالمه يه با کرد بيدارم خواب از ساعتم زنگ
 اواسط ردمک تنم لباسامو بودم گرفتع بيليت ده ساعت برا توش چپوندم وسايالمو برداشتم
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 کرده بغض نداشتم حوصلشو و حال درسته رسيدم خودم به يکم سرد يکم هوا و بود پاييز
 سراغ مرفت دوباره بود گرفته دلم ميترسيدن ميرفتم اجنه مثل خب ولى ميرم دارم که بودم
 کيفم وت چپوندم عکسو بدم قورتش کردم سعى زور به بترکه ميخواست بغضم آرشام عکس
 يبىعج دلشوره ميکردم باد درو داشتم بکنم؟ غلتى چه اتوبوس تو ساعت شيش اووووف
 ديدن با و کنار زدم رو پرده کوچه به داشت ديد کامل که اى پنجره سراغ رفتم داشتم
 تو سمنف آپارتمان در سمت ميومد عصبانيت با که خودش بعد و شد پارک که اوستا ماشين
 پاهام دخور  آپارتمانم زنگ که بود نگذشته مين چند انداختم رو پرده فورى شد حبس سينه
  کردم خيس خودمو من که در به کوبيد مشت چنتا شد سست

 ؟سمانه بزنم زنگ يا ميکنى باز هان؟ چى؟ يعنى کارا اين ام تو با درو کن باز......آروشا-

 زدم حرف باهاش آروم صداى با و گرفتم رو سمانه شماره اتاق تو رفتم راه بهترين اىول

 سمانه الو-

 بله؟ الو-

 زنهب زنگ شايد اوستا ميدم توضيح بهت اومدم ميکنى چرا و چون بى رو کارى يه سمانه-
 گرفتى؟باى تبريز ميرسه ديگه ساعت سه دو تا آروشا بگو بهت

 پذيرايى وت زفتم صدا و سر بى ميده انجام گفتم که رو کارى بودم مطمئن بگه چيزى نذاشتم
 کوبيد درو بازم

 سمانه بزنم زنگ کردى مجبورم خواستى خودت آروشا-

 زا سمانه مرسى......سمانه سالم .....الو-سمانه با زدن حرف به کرد شروع ثانيه چند بعد
 باشه نه ......چى؟؟؟ واسه......تبريز؟؟؟؟؟........چيييييى؟؟؟؟؟ .......دارى؟ خبر آروش
 باى باشه......مبارکه راستى.......ميشه چى ببينم

 توش تو که هوايى من ميشه مگه  اينجايى ميدونم من آروشا-زد در به تقه چندتا دوباره
 .....نبود الزم دروغا اين ندارى ديدنم به ميلى اگه ندم؟ولى تشخيص رو ميکشى نفس
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 مميبند قلبمو در......خداحافظ ...... ....آروشا-گفت باالخره ولى طوالنى مکث يه کرد مکث
 جلو نميام ديگه .....هميشه برا خداحافظ......پس داره صاحب يه قلب اين همه روى به

 کنم ناراحتت که چشمت

 شيدمک زمين رو چمدونمو رفت اوستا شکست بودم نگهداشته که بغضمو نبود رفت ديگه
 شدم که ساتوبو سوار ميريخت اشکام صدا بى ترمينال رفتم گرفتم تاکسى يه بيرون رفتم
 خابانت خودم که بود سرنوشتى اين ولى وقت هيچ نميبينمش وقت هيچ ديگه کردم حس
 انمام بيچاره خونه رفتم تبريز رسيدم پنج نيم و چهار ساعت حوش و حول خالصه کردم
 ادش خودمو ميکردم سعى بره در تنم از خستگى کپيدم گذاشتم سرمو بود کرده تعجب
 از تا ده دارم سمانه از کال ميس تا ده ديدم شدم بيدار خواب از هفت ساعت بدم نشون
 سمانس ديدم خورد زنگ گوشيم دوباره مينا

 کال؟ ميس تا بيست چتونه هان-

 بشينيم ساکت که نکردى پا به آتيشى-

 ميگى؟ چى-

 آروشا؟ چيه جريان-

 مقاومت به پتانسيل نسبت-

 بگو باش زود نشوووو لوس-

 جريانى؟ چه آخه-

 اوستا جريان-

 

 خونتون بيام يا خونمون بيا يا فردا زد حرف نميشه االن سمانه-

 خونمون بيا-

 باى باش-
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 باى-

 که ااين سمانه خونه بياد فردا اونم شد قرار فقط نداشت کارى گفت اونم که مينا زدم زنگ
 .....چيه جريان ببينه

**** 

 شده چى بگو باش زود-

 شده؟ چى ميگى داشتى نگهم در دم بعد داخل بيام بزار سمانه-

 تو بيا باشه-

 برام بود آرشام مث ديدم رو سمانه بزرگه داداش سامان که تو رفتم

 خوبى؟خوشى؟ آروشا سالم به به-سامان

 خوبى؟ شما خوبم داداش سالم-

 !سوزوندى آتيشى بد شما ولى خوبيم ما-

 آتيشى؟ چه وا-

 !نمياد گفته ويژشون مهمون-

 منم که ويژشون مهمون-

 سمانه خنديد دنبالش به و نمياد شهريار ويژه مهمون اى سمانه ويژه مهمون تو خب آره-
 بود اونجا مينام اتاقش تو برد کشون کشون منو

 شده چى بنال د-مينا

 برمااااا ادبتون قربون-

 نشون به سرى جاهاش بعضى خنديدن جاهاش بعضى اونام کردم تعريف رو چى همه
 !!!!کردن نثارم هم فحش و دادن تکون تأسف

 شده چى بنالين شما حاال خب-
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 بشه؟ ميخواستى چى-سمانه

  ميادن سوزوندى تو که آتيشى خاطر به شهريار ويژه مهنون گفت سامان که هنونطور-مينا

 کى؟اوستا؟؟؟؟؟-

 په نه په-سمانه

 کن جمع رو زدى که گندى اين جورى يه-مينا

 بيخى چه من به بابا اى-

 ميکنه حلش شهريار پووووفففففف-سمانه

 خاله به رفت يادم که اتاقت تو اوردى کشون کشون منو همچين سمانه سرم بر خاک اى-
 کنم سالم

 نى خونه خالت-

 برقصيم بزنيم بره بفرس سامانم اين-

 زنش مادر خونه برن ندا دنبال رفت که اون-

  بريم بپرين پس اوکى-

 ول اى-مينا

 هم وموزيک صداى ميداديم قر ميپختيم که همونطور کرديم درست نهار يه رفتيم شديم پا
 خورديم نهارو آورديم در بازى مسخره کلى اخر بوديم گذاشته

 مياد؟ کى خاله سمان واى-

  مياد هفت ساعت مامان-سمانه

 بديم قر دوباره کنيم تميز رو خونه پاشين-مينا

 پاشين سريع تند زود آره-
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 يشش ساعت تا بعدشم بوديمش ريخته هم به حسابى کرديم تميز رو خونه شديم بلند
 تخليه ما و بود عروسى ديگه روز چند مبل رو انداختم جنازمو آخرش رقصيديم و زديم

 جن لمث سمانه و مينا که کشيدم بنفش جيغ افتاد ساعت به نگام بوديم کرده هيجانات
 پريد رنگشون ها ديده

 چته؟ روانى االغ-سمانه

 شيشه ساعت-

 نععععععع؟؟؟-کرد بلندى هيه مينا بندش پشت و

 پاشو مينا پاشو پالسن اينجا صبح از اينا ميگه مياد خاله االن آره-

 نداره اخالقا اين از من مامان ميدونى که تو بابا اى-سمانه

 زشته ولى عزيز آره-

 دنبالمون بياد امير بزنم زنگ يه منم بزا سمانه ميگه راست-مينا

 ميرسونمت خودم بيا امير بيخيال مينا نشو لوس-

 آوردى؟ لگنتو تو ااااا-مينا

 خنديد بلند اونم طرفش کردم پرت رو کاغذى دستمال قوطى سمتش برگشتم تيز

  جونته امير ماشين لگن کوفت-

  بابا باشه-

 ونهخ رفتم خودم بعدشم رسوندم مينارو رفتيم کرديم خداحافظى پوشيديم لباسامونو
 تو تمرف شام بعد واال بگم بياد؟چى نميخواست اوستا اونروز جريان سر واقعا نميدونستم
 سر من خوبى؟آرشام آرشامم سالم-کردم دل و درد باهاش آوردم در آرشامو عکس اتاقم
 منداد وصلت به تن قسمم خاطر به ولى داشتم دوست رو اوستا هستم خوردم که قسمى
 ممقس سر من نکنم عروسى نياى تا خوردم قسم منم مياى عروسيم روز گفتى تو آرشام
 گمى در سر اين از بده نجاتم و بيا....ميکنم خواهش.....برگرد.......آرشام هستم
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 روف سرمو تختم رو زدم شيرجه بيرون نره صدام دهنم رو گذاشتم دستمو ميريخت اشکام
 ...... بالشم تو کردم

**** 

 امير و مينا و شهريار خونشون برم گفته زده زنگ بود سمانه کنون عقد مراسم ديگه روز دو
 لىک و بود گرفته شدنشو عمه خبر ديروز هم سمانه(سامان همسر ندا)اونجان ندام و سامان
 دمپا لوارش با داشتو سفيد خاالى جلوش از قسمت يه که تنگ مشکى مانتو يه بود خوشحال

 يه ردمک سرم سفيدمو شال کردم تنم برداشتم ستش کيف و راحتى ورنى مشکى کفشاى و
 کردم فر بودمم نکرده فر بود وقت خيلى که تالمو زدم ريمل و کرم يکم و زدم قرمز رژ

 ورى يه بودم کرده فر بار سه دو فقط فرانسه از بوديم برگشته که وقتى از تقريبا
 تو منشست برم گذاشت فنگ و دنگ کلى بعد و مامان پيش رفتم صورتم رو ريختمشون
 شوزيادصدا کردم پلى رو بکس ام تى شهر پايين آهنگ زدم آفتابيمو عينک مشکيم فرارى
 تموسرع بازم افتادم راه تيکاف يه با کم صداى با البته ميکردم هم همخونى باهاش کردم
 خونشون دم رسيدم نبود مناسبى وقت خب ولى بود کرده کروروس هواى دلم کردم زياد
 يمميزد حرف همونطور دادم دست بقيم با کردم ماچ رو دخترا پريدم داخل رفتم کردم پارک
 هک تو سالم داداش بههههههه-گفت بلند امير کرد بازش و در سراغ رفت شهريار دوباره که
  نميام ميکردى ناز کشتى مارو

 ديگه-بود زده خشکم اوستا و در به پشت همونطور من و پروند سرم از هوش اوستا صداى
  کردين اصرار خيلى بيام گفتم

 شسمت برگشتم آروم من به رسيد نوبت و کردن سالم ها بچه همه بود کرده عرق دستام
  سالم-هم تو کشيدم اخمامو

 سالم-هم تو کشيد اخماشو بعدش بهم زد زل و کرد هنگ ديد که منو اوستا

 اومدى شد خوب-شهريار

 يگهد رفتين شدين مزدوج شمام هى ...... هااااااا دوستامه بهترين از دوتا عروسى بابا-اوستا

 تمبيف بايد ديگه منم ايشاال-داد ادامه اون و کردم بازى ناخنام با و پايين انداختم سرمو
 نمونم تنها بکنم خودم برا فکرى يه کارام دنبال
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 زود چه بود اومده کنار نبودم با زود چه هه کردم بغض من ولى خنده زير زدن همشون
 هب زدم درازيمو زبون و تفاوتى بى نقاب بشه مزدوج ميخواست حاالم بود کرده فراموشم
 ينآست بگين هستن کى حاال- چشاش تو زدم زل سينه به دست آوردم باال سرمو صورتم
 !براتون باال بزنيم

 همه باال پريد اوستا هاى ابرو نکردم توجهى کرد سوراخ پهلومو سمانه آرنج گفتم که اينو
  بشنون رو اوستا جواب تا بودن کرده سکوت

 بکنم؟ جبران جورى چه اونوخ-اوستا

 نىک تحقيق موردش در برى ميگم منم عوض در-گفتم فورى کردن فکر بدون نياوردم کم

-گفت و کرد نگام نيشخند يه با بود حقش ولى کردم هنگ جوابم از خودمم يعنى اوپس

  ببينيش ميزارم قرار تهران برگشتين موقع هر نيست مشکلى باشه

 درشو اتاقش تو برد کشون کشون گرفت دستمو سمانه نشستن رفتن درک به پررو پسره
 مرگته؟هاااان؟؟؟ چه تو-گفت بهم اخم با بست

 هيچى-گفتم تفاوت بى

 ميچزونيش؟ رو اوستا دارى چرا هيچى؟؟؟پس-

 چه؟ من به خو اول کرد شروع اون ديدين اونين طرف همش چتونه شماها هه-

 کرد؟ شروع اون کجا-

 چه؟؟؟؟ من به بش مزدوج ميخواد گفت اون-

 نگاش ميگفت حرفارو اون داشت که مدت طول تموم ميکنى؟او اينجورى چرا آروشا وااااى-
 !بود تو به

 بکنم ازدواج نميتونم فعال من درک به خب-گفتم عصبانى

 چرا؟-

 ميدونى خوب خودت-
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 لعنتيه قسم اون خاطر به البد-

  دقيقا آره-

  بچگونتو رفتاراى اين کن تموم آروشا-

 بچگونه؟هاااان؟ رفتاراى کودوم-زدم داد

 زندس آرشام معلوم کجا از اصال رفته آرشام بفهم اينو آروشا-سرم زد داد متقابال اونم
 ....مرد شايد معلوم کجا هان؟از

 مانهس-سمتش بردم يورش تيز نداشتم حرفو اين انتظار سمانه از بزنم حرفشو نذاشتم
 مثل مدت اين همه تو که تويى نداشتم انتظارو اين تو از فهميدى؟؟؟؟هه ببند دهنتو
 چنگ بغض دستام بين گرفتم سرمو تختش رو نشستم کردم تر آروم صدامو!بودى خواهرم
 عاشقته که برادرى ميفهمى چه تو!سمانه-دادم ادامه لرزون صداى با گلوم به انداخت
 ينب که اين يعنى راهى دو چى؟ يعنى راهى دو ميفهمى چه چى؟تو يعنى بره بزاره تنهات
 يدونىم ميکنم فراموشش ديگه منم سخته سمانه بکنى انتخاب رو يکى قسمت و عشقت
  نکنين اصرار بسه ديگه پس ميکنم لج دنيا همه با کنم لج بخوام

 ....ميخواى آروش کى تا-شونم رو گذاشت دستشو اومد

  بسه سمانه-

 پايين بيا آر در لباساتو پاشو باشه-

 پيرهن يه کردم پام مشکيمو ساپورت آوردم در لباسامو پايين بود نرفته صدامون خوشبختانه
 جمع کليپس اب سرم باالى ميرسيد باسنم روى تا موهام بود تنم زانو باالى يکم تا بلند آستين
 ريمام و انيم پايين رفتم کردم تجديد رژمو يکمم پوشيدم بافتمم اى سرمه پاپوشاى کردم
 فونوآي رفت سمانه زدن رو خونه زنگ ميشنفتيم ميگفتيم هم دور نشستيم بودن اومده
 بيام بدين اجازه خودمم بله....بله؟-برداشت

 بود؟ کى-شهريار

 آورده بسته پسته مأمور-
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 بيام منم بزار-

 ديگه ميام ميگرم ميرم عزيزم نميخواد نه-

 باشه-

 مدام بود پريشون شهريار ولى زديم حرف کرديم شروع دوباره هممون ما رفت سمانه
  بود فتهر  فرو سکوت تو خونه نيومد سمانه ولى گذشت ربعى يه ميداد فشار هم تو دستاشو

 پس شد چى سمانه-سامان

 کرد دير خيلى-شهريار

 هم هبقي و شهريار بيرون دوييدم ولى بود سرد بيرون هواى شديم بلند شهريار و من فورى
 يدمد کاغذ تيکه يه زمين رو باز کامال در و نبود سمانه در دم رسوندم خودمو اومدن دنبالم
 تينمآس داخل فورى ميديد اينو کسى نبايد نه(دانيال)بود نوشته روش داشتم برش فورى
 کجاست؟؟؟ سمانه پس-زد داد شهريار رسيدن همه بود پريده رنگم کردم پنهونش

 !نيست-

 ؟؟ نيست چى يعنى-سرم زد داد شهريار

 صداى با و در سمت رفت شد رد کنارم از ديدم منوووو کشت گفتم سمتم اومد همچين و
 سماااانه-زد صدا رو سمانه بلند

 اون از شخصا که من باغ اونور اينور ميرفت ها ديوونه مثل زد داد هم سر پشت بار چند
 سرپ باش آروم-گرفت هاشو بازو رفت اوستا اون از بدتر هم سامان بودم ترسيده وضعيتش
 بگير آروم ميکنيم پيداش باش آروم

 ميفهمى؟؟؟؟؟ نيست .....اوستا-اوستا به زد زل گرفتش خون چشماى با

 ميکنيم پيداش گفتم-اوستا

 کنى پيداش ميخواى چجورى-اوستا سمت رفت بود عصبى خيلى وسط اومد سامان
  بگو هاااان؟؟؟د
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 هاش نقشه درز ال مو آورد در سر نميشد دانيال کاراى از ميگفت راست لرزيد چونم
 کردم پاکش دستم پشت با سريع کرد خيس گونمو چشمم گوشه از اشک قطره يه نميرفت
 چه دانيال ميفهميدم بايد خونه تو دوييدم سريع کرد آرومش گرفت سامانو رفت امير
 که ناال آروشا خانوم سالم-کردم باز رو نامه سمانه اتاق توى رفتم عوضى پسره کرده غلطى
 قدع مراسم تاريخ بعد نميشه چيزى نترس منه پيش عزيزت دوست ميخونى رو نامه اين
 خداحافظ نفهمه چيزى کسى باشه يادت ميارم پسش کنون

 لداخ اومد اوستا و شد باز شدت با در کردم پرت رو نامه تخت رو نشستم ريختن اشکام

 دارى خبر ا تابلو کامال که نميدونى آروشا؟نگو شده چى-اوستا

 مغزم نم ميفهميد اوستا اقال بايد نبود اى چاره نامه به کردم اشاره دستام بين گرفتم سرمو
 داشتى خبر تو- گفت اخم با کرد بلند سرشو خوند برداشت رو نامه نميکشيد

 چى؟ از-

 اتفاق اين از-

 نه-

 پريد؟ رنگت اونطورى چرا نداشتى خبر اگه-

  بيوفته اتفاقا اين نميذاشتم داشتم خبر اگه ميگى؟من چى-

 به تاداف نگاش کردم بلند سرمو بود پريده رنگم هق هق به شد تبديل گرفت شدت گريم
 باش آروم پريده چرا خوبى؟رنگت آروشا-بهم رسوند خودشو صورتم

 وبخ بغلش تو کشيد سرمو فورى نميشد باش آروم ميگفت هى مياوردم کم نفس داشتم
 خوبى؟-کرد جدام خودش از شدم آروم کم کم بکنه آرومم ميتونه چى ميدونست

 باشه؟ بکنيم پيداش کنى کمکم بايد تو-گفت دادم تکون سرمو

  باشه-

 خوندى؟به که رو نامه-بود شناس نا شماره برداشتم گوشيمو اومد اس ام اس موقع همون
 چاک به بزنه عقدکنون روز ميخوادش سالم اگه بگو شهريار
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 ومدا اوستا نميذاشت زندش ميفهميد اگه شهريار بکنه چيکارش ميخواست ديوانه پسره
 بکنيم؟؟؟؟ کار چى حاال-ناليدم خوند پيامشو و دستام از گرفت رو گوشى

 باال بيا شهريار-کرد صدا شهريارو رفت اوستا

 نامه جريان بعدشم کنه آرومش اول کرد سعى روانشناسيش ترفنداى با اوستا اومد شهريار
 اولش شد تموم که اوستا حرفاى نقطه يه به بود زده زل فقط شهريار گفت اسو ام اس و
 ميکشمش-گفت لب زير

 کرد آرومش فورا اوستا ميکشمش-کرد بلند صداشو بعد

 خب؟ بفهمه نبايد کسى شهريار-

 پاى دانيال خون نبود بعيد ازش ميکشتش بود اونجا دانيال اگه واقعا ولى شد آروم شهريار
 گرفت تماس شماره همون با برداشت گوشيمو خودشه

 خاموشه لعنتى-شهريار

  بزنم حرف باهاش من بزارين دارين خبر شماها بفهمه نبايد اون-من

 نزن زنگ-داد پيام ديگه شماره يه با موقع همون

 هسالم بفهمم بايد بزنم حرف باهاش بايد من ولى بکن بکنى ميخواى هرکارى-نوشتم

 هريارش-گفت سريع اوستا سمتش برد هجوم شهريار خورد زنگ گوشيم بعدش دقيقه پنج
 نه مهمه برات سمانه اگه

 اسپيکر رو بزار-گفت سمتم گرفت رو گوشى شهريار

 دانيال الو- اسپيکر رو گذاشتم

 خانوم آروشا به به-

  !کردى قبول شرطمو که ميبينم-خنديد بلند و

 سمانه به بده رو گوشى دانيال-

 باشه-
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 شهريااااارررر-ميکرد گريه و ميناليد حالى بى با سمانه

 چشمش گوشه از اشک قطره يه شد تموم طاقتش شهريار ميخنديد داشت هم عوضى اون
 ىدلدار  شهريارو بايد فعال ولى بودم کرده بغض منم کرد قطع رو گوشى دانيال و چکيد
 ااينج نشستى تو بردن خواهرمو بکن کارى پاشو شهريار -اتاق تو اومد سامان ميداديم

 بيخيال؟؟؟؟

 دباي شد ساکت ديد شهريارو اشکى چشاى وقتى سامان گذاشت بدجايى رو دست اوه اوه
 فتمگ بود پايين طبقه که مينا به جريانو اس ام اس با ميکردم دک مهمونارو اين جورايى يه
 فتگ اونم بيرون ببره اميرو و ريما و نيما جورى يه بفهمه امير که اين بدون کردم تأکيد و

 ودب ندا ترسوندن راهکار تنها بود ندا و سامان نوبت رفتن کلک و دوز يه با بعدش اوکى
 االب ميرفتم خونه هاى پله از که همونطور رفتم بوديم مجبور ولى نبود خوبى کار درسته
 کىي شکمش رو گذاشت دستشو يه ندا پايين کردم پرت خودمو زدم جيغ آخرو پله شيش
 رسوند خودشو نقشست اينا نداشت خبر که اوستا بدبخت پريد رنگش زد جيغ قلبش رو رو
 خوبى؟ شد چت-بهم

  بيمارستان ببرتش کن صدا سامانو ترسيده ندا ولى خوبم من-

 آشفته حالتى با سامان گرفتم خون خفه ولى ميکرد زوق زوق بدجور پام عمم ارواح آره
 بوده فاقىات ميکرد فکر اوستا ولى رفت پيش نقشه طبق چيز همه و بيمارستان رسوند ندارو
 فتهگ مامانم به بدبختى ته!!!!خونه تو شب غريبه پسر دوتا با من حاال هم دور نشستيم
 با ادگش تونيک يه کردم جور جمع خودمو يکم نبودن خونه هم عمو و خاله ميمونم شبو بودم
 قطره هىگا از هر فکر تو رفتيم کردم پاکش بود شده کمرنگ آرايشمم پوشيدم دمپام شلوار
 اىتزديک ميداد فشار هاشو شقيقه کالفه اوستا و ميچکيد شهريار و من چشم از اشک اى
 جواب بود ناشناس شماره همون سمتش برديم هجوم هممون خورد زنگ گوشيم صبح چهار
 .....گوشم تو پيچيد سمانه صداى و دادم

 #سمانه#

 مرده ديدم فرستادن برام اى بسته چه ببينم کردم باز درو رفتم داشتم عجيبى دلشوره
 لحظه چند بيارين تشريف خانوم-گفت تر اونور کمى موتورش رو نشسته
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 دانيالو نحس صداى پهلوم کنار چاقو و گرفت قرار دهنم جلوى دستى يه که جلو رفتم
 !!!!عمه دختر به به-شنيدم

 يه عدشب بيوفته راه گفت راننده به تو کرد پرتم ون يه تو بردتم کشون کشون بعدش و
 نشو نزديک بهم-زدم جيغ داخلش بود چى ترسيدم جلود آورد بودو پر توش که سرنگ
  عوضى

 رسنت-گفت ميکردم گريه فقط من و دستم رگ تو زد سرنگو اومد و داشتن نگهم نفر دو
 نپرونى جفتک که ميکنه حالت بى يکم

 فنشتل با نداشتم زدن حرف توان بودم شده مرده يه مثل بعدش دقيقه پنج گفتش طبق
 آروشا به زد زنگ

 خانوم آروشا به به-

 و حالى ىب با طرفم گرفت رو گوشى باشه!.....کردى قبول شرطمو که ميبينم-خنديد بلند و
 قطع سوتما ميکردم گريه فقط من و ميخنديد بلند کثافت دانيال شهرياااااارر -ناليدم گريه
  برد خوابم همونجا که کردم گريه اونقدر کرد

* 

 بود ادآز  دهنم ولى بود بسته پام و دست بودم تخت روى تاريک اتاق يه تو کردم باز چشامو
 لمسش مپا با که بيشتر چيزى يه به خورد دادم تکون پامو بود خوابيده دانيال تر اونور يکم
 يشترب نميشناختم اينجارو من ولى بيارم در بال بود نزديک خوشحالى از گوشيه ديدم کردم
 مبست پاهاى با رو گوشى ميشناسمش کرجه تو دايى ويالى اتاق اتاق اين اره کردم دقت
 بود حافظش رو آروشا شماره مطمئنا کردم بازش نداشت رمز خوشبختانه تر نزديک کشيدم
 جواب آروشا دوم بوق تو خودم سمت دادم هلش پام با زدم تماسو برقرارى کردم پيداش
 بله؟ الو-داد

 ويالى آدرس جورى يه زدم زنگ يواشکى من آروشا-زدم حرف تند تند آروم خيلى صداى با
  باى اينجا آورده منو کن پيدا کرجو تو دايى

 دمکر  شروع قبليش جاى دادم هلش پام با کردم قفل صفحشو دوباره کردم قطعش فورى
 ......بده نجاتم بيا کجايى......شهريااااارررر-گريه و ناله به
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 هک بود ويال همون بودم زده حدس درست بله زد چراغو شد بلتد خورد تکون تا چند دانيال
 کرد پاره افکارمو رشته صداش بوديم اومده عيد پيش سال چند

 ودىب کرده فکر البد......عمه دختر بشى عروس خبر بى ميخواستى که ميبينم خب خب-
 آره؟؟؟؟ زرنگى خيلى

 روز دچن ميزارم دلت به رو عروسى داغ-چشام تو زد زل بودم متنفر ازش خنديد بلند بلند و
 الق شهريارو تو که ميکنم وانمود جورى و عمه به ميدم تحويلت شده مشخص تاريخ بعد

 چطوره؟؟!!!!گذاشتى

 طرف يه همون خاطر به داشت وسواس صورتش تو کردم تف بود صورتم مقابل صورتش
 تمداش اتاق از رفت گذاشت بود زده محکم خيلى شد پاره لبم شدم مطمئن سوخت صورتم
 ميخواست اون که اتفاقايى از کودوم هيچ بودم اميدوار برد خودش با هم رو گوشى ميمردم
 !!!!!!داييم پسر گروگان من و بود عروسيم روز فردا نياد پيش

 #آروشا#

 اما مبودي لعنتى ويالى اون آدرس دنبال در به در ما و ميگذشت ساعتى يه سمانه تماس از
 سمانه دايى به زد زنگ پيشنهادش طبق داد پيشنهاد يه شهريار باالخره دريغ

 سمانه جان دايى.....هستيد؟ خوب شما مرسى....شهريارم.....جان دايى سالم....الو-
 به دستى هي بفرستيم نفرو چند بگيرم آدرسشو گفت......دارين کرج تو ويال يه شما ميگفت
 کنم يادداشت بدين اجازه .....ممنون......بکشن روش و سر

 هريارش و اوستا رفتم پوشيدم لباسامو منم ماشينش پى رفت اوستا آورديم گير باالخره
 اگه هک نيافته خط سمانه صورت رو ميکردم خدا خدا فقط پشت نشستم منم جلو نشستن
 اىه قيافه با مون سه هر کردن پارک ماشينو ويال در دم ميکرد پا به خون شهريار ميافتاد
  در جلوى رفتيم داغون و درب

 برو تو بگيرم من يا باال برم من بگير قالب تو يا شهريار-اوستا

 ميتونمن ميکنم اعالم که منم نيست حسابى درست همچين کمرت تو داداش نميشه-شهريار
 باال بفرستمت
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 رفتم ودمخ بگيرين قالب برين کودومتون هيچ نميخواد-گفتم فورى مخم رو ميرفتن داشتن

 اب اوستا نزنم کارا اين به دست ميکرد ايجاب بودنم دختر خب ولى بودم کارا اين عاشق
 چيييييى؟؟؟؟-گفت شده گرد چشاى

 باال برم من بگيرين قالب گفتم-

 ....بشکنه سرت بيافتى-

 باال برم بگير قالب يه بدو شهريار بلدم کارمو من-بده ادامه پرتاشو چرت نزاشتم

  جلو اومد ترديد با شهريار

 نميشکنه کمرت ام کيلو شصت همش نترس-

 ونا شهريار دستاى رو گذاشتم پامو يه گرفت قالب روش به رو اومد اوستام گرفت قالب
 باال دنکشي دستاشونو سه دو يک گفتن با دوشون هر اوستا دستاى رو گذاشتم هم رو يکى
 دمش بیخيال ولی داشتم ترس يکمى ارتفاع از ديوار رو رفتم خالصه باالتر رفتم من و

 !!!!!نپرررررر نهههههه-زد داد يهو فهميد نقشمو اوستا بستم چشمامو

 باز ونبراش درو رفتم شدم بلند کشون کشون پامو پيچيد پام تو بدى درد و پريدم من ولى
 نمم داخل دوييد من به توجه بدون بود مضطرب اونقدر شهريار ميکرد درد خيلى پام کردم

 داخل رفتيم ندم بروز کردم سعى رفته رفته و افتادم راه ميکشيدم يکم پامو که همونطور
 کجايى سمانه-زد داد شهريار

 عروس جون که ميبينم داماد آقا به به- خورده گره هم تو اخماى با شد ظاهر دانيال يهو که
 هان؟ اومدى تلک و الک افتادى راه که نبوده مهم همچين

 شو خفه-

 دوييديم مون سه هر و کنيم رديابى ما شد باعث اومد سمانه جيغ صداى سمتش رفت
 عنتىل دستگيره سمت برديم دست نکرد حرکتى دانيال ولى ميومد صدا ازش که اتاقى سمت
 دنچسبي همزمان اوستا و شهريار زدم صدا رو ىمانه در به کوبيدم مشت با محکم بود قفل
 خمز  يه و پريشون حالت در سمانه شکست در چندبار بعد در به کوبيدن خودشونو هم به
 شهريار بود کرده ورم يکم صورتشم از قسمت يه ميزد جيغ داشت تخت رو لبش کنار
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 افتاد راه شد بلند گرفت چشاشو جلو خون ديد صورتشو وقتى کرد بغلش سمتش دوييد
 يه با دانيال رفت خودش طرف يه داد هلش ولى بگيره جلوشو رفت اوستا حال سمت
 اوستا زدشمي فقط سيلى و مشت و لگد کتک باد به گرفتش دفعه يه ميکرد نگاش نيشخند
 بميره بزنم آشغالو اين بذار کن ولم-زد داد کرد جداش رفت

 با رفت و کرد ولش شهريار ميپيچيد خودش به داشت خونى صورت سر با زمين رو دانيال
 رو زور به مبد تکونش نميتونستم ديگه بود شده بيشتر پام عذاب بيرون افتادن راه سمانه
 هک ميکشيدم زمين رو پامو عذاب با و آروم همونطور بود تو هنوز اوستا ميکشيدمش زمين
 درشت چشاى تو چشام که طرفش برگشتم بزنم جيغ بود نزديک شد حلقه کمرم دور دستى
 قلبمو ضربان صداى هم به بوديم زده زل وايساديم حرکت بى شد قفل مشکيش و

 نگقش خيلى بودم نشده دقيق چشاش تو اينجورى حاال تا ميلرزيد داشت دلم ميشنيدم
  دزديدم نگامو منم پايين انداخت سرشو شد تموم طاقتش !بودن

 داره؟ درد خيلى پات-

.......- 

 !يدببخش.......بترسونمت نميخواستم کنم کمکت گفتم ميکشيش زمين رو دارى ديدم-

 ممنون-گفتم آروم خيلى صداى با

 ستننش شهريار و سمانه ديديم برم ماشين کنار تا کرد کمک و گردنش دور انداخت دستمو
 لوج صندلى رو بشينم کرد کمک اوستا که همين بود پريده بدجور رنگش سمانه عقب
 باال زد شلوارمو پاچه خودش نزديک کشيد پامو در کنار زد زانو نذاشت ببندم درو خواستم
 پزشکى باشه هرچى رفته در شدم مطمئن ديدم وضعيتشو وقتى بود کرده ورم بدجور
  ديگه خوندم

 !آروشاااااا خودت با کردى کار چى-

 هوا رو رفت آخم پام به خورد که همين پام مچ سمت برد دستشو

 رفته در آروشا-

 چرا؟-شهريار
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 خورد پيچ پاش باال پريد ديوار باال از وقتى-اوستا

 کرده ورم بدجور-شهريار

  آره-اوستا

 دش معلوم و درمانگاه سمت به روند سرعت با نشست رفت ماشين تو گذاشت آروم پامو
 نهخو رفتيم و کردن پيچى باند کرده ورم اونطورى آوردم فشار چون شده اونور اينور يکم
 باند براى دروغى چه خونه برگردم اگه بودم مونده من و شدن خوشحال سمانه ديدن از همه
 ميرفتم ايدب ديگه شدم بلند مبل روى از برونم نميتونم که ماشينمم !بکنم هم سر پام پيچى

 باى فردا تا خونه ميرم ديگه من ها بچه-

 کجا؟ بابا اى-سمانه

 بشين ميگه راست-شهريار

 خاله ميزنيم زنگ-سامان

 برم ديگه نه-

 برى؟ ميخواى جورى چه پات اين با-شهريار

 .....چيزه.....امممم-

 برسون ببر مارو خواهر اين زحمت بى پاشو اوستا داداش-شهريار

  شبه بچسبونن منو اينا کنم سرد اين با رابطمو ميخوام من حاال بدتر اين از چى خدا اى

 .....منو ماشين سوئيچ شهريار نيست مشکلى باشه-اوستا

 بريم من ماشين با هست امکانش اگه نيست نيازى-

  راحتى جور هر-

 يمبود شده غرق سکوت تو افتاد راه دستم بغل نشست اونم شدم ماشين سوار رفتيم
 و دش پخش بکس ام تى آهنگ کرد پلى که همين کن پلى آهنگ پخش سمت رفت دستش
 وآهنگ صداى خنده زير زدم منم پريد جا از ترسيد ميکرد بوم بوم و بود زياد صداش چون
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 من؟؟ به بگه دلشو حرف میشه پخش آهنگ یه االن که کردین؟ فک چی هاهاها کرد کم
 نیستیم بازیا قرتی این اهل ما بابا گمشین

 داد ادامه بعد روحت تو گفت لبش زیر

 ميخندی دارى چته-

 گفتم پريدى جات از ها زده وحشت مثل همچين-دادم جوابشو هام خنده ميون همونطور
 زدت جن

 آرامش و آروم آهنگ يه ميکنى گوش تو چيه آهنگا اين خوب دختر آخه واال دارم حق-
 ماشينت تو بزار بخش

 کنهمي بيشتر هيجانمو آهنگا اين ميکنم رانندگى سرعت با هم وقتى هيجانم عاشق من-

 !!!عجب-

 اوپس تمسم گرفت سوئيچو شديم پياده کرد پارک ماشينو خونه در دم رسيديم گرفت آدرسو
 که داينا؟نميش سمانه خونه بره پياده پاى و اوتوبوس با تبريز تو بود قرار االن اين يعنى

 اينا؟ هخال خونه برين پياده يا تاکسى با که ميشناسين کامل تبريزو شما ميگم....امممم-

 کامال نه-

 ميگيرم ازتون فردا ندارم الزمش من خدمتتون باشه ماشين پس خب-

 نميخواد-

 که؟ نداريم تعارف-

 نميبستى جمع افعالتو و ضماير اينقدر نداشتيم اگه-کرد زمزمه لبش زير

 گفتين؟ چيزى-

 خير نه-

  فعال ممنون زحمتتونم بابت خدمتتون ماشين پس خب-
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 باش خودت مراقب خداحافظ-

 امانم تو رفتم و زدم خونمونو زنگ رفتم بچم برا بميرم باش خودت مراقب گفت خداااااا اى
 شده چى پات بده مرگم خدا -کرد کچلم

 خوردم سر ها پله از خاله خونه بابا هيچى-

 هوايى به سر که بس از بابا اى-

 ...... سرم زد غر کلى خالصه

**** 

 زرشکى پيرهن يه بودمشون نپوشيده اصال و بودم خريده فرانسه از که لباسايى سراغ رفتم
 االىب تا کوتاه مدلش کردم انتخاب ( نيست توصيف قابل بود خاصى رنگ) قرمز به مايل
 ستهب بند با پشت از و بود دکلته داشت پف يکم قارچى حالت و تافته پارچش بود زانو
 ده پاشنه مشکى کفشاى داشت روشن سايه پارچه حالت خاطر به قسمتاش يه ميشد
 ونپيشش گذاشتم هم پا رنگ شلوارى جوراب يه ستش کيف با برداشتم دارمم لژ سانت
 يشگاهآرا بريم سمانه با بودم شده بيدار زود صبح بود آبان اواخر پوشيدم مشکيمو مانتو

 منتظر هسمان و شهريار بيرون رفتم کردم سر شالمو برداشتم بودم کرده حاضر که وسايالمو
 ودنب نفر سه آرايشگاه در دم رسيديم سوته سه شدم شهريار خوشگل شورلت سوار بودن
 هي نشستم منم شدن اون مشغول نفرشون دو طرف يه نشست سمانه اخالق خوش خيلى
 اسنمب روى تا شد معلوم بيشتر بلنديش کشيد سشوار موهامو من سر اومد يکى اون طرف
 نگاه ههمديگ يا آينه به کودوم هيچ نميزاشتن حاال صورتم رو افتاد موهام سشوار بعد ميومد
 و کرد جمع سرم   رو همشو موهام سراغ رفت کرد کار صورتم رو که اى دقيقه 05 يه کنيم
 که آينه هي بيرون رفتم پوشيدم لباسامو آرايشگر همون کمک با بپوش لباساتو برو گفت
 رژم مخصوصا صورتم تو خودم ديدن از کردم هنگ خودم کرد باز رو بود پوشونده روشو
 ودب دخترونه آرايش يه آرايشم نبود زنونه ولى بود پيرهنم همرنگ ميزد چشم به خيلى
 يه با بيرون اومد نامزدى صدفى لباس اون با کرد باز اتاقو در سمانه محشر که موهامم
 دشوخو داشت آينه جلو سمانه کرد گل شيطنتم و زمين کف چسبيد دهنم خوشگل آرايش
 قشمون منم زد چشمک آرايشگر گفتم شيطانيمو نقشه آرايشگر گوش تو پريدم ميزد ديد
 سمانه پيش رفتم کردم عملى
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 شدى؟؟؟ خوشگل چه جونمممممم سمانه واااااااااااى-

 دوتا اون زد هم به آرايششو صورتش رو شد پخش رژم بوسيدم گونشو محکم پريدم بعدش
 ناهپ آرايشگر پشت سمتم کنه پرت آورد در کفششو هم سمانه خنده زير زدن آرايشگر
 کنم درست آرايشتو بشين سمانه-گفت ميخنديد که همونطور اونم گرفتم

 صورتم رو کاشته بادمجون کنم خفه اينو بايد من آخه-سمانه

  خنديدم بلند

 کنم کار چى باهات ميدونم من برسه که عروسيت بخند باشه-سمانه

 آرايشگاه نميبرم خودم با رو تو کنم عروسى الل زبونم احيانا نميکنم عروسى من-

 بعدش کرد درست رو سمانه صورت و منو رژ آرايشگر و زديم هم کله و سر تو کلى
  مامان به زدم زنگ رفت سمانه و اومدن شهريار و فيلمبردار

 الو-

 کجايى؟ چطورى خوبى دختر سالم الو-

 کجايين؟ شما مامان سالم-

 شماييم منتظر ويال تو اومديم ما-

 چيييييييى؟-

 نمياى؟ ىمانه و شهريار با مگه منتظريم ميگم شدم کر-

 من دنبال بياين افتادن راه اونا مامان نه-باش مارو مادر خداااااا اى

 نيومده هنوز بيارتت نيما بزنم زنگ واسا تو دنبال بيايم کجا بابا اى-

 باشه-

 گنده آفتابى عينک يه اومد نيما که شدم منتظر ساعتى نيم يه من خوشگل شانس از اينم
 ديده پاهام از يکم پوشيدمش مشکى داشتم زانو زير تا بلند مانتو يه بپوشونه صورتمو زدم
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 موکيف پوشوندم صورتمو مشکيم حرير شال با داشت پا رنگ شلوارى جوراب که ميشد
 ماشين وت نشستم ميشد ديده لبام فقط صورتم تو گفت ميشه رفتم خدافظى بعد برداشتم

 خوشى؟ خوبى خواهر سالم به به -نيما

 خوبى؟ شما گللللللل داداش مرسى-

 شما مرحمت به-

 ويال وت نامزدى مراسم خنديديم گفتيم پرت چرت مسيرو کل افتاديم راه کرد روشن ماشينو
 نيما ات ميشدم پياده داشتم بود ظهر از بعد پنج ساعت ويال تو برد ماشينو رسيديم بود

 به خودشم خنده از کردم غش من که گفت باحال جک يه زد صدام کن پارک ماشينو
 ميکنه گامن ميرغضب قيافه با تر اونطرف اوستا ديدم که برم برگشتم ميخنديد من حنديدن
 بريم بيا ايستادى چرا اااا-کنارم اومد نيما بستم نيشمو

 قتىو که من ميکرد نگام وحشتناکش قيافه اون با داشت همچنان اوستا ولى داخل رفتيم
 مبود عاشقش من که مدلى که موهاشم بود شده تيغ شيش صورتش کردم هنگ ديدمش
 اهاشب صورتش رو بود آورده يکمکى بلندشو قسمتاى و کوتاه طرفش يه بود کرده درست
 پوستش کال بودن خوشگل خيلى ميکرد غرق منو مشکيش چشاى شدم چشم تو چشم
 و سفيد پيرهن مشکى شلوار کت يه بودن مشکى ابروش چشم و موها ولى بود سفيد
 فتيمر  نيما با و دزديدم ازش نگامو يقش رو بود زده هم پاپيون يه شلوارش کت ست جليقه
 وردمآ درش لرزيد کوچيکم دستى کيف تو گوشيم پايين رفتم کردم عوض لباسامو داخل
 اومد در آخم و سفت چيز يه به خوردم محکم که کيه ببينم

 ولى گهب چيزى کرد باز دهنشو شدم چشم تو چشم مشکيش چشماى با که کردم بلند سرمو
 واخماش لبام به رسيد ميچرخيد صورتم اجزای تموم رو نگاش و بود کرده هنگ نتونست
 همشون هک اکيپمون دختراى پيش رفتم شدم رد کنارش از ببخشيد يه گفتن با هم تو کشيد
 اين شعور بى که ميرفت غره چشم بهم هى ميون اون تو مامان ميزديم گپ هم با بودن
 نه ساعت بيخيال میگفتم و ميزدم چشمک يه هربار من ولى پوشيدى چيه جلف لباساى
 هخالص شدن بيخيال شامو و جووناس مجلس بعد به اين از مجلس که شدن پا اينا مامان
 راىب رفتيم نيم و نه ساعت بودن مونده جوون پسراى دحتر همه پارتى يه تقريبا شد جمع
 نهآي جلو کنم مرتب موهامو اتاق تو رفتم بود هم تو اخماش موقع اون تا اوستا شام صرف
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 خاصى ژست با و بست و در تو اومد اخماش همون با اوستا و شد باز در که بودم مشغول
 زدن حرف به کرد شروع که شدم موهام مشغول تفاوت بى منم بهش داد تکيه

 بکنن توجه جلب دارن دوست که آدمايى از مياد بدم-

 منظور؟؟؟؟-طرفش سينه به دست برگشتم

 و دور آدماى نميتونم روانشناىم يه اينکه با ميبينم وقتى ميخوره هم به خودم از حالم داره-
 بشناسم خوب برمو

 چى؟ يعنى-

 ناو کن پاک رژتو اون-سمتم گرفت آورد در جيبش تو از دستمال يه نزديک اومد خشم با
 خودت قول به بکن ميخواد دلت غلطى هر بعدش هات شونه رو بنداز هم حريرتو شال
 بده رجخ به غيرت نميتونه بستى دل بهش که اونى ولى نداره من به ربطى هيچ تو زندگى
  باشه هيز نگاهاى مراقب

 ارک چى نميدونستم بود مونده هوا رو همونطور دستمال نمياوردم در سر اصال ميگفت چى
 بودم حرفاش بهت تو هنوز دستم اومد کار حساب که کرد نگام چپ چپ جورى يه کنم
 به همونطور من ولى رفت فورا اون و گرفتم دستش از دستمالو و بردم لرزونمو دستاى
 بهم که حرفايى چه زدن رژ دونه يه سر بود سنگين برام حرفاش بودم شده خيره جاش
 ولمشغ همش فکرم هام شونه رو انداختم برداشتم حريرمو شال کردم کمرنگ رژمو !نگفت
 لبخند هي ديد منو وقتى پايين رفتم کيه؟ بستم دل بهش که کسى از منظورش که بود اين
 مداشت گوشه يه منم باشيم راحت که کردن سرويس سلف شام کرد جمعش زودى ولى زد

 بازى غذام با گرفت دلم بودم مونده تنها من امير گرم سرش مينام نبود که سمانه ميخوردم
 سى هک پسرا دختر همه حوصله بى ولى جمع تو رفتم شدم بيخيال خوردم که يکم ميکردم
 بوديم هم روى به رو درست اوستا و من نشستن کردن درست دايره يه ميشديم نفرى
 بودن تهنشس جفت جفت گفت ميشه کال امير و مينا ديگم طرف نشستن ريما و نيما کنارم
 تااوس بخون و بزن اوستا که دادن گير معمول طبق بوديم کرده کز تنها اوستا و من فقط
 هشب لبخند با من کرد بهم خاصى حالت با نگاه يه اول آورد درش داشت همراهش گيتارشو
 خوندن به کرد شروع کردم نگاه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 93مهسا –بوسه آخرین 

telegram.me/romanhayeasheghane 224 

 نگاهت با دوباره باز-

 

 (ميگفت رو حرفا اين داشت اون و بود چشماش به  نگاهم)شد رو زیرو من دل این

 

 شد شروع عاشقی درس قلبم کالس سر باز

 

 

 (دزديد ازم نگاشو)شد رو زیرو دوباره دل

 

 تو میگی داری حرفتو تو سادگی تموم با

 

 میمونم عاشقت میگی

 

 تو آخری عشق میگم

 

 تو میگی داری حرفتو

 

… 

 

 همست از بدتر روزا این حالم میدونی
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 شکست رو من ی ساده دل رسید هرکی آخه

 

 نری پیشم از تو که بده قول

 

 طرفست یک ی جاده عاشقی دیگه من واسه

 

 (زدن برق چشماش و لرزيد صداش)نفس آخرین بری میمیرم

 

 شدم نفس بی شدم قفس تو پرواز

 

 خودم بدون دنیا توی شدم تنها دیگه

 

 بازیه یه این بگو راستشو

 همه حرف مثه تو حرفای همه نکنه

 

 بازیه یه این سازیه صحنه

 

 نميدادم بازيش من ميگفت داش چى)♫)
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 کن کم هامو غصه و اشک کن نوازشم هوا بی

 

 کن عاشقم دوباره باز قرارت بی نگاه با

 

 کن کم هامو غصه و اشک

 

 داره عاشقونه حرف داره بهونه من قلب

 

 دوباره باز اینکه از غیر نداره ای دیگه راه

 

 بزاره هات شونه رو سر

 

… 

 

 همست از بدتر روزا این حالم میدونی

 

 شکست رو من ی ساده دل رسید هرکی آخه

 

 نری پیشم از تو که بده قول
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 طرفست یک ی جاده عاشقی دیگه من واسه

 

 نفس آخرین بری میمیرم

 

 شدم نفس بی شدم قفس تو پرواز

 خودم بدون دنیا توی شدم تنها دیگه

 

 بازیه یه این بگو راستشو

 

 همس حرف مثه تو حرفای همه نکنه

 ..بازیه یه این سازیه صحنه

 

 ناي نميشد باورم بودم شده شوک من ولى ميکردن همخونى باهاش جاهاشو بعضى ها بچه
 دادن گير ها بچه خدااااااا اى!ميدم بازيش دارم من ميکرد فکر بود؟اون من برای آهنگ
 ازمب و نخوند ديگه همون براى بخونه عمرا گفت دندگيش يه رو انداخت ولى بخونه دوباره
 بودن رقص مشغول اکثرا ولى نميخوردم تکون و بودم وايساده گوشه يه کرد درگير منو ذهن
 ديگه شد پخش که آهنگى با بود سخت ولى برقصم داشتم دوست داشت درد هنوز پام

 قطع وآهنگ که بود نشده ثانيه چند هنوز ولى وسط پريدم و بگيرم خودمو جلوى نتونستم
 وسط همشون جميعت کردن خاموش چراغارو همه شد پخش تانگو آهنگ جاش به کردن
 کرد گير امپ دفعه يه بگذرم بينشون از نميتونستم ميرقصيدن وسط شهريار و سمانه و بودن
 من و يرهبگ درد سرم بودم منتظر بستم چشمامو زمين ميرفتم کله با داشتم و چيزى يه به
 ديدم مقابلم چشماشو سياهى و کردم باز چشمامو آروم نشد خبرى ولى بکشم جيغ

 ماشوچش دفعه يه داشت خاصى برق چشماش بود هم مقابل کم خيلى فاصله با صورتامون
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 برد تشودس ديگم سمت يه رفت کالفه کرد بلند بودم افتاده دستش رو که منو بست محکم
 !!!!نديدمش ديگه و زد غيبش بعد و موهاش اليه

 

 عروسى اسفند اواخر بودن گذاشته قرار و ميگذشت سمانه و شهريار نامزدى از روز دو
 رفتيم ينام همراه و کردم تنم تر پرشيده لباس يه اينبار بود امير و مينا نامزدى امروزم بگيرن
 ولى تنرف و دنبالش اومد امير ميدرخشيد ستاره يه مثل نامزديش لباس تو مينام آرايشگاه
 شتمگ اوستا دنبال چشمم با شدن پياده محض به من دنبال اومدن اينا مامان ديگه اينبار
 يدمد که کسى اولين بود اونجا نامزدى مراسم که وياليى خونه داخل رفتيم نديدمش ولى
 ودب اوستا دنبال چشمم که همونطور بعدش بودن باشه شهريار همون که نامزدش و سمانه
 آوردم رد مانتومو رفتم ميزنه گپ دوستاش با رفته البد گفتم!آبستا بعدشم ديدم رو آسا

 که سته چيزى نيما و من بين ميکنه فکر اوستا بودم فهميده کردن فکر کلى بعد ديشب
 فتمر  فورى کنم پاک ذهنش از غلطشو تصور اين بودم گرفته تصميم ميزد رو ها طعنه اون
 طرفم ميومد داشت لبخند با آسا پايين طبقه

 ها نميذارى محل مارو ديگه خوشگل خانوم سالم به به-آسا

 منى هميشگى رفيق و يار چيه؟تو حرفا اين بابا اى-شونش رو زدم

  هس يادت اسممو حاال شکر رو خدا-

 نداشتيماااا آسااااا اااااا-

  تسليم من باشه-

 نشزبو زير از بايد بپرسم رو اوستا جاى علنا نميتونستم نگفتم چيزى و زدم لبخند
 ميکشيدم

 ديگه؟؟؟؟ هستين تبريز فعال شما راستى-

 چطور؟-

 بگردونمت ببرم ميخوام آخه-
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 فردا هم آبستا و من حرفا اين و مريضه ميگف رفت گذاشت ديروز که اوستا واال نه-
  برميگرديم

 شد خالى بادم کردن فرو سوزنو انگار يعنى

 بگردونمت ميخواىتم منم بد چه اااااا-

 ديگه وقت يه ايشاال ديگه نشد-

 داد نم به آسا که خبرى اين با ولى ميرقصيدن ميزدن همه بقيه پيش رفتيم و زدم لبخند
 فردا ادمخونو پيش برگردم هميشه براى گرفتم تصميم صورتم رو ميزدم خندون نقاب الکى

 شگاهممدان انتقالى بيخى کال که بيمارستانو کار تهران برم که بيليت دنبال ميوفتادم
 دىج کامال تصميمم رو بود خوبى فکر داشت ايرادى چه ميخوندم اينجا ادامشو ميگرفتم
 که موندم دور خونوادم گرم کانون از سالو همه ميکنه؟اين عمر چقدر انسان يه مگه بودم
 که موقعى همون بود سالم شونوزده که وقتى همون به برگردم ميشد کاش !!!بشه چى
 سپاري به پام وقت هيچ کاش!ميکرديم کل کل که موقع همون نيما روى ريختيم نوشابه
 ىلوي از وقت هيچ کاش.....نميذاشتم لويى مهمونى تو پامو وقت هيچ کاش!.....نميرسيد
 ااوست نميکردم قبول کاش....کاش!.....نميشدم افسرده وقت هيچ کاش.....نميومد خوشم
 معنايى ديگه زندگيم کاش از شده پر زندگيم همه!کاش و کاش و کاش !!....بکنه درمانم
 !....نداره

 !برد مخواب و خونه اومدم کى نفهميدم اصال و کنم خورد اعصاب افکاراى با شد کوفتم مراسم

*** 

 #سمانه#

 اين دنشني با آروشا که بماند تهران بريم شهريار با عروسى بعد بود شده اين بر تصميم
 از من و ميگذشت نامزديمون از هفته يک ميکرد درکم بايد خب ولى شد ناراحت کلى خبر
 ىبرا ميخواد که سرش به بود زده هم آروشا بودم عاشقش و داشتم دوست شهريارو دل ته

 ولى تاساوس عاشق ميدونستم نبود شق کله دختره اين دار جلو هيچى تبريز برگرده هميشه
 هي خودم خب ولى نه يا داده توضيح براتون نميدونم بياره روش به نميخواد قسمش سر
 :نمونه سکرت براتون ميکنم تعريف دور
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 درپ ولى خارج بره ميخواد کفش يه تو بود کرده پاشو. آروشا برادر آرشام ميشد ماهى چند
 هک بود آروشا فقط خونه اون توى خب ولى بود خوبى پسر آرشام نميرفت بار زير آروش
 يکى اون و پدرشو با کلى طور به مادرش کمى مقدار به شايدم داشت دوست آرشامو
 دميش بحث و جر داداشش و آروش باباى بين که بار هر نميرفت جوب يه تو آبش خواهرش
 و نم بيرون بندازه خونه از آرشامو ميخواد باباش که ميکرد گريه و من به ميزد زنگ آروش
 ودب سالش هيجده هم آرشام ميشديم همديگه صبور سنگ ولى بود سالمون سيزده آروشا
 نم اونروز کرد جمعش نميشه ميزنه گند دستشون ميده کار ميره ميگفت آروش باباى
 که همونطور ميکرديم شوخى و ميخونديم درس داشتيم هم با بودم اينا آروشا خونه

 رو خندمون و پريديم جا از آروش و من اومد در شدن کوبيده صداى دفعه يه ميخنديديم
 کتارش رفتم منم زد ديد بيرونو و کرد باز نيمه اتاقشو در و رفت فورا آروش ماسيد صورتمون

 زد داد آرشام بوديم زدن ديد مشغول هم با

 بده منو پاسپورت مامان-

  باش آروم آرشام- کنه آرومش داشت سعى خاله

 منميمون خونه اين تو ديگه من شدم خسته بسه ديگه بسه من مادر باش آروم رو چى چى-
  نيست من براى جايى خونواده اين تو

 !مطمئنم بهش گفته چيزى يه بابام بازم-گفت آروم و لرزيد چونش آروشا

  کن بس آرشام-خاله

 کجاست؟ من پاسپورت زد داد بيشتر کنين بس شما-

 دادااااش-بهش زد زل بارونيش چشماى با آروشا کرد باز درو اتاق طرف اومد و

 خب؟ نکن گريه آروشا-کرد بغلش آرشام

 داداش نرو-

 اون نهک پيدا پاسپورتشو و شناسنامه تا بهم زد کمدشو کمدش سراغ رفت کرد ولش آرشام
  ميکرد گريه آروشا و ميگشت داشت

 آرشااام.....نرو من جون نرو آرشام-
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 نداختا برداشت ساک يه کرد پيدا پاسپورتشو و شناسنامه باالخره بود شده کالفه آرشام
 عکسش که عکس قاب يه هم سر آخر و داخلش کرد پرت پرتاشو و خرت سرى يه اون توى
  ادايست در چارچوب تو آروشا بيرون بره خواست کشيد زيپشو توش انداخت بود آروشا با

 دارم؟هان؟ اى ديگه برادر تو جز من مگه آرشام....برى نميذارم-

 !پذيرفتنم اجبار به که بمونم جايى نميخوام من برم بزار....کنار برو آروشا-

 !کرده بغض بود معلوم ميزد حرف لرزون صداى با داشت هم آرشام

 !نکرده قبولت اجبار به کسى منى برادر تو دارم دوست من آرشام-

 هم وت خاطر به!برميگردم گلم خواهر- کردم حسش منم که تلخى زد تلخ لبخند يه آرشام
 برميگردم باشه

 نکن اسکل نيستم بچه من برميگردى؟آرشام کى-

 !برميگردم تولدت روز آتى ساالى تو آروشا-

 !نگشتى بر اگه-

 ميام عروسيت روز!بشه عروس که ميرسه روزى يه خواهرم -زد لبخند آرشام

 غلشب محکم ولى ميکنه اوسکلش داره آرشام ميدونست و نبود رازى دلش اينکه با آروشا
 واجازش که اونروزى تا ......نميشم عروس برنگردى که اونروزى تا ميخورم قسم داداش- کرد
 نميشم هيشکى عروس ندى

 بغضمو نميتونستم ديگه من کرد پاک رو اومد چشمش گوشه از که اشکى قطره آرشام
 از آروشو زور به آرشام اومدن خوردن سر و کردن پيدا راهشونو اشکام آروم نگهدارم
 اشک پاش به پا منم ميکرد هق هق اون کردم بغل رو آروشا رفت و کرد جدا خودش
 غذا ورز به دنيا کل با باباش با فقط نه ..... کرد قهر باباش با آروشا اونروز بعد ميريختم
 فتر  دوباره آروشا ما همگى تالشاى و سعى با گذشت سالى يه کردن افت درساش ميخورد
 داستان ديگه ميدونين که اونم بعد و بود نيما چزوندن عاشق شيطونش غالب همون تو
 بياد آرشام تا ينشستم در به چشم تولدش روز آروشا سال هر بود اون هم آرشام رفتن
 نداره حق کس هيچ گفت و سوزوند آرشامو عکساى و وسايل همه پدرش اتفاق اون بعد
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 همون آروشا ولى باشه داشته اون از اى وسيله و عکس يا بياره خونش تو آرشامو اسم
 سر النما خالصه باباش از پنهون البته نگهداشت رو برد خودش با آرشام لنگشو که عکسى
 همين تو ميده عذاب اونم و ميکنه انکار رو اوستا به نسبت عشقش داره قسمش اون
 روخب اون که اونموقع از و بود تهران که آروشا خورد زنگ گوشيم که ميکردم سير افکارم
 وشيموگ رفتم برميگرده فردا که بود دستم آمارش البته بود نزده زنگ ديگه بودم داده بهش
 الو-دادم جواب

 خوشى؟ خوبى خانوم عروس جونم سمانه سالم-گوشى تو پيچيد دختر يه آشناى صداى

 نميارم جا به ببخشيد عزيز سالم-

 ونآيندم عروس البته ها دارم عروسمونو شماره!کردم پيدا شمارتو تا گشتم منم دارى حق-
 گلم آسام!نداشتم عروسمونو رفيق شماره ولى

 چطورى؟ حاال خب جون آسا ببخشيد واى اى-

 خوبم-

 گلم؟ داشتى کارى-

 واقعيتش خب بزنم حرف باهات يکم زدم زنگ جون سمانه افتاد يادم شد خوب واى اى-
 ما که مهربونه اونقدر کنارمونه هميشه اوستا باشيم داشته مشکلى هر آبستا منو که اينه
 نداريم مک داريم اوستارو تا ميگيم هميشه بياد پيش برامون مشکلى وقتى نميخوريم غصه
 کمکش نتونيم آبستا و من ولى بيوفته مشکل تو اومده پيش سالشه67االن داداشم
 فتميگ مامان به هى روزا اون سمانه کنم کمکش ميخوام من مشکل تو افتاده اوستا!کنيم
 الىخوشح از اوستا خونمون اومد بود ترسيده آروش که شب اون ببينه آيندشو عروس مياره
 اون عدب که شد چى نميدونم خب ولى بودش پسنديده حسابى مامان ميکرد سير آسمونا تو
 که بردم بو منم حرفا اين و کن فراموش گفت خبر چه عروسمون از گفتم موقع هر من
 دختر پيش مخصوصا عزيزه خيلى براش غرورش اوستا سينش به زده رد دست آروشا
 صميمى دوست تو خالصه.....بود کرده خطى خط غرورشو آروشا جورايى يه جماعت
 هست؟ اى ديگه کيس آروش مخالفت علت بدونم ميخواستم آروشايى
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 رىس يه آروشا آسا ببين...نيست ميون در اى ديگه کس پاى اصال چيه حرفا اين بابا اى-
 هب تن نيست حاضر اون که اومده پيش شرايطى حاال و داشته گذشته تو رو مشکالتى
  نيست اى ديگه کيس هر يا تو داداش به نسبت حسى نبودن هم علتش بده وصلت

  ميشه آب چشمم جلو داره داداشم ببينم نميتونم من جان سمانه-

 واال بگم چى-

 !مديونتم عمر آخر تا برسونيم هم به دوتارو اين کنى کمکم اگه بگم زدم زنگ-

 !مياره در بازى تخس داره فقط دندگيش يه غالب تو رفته جورى؟آروشا چه آخه-

 کنيمب ماجرا وارد رو بزرگترا اقال بزار بياره دست به رو آروشا نداشت عرضه که اوستا اين-
 دتم يه نه االن البته بزنه حرف باهاشون بزنه زنگ مامان بده خونشونو شماره زحمت بى
 بعد بگذره

 ).....(کن يادداشت باشه-

 تهرانه؟ آروشا-

 تبريز بياد بارکى يه که اين براى رفته ولى آره-

 چرا؟!وا-

 واال نميدونم-

 ميکنم جبران کمکت از ممنونم بازم-

 کارى؟ حرفيه چه اين گلم ميکنم خواهش-

 باى جونم سمانه نه-

 باى-

 راحت مارم هم به برسن تر زود چه هر که ايشاال برسن هم به اينا بود آرزوم که من خدا اى
 !!!!!!نکنن مارم زهر تخس بچه دوتا اين بکن کارى منه عروسى ديگه ماه سه کنن

 #آروشا#
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 يه يمصندل رو نشستم شدم اتوبوس سوار برميگشتم داشتم و بودم داده انجام کارامو همه
 عکس اين عاشق چقدر بيرون کشيدم کيفم تو از عکسشو کرد آرشامو هواى دلم لخظه
 اونم آرشام کنار بودم نششسته تاب روی خنده حال در و پريشون موهاى با من بودم
 اعتس شيش بود کنارم کاش اى کرد هواشو دلم هزارم بار براى ميکرد نگام لبخند با داشت
 مه ويولنمو و گيتار بودم کرده جمع وسايلمو همه رسيدم ديدم که کردم سير افکارم تو

 سرشار هايى کنم؟خاطره ولش خاطرات همه اون با گيتارمو ميشد مگه بودم آورده همراهم
 کارام نبالد ميوفتادم بايد خونه رفتم و گرفتم تاکسى.!!!روزگار هييييييى!اوستا هاى پا رد از
 يه تو فتمر  استراحت يکم بعد بمونم کار بى نميشد بشم مشغول بيمارستان يه تو برم که

 يخوندمم تخصصم براى داشتم اونجا برم کار سابقه براى که داشتيم آشنا که بيمارستان
 مميرفت فردا از شد جور اونم که بمونم کار بى نميخواست دلم بودم کرده تموم رو عمومى
 تنهام و تهران ميره عروسيش بعد سمانه که بودم ناراحت خيلى خب ولى بشم مشغول
 !!!ميشم تنها تنهاى واقع در من و تهران ميرن صد در صد که هم امير و مينا!ميذاره

******* 

 زا ميمردم داشتم بود شده داغون اعصابم که بودم کرده کار بيمارستان تو اونقدر امروز
 دکتر خانوم يه من و بود کار محيط چون شيشم و دويست تو انداختم خودمو خستگى
 يخوردم خاک داشت پارکينگ تو فراريم همون برا ماشينم بکنه توجه جلب زياد نميخواستم

 ردمک باز که درو خونه رفتم شدم پياده و پارکينگ تو بردم ماشينو رسيدم که خونه در دم
 واستمخ آوردم در لباسامو اتاقم تو رفتم بيخيال ميزنه حرف تلفن با فارسى داره مامان ديدم
 کرد صدام مامان که بخوابم

 آروشااااا-

 مامان؟ بله-

 دارم کارت بيرو بيا-

 بخوابم برم بگو زود خستم مامان بله-پيشش پذيرايى رفتم

 عليکى سالمى يه ادب بى-

 حاال؟ خب خوبى؟خوبم مادر سالم-
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 خير امر براى بيان قراره گفتن بود زده زنگ خانومى يه-

 چيييييييى؟؟؟؟-

 پريده ور ميمونى ها نديده شوور اين شبيه خبرته چه شدم کر-

 يارو به گفتى چى ميگم من مادر ميگى چى بابا اى-

 زدنه؟ حرف طرز چه يارو؟اين کودوم-

 فرمودى؟ چى محترمه خواستگار به ميگم اوووووففففف-

 اصيلين خونواده کرد قبول زدم حرف بابات با ديشب-

 دوختين؟ و بريدين خودتون برا بابا اى-

 چى؟ يعنى-

 زوره؟؟؟؟!کنم عروسى نميخوام من اينکه يعنى-

 شدى؟ تو؟روانى چته-

 دوختين و بريدين شما منه زندگى اين من مادر آخه-

 بدى مثبت جواب نيست قرار ميره و مياد خواىتگار-

 چه نميدونم خودمم فقط شدم عاشق من !!!! ندارى خبر من دل از که تو من مادر بابا اى
 !مرگمه

 ساعته چهار ميکنم صدات دارم دختر کجايى هى-

 کى؟من؟-

 عمت په نه په-

 مااااامااااان-

 !ميشى پير دارى بکش خجالت من دل ور بشينى ميخواى کى تا ياماااااان-
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 دىش پير نگو دستت رو موندم بگو من مادر بگو پس آها-ريخت هم به اعصابم گرفت دلم
 .....آرشام از اون ميکنى سرت از منو جورى يه دارى تبريز برگشتم ديدى هه

 برا ميگى دارى چى شو ساکت-زد داد سرم مامانم ريخت اشکام و سوخت صورتم طرف يه
 وندىم چى يعنى بيارى؟ خونه اين تو داداشتو اسم نبايد ديگه که نرفته يادت اينم خودت
 اينجا دونب اينم خوبه شخصيتيشون فرهنگى موقعيت گفتم من !نفهم زبون دختر دستم رو
 کنهب ناراحتت موضوع اين نميکردم فکر بازه روت به درش بخواى زمانم هر تا پدرته خونه

 وهرش نميخوام.....دلت ور بمونم ابد تا ميخوام من...مامان-گفتم گريه با کردم بغلش رفتم
 ....سالمه :6 هنوز من ..... مامان ....کنم

 ميکنن فکر نکرده خدايى بياد خواستگار بزار ميگم من کن شوهر بيا که نميگم من دخترم-
 بستيم همه روى به درو دارى ايرادى عيب

 باشه-

 به مزد زنگ کردم که کارى اولين بزنم حرفى حرفش رو نتونستم بود منطقى حرفش خب
 قرار من خب ولى کردم رد رو اوستا که شدن ناراحت اونام گفتن بهشون و سمانه و مينا
  !بدم مثبت جواب خواستگارم اين به نبود

***** 

 شونک کشون پرسى احوال و سالم بغلم پريد سمانه در کردن باز بعد و شد زده خونه زنگ
  اتاقم تو برد

 سمانه؟؟؟؟؟ تو چته بابا اى-

  نزن حرف ساکت-

 پرت آورد در رنگ شيرى دامن کت يه کرد رو و زير همشو بايسى در رو بى کرد باز کمدمو
 بابت فتج يه بعدش بودم شده ها کوچولو بچه اين شبيه شلوارى جوراب با البته سمتم کرد
 با امنود کت بودم کرده هنگ شيرى طاليى ساتن روسرى يه با و بپوش که کرد پرت طاليى
 بگه نى يکى کشيد سشوار کال موهامو نشست پوشيدم رو شلوارى جوراب و کردم تنم تاپش
 وضع فرکانستو شده چت حاال بودى خواستگارى اين مخالف ديروز تا که تو!!!!مرگته چه
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 صاف خوشگليمو اون به موهاى رفت ور موهام با ساعت يه کرد خل منم خالصه!کردى
 ردک جمع سرم باال و بافت رو بقيه گذاشت تل چنتا !بافتنش به کرد شرو و کرد صاف

 هک دادم ارور آينه به کردم نگا کنا کشيد ريمل با زد رژ و کرم يه سرم رو انداخت روسريمو
 ؟؟ آيا منم اين

 بزنم ىحرف ميخواستم هم موقع هر نميومد باال ويندوزش اونم بيچاره ديد منو وقتى اومد مينا
 اومد در صدا به زنگ هفت ساعت آوردن در پدرمو آقا نزن حرف ساکت ميگفت سمانه
 کرديم باز درو!ميکردم حس خوبى به آرشامو خالى جاى وسط اين!بودن شوهرشم خواهرمو
 ظهلح يه استقبال براى بودم واساده همه از آخر منم مهمونا استقبال براى صف به هممون
 آره ديدم صدا سمت برگشتم تيز ندارم اعتماد گوشام به کردم حس شنيدم که صدايى از
 هم کنارش بيرون زد حدقه از چشام!ميکنه پرسى احوال سالم مامان با داره جون ليلى
 پرسى احوال سالم باهاشون گشاد چشماى با اومد آبستا بعدشم بود واساده آقا سعيد
 تنگ براش دلم چقدر!!!اوستا......بعدش اومد آسا اينبار نبود حواسم اصال ولى ميکردم
 شحواس اون ولى بهش زدم زل کرده هنگ!ببينمش نتونستم که ماهى يه اين تو بود شده
 و هرامخوا شوهر با بعدش داد جوابشو جدى خيلى بابام کرد پرسى احوال سالم بابا با نبود
 شکشخ کرد بلند سرشو دستم بده قرمزو رز از پر بزرگ گل دسته برگرده خواست بعدش
 ارور مغزامون نداشتم اون از کمى دست منم چشام تو شد خيره حيرت و ناباورى با زد

 و من وسط اين ميخنديد ريز ريز جونم ليلى خنده زير زدن آبستا و آسا دفعه يه ميدادن
 ورىف آسا کرد آسا به خشمگين نگاه يه هم تو کشيد اخماشو اوستا !!!بوديم هنگ اوستا
 ندشوخ فورى اونم شد اوستا خشمناک نگاه طعمه آبستا بعدشم کرد جمع خودشو نيششو
 زيدنميلر و بودن زده يخ دستام آشپزخونه رفتم گرفتم رو شيرينى و گل دسته من خورد

 يدهد داخلش که بودن زده اپن باالى پرده يه و داشت زيادى فاصله پذيرايى با آشپزخونه
 شدنمي اصال که جورى اپن زير مينا و سمانه بودم بسته پردشو خواسته خدا از منم نشه

 لگد نتاچ کردم شيرينى و ها گل بعد که کارى اولين بودن نشسته هیت کسى داد تشخيص
 تمرف بهشون ميدادم فحش هى منم و ميخنديدن آروم اونام کردم مينا و سمانه نثار محکم
 کامال چهرم پريدگى رنگ مطمئنا نداشتم کمو آرايش اين اگه بريزم چايى سماور سمت
 خاطر به داشت لرزش دستم بريزم جوش آب تا سماور زير بردم فنجونو!ميشد معلوم
 بشين نميخواد-سرم رو زد يکى اومد پاشد فورى سمانه دستم رو ريخت جوش آب همون
 ببر بريزم
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 سورپرايزت خوب شيطون اى-گفت خنده با مينا ميکردم فوتش ميسوخت بدجور دستم
 کرديماااااا

 اونم سرش رو خورد سمتش کردم پرت برداشتم بود کاغذى دستمال قوطى دستم کنار
  خنديد

  دارين من پيش حسابى کتک که شين خفه دوتاتونم-

 که اومد در مامان صداى موقع همون نلرزه دستام کردم سعى دستم داد رو سينى سمانه
 !بيار هارو چايى دخترم-گفت

 مىچش زير اوستا به رسيد که نوبت گرفتم هارو چايى ترتيب به پذيرايى سمت رفتم
 به دهز  زل ديدم کرد مکث بود نداشته برش کامال فنجون سمت برد دستشو ميپاييدمش
 دستت؟؟؟-گفت لب زير بود سوخته که دستم

 رگشتمب آشپزخونه تو گذاشتم که رو سينى رفتم در فورى برداشت که فنجونو ندادم جوابى
 تو مگذاشت بودو سالم که بودمدستى اوستا روى به رو درست خوشگلم شانس از نشستم
 دمدي ميزد چشم به کامال سوختم دست دادم فشار ديگه هم تو و بود سوخته که دستمى
  پوشوندم روشو سالمم دىت با فورى بهش زده زل اخم با اوستا

 مطلب اصل سر بريم بدين اجازه اگه راد جناب-سعيدخان

 بفرماييد باستانى جناب ميکنم خواهش-بابا

 گارىخواست پسرمون براى خانومتونو دختر شديم مزاحم ما ميدونين که همونطور واقعيتش-
 کنين قبولش غالمى به داره تقاضا بنده پسر واقع در کنيم

 ات بزنن حرفاشونو گوشه يه برن جوون دوتا اين بهتره خب ولى جناب دارين لطف شما-
 ميشه چى ببينيم

  بله-

 اتاقت تو کن راهنمايى رو باستانى آقاى شو بلند دخترم....اجازتون با پس-
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 خودمو کردم سعى ميلرزيدن و بودن يخ که دستام کنن آسفالتم اى سرم تو خاک اى
 خواهش -اتاقا سمت گرفتم راهنمايى نشونه به دستمو شدم بلند بدم نشون خونسرد
 بفرمايين!ميکنم

 فرستادم صلواتى يه دستگيره سمت بردم دستمو اتاقم در دم رفتم دنبالم اومد شد بلند اونم
 صندلى رو نشستم بستيم درو اومد دنبالم اونم داخل رفتم !!!!بخورتم ميخواست انگار حاال
  تختم رو نشست اونم دارم چرخ

 .....خواستگاريت بيام کردى قبول که ممنونم خيلى-

 دادن قرارم شده انجام عمل تو!نکردم قبول-

 نميدونستم منم-دادم ادامه هم تو رفت اخماش چرا نميدونم بودم شده تلخ گوشت بازم
 !!! خواستگارى بياين قراره شما

 جدى؟-

 بله-

 ىچ ببينيم بزنيم حرف مورد اين در باهم ميشه.....شده اينطورى قسمت که حاال......خب-
 ميگى؟ شرايطتو .....ميشه؟

 ....کنم عروسى باشه قرار اگه خب......پوووووففففف-

 خب؟-

 !نميتونم-

 چرا؟-

 !هستم کسى منتظر من.....من....من-

 کى؟-باال داد شوابرو تاى يه

 !آرشام-کردم زمزمه اسمشو آروم

 بود اشتباه من اومدن پس- شد بلند جاش از منحرف بدبخت کرد نثارم نيشخند يه
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 عقد سفره پاى برادرم اجازه بدون من چون!بود اشتباه....بله-باال بردم يکم صدامو
 !!!نميشينم

 برادر؟؟؟؟-شد چهارتا تعجب از چشاش

 ميبينين که دارم برادر يه من!بدم شرح زندگيمو ندارم دوست چون ميگم وار خالصه-
 !نميشينم عقد سفره سر من نباشه اون تا کالم لپ!کنارش دارم قسمى يه منم نيست

 ....مشکلى خب-ديوار به داد تکيه

 بود هسوخت که دستم به نگاش سمتم اومد هم تو کشيد اخماشو که بود نشده کامل حرفش
 ....بزنم بده پماد يه خودت؟؟؟ با کردى چيکار-خودش سمت کشيد گرفت اومد دوخت

 !نميخواد-بيرون آوردم دستاش تو از دستمو فورى بده ادامه حرفشو نزاشتم

 سرده؟ دستات چرا-

 !مريضتون من نه شماس مطب اينجا نه!ديگه بيخيال بابا اى-

 اجازه و يانب برادرتون تا ميشيم نامزد ما نداره مشکلى ميگفتم داشتم....باشه اووووففففف-
 !بدن ازدواجمونو

 مثبته؟ من جواب گفته کى حاال-

  بود مثبت اگه کردى فکر که اين بعد....خب-پريد رنگش

 نميشينم عقد سفره سر ميگم من مثبت گيريم-

 ميکنيم صيغه پس...باشه-

 !کنم فکر بايد من-نبود هم بدى فکر

 نيست مشکلى-

 بريم نمونده اى ديگه حرف اگه-

 مونده چيزى چرا؟يه- گفت دفعه يه برم که کردم بهش پشتمو شدم بلند
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 چى؟-گفتم بهش پشت همونطور

 !دارم دوستت-

  بيرون رفتيم و کردم باز درو کنارم واساد بود حوبى خيلى حس لرزيد دلم

 جوونا؟ شد چى.....خب-سعيدخان

 ميگم جوابو ديگه هفته کنم فکر من بدين اجازه اگه-

 بدى وجوابت آينده روز دو تا ميخوام برميگرديم ديگه روز سه ما ولى!دخترم نيست مشکلى-
 !تهران برنگرديم اينجا بمونيم ايشاال بودد مثبت اگه که

 چشم-

 ينام و سمان.مينا و سمانه دنبال اومدن شهريار و امير رفتن شدن پا و زدن گپ ديگه يکم
 رارهق اوستا ميدونستن خرا ميدادم فحش بهشون فقط منم ميپيچيدن پام و پر به هى که
 تالفى بندازين يادم شدم بدهکار بهشون حسابى کتک يه بودن نگفته و خواستگاريم بياد
 .... کنمااااا

 

 

 

 

 

 

**** 

 زنگ کرده صحبت بابا با اوستا پدر که گفت مامان بدم رو اوستا جواب بايد که روزيه امروز
 بتمث جواب داشتم ترديد هنوز بدم بهش بدو يا خوش خبر شخصا خودم جايى بريم بزنه
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 که دمميکر  سير افکارم همين تو برادرم يا کنم فکر عشقم به نميدونستم منفى يا بدم
  شدم باز نيشم اوستا اسم ديدن با خودآگاه نا خورد زنگ گوشيم

 الو-

 آروشا سالم الو-

 سالم-

 خوبى؟-

 مرسى-

  بشنوم جوابتو بريم بزارم قرار زدم زنگ راستش-

 کجا؟ کى خب اممممم-

 ....ساعت دنبالت ميام-

 ميام خودم نميخواد نه-

 منتظرتم)....(پارک شيش ساعت پس باشه-

 باى اوک-

 خدافظ-

 وموهام گرفتم دوش يه فورى داشتم وقت ساعت دو شيش ساعت تا کردم قطع رو گوشى
 فيدس کاله شال با کوتاه مشکى پالتو يه کمدم سراغ رفتم نخورم سرما تا کردم خشک
 رفتم زدم رنگ کم رژ يه برداشتم هم مشکى کيف يه کردم پام مشکيمم هاى بوت برداشتم
 نماشي با دادم ترجيح همون براى بود سرد هم هوا داشت فاصله خونه با يکم پارک بيرون
 بالشدن چشمم با شدم پياده کردم پارک ماشينو ميروندم آروم خيلى هميشه برعکس برم
 صتشخي موهاش مدل از جلو رفتم آروم ديدم پسر يه پشت از نيمکتا از يکى روى گشتم
 ىمصلحت سرفه يه لبم گوشه نشست لبخند بود دستش قرمز رز شاخه يه خودش دادم
 سمتم برگشت شد بلند فورى کردم
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 خوبى؟.سالم-

 ...خبرا؟جوابت چه خوبى تو مرسى سالم-

 بشينم؟ هااااا ميرى دارى گاز رو گذاشتى پاتو يواش يواش اوووفففف-

 بشين بيا آره آره آها-

 رخوندميچ دستش تو همونطور گلو شاخه نشست من از فاصله با کمى نيمکت رو نشستم

 ميريزه برگاش گل نده تکونش اونقدر منه مال اگه گل اون.....امممممم-

 بفرما ميگى راست واى اى-

 مرسى-گرفتم دستش از سمتم گرفت گلو

 بدى؟ جوابتو نميخواى-

 ...من...من اوستا-شدم جدى کنار گذاشتم شوخيمو لحن

 چى؟ تو-

 نيستم مطمئن جوابم رو-

 چرا؟-

 بودم داده آرشام به که قولى زير ميزنم دارم-

 بر ىجاي به دائم صيغه يه...کنيم ازدواج بعد برگرده آرشام ميمونيم منتظر ما....آروشا نه-
 نميخوره

-....... 

