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 :حال

 صائم:ببین سامان اینجا و اینجا رو اشتباه کردی.درستشون کن تا بفرستم برای بازرسی نهایی.خب؟

-..... 

 صائم:الـــــو.سامان.حواست هست؟

 

 .به خودم اومدم.با بهت نگاهش کردم

 صائم:حواست هست چی میگم؟

 .سرم رو به عقب تکون میدم.هنوز دهنم بازه

 صائم:پس کجاست؟

 .حرکت سر و چشمم فرد مورد نظرم رو نشونش میدمبا 

 .برمیگرده یه نگاه بهش میندازه.باز خم میشه روی میز جلوی من

 .صائم:سامان بخدا نمیشه.نکن این کار رو با خودت

 .زل میزنم توی چشماش.با چشمام ازش خواهش میکنم

 .صائم:این طوری نگاه نکن.تا ببینم چی میشه

 .رو برمیداره که بره.دستش رو میگیرم.باز زل میزنم توی چشماشپرونده ی روی میز 

 .صائم:باشه بابا.چشم.تو جون بخواه

 :گذشته

 گوشیم زنگ میخوره.جواب میدم:هان؟

 حسام:کوفت و هان.شد تو یه بار درست حرف بزنی؟

 .اره.شده:

 .حسام:پیش مامان بابات رو میدونم

 .خب زرتو بزن.کار دارم:

 .دب.میخواستم بگم پاشو بیا پارک.ولی خب کار داری.نمیخواد بیای.نتیجه نهایی جلسه رو بهت میگم بایحسام:بی ا

 جلسه؟کی؟:

 .صدای بوق اشغال اومد

 الو حسام؟:

 "ای بیشعور.گوشی رو روی من قطع میکنی؟"

 .اونجا جمع شده بودند فورا سوار موتورم شدم .سر راه یه جعبه شیرینی گرفتم و رفتم سمت پارک.همه ی بچه ها

حسین و مهران و امیر با دیدن من گل از گلشون شکفت.ولی حسام و بهروز پشتشون به من بود من رو ندیدند.دستم 

 .رو گذاشتم روی دماغم که ساکت باشند.اروم اروم رفتم جلو و یه پس گردنی به حسام زدم

 حسام:بیشعور چرا میزنی؟

 سالمت کو؟:

 و؟حسام:سالم خودت ک
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 .حاال دیگه بدون گرفتن جواب از من گوشی رو قطع میکنی؟به حسابت میرسم:

 .حسام:ریز میبینمت

 ....حسام میزنم کتلتت میکنما:

 .بهروز:اه.بسه بابا.خستمون کردید

 مهران:شیرینی برا چیته؟

 ...یه موقع هیچ کدوم سالم نکنیدا:

 .چنج تاشون با هم گفتند:اثر همنشینی با توئه

 .دستتون درد نکنه:

 مهران:شیرینی برا چیته؟

 حاال من سالم نمیکنم.شما هم نباید سالم بکنید؟:

 مهران:شیرینی برا چیته؟

 .حسین:خب با هر کسی باید مثل خودش رفتار کرد

 مهران:شیرینی برا چیته؟

 حاال مثال شماها انقدر با ادب هستید منم باید مثل شماها انقدر با ادب باشم؟:

 ...... مهران:شیرینی

 پنج تامون حمله بردیم سمتش:مهران خفه شو.انقدر شیرینی شیرینی میکنی؟

 مهران:خب شیرینی برا چیته؟

 .میزنمتا مهران:

 مهران:خب سوال پرسیدم.شیرینی برا چیته؟

 حسام و حسین و امیر:خب راست میگه مهران.شیرینی برا چیته؟

 دارید مچلم میکنید اره؟:

 ون:اره.حاال بگو شیرینی برا چیته؟همش

 .باش.من که مچل نمیشم...مال اینه که.... باالخره قبول شدم:

 امیر:جان من؟

 .جان تو:

 حسین:جان من؟

 جان تو:

 بهروز:جان من؟

 .اره.جان همتون:

 حسام:جاال کجا قبول شدی؟

م توی دوبلوری.اخیـــــــش.باالخر ه بعد تا چشم همتون درآد توی جفتش قبول شدم.هم توی گویندگی رادیو.هم:

 .از این همه تست و کالس قبول شدم

 .من نمیدونم با این صدای خفن تو دیگه تست و کالس چه صیغه ایی بود-امیر
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عزیز من فقط صدا که مهم نیست.باید فوت و فن کار رو بلد باشی یا نه؟ولی خب صدام پنجاه درصد کار رو حل :

 .حل شدکرد.باقیشم امروز 

 .همشون:تبریک میگیم

 مرسی.خب جلستون چی بود؟:

 ...حسین:بهروز بگو

بهروز:هیچی میخواستیم یه انجمن بدون کار های االف پارک تشکیل بدیم.ولی خب االن دیگه تو کار داری.جزو این 

 .انجمن نمیشی

 کدوم خری گفته که من نمیشم؟:

 بهروز:خودت

 .به عنوان مشاور برای بدست اوردن یه کار مناسب توی انجمن باشمخر هم عمته.بعدشم من میتونم :

 حسام:بد نمیگه ها بچه ها....باالخره این مخشو به کار انداخت

 .فعال که میبینی از بین این شش نفرمون فقط من کار دارم:

با یه جعبه شیرینی  یه لبخند ژکوند براش زدم.یکم چرت و پرت گفتیم.شیرینی خوردیم و برگشتیم خونه.البته من

 .دیگه

--------------------------------------------------------------

-------- 

 :حال

 .مامان:صائم این سامان چشه؟از وقتی که اومدید توی خودشه

 .صائم:چی بگم؟فکر کنم عاشق شده

 مامان:چه خوب...سامان مامان؟پس چرا به من چیزی نگفتی؟

 .میکنم با گنگی نگاهش

صدای صنم از روی پله ها میاد:دیروز داشت خصوصیات ادم های عاشق رو میگفت.میگفت به یه جا خیره 

میشن.میرن توی فکر.باهاشون حرف میزنی نمیفهمن.وقتی هم که میفهمن داری باهاش حرف میزنی با گنگی نگاهت 

 .حتما عاشق شدهمیکنه.اینا حرکات اق داداش ما هم هستا.داداش صائم فکر نکن بدون 

 .یه چشم غره به صنم میرم

 صائم:اره سامان؟صنم راست میگه؟

 .با عصبانیت بهش نگاه میکنم.چشم هام درشت میشن

 باشه باشه باشه.غلط کردم.اینطوری نکن.خب؟-صائم

 .دیگه چیزی نگفتن.خودشون دیگه میدونن وقتی قیافم اینطوری میشه نباید باهام کاری داشته باشن

 :تهگذش

 .سالم ای اهل خونه:

 .سالم سامان جان-مامان

 ...سالم مامان گلم:

 .صنم:سالم داداش
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 ..سالم صنمی:

 مامان:سامان؟چی شده؟شنگولی؟به صنم سالم میکنی؟

 ....یه خبر خوب دارم:

 .صنم:بذار حدس بزنیم

 .باش:

 ...دیگه ایی.نکنه مامان:بذار بگم...سالم کردی...شیرینی دستته...شنگول تر از روزای

 صنم:قبول شدی؟استخدام شدی؟

 .با ذوق گفتم:اره

 اش چقدر خوشگل گفت؟"اره"مامان:قربون صدای خوشگلت برم.صنم دیدی 

 .صنم:اره دیگه.داداشمه یه دونه.حرف نداره

 .تعظیم کردم براش:مرسی مادمازل

هم گذاشتم توی یخچال برای شب وقتی که بابا و  در جعبه شیرینی رو باز کردم گرفتم جلو شون.برداشتند.باقیش رو

 .صائم میان یه جشن کوچولو بگیریم

 .رو داشتم"6اینجا شب نیست "شب برنامه  21اولین برنامه ام توی رادیو جوان بود.ساعت 

 .بود.رفتیم روی آنتن"حسن پور اسماعیلی"گوینده ی همراهم 

 .....سلـــــــــام-حسن

 ...ب نیستمن:اینجـــــــــا ش

 ....اینجا شب نیست-

 ...سالم اینجا شب نیستیا:

 .صدای جدید میشنوید؟درست شنیدید...من امشب با یه نفر دیگه اومدم-

 .اینجانب...سامان فرهادی:

 .همکار جدید بنده توی رادیو جوان-

 .ن عزیز میرسونمخیلی خیلی خوشبختم از اینکه دارم از طریق این فضا صدام رو به گوش شما شنوندگا:

 .اینجا شب نیست-

 .قسمت تیزری برنامه تموم شد.داشت اهنگ پخش میرد

 .واقعا خوب اجرا کردی پسر.صدات حرف نداره-حسن

 .مرسی.من حاال حاال باید یاد بگیرم کلی:

 .ولی صدات فوق العادس.باید به جرات بگم خوش صدا ترین گوینده ی رادیو االن تویی-حسن

 .ه.باید بریمنظر لطفت:

 :حال

 صائم:سامان ببخشید.خب؟

 .سرم رو برگردوندم

 ...صائم:میدونم نباید جلوی مامان چیزی میگفتم.خب حواسم نبود.بعدشم اون مادره.نگرانه خب
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 .جوابش رو ندادم

 ...صائم:سامان دیگه داری خیلی خودتو لوس میکنیا

 .چشمام رو درشتبه سرعت بر میگردم طرفش.لب هام رو جمع میکنم و 

صائم:اینطوری نکن.مگه دروغ میگم؟خیلی داری خودتو لوس میکنی.یعنی چی؟بسه دیگه.هی هر چی میکنی.باید 

نازتو بکشیم.به خودت بیا.نمیشه که تا آخر عمرت اینطوری زندگی کنی.همیشه یکی باشه نازتو بکشه.کو اون سامان 

 .ور.نه به این بی نمکی بی نمکیمغرور از خود راضی؟هان؟چی شد؟نه به اون شوری ش

 .پاشد رفت روی تخت خودش

دست راستمو گذاشتم زیر سرم و به سقف اتاق خیره شدم.حرف های صائم حسابی بردم توی فکر.راست میگفت نه 

 .به اون شوری نه به این بی نمکی

 :گذشته

م.دیگه نذاشتم بابا بره به اون مغازه یک سال از روز استخدام شدنم گذشت.توی این یک سال روی پای خودم ایستاد

و با اون وضعیت جسمانی خرابش اون طوری کار بکنه.برای سال سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی صنم هم 

 .گذاشتمش توی یکی از بهترین مدارس تهران که خوب درس بخونه.تمام هدفم از پیدا کردن کار همین بود

من رو با صدای فوق العادم میشناختند.هر جا که میرفتم وقتی صدام رو  اما حاال دیگه من بودم و صدام.همه مردم

میشنیدند من رو به همدیگه نشون میدادند.به صدام عشق میورزیدم.عاشق صدام بودم.صدای ناز و خوشگلم.صدایی 

 .که همتا نداشت

 .ئم مشغول به کار میشدمفردا صبح مراسم دفاعیه از پایان نامه ام بود.مدرکم رو که گرفتم میرم توی شرکت صا

 :حوله ام رو برداشتم رفتم داخل حمام.دوش آب رو باز کردم و رفتم زیر آب.زدم زیر آواز

عاشقم من...عاشقی بیقرارم....کس ندارد خبر از دل زارم ارزویی جز تو در دل ندارم...من به لبخندی از تو 

 ...اااخرسندم..مهرتو هر دم...ارزو مندم...با تو پایبندم یارا

 .صدای کوبیده شدن در اومد

 بله؟:

صائم:سامان لطفا خفه شو.کرمون کردی.همه میدونیم صدات خیلی خفنه.خوشگله.ولی بخدا برای آواز خوندن صدات 

 .مزخرفه.سرمون رو درد اوردی

ق رادیو باشه بابا.نمیذارید ادم یکم خوش باشه.حاال پس فردا که من رفتم مجبور شدی فقط صدام رو از طری:

 .تلویزیون بشنوی اونوقت میفهمی

 .صائم:خف بابا.زود خودتو بشور بیا بیرون اخرین تمرینت رو بکن

 

 .بـــــاعشه:

 .زود خودم رو شستم و رفتم بیرون.تمرین اخر برای پایان نامه ام رو هم کردم.صائم هم صدام رو ضبط کرد

 :حال

بودم؟راست میگفت.اگه یه چیزی باب میلم نبود طوری نگاهشون حسابی به حرف های صائم فکر کردم.لوس شده 

میکردم که ازم معذرت خواهی کنند و قربون صدقم برن.باید عوض میشدم.حاال یه اتفاق برام افتاده.نباید که بقیه رو 
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ر از خودم از به خاطر این اتفاقی که برام افتاده اذیت کنم.باید بشم همون سامان مغرور و بی ادب گذشته.به کوچکت

سال ازم بزرگتره ولی خب داداشمه و نباید بهش  4سالم نکنم.به خودم بنازم.راستی به صائم هم سالم نمیکنم.درسته 

 .سالم کنم.باید همین فردا با بچه ها جمع بشیم پارک

 :گذشته

گاه به صائم کردم.با خیال امروز باید میرفتم پایان نامه ام رو تحویل میدادم.از جام بلند شدم برم طرف دستشویی.یه ن

راحت خوابیده بود و دهنشم باز.یه تخمه از روی زمین برداشتم)اخه دیشب نشسته بود فیلم میدید و تخمه 

 .میخورد(انداختم توی دهنش و از اتاق جیم زدن بیرون.صدای دادش بلند شد.دم دسشویی با صنم به هم برخوردیم

 صنم:چیکارش کردی؟

 کیو؟:

 .ئمو میگم دیگهخر خاکیو.صا:

 .اها.چیکارش کردم؟اذیتش کردم:

 .و پریدم توی دستشویی.صنم هم پشت در جیغ جیغ کرد

 .جیشمو کردم اومدم بیرون.رفتم توی اتاق.این صائم باز گرفته بود خوابیده بود.ولی دهنش بسته بود

 اوی صائم.پاشو.چقدر میخوابی؟:

 صائم:به توچه؟

 مگه شرکت نمیری؟:

 .که هر وقت بخوام میرم صائم:من

 .بله.ول االن پاشو:

 .مین دیگه پا میشم 2:

 .خیلی خب:

تیپ دانشجوییم رو زدم.که البته با تیپای دیگم فرقی نداره.ولی ایندفعه به موهام نرسیدم زیاد.رفتم پایین سر میز 

ون نشست صبحانه بخوره صبحانه.صنمم لباس های مدرسش تنش بود.داشتم صبحانه میخوردم که صائم هم اومد.ا

 .من پریدم توی دستشویی مسواک بزنم.وقتی کار مسواکم تموم شد صائم هم صبحانش رو خورده بود

 .صنم اون اسپری دهنتو بده ببینم:

 .صنم:همین االن مسواک زدی که.دهنت بوی مسواک میده

 اخه بو مسواکم بوئه؟بده ببینم؟:

