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طراحی و صفحه آرایی  :رمان های عاشقانه
آدرس سایت www.romankade.com :
تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است

بهترین دوستی که مثل خواهرم دوستش داشتم ودارم ساراست
ساراتوروخدابهم جواب وبگووای باشه فاطی حاال خوبه توشاگرداول کالسمون بودی یه آزمون فقط اسمش کنکوردیگه حاال سکته کنی خوبه؟آخه توکه میدونی من چقدردندونپزشکی دوست دارمباشه بابابه خداداداشم مثل خردرس میخونه خیلی رشته سختیهمهم نیست فقط من دانشگاه تهران قبول بشمحاالفاطی چه فرقی داره دادشم میگه همه ی دانشگاه های تهران خوبن درسته دانشگاه تهران خیلی معروفه ولی میگهاستاداپوست آدمومیکنن داداش من مثل تو عشق دانشگاه تهران داشت حاالمیگه غلط کردم خریت کردم سه ترم داره جون میده
ولی ارزش داره جوابو گرفتی بیا خونمونباشه چشم حاالاجازه میدی برم توسایت؟؟؟بروایشاهلل قبول میشیم هردوتامونبرای من فرقی نمیکنه چون به خاطرحمیدکثافت بابا میگه بایدبرم لندن هیآخه این پسرعموی کثافتت چه گیری به توداده خب بایکی دیگه عروسی کنهالهی بمیرراحت شمفعالا2
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بعدقطعبعدقطع کردن تماس رفتم سمت آینه صورتم مثل گچ سفیدشده بودخدایا کمکم کن من تووضعیتی نیستم که بخوام دانشگاه
آزادبرم خدایاشکرت که سارا هست خوش به حالش اون تونازونعمت بزرگ شده معلوم من بدبخت که باباپارسال میخواست به زور
شوهرم بده باالتماس های مامان فرنازخواهربزرگم نجات پیداکردم هیچوقت ازداشتن زیبایی خدادای صورتم خوشحال نیستم
چون خیلی گرفتارم کرده صورت گرد،بینی قلمی وکوچیک پوست سفیدکه توخانواده به سفیدبرفی مشهورم لبای گوشتی
وقرمزچشمای مشکی درشت گونه های برجسته ومژه های بلندموهای صاف قهوه ای روشن که به مامان رفته وبلندکه تاباسنم
میرسه خداوکیلی نگهداریش سخته ولی خودم عاشق موی بلندم قدی متوسط هیکل تپل مپل هی خداهمه توچه فکرین من
توچه فکریم انگار خواستگاربرام اومده که انقدر دقیق شدم به قیافه ام بهتره یکم بخوابم وای مگه میتونم
دارم میمیرم خداکمکم کن خودموروتخت پرت کردم سرمو توبالشت فروکردم زدم زیرگریه**
انقدرگریه کردم تااینکه بیهوش شدم وقتی بیدارشدم ساعت هشت ونیم شب بودبابی حالی ازاتاق زدم بیرون رفتم توسرویس
ودست وصورتمو شستم واومدم بیرون
سالم سفیدبرفیفرنازشروع نکن حال وحوصله ندارم ای خدا کی این شوهرش دستشو میگیره میبره سرخونه زندگیش بااین حرفم افتاددنبالمکثافت منو امیرتازه شیش ماه عقدکردیم اصالاگه خوردم گفتم به بابا که بزاره درس بخونیخب یواش بخور سیرشی زبونمو براش درآوردمو رفتم تواتاقم درو قفل کردم که نتونه بیادکه صدای زنگ آیفون اومد ازصدایفرنازفهمیدم ساراست خدایا یعنی چی شده
ازاسترس تنم میلرزیدوای خدا طاقت ندارم خبربدبشنوم داشتم ازاسترس میمردم که صدای جیغ مامان وفرناز بلندشدیاابولفضل
یعنی اگه امیدی به قبولی داشتم االن کالاناامیدشدم یاعلی مدد بابامنومیکشه آخه گفته بود اگه سراسری قبول نشم
بایدباپسردوستش که واقعااحال هرچی دختروبهم زده خصوصیاتش دریک کلمه بادخترا مونمیزنه آخه خدااینم شانس من دارم
خدایا منوازاین ماموریت معاف کن چون من حاضرم بمیرم ولی این اتفاق نیافته بابام آدمی نبودکه بخوادبه پوشش وقیافه ما
ایرادبگیره ولی منوفرناز هیچوقت کاری نکردیم که بهمون توهین بشه ولی درکل بابا دروابط بادوستاورفت وآمدهاشون خیلی
خوب بودفقط دهمین زمینه ها وگرنه زورگویی توخونش وهرچی اون بگه ما بایداطاعت کنیم وای دارم میمیرم آیی دلم قفل
دروبازکردم وسریع رفتم توسرویس حالم مدام بهم میخوردازاسترس زیادبه این روز افتادم ازدستشویی زدم بیرون که سارا
پریدبغلم
بالکنت گفتم س..ا..ر..اقبول نشدم آره؟
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فاطی قبول شدی همونی که دوست داری باورت میشه رتبه ات ۱۰۰چی امکان نداره؟شوخی بسه سارابه خداحقیقت وگفتم توهم دانشگاهی داداشمیجدی میگی وای خداعاشقتمفاطی لباس بپوش بریم بیرونباشه بیا تواتاقم سریع رفتیم تواتاقم ومانتوگلبهیمو پوشیدم شال همرنگشوسرم کردم موهمامو چتری ریختم توصورتم یه خطچشم که چشمامو پاچه گیرمیکنه ورژصورتیمو به لبم زدم عطرموکه خیلی دوستش داشتمو به مچ دستامو گردنم زدم وکیفمو
برداشتم برگشتم سمت سارا
خب بریم من آماده امجون خانوم شماره بدمخفه شوسارا بیابریمباشه بریم خانومیلوس بی مزه!!!ازآپارتمان زدیم بیرون ماشین بی اموه سارا دم دربود سوارماشین شدیم سارا حرکت کرد
وای فاطی موافقی بریم بام تهران؟هوووم بریم دکی درست حرف بزن عجیجمچشششششمساراتوچی قبول شدی؟میگم بهتبعدنیم ساعت رسیدیم وای ازاینجا میشه کل تهران ودیددستای ساراروگرفتم باهم مشغول قدم زدن شدیم4
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فاطمه!!!!!!!!!جانم؟میشه ازت یه خواهشی بکنم؟توجون بخواه آره بگو هرچی باشه قبولهواقعاا؟خب معلومه زل زدتوچشمامفاطمه من یه چندوقت دیگه میرم لندن توکه میدونی من فقط یه داداش دارم میخوام بعدرفتنم حاالکه تویه دانشگاه درسمیخونین مثل من کنارش باشی میدونم توقع زیادیه ولی چون واقعااتورومثل خواهرم میدونم ازت میخوام کنارسامیارباشی اون
خیلی به من وابسته ست میخوام تودرنبودمن جای منو براش پرکنی میشه؟؟؟؟
هان آخه چی بگم باشه خواهری چشم من همه جوره هستممرسی فاطی فردا یه مهمونی میگیرم به مناسبت رفتنم توهم بیاچشم حتماا میام ای کاش میشد نری سارافاطمه من حاضرم بمیرم اما باحمید عروسی نکنم میفهمی؟درکت میکنم آدم بمیره بهتره باکسی که هیچ حسی بهش نداره ازدواج کنهخب فاطی من روتو حساب بازمیکنم مراقب داداشم باشهووی انگارداره بچه میسپاره دستم چشم مثل یه خواهر تاآخرش کنارش هستم خوبه؟؟؟؟مرسی فاطی بریم خونه که االن حتماا جشن دارینآره حتماا چه خوش خیال این دخترسرمتکون دادمو سوارماشین شدیم ورفتیم خونه ساراتافردا خدافظ رفتم داخل که محسن
شوهرفرناز ودیدم سالم
به سالم خانوم دکتر مبارک باشهمرسی داداشی5
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فدات آبجی کچولو..خیل خب محسن آبجیمو خسته نکن آجی برولباساتوعوض کن بیا یه جشن کوچولو داریمممنونم ازشون فاصله گرفتم لباسامو بایه تونیک طرح لی عوض کردم بابا بفهمه خوشحال میشه !!!!آره به همین خیال باشبدبخت ازاتاق زدم بیرون که بابارودیدم که خیلی خوشحال سالم بابایی
سالم دخترم تبریک میگموای االن سکته کنم ازخوشحالی یه کیک شکالتی کوچولو گرفته بودوجشن گرفتیم شب خیلی خوبی بودبهترین شب
زندگیم!!!!!!!!!!
صبح باصدای گوشیم بیدارشدم باصدای گرفته که معلوم بودتازه بیدارشدم گوشی وجواب دادم بله؟
سالم فاطی منم ساراسالم ساراجونم کاری داشتی؟فاطی ساعت ۱۲ظهرنمیخوای بیای مثالاخواهرمیاِببخشیداالن میام خب امردیگه ای نیست؟خیرعرضی نیست فاطی نگیری دوباره بخوابی ها پوست سرتو میکنم!!!باشه تابرم حموم لباس انتخاب کنم وبرسم ساعت ۳شده میام بااجازهخدافظگوشیوقطع کردم سریع لباسام وبرداشتم ورفتم حموم حسابی خودمو شستم موهام بابدبختی شونه کردم واومدم بیرون سریع
رفتم تواتاقم وسشواروزدم به برق کل موهامو سشوار کشیدم که نیم ساعت وقتمو گرفت ساعت ۱وای سریع درکمدلباسامو
بازکردم ویه پیرهن دکلته صورتی که یقه دلبری داشت وآستیناش فقط یکم ازبازوهامومیپوشند وازسینه تاکمرش کارشده
بودوتازانومیرسیدوتانتخاب کردم این لباس وتولدخودم خریدم که جشنی برام نگرفتن هی خداروشکریه جامی پوشمش عادت
ندارم ساپورت باپیرهن بپوشم خداروشکر هیچکس ازخانواده هم ایرادنمیگیرن به جزفرناز که همیشه غرمیزنه که توپاهات خیلی
جلب توجه میکنه کالامیگه چون پوست بدنم سفیدوبه قول خودش بلوری نبایداینجوری بدون ساپورت پیرهن بپوشم ولی بابا
میگه مشکلی نداره منم باخیال راحت میپوشم سریع لباسموتوکاورش گذاشتم آرایش میرم همونجا میکنم سریع مانتو بادمجونیم
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که آستین سرب بودوبرداشتم وپوشیدم حوصله آرایش ندارم گوشیمو توکیفم گذاشتم وساک لباس وبرداشتم کفش پاشنه
۱۰سانتی ورنیمو که یه پاپیون داشتوبرداشتموعطرمو توکیفم انداختم ازاتاق زدم بیرون که مامان اومدجلوم وایستاد
سالم فاطمه کجا میری،؟؟سالم مامانی میرم خونه ساراایناجشن دارن فعالا ازش فاصله گرفتم کفش های پاشنه بلندموپوشیدم وازخونه زدم بیرون سریعبایه تاکسی رفتم زعفرانیه جایی که باخونه ما فاصله زیادی داشت بعدیه ساعت یعنی دقیاا ۳رسیدم پولو حساب کردمو رفتم سمت
عمارت زیبای سارااینا اف اف وزدم که یکی از خدمه هاشون دروباز کردبادیدن من لبخندی زدوگفت
سالم خانوم خوش اومدید سارا خانوم منتظرتونن باهاش همراه شدموواردعمارت شدم که سارا دویید سمتم یه پیرهن طالیی کهیقه قایقی بودخیلی به صورت زیبای سارامیومد تنش بود چقدر چشمای خاکستریش گیراترشده بااون لبای گوشتی صورتی
زیباش پوست سفیدش چه خودنمایی میکنه تواین لباس موهای مشکیش که تاشونه هاش میرسید و بابابلیس زیباترشده
بودکالایه تیکه ماه شده
علیک سالم فاطی خانوماِسالم ببخشیدآخه خیلی جیگرشدی چه کنم خب !!!!بیابریم باالدستموگرفت وباهم ازپله های مارپیچ باالرفتیم آدم احساس غرور میکنه وقتی ازاین پله هاباالمیره هی خداشکرت بالخره رسیدیم
به اتاقش ورفتیم داخل
فاطی لباستوعوض کن که کلی کارداریمچشم لباسمو عوض کردم پیرهن قشنگمو تنم کردم وزیپشو بستم که سارا ازاتاق رفت بیرون وبعد۲دیقه اومدیه خانوم کهحسابی به خودش رسیده بود اومدتو
سالم عزیزم بشین شروع کنم چقدرنازی توسالم ممنون ساراچیکارکنم؟فاطی آرایشگرمونهآهان نشستم روصندلی که اشاره کردوای چه موهای خوشگلی داری7
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ممنونمشهالجون من بهش میگم گیسوکمندواقعاا خیلی زیباست بهتره این موهاشنیون بشه چه رنگ محشری داره کجا رنگ کردیشون؟رنگ موهام طبیعی به مامانم رفتهآهانموهاموشنیون کرددردش خیلی زیادبودولی تحمل کردم بعدنیم ساعت موهام کامالاآماده بودویه تاج ظریف روموهام گذاشت
خب بایدیه آرایش الیت هم عالی میشی البته بدون آرایش هم عالی ولی به اصرارساراخانوم آرایشم میکنیمسایه خاکستری باریملی که توموژه های بلندم خالی کردوخط چشمی که چشماموپاچه گیرمیکردرژ گونه صورتی بارژصورتیمایع کارشوتموم کردبه اصرارساراازجام بلندشدم بادیدنم دهنش بازموند
ساراچیه خیلی بدشدم ؟اومدکنارمو سوتی زدوگفت فاطی محشرشدی امشب ندزدنت خیلیخفه بابا مردم بیکارن منوبدزدن وای سارااین کفاشای عذاب آورامشب منو میکشهولی درعوض خیلی جیگرشدینه به اندازه تو بااجازه خودمو ببینم رفتم سمت آینه واقعااخیلی خوب شده بودم ساراراست میگه خدایاشکرت حداقل صورتزیبادارم به جای همه ی نداشته هام سارادستموگرفت
هووی خوردی خواهرمو بریم همه اومدنبریم دست همو گرفتیموازپله هااومدیم پایین که مامان سارااومدکنارمونسالم عزیزم خوش اومدیسالم ممنونفاطی بیابریم پیش مهمونابریم8
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رفتیم سمت مهمونا وای خدای من این مهمونی خانودگی باید ازسارابپرسم
سارااین مهمونی خونوادگیه؟آره فاطیای وای آخه سارای خل منو چرادعوت کردی؟فاطی توهم خواهر منیواینو کل خونواده مامیدونه بابامامان خودشون وقتی پیشنهاددادم که تورم دعوت کنم خیلی مشتاق قبولکردن توکه میدونی مامان چقدرتورودوست داره بعدشم توبایدکنارمنوسامیارباشی تواین چندوقتی که من هستم بایدسامیاربهت
نزدیک بشه تامنم حس کنم سامیارخواهری به جز من داره
ساراچی بگم توکه منو آخرمیکشیخدانکنه آجیبریم پیش عمه ها خاله هام و،زن عمو زن دایی اینامبریم باهم رفتیم کنار اکیپ خانوماساراباصدای بلندکه همه بهش نگاه کردن گفتفاطمه بهترین دوستم که مثل خواهرنداشته ام دوستش دارموای ساراخاله جان این فرشته فاطمه است؟بله خاله خیلی زیباست میدونمسالم خاله جون من فاطمه هستم دستموبردم جلو که به گرمی دستموفشردعزیزم بیاتابه خواهرای دیگه م معرفیت کنمبه اجبارکنارش رفتم که باذوق وشوق به معرفیم کرداینایه جوری آدمونگاه میکنن آدم فکرمیکنه واقعااعددیه هه آره منهیچوقت نمیتونم خودموکسی بدونم زیبایی که آب ونون نمیشه بالخره سارانجاتم داد
فاطی بریم پیش سامیار سامی منتظرتوروببینه؟بریم ای خداکمکم کن9
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سارادستموگرفت ورفتیم پیش یه پسرهیکلی فیتنسی باقدی بلند که من به زوربه شونه هاش میرسم عضله هاش نشون میدادکه
حسابی روش کارکرده چه صورت زیبایی داره چشمای درشت خاکستریش پوست برنزه اش لبای گوشتی قهوه ای کم رنگ ،بینی
قلمی کوچیک بایدجای ساراروبراش بگیرم
سالم من فاطمه دوست ساراجون هستم ازآشنایی باشما خوشبختماماجوابی نداد فقط بهم نگاه میکرد که سارازدبه بازوش وگفت جواب سالم واجب آقاسامیار
ببخشیدسالم منم ازآشنایی باشما خوشبختمخدایاکمک کن تابتونم مثل ساراباهاش باشمومنوقبول کنهخب من آدم پررویم باجازه میشینمباحرفم لبخندزدخب خداروشکریه جاخل بازیهام جواب دادپس بهتره ادامه بدم تاباهام راحت باشه مثل سارامنوبدونه
ساراجون بشینم یانه اگه بگی نه من بازم میشینم ساراقهقه زدوگفت
فاطی این حرفاچیه بشین کنارساراکه به سامیارچسبیده بودنشستم مبل سه نفره بود جا شدیم داشتم فکرمیکردم چیکارکنم کهباهام حرف بزنه که صداشوشنیدم
میتونم به اسم کوچیک صداتون کنم؟لبخندزدم وگفتم حتماابامن راحت باش باجازه ت منم شماروداداشی صدامیکنملبخندزدکه روگونه هاش چال رفت وایی چقدرخوشگل ترشدفاطمه جان بامن راحت باشباشه من شمارومثل برادرنداشته ام میبینمخیلی خوبه راستی بهت تبریک میگم قبول شدنت منم سعی میکنم کمکت کنمراست میگی؟؟؟آره حتماااگه فرداوقتت آزادداداشی باسارابریم گردش10

عاشقی پردردسر
آره حتماا اینجوری بیشترباهم آشنا میشیمسالم ساراجون خوبی؟سالمممنون شهابمعرفی نمیکنی؟فاطمه بهترین دوستمسالم خانوم خوشبختمبه اجبار بهش نگاه کردموسالم سردوخشکی تحویلش دادم
افتخارمیدینبه سارانگاه کردموآروم طوری که نشنوه گفتم منظورش چیه سارا؟
میگه بیاباهام برقصغلط کرده پسره ی پرروبهش نگاه کردمو گفتم نه ممنون من بیننده خوبیم شما بفرماییداگه فامیل سارانبوددهنشوخوردمیکردم پسره الشی بالخره گورشو گم کرد که صدای سامیار منومیخکوب کرد
سارااین شهاب کثافتوچرادعوت کردی پسره ی عوضی میدونه من حساسماه پس تایه حدی موفق شدم چون سارامیگه خیلی روش تعصب دارهالکی خندیدموگفتم وللش داداشی این پسره روخدا زده باحرفم قهقه زدوگفت الیک داری فاطمه
شما لطف داری داشچه قدرخوب التی حرف میزنیدادش کجاشودیدی فاطمه خیلی باحالبهش نگاه کردموگفتم هزارباربهت گفتم درست حرف بزن ضعیفه باحرفم سامیاراشدت خنده دلشوگرفتوای توخیلی بانمکی آبجی کوچولو11

عاشقی پردردسر
درخدمتمخدمت ازماستباالخره شب ساعت ده مهمونی تموم شدلباسامو پوشیدم سارامن میرم خواستم به آزانس زنگ بزنم که سامیاراومدکناروگفت
آماده ای بریممزاحم نمیشماخماش رفت توهم
یعنی من انقدربی غیرتم خواهرمو شب تنها بزارم برهمرسی داداشی پس بریم صورت ساراروبوسیدم وباپدرمادرشم خداحفظی کردم ورفتیم توحیاط عمارت که چشمم به ماشینایخوشگل افتادآءودی قرمز ،مشکی،سفید
بوگاتی قرمز،مشکی ،سفید
لندکروز ،سفید،مشکی ،قرمز
سانتافه ،مشکی ،سفید ،قرمز
بی اموه مشکی ،قرمز ،سفید،
فراری قرمز ،مشکی ،سفید
وای چقدرماشین دارن داشتم به ماشینا نگاه میکردم که صداشوشنیدم
بریم ؟آره بریم داداش سوارماشین لنکروزمشکیش شدیم وحرکت کردآدرسو بهش دادمبهم نگاه کرد وگفت
خیلی برام سخته سارا بره لندنمیدونم داداشی ولی ازت یه خواهشی دارم میدونم من هیچوقت جای خواهرتونمیگیرم ولی همه ی سعیمو میکنم توهم قول بدهکنارم باشی قبوله؟؟؟
12
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آره ساراحق داشت انقدربهت وابسته باشه من همین امشب خیلی باهات انس گرفتم چه برسه به اون که چهارسال کنار همدرس خوندین
مرسی ساراخودش خوبه وگرنه من واقعاازیادآدم مهمی نیستماین چه حرفیه توخیلی هم مهمیمرسی داداش به سارا قبطه میخورم که داداشی مثل توداره خداروشکر منم این داداش ودارممرسی کوچولوبالخره رسیدیم ازماشین پیاده شدم وبرگشتم سمتش وگفتم
مرسی توبهترین داداش روی زمینی
چشمکی زد وگفت فردامیبینمت گلمتافردا بایرفتم توخونه که مامان وبابا بهم نگاه کردن
سالمسالم فاطمه خوش گذشت؟آره مامان عالی بودمیرم بخوابم خسته ام
شب بخیر
رفتم تواتاقم ولباسامو عوض کردم وخوابیدم
صبح باصدای گوشیم بیدارشدم
بله؟؟؟
سالم فاطی آماده شوبریم بگردیم13

عاشقی پردردسر
سالم سارا باشه کی میاین دنبالم؟؟نیم ساعت دیگههان باش فعالا
رفتم سرویس سریع یه مانتو آبی نفتی پوشیدم رژقرمز آتیشی زدم وخط چشم کشیدم که سارا زنگ زد الو جانم سارا؟
فاطی بیاپایین منتظریماومدم سریع ازاتاق زدم بیرون سالم مامان باسارا میرم بیرون خدافظ
ازخونه زدم بیرون بادیدن سامی وساراخنده ام گرفت سط کرده بودن هردوتا خاکستری به رنگ چشماشون انقدر هولم کردن همه
ی موهام ازشالم زده بیرون رفتم سمتشون
سالم بچه هاسالم موهاتوبده توچه خبره همه اشو دادی بیرونهان داداشی هول شدم دیشب بابدبختی موهامو بازکردم صبح سارابیدارم کرد به خطر همین اینطوری شد
خیل خب بده تواالنچشم
سارا خوبی؟
آره خوبم بده توتانکشتتوای به خدا موهام زیادبلنده من هرکاری کنم میزنه بیرون
ساراکش سرداری بده فاطمهنه داداش موهای من کوتاه نیازی ندارم به کشخب فاطمه حاال میخوای چیکارکنی؟سامی ناراحت نشو االن به فرناز میگم برام کش سربیاره گوشیمو برداشتمو به فرناز زنگ زدم که باتشرگفت مرگ چیه
سرصبح؟فرنازازپنجره یه کش سر بناز برام
14

عاشقی پردردسر
ای توروحت باشهبالخره بعد۵دیقه اومددم پنجره وکش وانداخت سریع گرفتمو موهامو بستم خب حاالخوبه سامی؟
آره سوارشیدبریمسوارماشین شدیم وحرکت کردکه گفتم سامی آهنگ بزار
چی گوش میدی؟مهراببادادگفت چی؟؟؟؟؟؟؟؟
دستموروقلبم گذاشتمو گفتم وای سکته کردم خب من توفازغمم همه ی بچه هامیدونن
توخیلی بیخودکردی مگه شکست عشقی خوردی؟؟؟؟نه ولی دردزیادکشیدم حاالوللش داشی جونم بیخی بابافاطمه آهنگ مهراب افسردگی میآره گوش نده به واهلل اگه بفهمم بازگوش کردی من میدونم وتوآخه
آخه نداره فهمیدی؟؟؟باشه حاالبریمفاطمه جدی باهات حرف زدم دفعه دیگه سگ میشم بفهم دختره ی بی عقل مهراب گوش میده تاحاالفکرخودکشی به سرتزده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
آره ولی آخرش باخودم گفتم ارزش نداره آخرتمم ازبین بره
آخ خدامن فقط دوست دارم دفعه بعدگوشیتوببینم وآهنگ مهراب توش باشه اونوقت اون روی منو میبینیباشه بیا این گوشیم پاک کن آهنگارو خوبه؟؟؟
آهان حاالشدحاالکجا بریم؟؟15

عاشقی پردردسر
بریم سینما
آره موافقم سارانظرتوچیه؟؟؟؟موافقمسامی فیلم عاشقانه ببینیم
باشهرفتیم داخل سینماازیکی شنیدم که فیلم نفسم راپس بده خوبه منم اون وانتخاب کردم وسامیاربلیطاروخریدسه تاصندلی عقب
انتخاب کردیم سامیار وسط نشست من سمت راست نشستم ساراسمت چپ فیلم درباره ی دختری که پدرومادرش اصالادوسش
نداشتن ودختره خیلی تحمل میکنه اما آخرش طاقتش تموم میشه وقتی همه میخوابن میره توحموم وشاه رگشو میزنه صبح
جنازه اشوغرق خون میبینن محسن این فیلم ودیده بودمنم جریانومیدونستم ولی فکرنمیکردم انقدردردناک باشه چقدزندگی این
دختر شبیه من هی خدادیگه تحملم تموم شدوزدم زیرگریه که یه پسره که جلوتر نشسته بودباصدای گریه من ازجاش
بلندشداومدکنارم لبخند زدوگفت
جونم خانومی فیلم گریه نکن عزیزمسامیاربااخم وحشتناکی بهم نگاه میکردبرای اینکه این پسره ولم کنه تصمیم گرفتم سرموروسینه اش بزارم خدایا فکربدنکنه سارا
نه بابا خیلی جنبه باالیی داره فدای سرم باید این کاروبکنم سرمو توسینه بزرگش پنهون کردم که دستش روسرم نشست آروم
توگوشم گفت
آروم باش من کنارتم اگه یکم دیگه این پسره حرف میزد خفه اش میکردم خوبی؟؟؟سرموآوردم باالآره خوبم ببخشیددلم گرفت سرمو گذاشتم روسینه ات
خوب کردی معذرت خواهی نکنمرسی داداشی برای اولین طعم داشتن برادروچشیدم
فدات گلمبالخره فیلم تموم شدوقتی ازسالن زدیم بیرون چشمام پف کرده بود ازبس گریه کرده بودم سارااومدکنرم
فاطی سامی خیلی خوشش میادوقتی میرم توبغلش ازت ممنونم اون تورومثل میبینه16

عاشقی پردردسر
یعنی ناراحت نشدی سارا؟؟؟
نه برای چی اتفاقاااین کارت باعث شدواقعاامنوتورومثل هم ببینهخب خداروشکرسامیاربابستنی اومدکنارمون بادیدن من اخم کرد
ببین دختره چشماش پف کرده آخه زورببینی این چیزاروسامی جون ببخشیدبستنیموبده بخورم
بیاشیطون بخوربریم راستی آخرهفته میریم کوهوای کوه نه من میترسم
من اونجاچغندرنیستم که کنارتمیه وقت میمیرم ها
خفه شو من نمرده ام که توبخوای بمیریباشه میام
وای خیلی بستنی دوست دارم سامی مرسی
خواهش گلموای سارامن برم خونه سامیاراخم کردوگفت االن؟؟؟
آره آخه باید بریم خرید وسایل فرناز وای خداجرم میده
غلط کردهسامی توروخدا منو ببرین خونه حوصله دعواندارم به خدا ای وای اذیت میکنن پدرروح وروانم ودرآوردن
اذیتت میکننآره همش غرمیزنن
سامی فاطی راست میگه دلم نمیخواداذیتش کنن بریم17

عاشقی پردردسر
یعنی چی برده گیر آوردن مگه؟؟؟سامی خانواده ام آدمای خوبین ولی من نمیتونم جلوشون کم بیارم به خاطر همین میگم من زودجوش میارم این خیلی بده
باشه بریم ولی بایدقول بدی فرداجایی قرارنزاری باسارابریم شمالوای سامی داداشی فرداکه نمیتونم ولی هفته ی دیگه باهاشون حرف میزنمهمین که من میگم صبح میریم شب ساعت  ۱۰خونه ایسارا!!!
فاطی بیادیگه مرگ منای توروحت باشه ولی قول نمیدم که سامیارباعصبانیت بهم نگاه کرد
من نمیدونم فردا میریم فهمیدی؟؟باشه حاال بریم خونه تامنو نکشتن
بریمسوارماشین شدیم بعدنیم ساعت رسیدیم خب بچه هاخدافظ
فردایادت نره چون هیچ جوره کنارنمیکشمباشه داداش ولی چه اصراری داری بریم شمال؟؟؟؟
اصرارم به خاطراین که منوسارا همیشه دوتایی میریم شمال خواهربرادری میخوام بعدرفتن سارااون حس وبازم کنارخودم داشتهباشم فهمیدی؟؟
آره چشم میام فعالا زنگ واحدمون زدم ومامان دروبرام بازکرددکمه آسانسوروزدم واردشدم بعدچندثانیه رسیدم که فرنازوکه
ازعبانیت میلرزیدودیدم رفتم کنارش
سالم چی شده؟؟؟ سالم وزهر مار کثافت بادوستات میری ولگردی حواست به من نیستهووی درست حرف بزن به توچه اصالا؟؟
18
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خفه شوکثافتیکی خوابوندتوگوشم که مامان کنارم
اواخاک توسرت فرناز * براچی زدیش هانبریدکنار
کنارشون زدمو رفتم تواتاقم که صدای فرناز وشنیدم که میگفت الهی فاطمه بمیره راحت شم
ازاتاق زدم بیرون بهش حمله کردم
چه گهی خوردی ؟؟؟؟**
خفه شو دختره ی چشم سفید باخواهرت درست حرف بزن هفت سال ازت بزرگترهخدایا بازم مامان طرف فرناز وگرفت
چیه مامان هان اگه منو نمیخواستی چرامنو بدبخت کردی توکه فقط این کثافت ومیبینی کوبیدم روسینه ام وخواستم ادامه بدم
که مامان یکی زدتوگوشم قدرتش انقدرزیادبودکه سرم به سمت راست برگشت لبم میسوخت دستموروش گذاشتم که دستم
پرخون شد بااشک هایی که روصورتم به رقص دراومده بود به هردوتاشون نگاه کردم خواستم برم تواتاقم که صدای مامان مثل
چاقورفت توقلبم
آره معلوم تورونمیخوام خب من فرنازمو دوست دارم نه توروسریع رفتم تواتاقم گوشیمو برداشتم ای وای آهنگام کو؟؟سامیارپاک کرده خداروشکرکه تولپ تاب دارم سریع لپ تاب وبرداشتم
آهنگ مهراب وپلی کردم باهاش اشک ریختم یه ساعت گذشت که رفتم جلو آینه لبم بادکرده بوداشکاموماکردم بتادینو ازتو کشو
ی میزبرداشتم وبه لبم زدم سوزش بدی گرفت اما بعدیه دیقه سرشد
خدایامنوبکش ازدست این خانواده چرااصالامنودوست ندارن آخه خدادلم میخوادخودکشی کنم ولی نمیخوام توروازدست بدم پس
خودت نجاتم بده سرم دردگرفت انقدرگریه کردم که در اتاق یه دفعه بازشدمامان اومدجلو
پاشوبریم بیرون خداروخوش نمیاد انقدرخواهرتوعذاب میدیکی من خیل خب پس نمیام تاعذاب نکشه شما برین
توغلط کردی پاشو تاانقدرنزدمت که خون باالبیاری19

عاشقی پردردسر
مامان جان توکه خوب زدی ولی بازم بزن من نمیام
فاطمه به خداخفه ات میکنم پاشواول خواستم نرم ولی بعد فکرفرداداغونم کردوبه اجباربلند شدم لباسمو عوض نکرده بودم رفتم جلوآینه به خاطر اینکه کسی
متوجه ورم لبم نشه یه رژقهوه ای تیره زدم وبابغض ازاتاق زدم بیرون که فرنازودیدم که بهم پوزخندزد
بغض داشت خفه ام میکردبه اجبارپشت سرمامان وفرناز ازخونه زدیم بیرون که ماشین ۲۰۶محسن ودیدم به زوربغضموقورت دادم
ولی چشمام که پف داشت میفهمید گریه کردم ولی بازرفتم سمت پنجره لبخندزدموگفتم
به آقامحسن سالمسالم فاطمه جان خوبی چراصورتت قرمز جای انگشت کیه؟باحرفش قلبم مچاله شدلبخند تصنعی زدم وگفتم
هیچ چی بادوستم دعواکردم من محکم زدم تودلش اونم زد توگوشم
چه دوست وحشی داری دستش بشکنهخدانکنه سوارماشین شدم که فرناز مامان باخنده سوارشدن فرنازجلونشست مامان کنارمن
بالخره محسن راه افتادوبعدیه ربع رفتیم یه فروشگاه لوازم خونگی فرناز کلی خریدکردوبعددوساعت خریدرفتیم خونه سریع رفتم
تواتاقم منتظرشدم بابابیادساعت۱۰که بابا اومدازاتاق زدم بیرون
سالم بابا
سالم صورتت چرا کبوده؟؟؟مهم نیست بابااجازه میدی فردا باسارابرم شمال؟؟؟شمال چندروزه؟؟؟صبخ میریم ساعت ۱۰شب برمیگردیم
خب آره بروبه جزساراکسی باهاتون میاد؟؟؟آره داداشش میاد آخه خیلی روآبجیش حساس
20
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که اینطورفاطمه خطرناکنه بابااگه وقت داری باهاتون حرف بزنم
آره بیا بشینیم رومبلکنارش رومبل نشستم وشروع کردم
باباواقعیتش داداش سارا خیلی به ساراوابسته است ساراچندوقت دیگه میره لندن برای اینکه داداشش غمبادنگیره میخوادکاری
کنه اون منو مثل ساراببینه مثل خواهرش بدونه
خب اگه اینطوریه وچون به تواعتمادکامل دارم برو ولی یادت باشه همیشه مراقب باش چون شیطان یه دفع میره توجلدآدم
چشم حاالاجازه میدین
آره بروخب خداروشکر چون میدونستم باباآدم شکاک وبددلی نیست بهش گفتم چون همیشه بهم اعتمادمیکردواین جای همه ی محبت
های نکرده اش روبرام میگرفت رفتم تواتاقم به سارازنگ زدم اما یکی دیگه جواب داد
بلهسالم داداش منم فاطمه
سالم خب چی شدمیای یابیام راضی شون کنمالزم نیست راضیشون کردم ساراکجاست؟؟
کنارمن نشسته من خودم خواستم اول بفهممآهان باشه پس تافردا راستی ساعت چندمیاین دنبالم؟؟؟
۸آماده باش چون راس ساعت ۸خونتونیمباشه
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گوشیوخاموش کردم ورفتم سرمیزشام نتونستم خیلی بخورم چون بغض داشت خفه ام میکرددلم ازاین تنهایی گرفته بود
شایدخداخواسته سارابره تامنم یه داداش داشته باشم خدافقط سرنوشت آدمو میدونه خدا خودت کمکم کن
رفتم تواتاقم ساعت گوشیمو تنظیم کردم رو۶تابرم حموم لباس بپوشم شده ۸سریع خوابیدم
باصدای گوشیم بیدارشدم سریع رفتم حموم حسابی خودمو شستم وبعد یه ربع رفتم تواتاقم موهامو سشوارکشیدم دم اسبی بستم
که تاکمرم رسیدسریع مانتومشکیمو پوشیدم ویه رژبادمجونی زدم وای خداگونه ام کبود شده بود االن آبروم میره ولی چاره ای
نیست یه خط چشم کشیدم به ساعت نگاه کردم که ۷:۴۵دیقه بودکیفمو با گوشی وهنزفریموبرداشتم وازاتاق زدم بیرون که بابا
مامان سرمیز صبحانه دیدم
سالم من دیگه میرم بابا بهم نگاه کردوگفت
سالم بیااینجابااجباررفتم کنارش که بهم خیره شد
زن چرااینطوری زدیش آخه آدم بچه به این بزرگی ومیزنهمیخواست گه اضافی نخوره توهم ساکت شوفاطمه بیا یکم پول داشته باشچهارتا تراول ۵۰هزاری بهم دادمرسی بابا من دیگه میرم ازشون فاصله گرفتم وازخونه زدم بیرون که ساراوسامی ودیدم لبخندزدم
خداروشکر سامی توماشین بوگاتی سفیدش نشسته بود سریع رفتم کنارسارا
سالم سارافعالا هیچ چی نگوتاداداشت خون به پانکرده فقط سرشوتکون دادمنم سریع درماشین وباز کردم نشستم عقب ساراهم
کنار من نشست
سالم داداشی
سالم صبحت بخیر کوچولو خوبی؟عالیم
اه یکیتون بیادجلوسارابروتوروخدا
22
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باشهرفت جلو نشست خب سامی راه بیوفت دیگه
چشمماشین وروشن کردوبعد یه ربع نگه داشت ازماشین زد بیرون که سارا برگشت طرفم
فاطمه صورتت چی شده کی همچین بالیی سرت آورده؟مامان وخواهر عزیزم سارااگه سامی ندید چیزی نگو چون هنوزم یکم ازش خجالت میکشم وباهاش رودرواسی دارم
وای فاطمه سامیار بفهمه که خون به پا میکنه باید باهم دعاکنیم نفهمه که اینم غیرممکنحاالفعالاتوچیزی نگوتا من یه خاکی توسرم بریزم صورتمو همون طرفی که کبودشده بودروشیشه گذاشتم تا سامی فعالا چیزی
نفهمه بالبای خندونی که رو گونه هاش چال میفتاد اومد توماشین برگشت سمتم لبخندزدم تابغضم سربازنکنه
بفرمایید فعالا این شیروکیک وبخورید تاحالتون بدنشه نهارجاده چالوس وبعددریاوکلی صفاسیتی دیگهخندیدم وگفتم دست داداشم دردنکنه
فدات گلم
خودشم مشغول شد که من به بهونه اینکه کیک پریدتوگلوم اشکام ازچشمام جاری شدوالکی سرفه میکردم که سامی برگشت
سمتم
چی شد وای خدا داره خفه میشه سارا بروپشتشو بمال بدوفاطی خوبیآره قلبم دردمیکنه فقط همین اشکامو پاک کردم ویه نفس عمیق کشیدم که سامیارگفت
خوب شدیآره
خداروشکرببخشیدمن میخوام بخوابم
23
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راحت بشبه بهانه خوابیدن هنزفریمو توگوشم انداختم توگوشیم مهراب نداشتم ولی سامان جلیلی داشتم وگوش میدادم
تااینکه خوابم برد باصدای سارابیدارشدم
فاطی خوبی پیاده شو رسیدیماِیعنی انقدر خوابیدم سامیار خندید وگفت
توبه خرس گفتی برومرخصی من جات هستماِاینطوریه اصالا من باهات قهرم
نه جون من قهرنکن سارا غلط کرداِداداش خودت غلط کردی به من چهباشه باباآشتیم
آفرین پیاده شین بریم صبحونه بخوریم ساعت ۱۱بریم باترس وصلوات ازماشین پیاده شدم منوسارا پشت سر سامیارراه میرفتیم رفتیم تو یه رستوران که صندلی های تخته ای
گذاشته بودن نشستیم که سامیار رفت طرف گارسون تا صداش کنه قلبم بیشتراز ۲۰۰تا میزد که سارا جیغ زدبرگشتم طرفش
که دوتا پسرکه کنارمون نشستن ودیدم بااخم بهشون نگاه کردم
خانومی کی صورتتو اینطوری کرده چه وحشی بودنفهم آخه آدم دختر جیگری مثل تورومیزنهخفه شو کثافت گمشید
اینجا چه خبره بادیدن سامیار سرمو انداختم پایین که اون یکی گفتلعنتی چرااینجوری زدیش دلت اومدسامیار باچشمای گشاد به من نگاه کردوگفت
من کیو زدم24
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این ناناز خانوم ودیگهخفه شو پسره ی بیشعورازجام بلندشدمورفتم کنار سامیار داداشی ولشون
داداشتگم شید تا خفه تون نکردمانگارموقعیت ودرک کردن چون بدون هیچ حرفی رفتن
فاطمه صورتت چی شده؟؟مهم نیست که دادش گوشمو کرکرد
جواب منو بدهدستشو جای کبودی گذاشت وگفت
بابات زده ؟آرهنه سامی آبجیم زده توروخداامروز خراب نکن دیگه درد نمیکنه پس بیخیال شو
آبجیت غلط کرده مگه تو پدر مادرنداری اون تورو میزنهبغضمو قورت دادم وگفتم نه ولی مامانم پشتش
که اینطور من یه خواهری برات بسازم دوتاازش درآدتوروخداسامی کاری نکن منوبیشتر شکنجه کنن
آخه المصب صورتتودیدیآره توروخدا تودرکم کن
فقط این دفعه به والی علی دفعه بعدحالشوبدمیگیرم حاالبشین صبحونه بخوریمبه یه شرط میخورم که دیگه اخم وتَخم نکنی وشاد باشی قبوله؟
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خیل خب توخیلی باگذشتی خواهرت خیلی وحشیه!!!
خیلی خندیدم
که گارسون تخم مرغ وشیروعسل وپنیروخامه وگردوگذاشت کنارمون رفت
به به سامی من چایی میخوام
باشه ولی قبلش شیربخور آخه دخترمگه تودست نداری اون زد توهم بزنشاگه میتونستم که همین کارومیکردم ولی چون مامان وبابام پشتشن نمیشه
یعنی عجب مادری داری واقعاااونا منو دوست ندارن اصالامنونمیخواستن
ای بابااونا لیاقت توروندارن اصالا تودانشگاه واسه ت خوابگاه میگیرم چطوره؟؟؟؟عالی مطمعنم خوشحالم میشنپس فردامیام دنبالت مدارکت شناسنامه کار ملیت وبردار فردابریم رزرو کنیمباشه
اَه بسه دیگه من چندوقت دیگه میرم همش حاال چرت وپرت بگینببخشیدسارامن مسافرت شماهارم بهم ریختم
فاطی منظورم این نبودبه خدامیدونم حاالصبحونه رودریاب یه لقمه نون وپنیر وگردو گرفتم وگذاشتم دهنم ولی باوجوداین بغض لعنتی نمیتونستم قورتش بدم
وچنددیقه تودهنم نگه ش داشتم باکمک شیرقورتش دادم سامیار بهم زل زده بود
چیه داداشی؟؟؟
چرااینجوری میخوری دوست نداری یه چیز دیگه سفارش بدمنه من زیاداهل صبحونه نیستم فقط همین
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خداروشکرخواهرت چندوقت دیگه خونه شوهر دیگه ازشرش راحت میشیآره ولی مامان هرروز بازورمیاردش درصورتی که اصالامنوآدم حساب نمیکنه ولی بااین حساب تاآخرعمرمدیون فرنازآبجیم هستم
چون اون منوازیه ازدواج اجباری نجات داد
بابات میخواست به زور شوهرت بدهآره
ولی مامان وفرناز نذاشتن
عجب خانواده عجیبی داریخب دیگه اگه شماهام سیرشدین بریم دریا؟؟
آره موافقم بشنید برم حساب کنم بیامباشه بارفتن سامیارسارا بابغض بهم نگاه کردوگفت
خیلی دردمیکنه؟؟نه دیشب دردداشت االن ی کوچولو دردداره آجی ناراحت نباش من وقتی باتوام حالم خوبه
فاطی خیلی دوست دارممنم همینطور
ما اینجا بوقیم دیگه؟؟این چه حرفیه شما تاج سرمنو سارایی
خب پاشید بریم دریاازجامون بلند شدیم وسوارماشین شدیم
بعدبیست دیقه رسیدم دریاسریع ازماشین پیاده شدم ورفتم کناردریا آروم آروم بود ناخداگاه دلم خواست روماسه های ساحل
بشینم نشستم مهم نبود لباسم خیس بشه وقتی به دریانگاه میکنی ازش میترسی چون توعین آرامش به خشمگین ترین تبدیل
میشه وتورومی بلعه خدایا کمکم کن تابتونم تحمل کنم وموفق شم
27
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فاطی پاشواِکی اومدی
نیم ساعت زل زدی به دریا وگریه میکنیمن خوبم فقط ازدنیاخسته ام که چرااینجوری بامن بازی میکنه
میدونم چی میگی درسته من هیچکدوم ازاین مشکالروندارم ولی بایدبه خاطریه آدم بیشرف به مدت ۱۰سال ازخونواده ام جداشم واین برای من مثل مرگ تدریجی میمونه
این چه حرفیه مگه عیدوتابستونانمیآی؟
چراولی خب بازم سختهمهم این نیست که ازهم دورباشیم مهم این که همه ی خونواده ت عاشقتن درسته
آره درستهبسه بابا مثل پیرزنایه بند حرف میزنینببخشیدداداش
شوخی کردم پاشیدبریم ناهارساعت۱ظهربریم
هرسه تامون کنار هم راه میرفتیم
بچه ها میاین بعدنهارقایق سوارشیمآخه سامی من میترسم
من کنارتم دیگهخیل خب سارا توچی میگی؟؟
موافقم28
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پس اول بریم قایق سواری بعدنهاربخوریم
باشه فاطمه راست میگه ساراتوچی میگی؟؟؟باشهرفتیم کنار یه مردکه حدوداا ۵۵سال داشت سامیار سالم کرد
حاجی ما میخوایم سوارشیمسالم پسرم خوش اومدین باشه سوارشیدوای خدا من هنوز سوارنشدم دارم ازترس میمیرم چه برسه سوارشم سارا توروخدا من میترسم
فاطی ترس نداره که آخهای توروحت سارا
سارارفت نشست من همونجا ایستاده بودم که سامیاراومدکنارم
سوارشودیگهوای سامی معذرت میخوام من نمیتونم طاقت ندارم میترسم
بااخم بهم نگاه کرددستموگرفتومنو به زور برد طرف قایق موتوری وگفت
بغلت کنم یاخودت سوار میشییاعلی من طاقت ندارم
سامی بیخیال من شو چی میشه آخه شماهابریدخوش بگذره
بهم نگاه کرددستموول کردخوشحال شدم بیخیال شده که یه دفعه منوبغل کردوگذاشت توقایق قلبم ازدهنم زدبیرون بعدشم
خودش سوارشدساراقهقه زدوگفت
ترسوخفه شو سارا قلبم ریخت باعصبانیت به سامیارکه کنارم بودنگاه کردموگفتم
29
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دیوونه این چه کاری بودکردی؟؟؟
من گفتم دوراه داری یادت رفته؟؟بابا من میترسم حرفم باراه افتادن قایق تودهنم ماسیدوای من میترسم
ساراازجاش بلند شدورفت لب قایق
من سکته نکنم صلوات با افزایش سرعت قایق ناخداگاه خودموپرت کردم توبغل سامی وجیغ کشیدم
هیشش آروم باش من اینجامسرمو نوازش کردانقدرمحکم بغلش کرده بودم که صدای خنده همون مرددراومد
پسرم اذیتش نکن خب میترسهبرگردم یاادامه بدم
برگردآقاسرشونزدیک گوشم آوردوآروم گفت
نترس من کنارتموای سامی من دارم سکته میکنم
اخم وحشتناکی کرد
بارآخرت باشه میگم کنارتم زبونتو گازبگیربالخره قایق برگشت
ومن سریع پیاده شدم اما سرم گیج رفت وافتادم روماسه ها سارادوییدوامدکنارم
خوبی چی شدآخهسرم گیج رفت چقدر گفتم من میترسم
سارابروکنار30
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چی شدخوبی میتونی راه بری یا کولت کنم؟؟
زحمت نکش برادرچقدرگفتم من میترسم گوش نکردین یکم صبرکنین االن پامیشم
نمیخوادپاشی بشین تابرگردمسارا بمون کنارش تا بیام
باشه دادشیفاطی رنگت پریده اگه میدونستم نمیذاشتم سوارشی
خفه شو مگه من بهت نگفتم
ببخشیدمهم نیست نترس خوبم که سامیاراومدکنارموت
پاشوسارا بیا این آب میوه روبخورمرسی آب پرتغالو ازدستش گرفتم وسر کشیدم یکم حالم بهترشد
خوبی؟؟آره مرسی سامی ولی من که بهت گفتم نیام بهتره
من خاک برسرفکرمیکردم الکی میگی چه میدونستم اینطوری میشی پاشوبریم نهار بخوریم رنگ وروت پریدهبریم ازجام بلندشدم که سامیار دستشو دور کمرم حلقه کرد
سامی خوبم میتونم راه برم
هیس حرف نباشه تا خود رستورن دستش پشت کمرم حلقه کرده بود که یه وقت ازحال نرمبالخره رسیدیم سریع یه میز که گوشه بود انتخاب کردیم ونشستیم گارسون اومد
سالم خوش اومدید چی میل دارین؟؟سامیار منوروداددست من وگفت انتخاب کن31
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به صفحه منونگاه کردم وجوجه کباب انتخاب کردم بعد منورودادم دست سارا ساراهم جوجه سفارش دادمنتظربودم انتخاب
سامی وبدونم که بدون نگاه کردن گفت
منم جوجهبارفتن گارسون به رستوران نگاه کردم واقعاا دنج وبی نظیر بود قیمت غذاروننوشته بود بایدبفهمم قیمتشوخودم حساب کنم به
خاطر همین به بهونه دستشویی به سارانگاه کردم
سارامن میرم سرویسحالت خوب نیست میخوای سارا باهات بیادنه سامی خوبم االن میام ازصندلی بلند شدم ورفتم کنار صندوق که یه مرد۴۴ساله نشسته بود
سالم ببخشیدقیمت جوجه هاتون چندهبالبخند بهم نگاه کردوگفت سالم خوش اومدید ۵۰۰تومناالن شاخ دربیارم چراانقدرگرون  ۵۰۰۰۰۰تومن
لبخندزدمو تشکرکردمو رفتم پیش ساراوسامیارنشستم سرجام که سارا درگوشم گفت
فاطی چه خبره یه رب رفتیای بی ادب خب کارم طول کشید دیگه داشتم مخندوندمشون که گارسون باسفارشامون اومد
بفرماییدسامیاراولین غذاردبرای من گذاشت یاعلی من این همه رو بخورم
سارادستموکشید فاطمه شروع کن دیگه  ۵دیقه به چی فکرمیکنی؟
هیچ چی توبخور کاش میتونستم نخورم ولی به خاطرساراسامیاربایدبخورم قاشق اول وکه گذاشتم دهنم مزه کره حیوونی تودهنم
احساس کردم واقعاابی نظیر بودواشتهام بازشد بعدیه ربع تقریباا هشتاددرصدغذاموخوردم لیوان نوشابه روبرداشتم سرکشیدم به
سارا سامیارنگاه کردم که دیدم کل ظرفشون خالی ودارن به من نگاه میکنن
چیزی شده بچه ها؟؟
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نه ولی انگار غذاخوشت نیود آره؟؟نه عالی بودچرا اینو میگی ؟؟؟
پس چرا غذاتوکامل نخوردی؟؟؟خب سیرشدم فقط همین
سامیارباصدای بلندگارسون وصدا کرد
گارسون دویید سمتمون
بله آقاطاها چند بار گفتم دقت کنین غذاتون عالی باشه هان حتماا باید این رستورانو ببندمنه آقا معذرت میخوایمبرو به ناصربگو اگه یه درصدمشتری ناراضی باشه این رستوران وروسرت خراب میکنممن پول نمیدم که خربازی دربیارین
دست سامیاروگرفتم
 سامی توروخدامن بقیه غذامومیخورم ولش کنپس بخورچشم
تندتند کل غذای باقی مونده امو خوردم که سامیاربالبخند نگاه میکرد
دستمورودلم گذاشتموگفتم وگفتم خدا به داد زنت برسه سامی چون می ترکونیش
وای دارم میترکم
واقعاا سیرشدی یانه؟حتماابایدبمیرم باورت شه مثل قایق سواری
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بارآخرت باشه حرف ازمرگ میزنی انقدر آهنگ مهراب گوش کردی به موالاگه بفهمم دوباره گوش میدی اون رومو میبینیچراانقدرمنوتهدیدمیکنی مثل بقیه خب تنهام توتاحاالتنهایی نکشیدی بدونی من چی می کشم بدونی نفس کشیدن برات سخته
خواست چیزی بگه ولی اجازه ندادم ازصندلی بلندشدمودوییدم بیرون رفتم وکنارساحل گریه دوباره
کی جز مهراب حالموخوب میکنه حالمومیفهمه
ای خدابسمه دیگه
حالم بدبود خیلی که یکی منو بغل کردبرگشتم سمتش بادیدن سامیارخیالم راحت شدوسرمو روسینه اش گذاشتم وگریه کردم
ببخشیدمنظوربدی نداشتم ولی این دلیل نمیشه چون دیگه حق نداری آهنگ رپ ومهراب گوش کنیآخه من فقط بااونا آروم میشم تنهایمو پرمیکنم
ازاین به بعدمن کنارتم پس تنها نیستیباشه سرمو بیشتر به سینه اش چسبوندم که دستشو آروم روکمرم گذاشت ونوازش کرد
خدایا شکرت که بهم داداشی مثل سامیاردادی
خب بریم یکم بگردیم که باید راه بیوفتیم ساعت۴باشه بریم سارااومدکنارم
خوبی فاطی؟آره خوبم سوارماشین شدیم کلی مسخره بازی درآوردم وخندیدیم تا ساعت  ۷بعدراه تهران روپیش گرفتیم
سامی خیلی خوش گذشت مرسی بابت همه چی
فکرنکنم چون همه اش یاترسیدی یاگریه کردیاینطورنیست باورکن بهترین روزعمرم بود
ایشاهلل جمعه توکوه جبران میکنمسامی من میترسم
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من کنارتمباشه پس حله فقط ساعت چندمیریم
۶صبحباشه
راستی فردامیریم پارک ساعت۵باشه میام
بعدسه ساعت رسیدیم دم درخونه
سامی خیلی خوش گذشت مرسی
ساراعاشقتم توبهترین دوستمی
فاطی فردامیبینمت میای یانهمعلومه میام دختر
یعنی
یعنی قهرنیستی؟نه دخترخوب آدم باخواهروبرادراش قهرنمیکنه
آره ولی توبایدبااون خواهر وحشیت قهرکنیباشه سامی حاالبرم
برو خدافظزنگ خونه روزدم رفتم توآسانسور
سالم بابا
سالم خوش گذشت35
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عالی بود
خب خداروشکر پسره که مشکوک نمیزد؟خیالت راحت بابااون آدم فاسد آشغالی نیست منم مثل خواهرش میبینه این ازخانواده ش معلوم
آره این خانواده خوبی به خاطرهمین اعتمادکردن بهش اشتباه نیستپس باباحله دیگه شمامشکلی نداری
معلوم که نه خونواده فرهمندخانواده خوبین منم بهشون اعتماددارمپس خیالت راحت
مرسی باباجون من خسته ام شام نمیخورم بااجازه
بروبخواب دخترمرفتم تواتاقم که یادحرف سامی افتادم
سریع ازاتاق رفتم بیرون
بابا!!!!!!
چیه ؟باباشما اجازه میدی برم خوابگاه؟
خوابگاه مگه میشه؟آره بابا برم یانه
اگه خودت راضی منم حرفی ندارمپس میرم خوابگاه
بهمون سرکه میزنی؟آره بابا حتماا
36
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آخ جون از این زندان وشکنجه گاه راحت میشم سریع شماره ساراروگرفتم
جانم فاطیسالم سارا زنگ زدم بگم به سامی بگو من فردامنتظرشم بریم ثبت نام خوابگاه
اِقبول کردن باشه فاطی اجازه دارم شماره تو به سامی بدم؟؟واآره بده بهتر دیگه هی مزاحم تونمیشم
پس شمارتومیدمخدافظ
لباساموعوض کردم که گوشیم زنگ خوردسریع جواب دادم
بله بفرمایید
سالم منم سامیارسالم داداشی
زنگ زدم بگم فردا ساعت۸صبح میام دنبالتباشه منتظرتم
گوشیوقطع کردم وبه امروز فکرکردم چه روزخوبی بوددیگه نفهمیدم چطور خوابم برد
باصدای موبایل بیدارشدم
بله؟؟؟؟
فاطمه آماده ای؟سالم سامی نه االن آماده میشم ببخشید
مهم نیست مدارکتو جانذاری هامن منتظرتمگوشی وقطع کردسریع رفتم سرویس مانتوزرشکیموپوشیدم خط چشم زدم ویه رژزرشکی به لبم زدم
37
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مدارکموتوکیفم گذاشتم ازاتاق رفتم بیرون
سالم من میرم ازخونه زدم بیرون که سامیارومنتظردیدم موهام همه اش بیرون بودای خداموی بلندداشتنم عذابه
سامیارباخشم اومد سمتم
بازکه همه ی موهات بیرونبه خدا حواسم نبوداومدنزدیک تر
سریع جمعشون کنباشه سریع کش موهام وبازکردم دم اسبی بستم ولی بازبیرون میادسامی باورکن موهام زیادی بلنده
میدونم ولی بازم کمتر ازقبل شدبشین بریمچشم خواستم عقب بشینم که باخم بهم نگاه کرد
بیاجلوبشین وقتی جاهست چرامیری عقبآخه
آخه نداره بیا جلوبشینباشه درجلورو بازکردم ونشستم که ماشین حرکت کرد
سامی خیلی طول میکشه کارمون؟
نه همه چی اوکی فقط مدارکت بایدببرم کارتمومآهان واقعااممنونم
خواهش راستی بعدکارمون میریم خونه ما چون سارادیوونه ام کردهوای نه من بایدبرم خونه ولی ساعت۵میام
پس مامیایم دنبالتباشه فعالادانشگاه ودریاب
38
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بالخره رسیدیم دانشگاه وای خداشکرت
کنارسامیاررفتیم تواتاق که بعدچنددیقه سامی اومدکنارم
فاطمه تموم شدبریمیعنی ثبت نام شدم
آره بریموای مرسی داداشی
رفتیم سمت ماشین که سامیارلبخندزدوگفت
فاطمه دیگه نبینم ناراحت باشیباشه
ازاین به بعدهرلحظه کنارتممرسی که هواموداری داداشی
خواهش گلم فقط قول بده که دیگه مهراب گوش نمیدیباشه قول
ازدانشگاه زدیم بیرون وسامی کنار یه ویتامینه نگه داشت پیاده شدوبعد ۵دیقه بادوتا بستنی شکالتی برگشت
بفرماییدمرسی سامی
بخورتاآب نشدهنشست توماشین منم سریع بستنیموگرفتم شروع کردم به خوردن
به به خیلی خوش مزه است
نوش جونت39
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ساعت ۵میام دنبالت میبرمت خونه پیش سارابعداینکه آماده شد میریم پارک
باشه مرسی راستی شهریه خوابگاه چقدرشد
مهم نیستچرامهم بایدبدونم تابهت بدم
فاطمه سارا بهت نگفته من بدم میادحرف پول جلوم میزنیآخه اینطوری که من شرمنده میشم
نخیرتومیخوای بازسگم کنی آره؟آخه چی بگم فقط میتونم بگم خیلی مردی
چاکریم راستی دوست دارم راحت باهام حرف بزنی بگو سامیباشه چشم سامی جونم
ماشین وروشن کردورفتیم خونه
مرسی تاساعت پنج بای
بایرفتم سمت خونه وزنگ زدم که دروبرام بازکردورفتم توخونه بعدچندیقه رسیدم به واحدمون رفتم داخل خونه که مامان وتو
آشپزخونه دیدم رفتم توآشپزخونه
سالم مامانی یه خبر خوش!!!!!
سالم چی شده؟؟؟نترس مامی سه ماه دیگه ازشرم راحت میشی میرم خوابگاه خیلی کم ریخت نحس منومیبینی!!!!!
چی میگی توآخه واسه چی میخوای بری خوابگاه؟
40
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به صورتم اشاره کردموگفتم
تادیگه دخترت اینطوری کبودم نکنه انگشتمورو لبم گذاشتم که دردگرفت چشمام وبستمو بعدچشماموبازکردم
تادیگه لبم ورم نکنه
دختر این مساءل توهرخانواده ای پیش میادتوهمه ی خانواده هااینجوری به بچه اشونبی محلی میکنن؟؟؟
جواب بده مامان من تصمیمم وگرفتم دیگه اینجانمیمونم تاعذابم بدین دیگه نمزارم منوبه سخره بگیرین
وای خدافرنازبیاببین فاطمه چی میگهفرنازازاتاقش زدبیرون دوییدسمت مامان
دوباره چی کارکردی؟پوزخندی که بهم زده بودو بهش تحویل دادم که مامان گفت
میخوادبره خوابگاهچیییییی واسه چیبه خاطرتوومامان
میرم تاخوب دلوقلوه بدین باباهم دیشب درجریان بودوموافقت کرد
دیوونه شدی فاطمهبدون توجه به حرفش رفتم سمت یخچال ودرش وبازکردم بطری آبمو برداشتم سنیچ پرتقال وبرداشتم وتانصف توبطری ریختم
وبعد درشوبستم وسرجاش گذاشتم بطری وتکون دادم وکه شربتم آماده شددرشوباز کردمو یه نفس نصفشو خوردم ورفتم تواتاقم
داشتم لباسموعوض میکردم که دراتاقم بازشد فهمیدم فرنازباتشرگفتم
بیرون
اومدنزدیکموشونه اموگرفت وگفتفاطمه اینکارونکن41
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به توربطی نداره گمشوبیرون
دیگه تحمل دیدن قیافه نحستو ندارم نمیخوام بزنمت ازاینجا میرم تاکمترببینمت خیلی کمتر
اگه به خطرسیلی که بهت زدم میگم ببخشیدهه هه به خودت زحمت نده وبروبیرون این سه ماه دست ازسرم بردارتابانفرت کمتری ازهم جداشیم
فاطمهالهی بمیره این فاطمه بدبخت ولش کن
ازاتاق رفت بیرون منم خواستم مهراب گوش بدم ولی قول دادم پس بیخیال مهراب آهنگ سعیدشهروزبه اسم دلم گرفته آسمون
وگذاشتم
دلم گرفته آسمون ازخودتم خسته ترم
توروزگارعاشقی یه عمرکه دربه درم
حتی صدای نفسام میگن که توی قفسم
اشکاموپاکردمورفتم ازاتاق بیرون که آیفون به صداراوم بادیدن محسن لبخندزدمودروبراش بازکردم بعدچنددیقه باجعبه شیرینی
اومد
سالم چه خبره
سالم خونه روخریدم خبرخوشمبارکه پس این شیرینی خوردن داره
منم خبرخوش دارم
دارم میرم خوابگاه محسن بابهت بهم نگاه کرد
کجا آخه واسه چی دخترمیخوام برم باباهم میدونه
مامان ساعت ۳نهاربده کوفت کنم
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باشه االن میزومیچینممامان میزنهاروچید اوووم به به ماکارونی دوست دارم
سریع غذاموکشیدم وتندتندخوردم چشممبه ساعت که خوردغذاپریدتوگلوم ۳:۵۵دیقه بودبایدبرم حموم سریع ازجام بلندشدم
رفتم تواتاقم لباساموبرداشتمورفتم حمومبابدبختی موهامو شستمواومدم بیرون رفتم تواتاقم ساعت۴:۳۰بودسریع موهامو
باسشوارخشک کردم وتونیک فیروزه ایم وپوشیدم رژسرخ آبی بایه خط چشم عالی شد مانتویاسیموپوشیدم گوشیمو برداشتم
وازخونه زدم بیرون
سمیادم دربودخداروشکرموهاموباگیره سرجمع کرده بودم رفتم کنارش
سالم
سالم سوارشوسوارشدم ورفتیم خونه شون بعدورودمون سریع رفتم تواتاق سارا که دیدم داره آرایش میکنه
سالم رفیق گرامیسالم فاطی خوش اومدی بریم من آماده امدست همو گرفتیم وازپله ها رفتیم پایین سامیارمنتظربود
سارااین چه وضعیه اینجااینطوری تیپ میزنی اونجا حتمااشال سرت نمیکنیخب معلومه داداشیاِبسه دیگه اگه میخواین دعواکنین من میرم
حیف که دست وبالم بسته ست برین سوارشینباهم سوارماشین بنزش شدیم
که خودشم بااخم سوارشد
ببین سامی اخم نکن چقدراخمویی تو
باقیافه شمادوتابایدقهقه بزنم43
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وامن که تیپم خوبه
آره بااون استغفراهللبااون چی؟
بااون آرایشتخب دردتوبگوآینه داری سارا
اوهومبده به من آینه روگرفتم وبا دستمال مرطوب توکیفم لبمو پاک کردم وچشمامم پاک کردم به سامیار نگاه کردم
خوبه تیپم جناب برگشت سمتم
هان آفرین سارا توهم پاک کننمیخوامای توروحتمن خودمو به دستورشما اصالح کردم خب اگه مشکلی نیست اخماتوواکن
باشهلبخندزدوحرکت کردرفتیم پارک پل طبیعت کلی خوش گذروندیم وساعت ۸رسوندنم خونه
خدافظ تاآخرهفته یعنی سه روزدیگه
رفتم توخونه محسن ومامان وفرنازباغم به من نگاه کردن حال ندارم غصه بخورم
رفتم تواتاقم تابابا بیاددوساعت وقت هست پس بخوابیم
باصدای بابارفتم بیرون
سالم باباثبت نام کردم
سالم به سالمتی44

عاشقی پردردسر
مرسی بابا
شام درسکوت کامل سروشددیگه تحملم تموم شد
بابایه چیزی بگین دیگه چراروزه سکوت گرفتین؟محسن بهم نگاه کرد
به خاطراینکه بدون مشورت رفتی خوابگاه ثبت نام کردیمحسن بعد شام بیا تواتاقم کارت دارم
شامم وخوردم رفتم تواتاقم که محسن اومد تواتاقم
بگومیشنومتومیدونی این جای انگشتای کیه؟با بهت بهم نگاه کردپوزخندزدم ودستموروجاش گذاشتم پس نمیدونی بهت میگم زنت این
کاروباهام کردمادرزنت هم به پیروی اون اینکاروکرد
چیییییهیس آروم دادنزن بابام میفهمه
بابااومدتواتاقم چی شده فاطمه چی گفتی
هیچی فقط دلیل رفتنم وبهش گفتم
خوب کردی دخترم محسن جان به نظرمن فاطمه میتونه ازپس خودش بربیادامابابافاطمه تنهاباشه خوب نیستحتماا تنهانمیمونه فاطمه خیلی خون گرم پس جای نگرانی نیستپس حتماا هرجمعه بایدبیادببینیمشمحسن تاوقتی که درسام سنگین نشده باشه چشم ولی بعدش قول نمیدم
پس بگومیخوای کالا ماروبزاری کنارمعلومه نه دیوونه من همیشه شماهارودوست دارم
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باشه من دیگه کاری ندارم ولی تواین سه ماه بیشترکنارما باش تادوستاتاِخب دوستم داره میره لندن من خیلی بهش وابسته ام بایدکنارش باشم ولی قول میدم کنارشماهم باشم به شرطی که توهم باما
باشی

قبوله فاطمه من تورومثل خواهرم دوست دارم برام سخته که ازتودورباشم آخه توخواهرکوچولوی خودمیواخب شوهرکه نکردم میرم خیرسرم درس بخونم همین
خیل خب بسه دختر انقدر محسن واذیت نکنمحسن ازاتاق زدبیرون تا بابااومدکنارم وگفت
میدونم فاطمه که توازماناراحتی ولی من همیشه دوستت داشتم ودارم به خاطراینکه توبه آرامش برسیمرسی بابایی قول میدم سربلندت کنم
فاطمه مراقب خودت باشچشم
ازاتاق زدبیرون
اشکام سرازیرشدخدایامن خودموبه تومیسپارم آرزوم اینه که یه روزی این تنهایی وغربتم تموم شه
چشماموبستم وخوابیدم باصدای مامان بیدارشدم
چه خبرشده
وای خدا ممنون ولی باید خودش بگه میادیانه ازاتاق زدم بیرونمامان چی شده ؟
اِبیدارشدی هیچ چی مادر سارازنگ زده میگه هفته ی دیگه میرن مشهدمیگه توهم بیامن؟؟؟؟؟؟
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آخ جون مامان گوشیوبده گوشیوازدست مامان گرفتمالوسالم خاله جون
سالم عزیزم خوبی ؟؟؟؟؟مرسی خاله
فاطمه جان توروخداهمراه مابیاآخه این آخرین سفرما باساراست دلم میخواد توهم کنارمون باشیخاله نمیخوام مزاحمتون بشم
مزاحم چیه توکه خوب میدونی سارا چقدرنورودوست داره منم خودم خیلی مشتاقم باتوسفر کنمپس خاله اگه مامان موافق باشه منم میام
خیل خب گوشیوبده به مامانتچشم
گوشیودادم دست مامان
آخه خانوم فرهمندمزاحم میشهاگه شمااینطوری دوست دارید باشه حرفی نیست هفته ی دیگه میرین
چندروزه
آهان کل هفته باشه مطمعن باشین میاد قربان شما خدانگهدار
مامان واقعاااجازه میدین برم
آره چون خودخانوم فرهمندهم همراهتون وخیالمون راحت من باپدرت صحبت میکنممرسی مامانی
بروچمدونتوبچین چون تاهفته ی دیگه دوروز بیشتر نموندهیوهو چشم دوییدم تواتاقم که صدای گوشیمو شنیدم سریع جواب دادم
47