 آروشا؟؟؟-

 شد پيروز قلبم باالخره که قلبم و عقل بين بود جنگ بودم کرده سکوت که اى لحظه اون
 ميگن شنيدين نبوديم هم براى اول از ما چون نميشد پيروز وقت هيچ کاش ولى
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 دنيا ههم بنويسيم سر از سرنوشتو نتونستيم!نبوديم هم قسمت قسمت؟سرنوشت؟ما
 بندازن فاصله ما بين تا بودن داده هم دست به دست

 مثبت.....من جواب-

 چيييييى؟؟؟؟-زد داد دفعه يه

 نشدى؟ خوشحال-

 عاشقتم من ديوونه ميگى چى-

 کنم مهمونت ميخوام شو بلند- بود خوشحال خيلى خنديد اونم خنديدم

 منتظره مامان نهههههه-

 آوردى؟ ماشين-

 آره-

 بريم من ماشين با بگم هم مامانت به من خونتون بذاريم ماشينتو سو بلند-

 باشه-

 نخونمو پارکينگ تو بردم ماشين خودم ماشين با من خودش ماشين با اون شديم بلند
 حياط تو اومد مامان

 شده؟ چى-

 واال نميدونم-گفتم اوستا سمت کردم اشاره ابرو چشم با

 ونج پدر با بگيرم اجازه ازتون اومدم بود مثبت خانمتون دختر اين جواب جون مادر-اوستا
 توپ شام يه کنم مهمون ببرم خانومو من دادن اجازه ايشونم اگه بزنين حرف

  ميزنم حرف مجيد آقا با من پسرم باشه- کرد نثارم لبخند يه مامان

 بگين بزنين حرف منتظرم من پس-
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 ينم پنج بعد مامان روش نشستم بود حياط تو که تاپى سمت رفتم خونه تو رفت مامان
 بيرون اومد

 ديگه بيارش زود فقط نداره عيب گفت مجيد-

 بيا بدو آروشا...اجازه با پس مادرجون چشم-اوستا

 گلى ائل سمت روند سرعت با ماشين تو نشستيم رفتم شدم پا

  آروشا-

 بله-

 کردى اذيتم خيلى-

 ديگههههه ديگه-کردم اى خنده تک

 ميکنم تالفيشو زندگيمون خونه سر بريم بزار نداره عيب-

 !!!!ميکنم نگات ميسم وا منم-

  پس آره-

 کن دور ذهنت از باطلو افکار اين خيرم نه-

 بزنه حرف آقاش حرف رو زن داره لزومى چه آخه-

 راهو همه اين ميره کى اووووفففف-

 بدم خبرشو اينام مامان به بزنم زنگ يه بزا حاال-

 تنظيم راب بيان فردا ميکنن هماهنگ ميزنن زنگ گفتن خوشحالى ابراز کلى بعد اونام زد زنگ
 ائل وطهمح تو رفتيم بود نيم و هفت ساعت شديم پياده کرد پارک ماشينو اوستا کارا بقيه
 آروشا- بزنيم قدم گلى

 بله-

 آروشا-
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 بله-

 آروشااااا-

 بلههههه-

 چيزى جانمى يه بابا اى-

 جانم؟...بابا باشه-خنديدم

 بپرسم چيزى يه ميخواستم-

 خب؟-

 دارى؟ دوست دلت ته از منو تو-

 نه-سمتش برگشتم واسادم عاشقشم که اين به کنم اعتراف بود وقتش

 ديوونه عاشقتم من -گفتم پايين انداخت سرشو پريد رنگش بدبخ

 عاشقتم منم-بهم شد خيره ميزدن برق که مشکيش چشاى اون با گرفت باال سرشو

 خنده اين-گفت گوشم دم آروم خودش سمت کشيد دستش تو گرفت دستمو خنديدم بلند
 بخندى اينجورى کسى پيش خانومم؟نبينم شنيدى منه برا فقط و فقط هات

 اريدنب به شروع آرومى برف بودم شدنش غيرتى همين عاشق لبخند يه به داد جاشو خندم
 آقا چشم-کرد

 دارى دوست زياد که اين مثل بنفشو رنگ ...... آفرين-

 ميدونى؟ کجا از آره-

 ياسمنيه يا بنفش لباسات بيشتر دوما روانشناسم من که اوال-

 دارى؟؟؟ دوست رنگى چه تو-

 بادمجونى بنفش ولى نکنى باور شايد-

 جدى؟؟؟-
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 آره-

 ميکرد يدسف داشت زمينو ولى بود زمستون اواخر درسته کردم ميباريد که برفايى به نگاهى
 برفم عاشق من -گفتم

 ندارم ازش خوشى خاطره من ولى-

 چرا؟-

 گم برفا تو و شدنت دماغ خون بود باريده برف ويال بوديم رفته که ميافتم اونروزى ياد-
 .... شدنت

 ميشم دماغ خون بخوره ضربه حساسه من مماغ کن فراموشش بابا بيخيال....آهااااا-

 چيه؟ اسمت معنى راستى-

 درخشان....هوش با و زرنگ-

 قشنگه خيلى اسمت درخشان..هوش با و زرنگ....آروشا-کرد زمزمه لبش زير

  مرسى-

 مناسبه برات کامال معنيشم-

 جدى؟-

 آره-

 نتهرا بودم اومده تازه که هايى موقع اون برا هام بچگى برا ميشه تنگ دلم گاها ميدونى-

 کردى داغون منو ماشين زدى که شده موقعى اون تنگ البد ديگه آره-

 کى؟-

 کردى فکر وت ميومده داشت دانشگاه ميرفتى وقتى ميگفت بود گرفته قرض منو ماشين نيما-
 من ماشين رو بودى کوبيده کيفت با مزاحمه

  آهاااااااننننن-
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 ذهنمو اوستا انگار شد گشنم يواش يواش ديگه ميگفت راس بدبخت کردم ريزى خنده
 بخوريم چيزى يه بريم شد نه ساعت -گفت فورى خوند

 گشنمه منم آره-

 رسوند منو آورديم در بازى ديوونه کلى بود موندنى ياد به شام يه خورديم هم با شامو رفتيم
 خونه

 برام شد موندنى ياد به شب يه ممنونم واقعا امشب بابت-

 خانومم نداشت رو شما قابل-

 برم من ندارين کارى آقامون ديگه خب-

 خوشگل خودت مثل گلى گل شبتم باش خودت مراقب خانوممون نه-

 مردونه و خير به شبت باش خودت مراقب شمام-

 ....رفت که اومد ماشينش الستيکاى صداى بستم که درو رفتم شدم پياده

 غهصي بعد گفت اوستا هماهنگى براى اومدن که اونروز پيشرفت زود خيلى کارامون*****
 بابا يدع بعد برا موند اونم که برگرديم بده انجام کاراشو از سرى يه تهران ببره خودش با منو
 عروسى ديگه روز چند شد خونده بينمون دائم صيغه و کرديم آزمايشارو کرد قبول هم
 مه مامان بود بودن اوستا با براى اى بهونه واقع در خريد برم ميخواستم من و بود سمانه
 وادميخ گفت اونم اوستا به زدم زنگ کردين نامزد ديگه ها شما ميگفت نداشت مشکلى
 خداحافظى مامان با رسيده که زد تک اوستا زدم اى قهوه کرم تيپ شدم آماده کنه خريد
 وهاشم مدل عاشق خوشگل اسپرت تيپ يه بود زده تيپى بد المصب بيرون رفتم و کردم
 ماشين تو نشستم بودم

 اوستا سالم-

 خوبى؟ خانووووم سالم-

 خوبى؟ تو عزيزم مرسى-

 خريد؟ بريم خب خوبم منم-
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 په نه په-

 ضدحال-

 ميپرسى سوال بارم يه چى يعنى خوب پسر ديگه بريم بابا اى-

 ميخوام عذر من باشه-

 ديگه نشو ناراحت جونممممممم اوستا-

 نيستم ناراحت-

 ناراحتى ا تابلو-

 کج گردنمو کرد نگاه بهم تعجب با بودم نکرده امروز تا که کارى کردم بوس لپشو پريدم
 بخشيدى؟؟؟-کردم

  زد خبيث لبخند يه و شرط يه به-

 شرطى؟ چه-

 جلو بيار صورتتو-

-دمز  جيغ گرفت گاز بعد کرد ريز بوس يه اول جلو بردم کنه بوس ميخواد که اين هواى به

 ديوووووونهههه آييييى

 نزنى ضدحال و باشى تو تا-خنده زير زد بلند

 راه هم شونه به شونه شديم پياده و  کرد پارک پاساژ يه دم افتاديم راه و کرد روشن ماشينو
 تماشا اشوويترين و واميساديم فروشگاها جلوى بود گرفته گرمش تودستاى دستامو ميرفتيم
 آروشا-گفت و داد فشار دستمو اوستا ميکرديم

 بله-

 دارم ازت خواهشى يه-

 چى؟-
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 کنى قبول بده قول-

 ميکنم قبول-

 وشيدهپ پيرهناى....کنى توجه پوششت به بيشتر ميخواد دلم کرديم نامزد باهم ما که حاال-
 منه براى فقط و فقط تو موهاى همه از تر مهم ضمن در بپوش

 يدادمم بهش سرباال جواب ميگفت بهم حرفارو اين نامزديم از قبل دوران تو کسى اگه شايد
 ديوونه باشه-کردم قبول چرا و چون بى ولى

 مرسى-

 تاديمايس بود زنونه لباساى ديگش طرف و مردونه لباساى طرفش يه که فروشگاه يه جلوى
 تو عرب سه آستين و سياه خاالى با بود زرد رنگش گرفت چشممو جالب زانو  تا پيرهن يه

 زرد وتاهک آستين مردونه پيرهن با مشکى شلوار مانکن رو لباس اين ست مردونش ويترين
 رو خال خال مشکى و زرد پاپيون داشت که مزه با چيز يه روش از مشکى جليقه يه و

 لباسو و پرو اتاق تو رفتم خواست رو زنونه پيرهن فروشنده از اوستا و داخل رفتيم بود يقش
 عزيزم-اومد اوستا صداى بعدش و خورد پرو اتاق در به اى تقه بود عالى واقعا پوشيدم
 پوشيدى؟

 آره-

 ببينم کن باز-

 ادب درو همون براى بودم نياورده در شلوارمم ها دهاتى اين مثل خودشم بود پوشيده لباس
  کردم

 چطوره؟-

 دختر عاليه-

 بيام من کن امتحان برو ستشو هم تو-

 باشه-
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 رو پرو اقات در اوستا دادم فروشنده تحويل پرفتم دستم پيرهنو پوشيدم لباسامو منم رفت
  مزش با پاپيون اون مخصوصا بود محشر واقعا کردم نگاش رفتم زد صدا منو و کرد باز

 !!!!شدى بامزه خيلى اوستا وااااى-

 دلقکم من مگه دختر-

 شدن قشنگ خيلى بيرون بيا بيار درش زود-

 باشه-

 نمم براى خريد مشکى دار لبه کاله يه اوستا بعدش کرديم حساب لباسارو بيرون اومد
 و زرد الش يه گرفتيم ستش کيف و مشکى بلند پاشنه کفشاى و کلفت مشکى ساپورت
  برداشتم هم حرير خال خال مشکى

 هاااا ميکنى خودم با عيدتم خريداى راستى-اوستا

 هااااا همينطور شمام چشم-

 نيست؟ گشنت باشه-

 گشنگى از ميميرم دارم من گفتى آى-

 دختر تو شکمويى-

 هااااااا داره اسم ميکنى که دخترى دختر اين-

 ميشه چى ببينم بخوريم چيزى يه بريم بيا خانووووم آروشا چشم-

 ديگه خونه برسون منو بعدشم-

 باند65 تو پسر دختر اون لباساى شبيه لباسامون کردی دقت....نکن مظلوم چشاتو باشه-
 هميم با هميشه آهنگ شده؟تو

 دقيقا آره-

 ذاغ ها زده قحتى مثل بودم نخورده هم نهار که بدبخت من پاساژ داخل رستوران يه رفتيم
 معمول طبق و خونه رسوند منو غذا بعد ميذاشت سرم به سر همش هم اوستا ميخوردم
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 با وياگ هم سپهر کرد تعريف لباسام از کلى مامان رفت داخل رفتم که اين بعد شد منتظر
 مه هميشه ميومد بدش اوستا از بيرون ميرى پسره اون با چرا ميگفت بود کرده قهر من
 عمو هن پسره اون ميگفتن هى بودن شده ديوونه سیمین و سميرا پسره اون ميگفت بهش
 نشستم پيشش رفتم پسره اون ميگفت بازم اوستا

 سپهرى-

.......- 

 من با قهرى......خالهههههه سپهر-

 بله-

  چرا-

 کردى فراموش منو اومده پسره اون وقتى از چون-

 اوستا عمو ....اوستا آقا نه پسره اون بار هزارمين سپهر-سميرا

 پسره اون پسره اون پسره اون-سپهر

 شو بيخيال سميرا-

 خاله بغل بيا-سپهر سمت برگشتم

 قهرى من با چرا حاال-بغلم اومد

 ندارى دوسم ديگه ميگردى ميرى پسره اون با همش که گفتم-

 ناو ديدى-گفت فورى سپهر که شد باز نيشم بود اوستا خورد زنگ گوشيم موقع همون
  ميخندى جورى اين دارى پسرس

 بله؟-دادم جواب گوشيمو و کردم نگاه بهش گشاد چشماى با

 نشد بلند پام رو از کردم کاری هر نذاشت سپهر ولى اتاق تو برم شم بلند خواستم

 خوبى؟ خاتون سالم-
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 خوبى؟ تو مرسى-

 مياد بدم پسره اون از من-سپهر

 اومد اوستا خنده صداى شد هم موفق که بشنوه اوستا که گفت بلند حرفو اين عمدا

 وات عاشق برعکس و مياد بدش من از اينقدر چرا فسقلى سپهر اين نميدونم من-اوستا

 اتاقم تو رفتم و زمين گذاشتم سپهرو زور به

 خاتون کجايى....الو-

 خاااان اينجام-

 نگفتى؟ دليلشو-

 دزديدى خالشو تو چون-

 اى اى اى-

 زدى؟ خان؟زنگ اوستا شده چى-

 هاااا تهران ميريم يازدهم آروشاخاتون اها-

 حله اوکى-

 هاااااا کنه آرايشت زياد نذار ارايشگاه ميبرمت خودم فردا پس-

 خان اوستا چشم-

 آروشا؟-

 چل؟ و خل بله-

 ممنونم-

 چل؟ و خل چى واسه-

 !خوبى اينقدر اينکه براى-
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 نه ميگى چلى و خل ميگم-

 تو مريضاى بيچاره دکتر خانوم-

 چل؟ و خل دکتر اقاى چى برا-گفتنش دکتر خانوم برا رفت ويلى و قيل دلم

 ميکنى خل آدمو-

 خير به شب برم ديگه من باشه-خنده زير زدم

 اوستايى شبت نه نه.....چهارخونه شبت-

 آروشايى شمام شب-

 خدافظ-

 باى-

 يه اب اوستا و من بودم عکس اين عاشق واليپرم عکس به افتاد چشمم کردم قطع تماسو
 هرشوز  چون سپهر بيرون رفتم و بوسيدم عکسو رستوران تو هم کنار خوشگل و ست تيپ
 ....ميومد بدش اوستا از همچنان ولى نداشت کاريم ديگه بود ريخته

***** 

 شو بيدار آروشااااا-مامان

 توا معطل پايين اوستا-زد داد دوباره باال پريدم متر هفت مامان داد با

 يدمد بيرون برم خواستم شدم اماده مينى ده پوشيدم لباسامو دوييدم پريد سرم از برق
 گوشه يه واساده ريلکس مامان

 مياد نه اوستا نيمه و هشت ساعت حاال بخور صبونتو بشين بيا-

 عفوى ميگفت قاضى لحظم اون ديوونگى علت به ميکردم پار و لت مامانو اگه يعنى
 تو نپايي رفتم زد تک اوستا نه ساعت وحشتناک اخم با اونم خوردم صبونمو رفتم!!!!واال

 نشستم ماشين

 خاتون سالم-
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 عليک-

 !!!سگى اخالق اوه اوه-

  نذار سرم به سر خدا تورو اوستا-

 خاتون چشم-

 اوستا داىص و دست تکوناى با برد خوابم نکشيده سه به صندلى پشتى به دادم تکيه سرمو
 کردم باز چشمامو

 شو بيدار ...من ريخت بى زشت سگى اخالق دماغ گنده خانوم-

 ....من خنگ ميمون و چل و خل اسگل آقاى کوفت-

 وجل رسيديم شو بيدار!!!آستينت تو دارى خوب خوب فحشاى چقدرم-خنده زير زد بلند
 هى آرايشگاه

 ميزنه حرف االغش با داره انگار کوفت عمت به هى-

 خنديد تر بلند

 بخندى آب رو-

 ديگه؟اوکى؟ دنبالت ميام من برو شو بلند زشته آروشا-

 اوکى بابا اوکى-

 خدافظ-

 خدافظ-

 اعتس يه نزديک سشوار با آرايشگر پرسى احوال سالم بعد بود اونجا هم سمانه تو رفتم
 عدب باالخره بود باسنم تا موهام نذاشتم بزارم باز موهاتو گفت هرچى و موهام جون به افتاد
 ونما باشه غليظ آرايشم نميخوام که دادم هشدار بهش کرد جمع سرم باال همشو ىاعتى دو
 يک پوشيدم لباسامم بودن همينا ريمل و گونه رژ و رژ کردتم دخترونه آرايش يه حله گفت
 بود ظرمنت در دم اوستا پوشيدم مشکيمو مانتو بود شده تر گرم هوا و ميموند عيد به هفته
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 بودم شيدهک يکمى شالمو پايين رفتم بشم سورپرايز گفت ببينم رو سمانه نذاشت آرايشگر
 کالهشو بود پوشيده روش از کت يه فقط بامزش تيپ اون با ديدم اوستارو صورتم رو

 باز ماشينو در اومد بودم موهاش مدل اين ديوونه موهاش مدل به خورد چشمم بود نذاشته
 نشست خودش بعدش و خوشگلش پورشه تو نشستم کرد

 سالم-

 چل و خل خانوم سالم-

 اسکل؟ آقاى خوبى-

 خنگول؟ خانوم خوبى شما خوبم-

 منگل آقاى مرسى-

 خنگول؟ خانوم بگم چيزى يه-

 منگل بگو-

 خنگول شدى خوشگل-

 منگل بودم خوشگل-

 االغ تره خوشگل منظورم-

 بزغاله همينطور هم تو-

 عاشقونتم القاب اين عاشق يعنى-

 بزنيم شب تا صبح از يعنى عشق بابا بيخى .... و عزيزم گلم عشقم چى يعنى ديگه خوبه-
 هم کله و سر تو

 خنگول موافقم-

 باشه رانندگيت به حواست منگل-

  اوکى-
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 و کرد رکپا ماشينو نشد بدل و رد بينمون حرفى باغ تا ديگه خنده زير زديم دفعه يه بعدش
 يه بود هشد تنگ براش دلم چقدر ديدم نگارو که ميرفتيم راه هم شونه به شونه شديم پياده
 نگااااار-گفتم ذوق با دفعه

 آروشااااا-سمتم برگشت

 هست هم خوشتيپ چه شازده به به-گفت گوشم دم بغلم پريد بعدشم و

  کردم جداش خودم از

 بى ارنگ ايشونم و ....و نيما و امير و شما داداش فاب رفيق و من نامزد اوستا ميکنم معرفى-
 شهريار خواهر همچنين و سمانه و من رفيق معرفت

 خوشبختم-اوستا

 ميگم تبريک بهتون و همينطور منم-نگار

 ممنون-

 باغه؟ تو عروسى نگار-من

 رونبي ميان هم خانوما بازى آتيش براى شام بعد ويال تو خانوما هستن باغ تو آقايون نه-

 مرسى-

 کنم راهنماييتون بفرمايين-

 نهههههههه-گفتم ها زده جن مثل دفع يه سرش رو گذاشت کالهشو اوستا

 شد؟ چى-اوستا

 اسکللللل موهات مدل-ناليدم

 نترس نميشه چيزيش-

 باشه-

 واسادى چرا ديگه برو-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 93مهسا –بوسه آخرین 

telegram.me/romanhayeasheghane 258 

 باشه-

 که اون راب اينم-شد باز نيشش و گونش رو گذاشت دستشو بوسيدم آروم لپشو فورى پريدم
 منگل شدى بامزه خيلى امروز

 بروووووو ديوونه-

 فعال-

 يشپ رفتم و آوردم در لباسامو اتاق داخل برد و گرفت دستمو نگار ويال سمت افتادم راه و
 ودب همراهم حريرم شال ميان دوماد و عروس گفتن که خنديديم و گفتيم کلى ريما و مينا

 به هاش رواب با که شد چى گفتم اشاره با کرد نگاه بهم قلمبه چشاى با مينا که سرم انداختم
 بس و خودشه برا فقط و فقط موهامون گفته آقامون-گفتم کرد اشاره شالم

 اوهوکى-مينا

 بعلع-

 ها ستاره مثل ماليمش آرايش با سفيدش لباس اون تو سمانه نزديم حرفى ديگه
 فارسى و آذرى رقصيديم فقط وسط رفتيم بيرون شوتيديم شهريارو که اين بعد ميدرخشيد
 عروسيمون براى بايد آقايون پاى رقص مخصوصا نفرش دو البته بودم آذرى رقص عاشق
 آتيش ىبرا باغ بريم گفتن خورديم شام رفتيم خالصه ميديد آموزش ميفرستادم رو اوستا
 جمع رمس باال بافتم و کردم بازش مينا و ريما کمک با تند تند نبود تافتى زياد موهام بازى

 هک ساعتى نيم بود سرد يکمکى هوا باغ تو رفتم همونطورى و کردم سرم شالمو کردمش
 تااوس روى به رو من دورش نشستيم و کردن روشن آتيش يه شد تر صميمى جمع گذشت
 مچش تو چشم مشکيش چشماى با آورد در گيتارشو بخون که کردن کچل رو اوستا بودم
 باند65-گفت لباش حرکت با و بهم زد چشمک يه شدم

 

 هميشه آهنگ ريتم آهنگ اين ديدم زدن به کرد شروع وقتى گفت چى نگرفتم اولش
 کردم شروع بخونم رو ميخونه دختره که جاهايى منم يعنى چشمک اون و بانده65 باهميم
 خوندن به
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 بامه میگذرکه که ساله چند االن-

 نازشو چشای اون نازشو چشای اون برده منو هوش و عقل

 دیدم شبو تا صبح که دیوونه دوتا

 گیجیمو دوباره صبح گیجیمو دوباره صبح فردا تختو رو هم با شب 

 نگاهت یه با بردی منو دل   ساده چه

 کنارت از برم نمیتونم

 ♫♫♫ 

 جوره خواستیم که هرچی دیدم ساده چه

 بوده خواستیم که هرچی

 دیوونه دوتا واسه

 یه اوووو خوبه زندگی چه ابرا روی 

 بوده خواستیم که هرچی  جوره

 یه اوووو خوبه زندگی چه ابرا روی دیوونه دوتا واسه 

 ♫♫♫ 

 همیم به همیشه-اوستا

 ندید ما شبیه هیشکیو  دنیا 

 واسم مهمه که بدون بخندی اینکه

 اشتباهن تو نیستنم شاد که اونایی 

 بغلتم تو میگی بم میدی لم من بغل تو

 زد نفره دو حرفای میشه بس از دونفرس هوا 
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 غریبیم عجیب  همیم حال و عشق پای

 نیست مجی عجی هیشکدوم واقعیه اینا

 رواله رو زندگیمون

 راهه به رو باشه عشق هرجا  

 پس میشینیم

 وو وو جشن میگییم موفقیتا واسه 

 ♫♫♫ 

 هانى کن دیوونم چشمات با تو-من

 تو داری دیوونتو تو داری دیوونرو این تو تهش تا میدم قول 

 عشقت با منو کردی سوپرایز که تو

 یادته روزو همین یادته روزو همین میگذره که سالم هر 

♫♫♫ 

 نگاهت یه با بردی منو دل   ساده چه

 کنارت از برم نمیتونم

 جوره خواستیم هرچی دیدم ساده چه

 بوده خواستیم که هرچی

 دیوونه دوتا واسه

 یه اوووو خوبه زندگی چه ابرا روی 

 بوده خواستیم که هرجا  جوره

 یه اوووو خوبه زندگی چه ابرا روی دیوونه دوتا واسه
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 ♫♫♫ 

 قوی نفر   یه هم با نفریم یه ما-اوستا

 نریم نفره یه جایی هیچ که دادیم قول 

 هم با نمیکنیم قهر ما

 هم با نمیکینم بحث هیچیزی سر 

 نمیکنیم بازی نقش نمیکنیم بازی لج

 نمیکنیم بازی تک میدیم پاس هم به 

 ♫♫♫ 

 گرمه سرمون

 جمعه جمعمون دوتایی ماها 

 نمیپریم فکر

 نمیکنیم دل دوتاییم وقتی 

 مشخص هدفا موثق خبرا

 بلندتر قدما میشه هی داره

 نمیشیم عوض خودمونیم خود خود

 نمیریم عقب باشه سخت راهم اگه 

 داریم دوست همو میگیم همه به میشیم برنده

 باشیم روز شبو هم پشت دادیم قول ماها

 باشیم روز شبو دادیم قول اره

 ♫♫♫ 
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 بامه میگذرکه که ساله چند االن- من

 نازشو چشای نازشو چشای اون برده منو هوش و عقل 

 دیدم شبو تا صبح که دونه دوتا

 گیجیمو دوباره صبح گیجیمو دوباره صبح فردا تختو رو هم با شب

 یه یه او یه یه او یه یه او ساده چه

 جمعه جمعمون دوتایی ماها گرمه سرمون

 جمعه جمعمون دوتایی ماها گرمه سرمون

 جمعه جمعمون دوتایی ماها گرمه سرمون

 گرمه سرمون

 

 سهيل اسم به بود پسرى ميون اون تو هوا رو رفت سوت و دست صداى و شد تموم آهنگ
 گفت شد بلند طبع شوخ خيلى

 گرفتم دوتارو اين مچ من ساکت لحظه يه آقا-

 کارااااا اين استاد که هم تو-ثمين اسم به دخترا از يکى

 گرفتم مچشونو جدى نه-سهيل

 طرف کرد پرت برداشت سنگ قلوه يه دستش کنار بود شهريار دوستاى از يکى محمد امير
  بينيم بنال-سهيل

 .....آروم وحشى هووووى-داد خالى جا سهيل

 بگم هست اجازه-جمع طرف کرد روشو بعدش و

 بگووووو-گفتن همه
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 ببينم خب خب-ميچرخيد صندلم دور ها بازجو مثل من طرف اومد و کرد ريز چشماشو
 خانوم؟

 بازپرس جناب هستم راد آروشا-

 تهزرتش اسالمه اين با شما مگه راد خانوم بله-گرفت خندشو جلو سهيل خنده زير زدن همه
 قديمى ديناى همين از يکى اسم چيه چى نميدونم

 هخند با و سمتش کرد پرت دمپايى يه ميخنديد خودشم اوستا خنده زير زدن همه دوباره
  آشغال شو خفه-گفت

 هست؟ اوستايى دين منظورتون-گفتم من و

 نيستى؟ نامزد اوستايى اين با شما مگه راد خانوم ميگفتم داشتم بله بله-سهيل

 بله-

 !!!دوما امااااا و کو نامزدى جشن و شيرنى که اوال خب-

 بحص و تخت رو هم با شب کردين غلط نامزدين شما اگه-نزديک اومد و زد خبيث لبخند يه
 !!!!!گيجين دوباره

 رتپ کفششو اوستا دادم سوتى بد فهميدم خنديدن همه کردم حس صورتمو به خون هجوم
  پايين انداختم سرمو مخش تو خورد صاف بود اوستا به پشتش سهيل چون و کرد

 آمازونى؟؟؟ هووووى-سهيل

 تره هيزمش گفتن جهنم بردن فوضولو گمشو ث*و*ي*د-گفت خنده با اوستا

 يدکش خجالت خانومم نيگا سهيل شى الل اى-گفت ديد منو که اوستا کنار رفت سهيل

 کن ول اسکلو اين اينجا بشين بيا-کرد باز دستاشو بعد

 ردک حلقه شونم دور دستشو کنارش نشستم زدن سوت همه که طرفش رفتم شدم بلند

 نشسته مجرد اينجا کن مراعات بابا-سهيل

 دادى خجالت منو زن چجورى ببين اکيبيرى آد در چشت تا-کرد گونم از ماچ يه اوستا
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 انداخته راه زنم زنم بابا بااااشه-سهيل

 سردته؟؟-گفت گوشم دم شد موضوع اين متوجه اوستا بود سردم يکم

 نه-

-بود شده کفرى ديگه اوستا کردن هووووو ها بچه که شرنم رو انداخت آورد در کتشو آروم

  بدبخت بديداى چتونه؟نديد هان؟

 از و خنديديم گفتيم شب سه ساعت تا خالصه خنده زير زدن همه اوستا حرف اين با
 .....بود عمرم شباى بهترين

***** 

 مونوعيد خريداى اوستا با پيش هغته داشتم کالس ها بچه با من و بود سال آخر چهارشنبه
 هى بيرون اومدم شد تموم کالس هفت ساعت خالصه زديم اى سرمه سفيد تيپ کرديم
 رزشل نکشم جيغ که ميگرفتم خودمو جلو زور به ميشدم ترک زهر منم مينداختن ترقه هى

 و شد باز نيشم معمول طبق اسمش ديدن با آوردم درش کردم حس جيبم تو گوشيمو
 زدم تماسو اتصال

 بله؟-

 آروشاااااا سالم-

 طرف ناو دارن پسر دوتا ديدم کشيدم خفيف جيغ من و ترکيد پام جلو سيگارت يه دفع يه
 شد؟؟؟؟کجايى چى آروشااا-زد داد خط پشت از اوستا دادم فحششون دلم تو کلى ميخندن
  مرگم؟هاااااان؟؟؟ خبر

 بيرونم اوستا نيست چيزى-

 فتىر  پياده بيرون؟؟؟؟نگو رفتى رو چى چى وضيعت اين تو کردى چييييييى؟؟؟؟غلط-

 ارمد االنم نرم نميشد داشتم کالس ضمن در اومدم اتوبوس با سميراست دست ماشينم-
 ايستگاه ميرم

 دنبالت بيام کن اس آدرسو توش برو کن پيدا فروشگاه يه نکرده الزم-
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 باشه-

 ميگه من هب بوزينه اکيبيرى پسره شدم عصبى دستش از گوشم تو پيچيد ممتد بوق صداى
 انسش از فرستادم بهش آدرسو توش رفتم ديدم بوتيک يه ميدم نشونت نفهم کردى غلط
 الباس به دست الکى منم ميخنديدن بلند هى بود جوون پسر تا دو مغازه صاب قشنگم
 هم به اعصابم ديگه روم بود کرده زوم بدجور پسرا از يکى بود خلوت مغازه ميکشيدم
 مشغول خودمو چندش زد چشمک يه که کردم نگاه بهش اخم با کردم بلند سرمو ريخت
 يدمد پشتم اى سايه يه نخوره چندش دوتا اون به چشمم که مغازه ته بودم رفته عمدا کردم
 زديکن اومد داشت برم ترس واساده پشتم چندش لبخند يه با ديدم رو پسر همون برگشتم
 بيرون به ديدى اصال که بود مغازه از اى نقطه ديوار به خوردم که اين تا عقب رفتم تر

  ورتمص تو خورد داغش نفساى تر جلو آورد صورتشو کرد پر رو مترى ميلى فاصله نداشت
  نميکنم باور که خريد اومدى نگو جيگرم- گفت آروم

 ومزان با محکم بود راهم آخرين ديدم پشتش رو اوستا نشسته خون به چشماى لحظه يه 
 دوييد پسره يکى اون کتک باد به گرفتش اومد اوستا هوا رفت دادش که دلش زير زدم
 يرونب بردتم کشون کشون شدت با و گرفت دستمو اوستا بود خورده کتک که اونى سمت
 رس صورتم رو و کردن پيدا خودشونو راه اشکام ميومد سرم داشت باليى چه فهميدم تازه
 تو ودمب رفته منم خيلى بود عصبى نشست خودش ماشين تو کرد پرتم محکم اوستا خوردن
 پريدم جا از دادش با ميزدم زار و خودم

 ميکردى؟هااان؟ غلطى چه داشتى-

 ....ديد خودت خوبه نميکردم کارى من-

  شدم دماغ خون ديدم کشيدم دستمو اومد قلقلکش دماغم سوخت صورتم طرف يه

 شو خفه-

 بلند مهق هق موهاش تو کرد دستشو تر طرف اون رفت شد پياده کنار کشيد ماشينو دفع يه
 مداشت خونى کم چون ميشه زرد رنگم ديگه يکم ميدونستم نميومد بند دماغم خون شد

 لقهح شونم دور دستى شنيدم درو صداى کردم هق هق دل ته از صورتم رو گذاشتم دستامو
 بغلش تو کشيد منو و شد
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 نکردم...... کارى...من.....خدا...به.....اوستا-

.......- 

  گرفت جاو هقم هق پريد رنگش صورتم به افتاد که نگاش داشتم سرگيجه کردم بلند سرمو

 ببخش منو ميدونم باش آروم هيشششش-

 خودم تدس ببخشيد آروشا بشکنه دستم الهى- کرد صورتم قالب دستاشو کرد بلند سرمو
 کردم غلط شدم عصبى نبود

 دارى؟ شک من به تو اوستا-

 کرد بغلم محکم

  ديوونه شو خفه-

 بشه قطع دماغت خون بزار باال بگير سرتو-کرد جدام خودش از دوباره

 باشه-

 خونن؟ اينا مامانت-

 نه-

 کن عوض لباساتو خونتون بريم پس-

 شده خونى خودتم پيرهن-

 همرام دارم پیرهن-

 باشه-

 رو تااوس ديدم بيرون اومدم اتاقم از کشيد طول يکم من کار کرديم عوض لباسامونو رفتيم
 ورىس چهارشنبه ميرن عشقشون با مردم هه بود نه ساعت ريختم چايى رفتم نشسته مبل
 چم برم خواستم جلوش گذاشتم چايیرو!!!!ما سورى چهارشنبه اينم ميپرن آتيش رو از

 پر شامچ و هوا رفت جيغم که کشيد دماغمو دفعه يه بغلش تو افتادم کشيد گرفت دستمو
 شد اشک
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 شد؟ شيرفهم ميکنى قهر آقات با باشه آخرت دفعه-

 احيانا؟ تو شدى خل مگه آخه-

 تو خل ديگه آره-

 !!!صورتش رو داره چاله چل و خل اين نه واااااى شدم دقيق صورتش تو زد لبخند بعدشم
 ؟؟؟؟ دارى کرم-زدم جيغ گرفت گاز صورتمو دفعه يه بودم نشده متوجه حال به تا طور چه

 کنم بوس جاشو بده اومد؟خب دردت....لوس ايشششششش-

 گرفتى؟ گاز چرا خدا به شدى خل-کرد بوس جاشو گرفت و

 به ببينم بگو حاال....همون برا شدى بامزه کردى ريز اونجورى که چشاتو آخه-خنديد دوباره
 بودى؟ زده زل چى

 ميدونى؟ رو چيزى يه- نشستم صاف

 چى؟ نه-

 جالبه خيلى-

 چى-

 ..... اينکه......اينکه-ميگرفت خندم داشت ديگه

 بزارم سرش به سر يکم ميکردم من و من عمدا

 چى؟ اينکه-

 نميدونم منم-

 رو؟ چى-

 اينکه لبهجا ميگم منم!نه گفتى ميدونى؟تو رو چيزى يه گفتم من نيستااااا حواست بابا اى-
 !!!نميدونم منم
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 لاسک-کرد زمزمه لبش زير مياورد باال ويندوزشو داشت هنوز کرد نگام گشاد چشماى با
 ميکنى؟؟ميکشمت

 صداى کردم قفل درو و رسیدم زود خوشبختانه اتاقم سمت دوييدم زدم بنفش جيغ يه
  منتظرتم پايين شو آماده زود- اومد طرف اون از خندش

 به ردک شروع دست دوتا يهو بيرون رفتم پاورچين پاورچين کردم باز درو بعدش گفت اينو
 اينم-طرف يه افتادم جنازه مثل ديگه نميکرد ول اوستا ولى زدم جيغ هام پهلو دادن قلقلک
 منتظرتم پايين جدى نکنى اسکل منو که اين تالفى

 ماشين تو نشستم رفتم شدم آماده منن پايين رفت

 اوستا؟ ميريم کجا خب-

 داريم قرار ها بچه با-

 کيا؟-

 دلقک دوتا واقع در مهنا و سهيل با هميشگى اکيپ يکى-

 داريم؟ قرار کجا-

 عاشقشى جنابالى که جايى گلى ائل-

 اىوووولللللل-

 ديدم وهار بچه دور از گلى ائل محوطه تو رفتيم رسيديم نشد بدل و رد بينمون حرفى ديگه
 شدن ولى توشه چى بفهمم بود کرده گل فوضوليم بدجور دستش داشت کيسه يه اوستا
 از وستاا واساديم گلى ائل استخر کنار پرسى احوال سالم به کرديم شروع ها بچه به رسيديم
 تدوس خيلى ولى بودم نکرده هوا حاال تا شدم ذوق خر من که آورد در بالن چندتا کيسه تو

 تو گرفتيم باهم کرد روشن خودمونو براى داد بالن يه زوج هر برا کنم امتحان داشتم
 دستمون

 بعد بکنيم آرزو-اوستا

 باشه-
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 کردم بودن اوستا کنار و اعضا تک تک براى سالمتى آرزوى دل ته از و بستم چشمامو
 همه آالچيق هي تو نشستيم رفتيم باال فرستاديم بالنو و کرديم باز چشمامونو همزمان بعدش
 ميکرديم بحث بازى ترقه و جاهليت موضوع سر

 يه زنميندا خطر به جونشونو دارن که جوونايى اين احمقانس کارا اين من برادر ببين-اوستا
 ....خونوا فکر به صد در

 لحظه هي-بود کرده گل شيطنتم ولى ميشه کفرى ميدونستم حرفش وسط پريدم لحظه يه
 لحظه يه

 ميگم دارم پارانتز تو حرفشون بين-کردن نگاه بهم ساکت همه

 خببببب-هم با همه

 زندگيمه همه ايشون و دارم دوست خيلى آقارو اين من بگم ميخواستم پارانتز تو-

 عزيزم ميگفتى داشتى خب-اوستا سمت کردم رو بعدش

 چل و خل آخه- خورد چشم به چالش که زد لبخنداش اون از باز اوستا کردن هووووو همه
 اينجا بيا رفت يادم حرفتم ميذارى؟همه حواس من برا تو مگه من

 کرد حلقه شونم دور دستشو کنارش نشستم رفتم

 چال و خل جوريناااااا باهم خوب تخته و در-سهيل

 به مبتال گلمن توى از باشه هرچى-گقتم پررويى با بشينم ساکت سهيل جلو نميتونستم نه
 بهتريم داون سيندرم

 بگيرم منم بگو ديپلم زير بابا-ميکرد نگام سوال عالمت مثل سهيل ولى خنده زير زدن همه
 جريانو

 منگليسمه عارضه همون داون سيندرم-

 !!!!سوادت اين با بردى ابرومونو سهيل سرت تو خاک-مهنا

 خنديدن همه دوباره
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 بخونم خانومم برا توپ آهنگ يه آوردم گيتارمو شيد خفه همتون خب-اوستا

 ايوللللللل-هم با همه

 خوندن به کرد شروع و من طرف کرد روشو و برداشت گيتارشو

  دلبری و ناز که ایرونی دختر-

 ! کن گوش رو Black Cats پیغام این

 رو ایرونی پسر قلب شکونی می

 ! کن گوش دلشو حرفای

  گذری ورا این از آی می

 بری می بخوای هرجا و دل

 دی نمی نشون خوش روی یه

 دلبری این با کشی می منو

 

  گذری ورا این از آی می)

 بری می بخوای هرجا و دل

 دی نمی نشون خوش روی یه

 (دلبری این با کشی می منو

 

  باالت و قد اون از چشات اون از امان

 پات به افتاده دلم چطور ببین

 تو قربون میرم (آها) تو جون به گم می
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 زبونتو ببر خودت جون گی می

 

 ...آ-گفتيم هم با همموت

 

 !کجا؟ خانوم گم می هی

 !(کجا؟ کجا خانوم هی)

 خدا به دارم دوست

 (خدا به دارم دوست)

 یواش یواش خانوم هی

 (یواش یواش خانوم هی)

  نباش اینجوری ما با

 

 آم نمی راه تو جز کسی با

 (آم نمی راه تو جز کسی با)

 آم نمی کوتاه و خوام می تورو

 (آم نمی کوتاه و خوام می تورو)

 همونی خوام می من که اونی

 دونی می خوب اینو خودتم

 ندارم دوست تو جز رو کسی

 بخونی نگام تو تونی می اینو
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  باالت و قد اون از چشات اون از امان

 پات به افتاده دلم چطور ببین

 تو قربون میرم تو جون به گم می

 زبونتو ببر خودت جون گی می

 

 ...آ-همه

 

 !کجا؟ خانوم گم می هی

 !(کجا؟ کجا خانوم هی)

 خدا به دارم دوست

 (خدا به دارم دوست)

 یواش یواش خانوم هی

 (یواش یواش خانوم هی)

  نباش اینجوری ما با

 

  گذری ورا این از آی می

 بری می بخوای هرجا و دل

 دی نمی نشون خوش روی یه

 دلبری این با کشی می منو



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 93مهسا –بوسه آخرین 

telegram.me/romanhayeasheghane 273 

 

  باالت و قد اون از چشات اون از امان

 پات به افتاده من دل چطور ببین

 تو قربون میرم تو جون به گم می

 زبونتو ببر خودت جون به گی می

 

 ...آ-همه

 !کجا؟ خانوم گم می هی

 !(کجا؟ کجا خانوم هی)

 خدا به دارم دوست

 (خدا به دارم دوست)

 یواش یواش خانوم هی

 (یواش یواش خانوم هی)

  نباش اینجوری ما با

 

 

  گذری ورا این از آی می

 بری می بخوای هرجا و دل

 دی نمی نشون خوش روی یه

 دلبری این با کشی می منو
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  گذری ورا این از آی می)

 بری می بخوای هرجا و دل

 دی نمی نشون خوش روی یه

 (دلبری این با کشی می منو

 

  باالت و قد اون از چشات اون از امان

 پات به افتاده دلم چطور ببین

 تو قربون میرم (آها) تو جون به گم می

 زبونتو ببر خودت جون گی می

 

 ...آ- همه

 

 !کجا؟ خانوم گم می هی

 !(کجا؟ کجا خانوم هی)

 خدا به دارم دوست

 (خدا به دارم دوست)

 یواش یواش خانوم هی

 (یواش یواش خانوم هی)

 نباش اینجوری ما با
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 ......ميگرفتيم فاکتور قبلشو اتفاقاى اگه البته گذشت خوش بهمون کلى شب اون

****** 

 ودنب برگشته اوستا خونواده سين هفت سفره سر نشستيم هممون کردم مرتب لباسامو
 هثاني بودم نشسته کنارش من و بود ما خونه تحويلو لحظه اوستا همون خاطر به تهران
 ىخيل حس کردم حس دستم رو دستاشو گرمى بستيم چشمامونو شد شروع که شمارى
 راه حرفا اين و تبريک بعد زدن دست همه شد تحويل سال و بوووووومممم بود خوبى
 که آورد رد قوطى يه و صندلش زير برد دستشو نشستم که ماشين تو ديد باز و ديد افتاديم
  داشت شيکى خيلى بندى بسته

 بدم خونوادتون جمع تو کشيدم خجالت ديگه تو به من عيدى اينم-اوستا

 در ور بسته کيفم تو کردم دستمو داشتم همراهم عيديشو منم شکر خدارو شد باز نيشم
 آوردم

 من عيدى اينم آقا خيرم ميارم؟نه کم من کردى فکر-

 ماىچش با اونم طرفش برگشتم تعجب با محتوياتش ديدن با کرديم باز همزمان دومون هر
 بود شده خيره بهم گشاد

 کردى فوضولى کن اعتراف-اوستا

 نکردى؟ فوضولى خودت معلوم کجا از-باال دادم ابرومو تاى يه

 ميخورم قسم-

  نکردم فوضولى نباشه دنيا ميخوام نباشه که اوستام جون به-

 کن دستت اونو حاال باشه-

 کنى دستم تو ميخوام-کردم شيطونى کوچولو يه

 يمنگرفت حلقه ولى بوديم نامزد تقريبا درسته همديگه برا بوديم خريده حلقه دومون هر
 بدال اونم ميدزدن شوورمو گفتم ديگه خب ولى عقد واسه بمونه يبارکى گفتم من يعنى
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 دستم ور حلقه و نزديک کشيد دستمو گرفت دستم از رو حلقه ميکرده فکرو همين متقابال
 حس هي کردم دستش گرفتمو انداخت باال شونشو و سمتم گرفت خودشو حلقه بعدم کرد

 ريدمپ سريع کرد روشن ماشينو منه مال بشر اين بعد به اين از که داد دست بهم مالکيت
 کردم ماچ گونشو

 بچههههه نکننننن-اوستا

 به هسيزد مونديم ها بچه بقيه و سهيل اصرار به ولى برگرديم يازدهم بود قرارمون خالصه
 بريم دوستان با گرفتيم تصميم درو

 که يناا خاله باغ رفتيم مهنا اضافه به اوستا و من,سهيل,مينا,امير شهريار,سمانه,ريما,نيما
 صداشو تمگذاش بکس ام تى از آهنگ يه ماشين تو نشستيم اوستا با بود آورده کليدشو نيما
 کرد کم صداشو اوستا باال بردم ته تا

 ??میکنی همچين چرا اااااا-

 رفت سرم-

 ميکنمااااا نظر تجديد باهات ازدواج تصميم رو بيارى در بازى پيرمرد بخواى اوستا-

  شد مشخص هاش چاله باز بوزينه خنديد ميکنم شوخى دارم ميدونست

 کرد؟ ميشه چه ديگه شدم ديوونگيت و چلى و خل عاشق من-

 ميزنى چته؟چرا هووووى-دستم رو زد کنم زياد صداشو بردم دستمو

 ديگه چلن و خل خودت مث هاتم آرزو که اين جالبه خيلى برام چيزى يه-

 چى؟ که خب-

 بشنوم ميگى؟مشتاقم چلونتو و خل هاى آرزو اون از چنتا-

 نخندااااا ولى ميگم اها اممممم-

 باشه-

 داديااااا قول-
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 بااااااشه-

 آبيه نيسان يه تو شدن سوار چلونم و خل هاى آرزو از يکى-

 چىیییییى؟؟؟؟-گفت بلند صداى با دفع يه

  شدم کر بابا اى-

 طرف کردم رومو قهر حالت به منم خنده زير زد بلند دفعه يه بود هام آرزو از هم واقعا
 شد بلند بودم اهنگش اين عاشق من که بيگى سامى آهنگ صداى ديگه

.... 

 قليون اينا جانمممم ديدم که کرديم پهن بساطو و بند نزديم حرفى ديگه باغ به رسيدن تا
 ليوق نشست من کنار سمان بود تر طرف اون اوستا ميکشم االن که زدم صابون دلمو آوردن
 شد شيدهک دستم از دفع يه که لبم سمت ببرم خواستم گرفتم دستش از  من که  ميکشيد
 دارهن دوست اين بود رفته يادم پاک اوه اوه ميکنه نگام داره ميرغضبى اخم با اوستا ديدم
 جوجه طبسا ماشين تو از بريم بيا عزيزم-کرد مهربون الکى لحنشو بعد بکشم قليون من
 نباشم تنها بياريم کبابو

 شکسته که ميداد فشار چنان دستمو شدم بلند ناچار مرض اى.....درد اى.....کوفت اى
 گفت کن کر گوش صداى با دفعه يه باغ ته جايى يه برد کردم فرضش

 در منو لج بخواى شدى ناراحت الکى نى قرار ميکنى؟ همچين دارى مرگته؟چرا چه تو-
 !بيارى

 ناراحت؟ اوستا؟من ميگى چى-

 بکشى قليون مياد بدم ميدونستى که اين با  حرفت به ماشين تو من خنديدن سر ديگه آره-
 بکشى ميخواستى

 راست خدا به رفت يادم من نشدم ناراحت اصن من ميگى چى اوستااااا-گفتم تعجب با
 ميگم

 ميره يادت رو مهمى اين به مسئله چرا آروشا-
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 نره يادم ديگه ميدم قول-

 باشه پووووفففف-

 بريم بعد بخند-

 شو بيخسال آروشا-

 من جون عمرا-

 ها هبچ سمت برگردم ميخواستم و کردم ماچش پريدم رفت ضعف دلم ديدم چالشو خنديد
 گفت که

 شيم ضايع که نميخواى-

 چى؟-

 ببريما کبابو جوجه بساط ميايم گفتيم ما-

 ميگى راس اها-

 و دنش کباب جوجه کردن درست مشغول نيما و شهريار و اوستا برداشتيم بساطو رفتيم
 گفت سهيل يکيش تو ميديدن هم اشپزا سر اوردن در بازى دلقک مهنا و سهيل

 دارم کارت بيا پاشو مهنا-

 بريم حله-گفت مهنا گفت چيزس يه گوشش دم رفت مهنا

 سه دو يک خب-سهيل

 کنن نقاشى ميتونن همه سنا با-مهنا

 نه؟؟؟ميتو شما باسن-ما سمت برگشت .....نميتونه؟ من باسن چرا پس....نگو دروغ-سهيل

 ميکنم خفت سهيل-گفت خنده با دستش گرفت سيخ اوستا خنده زير زديم هممون

 بگو بهش تو خواهر-من سمت برگشت بعد و کردم غلط داداش جون-سهيل

 چى؟-
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 بگم جکامو من نميزاره گرفته زن وقتى از اين ببين-سهيل

 زنم پيش بردى منو ابرو ميگى پرت چرت بس از-اوستا

  بيخيال اوستاااااا-من

 نميشم بيخيال  چلغوز اين شکم تو نکنم سيخو اين تا من-اوستا

 نبالشد بود افتاده هم مهنا ميکرد جيغ جيغ ميدوييد سهيل دنبالش افتاد خنده با بعدشم
 يه لمنق سمت رفت اوستا شدن خسته بعدش خنديديم کلى ميکرد جيغ جيغ بدتر اونم
 اشتبرد خودش هم يکى برداشتم منم گرفت سمتم اورد برداشت بود پخته خوب که سيخ
 هارن يه صرف بعد کنم خفشون ميخواست دلم ميکردن او او هى چغندرا اين که بماند خورد
 که يمىت هر بستيم شرط گروه يه دخترا گروه ى پسرا واليبال بريم دادن تز ها بچه خوشمزه
 سايىسروي کرديم شروع بود آب پر که باغ تو بود قسمتى يه آخه آب تو بندازيمش ببازه
 هي باالخره خالصه ميگرفتم من ميزد اون که سرويسايى ميگرفت اوستا ميزدم من که

 ديدم نزمي خورد دفعه يه که سمتش دوييد اوستا زدم وقتى بزنم رفتم بهم رسيد سرويس
 تيمرف برديم ما خالصه اوستا واسه گرفته زيرپايى پسره نگو مهنا به زد چشمک سهيل
 من بايد که بوديم اوستا و من آخرين آب تو بندازيم رو بازنده دوستان که آب سمت

 چهره با اوستا ول اى کردن هوى و هاى دختر همه افتاد دادم هلش آب تو مينداختمش
 شدم خيس کال روش افتادم کشيد کنم کمکش خواستم کرد دراز دستشو مظلوم

 خنگل منگل روانى ديوانه شنقل اسگل بوزينه مريض مزه بى چلغوز اشغال کفاثت-
  ...نفهم گيج وحشى امازونى

 اون از شنقل سهيل ميخنده ريز هم اوستا اين ساکتن همه ديدم ميدادم فحش بند يه
 وموقعيت تازه خنده زير زدن همه ميبرم هارو بچه اين االن من باشين راحت شما-گفت طرف
 لب يرز  ميگفت راس بيچاره اوستا رو بودم افتاده قشنگ گرفتم دندون به لبمو کردم درک
 در به سيزدهمونو سهيل بازياى مسخره با شدم بلند زور به دادم ادامه دادنام فحش به

 سمت اديمافت راه شب دارم مهم کار بيوفتيم راه االن بايد گفت اوستا برگشتيم عصر کرديم
 تهران

********** 
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 مميموندي اونجا اى هفته يه باهم موقتى اوستا داشت خونه يه تهران رسيديم ظهر پريروز
 گوشيم ميومد عصر ميرفت صبح اوستا ميکردم تميز رو خونه داشتم بشه تموم آقا کاراى تا
 دادم جواب خوردم زنگ

 بله-

 خوبى من چل و خل سالم-

 مه عصرى بودم تنها خونه تو بس از شدم خسته بود رفته سر حوصلم وافعا روزو دو اين
 نه-فتمگ عصبانيت با همون برا ميذاشت مرگشو کپه بعدش ساعت يه خستم ميگفت ميومد
 اين مزندگيمون خونه سر رفتيم فردا پس فردا قراره کردى کالفم ديگه نيستم خوب خيرم
 باشه؟؟؟ برجا پا وضع

 خبرته؟ چه دختر تر آروم هيسسسس-

 که شبم بيرونى شب تا صبح از دارم دل منم بابا ميشم ديوونه دارم اوستا-گريه دير زدم
 پوسيدم روزو دو ميخوابى مياى

 نکن گريه اوستا جون نکن گريه باشه؟ ببخشيد ميگم امشب دليلشو ببخشيد باشه-

 زدى؟ زنگ داشتى کارى باشه-کردم پاک اشکامو

 من اتاق تو برو ببين آره-

 خب-

 کنار بزن لباسارو کن باز کمدمو در-

 خب-

 سته کفش قوطى تو هم کفشى جا تو هست لباس توش کن باز اونو هس کيسه يه اونجا-
 باى نپرس سوالم منتظرتم در دم بپوش اونارو هفت ساعت

 شلوار يه زمين چسبيد فکم آوردم در داخلشو لباساى کردم باز رو کيسه چشه؟ اين بابا اى
 يه رتاسپ کيف يه و همرنگش شال با لجنى کوتاه تقريبا مانتو يه و ارتشی جيب شيش
 ساعت بود اى قهوه اسپرت کفش جفت يه توش آوردم در رو قوطى کفشى جا از رفتم ورى
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 وشت آوردم در رو قوطى بودم شده دار خنده واقعا کردم تنم لباسارو و گرفتم دوش بود پنج
 نشوماشي ولى بيرون رفتم هفت ساعت زدم لب برق يه بود اى قهوه اسپرت کفش جفت يه

 کرد باز پنجرشو ميزد خراششو گوش بوق اون هى آبى نيسان يه نديدم

 آروش پيسسسس پيسسس-

  نميشدم لود هنگيدم ابى نيسان فرمون پشت اوستا ديدن با برگشتم

 بشين بيا-

 بستم آروم درشو نشستم رفتم

 بکوبش محکم ديگه بار يه لگنه نيستااااا من پورشه اين خانوم-

 نمک چيکار خو بودى شده بلند شاسى سوار انگار کرد روشنش کوبيدم محکم کردم باز
 ميرى شدى؟؟؟کجا خل-گفتم خالصه بيشتره ارتفاعش

  نپرس اضافى سوال دربند-

 و ىلجن تىشرت با من شلوار مث ارتشی جيب شيش شلوار يه کردم تيپش به نگاه يه
 چشم دوتا مهه نشستيم رستورانش تو رفتيم دربند رسيديم بود من کفشاى جفت کفاشاشم
 ميکردن نگامون بودن کرده قرض ديگه چهارتا داشتن

 بهمون زدن زل همه من توگور خاک اوستا-من

 بيخيال جهنم به-

 روشن :6شمع روش که آورد کيک يه گارسون بعدش دقيقه چند کرد گارسون به اى اشاره
 و من کاريکاتور که آبى نيسان يه کيکووووو شکل حاال بود ام65 امروز نميشد باورم بود
 تدس بودمو آورده بيرون پنجره از سرمو من که بودن کشيده هاش صندلى رو هم رو اوستا
 خوندم روشو متن ميدادم تکون

 (مبارک تولدت باستانى خانوم)

  پارسالم کيک متن عين
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 به نبودم روزو دو اين اگه بود سورپرايزت هم ابى نيسان اون خنگول ها تولدته امروز-
 مونده هديم البته بودم ابى نيسان دنبال در به در که بود اين خاطر

 قلبم حاکم يگانه مبارک تولدت-دستم داد اورد در قوطى يه

 منى با ميدونستم ميگفتى من چل و خل همون راهو همه اين ميره کى اووووف-

 من چل و خل مبارک تولدت-

 نجاهمو ديگه بودن نوشته آروشا و اوستا روش نگين با که گردنبند يه کردم باز هديشو
 نکردم گردنم

 ميکنى گردنم خودت خونه رفتيم-

 باشه

 وقت بودم شده خرذوق واقعا خورديم هم شامو کردمو فوت شمع و بريدم کيکو خالصه
 کمرم به زدم دستامو رل پشت نشست رفت برگشتم

 منه تولد که امروز-

 خب؟-بيرون آورد پنجره از سرشو

 کردى سورپرايزم جوره همه که هم تو-

 خب؟-

 کردى آورد بر آرزومم-

 خب؟-

 ببرم گور به خودم با نزار دارم آرزو يه-

 چى؟-

 رللللللل پشت بشينم بذار-کردم خواهش عاجزانه

 عمرا-
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 آروش جون-

 نخور قسم اه-

 برم قربونت-

 بشين ىيا-

 طبق کرديم عوض لباسامونو خونه رفتيم بازى مسخره و خنده با رل پشت نشستم رفتم
 گرمکن ارشلو با ياسمنى کوتاه آستين شرت تى يه بخوريم باهم کردم دم چايى رفتم معمول
  بودم کرده جمع سرم باال موهامم بود تنم مشکى

 خودم واسه يکى گرفتم تو برا يکى رفت يادم اينو راستى-اوستا

 ودب سيبيل عکس اون مال روى بود خريده کاور گوشيم برا بود خوشگل خيلى دستم داد
  بود لب عکس منم ما روى

 قشنگه خيلى مرسى واااى-

 ببندم بيار بندتو گردن-

 اوکى-

 طرز به چشماش امشب خودش سمت گردوند بر منو بست برام آوردم بندو گردن وفتم
 پايين انداختم سرمو ميکرد خودش ديوونه منو مشکيش چشماى اون ميزد برق خاصى
 ففاووووف ميشد تر نزديک لحظه هر صورتش کرد بلند سرمو و چونم زير گذاشت دستشو
 و اشتبرد چونم زير از دستشو کردم حس گونم رو لباشو گرمى بستم چشمامو نه اوستا نه

  لعنتى-گفت آروم و موهاش تو برد دستشو کالفه بهم کرد پشتشو

 اى؟ کالفه شده؟چرا اوستا؟چى-کنم آرومش خواستم

 شده؟ چت اوستا-شونش رو گذاشتم دستمو کنارش نشستم مبل رو نشست

 خودتون شهر ميفرستمت ميکنم پيدا بيليت فردا آروشا-

 شده؟ ميگى؟چى چى.....چى؟-رفتم وا
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 نزديک بهت نميدم اجازه خودم به من ......نيستى من زن هنوز تو.....نميتونم من آروشا-
 بشم

 خودت؟ شهر ميفرستمت چى بگى؟يعنى ميخواى چى-

 نميتونم من.....من.....ميره ضعف برات دلم ميرى راه جلوم مياى که هربار آروشا ببين-
 !سخته کنم زندگى خونه يه تو باهات

 من نکنيم ازدواج باهم ميخواى اگه باشه-ميگم چى نميفهميدم انگار شدم بلند جام از
 ....نميک تحميل

 کرد بغلم سفت شد بلند

 ونهخ يه تو باهات نميتونم ميگم من نبود اين منظورم من شو خفه فقط....شو خفه آروشا-
 برا تفاقىا يه فردا اگه که بکنم کارارو اين نميخوام بفهم.....نبوسمت.....نکنم بغلت و باشم
 خوردس دست دختره بگن نباشه شناسنامت تو اسمم کنى ازدواج خواستى افتاد من

 عدشمب  شو خفه فقط شو خفه اوستا-کردم تکرار خودشو حرف و لبش رو گذاشتم انگشتمو
 کنم جدا ازش خودمو کردم سعى

 بخوابم ميرم دارم کن ولم-

 يشبود نفره تک يکى داشت نفره دو تخت اتاق يه خواب اتاق سمت رفتم شد شل دستاش
 زد کنار ور تختى رو اومد پتوش و بالش با اوستا و شد باز در آينه جلو رفتم خوابيد اونجا که

 کردم نگاش آينه از گشاد چشماى با کشيد دراز و گذاشت بالششو

 بکن کارتو هاااااا شدى خل ندارم کاريت چته؟نترس-اوستا

 ودنب باسنم روى تا ريخت دورم موهام و کردم باز کليپسمو نداشت اي فايده باهاش بحث
 چشم که اين بدون بعد بهم شده خيره گرد چشماى با اوستا ديدم بزنم شونه برداشتم برسو
 باشه شده جنى ميترسيدم داشتم ديگه طرفم اومد برداره

 زدى؟ زل همچين هاااان؟چته؟چرا-

 اينا؟چين؟-کرد ولشون باال برد موهامو دستش با آروم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 93مهسا –بوسه آخرین 

telegram.me/romanhayeasheghane 285 

 نديدى؟ ديگهههه مو مو بابا-خنده زير زدم پقى

 خودته؟ مال همش هم ه-

 بعلههههه-

 راستکيه؟؟؟-

 اوستا؟ شدى خل-خنده زير زدم دوباره

 !!!!!بلندن چقدر-

 ديدى اونو موهاى خونتون تو هست آسا خوبه بابا اى-

 نکرده بلند حاال تا بود کوتاه موهاش خدا هميشه-

 جدى؟؟؟؟-سمتش برگشتم تعجب با

 مغز بى دختره آره-

 کنم کوتاش برم قراره فردا پس منم-کنم اذيتش يکم خواستم

 چى-گفت گوشم دم زدم جيغ عقب کشيد دستش گرفت موهامو
 گفتى؟نشنيدم؟موهاتو؟؟؟؟؟

 کنم بلندش بيشتر ميخوام.....ميخوام-

  آفرين-کرد ول موهامو

 بستم کش با و بافتنشون به کردم شروع و شدم کردن شونه بيخيال طرفم يه آوردم موهامو
 بهم شده خيره اى قابلمه چشماى با اوستا دوباره ديدم

 کردى؟ کار چى-

 رو؟ چى-

 موهاتو؟-

 بافتم-
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 چجورى؟؟؟-

 نديدى؟ مگه-

 هم به نميخور گره االن گفتم ميپيچوندى هم تو دستاتو انگشتاى تند تند ديدم فقط من-
 انگشتات

 امشب شدى .... ..خل....خدا...به....اوستا.....وااااى- خنده زير زدم دوباره

 بخوابى نميذارم ميبافن مو جورى چه ندى يادم تا اصال ببين-اوستا

 خدداااااا ااى-

 بگيرم ياد بايد من-

 باشه-

 فتمگ صبح سه ساعت تا دادن ياد به کردم شروع و برداشتم تيکشو يه کردم باز موهامو
 وبخ اولش بار براى نبافت بدم همچين خوابيديم و موهاموبافت ميفهميد؟آخرش مگه ولى
 زودى و دورم انداخت دستشو آروم فقط بهش کردم پشتمو و تخت رو کشيدم دراز بود
 برد خوابم

 بردارم چيزى يه يخچال از رفتم نبود اوستا شدم بيدار خواب از ظهر دوازده ساعت*****
 گذاشته پيام برام کاغذ رو ديدم کنم کوفت

 کنم بيدارت نيومد دلم بيام پنج ساعت احتماال مطب رفتم من-

 چلم و خل دارم دوستت

 و نپريشو اى چهره با اوستا ديدم برگشتم شد باز شدت به در که ميخوردم سيب داستم
 گفت آروم اولش سمتم اومد نشسته خون به چشماى

 چرا؟؟؟چرا؟؟؟؟-

 دادى؟؟؟؟؟ بازيم چرا-کشيد اربده دفعه يه
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- پايين اومد چشمش گوشه از اشک قطره يه بهش زدم زل هنگ همينجورى منم
 ....ش اوستا؟چى

 نزن حرف-

 بازيچه منو چرا داشتى دوست اونو که تو-گفت آروم صداى همون با تر نزديک اومد
 لعنتى؟چرا؟ چرا عاشقتم من کردى؟ميدونستى

 ميگى؟ دارى چى-

 کرده پر دانشگاهو همه نيما با نامزديت قراراى خبر-

 شدن کوبيده صداى که بودم حرقش بهت تو همونطور نداشتم اعتماد گوشام چيييى؟؟؟؟به
 تساع ريختم اشک نشستم شب راحتى؟تا همين رفت؟به نيست اوستا ديدم و اومد در

 دمکر  گريه فقط بود خاموش زدم زنگ گوشيش به بار پونصد رفت راه هزار دلم شد دوازده
 برد خوابم کاناپه روى و

**** 

 و نميخوردم هيچى بودم زده غمبرک گوشه يه نبود خبرى اوستا از و ميگذشت هفته يه
 آويزون دختر رژين فهميدم و شدم ماجرا گير پى نداشت خبر جريانات اين از هيشکى
 نجش آروشا با قراره ميگفته نيما که انداخته شايعه ما نامزدى خبر فهميدن بعد اوستا
 بهش خبرو اين اوستا دوستاى از يکى قضا از کرده پر دانشگاهو کل و بگيرن نامزدى
 هگري باهاش و زدم غمگين آهنگ يه دستمو گرفتم گيتارو من االن وضع شده و رسونده
 مانداخت گيتارو بود کرده باور ارزشو بى آدم چنتا حرف آسون چه بودم شده ديوونه کردم
 گقتم جيغ با و زمين

 عاشقتم؟ من گفته کی-

 ...دروغه

 ...میکنم گم پامو دستو و میشه تند نفسهام بینمت می وقتی فقط من

  دور از نیست بهم حواست وقتی کردم عادت فقط

 ...برندارم ازت چشم و بشم خیره بهت
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 شد تر آروم صدام

 ...میبرم لذت لبخندت دیدن از فقط

 زدم داد گريه با و بلندتر

 ...لعنتى ندارم رو ناراحتیت دیدن طاقت فقط-

 ...ارومم صدات شنیدن با فقط

 گرفت اوج هقم هق

 ...میکنم امنیت احساس میگیری دستمو وقتی فقط-

 ...میاد بند نفسم شوق از میکنی صدام وقتی فقط

 ...میگیرم افسردگی دوریت از فقط

 ...فکرتم به میکنم باز چشم که صبح از فقط

 ...میشه تنگ برات دلم همش فقط

 ..میده معنی تو با زندگی فقط

 ...وصله تو به نفسهام فقط

 همین فقط....همین

 !!!!هست؟؟'''نیست عشق که این

 

 شد پاره حنجرم گفتم جيغ با چنان آخرشو جمله

 ونتک اوستا دست نميرفت صدا ولى دادم جواب زدن رو خونه زنگ بود عصر شيش ساعت 
 رتش تى همون تنم لباس گفتم بودم خريده براش که اى  حلقه از اينو دوربين جلوى خورد
 ارونب کنم باز درو تا رفتم و هام شونه رو انداختم داشتم دار کاله بافت شنل يه بود نازک



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 93مهسا –بوسه آخرین 

telegram.me/romanhayeasheghane 289 

 با هک بيرون بردم سرمو نديدم رو کسى کردم باز درو بود سرد افتضاح هوا و ميباريد شديد
 نديدم هيچى خورد سرم به که اى ضربه

 #اوستا#

 وپرت چرت هاى شايعه اون رژين گفت و زد زنگ بهم رايان بيرون اومدم استديو از عجله با
 اشتد نگه ون يه خونه سمت برم افتادم راه بود داغون اعصابم بود انداخته راه دانشگاه تو

 و ستنب پامو و دست بعدشم کمرم به کوبيد درو نفر يه بود تاريک تاريک هوا بپرسه آدرس
 مئننمط زدن کمرم به که هم اى ضربه اين با آشغالشه خود کار ميدونستم ون تو انداختنم
 يه تو کردن پرتم رفتن راه پياده دقيقه چند بعد و بستن چشمامو ميکنه پيدا تشديد ديسکم
 خود برداشتن چشمامو و دهن رو پارچه کردن باز پام و دست از طنابارو و دهن اتاق

 آشغال بود واساده جلوم نامردش

 ميبينمت خوشحالم-سامى

 شو خفه-

  عوضى شو خفه تو-گرفت يقمو و طرفم اومد خشم با

 آشغال يه عوضى يه قاتلى يه تو تو متنفرم ازت هه-زمين کرد پرتم بعدش و

 ميفهمى؟ داشت روانى مشکل اون نبود من گناه زنت مرگ-

 گرفتى ازم عشقمو گرفتى ازم اونو تو بود ندارم و دار افسانه-

 پيچيدم خودم به درد از که شکمم تو زد محکمى لگد بعدشم

 کشهن خودشو که کنى آرومش ميتونستى ميدادى تلفنتو جواب شب اون لعنتى توى اگه-
 ندادى جواب نکردى ولى

 بودم خواستگارى من شب اون-

 خواستگاريش بودى رفته که اونيه مقصر پس-

 ميرسيد آروشا به دستش نبايد بود مخم رو بدجور
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 نداره اون به دخلى هيچ موضو اين-

 کشيدم چى من ببين اولشه خطره؟؟؟حاال در عشقت جون ديدى چيه هه-

  سرت به نزنه احمقانه فکراى سامى-

 کش آدم شو خفه-

 که بىش چى؟اون مياوردن آروشا سر باليى اگه کنم چیکار نميدونستم بيرون رفت بعدش و
 من و وردخ زنگ تند تند تلفنم بياره چايى رفت آروشا وقتى بودم خواستگارى مراسم تو من

 و ميزنه کشى خود به دست بود درمان حال در که بيمارام از يکى افسانه کردم خاموشش
 بمخوا اصال شبو اون!!!شده چى ميبينين که هم حاال ميکرد تهدید رو آروشا و من نامزدش
 دنکر  باز درو نه ساعت حوش و حول عصر بعدش روز بودم آروشا فکر به فقط و فقط نبرد
 کمششي تو زد لگد چنتا اومد ها گنده اون از يکى بعدش و تو کردن پرت ضرب با نفرو يه و
 يشترب کرد جلب توجهمو بلندش موهاى که گوشه يه بشينم ميرفتم کردم جدا ازش زور به
 رفتم ناباورى با ميکرد ناله دختره آروشاس مال عين سرش کش ديدم کردم دقت که

 دهندي منو هنوز ميپيچيد خودش به درد از آروشا بود خودش برگردوندم صورتشو سمتش
 کرد باز چشاشو آروم بود

 ....رژين....کار....خدا....به......اوستا-

 ميدونم هيشششش-لبش رو گذاشتم انگشتمو

 بکنن....اينجورى منو....گفتى....چرا....پس-

 !!!بزننش گفتم من ميکرد فکر اين نميشد باورم

 #آروشا#

 و تگرف يقمو پشت از اومد يکى دفعه يه بودن بسته دهنمو و پام و دست کردم باز چشامو
 هنمود شديم انبارى يه وارد بود بسته دهنمم نداشتم زدن جيغ توان بردتم کشون کشون
 ور کارى هيچ انجام توان مخم تو بود خورده که اى ضربه اون با ولى کردن باز پامو و دست
 تو زد محکم لگد با گرفت درد بدنم همه تو کرد شوتم و کرد باز تاريکو اتاق يه در نداشتم
 يگهد ولى بودم لگد منتظر بازم زد دوباره پيچيدم خودم به درد از داشتم کم همينو شکمم
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 باز وچشمام جون بى برگردوند صورتمو دستى ميکردم ناله و بودم بسته چشامو درد از نزد
  بزنن منو اينجورى گفته اون کردم فکر اوستاس ديدم کردم

 ....رژين....کار....خدا....به......اوستا-

 ميدونم هيشششش-لبم رو گذاشتم انگشتشو

 بکنن....اينجورى منو....گفتى....چرا....پس-

 تو اومد مرد يه و شد باز در کرد تعجب

  باستانى آقاى به به-مرده

 يوارد به دادم تکيه حال بى بشينم کرد کمکم اوستا ميکرد در شکمم هنوز نزديکش اومد
 نباشى تنها آوردم عشقتو-گفت بود واساده اوستا فيس تو فيس مرده

 آشغالى خيلى شو خفه سامى-اوستا

 ووضيعت اين ديدن طاقت شيکمش تو زد محکم لگد چنتا و زمين شد پرت داد هلش مرده
 کردم بلند سرمو نداشتم اعتماد گوشام به شنيدم آشنا صداى لحظه يه نداشتم

 عوضى اين سر کنم تخليه خودمو منم بزار نيست تو سهم همش سامى-

 اهچ ته از که صدايى با اوستا نميشد باورم بود رژين زد رو اوستا لگدش با اونم بعدش و
 گفت ميومد

 نهات.....که پاکو دختر يه ...... افسانه تو......ميلرزونى گور تو رو افسانه تن دارى....سامى-
 رژين؟...مثل.....هرزه يه به فروختى.....بود روانيش مشکل....عيبش

 عوضى کن ولش-زدم جيغ ميزد لگد بهش ها ديوونه مثل هم بند پشت رژين

 قمي کرداز نثارم نيشخند طرفم اومد افتاده يادش تازه چيزى انگار و من سمت کرد روشو
 کرد بلندم گرفت

 زنمتب رسيده وختش کنار؟؟؟حاال ميزنمت يا کنار برو يا گفتم يادته شو ساکت يکى تو-
 !!!کنار
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 گفت هست سامى اسمش بودم فهميده که مرده سوخت صورتم طرف يه و

 پاک؟؟؟؟؟ چى؟پاکه؟پاک زنت (داد نشون منو انگشتش با و) ببينم جالبه!!!!پاک-

 اىپ خونت سامى-زد داد خشم با گرفت انرژى انگار اوستا گفت چى بودم نگرفته هنوز من
 باشى داشته باهاش کارى اگه خودته

 ميکنم استفاده دادنت زجر براى ازش مطمئنا.....راهنماييت از ممنونم-سامى

 کردى غلط تو-اوستا

 !!!!هرزه نگى من به باشى تو تا-باال داد ابروشو تاى يه رژين

-تگف وکا گنده اون از يکى به رو کرد مکث ميرفت سرش پشت سامى بيرون رفت رژين
 دارم کارش بيارين رو دختره

 کن ولم کن ولم-زدم جيغ گرفت بازومو اومد مردک

 نزاشت گرفتش رفت گنده يکى اون جلو بياد خواست اوستا برداشت وجودمو همه ترس
 کشتمت بياد سرش باليى سامى-ميومد دادش صداى

 پاى جلو انگار خوردم زمين طورى کرد پرتم اتاق يه تو رفت ميلرزيد ترس از بدنم همه
 تى همون قطف نبود تنم شنلم شدم بلند زور به جيبش تو بود کرده دستاشو زدم زانو مرتيکه
 رت نزديک اومد دورم بود شده پخش پريشون موهامم بودن کنم گرم شلوار و نازک شرت
 موهاى هم افسانه-موهام تو کشيد دستشو انداخت بهم اى خريدارانه نگاه و زد چرخ دورم
 نه؟ موهاته عاشق اوستام.....بودم عاشقشون من.....داشت بلند

......- 

  ميکنم شروع موهات از پس باشه-

 شيدميک و بود گرفته دستش موهامو همونطور زدم بلندى جيغ کشيد محکم موهامو دفع يه
 برداشت رو قيچى ميشن کنده دارن موهام ميکردم حس ميزدم جيغ فقط منم ميرفت راه
 کشيدم جيغ

 کن ولم نزن موهام به دست-
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 اگه رسيدن هام شونه روى تا بلنديش که جورى کرد کوتاش و موهام سمت برد رو قيچى
 ميشد ناراحت خيلى ميديد کوتاه موهامو اوستا

 آورى ياد اوستا که همونى مخصوصا ....انتظارته در اينا از بدتر.....خانوم اولش تازه اين-
 کرد

 #اوستا#

 هک ميخورد هم به خودم از حالم بکنم کارى نتونستم منم و خودش با برد رو آروشا مردک
 شممچ گوشه از اشک قطره يه ميکردم سير افکارم تو کنم مراقبت عشقم از نميتونستم
 به که اين فکر گرفت چشامو جلو خون شنيدم رو آروشا جيغ صداى لحظه يه چکيد
 صداى دوباره در سمت رفتم شدم بلند ميلرزوند بدنمو و تن بشه نزديک من آروشاى
  عوضيا کنيد باز درو-زدم داد در به کوبيدم مشت با شنيدم جيغشو

 گوشه يه نشستم بودم شده عاجز خيلى بود فايده بى ولى کردم تکرار کارو اين بارى چند
 ترس با ميکرد گريه ميزد زجه بلند داخل کردن شوت رو آروشا معمول طبق کردن باز درو
 گفتم لرزونم و دار بغض صداى با و سمتش رفتم

 عوضى؟ اون کرد شده؟؟چيکارت آروشا؟؟چت-

 موهااااام -

 بود شده کوتاه چقدر موهاش سمت رفت دستم کرد هق هق دوباره و

 باشه؟ ميشه بلند دوباره نکن گريه خوب دختر خب-

 !!!نزنم موهامو دادم قول بهت من ولى-

 همچين تو پاش وقت هيچ کاش داشتم دوست دخترو اين من چقدر کردم بغلش محکم
 نداشتم لياقتشو من گرفت دلم کردم بغض باز نميشد باز ماجرايى