 .صنم:بیا

 .تا پیس زدم4-3ر اورد داد.اسپری دهنشو از توی کیفش د

 صنم:اووووی.انقدر میزنی؟

 .دوست دارم:

 .رفتم سر کیف صائم

 صائم:سر کیف من چیکار داری؟

 فایو )آدامس فایو ها که خیلی خفن هستن(میخوام.کجا گذاشتی؟:
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 .مامان:خوبه همین االن مسواک و اسپری زدی

 .کار از محکم کاری چیز نمیکنه:

 .بابا:دیرت شد

 .چشم پدر گرامی.صائم پاشو بریم:

 صائم:کجا؟

 .یونی من دیگه:

 .خودت برو.من شرکت کار دارم:

 .عجب ادمیه.تو توی شرکت کار داری؟خوبه من به زور بیدارت کردم:

 .صائم:من نمیرسونمت.خودت برو

 .صنم تند تند چایشو سر کشید لیوانشو گذاشت روی میز پرید جلوی ما دوتا

 .یا!امروز یکیتون باید زحمتمو بکشیدصنم:داداش

 صائم:چرا؟

 .صنم:رانندمو اس داد گفت امروز نمیاد

 .برو گوشیتو بیار ببینم:

 .صنم:چشم

 .پیام هاش"اینباکس"مثل جت رفت گوشیشو اورد.رفتم داخل 

 صنم این رانندتون خیلی بهت اس میده ها...اصال شمارتو از کجا اورده؟:

 .ماره هامون رو گرفت برای وقتایی مثل امروز که نمیاد دنبالمون بهمون بگهصنم:خب برای این ش

 .خیلی خب.چون اس مورد دار نداشت کاریت ندارم:

 .گوشیشو دادم و رفتم سمت در

 .صنم:وایسا من بیام

 .با صائم برو:

 .صنم:اوووووو.کجای کاری؟صائم همون موقع که به من گیر دادی جیم زد رفت

 .صحبت کن صنم بابا:درست

 !صنم:بـــاشه

 .خیلی خب زود باش.بیا بریم:

 .موتورم رو اماده کردم.صنم هم اومد.کاله ایمنی رو گرفتم سمتش

 .بیا بگیر:

 صنم:پس خودت چی؟

 .من هیچی.تو بذار سرت.تو واجب تری:

 .صنم:باش

 .کاله رو گذاشت سرش

 .صنم:بریم



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – مغرور به صدام من 

9  

 

 .سوار شدیم.راه افتادم

 اید بیام به رانندتون یکم زهر چشم نشون بدم.هی از اول گفتم راننده جوون برات نگیرما..گول خوردممیگم صنم ب:

 صنم:چی؟؟؟

 .سرم رو برگردوندم تا صدام راحت تر براش بره

 ....میگم باید بیام از رانندتون زهر چشم:

 .....صنم:جلوــــتو بپــا سامــــــان

ندم جلو اما...... محکم به یه جایی خوردم و توی هوا معلق شدم و چند ثانیه بعد.... با صدای داد صنم سرم رو برگردو

 ...... با سر و کمر محکم به زمین برخوردم

 :حال

 .صدای اس گوشیم بلند شد.بازش کردم

 امیر:کجایی پس؟

 .نوشتم:االن میام..دم پارکم

 .وارد پارک شدم.رفتم پاتقمون

 .سامانه.نوشته من دم پارکم امیر:بچه ها اس اومد.مال

 .حسین:ایناهاش خودش اومد

 .امیر:اسه چقدر دیر اومد

 .بچه ها:سالم سامی

 .با سر جوابشونو دادم.نشستم کنارشون روی چمن ها

 بهروز:الکی دور هم جمع شدیم دیگه نه؟

 .دندمهران:حاال بده بعد بـــوقی دور هم جمع شدیم؟مخصوصا االن که اق سامی افتخار دا

 .لبخند ژکوندمو براش زدم.دستمو گذاشتم روی سینم و سرم رو خم کردم

 .حسام:خیلی خب بابا حاال انقدر نمیخواد خر کیف شی

 .پشت دستمو بهش نشون دادم.یعنی میکوبم دهنتا

 .حسام:برو گمشو.ادمش نیستی

 .روش رو برگردوند.منم محکم زدم توی دهنش

 /دا.ایول پسرامیر:اوه اوه اوه.جدی جدی ز

 .حسام دستش روی دهنش بود.یکم دستشو برداشت نگاه کردباز گذاشتش روی دهنش

 .حسین پاشد رفت پیشش

 حسین:ببینمت چی شدی؟

 .حسام دستشو برداش تا حسین ببینه.روی لبش خونی بود

 .حسین:بیشرف.ببین چطوری زدی

کرد برن دهنش رو بشورن.وقتی که اومدند حسام اصال نگاهش کردم.حسین حسام رو بلند "به من چه ایی "با حالت 

 .نگاهم نمیکرد
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 .حسین چشم و ابرو اومد برام که قهره

رفتم کنارش.دستم رو گذاشتم سر شونش.برگشت .تا دید منم باز صورتشو برگردوند.سر شونش رو مالیدم و سرم 

 .رو بردم طرف صورتش

 .ورتمو و گونش رو بوسیدمباز صورتشو برگردوند.صورتشو برگردوندم طرف ص

 حسام:مگه مریضی که میزنی.بعدش بیای منت کشی؟

 .خندیدم.همدیگه رو گرفتیم توی بغل هم

 :گذشته

 .سرم شدید درد میکرد.هنوز چشم هام رو باز نگکرده بودم.سرم رو تکون دادم ولی دردش بیشتر شد

 صدای مامان اومد:خدارو شکرت.سامان جان مامان؟

 مانلب زدم:ما

 .مامان:بذار برم دکترت و بقیه رو خبر کنم

 .بعد چند ثانیه صدای اومدن یه عالمه ادم به داخل اتاق رو شنیدم

 یه مردی:سامان صدای من رو میشنوی؟

 ..گفتم:بله... ولی صدایی از گلوم در نیومد

 مرد:ببین سامان من دکترتم.چشمهات رو میتونی باز کنی؟

شم هام رو باز کنم.و موفق هم شدم.اولین کسی که دیدم دکتر بود.کنارش هم یه پرستار اروم اروم سعی کردم چ

 .بود

 دکتر:خب یادت میاد چی شد؟

یکم فکر کردم.داشتیم با صنم میرفتیم مدرسشون و بعد هم من برم یونی.داشتم با صنم حرف میزدم که با داد صنم 

 ....و به یه چیزی برخوردیم و پرت شدم هواو اومدم زمین

 .بله دکتر.یادمه.با صنم تصادف کردیم:

 .صدای گریون مامان:دکتر....چرا حرف نمیزنه

 .دکتر یه چیزایی توی برگه نوشت

 ...دکتر:نه خانوم.اتفاقا حرف میزنه.فقط

 بابا:فقط چی؟

االن این ازمایشات رو  دکتر:بذارید بعد از آزمایشات جواب نهایی رو بدم.فعال چیزی نگم بهتره....خانم پرستار همین

 .انجام بدید

 ..برگه رو داد به پرستار...بعد از انجام کارهای الزم رفتند...مامان بابا و صائم اومدند جلوی چشمم

 صنم؟:

 !هیچ صدایی از هنجرم بلند نشد.فقط لب زدم.همین

 .صائم:صنم؟اونم حالش خوبه.فعال که از تو بهتره

 لب زدم:چی شده؟

 .گریه کرد بابا بردش بیرون.نذاشت یکم نگاهش کنم مامان از بس
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 .صائم:صنمم حالش خوبه

 لب زدم:اتفاقی افتاده؟

 .صائم:نه.فقط اونم استخوان پاش خرد شده

 ؟"چطوری"اخمام رفت توی هم.از نگاهم خوند که 

ماشینی که باش تصادف صائم:مثل اینکه وقتی تصادف میکنید تو که کال اوت میشی.یعنی پرت میشی هوا و اون طرف 

کردید میای زمین و چون کاله ایمنی نداشتی ضربه بدی به سرت میخوره.االنم چهل روزه تو کما هستی.البته االن که 

 ...از کما بیرون اومدی..صنم هم

 .دستشو گرفتم

یاد و از روی صائم:صنم هم...وقتی که از روی موتور پرت میشه...همون موقع یه ماشین داشته با سرعت میومده م

 .پاش رد میشه

 .برای یه لحظه قلبم و نفسم ایستاد

 .صائم:پاش داغون شده سامان.فقط دعا کن خوب بشه پاش وگرنه باید....باید قطعش کنن

 ...لب زدم:نه

 ....سرشو به معنی اره تکون داد

م اتفاقی برای اون نیافته...ولی خدایا من این همه کاله رو دام بهش سرش کنه که اگه یه موقع تصادفی چیزی کردی

 ...االن

 ...صائم:کسایی که اونجا بودن گفتن اگه کاله سرش نبود حتما درجا میمرد

 ....نه خدایا شکرت که کاله رو دادم بهش سرش کنه

 .جواب ازمایشهام و عکس ها و غیره اومد.از چیزی که میشنیدم مطمئن نبودم

م که...دیگه شاید نتونی صحبت کنی.البته این به خودت بستگی داره.که بخوای دکتر:سامان جان متعاسفانه باید بگ

 ...صحبت کنی یا نه

 ..بابا:نه...خدایا

 ...مامان:خدایا خودت بچمو کمک کن

 صائم:ولی چطوری؟از نظر مغزی مشکل پیدا کرده؟

ت.شلنگ های اکسیژنی که از راه گلو نه اتفاقا.از اون نظر عالیه.به خاطر این چهل روزی که توی کما بوده اس-دکتر

 .حلقش رد کردند به تار های صوتیش آسیب زدند.تار های صوتیش رو نابود کردند

 دنیا دور سرم چرخید...تار های صوتی نازنینم ...از بین رفته بودند؟

 .صائم پرید یقه دکتر رو گرفت

ه.حاال به همین راحتی میگی تارهای صوتیش صائم:هیچ میفهمی چی میگی؟اون همه زندگیش صداشه.تارهای صوتیش

 رو از دست داده؟دیگه نمیتونه حرف بزنه؟

 .به خودتون مسلط باشید.اروم-دکتر

 .صائم رو از خودش جدا کرد
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صائم:میرم ازتون شکایت میکنم.از همتون.در این بیمارستان رو تخته میکنم.به چه حقی این بال رو سر داداش من 

 .وبش کنید تازه یه درد دیگه هم بهش اضافه کردید؟راحت نمیذارمتوناوردید؟عوض اینکه خ

 .با عصبانیت از اتاق رفت بیرون

 .دکتر:سامان جان واقعا شرمنده ام

 هه.یکی نیست بهش بگه االن شرمندگی تو واسهمن صدا میشه؟تار صوتی میشه؟

بخشیش وجود داره و اینکه سلول های اون  دکتر:ولی این رو هم بگم که تارهای صوتیت کامال ازبین نرفته.هنوز

قسمت میتونن هماننند سازی بکنن و قسمت از بین رفته رو مجددا باز سازی بکنن.اما حرف زدنت دیگه به خودت 

 .بستگی داره.اینکه چقدر تمرین بکنی و روی هنجره ات کار کنی تا بتونی بازم صحبت کنی

 :حال

اختمان تجاری رو تکمیل میکنم.میزش دقیقا روبروی میز منه.اونم سرش پشت میزم نشستم دارم کار نقشه یه س

توی نقشه است و عمیقا در حال کار کردن.دستم رو میذارم زیر چونم و خیره میشم بهش.حرکات 

 .ظریفش.عاشقشم.یهو یه چیزی میخوره توی پیشونیم

میکنم طرف خودش اما فورا میره حسام:ای جـــونم.درست زدم وسط هدف.پاک کنی رو که پرت کرده بود پرت 

 .زیر میز که بهش نخوره.از زیر میز میاد بیرون.پامیشه میاد طرفم

حسام:احوال اق مهندس.ببخشید ولی دیدم خیلی درگیر کاری)با چشم به الهام اشاره میکنه(گفتم یکم بهت استرحت 

 .بدم.خیلی خسته میکنی خودتو

 .رم میشممحلش نمیدم و مدادمو برمیدارم مشغول کا

الهام:حسام میشه لطفا انقدر حرف نزنید؟داریم کار میکنیما...تمرکزم به هم ریخت...ماشاال هر چی سامان حرف 

 .نمیزنه شما جاش حرف میزنی

حسام:اینم از شانس خوب شماست که نمیتونه حرف بزنه.وگرنه اون روزا که میتونست حرف بزنه اووووو انقدر 

ف بزنه که.حاال هم خدا یکم بهش استراحت داده یه دوسالیه.و اضافه کاری ایشون حرف میزد.نمیذاشت کسی حر

 .روی دوش منه

 .الهام:ماشـــاال.انقدر حرف میزنی؟برو به کارت برس

 .یه چشم غره به حسام رفتم.حسام هم با نگاهی به من رفت نشست پشت میزش

 .اد پوست کلمو میکنهحسام:چشم الهام خانم.اگه یه کلمه دیگه حرف بزنم یکی می

 .چشمام رو براش درشت کردم که خفه شه دیگه

 .دوتا دستاشو گرفت جلوش:باشه باشه االن خفه میشم

هنوز جملش تموم نشده بود که دوتا پاک کن به طرفش پرت شد.یکی از طرف من.یکی از طرف الهام.به الهام نگاه 

ن اخمی که داشت سرش رو انداخت پایین و مشغول کارش کردم.براش یه لبخند به معنب مرسی زدم.اونم با همو

 .شد

 :گذشته

صائم:بیا سامان.برات تخته وایت برد و ماژیک گرفتم که میخوای حرف بزنی راحت باشی.تخته رو ازش 

 .گرفتم.روش نوشتم:میخوام برم صنم رو ببینم
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 .کنه تا بریمصائم:باش.بذار برم به پرستارت بگم بیاد این چیز اضافی هات رو ازت ب

 .رفت و با پرستار برگشت

 .پرستار:اتفاقا میخواستم بیام همشون رو قطع کنم.چون دیگه بهشون نیازی نداری

 .فقط گذاش سرمم باشه.اومدم پاشم که نذاشت

 .پرستار:چقدر هولی پسر؟صبر کن زخم سرت رو هم چک کنم بعد

 .سرم رو چک کرد

مام کنی.ولی مواظب باش به سرت اب نرسه.موهاتم خیلی کثیف شدن.ولی خب پرستار:راستی از پس فردا میتونی ح

 .نمیتونی بشوریشون

 .نوشتم:تو چیکار به موهای من داری؟به کارت برس

 .دادم دستش

 .چقده بد عنقی.خیلی خب بابا-پرستار

 ه باشه و بخنده؟اره؟نوشتم:به نظر شما کسی که مهم ترین چیز زندگیش رو از دست داده میتونه حال خوبی داشت