عاشقی پردردسر
بله
سالم خوبیسالم سامی عالیم راستی توهم میای مشهد
معلومه که میام توبایدحتماا بیای فهمیدی؟؟؟
چشم میام
خیل خب پس فردامیریم کوهسامی کوه وبیخیال
نخیربایدبریم بادوستام هماهنگ کردماِخب کاربدی کردی من میترسم
من اونجام دیگه فاطمه بایدبیایخیل خب ولی توخیلی زورگویی ها
خوبه مردوزورشاِمیخوای من زورمو بهت نشون بدم برای مثال من نمیام مشهدخوش بگذره اجازه ندادم حرفی بزنه وگوشیوقطع کردم آهان
حاالبهت میگم یه من ماست چقدرکره میده
گوشیم دوباره زنگ خوردبادیدن شماره ی سامی بی توجه چمدونمو برداشتمومشغول چیدن لباسام شدم برای باردهم گوشیم
زنگ خوردوای ول کن نیست به اجبارگوشی وبرداشتم
بله
بله مرَزبله وبالدختره چراجواب نمیدادیچون بهت گفتم نمیام
به موالفاطمه همه چیوکنسل میکنمااین مسخره بازیهاروبزارکنارنمیخوام زورکه نیست
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وقتی االن اومدم خونتون میفهمیباحرفش سریع گفتم
خیل خب بابامیام حاالاجازه میدی وسایلموجمع کنم
نفسشوباحرص فوت کرد
ای توروحت تاشماهامنوسکته ندین نمیشهخب حاالکی زورش بیشتره آقا؟؟؟
آره تولجبازی شما دختراپدردرمیارینخوبه این دفعه ازگناهت میگذرم پسره پررو
فاطمه نیای به موالخودمو آتیش میزنماتوغلط میکنی گفتم که میام
راستی برای کوه چی باید بپوشم آخه تاحاالکوه نرفتم
میام دنبالت میریم خریدنمیخوادبابافقط بگو
میگم میام دنبالت ساراهم بایدلباس بگیرهخیل خب االن میاین
آره توراهیمخب پس من برم آماده شم
برونیام ببینم دوباره همه موهات بیرونهخیل خب گوشیو قطع کردم حاالبه من میگی زورت بیشتر بهت نشون میدم سریع رفتم سرویس ودستو صورتمو شستم ورفتم
تواتاقم مانتو جینمو پوشیدم آستیناش سرب بود دست سفیدتپلم خوب عشوه فروشی میکنه سریع موهامو برس کشیدم چتری
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ریختم توصورتم کلشو آزاددوطرف شونه هام ریختم خط چشم وبه چشمام زدم بعد ریمل توموژه هام خالی کردم یه رژسرخ آبی
اکلی
لی مایع به لبم کشیدم انقدرحرسم گرفته بودکه دوبار رولبم کشیدم این رژخیلی جیغ ولی من عاشقشم با عطرم دوش گرفتم
وشال صورتی انداختم روسرم که همه موهام ریخته بود بیرون آهان حاالشدگوشیمو برداشتم وازاتاق زدم بیرون
مامان
جانممامان یکم پول بده دارم میرم خرید
اوموکنارم باچشمای گرد نگام کرد
فاطمه چه تیپی زدی توخوبه مامی پول لطفاا
عالیه چشمت نزنن دختربیا اینم پول ۵تا ۱۰۰هزاری درآوردکافیهآره مامی پول شمالم دارم بسه
خب ۹۰۰دارم بسه دیگه گوشیم زنگ خورد
اومدم سامی
ازخونه زدم بیرون
که سامیار وکنارسارامنتظردیدم
رفتم کنارشون
سالم
بااخم بهم نگاه کرد
این چه وضعیه مگه داری میری عروسی50
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ببخشیدسامی باید ازتواجازه بگیرم
ازدستش عصبی بودم یه قدم اومدجلو شالموبازکردوکشیدجلو
چیکار میکنی دلم خواست تیپ بزنم ازش فاصله گرفتم وسوارماشین شدم
سالم سارا
فاطمه سامیار میکشتت خیلی جیگرشدی دخترجیگربودم غیراین
نه ولی االن بااین تیپ پسرکش شدی
خب دیگه فعالا خفه داداشت سرمون ومیبره باخشم درماشین وباز کردو نشست توماشین درانقدرمحکم بست که دلم براماشین
سانتافه خوشگلش سوخت
هوی چته برگشت سمتم صورتش ازعصبانیت قرمزشده بودورگ گردنش ورم کرده بود
بااین وضع ازمن توقع داری برات دستم بزنم هاننننننانقدربلنددادزدکه لرز توبدنم افتاد
چته خب دوست دارم
غلط کردیاِخب پس من میرم
خواستم درماشین وبازکنم که قفل ماشین وزد
بشین سرجات اصالاحالم خوب نیستخب به درک چی فکردی تو
من توروآدم میکنمهههه به همین خیال باش درماشین وبازکن وگرنه جیغ میزنم آبروتومیبرم
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فاطمه بس کن سامیار توهم دهنتو ببندوراه بیوفتسامیارهمچنان باخشم به من نگاه میکرداعتراف میکنم داشتم خودمو خیس میکردم
که بالخره راه افتاد منم امروز رودنده لج بودم گوشیمو برداشتم
سارا نت داری
نتم تموم شده
آره بیاگوشیمگوشیشوگرفتم وبهش وصل شدم آهنگ ماتمکده ،نشدمهراب ودان کردم
هنزفریمو درآوردم پلی کردم وباصدای بلند شروع به خوندن کردم
که سامیاردادوحشتناکی زد
باز که داری مهراب گوش میدی ی یخوب میکنم
به خداداری دیوونه ام میکنیسارابرگشت سمتم
فاطمه بس کن توروخداآخه
وقتی چشماش ودیدم که باترس به من نگاه میکردقبول کردمو گوشی وگذاشتم کنار دیگه حرفی نزدیم تابعدیه رب رسیدیم به یه
پاساژخیلی بزرگ
بدون حرف پیاده شدم که سارادویید سمتم
فاطمه توروخدا ببخش سامی زیادی غیرتیمهم نیست منم فقط میخوام یکم اذیتش کنم تو حرف نزن ناموساا
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باشه ولی زیادادامه نده چون دیوونه میشهحله حاال بریم ازپله های پاساژرفتیم باال که سامیاربادوازپله هارفت باال
ساراداداشت یه تخته ش کمه ها
فاطی توروخدا کوتاه بیانچ نچ میخوام بچسزونمش
بالخره رسیدیم بهش بدون توجه بهش دست ساراروگرفتم ورفتیم تویکی ازمغازه ها یه پسرجلف وبدترکیب فروشنده بود یه
جوری نگاه میکرد به من وسارا که حالت تهوع گرفتم خودموکنترل کردم وبه سارا نگاه کردم
سارا چی برای کوه الزم بیا انخاب کنیم
داشتیم میرفتیم سمت لباساکه سامیاردستموکشید
آروم راه برو فهمیدینچ من نفهمم بروکنار
سارا این کاپشن صورتی خوبه نه
آره فاطی بپوششآقا لطفااسایزشون بدین
چشم کاپشن وداددستمو گفتمطمعنم خیلی توتنت خوب میشه
ای خدا ببین چه گهی خوردم خودم توش موندم
رفتم تواتاق پروکاپشن تنم کردم ورفتم بیرون
سارا چطوره
عالی53
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پس برش میدارم سارابه داداشت بگو اینطوری اخمالوبهم نگاه نکنه داره کاسه صبرم پرمیشه
فاطی ولش کنخیل خب گفتم بدونی
رفتم تواتاق پرومانتوپوشیدم کاپشن ودستم گرفتم ورفتم بیرون سامیاراومد جلوکاپشن وازم گرفت وبردحساب کرد
آخی دیگه بسشه ولش کن االن پرپرشه ازحرص
سارابریم یه مغازه لوازم آرایشی یه کش بخرم
وای فاطی مرسیخواهش ازمغازه زدیم بیرون ورفتیم تومغازه لوازم آرایشی یه کش وگیره سرخریدمو
سریع موهاموباکش دم اسبی بستم باگیره سرباالی سرم جمع کردم آهان االن دیگه اصالاموهام بیرون نیست شالوسرکردم ورفتیم
بیرون سامیارساک به دست بااخم نگامون میکرد که یه دفعه لبخندزدواومدسمتمون
آهان حاال شدخب بریم کلی خریددارم
بعدکلی خریدساعت ۳رفتیم رستوران ونهارخوردیم منورسوندن خونه باپنج تا ساک به دست بازور رفتم توخونه
سالم من اومدم
سالم چه خبرههیچ چی فردابایدبریم کوه وسایلشو خریدم
مبارکت باشهمرسی
رفتم تواتاقم ازاینکه هیچ پولی بابت وسایال نداده بودم ناراحت وعصبی بودم سامی و ساراخیلی خوبن
یه کاپشن یه کوله شال گردن شلوارگرم کن
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ویه پلویر خریده بودم
فرنازاومدتواتاقم
فاطمه توساراروخیلی دوست داریمعلومه اون وجای خواهرنداشتم دوست دارم بروبیرون
ولی من که خواهرتمهههه آره ولی فقط ما ازیه پدرمادریم ومن تواصالا حال همو نمیفهمیم بروبیرون سریع
بابغض ازاتاق زدبیرون
همیشه اون منو خوردکرد یه بارمن خوردش کردم تابفهمه چقدردردداره
ازخستگی خوابم برد وقتی بیدار شدم ساعت  ۸شب بود یکم باگوشیم وررفتم تااینکه بابا اومد سریع رفتم کنارش
سالم بابا
سالم دخترمبابامن میخوام برم مشهد
کی؟ باکی؟؟؟؟؟باخونواده سارا
یعنی پدرمادرشم میان
آره
بابا برم
خب اگه مادرش وپدرش هست آره مشکلی نیست زیارت خوش بگذرهمرسی بابا باخیال راحت خوابیدم
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صبح باصدای ساعت گوشیم بیدار شدم ساعت۵:۳۰بود سریع رفتم توسرویس ودست وصورتمو شستم ورفتم تواتاقم
پلیورصورتیمو که دیروز خریده بودم وتنم کردم یقه گردش خیلی نازبود وطرح قلب روش داشت سریع شلوار گرم کن مشکیمو
پوشیدم وکاپشن صورتیمو تنم کردم حوصله آرایش ندارم کاله پشمی صورتیموکه شال سط داشت سرم کردم و کل موهامو توش
جادادم وشالودورگردنم پیچیدم چون کوه سرده وگرنه هوا توتابستون گرم آدم هالک میشه
سامی دیروز گفت اونجا سرده
سریع کولمو برداشتم ازاتاق زدم بیرون بطری آبموبرداشتم وزنگ زدم به سارا
جانمسالم سارا کجایی
سالم نزدیک خونتونیم بیا پایینحله بای ازخونه زدم بیرون که سارارودیدم باپالتوسبزیشمی شال وکاله هم رنگش آرابش زیبایی هم داشت
سالم به پرنسس
سالم فاطی سوارشو پختم سامی دیونه شدهچه میدونم داداش تودیگه
ماشین فراری قرمزش دلموبردسریع سوارشدم
سالم
سالمبرگشت طرفم ولبخند رضایت مندانه ای زد
خوبیمرسی توخوبی
عالیم بروبچ منتظرمااَنخب پس بزن بریم
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ساراکنارمن نشست وباهم حرفیدیم وخندیدیم تااینکه بعدیه رب رسیدیم یه کافه
پیاده شینحاال نمیشه به دوستات بگی بیان بریم
نه میبینی که ماشیناشون داخل منتظرماهستنای توروح دوستات
به اجبارپیاده شدیم وکنار ساراقدم زنان وارد کافه شدیم یه اکیپ پسر نشسته بودن بیست نفر میشدن سامیاراومدکنارمون
بریم اونجانهان بااین اکیپ میریم
بله دوستای فابم هستنخب مگه مَرَزداشتی منوساراروکشوندی اینجا خودت بادوستات میرفتی من نیستم من ازجنس مخالف خوشم نمیادبرام ماشین
بگیر میرم شما هاخوش بگذرونین
ای خدا توبه اینا چیکارداری آخهببین شازده اگه میبینی باتوراحتم چون میدونم توچه حکمی برام داری ولی اینا نه من نمیام
توروخدافاطی دست بردارساراتوکه منو میشناسی
میدونم ولی جون من بیاای خدامن چقدربدبختم
حله
ولی من باهاشون حرف نمیزنم
خیل خب بریم57
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بریم
رفتیم کنارشون یاعلی اینااالن منو سارارودارن میخورن چه برسه به بعدش
به سامی خان خوش اومدی مادمازالرومعرفی کناالن برینم بهش پسره ی الشی
سالم آرین خواهرم ساراودوستش فاطمهواچرانگفت من خواهرشم خب خرافتش میشه خیل خب پس منم دیگه باهاش حرف نمیزنم اصالابه درک بزارغمبادبگیره
آرین اومدجلومو سرتاپاموبرندازکردلبخندچندشی زد ودستشو آوردجلوبه دستش نگاه کردم باپوزخندگفتم
ازآشنایی باشماخوشبختم خوب بهش ریدم دستشوعقب بردوباتعجب بهم نگاه کردبعداز۱۰دیقه الف زدن دوستای سامیارتموم
شدورفتیم توماشین که سریع راه افتادوصدام کرد
فاطمه خوب کردی ضایعش کردیجوابشو ندادم حوصله شو نداشتم
چراجواب نمیدیبروبابایی تودلم بهش گفتم وگوشیمو برداشتم به ساراپیام دادم
ساراجان بیخیال من شو من آبم باداداشت تویه جوب نمیره یکی دیگه روبه عنوان خواهر براش انتخاب کن مشهدباهاتون میام
چون قول دادم ولی بعدش شماروبخیر وماروبه سالمت به داداشتم بگو دیگه اسمموصدانکنه چون سگ میشم بای
پیام وبراش فرستادم که سریع برگشت سمتم
فاطمه یعنی چیهیس پیام بده
پیام دادفاطی توروخدااینکارونکن
جواب دادم خفه بابا
دیگه چیزی نگفت تارسیدیم به کوه واقعاا هواسردبودسریع پیاده شدم که سارادوییددستموگرفت
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فاطی سامی خنگ ولش کنسارامن ناراحت نیستم فقط دیگه نمیتونم فداکاری کنم بفهم
باشه توقهرنکن باهاممن هیچوقت باتوقهرنمیکنم باداداشتم قهرنیستم فقط دیگه باهاش کاری ندارم همین
دستمو کنارهم راه افتادیم که صدای سامیارپشت سرم شنیدم
صبرکنین پسرا عقبن شما دوتاجلوباخشم برگشتم سمتش
که چی دلمون میخواد
باشیطنت نگام کردوگفتمگه نمیترسی بیا کنارم وگرنه موش میخورتتچقدربی مزه تشریف داری
فاطی ولش کن بیا بریمبریم ساراراه افتادیم خیلی جلو بودیم دیگه نمیخواستم ساراناراحت باشه شوخی کردیم باهم ودوتایی خندیدیم تااینکه آرین اومد
کنارمون
بچه هاچه سرعتی دارین شماها یکم استراحت میکنیمشما زیادکند راه میرین درضمن ما خسته نیستیم شماهابشینین ماادامه میدیم باحرفم بازوم کشیده شدبرگشتم سمت طرف که
سامیارودیدم باعصبانیت نگاش کردم
ولم کن
-بیا بشین فاطمه
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فاطمه خانوم درسته آقای فرهمند حاالم دستتوبکش دستموازدستش بیرون کشیدم که بااخم بهم نگاه کردآخیش دلم خنک
شداصالاحاالکه اینطوریه امروز عذابش میدم مگه نگفت دوست خواهرشم پس اختیاری روم نداره یه آشی برات بپزم یه وجب
روغن داشته باشه بافکرم خندیدم که محمدیکی دیگه ازرفیقاش اومد کنارموگفت
چه عجب شماخندیدیناِاول خواستم توپرش ولی بعدبه انتقام به سامیار فکر کردم وبالبخند بهش نگاه کردموآروم گفتم
آخه من ورفیقم دوتاییم شما یه ایلینلبخندزد
کی گفته شما هادوتایین اگه افتخار بدی من کنارت باشم میشیم سه تاچی بگم کی این وآدم حساب میکنه پسرچشم آبی ولی سرکارگذاشتن سامی ومحمد کیف داره سرموتکون
دادم
ببین آقامحمد من میترسم
آقاشو حذف کن جوجو من کنارتم پس نترسباشه محمد پس بزن بریم شروع کردم به دوییدن وازکنار اکیپ پسرا که کنارهم بودن وسارا به سام
یارتکیه داده بود ردشدیم برای اینکه حرصش بدم پسره ی احمق سامیارو محمدوبالحن دلبرانه صدازدم
محمد بیادیگه
اومدم خانومی وایستانچ زرنگی اگه میتونی بیا منو بگیر سرعتموبیشترکردم ومی دوییدم که به یه هیکل عضله ای برخوردم سرمو آوردم باال که قیافه
عصبانی سامیارودیدم شونه هامو گرفت وگفت
پس حاال بامحمدمیخندی هاننن دادزدکه منم مثل خودش دادزدم
به توربطی نداره بروکناربابامی ننمی چیکاره منی تو هان؟؟؟؟
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من همه کارتمبروکنار بزار بادبیاد
به خدامحمد میکشم دوست داری ادامه بدهازحرفش ترسیدم بابغض جوابشو دادم
باشه دیگه ادامه نمیدم ولم کن زود باش
اما منو توبغلش گرفت که کالهم ازسرم افتاد روسرمو بوسیدوگفت
خوبه بریم ازکنارم جم بخوری وگرنه این کوه وبه همه زهر میکنمباشه حاال ولم کن
اشکام میریخت کالهمو برداشتم وسرم کردم واشکامو پاک کردم و برگشتم که دیدم محمد داره دنبالم میگرده اومدکنارم
چی شده چراگریه کردیهیچ چی زمین خوردم پام زخم شد
ای وای دختر مراقب نیستی دیگه بیا پشتم کولت کنمنه ممنون خواستم برم که سامیار اومدکنارمون به محمد نگاه کردوگفت
بریم خودش میاددادش گناه داره توبرو من کولش میکنم میامبه سامیارنگاه کردم که بااخم وحشتناکی بهم نگاه میکرد باصدایی که به زور شنیده میشد
گفتم
مرسی آقامحمد بروداداشی من خوبم
سامیاراخمش وبازکردکه محمدصورتش قرمز شده بود
چی داداشت ولی من منظورم کنارت بودن بود
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اشتباه شده داداش منظورمو بدگرفتی
سرشوانداخت پایین ورفت سامیاراومدکنارم
گمشوعوضی فکرکردی تموم شدنه داش اشتب شدمن دیگه باهات هیچ جانمیام حاالبروکنار
توغلط میکنی به خدااین کوه وزهرمیکنم واسه همهبه جهنم هرگهی نخوردی بخور
ازکنارم جم بخوری من میدونم باتوبازوموتودستای بزرگش گرفت خواستم پسش بزنم اما زورم نرسیدوبه زورکنارش قدم برداشتم وبعدکنارش نشستم محمدباغم بهم
نگاه کرد که ناخداگاه بااینکه خیلی ازسامی عصبی بودم رفتم توبغلش وبغضموشکستم وسرموتوسینه ش پنهون کردم که اونم
سفت منو بغل کردطوری که احساس کردم استخونام داره میشکنه ولی بیشتر خودموبهش چسبوندم که سرشو آوردپایین
وکنارگوشم گفت
آروم باش گلم من اینجامباحرفش غم دلم هزاربرابرشدچون اونم تظاهرمیکنه دوسم داره مثل خواهرش ولی اصالا دوسم نداره
باصدای گرفته آروم صداش زدم
سامی منو میبری خونمون
االن ؟؟؟آره حالم خوب نیست
باشه گلم االن میریمساراپاشو فاطمه حالش خوب نیست
وای چراسوال نپرس راه بیوفتمنوبغل کردوبلندشدساراهم پشت سرمون بود
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سامی منو بزار زمین میتونم راه برم
نه حرف ننه حرف نباشهدیگه چیزی نگفتم وسوارماشین شدیم وسامیارراه افتادروقلبم یه غمی سنگینی میکنه فقط خداکنه تحمل کنم بریم خونه تابعد
سامیارصدام کرد
فاطمهجواب ندادم
که دادزد
ای خداچه گهی خوردم کوه دیگه چه کاری بود آخه جواب منوبده فاطمهالهی فاطمه بمیره ازدست همتون راحت شه االن میگم خوب گوشاتو بازکن آقای فرهمند من بعدمشهددیگه باشماکاری ندارم اگه
مجبورنبودم مشهدهم نمیاومدم ولی چون به مامانت قول دادم میام دیگه به من زنگ نزن چون جوابتونمیدم فهمیدی؟؟؟؟
توغلط کردی به خدادیگه کاسه صبرم پرشدهفداسرم من باشما نمیام ماشین ونگه دار؟؟؟
فاطی بس کنتوصداتوببرکه هربالیی سرم میادباعث وبانیش تویی میگم نگهدار
بشین سرجات وگرنهوگرنه چی تابتونه عکس العملی نشون بده درماشین وبازکردم که سارا جیغ کشید
دیوونه شدیآره بهش بگونگهداره وگرنه خودموپرت میکنم
که بالخره نگه داشت ومن سریع پیاده شدم وبرای اولین ماشینی که دست تکون دادم وایستاد
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آقادربست
بشین خواهرممرسی فقط زود تر برید
چشمسریع سوارشدم وآدرسوبهش گفتم وتوراه اشکام ازصورتم جاری شد
آبجی اتفاقی افتادهنه فقط خبردارشدم سرطان دارم
واقعاامتاسفم ولی ناامید نشو خداهمیشه کنارتمیدونم بازم دلم گرفته
واقعا متاسفممهم نیست
باالخره رسیدم وپول وبه راننده دادم و پیاده شدم وزنگ خونه رو زدم که مامان سریع در وباز کرد اشکامو پاک کردمو و وارد
آسانسور شدم بعد پنج دقیقه رسیدم دم واحدمون سریع رفتم داخل
سالم مامان من خستم میرم بخوابم ورفتم تواتاقم سریع لباسامو باتاپ شلوارک سط عوض کردم وروتخت درازکشیدم و خوابیدم
باصدای گوشیم بیدارشدم به صفحه گوشیم نگاه کردم شماره سامی بود گوشی وبرداشتم و خاموش کردم که مامان اومد تو اتاقم
فاطمه سه ساعت خوابیدی سارا ده بار زنگ زدهخب مامان بهش زنگ میزنم
پس من میرم توهم زنگ بزن بچه ترسیدهخیل خب مامان ازاتاق زد بیرون الکی گوشی وبرداشتم وبعد پنج دقیقه گفتم
سالم خوبم سارا آره خواب بودم باشه فعال بای
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گوشی وبرداشتم وروشن کردم که بالفاصله زنگ خورد سارا بود
جواب دادم
بله
سالم فاطی تو خوبیآره چطور سارا فردامیریم مشهد توروخدا باماشین خودت بیا چون دوست ندارم سامی و ببینم
فاطی
فاطی تورو خدا سامیار دیوونه شده داره میادخونتون چرا گوشی تو خاموش کردی؟وای چراگذاشتی
چیکار کنم دیدگوشیت خاموش راه افتاداالناست برسهپس من برم تانیومده
بروازاتاق زدم بیرون که آیفون به صدادراومدمامان بامن کار داره
سریع چادرمامان وبرداشتم و سرم کردم آخه یادم رفت لباسام عوض کنم
ازخونه زدم بیرون چادرکامل بادستام از داخل گرفتم که سامیار حمله کرد بهم
چرا جواب نمیدادی لعنتیگفتم جوابتو نمیدم
لعنتی من سکته کردم ازترسخب بیخودنگران شدنی آقای فرهمند
لعنتی چرااینکارومیکنیبهت گفتم پس برودیگه هم منو عذاب نده من نمیام مشهد
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توروخدا بس کن من غلط کردم خوب شدنه واسه چی اینومیگی من خودم خریت کردم قبول کردم مثل سارا کنارت باشم به سارایوو من نمیام نیاین دنبالم قلبم دیوانه وار
میزد
ولی دیگه نمی زارم سامیارم اذیتم کنه
بس کن توروخدا ببخشبغلم کرد دستای گرمش بدنم و میسوزند سریع خودموکنارکشیدم
بسه من نمیام
پس منم نمیرمفداسرم خواستم برم توخونه که صدام زد
فاطمه مرگ من بیا مرگ من ببخشبرگشتم سمتش حاالکه التماس میکنه منم برگشتم سمتش حواسم نبودیه لحظه چادرم بازشد وسامیار خیره شد بهم سریع
چادرم ودرست کردم ورفتم کنارش
سامیار من بدم میادباهام صاف نیستی اگه به عنوان خواهر قبول نداری بهم بگو تا بدونم واسه هیچکس ارزش ندارم نه مثل امروز
بفهم اینو
من غلط بکنم دروغ بگم واهلل ازسارا بیشتر دوستت دارم به خداپس چرا نگفتی منم خواهرتم
معذرت میخوام ازاین به بعد میگم
باشه آشتی
الهی فداتشم به خواندن گرفتموقتی گوشیو خاموش کردی
ببخشید برویانی به سارا جریان وبگو که خوشحال شه
باشه فردامیام دنبالت66
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سارا روهم بیار
چشمچشمت بی بال فعالا
رفتم توخونه خدایا شکرت که همه چی درست شد رفتم آشپزخونه که مامان برگشت طرفم
فاطمه چی شدههیچ چی سارا سامیاروفرستاد تا ببینه میام یا نه
 وا خب اینو پشت تلفن می پرسید معلوم خیلی دوست داره باهاش بریانشاءهلل که خوش بگذره مارم دعاکن
چشم حتما
فعال برم تواتاق باساراگپ بزنم
رفتم تواتاقم به سارا زنگ زدم
جانمجونم سالمت زنگ زدم بگم ،فردا باتوسامی میام جیغ زد
واقعاای دردآره
مرسی عاشقتمگمشو سامی نرسید
چرا همین االن اومد فاطی خوشحالسارا تظاهر کن داری التماس میکنی
باشه توروخدا فاطی جون من ببخش67
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سارا بس کن میادساراداداشت نمیره ازخوشحالی برو یه امشب استراحت کن فردا میبینمت ساعت چند میاین
سامی میگه  ۷صبح میایم دنبالتحله بای
گوشی وقطع کردم باخوشحالی بشکن زدم واقعا داشتم دیوونه میشدم
مامان صدام کرد ،رفتم پیشش
فاطمه زیاد به سامیار وابسته نشووامامان چی میگی دادشم خب
آره ولی تو که میدونی شیطان یه دفعه میادسراغ آدم
چشم
دیگه طافت نداشتم گرسنه بودم مامان یه چیزی بده کوفت کنم
بیا این لیوان شیروبخوریه ربع دیگه غذا آماده میشهباشه شیروسرکشیدم ورومبل دراز کشیدم سامی خیلی مهربون خوش به حال سارا کاش واقعااداداشم بود خب حاال هست همین
که یکی هست که مثل خواهرش منو دوست داره کافیه
باالخره غداآماده شد به به زرشک پلو با ماهیچه دوست دارم سریع غذامو خوردم رفتم تواتاقم ساعت ۱بود تا پنج میخوابم بعد
میرم حموم بعد کارای دیگه امو انجام میدم روتخت دراز کشیدم وخوابیدم
وقتی بیدار شدم ساعت ۷بود ای وای چقدر خوابیدم سریع رفتم بیرون ازاتاق که دیدم مامان وفرناز دارن فیلم میبینن منم سریع
برگشتم تو اتاقم لباسامو یه اما شلوارک سط زرشکی برداشتم ورفتم حموم و حسابی خودمو شستم وقتی اومدم بیرون ساعت
۸:۲۲دیقه بودسریع موهامو خشک کردم بستم که صدای در خونه اومد فکر کنم باباست ولی چرا زوداومده
رفتم بیرون
سالم بابا جون
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سالم مرسی امروز زود اومدم بیشتر کنارت باشم آخه یه هفته نیستی دلم برات تنگ میشهمنم همین طور ولی قول میدم کلی سوغاتی براتون بیارم
فدای دخترگلم حتماا برام کیف پول بیارچشمممم
مامان شما چی میخوای؟
من هیچییعنی چی بگو دیگه
برام روسری جانماز بیارچشممممم
فرناز شما چی
امممم خوب من تونیک شال رژ لب انگشتر میخوامباشه میگیرم برات واسه آفات چی بیارم؟
داره میاداینجا خودش بهت میگهباشه بعد یه ربع محسن اومد
سالم محسن خوش اومدی
سالم مرسی خوش بگذره زیارت مارم دعاکنچشم شما که تاج سرین حال بگو چی بیارم برات
هیچی فقط مراقب خودت باشاِبگو دیگه
خب ساعت69
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باشه
بابااومد سمتم یه دسته تراول  ۵۰هزاری بهم داد
بابا خیلی زیاد
نه دخترم الزمت میشه برو خوش بگذرهمرسی بابایی
شما در سکوت کامل خورده شد ومن به سرعت رفتم تو اتاقم به سارا زنگ زدم
جانمسالم ساراچطوری
عالی فاطی نمیدونی سامی چقدر خوش حال توباهاش آشتی کردیخب ساراحقش بود تادیگه منو اذیت نکنه
غلط کرده فاطی تورو خدا تنها نزارخیل خب تو هم بااین داداش عتیقه ات
واقعا عتیقه است فاطی مامان میگه خدا روشکر توهستی وگرنه سامی وبایه من عسل نمیشه خوردخب مامانت راست می گه داداشت مثل گربه اخمالو
فاطی گوشی رو اسپیکر سامیار کنارمای وای
گوشیو بده سارا کی گربه ست کی اخمالویا علی االن منو میکشه
سالم یادت رفتاِ سالم
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سالم پس من گربه اخمالوام آرهخب راست گفتم همش اخمالویی دیگه
صدای خنده اش دراومد
خداروشکر کم کم داشتم خودمو کثیف میکردم
از فردا همش می خندم تادیگه بهم اخمالو نگینخیر تواخمالویی
ازاین به بعو اخمالو صدات میکنم
بشاه بروبخواب تا فردا خواب نمونی بایبای
گوشی وقطع کردم ورفتم کمدمو باز کردم چادر عربیمو برداشتم وروتخت گذاشتم تاصبح خوابم نبرد
ساعت ۵صبح نماز صبحمو خوندم یه دوش گرفتم ساعت  ۶بود سریع مانتوسبزمو پوشیدم شالمو طوری سر کردم که کل موهام
پوشوند گیره سر خیلی به دردم خورد چون کل موهام و جمع کردم آرایش نمیخوام چادرمو سرکردم کیف پول وگوشیمو توکیفم
گذاشتم چمدونمو گرفتم واز اتاق زدم بیرون که دیدم همه بیدارن بابا بغلم کرد و گونه امو بوسید وگفت
مراقب باش به خداسپردمتمامان بغلم کرد وگفت
عزیز دلم مراقب خودت باشفاطی منو ببخش آجی جونمفرناز گریه نکن من بخشیدمت
بااجازه من دیگه میرم خدافظ
از خونه زدم بیرون که سارا مامانش باباش کسانی دیدم مامان باباش با بنز مشکی اومده بودن سامی و سارا با آئودی قرمز اومده
بودن رفتم کنار پدرمادر سارا
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سالم خاله
سالم عموجون
ببخشید مزاحمتون شدم
سالم عزیز دلم چقدر چادر بهت میاد دخترگلم مزاحم چیه تو تاج سرمونیسالم دخترم این حرف ونزن ماهم جای پدر مادرتشما لطف دارین عمو جون
تودختر خیلی خوبی هستی خداروشکر که سارا تورو دارهمرسی عمو
ازشون فاصله گرفتم ورفتم کنار سارا
سالم ساراچطوری گلم
سالم مرسیسالمسالم اخمالو
 من که اخم ندارممهم نیست تواخمالو هستی
از دست تو سوارشو راستی همیشه چادر بیار خیلی بهت میادچشم امر دیگه ای باشه
عرضی نیستببین میزنم لهت میکنم ها اخمالو
بزن ببینم72
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اِ بس کنید دیگه دوباره دعوانترس سارا من همراه این اخمالو خان نمیام بریم تو ماشین خاله اینا
ای وای باز شروع شد غلط کردم سوار شو توروخدانمیخوام من دلم نمیخواد باز دعوا کنیم
بابا غلط کردمبشین
باشه نشستم که باالخره راه افتاد بسم اهلل الرحمن الرحیم خدایا به امید تو
نترس نمیکشمتکی از توترسید
اخمالو
اخمالو چیه آسمون صداکننچ
ای توروحتبی ادب
اِبس کنین توروخداخیل خب سارا ناراحت نشو داداشت عتیقه ست
تو زیر خاکیمیدونی زیر خاکی چقدر ارزش داره آقا عتیقه
نچ تو میدونیاهوم
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ده برابر عتیقه
اومدم زبونمو درآوردم
چقدر زبونت دراز موش بخورتتگودزیال بامن بحث نکن چون داره آمپرم میزنه باال
نمیخوامناخواسته جیغ زدم وگفتم
بیشعور
که زد زیر خنده
وگفت
اسم من اخمالو پس توهم جیغ جیغو هستیای بیشعور نگه دار تالهت کنم
تو میترسم از سه جا بشکنیبزن نشونت بدم دوسال رفتم دفاع شخصی آدمهای پررو مثل تورو ادب کنم
باشه رسیدیم مشهد باهم مسابقه میدیمحله باید برات حمله بزنم آقا
باشه میبینیمدیگه حوصلهی کل کل باسامی وگذاشتم به سارا نگاه کردم که گوشیش دستش بود صداش زدم
سارا
جانم آجیسارا هدفونتو آوردی خسته شدم انقدر باهنزفری آهنگ گوش کردم
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آره االن بهت میدماز کیفش هدفون سفیدش ودرآورد،داددستم
مرسی رمش هست یا روممو بزارم
نه رم نیستهورا رمم پرآهنگ های مهراب سریع رمم وتوهدفون انداختم صداشو تاآخرزیاد کردم اعدامی مهراب پلی شد روز عاشورا نزدیک
غروب صار هلل عظمتت شکر چه بزرگی یااهلل داشتم ادامه میدادم که سامیار دادی زد که باوجود صدای هدفون تنم لرزیدوشنیدم
هووی چته روانی
مگه نگفتم مهراب گوش نده کریبه تو ربطی نداره
به خدا اون هدفون وازوسط می شکنمبغضم قورت دادم و هدفون واز گوشم درآوردم رمو برداشتمو هدفون دادم دست سارا مرسی گلم
حرفی نزد معلوم بود به خاطر من ناراحت پوزخندی زدم رومو توگوشیم انداختم و دوباره هنزفری وتوگوشم انداختم
وصداشوتاآخربلند کردم وبه گوشیم که به خاطربلندی صدا اخطارداد اجازه دادم وبدون خوندن باهاش رفتم توحس
که یه دفعه احساس کردم یکی کنارم نشست
بهش نگاه کردم سامی بود ازچشماش خون می بارید با خونسردی ظاهری نگاش کردم
هان چیه؟
مگه بهت نمی گم این مزخرفات وگوش نده هانبه تو ربطی نداره ه ه ه ه
گوشیم و ازم گرفت و از پنجره ماشین انداخت بیرون گوشیم وای خداگوشی خوشگلم باخشم بهش نگاه کردم دیگه وقتشدوتا فحش قشنگ نثارش کنم کثافت به چه حقی این بالروسر گوشیم آوردی
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دیگه انقدر عصبی بودم که کنترل خودموازدست دادم وبامشت زدم روسینه اش هیچ کاری نکرددیگه دیر شده بایدآروم باشم چی
آروم باشم یه کاری کنم که فقط بگه گُه خوردم
درماشین وباز کردم گوشی نوت خوشگلم که محسن پارسال برای تولدم خریده بودجونم بهش بسته بود خوردوخاک شیر
روآسفالت جاده بودبرش داشتم سوخته بود تمام بدنم از حرص میلرزیدکثافت فکرکرده منم موقعیت اون ودارم که هرروزیه مدل
گوشی دستم باشه به خدا نابودت میکنم یه جوری بچزونمت که فقط بگی تمومش کن
برگشتم تو ماشین که صورت اشکی سارتر دیدم دلم به حالش سوخت به خاطر اون لبخند زدم
هووی سارا گریه نکن یکی دیگه میخرم
آره با اون پولی که دارم جون ننه ام
ولی به خاطرسارامجبور شدم سارا بهم نگاه کردوباصدای گرفته گفت
ببخشیدخودم یکی برات میگیرمخیل خب گریه نکن یه لحظه حس جنون گرفتم ساراتوسیگار داری؟؟؟
چیییازحرفم خودمم جا خوردم ولی باید این پسره روادب کنم
واخوبه پیش تومیکشم حاالصداش ارز به تنم انداخت
چی گفتیبه تو چه من باآدمای روانی حرف ندارم
سارا نداری اه توهیچ چی نداری وللش
چی گفتی تو سیگار میکشیآره تو فوضولی
به خدا میکشمت76
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خواست بیاد سمتم که سارا جیغ زد
بسه فاطمه توروخداباشه بابابلف زدم دست بردارتاخواهرت نمرده
بهم خیره شد
بارآخرت باشه به موالباردیگه فقط الف زده باشی هم لهت میکنمببین آقا تو هیچ کس من نیستی بفهم اینو من هرکاری دلم بخوادمیکنم فهمیدی روانی گوشیمو خراب کردی گفتم روانی تعادل
نداره ولی دیگه کوتاه نمیام این آخرین باری بود که به خاطر ساراکوتاه اومدم
فقط بهم نگاه کرد تودستم شیشه شکسته گوشیم رفت دستم خون می اومد
سارادستمال بده آیییی
چی شدهیچ چی بابامیشه رفت تودستم
بیادستمال وازش گرفتم ورودستم گذاشتم آخ آخ آخ آخ آخ آخ
یه دفعه اومد کنارم پسره پررو
دستمو گرفت که با تمام توانم دستموازدستش کشیدم
نفهم خونریزی داره بزار ببینمبرو گمشو کثافت
دستمو دوباره گرفت خواستم کارقبلمو تکرار کنم که زورم نرسید
دستمو با دستمال چیزیش که دوردوخت بودبست
باصدای آروم گفت
77

عاشقی پردردسر
ببخشیدخفه فقط راه بیوفت
باغم نگام کرد که بغضم گرفت
چشم غره ای بهش رفتم که سر جاش نشست وحرکت کرد چشمامو بستم وروشیشه تکیه دادم و اشکام میریخت
کاش نیومده بودم یا امام رضامنوبکش راحتم کن دیگه نمی کشم همه بهم زور میگن دیگه خسته ام...**...
فاطمه پاشوبریم صبحانه بخوریممن میل ندارم سارا
فاطی توروخداسارا حالم بده ولم کن به مامانت وبابات بگو فاطمه مُرد
پاشووگرنهوگرنه چی هان بیام همه ی گند کاریاتوبه خونواده ات میگم پس گمشو تنهام بزارسارا توهم برونترس فرارنمیکنم
باشه فاطیسامیار خواست چیزی بگه که سارا جیغ زد
ولش کن دیونه اش کردی اگه میدونستم نمیزاشتم باهامون بیاد که توانقدرعذابش بدی گمشو برو پایین وگرنه خودم خفه تمیکنم
ای خدعوضت بده
باالخره گورشو گم کرد رفت سارا بابغض
صدام کرد،
 فاطمه ببخش که عذابت دادیمنه دختر من خوبم فقط ازاون دل گیرم وگرنه تونفسمی بفهم انیو ضعیفه
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باشه فعالدرماشین پیاده شدمنم گریه روازسر گرفتم
اینم ازمسافرتم من کالپاقدمم بدشومم آره من شومم
بعد نمی ساعت سامیار اومد اه چشمامو بستم که نشست تو ماشین بهم زل زد اینو خوب حس میکردم
فاطمه بیاحداقل این بخوربرام لقمه آورده کثافت چشماموبازکردم لقمه رو ازش گرفتم پوزخندی تحویلش دادم شیشه پنجره رو دادم پایین و لقمه رو
انداختم بیرون
که داد زد
 لعنتی بامن قهری چرا به خودت ضربه میزنی
چیزی نگفتم درکیفموبازکردم همیشه مُسکن آرامبخش همره دارم تا موقع سردردبخورم یکی ازقرص وبرداشتم خداروشکر مامان
بطری آب وبهم دادقرصو تو دهنم گذاشتم وباآب خوردم که دوباره فریاد کشید
 لعنتی باشم خالی قرص میخوریبازم سکوت کردم تااینکه صدای مادرساراروشنیدم که از پنجره بهم نگاه میکرد
دخترم خوبی چرا نیومدی صبحونه بخوریخاله من تو راه مسافرت غدابخورم حالم میشه فقط همین
آخه دختررنگت پریده حداقل یه لقمه میخوردیباور کنین خوبم فقط سرم درد میکنه
باشه پس هروقت گرسنه ت شدبه سامیاربگو نگه دارهچشم
سارا نشست تو ماشین مامانشم رفت
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فاطی خوبیآره فقط میخوام بخوابم سارا توروخرا واسه نهار بیدارم نکن دوباره دادزد
میخوای بمیریچیزی نگفتم که زد تو سرش باترس بهش نگاه کردم که دیدم هی میزنه تو سرش طاقتم تموم شد االن سرش ومیشکنه
درماشین باز کردم ورفتم سمتش درماشین وباز کردم دستشو گرفتم بابغض گفتم
بسه بیشترازاین عذابم نده فقط بزا ربه حال خودم بمیرم
دستمو فشاردادوگفتغلط کردم ببخشدستمو بوسیدکه دستموپس کشیدم وآروم لب زدم
باشه
رفتم تو ماشین نشستم وخوابیدم
که دوباره سارا صدام زد
فاطمه پاشو بریم نهارساراگفتم صدام نکن میخوام بخوابم
فاطمه توروخداسارابمیرم راحت میشی ولم کن
فاطمه من که گفتم ببخشیدپیاده شو قندت می افتهولممممم کنین جیغ زدم که یهوحالت تهوع گرفتم
وسریع پیداشدن عق زدم سامیاردویید سمتم وپشتموماساژداد
ولم کن خوبم
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بس کن توروخداخوبی کن بزار به حال خودم بمیرم
سارادوییدسمتم
خوبی فاطمهآره
بیا این شکالت و بخور
سارا حالم بده بفهم دست از سرم بردار
از جام بلند شدم که مامان سارادوییدسمتم
چی شد دخترم خوبیآره خاله گفتم که نمیتونم توراه غذا بخورم
سارابه طور کیک دادخوردم اینم درنتیجه اش اگه اجازه بدین تو ماشین استراحت کنم
آره بروالهی بمیرم رنگت مثل گچ شدهرفتم توماشین ولی حال خودمو پرت کردم واقعااحالم بد بود گرسنه نبودم بلکه احساس میکردم سیرسیرم چند باری اینطوری
شده بودم و آخرین باربعددعوابیهوش شدم محسن منو برد بیمارستان دکتر گفت فشار عصبی بعوض این حالم میشه وای خوابم
میادپس پیش به سوی خواب تازه چشمان گرم شده بود که با صدای ماشین بیدار شدم سامیار اومد
چرا رعایت حالمو نمیکنی
اِ بیدارن کردم ببخشیدپس از قصد نکرده بیخی
فاطمه توروخدا یه چیزی بخورسیرم بفهم
آخه چرا لج میکنی تو81
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به خاطر هیچ چی نیست
فقط راحتم بزار سارایوو
 داره میادبعد۳دیقه سارا اومد
فاطی بهتریآره خوبم
فاطی میخوای بریم دکتر؟نه بابا خوبم فقط باید بخوابم
چقدر می خوابیچیه باید برای خوابمم از تو اجازه بگیرم
نه ولی خیلی خوش خوابیبروبیایی نثارش کردم چشمامو بستم
نمیدونم چقدر خوابیدم که باصدای سارا بیدارشدم
فاطی پاشو رسیدیماِراستی خب اگه بچه ها حال دارین بریم حرم
من یه سرپرست فرمونم بریم هتل استراحت کنیم بعدخب باشه بریم
بعد یه رب رسیدیم هتل
وای از تماس معلوم چقدر جای خوبیه
سارااینجا جارزروکردین؟
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نه فاطی اینجا مال خودمونجاننننننننننننننننننننننن
داشتم شاه درمی آوردم ولی خودمو کنترل کردم آهان پس بریم
ازماشین پیاده شدم چه هوایی ازاینجا حرم و احساس میکنم من االن باید برم سارا اومد کنارم سارامیشه بریم حرم دوتایی از
اینجا حرم ومیشه دید ۵دقیقه پیاده روی داره بریم
اگه تو دوست داری باشه بزار به مامانم اینا بگم ،بریمپس بپر زووبگو به داداش عتیقه ت چیزی نگو نمیخوام همراهمون بیاد
چشممممممممممممممممسامیاررفت توهتل خب بروبخواب دیوونه
سارا اومد
 فاطی بریمراه افتادیم اشکام خود به خود می ریخت حس غریبی فقط بایدتواون حال باشی که بفهمی باالخره رسیدیم با دیدن
گنبدطالییش هق هق ام شدت گرفت
فاطی بریم نوبتمون شدبازرسی بشین بریم تو حرمبریم
سالم خانوم خسته نباشی
 سالم عزیزم ممنون معلومه خیلی امام رضارودوست داری که اینطور بیقراری ایشاهلل حاجتت برآورده میشه برای ماهم دعاکنچشم بعدبازرسی باسارارفتیم داخل حرم اشکام شالمو خیس کرده بود باالخره دستم به زریح رسید
سالم آقل
آقاخسته ام کمکم کن دیگه نمی کشم کمکم کن بتونم موفق شم آقا کمکم کن بعد اینکه زیاران خوندم و حسابی زیارت کردم به
همراه ساراازحرم زدیم بیرون کاش میشد تاصبح اینجا بودیم سارا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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فاطی بریم آخرشب دوباره میایمباشه راستی ساعت چنده
هفتآهان گوشیتوبده به مامانم بگم ،رسیدم
فاطمه من شرمنده ام بیاگوشیوداددستم سریع شماره خونه ،رو گرفتم زنگ زدم بعددوتا بوق برداشت
بلهصدای مامان بود
سالم مامان من رسیدم
سالم به سالمتی برو استراحت کن بعداازنگ بزن دخترمباشه مامان فعال بای
گوشیو قطع کردم سارابیاگوشیودادم دستش
و رفتیم هتل تا وارد هتل شدیم سامیارپریدجلومون دستمو روقلبم گذاشتم
وای چته تو
مگه نگفتم بعداامیدیم چرا حرف گوش نمی کنینمنم جواب شماروتوماشین دادم شما هیچ کاره منی
من منچی توچی دیدی خودت میدونی هیچ مسئولیتی در قبال من نداری
بسه فاطی بریمبریم سارا باآسانسوررفتیم واحدمون دروبازکردورفتم داخل سارا من خسته ام میرم حموم
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باشه ولی فاطی ازصبن هیچ چی نخوردیمیخورم برم بیام میگیم یه چیزی بیاره زهرمار کنم
چمدونمو باز کردم حوله بُرس تونیک آبی فیروزه ایم که خرید بود واززیرآستر داشت و یه گردنبند مروارید داشت برداشتم
باساپورت مشکیمو برداشتم ورفتم حموم خودمو حسابی شستم و غسل زیارت کردم ولباسام وپوشیدم وموهامو و خشک کردم
ودم اسب بستم سارا داشت تمام میکرد
هوووو چیه از کی تاحال منودیدمیزنی
اومد کنارم دستمو گرفت وگفت
فاطی خیلی هیکلت خوبه خیلی سفیدیخفه دختر نکبت خب که چی ول کن اعصاب داری
بریم رستوران
میگم میارن باالنه بریم دلم میخوادتوسالن بخورم
باشه پس بزارمانتوموبپوشمباشه منم مانتوموبرداشتم و تنم کردم یه رژسرخ آبی زدم بریم
بریم فاطیازاتاق زدیم بیرون ورفتیم توسالن
که یه پیش خدمت بالبخندسالم کرد
سالم خوش اومدینسالم ممنون
رفتم سمت غذاها یکم بزنم کشیدم ویه تیکه مرغ برداشتم ورفتم سمت یه میز ساراهم بایه بشقاب ساالد اومد
مشغول شدم
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ساراهم ساالدشوخورد
سارابریم من سیر شدم نوشابه روخوردم وباهم رفتیم تواتاقمون
سارا من دیگه شام نمی خورم توهم تظاهر کن من غذانخوردم
باشه فاطی خوب میکنیخب سارا من یکم میخوام
روتخت دراز کشیدم خواستم چشمامو ببندم که درزدن سارا درو باز کرد
سارابلندش کن ببرمش یه چیزی بخورهنمیخوره ولش کنیعنی چی از صبح هیچی نخوردهچرا خورده حرص خورده به اندازه ی کافیبرومیخوایم بخوابیم
ساراتوروخدا من نگرانماه اه نه بابا نگران ولش کن بزار بمیر از نگرانی
 میگم برو بیرونخیل خب راضی کن یه چیزی بخورهفکر نکنم بخوره ولی باشه حاال برو و ادویه ساعت دیگه موبه شام ببینم میاد یا نهازاتاق رفت بیرون بعد یه رب سارا
اومدکنارم
فاطمه خوب بودعالی بود با مامان وبابات بگو نگران نباشن من میخوابم تاوقتی که میخوایم بریم حرم چشمامو بستم
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۲ساعت بعدبیدارشدم با صدای در سارا پرید درو باز کرد با دیدن مامانش بلند شدم نشستم روتخت
که اومد سمتم
دخترم بیا ببین شام بخوریمحال دو ساعت پیش غذاخوردن سیرم به خدا
خب اگه خوردی سارا پاشو بریمبریم مامیازاتاق زدن بیرون بعد یه رب دوباره درزدن ای تو روح کسی که پشت در
در وبازک زدم صورت نگران سامی ودیدم
هاننننن
بیا شام بخور از صبح هیچ چی نخوردیدست از سرم بردار
مرگ من بیا فاطمه این فشار میکنیولم کن
المصب ضعف می کنی؟ گُخوردم بیامن خوبم برو ولم کن دست ازسرش من بردار
آخه چرا لج میکنیچون توزورگویی چرا گوشیمو خراب کردی
گُه خوردم بیا چقدر گفتم مهراب گوش ندهدلم میخواد گوش میدم به تو ربطی نداره بفهم اینو برادر
بیا بریم87
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نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
نمیام برو بیرون
مشتشو محکم کوبید به دیوارورفت
گفتم به گُع خوردن میندازمت چی فکر کردی توهم میتونی مثل خانواده ام اذیتم کنی بشین تا بهت نشون بدم
بالخره بعد نیم ساعت سارا اومد
فاطی بریم بگردیم اول بریم زیارت بعدخریدبریم ولی میشه اول بریم زیارت بعد بیایم هتل بعد بریم خرید
آره آجیسریع چادرم وسرکردم تو آینه به خودم نگاه کردم رژمو پاک کردمو رفتیم توالیی که دیدم هم منتظرمونن سامیار با دیدن من
باغم نگام کرد پوزخند زدم سوار ماشینش شدم که ساراهم اومد بعدش سامی سوارشدوراه افتاد
ولی جلوی بستنی فروشی نگه داشت پیاده شد سارا میخوا گی ضایع کنم نخورم؟
نه فاطی گناه دارهخیل خب
با سه تا بستنی میوه ای ؛باسه تاطعم شکالتی توت فرنگی وانیلی برگشت یکی از سه تا بستنی شکل همو داد دستم
بخور خواهش می کنمخیل خب
یکی رو داد به سارا خودشممشغول شد دلم نیومد بیشتراذیتش کنم ولی فکر گوشیم جلوی خوردن بستینیمو گرفت نخوردم
 بخور دیگهمیل ندارم
آخه چرا88
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چون دوست ندارم راه بیوفت بریم حرم
تا نخوری نمیرماوووووف به اجبار خوردم که خوشحال راه افتاد خوشحالی تو به گریه تبدیل میکنم به من میگن فاطمه امشب غیرتت وله میکنم
کاش محمد اینجا بود هی بیچاره داغون شد اونروز
بلخ ره رسیدیم دوباره بازرسی بعد زیارت کردیم چشمان پف کرد انقدر گریه کردمو التماس کردم ازآقا
سوار ماشین که شدیم سامیار هم با چشمای قرمز اومد مطمئنمگریه کرده
آخییی خیلی دلم براش سوخت ولی امشب میسوزونمت
بریم هتل
چرا میخواستیم بریم خرید سارا بهت نگفت اگه خسته ای منم موافقمنه نه نه نه نه نه نه نه بریم چادرم وبزارم
خب بزار تو ماشینلباس تنم نیست با تکنیک اومدم دکمه های چادرمو بستم
ای بابا باشهراه افتاد جلوهتل وایستاد
بدین بود بیاینباشه سارا بمون من االن میام سریع رفتم توهتل ورفتم تواتاق وسریع مانتو گلبهیمو پوشیدم یه خط چشم کشیدم ریمل وتو موژه
هام خالی کردم رژ صورتی مایع که جیغ بود وبه لبم کشیدم موهامو باز کردم روشونه هام ریختم شال صورتیمو انداختم سرم
عظمت به گردن موج دستم زدم ودوییدم دروقفل کردم ورفتم بیرون منتظر بودن سوار شدم که سامیاربرگشت سمتم خواست
چیزی بگه اما یه دفعه صورتش قرمز شد
پس به خاطراین گفتی بیایم هتلآره که چی دستشو مشت کردکوبید روفرمون بعد حرکت کردوجلوبازار رضا نگه داشت
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ازماشین پیاده شدم ساراهم اومد کنارم
 فاطی چه تیپ خفنی زدیمااینم دیگه
محشر شدیمامان بابای سامیار اومدن با دیدن من یه لحظه هنگ کردن
وای سریع به خودشون اومدن
دخترا بریم آقلیون باهم میانبریم خاله اومدکنارمو آروم گفت
دخترم چشمت نزن خیلی ناز شدیلطف دارین خاله
واهلل خیلی جیگر شدی اون و نگاه کنکیو به چشماش نگاه کردم که یه پسر و کنار دوستانش دیدم معلومه اهل اینجا نیست با اون چشمای قهوه ای روشنش قیافه
باحالی داشت میخورد سن سامی باشه بیان فکر لبخند زدم که بهم چشمک زدوای خدا خاله روچیکارکنم به کنارم نگاه کردم که
سارا مامانشودیدم که تو مغازه لباس فروشی بودن منم بهش نگاه کردم که دیدم خیره شده به من برای اینکه مطمئن شم سامیار
بهم نگاه میکنه به طرف مقابلم که قبالا ایستاده بودکنارباباش نگاه کردم که دیدم داره منو نگاه میکنه نگاه کن دادش
کوچولوغیرتی شو
رفتم سمت مغازه ای که همون اکیپ پس روایستاده بودن مغازه انگشتر و نقره جات بود رفتم داخل
سالم ببخشیدانگشتر نقره میخوام
سالم بفرمائیدداشتم مدالشومیدیدم که همون پسره رو دیدم کنارم ترسبدم ولی بروز ندادم ویه انگشتر برای فرناز انتخاب کردم که نگینای
درست داشت حساب کردم خواستم برم بیرون که همون پسره جلوموگرفت
ببخشید برقرار میخوام برم بیرون
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چشممممممم ولی قبلش اینو بگیریه کاغذداددستم خواستم ازش بگیرم که سامیاردستشو پیچوندقلبم ازترس وایستادوای بدبخت شدم مثالامیخوادچیکارکنه صدای
دادش منوازفکردرآورد
مگه خودت ناموس نداریبه تو چه اصالاتو چه نسبتی باهاش داریهه خفه شد پس خودشم میدونه هیچ کاره ست
ولی
یه دفها دستمو گرفت انقدرمحکم که احساس کردم دستم شکست
آیییی ولم کن منو کشید دنبال خودش داد زد
وقتی انسطوری مبای معلومه اون بیشرف ها بهت تیکه میندازنکه چی؟؟
بفهم اینو تا من زندم نمی زارم کسی بیادطرفتآخه توچیکاره منی هان؟؟؟؟
چرا وقتی ازت پرسید من کینم جوابشو نداری پس خودت میدونی هیچ مسئولیتی در قبال من نداری
دهنشو ببندنبدنم چی میشه
فاطمه داری دیوونه ام میکنی می فهمی؟ ؟؟؟نچ من باتوکاری ندارم توهم نداشته باش آق پسر
حرفی نزد فقط من وبرد توماشین
چرا منو آوردی توماشین من کلی خرید دارم
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خریدبخوره تو سرم بشین سر جاتبروبآیت خواستم پیاده شم که دراروقفل کرد
خب فردا که میام بازم با همین وضع
به خدا اگه بااین وضع بیای نمیزارم برای خریدآخه تورو سننه با اومدن ساراخفه شدم سوار شد
فاطی چرا برگشتیازداداش روانیت بپرس
باز چی شدهنمدونم از داداشت بپرس
سامی چی شده بازسارا بیناموس زل زده بودم بهشداشت بهش شماره میداد
خب که چی مگه من گرفتم که توغیرتت بادکرد
بسه ول کن فاطیباشه سارا
راه افتاد
بعد۵دیقه رسیدیم سریع رفتم واحدمشترک منو سارا که سارا با نفس های متعدد اومد کنارم و گفت
ببخش سامی زیادی غیرتی منم عذاب میده توروهم مثل منمی بینه چون توخوشگل ترازمنی روتوحساس ترهباشه سارا فقطمیشه امشب تنها باشم تو بری یه اتاق دیگه؟
درکت میکنم باشه من میدم صبح میام92
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مرسی خیلی ماهی سارا
فدات گلمرفتم تو اتاق بدون توجه به مکان دروبستمو تاپ شلوارک سط سورمه اینو پوشیدم که تاپش گردنی بود خودمو پرت کردم رو
تخت وکولرباالسرمو روشن کردم خوابیدم
صبح بااحساس گرفتگی عضالت کمرم ازدرد بیدار شدمگول وسریع خاموش کردم سریع لباسامو برداشتم رفتم حموم یه دوش
آب داغ گرفتم که در تنم ساکت شد سریع لباسامو پوشیدم وموهام و باسشوار خشک کردم وبعد دم اسبی بستم رفتم جلوآینه یه
رژقرمززدم وسط چشم کشیدم به موال پشیمون میکنم ازآوردنم به مشهد پسرکثافت
مانتومو تنم کردم که درزدن بله
منم فاطیاومدم درو باز کردم باریدن لبخند زد
بریم بانویه لحظه شالمو سرم کردم ورفتیمتوسالن که همه رودیدم سامیار بهم زل زدوباتهدید بهم نگاه کرد پوزخندی زدم ورفتم کنار میز
شیربرای خودم برداشتم که صدایی شنیدم
ببخشیدخانومبرگشتم سماش یه پسر سبزه وبانمک
بله امرتون
میشه بامن صبحانه بخوریدچییییی
وای سامی زنده اش نمیزارهلبخند زدم
ببینید من کنار خونواده ام هستم می خواین بیایم کنار ما
 ممنون میشم اگه اشکال نداره93
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نهاصال بفرمائید بریداون میز بهش نشون دادم خداروشکر که سامی منونمیدید سرشوتکون آمدورفت کنارشان نشست منم رفتم
کنارشون که سامیار با اخم بهم نگاه کرد فقط کنار سامی خالی بود پسره کناربابای سامی نشسته بود خاله وساراکنارهم به اجبار
کنارش نشستم که در گوشم گفت
میدونی این پسره یکی از همون اکیپ دیشب هتلشون اینجا ستلقمه نون وکره گرفتمو تو دهنم گذاشتم که باحرف پسره پرید توگلوم
ببخشیدمیدونم خیلی زود واسه این حرفاولی اگه اجازه بدین من و خانواده ام بعداینکه اومدیم تهران بیایم خواستگاری دخترتونبه من اشاره کردلقمه روبه زور شیر قورت دادم که پدرومادر سامی خندیدن خواستن چیزی بگم که سامیارگفت
فاطمه شرایطشو ندارهچی؟؟؟؟؟
همه با بهت بهش نگاه میکرویم که ادامه داد
ایشون نمیتونن ازرواج کنم بفرمائیدپسره بهم نگاه کردبایدبخندم که باورش شه خندیدم و سرما تکون دادم وگفتم
من مریضیم شیش ماه دیگه میمیرم
باحرفام ساماراخم وحشتناکی کرد خب چی بگم جز این پسر باغم تمام کردوگفت
کنار هم درمانش میکنیمالهی بچه چه زود باور
نه من نمی خوام ازرواج کنم معذرت میخوام جوابم منفیه چیزی نگفت وباسرشکستگی رفت
سامیار بهم مگه کردوگفت
کهشیش ماه دیگه میمیرم هانننننبسه پسر به چه حقی سرش دادمیزنی خب چی میگفت گند کاری تورو جمع کردچراشرایط ازدواج ندارهپدر94
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بس کنید بریم خرید
بریم دخترم سامیاروول کن پسرم آدم نیست کهخاله سامی راست میگه من شرایط ازدواج ندارم من اصالاشرایط هیچ چی وندارم
دخترم از این به بعد تو با ما بیا اجبار نیست ولی بازم میگم اصرارم برای راحتی خودتعمو راست میگی؟؟؟؟؟
آره دخترموای ممنون پس میرم آماده شم بریم
بابا پیش که جاش خوب بودنخیر نمیخوام مثل امروز عذابش بدی چرا گفتی شرایطشو ندارهخب خبخب چون عمو راست گفت دیگه ازدواج کردن که هنرنیست من فعال قصد دارم درس بخونم تابعدازجام بلند شدمو رفتم تواتاق
خودم مانتویاسیمو پوشیدم رژ لبمو پاک کردم  ،رژ بنفش یاقوتی مو زدم شالمو برداشتم موهامو باز کردم روشونه هام ریختم
شال یاسیمو روسرم انداختم کیفم و برداشتم رفتم بیرون که خاله ر منتظر دیدم
اِخاله بقیه کجان
سارا سامیار توماشین منتظرن سهیل توالبی منتظرماناِ ببخشید
نه دخترم من ازت معذرت میخوام بابت صبحگفتم که خاله سامی راست گفت
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حاال بریم با هم سوار ماشین بنز مشکی شون شدیم بعد یه ربع رسیدیم بازارپیاده شدم کنار خاله راه افتادم باهم رفتیم تو مغازه
شال فروشی یه شال آبی برای فرناز گرفتم یه روسری حریر واسه مامان گرفتم ورفتیم تو مغازه لباس فروشی واسه فرناز تونیک
آبی گرفتم چون عشق آبی داره خاله بریم من واسه محسن دامادمو یه ساعت بخرم
بریم دخترمباهم رفتیم تو مغازه ساعت فروشی یه ساعت برای محسن برداشتم و خریدم وبعد مغازه کیف رفتم ویه کیف پول برای بابا
برداشتم خب خرید هامو کردم ولی هنوز خاله تمومی نداشت خریداش یه گوشه وایستادم تا بیآد که صدای ساراروشنیدم
فاطمه بیا کارت دارمسارا ولم کن
توروخداخیل خب باهاش رفتم که دیدم سامیار و ایستاده داره منو نگاه میکنه بله امرتون
من منظور بدی نداشتممیدونم فقط ولم کنین توروخدا
فاطی سامی غلط کرددخترخوب من به خاطر اون پسر ناراحت نیستم پس خیال هردوتا راحت سارامیای بریم به سلیقه ت نیاز دارم دستشو کشیدم و
بردم تو مغازه انگشتر
فاطی انگشتر میخوایآره میخوام بخرم که دیگه مردم فکر کنن ازدواج کردم
ایول چه فکر خوبیسالم آقا انگشتر میخواستم
سالم خوش اومدینمدالی مختلف وگذاشت چشمم انگشتری که ظریف بود ودورتادورش نگین های ظریف کار شده بودگرفت انگشتر وتو دستم
انداختم خیلی خوشگل آقا این ومیبرم
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انتخاب خوبی کردین این نقره اش خیلی عالیه قیمتش ۱۵۰هزارتومنفاطی توروخدا بزار من بخرمشواچرا
میخوام یه یادگاری ازم داشته باشیآخه
آخه ندارهخیل خب انگشتروحساب کردم منم سریع انداختمش توانگشت دست چپم جای حلقه ام
فاطی بریمبریم رفتیم کنار سامیار بهم نگاه کرد
خب اگه کارتون تموم شد بریم یه جا من باید یه چیزی بهت بگمبریم مثال کجا
همین ویتامینه روبروی پاساژ
خیل خب دست ساراروگرفتم
که چشمش خورد به انگشترم
این چیه دستتبه خاطر مزاحم نشون بقیه و حرف های تو گرفتیم داداش ولش کنهی از دست شمارفتیم توویتامین نشستیم رو صندلی که اینبار به سارا اشاره کرد
سارازکیفش یه جعبه درآورد
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فاطی این واسه توواسه من
آرهجعبه روباز کردم بادیدن گوشی خوشحال شدم اما تظاهر کردم که اصال برام مهم نیست خب که چی این چیه
فاطمه سامی گوشیتو خراب کرد واسه ت یکی عین همون خریدمن گفتم برام بخرین؟؟؟؟؟
نه ولی من اشتباه کردم ببخشیددیگه نتونستم تظاهر کنم خوشحال نیستم لبخند گنده ای زدم وگفتم
مرسی
خواهش قابل توروندارهخب بچه ها پاشین االن مامان اینا نگران میشن
نترس بهشون گفتیم فاطی با ما بیاآخه
خواهش میکنم من که معذرت خواهی کردمخب باشه حاال چی سفارش بدیم که لبخند سامیارودیدم که دوباره چال گونش نمایام شد با اخم بهش نگاه کردم
میشه اینطوری نخندی چال گونه ت آدمو آزار میده منم نمیتونم زیاد خودمو نگه دارم دستمو میکنم توش
گفتم و بدونی بیشتر لبخند زد که دیگه تحملم تموم شدازجام بلند شدم دستمو توچال گونش کردم آخش دراومد خندیدم
بهت هشدار داده بودم داش
دختر گونه ام و سوراخ کردیخوب کردم
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فاطی بایک داری فاطی نقطه ضعفش همین چون خیلی اذیت میشهباصدای بلند گفتم هورا نقطه ضعف تو فهمیدم
باصدای بلند خندید
نقطه ضعف من و به روم نیارنچ نمیشه دیگه از خواهش گذشته بخواب اذیتم کنی لپتو سوراخ میکنم گفتم بدونی
ای خدا لعنت نکنه سارا چرا گفتیزبونمو براش درآوردم بااعتراض گفتم بابا من بستنی میخوام شیرموزم میخوام
چشممممممممممممممممممتوچی میخوری سارا
منم مثل فاطی هم بستنی هم شیرموزآقا سه تا بستنی سه تاشیرموز بستنی ها شکالتی باشناِ چرا تقلب میکنین ازمن
خب چون انتخاب خوبی بودنه چون شما متقلبین فقط همین با حرفم با اومدن سفارشا نیمه موند بستنی هارو آورد اول شیرموزمو خوردم بعد بستنی مو
شروع به خوردن ،کردم و همزمان گفتم
بچه ها امروز مهمون من
رفتم پیش همون مرد آقا حساب ما چقدر میشه
 ۵۰تومنیه تراول درآوردم ودادم برگشتم کنارشون که دیدم بالبخند نگام میکنن خب منم بخورم سرم کاله نره
چرا حساب کردی99
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چون دلم خواست مشکلیه همیشه که نباید شما منو مهمون کنین یه بار من شمارو مهمون کنم نمیمرم که
بارآخرت باشه حرف ازمرگ میزنی بعدشم دیگه همچین فکرایی نکن تاوقتی من هستم تو یاسارا نباید دست تو جیبتون کنینباشه حاال این یه دفعه روبخور دیگه تکرار نمیشه
دوباره خندیدومن وسوسه شدم یکم اذیتش کنم دوباره انگشتم وتوچالش فروکردم
آخ آخ آخ آخ آخاِببخشید خیلی دردت اومد خب تقصیرخودت حرف گوش نمیدی
نه ولی تودیوونه ای راستی قراربود مبارزه کنیم یادته؟؟؟؟؟معلومه بریم هتل بعد بریم پارک نشونت میدم آق سامی
پس بخورین بدیم که دلم میخواد خوب ضایع شدنت و ببینمزیادمطمئنی میترسم آشنا دراد آخه من یه فن دارم میترسم حالت بدشه
نه بابا خانوم پیاده شوباهم بریمنچ نچ نچ نچ نچ تودلت کتک میخواد باشه ولی بیا شرط ببندیم اگه من برنده شدم مهراب گوش میدم اگه باختم واسه همیشه
میزارم کنار
نه نه نه نه نه نه نه نه به جاش اگه تو بردی باهم یه سفر کیش میریم باسارا و مامان اینا ولی اگه باختیم تو دیگه مهراب گوشنمیدی
هانننننن آخه کیش خیل خب قبوله
پس بزن بریمبریم ازجامون بلندادیم وسوار شدیم رفتیم هتل سریع باسارا رفتیم تواتاق سارا من میرم دوش بگیرم آماده شم
-باشه فاطی
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سریع تونیک زرشکی مو برداشتم باساپورت مشکیم سریع دوش گرفتم موهامو خشک کردم ودم اسبی بستم یه خط چشم ویه رژ
صورتی زدم مانتو قهوه ای م که مثل کت بود پوشیدم شالمو سرم کردم ورفتم تو البی که دیدم سامی تی شرت سفید با شلوار
مشکی پوشیده سارام کنارش و ایستاده سریع رفتم کنارشون
خب بریم من آمادم
بریمسوارماشین شدیم و کنار یه پارک خلوت که به جز ما هیچکس اونم نبود ایستاد سریع پیاده شدیم خدایا کمکم کن حال این
پسروبگیرم
مانتومو درآوردم چون تومیکشم بلند بودوشبیه مانتو بود خیالم راحت بودشالمو دور گردنم پیچیدم که سامیارومنتظردیدم با
لبخند رفتم سمتش
خب اخمالو آماده ای
آره جغ جغهپررودستمو بردم جلووباهم دست دادیم
و اولین حرکت و زدم که خورد به سینه ش دومی زدم که بایه حرکت منو روزمین داشتم می افتادم که کمرمو گرفت ونذاشت از
فرصت استفاده کردم ودستشو گرفتم پیچوندم
وزدمش زمین
خب ازرورفتی یا ادامه بدیم
تو تو بردیهان بهت گفتم حاال یه کیش افتادین البته ماه دیگه چون مامانم اینا هم دلشون برآمون تنگ میشه
 چشمممممممممممممچشمت بی بالحالت خوبه اذیت که نشدی
نه ولی خیلی حریف قدری هستیمااینیم دیگه صورتم غرق کرده بود بریم هتل دوش بگیرم
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بریم سریع سوار شدیم رفتیم هتل ومن سریع دوش گرفتم وبعد خوابیدم که باصدای ساراخواب ازچشمام پریدهوی چتهسارا سکته کردم
پاشو بریم زیارت مامان بابا رفتن تو خواب بودی منو سامی منتظریم تو بیدارشیاِمرسی خب مبارزه سختی داشتم خسته شدم
سریع یه آب به صورتم زدم مانتومشکیمو پوشیدم شال قهوه ایموسرکردم چادرمو سرکردم
ببین من آماد م
 بریمباهم رفتیم توالبی مثل همیشه منتظر ما بود آخی حتما سینهاش درد میکنه آخه محکم بابا کوبیدم
توسینه اش
رفتم کنارش
سالم خوبی دردنداری که
سالم خانوم خوش خوای نه خوبم بریم زیارتبریم وقتی رسیدیم گنبد طالیی ش دیوونه ام کردوزدم زیر گریه که سامیار بغلم کرد
آروم باشسامی من خیلی امام رضارودوست دارم اون غریب نواز
میدونم گلم آروم باشاحساس کردم رو سرم خیس شد سرموبلند کردم دیدم اونم داره گریه میکنه اشکش سرمو خیس کرد که سرمو بوسید وگفت
برو زیارت کن بیاچشمممممم
رفتم توحرم بعدنیم ساعت به اصرار وزور سارا رفتیم بیرون اشکام می ریخت
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هنوز بی تابش بودم
سامیار اومد سمتومون
چفدر گریه کردی چشمات پف کرده دخترسامی دلم گرفته
آره قربونت برممنو بغل کردونوازشم کرد
فدای دلت بشه سامیارععععع بسه حسودیم شدسامی تو فاطمه رو بیشتر ازمن دوست دارینه سارا این چه حرفیه سامیار توروخیلی بیشتر دوست داره
 شوخی کردم باباای توروحت
چه شبهایی بود باالخره هفته مثل نور گذشت وقت وداع با این شهر قشنگ رسید قلبم خیلی بی تابی میکرد
وای به اجبار برگشتیم تهران
بعد ساعت هارسیدیم
ساراسامی خیلی خوش گذشت مرسی
صبرکن این مال تویه جعبه کوچولو بودازدست سامیار گرفتمش و بازش کردم یه گردنبند بلند باحرف انگلیسی fبودسریع انراحتم توگردنم
مرسی سامی خدافظ باچمدونم رفتم توخونه همه منتظرم بودن مامان بغلم کرد
سالم خوش اومدیسالم مرسی
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بابا بغلم کرد
خوبی دخترم زیارتت قبولمرسی بابایی
فرناز صورتمو غرق بوسه کرد
سالم آجی جونمسالم
محسن باهام دست داد بعد اینکه یه ربع نشستم ساعت محسن ودادم
امیدوارم خوشت بیاد
مرسی خواهرکوچولوکیف پول بابارودادم
وسائل فرناز و مامان ودادم ورفتم تواتاقم سریع لباسامو عوض کردم وروتخت درازکشیدم و خوابیدم
بااحساس گلو درد بیدار شدم واز اتاق زدم بیرون مامان گلوم درد میکنه
چرا بیا جلو ببینمرفتم جلو که دستشو ورو سرم گذاشت وجیغی کشید که قلبم و ایستاد چیی شد مامان
دختر داری تو تب میسوزی صبرکن مانتو تو بیارم باید ببرمت دکترنمیخواد
فاطمه داری میسوزی این وبفهمبه اجبار رفتیم که دکتر جیغی بلند تر کشید وگفت
اگه یه ساعت دیر تر می آوردینش تشنج میکردچیییییییی
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وای خانوم دکتر حاال چی کار کنیمهیچ چی فقط باید سه روز بستری بشهنه نمیخوام
یعنی چیوای کلی سرمو آمپول بهم زدن خوابیدم حالم ازاین زنگی بهم میخوره آدم بگیره بهتره؟
واهلل
با صدای فرمانبردار شدم
آجی جونم خوبیپوزخندی بهش تحویل دادم انگار مریضیم باعث شد جنونم بگیرم
چیه دلت میخواست کفن شده منو ببینی هان؟؟؟؟؟؟؟
اشکاش سرخوردن
چرا اینو میگی من عاشقتمخفه شو من محسن نیستم که خرم کنی گمشو دیگه به من کاری نداشته باش هنوز درد سیلیت رو یادمه
ببخشیدخفه فقط برو بیرون تا همینجا خودمو نکشتم
بدون هیچ حرفی رفت منم اشک ریختم که با اومدن پرستار خفه شدم
گلم گریه نکن هنوز تبت پایین نیومدهایشاهلل زنده نمونم تبم پایین نیاد بمیرم
دختر تو خیلی جوونی دیوونه شدی مگهآره توهم جای من بودی تاحاال هزار بار خودتو کشته بودی تا راحت شی اومد کنارم و منو بغل کرد
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آروم باش دخترک منم درد زیاد کشیدم عشقم جلوچشمام تموم کرد افسرده شدم ۵سال ولی به عشق کسی که کنارم نبودادامه میدم
دهنم باز مونده بود جان من چه قدر ماها بدبختم
 خب آره ولی چه میشه کرد بایدمنتظرم باشیمباشه ولی دیگه نمی کشم
 باید تحمل کنی حاالم بخوابچشمامو بستم که باصدای مامان بیدارشدم
خوبی دخترآره خوبم
فاطمه سارا زنگ زد منم بهش جریان و گفتم داره میاد اینجاچراگفتی مامان
بعد ۴ساعت سارا اومد اما باسامیارچرا صورت سامی قرمز سارا چرا گریه میکنه
بچهها اتفاقی افتاده
بدتر ازاین چرا زودتر خبرمون نکردیسامی بس کن حالم خوب نیست
چقدر گفتم غذابخورواسه اون نیست توروخداحوصله جحروبحث ندارم
باشه گلم آروم باشاومد کنارم ودستامو تو دستش گرفت
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سامی خوبم نگران نباش
مگه میشه تو توبیمارستانی بعدمن نگران نباشم میشهخب چی بگم سارایی خانومم خوبی اومد کنارم و
گونه ام و بوسید
فاطمه جونم خوبی چرا انقدرداغی عشقمداغ برو کناردستشو روصورتم کشید بعد محکم زد تو سرش
وای سارا زنگ بزن بگو بیاد بیمارستان با دوستش ناسالمتی پزشکنخوبم فقط باید استراحت کنم همین دادش باعث شد اشکام بریزن
آره فقط حتما باید بمیری باورت شه هاننننننننننداد نزن آره خیلی وقته دلم میخواهد بمیرم راحت شم که حداقل دیگه تو سرم دادنکشی باحرفام شونه هاش لرزید داره گریه
میکنه
غلط کردم
نه من غلط کردم به چه حقی سرت داد زدممهم نیست سامی بیاکنارم
اومد کنارم سرمو بلند کردمو گذاشتم روسینه اش
قول میدم دیگه سرت دادنزنمباشه قولت که یادته کیش
آره تو خوب شو میریمباشه پس منو تنها برترین میخوام زود خوب شم
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به اصرار سامی پدرشو دوستش اومدن وبعد یکم دادوبیداد سر دکتر منو منتقل کردن بیمارستان سارا اینا برعکس بیمارستان
قبلی خیلی شیک بود مردم تو اینجا رو دوست دارم
حواسم نبود سامی کنارم بلند گفتم میخوام بمیرم
چی گفتی تو نشنیدمهیچ چی
فاطمه اگه یه بار دیگه حرف ازمرگ بزنی خودمو می کشم بس کن چرا انقدر عالقه به مرگ داریچون هیچکس ندارم
ای خدا پس من اینجا چغندرمنه تو داداشمی ولی فقط برای چندلحظه کنارمی ولی بازم من راضی ام چون خیلی از این که حداقل یه داداش خوب مثل تو دارم
راضی ام
خانم خانوما شما تاج سربنده ای اینو بدونوای داداش خوشملم خیلی دوست دارم
جوجو اینطوری حرف نزن میخورمت هاوا واسه داداشم داداشم اینجوری حرف میزنم آقا
فاطمه تو خیلی احساسی ماه تولدت کیه؟؟؟تولدم  ۵دی داداشی جونم ماه تولد تو چیه چون خیلی تو فاز غرورواخمی
ماه تولدمنم دی باورت میشه فقط با فرق این که ۲۱دیمواییییییی چه شباهتیپس دیگه باید بگم صددرصد تو برادرمی
جوجو گشنه ت نینچ نچ نچ
یکم غذا بخوری خوبه ها108
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نمیخوام
مگه دست تواِپدر من تورو دست من سپرده به عبارتی من پرستار مخصوص شماموایی تو منو میکشی من میترسم
من مامانم و میخوام باصدای بچگونه اینو گفتم که لپمو کشید
جوجو من که این جام مامانتومیخوای چیکارتولولویی منو میخوری
واقعا پس جوجه آماده باش که االن قورتت بدمدلت میادمنو بخوری
آخ که نه نمیتونم وگرنه االن یه لقمه ات کرده بودماِ زرنگی نمی تونی آقا
میخوای نشونت بدم؟؟؟اوهومممممم جرعت داری اینکاروبکن
االن جرعتمو نشونت میدم جوجهباین حرفش صورتش و جلوآوردگونه ام و محکم وباصدا بوسید
بدم نیومد درعوض خیلی هم خوشحال شدم چون میدونستم منظور بدی نداره
خودمو لوس کردم گفتم اِزرنگی پس من چی بیار جلوبدو تاحاالحتی محسن نبوسیده بودم ولی چون سامی مثل داداشم میدونم
واقعا حالم کنارش خوبه اینو گفتم
خانوم خانوما من واقعا بوس میخوامخب بیا بوست کنم انگار باهاش شوخی دارم
باشه109
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گونه اشوآورد جلو منم با تمام قدرتم بوسش کردم یه حس خوب بهم داد چون اصال آدم منحرفی نیستم
دوبار اینجوری بوسم کنی که لپمومیکنی جوجوخوب کردم مال داداشم به توچه
فاطمه انقدر بوست میکنم کف کنی ها بامن بحث نکنمیکنم االن باهات قهرم چون تهدیدم کردی
الهی فدای آهوخوشگلم بشم قهر نکن غلط کردمخوب صفتی به کار بردی بخاطر همین میبخشمت
الهی قربون اون دل مهربونت بشه سامیارخدا نکنه بمونی برامون منو ساراتاتورو داریم غم نداریم
الهی فدات شم من فاطمه باورت میشه دیگه ناراحت رفتن سارانیستم چون توکنارمیخداروشکر که منو مثل سارا میدونی وازبودنم خوشحالی
آره خداروشکر اگه تو کنارم نبودی حالم خیلی بدمیشدسامی اینو بدون تو هر شرایطی خدا کنارت پس چه من باشم چه نه تویکی وداری پشتت که مثل کوه مراقبت فقط کافیه ازش
بخوای
من باوجود خدا طاقت آوردم وگرنه یه لحظه هم جای من بود تاب نمی آورد
میدونم میدونم تو خیلی احساسی ومقاومی شجاعتت خیلی خوبمرسی االن ذوق مرگ میشم خونم گردنت میوفته سامی کی مرخص میشم
فعال دوروز اینجا هستی ریه ات عفونت کرده دختر خوب چرا مراقب خودت نیستیسامی مراقب چی باشم رسیدم خوب بودم صبح که بیدار شدم گلوم می سوخت االنم که این جام راستی اون بیمارستان چش بود
منو آوردی اینجا شازده
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اون بیمارستان خودش محل بیماری بود انقدربدبودکه نتونستم طاقت بیارم بابا میخواست ببرتت بیمارستان مخصوص ریه کهبیشتر بهت برسه ولی من گفتم اینجا نزدیک تره توهم که حالت خیلی بد بود بابا موافقت کرد
سامی میشه بدونم چطوری بابات انقدرکارمیکنه خسته نمیشه
دختر خوب بابام یاتواتاق عمل یا داره ویزیت میکنه یا خارج از کشور ولی بااین حال همیشه سرزنده ست چون عاشق کارشواقعا ولی من که بودم دیگه فقط زمان بیکاری میخوابیدم چون انرژی برای سروکله زدن باتوسارا
خب یعنی تو فقط رویه کار متمرکز میشیآره من ازاون دخترا نیستم چندتا کاروباهم انجام بدم سامی یه خواهش ازت دارم هیچوقت بهم ترحم نکن چون از ترحم وبدقولی
متنفرم
من هیچوقت بهت ترحم نکردم چرا اینجوری درباره من فکر کردیمن از رفتارت احساس کردم
کی چه رفتاری؟؟؟همین که االن خیلی باهام خوبی ولی اونروز جلودوستات نگفتی منم مثل خواهرتم خیلی بهم برخورد
به خدا من منظور بدی نداشتم فقط تو دهنم نچرخید که بگمباشه ولی قول بده کارات از روی دلسوزی نباشه چون اگه بفهمم خودم آتیشت میزنم
هروقت دیدی به من بگو خودم خودمو آتیش میزنمباشه سامی جونم آب میخوام میشه بهم آب بدی
آره موش موشکم االن برات میارمدر یخچال کنارمی و باز کرد یه آب میوه درآوردریخت تولیوان
سامی آب میخوام نه آب پرتقال
اول اینو بخور بعد بهت آبم میدم بخوریباشه به اجبار یه لیوان آب پرتقال خوردم سامی آب میخوام
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چشم االن میارم بخوریآب معدنی تو یخچال وبرداشت وپر کرد تو لیوان
من یه نفس همشو خوردم ولی عطشم بیشتر شد سامی بازم میخوام
خواست بازم تولیوان بریزه که نزاشتم بطری آب واز دستش گرفتم دیر کشیدم کل شو خوردم آخیش خنک شدم
دختر تو چقدرآب میخوریخب تشنه ام بود سامی
خب زودتر می گفتی تو که هالک شدیخودتو مسخره کن حاال برو میخوام
بخوابم
بعد اون دوروز تو بیمارستان بودم وبعدمرخص شدم
دخترم خوبیآره مامان خوبم
فاطمه سارا چی میگهوا چی میگه مگه
میگه ماه دیگه باهم میریم کیش فاطمه هم با ما میادخب آره مامان سارا ومن شرط بستیم اون باخت قرارشد قبل از رفتنش یکم خوش بگذرونیم میشه
آره دیروز که تو بیمارستان بودم پدرش اومد به پدرت گفت مثل دخترم حواسم بهش هست پدرت میگه هروقت فاطمه خواستبااین خانواده میتونه بره مسافرت چون ازماهم بیشتر مراقبشن منم مشکلی ندارم ولی خودت چی اگه حالت خوب نیست نرو
مامان من خوبم میخوام تا وقتی که سارا هست واسه اش بهترین خاطرات وبسازم من باهاشون میرم االنم اجازه بدین میخوام
زنگ بزنم بگم امشب همه باهم بریم پارک
آره موافقم بگو شام با ما خودم درست میکنم112
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باشه مامان فرناز هم میاد
آره دخترم محسن وفرناز بیان تو که مشکلی نداری؟؟؟؟؟نه پس من برم رفتم تواتاقم شماره سارا رو گرفتم با اولین بوق برداشت
جانمسالم سارا خوبی مخواستم اگه امشب حوصله دارین باهم بریم پارک خانوادگی
آخ جون آره معلومهپس گوشیو بد به مامانت
چشممگوشی دستت
بعد چند دیقه صدای مادر سارا توگوشی پیچید
سالم دخترمسالم خاله جون مزاحم شدم بگم اگه امکانش هست امشب بریم پارک دسته جمعی
موافقمپس خاله ساعت ۸تو پارک آب و آتش میبینمتون -دخترم ما میایم دنبالتون
نیاز نیست با محسن دامادمون میایم امشب میخوام کلی کیف کنیم
باشه پس من و بچه ها همسرم ساعت  ۸اونجاییمباشه فقط خاله خواهشااغذا درست نکنید میخوام امشب دستپخت منو بخورین
 واقعا پس امشب کلی کیف میکنیم باشه زحمت غذاباشمافعال خاله خدافظ
خدافظ113
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گوشیو قطع کردم ورفتم بیرون از اتاق مامان غذای امشب بامن میخوام سمبوسه ماکارونی وکتلت در ست کنم
دختر ساعت  ۵میرسی درست کنی؟؟؟آره مامان فقط وسایل و داریم یا برم خرید؟؟؟
نه دخترم همه چی داریم اتفاقاا فرناز دیشب میخواست سمبوسه درست کنه گفتم بزارفاطمه خوب شه بعدپس مامان شما برواستراحت کن امشب بامن
باشهرفتم تو آشپزخونه چهارتا بسته گوشت چرخ کرده از فریزردرآوردم پیاز پوست کندم و نگینی خوردکردم فلفل دلمه قرمز سبز
وزردو نگینی خوردکردم ماهیتابه رو،روگاز گذاشتم وروغن ریختم زیرشو روشن کردم وپیاز وعسلی سرخ کردم بعدگوشتو اضافه
کردم تفت دادم در آخر فلفل دلمه ای هارواضافه کردم بعد رفتم سراغ نون لواش تازه که بابا صبح خریده بود کامالنرم بود پنیر
پیتزا رو برداشتم موادوالی نون گذاشتم بعد پنیر پیتزا روریختم وبه حالت سه گوش درست کردم و سرخ کردم دوتا دیس بزرگ
سمبوسه درست کردم بعد رفتم سراغ ماکارونی همه ی مواد وتو سمبوسه ریختم دوباره مواد ماکارونی ودرست کردم ماکارونی
ودم کردم و حاال کتلت وای دارم ازخستگی میمیرم این غذاآسون گوشت چرخ کرده وپیاز وتخم مرغ سریع کتلت هارم درست
کردم دوتا دیس کتلت درست کردم تزئین کردم وسلفون دوش کشیدم خب ماکارونی هم آماده ست زیرشو خاموش کردم تا وقت
رفتن یه کم گرمش کنم ظرف سمبوسه ها وکتلت رو میز نهار خوری گذاشتم حال یه ساالد شیرازی با ماست وخیاردرست کنم
عالی میشه سریع ساالدودرست کردم بعد ماست وخیارودرست کردم توش کشمش و گردو ریختم عاشق این مدل ماست وخیارم
ظرفای ساالدوماست تو یخچال گذاشتم ظرف عدد شستم از آشپزخونه زدم بیرون بادیدن ساعت هنگ کردم ساعت ۷بودسریع
رفتم تواتاقم لباسامو برداشتم ویه دوش گرفتم سریع موهامو خشک کردم رفتم سراغ لباسی که قرارامشب بپوشم یه مانتو آبی
فیروزه ای ملیله کاری شده برداشتم با شال همرنگش شلوار سفید جذبمو پوشیدم ومانتومو تنم کردم موهامو دم اسبی بستم یکم
چتری روصورتم ریختم ورفتم سراغ آرایش یه خط چشم باالی چشمم کشیدم من خط چشم و داخل چشمم نمیکشم خوشم
نمیاد ریمل و تو چشمام خالی کردم یه رژ صورتی پررنگ زدم ایول چه خوشمل شدم ازاتاق زدم بیرون مامان
چیه مااینجاییمخب بریم دیگه محسن وفرناز کنار هم نشسته بودن بادیدنم بلندشدن مامان ظرفای غذا رو به محسن وفرناز داد
دخترم خیلی زحمت کشیدینه باباظرف ماکارونی وازش گرفتم کارخونه زدیم بیرون سوار ماشین محسن شدیم
114

