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  زادهنینوشته مهساحس|رمان قلبم سهم توچشمات مال من
 

telegram.me/caffetakroman 
 
 . شدمداری که به چشمام زد از خواب بي نوربا
 

 . زدم و دستم رو باال بردمیقی صورت سامان لبخند عمدنی با ددمی زدم و به سمت راست چرخیغلط
 

 . موهاشو نوازش کردمآروم
 . چه معصوم شده بودیآخ

  رو لبشدمی کردم و انگشتمو کشی کوتاهي خنده
 . دی که آروم انگشتم رو بوسدمیهوووم چه نرم بود دوباره خند 

  ؟يداریب:گفتم
 

 آره: و گفتدی باز خوابطاق
 . هنوز چشماش بسته بود 

 .  صبحانه رو اماده کنمرمیپس من م:گفتم
 

 .ور کمرم و مانع بلندشدنم شد بلندشم که دستش رو حلقه کرد دخواستم
 
 .  بموننجای اگهی دکمی زمیولش کن عز: نگاش کردم که باالخره چشماش رو  باز کردو گفتیپرسش 

 .آخه گشنمه:گفتم
 

 . کنمی برات اماده مرمیاالن خودم م:  و گفتدیخند
 .دهی بگه انجام می دونستم هرچی خودم رو تو آغوشش جا دادم مالی خیب 
 

 . بوسه کوتاه رو لبام کاشت و آروم بلند شدهی اش جا دادم و چشمام رو بستم نهی رو رو سسرم
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 .دهی حال نمشی جورنی تخت فقط با سامان خوبه همنی اد،ی رفت همه حس و حالم پرنکهیاااااا ا 
 .رونی و بعداز تموم شدن کارم اومدم ب ییبلندشدم و اول رفتم دستشو 
  

 زدم و اونارو بستم رفتم ی شونه الکهی موهام رو نکهی تاب شلوارك عوض کردم و بعد از اهی خوابمو با لباس
 .نییپا
 
هنوز متوجه من نشده بود دستام رو دور کمرش حلقه کردم و .  دلم ضعف رفتی کامليهوووم چه صبحانه  

 :   گفتیصداش رو نازك کرد و با لحن لوس.  اق سامان چه کردهنیبب:گفتم
   کردهونهوی رو دهمه

 
 . کنهوونهی خانومش رو ددیغلط کرده اق سامان فقط با: و گفتمی رو صندلنشستم

 
   کردهوونهی و مثل قبل گفت مهسا رو دکنمیپس اصالح م:  خودش گفتي صدابا
 

  حرف بزنهينطوری برگرده اشی با ته ریکلی مرد قد بلند ههی خنده حاال فکر کن ری ام گرفت و زدم زخنده
 

 ه؟یکوفت چ:گفت
 یچیه:گفتم

 
  گذاشت جلوم نشستی رو ممروی که نیدرحال 
  گرفتیبا ولع شروع کردم به خوردن سامان هم همش برام لقمه م 
 

  زمی عزیمرس: و گفتمستادمی ادمیترکی مداشتم
 

  تشکر ساده؟هین؟یهم: کرد و گفتزی رچشماشو
   ؟ی بشی کنم راضکاریخب چ:گفتم

 
  نمیاووووم بذار بب: کرد و گفتزی و چشماشو ر زدهی تکشی صندلی پشتبه
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 خوامی اورد جلو و گفت بوس ملپشو
 
  

 یمرس: و گفتدیخند.  انعام دادمشتری بهت بدیچون بهم چسب:  و گفتمدمی لپش لبشو بوسي جلو و به جارفتم
   منيبانو
 

  کنمی من جمع و جور مگهیتو برو د:گفتم
 ست؟یواست سخت ن-
  گهینه برو د+
   برمرمی دوش بگهیپس اول -
 
 

 نبود زدم رو فلش یچی طبق معمول هونی رفتم سمت تلوزلی رفت باال منم بعد از جمع کردن وساسامان
   بود نشستم نگاه کردمختهی رلمیسامان برام چندتا ف

 
  گهی ديای مالری با ازمی عزرمی بعد سامان اومد و گفت من دارم مقهی دقچند

 
 چششششم-مواظب خودت باش - و گفت پس منتظرتم خدافظ دی بوسمویشونیاره اروم پ زدم و گفتم يلبخند

 
  ربع به دوازده بودهی دوش گرفتم ساعت هی سرگرم کردم بعد لمی ساعت خودمو با فهیسامان رفت منم  
 
 خاموشش کردم و رفتم سوختی چشمام مدمی دلمی هم فگهی ساعت دهی کنم نشستم کاریاااااه حاال تا هفت چ 

  تو اتاق
 
 کردم ی ساعت سعمی دادم بخوابم نحی نبود ترجي رفتم تلگرام اونجا هم خبرکمی و دمی تخت دراز کش يرو

 بخوابم
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 دو سال که با نی مثل تمام اختی باعث شد چشمام باز بشه دلم رفونی اي که صدابردیتازه داشت خوابم م 
   یعنی ای خداگفتمی و با خودم مدیلرزی دلم می و گوشفونی زنگ ايصدا

  خودشونن؟
 

 وقت  چی نبودن هخواستمی که میی وقت اوناچی تلفن اما های سمت در کردمی پرواز مبای و تقردمیپری بار مهر
  ومدنیسراغم ن

 
 

 ام و عقلم نهی به سدیکوبی و هنوز دلم خودشو مفونی زنگ اومد بازم مثل احمقا رفتم سمت اي صدادوباره
  انی هرگز نمانی بي که دوست داریی اونایدونی احمق تو که مگفتیم
 
  بودالری قلبم پوزخند زدم ابه
 

   تو و گفت سالم زن داداشدی شاد و سرحال پرشهی باز کردم و منتظر شدم مثل همدرو
 
 

 و گفتی بهم منوی خنده اي حرف متنفرم و هربار برانی که از ادونستی حاال خوبه ممیدی کوفت هردو خندگفتم
  شدی با کوفت و مرض و درد مواجه مشهیهم
 

  ي زود اومدی خوبگفتم
  پوکهی حوصله ات مدونستمیاره م-
 
  يدیاره به خدا حاال از کجا فهم-
 
  نجای اامی زنگ زد و گفت بیسام-
 ي کردیکار خوب-
  بدو حاضر شو- 
  کجااااا؟-
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   کم کم وقت ناهارهنای مامان اشی پمیبر-
  امیپس منتظر بمون ب-
 

 سامان متعصب نبودن اما دوست ي درسته نه خودم نه خانواده دمی سه ربع پوشنی لباس استهی باال و رفتم
  لباس باز بپوشم)  برادر سامان(امکی سينداشتم جلو

 
 گذشتم چون شی ارا ری از خی مشکی ابي و روسری و کفش مشکفی و کی مانتو ابهی و دمی پوشی لشلوار

  صله اشو نداشتمحو
 

  می پدرومادرش وارد خونه شديالی ومیدی نشده رسقهی دو دقمی شدنشی سوار ماشالری و با انیی پارفتم
 

   سالن نشسته بود رفتم جلو و گفتم سالم پدرجون نگاهم کرد و گفت سالم دخترمي توپدرجون
 

  و گفتم حالتون چطورهدمی جلو و گونه اشو بوسرفتم
 
 گفت اااا سالم دی منو که دییرای که مادرجون اومد تو پذدمی خندشهی حالم اگه بد باشه خوب منمیبیتورو که م- 

  ؟ي اومدیدخترم ک
 
  میدیسالم مادرجون االن رس-
 
   لبخند زدم و گفتم ممنونارمی بیی برات چانی بشزمی عزيخوش اومد-
 

 اورد بعدهم نشست و با پدرجون درمورد خواستگار یی در اوردم و نشستم کنار پدرجون مادرجون برام چامانتومو
   حرف زدنالری ادیجد
 
 دیکشی هم گم و گور شده بود انگار خجالت مالریا

 
  نشستم بعد رفتم کمک مادرجون تا ناهار بکشهیکم
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 ي هم رفته بود کمک سامان و نبود رفتم تو اتاق سامان لبخندامکی سمی بخوابکمی می رفتمیناهارو که خورد 
  دمی تخت دراز کشيه عکسش زدم و روب

 
   چشمامو باز کردم و گفتم جانمزدی داشت صدام مالری خوابم برد ازود
 
  یشی بلند نمشهی ربع به شهیساعت -
  ی مرسدارمیچرا ب-
   اماده شمرمیمن م-
 شی و اراالری بعد از اتمام کارم رفتم تو اتاق ایی که رفت بلندشدم و رفتم دسشوالری اشمیمنم االن پا م-
  کردمیحیمل
 
 چه می و به سمت سالن راه افتادمی شدنی همه اماده بودن سوار ماشنکهی مثل انیی و رفتم پادمیلباسامو پوش 

  جوان ي بود اکثرا هم دخترایازدحام
 
 که قرار بود یی اومد و اهنگاي بعد مجرقهیدق10 می و منتظر شدمی اول نشستفی زدم و وارد شدم رديلبخند 

  نده بشه رو نام بردخو
 
 
   زدم و گفتم سالم داداشي اومد و نشست و گفت سالم لبخندامکیس
 
 ی ابجيچطور-
  خوبم-
  خب خدارو شکر-
 ی مغی دست و جي بعد سامان وارد شد صدای اماده بودن کمیقی دست به سن نگاه کردم گروه موسي صدابا

  اومد
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 بلند شد و اهنگ اول یقی موسي حرف زد و با اشاره اش صدای کمکردی زدم که داشت نگاهم مبهش يلبخند
  رو اجرا کرد

 
 اونو ای که برام مونده خداهی سامان تنها کسای خداهی چقدر دوست داشتنای خداکردمی خوندن بهش نگاه مدرطول

 ری وقت ازم نگچیه
 
  کنه اجرا خواستی کنم اهنگ اخر رو مکاریبغضم گرفته بود اگه سامانو ازدست بدم چ 
 

 بهم نگاه کرد لبخند زدم بهش اونم شروع کرد زمی به همسر عزکنمی ممی گفت اهنگ اخر رو تقدمعمول طبق
   عشقي اهنگ صدايبه اجرا

 
  ستادنی هم بعداز من اهی و دست زدم بقستادمی بودم که اي نفرنی کردن اولقشی از اتمام اهنگ همه تشوبعد

 چندتا از طرفداراش بود و شی سامان که پشی رفتم پنای پدرجون ای کنسرتش تموم شد و همه رفتن حتباالخره
  دادیداشت امضا م

 
 و زمی سامان گفت سالم عزی تفاوت انداختن بهم که وقتی نگاه بهی کنارش و گفتم سالم اول همه دمیرس

  ردن بهت زده نگاهم کيدستشو دور کمرم حلقه کرد همه اشون با چشما
 

  عکسم پخش بشهذاشتمی که ممکن بود نمیی داشتن چون تا جاحق
 

   که سامان اجازه ندادرنی معمول قصد داشتن ازمون عکس بگطبق
 میدی و اونم راه افتاد سمت خونه رسمی شدنشی سوار ماشمی بعد رفتیکم
 
 مبل و چشماش رو بسته یت داده بود به پشهی سامان نشسته بود و سرشو تکنیی لباس رفتم پاضیبعد از تعو 

  خسته اسیلی حتما خیبود اخ
 
   رو داده بوددی البوم جدهی هفته سه بار کنسرت داشت و بعدشم قول هی نی تو اگهیمعلومه د 
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 البومشو ي قبل از ماه محرم کارادی خواننده ها بود و سامانم باي دو ماه مونده بود به ماه محرم اوج کارچون
 تموم کنه

 
 
 دست به دامن نی غذا بپزم واسه همتونستمی شده بود نمرینگاهمو ازش گرفتم و رفتم تو اشپزخونه چون د 

  ارنی بتزایفست فود شدم و زنگ زدم دوتا پ
 

 قرمز نگاهم کرد ي که زنگ رو زدن سامان با چشمادمیچرخی  داشتم تو تلگرام مییرای برگشتم تو پذخودمم
   ها رو گرفتمتزایرفتم و پ

 
 

 و دمی دلمی فکممی جمع وجور کردم و کمی از شام خوردن به سامان گفتم بره بخوابه سامان رفت منم بعد
  دمیرفتم و منم کنار سامان خواب12ساعت 

 
 

 بود پدرومادرش الری اي امشب خواستگارمیدی تهران چهارساعته رسمی جمع کردم که برلموی روز بعد وساصبح
  خواستی بودن اما خودش نمیراض

 
 دوتا کارت به چشم زی مي رومی تهران وارد خونه شدمیدی رسمی نری مهموننی دادم به احی ترجنی هميبرا
  بودی عروسي انگار براخوردیم
 

  هی که کارت عروسنی بهشون کرد و گفت ااااا ای نگاهمی سامان نناروی سامان اگفتم
 هی کهیعروس-
   عقد کرده بودای اخه تازگثمهیاوووم اهان فکرکنم مال م-
 
   مبل نشستم و گفتم چه خوب دلم گرفته بوديرو
 
  من که دوست ندارم برمهی رقابتثمی منو مي رابطه زمی عزیول-
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   فکرشم نکنم مگه نهنکهی ایعنی نیا- 
   بشوالیخیاگه ممکنه ب-
  یاوک-
 
   لباسامو عوض کنمرمیمن م-

  رفت نگاهم به کارت حنا بندون افتادسامان
 

 سال می و نکی اونم خواهرم مائده بود که ازم شناختمی بد مي قهی سلنی با اویکی عجق وجق بود من فقط چقدر
  کوچکتر بود

 
  داشت شعرشو خوندمی شعرش قشنگ باشه اووووم چه شعر قشنگدوارمی باز کردم امکارتو

 
 جشن ما شد می به شما هم گفتی اب روان دل ماهم ابنی تر لب ای شد اب هم ابی اسمان ابمیوستی هم پمابه
 یکاف

  نگاهم به اسماشون خورد 
 ثمی و ممائده

 
 فقط عروس هم ستی که گردو ني هرگردگفتمی اسم خشک شد چشمامو به هم زدم و با خودم مي رونگاهم

   بار حق با منهنی بار نه انی اگفتیاسم خواهر منه اما دلم م
 
  زدخی نگاه کردم خون تو رگام لشونی فامبه

 ي و اکبريمحمد
  ي مائده محمدي مائده محمدي محمدمائده

 
 

 اون شناسمی که من مستی ني نفسم حبس شد نه امکان نداره عروس قطعا دخترشدی تو سرم اکو ماسمش
  ستیخواهر من ن
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  بود که حتما عکس هم داشتي شناسنامه اي مدل هانی از ای کارت از دستم افتاد کارت عروسی باشه چاگه
 
 نمیبی اشتباه نمگهی دستادی حس کردم قلبم اثمی عکس خواهرم کنار عکس مدنیبازش کردم با د 
 
 خواهرت دعوت ی که به عروسکنهی مي سرنوشته که کارنی گرده و ایی اما هر گردوستی گردو نيهر گرد 

    به عنوان زن همکار داماد نه به عنوان خواهر عروس  و حنا بندون کهیبش
  کنهی بفهمم خواهرم داره ازدواج مدیاالن با و من فرداست

 
 

 متعجب نگاهم می درست کن بخوری چهی دونمی هل شدم گفتم نممی داری و گفت شام چنیی اومد پاسامان
  کرد و گفت من درست کنم ؟

 
 
 هی بکن تا منم ي فکرهی باشم سامان خسته ام ي کردم عادی که زدم برگردم سعی از حرفتونستمی نمگهید

  شونیبری کارتا رو هم برداشتم گفت کجا مرمیدوش بگ
 
 از ادرس تاالر عی به اتاقم سردمی دور رسندازمشی و مرمیگی عکس مهیاووووم از مدلش و شعرش خوشم اومد -

  عکس گرفتم
 

   بهش بگم؟ی بدم چحی به سامان توضنوی چطور ادی باحاال
 
 هیری و منو بدون جهدی تو نخري حلقه براهی که ي تاالر تو باال شهره بگم پدرهی حنا بندونش تو دونستمیم

   ي ای تدارك عروسنی خواهر کوچکترم چني شوهر حاال برايفرستاد خونه 
 ده؟ید
 
 که دوساله رفته و پشت هی چلشی دلدونمی که خودمم نمی درحالهی نفرت پدرم چنی الیاصال بهش بگم دل 

  سرشم نگاه نکرده
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  تو حمومدمی کارتو پرت کردم تو سطل اشغال و خودمم پرعی پا سري اون کارت با صداي روختی راشکام

 
   ضبط و منم موندم خونهوی بعد از ناهار سامان رفت استدنیی دوش ساده گرفتم رفتم پاهی

 
 

 ی چگفتی میه بکنم سامان دی باکاری که چکردمی سامان اومد همش فکر می کنم تا وقتکاری چدی حاال باخب
 یشده چرا تو خودت

 
 
 ی من ولدی سامان خوابمی که درست کرده بودمو خوردی شد شامالیخی اونم اخرش بیچی هگفتمیمنم همش م 

 دمیچرخی پهلو به اون پهلو منیهمش از ا
 
 
 ی اونا بدون دخترشون چطور زندگنمی ببنکهی اي فقط برارمی خودمو گرفتم من فردا به جشن ممیاخرش تصم 
  کننیم
 
   من بودي برانهی گزنی بهترثمی مرمی کمک بگیکی از دی بای کنم که منو نشناسن از طرفي کاردیبا
 
 خانواده ي بهش گفتن و بدونم پدرم چطور تونسته همه ی راجع به خواهر بزرگتر زنش چبپرسم ازش تونستمیم

  انی ندنمی کنه که به دیرو راض
 

   قرار بذارمهی سامان برداشتم تا فردا بهش زنگ بزنم و باهاش یاز گوش رو ثمی مي بلند شدم و شماره اول
 
 داشته باشم ي فردا انرژي کردم بخوابم تا برای بکنم سعدی باکاری اونموقع چدونمی وگرنه نمادی فقط بدوارمیام
   باشمي فردا قودیبا
 
 

   به خوردنمی روز بعد صبحانه رو اماده کردم سامان نشست و شروع کردصبح
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   منم راحت ترهالی خينجوری انای مامان اي کار داشته باشم برو خونه 12 امشب تا دی مهسا شاگفت

 
 که یدونی تفاوت نشون بدم گفتم خب تو برو من خونه بمونم راحت ترم می کردم خودمو بی شدم سعخوشحال

  ستی االن جو خونه اتون خوب نيبه خاطر خواستگار
 
 
   تا شب تنهات بذارم برو اونجاينطوری اتونمیاما من نم-
 
 رمی بعد مکنمی ميزکاری تمکمی بود ی کار دارم سه هفته اس که خونه خالکمی االن ی ولرمیباشه شب م-
 
   خبکننی مزی تمارمی نفرو م؟چندیمطمئن- 
  کنمی مزیولش کن بابا خودم تم-
  ؟یمطمئن-
  اره بابا-
  پس من برم؟-
  اره-
 خدافظ خانومم مراقب خودت باش-
  چشششم اقامون- 

  که جواب دادشدمی مدی داشتم ناامثمی برداشتم زنگ زدم به مموی بلند شدم و گوشعی رفت و منم سرسامان
 
  بله؟-  
 دی هستثمیسالم شما م-
   گفت ارهحوصله یب 
  یمن مهساام همسر سامان ملک-

  دیی سکوت کرد وگفت بله بفرماهی ثانچند
  نمتونی ببدیبا-
  ؟امروز؟یچ-
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   کار مهم دارمهیبله -
 
   کار دارمتونمی من امروز حنابندونمه نمیخانوم ملک-
 
  دی کار داریلی که خکنمی مهمه وگرنه درك میلی خدی مطمئن باشدونمیم-
   کنمکاری چدیخب من با...خب-
  نمتونی ببدیبا-
 
  می باهم صحبت کنمیتونی مدیای مراسم ميخب شب که برا-
 
   منو بشناسهدی نبای کسی تو مراسمتون باشم ولدی من بانهی همقایموضوع دق-
 
   کهشناسهی شما رو نمیخب کس-
 
  شناسنی منو مي محمدي خانواده يچرا اونجا همه -
 
  فهممی واقعا نم؟منظورتونویچ-
 

  شدم و گفتم من خواهر مائده امکالفه
   نبودی جالبی بعد گفت شوخی اومد کمیمون م نفس هاي فقط صداهیچند ثان 
 
  و باهات حرف بزنمنمتی ببدی ام باي من مهسا محمدکنمی نمیمن شوخ-
 
 ...  خواهر بزرگتر داره که اسمشهی مائده فقط ي که تو خواهر مائده ای چیعنی ی چیعنی- 
 
   واسمش ماهانهستی من نهی برادر دوقلو دارم که شبهی و مهی حرفش و گفتم مرنی بدمیپر
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 به رنگ شهی و همادی و از رنگ سبز خوشش مرهی تولد مائده هفتم تدهی پدرمون نادره و اسم مادرمون ناهاسم
 کردی ميچشمام حسود

 
 گم؟ی خال هست حاال من دروغ مهی گردنش ي روی دقت کرده باشدیشا 
 
  یدونی رو منایچطور ا..امکان نداره چط- 
 
  چون خواهرشم-
  ؟یحاال چ-
   نگويزی چی در مورد تماسم به کسنمتی ببدیبا-
  دم درمگهی ساعت دمی دنبالت نامیم-
 
  باشه- 

  قطع کردمتماسو
 

   زنگ در اومدي ساعت گذشت صدامی ندمی کنم مانتو و شلوار پوش شی ارانکهی ابدون
 

  نشسته بود رفتم درو باز کردم و نشستم گفتم سالمسی جنسنی ماشهی تو ثمی مرونی رفتم بعیسر
 
  راه افتاد و گفت خبببب؟ 
 
  سخته برامحشیتوض- هم هست گهی دختر دهیبه شما نگفته بودن که -
  چطور؟- 
 
   اسدهیچی پی موضوع کمنیاخه ا-

  تو دهنمادی قلبم داره مدی کنفی برام تعرشهی مثمی گفتم اقا مستادیمی داشت واقلبم
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 مائده درمورد ي خانواده فقط سه تا بچه داره اما زمان نامزدنی اکردمی مفکر ي رفتم خواستگارین وقتم- 
   که داشت برام حرف زديخواهر بزرگتر

   گفت؟یخب چ-
   بگم؟دیچطور با.....خبببب...... گفت که خواهرشلیاوا-
   تورو خداثمیاقا م-
  گفتن که دختر وسطشون مرده-

  بند اومدنفسم
  می سر خاکشم رفتیما حت- 
  منکه زنده ام.... منیمردم؟ول...مر...من.....اونا گفتن.....یعنی.....عی-
 
 
  اروم باش-
  قبرم درست کردن برام اروم باشم؟ی من منو زنده زنده کشتن و حتيچطور اروم باشم خانواده -
 بعدها بهم گفتی نميزی مائده و چرفتی شد که خواهرتون مرد اولش طفره می که چدمیپرسی مدت مهیمن - 

 گفت که تصادف کرده
 
   گفتن؟ی دروغنیمن زنده ام چطور چن..... دروغه- 
 
 ......  پس اون کجاست؟ جواب داددمیازش پرس... مائده گفت که خواهرش نمرده....... مدت بعدهی-

  ثمی شد گفتم اقا می طوالنسکوتش
  فرار کرده......ازخونه ....از.....مائده بهم گفت خواهرش-
 

 ن؟ی که گفت مهسا خانوم خوبدی دی تو صورتم چدونمی نمثمی مستادی اقلبم
 

  و شکالت برگشتوهی و ابمکی بعد با  کقهی دقهی شد ادهی پنی و از ماشستادی ادی افتاده بود اونم فهمفشارم
 
  اشهی خوردم و گفتم بقوهی از ابمکمی 
 نی و تمومش کننی بگکنمی خواهش مثمی گفتم اقا مي بلندي با صداکردی منو ميسکوت کرد داشت مالحظه  
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 ننیبی مگردنی برمنکهی بعداز انی خواهرش پدرش و شما نرفتي رفته بودن خونه یمائده بهم گفته بود که وقت-
  ستی خواهرش ني و عکسالی کدوم از وساچیه
 

 از شما ی کس حق نداره حرفچی هگهیه د کنی که شما از خونه فرار کردگهی پدرش بهشون مپرسنی که معلتو
  ادی دنبالتون بایبزنه 
 حق ی کسگهی  و دشیهرزگ....هر....یپ......ی دخترم مرده که رفته پگهی و به همه مخرهی می قبر خالهی هم بعد

   ی هم کسرهی اگه بمی و دنبالش بگرده حتارهینداره اسمشو تو خونه ب
  من مردهي براگهی دخترم دگهی و مخرهی نداره بره سر خاکش و بعد براش سنگ قبر محق

 
 باور نی خواهر مائده هستنی و بعد گفتنی زن ساماننی اول که گفتنی گفت واسه همختنیری امون می باشکام

   افتاده؟ینکردم حاال چه اتفاق
 
  اونجاامی بدیمن امشب با-
 
  شناسنی همه شما رو میول- 
 
 ی من کنکهی از ادی فقط نباقتوی حقي همه  نمی خودم ببي با چشمادی بانمی ببدی کنم که نشناسن باي کاردیبا-

  نی بگيزیهستم به مائده چ
 
 ی سامان چنی هستی بگم شما کمی بگذرنی که شما رو نشناسن از انی کني کارنیخوایباشه اما چطور م-
  شهیم
 
 هم نی کنی منو به چه عنوان معرفنکهی اما ارمیگی از اون کمک ممورهی دوست دارم که گرهی ادیاون امشب نم-

  دونمیخودمم نم
 
 

  شناسنی منو ملی فامي که گفت متاسفانه اونا همه می فکر کردیکم
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 تونمی مجلس خدمتکاراشن منی اي بهی غري راه هست تنها ادماهی هم گذشت که گفت اهان تنها قهی دقچند
  نی از اونا امشب اونجا باشیکی کنم به عنوان يکار
 
 دنبالم و نیای دوستم بعد بشی پنی تو اونجا بچرخم پس اول منو برسونتونمی اونوقت بدون جلب توجه مهیعال-

  ادی نشی پی تا مشکلنیکارا رو هماهنگ کن
 
 باشه-
رام گذاشت بعد با پوست  بی لنز مشکهی بود اول ي ماهرموری نرگس اونم که گرشی منو رسوند پثمیم 

   فر بلوند برام گذاشتی مو مصنوعهی چهره امو عوض کرد و در اخر یمصنوع
 

 قبل از ثمی برداشتم و زنگ زدم به مموی گوشدنی منو دشیسال پ2 که یی خودمو نشناختم چه برسه به ادمامن
   خاموش شدمی کنم گوشی خدافظنکهیا

 
 شدم چند لحظه متعجب نی سوار ماشی اومد دنبالم جالب بود وقتثمی ربع بعد مهی شارژش تموم شد یلعنت

  نگاهم کرد
 

  نی خوتونشدمی متوجه نمنیزدی داد و گفت اگه حرف نمرونی شده نفسشو بيزی چگفتم
  اره وافعا عوض شدم-
  ؟ی اگه شما رو بشناسن چیدرمورد صداتون چ-
   خوندن هم عوض شدهادی زي من به واسطه يصدا-
 خوبه-
 
  نی ندار ی گفت شما که با کارکردن مشکلمیشدی که وارد تاالر منطوری هممیدی ربع بعد رسهی

 
  نه-
   اسون رو بهتون بدنيسپردم که کارا-
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  امی من از پسش برمستیالزم ن-
 
   درموردش بدونمخوامی که مدمی شنيزی چهیاما من -
 ؟یچ-
 ن؟یباردار.... شمادمیشن- 
   بودمدهیش خجالت کرونینفسمو دادم ب 
  بله-
 
  باشه؟نی بکننی سنگي کارادیپس اصال نبا-
  باشه- 
 

   بکنمنی کار سنگدی عالمه سفارش کرد که اصال نباهی ثمی به اشپزخونه ممیدیرس
  ه؟ی که متوجه شد و گفت چکردمی زن باردار حساس بود داشتم با لبخند نگاهش مي زدم چقدر رويلبخند

 
   بزنهدی و سفاهی اون دست به سيدی اجازه نم ی پدر بشیخوش به حال مائده وقت-
 

   موضوعنی زد و گفت سامان که از من حساس تره نسبت به ايلبخند
 
 ؟یستی دشمنش ن؟مگهیدونیاز کجا م-
  بهم زدننمونوی اما چندتا ادم حسود م می منو سامان مثل دوتا برادر بودي روزهینه - 
  ؟يچطور- 
   سامان اون کارو خونده و منتشر کردهدمی اما موقع ضبط فهمکردمی اهنگ کار مهی يمن رو-
 
 دی سامان فهمی اون کار مال سامانه وقتدونستمی از اون حسودا اهنگ سامانو بهم داد و گفت بخونم من نمیکی

  دیاومد ازم پرس
 

 خودشو انداخت وسط و گفت دوست داشته چطور یکی که نای و ادونستمی که نمدادمی محی با ارامش توضداشتم
   نگفتيزی اون چي کار اونو خوندیتو وقت
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   شده بودری دگهی که ددمی فهمی من وقتمی منو سامان باهم دشمن شدی الکی شد و الکی سامانم قاطدوست

 
  م خراب کردزشوی من اهنگشو و سورپرای بده ولیی اون اهنگو به عشقش که توخواستی سامان مچون

 
  نهی نه اون خواسته منو ببنمی اون روز نه تونستم سامانو بباز
 
 نی ادی بایکی وجود نداره یلی دلگهی دی دشمننی اي ادامه ي به هرحال به نظرم برادونستمیچه بد من نم-

  سوءتفاهم رو برطرف کنه
 
   بود که کارت دعوت فرستادم براتوننی همي برانهیاره نظر منم هم-
 
 ادی نوبت اونه که بی تو قدم اولو برداشتادیپس االن نوبت سامانه که جلو ب-
   کردمری دی برم تا حاال هم کلدی باگهیخب من د-
  اره تو برو-
 
  خدافظ-
   تشکر الزم نبود؟ چرا بودهی

 
  ثمیداداش م:گهی جور دهی زدم اما صداش

 
  دی ماهان پر کشي لحظه دلم براهی دی خودم لرزدل

  سمتم و گفت بله زن داداش؟تبرگش
 
 که مثل برادر شوهرت بود اما واقعا برادر ی از زبون کسدنشی اومد اما شنی خوشم نمادی کلمه زنیدرسته از ا 

   بودنیریشوهرت نبود ش
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  به خاطر کمکت... زدم و گفتم ممنوني پس زدم و لبخندافکارمو
   نکردمي زد و گفت کاريلبخند

  مواظب خودت باش-
 
 
   برسه و مسببش هم من باشمبی به برادرزاده ام اسخوادی دلم نمای نکننی مراقب باش کار سنگشتریچشم تو ب-
 
  چشششم-
 دی ساعت طول کشهی دمی خدمتکارا بود پوشي رو که برای رفت منم رفتم لباسثمیم
 
شناختم اما مرد کنارشو  زن و شوهر اومدن به زن که نگاه کردم اول نهی ساعت بعد می ندنیکم کم مهمونا رس 

 میشناختم اون باربد بود شوهر مر
 
 
 بعد از قای چقدر دلتنگشونم دقفهممی اره اون زن هم خواهر من بود چشمام پر شد بغضم گرفت حاال مدیدلم لرز 

 اونا مامان و بابا و ماهان اومدن
 
  اشکامو پاك کردم رفتن و نشستنعی سرختیاشکام ر 

  هی گرری که بزنم زخواستمی رو میی که جای درحالکردمیار م کدی شروع شد منم باجشن
 

  اجازه رو دادنی خودم ببرم و اونم انای بابا ازی از سرپرست خواستم واسه میدنی بردن نوشموقع
  زی لرزون رفتم سمت ميبا دستا 
 

 دیی گفتم بفرمادیلرزی که میی سمت بابا رفتم با صدااول
 
   بهم انداخت و برداشتی تفاوتینگاه ب 

  و باربد هم برداشتن وماهان هم برداشتمی مامان اصال نگاهم نکرد و فقط برداشت مری مامان رفتم ولسمت
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 بچه ام اما قبل از ای زدم خداادی تو دلم فرنی افتادم زمی داشتم می صندلهی برگردم که پام گرفت به پاخواستم

  م شدری ماهان اسي دستاونی خوردن منیزم
 
 

 بودم تو رهی هنوز تو اغوش ماهان بودم و خيزی برزوی بود مکی گفت حواست کجاست نزدتی با عصبانبابا
  چشماش

 
 خوامی و گفتم معذرت مدمی کشرونی نبود اروم خودمو از اغوشش بزی تعلل جاگهی تفاوت بود دی بنگاهش

   شدی چدونمینم
 
 

   کردکی به لباش نزدوانشوی باال انداخت و لي فقط شونه اماهان
 انی که گفتن عروس داماد دارن مکردمی تازه می رفتم تو اشپزخونه تازه داشتم نفسعیسر
 

 لی به وسای نگاهنمی عروس داماد رو بچزی از خدمتکارا اومد و بهم گفت که میکی می شروع به کار کرددوباره
  نهی کردم معلوم بود سنگزیاون م

 
 ....  اما منگفتم
  نشده گفت حرف نباشه برو تمومحرفم

 
  نتونستم بگم اخه سرپرست تو اشپزخونه نبودیچیه 
  نهی همونم سنگدمی برداشتمش فهمی بود اما وقتینیری که به نظر سبک تر بود شیاون 
 
 
   اومدنی مائده چه خوشگل شده بود به هم می عروس داماد راه افتادم اخزی سمت مبه
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 برات خوب نهی که سنگنی ظرفو ازم گرفت و گفت خم نشو اثمی خم بشم منکهی اما قبل از ازی به مدمیرس
 ستین

 
 
 دمی نگاه کرد لبمو گزثمیمائده با تعجب به من و م 
 خوبه ي دستت رو تازه از کچ در اورددمی داده حرفشو ادامه داد از خاله ات شني بدی بود سوتدهی تازه فهمثمیم 

   بهت بدني سپردم که کار کمترنایبه ا
 
 

 نجای داشت منم به اازی به کار ننای سلما خانومه خدمتکار خونه مامان اي خواهر زاده نی به مائده گفت ابعد
  کردمشیمعرف

 
 
 . مدتهی بدن تا ي گفت من برم بسپارم بهش کار کمترثمی گفت میمائده اهان 
 
 بهم کار ندن بعد گهی گفت که دهی داد زد و به بقی کمثمی باهاش رفتم تو اشپزخونه مایبعد بهم گفت دنبالم ب 

 هم رفت
 
 
  ؟ي زل زدزی گفت چرا به اون میکی که کردمی نگاه منای و به مامان ادمیچرخی طور منیاواخر جشن بود هم 
 

   کردم خودمو خونسرد نشون بدمی اخه ماهان بود نگاهش کردم و سعدمیترس
 

   اون اقا پدر عروسهدمی شنگفتم
   اره منم برادرشم چطور؟گفت

   دخترشي برارهیگی می جشننی به اون داده که چنيزی خدا چه چنمیی بکردمیداشتم نگاه م-
 
  معلومه پول-
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 هم نداد چه برسه به هیزی جهی داره پدر من که برام حتي پدرنیاره اون پولداره خوش به حال دخترش که چن-
 ی جشننیچن
 
 حتما سی خودش نری پوله تقصی که پدرت بنی بوده انی حتما هملشی دلی پولی انگار بیکنیچون کار م- 

  توانشو نداشته
 
 
 نی پول داشت که چني و نخواست اونقدرتونستی که منهی شدم و با بغض گفتم درد منم همرهی چشماش ختو

    نکردنکاروی اما ارهی هم برام بگیجشن
 
 ی که بستی ننی کار کردنمم الی مجلسو بخره دلنی اي همه تونهی شوهرم مي کار کردنم نگاه نکن خانواده به

  رو به خودم ثابت کنميزی چهی تا کردمی کارو منی ادیپولم با
 

 ي شد ثابت کردی گفت چماهان
 
   کنمکاری چدی بادونمی چشممه حاال مي االن جلوقتیاره تمام حق- 
 
 ؟ی هستيزی چیسی پلیزنی مشکوك میلی تو خنمیبب-
   و گفتم نه بابادمیخند 
  ینیبی جشن خواهر من مي رو تویقتی چه حق؟ی ثابت کنوی چياخه اومد-
 
   که از تو هم پنهان شدهیقتیحق-
 
 یزنی می مشکوکيواقعا حرفا-
 
  یفهمی گفتم می برمال کنم وقتقتوی گرفتم حقمیمن تصم- 
 
  حداقل اسمتو بگو-
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  یو بدون که اسممی هستکی اونقدر بهم نزدیشناسیتو منو م-
 

  دمی گونه ام اومد جلوتر و گفت من تا حاال تو رو ندي رودی چکاشکم
 
  ینی ببموی خودواقعیتونی تو نمینی ببخوامی که من مینیبی رو می تو االن کسيدیتو منو د-
 
  ؟یکنی نگاه مادی زیسی پليلمای فنمیبب-
 

 ی و اکشن رو دوست داشتیسی پليلمای که فی تو هستنی عاشقانه رو دوست دارم ايلمای و گفتم من فدمیخند
 ؟يهنوزم دوست دار

 
  ؟یدونیاز کجا م- 
 

  ی بپوشیخواستی می حدس بزنم تو فردا چتونمی االن م ی و گفتم من حتدمیخند
 
   قراره بپوشمی بگو چیتونیاگه م-
 
 

 کت و شلوار ي مرداونی مي گفتم اووووم تو اکثرا دوست دارنشستمی کنارم می صندلي طور که رونیهم
   دی که از سفیی از اونجایپوشی نمرهی تنی همي برای بشدهی مجلش دیمشک
  ییموی لدی شاای یپوشی کرم ميمتنفر

 
 

 ی قرمز رنگي فراری هنوز نتونستنمی ببی راستیکنی مزی باال ابروهاتم که قربونش برم تمیزنی مشهی همموهاتم
 ؟ي رو بخریکه دوست داشت

 
 
  شگو؟ی پای يری چشماش درشت شده گفت تو فالگدمیخواستم ادامه بدم که د 
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  بددمی می اوه انگار دارم سوتاوه
   اشنابی غرهی کدوم فقط چی شدم و گفتم هبلند

 
 ی با بغض گفتم مطمئندی که اونم مرده دلم لرزشناختی خوب منو میلی نفر بود که خهی که فقط نهیمشکل ا-

 که اون مرده؟
 
  ما مرده چون خونه رو ترك کردهي خانواده ي براینه اون درواقع زنده است ول- 
 
 گونه ام و صدام از شدت بغض ي روختیری که اشکام می زل زدم تو چشماش درحالستادمیرو به روش ا 
  گفتمدیلرزیم
 
 

   زدهرونی که پدرت بهت گفته خواهرت از خونه بیلی به همون دلیمطمئن
 
 

 ...  از کجانویتو ا..... گفت تو درشت شدچشماش
 ممکنه ي که ممکنه پدرت دروغ گفته باشه فکر نکردي وقت فکر نکردچی قطع کردم و گفتم هحرفشو

  باشه؟گناهیخواهرت ب
 

 خوابه؟ی اگه پدرت دروغ گفته باشه االن خواهرت در چه حاله؟ اصال مرده؟ زنده اس؟ شبا کجا مي نکردفکر
   مگه نه؟ي فکر نکردخوره؟ی مارهی گرسنه؟از کجا مای رهیس
 

   مهسا کجاست؟یدونی و گفت تو منیی انداخت پاسرشو
  دونمی م اره-
 
  کجاست؟-

  ؟ی افتی مادشیدوسال گذشته االن : زدم پوزخند
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 طفره نرو مهسا کجاست؟-
 ؟ی به نفهمي واقعا خودتو زدای يدی هنوز نفهمی فهمری هنوزم دیدوباره پوزخند زدم و گفتم هنوزم احمق 
 
  سردرگم بود ازش دور شدم و به اشپز خونه رفتم 

 هم مائده رو ثمی اما اخرش رفت مکردی نگاهم مدی جشن تموم شد ماهان موقع رفتن همش با تردباالخره
   تا منو برسونهچوندیپ

 
  ارمیرب خالص شدم اما نتونستم لنز رو دی و پوست مصنوعی اول از شر مومصنوعنیبود تو ماش12:30 ساعت

 
 
 و نی ماشي شهی شي هم دستشو گذاشته بود لبه ثمی صورتم مي روختیری شدم اما همش اشکام مالیخیب

   ي الدیکشی دستشو می و با کالفگکردی بهم می نگاهمی نیهرازچند گاه
  کنار لبشذاشتی مای موهاش

 
 ختیری که هنوز اشکام می منم درحالادی و مکنهی به خونه اجازه ندادم بره گفت پارك ممیدی بعد رسقهیچند دق 

  وارد خونه شدم
 

  بود درو باز کردم وااااا چرا چراغا روشنه1 ساعت
 
 ي که شدم با صداییرای پدرم فکر کنم وارد پذاز ری غيزی به چتونمی من االن اونقدر حالم بده که نمالیخیب

 ؟ي مهساااا تا حاال کجا بوددمی سامان ترسادیفر
 
  عقبدمیداگاه خودمو کش سمتم ناخودیدو 
  نگاهش به چشمام افتاديدیدوباره دادزد چرا جواب نم 
 
 جواب وی چرا اون لعنتي از صبح تا حاال کجا بودگفت ي بلندي رنگ چشمام شد و دوباره با صداریی تغالیخیب 

  يدادینم
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  بود بهمدهیرس
 مادرجون گفت ارومتر سامان و من تازه متوجه خانواده اش شدم 
 به هق هق افتادم و با بغض گفتم سامان و خودمو ي کجا بودیشونه هامو گرفت و تکونم داد جواب بده لعنت 

  زده نگاهم کردرتیانداختم تو بغلش ح
 
 رمیمی می جواب بده دارم از نگران؟مهسایکنی مهی شده چرا گریچ-
 
  ؟ی گرفتی منو از خودش جدا کرد و دوباره داد زد چرا الل موندمی جواب نمدی دیوقت 
 
 نجایتو ا.... نگاه کرد و گفت توثمی حال خودش چقدر بده؟ سامان با بهت به مینیبیداد نزن مگه نم-
 ... تو. ..یعنیبعد به من نگاه کرد و گفت  
   من بودهشی مدت پنیاره تموم ا-

 مشتشو برد باال که ی عوضزدی مادی که فری درحالثمیحمله کرد سمت م داغ کرد منو ول کرد و کدفعهی سامان
  سامااااااان: که زدم متوقف شدي بزنه که با دادثمویم
 
 
 ي و دار لنزاری گنی اورد من هم تو همنیی زنگ در دستشو پاي که با صدا  گرفته بود تو دستشثموی مي قهی

   در اوردمالری به کمک اویلعنت
 
 

  هی چانی جردمیفهمی مدی اما باثمی مخوامی که اروم وارد خونه شد گفت معذرت مدمی بعد ماهانو دیکم
 
 چند لحظه بعد اروم اومد سمتم اشکام متوقف شده بود و ستادی ادیمنو د..  . و با بهت زمزمه کردم ماهانستادمیا

   شده بودم بهشرهیخ
 

 دمیدی چشماشو ميا بودمش اما حاال برق اشندهی دی تو مهموندرسته
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 و ی عوضي کهی زد مردتادی نشده بود که سامان فرقهی اروم بغلم کرد شروع کردم به هق زدن هنوز دو دقیلیخ 
   ماهان مورد حمله واقع شدنباریا

 
 

   اونو ازم جدا کرد و دوباره خواست مشت بزنه بهش که ماهان دست سامانو گرفتسامان
 

  ي شدکی بهش نزدی گفت به چه حقسامان
  به تو چه-
 
 می بذار حرف بزننی داد زد بس کن سامان بشثمیم
 
 دمی دوی هم هست من همه چی مگه حرفیچه حرف- 
 
 گردهی سامان محکم ماهانو پس زد گفت اشتباه؟مسخره اس مهسا با دشمنم به خونه برمیکنی اشتباه ميدار- 

   ي تو خونه ام و جلوادی مبهی مرد غرهیهنوز جواب نداده که با تو کجا بوده 
   کدومش اشتباسکنهی مهسا رو بغل مچشمم

 
  شیزنی مادی االن مهمون که مي مهمون نواز بوديبرداشت تو قبال باادب تر بود-
 
   گرفتمادیاره از دشمنم -

  یی فقط تونجای ابهی اومد جلو و گفت مرد غرماهان
 ي که وارد خونه ام شدی هستي ابهیخفه شو تو غر-
 کردنی برخورد میچقدر بچه شده بودن همشون داشتن احساس 
 یشی ممونی به سامان گفت از رفتارت پشثمیم 
 دی زدم بس کنادیاه خسته ام کردن فر 
   بده برامحیهمه اشون نگاهم کردن سامان اومد جلو و گفت پس توض 
 هش نزن بفتوی دست کثکهی مردتيهو:  ماهان شروع کردنباریباشه دستمو گرفت که ا-
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  گهی گفت اروم باش دثمیم 
 ي گفت توهم حق دخالت ندارثمی نداره و به می ربطچی به تو هدی غرسامان

 
 به بعد نیمتاسفم که از ا  خودميبرا: وجود همه رو خاموش کرد شی جمله اتهی باثمی بگم که ميزی چخواستم

   و ماهان هم برادر زنمی بگم تو باجناقمدیبا
 

  می با ارامش حرف بزندی گرفتم و گفتم فکرکنم بایفس جا ساکت شد نهمه
سامان ...ماهان ...  مائده ازدواج کرده و االن شوهرخواهرمهکترمی با خواهر کوچثمیم...ماهان برادرمه ... سامان

  شوهرمه
 
 

 گونه ام راه باز کرد و گفتم مسخره اس نه؟ بعد از دوسال برادرم ي روی همه درشت شده بود اشکيچشما
 نهیبی بار برادرمو منی اولي ازدواج کردم و شوهرم برافهمهیم
 
 
 خواستم با عشقم تا اخر عمرم نکهی عاشق شدم انکهی بود؟ ای کردم و گفتم مگه گناهم چیبه سامان نگاه 

   رو حرف بابام حرف زدم؟نکهی کنم ایزندگ
 
 

 .... منو ببخش...  اروم اومد جلو و گفت ببخشسامان
 
  تو اغوششدی منه اروم منو کشي مشکل از منه مشکل از خانواده ي نکرديچرا تو که کار-
 
 
 زمی گوشم گفت اروم اروم عزری موهام بوسه زد و زي موهامو نوازش کرد و رویارامش گرفتم وقت 
 
  کردمهی به بقی گذشت ازش جدا شدم و نگاهقهیچند دق 
 
   شدیه سامان دنبالم اومد و گفت چ سمت اشپزخوندمی بود دونجای ماهان ادمیانگار تازه فهم 
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 خورد و افتاد یوانی ببرم برگشتم که دستم به لدی بای کنم چییرایازش پذ....دی بانجاستیاون اومد ماهان ا-
  و شکستنییپا
  
 

  اومد و گفت اروم تر مراقب باشسامان
 
 وهی ابمای ستی اه نه قهوه بهتر نیی نه نه اول چامی ببروهیولش کن سامان م- 
 
  هل کرده بودم 

 مگه دوسال ارزوم نجاستی اون اتونمی اروم باش پسش زدم و گفتم نمکمی دستمو گرفت و گفت اول سامان
   اروم باشمتونمی کرده نمدای نبود حاال که تحقق پنیهم
 
 

   همه منتظرن ماجرا رو بشنوننی بشای بياری بخوادی نميزی ماهان اومد چيصدا
 

  نی تو برو بشکنمی منکارویا گفت من الری اما اگفتم
 

   ماهان و نشستم کنارش دستشوشی پرفتم
   دور گردنم و گفت خب شروع کنانداخت

 
 خوامی به شما بدهکارم بابت رفتارم باهاتون عذر می عذرخواههی گفت قبلش من سامان

 
 
  ؟یکنی نمی گفت از من معذرت خواهثمیم 
 
  کنم با اعتراض گفتم ساماننکاروی انمیبی نمیلیدل-
 

   پس دخالت نکنیدونی میچی مورد تو هنی گفت مهسا دراسامان
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 از ي اومده پس اگه بهم اعتماد دارشی شما سوء تفاهم پنی بیدونی رو نمییزای چهی تو دونمینه سامان من م-

   کنیاون معذرت خواه
 

  خوامیمعذرت م خب به خاطر رفتارم یلی و گفت خرونی نفسشو فرستاد بسامان
  کنمی گفت خواهش مثمیم
 
 

 اونجا چه ی گفت نرفتالری زنگ زدم به ای وقتیدونی مي بدحی به من توضدی کنارم نشست و گفت باسامان
  شدم؟یحال
 
 که هنوز دمی اومدم خونه رو دکردمی خاموش بود داشتم سکته متمی گوشيدادی زنگ زدم خونه جواب نمیه
    سرت اومده که خونه رویی چون فکر کردم بالدمی ترسشتری بود بفیکث
  ينکرد زیتم
 

 طور زمان نی همی داشتم وقتی چه حالیدونی رو هم گشتم نمنای خونه رو گشتم رفتم خونه مامان اکل
 ي و تو هنوز نبودگذشتیم
 
 
   بودی عذرخواهي برانی و گفتم ادمشی عاشقمه اروم بوسیعنی نگرانمه نکهی لبم بود ايلبخند رو 
 

  و زدم رو بازوش و گفتم پررودمی کمه؟ خندیلی خیکنی و گفت فکر نمدیخند
  ه؟ی گفتم چکردی نگاهم مي جورهیبرگشتم سمت ماهان که  
 
 که ی هستی کسشی پنکهی راحت شد االمی واقعا خی برام ولهی جورهی نی هنوز عادت نکردم واسه همیچیه-

    همي که تو کردي دوستت داره و از کاریعنی نیمراقبته و نگرانته ا
  ی عاشقشمشخصه
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  دی و گفتم ببخشنیی با خجالت انداختم پاسرمو

 
 ؟يدی شوهرتو بوسنکهی اي برای چيبرا-
   بابا دروغ بود واقعا خوشحالمي و گفت من خوشحالم که حرفادی بوسمویشونیاروم پ 
 
 
 میونی نگاه نکنا خواهر دوقلومونم نمينطوری شده ماهان گفت اقاسامان ایرتی سامان نگاه کردم معلوم بود غبه

 م؟یببوس
 
 
   من زنمو بوس کنهرازی غي مردبهی به قول خودتون هنوز عادت نکردم و برام عجی منتهنیتونینه م- 
 
  عشقهي نشونه رتی چون غنمیی مرتتوی غشمیاشکال نداره من خوشحالم م-
  
  تهیم داداش تو برو فردا عروس گفتدی کشي اازهی خمثمیم

  ؟یکنی مکاری برم بخوابم تو چدی اره باگفت
 
  کنمی کنم باهات هماهنگ مياگه بخوام کار-
 
 زن ي براشوی سال پمی دووني و گفت پس من برم اومد جلو و دست سامانو گرفت و گفت من ماجراستادیا

    منو مثل گذشتهقتی حقدنی بعد از فهمدوارمی دادم امحیداداش مهسا توض
 کنمی فکر منطوری چون من ای بدونبرادرت

 
 
 که سی برادرت باشم مهم نخوامی داشت هم االن مقتی اگه اون ماجرا حقی بغل کرد و گفت حتثمویسامان م 

   افتادهیقبال چه اتفاق
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   کرد و رفتی با همه خدافظثمی منمتیبی بعدا مرمی لبخند زد و گفت چه خوب پس من مثمیم
 

   رو مبل که سامان گفت مهساخانوم من هنوز منتظرمانشستم
 

   کردمفی اتفاق افتاده رو تعريماجرا
  قسمت کارکردنو سانسور کردم چون اونقدر روم حساس بود که ازم دلخور بشهالبته

 
 دیبا با بابا حرف بزنم اون دی ناراحت شد گفت من بایلی کردم خفی ماهان تعري ازدواجمو براي ماجرابعدهم

  بدهحی رو توضییزای چهیبرامون 
 
  ی بکننکاروی ادیاالن نبا....نه نه: ستادمیا 
 
  بدهحی اون برامون توضيخوایچرا چرا نم-
 
 ازش بخوام دی بده باحی به من توضدی تازه اون باستی نی االن وقت خوبگمی می ولخوام؟ی گفته من نمیک- 

  برام بگه اما امروز نه
 
  ی بکننکاروی ايخوای میک-
 

   نقشه امو اجرا کنمدی زدم و گفتم باي به سرم زد پوزخنديفکر
 

   لحظه بدجنس شدمهی ساکت شدن همه
 دی برم خرالری فردا با ادی بامی زودتر بخوابدی خواهرته ماهم امشب بای گفتم برو خونه فردا عروسي خونسردبا

  ن؟ی مادرجون شما لباس داریراست
 
 ؟ی چيبرا-
  رمی بگشگاهمی وقت ارادی بای برم بخرم اخ راستدی خواهرمه من که لباس ندارم بایوسفردا عر- 
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  مهسا؟یکن کاری چيخوای دستمو گرفت و گفت مسامان
 
 خوامی که براتون کارت نفرستادن من شخصا ازتون مدی خواهرم پدرجون ببخشی برم عروسخوامیاروم گفتم م 

  نیای خواهرم بیبه عروس
 

  ؟ی رو خراب کنی عروسيخوای گفت مماهان
 
 ی نه به بابات بستگای اون خراب بشه نکهی خواهرم حضور داشته باشم ای تو عروسخوامیالبته که نه من فقط م-

  داره
 
  اونهمه ادم خورد نکني پدرتو جلوکنمی کارو نکن مهسا خواهش منیا-
 
   عالمه بغض تو گلوم بودهی حرفو زده بود نگاه کردم دستام مشت شده بود نیبه پدرجون که ا 
 

 کنمی کارو منی نه من اگفتم
  ماهان گفت اما مهسا 
 
 به همه گفت ی اون به همه گفت دخترم فاحشه اس اشکال نداشت چرا وقتی پس چرا وقتی زدم اما چادیفر

    اونهمه دروغ درمورد من بهم بافتیدخترم برام مرده اشکال نداشت چرا وقت
   نداشتيمورد

 
 مورد داره گناهمی به مادرم بگم حالم خوبه و بخوامی منکهی از ابروم دفاع کنم اشکال داره اخوامی من منکهی ااما

   دارهبی بگم شوهر کردم از همه طرف عخوامی منکهیا
 

 ....  گفت اروم باسامان
 
 ي بهم مثل زن هادخوای اروم باشم دلم نمشهی اروم باشم نمتونمی اروم باشم سامان نمخوامی زدم نهههه نمادیفر

   یفهمی درموردم هزارتا فکر نامربوط کنن مخوامیخراب نگاه بشه نم
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 خوامینم
 

 که دوست یمگه مائده عاشق نشد مگه با اون... کرد چرا چون عاشق شدم؟مگهنکاروی ماهان چرا بابام باهام اچرا
    رفتارش با ما بود مائدهنی همه تفاوت بنیداشت ازدواج نکرد پس چرا ا

   با من کرد چرا فقط مننکاروی مثل من عاشق شد پس چرا ازدی حرف مثمی مثل من با ممه
 

  کرده بودسی وقت بود گونه هامو خیلی خاشکام
 
  تو اغوشش نوازشاش ارومم کرددی سامان منو کشهوی که زدمی حرفا رو منی ارفتموی راه میه 
 
 به هم شتی و اراشهی چشمات قرمز می کنهی اگه گري عالمه کار دارهی و گفت برو بخواب فردا دیاروم منو بوس 
 زهیریم
 
  ی برم عروسيزاری میعنیمتعجب نگاهش کردم و گفتم  
  می نرشهی برادرم مگه می خواهرته منم عروسی تو عروسی عروسمیری فردا باهم مي تنها برزارمینه نم-

   خوابم بردي چطوردمیاقمون اونقدر نوازشم کرد که نفهم زانومو بغلم کرد و منو برد تو اتری انداخت زدستشو
 

 منم هنوز دیخوشگل خر  لباسهی الری ساعت امی بعد از ندی خرمی رفتامکی کرد با سدارمی بالری روز بعد اصبح
    گفت مهسا نظرت درمورد اون لباسالری انتحاب نکرده بودم که ايزیچ

 ه؟ی چقرمز
 
  لمهی تو في اهی ترکگری نگاه کردم و گفتم اونکه لباس بازکردی که اشاره مییبه جا 
  یشی اون مهی شبی لباسو بپوشنی تو سبزه اگه اي چشمادونمیاره م-
  یمطمئن-
 يشک دار-
  نه-
  پس بپوشش-
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 هی لباس ی تر از رنگ اصلرهی شنل تهی لباس عالوه بر دمی همونو خرومدی واقعا بهم مدمی لباس رو پوشیوقت

    قرمز همي کفش ساده هی قرمز داشت و تاج قرمز خودش ریشال حر
  می رفتشگاهی و بعد به ارامی تو همون پاساژ ناهار خورددمیخر
 
 بذارم و قرار شد ی رنگ کوتاه مدت شرابهی گرفتم می تصمشگری و اراالری اادی زي به خاطر اصرارهاشگاهی اراتو

  درست کنهلمی تو في اهی ترکگریمنو مثل همون باز
 

   دادصی منو اونو از هم تشخشدی شده بودم اما مگری همون بازهی کردم شبرتی که تموم شد خودم حشگری اراکار
 

 رو هم از پشت ری موهام گذاشته بود اون شال حري شده بود اونا رو فر کرده بود و تاج قرمزو روی شرابموهام
   کرده بودمیتاج گذاشته بود صورتمم گر

 
  رونی بمی تموم شد و باهم رفتالرمیبود که کار ا5:30 ساعت

 
 شد رهی چند لحظه به صورتم خدی منو که دنیی و رفتم پادمی بود شنلمو پوشدهی بود که رسي اقهی پنج دقسامان

   بود مدلمودهی پس پسندزدی چشماش خواستن موج ميتو
 

 می و حرکت کردمی باز کرد برام سوار شدنوی ها در ماششهی مری زدم و گفتم ديلبخند
 
 چراغ قرمز سامان دستشو گذاشت رو دستم و گفت نگران نباش هی که پشت کردمی مي با دستام بازیبا نگران 

  شهی درست مزیهمه چ
 
  ترسمی سامان از عکس العملش مترسمیم-
  ی و بترسی تنها بمونزارمی نمرمیگی کنارتم و دستاتو مشهی نره من همادتی ی بترسدینبا-
 

   منه شکرت که دارمش شکرت که مال منه شکرت که دوستم دارهی اتفاق زندگنی سامان بهترای زدم خدالبخند
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 هیزی تنها چنی وقت اچی های خدارشی دوسال همه کسم شده ازم نگنی اون تو ارمیمی اگه ازش دور بشم مایخدا
 خوامیکه ازت م

 
   خانوووممیدیگفت رس 

   شدمادهی سامان دستمو گرفت و پدیلرزی تاالر نگاه کردم دستام مبه
 

  رفتمی زده بودم و راه مهی تکبهش
   های نشده خودتو باختیچی هنوز هگفت

 
  نگرانم-
 
  ؟یاز چ-
  فتهی اتفاق بد قراره بهی کنمی حس مدونمینم-
   فراموش کردهویبد به دلت راه نده دوسال گذشته حتما بابات دلتنگت شده و همه چ-
 
   روحرفش حرف زده باشه رو محاله فراموش کنهی بره اما اگه کسادشی ممکنه اسمشو یشناسیتو اونو نم-
 
 
 ي دارکننی با کارمنداش که اشتباه می تفاوتهی مطمئنا یاما تو دخترش-
 
  یگی بشه که تو مينطوری کاش ايتو دلم گفتم ا 

  کالفه شده بودمهی اون چدونستمی بشه چون نميزی چهی قراره دونستمی انگار ماما
 
  می بوددهی رسی به اطراف نگاه کردم به در اصلدهی ترسمیرسی ممی چون داري بخندکمیسامان گفت بهتره  

  می برگردای بگفتم
 ای باری برو شنلتو در بشهی نمگهید-
 

  نگاه به خودم کردمهی بود شنلمو دادم به خدمتکار و ی تو اتاق پرو که قبل از سالن اصلرفتم
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  شهی خراب نمزی چچی خوبه هزی همه چدمی کشقیفس عم نهی 

   فقط ارامش قبل از طوفانهنی که ایدونی میزنی گول موی کگفتی تر شدم اما ته دلم ماروم
 
 رونی حرف دلم گوش نکردم و رفتم ببه
  می شدی سامان حلقه کردم و باهم وارد سالن اصليدستمو دور بازو 
 

  بودن و نشسته بودندهی از ما زودتر رسقهی سامان دو دقي خانواده
 
   و سکوت همه جارو گرفته بودکردنی بود همه با تعجب به من و سامان نگاه میتیچه جمع 
 
 

 می کردی سالم احوالپرسنای بودن به جز خانواده ام رفتم جلو و با پدرجون اهمه
 
 
  اونجا بودن خانواده همکیگفتن که عروس داماد داخل اتاق عقدن و افراد درجه  
 
 
  همه بهمون نگاه کردنی ولکردی بابا داشت دفتر عقد رو امضا ممی وارد شدمیبه سمت اتاق عقد رفت 
 
  عقدي کادو افتادم گفتم سامان کادوادی هوی 
  میستادی اهی کنار بقمی لبخند زدم رفتدمی زد و گفت نگران نباش خريلبخند 
 

   عقد رو شروع کردني خطبه باالخره
 دنی قندها رو برداشتم و شروع کردم به قند سابیی جلو و با پررورفتم

 
   بودی و ماهان پراز نگرانثمی تفاوت نگاهم کردن اما نگاه می بمیبابا و مامان و مر 
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 بلند گفتم عروس دی زود رسیلی بار سوم خشدی نمدهی بود که دستادهی زده بود سامان اونقدر عقب اخی دستام
 خوادی میرلفظیز
  مائدهي پاي مخمل گذاشت روي جعبه هی ثمیم 
 
 عقد خودم افتادم که چقدر خلوت بود اونروز ادی دست بلند شد ي پدرومادرم بله صدايمائده اروم گفت با اجازه  

   دست نزدی من کسيبا بله 
 
ده بود اگه  بله رو گفت کادوها رو دادن و همه رفتن به جز خانواده و ما بابا هنوزم متوجه سامان نشثممیم
 شناختی حتما منم مدشیدیم
 
 ي بازنی شروع کنم ادی بود باستادهی بود بابا کنار ادهی ست ساعت فوق العاده خرهی اونا رو دادم سامان يکادو 

  بودمدهی خوب کشي نقشه هیرو اخه 
 

 اوردمی به جا ندی ببخشی گفت ممنون ولي دارشتی پثموی که می مائده جون مبارك باشه واقعا خوشبختگفتم
 
  ؟شونهیبه بابا اشاره کردم و گفتم پدرت ا....یراست... ؟یشناسیپوزخند زدمو گفتم نم 
 
  با تعجب گفت بله 

 حتما متی عقد گرون قي کادوی پوزخند زدم و گفتم قدرشو بدون برات سنگ تموم گذاشته حنابندون عالدوباره
 کننیارو نم کنی بابا ها اي همه دهی هم خري ای عالي هیجهاز

 
   دخترشو دارهی خوشبختي ارزوي گفت هر پدربابا
 

 و منو ی و به حرف من برسی بدبخت بشدوارمی کردم و گفتم جدا؟اخه پدر من روز عقدم بهم گفت امنگاهش
   شوهري فرستاد خونه هیبدون جهاز

 
 فعال که پدرت به ارزوش زمی سامان اومد کنارمو گفت عزدمی اش فهمدهی از نگاه ترسنوی منو شناخت ابابا

 می و ما خوشبختدهینرس
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  کرد  باهامنکاروی بدونم چرا اخوادی همه تناقض رو بدونم دلم منی الی دلخوادیبلند تر گفتم اره اما دلم م 
 

 پدر چطور هی بهم بگو ي بچه هاتو داری خوشبختي بابا و زل زدم تو چشماشو گفتم شما که ارزوي جلورفتم
   نی که اشهی مي کنه چطوری بدبختي دخترش براش ارزو روز عقدتونهیم

   افتهی ماتفاق
 

 کردنی بودن و نگاهمون مستادهی طور متعجب انی هم همهی بقکردی نگاهم مدهی هنوز متعجب وترسبابا
 
  دی خرابش نکنمهی امروز عروسکنمی خواهش مدینیمائده گفت بب 

   کنهی بگه بگو منو معرفقتوی زدم به پدرت بگو خرابش نکنه بگو حقادی و فربرگشتم
 

 حاال هم بگو مثل ی که درموردم به همه گفتی بعد از اونهمه دروغی بترسدمی با؟يدی کردم و گفتم ترسنگاهش
  بگوقتویحق  فقطنباری اما ایگفتیتمام اون مدت که دروغ م

 
کردم د بگو که فرار نکردم بگو که عقد  ه نمردم بگو که ازدواج بگو کستمی هرزه نهیداد زدم بگوووووو بگو  

  کردم
 
  با سامان ازدواج کنم محکمتر داد زدم بگووووووي دادتی سامان اشاره کردم و گفتم بگو که خودت رضابه
 
  رفته؟ادتی که خواهرتو يبه مائده نگاه کردم و گفتم واقعا دروغاشو باور کرد 

  دخترت فرار کرده چطور؟ي باور کرد مامان نگاه کردم چطوربه
  شونه هامو گرفت و گفت مهسا اروم باشماهان

 
 خوامی قانع کننده ملی دلهی...فقط جواب...خوامیمن فقط جواب م ... اروم؟من اروممگفتم
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 رو خودت جمعش کن من ابرو دارم من شوهر ي که زدی گونه امو رو به بابا گفتم حرفي رودی چکیقطره اشک 
 ؟يدی به ما بد نگاه بشه فهمخوادیدارم دلم نم

 
  ي که تو با من کردکنمی رو مي همون کاری نکننکارویاگه ا 
 
   صورت همه اشک نشسته بود مامان که از حال رفته بودرو

   عروس خانومشهی خراب مشتی نکن اراهی جلو و صورت مائده رو از اشک پاك کردم و گفتم گررفتم
 