 ميشن بلند دوباره موهات!ديگه نکن گريه آروشا-

 ميخوان؟ چى اينا اوستا-

 باش آروم ميدم توضيح بعدا باش آروم هيشششش-
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 کردم حس بدنش تو کوچيکى لرزش کرد پاک اسکاشو

 آروشا؟سردته؟-

 نه....ن-

  ودب نازک خيلى شرت تى بود کن گرم شلوار و شرت تى يه کردم تنش لباس به نگاهى

 آوردنت؟ جورى چه تنت؟اصال چيه لباسا اين-

 بود دستش تو حلقه داد تکون دستشو آيفون دوربين پشت از زدن درو زنگ-

 من؟؟؟؟ چى؟؟؟؟؟حلقه-

 درش کى اشرف بى نميدونستم نبود دستم انگشترم درسته انداختم دستم به نگاهى فورى
 آوردن

 آورده؟؟بعدش؟ در حلقمو کى عوضى-

 تو خورد چيزى يه کردم باز درو اومدم سرم رو انداختم بافت شنل يه تويى کردم فکر منم-
 مالجم

 شاآرو شکم رو گذاشتم دستمو ميکرد در بدنم خيلى کردم بغلش بود سرد يکم تنش
 شد جمع درد از صورتش

 دارى؟نه؟ درد-

 نيست چيزى-

 از ارهد حالم......بکنم دادنت نجات براى کارى هيچ نميتونم......شرمندتم.....متأسفم آروشا-
 .....خودم

 بهم زد زل لشک لبالب چشماى با گرفت قرار لبم رو انگشتش

 ندهشرم هم وقت هيچ کنارتم باشه جا هر تا عاشقتم من.....نزن حرفارو اين ديگه......اوستا-
 نباش
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 ردمک بغلش سفت بوديم خوابيده هم کنار نزديم حرفى هيچ ديگه! دومون هر شديم ساکت
 .....بخوابم و کنم غلبه دردام به کردم سعى و بستم چشامو.....خيلى بود شده تر الغر

 #آروشا#

 بود دهش بيدار هم اوستا شدم بيدار ميکردم حس وجودم تموم تو که کوفتگى و درد با صبح
 که نميگذشت شدنم بيدار از اى دقيقه چند زدم بخش اطمينان لبخند و کردم بهش نگاهى
 خودش دنبال و گرفت گردنمو حرفى هيچ بدون تو اومد ها گنده همون از يکى و شد باز در
 عوضى کن ولش-شد بلند اوستا کشيد

 اوستا فعد يه ميزننش لگد با فقط و حجونش به افتادن نفر چند ديدم سرم پست برگشتم
 رژين پيش بردنم اينبار بود فايده بى ولى زدم جيغ زمين رو افتاد جون بى و آورد باال خون
 بود اتاق تو نيز يه

 چطوره؟خوفى؟ ما گل مهمون به به-

 ميز رو که چيزى اون به خورد چشمم دفع يه بود مخم رو خندش صداى که خنديد بلند و
 داشتم برش و بردم دستمو آروم بود

 رو اوستا اگه ما جورايى آوردمت؟يه چى برا ميدونى!!!!هانى ميسوزه برات دلم اووووووخى-
 عذاب باعث تو و بياريم تورو گفتيم ما ميشد راحت بارکى يه نميداد حال ميکشتيم
 نظر از بديم عذاب تورو جلوش اگه روانى و روحى تدريجى مرگ يعنى بشى کشيدنش
 االمح بگم بهت اينارو گفتم تدريجى مرگ ميشه روحى نظر از ولى نميبينه عذاب جسمى
 هررررى

 خواستمنمي گوشه يه بود نشسته حال بى اوستا اتاق تو برگردوندن منو دوباره و گفت اينو
 بود ختىس کار فشردم دستم تو بودمو برداشته ميز روى از که تيغى بشم عذابش باعث من
 ازش بود سخت رو اوستا هم کنم رها عذاب اين از خودمو هم که ميدادم انجامش بايد ولى
 ردمميک سرگرم رو اوستا جورى يه بايد نميشد اينجورى دادم قدرت خودم به ولى بشم جدا
 آورد خودم به منو صداش که ميکشيدم نقشه داشتم و بودم افکارم همين تو

 بهت؟ گفتن چى-

 هيچى-
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 خودتى؟ تو چرا پس-

 خوبى؟ تو نيست چيزى-

 اوستا-گفتم جلو رفتم کرد سرفه چنتا

  جانم:گفت میزد حرف زور به ميومد چاه ته از صداش

 کنى؟ بغلم جلوت بشينم کتى باز پاهاتو ميشه-

 بيا آره-

 جدا شآغو اين از ميخواستم چجورى کردم بغض کرد بغلم سفت نشستم جلوش رفتم آروم
-مگفت نلرزه صدام کردم سعى ميشم تلف تر زود دارم خونى کم چون ميدونستم بشم؟
 اوستا

 جانم-

 ميبندى؟ چشاتو-

 چرا؟-

 کن تعريف برام قصه يه ببند چشاتو-

 آروم رهادف و شيرين داستان تعريف به کرد شروع گوشم به چسبوند لباشو بست چشاشو
 رو دميش خونو رد زدم رگمو زدم ولى ميلرزيد دستام مچم سمت بردم تيغو ميريخت اشکام
 ردک فکر اوستا ميشد تر سست و تر سرد داشت لحظه هر بدنم ديد سفيد هاى موزائيک
 يه تااوس دارم دوست گفتم آروم لب زير ميشم سردتر ديد ولى کرد بغلم تر محکم سردمه
 کشيد داد کرد باز چشماشو اوستا دفع

 هاااان؟؟؟ خودت با کردى کار چى-

 زير دز  نميذاشت ولى ببنده ميکرد سعى دستمو و کرد پاره پيرهنشو از قسمت يه فورى
  لعنتى بزن حرف د پس؟ شد چى باهاتم آخر تا گفتى که تو-گريه
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 قتشو االن نه آروشا نه-ميشنيدم رو اوستا صداى فقط مطلق تاريکى و هم رو افتاد پلکام
 بيار دووم بميرى نبايد تو نيست

 بعدش شدم بلند زمين از کردم حس خواستن کمک براى فريادش و داد صداى بعدشم و
 اوستا داد صداى

 آشغال نزن من زن به کثيفتو دستاى-

 نشنيدم هم صدايى ديگه ولى

*** 

 ببينن مواطراف تونستم کردن بسته و باز بار چند با ميديدم تار اطرافمو کردم باز چشامو آروم
  سمتم اومد بازه چشام ديد وقتى بودم نمرده لعنتى ميزد حرف مرد يه با داشت رژين

 ندم ابتعذ تا من نيست خبرا اين از خانوم خيرم نه کنى زرنگى ميخواستى ميبينم به به -
  بخور جيگرو اين از لقمه چن پاشو حاالم بميرى نميذارم

 زدم پسش نفرت با سمتم آورد لقمه يه و

 انبار تو ببرينش بياين ندارى لياقت-

 وتمش بردن هميشه مثل دوباره و طرفم اومدن بود شده پيچى باند کردم دستم به نگاهى
 ربدجو طرفم دوييد کردن که پرتم ميريخت اشک داشت گوشه يه اوستا انبار تو کردن
-ردک بغلم اوستا رفت گذاشت اوستا که وقتى از نخوردم غذا بود وقت خيلى داشتم ضعف
 دش چى باهامى آخر تا نگفتى مگه ميمردم داشتم کردى اونجورى چرا شعورى بى خيلى
 پس؟

 بخورى؟؟؟ ندادن چيزى رفته ازت خون همه اين-کرد پريدم رنگ صورت به نگاهى

 بمونى جااين اگه تو کنم پيدا برات فرار راه يه بايد -شد بلند جاش از بود سکوت جوابم دوباره
 ميشى تلف

  ....کنه پيدا فرارى راه تا کوبيد اونور اينور به خودشو

****** 
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 ببينم واضح اطرافمو تونستم يواش يواش زد چشامو زياد نور کردم باز چشامو الى آروم
 بود واساده تر اونطرف سفيد لباساى با خانون يه و بودم سفيد اتاق يه توى

 اومدى هوش به عجب چه دکتر خانوم به به-

 بود؟ من با دکتر؟منظورش خانوم

 ميارن در بال خوشحالى از که بگم خونوادت به برم-

 دستم تو سرم و بود شده پيچى باند مچم کردم بهش نگاهى سوخت باال آوردم دستمو
 تو اومدن جوون دختر يه و مسن خانوم يه و شد باز در داشتم

 آروشا شه فدات مادر الهى-

 نيا جلو-زدم جيغ کنه بغلم جلو اومد دختره ميکردن گريه دوشون هر

 آروشاااااا-گفت لرزون صداى با زد خشکش جاش سر

 خانوم-زدم جيغ دوباره جلو اومد مسن خانوم نمياد يادم هيچى من ميگن چى اينا خدا اى
 نيا جلو نميگم مگه

 !!!!!!نه-گفت لبش زير و انداخت بهم اى ناباورانه نگاه دختره ولى زد خشکش اونم

 فتر  و کرد معاينه و داخل اومد بود دکتر انگار که مرد يه بعدش دقيقه چند بيرون دوييد و
 اومد مين چند بعد رفت باهاش هم دختره بيرون

 سمانه؟ شد چى-مسن زن

 هگرفت فراموشى خورده سرش به که اى ضربه خاطر به ميگه خاله-گفت بغض با دختره

 الفضل ابا يا-

 فکارا همين تو بودن کى اينا که اين و فراموشيم با و موندم من و بيرون رفتن زن و دختره
 امبي ميدى اجازه-تو اومد ميکرد پاک اشکشو که حالى در دختر همون و شد زده در که بودم
 پيشت؟
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 و دستش تو گرفت دستمو کنارم اومد نکردم رد منم و گفت اينو مظلومى خيلى لحن با
 کيم؟ من-کنم پيدا سواالمو جواب بود وقتش کرد نوازشش

 هر وت خوبيه فکر باشه-نشست و تخت نزديک کشيد بودو تر اونطرف که صندلى رفت
 ميدم جوابتو منم بپرس دارى سوالى

 کيم؟ من-

 هرخوا دوتا قلب رشته پزشکى دانشجوى سالته چهار و بيست راد آروشا آروشاس اسمت-
 بود مادرت اومد که هم خانومى اين هات زاده خواهر اضافه به دارى

 هستى؟ کى تو-

 مه به خواهر دوتا از بيشتر دوستيم باهم ساله ده از بيشتر صميميتم دوست من؟من-
 کالس وت قلب پزشکى رشته دانشجوى ساله چهار و بيست تو مثل سمانس اسمم نزديکيم
 ..... شديم آشنا زبان

 دوستيمون تعريف به کرد شروع و

 کردم عروسى شهريار با ماه اسفند-

 اينجام؟ چرا من-

 رسوندنت رفتى هوش از که زدتت اونقدر نامزدت چون.......خاطر به.......خاطر به-
 اکم حالت تو واقع در بودى هوش بى ماه دو کرده گور و گم خودشو رفته اونم بيمارستان
 اومدى هوش به االنم

 فورى و اومد چشمش گوشه از سمج اشک قطره يه دوباره گفت که اينارو نميشد باورم
 هم يگهد سوال هزارتا سوال چنتا اين پرسيدن بود؟با زده منو چرا ولى زد لبخند و کرد پاکش
 بستم چشامو رفت سمانه ديگه طرف کردم رومو کرد خودش درگير منو ذهنمو تو اومد
 گرفت خوابم و شد گرم چشام بودم کرده بغض

 تردخ يه جيغ صداى بعدش ميکردن التماس داشتن انگار اشک پر مشکى چشم جفت يه
 مطلق سياهى و "اوستا"ميزد صدا رو اسمى که
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 شد؟؟؟ چت-طرفم اومد فورى سمانه گريه زير زدم و پريدم خواب از جيغ با

 زد جيغ دختر.....زد جيغ-

  ديدى کابوس شده تموم بوده هرچى باشه-

 اوستااااااااا-ميشد تکرار گوشم تو مدان صدا تخت رو کشيدم دراز دوباره کرد آرومم

 سمانه؟-نميشد خارج ذهنم از اصال بارونى رنگ سياه چشماى اون بعدشم

 بله؟-

 ميشناسى؟ اوستا اسم به کسى تو.....تو....تو-

 چى؟-کرد نگام تعجب با و سمتم برگشت فورى

 اوستا-

 آره يعنى.....نه-

 نه؟ يا آره حاال-

 آره-

 کيه؟-

 اون نامزدته گفتم.....گفتم که همون-

 داره؟ مشکى چشاى-پرسيدم ديگمم سوال و زدم دريا به دل

 کرد تعجب بازم

 آره....آ-

 فهميدى؟ کجا از تو-گفت که کردم سکوت

 ديدم خواب فقط هيچى-

 اها-
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***** 

 بود هرانت تو که اى خونه تو بود تابستون اواسط شدم مرخص بيمارستان از پيش هفته چند
 مه اى وسيله هيچ نميدادن نشونم يعنى بودم نديده اوستا از عکسى حتى من ميموندم
 يارهب سرحالم ميکرد سعى بود مهربونى پسر شهريار ميزدم سمانه به سرى گاها نبود ازش
 وت امیر نامزدش با که داشتم مینا اسم به هم دختردايى يه ميخوردم زور به غذا من ولى
  میکردن زندگی تبریز

 یدمد می خوابم تو سیاهو چشم جفت یه اون شب هر افسرده تقریبا بودم شده الغر خیلی
 ورد هصفح يه کردم روشن تاپمو لپ بودم نشسته کار بى نمياوردم ياد به ازش چیزی ولی
 "خدا نام به"نوشتم و کردم باز

  بنويسم رمان يه ميخواستم پس ميديدم سياهو چشم جفت يه اون شب هر که من

 يشمپ ميومدن دوستاش از يکى با شهريار و سمانه بود قرار عصر نوشتم فقط ساعتى دو
 رو مانداخت هم شالمو کردم تنم لباس يه و گرفتم دوش کردم حاضر مختصر شام يه رفتم
 زدن زنگو سرم

 ىپرس احوال سالم سمانه و شهريار با تو اومدن پسر يه با سمانه و شهريار کردم باز درو
 گفت لرزونش صداى با روم به رو واساد پسره کردم

 داداش زن.....ز-

 ميکردم نگاش سوال عالمت مثل منم 

 شدى؟ الغر اينقدر خودتى؟چرا- 

  اومد حرف به سمانه که بود سکوت باز جوابم 

  اوستا برادر......برادر آبستاس ايشون آروشا اممممم-

 مبل رو بردن و کشيدنش شهريار و سمانه موند متعجب بفرمايين اومدين خوش-من
 بشين بيا آروش بيخيال-سمانه آوردم چايى رفتم منم نشستن

 بيام بزار باشه- 
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 بيار گيتارتم-شهريار 

 اوکى- 

 ادمي اينا و گيتار و درس همون براى بود نديده اسيب حافظم مهارتى قسمت خوشبختانه 
 گرفتم اروگيت نميزد حرف اصال و بود نشسته ساکت آبستا سمتشون رفتم گيتار با بودن
 سمانه سمت

  زدن درو زنگ دوباره مين چند بعد گرفت اونم ندارم حسشو من بزن تو-

 مياد؟ شما غير به کسى-

 پيشش رفتم بندش پشت رفت و ميکنم باز درو من دوستامون از يکى آره-سمانه 

  سمانه- 

 بله-

 دارى؟ عقل- 

 اره- 

 چى؟دارى؟ شعور- 

 آره- 

 اينجا آوردى رو پسره اين پاشدى چرا پس- 

  پسره؟ کودوم- 

  آبستا-

 چرا؟-

 شدم جدا ازش االنم دادم دست از حافظمو من که اونجايى تا زدتم مرگ حد در من شوهر- 
 راست ميره چپ اينم تهران برگردم من گذاشته زور ميکنه؟به کار چى بفهمه بابام ميدونى
 داداش زن ميگه مياد



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 93مهسا –بوسه آخرین 

telegram.me/romanhayeasheghane 303 

 که بودم توجه بى سمانه هاى ابرو چشم به نسبت و ميگفتم و گاز رو بودم گذاشت پامو 
 شنيدم سرم پشت از رو آبستا صداى

 ميگفتى روم تو اينارو داداش زن- 

 سمتش برگشتم نياوردم کم 

 نيستم شما داداش زن من برادر ميگم روت تو حاال خوب خيل-

 ااوست چرا نميدونم من داداش زن ببين.....ميزنم صدات داداش زن من بيافته اتفاقى هر- 
 هب اين از ميبينم مسئول تو قبال در خودمو من  ببين......ولى زده کارى همچين به دست
 قبيل از و حله؟ نميرى خريد تنها بهم ميزنى زنگ استثنا بدون باشى داشته کارى هر بعدم
 کارا اين

 ....آخه-

 نداريم آخه-

  دارم شرط يه اما باشه- 

  چى؟-

 نبرن من وجود از بويى هيچ خونوادت-

 کنم صدات داداش زن اينکه دارم شرط يه منم باشه- 

 ....ولى-

 نداره ليکن و اخه و اما و ولى-

 تو اومد پسر يه و شد باز در باشه- 

 دلق سالاااام-سمانه 

 خوفى؟؟؟ هجيجم سالم واى-کرد نازک صداشو پسره ک

  تو برو دلقک برو ايشششش-خنديد سمانه 
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 شوسر  خودش به گرفتن غم رنگ چشاش ماسيد صورتش رو لبخندش من سمت برگشت
  سالم- پايين انداخت

 سالم-

 دلقکه خيليم سهيله اسمش دلقک چل و خل پسر اين آروشا-سمانه 

 کردى کار چى خودت خودتى؟با شدى؟ الغر اينقدر چرا!آروشا-باال آورد سرشو پسره 

 مونده تنها شهريار تو بياين ها بچه-سمانه 

 ينا کجاس ذليل شوور هس؟اى شوورتم بابا نه-بازيش دلقک قالب تو رفت دوباره سهيل 
 ببينمش شوورت؟برم

 رو فضا من نخنديدن ولى مياورد در بازى مسخره همش سهيل شهريار پيش رفتيم و 
 مهمونا خرهباال و شد صرف سکوت تو شام ميکردم اکتفا لبخند يه به فقط بود کرده سنگين
 اشتمد سه ساعت تا ولى داشتم دانشگاه صبح که اين با تنهايى و شدم من دوباره و رفتن
 ....... مينوشتم رمانمو

 *****  

 اشتمد ميومدم در تنهايى از ميزد سر بهم هم و ميکرد کمکم خيلى آبستا ميگذشت ماه يه
 کردممي سرخ زمينى سيب داشتم که همونطور خورد زنگ تلفنم بخورم ميکردم درست نهار
 دادم جواب

 آبستا بله- 

 زنداداش سالم-گفت گرفته صداى با 

  گرفتس؟ شده؟صدات چى.جان آبستا سالم- 

 اى؟ خونه زنداداش-

 ميشمااااا نگران دارم شده چى آبستا آره-کشيدم کار از دست 

 ميدم توضيح خونت بيام نباش نگران زنداداش نه- ا
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  باشه- 

  ندارى؟ الزم چيزى-

 بياخدافظ زود نميخواد چيزى نه-

 خدافظ- 

 برنجم هبش سرخ گذاشتم کندم پوست ديگه زمينى سيب يه خمارى تو ميزاره آدمو بيا حاال 
 ور انداختم شال يه کردم عوض لباسامو کنارش گذاشتم آوردم در مرغ فيله کردم اضافه
 دادن سالممو جواب اصال اومده آشفته وضع با ديدم کردم باز درو زد زنگو لحظه همون سرم
 دهش چى موندم لرزيد هاش شونه ديدم دستاش بين گرفت سرشو مبل رو نشست رفت
 جلوش نشستم پيشش رفتم

 شده؟؟ چى داداشى- 

 ىچ ميکنى؟صورتت گريه دارى تو !!!آبستا-شدم خيره بهش ناباورانه کرد بلند سرشو ؟
 شده

 باهامون دارن که گناهه عاشقى مگه زنداداش شدم عاشق چيه؟من من گناه.....زنداداش-
 ميکنن؟ اينجورى

 آب انليو يه رفتم پايين انداخت سرشو دوباره شده چى ببينم بزن حرف حسابى درست- 
  خورد قلوپ چند دستش دادم آوردم

 شده چى ببينم بگو کردى لبم به جون-

 کردم؟ گناه.....شدم عاشق-

 شدى؟ کى عاشق چى يعنى بابا اى-

 سحر-

 شده چى کن تعريف اول از مو به مو بگير آروم که نميشه اينجورى آبستا ببين-
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 رس کرد جلب توجهمو سحر اسم به دختر يه دانشگاه جديد ورودى تو بود پيش ساله چهار-
 کمکم تااوس کنم عالقه ابراز جورى چه نميدونستم گذشت سال يه متين سنگين سر زير به
 راضى رهباالخ حرفا اين و ازدواجه نيتم گفتم بره خواست اولش تريا کافه تو کشوندمش کرد
 تمگذاش ميون در خانوادمو من شد بيشتر عالقمون شديم دوست مدت يه که  اين بعد شد
 دمآ پدرش گذاشتيم پيش پا اونم بعد جلو اومد شما و اوستا جريان که کردن قبول اونام
 سر مينشوندش زور به گفت و کرد حوار و داد بوديم دوست ما فهميد وقتى بود مذهبى
 از محترمانه نگفت رومون تو اينارو البته آوردم جوش من پسرعموش کنار عقد سفره
 حرف زور به داشت بغض صداش گفت بهم زد زنگ سحر االن انداختمون بيرون خونش
 نيستم خونوادمم شدن تحقير به راضى کنم چيکار نميدونم ديگه منم ميزد

  ميکنم حلش خودم کن پاک اشکاتو آبستا-

 نميشه-

 بده مبايلشو شماره-

 گرفته ازش باباش-

 دارى؟ خونشونو شماره-

 کار؟ چى ميخواى آره-

 چيه دوستش ترين صميمى اسم-

 مونا-

 بگير رو شماره پاشو باشه-

 وشىگ تو پيچيد مردونه بم صداى گوشم دم گذاشتم گرفت شمارشو دستش دادم تلفنو

 بله-

 مونام هستين؟من خوب آقا حاج سالم الو-

 خوبم دخترم سالم-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 93مهسا –بوسه آخرین 

telegram.me/romanhayeasheghane 307 

 سحر؟ بدين رو گوشى کنين لطف ميشه-

 برسون خونواده به سالم دخترم باشه-

 خوبى؟ مونا سالم الو-اومد دختره صداى پخش رو زد فورى آبستا

 زنگ تاآبس طرف از من نيستم مونا من که نکن رفتار طورى خط پشت اونجا سحرجان ببين-
 بياد هم آبستا بگو نياوردت بابات اگه شاپ کافى بيا کن جور بهونه يه زدم

 گير ديگه جاى از نميتونى حاال من دست موندن سرم به خاک وااااااااااى جزوه؟؟؟اى-
 جزوه بااااابا ........ميارتم بابا ببينم واسا فقط ميارم نشو عصبانى بابا باشه ..........بيارى؟
 بدم؟ بهش ميبرى عصر من دست مونده مونا

 ميرسيد گوش به ضعيف خط پشت از باباش صداى

 هباش کار بى حميد کنم فکر دنبالت بياد نامزدت بزن زنگ سرکارم عصر که ميدونى-

 لبم وجل دستمو آورد جوش بود سحر عموى پسر احتمال به که حميد اسم شنیدن با آبستا
 کرديم گوش دوباره و ساکت که گرفتم

 اون دنامز  من نه منه نامزد اون نه نبند من ناف به اونو ميگم بازم گفتم بار هزار بابا-سحر
 برم؟ خودم يا عصر ميبرى حاالم

 برو صحرا با ببرم نميتونم-باباش

 وکى؟ا ميارم برات صحرا با باش شاپ کافى تو پنج ساعت عصر ببين مونا الو....... باشه-

 آخه؟ شاپ کافى کودوم ولى باشه-

 منتظرتم اونجا)......(يه کنار هست ).....(خيابون تو که همونى نه شاپ کافى اون نه-

 ميبينمت ممنون باشه-

 عزيزم خدافظ-

  کردم نگاه آبستا به مندانه پيروز لبخند با و کردم قطع رو گوشى

 ميکنم جبران باش مطمئن ميکنم جبران گلى خيلى زنداداش-
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 ببينم زنتو بريم عصر بخور غذا بيا بابا باش-

 ميچيدم ميزو داشتم آشپزخونه تو دنبالم افتاد

 قبوله باشه هرچى بگو من جون کنم جبران جورى چه بگو تو زنداداش-

 ....نىک جبران دارى اصرار که تو ببين خب امممممم-بود خوبى فکر سرم به زد فکرى يه يهو

 خب-

 مينويسم رمان دارم من.....من......من-

 نههههههههه-

 بگم بخور نهارتو بشين.....آره-

 فتمگ حرفمو ادامه جلوش ميذاشتم بشقابو که همونطور کشيدم رو غذا ميز سر نشستيم

 کنم چاپش کنى کمکم ميخوام-

 ميکنم بربياد دستم از هرکارى باش مطمئن حتما-

 ممنون-کردم نگاش لبخند با و قدرشناسانه

 ساعت مبري باهم دنبالم مياد گفت رفت آبستا خورديم سکوت تو نهارو و نزديم حرفى ديگه
 از ودب پر کمدم بودن سياه سرنوشتم و بخت عين لباسامم بودم شدن آماده مشغول چهار
 بود ستهب جلو مانتو بيرون کشيدم مشکى کوتاه مانتو يه سمتشون رفتم مشکى لباساى
 ردمک پام مشکيمم تفنگى لوله شلوار بود عالى خوريش تن همون برا داشتم خوبى اندام
 پس اب برداشتم روسرى يه جاش به نکردم پيدا که کنم سرم گشتم شال دنبال بودم خوب
 رژ هي صورتم رو ريختم کج تالمو داشت نارنجى رنگ با گل تا سه روش ولى مشکى زمينه
 با مشکيم ىاسپرتا کفش با برداشتم رو مشکى پشتى کوله زد تک آبستا زدم نارنجى کمرنگ
 بيهش بودم شده گرفت خندم کردم نگاه خودمو آينه تو شدم آسانسور سوار نارنجى بنداى
 تمرف بود در دم سفيدش شورلت با آبستا واساد آسانسور باالخره ساله هيجده دختراى
 طرفش

 داداش سالم-
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 آد در چشش زنم کردى خوشتيپ خانوم آروشا سالم به به-

 ديگه گذشته ما از سنى بابا اى-گفتم ميشدم ماشين سوار که همونطور

 اگه سالته چهار و بيست همش تو نگو اينجورى زنداداش-گرفت خودش به جدى قيافه
 ببازى خودتو نميشه دليل بدکرده باهات سرنوشت

 با حتى من نشناسى اطرافيانتو نشناسى خودتم شى بيدار خواب از سخته....سخته آبستا-
 اون مثل نميتونم ولى خوبيه خيلى دختر......سمانه با حتى نيستم راحت ديگه مامانمم
 وت بشينم کنم خلوت ميخواد دلم بشم صميمى باهاش ميکرد تعريف خودش که موقعى
 ....ميدونى اصن خوبه خيلى تنهايى اتاقم

 ....بارون زير برى تنهايى که اين....جالبه برام خيلى تنهايى-زدم تلخ لبخند يه کردم بغض
 وجاىز به بزنى زل .....پارک نيمکت رو بشينى تنهايى.....شاپ کافى برى تنهايى که اين
 به زنمب زل ميخواد دلم .....بزنى زل فقط و فقط ريخته پاييز که برگايى به بزنى زل عاشق
 کيم؟ من بگم نامعلوم نقطه يه

 يکارچ بميرم تا نزدتم اونقدر اوستا چرا شدم خسته.....آبستا-ريختن به کرد شروع اشکام
 لمد......رحم بى آدماى از رحم بى دنياى اين از گرفته کنه؟دلم کشم زجر خواسته که کردم
  ميزنه سرم به وقتايى يه گرفته

 جيغ يه.....آخرشم..... دستم رگ و تيغ يه و وان يه کنم راحت خودمو خودم 

 آروشا ببين .کردى غلط تو......کردى غلط-گفت داد با و آورد جوش آخريم حرف اين با
 کرده بلند روت دست نميکنم باور هنوزم من داشت دوست بود عاشقت من داداش
 ينبب برتو و دور کن باز چشاتو کنى راحت خودتو خودخواهانه ندارى حق تو آروشا......باشه
  دارن هواتو آدم همه اين

 هک آروشايى نميکرد خم کمر مشکالتش جلو ميشناختم من که آروشايى-گفت تر آروم
 باشه؟.....نگو پرتا چرت اين از ديگه.....بود حرفا اين از تر شجاع ميکرد تعريف اوستا

 باشه-زدم لبخند کردم پاک اشکامو

 سحر سوى به پيش بفرماييد-نگهداشت ماشينو
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 بره چشام قرمزى صورتم تو بخور بيرون هواى بزار دقيقه چند آبستا-

 شو پياده باشه-

 شاپ ىکاف وارد ابستا با و رفت چشام قرمزی صورتم تو خورد هوا که دقيقه چند شديم پياده
 اوناهاش-طرف يه به کرد اشاره ذوق و دستش با يهو و گشت سحر دنبال چشمش با شديم
 !!!شده الغر چقدر.....نازه چه کن نگاش زنداداش

 بود بزرگتر يکى اون و ميشد سالش هيفده يکيشون دختر دوتا طرف رفتيم

 کوچيکه بعدشم شد بلند جاش از آبستا ديدن با بزرگه دختر شديم که تزديکشون

 شدى؟ الغر چرا سحررررر-آبستا

 ى؟خوب آبستا-بور موهاى با سفيد پوست و آبى چشاى بود خوشگل خيلى بزرگه دختر

 ميشيم خبدب مياد بابا موقع يه بدم کشيک در جلو ميرم من سحر ببين-گفت کوچيکه دختر

 بگو بيا زود ها ببينتت نذار ديدى بابارو صحرا-سحر

  دا ميدونم بابا اى-صحرا

 آروشام من عزيزم سالم-سحر سمت کردم دراز دستمو

 خواهر بود صحرا بيرون رفت ديديد که هم اونى سحرم من جان آروشا خوشبختم-سحر
 بود کوچيکم

  داديم سفارش قهوه تا سه ميز سر نشستيم

  کنى؟ چىکار ميخواى سحر-آبستا

 باشيم؟ نکرده امتحان که مونده اى ديگه راه-سحر

 کنى؟ ازدواج ث*و*ي*د حميد اون با ميخواى چى؟يعنى يعنى-آبستا

 نمونده اى ديگه راه-سحر

 واسادى؟ آبستا پاى جوره همه تو سحر-من
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 ميکرد کمکمون بود اوستاخان اگه.....کشيد آه يه......آره که معلومه-سحر

 بود لدب الاليى که بوده اونايى از البد اوستا ميکرد؟اين کمکتون بود اوستا کوفت و زهرمار
 زرنگ اگه خانتون اوستا- گفتم بلندى نسبتا صداى با آوردم جوش نميخوابيد خودش ولى
 ....ميکرد جمع بودو مونده هوا رو پيش ماه چند تا که خودشو زندگى ميومد بود

 زنداداش-گفت آرومى صداى با آبستا

 ميگم؟ خب؟دروغ چيه-کردم آرومتر صدامو منم بدرک بهمون زدن زل همه ديدم برگشتم

 زنداداشتن؟ آبستا؟ايشون-سحر

 آره-

 ببخشيد-پايين انداخت سرشو

 شديم بدبخ سحر-کرد شوکمون صحرا هولهولکى صداى که بگم چيزى يه ميخواستم
 دره دم بابا....بابا

 و شينب-گفتم خالى ميز طرف کشيدم آبستارو لباس آستين شديم بلند جامون از هممون
 داره انگار که ميداد نشون طورى ميکرد جمع کيفشو داشت اونطرف هم سحر نشستيم
 ندانچ نه قيافه و سفيد موهاى با مرد يه و شد باز در دفعه يه خونشون برگرده ميشه حاضر
 ردک بلند سرشو کولش رو انداخت کيفشو اونم و سحر ميز سمت رفت و تو اومد مذهبى
 رف پيش دقيقه چند مونام بريم اينجايى بابا ا-گفت

 نگاه زيرچشمى ديگه طرف يه چرخوندم سرمو چرخوند سرشو و داد تکون سرشو پدرش
  يکردم نگاش اضطراب با سحر آبستا سر پشت ايستاد درست طرفمون ميومد داشت کردم

  خان آبستا به به-

 نشون منو دستش با مرده طرفش برگشت اضطراب با آبستا شديم بلند دفعه يه هردومون
 داره؟ فرقى چه يکى اون نشد اين....يکى اين نشد من دختر-داد

 ...اشتباه شما-
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 ستىه عوضى يه تو ميکنم اشتباه دارم کجا شو خفه-طرفمون برگشتن همه که زد داد مرده
 آشغال دخترباز

 اومد فتادا اتفاق سحر باباى توسط اونم که تخليه براى بود الزم تلنگر يه شد تموم تحملم
 ....خرا دختر يه کنار عشقت اينم خانوم سحر بگير تحويل-داد نشونم دىتش با طرفم

 شو خفه-زدم جيغ

 چرا دونىمي گناه پسرو و دختر دوستى که تويى-تر نزديک رفتم کرد نگام متحير چشماى با
 زارىب چوب بلدى فقط هان؟ ميزنى؟ تهمت يا دروغه شايد نميکنى فکر ميزنى حرف وقتى
 اين از تر پاک چشم آبستا......گناهه؟ و حرامه نامحرم دوستى که جوون دوتا چرخ الى

 قح آشغال....باز دختر بگى بهش ندارى حق کنى توهين بهش قواره بى توى که حرفاس
 !!خراب بگى من به ندارى

 دخترش دوست اگه اصن ميگيرين قلوه و دل ميز يه سر چطور ميديدم چون دارم حق-
  ديديم خواستگارى روز ما خواهرشى؟خواهرشو کيشى؟ نيستى

 زنداداششم.....دخترش دوست نه خواهرشم نه-

 نديديم؟ داداششو که البد؟ما مخمليه منم گوشاى پشت.....هه-

 نیست حيات قيد در داداشش-

 زنداداششى؟شناسنامت-جلو اومد مرد نزد حرفى ولى کرد نگام گشاد چشاى با آبستا
 بده نشونم داداششو اسم بيار کو؟شناسنامتو

 بگردونم دمخو با کيفم تو نميزارم شناسنامم به بده گير برسه راه از يکى قراره نميدونستم-
 !که

 اشتمبرد بگم نداشتم حرفى بيرون اومدم شاپ کافى از عصبانيت با و برداشتم کيفمو
 اسناممشن تو که اوستا اسم کيو؟ ميدادم؟اسم نشونش رو ميدادم؟چى نشونش شناسناممو
 تا ردمک پاک اشکامو دستم پشت با رفت گذاشت همونم برا.......بوديم صيغه فقط ما نيس
 تنشس يکى که بودم نشىته نيمکت روى بودم کنارى پارک تو همونجورى هشت ساعت
  نشسته غمگين آبستا ديدم طرفش برگشتم کنارم
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 !ميخوام معذرت زنداداش-

 نيست نيازى-گفتم خشک لحن با

 ميکردم خالى آبستا سر رو اوستا دلى و دق داشتم

 بگيرم نسکافه دوتا ميرم آشتى برا اصن-

 ومجل واساد پسر يه که بودم فکر تو رفت بده بهم زدن حرف براى اى اجازه اينکه بدون و
 رم؟بگي وقتتونو ميتونم خانوم ببخشيد-گفت ميزد سى حوش و حول کردم بلند سرمو

 بفرماييد ميکنم خواهش- گفتم باشه اوناش از نميخورد انداختم نگاهى قيافش به

 رمحمدمامي من بپرسم اسمتونو ميتونم ببخشيد-نيمکت رو نشست تر کنار رفتم کمى

 ....آر منم-

-ميزد حرف فرياد با داشت شد مانع دور از آبستا صداى که بگم اسممو ميخواستم

 ميزنه صدات داداش ديگه بيا.....زنداداش

 شد بلند کنارم از اميرمحمد که موندم حرفش مات من

 نداشتم جسارت قصد ميخوام معذرت واقعا-

 کولمو تعصباني با آبستا ميگيرم حالتو !!شخصيتى با اين به پسر موندم مات منم رفت و
 لىو گرفت درد پيشونيم هاى ماهيچه بودم کرده اخم همچين طرفش رفتم دوشم رو انداختم
 برا ميگى دارى چى-سرش زدم داد طرفم گرفت رو نسکافه کاغذى ليوان نکردم توجهى
 چى؟ ميزنه؟هان؟يعنى صدات داداش ديگه بيا زنداداش (آوردم در اداشو و) خودت

 بخواى!منى داداشه زنه تو ميگم بازم گفتم بار هزار!!!آروشا-هم تو کشيد اخماشو اونم
 بشه نزديک بهت مذکرى جنس هيچ نميزارم نياد اوستا که هم موقعى اون تا !نخواى

 من مگفت بار هزار منم ميکنى؟ بلغور خودت برا دارى چى-زدم داد سرش دوباره عصبانيت با
 داداش تو که اونى آبستا !شده تموم بود داداشت منو بين ؟هرچى نيستم زنداداشت
 !!!برده مرگ پاى تا منو ميکنى صداش
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 زا يکى دادم تکون شونم رو کولمو کردم مکث رفتم قدم چند برم افتادم راه برگشتم و
 اى طهراب-گفتم بارونيم چشاى و پربغض و آروم صداى با مانتوم جيب تو گذاشتم دستامو
 (وردسرخ چشمم گوشه از اشک قطره يه)نگير نبضشو.....بار يه دقيقه پنج هر......مرده که
  خدافظ نگير سراغمو ديگه لطفا مرده ديگه رابطه اون

 ريختن اشکام افتادم راه

 

 سرتونو کپب عين شمام ......خواب به زده خودشو فقط نمرده اوستا و تو رابطه....آروش-
 هتب کردي امروز که کارى بابت ولى.....نميشم مزاحمت ديگه نداره عيب .... برف تو کردين
 باشه؟ باهامه رمانت چاپ مديونم

 باشه-گفتم آروم صداى با

 نشناسى خودتو بده خيلى بدبختم چقدر من که ميکردم گريه خودم حال به خونه راه تا
 داشتم کردم رمان و درس غرق خودمو همين بود شده زندگيم خونه رسوندم خودمو زورکى
  ميخوندم تخصص براى

***** 

 آلو خواب صداى با و گوشم دم گذاشتم رو گوشى پريدم خواب از گوشيم زنگ صداى با
 گفتم

 هان؟-

 الو؟-پيچيد پسر يه صداى

 بله؟ الو-

 خودتى؟!!!آروشا.....آ-

 نميارم جا به بفرمايين بله-

 نميشناسى؟ داداشتم ديگه حاال (گرفته صداى با ادامش) معرفت بى-

  نگفته چيزى بهم کسى چرا پس خدا دارم؟اى هم داداش من مگه بود سکوت جوابم
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 !!!آروشا الو-

.......- 

 نباش دلگير کوچولو خواهر-

......- 

 تا زدم در اون در اين چقدر نميدونى .....آرشامم همون من خدا به......بزن حرف آروشا-
 بود تو به فقط اميدم خونواده اون از .....کنم پيدات

........- 

 نشدى؟؟؟ عروس هنوز کوچولو ابجى ببينم-کرد اى خنده تک

.........- 

 الو؟الو؟آروشا؟-

 گيج پاک خدا واى!نزد ازش حرفى سمانه ولى داداشم؟ بود؟ کى اين کردم قطع رو گوشى
 !شدم

 ببينمش برم بايد !خودشه!سمانه . نداره امکان نه نکنه؟.....نکنه

 که مانهس به بزنم زنگ خواستم شدم سوار زدم ماشينمو قفل کردم تنم لباس الکى رفتم
 دادم جواب بود خودش خورد زنگ گوشيم

 الو-

 راتب دارم خوب خبر!!!!شده چى نميدونى آروش وااااى-ميکرد جيغ جيغ تلفن پشت سمانه
 ....ببينمت ميخوام

 دسمح اگه الکاتبينه کرام با حسابتم ببينمت ميخوام دارم کارت نشو خرذوق زيادى حاال-
 باشه درست

 شده؟ چى....چ-

 خونتون ميام دارم هيچى-
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 منتظرم باشه-

 به تو تمرف زدم زنگو سمانه خونه سمت رفتم سرعت با بود داغون اعصابم کردم قطع گوشيم
 خشک خيلى من ولى شده چى نميدونى واى گفت کرد بغلم پريد ديد منو که اين محض
  اومد چايى دوتا با بعد يکم هال تو نشستم کردم برخورد باهاش

 دارم کارت بشين نيار چايى-

 ميشم نگران دارم شده چى-

 کيه؟ آرشام-زدم گره هم تو ابروهامو

 دنش تيکه تيکه زمين رو فنجونا ديدم کردم بلند سرمو اومد شکسته صداى دفعه يه
 سرش باال رفتم ميکرد جمعشون داشت زمين رو نشست

 کيه؟ کردى؟؟؟آرشام پنهون من از چيارو سمانه-

 ور گذاشت دستش دادم دستمال فورى دستش تو رفت شيشه تيکه يه و لرزيد دستش
 پايين انداخت سرشو شد بلند زخمش

 ىنگفت چرا!!......کردين استفاده سو من حافظه مشکل از کردين؟شماها کارى همچين چرا-
 دارم؟ داداش من

 !لعنتى بزن حرف د-زدم داد بود کرده سکوت

  نيست اونطورى اصال خدا به آروشا-کرد نگاه اشکى چشماى با کرد بلند سرشو

 پشت و داشتم خبر ها ماجرا اين از کاش افتاده اتفاقى چه آرشام براى که کرد تعريف و
 اشتمد شدم بلند و برداشتم کيفمو شد تموم حرفاش اينکه بعد ميزدم حرف باهاش تلفن
 زا جلوم گرفت برگه يه و رفت يادم خوب خبر.....واسا-گفت سمانه که در سمت ميرفتم
 ميشى خاله دارى ..... خانوم آروش-گفت بود آزمايش برگه گرفتم دستش

 ؟ميشى تو؟مامان يعنى-طرفش برگشتم ناباورى با بود خبر بهترين موقعيت اون تو

  آره-گفت خنده با
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 بهم ىچيز  که بود پدرم خواست ولى بودم ناراحت دستش از درسته بغلش پريدم من اينبار
 يشه؟؟م مشخص کى توله جنسيت-گفتم داخل برگشتم کنم فراموشش کردم سعى نگن

  ديگه ماه سه حدودا امممم-

 شهى؟ به گفتى!!!طوالنيه خيلى اههههه-

 مبگ بهش بپزم توپ شام شب برا ميخوام نگفتم هنوز نه....شهريار چيه شهى بابا اى-

 !!!چيه جنسيتش بفهمم نيست دلم تو دل واااى-

 ارهدوب و خونه برگشتم بعدش و کردم کمکش عصر تا نبود شهريار موندم پيشش نهارو
 .....شدم درسام و رمان مشغول

***** 

 #اوستا#

 واقع اون از سال يک تقريبا بود فروردين پونوزده امروز بيرون دادم سيگارو دود
 مبود تپل نقشه دنبال در به در سال يه اين توى کشت آروشارو که واقعى.....ميگذشت
 شد باعث تراس کشويى در کشيدن صداى بميره آروشا شد باعث اون رژين از انتقام براى

 گاهن جاسيگاريم و من به اخم با جلوم واساد اومد على کنم خاموش جاسيگاريم تو سيگارمو
 که منى !بود شده پر سيگاريم جا همون برا ميشدم آروش دلتنگ که بود روزايى اون از کرد

 يک درجه سيگارى يه شدم خودم حاال بزنه قليون به لب آروشا نذاشتم

 ميکنى؟ کار چى دارى اوستا-

 ومدا ميزم پشت نشستم اتاقم داخل رفتم و گفتم حرفو اين آوردى؟ رو پروژه هاى پرونده-
 ميز رو شد خم

 ارز  بى آدمايى همچين از دبيرستان دوران تو ميومد بدت دم و دود از که تو اوستا شده چت-
  آخه؟ شده چت بودى؟

 کاوم ديگه نزن؟من صدام اوستا ديگه نگفتم بار هزار-هم تو کشيدم اخمامو
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 که ومدها سرت باليى چه نميدونم حسينى؟ کاوه نميشى تو که جعلى شناسنامه يه با آخه-
  افتادى؟ روز اين به

 کردى کار چى رژين با-کردم توجهى بى حرفاش به

  دارين؟ هم با نسبتى چه بدى؟ آزار رژينو که اينى پى چرا اصال نکن عوض بحثو-

 تم؟نگف يا گفتم !نميپرسى سوال گفتم بهت کنى کمکم ميخواى گفتى وقتى على-

 روما و خير به شمارو يا کن تعريف رو چى همه يا اوستا زدم جا من کى؟ تا ولى گفتى آره-
 سالمت به

 سالمت به-

 على يدمد کردم بلند سرمو شد باز در دادم فشارش و دستام بين گرفتم سرمو رفت شد بلند
 که منيومد من-گفت شونم رو گذاشت دستشو لبخند با تر جلو اومد در چهارچوب تو واساده
 هستم تهش تا داداش درک به.....بذارم تنهات

 گهدي همون برا هامو غصه همه خودم تو ريختم سال يه نبود لبام رو ولى زدم لبخند دلم ته
 دادن توضيح به کرد شروع و دادم تکون براش سرى نخنديدم

 ژينر دوما بکنم ازت ويژه تشکر سال يه اين کمکارى بابت گف هم بابا شد حل پروژه اوال-
 !!!شد چى

 خورد زنگ گوشيش که بده ادامه حرفشو ميخواست

 گلم نه.....عزيزم؟ خوبى.... (کرد جمع چشاشو و هم تو کشيد اخماشو......)الو؟-
 ....که نميشه امروز ناناسم.....مراحمى

 اه اه اه!!!!! ناناسم !!!بعيده.....حرفا؟ اين و على چندش اووووق

 دارى چى......خانومى؟ شرکت بياى رو چى چى.....نه نه نه نه......شرکتم تو نداره راه گلم-
 اباب به فعال فقط منى آخر و اول عشق تو گلم ببين.....شرکت؟ تو دختر دوس ميگى
 خانومى باى.....هميشگى جاى عصر ....ديگه ميام عزيرم ببين.......نگفتم

 زدنه؟ناناسم؟ حرف وضع چه اين-کردم نگاش شده چندش قيافه با
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 کنس چقدر رژين اين ديگه توا تقصير-

 ميزنى؟ حرف اينطورى بوزينه اون با دارى ساعته چار-

 شرکت بياد ميخواد ميگف ديگه آره-

 ....جنـ دختره-

 ميزنى بد بد حرفاى دارى اوستا داداش اوه اوه-دهنم رو گذاشت دستشو پريد فورى على
 اوکى؟ دیگه بيخيال هاااا؟

 ردمک رام خوب رژينو ماه شيش اين تو ميگفتم داشتم-برداشت دستشو دادم تکون سرمو
 !!!ميبينه شوورش منو که ديدى

 مبارکه-

  ؟؟!اوستا-گفت اخم با

 ادامش؟-

 کنى؟ کار چى ميخواى-

 ميگم بهت وقتش به بده ادامه تو-

 ميکنه؟ بدبختم بفهمه ترمه ميدونى دستش از شدم آسى ديگه خدا به-

 بگو بهش جريانو نيست مشکلى اونو-

 دارم؟؟ خبر جريان از خودم من که نه آها-

 کن عالفش ماهى سه يه على؟بسه-

 باشه-

 نشه؟ ديرت قرار-دادم نشون ساعتمو دستم با

 داداش خدافظ انداختى يادم شد خوب اوه اوه-

 خدافظ-
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 راستى-

 چيه-

 بده ماشيناتو از يکى سوئيچ-

 ندارى؟ خودت مگه-

 ودب ناز خيلى پدر بى مشکى دره دو شيک شوورلت يه با ميومدم داشتم وقتى ولى چرا-
 هچ اونم پررو ولى بود خشگل خيلى دختره!!!!گندگى چه به بود زده عينک يه رانندشم
 آروم اون داشتا حقم البت باش مراقب آقا ميگه شدم پياده ناناسم ماشين به زده رويى
 .... نشد پياده ماشينشم از پررو دختره خودشم جلوش پريدم من ميومد

. 

 کردم پرت سفيدم فرارى سوئيچ نميشه تموم فردام تا ميکنه تعريف سفرنامه داره ديدم
 شدى خفه نزن حرف اينقدم بابا بگير -طرفش

 کاوه داش چاکريم-گرفت هوا رو سوئيچو خنده با

******* 

 #آروشا#

 بود شده قلمبه قشنگ شکمش کنم کمکش تا ميرفتم و بوديم مهمون سمانه خونه امروز
 مروزا کنم حساب بزار ميگمااااا چرت دارم منم کنه کار چى نزنه بابا اى ميزنه لگدم تولش
 لفنت پشت هرچى منو کرده اسکل اينم خدا اى ماهشه چهار سمانه يعنى فروردينه پونوزده
 زانوم باالى ات تونيک يه فورى چيه انگار حاال بگم خونه بيا گف نگف چيه جنسيتش پرسيدم
 رداشتمب ليموييمم ابايى مانتو کردم تنم ليمويى شال و مشکى اسپورت با ليمويى رنگ به
 يرفتمم داشتم آخه داشت رژ يه صورتمم کردم پام مشکيمم دار پاشنه کفش و دستى کيف
 سمانه زدم زنگ حمالى

 ننه سالم الو-

 خوفى؟ آروش سالم-
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 بحرفى؟ آدم مث برات بگيرم باال باال آموزشى بسته خوفى کوفت-

 بابا شو خفه-

 نميشم خفه بلدم شنا-

 زنگيدى؟ چيه کارت باباااااا باشه-

 ندارى الزم ميز چيز ميام دارم من ببين-

-گف ميکرد سرفه که همونطور شده خل اينم بابا اى افتاد سرفه به دفعه يه

 ما؟؟ خونه.....چى؟....چى

 آره-

 نميخوام هيچى بيا باشه....با-

 اومدم اوکى-

 چقدر که آخ شدم مشکيم دره دو شوورلت سوار رفتم شعور بى کرد قطع خدافظی بدون
 آروم خيلى ولى نه يا بودم اينجورى اوالم نميدونم ماشينمو بودم کرده عوض تازه نازه

 موصورت نصف که گندمو آفتابى عينک آروم هميشه آهنگامم آرامش با ميکردم رانندگى
 چيدپي لکسوز يه يهو که ميکردم رانندگيمو آروم داشتم همونطور چشام تو زدم ميگرفت
 خدااااا اى لکسوز به کوبيدم و رفت در دستم از کنترلش ولى بود کم سرعتم درسته جلوم

 تيپهخوش چه هس طلبکارم يارو نه ماشينش به کرد نگا کمر به دست شد پياده لکسوزيه
 ور شيشه ماشين کنار اومد جلو زدم زل توجه بى بگيرم حالشو گفتم پرروا خيلى ديدم
 شد خم هتوج بى کامال پايين کشيدم رو شيشه بودم شده خيره جلوم به که همونطور کوبيد
 گفت

 خانوم؟-

 نيگا يگان ماشينمااااا به زدى کنم فکر-گفت کردم نگاش باالش از پايين دادم يکم عينکمو
 کردى داغونش عروسکمو
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 با نباش طلبکار محترم جناب-گفتم ريلکس کامال و باال دادم ابرومو تاى يه پررو پسره
 بردار نتوماشي يا بده خسارتشو يا بود کم خيليم سرعتم من جلوم پيچيدى وحشيانه سرعت
 دارم عجله برم من

 زل تعجب با ديدم کردم بهش نگاهى زيرچشمى جلوم زدم زل باال دادم عينکمو دوباره و
 رويشد چشاتو- گفتم بلند صداى با که موند اونجورى دقيقه چند يه جهنم به خب بهم زده
 اينور بکش ماشينتو برو قورباغه کن

 يکافت يه داغون اعصاب با منم کنار رفت ماشينم کنار از و پريد جا از بود بلند انقدز صدام
 رعتموس دوباره شدم رد که يکم پررو پسره شدم رد ماشينش کنار از و برداشتم وحشتناک

 وماشينم جورى چه بوزينه ديدم تازه و شدم پياده سمان خونه رسيدم باالخره و کردم کم
 کرده چرخ گوشت و قرمز چرخ هيجده تريلى زير برى الهى شى خفه الهى اى کرده داغون
  بشى

 مانهس خونه تو رفتم و کردن باز درو زدم زنگو رفتم و برداشتم کردن غرغر از دست باالخره
 داشت هم تاب يه بود خوشگل گالى و درخت توش که داشت بزرگ نسبتا حياط يه اينا

 وت داشتن مهمون وقتى و بزرگ يکى اون و کوچيک يکى بود قسمت دو تقريبا خونشون
 رفتم متعجب منم اونجا برم کرد اشاره و شد باز کوچيک خونه در ديدم بود بزرگ خونه

 سالم-

 خانومى سالم-

 نى؟ عمارت تو مهمونى مگه اينجايى چرا ميگم ننه-

 ميکنن راه به رو بساطو اومدن کارگر چنتا زده زنگ شهريار فقط اونجاس چرا-

 ميام گفتم که چرا؟من وا-سرم رو گذاشتم آفتابيمو عينک

 تو بيا باو خفه-

  مطوره؟ چطور تولت- داخل برد کشيد دستمو و

 خوفى؟ سما خاله خوفم-کرد نازک صداشو سمانه
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 ماده؟ نره تولت حاال.....آوردنت در بچگونه صدا اين با سرت تو خاک-

 وله؟ت چى يعنى بکش خجالت ادب بى اى- اومد سرم پشت از شهريار صداى گفتم که اينو

 ميگن شما مث خالى جاى دوتا فرزند به توله-کرده مسخره اخم شهريار ديدم برگشتم

 چى ىچ-زد داد که ميدوييديم داشتيم کردم فرار منم طرفم دوييد يورشى حالت به دفعه يه
 بوگو ديگه بار يه گفتى

 ميگن شما مث دووووووود دوتا فرزند به توله-گفتم جيغ با منم

 پام ينهنب بد روز چشمتون که ديگه مبل رو بپرم خواستم اون از مبل رو پريدم دوييد دوباره
 حظهل اون تا سرم من طرفم اومدن نگرانى با شهريار و سمانه زمين رفتم کله با خورد پيچ
 گامن تعجب با دوتام اون خنده زير زدم پقى و کردم بلند سرمو زدنشون صدا با بود پايين
 ميکردن

 سمان-شهريار

 شهى جونم-سمانه

 شده خل اين ميگما-

 ديده ضرب مخش کنم فک شهى آره-

 من شد باعث اين ميگفتن آروم صداى با بودن زده زل من به که طورى گرد چشاى با اينارو
 شد لخ بچم کردى چيکار ببين شهى-دستش رو زد دفع يه سمانه که بشه بيشتر خندم

 خلت رفيق چرا؟اين.....چ-گفت ترس با و سمانه شکم به کرد نگا ىرگشت دفعه يه شهريار
 گيج که سرت ندارى؟ تهوع حالت دکتر؟ نى؟ببرمت خوب حالت شکمت؟ به خورد
 ....نميره؟

 هک شدى خل هم تو سرم تو خاک اى-گف سمانه ميخنديدم منم ميگفت داشت همينجورى
 بود منگل اين بچم از منظورم خنگول

 هتولت منگل هوووى-گفتم بلند صداى با بريدم خندمو منم داد نشون منو دستش با و
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 بهت نميدم اومد دنيا به وختى منم باشه-

 دا ببخشيد-

  کن عوض لباساتو شو بلند بابا باشه-سمتم کرد دراز دستشو

 مبل ور سمانه کنار رفتم و آوردم در مانتومو اتاق تو رفتم شدم بلند گرفتم دستشو منم
 نشستم

 ماده؟ يا نره (شکمش به کردم اشاره)تولت اين ببينم بگو حاال خانوم ننه خب-

 نگه توله ما نىنى به ديگه خماريش تو بمونه نگو سمانه-شهريار

 نميده اجازه آقامون آروش ديدى-سمانه

 شهريااااااارررر-گفتم گريه حالت به

 بگم من ميدى اجازه خانومم-گفت خنديد اونم

 شما دست مام اجازه آقا بفرما-

 شد گرون پپسى هم برا نکنين باز پپسى همه اين گرفت اوووووقم اى اى اى-من

 !!!!مرده......نيس نر توله ميگى بش شوما که نىنى اين-گف لوتى لحن با شهريار

 پسره؟؟؟؟ کردن اعالم قطعا يعنى-من

 پسره دادن احتمال نه که قطعا-سمانه

 ميشن جفت ميارى دنيا به دخمل يه اينم بعد ايشاال مبارکههههه سمان وااااى-

 باشه دونه دور دونه يه يکى بچم ميخوام من بابا خفه-سمان

 بيارى دخمل يه شما چيه نظرت خب-گفت شيطون لحن با و بهم کرد نگاهى بعدشم
 هم اسم به بزنيم اينارو همچين
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 روم به ولى ميگى همچين چرا ندارم رو کسى من ميدونى که تو خب گرفت دلم لحظه يه
 مخت از پسرت به بدم دخملمو من که اين فکر خانوم هى-گفتم افاده با منم و نياوردم
 بشه؟ چى که پسرت به بدم رو گلى دسته اين به دختر کناااااااا بيرون

 بخوريم باهم کن حاضر نهار پاشو بسه خربازى ديگه آروشا خرى خيلى-

 ستمني من هاااا جونته شهى بابات نوکر جون سمان ببين-دادم نشون شهريارو انگشتم با

 شما سليمت من جان آروشا بابا-باال برد تسليم نشونه به دستاشو ايستاد شد بلند شهريار
 کنم آماده رو غذا برم من بشينين

 مميکن که دقت البته سمانه شکم رو گذاشتم دستمو رفت اون و خنديديم سمانه و من
 برجستس يکم فقط نيستاااا گرد همچينم

 بزارى؟ چى اسمشو ميخواى-

 نيس معلوم قطعا جنسيتش که حاال نميدونم-

 يکى کنممي پيشنهاد برات اسم دوتا باشه پسر اگه ميگم-گفتم کرد شکمش به نگاهى يه و
 رها......باشه دختر هم اگه آراز يکى و مانى

  قشنگن خيلى عالين آروش واااااى .......آراز.......رها (کرد تکرار زيرلبش و) قشنگن آره-

 يا کرده رمنفج آشپزخونتو شوورت اينم ببينيم بريم بده خودت به تکونى يه حاالم خواهش-
 نه؟

 کنه دخالت کاراش تو آشپزيش موقع کسى نمياد خوشش شهى خله بشين-گرفت دستمو
  کدبانوييه خودش برا

 ايدش آره شايد نميدونم برگشته خوبم روزاى ميشدم مطمئن کم کم خنديديم دومون هر و
 جون شهى پخت دست سراغ رفتيم مام و زد صدامون ساعتى يه بعد شهريار باالخره نه
 تينآس پيرهن يه شد حاضر رفت سمانه که بود عصر طرفاى بود عالى پختش دست واقعا
 زير وجب نيم تا من موهاى مثل درازيش موهاشم ساپورت با داشت چين که ربع سه

  کرد جمع سرش باال که بود شونش
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 اوکى؟؟؟ بياى ميکنم خبرت مهمونا همه آخر اينجا ميشينى آدم بچه مثل آروش ببين-

 نزن زر اينقدر برو گمشو بابا اوکى-

 خدافز ادب بى.....کوفت-

 باى-

 دادم جواب خورد زنگ خونه تو تلفن که ميزدم کپک داشتم ديگه اونجا موندم تنها من
 آروش....الو....ا-گوشم تو پيچيد شهريار آشفته صداى

 خوبى؟ شهريار شده چى الو-

 شده بد حالش سمانه عمارت برسون خودتو آروشا نه-

 چى؟؟؟؟اومدم-گفتم جيغ با

 اشنهپ کفشاى اون و عجله با کردم سرم شالمو و پوشيدم مانتومو کردم قطع تلفنو سريع
 زور به وعمارت در دوييدم زمين تو برم کله با چندبار موند کم که ميدوييدم مسيرو کل بلند
 تابيس ده و بووووم صداى دفع يه که جلوتر رفتم کردم هنگ بود تاريک جا همه کردم باز

 لىو بودم هنگ که من سرم رو ريخت شادى برف با رنگى کاغذاى و چراغا بعدش و فشفشه
 .....مبارک تولدت تولد تولد-ميخوندن باهم نفر چند

 دشبع ريما بعدش بود سهيل نفر اولين چالن و خل کودوم اينا ببينم تا چرخوندم چشم
 شممچ ميون اون تو و نميشناختمشون که ديگه نفر چند و آبستا و سمانه و شهريار و نيما
 هرفت ريمام و نيما و بود کرده ازدواج شايا داييم دختر و دايى پسر شيما و شايا به خورد
 نيم نم و پخخخخخ-گفت پشت از يکى دفعه يه که زدم لبخندى زندگيشون خونه سر بودن
 دم و دبوسي گونمو فورى کردم کپ سرم پشت سحر.....ديدن با و برگشتم هوا رو پريدم متر
 کنونمونه عقد مراسم ديگه هفته چند مبارک تولدت عشقمى بزرگه جارى-گفت گوشم

-کردم نگاش ناباورى با گرفتمااااا فاکتور جاريشو کلمه اون البت شدم خوشحال

 ميگم تبريک واقعاا؟؟؟واااى

 که؟ مياى ممنون-
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 ميکنيم من نيومدن سر هامونو دعوا بعدا حاال-

 مبرد يورش دفعه يه و آوردم در بلندمو پاشنه کفش آرومى به و گرفتيم فاصله هم از و
 اب اونم کردن سوکت همه آخش صداى با که سرش تو کوبيدم پاشنش با و شهريار طرف
  طرفم برگشت شدش مچاله صورت

 اعحشام ااعم سهله که قلبم که نکنى اسکل اونجورى ديگه بدونى زدم اينو جون شهى ببين-
 جون؟؟؟ شهى اوکى دهنم تو بياد

 اوکى خواهر اوکى بابا اوکى اوخ اوخ-

 به بود دخترى يه حرفا اين و آوردن کيکو بعدشم خنده زير زدن همه پرتامون و چرت اين با
 ...... زديم آهنگ ها بچه با هم دور آوردن در بازى مسخره سهيل با شبو کل که مهنا اسم

****** 

 داشف الهى خاله آراز اتاق بشه بود قرار که انداختم اتاق به کلى نگاه و واسادم سمانه کنار
 عمل بره بود قرار سمانه ديگه روز چند چيديم سيسمونيشو بود شده خوب خيلى شم

 ديوونه رو همه ونگش ونگ و بيرون بياد تاريک و تنگ جاى اون از توله اون بود وختش
 وجولوىم کوچولو جوراب جفت يه بزارم لباس بيمارستانش برا تا بچه کيف سر رفتم کنه
  دادم تکونش هوا رو ميدادم سمانه نشون که همونطور و باال بردم سفيد

 شم فداش الهى کنه پاش اينارو قراره خاله عشق-

 خانوم خاله نگو-

 لهىا خدا تورو نيگا (باال بردم سفيد کوچولو سرهمی يه و) ميره ضعف داره دلم سمانه واى-
 پوشکشووو نيگا الهى واى (باال بردم پوشک بعدش) اينا نازن چقد الهى

 داره الهى الهى کجاش پوشک ديگه سرت تو خاک اى-خنديد بلند سمانه

 ها بزارم؟؟؟تابستونه کالهم راستى ميذارم پستونکم ببين ذوقى بى خيلى-

 بزار هم رو پتو اون نميشه حاليش زمستون تابستون که بچه بزار بابا آره-
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 يه ستيمنش رفتيم و شد حاضر هم نى نى کيف من صدقه قربون و بازى خل کلى بعد باالخره
 آرازم بينب-شيکمش رو گذاشتم دستمو زدم زانو پاش جلو رفتم بود صندلى رو سمانه گوشه
 الهى کنن اذيتش ديگه بيخيال ولى تنگه جات ميدونم البت تو اون نکنى اذيت مامانتو اين
 نىبدو گفتم کشيده کار ازم آورده گير برقى حمال عينهو منو ننت اين امروز بشم فدات
 نهمچي بابا آره.....نداره ها سليقه اين از ننت اين نه مگه شده چيده من سليقه به اتاقت
 نگوووووو که شلختس

 ور گذاشت دستشو و شد مچاله صورتش خندش وسط خنديد و کلم پس زد يکى سمانه
 همچين نکن توله آى آى-شکمش

 خوبى؟ سمان-لرزيد بدنم چارستون که زد جيغ يه دفعه يه

 ميميرم دارم واااى-

 نگز  بعدشم ميرسونن خودشونو گفتن اونام اورژانس به زدم زنگ و تلفن سمت دوييدم
 شهريار به زدم

 تامودس همش منم بود گرفته ضرب زمين رو پاش با شهريار بوديم منتظر عمل اتاق در جلو
 نقطه يه به بود زده زل زدم صداش و طرفش رفتم آروم ميپيچيدم هم تو

 شهريار؟؟؟-

 چرخوند سرشو دادم تکون صورتش جلو دستمو نميده جواب ديدم زدم صداش بار چند
 شهريار؟ خوبى-کرد نگام گيج و طرفم

 هان؟-

 ميزنم صدات دارم خوبى؟چهارساعته ميگم-

 نشنيدم شرمنده نه-

 اينجا بکشون اينارو خاله جورى يه ميگم-

 رو؟ کى-

 بيان سمان باباى مامان بزن زنگ تو؟ميگم کجايى بابا اى-
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 بگم چى خب آها-

 زنگ مخود من اينجا بشين فقط نکن کارى تو کرده چپ مخت نيستى کاره اين تو بابا نه-
 ميزنم

 باشه-

 االخرهب بدم خبر کى به بودم مونده و بيمارستان حياط تو رفتم پاک شده گيج اينم خدا اى
 گوشى تو پيچيد بچه پسرونه صداى بوق تا سه بعد گرفتم رو ندا شماره

 ايو؟شالم-

 (نداس و سامان پسر شروين)خوبى؟ شروين آقا سالم الو-

 کيى؟ شما مرسى-

 اونجاس؟؟ مامان جان شروين-

 تويى؟ عمه ااااا-

 مامااانت به بده کوچولو آقا نه پوووفففف-

 تلفن؟ کيه مامان شروين-اومد خط پشت از خانوم ندا صداى باالخره

 داره کار تو با خانومه يه ماما ندونم-

 الو؟......من بده-

 خوبى؟؟ جان ندا سالم الو-

 شما؟ ببخشيد مرسى سالم-

 آروشام-

 کردى؟ ما از يادى عجب خوبه؟چه سمانه گلم شده چى جانم نشناختم ببخشيد وااى-

 کرده شيطونى يکم ما پسر آقا اين بگم بگير نفس ندا بابا اى-

 کى؟شروين؟-
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 ميگم رو سمانه پسر بابا نه-

 آرازو؟ ااااا-

 آراز؟-

 بزارن آراز اسمشو قراره ميگف سمانه ديگه آره-

 آورده در بازى تخس کرده شيطونى خان آراز اين همون آره-

 مگه؟ شده چى-

 بيمارستانه تو سمانه واقعيتش-

 چيييييى؟؟؟-

 که نيس چيزى ببين-الهى بشورتم شور مرده دادنم خبر اين با سرم تو گل اى

 بيمارستانه؟ سمانه-

 آره-

 خوبه؟ حالش-

 عمله اقات تو سمانه تهران بياين پاشين بده سامان و خاله به خبرو اين جورى يه ندا ببين-

 مياد؟ دنيا به داره يعنى-

 آره-

 باشه ديگه هفته يه بود قرار آخه-

 بياد دنيا به زود آورده در بازى تخس بچه ميگيا حرفا خب-

 ميرسونيم فردا ببينيم مامان و ميدونه اون ميگم سامان به من باشه باشه-

 خدافظ طال دستت-

 خدافظ-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 93مهسا –بوسه آخرین 

telegram.me/romanhayeasheghane 331 

 هک بيمارستان داخل ميرفتم داشتم باشن سالم بچش هم خودش هم کن کمک خودت خدا
 داداش؟ زن.....داداش زن-شنيدم پشت از رو آبستا صداى

 ميکنى؟؟ کار چى اينجا تو سالم-طرفش برگشتم

 بود پشتش مضطرب چهره با سحرم

 ونوخودم مام بيمارستان گف کجايى گفتم ميزد حرف گيجا مثل شهريار زدم زنگ-آبستا
  شده چى نگفت اصال رسونديم

 شده؟ طوريش سمانه-سحر

 عمله اتاق تو بيمارستان آورديمش شد بد حالش آره-

 خوبه؟ حالش-سحر

 اسکج دکترش ببينم تو بياين شده وضع خل نمه يه همچين که شهريار اين نميدونم-

 ديگه تو برين واسادين چرا پس-آبستا

 برا نتونستم حيف ميان هم به چقدر خدا اى ميومدن داشتن هم دوش به دوش هم با
 ابامب همينم ببينن منو خونوادش نميخواستم من باالخره خب برم کنونشون عقد مراسم
 اشتمد و بودم فکر تو همينطور تهران بيام نميذاشت ديگه ارتباطم در باهاش من ميفهميد
 ملع اتاق در کنار راهرو گوشه نشسته نگا شهريارو عمل اتاق جلو پيچيدم ميرفتم جلو

 رفتم گمب چى بىخيالم خيلى من شايدم البت هااااا نگرانه خيلى ديگه اينم بستس چشاشم
 زدم صداش پيشونيش رو بود نشسته عرق بود بسته چشماش جلوتر

 شهريار؟؟؟......شهريار؟-

 لىو صورتش تو زد سيلى جلو اومد آبستا نميداد جواب اون ولى ميشد بلند لحظه هر صدام
  زد صدا پرستارو دوييد سحر  انگار نه انگار چشماش تو کوچيک تکون يه از دريغ

 نميکنه؟ باز چشاشو چرا داداشم ببين بيا بيا پرستار خانوم-آبستا

 دکتر نک منتقلشو بيار تختو (پرستار يکى اون به کرد رو) پايين بيار صداتو آقا-پرستار
 ببينتش سعيدى
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 چشه؟ بدبخ اين باشه حاليت نبايد پرستارى شما بابا اى-آوردم جوش دفعه اين

 کنب کارتو شما کنار بريم ما بفرما بلدى دکترى هم اگه باال نبر صداتو من برا خانوم-

-رستارپ يکى اون به کردم رو ميشدم دکتر ديگه سال يه تا ناسالمتى نذاشتم محلش اصال

  بيار تخت يه خانوم

 ستارپر  از و افتاده فشارش فهميدم بررسى يکمى با تخت رو گذاشتش کرد کمک آبستا
 حرس و من اورژانس کردن منتقلش فورى بود پنج فشارش پسره اوف خواستم فشارسنج
  دستام بين گرفتم سرمو صندلى رو نشستيم

 الشونح نباش نگران ولى نامزدى مراسم برا نيومدنت بابت دلخورم دستت از درسته-سحر
  ميشه خوب

 داخ ديگه؟به نکن قهر جون سحر-کردم حلقه شونش دور دستمو رفتم لبم رو اومد لبخند
 !!!بيام نميشد

......- 

-گفتم ردمميک بازى دستم انگشتاى با که همونطور پايين انداختم سرمو و گرفتم فاصله ازش

 !نميدونى هيچى برگشته بخت من زندگى از تو سحر

 ادعاى که آدمى يه چرا سحر-ميکردم بغض ميشد گذشته از حرف موقع هر کردم بغض
 شه؟ گور و گم بره بذاره بود هوا رو زندگيش که زمانى درست بايد ميکرد عاشقى

 يکردىم ول زندگيتو نبايد تو ميشد هرجوريم آروشا-شونم رو گذاشت دستشو اون دفعه اين
 کپا ذهنت از هاش خوبى و ها عاشقى کنار ميذاشتى هاشو بدى بايد ولى کرده بد درسته
 ميکردى

 ديلت يا سيو توش رو چيزى بخوام که ندارم اى حافظه من.....سحر-زدم تلخ نيشخند يه
 !کنم

 به وحافظم اوستا توسط.... توسط حادثه يه تو من سحر-اينکه مثل کرد تعجب شد ساکت
 !!!دادم دست از کل

......- 
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 بسازم هاش بدى با بخوام که ندارم ياد به هاش خوبى از چيزى همين براى-

 اى ستهخ لبخند دکتره ديدم کردم بلند سرمو گذاشت نصفه حرفمونو عمل اتاق در شدن باز
 سختى عمل-گفت خستش لبخند همون با دکتر شديم بلند من هم ىحر هم دومون هر زد
 سالمن دوتاشون هر باشه مبارک ولى بود

 حروس خوشحالى با گفته چى دکتر فهميدم وقتى بوديم نکرده هضم حرفشو هنوز ما رفت و
 دسفي کوچولو پسر يه بيرون اومد کوچيک تخت يه و شد باز اتاق در دوباره کردم بغل
 سمانه منتظر لب به لبخند سحر و من برد تختو و کنم بررسيش بيشتر نذاشت پرستار
 سحرو دست بود هوش بى هنوز ولى بيرون آوردن رو سمانه و شد باز اتاق در که بوديم
 نگولش شاد بود شهريار که اتاقى تو رفتيم زدم در رسيديم اورژانس سمت بردمش و گرفتم
 گفتم

 اشوپ ياال پاشو بده تپل مژدگونى يه پاشو!!!کشتى مارو که تو جون شهى سالم سالم-

 شدى؟ خل تو ؟؟؟باز شده چى-آبستا

 خفه فعال ميکنم صاف بعدا يکى تو با حسابمو-کردم نازک براش چشمى پشت

 تو با من؟؟؟عمووو مژدگونى کجاس -بود تخت رو که شهريار طرف کردم رو خنديد اونم و
 امااااا

 بيارم؟؟؟ برات کجا از مژدگونى گور لب من پاى يه وضعيت اين تو االن-شهريار

 يانم هوش به ديگه يکم تا سالمن دوشونم هر اومد دنيا به سر به کاکل سوخت دلم باشه-

 ميگى؟؟؟ راس!!!!نهههههه-گفت ذوق با شهريار

 ميگم؟؟ دروغ من گور لب جنابالى پاى يه وضعيت اين تو خودت قول به-

 طلبت مژدگونى-

 نره يادت باالخره-

 ببينم آرازمو زنمو اين برم بکن بم کمکى يه بپر آبستا داداش....حله-
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 رو هسمان و کوچولو آراز تا زايمان بخش سمت رفت شهريار کمکش با طرفشو رفت آبستا
 آراز دنبو اونجا کوچولو آراز و سمانه که اتاقى داخل رفتيم ساعت دو بعد باالخره مام ببينه
 شقع اين ببينم بده شهى اى-جلو رفتم ميکرد نگاهش عشق با داشت و بود شهريار بغل
 نازه چه ووووووى ببينم من رو خاله

 تو نم که کالهى و سرهم همون و بودنش پيچيده سفيد پتو تو که موچولو کوچولو بچه يه
 جودمو تموم با منم دستام بين گذاشتش آروم شهريار بود تنش بودم کرده حاضر کيفش
 فرم هريارش کپى هاش ابرو بود سفيد سفيد پوستش شدم متمرکز صورتش رو کردم بغلش
 اينبار هک فشردمش خودم به سفت ديگه بار يه بود بسته چشماشم سمانه فتوکپى صورتش
 رفت ضعف براش دلم که اومد در گريش صداى

 ......جانم مامان آراز جانم....ببينمش بده بچمو کشتى االغ-سمانه

 ... خاله آراز تولد شد شهريور هفت که بود چنين اين و

******** 

 خرهباال من بودم شده خسته چقدرم اووووووف دادم بدنم به قوسی و کش بستم تاپمو لپ
 هرهظ از بعد پنج ساعت اوپس کردم ساعت به نگاهی آخرش فصالی به بود رسیده رمانم
 راچ نمیدونم نبود حسش اصال!!!نخوردم نهارم تاپم لپ پای نشستم ساعته چهار یعنی
 وت میدیدم خواب بود شبم هر کابوسای خاطر به شاید بودم شده افسرده و کسل اینقدر
 هم یکس با!!اوستا رنگ مشکی اشکی چشمای نهایتم در میزدم جیغ و میدوم دارم تاریکی
 تمنرف برم کردن اصرار هرچی شمال بودن رفته شوهرش با سمانه نمیزدم حرف مورد این در

 و ستد خودم برا مطب یه میخواستم شدم دانشگاه تو تدریس مشغول و گرفتم تخصصمم
  ....کنم پا

 و شیمگو سمت رفتم شم غرق افکارم تو این از بیشتر نذاشت تایتانیک موسیقی صدای
 الو؟؟؟- دادم جواب

 خاله سالم- 

 سپهره آها خواهرمه کودوم پسر این ببینم کردم ذهنم تو چالشی یه 

 کجایی؟؟؟خالـــــــــــه خاله الو- 
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  ؟؟ جانم الو- 

 شناختی؟؟-

 سپهرى؟-

 شده تنگ برات دلم خاله!شکر خدارو-

 حرف دل ته از وختى کنم کار چى ميگين شما خب ولى نباشه خشک لحنم کردم سعى
 همينطور منم-نميزنم؟

 آروش معرفتى بى خيلى-

 چى؟؟خاله يعنى آروش بزن حرف درست سپهر-شنيدم خط اونور از سميرارو صداى

 خاله؟!!! بابا باشه-

 ها؟-

 معرفتى بى خيلى ميگم-

 چرا؟-

 سالمه؟؟ چند من ميدونى اصال نميگيرى سراغمو قبلنا مثل ديگه-

  پوووفففف!چيزه خب امممم-

 بشه ميخواد سالم ده من نکن فکر زياد-

 شلوغه خيلى سرم جان سپهر ببخشيد-

 شده تنگ برات مياى؟دلم کى....خاله-

 ميشه چى ببينم-

 ميخواد چى بغلى همسايه اين ببين برو سپهر-اومد سميرا صداى دوباره

 برم من بزن حرف مامان با دستت گوشى خاله.....اومدم-
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 خدافظ خاله باشه-

 زدم زنگ من نميزنی زنگ که شما به به خانوم آروش الو؟سالم-سميرا

 هستين؟ خوب جان سميرا سالم-

 ميزنى؟ حرف همچين چرا !وا؟-

 چجورى؟-

 بياى مخواست ازت دلتنگته خيلى خودشم سپهره تولد شنبه آروش ببين....بيخيال هيچى-
 کنى سورپرايزش

 ميام باشه-

 !منتظرتما-

 باشه-

 کوچولو؟ خواهر ندارى کارى ديگه باش-

 برسونيد سالم نه-

 خدافظ گلم باشه-

 خدافظ-

 ىا نکنم قبول نداد قد عقلم!!!تبريز برم هلک هلک پاشم چجورى من خدا اى کردم قطع و
 ....سرم تو خاک

 از مردم من شکم ميکنه قورى و قار چه اوه!شنيدم شکمم تو برقو و رعد صداى دفعه يه
 يوفتمم راه فردا پس شنبس پنج امروز کردم کوفت غذا يکم !بخورم غذا يکم برم گشنگى
 !!!! ندارم کالس دانشگاه شنبه شکر خدارو ميرم

 تازه ديدم صفحه تو که آرازو عکس بدم اس سمانه به تا داشتم برش گوشيم سمت رفتم
 زل هربار بود آشنا خيلى برام مشکيش چشماى!!!من کوچولوام اين دلتنگ چقدر فهميدم
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 ابجو خواستم اولش بود ناشناس شماره خورد زنگ گوشيم !!!چرا نميدونم بهشون ميزدم
 دادم جواب باالخره زدن زنگ چندبار بعد ولى ندم