عاشقی پردردسر
محسن بریم مغازه باید سس بخریم نوشابه رو همون جا بگریم گرم میشه
چشم سرآشپزبعد۵دیبه با محسن رفتیم توسوپرمارکت وسس فلفلی گرفتیم وراه افتادیم
مامان بابا کجاست
اون با تاکسی میاد یه رب دیگهآهان بالخره رسیدیم ماشین سامی آئودی مشکیش با بنز سفید دم پارک بود ظرفارو برداشتم وراه افتادم بعد دودیقه سارارودیدم
بادیدنم دویید
سمتم
سالم آجیسالم سارا بقیه کجان
بقیه نشستن سامیار که کلی غرزدولش کن امشب نمیخوام اذیتش کنم
خداروشکربیا ایناروبگیر ظرف ماکارونی ودادم دستش وباهم رفتیم کنار خونواده اش
سالم
بادیدنم همه از جاشون بلند شدن
توروخدا بشینین شرمنده ام نکنین
سالم جغ جغهسالم اخمالو خان
خودت شروع کردی سامی ها
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خب که چییعنی بعد اینکه همه نشستن حالتو میگرم
باشهبعدچنددیقه مامان اینا اومدن وبعد احوال پرسی نشستن
خب آقا سامی پاشو نشونت بدم از جام بلند شدم ودوییدم که دیدم داره دنبالم میادهمینطور داشتم میدوییدم یه دفعه یه پسره
بایه سگ بزرگ سیاه وزشت اومد طرفم ازترس جیغ بلندی کشیدم که خندید و اومد نزدیک تر اباالفضل من فوبیا حیوانات دارم
االن سکته کنم با تمام توانم سامیاروصداکردم دیگه داشتم از حال میرفتم که سامیار اومد کنارم
چی شده چرا انقدر رنگ روت پریدهسامی سگ بادین سگ رفت سمت پسر
تو مگه کوری نمیبینی داره سکته میکنه برای چی اذیت میکنی مردکاوالدرست حرف بزن ثانیادلم خواست یکم اذیتش کنم به توچه میتونست بیاد بغلمخفه شو کثافتدوییدم سمتش سامی ولش کن بیا بریم من میترسم برگشت سمتم
باشه گلم تو آروم باش بیابریمبریم
دستشو دورکمرم حلقه کرد انقدر ترسیدم که میلزیدم
چرا میلرزی من این جامسامی ببخشید تورم اذیت کردم
هیشش این چه حرفیه جوجومرسی اگه نمی اومدی ازترس سکته میکردم
باشه گلم میای بریم بستنی بخریم براهمه116
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اهووووووم
پس بریمباهم رفتیم بستنی گرفتیم برای همه وبعد رفتیم کنارشون نشستیم
من باختم بستنی گرفتمآفرین پسرروسفیدمون کردی داشتیم بستنی می خوردیم بابا اومد بعد کلی خندیدن فرناز شروع کرد به آزار دادن منخواهر من آشپزیش خوب نیست امشب باید ببخشید دیگه اگه خوب نبودسرموانداختم پایین هیچ کس از این حرف خوشحال نشد به جز خودش
سایت به فرناز با اخم نگاه کرد وبعد به من نگاه کرد همون موقع گوشیو برداشت چندلحظه بعد گوشیم روشن شد پیام وباز کردم
سامی بود
نوشته بود
فاطمه گفتم دفعه بعد حالشو میگیرم االن حالشو میگیرم
جواب دادم این کارونکن سامی اما اون به فرناز نگاه کرد وگفت
محسن خان دستپخت خانومتون چطوره؟ ازاین دسپخت ها که نیست آدم سوء هاضمه بگیرمحسن لبخند زدو گفت
 نه خانومم خیلی آشپزیش خوبپس چرا امشب ایشون غذا درست نکرددیدم کار داره باال میگیره پریدم وسط خب غذا رو بخورید نظر بدین اگه بد بود پوست کله ام و بکنین سفره روحاضر کردیم یه
سمبوسه برداشتم داشتم میخوردم که فرناز گفت
فاطی مثل همیشه افتضاحبغض گلوم محاصره کرد که سامی گفت
تا اونجایی که من خوردم عالی احیاناا شما به آبجیتون حسادت نمیکنید یا اینکه واقعا چشاییتون واز دست دادین ؟؟؟117
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دیگه تحمل نکردم از جام بلند شدم ورفتم تااشکام آبرومونبرن
اشکام میریخت که باصدای آشنایی ایستادم
 فاطمه وایستاخودش کسی که ازم دفاع کرداومدکنارم
تو صورتم نگاه کرد بعد با دستش اشکامو پاک کرد
دختر گریه نکن خوب حاشو گرفتم فاطمه برعکس تو که خیلی باهات راحتم ازفرناز بیزارممیدونم سامی برو غذاتوبخور
باهم میریم بریم صورت تو بشور بریم اونجا من امشب حال آبجی تو میگیرمباشه تونستی منم موافقم
پس بزن بریم که امشب میخوام شکنجه اش کنم اونم از نوع روانیوایییی
ایول سامی باهم رفتیم کنار آب سرد کن صورتمو شستم وباسامیار رفتیم کنار بقیه فرناز بهم نگاه کرد و گفت
کجا رفتی فاطیببخشید شاید کار خصوصی داشته فرناز خانومِااِاِ خب برام سوال پیش اومدحاالچرا خودت حرف نمیزنی آقا سامیاروجلو فرستادی؟؟؟؟باحرفش دلم لرزید آخه چرا درکم نمیکنه االن بقیه چی فکر میکنن
پس بهتر جوابشو بدم بهش نگاه کردم
فرناز جان خب داداشم وجلو فرستادم چیه حسودیت شد داداش به این خوبی دارم؟؟؟؟
من وا چه حرفا من محسن ودارم تو چی؟؟؟؟خب منم داداش سامی ودارم مگه نه سامی
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آره گلم فرناز خانوم من تحملم زیاد نیست مثل فاطمه نمیتونم تحمل کنم اگه ادامه بدین هر دومون ناراحت میشیم اینمبدونین من کوتاه نمیام
پس بچرخ تا بچرخیم داداش فاطمهباشه قبولبچه ها بس کنید دیگه فرناز من پدرتم بهت میگم تمومش کنوا بابا خوب آقاسامیاروفاطمه شروع کردم فاطمه مقصر برای چی آقا سامیاروجلو فرستاد خودش الل مگهنه فرناز خانوم ولی فاطمه زیادی احترامتون نگه داشته واسه همین اینطور باهاش رفتارمیکنین من جای فاطمه بودم اینکارونمیکردم چون هرکس خودش باید به خودش احترام بزاره تا بقیه هم بهش احترام بزارن درسته محسن خان؟؟؟؟؟
اِخب چی بگمولش کن چیزی نگو چون ممکنه فرناز خانوم حالتو بگیر درسته فرناز خانومببینید آقا سامیار من دلم نمیخوادبهتون بی احترامی کنم وگرنهوگرنه چی مثل فاطمه منم میزنی؟؟؟؟چی شما ازکجا میدونین فاطمه خیلی ذهن لقینیازی به گفتم فاطمه نداشت چون اونروز وقتی رفتیم شمال فاطمه سعی کرداصالاصورتشو نشون نده ولی من وقتی دیدم فکرکردم یه دیوونه این کارکرده چون از یه آدم سالم اون کار بعیده فاطمه برای اینکه بگه کسی که اینکاروکرده از نظرعقل سالم
گفت خواهرعزیزش این کارکرده
 من من مریضم چی میگید شماببخشید ناراحت شدین من یکم رک حرف میزنم ببخشید اگه ناراحت شدیم ولی از قدیم گفتن حرف حق تلخه درسته آقافرهاد؟؟؟
واهلل چی بگم اینجوری که توامشب بادخترم دفاع کردی وبافرناز بحث کردی ما تاحاالاین کارونکردیم دیگه حاال مطمئنم هرجافاطمه باشماهاباشید اون درامان چون شما اون طرف رسوا میکنید
شما لطف دارید119
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خب فرناز خانوم حالتون چطوره؟؟؟
حرفای سامیارانقدر منو خوشحال کرده بود که نگو فرناز بغض کرده بود این خیلی ضایع بودباسوال سامیار از جاش بلند شد
محسن جان برو دنبال خانومت حالش خوب نیستمیدونم ولی اینطوری که شما باهاش صحبت کردین من تاحاالنکردم واقعا خیلی ناراحت شدخب آقا محسن این کارو کردم تایه بار خودش هم طعم تلخ کاری که با فاطمه میکنه رو بچشه شاید یکم بهتر شهشاید ولی من دلم واسه فاطمه میسوزه چون حتماخفه اش میکنه بااجاره برم یکم آرومش کنمبروباحرف محسن گور خودمو کندم ولی خداییش امشب کیف کردم
سارا میای بازی
چی بازی چه بازیوسطی البته توپ میخواد که مانداریم
چرااالن میگیرم میام منم بازی منو محسن تو سارا باهم قبوله؟باشه بروبگیر بیا از جاش بلند شد بعد یه رب اومد بایه توپ والیبال
دستت طال داداشی
خواهش محسن کو هنوز داره ناز میکشه؟؟؟آره
پس من برم بیارمشونباشه منتظرنشستیم تا سامی محسن وفرناز وبیاره که بالخره موفق شد فرناز با اخم وحشتناکی نشست منم ازترس سریع از جام
بلند شدم
سارابیا بریم تا بچه ها بیان
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بریمدست سارارو گرفتم ازشون فاصله گرفتیم بعد دودیقه سامی محسن اومدن خب بچه ها شروع کنیم ماوسط یا شما؟؟؟
خب معلومه شماها بعدیه دور ماباشه پس سارا بیا روی ایناروکم کنیم ولی بچه ها ساعت  ۱۲شب ترسناک
اینجا
نترس من محسن اینجاییمباشه پس شروع کنین تقریباچهل دیقه دوییدم من سارا دیگه تموم نفسم گرفته بود
بچه ها بسه دارم میمیرم
چرا تو که میخواستی روی ماروکم کنی
سامی بس کن حالم بده واقعا
فرناز با اخم اومدکنارمون من نفس نفس میزدم
بیا بعد بگید این خوب دودیقه دوییده داره میمیرهوای خدا منو بکش دارم دیوونه میشم انگار فرناز دشمن قسم خورده من ای توروحت که آبرو برام نذاشتی دیگه مهم نیست کی
اینجاست پاهام سست شد ومحکم خوردم زمین سامیاردوسید سمتم
 چی شد یه دفعهخوبم سامی
فرناز خانوم جهت اطالع شما فاطمه وساراچهل دیقه دارن می دوءن میخواست شما امتحان کنید ببینیم شما چقدر طاقتدارین
قبوله پس بزنین تا بهتون ثابت کنمباشه121
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منو سارا کنار کشیدیم سلمیارومحسن توپ میزدن فرناز میدویید بعد یه ربع جیغ زد
وای مُردم هالک شدم واییوا تآره یه ربع گذشته فرناز خانوم ببینید خسته شدین فاطمه و سارا دوبرابر شما دوییدن کهبه من چه من دیگه نمیتونمسامی خواست چیزی بگه که باید گفتم بسه تمومش کنه اونم حرفی نزد بالخره ساعت۱شب وسایالروجمع کردیم خداروشکر
فقط چهارتا سمبوسه مونده بودبقیه غذاها همش خورد شده بود وسایالرو گذاشتیم توصندوق ماشین محسن
خاله عمو بچه ها ببخشید اگه بد گذشت بهتون
این چه حرفیه دخترم امشب خیلی خوش گذشت مگه نه هلن جاندرسته امشب عالی بودخب خداروشکر خدافظ
نشستم توماشین که فرناز غرید
من یه بالیی سر تو بیارم اون ورش ناپیداکثافت خودت نمی تونی حرف بزنی سامیار ومیفرستی جلوخفه وفرناز به خدا حوصله تو ندارم
 به جهنم اصال ازماشین من گمشو برو پایین باداداش جونت بیابه مامان وبابا که بادهنباز بهش نگاه میکردن نگاه کردم محسن اومد چیزی بگه بغزمو قورت دادم و گفتم
بابا اجازه میدی باسارا اینا بیام؟؟؟؟
آره دخترم بروسریع در ماشین وباز کردم وپیاده شدم
رفتم سمت ماشین آئودی سامی رفتم رفتم سمت سامی که پشت فرمون نشسته بود زدم به پنجره که شیشه رو داد پایین
جانم122
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سامی میشه من باشماهابیام آخه موقع اومدن بابا نبود له میشم
 آره سوار شوسوار شدم که ساراگفت
فاطی چی شد بازم دعوا کردینباصدای لرزون جواب دادم
اهووووووم
ای دختره خیره سر خوبه امشب بهش ریدم بازم گُه خورشید شروع کردحقش بزنم ناکارش کنمنه سامی فقط راه بیوفت یکم آروم تر از بقیه برو که من به خودم مسلط شم بعد برسونینم خونه واقعا ببخشید من همش مزاحم
شمام ولی فعال چاره ای نیست
 چشممممم ای چه حرفیه دخترراه افتاد خیلی آروم میرفت ساعت  ۲شوکه من گفتم
مرسی حاالگاز بده برم خونه
چشمدر عرض ۵دیگه منو رسوند دم در خونه
مرسی فعالا خدافظ
برو فردا استراحت کن پس فردا میریم بیرونباشه
رفتم تو خونه که دیدم همه منتظرمنن
دخترم دیر کردی نگران شدیموا بابایی با بچه ها بودم بستنی خوردیم وقتمون گذشت
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باشه پس برو بخوابچشم شب به خیر
خواستم برم که فرناز پرید جلوم بازومو گرفت انقدر فشارش زیاد بود که جیغ زدم
آییییی دستم ولم کن عوضی
کثافت کجا من تا تورو نکشم ولت نمیکنمآره بزن تا خوی وحشی گیریت و به همه ثابت کنی
وحشی منم یاتو نکبتمعلومه تو تا حاال شده یه بار من کتکت بزنم تو که حاال هیچ چی بقیه رو ولی تو تو مدرسه بچه هارم میزدی پس تو وحشی
حاالم دستمو ول کن وگرنه امشب دلمو میزنم به دریا انقدر میزنمت تاصدای سگ بدی
به خدا میکشمتخواست موهامو بکشه که محسن دستشو کشید طرف خودش
فرناز بس کنمحسن ببین چی میگه بهمخب توکل کنببین محسن انقدر از زن ذلیال بدم میاد توهم یکیشی البته به خاطر وحشتی که ازاین وحشی داری بهت حق میدم
خواستم ادامه بدم که فرناز اومد سمتم وبا پاش زد توکمرم انقدر محکم که باید خوردم زمین
آخییی کمرم آخ مُردم
ازدردبه خودم می پیچیدم که محسن منو برد بیمارستان
دکتر اومد کنارم
ازدردتو خودم مچاله کرده بودم
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آقا باید ازش عکس بگیریمبعد عکس جیغ زدو گفت
 کدوم وحشی اینطوری زدتش کمرش مو برداشتهولی فاطمه بدبخت شدیمنه محسن عیبی نداره من خوبم
خانوم دکتر خوب میشم
بامهربونی نگام کرد وگفت
آره عزیزم فقط باید این داروهاروبخوری ویه هفته استراحت کنیپس میشه مرخصم کنین
آره به شرط این که استراحت کنیچشمانم قول میدم بالخره منومرخص کردین داروهامو گرفت رفتیم خونه ساعت ۵صبح بود مامان بابا حتی خود عوضیش
نشسته بودن مامان اومد طرفم
خوبینه کمرم مو برداشته مامان حاال بازم بگو بمون بمونم که بکشینم آخ چقدر منتظرم این دوماه هم بگذره
ای وای خاک تو سرم کمتر موبرداشتهآره آخه یه گاو بهم حمله کرد هیچی نمی گفت فقط تمام میکرد رفتم سمتش تو چشماش نگاه کردم گفتم
فرناز اولین آهمو االن می کشم تا خود خدا قضاوت کنه دیگه به هیچ وجه حق نداری طرفم بیای فهمیدی
ازش فاصله گرفتم ورفتم تواتاقم کمرم خیلی درد میکرد به حال خودم گریه کردم باصدای اذون رفتم وضوگرفتم و نماز خوندم
بعدخوابیدم
باکمردردازخواب بیدار شدم خدایا فرناز وبه تو سپردم بااینکه منو کتک زد ولی آرزوی خوشبختیش من که دوماه دیگه از اینجا
میرم من بخشیدمش آخ کمرم داروهامو ازرومیز آرایشم برداشتم یه کرم داخل پالستیک داروهام بود برش داشتم ورو کمرم
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مالیدم آخ آخ آخ دردش خیلی وحشتناک بازور از اتاقم زدم بیرون ورفتم سرویس دست و صورتم وشستم خواستم برگردم تواتاقم
که مامان صدام زد
فاطمه بیا باهات کار دارمبه اجبار رفتم کنارش که توی آشپزخونه بود
بله مامان
دخترم بشین باهات حرف دارمنشستم جانم
فاطمه فرناز دو ماه باردار اعصابش ریخته بهم میگه چیکار کنیم ماهم تصمیم گرفتیم آخر همین ماه عروسیشون بگیریم همه یوسایالشو بعد عروسی می چینیم ببخشش حال روحیش خوب نیست
بادهن باز به مامان نگاه میکردم و گفتم نه نه نه نه نه نه نه نه دروغ امکان نداره یعنی من دارم خاله میشم؟؟؟
آره عزیزم توببخش ندیدی زود خسته شد ازوسطی کشید کناربه خودم مسلط شدم ولی بازم من نمی بخشمش چرا منو زد خودش عشق و حالش وکرده داره بچه دار میشه منو میزنه این
انصاف نیست من دیگه دوماه این جام مهم نیست تحملش میکنم فقط ازم نخواه ببخشم و باهاش حرف بزنم اگه ببخشمم باهاش
حرف نمی زنم به هیچ وجه حاالم کمرم درد می کنه میرم بخوابم با اجازه
فاطمه فرناز دق میکنهبه جهنم مامان من بایه حیوون کار ندارم میدونم تا منو نکشه شما خیالتون راحت نمیشه ولی من دیگه طاقتم تموم شده درکم
کنین
باشه برو بخواب نهارتومیارم زیادنباید حرکت کنیمامان من سارا اینارو دعوت میکنم براشون کارت نگه دارین گفتم بدونین اونا نیان منم نمیام به خدا فقط به امید اونا میام
بعدشم بگم منو واسه ساقدوش انتخاب نکنین چون من این کارونمیکنم من فقط ساقدوش سارا میشم چون اون خواهر واقعیم با
فرق این که از نظرخون بامن فرق داره فقط همین
باشه دعوتشون کن ماهم از خدامون فردابریم خرید لباس126
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من باسارا میرم سلیقه اش عالیه
باشه هرجور میلتهرفتم تواتاقم بافکر نی نی لبام خندید و دلم شاد شد مبارک باشه آجی وحشی من
خوابیدم ساعت ۱باصدای مامان بیدار شدم
فاطمه بیا غذا تو بخوراِباشه االن میام دست صورتمو شستم و برگشتم تواتاق زرشک پلو با مرغ به به سریع خوردم آخ آخ آخ آخ آخ کمرم خیلی درد می
کنه برم یه دوش آب گرم فکر کنم بهتر شه لباسامو برداشتم رفتم حموم یه دوش آب داغ گرفتم آروم شدم اومدم بیرون
ساعت۲:۳۰دلم هوای سارارو کردبهش
زنگ زدم
جانمسالم ساراچطوری میتونی بیای خونه امون
سالم فاطی خوبی باشه میامبای
بای گوشیو قطع کردم خب تا بیاد یکم دراز بکشم نیم ساعت انتظار پدرم و درآوردولی بالخره اومد
در اتاقم باز شد بادیدنش خواستم از جام بلند شم که کمرم درد گرفت با آخی سر جام نشستم
سالم فاطی خوبی چی شدهسالم هیچ چی دیشب فرناز زدتوکمرم رفتم دکتر گفت کمرم مو برداشته زیاد مهم نیست بیابشین
زد تو سرش و اومد کنارم
وای آبجیت دیوونه ست به خداآره به خاطر نی نیش
چی نی نی127
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آره آخرماه عروسیش گفتم بیای فردا بریم خرید توهم با اخمالو خان وبابا مامانت دعوتین مرگ من بیاین به مامان گفتم به تو هم
میگم اگه نیاین منم نمیرم
وای مبارک معلومه میام حتماا فردا باهم میریم سامی بدونه کلی خوشحال میشهآره فقط از کمرم بهش چیزی نگو باشه
باشهخب چه خبر خوبی
آره ولی فاطمه فکر این که دو ماه دیگه باید ازت جدا شم منوآزار میدهمنم همینطور
ولی خیالت از بابا اخمالو خان راحت من پای قولم هستم کنارش میمونم مثل خودت
مرسی فاطیخواهش جیگر
یکم حرف زدیم تاساعت ۵بعد خوردن عصرونه سارا رفت قرار شد فرداساعت ۱۲بیاد دنبالم
داشتم بافکر کسی که قرار چندوقت دیگه قرار به خانواده امون بشه می خندیدم که در اتاق باز شد بادیدن فرناز اخمم رفت توهم
ولی سعی
کردم به خاطر بچه ش آروم باشم
فاطمه معذرت میخوامخیل خب بخشیدم
فاطمه توساقدوشم نشی کی بشهببین بهتر من ساقدوشت نشم چون دلم نمیخواد جلو همه منو بزنی اما اگر والتماسم هم منو راضی نمیکنه به یکی از دوستات
بگو مثل من که اگه یه زمانی ازدواج کنم سارا رو ساقدوشم میکنم
باشه128
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ازاتاق رفت بیرون منم مثل خرس دوباره خوابیدم
بادیدن ساعت هنگ کردم ساعت  ۹شب امروز فقط خوابیدم سریع ازاتاق زدم بیرون که فرناز ومحسن دیدم که دارن کارت می
نویسن
سالم
سالم فاطمه جان خوبی کمرت خوبهبله به لطف همسرتون تبریک میگم مبارک داری بابا میشی خیلی بهت میاد فقط قول بده باهاش مهربون باشی
مرسی چشمم حواسم به خودش و مامان عزیزش هستم آخه هردو شون نور چشم مننفرناز پشت چشمی نازک کرد وگفت
بجنب محسنچشمم خانومماَه حالم بهم زدیم سریع رفتم توسرویس صورتمو شستم بعد رفتم کنارشون از مدل کارتشون خوشم نیومد خیلی گنده بودمیز
شام و چیدم که بابا اومد
سالم دخترابادیدن عروسک تودست بابا یه لحظه حسودیم شدهنوز نیومده عزیز واسه شون مطمئنم اگه بچه من بود همه ناراحت بودن خب
این یه حقیقت که اونا منو نمیخوان سریع لبخند زدم و باصدای بچه گونه گفتم
سالم بابا بزرگ
سالم باباعروسکو گذاشت رومبل همگی شام خوردیم بعد شام من ظرف ها رو شستم بعد رفتم رومبل نشستم تلویزیون روشن کردم زدم
کانال ماهواره خداروشکر به لطف جیغ های فرنازماهواره داریم زدم کانالی که اکیاپخش میکرد تازه داشت شروع میکرد همه دست
از کار کشیدن ونگاه میکردن اَه اَه حالم بد شد این کارا چیه رفتم تواتاقم تاصبح خوابم نبرد بعد نماز صبح خوابیدم ساعت
۱۱بیدارشدم سریع از جام بلند شدم این درد کمر داره دیوونه ام میکنه سریع دست و صورتم وشستم وبرگشتم تواتاقم سریع
لباسامو بایه مانتو کالباسی برداشتم من عاشق سه رنگم صورتی کم رنگ تا سرخ آبی بعدی قرمز تازرشکی آخری بنفش از یاسی
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تا بادمجونی و بنفش یاقوتی بیشتر لباسام این رنگین البته سعی میکنم از همه رنگ مانتو داشته باشم ودارم ولی بیشتر این رنگها
روچنددست لباس دارم سریع شلوار سفید جذبمو پوشیدم حال آرایش ندارم شال کالباسیمو روسرم گذاشتم موهامو با گیره سر
جمع کردم کیفم و برداشتم از اتاق زدم بیرون
سالم مامان پول بده برم
بیا بدم بهترفتم کنارش ۴تاصدهزاری داددستم
کافیه یا نهبسه خودمم ۵۰۰تومن دارم فعال
از خونه زدم بیرون ساعت گوشیم ۱۲:۵دیقه بود حتما اومده
بادیدن سامیار کنار سارا خنده ام گرفت دیوونه اخمالو اومد بریم خرید رفتم کنارشون
سالم
سالم جغ جغهسالم اخمالو خان
سارا خوبی
آره آجی توخوبی کمرت چطورهای خاک رس توکلم
خوبم
کمرش چی شدههی چی
میگم جواب منو بدهبشینیم تو ماشین میگم
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بشنینسارا من تورومیکشم
سوارشدیم که سریع گفت
خب بگو میشنومهیچ چی همون شب وقتی رسیدیم خونه با فرناز دعوام شدم اونم با پاش زدتوکمرم بیهوش شدم محسن منو برد بیمارستان دکتر
گفت کمرم مو برداشته
بادادی که سامیار زدقلبم تند میزد
هوووی چته
غلط کرده وحشی چطوری زده که کمرت مو برداشتهسامی مهم نیست من دارم خاله میشم این مهم
خب که چی غلط کرده این روانی میخواد بچه نگه دارهوللش من باید لباس بگیرم اگه نمیرم تنها برم
واقعا تو خیلی بخشنده ای من جای توبودم نمیرفتم خرید تا بیاد پابوسیموای یعنی انقدر کینه ای
کینه ای نیستم ولی مثل تو هم انقدر مهربون نیستمدروغ نگو توهم خیلی مهربونی
باشه قبولحاال بریم که دیر
بالخره رفتیم یه پاساژ بزرگ
منو سارا کلی ماساژور و زیرورو کردم بادیدن یه پیرهن دکلته بنفش یاقوتی دست سارا رو کشیدم سارا این چطوره
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 کدومبنفش یاقوتیه دیگه
خیلی نازیه پیرهن کوتاه که تا زانو بوداز گردن تا سینه اش ملیله ومنجوق کار شده شده بود دامنش حریر وپر پف بود
رفتیم داخل مغازه
سالم ببخشید ما اون کار بنفش نون میخوایم
سالم االن میدم خدمتونسایزمودادمنم رفتم پرو کردم فقط یه بدی داشت یقه اش انقدر بازبود که خط سینه ام دیده میشد بیخیال یه شب دیگه
دروباز کردم سارا بیا ببین
اومد
واییی عالیپس همین ومیگیرم برودرش بیارم
سریع لباس درآوردم ازاتاق زدم بیرون سامیار اومد جلو پیرهن وازم گرفت
صبرکن
شما هابرین من االن میامسامی من خودم باید حساب کنم
برو بیرون به اندازه کافی اعصابم خوردهستآخه
آخه چی مگه من بی غیرتم توپول دیدی بروباشه عصبی نشو خدایا این چقدر توهم میزنه ساراتوچی میخوای
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فاطی من این پیرهن سبزرو میخوامکدوم این زیاد بلند نی
فاطی من دوستش دارمباشه بروبپوش
بعدپوشیدن لباس خریدش البته آقا سامی حساب کرد
واسه سامی یه کت سورمه ای اسپورت انتخاب کردیم توتنش عالی بود بایه پیرهن سفید وشلوار کتآن سفید بعد کلی خرید
رفتیم خونه
فاطی آرایشگاه میام دنبالت جایی وقت نگیرچشم
خدافظ
خدافظرفتم تو خونه سالم لباسم توکاور بود یه دستم کفش کیفم بود که تو ساک بود دستام پربود
سالم من اومدم
سالم دخترم لباس خریدیآره خریدم
مبارکت باشهمرسی
رفتم تواتاقم ساعت ۷بود ۷ساعت بیرون بودم نهار با بچه ها پیتزا خورده بودم
مامان من شام درست میکنم
دختر فرناز هوس کباب کرده به133
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بابات زنگ زدم میخوادبیاد بگیره فقط برنج ودم کن
باشه رفتم تواتاقم لباسامو باتاپ شلوارک سفیدم عوض کردم ورفتم بیرون دست صورتمو شستم ورفتم تو آشپزخونه برنج وآبکش
ک
ردم مامان ساالد درست کنم
آره درست کنباشه نشستم رو صندلی که جیغ دراومد آخ آخ آخ آخ آخ آخ کمرم
مامان دویید توآشپزخونه
خوبی دخترآیی نه درد میکنه مامان اگه من بافرناز این کارو میکردم تو منو میکشتی چرا انقدر براتون بی ارزشم
اون حامله استخوب بهانه ای پیدا کردین
باشه من که همیشه این وضع تحمل کردم فقط دوماه دیگه از اینجا میرم تا میتونم نمیام که شما بانوه عزیزتان ودخترتون
خوشحال باشین قول میدم انقدر کم بیام که خودتون پشیمون شین از جام بلند شدم ورفتم تواتاقم انقدر خسته بودم که
نفهمیدم کی خوابم برد باصدای بابا از خواب بیدارشدم
ازاتاق زدم بیرون
سالم بابا
سالم ساعت خوابببخشید خسته بودم خوابم برد
عیبی نداره میز وبچین که خیلی گرسنه امهچشم سریع یه آب به صورتم زدم و میز و آماده کردم
سر میز شام نشستیم که فرناز خانوم تشریف آوردسرمیز شام که نشست
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بعد۵دیقه بهم نگاه کرد وگفت
بلندشو حالم ازت بهم میخورهقلبم مچاله شد از روصندلیم پاشدم و رفتم تواتاقم که بابا اومد
دخترم فرناز ویارش توییپوزخند زدم باشه بابا مشکلی نیست
فقط منم عروسیش نمیام چون روم وباز داره اذیت میشه
دیوونه شدی به مردم چی بگیممردم بامن بگین تصادف کردم رفتم توکماچطوره
آخهآخه بی آخه من نمیام بابا شما درکم کنین اصرار نکنین به سارا خونواده اشم چیزی نَگین
باشه هرچی تو بخوایبعد رفتن بابا به جای خالیش نگاه کردم بابامعلوم بود دوست داری پرواز کنی یعنی من انقدر بی ارزشم چرا وقتی گفتم نمیام
گفتی به مردم چی بگم یعنی فقط به خاطر مردم دوست داشتنی توجشن دخترتون شرکت کنم
خدایا صبر بده دیگه نمیتونم
تاصبح خودمو نفرین کردم چرا رفتم خرید مهم نیست از گرسنگی داشتم میمردم سریع رفتم سرویس ودست وصورتمو شستم
رفتم تو آشپزخونه سریع دریخچال وباز کردم ودوتو اخم مرغ برداشتم ونیمرو کردم خوردم
آخیش داشتم میمردم
خب حاالشب عروسیش کجا باشم بهتر به سامی و سارا بگم
رفتم تواتاقم گوشیم و برداشتم و شماره سامی ورفتم با اولین بوق برداشت
جانمسالم سامی
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سالم جغ جغه جانماخمالووقت داری باید ببینمت
آره آماده شو االن میامپس فعال
گوشی وقطع کردم ورفتم مانتو مشکیمو پوشیدم و شال مشکیم و سرکردم شلوارجذب مشکیم و پوشیدم مشکی خیلی بهم میاد
ولی من به خاطر بی حوصلگی پوشیدم
گوشیم روشن شد
بله
 من یه رب دیگه اونجامباشه
موهام همه بیرون بود سریع با گیره سر جمع کردم حاال خوبه دیگه بیرون نیست
یه رب نشستم با صدای گوشیم سریع ازخونه زدم بیرون
باماشین لند کروز سفیدش اومده بود رفتم سمتش
سالم اخمالو خان
سالم جغ جغه سوار شوچشمم نشستم جلو سوارشو وسریع حرکت کرد
سامی ببین یه جا خلوت حرف بزنیم
باشه االن میریم پاتوق منو رفقامکافه مخصوص پسرا
باشه بعد یه رب رسیدیم پیاده شدیم رفتیم داخل هیچکس جز ما نبود نشستیم اولین میز کافه
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ببین سامی من تصمیم گرفتم شب عروسی فرناز نرم
چی میگی آخه واسه چیدیشب سر میز شام بهم گفت حالم ازت بهم میخوره تو بگو چیکار کنم
واقعا اینو بهت گفت خب به خاطر بارداریشنه نه نه نه نه نه نه نه سامی بابام و چی میگی دیشب وقتی گفتم نمیام گفت مردم چی میگن اونافقط به خاطر مردم دوست دارن
من اونجا باشم من اینو نمیخوام من گفتم به مردم بگن من تصادف کردم تو کمام
چیکار کنم
 اگه اینطوریه شب قبل عروسی میریم کیش مطمئنی پشیمون نمیشینه پشیمون نمیشم پس من میگم میریم کیش ولی سامی کاش می رفتیم شیراز
باشه میریم شیراز کیش یه ماه دیگهچطوره؟
عالیه مرسی داداشی
خیلی دوست دارم تو اولین کسی که درکم می کنه تو سارا خیلی خوبین
اینو نگو کوچولو حاال بیا بریم پیش سارا بهش قضیه رو بگیمباشه بریم ساعت۹صبح بود االن مامان بیدار زنگ زدم خونه بعد دوتا بوق برداشت
بلهسالم مامان زنگ زدم بگم ،من باسارا اینام
باشه مراقب خودت باشچشممم گوشی وقطع کردم یه دفعه اشکام سرازیر شدن سامیار اومد کنارم منم از فرصت استفاده کردم وسرمو توسینه اش فرو
کردم خیلی دلم گرفته بود به این آغوش نیاز داشتم
آروم باش من اینجام چی بگم آخه وقتی قدرتونمیدونن137
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سامی خیلی دلم گرفته دلم میخواد بمیرم راحت شم بااین حرفم دستش که روسرم بود بیشتربه سینه اش فشار داد
هیششششش این چه حرفیه تو منو سارا رو داریآره اگه تو سارا نبدوست واقعا دق میکردم
حاال که هستیم کوچولوسرمو مثل یه گربه به سینه اش مالیدم و باصدای بچه گونه گفتم آره من چوچولوام
این طوری حرف نزن میخورمت هاخوب دوش دالم
ای شیطون پاشو بریم خونه پیش سارایکم حرف بزنین تا بعدبریم
رفتیم خونه اشون سارا باتاپ نشسته بود ساعت۱۰صبح به جای خواب غمبرک زده رفتم سمتش
سالم بال خانوم
سالم فاطی اینجا کی اومدیناراحتی برگردم
نه بابا از خوشحالی نمیدونم چی بگم همین االن آرزو کردم کاش اینجابودیبااین حرفش منم روتاپ نشستم اشکام سرازیر شد سارا واسه منم دعا کن دعاکن بمیرم راحت شم
چی شده آخهمن نمیخوام عروسی فرناز برم
چراسارا بهم گفت حالش ازم بهم میخوره
من و سامی تصمیم گرفتیم سه تایی بریم شیراز موافقی
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آخ جون آره ولی تو دلت نمیخواد شب عروسی کنار خواهرت باشیخواهری که منو نمیخواد نه
پس من که از خدامهسارا پاشو بریم تواتاقت تا صبح نخوابیدم خسته ام
 بریم آجیاز پله ها رفتیم باال رفتیم تواتاق سارا تختش دونفره صورتی بود پریدم روش آخ آخ آخ آخ کمرم خیلی درد می کنه سارا
پشت کن یکم واسه ات ماساژ بدم فاطی مانتو تو دربیارسارا از زیر تاپ تنم
خب من بهت تی شرت میدمرفت کنار کند بزرگش از یه کشو یه تی شرت سبز درآورد داددستم یکم برام تنگ سارا
صبر کن برم از سامی تی شرت بگیرم براتنه نه نه نه نه نه نه همین خوبه
باشه پس بخوابآخ کمرم
پشت کن واسه ات ماساژ بدمپشت کردم اونم برام ماساژ داد تااینکه دردش قطع شد سارادخوب شد بیا بخواب
نه من میرم تو با خیال راحت بخواب کسی نمیادباشه نفهمیدم چطوری خوابم برد باصدای سارا از خواب بیدار شدم
بلند شو ساعت  ۱ظهردخترهان  ۱وای چقدر خوابیدم
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پاشو بریم غذا بخوریممامان و سامی منتظرن
سارا مامانت مطب نرفته
نه میگه این مدت میخواد همش کنارم باشهآهان باشه من برم دستشویی االن میام خداروشکر تواتاقش سرویس داره راحت دیگه
سریع رفتم سرویس ودست وصورتمو شستم رفتم کنارش سارا یه تونیک بده همون که خیلی واسه ات گشاد بود عمه ات آورده
بود برات
چرا یاد خودم نبدر باشه تونیک سورمه ازش وتنم کردم خداروشکر هم بلند بودهم اندازهباسارا از اتاق زدیم بیرون واز پله ها پایین اومدیم که سامیار و خاله رو تو سالم غذا خوری دیدم این خونه انقدر بزرگ بود آدم
فقط دوست داره توش بچرخه باسارا رفتیم کنارشون
سالم خاله ببخشید مزاحمتون شدم
سالم دخترم خوش اومدی این چه حرفیه خیلی هم خوشحال شدیم بشین نهار بخوریمنشستم کنار سارا که دوباره کمرم درد گرفت ازدردچشمامو بستم که سامیار از جاش بلند شد اومد کنارم
 خوبی چی شده بازهیچ چی کمرم درد میکنه
خوبم
ای توروحش وحشی بدبختسامی ولش کن میخوام نهار بخورم
دیس برنج برداشتم یه کفگیر برا خودم ریختم یکم از مرغ برداشتم
و مشغول شدم بقیه هم مشغول بودن سامی بهم نگاه کرد
چیه؟
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بکش واسه خودتبسه من به اندازه کافی تپل هستم
کی این وگفته بکشباشه بزار بخورم اگه سیر نشدم باشه
نمی کسی باید به زور برات بکشموای به زور بازم غذاکشیدم وخوردم وای دارم میترکم
آخ که دیگه االن که بترکم خاله بااجازه تون ظرف های امروز پای منو سارا
نیازی نیست عزیزم خدمه این کار رومیکننمیدونم خاله یه امروز به اونا استراحت بدین ببینین ماهم بلدیم یا نه
خیل خب ولی هروقت خسته شدین بیاین خودشون بقیه اشو انجام میدنچشم مرسی که اجازه دادین از صنلی بلند شدم وظرفارو به کمک سارا گذاشتیم رو میز نهار خوری توی آشپزخونه
سالم خسته نباشین
سالم دخترم ممنون امری داشتیننه اومدیم کمک اگه اجازه بدین
دخترم خسته میشین من خودم انجام میدماین چه حرفیه من عاشق کمک کردنم اجازه میدین ظرفای امروز ومن وسارابشوریم شما یکم استراحت کنین
ممنونم پس من میرم یکم خونه روگرد گیری کنمباشهپس برین
بعد رفتن خدمه رفتم پشت سینک ظرف شویی
فاطی اگه دوست داری بزاریم تو ماشین141
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نه دوست دارم خودم بشورم
آخه کمرت درد می گیرهفدای سرت عشقم
شروع کردم به شستن ظرف ها واقعا کمرم خیلی درد می کنه ولی نباید سارا بفهمه سارا برو یه آهنگ بزار
باشه االن میرمیه آهنگ از سعید شهروز گذاشت
دلم گرفته آسمون از خودتم خسته ترم تو روزگار عاشقی یه عمر که دربه درم حتی صدای نفسم میگه که توی قفسه ام من واسه
آتیش زدنت یه کوله بار شب بسم دلم گرفته آسمون یکم منو حوصله کن نگو که ازاین آدما یخورده کمتر گله کن منو به بازی
میگیرن عقربه های ساعتم برگه ی تقویم می کنه لحظه به لحظه لعنتم آهای زمین یه لحظه تو نفس نزن نچرخ که آروم بگیره
یه آدم شکسته تر
همراه آهنگ منم میخوندم که بالخره ظرفا تموم شد
آخیش سارا ساعت چنده
ساعت ۲:۳۰خب سارا اگه موافقی امروز یه کیک کوچولو درست کنیم خودمون دوتایی
وای عالیه ولی یکم استراحت کن کمرت درد نگیرهسارا کالفه شدم ازدرد
فاطمه به بابام گفتم گفت بعد یه هفته داروهاشو مصرف کنه خوب میشهخدا کنه خواهر وحشی داشتن هم بدبختی
واقعا آبجیت دیوونه ست چطوری میخواد بچه نگه داره بااین اعصابشسارا فقط بامن ودوستاش اینطوری وگرنه جونش برا بچه اش در میره نترس
پس فقط عقده زدن داره حیف تو که اونجایی به خدا هرروز افسوس میخورم که چرا منو تو خواهر نیستیم142
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حتما حکمتی آبجی بودن که فقط به پدر و مادر نیست
بعد یه ربع درد کمرم کمتر شد سارا پودر کیک و شیروتخم مرغ بیار
چشممپودر کیک شکالتی با شیرو تخم مرغ وباهم مخلوط کردم بعد گردو اضافه کردم تو ظرف مخصوص که قلب بود ریختم بعد
گذاشتم تو فر
ساراتایم بگیر
بعد یه ربع کیک آماده شد به به چی شد سارا خامه بیار کل کیک وبا خامه شکالتی پوشوندم بعد یکم پودر کاکائو ریختم دو تا
توت فرنگی وسطش گذاشتم خب حاال باید بزاریم تو یخچال
وای فاطی عالی شدممنون کیک و تو یخچال گذاشتم وازآشپزخونه زدیم بیرون ساعت ۳: ۱۵بودرویکی از مبل های راحتی نشستم آخ آخ آخ کمرم
خب زور ظرف ها رو بشوریسامی کمرم به خاطر دست گل خواهرم درد میکنه
ای توروحش خسته نباشیمرسی راستی یه فیلم هیجانی نداری ببینیم
من که نه ولی رفقاچرااگه تومشکلی نداری بزنگم بیانآره بگو بیان
گوشیشو برداشت
سالم داداش آره بابروبچ بیاین خونهآره خدافظ
خب االنا میان
باشه اگه مزاحمیم مابریم
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من به خاطر تو زنگ زدمباشه بعدیه رب رفیقاش اومدن محمدم بود یه فیلم عاشقانه گذاشتن یه صحنه هایی داشت که از پیشنهادم منصرف شدم خاک
توسرشون به بهونه پذیرایی سارا رو صدا زدم
سارا بیا بریم کیک وبیاریم
بریم آجیرفتیم تو آشپزخونه
اَه اَه حالم بد شد این کارا چیه سارا دوستای داداشت خیلی االغ تشریف دارن
واقعاکیک و برداشتیم به تعدادبچه ها ظرف برداشتیم با کارد و چنگال سارا وایستا شربت درست کنم سریع شربت آلبالو به تعداد
درست کردم سینی شربت دست من بود ظرف کیک دست سارا
باهم رفتیم کنار بچه ها
بادیدن کیک همه شون با دهن باز نگاه میکردن
سامی تولدی چیزی بود به ما نگفتینه بابا تولد چیهبچه ها منو سارا این کیک ودرست کردیم فقط همین تولد کسی هم نیست
محمد بهم نگاه کرد
به به پس هنرمندم هستینبااجازه شما بعله
پسره پررو
شربت وبه همه دادیم سامیار باتحسین نگام میکرد
کیک وبه همه دادم خودمم مشغول شدم واقعا خوب شده بود
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بچه ها واقعا خوشمزه شده مگه نهآره واقعا کیان ممنون فاطمه خانوم سارا خانومخواهش
خب دیگه این فیلم مسخره ارو بردارین حالم بهم خورد
خب راست میگه دیگه کیان این چه فیلمیهوامحمدچشه داداشچش نیست همه اشبسه شما ها که بدترین
سامیار بهم نگاه کرد
فاطمه عالی بود مرسیخواهش اخمالو خان
خندیدولپمو کشید
جغ جغهبچه ها فاطمه به من میگه اخمالو
خب راست میگه دیگهاِکیان توهمخب حقیقت و باید گفتباشه دارم براتونسامی ساعت  ۵من دیگه میرم سارا توهم میای
آره بریم داداش ما میریم145
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باشه مراقب خودتون باشیدچشممممم
لباسامون عوض کردیم با ماشین سارا رفتیم خونه
در خونه روباز کردم که دیدم مامان وفرناز دارن میگن ومیخندن
سالم
سالم خوبیمرسی سارا بیا تواتاقم رفتیم تواتاقم
میبینی سارا چقدر شادن
ولشون کن باباآره توراست میگی دو ماه دیگه میرم وراحت
فاطی بهم سر بزنچطوری
من که همیشه نمیتونم بیام تو با سامی بیاآخه مگه شمال که بابام بزاره قول نمیدم حاال تا بعد خدا بزرگ عشقم
باشه ولی اگه تونستی بیاچشمممم
تاساعت ۸حرف زدیم که سارا با تماسی که مادرش باهاش گرفت رنگش پرید
چی شد دختر
فاطی حمید داره فردا شب میاد خونه امون اگه حرفی از ازدواج بزنه من میمیرمخفه فردا من میام۱۱
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۱۱
میام که تنها نباشی
واقعا میایآره خب دیگه چی کار کنم یه خواهر که بیشتر ندارم
مرسی فاطی جونخب خب حاال بزنگ بگو امشب اینجا میمومنی
چشم االن میزنگمالو سالم مامان من امشب خونه،فاطمه اینا میمونم
باشه چشم
گوشیو قطع کرد
فاطی میمونمخب خداروشکر حاالبیا تا شام بخوابیم
موقع شام رفتم تو آشپزخونه مامان شام من سارا رو بده ماتواتاق شام می خوریم
واخب با ما شام بخوریننه نه نه نه نه نه نه دلم نمیخواد کار دیشب امشبم تکرار شه
باشه پس این سفره رو ببرباشه سفره رو بردم تواتاقم سارا اینو پهن کن من بیام
چشممرفتم تو آشپزخونه دوتا بشقاب برداشتم دوتا لیوان قاشق چنگال
مامان شام چی هست
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آبجیت هوس لوبیا پلو کرده بود درست کردمآهان
ظرفارو چیدم دوباره برگشتم تو آشپزخونه دیس برنج وبرداشتم به به لوبیا پلو باساالدشیرازی
دیس برنج وبردم بعد ساالد نوشابه رو بردم مشغول خوردن شدیم
 فاطی جای سامی خالی خیلی لوبیا پلو دوست دارهخب بزنگ بیاد بخوره
واقعاخب آره اونم مثل محسن مامان اینا که مشکلی ندارن تائیدش کردن
پس االن بهش زنگ میزنمالو سامی بیا خونه فاطی اینا شام بخور آره خودش گفت بیا
خدافظ فاطی گفت االن راه میوفته
باشه حاال بخور تا بیادبعدنیم ساعت بابا اومد ما همچنان باغذامون بازی میکردیم سریع ازاتاق زدم بیرون سالم بابا
سالم خوبیمرسی بابا داداش سامی داره میاد اینجا
واسه چیهیچ چی سارا گفت لوبیا پلو دوست داره منم گفتم بیاد اینجا بخوره اشتباه کردم؟؟؟
نه خیلی خوب کردی همیشه اونا نباید تورو ببرن بیرون یه شب باماشام بخوره خوب کردی آفرین دخترمراستی بابا ساراامشب اینجا می مونه
-خب قدمش روی چشم مشکلی نیست میزوبچینین آبرومون نده
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چشم سارا بیا کمو ازاتاق زد بیرون باهم میزوچیدیم که آیفون به صدا درآمد بابا درو باز کرد سریع رفتم شالمو سرم کردم خب
جلو بابا این کار نیاز که فکر بدی نکنه
بعد دودیقه سامی اومد به به چه تیپی زده نه بابا این گل چیه
سالم ببخشید مزاحمتون شدمسالم این چه حرفیه پسرم خوش اومدی بیا شام سرد نشه این چیه چرا زحمت کشیدیزحمت شما کشیدینصبرم تموم شد رفتم سمتشون دست گل رز قرمز وگرفتم وبااخم گفتم تعارف بسه بریم شام
سالم جغ جغهسالم اخمالو خان بیاین دیگه
بالخره نشستم سر میز شام منو سارا هم تواتاق شاممون وخوردیم دلم نمی خواست دوباره فرناز حالمو بگیره
بعد شام ظرفارو شستم که دیدم بابا سامی دارن فیلم میبینن مامان اومد کنارم
فاطمه خوب کردی گفتی بیادمامان توعمل انجام شده موندم سارا گفت دوست داره لوبیا پلو منم گفتم بیاد
خیل خب دوتا چایی بریز ببر بعدم بیا میوه ببرمامان کمرم درد میکنه ها
بهونه نیار یه شب بچه های مردم اومدم اینجا یادته رفتی مشهد چقدر بهت رسیدنخب خیلی باشه چشم االن میبرم به اجبار دوتا چایی ریختم بردم براشون اول به بابا دادم بعد به اخمالو خان
بفرما
مرسیخواهش
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بعدمیوه رو هم براشون بردم بعد دوتا چایی واسه خودمو سارا ریختم وبردم تواتاق
دستت طال آجیفدات
ساعت  ۱۲بود که سامی رفت منو سارا هم خوابیدیم شب خیلی خوبی بود با درد کمر بیدار شدم آییی
ساعت ۱۲ظهر سارا پاشو
به زور چشماشو باز کرد
چیه فاطیپاشو ساعت  ۱۲تا بریم خونه اتون کارامون بکنیم میشه شب پاشو تامن میرم سرویس میام لباساتو بپوش
چشممرفتم سرویس ودست وصورتمو شستم رفتم تو اتاق سریع تونیک فیروزه ایم که حریر بود مجلسی واز زیر آستر داشت برداشتیم با
جور اب شلواری مشکی ضخیمم و شال همرنگ تونیکم کیف آرایش مو برداشتم توکیفم گذاشتم عطرمم گذاشتم مانتو جلو باز
مشکیم و پوشیدم سریع حولمم توکیفم گذاشتم چون اونجا باید دوش بگیرم موهامو با گیره سر جمع کردم شال مشکیم دیدم
کردم ساراآماده ای
آره فاطی ولی میترسمنترس امشب گُه اضافی بخوره خودم ادبش میکنم
ایول فاطی تا میتونی ضایعش کنچشم حاال بریم ازاتاق زدیم بیرون کیفم خیلی سنگین
مامان ما میریم امروز سارا اینا مهمون دارم من میرم کمکشون
باشه برو کمک کنی هاچشم فعال
ازخونه زدیم بیرون باماشین سارا رفتیم خونه اشون
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بعد نیم ساعت رسیدیم به همراه سارا رفتیم داخل خونه
بادیدن خاله رفتم سمتش
سالم خاله جون ببخشید مزاحمتون شدم واقعیتش امروز اومدم حال این داش حمید وبگیرم
سالم عزیزم مرسی که اومدی تا میتونی حال این موزی وبگیرچشم
سالم اخمالو خان
سالم جغ جغه خوبیمرسی فعالسارا بیا بریم یکم برنامه بچینیم
بریم آجیباهم رفتیم تو اتاقش خب سارا ببین اولین چیزی که مهم این که با ترست روبرو شی امشب یه دختر تخس باش باید بدونه واسه
تو مهم نیست
آخه من ازش میترسمدیوونه خب اونم اینو فهمیده میخواد اذیتت کنه خب حاال ازاونا بگو همین یه پسر
نه یه خواهر ویه داداش داره حامد و رهاچه اسم ضایعی رها
خب امشب وبه من بسپار حله
حله آجیخب حاال بیا بریم یه چیزی کوفت کنیم
بریممانتومو درآوردم خداروشکر تونیک سبزم تنم بود
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سر میز نهار که نشستیم گفتم
خب خاله سامی خوب گوش کنین امشب باید همکاری کنین من یه آش خوب براشون بپزم اول از همه این که باید خاله عمو در
جریان باشه تا از من دلخور نشه
خیالت راحت انقدر به خاطر شون حرص خورده یه شب اونا بخورن ناراحت نمیشهخب بعد این که یه امشب سامی به سرووضع ماگیر نده
خیل خبخب حاال غذاتون وبخورین که کلی کار داریم بعد خوردن غذا باسارا به
اتاقش برگشتیم سارا ساعت ۲:۳۰باید بریم حموم اول تو برو
چشممسارا بااجازه ات لباس امشب من انتخاب کنم
باشهرفت حموم منم در کمد شو باز کردم خب چی بپوش آهان این پیرهن سبزولی یکم کوتاه تا زانوش مهم نیست خب بدون جوراب
شلواری چه
شود
بعد نیم ساعت از حموم اومد
وای فاطی این خیلی کوتاهحرف نباشه خب منم میخوام تمام حس های مردونش فوران کنه بهت نزدیک شه تامن امشب قشنگ قهوه این کنم
حلهلباس وپوشیدسارا ساعت چند میآن
-ساعت ۵
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یعنی دو ساعت دیگه پس من حموم که دیر رفتم حموم هرکاری کردم نیم ساعت طول کشیدساعت ۴بود سریع تونیک فیروزه
ایم و پوشیدم با جوراب شلواری موهامو با سشوار خشک کردم سارا بیا بشین درستت کنم
باشهنشست رو صندلی از خط چشمای رو میز یکی برداشتم پشت چشمش یه خط چشم ظریف کشیدم بعد یکم ریمل برای خوشگل
تر شدن موژه هاش زدم یه رژزرشکی مایع که ازشکلش معلومه چقدر پررنگ برداشتم وبه لباش کشیدم
خب پاشو که خودم موندم
وای فاطی من هیچ وقت وقتی اونا میآن آرایش نمی کنمخب اشتباه می کردی برو میخوام به خودم برسم موهامو آزاد رها کردم یه خط چشم از کیفم درآوردم پشت چشمم یه خط
کلفت کشیدم بعد ریمل وتو موژه هام خالی کردم یه رژمایع سرخ آبی به لبم کشیدم به به چی شدم
خدااموات سازنده لوازم آرایش بیامرزه مگه نه سارا
واهلل تو بدون آرایش تکی با آرایش که دیگه چه عرض کنمخب حاال بیا بدیم که یه رب دیگه میان فقط به تل سرخ آبی نداری؟
چرا پاپیونی االن بهت میدمتل وازش گرفتم وبه موهام زدم این موها زیادی بلندن ولی خب همینش خوبه دیگه
بیا بریم اوا عطر یادمون رفت بیا بریم عطر بزنیم عطرموتو تنم خالی کردم سارا هم عطر زدو رفتیم پایین کنار خاله اینا سامی
پشتش به ما بود اُه اُه تیپش وشلوار مشکی کتان با تی شرت قرمز الحق خوش تیپ پسرمون
باصدای خاله سامی برگشت طرفمون
بادیدن سارا هنگ کرد بعد به من نگاه کرد وبه من بدبخت توپید
به به تو که همه موهات ودادی بیرون خوبه اینجا ایران مادمازلسامی بهت گفتم یه امروز کاری بهمون نداشته باش
نمیشه نمیتونم153
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به جهنم غذا سرم انگار من برده حلقه به گوش توام میگم میخوام دقشون بدم بفهم اینو
باشه فقط اگه بد نگاهتون کنن با هردوتونم این مهمونی و براشون تلخ میکنمبا اتمام حرفش یکی از خدمه ،اومد سمت خاله
خانوم اومدنخیل خبهمه برای استقبال رفتیم دم در سالن سارا آروم و خونسرد باش تورو خدا
باشهآفرین باالخره اومدن دوتا پسر با پوست سفید چهارشونه چشمای عسلی لباس قلوه ای موهای مشکی فقط فرق بینشون این بود
یکی شون یکم خوشگل تر بود
سالمدستشو آورد جلو که سارا باهاش دست بده
آروم به پهلو زدم که دست دادسالم حمید خان خوش اومدیناومد طرف من لبخند زدم
وپیش دستی کردم
سالم خوش اومدین از آشنایی باهاتون خوشبختم من فاطمه دوست سارا جون هستمسالم منم حمید هستم خوشبختمدستشو آورد جلو که من دستامو بردم پشتم
تک خنده ای کرد ورفت
بعد اون یکی حامد اومد
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سالم سارا جان خوبیمعلوم بود مثل داداش باهاش رفتار میکنه ساراهم لبخند زد
 سالم حامد جون خوش اومدیمرسیاومد سمتم بعد چند دیقه برنداز من
دیدم ول کن نیست خودم پیش قدم شدم
سالم خوش اومدین من فاطمه دوست ساراجون هستم از آشنایی باهاتون خوشبختم
سالم منم حامد هستم خوشبختماونم بالخره گورش وگم کرد ورفت کنار داداشش نشست
به به خواهر عتیقه اشونم اومد دیگه جایی نبود که عمل کنی اسگل
به زور یه سالم بهش دادیم که اونم بامامانش رفتن کنار بقیه
سامی اومد کنارمون
فقط دوست داشتم باهاشون دست بدیول کن یه امشب سامی باشه
چیزی نگفت ورفت کنار پسرعمو های عوضیش
سارا ماهم بریم کنار
شون
بریمکنار هم نشستیم