 .پرستار:نه خب.ببخشید.ایشاال زود تر باهاش کنار میای

از جام پا شدم.با یه دستم چرخ سرمم رو حرکت میدادم.به یه دستمم تخته و ماژیکم بود.صائم هم کنارم راه میومد و 

نظر.صنم روی تخت خوابیده  زیر بازوم رو گرفته بودوچون هنوز تعادل نداشتم برای راه رفتن.رسیدیم به اتاق مورد

 .بود و پاش رو به یه عالمه چیز بسته بودند.یه عالمه میخ و چیز توی پاش بود

 ...لب زدم:صنم

 .اشک توی چشم هام حلقه زد

 .صائم:صنم خانوم؟سامان اومده.ببین که سالمه

 .صنم فورا برگشت.من رو دید

 صنم:سامان...داداشی...خوبی؟

 .رفتم کنارش نشستم.سرش رو نوازش کردم"اره"دادم. سرم رو به طرف پایین

 صنم:سامان چی شد؟اصال تو فهمیدی؟

 .لب زدم:نه

 .صنم:ببین پام چی شده.سامان پام له شده

 .لب زدم:قربونت برم

 .نوشتم:خودم نوکریتو میکنم.هر کاری میکنم تا خوب شی.همش تقصیر من بود.ببخشید خوااهری

 حرف هات رو مینویسی؟اتفاقی افتاده؟صنم:سامان چی شده؟چرا 

 .نگاهم رو خیره کردم سمت پاش

 .صنم:سامان منو نگاه کن.بگو چی شده

 .توی چشم هاش نگاه کردم

نوشتم:صنمی باورت میشه؟....دیگه نمیتونم حرف بزنم...اون صدای خوشگلم همش پرید... دیگه صدایی ندارم...حتی 

در بیارم.هیچ صدایی از گلوم نمیاد بیرون...دیگه نمیتونم حرف "آوا"صداینمیتونم مثل این کر و الل ها فقط 
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بزنم...اون صدای نازنیم...صنم صدای من همه چیزم بود...همه چیزم رفت...صنم باورت میشه؟..اخه من تازه داشتم با 

 ...صدام موفق میشدم...صنم

 ...صنم:باورم نمیشه....یعنی دیگه...نه...داداشی

 .گریه کردن.منم باهاش گریه میکردم شروع کرد به

 .صائم اومد داخل.اصال نفهمیدم کی رفت بیرون

 .صائم:خب خب.بسه دیگه.سامان پاشو بریم

 .نوشتم:چی چیو بریم؟من تازه اومدم

 .صائم:یعن یچی؟پاشو مینم.دیگه نمیارمتا

 .نوشتم:هه.خودم راهشو بلد شدم.مرسی

 .صائم:سامان پاشو بریم

 .سیدم.پاشدم که برمصنم رو بو

 .صنم:مراقب خودت باش داداشی

 .صائم:منم که اینجا بوقم

 .صنم:ایشاال خدا چیز بدی رو برای تو نخواد

 

 .صائم:برای شماهم دیگه نخواد

 :حال

صائم:ببین سامان تو خودت باید پیش قدم بشی.نه من نه کس دیگه نمیتونه برای تو کاری بکنه.خودت باید برای 

 .کار انجام بدیخودت 

 روی کاغذنوشتم:چطوری؟

 .صائم:نمیدونم.واال من عاشق یه دختر نشدم تا حاال

 .نوشتم:از بس بی بخاری

صائم:حالال...خب میتونی مثال بهش نزدیک شو...براش چایی ببر...باهاش سر حرف رو باز کن.شوخی بکن... 

 ..چمیدونم.فقط یه جوری بهش نزدیک بشو

 ن که نمیتونم حرف بزنم.چطوری سر حرف رو باز کنم؟نوشتم:اخه خره.م

 .صائم:چمیدونم؟یه طوری دیگه

 .پاشدم برم

صائم:بیا این پرونده رو ببر بده بهش بگو خوب مطالعش کنه.طرح مورد نظرش رو تا قبل از ناهار بیاد ارائه 

 .بده.خودت و حسام هم همین طور.بخونید تا قبل ناهار بیاید ارائه بدید

 .رو تکون دادم از دفترش رفتم بیرون سرم

یادمه تا دوسه ماه بعد از اون اتفاق افسرده گی گرفته بودم.هر روز هر دقیقه مینشستم به صداهای ضبط شده خودم 

گوش میدادم.پایان تابستان هم با اجبار بقیه رفتم با حرکات و ایما و اشاره و خالصه پایان نامه ام رو تحویل دادم و 

رفتم.بعدش هم باز به اجبار بقیه توی شرکت صائم مشغول به کار شدم.چون بر خالف شغلی که قبال مدرکمو گ
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داشتم رشتم نقشه کشی بود.حسام هم دنبال کار میگشت و چون اونم نقشه کشی بود با هم استخدام شدیم.نقشه 

ا صائم دوست بود و معاون کش های قبلی شرکت دوتا خانم بودند.یکیشون همین الهام خانم براتی که داداشش ب

صائم بود.اسمشم احسان بود.اون یکی نقشه کشه هم چون حامله بود شوهرش دیگه نذاشت بیاد سر کار.و من و 

 .سالمون شده 14حسام به جاش رفتیم.حاال هم دوساله که اونجا مشغول کاریم و 

اشاره کردم که بشینه به کارش وارد اتاق شدم.حسام مثل همیشه داشت هوله میرفت.رفتم زدم پس گردنش و 

 .مشغول بشه.فتم سر میز الهام.سایم که روی میزش افتاد سرش رو بلند کرد

 لهام:ببخشید اقا سامان کاری داشتید؟

 .گفتم"اره"با لبخند و حرکت سرم 

 .الهام:خب بفرمایید

با دقت بخونیدش تا قبل از خم شدم روی میزش و خودکار مدادی برداشتم نوشتم:صائم این پرونده رو داد گفت 

ظهر نظرتون رو ارائه بدید.در ضمن من و حسام هم باید بخونیمش ولی چون خاوما مقدم ترن گفتم اول بدم به 

 .شما.یه شکلک خنده هم روبروش کشیدم

 .کاغذ رو گرفت خوند.با خوندن قسمت اخرش اول یه خنده کوچولو نشست روی لباش.ولی بعدشفورا اخم کرد

 .چشم.میخونمش بعدش میدم حسام بعدشم ایشون بدن به شماالهام:

نشستم پشت میزم تا نقشه رو تموم کنم.هندزفری هام رو گذاشتم توی گوشم.کارم زود تموم شد.حسام پرونده رو 

 .اورد تا بخونم.خوندمش.نظریه ام رو هم توی کاغذ نوشتم و پاشدم برم دفتر صائم

 .ش رو با احسان شنیدمپشت در دفترش بودم که صدای گفتگو

 احسان:میفهمی چی میگی صائم؟اصال به نظر خودت این شدنیه؟

 .صائم:مگه چیه؟خب اونم ادمه.دل داره

 .احسان:اره.ادمه.دل داره.ولی باید بره دلشو بده به یکی که مثل خودشه

ه حرف بزنه باید بره به یه الل صائم:یعنی حاال چون به خاطر یه حادثه قدرت گفتارش رو از دست داده و دیگه نمیتون

 ازدواج کنه؟

 .احسان:اره.چون الله باید بره به یه الل ازدواج کنه

صائم:احسان بفهم چی داری میگی.اون قبل از اون اتفاق بهترین صدارو داشت.بهترین صدای توی کل ایران.خودتم 

 .میدونی

قشنگی داشته االن دستی دستی خواهرم رو بد بخت  احسان:ولی االن دیگه نیست.نمیشه که بگم چون قبال یه صدای

 .کنم

 به دیوار کنارم تکیه زدم.خدایا!!!اخه به چه جرمی؟چون الل شدم یعنی نباید با کسی که دوسش دارم باشم؟

 صورت الهام اومد جلوم:اقاسامان حالتون خوبه؟

 لب زدم:بله؟

 الهام:حالتون خوبه؟

 .لب زدم:بله

 .قه ایی به در زدم و وارد دفتر صائم شدمروم رو ازش گرفتم.ت
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 .حرفشون رو قطع کردند

 صائم:جونم داداش؟

 .کاغذ طرح رو دادم بهش و اومدم بیرون.به هوای ازاد نیاز داشتم.فورا وسایلم رو جمع کردم که برم

 حسام:کجا با این عجله؟

 .نوشتم:دیگه نمیتونم اینجا بمونم.باید برم بیرون.من رفتم

 .صبر کن منم بیام.مثل اینکه حالت خوب نیستحسام:

 .نوشتم:خیلی خب.زود باش

 .صبر کردم تا وسایلش رو جمع کنه.الهام اومد تو

 الهام:ببخشید اقایون جایی تشریف میبرید؟

 .حسام:اره.میشه به صائم بگی ما رفتیم.سامان حالش خوب نبود

 الهام:اا.سامان چیزی شده؟

 .نه:

 .نم براتیحسام:خداحافظ خا

 .رفتیم بیرون

 حسام:کجا بریم؟

 .توی گوشیم نوشتم:یه جا که برم خودمو نابود کنم

 .حرکت کرد سمت پارک

 .گوشیم نوشتم"نوت"توی اون فاصله هر چی رو که میخواستم براش توی 

 .رسیدیم پارک.به سمت پاتوق حرکت کردیم

 حسام:چی شده؟کسی چیزی گفته؟

 :تکون دادم.نشستیم توی جایگاه همیشگیمون.گوشیم رو دادم دستش تا بخونهسرم رو به معنی اره 

به نظر تو کسی که الله حق عاشق شدنم نداره؟یا نه؟میتونه عاشق بشه..ولی بای بره عاشق کسی بشه که مثل خودش 

نظرت الل باشه.چون یه انسان الل حق زندگی کردن مثل افراد دیگه و عاشق شدن رو نداره.مگه نه؟توهم 

همینه؟مگه من چی کم دارم؟یه زندگی خوب و عالی ولی بدون صدا.میبینی حسام؟یادت میاد اون اوایل رو؟بهتون 

میگفتم من بدون صدام هیچی نیستم ولی شماها میگفتین نه.کی گفته؟میتونی بری توی شرکت صائم کار کنی و بشی 

الن ببین.من بدون صدام هیچی نیستم.برو به بقیه همون پسری که گذشته بودی.میتونی برای خودت کسی بشی.ولی ا

 .هم بگو.بگو االن برید این پسر الل خوش صدای گذشته رو ببینید که االن بدون صداش دیگه هیچی نیست

حسام:کی گفته تو هیچی نیستی؟تو همه چیز هستی.چه با صدا و چه بدون صدا.کی چی بهت گفته که اینطوری به هم 

 ریختی؟

ی امروز چی شنیدم:شنیدم که میگفتن چون الله حق عاشق شدن و زن گرفتن نداره.یعنی حق عاشق یه نوشتم:میدون

 .دختر سالم شدن رو نداره

 حسام:کی گفته؟
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نوشتم:احسان.داشتم میرفتم طرحم رو ارائه بدم که پشت در اتاق صائم صدای حرف زدنش رو با احسان 

 .را اومده عاشق خواهر من شده؟من بهش دختر نمیدمشنیدم.داشت به صائم میگفت این وقتی الله چ

 حسام:اااا.اخه یکی نیست بهش بگه تورو سننه؟اون دختر پدر مادر داره و نظر خودش مهمه.به توچه؟

 .سرم رو به معنی نه نداختم باال.اشکهام شروع به ریختن کردند

صدام رو از دست دادم و الل شدم؟کسی که  نوشتم:اخه مگه من چه گناهی کردم؟جز اینکه توی یه اتفاق ناگهانی

 صداش همه چیزش بود.همه اون رو با صداش میشناختن حاال به خاطر الل بودنش بهش زن نمیدن؟

 .حسام کشیدم توی بغلش

 حسام:قربون اون دلت برم که عاشق شده.با خودش حرف زدی؟

 .سرم رو انداختم باال

 حسام:پس چرا اینطوری حرف میزنی؟

 .:به صائم گفته بودم مقدماتش رو فراهم کنه.اونم با احسان حرف زده احسانم اینطوری گفتهنوشتم

 حسام:دقیقا بگو چی گفته؟

 .مو به موی حرفهای رد و بدل شده بین صائم و احسان رو براش نوشتم

زن.مگه حسام:تو اول بهش نزدیک شو و بعدش با خودش حرف بزن.نظر خودش رو بپرس.بعد اینطوری غمبرک ب

 قرار نشد بشی همون سامی مغرور گذشته؟

 نوشتم:تو از کجا میدونی؟

 

 حسام:حالــا.زنگ بزنم بچه ها بیان؟

 !لب زدم:بزن

وقت استراحتمون بود.نشسته بودیم توی اتاق و داشتیم به چرت و پرت های حسام گوش میکردیم.در اتاق باز شد و 

 .صائم اومد تو

یروزتون رو با احسان و بقیه نشستیم روش بحث کردیم مخلوطی از طرح سامان و الهام صائم:بچه ها طررح های د

انتخاب شد.اینم نتیجه نهایی.حسام بیا اتقام تا یه کار جدید بهت بدم الهام خانم شما و سامان هم بشینید روی همین 

 .طرح کار کنید

 .یه چشمک به من و حسام زد و رفت بیرون

 .هامون رو بچسبونیم به هم تا راحت تر کار کنیمالهام:سامان بیا میز 

 .پاشد کنار میزش که هلش بده

 .حسام پاشد رفت طرفش:نه نه نه.الهام جان.شما بفرمایید.من میز رو حرکت میدم

 .پس با خیال راحت نشستم به چایی خوردنم

 .سنگینی رو هل بدهحسام:پانشی بیای کمکا...حتما هم میخواستی بذاری الهام تنهایی میز به این 

 ..لب زدم:خفه بابا

 .نوشتم:میخواستم پاشم هلش بدم ولی بعدش وقتی دیدم تو پاشدی دیگه بیخیالش شدم

 .حسام:چقدر خری
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 .نوشتم:بیشعور ادم جلوی یه خانم عفت کالمی حرف میزنه

 .حسام:اخی چقدرم تو با عفت کالم حرف زدی

میز رو مرتب کردم و یه کاغذ سفید باز کردم تا با الهام بشینیم روی پاشدم نشستم پشت میزمون.وسایالی روی 

 .نقشه کار کنیم

*** 

 صائم:حال میکنی چطوری برات جورش کردم؟

 .نوشتم:دستت مرسی داداش.جبران میکنم

 صائم:قابل نداشت.فقط ازش به درستی استفاده کن.خب؟

 .لب زدم:باش

 .م پای نقشهپاشدم برگشتم به اتاقمون.بازهم نشستی

 .الهام:وای سامان من خسته شدم

مدادم رو انداختم روی میز.دست به سینه تکیه دادم به صندلیم و خیره شدم بهش.یکم معذب شد.نگاهم رو ازش 

 .برداشتم

 .الهام:شنیدم قبال صدای قشنگی داشتی

 .نوشتم:مرسی

 .رو نشنیدم.نمیتونم تصورش کنم الهام:من اهل رادیو و اینا نیستم به خاطر همینم تاحاال صدات