 الو؟بله؟-

 استاد سالم-

 شما؟ سالم-

 پرور شيرين استاد هستم پرور-

 چطوره؟ اصفهان تو گلم؟کارت خوبى جان شيرين سالم!ا-

 ....استاد خوبم-

 احتمر  بزنى صدام آروشا همون استاد استاد ميگى که نيست دانشگاه محيط اينجا شيرين-

 چشم-

 ميگفتى داشتى

  شرکتم تو االنم آره-

 شرکتى؟ چيکاره-

 منشى-

 ميکنى؟ کار چى رئيست با-

 خوشگل و خوشتيپ البت دماغ گنده اخمو پسر يه!!!نگو رئيسمو اوه اوه-

 گرى؟ منشى رفتى پزشکى از شد چى حاال-

 غمهن داشتم دوستى يه پزشکيم دوم ترم تازه الزم پول افتضاح و بودم کار دنبال که من-
 اتاق يه اينجا شرکته صاب پسر دوسته شرکته رئيس اين بعد بود منشى اينجا محمدى
 شراستيت نداره توشو ورود اجازه هيشکى خودشم غير به قفله درش هميشه داره مخصوص
 موتىري اتاق در اتاق اون تو ميره بود شلوغ سرش مدير اين که بار يه فوضوله نمه يه نغمه
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 مدير که بوده ديوار رو هاى نقاشى و عکسا محو اينم ميشه قفل در ورودش محض به بود
 بود؟ ديوارا رو کى نقاشى و عکس ميدونى ميکنه اخراجش و ميفهمه

 کى؟ نه-

 يادز  داده هشدار رئيسم کارمم محل تو االن ميگيرم تماس باهاتون بعدا من استاد....چيزه-
 ....خدافظ نزنم حرف تلفن با

 #اوستا#

 ميگن بودم کشيده خودم همشو داشتم دوسشون چقدر ديوار رو هاى نقاشى به زدم زل
 يا ها نقاشى همه نقاشى سراغ رفتم منم بزنه کارا خيلى به دست آدم ميشه باعث تنهايى
 يرغ به هيچکس و بود ممنوعه اتاق شرکت تو اتاق اين ابروش و چشم يا بود آروشا صورت
 تنها تا مياوردم سيگارمم پاکت اتاق اين تو ميومدم وقتى بشه واردش نداشت حق من
 کشت آروشارو آشغال رژين وقتى از نميزدمش ديگه!ديوار کنار گيتارم به شدم خيره نباشم
 و ردمک باز ريموتم با درو رفتم مياد على االن پووووفففف نشدم نزديک سازم به ديگه من
 يشههم پرچونه منشى يه پرور وردميخ گوشم به پرچونه دختره صداى کردم قفلش دوباره
 سريع ميزد حرف تلفن با داشت چون من ديدن با!!!!فوضول محمدى مثل شايدم خندون
 گفت

 يادز  داده هشدار رئيسم کارمم محل تو االن ميگيرم تماس باهاتون بعدا من استاد....چيزه-
 ....خدافظ نزنم حرف تلفن با

 نفهم که منم ميزنى حرف استادت با دارى عمت جون آره

 رئيس سالم-

 رئيس نگو من به گفتم بار هزار-

 حسينى جناب ميخوام عذر-

 نيومد؟ على-

 هم به خلوتتونو نخواستن بودين کرده خلوت شما چون گرفتن تماس مرتضوى جناب!نخير-
 باشن داشته تأخير قراره ساعتى يه بگم گفتم بزنن
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 ممنون-

 اعصابم ميکردم بحث على با داشتم) اونروز نميره يادم کردم اخراج رو محمدى که روزى
 کى ولى بود اونجا کسى انگار شنيدم بغلى اتاق از صدايى لحظه يه بود شده داغون

 وش ساکت دقيقه دو-دهنش رو گذاشتم دستمو و على طرف رفتم باشه اونجا ميتونست

 تکون بيام من تا واسا همينجا-على طرف کردم رومو عصبى شنيدم صدارو همون بازم
 نميخورى

 ينبارا نبود ميزش پشت محمدى!!!نبود ميزش سمت شد کشيده نگام بازکردم شدت به درو
 نميخواست دلم و من عشق عکساى از بود پر توش که اتاقى انداختم اتاق در به نگاهى
 ردمک گير اينجا من-گفت گريه با و کوبيد درو محمدى اتاق توى از بشه اتاق اون وارد کسى
 کنيد باز درو

 مبتون که بودم اونى از تر عصبى ديدم رو محمدى گريون صورت شد باز و زدم درو ريموت
 ميکردى؟ غلطى چه اونجا-زدم داد کنم کنترل خودمو

 خدا به....حسينى آقاى-

 بيرون گمشو-

 کاوه؟ شده چى-بيرون اومد اتاق از هراسان على

 ميکردى؟ چىکار اونجا ميگم-زدم داد قبل از تر بلند

 کردم غلط حسينى آقاى-محمدى

 کن تسويه مالى مدير با بيا فردام بيرون برو کن جمع وسايلتو زود-

 دارم نياز کار اين به من کردم غلط ..... حسينى آقاى کردم غلط-

 بيرون گمشو گفتم-

  کاوه باش آروم-شونم رو نشست على دست

 کنم؟ نفلت همينجا خودم يا ميرى-محمدى طرف رفتم خشم با و زدم پس دستشو
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 ديگه برو وسايلتو کن جمع ده محمدى خانوم-على

 (رفت و کرد جمع وسايلشو محمدى

 نگز  روميز تلفن نذاشتم محلش من ولى کشى منت اومد باره سه و دوباره بعدش چندروز
 خورد

 پرور بگو-

 داخل؟ بفرستمشون آوردن تشريف مرتضوى آقاى حسينى جناب-

 بفرس-

 ىبار  اولين اين شدم بلند جام از تو اومدن على و ترمه بندش پشت و خورد در به اى تقه
 ظهلح يه ميومدن هم به خوب قيافه و ميزه ريزه دختر ميديدم , رو على نامزد ,ترمه که بود
 داج على از درکاره رژينى بفهمه ترمه وختى بود ممکن ....کارم بابت گرفتم وجدان عذاب
 !!!عاشقشه واقعا على ميدونم چون نميبخشم خودمو وقت هيچ صورت اين در بشه

 هاااا ام تو با داداش-على

 هان؟-

 کاوه بنده شريک و رفيق ايشونم جان ترمه , ترمه نامزدم ميکنم معرفى-

 خانوم ترمه خوشبختم-

 همينطور منم-ترمه

 ؟!على-

 بله-على

 دادم نشون رو خروجى در و...زحمت بى-

 کردم رو و صندليم روى نشستم بوديم سرپا همونجور ترمه و من رفت و چشم آها-على
 دارين؟ ميل چى نوشيدنى بشينيد بفرماييد- ترمه سمت

 نميخواد چيزى-
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 ميکنم؟ خواهش-

 ميوه آب-

 پرتقال؟-

 زحمت بى-

 حسينى؟ جناب بله-زدم رو داخلى کد و برداشتم تلفنو

 پرتقال آب دوتا پرور-

 باز در بود حاکم بينمون سکوت کردم قطع باشم پرور جانب از جوابى منتظر که اين بدون و
 تو اومد پرتقال آب ليوان دو با پرور شد

 ببر هم على برا-

 آناناس زحمت بى....نداره دوست پرتقال آب على نه-ترمه

 پرور شنيدى-

 بله-پرور

 برى ميتونى-

 شکست سکوتو نازکش و آهسته صداى اون با ترمه اينبار بود بينمون سکوت دوباره
 کردمي درگير ذهنمو ولى نداشتن شباهتى وجه هيچ مينداخت آروشام ياد منو چرا نميدونم

 دارين کار باهام گفت على خان کاوه-

 باشم؟ راحت باهاتون ميتونم.....خانوم ترمه واقعيتش-

 بفرمايين بله-

 اسمم....مورد يه اين غير به البته نگفتم على به حتى که بگم بهتون رو چيزايى ميخوام-
 نفهمه حرفا اين از چيزى على لطفا فقط ....اوستاس

.........- 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 93مهسا –بوسه آخرین 

telegram.me/romanhayeasheghane 342 

 کرديم نامزد باهام آروشا و من پيش سال دو حدود-

 آروشا؟؟؟-

 هرانت بريم شد اين بر قرار صيغه بعد بود تبريز اهل صيغه حد در البته شديم نامزد آره-
 وزدهمپون تهران رفتيم فروردين سيزدهم تبريز بريم عروسى بعد تا بدم انجام کارامو من

 .....بگيرم براش تولدو بهترين کردم سعى بود تولدش

 فاقاروات همه کرد حس لبخندمو تلخى ترمه ديدم وضوح به زدم تلخ لبخند يه و کردم بغض
 شد مومت داستانم وقتى !!کشتن منو آروشاى سامى رژينو چجورى اينکه کردم تعريف براش
 بود نازک دل من آروشاى مثل درست ديدم صورتش تو اشکو قطرات و کرد بلند سرشو
 زدم افکارم به پوزخندى

 ينرژ من اصلى هدف ولى شد بسترى تيمارستان تو روانيش بيمارى اود خاطر به سامى-
 دوران تو ما نداره خبر ها موضوع اين از على قسم آروشام روح به خانوم ترمه.....بود

 تو خواست ازم على ديديم همديگرو وضعيت اون تو اتفاقى بوديم رفيق دبيرستان
 من ولى ردهک ناراحتم چى پرسيد ازم خيلى بامعرفته على کردم قبول منم کنم کار شرکتشون
 ازش....ازش.....شعور بى عقل بى من....من ولى ميکرد تعريف شما از همش نگفتم چيزى
 کنه کمکم خواستم

 خب؟-

 ....کنه خام رژينو.....خواستم ازش من ترمه....کرد قبول سختى به اونم....اونم-

 شد گرد چشماش

 منم دهب تاوان بخواد کسى اگه....خانوم ترمه دام تو بندازم رژينو ميخواستم کرد قبول اونم-
 يه ولى کردن بازى نقش بسه....بسه ديگه ولى....کردم مجبور رو على من !!!على نه

 .....ميزد حرف رژين با زور به حتى اون....نکرده خيانت بهت على....دارم خواهشى

 چى شما-گفت داد با و شد بلند صداش مظلومش چهره خالف بر شد بلند جاش از ترمه
 با حالتون و عشق پى ميرين کردين فکر همين لنگ تو هم على هم هه کردين؟؟ فکر

 نميمونم اينجا هم دقيقه يه ديگه من اه...دختراى....دختراى
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-دش سرازير ترمه اشکاى گرفت جلوشو على بيرون بره خواست کرد بازش و در سمت رفت
 بسوزونه دلمو هاش نمايى مظلوم و حرفاش با رفيقت اين آوردى منو على پستى خيلى
 شکما بهانه با و بهانه بى ميدونى نازکم دل ميدونى چون چشم؟؟؟ بگم گفت هرچى بعدم
  خيلى على بدى خيلى مياد در

 ...ترم کن گوش-على

 !!!بشنوم هيچى نميخوام شو خفه-شد خفه على که کشيد جيغى ترمه

 گفتم بهت واقعيتو من نشو شق کله-جلوش واسادم رفتم

 برم ميخوام فقط-

 نميذارم من و-

 کردين استفاده سو اعتمادم از !على.....بردارين سرم از دست-

 اونجا واسادى چرا تو-زدم داد واساده ميزش کنار ديدم رو پرور و چرخوندم سالن تو چشمى
 برو کن جمع وسايلتو مرخصى

 چشم....چ-پرور

 صندلى رو بشين برو شو ساکت هم تو ترمه-

 برم ميخوام فقط....نميخوام-

 بشين برو نميرى جا هيچ تو-

 رمهت رو روبه رو على شد جيم فورى پرور نشست رفت ساکت ترمه و بود بلند دادم صداى
 !!!نگير عجله با تصميمتو هم اينقدر کن گوش حرفاش به و بشين ترمه-نشوندم

 بودمي من با بايد که رو هايى لحظه و روزا کن؟؟؟اون گوش حرفاش به بشين چيو چى-ترمه
 تا کنم؟؟؟نه گوش هاتونو دونگ و دروغ بشينم دارين انتظار بود عوضى دختر يه با

 سالمت به مارو و خير به شمارو کردم گوش زياد همينجاشم
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 اون بپاشه هم از زندگيش که نميگفت بهت حقيقتو کنه خيانت بهت ميخواس اگه على-
 خودته با قضاوت حاالم کنه شروع دروغ با مشترکشو زندگى اول نميخواس

 هميش منتفى اونم که بود ساده عقد يه داره؟؟ وجود ما بين زندگى ؟؟مگه زندگى کودوم-
 خيانت زنش به نميذاشتى بودى زندگيش و رفيقت فکر به اگه شما ضمن در کارش پى ميره
 عزيز رفيق اين که بدون هم تو على .بودى تو شد جدايى اين باعث که کسى بدون اينو کنه
 خدافظ بساز زندگيتو رفيقت اين و رژين اون با برو پس شد جدايى باعث جونت از تر

 هشکست صداى دفعه يه ميداد فشار دستشو تو آبميوه ليوان على ميرفت داشت ترمه
 هشيش على لحظه لحظه ميکردم نگاه داشتم واج و هاج من وايسه ترمه شد باعث شدنش
 از ونخ هاى قطره ميکرد زخمى بيشتر دستشو و ميداد فشار بيشتر دستشو تو هاى خورده
 بهش رسوندم خودمو ميخورد سر دستش

 کن باز دستتو على-

 و مونطرف چرخيد ترمه کنم باز مشتشو داشتم سعى دستش شدن شل ذره يه از دريغ ولى
-تگف گريه با آروم و طرفمون اومد سست قدماى با افتاد دستش از کيفش على ديدن با

 کن باز دستتو.....عليييى

 نيست مهم که تو برا-غريد على

 شدى؟ ديوونه مشتتو کن باز على-من

 هان؟ بميرم نميذارين چرا شدم ديوونه آره-گفت داد و عصبانيت با و زد پس دستمو

 ..... على....کن باز دستتو على-زد جيغ ترمه

 چشماى اون و التماس با و دستش تو گرفت بود شده مشت که رو على دست جلو رفت
 ....کن باز دستتو ترمه جون....على-گفت بهش زد زل اشکيش

 ور نشوندمش جلو رفتم بود خون پر دستش کردم حس رو على دست شدن شل وضوح به
 تو ودب رفته فرو ها خورده شيشه بود شده پت و شت اوه اوه کردم دستش به نگاهى و زمين
  دستش

 اورژانس بزن زنگ ترمه-
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 و نم بيارن در دستش از هارو شيشه خرده تا عمل براى رفت و بيمارستان شد منتقل على
  بوديم منتظر سالن تو هم ترمه

 کرد؟ کار چى خاطرت به ديدى-

  بنشونه کرسى به حرفشو کارا اين با نيست قرار-

 ميخواى؟ چى-

 ميخوام؟؟؟ چى چى يعنى-

 کنى؟ اعتماد بهش دوباره که کنه چيکار برات ميخواى-

 کنم اعتماد بهش ديگه نميتونم-

 کنه؟ خودکشى ميخواى نکنه نباش دل سنگ اينقدر ترمه-

 نميکنه-

 به کارش کنه پيدا بيخ ماجرا باش مطمئن کرد امروز که کارى اين با ديدم من که على اين-
 ميکشه هم خودکشى

 ينميگ روم روبه وايسادين تمام وقاحت با کنه؟؟ اعتماد ميتونس....من جاى بزار خواهرتو-
 !!!بود ديگه دختر يه با

  گفتم برات ماجرارو پياز تا سير که من-

 نکردم باور-

 چرا؟؟؟-

 نميدونم-گفت کالفه

 کرد رو ترمه بخش کردن منتقلش و آوردن بيرون عمل اتاق از رو على و شد تموم جراحى
 بيمارستان اومدم نگو بهش برم بايد من-بهم

 !!!ترمه-
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 لطفا-

 بدى؟ عذابش ميخواى-

  کنم فکر بايد من-

.......- 

 تخت؟؟ خيالم-

 بابت؟-

 بهش نميگى اينکه-

 باشه-

 خدافظ ممنون-

 به ادمد تکيه سرمو تختش کنار صندلى رو نشستم بود بسته چشماش على اتاق رفتم
 بستم چشمامو و پشتيش

 رفت؟-

 کى؟-

 ترمه-

 بره که بود نيومده-

 نگو دروغ-

 نميگم-

 ؟؟ نشد نگران حتى يعنى-

 نه که ميبينى-

 کنم؟؟ کار چى اوستا-

 على ببخش منو-محزونش چهره به زدم زل و کردم باز چشامو
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 من رهب اون اگه اوستا.....برگرده کنم چيکار بگو کن راهنماييم ولى بخشيدمت من اوستا-
 کن کمکم!!!اوستا.....ميميرم.....ميشم نابود....ميشم داغون

 به انتقام جز به موقع اون من بود اشتباه دومون هر کار کنه فکر بزار على بده وقت بهش-
 .....نميکردم فکر هيچى

 باشه-

 اوستا نه-گرفت مچمو شدم بلند جام از

 چى؟-

 نکش سيگار-

 نيست خوب حالم ميدونى خودت!!!!على-

 !!ميميرى ميگيرى سرطان بدى ادامه اينطورى-

 لباساتو مرخصى راستى -طرفش برگشتم دوباره برم خواستم زدم پس دستشو!!!بميرم بزار-
 منتظرتم حياط تو بيا بپوش

 قبرى سنگ حتى- زدم بهش عميق پک يه و کردم روشن سيگارمو بيمارستان حياط تو رفتم
 ندگىز  جعلى هويت با دارم ببينى آروشا؟؟نيستى کجايى!!!بزنم زار باالش بخوام ندارى
 !!!ميکنم

****** 

 #آروشا#

 زانو االىب تا بلنديشم رب سه آستين با مشکى تونيک يه انداختم خودم به نگاهى آينه تو
 شال يه طاليى بابت کفشاى و مشکى ساپورت معمول طبق ميومد بهم بود ماهى مدل
 ريختم صورتم رو و کردم صاف ورى يه تالمو بود سرم رو هم طاليى هاى رگه با مشکى
 عدشب و خورد در به اى تقه رژگونه و نه پررنگ اونم قرمز رژ فقط نبود غليظ صورتم آرايش
 کنم صدات واسا بيرون نياى آروش-اومد سميرا صداى

 باشه-
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 مهمونا بعد و ميرسيدن مهمونا بايد کم کم برنامشو طبق بود شيش کردم ساعت به نگاهى
 از مميرفت ميکردن صدا منو ربع يه بعد بشه سورپرايز تا ميومد (باباش)مهران با سپهر
 مهه اين ميره کى پووووففف!!!ميکردم غافلگيرش و چشاش رو ميزاشتم دستامو پشت
 دونمنمي بشم سرگرم يکم تا کردم پلى رو کراش کندى بازى و برداشتم گوشيمو !!!!راهو
 عالى زدم ديد خودمو آينه تو آخر بار براى ميزنه زنگ تک سميرا ديدم که گذشت چقدر
 مرفت آروم آروم ديدم سپهرو بود خودشون کار گرم سرشون همه رفتم بيرون اتاق از بودم
 دش حاکم جمع توى سکوت و طرفمون چرخيد نگاها همه چشاش رو گذاشتم دستامو و جلو
 !!!!!خاله-گفت دفعه يه و دستام رو گذاشت دستاشو سپهر

 من ميفهميدم تازه فشردمش خودم به سفت بغلم پريد و سمتم چرخيد کردم شل دستامو
 آروشا اينجايى تو نميشه باورم واااااى- شد جدا ازم دارم دوست رو کوچولو پسر اين چقدر
 عاشقتم

 نيست بد بگى چيزى اى خاله پسوند يه جمع تو زشته حاال خوشحالم منم سپهرم-

 خاله چشم-

 يماش سالم- شيما سمت رفتم و شدم دور ازش داد چشمک يه با جوابمو زدم بهش چشمکى
 خوبى؟ خانوم

 بود شده تنگ برات دلم خوبى تو آروش سالم واى-

 عمه دختر اومدى کردى خوب-بغلم تو انداخت خودشو و

 خوبه؟ چى چطوره؟؟؟شوهرت شايا عزيزم مرسى-

 ميبينيشون کنى دقت البت خوبن دوشون هر-

 کرد خفم پشتم از مردونه صداى که بزنم حرفى خواستم زدم بهش لبخندى

WoooooooW- 

 يقه رو پيونپا يه و سفيد پيرهن مشکىو شلوار کت با خوشتيپ پسر يه صدا سمت برگشتم
 اروه خودى من ولى نبود بد کل در برنز نه و سفيد نه معمولى پوستى توسى چشماى اش
 نخوديه ميدونم که يکى اين بماند ميشناختم زور به
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 آروشا؟؟؟ خودتى-

 ميگه چى شايا ببينم برم فعال من جان آروش-شيما

 فعال باشه-

 بله؟-پسره طرف کردم رو و

 ودب پيش سال پونوزده نزديک ديدمت که بارى آخرين!!!شدى بزرگ چقدر!!!نميشه باورم-
 !!!شدى بزرگ خيلى

 !نميشناسمتون من ولى ببخشيد-

 کردم؟؟ تغيير اينقدر يعنى اوه-

 ....نه نه-

 خوبى؟ مهراد سالم  واى-حرفم وسط دويد برهنه پا سميراا دفعه يه

 حرف کوچيکت خواهر با خوبى؟؟داشتم داداش زن سالم-مهراد همون يا پسره
 ماشالله شدن خانوم ميگم....ميزدم

 نميشناسمتون من ولى-

 شدم عوض زياد پس-مهراد

 ...واقعيتش!!!!منه حافظه  از مشکل نه نه-

 !!!داده دست از حافظشو رانندگى سانحه يه تو آروشا متأسفانه جان مهراد-سميرا

-گفت و کرد نازک برا چشمى پشت بهش زدم زل تعجب با و دروغش اين از کردم کپ

 بياى باهام لحظه چند ميشه عزيزم

 باشه ...آها...ها-

 به اىو کوچولو خواهر ببين-گفت عصبانيت با و بهم کرد رو آشپزخونه تو رفتم دنبالش
 !!!بزنى حرف مهراد اين پيش کلوم يه شاهکاراش و اوستا درمورد حالت
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 کردم؟ تصادف کى من-

 باباى گناه کردى تصادف تو گفتيم همه به ما اومده سرت باليى چه اصل در نميدونه کسى-
 اومده؟؟؟ گيرش نشناس نمک دوماد يه که چيه آبروش و من

 ميگفتين دروغ نبايد حال هر به-

-دغري و خودش طرف چرخوند و گرفت بازومو سفت سميرا ولى سالن تو برم تا برگشتم
 تورو هک اينجا اومده کوبيده کانادا از سال پونوزده بعد بدبخ پسره اين نميگى هيچى آروشا
 ببينه

 بشه؟ چى که-گفتم تعجب با

 کنه ازدواج باهات که-

 فکر چى کنه؟؟شماها ازدواج رو چى چى-بيرون کشيدم دستش از بازومو شدت به
 دوحتين؟؟؟ و بريدين خودتون کردين؟؟برا

 آروشا؟؟؟-

 کرد؟؟؟ شروع دروغ با مشترکو زندگى ميشه مگه ازدواج به کشيد کار باالفرض اصن-

 ميگيم بهش موقع اون-

 نه-

 بزار جيگر ر دندون سپهر خاطر به امشبو يه-گفت ملتمس و مظلومانه

 سپهر خاطر به فقط پووووووووففففف-

 ممنون-

 خان؟ مهراد-شدم نزديکش همونجا واساده محزون چهره با مهراد ديدم سالن تو برگشتم

 متأسفم-گفت بغض با و کرد بلند سرشو

 عرفىم خودتونو نميخواين!!!!اومدم کنار موضوع اين با وقته خيلى من کنيد فراموشش اوه-
 کنيد
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 يلتحص ادامه براى بود سالم سيزده وقتى پيش سال پونزده حدود مهران برادر مهرادم من-
 ده تو و  بود کرده ازدواج سميرا با مهران بود دوسال موقع اون کانادا رفتيم بابا و مامان با
 ندگىز  اونجا تنها سالگى شونوزده از من و برگشتن بابا و مامان سال سه بعد داشتى سال
 ابر  داشتم اونموقع ميديدم تورو خواب زود زود آخر سال دو گذروندم ولى بود سخت کردم
 حسى يه ولى چرا نميدونم برگردم ميخوام گفتم بابا به و چى همه زير زدم ميخوندم دکترى
 .....ميدم دستت از دارم ميگفت بهم

 رديمک نامزط اوستا و من پيش سال دو ها بچه گفته طبق بود واقعيت حست بگم خواستم
 نگفتم ولى

 زدواجا هنوز آروشا و نيست خبرى گفت اونم بهش گفتم باالخره ولى شد بحثمون بابا با-
 راتب رو آروشا ما اونموقعم تا برگرد بعد کن تموم کامل درستو بمون ديگه دوسال نکرده

 !!!اينجا اومدم کانادا از تو خاطر به فقط و فقط االنم نگهداشتيم

 ميزارى؟؟ منت-

 متأسفم حافظت بابت واقعا !!!نه نه-

 کنيد فراموشش که گفتم-

 بدى پسر که نه نميومد خوشم ازش ولى چرا نميدونم ميزدم حرف باهاش سرسنگين خيلى
 هک هرشبى مشکى چشم جفت يه اون ولى باشه دخترا از خيلى آرزوى شايد حتى نه باشه
 اوستا عاشق نديده ولى کنم انکار نميتونم ميکنه خود بى خود از منو خوابم تو مياد
 ....کاش!!!!شدم

 ناراحتى؟ دستم از-

 ريختى هم به افکارمو همه !!تو به لعنت!مهراد تو به لعنت اه

 نه-

 خودتى؟؟ تو-

 نکنين بازجويى ميشم ممنون-گفتم کالفه
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 کن نگاه بهم !!!آروشا-

 بازى نگشتاما با و پايين انداختم سرمو .نميدونستم علتشم ولى کنم نگاه بهش نميتونستم
 به انداخت چنگ و اومد بود بغضم ميگرفت سراغمو که رفيقم تنها وضعيت اين تو کردم
 شکيها چشام ميدونستم .کرد بلند سرمو چونم زير گذاشت و آورد دستشو آروم مهراد .گلوم
 با و بهم ردک پشتشو کشيد چونم زير از دستشو بفهمه نميخواستم .بستم چشامو همون برا

 ندارم؟ قشنگتم نگاه ارزش يعنى-گفت دلخورى

 ....ببين نه....نه-

 !!!نگو هيچى....هيسسسس-

 به ندرسو خودمو ميارم کم نفس دارم ميکردم حس ميشد بزرگتر و بزرگتر گلوم تو بغض
-کرد نروش سيگارشو و کنارم وايساد اومد کشيدم عميق نفس چندتا بالکن تو رفتم و اتاق

 کرده؟ داغونت چى

 ميکشى؟ سيگار دارى که کرده داغون چى خودتو-

 انداخت بهم دارى معنا نگاه!!!پرسيدم من بود اى مسخره سوال چه اين خلم چقدر من اى
 حافظه اين به هنوز فقط !هيچى-پايين انداختم سرمو و زدم هوا رو معنيشو خودم که

 !!نهميک خورد اعصابمو که ميبينم کابوسايى يه شبا راستيتش !!نکردم عادت مسخرم
 به کردم ناراحتتون اگه حال هر به !!بشه چى قراره نميدونم ميزنه شور دلم صبح از امروزم
 روحيمه وضع خاطر

 عادت حافظت به گفتى که تو-طرفم چرخيد مهراد ميزد شور دلم داشت صبح از جدى
 کردى؟

 !بود تعارف-

 !کن نگام لحظه يه پس-

 طرفش چرخيدم اجبار به خالصه ديگه بردار دست آخه کردن نگا به دادى گيرى چه اى
 يه نگاا افتادم سمانه ياد لحظه يه نداد گير ديگه و کرد پوفى اونم چشاش تو نزدم زل البته
 شوشمار  و برداشتم گوشيمو پريدم جا از ها زده جن مثل سرم رو باشن ريخته يخ آب پارچ
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 مارهش اينبار باشه شده چيزى نکنه بود خاموش ولى زدم زنگ بارى چند بود خاموش گرفتم
 نميده جواب چرا پس برگردن امروز بود قرار گرفتم شهريارو

 شده؟؟؟ چيزى-

 !!!نميده جواب-

 کى؟-

 !!!خاموشه-

 کى؟-

 برگردن امروز بود قرار شمال رفتن!!سمانه....دوستم-

 شده تموم گوشيش شارژ البد!!!نشو نگران-

 ...ولى-

 نکن فکر منفى چيزاى به....هيسسس-

 باشه اووووف-

 ا تو منتظر ببره کيکو ميخواد سپهر پايين بيا االنم-

 باشه-

 کردم گاشن لبخند با ببره کيکو داد افتخار خورد ما به چشمش تا سپهر پايين رفتيم مهراد با
 من کادوى به رسيد که نوبت بودم خريده گنده اسپايدرمن يه براش زدم دست براش و

 اشتد شهريار برم اتاق سمت به تا شدم جدا ازش جيبم تو ويبره حس با کرد بغلم دوييد
 رداشتمب سينى تو از ليوان يه و بود تشنم منم کردن تعارف برام آبميوه راه وسط ميزد زنگ
 دهز  ذوق شهرياره که اين از خوشحال گوشم دم گرفتم تلفنمو و زدم تماسو برقرارى دکمه
 گرانن من نميدين؟نميگين تلفناتونو جواب چرا شوهر و زن شما خان شهى به به-زدم حرف

 چطوره؟خوبه؟ خاله آراز !رفت راه هزار ميشم؟دلم

 الو؟؟؟-
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 خانوم؟؟ الو- شدم متوقف اتاق در جلوى جام سر نبود شهريار صداى صدا ولى

 بله؟؟؟....ب-

 چه هشمار  اين صاحب با شما بپرسم ميخواستم ولى شدم مزاحمتون ميخوام معذرت خيلى-
 دارين؟ نسبتى

 چطور؟....چ-

 بدين سوالمو جواب ميشه-

 خواهرشونم-

 ....شدن رانندگى سانحه دچار چالوس جاده توى فرزندشون و خانوم با ايشون متأسفانه-

 شدن خرد وحشتناک صداى شد شل دستام نشنيدم حرفاشو ادامه ديگه شد کر گوشام
 ندب پشت بود مهراد بودم ديدش تو که کسى تنها چون طرفم بدوه مهراد شد باعث شيشه
 با مهراد ينزم نخورم تا ديوار رو گرفتم دستمو زمين رو افتاد گوشيمم افتاد دستم از که ليوان
 پريد؟ رنگت شده؟؟؟چرا چى آروشا-کرد حلقه شونم دور دستشو نگرانى

 رازآ برا نکنه!!....بده دست از حافظشو من مثل هم سمانه نکنه ميشد سست داشت بدنم
 اون ونمنميد لعنتى اه اه....نکنه..... نکنه!!....بشم تنها دوباره من نکنه!!...بيوفته اتفاقى
 !!!کن ولم- کشيدم جيغ بلند و دادم هل مهرادو آوردم کجا از دفعه يه قدرتو همه

 اسمير  خروجى در سمت دوييدم و تر اونطرف شد پرت مهراد بود منتظره غير حرکتم چون
 ميلرزى دارى چرا....پريده؟؟ رنگت چرا.....شده؟؟ چت آروش-گرفت هامو بازو

 برم بزار-زدم جيغ

 شده؟؟ چى برى کجا-

 ولى!!!يرهبم ميخواد ميگن پيشش برم بزار بدن دق منو ميخوان-گفتم بلند صداى و گريه با
 نميزارم- زدم جيغ.....بميره سمانه نميزارم....بميره کوچولو آراز نميزارم من

 وت لرزونمو تن اون از تر محکم حصارى ولى کنم آزاد دستاش حصار از خودمو داشتم سعى-
 و غجي بس از کشوند خودش با منو و کردن بغلم سفت قدرتمندش دستاى گرفت خودش
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 کشيدم دراز تخت رو کمکش به بود شده لش و سست تنم تموم شدم حال بى کردم داد
 اومد ماون دست ولى ديگه طرف برگردوندم صورتمو کنه نوازش تا گونم رو گذاشت دستشو
 آروشا؟؟ شده چى- کرد نوازش گونمو و صورتم دنبال

 رو مانداخت خودمو و گرفتم کتشو سمتش برگشتم و تخت رو نشستم شد بلند هقم هق
 دباي من.....دامنت به دستم مهراد-گفتم هقم هق با و شدم آويزون کتش از که جورى زمين
 !!!برم بزارين .....کرده تصادف....سمانه.....برم

 آروم هباش....باشه-گفت و گرفت هامو شونه بود شده شکه رفتارم از روم به رو نشست اونم
 بگير آروم ...ميبرمت بگير

 اکج مهراد-تو اومد سميرا و شد باز در کرد بلندم و گرفت دستمو باشم آروم کردم سعى
 ....بهش بده آرامبخشو اين بيا کردى بلندش

 قطف ميکنه استفاده بود نياز اگه بدين هم قرصو ببرمش من بدين اجازه زنداداش-مهراد
 ببرمش بزارين

 کجا؟-

 کرده تصادف دوستش-

 سمانه؟-

 آره-

 !!!نهههههه-

 ببرمش؟-

 قرصو اين بگير بيا باشه باشه-

 تانبيمارس از وقت يه که برداشت گوشيمم بودم داده تکيه بهش منم و بود گرفته بازومو
 نوک ام وى ام يه .ماشينش تو نشستم و کرد باز برام رو جلو در باشه دست دم زدن زنگ
 خوبى؟-کرد نگاه بهم نگرانى با رل پشت نشست خودشم شيک البت مدادى

......- 
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 بخورش-طرفم گرفت بخشو آرام

 ميکنم خواهش-گفت التماس با که زدم پس دستشو

 مودست بودم شده آروم نسبت خوردم قرصو نداشت فايده باهاش کردن بحث گرفتم ازش
 به.....هديگ-گفتم تکه تکه و قاطعيت با و کشيدم دستمو فورى من ولى دستش تو گرفت
 نزن.....دست.....من

 ميخوام معذرت-گفت و پايين انداخت سرشو شرمندگى با

 ندى کشتنمون به کن نگا جلوتو-

 طلب فرصت پسره خب بود حقش نداشت کارم به کارى ديگه و شد رانندگيش مشغول
 ورىف مهراد خورد زنگ گوشيم دفعه يه بريزه اشکام گذاشتم و دادم تکيه شيشه به سرمو
 !!!ميرسونيم خودمونو.....بيمارستان؟؟؟ کودوم.....بله بله .....بله؟-داد جواب و برداشت

 شد؟ چى-

 !!!تهرانه بيمارستاناى از يکى تو کردن تصادف تهران نزديکى-

 خوبه؟ حالشون-

 نگفت چيزى-

 تهران هساعت سه رسيديم اتوبوس زودتر ماشين با البته نشد زده بينمون حرفى تهران تا
 پشت عملن اقات تو گفت پذيرش سمت رفتيم بودن گفته که بيمارستانى همون رفتيم بوديم
 عمل اتاق در جلو زمين رو و بودم کرده جمع شکمم تو پاهامو بوديم منتظر عمل اتاق در

 زمين رو-طرفم اومد مهراد ميومدن همم ته و سر بى اشکاى اين همزمان ميدادم کشيک
 نشين

 باشم؟؟؟ تنها بزارى ميشه-

 جاى نمم خب صندلى رو نشست رفت کشيد عصبى پوف يه و شد کالفه بدجور ديگه اينبار
 ؟؟!!اواالا!!!پايين مياوردم طرفو فک ميزدم گرگى کف دوتام يکى ميشدم عصبى بودم اون
 آوردن تشريف دادن افتخار دکتر جناب ساعت يه بعد
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 خوبه؟ حالشون دکتر شد چى-

 نژاد رخف خانوم ديده راننده آسيبو بيشترين کودکانه بخش تو بود نديده آسيبى که بچه-
 بود آميز موفقيت عملشون خوبه حالشون

 چى؟ راننده-واسادم جلوش پريدم ميرفت داشت

 هستن کما حالت تو فعال !!!بديم موردشون در قطعى نظر نميتونيم متأسفانه-

 نه!!!!بيافته اتفاقى شهريار برا اگه زد خشکم همونجا من ولى رفت جملس اين بعد دکتر
  ميکنم التماست....نه خدا

 وبتخ بنده درسته....نه خدا-گفتم گريه با و کردم سجده زمين نشستم هام زانو رو همونجا
 آرازش از شهريارو .....ميکنم التماست ولى.....نبودم پاکت بنده درسته ....نبودم
 ....نگير ازش و سمانه گاه تکيه!.....نکن يتيمش .... !نگير آرازو سر باال سايه.....نگير

 خداااااا زدم جيغ تمام قدرت با آخرش و

 هک ميکشيدن منو زور به نبود مهراد دستاى ولى کنه جدا زمين از منو ميزد زور دستايى
 داموص-زدم جيغ دوباره کنن بلندم داشتن سعى دوباره اومدم در نشسته حالت به باالخره
 خدا؟؟؟؟ ميشنوى

 همه گاران شدم خفه ديگه بشه نزديکم نميتونست ترسش از بيچاره مهراد دستاى دوباره و
 در ادامو) ميگه بعد فکر بى دختره-ميزد غر لبش زير مهراد گرفتن ازم هامو نيرو
 آدامس عين چين هم سرش رو گذاشته بيمارستانو نزن دست....من به...ديگه(آورد

 من زنن دست من به ديگه بگو هى حاال نشدن حريفش پرستاران بيمارىتان کف چسبيده
 نشد؟؟؟ پاره حنجرت موندم

 رغراشوغ نميگم هيچى ديد وقتى بهش بودم داده تکيه من و بود گرفته بازومو قبل دفع مثل
 و وشر بکشم دراز کرد کمکم و ايستاد تخت کنار داد ادامه حرکتش به صدا بى و کرد تموم
 خوبى؟- سرم باال بود واساده عزرائيل عين هم مهراد بخش آرام آمپول و سرم دوباره

 ببينم رو سمانه و آراز ميخوام-

 !بعد بخواب يکم-
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 ميگى؟ چى تو ميگم چى من-

 نفساى روم شد خم کامل و تخت رو خوابوندتم خشم با که بشينم شم بلند خواستم
 زبونم نمک تر زبونم با لبمو ميخواستم اگه ميدم قول يعنى صورتم تو ميخورد عصبانيش
 تا اآروش ببين-غريد دادم قورت صدا با دهنمو آب !چى عين بودم ترسيده لبش به ميخورد
 بعد بخواب يکم بده خيلى حالت االنم !!کافيه ديگه ولى رقصيدم زدى سازى هر االن

 پيششون ميبرمت

 فهميدى؟-گفت باز ميدادم حق بهش ولى نداشتم زدن حرف توان بودم شده خفه

-ميشدم خفه داشتم کشيدم عميق نفس يه من و شد جدا ازم کردم بسته بازو چشامو

 !!زورگو

 باشه زور بايد هميشه تو سر باال آخه-

 نکن بحث-گفت فورى که بدم حرفش جواب کردم باز دهن صندلى رو نشست رفت و
  بخواب

 رمبمي بايد نفهمم اينم خوندما پزشکى نباشه هرچى بود آرامبخش اثر شدن گرم چشام
 ....نداد کردن فکر اجازه خواب

*** 

 کجام نميدونستم کردم باز چشامو شديدش کردن گز گز و دستم رفتن خواب حس با
 آه !!!تولد شدن خراب !!تصادف شد ظاهر چشمم جلو اتافاقا همه و کردم درک موقعيتمو
 دستم به هىنگا رفته خواب دستم بودم شده بيدار چى برا افتاد يادم تازه کشيدم بااليى بلند
 مبکش دفعه يه دستمو ميگه شيطونه اى برده خوابش و دستمه رو مهراد سر ديدم و کردم
 بى بس زا خوان مهراد سر سنگينى با ميکنه گزگز دستم چرا ديگه بگو بشه زمين بر نقش
 ...پيس پيس....مهراد هى....مهراد....مهراد-رفته خواب مونده حرکت
 !!!!ببينم شو بيدار.....الوووووو....مهرااااااد

 مهراااااااااد-گفتم بلند صداى با اينبار

 شده؟؟؟خوبى ها؟؟چى- کشيدم دستمو فورى منم و کرد بلند سرشو ها زده جن عين
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 خواب ميرى ميخوابى موند حرکت بى بس از شد حس بى دستم بشه چى ميخواستى-
 نگا منو واسادى چى برا اااا....ياال شو بلند آراز و سمانه پيش ببر منو پاشو پاشو ها زمستانى
 الووووو.....ميکنى؟؟؟

 ميکنم نگا قزوين پاى سنگ به دارم-

 ببر منو پاشو نگو چرند عمت جون مهراد-

 شدم پا سنگ عاشق که خودمه تقصير کرد ميشه چه-

 با و دمز  پس دستشو کرد عصبيم شده عاشقم گفت که آخرش حرف طرفم آورد دستشو بعد
 ميرم خودم نيستم که چالغ نميخواد-گفتم اخم

 خب رنب ميگم االن ببر منو ميگفتم پيش دقيقه چند همين تا قابلمه اندازه شد چشاش
 مک جورم چه اونم رفت گيج سرم رفتم که قدمى چند شدم بلند جام از ديگه داره تعجب
 کمرم دور مهراد دستاى باز فورى که ديوار به دادم تکيه دستمو ديوار تو برم بود مونده
 نزن من به دستاتو مهراد-زدم پسش فورى شد حلقه

 شده؟ چت تو-

 تهران؟ اومدى باهام چرا اصن-حسابى بودم زده قاط ميگف راس

 بودم نگرانت چون-

 ميبودى نگرانم بايد چرا-

 عاشقتم چون-ميشد بلند داشت دومون هر صداىى خود به خود

 مداو سرم باليى چه نفهميدى نديدى منو سال پونوزده که تويى....عاشقمى کردى غلط-
 شدى؟هوم؟ عاشقم چجورى

 بود کافى شدنم عاشق برا ديدمت پيش سال پونوزده که دوسالى همون-

 شپي سال پونوزده پسر تو نه پيشم سال پونوزده دختر من نه باش منطقى مهراد!!!هه-

 کرديم فرقى چه مگه چرا-
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 آخرشم خوردم زخما خيلى سال پونوزده اين تو خوردم زخم من نميدونى؟؟مهراد واقعا-
 دباي بودى عاشق اگه تو مهراد دادم دست از حافظمو من بود ناپذير جبران خوردم اى ضربه
 بودى؟؟خودت کنارم !!ميبودى کنارم شيرين و تلخ و بد و خوب هاى لحظه تموم تو

 !!کن قضاوت

 !بودم مجبور-گقت آروم صداى با و محزون نگاه يه شد کرد تغيير نگاش طرز

 سىح هيچ من کن تمومش مهراد نميشه حاليش اجبار عشق-گفتم بلندم صداى با من ولى
 ريزىب پام به عشقتو هرچقدرم ندارم لياقتتو من بکش دلت تو حسو اين هم تو ندارم بهت
 ....شکست غرورت نکن فکر اصلنم باشم وفادار بهت نميتونم ندارم بهت حسى وقتى

 ....غرور بابى گور-زد داد

 عاشقش پيش سال پونوزده من که نيست اونى آروشا ميگى مهران به ميرى....کن گوش-
 يشپ حرفشو هم ديگه بسازيم باهم مشترکو زندگى يه نميتونيم ميبينم االنم شدم
 !!!نکشين

 اشچش اون از ولى چرا نميدونم انداخت بهم نگاهى توسى انگيز غم چشاى با و کرد سکوت
 فقط من-گفت آلود بغض صداى با و پايين انداخت سرشو!!!اصال نميومد خوشم اصال
 هب ميرم ندارم حرفى من ميشى خوشبخت مطمئنى اينجورى اگه باشى خوشبخت ميخوام
 هم دروغ ....!!!همرازم!!!....نگفتم دروغ بهش وقت هيچ که کسى....داداشم ......مهران
 ....دارم دوست بدون هميشه ولى ميگم

 خوشبختم اينجورى من باش مطمئن-

 دوستت؟ پيش ببرمت کنم کمکت ميزارى-

 باشه-

 و ردک باز درو مهراد بود اونجا سمانه که اتاقى سمت کرديم حرکت گرفت بازومو فقط اينبار
 باند سرشم بود خوابيده گرفته گچ چپ پاى و چپ دست با تخت رو سمانه تو رفتيم باهم
 انهسم تر نزديک رفتم کرد ولم چرا و چون بدون اونم کنه ولم خواستم مهراد از بود پيچى
 ....شهريااااار.....آرازم....آراز-ميکرد ناله
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 صداش و کردم نوازش رو بود زخمى فقط که راستش دست بود خواب عالم تو اينکه مثل
 سمانه؟؟؟-زدم

 !!!سمانه-دادم تکونش ميزد صدا آرازو و شهريار اسم و ميکرد ناله همچنان اون ولى

 کجاست؟؟ آرازم....آرازم-گفت ديد منو وقتى کرد باز پلکاشو الى

 !خوبه نباش نگران-

 چى؟؟ شهريار-

 ديگست اتاق يه تو خوبه اونم-گفت فورى مهراد که کردم نگاش ترديد با

 !!!آروشا بيار آرازو....آراز-سمانه

 بگم پرستار به بزار باشه-

 بياره آرازو بگو پرستار به-مهراد سمت رفتم

 که نميشه-

 .....آرازو تا ميشناسم رو سمانه اين من کن کارى يه مهراد!!بابا اى-

 با سمانه به رو و اتاق تو اومد بفل بچه پرستار يه و شد باز در که بود نشده تموم حرفم
 خودشو کوچولوت آراز خواب؟اين از شدى بيدار خانوم مامان سالم به به-گفت رويى خوش
 شد آروم بلکه بدى شيرش بيارم گفتم گرفت بهونتو بس از کشت

 مانهس بگيره شهريارو سراغ ميره که بهونه اين با البت بيرون رفت و گرفت جريانو مهراد
 چالغ دستش يه دوستم بدبخ چون من کمک با البت داد شير بهش و بغلش تو گرفت آرازو
 حواسش و هوش کنارش نشستم کرديم جداش سمانه از زور به و خوابيد آراز باالخره بود
 کيه؟ پسره اين-بهم کرد رو نبود آلو خواب ديگه و جاش سر بود اومده

 !!!سميرا شوهر برادر-

 ؟؟؟!!شيطون خبريه-زد جونى کم لبخند

 نکن شروع ديگه يکى تو سمانه-گفتم کالفگى با
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 نشو سگ باشه-

 نشدى آدم شدى چالغم-

 شهريار پيش برم ميخوام-

 ميزنه رو سکته وضع؟؟؟شهى اين با-دادم نشون شدشو پيچى گچ اعضاى دستم با

 !!!آروشاااااا-

 ديگه بکپ دقيقه دو زهرماااااار-

 ....ولى-

 بکپ شو خفه عزيزم کوفت-

 ونبير رفتم منم برد خوابش قورى بودن زده مسکن بهش بس از نزد حرفى ديگه سمانه
 شد؟ چى-سمتش رفتم ديدم مهرادو بود کرده طلوع خورشيد

 بهتره وضعيتش-

 شکر خدارو پووووفففف-

 تهنگذش زياد ميکرديم سير خودمون افکار تو کودوممون هر و بود حاکم بينمون سسکوت
 ياحقى؟ آقاى همراه-طزفمون اومد شهريار پزشک که بود

 بله بله-من

 دوباره که داده رخ معجزه يه ولى بوديم کرده اميد قطع ما واقعيتش بگم چى نميدونم-
 بخش کنيم منتقلشون تا ميمونن نظر تحت !!!برگردونده ايشونو

 ....ممکنه اگه ببينتش ميخواد ميکنه تابى بى همسرشون دکتر آقاى ببخشيد-

 نظرن تحت خانوم نخير-

 دکتر آقاى ميکنم خواهش-
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 يارينب هم تهشو و سر سريع فقط پوووف-شد متحول دکتر که گفتم ناله با جملمو چنان
  ميکنم هماهنگ من

 ممنونم-

 ونبونهبل منو بياد مونده کم خبره چه انگار حاال هست بداخالقم چه دکتره رفت و نداد جوابى
 سبست چشماش ديدم کردم باز درو سمانه اتاق سمت رفتم مهراد به توجه بدون !!!! روانى
 شهى پيش بريم باهم شم بلند کن کمکم-شدم نزديکش

 منو خواب؟چرا به زدى خودتو چرا-گفتم خشم با و کردم کوتاهى هيه صداش با
 !!!شعورى بى ترسوندى؟خيلى

 به وعمت القاب گفتم بار هزار عشقم-گفت ديد چشاش تو ميشد رو خنده کرد باز چشماشو
 !!!نده نسبت من

 بياد پرستار بده فشار سرتو باال زنگ اون االنم نيستم من بغليه اتوق تخت رو عشقت-
 جونت شهى پيش ببرمت بده ويلچر

 ؟؟؟!!بدم فشار زنگو چجورى من شعور بى-

 !!!شدى چالغ تو بود رفته يادم عزيزم اووووى-گفتم مسخره لحن با

 !!!ميشم مرخص بيمارستان اين از که من-گفت جيغ با

 ميزنم زنگو خودم االن نکن جيغ جيغ بابا خفه-

 ويلچر روى رو سمانه کمکش به رسوند خودشو پرستار سوته سه زدم تختو کنار زنگ
 پزشکا رنظ برخالف بزاريم تنهاشون خواستم پرستار از شهريار پيش برديمش و نشونديم
 هوش به االنم و موند زنده خوشبختانه بمونه زنده شهريار که بود معجزه يه واقع در
 .....اومده

******* 

 نجاما کاراشو نميتونست سمانه چون بودم شهريار و سمانه خونه من و ميگذشت هفته يه
 تشراس پاى برا البته که بودن شکسته کال پاش و دست که بدبخ شهريار همچنين بده
 و دان شکر خدارو ميکردم آماده نهار آشپزخونه تو داشتم کردن باز گچشو ديروز و بود جزئى



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 93مهسا –بوسه آخرین 

telegram.me/romanhayeasheghane 364 

 مرده بايد منو نه مگه ميکرد کمک خيلى ندا و بودن اومده هم شروين پسرشون و سامان
 ندا کمک به همون واس نهار برا بيان بروبچز بود قرار امروزم ميکرد جورم و جمع شور
 رازآ گريه صداى اتاقش سمت رفتم سمانه بيداد و داد صداى با ميکردم درست نهار داشتم
 اى....ميکنى؟؟ همچين دارى چرا آراز- کردم باز درو بود شده سمانه بيداد و داد قاطى هم
 کن راحتم بکش خدا

 سمانه؟؟؟ شده چى-

 تو؟؟؟ چته ديوونه-گريه زير زد دفعه يه طرفش رفتم تعجب با

 سربال شدم برنمياد دستم از کارى هيچ ميشم ديوونه دارم!!!نيست خوب حالم آروشا-
 .... بدم شير بچم به نميتونم حتى

 ميشى خوب فردا پس فردا ضمن در ديگه هاست موقع همين برا دوست االغ چيه سربال-
 آروش جون نکن گريه ميشه خراب هم شهريار روحيه ميکنى اينطورى ديگه

 ودشوخ کشت گوشيت آروشا-شد بلند ندا صداى که کردم بغلش منم نکنه گريه کرد سعى
 بده جواب بيا

 دميش خاموش روشن داست سميرا اسم برداشتم گوشيمو بشم جدا سمانه از شدم مجبور
 ن؟خوب بقيه و خوبى؟سپهر سميرا سالم الو-بپرسه رو سمانه حال زده زنگ البد گفتم

 ....مرض و سالم.....کوفت و سالم-

 شده؟چخبرته؟ چت بابا اى-

 زدى؟؟؟هان؟؟؟ گندى چه بپرسم بايد تو از من-

 شده؟ چى سميرا بابا اى-

 .... خونه اومده ديروز مهراد بشه ميخواستى چى-

 بود برگشته پيش هفته که ديروووووززز؟؟؟اون-پرسيدم تعجب با

 گفتى بهش چى بره قراره کرده پيدا بليت بوده دوستش پيش گفت برگشت ميدونم بله-
 هان؟؟
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 ميگفتم؟؟؟ چيزى بايد من مگه-

 رشس باليى چه!!!نيست آروشا همون آروشا گفته مهران به برگشته نکن خر منو آروشا-
 آوردى؟؟؟

 اليىب هيچ نگفتم بهش هيچى من !!!بره اون و گرگم من انگار ميزنى حرف همچين سميرا-
 نداره دوستم کرده اعتراف ميبينى نياوردم سرش هم

 بگيرى دهن به زبون نتونستى تو ميدونم که من مرده خواهر آخه د-

 ربالتونمس شکر خدارو دستتون رو موندم کنن فکر نکنين رفتار اينجورى سميرا کن تمومش-
 ....نيستم

 ....که نيس حرفا اين بحث شعور بى آخه-

 !کن تمومش-

 !!! بردى ارث کى از نميدونم!!!اى دنده يه و شق کله خيلى-

 !لطفا کن بس!!!سميرا-

 باشه-

 ندارى؟ کارى-

 !سمانه بده رو گوشى-

 ميده شير آراز به داره بنده دارى؟دستش چيکارش-

 خوبه؟ حالش-

 نيست بد-

 برسون سالم باشه-

 خدافظ-
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 دوباره نموندم خدافظيش جواب منتظر که بودم عصبانى دستش از اونقدر کردم قطع
 لاو يک به يک و کردم باز درو زدن زنگو بود آماده چيز همه ندا کمک آشپزخونه برگشتم
 پرسى احوال سالم بعد تو اومدن سحر و آبستا بعدش نامزدش مهنا و دلقک سهيل
 ريفتع غذا از کلى بماند بود آماده غذا و بودن کرده دير مهمونا چون نهار ميز سر نشستيم

 اکيپ کدلق پيشنهاد به نشستيم هم دور رفتيم ميز کردن جمع بعد خالصه کردن تمجيد و
 کلمه ودب اى کلمه دو جملش وسط پريد سهيل که کنيم بازى پانتوميم شد اين بر تصميم
 !!!سهيل ميگه داره-گفت مهنا کرد خنگا شبيه صورتش ميگفت اول دومشو

 ردک خنگا شبيه صورتشو دوباره کرد کج دهنشو سهيلم خنده از ترکيديم همه دفعه يه

 منگل؟؟؟-سحر

 بقا؟؟؟ راز-گفت آبستا اينبار نه گفت دستش با

 خنديديم هممون

 آبستا نشى خفه وااااى-سحر

 خنگ-گفت دفعه يه گچيش تو گچ اون با شهريار

 خل؟؟-زد جيغ سمانه ناگهان نبود خنگم جواب ولى

 !!!درسته باريک-سهيل

 داد نشون منو اينبار ميگه اولو کلمه که داد نشون انگشتش با بعد

 تو؟-سحر

 شما؟ايشان؟-شهريار

 مااا؟؟؟-سمانه

 

 فندگوس منم ميارى در گاو صداى چرا سمانه-گفت و آورد در گوسفند صداى دفعه يه سهيل
 ديدى بلدم
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 خنديديم هممون بازم

 آروشا؟؟؟-مهنا

 شد؟ چى جمله پس درسته-سهيل

 !!!!خله آروشا-مهنا

 !!!!منگل عمته خل-طرفش کردم پرت دمپاييمو من ولى خنديدن همه

****** 

 بعد سال پنج

 و شهريار هرچى هم تحويل لحظه حتى امسال.خونه توى من تنهايى و فروردين چهارده
 رو ون سال شور اون اصال خونه تو موندم هم بدر سيزده خونشون نرفتم کردن اسرار سمانه
 مونه براى بگيرن تولد برام ها بچه نميخواستم من تولد روز بود پونوزدهم فردا نداشتم
 کار رمانم رو خيلى اواخر اين تو شمال سمت باشم داشته تنها سفر يه تا بستم چمدونمو
 اراتانتش که دوستشو تا زدم حرف آبستا با شد تموم شکر خدارو که بشه تموم تا کردم
 من فراموشى از سال شش نزديک درسته رمانم چاپ براى بشه کمکى کنه پيدا داشت
 جواب تمرف کرد کچلم گوشيم زنگ !!!ميشه بيشتر و بيشتر هام کابوس روز هر ولى ميگذره
 الو؟-دادم

 شدم مزاحمتون بنگاه از راد خانوم سالم الو-

 جناب؟ هستين خوب آهان آهان-

 ينمبب ميخواستم مطب مپاسب کردم پيدا براتون مورد يه امروز همين دکتر خانوم ممنون-
  ببينين بياين ميتونين کى

 بيام االن همين دارين وقت اگه سفر برم صبح فردا ميخواستم من واقعيتش-

 دکتر خانوم منتظرم-

 خدافظ-

 همراهتون به خدا ياحق-
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 نميومد مدل بود ترتميز هنوز کردم باز مشکيمو شوورلت قفل پوشيدم لباسامو رفتم فورى
 نکعي بود سرم اى فيروزه شال و بابت و ساپورت با مشکى ريون مانتو يه کنم عوضش
 اليمم آهنگ يه با آروم هميشگيم عادت طبق و صورتم رو زدم گردشو هاى شيشه با قلمبم

 کبوقت بود ساله شصت پير مرد يه واساده بيرون رجبى ديدم بنگاهى دم کردم رانندگيمو
 بفرمايين رجبى جناب-پايين دادم شيشمو و زدم

  نشدم متوجه ببخشيد دکتر خانوم سالم-

 اجديد واحدش يه که بود پزشکان ساختمان رفتم منم و گفت آدرسو جلو نشست و اومد
 ودب چطور دکتر خانوم خب-ساختمان از بيرون اومديم ميخورد دردم به درکل بود شده خالى

 ميرسونمتون بفرمايين بخرم ميخوام کنين تنظيم داد قرار يه رجبى آقاى ممنون-

 داريم مهمون عصرى خونه برم ميخوام ديگه نه دکتر خانوم چشم-

 خدافظ برميگردم ديگه روز سه من ممنون بازم-

 سالمت به-

 يمونهندزفر  خورد زنگ صاحابم بى گوشى رانندگيم حين در افتادم راه و شدم ماشينم سوار
 هااااااان؟؟؟؟-ميشد خاموش روشن گوشيم رو سمانه عکس گوشم تو گذاشتم

  چى؟؟؟ يعنى هان کوووووفت-

 زحمت بى بنال فرمونم پشت سمانه-

 خونمون بيا فردا-

  بشين من تولد بيخيال گفتم بار هزار عزيزم گمشو-

 !نزن ضدحال آروش-

 شمال ميرم دارم سمانه-

 دمميبن چمدونمو االن همين من اصن ميشديم حاضر مام ميگفتى معرفت بى چى؟؟؟خب-
..... 
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 باشم تنها ميخوام!سمانه-

 توا؟ دست مگه کردى غلط-

 !سمانه-

 بريم باهم بگيره ساميارو دوستش ويالى کليد ميگم شهريار به اصال-

 باشم تنها ميخوام ميگم من بابا اى-

 و ديد مباش تنها ميخوام بدرو سيزده باشم تنها ميخوام تحويلو سال کردى غلط گفتم منم-
 مه بقيه با دنبالت ميايم صبح باش آماده گفتم که همين تو کردى غلط نميام بازديد
 خدافظ نباشه اضافى حرف.....ميکنم هماهنگ

 باشم اتنه ميخواستم من ولى ميگفت راست بيچاره کرد قطع بدم جوابشو من اينکه بدون
  بودم مجبور ولى ميکرد پريشونم خيلى اواخر کابوسام

....... 

 سوار ببرم ماشينمو منم کردن قبول من مکرر اصراراى به و شدم بيدار خواب از صبح
 و ديدم شهريارو ماشين داشنيم قرار توش که ميدونى ىمت افتادم راه و شدم ماشينم
 اومد مه آبستا ماشين بالفاصله بودن عقب صندلى رو هم مهنا و سهيل نگهداشتم کنارش
 کلى بعد وسطشون من و عقب آبستا کرد حرکت جلو شهريار قرارمون طبق من ماشين کنار
 توى فتمير  ميخورد پله چندتا جلوتر يکم داشت کوچيک حياط يه ويال رسيديم فنگ و دنگ
 مه بقيه آوردم خودمو وسايل من متوسط حد در نبود بزرگ همچينم داشت اتاق تا سه ويال
  مىکردن بحث اتاقا سر داشتن خودشونو وسايل

 نکني تقسيم چجورى ميدونين خودتون دوتارو بچم و شوور و من براى اتاق يه آقا-سمانه

 !!!نکنى رودل-سحر

 ....ساکت همه لحظه يه-سهيل

 کيشي تو آقايون يکيش تو هم دوتا اون من برا اتاقا از يکى-حرفش وسط پريدم حوصله بى
 !!!خانوما
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 !!!!توقع کم چه-مهنا

 !!!ندارم شوخى حوصله اقال که نزار سرم به سر مهنا-

 خوبه بنديش تقسيم-شهريار

 ماااامااااان دالم جيش مامانى-کشيد رو سمانه مانتوى گوشه ميخورد ول تند تند آراز

 !!!!خودتو نکنى کثيف ببينم بغلم بيا-سمانه

 برمب يا وسايلتو هوهو؟؟؟ميبرى راد خانوم-طرفم اومد شهريار شويى دست برد آرازو سمانه

 ميبرم-

 يه تمگذاش چمدونو بود ديگه اتاق دوتا از تر دور که اتاقى تو رفتم و کشيدم چمدونمو دسته
 فقط مسخرشون هاى شوخى اين با نداشتم هارو بچه حوصله اصال تختم رو نشستم و گوشه
 پا نمک درک نميتونستم ولى منه کردن خوشحال هدفشون ميدونستم ميکردن خرد عصابمو
 دريااااا بريم خاله.....خاله- بغلم پريد آراز و شد باز در کردم عوض لباسامو شدم

 ندارم حوصله خاله آرازه-

 !!!دريا بريم کلده عوض لباسامو مامان.....خاله کن نيگا-

-بود دهش ناز خيلى زرد کوتاه آستين شرت تى با زرد-آبى شورت يه کردم لباساش به نگاهى

 نداره؟؟؟ عقل مامانت آراز

 خاله؟؟؟ چال-

 ندارم حال من برو مامانت پيش برو ميخورى سرما سرده دريا لب بهاره فصل االن-
 !!!ميشه دعوامون

 چشم-

 ور کشيدم دراز آروم ميره کولش رو ميزاره دمشو ميشه دعوامون ميگم وقتى مياد خوشم
 هيچکى بميرم ميخواد دلم همش بدبختم خدا؟؟؟چقدر تنهام اينقدر چرا من آخه تخت
 بکنه قبولم نيست حاضر
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 کنيم درست نهار ميخوايم بيا نکن خفه تو اون خودتو بيرون بيا آروش-سمانه

 خودم اب خواستم بار يه-گفتم آروم صداى با و شدم نزديکش آشپزخونه تو رفتم حوصله بى
  سرم رو ريختى لشکر يه برداشتى کنم خلوت

 ....نهار بيا ميگم نميگم چيزى که من-

 خدافظ دريا لب ميرم من سرم فرق بخور نهار-

 !!!آروشا-

 هک کابوسى نبود خوب اصال حالم بيرون زدم و برداشتم کتمو کردناش صدا به توجه بى
 زارمآ ميشنيدم خواب تو که صداهايى يعنى بود کرده پريشونم خيلى بودم ديده ديشب
 موزائيک روى خون رد و مشکيه چشماى فقط و فقط مياد يادم خوابم از که تصويرى ميداد
 داستان داشت که صدايى ميشد تکرار گوشم تو همش که اى مردونه صداى سفيد هاى
 ميشه داد به تبديل و ميکنه مکث بعدش و ميگفت رو فرهاد و شيرين

 بزن حرف د پس؟ شد چى باهاتم آخر تا گفتى که خودت؟هاااااان؟؟؟تو با کردى چيکار-
  لعنتى

 اه ديوونه مثل شدم بلند ميترکه داره مخم ميکردم حس ميشد تکرار گوشم تو ها صدا
 کنى؟؟؟ راحتم نميکشى چرا خدااااااااا-زدم جيغ و گوشام رو گذاشتم دستمو

 شو فهخ-زدم جيغ و دادم فشار گوشام رو تر محکم دستامو شد تکرار گوشم تو بيشتر صدا
 شووووو خفه

 اصداه شد تموم دفعه يه انرژيم همه زمين رو افتادم و رفت گيج سرم زدم جيغ دلم ته از
 بى اونجا چقدر نميدونم ريختن اشکام و ساحل هاى شن رو خوابيدم حال بى شدن قطع
 نداشتم حوصله اصال شدم بلند جام از و کردم پاک اشکامو شد تاريک هوا که بودم حال

 گير توش که جهنمى اين از خودمو هم اطرافيانمو هم تا بيارم خودم سر باليى يه ميخواستم
 حرکت نميفهميد هيشکى ميکردم خفه خودمو اگه دريا طرف کردم رومو کنم راحت کردم
 ميترسيدم آب از من لرزيد بدنم تموم شد خيس پاهام که همين ولى موجا سمت کردم
 زبا ويالرو در کنم بيرون ذهنم از رو خودکشى فکر کردم سعى ويال طرف کردم کج راهمو
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 يارشهر  به پريده؟؟؟خوبى؟؟؟هى رنگت چرا آروشا آروش-جلو پريد سمانه تو رفتم و کردم
 کردى؟؟؟ دير چرا باشه تنها بزار گفت دنبالت بيام گفتم

 اتاقم ميرم خوبم-

 ينىسنگ گلوم تو بغض فقط نميومد خوابم تخت رو افتادم جنازه مثل و کردم باز اتاقو در
 کنارم نشست اونم تخت رو نشستم تو اومد سمانه و خورد در به اى تقه ميکرد

 بزنم حرف باهات ميشه-

  بود سکوت من جواب

 آروشا-

 هوم؟-

 بزنم حرف باهات ميخوام-

 باشه-

 خواممي حافظت مشکل با مخصوصا کشيدى سختى خيلى سال چهار اين توى تو.....آروشا-
 نميکنى ازدواج چرا اومده خوشش ازت شهريار دوستاى از يکى آروشا ببين .....بگم بهت
 راچ برميدارن سرت از دست هم مسخرت کابوساى کن راحت هم خودتو بکنى رو غضيه قال

 روى هدوبار  ميتونى کنى ازدواج اگه نميشه درست هيچى نکردنت ازدواج با بفهمى نميخواى
 يگروهمد کرديم دعوتش فردا دارى؟؟؟ خبر خودت از افسرده يه شدى ببينى زندگيتو خوش
 .....ببينين

 بيرون برو زود تند تند ميگى دارى چى-گفتم بلند صداى بل آوردم جوش

 ....آروش-

 بيرون برو-

 صميمت من براى ميخواستن چرا بودم عصبى خيلى من ولى بيرون رفت و شد بلند صدا بى
 اشيدهپ خاطر به که آينه به نگاهى زدم صورتم و سر به آب بار چند دستشويى توى بگيرن
 دست کردم عملى سرمو به بود زده که رو فکرى وار ديوانه انداختم بود خيس آب شدن
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 بود ندبل خيلى شدنش شکسته خراش گوش صداى آينه به کوبيد و کردم مشکت راستمو
 تيکه يه و زمين رو نشستم زمين رو ريخت آرنجم از و شد جارى دستم از خون هاى قطره
 لگد اب مشت با نميدونستم کوبيدن درو برداشتم بودو تيز لبش که هارو شيشه خورده از
 تدس رگ رو کشيدم سفت رو شيشه تيز لبه بودم کرده قفلش من اما ميکوبيدن ولى
 زد خون و کرد جاخوش دستم روى عميق خراش يه نميکردم حس رو دردى هيچ راستم
 مانهس جيغ صداى ولى بود کى کار نفهميدم شکستن درو ميشد سست داشت بدنم بيرون
 و سمانه گريه صداى و کرد بلندم زمين رو از کسى کردم حس شد تار چشمام شنيدم رو
 صدايى هديگ و شد سرد و سست کامل بدنم کيه کرده بغلم که اونى نميدونستم مهنا و سحر
 .......نشنيدم هم

 #شهريار#

-تمگف نشنوه کسى که طورى آروم صداى با و سمانه سمت کردم رو اتاقش توى رفت آروشا

 بهش؟ گفتى

 چيو؟-

 ساميارو-

 بگم برم بزار نه-

 برو-شد بلند آروشا صداى که ميديديم تلوزيون داشتيم ما آروشا اتاق تو رفت شد بلند
 بيرون

 شد؟ چى-کنارم نشست بيرون اومد درهم چهره با سمانه بعد لحظه چند

 گرفت پاچمو بشه؟ چى ميخواستى-

 ميزنيم حرف باهاش دوباره بعدش بياد سامى فردا بزار-

 ميکنين؟؟؟ پچ پچ دارين چرا دوتا شما هى-آبستا

 اقات طرف چرخيد نگاها همه بدم جوابشو نزاشت شيشه شدن شکسته خراش گوش صداى
 زدم در مشت و لگد با بود قفل دستشويى در بقيه بعدم و طرفش دوييدم من اول و آروشا
  نشنيدم جوابى ولى



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 93مهسا –بوسه آخرین 

telegram.me/romanhayeasheghane 374 

 آورده خودش سر باليى-سمانه

 بشکن درو شهريار-گريه زير زد و

 ونخ توى غرق که ديديم رو آروشا بالفاصله و شکست در و در به کوبيدم خودمو بار چند
 سرد بدنش بغلش گرفت و آروشا سر باال رسوند خودشو آبستا زد بلندى جيغ سمانه بود
 رو بقيه اآبست ماشين با سهيلم شد سوار آروشا با آبستا کردم روشن ماشينو فورى بود سرد
  آورد

 شهرياااااااار بده گاز د-آبستا

 ترافيکه-

 .....بفهمه اوستا اگه ميشدم مراقبش بايد من دارى دوست هرکى جون باش زود شهريار-

 مرگ مرز تا چرا مهمه مهمه؟؟؟؟اگه براش چى؟هان؟مگه بفهمه اوستا-باال بردم صدامو
  بود؟؟؟ زده کتکش

 نزده کتک من داداش-

 وستاىا منتظر و نکنه ازدواج که نميخوندى گوشش توى تو اگه!!!خفه شو خفه فقط آبستا-
 تيمگف بهش چون ؟؟؟ زده رگشو چرا ميدونى نميومد سرش بال اين باشه شده گور به گور

 داره خواستگار

 کردين غلط-

 !!!شو خفه-

 ارستانبيم ترين نزديک رسوندم آروشارو تمام سرعت با من و نشد زده بينمون حرفى ديگه
 انهسم و ميرفتيم رژه عمل اتاق در جلوى اورژانس توى دوييد و کرد بغلش آبستا دوباره
 داشت سمانه کردن آروم در سعى ولى ميريخت اشک خودش اينکه با سحر ميزد زار همش
 تهنشس سهيل ميرفتم رژه کالفه من بود زده غمبرک اشکى چشماى با گوشه يه هم مهنا
 به بود داده هتکي خشمگين آبستا بود گرفته دستاش بين سرشو و صندليا از يکى روى ببود
 چطوره؟ حالش دکتر- طرفش برديم هجوم هممون بيرون اومد دکتر ديوار
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 گروه که اونجايى از و بشه تزريق خون براشون فورى بايد و دارن کمخونى ايشون متأسفم-
  خونيشون

    هست+O نکرديم پيدا خونيشونو گروه سازگار خون   

 هست؟؟ مثبت او خونى گروه با کسى شما بين از ببينم ميخواستم

  مثبته؟؟؟ او خونيش گروه کى ها بچه-شهريار

 رفتگ وجودمو تموم بدبختى حس نبود مثبت او ميون اون تو هيشکى نگفت چيزى کسى
 ندنشومو زنده قول من حال اين با- کرد تشديد رو بدبختى حس اين گفت که حرفى با دکتر
 !!!نميدم بهتون

 اى لحظه نميتونستيم ما از کودوم هيچ کرد رها بدبختى حس يه تو مارو همه و رفت رفت و
 خورد زنگ گوشيم که بودم شده افکارم غرق بودن ىفکر تو همه کنيم تصور آروشا بدون رو
 بجوا حال بى و تماس اتصال دکمه سمت بردم دستمو ميشد خاموش و روشن ساميار اسم
 الو؟-دادم

 زود کجايين ندارمااااا کليد من نيستين؟؟ ويالم جلو رسيدم من شهى داش سالم الو-
 کنم زيارت معشوقمو خانوم من برسونين خودتونو

 بيمارستانيم-

 چى؟؟؟؟-

 !!!بيمارستانيم ما سامى-

 شده؟؟؟؟ چيزيش کسى شده؟ چرا؟چى-

 !کرده خودکشى آروشا سامى-

 چى؟ چجورى؟؟؟براى چى؟؟؟ يعنى-

 داىص بعد دقيقه چند کرد بيرونش اتاقش از بعدش گفت رو خواستگارى موضوع سمانه-
 االنم !!!زده رگشو......خونه تو غرق آروشا ديديم بعدش و اومد شدن شکسته
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 ترادک.....نداريم رو خونى گروه اين هم ما از کسى مثبته او خونيش گروه.....بيمارستانيم
 کردن اميد قطع

- نشدم دار خبر خودمم کردم گريه کى من صورتم رو کشيدم دستمو
 مثبت؟ او گفتى.....گفتى.....شهريار؟؟؟

 !آره-

  کن اس بيمارستانو آدرس فقط رسوندم خودمو نخورين جم-

 فايدس بى اومدنت-

 بزارم؟ دست رو دست که نميخواى بفرس آدرسو تو-

 باشه-

 خدافظ-

 لحظه ندچ کردم اس براش آدرسو باالخره نه يا بفرستم آدرسو نميدونستم کردم قطع تماسو
 اقات ميره داره افتاده آروشا براى اتفاقى شايد کردم فکر اول طرفمون دويد دکتر بعدش
 !!!ياحقى.....آقاى خوب.....خبر-گفت ميزد نفس نفس من طرف اومد ولى عمل

 شده؟ چى-

 توى مريضامون از يکى-گفت و کشيد عميق نفس دکتر طرفش آوردن هجوم ها بچه همه
 خهآ بده خون حاضره که گفت و شنيد جريانو ميزنه نه و بيست سى حدود پسر يه بخش
 !!!مثبته او اونم خونى گروه

 دکتر؟؟؟ ميگى راست-گفتم بلند

 آره-

 ؟!نباشه پريض مريض-

 بدن انجام الزمو آزمايشاى فرستاديم نباش نگران-

 !!!.......ممنونم واقعا-
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 #اوستا#

 االب نگران که ديدم رو على صورت بعدش ولى نبود واضح تصوير اولش کردم باز چشمامو
 يگارس تراس تو داشتم افتاده اتفاقى چه افتاد يادم تازه دهنم رو اکسيژن ماسک و بود سرم

 صرفم خيلى مدت اين تو رفتم حال از که کردم سرفه اونقدر افتادم سرفه به که ميکشيدم
 ميگيره مآرو دلم رژين از انتقام با ميکردم فکر که بودم ابله من چقدر بود رفته باال سيگارم
 دريغ ىول ميزنم لبخند من ميده رژينو حکم قاضى و دادگاه تو ميشينم وقتى ميکردم فکر
 باعث آشفتگيم اواخر اين بودم عشقم کنار که وقتى بود پيش سال شش من لبخند آخرين
 ىنقاش و عکسا جلو کوفتى اتاق اون تو روز و شب بخوره هم به هم على شرکت وضع شد
 مگفت هى سفر اومدن ازدواجشون بعد مثال هم ترمه و على ميکشيدم سيگار و آروشا هاى
 ....کردن من آواره خودشونو جورى چه ببين بشم مزاحمتون نميخوام على

 اوستا؟-على

.......- 

 خوبى؟ يهو؟؟ تو شد چت داداش؟-گفت بغض با و دستم رو گذاشت دستشو

 لداخ اومد هام ريه از عکس چندتا با دکتر که بگه چيزى دوباره خواست على کردم سکوت
 اتاق

 من؟؟؟ بيمار خوبى سالم عليک-

 اين دبع من شد خير بانى خوبه حاال کرده؟؟ بغ چرا رفيقت اين على-على سمت کرد روشو
 !!!ديدم دانشجوييمو دوران رفيق سال همه

 ميزنه حرف چقدر دکتره اين اهه

 به ارستانبيم اين تو سال چند بعد دانشجوييم دوران رفيق مسعود ميکنم معرفى اوستا-على
 .....من دبيرستان دوران رفيق اوستاخان اينم مسعود ديديم همو تصادفى صورت

 لىع دادم تکون سرى اخم با فقط کاوه يا کنه معرفى اوستا منو على نبود مهم برام ديگه
 شده؟؟؟ چش مسعود-گفت

 ميکشى؟ هات؟؟؟سيگار ريه با کردى چيکار- داد تکون سرشو تأسف با مسعود
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 لىع تعطيله سيگار بعد به اين از-گفت جدى خيلى اينبار که دادم تکون سرمو دوباره
 خالصه نه يا ميگرفت سرطان نبود معلوم ميگذشت روزم چند اگه باشه بهش حواست
 ازش شد تنگ نفست مينويسم نسخت تو اسپرى گرفته آسم و خرابه هاش ريه وضع
 اشه ريه وضعيت يکم تا بمونين شمال تو همينجا هقته يه فعال ضمن در کن استفاده
  برين بعدش بشه خوب

 مريض يه اورژانس تو على داداش شرمنده-داد دست باهاش و على طرف رفت بعدش
 چيکار ببينم برم مثبته او خونيشم گروه بدبخ داره خونيم کم زده رگشو دختره دارم بدحال
 ....بده خون بياد کنيم پيدا مثبت او يه بايد براش ميکنم

 خاطر به.....زد رگشو منم آروشاى کردم بغض و لرزيد دلم ولى چرا نميدونم
 !!!....داشت خونى کم منم آروشاى....داشتم؟ لياقتشو من!!....من....کى؟

 على؟-گفتم آوردم درش و اکسيژن ماسک طرف بردم دستمو زور به

 جانم؟-سمتم برگشت سريع على

 ....خونيم گروه منم....منم-

 خوب برات نزن حرف زياد-دهنم تو گذاشت ماسکو زور به اومد مسعود افتادم سرفه به
 !!نيست

 !!مثبته او-برداشتم ماسکو دوباره و زدم پس دستشو

 چى؟-على

 من.....خونى گروه-

 مثبته؟ او خونيت گروه-

 بدم خون....ميخوام-گفتم و دادم تکون سرمو

 واقعا؟؟؟-مسعود

 يخواىم مطمئنى-گفت کردم بسته و باز تأييد نشون به چشمامو و دهنم رو گذاشتم ماسکو
 بدى؟ خون
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 پيچ والس چقدر ......ديگه آره ميگم د -گفتم خشم با و برداشتم ماسکو و شدم عصبى اينبار
 .....ميکنى؟

 براى رفتم و نزد حرفى ديگه هم مسعود نداد اجازه هام سرفه ولى بدم ادامه خواستم
 ......الزم آزمايشاى

 نميخوام.....ببين-گفتم تأکيد با و مسعود سمت کردم رو بدم خون ميتونم شد معلوم باالخره
 !!!!کودوم هيچ.....ميکنم تأکيد!!!!تشکر..... براى بياد.....ازشون هيچکس

 !!تخت خيالت باشه-

 #آروشا#

 پلکامو الى چپم دست روى سوزش بعدشم و ميکردم حس راستم دست توى رو بدى درد
 ببينم واضح اطرافمو تونستم چشمام کردن بسته و باز بار چند با بود تار جا همه و کردم باز
 يه چشمم جلوى اومد ناواضح تصويراى بستم چشمامو تکراريه ها صحنه اين ميکردم حس
 اشلب پوزخند با و طرفم اومد و من شده پيچى باند دست و ميزد حرف مردى با داشت دختر
 نچي تصويرا اين خدا اى مطلق سياهى ديگه..... ولى گفت چيزى اينکه مثل خورز تکون
 نذاشتن چرا انداختم بود چپم دست روى که سرم به نگاهى و کردم باز چشمامو دوباره
 الىخ آمپول با چيزى يه داشت سرم باال عزرائيل عين دادن؟پرستار نجاتم چرا بميرم؟؟
 کلى بود معلوم تو اومد قرمز چشماى با سمانه و شد باز در آرامبخشه البد سرم توى ميکرد
 ىب-تخت کنار صندلى روى نشست سمانه در چارچوب تو واساد شهريارم گرفته آبغوره
 کردى؟ همچين چرا شعور