 د؟منیکنی مهی گفتن چرا گرکردنی مهی که داشتن گرهی خودمو هم پاك کردم و رو به بقياشکا
 کنار سامان ارامش دارم... شادم...خوشبختم

 
 ... ندارهیلی چون دلدی نکنهی بابا و گفتم دوستش دارم پس گري به خون نشسته يزل زدم تو چشما 
 
 خواهرمو ی بعدا بهم بگن عروسخوامی کردن نمری دیلی تا حاال هم عروس داماد خ سامان جانمیگفتم بر 

 خراب کردم
 
 و مائده و ماهان اومدن ماهان اومد ثمی بعد مقهی چند دقمی کنار پدر سامان و نشستمی رفتمیدست همو گرفت 
  ؟ی و گفت خوبشمیپ

 
  اره-
  می برقصمی برایپس ب-

  رقصمی و گفتم شرمنده من فقط با شوهرم مدمیخند
 
  ااااای بودلیاااااا توهم شوهر ذل-
  ماهه یلیاخه شوهرم خ-
   کندای رو برام پیکی يای برقصم؟حاال که نمیپس من با ک-
 
  شناسمی رو نمي اگهی برو چون من کس دالریبا ا-
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   سامان گفت از خودش بپرس درشت شد ماهان گفت خوبه البته اگه سامان اجازه بدهالری ايچشما
 

  ؟شهی گفت مماهان
   درخواست رقصو قبول کرد و باهم رفتنستادنی با االریا 

  می ماهم برای بزمی گفت عزسامان
  می شدم و دستشو گرفتم و باهم رفتبلند

 
  دخترا بلند شدغی جي رقص صداستی با ورود ما به پرونی اومدن بنای لحظه مامان انیهم
 
 اونقدر فوق العاده اس که همه نکهی سامان کنارمه از انکهی لبخند رو لبم بود از ادنی به تانگو رقصمیشروع کرد 

 حسرتشو دارن
 
 مینی بشمی برمی اهنگ تموم شد خواستمیدیدستامو دور گردنش حلقه کردم و اونم کمرمو گرفت و به هم چسب 

  گفت سامان برامون بخونثمیکه م
 
  بخون...خونب... گفتن بخونتی جمعهوی 
 

  شهی کرد و گفت نه نمی بخونم اخم کمرنگخوامی سامان منم مگفتم
  کنمی خواهش ممیباهم بخون-
 
  شهینم-
  می به همه نشون بدم چقدر همو دوست دارخوامی مکمیباهم فقط -
  مهساااااا-
 توروخدا-
 

  می بخونی و گفت باشه چکرد یپوف
  ي دوست داری تو چدونمینم-
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 ستی باتو بهتر نیاوهوم ول-اره اره خوبه؟ -
 
 می کودومشو بخوندونمینم- 
  می هردوشو بخونایاصال ب- 
  باشه-
 

   ارکست و منم بعد ازشی رفت پسامان
   سني بشه رفتم رويلمبرداری کردم اجازه ندن فدی تاکنکهیا

 
 ي و گفت اماده اشمی اومد پسامان

 پلکامو زدم به هم و گفت خوبه 
 
  داد دستم و دستمو گرفتکروفونی مهیاهنگ شروع شد سامان  
 
 قرارهی نفس بنی اره اره دل تا اخري عاشقم شديدی اره اره دي مال من شدگهیاره اره د:شروع کرد به خوندن 

  بسنویواسه تو هم
 
   نوبت منهنکهی ایعنی نیسامان دستمو فشار داد ا 
 

 ي توياره اره از کنارمن نر: توجه نکردمگرانی دي درشت شده ي کردم به خوندن اصال هم به چشماشروع
  ي عشق اخرگهی تو اره اره دي اره اره قلب من برايشهرقصه هامو تو پر

 
 زارمتی که دارمت رو دوتا چشمام مهیاره اره حال خوب:می باهم بخوندی بانکهی ایعنی نی امی همو فشار داددست

  که دارمهيزی عشقم کنارمه تمام چهی حال خوبارمتیم متو قصه هام تو شهر عشق تو هرجا باش 
    دوستت دارم تنها کارمهگمیتو عشق پنهون واژه هام م 
 

 اره اره به ي مال من شدگهی کشوندمت اره اره دمی اخر تو زندگيدی خوبه بودنت دیلیاره اره خ: خوندسامان
  دمتی نمی کسچیه
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 خوبه دارمت عاشقم باش بگو که تنها یلی اره اره خیقرارمی بی وقتقرارمی بیاره اره خوبه تو کنارم: خوندممن

  یارمی
 

 تو قصه هام توشهر عشق توهرجا باشم زارمتی که دارمت رو دوتا چشمام مهی اره اره حال خوبمی خوندباهم
    که دارمه تو عشق پنهون واژهيزی عشقم کنارمه تمام چهی حال خوبارمتیم

   دوستت دارم تنها کارمهگمی مهام
 * احمدوند اره ارهيمهد*
 

  و مائده بودنثمی سن ازهمه جلوتر مي همه جمع شده بودن جلوکردی داشت منو کر مغی جيصدا
 
  شروع شدي به اهنگ بعد وصل شد و بعدکسیاهنگ تموم نشد بلکه به حالت م 
 
  و زود براتشهی همشهی بات خوبه و تنگ م دلم که هرلحظهخوادیتورو اونقدر م: هم سامان شروع کردنباریا

 
  باشه به جاتتونهی نمچکسی که هادی دلم پا به پات منی که اخوادیتورو اونقدر م 
 
 تا توو نگاتو دمی بدون ازهمه گذشتم تا به تو رسدمیواسه خاطر تو من از همه بر:من شروع کردم به خوندن 

  دمی چشاتو تو دلم کشيبای طرح زدمیخنده هاتو د
 

 باتو باشم نکهی وصل جونم جزایی گذشته ها گذشته تنها توگهی دمونمی خوبم کنار تو مشهیباتو هم:می خوندباهم
  زارمی که پات می از تموم احساسمی ندارم راضییارزو

 
 یی با تو باشم ارزونکهی وصل جونم جز ایی گذشته ها گذشته تنها توگهی دمونمی خوبم کنار تو مشهی همباتو

  زارمی که پات می از تموم احساسمیندارم راض
 

 فقط قلب من تا ابد یتوکه باش: که خوندم انتخاب کرده بودم بازم سامان خوندي اکهی اهنگو به خاطر تکل
  زنهیواسه موندن کنار دلت م
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  شکنهی قلب من مي تنهام نذارنهی دوست دارمو انتظارم ازت اتورو

 
 تا تو و دمی بدون از همه گذشتم تا به تو رسدمیواسه خاطر تو من از همه بر: سامان وخوندمي زدم تو چشمازل

  دمی چشاتو تو دلم کشيبای طرح زدمینگاتو خنده هاتو د
 

 باتو باشم نکهی وصل جونم جز ایی گذشته ها گذشته تنها توگهی دمونمی خوبم کنارتو مشهی باتو هممی خوندباهم
  زارمی که پات می از تموم احساسمی ندارم راضییارزو

 
 یی با تو باشم ارزونکهی وصل جونم جز ایی گذشته ها گذشته تنها توگهی دمونمی خوبم کنار تو مشهی همباتو

  زارمی که پات می از تموم احساسمیندارم راض
 * با تويدیاحمد سع*
 

 هنوز دستم تو مید اومنیی و از سن پامی کوتاه کردمی تعظهی هنوزم بلند بود باهم غی جي تموم شد صدااهنگ
 دست سامان بود

 
 خوردم که سامان گفت مهسا نگاهش کردم به پشت سرم وهی ابمی مادرجون نشستم سامانم نشست کمکنار

 کردینگاه م
 
   ماماننی بشای و گفتم بدمی لبخند زدم و دستشو کشدمیبرگشتم و مامانمو د 

  زد و نشست سامانم کنارش نشستی لبخند مصنوعهی مامان نینی بشنجای و گفت مادرجون استادی اسامان
 
 جان دی زد و گفت خوشبختم ناهي خانوم مادرمه مادرجون لبخنددی ناهشونیبه مادرجون  گفتم مادرجون ا 

   مادر سامانسانهیاسم من ا
 ...مهسا جان... گفت خوشبختم مامان

 ...شی چشمام پرشد ومامانو بغل کردم گفتم اخدیجان دلم دل خودم لرز-
 

   مقصر شوهرتهي نداريریتو تقص... کردم ازش جدا شدم و گفتم نهی منو ببخش دخترم من درحقت کوتاهگفت
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  فهممی کرده واقعا نمي کارنی بابات چرا چندونمینم-
 
   مامانفهممیمنم نم-

  کردن؟تتی بغلش کردم گفت اذدوباره
 

   خنده و گفتم مگه بهت نگفتم من خوشبختمری جدا شدمو زدم زازش
 ؟ی که ازما گذشتیمگه چقدر دوستش داشت-
 
 از جونم دوستش دارم به خاطرش اگه الزم شتری نگاه کردم و گفتم بکردیلبخند زدم و به سامان که نگاهم م 

  دمیباشه جونمم م
   به خاطر ما؟زدنیبهت سرکوفت م-
 
  معلومه که نه-
 ...ي کرد و پدرجون پدري کردم و گفتم مادرجون برام مادری مادرجون نگاهبه
  کنههی گری بهداشتسی گفت و رفت سمت سرودی ببخشهیمامان  
 
  دیپرسی که میی به خاطر سوال هاخوامیروبه مادرجون گفتم معذرت م 
 
  دنبالشرمی مکنمی بود من مادرم درکش منی سواالش هم هملیاون نگرانته دل-
 نوری اانی به سامان کردم که گفت خواهربزرگت با شوهرش دارن میال مامان و من نگاهمادرجون رفت دنب 
 
   زدم و گفتم چه خوبيلبخند 
 
   بزرگهی و بغلش کردم و گفتم جانم ابجستادمیمهسا جان ا: صدام زدمیمر

  نی جداشدم و گفتم بشازش
 

ادرجون به پدرجون اشاره کرد وبا هم  می مامان و مادرجونم اومدن مامان نشست ولدمی که دمی نشستباهم
 رفتن
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  سامان مامان کجارفت؟گفتم
 
  نیفکر کنم رفت که شما راحت باش-
  ستنی نبهی اونا که غریول-
   امبهی غرهی االنم از نظر اونا منم ی حتنطورهی خانواده ات اي برای نباشه ولنطوری تو اي برادیشا-
 
   من برم؟نیخوای و گفت ممی کرد به مررو
 نی بشری بگرینخ-
  نی حرف بزنی خصوصنی بخوادیمهسا شا- 
  نی وجود داره؟ بشی خصوصزی ما چی زندگي تاحاال توی و گفتم از کستادمیا

  ؟یمطمئن-
 ؟یاز چ-
 
   بمونمبهی مرد غرنی کنار همدمی محی اس ترجبهی غردیکنی و گفتم سامان شوهرمه اگه فکر ممیرو کردم به مر 
 
  می نگفتيزی گفت ما که چمیمر
 نی اقا سامان پس بشيدید-
 
 سه سال می سامان جان مرگمی کنم پس از شما می باشه سامانو معرفازیسامان نشست کنارم گفتم فکر نکنم ن 

  سالشه30 دوسال بزرگتره باربد میازم بزرگتره باربد هم از مر
 
   بچه کجاست؟ی گفتم راستموی افتاد رو کردم به مرادمی يزی چهی هوی

 
  وجود نداره همون موقع سقط شدي و گفت بچه انیی سرشو انداخت پااربدب

 
  چرا سقط شدیییییگفتم چ 
 
 ش؟ی گفتم انداختمی نگفت به مریچی کرد و هی نگاهمیباربد به مر 



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 50 

  گفت از شرش خالص شدمضیبا غ 
 
  ابروم از تعجب رفت باال و گفتم شر؟هی 
 
  اره از بچه متنفرم- 

  ی چیعنیم  درشت شد گفتچشمام
 
   داشته باشمی بدبختخوامی نداره منم نمی جز بدبختیچیبچه ه-
 
   افکار مسخره رو انداخته تو سرت؟نی ایک-
  ي رفته از بچه متنفر بودادتیافکار مسخره؟-
  کردمیمن اشتباه م-
  یکنی اشتباه مينه االن دار-
 
 
   بهت گفته؟نوی ایک-
  یکی-
  میاون حتما دشمنته کورت کرده مر-
   روی بدبختینیبی و نمينه تو کور-
 
   که به نظر خودت بهت لطف کرده خودش بچه داره؟یاون کس-
  یپرسی می چيبرا-
 
 
   جواب بدهنویفقط هم-
  اره سه تا-
  ی تو احمقگمی منوی که ادیپس ببخش-
  حرف بزن؟درستییییچ-
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   احمق ندارمهی با ی حرفگهیمن د- 
 
  ستمیمن احمق ن-
 بعد هی رو برات گفته تا سود ببره اما من برات ي بچه داري هایگوش کن به حرفام اون فقط سختپس خوب -
 کنمی مفی رو تعري از بچه دارگهید
 

 دای پی چه حالي باردارگنی بهت می لحظه فکر کن وقتهی نهیری سخته اما فوق العاده شي که بچه داردرسته
 کنهی موجود زنده درون تو داره رشد مهی االن نکهی حس ایکنیم
 
 ي مادرهی حاال تو نکهی عشقته اي اون بچه ثمره نکهی اي که دوستش دارهی اون از خون تو و کسنکهیا 
 
 
   بچه اشهشوی که عاشق شوهرشو زندگيمادر 
 
 ی سونوگرافيری می وقتای شده لی االن دست وپاش تشکای االن فقط پنج سانته ای خدایکنی فکر منکهیا
  ضربان قلب کوچولوشوي صدايشنویم
 
  و زشت تریشی تو چاق تر مگذرهی هرماه که ميدی که تو عمرت شنشهی میی صدانیاون اوا بهتر 
 
 به درك بچه رشد کنه ی چاقیگی چاق شدنت به خاطر بزرگتر شدن بچه اس با خودت میدونی میاما وقت 

  هیکاف
 

  اشکال نداره زشت شدنمشهی داره خوشگل تر ماون
 
 ي که به اون بچه دارهی بلکه به احساسستیمادربودن فقط به نه ماه نگه داشتن بچه تو رحمت ن 
 
   اشم قشنگههی گري صدایگی با خودت ميدی اشو شنهی گرنی اولي اومد و صداای که به دنیوقت 
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  از وجود هردوتوني و بچه ای که عاشقشي کنار مرديدی مری بهش شیکنی مبغلش

  یشیخودتم کامل م... با مادر شدنشهی کامل متیزندگ 
 

 یشی موونهی دي روز نشنوهی خنده هاشو ي اگه صدایکنی و تو فکر مخندهی کم کم مشهی مبزرگ
 
 
 ي برایمونی و منتظر میکنی به دهنش نگاه مارهی درمکه یی بخوره باهر صدانی که مبادا زمی و تو نگرانرهیراه م 

  ز زبونش مادر اي کلمه دنیشن
 
 
 ی چقدر قشنگه و کنار شوهر و بچه ات زندگیفهمی تازه مزنهی بار صدات منی اولی ساده که وقتي کلمه هی

  یکنی رو تجربه ميفوق العاده ا
 فکر ي روزهی منم شهی کنار خانواده ات و شوهرت اسون مای سختنی هم داره اما تمام ایی های سختدرسته

  نمیی ماشوی سخته اما االن فقط خوبیلی خکردمیم
 
 يخوای کردنش تو که نمی راضیعنی عوض کن به حرف دشمنت بها نده چون بهادادن به اون دگاهتوی هم دتو

 دشمن شاد بشه
 
  ؟ي اروم گفت بچه دارکردی با بهت نگاهم ممیمر
 
 برهی می نفعهی کارا نی از اه؟حتمایدشمنت ک-
 
   که انداخته بود تو سرم کورم کرده بودي افکارمنیبیاره انگار تازه دارم م- 
 
  یکن  تحملدیباربد عاشق بچه اس هرچقدر سختت باشه به خاطر شوهرت با-
 
   بچه رو نندازمنی ادمی قول مدمی وقت نظرتو نپرسچی رو به باربد گفت منو ببخش همیمر
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  ي گفتم باردارمتعجب
 اره-
 
  چندماهته- 
  دوماه-

  من دوماه بزرگتر بودي زدم جالب بود بچه يلبخند
 
   بچه هم نبودنی فردا اي مهسا اگه نبودیمرس...ی گفت مرسمیمر
 
   کردمدارتی نکردم فقط از خواب بيکار-
 و اجازه نداد می برقصای و گفت بدی وسط و دستمو کشدی ماهان پر؟ي مگه بچه داریدونی رو منای تو چطور ایول-

   بدممویجواب مر
 
 
 الری مهسا ادی ماهان ازم پرسدمیرقصی که داشتم مي طورنی همنای مادرجون اشی بلند شد و رفت پامانمس

  خانوم ازدواج کردن؟
  ابرومو دادم باال و گفتم چطور؟هی

 
   بدونه رقص تموم شد گفتم نهنوی اخوادی اصال ولش کن اما معلوم بود میچیه- 

  نه؟ی گفت چمتعجب
 
 یکی کن من اونو واسه شی زد زدم رو شونه اش و گفتم چشاتو درویسالشه ماهان لبخند کمرنگ22مجرده و - 

  درنظر گرفتم
 

  ؟ی کرد و گفت کنگاهم
  داداشم-
 
  سکته کردميری نگاهم کرد و گفت بمی عصبي چشمابا
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  شهی و سرد مکنهیق م باشه تب تند زود عرادتی ی داداششیشناسی تازه دو روزه که مایاز دست رفت- 
 
   شد اشتباه نباشهجادی وسط انی ای نا که اگه حسای بدونم که مجرده خواستمی اما مدونمیم-
 

  خنده و زدم تو سرشری ززدم
  یزنیگفت مرض چرا م 
 گوالی پسر ژنی اهی نکن شبزشونی تمنقدری ابروهات بردار و انی اول دست از سر ای مرد باشيخوایاگه م-

  يشد
 

  کشتتی برسه سامان مي کار به خواستگارنکهی قبل از ای نکنریی باشم اگه تغگفته
 
 

   نگاهم کرد و گفت واقعا؟متفکر
  ونهینچ نچ نچ د-
 

   سامان ماهانم رفتشی پرفتم
 داشت با ماهان الرمی برقصن ااشونی جوونادی نبود پدرجون و مادرجون که رفته بودن به چکسی هماشاهللا

 دیچرخیم
 
   به سامان گفتم خانواده ات از دست رفتا؟شناختمشی که نمدیرقصی دختر مهی با امکمیس 
 
   نشستمنجایاره نگاه کن انگار نه انگار من ا-
   عشقمشتمیمن خودم پ-
 لوس-
 
   حاال که لوسم برم؟يخوایوااا م-
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  و نشستم کنارشدمی خندنی بشرینخ-
 
 یکنی بگم مسخره ام نميزی چهیگفت  
  بکنمنکاروی ادینه چرا با-
 
  یشی ازم دور مي دارکنمی دارم حس می حسهی نجای امی اومدیراستش از وقت- 
 
 

 وی دوسال کنارم بودنی که تمام ایی بشم توکی تورو با خانواده ات شردی باکنمیحس م: کردم ادامه دادنگاهش
  سی نی بشم حس خوبکی شردیبا
 

 هستن که تورو می اگهی ففط من بودم و حاال افراد د کهیی زمانایشی مثل قبل نمگهی تو دکنمی ماحساس
  دوست دارن

 
   و حسادتات چقدر برام قشنگه؟اتی نگراننی ایدونستی زدم گفتم ملبخند

 
 دمشی و بوسدمی شونه هاش گذاشتم خودمو باال کشي بزنه دستمو روی ندادم حرفاجازه

 
  شدمای دني همه الی خی چشمامو بستم و بکننیحس کردم همه دارن نگاهم م 
 
 رمی رو که سامان داره ازش بگي حس بدنی بود که انیاالن مهم ا 
 
 دست و ي صداهوی دنیخندی اروم ازش جداشدم و به چشماش نگاه کردم که حاال مدی طول کشقهی دقهی 

 سوت بلند شد
 
 از وسط دادزد دوباره دوباره سامان گفت منکه یکی هوی بابا نبود ی ولزدنی و دست مکردنیهمه به ما نگاه م 

 موافقم
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   داد زد دوبارهیکی دست بلند شد و بازي و ازم جدا شد دوباره صدادی اون بود منو بوسنبارنوبتی اومد جلو و اهوی 
 

 و دوباره داد زدن عروس دومادو دنی همه خندنی ان به خودشون بگگهی گفتم کوفت عروس دوماد دونفر دبلند
  االیببوس 

 
  دی و عقب کشدی کوچولو بوسهی ثموی خجالت زده ممائده

 
   بدهادشی تو ثمی ممیخوای نمي ما بوس اون جورستی قبول نری خنده ماهان گفت نخری زدن زهمه

 
   دست همه بلند شدي که صداي جوردی زد و مائده رو بوسي لبخندثمیم
 

   بودیه وضع خنده چری ززدم
  دمی تو رو کجا دکردمی همش فکر مي اومدی اومد جلو و گفت از وقتکردی نگاهم مي جورهی داشت عموم

 
   ساکت شدن گفتم اره حدستون درستههمه

 
  ومدم؟ی مدی نباخواهرمم ی عروسیعنی و گفتم ستادمی اروم ارونی گمشو بیکنی می چه غلطنجایا: شدیعصب

 
   شده بودن به منرهی چندمرد هم با لذت خکردنی همه عوض شد داشتن بد نگاهم منگاه

 
  گمی بهتون بگه اما اون گوش نداد حاال خودم مقتویمن به برادرت گفتم حق:گفتم

 
 ...میدونی موی همه چ؟مایقتی اومد جلو و گفت چه حقپسرعموم

 
   تنمي اورد باال تا بکشه رودستشو

  مشت سامان قفل شديدستش بهم برسه تو نکهی قبل از ادمیترس
 
  پسرعموم بلند شدادی فرچوندی کنم که سامان دستشو پي االنه که شر به پا بشه اومدم کاردونستمیم
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 شنی حساب مگهی دیکی ناموس هی ي نذاریی و گفت حواست باشه دست رو ادمانی زميسامان پرتش کرد رو 
  يدیوگرنه سرتو به باد م

 
  شهی هرزه ناموس محسوب نمهی بلند شد و گفت رهی که پسرعموم خفه خون بگکردمی دعا مدعا

  شدی عصبسامان
 زدی طور کتکتش منی حساس بود بهش حمله کرد و همیلی روم خآخه

 
 دو نفر سامانو از پسرعموم دور کردن 
 
 ی می رو ک باشه مواظب باش دستادتی خوب گمی منویسامان دستاشو از حصار اون دونفر دراوردو گفت ا 
   ي االنم فقط برای اشهدتو بخوندی مرد باشه باهی چون اگه اون ناموس يذاریم
  قتوی حقیدونی چون نمي زنده انیا

 
 که ی زده بشه کسی حرفنی چون اگه دوباره چندی تو گوشتون فرو کنگمی مکباری زد ادی و فرتی به جمعروکرد

 کنمی حرفو زده نابود منیا
 
 که ياومد کنارم دستمو محکم گرفت و داد زد مهسا زن منه به شما گفته شده اون فرار کرده اما اون روز 

   گهیخونه اشو رو ترك کرد به عنوان زن من به خونه ام پا گذاشت پس د
  کنمتی ازتون شکاتونمی در مورد منو زنم زده نشه چون میحرف

 
  اشکم در اومده بود 

   سامانگفتم
  م جانگفت
   و گفتم توروخدا اروم باش دستاشو محکم تو دستم گرفتم و فشارش دادمنیی انداختم پاسرمو
 نی بشای زد و گفت بلبخند

 
   خانومم؟هی اشکمو پاك کرد و گفت چرا گرمیدستمو گرفت و باهم نشست 
  ؟یتا ک-
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 ه؟یمنظورت چ-
 
  عوض بشه؟دگاهی دنی طول بکشه تا ادیچقدر با- 
  میمونیر چقدرم سخت باشه ما باهم منگران نباش ه- 

   سامانمردمیاگه تو رو نداشتم م: زدملبخند
 
  يپس چه خوب که منو دار-
 

   شدری اش و چشمامو بستم ارامش به دلم سرازنهی گذاشتم رو سسرمو
  درست نشده بودی ساعت گذشت هنوز جو عروسمین

 
 گفتم سامان 
 
  جانم- 
   تا جو درست بشهمی برقصمی برایب-
  باشه-
   وسطمی و رفتمیستادیا

 
  وسطدمشی وسط رقص رفتم دست مائده رو گرفتم و کشدنی به رقصمی اهنگ شاد گذاشته شد شروع کردهی
  و برامون دست زدنستادنی سامان کنار اثموی می اومد ولثممیم 
 
  استادش بودملید منم که تو فام گذاشته شي اهنگ اذرهوی شدی جو داشت درست ممیدیمنو مائده هم رقص 
 
   برو رقصنوری اي گفت چرا اومدمی مرستادمی تندش اروم کنار اي به جادیاوالش اروم بود رس 
 
  می مرتونمیهلم داد وسط دوباره اومدم کنار و گفتم نم 
 
   رفتهادتیچرا نکنه -
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  شهینه اما نم-
 

 رمی کرده بود گفت پس من متعجب
 جات سر؟بموني شدوونهید- 
 
  ی چيبرا-
  نهی بببی بچه ات اسيخوای موونهید-

   افتاده بود که باردارهادشی تازه انگار
 

  نمی بشرمی من مگفتم
  دخترم؟يدی نشسته بودم که مامان گفت چرا نرقصتازه

 
  ؟يدی چرا نرقصگهی اومد جلو و گفت راست مممیمر 
   برقصمتونمینم-
 چرا؟-
 
  یتونی که تو نمیلی نگاه کردمو گفتم به همون دلمیبه مر 
 

  چند وقته؟...نگوکه... درشت شد و گفت نگوچشماش
 هفته16-
 
 
 ومده؟یدروغ نگو پس چرا شکمت جلو ن-
  هی نداره و رشدشم عالیمنم اولش نگران بودم اما دکتر گفت بچه مشکل- 
 
    شده؟ید جلو و گفت چ اومعی باال و دادزد مبارکهههههه مائده سردی پرمی مرهوی

 
 یشی دوماه دوبار خاله مي اگه بگم به فاصله شهیباورت نم:میمر
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 بغل کرد و رو به مامان گفت مامان موی خوشحالم و بعد مریلی مبارکه خيمائده محکم بغلم کرد و گفت وا 

 یسمونی من بعد دوتا سهیسرت شلوغ شداااا اول جهز
 
  توي بچه یسمونی ماهان و بعدشم سیگفتم البد بعدش هم خرج عروس 

  گفت اره موافقممیمر
 
  خوامی نمیسمونی من سی و گفتم ولدمیخند 
 

   متعجب گفت چرا؟مامان
  قرار شده برامون بفرستهمیدی و پسندمی مشخص شد رفتتشی که جنسشی پيهفته -
 
  کنمیپس من پرداخت م- 

 ستی نيازی گفت مادرجان نسامان
 
 شگون نداره- 
 
   مامانسیگفتم الزم ن 
 برباد زی به خاطر دروغ بابات همه چی که نداشتم ولیی چه ارزوهاتی و عروسهی جهزي بغض کرد و گفت براهوی

    ارزوهامو فراموشدی و من هستم بازم بایرفت حاال که قراره مادر بش
 ی باشه هرجور خودت راحتکنم

 
 زنگ بزنم و کنسل کنم مهساجان بهتره دی بزنم سامان گفت فکر کنم بای حرفنکهیناراحت شدم قبل از ا 

    خوشممیدی که خرییزای رو مادرت بخره از تو چه پنهون اصال از چیسمونیس
 ادینم
 
  لبمي لبخند اومد رودی زحمته اما خودتون زحمتشو بکشدونمی مادرجان مدیروکرد به مامان و گفت ببخش 
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 من نای خوب اماده کني مادرزن سالم کادوي برامیای بنی روزم مشخص کنهیان  مادرجیسامان گفت راست 

   باالسیلیتوقعم خ
 ساماننننننن-
 
  هیچ-
 زشته-
  اس؟بهیمگه مادرجون غر-
 
 مامان خوشحال شد گفت فرداشب چطوره اقا سامان؟ 
 ؟ کنمیبگی احساس غردیخوایسامان رفت جلو ومامانو گرفت تو بغلش و گفت مادرجون م 
 
 از مامان جدا شد و گفت اقا سامان؟ 
 
   چطور صدات کنمدونمیمامان گفت نم 
   پسرمنی دوست دارم بگدیاگه قابل بدون-
 

   و گفتم پررودمیخند
 

 مامانت قراره بهم بگه ی خوبه اما وقتکننی من دخترم صدات مي مامان بابای کرد و گفت چطور وقتیاخم
 شه؟ی م پسرم بد

 
   به خداي حسودیلیخ- 
 

 معذب میشی خانواده مهی مثل می فقط دوست ندارم حاال که دارستمی و گفتم من حسود ندی گونه امو بوساروم
  میباش
 

 ختی رنیی از چشمم پای زدم و همون لحظه اشکلبخند
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  یشی جن مهی شبي خانومم به خدا داري کردهیباز که گر- 

  زدم روبازوش و گفتم جن عمه اتهبازم
 
  کردی می مهسا شوخخوامیگفت وااا مهسا زشته و به سامان گفت پسرم معذرت ممامان  
 
  اشکال ندارهنیمادرجون من عمه ندارم واسه هم-
 اهان- 
 
 نکنن البته یبگی که احساس غرمی سامان نشستي کنار خانواده می و اومدمیدی غذا کشمیوقت شام شد رفت 
   معذب نبودنادمیز
 

 اهنگ خوند و به هی ثمی رقص در اخر هم مي رفتن براایلی اهنگ شروع شد بازم خي بازم صدامی که خوردشامو
  کردمیمائده تقد

 
 
 خونه می بعد از عروس کشون با اصرار مامان رفتکردی نگاه مهی فقط نشسته بود و به بقیبابا تمام مدت عروس 

  نای مامان اي لباس اومدن خونه ضی اونا البته عروس داماد هم بعد از تعوي
 

  که بابا اومد تو سالنمی نشسته بودتازه
 
  کنم؟ی مي من چه فکریینجای االن که ایدونی جلو اومد و گفت می حرفچی هی بستادنیهمه ا 
 
 ؟یچ-
من با ...ي درست نگاه نکردنکهیمثل ا: چشمام درشت شد اما جوابم اماده بودي برگردی گرفتمی تصمنکهیا- 

  نجامیسامان ا
 
   برهتونهی مگهی اما ددمشیاره د-
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  بره؟کجا؟-
   گورشو گم کنهتیبراش بهتره که از زندگ-
   برهرونی بمی از زندگخوامیمن نم: انداختم و گفتمی نگاهکردی سامان که متعجب نگاهمون مبه
 

  ي باهاش بریتونی باال انداخت و گفت پس مي اشونه
   نادریگی مي داریمامان اومد جلو و گفت چ 

  پسرهنی اای ما ای مهسا انتخاب کن گمی مکباری بهم نگاه کرد و گفت فقط بابا
 

 ؟یچ...چ: بهت زده گفتمخوردی بابا تو سرم اکو ميصدا...انتخاب کن... کنانتخاب
  يکر هم که شد- 

   سامان نگاه کردم هنوز تو بهت بودبه
 
 ای از وجودم بودنو یمیانتخاب کنم خانواده ام که ن ویانتخاب چ... تو سرم اکو خورد انتخابی لعنتي  کلمهنی اباز

 امه  و پدر بچهپرستمی رو که میسامان
 
 لی تو گلو خفه بمونه اولش اروم زمزمه کردم بعد زمزمه هام تبدتونستی نمگهی صدام دشدمی موونهیداشتم د 

  بسه بس کن توروخدا بس کن...بسه...بسه...بسه:ادیشد به فر
 

  خدااااااا: تو دستم گرفتم و از ته دل داد زدمسرمو
چرا عشقو فقط ...یکنی کارو باهام منیچراااا ا...چراااااا... انصافی گرفتم باال و نگاهش کردم و داد زدم بسرمو

   نخواهنویتورو خدا ازم ا...کن تمومش...کن  تمومش؟یکنی من حروم ميبرا
 
   پس خوب فکرکننی فقط همخوامی منویمن هم-

  صورتم فکر کردمي روختیری که اشکام می شدم درحالرهی خی نامعلومي افتادم به جانی زمي رودوزانو
 
 کمر باباش نشسته بود و ي که روي لبخند کمرنگ زدم به افکارم به دختر بچه اهیبه خانواده ام به پدرم  

   تر بروعی تر بابا سرعیسر:باباش اسبش شده بود صداش تو گوشم بود
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  منيچشممم پرنسس کوچولو-
 
 
 شده20 معدل امسالمم یییبابا:خاطراتمو ورق زدم 
 
  در برهمی بوس بده به بابا تا خستگهی ای حاال بنیافر- 
  بازم رفتم جلوتر 
 

   رشته امنی من عاشق اکنمی خواهش مبابا
  ؟ی نشمونی بابا؟بعدا پشیمطمئن-
  نه-
  بخوني دوست داریباشه هرچ-
 
 
 کردمیبا لبخند به بابام نگاه م 
 
 منطق شده بود اما دوستش دارم عاشق مامانمم خواهرام یمن عاشق بابامم درسته که درمورد سامان ب 

 یلیمن دوستشون دارم خ برادرم
 
   بودی از لبخندم و نگاهم کرد که اومد جلو و بلندم کرد و گفت انتخاب درستی بابا چه برداشتدونمینم

  ؟یفتم چ کردم گتعجب
 

 خوادی تو رو نمگهی که دخترم دینیبی مرونی به سامان و گفت از خونه ام برو بروکرد
 
   گفتنوی با خودش کرده بود که اي لحظه نفسم بند اومد بابا چه فکرهی 
 
  ی کنی باهاش خدافظدمی بابا نگاه کردم گفت اجازه مبه
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  دی بزنم سامان اومد جلو نگاهش کردم پر از غم بود دلم لرزی حرفنکهی از اقبل
 

 ي برات سخت گذشت اما برایلی خمی که باهم بودی تو مدتدونمیم...  ی انتخابم نکنيحق دار...ي حق دارگفت
   بودمی زندگي ساالنیمن بهتر
 ... بگم من هنوز انتخاب نکردم صداش زدم سامانخواستم

 
...  باشهادتی زوی چهی ی ولي گفتم که حق داري نداری که گناهد؟چرا؟توی ببخشی بگيخوایم:  قطع کردحرفمو

    توخوامیمن فقط م... ای تو دنيزی از هر چشتری دوستت دارم بیلیخ
 حاال هرچقدرم که بخواد کنمی منم تحمل مي تو خوشبخت ترينطوریاگه ا...ی و خوشبخت باشخوشحال

  سخت باشه
 

 ... گفتم ساماندوباره
   گفت خداحافظاروم

   کرد به من و شروع کرد به رفتنپشتشو
   تو دهنمومدی داشت مقلبم

 
 اون من ی بستمی نیچی من بدون اون هفهممی مرهی درسته که بدون خانواده برام سخته اما حاال که داره مایخدا

  رمیمیم
 

  رمیمی اگه با اون نباشم مکنمی سکته منمی شم و اونو کنارم نبداری اگه بکنمی صبح صداشو نشنوم دق ماگه
 
 

  ادی وسط سالن بود که احساس کردم نفسم داره بند مهنوز
  تونمینم...تونمی نمگفتمی لب مری زتونمی اون بمونم نمی بتونمی نممن
 

  ي که مارو انتخاب کردي کردی دستمو گرفت و گفت خوبه کار درستبابا
 

 من هنوز انتخاب نکرد: کردمزمزمه
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 بودکه نی الشی دلنی با سامان بمونم کمتردی من بادونستمی حاال مرونی بدمیستمو از دستش کشمتعجب شد د 
 من ازش بچه دارم

 
  فهممیبابا گفت نم 
 
  تونمیدوستتون دارم بابا هم شما هم خانواده رو اما بابا من بدون سامان نم-
 

  ؟یگی می چیفهمی گرفت و گفت مدستمو
 

  بود به دردهی رسبای سمت سامان که تقردمی کنه دوي بتونه کارنکهی قبل از ادمیدستموکش
 

   بهش دستامو از پشت حلقه کردم دور کمرشدمیرس
   گفتم جان دلمختیری اشکام مدیلرزی برگرده زمزمه کرد مهسا صدام منکهی و بدون استادیا

 
   سخت ترش نکنگهی سخت هست دی کافيبه اندازه -

 :تم و شروع کردم به خوندن بره که محکم نگهش داشخواست
 

 احساسمو با صد دفعه تکرار گفتم حرفامو دمی روزا فقط سکوتتو شننی ادمی ند  بهت گفتم جواب از تویهرچ
   گفتمواری دهی به يانگار

 
  ی هستوی نره تو عشق من بودادتی ی من همه درا رو بستي رونکهی ابا
 
 

 که خوامی منرو رمیمی میدونی نرو مرمی سر مهی نرو از گررمیگیدستاتو م: گرفتمو خوندمي همون جوردستاشو
  نرورمیگی ممی توام تصمي من جانباری کنم ایخودخواه

 
 توام ي من جانباری کنم ای که خودخواهخوامی نرو مرمیمی میدونی نرو مرمی سر مهی نرو از گررمیگیدستاتو م 

  نرورمیگی ممیتصم
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 پررنگ کرد دی هنوزم با منه عشقو بای دلت با موندنه وقتیوقت:روش و زل زدم تو چشماشو خوندم رفتم روبه 

   هنوزم جنگ کردشهی کردنت تو خونه پنهون کردنت ممونیواسه پش
 

 هی تورو مثل دمی نفهمنکهی منو ايدی نفهمنی بشه اي من نذار تکراری عشق وسواسای من ی احساسيحرفا
  ه بشيماریب

 
 خوامی نرو مرمیمی میدونی نرو مرمی سر مهی نرو از گررمیگیدستاتو م: کردمی مهی دستاشو گرفتم هنوزم گردوباره

  نرورمیگی ممی توام تصمي من جانباری کنم ایکه خودخواه
 
 توام ي من جانباری کنم ای که خودخواهخوامی نرو مرمیمی میدونی نرو مرمی سر مهی نرو از گررمیگیدستاتو م 

   نرورمیگی ممیتصم
 
 *میبابک جهانبخش تصم*
 

  ي سامان تو دستم بود چشماش پر بود از عشق و شاددست
   گرفتم من بازم سامانو انتخاب کردممموی کردم به بابا و گفتم من تصمرو
 
 ؟یچ-
 گمین تعلل م نه اما امروز بدوای انتخاب کنم اونروز مطمئن نبودم که انتخابم درسته ی بهم گفتي روزهی- 

 سامان چون دوستش دارم
 
 زد از ادی بودم که فرشیلی بهم زد هنوز تو بهت سیلی سهی کدفعهی معلوم نبود یچیاومد جلو از چشماش ه 

   دخترمم طالق بدهرونی من گمشو بيخونه 
 
   ترس به بابا نگاه کردم رفتم جلو و گفتم من سامانو انتخاب کردمبا
  گمشو تو اتاقتيتو غلط کرد-
 رونی بابا دست سامانو گرفت پرتش کرد برونی گفتم گمشو بیینجایبابا روبه سامان کرد و گفت تو که هنوز ا 
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 سامااااان.... زدم ولم کن سامااااااانغیتا خواستم برم سمت در منو محکم گرفت ج 
 
   مهسااااا مهساااااگفتی و مدیکوبی زد سامان به در مگهی دیلی سهی خواستم دوباره داد بزنم تا
 
 رونیبابا رو به ماهان گفت برو پرتش کن ب... هق هق داد زدم سامانبا
 
 ...... زدم نههههه سامانغیج 
 ... مهساااا دخترمزدی که صدا مدمی مامانو شنادی اخر فري شدم در لحظه هوشی بابا بيفشارم افتاد رو دستا 
 
 و مائده هم منو به دادیم باز شد مامان داشت بهم اب قند م که تو دهنم حس کردم چشماینیری شي مزه با

  داده بودهیخودش تک
 
جا   جابهکمی پس زدم کردی مکی به لبم نزدوانوی سامان نبود دست مامان رو که لینگاهمو تو سالن چرخوندم ول 

 شدمو گفتم مامان سامان کو؟
 
  و گفت رفتنییسرشو انداخت پا 
 
 گفتم مامان شوهرم کو؟کجا رفت؟سامانم کجاست؟ مامان من ختنی صورتم ري روهی از ثانياشکام در کسر 

  خوامیسامانمو م
 
 هی و دمیکشی و سرك مدمیچرخی تو سالن مکردمی بلند شدم همه جا رو نگاه می هق هق افتادم به سختبه

 ...ساماااااان....سامان... ییسامان کجا....سامان:شدیلحظه هم صدام قطع نم
 
 

 ی مگه نگفتي بره؟چطور اجازه دادی سامانم کو؟کجارفت؟داداش چرا گذاشتثمی و گفتم داداش مثمی م جلورفتم
 ؟يبرادرته چطور ولش کرد
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 ي نهی سي جونم روی بي مشت هایییییی لعنت؟چراااااي کردرونشیماهان چرا از خونه ب:رو کردم به ماهان 
  رونی بشی ازت متنفرم چرا انداختي بدیلیخ:ستبرش فرود اومد

 
به بابا نگاه کردم و داد زدم حالم ...از همتون متنفرم... بغلم کنه که هلش دادم و داد زدم ازتون متنفرمخواست

  ینیبی که فقط غرورتو مییاز تو...خورهیازت بهم م
 

 که بهت ي کردي کارياری سر پرنسست میی چه بالي دارینی ببذارهی کورت کرده نمتی خودخواهي شدکور
  گفتی که بهت تو نمی اونم کسادیبگم ازت بدم م

 
 که ی؟وقتی کیدونیم...یشی ممونیپش...ي روزهی...  خودتهری ازت متنفرم تقصگمی منکهی خودته اي پاگناهش

    کاشيا... باهامي کردکاری چیفهمی ميدی که جسدمو ديروز...رمیبم
 ...تویمونی پشدمیدی و مبودمیم
 
   باشهادتی تا ابد نویا... رمیمیچون بدون سامان م... چون مردمستمی ناما
  ام بلند شدهی گري تخت افتادم و صداي سمت اتاقم و درو قفل کردم رودمیدو
 
 ي از لباسایکی دوش گرفتم بعد هیبود که احساس ضعف کردم اول رفتم 9 خود صبح خوابم نبرد ساعت تا

 نیی و رفتم پادمی پوشمویمیقد
 
 با اومدن من همه ساکت شدن و دست از خوردن خوردنیخانواده نشسته بودن داشتن صبحانه م يهمه  

   به جز بابادنیکش
 

  دخترم؟يخوری میی نشستم و شروع کردم به خوردن مامان گفت چای حرفچی هبدون
 ...نه- 
   لحظه سردم شدهی گفتم که خودمم نویاونقدر سرد ا 
 
 ی گفتي زد و گفت جوريم که برم از کنار بابا خواستم رد بشم که پوزخند شدم بلند شدری عالمه خوردم سهی
  یکنی فکر کردم البد اعتصاب غذا مرمیمیم
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  کشنی نفسم نمی که فکرکردم حتي ساکت شدن جورهمه
   پوزخند زدمو نگاه خونسردمو به چشماش دوختم و گفتمهی منم

 
 کنه گفت چقدر غذا ری اونو تحقنکهی اي شد ژنرال دشمن براری ژنرال شکست خورد و اسهی لمی فهیتو ...یدونیم
  کشتمی بکنم خودمو منکاروی انکهی اي اگه من بودم جايخوریم
 
   جوابشو داد؟ی ژنرال چیدونیم
 

   خم شدم و محکم گفتمی صندلي و روشی دوطرف صندلگذاشتم دستامو
 کنه تا دای نقطه ضعف از دشمنش پهی و بتونه  اول زنده بمونهدی دشمن باي انتقام و نابودي که ادم براگفت

  بشهروزیبتونه پ
 
  گرفتمی کاش جلوشو نمي ای که دعا کنکنمی نابودت ميمنتظر باش چون جور...ي محمديپس اقا 
 
 رو ي بازنی تو بودم اي و نگاهش کردمو گفتم جاستادمی قدم جلو رفتم و باز اهی ستادمی زدم و اگهی پوزخند دهی

  دادمیکش نم
 
  قلبم گذاشتمي دستمو رودمی اتاقم رسبه
 
 ازش نکهی مگه اادی جوره کوتاه نمچی اگه لج کنه هشناختمی نبود اخه من بابامو می کدوم از حرفام واقعچیه 

 کردهی تا باالخره بفهمه اشتباه مي و شکستش بدیقدرتمندتر بش
 
 کنهی مي شده و به ادامه اش پافشارروزی پکنهی تفاوت باشم فکر می کامال بای کنم هیپس اگه بخوام هر روز گر 

  داشتن سامان بجنگمي برادیپس من با
 
 بابا بود نی کردم ماشی نگاهاطی از پشت پرده به حدی به گوشم رسنی استارت ماشي افکار خودم بودم که صداتو

 که روشن شد
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 بگم که به بابا نگن من باردارم فقط خدا نای به مامان ادی بارونی که بابا از خونه خارج شد از اتاق رفتم بنیهم 

   بهش نگفته باشنيزیکنه تاحاال چ
 

   بلند گفتم اقا باربدرونی از دربره بخوادی باربد مدمی پله ها بودم که ديباال
   و گفت بلهستادیا

  دیچند لحظه صبر کن-
 
   و گفت در خدمتمستادیا

 
 می با من وارد سالن شددیای بگفتم

  ثمی سمت در گفتم داداش مدی دوثمیم 
 

   بهم کرد و گفت بلهینگاه
 
  کارت دارمایب-
   لحظههی نیای مائده ماهان بمی اومد بلند گفتم مامان مرثممیم 

  دینی گفتم بش  بعد همه دورم جمع شده بودنیکم
 

  من باردارم؟دونهی گفتم مامان بابا منشستن
 نه چطور؟- 
 
 کنهی مي زودتر منو از سامان جدا کنه کارنکهی اي اگه بفهمه باردارم فقط برایشناسیمامان تو بابا رو خوب م- 

   من باردارمنی که به بابا نگخوامی پس از همه اتون منهی بببیبچه ام اس
 
  تیدخترم بابات قاتل که نس-
 
  کردشی کارشهی اما بابا االن افتاده سر لج نمدونمیم-
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  کردمشی که بشه قا مگه بچه لباسهي شدوونهیمائده گفت د 
 
  فهمهی اونوقت می چدی پس فردا که شکمت جلو کشمی کارو کننی امیتونی االن مگهی ادامه داد راست ممیمر 
 
 توهم به سامان بگو ثمی داداش مکنمی خواهش منی کنم شما فقط بهش نگي کارهی دی باگهیفقط تا دوماه د-
   رهی اون مدونمی نگه چون ميزی من به بابا چي صبر کنه و از باردارکمی
    برگردوندن مني بابا براشیپ

 
 فهمهی مسی بابات که بچه نمیگیباشه اما امروز نم-
 
  رمی منجایپس از ا- 
  ی از خونه خارج بشدهی که اجازه نمیدونی ميریکجا م-
   از اتاقمرونی بامیچه بدونم اصال نم-
 
   اتاقتی بره حتتونهی خونه اشه هر جا بخواد منجای تازه ایزنی حرفو منیمگه دو روزه که ا-
 

   کنمي کارهی دی بای ولدونمی دستام گرفتم و گفتم نمنی بسرمو
 
  ماي خونه ایب-
 
   گفت نگاه کردمنوی که اثمیمتعجب به م 

  ی اونجا باشدی باي بدادی ي و خونه داري به مائده اشپزنکهی اي برامیگی مگفت
 

  قبول کنهدی شاينطوری رو چک کنه انای دوربای برات مراقب بزاره می بهش بگمیتونی متازه
 

 ی بیلیممنونم از همه بلند شدم تا برم باال که مامان گفت مهسا خ- زنمی گفت من باهاش حرف ممامان
   هنوزم باباته؟اونیکنی نمیانصاف
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 شکستش داد تا دست برداره دی لج باي  رو دندهوفتهی می من وقتي کردم و گفتم اره بابامه اما بابانگاهش
  ستی ننی جز ای راهیدونیخودتم م

 
 ازش دفاع يحق دار- ؟یچ- ؟يدوستش دار- ی حرف بزنينجوری باهاش انمی نبگهیاما اون بازم پدرته د-
 ...  ماماني به ناحق چون شوهرته چون عشقته حق داری حتیکن
 

 رو انتخاب یکی بچه هات و پدرومادرت نی بي بود ساکت شد و نگاهم کرد ادامه دادم مامان اگه مجبورمامان
  ؟یکنی کدومو انتخاب میکن
 
 اونا نی بتونمی چطور مدونمینم-جواب بده - به بحث داره ی انتخاب چه ربطنی اصال ایپرسی مهی چه سوالنیا-
  انتخاب کنم؟شونویکی

 
 کمی کدومش؟ مامان ي نجات بدشونویکی یتونیفکر کن با انتخابت  م- بگم اخه؟ یچ- بگو کنمیخواهش م- 

  فکر کرد و گفت بچه هام
 به خاطر بچه هات اما به خاطر یتو از پدرو مادرت گذشت-اگه مجبور باشم اره - يگذریپس از پدر و مادرت م-

 یکنی بچه ها دعوا منیشوهرت با هم
 مامان يکردیاب م انتخی شوهرتو که عاشقششدی انتخاب اجرا منی بچه هاتو شوهرت انیمن مطمئنم اگه ب 

   و از بچه هات به خاطر شوهرتیهات گذشت تو از پدرومادرت به خاطر بچه
 
 کردم زل زدم تو چشماشو گفتم پس از من توقع نداشته باش به خاطر به دست اوردن شوهرم نکارویاره من ا-

  از پدرو مادرم نگذرم
 

 مثل توام قای ادامه دادم من دقرمی بگي اجهی نتنی چنکردی چون اصال فکرشم نمکردی بهت زده نگاهم ممامان
  گذرمیبه خاطر عشقم از خانواده ام گذشتم به خاطر بچه ام از پدرو مادرم م

 
   از شوهرت دفاعگمی مثل توام نمقای من دقچون
 نکن
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 جنگمی داشتن اون مي براکنمی چون منم دارم از شوهرم دفاع مری نگرادی حالمو بفهم و حداقل ازم اگمیفقط م 
   بچه اسنی ارهیگی منو سامانو میی جداي که جلویی از راه هایکیو 
 
  برهنی با از دست دادنش شانس کنار سامان بودنم از بخوامینم
 

 احترامشو نگه دار امروز رفتارت شهی که میی اما خواهشا تا جاکنمی تو کارات دخالت نمگهی گفت باشه دمامان
  يرت نزد به پدی خوبياصال درست نبود حرفا

 
 بگم به ی مادرمن چیزنی تو باز حرف خودتو مگمی که می بابا من هرچيا- کن ی اومد ازش عذرخواهیوقت

  کردمدتونی که تهددیبابا؟ بگم ببخش
 ينجوری د اخه مادر من اای و بری شماهم برو طالقمو بگخوامی من سامانو مگمی نمگهی و دزنمی نمی حرفگهید 

   باشهادتی نوی اگذرمی من از سامان نمشهیکه نم
 

 ثمی مي  کرد که من برم خونهشی شدم و رفتم باال شب بابا اومد مامان باهاش حرف زد و باالخره راضبلند
   که نداشتم اما چند دست لباس برداشتملیوسا

 هی شبیلی ام گرفت خهی شده وارد خونه اشون شدم گرکی برام کوچمیمی قدي بخرم لباساي برم لباس بارداردیبا
  خودمي  برگشتم خونهکردمی ما بود حس ميخونه 

 
 اتاق ضبط هی گفت شدی صدا داشت و مقی اتاق عاهی ثممی بنفش رو انتخاب کردم مونی با دکوراسیاتاق خواب 

  کامله
 رو یی اهنگانشی تو ماششهی هممیخوندی باهم اهنگ ممیرفتی خودم افتادم اونجا منو سامان مي خونه ادی
  که من خونده بودمذاشتیم
 
 عکس هی که به چشمم خورد يزی چنی تو خونه روز بعد رفتم تو اتاق ضبط اولذاشتمی اهنگاشو مشهیمنم هم 

   سامان بودثموی ميدونفره 
 

 چقدر دلم براش تنگه چقدر دلم فهممی تازه مختیری وقفه می اشکام بی صندلي داشتم و نشستم روبرش
   و هق هقم بلند شد عکسو بغل کردمخوادیاغوششو م
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 ی اومد جلو و گفت چدی اومد تو ومنو دزدی بود مائده داشت صدام مزمی اون همه چ؟ي چرا ازم دورش کردایخدا

 شده؟
 
- رمیمی مشی نگفتم عکسو از خودم جدا کردم و نگاهش کردم گفتم دلم براش تنگه مائده دارم از دوریچیه 

   بابا که دست و پاتو نبستهششی پيگردی بغلم کرد و گفت چرا برنمزمیعز
 
 یاگه نتون- هردوشونو داشته باشم خوامی من مدمی بابا رو از دست مشهی همي برم براينطوریاره اما اگه ا-
  ؟یچ
 یکنیپس بازم اونو انتخاب م-شوهرمه ...مهیتنها عشق زندگ.  ..سامان پدربچه امه-
 
 که ی باشي مردهی دوسال کنار ی وقتي نشدثمی مي حاال تو فعال کامال وابسته گمی می چیفهمیتو االن م-

  گمی می که من چیفهمی اونوقت ميا همه کسته و شوهرته و بهش وابسته
 
 من منتظرتون بودم هر شدم؟ی می چه حالزدنی درخونمو می وقتیدونی شما رو هم دوست دارم مي من همه اما

  روز و هر لحظه
 کای هنوزم تو امرکردمی من فکر مدمی دی اسمتو تو کارت عروسی شدم وقتی که چه حالیرك کن دیتونی نمتو

  شهی خواهرم داره عروس مدمی دهوی اما نیهست
 
 بکن حاال هم بلند شو که امشب يخوای ميباشه حق با توئه هرکار- بفهمم دی باشی قبل از عروسقای من دقو

 ی بهم کمک کنيومدی مگه نمیمهمون دار
 
  گمایپررو نشو بلند شو وگرنه به بابا م- بکنمااااا نی کار سنگدیزدم تو سرش و گفتم مثال من نبا 
 
 و نمی باهاش رفتم تو اشپزخونه مائده اجازه نداد کار کنم فقط گفت بشزنمی نمدی و سفاهیمرض من دست به س-

   کنهکاری چدیبگم با
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 روزا نی امی تا استراحت کنمی به اتاقمون رفتمی رو که پخت همون کارو کردم چون اصال حوصله نداشتم غذامنم
    رویچی هي چون سامان نبود و منم حوصله دی شابردیزود خوابم م

  نداشتم
 
 که دمی کردم جز بابا دی با همه سالم احوالپرسنیی که شدم همه اومده بودن لباسمو عوض کردم و رفتم پاداریب

   جا به جا کردمونوی تلوزي شد نشستم و شبکه هایاز کارم عصبان
 

 کارم نی از ادونستمی اما خودم مدمیخندی و مکردمی کردم نگاه مدای خنده دار پي  برنامههی شبکه هی تو باالخره
  میدی دمینجوری و گفت نه بابا مردن ادی دارم بابا خنديچه قصد

 
 مویروزی حاال جشن پنی من از همروزم؟ی اخرش پدونمی می وقترمی بمدی بای چي زدم و گفتم برای بدجنسلبخند

  رمیگیم
 
 خونسرد نگاهش کردم و گفتم همش هی پوچ و خالداتی حاال مطمئنم که تهدکنمی فکر نمينجوریمنکه ا-

  ارامش قبل از طوفانه
  کشهی و با خودش به ته اعماق مکنهی امواج خورد مری اسی کشتهی بمون که تو رو مثل ی طوفانمنتظر

 
 ی منو نابود کنياگه بخوا... خودمي نابودي به بهای حتدمی بگم انجام میمن دختر خودتم هرچ... کهیدونیم

  کشونمی مي بلکه تورو هم باخودم تا ته نابودشمیمن تنها نابود نم
 
 یطانی شي خنده هانی خنده از اری بلند زدم زدی لحظه نگاه بابا از نگاهم ترسهی

 
 ی بکنیتونی نمی غلطچی و گفت تو هدی بابا اومد سمتم موهامو گرفت و کشهوی ساکت بودن همه

 مگه یترسی منیتو هم از هم...تونمیم... موهام درد گرفت اما اخ هم نگفتم مثل خودش محکم گفتم چرایلیخ 
 نه؟

 اطی ولم کرد و  رفت تو ح ی عصبنمشیبی چون من می نکن ترستو پنهان کنی سعمیشناسیمنو تو خوب همو م 
   سرم گذاشتم و گفتم اخيچشمامو بستم دستمو رو
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 بخواد یکی نکهی به حال اي واگرفتمی سردرد مبستمشونی محکم میلی حساس بودم اگه خیلی رو موهام خمن
   نشده سردرد گرفتمدهی کشهیاونا رو بکشه االنم به ثان

 
 و گفتم اونموقع سامان بابا رو دمی خندادی سرت بیی بالهی  اخرشترسمی باهاش لج نکن مگمی گفت من ممامان
  کنهینابود م
 کردی و باهاش برخورد مشدی می عصبانیلی خدیدی کار بابا رو منی بود و انجای زدمو گفتم اگه االن ای تلخلبخند

  شدی گفت خون به پا مشهی مبایتقر
 
 مائده بلند شد تا شام دمی حفظ کردم و دوباره خندموی حرفم تموم شد بابا اومد تو خونسرد بود منم خونسردتا
 ارهیب

 
 پوزخند زدم و گفتم من به عنوان استاد یستی ننجای انی هميبابا با طعنه گفت پاشو کمکش کن مگه برا 

  ی بفهمنشونوی نه خدمتکار فکرکنم فرق بنجامی اياشپز
 
 لوی نه مائده وساای دمی کارمو خوب انجام منهی ببيد محمي تا اقانمی بچزوی تا ماری بلوی و گفتم مائده وساستادمیا

   کردمنیزای بعدم رفتم اشپزخونه و غذاهارو ددمی چقهی با سلزویاورد م
 

 ثمی همه اومدن دهن همه باز مونده بود از بس قشنگ شده بود مدیی گفتم بفرمادمی کامل چزوی منکهی از ابعد
   خرابش کنمادیگفت دستت درد نکنه زن داداش اونقدر قشنگه که دلم نم

 
داداش صدا کنه البته   برادرشوهرمه پس حق داره منو زنثمی گفتم مگه؟ گفتم میچ-  ثم؟ی می گفتی گفت چبابا
 زنهی صدا می منو ابجامکیس
 
 اسمشو گهیخفه شو و د-مه هنوز شوهر- ی ازش حرف بزني پس حق نداري شوهر ندارگهیتو د:بابا داد زد 

 اریجلوم ن
 جلوتر از بابا غذا دی نبای شام کسزی بود سرمگهی ضربه دهی نمی ادمی خودم غذا کشي توجه نشستم و برایب 
 دیکشیم
 



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 78 

  افتادملمی تو في جادوگراادی یطانی شي خنده هی دمی خندتشیهوم؟ به عصبان-... مهسا: صدام زدی عصببابا
 ي بابا گفت خودسر شدشدی داشت دود از سرش بلند مگهی بود دی کمتر از بله جواب داده بودم عصباننکهیاز ا 

   رفتهادتی پسره احترام به پدرت نی ايتو خونه 
 

 ی گرفتم منتها دوست ندارم به حرف کسادی زای چیلی دوسال خنی من تو اری و گفتم نخزی رو مدمی کوبقاشقو
  وش بدم نداره گموی زندگاریکه اخت

 
 و زل زدم تو چشماشو بلند ستادمی اش انهی به سنهی و سزی رو مدمی کوبوانموی دارت لاریمن هنوزم پدرتم و اخت-

  گفتم
 به ازدواجم و ي دادی کتبتی خودت رضاشی رفته دوسال پادتینکنه ....می شو باهم برادهیپ....سای واسایوا

  ي حرفو ندارنی حق زدن اگهی دست سامان پس دي دادارمویاخت
 

 داد بزنم من فقط خوامی مگهی بزنه که دستشو گرفتم و گفتم بسه هر چقدر جلوت ساکت شدم دیلی سخواست
   يادی فرخوامی مواظب باش دادم گوشتو کر نکنه چون مخوامیسامان رو م

   که تا اسمون برهبزنم
 

 ي هی بقخوامی دو لقمه کوفتم شد نمنی ا اتاقمرمی فاصله گرفتمو بشفابمو برداشتم وگفتم مائده جان من مازش
   گفتم و به اتاقم رفتمنویغذامم کوفتم بشه ا

 
 کنم اون داره زور کاری خب چی تند رفته بودم ولیلی خي اوه اوه انگاردیلرزی متی هم که از شدت عصبانبابا
   چرا فقط من حق عاشق شدن ندارمگهیم
 

 من ي به مال من داشتن پس چرا اون کارو با اونا نکرد و عشق فقط براهی شبی و مائده داستانثمی مدمی شنچون
 حروم شد؟

 گهی دخوردنی هنوز داشتن مهی بقنیی رو بردم پای بشقاب خالدمی نرسي اجهی نتچی فکر کردن به هی از کمبعد
   امروز بس بوديقصد دعوا نداشتم برا
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 ي ادامه الی خی برسه ببی کارم به بچه اسنیاطر ا به خخواستی و دلم نمشدمی می جدا از بابا منم عصبچون
  شدم و به اتاقم پناه بردمیمهمون

 
 می تسلي زودنی به اي اروم باش اگه بخواگفتمی سامانو کرده بود با خودم مي دلم بد هوابردی خوابم نماونشب

  اس  که کالت پس معرکهیبش
 هوا هواشو کرده ی اما دل که منطق نداره بی و خانواده اتو حفظ کنی کنار شوهرت بمونی باش تا بتونمحکم

  بود
 
 عکسش ادی رو صورتم ختی کنم اخرش کالفه نشستم تو جام و اشکام ري کارتونستمی نه مبردی خوابم منه

   که تو اتاق ضبط بودیافتادم عکس
 

 دارشونی پام بيروم راه برم تا صدا کردم ای فرو رفته بود سعیکی درو باز کردم همه جا درسکوت و تاراروم
  نکنه خودمو به اتاق رسوندم

 چشمام ي کردم و چراغ اتاقو روشن کردم دستمو روداشی باالخره پگشتمی مدی و دنبال کلرفتمی جلو مکورکورانه
  گرفتم اما بازم نور چشمامو زد

 
 داشتم که داشت خفه ام ي رفتم و برش داشتم بغض بدواری دي بعد بهش عادت کردم به سمت عکس رویکم
 کردیم
 
 تاری نگاهم به گگفتمی هم سامان می زدن و خدا رو صدا زدن گاهادی و شروع کردم به فرقی تو اتاق عادمیپر 

  کردی تو سرم صدا ميافتاد اهنگ و شعر
 ضبط بعد رفتم تو اتاق ي و زدم رو دکمه رونی نداشت رفتم اول بی که فقط تو سر من بود و وجود خارجیاهنگ

  و شروع کردم به اهنگ زدن
 که تو ی اهنگ بگم متنتونمی فقط به خاطر نبودشه که مدونستمی و مدی که همون لحظه به فکرم رسیاهنگ

 سرم بود رو خوندم
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 من عکس ي تو عکس چشمامه و تو چشماي اما دلت با منه ازت دورم اما دلم روشنه تو چشمايازم دور:
   تويچشما

 ی دارم اسمتو هکنمی که دورم ازت همه خاطره هامو نو خط به خط دوباره تو ذهنم نگاه میی لحظه هانی اتو
  کنمیصدا م

 نفس المی توهم باخی چه ارامشیبی چه حس عجکشمی نفس مالتی دارم با خکشمی گفته ازعشق تو دست میک
  یکشیم
 
 شهی خب تموم می نگاهت پر از حرفو درد دله وليخوری توهم مثل من بغضتو مي توهم مثل من دلخوردونمیم
   فاصلهنیا

 
 زمانو عوض نوی زممیکنی حظ مگهی از احساس همدمیزدی که باهم تو بارون قدم ممی قدي مثل اون روزادوباره

  میکنیم
 المی توهم با خی چه ارامشیبی چه حس عجکشمی نفس مالتی دارم با خکشمی گفته از عشق تو دست میک

  یکشی منفس...نفس
 
 شهی خب تموم می نگاهت پراز حرف و درددله وليخوری توهم مثل من بغضتو مي توهم مثل من دلخوردونمیم
  میزدی که باهم تو بارون قدم ممی قدي فاصله دوباره مثل اون روزانیا

 
  اما دلت با منهي ازم دورمیکنی زمانو عوض منوی زممیکنیم  حظگهی احساس همداز
 * دلت با منهزادهیمحمد عل*
 

 اجی احتیی اون وقتا به جايریمی مي هست که از بغض داریی شباهی بغضم هم کم شد شی تموم شد اخاهنگ
  ی بشی تا خالی کنهی و گری که داد بزنيدار
 

 اون االن حالش چطوره؟ یعنی ای لحظه فکرم رفت سمت سامان خداهی داشتم یی جانی من چنخداروشکر
  ل من دلتنگه که اونم مثدونمیره؟میس
 



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 81 

 بره اگه به سامان فکر کنم رونی افکار از ذهنم بنی محکم سرمو تکون دادم تا اشدی داشت بزرگتر مبغضم
  کشمی زجر مشتریب

 
 رفت اهنگو بردارم به ادمی بود که ی پنج روز اصال بهش فکر نکردم اونقدر فکرم قاطنی بود که تو انی همواسه

  اتاقم برگشتم و عکسشو بغل کردم
 
 دستشو به دی داشت منو که دي مائده روسرنیی احساس ارامش هرچند کم به خواب رفتم روز بعد رفتم پابا