155

عاشقی پردردسر
حمید منتظر بود من از جام پاشم منم نقشه داشتم پس آرزوشو برآورده کردم برای کمک وپذیرایی رفتم تو آشپزخونه شربت
هاروآوردم که دیدم بعله حمیدخان کنار سارا نشسته به همه تعارف کردم رسیدم کنارش
آق حمید جا خواستیم جانشین نه پاشو میخوام سر جام بشینم
با گنگی نگام کرد
 میشه شما یه جا دیگه بشینیدنه من جای خودمو میخوامدستاشو مشت کردوبلند شد
کنار سارا نشستم آروم گفتم
چطور بود
عالی عاشقتمفدات سارا دیگه داره حالم بهم میخوره ها حامد چرا اینطوری نگام میکنه
ولش کن االن حالش ومیگیرمحامد جون شنیدم با دوست دخترت رفتی ترکیه خوش گذشترنگ از صورتش پرید من پوزخندی زدم
سارا اذیتشون نکن معلوم بهشون خوش گذشته
خب خب من باهاش کات کردم ساراعجب اونوقت چرا چون باهاتون اومد ترکیه ازکارشما مردانمیشه سر درآورد
نه خب اون خودش گفت که بهتر تمومش کنیمببینید آقا حامد هیچوقت یه دختر همچین چیزی نمی گه دروغگو بودنم تو خون همه پسرا ومرداست
نچ نچ نچ نچ نچ
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ولی باور کنید کنینباشه باور کردیم
به سارا نگاه کردم وزدیم زیر خنده همه اخم کرده بودن جز ما سامیارم زیر زیرکی میخندید
بهش اشاره کردم نخنده چون دارم وسوسه می شم که دوباره دستمو توچال گونه اش کنم اما اون بااین کارم قهقه زد
منم بلند گفتم
کوفت
همه به من و سامی نگاه میکردن مخصوصا حامد خب برای اینکه بیشتر احساس کنه منوسامی باهم جیک توجیک نیستیم
وفکربدنکنن از جام بلند شدم ورفتم سمتش آقا سامیار هزاربار گفتم مسخره کردن آدما کاردرستی نیست
خب ببخشیدخواهش یه چشم غره براش رفتم و اومدم سر جام که بازم دیدم سر جام حمید نشسته
جیغم دراومد
که حامد گفت
بزارین کنار هم باشن شما بیاین پیش منمنم نه گذاشتم نه برداشتم جوابشو دادم
یه وقت رودل نکنی حامدخان
باتعجب به من نگاه میکرد بعد خندید
نگران نباشید بیاین رودل نمیکنمبه سامی نگاه کردم
ببخشید آقا سامیار میشه شما جاتون بامن عوض کنید
آره حتما بفرمائید157
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من سر جای سامی نشستم
عوضی فکر کرده منم دوست دخترشم
داشتم فکر می کردم که چیکار کنم داره حالم بهم میخوره کاش اصال نمی اومدم که صدای حامد باعث شد قلبم بایسته
بهش نگاه کردم ساراوحمیدکجان ای توروحت سامیار کجا رفتی دلمون وبه کی خوش کردیم روحیمو نباختم
خب امرتون
ببین من عاشق این خوشگلیت واین حرف زدنت شدم چیکار کنم باورکنییه لحظه هنگ کردم ولی سریع خودمو جمع کردم وگفتم ببین من نه وقت این کارارودارم نه انقدر بی حیام که مثالاالن بگم
ووووووه ه پس بهتره تمومش کنی
خانومی توبامن باش دنیاروبرات بهشت میکنمبهشت اونجایی که تو بهش میگی بهشت جهنم بعدشم تو که داف زیاد داری پس چه مرگته
فکر میکردم االن ناراحت شه ولی لبخند زدو
قربون اون چشمات بشه حامدمن اونارومیخوام چیکار فدات شم قول میدم باهمشون کات کنم به جون مامانم که عاشقشمهانننننننننننن ببین دست ازسرمن بردار
از جام بلند شدم که دستم وکشیدبااخم بهش نگاه کردم تهدیدواربهش گفتم
دستت وبکش یابوهنوز هیچ چی نیست خودتو خوب رو کردی
 ببخشیدعشقمدودستی زدم تو سرم ***خدامنونجات بده
رفتم سمت سارا
ای وای این باز اینجا نشست
آقا حمیدمیشه خواهش کنم پاشید من بشینم
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بله حتمابلند شد نشستم
فاطمه نجاتم دادی مرسیفدات حاال چی زر میزد
داشت از عشق وعالقه اش به من حرف میزدسارا هیچ حسی بهش نداری
نه فاطمه اون مثل سام برامخیل خب بیا بزن سامی کو
االن میادتو روحت کجا رفتی
مجبورم کرد بیام اینجا ببخشفداسرت ولی خودمونیم حامد زیاد فیلم رمانتیک و عاشقانه می بینه؟ ؟
آره اونم زیادپس بگو فکر کرده منم مثل اونا خر میشم یابو پلشت ولش کن بابا
داشتیم می حرفیدیم که سامی اومد پیشمون
چه عجب خوش گذشت یه سوال دارم خواهر شوهر می شم؟؟؟
یه دفعه عصبی شد آخ خاک توسرم االن دوباره شروع میکنه خدایا کمکم کن
چی گفتی؟؟؟من فقط عاشق یه نفرم لزومی به دخترای هرجایی ندارماین چی گفت نکنه ازهرجایی منظورش من بودم مردشور عشقت وببر از همین حاال چه سنگشو به سینه میزنه بهت هرجایی
نشون میدم به جای اخم لبخند زدم یه لبخند پراز نفرت از خودم
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مبارکه دختر هرجایی که تو ایران نداریم ولی پسرای چموش وکص کش فراوون
از جام بلند شدم ورفتم سمت حامد
آقا حامد یه سوال شما می تونین به من قلیون کشیدن یادبدین؟؟
جانم شماجون بخواه آره حتما االن بساطش وروبراه میکنممرسی پس زودباش
من امشب دختر هرجایی بهت نشون میدم
حامد سریع پاشد رفت پیش خاله بعدخاله خدمه روصداکرد وقلیون ها آماده شد سامیار دیگه بهت نگاه هم نمی کنم
همه نشستن حامد کنار من نشست حمیدکنار سارا نشست سلیمان که اصال مهم نیست ولی دیدم که کنار سارا نشست بیچاره
سارا ازهر دوطرف محاصره شده بود
میتونم اسم تو صدا کنمآره حتما
فاطمه عسلم اول تو بکش آروم آروم پک بزنباشه میشه بهم حلقه ای یادبدی؟؟؟
چشم قشنگم منو نگاه کنقلیون خودشو کشید جلوش منم ازش پیروی کردم آروم پک زدم ازبوش فهمیدم دو سیب اولین پک با سرفه مواجه شد حامد
خواست پشتمو بماله که سریع گفتم حامد چرا بعد قلیون چایی میخورن
چون خیلی میچسبه عزیزمپک دوم سوم چهارم دیگه خیلی عادی با اشتیاق ولذت میکشیدم
بهم یاداد حلقه ای بکشم انقدر کشیدم که دورم و دود گرفت ولی خیلی حال داد خواستم ادامه بدم که حامد ازم گرفت با اخم
نگاهش کردم
 بسه گلم خیلی کشیدی اذیت می شی160
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حامد یه چی بگم قاطی نمیکنی
نه بگو عزیزمآهنگ مهراب داری؟؟
آره ولی تو که داف نداری چرا گوش میدیدلم میخواد مثل پسرا باشم حاال میشه بزاری صداشم زیاد کنی
آرهگوشیشو برداشت و آهنگ خونابه مهراب وگذاشت صداشم تا آخر زیاد کرد
مرسی واقعا مرسی
خواهشدوباره قلیون وبرداشتم وکشیدم
باصدای نازدار گفتم حامد ذغالم تموم شد بازم میخوام
عزیزم اذیت میشیحامدی
باشه قشنگمخدمه روصدازد برام ذغال تازه آورد منم که داشتم خودمو خفه میکردم
چه آرامشی آهنگ خاتون مهراب جوونم چه صدایی داره المصب
بازم قرار دود شد صورتم که قلیون از دستم کشید خواستم چیزی بگم ،سارارودیدم
فاطمه بسه داری خودتو خفه میکنیبه توچه سارا برومیخوام حال کنم
 فاطمه تو رو خدا بس کن161
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سامیار
جیغ زد
چی شده
دیدم ذغال آتیشی وتو دستش فشار میداد وای دستش االن میسو زه به جهنم خودمو بیخیال نشون دادم که حامد صدام زد
 عزیزم چای بردارازخدمتکارچای گرفتم وباتوت خوردم
آخیش مرسی حامد خیلی خوش گذشت بابت بی ادبیم عذر میخوام
فدای سرت عزیزمبچهها شام حاضرهخاله من دیگه باید برم مامان اینا نگران میشن
آخهبه خرا دیر کردم ساعت ۱۰شب برم
باشه بزار سامی وصدا کنمنه نه نه نه نه نه نه فقط زنگ بزنین آژانس
آخهخاله توروخدا
باشهرفتم باال لباسامو پوشیدم موهامو بستم شال سرم کردم ورفتم پایین
خدافظ خیلی خوش گذشت
ازخونه زدم بیرون سوارشدم
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آدرس ودادم پولم حساب کردم آقاببخشیددم یه داروخانه نگه دارین
چشمبعد یه ربع نگه داشت سریع رفتم توداروخونه خوش بو کننده دهن گرفتم زدم ورفتم تو ماشین بعد نیم ساعت رسیدم
زنگ خونه رو زدم که باز کردن
سالم
سالم خوش گذشتآره من برم بخوابم
سریع رفتم تواتاقم لباسامو باتاپ شلوارک سط صورتیم عوض کردم وروتخت درازکشیدم که گوشیم زنگ خورد بدون نگاه کردن
برداشتم
بله
دادی که زد گوشم کر شد
درد چته
واسه چی قلیون کشیدیبه توچه برو بابا باز غیرتی شدی راستی من نظرم عوض شدعروسی آبجیم شرکت میکنم گفتم بدونی
به خدا میکشمتبیا خوش حال میشم
به موال می کشمتگمشو بابا
گوشیو قطع کردم رفتم تو تنظیمات گوشیم سامی وردتماس کردم
گوشیو خاموش کردم باید یه خط جدید بگیرم
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خوابم بردکه با جیغ مامان بلند شدم
زدم بیرون
چیه مامان
فاطمه فرنازمیگه اگه عروسیش نری بچه اروسقط میکنهخب میام برگشتم تواتاق
لباسم خوشگل بود گوشیم روشن کردم که زنگ خورد
بله
فاطی خوبیآره چطور
زن عمو میگه آخر هفته همگی خونه اونا دعوتیم توهم هستیهانن من نمیام سارا کلی کار دارم دوهفته دیگه عروسی داریم باید آرایشگاه هماهنگ کنم پس بیخی
باشه فاطی هووی سامی چتهحاال منو ردتماس میکنیدادنزدعربده کشید
چته از جنگل فرار کردی نفهم گوشیو بده به سارا
جرعت داری پاتو از خونه بذار بیرونباشه آدرس بده بیام
بیا کافی شاپ ستاره سهیل
باشه میام همین االن
گوشی وبده سارا
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ساراتوهم بیا باید حرف بزنم
باشه میام گوشی و قطع کردم رفتم دستشویی وسریع مانتوقهوه ای پوشیدم حال آرایش ندارم شالمم سرکردممامان من بابچه ها میرم بیرون
بروازخونه زدم بیرون ویه ماشین گرفتم
آقاکافه ستاره سهیل میشناسین
بله االن میبرمتونبعد نیم ساعت رسیدم سریع پول و حساب کردم ورفتم داخل ساعت ۱۲
سارا رو دیدم سریع رفتم کنارشون یا علی سامی من ومیکشه
تا منو دید بلند شد ومچ دستمو گرفت
آییی ولم کن
حاال منو ردتماس میکنیدلم میخواد
آخ آخ آخ دستم
ول کن دستشو شکوندیشولی اون فشار میداد
که جیغ زدم که دستشو برداشت
وقتی دستمو دیدم کبود بود
روموبرگردوندن خواستم که صدام زد اعتنایی نکردم وازکافه زدم بیرون
سریع دست تکون دادم سوار ماشین آژانس شدم
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نزدیکی خونه رفتم یه سیم کارت خریدم ورفتم خونه
بدون اینکه سالم کنم رفتم تو اتاقم که یه دفعه در بازشد
فاطمه تو مگه باسارا اینا نبودی؟؟چرا چطور مگه؟؟؟
سارا زنگ زده می پرسه خونه ای یا نهمامان ساعت چنده؟
ساعت ۱:۳۰خب مامان من زودتر ازشون خدافظی کردم واومدم کار داشتم
خب بچه ترسید از دست تومامان گشنمه
بیا نهار آماده ستپس تا لباس عوض میکنم شما میز وبچین
ازاتاق رفت بیرون سیمکارت قبلی مو در
درآوردم وجدیدوانداختم
گوشیمو روشن کردم وبه سارا زنگ زدم
بله بفرماییدسارا منم
فاطی تو کجا رفتیسارا اومدم تا بیشتر ازاین کتک نخورم این شماره جدیدم فقط به اون نده
باشه فاطمه سام خیلی ناراحت از کاری که کرده166
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سارا اسمش وجلو من نیار تازه اگه خواستی شب عروسی فرناز بیا
حتما فاطی میام دنبالت باهم میریم آرایشگاهباشه
فاطمه توروخدا گوشیو قطع نکن داره بزور ازم میگیرهباشه گوشیو بده بهش
هان چیه
من من معذرت میخوامبرو بابا
 فاطمه میگم معذرت میخوامباشه آقای فرهمند
این دیگه چجور صدازدنهمن با غریبه ها اینطوری صحبت میکنم
غریبه؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!بله غریبه
به موال االن دیگه آتیش میزنم خودمو دختر تو براچی با حامد گرم گرفتی؟؟؟؟؟؟دلم خواست به توچه
خفه شو احمقاحمق خودتی پسره بیشعور
من با تو حرفی ندارم هرچی بود تموم شد جناب فرهمند
دیگه صداشونشنیدم
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فاطی من برم اینو جلوشو بگیرم دیوونه شده داره میادخونتونسارا نذار بیاد
وای فاطی باماشین ازخونه زد بیرونای توروحت عب نداره من خودم حلش میکنیم
گوشیو قطع کردم سریع مانتو مو که تازه درآورده بودم ،وتنم کردم ازخونه زدم بیرون نیم ساعت بیرون بودم خواستم برم تو که
لند کروز خودشو دیدم دستامو به کمرم زدم بااخم بهش نگاه کردم
ازماشین پیاده شد اومد سمتم یا ابوالفضل این چرا اینطوری رگ گردن وپیشونیش زده بیرون
صورتش قرمز چشماش ازش خون می باره
یا امام رضا خودت به دادم برس
اومد سمتم
منو چسبوند به دیوار
برو کنار آبروم وبردی
فقط خفه شو که من فرهمندم جناب فرهمندهانننننننننننننن
چته یابو اینجا آبروداریم ما چرا مزاحم میشی
مزاحممممممممبله پس چی
فاطمه سوار شونمیخوام آقا خجالت بکش
دستمو کشید و انداخت تو ماشین که دوباره کمرم درد گرفت
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الهی درد بگیری پسره بیشعور
خدا نکنه مریض شه
خودشم سوارشد خواستم درو باز کنم قفل مرکزی وزد
الهی فاطمه بمیری راحت شن همه
صدامو انداختم تو سرم
هاننن چته عوضی
دستمو که کبود کردی االن مثل خرمنو پرت کردی کمرم درد گرفت چته آشغال
بدون حرف فقط نگام کرد
منم خفه شدم
که راه افتاد بعد یه ربع رفت اتوبان
منو ببر خونه مامانم نگران میشه
جواب نداد منم منتظرشدم یه جانگه داره یه فکری زد به سرم
آیی آخ آخ آخ کمرم
یه دفعه برگشت سمتم
چی شدیکمرم آخ آخ آخ
قرصاتو آوردیآره
االن آب میارم بخوریبعد ازچند دیقه نگه داشت کنار یه سوپر از اتوبان طوری رو شد گفتم االن بمیریم
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ازماشین پیاده شد منم صبر کردم بره تو بچه اسگل آخه مگه من کیف دارم سریع ازماشین پریدم پایین که اومد بیرون با تموم
قدرتم دوییدم اونم میدویید داد میزد وایسم بشین وایسم
یه دفعه صداش قطع شد منم سرعتمو بیشتر کردم رفتم اونور خیابون منتظر تاکسی بودم که یه بی اموه واساد
خانوم بپر باال برسونمتخفه شو
اومدم این طرف تر
دوباره اومد
سوار شو پول خوبی بهت میدمآشغال چی میگی تو
۱۰۰۰۰۰۰میلیون خوبهبیا برو نری به پلیس زنگ میزنم
خوشگلم پلیس تا بیاد فردا صبح شده !!!!بابا دست ازسر من بردار
خب ۱۲۰۰بیا سوار شو رفیقامم هستن خوب پولی گیرت میاداچه گُهی خوردی بی ناموسبرگشتم سمت صدا یا علی سامی من ومیکشه
حرومزاده بیا پایینداش تو کیش باشی؟؟ناموسمخدایا بگذر پسرازماشینش پیاده شد
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سامیاررفت طرفش شروع کرد به زدنش پسره ضعیف تر از اونی بود که بزنه سامیارداشت میکشتش کل صورت پسر خونی بود
مردم جداشون کردن منم دوییدم که باز صدام کرد،
ولی من میدوییدم که یه دفعه باماشینش جلوم و ایستاد
 سوارشو فاطمهنمیخوام آقا خجالت بکش مزاحم نشو
فاطمه داری سگم می کنیاآقا خودت ناموس نداری مگه برو دست بردار
فاطمه سوارشودوتا پسر هیکلی ازاین غوالی بدترکیب اومدن جلو
آبجی مزاحمت شدهبله
بیا پایین بی ناموس نشونت بدمیاعلی حاالچیکار کنم
آقا فقط یه ماشین برام بگیر دعوا نکنین
آبجی بذار ادبش کنیمممنون ایشون ارزشش وندارن
خیل خب بیاین این وربرا یه ماشین دست تکون دادمنم سوارشدم
داداشی ممنون توروخدادعوا نکن
چشم خواهر گلم نگران نباش کاریش نداریم برو به سالمت171
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آدرس ودادم آقاکرایه رو دم در حساب میکنم
مشکلی نیست خانومبه پشت سرم نگاه کردم سامی باماشینش نبودن خداروشکر
بالخره رسیدم دم درخونه که ماشین سامی ودیدم وایی کارم ساخته ست اومد طرف درماشین وباز کرددستم و گرفتوپیادم کرد
رفت سمت راننده یه تراول درآورد داد به راننده
من میکوشند
آیی ولم کن
که از دست من فرار می کنیبابا ولم کن
خفه شودیگه چیزی نگفتم که دوباره منو پرت کرد تو ماشین
چیزی نگفتم که قفل مرکزی وزد
وبا سرعت وحشتناکی حرکت کرد
بعداز ۵دقیقه که از محلمون کامل رد شدیم داد زد که باعث شد خودمو جمع کنم کنار در ماشین
احمق اگه من نرسیده بودم اون حرومزاده کارتو ساخته بودولم کن چی از جونم میخوای
به خدا آتیشت میزنم دفعه دیگه بخوای از دست دربریولم کن وگرنه دیگه منو نمیبینی
خفه شوبه خدا خودمو می کُشم نگه دار
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بادادی که زد خفه شدم
یه بار دیگه حرفتو بزن تادندوناتو خورد کنممی.....میگم.....خودم.......میکشم
توغلط کردیباشه پس منتظر باش
به والی علی میزنمت پس خفه شوحرفی نزدم ولی تصمیم وگرفتم بعد عروسی فرناز خودمو می کشم آره همین دیگه طاقت این زندگی سگیو ندارم
سامی تمومش کن منو برگردون خونه
دلعنتی من مُردم وزنده شدمببخش
باشهمنو برگردوند
فاطمه واقعا میخوای عروسی شرکت کنیآره توهم بیا
چشممخدافظ
رفتم خونه
مامان اومد جلوم
کجا رفتیرفتم پیش سارا کارم داشت
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 باشه بیا نهار بخورساعت۳اومدم
سریع لباسامو عوض کردم ورفتم سر میز نهار عدس پلو داشتیم سریع غذامو خوردم ورفتم تو اتاقم من دیگه تحمل ندارم ،من
هرجایی نیستم خدایا منو ببخشولی من تصمیم وگرفتم خودمو روتخت پرت کردم
وخوابم برد وقتی بیدار شدم ساعت ۸شب بود وای خسته ام
شب شام نخوردم تاصبح به این فکرکردم چطوری تموم کنم زندگیم و
آخرش تصمیم وگرفتم میرم تو بالکن و خودمو پرت میکنم بالکن حفاظ نداره وراحت میتونم کارمو بکنم
خدایا ببخش بادیدن ساعت هنگ کردم ساعت ۵صبح بود
هی چه کنم
یه هفته گذشت من دیگه باسارا هم سرسنگین شدم دوروز دیگه عروسی فرناز
گوشیم زنگ خورد
بله
فاطی خوبیخوبم
زنگ زدم بگم ،پس فردا میام دنبالت با هم میریم آرایشگاهباشه خدافظ گوشیو قطع کردم تواین یه هفته نه زیاد حرف میزنم نه بیرون رفتم غذا خیلی کم میخورم کالحالم بده همه فکر
میکنن به خاطر فرناز
کسی به پروبام نمیپیچه بیشتر می خوابم
بازم خواب
دوباره خوابیدم وقتی بیدار شدم دیدم ساعت ۸شب ولی اعتنایی نکردم صبح تا حاال هیچ چی نخوردم
ولی گرسنه نیستم دوباره چشمامو بستم
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صبح باسردرد بیدارشدم ازاتاق زدم بیرون
رفتم توآشپزخونه قرص خوردم
مامان اومد کنارم
فاطمه تودیروز تاحاال هیچ چی نخوردیخوبم مامان میشه برام سوپ درست کنی
آرهبعدازمدتها فیلم نگاه کردم وبعد سوپ خوردم کالروز کثل کننده ای بود از استرس تاصبح نخوابیدم صبح باصدای گوشیم ازتخت
پایین اومدم
بله
سالم فاطی آماده شو دارم میام دنبالتباشه بیا سریع رفتم حموم حسابی خودمو برق انداختم سریع مانتو شلوار سورمه ای مو پوشیدم کفش وکیف سط لباسم
ولباسموبرداشتم ورفتم از اتاق بیرون
مامان من میرم آرایشگاه
 برورفتم پایین بعدیه رب سارا اومد وسوارماشینش شدم
سالم
سالم فاطی خوبی رنگ صورتت چراپریدهمهم نی بریم
بعداز نیم ساعت رفتیم خونه اشون
سارابروآراشگاه
خب آرایشگر دارم دیگه175
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پوفی کشیدم ورفتیم خداروشکر سامی نبود
سریع رفتیم تواتاق آرایشگر اول کل بدنمون و اپالسیون کرد وکه ازدرد جیغ مون رفت هوا بعد دو ساعت شروع کرد به اصالح
کردن صورتمون ابروهامو شیطونی وپهن وکوتاه برداشت واسه سارا هشتی برداشت بعد موهامو شنیون کرد انقدر سرم درد میکرد
که لعنت فرستادم به خودم بعداز دو ساعت ونیم موهامو درست کرد پیرهنمو پوشیدم آرایشم یه ساعت طول کشید در آخر
ناخون مصنوعی بنفش یاقوتی برام زد سارا بران یه سط طال سفید آورد هرچه قدر گفتم نمیخوام گوش نکرد و برام انداختش
خیلی خوشگل وظریف بود تاجمو سرم کردن سارا رو شروع کرد به درست کردن رفت جلو آینه بادیدن خودم دهنم باز موند این
منم؟؟؟؟؟
موهام شنیون پرنسسی وبی نظیر بود یکم تو صورتم چتری ریخته بود وبابلیس کرده بود اون قسمت و آزاد تو صورتم بود آرایشم
سایه مالیم طوسی خط چشم کلفت پشت چشمام و داخل نازک تو چشمام ریمل اکلیلی مشکی گونه های آجری رژلب مات
مایع بنفش یاقوتی که خیلی پررنگ و خوشگل بود عالی شده بودم به سارا نگاه کردم فوق العاده شده بود سارا اومد سمتم لباسش
بلند بودآرایشش خط چشم نازک گونه های صورتی رژ صورتی خیلی ناز شده بود
فاطی اینو بگیرچیه این
رژدیگه شاید الزم شد
مرسی رژوازش گرفتم
به ساعت نگاه کردم ساعت ۷شب بود سریع مانتو شلوارمو پوشیدم وکیف وکفشمو برداشتم باسارا ازاتاق زدیم بیرون که سام
ودیدم
تو کت سورمه ای شلوار پیرهن سفید چقدر بهش میاد موهاش باال زده بود ای جان
سالم اخمالو خان
سالم خانوم خانومابعد دقیق منو نگاه میکرد وا خدا شفا بده
چیه زشت شدم
زیادی امشب خوب شدی176
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خب ساقدوشما
ولی ازخود عروس بهترشدیمگه تو عروس ودیدی
خواهر وحشیت دیدن نداره کهاز دست تو خیلی خوشمل شدی
ولی نه به اندازه تو راستی میدونی ساقدوش طرف دوماد کیه؟؟؟هانن آره دوست محسن
خب متاهل یا مجردخب مجرد دیگه
وااین چرا دوباره قرمز شد
چیه سامی
توساقدوش نباشچرا؟؟؟
چون باید یه دور با ساقدوش برقصینههههههههههههههههههههههههههههههه
آرههههههههههههههههههههههههههههاِکوفت مثل آدم حرف بزنین بریم دیراِخب یعنی بدبخت شدم بریم کاریش نمیشه کرد
خدایا نمیدونم چرا ولی جراءت ندارم خودمو بکشم پس خودت کمکم کن دیگه ناراحت نیستم بیخیال ولی بعد عروسی سعی
میکنم دیگه سامیونبینم
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فقط همین گرهی که بادست باز میشه چرابادندون باز کنم
بریم رفتیم تو حیاط فراری قرمزش چشمک زد
بااین میریم
اگه دوست نداری خودت انتخاب کننه من عاشق این ماشینم فقط سارا امشب من جلو میشینم
بشین آجی جونمدرجلو روباز کردم و نشستم وسامیو ساراهم اومدن سوارشدن سامیار آهنگ
میبوسم من لباتومیبندی تو چشاتو عاشق این حسیمیدونمتورو دارم کنارم تموم انتظارم
آهنگ بعدی پلی شد عروس خانوم ماه تموم عاشقونه میخوامت قلب منی جون منی ببین شده به نامت عروس خانوم ماه تموم
عاشقونه میخوامت قلب منی جون منی ببین شده به نامت
پنجره ها پایین بود داشتم ازخوشحالی میمردم که گوشیم زنگ خورد
بله
سالم فاطمه برو آتلیه عکس گل نرگسهاننن واسه چی مامان؟ ؟؟
باید با ساقدوش عکس بگیریچیکار کنم؟؟؟
فاطمه امشب وزهرنکن به منباشه میرم خدافظ بغض کردم که سامی فهمید
چیه فاطمه؟؟باید برم آتلیه گل نرگس منومیبری؟؟؟
178

عاشقی پردردسر
آره معلومه خب توساقدوشی باید عکس بگیریای خدا این چه مصیبتی بود
سارا لباسم زیاد کوتاه
خب که چی فاطییعنی من امشب بدبخت شدم رفت
سامیار گل نرگس میشناسی
 آره جای معروفیه دوستم ساقدوش شده بود اونجا عکس انداخت بعد یه ربع رسیدیم دم در آتلیه جای خوشگلی بود یه ماشینمزداتری سفید پارک بود این ماشین ساقدوش محسن حتما ای وای
بچه ها شما هم بامن عکس بگیرین
باشه بریمباهم رفتیم داخل
سالم من فاطمه ستایش هستم
سالم بله آقامهرداد داخل منتظرتوننکی؟؟؟سامی مامان میگه باید با ساقدوش عکس بگیرم
 چیییییواهلل منم راضی نیستم
خواستم ادامه بدم که یه پسر با چشمای قهوه ای تیره درشت هیکل چهارشونه پوست سفید لبای قلوه ای موهای قهوه ای تیره
اومد سمتم
سالم فاطمه جان شماییین؟؟؟سالم بله
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خب بریم عکس بگیریمهان به سامیارنگاه کردم این که دوباره دیوونه شد
باشه بریم
باهم وارد اتاق عکس شدیم
عکاس خیلی دلش میخواست پسره دستمو بگیره ولی من این اجازه رو بهش ندادم توهمه ی ژست هااخم کردم بعد نیم ساعت
حاال من باید عکس تکی میگرفتم کلی ژست های خوشگل گرفتم بعد ازاتاق زدم بیرون که دیدم سامیار به دیوارمشت میزنه رفتم
سمتش درگوشش آروم گفتم
به جون تو سارا که خیلی دوستون دارم مجبور بودم میشه باهم عکس بگیریم
بگو ببینم بهت دستم زدنه به خدا نذاشتم حتی نزدیکمم بشه
خب پس بریم چند تا عکس بگیریم دست ساراروگرفتم وسامیارومنو سارا رفتیم داخل اتاقخانوم اگه میشه ازمون عکس بگیر
سامیار دستاشو دورشونه هام حلقه کرد هردو لبخند زدیم
دفعه بعدی تو چشمای هم خیره شدیم وباز لبخند عجیب اصالحس بدی نمیگیرم بعد کلی عکس دونفره سارا اومد کلی عکس
گرفتم
خانوم اینارو جدا ازتون تحویل میگیرم
خانوم ازاین عکسا هر کدوم دوتا آماده کنینچشمخواستم از آتلیه بزنم بیرون مهرداد صدام کرد بعد عکس بیرون اتاق رو صندلی نشسته بود بااخم بهش نگاه کردم
بله
 ساقدوشا باهم میرن تاالر180
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هاننن ولی من دلم نمیخواد به سامی نگاه کردم بابغض بهشون نگاه کردم که سامیار باخشم دست ساراروگرفت ورفتن تو ماشین
وسریع رفتن منم به اجبار بامهرداد همراه شدم
چندسالتهببخشید به شما ارتباطی داره
خندیدوباشادی سرشو به معنی آره تکون داد کالفه جواب دادم
18سالمه
ولی بهت میخوره 20داشته باشیشاید من تنها دختریم که از زیاد بودن سنم خوشحال میشدم
ممنون
ناراحت شدینپوزخند زدم
نه اصال
خواستم عقب ببینم که درجلورو برام بازکرد به اجبار نشستم
خودشم نشست
سریع حرکت کرد آهنگ تتلو الکل اینجا ممنوعه روپلی کردوهمش به من نگاه میکرد کالفه بودم
که گوشیم روشن شد پیام بود ازطرف سامیار
فاطمه من این عوضی وآدم میکنم خوبی اذیتتت که نمی کنه
جواب دادم نه بابا ولش کن این االغو
خانوم زشته من کنارتم با گوشی ور میریببخشید شما چی میگین؟؟؟
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به شما ارتباطی داره
خیلی جذبه داری هاجوابشو ندادم که باز حرفشو تکرار کرد
به خدا پناه میبرم
بالخره بعدنیم ساعت رسیدیم ساعت رسیدیم ساعت ۸بود سریع ازماشین پیاده شدم ورفتم داخل که سارارودیدم عروسی مختلط
بود سامیار کنارش ب
ود
اومد نزدیک گوشم
توراه چی زرزر کردهیچی گُه خورد منم قشنگ جوابشو دادم وللش بشینین من برم خوش آمد بگم سریع مانتو مو عوض کردم شالمو برداشتم رفتم
پیش سارا سامیار سارا لباسشو عوض کرده بود
خواستم چیزی بگم ،که مهرداد اومد
باید بریم خوش آمد بگیمباشه
با فاصله باهاش حرکت کردم به اولین میز سریع خوش آمد گفتم ورفتم بعدی اون هنوز اولی بود تا بیاد سریع کل میزروسرزده
بودم خوش آمد گفتم برگشتم پیش بچه ها
کنار سارا نشستم
عوضی حقش خفه اش کنماِ ولش کن راستی خاله و عمو چرا نیومدن
هردوتا جراحی دارنآهان عب نداره
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موزیک پخش شد اول از همه دخترا رفتم وسط یه دور رقصیدن که با بوق ماشین فهمیدیم عروس دوماد اومد سریع رفتم بیرون
که دوباره مهرداد اومد
چرا وای نستادی عزیزمهووی حدخودتو بدون
چیزی نگفت منم ازخداخواسته سریع رفتم کنار عروس و داماد کل کشیدم قردادم
فرناز زیبا شده بود
بعد کلی بزن و بکوب رفتیم داخل عروس دوماد نشستن سرجاشون
منم کنارشون ایستادم بعد یه رب تصمیمم وگرفتم
فرناز من با ساقدوش محسن نمیرقصم
ولیولی نداره
باشهرفتم کنار سارا وسامی
فاطمه این عوضی**خیلی بد نگات میکنهچیکار کنم
بیا کنارم بشینچشمم
رفتم کنارش نشستم که دستاشودور شونه هام انداخت
حاالخوبهسامی من نمیخوام بااین پسره برقصم
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وقتی بهت گفتم ساقدوش نشو واسه این بود خیل خب خودم با محسن صحبت میکنم رقص ساقدوش ها من وتو باهم برقصیمهاننننننننننننننننننننننننننننن
چته؟؟؟یعنی ایول ولی فکر میکنی قبول کنن؟؟
آره االن باهم میریمدستمو گرفت وباهم رفتیم کنار عروس و داماد
محسن جان میشه به جای رفیقت من با فاطمه برقصم؟؟؟جانم آره داداش مشکلی نیستمحسن خیلی بدی واسه چی این پسره رو ساقدوشت کردی
ببخشید خانوم کوچولونمیخوام
دست سامیار کشیدم ورفتیم سر جامون نشستیم
فاطمه از پیشم جم نخور رفیقای محسن خیلی بد نگات میکننباشه سامی مرسی بابت پیشنهادت
فدات گلم ولی دلم نمیخواد دیگه هیچوقت قلیون بکشیباشه سامی ولی بعضی وقتا با تو می کشم باشه
نچ نچ نچای خدا چه کنم آهان سرمو روسینه اش گذاشتم
دوباره حرفمو تکرار کردم
فقط بامن میکشی فهمیدی184

عاشقی پردردسر
اهووووم مرسی سامی جولم
اینطوری حرف میزنی دلم میخواد قورتت بدماِبعد بی فاطی میشی که
خب چه کنمخدایا من نمیتونم ازسارا وسامیار دور شم پس بیخیال گذشته
سامی از دستت دل خورم
چرافدات شم؟؟براچی به من گفتی هرجایی
به خدا من منظورم تو نبودی فدات شم من غلط بکنم همچین چیزی به تو نسبت بدمواقعا خب زودتر می گفتی راستی دستت چطوره؟
خوبهمیخوام ببینم به زور دستشو باز کردم بادیدن تاول رودستش قلبم گرفت بابغض صداش کردم
سامی چرا با خودت این کارو کردیهیششششش حرف نزن جوجوسامی ببخش من خیلی اذیتت کردم
قربونت برم این چه حرفیهسرمو از سینه اش بلند کردم وتو چشماش خیره شدم
مرسی که کنارمی
فقط نگام کرد
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بعد دستشو دور کمرم حلقه کرد باهم به جمعیت که تو پیست رقص بودن نگاه میکردیم دو ساعت گذشته بود که بالخره موقع
رقص ساقدوش ها شد مهرداد اخم کرده بود کنار محسن ایستاده بود سامیار دستمو گرفت وباهم رفتیم تو پیست برقا خاموش
کردن رقص نور بود به سامیار لبخند زدم وشروع کردم روبروم ایستاده بود من می چرخیدم آروم میرقصیدم دستمو گرفت ورقص
دونفرمون شروع شد کمرم ومحکم گرفت باهم همراه شدیم آخرش گونه ام و بوس کردوکشیدیم کنار
فاطمه یه قول ازت میخوامهرچی باشه قبول
به جز من با هیچ پسری نرقصباشه قول میدم
مرسی عزیز دلم حاال بریم بشینیمبریم کنار هم نشستیم که آهنگ موردعالقه سارا پخش شد دستمو گرفت وباهم رفتیم وسط خیلی شیک رقصیدیم بعد نوبت به
فرنازومحسن رسید
فرناز ومحسن عاشقانه رقصیدن
بعد رقص تانگو شون موقع شام شد همه رفتن تو سالن غذاخوری
منو سارا سامی باهم رفتیم خب بچه ها مشغول شید خودم ازمیون سه نوع غذا مرغ و جوجه کباب وباقالی پلو با ماهیچه جوجه
انتخاب کردم وبرا خودم کشیدم سارا باقالی پلو با ماهیچه کشید سامی هم جوجه
خب بچه ها بیایین بشینیم یه میز چهار نفری انتخاب کردیم و نشستیم
بفرمائید
 ایشاهلل شام عروسی خودت فاطیاِاِاِسارااین چه حرفیه ایشاهلل فارغ التحصیلیم بخورین سردمیشه اومدم اولین قاشق غذا رو بزارم دهنم یکی صدام زد
فاطمه خانوم چرا بامن نرقصیدینهاننن
چی بگم االن به این
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خب من با غریبه ها نمیرقصم
که اینطور ایشون آشنا بودنبله ایشون همه کاره بنده هستن
که اینطور پس من دیگه میرمگنشو عوضی
فاطمه غذا تو بخورنمیخوام اشتهام کور شد
ای بر پدر این لعنت غذا رو برامون زهر کرد بخور بهت میگمباشه قاشق تو دهنم گذاشتم ولی بغض لعنتی نمی رفت که انگارمن به دنیا اومدم فقط جواب پس بدم از جام بلند شدم
من االن میام
رفتم پیش مهمونا اگه کمو کثری دارن بگن اونام فقط تشکرمیکردن بعد یه رب برگشتم سارا مشغول خوردن بود ولی سام نه
چرانمیخوری سامی؟؟؟
منتظر تو بودمآهان معذرت
نشستم و یکم غذا خوردم وبعد باسامی وسارا ازسالن زدیم بیرون طبقه باالی تاالر قهوه خونه درست کرده بودن دست سام
وکشیدم سامی بریم بکشیم
االن نهتوروخدا جون من
هیچ وقت جون خودت قسم نخور باشههوراااااا
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باهم رفتیم طبقه باال و نشستیم سه تا دو سیب سفارش دادیم بعد یه رب آوردن سریع شروع کردم بعد ۵دیقه دودش اومد
بیرون من حلقه ای میدادم بیرون سارا خیلی نکشید سامیارومن میکشیدم
بسه دیگهسامیییییییییییییییییی
بسه نباید زیاد بکشیازدستم گرفت منم لجم گرفت واسه خودشو از دستش کشیدم وگذاشتم دهنم دوباره کشیدم که دیدم سامیار با لبخند داره نگام
میکنه
هاننن چیه
دهنی بود خانومخب مگه دهنت چشه از گل بهتره بیخی بابا
فاطی تو که تو مدرسه هم از آب کسی نمیخوردیسارا تو سامی وبابچه های مدرسه مقایسه میکنی من شمارو جزو خونواده ام میدونم
ولی تو باخاله اینام این کار ونکردیچون حساب شماها با بقیه فرق داره حاال اجازه میدی یابازم سوال داری؟؟
بده من ببینم چه مزه ای شدواسامی اذیت نکن دیگه
حرف نباشهبه زور ازم گرفت وکشید
بعد سارا ازدست سامی گرفت وکشید
سه تایی زدیم زیر خنده
خب دیگه پاشین بریم مهمونا االن توسالنن
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بریم باهم رفتیم توسالن بعد کلی رقص موقع رقص چاقو رسید من یه چاقو با گالی رز صورتی آماده کرده بودم رفتم وسطوشروع کردم به رقصیدن بعد یه رب رفتم کنار و نشستم پیش بچه ها
خیلی خوب رقصیدی فاطیمرسی سارا
فرناز رقصید بعد به همه کیک دادیم داشتم کیک میخوردم دوباره این مهردادپیداش شد
کیک کوفتم شد همه اخم کردیم که یه دفعه سامی انگشت کوچیکشو کرد تو کیکم و گرفت طرف دهنم
بگو آآآآآآآآآآآآآآآدهنم باز کردم وانگشتشو تو دهنم بردم وکیکو خوردم دلم شیطنت میخواست دستشو گاز گرفتم
بعد ول کردم
ای درد موشی مگه گاز می گیریخوب کردم
ای شیطونمهرداد با بهت بهمون نگاه میکرد
آخ پام درد گرفت
خب زور کفش پاشنه بلند بپوشیسامی قدم کوتاه خب
کی گفتهخب حاال چه کنم
دیگه از جات بلند نشو کفش تو دربیارواسه چی؟؟؟
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در بیاربه اجبارکفش وازپام درآوردم
دستشو برد زیرمیزوشروکرد به ماساژ دادن پام
آخیش دستت درد نکنه خیلی بهتر شد
 فدات گلمبالخره عروسی تموم شد باماشین سامی رفتیم دنبال عروس دوماد دم درخو نه بابا دست فرناز وگذاشت تو دست محسن
من بی اختیار اشکام جاری شد
هیسسس آروم باشنمیتونم سامی برگشتم سمتش ورفتم تو بغلش
گلم آروم باشباشه از بغلش اومدم بیرون که زن عمو اومد سمتم
فاطمه شب عروسی خودت میخوای چیکار کنیچی بگم االن به این
سرمو انداختم پایین
که گورشو گم کرد
این کی بودزن عموم
خیلی فوضولچه کنم
سامیار اخم کرده بود ولی سارا قش قش قش میخندید
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چرا میخندی؟؟؟
فاطی منظورشونفهمیدینه
خل منظورش شب عروسی تو بود شبازخجالت سرخ شدم درد این خنده داره بی ادبآبروم رفت پیش سامی
خب بابا مگه چیه ولی فاطی نبینم فردای عروسیت بچه بغلت باشهعوضی خفه شو نفهم یکم حیا کن بی فرهنگ مردشور دهنتو ببره وایسا بزنم لهت کنم
سامی بهم خیره شد
از خجالت سرمو انداختم پایین
لعنت به سارا
من بچه میخوامساراخفه شو بابا آبرومو بردی
نمیخوامساراااااااااااااااااااااا
عجیب بود سامی هیچ چی نمیگفت فقط هر لحظه قرمز تر میشد خب حتما اونم خجالت میکشه
سارادهنتو ببندوگرنه خودم می بندم
من دلم بچه تو رو میخواد بغلش کنمساراااااااتوروخدا بس کن
ولی ول کن نبود
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بالخره با مامان اینارفتیم خونه منم سریع رفتم اتاقم وخوابیدم
اونم چه خوابی هرلحظه به حرف های سارادرمورد شب عروسیم فکر میکردم الهی ذلیل شی سارا اون حرفاجلویه پسرای درد
دهنتو بگیره سارا هی خدا آبروم رفت چه کنم حاال وللش خواستم بخوابم گوشیم روشن شد
فاطمه آخر ماه میریم کیش
آخ جون سامی واقعا دلم میخواد اینجاباشی فقط بوست کنم
هوراااا
مرسی سامی جونم**
پیام وفرستادم
بعد پنج مین جواب داد
فدات عسلم**
ای جونم
سامی یعنی یه هفته دیگه خب اینطوری که با ماه عسل فرناز اینا یکی میشه ولی جاش فرق میکنه اونم کجا ترکیه!!!!!!!**
جواب داد
خب میخوای ما هم میریم ترکیه؟؟؟؟؟
داشتم از خوشحالی دیوونه میشدم اگه به مامان و بابا بگم چون از سامی خوششون اومده وبهش اعتماددارن میزارن
پس بهتره باید بگم آره
نوشتم
سامی جدی گفتی**

جواب داد
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آره جیگر بابات وخودم راضی میکنم اگه دوست داری برنامه شو بچینم
؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وای عالیه
سریع نوشتم
آره موافقم
پس حله خانوم فردا باسارا میام دنبالتاخمام رفت توهم سارا باهاش قهرم عوضی امشب حیثیت منوبرد
با اخم نوشتم
نه هرگز
آخه چرا ؟؟حاال جواب چی بدم
خب خب آخه باهاش قهرم
واسه چی؟؟؟؟ای دردچی
سامی باشه بهش بگو بیاد
حاال شد پس تا فردا بایبای
دلم میخواست خفه اش کنم سارا فردا حالت ومیگیریم تاصبح به فرناز فکر میکردم خداجونم هواشوداشته باش به ساعت نگاه
کردم  ۵صبح سریع وضو گرفتم ونمازمو خوندم بعد رفتم حموم یه دوش یه رب گرفتم اومدم بیرون سریع موهام وباسشوار خشک
کردم وبعد دم اسبی بستم خب حاال امروز چی بپوشم آهان مانتو لیمویی باشال وشلوار سفیدم می پوشم مانتومو برداشتم شروع
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کردم به اتو کردن بعد مانتوشالمو اتو کردم وشلوار سفید چسبونمو اتو کردم خب ساعت و ببینم ساعت ۷ساعت  ۱۰به سارا زنگ
میزنم
خب حاال چه کنم چمدونمو می بندم خب کدوم مانتو هامو ببرم آهان بنفش آستین سرب و سرخ آبی فیروزه ای وزرشکی ودیدم
تو چمدون شلوار رنگی های همرنگشو چیدم شال و روسری های سطش وبرداشتم خب حاال لباس خونگی هامم برداشتم تاب
شلوارک تونیک هامو برداشتم لباس زیروحوله روتو چمدون گذاشتم چمدونمو بستم حاال باید برم مامان بابا رو راضی کنم پیش
به سوی مامان و بابا
ازاتاق زدم بیرون سالم بابا
سالم بیا صبحونه بخورچشمم
رفتم تو آشپزخونه و کنار بابا نشستم
بابا میشه صحبت کنیم
آره حتماخب بابا راستش سارا یه سفر ترکیه ترتیب داده از منم خواسته باهاشون برم
کیا هستنخودشو داداشش
خب من مشکلی ندارم چون اون پسر واقعا قابل اعتماد ولی بازم خودت مراقب باشچشم مرسی
راستی فرناز بامحسن داره میره ترکیه واسه ماه عسلخب بابا من نمیخوام بگم دارم میرم ترکیه بگین رفته کیش
باشه هرجور راحتی اینطوری بهتر چون فرناز اگه بفهمه ناراحت میشه مسافرت وبرای خودش ومحسن تلخ میکنهمطمئن باشید بابا هیچ چی بهش نمی گم پس من بگم میدم دیگه
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 آره برو خوش بگذرونهوراااااا
سریع رفتم تو اتاقم
وبه سامی
بلهسامی خواب بودی؟؟
سالم جوجو راستش آره خب چه خبر راضی شدن؟؟؟اول که سالمتی دوم بعلههههههه
خب من به ساعت دیگه با سارا میام دنبالتباشه ولی سامی به ساعت نگاه کردی۱۰صبح
بیخیالای خوابالوباشه پس من منتظرم
گوشیو قطع کردم مانتو شلوارمو پوشیدم موهامو باز کردم اززیر شال ریختم بیرون همیشه دوست داشتم یکی رو اذیت کنم کی
بهتر از سامی
خب یه آرایش جیغ کاملش میکنه ولی خودمونیم ها کرم دارم واهلل هرکی جای من بود آرایش نمی کرد
ولی من عاشق آرایشم خب یه خط چشم کلفت پشت چشمام کشیدم گونه اکلیلی قهموه ای مو زدم ریمل وتو چشمام خالی
کردم خب حاال چه رنگی رژ بزنم آهان همون رژدیشب که آرایشگر داد واسه خودم وبه لبام کشیدم این زیادی پررنگ بیخیال
کیفم و برداشتم وگوشیمو توش گذاشتم ازخونه زدم بیرون اِاِاین که دم در
استرس گرفتم دوباره االن عصبی میشه
رفتم روبروش امروز بابی اموه مشکی اومده
س.....سالم
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فقط با عصبانیت نگاه کرد
 داری عروسی میری؟؟؟ن....نه
بادادش یه قدم رفتم عقب
پس غلط میکنی این چه طرز بیرون اومدنخ...خب آخه
آخه و مرز بشین توماشینازترس سریع سوار شدم
سالم فاطیجوابشو ندادم
 آینه داری هانننننننآره چرا داد میزنی
فقط سریع پاک کن آرایشتوبا..شه
سریع موهامو باکش که تو کیفم بود بستم دستمال مرطوب و به لبم کشیدم پاک کردم
یه برق لب که همیشه تو کیفم بود به لبم زدم
برگشت سمتم
بارآخری باشه که اینطوری تیپ میزنیفقط سرمو تکون دادم که باسرعت وحشتناکی راه افتاد
خب پاسپورت داری؟؟196
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آره
خوبه من االن برمیگردمبعدنیم ساعت اومد تو ماشین اما بایه پسر که تا حاال ندیده بودمش یه پسرباقدی برابر سامی چشم سبز که خیلی خوشگل بود
پوست جوگندمی بینی قلمی لبای قلوه ای موهای طالیی چقدبانمک هه هه
بااینکه باسارا قهر بودم ولی سریع گفتم
سارا بیا عقب بشین این جلو بشینه
باشهاومد کنارم دیگه حرفی نزدیم که سوار ماشین شدن
سالم من آرمین یکی از رفیقای سامیار هستمدستشو آورد جلو حاال چه گلی به سرم بریزم
سالم خوشبختم خواستم دست بدم که دیدم سامیار از آینه جلو بهم زل زده واز قیافه اش معلوم چقدر عصبی بهتره دست ندم
خب آخه ضایع میشه چیکار کنم لبخندی بهش زدم که اونم نیشش باز شد
ببخشید ولی من عادت ندارم با کسی دست بدم واقعا معذرت میخوام
لبخندش عمیق تر شدو گفت
اصال مهم نیست خودتو ناراحت نکن حاال اسمت چیه پرنسس؟؟اُهووووووپرنسس
لبخند زدم وگفتم
فاطمه
چه اسم نازی مثل خودتشما لطف دارین
سالم داداش آرمین197
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سالم سارا کوچولوبه سامی نگاه کردم وامن که دست ندادم چه مرگشه کثافت نذاشت با آرایش بیام
خب بریم نهار فرهزادباشهماشین راه افتاد بعد نیم ساعت رسیدیم به رستوران جیگر ازاین نانازا
خوشا به حال اینا
سامی شنیدم چقدر این رستوران کارش گرفته چیکار کردی انقدر معروف شدفقط بهترین مواد اولیه بهترین سرآشپزایعنی این رستوران مال سامی نههههههه
یه رستوران خیلی بزرگ وشیک
ازماشین پیاده شدیم و خواستم وارد شم که یکی از خدمتکار بالباس فرم بهم لبخند زد
سالم خوش اومدین کارت ورود لطفاجانننننننننننننننننننننننننننننننننن
چی سامیار و آرمین وسارا اومدن
سامیار بهم نگاه کرد
برو داخلسالم جناب فرهمند من نمیدونستم ایشون مهمان شما هستنسامی خواست بهش حرفی بزنه که به پسر۲۴ساله که ترسیده بود از سامی با لبخند گفتم
مهم نیست حاال اجازه میدی
چشماش یه برق عجیبی زد وبالبخند گفت بفرمائید
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رفتم داخل رستوران کفم برید چه جایی بود وای خدا آرمین اومد کنارم
خیلی مهربونی میدونستیشما لطف دارین
شما چیه بگو آرمین خب؟؟آخه زشته
ببین حرف نباشهچشممممم
رفتیم سمت یه میز که سریع خدمه صندلی هارو برامون کار کشیدن سارا خواست کنارم بشینه که سامی درگوشش یه چی گفت
که رفت کنار آرمین نشست
اومد کنارم نشست ای خدا خودمو به خودت سپردم
سرشو آورد نزدیک گوشم وغرید
 امروز خیلی دلبری میکنیبا بهت بهش نگاه کردم با انگشت زدم به سینه ام وآروم گفتم مننننننن
نه بابا بزرگ من امروز نزار بزنم حال خوشمون خراب کنمچی گفت خب یه کلمه بگو برو این کارا چیه
خیلی اعصابم ریخته بود بهم بغض کردم
ولی چیزی نگفتم باید یه فکری کنم
یافتم گوشیو از کیفم درآوردم
بعد دو دیقه گوشیم زنگ خورد خودم بودم سریع گوشیو برداشتم
واز صنلی بلند شدم
199

عاشقی پردردسر
ببخشید االن میام
ازشون فاصله گرفتم بعد یه رب رفتم کنارشون بغضمو شکونده بودم حرف های سامی باعثش بودن رفتم کنارشون که آرمین
سریع بلند شد و اومد کنارم
چیزی شده؟آره من باید زدم خونه
 چرافدات شمحال مامانم بهم خورده واقعا شرمنده ام ولی باید برم کیفم و برداشتم و صدای سامی و شنیدم
وایستا میبرمتالزم نیست
دیگه وای نستادم ورفتم بیرون بعد دوییدم که بالخره یه تاکسی و ایستاد
آقا این آدرس میبری
آره سی تومنباشه سوار شدم و اونم حرکت کرد
بازم دلم گرفت شاید باید کال تنها زندگی کنم االن نه یه چند وقت دیگه که سارا رفت
بالخره رسیدم خونه ورفتم تو
سالم
سالم ساعت ۳خب مامان با بچه ها بودم
رفتم تو اتاقم وخوابیدم
باصدای گوشی جیغ زدم
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وبا بی حالی جواب دادم
هانن
کجا رفتی هانننننخدایا چرا داد میزنه
چی میگی گفتم که حال مامانم بهم خورده
فاطمه میام اونجا خودمو تورو آتیش میزنم به من دروغ نگوباشه پی خوب گوش کن من دلم نمیخواددلبری کنم احمق دلم نمیخواد با کسایی بگردم که طرز تفکرشون اینه لپ کالم من گُه
خوردم به گور بابام خندیدم که خواستم به سارا کمک کنم دست از سر من بردار واسه این که سارا ناراحت نشه باهاتون تواین
دوماه هرجابگین میام ولی بعدش تو روبخیر مار و به سالمت
ببین دارم با زبون خوش بهت میگم از هر شیطون بیا پایینخب منم دارم همین کارو میکنم دست ازسرمن بردارررررررر
گوشیو قطع کردم
خب برم یه چی کوفت کنم وای لباسام و عوض نکردم سریع تاپ شلوار توسیمو پوشیدم ورفتم تو آشپزخونه به به لوبیا پلو داریم
سریع واسه خودم غذا کشیدم و ساالد شیرازی از یخچال درآوردم نوشابه هم برداشتم قشنگ غذامو داشتم میخوردم که مامان
اومد تو آشپزخونه
فاطمه سامیارخان اومده میگه پاسپورتت ومیخوادغذا پرید تو کردم این دفعه نمیخوام پاپس بکشم نوشابه روخوردم چادر مامان و برداشتم واز خونه زدم بیرون
بااخم رفتم جلوش اونم بااخم که داشتم خودمو کثیف می کردم
چیه مگه تو خونه نداری هی میای اینجا ببین اگه بخوای دوباره ادا دربیاری بد میبینی
به خدا میزنمتخر کی باشی تو
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فاطمه بااعصابم بازی نکنبرو گمشو
خواستم برم تو که یکی از پسرای محل گفت جون
خانومی چقدر تاپ بهت میاد
ای داد برمن سریع چادرمو بستم
دستم کشیده شد
احمق با تاپ میایبه توچه
منو پرت کرد تو ماشین
سریع پیاده شدم دوییدم طرف خونه
وسریع دروبستم
به موال درو باز نکنی درو می شکنمخدایا از این دیوونه هرچی بگی بر میاد دوباره درو باز کردم
بدون توجه به چادر که باز شده بود
گفتم
االن میام بزار لباس بپوشم
نیای خودت میدونی چیکار میکنمسریع پریدم تو اتاقم لباسامو پوشیدم
ورفتم بیرون منتظر بود
بریم سوار ماشین شدم
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و راه افتاد
خب ببین بهتر حرفامون وبزنیم من غلط کردم حاال دست بردار از سر کچل من
فاطمههههههههههههههههههدردول کن دیگه
فاطمه منو آرمین مثل داداش همیمممن با آرمین برای
تحصیل رفتیم فرانسه اول اونجا تخصص جراحی مغز و اعصاب گرفتم البته خیلی فشرده پدرم دراومد تو  ۲۴سالگی برگشتم اینجا
کنکور دادم االن که دارم دندون پزشکی میخونم
من دلم نمیخواد با کسی مثل من گرم بگیری حسودیم میشه
بااین حرفش دلم سوخت عیبی نداره سامی دیگه لپشو کشیدم
عب نداره کوچولو خب چه کنم بخشنده ام
داداشمو بخشیدم
فاطمه بار دیگه با آرایش ببینمت خفه ات میکنمآخه چرا؟؟
دختر تو خودت جذابیت وزیبایی خیره کننده ای داری با آرایش خیلی بیشتر توچشمی بدون آرایش همه روخیره خودتمیکنی با آرایش بیشتر میشه دیگه با آرایش نبینمت
ولی من عاشق آرایشم
خب فقط تو مهمونی ها آرایش کننچ نچ نچ تو به سارا گیرنمیدی چرا منو اذیت می کنی؟
فاطمه اذیت نکنهی باشه نمی گم آرایش نمی کنم ولی کمترش می کنم حله؟؟؟
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خیلی کم فهمیدیپوفی کشیدم خیل خب
حاال منو برگردون
قرار فردا با آرمین وسارا بریم دور دور تو هم باید بیاینه نمیام دلم نمیخواد بازم امروز تکرار شه
فاطمههههههههههههههههههههههههههههخیل خی ساعت چند
ساعت  ۷تا  ۱۲شبسامی دیر وقت
فاطمههههههههههههههههههببین نمیدونم بهت اطالع میدم فعال منو بزار خونه
خیل خبمنو رسوند خونه و منم رفتم
فاطمه پاسپورتت دست من دختر نیومدی بگیریشفردا میدم بهش مامان
از دست تورفتم تو اتاقم خب حاال فردا چه تیپی بزنم سامی گیر نده فهمیدم مانتو مشکی بلندم که زیر زانوم باشلوارمشکی شال مشکی
آرایش که دیگه فقط خط چشم و ریمل
هی روزگار
سرشام از مامان بابا واسه فردا اجازه گرفتم وباخیال راحت خوابیدم
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صبح با سردرد بیدار شدم ساعت  ۱۲ای خداسریع رفتم سرویس بعد رفتم تو آشپزخونه شیر داغ کردم وخوردم رفتم تو اتاقم که
مامان با غرغر اومد داخل اتاقم
فاطمه این پاسپورتت بعدش تو نمیخوای آشپزی کنیوای مامان خب نهار امروز بامن چی بپزم حاال
دلمههاننننننننننننننن
سخته مامان ولی باشه رفتم تو آشپزخونه مواد الزم برنج نیم دانه گوشت چرخ کرده لپه سبزیجات معطرپیاز سرخ کرده
موادشو درست کردم بعد تو برگ انگور ریختم پیچیدم دم گذاشتم خدا کنه وانره
خب دیگه کاری ندارم
ساعت  ۲غذا آماده شد ومیز چیدم وبامامان غذا خوردیم ظرفارو شستم بعد شستن ظرف به ساعت نگاه کردم ساعت و۴
سریع حوله ولباسامو برداشتم رفتم حموم اونم یه حموم حسابی
بعد ازاینکه حاسبی کیف کردم اومدم بیرون لباسامو پوشیدم ورفتم تو اتاقم این تاپ شلوارک واسه ام تنگ شده ها
ولی عاشق رنگ بنفشم خب عب نداره
سریع موهامو خشک کردم وبعد چتری تو صورتم ریختم ودم اسبی بستم خب حاال مانتو مشکیموتنم کردم شلوار مشکی جذبمو
پوشیدم خب حاال شال بزارم یاروسری روسری قرمزحریرمو که قواره بزرگ رو سرم کردم وپاپیونی بستم طوری که فقط موهای
جلوصورتم معلوم بود میدونم از پشت بازم بیرون ولی کاریش نمیشه کرد
کیف قرمزدستیمو که کوچولو بود وبرداشتم با کفش پاشنه بلند  ۱۰سانتی ورنی خیلی خوشگل ساعت ۶:۳۰االنا ست بیان خب
یه خط چشم و ریمل بزنم
خط چشم کلفت پشت چشمام کشیدم و ریمل وتو موژه هام خالی کردم خوبه بااینکه رژ نزدم ولی خیلی جیگر شدم
با شنیدن صدای آیفون از مامان خداحافظی کردم زدم بیرون
اِای وای ماشین تویتا کمری مشکی واسه کیه بادیدن آرمین که کنار سامی وسارا بود نفس راحتی کشیدم
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خب خداروشکر
فکر کردم پژمان پسر خاله امه اونم تویتا کمری داره من ازش متنفرم
رفتم سمتشون توروح خودم این کفش امروز منو نکشه صلوات
با لبخند کوچولویی رو بروشون ایستادم
سالم
سالم خوبیممنونم آرمین خان
سالم به بروبچ
سامی لبخند زد
سالم خوبیمرسی
به سارا نگاه کردم چه قدر آرایش کرده رژ زرشکی تیره مات گونه ی آجری خط چشم نازک و ریمل اکلیلی موهاشو همه ارو فر
کرده
سامی به این گیر نمیده مرضش منم ایشششششش
خواستم به سارا محل ندم که پریدبغلم
سالم فاطی چرا بامن اینطوری میکنییعنی تو نمیدونی شب عروسی فرناز آبرومو بردی عوضی
ببخشیدخیل خب
دیدم هردو تا پسر با چشمای ریز و موشکافانه به ما نگاه میکنن
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چیه به چی زل زدین سینما اومدین
تو خیلی جدی و مهربونینظرلطفتون
قشنگ قهوه ای شد پسره پررو سامی حتما میدونه دوستش آدم پررو به من گفت باهاش گرم نگیر
خب باید هرکس یکی کنارش بشینه سامیار انتخاب کنخب معلومه فاطمه سارا میگه تو خیلی اخموییی من با آرمین میام مگه نهآره آرمین من با تو میامباشه سوار شوسارا سوار ماشین آرمین شد منم سوار ماشین سامی شدم
خب چطوری تو،؟خوبم تو چطوری
عالیسامی راستی پاسپورتمو آوردم
خیلی خوب کردی بده به من فردا باید بلیط بگیرمسامی هتل میریم
آرهجارزرو کردی ببخشید توزحمت افتادی
دماغمو کشید
نخیر جارزرو نکردم چون خودم نیازی نیستوا چرا
207

عاشقی پردردسر
چون مال خودمه خانوم کوچولوسامی شوخی نکن
شوخی چیه بعدشم ما اونجا رو فقط به خاطر راحتی تو میریمچون خودمون اونجا خونه داریم
چشمام چهار تا شد چقدر اینا پول دارن
هی تف به این زندگی
خب اجازه حرکت میدین؟؟؟بعلهههههههههههههههه
فقط یه آهنگ بزار
چه آهنگی اونوقتدلم میخواست بگم مهراب ولی االن منو میکشه وللش علیرضا طلیسچی
یه حلقه توی دست تو
منم این آهنگ وخیلی دوست دارمآهنگ وگذاشت و راه افتاد رفتیم دربند قرار شد تا اون پیچ فرعیه بریم
من به آهنگ گوش میدادم
یه حلقه توی چشمم من یه حلقه توی دست تو هرچی بگی همون میشم فقط نرو نفی نفس ازم نبود نذار بیوفتم از نفس نگو
که عشقمون فقط یه خاطره ست فریادازغم دوری میدونم مجبوری التماسم بی جاست میدونم مجبوری
یه حلقه توی چشمم من یه حلقه توی دست تو هرچی بگی همون میشم فقط نرو نفس نفس ازم نبود نذار بیافتم از نفس نگو که
عشقمون فقط یه خاطره ست
آهنگ بعدی حماقت سامان جلیلی
هزار یک قسم به پام میخورد میگفت بمون برام میگفت که تا روز ابد نذار کسی بیاد به جام حاال ظرف بیاد بگه کدوم قول وقرار
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حماقت منو ببین که به کی دل بسته بودم خدای من دیدی براش یه شوخی ساده بودم یادت بیارحرفایی که چه راحت زدی
زیرش منو کشید عمات عشق با ظاهر سربه زیرش داری پالی برگشتنو یکی یکی خراب میکنی بی معرفت بهم بگو رو قلب کی
حساب میکنی
آهنگ بعدی اموبندتنهایی
تنهایی داره می کشتم ولی حس میکنم تو اینجایی دیگه گذشته امروز ولی دنیا داره فردایی میدونم که تو دوسم داری وازتو
چشمات این ومیخونم جای خالی تو هنوز حس میشه توی خونه ام بگو میمونم
بااین آهنگ اشکام تو چشمم حلقه زد
سرما به شیشه تکیه زدم سامی باسرعت باال با آرمین رقابت میکرد من به جنگولک بازی سارا نگاه میکردم چقدر شاد و سرزنده
ست
بیخیال
بعد چند دیقه آرمین قبول کرد که باخته رفتیم یه رستوران
خب خسته نباشی قهرمانمرسی بازندهوای خیلی حال داد مگه نه فاطیآره خیلی خوب بود
خب حاال چی بخوریمشیشلیک موافقین؟؟؟بعلهههههههفاطمه کجایی؟؟؟من همینجا آره همون شیشلیک عالیه
خب پس چهارتا شیشلیک209
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گارسون اومد وسامی برا همه سفارش داد
بهتره تا غذا آماده میشه یکم قلیون بکشیم نظرت سامیارخب خبسامی قبول کن
حتما توهم میکشیاهوممممم
نه نمیشهوای سامی پیله نکن باشه من نمیکشم شماها بکشین حله
حلهآرمین دو سیب مثل همیشهباشهگارسون دوتا قلیون مشتی دو سیب
چاکریم
وای دارم میمیمرم ازخستگی
گارسون با دوتا قلیون اومد و تحویل داد ورفت
وپسرا شروع کرد منم اول بهشون خیره شدم نه اینجوری فایده نداره دست ساراروکشیدم
سارا پایه ای بریم قدم بزنیم
آره بزن بریمسامی منو سارا میریم یه دور میزنیم میایم
کجا میخواین برین؟210
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میایم زود
زوداااااااچشم دست سارا رو کشیدم از رستوران زدیم بیرون
وای دلم گرفت انقدر بهشون نگاه کردم سارا پایه ای بریم رستوران روبرو یه دو سیب بزنیم بیایم
هانفاطی سامی میکشتمون
نترس نمیفهمه بریم؟؟؟؟؟
باش بریمخیل خب بزن بریم سریع رفتیم تو رستوران
سنتی مثل جایی که ما نشسته بودیم خیلی با صفا ست
سریع گارسون اومد طرفمون وای داره باچشماش آدم میخوره
سالم خوش اومدین چی میل دارین؟؟؟یه دو سیب فقط سریع
چشم االن میارم خدمتونفاطی سامی چیکارکنم؟؟جوابشو بده
جانم داداشیما داریم قدم میزنیم تا بیست دقیقه دیگه اونجاییم بای
وای قلبم ازترس و ایستاد
وای فاطی بدبخت شدیم
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چراسارا؟؟
خب قلیون بکشیم دهنمون لومون میدن
فکراونجاشم کردم خوشبو کننده تو کیفم دارم
خب اومد
اول من می کشم شروع کردم پنج دقیقه بعد دود اومد خب بگیر
بده منبعد چندتا پک بهم داد
منم تا تونستم کشیدم
فاطی پاشو بریمبریم با نارضایتی از جام بلند شدم خوشبو کننده زدم دادم به سارا
بزن صحنه جرم پاک شه
اونم زد
پول قلیون و حساب کردیم ورفتیم تو رستوران که پسره رو منتظر دیدم با لبخند باسارا رفتیم سمتشون که سارا یه دفعه دستمو
کشید
هان چیه
 فاطی لباسامون بو گرفتهخب چیکار کنم سارا
بریم دستشوییبریم
رفتیم سمت دستشویی جلو آینه از اتکلن مورد عالقه ام تو تنم خالی کردم سارا هم عطر خودشو زد رفتیم کنارشون نشستیم
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آخیش
چیه خسته نباشینمرسی خیلی حال داد
خب سفارشا هم اومد
منم شروع کردم بعد خوردن غذا رفتیم یکم قدم بزنیم
سارا دستمو فشار میداد
چته سارا؟؟؟
فاطی آرمین فهمید ما رفتیم قلیون کشیدیممممممچییییییییییییییییییییییییییییییییییی
اِداد نزن خب چیکار کنمدرد وچیکار کنم احمق خاک تو اون سرت
به سامیار بگه بدبخت شدیم گفته باشم
بچه ها من االن میامیا ابوالفضل
آرمین اومد کنارمون
خوش گذشتیا قمر بنی هاشم
آرمین خان میشه چیزی به سامی نگید حوصله دعوانداریم
خیالتون راحت ولی خیلی کلکیاخب بچه ها سامی اومد
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بستنی گرفته بود
منم سریع ازش گرفتم و خواستم بخورم که یکی زد بهم همه بستنی ریخت رولباسم برگشتم طرف یارو
چندتا پسر بودن
هوووی یارو کوری برو دکتر
ببخشید عسیسممثل آدم بلد نیستی بحرفی االغ
اعصاب نداری جوجوولی سارا این دوتا کجانرفتن یکم قدم بزننای وای
خانومی این شماره منیه برگه گرفت سمتم
یکی دیگه رفت کنار سارا
خانومی افتخار میدی***
جوووووووونبادمجون
جووونم ** چه خوشگلکثافت خفه شوبه طرف صدا برگشتم سامی و آرمین بودم یا خدا سارا پرید بغل آرمین صورت هردوشون قرمز بود
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منم رفتم تو بغل سامی که سریع دستشو دور کمرم حلقه کرد و فشار داد
وای سامی من میترسم
نترس من اینجام گلمبی ناموسا چه زری زدین
هیچ چی بریم بچه هابارفتنشون
زدم زیر گریه
سرمو به سینه عضله ای وسفتش فشار دادم
 هیششش آروم باشدستامو دور کمرش حلقه کردم
سامی اگه دیر اومده بودین ما چیکار میکردیم
آروم باش من اینجام دیگه تموم شدنمیدونم چرا یه دفعه تنم شروع کرد به لرزیدن
چرا میلرزیالمصب آروم باش
سامی سردم بیشتر خودمو بهش چسبوندم
که بیشتر کمرو فشار داداحساس کردم کمرم داره خورد میشه ولی حاضر نبودم از بغلش بیام بیرون
آروم باش باشهچرا رفتین قلیون کشیدین
وای بدبخت شدم
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ببخشید خب دلم خواست
این دفعه بخشیدم بار دیگه نمی بخشمباشه
سامیار چشهبدنش میلرزهسارا رو ببر منم میام
باشه داداشوای دارم باال میارم به سینه سامیار ضربه زدم که ولم کنه سریع ولم کردمنم دوییدم کنار یه درخت عق زدم داشتم میمردم
وایییی خدا دلم درد میکنه سرم گیج میره الهی به حال من گرفتار بشین کثافت های از خدا بی خبر تمام تنم می لرزید عق زدنم
تمومی نداشت یه لحظه چشمام سیاهی رفت وباکله خورد به همون درخت سرم درد وحشتناکی گرفت یه دفعه احساس کردم
سرم خیس شد دستم به سرم کشیدم بادیدن خون جیغ زدم که سامیار که رفت برام آب بیاره دویید سمتم
آییییی سامی سرم شکسته ببین دستمو
دستم که پر خون بود وگرفتم سمتش بادیدن دستم منو کشید تو بغلش بااینکه سرم خیلی درد میکرد اما سرمو گذاشتم رو سینه
اش
فاطمه نخواب باشه عزیز دلم چی شد یهوآیییی سامی سرم داره میترکه
باجیغی که سارا زد قلبم از کار افتاد بیشتر به سامی چسبیدم
واییییی چی شده فاطمهههههههههههسامیارررررررررررررررررررفاطمه آجی
اومد نزدیکتر که بادیدن پیرهن سامیار جیغ بنفش کشید
درد چته گوشمونو کرکردی الل شو نمیبینی حالشو216
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واییییی خدا پیرهنت پر خون این این خون فاطمه ست؟؟؟؟دوباره جیغ کشید که آرمین بغلش کرد
هیششششششش سارا اینطوری که زهر ترک میشه آروم باشآرمین سارا رو ببر توماشین منم فاطمه رومیارممطمئنیآره فقط اینو ببربعد رفتن سارا آرمین
سامیار دستشو زیر پاهام برد منو بغل کرد واییی سکته نکنم خوبه
آروم باشالهی بمیرم اینطوری ببینمت
سامی خوب......م
اگه خوبی چرا صدات انقدر ضعیف؟؟؟سر...م در...دمیکن....ه
فاطمه اینطوری حرف نزن المصب دارم میمیرم توروخدا واضح حرف بزننم...یتو...نم
یا ابوالفضل یا پنج تن فاطمه فاطمهنمیتونستم چشمامو وا کنم صداشو نامفهوم میشنیدم
سامیار
خدایا ازم نگیرش فاطمهههههههههههههههههههههههههههچشماتوواکن توروخدا فاطمه مرگ منوای خدا چیکار کنم سریع درماشین وباز کردم و آروم گذاشتمش عقب الهی من بمیرم واسه ت
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سریع سوار شدم و راه افتادم
ورفتم طرف بیمارستان بابا
بعد یه رب رسیدم سریع بغلش
کردم دوییدم داخل
پرستاررررررررررر
چته آقا اینجا بیمارستانخفه شو برو یه تخت بیاربرووووووووووووووووووووو
اِسالم آقای فرهمند ببخشیدمیگم گورتو گم کن یه تخت بیاررررر
چشم چشم همین االندویدبعد دودیقه با دوتا از پرستارا باتخت اومدن گذاشتمش روتخت
ببرینش تو اتاق باید سرشو بخیه کنم
وای خدا سریع دوییدم تو اتاق خودم که بعضی وقتا میومدم پیش بابا یه اتاق داده بود سریع روپوش سفیدمو تنم کردم بادیدن
پیرهنم که پرخون فاطمه بود بغضم شکست الهی فدای سرت بشه سامیار الهی همه دردوبالت بخوره تو سر من
اشکام وپاک کردم دستامو شستم دستکش ارو دستم کردم رفتم طرف پرستار کجا بردینش
تو اون اتاقآهان
دوییدم تواتاق برید کنار
رفتم کنارش محکم زدم تو سرش این چرا هنوز بیهوش
فشارش ۵جناب فرهمند218
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وای خدا شالشو باز کردم بادیدن موهای غرق خونش اشکام شروع کردم به باریدن
شما ها برید خودم بخیه میزنم
هردوتاشون رفتن بارفتنشون اشکام بیشتر شد
الهی من فدای موهای نازت بشم نفسم سریع شروع کردم ۸تابخیه خورد الهی بمیرم
بعد بخیه کردن سرش یه سرم بهش زدم ورفتم از اتاق بیرون ساعت ۱۲:۳۰
دوییدم تواتاقم گوشیمو برداشتم شماره ساراروگرفتم
سامیار فاطمه خوبهازلحن حرفش بغضم سرباز کرد به زور گفتم
آره فقط به خونوادش بگو امشب پیش ما می مونه
باشهگوشیو قطع کردم
به تمام این روزا فکرکردم اولین شبی که دیدمش فهمیدم بی شیله پیله ست فهمیدم یه فرشته ست بیشتر دیدمش انقدر بهش
وابسته شدم که تمام تنم فریاد میزدن که تو آغوشم بگیرمش
تموم سلول های بدنم داشتنشو فریاد میزدن وقتی اون پسر ازش خواستگاری کرد تودلم زلزله ده ریشتری اتفاق افتاد یه چیزی
تو قلبم لرزید
فهمیدم که عاشقش شدم عاشق یه دختر مهربون دل نازک حساس تخس
شیطون فهمیدم نفسم شده ولی هیچکس فکرنمیکردحسم غیر از حسی شبیه سارا باشه ولی من اون وبرای همیشه میخوام واسه
اینکه ملکه زندگیم باشه عشقم خانوم خونه م مادر بچه هام باشه تموم زندگیم شده وقتی موهاشومیبینم دلم میخواد تو خودم
حلش کنم وای خدا کمکم کن من بدون اون نابود میشم اگه با یکی دیگه عروسی کنه خانوم یکی دیگه شه من میمیرم
وای خدا من میخوامش من خیلی میخوامش
دکتر دکتر219
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بله
اون خانومی که آوردینش بهوش اومدنراست میگی
بله آقای دکتر فقط همش شمارو صدا میکنهمنوباشه االن میام
ازاتاق رفت بیرون
الهی من فداش بشم منوصدامیکنه
خدایا من عاشقشم کمکم کن بهش برسم
فاطمه
آخ آخ آخ سرم سامی سامی
آروم چشمامو باز کردم نور شدید سفید چشمامو اذیت میکرد چشمامو بستم
آخ آخ آخ آخ سرم
چشمامو باز کردم اینجا بیمارستان
ای وای
سامی
خانومی خوبیسامیار کجاست
االن صداش میزنممرسی
بالخره در اتاقم باز شد
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بهش خیره شدم وآروم گفتم
سامی
جانم خوبیآره ساعت ساعت چنده
ساعت ۱چییی منو ببر خونه
نگران نباش سارابه مامانت اینا گفته شب پیش ما میمونیوای سامی گوشیمو بیار تو کیفم
باشه باشهازاتاق رفت بیرون وبعدچنددقیقه اومد
گوشیمو ازش گرفتم و به مامان زنگ زدم
صداش پیچید تو گوشی
الوسالم مامان
سالم ودرددختر تو چرا خونه نیومدی واسه چی رفتی خونه سارااینامامان حال سارا بهم خورد گفتم پیشش بمونم اشتباه کردم
الهی چرا آخه نه عیب نداره مراقبش باشچشم خدافظ تا فردا
خب راضی شدنفقط سرم شکسته آره
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آرهای خدا چقدر بدبختم من
نگو اینوسامی برولباستو عوض کن خونی
فداسرت تواستراحت کن تا منم بیامباشه
بعد رفتن سامیار منم خوابیدم
باصدای گریه از خواب بیدارشدم
سارا کنارم بود
وای فاطمه الهی بمیرم برات خوبیسارا چته خوب تصادفی چیزی نکردم
جیغ زد که سامیار باهراس اومدداخل
چی...چی شدههی چی هیچ چی بابا خواهرت خل فقط همین
الهی سارا پیری زودرس بگیری مُردم از ترسخوبم سامی راستی کی مرخص میشم؟
دو ساعت دیگهباشه سامی مرسی
فدات استراحت کن تا من بیامچشممممممممممممممممممممم
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فاطی خوبی واقعاآره بابا
دوساعت بعد مرخص شدم
باسارا رفتیم خونه اشون
فاطمه امشب باید تهت نظر من باشیسامی مرگ من مامان و بابا منو میکشه
فاطمه بااعصابم بازی نکنمرگ چیه مامان و بابات بامن باشهآخه نمیتونم منو میکشه
االن من بهشون زنگ میزنم شماره بابا تو دارمهانننننننننننننننننننننننننننننن
دخترخوب اون شب تو پارک بابات شماره اشو دادآهان باشه
 خب بزنگیمشماره بابا رو گرفت
الو سالم آقای ستایش خوبی هستین قربون شما فداتون بشمغرض از مزاحمت سارا خیلی دلش میخواد با فاطمه باشه میدونم شما روی خواهرمو زمین نمیندازین
آره قول میدم مراقبش هستم به خدا
چشم گوشی دستتون
فاطمه بیا بابات پشت خط منتظر
گوشی واز سامی گرفتم
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الو سالم باباجونم خوبی
الو سالم گل دختر خوبی عسل بابامرسی بابایی
دخترکم دوست داری بمونی پیش ساراخب اگه شما مشکلی ندارین آره خیلی
پس خوش بگذره مراقب خودت باش خدافظخدافظ
بیا سامی اینم گوشیت نه اول بزار ببینم دوست دختر چندتاداری
فاطمهههههههههههههههههههههههاِاِنترس بابا شوخی کردم
فدات برو تواتاق سارا دراز بکش تا باداروهات بیام سارا برو نذاریه امشب حالش بد شهچشم داداشیاه اه حالم بهم خورد ول کنین این لوس بازی تموم کنین
حق باحق با فاطمه ستایول داش
قربونتکلمه دیگه ای و بلد نیستی سامی؟؟؟؟؟؟
جان خب چی بگمنمودونم
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ای جوون چه خوشگل حرف میزنه ایناِاین چیه این به درخت میگن بفهم**
جوجومیخورمت هااز کی تاحاال آدم خوار شدی ؟؟؟؟؟؟؟؟
***
آره** ولی تو آدمش** نیستی اوکی هانی؟؟؟
نه تو درست میکنم بفهم چی میگینفهم خودتی
باشه عسل خانوم خودت خواستیاوالاسم دوست دخترت عسل به من نگو !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
چییییییییییییییییییییییییییییپیچ پیچی آرپیچی
یه وقت از زبون نیوفتینگران نباش ازتو غرض میگیرم
اون زبونت خیلی درازه وهللای جووووووووووووووووون
حاج آقای سامیار فرهمند
مننننننننننننننننننننننننننننننننننننننپ ن پ عمه امعمه ات مال خودت225
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ههههههههههههههههههههههههههه
فکر کردی من عمه نازنینمو به تو میدم بشیم بینم باو
اُه اُه مگه دختر کوچولو هام اینجوری حرف میزنن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟همه مثل تو سوسولن
تو واقعا میخوای منو حرص بدیاوهوممممممممممممممم
سامی من من معذرت میخوام که اذیتت میکنم ولی خب مزه میده
آرهههههههههههههه قبول
باانگشتش زیرچونه امو گرفت مجبور شدم تو چشماش خیره بشم تو عمق چشمای خوشگلش یه برق خاصی بود که منو جادو
کرد نمیتونستم چشم ازش بردارم اونم بالبخند خوشگلش زل زده بود ***
سامی توسارارو آماده کن شاید بعد رفتنش همه ی این روزا واسه همه مون خاطره شه من من بغض راه نفس کشیدنمو بسته بود
ولی باید بایدمیگفتم
من وتو بعدرفتن سارا دیگه همو نمی بینیم من نمیخوام آزارت بدم وخودمم ناراحت بشم بعد رفتن سارا منو تو واسه همدیگه
مثل غریبه هامیشیم من نمیتونم مثل سارا بابعضی رفتارای توکنار بیام تواذیت میشی میدونم غیرتت اخالقات همه همه منو
مصمم ترمیکنه که این تصمیم وبگیرم دلم نمیخواد هرشب خودمو لعنت کنم سارا ازم خواهش کرد یه خواهشی که اگه خودمو
بکشمم نمیتونم اینو بپذیرم من من واقعا شرمنده ام سرما به سینه اش چسبوندم
اشکام روتی شرت آبی فیروزه ایش ریخت خیسش کرد
سامیار دستشو دور کمرم حلقه کرد و محکم منو به خودش فشار میداد