 اومد مشکى چشماى همون دوباره بود آشنا برام خيلى گفت که حرفى اين....حرف اين
 مخش با که گرفت دستمو سمانه بارونين؟نميدونم چشما اين هميشه چرا چشام جلوى
 کردى؟ همچين چرا آروشا-گفت بغض با اون ولى زدم پسش

 ستمد از نبود اين هدفتون چيه؟مگه هان؟؟؟....بميرم؟ نذاشتين چرا-گفتم بلند صداى با
 ديگه؟؟؟ ميکردم راحتتون داشتم منم بشين؟ راحت

 !نفهمى خيلى-
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 و تو هم!!!کن جدا نفهم اين از زندگيتو ...راحتو نفهمم من آره-گفتم قبل از بلندتر صداى با
 و شدم رحم بى چرا دفعه يه و شد چم نميدونم!)کوفتى در اون پشت واسادن که اونايى هم
 که نهمتو از !!!ميخوره بهم همتون از حالم (گفتم قبليم جمالت به نسبت آرومتر صداى با

 بردارين سرم از دست!نيستين ولى بکنين بودن خوب به تظاهر ميخواين

 وضع خيلى-گفت و زد کنار بود کرده خيس صورتشو که اشکايى شد بلند جاش از دفع يه
 !شدى

 خشک، رحم، بى سنگدل، آدم يه شدم مياد خوشم خودم جديد ورژن از ميدونى آره-
 نميخوام بذارين تنهام همتون االنم !!!کرد عوضم زندگى!!!احساس بى لجباز، عصبى،

 !ببينم هيچکودومتونو

 !شهريار بريم-گفت و شهريار سمت کرد روشو سمانه

 !سمانه-شهريار

 !!بريم گفتم-گفت بلند صداى و عصبانيت با سمانه

 #راوى#

 ندينچ اين توى بود عصبانى بدجور سمانه دنبالش شهريارم و رفت بيرون اتاق از سمانه
 که حرفايى با حاال ولى ميدونست نداشتش خواهر مثل اونو بودن دوست آروشا با که سالى
 شونه رو گذاشت دستشو شهريار نداشت اعتماد گوشاش به بود شنيده آروشا زبون از

 ...نک درکش نداره رفتاراشو اختيار نيست خوب حالش اون!باش آروم سمانه-گفت و سمانه

  شهريار بردار سرم از دست کنم درک نميتونم نميتونم-زد داد سمانه ولى

 من بده آرازو سحر- بود کرده خوش جا بغلش تو کوچولو آراز که سحر سمت کردم رو و

 دور اونجا از ميخواست فقط اونجا از غير به باشه هرجا ميخواست افتاد راه و گرفت آرازو
 !بشه

 به يلىم اون ميگفت دکتر ولى ببينه رو داده خون آروشا به که اونى تا ميزد بال بال ساميار
 دممآ اين مديون کسمو عزيزترين جون من ميکنم التماست دکتر-گفت سامى نداره ديدن
 بکنم ازش تشکر يه بزار
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 آسم بزنه حرف نزار زياد فقط اونجاست ).....(اتاق تو برو باشه تو سمجى چقدر واى اى-
 داره

  دکتر ممنون چشم چشم-

 وىر فقط و بود اتاق توى تخت تا سه کرد باز درشو و اتاق به رسوند خودشو دو با ساميار
 آقا المس-گفت و شد نزديکش بود سرش باال ديگه پسر يه و بود خوابيده پسر يه يکيش
 هستين؟ خوب

 بفرمايين جناب بله-گفت و سامى طرف کرد روشو ،على، سرش باال پسر

 اشتينند من ديدن به ميلى ميدونم دادين نجاتش شما که هستم کسى نامزد من واقعيتش-
 من!!!!ونمممن واقعا کردى لطف خيلى آقا ببينمتون بزاره دکتر تا کردم التماس کلى من ولى
 مديونم شما به عشقمو جون

 ياد انداخت پسر به نگاهى مشکيش چشماى با و برداشت دهنشو روى از ماسکر اوستا
 رو مىسا کام تلخيش که زد تلخى پوزخند اختيار بى زد رگشو آروشا که روزى افتاد خودش
 رفت و فتمگر  وقتتونو ببخشيد ممنون بازم-گفت سامى و داد تکون سرشو اوستا کرد تلخ هم
 توجهى اون ولى بود نزديکش خيلى آروشا وقتا بعضى کرد در به نگاهى مغموم اوستا بيرون
  !!! ببينتش که نميکرد

 سمانه برگردوندن به موفق هنوز سهريار بودن مونده واج و هاج راهرو توى سحر و آبستا
 و زد جيغ آروشا ولى بود اونجا آروشا که اتاقى توى رفت و زد در به اى تقه آبستا بود نشده
 !!بيروووووون بردارين؟برو سرم از دست نگفتم مگه-گفت بلندى صداى با

 ومدها پيش وضعيت با نميدونستن هيچکودومشون ايستاد ىحر کنار و برگشت آبستا
  بکنن برخورد چجورى

 يا کن ازب صابو بى اين در يا شهريار-گفت و ماشين کاپوت رو کوبيد محکم دستشو سمانه
 باال نبمو ميخواى چقدر هر هم تو برميگرديم ميگيريم ماشين يه ترمينال ميريم بچم منو
 دختره اين سر
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 که وارتوناست و محکم دوستى اون بود اين اصال ببينم نيار در بازى بچه-گفت کالفه شهريار
 ديوارم جرز درد به که نباشه آدم کنار سختيا تو اگه دوست برگرد برگرد بيا ميزنى ازش دم

 !که نميخوره

 !نميشم خر حرفا اين با من شهريار-گفت قبل از تر عصبى سمانه

 که ىاونجور  کن اثبات بهش برو بيا خوب دختر بيا بکنه خر تورو ميخواد کى من عزيز آخه-
 !نيستى ميکنه فکر اون

 !!!کنه فکر موردم در داره دوست هرجور بزار روانيه يه اون نيست مهم برام-

 !!باشه دل سنگ حد اين تا زنم نميکردم فکر-

 !نيستم دل سنگ من-گفت مانندى گريه حالت با سمانه

 !کن ثابت-

 پوووووفففففف-

 ونوا فقط و فقط آبستا ميومد داشت ديد رو سامى که ميرفت رژه اتاق جلوى داشت آبستا
 عصبانيت با پس ميدونست داداشش امانت ديدن آسيب و اومده پيش وضعيت مقصر
 مياى دارى کجا-گفت سمتشو رفت

 چطور؟-

 برو بزار شد تموم که کارت داداش برو بزار-

 بکنى؟؟؟ تعيين خروج ورود من برا بخواى که اى چىکاره شما-

 که اونى چهب ببين-ديوار به چسبوندش و گرفت سمايارو يقه اى منتظره غير حرکت با آبستا
 نزديک فکر پس  امانت من دست و منه داداش مال فقط و فقط خوابيد تخت اون روى
 کن بيرون کوچيکت مخ اون توى از بهشو شدن نزديک حتى شدن

 قبرستونيه؟ کودوم خودش داداشت اين اونوخ-

 .....آشغال توى قبر سر-غريد و داد فشارش ديوار به تر محکم آبستا
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 !!!کن گم گورتو-زد داد بعدش زمين افتاد سامى و داد هلش

 دندي با و رسيد سر لحظه همون بود شده سمانه برگردوندن به موفق باالخره که شهريار
 زمينى؟ رو چرا تو؟ شده چت-طرفش دوييد زمين روى سامى

 بپرس روانى اين از-

 شدى؟؟؟ وحشى چرا-آبستا طرف برگشت خشم با شهريار

 نريختم خونشو من تا کنه گم گورشو بگو شهريار ببين-آبس

  بکنى نميتونى غلطى هيچ-سامى

 نزار من غيرت رو پا مردک ببين-آبس

 !!!ها بيمارستانه اينجا آقا؟ چخبرتونه-گفت عصبانيت با و رسيد سر پرستا

-گفت رومآ و شد نزديکش آبستا با لج براى سامى رفت پرستار و شد حاکم بينشون سکوت

 ميرسم بهش و عاشفشم من

 غيرت زنداداشم رو من آشغال- ديوار به کوبيدش و گرفت سفت يقشو خشم با دوباره آبستا
 دارم

 نداشت که داشت داداشت اون بايد غيرتو-

 نهبک جدا سامى از رو آبستا نميتونست شهريار گلوش دادن فشر به کرد شروع آبستا
 جيغ حرس نميتونست ولى بکش نفس تا ميزد پا و دست ميشد کبود داشت ساميار صورت
 !!!!کن ولش آبستا-زد

 از ور آبستا و ريختن مرد پرستار تا چند دخترا داد و جيغ با بود شده ديوونه آبستا ولى
 بار يه-زد داد آبستا افتاد سرفه به و کشيد عميق نفس يه زور به سامى کردن جدا سامى
 هيمرا تو بچه جون به دارم ميخورم قسم ميريزم خونتو بزنى حرف داداشم زن مورد در ديگه
 !ميخورم قسم

 نه بده آروشا تولد جشن تو خبرو اين داشت دوست سحر کردن نگاش متعجب همه
 گفته که کارى به و جديه آبستا شد متوجه شهريار پايين انداخت سرشو موقعيتى همچين
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 برو-گفت بشنوه سامى خود فقط که طورى آروم و کرد بلند ساميارو همون براى ميکنه عمل
 !!سامى

 !!!چى؟برم؟عمرا-

 ميکنه عمليش خورد قسم راهيشو تو بچه جون اون سامى-

 ....ولى-

 يستن خوب هم آروش حال ميبينى ميکنم چيکار ببينم برو فعال سامى برو ولى بى ولى-
 کرده؟؟؟ خودکشى چى سر نرفته که يادت

 !باشه-

  خدافظ-

 رفت و شهريار به کرد پشتشو

 شد باز در کرد حس ميريخت اشک سرشو رو بود کشيده مالفشو آروشا

 #آروشا#

 !!!بريد شيد گم-گفتم بلند صداى با باز شد باز که شنيدم درو صداى

 ات طرفش برگشتم و زدم کنار رو پتو شد نزديک قدماش صداى و نکرد توجهى اون ولى
 شوصورت خواستم شد قفل مشکى چشماى تو چشمام لحظه يه ولى کنم بيداد و داد دوباره
 يه ودب توهم بازم نديدم رو کسى کردم نگاه اونورو اينور هرچقدر زد غيبش ولى کنم آناليز
 پرستار تا چند شوووووو خفه زدم جيغ شد تکرار سرم ترى ها صدا زدم دلم ته از جيغ
 نزد آرامبهش و تخت به بستن پامو و دست زور به ميخوردم ول تخت رو داشتم تو اومدن
 و دش گرم چشام کم کم خوردم ول اونقدر کنم آزاد پامو و دست داشتم سعى فقط  سرمم تو

  .....سراغم اومد خواب

 به چه نگا نميرن رو از کودوم هيچ اينا خير نه انداختم اطرافم به نگاه يه کردم باز چشامو
 رکد به خب سکوت و اخم با همشون البته نچ نچ نچ نچ من سر باال نشستن شدن صف
 از نااي چه من به شه سبز علف زيرشون اينجا بشينن بزار ندارم داد و جيغ حال ديگه منم
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 اب منم طرفم اومد دستش قوطى يه با و پايين پريد کنارى تخت روى از سحر نميرن رو
 جمع اخمو خانوم-گفت و طرفم گرفت شد خم و کرد باز رو قوطى در ميکردم نگاش اخک
 دونه هي بيا بگيريم جشن اينجا تولدتو امسال بوده قسمت خوردن گره همش هاتو ابرو کن
 !شه وا اخمات دهنت تو بزار تولدت شيرينى اين از

 ميباريد خواهش و التماس ازشون که چشماش به نگاه يه طرفم گرفت شيرينى يه و
 سالگيت 60 تولد-گفت که گرفتم دستش از و کردم دراز دستمو سوخت براش دلم انداختم
  مبارک

 وىت اشک نشستم کرد کمک کرد روشن هم کنار شيرينى دوتا روى نه و بيست شمع و
 هارو شمع فوت با خواستم و کردم بغض نبود کمى سن!!!نه و بيست شد جمع چشام
 رفت يادت آرزو-گفت فورى سحر کنم خاموش

 برآورد نزاشتين که بود سالگيم 60تولد نديدن پارسالم آرزوى-گفتم تلخى با و زدم نيشخند
 ندارم آرزويى ديگه بشه

 رو نىشيري منم زد دست نه و خوند تولد شعر نه هيشکى قبل ساالى برعکس کردم فوت و
 شدن تهبس و شنيدم رفتنشونو صداى سرم رو کشيدم مالفمو و تختم کنار ميز رو گذاشتم
 همم برام بود مونده نخورده دست ميز رو شيرينى فوطى برداشتم صورتم رو از رو پتو در
 ايشون پناهى خانوم-مردونه صداى و شد باز در کردم حس مالفه زير رفتم دوباره نبود
 بود؟ زده رگشو که مريضين همون

 دکتر بله-

 کردى؟ چک وضعيتشو خب خيل-

  بفرمايين بله-

 کنم امضا ترخيصشو برگه بيار مرخصه عصر خب-

 چشم-

  رفتنشون صداى و
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 ررمک هاى سرفه صداى که ميرفتم داشتم راهرو توى برگردم که کرد کمک شهريار عصرى
 ....ببينم....رو دختره....ميخوام.....على-بزنه حرف پسر نميذاشت که شنيدم

 دختره؟؟ کودوم-

 ....دادم خون.....که اونى-

 ونچ ببينم نميتونستم رو ميکرد سرفه که اونى صورت دکتر طرف کرد رو همراهش پسر
 خيلى سرپ صداى بشنوم مکالمشونو ادامه نتونستم و کشيد منو شهريار بود من به پشتش
 مونرسيدن تا افتاد راه و شدم شهريار ماشين سوار بشم بيخيالش کردم سعى بود آشنا
 من هب توجهى بودن اونجا که کسايى نه داخل رفتم و شدم پياده ويال جلوى نشد زده حرفى
 بود شده گم ماشينم کليد ولى کردم جمع چمدونمو و شدم اتاق داخل اونا به من نه ميکردن
 کجاس؟؟ من ماشين کليد-شهريار سمت رفتم نکردم پيداش گشتم هرچى

 چيکار؟ ميخواى-

 نده سوال با سوالمو جواب شهريار-

 !!!! با بخورش بيا-حرفمون وسط پريد سمانه

 وضع رو تلوزيون کاناالى کنترل با داشت شهريار دادم تکون بابا برو نشون به دستمو
 کجاست؟؟؟ من ماشين سوئيچ-کشيدم دستش از کنترلو ميکرد

 کار؟ چى ميخواى-

 !!!نده سوال با منو سوال جواب گفتم-

 !!!نکن عصبيم-زدم داد ميکرد ديوونم داشت نداد جوابى و شد ساکت باز

 که رد سمت افتادم راه و برداشتم چمدونمو و اتاق تو برگشتم منم بود کرده سکوت دوباره
 کجاااااااا؟؟؟-شد بلند شهريار صداى

 شجااااااع آقا خونه-گفتم خودش لحن با

 بشين بگير-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 93مهسا –بوسه آخرین 

telegram.me/romanhayeasheghane 387 

 ؟!نميشينم-

 کار؟ چى ميخواى سوئيچو-

 برگردم ميخوام ميپرسى؟ سواله.....باستان ايران موزه ببرمش ميخوام-

  ميگرديم بر همم با اومديم هم با همه ما-

 ؟هستم؟!نيستم که زندونيتون-

 !شايد-

 چيه؟ گناهم-

  !!!دادى دست از عقلتو-

 امصحبت حين در اشارم انگشت با و واسادم جلوش رفتم اتاق سمت بره شد بلند جاش از
 هيچکس اسير منم ؟؟؟ها؟ چيکارمى ميزنى جوش چرا تو شدم که شدم-سينش به زدم
 بده ماشينمو سوئيچ نکردم عقلى بى ديروز مثل دوباره تا نيستم

 نچ-باال انداخت هاشو  ابرو

 نميمونم اينجا ولى ميرم شده که هم پياده پاى با!!!جهنم به-زدم داد

 !برو تونستى-گفت.خونسردى با

 شدن باز در ولى چرخوندم رو دستگيره و در سمت رفتم برو تونستى چى يعنى خوردم جا
 درو نداد جواب ولى کردم تکرار کارمو هم سر پشت بار چند کرده قفل درو نميشد باورم
 قفله چرا چى؟؟در يعنى بازيا مسخره اين- گفتم داد با بازم بود کرده قفل

  عقلم بى کال من ولى ندين جواب باشه- ندادن جوابمو ولى

 وبيدمک شدم پيچى باند دست با همون براى بود اى شيشه باال از در چهارم سه خوشبختانه
 نکردم توجهى شدن زخمى نبودن پيچى باند که انگشتام و شکست که اى شيشه قسمت به
 يکردنم نگام بهت با داشتن همه ولى برداشتم چمدونمم بيرون رفتم شکسته قسمت از و
 کل گهدي  انداختم دستم به نگاه يه بودم شده روانى رسما افتادم راه و نکردم توجه اونام به
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 رىاينجو که بعدم زدم رگ که بعدشم شکستم باهاش رو آينه که اول رفت فنا به دستم
 وقب صداى جدى؟ جدى شدم روانى نکنه نميکنم؟ حس دردى چرا ولى شکستم رو شيشه
 ..... چهارمى بشه ميخواد ماشينم اين شيشه البد پرچندتم جا از ماشين

 شو سوار آروشا-

 با ننگهداشت کنارم ماشينشون تو آبستا و سحر ديدم که صدا سمت برگشتم تعجب با
 !نيست نياز-گفتم لجبازى

 نيس؟ نياز چى يعنى-آبستا

 کنم؟؟؟ ترجمه بخوام که نگفتم عربى-

 !!!شو سوار-

 بعد زنن حرف امرى من با بگير ياد اول جان پسر ببين-گفتم و شدم خم بود باز سحر شيشه
 واسادم صاف و بزنيم حرف باهم متشخص بيا

 ونهديو جز تو مگه-گفت و انداخت بود شده خونى باندش که پيچيم باند دست به نگاهى
  بلدى؟؟ هم اى ديگه کار بازى

 دکاپ رو کوبيدم و جلو رفتم دستم همون با بود شده پررو خيلى ديگه که اين مثل نه
 !!!!!رم مى ب خودم درد به بزارين ديوونم من اصال !!!نيستم بلد نه-زدم داد و ماشينش

 داريم مام آروش-گفت سحر اينبار ولى واساد کنارم ماشينش باز افتادم راه دوباره و
 !ببريم تورم شو سوار برميگرديم

  شم مى ن اى ديگه ماشين سوار خودم ماشين جز من-

 برى؟ پياده تهران خود تا ميخواى نکنه-گفت بود خيره جلوش به که همونطور آبستا

 کنن دعاا بلدن فقط که بشم کسايى ماشين سوار داره شرف برم پياده-گفتم عصبانيت با

 ماشين از فهموند بهم در شدن بسته و باز صداى ولى واساد ماشين دادم ادامه راهم به
 اين زا تر شق کله تو ولى بوديم نگرانت ما-طرفم گرفت سوئيچ و واساد جلوم شده پياده
 برگرد خودت ماشين با حرفايى
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 اشينم قفل برگشتم رو اومده مسير و گرفتم ازش سوئيچو و رفتم بهش توپ غره چشم يه
 اشمب آروم کردم سعى و نشستم خودمم عقب صندوق گذاشتم چمدونمو و کردم باز عزيزمو
 چندتا کنم روشن ماشينو که اين از قبل خونم برسم سالم تا کنم رانندگيم جمع حواسمو و

 .....بياد بند خونش تا گذاشتم انگشتام روى و برداشتم کاغذى دستمال

****** 

 ....نميباشد دسترس در نظر مورد مشترک دستگاه-

  نيست دسترس در لعنتى اه-

 االن رمس تو خاک اى تخت زير افتاد و خورد سر که تختم رو کردم پرت عصبانيت با گوشيمو
 رفتمگ شيرينى بدتر همه از گرفتم گل دسته من تازه کنم پيدا کجا از شوهرشو و سمانه من
 وبهخ خيلى عذرخواهى براى برم اگه کردم فکر گذشت که اى هفته دو اين تو واقعيتش خب
 گوشيمو تخت زير از تا شدم خم پووووفففف نيست دسترس در زدم زنگ بار سه ولى
 که ايىاونج تا داشتم برش و سمتش بردم دستمو تعجب با جعبه يه به خورد چشمم بردارم
 اومدم نتهرا بيام دوباره کردم راضى رو بابا اينکه بعد آره ندادم تکون تختمو اصال من يادمه
 وىر خاکاى نداشتم فرصتشو يعنى نزدم دکورش به دست موقع اون از که خونه همين تو

 ور اولى عکس دوتا اضافه به بود دفتر تا دو توش کردم باز درشو و کردم فوت رو جعبه
 کى ىداداش آرشام-بود نوشته پشتش تاب روى پسر يه با من کوچيکى از عکس برداشتم
 برميگردى؟

 عکس يه برگردوندم عکسو يکى اون ميگف سمانه که داداشى همون !!! آرشامه اين پس
 آبستا يارشهر  سمانه و مينا و نيما سنتى تخت روى بود شده گرفته من توسط که بود سلفى
 من تپش دستش بود شده پاره که قسمتى رسيدم امير و ريما کنارش شبيهش دختر يه و

 کردم ازب رو دفتر بود؟بيخيال کى اين يعنى بودن کرده پاره کاملشو عکس ولى ميشد ديده
  رفت آرشام داداش امروز-بود نوشته اولش صفحه

 راب زده منو چى براى اوستا بفهمم بودم مشتاق بيشتر خاطرس دفتر فهميدم و زدم ورق
 قطف ولى صفحش آخرين رفتم و کردم باز بود قبلى دفتر ادامه که دفترو يکى اون همون
 بآ روش بود معلوم که اى صفحه اون بعد و تهران اومديم اوستا کاراى خاطر به بود نوشته
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 خط با صفحه توى اشکه هاى قطره فهميدم کردم دقت که بيشتر شده خشک و ريخته
 :بود نوشته شده پخش جوهر و افتضاح

 

 نمیدانم

 

 !!!ميکند چه من با چشمانت

 

  شيطنت از دلم چنان...ميکنى نگاهم که وقتى فقط

 

 ....ميکنم حس ميلرزدکه نگاهت

 

 ....شدن فدا....زيباست چقدر

 

 ...است من دنياى تمام که هايى چشم براى

 

 رلبزي ميگه راست بست نقش چشام جلوى بارونيش و مشکى چشماى خوندم متنو وقتى
 :کردم زمزمه

 ....شدن فدا....زيباست چقدر

 ...است من دنياى تمام که هايى چشم براى

 مميخواست آخر روزاى خاطرات فقط و فقط نبودن مهم ديگم خاطرات من براى بستم دفترو
 تمگذاش و جعبه توى کردم جمع وسايلو نداشت اى ديگه چيز اشکى صفحه يه جز اونم که
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 جکتري که گرفت رو سمانه شماره دوباره برداشتم گوشيمو و قبليش جاى همون تخت زير
 رو شيرنى و گل دسته ميارم در دلش از ميرم منم خب ناراحته دستم از يعنى اين کرد

 رود که بودم مطمئن رسيدم وقتى خونشون طرف افتادم راه و ماشين تو پريدم برداشتم
 زشونا و بزنه زنگشونو کردم خواهش ازش و آوردم گير رفتگر يه همون برا نميکنه باز برام
 به در مد بياد شد راضى سمانه بهونه کلى با ولى گذشته عيد از ماه يه درسته بخواد عيدى
 تورو منم دخترم جاى کردى خواهش من از شما گفت بهش بدم پول گفتم هرچى هم رفتگر
 شيرينى و گل کرد نگام فقط شوکه اونم تو پريدم فورى که کرد باز درو سمانه ننداختم زمين
 پيش هفته ود شما شفيق رفيق اينجانب پاکدامن بانوى تو بر سالم-گفتم و جلوش گرفتم رو
 رسيدم خدمت خير امر براى االنم گرفت پاچتو بدجور شدن وحشى علت به

 ازت اومدم-گفتم شرمندگى با و شوخى بدون و پايين انداختم سرمو واسادم صاف
 !!!ميخوام معذرت واقعا بود بد خيلى رفتارم کنم عذرخواهى

  !نيست مهم-گفت خونسرد و زد تفاوتى بى نقاب شدش شوکه چهره رو

 مهم اچر -بوسيدم گونشو و کردم بغلش پشت از دوييدم خونه سمت افتاد راه و بست درو و
 واسا ديقه دو سمانه....خب..... مهمه ميدونم که نيس؟من

 خودم دست رفتارام کنترل کن باور خوبم دوست ببين-ايستادم جلوش رفتم واساد
 کن نگا نميزدم رگمو بود خودم دست رفتارام کنترل اگه.....نبود

 سمانه- بود شده عوض بار چهار هفته دو اين توى که باال بردم پيچيمو باند دست
 بى نماشي يه نبخشى منو هم تو خونت از بيرون برم االن من اگه اصل.....ببخشيد.....جونم
 ميبخشيدمش؟؟؟ کاش بگى قبرم سر نمياى بميرم بهم بزنه هوا

 ايدش نيستم رحم بى حدم اون تا ديگه ديوونه-گفت لرزونش صداى با و کرد بغلم دفعه يه
 نميتونم.....دارم ذهنم تو خوبمونو خاطرات همه من..... ولى.....دادى دست از حافظتو تو
 !!!کنم فکر نبودنت به لحظه يه حتى

 ىب گذشته مثل بيا....شو شيطون گذشته روزاى همون مثل بيا!!!آروشا-گفت و شد جدا از
 .....بخند بهونه با و بهونه

 خلم؟ مگه عالم وا؟خاک-گفتم دفعه يه حرفش وسط
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 ستد سر و بزار کورس گذشته مثل بيا کن کل کل پسرا با گذشته مثل بيا کن گوش-
 من....باال ببر تهش تا بکسو ام تى آهنگ صداى ميکنى رانندگى وقتى و ببند شرط فرمونت
 !!!ببينم افسرده اينجورى تورو نميتونم

 برم مکارام دنبال نيستم موندنى که من بگير رو شيرينى و گل اين حاالم سمان بيخيال-
 فرانسه

 چىىىىىى؟؟؟؟؟-زد جيغ

 راحت مخوند درس اونجا چون کنم فک خودشم بهتره فرانسه کنم زندگى نميتونم اينجا من-
 بگيرم اقامت ميتونم تر

 چى؟؟؟؟ رمانت-

 بکنم ميتونم چيکار ببينم کارامم دنبال فعال شه چاپ منتظرم-

 !نرو-

  غريبم خونوادم با که منم کردى شوهر که تو بيخيال-گفتم و کردم عطسه

 برى؟ ميگى تو کنم فکر نبودت به لحظه يه نميتونم ميگم من-

 طرف از هم آرازو بگير رو شيرينى و گل اين ديگه؟االنم وقتاس همين برا تکنولوژى بابا اى-
 يم؟بر  مياى آبستا پيش ميرم بعدشم اقامتم کاراى سراغ ميرم دارم عجله من کن ماچ من

 وانبخ که نزدن هم تاپ و تيپ به همچين شهى و آبستا-کرد بهم سفيهى اندر عاقل نگاه
 ببينن همو

 ميشه پراشک چشام هربارم کردم عطسه دفعه ده صبح از بابا اى کردم عطسه دوباره
 نکردن؟ آشتى هنوز-کردم عطسه بازم بزنم حرف خواستم

 طسهع راه به را چرا تو-گفت و داد تکون منفى نشونه به سرشو سمانه کردم عطسه دوباره و
 خوردى؟ ميکنى؟سرما

 عطسه هى هى هم ميشه اشک پر چشما هم نخوردم سرما بابا نه-گفتم و کردم عطسه
 اهه ريخته هم به اعصابم ميکنم
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 نشدى؟ خوب تو مگه-پيشونيش رو زد دستش کف با

 چى؟-

 قرص رهدو يه البته شدى خوب دکتر رفتى داشتى فصلى حساسيت راهنمايى اول دوره بابا-
 سراغت برگشته بازم ها خوردى حساسيت ضد

 يادش داده دست از حافظشو خودم مثل حساسيتمم!!!!نهههههه-ناليدم و کردم عطسه
 !!!باشه گذرونده درمان دوره نمياد

 !!!شايد-گفت و زد لبخندى

 ميداره؟؟؟ بر سرم از دست کى(عطسه يه)حساسيت اين حاال-

 بهار فصل اتمام از بعد-

 نکنم عطسه هى هى(عطسه)اينجورى کنم چيکار اونموقع تا احيانا-

 بزن ماسک-

 خدافظ شد ديرم باشه-

 خدافظ-

 باى نزن اضافى حرف شام من خونه شب فردا راستى-

 بازم کرد خطى خط اعصابمم چزوند پدرمو ها عطسه اين اى بيرون اومدم و بستم درو
 کردم پاک اشکامو هم بينيمو آب هم برداشتم دستمال يه کوفت گفتم و کردم عطسه
 که وزامر گفتم خودم با و کردم عطسه يه کنم؟ کار چى بايد حاال خب ماشينم تو نشستم
 اب معمول طبق و زدم ماشينمو استارت !!!کنم عطسه زرت زرت بايد دوماه ارديبهشته اول
 زدم وخونشون زنگ گرفتم هم شيرينى و گل راه تو ابستا خونه سمت افتادم راه آروم سرعت
 رآسانسو باالخره دادم فشار هفتمو طبقه دکمه و شدم آسانسور سوار کرد باز درو سحر و

 فشارش سفت و بغلش پريدم سحر ديدن محض به و شد باز در شدم پياده من و واساد
 !!ترکيد بچم ميکنى چيکار اووووووى-اومد در صداش که دادم

 ترکيد؟؟ چيت چى-بهش زدم زل و شدم جدا ازش تعجب با



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 93مهسا –بوسه آخرین 

telegram.me/romanhayeasheghane 394 

 !بچم-

 کجاس؟ بچت-

 شيکمم تو-

 (عطسه!!!!)نههههههههه-

 آرهههههههههه-

 ماهته؟ چند-

 ماه چهار تو ميرم ديگه هفته دو-

 خونس؟ آبستا(عطس)مبارکه-

 بزنم صداش نشيمن تو بشين-

 بگير رو شيرينى و گل اين پس باشه-

 کشيدى زحمت چرا عزيزم-

 که؟ نداريم تعارف-عطسه

 ينىس با سحر گذشت که اى دقيقه پنج نشستم رنگ اى فيروزه راحتى مبل روى و رفتم
 و اومد آبستام سرش پشت و روم به رو نشست و اومد بود ليوان تا سه شامل که شربت
 اومدى رمانت براى اگه-گفت بره بهم زدن حرف اجازه اينکه بدون و داد سالم خشک خيلى
 .....ميشه چاپ آينده هفته سه يا ماه يه تا گفت زد زنگ رفيقم

 کردن کوفت و شمال اتفاقات بابت عذرخواهى براى اومدم فقط نيومدم رمان براى من-
 هامبا خواستى اگه کنين فکر فردا تا حاال آوردم هم شيرينى قوطى يه(عطسه) سفرتون
 !!!منتظرتونم شام براى کنى آشتى

 شربتتم که تو وا-رسون خودشو فورى درسحر سمت رفتم و شدم بلند جام از فورى و
 عجله؟؟؟؟ اين با کجا نخوردى
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 ولوتکوچ نىنى و خودت مراقب برم بايد عزيزم ديگه نه-بوسيدم گونشو و کردم عطسه يه
 خدافظ باش

 خدافظ-

 دخري براى رفتم و ماشين تو انداختم خودمو همکف رسوندم خودمو و شدم آسانسور سوار
 ......بياد که ميکرد مجبور آبستارو سحر بودم مطمئن فردا شام براى وسايل

******* 

 پس خستگى از داشتم من فقط بود آماده چى همه خب خيلى انداختم اطراف به نگاه يه
 پيچى دبان دست با کردن کار بود عصر نيم و پنج ساعت مبل رو کردم پرت خودمو ميوفتادم
 گفتم و پايين کشيدم دهنمو رو ماسک !!!نميشه باورتون سخته خيلى

 !!!من شدم خسته چه واااااى-

 ميزدم کپک نبود معلوم ميموندم ديگه يکم ميدادم بو همون برا بودم کرده کار کلى صبح از
 غذام تو تا بودم زده هام عطسه خاطر به که ماسکمو حمام سوى به پيش پس !نه يا

 و نت سابيدن ساعت نيم بعد حموم رفتم و برداشتم حولمو طرف يه انداختم نکنم عطسه
 باسنم تا که مشکى موهاى کردم چهرم به نگاه يه آينه جلو رفتم و بيرون اومدم بدنم
 گونه لخوشگ خوشگل که ايمم قلوه لباى صورتم متناسب بينى و اى قهوه چشماى ميرسيد
 تمبرداش چهرم کردن آناليز از دست نبودم زشتى آدم کل در بودن خوشگل و برجسته هامم
 جين شلوار با روشن آبى کوتاه نسبتا تونيک يه بپوشم چى خب لباس انتخاب سراغ رفتم و

 کخش موهامو که اين بعد کنم سرم گذاشتم آماده شلوارمم همرنگ شال پوشيدم صورتى
 به دح اين تا بود وقت خيلى آرايش سراغ رفتم کشيد طول نيم و هفت ساعت تا که کردم
 ىآب صندالى شد زده که در زنگ کردم بسنده صورتى رژ يه به واال؟ بودم نرسيده خودم
 توش بالق گويا که وياليى خونه يه نبود آپارتمان خونه زدم آيفونو رفتم و کردم پام صورتيمو
 هتب با که بماند تو اومدن آراز و شهريار و سمانه و شد باز در آخه بدونم چه ميکردم زندگى
 يه و دادم دست فقط شهريار با و کردم بغل رو سمانه بعدش و بوسيدم آراز ميکردن نگام
 که حساسيتى قرص خاطر به شکر خدارو کردم ازش اونروز اتفاقات بابت هم خواهى عذر
 و سحر کم کم زدم غذاهام به سرى و آشپزخونه تو رفتم نبود عطسه از خبرى بودم خورده
 هک مهمونام پيش نشيمن تو رفتم و کردم آماده رو شام مقدمات از يکم ميومدن آبستام
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 زد هم هب دستاشو کشيد خفيفى جيغ سمانه دفعه يه بودن شوک تو من تيپ خاطر به هنوز
  شدى؟ خوشگل چه خره واى-گفت و

 گلم خودته خريت از-

 شعور بى-

 بودم خوشگل من خب-

 لطفا نزنين هم کله و سر تو خوشگلين دوتون هر-شهريار

 و تمرف من که گذشت سکوت تو دقيقه چند شديم ساکت و نياورديم در بازى سرتق ديگه
 سبتان سکوت شهريار اينبار.....نميزد حرف آرازم حتى سکوت دوباره و آوردم شربت براشون
 فرانسه؟ برى دوباره ميخواى شنيدم- شکست نفرمونو چهار جمع سنگين

 اوهوم-

 چى؟ براى-

 خونه سر که شمام ميبينمشون سال به سال که خونوادم که ندارم رو کسى اينجا خب-
 بهتره اونجا برم زندگيتونين

 ميده؟ بابات سرمايتو-

 سال پيش روز چند تا ميگه منه بانک عابر اون ميکنه فکر اونموقع بخوام ازش نميخوام نه-
 !ميخوام پول ازش حاال ميديدمشون سال به

 چى؟ پس-

 !حله بفروشم ماشينمو و خونه-

 خووووونه؟؟؟؟-گفتن همزمان داد با شهريار و جيغ با سمانه دفعه يه

 خب آره-

 خونه؟؟؟؟ همين-دوشون هر

 !شما خونه پ ن پ-
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 شوخى؟-سمانه

 ميکنى؟؟؟؟؟ تعجب هى چى يعنى کوفت بابا اى-

 !!!که نميشه....آخه....چيزه-گفت پته تته با شهريار

 چى؟؟؟ برا-

 بانکه گرو سندش خب چون.....اوووومممم-

 آره آره....آ-گفت فورى سمان

  بانکه؟ گرو سندش-شد بلند تعجب از من صداى اينبار

 اب و کرد بهم نگاه يه شهريار بديم ادامه بحثو نذاشت در زنگ داد تکون سرشو شهريار
 کردم باز درو رفتم بودم گيج هنوز من داد قورت صدا با دهنشو آب اضطرابش پر صورت
 بودى؟ کسى منتظر-گفت فورى بحث کردن عوض براى شهريار

 پته تته به بود من نوبت اينبار کردم دعوت اينارو چى براى من رفت يادم پاک اوووفففف
 عطسه ميبينى-گفتم سمانه به رو مقدمه بى دفعه يه.....خب چيزه-بيوفتم

 شدم راحت خوردم حساسيت نميکنم؟؟؟؟قرص

 ها؟-گفت تعجب با سمانه

 .....نکنه.....نپيچون-شهريار

 و دش داخل خندون چهره با سحر و شد باز در کنه تموم حرفشو بتونه شهريار که اين قبل
 شيدک اخماشو شهريار ديدن محض به اما بود تفاوت بى تو اومد آبستا وقتى ولى کرد بغلم
 همديگه به استرس با سمانه و سحر کرد تکرار عملو اين متقابال هم شهريار البته که هم تو
 شديم مزاحم بدموقع که اين مثل-گفت اخمش همون با آبستا کردن نگاه من به بعد و

 داشتى؟ مهمون

 پا رس قبلى حاالت با هنوز نکردم پيدا راهى ولى کرد منحرف بحثو ميشه چجورى کردم فکر
 ازتون من....من.....واقعيتش-گفتم و شکستم سکوتو باالخره بوديم واساده ورودى در جلوى
 تموهس اومدنش وجود به باعث که کدورتى هم بکنم عذرخواهى ازتون هم تا بياين خواستم
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 نم خب ولى.....ميخوام معذرت.....داداشامين مثل شما..... .شهريار....آبستا......ببرم بين از
 در لوج شهريار حال که بيار يادت به رو اونروزى آبستا.....ببينم اينجورى داداشامو نميتونم
 همين ميخوام بودى؟؟؟ازتون وضعى چه!!!شد بد آراز اومدن دنيا به موقع عمل اتاق
 ......ببرين بين از رو اومده وجود به دوستانمون جو تو که رو کدورتى امشب

 رفتمگ شهريارو دست و نزديک رفتم ....نميشه بلند بخارى اينا از نه شدن ساکت همه باز
  شهرياااار-ناليدم نميرسيد زورم ولى بکشمش کردم سعى

 حواسم نميشد ولى کشيدم گرفتم رو آبستا دست ديگمم دست با خورد تکون يکم باالخره
 وقتى منم خنده زير زدن سمانه و سحر و هم بغل تو شدن پرت دفعه يه ديدم که نبود
 يزم رفتم من و داديم آشتيشون باالخره کردم همراهيشون خنديدن تو دادن هلشون ديدم
 يشپ دقيقه چند بحث که بوديم کرده شروع رو غذا تازه نشستيم ميز دور همه چيدم شامو
  شد باز دوباره

 فرانسه؟ برى ميخواى هميشه براى-آبستا

 بانکه؟ گرو چرا خونه سند (شهريار سمت کردم رو)انداختى يادم شد خوب ولى.....آره-

  بهش داد و ليوان تو ريخت آب فورى سمانه گلوش تو پريد غذا

 خونه؟ کودوم-آبستا

 خونه همين!!!ميپرسيا وا؟؟حرفا-

 واسا-تمگف فورى ميشدم مشکوک بهشون داشتم کم کم کردن نگام تعجب با آبستا و سحر
 ؟!ميکنين پنهون من از رو چيزى يه دارين شما!ببينم

  شدم منتظر و کشيدم خوردن از دست شدن ساکت همه لحظه يه

 !!شو خونه بيخيال-شهريار

 بيارين منطقى دليل يه-

 !بدونه داره حق!!! شهريار-آبستا

 نميگين بهش چرا-سحر
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 !کنين تمومش....بسه-سمانه

  يانه؟ خبره چه ميگين يکيتون-داره حدى خونسرديم شد بلند صدام ديگه اينبار

 ؟ شهريار-گرفتن اللمونى همشون باز

 خب؟!!کن برخورد منطقى مسئله اين با آروش ببين پووووففففف-شهريار

 باشه-

 اوستاس اسم به سندش.....سندش....خونه اين-

 اوستا خونه تو تمام سال شش من يعنى بهش ىودم شده خيره باز دهن با مبهوت و مات
 با و قاببش تو کوبيدم قاشقمو  و هم تو رفت اخمام حرفاش تحليل تجزيه با کردم؟؟ زندگى
 چى؟؟؟؟؟؟ يعنى-گفتم بلند صداى

 .....آروشا ببين-شهريار

 وت بودم حاضر کردين؟؟؟من فکر چى شماها واقعا ؟؟؟ بفهمم بايد سال شيش بعد من-
 !!نذارم اينجا پامو ولى بمونم هتل

 ....خب....ماهم بياى ميخواى گفتى ناگهانى زدى زنگ تو اونروز آروشا ببين-شهريار

 خونه ايلوس همه اينجا بياى تو تا بديم تغيير اينجارو دکوراسيون دادم پيشنهاد من-آبستا
 استفاده خواب اتاق عنوان به ازش االن تو که اتاقى اون جز به البته کرديم عوض رو

 .....ميکنى

 اينجا روز دو اوستا و تو افتاد بينتون که اتفاقى اون از قبل-داد ادامه اينبار سمانه
 کرف البته....ميموندى باهاش همينجا هم تو بودين اومده عروسيتون کاراى براى.....بودين
 نداديم تغيير دکورشو که ميخوابيدى اتاق همون توى تو کنم

 و ونيمپيش به کوبيدم عصبانيت با و زمين افتاد بدى صداى با که عقب دادم هل صندليمو
 هک ندارين عقل شما من سر تو خاک اى ميکنين ديوونم آخه د نشو ديوونه ميگين-گفتم
 بيارم جاک از رفتن فرانسه برا سرمايه بدبخت من هان؟حاال ميگفتين؟؟؟ بهم ميمردين آخه
  بودم کرده باز خونه اين فروش پول رو حساب هزارتا سر بر خاک من آخه هان؟د
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 ....که ماشينت-سمانه

 اول از اگه االغ سرمايه؟؟؟؟من ميشه ماشين اون پول چى؟مگه ماشينم-کشيدم داد
 که درىپ به بندازم رو بايد بدبخ من ميکردم فکرى يه نيست من برا خونه اين ميدونستم
 خودخواهين؟؟؟ چقدر شما نديدمش؟؟؟ ماهه هفت نزديک

 !ميکنيم کمکت ما آروشا-شهريار

-دش پاره حنجرم کردم حس اينبار که سرش کشيدم داد مخم رو بودن رفته بدجورى ديگه
 !!!شهريار نيستم گدا من

 بگير آروم-آبستا

 چيکار ايدب نميدونستم ميکرديم فکر من بدبختى به داشتيم هممون شدن ساکت همه اينبار
 الح تو اومدن همشون کم کم نشستم حال توى رفتم تمام و بود بابام چاره راه تنها کنم

 بريزت براى بليت يه ميشه-گفتم عجز با و آبستا سمت کردم رو بود نخورده شام هيچکس
 بگيرى؟

 چى؟ واسه-

 .....بمونم اينجا بعد به اين از باشين نداشته انتظار-

 !ميکنم سعيمو-

 باش منطقى-شهريار

 نم ميدونستن چون رفتن شدن پا فورى و نشد زده حرفى ديگه رفتم بهش غره چشم يه
 ....کنن پيدا برام بليت ميکردم دعا فقط صبحو تا شب ميگيرم پاچه

****** 

 هيچووووومممم-

 من واسه چرا گوشى اين صبحى اول صبح شد شروع من هاى عطسه اين بازم کوفت اى-
 اههههههههه گذاشته کنسرت
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-مگفت بندازم شمارش به نگاهى که اين بدون داشتم برش و گوشيم سمت رفت دستم
 هاااااااااان؟؟

 زنداداش سالم-گوشم تو پيچيد آبستا صداى کردم عطسه يه بعدش و

 سعى آورد در کجاش از مزخرفو کلمه اين باز سال سه بعد نميدونم کوفت اى مرض اى
 هووومم؟-گفتم آلو خواب صداى با نکنم خورد اعصابمو کردم

 برات؟؟؟ بگيرم هست بليت يه بعد نيم و ساعت يه برا ببين-گفت که کردم عطسه يه باز و

 .....باشه-گفتم و کردم عطسه

 دنبالت بيام خودم کن جمع وسايلتو-

 (عطسه)هوم؟-

 دنبالت بيام کن جمع وسايلتو ميگم-

 خدافظ!!!آها ها؟آها-

 گرفته برق مثل گفته چى که کرد لود مغزم تازه بخوابم ببندم چشامو خواستم کردم قطع و
 لباسامو و برداشتم چمدونمو بعد خوردم حساسيت قرص يه اول رفتم و پريدم جام از ها
 اون متخت زير از و شدم خم افتاد يادم چيزى يه تازه ببندم زيپشو خواستم گذاشتم توش

 و حوصله جايى يه روزى يه شايد ديدى چه رو خدا گفتم خودم با برداشتم رو صندوقچه
 !خوندمش داشتم اعصابشو و وقت

 ميگما احرف چه ؟اه بپوشم چى خب کمدم جلو رفتم کشيدم زيپشو و چمدونم تو کردم پرتش
 و بادمجانى مانتو يه انداختم بهشون نگاه يه دارم بيرون لباس دست يه فقط خب من
 فورى بود بيرون مشکيم اسپرت کفش کفشم خوبه ياسمنى شال با مشکى جين شلوار

 به آوردم در گوشيمو شد تموم خب زدم صورتى رژ يه کردم جمع تالمو و پوشيدمشون
 که همونطور خودم و کردم باز درو زد رو خونه زنگ خودش من قبل که بزنم زنگ آبستا

 يدارب-گرفت چمدونمو و اومد جلو آبستا حياط انتهاى سمت افتادم راه ميکشيدم چمدونمو
 شدى؟

 چى؟-
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 !ميزنى حرف باهام دارى خواب تو کردم حس زدم زنگ آخه-

 بيدارم بابا نه!!!!ها-

 زشا حکومتو فنى ضربه يه با من که بود حاکم سکوت افتاديم راه و شدم ماشينش سوار
 بفروشى؟؟؟ برام ميتونى ماشينو آبستا-گرفتم

 بدى بهم وکالت يه يا باشى خودت بايد يا اخه نه-

 االن؟؟؟ من بيارم کجا از وکالت-

 کنم حلش میتونم بعد هفته تا بخواى اگه! نميدونم-

 !!!نيستم تهران که من-

 بياريم هم رو وکالتنامه شهرتون بيايم سحر و من کنى نوازى مهمون بايد اونموقع-

 !حله-

 و شدم قطار سوار رسوندن سالم و خدافظى و سفارش کلى بعد و آهن راه رسيديم باالخره
 تا گذشت چقدر نميدونم انداخت راه قطارو اومد اطوار و ناز تا هزار بعد هم راننده آقاى
 چمدون مبگير  سرم به گلى چه نميدونستم و بود شب هاى نصفه رسيدم وقتى ولى برسيم
 در وگوشيم نيست معلوم مسيرم فعال که گفتم و گرفتم تاکسى يه آهن راه از دست به

 سمت رفت دستم بزنم زنگ بهش ميکنم پيدا رو کى ببينم گشتم مخاطبامو توى و آوردم
 خيابونم و کوچه آواره ميرفتم عمرا که هتل خب ولى وقته دير ميدونستم سميرا اسم

 با بوق تا ده از بعد و زدم تماسو برقرارى نداشتم بهش زدن زنگ جز اى چاره و نميشدم
 بله؟- داد جواب آلو خواب صداى

 !سالم-

 شما؟ سالم-

 آروشام- نشناستم داشت حق بيچاره

-........ 

 الو؟-
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 آروشا؟-

 آره-

 افتاده؟ اتفاقى!آهان-

 !تبريزم من فقط نه-

 خب؟-

 !سميرا تبريزم من ميگم-

 شب؟خونه وقت چى؟؟؟؟؟؟؟؟اين-گفت جيغ با دفعه يه گفتم چى فهميده تازه انگار
 بابايى؟

 !اونجا نرم گفتم بود ديروقت رسيدم االن نه-

 دنبالت بياد مهران بگم بگو کجايى االن-

 تاکسيم تو من بده آدرسو نميخواد نه-

 بيارتت راننده به بده ميکنم اس برات پس باشه-

 نجپ هر شدم که خونه داخل خونشون رسيدم ساعت نيم بعد باالخره و کرد اس برام آدرسو
 و نساري و سپهر ترتيب به و مهران بعد سميرا مبل؛اول رو بودن نشسته منتظر تاشون
 کپه يمرفت شرمندگى ابراز کلى و پرسى احوال بعد و جلو رفتم (سالشه چهار سارين)ساناى
 !رانسهف برم ميخوام بگم بابا به چجورى که بودم اين فکر تو همش من و گذاشتيم مرگمونو
 بگم اباب به اون کمک به بعد بذارم درميون سميرا با اول رو موضوع اين بود بهتر نظرم به

 چشام و نداد کردن فکر اجازه جانم از تر شيرين خواب ديگه ميشد تر مثبت نتيجه اينجورى
 .....شد گرم

**** 

 چيييييييييى؟؟؟؟-

 جمع صورتمو داد خراش گوشمو پرده اينجورى تصميمم گفتن با که بود سميرا جيغ صداى
 گفتم؟ چى من سميرا؟؟مگه خبرته چه-گفتم و کردم
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 ميگى؟ چى ميفهمى فرانسه؟خودت برگردى ميخواى آروش؟کجا خوبه حالت اصال تو-

 !!!کن کمکم دارى دوست هرکى جون سميرا-

 !کنه قبول بابا عمرا پووووفففففف-

 !برم من بعد بپزش برو روز چند!بپزيش ميتونى تو ميدونم که من-

 بودى؟ ديده منو پيش وقت چن تو من خواهر-

 ....عيد پيش سال-پايين انداختم سرمو شرمندگى با

 بابارو؟ پيش وقت خب؟چن-

 !پيش ماه هفت نزديک-

 !دارى بابا از بىخودى انتظار پس-

 ورتمص رو بود ريخته تالم و بود پايين همونطور سرم نداره جوابى حق حرف ميگفت راست
 صداى اب که شم بلند جام از خواستم گوشم پشت زدم تالمو و باال آوردم پيچيمو باند دست
 شده؟ چى دستت-شدم متوقف سميرا

 نيست چيزى-

 بخنديم؟ هم دور کردى پيچى باند نيست چيزى وا؟خب-

 !!!شکستم اتاقمو آيينه زدم بودم عصبانى-گفتم خونسردى با

 !!!ندارى کارات رو کنترلى هستى عصبى وقتى قبل مثل!!نشدى عوض-

 وقفمت صداش با دوباره ولى بود اونجا اصرارش به وسايلم که سپهر اتاق سمت افتادم راه
 !!ميپزم برات رو بابا خودم به بسپر.....نباش نگران-شدم

 !ممنون-بود آشپزخونه تو که سمتش برگشتم لبخند با

 !ميشود خواهش-
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 ايدب کردم زدنشون شونه به شروع و کردم باز موهامو آينه جلوى رفتم کردم باز و اتاق در
 جورى يه بشم قربونت خدا اى بود مخم رو بدجور ميکردم کوتاهش حتما رفتن فرانسه قبل
 هک بيکار کنم چيکار حاال.....مسئله اين شده فکريم دغدغه همه کن حل رو موضوع اين

 ازشب چمدونم سراغ رفتم و کردم جمع سرم باال موهامو!ميره سر حوصلم بشينم نميتونم
 به کردم شروع و کردم بازش بود اول جلد گويا بيرون کشيدم رو خاطره دفتر و کردم

 :خوندنش

 زد خونه از آرشام شبى نصف و شد دعواشون باز و کردن بحث باهم آرشام و بابا امروز
 .....بيرون

 :زدم ورق رو صفحه چندتا

 کلى رفت و برداشت وسايلشو بيداد و داد با بود اينجا هم سمانه خونه اومد آرشام امروز
 .....نشم عروس نياد اون تا خوردم قسم کردم گريه

 :زدم ورق صفحه چند بازم

 قايمش و دارم دوتامون از عکس يه هنوز من ولى سوزوند آرشامو وسايل همه بابا اينکه با
 .....کرده افت درسام ميزنم حرف عکس اون با فقط قهرم همه با نگيرتش ازم بابا که کردم

 :بعد صفحه چند

 .....قهرم همه با آخه کردم سکوت من ولى زد حرف باهام کلى سمانه

 :زدم ورق صفحه بيست ده اينبار

 ......شدم قبول نظرم مورد دانشگاه تو من و اومد کنکور نتايج باالخره

 :بعد صفحه چند

 .....شدم آشنا باهاشون نيمان دوستاى ريما و امير

 رقو صفحه چند و کردم باز ميومد دوم جلد نظر به که رو يکى اون کنار انداختم و بستمش
 :زدم

 .....بود؟ چى اسمش کرد کمکم لويى مهمونى تو که هست پسرى همون پسره



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 93مهسا –بوسه آخرین 

telegram.me/romanhayeasheghane 406 

 :بعد صفحه چند

 ......ميزنه خوب گيتار

: 

 ....بزنم حرف دوباره کرد کمکم ممنونم ازش

: 

 .....ميکنيم کل کل باهم فقط

: 

 ....ببرم ماشينمو نذاشت

: 

 .....داره قشنگى برق مشکيش چشماى

: 

 .....قلبمه تو مبهمى حس شده چم نميدونم

: 

 ....قشنگن خيلى چشماش

 خاک!!!پرتا و چرت اين با....مرض-چمدون تو کردم پرتش و بستم دفترو شد خورد اعصابم
 !!!!لوزالمعدم تو واسطه بى خاطراتم ..... سرم تو

***** 

 در جلو واسادم من االن و بپزه رو سرسخت پدر تونسته هفته يه بعد خانوم سميرا گويا
 رفتم و شد باز تيک صداى با در دادم فشارش و زنگ سمت رفت آروم دستم پدرم خونه
 کفشاى آوردن در بعد و کردم باز رو چوبى در کوتاه نسبتا مسيرى کردن طى بعد داخل

 طرفم اومد و شد بلند جاش از ديدنم با بابا داخل رفتم و کشيدم چمدونمو عروسکيم
 مامان يدبوس پيشونيمو و آغوشش توى رفتم ولى نداشتم تمايلى درسته کرد باز دستاشو
 ....دخترم اومدى خوش-گفت
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 اىه خرس پر که اتاقى يه توى چمدونمو بوسيد گونمو و کرد بغلم اونم مامان سمت رفتم
 وشيدنپ بعد بود اقامتم محل اينجا ميومدم وقتى هميشه گذاشتم بزرگه و کوچيک و رنگى
 رفح ميومدم وقتى ها قبال راحتى مبل روى نشستم و جمعشون توى رفتم راحتى لباس
 باند ستد ديدن با بابا بودن شده بيخيال کل به که اين مثل ولى ميکشيدن پيش ازدواجمو
 دختر؟ شده چى دستت-گفت و هم توى کشيد اخماشو پيچيم

 ودمب عصبانى-گفتم خونسردى کمال در و دادم هم بابا به بودم داده سميرا به که رو جوابى
  شکستم اتاقمو آيينه

 !کن کنترل خودتو يکم مواقع اينجور-داد تکون تأسف نشونه به سرشو

 چشم-

 دنمي ارزش کارشون و تو و مثل آدمايى به بيشتر خارجى کشوراى توى ميگفت سميرا-
 باشى داشته ميتونى بهترى آينده ميگف

 !بله-

 فرانسه؟ برى خب؟ميخواى-

 بله-

 !برو خب-

 !ندارم اى سرمايه من!!!بابا-

 !ميکنم فراهم برات بخواى چيزى هر بهتره اونجا زندگيت و آينده مطمئنى واقعا اگه-

 ....که غربت بره ميبينمش دوبار سالى زور به من ايرانه خوبه چى؟؟؟حاال يعنى-ناليد مامان

 !باش دخترت آينده فکر به!!!خانوم-بابا

 بابا ممنونم-

 و تاقما توى رفتم عذرخواهى يه با و خورد و زنگ تلفنم!اومد خوشم درسته کارت سميرا ايول
 دادم جواب
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 بله-

 خوبى؟ آروش سالم-

 خوبين؟ کوچولوتون و سحر و تو خوبم من-

 نک امضاش محضر يه توى بريم آوردم برات رو نامه وکالت تبريزم االن من آروشا ممنون-
 االن؟ کجايى بفروشم ماشينتو برم

 محضر هي نزديکياش اونجا بيام منم )...(ميدون برو اينجا نيا تو بابامم خونه من آبستا ببين-
 !ميومدم وقتى ديدم

 منتظرتم باشه-

 داد کونت دست تاکسى يه کنار آبستا قرار محل تو رفتم و بيرون زدم خونه از بهونه هزارتا با
 شد متمو کارمون ساعت يه بعد و کرديم پيدا محضرو راننده کمک با سمتش کردم حرکت و

 آبستا؟-گفتم پايين ميومديم محضر هاى پله از که همونطور

 هوم؟-

 دارى؟ موندن برا جايى-

 !که بمونم نميخوام-

 چى؟ پس-

 رفتمگ قطار بليت بعد ساعت دو برا منم بمونه تنها نميتونه وضعيتش اون با که سحر-
 برگردم

 .....من نداره خبر بابام ميدونى که خودت-پايين انداختم سرمو شرمنده

 باشن ساعت دو نگران هم تو نيست اوستا خونواده و تو ارتباط به راضى بابات ميدونم آره-
 رگردب همين با ميکنم حساب رو تاکسى پول االنم پيشش ميرم اينجاست رفيقام از يکى
 خونتون

 .....آخه-
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 شو سوار هيسسسس-

 قلتک ور ميوفتاد کارام داشت کم کم خونه برگشتم من کرد حساب پولشو شدم تاکسى سوار
 ......ميذاشتم بالش به سر ها ماجرا اين از خوشحال منم و

****** 

 ....بعد ماه دو

 اشتمد و بالکن تو بودم نشسته ديگه کننده کسل هاى روز از يکى و بود تابستون اوايل
 و بودم آبستا طريق از فرانسه اقامت کاراى پيگير مدام ماه دو اين توى ميخوندم کتاب
 دعا مدام من و ميوفته راه داره کارام گفت ديشب واقع در زديم حرف باهم که بارى آخرين
 جواب و نارک گذاشتم بستم کتابو گوشيم زنگ صداى با بشه چاپ رفتنم قبل رمانم ميکردم
 دادم شهريارو

 بله؟-

 !!!هنويسند بر درود-گفت خنده با سمانه که ميشدم نگران داشتم ميومد داد و جيغ صداى

 !خره عليک-

 !کنى کار ادبياتت رو يکم بايد مثال اى نويسنده بکش خجالت-داد جواب سحر اينبار

 من؟ نويسندگى به دادين گير چرا شما-

 ننوشتى؟ رمان مگه-شهريار

 ؟!بشه چاپ تا کو حاال-

 !!!!!شده چاپ-آبستا

 !شدى نويسنده خاله-گفت آراز که خنده زير زدن تاشون چهار هر و

 شماها؟ ميگين پرت و چرت دارين چرا-

 ......نميگيم چرت-سمانه

 ....و شده بازار وارد رمانت چاپ اولين ديروز-سحر
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 !داريم پيشنهاد يه ما و-آبستا

 پيشنهادى؟ چه-

 که عتبرم فروشى کتاب يه توى برى کنى انتخاب شهر چنتا ايرانى وقتى تا که اين -شهريار
 ....بزنى کتابت اول برگ رو امضا يه يادبود عنوان به و ميفروشه کتابتو

 يرانا تو گردشى يه رفتنت قبل تو هم و هست هم فروشه کتاب نفع به اينجورى-آبستا
 چيه؟ نظرت ميزنى

 شد؟ حل رفتنم کاراى مگه خب-

 پيشنهادمون؟ مورد در نظرت ميدم بهت خبرشو فردا پس تا-آبستا

 !باشم داشته کافى وقت اگه عاليه-

 !!!دارى که معلومه-آبستا

 !!!!ها باشى من تولد روز بايد نويسنده-آراز

 شهريور؟؟؟؟؟؟؟؟ هفت-

 آره-

 !هستم که ايشاال-

 خب- زدم هماهنگيشون اين به لبخندى منم خنده زير زدن و ايشاال گفتن باهم همشون
 ميشه؟ شروع من گردى ايران سفراى اين کى از حاال

 حرف روشياف کتاب از يکى با خودتون شهر اونجا بياد شهريار گرفتيم تصميم اوليشو-سمانه
 اونجايى روز سه دو باشيم تو کمک هم بزنم اينا مامان به سرى يه من هم ميايم مام بزنه
 .....ميکنى انتخاب خودت شهرارو بعدش

 ....اينا سمانه بعضياش تو ميايم همراهت ما بعضياش تو حاال-سحر

 براتون که ميشه دردسر-

 بابا نه-آبستا
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 تماشا هم فاله هم-شهريار

 مياين؟ کى سمان.....حله پس-

 اونجاييم عصر بيوفتيم راه فردا احتماال بيايم خودمون ماشين با ميخوايم-سمانه

 آراز خصوص به شده تنگ همتون برا دلم اوکى-

 !نويسنده شده تنگ برات دلم منم-آراز

 ندارين؟ کارى همتونم با-

 خدافظ فعال پس-خنديدن و نه گفتن هماهنگ همشون باز

 ايران اين ميمونه شده حل کارام خب کردم قطع کنن خداحافظى يکصدا که اين قبل و
 .....ديدن تدارک ها بچه که گردى

****** 

 کي به يک بزن تيک ميکشه عشقت کودومو هر ايرانه شهراى ليست اين ببين-سمانه
 ميگردونيمت

 دارم؟ انتخاب حق چنتا-بزنم کودومارو نميدونستم انداختم ميز رو کاغذ به نگاه يه

 ميکنيم خارجش رده از نشد وقت کودوم هر کن انتخاب تا پونوزده ده فعال تو-

 باشه-

 چرخوندم شهرا بين نگامو زدم تيک کشورو جنوب شهراى از دوتا و شمال شهراى از دوتا
 بد خب؟همدانم چرخوندم نگامو باز زدم عالمت هم اونو برم هم مشهد سر يه نميومد بدم
 وىر چرا نميدونم....اصفهان.....اصفهان.....بزنم شيرازم....ميرم عليصدر غار سر يه نيست
 تيک ميگفت بهم حسى يه شد کشيده سمتش به دستم خود به خود شدم متوقف اسم اين
 هخورد تکون مخت که وقتى از !نه-گفت سمانه که حسم اين از کردم اطاعت هم من و بزنم

 متحول دفعه يه حاال شد چى ميخورد هم به اصفهان از حالت که تو !شده عوض سليقتم
 شدى؟

 خورده تکون مخم.....گفتى خودت-
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 روى شدم ولو دستش دادم کاغذو و کردم انتخاب هم ديگه شهر چنتا و نزد حرفى ديگه
 ونخونم اومد نهار بعد امروز بود مامانش خونه و بودن رسيده اينا سمانه عصر ديروز تختم
 همه نبي از بنفش و گنده خرس يه سمت شد کشيده نگام چيزا اينجور و ريزى برنامه براى

 شدم دبلن تختم از داشتم دوست همشون از بيشتر رو يکى اين رنگارنگ خرساى و عروسکا
 نه؟ گهقشن-گفتم پريد رنگش که سمانه سمت برگشتم و دستم گرفتم سمتش رفتم و

 قشنگتره يکى اون قشنگه؟ کجاش اين بابا هان؟؟؟نه-

 دلم هب بيشتر يکى اين ولى بود قشنگ اونم داد نشون گلگلى پيرهن با سفيد خرس يه و
 هي رنگارنگ و جورواجور خرس همه اين بين ولى زشته اون نميگم !!!بدسليقه- مينشست
 ببرم اينم فرانسه رفتم وقتى باشه يادم دارم يکى اين سمت به خاصى کشش

 يهبق مثل چىکار؟ ميخواى اى؟اينو بچه مگه خب.....خب-قاپيد دستم از و طرفم اومد فورى
 بخوره خاک گوشه يه بنداز خرسات و عروسکا

 من به دارى؟بدش بدبخ خرس اين با پدرکشتگى چه تو-هم تو کشيدم اخمامو

 يه تتخ رو شدم ولو باز و قبليش جاى گذاشتم طرفم گرفت خرسو پايينو انداخت سرشو
 سمانه؟-گفتم دفعه

 هوم؟-

 کى ادنمي يادم من گلى ائل چيه؟آها اسمش هست پارک اين بريم بشيم جمع بياين ميگما-
 !حال و عشق آخر روزاى اين بريم دوستات از نفر چند به بزن زنگ شهربازى رفتم

 !ميگيريم پارتى گودباى گلى؟يه ائل چرا!....نه نه-گفت دستپاچگى با

 کى؟-

 !امشب همين کنى تر لب-

 !کردم تر لب-

 ما خونه بريم بيان بربچز از چنتا به ميزنم زنگ ميشم پا االن باشه-

 شما؟ خونه چرا-
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 بهتره ما خونه بريم ميده گير نمور يه بابات اينجا-

 حله-

 فرمايش؟ و امر-

 !رفيق عاشقتم-بغلش پريدم دفع يه

 چاکرم-

-گفت عهدف يه بل و ال و بياين بهمانى فالنى گرفت شماره و برداشت گوشيشو شد پا فورى

 آروش؟

 هان؟-

 على؟-

 کيه؟ على-

 بهش؟ بزنم باشه؟زنگ نکرده عوض اگه دارم شمارشو ميگم-

 کيه؟ خر على دادم دست از حافظمو من االغ-

 براى تهران از يارو داشتين همسايه يه آپارتمانتون تو بود سالت پونوزده وقتى بابا!اکى-
 بود تر بزرگ ازمون سالى چهار سه  يه داشت پسر يه تبريز بودن اومده سالى يه مأموريت
 وحالش على با مام بود اى افاده و فیس دختر يه رزا گذاشتيم تله رزا برا باهاش بار چند
 روز يه داشت دوست تورو مغز خر و بود خوشتيپم و خوشگل على نگذريم حق از گرفتيم
 نزدين فحر  باهم ديگه و زدى قاط تو گفتم تو به وقتى ولى تو به بدم گفت بهم داد شمارشو
 و شد تموم باباش مأموريت اونام و کردين کشى اسباب قضايا اون بعد ماه يه قضا از

 سيمکارتم تو مونده اونموقع از شماره اين و تهران برگشتن

 !ببينمش مشتاقم کردى ازش که تعريفايى اين با-

  بزنم بهش زنگ يه بزار پس خب خيل-
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-داد جواب دختر يه بوق تا پنج بعد پخش رو گذاشت و گرفت رو شماره کنارم نشست اومد

 بله؟

 البد کرده عوض خطشو ما گند شانس از اينم-کرد زمزمه آروم سمانه

 الو؟-گفت دختره

 اشتباه نمک مرتضوى؟فکر على داشتم کار مرتضوى جناب با ببخشيد خانوم الو؟سالم-سمانه
 ....شده

 شما؟ ببخشيد....همسرشونم من نخير-

 ترمه؟ کيه-اومد مر يه صداى خط اونطرف از

 داره کار تو با ميگه خانومه يه جان على-

 اين زندگى که اين از قبل سمانه کردم خيس خودمو من که گفت عصبانى جملشو جورى يه
 خانوم؟ ترمه الو-گفت بپاشه هم از بدبخت

 بله؟-

 مسايهه مرتضوى جناب با پيش سال دوازده ده ما نياد پيش تفاهم سو!جان ترمه ببخشيد-
 .....دوستانه جشن يه به کنم دعوت ايشونو و شما زدم زنگ بوديم

 چى اسمتون گلم ببخشيد چيه؟فقط تفاهم سو عزيزم نه-گفت و شد تر آروم دختره لحن
 بود؟

 .....هستم سمانه-

 على به ميدم االن خوشبختم-

 خودت؟ همسايه ميگى چرا پ بود ما همسايه نگفتى مگه-گفتم آروم صداى با

 .....ديگه کردم سرهم چيزى يه بود دوستم خاطرخواه که بگم زنش به نميتونستم-

 الو؟-کنه پيدا ادامه بحثمون نزاشت مرده يا پسره صداى

 !!على سالم الو-سمانه
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 ؟نميارم جا به ببخشيد-گفت على کردم تعجب خودم من که گفت جملشو ذوق با چنان

 زير مگذاشتي يادته؟ترقه رو رزا....آروشا رفيق.....سمانم نشناختى؟بابا معرفت بى-سمانه
 .....آروشا همسايتون پاش؟

 دينش پير البد.....آروشا؟.....خودتى؟ سمانه واى-گفت خنده با و خنده زير زد دفعه يه على
 هنوز زندس آروشا رفيقت نترشيدين؟؟؟؟اصال ببينم آره؟؟؟

 وت استخونات بايد تو که بودم مرده من اگه آخه د-شدم ميدون وارد من اينبار خنديد دوباره
 !ميپوسيد قبر

 بى عقل بى احمق دختره....آروشا؟؟؟ خودتى-!شد قطع دفعه يه و شد تر يواش خندش
 .....معرفت

 رهب ميخواد معرفت بى عقل بى احمق آروش اين بگم زدم زنگ بيخى اينارو داداش-سمانه
 ونا از بردار زنتم امشب براش ريختم پارتى گودباى برنامه من.....هميشه واسه فرانسه
 ....اينجا بيا بيرون بزن کوفتى تهران

 با قتهو خيلى بيام نميتونم من ولى جان سمانه ببخشيد-شد جدى و خشک لحنش دفعه يه
 از نيست ميزون همچين حالش رفيقام از يکى طرفم يه از ميکنم زندگى اصفهان خونواده
 .....بشه فارغ ديگه ماه قراره هم ترمه ريخته هم به شرکتم اوضاع هم طرفى

 مشنفتي صداتو شديم خوشحال داداش بدبختى؟بيخى چقدر تو اوووووففففف-سمانه
 بارى؟ کارى برسون سالمم بکن آروش و من طرف از ماچ دوتا زنتم صورت

 خدافظ خواهر هيچکودوم-

 خدافظ-

 !درگير کرد؟خود همچين چرا وا؟اين-گفتم متعجب کرد قطع تلفنو که اين بعد

 نيدش صداتو شايد ميزد حرف آدم مثل و خوب خيليم تو صداى شنيدن قبل ميکردى دقت-
  !گذشته به برگشت

 کن انتخاب برام لباس يه پاشو بگم؟بيخيال چى-
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 تا جآرن تا آستيناش آورد در مشکى مردونه تقريبا پيرهن يه کمدم سمت رفت شد بلند
 دهش بسته شل که داشت هم ماتيکى صورتى کراوات يه بود باز يقش دکمه دوتا و ميشد
 اى ژله کفش که مشکى اسپرت کفش اضافه به طرفم کرد پرت مشکى جين يه بعدشم بود
 ميپوشن؟ اسپرت کفش خونم تو وا؟مگه-گفتم بود

 داره؟ ايرادى خب؟چه آره-

 که حال ىتو رفتم مختصر شال و مانتو پوشيدن بعداز و کيفم توى گذاشتمشون حرف بدون
 مامان؟-بود مطالعه مشغول مامان

 بله؟-

 .....ميام صبح داريم جشن ها بچه از چنتا با شب اينا سمانه خونه ميرم دارم من-

 ....پارتى بگو جشن نگو-

 من رفتن مناسبت به اونم سادس همى دور يه نده گير عمت ارواح جان مامى-

 برو باشه-

 بای-

 خدافظ-

 خدافظ خاله قربونت-سمانه

 سالمت به-

 تيمرف و شديم سوارش سمانه با رفتم کش رو بود نبرده امروز که رو بابا ماشين سوئيچ
 جا همه ميومد خونشون نظافت برا يبار اى هفته که خدمتکارى سرى صدقه....خونشون
 خرهب کرد سفارش پرت و خرت اينجور و ميوه سرى يه و شهريار به زد زنگ سمانه ميزد برق
 خدمت در امشب برا که گفت و گرفت هفتگيشونو خدمتکار همون زيور شماره بعدشم
 تيمرف ما و شد حل چى همه خالصه مياد ديگه ساعت نيم تا گفت و نکرد نامردى اونم باشه
 صاف آخرشم رفت ور موهام با کلى سمانه پوشيدم بود داده سمانه که لباسايى بشيم آماده
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 نم مکرر هاى اصرار با همون براى بريزم دورم باز موهامو نميخواستم من ولى کرد صافش
  کرد جمع سرم باال موهامو خودش غراى غر و

 آينه؟؟ جلو برم ميذارى سمانه-

 ريخت بى برو حاال شد عالى....آ.....آآآآ....بعد بزنم رژتم واسا-

 رايشآ توى خوبى استعداد واقعا آينه جلو رفتم شدم بلند و برداشت سرم از دست باالخره
 کسى اگه شايد بود کرده آرايشم خوشگل ولى ماليم جور يه داشت کارا اينجور و کردن
 تعمير نمه يه ولى بود آماده من قبل که خودشم نميشد آرايشم متوجه نميکرد تمرکز زيادى

 اومدن مهموناتون خانوم-گفت و زد اتاقو در زيور کرد درست اونارم که ميخواست

 ....آروش باش زود ..... خانوم زيور اومدم-سمانه

 ببندم کفشامو بند واسا-

 بجنب باشه-

 رو روينش پسرشون و سامان و ندا دور از پايين رفتيم سمانه با و بستم کفشامو بند فورى
 فشونطر  رفتيم و کشيد دستمو سمانه بودن هم ديگه پسر دختر چنتا کنارشون که ديدم
 ....پسره اين-معرفى به کرد شروع سمان پرسى احوال بعد

 نميشناسه؟ رو ما آروشا مگه ضمن در ميگن درخت به اين باش آدم سمان-پسر

 ....خفه مين دو بردى-

 افظموح صانحه تو من آخه نميارم جا به ببخشيد-گفتم فورى من کرد اشاره ابرو و چشم با و
 دادم دست از

 و انسم دايى پسر هستم برديا ميخوام معذرت واقعا-پايين انداخت سرشو شرمنده پسره
 ...ندا داداش

 خوشبختم-

 ....بردى نامزد روناک-گفت و کرد دراز سمتم دستشو بود ايستاده کنارش که دخترى
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 کنم؟ صدا رونى تورو من خوبه برديا و نه بردى گفتم بار هزار روناکم-برديا

 و زد وستانهد لبخند يه بود پر تو نسبتا دختر يه بعدى نفر کردم اکتفا خوشبختم گفتن به
 رفيقت دخترخاله هستم مهرى-گفت

 مىصمي خيلى همشون کرد معرفى رو جمع افراد تک تک سمانه زدم لبخند خودش مث منم
 ديميمق دوستاى واقع در و سحر و آبستا جمع تو بيشتر داشتم دوست من ولى بودن شوخ و

 باشم

 گفتم؟ چى آروش؟شنيدى-سحر

 نبود حواسم ببخشيد نه-

 دوقلو پسره....شد معلوم بچه جنسيت-

 .....عزيزم مبارکه-کردم بغلش

****** 

 ميگى؟؟؟ راست آروش وواااااااى-گفت جيغ با شيرين

 سمموا اين االن به نه کردنات استاد استاد اوال اون به نه دارم؟راستى شوخى تو با من مگه-
 کردنات مخفف

 ؟!کنم صدات استاد عمر آخر تا که نبود قرار استادمون شدى ترم يه حاال-

 رنامهب يه شيرين ببين-گذاشت چمدونشو سرم پشت هم آبستا دادم بار تحويل چمدونمو
 ببينمت ميخوام بريز

 خونم بيا خب-

 ببينم هاشو رئيس و شرکتت مشتاقم بيشتر نه-

 باى ميکنم اس برات آدرسو شرکت تو صبح فردا پس باشه-

 باى-
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 شدى پا تو بشه فارغ سحر قراره ديگه ماه دو....نميومدى کاش-آبستا سمت کردم رومو
 اصفهان؟ بياى من با اينجا اومدى

 فردا پس براى بايد نباش نگران بخوره تکون دلش تو آب نميذاره اونم مامانه پيش سحر-
 ..... دارى پرواز عصرش بگيرم بليت صبح

 اينجا ديگه شب فردا پس من يعنى گذشت زود چقدر نميشه باورم خودمم آبستا
 فرانسم؟ تو شب فردا پس نيستم؟يعنى

 شديم وابسته بهت هممون آروش ميموندى کاش-پايين انداخت سرشو و واساد جاش سر
 ميشه تنگ برات دلمون

 بريم باش زود حاالم....ميشه تنگ منم دل....آبستا همينطور منم-

 کمه يلىخ ايران تو البته که تأخير ساعت نيم بعد هواپيما توى رفتيم و زد روم به لبخندى
 ...برد خوابم بودم شده بيدار زود صبح چون و شد بلند هواپيما

***** 

 زدم رو8طبقه شيرين گفته طبق و داخل رفتم بود خودش انداختم شرکت در سر به نگاهى
 بقهط-گفت که خانومى صداى شدم آسانسور اى شيشه قسمت از بيرون تماشاى مشغول و

  هشتم

 ندچ دادم فشار زنگو و ايستادم در جلوى بيرون برم و بگيرم فاصله شيشه از شد باعث
 شده تنگ براش دلم چقدر شد نمايان پشتش شيرين و شد باز در که بود نگذشته دقيقه
 ى؟؟؟خوب عشقم واااااى-بغلم پريد خفيف جيغ يه با بعد و کرد نگاه بهم زده شوک اول بود
 نديدم؟؟؟ استادمو ساله چند ميدونى بود شده تنگ برات دلم چقدر نميدونى آروش

 تو؟ بيام ميزارى شيرين کردى خفم-

 يزم هم طرف يه و بود در تا سه توش بود بزرگى جلى رفتم منم دنبالش به و داخل رفت
 جلوى که هايى صندلى روى منم و ميزش پشت نشست رفت شيرين جاى يعنى منشى
 هات؟ رئيس اين کجان خب خب-نشستم بود ميزش

  حسينى هم مرتضوى هم بيرون رفتن دوشون هر شانست از-
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  ؟!من دارم شانسى چه خب-

 حاال؟ ميخورى چى-

 .نيستم تعارف اهل ميدونى نسکافه-

 ميکنى؟ چيکار اصفهان خبر چه خب بياره برات نعمت حاج ميگم االن-

 کرده ادوپيچک که کتابو کيفم توى از بياره نسکافه برامون گفت آبدارچى به و برداشت تلفنو
 اومدم اين خاطر واس راستيتش- آوردم در بودم

-جلدش روى خوندن به کرد شروع وار زمزمه کرد بازش و گفت ازم آروم طرفش گرفتم

 ....نويسنده....نويسنده....چشمانش در سياه مرداب

 و باز چشمامو لبخند راد؟؟؟؟با آروشا نويسنده-گفت داد با و بهم زد زل قلمبيده چشماى با
 اااىوا....جان شيرين عزيزم دوست و شاگرد به تقديم-کرد باز اولشو صفحه کردم بسته
 .....گرفتم عمرم تو حال به تا که هست اى هديه بهترين اين آروشا ممنونم

 !!!شرکته پرور؟اینجا خانوم چخبره-بده ادامه حرفشو نزاشت پسر يه صداى

 متس برگشتم و شدم بلند جام از آرامش با منم شد بلند جاش از و پريد رنگش شيرين
 جناب...ج-گفت پته تته با شيرين بود آشنا نظرم به لش چهره صدا صاحب
 متأسفم واقعا....مرتضوى