   برو باال تکون داديمعنا
 

ه صبحونه رو  تو اشپزخونه مائدنیی رفتم پادمی پوشيا دهی سر کردم و لباس پوشي اومده بود روسری کسحتما
   اومده؟ی گفتم کخوردمی طور که منیاماده کرده بود هم

 
 مرد هی ي گفتم و به خوردن ادامه دادم صدای اهنگ بخونه اهانهی خوادی مثمی اخه مثمی مياهنگساز کارا-

   گرمهیلی درو باز کردم هوا خثمیم:اومد
 
 نیا-  ی با تعجب گفت عکس کثمیم م اخمام رفت تو هی رو برداشتاروی نی چه عجب عکس ایراست-باشه -
   که کارتو خونديشوریب

 
 ی هی هیه- ادی ازش خوشم میلیبه درك خ-  جا بود نی همروزی شد مطمئنم دبی عکس کجا غنیااااا ا-

   ممنوع اون مثل برادر منهی احترامیبهت قبال هم گفتم ب
 
صبر کن - نمیباشه بذار بب- خوندم می تازه اون کارو تو عروسمیاره قبل از عروس- ؟يولش کن اهنگه رو خوند-

   تو گلومدی پریی من بلند شد چاي بعد صدایکم
 

 بلند شدم و به سمت اتاق ضبط عی ها صداتو بشنون سربهیدوست ندارم غر: سامان تو گوشم زنگ خورديصدا
  ثمیرفتم درو باز کردم و بلند گفتم قطعش کن م
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 مائده استثنا قائل شد و گذاشت ی البته سامان تو عروسدادمیبه حرف سامان گوش م دی قطعش کرد باثمیم
  بخونم
 یداداش تو ک  با تعجب گفت زنثمی بخونم مهیمی صممیلی کنار اهنگسازش که باهاش خدهی اجازه نمی حتوگرنه

  ياهنگ خوند
 
 رمی ازت اجازه بگامیشب ب2 ساعت تونستمی کردم چون نمنکاروی اجازه ای بخوامیمعذرت م-
 
  واسه کدوم خواننده اس؟دمی اهنگو نشننی من تاحاال ایاشکال نداره ول-
 لشی از اتاق ضبط و وساتونمی منجامی حاال که ای ملکيقراره بعد از درست کردن اهنگش بدمش به اقا- 

  استفاده کنم؟
 
 شما اهنگساز دیقا گفت ببخشباشه من برم خواستم برم که اون ا-  کنمیالبته چراکه نه خودمم کمکت م-

  د؟یهست
 چطور؟-
 
  دمی دیی جاهی قبل شما رو کنمیفکر م- 
 
 لحظه سرخ هی ادی برداشته شده البته اگه خوشتون بنجای هستم که عکسش از ايشوریمن همسر همون ادم ب-

 ....ثموی منی بي خانم من خاطر دعوادیببخش...شد و گفت بب
 

 ... ی که گفت خانم ملکرونی خواستم برم بدی نگفتم به کارتون برسيزیچ قطع کردم و گفتم من که حرفشو
  بله-
 
 افتاده اما حال سامان ی چه اتفاقدونمی من نمدی زودتر اهنگتونو به دست همسرتون برسونکنمی مهیبهتون توص-

  ستیاصال مساعد اهنگ خوندن ن
 
 پام و هزار تکه شد پاهام سست شد اما مائده نگهم داشت ي تو دستم مونده بود افتاد جلوزی که از سر میوانیل

   شده؟یچ:گفتم
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 که اهنگساز ساخته رو قبول یی اوناخونهی اهنگ نمهی سامان پنج شش روزه به شدت عصبدمی فقط شنیچیه-
  خورهی غذا نمدمی شنی چشه ولدونمی نمکنهینم
 
 کرده باشم ی احسان گفت من فقط خواستم کمکینیبی گفت بسه احسان مگه حالشو نمثمی افتادم مهی گربه

  یمائده گفت اروم باش ابج
 

 بخوام برام ي کارهی حرفشو قطع کردم و گفتم اقا احسان خواستمی خانم به خدا نمدی گفت ببخشاحسان
  د؟یکنیم
  کنمی کارو منی کنم حتما ایاگه بتونم کمک-
 

 ؟ي بهش اعتماد دارثمی داداش مگفتم
  اره- 
  کنمیپس منم بهتون اعتماد م-

   کردمدای پي فلش ممورهی شدم و رفتم تو اتاق از تو کشو بلند
 

چرا - به دستش برسون نوی توش رفتم سمت احسان و گفتم لطفا اختمی کردم بعد اهنگو رشی خالاول
 ... خودتون

 
ن بگم لطفا فقط بده به  البومشو مي نصف کاراخوامی کارو بکن و بهش بگو منتظر بمونه چون منیلطفا ا-

  ی بکننکاروی ایتونیخودش م
  اره-
 
   واجب ترهیلی خنی انگار اثمی مرمیباشه احسان گفت من م- نجای اای بهش بده بعدش بنوی حاال برو و انیهم-
 اره برو-
 

 احسان رونی بدمی زنگ اومد پري ساعت بعد صداهی حوصله تر از قبل به اتاقم رفتم ی رفت منم باحسان
  برگشته بود
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   بگمی مردد به من انداخت و گفت وهللا چی نگاهش؟یدی جلو و گفتم درفتم

   شدی چنیتوروخدا بگ-
 
 ...  درو باز کردنعی سردیخب راستش من که رفتم اول راهم ندادن اما بعد که گفتم شما منو فرستاد-
 

 لباس دهیت چشماش قرمز بود و موهاش ژول فرق داششناختمی که می با اون سامانیلی خدمی که ديمرد...خب
   بشههوشی االنه که بکردمی که فکر ميچروك الغر شده بود جور

 
 

 شونی البومتونو اي گفت؟ منم گفتم که نصف اهنگای اون چي از طرف مهسا اومدی اومد و گفت گفتعیسر
   دادن به مننمی بسازن و اخوانیم
 
 

 و اسمتونو کردی مهی گرنی که شما خوندی با اهنگوتری زدش به کامپعی ازم گرفت و نگاهش کرد سرعی سرفلشو
 رونی اومدم بهینطوری ادمی منم دزدیصدا م

 
 هی حال سامان اصال مساعد نبود  به گری خانم ملکهی مشکل چنمی رو تو اون حال ببي مردتونستمیچون نم 

  دمی حالشو شننکهیافتادم از ا
 

 ازم دور شد و جواب ی به من نگاه کرد و کمي جورهی بهش کرد و بعد ی نگاهثمی اومد مثمی می گوشيصدا
  داد بله

 
 ی چنمی و منتظر بودم ببدیچرخی مثمی مي و لبای گوشنی و نگاهم بدیلرزی سامانمه دستم مگفتی بهم مقلبم

  گهیم
 

 نویاره خودش ا....ی تحمل کندیسخته اما با....اره....دونمیم... نگران خودتمشتریمن ب... نگران نباش...اره: دادادامه
   حرف نزنينطوریا.... خوادیم
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  ی لعنترمیمیدارم م:دمی داد سامانو شني لحظه صداهی

 
   فشرده شدقلبم

  خوادی که مهسا مهیزی چنی ای تحمل کندی بایکنیتو غلط م: داد زدثممیم
 
  تونمینم-
 رهیمی اشم م بچهرهیمی مهسا هم ميری باشه سامان اگه تو بمادتی ویزی چهی-
 
 نبود تو ی روشه از طرفيادی فشار زی د لعنتجنگهی با پدرش مجنگهی به دست اوردن تو مياون داره فقط برا 
    بچه دعوا با پدرش بحث با مادرش و بازم نبود تو پسی طرف سالمتهی
   از مرگ حرف نزننقدریا

 
  مهسااااااا......خداااااا: سامان داد زدکدفعهی

  زدم سامااااانادیفر
 
 اب ی سامان کي فکر کردم که حاال برانی قطع کرد مائده برام اب اورد و من به اثمی به هق هق افتادم مهوی 
  برهیم
 

  تر شدم و بازم افکارمو پس زدم از احسان تشکر کردم و بازم به اتاقم پناه بردماروم
 

  هی گرری ززدمی مشدی که می حوصله بودم هرچی دوروز کامال بداخالق و بنی اي گذشته بود تودوروز
 
  بودمشدهی هفته بود که ندهیساعت از سامان دور نبودم 10 از شتری که تاحاال بیمن
  رونی رفته بود بثمیم 
 
  اومدنمی مامانومرای بعد مائده صدا زد مهسا جون بی زنگ در اومد کمي اتاقم بودم که صداتو
  نییبلند شدم و رفتم پا 
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 سه تا رو هم نی دخترم اای بمیدی خری چندتا لباس حاملگمی بودرونی بمی مامان گفت امروز با مری از روبوسبعد

   چطورهنی باز کن ببمیدیبرات خر
 
   افتاد خشک شدم اروم برش داشتمی نگاهم به سومدمی حوصله بر داشتم و دوتا رو دیب

 
   چطوره؟نی خانومم ببایب:دیچرخی تو سرم مخاطرات

 
  چرا؟- االن بپوشمش شهی که نمفی خوشگله حیلیخ-
   اخرهي گشاده واسه ماه هایلیاخه خ-
  يرنگش و طرحشو دوست دار-
 
  یی بابایاره مرس-

   تو گوشم و حاال همون لباس با همون طرح و رنگ تو دستام بوددیچی خنده هامون پيصدا
 هی گرری زدم زهوی بغلش کردم و دمیدی اشک تار مي پشت پرده لباسو
  به خودم فشردمشتری نگفتم و لباسو بیچی ه؟یکنی مينجوری شد چرا ای گفت اواااا چمامان

 
 ي بهتره چون بویلی اما اون خدهی خرنویسامانم برام مثل ا- ومدی شده اخه خوشت نیمامان گفت مهسا چ 

  دهیعطرشو م
 
 دهی سامانمو نمي بونی کردم و گفتم ابو
 نهمهی کرده که اکاری چي دوستش دارنقدری و بغلم کرد مائده گفت چرا ازمیز بغض کرده بود گفت عمیمر 

 يوابسته اش شد
 
  ي که باهاش ازدواج کردشد ی نگفته بودم که مامان گفت اصال چیچیهمه منتظر نگاهم کردن ه 
 
 شد و اونکارو ی که بابات اونقدر عصبشد ی چي بپرسم که چطور شد عاشقش شدخواستمی مدت همش منی اتو

  میکرد بگو دخترم بگو که ما هم بدون
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  لباسو بپوشمنی اول بذار ای ولگمی و گفتم باشه مدمی کشیاه
  دمیبه اتاقم رفتم اون لباسو پوش 
 

  خودمو سامانی و عاشقی کردن داستان زندگفی و شروع کردم به تعردمی کشی اههی برگشتم
 

 هفته هی من بابا مارو اورد شمال و قول داد که  یلی خاطر فارغ التحص بهشی ماه بود سه سال و سه ماه پمرداد
  کار نکنه

 
   اون روزا رو؟ادتونهی میگذروندی و خوش ممی بودالمونی ويتو
  گفتمیمر
   ساحلمیاره ادامه دادم قرار شد بعداز شام بر 
 
 و حرف میشکوندی و تخمه ممی درست کردشی اتهی به ساحل و میدی برداشتم رستارموی اصرار ماهان گبه
  میزدیم
 

 منم زدم اما باربد نتونست خوب خونمی بزنم باربد گفت تو بزن من متاری گدی اورد و گفت که باتارموی گماهان
  بخونه

 
 امابعدش همه اتون می جوونا رفتي اونور اول همه می برمی ماهان خوند و من زدم اخرش بابابزرگ گفت پاشبعد

  نی و رفتنیخسته شد
 

   کنمکاری چخوامی حاال منکهی به اکردمی فکر مندهی نشسته بودم و داشتم به ای بزرگي پشت صخره تنها
 
 اهنگش بود و من از همون اول نی سامانو بخونم اون اولیدونی گرفتم اهنگ تو که ممی برداشتم و تصمتارمویگ

   دوست داشتمیلیصداشو خ
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 دختر هی اهنگ خودشو از زبون ی اما وقترونی بره بخواستی و ماطی لحظه سامان اومده بود حنی تو همدرست
   سمت منادی و مشهی کنجکاو مشنوهیم
 

 سامان اهنگو خوند من که تعجب هوی وسط اهنگ نفس کم اوردم خوندمی خودم مي داشتم براالی خی بمنم
   حرکت مونده بودیکرده بودم دستم ب

 
  امی و گفتم دارم مستادمی انیاهنگ که تموم شد شما صدام زد...  منم زدمخوندی چون هنوز داشت ماما
 
   با اجازهخوامی سامان گفتم معذرت مبه

  رمی چند لحظه وقتتونو بگتونمی خانم مدی که گفت ببخشامی بخواستم
   بله؟گفتم

 
 د؟یزنی متاری وقته گیلیخ-
  خوندميچهار ساله چون اهنگساز- 
   کار سرنوشتهنیفت پس ا و گدیگفت واقعا خند 
 
 

 ی چدمی پرسمتعجب
  مینی منو شما همو ببنکهیگفت ا 

  گشتمی با تجربه مستیتاری اهنگساز و گهی که گفت راستش من دنبال کردمی با تعجب نگاهش مداشتم
 

 نی با من کار کننیلی مامیدی رفته و حاال شما و من همو دکای اهنگسازم به امراخه
  شی ناگهانشنهادی تعجب کرده بودم هم از پدنشیمن هم از د 
 

 منو از گهی تا سه روز دتای نهاشمی کارت منه خوشحال منی کارت دراورد و گفت اهی بشی از جدی فهمنوی ااونم
  رمی با اجازه من مدی باخبر کنمتونیتصم

 
  و رفتدی اونم خندکنمی من درموردش فکر می ملکي اقاگفتم
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   اش شدمفتهی شدونستمی چشماش و طرز برخوردش شدم اما خودمم نمي فتهی از همون لحظه شراستش

 
 که تازه خواننده ی جووني خواننده ی به سامان ملککردمی ماجرا فکر منی خونه روز بعد فقط داشتم به امیبرگشت

 شده بود و از همون اهنگ اولش منو طرفدار خودش کرده بود
 
 پول ي کار کنم نه براتونمی گرفتم و با بابا حرف زدم بابا گفت ممیتصم کار داده بود من شنهادیو حاال بهم پ 

   نباشمکاری بنکهی ايفقط برا
 

 رو نوشته بود روز سوم زنگ زدم به نی درست شده باشه اما سرنوشت ازی راحت همه چنقدری اشدی نمباورم
   که بهم داده بوديشماره ا

 
 سامان گوش نکرد و شنهادی برنامه اشه و اصال هم به حرفم درمورد پری جواب دادو گفت مدگهی مرد دهی اول

  ذارمی دارم سرکارش مکردیهمش فکر م
 

 ؟يریگی داره که جلوشو می صحبت کنم به شما چه ربطی ملکي با اقاخوامی شدم و گفتم من می عصباخرش
 
   اسوونهی فکر کنم دي کار دادشنهادی بهش پگهی دختره پشت خطه مهی گفت سامان هوی 
 

  الو:دیچی گرم سامان تو گوشم پي لحظه بعد صداچند
  نی هستم که کنار ساحل درمورد کار باهاش حرف زدی من همون کسی ملکيسالم اقا-
 .... بله منوجه شدم حالتون چطوره خانوم-
   هستميمحمد-
 ياوه بله خانوم محمد-
 
 نبود با هم ی بدونم و اگه مشکلطشوی شراواستمخی زنگ زدم منی که بهم دادي کارشنهادیممنون درمورد پ- 

  میکار کن
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  دی پنج روز از هفته رو تو تهران باشدیتونی ضبط من تو تهرانه موی که استدنهیبله فکر کنم تنها مشکلش ا-
 
   چون من ساکن تهرانمستی نی مورد مشکلنیدر ا-
   بهترهمی صحبت کني کار پس حضورطیچه خوب درمورد شرا-
  بله-
 
  دی کنادداشتی ضبط منو ویپس ادرس استد-
  دییبفرما-

  می دو روز بعد قرار گذاشتي نوشتم و براادرسو
 

 ساخت اهنگ نداشتم به ي براي تجربه اچی استرس داشتم اخه همی بود ساعت پنج برم به تهران برگشتقرار
    کمبود تجربه نگرانمنی به سرکار رفتم و امی من از دانشگاه مستقینوع

 دی باالخره روز مالقات رسکردیم
 

  زنمی هام حرف نمی اول حموم رفتم بعد هم منتظر ساعت پنج شدم از نگرانصبح
 

 و دمی هم پوشی شلوار لهی ومدی بهم میلی که کامال انداممو گرفته بود و خدمی پوشی ابی مانتو لهی چهار ساعت
  ی ساتن ابي روسری ورنی و کفش مشکفیک
 
 قهی داشت ده دقی بلند مشکی شاسهی بابا رو گرفتم و راه افتادم اونموقع بابا چیی هم داشتم سوحی ملشی اراهی

  دمینشده بود رس
 

   دختر جواب داد بلههی نفس گرفتم زنگو زدم هی شدم ادهی به پنج پقهی به ساعت کردم دو دقینگاه
   قرار مالقات داشتمی ملکي هستم با اقايمحمد-
 
  دییبفرما-

 استرس سراغم اومد تا برسم باال ساعت پنج شد درو زدم خودش درو باز کرد و گفت سالم خانم  زددرو
  دییبفرما
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 سالم-
  کردم؟ری حساسم نگران گفتم دیلی زمان خيوارد شدم گفت من رو 
  دینی سر موقع بشقاینه دق- 
 

   اول کارنی کردنو دوست ندارم اونم همری و گفتم دنشستم
  دی کنریکار د قراره وسط یعنی-
 اصال-
  خوبه- 
   دختر اومد و برام شربت اورد تشکر کردمهی

 
   تو اتاقه منتظرته سامانامکی به سامان نشست و گفت سدهیچسب

   کار دارمینیبی برو بگو صبر کنه مگه نمالریباشه ا-
 ومدی به نظر نمنای اعصاب بودن ای خودت خنده ام گرفت چه بي بشه پای اگه عصبانی گفت خود داندختره

   از دوتا همکار بودنشتری بیلینامزدش باشه اما خ
 

 گرمم شده بود گفت تجربه کردی نگاهش داشت ذوبم مگهی می سامان چنمی پس زدم و گوش کردم ببافکارمو
 ن؟ی کار نداري
   تالشمو کنمتونمینه متاسفانه اما م- 
 
 اعتراف نی ساحل زدي توتونی قبلي هادهی قطعه از اهنگو طبق شنهی نگران کننده اس شما کمی موضوع نیا-
   از کارتون خوشم اومدنی همي برانی مثل خودم زدقای دقکنمیم
 

 فکر ي همکاري اونوقت به ادامه نی خوب اجرا کننی اگه بتوننی دفترنت بزني قطعه از روهی خوامی ازتون محاال
   قبوله؟میکنیم
 
  ستی نیباشه مشکل-
  دییپس بفرما-
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   زدن اون قطعهي براقی و من رفتم تو اتاق عامی اتاق ضبط شدوارد
 کردم ی سعکنهیاصال استرس نداشته باش چون خرابش م: گفتشهی جلوم باز بود سامان از پشت شدفترنت

  بکنمگهی رو که ميکار
 

 به دست اوردن کار ي برانکاروی اخوامی بزنم نمتاری گدی االن بانکهی فکر کردم به ایقی به عشقم به موسفقط
  انجام بدم ففط به خاطر عالقه ام

 
 عوضش نی رو دوست نداشتم واسه همشی جاهاهی مورد نظر ي برداشتم شروع کردم به نواختن قطعه تارویگ

  کردم سامان گفت اشتباهه
 

   که گفته شدههیزی چنی ادی نه چون دوستش ندارم عوض کردمش خوب دقت کنگفتم
   که خودم عوض کردميزی از اون رو زدم و بعد گفتم حاالچي تکه او
 

  شهی قشنگ میلی خگهی گفت راست مالری زدم که ادوباره
 

 اته افهی مثل ق ی ساختهی چنی اوونهی و گفت دامکی سي دونه زد پس کله هی گفت حق با شماست بعد سامان
  دربو داغون

 
 نی انی بي قشنگ بود انگار تازه شباهت هامیلیود بلکه خ هش دربو داغون نباغهی خنده چون اصال قری ززدم

   خانواده هستنهی انگار از دمیدیسه نفرو م
 

   لطفانیای بي گفت خانم محمدسامان
 

 ي اهنگهانی اگه تونستی بعد از مدتبندمی قرارداد مستیتاری گفت من فعال باهاتون به عنوان گرونی برفتم
  ن؟ی که نداری مشکلنیشی اهنگسازم منی بگیخوب
 
   نداشتمي خوبه اخه تجربه امیلیابدا خ-
   حقوقتون چقدر باشه خوبه؟میبندی مي قرارداد کارهیپس -
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  کنهی نمی من فرقي برادونمینم-
   چطورهی نفر قبليباشه به اندازه -
 
  دیی خوب پس بفرمامیلیخ-
 

   مبل اونم اومد و قراردادو اورد گفت اسمتون؟ي رونشستم
 يمهسا محمد-
  اطالعاتمو نوشت 
 

 انهی نسخه داد دست من نگاهش کردم چشمام درشت شد ماههی نگاه کردن به مبلغ امضا کردم بدون
   کردنم خوبه هانجورکاری بابا اولیتومن؟ا4
 

 اومد و گفت سامان مامان زنگ زد امکی سستی نمیادی هم شهرت هم تجربه کار زياری پول به دست مهم
  منتظرمونه

   بلند شدممیباشه بر-
 

  رونی و رفتم بفمی انداختم تو کقراردادو
 
 

  نشسته بودن3 مزداهی شدم اونا هم تونی سوار ماشنیی دست دادم و رفتم پاباهاشون
 

  زدم و به سمت خونه اومدمی خدافظي بوق براهی کردم حرکت
 

 گرفتم و اونو زدم و ضبطش ادی قطعه هی بردم بعد از چندبار زدن تارممی و گویاستد بعد ساعت ده رفتم روز
  کردن
  می تموم شد ناهار خوردکارکه

 
  بعدي سراغ قطعه می رفتبعد
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 مهسا خانوم: صدام زد الریموقع رفتن ا 
 
  بله- 
 خانواده ي برامی که نتونستدی توئه ببخشي براطی بلهی نی اای کنسرت سامانه بنی فردا اولیدونیهمونطور که م-

   چون همه اش فروش رفته بودمی جور کنطیاتم بل
 
   ممنون به خاطر توجهتیلیاشکال نداره خ-
  نمتیبی کنسرت پس فردا شب مي های به خاطر هماهنگلهیفردا کار تعط-
 

  می کردی زدم و خداحافظلبخند
 

 ي اصال به کارانی شرکت بزرگ بود واسه همهی زدن ری بعد سر زمان مشخص رفتم کنسرت اونروزا بابا درگروز
  کردمی منم راحت تر رفت و امد مکردیمن توجه نم

 
  الدی کردم و رفتم به سمت برج مشی زدم و اراي نسکافه اپی تهی ماهانو برداشتم دیسف206 نباریا

   اول بود چه خوبفی ردي براطشی و نشستم بلدمیرس
 
 عالمه دختر جوون اومده بودن و هی رفتمی بارم بود که منی کنسرت و اولمی بردادی بابا به ما اجازه نمادتهی

  دنیکشی مغی هم جیحساب
 

 دمی نوازنده ها شدم و فهمي  همهی از سامان نشد متوجه اشفتگي گذشت که خبرقهی کامل پر بود چند دقسالن
  ستنی نانوی و پتاری گينوازنده ها

 
 

  بله: تو گوشمدیچی نگرانش پي گرفته بودم صداالری که از ايشماره ا برداشتم و زنگ زدم به مویگوش
  هیمهسا ام مشکل چ-
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 دهی اهنگ بذاره گوش نممیگی هر چقدرم به سامان مادی بعد مقهی مونده ده دقکی تو ترافانوی پينوازنده -
  شهی میحاال چ- 
 
  شهی اما نمتاری رو بزنه و خودشم گانوی پامکی سگهیسامان م-
 
 
  منو ببر اونورای بالری فکر به سرم زد گفتم اهی
  ی چيبرا- 
  ایبدو ب-
  اومدم-
 

   اومد و منو بردالری واقعا کالفه شده بودن اای کردم تماشاچقطع
 

  جلو و گفتم سالمرفتم
 دی اونقدر نگران بودن که جوابمو ندادن گفتم اقا سامان اهنگ اولتونو هم قراره بخونهیسامان گفت سالم اما بق 
  اره- 
 
 ی کارش تموم شد چروزی که دیاون-
  اره چطور- 

   گفت ارهنی بزنانوشونوی پنی و گفتم بلدامکی کردم به سرو
  به مننی بدتارتونوی پس گگفتم

 
 تونمی دوتا اهنگ رو که من منی کالفه شدن ما اایچ تماشاي خشکش زد رفتم جلو و گفتم همه امکیس
  ادی بعدشم انشاهللا نوازنده اتون ممیکنی بزنم اول اجرا متارشونویگ
 
 هام یی از دستش در اوردم و گفتم من بدون فکر به تواناتارشوی گيای از پسش بر بیتونی گفت تو نمامکیس
  کنمی نمي کارچیه
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 سامان سرشو به کنم؟ی خودت اجرا می به خوبی سامان و گفتم بهم اعتماد کن مگه نگفتي زدم تو چشمازل
  تکون داددیی تاينشونه 

  می پس برگفتم
 

  می کنارگذاشت و محکم گفت بردوی تردسامان
 

  می ربط داد بعد با هم وارد شدی کرد و اونو به مشکل فنی عذرخواهری رفت و به خاطر تاخيمجر
 

 ...شم گفت استرس نداشته باش وگرنه خرابش کنار گوسامان
 دمیقول م... .کنمیخرابش نم...کنمی قطع کردمو گفتم نمحرفشو

 
  لبخند زد 

 تاروی کرد و منتظر نگاهم کرد گی حرف زد اهنگو معرفی سامان کمستادمی کنار سامان بود اقای من دقگاهیجا
  محکم گرفتم و با خودم تکرار کردم

 
 که دوستش دارمو خراب ی استرسم اهنگدمی کارمو خراب کنه اجازه نمتونهی نمتی جمعنی عاشق کارمم امن
  کنه
 

   کردم به نواختنشروع
 
   کجامدمیفهمی کار انگار تازه مي سامان رفت روي هم بعد از من شروع کردن و صداهیبق

   کنار سامانقای دقتی عالمه جمعهی وسط
 
 اهنگ رو نی نداشته باشه خوشبختانه اولری کارم تاثيدور کنم تا رو کردم افکارمو ی سعشهی باورم نمییییوا

   بودمي نگران اهنگ بعدکمی می اجرا کردیعال
 
 بهش گفتم بهم اعتماد ی سامان افتادم وقتادی شروع کرد نگران بودم امکی سشدی شروع مانوی اهنگ با پنیا

  کردنکارویکن اون ا
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   ادامه دار بشهنانی اعتمادو اطمنی انجام بدم تا ای منم کارمو عالدیپس با 
 
 بود با اعتماد به تاری که از اول عاشقش بودم چشمامو بستم وقت زدن گيزی فکر کردم به تنها چیقی موسبه

 نفس چشمامو باز کردم و زدم سامان هم خوند
 

 کس حواسش به من چیود و ه بدهی خوشبختانه نوازنده رسمی اجراشد از اونجا خارج شدی دومم به خوباهنگ
 نبود

  نشستممی صندلياروم از در خارج شدم و رو 
 
  باالخره کنسرت تموم شد بلندشدم و رفتم خونه 

   گرفت ازمنشوی ماشدی کلی با کارکردنم نداشت ولي بود و باهام دعوا کرد اما خب کاری عصبی بابا کماونروز
 

  د جلو اومد و گفت سالم مهسا خانوم خوشحال شدنمی بعد رفتم سرکار سامان با دروز
 

  دیی کرده بودم اما جواب سالمشو دادم گفت بفرماتعجب
 

 نجااااای جلوم و گفت ادی پرالری اهوی خانم کجان الری افتاده ای و گفتم اتفاقنشستم
  قلبم گذاشتم وگفتم سکته کردم دختريدستمو رو 
 دی و گفت ببخشدیخند 
 
 می کنکاریرو کرد به سامان و گفت حاال تا ناهار چ 
  هی چهیمتعجب گفتم قض 

   تشکر ساده از شماهی یچی لبخند زد و گفت هسامان
 
   نکردمي من که کار؟ی چيتشکر؟ برا-
  شدی کنسرتم خراب منی اولنی اگه شما نبودنی کردیچرا شما کار بزرگ-
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 کردمی مي کارنی اون لحظه چندی نکردم فقط بايابا منکه کار نه بنیزنی حرف مشبی درمورد دنیاهان دار-
  که انجامش دادم وخوشبختانه موفق هم شدم

 
   من حفظ بشهي باعث شد ابرونی که کردی اما کمکنی تفاوت باشی بنیتونستیشما م-
 

  سر کارمونمی زدم و گفتم به هر حال بهتره برلبخند
  هیلی امروز روز تعطگهی گفت نه دالریا 
 
  خب پس من برم خونه-
 
  برم خونه؟یگی تو میی مهمون ماگمیوااااا من م-
  خب به نظرم بهتره برم اخه- 

  نیکنی عمل منیخوای که ميزی با چشهی خنده و گفت شما همری زد زسامان
 
   مورد به پدرم رفتمنیمن در ا-
  نیایب گردش نی بدترم پس بهتره با ما به ایلی من از شما خدیپس بهتره بدون-
 

   که شهرت ممکنه گردشو خراب کنهدیدونی می و گفتم باشه ولدمیخند
 
  هنوز اونقدرا هم مشهور نشدم بابا-
   نمونش خود مننی طرفدار داریلی شما خن؟یدی دتوی حواستون نبود؟جمعشبید-
 

 اما نمی شما رو ببکردمی می و سعکردمی طور به اهنگاتون گوش منی همدمیدی اگه شما رو نمراستش
 سرنوشت از من زرنگ تره....خب

 
  ن؟ی زد و گفت واقعا کارمو دوست دارلبخند
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 بود که از کارم خوشتون اومد چون با دلم نی به خاطر همدی شانهیشی که از دل خونده بشه به دل ميکار-
  هی و کارام دلهیقی اونم موسمیزی چهی فقط عاشق ایخوندمش چون من تو دن

 
   فقط عاشق خوندن بودمی منم از همون بچگنطورهی زد و گفت اره هملبخند

 
  کنهی مدادی دادو بادی مامکی االن سمی برنی گفت باشه بابا پاشالریا

 
   اعصابه؟ی بشهی همامکی اقا سنی و گفتم ادمیخند

 
  می اعصابم شدیب....گهیدستتون درد نکنه د: از پشت سرم اومدامکی سي صداهوی خنده ری زد زالریا

 
   شدمنی درشت شد اومدم پاشم که محکم خوردم بهش انگار خوردم به دماغش خودمم که پخش زمچشمام

 
   درد گرفتیلی گاهم خمنی اخ نشاخ
 

 و کردمی مهی خوردن ساده از درد گرنی زمهی بای و گاهومدی از درد بدم منکهی اخالق بد داشتم اونم اهی که منم
  شتماصال تحمل دردو ندا

 
   انگار ترسوندمتوندی گفت ببخشامکیس
 

 رو ي انداخته بودم که اشکانیی پاشدی که میی ولو بودم سرمم درد گرفته بود سرمو تا جانی زمي روهنوز
   دستمو گرفت بلندم کردامکیصورتم مشخص نشه س

 
  شد؟ی درشت شد و گفت چدچشماشی منو دهوی
   خونهرمی من با اجازه مستی نیچیاروم اشکامو پاك کردم گفتم ه 
 

 یلی پام افتاد اخه خي برای اتفاقهی مطمئنم نی و محکم خوردم زمدی سه تا پله لغزي پام رونباری برم که ااومدم
  درد داشت
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 و هی گرری تلنگر بودم زدم زهی منتظر کنهی درد م؟کجاتی من مهسا خوبي خداي سمتم و گفت وادی دوالریا

  ممم... گفتم پادهی بردهیبر
 
 

 دستشو برداشت رو به سامان عی سردمی کشیفی خفغی از درد جنه؟ی پام گذاشت و گفت اي دستشو روانهیناش
   راه برهتونهی کمکش کن نمای اونجا؟بيسادی واجیگفت چرا مثل هو

 
 متیریبی گفتم اره گفت مختیری طور که اشکام منی همي درد داریلی اومد بلندم کرد و گفت خسامان

   نگران نباشمارستانیب
 

  اومدن دنبالمونگهی دنی ماشهی با امکمی و سالری و انشی گذاشت تو ماشمنو
 
 هی من همراه سامان چشماشون درشت شد اما دنی پرستارا به دي وامی وارد اورژانس شدمیدی رسمارستانیبه ب 

   شدهیدکتر مرد اومد و گفت چ
 

 نه در اومده نه شکسته نه ستی نيزی کرد و گفت چنهی پامو معا دکترکنهی پاش درد منی گفت خورده زمسامان
    بزنه دردشسمینوی امپول مهی ضربه خورده اونم کمی خورده فقط چیپ

  شهی ماروم
 

 بود بگم از درد امپول عی زایلی خگهی پرستار مسن با امپول اومد چشمامو با ترس بستم دهی بعد ی رفت کمدکتر
  ترسمیم
 

 هم به خاطر پام هم به زدمی لنگ مشدمی بلند مدی رو زد سامان رفته بود حساب کنه من بای امپول کوفتباالخره
  خاطر درد امپول

 
  نگاش کن چقدر زشته: دمی از پرستارا رو شنیکی ي که صدارفتمی مداشتم

  لشه؟ی فامیعنی گفت یکی اون
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  سی نیبه نظر من که خودشو به پسره غالب کرده وگرنه مال-
 
   سامانفیح-
  رخوابشهی فقط زیپرسیاز من م-
 
  می برنیای جوابشونو بدم اخه سامان اومد و گفت بتونستمی شدم اما نمی من بودن؟؟؟؟ عصببا
 

  نی و گفتم نه خودتون بردمی گرفت محکم دستمو کشدستمو
  بود به خودش اومدستادهی طور لنگ لنگان راه افتادم سمت در خروج سامان که بهت زده اهمون

 
   شده؟ مهسا خانومی چی چیعنی اومد و گفت عیسر 
 

  برنی به کار مگرانی درمورد دخوادی دلشون می که هر چیی زدم تو چشماشو و گفتم متنفرم از کسازل
 
   نگفتميزیمنکه چ...من-
  ننیدوست ندارم طرفداراتون منو دوست دخترتون بب-
 
   ازش دور شدمهی حرف با گرنی گفتم اما بعداز انوی چرا ادونمینم
 
   شدهی متعجب جلو اومد و گفت چالریا

 
   حرفو زدنی ای بود دستمو گرفت و گفت کی عصبانیلی اومد خسامان
  نیی شدم و سرمو انداختم پاساکت

 
   کردی غلطنی چنی زد د بگو کداد
 ستیمهم ن-
   من مهمهيبرا- 
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   برم خونهخوامیمن ففط م-
 

 رفعش کنم حاال دی به منم مربوطه بای که گفتيزی چي بریتونی مي جواب بدنکهی گفت باشه بعد از اسامان
   بود؟یبگو ک

 
   اورژانسيچندتا از پرستارا-
 
 به وجهه اش تونهی کارش منی نزنه ای برو تا حرف نامربوطهی گفتم عصبانامکی سمت اورژانس رفت روبه سبه
   بزنهبیاس
 
   رفتامکیس
 
   تو راه براش گفتمزمی کرد گفتم منو برسونه خونه همه چنشی دستمو گرفت و سوار ماشالریا

 
  به حال توي وابرمی م  موضوع رنجنی منکه خواهرشم از اهی عادزی چنی گفت االریا

 
 افهی با اون قنهی کس نبود منو ببچی خونه خوشبختانه همیدیرس 
 
 کمی ساعت گذشته بود به اشپزخونه رفتم هی نگاه به ساعت کردم هی مامان ساکت شدم ی زنگ گوشي صدابا

  اب خوردم
 

   اخه انگار بابا اومده بود خونهرنی دارن ممی مامان و مردمی درونی باومدم
 

   اهنگ بزنمکمی بعدم رفتم تو اتاق ضبط تا دمی دراز کشکمی از رفتنشون اول رفتم بعد
 
 رفتم دمی شننیی مامانو از پاي که صدارونی تازه از اتاق اومده بودم ب از اهنگام اماده شدیکی هفته گذشت هی
  نییپا
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 ی هفته چهی نی تو ایدونی نمی اشو بگهی بقشهی گفت مهسا ممی مری اومده بودن بعد از احوالپرسمی با مرباز
 ي از شدت کنجکاودمیکش
 
   به قسمت ازدواجی برسخوادی و گفت معلومه دلم مدی هاااااااا اونم خندی خنده و گفتم توام فوضولریزدم ز 
 
 ي بهم حق بدلکهی ی کامل گوش کندی باگهینه د-
 
  باشه حاال ادامه اشو بگووووووو- 
 

 گهههههی باال و گفت د بگووووو ددی کنم دوباره پرتشی اذکمی خواستمی شدم مساکت
 
   ... مائدهی و گفتم راستدمیخند 
 
   من که رفتميری و گفت مرض بگ دونه زد رو دستمهی میمر
 
  نشست سرجاش و گوش کردممی کردن مرفی شروع کردم به تعرهوی

 
   شدهی جوابمو داد گفتم چالری بودن بلند سالم کردم فقط اي جورهی بعد که رفتم سرکار همه روز
 
   بزنم؟تاری گدی اما گفتم اقا سامان امروز بازم باروزهی به خاطر ددمی نگفت فهمیچی هالریا

 
 ن؟یستی ناراحت نگهیشما د-
 اقا سامان مگه می نداره بهتره امروزو داشته باشي ادهیبه نظر من فکر به گذشته و افسوس خوردن براش فا- 
  دهی روز جدهی که امروز نهی از اریغ
 
  درسته-
 
  نیکشی اما اصال ازم کار نمنیدی بهم حقوق مانهی سرکارمون؟شما ماهمیپس بر-
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  نای داري چه افکارولیبخند زدو گفت ا لامکیس
 

 هم اومدن و کار اونروزم تموم گهی سرکار اونروز چند نفر دمی سرکارمون برگشتمی برامکی و گفتم افا سدمیخند
  منوال گذشتنی هفته به همهیشد 

 
   که ردش کردنی چیعنی ید لعنت: سامان بلند شدی عصباني که صداوی تازه رفته بودم به استداونروز

 
   معنا ندارهگنی گرفتن مرادی کنم خب ازش اکاریچ: بلند شدبهی مرد غزهی يصدا

 
  من بهت پول دادمی براش چرا چرت و پرت نوشتيری مجوز بگدیاخه با-
 
   ردش کردن به من چه؟نکهی دادم الیمنم کارو تحو- 
  درستش کنی چیعنی-
  برمدیشرمنده من با- 
 
  صادقسای واي و صداش زد هورونی و رفت سامان اومد برونی بدیز اتاق پر پسر جوون اهی هوی
  اما پسره رفته بود 
 

  الری اشدهی و رفت تو اتاق گفتم چنی زمي زردو پرت کرد روي پوشه هی ی و عصبواری به ددی مشتشو کوبسامان
 من برم اونو اروم کنم کنهی درستش کن نممیگی نکردن حاال مدیی طرف مثال شاعر بود اما شعرشو تایچیه-

  شهی موونهیاالن د
 
  رنی اومدن و گفتن که مرونی بعد هردو بی پوشه رو تو کشو انداخت و رفت کمالریا

 
   کنمنی تمري بعدي واسه قطعه خوامی گفتم ممن
   هم باشه گفتن و رفتناونا
 
 م و شعرو خوندم کردم خواستم برم که نگاهم به کشو خورد رفتم پوشه رو برداشتنی تمرکمی
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  نشده بوددیی اما شعرش تادی خوب به ذهنم رستمی رهی 
 
  مورد نظرمو زدم و ضبطش کردمتمی اشتباه شعر نگاه کردم ناخوداگاه رفتم تو اتاق ضبط اون ريبه قسمت ها 
 
 یسیو اهنگو گذاشتم و شروع کردم به خوندن اشتباهاشو اصالح کردم بعد شعرو بازندمیبعد نشستم و شعرو د 

 کردم
 
 ي ساعت ادارانی ساعت مونده بود به پاهیبرش داشتم به ساعت نگاه کردم هنوز  
 
  ادی بعد جوابش مي دادن گفتن که هفته لی شعر بعد از تحودیی تايرفتم اداره  
 
 بهش نگفتم که درستش کردم چون گشتی همش داشت دنبال اون شعر مالری هفته اهی نی خونه رفتم تو ابه

   بشهدییمطمئن نبودم تا
 

   اما اجازه گرفتم برممی کار داشتنکهی روز گرفتن جواب اومد با اباالخره
 
  اقا اومد و نشست اسم سامانو گفتم پوشه رو بهم دادهی استرس وارد اتاق شدم با
 
   شد؟دییگفتم تا 
 
  بله-

 کس متوجه نشد چی حرکت کردم پوشه تو دستم بود هشدی نمی شدم دوست داشتم بپرم باال ولخوشحال
   بگمنویخببببب حاال چطور ا

 
 

 گفت مهسا با توام الری که اکردمی بودم نکنه سامان ناراحت بشه که تو کاراش دخالت کردم داشتم فکر منگران
  ها
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  ؟ی گفتيزیجانم چ-
 
  رونی اومدم بدی جدي گرفتم تو دستم بعد از ضبط قطعه تارموی زدنه وارد اتاق شدم گتاری وقت گایب-
 

  شدی اون شعر زدم پلي که برای اهنگهوی که دادی داشت به اونا گوش مسامان
 

  هی چنی اامکی بلند گفت سسامان
  دونمی گفت به جون داداش نمامکیس
   قشنگهیلی گفت خالریا
  اون شعر افتادمادی

 
  نمیبرش داشتم که سامان گفت بذار دوباره بذارمش بب 

  شروع کردم به خوندن همون اهنگ اصال هم بهشون نگاه نکردم و با اعتماد به نفس خوندمهوی گذاشت دوباره
 
 
   کم کمشمی تو خودم انگار دارم عاشق مزمیری احساس مثل بارون منم نم نم ميزییشب پا:

 
   عاشق شدم من همنیدی دي تکراري روزاي هردم اهاکنمیم سردم تو رو حس کمی گرمم کمی

 
 چرا ستی مشخص نيزی تا ته قصه هنوز چدونمی مستی و بس نی حد کافنی زوده تو دوست داشتن همنگو

   من چقدر خوبهي تو اگه زوده براي چرا تو قلبت اشوبه براشونهیچهره ات پر
 

 اگه تو ستی عاشقت هستم مهم نای دنهی که دل به تو بستم شناختم با تو احساسو نی اخر قصه همستی نمهم
    احساسو تورو از خالق عشقي کعبه رمی مرمی از عشقمون سی بگیحت

  رمیگی مپس
 

 ای دنهی که دل به تو بستم شناختم با تو احساسو نی اخر قصه همستیمهم ن: گرفتم و دوباره خوندمینفس
 عاشقت هستم
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 تورو رمیگیپس م...  احساسو تورو از خالق عشقي کعبه رمی مرمی از عشقمون سی بگی اگه تو حتستیمهم ن 

  رمیگی پس مرمیگیاز خالق عشق پس م
 
 * احساسي کعبه یاحقیمحسن *
 
 فقط دی به چهره هاشون که هنوزم بهت زده بودن صدامو صاف کردمو گفتم ببخشیاهنگ تموم شد نگاه 

 .... خواستم
 

 رو تمی رنکهی اي کارا رو براي هی اومد تو ذهنم و بقتمشی لحظه رهی کردم فقط نکاروی شدم واقعا چرا اساکت
  درست کرده بودم انجام دادم

 
 ...  بدون اجازهدی نباخوامی گرفتم باال و محکم گفتم معذرت مسرمو

 
   اس هاوونهی دنمی اردمکی درشت نگاهش مي خنده همون طور دست زد برام با چشماری سامان زد زهوی

 
  هی بود اهنگ خوبی خنده اشو قورت داد و گفت واقعا عالدی نگاهمو دیوقت
   کنندشیی تادوارمی قشنگ بود اما امیلی گفت اره خامکیس
 
  کردن-
  ی گفت چالریا

 امروزم رفته بودم دنبال دیی تاي درست کردم بعدش بردمش براشی پي همون هفته نوی کردن من ادشییتا-
   شددیی تادمی که خوشبختانه دنیهم
 
 

  می دارنجای خوشحالم که شما رو ایلی گفت واقعا ممنون مهسا خانوم خسامان
 

  حرفش لبخند زدم چه خوب که خوشحالهنی از ادی لرزدلم
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 ماه هی کمتر از شدمیشقش م که داشتم عادونمی ازم خوشحالم اما االن مهی راضنکهی چرا از ادونستمی نماونموقع

  شدمی اما داشتم وابسته مشناختمشیبود م
 
 کار بهونه بود دی به خاطر سامان بود شامی وابستگدمی گذشت کامال به کارم وابسته شده بودم شاگهی ماه دهی

  بودشی کنسرتش تو کنباریدوباره کنسرت داشت و ا
 
 باهاشون برم اما بابا تاری گي بار چون قرار بود به عنوان نوازنده نی اولي اونموقع با بابا حرفم شد براادتونهی 

  دادی کارو نمنی ايبهم اجازه 
 

 سفر بدون خانواده نی چون اولبردی شد و من بار سفرو بستم شب قبل از حرکت اصال خوابم نمی راضباالخره
   هم بوديبود و سفر کار

 
 استرس ی شدم کممای اما به هرحال اون لحظاتم گذشت سوار هواپدادی خواب رو بهم نمي اجازه استرس

   رو داشتممایهواپ
 

 نی با ماششهی هم هممیرفتی به خاطر کار بابا اما همون مواقع که ممیرفتی اما کم سفر ممی پولدار بوددرسته
 خودمون بود

 
   بودمنای و منتظر سامان اکردمی اطرافمو نگاه میبا نگران 
 

   بودم که سوار شدمي نفرنی بودم فکرکنم دومدهی دست خودمون بود و من زود رستامونی بلاخه
 
   نشستهنجای اي نازي واوووو چه خانوم کوچولودمی پسره رو شنهی ي نگذشته بود که صداقهی دقدو
 

  بودگوالی پسر ژنی کردم از انگاهش
 
  پر از جوش و زشتشي از چهره خوردیاه اه حالم داشت بهم م 
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  کردم و گفتم چطور؟ی مامانت کجاست اخمنمی ببي دارییگفت چه چشا 
 
 یی کوچولویلی خانوم نازو ول کرده رفته خنی چرا انمی ببخوامیاخه م-
 به اندامم اشاره کرد 

   گورتو گم کن باباگفتم
 

  نجای کنارم وگفت کجا برم بهتر از انشست
  ه کشدی نمالمی خی کم داشتم بنوی استرس انی تو ااه

  چتد سالتهگفت
  از تو بزرگترمیهر چند سال ول- 
 
  خورهیبهت نم- 
 
  ستمی من از اوناش نی بابا پاشو برو اقا اشتباه گرفتيا-
 
 ...  اونا کهای که فقط دوستن ییاز کدوماش؟اونا-
 

   کنمشی خالتونمی دارم مالی وهی شی من تو ک؟ی هستی گفت نگفتکردی مي چه فکرنی شدم ایعصب
 
 یپاشو گمشو عوض-
 
 می بهم بدی حالهی گفتم بهتره ییاروم جانم حاال که تو تنها- 
 
  تنهان؟شونی گفته ایک- 
  سامان نگاه کردمی عصبيسرمو اوردم باال و به چهره  
 
 ...  و گفتم اقا سامانستادمی اهوی
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  ی با خرپوال باشخوردی بهت مکالی گفت بارپسره
 

  انگلو ندارمهی ي و هلش داد اونور و گفت شرتو کم کن حوصله  دستشو گرفت و بلندش کردسامان
 
  هی خالالمی بهم زد و شماره اشو گرفت سمتم و گفت به هرحال ویپسره چشمک 
 

   بلند شد پسره رو هل داد و گفت گمشو تا لهت نکردمی عصبسامان
 
   نشستنالری ما با اي های صندلي هلش داد اونطرف و جلوامکیس
 

   داده بودهی تکی ساکت بود و سرشو به صندلکننی درموردم مي اخ حاال چه فکرنییته بودم پا انداخسرمو
  لب گفتم متاسفمریز
 
   چون مزاحم حرفاتون شدم؟ی چي زد و گفت برايپوزخند 

 ... خواستمی با بغض گفتم اون مزاحم شد من نمدی لرزدلم
  اصال حوصلتو ندارم...بس کن: نگاهم کردتند
 

 می بعد مهماندار گفت کمربندا رو ببندقهی نگاه کردم چند دقرونی به بدی لرزچونم
 دمی سرعتش ترسدنی افتاد با درونی نگاهم به بهوی گرفتی داشت اوج ممای هواپمشیهر دو بست 
 
 شونه اش ي گفتم و ناخوداگاه دستشو گرفتم و سرمو روینی تکون بد خورد ههی هویبرگشتم سمت سامان  

  مو بستمگذاشتم و چشما
 

نترس ... سامان محکم دستمو گرفت و گفت اروم باشکدفعهی ترس از دمیلرزی بار تکون خورد هر بار من مچند
  ؟یگیراست م-  هیعی تکونا طبنی ايهمه 

 
  شهی همه اش تموم ممیاره االن که بپر-
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 نبود چشمامو باز کردم و ی وحشتناك قبلي از تکون هاي خبرگهی و دمی لحظه بعد حس کردم اوج گرفتچند
 گفتم تموم شد؟

 
   دست خودم نبوددیلبخند زد و گفت اره اروم سرمو برداشتم و دستمو از دستش در اوردم گفتم ببخش 
   بارت بودنیاول-
  میری خودمون به مسافرت منی با ماششهیبله چون هم-
 
 لبخند زدم حس ی ابرا باشنینگ بود که ب چقدر قشي وامی ابرا بودي انداختم رورونی نگاه به بهی نگفت يزیچ

  بخورنوی اای بعد سامان گفت مهساخانوم بی داشتم کمیخوب
 
  ندارملی گرفت سمتم گفتم موهی ابمهینگاهش کردم  
   بخورشایگفت احساس کردم فشارت افتاده ب 
 

   دادهی تکشی صندلی لبخند زد و چشماشو بست و سرشو به پشتهی گرفتم و خوردم اونم ازش
  و خوابم بردی منم سرمو گذاشتم روصندلنی بنابراومدی خوابم ممنم

 
 خودمون تی وضعدنی سامانم باز شد با دي مهماندار تو گوشم بود چشمام باز شد همزمان با من چشمايصدا
 دمیهنگ

 
 ازهم فاصله هوی میکردی درشت همو نگاه ميدستش حلقه بود دور گردنمو سر منم رو شونه اش بود با چشما 

  میدی و هردو دستامونو به گردنمون کشمیگرفت
 
 دی ببخشمی هردو باهم گفتهوی می نگاه کردم کمربندامونو بسترونی ببه
   اشکال ندارهمینگاهش کردم و دوباره باهم گفت 
 

  نگاه کردمرونی ازش گرفتم و به بنگاهمو
 
 زنمی گند مشهی بودم لعنت به من همدهی خجالت کشیلیراستش خ 
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  میدیرس 

  کردمی جسبونده بودم و اصال هم به پسرا نگاه نمالری به اخودمو
 
 و بلند گفت مثل ادم بگو چته دی دستشو کشابونی وسط خهوی گمی بعدا بهت مگفتمی چته مگفتی همش مالریا
  گهید
 

 گمی لب گفتم درددددد بعدا مری و زدمی به پسرا نگاه کنم لبمو گزنکهی ابدون
 
   و رفتچوندی وسط راه پامکیس 

   کجا رفت؟نی اگفتم
   عشق و حالی و گفت پدی کشي اازهی خمالریا

 
 و داد به سامان بعد از گذاشتن چی مرد حرف زد مرده سوئهی و با ستادی انی ماشهی بعد سامان کنار یکم

  دینیساکهامون سامان گفت بش
 

  دی که راحت دراز کشکردمی تو و درو هم بست متعجب نگاهش مدی پرالری که انمی عقب بشخواستم
   و گفت هنوزم بچه اسدی خندسامان

 
 دیی بهش که خوابش برده بود زدم سامان گفت بفرمايلبخند

  بهی غرقهی دقهی شدی پسر خاله مقهی دقهی بودا وونهی پا دهی نمیتعجب کردم ا 
 

   دفترمو برداشتمفمی ام سر رفت از ک گذشت حوصلهقهی و اونم حرکت کرد پنج دقنشستم
  شدی شعر بگم اما نمکردمی می هفته بود داشتم سعهی

 
 فی حرصم گرفت و دفترو انداختم تو کمی اخرش از ناتوانومدی نوشتم اما خوشم نتی فکر کردم چندتا بیکم

   بودی بپرسم چشهیسامان گفت م 
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  کنمی کار ميزی چهیدارم رو  -
  ادامه دادشی گفت و به رانندگیاهان
 تختو ي رومی باهم ولو شدنباری به اتاقمون و امی کردم و رفتداری بالروی استادی هتل اهی ي بعد جلویکم

 میدیخواب
  دنی اونقدر خسته بودن که تا عصر بکوب خوابهمه
 ستیچون وقت ناهار ن دونستمی گرسنه بودم اما میلی نشد خودم خداری کردم بي هرکارالروی شدم اداری بعصر

  غذا ندارن
 

   از هتلرونی پول برداشتم و رفتم بکمی و دمی پوشلباسامو
  و خوردمدمی خرچی ساندوهی رفتم و ازش دمی فست فود دهی از هتل فاصله گرفتم یکم
 
  قشنگي افتاد که پر بود از مانتوهاي کناري نگاهم به مغازه رونی شدم بعد از حساب کردن رفتم بری سشیاخ 
   چقدر خوشگل بود دلم رفتتتتیییوا 
 
 شده بود اروم وارد شدم و اونو نیی تزدی نگاهمو به خودش جلب کرد جنسش کرپ بود و با مرواردی مانتو سفهی

 دمی پرسمتشوی قومدی بهم میلی خدمیپوش
  هزار تومن؟500 
 

 و رفتمی رفتم اما هر لحظه جلوتر مرونی و بدمشی خرخوامی منوی ولش کن بابا من اومدی مفمی داشتم اما حالبته
 کردمیاطرافمو نگاه م

 
  برگردم؟ي حاال من چه جوریاونقدر دور شدم که گم شدم لعنت 
  بود اصال؟ بهتره زنگ بزنم به سامانیاسم هتل چ 
  گشتم اما نبودمیدنبال گوش 
 
  کسو بلد نبودمچی هي شماره فمی ضعي کنم با حافظه کاری تو هتل جا گذاشتمش حاال چییییوا 
   بودماوردهی درش نمای اخه هنوز از حالت هواپسی خودمم در دسترس نيشماره  
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  دمی رسنجای اخه من از کجا به اشدمی مجی گرفتم اما همش گشی برگشتو پراه
  اومده بودمرونیاز هتل ب5شب بود و من ساعت 8 ساعت ي تو مغازه به ساعت نگاه کردم وااز
 
   بپرسمی از کستونستمی نمدونستمی چون اسمشم نمکردمی نمدای هتلو پگشتمی می ساعت بود هرچهی 

   خوشحال شدمیچی اون ساندودنی رفتم با دشی پشتری بیکم
 

 امکوی سدمی که رسنی و به اون طرف رفتم همدمی کشي هتل نفس اسوده ادنی جلو رفتم که با دگهی دیکم
  ما اخهمی تو سکته کردي جلو و گفت کجا بوددی که دودمید
 
  اره برگشتمی کردداشی پای بعد گفت سامان بی در اورد و کمشویمتعجب شده بودم گفتم گم شدم گوش 
  باالمیقطع کرد و گفت بر 
  به اتاقم ولو شدم رو تختدمیرس 

   گفتم و چشمامو بستمشی مانتو رو باز کردم اخي باز کردم و دکمه هاموهامو
 ؟یییی زد کجا بودادی تو و فردی در باز شد و سامان پرهوی که رفتمگی داشتم نفس متازه

 
  ی اون عوضشی پيبهت زده نشستم و نگاهش کردم گفت رفته بود 

 ی ک  گفتماروم
  کرده خوش گذشتی خالالشویهههه همون که به خاطرت و- 
 
  اونجا نبودم...چشمام درشت شد گفتم من 
 
   ها د جواب بدهي جواب ندادتوی که گوشيپس کجا بود-
 افتادم گفتم فقط گرسنه بودم بعدش رفتم حواسم به مغازه ها پرت شد اما گم شدم به خدا فقط گم هی گربه

  که بخوام بپرسمدونستمی جا گذاشتم اسم هتلم نمممیشدم گوش
 
  ندارم فقط گم شدمي کاریسرمو تو دستم گرفتم و گفتم به خدا من با اون عوض 
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 خدا شاهده فقط نگران شدم چون تو ی تند رفتم ولیلی بود که سامان گفت متاسفم خومدهیهنوز اشکام بند ن 
  ازت مراقبت کنم منو ببخشدی بای امانتنجایا

 
   زدرونی موهاش و از اتاق بي الدی نگفتم فقط هق هام بلند تر شد دستشو کشیچیه 
 
  نکن سامان فقط نگرانت بودهی گرگهی کنارم نششت و گفت بسه دالریا

 
 ازم سر یحق نداشت درموردم بد فکر کنه مگه من چه رفتار اشتباه...نگاهش کردم و گفتم اما اون حق نداشت 

    داشته باشه اون حقی فکر زشتنی چندهیاجازه م زده که به خودش
  الری انداشت

 
 ی االنم عصبانگهی می چفهمهی نمتی عصبان که موقعنهیببخشش اون فقط نگرانت بود تنها رفتار بد سامان ا-

  دیبود نفهم
 
  زنگ خورد جواب داد مامانش بودالری ای و دار گوشری گنی همتو
  دونه زدم رو سرمهی بودم اوردهی درش نمای از حالت هواپ میدی رسی افتادم که از وقتمی گوشادی هوی 
 
 در اوردم زنگ خورد بابا بود اوه اوه خدا به دادم برسه خونم حالله با ترس جواب مای رو از حالت هواپیتا گوش 

 دادم
   کردم ارومش کنم خوشبختانه اروم شدی بود سعیبابا عصبان 
 

 نی و انمی سامانو ببخواستمی در هر حال من نمارنی خواستم زنگ بزنه شاممونو بالری رو قطع کردم و از ایگوش
  تا فردا ادامه بدمتونمی فقط مونستمدی میکارم کردم منته

 
  شدم و گفتم هرچه باد ابادالیخیب 
 

  اماده بودنامکی از در خارج شدم سامان و سالری با ادمی به خودم رسی خوب زدم و حساببی تهی بعد روز
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   شب هم که کنسرت بودمی کنسرت اماده شي برامی بعد برمیقرار بود اول صبحونه بخور 
 ...م حالتون چطوره گفت سالسامان

 
  حرفش تموم بشه وارد اسانسور شدم و اسانسور حرکت کردنکهیقبل از ا 
   شدم هر چه باد ابادالی خی دکمه اشو زدن بنییانصافا من نزدم که بره فکر کنم از پا 
 

 و اخم نیی بعد اونا هم اومدن سامان سرشو انداخته بود پای کردم نشستم کمدای چهارنفره پزی نهی و نیی پادمیرس
   بودشیشونی رو پیفیظر
 
   سامان ساکت شدي  سکوت من و اخمادنی بده اما با دریی کرد جو به وجود اومده رو تغی هم اول سعالریا

 
   نشستمی صندلهی ي و روتی رفتم به سمت سوئی بدون حرفستادمی صبحانه رو خوردم و اعیسر
 

  د؟یکنی متی اومد و گفت مهسا خانوم چرا بچه رو اذامکی بعد سیکم
 

  گفتم بچه؟متعجب
   تا حاال فحش نمونده که به خودش نداده باشه گناه داره ببخشششبی از دچارهیاره ب-
  تونمیشرمنده نم-
 
  چرا اخه؟ اون فقط نگران-

   بگهادوی به زبونش می هرچشهی نملی دلنی قطع کردم و گفتم احرفشو
 
 دی و ادم نبادهی روز جدهی امروز نی اومده بود شما گفتشی مشابه پتی موقعهی موقع که هی ادمهی بود روزیاون د-

   کنهیتو گذشته زندگ
 
   ببخشمشتونمی بود من نمنی سنگیلی که بهم زد برام خیدرسته اما حرف-
 
  نیحق دار-
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 انکارش کنم تونمی رو زدم حاال هم نمی حرفنیه چن حماقت خودم بود کنی سامان نگاه کردم گفت حق داربه
  نی منو نبخشنی نگفتم حق دارنویکه ا

 
 ی که هرچستمی نی پسره نشون بدم که من ادمنی به ادی لحظه سوخت اما غلط کرد که سوخت باهی دلم یاخ

 دلش خواست بگه
 

  امکی پشت سیعنی نهی نشستم که نتونه منو ببیی جاقای از حرص سامان دقمی شدنی ماشسوار
 
 نکهی نه اکنهی چه خوب که نگاهم نمشی در مال عام هم نگاهم کنه اختونستی نگاه کنه و نمی دزدکتونستینم

  خوب بودیلی خخوردیدوست نداشته باشما نه فقط چون حرص م
 

 باشن  نداشتهی که مبادا مشکلمی کردی رو بررسیقی داخل و اول ابزاراالت موسمی به محل کنسرت رفتمیدیرس
  نبودیخدارو شکر که مشکل

 
  نبودی مشکلچی خداروشکر همی کردی ها و باندها رو بررسکروفنی منانی اطميبعد هم برا 
  

 نجای زوده از االن امی استراحت کنکمی ناهار بعدش می بردیای خوبه بی همه چنجای جلو اومد و گفت اامکیس
 میشی خسته ممیبمون

 
  می گفت اره برالریا 

 اشی کنار دريزهای بود که منی قشنگ بود تنها مشکلش ایلی خمی رفتای رستوران کنار درهی ناهار به يبرا
  دونفره بود

 
 نشستم و به امواج نگاه کردم که با نشستن سامان روبه روم مینی باهم بشای بالری و گفتم ازای رو همون مرفتم

 متعجب نگاهش کردم
 
 سوتفاهم ادامه داشته نی اخوادیاصال دلم نم...دینی بشکنمیفت خواهش م کردم و خواستم بلند بشم که گیاخم 

  باشه
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   وجود داشته باشهيزی چنی چنکنمی زدمو گفتم سوتفاهم؟ منکه فکر نميپوزخند

  کنمیخواهش م... تا بهتون بگمدینیبش-
 

   کردم و نشستم و منتظر نگاهش کردمیپوف
   و گارسون رفتمی سفارش دادگوی بزنه گارسون منو رو اورد هردو می حرفنکهی از اقبل

 
  شنومی گفتم مزدی نمیحرف

 
 نیی فکر کردم پانیستی زنگ زدو گفت که شما نالریبود که ا5:30 کرد و گفت راستش اونروز ساعت یپوف

  نکردمداتونی اومدم همه جا رو گشتم اما پنیهست
 
 و رونیشد واقعا نگران شدم اومدم ب7 ساعت ی اما وقتنی برگرددین نباشه شا گفتم نگراالری اتاقم رفتم به ابه

  اطرافو گشتم
 
 زدی حرف مشی که داشت باگوشدمی همون پسره رو دهوی

   افتادممای هواپادی لحظه هی من يای که بکنمی می رو خالالی حال داد و بازم ویلی که خگفتی مپسره
 

   حال کردمیلی من بود خشی نه اونم گفت اره پای توئه شی وگفتم که مهسا پرفتم
 

 شدم و گفتم مهسا االن کجاست اونم گفت تو ی از شانس اسم دوست دخترش هم مهسا بوده منم عصباناخه
  نای و ایشناسیمهسا رو از کجا م

 
 ي بودششی اما طرف از حرصش بهم گفت تو هم پگفتهی دوست دخترشو مدمی دعوامون شد اخرش فهمباهم
  شدمی خب عصبانمنم

 
 بودم که اون ی اونقدر ناراحت و عصبي اومدی شدم وقتیرتی رو همکارم غی دارم حترتی مردم غهی من خب

  چرت و پرت ها رو گفتم
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من ... ازم و حاالي شدم اما تو ناراحت شدمونی خودمو لعنت کردم و پشي افتادهی به گری شاهده که وقتخدا
   کنمی خانوم عذر خواههی از دی چطور بادونمینم
 

 ي هستم که کاريمن پسر.... بوده و خبببالری من با خانوما رابطه ام با مامان و اي رابطه نیشتری بچون
  داشته باشمی به عذرخواهازی اونا ناراحت بشن که نکنمینم
 

  نی کنم شما منو ببخشکاری هم موندم که چحاال
 

   لحظه مهسا خانوم و شماهی لحظه مهسا ام و تو هیدار بود  شدم شما خنده دهی نکشهی کردم به ثانتعجب
 

  شما؟ای خودتو روشن کن باالخره من توام فی شما تکلگفتم
 
  ن؟ی دوست داری و گفت شما چدیخند 
 
  نیهرجور که راحت تر-
 
 زاشتمی به دهانم مگوی می که کمی گارسون غذاها رو اورد درحال؟يدی منو بخشیعنی حرفت نی انمی ببسایوا-

 ... من تو امیعنی جمله ات نیگفتم و ا
 
  میدی بخششهیباورم نم- 
  ستمیمن اصال سنگدل ن-
   شدندهی سخت تر باشه بخشکردمیفکر م-
 
 که بهت گفتم یشی البته اگه ناراحت نمیستی نبهی  اما تو که غردمشیبخشی و نممردمی بود مبهی ادم غرهیاگه -
  تو
 
  برات؟ستمی نبهیر من غینه اصال راحت باش ول-
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  یستینه ن- 
   برات؟می گفت پس من چکردی نگاهم مي جورهی