سامیار

226

عاشقی پردردسر
سارا روفرستادم براش آب پرتغال با کیک بیاره خودم بهش کمک کردم روتخت دراز بکشه دستمو پشت کمرش گذاشتم و
کمکش کردم روتخت بشینه مسکن و لیوان آب ودادم دستش خواست لیوان وبگیره که دستش خورد به دستم دستای نسبتا
سردش دلمو لرزوند دستم وتو دستش گرفت وگفت
خوفی سامی آخ ***دلم براش پرمیکشیدبالبخند جوابشودادم **وگفت ببخش که اذیتت میکنم ولی خب مزه میده اذیت
کردنت
آخ که دلم میخواست انقدر فشارش بدم که باهم یکی شیم لبخند زدم وگفتم منم به روش خودم اذیتت میکنم اونم قبول کرد
دستمو زیر چونه اش گذاشتم مجبورش کردم تو چشمام زل بزنه وقتی بهم نگاه کرد قلبم با تمام قوا به سینه ام می کوبید همه
ی احساسم و تو چشمام ریختم دستای تپل وسفیدوشو روسینه ام گذاشت وآروم شروع به نوازش کرد داشتم خودمو میباختم
کنترل کردن **دست خودم نبود االنا بود بزارمش روتخت ** دلم به شدت همین آرامش وباتصاحب اون میخواست که باحرفی
که زد خون تو تنم یخ بست گفت بعدرفتن سارا ماهم باید همه ی خاطراتمون کناربزاریم ازهم دور شیم برای همیشه گفت که
نمیتونه ناراحتی منو ببینه نمیتونه هرشب باناراحتی بخوابه نمیدونست با این حرفا من ومیمیمرم یه لحظه بدون فاطمه برام اصال
باور کردنی نبود دلم میخواست بغضمو بشکنم که سرشو روسینه ام گذاشت تمام بغضمو با حلقه کردن دستام دور کمرخوشگلش
خوردم دست خودم نبودمیخواستم انقدر به خودم فشارش بدم که باهم یکی شیم که دیگه حتی یه ثانیه هم ازم جدا نشه با
اومدن سارا فاطمه ازبغلم اومد بیرون سارادویید سمتمون
چیی شده سامیارفاطمه چرا گریون تو چرا میلرزیمن من خوبم پیش فاطمه بمون تابرگردم
باشهازاتاق اومدم بیرون یکراست رفتم تو اتاقم خیلی دلم میخواست داد بزنم انقدر که بمیرم اما به این فکر نکنم که قرارنفسم همهی
زندگیم از پیشم دوره
خدایا این کاروبامن نکن تموم زندگیم به خنده هاش بسته ست دلم میترکه اگه با یکی دیگه ببینمش خدایا من طاقت ندارم شب
حجله اشوبایکی دیگه ببینم من نمیتونم ببینم ** خدایا فاطمه مال من
اون نفس من همهی وجود من ازم نگیرش
به سرعت ازخونه زدم بیرون ساعت  ۹شب بود دلم نمی خواست برم خونه اون خونه لحظه های آخرروکه عشقم نفسم همه
زندگیم گفت بعد یه ماه دیگه تموم میشه آتیش گرفتن قلبم هیچ حوزه قصدنداشت خاموش شه بی وقفه با جنسیس قرمزم رفتم
بام تهران بادیدن دختر وپسرجوونی که اونجا کنار هم بودن وپسرجلوش زانوزده بود وازدخترموردعالقه اش خواستگاری کرد
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بدون اینکه دست خودم باشه یه لحظه حسادت شدیدی به اون پسرکردم کاش من جای اون بودم و فاطمه ی من جای اون دختر
آخ که دیگه غمی تو دلم نبود آخ خدا چیکار کنم خدایا اگه فاطمه نباشه من دربه در میشم خدایا من زندگی بدون اون نمیخوام
اگه ما مال هم نیستیم نذارزنده باشم آرزوم اینه آخ خدا بگوچیکار کنم چطوری به دستش بیارم ازت خواهش میکنم التماست
میکنم اونو ازم نگیر تموم زندگیم تواسم فاطمه خالصه میشه تو صورت گردوخوشگلش تواون چشمای ملوسش لبای خوشگلش
وای خدااون گیسو کمند من تموم زندگی من خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
دارم میسوزم واییییییییییییییییی
نفسممممممممممم همه کسم خدایا من میمیرم
گوشیم زنگ خورد
بی حوصله به صفحه گوشیم نگاه کردم اسم خودش بود کسی که دلم و عقلمو دینمو برده بابغض تماس وصل کردم
جانم
صدای خوشگلش روح وازتنم جدا کرد
الو سامی کجایی توروخدا ازظهرتاحاال رفتی نمیگی نگرانن میشم بی انصافوای خدا این داره منو به جنون میکشه
من خوب نیستم فاطمه توازم خواستی رابطه ای رو که سارا خواست وهردوتامون قبول کردیم بدون در نظر گرفتن من میگی
تموم کنیم تو که میدونی من چقدر تواین مدت بهت عادت کردم
سامی من فقط به خاطر خودت گفتم اگه تو میخوای من اصراری ندارم که ازت جدا شم میدونی که منم به شما ها خیلیوابسته شدم ولی به خاطر اینکه ناراحتیت تو نبینم خودم داغون میشم
الهی سامیار فدای دلت بشه االن میام دنبالت باید باهم حرف بزنیم
باشه فقط ساراچیسارا امشب باید بره خونه عمو اینا دعوتیم
باشه پس االن آماده میشمآره فقط مراقبت سرت باش
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چشممخدافظ
الهی سامیار واسه نفست بمیره گوشی و خاموش کردم خدای من االن عشقم و میبینم خدایا بهم کمک کن
باسرعت وحشتناکی راه افتادم وبعد یه رب رسیدم
فاطمه
از ظهر دیگه سامی و ندیدم خدایا یعنی کجاست ساعت ۹بود که دیگه نتونستم تاب بیارم وبهش زنگ زدم
جانم گفتنش عمق وجودم عشق شدخدای من من نه یعنی من عاشق سامی شده بودم خدایا حاال چیکار کنم با گفتن اینکه
راضی نیست این مسئله جدی شه منم موافقت کردم تا اینکه قرارشدبیاد دنبالم همون مانتویی که تنم بود پوشیدم و ورفتم
جلوآینه لوازم آرایش سارا رو برداشتم خط چشم کلفت پشت چشمام کشیدم ریمل وتو موژه هام خالی کردم وبه رژ کالباسی مات
برداشتم وبه لبام مالیدم خب خوب شدم عطر سارا روبه اجبار زدم این باندوچیکار کنم شالمو لبنانی بستم وازاتاق زدم بیرون که
صدای جیغ سارا رو شنیدم
سریع از پله ها رفتم پایین
چی شده سارا
فاطمه امشب خونه عمو اینا دعوتیم ای وایخب حاال من دارم میرم بیرون
کجا می ری توحالت خوب نیستقرار دارم
چیییییییییییییییییییییییییییییییمرض خب قرار دارم فعال بای
دوید جلوم و ایستاد
 فاطمه سامیار میکشتت229
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لبخند بهش زدم از خونه زدم بیرون قدم زنان تا سر کوچه رفتم
ده قدم برداشتم که یه پسراز پشت سرم صدام زد برگشتم دیدم یه نفر نیس
یه اکیپ چهارنفرست یافاطمه زهرا
روحیه ام و نباختم
فرمایش
جون بخورم لباتو شیرین عسلخفه بابا
خانومی باماراه بیا باشهبا تو هههههههههههه توسگ کی باشی آخه
جوجو میخورمت هازیادزرزرمیکنی میزنم دل ورودت بریزه بیرون مشنگ
نچ دلم میگه بخورمتدلت غلط کرده با جدوآبادت بیشرف مگه خودت خواهر مادر نداری عوضی
به جون تو اگه خواهر به این نازی داشتم خودم ازش بهره کامل ومیبردمتو انسان نیستی وقتی آدم درباره ی خواهرش هم خونش اینو بگه پس از گربه بی صفت تر
خانومی خب آخه هیکلت وتوآینه دیدی هیکل نیست که باغلوا به آدم چشمک میزنه بیاد سمتشیا حسین خودت رحم کن به من
نفهمی دیگه بریدار سر راهم کنار وگرنه سامیار پدرتون جلو چشماتون به چهار میخ میکشه
سامیار کیه هاننننن خودت جنده ای دیگهاین این به به من چی گفت
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با عربده یکی به سمتش چرخیدم
چیییییییی گفتی بی ناموسیا امام رضا سامیار اینارو میکشه
به تو چه آخهبیشرف نفهم اون چیزی که خودت و خانواده ات الیقشین به این نگوآخه تو سگ کی هستیسگ جدوآبادتنگفتی تو کیش میشیمن همه کارشه ام زنمهانننننننننننننننننننننننن چشمام چهارتا شد
سامیار چی گفت
دیوونه شده
چیزی نگفتم که سامی اومد سمتم ودستمو محکم کشیدومن دنبالش کشیده شدم
درماشین برای من باز کرد ومن بی هیچ حرفی نشستم و اونم نشست
نمیدونم چرا از حرف سامی ناراحت نشدم دلم غنج رفت
وای خدا دلم میخواد ببوسش کنم
خانوم گل از دست من ناراحتی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چیزی نگفتم
که صداش لرزید وگفت
فاطمه من بایدباهات حرف231
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بزنم
چیزی نگفتم که آهنگ غمگینی گذاشت آهنگ تنهایی امو بند
تنهایی داره می کشتم ولی حس میکنم که تو اینجایی دیگه گذشته امروز ولی دنیا داره فردایی تویه رویایی
وا این چشه خدایا
اِاین جا که بام تهران واییی
پیاده شو خانومبااسترس ازماشین پیاده شدم چقدر زیباست اینجا
فاطمه میخوام یه چیزی بهت بگم ولی ازت خواهش میکنم قول بدی قول بدی که از من متنفر نشیوای خدا منو بکش من طاقت دیدن این قیافه سامیار وندارم
ب..گ..و بگو سامی
جلوم زانو زد
فاطمه من من من من عاشق عاشق شدمقلبم ایستاد دیگه نمی زد خیلی وقته که فهمیدم که دیگه عاشقشم میدونم سارا ازم دلخور میشه اما اما کار دل چند وقت پیش
از یکی از دوستام پرسیدم واسه اینکه دلم میخواد غیرتیش کنم دلم میخواد به هربهونه ای تو بغلش برم هی بهم بگه دوست دارم
و اون جواب داد که عاشق شدم قبل از گفتن پریناز خودم حدسایی زده بودم ولی میگفتم شاید اشتباه
اما فهمیدم دلم و باختم خدایا خدایا امشب قراره بمیرم که این وگفت
بابغض نگاش کردم
فاطمه من من بی شرف نیستم بی مالحظه نیستم ولی به والی علی من من دلم گیره از همون روزی که دیدمت عاشقت شدمدلم گیر کرد شب و روزم شد فکر تو
چی چی شنیدم دستم و رو قلبم گذاشتم وای خدا مرسیییییییییییی عاشقتم
فاطمه من من نمیتونم ببینم یکی توروازم بگیره **من من نمیتونم دووم بیارم شب حجله اتو ببینم232
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به خدا که میمیرم
چی بهش بگم بگم داشتم میمردم که تو به کس دیگه ای فکر کنی عاشق کس دیگه ای باشی وای خدا چی بگم که هر چه قدر
شکر کنم که یه دفعه یادم اومد که من از چه خانواده ایم و اون از چه خانواده ای تو چه سطحی زندگی می کنه من تو چه
سطحی
بهتره بهش بگم که بره پی زندگیش میدونم میمیرم ولی بهتر ازاین که حال و روزش بد باشه نمیتونم بی احترامی به خونواده امو
تحمل کنم خدایا فقط ازت میخوام که خوشبختش کنی خوشبخت ترین مرد دنیا
من من نمیتونم سامی بهتره دیگه ما همو نبینیم
خواستم ادامه بدم که منو تو بغلش انداخت اشکاش سرمو خیس کرد
به چشمای قرمز واشکیش باعث شد آرزو کنم کاش میمردم همون دیگه همون ساعت
دستاشو از دور کمرم باز کردم
خوشبخت شی خدافظ واسه همیشه
ازش دور شدم که دستی از پشت دور کمرم حلقه شد ازبوی عطر تنش فهمیدم عشقم برگشتم سمتش که *** واسه یه
خداحافظی عاشقانه الزم یه خاطره عاشقانه داشته باشیم به خاطر همین **
بعد اینکه آروم گرفت خواستم دستاشو از کمرم باز کنم که فشار دستش و بیشتر کرد
فاطمه چرا منو قبول نمیکنی من میمیرم بدون تو چرا آخه چراسرشو گذاشت روشونه امو وهق هق مردونه اش قلبمو سوزوند دستمو دور کمرش حلقه کردم
سامی منو تو نمیتونیم خونواده تو کجا خونواده من کجا درسته کم وکثری داشتم ولی من تحمل ندارم،کسی به خونوادم باالتر از
گل بگه من نمیخوام تواذیت شی
فشار دستش رو کمرم به قدر زیاد شد که احساس کردم االن که یکی بشیم
ولی من آغوشش و میخوام ودلم نمیخوایست از آغوشش بیام بیرون
فاطمه اینا که اصال مهم نیست به خدا که واسه ام پشهزی مهم نیستولی واسه خونواده ات مهم بفهم اینو
233

عاشقی پردردسر
من نمیخوام تو اذیت شی
من بدون تو اذیت میشم من بدون تو میمیرمآخه سامی
آخه چی به خدا که من بدون تو میمیرمسامی من چطوری تو روی خواهرت نگاه کنم
سارا که عاشق تو فاطمهولی اون گفت من فقط به عنوان خواهرت کنارت باشم نه به عنوان همسرت
اگه همه اشون راضی بودن چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اگه راضی بودن من من منم راضی ام
خانوممممممم من عاشقتم به خداسرمو به سینه اش فشردم که کمرمو نوازش کرد
خانومممممم خوبی عشقم نفسم تو نمیدونی فاطمه که من چقدر دوست دارم چقدر بی تابتم فاطمه من نمیتونم بدون تو بمونممن دلم میخواد واسه همیشه کنار تو بمونم تو نفس من شدی
با حرفایی که سامیار گفت سرمو باال گرفتم تو چشماش خیره شدم
سامی منم منم خیلی وقته که عاشقت شدم قول بده همیشه کنارم بمونی قول میدی ؟؟؟؟
گونه امو بوسید
قول میدم فقط مرگ بتونه مارو ازهم جدا کنهاِسامی
جووووون خانوممممممممصورتم عین لبو شد
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کمرم ومحکم فشار داد وسرشو به گوشم چسبوند وبا شیطنت گفت
جووووووون دلم رنگت چرا شد لبو فدات شه سامیاراخم کردم
بیخود نمیخواد فدام شی کنارم بمون آقایی
با گفتن آخرین کلمه بیشتر گر گرفتم وسرمو تو سینه اش پنهون کردم که سامیار بلند خندید
ای جونم یه بار دیگه بگو چی گفتیاِ آقایی اذیت نکن دیگه
الهی فدای آقایی گفتنت بشه سامیارخدا نکنه
 فاطمه من میام خواستگاریت قبل از اینکه سارا برهاِ سامی ولی من میترسم
ترس واسه چی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟واسه اینکه میترسم بابام قبول نکنه
خانواده ات بامنراست میگی یعنی یعنی منو تنها نمیزاری
من نمی زارم هیچکس تو رو ازمن بگیرهخانومممممممم
سامی اگه اگه نشد چی من دلم نمیخواد تو اذیت شی به خدا اگه بفهمم ناراحتی قلبم میسوزه از ناراحتی و غم
 میدونم نفس سامیار میدونم تو به هیچ چی فکر نکن باشه خانومم؟؟؟باشه آقایی
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خب بریم یه جایی به خانومم یه چیز خوش مزه بدمالزم نیست سامی باشه واسه یه وقت دیگه
اِنشد دیگه حرف گوش کن عسلکمچشممممم
دستمو گرفت وسوار ماشین شدیم
یه آهنگ شاد از امو بند گذشت
تو اومدی توزندیگم همه چی عوض شد انگار واسه عشق معنی نداشت تا عاشق شدم انگار تاتورودیدمت انگار به تو شدم گرفتار تو
اومدی زندگیم وقتی چشاتو دیدم جز تو ازدنیا همه آدما دست کشیدم
به به چه آهنگ خوشگلی سامی من این آهنگ و میخوام برام بفرستش
چشم نفسم تو جون بخواهتو قول بده کنارم بمونی من هیچ چی ازت نمیخوام
قول میدمتو دنیا خودم بودم که گوشیم زنگ خورد
شماره مامان بود
جانم
جیغ مامان باعث شد منم جیغ بکشم
چ...ی..چی شده ما.ما.ن
بدبخت شدیم فاطمهچی شده مادر من مرگ من بگو توروخدا
بیا بیمارستان236
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بیمارستان واسه چی
بابات با رضایی درگیر شده هلش داده فاطمه بدبخت شدم بیچاره شدیمچییییییییییییییییییییییییی
االن میام کدوم بیمارستانین
امام خمینیاومدم
گوشی و قطع کردم وزدم زیر گریه
فاطمه چی شدهسامی بابام
بدبخت شدیم
چی شده آخهبابام با رضایی درگیر شده هلش داده االن بیمارستانن
یا پیغمبر باشه کدوم بیمارستانامام خمینی
باشه تو آروم باشفقط سریع تر برو سامی
باشه خانومممم ولی باید قول بدی خودت و اذیت نکنی باشه؟؟؟سامی حالم خوب نیست دارم دیوونه میشم توروخدا زود برو تا االن سکته نکردم
میشه میشه بغلت کنم سامی
باحرفم منو کشید تو بغلش وسرش و آورد نزدیک گوشم آروم گفت
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 سفید برفی من آروم نباشه من میمیرم تو آروم نباشی که زندگیم تموم میشه می فهمیتو تموم زندگی منی قربونت برم پس آروم باش باشه خوشگلم
باشه سامی ولی دلم گواهی بدمیده مطمئنم یه اتفاق وحشت ناک در انتظار من
هیششش تا من هستم از هیچکس نترس باشهباشه
خوبیبهترم
پس االن میریمماشین روشن کرد وحرکت کرد بعد یه ربع رسیدیم از ماشین پیاده شدم سامیار سریع پیاده شد
اومد سمتم دستشو پشت کمرم گذاشت منو به خودش بیشتر نزدیک کرد چشمام تار میدید وارد بیمارستان شدیم صدای جیغ
والتماس مامان ومیشنیدم بدنم شروع به لرزیدن کرد چشمام سیاهی میرفت احساس میکردم دارم میمیرم
فاطمه فاطمه چی شده خانومم چرا میلرزی چرا انقدر دستت سردحالم خوب نیست سرم گیج میره سامی هیچ جا رو نمیبینم
آروم باش بشین اینجانه کمکم کن برم پیش مامانم
باشهبا کمک سامیار رفتم پیش مامان بادیدن حالش دنیا روسرم خراب شد افتادم روزمین مامان با جیغ و گریه اسمم و صدا زد من
قلبم فشرده میشد کنترلمو ازدست دادم جیغ کشیدم جیغی که احساس کردم گلوم پاره شد شروع کردم به زدن خودم سامیار
کنارم نشست و منو تو بغلش گرفت
خانومم آروم باش نفسم همه کسم چرا تنت انقدر سرد الهی سامیار بمبده برات کاراشو میکنیم میفرستیمش بیمارستانخودمون تو آروم باش توروخدا فاطمه به خاطر من آروم باش
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نمیتونم ایهاالناس دارم میمیرم
چته دختره عوضی بابات زده بابای دسته گلم و انداخت روتخت داری برمن عربده میزنیتوروخدا شما ببخشید هرکاری بگید میکنم
هه هه بشین رضایت بدم هرکس رضایت بده من پسر کیان رضایی کامران رضایت نمیدمچرا آخه
ببینید االن پدرتون و منتقل می کنم به بیمارستان خودموناین دوست پسرت از تو خونواده ات بیشتر ازاین انتظاز نمیرهچی میگی ایشون برادر دوست من هستن لطف کردن اومدن
بله من سامیار فرهمندمبا اومدن دکتر من وسامیار دوییدم سمت دکتر که به سامیار آروم گفتمسامی تا زمانی که از این وضعیت درنیایم نمیتونم تورو نامزدم معرفی کنم
میدونم خانومم خوب کردی وگرنه االن بابات منم میزد ناراحت نشو بیا بریم ببینیم وضعش چطوره؟ آقای دکتر وضعش چطوره؟متاسفم ایشون مرگ مغزی شدمبا شنیدن کلمه مرگ مغزی شدم گیج رفت وافتادم زمین یا فاطمه الزهرا بدبخت شدیم
دیگه هیچ چی نفهمیدم
تااینکه باحس سوزش چیزی تو دستم چشپامو وا کردم
من من اینجا چیکار میکنم
سامیار کنارم نشسته بود
خانومم چی شدی آخه239
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سامی رضایی مُرده آره
هییییییییسامییییییییی
آره فاطمهیا امام حسین حاال چیکار کنیم بابام و می کشن من میدونم
 هیشششششششش آروم شاید با پول بشه راضی بشنسامی اونا خودشون یکی از تجار بزرگ دارو واردات صادرات دارو دارن تو همه ی کشورا همه ی کشورا وضعشون خیلی خفنه
هیچ راهی نیست من نمیخوام سامی بابام و بکشن میفهمی؟؟
آره خانومم میفهممسامی چیکار کنم اگه بخوام بابام و بکشن
هیششش نترس این اتفاق نمیوفتهالکی بهش امید نده من نمی ذارم خون بابام پامال شهتوروخدا آقا کامران
اسم من وبه زبون کثیفت نیارهووی احترام خودتو نگه دارسامی تموم کن
هه هه نگاه چه طرف داریم دارهکامران خان من چیکار کنم شما ببخشید
خودتو بکشهنگ کردم ولی حاضر بودم واسه بابا همه کار بکنم
240

عاشقی پردردسر
باشه قبوله کجا وکی؟؟فقط باید رضایت بدی
من جلو همه اتون طناب دارو گردنم میندازم فقط تو باید صندلی واز پام بکشی
موافقمچی میگی تومن تصمیمم وگرفتم
البته من یه داداش دیگه دارم کامباز اونم باید باشه فردا میادبا بغض سر تکون دادم
که رفت
بعد رفتنش سامیاز شونه هامو گرفت و با خشونت تکون داد
 چی گفتی توسامی چاره ای ندارم چیکار کنم
تو میخوای خودتو فدا کنیآره
فقط نگام کردو رفت
فاطمه خوبینه خوب نیستم مامان فرناز کجاست
داره میادآهان باشه
بعد سرم از اتاق زدم بیرون که بابا رو دیدم که سرم پایین بود و کنار مامور ایستاده بود
رفتم کنارش بادیدنم اشکش سرخوردن ریخت
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بابغض لب زدم بابایی باباجونم چی شده بهت قول میدم نذار یه تار موت کم شه
فدات بشه باباتخدا نکنه فقط قول بده منتظر بمونی
باشهاز کنارش گذاشتم واز بیمارستان زدم بیرون رفتم خونه
تاصبح به بابا فکر کردم
سریع از جام بلند شدم
موهام همه بیرون وبهم ریخته بود همه آرو برس کشیدم حوصله بستن نداشتم شال و مانتو شلوار مشکیم و پوشبدم کردم بیرون
رفتم تو بیمارستان که جیغ کاملیا رو شنیدم
دوییدم سمتشون
بادیدن جسد که دورش کاملیا مادرش کامران ویه پسر که از سامیار هیکلی تر بود قدش وهیکلش نشون میداد حسابی روش کار
شده
موهای مشکی پوست سفید چشمای سبز خوش رنگ بود صورت شیش تیغشو لباس گوشتی قهوه ای کمرنگ
خیلی جذاب و زیبا بود
این کیه دیگه
یه دفعه کامران اومد سمتم شالمو محکم تو دستش گرفت
کثافت آشغال حرومزاده تخم سگداشت خفه ام میکرد
بی پدرلحظه های آدمو نفس میکردیم که یکی دستشو از گردن باز کرد
هق هق ام بلند شد
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ناجیم ناراحت وبا چشمای پر اشک نگاهم میکرد
فرناز اومد
فاطمه چی شد آخهچی بگم فرنازهمه گی رفتیم بهشت زهرا خاکش کردن من با تموم وجودم زجه زدم پابه پای کاملیا خودمو میزدم دلم میخواست بمیرم سامیار
اومد کنارم
بسه خانومم میخوای بمیریولم کن بزار بمیرم
چی میگی☆کامیار☆
امروز یه دختر فرشته دیدم زیبایی ش خیره کننده بود یه دفعه کامران شالشو
گرفت داشت خفه اش میکرد رفتم کامران و ازش جدا کردم صدای هق ای اش تنم ولرزوند
سر خاک بابا پابهپای کاملیا گریه کرد خودشو زد
الهی من دورش بگردم
فهمیدم باکاری که کامران کرد دختر قاتل بابام ولی این دختر معصومیتش عجیب به دلم نشسته
خاکسپاری بابا به بهترین شکل برگزار شد
رفتیم خونه حواسم بود که اون دختر با مادر و خواهرش ودوتا پسر اومدن
یکی شون خیلی به اون دختر میچسبه این باعث میشه خونم به جوش بیاد دیگه االن است که از کوره در برم و یقه اشک
بچسبم
از رفتار و افکارواحساسات خودم تعجب میکنم
همه فامیل تو عمرات نشستن
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که کامران با خشم به سمت اون دختر خونواده اش حرکت کرد
جلوشو گرفتم
چیه کامران
کامیار برو کنار میخوام برم این حرومزاده ها رو از خونمون بیرون کنمبهت اجازه نمیدم کامران اونا االن واسه پدر ما اینجان بفهم
خودشون بابامون وگرفتن حاال اومدن اینجاکامران من پنج سال ازت بزرگترم  ۲۷ساله ام بفهم که باید به حرفم گوش بدی
خب
آخه کامیارهیششش ندیدی چطوری زار میزد سر خاک بابا
هم پای کاملیا اشک ریخت تعجب میکنم مثال تو لندن بزرگ شدی
کامیار تو پزشک متخصص مغز و اعصابی من که نیستم من یه پلیسمباشه هرچی میخوای باش ولی بفهم که اینا مهمون ماان نباید برنجونیمشون بابا واسه همه عزیز بود ولی هیچوقت هیچوقت
بهمون یاد نداد با کسی که تو خونش نشسته بر رفتار بشه بفهم
تو خیلی منطقی کامیارنبینم کاری کنی آبروشون بره فهمیدی
 حلهکمران رفت سمت مهمونا
من خیره دختری بودم که تراول مجلس تا االن انقدر گریه کرده کل صورتش قرمز قرمز
این پ
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این پسر رومخم ها دلم میخواد گردنشو بشکنم
بالخره تموم شد
☆فاطمه☆
انقدر گریه کرده بودم که سرم داشت میترکید
خانومی بسه دیگه کُشتی خودتو نفسمحالم خوب نیست سامی
هیششش من کنارتم فقط گریه نکن کور شدی آخهچیکار کنم دلم داره میترکه سامیار من به اون قول دادم و باید بهش عمل کنم این کارو میکنم ولی میخوام ازت بشنوم که منو
می بخشی
 چی میگی فاطمهخواهش میکنم سامیار
چی چی و خواهش میکنم نفسم به نفست بنده بعد تو میخوای خودتو بکشیهه هه سامی اگه اینکار ونکنم بابام و اعدام کنن خونواده ات حاضرن بایه دخترکه باباش اعدام شده میزارن با پسرش ازدواج کنه
من تصمیم و گرفتم
دِالمصب فکر منو کردیفکر تورو کردم که این تصمیم وگرفتم
نه امکان ندارهزیادی داری خودتو عذاب میدی
یه ماه دیگه مهر اولین ترم دانشگاه من ببین اوضاع زندگیمو اصال به من خوشی نیومده
چی بگم آخه تو میخوای دنیا هر دومون وجهنم کنیچاره دیگه ای ندارم
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رفتیم خونه مستقیم رفتم تواتاقم خودمو پرت کردم روتخت از دیشب هیچ چی نخورده بودم به معنای واقعی سرم داشت
میترکیداز کشو کمدم قرص ژلفن آستامینوفن کلدستکاپ وبرداشتم از هر کدوم دوتا برداشتم وبابچه لیوان آب همه آرو خوردم
کم کم خواب امونمو برید وخوابیدم
☆ سامیار ☆
همه چی و بهش گفتم از احساسم بهش گفتم اینکه حکم نفس داره برام گفتم و اون اون گریه کرد گفت پابه هم نمی خوریم
واین بدترین چیز ممکن واسه من بود از یه طرف فهمیدم که جسم یه طرفه نیست خوشحال از یه نظر ناراحت جوابس راضی
کردم رفتیم تو ماشین میخواستم ببرمش یه رستوران دنج اما گوشیم زنگ خورد و فهمیدم یه مشکلی پیش اومده
بابای فاطمه با یکی از رفقاش درگیر شده بود و اون و هل داده بود سریع رفتیم بیمارستان که با حرف دکتر فاطمه بیهوش
شدآره مرگ مغزی شده بود طرف
خدایا چرا اینجوری شد خواستم آرومش کنم که یه دفعه پسر همون خانواده گفت امیدواری ندم بهش فاطمه التماس کرد که با
بی رحمی تمام گفت خودش وبکشه این انسان به وهلل که نیست مردک حرومزاده
فاطمه قبول کرد و انگار حکم اعدام همه آرزوهای منو امضا کرد قبول کرد که جای باباش مجازات شه آره اون اون همه چی به
خاطر پدرش زیر پا گذاشت خدایا این خانواده که با هاش انقدر بد رفتار کردن چرا باید به خاطر همونا خودشو قربانی کنه اما
نباید از حق گذشت پدر فاطمه واقعا اومد دوست داشت وبهش محیا میکرد تنها فرد خونواده اش که میشد گفت دوسش داره
خدایا من میمیرم نه نمیتونم االن ببینمش از بیمارستان زدم بیرون تاصبح توخیابون گشتم خدایا این چه سرنوشت شومیه من
دارم باید فکر کنم شاید به مامان اینا جریان وگفتم ورفتیم خواستگاریش آره همین فردا باید ببینمش
اون خانومم من والسالم
صبح سریع رفتم خونه یه دوش ده دیقه ای گرفتم و یه تیشرت مشکی با شلوار کتان مشکی وبه کت اسپورت مشکی تنم کردم
وبا ماشین مازراتی مشکیم رفتم بیمارستان
وای خدا این کیه دیگه نکنه همون داداش کامران آره وای فاطمه آرو نگاه ازچشماش خون می بارید
الهی سامیار فدای اشکات
سر خاک چنان گریه میکرد که فکر کردم واقعا یکی دیگه از دخترای رضایی از صبح تا حاال این پسر یه جوری فاطمه آرو نگاه
میکنه که دلم مبخواد جفت پا بزن تو دهنش پسره عنتر
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منم خودمو بیشتر به فاطمه میچسبوندم
بالخره مجلس تموم شد فاطمه با مادر و خواهرش رفت و منم رفتم خونه که مقدمه چینی کنم
یکم استراحت میکنم بعد
روتخت دراز کشیدم داشت چشمام گرم میشد که گوشیم زنگ خورد
الو
جیغچی شده فرناز
 سالم بدبخت شدیم آقا سامیارمیگم چی شده
فاطمه فاطمهفاطمه چی؟
قرص خورده خودکشی کردهچیییییییییییییسس
توروخدا حاال ما چیکار کنیمنبضش وبگیر بدو
نبضش کند میزنهیا پنج تن
سریع لباساش و تنش کنید االن میام
-باشه
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گوشیو قطع کردم به سرعت نور ازخونه زدم بیرون نمیدونستم سوئیچ کدوم ماشین وقتی قفلشو زدم المبورگینی سفیدم چشمک
روی ریل سوار شدن به سرعت باد حرکت کردم چند بار نزدیک بود تصادف کنم ولی اهمیت ندادم وباالخره رسیدم
سریع زنگ خونه رو زدم
در باز شد
رفتم توواحدشون که صدای جیغ و گریه باعث شد قلبم وایسه خدایا فاطمه ارو ازم نگیر
رفتم تو اتاقش یه اتاق بنفش یاقوتی باکاغذ دیواری های بنفش یاقوتی تخت یه نفره بنفش یاقوتی کمد ومیز آرایش سفید اتاقش
پراز عروسک های نوزاد دخترونه بود چقدر عروسک داشت این دختر پس عاشق عروسکم که بوده یا پنج تن من توچه بگریم
تواین وضعیت
برید کنار
سریع دوییدم سمتش نبضش گرفتم کند میزد سریع بغلش کردم کارخونه زدم بیرون گذاشتمش روصنلی عقب ماشین وسریع راه
افتادم رفتم بیمارستان نزدیک خونشون
خانوم دکتر پرستار
چه خبره آقاخانوم پرستار
بله چی شدهخودکشی کرده
خیل خبگذاشتمش روتخت وبردم معدشو شستشو کردن
خداروشکر به خیر گذشت رفتم تو اتاقش
این چه کاری بود که کردی فاطمه هاننننن
انقدر عصبی بودم که کنترل صدامو نداشتم
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به خدا سامیباسامی گفتنش دلم براش
غنج رفت
به خدا که خودکشی نکردم سرم درد میکرد منم چندتا قرص خوردم که زود تر خوب شم همیندیوونه کوچولوی من
خیل خب ولی مگه عقل نداری تو چند ازقرص باهم میخوری
ببخشیدالهی فدات شه سامیاراز اتاق زدم بیرون رفتم سوپرمارکت آب میوه وکیک کمپوت گرفتم ورفتم تو بیمارستان
رفتم داخل
اومدی سامیآره اومدم
رفتم کنارش یه کمپوت گیالس باز کردم گرفتم سمت دهنش
بخور
نمیتونمیعنی چی میخوای خودتو بکشی آره
سامی خوابم میاد میشه بیای نزدیکتررفتم نزدیکتر که دستشو گذاشت رو دستم سرشو چسبوند به سینه ام
خیلی خیلی دوست دارم سامیوای خدا این این چی گفت سرشو به سینه ام فشردم
من بیشتر
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یه ربع بعد نفساش منظم شد
آخر کمپوت ونخورد
سرشو گذاشتم روتخت ازاتاق زدم بیرون خیلی خودمو نگه داشتم که پامو دراز تر نکنم وگرنه االن توآغوشم
باهم ما شده بودیم
هی خدا دیگه طاقت ندارم باید با بابا حرف بزنم داره از دستم میره
بعد دو ساعت مرخصش کردن همه چی و به مامان و خواهرش گفتم گفتم که اذیتش نکنن اونا هم قبول کردن
رفتم خونه حالم خیلی بد بود خیلی
تا شب صبر کردم دیگه نمیتونم
سارا وقت داری باهات حرف بزنم
آره بیا ببینم چتهنشستم روتختش
سارا من من عاشق شدم
چی دروغ حاال کی هست اون بدبختسارا گوش کن تا از فاطمه خبر نداری
نه چند روزه به گوشیم زنگ میزنم جواب نمیده چطور نکنه واسه اش مشکل پیش اومده چی شده توروخداسامی نگرانشمفاطمه سرش کامل خوب نشده بود اون شب یکی بهش زنگ زد باهم قرار گذاشتن رفت بعد اون هرچی زنگ میزنم ایمیل میزنم
پیام میدم جواب نمیده چی شده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اون شب با من قرار داشت سارا من عاشق فاطمه شدم بهش همون شب همه چی و گفتم داشتیم می رفتیم جشن بگیریم که تو
ماشین گوشیش زنگ خورد باباش با یکی از رفقاش درگیر شده بود رفتیم بیمارستان ظرف مرگ مغزی شده بود امروز خامش بود
سارا میدونم کار درستی نکردم ولی ولی دست خودم نبود عاشقش شدم
سامی جدی میگی250
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آره
این که عالیه من همیشه آرزوم بود تو با فاطی عروسی کنیسارا خونواده ظرف رضایت نمیدم میگن فقط قصاص فاطمه به پسر طرف گفت چیکار کنم که رضایت بدین
پسره بی ناموس میگه خودتو بکشی
چیییییییییییسارا میخوام امشب به بابا اینا بگم ،فعال یه صیغه محرمیت بینشون بخونن خیالم راحت شه
آره فکر خوبیه باشه من کنارتمبریم
باسارا از اتاق زدیم بیرون سر میز شام فکرم پیش اون یکی پسر بود برعکس داداشش بود خیلی با متانت بود ولی من از نگاهش
خوشم نمیومد یه برق خاصی تو چشماش بود وقتی به فاطمه نگاه میکرد این این منو می ترسوند
بعد شام همه کنار هم نشستیم
مامان بابا
میخوام یه چیزی بهتون بگم
بگو پسرم با ما راحت باشبابا من من
بابایی سامیار عاشق شدهای توروحت سارا
بابا بهم نگاه کردو لبخند مهزبونی زد
خب اون دختر که قراره تاج سر ما شه کی هست؟؟؟فاطمه
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راست میگی سامیار جانآره مامان
ولی آفرین سلیقه ات عالیه آقا خودت که دیدیشبابا یه تا از ابروش انداخت باال بهم خیره شد
پس به خاطر همین تو مشهد اون کارا رو میکردی؟؟آره
خب پدر مادرش هم که خونواده خوبی از نظر مالی یکم فرق داریم که اصال موضوع قابل بحثی نیست مهم خود خونواده اشن کهخیلی خوبن من مشکلی ندارم یه قرار میزارن گپ بزنیم تا خدا چی بخواد
واقعیتش بابا یه مسئله ای وجود داره
چی؟واقعیاش پدرش با یکی درگیر شده ظرف وبه داده و اونم مرگ مغزی شده امروز دفنش کردن
مامانوجیغ خفه ای کشید
االنم که باباش بازداشتگاه
که اینطور سامیار پسرم من این همه سال طوری زندگی کردم که شما بتونین سرتون و باال بگیرید اگه تو با این خونواده وصلتکنی همه رشته های من پنبه میشه من نمیتونم اجازه بدم این کارو با خودت خونواده ات بکنی بعدشم تو درست میگی تو دیگه
وقت زن گرفتنت البته نه اون کسی که تو در نظرداری
وای بابا چیمیگه بابا من نمیتونم با کسی جز فاطمه ازدواج کنم
میتونی یعنی باید بتونی متوجهینه متوجه نیستم
سامیار تموم کن این بحثواز جام بلند شدم ورفتم تواتاقم
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خدایا یعنی این آخر راه منو فاطمه ست
نه من طاقت این یکیو ندارم
اون همه هستی من
بدون حرف رفتم تو اتاقم گرسنه بودم ولی حال نداشتم لباسامو عوض کردم و رو تخت دراز کشیدم وخوابیدم
☆سامیار ☆
خدایا چیکار کنم
سامیار سامیارچیه سارا
بدبخت شدیمچرا؟
بابا به مامان گفته یه دختر خوب میشناسه و مامان زنگ زده واسه خواستگاریچیییییی
چرا عربده میزنیبه چه حقی این کارو کردین
من فاطمه ارو میخوام
داداشیسارا چیکار کنم
خدایا بدبخت شدم
شب بابا منو احضار کرد
بله
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سامیار هیچوقت چیزی بهت تحمیل نکردم ولی این فرق میکنه پس خواهش منو رد نکنوای بابا من عاشق یکی دیگه ام
میدونم فراموشش میکنیآخه
خواهش کردمباحرفش دهنمو بست
دوروز بعد پنجشنبه به اجبار آماده مراسم شدم رفتم کت شلوار مشکی با پیرهن سفید تن کردم
رفتیم خونه ی عروس اجباری
این این دختر که الهه ست دختر رفیق بابا وای خدا
سالم خوش اومدین بفرمائیدسالم ممنون
نشستیم
سارا
جونماز فاطمه خبر نداری
نه جواب نمیدهخدایا یعنی من باید قید نفسرمو بزنم
خب اگه اجازه بدید بزن صحبت کننبله حتمابه اجبار رفتم تو اتاقش
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ببین الهه من من
میدونم کیو دوست داری میدونممیدونی که من یه باراونو بوسیدم**
نه ولی مهم نیست حاال آینده واسه ام مهم نه گذشتهیعنی حکایت مثبت
آرهخدایا این چه لباس آسمونی بود به سرم اومد
از اتاق زدیم بیرون که بابا گفت
خب دهنمون و شیرین کنیم الهه سرشو با لبخند تکون دادمنم به ناچتر لبخند زدم
بعد از کلی چرت وپرت بازی رفتیم خونه رفتم تو اتاقم ورو قفل کردم آهنگهای مهراب و دانلود کردم وپلی کردم ماتمکده
واشکام واسه خودمو فاطمه سرازیر شد
داداشیدست از سرم بردار سارا
من حالم بدتر از تو فکر کردی چه به روز فاطمه میادوای خدا فاطمه من گریه میکنه یعنی وای خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
☆ فاطمه ☆
بعد اینکه مرخص شدم رفتیم خونه سامی گفت که ماجرا چی بوده منم رفتم تو اتاقم باید حموم کنم رفتم حموم سرم بازم درد
میکنه
بعد حموم رفتم تو اتاقم ورو تخت دراز کشیدم باید تا چهلم رضایی صبر کنیم بعد برم ببینم اگه اون داداششم راضی زودتر وارد
تموم کنم برام زنده بودن یا نه اصال مهم نیست
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باباجونم نجاتت میدم
دلم خیلی گرفته بود به حدی که رفتم پشت در ودراتاقم و قفل کردم فلشمو واز کشوی کمدم درآوردم و وصل کردم به لپ تابم
و آهنگ اعدامی مهراب وپلی کردم و باهاش خوندم اشکام صورتمو خیس کرد هق هق ام امونمو بریده بود
یه ساعت بعد اذون گفته شد ومن وضو گرفتم ورفتم سرسجاده
خدا جونم حاال چیکار کنم قراره بیام پیش تو ازم خوب استقبال کنیا آخه من تو دنیا اصال خوش نبودم تازه عاشق شده بودم که
اینطوری شد خدا جونم خودت مرلقب باباییم باش وکمکم کن که بتونم نجاتش بدم
بعد نماز تا خودصبح آهنگ مهراب گوش دادم وگریه کردم صبح یه دوش ده دیقه ای گرفتم روسری قواره بزرگ مشکی که دور
حاشیه زرد داشت و اتو کردم مانتو آستین سرب طرح کتو که تا رونم بود با شلکار کتون مشکی تن کردم موهامو برس کشیدم
حوصله جمع کردنشون ونداشتم همه آرو آزاد گذاشتم و روسری وسرم کردم کف دستمو برداشتم واازاتاق زدم بیرون
سالم
سالم خوبی کجامریم یه دور میزنم میام
باشه بروخدافظ
از خونه زدم بیرون
ای خرا حال چیکار کنم کجا برم آهان اول زدم خونه رضایی اینا
نه اول بایدشماره کامران و داشته باشم که هماهنگ کنم باداداشش بیاد حرف بزنیم
شماره از کجا بیارم
آهان فهمیدم
زنگ میزنم خونه اشون
بزار یه زنگ به فرناز بزنم
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عاشقی پردردسر
شماره فرناز وبگیرم
بلهفرناز شماره خونه رضایی بده
بنویس.......۸۸
خب فعال
شماره عمارت وگرفتم
بلهالو سالم ببخشید منزل رضایی
بله همینجاستببخشید میشه آقا کامران و صدا کنید
االن صداشون میکنمبعد دودیقه صدای گوش خراشش وتو گوشی پیچید
بلهسالم آقا کامران
چیه چی میخوایایشاهلل بمیرم آخه این چه شمریه گیرمن افتاد
ببخشید مزاحمتون شدم بگم قرار بزارید خودتون وداداستان درباره اون موضوع صحبت کنیم ببخشید اگه بشه یه شماره همراه به
من بدید که مزاحم خونه کشم البته باز هر جور راحتین
بنویس ........091251۷257

عاشقی پردردسر
امروز ساعت  ۵کافه معین طرف شمشک
باشه خدافظ
گوشیو قطع کردم باید وسایل بخرم من طاقت دار زده شدم ندارم باید بایه زهری چیزی بمیرم
رفتم داروخانه
سالم ببخشید خانوم خونه امون قدیمی پر موش مرگ موش میخواستم
 سالم االن براتون میارمیه بسته متوسط آورد
بفرمائیدچقدر شد
۲۰۰۰۰تومنبفرمائید
بسته آرو گرفتم وانداختن تو کیفم خب اینم ازاین
دیگه چی باید بگیرم هیچ چی فقط یه کادو واسه سامیار
رفتم یه ساعت فروشی یه ساعت خوشگل براش خریدم
خب اینم ازاین برم خونه به ساعتم نگاه کردم ساعت ۲:۳۰بود خب یه چیزی بخورم راه بیوفتم
رفتم یه ساندویچی
سالم به پیتزا مخلوط با نوشابه
سالم چشمنشستم روصندلی
چشمامو بستم وبه زندگیم فکرکردم
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اِاین دختررو چرا انقدر ناراحتی عروسک بیا پیش من حالت خوب میشهچشمامو باز کردم که دیدم یه میز روبروم چهارتا پسر جلف نشستن خدایا من خیلی اعصاب دارم اینم شد قوز باالی قوز
خودمو زدم به نشنیدن
جوجو چه قدر تو خوردنی آخهغذا آماده نبود بیخیال غذا شدم رفتم حساب کردم واز ساندویچیزدم بیرون
ساعت سه یه ماشین گرفتم ورفتم سرقرار چه جای دنجی
ساعت ۴:۳۰خب این نیم ساعت میشینم تو کافه رفتم داخل
یه میز که خیلی از بقیه دور بود نشستم
☆کامران☆
کامیار آماده شو باید بریم جایی
کجااین دختر زنگ زد گفت میخواد حرف بزنه منم گفتم بره کافه
واسه چی چه حرفیاونروز تو بیمارستان به من گفت چطوری از باباش میگذریم منم گفتم بامرگ خودش
چیییییییییییییییییییییییییییییهمون که شنفتی بپوش بریم
کامران تو بیخود کردی به دختر مردم گفتی خودشو بکشه آخه تو عقل داری به قرآن که نهبپوش حرف نزن گفتم توام باید نظر بدی بپوش بریم ببینیم چی میگه
هیییرفتم تو حیاط عمارت با کدوم ماشین بریم آهان مازراتی مشکی خوبه
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عاشقی پردردسر
بعد یه ربع اومد
بریمسوار ماشین شدیم ورفتیم کافه
وقتی وارد کافه شدیم تو گوشه ترین میز نشسته بود
رفتیم سمتش
☆فاطمه ☆
بعد یه رب تاخیری اومدن هردوتاشون سریع از جام بلند شدم وسرمو انداختم پایین بابغض لب زدم
سالم
سالماین کی بود آروم سرمو آوردم باال که یه جفت چشم سبز دیدم
دوباره سرم پایین انداختم که صدای ترسناک کمران وشنیدم
چیه چی میگی عالفمون کردیباحرفش قلبم سوخت ولی باصدای آرومی جوابشو دادم گفتم بیاین اینجا تا نظر برادرتون وبدونم
بتمرگبه وهلل که خیلی تحمل کرده بودم که مردم زیر گریه بابغض سرتکون دادم و نشستم
و اون چشم سبزم نشست روبروی من
خدایا چیکار کنم دلو زدم به دریا
اومدم درباره ی قراری که تو بیمارستان درباره ی آزادی بابام مطرح کرده بودید مزاحم شدم
من سر حرفم هستمخب کجا وکی
260

عاشقی پردردسر
کامران زبون به دهن بگیر
ببین دختر من اسمتم نمیدونم
فاطمه
خب فاطی خانوم ببین گناه پدر وبه پای دختر نمینویسنپس یعنی رضایت نمیدین باحرفم اولین قطره اشکم چکید روگونه ام وبعد رو میز
گریه نکنتوروخدا هرکاری بگید می کنم فقط بابام و نگیرید
هر کاری؟؟؟آره آره هرکاری
بعد چهلم بهت زنگ میزنم با خونواده ات میای خونه ماواسه چی
اونجا می فهمی تا اون موقع آروم باشچشم ممنونم
خب دیگه ما بریم تو هم باما بیانه ممنون
حرف نباشه بیاباشه چشم
به اجبار سوار ماشین شدم و منو رسوندن خونه
☆سامیار ☆
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عاشقی پردردسر
یه هفته میشد که دنبال کارای مراسم عقد بودیم
آخر ماه عقدمون بود
خدایا منو بکش نذار اون روز و ببینم

☆فاطمه ☆
یه هفته ست که سامیار بهم زنگ نزده خدایا یعنی چی شده
فقط سامیار و دارم دو دیگه چهلم رضایی
بزار یه زنگ خونه سارا اینا بزنم
شماره خونه آرو گرفتم
بلهسالم سامیار خان خونه ست
سالم فاطمه جان خوبیمرسی خاله رقیه شما چطورین
منم خوبم سامیار داره دوماد میشه دعوتت نکردهداره داماد میشه کی چطوری
دوهفته پیش رفتن خواستگاری هفته بعد چهارشنبه خودم واسه ات کارت میارمآره آره برام حتما بیآر فقط یه خواهش به کسی چیزی نگو که بامن تماس داشتی میخوام سوپرایزشون کنم
آخه رفته بودم مسافرت نمیدونن به این زودی برمیگردم
باشه ازدست شما جوونامحبت میکنین
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نگیدا خدافظ
خدایا چه بالئی سرزندگیم اومده
اشکام روشونه صورتم شد
رفتم تو اتاقم
آهنگ قرمز مهراب وپلی کردم
خدایا یعنی تنهام گذاشت ولی اون به من قول داد
اشکام می چکید یه دفهه جیغ کشیدم جیغ ازته دلم واسه بدبختیام خدایا چرا من
☆سامیار ☆
امشب شب عقدمنو الهه ست توآرایشگاه پدرم و درآوردن
بالخره رفتم دنبال عروسم
سالم
سالم خوبی سامیآره خوبم فقط الهه هیچوقت بهم نگو سامی
باشه هرچی تو بخوایدرآئودی قرمزم و براش باز کردم ورفتیم آتلیه باهر عکس قلبم درد عمیگی می گرفت
بالخره رسیدین دم در باغ
☆فاطمه ☆
یه هفته ست که مرور خاطراتمون شده کارم واشکایی که استراحت نمیکنن امروز شب دومادی نفسم رفتم جلو آینه پای چشمام
گور افتاده بود همه فکر میکردم غم بابا منو به این روز انداخته خدایا از کردم دردم گله کنم باید برم جشن سریع یه دوش نیم
ساعت گرفتم زیر دوش هق زدم خدایا چرا فقط بگو چرا من
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از تموم اومدم بیرون رفتم تو اتاقم موهامو خیس بستم خب چی بپوشم آهان این مانتو مشکی بلند ساده ساده خوبه شالمو
سرکردم
اتاق زدم بیرون
کجا ساعت۹شبمامان میرم جشن اجازه هستبااین شکلاونجا لباس عوض میکنم برم
بروخدافظ
کارت عقد تو دستم بود یه استپ گرفتم آدرس یه باغ بود
بعد نیم ساعت رسیدم
رفتم یه گوشه که خوب میشد همه چی و دید
همون لحظه ماشین عروس دوماد اومد
سامیار دروبرا ببوسش وا کرد دستشو گرفت عروس یه لباس شیره ای دکلته تنش بود
اشکام راه افتاد همه دست میزدن منم با آشنایی که صورتم و خیس کرده بود دست میزدم رفتن تو باغ
بعد نیم ساعت صدای جیغ دستت اومد عشقم متاهل شد مبارکه
دیگه تحمل اونجا بودن وندارم دوباره سوار ماشین شدم
آقا برو بام تهران
چی شده آبجی نمیدی تونه
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عشقت بود..........
منو رسوند بام تهران کرایه اشو حساب کردم ورفتم همون جایی که سامیار گفت عاشقم همون جایی که بهم قول داد کنارم بمونه
زانو زدم ازته دل گریه کردم زار زدم واسه این زندگی
تا دوشب اونجا بودم بلند شدم دیگه همه چی تموم شد
برگشتم دیدم ماشین همونجا و ایستاده رفتم سمتش
آقا چرا نرفتید
حالت خوب نبود آبجی بیا بال برسونمتمرسی
سوار شدم منو رسوند خونه رفتم توخونه
کجا بودی فاطمهعروسی
عروسی کیسامیار
اِمبارکه خوش گذشتآره عالی بود
خداروشکر برو بخوابشب بخیر
☆سامیار ☆
رسیدیم باغ در برای الهه باز کردم همه دست زدم رفتیم داخل عاقد خطبه آرو وخوندهردو بله آرو دادیم
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وبعد همه پای کوبی کردن
من مرگ آرزو هام جشن گرفتم
و اونا ازدواجمو
رقیه خانوم چی شده
آقا فاطمه خانوم نیومدنکییییییی فاطمه اینجا مگه خبر داره
آره گفت میخواد سوپرایزتون کنهوای وای خدا
نه ندیدمش
پس پس فهمیدی عشقم االن کجایی فاطمه حالت خوبه فاطمه گر یه که نکردی میدونی من طاقت اشکات وندارم
فاطمه کجایی که ببینی چه به روز اومد آره من نامرد ترین آدم دنیام نامرد ترین آدم دنیا
خداحافظ عشق من
☆فاطمه ☆
رفتم سمت کیفم بسته مرگ موش و درآوردم از اتاق زدم بیرون رفتم تو آشپزخونه یه لبودم شیر ریختم باشه قاشق چای خوری
رفتم تو اتاقم در و قفل کردم لیوان و پراز پودر مرگ موش کردم دلم زدم با لبخند و اشک به لیوان خیره شدم لیوان و تودستم
گرفتم و همه ارو یه نفس سرکشیدم
خداحافظ عشق من
بعد چند دیقه خون تو گرام یخ بست ازدرد از تخت افتادم پایین مثل ناز به خودم می پیچیدم همه خاطرات مثل فیلم از جلو
چشمام گذشت و چشمان بسته شد
☆فرناز☆
مامان فاطمه کجاست
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تواتقشباید بریم مالقاتی بابا
رفتم سمت اتاق فاطمه دستگیره رو کشیدم چرا قفل در زدم
فاطمه درو واکن
فاطمه
فاطمه
مامان مامان
چی شدهجواب نمیده زنگ بزن محسن مامان
باشه باشهبعد یه رب محسن اومد
محسن توروخدا یکاری کن
باشه تو آروم باشفاطمه واکن درو واکن میشکنم دروها
یک دو سه
دوییدم داخل جیغغغغغغ
مامان
یا حسینفاطمه
بغلش کردم صورتش زرد شده بود
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آمبوالنس بعد یه رب اومد
وبردنش
ماهم همراه محسن رفتیم
بعد نیم ساعت رسیدیم
دکتر بعد دیدم فاطمه اومد
خانوم دکتر حالش چطوره
متاسفم ولی ایشون خودکشی کرده با مرگ موش االنم رفته تو کما اگه بتونه طاقت بیاره چون کم مصرف کرده شاید شایدبهوش بیاد البته شاید به احتمال  ۱۰درصد
یا امام رضا یعنی خواهرم میمیره
امیدتون به خدا☆کامیار ☆
چهلم بابا گذشت موضوغ وبامامان کام را نو کاملیا مطرح کردم کامران با فکر اینکه قرار شکنجه اش کنم قبول کنم من عاشق
دختر قاتل پدرم شدم شرط آزادی باباش ازدواج بامن
ولی نمیدونم چرا گوشیشو جواب نمبده
به خونه اشون زنگ زدم که گوشیو برداشتن
بلهسالم من رضایی هستم
سالم آقای رضاییخوبید
نه دخترم داره از دستم میرهچییی کدوم دخترتون
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فاطمهچی شده
مرگ موش خوردهواسه چی
نمیدونمباشه کدوم بیمارستان
 میالداالن میام
گوشیو قطع کردم
با خودت چیکار کردی دختر
سریع سوئیچ ماشین و برداشتم ورفتم بیمارستان رفتم پیش مادرش
سالم
سالم آقای رضاییکامیار بگید بهم
آقا کامیار من چی جواب پدرش وبدمدیشب اتفاق خاصی افتاد
دیشب عقد یکی از رفقاش بود رفت و اومد حالش خوب بودیعنی به دوستش ربط داره وای خدا چه بالئی سر این دختر اومده
خب دکترش کجاست
رفت269
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اسمش
شمسعلیباشه االن میام
رفتم سمت ایستگاه پرستارا
سالم با دکتر شمسعلی کار داشتم
سالم همراه من بیایینمنو برو تویه اتاق در زدم که با صدای یه خانوم رفتم داخل
سالم خانوم دکتر حال خانوم ستایش چطوره
فاطمه ستایش درستهبله
شما چه نسبتی باهاش داریدنامزدشم
ببینید همسر شما مرگ موش خورده درسته مقدار کم بوده ولی باعث شده زده تو کماخب این یعمی بهوش میاد درسته
به احتمال ۱۰درصدیعنی میمیره
باید معجزه بشهخب نمیشه یه کاری بکنید
فقط دعاوای نه خدای من تواین  ۲۷سال تازه عاشق شدم چرا آخه چرا
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محکم کوبیدم توسرم
رفتم پیش مادرش
واسه اش دعا کنید فقط همین
ولی بدبخت شدیماز بیمارستان زدم بیرون رفتم خونه
........................................................
یه ماه گذشت من هرروز عالئم و پرسیدم یه کلمه جواب گرفتم واسه اش دعا کنید تمام
باید یه کاری کنم اینجوری نمیشه
شب همه نشسته بودیم
مامان
جانمموافقی رضایت بدین به ستایش
من مشکلی ندارمیعنی چی حرفشم نزن بایدقصاص شه االنم که دخترش خودکشی کردهکنترل اعصابمو ازدست دادم
خفه شو کامران
چی شده تو عاشق شدیبه تو مربوط نیست آره عاشقش شدم باید رضایت بدیم
باشه میرم کارتشون یکمممنون مامان که درکم می کنی
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میدونی تواین یه ماه من بیشتر ازهمه فکر کردم باید رضایت بدیم واسه من سخت تراز اونی که تو فکرشو بکنی پس حرف نزن
آخه کامیار بابامون رفتهمیدونم ولی بامرگ قاتل بابا برمی گرده نه فقط دوتا بچه دیگه هم یتیم میشن چرا درک نمی کنی
باشه رضایت میدیماومد کنارم نشست
ممنون داداشی
باوکیل حرف زدم وگفتم میخوایم رضایت بدیم گفت یه ماهی طول میکشه
☆فرناز☆
مامان فاطمه کجاست
تواتقشباید بریم مالقاتی بابا
رفتم سمت اتاق فاطمه دستگیره رو کشیدم چرا قفل در زدم
فاطمه درو واکن
فاطمه
فاطمه
مامان مامان
چی شدهجواب نمیده زنگ بزن محسن مامان
باشه باشهبعد یه رب محسن اومد
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محسن توروخدا یکاری کن
باشه تو آروم باشفاطمه واکن درو واکن میشکنم دروها
یک دو سه
دوییدم داخل جیغغغغغغ
مامان
یا حسینفاطمه
بغلش کردم صورتش زرد شده بود
آمبوالنس بعد یه رب اومد
وبردنش
ماهم همراه محسن رفتیم
بعد نیم ساعت رسیدیم
دکتر بعد دیدم فاطمه اومد
خانوم دکتر حالش چطوره
متاسفم ولی ایشون خودکشی کرده با مرگ موش االنم رفته تو کما اگه بتونه طاقت بیاره چون کم مصرف کرده شاید شایدبهوش بیاد البته شاید به احتمال  ۱۰درصد
یا امام رضا یعنی خواهرم میمیره
امیدتون به خدا☆کامیار ☆
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چهلم بابا گذشت موضوغ وبامامان کام را نو کاملیا مطرح کردم کامران با فکر اینکه قرار شکنجه اش کنم قبول کنم من عاشق
دختر قاتل پدرم شدم شرط آزادی باباش ازدواج بامن
ولی نمیدونم چرا گوشیشو جواب نمبده
به خونه اشون زنگ زدم که گوشیو برداشتن
بلهسالم من رضایی هستم
سالم آقای رضاییخوبید
نه دخترم داره از دستم میرهچییی کدوم دخترتون
فاطمهچی شده
مرگ موش خوردهواسه چی
نمیدونمباشه کدوم بیمارستان
 میالداالن میام
گوشیو قطع کردم
با خودت چیکار کردی دختر
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سریع سوئیچ ماشین و برداشتم ورفتم بیمارستان رفتم پیش مادرش
سالم
سالم آقای رضاییکامیار بگید بهم
آقا کامیار من چی جواب پدرش وبدمدیشب اتفاق خاصی افتاد
دیشب عقد یکی از رفقاش بود رفت و اومد حالش خوب بودیعنی به دوستش ربط داره وای خدا چه بالئی سر این دختر اومده
خب دکترش کجاست
رفتاسمش
شمسعلیباشه االن میام
رفتم سمت ایستگاه پرستارا
سالم با دکتر شمسعلی کار داشتم
سالم همراه من بیایینمنو برو تویه اتاق در زدم که با صدای یه خانوم رفتم داخل
سالم خانوم دکتر حال خانوم ستایش چطوره
فاطمه ستایش درستهبله
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شما چه نسبتی باهاش داریدنامزدشم
ببینید همسر شما مرگ موش خورده درسته مقدار کم بوده ولی باعث شده زده تو کماخب این یعمی بهوش میاد درسته
به احتمال ۱۰درصدیعنی میمیره
باید معجزه بشهخب نمیشه یه کاری بکنید
فقط دعاوای نه خدای من تواین  ۲۷سال تازه عاشق شدم چرا آخه چرا
محکم کوبیدم توسرم
رفتم پیش مادرش
واسه اش دعا کنید فقط همین
ولی بدبخت شدیماز بیمارستان زدم بیرون رفتم خونه
........................................................
یه ماه گذشت من هرروز عالئم و پرسیدم یه کلمه جواب گرفتم واسه اش دعا کنید تمام
باید یه کاری کنم اینجوری نمیشه
شب همه نشسته بودیم
مامان
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جانمموافقی رضایت بدین به ستایش
من مشکلی ندارمیعنی چی حرفشم نزن بایدقصاص شه االنم که دخترش خودکشی کردهکنترل اعصابمو ازدست دادم
خفه شو کامران
چی شده تو عاشق شدیبه تو مربوط نیست آره عاشقش شدم باید رضایت بدیم
باشه میرم کارتشون یکمممنون مامان که درکم می کنی
میدونی تواین یه ماه من بیشتر ازهمه فکر کردم باید رضایت بدیم واسه من سخت تراز اونی که تو فکرشو بکنی پس حرف نزن
آخه کامیار بابامون رفتهمیدونم ولی بامرگ قاتل بابا برمی گرده نه فقط دوتا بچه دیگه هم یتیم میشن چرا درک نمی کنی
باشه رضایت میدیماومد کنارم نشست
ممنون داداشی
باوکیل حرف زدم وگفتم میخوایم رضایت بدیم گفت یه ماهی طول میکشه
☆سامیار ☆
یه ماه از شب عقدمون میگذره من بعد اون شب الهه رو ندیدم حوصله اشو ندارم
سامیار277
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چیه سارا
تو از فاطمه خبر نداریهرشب دارم بهشفکر میکنم اما بعد اون شب دیگه ندیدمش
نه چطور
هیچ چیبعد یه رب جیغ سارا منو از اتاق نشوند بیرون دوییدم سمکس نشسته بود گریه میکرد
چی شده سارا
سامیار شب عقدت فاطمه اومده بودنه ندیدمش
اومده بود به گوشیم زنگ زدم فرناز برداشت همون شب رفته جشن عقد کارت تو تواتاقش بوده میدونی چه بالئی سرش اومدهنمیدونی
خودکشی کرده همه فکر میکنن به خاطر باباش بوده
چی دنیا روسرم خراب شد فاطمه چیکار کرده
نه امکان نداره
وای خدا نه امکان نداره
سارا از جاش بلند شد
یقه امو گرفت
تو باعث شدی تو تو گشایش اون االن یه ماه تو کماست تو کثافت عوضی قاتلسارا من
خفه شو بیشرف خفه شو278
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دویید تو اتاقش
☆سارا☆
رفتم تواتاقم سریع مانتو شلوارمو پوشیدم ورفتم بیمارستان
بادیدن فرناز دوییدم سمتش
چی شده فرناز
فاطمه میگن میگن باید معجزه شه که برگردهنه خدا این کارو نکن من من باعث شدم من مقصرم من باعث این آشنایی شدم
خدایا نه
تا شب اونجا بودم از پشت شیشه دیدمش سفید برفی من خواهر من اینجا خوابیده بود خدایا فاطمه ارو برگردون
رفتم خونه که سامیار اومد جلوم بهش نگاه نکردم اگه اتفاقی برای فاطمه بیوفته قید همه اشون میزنم همه ی خونواده امو
سارا حالش چطورهخیر برداشتم سمتش
خفه شو کثافت تو باعث شدی به این روز دربیار حاال حالشو می پرسی تو مردی کثافت چرا قبول کردی باالهه ازدواج کنی
بیشرف
تو یه کثافت داداش من نیستی من داداشم مُرد همون روز که باالهه ازدواج کرو
☆سارا☆
تو واسه من مُردی
عوضی تو انقدر پستی که دیگه نخوام اسمم و از زبون تو بشکنم رفتم تو اتاقم ورو قفل کردم
به آرمین زنگ زدم
جانم279
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سالم آرمین میخوام ببینمت
باشه کیاالن بیا خونه دنبالم
باشه اومدمبعد نیم ساعت اومد
سالم خوبیخوب هه هه هه فاطمه روتخت بیمارستان من خوبم
چیییییییییییکی واسه چی
آرمین من فاطمه آرو میخوام اون آبجی من می فهمی
 منم مثل خواهرم دوسش دارم حاال بگو چراهمه چی و براش گفتم عصبی دستشو کوبید به دیوار ورفت بیرون
صدای داد آرمین میومد
رفتم بیرون که دیدم داره سامیار و میزنه
بیشرف تو آدمی تو حیوونی کثافتتتتتتتتتتو آدمی بی رحم اون دختر وتو به این روز درآوردی کثافت فقط دعا کن زنده بمونه وگرنه خونت واسه من حالله به وهلل که
میکشمت
از خونه زد بیرون
☆کامیار ☆
گوشیم زنگ خورد
280

عاشقی پردردسر
بله
سالم رضایی جان زنگ زدم بگم ،کارای رضایت و انجام دادم فردا بیاین رضایت بدیدباشه کی آزاد میشه
دوماه دیگهخوبه خدافظ
مامان فردا باید بریم رضایت بدیم
باشه پسرملباسامو عوض کردم کت مشکی با شلوار جین مشکی تی شرت مشکی سوئیچ ماشین فراری مشویم و برداشتم و ازخونه زدم
بیرون رفتم بیمارستان
بازم تغییر نکرده یه ماه ونیم که رو تخت بیمارستان
خدایا قول میدم اگه بهوش بیاد یه زندگی براش بسازم که حز کنه تو فقط بهم برس گردون
رفتم خونه تا صبح به این چند وقت فکر کردم
☆سارا☆
رفتم پیش بابا ازش متنفر شدم
بابا من کی میرم لندن
عجله داریآره
از وقتی که خونواده ام بی رحمانه باعث شدن دونفر به هم نرسن واکن دختر تاوانشو داره باجونش پس میده عجله دارم
کارامو ردیف کن میخوام برم همین هفته
باشه281
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رفتم تو اتاقم
فاطمه منو ببخش آجی
صبح رفتم بیمارستان
فاطمه من دو روز دیگه میرم آجی اونم واسه همیشه چون روی دیدن تورو ندارم میخوام برم واسه همیشه حاللم کن
خداحافظ خواهرم
☆سارا ☆
امروز روز رفتن من چمدونمو برداشتم گذاشتم تو ماشین بابا به همه جای خونه نگاه انداختم دلگیر نبودم ازاینکه دارم از خونواده
ام جدا میشم دلگیر بودم که دبگه فاطمه ارو نمیبینم
فقط همین
سوار ماشین شدم ورفتیم فرودگاه بعد یه ساعت تاخیر وقت پرواز بود به سامیار والهه نگاه نکردم اونا باعث جون دادن فاطمه بودن
ازشون دور شدم وسوار هواپیما شدم اشکام روون شد خدایا مراقب فاطمه باش
مراقب دل شکسته اش باش خوشبختش کن اون اون حقش این نبود
هواپیما اون گرفت
☆کامیار☆
همه باهم آماده شدیم رفتیم دادگاه و رضایت دادیم و برگشتیم خونه
خدایا یعنی بهوش میاد فقط بهوش بیاد حاضرم دنیارو به پاش بریزم فقط بهوش بیاد
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
یه ماه بعد فاطمه بهوش نیومد ومن دیگه کامال به جنون رسیده بودم خدایا این دختر خیلی حیف واسه خاک خدایا یه ماه که
روتخت ماه دیگه پدرش میاد وقتی تو این وضع ببینند که دیوونه میشه
وای وای خدا رحم کن
اشکام روون شد
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☆سامیار☆

سارا با بی رحمی تموم منو تنها گذاشت تنها کسی که واسه ام مونده بود منو گذاشت ورفت ومن موندم و تنهایی
فاطمه من روتخت بیمارستان بود ومن باعثش بودم من بی همه چیز من بیشرف تنها کاری که میتونستم بکنم یه استریو خریدم
شروع کردم فاطمه سبو مهراب دوست داشت منم سبک مهراب رپ کرد پیش گرفتم خودم شعراشو گفتم وخو ندم بعددوماه کارم
به حدی گرفت که من تو خواب نمی دیدم ولی واسه من مهم نبود من فقط به خاطر فاطمه میخوندم
وبس
باهق هق از بیمارستان رفتم
خدایا یعنی دیگه نمی بینمش
خدایا اون جوون این کار و باهاش نکن
☆کامیار ☆
امروز قراره پدر فاطمه آزاد شه
خدایا فاطمه چهار ماه که روتخت بیمارستان
دلم میخواد یه بار دیگه چشمای خوشگلش وببینم
شنیده بودم امسال قرار بود بره دانشگاه واسه همین رفتم واسه اش به سال مرخصی گرفتم خدایا اون خیلی حیف اون اون نفس
من
شش ماه بعد
♡فاطمه♡
دلم میخواست چشمامو واکنم ولی نمی شد
باالخره بعد مدتها تونستم وقتی چشمامو واکردم نور چشمامو زد بعد چند بار تونستم همه جارو ببینم اینجا دیگه کجاست وای
بابام بابام چی شد
یادم اومد سامیار دوماد شده چرا چرا لعنتی ها منو راحت نذاشتید
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به خوش اومدی عزیزم خداروشکر االن به مادرت میگم بیادفقط سرمو تکون دادم که مامان اومد
الهی دورت بگردم خوبیچرا این کارو با خودت کردی
مامان بابا بابا چی شد
آزاد شدراست میگی
آره به خداخدایا شکرت
بابا کو
االن میگم بیادبعد دودیقه بابا اومد
سالم دخترم خوبیبابا
جان باباخوبی
آره من خوبم تو خوبیلبخند بی جوونی زدم
آره
من خوب خوبم
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بعداز نیم ساعت رفتن
بعد یه هفته مرخص شدم ورفتیم خونه
نمیدونم چرا اون کارو کردم شاید غم دوتا از بهترین افراد زندگیم منو به جنون کشید
نمدیدنم ولی از وقتی که چشمامو واکردم دیگه به سامیار فکر نمیکنم دادن وبرای همبشه کنار گذاشتم و تمام حالم زیاد خوب
نبود بچه فرنازهم به دنیا اومده بود چهار ماهش خاله فداش شه
خداروشکر ولی درتعحلم چطور شد رضایت دادن
بیخیال باید برم دانشگاه دوماه دیگه هورا
پارسال با سامیار ثبت نام کردم وامثال آنها باید شروع کنم
باالخره به هر ضری ورودی بود گذشت و امروز اولین روز دانشگاهم
ساعت ۶صبح سریع پریدم تو حموم یه دوش حسابی گرفتم موهای بلند تر شده بود همه آرو شونه کردم ورفتم تو اتاق خب اول
باسشوار موهامو خشک کردم وچتری ریختم تو صورتم بعد همه آرو آزاد رها کردم دورم نشستم جلو آینه خب اول یه کرم ضد
آفتاب زدم بعد یه خط چشم کلفت پشت چشمام کشیدم و ریمل وبرداشتم تو موژه هام خالی کردم بعد یه رژگونه زرشکی زدم
ویه رژ زرشکی مات جیغ که لباس خوش فرم وبزرگمو بیشتر تورید میزاره رفتم جلو کمدم یه شلوار لوله تفنگی جین مشکی پام
کردم یه مانتو زرشکی حریر جلو باز برداشتم وبا تی شرت مشکیم تنم کردم کوله مشکیم با گوشی وهنذفری مو برداشتم شال
حریر مشکیمو سرم کردم واز عطر پرنسسیمو زدم از اتاق زدم بیرون
خدافظ
از خونه زدم بیرون
رفتم سمت مترو سوار شدم از دست فروش یه کیف پول مردونه خریدم گذاشتم تو کیفم وباالخره رسیدم
وای چقد خوشگله بالخره سعی کردم عادی نشون بدم ورفتم داخل یه چرخی زدم ونشستم رونیمکت
به به ببین چه پرنسسی اینجا نشستهسرمو آوردم باال با دیدن مهران داداش مهتاب دوست دبیرستانم اشکامو خوندم همیشه دنبالم بود و من همیشه ازش فراری بودم
خوبی خانوم خانوما285
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نوبهاری ببین من اصال حوصله دردسر ندارم پس بزن به چاک مفهوم
چرا انقدر ازمن دوری میکنیچون چون ازت متنفرم از جام بلند شدم وازش دور شدم ورفتم بوفه یه بطری آب گرفتم و سر کشیدم
باهر پرس کجایی بود رفتم سر کالس که بعد دودیقه کالس پراز دختر پسر شد
یکی از پسرا که پوست گندمی بود چشم و ابرو مشکی بود و الغر واستخونی لباس خطی و کمرنگ به رتک پوست درکل قیافه
بدی نداشت زوم کرده بود رومن
بهش نگاه نکردم که اومد کنارم نشست
میتونم اسمتون و بدونمبهش نگاه کردم با بی تفاوتی گفتم
فاطمه ستایش
شاهرخ امینیخوشبختم
بالخره استاد اومد وکتابارو معرفی کرد
درکل روز بدی نبود
از کالس زدم بیرون که مهران اومد جلوم
وای ای وای
ببین اکه یه بار فقط یه بار بخوای بیای جلوی چشمام ومزاحمم بشی به وهلل که خودمو آتیش مبزنم پس گمشو
تو که انقدر بد اخآلق نبودیدیدن آدمهای بیشعور وبیشرفی مثل تو من به این روز انداخته فقط این وبدون بخوای منو عذاب بدی عذابت میدم
فهمیدی؟؟؟
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آره آره دیگه مزاحمت نمیشمخوبه حاال بزن به چاک
از کنارش رد شدم خدا لعنت که مهران و اولین روز دانشگاه برام تلخ کرد
رفتم سمت بوفه یه شیر کاکائو با کیک خریدم نشستم رو صندلی و مشغول شدم بعد خوردن از جام بلند شدم داشتم میرفتم تو
فکر بودم فکر به سال پیش به روزایی که باسارا سامیار داشتم داشتم به اون روزا فکر میکردم که یه دفعه به به چیز سفت
برخوردم
سرمو آوردم باال که بادیدن کامیار کم مونده بود شاه در بیارم
س.سالم
سالمببخشید حواسم نبود
عیبی نداره خوبیداشتم شاخ درمی آوردم باید تاتو این که چه جوری رضایت دادن و در میاوردم
خیلی سرد جواب دادم
مرسی شما خوبین کاملیا جون خوبن؟؟؟
همه خوبن مرسی منم خوبم خودت چطوری از دانشگاه خوشت اومدلبخند تلخی زدم وبا خودم گفتم از اینجا فقط به یه دلیل خوشم میاد اونم واسه این که میدونم سامیار هم تو همین محوطه نفس
میکشه لبخندم به بغض تبدیل شد وبا همون حال گفتم
آره خیلی
خوشحالم خوشت اومدهببخشید یه سوال
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شما چرا اینجایید
خندید
چون یکی از دوستام استاد دانشگاه شماستآهان ببخشید فوضولی کردم به هر حال خوش حال شدم دیدمتون با اجازه من دیگه میرم خدافظ
خدافظ مراقب خودت باشچییییی دارم شاه درمیارم به روی خودم نیاوردم وفقط واسه اش سر تکون دادم وبه راهم ادامه دادم
دلم ازهمه چیز و همه کس گرفته دلم میخواد سارا اینجا بود باهم حرف میزدیم بااینکه داداشش نامردی درحقم کرد ولی من از
سارا دلخور نیستم بیشتر از خودم دلخورم از سامیار هم دلخور نیستم از خودم ودلم ناراحتم من که میدونستم اون از چه خانواده
ای بود من از چه خانواده ای من از اولش نباید دل میدادم دلم خیلی گرفته دلم واسه سامیار تنگ شده انقدر که اصال برام مهم
نیست که ازدواج کرده فقط پنج دیقه از دور ببینمش برام کافی خیلی وقته صداش وشنیدم خیلی وقته صورت مثل ماه شو ندیدم
اشکام روون شد خدایا دلم خیلی واسش تنگ شده همون کسی که بهم گفت تنها نمیزاری قول داد کنارم می مونه اما بعد چند
روز دیدم که کنار یکی دیگه و ایستاده عروس یکی دیگه بود ومن از دور تماشاش کردم اشکام بیشتر شد
خدایا دیگه نمیخوامش فقط مراقبش باش کنارش باش خوشبختش کن فقط همین
من ازش گذشتم گذشتم دارن میخوام توازش نگذری کنارش باشی وهمیشه حمایتش کنی فقط وفقط همین
به خاطر دل شکسته منم که شده کنارش باش
از دانشگاه زدم بیرون که یه ماشین فراری قرمز جلو پام وایستا اومدم فحش بهش بدم که چشمم به دوتا چشم سبز افتاد
اِاینکه کامیار
بله امرتون
بیا میرسونمتدیگه چی پسره پررو چی فکر کرده سعی کردم عصبی کشم همه پسرت از دخترا میگذره اووووووه من تو چه فکراییم بیچاره
خوبه نگفت بیا باهم دوست شیم
مرسی
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از ماشین پیاده شد و اومد سمتم درماشین ویران باز کرد
بفرمائیدجووون چه جنتلمن
برای لحظه ای لبخند اومد رولبم ولی فقط چند لحظه
نشستم تو ماشین درو بست وخودم سوار شد و راه افتاد
آهنگ علیرضا تعلیسچی
زندگی من کنار این غریبه بی تو مثل روز روشن این غریبه برخالف تو تمام لحظه هاش کنار من یه زندگی براش درست کنم که
حسودی کنی روزی هزار دفعه تو آرزو به پاش بودی کنی من کنار تو لحظه خوش نداشتم از ترس تو این غریبه پای اشکام
میشینه بر عکس عذابی هم بهم بده کنار اون خوشم روبه روی من کسی که همه ی زندگیش منم روبرو کسی که میگردی
دنبال عطر تنم
چه آهنگ قشنگی
 چرا خودکشی کردیچشمام گرد شد
چرا مرگ موش خوردیاز عصبانیت صورتم قرمز شده بود با خشم برگشتم سمتش که بادیدن صورت قرمزش حرف تو دهنم پاشید انقدر قرمز شده بود
که رگ گردنش و پیشانیش زده بود بیرون چشماش هر لحظه قرمز تر و ترسناک تر میشد
سکوتم و دید فریاد کشیدبا توام دلیل بیار سریعاشک تو چشام جمع شد وبا بغض
گفتم
به شما مربوط نیست
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انگار با حرفم بد آتیشی شد
که به من مربوط نیست هانننننندستامو روگونش گذاشتم وبا هق هق گفتم
نگهدار
بشین سرجاتبهت میگم نگهدار
قبل ازاینکه بتونه کاری کنه درماشین وباز کردم
نگهدار وگرنه خودمو پرت میکنم
باشه باشه تو آروم باشجیغ کشیدم
نگهدار اون نگه داشت از ماشین پیاده شدم دوییدم وهق زدم
خدایا چرا منو نبردی چرا من که میدونستم قراره برم جهنم ولی فقط خواستم بیام پیشت چرا چرا پسم زدی
چرااااا
حواسم به ماشینا نبود
به ماشین باسرعت نزدیکم شد من تو شک بودم که پرت شدم تو بغل کسی وبعد هلم داد اونطرف
بعد چنددیقه بهش نگاه کردم این این اینکه کامیار از بغلش اومدم بیرون
بدون اینکه ازش تشکر کنم به راهم ادامه دادم وبرای یه ماشین دست تکون دادم
وسوار شدم
سالم
سالم دخترم290
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آدرس و بهش دادم وسرمو رو شیشه گذاشتم اشک ریختم تا بالخره رسیدم کرایه آرو حساب کردم
حوصله خونه آرو نداشتم نرفتم خونه رفتم پارک نزدیک خونه نشستم دلم قلیون میخواست یک آن از جام پریدم
رفتم مغازه ای که قلیون می فروخت
رفتم داخل یه پسر پشت میز بود
سالم ببخشید یه قلیون جمع و جور مسافرتی میخوام
سالم خوش اومدیچشم
بیا این طرف
باهاش رفتم که یه قلیون متوسط بهم نشون داد
قیمتش
۲۵۰۰۰۰تومن واسه شما ۲۰۰۰۰۰مرسی میبرمش فقط ذغال هم بزارید
چشمپول قلیون و حساب کردم وقلیون برداشتم ورفتم خونه
سالم
سالم این چیه دستتقلیون نمیبینین
چی قلیونآره مشکلیه
مامان دیگه حرفی نزد
291