 نوشتم:دلت میخواد بشنوی؟

 .الهام:از تعریف هایی که بقیه کردند خیلی دلم میخواد بشنوم

 نوشتم:به نظرت چطورصداییه؟

 .الهام:به نظر خودم یه صدایی مثل بقیه صداها.ولی خب چون صدای جدیدی براشون بوده بزرگش کردند

 .پوزخندی زدم

 اینطوری فکر میکنی؟ نوشتم:واقعا

 الهام:اره.حاال یعنی میتونم بشنومش؟

 .نوشتم:حاال که اینطوری فکر میکنی پس فکر کن این صدا هم مثل بقیه صدا هاست.نیازی به شنیدن نداره

 .مدادم رو برداشتم که مشغول بشم

 .الهام:اینطوری هم که شنیدم صدات رو خیلی دوست داشتی

 .عاشق صدام بودم نوشتم:مثل بقیه ادم ها

 .الهام:ولی نه دیگه تا حدی که افسردگی بگیرید

 ....نوشتم:اطالعاتت در مورد من خیلی زیاده ها

 .الهام:دوسال فرصت زیادیه برای شناخت یه ادم

 نوشتم:باقی کارکنای اینجارو هم همینطوری میشناسین؟

 .تیرم رو رها کردم.بادش خالی شد.مدادش رو برداشت

 .اوووم.بیشتری هارو.بهتره به کارمون برسیمالهام:
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 .و مشغول شد.منم لبخندی بهروش پاشیدم و مشغول شدم

 حسام:بده ببینم چی بهش گفتی؟

کاغذ هایی رو که توشون برای الهام حرف زده بودم رو دادم دستش.با خوندن حرف هام هر لحظه تعجبش بیشتر 

 .میشد

 یکنیم تو بهش نزدیک بشی اونوقت اینطوری جوابش رو میدی؟حسام:بیشعور هی ما داریم یه کاری م

نوشتم:من شدم همون سامی مغرور گذشته.یادته چقدر کشته مرده داشتم به خاطر همین غرورم؟دخترا از پسرای 

مغرور بیشتر خوششون میاد.اگه فکر کنه که من دنبالشم و میخوامش بد تر از این میشه.اصال طرفمم نمیاد.باید با 

رم یه کاری کنم که خودش عاشقم بشه.وقتی که از عشقش نسبت به خودم مطمئن شدم اونوقت بهش اعتراف غرو

 .میکنم

 حسام:ایول بابا نقشه.ولی خدایی این تاحاال صدات رو نشنیده؟

نوشتم:حتما نه.چون اگه شنیده بود اینطوری حرف میزد و عاشقم میشد.ولی االن باید بدون صدام کسی رو عاشق 

 .دم کنمخو

 .حسام:کارت حرف نداره پسر

 لب زدم:مرسی

 .کارم توی شرکت تموم شده بود.وسایلم رو جمع کردم.رفتم سمت حسام

 نوشتم:نمیای؟

 .حسام:نه شرمنده .هنوز یکم کارم مونده.برو با صائم برو

تم تو.تنها بود داشت کار دست دادیم و از اتاق اومدم بیرون.رفتم سمت اتاق صائم.همین طوری در رو باز کردم رف

 .میکرد

 صائم:چیه سامان؟

 لب زدم:بریم؟

 .صائم:خب با حسام برو دیگه.من هنوز کار دارم

دیگه بهش نگفتم که حسام هم نمیاد.باهاش خداحافظی کردم و از شرکت زدم بیرون.راه رو پیاده گرفتم رفتم سمت 

 .خونه

 .ق چرخوندمصدای بوق ماشینی اومد.سرم رو به سمت صدای بو

 .الهام:اقاسامان بفرمایید برسونمتون.مثل اینکه دارید پیاده میرید

مثل اینکه؟هر ادمی میفهمه واقعا دارم پیاده میرم.نگاه قدر شناسانه ایی بهش کردم.لب زدم:ممنون. و راهم رو گرفتم 

 .که باز پیاده برم

 .الهام: بفرمایید

ده میرم.هم خونه دور نیست هم اینکه اگه یه موقع داداشتون بفهمه گوشیم رو در اوردم توش نوشتم:مرسی.پیا

 .خدایی نکرده من رو رسوندید ناراحت میشه و ممکنه برای شما بد بشه

 الهام:به احسان چیکار داره؟

 .نوشتم:خب دیگه.در هر حال ممنون از لطفتون.یکم پیاده روی برام بد نیست
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 .نمیکنم.شب خوش الهام:باشه.هر طور مایلی.زیاد اصرار

 .بوق زد و رفت.منم پیاده رفتم تا رسیدم خونه

چند روز به همین منوال گذشت.هر روز موقع استراحتمون اون حرف میزد و من شنونده بودم.همیشه هم از این 

 .حرف میزد که بقیه خیلی صدای من رو بزرگ کردن وگرنه از نظر اون یه صداییه مثل باقی صدا ها

ق صدام بودم الهام خانم.شما هم حق ندارید در مورد عالیق دیگران این طوری نظر بدید.نظر و عالقه ولی من عاش:

 ...ی هر کسی برای خودش مهم و قابل احترامه

کار اون نقشه تموم شد اما هنوز یک روز نگذشته بود که صائم بهمون گفت باید برای انجام اون پروژه که نقشه اش 

بریم شمال.یه مجتمع تجاری نزدیک دریا بود.من هم به صائم سفارش کردم که برای محل  رو من و الهام کشیدیم

 .استراحت و خوابمون یه ویال یا خونه ی چسبیده به دریا بگیره.خیلی وقت بود که نرفته بودم

 .قرار شد من و الهام و خود صائم و احسان بریم.توی مدت نبودمون هم حسام میشد همه کاره ی شرکت

ح پنج شنبه بود.وسایلمون رو چیدم توی ماشین صائم و به سمت خونه ی الهام اینا راه افتادیم.از بس خوابم میومد صب

 .گرفتم خوابیدم

 .با حس اینکه صائم داره صدام میزنه چشم هام رو باز کردم

 .صائم:پاشو بریم صبحونه بخوریم

 .خمیازه ایی کشیدم.سر چرخوندم که ببینم کجاییم

 ساعت بیشتر نخوابیدیا!اینقدر خمیازه میکشی؟1:اووووووو.چه خبرته؟صائم

 با حالت صورت و لبام گفتم:به توچه؟

در ماشین رو باز کردم و پیاده شدم.الهام و احسان زود تر رفته بودند روی یه تخت نشسته بودند.منم رفتم سمت 

نش رو زد و دوید سمت من.من هم شروع کردم همون تخت.صائم رو نگاه کردم.شونش رو انداخت باال و قفل ماشی

 .به دویدن تا بهم نرسه.زود تر از صائم رسیدم به تخت و نشستم روش.صائم هم با خنده اومد نشست کنار من

 .صائم:خیلی نامردی.تو از من جلو تر بودی.این قبول نیستااا

 .لب زدم:باعشه

 صائم:شماها چیزی سفارش دادید؟

 .میاد سفارش بگیره احسان:نه.پسره داره

 صائم:داداشی چی میخوری؟مثل همیشه؟

 .سرم رو به معنی اره تکون دادم

پسره اومد.سفارشش رو گرفت و رفت.پنج دقیقه بعد با سینی پر از مواد غذایی برگشت.صائم لیوان چای و نون و 

 .ودند برداشتندپنیر و گردو و خیار رو گذاشت جلوی من.بقیه هم همون چیزی رو که سفارش داده ب

بعد از خوردن صبحانه صائم برنامه ی کاریمون رو برامون گفت:از فردا صبح کار رو به طور جدی شروع میکنیم.تا 

شب کار میکنیم.و بعدش باز به کار های متفرقه  7تا  4استراحت و اینا.بازم از  4تا  21ظهر.از  21ساعت 

 امون.چطوره؟
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بود که رسیدیم به  4شین شدیم و راه افتادیم سمت مکان مورد نظر.حدود ساعت هر سه قبول کردیم و باز سوار ما

تاخونه با  5-4خونه ی مورد نظر.چسبیده به دریا نبود.بلکه توی یه کوچه ایی بود که اخر این کوچه میخورد به دریا.

 .خونه ی اخری فاصله داشت

 .احسان هم توی یه اتاقساکن شدیم.دوتا اتاق داشت.من و صائم توی یه اتاق.الهام و 

چهار روز به همین منوال گذشت.و هر چهارتامون با جدیت کارمون رو انجام میدادیم.روز چهار شنبه بود که کارها 

 .تموم شد.کال همه چیز وصل شد به عدد چهار

 .صائم اومد گفت وسایلمون رو جمع کنیم که فردا صبح زود راه بیافتیم برگردیم

 .شپاشدم ایستادم جلو

 صائم:جونم داداشی؟

گوشیم رو در اوردم و توش نوشتم:حاال که اینجا هستیم پس این پنج شنبه جمعه رو هم برای دل خودمون اینجا 

 باشیم.یه تفریح.باشه؟

 .صائم:اخه قربونت برم خسته ایم

 .نوشتم:خب این دوروز خستگی در میکنیم.دلم پوسیده بخدا

 .بپرسم صائم:بذار از الهام و احسان هم

نشست کنار احسان و قضیه رو برای اون دوتا هم گفت.اونا هم موافقت کردند و قرار شد که دو روز هم الکی برای 

 .دل خودمون بمونیم.ولی همه ی هزینه اش دیگه پای خودمون و به شرکت ربطی نداره

 .رفتم نشستم روی دسته مبلی که صائم روش نشسته بود و صورتش رو بوسیدم

 م:خب فردا از صبح بریم دریا؟تا هر وقت که شد.برای ناهار هم باشیم.باشه؟نوشت

 

 .بیدار باشیم که بریم لب دریا 8صائم متن رو با صدای بلند خوند و هرسه موافقت کردند.قرار شد فردا از ساعت 

 

 

بیدار باشیم که بریم لب  8صائم متن رو با صدای بلند خوند و هرسه موافقت کردند.قرار شد فردا از ساعت     

 .دریا

بیدار شدم.صبحانه اماده کردم و صائم رو از خواب بیدار کردم.صائم هم الهام و احسان رو  7صبح زود ساعت     

 .از خواب بیدار کرد.نشستیم صبحانه امون رو خوردیم و اماده شدیم که بریم برای یه روز فوق العاده

 .هامون رو با یه پیراهن پوشیدیم.و دمپایی هامونبا صائم این شلوارک رنگ رنگی     

الهام هم به اضافه مانتو شلوارش و اینا یه نقاب و عینک افتابیش رو هم برداشته بود.و اما احسان.با شلوار     

 .لی.تی شرت تنگ و کفش و موهای ارایش شده و یه زیر انداز توی دستش

 صائم:احسان جون مگه اب بازی نمیکنی؟    

 احسان:نه.خوشم نمیاد.بریم؟    

 .صائم:بریم    

 .از خونه رفتیم بیرون    

 .صائم:سامان زیپ های جیب هاتو ببند و اماده باش    
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 .نگاهش کردم    

 .صائم:برا مسابقه دو    

ی.با سرم رو تکون دادم.زیپ هام رو بستم که گوشی و هندزفری ام نیافته.دوتامون ایستادیم لب خط فرض    

 .یک دو سه سامان شروع کردیم

 .با تمام توانم میدویدم.از صائم جلو تر بودم.صائم خودش رو رسوند به من    

 .صائم:الهام بدجوری داره نگات میکنه    

با این حرفش از سرعتم کم شد.ازم زد جلو.به خودم اومدم دیدم ازم جلوتره.تازه فهمیدم چرا اون حرف رو     

پای من رو شل کنه و ازم بزنه جلو.ای نامرد.سرعتم رو تند کردم و لی دیگه بی فایده بود.اون رسید  زد.که دست و

 .به ته کوچه که میخورد به صخره ها

ته کوچه ایی که ما توش بودیم میخورد به صخره ها و کوچه ی سمت چپمون ساحلش شنی بود.ماهم باید از     

 .ه ساحل شنیروی این صخره ها میرفتیم تا برسیم ب

 .صائم نفس نفس میزد:همین جا صبر کن تا نفسمون جا بیاد و اون دوتا هم بهمون برسند    

 .نشستیم روی صخره ها    

 .صائم:خوب خام شدیا.نقطه ضعفت اومد دستم    

 .زدم به بازوش    

 .صائم:خیلی خب.باشه.قول میدم فقط در مواقع خیلی ضروری ازش استفاده کنم    

 .دندون هام رو محکم روی هم فشار دادم.چشم هام هم گشاد کردم براش    

 .با دستش چونم رو گرفت    

 .صائم:خیلی خب.خیلی خب.به خودت فشار نیار.باشه    

 .از فشار دندون هام کم شد    

 صائم:مگه من دلم میاد داداشم رو اذیت کنم؟    

 .ق برای من افتاده چقدر صائم عوض شدهخدایا توی این دوسال که این اتفا    

 .صدای احسان اومد:بچه ها پاشید بریم    

 .پشت سرم رو نگاه کردم.رسیده بودند.از جامون بلند شدیم که از روی صخره ها رد بشیم    

ند اون راه دیگه برام خیلی شنا شده بود.هر روز ظهر و شب میومدم اونجا و مینشستم به روزایی که گذشت    

 .فکر میکردم

 .رسیدیم به ساحل.خیلی تمیز بود.فقط اب بود و شن و ماسه و صدف و تکه های ریز چوب    

 .احسان زیر انداز رو اون عقب انداخت که خیس نشه    

 .با چشم های مشتاق دست صائم رو گرفتم    

 صائم:بریم؟    

 .سرم رو تکون دادم    

م و گوشی و هندزفری هامون رو هم از توی جیب شلوارک هامون در پیرهن هامون رو در اوردی    

 .اوردیم.گذاشتیم کنار احسان که مراقبشون باشه
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 .دست همدیگه رو گرفتیم و دویدیم سمت دریا    

 .صائم:عـــــه.سامانی دمپایی هامون رو در نیاوردیم    

 .بچه ها نشسته بودندایستادم.دمپایی هام رو در اوردم و پرت کردم سمتی که     

 .صائم:کار خوبی بود.افرین    

خودش هم دمپایی هاش رو در اورد و به همون سمت پرت کرد.توی اب حرکت میکردیم و میرفتیم جلو.تا     

 .روی سینمون اب بود.شروع کردیم به شنا کردن و اب بازی با همدیگه.از سر و صورتمون اب میبارید

 .یستادیمبرای استراحت یکم ا    

صائم:سامان الهام رو صداش کنم بیاد؟بیچاره پا بند احسان شده.این بیشعور هم نمیفهمه اون رو کنار خودش     

 .نگه داشته

 .سرم رو به معنی باشه تکون دادم.یکم نزدیک ساحل شدیم که اگه الهام اومد براش مشکلی نباشه    