  منم بودي تو چشماش بود که تو چشمايزی چهی کردم نگاهش
  دونمیزمزمه کردم نم 
 

  ازش گرفتم و گفتم سرد شد بخورنگاهمو
 ؟ی هستی من چيواقعا تو برا...ی هستی تو برام چدونمیمنم نم... یدونیغذا که تموم شد سامان گفت تو نم 
 
   و گفت اره تو هم فراموشش کنمیستادی گفتم فراموشش کن اختیافکارم به هم ر 
 
  می هم نگاه کردبه
 

 رومون ختی عالمه اب رهی دی کوبی ساحلي وارهی موج بزرگ خودشو به دهی هوی که کردمی فکر مداشتم
  دهی کش موش ابهی شدم مثل قای زدم اخه دقغیناخوداگاه ج

 
  تنم بوددهی مانتوم همون مانتو سفي گفتم وادموی کشغی بازم جي موج بعدبا
 

 لحظه هیتومن تو 500 ادی کم مونده بود اشکم در بکردمی بودمش به سر و روم نگاه مدهی خدا تازه خري واگفتم
  دود شد رفت هوا

 
 ؟ی بشسی بازم خيخوای منوری اای که سامان گفت بدیرسی داشت مي بعدموج

 
  بشهسی هم مونده که بخواد خیی و گفتم مگه جاستادمی کنار اعیسر 
 
 ی و نخونی لب بزني سامان وگرنه امشب مجبوري خدا کنه سرما نخورنی تو ماشمی بري اومد و گفت واالریا
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 عالمه اب اومد هی هوی نی اصال تو باغ نبودیی باحال بود دوتایلی خی گفت ولدیخندی که می درحالامکیس 
   باحال بودیلیروتون خ

 
  ااا که باحال بود؟گفتم

 هی همون لحظه وارهی دستامو گذاشتم رو کمرش و هلش دادم سمت دهویحرصم گرفته بود رفتم پشتش و  
  روشختیموج ر

 
و گروه من بود  سامان تنکهی و کنار سامان پناه گرفت اما غافل از ادی خنده رفتم اونم بندازم که فهمری زد زالریا

   شدسی خی هل داد اونور و اونم حسابالرمیو ا
 

   خندهری زمی و زدمی اونا نگاه کردي  وا رفتهي هاافهی به قمنوسامان
  بودیدنی هاتون دافهی قولی سامان گفت انوری با حرص گفتن کوفتتتتت و اومدن اهردو

 
  نی سمت ماشمی رفتمیدی همه خندنباری او

  شهی مسی خی حسابنی االن ماشگفتم
 

   تا خشک بشه کهمی بموننجای امیتونی کرد نمشهی مکاری چی گفت اره ولسامان
 
  دی گارسون گفت ببخشهی هوی

  گفت بله؟سامان
 
  دی کندی اونجا خردیتونی البسه هم داره ميپاساژ کنار- 
 
   تودنی که راهمون نمينجوری ای گفتم ولمی هم نگاه کردبه
 
 اونا رو کنهی هوا رو بد اعالم می هواشناسی اما وقتمی داري اشهی شي وارهی دهی نجایستش ما ا رادنیچرا راه م-
 ی ساحلي وارهی دي رومیزاریم
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 پاساژ زد نجای ادی موضوع رو دنی که انجای ای از اهالیکی نی همي براوفتهی هم می اتفاقاتنی چنی گاهاما
  شهی مواج مییهوی ای موقع سال فروش داره چون درنی هم ایحساب

 
  ندارهی تو اشکالدی برينجوری ادیتونی ماالنم

 
 می گفت چه خوب پس برسامان

 دست کت هی امکی گرفت و کارهاشو نشون داد سامان و سلمونی تحوی فروشنده حسابمی به پاساژ رفتباهم
  دنشی و پوشدنیشلوار خر

  ی و کفش مشکفی و کی ابي و روسردی خری اب  مانتو شلوارالریا
   سوختهي و کفشمم قهوه افی کي کرم قهوه اي و روسري قهوه اي مانتو هی با دمی پوشی شلوار کرمهی منم

 
   بوددهی ماسی چون حسابمی کرددی تجدی کمشمونوی اراالری ابا
 

 ومدی بهم میلی اخه خخرمی دوباره مرمی به خاطر مانتوم بود حتما فردا ممی تنها ناراحتمی شدنی وسوار ماشمیرفت
 
 ومدی هم بهم منای نداشتم لباسامو عوض کنم اخه امی هتل تصممیاول رفت 
 بود موقع حساب کردن با اصرار مال همه رو حساب دهی رو اون خرنای پول سامانو پس بدم اخه ادی بایاخ راست 

  نگفتم اخه پول نداشتمیچیکرد منم ه
 
 ی بود هرچمی کنسرت رسمنی نگران بودم اولکمی اماده بود زی خوشبختانه همه چمی محل کنسرت رفتبه

  شدی مشتری منم بی نگرانشدی مشتری بتیجمع
 
 ازش یتونی اما نمي سخته استرس داردونمی جلو اومد و گفت مدنمی تو صورتم بود که سامان با دی چدونمینم

  یفرار کن
   کردي ازش دورشهی نممونهی اره درست مثل کنکور مگفتم

 
 اگه نگران رهی مشی درست پزی پس اصال نگران نباش همه چکنهی زد و گفت استرس فقط کارتو خراب ملبخند

   فقط بهم نگاه کن لبخند زدم و زل زدم تو چشماشيشد
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 سامان سی همکارمه اما برام مثل سامان نامکمی همکار؟ نه سعی ه؟ی من چي سامان برادیچرخی تو سرم مسوال

   ي پس سامان براستی ننیوست دارم اما فقط ا که کارشو دهیخواننده ا
  ه؟ی چمن
 

  کارانی استی درست ندمی شد نگاهمو دزدی طوالننگاهمون
   که خراب نکنمکنمی ممویافکارمو پس زدم و گفتم ممنون سع 

 ی گفت مرساونم
  زد؟شمی تو چشماش بود که اتی ازش فاصله گرفتم چراداغ کردم؟ چعیسر 
 

 نگاه الری به منو اي جورهی از دخترا ی تموم شد خوشبختانه خرابش نکردم اما بعضاشی سختي با همه اونشب
    کالهی بقمی فقط دختر بودالری نوازنده ها منو اي همه نی چون بکردنیم

  بودنمرد
 
  الری گفتم االری رختخواب به اتو
 هوم-
  کردن؟ی بهم بد نگاه منقدری زن ايایچرا اون تماشاچ- 
  یکی نزدچون به سامان-
 
  کننی چرا به تو هم بد نگاه می چی تو که خواهرشنطورمیاصال من ا-
 
   من خواهرشمدوننیاحمق اونا نم-
  شهیوا مگه م-
 
   چون سامان دوست نداره ناموسش تو چشم باشهشهیاره م-
 
 چرا-
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 ی اخه ادممی ساماني خانواده نکهی اونم به خاطر اکننی متی ما رو اذانی مای چون بعضمیشی متیچون ما اذ- 
   دارهادی داره دشمنم زادیکه دوست ز

 
 برسونن تا به بی که بهمون اسکننی منکاروی اما اگهی جور دهی چه ی کنن حاال چه لفظتی ما رو اذممکنه

   برسهبیسامان اس
 

واده  چقدر مهمه که به خانبی شکست رقیعنی خوابش برد اما من هنوزم تو فکر بودم الری لحظه گذشت اچند
   بزننبی نفر اسهی ي
 

   حرفاسنی وحشتناك تر از ای واقعيای اما انگار دنلماسی فقط تو فزای چنی اکردمی فکر مشهیهم
 
   باالسیلی خیرحمی درصد بنمیبی است اما االن مرحمانهی از خونه برونی بيای دندونستمیم
 

 کرد که ي از خونه اس اما بابا کاررونی فقط بیرحمی بکردمی زدم و به مامان گفتم اون موقع فکر ميپوزخند
   کرددای پشهی میی رو هر جای و سنگدلیرحمی بدمیفهم

 
 که یی با توی باشه حترحمی بتونهی پدرتم می کامله حتتی امني که اغوشش برات به منزله ي مردشی پیحت

  بزرگت کرده
 
  نیی و سرمو انداختم پادمی کشیاه
 
   به قسمت ازدواجترسهی می که پس کيعال عاشق نشد شد؟فی گفت خب بعدش چمیمر
   عجله نکنمیرسیم-
 
   بودی افتاد و حق با کیاخه کنجکاوم بدونم چه اتفاق-
 

  ه؟ی حق با کیدونی بود؟ هنوزم نمی بلند شدم و گفتم حق با کیعصب
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 .... که بابا گناهکار باشه به نظر منشهی نملی دلی تو عاشقشنکهی اما مهسا ادیببخش-
 
 ساکت شد 
 
 ؟یبه نظر تو چ-
  نیی نگفت به مامان نگاه کرد و سرشو انداخت پایچیه 

  بابا راست گفتهیکنی من هرزه ام بگو که فکر میکنیبگو که فکر م...خجالت نکش بگو: زدمادیفر
 

  ستی ننطوری گفت نه مهسا ااروم
 
 بابا مجبور شده که تورو به عقد سامان در کنمیمن فکر م- ؟یکنی فکر میپس چطوره؟  هان؟ بگو بگو چ-
  ادی تا گند کار باال نارهیب

 
 دادمی بودم عقب عقب رفتم و سرمو به چپ و راست تکون مرهی طور که تو چشماش خنی همدی سوت کشمخم

 کرده بودم  صدامو گمزدمی نمی اما حرفشدیدهنم باز و بسته م
 

   اروم باشزمی بود مامان گفت عزدهی کنم رنگم پرفکر
 

   تو چشماش نگاه کردم مامان گفت مهسا جان؟یکنی فکر منطوریا...نطوری گفتم تو هم ااروم
 
 بابا درست نکهی اگمی من دروغ منکهی ادیکنی فکر منطوری پس همه اتون راجع بهم انطوره؟ی زدم پس اادیفر
  اره؟گهیم
 

 یگی راست مدونمی گفت نه من ممائده
 

   مائده؟یگی می گفت چمامان
 
   چون عاشقهگهیمامان من مطمئنم مهسا دروغ نم-
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  گه؟ی بابات دروغ میعنی-
 
 گهی مامان اما مهسا دروغ نمدونمینم-
 
  گهی بهمون دروغ نمچوقتی من هي گفت بابامیمر 
 
  ای لعنتدی بسه بسه تمومش کندی زدم بس کنادیفر
 
 قرار بدم تا یکی اری ارزشم که خودمو دراختی من اونقدر بیعنی:زدمی حرف مرفتمی طور که راه منی همستادمیا
  رهی منو بگادیب

 ...  گفت منظورممیمر
 

 ازدواج با سامان ي من اونقدر پستم که برایعنی می بود مرنی منظورت همدونمی بود منیهم: کردم حرفشو قطع
   بزنم؟نی مثل ایفیدست به کار کث

 
 فقط ادی کار از تو بر نمنی ادونمی من می نه ابجگفتیمو گرفت و منو نشوند همون حالم م اومد جلو و دستمائده

  هارسهی مبی تو اروم باش قربونت برم به بچه اسکنمیخواهش م
 

  نی شد که دوباره به من شک کردی چنی تر گفتم شما که باور کرده بوداروم
  گفت بابا باهامون حرف زدمیمر
  گفته...دروغ...بازم... گفتم پسدهی بردهی خنده برریزدم ز 
 

  گهی گفت نه اون دروغ نممامان
 
  مونهی پشت ابر نمشهی فکر کن اما ماه همي دوست داريباشه هرجور-
 
   به اتاق ضبط رفتمدهی اتاقم رفتم اما نرسبه
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کنم چون دو هفته  اهنگشو درست دی بود هر دو رو تا شب زدم و خوندم اما بادهی به ذهنم رسدی اهنگ جددوتا

   زودتر تمومش کنمدی محرم بود باگهید
 
 شهی اماده مگهی خواستم با گروهش اهنگارو بزنه گفت دو روز دثمی ماز
 
 ادی ارامش بخشتر بود که اونو به کمی ي فکر کردم اهنگ بعدشتری بکمی شدی کارم زودتر اماده مينجوریا 

  سامان گفتم
 

   کردندیی زود اماده اش کردم شعرشم زود تایلی بود خنی اخر اما فوق العاده غمگاهنگ
 

   هفته مونده بود که باالخره رسوندمش دست سامان اونم توسه روز اونا رو خوند و منتشر کردهی هنوز
 
  اومد خونه بهم داد و تنهام گذاشتي فلش ممورهی با ثمیم
 
   بشنومنشوی غمگي صداتونمی نمکردمی اما احساس مکردمیبهش نگاه م 

  ستهی ای با گوش دادن بهش قلبم مکردمی محس
 

  سامانموي بهش گوش کنم حرفادی وارد حال شدم بارونی برفت ثمی شده بود مصبح
 
   لرزون وصل کردميفلشو با دستا 
 

 کردم نشستم رو کاناپه با هربار دلتنگ ادی زیلی اهنگو خيصدا* یدلتنگ* شد اسمش بود ی اول پلاهنگ
 ختیری مگفتنش اشکام

 
 به عکس اهنگ نگاه کردم با غم نگاه شدمی داغون منشوی غمگي صدادمیشنی منکهیصداش پر بود از غم از ا 
  نمی الغر شدنشو ببتونستمی منی به دوربکردیم
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 ارومم کنه پنج اهنگ تونستی اروم باش اما نمکمی گفتی می اومد کنارم دستمو گرفت هراز چند گاهمائده
  کردمی مهی سوز صداش گري من بود فقط براي اهنگايبعد
 

  زدشمی ات  اهنگ اخرشی بدتر بود ولي بعدياهنگا
 

 :دیچی سامان تو گوشم پيصدا
  عادتم.......  عادتم نهی عشق و عادتم اری که با غم تو راحتم اسادتمی که من به نیهم
 
 عادتم   . ... عادتم نهی طاقتم به شونه هات بد عادتم ادهی طبق عادتم که ته کشیدونیم
 ...... عادتمنهی غربتم اشهی صورتم تموم نمي روی اشکهی خلوتم ي توهی گرهی

 
 ابونی تو دست خي که عکس تو توشه منو دادی قابهی بارون با ری دل داغونو هر دفعه پرسه زدن زوی دلخورمنو

  دوتاموني جایکُشیمنو م
 
  از جونگذرمیو م تي دفعه پانی اختموی که واسه تو ریمنو اشک 
 ...... دوتاموني جایکُشی منو مابونی تو دست خي راحت منو دادينجوری که ایرحمیچه ب 
 

 عادتم...... عادتم يداد.... عادتم ي طاقتم خود تو داددهی به مو رستمی که من رواننیهم
 

 عادتم..... واسه داشتنت اثر نکرد عبادتم محاله ترك عادتم ترك عادتم درسته
 
 .... عادتمنهی غربتم اشهی صورتم تموم نمي روی اشکهی خلوتم ي توهی گرهی

 
 ابونی تو دست خي که عکس تو توشه منو دادی قابهی بارون با ری دل داغونو هر دفعه پرسه زدن زوی دلخورمنو

  دوتاموني جایکُشیمنو م
 

 تو ي راحت منو دادينجوریا که یرحمی از جون چه بگذرمی تو مي دفعه پانی اختموی که واسه تو ری اشکمنو
  دوتاموني جایکُشی منو مابونیدست خ
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 * عادتمنهی ایلیسامان جل*
 

  دیکوبی ام منهی از بس هق هق کرده بودم قلبم داشت محکم خودشو به قفسه سومدی باال نمنفسم
 

  زنگ خوردمی و دارگوشری گنی اب برام اورد و خوردمش اروم تر شدم تو همی کممائده
 
 گهی اگه ادامه داشته باشه ماه درهی مشی داره درست پنمی زدم اي شماره باال رفتم و جواب دادم لبخنددنیبا د 
  نمیبی اشو مجهینت
 

 شی کاري االن نفهمه به هم خوردن قرار داد هاکاشی اکشهی نکرده باشم وگرنه بابا منو مي روادهی کنه زخدا
  کار منه وگرنه کارم تمومه

 
 ورشکست بشه کنمی نميبا کارش بود منم از اون استفاده کردم تا بهش ضربه بزنم اما کار راه شکست باتنها

  موفق بشمدوارمی و امهی بشه کاففی ضعکمیفقط 
 
  نیی پاای بیییمهسا کجا: اومد می مري افکارم بودم که صداتو

 فکر کنن اخه هنوز نطوری رفتار کردم که اي نه فقط جوردنشونی خوشحال نشدم از د گمی درو باز کردم نماروم
  ازشون دلخور بودم

 
   حرف نشستم سکوتم باعث سکوت جمع شدی بدی پرمی مراقی سرد من اشتی بعد از سالم احوالپرسنیی پارفتم

 
  می داستانو بشنوياوووم ادامه ...می گفت اومدزدی توش موج ماطی که احتیی با صدامیمر
 

  قتهی من حقی نداره اما زندگقتی تو داستانه و داستان حقي برانی زدم نگاهش کردم و گفتم اپوزخند
 
 که بهش باور يزی ازم اما من چی ناراحت باشي و سکوت کرد گفت اره حق دارنیی سرشو انداخت پامیمر

  داشتم رو به زبون اوردم
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   اگه اشتباه باشه اون پدرتهی اشکال نداره حتياره تو بابا رو باور دار-
   شروع کردمیم و بازم ناگهان زدگهی پوزخند دهی

 
  و بعدش دوباره کارمی روز استراحت داشتهی تموم شد باز ی به خوبشی کسفر

  روز استراحتمون بود 
 

 کردمی صبر مدی اما باوی برم استدخواستی حوصله نداشتم اخه دلم ماصال
  رمی جلوشو بگخواستی اما دلم نمشدمی داشتم دلبسته مکردمی مي سامان لحظه شماردنی ديبرا 
 

 زوده گفتی اخه عقلم بهم مزدی و عقلم پس مخواستی دوست داشتم کنار سامان باشم دلم سامانو مخودمم
   عشق و ازدواجيبرا
  خواستی فقط سامانو مشدی سرش نمزای چنی دل ااما
 

 هیستش و  فی و کی ورنی مشکي کفشادمی پوشی مانتو قرمز و شلوار مشکهی دمی خودم رس  بهیلی بعد خروز
   طرحدار قرمزيروسر

   برداشتمدویسف206 کردم و یمی مالشیارا
 

  ماهانو برداشتم206 هینجوری ادمی بخره و منم دي کرده بود که براش کمری ماهان بابا رو راضباالخره
  و رفتم باالدمی نفس کشهی وی به استددمی رسری کردن مسی از طبعد
 

  برق زددنمی اونم با دي خوشحال شدم چشمادنشی درو باز کرد با دسامان
   سالم اقا سامانگفتم
   زد و گفت سالاااام مهسا خانوم حالت چطوره؟ی قشنگلبخند

 
   گفتم به لطف شما خوبممیکردی به بعد راحت تر صحبت مشی سفر کاز

   به اتاق ضبط گفت خب خداروشکرمیرفتی طور که منیهم
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   کجاست؟الری زدم گفتم البخند
  خونه-

  ومد؟ی نگاهش کردم و گفتم چرا نمتعجب
   به موند به مامان کمک کنهمیامشب مهمون دار-
 
  ن؟ی تعجب گفتم مگه خدمتکار نداربا
   گذاشته تا نظارت کنهالرویچرا اما مامان من حساسه و ا-

  رهیگی مرادی جز خودشون قبول ندارن مادر منم از کار خدمه اچکسوی همن کار ههی و گفتم مادرا شبدمیخند
 

 که يزی نگاه گرم و مهربون و چهی لبخندش بود متوجه نگاهم شد و به چشمام نگاه کرد ي نگاهم رودیخند
    نگاهي و مطمئنا تودونستمی عشق بود و اون موقع نمي جوانه دونمیاالن م

   بودمنم
 

  رمی که اصال دوست نداشتم نگاهمو ازش بگي جورهییش جادو چشماکردمی با خودم فکر ممن
   نگاهمون از هم جدا شدامکی سي به هم که با صدامی شده بودرهی و خمی کدوممون تو افکار خودمون بودهر
 
  ساماننننن-

   وقت خوندنهی مزاحمممم شدم ولدی گفت ببخشزدی موج مطنتی تو چشماش شمی نگاه کردامکی دو به سهر
  از خجالت سرخ شده بودمنیی کردم سرمو انداختم پاکاری چدمی تازه فهمانگار

 
 .... دی ببخشگفتم

 بود ي چه کارنیا....  تو یکنی می چه غلطي تو اشپزخونه چشمامو بستم و زدم تو سرم و گفتم داردمی پرعیسر
  يکرد

 
 ؟یکنی مکاری زدم تو سرم که سامان گفت چگهی دونه دهی
 امی دارم میچیه....یچ...ی با من من گفتم اااااوووم هکردیبرگشتم سمتش با تعجب نگاهم م هوا دمیسه متر پر 
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 کرد و لی کارو تعطامکی که سیی کارو تا جاکردمی از کنارش گذشتم و رفتم اتاق ضبط اما مرتبا خراب معیسر 
 منم به خونه برگشتم

 
 نشستمی فقط تو اتاق ملی تعطي روزاشدمی موونهی ددمیدی روز سامانو نمهی اگه ی ماه گذشت باورش سخته ولهی

 کردمی کنسرتاش نگاه ملمیو به ف
 
 ...  بود تولد سامانوری پنج شنبه فرق داشت پنج شهرنی ااما

   دعوت کرد به تولد سامانیواشکی منو الری اروزی دی خوشحال شدم وقتچقدر
   کننزشی تولدشه و قراره سورپرادونهی که سامان خودش نمگفت

 
 و الونی و وتاری از گبای زی نقاشهی کردم دای خوشگل پزی چهی خوب گشتم باالخره ي هی هدهی دنبال روزی دقدرچ

   حضور داشتنالونی و وتاری گنی بی قاب عکسي که تويزن و مرد
 

 اونو امکی قرار بود سکردمی کار می اهنگي نبود چند دو هفته بود که رونی عاشقش شدم اما فقط همخودم
  بخونه

 
 داد اونو تولد شنهادی پالری روز مچمو موقع گفتن شعرش گرفت منم گفتم تا تموم نشه به سامان نگه و اهی اخه

   کنهنکاروی اامکی و منم گفتم سمیسامان بخون
 

 تنم بود جذب تنم بود و ی لباس بلند کالباسهی رفتن ي ساعت وقت داشتم براهی شدیتولد شروع م7 ساعت
 ومدیهم م بیلیخ
 
 سرم جمع کرده ي مهارت داشت بااليشگری تو ارایلی که خمی اش بسته بود موهامو به کمک مرقهیچون  

 بودم
 
 چقدر به نیی بود کادومو برداشتم و رفتم پامی و اونم کار مرومدی بهم میلی داشتم که انصافا خمی مالشی اراهی

  بابا التماس کرده بودم بذاره برم
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 ری گي اخرنی اشی مبل نشسته بود فرستادم و رفتم سمت در اخي که روبراش ی شده بود بوسی راضباالخره
  ناینداد که نرو و ا

 
 نی اما اشناختمی از گلها ففط رز رو مدمی دسته گل خوشگل خرهی و ی شدم اول رفتم گل فروشنی ماشسوار

  مدونستی کدومو نمچیدسته گل فقط رز نبود و چندمدل گل داشت که اسم ه
 
 مدت نی که تو ای خوشحال بودم امشب اخه سامان متولد شده بود سامانیلی خنی دست گل برگشتم به ماشبا

  کنم مال من بشهي کارومدیکوتاه بد به دلم نشسته بود و بدم نم
 

بود هنوز 6:30 نگاه به ساعت کردم هی بود ییالی بزرگ وي خونه هی داده بود الری که ای بودم به ادرسدهیرس
  کنمکاری بودم حاال چدهی زود رسيوا
 
 دی داشتم ناامالری برداشتم زنگ زدم به اموی برم داخل گوشتونمی بمونم و نمنجای اسی درست نافهی قنیبا ا 
 ی تو گوشدیچی شادش پي که صداشدمیم
 

  بلهههههه
  یسالاام خانوم خوب-
  ؟يای بيخوای نکنه نمشدهی چزمیسالم عز-
   دم درمدمینه منتها زود رس-
   باال؟يایوا پس چرا نم-
 
  دمی زود رسیلی خکشمیاخه خجالت م-
  ای بستی ناهی نخود سی پمی سامانو از صبح فرستادای بهیخجالت چ-
  باشه-
 

 هی کرد که بقتی گوشه هداهی مرد مسن درو باز کرد و منو به هی بعد ی زدم و رفتم جلودر و بوق زدم کماستارت
  هم اونجا پارك شده بودنای ماشي
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 بهم نکرد اخه ی کس توجهچی باد خنک خورد تو صورتم ههی شی وارد خونه شدم اخنیی کردم و رفتم پاپارك
  خونه پر بود از مهمون

 
 باکالس و یلی بودن وگرنه زناشون خينجوری کرده و لباساشونم که افتضاح البته دخترا اشی هم اراهمه
  کردیی خدمتکار اومد و خوشامد گفت منو به اتاق پرو راهنماهیخص بودن متش

 
 بود که اونقدر دهی پوشیشی لباس قرمز اتهی شونیکی ن؟ینجوری چرا انای اتاق شدم دوتا دختر بودن اوه اوه اوارد

  شدی مدهی دشی همه چشدیکوتاه بود که اگه خم م
 
 ي بسته اي اش افتضاح تر بود درسته ما خانواده قهی قدر بود اما نی بود و قدش همیی هم لباسش طالیکیاون

  میگشتی نم  همينجوری ای ولمینبود
 

 دهی پوشبای لباسش مثل مال من تقردمی دالروی کردم از اتاق خارج شدم که ازونی و شالمو در اوردم و اومانتو
  بود
 

  کشتمی دنبالت م؟ي کجا بودزمی جلو اومد و گفت سالم عزدی که دمنو
  يسالم چقدر خوشگل شد-
 

   االنم رفتم اتاق پرودمتی ندی اومدم ولدی هم خوشگل شده بود ادامه دادم ببخشانصافا
  کنمتی معرفنای به مامان امی برایاشکال نداره ب-
 

   که نشسته بودن نگاه کردمیی به کساستادی ازی مهی ي بعد جلوی جلوتر کممی همراه شدم و رفتباهاش
 
 مادرشه و دمی فهمالری که از شباهتش به اانسالی زن مهی و ی جوگندمي و موهاي قهوه اي مرد بود با چشماهی

  گهی زن دهیدوتا دختر و 
 و گفت سالم مهسا ستادی بهم انداخت و اي از کنجکاوی باالخره اومد مادرش نگاهنی ببای گفت مامان بالریا

 ي خوش اومدیلیخانوم خ
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 اسم تورو زمی عزقتهیحق-نظر لطفتونه -  دمی که شنی هستيزی خوشگل تر از چیلیاهللا خماش-سالم ممنون - 
    هستمسانی اکنمی می پس خودمو معرفشنومیکه هرروز از زبون بچه ها م

 طونی شي بچه هانی امادر
 
   طورنیمنم هم- دارتونی و گفتم بچه ها لطف دارن خوشبختم از ددمیخند 
 
   سامانيفهای درست مثل تعرییبای زیلیخ-
   بچه هانی نگاه کردم که گفت کامران هستم پدر ا  حرفو زد و نشسته بودنی که اي مردبه
 

 و به نجای ادی همه جمع شادی تو و گفت داره مدی پرامکی سهوی طور نیمنم هم- و گفتم خوشبختم دمیخند
 وسط سالن اشاره کرد

 
 بعد چراغا خاموش شد همه منتظر بودن در باز شد و ی کمستادیه ا دستمو گرفت و برد جلوتر از همالریا 

 سامان اومد تو
 

  یییی اطرافو نگاه کرد و گفت مامانننن کجای روشن بود سامان کمي سالن فسمت ورودکی تاري فضابرخالف
 
 بعد ی بود پر از بهت و تعجب کمیدنی سامان دي افهی چراغا روشن شد و همه باهم گفتن تولدت مبارك قهوی

  یبه خودش اومد و گفت مرس
 
 با اشناهاش ی کردن سامان اومد جلو و شروع کرد به احوالپرسشی شروع کرد به دست زدن همه همراهالریا
  دادم مزاحمش نشمحی که سرش شلوغ شد و منم ترجالرمیا

 
 ستیط سالن که حاال با اومدن سامان شده بود پ دور بود از وسبای کردم و نشستم روش تقردای دونفره پزی مهی

  رقص
 

 نگاهش نکنم اما طرف   کردمی پسر شدم سعهی ي رهی که متوجه نگاه خکردمی جور اطرافو نگاه منی همداشتم
 شدی نمالیخیاصال ب
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 رفت داشتم امکی با سالری ای حتستی رقص تانگو گذاشته شد و همه رفتن سمت پي برای بعد اهنگیکم
  که همون پسر اومد جلوکردمین منگاهشو

 
 کنارم نشست و گفت چرا خجالت رقصمی گفتم من نم  باال رفتشیی ابروم از پروهی می برقصمی برای سالم بگفت

  ؟یکشیم
 
 ی تا وقتنجای انمیشی مينجوریچه خوب ا- دونمینم- ام؟ی که بیرقصی میپس ک- دوست ندارم االن برقصم -

  ی مزاحمي برشهیم-معلوم بشه 
 
 متنفرم طرف هم هردوشو داشت گفت دوست شی حراف و سري ادمانی کردم اه اه از ای پوفشهینه نم-
  ؟يالریا

 
- باهات برقصم خوامی من فقط م؟يچرا داغ کرد- ادی کردم و گفتم به تو چه شرتو کم کن بذار باد بی قاطهوی

  زنمی نم  حرف همی فرهنگ حتی بهیمن با 
 
 و جلوم زانو زد و گفت ستادی دو اهنگ بود که انی بکنمی درخواست توپ مهی االن ازت ی خانومدیاخ ببخش-

  م؟ی رقصو داشته باشنی اشهیخانوم م
 

 دی بارقصمی به درك من بهش گفتم نمی ولیسی موندم تو رودرباکمی اهنگ بود همه جا سکوت بود نی بچون
  کردیبه عواقبش فکر م

 
 و نگهم دی درشت نگاهم کردن حرکت کردم که سامان دستمو کشيا چشما همه بشهی و گفتم نه نمستادمیا

   لبخند زدم و گفتم البته؟یرقصیداشت و گفت با من م
 
 چرا قبولش کردم فقط به حرف دلم گوش دادم دستشو گرفت جلوم اروم دستمو گذاشتم تو دستش و دونمینم

  ستی زمت پمیباهم حرکت کرد
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 اروم کمرمو گرفت دستمو گذاشتم رو شونه اش گفت من رقصو کردنیهمون م بودن و نگاستادهی کنار اهمه
 کنمی متیهدا
 

   سمت خودش و منو چسبوند به خودشدی اول ساده بود بعد کمرمو کشدنی به رقصمی کردشروع
 متوقف شده بود زی من همه چي اما براگذشتنی ها هم از هم مقهی طور و دقنی ادامه داشت اهنگ هم همرقص

   فکر کنمیچی به هتونستمی شده بود که نمریاونقدر ارامش به دلم سراز
 

 قرن گذشت هی برام مثل قهی نبود اون چند دقيزی چگهی عالمه ارامش تو دلم  و دهی سامان بود و من و فقط
    با اتمامشدی حالت ادامه دار بشه اما نمنی اخواستیکنارش بودم و ذهنم م

 الری و من رفتم سمت امیم جدا شد از هاهنگ
 

 يدی قشنگ رقصیلی من مهسااا خي گفت خداالری ارمیگی برام البته چند تا دخترو فاکتور مزدنی دست مهمه
 یلبخند زدم و گفتم مرس

 
 هم خوشش اومده بود هم بدش یتی داشت هم نارضاتی هم رضابی جور عجهی کردی نگاهم مي جورهی سامان

   هم ته چشماش بودبی عجنی تحسهیو 
 

 اخمام رفته بود تو هم هنوز داشتم فکر هی شده که ازم ناراضی شده ؟ فکر کردم که چی بود مگه چی ناراضچرا
  رونی و منو برد بدی دستمو کشامکی سهوی که کردمیم
 

 گفتم و منتظر نگاهش ی واسه خوندن کارت اهانمی که گفت اوردمت هماهنگ کنکردمی نگاهش ممتعجب
  دادم و اونم اماده اسی جي به دکوی گفت من موزکردم

 
 هوی راه افتاد سمت در امکیباشه س-  کادو تولد توئه نی باشه ای خودت بزن هرچتارشمی گای مهسا خانوم بفقط

  امکی افتادم گفتم اقا سيزی چهی ادی
حتما - اره؟ دنیبعدشم کادوهارو م- گهی ساعت دمیفکر کنم ن- ارنی رو مکی کی و نگاهم کرد گفتم کستادیا

  ؟ی اهنگو بخوننای بعد از اشهیپس م-
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 سی نبی عجیول- یهر جور تو راحت- کادو رو بدم نی چرا دوست دارم اخر از همه ادونمینم- چرا؟ یاره ول-
    براشدی سامان بای ولدمیمن اهنگو به اسم کادو م-از چه لحاظ؟ -کادوم؟ 

   بدهپول
 
 متوجه سامان شدم که از پشت هوی که دمی بهش نگاه نکرده بودم خندينجوری گفت اره تا حاال ا خنده وری ززد

  کردی نگاهم مظی اخم غلهیپنجره با 
 کاری حاال چیییی تا بخواد نگاه کنه سامان رفت گفتم واامکیسامان س...امکی امو قورت دادم و گفتم سخنده

  میدیخندی ما باهم مکنهی ميحاال چه فکر- شده یمگه چ-کنم؟ 
 
 نکرده بودم ي کنم تو دلم اشوب بود درسته کارکاری بد شد حاال چیلیخ- مگه شهی می متعجب گفت چامکیس

   کاری که زدم چي درموردم بکنه و حاال با گندي سامان فکرخواستمیاما نم
 کنم؟

 
اگه ...؟اگهیباور نکنه چ ؟اگه يچه جور-  کنمی گفت نگران نباش من درستش مکردی متعجب نگاهم مامکیس

  ؟یگوش نده چ
 
 نسبت بهم عوض شه دگاهشی دخوادی من دلم نمی گفتم حاال هرچمیدیخندی که فقط ممی نکردياخه ما کار-
  باشه- امی برو تو منم مای بزارمی من نمشهینم-
 

 و کادوها شد کی که صرف کی ساعتهی   اومد کلامکی سی و عصبنی بود غمگي جورهی تو نگاه سامان رفتم
   بود و منم ناراحتیسامان عصب

 
 کادوها تموم شد البته منم زدی باهاش حرف نمادی زی کسنی واس همهی بودن سامان عصبدهی همه فهمانگار

    تفاوتی گفتم و اونم بکی تبرهی عیکادومو داده بودم اونم فقط رفتم جلو سر
  ممنونگفت

 
 رو کروفنی بعد می منو فرستاد باال خودشم رفت باال کمششیم پ رفتامکی سي ازش دور شدم با اشاره عیسر

  و گفت لطفا همه توجه کننستادی ای جيگرفت رفت کنار د
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 به امکی سنجا؟ی ايای بشهی گفت داداش مامکی نگاه کردن سامکی جا ساکت شد و همه منتظر به سهمه
    سکو بود که با سههی بود ستادهی ای جي که دیی سکو اشاره کرد اخه جايجلو

  فاصله داشتنی پله از سطح زمتا
 

 اماده بود گرفتمش تاری هم جلوتر بود گامکی بودم سستادهی پرده بزرگ بود و منم پشت همون اهی یجی دپشت
   ي صدانیسی ادامه داد همه پشت سامان واامکیدستم و منتظر شدم س

  نای دراومده بود که چه خبره و اهمه
 

 کنمی کادو هنوز مونده من دارم کمک مهی گفت همه کادوهاشونو دادن اما امکی شد که سادی اعتراض زيصدا
  تا اون شخص کادوشو بده

 
 اما من ي شدی عصبنقدری که اي کردي تو چه فکردونمی ادامه داد داداش نمامکی متعجب شده بودن سهمه

   وجود ندارهيزی چچی و هدادمی الزمو انجام مي هایفقط داشتم هماهنگ
 
 داد دستم متعجب کروفنی مهی از دستم دراورد و برد و تاروی گیکی سامان ی حتدمی هم بهت همه رو دباز

 ی بزنم گفت نه تو قراره بخونخوامینگاهش کردم گفتم م
 

 و کنار نیی اجراش کنم با من بود رفته بود از سکو پای اومد تو ازم خواستامکی سي شده بودم که صدامتعجب
  ی لب گفتم لعنتری بود زستادهیامان اس
 
 نواخته شد و پرده کنار رفت هنوزم به یقی با اتمام حرفش موسی ادامه داد بهتره خودت اجراش کنامکیس
   بهت زده شدندنمی همه با دکردمی نگاه مامکیس
 
نم صدامو صاف  بخودی کردم خودمو جمع و جور کنم بای تعجب کرده بود سعهی از بقشتری بیلی خ  ساماناما

  رو اوردم باال و شروع کردم به خوندنکروفنیکردم و م
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 اشک رو ي عشق مثل شوری ها مثل ماهیکی عشق مثل تو که تو تاری راه درست تو دوراه دنی مثل دعشق
  یلب که قشنگه هر از گاه

 
 عشق مثل عشقه که فقط که مونهی شبه نممهی نيای مثل زهره با طعم عسل مثل جونه عشق مثل روعشق

  مهربونهي قلبايفقط تو
 

 تو از همه خسته ری غیعنی سربه راه شدنم عشق لی ادم دلهی سی خي مثل درد دله منه و غم مثل چشماعشق
   مواظبت هستم مثل راه نجات منهیگی میعنیام 
 
 دم گرفتم و بهتر از قبل خوني انرژزدی سامان ارامش موج مي اهنگ بود تو چشمانیب

 
 عشق مثل مهر تو که ادی تو دل شب مثل فرشی مثل دستات عشق مثل اتسی صورت خهی مثل لمس عشق

   هوا به دلم افتادی دفعه بهی
 

 خوبه عشق مثل بارون اول سال که ی ولهیخودی بي هی سرو ته تو غروبه عشق مثل گری بي مثل بغضاعشق
 کوبهیرو پنجره م

 
 تو از همه خسته ری غیعنی سربه راه شدنم عشق لی ادم دلهی سی خي مثل درد دله منه و غم مثل چشماعشق

   مواظبت هستم مثل راه نجات منهیگی میعنیام 
 
 * سربه راهیمی ابراهثمیم*
 

 حواسم به ي هم مجبور شدن دست بزنن اما من همه هی شروع کرد به دست زدن بقالری تموم شد ااهنگ
  سامان بود که شاد بوديبای زيچشما

 
 همه ساکت شدن و نگاهم هوی به سامان اونم تو تولدش کنهی داره ابراز عشق میی دختره گفت چه روهی هوی

 ...  گفت نه نه اصالامکیکردن س
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 نی اولنمی من اهنگسازم ای که بدونگمی مگه نه؟ اما بهت مشدی بود به تو مربوط نمنطوری اگه ایحت: گفتممحکم
   شی و باالخره دوروز پکردمیاهنگم بود که مدتها بود داشتم روش کار م

   شدتموم
 

 جور تشکر هی تجربه رو استخدام کرد ی اهنگو به سامان بدم چون بهم اعتماد کرد و منه بنی اخواستی مدلم
   ما باشهنی بيزی که چشهی نملیبود حاال اگه متنش عاشقانه بود دل

 
 سامان تور پهن ي برادنی اخه همه فهمی بعدا حرف بزنی مطمئن شيزی چهیاز  اول ستی بهتر ندرضمن

   ندارهی براش رنگگهی چون حنات دی سامانو داشته باشیتونی نمگهی و ديکرد
 

 ممنون رمیگی هم براش پول نمرمی تشکر ساده بود که اگه بمهی نی بود گفتم ممنون اقا سامان ادهی هنگدختره
  شی بخونشمیم
 
 نیی از سکو رفتم پاي همون طور جدشهی مي کار پر طرفداردونمی از االن مخونمی لبخند گفت البته که مبا

 اصال هم به نگاه ها توجه نکردم
 

  ي اخرنی بترکونم اخوامی منیسی گفت واامکی رفتن بودن که سي و همه اماده می خورده بودشام
 منو الری بود و االری برد منم که دستم تو دست ااطیح بخش از هی که گفت دست سامانو گرفت و به سمت نویا

    انفجار ترقه سه متري با صداهوی بودم که ستادهی اونطرف تازه ادیکش
  هوادمیپر
 
 شی متنفر بودم اولزی از دو چای نگاهش کردم تو دندهی ترسزدی خدمتکار مرد ترقه مهی داشت با کمک امکیس

   بود متنفر بودمنای ترقه و ای مواد محترقه از هرچشیدرد بود دوم
 

 تنم قفل شدی عالمه ابشار و کپسول داشت منفجر مهی داشتم و حاال ای فوبزای چنی من به ادمیترسی که نه ممتنفر
 دمی لرزی و به طور مشخصدیشد رنگم پر
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اشتم  هام جلو چشمم جون گرفت دستامو گذی بچگي لحظه خاطره هی بود ی در پی پي همه به انفجار هاتوجه
 دمیلرزیرو سرم و همون جا نشستم و هنوزم م

 
 داد زدم بس هوی لرزون من کجا و اونهمه انفجار کجا ي اما صدادی ترو خدا تمومش کنهی کافگفتمی لب مریز

  مهسا مهسا چته جواب بده:  از کنارمدمی سامانو شني ترو خدا صدادیکن
 

 لرزون نگاهش کردم  دستمو گرفت و کمکم کرد یی شده؟ با چشمای ندادم گفت چی و جوابدمیلرزی مهنوزم
  بلند شم منو به سمت خونه برد

 
 که الری داشتم اي اب خوردم احساس بهتری اب اورد کمکمی نشوند منو و خودش رفت و برام ی صندلهی يرو

   تو دختر؟ي شدیتازه اومده بود تو گفت چ
 

 الری دارم اای گرفتمو گفتم من به مواد منفجره فوبی نفسدی بسته ام چکي از همون چشمای بستم و اشکچشمامو
  جلوتر اومد و گفت چرا

 
... نه... زدی مشی از اونا داشت مادرمو اتیکی جلو چشمم جون گرفت با بغض گفتم چون ی بچگي خاطره دوباره

 زدمی مشیمن داشتم مامانمو ات
 

 لباس هی منو ماهان بود مامان ی سالگتولد هفت-  شد ی گفت مگه چي نگاهم کرد با همدردی با نگرانسامان
   بود که دنباله داشتدهی پوشیبلند مشک

 
 تا دیدوی گرفت مامان مشیدامن بلندش ات... ترقه داد من انداختمش که افناد رو دامن مامان هی بهم ماهان

   و خاموشش کنهرتشی خاموش بشه بابام هم دنبالش بود تا بگشیات
 

 خاموش کرد چون زود خاموش شده بود شوی باالخره بابا مامانو گرفت و با اب اتدنیکشی مغی داشتن جهمه
 ترسمی ترقه اس می به مامان نخورد اما از اون روز من از هرچيادی زبیاس
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 گهی کس دي اتفاق برانی که نکنه ادمی االنم ترسترسمی چون مرمی نمرونی فقط تو اتاقمم و بای سورچهارشنبه
  فتهی هم بيا

 
 بعد ی و کمدی سرمو به اغوش کشالری زدم اغی سرم گذاشتم و جي ناخوداگاه دستامو رودی ترکگهی ترقه دهی هوی

    جمعش کن مگهامکی سدی سامان بلند شد تمومش کنادی فريصدا
 دهی مهسا ترسینیبینم

 بعد از شهی بود همزی نشسته بودم و سرم رو می صندلي مهمونا رفتن روی کدمی حالم بد بود که نفهماونقدر
   به خاطر تبهدونستمی االنم به شدت گرمم بود و مکردمیترس تب م

 
اره - ي بریتونی می گفت مطمئنالری برم ادی و گفتم باستادمی سرمو تکون دادم و ا؟ی گفت مهسا خوبالریا

  ستیاونقدرا هم حالم بد ن
 

 يخوایوز باال قوز سامان گفت م قشهی ترسم تا صبح ادامه داره و تب هم مدونستمی می گفتم مثل چدروغ
  دمیکشی از خدام بود اما ازشون خجالت ممت؟یبرسون
 کرد یی کجاس؟ سامان منو راهنمای بهداشتسی سروی قبلش بهم بگشهی فقط مرمی خودم مستی الزم نگفتم

  رفتم و دستمو با اب سرد شستم
   که تب دارمدنیفهمی دستم مي کنم و موقع دست دادن از گرمای خدافظدی موقع رفتن باچون
 و با بقبه دست دادم خواستم برم که سامان گفت گونه هات دمی مانتو و شالمو اورده بود پوشالری ارونی برفتم

  سی نيزیگل انداخته ها دستمو گذاشتم رو گونه ام و گفتم چ
 

 یگیوقت م اونيسوزی تو تب مي کرد و دستشو گذاشت رو گونه ام اخمش رفت تو هم گفت تو که داریاخم
  ؟یخوب

   و داغهسوزهی دستش رو گونه ام مي جاکردمی برداشت احساس مدستشو
 ومدی سرت میی اگه تو راه بال؟ی چیخواستی گفت نمي بلنديبا صدا.... خواستمی و گفتم نمنیی انداختم پاسرمو
  کردم؟ی مکاری چدیمن با
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 سرمو اوردم باال و می برای تو موهاش و گفت بدی کرد و دستشو کشی خانوم با تشر گفت سامان سامان پوفسانیا
  با تعجب نگاهش کردم گفتم کجا؟

 دونمی داد زد نگو حالم خوبه من مهویبه خدا حالم خوبه - یستین-من خوبم -هست - ستیالزم ن-دکتر -
    دوشهی برم خونه و دیحالت چقدر بده اروم گفتم سامان به خدا خوبم فقط با

  رمیبگ
 

. قرص تب بر بحور حتما-  به خدا ستی نمیچیاره من ه- ؟ی موهاش و گفت مطمئني الدی دستشو کشدوباره
  لبخند زدم و گفتم چشم حاال بذار برم

 و رو می برایبس کن ب-.... توی خودم مخوادینم-  راحت تره المی خينجوری امیریبا هم م- گهیوا خونه د-کجا؟ -
 امی و مرسونمیبه مادرش گفت من مهسا رو م

 
 پاره کردن و منم رفتم کهی تعارف تکمی هم هی کردم خدافظ بقتتونی اذدی راه افتاد رو به جمع گفتم ببخشجلوتر

   سامان نشستم جلويسمت مزدا
 

باشه ممنون منو - دم خونه اتون ارمشی فردا میچی لبخند زد و گفت ه؟ی چنمی هم نشست گفتم ماشسامان
    ازشيزی اما چشناختیکه خونمونو م تعجب کردم یلیرسوند خونه البته خ

 دمینپرس
 لبخند زدم و گفتم هی رمیاول تو برو تو بعد من م- برو می گفتم ممنون که رسوندرونی شدم و رفتم بادهیپ

  درشت نگاهش کردمي مقدمه گفت جانم با چشمای بهویسامان 
 یدم افکارمو مرتب کنم گفتم مرس کری افکارم پاره شد سعي رشته ی لب گفت لعنتری و زنیی انداخت پاسرشو

  هنوزيبرو تب دار...کنمیخواهش م- ي اومدنجایتا ا...که
 هی و به در تکنی زمي کردم و درو بستم اروم نشستم روي بايراه افتادم سمت در درو باز کردم و رفتم تو با 

  زدی قلبم که تند ميدادم دستمو گذاشتم رو
 و ستادمی گرفتم و اگهی نفس دهی رفته دادی که نشون منشی ماشکی الستي گرفتم و گوش دادم به صداینفس

 دمی سامان قرص خوردم و خوابيرفتم سمت خونه طبق گفته 
   خونه نبود که شر بشهی خداروشکر کسی اورد ولنموی نداشتم سامان هم ماشی شکر صبح روز بعد مشکلخدارو
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 عاشقانه بود شتری اهنگام بومدمی سرکار و مرفتمی به عشق اون مگهی دشدی مشتری به سامان بمی وابستگهرروز
   عاشق شده بودمی اسوننیاره به هم

 ی مدترتاشی هاش از غی از نگرانقرارشی بي از نگاه هادونستمی منوی دوستم داشت اکردی بهم توجه مسامان
  ي اگهی هر مرد دای امکی اهنگ بخونم کنار سدادیبود که اجازه نم

 ناز ی خودمم دوست داشتم عاشقم بشه گاهرکانهی زي اشاره های دوستش داشتم سکوتام نگاهام و گاهمنم
    فقطادی زیلی نه خومدمی عشوه مای خرهی سامان نازمو مدونستمی اخه مکردمیم
  که الزم بودیی اونم جاهاکمی

 
 بود خودمم شهی همه جا مثل هموارد که شدم...تولدم ...مهر بود7 اونروز وی رفتم استدشهی روز مثل همهی

   تولدمه رفتم تو اتاق ضبطدونستمینم
 صدام زد بلند شدم و الری خوشحال بود کارامو کردم که ایلی سامان خي اخه چشماهی خبرهی امروز دونستمیم

   البته سامانم پشت سرم اومدرونیرفتم ب
 
 هوی بود الری که دست ایکی دست بچه ها و کي روسرم صداختی ری عالمه کاغذ رنگهی هوی در که رفتم از

  سامان اروم دستمو گرفت نگاهش کردم
  زمیعز... زد و گفت تولدت مباركيلبخند
 اروم دستش رو از رو ی لبخند زدم و گفتم مرسهی بگم فقط ی چدونستمی بند اومده ام دوباره بند اومد نمنفس

  دستم برداشت دستم داغ شده بود
 
 گرفته بود تو خودش انگار تازه کموی کوچي بزرگش کامال دسناي لبخند زدم دستاهیم و  دستم نگاه کردبه
   که چقدر کوچولو امدمیفهمیم

 بزرگش که به خاطر باشگاه کلی به خاطر هشدی سامان مشخص مشی بودم و ظرافتم پفی اندام و ظرزی رکال
 شمیرفتن بود خنده ام گرفت اگه بغلم کنه کال تو بغلش جا م

 
چه خوب همش -  رفته بود امروز تولدمه ادمیاره واقعا چون - ؟ي و گفت شوکه شددی اومد جلو و منو بوسالریا

  ؟يدی زحمت کشنقدریچرا ا- نشه زخرابیاسترس داشتم که سورپرا
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 تولدته دونستمی نخورن گفت همش کار سامان بود وگرنه من نمکوی حواسش به پسرا بود که کي که همه الریا
  دهیم خودش خر هنارویا

 
  کردی به سامان نگاه مصالی درشت نگاهش کردم که داشت با استي گفت خاك برسرم با چشماهوی بعد
   حرف زدمی ناخوداگاه رسمنی زحمت بکشنهمهی نبودم ای نگاه کردم و گفتم ممنون من راض  سامانبه

 که چقدر یدونیکنم اخه م تشکر ي که تولدم بهم دادیی فقط خواستم به خاطر کادوکنمی خواهش مگفت
   بودفهیوظ- پرفروش بود 

  همه از لحن بچه گونه اش به خنده افتادنگهی شمع هارو فوت کن دای گفت بالری سکوت شد که ادوباره
 

 بود که تولد سال بعد نی قبل از فوت کردن شمع تعجب کردم اخه ارزوم اي هارو فوت کردم خودم از ارزوشمع
  کنار سامان باشم به عنوان زنش

 
 و کفش فی کهی سامان فوق العاده بود ي بعدم بچه ها هر کدوم برام کادو اوردن کادومی خوردکوی خنده کبا

   خوشگل بودمیلیچرم اصل که خ
 
 کجا خانوم؟  گفتامکی اورده بودن کم کم بچه ها متفرق شدن خواستم برم که سی قشنگي هم کادوهاهیبق

    تايخوری مرونینگاهش کردم که سامان گفت زنگ بزن بگو شام ب
  نباشنمنتظرت

 
اخه سامان گفت مهسا جان - گلم ی گفت چه زحمتالری زحمت دادم ایلی تا حاال هم خستی نه نه الزم نگفتم

   کلمههی نیدهنمو بست با هم
   گوشه و از بابا اجازه گرفتمهی حرف رفتم یب

 
 خجالت کمی هم پشت نشستن الری و اامکی برام باز کرد جلو نشستم و سنشویتن سامان در ماش رفموقع
   من جلو نشستمی باشه اونا خواهر بردارشن ولی هرچدمیکش
 

 به رستوران نگاه میدی تو فاز که گفت رسرفتمی ارامش بخش بود تازه داشتم میلی اهنگ گذاشت خهی سامان
  خوشبختانه خلوت بودمی قشنگ بود وارد شدیلیکردم خ



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 147 

 
 و منو رو اوردن بچه ها همه کباب و جوجه سفارش دادن منم می خلوت تر نشستي جاهی مارو برد گارسون

  م؟ی کنکاری گفت خب حاال چالری بعد ای کارو کردم کمنیهم
 

هم 9ساعت  خونه؟ می زود برنقدری ادیچرا با- خونه میریم- بعدش ی ولدونمیم- گهی دمی گفت شام بخورسامان
  م؟ی رفته فردا مسافرادتی یدرسته ول-نشده 

 پدربزرگم که شی شمال پمیری اجرا بعدشم مي برازی تبرمیری روبه سامان گفتم کجا؟ نگاهم کرد و گفت مهوی
  گهی کنسرت دهی ي برارازی شمیری بعدشم بالفاصله مضهیمر
 
 بهت زده گفتم می زنده داشته باشي اجراستی گفت اخه قرار نامکی سن؟ی کنسرت دارنیپس چرا به من نگفت-
   نی گفتم ای با ناراحتمیزنی اما اهنگ نمخونهی گفت مالری ا؟یخونینم

 دی ماه شاهی گفت امکی سکشه؟ی چقدر طول مکاراتون
 
اره ...خوب؟اره- ؟ی گفت خوبالری اکنهی موونهی منو ددنشی ماه ندهی ماه؟ اخمام رفت تو هم هی بهت گفتم با

   بد باشمدیخوبم اصال چرا با
 

 دینه چرا با- ؟ي گفت ناراحت شدالری و دستش مشت شد انیی سامان سرشو انداخت پادیلرزی از بغض مصدام
  دی لبشو گزالریناراحت بشم ا

 يزی ماهه چهی شد نگاهش کردم و بغضمو قورت دادم و گفتم دوتا کنسرت و سفر ییهوی گفت به خدا امکیس
 ...  گفت اخهالری اادی بشی پییهوی که سین
 نوازنده هی گرفتم اخه کنسرت شما به من که ي من اشتباه کردم که خودمو جدالری گفتم ولش کن ای ناراحتبا

  لرزوندی نداره بغضم صدامو میام ربط
 

 هی نگاه کردم نهی به خودم تو اکمی یی دستامو بشورم رفتم دستشورمی و گفتم مستادمیا....  گفت مهساسامان
   قرارشمی بلی تعطي االنشم روزانی همکشهی سامان منو مدنیماه ند

 
 ي بودم با غذا بازلی می غذا رو اورده بودن نشستم بزی پر بود از اشک دستامو شستم و برگشتم سر مچشمام

   هم مثل من بودنهی البته بقکردمیم
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 و گفتم من سرم درد ستادمی شدم اریممنون س-...  گهی سامان گفت بخور ددمی از همه از غذا دست کشزودتر

    خونهرمی و مرمیگی می تاکسهی کنهیم
 

 رو قورتم ختی اشکام ررونی بهشون ندادم از در رستوران زدم بوی حرفچی زدن هي و اجازه رونی زدم بعیسر
   شددهی دستم توسط سامان کشهوی که رفتمی پاکش کردم داشتم معیسر
 
 تو دیمنو کش...  بهتون زحمتی برم تاحاال هم کلدی نبود گفتم من بايزی و نگاهش کردم تو چشماش چستادمیا

   دفعه حس کردم کل تنم داغ شدهی... . و ي خلوت کناريکوچه 
 

 بود کامال تو اغوشش جا گرفته بودم اغوش کردمی همونطور که فکر مدمیشنی گوشم مری رو زی تپش قلبيصدا
   زده امو گرما دادگرمش که تن سرما

 نفس ي گوشم صداری چشمام بسته شد دستاش از کمرم باال اومد و سامان محکمتر منو بغل کرد زناخوداگاه
    چند لحظه بعد ازم جدا شد اما دستش هنوز روکمرمدمیشنی مقشوی عميها

 بود
 

 دی از چشمم چکی اشکفتری منیی اش نگاه کردم که اروم باال و پانهی سي چشمامو باز کردم به قفسه اروم
   گونه ام پاك کرديدستشو از پشت کمرم اورد باال و اشکمو از رو

 
 تی نگفتم چون ناراحتیشی ناراحت مکردمی برم چون حس مخوامینگفتم م: تو گوشمدیچی ارومش پيصدا

  نمتی ببينجوری اخوامی چون نمکنهی ام موونهید
 

 برم و اگه هم تونمی نمی کنهی گرينجوریاگه ا:  بودن ادامه دادنی نگاهمو به چشماش دوختم که حاال غمگاروم
    نهي به نشونه کمی سرمو ؟يخوای منوی تو اکنمیبرم کارمو خراب م

   دادمتکون
 چقدر خنده بهت نی و گفت ببدی لبخند زدم خندهی بالفاصله رمی بگي زد و گفت پس برام بخند تا انرژلبخند

  ؟یکنی مهی پس چرا گرادیم
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 گفتم ی بالفاصله بعد از اتمام کارا برگردم باشه؟ با ناراحت دمی شدم گفت قول مرهی نگفتم و فقط بهش خیچیه
  ری اشو هم بگهیدییاهنگ بگو و تا- ماه؟ هی نی کنم تو اکاریپس من چ

 
 دستامو اوردم باال و حلقه نباری که منو باز بغل کرد ادی گفتم باشه و ارومتر گفتم منظورم نبودت بود انگار شناروم

   تو بغل سامان بودنیعنی نی ایعنی ایکردم دور کمرش ارامش دن
 
 بچه ستینه الزم ن- رسونمتیم- برم خونه خوامی و کامال ازش جدا شدم گفتم من مدمی من عقب کشنباریا

 رنیحرفمو قطع کرد و گفت اونا خودشون م... ها
 
 روشن نوی رفت نشستم اونم اومد و ماشنی و به سمت ماشدیستمو کش رو نداد دی زدن حرفي بهم اجازه گهید

  ؟يزاری رو ممی گوش دادی اومدننجای که ای گفتم اهنگهویکرد 
 
 کرد با ارامش چشمامو بستم که دستشو گذاشت رو دای کرد و بعد اون اهنگو پنیی اهنگا رو باال و پاکمیباشه -

 دستم نگاهش نکردم فقط اروم تر شدم
 

 اری اختی باشه دستش هنوزم رو دستم بود سامان گفت مهسا بشمی پشتری تا برهی از عمد ارومتر مکردمی محس
    نگاهش کردم دوست داشتم بگه کهکردی نگاهم مرهیجواب دادم جانم؟ خ

 ...یچی داره گفت هدوستم
 

 چه زود ستادیبعد ا ی کمکردمی موهاش و باز به روبه رو نگاه کرد اما من هنوزم نگاهش مي الدی کشدستشو
  برو....  گفت خبمی بوددهیرس
 
   بشم که دستمو گرفتادهیممنون خواستم پ-

   روش نشوند داغ شدمی کوتاهيبوسه ....  سمتش اروم دستمو باال برد وبرگشتم
 

 اروم یی توامی مدنشی که به دی کسنی برگردم اولی اروم گفت وقتیلی ول کرد باز به دستم نگاه کردم خدستمو
  شهیگفتم دلم برات تنگ م
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 نگاهش کردم گفتم منتظرت شهی شدم از شادهی زود برگردم پکنمی می گفت سعزدی مشمی داشت اتنگاهش
  مونمیم
 

 نشون داد نشی ماشکی الستي بعد صدای به سمت در رفتم و وارد خونه شدم و باز همون جا نشستم کمعیسر
  سه بار...دوبار... بارهیرفته دستمو باال اوردم و بهش بوسه زدم 

 
 نگاهش کردم و گفتم نه گفت دهی دختر؟ ترسي شدوونهید:دمی ماهانو شني جور مشغول بودم که صدانیهم
  کو؟نتیماش
 
 هم ی سامان راننده تاکسچارهی اومدم بیخراب شد با تاکس.....  زهی و بعد به دروغ گفتم اهاااا چمیشونیزدم رو پ 

   گفتم هاییشد منم چه دروغا
 برام گرفتن اما به محظ ی خانواده ام چنمی ذوق داشتم که ببیلی بشه رفتم تو خونه خچمی پاپنکهی قبل از اتا

  ورود متوجه جو متشنج خونه شدم
 

 ی تاکسهی نگم روز بعد يزی دادم چحی اعصاب بودن منم ترجی بود و همه بی نزولری روزا شرکت بابا رو ساون
  ویگرفتم و رفتم دم استد

 
 ساختمون بود و مطمئنا داری که سراری مرد پهی عمو رضا افتادم ادی هوی نداشتم دی تو اما کلرفتمی مشدی مکاشیا

  ه؟ی بعد صداش اومد کی داشت در زدم کمدیکل
 
- سالم عمو - دخترم؟ یی شد گفت توانی نمافشی بعد در باز شد و بدن نحی دم در کميای بشهیعمو رضا م-

  ي از من کرديادی شده یسالم عمو جون چ
 کاری چيخوایاره م- ن؟ی رو داروی استددیکل-بگو دخترم -  زحمت دارم برات هی زدم و گفتم لبخند

 
 دونمیم-  ماهه رفتن هی سفر هی به ی ملکي اقایعنی... سامانی نه ولای نیدونی مدونمی شدم گفتم نمخوشحال

 ... خب
 
 ن؟ی و به من بدنی بزندتونی کلي از رویکی شهی مرمی بگدی رفت ازشون کلادمیمن -
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   بگم وهللایچ-
 
  نی بپرسی ملکي اقایعنی از خود سامان نیتونی مکنمیخواهش م-
   دارم بهتره اول از خودشون بپرسمیفی منم وظایمن بهت اعتماد دارم ول-
 
  ستی نیباشه اصال مشکل-
 ارمی بمویصبرکن برم گوش-
  نیریبا مال من تماس بگ- 
 

  ؟ییمهسا تو: تو گوشمدیچی بعد صداش پی در اوردم و شماره اشو گرفتم کممویگوش
 

   خوبهنجای ای ممنون منم خوبم خداروشکر همه چکمیسالم عل: و گفتم دمیخند
  ی سالم خانوممی و گفت باشه باشه تسلدیخند
  ي از ما کرديادی شدهی چه خبرا چیخوب
 
  وامخی اجازه مي کارهی نشده فقط ازت واسه یچیه-
   بانودی امر کندییبفرما-
 از رو مال عمو رضا دی کلهی يدی بکنم حاال اجازه منکاروی اوی تو استدخوامی اهنگ بسازم اگه بشه مخوامیم-

 بزنم
 
  ستی نیباشه مشکل-
   راحت بشهالشی به خودشم بگو خایب-

 بزن که من کار یکی دخترم فقط لطف کن خودت از روش ری بعد اومد و گفت بگی رو به عمو دادم کمیگوش
 دارم

 
  یباشه مرس-
 رو باز کردم همه جا سوت و کور وی بدم اروم در استدلشی بزنمو مال عمو رو تحودی تا کلدی طول کشقهی دقده

    و لبخنددمی کشتاری گي رویبود چراغو زدم و رفتم سمت اتاق ضبط دست
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  زدم
 دنی زنگ خورد با دمی که گوشکردمی بود فکر مدهی به ذهنم رسشبی که دی به اهنگ حال خودم بودم داشتمتو

  اروم جواب دادم الودی لرزمدلمیاسم سامان رو گوش
 و چشمامم هم بسته بودم اروم گفت دادمی نفس هاش گوش مي فقط به صدامیسالم ساکت شد-سالم -

  ناخوداگاه گفتم نهیخوب
 
   سوت و کورهیلی تو خی بنجای ادامه دادم ازدی و تعجب موج مینه؟ تو صداش نگران-
 

 دنی عالمه حرف داشتم بهت بزنم اما به نحض شنهی کردمی کرد چند لحظه بعد گفت داشتم بهت فکر مسکوت
  رفتادمیصدات همه حرفام 

 
  نمتیبب خوادی گرفت و گفت دلم می هست بگو نفسیهرچ... بهم ی بگیخواستی می گرفتم و گفتم چینفس
 

  ی روزه که رفتهی گفتم تازه دی دوباره لرزدلم
   دلت برام تنگ نشدهیعنی گفت ی ناراحتبا

   نههههه  و گفتمدمیخند
  بزنم قطع کردی فرصت کنم حرفنکهی که وقتتو گرفتم خدافظ قبل از ادی ناراحت گفت پس ببخشباز
 
 بهت گهیاومد سامان بود که نوشته بود د نگاه کردم چند لحظه بعد اس ام اس ی درشت به گوشي چشمابا

  زنمیزنگ نم
 

 اما بازم رمی کردم بگی ردتماس چندبار سعی شماره اشو گرفتم لعنتعی حرف سرنی ای چیعنی خوندمش چندبار
  رد تماس رد تماس

 
 فرصت بده کار واجب قهی دهی-....  گرفتم جواب داد سالم خانوم خوشگله حالت چطوره چه خالروی اي شماره

  دارم
   شده؟يزی شد چي جدصداش
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   شدهیچ- دنبالش؟ ي بریتونیاههه م- رونی بود از هتل زد بی االن عصبنینه هم- سامان اونجاس؟ الریا-
 
دارم دنبالش - فکر کنم دچار سوءتفاهم شده سی نيزیچ- مهسا ينگرانم کرد- کن داشی فقط برو پیچیه-
   گفتم کجاست؟دی دلم لرزدمشی اها دگردمیم
   سرشو گذاشته رو فرموننهیتو ماش-
 