عاشقی پردردسر
ومن رفتم تو اتاقم لباسام و عوض کردم قلیون بردم بیرون
مامان این ذغال ودرست کن
فاطمه چه بالئی داری سر خودت میاریمامان من حالم خوب نیست همه رفیقتم همه همین وساالی من میکنن من نکشم
بکش فقط مراقب خودت باشباشه
بالخره ذغال و آورد منم شروع کردم انقدر کشیدم که خونه پردود شد
دیگه بسه
فاطمه خوبیآره
قلیون و جمع کردم وبردم تو اتاقم و گذاشتم کنامیز آرایشم رو تخت دراز کشیدم کم کم چشمام گرم شد وخوابیدم
با صدای جیغ مرسده دختر فرناز بیدار شدم سرم داشت می ترکید از کشو کمدم یه جعبه قرص درآوردم خب ژلفن سه تا بسته
داشتم یه بسته ژلفن یه بسته آستامینوفن یه بسته کلدستکاپ برداستم همه بسته ها رو وا کردم تو دستم پر قرص شده بود که
یه دفعه قرص پروفن بهم چشمک زد اونم برداشتم کل بسته آرو باز کردم از تو کوله ام بطری آبجو درآوردم قرصآروهمه آرو
ریختم تو بطری آب دورشو بستم وتکون دادم لبخند زدم ولی باید از خونه بزنم بیرون مانتو شلوارمو پوشیدم با بطری وکوله از
خونه زدم بیرون دربست گرفتم ورفتم بام تهران لبخند زدم بعد های های گریه کردم بطری آب وبرداشتم بهش نگاه کردم به
آسمون نگاه کردم ودادزدم خدایا دیگه پسم نزن
بطری ویه جا سر کشیدم بعد یه ربع دلم به شدت درد گرفت از درد افتادم رو زانوم خدایا فقط دیگه برم نگردون فقط همین!!!!!
♡کامیار♡
امروز اولین روز مهر مطمئنم که امسال میره دانشگاه حسابی به خودم رسیدم و رفتم دانشگاه صبر کردم تا کالسش تموم شه اما
برخالف تصورم شاد نبود معلوم بود رفتم سمتش ولی چون سرش پایین بود متوجه نشد وقتی به من خورد از ترس سریع گفت
سالم
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و عذر خواهی کرد ازش حالش و پرسیدم فهمیدم تعجب کرده اما با سرد ترین جات ممکن جویای حال خونواده من شدازش
پرسیدم که از دانشگاه خوشت اومد بابغض گفت آره
ازم پرسید دانشگاه چیکار میکنم منم گفتم یکی از رقیقاج اینجا استاد البته دروغ نگفتم
بعد ازم خداحافظی کرد و رفت
از دانشگاه زدم بیرون که بعد چند دیقه از دانشگاه زد بیرون بهش گفتم بیا برسونمت نیومد درد واسه اش باز کردم که نشست
وتوراه ازش دلیل خودکشیش و پرسیدم که گفت به من ربط نداره آتیش گرفتم ودادم زدم که بغض ترکید و خواست نگه دارم
ولی نمیخواستم به حرفش گوش بدم که در ماشین ووا کرد از ترس اینکه بالئی سر خودش نیاره نگه داشتم که از ماشین پیاده
شد دوییدوای وسط خیابون وایستار یه ماشین به سرعت داشت بهش نزدیک میشد دویدم و بغلش کردم ولش دادم اونطرف
خیابون بعد چند دیقه ازبغلم اومد بیرون و ماشین گرفت ورفت
خدایا من من چیکار کردم از دست عصبانی بودم رفتم سمت ماشین ونشستم داخل ماشین سرمو گذاشتم رو فرمون خدایا بازم
گند زدم اون اون حال اوضاعش خوب نیست نکنه بالیی سر خودش بیاره
نه خدایا نه
وای چه گهی خوردم
وای وای وای لعنت به من لعنت به زبون من چرا ازش پرسیدم
ای خدااااااااااااا
بااین فکر وخیاال ماشین روشن کردم و به سمت خونه حرکت کردم و رفتم خونه بدون اینکه به کسی توجه کنم ماشین و پار
کردم ورفتم تو اتاق خودم
خدایا بالئی سر خودش نیاره
☆فرناز
☆فرناز☆
مامان فاطمه کجا رفت
نمیدونم زیاد حالش خوب نبود امروز قلیون خرید این چشه فرناز خوبه ببریمش پیش روانپزشکی جایی293
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چرا اینجوری شد شاید به خاطر سارا
راستی مامان سامیار چقدر یهویی ازدواج کرد آخرش نتونستیم بریم مراسم خوبه حاال فاطمه رفت
آره نمیدونم ولی فرناز بین خودمون بمون ها ولی سامیار وقتی به فاطمه نگاه میکرد یه جوری بود من احساس میکردم یه حسیبهش داره خدا خدا میکردم درست باشه ولی اگه فاطمه آرو میخواست زن گرفتنش چی بود
نه بابا مامان سامیار فاطمه آرو به چشم خواهرش میبینه
نه دختر ایمحوری نیست تو ماه عسل بودی یهو قرار شد فاطمه وسامیار وسارا بیان ترکیهاین عجیب نیست
چه میدونم ولی
مامان نکنه نکنه فاطمه بهش احساسی داشته واسه همین اون بال رو سر خودش آورده آره
وای خدا آره اون شب داشت میرفت صورتش خیس اشک بود وقتی برگشت چشماش به زور باز میشد انقدر ورم داشت یعنییعنی فاطمه عاشق سامیار بوده الهی من برای دلش بمیرم بچه ام چه دردی کشیده چرا هیچ کدوممون نفهمیدیم الهی بمیرم
درد باهاتون کم از پا درش آورد این کمر بچه آمد شکست
فرناز االن دو ساعت خونه نیست نکنه بالیی سر خودش بیاره
وای مامان خدا نکنه االن بهش زنگ میزنم
شماره فاطمه آرو گرفتم صدای گوشیش از اتاقش میومد
وای یعنی کجا رفته
مامان گوشیش خونه است
یا امام غریب بچه امو از خودت میخوامبزار ببینم شماره سامیار ودارم خب اونا خیلی باهم رفتم بیرون صبر کن مامان االن از گوشیش پیدا میکنم
رفتم تو اتاقش وای این پاکتای قرص چرا خالیه نکنه وای خدا سریع رفتم گوشیش وبرداشتم
وای این که رمز داره انقدر رمزش زدم تا بالخره باز شد
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تو مخاطبین شماره سامیار و سید کرده بود شماره اشک نوشتم واز اتاق زدم بیرون تلفن وبرداشتم و شماره آرو گرفتم
☆سامیار☆
یه سال که فقط کارم شده خوندم واسه نفسم واسه کسی که اتفاقی فهمیدم تو بیمارستان یکی از رفیقام وبهوش اومده آنروز
بهترین روز زندگیم بود
امروز با الهه قرار دارم باید باید باهاش حرف بزنم شماره گوشیشو گرفتم دیگه نمیتونم ادامه بدم من یه سال دارم میمیرم
با اولین بوق برداشت
جانمالهه بیا استدیو
باشه االن میامگوشیو قطع کردم باید بهش بگم که نمیتونم اون کنارم قبول کنم منو الهه فقط رو کاغذ زن وشوهریم همین
بعد نیم ساعت اومد
سالم خوبیسالم بیا بشین کارت دارم
چیبشین
نشست
ببین الهه من من نمیتونم تورو به عنوان همسرم قبول کنم من نمیتونم اگه نمیخوای زندگیت خرای شه بیا ازهم جدا شیم
میدونستم که میخوای اینو بهم بگی باشه من تو این یه سال فکر میکردم میتونم تورو به دست بیارم ولی ولی تو فقط به یه نفرفکر میکردی باشه کارا رو بکن میام ازهم جدا شیم چون واسه منم سخته که چیزی بخوام که مال من نیست امیدوارم بهش
برسی
ولی اول سر وقیافه اتو درست کن
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خوشحالم که منو می فهمی الهه
خدافظ رمان وبگو ناتمامش کنیمخبرت میکنم
از استدیو رفت
بعد یه سال لبخند زدم خدایا فاطمه فاطمه نکنه دیگه منو نخواهد اون موقع چیکار کنم
وای خدا نه میدونم من بدترین بنده اتم ولی فقط فاطمه ازمن بدش نیاد
داشتم فکر میکردم که گوشیم زنگ خورد گوشیو برداشتن ولی ناشناس بود جواب دادم
بله
سالم آقا سامیار.سالم فرناز خانوم خوبید
نه فاطمه غیبت زده میخواستم ازتون بپرسم جایی رو میشناسیو که احتمالابره اونجاچی فاطمه خانومم کجایی نکنه نکنه رفتی بام تهران
آره خودش
فرناز خانوم یه جا هست
کجامیام خونه اتون با هم میریم
باشهفعال
گوشیو قطع کردم بلند شدم
خدایا بالئی سرش نیاد
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کجایی نفس سامیار کجایی
سریع سوئیچ ماشین و برداشتم و از استدیو زدم بیرون
با تمام توانم وسرعت رانندگی میکردم
یه سال پیش وقتی می اومدم اینجا همه خاطراتم یادم اومد اشکام سرازسر شد سریع زنگ واحدمون وزدم که فرناز بایه دختر
کوچولو ناز اومد بیرون بعدشم مامانش
هردو سوار ماشین شدن
برگشتم سمتشون
☆فرناز☆
به سامیار زنگ زدم چرا انقدر صداش غمگین
موضوع وبهش گفتم گفت یه جا هست لباسامون وپوشیدیم که اومد رفتیم پایین ودرخونه آرو واکردم وبامامان سوار ماشین شدیم
که برگشت سمتمون این این چرا این شکلی شده زیر چشماش گود رفته وریشش بلند شده چه بالئی سراین دوتا اومده خدایا
بالخره راه افتاد
وا اینجا که بام تهران
از ماشین پیاده شدم و قدم زنان رفتم تا اینکه یه جا رو دیدم که آدم جمع شده بود رفتم اون طرف با دیدم فاطمه با تمام توان
جیغ زدن که سامیار و مامان اومدن
☆سامیار☆
تعجب کردن حسم دارن من همیشه اتو کشیده و طبق مد حاال به این روز افتادم
از ماشین پیاده شدیم بچه خوابیده بود بچه آرو توماشین گذاشتیم درماشین و قفل کردم و راه افتادیم یه دفعه جیغ فرناز باعث
شد طرفش بدوئم
چرا انقدر آدم جمع شدن
داد زدم برید کنار
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بادیدن فاطمه نفسم قطع شد
عشق من اینجا چی کار کردی با خودت فاطمه ی من نفس من
دوییدم سمتش بغلش کردم
دوییدم طرف ماشین درماشین وباز کردم فرناز بچه آرو برداشت فاطمه آرو گذاشتم و
در وبستم
فرناز خانوم شماها بادربست بیاین من میبرمش بیمارستان خودمون همون جایی که آدم دفعه بردمش
باشهسوار ماشین شدم و راه افتادم
داد زدم
فاطمه چرا چرا این کارو کردی هاننن چرا چرا خانومم چشماتو واکن فاطمه
سریع رسوندن بیمارستان
بغلش کردم و دوییدم
پرستار
بلهیه تخت بیار
سالم آقای فرهمندتخت بیار
 چشم چشمخودکشی کرده بدویید
نشستم فاطمه من چرا اینکاروباخودت کردی
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بعد دو ساعت دکتر محمدی اومد
چی شد
خداروشکر دارو هاش زیاد قوی نبوده ولی زیاد بوده معده اشو شستشو دادیم حالش خوبه یه ساعت دیگه بهوش میادخداروشکر خدایا شکرت
فرناز ومادرشم رسیدن
چی شد آقا سامیارخداروشکر حالش خوبه
خداروشکر☆فاطمه ☆
چشمام و که باز کردم نور چشمامو زد
خدایا نه چرا بازم من برگردوندی
بادیدن کسی که کنارم بود نفسم رفت
این این اینکه سامیار اینجا چیکار میکنه چرا این شکلی شده
فاطمهصداش خودش مطمئنم
بهش زل زدم اونم بهم زل زد
ولی دیگه نه دیگه نمی ذارم منو بشکنی
روم و برگردوندم
فاطمه روتو ازمن نگیر توروخدا بعد یه سال دارم میبینمت توروخدا این فرصت وازم نگیر فاطمه من غلط کردم اشتباه کردم منمن این یه سال داغون شدم تو روتخت بودی منم مثل مرده متحرکزنده بودم فقط نفس میکشیدم تو روخدا
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برگشتم طرفش با اشک بهش نگاه کردم
وبا صدایی که می لرزید گفتم
برو از اینجا برو دیگه دیگه نمیخوام تا ابد ببینمت
برو برووووووووووو
فاطمه بامن این کار ونکنداد زدم
گمشووووووووووووووو
بعد چند دیقه دربار درسته شد فهمیدم رفته هق هق ام بلند شد
خدایا چرا منو نبردی هاننن چرا
☆سامیار ☆
نفسم دیگه منو نمیخواد خدایا حاال من چیکار کنم
از بیمارستان زدم بیرون ورفتم سمت ماشین سوار شدم ورفتم خونه
خونه ای که بعد رفتن سارا دیگه نرفتم
در خودکار باز شد
وارد خونه شدم
مامان بابا بادیدن من با خوشحالی اومدن طرفم
خوش اومدی پسربابا تو تو زندگی منو نابود کردی عشقم و ازم گرفتی من والهه ازهم جدا میشیم من دیگه نمیخوام هیچوقت هیچکداممان و ببینم
 پسر تو چت شدهخواهش میکنم سامیار بگو چی شده
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چی شده زندگیم به لجن کشیدی چرا آخه چرا
اگه میخوای از الهه جدا شی مشکلی نیست ولی واسه چی ازما بریدیواسه چی شما منو کشتید چقدر گفتم نفس من به نفس فاطمه بسته ست گفتی نه
من دیگه عامل بدبختیام نمیخوام ببینم
از خونه زدم بیرون
حاال باید برم پیش وکیل
دفترش نزدیک خب تو ماشین نشستم ورفتم دفتر پارسیان وکیل شخصی خودم
منشی مشغول حرف زدن بود با دیدن من از جاش پاشد
سالم خوش اومدیدسالم پارسیان هست
بله بفرمائیددر زدم ورفتم داخل
سالم
به سالم خوبی سامیارخوب هه خیلی وقته حالم بد
امید اومدم کارای طالق و انجام بدی
میخوای جدا شیآره
چرادوسش نداشتم و ندارم
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پس چرا ازدواج کردیبابام باعث همه بدبختی های من پارسیان کارا رو بکن
باشه تو بسپار به منخبر بده فقط خیلی زود تازه هفته نهایت دوهفته دیگه
باشه باباخدافظ
از دفتر زدم بیرون
نشستم تو ماشین
خدایا یعنی فاطمه نمیخواد منو ببخشه نه خدا این کارو بامن نکن خواهش میکنم
تو این یه سال خودم یه پنت حوس سه هزار متری خریدم دیگه دلم نمیخواد اون خونه رو ببینم
به سمت خونه خودم حرکت کردم البته واسه اینکه تنها باشم کل برج که صد طبقه ست که دیدم خودم آخرین طبقه زندگی
میکنم
بالخره رسیدم همه ی ماشینهایی که یه روز با فاطمه وسارا خاطره شد برام تو پار کینم این برج
رفتم ظرف آسانسور طبقه صد وفشردم بعد چند دیقه
رسیدم درد با کارت باز کردم وارد خونه شدم
چقدر دلم میخواست فاطمه کنارم بود خودم خود عوضیم خریت کردم خود بیشرفم
رفتم آوینی از اتاقا وروتخت قهوه ای کرمی دراز کشیدم
وبه یه سال پیش سفر کردم اون روزی که تو سینما سرش وتو سینه ام فرو کرد ،اون روزی که تو پارک پرید بغلم چقد دلم واسه
عطر تنش تنگ شده بود خدایا چرا زندگیم اینطور شد
خدایا کمکم کن من بدون فاطمه هیچم
هیچ
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دلم هوای مشهد کرد
باید بلیط بگیرم برم
سرمو گذاشتم رو بالش وخوابیدم
☆سامیار ☆
از خونه زدم بیرون ماشین وبرداشتم ورفتم دفتر هواپیمایی
رفتم نش
رفتم نشستم روصندلی
سالم خسته نباشید بلیط واسه مشهد میخوام
سالم برای کیفردا
خب بفرمائید فردا ساعت هشت شبممنون بلیط وگرفتم ورفتم خونه چمدونمو باز کردم چند دست لباس برداشتم درچمدوم وبستم شماره هتل وگرفتم
الو سیروس خوبم من فردا دارم میام مشهد زنگ زدم برام جا نگه داری
آره خدافظ
گوشیو قطع کردم
کاش ای کاش فاطمه االن کنارم بود
اشکمو پاک کردم
وگیتارمو برداشتم
تنهایی داره می کشتم ولی حس میکنم که تو اینجایی دیگه گذشته امروز ولی دنیا داره فردایی تویه رویایی میدونم که تو دوسم
داری این وازتوچشمات میخونم جای خالی تو حس میشه هر جای این خونه ام بگو میمونم میدونستم میریومنو تنها میزاری دردو
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غم تاتو تو دلم جا میزاید برگرد وبمون مگه دوسم نداری جز عشق تو دیگه چیزی نمیخوام اسم تو شده کرد روی لبهام بگو عاشق
می من فقط اینو میخوام
خدایا دلم خیلی گرفته یعنی میشه میشه فاطمه مال من شه
آره حتما با اون خربای که تو کروی حتما
وای خدا نکنه بخواد از لج من با یکی دیگه ازدواج کنه
☆فاطمه ☆
خوابم میومد ولی باید با بابا حرف بزنم
رفتم تو اتاقش که دیدم نشسته روتخت رفتم کنارش
بابا
جان بابا میدونی چند وقته باهام حرف نزدیاومدم درباره دوتا موضوع باهاتون صحبت کنم
بگومن شاید برم کانادا بورسیه کانادا
دوم اینکه من یه جا کار پیدا کردم تویه شرکت دارویی اومدم اجازه بگیرم
باشه دخترم فقط مراقب خودت باشلبخند زدم چشم
شب بخیر رفتم تو اتاق خودم
خب حل شد
بخوابم که فردا سر حال باشم
☆فاطمه ☆
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بعد دوروز مرخص شدم باهیچکس حرف نمیزدم
تصمیمم وگرفتم دیگه هیچوقت حرف نمی زنم
هیچوقت تا زمانی که بمیرم فقط تو دانشگاه اونم مجبورم
رفتم تو اتاقم که مامان اومد
فاطمه چیزی نمیخوایلبخند تلخی زدم وقلیون وبرداشتم
که سرشو تکون داد
باشه االن برات ذغال آماده میکنمبا چشم ازش تشکر کردم بعد یه رب اومد ذغال گذاشت ورفت منم مشغول شدم پک اول کوه زدم یاد حرف سامیار افتادم پک
دوم یه قطره اشک از گونه ام ریخت یاد اون شب که به خاطر کشیدن قلیون دستشو سوزوند پک یکم مساوی شدم با جاری شدن
اشکام گوشیمو برداشتم و آهنگ مهراب وپلی کردم
اشکام مثل سیب می ریخت ومن انگار با خودم لج کرده بودم میکشیدم انقدر کشیدم که اتاق پر دود شد
ولی من دست بردار نبودم
به زور خواب از قلیون جداشدم
وخوابم برد
صبح سریع رفتم حموم ورفتم جلو آینه باید بشم فاطمه قبلی با فرق اینکه قلبش شکسته شروع کردم به آرایش کرم ضد آفتاب
زدم بعد خط چشم کلفت پشت چشمام کشیدم و ریمل وتو موژه هام خالی کردم و یه رژ گونه قهوه ای به گونه هام زدم یه رژ
بادمجونی مات مایع به لبم زدم وتو کیفم انداختم تو کیفم موهامو باز گذاشتم نم داشت حوصله نداشتم سشوار بکشم
مانتو مشکی کنیم که چسبون بود آن کردم شال سفید روسرم انداختم کوتاه آمد برداستم ورفتم بیرون از اتاق
کجابااخم به مامان نگاه کردم که لبخند زد وگفت
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خب برو مواظب خودت باش دخترکماوهو
پوزخند زدمو رفتم بیرون وسوار تاکسی شدم رفتم دانشگاه
که یه پسر اومد جلو
میشه ازت بخوام باهام باشیگمشو
آخه چراگمشو تا حراست و خبر نکردم
گمشو تن است وبکش کنار عوضی الشی
از کنارش رد شدم
شاید بد نباشه هم جنسی کسی که منو دیوونه کرده رو به جنون بکشم آره همین ولی نه من مثل اون نیستم نه نمیخوام دل
بشکنم
باید یه فکری بکنم
باید فکر کنم
داشتم میرفتم
که بازم کامیار
سالم
سالم باید باهات حرف بزنممن حرفی با شما ندارم
مجبورم نکن بغلت کنم که اگه لج کنی این کاز ومیخونم انتخاب باتواِ یاد سامیار و قایق افتادم و با بغض سر تکون دادم رفتیم رونیمکت نشستیم
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من و ببخشبابت
اونروزنه شما ببخشید دلیل خودکشیمو پرسیدید بهتون میگم فقط قول بدید قول بدید که کمکم کنید فراموشش کنم چیزی که باعث
شد دوبارخودکشی کنم تعجب نکنید من دوروز بیمارستان بودم من عاشق شدم عاشق کی همون کسی که تو مراسم پدرتون
کنارش بودم
قرار منو دوستم این بود که برای مدتی جاشو واسه داداشش بگیرم منم قبول کردم اما اما وسطش دلم و باختم تا اینکه همون روز
شوم منو برو بام تهران وگفت عاشقم منم خوشحال خوآستین جشن بگیریم که آدم اتفاق افتاد خیلی جاها باهم رفتیم مشهد
شمال البته توهمه اشون سارا باهامون بود اون موقع هیچ کدوم به هم اعتراف نکرده بودیم
خیلی خاطره باهاش دارم اون بهم قول داد ازم جدانشه اما بعد اون اتفاق بعد چندروز شاهد عروسیش بودم
و تمام
حاال کمکم میکنی که فراموشش کنم یه راهی جلو پام بزار دلم میخواد ازاین جا برم
بهت کمک میکنم واسه ات بورسیه میگیرم بری کانادااونجا فراموشش میکنی
مرسی
فقط سعی کن فراموشش کنیباشه سعیمو میکنم
☆کامیار☆
این چی گفت گفت عاشق شده
اون چطوری دلش اومد دل این فرشته آرو بشکنه خدایا من حاال چیکار کنم من نمیتونم ازش بگذرم ولی انگار مجبورم ولی
کنارش میمونم تا به خودش برگرده روحیه اش ترمیم شه وبعد خودمو یه جایی پنهون میکنم من نمیخوام اذیتش کنم
☆فاطمه☆باورم نمیشه که بهم گفت کمکم میکنه ازش خداحافظی کردم و رفتم سمت کالسم
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سالم خانوم ستایش خوبیدبرگشتم سمت صدا این که امینی شاهرخ خان
سالم ممنون
میخواستم یه درخواستی بهتون بدمبفرمائید
 شما کسی و سراغ دارید که بخواد کار کنه تو یه شرکت داروسازیآره خودم
پس میتونم ازتون بخوام که درخواست کار تو شرکت منو قبول کنیدبله حتما فقط آدرس شرکت به من بدید فقط من نمیتونم تمام وقت بیام
اتفاقا ما هم یه فردی که نیمه وقت باشه نیاز داریمپس من مزاحمتون میشم آقای امینی
خواهش مبکنم بعد کالس بهتون آدرس ومیدممرسی ولی یه سوال چرا ازمن پرسیدیم که کسی میشناسم یا نه
 خب چون شما و آقای رضایی به من معرفی کردن و گفتن میتونید به من کمک کنیدآهان پس زیر سر کامیار
باشه پس فعال بریم سر کالس تا استاد نیومده
موافقمرفتیم سرکالس کنارمن نشست
عجب رویی داشت این بشر تا حاال فکر میکردم فقط سامیار زیادی پررو ولی از اون پررو ترم وجود داره انگار
بالخره استاد اومد
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شروع کرد اسم یه جزوه آرو گفت که تهیه کنیم بعد کالس منتظر بودم آدرس وبهم بده
شما وقتتون آزادهچطور مگه
گفتم اگه کاری نداشته باشید االن بریم شرکت و بهتون نشون بدمخوبه مشکلی نیست
پس بفرمائیداز دانشگاه زدیم بیرون سوار ماشین جنسیس مشکیش شدم واکنم سوار شد وحرکت کرد باالخره بعد یه رب رسیدیم یه شرکت
بانمای سیاه سفید از سنگ های مرمر وای چه نمایی
ماشین و پارک کرد واز ماشین پیاده شدیم
باهم رفتیم داخل شرکت دکمه آسانسور وفشر
د
باالخره آسانسور اومد وواردشدیم پنجاه طبقه بود دکمه پنجاه وفشرد
بعد چنددیقه آسانسور ایستاد وما خارج شدیم منشی پشت میزش نشسته بود و بادیدن امینی از جاش بلند شد
سالم خوش اومدیدسالم ممنون خسته نباشی
مرسی گلمفدات
به نظرم دختر خوبی بود فقط یکم تو آرایش زیاده روی کرده بود آرایش من دربرارآرایش این سفر بود ولی خودم از خودم راضی
بودم
بفرمائیدرفتم داخل دفترش
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یه میز چوبی بزرگ قهوه ای با صمدلی چرم لب تاپ وسائل با سلیقه چیده شده دفتر بسیار شیک ودرحین حال ساده
بفرمائیدرویه یکی از صندلی های چرم وراحت نشستم خودشم روبروم نشست
چی میل میکنید چای یا قهوهقهوه لطفاا
چشمرفت پشت میزش دوتا قهوه مقداری کیک درخواست کرد و دوباره اومد سر جای قبلیش نشست
 خانوم ستایش من یه ناظر جدی سختگیر میخوامخب من باید چیکار کنم
شما باید نظارت کنید که داروهایی که تولید میشه مشکلی نداشته باشهخب واما حقوقتون
شیش تومن فعال
چقدر شیش میلیون چقدر زیاد سعی کردم عادی رفتار کنم
خب از ساعت چند تا چند
بیشتر کالسای ما بعد از ظهر از یک به بعد شما از هفت تا دوازده اینجا باشید بعد کالسا هم بیاین سه ساعت بعد مرخصیدباشه من باید فرم پر کنم
بلهدر به صدا دراومد و آبدارچی با دوتا فنجون قهوه اومد
قهوه هاوظرفای کیک و گذاشت ورفت
بفرمائید310
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لبخندکوتاهی زدم وفنجون قهوه آرو برداشتم وبه لبم نزدیک کردم
و مقداری از محتوا فنجون ونوشیدم تلخ بود عین زندگی من تلخ بود مثل سرنوشت من مثل زهر
بقیه قهوه آرو یه سره نوشیدم
که چسنتی متعجب امینی ودیدم
اتفاقی افتاده
لبخند خجولی زد وگفت
 تاحاال فکر میکردم خودم فقط میتونم این نوع قهوه آرو بدون شکر بخورم ولی شما از منم بهنر این طعم و قبول کردین اینقهوه خیلی تلخ تر از بقیه است قهوه ترک
لبخند تلخی زدم ولی من عادت دارم به نظرم مزه اش فوق العاده ست
بله موافقمخب اگه میشه فرم استخدام منو بدید
از جاش بلند شد و فرم و آورد من پر کردم ودادم دستش
خب از فردا باید بیام درسته
بله درستهپس تا فردا
خدانگه دار
خدافظاز دفتر اومد بیرون رفتم پیش منشی
عزیزم میشه به آژانس برای من بگیری
آره حتما311
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برام آژانس گرفت رفتم سمت آسانسور وارد شدم طبقه هم کف کردم از شرکت اومدم بیرون وسوار ماشین شدم آدرس خونه ارو
دادم
بعد نیم ساعت رسیدم پول و حساب کردم زنگ خونه آرو زدم
در باز شد وارد آسانسور شدم وطبقه امون وزدم کردم بعد دودیقه و ایستاد ورفتم تو
خواستم زدم تو اتاق جلوم و ایستاد
 سالم خسته نباشیسرمو تکون دادم
فاطمه نمیخوای حرف بزنیچرا چی شده
پوزخند زدم ورفتم تواتاقم
تازه می پرسه چرا حرف نمیزنی چی شده
هه
صبح با صدای گوشیم بیدار شدم از ترس داشتم سکته میکردم که نگاهم روساعت قلب رو دیوار افتاد پنج کنیم بود سریع تاپ
وشلوارک مو برداشتم وزدم تو حموم وبه دوش یه رب گرفتم اومدم بیرون سریع رفتم تو اتاقم خب بهتره آرایش کم باشه کرم
ضد آفتاب زدم بعد یه خط چشم ناز تو چشمام کشیدم ریمل وتو موژه هام خالی کردم و یه رژگونه کمرنگ آجری زدم ویه رژ
آجری مات مایع زدم خب خوب شدم مانتو سورمه ای جلو بازمو با شلوار جذبم آن کردم موهامو باز گذاشتم و شال روش انداختم
کوله امو برداشتم و گوشی مو تو دست گرفتم
از اتاق زدم بیرون
سالم فاطمه کجا صبح به این زودیخانوم داره میره سرکاربرو دخترمدست تکون دادم و از خونه زدم بیرون یه دربست گرفتم بعد نیم ساعت رسیدم از ماشین پیاده شدم کرایه آرو حساب کردم و
رفتم سمت شرکت
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که نگهبان جلوم و گرفت
کجا خانومبا اخم و جدیت بهش نگاه کردم
باصدای جدی گفتم
من ناظر شرکتم دیروز استخدام شدم حاال برید کنار
س.سالمسالم
خوش اومدید بفرمایدسرتکون دادم ورفتم داخل شرکت و دکمه آسانسور دیدم که یه دفعه صدای یه مرد وشنیدم
سالمبرگشتم سمتش
بودیم یه پسر جوون که میخورد بیست و خورده ای داشت قیافه اش جذاب بود چشمای درست مشکی پوست گندمی لبای
متوسط بینی عملی سرباالیی
هیکل چهارشونه
خیلی جدی گفتم
سالم
شما باید ناظر باشیدبله همینطوره
پس باید امروز همه چی و بهتون نشون بدمشما
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آره من مسئول شرکتم دیروز شاهرخ گفت امروز شما رو میبینمسرمو تکون دادم
خوبیداخمام بیشتر شد
بله ممنون
انقدر سرد گفتم که بیچاره ترسیدآسانسور اومد بدون توجه بهش وارد شدم که پشت سرم اومد
طبقه پنجاه وزدم
ما طبقه سیو هفت کار داریمبهش نگاه کردم وبا ابروهای گره خورده
جواب دادم
بله ولی اول باید برم پیش رئیس بعد
آهان باشه پس منم باهاتون میامبهش نگاه معنی داری انداختم که خفه شد
پسره پررو
آسانسور که ایستار سریع بیرون رفتم
رفتم کنار منشی
سالم عزیزم خوبی
سالم خوبیمرسی رئیس داخل هست
آره314
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پس من برم میام باهم گپ میزنیم
باشه قربونت بروفعال
در زدم که با شنیدن بفرمائید داخل شدن اون پسره هم اومد
سالم
سالم خوش اومدیدممنون
علی پناهی مسئول شرکت هستن بهتون کمک میکننممنون آقای امینی
خواهش میکنمبااجازه
خواهش میکنم موفق باشیدسرمو تکون دادم
ظرف پسره برگشتم
آقای پناهی میشه بیاید به من دفتر کار و جایی که باید کارم و شروع کنم و نشون بدید
بله بله بفرمائیداز دفتر زدم بیرون
رفتم کنار منشی
عزیزم من فاطمه ستایشم
منم الهه فریبام315
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خوشبختم میام بهت سر میزنم
برو موفق باشیفدات
ازش فاضله گرفتم و رفتم سمت پناهی
بریم
بریمرفتیم ظرف آسانسور رفتیم داخل
پناهی دکمه سی و هفت وزد
من داشتم به زندگیم فکر میکردم به رفتن که متوجه سنگینی نگاه یه نفر شدم سرمو آوردم باال بادیدن چشپای نگاهی که زوم
شده روم خونم به جوش اومد یه تا از ابروهام رفت باال
کثافت
سریع خودشو جمع و جور کرد همون موقع آسانسور ایستاد واز آسانسور اومدم بیرون که صدام زد
خانوم ستایش از اینطرفمنو برو تویه اتاق سی متری در قهوه ای سوخته چوبی وباز کرد یه اتاق با کاغذ دیواری نارنجی کمرنگ صندلی های چرم وبه میز
چوبی ویه صندلی چرم پشتش
رومیز لپ تاب ووسائل وبا نظم قشنگی چیده بودن یه پنجره بزرگ داشت که عاشقش شدم
اینجا اتاق شماستالبته شاهرخ گفتم امروز یه طراح بیاد تا شما رنگ اتاق صندلی عوض کنید
یه لحظه لبخند اومد رولبام که سریع خوردمش
خوب اجازه بدید کیفم و بزارم بریم سرکار
سرشو به معنی باشه تکون داد
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رفتم پشت میز کوله آمد گذاشتم و گوشیمو دستم گرفتم
خب بریم
لبخند زد که با اخم جوابشو دادم
رفتیم طبقه اول
اُه اُه چه دم دستگاهی
بادیدن منو پناهی همه دست از کار کشیدن
رفتیم سمتشون
یکی از آقایون که جوون همین محسن میخورد
گفت
شما ناظری یه زن ناظر اینجاست هه ههبااین حرفش بیشتر اخمام رفت تو هم با صدای بلند گفتم
برو حسابداری سریع
اصدا برام مهم نیست که شاید خودم اخراج شد االن بهترین کار این
پناهی کپ کرده بود
برگشتم سمتش
پناهی اومد نزدیکم
بلهبا حسابداری هماهنگ کن من حوصله جوک شنیدن ندارم سریع باهاش تسویه کنید گورش گم کنه همین حاال
چشمسریع از جلو چشمام دور شو
317

عاشقی پردردسر
باهمتونم خوب تو گوشتون فرو کنید اگه فقط یه ایراد ازکاراتون پیدا کنم روزگاران سیاه میکنم درسته یه زنم اما پاش بیوفته از
صدات مرد قوی ترم شیر بهم شد داوران و کشیدم
نشنیدم
همه با صدای بلند جواب دادن
بلهصدای همون پسره رو شنیدم
خب خب ببخشیدبرگشتم سمتش پوزخند زدم
گفتم برو جولو پالست تجمع کن بزن به چاک نمی فهمی
رنگش پرید با سرپایین رفت
چی فکر کرده مردک االغ
به کل کارگران و بخش ها سر زدم و بعد برگشام تو دفترم
رفتم نشستم پشت میزم وسرمو گذاشتم رو میز
خدایا کمک کن
در زدم
بفرمائید
 سالم ببخشید من طراح هستمبفرماید
کاتولیک وازش گرفتم کاغذ دیواری کرم با گالی برجسته صورتی انتخاب
کردم
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این
چشماز نوع صندلی ها صندلی چرم قهوه ای با میز کرم انتخاب کردم
با اجازهخدانگهدار
بعد رفتم طراح سرشو گذاشتم رو میز
که در زدن
بفرمائید
در باز شد وامینی اومد داخل به احترامش ایستادم
سالم مجدد بفرمائید
نشست منو روبرو نشستم
می شنوم
شما یکی از کارگرا رو اخراج کردین
بله من مسئولشونم نمیتونم پارازیت ومزه پرونی تحمل کنم و اگه شما منو مسئول کردین باید به من حق بدین
لبخند زد
فکر نمی کردم انقدر جدی برخورد کنیدحاال دیدید مشکلی دارید
نه اصال نگران کارگر نباسید فردا یکی جاش میادخوبه ممنون
موفق باشید با داشتن ناظری مثل شما خیالم راحت319
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شما لطف دارید
از اتاق رفت بیرون گوشیمو برداشتم ساعت ۱۲بودسریع کوله آمد برداشتم واز اتاق زدم بیرون
رفتم سمت آسانسور که پناهی ودیدم
آقای پناهی میشه لطف کنید به آقای امینی بگید من رفتم دانشگاه
بله برسد به سالمتمرسی خدافظ
دکمه پارکینگ زدم بعد چند لحظه رسیدم از شرکت اومدم بیرون و تاکسی گرفتم ورفتم تو کالس
اه این دیگه کیه
سالم من استاد جدیدتون محمد محمدی هستماوق حالم بهم خورد چه قدر هیز کثافت
همش به من نگاه میکرد
باالخره با خون ودلهای فراوون کالس تموم شد خواستم از کالس زدم بیرون که صدام کرد،
 خانوم ستایش شما بمونید باهاتون کار دارمبرگشتم سمتش بعد دودیقه کالس خالی شد
در کالس درست واومد یا قمر بنی هاشم
بااخم بهش خیره شدم
خوبیبه شما مربوطه
آره عزیزمخفه شو
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خواستم از کالس زدم بیرون که صداشو شنیدم
وایستا باهم بریم تو دفتر من اینجا به تفاهم نمی رسیممن با شما هیچ کاری ندارم
-اگه میای مجبورم به مدیریت بگم صدات کنن

بااکراه برگشتم سمتش
هاچی میگی
بریم می فهمیباهم رفتیم بیرون از کالس
رفتیم تو دفترش بدون اینکه به جآبی نگاه کنم رفتم یه گوشه وایستادم که اومد تو درو بست با تعجب برگشتم سمتش که در
قفل کرد
قلبم ریخت
چرا دروقفل کردی
هیش سریع لباساتو دربیارهاننننننننننننن
خودش رفت و مشغول باز کردن دکمه هاش شد
خدایا کمکم کن
اسپری واز تو کیفم درآوردم
رفتم پشتش وایستادم سرشو برگرداند طرفم که اسپری وتو چشماش خالی کردم کلید واز تو جیبش درآوردم وسریع درو باز
کردم و دراز پشت قفل کردم وانداختن روزمین و دوییدم اشکام صورتمو خیس کرده بود
بچه ها باتعجب بهم نگاه میکرد
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یکی از پسرای کالس دویید اومد سمتم
خوبید چی شدهبااین حرفش از ته دلم زنه زدم ونالیدم
خدایا قرار بود دیگه چه بالئی سرم بیاد
نه نه من باید کامیار و ببینم
شماره اشو گرفتم به دومین بوق برداشت
بلهسالم میخوام ببینمت
باشه برو همون پارکباشه فقط سریع بیا
حلهبا گریه رفتم سمت پارک رو یکی از نیمکت ها نشستم که با احساس اینکه کسی کنارم نشسته سرمو بلند کردم بادیدن کامیاد
هق هق ام اوج گرفت
چی شدهمیشه زودتر کارای رفتنم بکنی
چرا چی شدهتوروخدا
باشه فقط تو بگو چرابا چشمای اشکام بهش نگاه کردم
امروز یه استاد به اسم محمدی داشتم
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بعد کالس گفت بمون منم به اجبار موندم بهم گفت بریم تو دفترش خواستم قبول نکنم که تهدید کرد از دفتر ریاست صدام
میکنه باهاش رفتم داخل دفتر دردفتر وبست و قفل کرد اومد روبروم که گفتم چرا در و قفل کردی گفت سریع سریع
سرمو انداختم پایین که باداد کامیار بهش نگاه کردم
 سریع چییییییسریع گفت سریع لباساتو دربیار
چیییییییییییییییییییییییییییییچنان عربده ای کشید که من سکته کردم
من اون بی ناموس ومیکشممن اسپری مو درآوردم تو چشماش خالی کردم واومدم بیرون توروخدا یکلری کن من دلم نمیخواد دیگه بمونم اینجا
باشه تا یک ماه دیگه میفرستمتجدی میگی
آره پاسپورتت و بیارپاسپورت ای وای اون اون که دست سامیار باید بهش زنگ بزنم بگم واسم بیاره
باشه میارم
خوبه هروقت خواستی بیاری بهم زنگ بزنباشه
از جام بلند شدم خدافظ
خدافظتاکسی گرفتم ورفتم شرکت نشستم تو دفترم
خدایا اگه اگه یه لحظه غفلت کرده بودم االن بیچاره وبی حیثیت شده بودم خدا به دادم رسید
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بالخره ساعت کار تموم شد از جام بلند شدم واز شرکت زدم بیرون یه دربست گرفتم ورفتم خونه
سالم اومدیسرتکون دادم
ورفتم تو اتاقم
☆سامیار☆
صبح از جام بلند شدم ورفتم تو سرویس از یکسال پیش قیافه ام تغییر نکرده ولی بعد اونروز فقط مشکی می پوشم دیگه برام
زندگی مفهومی نداره وقتی عشقم دوبار خودکشی کرده وقتی باز اول چندماه تو کما بود
خدایا این دیگه چه تقدیری بود و نمیدونم
از سرویس زدم بیرون چمدونم آماده بود یه تیشرت مشکی وکت سورمه ای مو برداشتم این دوتا رنگ این یه سال فقط همراه
منن موهامو شونه زدم و شلوار کتون مشکی مو تنم کردم تیشرت وکتم آن کردم ساعت ببینم به دستم عطر زدم چمدونو
برداشتم و از خونه زدم بیرون رفتم تو آسانسور وطبقه همکف وزدم واز خونه زدم بیرون امروز باید با تاکسی برم یه تاکسی گرفتم
ومقصدمو گفتم بعد یه رب رسیدم فرودگاه پول و حساب کردم ورفتم داخل نیم ساعت تاخیر داشت پرواز
بالخره سوار هواپیما شدم چشمامو بستم پارسال باسارا فاطمه این مسیر وخودم رانندگی کردم اما حاال تنها دارم میرم باالخره بعد
یک ساعت رسیدم
یه ماشین گرفتم ورفتم هتل بالخره رسیدم دم هتل از ماشین پیاده شدم یاد پارسال دکتر فاطمه وسارا همه اومد جلو چشمام
بابغض رفتم داخل هتل
سالم کارت واحدمو بده برم
سالم خوش اومدید بفرمائیدکارت و گرفتم وبا آسانسور رفتم طبقه دوازدهم وارد واحدم شدم و خودمو روتخت پرت کردم وبه همه ی زندگیم فکر کردم به
عشقی که تازه به فاطمه گفتم واکنم گفت که عاشقم خدایا چی میشد اگه االن منو فاطمه ویه کوچولواینجا بودیم آره من حتی
فکر یه کوچولو رو هم کرده بودم یه بچه از منو فاطمه هی خدا
☆فاطمه☆
باید به سامیار زنگ بزنم شمارش هنوز تو گوشیم هست گوشیمو برداشتم واز لیست مخاطبین شمارشو گرفتم
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باصدای خواب آلودی جواب داد
بلهسالم زنگ زدم بگم ،پاسپورتمو برام بیاری تا آخر هفته
خدافظ
گوشیو قطع کردم و رفتم تو فکر حتماااالن کنار زنش بود آره همینه من من باید سریعتر برم دیگه تحمل این کشور وندارم
☆سامیار☆
تازه خوابم برده بود که گوشیم زنگ خورد
برداشتم
این این که صدای فاطمه ست
چی گفت گفت پاسپورتمو بیارم آره پاسپورتش دست من گوشیو قطع کرد منم پاشدم خدایا یعنی چی شده وای دارم دیوونه
میشم نکنه بخواد جایی بره نه امکان نداره
یه آب به صورتم زدم لباسامو عوض کردم واز هتل زدم بیرون رفتم حرم یاد پارسال و گریه فاطمه افتادم تو بغلم بود خدایا چی به
سر زندگیم اومده خدایا
رفتم تو حرم زیارت کردم واومدم بیرون رفتم رستوران ویه ساندویچ گرفتم وخوردم
باید فردا برگردم باید بفهمم موضوع چیه
رفتم هتل وخوابیدم صبح زیارت کردم واز امام رضا خواستم فاطمه مال من باشه وبهم برش گردونه
رفتم آژانس هواپیمایی بلیط واسه ده شب گرفتم چمدونمو برداشتم تا ده مثل دیوونه ها فقط تو حرم گریه کردم ساعت ده
رفتم فرودگاه وسوار هواپیما شدم وبعد یه ساعت رسیدم سریع ماشین گرفتم ورفتم خونه چمدونو گذاشتم دم در و رفتم تو اتاقم
کشو میز آرایش و باز کردم پاسپورت وبرداشتم زنگ زدم بهش
بلهچرا انقدر سرده از سردی صداش ارز کردم
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سالم زنگ زدم بگم کجا پاسپورتت و برات بیارم
فردا کافی شاپ ستارهباشه منظورت کافی شاپ تو ولنجک آره
آره ساعت ۵خدافظ
خدا.خدافظ
گوشیو قطع کردم چرا انقدر سرد شده خدایا سر عشق مهربون و احساسی من چی اومده
لعنت به من
☆فاطمه☆
رفتم خونه حالم اصال خوب نبود یه قرص انداختم و خوابیدم
فردا کالس نداشتم ولی شرکت باید میرفتم یه مانتو سبز چمنی که اسپورت بود و تا رونم بود و با شلوار لی پوشیدم یه خط چشم
پشت چشمام کشیدم و ریمل وتو موژه هام خالی کردم یه گونه قهوه ای به گونه هام زدم یه رژ سرخ آبی اکلیلی زدم به لبام
موهامو برس کشیدم آزاد گذاشتم شال سرمو سر کردم واز خونه زدم بیرون ماشین گرفتم ورفتم شرکت تا ساعت ۸سرکار بودم
خواستم ماشین بگیرم که یه بی اموه جلوم وایستاد
بیاین میرسونمتونپناهی سیریش با اخم سوار شدم آدرس و پرسید ومنو رسوند
رفتم تو خونه کسی خونه نبود رفتم تو اتاق لباسامو عوض کردم ورفتم تو هال ماهواره روشن کردم زدم فیلم خانه اجاره ای
اه اینا فقط درحال کارای خاک برسری ان
نچ نچ نچ ساعت دوازده بود رفتم از یخچال غذا گرم کردم که گوشیم زنگ خورد
برداشتم
بله
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این که سامیار
هه زنگ زده پاسپورتت بده قرار گذاشتیم
قطع کردم واشکام روون شد
دیگه همه چی تموم شد
تا صبح گریهکردم مامان اینا زنگ زدم گفتن شب خونه فرنازمیمونن به درک
صبح ساعت ده رفتم دستشویی بعد رفتم تو آشپزخونه شیر کاکائو گردو عسل وپنیر ونکن برداشتم ونشستم روصندلی شیر
خوردم وکلی خوردم
ساعت یازده از سر میز پاشدم رفتم تو اتاقم چی بپوشم باید برم خرید همه مانتو هام برام گشاد شده از پارسال تا امسال بیست
کیلو کم کردم تو نشون پول بود مانتو شلوار مشکیم و پوشیدم ورفتم بیرون تو پاساژ یه مانتو عنابی مدل لباس از پشت بلند بود
جلو کوتاه وزیپی و ساده
رفتم داخل مغازه
سالم ببخشید آق
ا مانتو پشت ویترین تون میخوام
چشممممممبرگشتم سمتش یا خدا این چرا اینجوری نگاه میکنه
پسره هیز
مانتو رو آورد سمتم گرفتم وپرو کردم فیت تنم بود وخیلی بهم میومد مانتو رو برداشتم و حساب کردم
وبه تیکه هایی که بهم انداخت توجه نکردم رفتم تویه مغازه لوازم آرایشی
یه رژ عنابی مات مایع یکی اکلیلی برداشتم با کلی لوازم آرایش دیگه ورفتم خونه
ساعت سه بود سریع پریدم تو حموم یه دوش حسابی گرفتم موهامو بافتم ورفتم سراغ یه غذا سری ه آهان ناگت مرغ سرخ کردم
وخوردم یه ساعن طول کشید سریع مسواک زدم رفتم تو اتاقم خداروشکر امروز پیچوندم شرکت و اول یه ضد آفتاب زدم بعد خط
چشم کلفت پشت چشمام کشیدم و ریمل وتو موژه هام خالی کردم و یه رژگونه زرشکی زدم ورژ عنابی ماتمو زدم مانتومو تن
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کردم شال همرنگشم سر کردم کیف و کفش ورنی مو برداشتم و از خونه زدم بیرون ماشین گرفتم ورفتم کافی شاپ وارد کافی
شاپ که شدم دیدمش قلبم بیقرار شد ولی سعی کردم عادی نشون بدم ورفتم سمت میز
چرامشکی تنش
سالم پاسپورت و آوردی
سالم آره بشینمن وقت ندارم لطف کن بده برم
پاسپورت و از کتش درآورد وداد بهم
خدافظ
از کافی شاپ زدم بیرون
سریع ماشین گرفتم و سوار شدم زنگ زدم به کامیار
بلهسالم کجایی پاسپورت و بیارم
بیا پل طبیعتباشه پس تا یه رب دیگه اونجا باش بای
آدرس و به راننده گفتم وبعد ده دیقه رسیدم پنج دیگه منتظر موندم که باالخره اومد
سالم پاسپورت و دادم دستش
توروخدا فقط تا آخر ماه تمومش کن
کارا رو ردیف کردم فقط مونده پاسپورت و بلیط که ردیف خب تا آخر ماه دیگه اونوری فقط دانشگاه اونجا خیلی بیشتر از اینجاسخت میگیره ها
باشه مشکلی نیست
خب پس برو تا آخر ماه کنار خونواده ات باش328
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مرسی واقعا مرسی تو جای برادر منی
برو خونه همین االنباشه خدافظ
راه افتادم خدایا دلم میخواد زودتر کاراردیف شه من برم دلم پُر از این شهر از این شهری که منو عاشق کرد وبعد همون منو تنها
گذاشت ومن موندم دردی که تا حاال فکر میکردم فقط تو داستاناست ولی واقعی دردی که منو دوبار واداد کرد خودمو خالص
کنم از این زندگی
ولی نشد میرم و دیگه برنمی گردم میدم تا زمانی که بمیرم میرم که آتیش این درد خاموش شه تا این زخم سرببنده و یکم از
التهابش کم شه که بعید میدونم ولی از یه لحاظ حالم خوبه واون اینه که من اون سردنیامو اون بی معرفت این ور دنیا همین که
شاهد بچه دار شدنشون نباشم برام کافیه ولی به هیچ کس تا ابد اجازه نمیدم بیاد تو زندگیم من یه بار حماقت کردم برای هفت
پشتم بسه
دربست
ماشین وایستاد نشستم و آدرس ودادم بعد یه رب رسیدم خونه اف اف وزدم که مامان در وزد ورفتم تو واحدمون با دیدن فرناز
اخمام رفت تو هم بدون توجه به هیچکدومشون رفتم تو اتاقم ورو قفل کردم آهنگ مهراب وپلی کردم اشکام سراز سر شد خدایا
این درد کی تموم میشه شب شام نخوردم ساعت ۱۱شب بود که رفتم تو اتاق بابا
بابا
جانممیخواستم بگم من آخر ماه میرم کانادا
جدی جدی میخوای بریآره
باشه من حرفی ندارم فقط مراقب خودت باشباشه
از اتاق زدم بیرون رفتم تو اتاق خودم
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دلم میخواست بمیرم
بالخره آخر ماه رسید کامیار دیروز زنگ زد گفت واسه پس فردا میرم کانادا
اشکامو پاک کردم و چمدون بزرگ قرمز که یه چمدون سایز کوچیک ترش سطش بود وبرداشتم تو چمدون کوچولوم کیف و
کفش و لوازم آرایشم و گذاشتم چمدون بزرگ وباز کردم مانتو عنابی که خریده بودم با شال وشلوار گذاشتم داخل جووون مانتو
سرخ آبی گلبهی بنفش یاقوتی فیروزه ای مشکی زرشکی وباشال وشلوار سطش داخل چمدون چیدم و در چمدون وبستم فلش
آهنگامو برداشتم وگذاشتم گذاشتم تو کیفم
روتخت دراز کشیدم که در اتاقم باز شد
اخم کردم که مامان وبا صورت خیس روبروم دیدم
اومد سمتم
فاطمه تو میخوای بری کانادا چرافقط بهش نگاه کردم که شروع کرد به زدن خودش
دیدم داره خودشو میکشه از جام بلند شدم رفتم سمتش دستاشو گرفتم
مامان من باید برم
فاطمه چرا حرف نمیزدییه مدت احتیاج داشتم فقط همین
نرو دخترممامان من اگه اینجا بمونم دق میکنم تو که دوست نداری باز منو تو بیمارستان ببینی اونم ازنوع روانیش
چرانپرس چرا فقط بدون موندنم مساوی بامرگمه
مگه من مادرت نیستماین چه حرفیه
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نکنه عاشق شدی آرهبا چشمای گرد شده نگاش کردم
آرهسریع خودمو جمع کردم
بااخم گفتم
مامان من همچین آدمیم
وا چه ربطی دارهنه مادر من خیالت راحت من دلم میخواد یکم از این شهر دور شم
همین
تو روخدا مراقب خودت باشچشمممممم
من فقط فردا هستما واسه ام زرشک پلو درست کن
باشه نهار زرشک پلو درست میکنم شام ماکارونی و پیتزانه مامان شام کباب درست کن
باشهخب برو به کارات برس
باشه تو هم بخوابچشم
مامان که رفت واسه حال وروز خودم گریه کردم
خدایا کمکم کن
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صبح باصدای مامان بیدار شدم
فاطمه پاشوپاشو تنبل خانوم
با صدای بلند داد زدم باشه
سریع دست وصورتمو شستم رفتم تو آشپزخونه از پشت گونه مامان بوسیدم
صبحت بخیر دخترمصبح شمام بخیر کدبانو
مامان من صبحونه میخوام
باشه چی میخوریاومممم املت
باشه االن برات درست میکنممرسی رفتم سمت یخچال شیرو برداشتم کره پنیر خامه ای مربا و عسل و خامه آرو برداشتم و چیدم رو میز شروع کردم به
خوردن تامامان با ماهیتابه املت اومد منم سریع مثل قهتی زده ها حمله کردم
بعد اینکه احساس کردم دارم میترکم از خوردن دل کندم اومدم پاشم که مامان با خنده گفت
نوش جونوای مامان خیلی چسبیدمرسییییییییییییییییی
برو بشین میوه بیارم براتباشه
رفتم رومبل نشستم مامان با یه ظرف بزرگ میوه اومد
یه موز برداشتم پوست کندم یه گاز گنده ازش خوردم بادهن پر گفتم
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مامان من نهار میخوام
با چشمای گرد شده نگام کرد
فاطمه یکم به خودت استراحت بدهاِ مامان
فاطمهشوخی کردم بابا
رفتم تو اتاقم برعکس ظاهر شادم از غصه درحال انفجاربودم ولی بروز نمیدم که مامان نگران شه آخ که چقدر دلم واسه یه بی
معرفت تنگ شده همونی که هر کاری میکنم نمیتونم ازش متنفر باشم خدایا دارم میرم که فراموش کنم کمکم کن
نفهمیدم کی صورتم خیس از اشک شد
وقتی به ساعت نگاه کردم ۱:۳۰ونشون میداد از جام بلند شدم ورفتم وضو گرفتم و با خدا دردودل کردم بعد نماز احساس سبکی
کردم انگار که همه چی درست میشه چادرمو تا کردم سجاده رو جمع کردم
واز اتاق زدم بیرون
قبول باشهمرسی مامان
فاطمه فرناز ومحسن دارن مرسده کوچولو میانبیان قدمشون روچشم
رفتم جلو tv
سریال بازهم میبینمت میداد یادمه رمان بود چه قدر خوب و جالب قسمت خیلی باحالی بود برای مدتها فارغ از کل دنیا خندیدم
که صدای مرسده ورو شنیدم
بهش که نگاه کردم لبام به خنده باز شد کپی باباش بود موهای مشکی پوست صورتش گندمی چشمای سبز لباس خوش فرم
وکوچولو تپلو
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بغلش گرفتم وبوسیدمش که صدای محسن منو از حس شیرین بیرون آورد
به به بالخره خاله فاطمه مرسده بابا رو بغل کردسالم
سالم خوبیبد نیستم بیا بشین
اومد کنارم نشست
فاطمه مامان چی میگهدرسته من میخوام برم کانادا
چرا مگه اینجا بدآره من این جا احساس میکنم دارم خفه میشم
اماخواهش میکنم سعی نکن منصرفم کنی
باشهکنار هم یه نهار عالی خوردیم
یادم اومد امروز ساعت ۵با امینی قرار دارم
ساعت چهار بود سریع رفتم تو اتاقم یه مانتو زمردی پوشیدم یه رژقرمز زدم و از خونه زدم بیرون
رفتم سمت کافی شاپی که گفته بود بعد نیم ساعت رسیدم رفتم داخل خب هنوز نیومده بود
یه میز انتخاب کردم
سرمو رو میز گذاشتم که صدای امینی اومد
فاطمه خانوم334
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سرمو آوردم باال
سالم
سالمبفرمائید
نشست
خب می شنوم
واقعیتش من من به شما عالقه مند شدماز شدت خشم قرمز شده بودم
چی میگی
به خدا هوس نیست واقعیهپوزخند زدم
آره همتون همینو میگید
ببین امروزو نادیده میگیرم ولی بار دیگه نه پس راه تو بکش برو
از کافی شاپ زدم بیرون ورفتم خونه ساعت ۸شب بود بوی پیتزا
منو به آشپزخونه نشوند بله
سالم مامان من کباب میخوام
زنگ زدم بابات بگیرهآهان باشه پس برم یکم استراحت کنم
رفتم تو اتاقم
☆سامیار ☆
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باید به مامان فاطمه زنگ بزنم چی شده
شماره ارو گرفتم
سالم
سالم بفرمائیدمنم سامیار
 سالم پسرم خوبی خانومت خوبههه خانومم
بد نیست سالم داره ببخشید زنگ زدم یه چیزیو بدونم
بفرمائیدفاطمه جایی میخواد بره
آره میخواد بره کانادا واسه تحصیلشچییییییییییی قلبم انگار وایستاد
خون تو تنم خشک شد
آقا سامیار پشت خطیدب بله
مرسی خدافظ
با قطع کردن گوشی نشستم روزمین پس میخوای بری میخوای منو بکشی آره عشقم میخوای به جنون برسم نه من تحمل
ندارم،
نه نه تورو خدا
اشکام پیرهنمو خیس کرد
336

عاشقی پردردسر
فردا قرار ازالهه جدا شم ولی انگار تازه عمق بدبختی مو فهمیدم تازه حرفی که سارا گفت و فهمیدم سارا گفته بود فاطمه یه بار
فرصت میده
نه نه فاطمه بامن اینکارونکن
☆فاطمه☆
شب بابا باکباب اومد اوممم
سالم بابایی
سالم دختر بابا چطورهخوفم گشنمه
ای شیطون برو میز وبچینچشمم
سریع میز چیدم کباب شیشلیک مورد عالقه من بود
هم پیتزا میخوردم هم کباب
بالخره دیگه از میز دل کندیم و رفتم تو اتاقم که متوجه شدم گوشیم زنگ میخوره
برداشتم
بله
سالم فردا ساعت  ۷فرودگاه باشباشه
فاطمه مطمئنیآره خیلی خیلی ازت ممنونم کامیار
فدات بخواب که فردا تا ساعت ۷شب وقت داری این شهر و ببینی337
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هه هه هه دیدن نمیخواد این شهر نفرین شده
باشه مراقب خودت باشواسه ات خونه گرفتم به نام خودمِ راحت راحت ف
ردا کلیدشو بهت میدم
دستت درد نکنه نمیدونم چطوری ازت تشکر کنم
میخوای ازم تشکر کنیآره
پس مراقب خودت باشچشممممممممم
چشمت بی بالگوشیو قطع کردم
به فردا فکر کردم یعنی قراره غریب تو یه کشور دیگه تنها باشم آره بهتر ازاین که جایی بمونم که عشقم همه ی زندگیم بهم
خیانت کرد من چرا انقدر بدبختم آخه چرا هرچی بالست سر
من میاد
هی خدا توکل به خودت

سرمو روبالشتم گذاشتم وخوابیدم
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
صبح باصدای گریه مامان بیدار شدم نفهمیدم چطوری از تخت پایین اومدم ورفتم بیرون
چی شده مامان
هیچ چی دلم گرفته انگار جدی جدی داری میری338
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پوزخند زدم
آره تو آرزوت بود همه اتون منو نمیخواستید حتی اونی که ادا عاشقارو درمیآورد
هی خدا
مامان شروع کردیا
خب چیکار کنمبس کن ساعت چنده
۱۲:۳۰خب پس زیاد وقت داریم فعال برم یه چند تا وسیله بگیرم میام رفتم تو اتاقم یه مانتو پوشیدم وسریع ازخونه زدم بیرون یه
دربست گرفتم ورفتم دربند
بادیدن جایی که با سارا وسامیار و آرمین اومدیم بغضم شکست هق هق ام دست خودم نبود
رفتم زیر همون درخت نشستم کاش االن برگردیم به اون روزا
نه نباید اونروزارو بخوام
چی میشد حافظه امو از دست بدم
گریه ام اوج گرفت
بعد نیم ساعت که خالی شدم رفتم طرف ولیعصر یه گردنبند Fگرفتم بادربست اومدم خونه ساعت۱:۳۰
باید برم خدافظی وای یادم رفت برم پیش کامیار
ای وای گوشیو برداشتم
شماره کامیاروگرفتم
جانمسالم زنگ زدم قرار بزاریم کلیدوبیام بگیرم
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باشه بیا کافه دونفرهحله اومدم
سریع دوباره دربست گرفتم
بعد یه رب رسیدم
چه جای خوشگلی
یه کافه به شکل کلبه چوبی
رفتم داخل
بادیدن نمای ساده اما خیلی شیک کافه برای چندلحظه خاطرات تلخم از ذهنم رفت اما فقط چندلحظه
بادیدن کامیار مثل همیشه خوشگل و جذاب وشیک رفتم سمتش
سالم
سالم بشیناگه میشه کلیدوآدرسو بده برم پیش مامان و بابام
 میفهمم باشهکلیدوگرفتم
میان دنبالت یه مازراتی مشکیشماره پالکشو گفت
سرمو تکون دادم
کامیار بابت همه ی محبتات ممنونم شاید دیگه منو نبینی این آخرین مالقات ما باشه فقط بدون خیلی خیلی برام عزیزی
چی میگی برمیگردی بعد تموم شدن درسته حلهشاید نه
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فاطمه داری میترسونی منومیخوام واسه همیشه بزن تا وقتی که بمیرم
شوخی نکنشوخی زندگی من انقدر تلخ که به شوخی نمی کشه
 ولی تو میدونی چه بالئی سر خونواده ات میادنگران اونا نباش اگه اونا بهم محبت کرده بودن نیازی به سامیاروامثال اون نداشتم مجبور نبودم بزارم ازکشورم برم
امااما چی من هرزمان که برگردم یاد اون منو از پادرمیاره
به خونواده ات فعال چیزی نگونگفتم
باشه مراقب خودت باشمرسی که انقدر به فکرمی
خدافظ
میان بهت سر میزنمباشه خوشحال میشم ببینمت
از کافه زدم بیرون
وقتی رسیدم خونه ساعت دونیم بود
به چی داریم
کجا رفتی روز آخریکار داشتم
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رفتم سر میز بادیدن غذا موردعالقه ام
با اشتیاق ظاهری خوردم اما فقط چهار قاشق رفتم تواتاقم
آهنگ مهراب آدرس
جیغ زدم مشت زدم آینه میز آرایشم و با مشت شکستم دستم خونریزی کردم سریع بایه شالم بستم
فاطمه خوبیآره داغونم
آره خوبم
صدایی نیومد ومن تا ساعت چهار زار زدم از جام بلند شدم لباس برداشتم ورفتم تو حموم زیر دوش هق زدم ناله کردم ولی فایده
ای نداشت
اشکامو پاک کردم
موهامو شستم وزدم بیرون ساعت  ۵:۳۰بود هه
رفتم تو اتاقم دست خونریزی کرد دوباره
ای بر پدرت لعنت
رفتم بیرون بلند برداشتم دسآمد باند پیچی کردم ورفتم تواتاق خب بهتر یه نامه بنویسم برای خونواده ام
به نام خدای تنهایی ها
سالم وقتی این نامه آرو میخونین که دیگه اینجا نیستم برای همیشه رفتم رفتم تا همه اتون راحت باشید نمیخواد الکی نقش
بازی کنین میدومن که هیچکدوم منو نمیخواستین میخوام بگم درگیرم ازهمه اتون وبا دلگیری میدم دیگه نمیام تاخیر مرگم
بیارن نمیام که شاهد رفتاراتون باشم میدونم که میگید به درک مهم نیست میدم ولی بدونین برام خیلی عزیزید
در آخر حالل کنید
Fatemeh
نامه آرو تا کردم وتو کشو گذاشتم هه وقت رفتن مانتومشکیمو پوشیدم کال مشکی پوشیدم با چمدون زدم بیرون
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آماده ایآره
بریمازخونه زدیم بیرون وسوار ماشین شدیم بابا مامان و من
تا رسیدن به فرودگاه حرفی نزدیم
وقتی رسیدیم لبخند خسته ای زدم و پیاده شدم
مامان و بابا هم پیاده شدن بابا چمدون میاورد
وارد فرودگاه که شدم احساس کردم دیگه همه چی تموم شد
آره زندگیم االن تموم شد
رفتم پاسپورتمو نشون دادم بلیط وگرفتم نشستم مامان و بابا با غم نگام میکردن
با لبخند نگاشون کردم
دارم میرم درس بخونم
 فاطمه مراقب باشچشمم
بالخره لحظه رفتم رسید هردوتاشون بغل کردم ورفتم براشدن دست تکون دادم رفتم از پله ها که باال میرفتم اشکام روون شد
خدافظ شهری که منو عاشق کرد وبعد نابودم کردخدافظ سوار شدم روصندلی مخصوصم نشستم سرمو تکیه دادم به پنجره به
زندگیم فکر کردم یعنی درست میشه
آره درست میشه
هواپیما پرواز کرد واشکای من روون شد خدافظ عشق من
☆سامیار☆
شماره الهه رو گرفتم
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بلهالهه فردا ساعت۹صبح دفترخونه باش آدرس و میفرستم
باشهگوشیو قطع کردم لباسامو عوض کردم فرداوقتی کار تموم شد میرم پیش فاطمه باهاش حرف میزنم حتی شده به پاش میوفتم
وازش یه فرصت میگیرم
ازخونه زدم بیرون
به آسمون نگاه کردم امروز یه حال عجیبی دارم انگار دارن قلبمو میکنن
از سینه ام

انگار یه خبر بد توراه
بعد دو ساعت رفتم خونه
حالم اصال خوب نبود رفتم سمت تلفن
شماره حمیوگرفتم
 جانمبیا اینجا
خوبیافتضاحم
اومدمبای
گوشیو قطع کردم ورفتم تو آشپزخونه
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قلیون وبرداشتم ذغال وگذاشتم واومدم نشستم یه رب گذاشت که حمید اومد
سالمسالم بشین
اول برو ذغال وقلیون وبیار
باشهرفت تو آشپزخونه بعد چنددیقه باقلیون اومد
بفرماشروع کردم به کشیدن
یه سوال حمید
بپرستو سارارو هنوز میخوای
هه هه آرهبده من
قلیون کشیدم سمتش
شروع کرد بعد اینگه حسابی کشید داد دستم قلیون
فاطمه عاشق قلیون بود
برونوشیدنی* رو بیار
حالت خوبه سامیارآره خوبم
سامیار و345
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** نه تو نباید نوشیدنی **بخوری یادت رفته که خیلی واسه ات خطرناکه
بیخیال
نه داداش نمیذارمدارم داغون میشم حمید
اشتباه کردی نباید ازدواج میکردی سامآخ که تا آخر عمرمزه این گُه زیرزبون من می مونه
 فاطمه دختر خیلی حساس وخیلی هم سرسخت وخشن فکر نکنم سام راهی واسه برگشت باشهمن میمیرم به خدا
هه هه چرا فقط به خودت فکرمیکنی تو شب عروسیت فاطمه آرو بادستای خودت کُشتی اون خودکشی کرد نه یه بار بلکه دوباراولین بار تا اون دنیا رفت مرگ موش خورد می فهمی
تو اینارو گفتی بهم چون منم درد عشق وچشیدم ولی ولی من شاید بازم سمت سارا برم ولی فاطمه با اخالقیاتی که تو گفتی و
منم خودم دیدم نه بهتر دیگه داغون تر ازاین نکنیش
چی میگی منو الهه فردا جدا میشیم فردا میرم دانشگاه
☆فاطمه☆
چشماموبستم که با تکون خوردن شونه ام پاشدم
یه خانوم هم سن مامان بله
دخترم داریم میشینیمممنون
باالخره بعد ساعتها رسیدم
از هواپیما اومدم پایین حال غریبی ونش میکردم باگوشتو خون وپوستم چمدونمو کشیدم رفتم یه گوشه وایستادم
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کامیار بهم یه شماره داده بود
شماره آرو گرفتم
صدای مردی اومد
بلهسالم آقا نیما
سالم شما باید فاطمه باشیدبله
دارم میام شما چی تنتون کجا وایستادیدمن سط مشکی زدم کال مشکی سمت راست
باشه آهان دیدمتون مازراتی مشکیآهان
دست تکون دادم که جلو پام وایستاد
در وباز کردم سوار شدم
یه پسر سبزه موهای مشکی لباس قلوه ای چشمای مشکیش مثل تیله عین چشمای من
قیافه اش خوب بود
سالم اصال اننظار نداشتم یه ایرانی بیاد دنبالم
 سالم بله کامیار گفته من فقط اسمم ایرانیآره دقیقا
خب این کار همیشه اون
خندید
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بریم که شما خیلی خسته اینراه افتاد بعد پنج دیقه رسیدیم یه برج خیلی خوشگل
بفرمائیدممنون
پیاده شدیم ورفتیم داخل
سوار آسانسور شدیم که طبقه  ۲۳رو زد
اینجا چهل طبقه است همه پنت هوسدر آسانسور باز شد
کلید ودادم دست نیما که درباز کرد یه خونه دو هزار متری با نمای قهوه ای کرم پارکتا قهوه ای آشپزخونه سمت راست بود
رفتم داخل صدمتر بود یه فرش کوچیک وسطش پهن بود یخچال ساید نقره ای ماشین لباسشویی ماشین ظرفشویی نقره ای
از آشپزخونه زدم بیرون رفتم سمت اتاقا چهارتا اتاق خواب وارد اولی شدم تخت سفید آبی سرویس بهداشتی میز آرایش
اتاق صد متر و بزرگ بود
رفتم دومین اتاق یه اتاق قرمز کل وسایل قرمز
اتاق سوم مشکی طوسی
چهارمی صورتی
ازاتاق اومدم بیرون که نیمارو سر پا دیدم
اچرا نشستید
باید برم فقط من واحد پایینی امهمه وسایال رو تازه خریدیم
ممنونم
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از من تشکر نکن همه اش و کامیار هماهنگ کردهفعال
فعال
بعد رفتن نیما در و قفل کردم برای احتیاط
رفتم سمت پذیرایی یه پذیرایی پونصد متری یا بیشتر
مبالی چرمی قهوه ای یه طرف
مبل به شکل L
تلویزیون اُلد60اینج
نشستم جلو تلویزیون روشن کردم بادیدن فیلم ترکیه ای لبخند زدم ولی خاموش کردم چون دلم یکم آهنگ میخواست با شما
برداشتم وزدم به تلویزیون آهنگ مهراب آدم وحوا پلی شد
من باهاش گریه کردم پوزخند زدم هه هه هه گریه واسه کی
کسی که منو تو بد ترین شرایط تنها گذاشت
هه
☆سامیار☆
صبح سریع پاشدم شناسنامه آرو برداشتم از خونه زدم بیرون
باماشین رفتم محضر
پیاده شدم ورفتم داخل
بادیدن الهه لبخند زدم
رفتم طرفش
سالم
349