خوشش نمیاد تو چرا نشستی ور دل این؟پاشو بیا ببینم.مثال اومدیم صائم داد زد:الهام پاشو بیا.این داداشت     

خوش بگذرونیــــما.الهام به احسان نگاه کرد.احسان سرش رو تکون داد.الهام هم پاشد اومد.صائم:دمپایی هات رو 

 .در بیار.الهام:شما خیلی جلویید.صائم:تو نترس.بیا ما هواتو داریم

  .لباس هاش.اومد جلو یه لحظه یه موج بزرگ اومد رفت تا روی سر الهام الهام اومد توی اب.با همون    

 

الهام اومد توی اب.با همون لباس هاش.اومد جلو یه لحظه یه موج بزرگ اومد رفت تا روی سر الهام.یه جیغ کشید 

ونم به افتاد توی اب.خندمون گرفت.خودش هم خندش گرفت.صائم دستش رو برد جلو که کمکش کنه بلند بشه.ا

ناچار دست صائم رو گرفت.بلند شد.شروع کردیم به اب بازی کردن.فقط به هم اب میپاشیدیم.صدای خندمون 

ساحل رو برداشته بود.صدای احسان اومد:بچه ها ساعت یازدهه.بسه دیگه.بیاید بیرون.سه تامون به هم نگاه 

لهام که شده بود موش اب کشیده.یکمی بهش کردیم.اخرین اب پاشی رو هم انجام دادیم و از اب اومدیم بیرون.ا

خندیدیم.الهام رفت نشست نزدیک احسان زیر نور خورشید تا لباسش خشک بشه.صائم هم همون نزدیک الهام 

دراز کشید روی زمین.دستش رو هم گذاشت زیر سرش.منم فرصت رو غنیمت شمردم و سرم رو گذاشتم روی 

حته؟سرم رو تکون دادم.صائم:خب باشه.اشکالی نداره فقط زیاد شکمش و مثل خودش دراز کشیدم.صائم:جات را

رم رو تکون دادم.یهو از جام پاشدم.صائم:کجا میری؟جوابش رو ندادم.یعنی نمیتونستم بدم.رفتم جلو س.فشار نیاریا

تر روی ماسه های خیس ایستادم.صدف های اونجا رو جمع کردم.با دستم ماسه هارو صاف کردم.بعدش شروع کردم 

ه کار.دوتا قلب بزرگ داخل هم روی ماسه ها کشیدم و اسم خودم و صائم رو هم توی قلب ها نوشتم.خیلی خوشگل ب

شده بود.رفتم دست صائم رو گرفتم از جاش بلندش کردم بردم سمت قلب ها.صائم:چه قدر خوشگله...بغلم کرد یه 

نا هم وقتی قلب هارو دیدند خیلی خوششون ماچمم کرد.صائم:احسان پاشو بیا...احسان و الهام باهم اومدند.او

اومد.گوشیم رو از توی جیبم در اوردم دادم دست احسان.صائم:احسان جون قربون دستت یه چند تا عکس از ما 

بگیر.احسان دوربین گوشیم رو اماده کرد و شروع کرد ازمون عکس بگیر.به غیر از عکس با قلب ها یه چند تا 

 نگدش هم رفتیم مثل قبل خوابیدیم.دیگه ساعت یک بود.احسان از توی گوشیش اهعکس هم با الهام گرفتیم.بع

گذاشته بود داشتیم به اهنگه گوش میدادیم.یهو زیر سرم لرزید.صدای قار قور شکم صائم بلند شد.هممون زدیم زیر 

شکم  خنده.پاشدم چپ چپ نگاش کردم.صائم:خو چیه؟گشنمه.از صبح تاحاال توی اب بودم گشنم شده.صدای
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خودمم در اومد.صائم:بفرما.اینم از شکم خودت.احسان از جاش پاشد.الهام:کجا؟احسان:برم برا این گشنه ها غذا 

بگیرم تا منو تو رو نخوردن.صائم:اره قربون دستت.زود برو و بیا.احسان:چی میخورید؟الهام:من بگم؟سه تاییمون 

ه اش هم کمه.هممون موافقت کردیم.احسان اومد بره که منتظر نگاهش کردیم.الهام:ساندویچ.راحت تره.تازه زبال

تا ساندویچ بگیر.احسان:چهار  4صائم صداش کرد.صائم:احسانی قربون دستت برا من و سامان در کل 

تا بگیر.احسان:باش.رفت.موندیم ماسه تا.باز به همون حالت 4تا؟گفتم در کل  4تا؟نترکید؟صائم:نگفتم که نفری 

ه یشسرم رو تکون دادم.صائم:انقدر سرت رو روی شکم من تکون نده.بیشتر گشنم مخوابیدیم.صائم:سامان؟

ها.پاشدم نشستم کنارش.دستم رو گذاشتم روی شکمش و شروع کردم به تکون دادنش.صائم:عـــه نکن.نکن بس 

 کردم چون میدونستم اگه بیشتر این کار رو بکنم صائم عصبی میشه.خوابوندمش و باز سرم رو گذاشتم روی

شکمش.الهام:میدونید؟خیلی به شما دوتا حسودیم میشه.صائم:چرا؟الهام:خب از هر لحظه ایی برای خوش بودن و 

باهم بودن استفاده میکنید.انقدر با هم خوش هستید که حسودیم میشه.صائم پاشد نشست و سر من رو گذاش روی 

اید.صائم دستش بین موهای من بود:داداش پاهاش.الهام:توی هر شرایطی از همدیگه حمایت میکنید.پشت هم دیگه 

من عشق منه.همه چیزمه.حاظرم براش حتی جونمو بدم.جوونیم رو بدم.همه زندگیم رو بدم.فقط اون برای یه لحظه 

 .هم که شده بخنده.شاد باشه.هیچ غمی توی دنیا نداشته باشه.داداش من عشق منه

ی فکرش کار بوده و به منم یاد داده که فقط کار بکنم.همه ی الهام:خوش به حالتون.تا وقتی که یادمه احسان همه 

زندگیمون کار بوده و خستگی.یادم نمیاد که تاحاال با احسان یه شب رفته باشیم بیرون و این طوری مثل شما دوتا 

خوش باشیم.همش خستگی.همش بی حوصلگی.میبینید االن هم که مثال اومدیم فارق از کار و این چیز ها باشیم 

شست یه گوشه و به بازی ما نگاه کرد.من امروز خنده هام رو شادی هام رو با شما دونفر تقسیم کردم.در حالی که ن

باید با داداشم تقسیمش میکردم. الهام باالی سرک کنار صائم نشسته بود و نمیتونستم صورتش رو ببینم.اما من که 

به دلش بنداز تا بیام از دست این ظالم جانی نجاتش خیلی براش ناراحت شدم.ای خدا هر چه زود تر مهر من رو 

بدم.حاال جانی هم نبود ولی خب همین که نمیذاشت الهام من خوب و خوش و خرم باشه خودش خیلیه.از یه جانی هم 

اره میکنه که مثال یه زندگی راحت برات د بد تره. صائم:اره.اخالق احسان رو میشناسم.اونم همه ی تالشش رو

الهام:اره.به نظر اون زندگی راحت یعنی پول.اما فقط پول نیست.خوشی هست.خنده هاست.شادی درست کنه. 

هست.یه لحظه از یاد بردن همه ی درد های دنیا هست. صائم:نمیدونم چی بگم.من با احسان صحبت میکنم.حاال هم 

بفهمه.خب؟ پاشدم  تو اشک هات رو پاک کن عینکت رو هم بزن چون احسان داره میاد و من دوست ندارم که

نشستم.الهام فورا اشک هاش رو پاک کرد و عینکش رو زد.احسان رسید بهمون. احسان:اینم غذا هامون.پپسی هم 

تا ساندویچ گذاشت جلوی من و صائم.دوتا هم برای خودش و الهام. خندمون گرفت.دوال 4برای همه گرفتم دیگه. 

ن:الی چرا عینک زدی؟ الهام:خب افتابش چشم هام رو اذیت شدم پیراهن هامون رو برداشتم.پوشیدیمشون. احسا

میکنه.میدونی که چشم هام چقدر حساسن؟ احسان:اره.خوب میدونم.بچه ها بخورید تا سرد نشده. صائم شروع 

ز ساندویچ الهام رو که دیگه سر شده اکرد.دوتا ساندویچ خورد.منم یکی.احسان هم یکیش رو خورد و نصف کمتر 

ئم:سامان این یکی ساندویچه رو نصف میکنیم. اومد نصفش کنه که از دستش گرفتمش. به دو قسمت بود خورد. صا

مساوی کوچیک و بزرگ تقسیمش کردم.قسمت کوچیکه رو دادم به صائم و بزرگه رو برا خودم برداشتم. 

و خوردی. صائم:چقدر عادالنه تقسیمش کردی. احسان:نترکی صائم؟بذار سامان هم یکم بخوره خب.همش رو ت

صائم:حاال چون داداشمه و خیلی دوسش دارم اشکالی نداره. بعدش هم نوشابه من رو برداشت که بخوره.پریدم از 
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دستش گرفتم. صائم:خسیس. به نوشابه خودش اشاره کردم. صائم:اخه از خودم رو اگه بخورم تموم میشه. خندم 

دستبرد هم نزن. صائم:باعشه. باقی ساندویچمون رو هم گرفت.نوشتم:نه بابا؟خب باید تموم بشه.از خودت رو بخور.

 .خوردیم

 .الهام:بچه ها بیاید یه بازی بکنیم

 .نوشتم:میخواید برگردیم خونه اونجا بازی کنیم.چونکه االن هوا خیلی داغه.دارم میپزم

 .موافقت کردند و پاشدیم رفتیم خونه.اخیش.زیر باد کولر

 بکنیم؟ احسان:خب الی.چه بازی میخواستی

 .الهام:بیاین شاه دزد وزیر

 .نوشتم:برو بابا.یه بازی دیگه بگو

 الهام:حقیقت یا عمل چطوره؟

 احسان:کم نیستیم؟

 .صائم:اشکالی نداره.بیاید بازی

یه بطری برداشتم.کف یه سینی هم جوری اسم هامون رو نوشتم که که امکان افتادن هر چهار تامون به هم 

م دور سینی.بطری رو چرخوندم.اولیش به من و صائم افتاد.قرار شد من حقیقت رو با دست باشه.اومدین نشستی

 .راستم نشون بدم و عمل رو با دست چپم.صائم عمل رو انتخاب کرد

نوشتم:انگشتت رو بکن توی گوشت.بعدش توی دماغت.بعدش بکنش توی دهنت و بخورش.صدای اه همشون در 

 .اومد

 .مانصائم:یه چی دیگه بگو سا

 .سرم رو به معنی نه تکون دادم

 !صائم:برات دارم.صبر کن

 .به زور ولی نه درست اون کار رو انجام داد.بطری رو تاب دادم افتاد به الهام و صائم

 صائم:اه.چرا به من میافته همش؟

 .احسان:این دفعه هم باید جواب بدی صائم

 الهام:خب.حقیقت یا عمل؟

 .صائم:حقیقت

 .چی بپرسم؟اها.اینکه اینطوری عاشق سامانی دلیلی داره؟الهام:خب

 .جا خوردم از سوالش.چشم هام به لب های صائم بود و گوش هام تیز شده بود برای جوابش

 .صائم:دلیل؟خب داداشمه.دوسش دارم

 .الهام:ولی هیچ داداشی اینطوری عاشقانه داداشش رو نمیپرسته

 ه؟صائم:ولی من میپرستمش.عاشقشم.حرفی

 .نوشتم:الهام راست میگه.چرا؟برای منم سواله.فقط خواهشا طفره نرو
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صائم:خب باشه.دلیل اینکه تو اینطوری شدی همش به خاطر منه.یه دینی به گردنمه به خاطر این قضیه.تو به خاطر 

ی من از همه ی اون چیزایی که مستحقشون بودی رد شدی.حتی نتونستی بهشون برسی.تو الیق بهترین های

 ...سامان.من همه ی خوشی هات رو ازت گرفتم.حاال هم میخوام جبرانش کنم.همین

 .فقط نگاهش کردم

 براش نوشتم:یعنی اگه این اتفاق برای من نمی افتاد تو دوسم نداشتی؟عاشقم نبودی؟

موفقیت تو چند صائم:اشتباه برداشت نکن سامان.من قبال هم دوست داشتم.ولی اگه این اتفاق نمی افتاد صد در صد 

 برابر االنت بود.متوجه میشی؟

سرم رو به معنی نه تکون دادم و از جام پاشدم رفتم داخل اتاق.اون فقط به خاطر عذاب وجدانی که نسبت به من داره 

این طوری میخوادم...فقط میخواد عذاب وجدان خودش رو برطرف کنه...اگه واقعا دوسم داشت قبل از اون اتفاق هم 

هربون میبود...شام نخورده رفتم خوابیدم.خیلی از دست صائم عصبانی بودم.فردا صبحش رفتیم جنگل.اصال باهام م

دیگه حوصله شمال موندن رو نداشتم اما حرفی بود که خودم زده بودم و باید پاش وایمیستادم.رفتم یه گوشه روی یه 

دند و نشستند روی زیر انداز تا هندوانه اشون رو درخت که کج در اومده بود نشستم.اون سه تا هم زیر انداز پهن کر

 .بخورند

 

 

 :گذشته    

 .مامان:صائم مادر بیا برو سس و خیار شور بگیر .برای شام میخوام    

 .صائم:مامان من خسته ام تازه از سر کار اومدم.به سامان بگو    

 .داره.افرین پاشو برو مامان:مگه نمیبینی اون درس داره.فردا دوتا امتحان با هم    

صائم:ببخشیدا ولی صبح تا حاال اون توی خونه زیر باد کولر راحت گرفته بود خوابیده بود.من بدبخت داشتم     

سر ساختمون با این کارگر ها بحث میکردم.حاال با این خستگیم پاشم برم مغازه چیز بخرم؟بعدشم مامان من زنگ 

 .رممیزدی میگفتی سر راه میام بیام بخ

مامان:قربونت برم پسرم میدونم تو هم خسته ایی.ولی سامان هم که نخوابیده بود صبح تاحاال.داشت درس     

 .میخوند

 ...صائم:نه مامان من.من نمیرم.چرا انقدر طرفداریش رو میکنید؟من بیشتر از اون خستما    

شرکت این پاشو میندازه روی اون پاش  پسره پروو.هرکی ندونه من که دیگه میدونم صبح تا شب توی اون    

 .بعدش میاد میگه خسته بودم.ال بودم.بل بودم.با عصبانیت در کتابم رو بستم و از اتاق رفتم بیرون

 اخ مامان چند دفعه به شما گفتم کاری داشتید به خودم بگید.نمیخواد منت اینو بکشید.هان؟:    

 .مامان:اخه دیدم مشغول درساتی    

ه مامانم مگه یه سس و خیار شور خریدن چقدر وقت ادم رو میگیره و خسته میکنه؟چقدر خیارشور ن:    