   بعد گفت بگویباشه کم-  نی و ببرتو ماشفونی رو بذار رو ای گفتم گوشی ناراحتبا

  بودی شوخهی خوردم و گفتم به خدا فقط بغضمو
 
 گوش کنمیسامان خواهش م- ی گفتوی قرار بود بگیهرچ-   قطعش کن صداش زدم سامانالریسامان گفت ا 

 ..... کنم باهایکن فقط خواستم شوخ
 

 گفتم و شماره ي ای اما خاموش بود لعنتالری نگاه کردم دوباره زنگ زدم امی بوق بوق بهت زده به گوشبوق
   گرفتم جواب دادامکویس
 
ار  بذوی شو گوشنی وارد ماشدهی به تماسام جواب نمنهی سامان تو ماشرونیبرو ب-هتل - امکی سییکجا-بله -

  دهی دم گوشت اخه اصال گوش نمری نگیبلند گو ول
 
 بهم؟ ی بگيخوای میچ-  کنمی گفتم سامان خواهش مرونی بيچرا اومد: سامان اومدي بعد صدایباشه کم-
  ارزشم؟ی برات بنکهیا

 
  کنمی قسم بخورم که فقط خواستم شوخیبس کن به ک: گفتمهی افتادم با گرهی به گرهوی

 
 . نکنهیگر: تو گوشمدیچی پنشی غمگي کردم که صدای مهی گرهنوز

 
   هنوزم اشکام رو گونه ام بودی شدم ولساکت

 
 شتری دلم تنگته سامان گفت من بي بودشمی االن پکاشیا: بغض گفتمبا
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 . االن حرف بزنمتونمی نمکنمیقطع م: گفتمآروم

 
 نگاه میم بودو زدم تا شب اصال به گوش که تو ذهنی رفتم تو اتاق و اهنگلنتی گذاشتم ساوی کردم و گوشقطع

  نکردم سوار شدم و رفتم خونه
 

 مونده بودو گرفتم دستم و وارد شدم همه نشسته بودن ماهان بهت زده گفت نی تو ماششبی که از دییکادوها
  ه؟یمهسا خبر

 
  دهی برات کادو خرنقدری پولداره که ایلیدوست پسرت حتما خ- ؟ي گفتم چه خبرمتعجب

   نبردنادی حواس جمع بودن که تولدمو مثل خانواده ام از یلی شدم و گفتم نه اما همکارام خیعصب
 

 دهی ماهان خري امروز بعداز کار براکه یی حرف با قهر رفتم به اتاقم کادوی که تولدم بوده بدنی تازه فهمهمه
   حرف رفتم به اتاقمیبودمو بردم تو حال و گذاشتم جلوش و باز ب

 
 همه الی خی ازش بامی پاسخ از سامان و چندتا پی عالمه تماس بهی دراوردم و نگاهش کردم فمیز ک امویگوش

 شدم و رفتم تو بالکن و شماره اشو گرفتم
 

 گرفتم و گفتم ی نفسشم؟ی من نگرانت میگی نمتوی گوشيدی بوق نخورده جواب داد مهسا چرا جواب نمدوتا
   کردم گفت نگرانت بودم گوشقشی عمي نفسايسالم سکوت کرد به صدا

 
 بگم اروم گفت خواستمی می که من چی گوش کنیخواستی نمی تو حت؟ی چي خودش اروم گفتم برامثل

  کردمی زود داشتم قضاوت میلی من خدیببخش
 
نه - یبخشی راحت میلی خی مهربونیلیتو خ- کنه ی تو گذشته ها زندگدی و گفتم ولش کن ادم نبادمی کشیاه

  به طرفم دارهی بشم فقط بستگرحممی بتونمیمن م
 
 .نهی بباتوی مهربونتونهی هستم که میخوشحالم که طرف-
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 . داره به رفتارتی بستگنمیا+
  واقعا؟-
 
  بله+
  ااااایمهساااااا ب-
 . برم ساماندیبا: در اتاقم نگاه کردم و گفتمبه
 
 .مواظب خودت باش-
 .خدافظ+

  نییو رفتم پا رو قطع کردم و لباسام رو عوض کردم یگوش
 
 . دراز بکشمکمی برم خوامیخسته شدم م: مبل جابه جاشدم و گفتميرو

   و رفتم به سمت اتاقستادمیا
 

   بودختهی به هم ریلی اومد خثمی که مشب
 

   باهم رفتن اشپزخونهکننی دارن با مائده پچ پچ میلی خدمی درمورد سامانه دگفتی محسم
 
   رفتم پشت دري چاینی سي بهونه به

   من االن حالش خوبه؟يخدا:دمی نگران مائده رو شنيصدا
 
 .شناختمی که من مستی نی حالش بده اصال ادمیلینه مائده خ: با غم گفتثمیم
 
  م؟یحاال چطور به مهسا بگ-
 
 . کشهی مهسا بفهمه اونوقت خودشو مهی جون اونا به هم بسته اس فقط کاف؟ي شدوونهید+
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 بی خب اونم که فقط دستش شکسته و آسست؟یدمون بشنوه که سامان تصادف کرده بهتر ن اگه از خویول-
 . دهی ندي جدیلیخ
 
 . کنميری تا از سقوط خودم جلوگواری پام، دستمو گرفتم به دي افتاد جلوینیس
 
  ؟یخوب: اومد و بازوم رو گرفت و گفتثمی مدنمی با درونی اومدن بعی و مائده سرثمیم
 
 ... سامانم-
  به خدا فقط دستش شکسته+
  دروغ نگو-
 
   منو برد سمت مبل و نشوندم رو مبلستی نشیزی چنهیبه جون مائده ام قسم که فقط هم+
 

   رو گرفت سمتمی بعد گوشی رو دراورد و کمشیگوش
 ثمیبله م:  تو خونهدیچی پامکی سي بعد صدایکم

  ؟ی خوبیابج:  گفتامکیکوت س سهی شده بعد چند ثانی سامانم چامکیبابغض گفتم داداش س 
 
  سامانم کجاست؟-
 . کردنقیخوابه بهش آرامبخش تزر+
 ... حالش-
 
 .  حاله به خاطر نبودنتی بکممیخوبه فقط دستش شکسته و +
 .داداش توروخدا مراقبش باش-
 
  ؟يگردی برمیچشم اما تو ک+
   شدن پدرمیبه محض راض-
  و اگه نشد؟-
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 .  هرجورکه شده مطمئن باش، بهش بگو منتظرم بمونهگردمیبرم+
  چشم-
 
  رو  قطع کردی گوشثمیم
  که مائده زد سرجام خشک شدمی تا به اتاقم برم که با حرفستادمیمنم ا 
 
   خونهي وقتشه برگردگهی دیینجای ماهه اهیگفته که چون -  ؟یچ- خونه ي برگردخوادیمهسا بابا م-

 ...اگه برگردم بچه ام... دستام حلقه شد دور شکمم که حاال جلو اومده بود گفتم اگهناخوداگاه
 ؟ي کجا بريخوای مائده گفت پس مکشتشی ماون

بله؟ : تو گوشمدیچی خواب الودش پي گرفتم صداموی مري خونه ي رفتم سمت تلفن و شماره يزی چياداوریبا  
   مهسا؟ییتو- ؟یسالم خواب-
 
  بگو-ازت بپرسم  يزی چهی خوامیم-
  باربد خونه اس؟- یلیاره خ-جواب بده - ه؟ی چه سوالنیا- خوره؟ی حالت هنوزم به هم منمیبب-
  منتظرمدمی محی توضدمیرس- يباشه اما نگرانم کرد- لطفا عجله کن نی دنبالم فقط همادیبگو ب-اره -

 اومد و ساکو عی سرثمی منیی و رفتم پادمی ساك لباسامو پوشهی کردم و رفتم تو اتاق لباسامو انداختم تو قطع
  ؟ی کنکاری چيخوای مدیگرفت ازم مائده پرس

 
 زنگ ي کنه با صدای حال بدش توهم با مامان هماهنگ کن که بابا رو راضي به بهونه می مري خونه رمیم-

  رفت درو باز کنهثمی برگشتم مفونیبه طرف ا
 

 لبخند زد و گفت خواهش يدی که کشی مائده به خاطر زحماتی جلو و مائده رو بغل کردم و گفتم مرسرفتم
   داداشی گفتم مرسستادموی اثمی مي جلوی ابجکنمیم
 
 سرشو ي بهم بدیتونی پوزخند زدمو گفتم سامانمو نمکنمی که باشه جورش ميزی بهم بگو هرچی خواستیهرچ-

  نییانداخت پا
  خوامی مزی چهی باشه ازت گفتم
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 ثمیم.... گردمیمن برم....منتظرم بمونه. ... بگو کهشیدی دیوقت..... مراقبش باش....بهش سر بزن - ی چگفت
    رو گونه ام ادامه دادم بهش بگو مهسا گفتختی رینگاهم کرد اشک

   از جونمشتری دارم بدوستت
 زد و گفت سالم ي منتظر بود سوار شدم گفتم سالم لبخندنی باربد تو ماشرونی ازش گرفتم و رفتم بساکو

   چطوره؟تی نی  به شکمم اشاره کرد و گفت ن؟ي چطورزیخواهر زن عز
 

 ولش کن.... نه اما نبود سام- ؟یضینکنه مر- ....  شکمم گذاشتم و گفتم اون خوبه اما مني رودستمو
 بود سوار ی اپارتمانثمی ما و مي برخالف خونه می مري خونه اشون خونه میدی بعد رسی ساکت شد کماونم

  شروع کردم به شمردن طبقاتمیاسانسور شد
 ....ستیب.....ازدهی....هفت........سه...دو...کی

  ستمی بي طبقه
 

 باربد واحد چهل رو باز کرد و رفت کنار تا من وارد رونی زنه همراه شد با بازشدن در از اسانسور رفتم بيصدا
  بشم

 
   داده بودهی مبل نشسته بود و سرش رو تکي رولحای بمی بود مری بزرگي خونه شدم خونه وارد
   گفتم سالم مامان جونبلند

  ي باز کرد و گفت سالم مهسا جون خوش اومدحالی بچشماشو
 
 یشی مهوشی بي گلم پاشو برو بخواب که داریمرس-
  سختهيلبخند زد و گفت اره به خدا واقعا باردار 

   کردم و نگاهش کردمیاخم
 
 

   ارزهی کوچولو مي بچه هیو گفت عوضش به داشتن  زد ي اگهی دلبخند
  زدی محکم لگد منقدری بار بود انی همون لحظه بچه ام لگد زد حالم عوض شد اخه اولدمی خندمنم

 
   پرواز کرد سمت خاطراتمافکارم
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  دی شکم صافم کشي سامان با ذوق گفت کجا کجا؟؟؟و دستشو روچرخهی داره مسامان
 

  شهی و اونوقت معلوم مزنهی دوماه بعد که بزرگتر بشه لگد میکی ستی و گفتم اخه االن که معلوم ندمیخند
  انداخت کنارم و سرشو برد سمت شکمم و گوششو چسبوند به شکممخودشو

 
 رفته الری تنبل به اي بعد کالفه نشست و گفت پسره ی کمشدی اما مطمئنا سامان متوجه اش نمدیچرخی مبچه

  یتو تنبل
 
 

 ی بداخالق گفت هرچهیلیم25 تای سامان اون االن نهای تعجب کندی بای و گفتم اگه تکوناشو بفهمدمیخند
   زودتر بزرگ بشه بتونم تکوناشو حس کنمکاشیا

 
 چه تو خونه ی حاال هرجا که باشگمی دونه زدم تو سرشو گفتم هروقت تکون بخوره اول به تو مهی دمی خندبازم

    رو شکممي دستتو بذارگمی و مشتی پامیکه بزنه مچه وسط کنسرت لگد 
 ی حس کنکه
 

 گونه ام ي گفت چته دختر؟ دستمو رومی مردی کشرونی و بازم تکون خوردن بچه منو از افکارم بمی مريصدا
   بودسی خدمیکش

  دم؟ی کردم که خودمم نفهمهی گریک
 
   مهسا؟ی گفت خوبمیمر

 و نشستم تو هی گرری بلند زدم زهوی کف دستم قای لگد زد دقهی شکمم گذاشتم درست همون جا ي رودستمو
  جام

 
   بچه افتاده؟ي برای شده نکنه اتفاقی نشست جلوم و گفت چمیمر

   کردمهی نه تکون دادم و باز گري به نشونه سرمو
  دستمو گرفت و گفت ترو خدا سکته کردم چت شدمیمر
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 ... تا اونم حسش کنه اما االنششی لگد بزنه برم پیقول دادم وقت... بغض گفتم بهش قول دادمبا
   تو موهاشدی کشی باربد دستشو با کالفگدی چکمی از گوشه چشم مریاشک 
 
  باشه اروم باش... گفت باشهمیمر
  ي دارازی نشتری روزا که بهش بنی چون باربد کنارته اونم تو ایتونینه نم... امای درکم کنیتونی مدونمی ممیمر-
 

   مگه نه؟یفهمی ازم جداش کردن مرحمانهی چه بيدی اما دخوادیسامانو م منم دل
 

 خورهیپسرت داره تکون م...ای نگفت با بغض گفتم سامانم بیچی و هنیی انداخت پاسرشو
 

  شوهرتشی پرسونمتی ممی جلوم زانو زد و گفت پاشو برباربد
   بجنگم تا هردوشونو داشته باشمدیمن با...نگاهش کردم و گفتم نه 
 
 میکنی می شوهرت ما بابا رو راضشی هم خرما رو ما رو ول کن برو پيخوای گفت هم خدارو ممیمر
   گفتم من کدوم اتاق برم؟کردنی چون داشتن منو متزلزل مستادمیا 
 
  می برای و گفت بستادی و باربد به هم نگاه کردن باربد امیمر

  که چهار تا در داشت در اتاق دوم از سمت راستو باز کردمی رفتیکی کوچي به سمت راهروباهم
 
   خوشگل بود گفت خوبه؟یلی خدی سفی اتاق طوسهی

 خوابمی برو بخواب منم میاره مرس-
 ریشب بخ-ساکمو گذاشت تو اتاق و گفت شب خوش  
 

 شده یعصاب نشدم اخه بابا راض ای بودم اما خداروشکر بحالی بود خوابم برد روز بعد بي ای باهر سختاونشب
   باشممی مري خونه یبود چند وقت

 
  بابا پشت خطهدونستمی مزنهی حرف مشی که باربد داره با گوشدمی دشب
   برگشتی بعد باربد عصبیکم
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  باربد؟شدهی گفت چمیمر
  یچیه- 
 ه؟یمشکل کار-
  زارهی داره چوب ال چرخ شرکت می کدونمینم- 
 
   مگه؟شدهیچ-
 حاال اون می کنشرفتی ما پخوادی نمیکی میدی فهمقی تحقکمینصف قراردادامون رو طرف مقابل لغو کرده با -
  دونمی نمهیک
 
  هی عصبانیلی بابا حتما خيوا-
  فشار روشهیلی سکته نکته خوبه اخه خچارهی بیلیاره خ-
   برنشی ارومتر پکمی بگم دی زدم باي اروزمندانهیلبخند پ 
 
  و تو افکارم بودمکردمی نگاه می کردم به گوشنکاروی اتاقم رفتم و ابه
   اومدنمی داستان زندگدنی شني برادونستمی ممی مريروز بعد باربد رفت سرکار مامان و مائده اومدن خونه  
 

  ن؟ی هستدنشی شني کنارشون و گفتم خب اماده نشستم
 کنمیروع م و گفتم پس شدمی گفت ارههههه خندی با خوشحالمیمر
 

  ن؟ی بود وسط سالن گفتم کارم داشتستادهی همه نشسته بودن و ماهانم انیی از قطع کردن تلفن اومدم پابعد
   که زدم و تولدت مباركی به خاطر حرفی ابجدی گفت ببخشماهان

   ببخشمت؟ي جورنی همي کردم و گفتم انتظار داریاخم
  کنمی مي بخوايهرکار... کردو گفت خبنگاهم

 حساس بود اونم زی چهی ماهان فقط رو کردمی لبخند داشتم نگاهش مهی فکر خوب باهی فکر کردم اهانننن یکم
  هی قصدم چدی بود انگار از نگاهم فهمنشیماش
 
   بهتدمشی نمرممی باال و گفت بمدی پرهوی
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  بخشمتی نمی که هست اگه قبول نکننهی خنده و گفتم همری ززدم
  نمی هست چرا ماشای تو دنزی همه چنیا -
   هفته فقطهی نه؟ ای شیدیم-

  بهم بدهنشوی قبول کرد که ماشامی کوتاه نمدی دی با خودش کلنجار رفت وقتیکم
 

 و وی استدرفتمی دوساعت متای برم نهاخواستمی نمیی کردم وگرنه جانکاروی کردنش اتی من فقط به قصد اذالبته
  گشتمیبرم
 

 که دلم براش کردی نگاه مي اش واقعا خنده دار بود مخصوصا بهم جورافهی کل وقت پنجر شده بود قماهان
  سوختیم
 

 کرده دعوا کنه اما خب منم نکاروی که ای که توپشو پاره کرده باشن و نتونه بره با کسي پسر بچه امثل
  ومدمیبدجنسانه کوتاه ن

 
  کردم رفتم و برش داشتم به عکس سامان نگاه می اتاقم برگشتم به سمت گوشبه
 

 ي داریگفتی حداقل مای؟يبردی منم مشدی میبدجنس حاال چ... بدجنس:  کردم به حرف زدن باهاششروع
 .... دلتنگ نشمينجوری نگاهت کنم تا اشتری که بيریم
 

 فموی اندازه بود کقای دقدمی کفشارو پوشي و کفش با کنجکاوفی و رفتم سمت کستادمی به کادوها افتاد انگاهم
 برداشتم و دستم گرفتم

 
 فوق العاده بود فی کنی خوش دست باشه و ادی بافی سخت پسندم اخه به نظرم کیلی خدنی خرفی تو کمن

   خوشگل افتادیلی شال سبز خهی باز کردم نگاهم به پشویز
 
  بودشمی گذاشتم و شال رو در اوردم ابرزی رو مفویک
  دمی کشیقی خوشگل بود نفس عمیلی خومدیانداختمش رو سرم و به خودم نگاه کردم چقدر بهم م 
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 ... عطر سامانيبو... يبو.... گهی نفس دهی شد و باز ي ام جدچهره
 دمی هام کشهی عطرشو به ري شالو گرفتم و رو صورتم گذاشتم و چشمامو بستم و بويگوشه  
 

 نی اما اغوش سامان گرم بود ادادی بو رو منی تو بغلش همدی منو کشیم وقت زدم حس اون روز رو داشتيلبخند
 کنهی کم مموی اما دلتنگرهیگی با عطرش جاشو نمیشال حت

 
 .... کم کردمویدلتنگ....ي که بهم دادییاز کادو....ممنون:  و بهش اس ام اس دادممی سمت گوشرفتم

 اس دادن هی بار بود که نی قلبم گذاشتم اولي فرستادمش و بالفاصله دستمو روسمی بنوی چدونستمی نمگهید
  کردی دگرگونم منقدریا

 
  بهش نگاه کردممیگوش  اس ام اسي فکر بودم که با صداتو
 

   اس بودمنی رفته چون زودتر منتظر اادتیفکر کردم : زدم و اس رو باز کردموی گوشقفل
  شدمتازه متوجهش : زدم و نوشتملبخند

  خوشحالم که خوشت اومد: بعد جواب دادیکم
   عاشق عطرش شدمشتریب: نوشتمناخوداگاه

 
 بود تا شمی که دوستش دارم االن پي عطرکاشیا: که جواب دادشدمی مدی شد داشتم ناامی دادن طوالنجواب
  ي بودشمی پکاشیا..... منم کمتر بشهیدلتنگ

 
   بار دوبار سه بار خوندمش فقط نوشتم خدافظهی
   کردم و نشستم رو تختی نداد دستمو رو گونه ام گذاشتم پوفی جوابگهید
 

 وی نه قفل گوشای ازش بپرسم که دوستم داره دی از کاراش مشخصه باگفتی اونم دوستم داره قلبم بهم ممطمئنا
  باز کردم

 
 کمی دی بازنمی دونه محکم زدم تو سرم اگه براش قابل دسترس باشم زود دلشو مهی رو شماره اش موند دستم

   نسبت بهم دارهی که بگه چه احساسی تا وقتدی مطمئن بشم شاشتریب



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 164 

 
 هامو تو ي و هندزفردمی خوب گذاشتم بعد دراز کشي جاهی و کفش و شالو فی ساعت نگاه کردم اول کبه

  گوشم گذاشتم
 

   خوابم بردينقدر تو فکرش بودم که همونجور گوش کردم اواهنگاشو
 
 شدمی می عصبيزی و سر هر چشدمی حوصله تر می بودمش هر روز بدهی که دي بارنی روزگذشته بود از اخرده

  بد اخالق شده بودم
 

 به شی دو روزپدونستمی شلوغ بود میلی باهاش حرف بزنم اوضاعم بدتر هم شده بود سرش ختونستمی نمچون
   پدربزرگشهشی و االن پدهیشمال رس

 
 برداشتم و شماره اشو گرفتم بوق بوق موی تحمل کنم گوشتونمی نمگهی به ساعت کردم هشت شب بود دینگاه
 ....  لطباشدیمشترك مورد نظر پاسخگو نم..... بوق
   کردمقطع

 
ش کردم بغضم  محکم پاکختی گونه ام ري روی انداختم رو تخت اشکوی و کالفه گوشدمی رو صورتم کشیدست

  شدیداشت هر لحظه بزرگتر م
 

 سی گرفتم و اشکام گونه امو خی کردم بغضم رو نتونستم مهار کنم دستمو رو گلوم گذاشتم و نفسي کارهر
 کرد

 
 تو حموم و ابو باز کردم مائده دمی پرننمی ببينجوری بذارن اتونمی در اتاقمو زد اشکام رو صورتم بود نه نمیکی

 زدیبود که صدام م
 
 ي شده  روختهی رو اب ریی که ناگهان دمپاگهی می چنمیمائده دست بردار نبود رفتم سمت در حموم تا بب 

 .....تق..... لحظه احساس کردم معلقم وهی و دی لغزنیزم
 



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 165 

 پشت سرم با دمی و بعد به کل تنم منتقل شد چشمامو باز کردم دستمو کشدیچی که اول تو سرم پي درد بدبا
   رو دستم وحشت کردمظی خون غلدنید
 

   بود مهساااای چي صدا؟يشدی چگفتی ممائده
   بدم دستم شل شد و از حال رفتمی جوابنتونستم

 
   تار بود اطرافمیلی داشتم خینی دو بدیدی اروم چشمامو باز کردم چشمام درست نمکردی به شدت درد مسرم
   نشدجادی ادمی تو ديریی پلک زدم اما تغدمیترس

 
 ؟؟؟ی مهسا دخترم خوبدمی مامانو شني درست بشه صدادمی و منتظر بودم دکردمی زده اطرافمو نگاه موحشت

  کنمیاالن دکترو صدا م
 

 نه اونقدر وراج ای کنهی که سرم درد مدی حالمو پرسکمی وارد اتاق شد ي بعد دکتری کمدمیدی درست نممامانمو
   بزنمی حرفدادیبود که اجازه نم

 
   حالش خوبهستی نی که وارد اتاق شده بودن دکتر رو به مامان گفت مشکلدمی رو شنهیق بابا و بيصدا

 
  ؟ي تو مثال دکترستی نی مشکلوی چی گفتم چیعصب
  ؟ي داری گفت مگه مشکلدکتر

  نمی درست ببتونمی بغض گفتم نمبا
  ؟ی شوك زده گفت چمامان
   دوتاسيزی دادم همه جا مبهمه و هرچادامه

 
  ی باشينجوری ادمی که سرت خورده به لبه وان باي اونجورهیعی گفت طبدکتر
 شه؟ی خوب مگفتم

 نگران نباش تا ی به مغزت هم داره که تا چه حد به درمان پاسخ بده ولی بستگگهی درمان داره ديدوره -
 میکنی که بشه درمانت مییجا
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   و گفتم ممنوندمی کشیاه
  دادی ازارم ممنی ببيزی چينجوری اخواستمی بستم نمچشمامو

   نداشت به حموم برمیلی نکرده بودم دلهی شدم اگه گرينجوری خاطر عشق سامان ابه
 

 بود که ی کسنی و سامان اولگشتمی دنبال مقصر ممی به خاطر ناراحتشدی نمينجوری ادادی مشوی جواب گوشاگه
  کردن و خوابم بردقی به خاطر سردردم بهم ارامبخش تزردیرسیبه فکرم م

 
  بودم اونم اونقدر اصرار کردم که منو به خونه بردن از سرم و امپول متنفر بودمي بسترمارستانی روز تو بدو
 
 دادم حی ترجشدی از سوزش دستم کم نميزی اما چشدی درسته سردردم کمتر مکردنی مقیاونجا هم همش تزر 

 قرص و دارو بخورم
 
 گهی خوشبختانه مشکل دشهیچشم پزشکم بهم دارو داده بود و گفته بود به مرور زمان مشکل چشمام حل م 
   ماهان منو به اتاقم بردمی نداشتم وارد خونه شديا

 
 از کنار می زنگ گوشي که خواستم بخوابم صدانی رو تخت و همدمی خودمم دراز کشرونی گفتم بره ببهش

 تختم اومد
 

   چنگ زدمی خالي به جای گوشي خم شدم برش دارم اما به جانیبود رو زم افتاده میگوش
 

 که دوباره زنگ دمی دراز کشحالی کردم تا بخوام برش دارم قطع شد بداشی و باالخره پدمی کشنی رو زمدستمو
   افتاده بودمی رو که رو گوشی کردم نتونستم بخونم اسميخورد هرکار

 
   گذاشتم کنار گوشم و گفتم بلهوی کردم باالخره تونستم جواب بدم گوشی سعکمی

 
  سه روزه؟يدی نمتویچرا جواب گوش: که سامان زد منو شوکه کردي دادهوی لحظه سکوت و چند
 ؟یچ... زده گفتم چبهت
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  ي بگو کجا بود؟ديدادی چقدر نگران شدم؟چرا جواب نمیدونی گفت مي بلندي صدابا
 
 سرم اومده بود و حاال حق نداشت سرم داد بزنه با یی بالنیاد زد بغض کردم به خاطر اون چن اخرو دي کهیت

 ....بغض گفتم داد نزن
 

 چرا سه روزه جواب ؟ی خوبلرزه؟یچرا صدات م:شهی همدادی ارومش که بهم ارامش مي سکوت و صدادوباره
   تهرانامی بوفتمی راه بخواستمی مگهی ديدادینم
 
   هم داره؟یتی بغض گفتم مگه اهمبا

 ؟ی زده گفت چبهت
 ....  داشت کهتی داره؟ اگه اهمیتیادامه دادم مگه حالم اهم 

  پرسهی منوی که االن ادونستمی و مدونستمی خودمم جوابشو نم؟ی شدم که چساکت
 

 ..... يکردی بغضمو فورت دادم و ادامه دادم که ده روز فراموشم نم؟ی که چگفت
 

  ی سه روزه منو تو استرس گذاشتی تو که چون جوابتو ندادم به تالفایت من؟ من فراموشت کردم؟  گفاروم
 

   نبودي کارم عمدگفتم
 

  رتی به خاطر تاخی منکه سکته کردم لعنتيدادی بود که جواب نمی زد پس چداد
 

 روند شهی شدن باعث می درمان برات ارامشه عصبنیبهتر:  دکتر اومد تو سرمي شروع شد حرفامی لعنتسردرد
  دارهی خوب شدنت به خودت بستگی به نوعفتهی بری به تاخيبهبود

 
  افتادی اتفاق نمنی االن اي خودت بود اگه جواب داده بودری نبود همش تقصي عمدگفتم

  بچه گانه بود مگه نه؟ی تالفهی زد پس همش ادیفر 
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 افتاد کنارم سرمو می گوشنمیبی نمیچی هگهی و دکهی شد حس کردم همه جا تاردی که زد سردردم تشديادی فربا
   سرممممم سرمي زدم اادی دستام گرفتم و بلند فرنیب

 
.... چته مهسا..  . شدی چومدی سامان مي صدادمیدی همون قدر تار هم نمگهی باز و بسته کردم اما دچشمامو

  کنمی دارم سکته میجواب بده لعنت
 
 شدم مامان منو ينجوری بدونن به خاطر سامان اخواستمی که مطمئنا شکست نمنی زدم زموی باز شدن در گوشبا

  ارمی دخترم؟ مسکن بشدهیگرفت و گفت چ
 

 جز یچی بود که هقهی اما االن چند دقنمی دو سه روز شده بود که چند لحظه نتونم ببتی کرده بودم اوحشت
   شدممامان کور.....نمیبی نمیچیه....نمیبی گفتم نمدمیدی نمیاهیس
 

 مامان به هق ي هاهی محض چند لحظه سکوت و گریکی بودم از اون تاردهی بود رو صورتم ترسختهی راشکام
    االننی همدیهقام اضافه شد ماهان دستمو گرفت و بلندم کرد و گفت با

   دکترمیبر
 

 به دی اضافه کرد و گفت باگهی دکتر چندتا دارو دمارستانی به بدنی لحظاتم بود بعد از رسنی چند ساعت بدتراون
   ی نگراني و جاهیعی کور شدن عادت کنم و اضافه کرد که طبییهوی
 ستین

 
  بخرهیکی نابود شده بود به ماهان گفتم برام می تار برگشته بود گوشدی دوباره اون دمیدی خونه رسبه
 

   چند ساعت تو شارژ مونددی خریکی همون روز رفت ماهان
  روشن کردم چندتا اس ام اس داشتم و چند تا تماسمویالخره گوش شب بود که با12 ساعت

 
   همه اش از سامانهای شترشی بدی شادونستمی چند تاس مای هی که از کدمیدینم 
 
   زنگ خورد جواب دادم بلهمی گوشهوی شدم که الیخیب
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   خداروشکر جواب دادگفتی لرزون سامان که مي صداهوی و قی تا نفس عمچند
 
   تهرانامی ؟خدا شاهده تو جاده ام دارم مهوی ي شدی بلندتر گفت حالت خوبه؟ چو

   گرفتبغضم
  ستمی شده بود لرزون جواب دادم نه خوب نکی دوباره همه جا تار؟ی خوبگفت

 
   کارشوکنهی افتادم اگه بدونه حالم بده خراب مرازشی کنسرت شادی نمیبی گفت چته؟ خواستم بگم نمدهیترس

 
  لم تنگته دگفتم

   راحت بشهالمی تا خنمتی ببامی صبح مرسمی مگهی شد و گفت چها ساعت دساکت
   حرف بزنم خدافظتونمی حالم خوبه االنم نمای برگرد شمال نگفتم

 
   گرفتم جواب داد بلهالروی اي شماره ی با هزار بدبختادی بودم که ندواری کردم امقطع

   متقاعدش کن برگردهی سامانشیمهسام اگه پ-
 
  باشه حتما-

 داشتم جهی بالشت گذاشتم و به خواب رفتم صبح روز بعد بازم سردرد و سرگي قطع کردم و سرمو روویگوش
   تا ظهر منتظر شدم بهتر بشم اما نشددیدیچشمامم کال نم

 
 مارستانیه من از ب تعجب کرده بود حق داشت اخمارستانی اوردم و ازش خواستم برسونتم بری تنها گماهانو

   برم اونجاخواستمیمتنفر بودم و حاال م
 

 ماهان می رفتی خصوصمارستانی بهی به اصرار ماهان به می نگه عصر باهم رفتيزی کردم به مامان چخواهش
   که منو تو اوژانس گذاشت مجبور شد برهنیهم
 

   اسکن نوشت برامیتی سهی عی دادم مشکلمو که سرحی توضهی اومد و گفت مشکلت چرمردی پهی بعد یکم
   دنبالمادی بتونهی نمگفتی زنگ خورد ماهان بود که ممی از رفتن گوشقبل
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  به مامان نزنهی و متقاعدش کردم حرفگردمی برمی گفتم که نگران نباشه با تاکسبهش
 
   مني خداي عکس دکتر گفت وادنی قطع کردم نوبتم شد بعد از دوی گوشتا

   شده؟ی چگفتم
  انی خانواده ات بی زنگ بزنشهیم-
  نیبه خودم بگ -
 

 ینیبی درست نمنهی واسه همکنهی فشار وارد میینای خون تو سرت هست که به اعصاب بي لخته هی گفت مردد
 ی به عمل جراحمی اقدام کندی قطع نشده بایینایتا اعصاب ب

 
 

   پدرومادرت رو خبر کنی عمل بشدی االن بانیهم
 

  شه؟ی نمری دانیا ب گفتم تا اوندهیترس
  چرا-
   واسه عملدمی متی من رضانیپس عمل رو انجام بد -
  یمطمئن-
  رهی دنیگیمگه نم-
  باشه -
 

 گفتم اول ي ای خاموش شد لعنتمی که خواستم زنگ بزنم گوشنی رو برداشت و اتاق عملو رزو کرد همیگوش
  دنی موهامو تراشنیی گوشم تا پاي اتاق از الله هیمنو بردن به 

 
 دمی و اه کشدمی کشی نبود دستیی خورده بود و حاال موهی بخشی پشت سرم که چندروز پبه
 
 ؟ي به خونمون خبر بدیتونی رو به پرستار گفتم مدمی تخت اوردن دراز کشهی 
  پرستار گفت شماره اتونو بگو 
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 گفتی و همون طور مدادی م رو انجامیهوشی بي دکتر جوون داشت کاراهی می رو دادم وارد اتاق عمل شدشماره
  یترسیخب خانوم از عمل که نم

   از درد متنفرمی نه ولگفتم
 
 یکشی و درد نمیشیبعد از عمل خوب م-
   دردشو تحمل کنمدیاما با- 
   تا ده بشمارکیاره خب حاال از  -
 

 ... سه...دو...کی کردم به شمردن شروع
 ....شش...ج...پن... ادامه دادم چهارشدی منی داشت سنگچشمام

 
  دادمی رفت رو هم ادامه مچشمام

 .... ن....شت...ه...ت...هف
   شد و به خواب فرو رفتمنی سنگچشمام

 
   از المپ باال سرم بود چندبار پلک زدمي تارری تصودمی که بعداز باز شدن چشمام ديزی چنیاول

  مثل قبل نبود بهتر شده بود اما هنوز یلی خدمی دخداروشکر
 

  ؟ي شدداری پرستار باالسرم اومد و گفت بهی لحظه بعد چند
   زدمیجونی بلبخند
   بخش برم دکترو خبر کنمیشی نگرانن بعدشم احتماال منتقل میلی برم به خانواده ات بگم که خگفت

  چشمامو بستمحالی رفت و منم بپرستار
 

  شهی بهتر مگذرهی می که گفتم هرچدی پرسدمی ام کرد درمورد دنهی اومد و معادکتر
  دستور داد ببرنم بخشدکتر

  بردنی بودم و دومرد منو مدهیرو تخت دراز کش 
 
  ؟ی در باز شد مامان هجوم اورد سمتم و دستمو گرفت گفت مهسا جان دخترم خوبتا
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   خداروشکرگفتی و مکردی مهی همون حال گرتو
 

   گفتم خوبم ماماناروم
 دکتر گفته بود که حالم شدمی بودم هر روز بهتر ممارستانی هفته تو بهیل شدم به بخش  منتقشونی همراهبا

   به شرط اروم بودنم تو مدت درمانشهیکامل خوب م
 
   تهراندی که سامان رسي روزقای هفته بعد از عمل به  خونه برگشتم دقهی

 ف ههی رمی نمگفتمی بهش مدی به هفته استراحت مطلق داده بود و بادکتر
  سمی دادم اس بنوحی ترجته
 

  امی بتونمی نمخوامی می هفته مرخصهیاقا سامان من : نوشتم
  ومدی زنگ خورد خاموشش کردم چون حوصله نداشتم و خوابم ممی کردم چند لحظه بعد گوشارسال

 
   خاموش بود چون اصال حال نداشتم حرف بزنم باهاشمی هفته گوشهی مدت تمام

 
 یی بشه چه بالهاي بود پس فردا که جدنجوری نشده ایچی بال سرم اومد تازه هنوز هنهمهی خاطر سامان ابه

 ادیقراره سرم ب
 
 که ي صبح روزشدمی مي کوری گاهی و حتدی دي نارای و ینی کم دچار دوبیلی مدت خنی هفته تموم شد تو اهی
   روشن کردمموی برم گوشخواستمیم
 
 سامان تو خونه تی موفقی اس داده بود که سه شنبه مهمونالری باز شد اامای دستم خورد پامی عالمه تماس و پهی

  اس و برم خونشون
 
  17 تا 11 زده بود الری فکر کردم امروز سه شنبه بود اکمی

 
 و با رونی دوش گرفتم بعد اومدم باطی وقت داشتم اول رفتم حموم و با احتیلی بود خ9:30 ساعت نگاه کردم به

  وشم؟ بپیخودم گفتم چ
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  برمدی برم نه بادی نبااصال

 بهم بزنه به خاطر ی حرفتونهی نمينجوری امی بهتر باشه اونجا با هم روبه رو بشدی کنم شاکاری چدونستمیاه نم 
 امی توجهیب

 
 ی شلوار براق مشکهی داشت ي گشادينای شونه هام بود و استي اش روقهی برداشتم که ي سورمه اراهنی پهی

 دمیسشوار کش موهامو دمیپوش
 

 تل زدم هی ضهی نبودن عری خالي براشهی نمدهی شده ددهی که تراشی رهاشون کنم قسمتينجوری هماگه
  دمی برداشتم و پوشموی مشکی پاشنه سه سانتيکفشا

 
 ساده ي و روسردمی رو پوشي سورمه ای خوشگل شدم بارونیلی خی کردم ولشی اراکمی برداشتم فقط فمی کهی
   سرم کردم و مدل دار بستميا

 
 

  نیی کنم رفتم پای رو برداشتم گرچه مطمئن نبودم بتونم رانندگچیسوئ
  یرفتی اصال نمای یگرفتی می مرخصشتری بکاشی سرکار؟ ايری گفت دخترم مدنمی با دمامان

 
   اونجارمی مهی ملکي اقاتی امروز جشن موفقرمی زدم وگفتم نه مامان سرکار نميلبخند

  باشه پس مراقب خودت باش -
 
  چشم خدافظ-
 

 مشهورم اونجا ي وارد که شدم همه بودن چند تا خواننده دمی رسری دنباری شدم و حرکت کردم انمی ماشسوار
   جا نشستمهیبودن لباسامو عوض کردم و اروم رفتم 

 
  برم زشته که نرمدی؟ اره با برم سالم کنمیعنی دمی متوجه حضورم نشده بودن پدرو مادرشو دنای سامان اهنوز

  زدنیبه سمتشون رفتم پشتشون بهم بود و داشتن حرف م 
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  گفتم سالمستادمویا
  حالت خوبه؟؟ي اومدی چشماش درشت شد و گفت سالم مهسا جان کدنمی خانوم برگشت با دسانیا 
   خانوم خوبمسانی زدم و گفتم ممنون ايلبخند 
 
  ؟يدیسامانو د-
  ؟ی ملکي خدمتتون حالتون چطوره اقادمی اظهار ادب رسي دادم مزاحمش نشم براحید ترجنه سرشون شلوغ بو-
 
 ؟یخوب.... توی کامران گفت خوبم ولاقا
 ن؟یمن خوبم چرا نگران- 
  با اجازهنمی بشرمی پشت تلفن حالت بد شد لبخند زدم و گفتم نه خوبم من مشیاخه چندوقت پ- 
 

 ستادهی گرفتم دو قدم جلو نرفته نگاهم تو نگاه سامان که اونطرف کنار چندنفر اشی پزمی برگشتو به سمت مراه
   افتادزدیبود و حرف م

 
 و دستمو رو ستادمی رفت وسط سالن اجی سرم به شدت گهوی چشماش درشت شد راهمو ادامه دادم دی که دمنو

  سرم گذاشتم
 

 اتفاق نی ادی بانجای چرا ایدم محکم پلک زدم لعنت کور شی مدتي بازم برادمی بستم با بازکردنشون فهمچشمامو
  وسط سالنفتهیب
   برمدی اما نه باستمیمجبور بودم با 
 

   نه خدانجای افتهی نی اتفاقچی هکنمی خواهش مای خدازدمی و دو قدم برداشتم با خودم حرف منیی انداختم پاسرمو
   همراه شدیجی کار دي با شروع اجرامی بعدقدم

 
  کنهری راهو ختم به خي هی نشده خدا بقیچی برداشتم خداروشکر که تاحاال هوی اهنگ اومد قدم بعديصدا

   شدمنیپخش زم....  و تقيزی چهی کرد به ری گمیقدم بعد 
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   کنمدای پدی بافممی اما کستمی بادی و پلک زدم بانیی از دستم رها شد سرمو انداختم پافمیک
 
  ؟ی خوبدمی از کنارم شنالروی ايصدا که ومدی اشکم داشت درمگهید
 

 ..... فمی نگاه کردم و گفتم اره فقط کومدی که صدا ازش میی باال گرفتم و به جاسرمو
 

 ي جاي لختم که از روي بود و اصال حواسم به موهانیی سرمم کامل پافی دنبال کدمی کشنی زمي رودستمو
   نبودرفتیزخم کنار م

 
   زخمم گذاشتي و دستشو روهی چنیا....نی ادمی سامانو از کنار گوشم شني بهت زده يصدا

 
  ؟ی کمکم کنشهی مالری بود و گفتم االری که احتماال ایی سمت جادمی و چرخستادمی کردم و ادای پفوی کباالخره

 
   مهسانجامی از طرف مقابل گفت من االریا

 
  بدشانسم خدا؟نقدری رو بشه؟ چرا من ادی بای لحظه همه چنیتو ا....نجای اقای گرفت چرا دقبغضم

 
  ؟ی صندلهی سمت ي منو ببرشهی سمتش و گفتم مبرگشتم

   سرت اومده؟یی بغض گفت چه بالبا
  کنمی بغض گفتم منو ببر خواهش مبا
 

 سرم گذاشتم و گفتم ي باال رفت صدا افتاد تو سرم دستمو رویلی اهنگ خي حرفم تموم نشده بود که صداهنوز
 .... سرمرالیا

 
   افتادمری سامان گي قوي بازو هانی که بوفتادمیداشتم م 
 

 باز شدن در اتاق و ي پلک زدم و با باز کردن چشمم دوباره نور به چشمم زد صدای سمتهی با خودش برد به منو
 دمیبسته شدنشو شن
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   و نشستم تو جامدمی کشرونی دستاش خودمو بنیاز ب 
 

   بال رو سرت اورده؟نی ای کدمی سامانو که رو به روم زانو زد رو شنيصدا
 

 ...  با بغض گفتم تودمشیدی تار میلی کردم خنگاهش
 

 و داره ستادهی االری ادمی گفت من؟ سرمو چرخوندم سمت راست که دشدی مدهی هم دينجوری ای حتبهتش
  کنهینگاهمون م

 .... نی گفت مهسا منو ببسامان
 

  شمی موونهی دارم دی نگام کن لعنتگمی نکردم که بازو هامو گرفت و محکم تکون داد و گفت د منگاهش
  دی کشری تکونش سرم تبا
 

   سرمي اگفتم
  شده؟ی گرفت و سرمو برگردوند سمت خودشو گفت چچونمو

 
  فمهی تو کچی سوئاره؟ی برام بیفرستی مویکی نهی قرصام تو ماشالریگفتم ا 
 
   اخه دختري منو سکته دادی خدا جواب بده لعنتي سامان گفت محض رضارونیو از اتاق زد ب برداشت فمویک
 

   بود و غمی کردم تو چشماش نگراننگاهش
   کردم مگه؟کاری من چگفت

 ... ي بغض گفتم دلتنگم کردبا
 ...يجوابمو نداد....يرهام کرد....ي زده نگاهم کرد ادامه دادم وابسته ام کردبهت

 
 .... ی انداختهی بود رو گونه ام ادامه دادم و منو به گرختهی و اشکام رلرزوندی صدامو مبغضم

 
 ي جواب ندادتویگوش.... تقصر تو بود.... بال سرم اومدنی خوردم و ازی پنهون کردن اشکام رفتم حموم و ليبرا
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 ... یگفت....  بود کهنی هميبرا... بهت گفت پسبا
 

 دی بعد دست سامان شونه هام رو در برگرفت و منو کشی و کمنیی خورد هق زدم و سرمو انداختم پاحرفشو
   سمت خودش

 
  ی کردن گفتم دلم تنگت بود لعنتهی اش و شروع کردم به گرنهی گذاشتم رو سسرمو

 
   بغض گفت منمبا
 
   گفتم منمشدمی موونهی تو داشتم دی اون گفت بنباریا

 
  مونهی نمی باقی سامانی اگه منو نبخشهی گناهم نابخشودننکهی و گفت ببخش منو با ادی موهامو بوساروم

 
  ا؟ی هم نباشه تو دنی سامانشهی مگه مگفتم

 
 ؟ی چیعنی نیا-
   ازش فاصله گرفتم و سرخ شدمعی سامان اومدن تو سري نزده بودم که در باز شد و خانواده یهنوز حرف 
 
   باز دردسر درست کردمدی گفتم ببخشستادمویو گرفت سمتم گرفتمش و خوردم ا اومد جلو و قرصامعی سرالریا

 
   االن حالت خوبه؟زمی عزهی چه حرفنی خانوم گفت اسانیا

 
   مهمونا تنهاننی به سالن برگردکنمیبله ممنون خواهش م-
 
  ای دراز بکش حالت بهتر شد بی تو هم کممی خانوم گفت باشه سامان پسرم برسانیا

 
  هباش-

  سی به دکتر نيازی نی گفت مطمئنسامان
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  امی بعد مکمی شما منم نینه حالم خوبه بر-
 

   بهم کرد و رفتی رفتن سامان نگاه نگرانهمه
 
   هم شلوغ بودی و حسابتاری و گکروفنی معلوم بود اتاق سامانه پر بود از دفتر نت و مدمی تخت دراز کشيرو
 

 پسراشون دونفره ي تو رمانا تختاشهی نفره بود همهی قرمز بود تختش بر خالف انتظارم ی مشکونشیدکوراس
   نبودينجوریاس اما اتاق سامان ا

 
 ....  بازم عطرشی و بالشتشو بو کردم اخدمی سمت راست چرخبه
 
  و لبخند زدمدمی بوکششتریب
 رونی و رفتم بستادمی گذشت خب حالم بهتر بود اقهیده دق 
 
   خوبيکردی استراحت مشتری؟بی و جلو اومد و گفت خوبدی شدم سامان منو د واردتا
 شهی رفع مي هم عوارض عمله و به زودنایمن خوبم ا-
 

 ی تا دوباره اتفاقنی بشعی باشه حاال هم سریگی جور که تو منی همدوارمی نگرانشو بهم دوخت و گفت امنگاه
  وفتادهیبرات ن

 
 اومد کنارم نشست و گفت حاال بگو دی منو که دالری اهی بقشی رفتم و نشستم سامان هم رفت پزمی سمت مبه

   سرت اومده؟یی بالنی برات افتاده چرا به خاطر سامان چنیچه اتفاقات
 

 ... منالری زده گفتم اخجالت
 نیگفت خجالت نکش از رفتارتون معلومه که همو دوست دار 
 
  سی ننطوری نه اصال ا نگاهش کردم و گفتم نهعیسر 
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   از نگاه هاتون از رفتاراتون مشخصهدونمیدروغ نگو من م-

 .... من....اما.... شدی چدونمینم..... دونمینم....الری اگفتم
 ... يعاشق شد-
 

  انداختمنیی و سرمو پادمی ازش دزدنگاهمو
 

 دی حسه که باهی ی پسش بزنای ی که خجالت بکشستی نيزی چنی بود رو گرفت و گفت ازی مي که رودستمو
  یقبولش کن

 ی اصال واقعای که درست باشه ستمیمن مطمئن ن.....ستمی حس مطمئن ننی کردم و گفتم اما من از انگاهش
  باشه

 
   که وجود دارهي قبول داری زد و گفت وللبخند

 
  هیاون چ احساس دونمی نگو بهش نميزیاما چ.... باشهدهی نفهمستمیمطمئن ن....به سامان نگو-
 
 دوستت داره-
 اگه ته یدونی به خاطر احساست اما می نگراندونمی لبخند زد و گفت مدونمینم....دونمینگاهش کردم و گفتم نم 

  ز؟ی همه چشهی به عشق باشه چقدر قشنگ مدنیاحساست رس
 
به نظرت کارم ... الری و گفتم ادمی لبمو گزالری لبخند ادنی با دشهی همي زدم از تصور بودن با سامان براخندیل

  درسته؟
 
   قشنگ و درستهشهیعشق هم-
 

  باهام؟يای چند لحظه بشهی که سامان اومد و گفت مهسا منیی انداختم پاسرمو
 نگاهش کردمو گفتم کجا؟ 
  یفهمی مایتو ب- 
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   انداختم که لبخند زد و اشاره کرد که برمالری به اینگاه
 
  خوردم که سامان متوجه شد و بازومو گرفت و حرکت کردیت تکون رفجی لحظه سرم گهی که ستادمی اییهوی

 
  م؟یبری متعجب گفتم سامان کجا ممی سالن خارج شداز

  یفهمی مگفت
  شده بودي بود و اطرافش گل کاربای زي ابنماهی پشت امارت قای دور زد دقعمارتو

 
  نبودی مجنون هم کنار هم بودن اما طرف راست درختدی درخت بدو
   که چرا تقارن ندارن که سامان گفت اون درختا رو مامان بابام کاشتنکردمی فکر منیداشتم به ا 
 

 مجنون دی دوتا بشونی روز عروسرنیگی ممی زد و گفت مامان و بابام تصمي نگاهش کردم که لبخندمتعجب
    بچه اشون هم عاشق بشه و با عشقش توکننیبکارن تو خونشون و ارزو م

   مجنون بکارهدی باغ بی خاليجا
 

 نجا؟ی اي منو اوردنی اي برابای زدم و گفتم چه زلبخند
   ازت بپرسميزی چهی خواستمینگاهم کرد و گفت نه م 

  ی خارجيلمای نگاهش کردم ذهنم رفت سمت فمنتظر
 
  ؟یکنی با من ازدواج مگهی بپرسم بعدش مخوامی ميزی چهی گهی هر وقت پسر می خارجيلمای فتو
  رو کنه و جلوم زانو بزنه و بهم درخواست ازدواج بدهبای انگشتر زهی لحظه گفتم اخ جون االنه که هی

 
  انهی يدی که منو بخشینگفت: دی بادم خوابشی با حرف بعداما
 

  راحت ببخشمت؟نقدری ای کنی سعکمی دی گفتم بای لحظه ولهی شد زونی و لوچه ام اولب
 
  درد متنفرم من از دمی چقدر درد کشیدونینم
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   کنم با خودم گفتم االن وقت نخ دادنه جواب دادم تا اخر عمرت نوکرم شوکاری خوب چگفت
 
   خدمتکارت بشمیعنی درشت نگاهم کرد گفت ي چشمابا
 ده؟ی شش ماه که بهش نخ دادم نفهمنی تمام ایعنی ن؟ی شوته انقدری خداااا چرا ايوا
 
  قی بکنم دقکاری چدونمیدستشو جلو صورتم تکون داد و گفت نم 
 

  کنهی مکاری چدمی ندی فکر کرد و گفت اخه تاحاال خدمتکار شخصیکم
 

  رمی حرفمم پس بگتونمی بگم که نخ دادم نمتونمی نمرونی بزنهی داره از گوشام دود مکردمی محس
 

 ؟یییییی چی بگدی گفتم بدون چون و چرا بای تو فقط من هرچی فکر کننهمهی اسی گفتم الزم ندمی فهماهان
 ؟ی بگم چدیمنتظر نگاهش کردم که گفت با 
 

   چششششمی بگدی تو سرش و گفتم احمق جون بازدم
   وساکت شدنیی گفت و سرشو انداخت پایاهان

   توئه ها خواستم برم که دستمو گرفت و گفت هنوز حرفم تموم نشدهتی موفقی مثال مهمونمی برای بگفتم
 

 وجودمو باز از ي گرفتم سرماشی که تو چشماش بود اتی کردم که نگاه داغشو به چشمام دوخت از حسنگاهش
   بردنیب

 
  دیباری از برف شدم که داشت از اسمون می رنگ نسبتا بزرگدی سفي بودم که متوجه دونه هارهی چشماش ختو
 

   به اسمون دوختمنگاهمو
 

 نی رو زمومدی دونه داشت از باال مهزار
  برف اونم تو اذرماه.... منيخدا 

  دمی چرخ زدم و خندهی من عاشق برفم دستامو باز کردم و یییی واگفتم
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  ؟ي گفتم تو برف دوست دارکردی هنوزم داشت با نگاهش ذوبم مسامان

 
   و دستمو جلو صورتش تکون دادمستادمی نداد جلوش ایجواب

 
   جلو اومد و دستاشو حلقه کرد دورمهویدادم که  نشد دوباره دستمو تکون جادی تو حالتش ايرییتغ
 

  ؟ی چنهی ما رو ببی حبس شد اگه کسنفسم
 

   سامان ولم کنیکنی مکاری همون حالت گفتم چرمی مردم ازش فاصله بگیسع
   بذار اروم بشمکمی....کمی فقط سسی نجوا کرد هگوشم دم

   برات تنگ شده بودیلی و گفت دلم خدی کشیقی عمنفس
 

 جلو اومد و ی ازم فاصله گرفت سرمو باال گرفتم و نگاهش کردم کمی اروم گرفتم و چشمامو بستم کمسرجام
  میشونیلبشو گذاشت رو پ

 
 حرکت موند و بعد سرشو برد عقب و باز بغلم کرد و باز اروم گفت منو ببخش ی بسته شد چند لحظه بچشمام

   عالمه بال سرت اومدهیبه خاطر من 
 

 دمی قلبشو شني جابه جا کردم و صدای کمسرمو
 اشه نهی سرم رو سی اما وقتيریگی باشه ارامش مي دوستش دارکهی اوني بودم اگه سرت رو شونه دهیشن 

   امشهیارومتر از هم
 

   منو؟يدی بخشگفت
   نبخشمت سامانتونمی بودنو حلقه کردم دور کمرش و گفتم  نمحرکتی دستامو که تا حاال باروم

 
   ازم دور نشوگهی جدا شدم ازش و گفتم داروم
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  سمت خونهدنی بوس کوچولو رو گونه اش نشوندم و شروع کردم به دوهی ستادمی پنجه پام ارو
 

 و لبخندش کردی بودمو نوازش مدهی که بوسیی خارج بشه نگاهش کردم که داشت جادمی کامال از دنکهی از اقبل
   هم معلوم بودنجایاز ا
 
   و نشستممدی خونه  رسبه
 

  کردی نگاهم می و گاهزدی بعد اومد چشماش برق میکم
   رو کنارم حس کردمی سرگرم کرده بودم که حضور کسفمی انداخته بودم و خودمو با کنیی کامل پاسرمو

 
  لطفانینی و گفتم بشستادمی اقا کامران ادنی گرفتم باال با دسرمو
  ؟ياالن بهتر.... ه اش و گفت خوب چونری زد و نشست رو به روم دستشو زد زلبخند

 
 ي اومدرونی از اتاق بی گفت احتماال از وقتی حالت خاصای ندارم لبخند زد و ی زدم و گفتم اره مشکللبخند

   حالت بهتره مگه نه؟یلیخ
 

 ....زهی اشاره کرد که تو بغل سامان بودم گفتم چی کامل به وقتدمی و لبمو گزنیی انداختم پاسرمو
 
  می برقصمی برای و گفت ولش کن بستادیا 
 
  م؟ی رقصو داشته باشنی اشهی درشت نگاهش کردم که گفت مي چشمابا

   کارانی داره از اي که چه قصدکردمی وسط سالن با خودم فکر ممی با هم رفتستادمی ااروم
 

  نگاهمون کردن رقص شروع شدي دستش و دستمم تو دست گرفت چند نفر با کنجکاوهی گرفت با کمرمو
 
  اد؟یگفت از سامان خوشت م 
 

  داره؟ي مرد چه قصدنی درشت شد و نگاهش کردم اچشمام
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  دوست ندارم دختر برادرم مخ سامانو بزنهی که تو عروسم بششهیخوب م:اب دهنمو قورت دادم که ادامه داد 
 

  دیو برادرزاده اتون اصرار کن به ازدواج سامان دیقائدتا شما با.... زده گفتم اما چرابهت
 

   دارنی چه اخالقدونمی و مشناسمشونی زد و گفت چون ميلبخند
 
 .....  کهنی مطمئن باشنیتونی چطور منیشناسیاما شما منو نم-
 

   چون به پسرم اعتماد دارمگفت
 نی همو دوست داردونمیم
 
  م؟ی دراوردي ما تابلو بازنقدری ایعنیبهت زده گفتم اقا کامران  
 
   شوتنیلی و پسرا خسانی هم به خودم رفته اما االری ازمی تیلی مسائل خنی نه اما من تو اادیز-
 

  متوجه نشدکنمی مي کنم اونقدر شوت بود که تا نگفتم دارم خواستگاري ازش خواستگارخواستمی میوقت
 
 دی دی خنده وقتریاول زد ز یکنی بهش گفتم که با من ازدواج می لفظی کرد و گفت وقتي کامران خنده ااقا
  نی ام اونقدر هل کرد که خورد زميجد
 

  میدیخند
 سانی ماه بشه اکی از شتری بی و عروسي نامزدنی بي که نذاشتم فاصله ي جورسانی بامزه بود ایلی داد خادامه

  دادمی من گوش نمی ولکردیاعتراض م
 

  شدی نشستم و گفتم خوب بعدش چزی سمت ممی تموم شد با هم رفتاهنگ
 
  شدمی بودم اما بازم دلتنگش مششی هر روز پمونی نامزدي زد و گفت دوره يلبخند 
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 ای بغلش کنم خواستمی که میی مخصوصا وقتاخندوندی که منو مکردی میی کاراشدی مدای مگه پسانی تر از اخنگ
   بامزه بودیلیببوسمش کال خ

 
   نگاه نکن چقدر خانوم و اروم شدهاالن

 
 نی فکر کنم اولاوردی درمي بازوونهی رو که کال دی و گفت روز عروسدی اورده باشه خندادی به يزی چهی که انگار

  دادی می بود که همش سوتیعروس
 

نشده  و پاش در اومد عروس وارد خونه نی کرد که اخر شب موقع رفتن به اتاق خورد زمطنتی شی عروساونقدر
   رفتمارستانیبه ب
 

   هم نکرده بودم باهاش که بگم کار من بودي کارچی اضافه کرد خوبه هطنتی کرد و با شنگاهم
 

 با می لبخندمو جمع کردم ادامه داد زندگی و با سختدمی خجالت کشکردی لبخند نگاهم مهی خنده اونم با ری ززدم
   شروع شدطونی دختر شهی

 
 نگران بود همش سانی اما مادر امی حامله اس من و اون خوشحال شددی فهمسانی نگذشته بود که ادوماه

  ادی بچه بر نمهی ي از پس نگهدارسانی که اگفتیم
 

 دودل بود اما دوست نکهی هم با اسانی سقط بشه من به شدت مخالفت کردم ادی بچه باگفتی همش ماون
  نداشت بچه سقط بشه

 
 دکتر گوش نداد و می هر چقدر اصرار کردم که برستی و حالش خوب ندهی رنگش پردمی شب دهی ماه بعد کی

 گفت که خوبه اما نبود
 

  بچه سقط شد....خب.... کرده بود ويزیخونر.... شدم وداری ناله هاش از خواب بي شب با صدانصفه
   مني خداي واگفتم
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ار مادرزنم بود  اما بعد از اون بچه  کای که اون بچه خودش سقط شد دونستمی زد و گفت اونموقع نمی تلخلبخند
   شاد نبودسانی از اون اي خبرگهید
 

 ....  به اون بچه وابسته باشه اما بودنقدری اکردمی وقت فکر نمچی هشدی گرفت حالش روز به روز بدتر میافسردگ
 

  کنهی مهی عروسک تو بغلش گرفته و گرهی دمیدی و مشدمی مداری هاش بهی نصفه شب با گریگاه
 

 ؟ی شب رفتم جلوش و گفتم بچه رو دوست داشتهی هم گذشت گهی ددوماه
   بغض گفت ارهبا
 ؟ی بچه داشته باشيخوایم-
  رهی بمترسمینه چون م- 
 
 رهیمینه نم-
 
  کشهیمامانم اونو م- 
 
  وفتهی بچه بخواستهی که اون نمدمی فهمسانی اي افتادن بچه کار مادر زنم بود و از رفتارادمی من فهمو
 

   نتونه اونو بکشه؟گهی و مادرتم دمی بچه دار بشيخوای مگفتم
 
   ذوق گفت ارهبا
 
  ستی ازش ني که دوماهه خبرسانمهی زن همون انی که ادمی برق چشماش فهماز
 

 نتونه بگه خانومم هنوز بچه اس هوم؟ ی که کسی اونقدر خوب بشی بشتی با مسئولی خانوم بشدی باگفتم
 قبوله؟

 
 ؟ينگاهم کرد و گفت چجور 
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   بزرگ شوگفتم

 
  کنمی می بگي کارو بکنم اما هر کارنی چطور ادونمی گفت نماونم

 
 دی خانوم سر رسسانی که امی اوج داستان بودتو
 
   چه خبره اقا کامران؟دیکنی با هم پچ پچ میلی نگاهمون کرد و گفت خي خانوم با کنجکاوسانیا

 
   تو فکرتو مشغول نکنزمی عزیچی و گفت هدی کامران خنداقا
 
 باشه دهی نجات دي فرشته هی سامان انگار که دنی حرف سرشو باال گرفت و با دنی کامران بعد از گفتن ااقا

  چشماش برق زد و سامانو صدا زد
 

   نگاهم کردي اومد و گفت بله بابا و با کنجکاوسامان
 
   کامران گفت پسرم برو با مامانت برقص من خسته شدماقا
 
   قبول کرد که برهیلی می خانوم با بسانیا

 
   باال انداختم و اشاره کردم که بروي نگاهمون کرد شونه اي با کنجکاوسامان

 
   کرد و گفت خب کجا بودم؟ي خانوم که رفتن اقا کامران خنده اسانی و اسامان

 
 نیکردینوم شدن همسرتون صحبت م درمورد خانی داشتگفتم

 
   خانوم باشهدی چطور بادونستی نمسانی گفت و ادامه داد اره ایاهان 
 



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 188 

 نکنه و تو ي ای هر شوخی بلند نخنده و با هر کسنکهی خانومو بهش گفتم مثال اهی ي روز بعد مشخصه هااز
   جلف نپوشهي موهاشو رنگ کنه و لباسای حتای نپره نیی باال پاایمهمون

 
 نبود از ای دننی و اصال انگار تو ادیخوابی و کم مزدی کم حرف مسانی هفته اهی بلد بودمو بهش گفتم یهرچ

  برادرم بودی هفته عروسهیشانسمون دو روز بعد از اون 
 

   برادرتون که دخترش برا سامان تور پهن کرده؟نی همگفتم
 
   نگاهمون کردنتی نصف جمعبای که تقري خنده جورری کامران بلند زد زاقا
 

 که معلوم بود هنوز خنده اش تموم نشده ی اقا کامران چند لحظه بعد درحالنیی زده سرمو انداختم پاخجالت
  گفت اره اره خودشه

 
 ؟ی شد تو عروسی چگفتم

 
 ساعت می قرار بود بره من ننای و اشگاهی تنها رفت و بعدم که اراسانی لباس ادیاقا کامران گفت خب موقع خر 

  قبل از شروع مراسم رفتم دنبالش
 

 کرد در یی اتاق راهنماهی از دخترا منو تا یکی شگاهی گفت برم باال تعجب کردم رفتم تو اراشگری ارای وقتخب
 اتاق باز شد و من وارد شدم

 
 تو تنش اصال ی باشه اما لباس بلند مشکسانی ازدمی بود از اندامش حدس مستادهی زن تو اتاق پشت به من اهی

   تفاوت داشتیلی خنمی قراره ببدادمی که احتمال ميزیبا چ
 

   کلمهی واقعي خانوم شده به معنای منه منتهسانی همون انی ادمی برگشت تازه فهمی صداش زدم وقتاروم
 

  بودم براشدهی که خریی طالسی شده و سروي بلند شب سنگ کارلباس
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 باالتر متوجه ی خانوم متشخص بود مواجه شدم و کمهی که مناسب بایز شی اراهی و با دمی باالتر کشنگاهمو
   رنگ موهاش شدم اروم جلو رفتمرییتغ
 
  تصورشو بکنمتونستمی نمی شده بود که حتبای اونقدر زرفتی منیی باال و پاجانی ام از شدت هنهیس
 
   سرشو باال گرفت و نگاهش کردیکی ي که خواست ادامه اشو بگه با صدانی گرفت همیاقا کامران نفس 
 
 نی که اکنمی اعتراف مزدی مشمی بود داشت اتدهی تو دهنم نگاه کامران که کامال منو پسندومدیقلبم داشت م-

   بودشهینگاهش خاص تر از هم
 
  نینی خانوم نگاه کردم و گفتم بشسانی ابه
 

 ؟ي گذشته افتادادی رمردی پي زد و نشست و گفت البخند
 
  کردمی مادی اتی بازوونهی و گفت اره داشتم از ددیران خنداقا کام 
 

 از من گرفتی منو می به قول بابام هرک؟ي عاقل بودیلی خانوم گفت نه که تو خسانی خنده و اری زدن زهردو
  تر بودوونهید
 
 کنهی موونهی و گفت عشق ادمو ددی خانومو بوسسانیاقا کامران سر ا 
 

  شد؟ی زدم و گفتم بعد چنشونی به عشق بيلبخند
 
 وقت چی هسانی اون اکردمی که حس مکردی اونقدر خانومانه رفتار می مهمونمی رفتیچیاقا کامران گفت ه 