عاشقی پردردسر
سالممرسی که اومدی بابا همه چی معذرت میخوام
بیخیال من خودمم مقصرم بدیم که تموم شهرفتیم نشستیم خطبه رو خوندن ومنو الهه جدا شدیم خوشحال بودم بعد این همه مدت
خب من دیگه میرم آرزو میکنم به فاطمه برسیممنونم
الهه رفت و منم باخوشحالی رفتم سوار ماشین شدم ورفتم سمت دانشگاه
وقتی رسیدم از خوشحالی دل تو دلم نبود
سریع پیاده شدم ورفتم طرف کالسا کالسش و پیدا کردم که بادیدن همون پسری که تو بیمارستان اونروز دیدم همونی که خیلی
به فاطمه نگاه میکرد ومن حر
ص میخوردم
اینجا چیکار میکنه
داشتم میرفتم که صدام زد
آقا سامیاربرگشتم سمتش
بله
من کامیارمبله شناختم امرتون
دنبال کسی میگردینآره فاطمه ستایش
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هه دنبال فاطمهاخمام رفت توهم البته خانوم ستایش
نیشخندی زد
 بهتر غیرتی نشی چون مسبب تموم بدبختیاش خودت بودیتو تو چی میگی
من همه چی و میدونمهنگ کردم
بیا بریم بشینیمولی من
میدونم اومدی دنبالش ولی نوشدارو بعدازمرگ سهرابچی میگی
اون رفت کانادا سامیار خانرو زانوهایم افتادم
داری دروغ میگی
صداش لرزید
دلیلی ندارم واسه دروغ گفتن البته خودمم خیلی دوست داشتم این مسئله دروغ باشهنه امکان نداره
چرا امکان داره اون فاطمه شاد مُرده اون دیگه از ته دل نمیخنده وفقط اشک که مهمون صورتش دیگه شوخی نمیکنه؟ دیگهشیطنت نمیکنه دیگه لوس نمیشه قهر نمیکنه شده به دختر یخی که هیچ شعله ای ذوب نمیکنه سرد شده یخ شده اون فاطمه
ای که با تو شرط میبست حاال دیکه حوصله جواب دادن سالم دلم نداره فقط کارش شده گریه شده گوش کردن به آهنگهایی که
یه زمانایی منعش کردی تعجب نکن که از کجا میدونم که همه اشک واو واو شو خودش گفته
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آره یه زمانی گفتی مهراب نه خودکشی نه ولی آخرش خودت باعث شدی بر سمت هردوتاش
یا امام غریب چه بالیی سرم اومد وای خدا
سامیار اون رفت واسه همیشه توهم برو که دیگه حداخل این زهم سر باز نکنه والتهاب نداشته باشهمن میرم دنبالش
هه هه اون دیگه برنمی گرده به بخونه درس رفت ولی واسه ابد نمیخواد برگرده نمیخواد بیاد و دوباره توروببینه چون طاقتشونداره
با حرفای کامیار انگار منم از خواب بیدارشدم خدایا فاطمه یعنی انقدر ازم متنفر که رفت کانادا آخ خدا چرا من چرا بین این همه
عاشق من نباید به عشقم برسم مگه من چه گناهی کردم
☆فاطمه☆
انقدر خسته بودم که رو کاناپه خوابم برد
وقتی بیدار شدم ساعت  ۸شب بود از جام بلند شدم رفتم تو اتاق سوم چمدونمو باز کردم یه تونیک مشکی با جوراب شلواری
مشکی برداشتم وباحوله وبرای زیرام رفتم حموم
خداروشکر که ازتمیزی برق میزد وگرنه یه روز کامل باید همه سرویس ها رو میشستم آب داغ وباز کردم ورفتم زیرش آخیش چه
گرمای لذت بخشی زدم زیر گریه چرا باید جایی باشم که هیچکس از خونواده ام کنارم نیست
سامیار تو باعث همه این اتفاقاتی من باید فراموشت کنم به هر قیمتی حتی سنگ شدن قلبم ومردن احساسم فراموشت میکنم
چنآن انتقامی از تو وخودم میگیرم که تا آخرین لحظه زندگیم از به یادآوریش غرق لذت شم
شامپو برداشتم وموهام و شستم بعد به دوش جانانه اومدم ببدون لباسامو پوشیدم که زنگ واحدوزدن رفتم سمت در از چشمی
نگاه کردم این که نیماست سریع حوله آرو پیچیدم رو موهام واز وباز کردم
سالمسالم بفرمائید
 مرسیاومد داخل
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بفرمائیدظرف غذا رو ازش گرفتم
این چیه
غذای ایرانی از یه رستوران ایرانیممنونم
خواهش میکنمفعال
مرسی خدافظ
بعد رفتن نیما رفتم تو آشپزخونه در ظرف وباز کردم
اوممممم باقالی پلو با ماهیچه
سریع شروع کردم به خوردن
بعد یه رب سیر شدم آخیش گشنم بودا
از فردا باید برم دنبال کار یه جا کار کنم و درس بخونم باید روپای خودم وایستم
خیلی دلم میخواد شب اینجا رو ببینم رفتم تو اتاقم یه شال مشکی سرم کردم و از واحد زدم بیرون رفتم واحد نیما زنگ واحدو
زدم که درو باز کرد
بارکابی وشلوارک اخمام رفت تو هم
اگه میشه سو ئی ماشین وبدین برم یه دور بزنم
صبر کنین آماده شم خودم میبرمتونباشه
بفرمائید داخل353
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ممنون راحتم
درو باز گذاشت ورفت داخل بعد پنج دیقه اومد تیپ اونم مشکی بود توجهی نکردم وباهم رفتیم تو آسانسور
خسته نیستیننه
پس باید یه چند تا موضوع و بهتون بگمبفرمائید
اول اینکه دانشگاه از هفته دیگه میتونید بریددوم اینکه من به یه منشی نباز دارم واسه شرکت اگه قبول کنید پآره وقت بیاین حقوق 4000دالر
ابروهام رفت باال 4000دالر یعنی چهار میلیون عالیه
لبخند زدم از کی باید بیام
از فردا ساعت هفت میام دنبالتونممنون
رسیدیم سوار ماشین شدیم
وحرکت کرد
کجا بریممیخوام تو خیابون قدم بزنم
باشهماشین یه گوشه تو خیابون پارک کرد از ماشین پیاده شدیم
کنار هم قدم میزدیم که یه پسر جوون که خیلی سفید بود با چشمای آبی موهای طالیی داشت گیتار میزد رفتم کنارش که
نیماهم اومد
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به آهنگ خیلی غمگین زد که اشکام شروع کرد به باریدن ولی با این حال براش دست زدم که سرشو آورد باال با دیدن من از
جاش پاشد واومد کنارم خواست اشکامو پاک کنه که بهش خیره شدم وبه انگلیسی گفتم ممنون
که دستشو آورد پایین
بهم خیره شد وبا لبخندی که نفهمیدم منظورش چیه به انگلیسی پرسید
مسلمانم
جواب دادم آره
که لبخندش پررنگ ترشد
اسمم چیه
فاطمه
جکسونمعنی اسمت چیهدور از آتش
چه معنی خوبیآره
جکسون چرا انقدر ناراحتی
عشقم یه سال پیش مُردباحرفش لرزی تو تنم نشست
مُرد چرا
واسه اینکه من شاهد عقد دوروثی بودم نمیدونستم ازدواجش به اجباربوده نه خواسته اش ولی دیر فهمیدم وبهش فرصت ندادمباحرفاش خون تو تنم خشک شد وای وای خدا چرا اینو جلو راه من قرار دادی
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چرا گریه میکنیلبخندتلخی زدم
از کجا معلوم واقعا مجبور بوده همه اشون همینن
نه من واسه یه مشکلی رفتم لندن تو اون زمان این اتفاق افتادهه ولی سامیار منو رها کرد
سامیار کیهیکی که خودشو عاشق معرفی کرد اما نبود چون منو تو بدترین شرایط تنها گذاشت
زود قضاوت نکن مثل من پشیمون میشیبه حرفاش گوش کن بعد تصمیم بگیر
الزم نیست من اونو بخشیدم به خودش
دیگه نمیخوام حتی ببینمش
تورو به همون کسی که می پرستی من شنیدم که ایرونی ها تعصب خیلی قوی به امام حسین دارن به همون قسم بهش فرصتبده تا حرفاش وبزنه
باشه اگه یه روزی دیدمش و فرصت خواست توضیح بده فرصت میدم
 مرسیممنون ازتو خدافظ با نیما به راهمون ادامه دادیم
وبعد کلی راه رفتن برگشتیم خونه وقتی رسیدم خونه خودمو پرت کرد رومبل شاید واقعا مجبور بوده
حتی اگه مجبورم شده باشه حتی اگه بفهمم که مقصد نیست دیگه ازش می گذرم فقط اون موقع میبخشمش همین
صبح با صدای در بیدار شدم سریع از جام بلند شدم گردنم درد میکرد وحشتناک
سریع در وباز کردم با دیدن نیما با تعجب بهش خیره شدم که با خنده سالم کرد
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به خودم نگاه کردم به به چه ظاهر خوشگلی شبیه آموزونی ها شدم
سرفه کردم
بله
نمیخوای بدی سرکار بادودست زدم تو سرم وای خداچرا فقط یکم طول میکشه
مهم نیستبفرمائید داخل
بدون هیچ مخالفتی اومد
عجب پررویی ها
بدون توجه بهش رفتم تو اتاقم یه تونیک سورمه ای که تا زانوم بود برداشتم
سریع با شلوار هم رنگش تن کردم موهام دسته کردم ودم اسبی بستم ویه شال سورمه ای سرم کردم عطر زدم خب آماده ام
هه
رفتم بیرون
خب بریم
بریمباهم رفتیم تو ماشین
چی گوش میدیخب ترجیح میدم به آهنگ غمگین باشه
بهش فکر نکن وگرنه داغون میشینمیتونم
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مگه نیومدی فراموشش کنی پس چرا اینجوری چرا غمگین باید سعی کنی شاد باشی و بخندی تا بتونی بزاری کنارسخته خیلی سخته
میدونم میدونم چون کشیدم این آدم شادی که میبینی یه زمانی از غم عشقش هروئین مصرف کرده اونم سه سال تا کامیارنجاتم داد
با تعجب بهش نگاه کردم
میدونم خودکشی کردی اونم دوبار اما یه چیزو بهم بگو واقعا ارزش داشت که با خدا دربیوفتی ؟نه
میدونستم جوابت چیه پس بزار کنار بزار بفهمه تواناییشو داریباشه؟
باشه
بهت قول میدم کمکت کنمممنونم
پس بریم چند دست لباس شاد بخراما
اما واگر ندارهبا لبخند به حرکاتش نگاه کردم وباهاش رفتیم یه پاساژ
بعد ولی گشتن یه سارافون قرمز باتوپ های مشکی که یه پاپیون مشکی داشت برداشتم بایه زیر سارافونی حریر وخریدمش
خب دیگهفعال کافیه
باشه پس برو تنت کن بیا358
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سریع تکون دادم ورفتم تو اتاق پرو تنم کردم خیلی خوشگل بود ولی اصال برام مهم نبود باید یه کاله بخرم
از اتاق پرو دراومدم
خب من باید یه کاله بخرم
باشهرفتیم تو یه مغازه یه کاله ساده مشکی برداشتم ورو سرم گذاشتم وموهامو از نوارش رد کردم
بریم
با لبخند بهم نگاه میکرد
خیلی خوشگل شدی فاطیبا گفتن فاطی یاد سارا افتادم بغضم گرفت ولی قوراش دادم و لبخند زدم
آره دیگه
بریم که دیر میشه سری تکون داد و باهم رفتیم سوار ماشین شدیم بعد یه رب رسیدیم یه شرکت با نمای مشکی قهوه ای به
انگلیسی نوشته بود شرکت دارویی تیرا
چه اسم قشنگی
از ماشین پیاده شدیم ورفتیم داخل شرکت
سوار آسانسور شدیم طبقه  ۵زد و بعد چند ثامیخ رسیدیم
اول نیما رفت ومن پشت سرش حرکت کردم بادیدن به دختر که شباهت فوق العاده ای با نیما داشت با تعجب بهشون نگاه کردم
که دختر سریع پرید بغلم
سالم من میاد خواهر این خل وچلمبا خنده نگاش کردم وبعد با صدایی به خاطر خنده می لرزید
سالم
وای چقدر تو خوشگلی359
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نظر لطفته
داداشم حتما خیلی هیز بازی درآورد آرهبا خنده گفتم
نه
بیا بریم تا درامان نگهت دارمدستمو گرفت ودنبال خودش کشوند بعد ازچند فرم راه رفتن یه درو باز کرد که همه اتاق قرمز بود وای چه خوشگل اینجا
اول بگو پرسپولیس یا استقاللیمعلومه پرسپولیسی
پرید بغلم دوتا بوس رو لپم نشوند
خندیدم
آفرین پس منو تو نیما باهم یاریم اون نادیا االغ رقیبموننادیا کیه؟
آبجی کوچیکه که یه سال ازمن و پنج سال از نیما کوچیکتر هر دیگه
اینجورب نگو
میگمای لج باز
دستمو کشید و رومبل نشوند
بزار خودمو معرفی کنم من نیلو محرابی هستم ۲۳ساله داداشم نیما ۲۷ساله نادیا ۲۲ساله تو یه خانواده مرفحیم که پدرومادرمون هردوتا وکیلن حاال حدخودتو معرفی کن
من فاطمه ستایش ۱۹ساله امه یه خواهر دارم هفت سال ازم بزرگتر و ازدواج کرده وضع مالی متوسط داریم
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خب فاطی جون بیابیم دوتا دوست صمیمیسرمو تکون دادم
باشه
هورااااااخب من کجا باید مشغول شم
بیا بریم بگم بهتیه سوال نیلو
بپرساگه از نیما درباره دوران معتادیش بپرسم ناراحت میشه
نه ولی از خودش بپرسچشم
بریمباهاش هم قدم شدم که یه سال با در شیشه ای بود وارد شدیم
خب اینجاستیه میز بزرگ با یه آپ تاب و وسایل مورد نیاز
یه در شیشه ای دیگه روبروم بود
این اتاق ریاست یعنی اتاق نیماآهان باشه مرسی
خواهش عریزم من دیگه برم سرکار آخر ساعت میبینمتباشه برو بارفتن نیلو نشستم روصندلی خب حاال من چیکار کنم خوبه برم بپرسم از خود نیمانه بهتر بگم آقای محرابی
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آره این درسته
از جام بلند شدم ورفتم جلو دردرزدم
بفرمائیدوارد شدم
ببخشید اومدم ببینم کاری نیست انجام بدم
بیانزدیک تررفتم کنار میزش رو صندلی چرمی نشستم
خب نمیخوای از گذشته ام چیزی بدونیخب چرا
پس گوش کنتازه مهندسی عمران قبول شده بودم برای ارشد مثل همیشه خوشتیپ کردم
رفتم دانشگاه داشتم میرفتم که یکی باسرعت خورد به من کنترلمو ازدست دادم وخوردم زمین با عصبانیت از جام بلند شدم که
یه دختر ربر میزه موطالیی دیدم بادیدنش دلم براش ضعف رفت چقدر کوچولو خواستنی بود کمکش کردم بلند شه که سریع
معذرت خواهی کرد بادیدن دستش که زخم شده بود خیلی ناراحت شدم بدون اینکه متوجه کارم باشم سریع بغلش کردم
وبردمش درمانگاه داخل دانشگاه دکتر دستش و پانسمان کرد نمیدونم حتی االن اون مهره مار داشت انگار که منو جذب کرد
دیگه هرروز دنبالش گشتم تااینکه بعد کلی درخواست دادن قبول کرد باهم باشیم هشت ماه گذشت ومن دیوونه وار
میخواستمش شب تولدش رفتم دنبالش که ببرمش ازش خواستگاری کنم که بادیدن در باز واحدش نرسیدم رفتم داخل بادیدن
صحنه روبروم دیوونه شدم عشق داشت زیر یه پسر ناله میکرد ازلذت آره عشقم یه هرزه بود چون بادیدن من خندید وگفت چرا
تعجب کردی من به خیلیا سرویس دادم
از خونه زدم بیرون وبعد از اون شب هروئین شدمسکن دردم تااینکه کامیار پیدام کردو برد کمپ حاالم در خدمت شمام
دستم وگذاشتم رودهنم الهی چی کشیده بیچاره اشکام بی اراده جاری بود واین دیوانه کننده بود بااومدنش کنارم تو چشماش
زل زدم باصدایی که می لرزید گفتم
منم شب عروسیش وقتی باعروسش از ماشین پیاده شد دیدمشون همه براشون دست زدن من گریه کردم
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عاشقی پردردسر
با لبخند بهم نگاه کرد
دیگه ناراحت نیستم اون یه تجربه بود همین و بس من شاید نتونم عاشق شم ولی میتونم دوست داشته باشم بایکی ازدواجمیکنم به همین زودیا وهمه چی بهش گفتم اون کنارم موند
واقعا کی هست این فرشته
زیبااالن کجاست
زیبا دختر خاله امهآهان فهمیدم مبارکه
مرسی تو هم دعوتیحتما میام
خیلی خوبهباالخره امروز گذشت آدرس خونه آرو پرسیدم و پیاده حرکت کردم همینطور که قدم برمیداشتم به نیما سامیار کامیار همه و
همه فکر میکردم خدایا چقدر دلتنگ سامیار بودم میدونم گناه میدونم اما دست خودم که نیست اما من باید بزارمش کنار دیگه
نباید بهش فکر کنم خدایا من چیکار کنم
به آسمون نگاه کرد قطره های کوچولو بارون روصورتم حالم و دگرگون کرد خدایا من بخشیدمش از ته قلبم
اشکام با بارون فاطی شده بود حس سبکی میکردم کاش زودتر این کار کرده بودم هیچکس ارزش غم وغصه نداره حتی کسی که
عاشقش بودی هه و عاشقت بوده خنده داره عشقی که تو بدترین زمان ممکن رهات میکنه
بیخیال دیگه از همین حاال واسه همیشه باقلبم تصمیم نمیگیرم باعقلم تصمیم میگیرم و بس!
با لبخند به همه نگاه میکردم با شنیدن جیغ یه دختر ارز تو تنم نشست یا خدا چه خبر شده دختر جیغ میزد وبه انگلیسی
میگفت کمک
دوییدم ظرف کوچه
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عاشقی پردردسر
بادیدن پسرایی که دور یه دختر و گرفته بودن بلند میخندیدن موضوع فهمیدم اون االغا قصد اذیت دختر رو داشتن دوییدم
سمتشون
با زبان خودشون گفتم
دارید چه غلطی میکنید
یکی از پسرا که یه تیشرت توسی تنش بود برگشت سمتم
بچه ها بیاین یکی دیگه هم جور شدیا جد سادات اینا چی میگن چی جور شد اومدن طرفم که سریع کارد گرفتم
نزدیک تر نشید وگرنه میبرمتون
باهم خندیدن
بزن کوچولوخواست دستمو بگیره که سریع با پام زدم وسط پاش که با صدای بلندی داد کشیدوافتاد زمین همه اشون اومدن سمتم
یکیشون میخواست ازپشت بغلم کنه که پا زدم وسط کمرش که خم شد بعد پشت سرهم دوبار محکم با پاکوبیدم به پهلوش که
افتاد اون یکی خواست بیاد سمتم که دست دختر رو گرفتم دوییدم
بعد پنج دیقه یه نفس دوییدن وایستادیم
از خستگی نفسم باال نمیومد وای خدا بخیر گذراند دستشو ول کردم
بهش نگاه کردم که دیدم با چشماش زل زده بهم چیزی شده عزیزم
چرا نجاتم دادیچون من یه انسانم و عقل حکم میکنه مثل آدم رفتار کنم
مرسی من کتی اممنم فاطمه ام یه دختر ایرونی
اوه چه خوب فاطی بیا بریم من یه جا مخصوص دارم که عزیزانم فقط اونجارومیشناسن364

عاشقی پردردسر
به اجبار باهاش همراه شدم دیدم زنان داشتیم میرفتیم که یه لیموزین مشکی بوق زد وکتی صداکرد
سولی خانوم شما کجایین آخهدستش وکشیدم کتی با تو برگشت ظرف ماشین که راننده پیاده شد
خانوم شما کجا بودیدبه تو ربطی دارهنگران شدیمبه جهنم حاال زرنزن منودوستم وببر جای مخصوصچشمدر ماشین وباز کرد ومنو کتی سوار شدیم
خدایا این چیکارست دیگه
بالخره بعد چنددیقه رسیدیم یه کلبه چوبی ازماشین پیاده شدیم ورفتیم داخل بادیدن صندلی ها نمای خوشگل کافه لبخند
بزرگی زدم
چه جای قشنگی
مرسی عزیزم بیاباهاش هم قدم شدم که رفت طرف یه میز که فقط یه صندلی داشت صندلی وکشیدکه صدای چیریک بازشدن اومد باتعجب نگاه
میکردم که دستمو کشیدورفتیم تووازپله ها رفتیم باال که بعد ده تا پله یه میزوچندتا صندلی چیده شده بود نشستیم بادیدن
فضای روبرو خیلی هیجانزده بودم
چه میخوری عزیزمقهوه ترک و شکالت تلخ ۹۵درصد
اده خیلی تلخ میتونی بخوریلبخند زدم
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عاشقی پردردسر
آره اگه ۱۰۰درصد بود هم میخوردم
معلومه که هست میگم بیاره واستهدی دوتا قهوه ترک با یه شکالت ۱۰۰درصدتلخ
 بله خانومدخترگارسون رفت وبا دوتا لیوان بزرگ قهوه ویه ظرف شکالت اومد
ورومیز چید
 اوه عزیزم یادم رفت بپرسم فنجانی با لیوانیلبخند زدم معلومه لیوانی
ببینم میتونی بخوریلیوان و برداشتم بایه تیکه بزرگ از شکالت شکالت وگاززدم ولیوان وسرکشیدم
دهنم از تلخی قهوه و شکالت تلخ شده بود مثل زهر وای با چهره توهم رفته نگام میکرد ولی من لبخند زدم من زندگی بدتر از
این قهوه و شکالت گذروندم روزایی که هیچوقت فراموش نمیشن هیچوقت
دوباره لیوان وسرکشیدم وشکالت وخوردم ویه تیکه دیگه از شکالت وبرداشتم وانداختم تو دهنم لیوان بزرگ بود من هنوز
نصفشم نخورده بودم ومن خیلی خوشحال بودم
باهر شکالتی که برمیداشتم وبا قهوه میخوردم کتی چشماش گشاد تر میشد تا اینکه بعد۷دیقه کلشوخوردم لیوان و ظرف شکالت
هردو خالی شدن
دختر تو واقعا همه این شکالت مثل زهر وخوردیلبخند زدم
آره اتفاقا مزه اش عالی بود عالی
وای تو فوق العاده ایمرسی
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عاشقی پردردسر
من کتی دختر بزرگترین و ثروتمند ترین تاجر طالموای چه ثروتی
تو ازاین به بعد یکی از رفقای منیمرسی
خواهشراننده م میرسونتت خونه
ممنون
سوار ماشین شدم و آدرس ودادم
دم در خونه پیادم کرد
مرسی
رفتم داخل ساختمون که نیمارو دیدم عصبی بود رفتم کنارش
چیزی شده نیما
سرشو طوری آورد باال که احساس کردم گردنش شکست صورتش چرا قرمز
یه دفعه خبر برداشت سمتم
که رفتم عقب وخوردم به دیوار
دستاشوگذاشت دوطرف دیوار
دادزد
کجا بودی هانننننننننگوشم تیرکشید
منم داد زدم
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عاشقی پردردسر
به توچه روانی
میدونی ساعت چندهمگه چنده
۹شب می فهمی یعنی چییعنی هربالیی سرت اومدحقته وای خودت
هاننننننننن این چه قانونی دیگه
خب که چی
باکی بودی تااین وقتبااخم بهش نگاه کردم
به تو ربطی نداره
اه
خفه شودستانت بردار
تا جواب ندی نمی زارم بریگه میخوری گمشو
یه لگربع پاش زدم که ازدرد تاشدمنم سریع دوییدم ورفتم تو آسانسوردکمه اروزدم ورفتم طبقه خودم
کثافت دم درآورده واسه من
در خونه اروواکردم سریع قفل کردم
بعدنشستم روزمین
خدایا خودت به دادم برس
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عاشقی پردردسر
تا خود صبح به رفتار نیما فکرکردم نتیجه ای نمیگرفتم پسره پررو
رفتم تو سرویس دست وصورتمو شستم اومدم بیرون رفتم تو آشپزخونه وای خدا هیچ چی ندارم که لعنت به این شانس رفتم تو
اتاق یه رژ صورتی به لبام کشیدم ولباسامو عوض کردم کیف پولمو برداشتم ازخونه زدم بیرون که یکی جلوم وایستاد قلبم
خواستم جیغ بزنم که گفت
هیششش منم نیمااخمام رفت توهم
فرمایش
بابت دیشب معذرت میخوام خیلی نگرانت شدممهم نیست فقط دیگه نبینمت دوروبرم در ضمن دیگه شرکتم نمیام باتموشدن حرفم چنان داری زد که تنم لرزید
چی گفتی توهمین که شنیدی
تمومش کن فاطمه این دعوارویه دفعه در آسانسور باز شد یه دختر سبزه ولی بامزه اومد بیرون با دیدن منو نیما جیغ زد واومد سمت من ویکی خداوند در
گوشم بابهت بهش نگاه میکردم که رفت سمت نیما وتف انداخت زیرپاش
کثافط لجن اون دختر هوس بازیتو دید که دلت کرد انترمن خرتوشدم عوضی همه چی بین منو تموم شدآهای تو بهت گفته به جز من بایکی دیگه هم بوده
جیغ زدم ازته دلم این چی میگه
زیبا گمشو همون بهتر که باهام نباشی تو که شک داری بهتر که فهمیدم گمشو احمق این فاطمه ست همون کهکامیارفرستادش فقط گمشو
باشه همه چی تموم شدبزن به چاک
زیبا با گریه رفت ومن موندم پسری که دوباره شکست خورد واینبارمن مقصراین قضیه ام
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عاشقی پردردسر
خدایا حاالچیکارکنم
اومد طرفم
ببخش که داد زدم برگردسرموبه نشونه نه تکون دادم که روزانوهاش افتاد
منم نشستم
خیلی داغونم زیبا کسی که چندماه باهم بودیم بهم شک داشت میبینی ریده به زندگیم اون حرومزادهبابغض لب زدم
ببخشید من مقصرم
نه تو مقصر نیستی اون الشی مقصرپاشو بریم شرکت
آخه
آخه بی آخه پاشواز جام پاشدم خدایا حاال چیکار کنم موندم خدا خیلی دلم پرخیلی
باهم رفتیم سمت ماشین وسوار شدیم
باید یه نقشه بکشم یه نقشه که به کمک نیما نییاز دارم برگشتم طرفش که دیدم حسابی عصبی
نیما باصدام برگشت طرفم باصدای گرفته ای لب زد
جانممیشه نریم شرکت بریم یه جایی که باهات حرف بزنم
باشهبدون هیچ حرفی رفت وبعد یه رب جلو یه کافه وایستاد
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عاشقی پردردسر
پیاده شوسرمو تکون دادم و پیاده شدم و باهم رفتیم داخل همون میز اول نشستیم
نیما میخوام یه پیشنهادی بهت بدم امیدوارم قبول کنی
بگومیخوام انتقام بگیرم
از کیسامیار فرهمند
واقعاآره کمکم میکنی
بگو ببینم چی توسرتمیخوام به همه بگیم منو تو قرار باهم ازدواج کنیم به خدا قسم که از این موضوع هدف گول زدن با به دست آوردن تورو ندارم
میخوام همونطوری که اون منو داغون کردداغونش کنم
چون خودمم این دردو کشیدم قبول میکنم اما شرط دارهبگو
یک به نیلو نادیا هیچ چی میگی که فیلم همه باید فکر کنن منو تو قراره با هم ازدواج کنیمالبته باید چند ماه فیلم بازی کنیم تا همه باورشون شه
موافقم
از همین امروزباشه
پس بزن که بریم کلی کار داریم371

عاشقی پردردسر
از کافه زدیم بیرون وسوار شدیم
رفتیم یه پاساژ چند دست لباس ست خریدیم
مشکی قرمز زرد لیمویی
خب بریم خیلی خسته شدم
بریمباهم سوار ماشین شدیم ورفتیم خونه
خریدار و آورد داخل
مرسی
خواهش میکنمبیا بشین یه غذا درست کنم بخوریم
ممنون میشم ولی باید برم دوش بگیرم میرم خونه دوش میگیرم میامبرو منتظرم
رفت و منم وسایل ومواد خوراکی رو تو یخچال و طبقه ها گذاشتم خب چی بپزم آهان شامی با برنج سریع برنج ودم گذاشتم و
شروع کردم به درست کردن شامی
که صدای دراومد
بادیدنش لبخند زدم عافیت باشه
مرسی خسته نباشیممنون وقت نکردم حتی لباسامو عوض کنم
خب برو عوض کنپس حواست به غذا باشه االن برمیگردم
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عاشقی پردردسر
باشهمرسی دوییدم سمت اتاق ودروبستم یه تونیک سفید مشکی با جوراب شلواری وشال سفید برداشتم وتنم کردم رفتم جلو آینه
برس وبرداشتمو موهامو باز کردم برس کشیدم یه تیکه چتری ریختم تو صورتم و بقیه آرو هم آزاد رها کردم ویه تل مرواریدی به
سرم زدم یه خط چشم کلفت پشت چشمام کشیدم و ریمل وتو موژه هام خالی کردم وبه رژ سرخ آبی برداشتم به لبم زدم بعد
این همه مدت آرایش کردم و شدم همون فاطمه قبلی
شال وسرم کردم واز اتاق زدم بیرون
رفتم تو آشپزخونه که بادیدن حالت نیما خنده ام گرفت و نتونستم خودمو کنترل کنم وبا صدای بلند خندیدم که برگشت طرفم
و انگار خشکش زد بادیدنم
بعد اینکه حسابی خندیدم بهش نگاه کردم
چیه چرا اینجوری نگام میکنی
اومد سمتم
 تو همون فاطمه افسرده منیچقدر نازتر شدی
خب من همیشه اینجوری می گشتم ولی داغونم کرد
خیلی خوشگل شدی نبینم اینجوری جایی بری هابا لبخند نگاش کردم
چشممممممم بریم میز وبچینم باهم سفره آرو چیدیم ماست و خیار درست کردم نوشابه ظرفارو چیدم دیس برنج ظرف شامی
گذاشتم رو میز که نیما اومد کنارم نشست
خب بهتر یه عکس بگیریم بزاریم اینستاموافقم
گوشیمو برداشتم و چندتا عکس باهم دیگه گرفتیم
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عاشقی پردردسر
نمیخوام واقعا سامیار و نا امید کنم وخوردش کنم به خاطر همین فردا میریم پیش یه روحانی ویه صیغه خواهر برادری تا۹۹سالگی بینمون میخونه دیگه اون موقع اگه دست همم بگیریم گناه نیست قبوله
با بهت بهش نگاه کردم خدای من این پسر ازاون چه فکر میکردم بهتر
سرمو به نشونه باشه تکون دادم
یه چیز دیگه اگه انتقامتو گرفتی وبعد فهمید همه فیلم و باز اذیتت کرد برمی گردیم ومن تا آخر عمر مثل یه برادر کنارتمیمونم
مرسی نیما
قربونت غذا رو بخوریم که خیلی گشنه امهواسه اش غذا کشیدم و برا خودمم کشیدم و مشغول شدم بعد نیم ساعت سیر شدیم و میز جمع کردم وظیفه رو شستم ودوتا
لیوان نسکافه ریختم ورفتم تو هال که دیدم نیما داره سیگار میکشه
نیما
جانمقلیون میکشی
آره چطوراگه داری بساطش و راه بنداز یه صفایی بکنیم
چشم ایشاهلل فرداباشه پس بزن تا گرم
لیوان ودادم دستش
گیتار بعدی بزنینه ولی خیلی دوست دارم یادبگیرم
من قبل از اون اتفاق گیتار میزدم دادن عاشق گیتار بود بعد اون نزدم ولی از فردا بهت یاد میدم374
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مرسی
خواهش راستی از هفته دیگه خودم میبرمت ومیارمت همه فکر میکنن وابسته همیم به همه بگو یه نامزد داری به اسم نیمانیلو نادیا از زیبا خوششون نمیومد از این وموضوع که بینمون بهم خورد ولی خوشحالن خیلی ذوق میکنن بفهمن منو تو با همیم
ولی من مطمئنم که سامیار منتظرتهه کی منتظرمن همون که تو سخن ترین لحظه ولم کرد
خیل خب بیخیال بیا بریم پارک یکم قدم بزنیم تا شببریم
باهم رفتیم پارک و باهم قدم زدیم ومن یه آهنگ از امو بند و زمزمه کردم تنهایی داره می کشتم ولی حس میکنم که تو اینجایی
دیگه گذشته امروز ولی دنیا داره فردایی تویه رویایی میدونم که تو دوستم داری از تو چشمات اینو میخونم
دلم نمی خواست بره ولی باید خودمو محکم نشون بدم نیما خیلی امروز خسته شدی برو استراحت کن
چشم شبت خوششب توهم خوش
از خونه که رفت درو بستم و خودمو پرت کردم رو کاناپه قلبم از این درد که قراره از عشقم جونم انتقام بگیرم خدایا این چه
دردی بود تو جونم افتاد خدایا خودت کمکم کن
چشمام گرم شد وخوابیدم صبح با صدای در بیدارشدم وسریع رفتم درو باز کردم
بله
سالم صبح بخیرسالم بیا تو
چشماومد داخل رفتم سرویس و مرتب و آراسته رفتم تو آشپزخونه
به به حلیم از کجا خریدی
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یه رستوران کامال ایرانی که حلیمم درست میکنهایول
نشستم سر میز و باهم حلیم خوردیم
آماده شو بریم واسه صیغهنیما بهتر نیست خواهرت اینام بیان وببینن
آخه خطبه یه چیز دیگه ستخب مگه عربی نیست از کجا میخوان بفهمن
باشهپس اول بهشون زنگ بزن یه کافه بریم و جریان وبگیم که میخوایم صیغه کنیم
باشهحله
زنگ زد به نیلو نادیا رفتم تو اتاق خب چی بپوشم لباس کالباسی مدل یقه قایقی با سنگهای خیلی ظریف واز چمدون برداشتم
اول برم حموم رفتم داخل حموم شیر آب وباز کردم ورفتم رفتم زیر دوش زدم زیر گریه سامیار ببین منو به چه کاری مجبود
کردی
ولی گر یه کردم وبا گریه خودمو حسآبی شستم ورفتم بیرون موهامو سشوار کشیدم وسریع برس کشیدم ویه کرم پودر برداشتم
وبه صورتم زدم ورژ گونه صورتی وبه گونه هام کشیدم خط چشم کلفت پشت چشمام کشیدم و ریمل وتو موژه هام خالی کردم
یه رژ کالباسی اکلیلی به لبام کشیدم اوممم خوشگل شدم پیرهن آمد تنم کردم آستیناش فقط یه کوچولو دستمو میپوشوند مهم
نیست ساپورت پارزینمو پوشیدم کیف مجلسی کوچولومو برداشتم و عطر شیرنمو زدم گوشیمو برداشتم و از اتاق زدم بیرون
نیما هم رفته آماده شه منتظرف نشستم بعد یه رب اومد
ولی چه خوشگل شده کت وشلوار مشکی با پیرهن سفید
اومد نزدیک وبهم خیره شد
شبیه فرشته ها شدی376
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توهم خیلی نفس گیر شدی
بریم که باید حلیه بخریمبریم
خدایا به امید تو با ماشین رفتیم یه پاساژ که فقط طال جواهرات بود
اولین مغازه رفتیم وساده ترین حلقه آرو برداشتیم خریدیم ورفتیم کافه که نادیا دنیا و رو دیدیم رفتیم سمتشون
سالم
سالم عزیزم خوبیمرسی
آخر این داداش ما تورو تور زد آرهسرمو انداختم پایین که نادیا بغلم کرد.
عاشقتم که مارو از دست زیبا راحت کردیخیل خب پشیمونش نکنیدبریم محضربریمممممممممممهمراه هم رفتیم یه محضر از قبل باهاش هماهنگ کرد که صیغه خواهر برادری بخونه برامون
سالم
سالم دخترم بفرمائیدنشستیم و خطبه شروع شد ومن خوب معنیشو می فهمیدم ولی نادیا دنیا و با اخم نگاه میکردن
آیا وکالت میدید فاطمه خانومبا اجازه خدا بله
آقا نیما آیا وکالت میدید377
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با اجازه خدا بلهمبارکه
رفتیم امضا کردیم که نیلو ونلدیا دست زدن ومن لبخند زدم یه لبخند از درد
نیما دستمو گرفت
تنم یخ بست
ولی لبخند زدم ولی باید تشکر کردیم رفتیم و بیرون
رفتیم رستوران اولین مرحله تموم شد
حاال نوبت مرحله بعد
همه شیشلیک سفارش دادیم و مشغول شدیم نیما هی مارو میخندوند
بعد کلی گشتن و شادی کردن ۸شب رفتیم خونه ونیلو نادیا هم رفتن
دیگه پیش نیما خجالت نمیکشیدم
نیما بیا تو
اومد داخل درو بست منم رفتم لباسامو عوض کردم
ورفتم کنارش نشستم
که بغلم کرد
داداش داشتن خیلی حس خوبیه نیما خیلی خوب
دوست دارم داداشی
منم دوست دارم خواهر کوچولوپس چی من همیشه کوچولو ام
ای خدا378
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خب من دیگه برم فردا میبینمت
شبت شکالتی
با رفتم نیما به سامیار وبالیی که قراره سرش بیارم فکر کردم و دلم آتیش گرفت با اینکه منو آتیش زد دلم نمیخواد بسوزونمش
ولی مجبورم بعد از تموم کردن انتقامم برای همیشه میام کانادا زندگی میکنم
هه سامیار راه منو تو واسه همیشه جداست جدااااا
زدم زیر گریه وبا گریه خوابم برد
صبح زود بلند شدم یه لباس اسپرت شکالتی پو شیدم ویه رژ کرم به لبام مالیدم واز خونه زدم بیرون رفتم واحد نیما
در زدم که در باز شد
رفتم داخل بادیدن نیما که فقط یه شلوارک پاش بود از خجالت سرمو انداختم پایین
سالم خوش اومدیبرو لباساتو عوض کن سریع
چشمچشمت بی بال
خنده ام گرفت پسر به این بزرگی عقل نداره لباس نپوشیده نچ نچ
چیه نچ نچ راه انداختیآخه مرد حسابی آدم جلو یه خانوم اون جوری ظاهر میشه
معذرت میخوام پرنسساین دفعه آرو میپذیرم
خب بریم
بریم379
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سوار ماشین شدیم یه آهنگ گذاشت
از علی علیپور
مثل شاتوت قرمز هستی ولی بدجور به دل نشستی تو ماه منی تو عین سرنوشتی مگه میشه تو رو داشت و حسی وکم داشته مگه
میشه تورو داشتو حسی به غم داشتش
منم همراه خواننده میخوندم قرمیدادم
 نمیدونستم انقدر خوب می رقصیمعلومه که خوب می رقصم
پس سامیار یه فرشته به تمام معنا گیرش اومده و خریت کرده
هه فرشته آره فرشته به نام عزرائیل
که قراربرم مالقاتش
بهش فکر نکن همه چی حل میشه.امیدوارم
بعد چند دیقه رسیدیم وباهم ازماشین پیاده شدیم دستمو گرفت
امیدوارم با این مسئله کنار بیای چون باید تا زمانی که کنارهمیم اینطور باشیم
سرمو تکون دادم وبا لبخند بهش نگاه کردم
وقتی فکر انتقام اومد تو سرم به همه چی فکر کردم و قبول کردم پس نگران نباش
امیدوارمباهم وارد شرکت شدیم دونه به دونه کارکنان بهمون تبریک گفتن
بالخره رفتیم داخل اتاقش
380
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خب از این به بعد کنارم خودم کارا رو انجام میدیباشه
دیگه باهم حرف نزدیم وهمه ش سرمون تو کارمون بود تا باالخره بعد چندین ساعت کار سرمو آوردم باال با صدای بلند گفتم
آخیش باالخره تموم شد آخ آخ کمرم گرفت الهی همه فدام بشن
صدای خنده نیما منو متوجه معنای حرفم کرد
ایشاهللخب راست میگم دیگه کمرم خشک شد تا کارا تموم شد
خیل خب بریم خانوم غر غروغرغرو خودتیا
باهم زدیم زیر خنده دار شرکت اومدیم بیرون
خب کجا بریم
اول میریم نهار می خوریم بعد میریم سینما وبعد شب میریم شهر بازی چطوره؟عالی
خب پس بزن که بریمسوار ماشین شدیم و کنار یه سالن پیاده شدیم
نیما دوتا بلیط خرید
رفتیم داخل سالن ورو صندلی هامون نشستیم
با دیدن عنوان فیلم از ترس تو خودم جمع شدم
ولی آخه استم شد فیلم راز زندگی من ها با ا نسان ها
فیلم شروع شد وای این چقدر ترسناک
381
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یه چیزی شبیه به انسان که دندوناش زده بود بیرون زیر چشماش کبود و کل صورتش زرد موهام بهم ریخته بود
رفتم طرف قبرستون وبه قبل وشکافت واون مرده رو گاز زد و خورد و خندید که از دهنش خون ریخت
تحملم تموم شد چنگ انداختم به بازوی نیما دادن یکی دستمو جلو دهنم نگه داشتم دل و روده ام داشت میومد تو حلقم
عق زدم که نیما از جاش بلند شد و منو بغل کرد و برد از سالن بیرون دوییدم طرف دستشویی و هرچی خورده بودم و باال آوردم
زنگ صورتم پریده بود صورتمو شستم ورفتم بیرون که نیما رو دیدم
خوبیبهترم
معذرت میخوام نمیدونستم حالت بد میشهدیگه مهم نیست
مهم تو دست من امانتیاینطور نیست هیچکس منتظر من نیست هیچکس
اگه اینجوری هم باشه تو بجنگمی جنگم و انتقام میگیرم
بریم خونه حالم خوب نیست
بریمباهم رفتیم خونه بیا تو نیما
اومد تو منم رفتم تو اتاق تا لباسامو عوض کنم که سرم گیج رفت و خورد به گوشه تخت آخ محکمی گفتم وافتادم پایین دستمو
گذاشتم روسرم که با گرم شدن دستم فهمیدم سرم شکسته دوباره چشمامو بیحال بستم که در به صورت وحشتناکی باز شد نیما
نگران اومد سمتم
چی شدهخوبم مهم نیست
382
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مهم نیست سرت داره خون میاد پاشو بریم بیمارستانالزم نیست من خوبم
پاشوسریع!!!خواهش میکنم اصرار نکن میرم حموم اگه خوب نشد میریم باشه
سرشو با گله تکون داد و
سربع برو حمومچشممم رفتم داخل حموم ودروقفل کردم خودم میدونم حالم خوب نیست ولی حال بیمارستان نداشتم آب وباز کردم وبا لباس
رفتم زیر دوش کف حموم پر خون شد چشمام سیاهی رفت وپاهام بی جون شد وافتادم رو کاشی های سرد سرامیک چشمامو
بستم
باسوزش دستم چشمامو واکردم
که نیمارو کنارم دیدولی چرا انقدر موهاش نامرتب چرا انقدر نامرتب مگه چی شده
دستشو گرفتم
نیماخوبی
سرشو آوردباال بادیدن چشمای قرمزوصورت غمگینش ترس برم داشت خدایا دیگه چی شده
توروخدا نیما چی شده
یه دفعه شونه هاش لرزید وبهم نگاه کرد وگفت
فاطمه تو دوبارسرت شکستهلبخند زدم یه مشت کوبیدم به بازوش
خدا ذلیلت کنه ترسیدم دیوونه
مهم نیست بیخیال
با به یادآوردن خاطرات اشکام ریخت اولین بار
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سرم شکست ولی خیلی لذت داشت چون عشقم بخیه کردسرمو و بعدش بهم گفت دوسم داره
و بقیه اتفاقای زندگیم
فاطمه تو خیلی ضعیف شدی دختر خودتو نابود کردی هاخوبم بهترم میشم وقتی خورد شدنشو ببینم
دیوونهخیلی وقته رد دادم مهم نی
هیششش بخواب خانوم کوچولواشکم سرخوردباز
خانوم کوچولو رو یکی دیگه هم میگفت
گریه نکن نفسمخانوم کوچولو رو سامیار بهم میگفت چرا من نمیمیرم هاننننننن
با خشونت دستمو فشار داد
 بار آخرت باشه اینو ازت میشنوم کاری نکن که جلوت سرشو ببرمنیماااااااااااا
اون زندگیم اگه یه تار موش کم شه بدون من مردم فهمیدی
نه نمیفهمم تو داری مثل شمع جلوم آب میشی بعد میگی اون خوش و خرم بگردهمهم نی منو اون قسمت هم نبودیم
انتقام میگیرم نه واسه قلبم واسه اینکه باعث شددست به گناه کبیره بزنم خودکشی کنم فقط همین وگرنه من اونو به خانوم
خونش بخشیدم
چرا انقدر خوبی تو384
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با صدای بلندزدم زیرگریه
من خوب نیستم نیستم اگه بودم ولم نمی کرد
 اون اون عوضی لیاقت توروندارهدروغ نگو من لیدفتش و ندارم من و مثل آشغال دور ریخت می فهمی منو
به سکسکه افتادم که اومد بغلم کردسرمو روشونه اش گذاشتم
فکرنمیکردم یه روزی دیوونه اش بشم فکرنمیکردم بدون اون نتو نم نفس
هیششش ازاون حیوون نگو برام نگووووخیلی دلم میخواد بمیرم نیما
چرا تو بمیری آرزو میکنم من بمیرموتو به اون حیوون برسی
نیما خیلی دوست دارم خیلی
تو دیگه تنهام نزار که یه امید تو دنیا داشته باشم
قربون اون دل زخمیت چجوری چجوری اون لعنتی باهات این کار وکردهخیلی ساده خیلی راحت
خودم واسه تمام زجرایی که کشیدی عذابش میدم قول میدمنیما اگه تو ولم کنی داغون میشماتوروخدا هیچوقت هیچوقت به خاطر هیچ چی منو تنها نزار بزار تا ابد بدونم داداش دارم
بهت قول میدم روزی که تنهات بزارم مردمخدا نکنه نیماجونم
قربونت برم نیلو نادیا دارن میام گفتم سرت گیج رفته هردو تا باهام قهر کردنخیلی دوست دارن
385
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منم دوسشون دارم
بااومدن نادیا ونیلووچشم غره ای که به نیمارفتن ازخنده سرخ شدم
سالم فاطی جونم خوبی خدا خفه نکنه این داداش سر به هوا ما چه به روز تازه عروس آورد راستی امشب بابامامان از ایتالیا میانمیخوان عروسشون ببینن آخر ماه یه جشن داریم به مناسبت این پیوند
وای گاوم زاییدولی مجبورم لبخند زدم چشم منونیما امشب میایم دستبوسی بابا مامان
نیما با لبخند نگاهم میکرد نیلوگونه امو بوسید
ما دیگه میریم آهای نیما مراقبش باشچشمخدافظ از اتاق رفتن بیرون که نیما اداشو درآورددیوونه ای تو
بعله خواهرم دیوونه ام کرده کمال تو در من اثر کردخخخ
منو مرخص کردن ورفتیم خونه باید برم دوش بگیرم
رفتم تو اتاقم که خون رو فرش دیدم از اتاق زدم بیرون ورفتم تو اتاق بعدی ای خدا حاال چی بپوشم فهمیدم لباس سبز یشمیمو
می پوشم
سریع رفتم تو حموم که نیما صدام کرد،
فاطمه خانوم کوچولو کجایی
از حموم جیغ زدم حموم
دادی کشید که تنم لرزید
-فاطمهههههه
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ای کوفت قلبم سریع خودمو شستم ولی موهام باز وقت گرفت اونم زیاد داشتم تو سکوت موهامو شونه میکردم که یکی با مشت
به در حموم زد
فاطمه فاطمه حالت خوبه یا امام حسین نکنه حالش بد شده فاطمهقلبم تند میزد باصدای ضعیفی گفتم
خوبم نیما خوبم
صدایی ازش نیومد سریع لباسامو پوشیدم ورفتم از حموم بیرون که نیما رو با صورت قرمز دیدم
وایی
چیه
درد چیه احمق حالت خوب نیستهووی درست حرف بزن بی ادب برو بیرون بازوهامو گرفت ومحکم منو بغل کرد و ببخش که سرت داد زدم
نیما بهم محبت نکن بزار سنگ شه دلم بزار سنگ شه بزار بتونم باور کنم قلبم مرده
میکشم اون کسی و که نابودت کرد نفسش و میگیرمخیلی وقته که بخشیدمش نیمااونی که نبخشیدم دل خودمه من میدونستم نباید به مردا اعتماد کردو دل دادم
همه مردا بد نیستنبد بود ولی عشقم
ولی دوسش دارم بیخیال
من انتقام میگیرم و میام اینجا زندگی میکنم فقط منتظر دیدن اون روزم من فقط واسه اینکه باعث شد گناه کنم این کارو باهاش
میکنم
باشه آماده شو بریمرفتم سمت کمد یه پیرهن تا زانو کامال ساده سبزیشمی پوشیدم
با ساپورت موهامو باال سرم بستم وبه شال سرم کردم ورفتم پیش نیما
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بریم بهم نگاه کرد
خیلی بهت میاد چرا رژ زدیهاننن رژ من کی زدم
رژ نزدم
لبت سرخخدادادی به خدا
هیچوقت رژ قرمز نزن بی نظیرت میکنهمرسی بریم
بریم باهم رفتیم تو ماشین و راه افتاد بعد یه رب رسیدیم به یه خونه ویالیی کامل سفید وای چه خوشگل در خونه اتومات بازشدماشین رفت داخل
پیاده شدیم دستمو دور بازوش حلقه کردن ورفتیم داخل که یه زن با موهای کوتاه شراب با آرایش غلیظ دیدم ویه مرد هیکلی
کچل خنده ام گرفت دلم میخواست بیوفتم روزمین ودلمو بگیرم ولی خودمو کنترل کردم
امشب شب جشن سریع رفتم حموم و خودمو برق انداختم موهامو به سختی شستم رفتم بیرون خب چی کار کنم آهان موهامو
آبشاری جمع کردم و مشغول آرایش شدم کرم پودر برداشتم وبه صورتم زدم و یه خط چشم کلفت پشت چشمام کشیدم و ریمل
وتو موژه هام خالی کردم و یه رژ سرخ آبی برداشتم به لبم زدم لباسمو با جوراب شلواری پوشیدم خب خوب شد عطر زدم داشتم
با غم به خودم نگاه میکردم که بادیدن نیما لبخند مصنوعی زدم
برگشتم طرفش چه خوشگل شدی
اومد طرفم صورتمو با دستش گرفت وتو چشماش زل زد
غم تو چشمات داره منو دیوونه میکنهخیلی دلم گرفته چرا من باید انتقام بگیرم لعنت به این دنیا
بریم که دارم خفه میشم تو این خونه
بریم388
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دستشو گرفتم ورفتیم که ماشین لندکروز قرمز ودیدم چه خوشگل یادمه عین همین وداشت
لعنت به من نباید این مدل میخردیم براتبای
برای من!!!!!
آره واسه تووای نوکرتم داش ولی من که رانندگی بلد نیستم
 مربی میگرم واسه اتمخلصیم خیلی
بسه بلبل زبونیسوار شدیم رفتیم سمت تاالر
چه خبره ایول
چه خوشگل
پله از بزرگ تا کوچیک وای چه خوشگل
رفتیم داخل نیلو نادیا با ذوق اومدن کنارمون
چقدر ناز شدی تومرسی گلم
مامان اومد
وای دورت بگردمخدا نکنه
بابا بغلم کرد
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خیلی پسرم شانس دارهوای نگید اینو
رفتیم پیش مهمونا وبا همه سالم احوال پرسی کردیم رفتیم سمت جایگاه که مبل به شکل ال بود نشستیم
دست نیما رو فشار دادم احساس خفگی شدید داشتم بعد رفتن تو کما اینجوری شدم خدایا چم شده وسط جشن کمک کن
خراب نشه
وای خدا واسه یه مولکول هوا دست وپا میزدم ودست نیما رو فشار میدادم
چشمام سیاهی میرفت که نیما در گوشم گفت
فاطمه فاطمه جان خوبی خوبیسرمو برگردوندم طرفش
که بادیدن صورتم یه دفعه رنگش پرید
فاطمه نفس بکش نفس بکش توروخدا چت شد یهولبخند زدم داشتم خفه میشدم بازور بریده بریده گفتم
خ..و..ب...م ن..گ...ر...ا..ن ،ن...ب....ا...ش
خوب نیستی صورتت کبود شده فاطمه نفس بکش یه لحظه احساس کردم قلبم وایستاد دستمو رو قلبم گذاشتم و فشار دادم وای
خدا وای خدا قلبم داشتم جون میدادم بی صدا و کنار نیما هیچکس متوجه ما نبود وهمه درحال خوش وبش بودن نیما گریه
میکرد یه لحظه احساس کردم سامیار جلوم وایستاد و داره بهم نگاه میکنه داشت همه چی تاریک میشد که اومد نزدیکم با مشت
کوبید به قفسه سینه ام انقدر محکم وتندوپشت سرهم که صدای تپش قلبم وشنیدم ودست نیمارو ول کردم و نفس کشیدم با
تمام قوا سینه ام دردمیکرد آخ
به نیما نگاه کردم که حالش بدبود
نیما نیمایی من خوبم ببین
به صورتم را زد
فاطمه تو که منو سکته دادی390

عاشقی پردردسر
ببخشید قلبم خیلی درد گرفت باورت میشه حتی چند لحظه نتپید ولی ولی اون زد رو قلبم و دوباره قلبم زد
لعنت بهش لعنتهیشش برو صورتت وبشور تا کسی نفهمیده
مطمئنی خوبیآره خوب خوب
 فردا میبرمت دکتر باید دلیلشو بدونیباشه فعال برو
چشمرفت و بعد چند دیقه با خون سردی برگشت و کنارم نشست
یه آهنگ گذاشتن
** میبندی تو چشماتو عاشق این حسی میدونم دستمو گرفت ورفتیم پیست رقص دستامو گرفت ومن با دلی که تیکه تیکه
میشد رقصیدم صداش تو گوشم اکو میشد قول بده قول بده جز من با هیچکس نرقصی
قول
بغضم گرفت کجایی کجایی که ببینی دارم میرقصم اونم بایه پسر
چرخیدم که نیلو جیغ زد دوماد عروس و ببوس
خدایا چیکار کنم
نیما دستمو گرفت و پیشونیمو بوسید
همه سوت زدن
دوباره جیغ زد عروس دوماد و ببوس
خدایاااااا
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به اجبار لبمو به گونه اش نزدیک کردم وبوسیدمش
که همه دست زدن
خواستن دوباره چیزی بگن که تعظیم کوتاهی کردم ودست نیما رو گرفتم ونشستم
خودتو سرزنش نکن ما خواهر برادریماسرمو تکون دادم دیگه تا آخر مهمونی نرقصیدم وقت شام رفتیم سرمیز با دیدن کیک یاد کیکی که پختم با سارا افتادم چونم
لرزید که نیما دستمو فشار داد
 قوی باشبا چشمای پرشده رفتم طرف غذا اول به آب ریختم وسرکشیدم که بغضم سرباز نکنه
اشتها اصال نداشتم
من میل ندارم نیما
فاطمه بخورنمیتونم
یکمبه اجبار چند تیکه گوشت کباب شده برداشتم وخوردم
بسه به خدا دارم میمیرم
خیل خب بریماز سالن رفتیم بیرون
بعد اینکه همه غذا خوردن ،موقع بریدن کیک شد
نیما من نمیرقصما
فاطمههههههه تحمل کن392
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آخه
میدونم که یه خاطره با اون بیپدر داری میدونم انتقام تموم این لحظه هارو ازش میگیرم به اسمم قسم جوری بچزونمش که اونمخودکشی کنه
غلط کردم میرقصم اصال هرکاری تو بگی میکنم فقط کاری باهاش نداشته باش
ای بر پدرشدستش وگرفتم وبلندشدم که درگوشم گفت
چرا انقدر سردیمهم نیست
رفتیم سمت جمعیت کیک و آوردن روش نوشته بودن FNخدایا دارم چه غلطی میکنم دیگه راه برگشت ندارم باید ادامه بدم
مگه اون آتیش نزد پس منم میزنم
بالبخند به کیک نگاه کردم شروع کردم به رقصیدن
به نیما زل زدم براش قر اومدم رقصیدم وبغضمو خوردم باچشمک ازش خواستم ناظر باشه انگشتم و توکیک زدم بردم ظرف
دهنش وگذاشتم دهنش
خندید وانشگتمو خورد
انگشتم و درآوردم و دوباره رقصیدم که یه دفعه مادرش اومد وتودستم یه جعبه گذاشت
این واسه سومین دخترم یه ویالی کوچولو که سندش و تا فردا میزنم به نامتوای خدا چیکار کنم به نیما نگاه کردم سرشو تکون داد که بگیرم جعبه آرو گرفتم دستشو بوسیدم
مرسی
الهی فدات بشمخدا نکنه
وقت کادو شد اول نیما یه گردنبند FNبهم داد برلیان وخیلی ظریف
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اینوهمیشه بنداز که فراموشم نکنیاشکم دراومد دیگه کنترل نکردمشون هق زدم
که دستمو بوسید و کنارم وایستاد به گردنش خیره شدم تو گردن خودشم مثل گردنبند من فقط مردونه اش بسته بود
بعدی نیلونادیا یه گوشی اپل هردوشون به شکل ویه رنگ صورتی
اپل x
بچه ها چرا هردوتا تون
این عوضی ازمن تقلید کردمرسی خیلی خوشحالم کردین
نیما سرشو به گوشم چسبوند
دیوننهیسسس میشنون
بابا اومد طرفمون
این واسهدختر گلم
مرسی مامان که هدیه داده الزم نبود جدا بگیرید
هیششش مبارکت باشه گل دخترممرسی بابایی
خدایا داری چی و جبران میکنی نکنه همه بی محبتی هایی که توایران کشیدم همه ی اونا رو داری برام جبران میکنی
بقیه کادو دادن
باالخره تموم شد
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منو نیما نشستیم تو ماشین دست تکون دادم که ماشین راه افتاد
نیما این آهنگ ابزار
بگوسرگرمی تو شده بازی بااین دل خستم یادت نمیاد اون هم قول وقرارایی که با تو بستم بااین همه ظلم تو ببین من چطوری پای
تو نشستم دیوونه نشو به خدا آهم میگیره دامن تو نگو بی خبری نمیدونی این گریه شده کار این دل هرروز
اشکام سرخوردن که اونم حالش بهتر من نبود
میشه بریم قلیون بزنیم
باشهرفتیم طرف خونه وقتی رسیدم دستمو کشید ورفتیم واحد اون
نشستم که بعد یه رب با قلیون اومد
خواست بکشه که از دستش گرفتم اول من
خیل خبپک اول و که زدم یاد روز اولی افتادم که قلیون کشیدم چقدر حرص خورد پک دوم یاد دستش سوختگیش همینجوری ادامه
دادم که یهو دیدم اشکام مثل سیل راه افتاد
بده من خفه کردی خودتونه میخوام بکشم
هععععععی از دست تویکی خیلی حساس بود رو قلیون کشیدنم میخوام استوری بگیرم هنوزم صفحه امو داره بیا کنارم بشین اومد کنارم نشست
ودستشو دورم حلقه کرد
خندیدم فیلم گرفتم و گذاشتم استوری اولین قدم
☆سامیار ☆
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بعداز کلی درد کشیدن دوباره فهمیدم شکست خوردم
بابا اومد پیشم وازم خواست که برگردم گفت هرکاری میکنه که بهم برسیم ومن برگشتم پیششون االن به بابا هم کمک میکنم
نشسته بودیم کنار هم مثل همیشه داشتم به پیج اینستاش نگاه میکردم که یه دفعه دیدم استوری گرفته
سریع رفتم ببینم اما با دیدنش قلبم تیر کشید این کیه کنارش چقدر دلم برا خنده هاش تنگ شده یه دفعه انگار به عمق فاجعه
پی بردم و گوشی پرت کردم که خورد به دیوار
چی شده پسرفاطمه پیش کی نشسته بود
مثل خوره افتاد تو مغضم
خدایااااااا
لعنت لعنت به من
مثل مار دور خودم میپیچیدم
☆فاطمه☆
انقدر درگیر درس بودم که حد نداشت
با اومدن نیما لبخند زدم موهامو زدم پشت گوشم
سالم
سالم به روی ماهتچه خبر
خبرای مهمچی
بابا تجهیزات وآورد باید آماده شی بریم ایران من نماینده شدم بابا گفته که عروس ودامادش میان و تحویل میدن و بهانه مندلتنگی تو واسه پدرمادرت بود
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پوزخند زدم پس وقتش شد چقدر زود رسید
هه هه
خب کی میریم
آخر هفتهخوبه خیلی خیلی ممنون
قربونت☆سامیار☆
بابا تجهیزات پزشکی سفارش داد قرارشد هفته ی دیگه پسر مهرابی با نامزدش میاد ایران خیلی دلم میخواد ببینمش
خیلی ازش تعریف میکنه بابا
☆فاطمه☆
بالخره روز رفتن به ایران رسید با نیما سط کردم هردو قرمز آتیشی پوشیدیم قرمز مشکی کفشو کیف مشکی شال و مانتو قرمز
نیماتیشرت قرمز باشلوارمشکی و کفش مشکی پوشیدخیلی بهش میومد یه خط چشم با رژقرمز وبه لبم زدم
خوبه خوب شدم خواستم برگردم که یکی ازپشت بغلم کرد
نیما حاضرشد
 آره فدات شمبرگشتم طرفش محشر شده بود محشر
خیلی خوشگل شدی
اخماش رفت توهم
ولی تو انگار یادت رفته چی گفتم بهتاین رژ وپاک کن
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گیرنده نیمایی
قربون نیما گفتنش خیل خب ولی بهت چپ نگاکرد گردنش ومیشکنمبشکن
خب بریمباهم رفتیم فرودگاه بعد یه ساعت معطلی سوار هواپیما شدیم
اشکام ریخت که نیما دستمو فشار داد
قوی قوی باش کاری نکن که باورش نشه اونم باید عذاب بکشه بفهم اینوباشه قول میدم سرمو گذاشتم رو سینه اش که سرمو نوازش کرد
قربون دل کوچولوچشمامو بستم به لذت انتقامم فکر کردم
هه هه دارم میام که کابوس شبات شم آقای سامیار فرهمند
☆سامیار ☆
امروز قرار پرواز کنن فردا میرسن باید به خودم برسم ولی با چه امیدی
کت مشکی و تیشرت مشکی مو برداشتم شلوار سفیدم برداشتم برای فردا اینارو می پوشم رفتم حموم خب باید برم آرایشگاه
رفتم آرایشگاه موهامو وریشمو زدم و شدم سامیار دوسال پیش هه
بایه دل شکسته دلم واسه چشماش لباش گردی صورتش واسه اخماش موهای بلندش واسه معصومیت وتخسیش همه وهمه
تنگ شده
☆فاطمه ☆
بالخره رسیدیم به جایی که قرار بود دیگه نیام اما اومدم واسه انتقام
دست نیما رو گرفتم و از پله ها اومدیم پایین رفتیم داخل سالن وچمدونامو تحویل گرفتیم نیمایی خستم
398

عاشقی پردردسر
قربون خستگیت میریم خونه ای که آماده کردن برامون اما اول باید شازده آرو ببینیم چون بابا گفت میاد استقبالهه هه بهتر بودنیاد
☆سامیار ☆
صبح سریع دوش گرفتم لباسامو پوشیدم وبا بوگاتی مشکیم رفتم
فرودگاه
☆فاطمه☆
گوشیو نیما برداشت و شماره آرو گرفت بادومین بوق برداشت
بلهصداش به قلب زخمیم چنگ انداخت
سالم مهراب هستم شمارو نمیبینممن االن دست تکون میدم ببینید منودستشو دیدم
نیما دیدمش
بله دیدمتون االن میایمباشهگوشیو قطع کرد
فاطمه خرابکاری نکنیبا پوزخند نگاهش کردم
بریم که حاال وقت تالفی
آفرین بریم399

عاشقی پردردسر
دستمو دور بازوش حلقه کردم و با هم به سمتش قدم برداشتیم بعد چنددیقه رسیدیم بهش کتو تیشرت مشکی با شلوار سفید
مثل دوسال پیش جذاب و نفس گیر خیلی خونسرد بهش نگاه کردم
که به وضوح دیدم رنگش پرید
-سالم من نیما و ایشون هم نامزد بنده هستن

☆سامیار ☆
با دیدن دختر روبروم نفسم رفت قلبم قلبم بدتیرکشید این نفس من نیست خانوم من نیست عشق من نیست سفید برفی من
نیست اینجا کنار این پسر چیکار میکنه به سختی چشم ازش گرفتم که مهرابی دستشو دراز کرد دستشو فشردم
خوشبختم منم فرهمندم
سامیار صدام کنید
باشه حتما بار رسیده باید تحویلش بگیریدبار چیه زندگیم کنارت ایستاده
صداشو که شنیدم نفسم رفت
آقایی من خستماین این با کی بود
خدااااااااآااا واقعا شکستم بدم شکستم
جوابشو داد
جونم خانوم کوچولوم خسته شده فدای خانوممممم بشمخب اگه اجازه بدید ما بریم یکم استراحت کنیم فردا همدیگه آرو میبینیم
مگه میتونستم بزارم برن نه امکان نداره
نه نه نه نه به هیچ وجه پدر منتظر شماست بفرمائید
400
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اصال بهم نگاهم نکرد خیلی راحت کنار اون حرکت کرد
☆فاطمه ☆
دیدم چطور داغون شد هه هه هه تازه اولشه بخور نوش جونت
سوار ماشین خاطره انگیزش شدیم منو نیما عقب اونم جلو
سرمو گذاشتم رو سینه نیما چشمامو بستم
گل من خسته شده جوجه کوچولوم قربونش برم منخدا نکنه آقایی
☆سامیار ☆
سرشو گذاشت رو سینه این پسر خدایا طاقت ندارم منو بکش و خالص
چی گفت آقایی
جوجو کی
وای وای نفسم
با
درد رانندگی کردم تا رسیدیم خونه
بفرمائید
درد براش باز کرد دستشو گرفت و پیاده شدن
ممنونبابغض لب زدم خواهش میکنم بفرمائید
در بازشدورفتیم داخل
☆فاطمه ☆
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عاشقی پردردسر
بادیدن خونه صدای سارا پیچید تو سرم صدای کل کل منو سامیار خدایا خدایا دارم دارم دیوونه میشم دیوونه
دست نیما رو فشردم
خب بفرمائید از این طرف یه اتاق بادکور قهوه ای نشون داد ورفتحالم بد بود خیلی بد
خوبیآره خوبم اما از نوع افتضاحش
دیدم چطور بهت نگاه میکرد معلوم بود انتظار نداشته تو با یه پسر دیگههه هه هه معلومه
قوی باشباشه
☆سامیار ☆
اتاق ونشونشون دادم دیگه نتونستم طاقت بیارم و زدم بیرون
چرا عشق من چطوری تونستی
من نابود کردی اشکام ریخت آهنگ مهراب مسکن دردام خدایااااا
خودمو می کشم این چرا چرا
تا شام نرفتم پیششون بیشتر ازاین زشت باید برم ببینمش دلم براش پر میزنه
رفتم پشت درو در زدم
بلهبفرمائید شام
چشم االن خدمت می رسیم402

عاشقی پردردسر
رفتم سمت مامان
مامان
چیه سامیار جانمامان فاطمه اینجاستچیییییییییییی
آره نامزد مهرابیدروغ نگو باورم نمیشهباورت نمیشه سیاه بخت شدم
هیششش آروم باش فعالهه هه هه آروم
☆فاطمه ☆
یه تونیک لیمویی پوشیدم موهامو باز گذاشتم
یه رژ صورتی به لبام کشیدم
خب بریم
بریمرفتیم پایین بادیدنش حالم زیر رو شد
بفرمائیدنشستیم سرمیز که پدرش اومد
با نیما دست داد وخیلی با تعجب منو نگاه کرد
ولی بعد نشست
403

عاشقی پردردسر
مگه چیزی از گلوم پایین میره ولی مجبورم
خب خانومی چی میخوریهرچی نیماییم بخوره
من میگم کتلت بخوریمباشه
کتلت خوردم وبعد میز شام جمع شد ورفتیم تو پذیرایی یاد سارا داشت دیوونه ام میکرد
حرف حرف حرف
سامیار فقط به من نگاه میکرد
اینجوری نگاه نکن انقدر با زجه ودرد طاقت غم صدات وندارم سر سفره چقدر دردکشیدفهمیدم خدایا خدایا چیکار کنم نه من
واسه دلم نیومدم واسه مجازات اومدم
بعد کلی حرف زدن رفتیم تو اتاق ساعت دو شب بود
که صدای گیتار شنیدم
-یکی هست تو قلبم که هرشب واسه اون می نویسم اون خواب نمیخوام بدون واسه اون که قلب من انقدر بیتاب

این صدای بغضدار عشق من نیست خدایا اصال من کیم که جای تو مجازات کنم بنده اتو نمیتونم وای خدا نمیتونم داره دق
میکنه نفسم باال نمیاد
خدایا چیکار کنم
اون خوند ومن اشک ریختم
نیما ا اخم نگام کرد
چیه باز404

عاشقی پردردسر
هیچ چی دلم براش میسو زه
اونوقت چرااااااون شب تو حالت بهتر از اون بود هاننن
من اونشب مرگ موش خوردم ورفتم تو کما نکنه اونم دست به همچین اشتباهی بزنه
نترس نمیزنهبغضم وقورت دادم یه زمانی فقط لجشو درمیآوردم ولی حاال دارم مجازاتش میکنم
☆سامیار ☆
داشتم گیتار میزدم با بغض میخوندم
کتمو برداشتم ورفتم بیرون
خدایا چرا تاکی عذاب بکشم اون مال من بود چرا مگه من چیکار کردم
حاال میفهمم شب عروسیمچی کشیده
بهتره منم خودمو راحت کنم از این زندگی
زندگی نمیخوام وقتی کنارم نیست تو آغوشم نیست
خدایا تاکی باید بجنگم
تصمیمم وگرفتم باید بهش بگم که چرا ازدواج کردم وبعد خودمو راحت میکنم
آره همینه
رفتم خونه با دیدن مامان که گریون نشسته بود
رفتم طرفش
چی شده مامان
الهی قربون دلت برم منو ببخش که در حقت بدی کردم405

عاشقی پردردسر
هه مامان شما باعث شدین عشقم و از دست بدم
مهم نیست اون با یکی دیگه خوش بیخیال
رفتم تو اتاقم و به روزایی فکر کردم که داشتمش خندیدناش قهراش
خدایااا چیکار کنم که برگرده اون روزا
☆فاطمه ☆
صبح با سرو صدای نیما پاشدم قراربود دوروز بمونیم برگردیم
صورتمو شستم و رفتم طرف آینه یه بلوز مشکی تنم کردم با شلوار جین سفید یه رژ بنفش یاقوتی زدم با خط چشم موهامو باال
سرم بستم ورفتم تو سالن
سالم
به همگی
سالم دخترم خوب خوابیدیمرسی راستی نیما کجاست شما ندیدینش
چرا با سامیار رفتن ابزاروتحویل بگیرنآهان باشه پس من میرم یکم بگردم
یه مانتو مشکی وشلوار مشکی پوشیدم شال مشکی سرم کردم از خونه زدم بیرون
خدایا این خونه برام مثل قتلگاه می مونه خونه ای که آخرین بار
آخرین بار خواستم حرفم و کامل کنم که یکی دستمو کشید برگشتم طرفش که خودشو دیدم باعث عذاب ودربه دریم
ولم کن
خواهش میکنم باید باهات حرف بزنمبایدی در کار نیست
406

عاشقی پردردسر
توروخدایاد قسمم افتادم با اخم نگاش کردم
بیا بشین تو ماشیننیما کجاست
بیا بشین رفته پیش بابابه اجبار رفتم نشستم تو ماشین
می شنوم
 فاطمه به خدا به جون تو که میخوام دنیا نباشه من مجبور شدم بابام التماسم کرد گفت که آبروش میره اگه بفهمن پسرش بایهدختر که پدرش قتل کرده ازدواج کرده
با پوزخند نگاهش کردم
خب تموم شده اون ماجرا
به خدا منو الهه حتی یه روز باهم زندگی هم نکردیم الهه فهمید که من عاشق یکی دیگه مفهمید وقبول کرد ازم جداشه
وقتی فهمیدم تو کمایی تموم تنم درد گرفت
خب من بخشیدمت ولی دیگه باهات کاریم ندارم
فاطمه نیما کیه هانننفکر کنم فهمیده باشی همسرم
نگو المصب اینو نگوچرا نگم برو خداروشکر کن که شب عروسیمو ندیدی من شب عروسیت و دیدم
از ماشین زدم بیرون ودویییدم
407

عاشقی پردردسر
گریه کردم باالخره تموم شد
خدای من دیگه تموم شد
زنگ زدم به نیما
جانمبرگردیم
االنآره همین امشب
خوبینه
خیل خباومد پیشت
آرهههههه گفت مجبور بوده
باشه گریه نکن دارم میامیکم چرخیدم دور بر تا اینکه دلم طاقت نیاورد ورفتم دم در خونه خودمون با دیدن دختر روبروم نفسم رفت این اینجا چیکار
میکنه سارا ساراییییی
صداش زدم که برگشت طرفم
با دیدن یه لحظه وایستاد بعد دویید طرفم
فاطی جونم خودتی بگو که خواب نیستمخواب نیستی نفسم
فاطمه ببخش که باعث دردت شدم408

عاشقی پردردسر
تو هیچ وقت باعث دردم نبودی تو خواهرمی عشقمی
بیا بریم که کلی حرف دارم باهاتبریم
رفتیم طرف یه رستوران ونشستیم
 فاطمه چرا خودکشی کردیبه خاطر برادر نامردت
ببخششبخشیدم
خیلی دلم برات تنگ شد طاقت نیاوردم اومدم ایران دم در خونتون بادیدنت شوکه شدمدیوونه
مجردی هنوز
آره تو چیمنم مجردم ولی همه فکر میکنن ازدواج کردم
چراااخودم خواستم واسه انتقام
از سامیاردرسته
خب حاال داماد قالبی کو
نیما برادر صیغه ای من
آهان االن ایران409

عاشقی پردردسر
آره با اون اومدم من پنج ماه کانادا بودم
راست میگیآره
انتقام تو گرفتیآره فردا برمی گردیم
 نه نریدآخه
خواهشبازمیام ایران
نه بیا برگردیم ایران همینجا درس بخونیمگوشیم زنگ خورد
بله
کجاییآدرس و بهش دادم و قطع کردم
داره میاد
 کینیما
اهومممممممممممممممم
بعد یه رب نیما اومد
سالم خوبی410

عاشقی پردردسر
آره
سالمسالم معرفی نمیکنیسارا خواهر سامیار
بله خوشبختمراحت باش من انتقامم وگرفتم ازش دیگه
پس برگردیمآره
خیل خبتا شب گشتیم و خندیدیم با دیدن سارا همه چی یادم رفت به کل
که با زنگ خوردن گوشیم به سارا و نیما نگاه کردم که دیدم مشغول حرف زدنن
بله
گوش کن فاطمه فقط بدون خیلی دوست دارم و تا ابد خدافظ برای همیشهبا قطع کردن گوشی جیغ زدم
چیکار کرده یعنی
بی توجه به اون دوتا دوییدم وبه ماشین گرفتم
فهمیدم کجا رفته بام تهران سریع ماشین گرفتم ورفتم با دیدن هیکلش که روی زمین بود زدم توسر م ودوییدم سمتش
سرشو بغل کردم رگشوزده شالمو محکم بستم دور دستش
سامیار چشماتو واکن
سامیاری
411

عاشقی پردردسر
چشاشو با بیحالی باز کرد
توروخدا سامیار زنده بمون
منو ببخشنه توروخدا هرکاری بگی میکنم به خدا به خدا دروغ گفتم من ازدواج نکردم نیما برادر صیغه ای من به جون تو که داروندارمی
دستمو گرفت
فاطمه ..فا..طمه با...من ازدواج....میکنیآره آره به خدا قسم فقط زنده بمون
چشماش و که بست به عمق فاجعه پی بردم و جیغ زدم نه نه با جیغ زدن چیزی حل نمیشه دوییدم طرف یه ماشین
توروخدا نگهدار
چی شده خانومشوهرم شوهرم
باشه برو اونور ببینم
دویید ظرف سامیار بغلش کرد و گذاشتشعقب ماشین منم
رفتم جلو نشستم
و تا خود بیمارستان گریه کردم
وقتی رسیدیم بیمارستان سریع رفتم تو بیمارستان وبا برانکارد سامیار وبردن
وای خدا بردنش اتاق عمل
خدایا عشقم و برگردون به خودت قسم که برگرده کنارش میمونم یه ساعت بود که تو بیمارستان منتظر بودم که دکتر اومد
آقای دکتر چی شد حالش خوب
بله خداروشکر به موقع رسیدین االن فعال بیهوش تا دو ساعت دیگه بهوش میاد مراقبش باشید412

عاشقی پردردسر
چشم میتونم ببینمش
آره حتمارفتم تو اتاقش
الهی بمیرم من چطور تونستم باعث شم اینجوری شی
زدم زیر گریه که گوشیم زنگ خورد
بله
فاطمه کجاییسارا بیاین بیمارستان
بیمارستان واسه چیسامیار رگشو زده
یا ابوالفضل االن چطوره؟خوبه فعال بیهوش
االن میایمگوشی و قطع کردم وسرمو گذاشتم روسینه اش
الهی بمیرم برات پاشو
هق هق کردم
که دستی روسرم نشست
جوون دلم گریه نکن خانوممم من خوبمبا شنیدن صداش سرمو آوردم باال بادیدن چشمای بازش
بغضم گرفت
413
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عیش بغض نکن دیگه نمی زارم ازم جدا شی تو مال منی فقط منسرمو چسبوندم به سینه اش که در اتاق وا شد نیما وسارا اومدن
نیما بهم نگاه کرد و روبه سامیار گفت
اگه دفعه بعدم اینجوری ببینمش زنده نمی مونیسارا بهش نگاه کرد که فهمیدم بعله یه عروسی افتادیم آره
سارا با خجالت گفتآرهسامیار معلوم بود خوشحال ولی بروز نمیده
خب زودتر خوب شو که کلی برنامه داریمبه مامانت اینا چی بگم
نگران نباش همه چی و به بابا گفتم اون در جریان بود از اولواقعا
آرهخداروشکر