 آروشا؟-گفت دفعه يه پسره که هم رو کشيدم اخمامو من رو بود شده مات پسره ولى

 يادت شدى؟؟؟منو عوض چقدر آروشا واااااى-گفت گرفت خودش به تعجب رنگ نگاهم
 !!!رزا گيرى حال .....همسايتون ...عليم نيست؟

 !!!ميگفت سمانه که هستى همونى شما نکنه آهان-

 آره-

 جناب-فتمگ همين برا بودم کتابفروشى توى بايد ديگه ساعت نيم انداختم ساعتم به نگاهى
 ....دارم عجله يکم من واقعيتش ديدنتون از شدم خوشحال مرتضوى
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 روى زا خودکار داشتم کتاب دوتا شد خوب برداشتم ديگه کتاب يه و کيفم توى کردم دست
 و هترم خدمت قديمى دوستى طرف از تقديمى-کردم باز کتابو اول صفحه و برداشتم ميز
 اسمم و امضا خوشبختى آرزوى با على

 بياد خوشتون اميدوارم ترمه و شما براى ناقابل هديه يه خودمه رمان-على سمت گرفتم

 ممنون ميشه خوشحال مطمئنا رمانه عاشق ترمه-گفت و انداخت بهم قدرشناسانه نگاه

 ....ميکنم خواهش-

 گرفتم پيش در رو کتابفروشى راه و بيرون زدم دوشون هر از خدافظى با

 #اوستا#

 تسم بردم دستمو میبرد امونمو داشت کم کم شد شروع هام سرفه و شدم ماشینم سوار
 پیس تا دو بعد و دهنم داخل گذاشتم برداشتم اسپریمو توش از و کردم بازش داشبورد
  داشبورد توی گذاشتمش دوباره

 

 روشن ماشینو عمیق نفس چندتا بعد بستم چشامو و دادم تکیه صندلی پشتی به سرمو
 یه امروز میکردم حس داشتم عجیبی دلشوره صبح از گرفتم پیش در شرکتو راه و کردم
 یگارس از غیر به هیچی موقعیتی همچین تو و نیست من نفع به مسلما   و میوفته اتفاقی
 خوب الاص حالم ولی خریته کشیدن سیگار تنفسم وضع این با میدونستم نمیکرد آرومم
 بود ارماهچه نزدیک که سیگارمو قوطی صندلی پشت جیب تو از و کنار کشیدم ماشینو نبود
 لبم هگوش گذاشتم سیگارمو و کاپوت به دادم تکیه شدم پیاده و آوردم در بودمو نزده دست
 آرومم تا زدم عمیق سومو پوک زدم هم دومو پوک نبود زیادعمیق اول پوک کردم روشنش
 باعث و بود شدید خیلی هام سرفه ولی کردم له پام زیر سیگارو افتادم سرفه به ولی کنه
 همیدمف تازه.....بردم پی فاجعه عمق به خون رنگ دیدن با تازه و بیارم باال ماشینم کنار شد
 تو از و کردم باز ماشینو در میکردم سرفه که همونطور وخیمه حدی چه تا هام ریه وضع
 ....کنم جور و جمع خودمو تونستم عمیق نفس چندتا بعد برداشتم اسپریمو داشبرد

 ربهض آسانسور کف روی پام با شد بسته آسانسور در و دادم فشار رو هشتم طبقه دکمه
 باز درو پرور دقیقه چند بعد دادم فشار دفترو زنگ شدم پیاده و واساد آسانسور که میزدم
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 توننمیز رو آماده بودین گفته که هایی پرونده هستین؟همه خوب حسینی جناب سالم-کرد
 یانب بگیرم اجازه ازتون آوردین تشریف موقع هر گفتن اتاقشونن توی هم مرتضوی جناب
  اتاقتون

 حرکت توی میزد حرف تند تند و دنبالم بود افتاده اتاقم سمت میرفتم داشتم که همونطور
 ومخم-غریدم شدم قفل دندونای الی از ایستاد و کرد هیه اونم طرفش برگشتم ناگهانی
 چیزو هیچ و هیچکس حوصله فعال بگو هم مرتضوی جناب به بگیر نفس پرور خوردی
 !!!ندارم؛

 و مبرگشت منم کرد پایین باال سرشو هم سر پشت بار چند و داد قورت صدا با دهنشو آب
 شستمن و میز رو کردم پرت کیفمو تکراری روز یک بازم کشیدم سوزی پر آه اتاقم تو رفتم
 کوتس از دقیقه چند هنوز گرفتم سرم بین دستامو و گذاشتم میز روی آرنجمو صندلیم رو

 بر سالم-داخل اومد علی بندش پشت و خورد در به تقه چندتا که بود نگذشته اتاقم سنگین
 حوصله گفتی پرور به که هیشکی شدیم ما حاال دیگه نکنه درد دستت.....باستان خان اوستا
 ببینم منو نیگا نداری؟ رو هیشکی

 پریده؟ رنگت چرا ببینم واسا- انداختم بهش نگاهی سرسری و کردم بلند سرمو

 اسپری فوری افتادم سرفه به دووباره که نیست چیزی بگم خواستم نزدیک اومد و گفت اینو
 شد قطع سرفم زدنش بعد و دستم داد رو

 اوستا؟-

 هم؟-

 نه؟ کشیدی-

.......- 

 برات مد و دود نگفت دکتر مگه گذاشت تنهات نمیشه دقیقا یه اوستا سرت تو خاک یعنی-
 میکنی؟ چیکار خودت با داری !سمه

 ....آوردم باال خون-
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 صدای با بست چشاشو نیومد ازش صدایی ولی خورد تکون دهنش کرد نگاه بهم مات
 هب لب دیگه داری دوس که هرکی جون به میدم قسمت.....میدم قسمت اوستا-گفت لرزون
 .... نزن سیگار

 باهام کاری....سمتش نرم دیگه میدم قول منم....نده عذاب من خاطر به خودتو بسه علی-
 داشتی؟

 در یاهس مرداب-آورد باال رو کتابی و زد بهم لبخندی کرد باز چشاشو و کشید عمیقی نفس
 سیاه چشمای توصیف در دختر یه زبون از ای صفحه چنصد رمان یه....چشمانش
 هی از میکنم توصیه !هاااا سیاهه چشات هم تو شیطون نه؟؟؟راستی جالبه....معشوقش
 ندورا آشناهای از نویسندش چون بود آسون من کار البته بخری خودت برا کتابفروشی
 .....نگا کرد امضا اولشو صفحه ضمن در داد تحویلم اینجا آورد و بچگیمه

 زا تقديمى-وار زمزمه خوندن به کردم شروع منم جلوم گذاشت و کرد باز کتابو اول صفحه
  خوشبختى آرزوى با على و ترمه خدمت قديمى دوستى طرف

 خیلی من برای که اسمی یه....اسم یه و امضا یه آخرش بود آشنا برام خیلی خطش دست
 راد.....آروشا-بود نوشته خوش خط با که شدم متوقف اسمش روی بود خاطره پر و قشنگ

 تو چیزی یه اسمش روی کشیدم لرزونمو دست نداشت امکان این ایستاد قلبم کردم حس
 بالدن جلدش روی چشمام با و بستم کتابو بودم کرده بغض آره میکرد خفم داشت گلوم
 راد آروشا:نویسنده-گشتم نویسنده اسم

 خوبه؟ شد؟حالت چی-شونم رو گذاشت دست علی میلرزیدن دستام

 !زندس اون علی!!!آروشا-گفتم گرفته صدای با

 خوبه؟ حالت اوستا تو میگی چی-

 کجاس؟ آروشا علی-گفتم بلند صدای با و شدم بلند جام از دفعه یه

 کیییییی؟؟؟؟آروشا؟-

 کجاس؟ گفتم-
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 کنم فکر پروره دوستای از گویا بود اینجا پیش ساعت دو میره و داره عجله گفت نمیدونم-
 !بدونه اون

 پرور؟-زدم داد کردم بازش عصبانیت با و در سمت رفتم عجله با

 ....گفتم ایشون به من خدا به حسینی جناب-جلوم اومد و دویید پریده رنگ با

 کجاس؟ آروشا-زدم داد حرفش وسط

 کجاس؟ راد آروشا-زدم داد بلندتر صدای با کرد نگام متعجب

 آروشا؟-

 کجاس؟ آروشا میگم پرور کری مگه-

 !کتابفروشی-

 کتابفروشی؟ کدوم-

 )....(کتابفروشی-

 کردمن توجهی کرد صدام علی هرچی شدم ماشینم سوار و پارکینگ رسوندم خودمو عجله با
 رمب که شدم پیاده ماشین از بود داده پرور که آدرسی رسوندم خودمو تمام سرعت با فقط
 شد سست پاهام بیرون میومد کتابفروشی از داشت که دیدنش با ولی کتابفروشی توی
 ردمک حرکت سست های قدم با شده تر پخته و تر خانوم که فهمید میشد فقط بود خودش
 آروشا؟-زدم صداش و بهش رسیدم سمتش

 ودب احساس از لبریز میکردم نگاه اون به باهاش من که چشمایی طرفم برگشت و واساد
 با اینبار زدم صداش بازم میترسوند منو داشت همین و احساس بی و سرد اون چشمای ولی
 آروشا؟-بغض

 آقا؟ بفرمایین بله-کرد برابر چندین ترسمو لحنش

 دارم عجله من محترم آقای-گفت کالفه بهش زدم زل کرد یخ نگاش و لحن سردی از تنم
 وقتممو نکنی لطف ندارین کاری اگه نه کنم امضا براتون بدین بشه امضا باید کتابتون اگه

 ....نگیرین
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 ششگو دم گذاشت گوشیشو چپش دست با بده ادامه حرفشو نذاشت گوشیش زنگ صدای
 ردک داغونم بود انگشتش توی که ای حلقه شکستم تمام معنای به که بود لحظه اون و

 نبود کردنی باور من برای این و بود کرده ازدواج

 .....خدافظ باشه ...خونه برم من بذار جیگر رو دندون دقیقه دو آبستا-

 خنجر کی از ببین بود شده سست تنم همه شد رد کنارم از عجله با حرفش این بعد
 من ولی....بودیم شریک غمامونو و ها شادی عمر یه که کسی از!خودم برادر خوردم؟از
 و نمماشی تو رسوندم خودمو بود هرجوری بشینم ساکت کارش این مقابل در نمیتونستم
 ازش لهفاص با منم کرد پارک سوئیت یه جلوی تاکسی دقیقه بیست بعد دنبالش افتادم
 فتمر  و کردم روشن ماشینو فرمون رو کوبیدم دستم با داخل رفت و کرد باز درو کردم پارک
 ..... شرکت

 ؟رفتی کجا دفعه؟ یه تو شد چت-شد شروع علی جوابای سوال شرکت به ورودم محض به
 شد؟ چی

 ردهک زندگی عشقم عکسای با توش عمر یه که اتاقی سمت رفتم بهش توجه بی من ولی
 اب علی و بود باز در داخل رفتم و کردم باز قفلشو مرده میکردم فکر که عشقی....بودم
 کردم شپرت حرکت یه تو و گیتارم سمت رفتم میکرد نگاه دیوار رو عکسای به داشت تعجب
 ....عوضی آشغال-زدم داد شکست بدی صدای با و روم روبه دیوار تو

 مهه حرکت یه با و دیوارا از یکی سمت رفتم میکرد نگام داشت حرکت بی و حیرون علی
 تعجب با اونم که شدم پرور متوجه من و جلو اومد علی زمین کردم پرت روشو عکسای
 یه ردمک بازش و کشویی سمت رفتم عصبانیت با میکرد نگاه ها نقاشی و عکسا به داشت
-گفتم و داشتم برش بودم کرده مخفیش اونجا که داشتم دار ضامن چاقوی

 ....دوشونو هر.....میکشمشون

 ....بیرون زدم شرکت از سرعت با

 #راوی#
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 آروشا های عکس از بود پر دیوار بود شده خیره دیوار روی های عکس به تعجب با علی
-کشید بیرون خیال و فکر از رو اون دستش تو چاقوی و اوستا صدای

 هردوشونو.....میکشمشون

 شد محو نور سرعت با باشه اوستا کردن متوقف برای فرصتی اینکه از قبل

 تعریف عکساش از محمدی که دختری اون میفهمید تازه بود سردرگم شیرین وسط این
 ....نمیکرد درک رو آروشا و مرتضوی حسینی،علی کاوه رابطه و نسبت و آروشاست میکرد

 #آروشا#

 هکاس از چشاشو جف میخواست دلم میکرد نگاه منو بر و بر و بود واساده روم به رو پسره
 میدیدمشون خواب تو که بود چشمایی شبیه خیلی چشاش....چشاش گفتم آه آرم در

 الو؟- خورد زنگ گوشیم..... و مشکی چشای

 آروش؟ کجایی-

 خونه میرم دارم-

 بعد بخوریم چیزی یه بریم دنبالت بیام بزا-

 خونه برم من بزار جیگر رو دندون دقیقه دو آبستا-

 چی؟ شام....باشه-

 خدافظ باشه-

 رو تیسوئی آدرس و گرفتم دربست تاکسی رفتم همون برا نداره زدن حرف قصد پسره دیدم
 باز درو خستگی با بودم خونه در جلو دقیقه بیست بعد دادم بودمو کرده اجاره شب یه که
 تمانداخ خودمو خونه داخل به رسیدن و حیاط و سوئیت بین مسافت کردن طی بعد و کردم
 که هارن البته بپزم نهار خودم برای تا رفتم و آوردم در لباسامو بودم خسته خیلی کاناپه رو
 فتشت داشتم ماهیتابه تو ریختم و برداشتم ماهی تن یه بود شیش ساعت کنم عرض چه

 ابی-آبستاس کردم حس موهاش مدل از کردم نگاه آیفون از رفتم زدن درو زنگ که میدادم
 آبستا تو
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 بعیر  یه آشپزخونه تو رفتم و کردمباز رو ورودی در بعدشم زدم آیفونو دکمه و گفتم اینو
 شدم شنزدیک ایستاده حال تو بهم پشت دیدم و بیرون رفتم نشد آبستا از خبری و گذشت
 افتاده؟ اتفاقی آبستا-گفتم و

 سرپ همون دیدن با من و برگشت پسر که نه یا شده چیزیش سحر که بدم ادامه خواستم
 ترس مدید چاقو یه توش که باال آورد دستشو رفتم عقب چندقدم بود کتابفروشی جلو که
 داداشمو مخ که برداشتی رات سر از منو....آشغااال-زد داد پسره گرفت وجودمو همه
 کنی؟آروشا کاری همچین تونستی چطور عوضی؟کجاس؟هااان؟ آبستای اون....بزنی؟
 آشغال یه عوضیی یه پستی خیلی

 ولی بیاد فرود شکمم روی بودم آماده لحظه هر باال برد رو چاقو زدت هم به چشم یه تو
 شکمش تو کنه فرو دوباره تا باال برد آورد درش دوباره و خودش شکم تو کرد فرو رو چاقو
 دستم از ور چاقو قدرت با گرفتم رو چاقو تیز لبه دستم با باشم شده بیدار خواب از تازه انگار
 که رو اقوچ کشیدم بلندی جیغ من و بشه ایجاد دستم توی عمیقی شکاف شد باعث و کشید
 دستم از خون زمین افتاد زانو روی و شد سست زانوهاش افتاد دستش از باال بود برده
 تدس و آورد دستش آروم نشستم کنارش منم و زمین رو کشید دراز اون بود شده سرازیر
 ور حلقه اون انداخت بود چپم دست تو که ای حلقه به نگاهی دستش تو گرفت زخمیمو
 من به تلعن-کرد زمزمه لب زیر نشن مزاحمم تا بودم کرده دستم کتابفروشی به رفتن وقت

 شاچ همین بارونی مشکی چشای اون فهمیدم تازه انداخت بهم نگاهی بارونیش چشای با و
  شد هقهق به تبدیل میخورد سر گونم رو از آروم که اشکایی هستن

 اوستایی؟؟ تو....تو؟-

 ....گرفتم فراموشی من.....اوستا-گرفت اوج هقم هق

 حظهل همون کشیدم بلندی جیغ صحنه این دیدن با شد بسته چشاش و خورد سر پلکاش
 !!!!میمیره داره علی-زدم جیغ شدن ظاهر سرم باال شیرین و علی

 با و گرفت بغل رو اوستا علی کرد بلندم زور به شیرین میکردم هق هق داشتم سرش باال
 تا مسیر طول ماشین توی برد منو کرد کمک هم شیرین بیرون رفت سریع های قدم

 با میدیدم فقط که علی صدای بی اشکای و بود من های هق هق صدای فقط بیمارستان
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 اشینم میبست پارچه با دستمو داشت ویر و هیر اون تو شیرین میزنه پسشون دست پشت
 رو اوستا اومدن تخت با پرستار چندتا علی هوارای و داد با و شد پارک اورژانس در جلو
 خیهب چندتا بعد و پانسمان بخش برد منو کشون کشون و زور به شیرین عمل اتاق بردن
 بود ممعلو پیش ماه چند زخمای جای هنوز انداختم راستم دست به نگاه یه کردن پیچی باند

 و الح از هیچی هیشکی و بودن تو اون هنوز عمل اتاق جلوی رفتیم و گرفت دستمو شیرین
 متس کردم رو کشیدم آه افتادم آبستا یاد تازه و گذشت ساعت نیم نمیگفت اوستا روز

 شیرین؟-شیرین

 جانم؟-

 !آبستا-

 چی؟-

 بزنم زنگ باید-

 بدم گوشیمو بذار باشه-

  شرکت تو مونده جا گوشیم آروش-گفت هاش جیب و کیف گشتن بعد

  بگیر علی از-

 باشه-

 الو؟-داد جواب بوق تا چند بعد گرفتم رو آبستا شماره بهم داد و گرفت رو علی گوشی

  آبستا؟-گفتم لرزون صدای با و کردم بغض دوباره

 گرفته چرا شده؟صدات خودتی؟چی الو؟آروشا-

  اینجا بیا آبستا؟پاشو-گفتم هق هق با

 بیام؟ شده؟کجا میکنی؟؟؟چی گریه داری چرا-

 !!!!اوستا-

 اوستا؟-
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 !بیا فقط نپرس آبستا؟هیچی....خودشو اوستا آبستا-

 بیام؟ کجا باشه-

 ).....(بیمارستان-

 اونجام دیگه ربع یه تا-

 گریه و هام زانو رو گذاشتم سرمو و کردم جمع پامو بودم نشسته زمین رو که همونطور
 فتادا چشش که همین طرفم میاد عجله با داره آبستا دیدم که گذشت چقدر نمیدونم کردم
 ؟آروشا شده چی-گفت و نشست کنارم سمتم اومد و کرد بلندتر و تر تند قدماشو بهم

 ....آبستا؟-

  شده؟ باندپیچی چرا دستت-

 !اوستا-

 چی؟ اوستا-

 سوئیت اومد-

 چییییییی؟-

 !!!زد خودشو چاقو با-

 !آبستا سالم- آبستا شونه رو گذاشت دستشو و اومد علی کرد نگاه بهم ناباورانه

 !!!!علی....تو؟تو!سالم-

 ....خودمم آره-

 علی؟اوستا؟!....میبینمت نمیشه باورم-

 ....میدم توضیح بیرون بریم بیا-

 !کرد کاری همچین چرا اوستا اینکه !!!گمی در سر بازم و موندم من بیرون رفتن هم با و
 ودموخ هیچوقت میوفتادبراش اتفاقی اگه میکردم حس هام گونه رو اشکامو خیسی و گرمی
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 نمیدانم-کردم زمزمه بست نقش جلوم بارونی و مشکی چشای اون دوباره نمیبخشیدم
 تنگاه شيطنت از دلم چنان...ميکنى نگاهم که وقتى فقط !!!ميکند چه من با چشمانت
 نم دنياى تمام که هايى چشمبرای ....شدن فدا....زيباست چقدر ....ميکنم حس ميلرزدکه
 است

 بودم کرده جمع بغلم تو هامو زانو که همونطور هق هق به شدن تبدیل صدام بی اشکای
 فقط ندیدم چیزی دیگه که گذشت چقدر نمیدونم کردم هق هق و روشون گذاشتم سرمو
 .....مطلق سیاهی

 رینشی کنم بسته و باز چشامو بار چند شد باعث زد چشامو زیاد نور کردم باز چشامو آروم
رُم یه بود بسته چشاش کناری صندلی روی  به میک بودم منگ هنوز بود وصل دستم به س 
 شمچ پیشونیم رو بزارم تا باال آوردم چپمو دست چیه جریان بیارم یادم آوردم فشار مغزم
 نگام کشیدم آه و شد ظاهر چشام جلو ظهر های صحنه همه دستم رو پانسمان به خورد
 دبای االن من نبود درست این!!!نه ولی بود روشن هوا موند ثابت و پنجره رو شد کشیده
 این برا من کردم بغض !!!بیمارستانم تخت روی ولی میبودم فرانسه مقصد به هواپیما توی
 اوستا کنهن ...نکرد؟نکنه بیدار منو آبستا شد؟چرا خراب اینجوری چرا گذاشتم وقت کلی سفر

 شده؟ طوریش

 شیرین؟؟؟؟؟؟-گفتم دفع یه و پروند افکارمو بقیه اوستا برای نگرانیم

 میکنه؟ درد شده؟کجات چی-بهم زد زل سرخش چشمای با و پرید خواب از شیرین بیچاره

 اوستا؟-

 چی؟-

 شده؟ طوریش اوستا-

  بابا نه-

 بعد روش تنشس و نزدیک کشید رو بود نشستن برای که صندلی یه شد بلند لبخند با بعد
 آروم هدفع یه میکردی گریه داشتی اونجوری وقتی دیروز-گفت و گرفت دستاش تو دستمو
 غش ندادی جواب زدم صدات هرچی دقیقه چند بعد من نبود بهت حواسمون مام شدی
 اومدی هوش به که بعد ساعت یه کردن بستریت بردنت و اومدن پرستارا بودی کرده
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 تو فتیر  خرس عین همچین آرامبخش تزریق بعد کرد تجویز آرامبخش دکتر میگفتی هذیون
 از ااوست آقای که گفتن و اومدن مرتضوی آقای که بود نگذشته ساعت نیم نگو که خواب
 !خوبه خوبه حالش االنم بخش بردنش و بیرون اومده سالم عمل اتاق

 چی؟ پروازم-

 چی؟ پرواز-

 !!!!فرانسه برم بود قرار-

 !بیاره درش بیاد کنم صدا پرستارو بزار شده تموم سرمت ندارم مورد این در خبری-

 دلبخن با پرستاره تو اومد مسن پرستار یه با بعد دقیقه چند رفت و دادم تکون سری
 آبستا-بیرون رفتیم و پوشیدم لباسامو شیرین کمک با رفت و کرد جدا رو سرم دلنشینش
 کجاس؟

 داداشش پیش-

 !ببینمشون میخوام-

 نمیذارن-

 !ببینمشون میخوام کن راضیشون زود شیرین-

 !باشه پوووووففففف-

 اتاق تسم برد منو و برگشت اصرار ساعت چهار بعد پرستاری ایستگاه سمت رفت شیرین
 گوش به داره میکردم فک و میشد بیشتر قلبم ضربان میشدم تر نزدیک که قدمی هر اوستا
 همینجاس-گفت و ایستاد اتاق یه در جلوی میرسه شیرینم

 شستهن تخت کنار همراه صندلی رو آبستا کردم بازش و زدم در به تقه دوتا لرزونم دست با
 هش رد کنارم از خواست شد بلند جاش از و زد لبخند بهم آبستا جلو رفتم آروم آروم بود
 کرد؟ اینکارو چرا-گفتم

 وروت اومده کردیم ازدواج باهم کرده فک من با تلفنیت تماس بعدم دیده دستت تو حلقه-
 .....خودش شکم تو کرده رو چاقو لرزیده دلش ولی چاقو با بکشه
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 شد؟ چی پروازم-

 !بشه؟پرید چی میخواستی-

 اش چهره به نگاهی همراه صندلی رو نشستم آروم بیرون رفت و کشید عمیق نفس یه
 خوش های ابرو میشد دیده صورتش رو ریش ته بود شده سفیدتر سفیدش پوست انداختم
 شاید البته داشت خوشگلی چهره کل در! خورده بهم و ژولیده موهاش بود هم تو فرمش
 متس رفت نگام دوباره!بود جذاب عجیبی طرز به اش چهره!نبود جایی به ی کلمه خوشگل
 چه که سالممو دست میدید خواب انگار میشد بیشتر داشت اخمش مشکیش های ابرو
 مگذاشت رو بود مونده جاش فقط االن و بودم زده رگشو پیش ماه چن که همونی کنم عرض
 زوقرم های رگه کرد باز مشکیشو چشای ناگهانی حرکت یه تو و شد باز اخماش دستش رو
 وت دستمو نذاشت بیرون بکشم دستش از دستمو خواستم شدم هول میدیدم چشاش تو

 تند ندت قلبم داشتم غریبی حس یه کرد نوازش دستمو رو شستش با آروم و گرفت دستش
 زا دستمو فوری شدم داغ واقعی معنای به بوسید نرم و لبش جلو برد دستمو آروم میزد
  بیرون کشیدم دستش

 آروشا؟-

-....... 

 نیست؟ یادت منو آروشا-

 دادم تکون منفی نشونه به سرمو

 رگتو اینکه....موهات؟ شدن کوتاه رژین؟سام؟ شد؟ چی روز اون نیست یادت-
 .....و میدادم فراریت داشتم اینکه....زدی

 یچیه هییییسسسس-گفتم و لبام رو گذاشتم اشارمو انگشت میکرد کالفم داشت حرفاش
 !!!لطفا هیچی!!!نگو

 بی خود از مشکیش چشمای اون چشام به بود زده زل سکوت تو کرد نگام و شد ساکت
 یگنم همه درسته بودم نکرده فراموش عشقشو ولی داشتم فراموشی درسته میکرد خودم
 وردخ تکونی باالتر بکشه خودشو خواست اوستا دروغه میگه بهم حسی یه ولی زده کتکم
 ختشوت پشتی شدم بلند جام از هاش بخیه زو گذاشت دستشو و همو تو رفت صورتش ولی
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 سالممو دست آروم کنم کمکش تا نزدیکش رفتم بعدش آوردم تر باال و کردم تنظیم
 دوباره و کردم درست بالششو باندپیچیم دست با کردم بلندش و شونش پشت گذاشتم
 متس رفتم و گرفتم ازش نگاهمو من ولی عشق با چشام تو زد زل بده تکیه کردم کمکش
-دمآور  زبونم به رو بود ذهنم تو که اونی و کردم باز دهنمو میکردم باز درو داشتم وقتی در

 های عذاب بابت وقت هیچ وگرنه!!!بگی بهم زدنت کتک برای منطقی دلیل روز یه امیدوارم
 !!!نمیبخشمت سالم چند

 دنبو در جلو شیرین و آبستا بیرون رفتم و خورد سر چشمم گوشه از اشک قطره یه آروم
 یجهسرگ ولی کنم جمع وسایلمو اتاقم سمت برم افتادم راه هیچکودومشون به توجه بدون
 ....کمکم بیاد شیرین و بگیرم دیوار به دستمو شد باعث شدید

******* 

 !!!!سمانــــــــــه-

 هاااان؟؟؟-

 میزنین؟ حرف باهم عصری نداره عیب میگی تو تشنس خونش به بابام میگن-

 خونتون؟ نمیاد عصر مگه خره منو ببین-

 خب؟-

  میحرفن گرام دَدی با خونتون اومدن اوستاخان که عصری-

 خب؟-

 میحرفن شمام با باشن مایل ددی اگه دیگه هیچی-

 نباشه؟ مایل اگه و-

 نمیحرفین-

 !ممنونم واقعا-

 !نداش قابلی-
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 زدیم حرف که گیریم خب-

 زندگیتون خونه سر میرین میگیرین عروسی خب-

 ؟؟؟!!!جریانو نگرفتی سمان-

 چی؟ برا-

 باهاش نمیخوام من خب...من ...من بعدشم دادم دست از حافظمو من خانوم سمانه-
 !کنم عروسی

 تو؟؟؟؟؟ میگی چی-

 !نمیاد یادم عشقشو اصن نمیاد یادم اونو اصن من سمانه-

 بشه؟ فراموش راحتی همین به میتونه عشق مگه-

......- 

 ایب خورد سرمو آراز برم باید من بعد کن فکر روز چند بزن حرف باهاش نگیر تصمیم زود-
 عزیزم

 بای-

 قرار جوریچ بابا العمل عکس نمیدونستم هنوز بزنه حرف بابا با و بیاد اوستا بود قرار عصر
 ودب و ظهر از بعد سه ساعت بشم ظاهر جلوش آراسته خیلی میخواست دلم ولی بشه بود
 مدماو بساب بشور کلی بعد و حموم تو رفتم فوری پس میومد اوستا شیش ساعت حدود
 یمن و چهار شد ساعت و کشید طول ساعت یه نزدیک که کردم خشک بلندمو موهای بیرون
 بود پاره پاره مدل پشتشم ای فیروزه شرت تی یه نپوشم چی بپوشم چی اینکه سراغ رفتم
 یه و کردم رها دورم بودم کشیده سشوار که موهامو پوشیدم سفیدمم جین شلوار کردم تنم
 رمک آرایش سراغ بریم کردم پام سفیدمم صندالی موهام رو زدم پاپیون با ای فیروزه تل
 به اباب که بود راحت خیالم بودم شده عالی ریمل و چشم خط کمرنگ صورتی رژ بعد و زدم
 یه مونخون کرد باز درو مامان و زدن زنگو که بود شیش به ربع یه نمیده گیر لباسام و تیپ
 اتاق و بودن خوابا اتاق که قسمتی میومد و میخورد پله تا پنج چهار پذیرایی از که بود جوری
 دید ور پذیرایی یواش و کردم باز اتاقمو در الی داشت دید پذیرایی به کامال که بود جایی من
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 رو مرفت فرم خوش که موهاشم سفید پیرهن و کت و آبی لی شلوار یه داخل اومد آبستا زدم
 دنش خرد صدای نداشتم باور دیدم که چیزیو ولی کرد دراز دستشو داد سالم و بابا روی به

 زدم واین-گفت و گوشش تو زد کشیده یه شدش دراز دست مقابل در بابام شنیدم غرورشو
 یچیه هیشکی و بیاری سرش خواستی بالیی هر نیست کار و کس بی دخترم باشه یادت
 بشین حاال!نگه

 و میز رو گذاشت رو سینی تو های قهوه مامان بابا رویی به رو مبل رو نشست اوستا
 میشنوم؟-گفت بابا رفت خودش

 ....راد جناب بگم چی-

 !داده دست از حافظشو میبینی که حاالم و زدی کتکش مرگ حد تا چرا نرو طفره-

 زدم؟ رو آروشا من گفته کی-گفت قابلمه اندازه بود شده تعجب از اوستا چشمای

 چی؟ پس-

 !!!!کرد تصادف آروشا شب اون راد آقای-

 نشت رو های کوفتگی اون گفتن دکترا ولی کرد تصادف میدونیم ما علت؟همه چرا؟بدون-
 فرار تهداش میگفت بود کرده تصادف باهاش که اونی همچنین!باشه تصادف از نمیتونه فقط
 !!!کرده تصادف دستت از فرار موقع اون و زدی کتکش تو میده نشون اینا پس میکرده

 !گرفتن گروگان رو آروشا و من ماجرا اون از پیش روز چند!راااد آقای-

 دشمنه؟ شما با کی کنم؟آخه باور داری انتظار-گفت و خندید بابا

 فتگر  گروگان مارو اون همسر و بود کرده خودکشی من مریضای از یکی!کنین گوش لطفا-
 وقتی!!کنه کش زجر روحی نظر از منو چشمم جلو آروشا دادن زجر با داشت سعی اون
 از دادیم نجاتش ولی زد خودکشی به دست نکشم عذاب من اینکه برای فهمید اینو آروشا
 ندچ اگه بودم مطمئن بود زده رگشو چون و داره خونی کم آروشا میدونین که خودتون طرفی
 بود رت میزه ریزه آروشا خب ولی کردم پیدا فرار راه باالخره میشه تلف بمونه اونجا دیگه روز
 بیار کمک و برو گفتم من ولی نمیذاره تنهام میگفت کردم اصرار کلی بشه رد میتونس و

 از گفت و داخل اومد بود کرده کشیخود که مریضی همسر سام دویید آروشا که همین
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 بهش زد ماشین لحظ همون میده جون چجوری ببین کن نگاش فراریش که سوراخی همین
 تو نمم شبونه بودم شده دیوونه واقعی معنای به من کنم نگا بیرونو نذاشت دیگه بعدش
 منو ییخدا بنده یه رفتم حال از و نداشتم حرکت توان بودنم زده بس از کردن ولم بیابون
 کار برام نشرکتشو تو اون و میبینم رو قدیمیم دوستای از یکی اونجا که بیمارستان میرسونه
 نای تو کردیم کار اونجا دوستم و من داشت شعبه اصفهان توی چون بعدشم میکنه جور
 ....مرده الل زبونم آروشا میکردم فکر من سال شیش

 کبود تداش صورتش شد شدید هاش سرفه نداشتم اعتماد گوشام به افتاد سرفه به دفعه یه
 وانلی کابینت تو از عجله با منم بیارین آب لیوان یه-زد داد بابا بیرون دوییدم میشد
 تنمیتونس زد پسش ولی دهنش جلوی بردم لیوانو سمتش رفتم و کردم پرش برداشتم
 با و داختمان بابا به نگاه یه نکردم پیدا اسپری بدم اسپریشو گفت مفهوم نا ولی بزنه حرف
 !!!نیست اسپریش-گفتم جیغ

  بکن کاری یه نناسالمتی دکتری-گفت داد با اونم

 رومآ کم کم کردم تکرار کارو این بار چند دادم مصنوعی نفس و خوابوندمش زمین رو فوری
 آروم بود حال بی خیلی واقعی معنای به میمرد داشت بود شده جمع چشام تو اشک شد
 خوبی؟-کردم زمزمه

-گفتم بهم زده زل اخم با بدجور بابا دیدم کرد بسته و باز تأیید نشونه به چشاشو و زد لبخند

 کجاست؟ اسپریتون

 ....کف-گفت که پرسیدم دیگه بار یه بود مونده ثابت پریشونم موهای رو نگاش اون ولی
 گذاشتمش جا....خونه تو.... کنم

 !اتاقت تو برو حاالم کردی که کارتو آروشا-بابا

 یکم دینب اجازه اگه.....نیست خوب اصال حالشون بابا-گفتم و پایین انداختم سرمو شدم بلند
 !!!!کنن استراحت

 !اتاقت تو برو گفتم-بابا

 !مجییییید-گفت بود نگرون خیلی که مامان
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 !اتاقت تو ببرش زود-غرید و داد فشار هم رو چشاشو عصبانیت با بابا

 چرا-گفتم بره راه درست نمیتونست ولی اتاق سمت بردمش و بشه بلند کردم کمک آروم
 خوبی؟ بیای راه نمیتونی

 !آره....آ-

 کمک و تخت رو بردمش و کردم باز درو اتاق سمت رفتیم و باال بردمش پله چندتا از زور به
 و یدپر  رنگم خون دیدن با بود هاش بخیه رو که دستش سمت رفت نگام بکشه دراز کردم
 !!!اوستا خون....خو-گفتم پته تته با

 !نیست هیچی-گفت و شد جمع درد از صورتش

 نیست؟ هیچی چی یعنی-

 نیس هیچی شد اینجوری هام سرفه شدت از-

 های کمک برم نخور تکون نیس چیزی رو چی چی-بود خونی پیرهنش برداشت دستشو
 !بیارم اولیه

 تخت نارک رفتم برداشتم رو اولیه های کمک جعبه کابینت تو از رفتم عجله با و گفتم اینو
 اوستا؟-زدم صداش لرزون صدای و ترس با بود بسته چشماش زدم زانو

 زندم نترس-گفت آروم صدای با

 رفتهگ هاشو بخیه روی خون کردم باز پیرهنشو پایینی های دکمه آروم کشیدم راحتی نفس
 باند با نمیومد بند خونش همین برای بود شده پاره هاش بخیه از یدونه کردم تمیزش بود

 !!!شده پاره ات بخیه بیمارستان برسونیمت باید اوستا-گفتم و بستمش

 !خوبم نمیخواد-

 میشم آماده االن!! نزن حرف من حرف رو-

 بود ازب موهام که همونطور سفیدمو شال عجله با کردم تنم لیمویی مانتو یه کردم باز کمدمو
 !اومدم اینجا....دیگه چیز یه برای من!....آروشا- سرم رو انداختم
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  میوفتی سرفه به دوباره نگو چیزی-

 ....آرو-

  شو بلند آروم!هیسسسسس-

 با و نبود بیرون که موهام رو کشید دستشو حالت همون تو کردم بلندش و گرفتم بازوشو
 بعد کن جمعشون کیلیپس با رو اینا اول-گفت اخم

 داریم عجله-

 نمیام نکنی جمعشون تا اصال-

 رداشتمب کیلیپسمو آرایشم میز رو از کردم دراز دستمو باشه باشه گفتم که بشینه خواست
 اقمات در جلو بابا بره راه کردم کمکش و گرفتم بازوش از دوباره کردم جمع موهامو نامنظم
 آروش؟ شده چی-بود

 !بیمارستان میبرمش شده پاره اش بخیه بابا-

 بیام بذار-

 ظخداف شده خونی خشکشویی بدین منم روتختی بدین ماشینتونو سوئیچ فقط نه-

 گرفتم دستش از رو سوییچ

 مه شدم سوار عجله با خودمم کشید دراز من کمک با اوستا و کردم باز ماشینو پشتی در
 گاهی از هر نشه بد اوستاحال که نیوفتم چوله چاله تو میکردم سعی باید هم داشتم عجله

 اوستا؟- شدم نگران دوباره بسته چشاشو دیدم وقتی میکردم نگاش برمیگشتم

 جانم؟....جا-

 داری؟ ریوی مشکل-گفتم نشه تابلو اینکه برای کشیدم راحتی نفس

 !آره-گفت گذشت یکم شد ساکت

 چی؟ برای-
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 .....بود سیگار..... میکرد آرومم که چیزی تنها..... مردی و ندارمت دیگه میکردم فکر وقتی-
 حالم..... بودیم شمال ترمه و علی با وقتی .....پیش چندماه که کشیدم اونقدر اواخر این
 سیگارو ......داره مشکل بدجور هام ریه ....گفتن دکترا...... بیمارستان بردنم ......بدشد
 وردمآ باال خون بعدش.....کشیدم سیگار ببینمت اونروز اینکه از قبل ولی.....کردن غدقن
 !شده بدتر حالم همون برا .....

 یشزندگ تو گذاشتم پا من وقتی از میکنم؟ درست دردسر براش فقط من چرا کردم بغض
 رستاراپ از و کردم پارک اورژانس جلوی نداشتم براش ای دیگه چیز بدشانسی و بدبختی جز

 به باید هک گفت و اومد دکتر مین پنج چهل ساعت نیم بعد ببرنش برانکار با و بیان خواستم
 به باید ماه یه حداقل بخوره تکون جاش از زیاد نذارین و کنین مراقبت ازش ویژه طور
 هی روش نشوندمش التماس و خواهش هزارتا با و گرفتم ویلچر یه نیاره فشار خودش
 ولی دارهن درد و خوبه میگفت نشست جلو صندلی رو اینبار میکنم فلجی احساس نه میگف
 این رفشا از داشتم و بود حاکم بینمون سکوت هاش بخیه رو گذاشته دستشو که میدیدم
 یچیمپ باند دست با و میخوردم دستمو شست ناخن بودمکشیده که هایی استرس و چنروز
 هم بخندل یه گرفته دستمو دستش با دیدم شد گرم دستم لحظه یه که میچرخوندم فرمونو
 نداشتی؟ عادتا این از-گفت و کشید دهنم جلو از دستمو بود لبش گوشه

 جای هب چشش که بیرون بکشم دستش از دستمو خواستم بودم کرده سکوت همونطور من
 شده؟ چی دستت-گفت و هم تو رفت اخماش افتاد دستم روی زخما

 شده؟ چی دستت میگم-گفت بلند صدای با بیرون کشیدم دستش از دستمو فوری

 نیست چیزی-

 نگهدار کنار ماشینو-گفت بلندتر صدای و خشم با

 ....اوست-

 ....نگهدار میگم-

 بعد ارب این خوشبختانه کنار زدم فوری بشه بد حالش بازم اینکه ترس از کرد سرفه دوباره
 جلو کشید و گرفت دستمو کشید عمیق نفس چندتا شد بهتر تنفسش وضعیت سرفه چنتا
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-فتگ ناباوری با پایین انداختم سرمو بود زخم جای آرنج تا باال داد مانتومو آستین خودش

 کردی؟ چیکار

 .....که گفتم-گفتم لرزون صدای با بدم قورت بغضمو کردم سعی

 ...کردی چیکار بگو کلمه یه فقط-شدم خفه کشید سرم که دادی با

 میخوای- زدم جیغ باشم ضعیف نمیخواست دلم خورد سر چشمم گوشه از اشک قطره یه
 تو خودمو میخواستم حتی !!!زدم رگمو من آره!....کردم کشی خود من شده؟آره چی بدونی
 !!!کنم خفه دریا

 چرا؟-گفت هق هق به شد تبدیل آرومم اشکای

 بهم دمبو شده خسته خودمم بودن شده خسته دستم از همه چون-گفتم عصبانیت با دوباره
 کن ازدواج میگفتن

 !!!!کن ازدواج....گفتن-شد آرومتر صدام

 ودستش حرکت یه تو میدیدم چشاش تو اشکو درخشش کرد پر ماشینو همه من هق هق باز
 منو ببخش-گفت آروم پیرهنش به زدم چنگ بغلش تو کشید و کرد حلقه شونم دور

 .....بهت کردم بد.....خانومم

 نمیخواستم شدم آروم کم کم آرامش حس.....امنیت حس داشتم آغوشش تو عجیبی حس
 اب قلبش رو گذاشت گرفت دستمو بودم بغلش تو حرکت بی هنوز بکنم دل آغوشش از

 سیک برا نداره اجازه.....میزنه تو برا فقط و فقط من قلب این...آروشا-گفت بغض پر صدای
 ردممیک حس وقتایی یه...... بود شده یخ نبودی که مدتی این تو......کنه تابی بی اینقدر
 !!!نمیزنه

 کجا-مگفت بهش آروم خیلی بودم شده آروم کردم روشن ماشینو گرفتم فاصله ازش کم کم
 برسونمت؟

 نمیدونم خودمم-

 میکنن  مراقبت ازت هستن خونوادت اونجا تهران برگرد-
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 !نمیرم شهر این از تو بدون من-

 نم میدونی خودت !کنه مراقبت وقت تمام ازت باشه باید یکی.....داره فرق وضعیت االن-
 !!!!نمیذاره بابا یعنی .....نمیتونم

 باشه-

 .....شهریار به میزنم زنگ-

 !شده تنگ براش دلم-

 مپیش ماه داشتنیه دوست و ناز خیلی آرازه اسمش دارن پسر ببینیش؟یه نرفتی چرا-
 بود تولدش

 !بزنم حرف تو پدر با همه از قبل میخواستم ندیدم خونوادمم حتی من-

 !ندیدم خونوادتو از کسی آبستا غیر به منم-

 چرا؟-

 اروشهری شماره و برداشتم گوشیمو !زندم که این .....بفهمن موردم در چیزی نمیخواستم-
 آروش؟ الو-داد جواب بوق تا سه بعد گرفتم

 شهریار....الو-

 خوبه؟ شده؟خوبی؟اوستا چی-

 دارم؟ برات زحمتی یه خوبم آره-

 چی؟-

 به ادیزی ماه یه تا و بخوره تکون جاش از نباید باشه مراقب خیلی باید اوستا گفته دکتر-
 نمیتونم من که میدونی تهران؟ ببریش بیای میتونی ببینم میخواستم نیاره فشار خودش
 باشم مراقبش خوب

 هب پا خانومش که آبستام ریختس هم به شرکت اوضاع سرم ریخته کار عالمه یه آروشا-
   اومد اون شاید بزنم حرف سهیل با بذار ماهه
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 خدافظ!ممنون باشه-

 خدافظ-

 گفت؟ چی- افتادم راه دوباره و زدم استارت کردم پوفی

  اومد اون شاید بزنه حرف سهیل با گفت-

 میگفت آبستا به خب-

 بیاد کنه ول اونو نمیتونست آبستا بشه فارغ قراره دیگم ماه بارداره قلو دو سحر-

 میری؟ داری کجا االن-

 خونه-

 بعد کن پیاده منو-

 وضعیت این تو نکن لج-

 !میاد بدش من از بابات-

 !بهش بده فرصت-

 آروشا؟-

 بله؟-

 کنی؟ ازدواج باهام حاضری میدی؟ فرصت من به تو....چی؟ تو-

 یزچ هیچ بدبختی از غیر که میوفتادم این یاد وقتی ولی بودم عاشقش من کردم سوکت
 !باهاتم تهش تا بگم که میشد مانع نداشتم براش دیگه

 آروشا؟-

 میزنیم حرف مورد این در بعدا-

 پیاده نماشی از بعدش داخل بردم ماشینو و کردم باز ریموت با پارکینگو در نزد حرفی اوستا
 یراحت مبل روی عبوص چهره و اخم با بابا داخل رفتیم اوستا با و کردم کمک من و شدیم
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 تختم ور خواستم ازش و اتاق تو بردم رو اوستا داد تکون سرشو که کردم سالم بود نشسته
 ؟ بابا-ودب نشسته مبل همون روی هنوز بزنم حرف بابا با تا بیرون رفتم برگردم من تا بخوابه

 شد؟ چی-

 !بمونه اینجا صبح فردا تا باید اوستا-

 چی؟؟؟؟؟-

 !نیوفته فشار تو و کنین مراقبت ازش وقت تمام باید گفتن دکترا-

 !!!!!!نمیشه مربوط تو به هم مسائل این پس نداره تو با نسبتی هیچ اون آروشا-

 شببرن و دنبالش بیان قراره فردام هست که انسانیم وظیفه ولی میگی راست شما آره-
 !کنم بیرونش خونه از نخواین ازم لطفا

  میکنم حاضر براش کناریمو اتاق من- شدم بلند جام از

 تپر  آوردم در مانتومو بود خواب اوستا اتاقم تو رفتم نموندم جواب منتظر و کردم حرکت
 منم دگیزن دستام بین گرفتم سرمو و دارم چرخ صندلی رو نشستم کالفه و گوشه یه کردم
   بود پیچیده هم به بدجور

 برم؟ من نیست راضی بابات اگه-

 !بخوا به زده خودشو استغفرالله بود؟ نخوابیده این وا؟مگه پریدم جا از اوستا صدای با

 برم؟-

 تیراس بخوابی اونجا باید میکنم آماده برات رو بغلی اتاق فقط!نداره مشکلی بابا !نه-
 بکنی؟ میخوای چیکار !خونیه پیرهنت

 !!!بود رفته یادم پاک!وای-

  میرم کش رو بابا پیرهنای از یکی من باش همینجا-

 اتاقشه تو صد در نود پس نبود بابا انداختم اطراف به نگاه یه کردم باز آروم اتاقمو در
 !!پیس؟ اوستا؟پیس- اتاقم تو برگشتم
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 چیه؟-گفت تعجب با

 بابامم ارید کار بابا با بگو مامانم به بده تغیر صداتو بزن خونمون به زنگ یه آر در گوشیتو-
 بیام برم کش پیرهن یه اتاق از زودی من کن فوت نزن حرف اومد

 !!!دیوانه-گفت و کرد ای خنده

 ونهخ تلفن آشپزخونه میرم دارم که کردم وانمود جوری بیرون رفتم من و آورد در گوشیشو
 مجیید؟؟؟؟؟.....بدین اجازه.....هستن بله....بله؟-داد جواب مامان خورد زنگ

 ننداشت دید اتاقشون به اصال که بودن جایی مامان سمت رفت و بیرون اومد اتاق از بابا
 مئنمط میاد داره بابا کردم حس برداشتم سفید پیرهن یه کردم باز کمدو اتاق تو پریدم
 انهخوشبخت شد باز در لحظه همون بستم درشو و کمد تو پریدم اتاقم تو من میفهمه بودم
 رو ااوست شماره که من سرم تو خاک وای کردم سایلنتش آوردم درش بود جیبم تو گوشیم
  ندارم

 !!!شی خفه که بمون تو اون اونقدر حقته-

 بزنم زنگ خودم اگه حاال!!!!بگیرم سرم به گلی چه حاال!!عمت جون خفه تو وجدان واااای
 و ردک صدا رو بابا مامان دوباره و اومد تلفن صدای دفعه یه!پوووووفففف!!!که میشه تابلو
 وت دوییدم جت عین بیرون پریدم و اوستا به گفتم ایول دلم تو منم مردس همون گفت
 دیدمخن منم خنده زیر زد پقی اوستا که کشیدم آسودگی سر از نفس یه بستم درو اتاقم
 !زهرماااااااااار-گفتم صورتشو تو کردم پرت پیرهنو

 کنم عوض پیرهنمو کن کمک بیا نده فحش-گفت و کرد جور جمع خندشو

 چییییییی؟-گفتم بلند صدای با و کردم چپ چشامو

 !!!دارم درد نمیتونم که من کنم عوض پیرهنمو کن کمک بیا!!!تر یواش هیییس-

 بابااااا بروووو-

 !!!نامزدیم تو و من!!!آروشا-

 !!!جناب بودییییییم نامزد!اوهوکی-
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 آروشااااااااا-

 هان؟-

 !کن کمک بیا ببند چشاتو-

 !عمرا-

 !کنم صدا باباتو میخوای-

 !نیست بدی فکر-

 !آوردیاااا تو میگم آورده پیرهنو این کی بگه اونوخ-

 کنم؟ چیکار اهههههههه-

 کن باز اینو دکمهای بیا دوما کن باز پیرهنو اون های دکمه اوال-

 رو که همونطور نشستم زانو رو تخت جلو رفتم بعدش کردم باز رو بابا پیرهن های دکمه
 از بود حلقم تو قلبم یعنی باال از کردم باز پیرهنشو های دکمه آروم آروم بود نشسته تخت
 که میکردم نگا تابلو خیلی طرفم یه از بردارم هیکلش اون از چشم نمیتونستم طرف یه

 دمکر  کمک نیارم روم به کردم سعی بود شده داغ میشنیدم نفساشو صدای!!!میفهمید
 وشیدپ و نزدیک بردم بود دستم تو بابا پیرهن پایین انداختم کامل سرمو آورد درش کامل
 میبندم خودم!نمیخواد-گفت لرزون صدای با ببندم هاش دکمه خواستم

 شسمت برگردم که این بدون بست هاشو دکمه اون و بهش کردم پشت خواسته خدا از منم
 کنم آماده اتاقتو میرم من-گفتم

 تو فتمر  و کردم پاک پیشونیمو رو عرق دستم پشت با بودم کرده عرق بیرون رفتم فوری و
 .....کنم آمادش تا بشه مستقر اونجا اوستا بود قرار که اتاقی

****** 

 از بعد کرد باز درو مامان سهیله شدم مطمئن و انداختم ساعت به نگاهی زدن درو زنگ
 خوبی؟ آروش سالم- شد ظاهر در چارچوب تو سهیل دقیقه چند

 ممنون سالم-
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 خوبه؟ اوستا- من سمت اومد مامان با پرسی احوال بعد سهیل

 آره-

 راه لنگ لنگ هاش بخیه درد خاطر به بیرون اومد محزون چهره با اوستا موقع همون
 و انتوم منم خروجی در سمت رفتن بره راه کرد کمکش بازوش گرفتن با دوید سهیل میرفت
 باز یاطوح در بود نیاورده حیاط تو ماشینشو سهیل کنم بدرقشون که رفتم برداشتم شالمو
 سمت گشتبر  بعدش بایسته خواست سهیل از اوستا رفتم دنبالشون منم بیرون رفتن کردن
 آروشا؟-واساده جلوم اومده لنگون من

 بله؟-

 !برم راحت خیال با بذار بده بهم جواب یه-

 چی؟-

 نه؟ یا کنی ازدواج باهام حاضری برگشتم وقتی-

 غضب باشم محکم کردم سعی نیست که میکردم فکر دوباره باید کردم سکوت لحظه چند
 بلرزه صدام نذاشتم ولی داشتم

 !نه-

 نه؟-

 از الس هفت نزدیک االن ولی....درست بودیم هم عاشق زمانی یه تو منو اوستا ببین....نه-
 فرق زمان اون با چیزی یه االن اوستا ولی.....درست عاشقمی هنوزم تو میگذره اونروز
 یادم میگی تو که چیزایی این از هیچی دادم دست از حافظمو من خب که اینه اونم....داره
 خدافظ....متأسفم!..... کردم فراموش عشقتو.....بگم باید من.....من.....نیست

 حرفات.....اواس-گفت که برم خواستم نبینه چشامو تو اشک تا بهش کردم پشت و گفتم اینو
 .....منطقیه
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 واساد مرو به رو اومد نشه بلند هقم هق تا گرفتم دندون به لبمو پایین بودم انداخته سرمو
 چیزی یه یدشا ببین رو اینا اقال-گفت و زد تلخ پوزخند یه سمتم گرفت بود دستش پاکت یه
 .....بیاد یادت

 .....ادمنمید فراریت وقت هیچ کاش-کرد زمزمه بشه رد کنارم از اومد گرفتم دستش از پاکتو

 شینوما حرکت صدای بعد ثانیه چند بود گرفته هوا بستم درو و داخل رفتم وانسادم دیگه
 رفته رفته و کرد شروع نم نم بارون کردم هق هق و نشستم خوردم سر همونجا شنیدم
 بعر  یه....دنیام آدم ترین بدبخت و ترین تنها میکردم حس میزدم زار همونجا گرفت شدت
 اومد دوون دوون درم جلوی دید وقتی زد صدا منو و حیاط تو اومد که دیدم مامانو گذشت
 ببینم پاشو دختر پاشو بده مرگم خدا-سمتم

 صدا به پشتش نشستم و بستم درو اتاقم تو رفتم مستقیم داخل برد و گرفت پهلومو زیر
 کسع دسته یه کردم پاره پاکتو نکردم توجهی لباسام تعویض به اصرارش و مامان کردنای
 ودب ای پاره عکس همون لنگه یکیش کردم نگاشون و داشتم بر دونه دونه زمین رو ریخت
 بنفش خرس همون عکسا از یکی تو بودم کرده پیداش خاطراتم دفتر بین و صندوقچم تو که
 کسع بعدی بود میز رو تولدم کیک یه بودن واساده کنارم ها بچه بقیه و اوستا و بود بغلم
 رو لجنی مانتو پیرهن و سربازی جیب شیش شلوار میشد که ست لباسای با اوستا منو
 حس و بعدی و وبعدی...بدست گیتار اوستا و بدست ویولن من بعدی....آبی نیسان کاپوت
 لوج داشت فیلم سری یه شد سخت برام کشیدن نفس میچرخه سرم دور داره دنیا کردم
 .....باستانی خانم مبارک تولدت-میشد پخش چشام

 کورسو؟؟؟؟ هستی باستانی خانم

 من..... یآب نیسان شکل به کیک یه.....صورتم تو کوبید برفو گوله اوستا برف پر باغ یه
 انیم عاشق وقتی دادم بازیش چرا پرسید و کشید داد سرم اوستا ..... نیسان رل پشت
 قیچی....اوستا آوردن باال خون....سام.....رژین ....تصویری آیفون پشت حلقمون.....بودم
 هنوز....میزنم رگمو ....میگه قصه و کرده بغلم اوستا.....میز رو تیغ....هام مو کردن
-اباب صدای ... سیاهی....و ماشین بوق صدای.....کردم فرار.....کرد پیدا فرار راه اوستا....زندم
 ....شو شد؟؟؟بیدار چت آروش

 #اوستا#
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 شدم رد کنارش واز بستم و چشمام

 شدم بد نبینه تا بسته چشماش

 گذره نمی ازم کنم می کاری هر

 بیشتره عشق از ماست بین که حسی

 در لوج از که میشد ساعتی یه زدم پس اشکمو فوری کرد قطع آهنگو و برد دستشو سهیل
 ههم پیش ساعت یه ....کرده فراموشم که گفت پیش ساعت یه.....افتادیم راه خونشون
 .....گرفت ازم زندگی به امیدمو

 ....چطوره؟؟ حالش االن-سهیل

 همب نگاهی زیرچشمی کرد پاره افکارمو رشته میزد حرف تلفن با داشت که سهیل صدای
 من سمانه....برمیگردیم ما باشه....راهید؟ تو االن شما....بگم؟ بهش-داد ادامه و انداخت
 فعال.....نباش نگران چشم....خواهرم نکن گریه دیگه تو باشه.....بگم نمیتونم

- پیچید و زد راهنما میشد دیده برگردان دور داد قورت دهنشو آب انداخت بهم نگاهی
 اوستا؟

......- 

 !نشو نگران فقط.....بگم بهت چیزی یه میخوام-

 ه؟شد چی-طرفش برگشتم باشه آروشا به مربوط نکنه که کردم فکر و زد شور دلم یهو

 ....نشو نگران گفتم-

 برمیگردی؟ داری نه؟چرا یا شده چی میگی-

 یه اآروش گفته زده زنگ بهش پیش ربع یه آروش مامان میگه زد زنگ بهم بود سمانه االن-
 دارن راهن تو اینا سمانه....بیمارستان بردنش داده دست بهش تشنج حالت جور
 ....تبریز برمیگردم دارم االنم بگم بهت گفتن....میان

 یدنرس تا نمیشد خارج گلوم از صدایی هیچ جاده به بودم زده زل ناباورانه بودم شده شوکه
 شد متوقف ماشین اورژانس در جلو که همین جلوم به زدم زل حرف بدون بیمارستان به
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 بخیه ور گذاشتم دستمو نبود مهم ولی میکشیدن تیر هام بخیه داخل دویدم و پایین پریدم
 متیس رفتم ویژس های مراقبت بخش تو که کردن پیداش باالخره پذیرش سمت رفتم و هام
 مراقبت بخش در جلو رفتم که تر نزدیک دیدم رو آروش خواهرای راهرو تو داد نشون که
 کالفه هم پدرش میکرد گریه و سرش تو میزد مادرش بودن هم پدرش و مادر ویژه های
 و کمر وت بدی درد دیوار به کوبوندم و گرفت یقمو کرد حمله دید منو تا میرفت اونور و اینور
-ریدغ آروش بابای شدن پاره هام بخیه هم شد ناکار دیسکم هم گفتم دلم تو پیچید پهلوم

 !!! هبش کم سرش از مو تار یه اگه میکشمت میکشمت....کردی؟ چیکارش آشغال مرتیکه

 بیرون اومد دکتر و شد باز اتاق در کرد جداش ازم و اومد مهران میگفت داد با حرفاشو
 چش پرسیدیم که سوالمون جواب در اون و سمتش بردیم هجوم سرعت به هممون

 شونخاطرات آوری یاد برای فشار تحت که اینه خاطر به قوی احتمال به ببینین-شده؟گفت
 دناوم هوش به اگر باشن ویژه های مراقبت تحت باید هم فعال شدن اینجوری گرفتن قرار
 کاری نیان هوش به هم اگر و باشه برگشته خاطراتشون همه داره حتمال درصد نود که
  نیست ساخته ازمون

 احتنار  یا باشم خوشحال نمیدونستم بودم حیرون من حاال رفت و گفت حرفارو این دکتر
 میادن هوش به یا عاشقانمون خاطرات همه با میاد هوش به که کنم فکر این به نمیدونستم

 .....و

 یه داره و زندست میدونستم میشدیم جدا هم از اگه االن اقال بود سخت تصورشم حتی
 بدون.....خیلی از بیشتر خیلی شاید سخته خیلی نباشه که این ولی میکشه نفس گوشه
 ادد گرفتن جلومو اومدن پرستار چندتا تو رفتم و دادم هل درو ممنوع ورود عالمت به توجه
  ببینمش بذارین-زدم

 و تمنشس دیوار گوشه رفتم کردن بیرونم بودن حرفا این از تر رحم بی ولی ریختم اشک و
  ریختم اشک

 که وقتی یاد خندیدیم کلی هم با که شهریار و سمانه عروسی روز یاد افتادم هاش خنده یاد
 شده ها فرشته شبیه چقدر دیدم و من پورشه تو نشست

 سالم-«
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  چل و خل خانوم سالم- 

  اسکل؟ آقاى خوبى-

 خنگول؟ خانوم خوبى شما خوبم-

  منگل آقاى مرسى- 

 خنگول؟ خانوم بگم چيزى يه-

 منگل بگو- 

  خنگول شدى خوشگل- 

  منگل بودم خوشگل-

 االغ تره خوشگل منظورم-

  بزغاله همينطور هم تو- 

  عاشقونتم القاب اين عاشق يعنى-

 بزنيم شب تا صبح از يعنى عشق بابا بيخى .... و عزيزم گلم عشقم چى يعنى ديگه خوبه-
  هم کله و سر تو

  خنگول موافقم-

 باشه رانندگيت بع حواست منگل-

 »  اوکى- 

 برام غروری دیگه میکردم گریه خون شد بیشتر ام گریه گوشم تو پیچید هاش خنده صدای
  بود نمونده

 اشک و زد جیغ کشیدم دماغشو وقتی لبام رو آورد تلخ لبخند سال آخر چهارشنبه شب یاد
  شد جمع چشاش تو

 شد؟ شيرفهم ميکنى قهر آقات با باشه آخرت دفعه-«
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  احيانا؟ تو شدى خل مگه آخه- 

 تو خل ديگه آره- 

 پشول ناگهانی حرکت یه تو بود شده ناز و بامزه خیلی بهم زد زل کرد ریز چشاشو خندیدم
 » گرفتم گاز

 حکمم سرمو میشد تکرار سرم تو دادم قلقلکش وقتی خندش صدای میشدم دیوونه داشتم
 که نیای کردم تعجب آوردم باال سرمو شونم رو نشست دستی فشردم و گرفتم دستام تو

 شاشچ تو اشک که دید صورتم تو چی نفهمیدم بود شده عوض خیلی بود؟ شهریار میدیدم
 و ردیمک بغل همدیگرو کشید تیر پهلوم بازم شدم بلند لرزون های پا با آروم آروم شد جمع
 خوبی-گفت آروم شدیم جدا هم از و بغلش تو موندم ای دقیقه چند لرزید هامون شونه
 داداش؟

 میکنی؟ فکر چی خودت-گفتم و زدم تلخ پوزخند

 پسر هی دست بود شده سرخ گریه شدت از صورتش بود شده تر خانوم سمانه رو افتاد نگام
 زانو رو میگفت ازش آروشا که بود ناز کوچولو پسر همون این بود دستاش تو کوچولو
 پسر کنم لبغ رفیقمو پسر تا کردم باز دستامو کردن پیدا خودشونو راه اشکام دوباره نشستم
 طرفم اومد آروم شهریار پسر و داد تکون سری اونم کرد سمانه به نگاهی ناز کوچولوی
 عمو؟-گفت آروم ریختم اشک و کردم بغلش

 جانم؟-گفتم هام گریه بین

 خوبه؟نویسنده؟خوبه؟ آروشا خاله-

 !موع کن دعا فقط- گفتم و مشکیش چشای به دوختم نگامو زدم لبخند یه هام گریه بین

 میکشید تیر پهلوم هنوز شدم بلند کردم فراموش رو خدا نکردم؟چرا کارو این خودم چرا
 لمونمس من افتاد یادم قبله به رو واسادم برداشتم مهر گرفتم وضو نمازخونه سمت رفتم
 خدا.....کردم غلط خدایا-گفتم زدم زار و کردم سجده مهر رو گذاشتم سرمو نیستم بلد هیچی
 غذا هام روزه نماز نمیذارم دیگه من.....دار نگهش سالم خدا.....بمیره اون نذار تو
 ...نگیرش ازم.....میشینم سیاه خاک به خدا.....بشه
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 دلت-رفتگ دستمو شم بلند خواستم کنارمه پیرمرد یه دیدم کردم بلند سر شدم آروم کم کم
 !جوون خونه

  نداشتم نصیحت حوصله و حال یعنی ندادم جوابی

 پسر؟ کرده خون دلتو چی-

 رو چی همه و نشستم کنم دل و درد میخواستم ولی نداشتم نصیحت حوصله بود درست
 بود بیمارستان تخت رو که االن تا آشناییمون روز اولین از کردم تعریف

 رو یزیچ یه فقط....باشه خدا به توکلت و بگیر آروم پسرم میشه خوب حالش که الله انشا-
 ....نذار شرط باالیی اون بندگی برای وقت هیچ باشه یادت همیشه

 جوون وش بلند-گفت و بازوم رو زد دستش با زد لبخندی میگفت راست پایین انداختم سرمو
  میاد هوش به که ایشاال برو شو بلند

 فتادما راه و گفتم ای اجازه با بوسید سرمو آروم و کنار کشید که ببوسم دستشو شدم خم
 شهریار بود شب نصفه سه ساعت شدم ویژه های مراقبت بخش نزدیک بودم شده آروم
 گشتم دنبالت رو جا پسر؟همه کجایی-طرفم اومد لب به لبخند دید منو وقتی

 چطور؟ خونه نماز-

 که تگف بیرون اومد دکتر پیش دقیقه چند-گفت ولی کرده تعجب بود مشخص وضوح به
 بیرون میارنش االن اومده هوش به

 ریهگ زیر زدم دفعه یه و شد تر بلند خندم رفته رفته خندیدم آروم کردم نگاهش ناباورانه
 ....باش خوشحال دیوونه چته -کرد بغلم شهریار

 شهریار شوقه اشک-

 آوردن تخت روی رو آروشا و شد باز در ویژه های مراقبت بخش در جلو رفتیم دومون هر
 !دهاوم هوش به گفتین که شما-نزدیک رفتم اومد هم دکترش بودن بسته چشاش بیرون

 خوابه کردن تزریق بهش آرامبخش ولی بله-دکتر
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 ههمرا عنوان به من گذاشت باباش تا کردم التماس کلی که بماند بخش بردن رو آروشا
 آروشا تخت فقط و بود خصوصی اتاق بودم نشسته تختش کنار صندلی رو بمونم کنارش
 عاشقونه همونطور ساعتی چند معصومش چهره به زدم زل همونطور میشد دیده اتاق توی
 هم رو چش میشد باعث میاد یادش منو و میکنه باز چشماشو که این فکر بهش زدم زل
 ....شد گرم چشام و برید امونمو خستگی ولی نذارم

 #آروشا#

رُم سفید اتاق یه زدم پلک بار چند میدیدم تار کردم باز چشامو  تو..... و دستم تو س 
 ندلیص رو که اوستا صورت رو افتاد چشام انداختم دستم کنار به نگاهی بودم بیمارستان
 ردهآو بدست حافظمو من آره کردن خیس صورتمو اشکام اختیار بی بود برده خوابش همراه
 هق صدای با کنم فراموش عشقمونو میخواستم رحمانه بی چقدر میومد یادم چیز همه بودم
 هست؟ یادت آروشا؟منو-گفت و کرد نگام ترس با کرد باز چشاشو هقم

 ....عاشقتم من....من....یادمه چیز همه....اوستا؟-گفتم هق هق با

 تگذاش لباشو و کرد پر بینمونو فاصله شد نزدیکم آروم آروم میریخت اشک داشت اونم
 خیس منم صورت اشکاش کردم تجربه عشقم با زندگیمو بوسه اولین من و....لبام روی
 .....بودن من زندگی همه مشکی چشای این گرفت فاصله ازم میکرد

****** 

 آینه تو دیدنم از خودمم بود کرده آرایشم ماهرانه واقعا انداختم خودم به نگاهی آینه تو
 تنشم االب بود شده باز و دار دنباله تور زانوم زیر از بود تنگ زانوم زیر تا لباسم کردم تعجب
 تا لتهدک طالیی لباس با سمانه داشت توری آستین بود مختلط عروسی چون نبود باز زیاد
 وای-گفت بود شده محشر اونم کنارم واساد پرید بود شده پوشیده پولک با که زانو باالی
 ...دارم دوست خیلی من میدونی راستی!!!....داماد آقا بکشه چه وای

 خفت-زدم جیغ صورتم رو موند لبش رژ جای که کرد ماچ صورتمو محکم پرید دفعه یه
 سمانه میکنم

 شدم ای عقده سال هشت آخییییششش در اون به این-گفت سمانه خندید آرایشگر
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 ردک درست صورتمو آرایشگر بودم کرده سمانه عروسی تو کارو همین منم که افتاد یادم
 از بعد و کنیم ازدواج هم با ما دادن رضایت اوستا و من های خونواده ماه دو بعد باالخره
 اوستا و ندیدم مشترکمونو خونه من که این به توجه با البته میرسیم هم به داریم سال هفت
 اب عروسمو لباس من و خریده خودش سلیقه با وسایالشو همه و شم سورپرایز گذاشته
 و میزنه گزن اوستا االن که کرد اشاره بردار فیلم بشه سورپرایز اوستا تا خریدم خودم سلیقه
 ونهاش ایده از بعضی واقعا ببوسم رو گوشی بعدشم بدم جواب خرکی عشوه با باید منم

 در مد رفتم و پوشیدم شنلمو من و دره دم گفت اوستا خالصه میکرد چارخونه آدمو اعصاب
 جارو همه بود کشیده زحمت که هم برف بود زمستون بودم پوشونده شنل کاله با صورتمو
 میشد یدهد لبام فقط یعنی بود لبام روی تا تقریبا شنل کاله شدم زده یخ بود کرده سفید
 پاپیون هی سفیدش پیرهن یقه رو بود شده محشر سفیدش شلوار کت تو اوستا نزدیک رفتم
 اون با من میکرد جلوه زیبا واقعا همون برای بود طالیی کتش یقه بود زده هم طالیی
 وسیدب گرفت دستمو نزدیک اومد بودم شونش نزدیکای تا طالیی سانت ده پاشنه کفشای
 شدیم اوستا سفید ماشین سوار میداد توضیح فیلمبردار که اطوار ادا کلی بعد زدم لبخند
 بخورم اسرم بود قرار چون میخوندم فاتحمو دلم تو داشتم من و بود کرده باز سقفشو البته
 هآتلی راهی مام تاالر رفتن هم با و سمانه دنبال بود اومده هم شهریار افتادیم راه خالصه
 منم میکرد هو و میداد بوق میدید مارو هرکسی راه توی بگیریم توپ عکس تا چند تا شدیم
 بینهب صورتمو نذاشتم کرد اصرار هرچی اوستا چون نیوفته شنلم کاله بودم مراقب شدید
 ودب یجوری موهام مدل میکنه پوستمو اوستا چون ندادم تغیرش و بود مشکی رنگش موهام
 عمولم طبق آتلیه رسیدیم بود خوشگل خالصه سرم چپ سمت بود کرده جمع همشو انگار
 عکس اونجام بود قرار که داشت هم بزرگ باغ یه آتلیه داخل رفتیم اطوار ادا کلی بعد

 داد و نزدیک اومد بود دستش هنوز گلم دسته شد محو اوستا آوردم در که شنلمو بگیریم
 من هربار نییع جلف البته گرفتیم عکس کلی داشتن شیکی تزئین که نقره رز تا هفت بهم

 تاب ور نشستیم اوستا و من که بود اونی ترینش جالب میشدم سفید سرخ دفعه شونصد
 مالمب آرایشمو کل که طوری نه البته بود اوستا سینه رو سرم و برف همه اون بین باغ توی
 کت با آراز شدم پیاده کرد باز ماشینو در اوستا تاالر رفتیم ساعت دو بعد باالخره لباساش به

 لگ و میرفتن جلومون من ست لباس آرازبا سن هم کوچولو دختر یه و اوستا ست شلوار
 با سحر و سمانه و ترمه و آبستا کنار ست شلوارای کت با علی و آبستا و شهریار میریختن
 که همونطور هامونن ساغدوش مثال میومدن من کنار هم عین کال و ها آرایش و ها پیرهن
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 مامان)جون مادر بغل که سحر های دوقلو بهراد و بهزاد به خورد چشمم میرفتیم داشتیم
 بود خالی واقعا آرشام جای میون این بودن کرده خوش جا (اوستا پدر)پدرجون و (اوستا
 بینمن غمگینی؟ چی برای ملکه-گفت آروم اوستا نشستیم و دوماد عروس جایگاه رسیدیم
 !!!غمتو

 افتادم آرشام یاد فقط نیست چیزی-

 یستن این از غیر مطمئنا بشی خوشبخت تو میخواد اون-گفت و دستم رو گذاشت دستشو

 عالمه یه بعد باالخره وسط ریختن همه رفتنش بعد و خوند رو عقد عاقد زدم لبخند
 من دز  شهریار به چشمکی اوستا کنن خالی اوستا و من برا وسطو خواست ارکستر رقصیدن

 ذریآ میدونستم-گفت گوشم کنار اوستا اومدن ساغدوشامون بعدش وسط رفتیم اوستا و
 کردیم تمرین کلی ها بچه با دوماه این تو همین برای بلدی و داری دوستا

 مبرقص آذری همسرم با عروسیم تو بود آرزوم واقعا نمیگنجیدم پوستم تو خوشحالی از
 از بعد بودیم عالی و هماهنگ همه رقصیدن به کردیم شروع گروهی ما و شد پخش آهنگ
 های مدل به هم باری چند اوستا و من کرد منفجر تاالرو سوت و دست صدای رقص اتمام
 انداختیم هرا کارناوال رفتیم شد صرف شب نصف البته که شام صرف بعد رقصیدیم مختلف
 و من و کردن خدافظی در دم همه شدیم پیاده عشقم و من مشترک ی خونه رسیدیم تا

 کرد تمهدای چشام رو گذاشت دستاشو و کرد باز درو اوستا خونمون تو بریم که رفتیم اوستا
 هی بودم متعجب روم به رو منظره از کنم باز چشامو خواست ازم شدیم حیاط داخل وقتی و

 وندهپوش برف روشونو که درخت کلی با بود روم به رو بزرگ باغ یه کنم عرض چه که حیاط
  دید باغ وسط میشد هم بزرگ تاب یه بود

 چطوره؟-اوستا

 محشرهههههه-

 ببینی منظرشو بهار تو کنی صبر باید-

 ودب رمون به رو که بزرگی عمارت سمت برد و کشید دستمو اوستا بودم مات همونطور من
 برن دمیخور  که هایی پله دوبلکس بزرگ خونه یه داخل رفتیم و گرفت چشامو دوباره اوستا
 با یلیخ وسایل واقعا بود ای قهوه کرم رنگش پذیرایی دکور داشتن پارانتزی حالت باال طبقه
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 وستاا داشت آسانسور یه بود مطالعه اتاق توش که راهرو یه انتهای بودن شده چیده سلیقه
 عشقم؟ میپسندی-فشرد خودش به منو و کرد حلقه کمرم دور دستشو

 عالیههههههه-

 چندتا که باال طبقه رفتیم باهام رفت آسانسور سمت به بود کمرم دور دستش که همونطور
 یروزهف ای قهوه رنگ دکورش کرد باز درشو اتاقا از یکی سمت کشوند منو اوستا داشت اتاق
 تجربه با من و کشوند اتاق وسط تخت سمت به رو من و لبام رو گذاشت لباشو بود ای
 .....شدم یکی اوستا با و کردم خدافظی دخترونم دنیای از جدید

****** 

  کن فکر من پیشنهاد به خب خرابه؟ بابات شرکت اوضاع نمیگی مگه تو اوستا-

 بشم خواننده میخوای ازم آروشا؟تو-

  کن استفاده ازش خب داری رو صدا این تو اوستا-

 چیه؟ بوی....شدم گیج نمیدونم-

 غذام واااااای-گفتم آشپزخونه سمت میدویدم که همونطور و سرم رو کوبیدم دستی دو
  اوستا نشی خفه....سوخت

 هشب محزون و ظرفشویی سینک سینی رو گذاشتم و برداشتم دستمال با سبزیمو قورمه
 و ممیشد سرگرم اوستا با که بود باری چندمین این عروسیمون ماه یه این تو کردم نگاه
 با و شد حلقه شکمم دور پشت از اوستا دستای بودم فکر تو که همونطور میسوخت غذام
 ....سوزوند رو غذا خانومم معمول طبق-گفت خنده

 ..... گهدی ا   تو تقصیر شو گم-گفتم و سینش رو زدم مشت با برگشتم گرفت خندم خودمم

 بخوریم بیار خانومم باشه شما دستپخت ولی باشه کوفت نداره عیب-گفت و بوسید گونمو

 گرفته ته یکم فقط نسوخته زیادم-

 گشنگی از مردم که بیار بدو-
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 من و خودش برا اوستا بخوریم تا نشستیم و خوری نهار میز رو چیدم بردم و کشیدم رو غذا
 کارا ینا و آهنگ برا بزنی حرف نفر چند با که این میمونه داری که استدیو اوستا- کشید غذا
 ....منه با ویولنش البته که

 !کاره ترین سخت گرفتن مجوز خب ولی نیست سخت زیاد اینا میدونم-

 باشه؟!میتونیم ما!!!اوستا-

  باشه-

 یزاچ این از و لواشک و پاستیل برام معمول طبق گذاشت فیلم رفت اوستا و خوردیم شام
 لوج رفتم برداشتم هامو خوراکی شویی ظرف تو گذاشتم رو ظرفا که این بعد بود خریده
- اومد عدب دقیقه چند دستشویی رفته البد گفتم نداد جواب زدم صداش نبود اوستا تلوزیون
 بودی؟ دستشویی

 میخوندم نماز داشتم!نه-کرد پلی فیلمو نشست

 باشه قبول- میدونستم شدنشو نمازخون جریان

 تااوس زدن رو در زنگ که بود نگذشته ربع یه میدیدیم فیلم هم با و میخوردم لواشک من
 کرد باز درو رفت

 اَوی؟ کیه-

 میشنوم جدید بله؟؟؟؟؟القاب-

 کیه؟ بیخی-

 اشونه دوقلو و آبستا و سهر اضافه به خوشگلشون پسر با سمان و شهی باشه میخواد کی-
 کن عوض لباس بپر آسا اضافه به

 شال اب سفید شلوار و مشکی تونیک یه شلوارک تاپ اون جای به پریدم آقامون گفته طبق
  آوردم یوهم آشپزخونه تو پریدم تعارف کلی و علیک و سالم حاال پایین اومدم پوشیدم سفید

 ؟؟؟ ساله هفت عُّشاق چخبرا-سمان
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 !سالمتی-

 !میبینم جنازتو اومدم میکردم فک اوستا-شهریار

 !شهریار بگیر گاز زبونتو-

 گرفت گاز و بیرون آورد زبونشو شهریار

 جنازه؟ چرا حاال-اوستا

  آوردی دووم ظالم آروشای این دست زیر چجوری موندم-شهریار

 ودستش اوستا گرفتش هوا رو طرفش کردم پرت دستمو تو پرتقال من ولی خندیدن همه
 !هاااااا نکردی کردی اذیت منو زن -گفت و کرد حلقه شونم دور

 تسلیم آغا تسلیم-گفت و باال برد تسلیم نشونه به دستاشو شهریار

 ....نپیچی ما زنداداش پای و پر به باشی تو-آبستا

 !!!نده شعار بگیر یاد -گفت و آبستا سر تو زد سحر

 مومت زود خیلی و داشتیم دوستامون کنار که بود شبی بهترین شب اون خندیدیم هممون
 .....شد

****** 

 عدب نمیشه باورم اوقات گاهی مشترکمونیم خونه تو همسرم همراه من که عیدیه اولین این
 ردمک پیچش کادو سلیقه با و خریدم مچی ساعت یه براش عیدی رسیدیم هم به سال هفت
 با یشپ هفته سه حدود چیدم حوصله و سلیقه با خیلی مشترکمونو عید اولین سین هفت
 بود انندم کت مدلش که مشکی مانتو من برای خریدیم عیدمونو لباسای و خرید رفتم اوستا
 کیف افهاض به البته بود شده نقاشی طبیعی گل روش که صورتی روسری ، ستش شلوار با
 من خروس ولی!مشکی چرا که زد غر سرم کلی اوستا که بماند خریدیم مشکی ست کفش و
 و شکیم ورنی کفشای سفید پیرهن و شلوار با مشکی اسپرت کت اوستا برای داشت پا یه