 بگیرم؟

 .مامان:نیم کیلو خیار شور با یه سس قرمز.اگه سفید هم میخورید بگیر    

 صائم:مگه غذا چیه؟    

 .مامان:شامیه    
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 من رفتم مامانی.نه خسته میشم نه چیزی.خداحافظ:    

صائم در حالی که خیار توی دستش رو گاز میزد و به فوتبال نگاه میکرد گفت:اره برو.بعد این همه درس     

 ...خوندی یه هوایی هم تازه میکنی.برو

ای همچین دلم میخواست اون خیاری که داره میخوره گیر کنه تو گلوش.پسره پروو.تا یادمه بابا توی یه     

ش و وسایل چرمی کار میکرد.مریض بود.حالش بد بود و هر روز که میگذشت بد مغازه کوچیک تعمیرات کیف و کف

و بدتر میشد.زد و صائم دانشگاه ازاد قبول شد.رشته مورد عالقه اش بود.پاش رو کرد توی یه کفش که میخوام 

ال دیگه برم.هرچی همه بهش گفتند لجبازی نکن.پدرت نمیتونه از پس شهریه های دانشگاه ازاد بر بیاد بذار س

دانشگاه دولتی قبول میشی, قبول نکرد.بابا هم اندک پس اندازی رو که داشت داد باالی شهریه دانشگاه این اقا.به هر 

جون کندنی بود سر ترم پول شهریه رو جور میکرد و میداد.باالخره دوسال کذایی تموم شد.به سرش زد که با 

داشت که بذاره وسط قرار شد ماهانه از حقوقش کم بشه بره رفیقش احسان شرکت باز کنند.چون صائم هیچ پولی ن

وب میشه.بابا دیگه ختو جیب احسان به خاطر شراکتشون.گفتیم حاال که صائم شرکت زده دیگه وضع و اوضاعمون 

ک کار نمیکنه یا ال اقل کمتر کار میکنه.اما نه.ای دل غافل.هر روز و هر ماه که میگذشت میدیدیم صائم با یه لباس شی

و مارکدار با یه گوشی جدید و اخر مد میاد خونه.بعد یک سال هم که یه شاسی بلند خرید و انداخت زیر 

پاش.اخالقش هر روز سگ تر از قبل میشد.توی خونه که اصال کار نمیکرد.میگفت من خسته ام.من فالنم.من 

به بقیه بگه اینا خانواده من بهمانم.کمک خرج خونه هم که نبود.اصال دنیاش با ما فرق میکرد.روش نمیشد 

هستند.هرجایی رو نمیومد.براش افت کالس داشت.با منم که اصال خوب نبود.یکی از دالیلش توجهات بیش از اندازه 

مامان به من بود.صدام عالی بود.حرف نداشت.همه به خاطر صدام دوسم داشتن.و اون حسودیش میشد. هر شب 

.شبا که میخواست بخوابه حتما باید اهنگ گوش میکرد و میخوابید.اهنگ های دعوا داشتیم با هم.اخه اتاقمون یکیه

چرت و پرت.بهش میگفتم من که نمیخوام گوش کنم.یا کمش کن یا هندزفری بذار.میگفت:با صدای کم که حال 

  .نمیده.هندزفری هم نمیتونم سرمو بذارم رو بالشت

 

 

 

 :حال    

 .ونه رو بزنیم تو رگاسامان بیا دیگه.میخوایم هند:    

 .از جام پاشدم.پشت شلوارم رو تکوندم که چیزی بهش نباشه    

 .من نمیخورم:    

و ازشون دور شدم.بعد از خوردن هندونه توسط اون سه تا راه افتادیم سمت تهران.جاده ها شلوغ بود.دیگه     

و رفتیم خونه خودمون.چمدونم رو از عقب  شب شده بود که رسیدیم.احسان و الهام رو پیاده کردیم در خونشون

 .ماشین برداشتم و کلید انداختم رفتم داخل خونه

صنم با دیدنم پرید اومد خودشو انداخت تو بغلم.فشارش دادم تو بغلم.با سر سالمی به مامان بابا کردم و     

 .همونطور دستم رو انداخته بودم روی شونه های صنم رفتیم داخل اتاق

 خوش گذشت؟با الهام خانوم؟صنم:    

 .چشم غره ایی بهش رفتم.زد زیر خنده    
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 .صنم:بابا من که دیگه میدونم دوسش داری.نمیخواد از من یکی پنهانش کنی    

 براش نوشتم:تو از کجا میدونی؟    

 .صنم:خب دیگه.کالغه خبر اورده    

 .کالغه غلط کرده.من حسابی از کالغه برسم:    

م:اااا.داداش!خب از چشات معلوم بود.وقتی صائم گفت با احسان و الهام میخواید برید شمال چشمات برق صن    

 .زد

ببین صنم خودتی.فکر نکن دانشگاه میری بزرگ شدیا هر کاری دلت خواست میتونی بکنی.حواست باشه :    

 .پاتو از گلیم خودت دراز تر نکنی.من چهارچشمی حواسم بهت هستا

 .م:داداشی من حواسم جمعه.کاری هم نمیکنم که شما ناراحت بشیصن    

افرین دختر خوب.تو چمدونم برات ذغال اخته و لواشک و این چیزا گرفتم.برو ور دار بخور.من خستم :    

 .میخوام بخوابم

 صنم:مرسی فدایی داری.شام نمیخوری؟    

 د.تو راه یه چیزی خورده.شب بخیرنه.خیلی خوابم میاد.برو به مامان هم بگو سیر بو:    

  صنم:شب تو هم بخیر    

 

 .میخواستم با صائم قهر کنم ولی خب اول اینکه اون رئیس بود و دومم کارم پیشش گیر بود

صبح مثل همیشه پاشدیم رفتیم شرکت.منتظر نشستم تا حسام پیداش بشه.الهام هم اومد.دیگه داشتم از از اومدنش 

 .اومد.یه سالم با الهام کرد و اومد سراغ من نا امید میشدم که

 حسام:به سالم.سامان خان.خوش گذشت؟

وقتش بود.از جام بلند شدم رفتم سمتش.اون بیچاره هم به خیالش میخوام بغلش کنم.دستاشو از هم باز کرد.ولی به 

مم ناخود اگاه رفت روی جای اینکه برم تو بغلش یه مشت محکم خوابوندم گوشه لبش.الهام یه جیغی زد.دست حسا

 .لبش.وقتی که دستش رو برداشت از گوشه لبش خون میومد

 ..الهام:اقا سامان. داره خون میاد

 حسام:نه مشکلی نیست الهام خانم.بذارید ببینم حرف حسابش چیه؟

 ....مشتم رو محکم تر کردم و یکی دیگه خوابوندم تو صورتش

 حسام:چته؟هان؟

دادم به عقب تا جایی که کمرش محکم خورد به دیوار.دستام رو گرفت که از یقه اش جدا  یقه اش رو گرفتم هولش

 .کنه ولی من خیلی محکم گرفته بودمش.در اتاق باز شد و صائم و احسان هم اومدند تو

 احسان:چه خبره؟چی شده الی؟

 .تشالهام:نمیدونم واال.اقا سامان یهو پرید سمت اقا حسام.با مشت خوابوند تو صور

 .صائم:سامان.بس کن.ولش کن.خفش کردی

محکم تر فشارش دادم به دیوار.از دیوار جداش کردم و باز هولش دادم سمت دیوار و یقه اش رو ول کردم.محکم 

 .خورد به دیوار و افتاد رو زمین
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 .صائم:سامان مرض داری؟نگا چیکارش کردی

 .تند تند روی کاغذ نوشتم دادم دست حسام

 .ه اخرت باشه میفهمم به خواهرم اس دادی یا بهش زنگ زدیحسام دفع:

 حسام:من؟اخه من به خواهرت تو چیکار دارم؟

 .نوشتم:خوبم کار داری.به خدا اگه یه بار دیگه بفهمم به هم اس دادید یا زنگ زدید جفتتون رو میکشم

 صائم:چی داری میگی سامان؟

ن زنگ بزنی یا اس بدی من میدونم و تو.اخه من به صنم چیکار حسام:هیچی میگه اگه یه بار دیگه به خواهر م

 دارم؟بیام با خواهر بهترین دوستم رفیق بشم؟

 .نوشتم:اره.نشدی؟درضمن نبینم دیگه اصرار شرکت رو به کسی بگی اقا کالغه

 حسام:بخدا نمیفهمم چی میگی

 .سامان.:خوبم میفهمی

 .پیش مابه صائم اشاره کردم بیاد.اومد جلو ایستاد 

 نوشتم:صائم تو به کسی حرفی زدی؟

 صائم:چه حرفی؟

 .اینکه من الهام رو دوست دارم:

 .صائم:نه بابا.خودت که دیدی من فقط همون روز جلو مامان صوتی دادم که جمعش کردیم

فقط تو  خب پس صنم از کجا میدونه؟نه من حرفی بهش زدم نه تو.در ضمن تنها کسایی که این قضیه رو میدونستن:

 .بودی و حسام

 صائم:یعنی؟

 .با سر عالمت اره رو نشون دادم

 .صائم:حسام میکشمت

 .حسام:واسه چی؟اخه من کاری نکردم

صائم:ننه من غریبم بازی در نیار.سامان راست میگه.فقط من تو میدونستیم که سامی الهام رو دوست داره .پس صنم 

 از کجا میدونه؟

 .کم دستم رو کوبیدم رو پیشونیم.پشتم رو کردم به همهصائم گند زدی.گند...مح

 الهام و احسان:چی؟؟؟

 .حسام:خاک تو سرت گند زدی صائم

 احسان:پس اون کسی که ازش حرف میزدی سامان بود اره؟

 .صائم:اره

نوشتم:ببخشیدا ولی بحث این نیست.بحث اینه که صنم از کجا متوجه شده.درحالی که فقط صائم و حسام 

 .دونستن.یا اینکه خود حسام به صنم گفته یا اینکه حسام به کسای دیگه گفته و بقیه به گوش صنم رسوندنمی
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حسام:خیلی خب.باشه.میگم.اره من به صنم گفتم.اونم نه با اس و یا زنگ.اومده بود شرکت.مثل اینکه یه چیزایی بو 

ن بفهمه.منم بهش گفتم.همین.بخدا هیچ دوستی یا برده بود.ازم پرسید خب منم دیدم اخرش که میفهمه پس بذار اال

 .رابطه ایی بین ما نیست

 صائم:مطمئن؟

 حسام:اره مطمئن.اصال بیا این گوشی من.میخواد یه اثری از صنم توش باشه یا نه؟

 .صائم :خیلی خب.قبول

 .احسان:خب.بریم سر بحث بعدی.سامان اینا چی میگن

 .نوشتم:هرچی میگن درسته

 نی تو الی رو دوست د اری؟احسان:یع

 .اره:

 .احسان:میدونی که من نمیذارم خواهرم بدبخت بشه؟پس مثل پسرای خوب فکر اون رو از توی سرت بیرون میکنی

نوشتم:ولی من دوسش دارم.حاال که همه چیز رو فهمیدید میگم.اقا من الهام خانم رو دوست دارم.عاشقشم.قصدمم 

مطمئن باش با من بودش براش خیلی بهتر از بودن توی زندگی کذایی هست که تو ازدواجه.نیتم ازدواجه.بعدشم 

 .براش درست کردی

 .بعد از خوندنش پوز خندی زد و کاغذ رو داد الهام بخونه

الهام:اقا سامان من به شما اجازه نمیدم که بخواین درموردم این طوری نظر بدین و برای اینده من تصمیم 

 ا یه ادم الل ازدواج کنم؟عمرا!دور از جونم مگه مغز خر خوردم؟بگیرید.هه.من بیام ب

من که از اولش الل نبودم.ماشاال چه صدایی داشتم.چشمم کردند.میدونم.بعدشم منم به شما اجازه نمیدم که به من :

ن توهین بکنید.یعنی چی خانم؟همه ما انسانیم.یکی چشمش کوره.یکی پاش فلجه.یکی دست نداره.یکی هم مثل م

 .الله.یعنی الل میشه.شما حق ندارید اینطوری صحبت کنید

 .الهام:واال همه میدونن یه صدای معمولی داشتین.الکی از بس گفتن حاال فکر میکنید صداتون چی بوده

 حسام:الهام خانم شما صدای سامان رو تاحاال شنیدید؟

 .الهام:نـــــــــــــه.ولی خب معلومه که یه صدای عادی داشته

لجم در اومد.دختره از خود راضی.حیف من که تورو دوست دارم.داغ داشتن خودمو به دلت میذارم.صبر کن.صدای 

منو به مسخره میگیری؟منو مسخره میکنی؟درسته دوست دارم ولی کاری میکنم که از حرف های امروزت پشیمون 

 .بشی.صبر کن

هایی رو که اجرا کرده بودم توی رادیو رو توی گوشیش گوشی حسام رو از دستش گرفتم.اونم چند تا از برنامه 

 .داشت.یکیشون رو پلی کردم و گوشیش رو گذاشتم روی میز.کیفم رو برداشتم و از شرکت زدم بیرون

 

 

روی تختم دراز کشیده بودم که صدای گوشیم بلند شد.یه اس بود از طرف مهران:پاشو بیا پارک.کارت     

 .داریم

 .حوصله ندارم مهی.ولم کنجواب دادم:    

 .مهران:میگم پاشو بیا.کارت داریم.زود اومدیا    
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اه.اینارو هم که نمیشه پیچوند.پاشدم کارهام و کردم و رفتم پارک ببینم چی میگن.همشون بودند.با دستم     

 اشاره کردم که بفرمائید؟بله؟چی میگید؟

 .مهران:بشین    

 .نشستم    

 .ی ,حسام همه چیز رو برامون گفتهامیر:ببین سام    

 .یه پشت دست نشون حسام دادم.حساب کار اومد تو دستش    

 .نوشتم:دهن لق.خب همین دهن لق بازیا رو در اوردی که کارم به اینجا کشید    

 .حسین:سامی اشکالی نداره.صبر کن ببین ما چی میگیم بعد با حسام هر کاری خواستی بکن    

هممون میدونیم که صدای تو چی بود.محشر بود.حسام برامون گفت که اون دختره الهام چطوری  امیر:ما    

 .راجع به صدات حرف زده و میزنه

 .نوشتم:اون دختره یعنی چی؟قشنگ الهام خانم    

 .مهران:ای بابا.چه طرفداریش رو هم میکنه    

 ...بهروز:خب مثل اینکه دوسش داره ها    

ی خب.بذارید باقیش رو بگم.حاال ما میخوایم هممون با هم حالش رو جا بیاریم.یعنی اینکه بهش ثابت امیر:خیل    

 .کنیم در مورد تو اشتباه فکر میکرده.اینکه از کارش پشیمونش کنیم

 .ایخدااا.چقدر زود صدامو شنیدی.ممنونم.منم میخواستم همین کار رو بکنماا.فقط نمیدونستم چطوری    