بالخره سامیار مرخص شد گوشیمو برداشتم زنگ زدم به مامان و بابا
فاطمه جان خودتیسالم آره مامان من ایرانم دارم میام خونه
بیا عزیزم بیارفتم خونه با دیدن بابا و مامان پریدم بغلشون
414

عاشقی پردردسر
چقدر خوشحال بودم دوباره رفتم تو اتاقم دلم واسه اتاقم تنگ شده بود خیلی زیاد خوابیدم روتخت
یه هفته میشد که اومده بودم خونه
داشتم میوه میوه میخوردم که تلفن زنگ زد مامان گوشیو برداشت
الو سالم خانوم فرهمند قربان شما جان امر خیر آخه بله بزارید باهاش صحبت کنم ببینم چی میشه فعال خدافظاومد کنارم
فاطمه سامیار میخواد بیاد خواستگاریت چیکارکنمخب چیزه مامان منم دوسش دارم
از زنش جدا شده معلوم بود اجباری بوده باشه زنگ زدن هماهنگ میکنمپدرتم با من
آخ جون
شب مامان کلی با،بابا حرف زد وراضیش کرد من این چند روزه جواب سامیار نمی دادم
خب ناز دارم خخخ
صبح دوباره زنگ زدن که مامان واسه آخر هفته هماهنگ کرد اصال باورم نمی شد
این چندروز فقط استرس داشتم بالخره روز خواستگاری از راه رسید رفتم حموم یه دوش آب گرم گرفتم ورفتم بیرون خب چی
بپوش تونیک کرمی با شلوار کرمی وشال سفید
یه چادر سفیدم سر کردم خب خوب شدم
تو اتاق نشستم که صدای زنگ وشنیدم قلبم از هیجان رو هزار میزد
وای خدا در باز شد و صدای احوال پرسی میومد وبعد صدای حرف زدن از استرس داشتم میمردم که مامان صدام کرد،
فاطمه جان بیا چای بیاراز اتاق زدم بیرون یه سینی چاییی ریختم ورفتم تو هال
415

عاشقی پردردسر
سالم زیر لبی گفتم سینی چای و جلو پدر سامیار گرفتم
بفرمائید
 دستت طال عروس خوشگلم بعد مادر سامیار چای و برداشتسارا با خنده چای برداشت
رسیدم به سامیار خدایا به خیر بگذرون
چای و برداشت وزیر لب گفت
 دستت درد نکنه نفسملبخند زدم وچایی وبه همه دادم و نشستم
که بعد نیم ساعت رسیدیم به اصل مطلب
اگه اجازی بدید برن حرف بزننمشکلی نیست دخترم بلند شوبلندشدم که سامیارم بلند شد و پشت سرم راه افتاد
رفتیم داخل اتاق
بفرمائیدنشست رو تخت
منم نشست رو صندلی
جووون خانومم خجالت نکش فدات شه سامیارسامیار فقط ازت یه چیز میخوام هیچوقت تنهام نزاری
به خودت قسم دیگه نمی زارم یه لحظه بدون من باشیپس من جوابم مثبت
416

عاشقی پردردسر
پاشدیم رفتیم بیرون سارا با خوشحالی گفت بخوریم شیرینی و
با خجالت سر تکون دادم که همه دست زدن
با سامیار قرارداشتم برای آزمایش
رفتم بیرون
سالم
سالم خانومی خوبیمرسی تو خوبی
خداروشکررفتیم آزمایش دادیم
سامی
جان سامیمیشه عقدمون تو حرم امام رضا بگیریم
هر چی تو بخوایرسوندم دم خونه ورفت
رفتم پیش مامان
مامان ما تصمیم گرفتیم عقد تو حرم امام رضا باشه
چه قدر خوب••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
آخر ماه شد با هواپیما اومدیم مشهد رفتیم داخل حرم مانتو شلوار سفید با یه چادر سفید سرم سامیارم کت سفید با شلوار
مشکی پیرهن سفید پوشیده بود رفتیم داخل سالم کردم به امام
آقا ازت خیلی ممنونم خیلی
417

عاشقی پردردسر
نشستیم کنارم آخوند شروع کرد به خوندن خطبه عقد
عروس خانوم فاطمه ستایش آیا به بنده وکالت میدهید شمارو به عقد دائم همیشگی و ابدی آقاداماد سامیار فرهمند بامهریه۳۳۳۳عددسکه ۳۳۳شاخه گل رز ویک دست آینه وشمدان در بیاورم
 عروس رفته گل بچینهبرای بار دوم عرضی میکنم آیا وکیلمعروس رفته گالب بیارهسامیار کالفه به سارا نگاه کرد
عروس خانوم برای بار سوم عرض میکنم آیا وکیلمقرآن بوسیدم به سامیار لبخند زدم و با آرامش گفتم
با اجازه آقا امام رضا وپدرو مادرم بعله
همه صلوات فرستادن
آقای سامیار فرهمند آیا وکیلم شمارو به عقد فاطمه ستایش در بیاورم با اجازه آقا امام رضا و بقیه بزرگترابعله
دفترا رو امضا کردیم و دستمو سامیار گرفت وبوسید
تو تموم آرزو ودنیامنیسامیار نمیدونی چقدر کنارت آرومم رفتیم هتل منو سامیار تو یه اتاق و بقیه هم اتاق گرفتن
احساس میکردم خیلی گرمه خیلی

قلبم بی قراری میکرد
418

عاشقی پردردسر
-بوی آرامش میدی یه آرامش که ۱سالو۵ماه نداشتمش

فدای نفسای بیقرارت قلبت که منظم میزنه
سامیار میشه ازت یه چیزی بخوام
تو جون بخواهعروسی نگیریم پولشو بدیم به کسایی که تا حاال مشهد نرفتن
باشه ولی خودت چی آرزوهات چیمن وقتی اومدم اینجا کنارتوام آرزویی ندارم
باشه قربونت برم خب هردوتانه میخوام خدابدونه که چقدربابت این عشق ازش ممنونم
باشه نفسم پس با این اوضاع شیش ماه دیگه بریم سرزندگیمونفعال هیچ چی نخریدم
مثال چیجهیزیه دیگه
فاطمه خونه آرو خودمون میخریمآخه
آخه بی آخهخیل خب مرد زورگو من
صبح بیدار شدم
سالم
419

عاشقی پردردسر
سالم خانومی صبحت بخیرصبح توام بخیر میشه بخوابیم
خستم
باشه هر چی تو بخوای دوباره ما خوابیدیم که باصدای کوبیده شدن در ترسیدم بیدار شدمجانم چیه قربونت برم من اینجامکی در میزنه
االن میرم ببینم کیهبا اخم رفت درو باز کرد با شنیدن صدای سارا جیغ زدم عوضییییییی
چته تو زنم وترسوندیخفه قبل اینکه زنت بشه دوست من بودزن من بفهم اینوسامی سرم درد میکنه تمومش کن
الهی فدات شمسارا برو بزار ما یکم راحت باشیم
حله بابابا رفتنش سامیار اومد کنارم خودمو لوس کردم واسه اش
خوابم میاد
الهی دور خانوم خوشگلم بشمنه پیشم بمون
چشم420

عاشقی پردردسر
بریم خرید
بریمزود پریدم بغلش وبوسش کردم
یه مانتو گلبهی با شلوار سفید پوشیدم شال گلبهی گذاشتم
بریم حاال
بریم خانوممباهم رفتیم بازار رضا
بیا بریم دلم عروسک میخواد
فقط عروسک دوست داری نی نی چیخجالت زده بهش نگاه کردم
خندید
قربون خجالتش دوست دارم یه دختر با خصوصیات تو داشته باشمخب حاال بریم عروسک و ببینم
 بریمیه عروسک نوزاد دختر ویه پسر برداشتم با چند تا خرس قرمز صورتی
چندتا عروسک دختر با مو برداشتم
خب بسه
با خنده نگام کرد ولی هیچ چی نگفت وهمه آرو حساب کرد
با خریدا رفتیم بیرون
خب واجب شد یه دختر داشته باشیم421

عاشقی پردردسر
سامی ما تازه عقد کردی ما
 خب هرچه زودتر بهترسامیییی
جوننبریم حرم
چشم بریمدست تو دست هم رفتیم حرم
خدایا فقط ازت یه چیزی میخوام هیچوقت ازش جدانشم
رفتم داخل حرم زدم زیر گریه
یا امام رضا نمیدونم چجوری جبران کنم فقط اینو بدون تا آخر عمر نوکرتم خاک زیر پاتم هق هق میکردم یه رب بود که تو حرم
بودم گوشیم زنگ خورد
بله
خانومی بیا منتظرتمباشه صدام گرفته بود سریع قطع کردم
ورفتم بیرون رفتم کنارش
بادیدن چشمای قرمز وخیسش فهمیدم اونم مثل من چقدر از آقا ممنون
دستاشو دو طرف صورتم گذاشت انگشتش و کشید روگونه ام
خانوم کوچولو من چرا صورتش قرمزسرمو انداختم پایین
خانومم گریه کردی422

عاشقی پردردسر
اهومممم
قربون چشمای خوشگلت برم
خوبی االن
آره خوبمپس بزن بریم بقیه خریدارو بکنیمبریم
رفتیم بازار واسه هرکس یه کادو وگرفتم
وای خسته شدم بریم هتل
بریم جوجورفتیم هتل
قرار بود فردا بمونیم وپس فردا بلیط هواپیما داشتیم
رفتیم تو اتاق خودمو پرت کردم رو تخت
خانومم لباساتو عوض کن بعد بخوابحال ندارم
خب بشین من مانتو تو در بیارمنشستم که اونم کنارم نشست دکمه های مانتومو باز کرد وخیل
خیلی آروم مانتو رو درآورد گونه امو بوسید کتش و درآورد دراز کشیدم که اونم کنارم دراز کشید بغلم کرد
 خانومم خیلی بی تابتممنظورشو فهمیدم واز استرس سریع دستامو دورش حلقه کردم و سرمو چسبوندم به سینه اش
باشه خانوم خانوما حاال شما مارو بیشتر تو آب نمک بزار423

عاشقی پردردسر
خوابیدیم
باصدای گوشی بیدار شدم
بله
سالم فاطی نمیاید بریم بیرون شب خیلی میچسبهآخه
آخه نداره بیاینخیل خب
گوشیو قطع کردم
وایییییییییی
چیه ملوسکمباید بریم بیرون حال ندارم سامی
قربونت برم خب مگه زورهزشت خب
ای خدااااااا خسته ای خبعب نداره پاشو بپوش بریم
چشمممممرفتم دستشویی آب به صورتم زدم و رفتم بیرون یه مانتو شیره ای با شلوار شیره ای تنم کردم یه شال سفید سر کردم یه رژ قرمز
به لبم زدم یه ریمل و خط چشم کلفت پشت چشمام کشیدم
خب بریم من آمادم
با اخم بهم نگاه میکرد
424

عاشقی پردردسر
خب بریم
آهان حاال خوب شد بریمدستمو گرفت و زدیم بیرون همه منتظر ما بودن
سالم
سالم بریمبریم
منو سامیار تو یه ماشین بقیه هم تو یه ماشین
سامی بریم پارک
چشمرفتیم سمت یه پارک
خیلی خوشگل بود
کنار هم قدم میزدیم وشام پیتزا خوردیم
آخ کمرم چقدر درد میکنه صورتم از درد تو هم رفت
 چی شده خانومیهیچ چی
یعنی چی صورتت قرمز شده بگوکمرم کمرم درد میکنه
میخوای بریم هتلداداش برو کنار چیهنمیدونم کمرم
425

عاشقی پردردسر
نکنه عادت شدینهههههههههههههههه
لباسم
هیششش االن درستش میکنممنو فاطمه میریم پاساژ میایم
دستمو گرفت از جام که پاشدم پشتم وایستاد خدا ذلیلت نکنه
رفتیم طرف پاساژ یه دست مانتو سورمه ای با شلوار مشکی پوشیدم لباسم به گوه کشیده شده بود انداختمش تو یه نایلون
مشکی انداختم وانداختن تو سطل آشغال
دلم واسه لباسم میسوزه
بیخیالرفتیم پیش بقیه
سامیار باتعجب بهم نگا کرد اما بعد چند دیقه انگار چیزیو فهمید که خندید
ای واییییییییی
نشستیم و گفتیم وخندیدیم
ساعت دوشب رفتیم هتل
حیف که دیگه نمیتونم زیارت کنم
چرااونوقتخب خب چیزه
از پشت بغلم کرد
هیششش خانوممم فهمیدم426

عاشقی پردردسر
سرمو انداختم پایین
چیه فاطمه خانومی عشقم این موضوع خجالت نداره باشه گلمسرمو تکون دادم
خب حاال دراز بکشآخه
هیششدراز کشیدم که کمرمو ماساژ داد ومن خوابم برد
با بوسه های متعدد سامیار رو شقیقه ام بیدار شدم
خوبیبهترم
بیا بخور اینویه لیوان شیرو عسل
گرفتم دستم و جرعه جرعه خوردم
مرسی
قربونت عشقمخب باید بریم بیرون
نه تو استراحت کنباشه تا شب تو اتاق بودم وسامیار هی چیزای مقوی بهم میداد
سامی خیلی دلم درد میکنه
فاطمه پاشو برات حوله بزارم427

عاشقی پردردسر
نمیخواد
پاشو بهت میگمنشستم که حوله ارو گذاشت رو کمرم
خوبهاهوممم خیلی
الهی بمیرم خیلی درد داریدلم بستنی میخواد سامی
میرم میخرمباشه
تا اومدن سامیار مردم کمرم انگار در حال پودر شدن بود
با دیدنش لبخند زدم که دویید سمتم
فاطمه فاطمه جان چی شده رنگت چرا پریدهکمرم آییییییییییی
بغلم کردو منو برد بیمارستان
دکتر با دیدنم لبخند زد وگفت
شما کم خونی شدید دارید واسه همینیه سرم بهم زد رفتیم هتل
من میرم کباب بخرم یکم بخورینه میخوام بخوابم بیا بریم باال
آخه428

عاشقی پردردسر
خواهش میکنم آقایی
باهم رفتیم تواتاق خودمو مثل جنین جمع کردم تو بغل سامیار
خوبیآره
خوابم برد
صبح با احساس خیسی جام پاشدم با دیدن مالفه زدم تو سرم سامیار کو
سریع مالفه ارو جمع کردم وشستم وبعد دوش گرفتم
اومدم بیرون که سامیار ودیدم
سالم
سالم خوبیبهترم
مالفه ارو پهن کردم رو شوفاژ خب بریم بیرون من باید مسکن بخرم
چرا مسکنکمرم داره فلج میشه
هی خدابریم چادرمو گذاشتم ورفتیم بیرون نهار و بیرون خوردیم شب اصال حالم خوب نبود شام نخوردم صبح باید برگردیم
سرم درد میکرد ولی به اجبار پاشدم لباس پوشیدیم رفتیم فرودگاه
سرم گیج میرفت
خوبی گلمآره
429

عاشقی پردردسر
فاطمه به من نگاه کنبهش زل زدم که رنگش پرید
فاطمه چرا انقدر زرد شدیخوبممممممم
خواستیم از پله ها باال بریم یه دفعه چشمام تار شد داشتم پرت میشدم پایین که سامیار بغلم کرد
چی شدیسرم گیج رفت خوبم
رفتیم باال کنار هم نشستیم سرمو رو سینه اش گذاشتم
حالم اصال خوب نبود
قرار بود نیما بیاد خواستگاری سارا با خانواده خدایا حمید چی میکشه الهی بمیرم براش
اشکم دراومد
چیه درد داریسامی حمید چی میشه پس
اون چند وقت پیش وقتی فهمید همه چی حل شده فهمید که سارا مال اون نیست االن
االن چی
االن خیلی راحت با دخترا رابطه دارهچیییییییییییییییییی
دیوونه شدهالهی
430

عاشقی پردردسر
تو حالت خیلی خوبه حاال به فکر اونم هستیاِسامی
جون جون سامیدلم میسوزه
خدا رو چه دیدی شاید با یه دختر ازدواج کردایشاهلل
نمیدونم کی خوابم برد باصدای سامیار بیدارشدم
هان
پاشو خانومی رسیدیماِ
از جام پاشدم وبا سانسور از هواپیما پیاده شدیم
یه دربست گرفتیم ورفتیم خونه سامیار اینا
رفتیم داخل
از خستگی وبی حالی سریع رفتم تو اتاق سامیار بادیدن آینه ومیزش که پر بود از عطراییی که من میزنم تعجب کردم
که از پشت بغلم کرد
تعجب نکن این عطرا برام تسکین دهنده بود حداقل چند لحظه تورو کنار خودم حس میکردمبرگشتم طرفش
سامیار به خاطر این همه دردی که کشیدیم باید همیشه خدا رو شکر کنیم که بهم رسیدیم
آره مگه میشه یادم بره•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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عاشقی پردردسر
امروز روز خواستگاری ساراست من مشغول تزئین میوه بودم
ساعت  ۴بود سریع یه دوش گرفتم ویه تونیک نارنجی پوشیدم حوصله آرایش نداشتم
بیخیال سریع موهامو باز کردم روشونه هام ریختم
ورفتم پایین سامیار با دیدنم لبخند زد
خوشگل خانوم یه بوس به ما نمیدیپررو
چاکریمسامیار داداشمو اذیت کردی بامن طرفیا
اُه اُه چه تهدیدیم میکنه بالگفتم بدونی
چشمممممممآفرین پسر خوبی باش
وای شبیه مامانا شدی کهبیمزه
لپمو کشید
قربون ملوسم بشمخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
بالخره اومدن
با دیدن نیلو که با ناراحتی بهم نگاه میکرد بغضم گرفت
رفتم طرفش ومحکم بغلش کردم
432

عاشقی پردردسر
دم گوشش آروم گفتم ببخشید
حیف که مال ما نیستی ولی خوشحالم برات که به عشقت رسیدیمرسی گلم
آشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
آشتیلبخند زدم رفتیم تو سالن نشستیم
خب جناب فرهمند عروس گلمون نمیاناالن صداش میزنمسارا جان دخترم بیا

بیچاره نیما
اومد بایه سینی چای
وسالم کرد وبه همه چای داد
و کنار من نشست
خب بهتره این دوتا برن صحبت کنن با اجازه شمابله حتما بفرمائید دخترم راهنماییشون کنسارا بلند شد و نیما هم پشت سرش باهم رفتن تو اتاق
که یه دفعه صدای اف اف بلند شد رفتم طرفش بادیدن حمید استرس گرفتم
سامیار جان
جانم خانومم433
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بیا
اومد کنارم
جانحمید اومده
حمیدمن بهش گفتم بیاد به بابا نگاه کردمدر وباز کنیدباشه بابادرو باز کردیم که حمید با چشمای خیس اومد داخل
سالم عروس خانوم میدونی سامیار چی کشید خداروشکر که بهم رسیدیدمرسی
عروس خانوم آقا داماد کجانمیخوام کنار هم ببینمشون تا باورم شه که سارا مال من نیست
بغض کردم بدحالی بود وخودم تجربه داشتم نمیدونم چی شد که نیلو صدا کردم
دویید طرفم
جانم کاری داریتوروخدا به حمید بگو آخرو عاقبت نیما چی شد
نیما همه چی و برامون گفته خانومممیدونم ولی حمید که نمی دونه
آقا حمید تو عاشق سارا بودی آره434
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حمید سرشو تکون داد
بودم دیگه نیستم چون مال من نیست میرم از ایران میرم تا خوشبخت شه با عشقشنه نرو واسه چی میخوای بری توهم ازدواج کن کم کم همه چی و فراموش میکنی شاید عاشق نشی ولی دل میبندی این قانوندنیاست
به حمید نگاه کردم خیلی آروم بود آفرین به نیلو چه قدر آرومش کرد
لبخندمو نتونستم پنهون کنم که سارا و نیما با لبخند اومدن
حمید بادیدنشون اشک به وضوح تو چشماش جمع شد رفت و روبروی نیما ایستاد
واییی االن دعوا میشه ولی بر خالف تصورم لبخندی زدو با صدایی که میلرزیدوگفت
ببین من ازش می گذرم چون لبخند ازته دلش نشون میده چقدر دوست داره فقط هیچوقت کاری نکن که از انتخابت پشیمونشه خوشبخت شید
به سارا نگاه کرد دیگه نتونست طاقت بیاره اشکاش ریخت
وتو کسی که یه روزی تا همین امروز مال خودم میدونستم بدون که فقط به خاطر تو از خودم ودلم می گذرم سعی کنخوشبخت شی که هیچوقت به خودم تف نندازم که چرا ازت گذشتم باشه
قول بدین هردو سرشون تکون دادن فقط من حالشو می فهمیدم چون یه روز جای حمید بودم طاقتم تموم شد دستمو جلو
دهنم گرفتم و باهق هق خفه رفتم طرف اتاق سامیار انگار یه لحظه برگشتم به همون زمان همون شب که کنار عروس دیگه
دیدمش و خورد شدم وهق هق ام کل اتاق برداشته بود حمید یکی مثل من ولی شانس دوباره ای نداره قلبم به شدت دردمیکرد
واین عذاب آور بود یه لحظه دلم خواست خدا رو صدا کنم با تموم وجود صداش کردم خدااااا تنهاش نزار االن داغون داغون
یه دفعه در به تندی باز شد
یکی منو تو بغلش گرفت
چی شده نفس سامیاربغضم گرفت دلم براش کبابه
من کاری ازدستم ساخته نیست435
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میدونم
بسه پاشو بریم پایین حمید حالش خوبههه هه خوب االن داغون من کشیدم این درد پیرت میکنه
بس کن توروخدا حالت بد میشههق زدم
که کوبید توسرش
دالمصب این اشکات دیوونه میکنه منو نریز این مرواریدها روشیشه عمر من تموم کن
باشه
رفتیم پایین حمید فقط به نیما نگاه میکرد و صورتش قرمز میشد نفهمیدم دارم چیکار میکنم رفتم کنارش نشستم خوبی حمید
بهم نگاه کرد و دوباره زل زد به نیما
میدونی دارم به چی فکر میکنم که نیما چی داره که من ندارم همینببین حمید تو
هیششششششششششش هیچی نگوانگشتر ودست سارا کردنیما که شونه های حمید لرزید به صورتش نگاه کردم عین مرده ها صورتش سفید شده بود
حمید خوبی
دست زد وبا بغض سر تکون داد
ببین خوشحال کنارش خب من اینجا اضافه اماز جاش پاشد رفت سمتشون یه جعبه کوچولو به سارا داد
مبارکت باشه436
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یه گردنبند با قلب بود
دلم گرفت براش از خونه زد بیرون
باالخره همه چی خوب تموم شد من بغ کرده نشسته بودم
فاطمه چی شدهزنگ بزن به حمید نگرانم بدووو
گوشیو برداشت زنگ زد بوق بوق بوق که بالخره تماس وصل شد
حمید خوبیشما چه نسبتی باهاش داریدمن پسر عموشم چطوربیاید بیمارستانسامیار بادو رفت سمت در
یا امام رضا منم یه چادر برداشتم دوییدم طرفش وسوار ماشین شدم
رفتیم بیمارستان
از پرستار پرسیدیم که گفت دکتر باال سرش
دکتر اومد بیرون
رفتم سمتش آقای دکتر حالش چطوره
سکته کرده تو این سن خیلی حیف مراقبش باشید دریچه قلبش گشاد شده وباید دارو مصرف کنه حتمازدم تو سرم میدونستم طاقت نمیاره
خدایا
فاطمه فاطمه خوبی437
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نه دلم میخواد براش یه کاری کنم
اینجوری با ازبین بردن خودتمیرم پیشش
رفتم داخل بادیدن صورت خیسش فهمیدم چقدر داغون
فقط گوش کن مهراب درد تو آروم آروم میکنه
اومدی سنگ صبور سامیارداغونم داغون
میدونم
سارا رفت اون دیگه مال من نیستمیدونم
میخوام تنها باشمدرکت میکنم ولی اینو بدون هروقت الزم دیدی خبرم کن کنارتم مثل یه رفیق که درد تو کشیده
باشه حاال برواز اتاق زدم بیرون سرم گیج میرفت خدایا حمید و تنها نزار
فاطمه خیلی داری به خودت فشار میاریاخوبم خوبم
باید یه کاری کنم شاید آره خودش
سامیار
جون سامیاربیا بریم کربال
438
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کی با کی؟؟؟؟هر وقت حمید مرخص شد با حمید سه تاییی شاید آروم شد
نمیاداون با من
باشه بقیه بامنرفتیم خونه ،تاصبح خوابم نبرد
چی شده خانوممم بی تابهدارم به دردی که حمید میکشه فکر میکنم
 حمید افسرده نشهخدا نکنه سام
میترسم خیلی
هیششش من کنارتم تا آخرشفردا باید برم باهاش حرف بزنم
باشه باهم میریم بعدشم ساعت  ۵صبحخب حاالاااااا دلم خیلی بی قراری میکرد
صبح سریع لباس پوشیدم
بدودیگه سامی
چشم من آمادم بریمسوار ماشین شدیم وای خدا چرا انقدر احساس میکنم قراره یه اتفاق بد بیوفته
تو راه بودیم یه خیابون با بیمارستان فاصله داشتیم که گوشی سامیار لرزید
439
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بله سالم خب خب االن چطورهخب خداروشکر ما داریم میایم
با قطع کردن گوشی با بهت بهش خیره شدم
فاطمه چته تو خوبیچی شده
هیچ چی پرستار اومده براش سرم زده بعد سرنگ و انداخته تو سطل آشغال کنار تختش بعد رفتن دکتر سرنگ وبرداشتهمیخواسته خودکشی کنه که یه دفعه حامد میاد وجلوش و میگیره
زدم تو سرم وای خدااااااا انتظارشو داشتم هق هقم سکوت ماشین ومیشکست
بسه خانومم کور شدینمیتونم می فهمی ههه نه هیچکس نمیفهمه هیچکس
من تا آخر عمر به خاطر اون کار وتصمیم خودمو نمیبخشمبیخیال بریم االن حمید به ما نیاز داره
چشم قربانآفرین
بالخره رسیدیم
سامیار یه خواهش دارم ازت
جانممیخوام تنها باهاش صحبت کنم خب؟؟؟؟؟
اخم کرد و با دلخوری سر تکون داد
اونجوری نکن جبران میکنم آقایی
440
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باشه؟؟؟
برو بچهخودتیییییی بازوشو نیشگون گرفتم و از ماشین پیاده شدم
وارد بیمارستان شدم رفتم طرف اتاقش
درو باز کردم رو تخت نشسته بود گوشیش کنارش بود آهنگ مهراب ضربان پخش میشد آروم رفتم داخل
سرشو تو دستاش پنهون کرده بود بغضمو قدرت دادم
میخوام برات یه داستان بگم
یه دختری بود که تو یه خانواده چهار نفره زندگی میکرد وضعشون معمولی بود خونواده این دختر اصال به این دختر که کوچولو
تر بود توجه نمیکردن وخیلی راحت اینو تو چشماش زل میزدن ومیگفتن دختر داستانمون بزرگ شد تا اینکه یه دختر شد همه
کسش غم خوارش خواهرش ،درسته خواهر داشت ولی هیچوقت محبت خواهرانه ندید
دوستش شد کل خونواده اش تا اینکه اون دوست یه مشکل براش پیش اومد از دختر تنها ما یه خواسته داشت واون خواسته این
بود که حواسش به داداشش باشه مثل خودش جای خالی اونو براش پر کنه دختر قصه ما که تنها فرد زندگیش که خیلی براش
مهم بود ازش یه خواسته داشت قبول کرد و ناخواسته وارد یه بازی شد بازی عشق
اوایل همه چی خوب بود ولی بعد ازیه جایی دید قلبش واسه یه نفر بی قراره همش دنبال چشاش
فهمید که عاشق شده می ترسید خیلی زیاد تا اینکه یه اتفاق باعث شد پسر داستان به دختر قصه اعتراف کنه
بگه که عاشقش شده دختر وپسر اونشب بهترین شب زندگیشون بود اما همه چیز به خواسته اونا نبود یه اتفاق تلخ باعث شد اون
دوتا ازهم جداشن وپسر قصه از
دواج کرد آره ازدواج کرد
دختر مُرد و خورد شد داغون شد سوخت تو آتیش این عشق وخاکستر شد
و همون شب تصمیم گرفت که تموم کنه زندگیشو خودکشی کرد
و یکسال تمام تو کما رفت
وقتی بیدار شد اون اتفاق که باعث جدایی عشقش بود به خیر گذشت
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دوباره رفت تو اون خونه بی احساس و دوباره بعد چند وقت خودکشی کرد وقتی بیدار شد دوباره فهمید که اون دنیا واسه ش
جایی نیست تصمیم گرفت بره وبا کمک یه دوست رفت یه کشور غریب اوایل خیلی افسرده بود اما بعد به فکر انتقام افتاد وبعد از
پنج ماه برگشت جایی که عشقش توش نفس میکشید جلو چشمای عشقش به یکی دیگه گفت آقایی صدای شکستن یه قلب
اومد واین براش درد آورترین چیزممکن بود
چندروز گذشت اون پسر طاقت نیاورد به عشقش زنگ زد گفت مجبور بوده و خداحافظی کرد
اون پسر از دنیاش گذشت ولی دخترنتونست طاقت بیاره رفت ونجآتش داد و بهش قول داد اگه زنده بمونه بشه مال اون پسر زنده
موند دختر بعد ماه ها زنگ خوشیو دید
اونا باهم ازدواج کردن اون دختر من بودم وپسر داستان سامیار
اومدم بهت بگم اشتباهات منو تکرار نکن نه خودکشی کن نه انتقام بگیر فقط سعی کن باهاش کنار بیای
سرمو بلند کردم که دیدم داره با غم نگاه میکنه
من بهت کمک میکنم قول میدم فقط باید خودت هم بخوای باشههههه؟؟؟
سرشو به معنی باشه تکون داد
باصدای بم وضعیفش که بغض نمیذاشت نلرزه گفت
فاطمه دلم میخواد برم یه جایی که آروم شم بتونم چندروز خلوت کنم دلم و آروم کنم تو جایی سراغ داریآره یه جا که اگه ببینیش آروم میشی منم با سامیار باهات میایم باشه
آخهخواهش میکنم
خیلی خبپس بهم قول بده وقتی رسیدی اونجا بهش قول بدی که دیگه خودکشی نمیکنی
باشه دخترهی لجبازپس من برم با دکترت حرف بزنم ببینم چی میگه
442
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برورفتم بیرون بغضم وقورت دادم
رفتم پیش دکتر
سالم آقای دکتر میتونیم حمید و ببریم
بله مشکلی نداره فقط داروهاش وشد وقت مصرف کنهچشم پس االن ترخیصش میکنید
آرهپس لطف کنید برگه ترخیصش وبدید برم حساب کنم
برگه ترخیصش و نوشت ومن رفتم حسابداری و حساب کردم
رفتم ظرف سامیار که تو ماشین منتظرم بود زدم رو شیشه
سرشو آوردباال
جانمسامیار بیا کمک کن حمید و بیاریم تو ماشین
دکتر چی گفتگفت داروهاشو سروقت بخوره باید داروهاشو بگیریم
باشهاومد طرفم
بریمباهم رفتیم داخل اتاق
حمید جان بپوش لباساتو بریم
443
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ممنونم ازتونبغضم گرفت وبا چونه لرزون گفتم
من که کاری نکردم پاشو اگه میخوای زودتر به آرامش برسی
از جاش بلند شد سامیار رفت طرفش و کمک کرد بیاد پایین از تخت لباساشو عوض کرد وباهم از بیمارستان زدیم بیرون
سریع درجلورو باز کردم و خودم رفتم عقب نشستم به سامیار با بغض نگاه کردم که چشماش حالت التماس گرفت
سرتکون دادم که حمید وسامیارسوارشدن و سامیار راه افتاد کناردارو خونه ایستاد ورفت داروهاشو گرفت و نشست تو ماشین
خب بریم خونه وسایال رو جمع کنیم بریمسامیار من حوصله لباس برداشتم ندارم واسه تو رومیپوشمباشه داداش خانومی بریم لباساتو جمع کنچشمممم رفتیم داخل بشین حمید تا ما بیایم
باشهرفتم تو اتاق سریع چمدونمو پر کردم از لباسام چادر برداشتم وسرم کردم
خیلی با چادر ناز میشیمرسی آقایی
بریمبریم
رفتیم پایین که دیدم حمید کنار عکس سامیاد وسارا که باهم وایستادن ودست همو گرفتن نگاه میکنه و داره باهاش حرف میزنه
جلو دهنمو گرفتم و دست سامیار وکشیدم وبهش اشاره کردم که وایسته تا حمید حرف بزنه باعشقش
اشکام روون شد دلم براش ریش بود چه قدر این پسر داغون شده انگار متوجه ما نبود که با صدای بلندی گفت
خانوممم سارا444

عاشقی پردردسر
میدونم میدونم مال من نیستی برای آخرین بار بزار فکر کنم مال منی خانوم منی
هیششششش بغض نکن باعث عذاب من ازت گذشتم چون تو منو نمیخوای چون کنار یکی دیگه خوشی باشه خانوممم خوش
باش
االن قراره با خواهرت داداشت برم یه جا که قلبمو و احساسم به تو رو نابود کنم فقط قول بده که هیچوقت هیچوقت گریه نکنی
چون من میمیرم هرجا که باشم اگه بفهمم گریه کردی قلبم دردمیکنه باشه نفس حمید
قربون لبخندت برم خدافظ دیدار ما به قیامت
خم شدو دستشو بوس کرد و برگشت که دیدم صورت چشاش قرمز بادیدن من انگار یه لحظه خیلی دلش پر بود ونمیتونست
دووم بیاره چون اومد طرفم منو بغل کرد با هق هی به سامیار نگاه کردم که دیدم صورت اونم خیس از اشک
تو گوشش آروم گفتم
هیششششس آروم باش توروخدا حمید قوی باش میگذره قول میدم بهت
سرشو آورد باال با چشمای خیسش باهق هق گفت
داغونم فاطمه داغونمیدونم حمید میدونم من خودم شکستم خورد شدم منو االن اینجور نبین من اونروزارو گذروندم عین تو
پس بهم اعتماد کن باشه
قول میدی که تنهام نزاریمن همیشه مثل یه خواهر کنارتم بهت قول میدم
به سامیار نگاه کرد
سامیار توهم قول میدیآره داداش قول میدمخب پس بریم
بریم445
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از بغلش اومدم بیرون روم نمی شد به ستم نگاه کنم
خب هرچی باشه مرده وروناموسش حساس
واییی یعنی منو دعوامیکنه با ترس و لرز سوارماشین شدم وبعد سام و حمید وسوار شدن وسام ماشین وروشن کردو حرکت
کردیم رفتیم آژانس هواپیمایی واسه ساعت  ۵بعد ظهر بلیط هواپیما برای کربال گرفتیم رفتیم فرودگاه
منو سامیار و حمید کنار هم نشسته بودیم که دیدم حمید بهم خیره شده
چیزی میخوای حمید
فاطمه آهنگ غم داریاهومممممم تا دلت بخواد
میخوای یکی ازاون خوشمالشو گوش کنیم
آرهنشد که من یه لحظه با نبودنت کنار بیام نشد که جز بودن تو چیزی ازاین دنیا بخوام دست تو رو ازم گرفت دستای سرد
سرنوشت من واسه تو میمیرم و تو جای من نفس بکش بعد ازتو حالم و هیچکس نفهمید این دنیا جای خالی تو از چشم من دید
بعداز تو حتی خودمم نمی شناسم تو نیستی پیش منو گفتنشم سخت واسم
امو بند بعد ازتو
اشکاش دویدم و منم باهاش همراه شدم که سامیار بازمو نوازش کرد و آروم تو گکشم گفت
خانوممم تمومش کن پاشید بریمسرتکون دادم حمید پاشو باید بریم
سرشو تکون دادوباهم رفتیم ظرف هواپیما از پله ها رفتیم باال
منو سام کنار هم و حمید کنار سام یعنی سامیار وسط منو حمیدبود
گذاشتم رو سینه حمید خوابم برو با صدای سامیار بیدار شدم
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حمید حمید چت شد یهو با گیجی بهشون نگاه میکردم با دیدن صورت کبود شده حمیدجیغ زد واز جام بلند شدم وروزانوهامنشستم
سامیار برو کنار سریع دست حمید وگرفتم س
رد بود جیغ دوم چنان بلند زدم که احساس کردم حنجره م پاره شد ولی نه من کوتلخ بیا نیستم با مشت کوبیدم رو سینه حمید
لعنتی این بود قول دادنت من بهت اعتماد کردم بعد تو میخوای منو تنها بزاری آره خیلی نامردی میکشیدم تو سینه اشو با گریه
ازش گله میکردم که یه دفعه احساس کردم داره سرفه میکنه
پشت سرهم سرفه میکرد
من از استرس و فشار زیاد بی حال نشستم زیر پاش
بعد پنج دیقه انگار حالش بهنر شد چون صدام کرد،
 فاطمه خوبم نترسبا این حرفش آتیش گرفتم چون میدونستم خوب نیست عین خودم
که اینجوری شده بودم
سامیار بغلم کرد ومنو نشوند سر جام
 فاطمه خانوممم خوب حالش خوبهسرشو با بیحالی تکون دادم و با دلخوری به حمید نگاه کردم
باهات قهرم چرا اینجوری شدی
ببخشید خواهر کوچولو ولی سینه ام خیلی درد گرفت خیلی دستت سنگین بیچاره سامیارروم و ازش گرفتم که سامیار در گوشم آروم گفت
خانوممم آروم باش داریم میرسیماباشه آقایی با تمام عشقم جوابشو دادم که کمرمو فشار داد
رسیدیم از هواپیما پیاده شدیم وسوار تاکسی های عراق شدیم رفتیم سمت هتل
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با دیدن هتل لبخند زدم نمای بیرونی خوبی داشت حاال داخلش نمیدونم
رفتیم داخل کارت واحدمون گرفتیم قرار شد هر سه تا تو یه اتاق باشیم می ترسیدم حمید کاری کنه
سریع رفتم حموم دوش گرفتم و غش زیارت کردم و اومدم بیرون موهامو خشک کردم که سامیار وحمید با ظرف غذااومدن
عافیت باشه خانوممممرسی
عافیت باشه قهرمانمرسی
بریم حرم
بریم لباساشونو عوض کردن منم چادرمو سرکردم وباهم رفتیم سمت حرم بعد یه رب رسیدیدیمبا دیدن گنبد طالیییش دور وبرمو فراموش کردم شروع کردم با گریه زیارتش و خوندن
به حمید نگاه کردم
حمید اینجا همینجاست بهشت دنیای ما آدما تو همین دنیا
برو باهاش دردو دل کن ببین چقدر حالتو خوب میکنه من بهش اعتماد دارم برو
حمید رفت داخل سامی تو هم برو
باشه مراقب خودت باشیاچشم رفتم داخل وبا گریه ظریحشو بوسیدم هق زدم وازش خواستم که به حمید کمک کنه منو سامیار کنار هم طعم خوشبختی
بچشیم تا آخر عمر با عشق و عالقه و خوشی زنذکی کنیم و کلی دعای دیگه بعد اینکه حسابی با امام حسین درد ودل کردم از
حرم اومدم بیرون
بعد چند دیقه حمید وسامیار اومدن باورم نمی شد حمید گریه نمیکرد لبخند به لبش بود یا امام حسین عاشقتم
عاشقتم نوکر تم تا ابد
بهشون نگاه کردم صورت خیسشون فهمیدم که چقدر گریه کردن با غم که قلبمو داشت داغون میکرد لبخند زدم و
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خب بریم هتل یکم استراحت کنیم
بریمباهم رفتیم هتل من سریع پریدم روتخت تک نفره که متوجه نگاه دلخور سامیار شدم وبا یه لبخند خوشگل با ابرو بهش فهموندم
که بعدا جبران میکنم که برام بوس فرستاد
حمید لباساشو خواست عوض کنه که سریع رفتم دستشویی با صدای سامیار اومدم بیرون هردوتا لباساشون وعوض کرده بودن
وروتخت دراز کشیده بودن لبخندی زدم وروتخت درازکشیدم و به پشت خوابیدم
باصدای اذان چشمامو باز کردم
سامیار و حمید کنار هم مشغول خوندن نمازبودن سریع بلندشدم وضو گرفتم و منم شروع کردم به خوندن نماز بعد از خوندن
نماز یهو اشکام شروع کرد به ریختن خدایا حمید و تنها نزار خواهش میکنم گریه ام به هق هق تبدیل شد که تو بغل عشقم فرو
رفتم
خانومم بسه چرا انقدر گریه میکنی نفس سامیاربا اخم بهش نگاه کردم
میشه دیگه نگی نفس سامیار همش احساس میکنم یکی دیگه آرو جای من تصور میکنی
کمرمو محکم فشار داد
هیچکس جز تو تو قلبو ذهن من نیست مطمئن باش خانوممم خبباشه آقایی
از بغلش اومدم بیرون ورفتم طرف حمید
قبول باشه حمید
قربونت خواهری بریم بازاردستمو بهم کوبیدم آخ جون آره آره بریم
حمید قهقه ای زد
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تو معرکی دختر خیلی بامزه ای قیافت شبیه گربه شرک شدبااین حرفش الکی بغض کردم که سامیار بغلم کرد با اخم گفت
تالفیشو سر زنت درمیارم زنمو مسخره میکنیاه اه گاوم زایید صاحاب جوجه اردک زشتمون اومداین دفعه واقعا عصبی شدم از بغل سامیار پرسیدم رفتم طرف حمید وموهاش وبا خشم چنگ زدم
بگو کی جوجه اردک زشت هاننن
 معلومه تو آخ آخ آخ آخ سرم خیلی زود داریهابیشتر موهاشو کشیدم جوجه اردک زشت خودتی گربه شرک هم خودتی فهمیدییییی
نچ آی دستت زیر ساطور بره ول کنعوضی عوضی دست خودت بره
ازش فاصله گرفتم چادرمو سرکردم وبدون توجه به هیچکدومشون یه آژانس گرفتم ورفتم حرم دورکعت نماز خوندن نشستم تو
حرم نمیدونم چجوری شد که خوابم برد باصدای یه خانوم کنارم بیدارشدم
خانوم خانوم پاشو اذان ظهر وبخونهاننن ازصبح تا االن خوابیدم
سریع رفتم وضو گرفتم ونمازمو خوندم ورفتم رستوران یه ساندویچ کباب ترکی سفارش دادم وخوردم واییی من گوشیم ونیاوردم
بیخیال دوباره رفتم حرم تا نماز مغرب و عشاء دعا خوندم و بعد نماز تصمیم گرفتم برم بازار رفتم طرف ماشین زرد رنگ
سوارشدم وگفتم مقصدم بازار بعد یه رب رسیدم به بازار به ماشین گفتم منتظربمونه تا برگردم رفتم داخل اول رفتم طرف یه
مغازه که گردنبند استیل sبود رفتم داخل
با دست گردنبندونشون دادم که برام آورد
قیمتش ۴۸۰تومن اووووووه
ولی ارزششو داشت کارتمو دادم و حساب کردم گردنبند و رفتم طرف شال فروشی چهار تا شال سرخ آبی زرشکی فیروزه ای
بنفش یاقوتی برداشتم و حساب کردم لباس خریدم یه پیرهن واسه حمید کثافط گرفتم آبی نفتی وبه ژاکت قرمز واسه سامی
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گرفتم خب فردا باهاشون میام بقیه وسایل و میخرم ولی بادیدن مغازه لوازم آرایشی رفتم داخل کلی رژ وسایل خریدم ورفتم
بیرون از بازار سوار شدم اصبا نمیدونستم ساعت چنده فقط دیدم آسمون سیاه شده وای نههههههعععع سامیار نکنه نگران شده
یاد صبح افتادم چقدر صدام زد ومن فقط واسه یه کل کل زدم بیرون وای نهههه
☆سامیار ☆
صبح داشتیم نماز میخوندم که چشمای نازش بازکرد واونم نماز خوند الهی دورش بگردم حمید باهاش کل کل کرد که از اتاق زد
بیرون چقدر التماسش کردم ولی رفت حمید دستمو گرفت
آدم باش بر میگرده تاظهرتا ظهر مردم وزنده شدم ولی خبری ازش نشد زنگ زدم به گوشیش که دیدم رو میز آرایش زدم تو سرم یا ابوالفضل کیفش وبرده
گشتم با ندیدن کیفش نفسم و فوت کردم خداروشکر
راه راه رفتم ساعت شد ۷چرا نیومد وای خدا بالئی سرش نیاد خدایا
یا امام حسین سالمتیش یه گوسفند نذر میکنم فقط بیاد
ببخش سامیار مقصر من بودمبرگشتم طرفش با بغض بغلش کردم
فقط دعا کن بیاد فقط همین خب ازت دلگیر نیستم حمید اگه برنگرده میمیرم
می فهمی
 میدونم میدونموای خدا وای خدا
☆فاطمه ☆
بالخره رسیدم سریع کرایه آرو حسامی کردم ورفتم داخل هتل سریع رفتم تو آسانسور ورفتم واحد خودمون زنگ وزدم که سریع
دربازشد وسامیار با صورت قرمز پرید جلوم
یا قمر بنی هاشم
س.سالم
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دستم کشید شد به حدی که جیغ خفه ای کشیدم پرت کرد رومبل همه خرید ام ریخت رو زمین با چشمای پر به دوتا پسر
عصبی روبروم خیره شدم
چی شده
با حس سوختن صورتم صدای شکستن یه چیزی تو سینه ام شنیدم قلبم خورد شد االن وقت گریه نیست فاطمه بغضم و هرچه
قدر سخت خوردم واز جام پاشدم وبا پوزخند نگاهش کردم دست رو من بلند کردی هه هه رو من فاطمه ستایش
رفتم طرف چمدونم همه خریدارو ریختم داخلش دورشو بستم هردوتا با تعجب بهم نگاه میکردن واسه م مهم نیست که ممکن
تموم شه همه چی منو سامیار از اولم مال هم نبودیم ههه الکی خودمو گرفتار کردم ولی ماهیو هروقت از آب بگیری تازه ست
چادرمو مرتب کردم کی
ف پول گوشیمو برداشتم چمدونم کشیدم که دویید جلو در
روبروش وایستادم
برو کنار سریع
برگرد سرجات سریعبرو کنار وگرنه ازیه راه دیگه میرم میدونی که هیچ وقت دروغ نمی گم
 فاطمههههههههههههههههههدردددددددددددد گمشوووووووو کنار انگار زورم به لحظه اندازه رضا زاده شده بود که کنارش زدم ودرمحکم بستم و سریع
دوییدم طرف پله ها وباد ورفتم پایین رفتم طرف پذیرش
لطفا یه آژانس برای فرودگاه بگیرید
سرشو تکون داد
ماشین که بوق زد رفتم داخل و سوار شدم حاال وقت گریه کردن با کلمه رسیدیم پیاده شدم و بلیط هواپیما برای  ۱۲شب به
مقصد تهران گرفتم و منتظر نشستم اشکامو پس زدم
بالخره ساعت  ۱۲شد سوار هواپیما شدم وبعد پرواز آهنگ مهراب وپلی کردم من به خاطر چی کتک خوردم
هه هه هه شروع کردم به خوندن و تا رسیدن گریه کردم نمیتونم اینجوری برم خونه زنگ زدم به نیما بعد چند تا بوق برداشت
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جانسالم داداشی
سالم گلم چرا صدات بغض دار کی اذیت کرده سوگولی منوداداشی بیا دنبالم فرودگاه به سامیار زنگ زدی زده منو نمیبینی
ای آشغال من این ومیکشه وایستا دارم میامگوشیو قطع کردم بعد نیم ساعت اومد دوییدم تو بغلش
سالم سرمو کشید باال با دیدن صورتم قرمز شد
جای دستاس اونسرتکون دادم
بریمکجا
خونه من هفته دیگه عقد مون بیا بریمبریم
سوار ماشینش شدم ورفتیم
خونه
من مبرم تو اتاق تا فردا
برم خونه
باشه خواهریرفتم تو اتاقم کردم زیر گریه
به حال خودم گریه کردم
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نیما چند بار خواست برام غذا بیاره که نزاشتم واون فحش داد
☆سامیار ☆
بادیدنش دنیا رو بهم دادن اما نمیدونم چرا زدم تو گوشش دستم بشکنه دیدم که بغضشو به زحمت قورت داد رفت طرف
چمدونش نکنه میخواد برگرده خواست بده که جاشو گرفتم ولی انگار خیلی اوضاع خیط بود که بهم فحش داد ورفت چییییی
رفت
تا لباسامو عوض کردم رفته بود رفتم حرم نبود نکنه رفته فرودگاه رفتم فرودگاه داخل که شدم دیدم که داره گریه میکنه نفسم
رفت خواستم برم طرفش اما رفت وسوار هواپیما شد لعنت به من من چه گهی خوردم
برگشتم هتل
حمید بپوش بریم
کجا رفترفت ایران
چییییییییبدو
سریع لباس پوشید رفتیم فرودگاه اما واسه ساعت  ۵صبح بلیط گرفتیم تا خود تهران فحش دادن به خودم
تا رسیدیم رفتم خونه شاید کنار ساراست
نه نبود شاید خونه خودشون
تا ۸صبح وایستادم وزنگ زنگ زدم خونه
سالم مامان فاطمه رسید
سالم نه مگه اومدین ایرانآره نگران نباشید حتما میاد خدافظ
خدایا کجاست یعنی
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حمید
ای لعنت به من لعنت☆فاطمه☆
لباسامو پوشیدم و رفتم طرف خونه رفتم باال
سالم مامان
سالم کی رسیدیچطور
دیروز سامیار زنگ زدآهان با نیما بودم نیلو دلش برام تنگ شده بود رفتم اونجا
آهان به سامیار بگوباشه من برم بخوابم
برو وایستا یه لحظه صورت تو ببینمکی زده تو صورتت
بیخیال
کی زدهسامیار
چیییییییییانتظار نداشتی
هه بیخیال
رفتم تو اتاقم
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یه هفته میگذره امروز عقد نیماست سریع پیرهن مشکی دکلته که خیلی کوتاه وباز بود وپوشیدم رفتم آرایشگاه موهامو شنیون
کردم رژقرمز آتیشی خط چشم کلفت پشت چشمام کشیده بودو ریمل وتو موژه هام خالی کرده بود
یه تا ج کوچولو سرم بود
مرسی
آژانس گرفتم ورفتم تاالر بادیدن سامیار
حتی بهش نگاه نکردم شاید این سیلی آخر زندگی مون باشه
 سالم خانوم فراریبا چشمای یخی نگاش کردم که ترسید
رفتم داخل
بالخره فاقد شروع کرد به خوندن خطبه عقد وسارا بله آرو داد
تا آخر مهمونی ازجام بلند نشدم بعد مهمونی سریع با مامان اینا برگشتم
چند روزی گذشت که مامان باعجله وارد اتاقم شد
بله
فاطمه اومده ببینتتمن نمیخوام ببینمش
فاطمهنههههههه
ولی من حرف دارم باهاتمامان میشه برید
مامان رفت
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فاطمه چرا  ۱۰روز حتی جواب اسمس هامم ندادی میخوای چی بگم میگم گه خوردم غلط کردم دِلعنتی نگام کنبهش نگاه کردم وبا لحن سردی گفتم
تو ارزش دوبار خودکشی نداشتی تو ارزش عشق منو نداشتی
برو تا روز دادگاه منو تو واسه هم ساخته نشدیم برو
چنان داری زد که به گه خوری افتادم
چییییییی میگی تو زن منیزنت کور خوندی
اومد طرفم با چشمای قرمز نگام کرد دستمو گرفت و کشید منو به زور از خونه برو مامان جیغ میزد اما توجهی نکرد ومنو سوار
ماشین کرد و راه افتاد جلو یه ویال نگه داشت یعنی چی تو سرش از فکر خودم قلبم می لرزید
نههههههههه
با حس درد شدیدی تو کمرم بیدار شدم وقتی یادم افتاد قضیه آرو با چشمای خیس ودرد به عشقم که با بی رحمی نابودم کرد
خیره شدم چی فکر میکردم چی شد
هه هه چه خوشگل وراحت خوابیده
از جام پاشدم که درد وحشت
ناکی تو دلم پیچید اما درد قلبم بیشتر بود رفتم طرف لباسام وبا درد و گریه بدون صدا پوشیدم آجیل کتش کارتو وکیف پولشو
برداشتم از خونه زدم بیرون تا خودخونه گریه کردم نرفتم داخل کجا برم کجا برم باید برم یه جایی که دیگه پیدام نکنه تا ابد
ولی شناسنامه و کارت ملی خونه بود با بیچارگی رفتم داخل خونه که با دیدن خونه خالی لبخند تلخی رو لبم اومد رفتم تو
آشپزخونه
فاطمه جان بچه فرنازدستش شکسته ما اونجاییمسریع رفتم تو اتاقم شناسنامه وکارت ملی مو برداشتم ورفتم از خونه بیرون رفتم ترمینال خدایا کجا برم که پیدام نکنه یهو یاد
خاله بابا خاله کبری افتادم که تو شیراز زندگی میکرد
میرم پیش اون
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بلیط گرفتم وبعد چند ساعت رسیدم با دیدن شیراز بغض کردم وآدرسو دادم به آژانس ورفتم دم یه خونه کلنگی زنگ وزدم که
یکی با صدای ناز گفت
ننه اگه کار داری پشت در بگوپام درد میکنه
با بغض گفتم خاله منم فاطمه دختر خواهرزاده
در باز شد وقتی دیدمش یه زن پیروخوشگل وتپلی با عینک گرد وته استکانی
سالم خاله کبری
تو فاطمه ایآره خاله جا داری برام
قدمت روچشمخاله من میخوام چند وقت شاید چندسال بمونم
 بیا عزیزم تا ابد جا واسه تو هسترفتیم داخل
بغضم وخوردم که خاله گفت
چی شدههم چی و براش گفتم و هق هق کردم
دیگه نمیخوامش خاله اون منو نابود کرد
 باشه باشه ،عزیزم آروم باش تا هروقت خواستی جا واسه تو هستمرسی خاله
☆سامیار ☆
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نفهمیدم چطوری رفتم طرف اتاقش وقتی گفت تو دادگاه همو میبینیم دیوونه شدم بردمش تو خونه ای قراربود سوپرایزش کنم
آوردمش اولین اتاق بردمش کاری که قرار بود با عشق و لبخند انجام بشه با التماساش انجام شد
وقتی بیدار شدم نبود وای خدا اون االن به من نیاز داره کجارفته کتمو پوشیدم که دیدم کیف پول وکارتم نیست برش داشته
سریع زنگ زدم به بابا
الو سالم فاطمه اومده خونه
ما خونه نیستیم پسرم فاطمه خوبهچی بگم بهش
خدایا قطع کردم ورفتم دم خونه هرچی زنگ زدم هرچی در زدم کسی باز نکرد وایستادم تا اومدن با اومدن بابا مامان دوییدم
طرفشون وقتی بابا فهمید با دخترش چیکار کردم تف ریخت کف پام
بیشرف اون عاشقت بود بعد تو به بیرحمانه ترین شکل نابودش کردیآرهههههه به خداوندی خدا پیداش که کردم طالقشو ازت میگیرم
وایی وای خدا من با عشقم چیکار کردم
تا صبح تو خیابونا دنبالش گشتم و گریه کردم االن باید نوازشش میکردم بوسش میکردم باید غذای مقوی میخورد االن کجاس
کی پیشش
خدایا زنم و به تومی سپارم
☆فاطمه ☆
چند ماه دقیقا چهار ماه که تو شیرازکنار خاله کبری ام
مغازه لباس فروشی کار میکردم فروشنده شدم
قلبم دردمیکرد سامیار تو بامنوعشقمون چیکار کردی منو داغون کردی وازخودت فراری کردی ولی واقعیت اینه که ما مال هم
نبودیم امیدوارم خوشبخت شی
☆سامیار ☆
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چهارماه که ندیدمش لمس نکردم خدایا من باهاش چیکار کردم نابود ش کردم من چقدر سنگ دل شدم که عشقم و کشتم
همه جا رو گشتم اما نبود
☆فاطمه ☆
سالم خانوم این لباس چندهسالم این ۱۷۵
بادیدن پسری که کنار اون دختر وایستاده بود لبخندای زشت میزد اخم کردم
اون دختر رفت ولی اون پسراومد جلوم
خانوم این شماره من باهام تماس بگیرگمشو بیرون عوضی
رفت بیرون قلبم درد میکرد
یکسال بعد
خاله دیگه بریدم این پسره هرروز میاد محل کارم وخواستگاری میکنه
چند وقتی بود که یه پسر که بغل مغازه من مغازه موبایل فروشی داشت میومد کارم خواستگاری میکرد بهش گفتم که من ازدواج
کردم گفت مهم نیست
دوباره اومد تو مغازه امروز قرار بود برام بار بیاد آرایش ساده ای کرده بودم یه رژ قرمز با یه شال وشلوار مشکی و مانتو قرمز و
کفش قرمز
سالم خانوم خانوما خوبیتوروخدا دست از سر کچل من بردار
فاطمه من دوست دارمولی من ازت متنفرم گمشو بیرون وقتی اشک واز تو چشماش دیدم یاد بدبختی خودم افتادم دوییدم طرفش
ببین احسان من شوهر دارم هنوزم طالقم نداده
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من واسه ت وکیل میگیرم که جدا شی چی میگیبا بیچارگی بهش نگاه کردم نه
باشهرفت
گوشیمو برداشتم وبعد مدتها زنگ زدم به کامیار
بلهسالم کامیار خوبی
خودتی فاطمههای های گریه کردم که آدرسمو گرفت
بعد چهار ساعت اومد با دیدنش لبخند تلخی زدم سالم کردم
سالم
سالم خوبی چرا انقدر زیر چشمات گود رفتهنشست کنارم ومن ماجرارو براش تعریف کردم
فاطمه برگرد تا نمرده اون بیچاره یه گوهی خورده حاالاون نابودم کرد
فاطمهههههاون حتی دنبالمم نگشت
قضاوت نکن آجیآخ که دلم از همه پر کمکم کن کامیار میخوام ازش جدا شم
 چییییییی461

عاشقی پردردسر
نمیتونم دیگه نمیتونم
باشه کمکت میکنم ولی بعد از اینکه باهاش حرف زدی و دلیالشو گوش کردیباشه
☆سامیار ☆
یه سال که در به در کوچه به کوچه شهر به شهر دنبالش گشتم اما نبود وقتی بابا مامان فهمیدن قضیه آرو طردم کردم حقم
داشتن من گلم و خودم خشکوندم خدا لعنتم کنه
یه سال که ندیدمش وداغون شدم
باصدای گوشی گوشی و جوآب دادم
بله
سالم منم کامیارسالم چیزی شده
دنبال کسی نمی گردیخدای من نکنه نه نه
چرا
فاطمه تو شیرازبیا سریع
اومدم باهمون لباسا بلیط هواپیما گرفتم و رفتم شیراز ورفتم به طرف آدرس بالخره پیداش کردم یه مغازه لباس فروشی رفتم
داخل با دیدن دختر روبروم نفسم رفت چرا انقدر الغر شده چراپای چشماش گود افتاده چه بالیی سرش آوردم من
رفتم نزدیک که دیدم خیس چشماش افتادم روزمین
کجا رفتی بی معرفت هاننن
صدای گریه اش قلبمو داغون کرد
462

عاشقی پردردسر
فاطمه میخواد جداشه گفتم باید حرفات و گوش کنه بعد تصمیم بگیره حرفات و بزن که فرصت دیگه ای نداری من که راحتباشید
با رفتنش رفتم طرف فاطمه که رفت عقب بااین کارش قلبم گرفت زن من ازم میترسه
فآینه به خدا ترسیدم که از دست بدم عقلم فقط میگفت یه جوری اون ماجرا تموم شه فاطمه ببخش توروبه همون امام رضا قسم
☆فاطمه ☆
اصال باورم نمیشد این که روبه روم عشقم تا دیدمش تموم دلخوریهام ازش رفت خواستم برم بغلش اما کنترل کردم خودمو باید
بفهمم واقعا پشیمون که بتونم تصمیم درست و بگیرم
توروبه همون امام حسین قسمبا گفتن این جمله هق هق آرومی کردم
قسم نخور سامیار
جان جان سامیار گه خوردم غلط کردم ببخش فاطمه من میمیرم بابات میگه اگه پیدات کنه نمیزاره مال من باشیمیمیرم می فهمی
آخه
توروخداباشه آقایی پریدم بغلش هر چی بود گذشته بود وسامیارفهمیده بود که چه کار وحشتناکی وباهام کرد خونه خاله بادیدن سامیار
خندید وگفت
 پس آشتی کردیدآره خآله
 ببین پسرجون واسه موندن عشقت از زور استفاده نکن دلشو به دست بیار محبت کن بهش اگه فقط یه دفعه دیگه این دختراینجوری بشه به خدا میکشمت
چشم قول میدم463
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لباسامو مدارکامو برداشتم وسوار ماشین آژانس شدیم ورفتیم فرودگاه کامیار وقتی فهمید آشتی کردیم برگشت تهران
تو هواپیما هی گوشه میگرفتم که صدام کرد،
 فاطمه من خیلی خیلی ازت معذرت میخوام منو میبخشی ازته قلبتبا بغض کردم
آره میبخشمت چون عاشقتم سامیار قول بده که دیگه هیچوقت دستت روم بلند نشه
چرا منو بدی چرا نذاشتی برات توضیح بدم هاننن چرا
چون ترسیدم تویه کشور عرب زنم تنهاگم شده من خریت کردم فاطمه بابات خیلی ازم دلخورهحقم داره تو من یه سال دربه درکردی
فاطمه تو به من بگو همه چی شبیه قبل میشهآره میشه
به شرط اینکه قول بدی که دیگه هیچ وقت به هیچ دلیل نزنیم
من نوکر تم هستم خانومیبالخره رسیدیم
من میرم خونه توبهتره باهام نیای
میترسم بزنتت میام خانومی باشهخیل خب
باهم رفتیم سمت خونه با دیدن خونه قلبم گرفت بغضمو قورت دادم و با غم دکمه واحدمون و فشار دادم با شنیدن صدای بابا با
صدای گرفته گفتم
سالم بابایی منم فاطمه باز میکنی
ک..ی...کی فا...طمه ..فاطمه464
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آره بابایی
با صدای تیک درفهمیدم باز کرد درو
با سامیار رفتیم واحدمون بابا مامان وایستاده بودن جلو در دوییدم طرف بابا پریدم بغلش که محکم بغلم کرد ودم گوشم گفت
دختربابا کجابودیه سالپیش خاله کبری به خدا
الهی دورت بگردم یه ساله مثل دیوونه ها دنبالت گشتم نبودیبا دیدن سامیار داد بلندی زد و
پسره ی کثافط باز که اینجایی گفته بودم طالقش وازت میگیرم االن وقت همونسامیار افتاد روزمین وپای بابا رو گرفت
توروخدا ازم نگیرش من یه سال که کشیدم دیگه بریدمبابا بادیدن هق هق های سامیار با اخم های توهم بهش نگاه کرد
خودت چی میگی دخترمنمیدونم بابا واقعیتش هم عاشقشم هم نمیتونم
سرم با دست گرفتم که سامیار با گریه نگام کرد
یعنی چی فاطمهسامیار منو تومال مال هم نیستیم بیا تمومش کنیم تو برو پی زندگیت منم میرم پی زندگیم صورت سامیار کبود شد ویه دفعه
عین مرده ها زرد شد وای وای خدا جونم چی شده
بابا بدو زنگ بزن اورژانس
سریع زنگ زد اورژانس وبعد چنددیقه اومدن
خانوم حالش چطوره465
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سکته کرده خانوم شک بدی بهش وارد شدهمن من با عشقم چیکار کردم هق هق میکردم که با رسیدن ورفتیم داخل بیمارستان دکتر بعد نیم ساعت اومد وبا لبخند گفت
خانومی خوبه حالش یه سکته خفیف بود نترس برو پیشش که خیلی بی قرارتسریع رفتم تو اتاق
سالم خوبی
خوبم فاطمه این تصمیم آخرتنههههه میخوام خانوم خونه ات باشم مادربچه هات میشه
الهی دورت بگردم از بیمارستان که مرخص شدیم میریم دنبال کارای خونه باشهباشه آقایی
بالخره مرخص شد امروز قرار بریم خرید وسایل خونه یه مانتو شیری باشلواروشال سفید پوشیدم یه رژ شیره ای زدم رفتم بیرون
که دیدم آقام همه دنیا منتظر پرواز کردم تو بغلش سالم آقایی
سالم خانوممم خوبی سوگولی سامیاردماغمو به سیبک گلوش مالیدم با صدای لوس گفتم
تو روکه دیدم عالیم بریم
بریم خانوم کوچولورفتیم سمت مبل فروشی وتخت خواب
یه تخت دونفره به رنگ قهوه ای شکالتی انتخاب کردم مبل شکل ال قرمز مخمل سفارش دادم و با یه دست مبل قهوه ای
سوخته مخمل وبا میز نهارخوری وسایال رو همه آرو خریدیم و به سلیقه خودم چیدم یه خونه۴۰۰متری خوشگل
آخرهفته قراره یه مهمونی بگیریم که همه تو خونه ما بیان خونمونو ببینن
امشب قراره بریم سرزندگیمون سریع یه لباس عنابی که یه تونیک بود پوشیدم رفتم جلو آینه یه خط چشم کلفت پشت چشمام
کشیدم و ریمل وتو موژه هام خالی کردم و یه رژعنابی هم به لبم زدم
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موهامو باز گذاشتم وشالمو شل گذاشتم مانتو شلوارسفید تنم کردم چمدونمو برداشتمو تمام لباسامو وسایالمو جمع کردم سامیار
نشسته بود روتخت وداشت بهم نگاه میکرد
خب بریم من آمادم
بریم خانومممممامشب بابای سامیار تویه رستوران خانوادگی دعوت کرد همه ارو
نیما وسارا کنار هم
رفتیم تو ماشین چمدونمو گذاشتم تو ماشین یهو بغضم گرفت چه قدر دلم میخواست امشب یه شب رویایی باشه ولی شب
رویایی من شد کابوس هه هه من هیچوقت نتونستم یه لحظه ازته دل احساس خوشبختی کنم ولی من خوشبختم کنار این
مردی که زل زده بهم اشکام وبا انگشتش پاک کرد درسته باهام بدتا کرد اما بازم مثل قبل عاشقشم
چرا گریه می کنیدردت توسر م
دارم به این فکر میکنم میشد امشب یه شب فوق العاده باشه یه شب خاص
ولی همه چی دفعه بغضم نذاشت ادامه بدم
معلوم بود چقدر داشت عذاب میکشید
ولی بااین حال تو تموم زندگیمی کنارت انقدر آرومم که اون قسمت از حافظه امو پاک میکنم
الهی فدات بشم که انقدر مهربونی توخدانکنه بریم که دیر شد
رفتیم تو رستوران بادیدن نیما و صورت وهیکل ورم کرده سارا با تعجب وذوق بهشون نگاه کردم
سارا توچراشکل هندونه شده شکمت قبلنا کلی ورزش میکردی که چی شد نیما
چی به خوردش دادی
داری عمه میشی عزیز دل نیما467
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چییییی راست میگی مبارکه چند ماه
۸ماهونیمای جانم حاال چی هست
دخترالهی کنارهم تاابد باال سرش باشید
خب بشینغذاروباخنده وشادی خوردیم وهمه پشت ماشینمون اومدن طرف خونمون
جلو درخونه بابادستمو گذاشت تو دست سامیار دستم مثل یخ بود خب منم آرزو داشتم
هه هه هه آرزوهای من همش کج وکوله یانصف ونیمه در میاد
بالخره رفتیم داخل خونه سامیار ازپشت بغلم کرد وگونه امو بوسید
اجازه می دیبه هیچ چی فکر نکردم نه به گذشته برگشتم سمتش
دستمو وگذاشتم رو سینه اش
سرم و آروم تکون دادم که بغلم کرد
وبر د توتخت خواب که با گلبرگ گل سرخ تزئین شده بود
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

خواستم از جام پاشم که نزاشت
تکون نخور تا برم وان آب و برات پر کنمباشه
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بارفتنش به خودمو گذشته دردناکم فکرکردم خدایا از حاال به بعد دیگه فقط برامون خوشبختی رقم بزن بزار تا آخر عمر خوش
باشیم کنار هم
آب داغ کمردردمو آروم میکرد حسابی خودموشستم وبعد از سامیار تنپوشمو گرفتمو پوشیدم واز حموم زدم بیرون ولباسامو
بایه تیشرت مخمل قرمزوشلوار جذب مشکی تعویض کردم موهامو سشوارکشیدم وباز دورم ریختم
برگشتم طرف سامیارکه دیدم اشکاش روگونه خوشگلش
چییییی شده
دوست دارمدیوونه ترسوندیم محکم بغلم کرد
هیچوقت ازم نگذرچشمممممم
دستمو گرفت ورفتیم سمت آشپزخونه اوووووو چه کرده آقام
یه میز صبحونه کامل چیده بود باسلیقه وخوشگل دوتاشیر دوتا لیوان آب پرتقال دوتا فنجون چای کره مربا آلبالو عسل پنیرخامه
ای خامه گردو نیمرو سوسیس تخم مرغ
با دهن باز بهش نگاه کردم
سامیار یه سوال
جونمبه جز من زن دیگه ای هم گرفتی آخه این همه تدارکات واسه دونفر خیلی زیاد
من هیچوقت کسی شریک ملکه زندگیم نمیکنم بشین که خیلی ضعف داره بدنتبا خنده نشستم وازهر کدوم از وسایل رومیز یه لقمه خوردم
وای دارم منفجر میشم سامی
بخور469
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مگه میخوام بترکم بسه دیگه
خیل خب برو بشینفیلم ببین
چرا اون وقت
میخوام غذابپزمچییییی بیا برو بشین داری بهم توهین میکنی
بازور از آشپزخونه بیرونش کردم وبا عشق مشغول درست کردن فسنجون شدم خب همه مردا عاشق فسنجونن برنج ودم کردم
ویه ساالد وکنارش درست کردم
درقابلمه اروبرداشتم اوممممم چه بویی داره
رفتم بیرون وصداش زدم آقای آشپز تشریف بیارید بادو اومد
بالخره حاضرشدباخنده سرتکون دادم وباهم رفتیم داخل آشپزخونه براش برنج کشیدم و برگشتم دادم بهش که باصحنه روبروم ازخنده دلمو نگه
داشتم کاسه خورشت وکال خورده بود دور لبش فسنجون بود
چی شده خانوممموای خدا نکشتت این چه وضعش باگفتن وضعش سریع با دستمال کاغذی دهنشو تمیز کرد و مشغول شدیم
یک سال بعد
بعد رفتن سامیار شروع کردم به گردگیری خونه بعد اینکه خونه ارو حسابی برق انداختم رفتم سراغ غذا الزانیا رو گذاشتم تو فر
باقالی پلو دم گذاشتم و مرغ و سرخ کردم ودم کردم وسریع لباس پوشیدم ورفتم کیک فروشی وکیک قلب شکالتی که عکس منو
سامیار بود گرفتم ،اومدم خونه
کیک وگذاشتم تو یخچال ژله هایی که با بستنی درست کرده بودمم آماده بود خب میوه ها رم چیدم ودوییدم تو حموم یه دوش
حسابی گرفتم وبعد موهامو خشک کردم وبابلیس کردم ویه خط چشم کلفت پشت چشمام کشیدم و ریمل وتو موژه هام خالی
کردم و یه رژ صورتی به لبام کشیدم لباس آبی فیروزه ایم وتنم کردم که باصدای اف اف رفتم وبا دیدن مامان و بابا وبقیه با
470

عاشقی پردردسر
خوشحالی درو باز کردم وبا خوشرویی باسارا اینا احوال کردم دختر کوچولوشونم نیدا کنارشون بود باهمه احوال کردم و ازشون
پذیرایی کردم کنارشون نشستم که در باز شد بادیدن سامیار دوییدم طرفش که نشست و دستاشو از هم باز کرد منم باعشق رفتم
بغلش مثل همیشه خواستم عطرش وکه آرومم میکرد عمیق بوییدم که یه دفعه احساس کردم دارم باالمیارم سرش سریع
کنارش زدمو رفتم تو دستشویی همه محتوا معده امو باال آوردم به خودم نگاه کردم چرا اینجوری شدم صدای نگران سامیار و
خنده های بقیه
ازدستشویی که بیرون اومدم سامیار نگران نگام میکرد که همه تبریک گفتن یعنی واقعا دارم مادر میشم
جشن به خوبی برگزار شد وهمه رفتن تو بغل سامیار تا صبح به بچه وسامیار فکرکردم صبح با عجله لباس پوشیدیم ورفتیم
آزمایشگاه وتست دادم پرستار صدام کرد،
بفرمایید تبریک میگم شما باردارید ۳ماهسامیار ومن باعشق همو نگاه کردیم و رفتیم خونه
سامیار محکم بغلم کرد
مرسی بابت همه محبتات بهم فاطمه تو بااومدنت برکت وبه زندگیم آوردیسامیار تو واین کوچولو تموم زندگیمین
••••••••••••••
یک هفته تا زایمانم مونده
به صورت پف کرده ناشی از بارداریم تو آینه خیره شدم
تو ماه چهارم رفتیم سونوگرافی و فهمیدیم قراره یه پسرکوچولو بهمون اضافه شه کل اتاقشو چیده بودم
سامیار دستشو رو شکمم گذاشت
خانومم خوبیاهوم
رفتم تو آغوشش ساعت ۱۲شب بود سرمو گذاشتم رو سینه اش چشمامو بستم با درد شدیدی بیدارشدم آییییییی دستمو
گذاشتم روشکمم نکنه االن وقتشه
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دست سامیار وفشاردادم که بیدار شد
 جانم بگو قربونت برمآیییییی سامیار درددارم
یا حسین االن که زودهآخخخخخخخخ
سریع دویید شنلمو وباشالم سرم کرد
بغلم کرد وماشین روشن کرد
به سرعت نور حرکت کرد
ومن ازدرد فقط جیغ میزدم
داشتم میمیردم به معنای واقعی
که رسیدیم وبعد سامیار به همراه دوتا پرستار اومدن ومنو توبرانکارد گذاشتن وبردن داخل و دکتر گفت سریع باید سزارین شم
داروبیهوشی کارشوکرد ومن دیگه چیزی نفهمیدم
با درد زیادی تو زیر شکمم چشم باز کردم که سامیار وبا لبخند کنارم دیدم
دستمو گرفت و بوسید
الهی من فدای مامان کوچولو خودم بشم خانوم من مادرشدنت مبارکلبخند زدم
بچه ام خوبه
آره فدات شم خوبه پسر خوشگلمونسامیار اسمش سورنا
باشهههههه
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آخهنگو نه باشه
چشممپرستار بچه آرو آورد به بچه کوچولوم خیره شدم چقدر کوچولو نازه وای خدا موهای منو داره لبای من انگار من کوچولو شده
بودم الهی فدات شم پسر کوچولوم با کمک سامیار بهش شیر دادم پسرم مثل بابا ومامانش خوش اشتهاست با ولع شیر میخورد
بعدخوردن شیر پرستار بردش
آخ کمرم آخ دلم
این خیلی ناقابلهجعبه آرو ازش گرفتم
چیزی که میدیدم باورم نمی شد تو رویامم باورم نمی شد سامیار عشقمون و رمان کنه وچاپش کنه
وای خدای من
به سامیار را زدم
چیکار کردی عشق من
تاابد مخلص تو پسرمونمتوچشمای هم غرق شدیم
•••••••
پایان
با تشکر ازهمه عزیزای دلم که منو تو این رمان همراهی کردن با تشکر فراوون
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برای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مراجعه کنین .

www.romankade.com
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