 وجود نداشته
 
   ساکت شدهوی کامران اقا

  ؟ی بعدش چگفتم
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دم و نه ماه  به مراد دلش رسونسانوی همون شب ایچی کرد و گفت هطونی نگاه شهی خانوم سانی کامران به ااقا

   اومدایبعد سامان به دن
 
  قهقهه مون کل سالن رو برداشتي بعد صدای درشت نگاهشون کردم کمي چشمابا
 

 ی قشنگی چه زندگگفتم
 
   خانوم لبخند زد و گفت اره کامران فوق العاده بود و هستسانیا 
 

 می زديلبخند
  ن؟ی رو به من گفتنای ای ناگهاننقدری که اشدی چی راستگفتم

  ؟ي گذشته ها افتادادی شد ی خانوم گفت ها کامران چسانیا
 
 دی واس سامان بای گفتم که بدونجنی هم مثل مادرشون گامکی زد و گفت سامان و سي کامران لبخنداقا

   تا بفهمهی ابرازش کنمیمستق
 

   باشهی کار سامانه البته اگه احساسنی که انی فکر کنم شما هم قبول داری ولگفتم
 
   دوندهشهی قلباتون ري که توقی احساس عمهی خانوم گفت هست انسیا

 بهت درخواست رقص خوادی مدونمی منوری اادی تو قلبشه داره میکی فقط دونمی و مشناسمی پسرمو خوب ممن
  بده
 

   قلب ساماني گفتم ملکه ناخوداگاه
 
  يدی کامران گفت پس شناقا
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 نگاهش کردم ؟ی کنمی رقص اخرو همراهشهی کنارم و گفت مدی و سرخ شدم سامان رسنیی انداختم پاسرمو
 دستش سمتم بود

 
  می رقص رفتستی با هم به سمت پستادمی زدم و دستمو گذاشتم تو دستش ایکی کوچلبخند

 
  کردنی بودن و نگاهمون مستادهی کنار ابای تقرهمه

 
 نگاهش کردم و گفتم ن؟ی زدیم حرف یوع شد بازم منو چسبوند به خودشو گفت با پدرم درمورد چ  شررقص

 ... .یچیه
 
   بخندونه اونم مامانم و کاراشهي بابامو اونجورتونهی مزی چهی فقط ؟یچیه-
 

   منم اضافه کنستتی زدم و گفتم به للبخند
 
 رقصمیخوشحالم که باهات م-
 
  نگاهش کردمعی گفت که سریاونقدر ناگهان 
 

  زد و گفت و ممنون به خاطر کادوت بهت زده گفتم کدوم کادو ؟لبخند
 

   که تو دستش بود رو اورد باال و گونه اشو نشون داددستمو
 
   زدنیی سرخ شدم و سرمو انداختم پاهی از ثاني کسردر
 
  شهی نممونی از انجامش پشای کنهی رو نمي کارهی ای خنده همون طور گفت ادم ریز
 

 ستمی نمونیش گفتم پناخوداگاه
 
   گفت واقعا؟ستادیا



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 192 

 
 رهی مجی سرم گنمی بشرمی و گفتم مدمی ازش دزدنگاهمو

 
   بد هم نشدنی همچی زبونمو نگه دارم ولتونمیخاك تو سرم که نم 

  تر وجود نداشته باشهمی مستقنی خنگ بگم تا بفهمه و فکر کنم از انی به امی مستقدی قول پدرش بابه
 

 از مسائل گذشته کممی می نشستم با هم غذا خوردالری و کنار ادمی غذا کشکمی از رقص اخر موقع ناهار شد بعد
  حرفانی و انی که خوردم زمشدی چنکهیحرف زدم ا

 
 اجرا نشد کم کم همه متفرق شدن لباسامو ی رقصگهی و دزدنی ساعت بعد از ناهار هم همه با هم حرف مهی

   و رفتم سمت دردمیپوش
 

  زمی خانوم بغلم کرد و گفت مراقب خودت باش عزسانی در ايجلو
 
   خانومسانیچشم ا-
 
  نی کردفی کامران دستشو دراز کرد سمتم دست دادم باهاش و گفتم خوشحال شدم که برام تعراقا
 

   زد و گفت الزم بودلبخند
 

  و گفتم خداحافظدمیخند
 
   رفتجی سرم گهویتم از سامان تشکر کنم  که خواسنی جلوتر رفتم همی کمداری ددیبه ام- 
 

 افتادم چشمامو باز کردم و ری سامان گي بازوهانی که بشدی گذاشتم رو سرم پاهام داشت سست مدستمو
 ....نگاهش کردم گفتم خوبم

 
  خوب؟یگی حالت منیخوب؟ تو به ا-
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 هی عادنایگفتم اقا سامان ا 
  مدت استراحت کنهی سرکار يای بخوادیازش جدا شدم گفت نم 
 
   به استراحت ندارميازیمن ن-
 
 ..... حرف نب-
  شمیمن اگه کار نکنم کسل م..... نگران نباش اقا-
 .... مط-
 
  مطمئنم-
 

  رمی مگهی زدم و گفتم با اجازه دلبخند
 
   و گفتم خب خونهدمی راه افتادم سمت در که دوباره گفت کجا؟ خندباز
 
  رسونمتی می کنی حالت رانندگنی با ازارمینم-
 
 باشه-
 
 که خواست رو انجام دادم و ي شدم کنارم نشست و گفت کمربندتو ببند کارنشی و سوار ماشمیاز در خارج شد 

  نشستم
 

 .... مهساگفت
 

   کردم گفتم بلهنگاهش
 

  یچی گفت هاروم
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 .....بگو بهم-
 
 ...... یچی کرد و گفت هی بهم انداخت و پوفینگاه 

  ی اروم گفتم مرسمیدی در اومد و نشستم سر جام رسصمحر
 

   شم دستمو گرفت و باز بهش بوسه زدادهی که خواستم پنیهم
   جعبه هست برش دارهی کرد و گفت تو داشبورد نگاهم

 
  لبخند زدم و گفتم ممنونی صورتي جعبه کادوهی رو باز کردم داشبورد

 
   شدم و وارد خونه شدم طبق معمول بعد از رفتن تو خونه گازشو گرفت و رفتادهی پنی ماشاز
 

   و رفتم توفمی رو انداختم تو ککادو
  تو سالن بودن جز بابا که حتما سرکار بودهمه

 
 ي باز کردم و کادوفموی لباس و شستن صورتم کضی کردم و رفتم باال تا لباسامو عوض کنم بعد از تعوسالم

  تمسامانو برداش
   گردنبند گل رز مواجه شدمهی کردم و با بازش

 
   ناز بودیلی بود و گله هم قرمز بود خدی و برش داشتم طال سفدمی کشینفس

   بلند فوق العاده بودیلی کوتاه بود نه خیلی نه خرشی به گردنم زنجبستم
 
نگ بزنم تا خواستم زنگ بزنم  برداشتم که بهش زموی موهامو انداختم دورم گوشدمی پوشدی لباس و شلوار سفهی

 منصرف شدم
 

  بهش زنگ بزنم؟دی من باشهی همچرا
   اون شروع کننده باشه؟نباری استیبهتر ن 
   درجوار خانواده باشمی تا کمنیی شدم و رفتم پاالیخیب
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   کنارشوننشستم
 
 اما من کردی بحث شرکت منی تو ای و مامانم گاهکردنی بحث مونی دکوراسریی و مائده داشتن درمورد تغمیمر

  رهیتمام فکرم به سامان بود همش منتظر بودم تماس بگ
 
 ؟یی مهسا با توام ها کجاياها-
 ؟ي با من بودمیسرمو باال گرفتم و گفتم جانم مر 
  کنمی ساعته دارم صدات ممین.... ایعاشق- 
 
  جانم بگو-
 
  م؟ی بزني که رنگ سالن رو کرم قهوه استی بهتر ننباری به نظرت اگمیم-
 

   شرکته؟نجای مگه اری گفت نخعی سرمائده
 

  یکنی مدی سفی گفت نه مائده به تو باشه همه جارو مشکمامان
 
  کرمیی طالدی گفتم سفهوی

 
 ی عالیلی خي گفت وامی مرهوی نگاهم کردن و همه

  شهی مامان گفت اره قشنگ مه
   تو گردنتهی اون چنمی ببسایوا.... گفت اره خومائده

 
 ...گردنبنده خوب....زهی دستمو رو گردنم گذاشتم و گفتم خب چهی از ثاني کسردر
   قشنگه بده به منیلی خشیاز کجا اورد- 
 

   حمله کرد سمتممائده
  دمی نمری بلند شدم و گفتم نخعیسر
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 کردمی از مائده که دنبالم بود فرار م و دار سامان زنگ زد جواب دادم بله اقا سامان همونطورمری گنی همتو
 

   شدهيزی گفت چسامان
 ..... بعدا بهم زنگ بزنشهی سامان کار دارم االن، مگفتم

  دی مائده گردنبندو گرفت و کشهوی 
 

  گردنبند پاره شد و چند تکه شد و پالکش افتاد دست مائدهریزنج
  مائده انگار نه انگار گفت چه خوشگله 
   زدم مائدهههههادی فرکدفعهی

 
   افتادم محکم زدم تو دستش که مشتش باز شد پالکشو از دستش در اوردمهی زده نگاهم کرد به گربهت

 
   ارزش بود فقطی گردنبند بهی کردم حاال ی مهسا فقط شوخگفت

 
   ارزش داشتیلی ارزش نبود اوال طال بود دوما برام خی زدم بادیفر
 

 ..... دونسی نمدی ببخشی برداشتم گفت اجرشویج زني تکه هانی شدم از رو زمخم
   مائدهي بچه ایلیخ-
 

   خوبدی گفت ببخشمائده
 

   درست کنم ازت ناراحتم مائدهنوی اي ببخشم چطوروی چگفتم
 

   نشستم و به گردنبند نگاه کردمدمی افتادم سمت اتاق تا رسراه
 

 ......  سامان اومد مهسافی ضعي صداهوی کردن سی صورتمو خاشکام
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   پاره شد سامانرشی گذاشتم دم گوشم و گفتم زنجوی نبود هنوزم پشت خطه گوشادمیاصال  
 

 خرمی سرت باز مي گفت فدااروم
   شی ساعتم نبود که بهم داده بودهی هنوز دیسامان ببخش- 
  يزی نداره که به خاطرش اشک برنوی ارزش ازی چچی هزمیاشکال نداره عز-
 
  با ارزشهیلی ارزش باشه اما برام خی همه بي ممکنه برانیا-
 
 چون من داده بودم بهت؟- 
  بذارم مهسا؟ی چيسکوت کردم گفت سکوتت رو پا 
 

 تو من ي ازت بپرسم که برانوی اخوامی وقته میلی هستم مهسا؟ خی تو چي سکوت کردم که گفت من برابازم
   هستمیچ
 

 ،بهم ستی ننایاما فقط هم.....یشگی همي اشناهی....ی مني مورد عالقه يخواننده ....ی گفتم تو همکارماروم
  م؟یبگو من برات چ

 
 می چگهی نه با اجبار من دششمی خودم پلی که به ممی مثل ماه تنها دختر تو زندگي دختریی من مهسايتو برا-

 برات؟
 

 اگه خواننده ی که حتی هستي ایتو برام سامان ملک.....نهیبی مي که هر دخترینه سامان....ی تو برام سامانگفتم
 می تنها مرد زندگي من تو تنها مردي براموندمی مششیهم نبود پ

 
  اعتراف بذارم؟ي حرفتو پانی اگفت

  بذارم؟ی چي حرفاتو پا؟یگفتم من چ 
 
  دی جدي رابطه هی شروع يبرا.... جرقههی ياروم گفت بذارش پا 
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   باشممی رابطه سهنی تو شروع اخوامیمنم م..... ستی نی جرقه کافنی گرفتم و گفتم اما اینفس
 
 ... یعنی-
 دوی جدي رابطه نی امی با هم شروعش کنخوامیم-
 
 بشه که تا ابد گرم نگهمون لی تبدیشی جرقه به اتنی اخوامیم....یباش  تا ابد کنارمخوامیم.....اروم گفت مهسا 

  داره
 

   کنارت باشمخوامیم....خوامی مشوی گرما و اتنیا منم گفتم
   لرزون جواب دادم جانمییبا صدا......  مهساگفت

 
  دی کشیقی کرد و نفس عمسکوت

 
  سامانگفتم
  جان دلم؟گفت

 
  نمتیبی و گفتم فردا مدی از گوشه چشمم چکیاشک 
 
  یخوب بخواب-
 
  نی افتادم گفتم خواب خودمونو ببلمی فهی از الوگی دهی ادی

   کردمقطع
 .....دوستت دارم سامان..... گرفتم و گفتم دوستت دارم ی گذاشتم رو قلبم و نفسویگوش

 
  ؟ي کردهی مهسا باز گري شده باشه گفت واداری انگار که از خواب بمی افتادم مرهی به گرهوی

 
 زدی رو قلبم گذاشتم که تند مدستمو
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 اری اب بوانی لهیده برو مامان گفت مائ 
 
  خوردم دستمو گذاشتم رو شکمم و گفتم بذار ادامه بدمابو
   بسهخوادی گفت نممیمر 
  نه بذار زودتر تمومش کنم-

   گرفتم و ادامه دادمی نفسدوباره
 هم نشده بود پس هنوز واسه درست کردنش وقت 7 به ساعت نگاه کردم ساعت هنوز ی از قطع کردن گوشبعد

 داشتم
 

 اونم قبول ی برن از باربد خواستم برسونتم به طال فروشخواستنی و باربد هم ممی مرنیی شدم و رفتم پااماده
  کرد

 
مهسا خانوم درسته :  بالفاصله بعد از حرکت شروع کرد به شماتت منمی باربد راه افتاد مرمی سوار شدمی مربا

 کار مائده بچه گانه بود اما رفتار تو هم اصال درست نبود
 

   بچه گانه اش برداره؟ي وقتشه مائده دست از کارایکنی خانوم فکر نممی مرگفتم
 
  درسته اما اون االن تورو الگوش قرار داده-

 گردنبند هی یلی من ازت تعجب کردم اخه خواهر من خداوکيشقرق رو به پا کرد گردنبند اون قهی سر یوقت
  ارزششو نداره

 
   کست باشه؟نیزتری عزي اگه کادوی گفتم حتناخوداگاه

   دستمو گذاشتم رو دهنمهوی
 

   موقع باز شودی که بی به دهانلعنت
 
  کس؟نی ترزی کامل برگشت سمتم و گفت عزمیمر
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  ی ابجي خودتو لو دادگهی و گفت ددی گفتم خندیاب دهنمو قورت دادم و گفتم کل 
 
  ؟ی رفتشیتا کجا پ....  کسنی ترزی و گفت عزدی خندباز

   شروع نشدهيزی شدمو گفتم مرض هنوز چسرخ
 
 اره؟ی کسه و برات طال منی ترزیشروع نشده و عز-
  یکنی اشتباه ممیگفتم نه مر 
 
   به اخرشي باشه واينجوری که ایشروع.....  شروعشه نیپس ا-
 

   کردمو گفتم اخرش ؟یاخم
 

  شهی شروع مدهی و جدشهی تموم می قبلي رابطه ی باهاش ازدواج کنی اره وقتگفت
 

  ي اخم کردينجوری اخه از فکر تموم شدنش اهی و گفت معلومه جددیخند
 

   نگوی حفظ کن و به کسکترتویر راز خواهر کوچ خواههی مثل ی باز کردم و گفتم حاال هرچاخمامو
 
 ي ساده ي از رابطه می اخه تازه دارستی نی قطعزی چچیاوال ه-  همکارته؟ ی راستهی تون جدهیچرا معلومه قض-

 ....دوستانه به سمت
 

 نیری گفت به سمت عشق ممی کردم که مرسکوت
   نگوی اره دوما همکارمه و سوما جون من به کسگفتم

 
  اوال چشم دوما چشم سوما چشم-
 

  ی طالفروشنمی و گفت استادی اباربد
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   خدافظی شدمو گفتم مرسادهیپ
 شه؟ی و گفتم درست مشخوانی گذاشتم رو پروی شدم و زنجی رفتن منم وارد طالفروشمی و مرباربد

 
  ي گفت سالم دخترم خوش اومدمرد

   اخه نگرانم درست نشهمخوای رفتارم خجالت زده شدم و گفتم سالم معذرت ماز
 

 تونهی مگه مي دوستش دارنقدری ساده ارزش داره حاال که اری زنجهی از شتری و گفت پس برات بدی خندمرده
 درست نشه

 
 د؟ی تا قبل از فردا درستش کننیتونی زدم و گفتم ملبخند

  شهی ساعته اماده ممین- 
 
  چه خوب-

  شخوانی که پالك روش بود رو گذاشتم رو پری زنجی اصلي تکه
 

  گردمی برمگهی ساعت دمی من نگفتم
 
  در پناه خدا-
  اومدمرونی اونجا باز
 20 هی به ساعتم نگاه کردم ی شدم رفتم پشت همون طال فروشکاری بدمی بعد دی چرخ زدم تو مغازه ها کمکمی

  گذشته بودقهیدق
 
 با بند ی ساعت مردونه مشکهی رفتم سمتش و به ساعتاش نگاه کردم مدی دی ساعت فروشهی راه افتادم که باز

 چرم چشممو گرفت
 
 کردم گرون بود اما من پول داشتم کارت متی سامان باشه رفتم داخل و قي اون تو دستانکهی فکر به ابا

 دمی و ساعتو خردمیکش
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 اومد و دنمی مرد با دی طال فروشي ساعت تموم شده بود رفتم سمت همون مغازه می نقای زدم دقرونی مغازه باز
  گفت درست شد دخترم

 
  شه؟ی شروع ممی گردنبند رو گذاشت رو دستم و گفت اول اسمت با می مرسي گفتم وای خوشحالبا
 

  ن؟یدونی نگاهش کردم و گفتم اره از کجا ممتعجب
 

  ت پشنی گرفت تو دستش و گفت از اپالکو
 

  شده بود  حکزی چهی گل رز پشت
M & 

  دیکنارش حک کن S هی شهی بود گفتم می خالاونورش
 
  کشهی طول نمشتری بقهیاره دو د-
 

  حک شدهي بعد برگشت و گفت بفرما دوباره نگاه کردم به اسماقهی دقچند
M & S 

ستم به گردنم و به خونه  بهتره تشکر کردم و حساب کردم گردنبندو همون جا بينجوری زدم اره ايلبخند
 برگشتم

 
  بپوشم؟ی با استرس بلند شدم خببب حاال چصبح

 و رهی تی و کفش ابفی کی اسمونی کرم برداشتم با شلوار ابي مانتوهی جلوش ستادمیدر کمدمو باز کردم و ا 
  یشال کرم اب

 
   خالص بشم؟اطی احتنی از شر اشهی می کی حموم کردم اه لعنتاطی رو تخت رفتم تو حموم با احتگذاشتم

 
  جلو رفتم و بدون نگاه کردن به شماره جواب دادمعی سرخورهی زنگ ممی گوش دمی اومدم درونی حموم که باز
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  بله؟-
  سالم-
 

 ؟یی گرفتم و گفتم سالم توینفس
  اره- 
  ی نبود زنگ بزنازی نومدمیداشتم م-
 ؟يای میبا چ-
 
 ..... یخب معلومه ماش- 
  دونمی اوناس گفتم اخخخخخ نمي تو خونه نمی ماشنکهی اياداوری با
 
 ام؟ی بياماده ا-
  متعجب گفتم کجا؟ 
 
  دنبالت-
 
 شمی اماده مگهی دقهی د20 ستمینه نه اماده ن-
  باشه- 
 

 کردم شی اراعی بعد هم سرمیشونی رو پختمی موهامو کج رکمی تنوع ي برادمی لباسامو پوشعی کردم و سرقطع
  فمی سامانو انداختم تو کيکادو

 
 و هر خوردمی صبحانه که کال نمنیی برداشتم و رفتم پاممی گذشته بود گوشقهی دق20 قای ساعت نگاه کردم دقبه

  کردیبار هم مامان شماتتم م
 

   دعوام کنی هر چقدر خواستامی که گفتم مامان توروخدا عجله دارم بعدا مکردی کارو منی داشت هماالنم
 

  دمیش فرستادم و دو برایبوس
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   زنگ خوردمی که درو باز کردم گوشنی پشت سر گذاشتم همباغو
 
   دم گوشش بود نگاه کردم و لبخند زدمشمی نشسته بود و گوشنشی سامان که تو ماشبه

   دادم بله؟جواب
  ؟ییکجا -
 
  نجااااای باز کردم و گفتم انوی ماشدر
 

  قطع کرد و گفت سالم خانومشوی کرد و گوشنگاهم
 
  لبخند زدم و گفتم سالم 

   و درو بستمنشستم
 

 .....   گذشت که حرکت نکرد گفتم چرا حرهی ثانچند
   بود حرفمو خوردمرهی که بهم خدنشی دبا
 

  ؟یکنی ازش گرفتم و گفتم حرکت نمنگاهمو
  جانی از شدت هدیلرزی مصدام

 
   زدم سامانصداش
 ......  لش زد و گفت قبيلبخند

 
   به شمامی شاخه گل رز گرفت جلوم و گفت تقدهی

   سامانی ازش گرفتم و گفتم مرسگلو
  کنمی زد و گفت حاال حرکت ملبخند

 
 کردمی مي بازفمی کي بود و داشتم با دسته نیی به حرکت کرد منم سرم پاشروع
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  میدیرس 
   دادم کادو رو االن بدمحیترج
 

   سامانگفتم
 

   کرد و با محبت گفت جانمنگاهم
 

  قبولش کنکنمی کادو رو گذاشتم رو داشبورد و گفتم خواهش معی سردمیکشی خجالت مچون
 

 که ساعت تو دستش ی بعد سامان اومد تو درحالقهی و رفتم باال بچه ها هم اومده بودن چند دقرونی زدم بعیسر
  بود و لبخند رو لبش

 
   باشنی عصبای بخندن دونستنی نمامکی و سالری امیکردی شروع شد اما منو سامان همش خرابش مکار
 
 خونه می ناهار بعدشم برمی برنی پاشنی معلوم هست حواستون کجاست؟ پاشچی گفت هامکی سنکهی اتا
  شهی نمينجوریا

 
  می بودستادهینسور ا تو اسانیی دستمو گرفت و منو با خودش برد پاالری خجالت سرخ شدم که ااز
 
  م؟ی گفت خب کجا برالریا

 
  خوبي جاهی برمتونی گفت من خودم مامکیس
   عقب نشستم تا سامان فرصت نکنه منو جلو سوار کنهعی سرنباری البته امی سامان شدنیسوار ماش 
 
  زنهی گردنت برق م؟يدی گفت گردنبند خرالری که اکردمی و اصال هم به پسرا نگاه نمزدمی حرف مالری راه با اتو
 
   گردنبند نگاه کردم ناخوداگاه لبخند زدم و دستمو گذاشتم روشبه
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 ؟يدی دستمو برداشت و پالکو گرفت دستش و گفت چه خوشگله از کجا خرالریا
 

   بلند گفتهوی بهش نگاه کرد و پالکو برگردوند یکم
M & S 

   سامان برگشت و نگاهم کردهی از ثاني کسردر
 

   فرو رفتمنی ماشی دراوردم و تو صندلالری گردنبند رو از دست ا زدمخجالت
 

   تاب داده بودن ذووووق کرده بودی نبود سامان که انگار بهش تينجوری اهی بقي بود برام البته برانی سنگفضا
 
  زدی بهم مي سقلمه ای هم که هر هر راه انداخته بود و هراز چندگاهالری و ادیخندی مزی رزی هم همش رامکیس
 
  الدی اومده بودم برج مکباری نگه داشتن قبال الدی برج مي اب شدم جلومی برستا
 
  تو چون اول هفته بود نسبتا خلوت بودمی و رفتمی شدادهیپ

 
  می از پله ها برنیای بدهی ندی در اسانسور اما شلوغ تر بود سامان گفت اوه اوه تا کسيجلو

   عالمه پله اسهی سامان ي اوونهی گفت دالریا
 
 ادی خواست بی من که رفتم کسامی از پله ها بنکهی تا ابرهی وقت مشتری بمونم بنجایبابا اگه ا-

   اما چون من رفتم همون جا موندنانی خواستن بامکی و سالری راه افتادم پشتش اناخوداگاه
 
  زدی نگاه کردم و اب دهنمو قورت دادم پرنده هم پر نمری راه پله بهت زده به مسدنی دبا
 

 کردی می طیکی یکی پله ها رو ی متوجه اومدنم نشده بود و با عزم خاصسامان
 

  امی منم بسای جلو و گفتم وارفتم
 

  ؟ی زده نگاهم کرد و گفت چرا با اسانسور نرفتبهت
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  می بر بهش و گفتمدمی تو رو بدزدن ازم رسدمی گفتم ترسطنتی شبا
 

   و باهاش هم قدم شدمنیی سرمو انداختم پامی برم که دستمو گرفت و گفت برخواستم
 

  خدا از نفس افتادمي که گفت امی بوددهی به نصف نرسهنوز
 

   و گفتم چه زود هنوز نصفم نشدهدمیخند
 
 نی التماس گفت غلط کردم توروخدا بشبا

 .....ي گفتم شرمنده پاشو برستادموی به روش ارو
  سمت خودشدی دستمو گرفت و منو کشهوی

 
   بهترهينجوری اشی جابه جا کرد و گفت اخی درشت نگاهش کردم منو کمي رو پاش با چشماافتادم

 
 ؟ی چنهی ببی اگه کسیکنی مکاری جابه جا شدم وگفتم چیکم
 
   که از پله ها بره باالستی نوونهی کس اونقدر دچینترس ه- 
 

  ی کرد و گفت ممنون از کادوت و ممنون که کنارمنگاهم
 

   اروم دستشو اورد باال و گردنبندو تو دست گرفتنیی شالم از رو شونه ام افتاد پاي گوشه نیی انداختم پاسرمو
 

  گردوند و خوندبرش
M & S 

   مهسا وسامانگفتم
 

   سامانيای زد و گفت مهسا دنلبخند 
   قلب ساماني مهسا ملکه  نگاهش کردم ادامه داددی لرزدلم
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   مهسازی سامان همه چگفتم
  سامانزی مهسا عزگفت
   کس مهسانیزتری سامان عزگفتم
   مهسا عشق سامانگفت
  عشق مهسا.... سامان همه کس مهسا سامانگفتم
   و گفت دوستت دارمدی بوسمویشونی زد و اروم پلبخند
   گفتم دوستت دارماروم

 
   دورم حلقه کرد و محکم بغلم کرددستاشو

 و دستشو گرفتم و مجبورش کردم ستادمی که با باز شدن در راه پله ازش جدا شدم امی حال خودمون بودتو
  از پله هادنی به دومی و شروع کردستهیبا

  شه؟ی مدای پای تو دنوونهی بازم ديدی خنده و گفتم دری و زدم زستادمی امی که فاصله گرفتیکم
   خنده و راه رو ادامه دادمری تر هم هست زدم زوونهی و گفت اره از ما ددیخند

 
  بودی سامان عروسي که تو دلم به خاطر حرفای درحالمی نگفتیچی هگهید

 دادی ازارم منی شلوغ بود و ای رستوران البته کممی باال و رفتمیدی رسقهی دستی ربع بهی بعد از باالخره
 
  کردنی نگاه مي جورهی هم الری شن و به من و ازونی داشتن از سامان اوی همه بدتر دخترا بودن که سعاز
 

 و من چسبنی مرتبا به سامان منکهی تحملش برام سخت بود ایی کم کالفه شدم بازم رفتم سمت دستشوکم
   کنمي کارتونمینم
 
   نداشتملی اخم برگشتم بازم مبا
 
   شده؟یمهسا چ: سامان تحمل نکردنکهی تا اشدیبخنده اما اخمام باز نم داشت بگه و ی سعالریا

 
 ستی نيزی شد و گفتم چشتری باخمم

 کنه؟یبازم سرت درد م- 
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  نه خوبم-
 
   ناراحتت کردهيزی من معلومه چزی گفت دروغ نگو عزالریا

  ستمی ناراحت نگفتم
  پس حرف بزن...شهی حل نمیبا سکوت مشکل... کرد و گفت مهساجانی پوفسامان

 
  شمی متیاذ.....  رونی بمیومدی نمکاشی گفتم ااروم
   االن؟ي کردي خنده و گفت حسودری سامان زد زهوی با تعجب نگاهم کردن همه

 
   کنمي که بخوام حسودی هستی چي فکر کردری نخگفتم

  رمی اصال من منی تر شدم و گفتم کوفت رو اب بخندی و منم عصبدنی خندامکمی و سالریا
 

  بودی رفتم سمت اسانسور که خوشبختانه خالعی شدم و سربلند
   که سوار شدم سامانم خودشو پرت کرد تو و اسانسور راه افتادنیهم

  دیببخش..... گفت مهساسامان
 

  ي نکردی گفتم تو که گناهمتعجب
  دهی ازارم منی و اشمی متی زد و گفت اره اما باعث ناراحتلبخند

 
 ..... اماکنهی متمی سامان درسته شهرتت اذگفتم
 ؟ی اما چگفت

 ....که یاروم گفتم اونقدر خوب 
  اره؟....اتوی تمام سخترهی مادتی زد و گفت لبخند
 اموی سخترهی مادمی.... زدم و گفتم ارهلبخند

 
  مت نتونم اونقدر خوب باشم که داشته باشنرسمی که مي مهسا جوری خوبیلی گرفت و گفت تو خدستمو

 
  ي االنم منو دارنی تو همگفتم



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 210 

 
 که ی مردمي از جلوعی دستمو از دستش در اوردم سامان سرمیدی بعد رسی کمدی زد و اروم دستمو بوسلبخند

  منتظر اسانسور بودن گذشت
 

 دنی رسالرمی و اامکی بعد سی کمرونی پشتش رفتم بعی سرمنم
 
   گفت کجا برم؟امکی و سمیهمه سوار شد 

 ی منوبرسونشمی خونه ممنون مرمی من مگفتم
   گفت نه برو خونهسامان

   شما؟ي زده گفتم کجا؟ خونه بهت
 
 

   بردار خوبنتوی از خونه ماشای کرد و گفت بنگاهم
  می زدم و گفتم اهان اره بريلبخند

   وارد خونه شدنی خونه اشون با ماشمیدی رسقهی دقستیب
   پارك کردنمی ماشکنار

 
   زحمتو کم کنمگهی و گفتم ممنون من دمی شدادهیپ

   قهوه بخور بعد بروهی خونه می برای بي اومدنجای گفت تا اسامان
 
 

 شمی مزاحم نمگهی زدم و گفتم نه دلبخند
  تومی برای بشهی ناراحت ميومدی داخل نی ولي اومدنجای دستمو گرفت و گفت مامان بشنوه تا االریا

 
 

 ... اخهگفتم
   اخهی و گفت اخه بيمت ورود سدی منو کشالریا

  دیدی مونی که نشسته بود و داشت تلوزدمی خانومو دسانی امی که شدییرای شدم باهاش برم داخل وارد پذناچار
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 می بلند گفت سالم مامان ما اومدالریا
 
  زمی عزي و گفت به به مهسا خانوم خوش اومدستادی ادی خانوم منو که دسانیا 

  ممنون  خانومسانی زدمو گفتم سالم البخند
  ؟ی خوبگفت

 
   گفتم اره ممنوندادمی که بهش دست میدرحال

 
  نی بشای بگفت

 
   مزاحم بشمخواستمی نمدی و گفتم ببخشنشستم

  ی و گفت نه بابا چه مزاحمتدیخند
  که زودتر از همه رفته بودالرمی هم سالم کردن و رفتن لباساشونو عوض کنن برگردن اامکی و سسامان

   خانوم گفت چه خبرسانیعد ا بیکم
 ی سالمتیچی هگفتم
  کردهکاری پسر خنگم چنمی ببخوامی منظورم سامانه مگفت

 
  نیی شدم و سرمو انداختم پاسرخ

  کردهیی زد و گفت به به پس معلومه کارالبخند
 که عاشق بشه و با هیخجالت نکش به نظر من حق هر کس...  منم مثل مادرتزمی که گفت عزدمی گزلبمو

   کنهیعشقش زندگ
 

  شهی ممی خدا داره بهتون حسودي زدم که گفت  واي لبخندناخوداگاه
  شه؟ی متونی حسودی بزنم سامان گفت به کی خواستم حرفتا
 
 ای فوضول شدیلیخ....یکی نگاه کرد و گفت به نشستی مبل مي خانوم به سامان که روسانیا

 
  میدیدرس پس م خانوم الری اشی گفت پسامان
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  ؟ي سامان و گفت با من بودي زد پس کله الری اهوی
 

   زدنشی که دستشو پشت گردنش گذاشته بود گفت نگاه کن انگار موشو اتی درحالسامان
 
 ی پشت سر دختر مردم حرف نزنی محکم گفت تا تو باشالریا

   گفت باشه باشهسامان
 
  ي و شروع کرد به مسخره بازوستی به جمع پامکمیس

   هم که پهن شده بود رو مبل از خندهالری ادمیخندی بامزه بود که دلمو گرفته بودم و ماونقدر
 
  ي رو مبل افتادينجوری چرا االری مادر اادی مای فکر کنم بچه داره به دني واي گفت اامکی سهوی

 کردیگ نگاهم م لبخند قشنهی سامان شدم نگاهش کردم با ي رهی خنده که متوجه نگاه خری زمی زدبازم
 
 ی داشتم از گرمکردی جور نگاهم منی همه ساکت شدن و به ما نگاه کردن سامان اصال حواسش نبود و همهوی

 شدمینگاهش و نگاه پر ارامش جمع که رو ما بود اب م
 
 
  برمگهیبهتره د...زهیچ... گفتم خبستادموی اهوی

 
 اتاقم؟ کار يای بشهی و گفت مهسا مدی تو موهاش کشی و دستنیی به خودش اومد و سرشو انداخت پاسامان

 واجب دارم
 
 

   گهی وقت دهی ي بمونه براگفتم
   باهامای واجبه بگفت
 ....  اخهگفتم

 
   گرفت و منو دنبال خودش کشونددستمو
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  ؟ینی چند لحظه بششهی کارش و گفت مزی منو برد سمت ممی اتاق شدوارد
 
   اشاره کردی صندلبه
   نشستم و منتظر نگاهش کردمزی مي روی صندلي جابه

 ؟یزنی یتونی خوب متمی شعر رنی اي برگه اورد و گفت براهی رفت از قفسه اول
 
 

  بود؟نی گفتم کار واجبت ادمویخند
 ....اره... گفت نهاروم

 
  اره؟ایباالخره نه -
 
 دوستت دارم...... بگمخواستمیم. ...نه-
 

   بگمخواستمی منویا.....ی و گفت دوست دارم هرچه زودتر مال من شستادی جلوم ااومد
 
 

   احساسو دارمنیمنم هم..... جلو صورتش بود لبخند زدمو گفتم منم صورتم
 
 

 .... بهمگفتی مزی چهیذهنم ... لبخندم محو شدشدیداشت گرمم م..... به لبخندم بودنگاهش
 

   دهنمو قورت دادم و به چشماش نگاه کردماب
 ..... زدم سامانصداش

 جلوتر....جلو.... توجه به من سرش اروم اومد جلویب
 
 

 ......  تجربهنیاول.....  بوسهنیاول.... لباش رو لبام بودمی بستم و هر لحظه منتظر گرمچشمامو
 .....خوردی به صورتم منفساش
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 ..... خودم گفتم االنبا
 
 ......ا سامگفتی که مالری اي در اتاق باز شد و صداهوی

 
 

  دی گفت اوه اوه ببخشهوی کردی درشت نگاهمون مي با چشمامی نگاهش کردهردو
 
  رونی زد بعی سرالریا

 
   بوددهی همه حسم پرنیی خجالت سرمو انداختم پااز
 

  رمی و گفتم من منیی پادمی پرزی نگاه کردن به سامان از مبدون
 

   دست دادمامکی کردم با سی خدافظعی خانوم سرسانی با ارونی بهش فرصت بدم از اتاق زدم بنکهی ابدون
 
 

   نگاهش کنمدمیکشی نبود چون خجالت مالری اخوشبختانه
 

  رونی روشن کردم  از خونه اومدم بنوی ماشرونی از خونه زدم بعیسر
 
 ..... با فکر کردن به اون لحظه مور مورم شد و پر شدم از لذتستادمی راه اتو
 
 

  عاشقتهي که دوستش داری کسیچه قدر خوبه که بفهم..... منو دوست دارهاونم
 
 

   روشن کردم و رفتم سمت خونهدوباره
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 میکردی و کارمونو منیی پامی خوب سرمونو انداخته بودي منو سامان مثل دوتا بچه وی بعد تو استدروز
 
 
   خجالت بکشمشتری موضوع باعث شده بود بنی و اکردی نگاه مي جورهی هم همش به منو سامان الریا

 
  کردی نداشت و راحت کارشو مي ای ناراحتچی اون اما هدمیکشی از سامانم خجالت مالری از اجدا

  گذشتنی تر از انتظارم مری دیلی ها خقهی داشتم امروز زودتر تموم شه اما دقدوست
  رفتم خونهعی که تموم شد سرکار
 

 از نگاهش که پر بود يزیشدچی باعث نمنی اما اشدمی نمکشی نزدادیگرچه ز....ده بود سامان بودن فوق العاکنار
  از احساس کم بشه

 
   سامان شدمی که متوجه ناراحتزدمی متاری روز داشتم گاون
 

   برن سمتشکردنی جرئت نمالری نه اامکی اعصاب بود که نه سی باونقدر
 

   بودينجوریاما فقط ظاهرش ا..... و دستش رو سرش بود اروم بودی بود رو صندلنشسته
 دمی فهمنشی از نگاه غمگنویا.....طوفان بود .....درونش

 
  و ناراحته؟ی عصبنقدری چرا سامان االر؟ی اشدهی گفتم چشمی اومد پالریا

 
 باهاش دعواش شده.... دوستش....ثمی کرد و گفت میپوف

   سامان مثل برادرشهي برادونستمی مشناختمی مثمویم
 

 ؟ی چيبرا.... مني خداي واگفتم
 
 
  بدهشیدلدار....میری مامکیمهسا منو س....ستی مهم نشی چيبرا-
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  ؟یچ.... درشت شد و گفتم چچشمام

 
  توجه به بهتم گفت مراقبش باشی بالریا

   رفتنامکی با سدهی نکشقهی دقبه
 

  نشون ندادی عکس العملچی متوجه رفتنشون نشد چون هی حتسامان
   نکردی جلوش بازم حرکترفتم

   ناراحت بمونهي جورنی بذارم همدینبا... ارومش کنمدیبا.....دیبا
 
 

 .....  گفتم ساماناروم
  جلو پاش زانو زدم و باز صداش زدم ساماندی نفهمبازم

 
 

  اومد رومنگاهش
 ؟یگفتم خوب 

 .... گرفت و گفت مهساینفس
 

   دوست داشتهثموی میلی ام کرد حتما خهوونی تو صداش دغم
 نمتی ببنی غمگنقدریدوست ندارم ا... و گفتم ساماندمی و سرشو به اغوش کشستادمیا

 
 

  دوستش داشتمامکیمثل س.... مثل برادرم بودگفت
   اروم باشکمیتوروخدا ...یکنی ام موونهی دي سامان دارگفتم
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به .... کردينامرد....بهم از پشت خنجر زد.... سختهیلیخ.... اروم باشمتونمینم...تونمی ازم جدا شد و گفت نمسامان
   ي ناراحتم که همه نیبه خاطر ا....ستمیخاطر کارش ناراحت ن

   شکستنمونوی بيحرمتها
 
 

 نی غمگنقدری اتونمیبازم نم....اما سامان.... حرفاتوفهممی و زانو هامو بغل کردم و گفتم منی رو زمنشستم
  دهی قلبمو به چنگ گرفته و محکم فشارش میکی کنمیحساس ما....نمتیبب
 
 

  دارمازیبهت ن...ارومم کن.... مهساشمینشست کنارم و گفت فقط با تو اروم م... کردنگاهم
 

  ارومش کنمي فکر کردم که چجورنی کردم به انگاهش
 
 

   سمت خودمدمشی دستمو بردم پشتش و کشاروم
  دمی کشنیی دستمو پشت کمرش باال و پا شونه ام قرار گرفت ارومي روسرش

 
   و چشماشو بستدی کشی ارومنفس
 ارومت کنمی می که ناراحتت کرده رو بگو بهم سعيزیهر چ.... گذاشتم رو سرش و اروم گفتم سامانسرمو
 ....کنم

 
 

 کنهیارومم م.... دارمتکنمی حس منکهیا...یشمی پنکهیاما ا.... گفت سخته از پشت خنجر خوردن مهسااروم
  زمیعز
 
 

 هی....ي منو دارنکهیا ...قتهیاحساست حق....ي زدم و گفتم تو منو داري برداشتم و اروم رو سرش بوسه اسرمو
  سامانقتهیحق
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   زنگ خوردمی که گوشمی حال خودمون بودتو
  می و رفتم سمت گوشستادمی زور ازم جدا شد ابه

 بله: دادمجواب
  سالم دخترم: گفتمامان

 
 
   به مني شده زنگ زدیسالم مامان جان چ-
 
 
 ي سمت جنوب ماهان و مائده رفتن خونه می برمی اومد  مجبور شدشی واسه بابات پي مشکل کارهیراستش -
   تو هم برو اونجامیمر
 
 
   خطریچشم مامان جون سفر ب-
 
  ممنون دخترم مواظب خودت باش-
 
 چشم خدافظ-
 

 ی زنگ زد جواب دادم بله ابجمی که قطع کردم مرویگوش
 
  شمالمی برمیدی خونه که برنامه چای بعیسالم مهسا سر-

  سالم کجا؟گفتم
 
 
  میگردی و برممیری مي هفته اهیشمال -
  امی بتونمیو بلند گفتم نم....  هفتههی خودم گفتم با
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  وا چرا؟-
 
  تونمی نممی هفته تو تهران کنسرت دارنیا-

   ما هر وقت کارت تموم شدي خونه ای بالیخیب... شدفیح:دی پرمی ذوق مرهمه
 
 

   شدم دوست نداشتم به خاطر من از سفرشون بموننناراحت
  کشهی ادمو نمیی هفته تنهاهی خونه رمیمن م...نی شما برمی مرگفتم

 
 

  شهی گفت مهسا نماروم
  دوست ندارم به خاطر من برنامه اتون کنسل بشهنی بردمی قول مگمی نميزی من به مامان چگفتم

 
 
 شه؟ی نميزی چیمطمئن-
 
 
  نه نگران نباش تازه خدمتکارا هستن-
 
  ما؟میبر....یعنی-
 
   برو خوش بگذره؟ارهیگیچند بار م-
 
 ... تویول...باشه-
 

 ي قطع کنم بادی توش من بااری و اما و اگر نی ولگهی قطع کردم دحرفشو
 
 يباشه با-
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   قطع کردم و رفتم سمت سامان که اصال حواسش نبودویگوش
 

   خودتو ناراحت نکننقدریا....گهی کنارش و گفتم سامان بسه دنشستم
 

  کرد و گفت چشم خانومنگاهم
  هنوزم ناراحتهزدی گفت چشم اما چشماش داد مزبونش

  پاشو برو خونه.... و گفتم پاشوستادمیا
 
 
   و گفت باشهستادیا

  افتاد سمت در اما کتشو نبردراه
 
 

  نیی حواسش نبود کتشو برداشتم چراغا رو خاموش کردم و رفتم پااصال
 
 

  اوردهی که متوجه شد کتش رو ننشی بود به ماشدهی رسسامان
 ای زدم سامان بصداش

 
 

   بودستادهی اجی گي سامان مثل ادمای دنبالم سوار شدم ولاومد
 

  گهی دای و گفتم بنیی پادمیکش رو شهی روشن کردم و شنویماش
 
   اشاره کردمی صندلبه

  نی تو ماشنشست
 هی پشت فرمون ینی بشينجوری ادمی ترسي که کتتو فراموش کردي بودحواسی کردمو گفتم اونقدر بحرکت

  ياری سر خودت بییبال
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 زمی کرد و گفت ممنون عزنگاهم

  زمی عزکنمی و گفتم خواهش مدمیخند
 
 

  ستی کس خونه نچی به سکوت گذشت سامانو رسوندم و رفتم سمت خونه تا وارد شدم متوجه شدم هری مسکل
 
 
   خدا بدبخت شدم خدمتکارا کجان پس؟يوا

  مامان احتماال مرخصشون کرده.... تو سرمزدم
 
 

  به سرم؟رمی بگی چه گلحاال
 
  زدم سکته روگهید....مخصوصا شبا....ادی خوشم نمیی خدا من از تنهايوا 
 

  خونه درندشتهیتو .... حاال تنهاکنمی شب بشه هزار بار خودمو لعنت می و وقتکنمی ترسناك نگاه ملمی فشهیهم
 

   کنم اخه من؟کاری زنگ بزنم مامان اما منصرف شدم شبو چخواستم
 
 

   چه کنم چه کنم گرفته بودم دستمي بودم و کاسه ستادهی خونه اوسط
  گرفتی ترسناك جلو چشمم جون ميالمی وحشتناك في صحنه هاهمشم

 
 

 ادی وحشتناك مي بعد حس کردم از اطرافم صداهایکم
   روشن نبودادی غروب بود خونه زچون
 گردنم توسط جن و روح شکسته ای شمی ممی بمونم سر جام با اره از وسط دو نگهی دقهی دهی کردم اگه حس

  شهیم
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 ساك هی و شال و مانتو و شلوار  برداشتم چپوندم تو ری سمت اتاقم دوتا لباس و شلوار و دو دست لباس زدمیدو

 رونی بدمی و دوکیکوچ
   کنم؟کاری خونه دور شدم خب حاال که اواره ام چاز

  المونی اخه اصال راحت نبودم با فاملی فامای نداشتم برم خونه عمو دوست
 
 

  بودالری زنگ خورد امی جور تو فکر بودم که گوشنیهم
 جواب دادم بله؟ 
 
 ؟ییسالم مهسا کجا-
  چطور؟رونمیب-
 
  شته؟یسامان پ-
   رسوندمش دم در خونتون و رفتمشی ساعت پهیوا -
 
 
   اومد تو؟ی خونه؟ مطمئنومدهی پس چرا نی چیعنی-
 

   نهای اومد تو دونمینم....نه.... که سامانو رسوندم گفتم ارهي کردم به لحظه افکر
  مهسا سامان هنوز اروم نشدهنجای اایپاشو ب-
 
 
 اومدم-

   ساماني قطع کردم و راه افتادم سمت خونه ویگوش
   بردم تونویماش

  رونی بودن بستادهی خانوم نگران اسانی و االریا
   اما نبودمی گفت کل خونه رو گشتالری شدم اادهی پتا
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  ؟ی گشتاطوی؟حیمطمئن-
  می ها رو گشتنجای اکمی-
 
 

   راه افتادم سمت عمارت و دور زدم عمارتوناخوداگاه
  دمجنونی سمت برفتم

   درختا نشسته بودریز.... درست بودحدسم
  ستادمی سمتش و جلوش ارفتم

 
 ؟ی نشستنجای کرد گفتم چرا انگاهم

  ي جورنی گفت هماروم
 
 

 ....  ساماني همه رو نگران خودت کردگفتم
 ؟يتو هم نگرانم شد-
 
  ری غم بغل نگيپاشو زانو...معلومه که نگرانت شدم پاشو-
 
 .... و گفت ارومم کن مهساستادیا

 ؟ي کردم و گفتم چطورنگاهش
 
 

  دی بوسمویشونی هامو گرفت و منو به درخت پشت سرم چسبوند اروم پشونه
 

  دمیوس زدم اروم گردنشو بلبخند
  دی چشمامو بوسنباری کرد و انگاهم
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  دمی اشو بوسنهی سي خم کردم و روسرمو
 االن ارومم.... و گفت اروممدی بوسموهامو

 
   زدم و گفتم دوستت دارملبخند

  بلند..دیخند
 
 

   اهنگ گفتم سامانهی متن اومد تو ذهنم هی تو بغلش دی کشمنو
   گفت جانماروم

 
 ؟ی ضبطش کنیتونی اهنگ اومد تو ذهنم مهی-
 
 االن؟-
  اره-
 

  بخوننکهی ای ضبط صدا و سرشو تکون داد به معني دراورد و زد روشویگوش
 
  که تو ذهنم بود شروع کردم به خوندنیتمی فکر کردم و با رکمی

 
 خواستی که تو دلت مي جور خاص اونجورهی من عاشقتم

  حواسهوشوی شدم بگنی دستم که همه مي دادکار
 
 

  تو رو دوست دارمت تو دلم هنوز دارمتمن
  که هستینی همنهی همشمارتی مي اهیثان
 
 

 هی و زارهی از حاال گرهیماری بهیعاشق
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  که هستینی همنهی همهی که تکرارهیدرد
 
 

 هی از امروز تو بگی هر چهی من مگه چعاشقتم
 هیکی بده انگار دله ما دوتا صداشونم گوش

 
  تو رو دوست دارمت تو دلم هنوز دارمتمن
  که هستینی همنهی همشمارتی مي اهیثان
 

 هی و زارهی از حاال گرهیماری بهیعاشق
  که هستینی همنهی همهی که تکرارهیدرد
 

  واسمبهی غربی واسم حالم عجبهی دلم عجحاله
  گرفت نفسمگهی دباری کرده که ي کارهی دی حس جدنیا

 
  که هستینی همنهی همشمارتی مي اهیتو دلم هنوز دارمت ثان تو رو دوست دارمت من
 

  که هستینی همنهی همهی که تکرارهی دردهی و زارهی از حاال گرهیماری بهیعاشق
 
 *زادهی که هست محمد علنهیهم*
 
 

   تموم شد سامان گفت چقدر قشنگ بوداهنگ
 

  اومدییهوی گفتم اره دمویخند
  خونمشی مگفت

 
 

   برو خونه مامانت نگرانتهای باشه حاال بگفتم
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  می سمت خونه و وارد شدمی رفتباهم
 
   راحت شدالشونی خدنی خانوم لبخند سامانو که دسانی و االریا

 
   تا سامان تو فکر نرهزدنی حرف میه

   بودمی زنگ خورد مرمی که گوشمیزدی حرف ممیداشت
  دادم بلهجواب

 ؟ییسالم مهسا کجا-
  دوستم چطور؟يخونه -
 خونه دوستت ما امشب ی رفتي که خدمتکارا رو مرخص کرده خوب کردگفتی مزدمیداشتم با مامان حرف م -

  اونجا بمون و خونه نرومیگردی فردا برممیتونیکه نم
 نی خوش بگذرونی و حسابنی بموننی برگردخوادینم-
  از همون اولم اشتباه کردم که تنهات گذاشتمی ابجشهینم-
 .....میمر-
 
  برم خدافظدی دوستت بايبمون خونه حتما -

   رو قطع کردیگوش
  شده؟يزی گفت چالریا

 
راستش خانواده ام رفتن سفر و خدمتکارا رو هم مرخص کردن خواهرم نگرانمه گفت که برم خونه دوستم و -

 تنها نمونم
 
  دوستت؟يخونه -
  گهیاره د-
 ستمیمگه من دوستت ن-
 
 یمعلومه که هست-
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 یینجایپس امشب ا-
 
  دوستمشی پرمینه ممنون م-
 

 نکن ما رو ی سعيخودی پس بیی که تاحاال ساکت بود به حرف اومد مهسا خانوم امشب مهمون ماسامان
  ی تونی منو نمی قانع کنی چون همه رو هم که بتونی کنیراض

 
  مزاحمتون بشمخوامی گرفتم و گفتم اما من نمینفس
 

 هم که خانواده ات مسافرتن ی تا وقتیینجای امشب ازمی عزستی نی مزاحمتچی زد و گفت هي لبخندسامان
 یمونی منجایا

 
 

 ... گفتم باشهاروم
  دختر خوبنی زد و گفت افرلبخند

 
   رد و بدل نشدی حرفگهید

 کن  رو عوضنای برات لباس بدم امی برای بزمی گفت عزالری بعد ایکم
 
  نمهیممنون اما لباس اوردم تو ماش-
  بلند شو و عوضشون کنیپس چرا با مانتو نشست-

   اوردمنی گفتم و رفتم ساکمو از ماشي اباشه
 
   فکر کردمندهی و به ادمی تخت دراز کشي اتاق مهمان رفتم و لباسمو عوض کردم روبه

   و رفت سمت تلفنستادی امی تلفن باعث سکوتم شد مرزنگ
   گفتیشی به بدنش داد و اخی کش و قوسمائده

 
   درد گرفته بود از نشستنکمرم
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  استراحت کنمرمی خسته شدم فعال میلی خدی گفتم ببخشستادمویا

   کردمی مائده و مامان دست دادم و خدافظبا
 
  چشمام کم کم گرم شد و به خواب رفتمدمی اتاقم رفتم و دراز کشبه
  مهسا وقت شامه: چشمام باز شدمی مري صدابا

 امی برو منم االن ممیم باشه مر و گفتدمی به صورتم کشیدست
 
 
 می رفت منم صورتمو شستم و رفتم و شام خوردرونی از اتاق بمیمر
 

   فاصله گرفتم و به اتاقم رفتمزی شماره از مدنی زنگ خورد با دمی شاممو خورده بودم که گوشتازه
 
 

   ناموري دادم سالم اقاجواب
  حالتون خوبه؟يسالم خانوم محمد-
 
  اومده؟شی پیممنون مشکل-
 قرارداد هاشون لوفری و ندی مد و خورشرانی شرکت انینه زنگ زدم گزارش بدم همونطور که شما خواسته بود-

  رو کنسل کردن
 
 
  ناموريکارتون خوب بود اقا-
 
 که بهتون دارم ینی پدرتونه اگه به خاطر دي محمدي که باشه اقای که کارتون درسته؟ هرچدیمطمئن...خانوم-

 کردمی رو نمنکاراینبود ا
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 کنم و غرورشو شی تر بشه تا بتونم راضفی پدرم ضعخوامی بهتون که گفتم من فقط می نامور ولي اقادونمیم-
  کنار بزنم نخواستم که ورشکست بشه

 
 
 .....بله اما-

 نی همه سال بهش خدمت کردنی که ای به کسنی دارنیکنی حس منی داری چه حسدونمی م  قطع کردمحرفشو
  نیکنی منتایخ
 
 
   دارمي چه حس بدنیدونی می وقتنیخوای ازم منویپس چرا ا -
 
 

 یکی نی برام انجام ندنکاروی اگه شما انی مطمئن باشی ولنی ادامه ندگهی دنی نامور اگه دوست نداري اقاگفتم
  کنمی مدای رو پگهید
 
 
 سر شما بوده فکر ری کارا زنی اگه پدرتون متوجه بشه تمام ای ولدمی کار ادامه منی خب قبول من به ایلیخ-

  نکنم از گناهتون بگذره
 
 
  گمی که بهتون منی رو انجام بدي فقط کارنی نگران باشخوادیشما نم-
 
  خدافظکنمی قطع مگهی خب من داریبس-

  اجازه بده جوابش رو بدم قطع کردنکهی ابدون
 

 مواجه شدم که بهم نگاه می پراز تعجب مري که برگشتم سمت در با چهره نی همزی گذاشتم رو ممویگوش
  کردیم
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  مهسا؟ي کردکاریتو چ...  اروم گفت توکنمی دارم نگاهش مدی دیوقت
 

 ... من فقطمی گفتم مراروم
 
 
 کجا چرا مهسا تا... یکنی بابامونو نابود مي به خاطر خودت به خاطر اون سامان دار؟ی داد زد تو فقط چهوی
 ؟ي برشی پيخوایم
 
 
 

 که ی کنار بذاره تا وقتشوی که غرور لعنتیی برم؟ تا جاشی زدم تا کجا پادی ساکت بمونم فرنی از اشتری بنتونستم
 ارهی سرم میی داره چه بالنهیبب
 
 

  هوس؟هی به خاطر ی بابامو نابود کنزارمی مي مثل من داد زد خفه شو فکر کرداونم
 
 

  عشقه عشقنیا...  می مرکردمی براش تالش نمنهمهیهوس؟ اگه هوس بود ا... زدم ههپوزخند
 
 خانواده ي لعنت بهت مهسا که به خاطر به قول خودت عشق همه کنهی که خانواده رو نابود میلعنت به عشق-

  يرو نابود کرد
 
لعنت به من که ...اشق شدملعنت به من که ع... هم گفتم اره لعنت به مني افتادم و همونجورهی به گرهوی

  بود لعنت به من که عشق برام حروم شدیگناهم فقط عاشق
 
 ...تند رف... انگار دلش سوخت مهسامیمر
 

 چون ي بچه دارهی چون االن ي چون باربد رو کنارت دارياخه حق دار...ی کردم حرفشو نه اصال تند نرفتقطع
    چون خانواده و عشقت کنارتهشتهیپدرت مثل کوه پشتته چون مادرت پ
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  ی باشتی و تا ابد غرق در خوشبختی وقت نفهمچی هکنمی دردمو دعا ممی مریفهمینم
 

 مانتو برداشتم و راه افتادم سمت در شالم هی رفتم از کمد عی سرکردی داشت نگاهم ممی که تموم شد مرحرفام
  انداختم سرم

 
  اومد سمتم و گفت کجا؟باربد

 
 
 . .. مهسايری راه افتاد پشت سرم و گفت کجا می حرفچی هیب

 
   بودفی ضعیلی اخه صداش خمیستادی هر دو ازدی که باربد رو صدا ممی مري صدابا

   سمت اتاقدی دوباربد
 

   تا ببرتش دکتردی به اغوش کشموی باربد مرنیی افتاده بود پامی مرفشار
 

  شهی نمشیچی هدونستمی اتفاق واسم افتاده بود منی اقبال
  نیی رفتم پاگهی دقهی که باربد رفت زنگ زدم اژانس پنج دقنیهم

  فکر کردم کجا برم؟نی اژانس شدم به اسوار
 

  خواب الودش اومد بله؟مهی ني بعد صدای کمامکی زنگ زدم به سناخوداگاه
 
 

 شته؟ی سامان پامکی زدم داداش سصداش
  مهسا؟ی تر جواب داد ابجاریهوش

 
 شته؟یسامان پ-
  شده؟ی چستی ننجاینه ا....ن-
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 ... ندارم برمییجا-
  دمی که بهت می به ادرسایب...ی بعد گفت ابجی سکوت برقرار شد کمهی ثانچند

 
 

  گفت به راننده ادرسو دادم و قطع کردمادرسو
 
   شدانی نماامکی زنگو بزنم در باز شد و قامت سنکهی شدم قبل از اادهی پمیدی ربع بعد رسهی

 
  کردی نگاهم ممتعجب

 
  تو؟امی بتونمی مگفتم
   کردیی کنار رفت و اجازه داد وارد بشم درو بست و منو به سمت اپارتمان راهنمااروم

 
   رو باز کرد و خودش رفت تو7 چهارم در واحد ي طبقه میدی چهار رو زد زود رسي طبقه می اسانسور شدسوار

 
 

  دمی دالروی سرش وارد شدم که اپشت
   سمتم و منو بغل کرددی دودی منو که دالریا

   هق هق هر دومون بلند شديصدا
 
 

  شروع کردم به بو کردنشناخوداگاه
  دمیکشی هام مهی سامانمو به ري و بودمیکشی مقی عمينفسا

 
 ...  شکرتایخدا... الری ايدی سامانمو مي همون حال گفتم بوتو
 
 
   موهاشي الدیکشیدستشو م بود کالفه بود و همش ستادهی کنارمون اامکیس
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   سمت کاناپهدی ازم جدا شد و دستمو گرفت و کشالریا
   نشست روبه رومامکمی کنارش سنشستم

  ادیزنگ بزنم سامان ب: دی پرسامکی سی ناگهانیلیخ
 

  از فکر بودنشدی کل تنم لرزچی که هدلم
  ازش جدا شمتونمی نمادیاگه االن ب...اگه... اما پس زد تمام احساسمو و گفتم نه داداشمغزم

 
 
   مهسای رفتی به خدا داداشم اب شده از وقتست؟ی بهتر نينجوری گفت خب االریا

 
 

 حقو نی داشتن هر دو شون بجنگم ازم اي حق منه برانی االری قورت دادم و گفتم منم دلتنگشم اما ابغضمو
  نیرینگ
 
  دهیقت نم و طالگذرهیاون از تو نم...ی گفت اما تو هم حق سامانامکیس
 
 

   گفتم طالق؟اروم
  اومد در خونه؟ی چي دادگاه براهی پس احضار؟یدونی مگه نمگفت

 ؟ی چي براهیاحضار... و گفتم احستادمیا
 
 ؟ي گفت مگه تو درخواست طالق ندادالریا

 
 ..... کارونی ام که اوونهی مگه دگفتم

  درخواست طالق داده؟ی گفتم مگه کسهوی 
 
   خودت پاش بودي طالق اومد در خونه مطمئنم امضاي دادگاه خانواده براهی احضارشی هفته پهی-
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 .... باشممی مري شده بود خونه ی بود که بابا راضنی همي گرفت پس برانفسم
 
 

   منو سامانو انجام بدهیی جداي کارای بود که منو دور کنه و پنهاننی گفتم پس نقشه اش ااروم
 
   جلوشو گرفتمی ولشتی پادی بخواستی شد موونهی دهی اون احضاردنی گفت سامان با دامکیس
 
 
   حرفم هستمي بدونه هنوز پادی بارمی طالق بگخوامی بهش بگم نمدی برداشتم باموی گوشی ناگهانمی تصمهی تو
 
 

  مهسا...مه: پر از لرزششيوصدا...بوق...بوق... زدم بوقزنگ
 

 ... ارامش بخش بهم دادن اروم گفتم جان دلمانگار
 ... کهشهی باورم نمدی لرزشتری بصداش

 
 که زنگ زده باشم؟-

   ارهیعنی نی شد و اساکت
 

  به شوهرش زنگ بزنه؟ی دور از ذهنه که زنیلی گرفتم و ادامه دادم مگه خینفس
 

  گفت زن و شوهر؟اروم
 

  سامان؟ی شناختنطوری اکنه؟منوی غافل متادی ازت منو از ي دوری مدتي گفتم فکر کرداروم
   ازت جدا شم؟شمی می راضیکنی فکر منه؟ی عشقم دروغي کردفکر

 
  دمیفقط ترس...نه من تو و عشقمونو باور دارم فقط-
 
 ؟ی منو نداشته باشگهی دنکهیاز ا-
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  ي سکوت کرد اروم گفتم تو االنم منوداردوباره

 
   گفت پس برگردهوی

 
 ... سامانتونمینم...تونمی نمدمی نالی ناتوانبا
 
 ...گهی دکباری یتونی دوباره گذشتن از همه خانواده ات سخته اما نمدونمیم...مهسا-
 
   داشتن هر دوتوني بکنم برامویبذار سع-
 
 ؟ی نداد چجهیاگه نت...اگه-
 
   ندارمشتی از برگشتن پیی اباچیه-
 

   گرفت از حرفمنفسش
 

 پس ازش استفاده ي تو دادگاه برنده اهی قضنیبا هم...می پسر دارهیمنو تو ...که نرفته ادتی گفتم سامان اروم
 کن
 
 
 ...   لرزون گفت حالشیی صدابا
 
 زمی عزکنمی قطع مگهینگران نباش د...میما خوب-
   قطع کنم که گفت دوستت دارموی گوشخواستمیم
 

   طورنی گفتم منم هماروم
 

   گذاشتم رو قلبمموی گوشمای کردم و مثل قدقطع
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  نبودنامکی و سالری چرخوندم تو سالن انگاهمو
  الریلبخند زدم و صدا زدم ا 
   اومد و گفت جانمالریا

 
  خورهی داره تکون منی ببای بچه تکون خورد گفتم بهوی

 
 

  سمتم و گفت کجا؟دی دوعیسر
   اروم دستشو گذاشت روشالری چپمو نشون دادم و ايپهلو

 
 

  قربونش برم منخورهی بعد گفت اره تکون میکم
 

   پر تحرکهیلی زدم و گفتم خلبخند
  گفت پس به باباش رفتهالریا

 
 

 ؟ی بموننجای ايخوای امشب می گفت ابجامکی که سدمیخند
  ارهياگه اجازه بد-
 
 ؟ي زدرونیچرا از خونه ب-
 کردنی داشتن سامان شماتتم مي زدم چون داشتن به خاطر تالشهام برارونیب-
 
 
  دهیسامان طالقت نم...یابج-
 
 شمی بکنه من جدا نمنکارویاگه اونم ا-
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  رفتهشی پنجای نفوذ داره که تا ایلی پدرت احتماال خیول-
 
  جز مرگزی چچی منو سامانو از هم جدا کنه هتونهی نمای تو دنيزی چچیه-
 
   باشهیگی که تو مي جورنی همدوارمیام-
 
  هی جورنیمطمئن باش هم-
 

   رفتم بخوابممی که نشستیکم
  می مري برگشتم خونه امکی روز بعد به اصرار سصبح

 
 می ما که سکته کرديمهسا جان کجا بود: نگران مامان اومدي زنگو زدم صداتا
 
 ؟ی کنیی بازجويخوای جا منی حوصله گفتم همیب

 
 ؟ی سالمنمی اومد جلو و گفت ببمی زد رفتم باال از اسانسور که خارج شدم مردرو
 
 
 به ی نگراننی ای ادم بولهوس و دروغگو باشهی نگران دی نگاهش کردمو گفتم مگه برات مهمه؟تو نباي سردبا

 خورهی نمتتیشخص
 

 ... گفت مهسااروم
 

  نه؟ای برم تو يزاری مگفتم
 

  کنار رفت رفتم تواروم
 
 ؟يدی کجا خواب؟شبويمامان اومد جلو و گفت کجا بود 
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 کنه؟ی می اصال چه فرقنی تو مسافر خونه تو ماشابونی گفتم تو خیرحمی ببا
 