 م:خب؟چطوری؟نوشت    

 ..مهران:سامی تو از تار های صوتیت صدمه دیدی.مشکلت میتونه حل بشه    

 خب یعنی چی؟:    

 .مهران:یعنی اینکه تو میتونی با کالس های گفتار درمانی و اینا بازم حرف بزنی    

نی اینکه به صدات هیچ گفتن.یا شبیه اینا.یع"هوم"بهروز:اگه توجه کنی آوا هایی از گلوت خارج میشه.مثل    

آسیبی نرسیده.تو فقط از نظر تار های صوتیت مشکل پیدا کردی.همونطور که مهران گفت با کالس های گفتار 

 .درمانی خوب میشه

رفتم توی فکر.راست میگفتن.این بهترین کار بود.میشد که بازم بتونم حرف بزنم.اونوفت حساب الی رو     

  .میذاشتم کف دستش

 

 

 

بچه ها حسابی پرس و جو کرده بودند و یه گفتار درمان خوب برام پیدا کرده بودند.وقتی که مهران کارت     

ویزیتش رو داد بهم میخواستم بزنم فک همشون رو بیارم رو زمین.اخه به چه حسابی رفته بودند برا من یه گفتار 

 .درمان زن پیدا کرده بودند؟با عصبانیت به تک تکشون نگاه کردم

 امیر:چی شد سامی؟مشکلی داری با این خانم دکتره؟    

 .هه.خانم دکتر.خوبه یه گفتار درمان سادس حاال.دستم رو مشت کردم که بزنمش اما مهران جلوم رو گرفت    

 مهران:عه عه عه.نکن پسر.چت شد تو یهو؟    
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 .اشاره کردم به کارت ویزیت    

 مهران:خب؟چشه؟    

 تو گوشیم نوشتم:چش نیست؟ور داشتین واسه من یه گفتار درمان زن پیدا کردین؟فورا براش     

 مهران:خب مگه زن چشه؟    

نوشتم:شاید واسه شما چیزی نباشه ولی واسه من هست.من نمیتونم قبول کنم.بگردین یکی دیگه رو پیدا     

 .کنین

 .اه هم هستحسین:ولی این خانم بهترینه تو کارش.میفهمی؟استاد دانشگ    

 خب باشه.مگه هر کی استاد دانشگاهه قراره تافته جدا بافته باشه؟:    

 .امیر:سامی اذیت نکن.بخدا با کلی دردسر پیداش کردیم و تونستیم ازش برات وقت بگیریم.افرین    

 .انداختم باال "نه"ابروم رو به معنای     

 .دیگه نرو.بیا تا برات یکی دیگه رو پیدا میکنیمحسام:حاال این یه جلسه رو برو.اگه بد بود     

یعنی دیگه میخواستم این یکی رو بگیرم خفه کنم.این چند روز باهاش قهر بودم مثال.پشتم رو کردم بهش که     

 .یعنی من اصال تو رو حساب نمیکنم

رو اگه بد بود دیگه مهران:مثال باهاش قهری؟خیلی خب.قهر باش ولی این دفعه رو راست میگه.تو بیا ب    

 نرو.هوم؟

برگشتم با درموندگی نگاهشون کردم.هیچ جوره از حرفشون کوتاه نمیومدن.خالصه عالمت موافقت رو     

 .دادم.قرار شد برا فردا ساعت پنج عصر توی مطبش یا دهمون دفترش باشم

    ******************************* 

 .منشی:اقا نوبت شماست.بفرمایید    

با سر ازش تشکر میکنم و وارد اتاق میشم.اولین چیزی که نظرمو جلب میکنه دکور قشنگ اتاقه.ولی به روی     

 .خودم نمیارم و با بی محلی میشینم.از دکتره هم خبری نیود

 .همون موقع صداش اومد:ببخشید اگع معطل شدید.شرمنده    

؟یعنی این دکتره؟فکر میکردم با یه خانم مسن روبرو میشم سرم رو به سمت صدا برمیگردونم.این دیگه کیه    

 .اما این که یه دختر جوون بود.فورا به خودم میام و فکر کردن در این مورد رو میزارم برای بعد

 دکتر:اقا..هی اقا...حواستون هست؟    

یدم دستش.پرونده رو میگیره رو میدم.اون پرونده ایی رو که منشی اش بهم داده بود رو م "بله"با سر عالمت     

 .و شروع به خوندن میکنه

دکتر:اها...شما همون پسر خوش صدایی هستین که در اثر تصادف دیگه نمیتونید صحبت کنید.عالمت     

 .رو میدم"بله"

 فورا براش مینویسم:البته از تصادف این طوری نشدم.به خاطر لوله هایی بود که فرستادن داخل گلوم.اونا به    

 .تار های صوتیم اسیب زدن

 .دکتر:اها    
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نوشتم:البته االن دیگه دوساله میگذره.دکترمم گفته بود به مروز زمان تار های صوتیم شروع به جایگزین     

 .کردن تار های قبلی میکنن.و االن فکر کنم دیگه جایگزین شده بعد دوسال

احتی به کسی بدون نوبت وقت نمیدم...اما از بس اصرار دکتر:البته.دوستای خیلی خوبی هم دارید.من به ر    

 ...کردن دیگه جلوشون کم اوردم

 .حرفی نزدم.منتظر نگاش کردم    

  ....دکتر:خب بریم سراغ کار خودمون.چه صداهایی رو میتونی از هنجره ات در بیاری؟    

 

یشش.یعنی یه چیزی اونجا وجود داشت که هر روز با اینکه اولش موافق اون دکتره نبودم.اما حاال هر روز میرفتم پ

منو به اونجا میکشوند... چشمای نافذش بود...نمیدونم...لحن صدا و حرف زدنش بود...نمیدونم...ولی هرچی که بود 

منو بد جور اسیر خودش کرده بود... صبح ها هم میرفتم شرکت صائم و هر روز بیشتر از روز قبل به الهام بی محلی 

حاال اون بود که عاشق من شده بود.عاشق پسری که نمیتونست حرف بزنه...پسری که به نظر اون  میکردم.

اطرافیانش در مورد صداش اغراق امیز حرف میزدن...اره...حاال اون عاشق اون پسر شده بود... و اون پسر حس 

چیزی میتونسته باشه به غیر از میکرد که از اولشم اون دختر رو دست نداشته...هر حسی که به اون دختر داشته هر

عشق و دوست داشتن... و روزی هزا بار خدا رو شکر میکنم که باعث جدایی بین ما شد و نذاشت من یه اشتباه خیلی 

 .بزرگ توی زندگیم بکنم. حاال هم اینجا توی مطب دکتر نشستم و به بخاری که از قهوه ام بلند میشه خیره شدم

 دکتر:سامان؟تو چه فکری؟

ماه مراجعه بهش با هم راحت و صمیمی شده بودیم.بیشتر کلمات  4سرم رو اوردم باال نگاهش کردم...دیگه بعد از 

 ...رو میتونستم بگم...اما نه به خوبی اول...خدا رو شکر که صدام هنوزم مثل قبل بود...عالی عالی

نمیخوره ...سن زیادی... داشته باشید... اما  هیچی...خانم دکتر.... داشتم به این فکر میکردم که ...شما ..بهتون:

 ...چطوری... استاد دانشگاه... هستید؟

 .دکتر:افرین سامان.چقدر خوب این جمله رو گفتی.فقط چند جاش زبونت گرفت.عالی بود پسر

 چی؟تونستم یه جمله کامل رو بگم بدون اینکه کلمات رو نصفه کاره رها کنم؟

 ...ن که استاد دانشگاه نیستمدکتر:و اما جواب سوالت...م

 .با تعجب نگاش کردم

 پس چی؟یعنی اینا که دوستام گفتن اشتباه بود؟:

دکتر:شاید.من استاد دانشگاه نیستم اما موقعی که دانشجو بودم یه دوسه باری به علت اینکه درسم خوب بود برا بچه 

 .ها کالس اضافه گذاشتم...همین

 .برای مهران و بچه ها نقشه میکشیدم که چرا اطالعات اشتباه میدن به ادم لبخندی زدم.ولی تو دلم داشتم

دکتر:خب اقا سامان مثل اینکه دیگه کم کم داری خوب میشی.بایدبرای خوب شدنت یه جشن بزرگ بگیری.منم 

 ...دعوت کنیا

 .باشه.حتما...ولی من حاال حاال ها نمیخوام کسی بدونه که میتونم صحبت کنم:

ماه این طوری مثل بلبل دوباره 4جور راحتی...ولی بهت تبریک میگم.این کار هر کسی نبود که بتونه توی  دکتر:هر

 ...حرف بزنه
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 ...مرسی...باالخره موفق شدم.اما:

 .دکتر:اما چی؟ :اما این صدای قبلی من نیست.صدام عوض شده

 

 

ام عالی بودن.حتی بهتر از کارهای الهام.همه سعی توی شرکت بودم.داشتم کارهام رو انجام میدادم.همه کار ه    

و توانم رو گذاشته بودم تا کارهام بهتر از اون از اب در بیاد.امروز صائم و احسان تصمیم نهایی رو سر نقشه 

ساختمون پاساژمیگرفتن.یه پروژه عالی برای شرکت بود.و همینطور برای مهندسین نقشه کش.دو گروه شده 

شی من و دوستام.و گروه نقشه کشی الهام و دوستاش.قرار شد بین نقشه های این دو گروه بودیم.گروه نقشه ک

یکیش برنده بشه.کارمون حرف نداشت.از صبح تا عصر توی شرکت بودیم و از عصر تا آخر شب هم توی خونه 

 .نمحسام اینا.البته بیشتر کارهامون رو شبا انجام میدادیم چونکه من اون موقع میتونستم حرف بز

 .یه اس ام اس برام اومد    

 "سامی طرفو بدجوری عاشق خودت کردیا...بابا یه نگاه بهش بنداز گناه داره"از طرف حسام بود:    

هه.حاال من فارق شده بودم و اون عاشق.از اون روز به بعد دیگه نگاهش نمیکردم.اگه هم مجبور میشدم     

 .ذ مینوشتم میدادم حسام بده بهشباهاش حرف بزنم که کاری نداشت.روی کاغ

حسام میگفت:داره له له میزنه واسه یه نگاه تو.ولی من دیگه گوشم بدهکار نبود.اول اینکه دیگه به این راهتیا     

دم به تله نمیدم و دوم اینکه تازه معنی عشق واقعی رو فهمیدم.و فهمیدم اون حسی که به الهام داشتم عشق 

 .اومدنبوده...باز اس ام اس 

 حسام:چی شد؟غرق نشی تو فکرات؟    

 .نوشتم:برو بابا.بذار انقدر نگا کنه تا چشاش از کاسه در آد    

 حسام:واقعا دیگه دوسش نداری؟    

 .از اولم نداشتم:    

 .در اتاق زده شد و صائم و احسان اومدند تو    

 .ین نقشه رو انتخاب کرداحسان:هیئت مدیره بازبینی اخر رو انجام داد و بهتر    

 .چشمام فقط به لب های صائم و احسان بود    

 ....صائم:نقشه ی گروه الهام خانم انتخاب    

با گفتن اسم الهام بادم خوابید.یعنی چی؟این همه زحمت کشیده بودیم...شب تا صبح بیدار موندیم روی اون     

 .دنقشه کار کردیم.حاال هیچی؟صائم جملش رو کامل کر

 .صائم:انتخاب....نشد    

 .یه لحظه قلبم ایستاد.گفت انتخاب نشد؟یعنی از مال ما انتخاب شد؟پرسشگرانه نگاهش کردم    

 .احسان ادامه داد:سامان جان تبریک میگم    

بی اختیار از جام پریدم باال.دستم رو به حالت پیروزی مشت کردم اوردم پایین و با صدای بلندی داد     

 ... دم:یــــــــــــــس.همینهز

 .همه کسایی که توی اون اتاق بودند با تعجب نگاهم میکردند.به جز حسام    

 صائم:سامان تو حرف زدی؟    



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – مغرور به صدام من 

3 5  

 

 ...به خودم اومدم.بند رو اب دادم رفت    

 صائم:سامان پرسیدم تو االن حرف زدی؟    

 ...حرفی؟خودت که بهتر میدونی اون نمیتونه حرف بزنه حسام اومد قضیه رو ماست مالی کنه:نه نه..چه    

 ...صائم:ولی من یه صدایی شنیدم...صدایی که از گلوی سامان بیرون اومد    

 ...حسام:این که معلومه.بعضی آوا هارو میتونه بگه    

یکار کنه؟بهش صائم داد زد:حسام انقدر ماست مالی نکن.بگو قضیه چیه؟حسام پرسشگرانه نگام کرد که چ    

 .فهموندم که هیچی نگه

 .صائم:سامان جوابمو بده    

 چی میخوای بشنوی؟:    

 .صائم اومد جلو.دستام رو گرفت.زل زد تو چشمام    

 صائم:تو میتونی حرف بزنی؟    

 اوهوم:    

 صائم:چطوری؟    

 .خب دیگه...مهم اینه میتونم حرف بزنم:    

 ...صائم:ولی صدات    

 .اره.صدام به کل نابود شده.االنم دیگه حوصله حرف زدن ندارم...ممنون بابت خبر خوشت:    

 .صائم:باش.ما رفتیم.به دوستات بگو نقشه شما برای پروژه قبول شده    

 .حسام:باشه میگیم    

 .صائم و احسان رفتند    

 ...زیبا و دلنشین الهام با پوزخند گفت:هه.این بود اون صدای رویایی؟صدای    

چیزی نگفتم.یعنی اصال جزو آدم حسابش نکردم.خیلی ریلکس به کارم ادامه دادم.اون داشت واسه خودش     

 حرف میزد که به حسام گفتم:حسام جون قربون دستت خبر رو به بچه ها میگی؟

 ...حسام:باشه چشم    

ه کفش هاش که با عصبانیت میکوبیدشون روی زمین الهام از عصبانیت داشت منفجر میشد.صدای تق تق پاشن    

 .شنیده شد و بعدشم صدای در اتاق

 ...حسام:خاک تو سرت.بند رو اب دادی که    

حاال که فکرشو میکنم میبینم این طوری بهتر شد...خوب حالش جا اومد و عصبانی شد.منم همین رو :    

 ا بگو.خب؟میخواستم...به خاطر همینم شام مهمون من.به بچه ه

 .حسام:ولخرجی نکن.خوب نیست    

 ...بیان رستوران همیشگی 8زر مفت نزن.زنگ بزن به بچه ها بگو ساعت :    

شد.به صائم گفتم به مامان اینا چیزی از حرف زدنم نگه.میخواستم سورپرایزشون کنم.با حسام راه  8ساعت     

 .افتادیم سمت رستوران.وقتی رسیدیم همه اونجا بودن

 .مهران:بزن کف قشنگه رو به افتخار اقا سامی گل خودمون    
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 .شروع کردند به دست زدند.کال رستوران رو گذاشتند رو سرشون    