 ....گرفتیم یقش برا مشکی پاپیون
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 لبخند با اوستا خزیدم بیرون عید خرید خاطرات از و کردم حس مچم روی رو چیزی سردی
 !مبارک تو؟عیدت کجایی-گفت

 رموس بود شده کاری نگین روش که ظریف های گل با ظریف دستبند یه کردم مچم به نگاه
 ممنون خیلی- کردم بلند

 بیاد کن رد منو عیدی یاال نمیخواد تشکر-

 موردو یه این ببخشید اوستا -گفتم جانب به حق چهره با کنم اذیتش خواستم و گرفت کرمم
 رفت یادم پاک

 کن در  ماچو یاال نداره عیب-جلو آورد صورتشو نیاورد خودش روی به ولی شد گرفته قیافش

 منم ودب بوس منتظر و بسته چشماشو اوستا آوردم بیرون پشتم از رو شده کادوپیچ بسته
 و کرد بازش قاپید دستم از رو کادو و کرد باز چشاشو جلوش گرفتم هدیمو و بوسیدم گونشو
 عید یدبازد و دید برای شیم آماده رفتیم و بستم براش منم ببندم براش من که خواست ازم
 یه و کردم فر موهامو کردم مالیمی آرایش هست نو سال قسمت ترین مزخرف واقع در
 و کردم دستم رو بود نگین ردیف دو با حلقه یه که عروسیمونو حلقه ریختم صورتم رو طرفه

 حلقه ازوشب دور دستمو بود شده العاده فوق لباسش تو اوستا پایین طبقه رفتم بوسیدمش
 رامب سفیدشو ماشین در بازم بودم عاشقش من که اوستا شورلت سمت افتادیم راه و کردم
 ازب سقفش زد من عالقه طبق و کرد روشن نشست خودش بعدش و نشستم من کرد باز
 ...... شد

 رفص شام باشیم اوستا بابای خونه شام شد قرار زن هم به حال های بازدید و دید کلی بعد
 سخت عاواق جوشون تحمل نداشتم ازشون شناختی تقریبا که جمیعتی بین رفتم من و شد
 غریبی احساس بازم ولی بود کرده معرفیشون آسا میزدن زنکی خاله حرفای همش بود

 لبخند و میدادم تکون تایید نشونه به سرمو فقط ساعت نیم تو گذشت ساعت نیم میکردم
 اوستا شماره آوردم درش و کیفم تو کردم دست اومد در گوشیم اس ام اس صدای میزدم
 کردم باز اسو ام اس متن بود

  (خنده شکلک)شده زنکا خاله شبیه قیافشو اوه اوه-
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 اس گرفت خندشو جلو زور به و کرد نگام چشمی زیر عصبی اونم انداختم بهش نگاهی
 عمته زنک خاله!!!داشتی نگه زور به خندتو نشی خفه زهرمااااار-دادم

 امه عمو دختر و هام خاله دختر اوناها کنارتن زنکا خاله دوما ندارم عمه بودم گفته که اوال-
 ..... و

 میشم زجرکش دارم من....بسه اوستا-

 میدم نجاتت میکشی؟؟؟االن عذابی چه خخخخخ-

 جان آروشا-شد بلند جاش از کرد جدی قیافشو و زد چشمک انداختم بهش نگاه یه دوباره
 گلم شو بلند

 اوستا؟ زودی این به کجا وا-پسرا از یکی

  خانومم پاشو میکنه درد سرم یکم گرفته میگرنم جان مهدی شرمنده-اوستا

 شد تچ-گفتم نگرون لحن با میکردم بازی فیلم باید ولی شدم بلند خواسته خدا از منم
 اوستا؟ تو؟؟خوبی

 میشم خوب کنم استراحت نکن ناراحت خودتو-زد مرموز لبخند

 هخند زیر زدیم باهم و ماشین تو رفتیم و بیرون اومدیم خونه از تعارف کلی بعد دیگه

  دادی نجاتم دستت قربون-

 بود بامزه خیلی قیافت-

 چمه من فهمیدی که آفرین-

 بده بوس یه تشویق برا حاال-

 بوسیدمش منم و جلو آورد گونشو میکرد رانندگی که همونطور

 آروش؟-

 جانم-
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 !شرمندم چیزی یه بابت هنوز-

 چی؟-

 عسل ماه-

 دگیشرمن دیگه این عسل ماه بریم زندگیمون اول نداشتیم قصد ما خب بیخیال اوستا اه-
 !نداره

 !میبرمت بگی هرجا امسال من کردی درکم تو چون خب خیل-

 کجا؟-

 خب بگی تو هرجا-

 !جنوب اممممم-

 جنوب؟-

 !آره-

 کجاش؟-

 !کیش-

 !ببند چمدونارو پس باشه-

 تنها؟ تنها-

 چی؟ پس-

 میزنم زنگ هم مهنا و سحر و سمانه به-

 راحتی خودت هرجور-

 میشم تر راحت ببافی موهامو راحتم- زدم بهش چشمکی

 منم و تخت رو نشست اون کردیم عوض لباسامونو خونه رسیدیم خندید و داد تکون سرشو
 خیلی زد شونه موهامو آروم آروم بود دستم شونه و کش دورم بودم ریخته موهامو جلوش
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 بافتمی و میکرد شونه موهامو اون بود بساطمون هرشب بشه کم یکیش مبادا که احتیاط با
 کارات؟ از خبر چه-میزدم حرف من و

 کارا؟ کودوم-

 دیگه خوانندگیت کارای بابا ای-

  بدم انجام زیادی کار نتونستم ماه یه این تو-

 کنی؟ شروع رو ضبط میتونی دیگه چقدر حدودا-

 تابستون اواخر احتماال نمیدونم-

 !!!که مونده خیلی اووووووف-

 !!!دیگه آره-

 میبافی داری مدلی چه-

 ماهی بودی داده یادم که مدال اون از-

 آهان-

 میدونی؟ رو چیزی یه-

 چی؟-

 کنی کوتاه موهاشو نداری حق شد دختر بچمون اگه-

 ونهش یا ببافی منو غیر کسی موهای نداری حق دوما بود کجا بچه اوال-هم تو کشیدم اخمامو
 ....باشمااااا گفته کنی

 نترس دوما شیم دار بچه اگه بود این منظورم نگفتم االنو من که اینه اوال جواب-خندید
 من حسود

 میشه؟ دختر بچمون میدونی کجا از نگفتم رو سوما پریدی حرفم وسط-

 !که کافیه باشه سالم....پسر یا دختر یا حاال....نمیدونم-
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 ....شد تموم و بافت موهامو باالخره زدم لبخند

**** 

 شد دیرمون باش زود کجایی آروشا-

 ...بیام منم ببر رو چمدونا تو اوستا-

 دمبر  وقته خیلی من-کرد اخم میدیدمش آرایشم میز آیینه از من تو اومد کرد باز اتاقو در
 میکنی؟ کار چی داری چمدونارو

 اومدم نکن اخم میکنم آرایش دارم-

 شآرای که عروسی نمیریم- خودش سمت گردوند برم و گرفت پشت از هامو شونه جلو اومد
 ....بکنی

 ...اوستـ-

 بریم بیا االنم نگو هیچی هییییسسس-لبم رو گذاشت اشارشو انگشت

 بردارم کیفمو واسا لحظه یه باشه- کشید دستمو

 رفتم باهاش و برداشتم کیفمو کرد ول دستمو

 راهی مه با همه پرواز خوندن بعد سالن داخل رفتیم و گذاشت فرودگاه پارکینگ تو ماشینو
 هم کله و سر وت کلی بشینه پنجره کنار کی که این سر کردیم جنگ کلی که بماند شدیم سفر
 متس رفتیم بار تحویل بعد شدیم پیاده شادی با و نشست هواپیما ساعت دو بعد زدیم
 نونهز  بودیم مجبور و نداشت بیشتر اتاق تا دو بود علی دوستای از یکی برای که ویالیی
  بکنیم مردونه

 وت چجوری آدم همه این ها کرده پیدا برامون جایی خوب هم رفیقت این علی بابا ای-شهریار
 بمونیم؟ اتاق دوتا

  کمه تعداد کرده فکر واال؟البد بگم چی-علی

 بگذرونیم؟ بد هفته یه حاال خب میشه چی-اوستا
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 بیشتر صمیمیت تر کوچیک جا واال آره-

 آروش الیک-مهنا

 کپی اجازه با-سهیل

 ودنب هم کنار اتاق دوتا اتاق تو رفتیم ،سمانه ،ترمه ،مهنا ،سحر ،آسا من خندیدیم هممون
 واقعا دریا به رو بزرگ تراس یه بود عالی نظر این از و داشت راه هم به هاشون تراس و

  نخور تکون آراز واااای- میکرد شونه رو آراز موهای داشت سمانه داشت قشنگی منظره

 ....برم بذار کن ولم مامان-آراز

 و ناز خیلی بود ماهه چهار میپیچید ویال کل تو علی و ترمه کوچلوی دختر ترانه صدای
 تو اآس و من فقط رفتن همه شد آروم باالخره میکرد گریه و بود شده گشنش ولی خوشگل
 سفید وارشل و ربع سه آستین بادمجونی بنفش تونیک یه کردم عوض لباسامو بودیم اتاق
 بود دهش چش آسا نمیدونم سرم انداختم سفیدم شال یه پوشیدم بادمجونی صندالی و دمپا
 از کاش دیدم لحظه یه گوشش تو بود کرده هندزفریشو و بود نشسته گوشه یه غمباد با

 رفتمگ دستشو کنارش نشستم رفتم نبینم من که کرد پاکش زود ولی اومد چشمش گوشه
 شوهر؟ خواهر شده چی-آوردم در گوشش تو از هندزفریشو

- گفت هاش گریه میون کردم نگاهش متعجب گریه زیر زد و شد محو زود ولی زد پوزخند
 زنداداش؟

 آسا؟ جونم-

 کنم؟ اعتماد بهت میتونم-

 شده؟ چی....عزیزم آره-

 ....خواهرمی مثل تو زنداداش-

 خب؟-

 ...آبجی؟-

 عزیزم؟ جونم-
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 ....شدم عاشق من-

 !!!که نداره گریه خب-گفتم لبخند با و کردم بغلش گرفت شدت گریش و

 !داره آبجی چرا-

 چی؟ واسه-

 یلیخ رفتارشونم....تره باال ما از خیلی خونوادشون-کرد پاک اشکاشو و بیرون اومد بغلم از
 دارن مخصوص معلم هاشون بچه برا میگه مسعود میکنن رفتار اشرافی خیلی تره متفاوت
 ردهک مخالفت خواستگاری بیان که گفته مامانش به وقتی بده یادشون اشرافی رفتار که
 بگم میترسم من بزن حرف داداشام با تو....باشم اونا مثل منم باید گفته

 رتغیی میخوان اونا که اونطوری میتونی تو خب شدی عاشق که نکردی گناه عزیزم خب-
 بیاری؟؟؟ دووم میتونی مطمئنی....کنی؟

 آره-

 شورب صورتتو دست پاشو نگیر غمبرک االنم میزنم حرف اوستا با منم باشه-زدم لبخند
 ها بچه پیش بیا کن عوض لباساتم

 میکنم جبران آبجی مرسی-بوسید گونمو

 که جا دنبال گشتم منم بود نشسته آبستا کنار دونفری مبل رو اوستا بقیه کنار رفت شدم پا
 رو نامه پا سر میموند نفرمون سه و بودن نفره نه مبال مشنگمون شانس از ولی بشینم
 زا برو وانسا آروش-گفت من به رو و اومد بیرون آشپزخونه از دست به صندلی که دیدم

 نه کنارشون بشینیم کردن باز جا نه هیچکودوم اینا خودت واسه بیار صندلی آشپرخونه
  برامون آوردن صندلی

 بالش اوستا شده عصبی بدجور بود معلوم پرید رنگش که سهیل به رفت غره چشم بعدش
 اوستا کنار رفتم منم شد باز جا و شدن جمع یکم برداشت آبستا و خودش کنار از هارو
 بیا مخوشگل مهنا عشقم-گفت و دستش گرفت رو بالشا بود نشسته تکی مبل رو سهیل
  کنارم
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 خبیثشون های نگاه متوجه من سهیل کنار نشست رفت و زمین گذاشت رو صندلی مهنا
 ردمک سپر و بیرون کشیدم اوستا دست از بالش یه حرکت یه تو خوندم فکرشونو و شدم
 و متعجب های نگاه اول زمین افتاد و سپر به خورد کردن پرت که هایی بالش خودمون جلو
 و پیوست جمعمون به هم آسا و گذشت ای دقیقه چند هوا رو رفت جمع خنده صدای بعد

 ولینا اکثریت رأی طبق کنیم ریزی برنامه بودیم که ای هفته یک برای گرفتیم تصمیم
 باسل کوتاه استراحت بعد تفریحی های برنامه کلی بعدی های اولویت و بود خرید قدممون
 موقع اون چون گشتیم و شدیم تقسیم البته کیش خوب معروف های پاساژ رفتیم پوشیدیم
 بودیم دهاوم مثال باالخره بگردیم تنها اوستا و من دادن ترجیح اونا و میکشیدیم لشکر باید
 اوستا؟ اممممم- عسل ماه

 جونم؟-

 بخریم؟ چی میگم-

 میکنیم پیدا چی ببینیم بگردیم کنسرت بریم قراره-

 باشه-

 انتوم همراه و داخل رفتیم دادم نشونش رو کاربنی باز جلو مانتو و ایستادم مغاز یه جلوی
 و دمشپوشی خواستیم بود ای سرمه ای حلقه آستین تونیک که رو مخصوصش تونیک ازش
 بلندیش باتقری مانتو ولی میرسید زانوهام باالی تا و بود بلند تونیک کردم باز رو پرو اتاق در
 قاآ برمیداریم همینو-گفت فروشنده به رو و کرد نگام تحسین با اوستا بود پام روی تا

 ارجخ فروشگاه از خریدامون با و کرد حساب اوستا بیرون رفتم و کردم عوض لباسامو فوری
 از یکی ترینوی تو کفش دنبال رفتیم و گرفتیم هم چسبون کامال سفید جین یه بعدش شدیم
 اشتد اسپرت نیمچه حالت سفید های راه با ای سرمه کفش یه به افتاد چشمم ها فروشگاه
 رفتیم و دپسندی اونم دادم نشون اوستا به بزنم میخواستم که تریپی مناسب و پاشنه بدون
 اوستا رایب لباس دنبال کفش ست کیف و سفید شال یه خریدن بعد خالصه کنم امتحان تا

 تا آستیناش که ای سرمه اسپرت پیرهن یه همون برای بود آورده رو سفیدش جین گشتیم
  تادیممیوف پس داشتیم دومون هر دیگه گرفتیم ای سرمه کفش جفت یه با میخورد تا آرنج

 مردم وااااای-اوستا
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 !!!!!!میشکنن دارن پاهام میکنم حس اوستا-

 همینطور منم-

 نهاااااار بریم گشنگی از میمیرم دارم اوستا-

 جااون بریم کیش تو میکرد تعریف رستوران یه ها بچه از یکی عالیه پیشنهادت ایول-

 دیگه باش زود-

 داد درسآ و ها بچه به زد زنگ اوستا شدیم سوار و گرفت تاکسی اوستاد پاساژ بیرون رفتیم
 شامونوسفار  اومد گارسون پیششون نشستیم رفتیم بودن رسیده زودتر اونا شانسمون از

 !!!کردی خرید هم چقدر آروشا اووووف-گفت سحر گرفت

 وقتی ری؟متنف خرید از میگفتی همش که نبودی تو مگه ببینم-کرد اوستا به نگاهی آبستا
 خرید؟ میبردیمت کشون کشون بخری لباس میخواستی خودت

 اوستااااا؟؟؟؟؟ میگه راست-گفتم یهش رو متعجب

 خوبه چی همه باشی کنارم تو وقتی داره فرق االن ولی آره-گفت خندید

  خندیدن و کشیدن هوووی همشون شدم آب خجالت از میگی منو بوسید گونمو و

 بابااااا االب بگیر سرتو!میکشی خجالت ندیده مهتاب آفتاب دخترای این عین خوبه خوبه-ترمه

 یکشم؟م خجالت من گفت کی چیه- آوردم در زبونمو گرفتم باال سرمو پرروییم جلد تو رفتم

 بود؟ پایین سرت چرا پس-سهیل

 میکشی خجالت بود تابلو میگه راست-شهریار

 میکردم فکر داشتم نخیرم-

 متفکرررررر خانوم اووووووه-سمانه

 میکردی؟ فکر چی به داشتی حاال-علی

 نه یا ببوسم رو اوستا منم اینکه به-
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 ببوسش میگی راس اگه-گف زودی مهنا و گفتم فکر بدون رو جمله این شد چی نمیدونم

 !!!!مهنا ایول-گفتن باهم همشون

 با ودشخ اوستا بگیرم سرم به گ لی چهبودم مونده سرمون رو بودیم گذاشته رستورانو یعنی
 ریسه اه بچه که سریعععع خیلی اونم بوسیدم رو لپش حرکت یه تو کرد نگاه بهم تعجب
 دیمش مشغول و آورد سفارشامونو گارسون کردن هاشونو خنده سیر دل یه اینکه بعد رفتن
 یخوادم دلم بدجور نکردیم بندی شرط وقته میدونین؟خیلی رو چیزی یه-گفتم خوردن وسط
 پاین؟ کیا

 چی؟ سر ولی-گفت علی هستیم گفتن همه

 بخونه آهنگی چه قراره رضاصادقی استاد شب فردا اینکه سر دارم فکری یه-

 خب؟-شهریار

 خونهب ممکنه میکنن حس که میزنن حدس آهنگو اسم دسته دو بشیم دسته چهار ببینین-
  سمان و شهی با اوستا من مثال خب

 میخونه؟ آهنگو کودوم نظرت به- اوستا سمت کردم رو

 بگو تو نمیدونم-

 میخونه؟ کودومو نظرتون به بگین سمان شهریار خب !ظاهر درگیر-

 خداحافظی بی-سمانه

 بشین گروه یه نفر سه گروه یه نفر چهار شمام-بقیه سمت کردم رو

 آسا و سحر و من-آبستا

 باهم هم سهیل و مهنا و علی و من-ترمه

 رو ود هر بگه هم یکی نمیخونه آهنگو دو این از کودوم هیچ بگه باید گروهتون یه االن خب-
 میخونه
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 که گروهی سه اون و هیچکودوم گفتن ترمه گروه و میخونه رو دو هر گفتن آبستا گروه
 رداف منتظر هممون و بود توپ روز یه روز اون میکشید گردن به باید رو بقیه خرج میباخت
 .....شدیم

****** 

 خیلی رژ هی فقط همین برای میکردم غلیظ آرایش نباید اوستا گفته طبق و پوشیدم لباسامو
 بود هشد همه از تر خوشتیپ واقعا آراز وسط این پایین رفتیم دخترا بقیه با و زدم کمرنگ
 بود یصمیم و خونگرم پسر درکل ولی میشد سرد خیلی مواقعی یه داشت جالبی شخصیت
 قهحل آقاهاشون بازو دور دستاشونو خانوما داشتم دوستش خیلی پاک و صاف صاف دلش
 صهخال همن شبیه خیلی نمیدونم بهزاد یا بهراد سحر گرفت رو شهریار دست هم آراز کردن
 لگ پیرهن اون با رو ترانه هم ترمه بود سحر بغل یکیش و آبستا بغل ها دوقلو از یکی
 حدی هب نبودیم بغل بچه که بودیم سهیل خونواده و ما فقط وسط این بود کرده بغل گلیش
 این از هی هی هی-گفت فوری و خوند ذهنمو سهیل که مهنا و سهیل به بودم زده زل تابلو
 .....ما مال نه مگه ندارین نی نی که دوتایین شما فقط جمع این تو نکن فکرا

 چی؟ شما نه مگه-گفتم مشکوک من کرد مصلحتی سرفه چندتا مهنا دفعه یه

 !عمم جون به هیچی-سهیل

 میاد هایی بو یه داره ببینم واسا-سمانه

  میااااااد توطئه بوی داره آرههههه-الکی کشیدن بو به کرد شروع ترمه

 !ای توطئه چه اونم اوه اوه-علی

 بو دارین اینجا سگ مثل نسبت بال شما میشه شروع کنسرت االن شد دیر بابا ای-مهنا
 میکشین

 ؟سگ میگی من به داری کفاصط چیییی؟؟-کشید مشکی به مایل بنفش جیغ سمانه

 سگ نسبت   بال گفت مهنا نکن جیغ جیغ میدی جو داری چرا سمانه بابا ای-سهیل

 الصهخ میگرفتیم گاز رو فرشا داشتیم خنده ازدیگه که مام داده سوتی فهمید تازه سهیل
 اشیناییم سمت رفتیم خالصه نکردم فراموش من نفهمیدن ولی بپیچونن رو بحث تونستن
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 با حرس ، آبستا ، علی ، ترمه بود ماشین تا سه آسون آمد رفت برای بودیم کرده کرایه که
  ماشین یه تو آراز با آبستا و سهیل ، مهنا ، سمانه شدن ماشین یه سوار هاشون بچه

 میشم عاشقونتون جو مزاحم چند هر شما ماشین تو میام منم زنداداش خب-آسا

 یه تو نشستیم آسا و اوستا و من و خندید خودشم خنده زیر زدیم هممون و گفت اینو
  مامااااان آروش خاله پیش میرم من مامان-کرد هوار و داد آراز دفعه یه ماشین

 یادیز  فاصله نشستن پشت آسا با و ما ماشین تو آوردن تشریف هم آرازخان ترتیب بدین
 حویلت بعد و رسیدیم دقیقه بیست عرض در همون برای نداشتیم بود کنسرت که جایی با

 ادقیص رضا آقای که گذشت ای دقیقه چند نشستیم سوم ردیف توی رفتیم هامون بیلیت
 حرف یکم بعد خوند آهنگ چندتا ترکوند رو سالن ها دست جیغ و شدن نمایان سن روی
 به کردن شروع ها نوازنده بود آورده در اشکمونو چندتا اون با که بماند البته تشکر و زدن
 صدامون کردیم بغل همو داد با اوستا و جیغ با من دفعه یه ظاهر درگیر آهنگ نواختن
 دوتا بعد گفتن ایش دوستامون البته سمتمون برگشت ها نگاه همه که بود بلند اونقدر
 و جیغ آسا و سحر و آبستا اینبار که زدن رو خداحافظی بی آهنگ ها نوازنده دفعه یه آهنگ
 بردن اینا آبستا گروه و باختیم ما نهایت در خالصه شدیم ضایع اوستا و من و زدن داد

 ....باشه اوستا یعنی ما گردن فردا خرجی بود قرار ها بچه روز یه خرجی شد نتیجش

****** 

 ها چهب بودن کرده خرید کلی صبح از دستمون تو گرفتیم هارو منو و میز پشت نشستیم
 نهایت یعنی میدادیم پولشو ما و میخریدن هم هاشونو بچه پوشکای حتی سحر و ترمه
 عالمه یه و رستوران یه تو بردنمون کشون کشون خوردن صبحونه برای صبح حتی....بدبختی
 اومد گارسون میخندن و گرفتن هارو منو نهار اومدیم و نهاره وقت که هم االن کردن کوفت
 ها سفارش گرفتن برای

 دیچسان ، همبرگر ، خونواده پیتزا یه ، جوجه پرس یه ، شیشلیک پرس یه...امممم-:سمانه
 نره یادتون مخلفات.....فلزی پپسی نوشابه تا دو ، ژامبون چیز

 :گفتن به کرد شروغ شهریار که بگه هاشو سفارش بگه علی به خواست اوستا
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 و مخلفات با دونه یه مکزیکی پیتزا ، کوبیده کباب پرس دو ، میگو ، بختیاری چلو پرس یه-
 دلستر و دوغ

 مکرد فکر من که داد سفارش جوری یه سمانه بعشون بودم زده زل باز دهن با میگی منو
 اینا ابربر  چهار سه بقیه برین دونفر این از حسابتونو شما حاال گفت خونوادشون کل برای
 تونستهن آخه مصرف یکبارظرف از بود پر بغلشون برگردیم خواستیم وقتی خالصه گفتن
 ودب وضعی یهیعنی آوردن خودشون با مصرف یکبار تو همون برای بخورن غذاشونو بودن
 یدرس شام وقت تا رفتیم هم سیرک و کردن خرید کلی شب تا خالصه باور قابل غیر هاااا
 مه اسماشونو اینه جالب نبود جا ویال یخچال تو دیگه دادن سفارش عالمه یه نهار از بدتر
 مهه اون بودم مونده شهربازی بریم شد قرار شام بعد بودن نوشته ها ظرف با ها کیسه رو

 نگه که گذاشتن وسایلی رو دست رسیدیم که شهربازی برن هم شهربازی میخوان خوردن
 رفتیم نکردم پرخوری که من البته من سر بر خاااااااک یعنی فریزبی و سوروتمه و رنجر کردم
 دنز  عووووق و دستشویی سمت رفتن همشون شدیم پیاده که همین شدیم فریزبی سوار
 شدن ادهپی وقتی ولی میترسیدم چون نشدم رنجر سوار خندیدیم کلی اوستا و من همین سر
 ها بچه و ویال برگشتیم تفریحکلی بعد عققققق و دستشویی سمت دوییدن همشون بازم
 هالبت خوردن کردن گرم غذاهاشونو و یخچال سمت رفتن آوردن باال بودن خورده هرچی چون
 .....داشتیم رفقامون کنار در رو خوبی بسیار شب خالصه بود مونده بیشترش نصف

 هچ ولی شد انصافی نا درسته  بود مهنا و سهیل علی ترمه گردن خرجا و بود دوم روز امروز
 ایقق و ساحل تو تفریح بریم شد قرار ریختیم برنامه اوستا و من صبح از آقا کرد میشد
 یمافتاد راه مفصل صبحونه یه خوردن بعد کردن قبول هم ها بچه بقیه حرفا این و سواری
 من چون خواننده دوستان خیالین اینا همه) بودن فروشگاه سری یه اونجا ساحل سمت
 البته مگرفت آفتابی عینک یه و حصیری کاله یه منم خریدیم پرت و خرت که (نرفتم کیش
 احلس تو بودیم تالش در نفر چهار پوالی کردن خرج برای صرفا نبودن بخور بدرد زیاد خب
 مام رنبگی سواری قایق بلیط تا رفتن شهریار و اوستا نشستیم انداختیم زیرو ها شن رو
  خندیدیم و زدیم حرف

 ....قلمیه خیار شبیه دختره اونجارو ها بچه وااااااااایییییی-

 که ردیممیک مسخره بودیم نشسته بود شبیه واقعا چون خنده زیر زدیم هممون و گفتم اینو
  اومدن شهریار و اوستا
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  ها بچه دارم خوب خبر-اوستا

 شده؟ چی-

 سواری توپ بریم شد قرار هیچی-گفت شهریار کردیم نگاشون منتظر همه

 چیییییی؟-گفتیم هم با همه

 ور میفرستادنشون توش مینداختن هارو بچه بازیا شهر تو بود ها گنده توپ این از-اوستا
 ! آب

 خب؟-

 بلند و سرم رو گذاشتم حصیریمو کاله حال و عشق بریم شین پا باالتر یکم هست اونا از-
 ایولللللل-شدم

 یه ندهگ توپ بودن کرده مشخص خاصی محدوده یه نبود زیاد نوبتش رفتیم شدن بلند همه
 لیخی آب تو مینداختنش میکردنش هوا پر و توش میرفتی اونجا از که داشت گنده زیپ
 و آسا و اوستا من گروه اولین برن هم خانوما کردن قبول فنگ و دنگ کلی با البته بود باحال
 احالب واقعا آب تو انداختنمون کردنشون هوا پر که این بعد و ها توپ خلدا رفتیم بودیم آراز
 و وردیمخ بستنی رفتیم بعدش خندیدیم بهشون کلی ما و رفتن ما بعد هام بچه بقیه بود
 ترتیب دینب و نیومد و میترسه گفت آسا البته شیم سوار نفره دو جتی قایقای بریم شد قرار
 میزد زنگ اوستا گوشای بودم زده جیغ اونقدر که من آسا دست شدن سپرده ها بچه همه
  هم دور شدیم جمع هممون دوباره

 دیگه بار یه داد حال خیلی وااااای-من

 !!!میزنن زنگ دارن هنوز آروش؟گوشام میگی چی خدا رو تو نه-    گفت اوستا

 این سب از گذاشتن کار گوشم تو آیفون میکنم حس اوستا نگو-کرد جمع قیافشو شهریار
  زد جیغ سمانه

 ....مشترکیه درد پس-گفتن و دادن تکون سری آبستا و سهیل و علی

 !!!!!کندیییین خودتونو گور-گفتیم جیغ با هماهنگ ها ما همه اینبار و
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 مه آسا بدو ما بدو اونا حاال دنبالشون افتادیم آوردیم در هامونو صندل جمعیت اون بین و
 پیچ پام دفعه یه میدویدم که همونطور میخندید ما ریش به هر هر بود ایستاده طرف یه
 هی زمین خوردم و کشیدم بنفش جیغ پیچید پام مچ تو که دردی با وحشتناک اونم خورد
 دهش چی-طرفم برگشت شتاب با و واساد اوستا شد جمع چشام تو درد شدت از اشک لحظه

 میزنی؟ کلک داری آروشا؟خوبی؟نکنه

-فتگ نگرانی با و زمین رو جلوم نشت زد خشکش دید چشام تو که اشکو کردم بلند سرمو

 خوبه؟ شده؟حالت چی

 که ااوست شدن بتز اشکام راه دفعه یه حرفش این با ولی نریزن اشکام بودم مراقب زور به
 چنگ دکر  بغلم و سرم زیر گذاشت دیگشو دست و زانوم زیر برد دستشو چیه جریان فهمید
 اوستااااااا-نالیدم و شرتش تی به زدم

 جانم؟-

 داره درد جور بد-

 میرسیم االن خانومم کن صبر-

 چی-سمتمون اومد عجله با آسا زد زانو جلوم و مسافرتی صندلی رو گذاشت منو رسیدیم
 خوبه؟ حالت زنداداش داداش؟ شده

 ....نیست چیزی آره-

 بود گرده ورم بدجور دستش تو گرفت پامو اوستا

 .....تو دست از رفته در کنم فک-اوستا

 قرار و شدن ناراحت فهمیدن رو موضوع وقتی همه شد پیداشون هم بقیه موقعه همین تو
 و رمونگاهد برد منو اوستا کردن قبول همه سواری قایق جای به تفریحی کشتی بریم فردا شد
 در پام ودب گفته اوستا که همونطور کنن پیدا توپ و خوب رستوران یه برن خواستیم بقیه از

 کمکش با و کرد حلقه کمرم دور دستشو اوستا و انداخت جاش درد کلی با داشت رفتگی
 بگیرم رو رستوران آدرس و ها بچه به بزنم زنگ خواست ازم اوستا ماشین سمت رفتیم

 حد ابربر  چهار کودوم هر میز سر نشستیم رسیدیم زود و بود نزدیک رستوران خوشبختانه
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 هممون ندادن سفارش هیچی هامون میزبان به رسید نوبت وقتی دادیم سفارش معمول
 در صرفم یکبار ظرف چنتا کیسه تو از که شد بیشتر تعجبمون موقعه اون و گردیم تعجب
 سفارش اضافه شام و نهار موقعه دیروز که هاییه غذا از دیدیم کردن بازشون وقتی آوردن
 رتذک بهمون شد باعث و هوا رو رفت رستوران کل هامون خنده صدای با دفعه یه بودن داده
 .....تفریح و خرید بازم رفتیم و خوردیم نهارمونو خالصه بدن

 بحص کردیم رزرو رو تفریحی کشتی بلیط که اون بود شهریار و سمانه روز سوم روز اما و
 کرده وکک که ساعتمونو ها نامرد متأسفانه نهار رفتیم بعدشم و نقاشی نمایشگاه رفتیم
 نهار یمرفت نمایشگاه بعد پس و شیم بیدار خواب از دیر شد باعث و کردن دستکاری بودیم
 جمع ما ودب بزرگ کشتی یه تفریحی کشتی رفتیم عصر و ساحل لب گشتیم عصر تا یکم
 ودب همراهش گیتارش اوستا خوشبختانه چیدیم هامونو صندلی و عرشه رو رفتیم شدیم
 بود ساعت یه نزدیک شد آدم پر دورمون که جوری خوندن و زدن به کرد شروع و آورد درش
 کنه گان رو دریا تا باال بود رفته ها نرده از که آراز به خورد چشمم دفعه یه بودیم سرگرم که
 گاهن همه نذاشت چالغم پای ولی طرفش برم خواستم کشیدم جیغ یه من شد خم که همین
 بود هزد خشکش شهریار آخه سمتش دویید آبستا کشید جیغ سمانه سمتش برگشت ها
 وریج زد جیغ سمانه گرفتش سحر دویید سمانه آب تو شد پرت آراز گذشت کار از کار ولی
 آب وت پریدن اوستا بعد و آبستا اول کردن خیس صورتمو من اشکای سوخت من گلوی که

 ور سمانه داشت سعی ولی بود بدتر وضعش شهریار میریخت اشک و میزد خودشو سمانه
 خدااااا واااای بچممممم-گفت جیغ با و صورتش به زد چنگ سمانه کنه آروم

 ردهن سمت رفتم لنگون شدم بلند جام از باشه آروم که کرد خواهش و گرفت دستاشو مهنا
 تو خون رنگ لحظه یه آب زیر بودن رفته شون سه هر نه یا ببینم چیزی میتونم ببینم تا ها
 نریخت اشکام کشیدم جیغ و عقب رفتم قدم چند دهنم رو گذاشتم دستمو شد دیده آب
 و طناب با بود بغلش بچه آورد بیرون آب از سرشو آبستا دفعه یه دورمون شدن جمع همه
 نبود من قعش نبود اوستا میکرد آروم منو باید یکی اینبار باال آورد آرازو و رفت نفر یه تیوب
 این ارب چند فشرد آرازو سینه قفسه دستاش با شهریار .....خونش از گلگون دریا آب رنگ و
 کرد ازب چشاشو و فرستاد پس بود گرفته تنفسشو راه که هایی آب آراز تا کرد تکرار کارو
 خون رنگ دستش تو گرفت آرازو کوچیک دستای سمانه کرد بغلش سفت گریه با شهریار
 تبرگش ها نکاه کردم صدا رو اوستا اسم و زدم من که جیغی با اینبار شد بیشتر آب تو

 هک آبی به....بود توش عشقم که آبی به....آب اون به بودم زده زل هق هق با که من سمت
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 تگذاش دستشو کنارم واساد آسا زندگیم همه من عشق خون رنگ از بود شده سرخ رنگش
 آمیخته هم در که دریا آب و خون به زدن زل ناباورانه همه اینبار کشید جیغ و دهنش رو
- زد داد علی بود من از بدتر سحر وضع زمین رو افتادم و شد سست پاهام بودن شده
 آبستاااا....اوستا

 باال داوم آبستا که آب تو بپره خواست علی میزدم زار داشتم همونطور من آورد در پیرهنشو
 شهریار و سهیل و علی کمک با بود بسته چشماش باال کشید هم رو اوستا کنارش و

 بستاآ . آبستا بازو رو هم زخم یه و بود اوستا سینه رو عمیق زخم یه باال کشیدن خودشونو
 مشت جیغ با که بودم من بار این رفت هوش از و شد بسته چشاش دفعه یه و باال اومد
 چکیهی و زدم خودمو اونقدر ببینمش من نمیذاشتن گرفتن رو اوستا دور سینم به میزدم
 و دستش تو گرفت مشتامو یکی شدم جدا زمین از دفعه یه که بگیره جلومو نتونست
 وت میکرد نگام اشکی چشای با بود روم به رو علی کردم باز چشامو بدم تکونش نذاشت
 وت بده دست از داداششو ممکنه میکنه فکر داره اونم بود معلوم که غمی بود غم چشاش
  میدونستم خوب مدت این

 

 هیچی.....باش آروم- خورد سر چشام رو قبل از تر سریع اشکام صمیمیه اوستا با بدجور
 نیست

 سست...رفت سیاهی چشام و زدم دل ته از جیغ یه باشم آروم نمیتونستم من ولی
 ...مبهم های صدا....شدم

 #اوستا#

 خودم میزد خودشو داشت که آروشا رو چرخید نگام کردم جونم بی جسم به نگاهی
 اب داشت آروشا....روحم یه من که این کردم درک که گذشت یکم چیه جریان نمیفهمیدم
 وخودش داره آروشا علی-گفتم داد با نمیدید منو واسادم علی جلو سینش به میزد مشت
 .....بکن کاری یه میکشه
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 و کرد بلندش زمین رو از آروشا سمت رفت و کرد نگاه اطرافش به مشکوک دفعه یه
-گفت علی کرد گریه قبل از بدتر آروشا ولی کردن سکوت یکم دستش تو گرفت مشتاشو

 نیست هیچی....باش آروم

 داشت سمانه شد آوار سرم رو دنیا گرفتش علی رفت هوش از  و زد جیغ یه آروشا ولی
 ..... نیومده بهمون خوشی چرا نمیدونم میکرد گریه

 #آروشا#

 کردمی پاک اشکاشو دستمال با داشت باالسرم سمانه زدم پلک چندبار کردم باز چشامو
 من اشکای مثل...قطره قطره....سرم های قطره رو افتاد نگام و اتاق تو چرخوندم چشم
 شکیم چرا کردم سمانه به نگاهی اوستا زدم جیغ شدم بلند وحشت با اوستا آوری یاد با.....
 لباساش؟ بود

 ارچیک اینجا آرشام!!وای بود آرشام نفر آخرین مشکی لباسای با تو اومدن همه شد باز در
 ستااو .....نوشته.....نوشته اسمش قسمت تو و اوستا عکس....اعالمیه یه دستش میکنه؟
 .....مرد اوستا که بود ما خاطر به همش ببخشید-گفت گریه با سمانه باستانی

 

 مانتو همون انداختم لباساش به نگاهی کرد بغلم سمانه کردم باز چشامو و زدم بلندی جیغ
 کاماش دوباره لعنتی کابوس اون آوری یاد با ولی کشیدم راحتی نفس بود تنش صورتی
 کجاست؟ اوستا-گفتم هام گریه بین سمانه شونه رو ریخت

  خوبه حالش نباش نگران-زد لبخند کرد جدا خودش از منو

 به ردک باز رو سرمم و تو اومد پرستار شکرت فقط شکرت خدایا کشیدم راحتی نفس دوباره
 هی بیرون اومد دکتر بودن اونجا ها بچه همه ویژه های مراقبت در جلو رفتیم سمانه کمک
 شده رفع خطر شکر رو خدا- بود لباش رو بخش اطمینان لبخند

-کردم سجده همونجا وره کودوم قبله نمیدونستم خوردن سر هام گونه رو از شوق اشکای

 ....شکرت خدایا

******** 
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 کفتمون کلوم لپ میگذره کذایی روز اون از ای خورده و ماه پنج حدودا و تابستونه اواخر
 ....مسافرت شد

 آهنگ این البته بکنه ضبط رو آهنگش اولی میخواد و اوستاس ضبط روز اولین امروز
 ارکن و آوردم روسریمو میکردن تمرین یکسره بود هفته سه نزدیک ولی نداشت ویولن
 ارچهپ شلوار اضافه به مشکی های رگه و زرشکی مانتو با مشکی روسری یه زدم گره گردنم
 اشتد سیاه گل کنارش که زرشکی سانت هفت پاشنه کفشای و زرشکی کیف و مشکی ای

 رژ یه بودم شده همیشه از تر جذاب صورتم رو ریختم بودم زده چتری هامو تل پوشیدم
 هم چشم خط همون برای نده گیر بودم خواسته اوستا از امروز زدم میزد سیاه به که زرشکی
 بود ریدهخ تولدم برا اوستا که مشکی ماشین سوار و برداشتم رو شیرینی جعبه بودم کشیده
 سمت بردم دستمو بیرون زدم آف تیک یه با و چشام رو زدم رو خوشگلمو عینک شدم
 ات صداشو و کردم پلی رو بکس ام تی کالس تو آهنگ آروشا همون بودم شده دوباره پخش
 در ودمب کرده روشن رو کولر و نشه مزاحم کسی تا باال بودم داده هارو شیشه کردم بلند ته

 رداشتمب رو ویولنم عقب صندلی از شدم پیاده کردم ترمز استدیو جلو دقیقه بیست عرض
 رفتم ردنک باز درو و زدم زنگو افتادم راه دستم تو گرفتم رو شیرینی جعبه شونم رو انداختم
 لمسئو ساسان دیدم که کسی اولین کردم باز رو در رفتیم داشت کوچیک حیاط یه داخل
 وششگ تو هدفن کنارش واسادم رفتم داد جوابمو سر با دادم تکون براش دستی بود ضبط
 و دز  چشمک اونم اوستا به کردم نگاه عشق با میکرد اشاره شیشه پشت از داشت و بود

 از ور هدفن بیرون بیان کرد اشاره ساسان که بود نگذشته دقیقه یه شد خوندن مشغول
 خوبی؟ چطوری آروشا سالم به به-برداشت گوشاشرو

 میره؟ پیش خوب کارا چطوری نو ساسانمرسی-

 عالبییی-

  اومدن سایه و  صادق اشکان فربد و فرید هیراد بعد و اومد اول اوستا شد باز در

  آورده شیرینی آروش آبجی به به-فرید

 بودیم واساده هم روی به رو اوستا و من گرفت رو شیرینی صادق کردن باز رو جعبه
 ردمیک نگام خاص لبخند....خاص ژست....خاص نگاه یه با داشت و بود جیبش تو دستاش
 رموس نداشتم مقاومت توان مخملی تیله تا پو اون مقابل در هم هنوز پایین انداختم سرمو
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 و تدس صدای لحظه همین تو رفتم فرو آغوشش تو من و کرد باز هم از دستاشو کردم بلند
 اهدرگ تو ...و آبستا و سهیل یعنی خودمون اکیپ دیدیم و شدم جدا ازش اومد ها بچه سوت
 بخندل با هم ضبط های بچه دیدیم که طرف این چرخوندیم نگامونو میکنن نگامون و واسادن
 رفهس تا چند سهیل هااااا عاشقونمون فضای این به شد زده گند یعنی میکنن نگامون دارن

 جا یه با اینا یا اومدیم اشتپ ما یا آقا اهم اهم-نمکدونیش جلد تو رف دوباره و کرد مصلحتی
 .....گرفتن اشتپ دیگه

 ها چهب به کرد تعارف و برد رو شیرینی صادق پایین انداختم سرمو من و خنده زیر زدن همه
 پیچ کادو بسته یه آبستا گفت تبریک و کرد بغل رو اوستا جلو اومد گل دسته یه با شهریار
 گل هدست یا یک به یک  و داد بسته یه آسا هم بعدش بوسید و کرد بغل رو اوستا داد شده
 دنز  به کردن شروع ها بچه و نشستیم مبال رو هم دور گفتن تبریک و آوردن شیرنی یا

 اشداد-گفت سهیل زد دست همه شد تموم که این بعد میخوند و میزد گیتار خودش اوستا
 شدن خواننده بود حقت شوخی از گذشته

 میکنن فرار ترسشون از محله کالغای همه بخونه دهن یه سهیل این بابا آره-گفت مهنا

 بخون دهن یه سهی-سهیل سمت کرد روشو بعدش

 الوی وا....خیلی دارُم دوست لیلی ویال وا -خوندن به کرد شروع و کرد عوض صداشو سهیل
 ....خیلی دارُم دوست لیلی ویال وا....سخته شدن عاشق منو کشتی عمه

 کنم؟ خفت یامیشی خفه سهیل-گفت هم در قیافه با علی

 کردم انتخاب یکیشو شاید بگو هم رو بعدی های گزینه-سهیل

 یش خفه خودت تا میزنیم کتکت دست یه هم با هممون که اینه سومم گزینه-گف ساسان

  مناسبه اولی همون داداش نه-گفت خنده با سهیل خندیدیم هممون

-فتگ گوشم دم و کرد بغلم آسا رفتن وقت خندیدیم کلی و بودیم هم با ساعت دو نزدیک

 نره یادت رو شب مراسم هات کمک بابت مرسی آبجی

 ور کلی سحر و من بود آسا خواستگاری مراسم امشب آخه گلم باشه گفتم و زدم لیخند
  بودیم کرده کار برادر دوتا این مخای
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 تمرف هم من شب برای بگیره دوش رفت اوستا خونه برگشتیم و شدیم من ماشین سوار
 یکم پا رنگ شلواری جوراب و ساتن روسری و پوشیدم لیمویی دامن کت یه بشم آماده
 تر مرنگک آرایشمو بود بهتر صورتم رو ریختم بازم چتریمو مشکی های تل پوشیدم کلفت
 رژ یه بود معلوم کم خیلی یعنی چشام پشت زدم کمرنگ خیلی زرد سایه یه میکردم
 بود بلند چون ولی کردم تنم سفید مانتو یه چشم خط با زدمکمرنگ خیلی بازم صورتی
 کردم جمع رو مشکیم موهای نپوشیدم شلوار همون برای میشد دیده پام از کمی قسمت
 داشت کمر به حوله اوستا میشدم کالفه داشتم دیگه میشد دیده کمیش پشت از بازم ولی

 شده؟ چیزی - پرسید و کرد خاموش سشوارو دید کالفگیمو میکرد خشک موهاشو

 کنم جمع نمیتونم موهامو آره-

 معج برای هست تور دیدم کردم بازش دستم داد کوچیک کیسه یه و کرد باز کیفشو رفت
 ونا با موهامو صورتش شد ماتیکی که آبدار ماچ یه بعد و کردم بغلش پریدم موهام کردن
 یه تااوس بودم شده عالی بستم گردنم کنار آوردم ظهر مثل ساتنمو روسری کردم جمع تور
 لیک گرفتن بعد سفیدش پیرهن رو زد هم مشکی کراوات یه کرد تنش مشکی شلوار کت
 !!!آد در چشتونم گذاشته ریش ته آقامون کنم ذکر البته آقامون باسلفی عکس

 بابایی و مامانی خونه سمت افتادیم راه سلفی عکسای گرفتن بعد خالصه

 حد ینا تا خونوادم و من رابطه باید چرا که این درگیر....بود درگیر فکرم بدجور ماشین توی
 یممیتون چجوری بشن دور بچشون از حد این تا پدر و مادر یه میشه باعث چی  بشه؟ سرد
 و سالم یه حد در هم اون زدن حرف تلفنی ، بار یه ماه دو میشه هم گاها که بار یه ماهی با

 ای خانواده هر یعنی شدم؟ غریبه باهاشون حد این تا چرا بشه؟ رفع دلتنگی پرسی احوال
 ود سمانه چرا میکردن؟ رفتار من خونواده مثل میگرفت فراموشی سال هفت بچشون اگه
 ینهمچ من چرا بیاره؟ دووم دلتنگی از نمیتونه میگه و خونوادش پیش میره بار یه هفته
 کردم گاهن بهش لبخند با دستم رو نشست دستش که کشیدم باالیی بلند آه......ندارم حسی
 مهه اگه حتی درک به گفتم خودم با شدم تنها سال هفت این تو چقدر دارمش که خوبه چه
 فلق من دنیای دستاس این گرمای حس من دنیای اینجاس من دنیای بهم کنن پشت دنیا
 های شب یعنی من دنیای همسرم های بوسه یعنی من دنیای مشکیه نگاه این تو شدن
 یعنی من دنیای دستا این با خواب قبل موهام بافتن یعنی من دنیای همسرم کنار عاشقانه
 هک هایی نگاه یعنی واساده جلوم که مردی این اخمای و لبخند یعنی مرد این آغوش گرمای
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 هب نفسم که کسی دارم اوستامو من که اینه مهم همه بابای گور میکنه بهم شیطنت با
 منو اون آغوش و صدا فقط که کسی میلرزونه دلمو هاش نگاه هنوزم که کسی بنده نفسش
 عشقمون.  ..عشقم خاطر به شکرت....شکرت خدایا آرامش به میرسونه خشم اوج از

  باشم مهربون مرد این عاشق دارم دوست چقدر من و عشقه حس این اسم آره زندگیمون

 شدن؟ اشکی اینجوری چشات چرا ببینمت؟ ای؟ کالفه اینقدر چرا-

 دشای که این فکر خاطر به خونوادم سردی خاطر به نه شد جمع چشام تو اشک میگف راس
 .....بدم دست از رو مرد این من روز یه

 آروشا؟ شده چت-

 دارم دوستت خیلی-گفتم بغض با

 با ودب رفتارم شک تو هنوز اون و خوردن سر اشکام کنار کشید ماشینو کرد نگام تعجب با
 .....نذار تنهام وقت هیچ-گفتم هق هق

 همه که چشمایی تو زدم زل منم چشام تو زد زل صاف و صورتم طرف دو گذاشت دستاشو
 تنهات که معلومه- ندارم قرار و آروم نبینمشون روز یه اگه که چشمایی بودن زندگیم
 .....میمیـ دارم نکنه ببینم.....دیوونه نمیذارم

 رحم بی اینقدر..... نگو اوستا-شد تر بلند هقم هق لباش رو گذاشتم اشارمو انگشت
 ....نباش

 هم وت بده قول.....بده قول یه و نکن گریه هم تو.....چشم-زد لبخند شد بارونی اونم چشمای
 نذاری تنهام وقت هیچ

 راه دوباره کرد پاک اشکامو و برداشت دستمال یه بوسید پیشونیمو کردم بسته و باز چشامو
 نهات شب اون ترسیدم وقتی که ای خونه همون بودم خونشون در جلو بعد دقیقه چند افتاد
 رود لیلی مامان شدم پیاده و زدم لبخند شب اون خاطرات آوری یاد با اینجا آورد منو اوستا
 ردمک عوض لباسامو منم رفتم پرسی احوال و حال بعد بودن آماده همه تو رفتیم و کرد باز
 تممیتونس کردم بغلش میرفت راه پا و دست چهار داشت زمین رو بهزاد بقیه پیش رفتم

 رومآ و ساکت همیشه بهراد بود بهراد از تر شیطون و تر شلوغ خیلی بهزاد بدم تشخیص
 چهره برعکس بود عجیب خیلی وورجه ورجه یا میکرد صدا و سر یا بهزاد ولی میشست
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 تاآبس از که رنگشون توسی چشای همه برعکس اخالقاشون همن شبیه اینقدر که هاشون
 شدم دار بچه روز یه اگه میکردم آرزو من  ولی میکرد ترشون بانمک بودن برده ارث به

 و کرد بغل بهرادو اوستا ببره ارث به من از رو مشکی موهای و اوستا از رو مشکی چشمای
 نای خدا رو تو نگا باشه شلوغ بهزاد مثل بچم میخواد دلم من-گفت آروم کنارم نشست
 !نیست میکنه فکر گاهی آدم اصال رو بهراد

 وت بندازه خودشو باشه شلوغ آراز مثل چیه نظرت میگم نمیدارم نگهش که من دانی خود-
 باباشه با مسئولیتش شلوغ بچه نمیشه مربوط که من به دریا؟

 به وت از رو دراز زبون و شیطنت اون میخواد دلم ولی من با مسئولیتش چشم-خندید اوستا
 ببره ارث

  بود گرفته خندم خودمم رفت در و زد چشمک یه و

 فتیمر  کرد باز درو لیلی مامان زدن زنگو گذشت ساعت نیم بخوابونه تا برد هارو بچه سحر
 نمک اضافه و ای افاده و اخمو چهره با مسن نسبتا خانوم یه اول و شد باز در استقبالشون
 و من یعنی لیلی مامان با فقط اونم کرد سالم و داد دست خشک خیلی داخل اومد اشرافی
 خواهر دختره(مامانش از بدتر قیافه با جوون دختر یه بعدش نکرد حساب آدم رو سحر
 مسن مرد یه بعدش بودن مخم رو یعنی نذاشت محل رو سحر و من بازم و تو اومد )داماده
 آقایون با و کردن هممون به خشک سالم یه تو اومدن اخمو هستن پدر آقای بود معلوم که
 آدم رو هممون اون خوشبختانه ولی اومد اخمو البته رو و بر خوش پسر یه داد هم دست
 برای انگار ولی بگذره خیر به امشب خواستم خدا از و بیرون دادم صدا با نفسمو کرد حساب
 ااوست که میدیدم زدن کنایه و نیش به کردن شروع نشستن وقتی از بودن اومده جنگ
 اشهب آروم آسا خاطر به میکردم زمزمه و میگرفتم دستشو ولی میشد سرخ خشم از چهرش
 اییچ آسا گفت لیلی مامان و شدن نرم کم کم اونا ما رویی خوش با خالصه میشد آروم اونم
 وخودش باید اون یا داشت حق اومد پیشونیش رو اخم یه با هم آسا که بود این جالب بیاره
 یه آسا دیدن با مسعود بودن غالب مسعود خونواده مطمئنا که مسعود یا میداد تغییر
 که این از شدم خوشحال نموندن دور منتیز چشمای از که لبش رو نشست لبخند یه لحظه
 یدند با بسازن مشکلی هر با عشق همین خاطر به میتونن و هست آسا عاشق مسعود اقال
 وستاا و من که میافتادم وقتی یاد میافتاد یادم خودم خواستگاری روز فقط و فقط ها صحنه
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 دمش خاطراتم غرق چقدر نمیدونم میخندیدن سمانه و آسا و بودیم زده زل هم به تعجب با
 .....کردن نشونش و آسا انگشت تو انداختن حلقه دیدم کردم وا چشم وقتی که

******** 

 به اوستا عجیبی طرز به ماه شش و سال و یک این تو میگذره داره ماه شش و سال یک
 یمبود خوشبختی اوج تو هممون معروف خواننده یه شد باستانی اوستا رسید شهرت اوج
 ...... بود نوشته برامون سرنوشت که تاریکی آینده از غافل آینده از غافل

 قهدقی آهنگ بودم عاشقش من که آهنگی زدم و دوشم رو گذاشتم رو ویولن اوستا اشاره با
 اه شخصیت که این علت به پاشایی مرتضی مرحوم برای فقط و فقط آهنگ این) آخر های
 (شدیم محبوبمون های خواننده های آهنگ از استفاده به مجبور خیالیه داستان و

 شد ثباع و خورد بهم حالم ولی چرا نمیدونم میزدم داشتم و بودم نشسته اوستا نزدیک من
 نگرانی با بود اومده دنبالم اوستا آوردم باال و دستشویی به رسوندم خودم فوری و بزنم نتونم
  دفعه؟ یه شد چت آروشا؟ شد چی-پرسید

 تهوع حالت روزه چند شدم همچین چرا نمیدونم-شستم رو زردم صورت زنون نفس نفس
  دارم

 خونه؟ بری میخوای-

 کنیم؟ ولش میخوای کشیدی زحمت آهنگت این برا همه این میگی چی نه-

 بزنی؟ میتونی مطمئنی-

 کن شروع دیگه بار یه آره-

 به بخندل با اوستا اینبار کردن شروع ها بچه ساسان اشاره با و سرجام نشستم رفتم دوباره
 و خورد بهم حالم دوباره کردم قطع من و کرد اشاره بازم کردم شروع من و کرد اشاره من

 اب اوستا بود شده سست تنم همه بار این شدن کالفه همه دستشویی تو انداختم خودمو
  دکتر ببرمت بردار وسایلتو-گفت نگرانی و استرس

 وموباز زیر که زمین بخورم بود نزدیک بیرون برم خواستم بود سست بدنم که همونطور
 ..... اوستا نمیخواد- سمتم اومد دست به قند آب سایه گرفت
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 .....میمیرم نگرانی از من نمیخواد رو چی چی- داد خوردم به رو آبقند

 بزنه؟ یولنو کی فقط باش همینجا تو پیشم بیان سحر یا سمانه میزنم زنگ نباش نگران نه-

  نباش اون نگران تو-

 میکنم پیدا رو یکی من پریده روت و رنگ نیس خوب حالت آبجی آره-ساسان

  شونش رو گذاشتم سرمو و نشست کنارم هم خودش مبل رو بشینم کرد کمکم اوستا

 نکن معطل هارو بچه برو پاشو خودتم بزن سمانه به زنگ یه اوستا-

 نزن حرفا این از آبجی-صادق

 ببره رو آروشا بیاد سمانه بزنم زنگ من کنین تمرین برین شما ها بچه-اوستا

 بریم ها بچه حله اوکی-ساسان

 میدونمن میشنیدم رو قلبش صدای واضح چقدر اوستا سینه رو گذاشتم سرمو رفتن همشون
 یدستشوی تو انداختم خودمو و خورد هم به حالم بازم کردم حس عطرشو بوی وقتی ولی چرا
 ردنآو باال این از بودم متنفر اولش از زد زنگ سمانه به و بود گوشش دم گوشیش اوستا
 دتش به من کرد بغلم نشستم مبل رو پیشش بازم کرد کمکم اومد اوستا گریه زیر زدم
  نیاره روش به کرد سعی ولی شد ناراحت کردم حس وضوح به زدم پسش

 میکنی؟ گریه چرا-

 جلو نیا نیست خوب حالم اوستا- گفتم گریه با

 .....دکتر ببرمت بذار میگم-هم تو کشید اخماشو

 نمیخوام-

 رومآ که یکم شده دلخور بود معلوم نشست من از نقطه ترین دور رفت و نزد حرفی دیگه
 گفت چی سمانه-پرسیدم شدم

 میاد داره-گفت سرد خیلی
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 همچین چرا آروش شده چت- تو اومد نگران سمانه کرد وا درو اوستا زدن زنگو لحظه همون
 ؟ شدی زرد

 خونه بریم تر زود فقط نمیدونم-

 سه مانهس-میشنیدم من ولی نشنوم هاشونو صدا میکردن سعی اونورتر برد رو سمانه اوستا
 بشم نزدیکش نمیذاره میزنه پسم هم طرف یه از نگرانشم آورده باال بار

 ایه خوردگی سرما این از البد نیس چیزی بابا نترس کردی؟ بغض همچین چرا وا؟- سمانه
  بیای تا مراقبشم خونه میبرمش االن گرفته جدید

 مرسی-

 شده؟ چت آروشا-شدیم ماشینش سوار هم با کرد کمک و من سمت اومد بعدش

 نمیدونم-

 بیخیال هیچی امممممم.....چیزه میگم-

 کجاست؟ آراز-

 مدرسه-

 نبود یادم میگی راس-

 دنبالش بره شهریار میگم-

 مینجاه-خوابوند نفره سه گنده راحتی مبل رو منو سمانه خونه رسیدیم نزدیم حرفی دیگه
 دیگهمیشی مریض معلومه سرما و برف این تو بپزم سوپ برات باش

 ینیس یه با سمانه بعد ساعت یه نباشم کار بی کردم روشن رو تلوزیون کشیدم دراز منم
 یه اب کردم احساس بوشو که همین دهنم نزدیک آورد کرد پرقاشق یه و نشست پیشم اومد
 داره هسمان دیدم برگشتم لرزون قدمای با آوردم باال و دستشویی به رسوندم خودمو حرکت
 سمانه-زدم داد کرد وا درو رفت سمانه زدن رو خونه زنگ میکنه نگام خاص لبخند یه با
 کرد خفم بوش ببر بردار اینو بیا عمت جون
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 اومدم باشه-

 بیام گفتم شدی مریض شنیدم جاری سالم- اومد بهراد و بهزاد با سحر دیدم دفعه یه
  عیادت

 میلرزونه منو بدن و تن همه تخس بچه این نگاه فیییییلللل حضرت یا-نالیدم

  یام یام اومدم عملو زن-گف بچگونش لحنه با بهزاد

 یام امی بخورمت اومدم بهزاد میگم من میکنیم بازی وقتی بهزاد و من براتون بکنم ترجمه
  زدم جون کم لبخند منم خندیدن سحر و سمانه حرفش این با میگه همونو داره االن

 آروش؟-سمانه

 هم؟-

 ندیدی؟ مشکوک عالئم دکتری خودت که تو ببینم-

 مشکوک؟ عالئم-

  دیگه آره-سحر

 چی؟ مشکوک عالئم-

 شدن مامان - سحر

 .....هک ماهه دو نرسید خودم فکر به چرا میگه راست آره..... کردم فکر یکم کردم گرد چشامو

 بگو تر زود سمانه بمیری-

 آره؟؟؟؟؟؟ یعنی-سمانه

  دادم تکون سرمو لبخند با

 میشم عمو زن دارم نمیشه باورم واااااای-سحر

 چی؟-بهزاد

 میشه مامان داره عمو زن - سحر
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 چجوری؟-بهزاد

 ساله دو چهب به چطور ببینم کن بار باقالی و بیار خر خانوم سحر بفرما-گفت خنده با سمانه
 !میگی چجوریشو

 دادی؟ عمو زن نشون توپتو مامانی بهزاد-سحر

 بشه؟ مامان چیجوری عملو زن خونه موند-بهزاد

 کجاست؟ بهراد داداش بهزاد-سحر

 سهری یعنی میشه مامان عمو زن چجوری گف پررو بچه این بازم بپیچونه خواست سحر هی
 خنده از رفتیم

 بگیرم مژدگونی بگم اوستا به میزنم زنگ-سمانه

  بعدآزمایش برم واسا رو چی چی نه نه نه نه نه-

 بابا باشه-

 مه تو اخماش رفتن ها بچه و اومد اوستا عصری کردن مراقبت ازم و موندن عصر تا خالصه
 در دلش از چجوری که بودم فکر تو ناراحته دستم از میدونستم و  نمیزد اصال هم حرف بود
 با شد دبلن نهادم از آه ولی پرستن شکم مردا که قدیمی گفته و سرم به زد فکری که بیارم
 یزیچ دنبال تا رفتم بکنم تالشمو همه بایدخب ولی ؟ بکنم چجوری آشپزی وضعم این
 بشکن هی کردم پیدا دماغگیر یه شنام وسایل بین از که میگشتم همینطور دماغم برا بگردم
 تپوس رو زمینیا سیب باید چون نبود نیازی اول آشپزخونه تو پایین رفتم و زدم هوا رو

 دمز  دماغگیرو داره دوست خیلی کرده سرخ زمینی سیب میدونستم میکردم خرد و میکندم
 کنم تنفس دهنم با میکردم سعی خیلی کردم سرخ و ماهیتابه تو ریختم روغن بینیم به

 گیرودماغ حساسم بو به باشه رفته یادم که انگار برداشتم قرمز سس شدن سرخ باالخره
 برا ینما-گفتم و میز رو جلوش گذاشتم بردم بود نشسته مبل رو اوستا طرف یه کردم پرت
 غذا این میکنن اذیتم ها بو یکم شدم مسموم من اوستا.....کن وا اخماتو دیگه کنون آشتی
 ....مسیبـ با هم رو
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 و ودب واساده گاه در تو بازم دستشویی تو انداختم رو خودم و بدم ادامه نذاشت تهوع حالت
 شدم حساس بو به که گفتم اوستا-گفتم فوری که نزدیک بیاد خواست میکرد نگام نگرانی با
 باشه نداشته عطری هیچ که بپوش لباس یه میشه اگه

 بود کرده وضع لباساشو اوستا خواب اتاق تو رفتم بذارم پذیرایی تو پامو نتونستم دیگه ولی
 وموهام و صورت داشت اوستا بودم حال بی خیلی بستم چشامو و تخت رو شدم ولو رفتم
 عطر ونا بوی مالفه و تخت افتاد کار به بینیم گیرایی سلوالی دوباره انگار میکرد نوازش
 یه ختت رو خوابیدم و دیگه اتاق یه تو رفتم همین برای آوردم باال بازم من و میداد رو لعنتی
 میاد ابخو موقع گفتم نبود ای چاره ولی شده ناراحت دستم از میدونستم نیومد اوستا نفره
 خواب اقات رفته فهمیدم وقتی میترسم تاریکی از هنوزم من میدونست که این با نیومد ولی

 تا الشب رو گذاشتم سرمو و کردم روشنشون بود آباژور تا دو نمیاد فهمیدم دیگه مشترکمون
 شخامو آباژورا دفعه یه بخوابم خواستم که همین بشه گرم چشام تا کشید طول بخوابم
 زنمب میخواست دلم دادم قورت دهنمو آب میترسیدم تاریکی از واقعا نشستم سیخ و شدن
 میشد تر لندب رفته رفته صدام نشنید ولی زدم صدا رو اوستا بلندی نسبتا صدای با گریه زیر
 و پریشون چهره با اوستا و شد باز ضرب با در که گرفت هقم هق گریه زور از هم سر آخر و

 میکنی؟ گریه آروش؟چرا شده چی-تخت رو نشست اومد نگران چشمای

 تاریک...رف....برقا...ب-گفتم بریده بریده شرتش تی به زدم چنگ و بغلش تو خزیدم
 ....بود

  کنارتم من نترس دیگه هیییییشششش-

  و شدم آروم کم کم

 .....شد گرم چشام

********* 

 موفقیتش اوج به اوستا سال یه بعد باالخره هممون برای مهم خیلی مهمه روز یه امروز
 ارانتظ همه این بعد باالخره معجزست واقعا میمونه خواب مثل نمیشه باورم خودمم رسید
 ولی..... ماه فروردین بکنه برگزار کنسرت اوستا مجلل و خوب های سالن از یکی توی قراره
 بشم مادر میخوام فهمیدم که روزی اون از نیم و ماه یه گذشته با هنوز قراره بی من دل

 یمبر  گفت همش اومده در پدرش بیچاره نیم و ماه یه این تو بگم بهش جوری چه نمیدونم
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 ودممخ ...نیست تابلو زیاد خب ولی شدم تپل کم مقدار به یکم البته نرفتم من و دکتر
 بده نشون قراره که العملی عکس از اضطراب دارم اضطراب و تابم بی اینجوری چرا نمیدونم
 برق و انداختم ساعت به نگاهی مشغوله ذهنم بس از نمیدونم چندمه؟اووووف امروز اصال
 ومانت یه کردم جمع موهامو فوری میرسوندم خودمو دیگه ساعت یک تا باید پرید سرم از

 کنار همیشه مثل سفیدمو ساتن روسری ستش سفید ای پارچه شلوار با پوشیدم سفید
 هی کردم دستم هم حلقمو پیشونیم رو ریختن حالت خوش چتریم تالی زدم گره گردنم
 میومد دمسفی تقریبا صورت به که بودم زده تیره رژ بستم شیک فلزی رنک ای نقره ساعت
 تمانداخ گوشیمو و برداشتم مشکیمو ورنی کیف کرد کامل آرایشمو چشمم دور چشم خط
 فشایک کیفمتو بندازم هم اونو و آزمایش برگه سمت بره دستم شد باعث چی نمیدونم توش
 وت شب اون افتادم برخوردمون اولین یاد لحظه یه پوشیدم ستشم سانت هفت پاشنه
 یعشق چه دخترا شما گفت و خورده پیچ پام فهمید وقتی داد نجاتم وقتی لویی مهمونی
 دوباره شدم ماشینم سوار بیرون اومدم گذشته از....دارین بلند پاشنه کفش پوشیدن برای
 فتیمر  که افتادم وقتی یاد بار این روندم سرعت اوج تو و بکس ام تی آهنگای با قدیما مثل
 تو ینوماش زدم لبخند دوباره بردارم ماشینمو من نمیذاشت ترسش از که برفی اونروز ویالش
 بودن مشکلی همین برای نمیشناخت منو کس هیچ سالن سمت رفتم و کردم پارک مجتمع
 الس چند بعد حتی بودن ها بچه همه بود کرده رزرو برامون اوستا که اول ردیف سمت رفتم
 احوال و سالم بعد نبودن نیما و ریما فقط و بودیم شده جمع هم دور و بودن هم مینا امیر
 مانشما دست بودتشون داده سحر نبودن بهراد و بهزاد سحر و سمانه وسط نشستم پرسی
 سابتح که چاک به بزن کنسرت این بعد فقط مهنا-گفتم و انداختم مهنا به نگاهی شدم خم
 الکاتبینه کرام با

 کامبییییززززز زاده امام یا-مهنا

 بود هنگفت بهمون بود باردار بودیم کیش تو وقتی مهنا صندلیم به دادم تکیه و خندیدم
 چهب برگشتن وقتی اینه جالب و استانبول سهیل کار خاطر به مدت یه رفتن هم بعدش
 ماهی دو که حاال تا روز اون از میکشمش گفتم و نداشتم خوشی حال منم بود بغلشون
 مخ پرسی احوال و سالم بعد سمتم میاد داره که دیدم دور از رو ساسان ندیدیم همو میشه
 وعشر رو اجرا بعد بزنه حرف باهات میخواد پیشش بیای گف اوستا آبجی-گفت آروم شد
  کنه
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 میخورد آب داشت اوستا پرده وشت رفتیم بود سن کنار که راهی از رفتم دنبالش شدم بلند
 زنده اجرای تو سایه متأسفانه کردم پرسی احوال و سالم ها بچه با گلوش پرید من دیدن با
 دهنشو تااوس شدن هاشون ساز تست مشغول خالصه پایین نشسته اونم میگفتن ولی نبود
 شلوار کت اون تو هالیوود های ستاره مثل شدم تیپش محو من و کرد پاک دستمال با

 وت داشت ریش ته بود کرده درست محشر رو موهاش میدرخشید سفیدش پیرهن و مشکی
 هی ولی بود شده تر مردونه و تر پخته اش چهره دیدارمون اولین با کردم مقایسش ذهنم
  میکرد خودش شیفته بیشتر و بیشتر رو من لحظه هر که چیزی داشت خاصی ابهت

 دیگه؟ نداری تهوع حالت چطوره؟ حالت تو کنم خراب میترسم دارم استرس من آروشا-

 باشن نگران پس بهترینی تو چی؟ واسه استرس ضمن در خوبه حالم نباش من نگران نه-

 بکنی آرومم حرفات با داری سعی که مرسی-چشام تو زد زل خاصی شیفتگی با

 باش نداشته استرس هم اصال کنین شروع شمام برم من باشه اینطور امیدوارم-

 چشم-

 ادمد تکون دست دیدم رو سایه ها بچه پیش رفتم و باشین موفق-گفتم ها بچه همه به رو
 نم صدای رفتن کنار سن رنگ کاربنی های پرده شدن خاموش ها چراغ صندلیم رو نشستم
 یه نمیشد دیده فعال چیزهیچ میشناختم آهنگو این اومد ویولن و گیتار شدن نواخته نم
 ودب پایین سرش که طوری دست به میکروفن که اوستا روی افتاد صاف و شد روشن چراغ
 راغچ همه کمکم کرد منفجر رو سالن دستاشون و جیغ صدای و زدن سوت همه بود ایستاده
 میکردن تشویقش همه مدت تمام خوندن به کرد شروع اوستا و شدن روشن سن روی های
 حرفا این و تشکر نمیدونم و سالم که زد حرف ای دقیقه چند شد تموم که اولیشآهنگ
 از یکم کردن قطع اوستا اشاره با ها نوازنده و کرد مکث باز خوند آهنگ هم تا سه دو بعدش
 زدن حرف به کرد شروع بعدش بکنه صاف گلوشو تا خورد بود میز روی که آبی

 نای به من االن که میبینین و نشستین که شمایی.....مقدسه روز یه مهمه روز یه امروز-
 وموفقیت این دلیل دلیل میخوام....خوشبختم.....موفقم حد این تا االن.....رسیدم مرطبه
 عزیزم همسر.....داد آرامش بهم و کرد یاری منو جوری همه که کسی کنم معرفی بهتون
 ....راد آروشا
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 غجی زدن دست همه شدم بلند جام از من و پهلوم به زد سمانه میکردم نگاش متعجب من
 خم دیحدو تا و سمتم کرد دراز دستشو باال از اومد که باالبرم سن های پله از رفتم کشیدن
 سن سطو رفتیم هم با باال رفتم و دستش تو گذاشتم دستمو شد تر بلند ها هوار صدای شد
 دستای بودن شده قفل هم تو دستامون کردن نگامون تحسین با بعضیا و حسرت با بعضیا
 ورد کمی رفت دست به میکروفن کردیم جدا هم از دستمونو گرم اون دستای و بود یخ من
 لدلی خدا که روزیه.....فروردینه پونوزده امروز چون....مقدسه؟ امروز میگم چرا میدونین-تر

 .....داد بهم زندگیمو

 سمتم برگشت اوستا و گرفت قرار جلوم روش شمع با کیک یه نداشتم اعتماد گوشام به من
 مبارک تولدت زندگیم دلیل همه-

 تدس همه آخرش حرف شنیدن با کردم نگاهش خیره و چشام تو نشست اشک کردم بغض
 که یکوک خوردن سر بزنم پلک که این بدون اشکام کم کم خیره نزدم پلک حتی من ولی زدن
 تو جمعیت اون به توجه بدون و سمتش دویدم تقریبا و زدم پس جلوم بود گرفته ساسان
 آغوشش از دل نمیخواستم زدن سوت و دست بازم همه کردم هق هق و رفتم فرو بغلش
 کاشاش اون بین بود کرده گریه بود خیس صورتش به کردم نگاه شدم جدا ازش ولی بکنم
 ردو دستشو بعدش بیاری در منو اشک بلدی خوب-گفت لرزون صدای با و زد لبخند یه
 میبینین هک اشکایی این-گفت گرفتش صدای با اوستا کیک سمت رفتیم و کرد حلقه شونم
 فراغ سال هفت بعد که عشقی..... سال هفت بعد وصال شوق....شوقن اشک همشون
 آروشا و  من....... فرهاد و شیرین نه .....هستیم مجنون و لیلی نه ما..... وصال شد تهش
 ..... جدید داستان یه شدیم خودمون

 اشک فراغ سال هفت آوری یاد با پایین انداخت سرشو اوستا و شد منفجر سالن دوباره
 فوت رو شمع زدن دست و خوندن رو تولد آهنگ سالن کل کرد خیس دومونو هر صورت
 و ردنب رو کیک بریدمش هم من و کردن اصرار خب ولی ببرم کیکو نمیخواستم خودم کردم
 بدون هم من کن سورپرایزش هم تو میگفت حسی یه نمیدونم بودم سن روی هنوز من
 دستش از سمتم گرفت رو میکروفن اوستا کردم کارو این مخالفم های احساس به توجه
 چی یدونمنم واقعا من-گفتم لرزون صدای با آوردم کم جورایی یه بگم چی نمیدونستم گرفتم
 نمیخوام..... بکنم جبران رو سورپرایز این حتما باید من.....بود بزرگ سورپرایز یه این.....بگم
 ....فقط....بیارم درد به سرتونو
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 .....یمیش پدر داری-گفتم بلند صدای با ریختن اشکام و اوستا سمت برگردوندم رو نگام

 میکروفن پشت از که بود من گریه صدای فقط و شد ساکت سالن کل شد خشک اوستا
 تگرف دندون به لبشو اوستا شد بلند سالن ته از زدن دست صدای کمکم میشد پخش
 ازهت خندید دلش ته از ولی بودن اشک پر کرد بازشون وقتی هم رو گذاشت سفت چشاشو
 دادم رو نمیکروف و پایین انداختم سرمو بکنن حیام بی سر بر خاک یعنی گفتم چی فهمیدم
 عالمه هی جا یه دفعه یه بنده همسر خانوم این نبود الکی تعریفام که دیدین-گفت دستش
 ....میزنی نصفه رو سکته که میگه بهت جوری رو هیجان

 رو از سرمو کرد حلقه شونم دور دستشو اوستا بود گرفته خندم خودمن خندیدن همه
 از همه هدفع یه که بشینم برم خواستم دادم تکون حضار سمت دستی من و بوسید روسریم
 کلی دبع و کردن بغلم ها بچه پیش برگشتم و زدم لبخندی زدن دست و شدن بلند جاشون
 و شدن یدهکش ها پرده کرد تموم رو سانس اون بیشتر انرژی با اوستا نشستیم گله و تبریک
 گل تهدس یه رفته یادم فهمیدم تازه و گله دسته یه گلم دوستای دست دیدم و شدیم بلند
  گرفتم تربیش گل دسته یه همین برای میره یادت میشی هول انقدر میدونستم- سمتم گرفتن

 بعد ات باشیم منتظر گفت اوستا دادیم هارو گل سن سمت رفتیم و گرفتم ازش خنده با
 منو فقط اوستا بار این ولی موندم هم باز من دوم سانس بگیریم جشن دوم سانس
 ینشماش سوار امضا و عکس کلی بعد شد تموم و کردم سخنرانی منم و تشکر و کردمعرفی
 ونا همیشگیمون رستوران سمت افتادیم راه بردن ها بچه منو ماشین افتادیم راه و شدیم
 شونشن آزمایشو برگه من که این تا نمیکرد باور اول اوستا که بماند بود عالیی شب یه شب
 .....جنسیت تعیین برای سنو بریم بعد هفته شد قرار و دادم

******** 

 صورت هب نگاهی بود شده وا نیشش که اوستا رفت ویلی و قیل دلم قلبش صدای شنیدن با
 اسمولب خواست ازم کرد خاموش رو دستگاه و هم تو کشید اخماشون دفعه یه که کردم دکتر
  بپوشم

 سالمه؟ چطوره شد؟حالش چی دکتر خانوم خب-اوستا

 ....بگم چجوری....باستانی جناب واقعیتش-دکتر
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 ادوت شما از-لرزید دلم که کرد دومون هر صورت به نگاهی بودم اوستا کنار من کرد مکث
 کردین؟ استفاده دخانیات یا سیگار کودومتون

 اختاند اوستا شرمنده چهره به نگاهی دکتر پایین انداخت سرشو اوستا شد خالی دلم ته
 قلبی یماریب نوع یه به مبتال من تشخیصات طبق جنین متأسفانه-بیرون داد صدا با نفسشو
 ....بشیم مطمئن تا بدین انجام مینویسم سونوگرافی سری یه من البته هست

 ...پیشه سال سه به مربوط موضوع این دکتر خانوم ولی-گفتم هولکی هول

 نه-گفت آروم صدای با اوستا

 گرفتن عدب میافتادم بود نکرده حلقه دورم دستشو اوستا اگه و پرید رنگم شدن سست پاهام
  دختره بچتون راستی-گفت لبخند با زد صدامون دکتر که بریم خواستیم نسخه

 زدم ماشین تو نشستیم بود کالفه اوستا بیرون رفتیم مطب از خراب حال همون با ما ولی
 احتر  خیالت نمیکشی دیگه بودی گفته که تو چرا؟ تو   تقصیر همش-زدم داد و گریه زیر
  آره؟؟؟؟ شد

 کن بس-زد داد

 نکن بدترش دیگهتو داغونم کافی حد به من-گفت لرزونش صدای با شدم خفه

 کم بچم سر از مو تار یه اگه واحد و احد خدای به کن؟اوستا بس رو چیچی-زدم داد دوباره
 ....نمیبخشمت دارم عمر تا بشه

 حثمونب باهم ما که بود بار اولین این مشترک زندگی سال سه بعد گردیم بحث کلی اونروز
 رافیاسنوگ و آزمایشا جواب با دیگه روز سه خوابیدم شدید درد سر با و کردم گریه کلی شد
 حاد بیماریش ولی متأسقانه یا خوشبختانه بگم نمیدونم-گفت بررسی بعد دکتر رفتیم دوباره
 سن تو نه مگه بخوره دارو سری یه باید اومدنش دنیا به بعد درکل خفیفه خیلی نیست
 هیچ از من با مشورت بدون باستانی خانوم میشه حاد بیماریش سالگی نوزده هیجده
 ساده سرماخوردگی یه حتی نمیکنی استفاده دارویی
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 وقتی ودمب شده سرسنگین اوستا با خیلی روز سه این تو بیرون اومدیم توصیه عالمه یه بعد
 زدمزنگ نمیدونن هنوز خونوادم و باردارم ماهه چهار افتاد یادم تازه ماشین تو نشستم
 ....داد دست بهم بدی حس خیلی که گفتن تبریک خشک خیلی ولی گفتم بهشون