 ؟ي کجا بودکنهی فرق میلی جلو اومد و گفت خماهان
 
 
  امکمی داداش سشیپ-

  نزدم و به اتاقم رفتمی حرفگهی ساکت شد دماهان
 

   و خوردمدمی غذا کشکمی رونی ناهار رفتم بموقع
 ... باهات حرفدی که تموم شد ماهان گفت مهسا بانیهم
 
 

   ندارمی حرفچی اما من هی باهام حرف بزنيخوای به خاطر بابا مدونمی قطع کردم و گفتم محرفشو
 

  ی نابودش کنينطوری ادی کرده باشه پدرته و نباتتی گفت اما مهسا هرچقدرم که اون اذماهان
 

 ره؟ی طالقمو از سامان بگخوادید کنه چرا پدرم م منو نابوخوادی گفتم پس چرا اون میعصب
 

 ؟ی با تعجب گفت چماهان
 

 من دست نی شما انتظار داري منو سامانو از هم جدا کنه اونوقت همه خوادی رفته دم خونه بابا مهی احضارگفتم
  رو دست بذارم و ساکت باشم

 
  رفته دم خونه؟هی پس چطور احضاري اخه تو که درخواست طالق ندادشهی گفت مگه ممامان

 
  از شوهرت بپرس منم مشتاقم بدونمنوی اگفتم

 
   امکان ندارهنی گفت اما امیمر
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   برم بخوابمخوامی من می حاال هرچگفتم
 
 
 ادی سر تو بوده اونوقت مری کارا زنی اي که همه شهی زود پدرت متوجه مای ری خواستم برم باربد گفت دتا

   يخوای که اونوقت مي فکر کردی بچه رو پنهون کنیتونیسراغت و اونوقت نم
 ؟ی کنکاریچ
 

   قبول کنه اشتباه کردهکنمی مي و کارکنمی گفتم غرورشو له ممحکم
 

 ... گفت و اگه نشدماهان
 

 ... جونممتی به قیحت... شوهرمشی پگردمیبرم...کنمی تر از قبل گفتم ترکش ممحکم
 
   ندادم و رفتم تو اتاقمهی به بقوی حرفچی زدن هي اجازه گهید

************ 
 می زندگي روزانی مدت بدترنی گذشته و ادمی که سامانمو دي بارنی مائده و اخریدوماه از عروس.... گذشتهدوماه
  بوده

 
 

 دوباره ی که ککردمی فکر منی و به اکردمی سامانمو گوش مي تو اتاقم بودم و طبق معمول اهنگادوباره
 نمشیبیم
 
 
  و گفتم سالمرونی و رفتم بستادمی کنم افی گذشته رو تعردی دوباره بادمی فهمزدی مامان که صدام مي صدابا
 

   و مائده با هم گفتن سالممامان
 

 م؟ی و گفتم خب کجا بودنشستم
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  يکردی ات فکر مندهی و به اي گفت تو اتاق بودمیمر
 

 ادتهی و گفتم چه خوب دمیخند
  کردم به گفتنشروع

 
  که خوابم بردکردمی فکر مداشتم

   مهساااا مهساااازدی داد مبای و تقردادی کرد نشسته بود کنارمو محکم تکونم مدارمی بالریا
 

   و گفتم دردددددنشستم
 

 يزدی همش صدام مهی گفتم خب چدموی دوباره دراز کشدیخند
 
 

  می و گفت پاشو شام بخوردی پتو رو از روم کشمحکم
 
 
  امی و گفتم باشه تو برو منم م ستادمیشب بود ا10 ساعت نگاه کردم به
 
 
  نیی بستم و رفتم پای و صورتمو شستم و موهامو دم اسبیی رفت اول رفتم دستشوالریا

  نشسته بودن و منتظر من بودنهمه
 

   کردمری دخوامی گفتم سالم معذرت مبلند
   نشستم و منتظر شدم اول اقا کامران شروع کنهالری اکنار

 
 
   بکشمی بشقابمو گرفت تو دستش و گفت خب خانوم چالری ادنی خانوم که غذا رو کشسانی کامران و ااقا
 

 تونمی خودم مگفتم
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  رو برنج و شروع کردم به خوردنختمی ري قورمه سبزکمی و دمی برنج کشکمی گرفتم و بشقابو

 
 

   هم نشستنهی سمت مبل ها نشستم رو مبل بقمیرفت می که خوردشامو
 

 به اسم ي در مورد دخترالری خانوم هم شروع کرد به حرف زدن با اسانی شروع کردن به حرف زدن از کار امردا
  نهال

 
 
 هم لوسه و به حرف یلی کرده و خییبای کل بدنشم عمل زچی و کل صورتش که هجهی که دختره گگفتی میه
  دهی کس هم گوش نمچیه
 
  ندشی ببخوادی و اصال نمادی که اره و ازش بدش مگفتی هم مالریا

 
 ی تحملش کندی اما به خاطر عموت باادی کنم دخترم از رفتاراش بدم مکاری خانوم گفت چسانیا

 
 
  که اقا کامران برام گفته بود افتادمیی دخترعموادی هوی

 
  نچسبوي مجبورم تحملش کنم دختره نجای اادی از دختره متنفرم فردا بي گفت پس چرا دعوتش کردالریا

 
  خودشو قالب سامان کنه؟خوادی که مهی بلند گفتم نهال همون دخترهوی

 
 که یی گفتم دستمو گذاشتم رو دهنم و سرمو تا جای چدمی برگشتن سمتم و متعجب نگاهم کردن تازه فهمهمه

  نیی انداختم پاشدیم
 
   خندهریر شد و همه زدن ز جمع منفجهوی

   نداشتمنی فصد توهخوامی گفتم معذرت ماروم
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  دنی حرفم بازم همه خندنی ابا
 نهال...خودشه...اره... گفت ارهدهی بردهی بردیخندی که می درحالالریا

 
  خودشو بچسبونه به سامان؟خوادی میدونی گفت تو از کجا مامکیس
 

  به اقا کامران نگاه کردم و گفتم اقا کامران خودش گفت بهماروم
 
 
 پسر من ای عرضه اس ی اون بای عروسمون بشه اما کنهی می خانوم گفت اره نهال چندساله داره سعسانیا

  دهی نهال نميزرنگه که دم به تله 
 
   مثبت داشته باشهي جهی درصد موفق بشه و تالشش نتهی گفت فکر کن امکیس
 
 
  نرسهاهی صد سال سخوامی بلند گفتم غلط کرده مهوی

 
 مثل مهسا ی سامان کسی گفت وقتالری که ادمیکشی کنارگذاشتنش نقشه مي لب داشتم براری کرده بودمو زاخم

 کنهیرو داره اصال به نهال نگاه نم
 
 
 نهیبی که عاشقه فقط عشقشو می و قلبشهی لرزه و عاشق نمی دو بار نمی قلبچی خانوم ادامه داد هسانیا

 
   کردمنی کردم و گفتم من بازم به اون خانوم توهنگاهش

  می ادبی به خاطر بخوامی بازم معذرت م  به اقا کامران کردم و گفتمرو
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 برابر اصل ی مخصوصا نهال که کپادی کامران گفت اشکال نداره قبال هم بهت گفتم ازشون خوشم نماقا
  مادرشه

 
 
 عاشق نقدری اهوی برادرمو خام کردکه برادرم ي چطورستی معلوم ننی و گفت مادرش نوشدی کشین اه کامرااقا

   اش شد و باهاش ازدواج کردوونهیکه نه د
 
 

 مادرشو گرفته و ي داستان دق کرد و مرد حاال نهال جانی نبود اخرش هم سر ای اصال راضمادرمرحومم
    نهال بتونه قلب سامانو بهنکهیقبل از ا اما خداروشکر رهی پسرمو از ما بگخوادیم

  کردنکاروی اگهی دیکی ارهی بدست
 ؟ی و با بغض گفتم کاروم

  کامران با لبخند نگاهم کرد و گفت خوب معلومه تواقا
 
 

  کردی لبخند نگاهم مهی به سامان نگاه کردم که با ناخوداگاه
  اطی کردم و رفتم تو حی و عذرخواهستادمی اهوی

 
 
   از خانواده اشدمیکشی خجالت میلیخ

  دمجنونی بي به درختادمیرس
 
   دور شکمم حلقه شدی فکر بودم که دستتو

  گرفتم و دستامو گذاشتم رو دستاش و گفتم سامانینفس
 
 

  رو شونه ام گفت جانمگذاشتی که چونه اشو میدرحال
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 ادی گفتم از نهال بدم مناخوداگاه
 ادی گفت چرا بدت مدزی که خنده تو صداش موج میدرحال

 
  رهی تورو ازم بگخوادی اخه مگفتم

 
  تواميغلط کرده من فقط برا-
 
 ؟يواقعا دوستم دار-
  واقعا عاشقتم-
  وقت تنهام نذار باشهچیه-
  شمی وقت ازت دور نمچیه-
 

  دی گرفتم که اروم گردنمو بوسینفس
  و گفتم ولم کندمیخند

  خواااااامینم-
  ازت جدا شدم؟يدی رفتم کنار و گفتم دهوی و دمی خنددوباره

 
 
   اومد دنبالمدنی شروع کردم به دوهوی رهی که منو بگدیپر

 منو گرفت و بلندم کرد و شروع کرد به اطی در حکی باالخره نزددمیدوی و تندتر مزدمی مغی جشدی که مکمینزد
  دنیچرخ

 
  چرخوندی بودم حاال تو اغوشش بودم و اونم منو مشاد

   و گفت دوستت دارمنیی شد و منو گذاشت پاخسته
 

  رو بازوش و گفتم لوووسزدم
 
 



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 245 

 دمیکشی کنار خانواده اش رفتم تو اتاقم اخه هنوزم ازشون خجالت منمی بشنکهی سمت خونه بدون ارفتم
 
 

   بشه دوست داشتم کنارش باشمکی جز من به سامانم نزدی منطق کرده بود و دوست نداشتم کسی منو بعشق
 
 

 خودم ی برم خونه ولکردمی بچه ها رفتن خونه از صبح اصرار معی سرمی سرکار کارا رو که کردمی بعد رفتروز
  رمیمی اگه برم از ترس مدونستمیم
 
 
  که شدههی کاری که بمونن شمال تا اخر هفته ولي قانع کردموی چرا مريدیترسی نبود بگه اخه تو که میکی
 شلوار هی سارافن سبز خوشرنگ و هی امشب برداشتم ي برایو لباس مناسب شدم و رفتم خونه سر زدم الیخیب

  یچسبون مشک
 
   سر کنمي روسرشهی معی و ضادنی دی شدم اخه قبال منو تو مهموني شال و روسرالیخیب

 
  دوش گرفتمهی سامان برگشتم و اول ي خونه به
 

  ختمی ري از جلو چترکممی بستم ی از دوش گرفتن موهامو خشک کردم و محکم دم اسببعد
 
  بامزه شده بودمیلی خی بچه ها شده بودم ولهیشب
 
  گرفتم و پام کردم خب اماده بودمالری هم از ای صندل مشکهی دمی کردم و لباسامم پوششیارا
 

  و از اتاق خارج شدمدمی کشیقی بودن نفس عمدهی رسشی پقهی دق10 مهمونا
 
  که رو مبل نشسته بودن نگاه کردمی به مرد و زننیی و رفتم پادمی نفس کشهی پله ها بودم بازم يباال 
 

   به سامان نشستهدهی چسبدمی دخترشون گشتم که ددنبال
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  شونیکی لحظه نفسم رفت از نزدهی

  مهسا جاننجای اای متوجه شد و گفت بالری برگردم که اخواستم
 

  رفتم جلو و گفتم سالمکردنی براندازم مي نگاهم کردن مهمونا با کنجکاوهمه
 
 بای عمو و زن عموش دست دادم و مجبور شدم برم سمت نهال خانوووم زبا
 
 
   بودی ادم نبود از بس مصنوعهی اش اصال شبافهی کال عمل کرده بود قالری قول ابه
 

   به ساماندی چسبشتری کرد و بی نگاه به دستم کرد و اخمهی دراز کردم دستمو
 

  ار سالنو بردارم بکوبم تو سرش داشتم ستون کندوست
  طور که دستم دراز بود دست سامانو گرفتم و بلندش کردمنی همرمیگی گرفت حال محال

 
   کارت دارمنی مبل دونفره و گفتم سامان بشهی سمت دمشی متعجب نگاهم کردن کشهمه

 
  زمی گفت چشم عزدیباری مطنتی از چشماش شسامان

 
  بدبختنی بود به ادهیل دختر عموش که چسب کنارش نشستم البته نه مثنشست

 
 

   زدمي اروزمندانهی جمع انداختم و لبخند پي پرخنده ي درشت مهمونا و چشماي به چشماینگاه
 

   گوشش بردم و گفتم دخترعموت واقعا حال بهم زن و نچسبهکی نزدسرمو
 اطی و رفت تو حستادی ای خنده نهال خانوم عصبری ززد
 
  خانوم گفت وا نهال کجا رفتسانیا
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  اخه هوا گرمهي گفتم احتماال رفت هواخورطنتی شبا
 

 ؟ي ما اشاره کردیکی به سوختنش از نزدزی ریلی در گوشم گفت االن خسامان
   گفتم پ ن پاروم

 
 ي اهی پاادی بهم و گفت خوشم مدی چسبشتری بسامان

 
 ؟ياری بي برام چاشهیا جون م بعد برگشت نشست و گفت مهسی نگفتم نهال کميزی چگهید
 

 ینیبی و تو منو خدمتکار مستی خدمتکارا نهی من شبي جاچی ه؟چوني داریینای زدم و گفتم مشکل بپوزخند
 
   حرص گفت من اصال هم مشکل ندارمبا
 

 دی من بایکنی گفتم پس حتما مشکل از درك و شعورته که فکر مي زدم و با خونسردهی تکمی به صندلکامال
  پاشم مثل خدمتکار کار کنم

 
  ی دهاتي داد زد خفه شو دختره یعصب

 
 ی روانشناس مراجعه کنهی به کنمی مهی بهت توصزمی گفتم عزقتوی زدم و گفتم فقط حقلبخند

 
 ؟یگی نميزی و گفت سامان چرا بهش چنی به زمدی و پاشو کوبستادی ای عصبدختره

 
 

   ادامه ندهگهی گفت تو ديزی چهی دی با ارامش گفت مهسا جان ولش کن بچه اس نفهمسامان
 

  زمی و گفتم چشم عزدمیخند
 

   اتاقتمی برای بالری گفت ای عصبدختره
   به من انداخت و پاشد و همراهش رفتنی نگاه غمگهی چارهی بالریا
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 که حس کردم االنه که بزنه منو ي نگاهم کرد جوری زن عموش عصبنی اما نوشگفتی نمیچی سامان هيعمو

  له کنه
 
  به سامان گفتم عموت ناراحت نشد از رفتار من؟رو
   کنهي کارتونهی نمی نهال شرمنده اس ولينه بابا عموم خودشم از رفتارا-
 
 
  کنهتشی درست تربتونهی نهال دخترشه متونهیچرا نم-
 که ي نهالو از اول اونجورهی یتونی اما می درخت کج رو صاف کنهی یتونی وقت نمچی بزرگه تو هگهینهال د-

  ي و بهش شکل بدی بزرگ کنيدوست دار
 

  بشهدی ادم جدهی کنه و ریی تغتونهی نمگهی حق با توئه نهال دگفتم
 

   کرد و رفتییرای شدن خدمتکار قطع کردم خدمتکار پذکی رو با نزدحرفم
   گناه دارهالری اشی برم پنی سامان بشگفتم

 
 زمی گفت باشه برو عزسامان

  کردم و رفتم باالی و عذرخواهستادمیا
   زدم و وارد شدمدر

   نگاهم کردنتی و نهال با عصبانی با خوشحالالریا
 
  زمی عزای گفت بالریا

 
   گفت و روشو ازم گرفتیشی انهال

 
 ی نشستم و گفتم اومدم تنها نباشالری اکنار
 نجام؟ی من اینیبی نمي گفت کورنهال
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  نداشته باشهي احساس بدالری اومدم اخورهی به هم نماتتونینه نهال جوون منتها اخالق-
 

 باهم خوشبخت دوارمی و امنی هم بمونشی همه پهی شباتتونی شما اخالقرمی کرد و گفت پس من می پوفنهال
 نیبش
 

 نمی همي براخورهی به هم مالری ايانواده  من و خاتیاره اخالق: اخرو بزنم و زدمری زدم دوست داشتم تپوزخند
   بشملی خانواده فامنیهست که قصد دارم با ا

 
 لیفام... بهت زده گفت فانهال
 می بشلی قراره فامنی داداش بزرگش درنظر گرفته واسه همي منو براالری گفتم ااروم

 
   زنگ خورد و مجبور شد بره تو بالکنالری ای همون لحظه گوشکردی با بهت نگاهم منهال

 
 گفتم و دستمو گذاشتم رو موهام و ینی شد هدهی کشی موهام توسط شخصهوی که کردمی چک مموی گوشداشتم

  کرده بود نگاه کردمنکارویبه نهال که ا
 
  کردی به خون نشسته نگاهم مي چشمابا

 دهی پا نمچسبهی که همش بهش مییدختر هرجا هی به ؟سامانی سامانو داشته باشیتونی ميفکر کرد: گفتاروم
 
 ؟یچسبی بهش منقدریپس چرا ا-
 هی ازت خسته شد مثل ی و وقتکنهی مي باهات بازیمونی الت دست مهیمن دخترعموشم اما تو براش مثل -

  رونی بکنهی پرتت مشیدستمال چرك از زندگ
 
 سامان دوستم داره-
   شبهی فقط یفهمیم... شبهی ياره اما برا-
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 تا رونی بکش بشیپاتو از زندگ... به توحتی بدبخت پس از من نصرونی بکتهی کارشو باهات کرد پرتت میوقت
 خودم نابودت نکردم

 
  ستی دسته ادما ننی سامان از ایدونیهه خودتم م: کرد اما من جوابشو دادمولم

 ياری با بچه پس انداختن اونو به دست ميخوای که می هستییپس تو از اون دسته ها-
  ستمی من مثل تو و مادرت نگفتم

   که گوشه لبم پاره شدي محکم زد تو صورتم جورهوی
 
 

  دی محکم تر کشموهامو
 ؟یکنی مي دارکاری گفت چالری اهوی

  یچیه...ی ولم کرد و گفت هعی هل شد و سرنهال
 
 
 د؟یکنی چرا دعوا می چیعنی گفت الریا

  اسوونهی ولش کن دختره دالری استی نیچی هگفتم
 
 

  عمتهوونهی داد زد دی عصبنهال
 جانانه زدم تو صورتش و چونه اشو گرفتم و برش گردوندم سمت یلی سهی بلند شدم و ارمی نتونستم طاقت بهوی

 یشی وگرنه نابود می باز کنمتی باشه پاتو اندازه گلادتیخودمو گفتم 
 
 

  تو صورتمي زدی به چه حقگفت
  ي که تو منو زدیبه همون حق-
 ...يدختره -
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 نیی پارمی گفتم مالری به ارو
   قرمز شده بود سرمم درد گرفته بودی نگاه کردم حسابنهی رو ول کردم اول رفتم تو اتاقم و صورتمو تو انهال

 
   درد بکشمدی بازم بای در اومد لعنتاشکم

   قرمز شده بودی صورتشم حسابکنهی مهی و نهالم داره گرستادنی که مهمونا ادمی دنیی شدم و رفتم پاالشیخیب
 

  نیی زد تو صورتم که پرت شدم پاي جورهوی اومد سمتم و دی منو که دنینوش
  مني خداي سمتم و بلندم کرد و گفت وادی دوسامان

 
 

  نی همی و گفتم مادر و دختر کپستادمی از دستش دراوردم و ادستمو
 .... زد خفه شو حرومداد
 
 

  کنمی وگرنه نابودت میگی می داد زدم بدون چیعصب
  نی شده از اول به ما بگی کامران گفت اخه چاقا

 یی که به دختراستی ني بهش گفتم سامان پسرنکهی منو زد به خاطر ای عوضي دختره نی گفت عمو انهال
  پاك رو دوست دارهيمثل اون توجه کنه سامان دخترا

 
 چرا بهشون يدی و موهامو کشي منو زدیگی چرا بهشون نمیگی چه خوب دروغ منی زدم و گفتم افرپوزخند

    ازمنکهی الت دستم و بعد از اهی سامان مثل ي من برای که بهم گفتینگفت
   دورندارهی اشغال مهی کنه منو مثل استفاده

 
 باهاش يکار کرد وگرنه من نی کردم به اقا کامران و گفتم اقا کامران برادر زاده اتون به من و خانواده ام توهرو

 نداشتم
 

 منو به خاطر دفاع از خانواده ام شماتت ی باهاش نداشتم اون شروع کرد و فکر نکنم کسي دادم من کارادامه
 کنه
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   عمو به خداگهی گفت دروغ منهال

 گمی ثابت کنم که راست متونمی گفتم مهوی
 ؟ي گفت چطورسامان

 
 

  صداش برم من ضبطي دراوردم قربون برنامه موی زدم و گوشيپوزخند
 
 
  زود الزم بشه ازش استفاده کنمنقدری اکردمی صداشو ضبط کردم فکر نمدی موهامو کشی وقتییهوی یلیخ
 

  تو خونهدیچی نهال پی عصبي ضبط شده ها و صداي تو پوشه رفتم
   منو نهالي به مکالمه کردنی گوش مي ساکت شده بودن و با کنجکاوهمه

 
 

 نی رو به نهال گفت گوش کن نهال مهسا مهمون منه تو به مهمونم توهتی که شد اقا کامران با عصبانتموم
  بخشمتی به خاطر اشتباهت نميکرد

 
 

  با بغض گفت اما عمو اون منو زدنهال
   نداشت بزنمتلی دليزدی اگه منو نمگفتم

 
 پس نهال کنمی باهاش ازدواج ميه زود که کنارم بود دستمو گرفت و گفت من به مهسا عالقه دارم بسامان

 ؟يدی کن فهمرونی خام رو از سرت بالی خنیا
 

 افتادنت ی ازدواج کن به بدبختی عوضنی به درك برو با استیاصال برام مهم ن... و گفت اصالهی گرری زد زنهال
  نمیبیرو هم م

 
 وفتهی باش که هرگز نمی گفت باشه برو منتظر اتفاقسامان
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   رونای بمونم و تحمل کنم انجای اتونمی نمگهی مامان دای دست مامانشو گرفت و گفت بنهال

 
  خوامی رفتن عموش اومد جلو و گفت دخترم به خاطر رفتار دختر و همسرم عذر منی و نوشنهال

 
 ستی شما نری اتفاقا تقصنی کدوم از اچی چون هدی به خاطر اونا شرمنده باشدی زدم و گفتم شما نبالبخند

 
  حاصل اشتباه منهنای ايدرسته اما همه -
 

   درست کنمدی دردسر باهی امی مي سامان گند زدم کال هر سري بازم خونه ی اه لعنترونی سامان رفت بيعمو
 
 
 چه نی دستش بشکنه ببگفتی سامان که منی غمگي رو گونه ام نشست و بعدش صدای افکارم بودم که دستتو

   سر صورتت اوردهییبال
 
 

 شهی سرت خوب مي کردم و گفتم فدانگاهش
 یکشی و همش به خاطر من درد مي غم گفت اما تو از درد متنفربا
 

  کنمی درست مدی دردسر جدهی ي شرمنده باشم کال هر سردی و گفتم من بادمیخند
 

  زمی سرت عزي و گفت فدادیخند
  قرمز شده؟یلی رو گونه ام گذاشتمو گفتم خدستمو

 
  تاسفانه گفت اره مالریا

 
 

  ي عموت دعوا کردي بد شد به خاطر من با خانواده یلی مهمونا شام نخورده رفتن خی راستالیخی بگفتم
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   گفت عوضش از شر نهال خالص شدمسامان

  می شام بخورمی برنیای خب حاال بیلی خانوم گفت خسانیا
 
 
   گردشمی برای سامان گفت مهسا بهوی بعد از شام می شام خوردمی هم رفتبا

  کجا؟گفتم
 
  ای اماده کنم حاضر شو بنوی ماشرمی گردش من ممیبر-
 

  می برای گفتم بالری رفت رو به اسامان
  نه عزبزم برو-
 ؟یمطمئن-
 
 
 ام؟ی من سرخر کجا بي نامزد بازنیری می گوشم گفت شما به نوعدر
 

   رو بازوش و گفتم مرضزدم
  زمی و گفت برو عزدیخند

 
   شدمنی سوار ماشرونی رفتم بهی با بقی و اماده شدم بعد از خداحافظرفتم
  سامان؟يری کجا مگفتم

 
   خوبي جاهی زد و گفت لبخند

 
  دمی هم نپرسی سوالگهی شدم اما دکنجکاو

 رو نشونت بدم اما فرصتش نجای اخواستمی مدتهاست مزمی و گفت عزستادی اییالی خونه وهی ي بعد جلویکم
  ومدی نشیپ
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  کجاست سامان؟نجای اگفتم
  یفهمی مگفت

 
 

   اونجا قدم بزنهخواستی دلش مدنشی اونجا بود که ادم با دبای باغ زهی برد داخل نویماش
 ه؟ی کي خونه نجای قشنگه اما ایلی سامان خي واگفتم

 
   ماي خونه گفت

  گفتم ما؟متعجب
 

 ؟ي حلقه کرد دور کمرم و گفت مگه دوستم نداردستاشو
 دارم-
   منو توئهيپس خونه -

 ... گفتم ساماناروم
  تو؟می برگفت

  اوهوم-
  می سمت خونه راه افتادبه

   چشماتو ببندگفت
   چشمامو بستمجانی هبا
 

   بعد گفت چشماتو باز کنی رو روشن کرد منو برد سمت سالن کمچراغا
 

 ي که خواستم برگردم صدانی عالمه چراغ و گل رز بودم و همهی نی نفسم بند اومد اخه ب  چشمامو باز کردماروم
   اهنگمنیاهنگ اومد اهنگ خودم بود اول

 
 کی انگار صدامونو با هم گذاشته باشه رو موزمی اش منو سامان بودخواننده

 



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 256 

 
 عشق مثل ی ها مثل ماهیکی عشق مثل تو که تو تاری راه درست تو دوراهدنی عشق مثل دمیخوندی مهردو
 ی اشک رو لب که قشنگه هراز گاهيشور

 
  صدام زد مهساسامان

   دراورد و گفت با من ازدواج کنبشی رو از جيوم زانو زد جلوم و حلقه ا  سمتش اربرگشتم
 

   ساماني بند اومد دستمو گذاشتم رو صورتم و اروم گفتم وانفسم
 
 
 م؟ی هم باشي تا اخر عمرمون برایکنی م؟قبولیکنی و گفت قبول مستادیا 
 

  دمی زدم و گفتم بله بله بله و خندلبخند
 
 

  و گفت پس انگشتتو بدهدی خندسامان
   رو انداخت تو دستمبای زدی طال سفی تاجيدست چپمو گذاشتم تو دستش و سامان اون حلقه  
 
   دستم نگاه کردم که سامان اروم چونه امو گرفت و اومد جلوبه
 

  زنگ خورد چشمامون باز شدمی ناخوداگاه بسته شد هر لحظه منتظر بوسه اش بودم که ناگهان گوشچشمام
 
  بود جواب دادم بله؟می برداشتم مرموی و گوشفمی و سامانو رها کردم و رفتم سمت کدمی کشیاه
 
  یی کجازمیسالم عز-
   چطوررونمیب-
 
   خونهای بمیما برگشت-
 وونهی اخه دیوا چرا برگشت-
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  ی تنها بموننجای تو اارمینتونستم طاقت ب-
 
 
  امیباشه م-

   برم خونشوندی قطع کردم و رو به سامان گفتم خواهرم برگشته باویگوش
 
 ؟ي فعال نرشهیخب نم-
   گفت که برگردمشهینه نم-

  می برای کرد و گفت باشه بیپوف
 
 

  بهم؟يدی حلقه رو مي جعبه گفتم
 کاری چيخوایم-
   حلقه رو بذارم توش که بعدا مجبور نشم سه ساعت جواب پس بدمخوامیم-
  ایباشه ب-
 

 می رو گذاشتم تو جاش و گفتم برحلقه
 می از رو مبل برداشت و گفت برکتشو

 
 

  نی با همه رفتم سمت ماشی و خداحافظلی خونشون بعد از برداشتن وسامی و اول رفتمی سوار شدرونی بمیرفت
 

   اومدنمی ماشي تا جلوسامان
  زیممنون سامان به خاطر همه چ... و گفتم ممنونستادمی بخوام برم انکهی از اقبل

 
  نکردمي زد و گفت من که کاری قشنگلبخند

 
  ي تو منو خوشبخت کردگفتم
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  و گفتم دوستت دارمدمی گونه اشو بوساروم
  سوار شدم و گازشو گرفتم و رفتم  خونهعیسر
 

   سوار اسانسور شدممی مري دم خونه دمیرس
 
 ی چدی که حاال باکردمی فکر منی بد قرمز شده بود به ایلی اسانسور به خودم نگاه کردم گونه ام خي نهی اتو

 دمیبگم به خاطر قرمزبودن گونه ام که رس
 
   اسانسور خارج شدم و رفتم سمت در خونه و زنگ زدماز

   چشماش درشت شد و دهنش بسته شدنمدی درو باز کرد با ددیکشی مازهی که خمی درحالماهان
 

   سالمگفتم
  شده؟ی صورتت چگفت
   دعوا کردمگفتم

 ؟ي کردکاری زد چادی فربای تقرماهان
 
 

  تا وارد خونه بشم گفتم دعوا کردمممزدمی که پسش می و درحالدمیخند
 
 ی زدتت دستش بشکنه الهی من مهسا کي و گفت خدادی کشیغی جدنمی با دمیمر
 

   قرمز بودي که چه جوريدی خوب شد صورت اونو ندگفتم
 

  ي دعوا کردی با کگفت
   کرد و منم زدمشنی دختر لوس و ننر که بهم توههی  باگفتم

 
  بود؟ی گفت دعوا سر چمائده
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  رهی منو بگادی که بزنمی دارم پسرعموشو گول مکردیفکر م-
 
   خندهری گفتم و زدم زنویا

 باور کنن هی کنه که بقي با اشک تمساح و دروغ کارخواستیکه کتک خورد م رو مبل و گفتم دختره نشستم
  رو اب که نتونست انکار کنهختمی پته اشو ري جوریول
 
 

 ؟ي گفت چه جوري با کنجکاوماهان
 گناهمی من بدنی اونو گذاشتم و همه فهمکردی داشت باهام دعوا می صداشو ضبط کردم وقتگفتم

 
  گفته ی چنمی بب  گفت بذارباربد

 
  گهی گفت راست مممیمر

   در اوردم و گذاشتمش خودمم رفتم اب بخورم مویگوش
 برم قطعش کنم اخه تونستمی نمگهی اما دمی نزده بودی درستي شدم اخه حرفامونی نشده پشدهی کشهی ثانبه
  کار از کار گذاشته بودگهید
 

  دوستت داره؟یگی که مهی مهسا؟کهی اومد جلو و گفت سامان کتی با عصبانماهان
 

 ست؟ی نششی زدن پتاری واسه گيری خواننده هه که منی گفت امی مرنیی انداختم پاسرمو
 

 ...ی گرفتم باال و گفتم سامان ملکسرمو
  همونه که برات طال اورده بود؟نی گفت اره همونه؟امیمر
 

   داد زد جواب بده مهساماهان
   گفتم دوستش دارمهوی

  انداختم و ادامه دادم دوستم دارهنیی پا  ساکت شدن و نگاهم کردن سرموهمه
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 ؟ي کردکاریچ... گفت مهسامیمر
 گناهه؟... کردم مگه؟ فقط عاشق شدمکاری کردمو گفتم چنگاهش

 
   بذارهشی پا پدی گفت اگه دوستت داره بامی مرکردنی با دهن باز نگاهم مهمه

 
  زارهیم-
 که دونهی ميزی چهی شناسهی خودش نکرده دختر عموش اونو از تو بهتر مچهی که تو رو بازیدونیاز کجا م-
   زدهیی حرفانیچن
 

  دوستم دارهمی نه مرگفتم
 بهت ثابت کرده؟-
 اره-
 ؟يچجور-
 

  مدرکشهنی و حلقه رو نشونش دادم و گفتم افمی سمت کرفتم
 کشمشی خودم می عوضي داد زد پسره ی عصبماهان

 
   راه ننداز ماهان انگار اونم دوستش دارهی الکدادی داد و ب گفتمیمر
 غلط کرده-
 

  سامانم: زنگ خورد همه به اسم روش نگاه کردنمیگوش
 
 
 بله:کری جواب داد و زد رو اسپمیمر
  سالم-
  سالم-
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   تماس گرفتمي خانوم مهسا محمدي من با شماره دیببخش-
  درسته من خواهرشم-
 
 حالتون خوبه؟...يخانوم محمد-
  ی ملکيممنون اقا-
 مهسا خانوم هستن؟کارشون دارم-
 
   صحبت کنهتونهی نمهییمهسا جا-
 رنی با من تماس بگنیپس بهشون بگ-
 ی ملکياقا-
 
 
 يبله خانوم محمد-
 ؟يواقعا دوستش دار-

   ساکت شدسامان
 
 ؟ی بهم انداخت و گفت هنوز پشت خطی نگاهمیمر
 

 نیدونی گفت شما از کجا مسامان
 دم؟یفهمی مدیچطور نبا-
 
 نیدونی مزوی نبود فقط شوکه شدم که همه چنینه نه منظورم ا-
 ن؟ی دوستش دارنیجواب بد-
 

   محکم گفت عاشقشمسامان
  ي باهاش ازدواج کنم خانوم محمدخوامی زدم سامان ادامه داد دوستش دارم و می کمرنگلبخند

 
 د؟ی حرف عمل کني به جاستی گفت بهتر نمیمر
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 امشب موضوع رو به خانواده امم گفتم و قرار نی کردم و اونم جوابمو داده هميمن امشب از مهسا خواستگار-

  ي خواستگاري برامی زنگ بزني محمديبود به محض برگشت اقا
 
   اخرش خوب باشهنکهی فقط به شرط استمی جور روابط ننی گفت من مخالف امیمر
 
  کنمی به حرفم عمل منیمطمئن باش-
  خداحافظکنمی قطع مگهی خب دشهی می چمینی گفت ببمیمر
 سامان گفت خدانگه دارتون 
 
  می و صحبت کنمینی بعد از قطع کردن گفت بهتره همه بشمیمر
 

  همونی واقعا دوست دارگفتی گفت خب به نظر من دروغ نممی مرنشستم
 

 شه؟ی می گفت اره حاال چمائده
 میوفتی لباس بدی از االن به فکر خرمی بریچی گفت همیمر
 

   تو دلم اب شد و لبخند زدمقند
  ای وقت خجالت نکشهی گفت باربد

 
  نیی شدمو سرمو انداختم پاسرخ

 
   شدانی سامانم روش نمايخورد و کلمه   زنگمی خنده دوباره گوشری زدن زهمه

 
 سامان  جواب دادم الورفتمی که به اتاق می سمتش و درحالدمیپر
 
  ؟شدهی چزمیسالم عز-
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  می مجبور شدم بگم عاشق هممی لو رفتهوی زمیسالم عز-
 
  گهی ددنیفهمی سرت امروز فردا ميفدا-
 ی خوبالیخیاره ب-
 گرده؟ی برمیاره مهسا پدرت ک-
 
 
  گهیسه چهار روز د-
   زنگ بزنه باهاش حرف بزنهگمی که برگشت به بابا منیچه خوب هم-
 
 
  می با هم باششهی میعنیسامان -
  زمی عزشهیم-
 
   نشهترسمیم...ترسمیسامان م-
  ی که مال من شکنمی مينگران نباش هرکار-
 

   خوشحالمیلی سامان خي و گفتم وادمیخند
   طور مهسا از تصور بودن با تونیمنم هم-

 کنمی گفتم سامان قطع ماروم
  دوستت دارم-
 
 

 همه نی چقدر خوشبختم که اای گرفتم و با خودم گفتم خدایفس قطع کردم و دوباره گذاشتم رو قلبم و نویگوش
   دارمزیچ
 
   شکرتای خداروزهی که هر روز بهتر از دي ای خانواده خوب و زندگهی عشق و هی
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 ومدی مشی کم پیلی تعجب کردم اخه خمی اسم بابا رو صفحه گوشدنی زنگ خورد با دمی افکارم بودم که گوشتو
   سابقه بودی ببایبابا بهم زنگ بزنه تقر

 
   دادم الوجواب

 سالم دخترم-
 نیی کجایسالم بابا جون خوب-
 
 
  یی تو کجامیبندرعباس-
 نای امی مريخونه -
   اومده که برام انجام بدهشی کار تو شرکت پهیمهسا -
 
 ؟یگی ماهان نمایخب چرا به باربد -
 پس به تو دهی و کارو درست انجام نمالهیخی اون کارو بکنه ماهانم که کال بتونهی و نمنجای اادیباربد فردا م-

  زنگ زدم
 
  دمی که هست انجام ميباشه بابا جون هرکار-
  ی بکندی باکاری چگمیباشه فردا برو شرکت بهت م-
  چشم به مامان سالم برسون-
  خدافظ دخترم-
 خداحافظ-
 

 که بابا خواسته بود رو انجام ي کارعی سردی بامیوز کنسرت داشت بابا رفتم شرکت امري بعد طبق خواسته روز
  وی استدرفتمی و مدادمیم
 

   سمت اتاق بابا  جوابشونو دادم رفتمنکهی کردن بعد از ای شرکت شدم کارمندا باهام سالم احوالپرسوارد
  دمی روبه روم هنگي صحنه دنی درو باز کردم باداروم
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   پسر جوون درحال لب دادن به همهی بابا با یمنش
  چه خبره؟نجای شدم درو کامل باز کردم و گفتم ایعصبان

 
 ن؟یکردی می بابا و پسره با تعجب نگاهم کردن رفتم جلو و گفتم چه غلطیمنش

 
 

  ي که بدون در زدن وارد شدی باشی پرو برگشت گفت به تو چه خر کپسره
 

  يدی منو به گند کشي که اتاق بابای باشی اشو گرفتمو گفتم تو خر کقهی جلو و رفتم
 

 بند و بساطتو جمع کن گورتو از شرکت عی گفتم سرهی پسره درشت شد هلش دادم اونور و رو به منشيچشما
  بابام گم کن

 
  اومد و گفت مهسا خانوم توروخدادختره

 
  رونی گمشو بستی ني کثافت کاري جانجای زدم و گفتم حرف نباشه اپوزخند

 ...ي به پسره هم گفتم هررو
 ؟ي اومد و گفت تو دختر نادرپسره

 
 
  کنارشي اقا بذارهی ي ندارتمینادر؟ادب و شخص-
   اقا بذارمستیالزم ن-
 
 
 رونیگفتم گمشو ب-

   رفتهی با گرهیمنش
 

   داشته باشهي دخترنی نادر همچکردمی و گفت فکر نمستادی جلوم اپسره
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   برو گمشويدیدحاال که -
 ی هستیاوف چه وحش-
   عمتهیوحش-
  می وحشيمن عاشق دخترا-
 
  ي بخرری ماده شهی يپس بهتره بر-
   خندهری ززد

  نجای جمع کنن از انوی اانی بابا و زنگ زدم حراست و گفتم بی رو صندلنشستم
 

 ترسمی نمدای تهدنجوری نگاهم کرد و گفت من از االیخی بپسره
 

   جواب بدم در اتاق رو زدن و دو نفر اومدن داخلنکهی از اقبل
 
  رونی بنداز بنجای از انوی به اونا گفتم ارو

 میتونی گفت خانوم نمشونیکی به هم کردن و ی ها نگاهمامور
 

  گفتميدی پوزخند زد و گفت دپسره
  نی کرد به حراست و گفت بررو
 
  نیتونی و گفتم چرا نمستادمیا

 
  ن هستي مرادي اقاشونیا-
 ؟يمراد-
  پدرتونکیپسر شر-
 

   مهسا جان من ارش هستممی نداشتی اومد جلو و گفت شروع خوبپسره
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   گرفت سمتمدستشو
  کنمکاری چیگی می بود کردم و گفتم خب که چفی به دستش که به نظرم کثینگاه

 
  ی گفتم منو بشناسیچی و گفت هدی دستشو عقب کشپسره

 
 

   جلوم و گفت چند سالتهاومد
  ستیبه تو مربوط ن-
 یچه گند اخالق-
 
  ی کنارشونی وقتکننی مدای پی مردم چه احساسنیپس دقت کن بب-
   خندهری ززد
 
 

   شدنم هستنی عاشق وحشای گفت مردم نه اما بعضیکی نزدي اورد و از فاصله نیی کامل پاسرشو
 
 یزنی به هم ميبرو عقب حالمو دار-

  اومد و گفت و اگه نرمجلوتر
 
 

 رونی بندازمشی وگرنه خودم  مرونی رو به حراست گفتم بندازش بنی که افتاد رو زم  هلش دادممحکم
 

 رونی بنی لطفا بري مرادي گفت اقاشونیکی دو نفر جلو اومدن و اون
  نمتیبی و گفت بعدا مستادی اپسره

 
  در اوردم و زنگ زدم به باباموی گوشرونی حراست رفت ببا
 
 

  داد جانم مهسا جانجواب
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 سالم بابا جون من تو اتاقتم-
  سمت راست رو باز کني کشوزمیگوش کن عز-
 
  خب-
  اونجاست بازش کني قهوه اکی کوچي جعبه هی-
 
  خب-
   رو بردار برو سمت گاوصندوق و درشو باز کندیکل-
 

  که ازم خواسته بود رو انجام دادم و گفتم خبيکار
 
 
 رو ی گاوصندوق داخلدی خارج کن و کلرشوی کن کارتن زی خاللشوی بردار و بازش کن وساوی قهوه ايجعبه -

  اس بردار و ببر خونهکهی اون کوچي تویبردار و بازش کن هرچ
 
  بهتزنمی خونه زنگ مکنمیچشم بابا فعال قطع م-
  زمیدستت درد نکنه عز-
 
 

   رفتم و اول رفتم خونهرونی ب از شرکترونی برداشتم و رفتم بلوی قطع کردم و وسامویگوش
 

 کجا گذاشتم بعد هم رفتم سمت لوی بابا تو خونه اول به بابا زنگ زدم و گفتم که وسالی از گذاشتن وسابعد
 می مربوط به کنسرت رو انجام دادي و کاراویاستد

 
   که مامان و بابا از سفر برگشتنکردمی متن کار مهی ظهر داشتم رو 12 جمعه بود ساعت امروز

 کرد دی وبه من تاکی مهمونمی بردی که اومد گفت امشب بانی بابا همانی کردم اخه قرار بود پس فردا بتعجب
   بپوشمیلباس مناسب
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 ناراحت و یلی نگفتم اخه بابا خیچی نگفتم به سامان هم درمورد برگشتن بابا هيزی متعجب شدم اما چبازم
  دونستمی نملشوی دل بود ویعصبان

 
 
   سپردم به خودششموی و موهام و ارادمی پوشي لباس بلندمی انتخاب مربه
 
 

  میری سوال همه هم بود که کجا منی و امیری کجا مدونستمی نممی همه اماده از خونه خارج شد5 ساعت
 

 چی و هدی شد شوکه نشی هر چکنمی بابا گفت ازتون خواهش ممی شدادهی خونه نگه داشت و همه پهی ي جلوبابا
   مخصوصا تو مهسادی پس نزنزویچ
 

 وفته؟ی بی بابا مگه قراره اتفاقی چیعنی گفتم
  هی از ورشکستگیی رهاي فرصت ما برانی اخرنی گفت ابابا
 

 ؟ی مائده گفت ورشکستگمی بهت زده نگاهش کردهمه
  کنمی نجات خودم از تو استفاده مي رو بهم گفت متاسفم دخترم که برابابا
 

  نادر؟ی کنکاری چيخوای گرفت مامان گفت منفسم
 
 

  در انتظارمه خدا؟ی چیعنی دیجوشی و سرکه مری در سکوت شروع به رفتن به سمت خونه کرد دلم مثل سبابا
 
  ترسوندی منقدری منو ای مهموننی ساده بود اما چرا ای مهمونهی می منو برد سمت خونه وارد شدمیمر
 

 خوردی اکو میی شد و تو ذهنم صداشترمی که نگاهش باعث ترس بی کسدمی رو دی که چرخوندم کسسرمو
   نبودلی دلی ترست بيدید:

 
  زدی اما به ترسم دامن مهی چدمیفهمی بود که نميزی شخص جلو اومد تو چشماش چهمون
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  نی و گفت خوش اومدستادی اجلومون

 
   گفت ممنون پسرممامان

 ... آرش هستنشونیفت ا نگاهم کرد و گی با ناراحنبابا
 نامزد مهسا هستم: و ارزوهامای دني به همه دی آرش خط کشي دو کلمه مردد بود و صدانی مکث کرد انگار ببابا
 
 زدی مادی فريزی چهی چنگ زدم که خودمو نگه دارم و تو سرم می حرفش پاهام سست شد به لباس مرنی ابا
  بابا؟ي کردکاریچ
 
 ای بزم؟ی عزي شوکه شدهی که ارش به کمرم چنگ زد و دم گوشم گفت چوفتادی هم بدتر از من داشت ممیمر
  ي انگار ضعف کردنیبش
 

 نباری اما اومدی مادی فري تو ذهنم هنوزم صداارهی و نشستم روش خودشم رفت اب بی صندلهی برد سمت منو
  سامانمشدی کلمه داد زده مهیفقط 

 
 
  بود به سرم نازل شدیی چه بالنی اای اروم باشم خداتونستمی کنم نه مهی گرتونستمی منه
 

  بابا؟ي کردکاری بابا رو کنارم حس کردم با بغض گفتم چحضور
   فرار کنمی از ورشکستگتونستمی مينجوری رد کنم فقط اشنهادشوی اروم گفت نتونستم پبابا
 
  دخترت؟ي بابا؟نابودییبه چه بها-
  متاسفم دخترم اما ارش دوستت داره-
 
 

 زد؟ی الس متی با منشنی همي خانواده امم کنارم بودن گفتم براي همه زی بود به مدهی رسارش
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   ندارهی و به تو ربطمهی و گفت اون مال مجردتی سرخ شد از عصبانارش
  شهی مرشیبانگی خراب گري گذشته نی همندهی که گذشته اشو به گند بکشه در ای ادمگفتم

 
 ... ساکت باش مهسا وگرنهگفت

 ؟یکشی منو میوگرنه چ-
 
 اشغال هی مثل دی باباته باهی منشي به اندازه اقتتی لي نامزد من بودنو نداراقتی و گفت لزی رو مدی کوبوانویل

  کارتو تموم کردمنکهی بعداز ارونیپرتت کنم ب
 
 
   جوابشو بدم رفت بابا رفت دنبالشنکهی قبل از اتی من سرخ شدم هم از خجالت هم از عصباننباریا

 
 

   شدم امشبری زدم چقدر تحقپوزخند
 . ..یرتیچه برادر با غ...یرتی گفتم چه پدر با غناخوداگاه

 
 ياالن خفه شد... باد کرد پس چرا االنرتتی کرده رگ غي گفتم سامان ازم خواستگاری به ماهان گفتم وقترو

 ماهان
 

  نگفتیچی هماهان
 نه چونه برده می بهتره نه چک زدنینه نه ا... نه چونه عروس اومد تو خونهمی و گفتم نه چک زد پوزخند زدمباز

 اومد تو خونه
 
 و خواستمی رو نمي ازدواج اجبارنی من مهم نبود من اي برای متعجب نگاهم کردن ولای بعضدی بغضم ترکهوی

 کنمیقبولش نم
 
 
   می برقصمی بردی نکن باهی داشت ارومم کنه ارش اومد و گفت گری سعمیمر



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 272 

 
  رقصمی من باهات نمگفتم

 يدی انجام مگمی من می به بعد هرچنی از اگهی رقص و گفت دستی دستمو گرفتو منو به زور برد سمت پهوی
 
 

 که چقدر ماهرم و يدی دکنمی با روش مردونه خفه ات می کالم حرف بزنهی بگم که گفت يزی چخواستم
   بودمهی با منشيچجور

 
  می زندگهوی سخت شد نقدری چرا اای خدادمی گزولبم
 

 می و من تو فکر کالف سردرگم زندگکردی متی رقصو هداشتری به رقص البته اون بمی وسط شروع کرد میدیرس
  بودم

 
   مهسا باور کن دوستت دارمگفت

 
 

   هوسه نه عشقکنمی من فکر می ولگفتم
   هوس بجنگمنی همي براخوامی هم هوس باشه اما من مدیشا-
 
 

 کارو نی اي و منو مجبور کردي بابام استفاده کردی از مساله ورشکستگي تو جر زدی زدم و گفتم ولپوزخند
  بکنم

 
  ی باهام ازدواج کندی باگفت

  من دوستت ندارم-
  کنمیعاشقت م-
 

   دوباره عاشق بشهتونهی نمهی اگهی که عاشق کس دیقلب: اخرو زدمری تموم شد ترقص
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  زی زده نگاهم کرد رهاش کردم و رفتم سمت مبهت

 
   ارش دستمو گرفت و منو دنبال خودش کشوند سمت پله هاهوی نمی بشنکهی از اقبل

 
 

  بودی چي که زدی اتاق شد و درو بست و گفت منظورت از حرفهی وارد
 
   بودی عصبانیلیخ
 

   گفتمقتوی حقگفتم
   توي غلط کردگفت
  رونی بکش بمی به تو چه پاتو از زندگگفتم

  ارمی به دست مخوامی رو که ميزیمحاله من چ-
 
  کنمی بار زور با تو ازدواج نمریمنم ز-
  یشیتو مال من م-
  عمرا-
 
 

  به تنت بخورهي اگهی دست دزارمی کردم بهش که محکم از پشت بغلم کرد و گفت نمپشت
 
 رمی می بغل هر کس توادی موضوع بدت منیمنم چون تو از ا-
 

  نیی زدم و رفتم پاپسش
 
  بودستادهی ساله رو پله ها ا30 مرد هی
 يستادی وانجای استی نفی محترم حي انداختم و گفتم اقای نگاهکردی پله ها نگاهم ميبه ارش که از باال 
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  کنم تو بگوکاری چگفت
 ه؟ی رقص چهینظرت درمورد -
  خوبه-
 
 

 با کارهام به افکار دونستمی که نمی ارش بود درحالي تو افکارم فقط نابودستی سمت پدمی گرفتم و کشدستشو
  زنمیبد خانواده ام درمورد خودم دامن م

 
 
 نی و اشدی تر می هرلحظه ارش عصباندمی پسر جوون تر رقصهی بعد از اون با دمیخندی و مگفتمی اون مرد مبا

  کردیمنو مصمم تر م
 

   خونهرسونمتیند لحظه باهات کار دارم مهسا خودم م شب موقع برگشتن ارش گفت چاخر
   برم خونهخوامی خسته ام مگفتم

 
   گفتمنجای اای بگفت

 
 
  ادی بچه ها مهسا با ارش ممی داشتم برم اما بابا گفت بری سعنی واسه همدمیترسی نگاهش ماز
 

  يکردی می چه غلطی رفتن ارش محکم کمرمو گرفت و گفت داشتنای که بابا انیهم
 
 
   دلم گفتم هر چه باد ابادتو

  يکردی که تو مي گفتم همون کارمحکم
 

  ي کوبوند منو به درخت و گفت تو غلط کردمحکم
   هم خوب کردمیلی خگفتم
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  کنمی نابودت مي کردنکاروی انمی ببگهی بار دهی هامو فشار داد به درخت و گفت اگه شونه
 
 
  ي زدم جرئتشو ندارادیفر

  ی امتحان کنیتونی تر داد زد ممحکم
 

   جلوم سبز شده بودواری هلش دادم اما اصال تکون نخورد مثل دشدی مشتری کمرم داشت هر لحظه بدرد
 

   برو عقبگفتم
 ي راحت بودی عوضي پس چرا تو بغل اون مردایشی متی اذهیچ-
 

   برم خونهخوامی برو عقب مگفتم
 

 ي رو نداري مردچی شدن به هکی حق نزدی مال منی تا وقتگهی ددمی اخطار رو بهت منی مهسا اخرنی ببگفت
 يدیفهم

 
  شمی وقت مال تو نمچی چون هفهممی وقت نمچیه-
 
  ی سمجیلیخ-
 
 ستمی نينجوری وگرنه واسه عشقم انطورمی ایچون تو جلوم-
   امي من چقدر جدیفهمی خاك اونوقت مری عشقت به خاطر تو رفت زیوقت-
 

   برو عقب ارشگقتم
  برسونمتمی برای و گفت بدی عقب کشباالخره

 
  دمی پورشه اش شدم و محکم درشو کوبنی ماشسوار
  ي چته رم کردي هوگفت
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   اروم باشمي انتظار دارشمهی پی ببر وحشهی-
  يزاری مي داری چون پا رو دم بد کسی و رم کنی بترسدمیاره با-
 
  یستی نیچی مال من هی که هستی هرچهیتو واسه بق-
 

  مواظب باش زبونت سرتو به باد نده: زدپوزخند
   باشه بهتر از کنار تو بودنهی هرچرمیمی مرمینگران نباش اگه قرار باشه بم-
 
 
 که نمی قبال هم بهت گفتم من عاشق ایکنی اشتباه می منصرف کنیتونی حرفا منو منی با ايفکر کرد-

  رو رام خودم کنمی وحشيدخترا
 
  هه رام-
   عرضه اشو ندارمیکنی فکر مهیچ-
 
 
 یستیدرمقابل عشقم تو مورچه هم ن-
  یکنی عشقم عشقم می هیدور برداشت-
  گمی مقتویبده حق-
 
  بدای خوبه یفهمی عشقتو جلو چشمت نابود کنم می وقتینه ول-
 
   نکره ات رو عصابمهي صدای خفه ششهیم-
 حرف بزنم باهاشون ننی دخترا عاشق اينکره؟همه -
 
 ... هست که ازت متنفرم چون هرزنمی همي کردم بهش و گفتم برارو
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  ادامه دادن رو بهم ندادي تو دهنم و اجازه دی با پشت دستش کوبهوی
 
 

 ... نگه داری عوضیکنیچطور جرئت م... دهنم حس کردم رو گفتم چطوري خون رو تويشور
  گمی زدم نگه دار مادیفر
 
 و راه افتادم سمت خونه اونم گازش رو دمی محکم تر کوبنشوی شدم و در ماشادهی رو ترمز سر کوچه بودم پزد

  گرفت و رفت
 

  ستادنی که رفتم تو همه انی خونه درو باز کردم همه نشسته بودن تو حال همدمیرس
   و گفت شرمنده دخترم منو ببخشنیی سرشو انداخت پابابا
 

  رو ببخشم بابای زدم ببخشم؟چپوزخند
   نداشتميچاره ا-
 
 ؟ی به خاطرش منو نابود کندی بای نداشتيچون چاره ا-
 
  باهاش خوب رفتار کن-

   و گفتم خوب رفتار کنمدمیخند
 خوامشی من نمیفهمی زدم چرا نمداد
 
 
  من نابود نشم باهاش ازدواج کنيخوایاگه م-
 
 خوامشی نمخوامشی من نمنیمفهی چرا نمخوامشی داد زدم من ازش متنفرم من نمباز
 

  دخترمری بود تنها راهو ازم نگنی گفت تنها راهمون همبابا
  شرکتت از دخترت برات مهم تره؟ي ندهی ایعنی-
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 باشه...باشه...مهم تره... ساکت شد گفتم ارهبابا
  توي پايدی فهموفتهی تو مياما بابا اگه نابود شدم گناهش پا...کنمی مي تو بخوايهرکار

 
 هی گرری گرفتم تا درو بستم نشستم سرجام و زدم زشی اتاقمو پراه
 

 رونی بایب... بودم مامان اومد پشت در اتاق و گفت مهسا جاندهی شده بود هنوز نخوابصبح
   زدم تنهام بذارادیفر
 

 ی به سامان چای سرکار خدارفتمی مدی باگهی ساعت دمی نای به ساعتم نگاه کردم اخ خدادمی نشنیی بعد صدایکم
   کنمکاری چایبگم خدا

 
   کنمکاری چدی حاال باهی گرری زدم زبازم

  اومد روشنش کردم و نگاه کردم به اسم روش سامانممی اس ام اس گوشي افکارم بودم که صداتو
 
  لرزون اس رو باز کردم نوشته بودي دستابا
 
 

 گردمی شمال به محض خوب شدن حالش برممیای بمی حال پدربزرگم بد شد مجبود شدشبی دزمی عزسالم
   نشد دوستت دارمی ولنمتی دوست داشتم قبل از رفتن ببیلی خدیببخش

 
 
   حقم نبودنی اای عادالنه نبود خدانی اای رو اسمش خدا دمی شد دست کشدتری ام شدهیگر
 

   توادی بلند شدم و اجازه دادم بدی کشرونی منو از افکارم بمی مريصدا
 

  مهسا؟ي کردکاری من با خودت چي گفت خدادی ترسهوی دیو که د و مناومد
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   بود و موهام نا مرتب و چشمام قرمز شده بوددهی ماسشمی نگاه کردم ارانهی ابه
 

   دوستش داشته باشمتونمی نممی مرتونمی گفتم نمناخوداگاه
 

  ي مجبورگفت
   مجبورممی اره مردمیخند

 
 

  ی بشی تو قربانخوادی به خدا دلم نمگفت
   حرص پول خانواده امی شدم قربانی من قربانمی شدم مریول-
 

 هم گهی خانواده هاست و دی معرفی چون مهمونی اخر هفته اماده بشي گفت بابا گفت بهت بگم برااروم
  هی نامزدی روز بعد از مهمون10 سرکار درضمن ي برخوادینم
 
 

   حاال بروی باشه گفتگفتم
 رونی رفت بمیمر
 
   اماده اسمونی نامزدي برازی با اون ازدواج کنم و حاال همه جخواستمی مسخره بود من نمیلیخ 
 
 
 کنم ي کاردی رو ارش کار کنم بادی کنم باي مهم نبود اول رفتم دوش گرفتم اگه بخوام کارزی چچی برام هگهید

   ازم خسته بشهيقبل از نامزد
 

  نگاهم کردنی تا وارد شدم همه با نگرانرونی شدم و رفتم باماده
 ي تو صدام گفتم شماره ی احساسچی خودم گرفتم و خوردم رو کردم به بابا و بدون هي لقمه براهینشستم و  

 ؟يدینامزدمو بهم نم
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   بابا درشت شديچشما
 ؟یخواستی ازم نمنوی مگه همي چرا تعجب کردگفتم

 
 

  نهی و بگیسی انتظار داشتم محکم وای ولخواستمی منوی و گفت چرا همنیی سرشو انداخت پابابا
 

  باشه؟ی بابام ازم راضخوامی و گفتم بده مدمیخند
 
 

  رونی بمی برشمی نگفت گفتم زنگ بزن به ارش جووونم بگو اماده ميزی چگهی دبابا
 
 

   اومده بود و نشسته بودنیی رفتن پادمی هم به خودم رسی سمت اتاقم اماده شدم و حسابرفتم
 

 می سمتش و گفتم سالم بررفتم
  می برای و گفت بستادیا

   شدمنشی و سوار ماشرونی بمی رفتي اگهی دحرف چی زدن هبدون
 

  يکردی عشقم عشقم می حسابروزی دي دادهی روریی و گفت زود تغنشست
 

  شروع نکنگهی حاال که ساکتم تو دگفتم
 

 می چشم حاال کجا برگفت
 یهرجا که تو بگ-
   شاپی کافمیبر-
 

  میزدی حرف مگهی دي بهش توجه نکنم با پسراکردمی می همش سعمی تو نشستمی شاپ و رفتی کافرفت
 
   ازدواج کنم باهاششدمی وگرنه به زور مجبور مدادمی ادامه مي جورنی همدیبا
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  می و گفت برستادی شد باالخره ایعصب
  بخورمی بستنخوامی اما هنوز مگفتم

 
 

  نی ماشی و نشوند رو صندلرونی بدی گرفت و منو کشدستمو
 
 

  کنمی وگرنه نابودت می تموم کنوی بازنی مهسا بهتره انی ببگفت
 
 
 زم؟ی عزهی چيمنظورت از باز-
   صبرم تموم شهنکهیبس کن قبل از ا-
  تو گوشم؟یزنی؟میبس نکنم چ-
 
 

 رونی بامی باهات نمگهی کرد و گفت دیپوف
 ؟يای با دوست دخترات ميایبا من ن-
  اره-
 
 
  ی خودت با هزار نفر هستی وقتریپس به منم خرده نگ-
 کنمیمن مردم فرق م-
 
  پسر دختر باز قراره نامزدم بشههی بگم ادی من شرمم مکنهیچرا فرق م-
 
   با تو باشهخوادی مرد دخترباز فقط منیاما ا-
   پنبه دانهندیشتر درخواب ب-
 مینیبیم-
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 کمی نزدزاشتمی هم نمی عذابش بدم و از طرفکردمی می مدت سعنی هم تموم شد تو ای گذشت مهمونیمدت
  بشه

 
  کردمی من تمومش نمیول  شدی میعصب

 
 می تو افکار خودم بودم که گوشرمی گرم بگهی با بقکردمی می و سعکردمی مي اومده بود خونمون ازش دوردوباره

  زنگ خود
 

  هی ملکي و بلند خوند اقاخورهی زنگ متی گوشای گفت بارش
 

  ی ملکي سامانم بود و حاال اقاشی پی دادم تا مدتریی اسمشو تغنکهی گرفت از ادلم
 
 

  دادم بله؟جواب
  سالم مهسا جان-
 
 
  خانواده چطورن؟یسالم خوب-
  افتاده؟یخوبن اتفاق-
  نه چطور-
   سردهیلیصدات خ-
 
 

 ؟ي زنگ زدی داشتي کارگفتم
   دلم برات تنگ شدهنمتی ببخوامیمن برگشتم م-
 
 
  نمتیبی موی فردا استدشهی نممیامشب مهمون دار-
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  شدفیچه ح-
  قطع کنمدی باي نداريکار-
 
 
 ؟ي شدبیچرا عج-
  خدافظکنمی من قطع میکنینه اشتباه م-
 
 

  گفت؟ی می قطع کردم ارش گفت چویگوش
  فردا برگردم سرکاردیبا -
 
 
 ی تو کار کنخوادیمن دلم نم-
  برمدی بادی جدي کردن نوازنده دای تا پیباشه ول-
 
  باشه فقط تا اون موقع-
  اتاقمرمیمن م-
 
 ام؟ی فردا منم بشهیم-
 کجا؟-
  سرکارت-
 
 
 ؟يای بيخوایچرا م...؟چیچ-
   حرف هم نباشهمی با هم برامیمن فردا م-
 
 

   کردم و رفتم تو اتاقمسکوت
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 شدی بد میلی خدیفهمی اگه مکنمی سامان بفهمه دارم نامزد مخواستمینم
 
 

   نداشتمي بهش نگم تا شانس با اون بودنو از دست ندم اما حاال چاره ازی نشدن همه چی تا قطعخواستمی ممن
 
 
   کنمي گرفتم نقش بازمی خود صبح مونده بودم چطور رفتار کنم اما اخر تصمتا
 

 که ی از زمانشهی ازم متنفر بشه اما عذابش کمتر مدی هستم شاي نامزدنی به ای منم راضکردی سامان فکر ماگه
  احبارههی زیبدنه همه چ

 
  وی ارش شدم و راه افتاد سمت استدنی پنهان کنم سوار ماشموی کردم نگرانی سعنیی اماده شدم و رفتم پاصبح

 
 
   شدمادهی پنی از ماشمیدی رسعی سریلیخ
 

 و حاال به نمی دوست داشتم برم دفتر کار خواننده ها رو ببشهیمو گرفت و گفت من هم و دستستادی کنارم اارش
 نمی ببتونمیخاطر تو م

 
 ... شاد درو باز کرد و گفت سالم عروي با چهره الری نگفتم و رفتم سمت دفتر درو زدم ایچیه
 

  قفل شده مون نگاه کردي ارش خورد و متعجب به دستادنی با دحرفشو
 
  داخل؟میای بمیتونی جان مالریگفتم سالم ا 
 

  برادرته؟دی نگاه کرد و باز به ما نگاه کرد و پرسیی جاهی و به برگشت
 
 

   گفت نه نامزدشمارش
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  دی پرالری ارنگ
  تو؟میای بشهی مگفتم
 .. . کنار رفت و گفت ساماناروم

 
 

  گفت مهسا چه خبره؟دنمونی اومد جلو با دسامان
 
 

  ا سامان سالم اقگفتم
   حرفو بزنمنی تا همومدی داشت در مجونم

 
  زده گفت اقا سامان؟بهت
  امی منی کندای پدی جدي نوازنده هی یتا وقت... سرکارامی بتونمی نمگهی اقا سامان دگفتم

 
  شده مهسا خانوم؟ی گفت چامکیس
 
  اقا نامزدشهنیا...نی گفت االریا

 
   کردم شکستن قلب سامانموحس

 
   انداختمنیی پاشدی که میی و سرمو تا جادمی لبمو گزومدی اشکم در مداشت

 
  ی ملکي خوشحالم اقادنتونی هستم از دي گفت ارش مرادارش

 
 

  زدی مشمی سامان که هنوزم روم بود داشت اتنگاه
 هی مراسم نامزدگهی روز د10 و احتماال میشی اشنا مشتری با هم بمی البته دارگفتم
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   متعجب شدنیلی انگار همه خزمی گفت عزارش
 

   قصد ازدواج ندارمدونستنی چون مدی شاگفتم
  ی مال منگهی نه چون دای ي قصد دارستی مهم نگهی گفت دارش

 
  ادی حرف بدم منی گفتم من مال خودمم صد بار گفتم از ایعصب

 
  یشی میباشه چرا عصب...باشه-
 

   چسبوند به گوشم ناخوداگاه خودمو سفت گرفتمسرشو
  نابودت نکنميخوای بحث نکن اگه مگهی الل شو و دگفت