 .مهران یا خفه شو یا اسمم رو درست بگو:    

 .مهران:چشـــــــم    

 امیر:خب چه خبر؟    

 .حسام:سالمتی    

 .میام حسین:بچه ها ببخشید.من االن    

 این کجا رفت؟:    

 w.cامیر:االن میادش.فکر کنم رفت    

 .اها:    

مشغول حرف زدن بودیم که دیدم بهروز و مهران شروع کردند به دست زدن و بقیه بچه ها هم همراهیشون     

 .کردند.برگشتم پشت سرم رو نگاه کردم دیدم حسین داره با یه کیک که روش پر شمعه میادش

 امروز که تولد نیست.هست؟:    

 .حسین رسید    

 ... حسین:تولد چیه؟نه بابا.این کیک    

 ...مهران:این کیک پیروزی اقا سامانه...تبریک میگیم شدید    

 .واو.مرسی بچه ها.ولی این یه کار گروهی بود.هممون با هم توش موفق شدیم:    

 .پیروزیته مقابل الهام امیر:نه نه نه.اون بحثش جداست.این شیرینی    

 چی؟:    

 .یه نگاه چپ به حسام رفتم    

 .حسین:اوی پسر داییم رو این طوری نگاه نکن    

 .یه پس گردنی به حسام زدم    

 .تو اخرش ادم نمیشی.دهن لق خر:    

 .حسام:چرا میزنی؟اصن همون بهتر که الل بودی.ال اقل فحش نمیدادی.اخالقتم بهتر بود    

تا چشتون درآد.من شدم همون سامان قبل.حاال هم همه شمع هارو به خاطر موفقیتمون توی نقشمون فوت :    

 .میکنیم

 .همه نفسا رو دادیم تو و با یک دو سه شمع هارو فوت کردیم    

 .امیر:هورااااا    

 .پایین خندیدیم تا هم سرمون رو انداختیم5-4همه رستوران برگشتند چپ چپ نگاهش کردند.ما    

 ...خاک تو سرت امیر.با این ضایع بازیات:    

 .امیر:بچه ها لطفا خفه شید هیچی نگید از خجالت مردم    

 .حسین:خدا بیامرزه    

 .مهران:اشکال نداره.بیاید کیک رو بخوریم.دلم رفت    

 حسام:جـــان؟دلم رفت دیگه چیه؟مدل جدیده؟    
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 .مهران:اره    

 .چاقو رو برداشتم تا کیک رو قسمت کنم    

 بهروز:خب دیگه.به سالمتی شر این الهام هم کنده شد رفت.عاشق بعدی کیه؟شرش رو بکنیم؟    

 .همه داشتند همدیگه رو نگاه میکردند    

 .اوووم.منم:    

 همشون با هم:چی؟    

 .بود.اما حاال جدا عاشق شدمخب چتونه؟الهام رو ک ه عاشقش نبودم.هرچی که بود عشق ن:    

 .مهران:مطمئنی؟دوباره نیای بگی عشق نبوده    

 .نه.مطمئن.اینو واقعا عاشقشم.تازه اخالقشم بهتره.اصن زمین تا آسمون با الهام فرق داره:    

 حسام:کی هست؟    

 .خانم دکتر:    

 همشون با هم:چی؟خانم دکتر؟    

 .اره:    

 ولش میگفتی فالنه و بهمانه و من نمیرم چی شد حاال؟مهران:تو که ا    

  عشقه دیگه...یهویی میاد..دیگه نمیره.حاال کمکم میکنید؟:    

 

 

 

 .الو؟سالم خانم دکتر:    

 سالم...شما؟:    

 ...سامانم دیگه:    

 اها.ببخشید نشناختم.ولی شماره منو از کجا اوردی؟:    

 ...هدیگه دیگه.امم چیز:    

 .بگو راحت باش:    

 میتوینم همدیگه رو ببینیم؟:    

 .اره من االن مطبم.سرمم خلوته:    

 .نه،منظورم خارج از محیط کاریه.مثال رستورانی،کافی شاپی چیزی:    

 چرا؟:    

 .میخوام جشن بگیرم و شیرینی خوب شدنم رو بدم بهتون:    

 .گیری؟خب اون موقع دعوتم کنمگه نگفتی یه مهمونی بزرگ می:    

 ...خانم دکتر!!من االن میخوام از شما تشکر کنم برای اینکه کمکم کردید خوب بشم.میخوام تنهایی باشه:    

 .چیزی نگفت،هیچ صدایی نمیومد    

 خانم دکتر؟صدامو میشنوید؟:    

 بله بله.باشه.کی کجا؟:    
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 .امشب خوبه؟میام دم مطب با هم بریم:    

 باشه.:مرسی.خداحافظ:    

 خداحافظ:    

رفتم حمام یه دوش حسابی گرفتم.از حمام اومدم دیدم صائم خونه است.اروم طوری که کسی از بیرون صدام     

 :رو نشنوه گفتم

 مگه شرکت نبودی؟:    

 .صائم:چرا.حوصله نداشتم اومدم خونه    

 .یا کمکم کن نظر بده چی بپوشماها.ببین من امشب یه قرار مهم دارم.ب:    

 .چپ چپ نگام کرد    

 چته؟چرا اینجوری نگاه میکنی؟:    

 چیزیم نیست.حاال با کی میخوای بری؟پسره؟:    

 .نه.یه خانم دکتره    

 .مسخره بازی در نیار:    

 .مسخره بازی چیه؟جدی میگم.یه خانم دکتره:    

 جدا؟پس الهام چی؟:    

 .م از اولشم یه اشتباه بود.االنم برای من تموم شده رفتهالها:    

ببین داداش من.درست فکر کن و تصمیم بگیر.چند وقت دیگه نشه بیای بگی این خانم دکتره هم یه :    

 .تصمیم اشتباه بود

 .نه.نیست.قول میدم:    

 .سالشه.اسمشم...شبنم ـه15حاال اسمش چی هست؟چند سالشه؟::    

 دکتر چی هست؟خب؟:    

 .همون دکتریه که منو خوب کرد.کمکم کرد دوباره بتونم صحبت کنم:    

 .اوووو یــس.که اینطور...خیلی خب.بیا ببینم چی بهت میاد برای امشب بپوشی:    

 ...یه چیز خوب میخواما:    

 میخوای بهش اعتراف کنی؟:    

 .ار میذاریمنه.االن زوده.امشب تازه اولین باره که قر:    

 .اها:    

بود.اماده شدم که کم کم برم 7باالخره بعد از کلی گشتن لباس مناسب پیدا شد.ساعت طرفای     

 .دنبالش.سوئیچ ماشین صائم رو گرفتم و رفتم.دم مطب بودم.یه تک زدم که بیاد.بعد پنج دقیقه اومد سوار شد

 .سالم:    

 .یض داشتم دیگه دیر شد.شرمندهسالم.ببخشید یکم دیر کردم.یه مر:    

 نه بابا دشمنت شرمنده.بریم؟:    

 .بریم:    
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 .اون شب،شب خوبی بود.درسته که اعترافی بهش نکردم ولی انگار خودش یه چیزایی فهمید    

    ************************** 

 ...به به به.احوال صنم خانم؟؟تحویل نمیگیری:    

 .درگیر درس و دانشگاهممصنم:چیکار کنم؟    

 !قربونت برم،خوب درساتو بخونیا:    

 .به خاطر توهم که شده خوب خوب میخونم و یه خانم دکتر خوب میشم:    

 .چرا به خاطر من؟به خاطر آینده خودت بخون:    

 .کی نمیخوندمنه دیگه.فقط به عشق داداشیم،اگه تو نبودی که من مدرسه خوب نمیرفتم و االن رشته پزش:    

 .باشه.به خاطر من.مزاحمت نمیشم.رفتم.بای بای:    

 عه عه.کجا؟:    

 .برم دیگه.تو درست رو بخون.منم کار دارم:    

 ای ناقال!کجا کار داری؟پیش خانم دکتر؟:    

 .جدی شدم    

 نه خیرم.صنمی یه چی بهت بگم؟:    

 صنم:ها؟    

 ...نم زنگ بزنه خونه خانم دکتر اجازه خواستگاری بگیرهمیخوام با مامان صحبت ک:    

 ..از خوشحالی جیغی کشید و پرید بغلم    

 ای ای ای.گردنم..چیکار میکنی؟:    

 راست میگی سامان؟جدا؟:    

 .اره:    

 .اخ جـــــــــــــون:    

 ..خب؟اهای،صنم.ساکت زیاد شلوغش نکن.بذار من به مامان اینا بگم بعد:    

 .باشه داداش:    

 من رفتم دیگه.بای:    

  .خداحافظ:    

 

یقه لباسم رو صاف کردم.مامان زنگ در خونشون رو زد.یه بار دیگه خودم رو تو شیشه ماشین صائم نگاه کردم،همه 

د.ولی مثل چیز خوب و مرتب بود.در با صدای تیکی باز شد.رفتیم داخل.خونشون از خونه خودمون یکم بزرگ تر بو

خونه خودمون معلوم بود توش صفا و صمیمیته.از حیاط خونشون گذشتیم و رسیدیم به در هال.یه اقا و خانم میانسال 

جلوی در ایستاده بودند.با تعارف اونها رفتیم داخل.مادر و پدرش بودند.خیلی خوش رفتار و مهربون.از نشستنمون 

 .م و احوالپرسی رفت نشست پیش مادرشمدتی نگذشته بود که شبنم هم وارد شد.با سال

 پدر شبنم:خب اقا سامان،درست میگم دیگه؟

 .با لبخندی جواب دادم:بله

 .ماشاال ماشاال.زنده باشی.خب شما چند سالته؟چی کار میکنی؟از خودت بگو:
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کنم.نقشه کشی سالمه.کار هم که قبال گوینده رادیو بودم.اما االن توی شرکت داداشم کار می 16با اجازتون،من:

 .ساختمان

 پس رشته ات توی دانشگاه نقشه کشی بوده؟:

 .بله:

 ...چیزی که من از گوینده ها انتظار دارم یه صدای فوق العادست اما شما،االن:

بله.شما درست میگید.یه گوینده رادیو هم باید صدای فوق العاده ای داشته باشه،هم لحن بیان خوبی داشته باشه تا :

 .خاطب خودش رو جذب بکنهبتونه م

 .درسته.شما لحن بیانتون خوبه ولی صداتون یه صدای کامال عادیه:

راستش منم صدام فوق العاده بود.بیش از حد فوق العاده.یعنی طوری که توی مدت یک سالی که کار گویندگی :

ن رادیو عالقه مند کرده میکردم طرفدار های زیادی پیدا کرده بودم.و همین طور مردم بیشتری رو به گوش داد

 ..بودم.اما خب،یه اتفاقی برام افتاد که،متعاسفانه هم صدام رو از دست د ادم هم شغلم رو

 چه اتفاقی؟:

 .بابا:تصادف کرد.یه ضربه به سرش خورد و رفت توی کما

 اهاان.پس اون ضربه باعث این شد؟:

یل اصلی از دست دادن صداش چیز دیگه ای صائم:نخیر،اون ضربه فقط باعث این شد که بره توی کما.دل

بود.همونطور که میدونید هرفردی که میره توی کما یه سری اتصاالت بهش وصل میکنند.برای سامان هم همین طور 

 .بود.اتصاالت رو بهش وصل کردند.البالی اونها شلنگ هایی که میفرستن داخل گلو برای سامان مشکل ساز شد

 چطوری؟:

روی که سامان توی کما بود 44هارو یکم بد میفرستن داخل.جایگیری بدی داشتن.و توی مدت صائم:اون شلنگ 

اون شلنگ ها باعث میشن که سامان بخشی از هنجره اشو از دست بده.تا همین چند وقت پیش هم نمیتونست 

 .صحبت کنه.تا اینکه دوستاش بهش پیشنهاد میکنند که بیاد پیش دختر شما برای معالجه

 قا سامان یکی از مراجعه کننده های دخترم بودند؟پس ا:

من:بله.من به کمک ایشون تونستم بازم دوباره صحبت کنم.به خاطر این کارهم مدیونشم.تا اخر عمرم نوکریش رو 

 .میکنم

 پس به خاطر اینکه خوبت کرده میخوای باهاش ازدواج کنی؟:

 ...عجزه عشق بود که منو خوب کردنه نه نه.اصال.من دوسش دارم.راستش هم فکر میکنم م:

 عشق...واقعا دوسش داری؟:

 ...دوسش دارم؟عاشقشم:

 ..خیلی خب.شمادوتا برید حرف هاتون رو بزنید تا ما بزرگترا هم صحبت هامون رو بکنیم:

 .شبنم بلندشد و من هم به دنبالش.رفتیم داخل حیاط

 !شبنم:تا حاال این حرفا رو بهم نزده بودی

 ودت از رفتارم متوجه نشدی؟یعنی خ:

 .ولی دلم میخواست اول به خودم میگفتی بعد با خانوادم در میان میذاشتی:
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 ناراحتی؟:

 .ناراحت نیستم.شوکه ام:

 .در میای:

 چی؟:

 .در میای.از شوکه بودن!باالخره در میای:

 ..ی اومدی خواستگاری یا اینکهاها.حاال راستشو بگو ببینم به خاطر اینکه دوباره حرف زدنت رو مدیون من:

یعنی معلوم نیست دوست دارم؟کدوم یکی از مریض هات به خاطر خوب شدنشون بردنت شام بدن.اومدن بهت :

 ...بگن بیا باهم بریم بیرون.و

 .تو:

 .غیر از من:

 .فقط تو:

م رو مدیونتم،دوست دارم به خب!ببین دوست دارم ،نه به خاطر اینکه خوبم کردی،عاشقتم نه به خاطر اینکه زندگی:

 .خاطر اینکه عاشقتم و عاشقتم به خاطر اینکه دوست دارم

 اوه چی شد؟خودت فهمیدی چی گفتی؟:

 اره.بریم تو؟:

 .بریم:

 .وقتی وارد شدیم همه یه جور خاص نگاهمون میکردن

 بابا سکوت رو شکست:خب دخترم،جوابت چیه؟

 .نگاه هم به من.بسم اللهی زیر لب گفت و جواب رو داد شبنم یه نگاهی به پدر و مادرش کرد،یه

 .شبنم:هرچی پدرم بگه

 .چشم ها چرخید سمت پدر شبنم

 .واال چی بگم؟من که نظرم مثبته،ولی باید یکم بیشتر رفت و امد کنن تا اخالق همدیگه بیشتر بیاد تو دستشون:

 ...صائم:پس مبارکه..بزن کف قشنگه رو

 .ستاد روبرومپاشد اومد پیشم.ای

 ..صائم:مبارکه داداشی.خوشبخت باشی...باالخره رفتی قاطی خروسا

 ...مامان:کی بشه تو بری قاطی خروسا

 ...همه زدن زیر خنده

 2333مرداد24پایان

 ...امضا:ساینار سپاهانی

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «
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رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