 خاطر به میگفت اوستا سراغم میومد شدیدی و خفیف های درد سر بعد به اونروز از
 دیگه لباسام خوبی به بود مشخص شکمم میکردم رو فکر همین هم من اخیره اتفاقای
 نای ولی داشتم خوبی حس برام بودنکوچیک پام های پف خاطر به کفشام نبودن اندازم
 به دست نمیذاشت باردارم من بود فهمیده اوستا که این بعد بهشون میزد گند ها درد سر
 و دبو مرضیه اسمش بود آورده شوهرش با ساله چهل حدودا خانوم یه و بزنم سیاه و سفید
 میداد انجام منو و خونه کارای هم خودش و میکرد باغبونی شوهرش باقر هم شوهرش اسم
 راحت تا بود داده بهشون میشد متری صد که خونمون از تر کوچیک ساختمون یه اوستا
 علی رشپس اسم داشتن ساله پنج دختر و ساله نه پسر یه باقر و مرضیه بکننزندگی اونجا
 یول شد بهتر اوستا با رابطم بودم باردار ماهه پنج من خالصه بود فاطمه دخترش اسم و

 کاناپه رو من و بود تاریک خونه همه معمول طبق بودن شده تر شدید خیلی هام سردرد
 اومد اوستا بود هشت ساعت سردردم خاطر به بودم بسته هم روسری یه و کشیده دراز
 داری سردرد بازم-نشست کنارم اومد بود جدیدش آلبوم ضبط کارای درگیر خونه

 آره-

 سرخ همچین چرا چشات-پرید رنگش چشام دیدن با کردم باز چشامو مبل رو نشستم
 ...دکتر بریم شو بلند شدن

 کنم استراحت بذار میشم خوب صبح باش نداشته کاریم فقط اوستا نه-

 جون مرضی بود بهتر حالم شدم بلند صبح برداشت سرم از دست اصرار کلی بعد باالخره
 خال یصورت پیرهن یه رسیدم خودم به یکم مفصل صبونه یه خوردن بعد آورد صبونه برام
 کردم تنم بودن دوخته هم بزرگ پاپیون یه روش و داشت چین سینش زیر از که خال
 من دندی با جون مرضی پایین رفتم پوشیدم هم صورتیمو راحتی های صندل بافتم موهامو
 و ودمب نشسته شده بهتر حالت شکر رو خدا که کرد دود اسپند و رفت صدقم قربون کلی
 نیاد گاهی کنم پیدا هامو درد سر علت خودم خواستم بودم پزشک ناسالمتی میکردم فکر
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 ریخت دلم دفعه یه داشتم شدید درد سر یا میرفتن سیاهی چشام میچرخید سرم دور
 .....بکنم باورش نمیخواستم من و داشت جواب یه فقط میکردم فکر هرجوری

 کترد بریم میگفت که اوستا گذشت من شدید های درد سر با روال همین به هفته یک باز
 بعد ولی هبفهم اوستا نمیخواستم باشه من مثل هم دکترتشخیص میترسیدم میکردم گریه
 ولی کردن نگاهشون اوستا نوشت آزمایش کلی دکتر دکتر بکشونه منو شد موفق هفته یه
 جواب با بعد روز چند شدم داغون بشن مطمئن میخوان و درسته حدسم فهمیدم من

 نگاه اروه آزمایش جواب ترسم از بیاد اوستا نذارم کردم سعی دکتر مطب برگشتیم آزمایشا
 آور نخفقا سکوت تو دکتر داخل اومد باهام زور به اوستا رسید که نوبتمون باالخره نکردم
 وت همسرتون متأسفانه باستانی جناب-کردم یخ داد که جوابی با و کرد نگاه هارو آزمایش
 .....و دارن سرطان سرشون ناحیه

 ایدب دارو و درمانی شیمی برای هستن باردار چون-گفت نهایت در نشنیدم بقیشو دیگه
 ...بشه سقط بچشون

 وت اومدم که خودم به بود گناه بی اون نداشت امکان این بکشم بچمو نبودم حاضر من نه
 باید لیو.....ولی سخته برات باهاش اومدن کنار میدونم آروشا ببین-بودم اوستا کنار ماشین
 ...بشه سقط بچه اون

 دخترمو نمیذارم نیست کار در بایدی-زدم داد کردم گریه میزد حرف زور به داشت خودشم
 ....بگیری ازم وجودمو همه

 ....لعنتی نمیخوام تو بدون رو بچه اون من-زد داد و فرمون رو کوبید مشتشو

 اون دونب رو زندگی این منم پس باشه-گفتم آروم صدای با شد بیشتر اشکام فرود سرعت
 ...نمیخوام بچه

 یخوردم که بود پتکی عینی همشون.....سرگیجه دوباره درد سر دوبارهکردیم گریه دومون هر
 دل با صهغ با زجر با ولی گذشت ماه یه دوباره ببینی بچتو نمیتونی که میگفت و سرم تو

 بودیم ندیده دوستامونو از هیچکودوم ما که بود ماه یه نداشت خبری هیچکس شکسته
 دارم آروش؟ شده چت-نخندیدم من ولی کرد شوخی باهام کلی خونمون اومد اونروز سمانه
 ....میشم نگران
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 .....تااوس.....سمانه- زدم زار دل ته از و آغوشش به بردم پناه بودم تلنگر همین منتظر انگار

 چی؟ اوستا-

 !نمیخواد رو بچهاین-

 .....نمیخواد کرده غلط چی یعنی-گفت بلند صدای با

 ....من سمانه...من....من.....آخه-

 چی؟ تو-

 دارم سرطان من-شدم جداازش

 البیج شوخی اصال بگم بهتره آروشا-هم تو کشید اخماشو دفعه یه کرد نگام ناباوری بت
 ....نبود

 نک سقطش....آروشا.....آ-میکشید نفس زور به دید که این بعد آوردم آزمایشمو های برگه

 لعنتی؟؟؟؟ میگی داری چی-زدم جیغ

 سپهر امهن از بگن بهم خواست ازشون اوستا نبود بدهکار گوشم ولی کرد التماس کرد گریه
 پا بکنم کاری همچین نمیخواستم من ولی التماس و گریه و خونمون اومدن همشون شهریار
 ....نمیشد ولی کردم گریه پاشون به

********* 

 غصس پر دلمون هممون داغونیم عروسی؟هممون چه ولی آساس عروسی روز امروز
 اقااتف این با ولی بود ضبطش آخرای داشتم دوسش من که آهنگی کرده ول کارشو اوستا
 من کشیدیم زجر سال هفت اون برابر چند ماه هفت این باردارم ماهه هفت من شد متوقف
 رو وناا مرگم بعد تا کردم مخفی و نوشتم نامه هم چندتا و خودم از کردم ضبط فیلم چندتا
 کس هیچ یمرفت و کردم تنم مانتومو بودم پوشیده حاملگی مجلسی پیرهن یه ببینن و بخونن
 تا تنگف بهش من بیماری از کسی چون بود آسا فقط شاید نداشت عروسی این برای ذوقی
 شدن تموم بعد میرقصید مسعود برای عشوه با آسا مجلس وسط نشه خراب حالش
 ازم و من سمت اومد آسا ولی رقصیدن و وسط کشیدن رو آسا رفت مسعود رقصشون
 مدهاو گندگی اون یه عروس میشد زشت ولی نبود شرایطش درسته برقصم تا کرد دعوت
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 وسط ولی کنم حرکت زیاد نمیتونستم شکمم خاطر به رفتم شدم بلند میکنه دعوت منو
 ینگران با آسا گرفت سحر که میافتادم داشتم چرخید سرم دور سالن آرومم حرکات همون
 شد؟ چی-گفت

 وجل زشته برو تو افتاده فشارش البد دیگه حاملس آدم هیچی....هیـ-بود شده هول سحر
 ....مهمونا

 زدم ستمب درو و اتاقم تو رفتم خونه برگردیم مراسم وسط شد باعث و بود بد خیلی حالم ولی
 یه ودنب حواسم چون ولی بردارم راحتی لباس یه ازش کردم باز کمدمو حالی بی با گریه زیر
 کنم جمعش تا جنازش سر باال نشستم زارم حال همون با شکست و شد پرت هم جعبه
 دالم یه شد بلند نهادم از آه بیرون کشیدمش میدرخشید که زنجیری یه به خورد چشمم
 نیما که هاییه آه تاوان همش میکشم رو عذابا این دارم چرا فهمیدم تازه ا ن التی حرف
 هک این بدون زدم زار بهم داد سالگیم هیجده تولد تو که گردنبندیه همون این کشیده
 نیما به بزن زنگ اوستا-گفتم اوستا به رو بیرون رفتم برداشتم گردنبندو کنم عوض لباسامو
 ببینمش میخوام بگو

 ....فردا برای باشه بذار نیست خوب شده؟حالت چت-

 .....نبودم زنده فردا من شاید اوستا بزن زنگ-

 شینوما اوستا ندیدمش بود سال ده نمیدونم تهران بام بیاد خواست نیما از و زد زنگ اوستا
 دش بلند جاش از دیدنم با نیما سمت رفتم و شدم پیاده من نشد پیاده خودش کرد پارک
 ....ندیدمت ساله ده.....معرفت بی خواهر سالم-بود لبش رو لبخند سمتم اومد

 .شده؟؟؟؟ چی- شد محو لبخندش من اشک از سرخ چشای دیدن با

 مقس رو تو نیما.....کردم بد.....ببخش منو....نیمااااا-زمین افتادم پاش جلو و کردم هق هق
 ....منو ببخش میپرستی که اونی به میدم

 شده؟؟ چت آروشا-زمین رو کنارم نشست میزدم زار

 بایدم من مثل خودخواهی آدم .....میدم تاوان دارم من......حقمه بیاد سرم بالیی هر نیما-
 ....بیافته روز این به
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 میکنی؟ شده؟نگرانم چی آروشا-

 ببخش....خودخواهیم خاطر به.....احساست رو غرورت رو قلبت رو گذاشتم پا من نیما-
 بار یه فقط بچمو....نمیتونم حتی من.....دارم سرطان....میمیرم دارم من.... من نیما...منو
 ....بکنم بغل

 آروشا؟ میگی داری چی-

 ....خودخواهه و مغرور آدم همون پات به افتاده که اینی ببخش منو نیما آره-

 #نیما#

 اون نبودن درست اینا میشد طور این نباید بود جوون اون نمیشد باورم میزد که رو حرفایی
 رشامآ به من میگفت بهش و برمیگشت آرشام باید نمیدونست رو حقایق از سری یه حتی
 و ردهبرگ تا باشم مراقبش بود گفته اون.....حاال ولی کنم مراقبت خواهرش از بودم داده قول
 نه خدا نه..... بگه بهش رو حقیقت خودش

 .... شکستم دلتو ببخش منو نیما-

 ....بسه آروشا-

 میدم پس رو کشیدی تو که هایی آه تاوان دارم من نیما نه-

 آه وقتهیچ من آروشا نه-میریختم اشک و بودم زده زانو خودش مثل منم
 نم رفت بین از زود که بود بچگونه حس یه حس اون.....نکشیدم آهی وقتهیچ....نکشیدم
 ....بگیره دامنتو که نکشیدم آه هم بار یک حتی

 همون دستم کف گذاشت و آورد در چیزی یه کیفش تو کرد دستشدیم بلند دومون هر
 کن حاللم....ببخش منو فقط.....نیما امانتیت اینم-بود گردنبند

 ....تا بیاد باید اون....اون.... بیاد آرشام تا بمونی باید.....بمونی باید تو آروشا-نالیدم

 وکوچولوش خواهر تا بیاد باید اون-کردم عوض حرفمو بدم ادامه حرفمو تا شد مانع چیزی یه
 ببینه

 ....نیما شده دیر دیگه-زد تلخ لبخند
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 هم من داداش آرشام آروشا....من به سپرد تورو اون آروشا....نکن اشتباه آروش نه-
 ،اوستا ااوست دست سپردمت منم....بگه بهت و بیاد تا باشی گفت من به سپرد رو تو.....بود

 تظرمن باید....بمونی باید تو آروشا دارم اعتماد بهش چشام از بیشتر من نیست هرکسی
 ...انصافیه بی....باشی آرشام

 خدافظ-پایین انداخت سرشو

 بهش که ای برادرانه حس روی از عشق و دلبستگی روی از نه شدم داغون من و رفت
 ....کودکانمون خاطرات های بازی همه روی از داشتم

 #آروشا#

 ....خونه سمت رفتیم کردم پاک اشکامو و ماشین تو نشستم

******** 

 #سمانه#

 دنبای برگرده که کردم دعا باز انداختم اتاق در به نگاهی بود کرده خیس دفترو اشکام
 هس اون بعد...اونروز بعد آروشا زدم زار..... میشد داغون میخوند دفترو این اوستا میذاشتم

 من ولی....نداشت نوشتن توان دیگه....نرفت قلم به دستش دیگه نقطه تا
 :برگرده و بیاد رحم به دلش تا مینویسم....مینویسم

 سقط رو بچه کردم التماس چقدر و ریختم اشک چقدر آروشا داشت سنوگرافی وقت امروز
 یکارچ نمیدونستم نکرد باز زدم در هرچی بارداره ماهه نه آروشا نهاییه سنوگرافی این کنه
 یه دبای گرفت گلومو بغض گرفته مرخصی گفت آروش افتاد یادم زدم صدا رو مرضی کنم
 یهو یکردم دیوونم باشه افتاده دوستم بهترین آروش واسه اتفاقی اینکه فکر میکردم کاری
 ببینه یکی اگه بود این مشکل فقط میرفتم باال دیوار و در از خیلی بچگیا زد سرم به فکری یه
 دونب همین واسه میشناسنم همه امدم و رفتم اینجا به بس از ولی چیزم دزدی میکنه فک
 که کردم قانع خودمو داشتم استرس بود کرده یخ دستام پایین پریدن و رفتم باال در از ترس
 یدمدو بود بریده امونم دلشوره ولی شدم اینطوری در از رفتن باال و کردن ریسک خاطر به
  میزدم صدا رو آروشا اسم هی و خونه در طرف به

 بده جواب توروخدا آروشا عزیزم ..آروشااا ...آروش_
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  کردم صداش بازم  کردم بازش زود در طرف رفتم میمردم داشتم نمیداد جواب

 آروشاااااا..آروش_

 دلگیر یخیل هم هوا ترس و استرس از میلرزید بدنم بود یخ دستام نبود گشتم پایین طبقه
 فتهبیو قراره اتفاقی یه میدونس من دل مثل هم هوا انگار نداشتم دوست رو هوا اینجور بود
 ودنب اونجا آروشا خودشون اتاق رفتم اول باال طبقه رفتم زود میکنه خم هممونو کمر که

 شورمدل رفته رفته  اونجا رفتم بدو افتادم بچه اتاق یاد که بگردم مهمانو اتاقای خواستم
 ولی در سمت رفتم  بود گرفته گلومو بغض  بود شده بیشتر بدنم لرزش  میشد بیشتر
 زدممی حرف سختی به بود شده خشک دهنم  کنم باز درو بتونم که نداشتم نیرو اونقدر

 ش..آرو یرم..میم رم..ر..دا بده ب..جوا..آروش..اینجایی.آروشاا..روش..آ_

 یوفتهب قراره بدی اتفاق یه بودم مطمئن کنه جمع.منو بود الزم یکی بدم ادامه نتونستم دگ
 .....بیارم دست به نیرو یکم تا نشستم اونجا

 باز درو استرس و لرز با و بیستم چشام شدم بلند بود شده خوب حالم که دقیقه چند یه
 کردم

 حکم که دوستم بهترین... من آروشای.. آروشا نمیکردم باز درو و میشکست دستم کاش ای
 دستش تو خودکار یه بود باز جلوش دفتر یه و بود افتاده هوش بی داشت برام خواهر یه
 ونلرز پاهای با پایین افتادن چشام از اشک های دونه کم کم بود شده جمع چشام تو اشک
 یب صورت رو میریخت اشکام حاال کردم بغل سرش و پاهام رو گزاشتم سرش طرفش رفتم
 خدااااااا نه نمیتونم اون بدون ما برشگردون نه خدایاا نه نه نمیزد گرفتم نبضش آروشا روح
 زودز شدم خوشحال خیلی زد نبضش کردم احساس که میزدم زار داشتم گرفت شدت گریم
 انساورژ  زود میزد ولی بود آروم نبضش درسته شکرت خدایا میزد میزد اره گرفتم نبصش
 از شدم بلند و دادم اورزانس به ادرس بود شده دیر خیلی نجاتش واسه االنم چون گرفتم
 رداشتمب رو دفتر و کاغذا اون کردم تنش تند تند لباسارو و برداشتم لباس واسش اتاقشون
 بردم ایینپ طبقه به خودم با و کردم بلند اروشارو زور به نوشته چی ببینم که کیفم گداشتم
  میرفتم آروشا صدقه قربون و میکردم گریه همچنان
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 من که میدونی شو خوب زود توروخدا..من خل... دوستم بهترین..نازم آروشای ..آروشا-
 کنه ارچیک اوستا نباشی تو اگه داره دوستت اوستا چقد که میدونی.. نمیارم طاقت تو بدون

 همیشه یادت آروشا کن بزرگش بمون زنده ببین دخترت و شو بلند آروشا خدا تورو...
 میزارم واسمش میشم دار دختر منم میگفتی هم تو میشم پسردار اسم من میگفتم بچگیمون
 تهمیکنن؟یاد ازدواج باهم و میشن هم عاشق یهو و میشن لج باهم اینا میگفتم من بعد رها

 آروش؟؟

  میزدم حرف داشتم زور به ولی بدم ادامه نمیزاش هق هق

 رها بهت مگفت کی ببین دارم پسر یه منم و میشی دختر یه صاحب تو ببین شو بلند آروش-
 میدونم من واال بیاد خاستگارم یدونه واسش بزاری نداری ؟؟حق فهمیدی ها خودمه عروس
 فهمیدی؟ باتو

 ردمک آرزو من و پیشم اروشا که روزایی آخرین میگف احساسم حرفام به زدم تلخ لبخند یه
 همیشه چی همه نیس آدما میل باب چی همه.. هه .. ولی بگه غلط احساسم کاشش ای
 دانق همه ؟؟هیچکی بمیره آروش میخواستیم ماها از یکی کدوم میخوایم ما که نیس اونی
 و امبوالنس آژیر صدای میکنه جمع آدم چشای تو اشک هم نبودش فکر که داشتن دوسش
 منم بردن اروشارو و داخل اومدن برانکارد با اونام کردم باز درو زود اومد در زنگ بعد

 اشد همینجوری چشام اشک میبوسیدم و بودم گرفته دستشو آمبوالنس تو رفتم همراهش
 ویژه های مراقبت اتاق بردنش بیمارستان رسیدیم میریخت

 ...گرفتم تماس باش زود نزدم زنگ اوستا به که اومد یادم

********************************************* 

 #اوستا#

 هک کنم آروم خودمو میکردم سعی آهنگم به بزنم گند میشد باعث و میزد شور همش دلم
 شیمگو کرد اشاره ساسان گذاشتم تنهاش باره اولین ماه چند این تو چون پیششه سمانه
 رابرب چند نگرانیم بود گریه صدای فقط ولی دادم جواب و رسوندم خودمو فوری میخوره زنگ
 شد

 الو؟؟؟-
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 ...اوستاااااا-نالید هاش گریه بین که بود سمانه صدای

 شده؟ چی سمانه؟...سـ-

 بیاا فقط-بود گریش هق هق صدای بازم

 شده؟ چی ببینم بزن حرف درست سمانه-

 ....بیمارستان بیا-

 چرا؟ بیمارستان بیمارستان؟....بیـ-

 بیاااا فقط-

 بیمارستان؟ کودوم باشه باشه-

 )...(بیمارستان-

 میام االن-

 مانهس بیمارستان رسوندم خودمو فقط ندادم جواب شده چی پرسیدن بقیه و ساسان هرچی
 ....آروش.....اوستاااااااا-گفت گریه با و سمتم دوید دیدم دور از رو

 بگو لعنتی؟د   شده چش آروشا-زدم داد

 تانهبیمارس اینجا کنین رعایت آقا-سمتم اومد پرستار یه پوشوند دستاش با صورتشو

 کجاست؟؟؟؟؟ االن من زن....بیمارستانه که بیمارستانه-گفتم بلند صدای با

 ....صداتو چرا بپرس پذیرش از برو بیا بیماره زنت آقا پایین بیار صداتو-پرستار

 اینجا؟ آوردن باردار خانوم یه خانوم-پذیرش سمت رفتم بهش توجه بدون

 اسمشون؟-

 راد آروشا-

 ویژه های مراقبت بخش بردنشون بله....بدین اجازه-
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 ببینم دکترشو میخوام-

 دارن کار جناب نمیشه-

 ببینمش میخوام میگم-باال رفت ناخودآگاه صدام

 نکارشو موقع هر باشین منتظر اونجا- سالن انتهای به کرد اشاره و هم تو کشید اخماشو
 ببینینش میتونین بیرون اومدن شد تموم

 جواب کسی...زدم در من...م-اومد دنبالم هم سمانه کرد اشاره که سمتی همون رفتم
 ....دیدم ...دیدم...تو رفتم...نداد

 نمیداد جوابمو و بود بسته چشاش زمین رو بود افتاده-شد بلند گریش صدای

 گامن شدن بلند برای ندارم توانی هیچ میکنم حس زمین افتادم زانو رو شدن سست پاهام
 بیرون اومد دکتر یه و شد باز در «ویژه های مراقبت بخش» ای شیشه در رو شد کشیده
 چطوره؟ حالش دکتر- شدم بلند کردم جمع توانمو همه

 کی؟-

 راد آروشا....همسرم-

 نیمبک عمل تا شه بهتر یکم وضعیتش کنیم صبر باید نیست مساعد زیاد حالشون-

 ....بشه عمل اگه-

 تزندس االن تا هم فرزندتون ببره در به سالم جون خودش درصده بیست زیر احتمالش-
 بچتونم سالمتی همین برای داره هم قلبی خفیف مشکل گویا چون معجزست یه خودش
 ....نمیشه تضمین

 تدرس این خدا نه نبود درست حرفاش اصال میشد چی؟مگه یعنی رفت دکتر و زد خشکم
 ردمک چیکار من مگه یادگارشو؟ هم بگیری عشقمو هم میخوای بشه اینجوری نباید نیست
  لعنتی میدم؟ پس گناهمو کودوم تاوان دارم لعنتی

 تفاقیا میکردم خدا خدا نشستم انتظار صندلی رو کردن خیس صورتمو کی اشکام نفهمیدم
 دکتر؟ دش چی-بیرون اومد لبخند با دکتر تا نشستم لعنتی اتاق او در جلوی روز دو نیوفته
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 خشب میکنیم منتقلش آورده بدست حدودی تا هوشیاریشو شده بهتر حالش خوشبختانه-
  میکنیم عمل انشالله بعدش چندروز

 ....خدا شکرت شکرت خدایا-گفتم خنده با بلند

 دموخو بعد گرفتم کمپوت و آبمیوه براش رفتم میکشه طول ای دقیقه چند گفت دکتر
 یه هن آروشا البته بود تخت روی بخش تو آروشا بعد ساعت نیم اتاقش در جلوی رسوندم
 ورتشص رنگ بود برجسته شکمش فقط بود شده الغر چقدر گرفت دلم واقعا گوشت تیکه
 شدن درمانی شیمی بودن شده کمپشت خیلی بلندش و پرپشت موهای بود سفید سفید
 تمرف نبازم خودمو کردم سعی ولی نبود خوب منم حال بریزه موهاشم شد باعث غصه ولی
 یب میدونستم-میرفت صدقش قربون و بود گرفته دستشو دیدم رو سمانه که اتاق داخل
 دخترت عاشق ندیده آراز ببین اصال نمیذاری تنهامون و میمونی میدونستم نیستی معرفت
 بذاری؟؟؟ چی اسمشو میخوای گفتی شده

 یهرچ البته رها بذارم اسمشو بودم زنده اگه شاید....نمیدونم-گفت آذوم خیلی صدای با
 بگه باباش

  عالیه رها میگه باباش-من

 فتهگ باباخان آقای-زد لبخند بغض با دوباره بود اشک پر چشاش دید منو برگشت سمانه
 تا بمونه.....نذاره تنهامون قراره موافقه هم آروشا اصن.....خودمه عروس دخترت باشماااا
 .....کنیم نگاه رها و آراز به تحسین با و بشینیم هم کنار انروز

 تهرف تو به زبونش سر اگه آرازم بیچاره اصن-مصنوعی خنده یه خندید و زد پس اشکشو
 میکنه نفلش روزه دو که باشه

 هک دعواش نه؟ مراقبشی؟مگه تو-گفت قبل از تر جونبی گرفت رو سمانه دست آروشا
 یه که اوال...ااابیارین سرش بالیی هر میتونین.....نیست سرش باال مادر نکنین فکر.....نمیکنی
 .....ها باال باال اون از....مراقبشم خودمم من بعدشم.....اوستا مثل داره بابا

 دایص بعدش و بیرون دویید و کشید دستشو بودن سرخ چشاش برگردوند روشو سمانه
 و مبوسید گونشو نشستم کنارش رفتم کنم حفظ ظاهرمو کردم سعی شنیدم هقشو هق
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 به من که باشه ای بوسه آخرین اون میکرد فکر کی اونروز آخه خدایا لباشو هم بعدش
 داشتم دوسش من چقدر ...میزدم لباش

 خوبی؟- بودن سرد دستاش بره نذار میکنم خواهش ازت خدا  که کردم آرزو دلم ته از

 میکنی فکر چی خودت-کرد زهرخندی

 ظاهرمو دوباره و بدم قورت بغضمو کردم سعی نبینه چشاموتو اشک تا پایین انداختم سرمو
 نمیدم لندهور  آراز این به دختر من بگماااا بهت آروش- کنم حفظ

 بده قولی یه اوستا-زد لبخند

 نفسم؟ قولی چه-

 .....بده قول.....مردم من موقع هر-

 هیششششش-

 نگو-لباش رو گذاشتم انگشتمو

 میکنم التماست بگم بذار- بوسید جون بی انگشتمو

 اب شدنشو بزرگ میخوام.....خاکم سر بیار دخترمو....هفته هر مرگم بعد-کشیدم دستمو
 شنومن صداتو من اوستا ....خاکم سر بیار گیتارتم اومدی هرموقع...مرگم بعد....ببینم چشم
 اون رزی دستاتو گرمی....هاتو بوسه گرمی.... آغوشتو گرمی نمیتونم درسته....نمیارم دووم
 یمیپرست که اونی به میدم قسمت اوستا...میکنه گرمم صدات ولی....کنم حس سرد خاک
 بی نیبک بدرفتاری اگه اوستا....منهمرگ مقصر اون کنه فکر دخترم که نکن رفتار جوری.....
 داشتم تدوس خیلی....نه دلیل بی ولی کن کوتاهی تربیتش تو نمیگم....نمیبخشمت دلیل
 براتون نامه چندتا اوستا.....ببرم گور به حسرتشو میخواد خدا ولی....کنم بغلش
 الحص موقع هر گذاشتم ویدیو تا چند ...دخترم برای بخونین مرگم بعد رو اونا....گذاشتم
 دارم دوستت خیلی.....هست جعبه تو کمدم توی بهش بده دیدی

 مکرد هق هق و دستش رو گذاشتم لبامو نزدیک بردم صورتمو بود اشک از خیس صورتم
 ردک نوازش موهامو آورد دستشو یکی اون دستش رو میریختن من اشکای میکرد گریه اونم
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 کار چی- بود دستشون پرت خرت چندتا و قیچی یه داخل اومدن پرستار چندتا و زدن در
 دارین؟

 بزنیم موهاشونو باید-پرستار

 غلط-زدم داد خاطرست پر زندگیه آروشا برای هم من برای هم موها اون نمیذارم من نه
 کردین

 پزشکشه دستور نگهدار احترامتو جناب-پرستار

 این بعد بکنن عمل سرشو که نبود قرار آخه چیه دلیلش نمیدونستم نشد کردم تالش هرچی
-بیرون اومد سرخ چشمای با رفت خودش تو برم من نذاش سمانه شد تموم کارشون که

 ....میاد بدش ببینه منو اوستا میگه زدن ته از موهاشو

 ....حیاط سمت افتادم راه زد سرم به که فکری با

 هات؟ مو....اوستا-موند متعجب دیدنم با سمانه

 منم بود تاس سرش نداشت مویی دیگه آروشا داخل رفتم و کردم وادرو بهش توجه بی
 متعجب دیدنم با و کرد وا چشاشو باشه نداشته بدی احساس آروشا تا زدم ته از موهامو
 ودب دستمتو دستش ها لحظه تموم و موندم کنارش شب اون زدم لبخند من ولی شد خیره
 جزش به جز بشه موندگار ذهنم توی همیشه تا صورتش به زدم زل من ولی خوابید اون
 رایزسورپ اینجا بیارم فردا هارو بچه همه گرفتم تصمیم کنم شادش چجوری میکردم فکر
 و مردممی کاش ای ولی میکنه کمک بهبودش به و میشه خوشحال میکردم فکر براش داشتم
 .....نمیدیدم رو فردا

 واستممیخ که رو کاری گذاشتن التماس و خواهش و زدم حرف دکترا و مسئوال با کلی باالخره
 طبق و موسیقیمون گروه دیدمرو ها بچه همه دور از بودم در جلوی راهرو توی بکنم
 اونام پس ریما و نیما به خورد چشمم دور از همیشگیمون دوستای و ترمه و علی معمول
 حتی کردن طردش اینجور چرا آروشا خونواده بودم مونده بودن هم امیر و مینا بودن اومده
 هشونب نگفتم هیچی لجبازی سر از منم رحمن؟ بی چقدر یعنی بپرسن حالشو نزدن زنگ
 اخلد رفتیم بود آشکار چشاشون تو غم ولی کردن تعجب تاسم سر اون بابت ها بچه همه
 و روحش بی صورت اون با آروشا تخت رو شد کشیده نگام بودم آورده هم رو آروشا ویولن
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 پردهس داخل رفتیم جا یه هممون بود نشسته نیمه بودش پوشنده روسری که موش بی سر
 شوخی همش داشتن سعی ها بچه همون برای نداره کردن گریه حق کس هیچ که بودم
 هی- فتگ شوخی با سهیل بوسیدم گونشو کنارش رفتم آوردم درکاور تو ازرو ویولنش بکنن
 آوردیم هامونو بچه ما بکش خجالت هی هی

 تو غم میشد مشخص آسون خیلی بودنش مصنوعی که ای خنده یه خندیدیم بعدشم
 به گیتار سایه و صادق آوردن در دستگاهشونو دم بچز و بر همه میکرد داد بی چشامون
 زنمب برات من تا بگو شما بگیریم جشن میخوایم امروز خانومم -گفتم بودن آماده دست

  دست دست دست همه بچز و بر دستگاتووووو دم کن جمع آغا-گفت سهیل

 ....خیلی دارم دوست لیلی ویال وا-خوندن به کرد شروع بعد

 اب هرچند کنه عوض رو جو میکرد سعی که بودم ممنون سهیل از زد تلخی لبخند آروش
 از غم روی از آگاه خود نا گاها مصنوعی های خنده وسط که اشکایی و مصنوعی های خنده
 وش خفه بابا-سرش تو زد شوخی با شهریار میومد همه و سمانه و سحر ، آسا ، ترمه چشای
 ....میکنن شوتمون میان االن آخه ببینیم

 بخونم؟ چی آروشا-گفتم شد ساکت سهیل

  نگو نه ولی میگم-گفت بوداشک لب لبا چشاش

 چشم-

 .....آخر های دقیقه-

-ودب رحمی بی نهایت این کردم بغض شدن ساکت همه نمیتونم من خدا نه ایستاد قلبم
 صدای با مخصوصا....دارم دوست چقدرآهنگو این میدونی خودت میکنم التماست اوستا
 ....تو

 دنز  به کردم شروع و شونم رو گذاشتمرو آروشا ویولن صورتم رو کشیدمدستمو کالفه
 کاش کردم سعی میکشید تصویر به داشت رو من قلب سوز داشت سوز خیلی ریتمش
 : خوندن به کردم شروع زد گیتارو صادق نریزم

 من عشق دیگه من پیش از بری میخوای-
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 تو واسه دلواپسم سفر میری همسفر بی

 )گرفتن فیلم آوردن درهاشونو گوشی دیدنمنو وقتی و اتاق در جلو شدن جمع عده یه(

 برو تنها برو من عشق تو واسه دلواپسم-

 آخرو های لحظه این بخند اما 

 شه تموم من های گریه با امشبم یه نذار خدا رو تو

  شه آرزوم آخه امشب از دیدنت قراره

 تو؟ جای میاد کی تو پای پشت بریزه من چشماشک که نذار

 همیشه واسه میری آخره های دقیقه

 ....زندگیشه تموم تو عشق که همون منم

 بود دب حالم ویولن رو ریختن دونه دونه میگرفتن فیلم که جمیعتی به توجه بدون اشکام
 :دادم ادامه لرزون صداس و بغض با میریختاشک صدا بی و آروم فقط آروشا

 میشه؟؟ تو مثل کی میشه تموم تو بعد نداره دلخوشی که همون-

 ....میلرزوند تنمونو آروشا نبود فکر بود خون دلمون میریختن اشک داشتن همه

 بشه هرچی نیا من یاد میری هرجا من بعد-

 عاشقم من

 من عشق برو راحت

 و ندارم طاقت آخه نکن گریه

 و میمیرم

 ....من عشق برو راحت رو تو میخوام

 نپایی آوردم رو ویولن میزدم زار فقط نداشتم زدن برای توانی دیگه شدن سست دستام
 فتنر  بعضیا نبودم من فقط کردن پر اتاقو گریه صدای زدم زار دستش رو گذاشتم سرمو
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 یه چون ...بخونی اینو گفتم....اوستا کن گوش-گفت گریه با آروشا موندن بعضیا و بیرون
 ...آخره های دقیقه ...میگه حسی

 ...نیمک تشکر....کسا خیلی از و ... چیزا خیلی از باید اوستا-گفت زور به نداد امونش گریه
 من.... شد باعث که لویی...هم به رسوند رو ما که ویولنی همین ... ویولنش رو کشید دست
 هفت بعد و تو منشی  شد که شیرین ...کنی درمان منو خواست ازت که نیما....بشم افسرده
 حرف اینا...زیاده شمارشون....اوستا خیلیا...کردیم پیدا همو تصادفی اون توسط سال
 اومد.... آرشام.... اگه ...عاشقتم هم مرگ اونسر تا ...نه مرگ پای تا من...بدون فقط....آخره
 باش...دخترم....مراقب...اومدی دیر....بگو

 کن وا چشاتو آروشا-زدم داد وار دیوونه بست چشاشو و گفت اینو

 اقات بردنش...بردنش ولی زدم زار زدم داد و راهرو تو نشستم بیرون برد اتاق از بزور نیما
 به خورد چشمم که میزدم زار .... نوشت بد بازم سرنوشت...نبود رسمش این....عمل
 خالهههه؟-زد داد و دوید عجله با سپهر آروش خونواده

  ؟میخواستی همینو لعنتی-زدم داد گرفت جلومو نیما پدرش سمت بردم هجوم شدم بلند

 بغض با نزدیک اومد سپهر نبود خوب حالشون هم سمیرا و سیمین میکرد گریهمادرش
 کو؟ خالم اوستا؟-گفت

 سپهر فقط و فقط خونواده اون از شاید سمتم اومد داره دوسترو آروشا خیلی میدونستم
 هگریهم بغل تو بود سالش هیجده هیفده نمیدونم کردم بغلش میشد برام خوبی همدم
 چشام و شد تنگ نفسم دوباره افتادم سرفه به کردم احساس چپم بازوی تو بدی درد کردیم
 ....رفت سیاهی

 نمیدادم صتشخی بود پوشونده صورتشو دستاش با و بود نشسته کنارم یکی کردم باز چشم
 ....آروش-کردم زمزمه کیه

 کجاس؟آروش-گفتم بود آبستا باال آورد سرشو

 ....معجزست میگن همه اومد دنیا به سالم دخترت-زد تلخی لبخند

 آروشا؟-گفتم دوباره
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 ....کما رفته عمل بعد-گفت لرزون صدای با

 درچق خدایا چرا آخه کشیدم آه ببینم رو آروشا شیشه پشت از تا برد منو اصرار و زور به
 هی و بیمارستانه تخت رو و گوشت تیکه یه شده زندگیم همه االن بدی آزار منو میخوای
 تمریخ اشک بچه اون و خودم حال به دوباره ریختم اشک وصله بهش دستگاه و سیم عالمه
 قطف االن انتظار صندلی رو اتاق در جلو نشستم کنم؟ بزرگش آروشا بدون چجوری من آخه
 میگفت شهریار بودن اونجا آروش خونواده اضافه به شهریار و سمانه و آبستا و سحر
 تخت هی پرستار دیوار به دادم تکیه سرمو پایین رفتن بقیه بکنین خلوت گفتن و اومدن
 ببینه پدرش آوردم ولی نیست مناسبی وضعیت میدونم-گفت آذوم آورد کوچیک

 رو داشتنی دوست و کوچیک موجود اون به نگام تخت سمت رفتم سست قدمای با آروم
 به حالم ولی مادرش وضعیت خاطر به باشم داشته کینه ازش نمیتونستم که بود تخت
 ...بردش پرستار و نکردم بغلش که بود بد قدری

 که میگفتم دخترمون از و میبوسیدم هاشو گونه میزدم حرف آروشا با میرفتم روز هر
 دستمال هی با بودن کرده رشد کم خیلی موهاش بکنیم بغلش هم با بعد بشه بیدار منتظرم
 بلق و میخوابیدم پیشش میکردم دل و درد باهاش و میکردم تمیز صورتشو و دست خیس
 یاتیشح عالئم پزشکا نظر از میکنی نوازشم داری ببینم بشم بیدار میخوام میگفتم خواب
 االب نشستم نمیکردم توجهی و میدادم ادامه تالشم به من ولی میکردن پسرفت داشتن
 بیدار میخوای کی اوستا؟ خوشگل -گفتم میکردم نوازش صورتشو که همونطور سرش
 میکنم خواهی عذر ازت من شو بیدار باهام؟ قهری...خوابی که روزه پونوزده امروز بشی؟
 اینجوری چرا ...نمیشه شب صبحت نسوزونی آتیش تو که میدونیم همه آخه...همه جلوی
 اهکوت موهاشو ...شد دختر بچمون....و شدیم دار بچه اگه میگفتم بهت میاد یادت...شدی؟
 ونشیط بچه گفتی یادته ...بکن حسودی بازم شو بیدار...کردی؟ حسودی یادته ...نکن؟

 ....باباشه؟ مسئولیتش

 همونی تو مگه...من با مسئولیتش باشه آرومم اصال قبولآروش باشه-گفتم هق هق با
 اخم میدم قول...بده حرص منو بازم...شو بیدار....میکردی؟ کل کل من با که نیستی
 خرس عین .....نشدی؟ خسته خودت ...بسه روز پونوزده بسه...شو بیدار....نکنم

 من.... خونوادم...دوستامون...خونوادت منتظرن خونمون تو همه... شو بیدار...خوابیدی
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 لشبغ...باهم و بشی بیدار....بشی بیدار تو منتظرم چون نکردم بغل رو کوچولو رها حتی
 ....کنیم

 خواب از کابوس با نکشید طولی برد خوابم همونجا و بدم ادامه نذاشت گریه دیگه
 صاباع با بودن صاف مانیتور روی خطای توش که کابوسی وحشتناک کابوس یه....پریدم
 و نداشتم میلی درست میرفتم باید انداختم ساعت به نگاه یه شدم بلند جام از داغون
 باید ولی بکنم تکمیل رو آروشا عالقه مورد آهنگ و برم تا بود سمانه اصرار به همش
 رفتن قبل تا کشوند منو نبود خوب هم اصال که حسی یه ولی بیرون برم خواستم میرفتم
  بوسیدم گونشو شدم خم ببوسم عشقمو

 کردی؟ چیکاررو رها- بود در جلوی سمانه بیرون رفتم کردم باز درو

 سحره پیش نباش نگران-

 خدافظ ممنون باشه-

 خدافظ-

 دلم بیمارستان حیاط توی گذاشتم که پامو بودن سست قدمام چرا نمیدونم ولی افتادم راه
 حس....ضربان نداشتن یا....زدن یخ یا....لرزیدن شبیه شاید که حسی یه شد جوری یه

 نزدیک هرچی بود آروشا که اتاقی همون سمت برگشتن قدمام میشم خفه دارم میکردم
 مانسس صدای صدا این کنم باور نمیخواستم میشد تربلند شیون و گریه صدای میشدم
 اسم جیغ با و پاهاش رو میزد داشت سمانه شدم نزدیک آروشا گفت که جیغی صدای
 ویدنمیدو سفید روپوش با نفر چند بکنه آرومش میکرد سعی پرستار میزد صدا رو آروشا
 کهشو هنوز رمانیتو صاف خط روی موند ثابت نگام شیشه پشت رفتم اتاق اون در سمت
 تردک نداشت امکاناصال این نه....بعد....بعد و دادن شوک چندباری موندم حرکت بی بودم
 نهات منو بود داده قول آروشا شده اشتباهی یه حتما آروشا صورت روی کشید سفیدو پارچه
 خدا چرا آخه....بکنه بغل دخترمونو میخواست اون....نذارم تنهاش دادم قول منم.....نذاره
 رادکت از یکی و بود خالی حاال که اتاق ی تو رفتم شتاب با و اومدم خودم به تازه انگار....
 باستانی جناب میگم تسلیت-کرد زمزمه میشد رد کنارم از وقتی
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 آرومم آروشا بعدش و میشدم بیدار داد با و بود کابوس همش کاش بود خواب همش کاش
 زدم زانو رفتم کردن خیس صورتمو کی اشکام نفهمیدم اصال... انصافیه بی این خدایا میکرد
 مزدرو پارچه از یکم شد بلند هقمهق و کردم مشت دستم توی سفیدو پارچه تخت کنار
 بد -گفتم هقم هق بین زد یخ قلبم بودن یخ حاال که دستش روی گذاشتم دستمو و کنار
 ....لعنتیییی نبود این ما قرار.... قولت زیر زدی....المصب کردی قولی

 مثل کنه نوازش موهامو دیگش دست االن میکردم آرزو فقط دستمرو گذاشتم سرمو و
 اتاق زا زور به بودن کرده خیس دستشو اشکام بوسیدم دستشو بود رویا همش ولی همیشه
 یدمد وقتی نبود خوب خودمم حال بشه بلند کردم کمک میکرد گریه سمانه کردن بیرونم
 بهش دادم تکیه سرمو و دیوار جلوی کنارش زمین رو نشستم منم نمیشه بلند سمانه
 دیا به .....خاطراتمون همه یاد به خوبمون روزای یاد به شدن روونه اشکام و بستم چشامو
 مه شاید یا....بوسمون اولین یاد به....میشناسه منو که گفت و کرد وا چشاماشو که روزی
 ....یاد به....عروسیمون روز یاد به.....بیمارستان همین تو پیش هفته دو بوسه آخرین
 !!!!خدا گرفتیشازم چرا....نبود رسمش این خدا شکست کمرم میشدم داغون داشتم

 هقشنگ بود قرمز چشاش بود واساده تخت کنار مشکی لباس با شهریار کردم وا چشامو
 جایی بیمارستان تخت روی نشستم ما؟؟؟ با کردی چیکار آروشا کرده گریه که فهمید میشد
 گیرهب جلومو کرد سعی شهریار کردم جدا سرمو حرکت یه با بودم کرده عادت بهش دیگه که
 توی رفتم کردم وا درو نبود مهم ولی دستم روی شد جاری قطره قطره خون نتونست ولی
 من ولی نمیپرسید سوال و میگرفتن عکس که بود خبرنگارا سیل اینبار و بیمارستان حیاط
 آروم شدیم سوار ماشینش سمت برد منو و بهم رسوند خودشو شهریار نمیدادم اهمیتی
 !کن عوض ما خونه لباستو بریم !اوستا-گفت

 ادد مشکی شلوار پیرهن شهریار میزد آتیش رو همه دل که سکوتی بود سکوت من جواب
 زاربرگ فردا شهریار گفته طبق خاکسپاری مراسم خونمون سمت افتادیم راه و کردم تنم
 و جلوم بپره آروشا که خونه داخل رفتم امیدی به بودم نکرده باور هم هنوز من ولی میشد
 سعی همه شد باز در.... شیون و گریه صدای از غیر صدایی از دریغ ولی بودم سرکار بگه
 هی کنارش بود شاسی روی که آروشا عکس....مشکی همش و تو رفتم باشن ساکت کردن
 ام خونه همه میشد دیده شمع چندتا با خوری نهار میز روی و بودن کشیده مشکی روبان
 دمیوم فین فین صدای فقط من به بودن زده زل حرف بی و گریه از سرخ چشمای با بودن
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 سمت رفت سمانه میومد نوزاد گریه صدای گرفت بازومو زیر شهریار شدن سست پاهام
 بچش تولد از روز پونوزده که پدری هه ...پدرشم من!....منه دختر رها !رها....هه...رها اتاق
 یسع و بود گرفته بغلش تو رهارو سمانه نداره رو کردنش بغل توانایی هنوز و میگذره
 یجلو نمیتونست هم سمانه میکرد گریه و میزد جیغ همونطور رها ولی کنه آرومش داشت
-گفتم خشک خیلی آروم صدای با جلو رفتم آروم  و زدم پس شهریارو بگیره هاشو اشک

 من به بدش

 دش قطع نهایت درو تر آروم و تر آروم گریش تعجب کمال در بغلم تو گذاشتش سمانه و
 اموچش ...تو و منم فقط بعد به این از....رفته مادرت کوچولو رها صورتش به دوختم نگاهمو
 شکاما نذارم داشتم سعی بود بد خیلی حالم گرفتم دندون به لبمو دادم فشار هم رو سفت
 دادمش بود خواب دیگه که کوچولوم دختر به دوختم نگامو و کردم وا چشامو دوباره بریزن
 خاطرش و یاد و عطرر از پر که جایی آروشا و خودم مشترک اتاق تو دویدم و سمانه دست
 که طرهخا سری یه معلوم نا نقطه به زدم زل و تخت روی تاریکی تو نشستم بستم درو بود
 راشب اونجا و بود تولدش روز کنسرتم اولین که اونروزی خاطره بودن چشمم جلو فیلم عین
 خوشی این ولی شدم خوشحال دلم ته از چقدر میشم پدر دارم گفت وقتی گرفتم جشن
 خبر هم بعدش....مقصرم من و داره مشکل دخترم قلب گفتن که نکرد پیدا ادامه زیاد
 شنونب منتظرن خیلیا پایین اون االن ....ریخت هم به زندگیمونو که آروشا العالج بیماری
 این خدایا همه و همه و سپهر و آراز شهریار سمانه سحر آبستا آسا بابا مامان...دروغه که
 دزو خیلی بود زود خدا آی نبود؟ بس جدایی سال هفت آخه بود شومی سرنوشت چه دیگه
 توی آروشا؟مگه....بود سال دو از کمتر خوشبختیمون عمر شد؟ اینجوری چرا آخه.....بود
 مگه بشیم؟ واقعی عشق داستان یه خودمون ندادیم قول جمعیت اون بین کنسرت اون
 پس جدید؟ انداست یه بشیم قراره نیستیم فرهاد و شیرین نیستیم مجنون و لیلی ما نگفتیم
 تقدیره؟ سرنوشته؟ قسمته؟ شد؟ چی

 .....آوردم کم کنم اعتراف میخوام

 تقدیره اسمت که تویی

 سرنوشته

 قسمته
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 که عمیق خواب یه....بخوابم میخوام خستم اونقدر خستم....بردار سرم از دست....هرچی
 یسر  یه میشه آخرش ماس بین هرچی میکرد فکرشو کی آروشا؟ آخه ...نشم بیدار دیگه
 تونست کی شدن؟ عاشق غیر کردیم چیکار ما مگه...پا رد سری یه عکس سری یه خاطره
 میز آینه ویر به رو رفتم شدم بلند....لعنتی نمیکشم دیگه بکنم؟ منم که کنه باور رفتنتو
 ستمود میزد لبخند بهم و میکرد شونه موهاشو آینه جلو که چشم جلو اومد تصویرش آرایش
 کشتی یه سمت رفت خونیم دست زمین رو ریخت و شد خرد اینه به کوبیدم و کردم مشت
 رها یدادمم فشار اگه نذاشتن افکارم ولی بدم فشار خواستم رگم روی گذاشتم و داشتم برش
 انصاف این خدا نه...باشه؟ نداشته رو کسی هیچ اون که انصافه این ....میشد؟ چی
 رشف خون دادم فشار زخمیم دست توی سفت و کنار کشیدم رو شکسته تیکه....نیست
 یشدم حس که بود پوستم روی خون گرمای فقط نمیکردم حس دردی بود کرده کثیف اتاقو
 اوستا؟-اومد سپهر صدای و شد باز در

 شده؟ چی دستت اوستا-گفت بودن سرخ چشاش واساد جلوم اومد کرد روشن چراغو

 حرف آروشا با وقتی گوشی پشت که افتادم روزی یاد زخمیم دست رو گذاشت دستشو
 شوم ایاتفاق قبل بود پیش سال ده نزدیک شاید میاد بدم پسره اون از من گفت بلند میزدم

 دردای مرهم شده میومد بدش من از که تخسی کوچولوی سپهر همون حاال .....زندگیمون
 باید الزمه بخیه کنم فک- شد جمع سپهر صورت کردم باز شدمو مشت دست .... من
 ....بریم

 ....ببندمش بیار پارچه یه نمیرم جا هیچ من-

 ....آخه-

 نداره آخه-

 یشهش خرده اوستا-برداشت دستم تو از رو شیشه تیکه اومد باند با و رفت نزد حرفی دیگه
 ....میکنهچرک بمونه زیاده

 ....برو شو پا نمیتونی آرشون در خودت نمیشه هیچی-

 ...باشه باشه-

********* 
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 کرشوف نمیتونستم آدم دسته یه شونه رو تابوت به میکردم نگاه و بودم واساده حرکت بی
 مو که ای کلمه ...قبر بود ایمش که عمیقی چاله یه تو گذاشتنش آروشاس اون که بکنم هم
 ارچهپ رو ریخت خاک بیل با کن گور اونجا بذارن رو آروشا که این فکر میکرد سیخ تنم به

 یلب با دوباره کن گور مرده؟ من آروشای یعنی کفن...کفن....کفن بود اسمش که سفیدی
 عصبانیت با .... میترسه تاریکی از آروشا نه..... ریخت هم سوم بار برای روش ریخت خاک
 میکنی غلطی چه داری-گرفتم یقشو سمتش رفتم

 ویر ریخت خاکارو اون و کردن جدام زور به نیما و آبستا شهریار کرد نگام ترس با و ساکت
 از اون لعنتی-زدم داد گریه با بود خاک ها خروار زیر من زندگی و من زندگی روی من عشق
 ونا بیارین درش آشغاال....بیارین درش میترسه تاریکی از من عشق....میترسه تاریکی
 اون....بیار درش میگم..... کنیم بغل دخترمونو گذاشتیم قرار ....بود داده قول .....زندست
 یارییینب درش....بزنه؟ کی برا قلبم نباشه اون..... بنده نفسش به نفسم .....زندگیمه همه

 رافماط به توجهی میکردن نگام ترحم با همه قبرش کنار موندم جون بی زدم که یآخر  داد با
 امه ناله صدای روش بودن ریخته که خاکایی روی انداختم خودمو میزدم زار فقط و نداشتم
 ..... پیشتم من نترس-میگفتم که هایی زمزمه و بودن

 گزن گوشم توی زاری گریه و قرآن صدای میکردن خیس رو خاک و میریختن که اشکایی و
 کجایی آروشا زد یخ قلبم سرد خیلی بود سرد خاک نمیخوردم تکون جام از من ولی میزد
 دنز  زور هرچی......سخته آروشا سخته کن نگام شیطنت اون با و برگرد دروغهبگو و برگرد
 تاریکی....کنارتم من نترس-خاکا رو کشیدم دست بود تاریک هوا خوابیدم کنارش نرفتم من
 ....نداره ترس

 خیس تنم همه بارون نم نم و برق و رعد خفیف صدای ......پاییزی هوای و بود مهر اواخر
 دمدی سپهرو کردم وا که چشامو کردم حس سرم باال رو کسی بودن بسته چشام بود شده
 .....بودی کاش ....خاله- لرزیدن هاش شونه و پایین انداخت سرشو کنارم نشست

 اوستا؟-گفت سپهر نشستم شدم بلند منم

 بله؟-

 ....میکنم درکت....داشتم دوست خیلی رو خاله من-
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 حقش....نمیشه باورم سپهر- شونش رو گذاشتم سرمو کنه پیدا پناه که ای بچه عین
 ....نبود حقمون یعنی....نبود

 میدونم-

 مریض پاشو....داریم مراسم فردا ....اوستا پاشو-گرفت شدت بارون گذشت که یکم
 قراره که این به میکردم فکر داشتم همش صبح تا شب خونه برد منو زور به....میشی
 نامهمو بودیم کرده آماده ظهر از بعد مراسم برای چیرو همه شدیم بلند زود صبح بشهچی
 شری ته ای قهوه چشای با پسر یه که بود در رو نگام کردن تسلیت عرض و اومدن کم کم
 وت ساک یه آبی لی شلوار و سفید شرت تی با مشکی موهای و مشکی فرم خوش های ابرو

 اهاشتب که این فکر با شدم عصبانی تیپش دیدن از داخل اومد زده بهت چهره با دستش
 .....طرفش رفتم اومده

 #آرشام#

 تحقیق که بود رسیده وقتش دونمو یه یکی خواهر شور میزد شور دلم ولی بودم خوشحال
 داشت کار و سر عوضی آدم چه با مدت این تو بگم بهش که بود رسیده وقتش بفهمه رو
 نم گرفت ازم جوونیمو کی...بیام نتونستم سال همه این چرا بفهمه که بود وقتش حاال

 خونه هب نگاهی رسیدیم آقا گفت راننده....انتقام و حقیقت کردن روشن برای بودم برگشته
 انداختم پالک به نگاهی بودن پوشونده اطرافشو درو باالی مشکی های پارچه انداختم
 انینگر  با بود؟ مشکی جا همه چرا ولی کنم پیدا خونشو آدرس تا گشتم چقدر بود خودش
 :خوندم رو پارچه و جلو رفتم و برداشتم ساکمو کردم حساب رو کرایه

 .....راد آروشا ناکام جوان ناگهانی گذشت در

 هم من اسم نیست راد آروشا من خواهر اسم نه.... نداشت امکان این....آروشا نه....آروشا
 دستم تو ساکمو....نداره امکان این خدایا....فرزینه آروشا من خواهر اسم نیست راد آرشام
 اخلد رفتم بود باز در خونه سمت رفتم سست پاهای و زده بهت قیافه با و گرفتم سفت
 موند ثابت و چرخوندم نگاهمو میبود هم بزرگ خیلی باغچه یه شامل که داشت بزرگی حیاط
 دواسا و اومد سمتم میومد عصبانیت و مشکی لباسای با که خودم سال و همسن مردی رو
 محترم آقای داری کار کی با- سینم به سینه
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 ....آروشا-کردم زمزمه آروم

 میشناسی؟ کجا از منو زن و هستی کی تو -گفت عصبانیت با

 من-کردم زمزمه کرده ازدواج آروشا با میگفت میالد که همون بود اوستا این پس آهان
 ....آرشامم

 ستمنمیدون غم؟ کنجکاوی؟ نفرت؟ خشم؟ بخونم؟ چی نگاه اون از نمیدونستم....کرد نگام
 با مآرو لرزیدن هاش شونه و پایین انداخت سرشو شدن بارونی و کردن تغییر چشاش ولی
 .....اومدی دیر-گفت مرتعش صدای

 رینآخ تا-گفت کردم نگاش زده بهت و زمین افتاد ساکم شدن سست پاهام شکست کمرم
 ....بود راهت به چشم لحظه

 رپد ادعای که کسی....راد مجید !مجید هه....کیه؟ اتفاقا این بانی و باعث خدایا...لعنتی
 و برم خواستم گرفت چشامو جلو خون....لعنتی....داشت آروشا و من برای رو بودن

 رو تااوس و تر نزدیک رفتم بریزه هم به نمیخواستم داشت حرمت مراسم این ولی بکشمش
 تمبرداش ساکمو شدیم جدا هم از ریختیم اشک مردونه و رفتیم فرو هم آغوش تو کردم بغل
 سمانه-زد صدا و خونه سمت رفت اوستا حال نه بود خوب من حال نه

 رد جلوی بود کوچولوم آبجی صمیمی دوست که همونی سمانس همون شاید گفتم دلم تو
 شدمی ولی بود کرده تغییر خیلی بود خودش آره بود ندیده منو هنوز کردم نگاش شد ظاهر

 !تر خانوم و تر پخته بزرگتر اما خودشه که داد تشخیص

 ....شه آماده مهمان اتاق تو ببرش.....برگشته آرشام سمانه-

 ومدا گریش آروم صدای و پایین انداختم شرمنده سرمو من سمت برگشت بهت با سمانه
 ....آبجی سالم-گفتم آروم

 تو بیا-گفت گریه از لرزون صدای با

 خواهر نهارخوری میز رو عکس به دوختم نگامو بود اونجا خانوما مراسم داخل رفتم
 هب خورد چشمم و برگردوندم رومو شدن جاری اشکام ....بود شده بزرگ چقدر من کوچولوی
 که ودب دختری همون هنوزم ولی بود پریده رنگش ..... لعنتی.....سیمین پریده رنگ صورت



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 93مهسا –بوسه آخرین 

telegram.me/romanhayeasheghane 517 

 اون به ورود موقع من ولی بودیم برادر و خواهر مثل چند هر ....بودم شده عاشقش من
 ....واقعیمم خواهر داداش فقط من بودم گفته باشم بچشون نمیخوام که بودم گفته خونه
 ظاهر به که بودم شده دختری دلباخته من ...باختم دلمو فهمیدم سال چند بعد

 اب دالش و درد صدای از اینارو.....نبود من سوی از فقط دلباختگی این....بود خواهرخوندم
 نم ....کرد طرد رو سیمین هم و من هم فهمید عوضی اون وقتی ولی.....بودم فهمیده سمیرا
 من ولی....بود کرده ازدواج دیگه اون پایین انداختم سرمو ولی بودم عاشقش هم هنوز

 مگه خدا یآ.... بود پیش سال بیست نزدیک شاید نگاه همون....بشناسم نگاهشو میتونستم
 بلند که موسر  خوردم زندگی این از که شکستی به لعنت زندگی این به لعنت کردیم؟ گناه ما
 داداشی.....برگشتی دیر-گفت آروم اشک از خیس صورت با بود جلوم کردم

 ....رفته آروشا- میکرد خفم داشت گلوم تو بغض زد آتیشم گفتنش داداشی

 ....سیمین-کردم زمزمه

 هی-کرد زمزمه من عین گریش بین برم تا برگردوندم رومو حلقشرو موند ثابت نگام و
 ....اجباری ازدواج

 ....عشقم از اینم و خواهرم از اون ....بیام کنار چجوری غم همه این با نمیدونستم رفت و
 آرشام؟-اومدم خودم به سمانه صدای با آورد در پا از هردومونو که عشقی

 ....اومدم-

 گذاشتم ساکمو و تو رفتم کرد وا درشو شد متوقف اتاق یه جلوی رفتم باال ها پله از دنبالش و
 مرد؟ چرا..... چرا آروشا- تخت رو

 !سرطان-

 نکرد؟ درمان مگه چرا-

 !نه-

 چی؟ برای-سمتش برگشتم تعجب با

 یکیکوچ بچه که ایستاد خانوم یه در چارچوب تو بده سوالمو جواب نذاشت بچه گریه صدای
 !کن صدا رو اوستا نمیشه آروم رها سمان-بود بغلش
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 داختان سرشو سمتم برگشت گرفت بغلش از رو بچه بود خانوم اون سمت روش که سمانه
 !آروشا دختر...... رهاست-گفت و پایین

 !نرفت هم سقط بار زیر نکرد درمان بود حامله اینکه خاطر به-گفت بغض با

 یدنکش طولی ولی میکرد گریه داشت سمانه بغل تو که نوزادی به شدم خیره ناباوری با
 با رو ودب مصیبتا این بانی وباعث که اونی میخواستم من و بیرون رفت اتاق از سمانه چون
 .....بکشم خودم دستای

 #اوستا#

 غلتب بگیر یکم بیا...بیتابه خیلی رها اوستا-گفت سمتش رفتم زد صدام و اومد سمانه

 سرده بیرون-گفتم سمتم گرفت رو رها و

 داخل بیا-

 یه از ور مادری محبت که شوم سرنوشت این به لعنت کردم بغل کوچولومو دختر و تو رفتم
 آروم رها ...زندگی از رو من.....و کرد محروم خواهرش دیدن از برادرو یه .....گرفت بچه
 ....اتاقش تو بردش و گرفت ازم سحر بود بسته هم چشاش کردم نگاش بود شده

 آرشام بودن شهریار و سمانه اضافه به زنم خونواده و من خونواده فقط و رفتن مهمونا
 زنگو خشمگین همچنین میرسید نظر به کالفه بود انداخته پاش روی پاشو و بود نشسته
 ندبل جاشون از همه تو که اومد بعد یکم کردم وا درو بود آروش پدرآیفون از کردم نگاه زدن
 دیدن با آروش پدر میداد تکون پاشو خشم با و بود نشسته همونجور آرشام ولی شدن
-گفت آروم ایستاد اش سینه به سینه رفت و شد بلند جاش از آرشام زد خشکش آرشام

  نه؟ نمیشه باورت

 باشم؟؟؟؟؟؟ اینجا آوردی سرم که بالیی همه اون بعد نمیشه باورت-زد داد

 به زدی گند....گرفتی ازم جوونیمو. ...عوضی؟ میخواستی همینو-سمتش برد هجوم
 ....دلم رو گذاشتی بارو آخرین برای خواهرم دیدین آرزوی.....زندگیم

 مجید آقااااای-بود عصبانی جنون حد در سوخت من حنجره که زد داد چنان و فشرد یقشو
 خواهرمه خاک همه اون زیر خوابیده که اونیم....فرزینم آرشام من نشناختی منو.....راد



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM 93مهسا –بوسه آخرین 

telegram.me/romanhayeasheghane 519 

 آرشام....بگیرم انتقام اومدم....بره پایین گلوت از خوش آب یه نمیذارم....فرزین آروشا
 ....زنذگیش همه به بزنی آتیش تو که نمیشینه ساکت فرزین

 زور به بودیم شده خیره تعجب با و میگفتن چی که نمیاورد در سر هیچکس میون اون تو
 رمب خواستم اتاقش تو بردم آرشامو بگم باید چی نمیدونستم کردن جدا پدرش از آرشامو
 !بدونی رو چیزایی یه باید بمون-زد صدام که بیرون

 سالم هشت من موقع اون-زدن حرف به کرد شروع تخت روی کنارش نشستم و برگشتم
 رستیسرپ پذیرفتن برای بیان خانواده سری یه بود قرار ظهر از بعد سالش سه آروشا و بود
 زن یه اومدن عده اون و رسید فرا زود خیلی ظهر از بعد بود غوغا پرورشگاه توی بچه چندتا
 لیک و نذاشتم من ولی ببرن منو کوچولوی آبجی آروشا میخوان که میگفتن و اومدن مرد و
 ....ببرن هم منو شدن مجبور اونا و کردم هوار و داد

 از من داشتن هم دختر دوتا اونا شدیم راد خانواده وارد آروشا و من -کشید عمیقی نفس
 نم میترسیدن اونا باشم پسرشون نمیخوام که بودم گفته خونوادشون به ورودم ابتدای
 شهمی داغون زندگیش کارم این با میدونستم و بودم عاقل ولی بگم آروشا به رو حقیقت
 رادرب دوتا عین بودیم صمیمی نیما و من گذشت سال چندین دلمتوی راز یه شد این پس
 باخته دل من....باختم دل من سال چند اون تو ....بود کوچیکتر من از سال یه اون
 فاقیات شب یه و شد سالم شونوزده....سیمین.....خوندمه خواهر میگفتن همه که شدمکسی
 دریا له زدم دلمو نیست طرفه یه عشق این فهمیدم و شنیدم رو سمیرا با سیمین دل و درد
 این یدمج زندگیمون به زد گند اتفاق یه و زد ولی بود راضی نگفت چیزی اون گفتم بهش و

 به هک انگایی و تهمتا هم بعدش و شد سرد باهاش و زد کتک سیمینو اول فهمید رو موضوع
 و درسی بهم خبری که کرد پیدا ادامه روال همین به سال دو ....ناموسم بی میگفت میزد من
 رمش....بود ساخته برام راد مجید که پاپوشی بعدش و کانادا برم زور و اصرار با شد باعث
 !گفتنشون از دارم

 هرچی کرد جمع وسایلشو شد بلند میریخت اشک بود شده خم کمرش بهش کردم نگاه
 ......رفت و نشد که نشد بره نذارم کردم سعی

********* 

 بعد سال سه
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 اون و آروشا دست بودم داده قرمزو های رز گل دست کردم جا به جا شونم رو گیتارو کاور
 فرزند زینفر آروشا :انداختم نوشته به نگاهی سرش باال رسیدیم بودم گرفته دستشو یکی
 ....رضا

 چیککو سنگ یه با کنارم نشست هم کوچولو آروشا خاکا روی قبرش سنگ کنار نشستم
 خواستم زدم رو همیشگی ریتم و آوردم در گیتارمو بعدش خوندم فاتحه و قبرش روی زدم
 :فضا تو پیچید آروشا بچگونه صدای من قبل که بخون

 بری اومد دلت چطور-

 خاطره هزارتا بعد

 میدم من رو چی تاوان

 پنجره کنار اینجا

 الچ کوچولوش صورت زد لبخند و سمتم برگشت شد خشک دستام کردم نگاش تعجب با
 به نم از که مشکیش چشای و صورتش چال غیر به داشت مادرش به عجیبی شباهت افتاد
 بود رها اسمش شناسنامه توی چند هر میکردم صداش آروشا همین خاطر به بود برده ارث
 ازمب املوز مامانی-گفت کودکانش لحن با بیرون کشید افکارم از منو گونش بچه صدای
 خلیده گل بالت ببین....داله دوشت خیلی....سده تنگ دلس بازم بابالی....اومدیم

 پرپر ور گال بعدشم شستمش تمیز و سنگ روی ریختم آبو شیشه داد نشون گلو دسته و
 طور چه آهنگ من و اینجا میومدیم هفته هر بود سال سه کرد کارو همین هم آروشا کردم
 حفظ آهنگو این هم کوچولو آروشا بود خاک زیر که عشقم برای میزدم رو بری اومد دلت
 هم بدون و میگذشت تولدش از ماه یه حدود خوند اون بار اولین برای امروز و بود شده

 گیتارمو وبارهد کردم مرتب رو گال میکرد رفع خستگیمو باهاش بازی کنیم زندگی نمیتونستیم
 :خوندن به کردیم شروع آروشا با و زدم آهنگو و دستم گرفتم

 بری اومد دلت چطور-

 خاطره هزارتا بعد

 میدم من رو چی تاوان
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 پنجره کنار اینجا

 بری اومد دلت چطور

 بشی بد تونستی چطور

 چطور کسیم بی اوج تو

      بشی رد ساده تونستی

 بامن میاد دلت چطور

      کنی مهری بی اینجوری

 توام االن همین شاید

           میکنی فکر بمن داری

 من که اومد دلت چطور

      بمونم تنها اینجوری

 زندگیت سراغ رفتی

 نتونم شاید نگفتی

 ازت نشد سبک دلم

 بیای میخواد هنوز دلم

 میدونم اینکه با حتی

 نخوای منو دیگه شاید

 کنم راحتت که بذار

 نمیرم رویات توی از

 پنجره کنار میخوام
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 بمیرم اروم بیادت

------------------------- 

 بری اومد دلت چطور

 خاطره هزارتا بعد

 میدم من رو چی تاوان

 پنجره کنار اینجا

 بری اومد دلت چطور

 بشی بد تونستی چطور

 چطور کسیم بی اوج تو

      بشی رد ساده تونستی

 بامن میاد دلت چطور

      کنی مهری بی اینجوری

 توام االن همین شاید

           میکنی فکر بمن داری

 من که اومد دلت چطور

      بمونم تنها اینجوری

 زندگیت سراغ رفتی

 نتونم شاید نگفتی

 ازت نشد سبک دلم

 بیای میخواد هنوز دلم
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 میدونم اینکه با حتی

 نخوای منو دیگه شاید

 کنم راحتت که بذار

 نمیرم رویات توی از

 پنجره کنار میخوام

 بمیرم اروم بیادت

 منم مبه داد تکیه بوسیدم گونشو زد دست کودکانش ذوق با آروشا کنار گذاشتم گیتارو
 :دل و درد به کردم شروع

 من ولی....خاک خروار یه زیر خوابیدی و قولت زیر زدی تو میبینی؟.... من عشق سالم-
 رگبز کوچولومون دختر تا میجنگم هم آخرش تا...جنگیدم شوم سرنوشت این با و موندم
  ....بگیره شوم سرنوشت این از خوشیش با انتقاممونو که بشه خوش اونقدر...بشه

 هک میکنم سکوت فقط...نمیکنم گله عروسک یه عین شدم آروش -گفتم و کردم بغض
 ماه یه شمال بردش شهریار....شد افسرده سمانه...آروش کردی بد....نفهمه دردمو کسی
 نامشبر  تو برم میکنه اصرار )....(برنامه مجری ساله سه....ازشون ندارم خبری دیگه....پیش
 تو....گمب عشقمون از و برم.....برم امروز گرفتم تصمیم اما....نرفتم من ولی ....کنم مصاحبه
 حاضر برنامه برا و برم میخوام....بخواب آروم فقط ....من عشق نباش هیچی نگران
 عشقم خدافظ....کنم جبران بعد هفته میدم قول....برم زود مجبورم.....شم

 دمافتا راه و برداشتم گیتارمو کردم بغلش بود برده خوابش که آروشا به دوختم نگامو
 آروش خونه سمت رفتم و شدم سوار بستم کمربندشو و جلو صندلی رو خوابوندمش

 شونرنگ هرچند پوشیدم لباس تمیز و مرتب خیلی شدم حاضر رفتم و مرضی دست دادمرو
 همونطور خاکیش ای سرمه پیرهن و پریشون موهای با آروشا و شد باز اتاق در بود مشکی
 بابایی؟ میلی کجا-تو اومد میمالوند چشاشو که

 کنم تنت خوشگل لباس یه بریم برگردیم و جایی یه تا بریم دختر پدر میخوایم-
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 ردمک عوض لباسشو و داشتم بر لیمویی دار چین پیرهن یه کمدش تو از و اتاقش رفتم
 خب- کوچولو لیمویی کش یه با برداشتم شونشو کردم پاش هم سفید کوچولوی کفشای
 اینجا بشین بیا بدو موهاست کردن مرتب وقت من کوچولوی دختر خب

 فیدمس شلواری جوراب بود پاییزی هوا چون بود شده ناز خیلی بافتم بلندشو موهای غرغر با
 ور گذاشتم هم سفید کاله پوشوندم پیرهنش روی از هم بافت سفید کت یه داشت پاش
 .... رفتیم هم با و گرفتم دستشو سرش

 ونهاش اشاره و حرکت با بود رومون به رو مجری بودیم نشسته آروشا با نفره دو مبل روی
 شد شروع برنامه

 داریم بزرگ غافلگیری یه امروز بینندگان همه خدمت دارم ادب عرض و سالم-مجری
 بیان دندا رضایت باالخره افتادیم دنبالشون سال سه که عزیزه خواننده یه برناممون مهمون
 دش معروف عجیبی طرز به سال یک عرض در و کرد معجزه صداش با که شخصی برناممون
 شاید و بذارن کنار رو حرفه این شد باعث داد رخ زندگیشون تو که تلخی اتفاق ولی

 و وننمیخ همسرشون برای عشق با که شنید زهرا بهشت توی بشه فقط و فقط رو صداشون
 نوزندگیشو داستان نیستن هم کمی عده که داراشون طرف خواست به تا اینجا اومدن امروز
 ابجن سالم-گفت و من سمت کرد روشو ....کرد سفید هم موهاشونو حتی که کنن تعریف
 باستانی

 عرض سالم- بود شده سفید آروش مرگ شوک خاطر به موهام های کناره میگفت راست
  کارتون اندر دست دوستای و شما همچنین و بینندگان همه خدمت میکنم

 و دادن افتخار که زیبایی کوچولوی خانوم به سالم همچنین و -گفت آروشا به رو مجری
 آوردن تشریف پدرشون همراه

 مسال-گفت رسا صدای با پررو و خونگرم هم خیلی نبود خجالتی دختر زد لبخند آروشا
 عموووو

 نم به رو مجری بکنم دخترم به نگاهی لبخند با من و بگیره خندش مجری شد باعث که
 بعدش کنیم مصاحبه کوچولوتون دختر با ما اول بدین اجازه اگه باستانی جناب-گفت
 برسیم هم شما خدمت
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 چیه؟ اسمتون شما کوچولو خانوم خب خب -گفت آروش به رو بعدش

 آروشا-آروشا

 سالتونه؟ چند-

 سالمه سه اممم-

 داری؟ دوست چقدر رو بابایی خب بله-

 خیلیییییییی-

 بدیم؟ عروسک بهت جاش به نمیدی بخوایمش ما اگه یعنی-

 نه-گفت محکم و هم تو کشید اخماشو

 نیست مذاکره اهل نکنید اصرار دوستان-گفت زد لبخند مجری

 تعریف شما تا منتظریم ما همه باستانی جناب خب-گفت جدیت با من به رو بعدش
 ....کنید

 بگم؟ چی از....خب-شه صاف گلوم کردم مصلحتی سرفه

 خونیننمی دیگه چرا که این از گفتین کنسرتتون اولین تو اونروز که عشقی همون از-مجری

 سال هپونوزد نزدیک شاید -گفتن به کردم شروع خاصی غم با و بیرون دادم صدا با نفسمو
 دخترخالش که گفت بهم دوستام از یکی....روانشناسی آخر ترم دانشجوی من بود پیش
 بود آروشا دختر اون....میگم وار خالصه کنم درمانش که خواست ازم و داره روحی مشکل
 صیغه یه حد در شدیم نامزد و خواستگاری رفتم خونوادم با من و گذشت سالی یه

 که رسید گوشم به خبری یه گذشت روزی چند تهران اومدیم کاری یه برای....محرمیت
 دلخور آروشا دست از جورایی یه.....بیرون زدم خونه از پریشون حال با و شدم عصبانی
 عدشمب زدن کتکم میخوردم تا و خرابه یه تو بردن زورگیر چندتا توسط منو فرداش .....بودم
 خودکشی به دست و بود من بیمارای از همسرش که بود مردی کار این....آوردن رو آروشا
 من رهباالخ کشیدیم سختی کلی بماند ....میدونست عشقش مرگ مقصر منو اون و بود زده
 آروشا منمیتونست من ولی بشه رد اون از راحتی به میتونست آروشا که کردم پیدا فرار راه یه
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 شاهد فرار راه همون پشت از و همونجا درست اما کردم راضیش ولی بره نمیشد راضی
 دیگه و شدم داغون من مرده اون گفتن بهم و شدم ماشین یه با آروشا شدید تصادف
 تششرک توی و دیدم رو قدیمیم دوستای از یکی اتفاقی طور به خونوادم پیش برنگشتم
 کتاب یه دوستم روز اون بودم اصفهان توی من گذشت سال هفت.....شدم کار به مشغول
 وقتی....زندست آروشا فهمیدم خوندم نویسندشو اسم وقتی من و داد نشونم و آورد رمان
 ادعا و بود داده دست از حافظشو تصادف اون اثر در .... نمیشناخت منو کردم پیداش
 تشدس دادم عکس بسته یه شدم داغون دوباره لحظه اون ...نیست عاشقم دیگه که میکرد
 دنشبر  و شده بد آروشا حال گفتن که برمیگشتم داشتم.... ببینتشون خواستم ازش و

 رگشتهب حافظش خوشبختانه و اومد هوش به آروشا نگرانی و استرس کلی بعد....بیمارستان
 ولی بودم کار به مشغول پدرم کارخونه توی من رسیدیم هم به ما سال هفت بعد ....بود
 دنبال رمب گرفتم تصمیم همسرم پیشنهاد به میشد ورشکست داشت کارخونه ماه چند بعد
 ویت رسیدم موفقیت اوج به سال یک عرض در من تعجب کمال در و بشم خواننده تا کارام
 ردایید سر بعد ماه یه.....بودیم خوشحال هممون میشم پدر دارم که فهمیدم کنسرتم اولین
 برای .... داره سرطان سر ناحیه در شدیم متوجه و دکتر بریم شد باعث داشت خانومم که

 هرز  از تر تلخ هممون برای ماه چند نرفت بار زیر آروشا ولی میشد سقط بچه باید درمان
 .....بود

 ودمب رفته کارام از یکی ضبط برای -دادم ادامه بدم قورت بغضمو تا کشیدم عمیقی نفس
 رسوندم خودمو من شده بد حالش گفت و گرفت تماس باهام همسرم دوست که استدیو
 تیح بود ویژه های مراقبت بخش توی نیست خوب وضعیتش گفتن دکترا بیمارستان
 از اآروش روحیه تغییر برای .....نمیمونن سالم کودوم هیچ دخترم نه و همسرم نه میگفتن
 من ودب باری آخرین روز اون که این از غافل ولی بزنیم آهنگ براش تا بیان خواستم دوستام
 آخرو های دقیقه آهنگ خواست ازم آروشا میدیم رو نگاهش و میشنیدم رو آروشا صدای
 مبخون آخرش تا نذاشت بغضم اما خوندم براش ولی بود سخت خیلی برام این و بخونم
 نای شنیدن با شدم داغون من و آخره های دقیقه میگه بهش حسی یه که گفت بهم آروشا
 رفت آروشا ولی اومد دنیا به سالم دخترمون عمل برای بردنش و شد بد حالش.... حرف
 و ....بودم مانیتور صاف خط روی خیره بودم واساده پنجره پشت من روز پونوزده بعد....کما

 این ....میگفت تسلیت که دکتری و زندگیم صورت رو کشیدن که سفیدی پارچه بعدش
 بود من زندگی همه
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 .... مجری اشک از خیس صورت به دوختم نگامو کردم بلند سرمو

 .....نبود ها ما از کودوم هیچ حق شوم سرنوشت این خدایا

 

 اول راند پایان

 ۳۹مهسا:نویسنده

۴۹۳۱/۶/۴۶ 

۴۱:۹۳ 

 اولین باالخره ولی نه یا داشت ارزششو نمیدونم خوندین رمانو این که همتون از ممنون
 ازتون و باشه اومده خوشتون امیدوارم داشت زیادی اشکاالی و ها ضعف و بود رمانم
 زرا همه دوم راند میدم دوم راند درمورد کمی توضیح باشین دوم راند منتظر حتما میخوام
 دلیل یا و بود نوشته  آروشا که هایی نامه مثال برای میشه آشکار نشده گفته اینجا که هایی
 هک اوستاس و فرزین آروشا دختر باستانی رها درمورد داستان اومدنش دیر و آرشام رفتن
 آتیش به معروفه دانشگاه توی نیست بلد دخترونه اصول و ادا اصال تخسه و شلوغ بسیار
 عموش پسر با که بندی شرط ولی ندارن قرار و آروم دستش از استادا از کودوم هیچ و پاره
 ....میده تغییر رو زندگیش مسیر دانشگاه به جدید استاد یه ورود و میکنه

 