 زم؟ی ترس نگاهش کردم که گفت باشه عزبا
 

   باشهگفتم
  اقا سامان؟می به سامان گفتم کارو شروع کنرو
 

  چندلحظه باهاتون حرف بزنم؟شهی مهسا خانوم مگفت
 
   در اتاقش اشاره کردبه

 زمی گفت برو عزارش
 
 

  وفتمی شدم پشتش راه بناچار
 
 خودم و با ي نفهمه که دارم با پاای خداادی اشکم در نای منو نشکن خداای خدازدمی دلم همش با خودم حرف متو

  کمکم کنای خداکشمی مشی به اتمویاجبار زندگ
 

  باهام؟نی داشتکاری وارد شد و درو نگه داشت وارد شدم درو بست گفتم چسامان
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 ؟ی دارم لعنتکارتی چیدونی نمیعنی و گفت واری منو چسبوند به دهوی

 
 

  دونمی کردم نگاهش نکنم گفتم چرا میسع
 

  شد؟داشی از کجا پی امو گرفت و منو برگردوند سمت خودش و گفت اون لعنتچونه
  ی حرف بزننطوری درموردش ایتونینم...اون نامزدمه-
 
 
 يتو دوستم دار-
   وقت دوستت نداشتمچی دوستت ندارم سامان هندارم من-
 
 

  دروغ نگو مهسا تو رو خدا راستشو بگوی و گفت دروغ نگو لعنتواری کنار سرم رو ددی کوبمشتشو
 

 ... گفتم ساماندی از چشمم چکی اشکناخوداگاه
 

  بگوقتویحق... و چشمات پر از غمهي دوستم ندارگهی بگو مهسا زبونت مگفت
 
 

دوستت ... دادم سامانتی کردم و نگاهش کردم و گفتم بازی خالی چشمامو از هر احساسکنمی مکاری دارم چمن
   وقت نداشتمچیندارم ه

 
 ي دارید لعنت-
 ...ازت متنف-
 
 
  دیبوسی لبشو چسبوند به لبم و خفه ام کرد چشمام درشت شد اما اون چشماش بسته بود و با حرص منو مهوی
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   پسش بزنگفتی کنم و مغزم مشی همراهخواستی رو صورتم دلم مختی راشکام

 
 

  اش و محکم هلش دادمنهی گذاشتم رو سدستامو
 
 کاریچ... ساماني کردکاری با بغض گفتم چرفتی مبنی ام باال و پانهی نگاهم کرد ستی و با عصباندیعقب کش 

 ؟يکرد
 
 

  شده مهسای پسش زدم و درو باز کردم ارش اومد جلو و گفت چدی ترکبغضم
 
  ی رو محکم پس زدم و داد زدم به من دست نزن عوضرهی دستمو بگخواستی که مستشود
 
 بهم برسه اما من به راننده گفتم دیدوی گرفتمش و سوار شدم ارش مدمی دی تاکسهی خوشبختانه رونی بدمیدو

 بره و نگه نداره
 
   از دوستام از دوستمم خواستم به خانواده ام خبر بده تا نگران نشنیکی ي راننده خواستم منو برسونه خونه از
 

   کنمکاری که با احساسم چکردمی فکر منی و به اختمیری شبو اشک مکل
 
 
 به سامان احساس نکهی ادامه اش بدم اگه قرار باشه با ارش ازدواج کنم اتونستمی نابودش کنم و نمتونستمینم

    حاال هر چقدر هم که ازششهی به ارش محسوب مانتیداشته باشم خ
   باشممتنفر

 
 

   سرخي و چشمادهی رفتم سرکار تو اسانسور به خودم نگاه کردم رنگ پرمی بعد مستقروز
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 ...الریا: درو که باز کرد با ترس نگاهم کرد با بغض صداش کردمالریا
 
 

 ؟ي گرفت و گفت چته مهسا؟با نامزدت دعوا کرددستمو
 
 

   نامردههی گفتم نامزد؟اون شدمی که وارد می زدم و درحالندپوزخ
 
 که ارش رو کردمی رو نگاه مابونی دوستم بودم و داشتم از پنجره خي افتادم خونه دمی دروزی که دي صحنه اادی
    روبهي بعدشم رفتن خونه رفتنی راه مابونی دختر داشتن تو خهی با دمید

 ییرو
 
 

   فسادهي خونه هی گفت اون خونه دوستم
   من ارش مهم نبود اما زجراور بود براميبرا

 ؟ی صدام زد مهسا حواست کجاست؟خوبالریا
 
 

   دروغ بگمتونمینم... تونمی نمگهی گفتم دکردی داشت نگاهم مسامان
 
  اری اب براش بوانی لهی امکی گفت سالریا

   اومدامکی بعد سیکم
 
  گفت مهسا خانوم چتونه اخه؟امکی خوردم سابو
 
 ...قتهی حقنیا... گفتم دوستت دارم سامانهوی افتادم رو کردم به سامان و هی گربه
 
 

   همه گرد شديچشما
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تو رو دوست ... سامانخوامیمن تو رو م...من... با زور باهاش ازدواج کنمخوامینم... متنفرمی از اون عوضگفتم

 ...دارم سامان
 
 
 ایچرا حرف زدم؟خدا... شهی با اون نباشم بابا ورشکست مکنم؟اگهی مکاری دونه زدم تو سرم و گفتم من دارم چهی
   کنمکاریچ
 
  گفت مهسا جان توروخدا اروم باشالریا

 
 
 تونمی نمگهید... دروغ بگمتونمی نمالریا-
 

 شق امروزتو عای روزتوی رو باور کنم مهسا؟تنفر دی رو به روم زانو زد و گفت چسامان
 
  با اون باشمخواستمی بار من منی اولي اشو گرفتم براقهی

 
 

   لبمو گذاشتم رو لبش و چشمامو بستمختیری که اشکام می و درحالدمی باال کشخودمو
  ازش جدا شدم و هق هقم سکوت رو شکستزود
 

 اش گذاشتم و دستامم حلقه کردم دور نهی سي شد دورم سرمو رودهیچی گرم سامان پي بعد دستاهی ثانچند
  کمرش

 
 

 من کنارتم... رمیاروم باش عز... گوشم گفت ارومری نوازشم کرد و زاروم
 
 
  مارو جدا کنن از همترسمی مترسمی از بابام مترسمیاز ارش م...ترسمیسامان م-
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 خانومم خوامی شده میمتی من عاشق مهسا ام به هر قگمی و مزنمی امشب بهش زنگ منیزارم؟همیمگه من م-

 زم؟یبشه باشه عز
 
 

  کردم لبخند زد و گفت دوستت دارمنگاهش
 
   برام سخت گذشتیلی مدت خنیسامان تو ا-

 کشتی نداشته باشمت داشت منو مگهی دنکهی افکر
 
   نامزدتهیگی و منجای اي پسر اومدهی با دمی دی وقتدمی کشی چروزی دیدونینم-
 
 تو ی بتونمی نمدمی بهت دروغ گفتم اما دنی به خاطر پدرم تحملش کنم واسه همدیمنو ببخش فکر کردم با-

  ادامه بدم
 

  قرمز شده؟نقدری و گفت چرا چشمات ادی بوسمویشونی پاروم
 
   کردمهی تا صبح گرشبید-
  برو خونه استراحت کن-
 
  دتی اهنگ جدياما سامان کارا-
  ستی تو برام مهم ني به اندازه زی چچیه-
 
 
 اشهب-
 
 ی کمکمون کندی تو هم بای ولي خواستگارمیای خونتون و فردا مزنمیامشب زنگ م-
 
   تو ام مطمئن باشيمن فقط برا-
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 ترسمی پدرت ممی از تصمیاز تو مطمئنم ول-
 
 
 ... بغض گفتم خدا با ماستبا
 

  پاشو... زد و گفت اره حق با توئه پاشولبخند
   سامانمتیبی و گفتم مستادمیا

 
 رونی رفتم بهی با بقی افتادم سمت در بدون خداحافظراه
 
  بابا تنها بود گفتم سالم مامان کو؟دمی خونه رسبه
 
  باردارهمیمر...می مرشیرفتن پ-
 گرده؟یلبخند زدم و گفتم چه خوب امشب برم-
 
  نه قراره تا اخر هفته بمونه اونجا-
 باشه-
 
  دمی خوابی اتاقم رفتم و اول کمبه

   گفتم که به بابا زنگ بزنهی ولستی شدم و به سامان زنگ زدم و گفتم که مامانم نردای ب12 ساعت
 
  فرصتو از دست بدمنی تعلل کنم و اخردمیترسیم
 
 
  ساعت بعد بابا صدام زدمین
  و گفتم جانم بابانییرفتم پا 
  زنگ زده بود؟ی چي برایدونی تماس گرفته بود می ملکياقا-
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 ...دونمیم... گفتم اره بابامحکم
 ؟ي مگه تو نامزد نداريچرا اجازه داد-
 
 
 من ارشو دوست ندارم...من نامزد ندارم...نه بابا-
 ؟ي تو اونو دوست داریعنی-
 سامانو دوست دارم...من-
 
 
 ؟ی زد تو گوشم و گفت تو حق نداشتهوی

  باهاش ازدواج کنمخوامی من نمهی عوضهیارش ... باباگفتم
 
  ی با اون سامان ازدواج کندمیمن بهت اجازه نم-
 
 از یی رهاي هم هست براي اگهی دي مطمئنا راه هایکنی می نجات خودت منو قربانيچرا برا...بابا بس کن-

 یورشکستک
 
  راههنی اسون ترنیاما ا-
  امی نمنیی سامان شوهرم باشه از موضعم پاخوامیمن م-
 
 ؟يخوای که تو مهیزی چنیا-
  امخوی که من مهیزی چنیاره ا-
 
 
 نجای اادی االن بنی پسر بگو همنی زنگ بزن به امیکنی مي تو بخوايهرکار...باشه...باشه-
 
  االن؟نی؟همیچ-
  ادیاره بگو االن ب-
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 ادی و مشهی شده اونم گفت که اماده می تو اتاقم و به سامان زنگ زدم بهش گفتم چرفتم

 
 
  نیی ساعت بعد زنگ خونه رو زدن اماده بودم و رفتم پامین

 
 

 گفتی بود و بهشون خوشامد مستادهی و خانواده اش وارد شدن بابا هم اسامان
 
 نی نداشتم به ای و احساس خوبشناختمی داشت من بابامو مي نقشه اهی نبود انگار ي بابا عادينگران بودم حالتا 

 يخواستگار
 
 

  می نشستن من و بابا هم نشستنای اسامان
 
 شدی مشترمی بی باعث نگراننی و اکردی جمع رو بشکنه اما بابا همش سکوت مخی کردی می کامران همش سعاقا
 
  نبودخودی و دلشوره ام بستی درست نزی چهی گفتی ته قلبم ميزی چهی

 
 مقدمه نی استی بهتر نی ملکي که بابا گفت اقازدی حرف مي کامران داشت درمورد وضح نامناسب اقتصاداقا
  سر اصل مطلب؟می و برمی ها رو تموم کنینیچ
 
  خوامی خب اگه با حرفام ازارتون دادم معذرت ماری به جمع کرد و گفت بسی کامران نگاهاقا
 
 

 دوست داشتن باهاش ازدواج کنن اما سامان عاشق ایلی خواننده اس خدیدونی پسر بزرگ من همونطور که مخب
 مهسا خانوم شده
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 ... و مهربونه اخالقش که کامال خوبه وهیری پذتیئول کنم اما سامان پسر مسفی از پسرم تعرخوامی نممن
 
 

 به ادامه دی با ازدواجشون ندارم اما چند تا شرط مهم دارم اگه قبول کنی حرفشو قطع کرد و گفت من مشکلبابا
 میکنی جلسه فکر مي
 

   باشهنی سنگدی اس مهر دخترم باهی شرطم مربوط به مهرنی ادامه داد اولبابا
 
 
  فرشته خوبه؟ابونی تو خي متر1000 ي خونه هی کامران گفت اقا
 
 

 ... گفت اره خوبه شرط دومم مربوط به دخترمهبابا
 

 ...تی تو زندگزی عالمه چهی ازدواج با ارش و به دست اوردن ای... مهساي رو کرد بهم و گفت دو راه داربابا
 
 
 گهی و اونوقت دی خونه رو ترك کننی اشهی همي برادی بای انتخاب کنشویالبته اگه دوم... پسره ساماننی اای

 ي نداريخانواده ا
 

   پسرهنی اای خانواده ات ای انتخاب کن حاال
 
 

   درشت بودچشمام
   بودممطمئن نوی اکردی نمی رو صورتم بابا شوخختی اشکام ر  رو بابارهیخ

 ...یعنی...یعنی... باباگفتم
 
 
  رونی اگه تورو انداخت بی حتي برگردیتونی نمگهی دی پسرو انتخاب کننی بدون اگه ایانتخاب کن ول-
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   شرط مونده بودنی سامان نگاه کردم که خودشم تو اي زده به چهره بهت

 
  هم خانواده امو هم سامانو...بابا من دوستتون دارم... بکنمنکاروی ايچطور...چطور... بابا اماگفتم
  انتخاب کنم؟تونویکی چطور

 
 فرصتته اگه منو نی اخرنی ای پسرو داشته باشنی ايخوای شرط منه انتخاب کن اگه منی اخرنیفت ا گبابا

  ی با ارش ازدواج کندی بایانتخاب کن
 
 

  کنم؟کاریچ...ای فکر کردم که خدانی گرفتم و چشمامو بستم و به اینفس
 

 مثل دو دی و اجازه بددی نظرتونو عوض کنکنمی ازتون خواهش مستی درست ننی ای ملکي گفت اما اقاسامان
  می ازدواج کنينفر عاد

 
 
 ی راه برگشتگهی دیکن  رو انتخابی هر راهی فکر کني مهلت دارقهیمن شرطمو گفتم مهسا فقط چند دق-

  يندار
 
   ازت بگذرم مهساتونمی گفت نمکردی سامان نگاه کردم با غم نگاهم مبه
 
   ازش بگذرمتونمی منم نمای خدا غم نگاهش کردم و فکر کردم کهبا
 
  انتخاب کنم؟شویکی اون تا نی چطور بشنی می اگه با اون برم خانواده ام چاما

  چطور انتخاب کنم؟ای کمکم کن خداایخدا
 

 یمی هر تصمدونمی نمهی چون انتخاب سختی بکننکاروی اخوامی سخته اما من ازت نمدونمی گفت مهسا مسامان
 گذارمی من بهش احترام ميریبگ
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  کنم؟کاری چایخدا... از تو بگذرمتونمینم... از خانواده ام بگذرمتونمینم... سامانتونمی بغض گفتم نمبا
 
   بابا نگاه کردمبه

 مثل ارش رو تا اخر عمرم تحمل کنم و اگه سامانو ی شخصشمی اگه خانواده رو انتخاب کنم مجبور مایخدا
   مطمئنمنکهیانتخاب کنم با ا

 
   خانواده امشی برگردم پتونمی وقت نمچی اما هشمی مخوشبخت

 
 
 ...شهی افکارم بودم که بابا گفت فرصتت داره تموم متو
 

  با ارشي و ازدواج اجبارشهی همي از دست دادن سامان برایعنی فکر کردم انتخاب خانواده دوباره
 

 بشن و ما رو قبول ی راضی بدون خانواده اما ممکنه که خانواده ام بعد از مدتی خوشبختهی یعنی سامان انتخاب
 کنن؟

 
   فروکش کنه و منو سامانو قبول کنهتشی بعد از رفتنم بابا عصباننکهی اهی قویلی احتمال خنیا
  ممکنه اره ممکنهنیا

 
 ؟یکنی مکاری گفت وقتت تمومه چبابا
 

 من...من... گفتماروم
  گفت منتظرم بگوبابا
 

  هم دوستتون دارمیلی به سامان کردم و زل زدم به بابا و گفتم بابا دوستتون دارم خینگاه
   لبخند زدبابا
 
  بابا من سامانم دوست دارم... شدم و گفتم امارهی خکردی نگاهم مدی سامان که نا امبه
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  کنمی نگاهم کرد ادامه دادم بابا من سامانو انتخاب مسامان

 
 
 ؟ی متعجب گفت چاباب

  کنمی من اونو انتخاب مگفتم
 
 

   کردهنکاروی انی همي و براکنمی مطمئن بوده اونو انتخاب مبای بهت زده شد و من مطمئن شدم که بابا تقربابا
 
   من نقشه اشو خراب کردم و با انتخاب سامان اونو شوکه کردماما
 

 ... اروم گفت مهساسامان
 

   رو گونه امدی چکی اشکقطره
 

  زارمی احترام ممتی انتخاب توئه من به تصمنیاگه ا... اروم نشست و گفت باشهبابا
 ات و از ارث هم ندهی شوهر اي حلقه براهی ی حتخرمی نمزی چچی پس برات هیستی دختر من نگهی از حاال دتو

  هیزی طور از جهنی همستی نيخبر
 

 ش؟یخوای نداره هنوزم مری دختر فقهیباد ی رو به سامان گفت مهسا از حاال فرقبابا
 

   که باشهي هر جورخوامی گفت من مهسا رو مسامان
 

   گفت خوبهبابا
   امضاي برانی محضر خبرم کننی رفتی وقتنی عقدتونو انجام بدي کرد به من و گفت کارارو

 ... بابا پس مامانگفتم
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 نی هم تو و هم ای بکننکاروی ا؟اگهيدی فهمری باهامون تماس نگگهید...ای ندنمونی به دگهیفراموشش کن و د-
  کنمیپسره رو نابود م

 
 ... بغض گفتم بابابا

  ی بابا صدام کني حق ندارستمی پدرت نگهی مگه بهت نگفتم من دگفت
 

  گرفت رفتم جلوتر و گفتم اما بابانفسم
 تماس ی بود اگه بفهمم با کسیختر من نخواه دگهی اونروز دکنمی و امضا مامیروز محضر م...ي بریتونی مگفت
  کنمتی پا له مری زینی  خانواده ام رو ببي کردی سعای یگرفت

 
 

 راه چی هی که انتخاب کنی برنگرد چون بهت گفتم راهگهیو د .. برونجای خانواده از انیبا ا... هم بروحاال
  توش ندارهیبرگشت

 
 ي محمدي اقاستی درست ننی گفت اما اسامان

   االننی همرونی بدییاونش به خودم مربوطه بفرما-
 
 

 ؟ی بکنيخوای مکاریچ...  نگاهم کرد و گفت مهساسامان
  هی االن تا حد مرگ عصبدونستمی بابا نگاه کردم مبه
 

  سامانمی گفتم براروم
 

 که ي به پشت سر کردم به خونه ای دنبال خودش از خونه خارج شدم نگاهدی دستمو گرفت و منو کشسامان
  کردمی ترکش مدی ازش خاطره داشتم و حاال بایلیخ
 

  میدی رسی کدمی سامان شدم راه افتاد سمت خونه اشون اونقدر تو فکر بودم که نفهمنی ماشسوار
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  میدی گفت مهسا رسی با ناراحتسامان
 

 ... شم که دستمو گرفت و گفت مهسا متاسفمادهی پخواستم
 
 ؟يخوای نمدی جدطی شرانی سامان؟نکنه منو با ای بغض گفتم چرا متاسفبا
 
  خوامی می که باشيمن تورو هرجور... خوامیم-
 
 
 ی متاسفی چي غم گفتم پس برابا
  جبران کنم برات؟نویچطور ا...ی گذشتزتیبه خاطر من تو از همه چ-
 
 
فقط دوستم داشته ...فقط ...ی برگردونزموی کن همه چیسع...تنهام نذار...ارومم کن... غم گفتم خوشبختم کنبا

  باش
 
 

 پس ي عبور نکردی کمزیاز چ... کن مهساهی؟گری سمت خودش و بغلم کرد و گفت چرا ارومدی منو کشاروم
  ی بشی کن تا خالهیگر
 

   سمتشدمی کششتری و خودمو بهی گرری حرف بودم زدم زنی منتظر همانگار
 

 تونم؟یم... تنها باشمی کمخوامیم...  داشتم ازش جدا شدم و گفتم سامانی که گذشت احساس سبکیکم
 
 
 برو اونجا استراحت کن...اتاق مهمان اماده اس-
 
   رفتم تو اتاقمی شدم و رفتم سمت خونه و مستقادهی پنی ماشاز
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  نامعلوم فکر کردمي ندهی شدم و به ارهی رو تخت به سقف خدمی کشدراز
 
 

  نکنه واقعا خوشبخت نشم اونوقت کجا برگردم؟گفتمی میگاه
 

   مطمئن باشکنهی خوشبختت م؟اوني مگه به سامان اعتماد نداردادی قلبم جواب معیسر
 
  افکارم غرق بودم که چشمام رفت رو هم و به خواب رفتمتو
 

   عقد اماده بودي برازی بعد همه چي هفته
 الری تو اتاق ارفتم

 
   سبز خوشگل داد بهمي مانتوهی کرد و شمیاومد و ارا 

   انداختم سرمدی شال سفدمیپوش
 
  ی و شلوار مشکدی و کفش سففیک
   نشدهری دستمو گرفت و گفت مهسا هنوز دالریا

 
  کنمی منو متزلزل نکن خواهش مالریا-
 

 ؟ی مطمئننمی ببخواستمی نبود منی قصدم ادی ببخشگفت
 کنمیفکر م-
 

   افتادهی رفت که چه اتفاقادمی چندلحظه ي نگاه سامان اونقدر گرم بود که برامی از اتاق خارج شدباهم
 
 دمیدی بار بود منی اولي خوشگل شده بود مخصوصا موهاش که برایلی و کروات سبز خدی کت و شلوار سفبا

  داده باال
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  دی جلو و دستشو گرفت سمتم اروم دستمو گذاشتم رو دستش دستمو بوساومد
 خانواده اش اونجا بودن شدم اخه سرخ

 
 م؟ی برگفت

  کرفتم از ارامششارامش
   اوهومگفتم

 
   سمت درمی افتادراه
   دور زد و نشستنوی ماشعی درو برام باز کرد نشستم و اونم سرنشی به ماشمیدیرس
 

  دی گل سرخ برام خرهی و ستادی راه اونی سمت محضر ممی افتادراه
  می شدادهی پمیدیرس

  می و وارد شدمی کردی رو با هم طي ورودي پله هااروم
 
 

   و نشسته بودندهی اش زودتر رسخانواده
   مامانم بودکاشی هم تنها نشسته بود دلم گرفت و با خودم گفتم ابابا
 

   عروس داماد عاقد اول دفتر و سند اردواجو گذاشت رو به رومونگاهی تو جامی سامان نشستمنو
  به امضا کردنمی کردشروع

 
   ساکت نبودنقدری انجای مائده بودن امویکام رو به زور تو قاب چشمام نگه داشته بودم اگه االن مراش 
 

   خطبه رو بخونمخوامی تموم شد بابا و اقا کامران هم امضا کردن بعد از امضا عاقد گفت مامضا
 ن؟ی خانوم اماده هستعروس

 
  تکون دادم عاقد شروع کرد به خوندن بار اول رو که گفت با بغض گفتم بلهسرمو
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  سامان دستمو محکم فشار داد... باالخرهختی راشکم

   کس شاد نشدچی کس دست نزد و هچیه
 

  از سامانم وکالت خواست و سامان محکم و مصمم جواب داد بلهعاقد
 

  ی راحتنی تموم شد به همعقد
  رومون روبه ستادی ابابا
 ... و با بغض گفتم بابا توروخداستادمی اعیسر
 
  توش پس گله نکنی بود که خودت به انتخاب خودت پا گذاشتی راهنیا...التماس نکن-

 ستی درست ننی اما بابا اگفتم
 
   انتخاب خودت بودنیچندبار بگم بهت ؟ا-

 ؟ياوردی گفتم چرا مامانو نختی راشکم
 
 ؟یوم ملک خاننیزنی حرف میمامان؟از ک-

   رو صورتمختی راشکم
 

  بهت بگميزی بار چنی اخري براخوامیاما م...رمی مگهی من دگفت
 

   نگاهش کردممنتظر
گرچه ....ی و به حرفم برسی بدبخت بشدوارمیام... اما بازم بهتره بگمیشی که بدبخت مدونمی مگفت

    ازي که قبولت کنم اما اونروز خبریوفتی و به پام ميگردیدوروز نشده برم...یشیم
  ستی من نبخشش

 
 

 رونی به پشت سرش نگاه کنه رفت بنکهی گفت و راه افتاد سمت در بدون انوی ابابا
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 ... جلو گذاشتم و خواستم بگم بابایقدم
 ستی پدرم نگهی خودش دياون به خواسته ... ستی من ني باباگهیاون د...ستی بابا نگهی افتاد اون دادمی اما
 

 ای راحتنی به ادادمی دوسال فاصله هست اجازه نممونی بعدداری تا ددونستمی اونروز اگه مختمی اروم اشک رفقط
 ...بابا تنهام بذاره

 
 م؟یبر... که سامان اروم گفت مهساکردمی به راه بابا نگاه مهنوز

 
 پشتتم چقدر دوست داشتم یطی و تحت هر شراشتمی داشتم بغلم کنه و بگه حاال من پازی کردم چقدر ننگاهش

   از حاال من هواتو دارمیستیبهم بگه نترس تو تنها ن
 
  فقط کمتر کنه... نهنی که بتونه دردامو تسکيادیفر... داشتمازی از ته دل نادی فرهی چقدر به و
 

 خونه؟ می دستمو گرفت و گفت مهسا بر  ارومکردمی نگاهش مهنوز
 
  بغض گفتم خونه؟با
  ی بابا تا عروسي خونه میاره بر-
 

 ی تکرار کردم عروساروم
 ی سمت در و گفت اره عروسدی کشمنو
 
  می شدنشی سوار ماشمی محضر خارج شداز

 ؟ي بريخوای نمیی جاگفت
 فقط برو خونه-
 

اما فقط ... رو لباتارمی لبخند بخواستمیم...يپر از شاد... اروم گفت دوست داشتم امروز پراز خاطره بشهسامان
   کردمادیغم نگاهتو ز
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  سامان من فقط به خاطر خانواده تام ناراحتم وگرنه االن خوشحالم که دارمتگفتم

 
 ؟یگی منوی من اي شادي براای یواقعا خوشحال-
 
  تنها شدمنطوری ای ابرازش کنم وقتتونمی خوشحالم اما نمیلی االن همسرتم خنکهیدوستت دارم سامان و از ا-
 
  موندی و تنها نخواهشتمی پشهیمن هم-
  شمی با تو خوشبخت مدونمیم...دونمیم-
 

  ی که شاد باشکنمی مموی زد و گفت تمام سعلبخند
  تا من خوشحال باشمی باششمی پهی زدم و گفتم فقط کافلبخند

 
 

  دمی چون به ارزوم رسدی تره امروز شابای چقدر زای زد و گفت دنلبخند
 

   کردم و به روبه رو نگاه کردمسکوت
 

 شهی پس نگران نباش من همزارمی و تنهات نمشتمی پشهی سامان نشست رو دستم و گفت مهسا من همدست
  مونمیکنارتم و تا ابد عاشقت م

 
 ... سامانزیبه خاطر همه چ... زدم و گفتم ممنونلبخند

 
 م؟ی حلقه بخرمیبر...می کندی خردیبا... مونهیماه بعد عروس... خونهمی لبخند زد و گفت مهسا نرسامان

 
 

 ی گفتم هرچنی اش بنابرانهی دست رد بزنم به سومدی دلم ندنیخندی مي کردم چشماش داشتن از شادنگاهش
   چشممیگیاقامون بگه ما م
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   خنده و گفت قربون خانومم برم منری ززد
 

 بودن وکنار سامان رو ي شادتونستمیام اما نم درسته ناراحت بودم به خاطر خانواده ی افتاد سمت طال فروشراه
 پنهون کنم

 
 
 هم روش کی کوچنی نگهی دی کامال سف  زرد بود نهیلی که نه خمی انتخاب کردبای زي حلقه هی ی طالفروشتو

   کننیبود البته دادم داخلشو حکاک
M&S------1393/5/12 

  عقدمون بود و اول اسمامونخیتار
   قشنگ بودیلی تو دستمون خمی ها رو کردحلقه
  ندارمری دختر فقهی با ی فرقچیمن ه... شرمنده اتم سامانگفتم

 
 ام؟ی ادم دننی تری کنارت غنکنمی چرا من کنارت احساس م؟پسيجد-
 

   تو دستمونمی سامان انداختي و به خواسته می ها رو گرفتحلقه
 

 ؟ی خانومیکنی فکر میه چ حرفش بودم که گفت بنی شدم هنوزم تو فکر اخرنی ماشسوار
 
 
 شه؟ی می از حاال به بعد چنکهیبه ا...به-
   خودمي خانوم خونه یشی میچیه-
   ساده باشهنقدری کاش هميا-
 
   اومد جلو و گفت سالم زن داداشالری امی خونشون وارد شدمی نزد رفتی حرفگهید

  ی زدم و گفتم سالم ابجلبخند
 

  ی قشنگي چه حلقه ي دستمو گرفت و منو نشوند رو مبل گفت وانی بشای بگفت
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   زدم و گفتم انتخاب سامانهلبخند
 ...گهی اس دقهی سامان خوش سلگفت

 
 

  کردمی مي چرا فقط داشتم تظاهر به شاددونمی گرفته بود نمدلم
 
 و کردی متمی اذنطوری بود هم همنجای اگه االن مائده اکردمی فکر منی و به ادمیخندی می و من الکگفتی مالریا
  دیخندیم
 
 ...تو فکر مادر و پدرم و بردارم...تو فکر خواهرم... لحظه رفتم تو فکرهی

 
  عقدم؟انی شدن نی بهشون گفته که راضی چکنن؟بابای مکاری االن دارن چایخدا
 

 مادرم...پدرم...ایخدا... رو گونه امختی راشکم
 

  ی با نگرانکردی نشست رو شونه ام برگشتم سمت سامان که دستش رو شونه ام بود نگاهم میدست
 

 ... سامانگفتم
 

 چقدر دونمی چقدر سخته مکنمی درك مشمی ناراحت نم؟منيخندی میپس چرا الک... دلت پرهدونمی مهسا مگفت
    تو اغوشم وایفقط ب .. فقطی تظاهر کنستیبرات زجراور بوده الزم ن

 ...نی فقط همی کن تا سبک بشهیگر
 
 

 هی گرری جلو رفتم و سرمو تو اغوشش پنهان کردم و زدم زاروم
 

   برام نمونده بودی جونگهی کردم که دهی گراونقدر
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 دمی خانومو شنسانی افی ضعي خواستم بخوابم که صدادمی کمک سامان رفتم تو اتاق و دراز کشبا
 ؟ی کنکاری با مهسا چيخوایسامان م-
  مامان؟هیظورت چمن-
 
مهسا ... کن که شما رو قبول کنهشیراض...قانعش کن...برو دنبال پدرش...براش سخته...منظورم خانواده اشه-

 ...گناه داره
 
 دنبال پدرش و رمی می بعد از عروسرمی بگیفعال قصد دارم عروس...هی پدرش االن عصبانی مامان ولدونمیم-

 کنمی مشی شده راضيهرجور
 
 نی عقدش داشته و حاال با اي برایی که اون چه ارزوهاکنمی براش سخته من دخترم درك میلی خ گفتالریا

    روی خوشبختاقتی سامان داداش مهسا لدهی چقدر زجر کشطیشرا
 خوشبختش کن...داره

 
 
  جانالریمطمئن باش ا-
  دمی راحت شد راحت خوابالمیخ
 

   خونهلی وسادی خري برامی بعد به اصرار سامان رفتروز
   خونمون رو عوض کنهلی کل وساخوادی که مکردی همش اصرار مسامان

 
   رو سرمونختی عالمه کار رهی
   مراسم و خونه تموم شدي زود کارایلی خمیخوردی مرونی کال ناهار رو بگهید
 

 کردم  برام بهتر بود کفشامو پاشنه بلند انتخابی اندام بودم پفزی انتخاب کردم چون ری عروسمو پفلباس
   برداشتیسامانم به اصرار من کت شلوار مشک

  پی درست کردن کلي شمال برامی رفتی روز قبل از عروسهی
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  میزدی چرخ ممی داشتنی تموم شده بود تو ماشي بردارلمی و فشگاهی بود کار ارای عروسروز
 ای ناز شدیلی خی گفت خانومسامان

 
  رسمی اقامون نمي زدم و گفتم به پالبخند

 ... خوشحالم مهسایلی و گفت خدیخند
  خوشحالمیلیمنم خ-
 
   گفتم سامان برو شرکت باباهوی که می راه بودتو
   مهساستیدرست ن...  گفت نهی نگرانبا
 
 ؟ی چيبرا-

   شدساکت
  شده؟يزی سامان چگفتم

 
 
  فردا بهت بگمخواستمیم-
   شده تو رو خدا حرف بزنیچ-
  کای خانواده ات رفتن امريراستش همه -

 کا؟یامر... گرفت بهت زده گفتم امنفسم
 
 

  بدم بهش متوجه شدم که رفتنمونوی رفتم کارت عروسیوقت... گفت متاسفماروم
 
 گردن؟ی برمیک...یک-
 کای فروختن و رفتن امرویگفتن همه چ...دونمینم-
 

  زهی به باال نگاه کردم تا اشکم نری تو چشمام حلقه زد به سختاشک
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 ...  متاسفمگفت
 ؟ی چي براگفتم

  چشم دوختمرونی شد منم ساکت شدم و با غم به بساکت
 

 عالمه مهمون اومده بود و هی می و با سامان وارد شددمی رو لبم کشي لبخنددی وقت رفتن به تاالر رسباالخره
 تاالر پر بود

 
  عروس شدمبانهی من چقدر غرایخدا... نگاهمو چرخوندم تو سالنناخوداگاه

 
  ي و نه خانواده ايدر نه ماي پدرنه

   رو صورتمدی پاشيمن سامانمو دارم دست سامانمو محکم تر فشار دادم که لبخند... من تنهام اما نهحاال
 
 

  همه دست زدن و خوشحال بودننباری امی کني عقد صورهی می رفتمینی بشنکهی ابدون
 

   ارزوشو داشتمشهی که هميفوق العاده بود همونجور... بودییای رومیعروس
 
   دختره کس و کار ندارهگفتنی مدمی و نهال که خودم شننی نوشي تلخ هم بود به خاطر حرفااما
 
   و همونجا جوابشونو دادستادی سامان محکم ای تو تاالر ولدیچی حرف پنیا

 
  کنهی متی سامانم پشتمه و ازم حمادمی دی من چقدر شاد شدم وقتو
 
 پدرم اقا مامران دستمو تو دست ي در خونه بودم و به جاي بود که جلويلحظه ا... لحظهنی سخت تریول

 شوهرم گذاشت
 
 ...به خاطر نبود خانواده ام... اون روزختمی چقدر اشک رو
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 می روز زندگنی به سامان دادم بهترموی که خبر بارداريروز... بودی دوساله ام سراسر خوشبختیزندگ
    که زل زد تو صورتم با بهت و بعد شروع کرد به چرخوندنم تو اغوشش ویلحظات...بود
 ی سراسر از خوشحالیی هاادیفر
 
 

   که باالخره خانواده ام برگشتنمی در خوشبختشدمی و هر روز غرق مگدشتی مروزامون
  که عاشقشمیکس... بدون سامانمششونمی حاال من پو
 

  خوردم و زی گرفتم و ابو برداشتم از رو مینفس
  گناهکارم؟یکنیهنوزم فکر م...  دخترتی از زندگنمی به مامان گفتم ارو
 

 حرف ای رو باور کنم حرف دخترم که تا حاال دروغ نگفته ی حرف کدونمیبه خدا نم... مهسادونمی گفت نممامان
  همه کسمهیدونیشوهرم که خودتم م

 
 قتوی حقی شد که چه کسی زود متوجه خواهیلیخ...مونهی پشت ابر نمشهی ماه همیدونی زدم و گفتم ملبخند
  گفته

 
 شهی زود برمال میلی خقتی زد و گفت حق با توئه حقلبخند

 
   ساعت نگاه کردم وقت شام بودبه

 ؟ي برگرديخوای مامان نمگفتم
  میینجایامشب ا-
 

  شهی که بابا از وجود پسرم باخبر مهیپس امروز روز... گرفتمینفس
 

   باالرمی مگفتم
 کشمشیمهسا کجاست؟ خودم م:دمی شننیی بابا رو از پاادی فري بعد صدایقی تو اتاقم دقارفتم
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  شده اخه؟ی شده نادر؟تورو خدا بگو چی گفت چمامان
  زاره؟یچوب ال چرخ شرکت من م: داد زدبابا
 

  دی فهموی باالخره همه چپس
 زدی درو باز کردم بابا هنوز داد ماروم
 ...ي محمدينزن اقا جلوش و گفتم داد رفتم

 
 
  شدی صورتم و شکمم جابه جا منی چشماش درشت شد نگاهش بدنمی با دهوی

 
 ... منهي بچه برگ برنده نی ا؟ي شکه شدهیچ: زدمپوزخند

 
 بچه؟...بچ-
  بچه دار شدنم نداشتم؟ه؟حقیچ... اره بچه-
 
 ؟ي شرکتم دخالت کردي سرخ شد و گفت چرا تو کاراتی از عصبانهوی

 
 
  یکنی مي دارکاری چینیبیغرورت که بشکنه م... غرورتو بشکنمخوامیچون م-
  ی لعنتکشمتیخودم م... خودم-
 
  تا سامان نابودت کنه.. .منو بکش...اره-
 

   کردم و برگشتم به اتاقمولش
   بودمدهی خورده و دراز کششام
   خونه در سکوت بودکل
 
  اتاقم باز شددر
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   که هست برهیخودمو به خواب زدم تا هر کس 
 سرم چشمام ي بابا باالدنی با دهوی بود ی که کنمی چشممو باز کردم ببي همه جا ساکت بود اروم الچندلحظه

 درشت شد
 
 

   دستش بودي توي که منو ترسوند چاقويزی و معلوم بود مسته اما چخوردی تلو تلو مبابا
 

   بذارم اون بچه زنده بمونهتونمی زمزمه کرد نمبابا
  پدرم بخواد منو بکشهشدی بکشم صدامو گم کرده بودم و باورم نمغی جتونستمی رو برد باال نمچاقو

 
 غی دادم و با تمام وجود جی جا خالارهی شکمم فرود بي که خواست چاقو رو رونی مغزم به کار افتاد بابا همهوی

  دمیکش
 
  رونی که داشتم رفتم بی سرعتنیشتری ببا

   و گفت چه خبره چراغا رو روشن کردمامان
   اومد همه متعجب نگاهش کردنرونی لحظه بابا با چاقو بنیهم
 
 
 ؟ی که منو بکشي افتادم و داد زدم چقدر غرورت برات مهمه مگه؟به حدهی اومد سمتم که به گرباز
 

 ررررهی بمدی حررروم زاددده بااي بابا گفت اووون بچه ستادی بابا اي جلوماهان
 
   تحمل کنمتونمینم...نمتوی نمگهی زدم دادیفر
 

  ماهان که اونجا بودنی ماشچیی شال برداشتم و سوهی مانتو و هی یاز رو چوب رخت... سمت دررفتم
 
 

  برررهنی داد زد نذاررربابا
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   و از خونه خارج شدمنی سوار ماشعی سوار اسانسور شدم و بعدش سرعیسر
  زنهی که داره بوق مدمی باربد رو دنی بعد ماشیکم
 
 
 دمی بعد رسقهی گاز دادم و رفتم سمت خونه ده دقشتریب
  دیچرخی در و پشت سرم منی و دستمو گذاشتم رو بوق نگاهم بستادمیجلو در ا 
 

   بودم برسن و اجازه ندن برم تونگران
   متعجب نگاهم کرددنمی پف کرده درو باز کرد با دي با چشماداری سراباالخره

 
  زدم زود باش درو باز کنادیفر

   بودنستادهی ارونی خانواده اش بي خونه رفتم زدم رو ترمز همه کی تا نزدنی باز کرد با ماشدرو
 ... پر و بغض گفتم سامانمي شدم چشماشون درشت شد با چشماادهی پنی ماشاز
 
 
 ....کی معلومه چه خبره مامان؟گفتم سرم درد مچی هدمی سامانو شنی عصبي صداهوی

 
 
   چقدر دلتنگش بودمدمی و تازه فهمختینگاهش کردم و اشکام ر... چشماش درشت شددی منو دهوی

 
   رو گونه امدی جلو اومد و دستشو کشاروم

   شد رو شکممدهی اش کشگهی با ارامش بسته شد دست دچشمام
 

 ه بود عوض شدیلی که حاال خیسامان... دمی مردمو دي هی بار گرنی اولي و من براختنیری امون می باشکام
 
 ... چشماش گود افتادهيپا...صورت الغر... بلندشیر
 
  اومده سرت سامانم؟یی بغض گفتم چه بالبا
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 عشقم برگشت...   زنم برگشت. .. برگشتمیزندگ ..مهسام برگشت...  ای با ارامش بست و صدام زد خداچشماشو
 
 

   تو اغوششدی و سامان محکم منو کشهی گرری ززدم
   اونم نفساش بلند شده بوددمیکشی و بلند نفس متند
 
  ی عوضي دختره نوریگمشو ا:دمی بابا رو شنی عصبي حال خودم بودم که صداتو
 

 کاری کنم و چکاری چنی بگنیتونیپس شما نم...ي محمدي منه اقاي خونه نجای سمتش و محکم گفتم ابرگشتم
  نکنم

 
 ؟ی چگفت

  يار نظر ندار دارمه پس شما حق اظهاریمن شوهر دارم شوهرم اخت-
 

  خفه شوگفت
  ي بریتونیم...يخوایاگه نم...ي با شوهرم منو بخوادی بايخوایاگه منو م...خوامینم-
 
 
 ؟یچ-
 ی چي که نبودی مدتنی من تو ایدونیاما قابل تحمله اصال تو م ..بدون شما سخته...رمیمیمن بدون سامان م-

 دم؟یکش
 
 نکنه کردمی فکر منکهیفقط به خاطر ا...فونی اای سمت تلفن دمیدوی و مدمیپری از جا مفونی اای هر زنگ تلفن با

 خانواده ام اومدن
 
  افتادمی شما مادی هر اتفاق با

 کردی و خجالتم کم نمی از احساس شرمندگيزی چنیاما ا... سامان ماه بودني خانواده
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 شدمی خجالت زده مستنیمی حرافشون واي هالی فامي دارن به خاطر من تو رودمیدی میوقت
 
 

 که مادرش ولش کرد و مادرجون براش يدختر... کردي که پدرش رهاش کرد اما پدرجون براش پدريدختر
  کرديمادر

 
 گنی که دارن پشت سرش مدیشنی شوهرش ميالی از زبون فامی که هر از چندگاهيدختر... دختر من بودمنیا

  بته عمل اومده و کس و کار ندارهریاز ز
 
  زن خرابمهی جمعم کردن و پشت سرم گفت که من ابونی نهال گفت از خدمی شنیحت
 

 منو سامانو از هم جدا کنن فقط چون خواستنی که شده می داشتن هزار نفر از هر راهمی نفر چشم به زندگهزار
   نداشتم که پشتم باشهيخانواده ا

 
 ؟یفهمی گذروندم مموی زندگينجوری کردم ای زندگينجوری امن
 

 ؟يریم. ..ای یکنی و ما رو قبول میمونی؟میکنی مکاریگرفتم و محکم دست سامانو گرفتم و گفتم چ ینفس
 

 ...می بردیناه...مائده...می گفت مربابا
   شکستدلم
   و مائده و مامان نگاه کردممی مربه
 

 ... با بغض گفت باشهمامان
 من خوشبختم... نگاهم کرد گفتم جام امنهنگران

 
 نیای گفت ببابا

 زارمی مهسا رو تنها نمگهیمن د...نه بابا... گفت نهمی مرهوی
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  می نگاهش کردمتعجب
  بابا؟یاره؟دروغ گفت...ی که دروغ گفتي بودی دونفر معلومه که تو کسنی انی گفت بابا از عشق بمیمر
 
 

  قتهی گفته حقیهرچ. .. گناه بودی دختر بنیا...دروغ گفتم... زد ارهادی فربابا
 

 ؟ي کردکاری گفت نادر چمامان
   درستهکردمی که فکر ميکار-
 

  بهت زده شدنهمه
 مونمیمن م...خودت برو... محکم گفت پس بابامیمر
 
 

 یستی دختر من نگهی گفت پس تو هم دبابا
  گفت اما بابامائده

 ی بموننجای ايخوای نکنه تو هم مهیچ-
  بمونمخوامیاره بابا م...ا-
 
 مونه؟ی نمي اگهیکس د-

 ...دست بردار... گفت باباماهان
 ی بموننای با ايخواینکنه تو هم م-
 

 سال تنهاش 2 که به خاطر دروغ تو ي خواهرشی پمونمیو م... ازدواج کنمالرخانومی با اخوامی گفت من مماهان
  گذاشتم

 
 ...نای توهم بمون با ادی ناهنی گفت افربابا
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 نی پدرومادم و شما که بچه هامنی اگه قرار بود بیگفتیست م با بغض نگاهمون کرد و گفت مهسا تو رامامان
   شوهرم... شما و شوهرمنیو ب...کردمی رو انتخاب کنم شمارو انتخاب میکی

  کنمی انتخاب مرو
 
 

 ...یکنی زدم و گفتم پس امروز درکم ملبخند
  کنمیدرکت م... رو گونه اش روان شد با بغض گفت ارهیاشک

 
  می برای دست مامانو گرفت و گفت بعی سربابا
 

   شدننی و بابا سوار ماشمامان
   به خاطر نگاه اخرش بوددی شده بود؟شامونی بابا باالخره پشکنمی چرا احساس ماما
 
 

 از خونه عی بکنم سري کارنکهی اما قبل از ارمی جلوشو بگدی که قبل از رفتن بهم کرد که احساس کردم باینگاه
 خارج شد

 
  دنی از در گرفتم و به سامان نگاه کردم همون لحظه بچه شروع کرد به چرخنگاهمو

 ؟یکنی دست سامانو گرفتم و گذاشتم رو شکمم و گفتم حس معیسر
 
 

   قربونش برمیاله...خورهیاره داره تکون م... سامان گفت ارهدی چرخبچه
  شتمی پکنمی گفتم هنوز باور نمختی و بازم اشکام ردمیخند

 
 

   لباشو شور کرده بودنیری شي اشکام مزه دی منو بوسی و طوالنقی لبشو گذاشت رو لبم و محکم و عماروم
 

   ها تموم شدی تلخيهمه ...  جدا شد و گفت تموم شد مهساازم
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   نشدهی که بابا راضینه تا وقت...تموم نشده...نه سامان-
 

  می کنشی راضمیکنی می زد و گفت ما سعلبخند
  ي سرما بخورخوامی تو هوا سرده نممیگفت بر گرفت و دستمو

 
  کنمی خواهش مدیی کرد به همه و گفت بفرمارو
 
   و حرفا شروع شدمی تو نشستمی هم رفتبا
 ی که ماهان به بابا زده بود گفتم راستی حرفياداوری و سامانم کنارم بود با زدمی و مادرجون حرف مالری ابا

 ماهان
 
 

  بود؟ی چالری بهم نگاه کردن گفتم منظورت از ازدواج با اهمه
  نیی سرخ شد و سرشو انداخت پاهی از ثاني در کسرالریا

  من بهشون عالقمند شدم...من... بود مهساقتی گفت حقماهان
 

 ؟ی چالری با تعجب نگاهش کردن گفتم اهمه
 
  زدمی نمیئن نبودم حرف مطمالرخانومی ماهان گفت راستش اگه از امی نگاه کردالری ابه
 

   خنده و همونطور هم شروع کردم به ست زدنری زدم زکردنی و ماهان نگاه مالری متعجب به اهمه
 
   کردنمی هم همراههیبق

 ی سامان با وجود سامان ملکنی ای و جواب مثبت هم گرفتي ماشاهللا به سرعتت داداش چه زود مخ زدگفتم
  کنهی تا منو راضدی سال طول کشهیبودنش 

 
  يتو از اولشم عاشقم بود...ي نبودی که خودت اصال راضستی گفت نسامان

  بر منکرش لعنت-
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  هم عاشقمهي بگم جواب مثبتو از طرفم گرفتم شاددی گفت خب حاال که بحث ازدواجه من هم باامکیس
 

  دوستمهنی بهترينگو که منظورت شاد... باال و گفت نگودی نگاه کردن مائده پرامکی متعجب به سهمه
 
 و ماهان به هم الری هم انی شدری درواقع شما کال باعث خمی باهم اشنا شدتونیخودشه مائده خانوم از عروس-

  رسمی هم من به عشقم مدنیرس
 
  دنی همه خندنباریا

   سامان من چقدر خوش قدمم بخت خواهر برادرت باز شدنی ببگفتم
 

  قدم پسرمه  به خاطرستین ينجوری گفت اصال هم ای با بدجنسسامان
   بودندهی ترشنای خواهرم نبود االن ای اگه عروسرمی نخگفتم

 
  گرفتمتی اگه من نمي بوددهیخودت ترش-
   خوشمزه ترهای ترشي همه نی بتهی دلتم بخواد لی بودم ولتهی اصال من لیگیاره تو راست م-
 

  ی و گفت اصال تو عشقدیخند
  کردم و گفتم عاشقتمنگاهش

 
  وونتمیمن د-

 ای بخوابم تو هم به بچه ها اتاق بده برمیم...خسته ام... و گفتم ساماندمیخند
 
  یچشم خانوم-
 ي بعد سامان اومد گفتم چه زود اومدقهی دو دقدمی اتاقم رفتم و دراز کشبه
  من به مهمونا اتاق نشون دادي جاالریا-
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  چه خوب-
  مردمی تو داشتم می گفت بکردی مي که با موهام بازی نشست و درحالسامان

 
 کردی می که پسرت منو وادار به زندگنهی به خاطر اشتمیاگه االن پ-
 
 
  دوستت دارم-

  تنتو احساس کنميتا گرما... گفتم بغلم کناروم
 

 دمیکش یقی اش و چشمامو بستم و نفس عمنهی گذاشتم رو سمویشونی پدی و منو به اغوش کشدی دراز کشاروم
 
 
 شمی مداری بی بذار کنار تخت نصفه شب از گشنگزی چهی خواب الود گفتم سامان کردی مي موهام بازبا
   بخوابزمیچشم عز-
 

 دمی گرم شد و با ارامش خوابچشمام
 

  خوردم و خودمو انداختم تو بيزی چهی زدم و ي شدم سامان خواب بود لبخندداری بی شب از گرسنگنصفه
  و بازم زود خوابم بردغلش
  ماه بعدچند

  کردی موی موی که نه مهی روزه ام تو جاش گر10 ي شدم پسر کوچولوداری مهران از خواب بي هی گري صدابا
 

  ی شکمو به بابات رفتيآ...گشنته کوچولو... گفتم جانم مامانکردمی که بغلش می سمتش درحالرفتم
 

 که من شکموام؟: شوهرمي دور کمرم حلقه شد و پشت بندش صدایدست
 

  گفتم پ ن پدادمی مری که به مهران شی درحالدمیخند
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 کنمی چپت مي لقمه هی چسبوند به خودش و گفت پس االن منو
 

   تو گلوشپرهی مری و گفتم ااااا نکن شدمیخند
  چشششم-
 

  برنگشتن؟شونی چه خبر؟هنوز از ماه عسل طوالننای از ماهان اگفتم
 رمو برده مثال المان و هنوزم برنگشتن هفته اس خواههی توئه ؟برداریپرسیاز من م-
 
 

   جا خوش کردنسی هفته اس تو پارهی رو برگردونده؟اونا هم ي شادیلی که داداشت خستی و گفتم ندمیخند
 

   روزه برن ماه عسل و برگردنهی که شنی همه مثل منو تو نمزمی عزگفت
 
 شدمی متی اذشدنی مزونتی از بس دخترا اورونی بمیرفتی می که اون روزا وقتستنیاخه اونا مثل تو معروف ن-
 
  يکردی مي حسوديشدی نمتیاذ-

 رنی تورو ازم بگدمیترسیم... و گفتم اره خبدمیخند
 
   ام از تو دست بکشموونهی مگه دزمینه عز-

   و اروم مهرانو که به خواب رفته بود گذاشتم تو گهواره اشدمیخند
 

  چه خبر؟نایاز بابا ا... سمت سامان و گفتم سامانبرگشتم
  نبود ازشوني رفته باشن رو گشتم اما خبردادمی رو که احتمال مییهمه جاها... به خدایچی و گفت هدی کشیاه
 
 
 رمیمی می اون نامه رو فرستادن برام دارم از نگرانی کجا رفتن؟از وقتیعنی بغض گفتم با
 
   که شدهي هرجورکنمی مداشونیمن بهت قول دادم پ-
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 رفتن به ي برامی دوش گرفتم بعدشم اماده شدهی و اشکمو با دستم پاك کردم رفتم حموم و دمی کشیاه
 ثمیکنسرت م

  می گرفتی خانوادگی مهمونهی هم برگشتن امکی هفته گذشته بود ماهان و سهی
 زدنی هم با هم داشتن حرف مونی و خانوما با هم و اقامی دور هم جمع بودهمه

 
 

 کنه مانی زایعی طبدی که باکردمی و داشتم قانعش مزدمی حرف ممانی درمورد زامی بغلم بود و داشتم با مرمهران
  ابش پاره شدسهی و کدی رنگش پرهویکه 
 
 
 مارستانی بمشیباربد بدو ببر .. گفتم و گفتم باربدی ابولفظلای

 
 دهی اجازه نممارستانمی بلند کرد تا خواستم از خونه خارج بشم سامان گفت کجا مهسا؟هوا سرده و بموی مرباربد

  تو پس بمون خونه با مامان باباميبر
 
 
   خبر نذاری مهران نگاه کردم و گفتم پس منو ببه

   گفت و از خونه خارج شدی چشمسامان
 دختر سالم به هی فارغ شده و مین زنگ زد و گفت مر ساما1 ساعت نکهی تا ارفتمی شب از استرس راه م12 تا
   اوردهایدن
 
 
 مارستانی تو بدی روز باهی ممی برگشتن و مرگهی دقهی هم ده دقنای راحت شد و نشستم سرجام سامان االمیخ
 موندیم
 

   خونهدنی هم خسته رسهی موند کنارش و بقمائده
   خودشي هر کس رفت خونه عی و بعد سرمی اوردم و خوردشام
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   پختم و بردمی ما براش کاچي مرخص شد با اصرار من اوردنش خونه مارستانی از بمی بعد مرروز
 

   رو گذاشتم رو به روشی تو اتاقش بودن رفتم و کاچخانوما
 ؟یکنی مهی گفتم چرا گردی از چشمش چکیاشک

 
  ستیاما ن... مامان هم کنارمون بوددیاالن با... مهساکنمی االن درکت مگفت

 گردهی مامان برمتی بعدي قورت دادم و گفتم انشاهللا تا بچه بغضمو
 
 از کجا معلوم؟-
   کنههی گردیاخه زائو که نبا...وونهی نکن دهیگر...میگردی همه جا رو دنبالشون ممیما دار-
 

   باشه و اشکاشو پاك کردگفت
 به اتاقش تا بشورمش رو دادم بهش بعدشم رفتم مهران رو از مادرجون گرفتم و بردمش یکاچ

 
   کرد صداشو بشنومهی خوابوندم رو تختش و در اتاقشو باز گذاشتم تا اگه گرماهانو

 
  بابا رو برداشتمي نامه ي رو باز کردم پاکت حاوی پاتختي تو اتاقم و کشورفتم

 
 : رو تخت و نامه رو باز کردم و شروع کردم به خوندننشستم

 
 اول اعتراف نی گرفتم هممی اما تصمنی شوکه شددونمی اتون ظلم کردم ممن به همه... سالمزمی عزي هابچه

  کنم به گناهم
 

 افکارم بود نی هميبرا...  که بکنم درستهي هرکارکردمی احساس مدمیدیاشتباهاتمو نم...دمیند... مغرور بودممن
   رفتشی پیکه شرکتم تا ورشکستگ

 
 

  اعتماد به نفس داشتميادی زچون
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  از همه ظلم کردمشتریدرحق تو ب... مهسا جان دخترماما
  اشتباه بودهی ظلم نی سرمنشا ااما
 
 

  اومدشی که مرتکب شدم و بعدش اون ماجرا ها پیاشتباه
  کردممونی بود که ارش رو وارد زندگنی اشتباهم اتنها

 
  ز تمام کاراش خبر داشتم انکهی تورو به اون بدم با انکهی راه داشتم اهی بود من فقط ی ادم خطرناکارش

 
 من ي من با تمام وجود به فکر نجات تو بودم تو تو روی کنم وقتکاری و تو فکر بودم که چخوردمی غصه میلیخ
  يستادیا

 
   شدم و اون کارو کردمی عصبانيدی کششی داستان سامانو پیوقت
  ی که از اون ارش دور باشهی راه حلنی فکر کردم که انی بعداز رفتنت به ااما
 

  رو بستمشدی رو که به تو وصل میی راه هاي همه نیبنابرا
  جز طرد کردنت نداشتمی و راهي بود که تو پا به خونه نذارنی راهش اتنها

 
 

 دای پي ارش زوم کرده بود رو خانواده برانکهی اي براي از خونه رفته بودنکهی از اکردی ميقراری بیلی خمادرت
  اون دروغ رو درموردت گفتمکردنت 

 
   اون دروغ رو گفتمنی همي ازت محافظت کنم براخواستمیم

  ی بفهمقتوی حقدیبا...  مسخره اس اما خبهی توجهی بگم فقط ی االن هرچدرسته
 

  رفتمکای کار به امرنی اي کردم تا ارش رو ازت دور نگه دارم براموی سعتمام
 

  کای رفتم امرعی سرنی همي شرکت هم خوب بود براي براکای به امرمهاجرت
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   به خاطر تودادی مدتها ارش عذابم متا
 
   اخرش به درك واصل شداما

  از اب در اومدن و موقع فرار کشته شدنی و پدرش قاچاقچی عوضاون
   برگشتمرانیهمون موقع به ا 
 
 اما تو درمقابل حرفام دی ببخشی انتظار داشتم بهم بگي دار کردحهی من پدرت بودم تو غرورمو جریدونیم

  ي زدي بدتريحرفا
 

 یاما تو بهم نگفت... بودم مهسادی ببخشهی دنی محتاج شنفقط
 

  رفتم اما خدا شاهده فقط اثر مشروب بودشی که نابودت کنم پیی لج کردم و تا اونجامنم
 

  شوهرت اما من بازم لج کردم و اون حرفا رو زدمشی پی برگشتخداروشکر
 
  شدی تموم می اونروز همه چدیشا...یگرفتی جلومو مکباری کاشیا

 
  منو تو سوختي لجبازي که به پادی ناهچارهیو ب .. که من ترکت کنمي کرديتو کار... مهسااما
 
 خوامی چون من ازش مکنهی اونم تحمل ماما

 ...نمتی ببامی بتونمی نمگهی اونقدر شرمنده اتم که دحاال
 

   پدری تو چشمات نگاه کنم و انتطار داشته باشم به منه لجباز بگتونمی شرمنده ام که نماونقدر
  پدرتهي خواسته نی اخرنی ببخش امنو
 
  دی خوشحال و خوشبخت و سالمت باشخوامیفقط از خدا م... بگمی چدونمی نمگهید

 پدرتون
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   کردمهی و گری انداختم رو پاتختکاغذو
 کنمی مداشونی اروم منو گرفت تو اغوشش و گفت به خدا پسامان

 
 ؟ی چنمشیاگه نتونم بب...اگه... سامان...کردمی می ازش عذرخواهدی من بود باری بغص گفتم تقصبا
 
  مگه نه؟يبهم اعتماد دار-
 اوهوم-
 
   صبر کنيبهت قول دادم حاال که بهم اعتماد دار-
  و اشکامو پاك کردم و رفتم سمت اتاقشستادمی مهران اي هی گري و باصدادمی کشیاه
 

  دی به دلم تابدی نور امدی نوروز بود با اومدن عدی عگهی روز دسه
 

   سرخاك پدرو مادرشرفتی ملی بعداز سال تحوقای دقبابا
 
 راه لی ممکنه زودتر برن دو ساعت قبل از سال تحونکهی اما با فکر اششی برم پعی سرخواستمی منی هميبرا

   سمت بهشت زهرامیافتاد
 گرفتمی پوست لبمو گاز می نگراناز
 
 

   برنترسمی سامان تندتر برو مگفتم ی همش مکردی می داشت رانندگسامان
  نگران نباشگفتی هم مسامان

 
   تا همه برسنستادمی امیدی رسباالخره

  می راه افتادهی جلوتر از بقمیده و مر اومدن منو ماهان و مائهمه
 
 

  ختی که کنار قبر بابابزرگ و مامان بزرگم نشسته بودن دلم ری مرد و زندنی بعد با دیکم
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  بابا: کنارشون و با بغض صدا زدمستادمی راه افتادم اهی گرفتم و جلوتر از بقینفس
 

 من ن؟اخهیکجا بود... ادم و نشستم و گفتم بابا افتهی چشماش درشت شد به گردی سرشو اورد باال منو که دبابا
  سکته کردم

 
   پدرو مادرمي اشکادنی چه تلخ بود دو

 ... نکنهیگر... افتادن بابا رو بغل کردم و گفتم توروخدا باباهی به گرهردو
 

تورو ارواح خاك پدرو مادرت ببخش ... کردميغلط کردم که باهات لجباز... گرفتم و گفتم غلط کردم باباینفس
  منو
 

 من بهت ظلم کردم... نگو دخترمنوی گفت ابابا
 ... دراوردميغد باز... من بودریتقص... نه باباگفتم

 
  ی با عشق ازدواج کنی فقط خواستی نداشتيری گفت نه دخترم تو تقصبابا
 
 ی دختر بنیتو هم ا...ن مدتهاست فراموش کردمم... اشتباهاتمونو فراموش کنيهمه ...فراموشش کن...بابا-

  عقلتو ببخش
 
  ی مارو ببخشدی که بای هستیتو کس-
   نکنهی گرگهیفراموشش کن توروخدا د-
 

  دوستت داشته و دارمشهیهم... اشکاشو پاك کردم و لبخند زدم و گفتم بابااروم
 
 

   شدمی خوشحال میخت خوشبدمیشنی میوقت... ي دخترم بودشهی زد و گفت تو هم هملبخند
 ... تموم شدهزی همه چگهی بابا دگفتم
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  ننی هم بشهی تا بقنی ها بشلهی سال تحوگهی دقهی دو دقزمی گفت عزسامان

 
  کردم و لبخند زدم و گفتم چشمی رو چشماش بود و مهرانو بغل کرده بود نگاهنکی عهی سامان که به
 

 شده بود رو تو بغلم گرفتم و با دست ازادم دست سامانمو گرفتم تو داری هم نشستن مهران که بهی بقنشستم
  دستم

 
  ماهان اومد لبخند زدم و باز ارزومو تکرار کردمی روشن گوشي وی توپ که از راديصدا

 
   خوشبخت و سالمت و شاد باشم کنار خانواده و همسر و پسرمنقدری کمکم کن تا ابد همایخدا
 
   رو بغل کردهی کردم مهران رو دادم بغل بابا و مامان هم مهدی و روبوسمی همه دست دادبا
 
 
   دادم زودتر برم خونهحی که با شلوغ شدن و اومدن دخترا به سمت سامان ترجمی ساعت اونجا بودکی

 
 
 دفترچه حساب به مسافرخونه رفتن هی من با ي بعد از رفتن از خونه گفتی بابا ممی و حرف زدمیدی خونه رسبه

   مدت اونجا بودنو تمام
 
   ماهان رو اومدن از دور تماشا کردنی عروسی بود که ازومون خبر داشتن و حتنی جالب تر او
 
 
  میدی منو ماهانو دی عروسيلمای و فی عروسي و عکسامی روز فقط حرف زدهی

   مايالی تو ومی سمت شمال و موندمی بعدش رفتروز
 

   رو بردم باال تا بخوابونمشکردی مهی کنار هم خوش بودن مهران که گری حسابخانواده
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   کرد اما باالخره خوابش بردتی اذیلیخ
  چشم دوختمی ابيای پنجره نشستم و به درکی نزدی مبل راحتي بغلم گرفتمش و روتو
 

 يد ارامش بخش رو رو لبخنهی بلکه کردی نمتمی اصال اذنیی پاي قهقهه هاي حاکم بود تو قلبم صدای ارامشچه
  کاشتیلبم م

 
   بودی که امروز برام پراز حوشبختییایبه دن...می به زندگکردمی مفکر
 صورتش ي اجزاي هیبق... سبزش به خودم رفته بود اما فقط چشماشيچشما...کردمی پسرمو نوازش مي گونه

   سامان بودیکپ
 

   زد تو خوابلبخند
  زدم که سامان صدام زد مهسا جانلبخند

 
  شهی متی کردم گفت بده مهرانو بخوابونم سرجاش اذنگاهش

 
   گذاشتش رو تختش اومد سمتمنکهی دادم بهش بعد از امهرانو

 
 

  دمی کشی دادم و نفسهی کرد و نشست رو مبل و منو هم گذاشت رو پام بهش تکبلندم
  دوستت دارمگفت
   دوستت دارمگفتم

  کردمشی لباش بود که رو لبام حس کردم و چشمامو بستمو با ارامش همراهي گرماو
 
 

  از همه کسشتریب...عاشقتم
  من باشدي براتی دوستت دارم هادوارمیام
  به ارمغان اوردي شادمی برای زندگو

  دارمدوستت
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  تا ابد باشدمانی عمر دوستت دارم هاکاشیا
  تا ابد... ابد باشدتا
 
 انیپا

   زادهنی حسمهسا
 1395 ماه وریشهر 30
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