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 ستی نی ھمچون نگاھت باده امرا
 ستی نیِ را ھم مثل من دلداده اتو
 

  مندھمی تو جان مِی رویبرا
 ستی نیِ کار فوق العاده ااگرچھ

 
  را جز وفا پاسخ ندادمجفا
 ستی نیِ ھمچو من استاده اتی پابھ
 

 تی در ھوای دلداده داریبس
 ستی نی چون من، دل از کف داده ایول
 

 ِ وجود عاشق منِمی اقلدر
 ستی نی گلم، شھزاده ای تو ابجز

 
 متی از حری پاسداریبرا
 ستی نیِ من جان بر کف آماده اچو

 
 ِ را من تاج سر کردم اگر چھتو
 ستی نی چشمانت چو من افتاده از
 

 !!! مرا بگذار و بگذر؟ییگوی مچھ
 ستی نی از تو، کار ساده اگذشتن

 می افتادم کھ قراره برنی اادیھوی ی روصورتم ولدمی پتو کشخوردی توچشمم می بدنور
 نگاه کردم میمثل فنر از جام بلند شدم ساعت گوش   کھ عاشقشمییجا

بھ رفتم بھ طرف اشپز خونھ بھ مامانم سالم کردم جواب سالمم رو .بود٨ساعت
 بلندش کنم با تونمی خودتھ من نمر کاھی بلند نشده برو ساتی آقا آنیا: دادوگفتیمھربون

 سرش ی پارچ آب رو روی سرنیوادامھ دادم الی گفتم بلھ حتماباکمال مطنتیش
 کنمی میخال



 3 

 دهی قول می وقتگھی بشھ ک دی درسھی بھ بعد واسش نی از ادی کن،شایخال:مامان_
 سرقولش بمونھ

 من گوسفند رهی اون بره نون بگی مادر من تو چقدر ساده ارهیبازم قول داده نون بگ_
 ی در بزنم رفتم توداخل اتاق وانکھی بدون اتی با خنده رفتم سمت اتاق آکنمی میقربون

 کج ی بودکھ صندلادی زنقدری بود اوتری کامپی صندلی لباساش رو روی من ھمھ یخدا
 ی الکسیلنگ ظھر ن٨ساعت(ل آقا پاشو لنگ ظھره یبلند دادزدم گور!!!شده بود

من خوابم :تیآ_ پاشو شھی مری پاشو دتیآ_رونی گف برو بی خوابالودیباصدا)مثال
بروبابا، :تیآ_ بلند شدن بھ نفعتھ ایخودت خواست:من_ ھی سارونی نکن برو بتی اذادیم

 ونھمی اتاق خواب مثل ناموس آدم مرونی لووس از اتاقم برو بیحال دختره 
 زی زره ناموستو تمھی ستی جا؟تازه بد ننی ایاری رو ملی کل فامنھی ھمیبرا:ھیسا_
 کار نی مسمم بھ ارونی دادم رفتم از اتاق بی جاخالیبالشت طرفم پرت کرد ول یکن

  کردمیبودم پارچ داخل دستم رو روش خال
 

 شروع کرد بھ داد زدن دی جاش پرھوازی کردم ی پارچ رو خالیوقت
 زهی روم آب بریکی ادیبار نگفتم بدم م١٠٠٠مگھ من ھییییییسا:وگفت

 ھم قرض کردم رفتم گھیدوتاپاداشتم دوتا دیبار گفتم مگھ گربھا١٠٠٠منم:من_
 ی تلفیقرمزه آخ شی آبی چشماتی آدمی شدم دمی بابا اومده پشتش قادمی دییرایتوسالن پز

 نجات نی گربھ خشمگنیبابامنو از دست ا:من_ جاااااااانی اای بھیدادزد ساداداشم
 ختنی از آب رتی آیدونی خودت ک مھیبده بابام ک تا اون لحظھ ساکت بودگفت سا

 گفتم معذرت عی سرنی بھ زمدمی کن مثل بچھ ھا پامو کوبی پس معذرت خواھادیبدش م
 مامانم قھید شد بعد چند دق بلنتی داد آی تواتاق درو بستم صدارفتم  ھمی توندخوامینم

 ھی باذوق رفتم سمت کمد لباسم میری مگھی ساعت دمی نھی ھیاومد گفت آماده شو سا
 ومدوی ممی عسلی بھ چشمایلی وشال زرد ک خی مشکی با شکوار لی زرد نخیمانتو
 روبرداشتم رفتم میگوش  بودی کافی خط چشم ورژلب صورتھی شمی واسھ آرادمیپوش

 دمی روپوشمی کفش اسپرت مشکی بود تندی سرش توگوشتیسمت درھمھ آماده بودن آ
 وسوار پرادومون شدم

 ی باغمی کالم فوق العاده آروم گوش دادی آھنگ بھی راه ی فکنم حواسش نبود توتیآ
  گذاشتم از ھوا لذت بردمشھی از شھر بود سرمو کنار شرونیب
 

 سنگ فرش ی مسافتھی قشنگ بود یلی داشت خی خانوادگطی محھی می باغ شدکینزد
 کرده بود بھ در نشیی تزچی بزرگ کھ روش پیلی در خھی میکردی رد مدیدار روبا

 رمی کنھ منم گفتم مدای جا پارک پرهی داخل بابام گفت ممی رفتطی بلدیاخری می شدکینزد
 قشنگ یلی شده بود خزانی چند تا تاب آوید از باغ بھ درخت تنومیقدم بزنم گوشھ ا

 بود باد رونی ک بی بود بھ اون سمت رفتم موھای باغ پر مرغ عشق وقناریبود انتھا
 یلی نشستھ بود خقی آالچی صندلی روی از پارک پسری گوشھ اکردینوازششون م
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 نگاه کامل بھش کردم چشم ھی بود رینظی بشی مشکی چشمایچشماش ناراحت بود ول
 ی مشخص بود ورزشکاره مثل پسرای کامال ھکلی ول پوستش سبزه بودیومشکوابر

 ی پارچھ ای جذب تن باشلوار مشکدی لباس سفکی مردونھ داشت پیری نبود تگولیژ
 نگاھش کرده نقدری شده بود سرخ شدم کھ چرا ارمی متوجھ نگاه خومدی بھش میلیکھ خ

 گردنم احساس کردم ھیاز ناح  روی دفعھ دردکیبودم نگاھش تو نگام گره خورد کھ 
 صبح ی تالفنمی کھ گفت اتی  بلند داد زدم آچارهی زده بود پس گردن من بتیبلھ آقاآ
 سمتش دنبالش دمی دوعی اون پسرم جاشده بود سری لبای روی لبخندمی شدحسابیحاال ب

  مامان باباشیکردم رفت پ
انگار نھ :مھ داد اول اون شروع کرد مامانم ادامی دوتامون گفتنیباز شروع کرد:بابا_

بده کودک درونمون :تیآ_ مونن،یسالھ م٥مثل دوتا١٨ ھیسالشو سا٢٠ تیانگار کھ آ
 داشتھ بھتره تی کودک درونتون فعالی امروز بھ اندازه کافی ولستیبد ن:بابا_.زندست
 نی خرس گنده اگھیبسھ د:مامان_ الال ی نی باچھ نت حالت بچگونھ گفھی باتیآ_بخوبھ
 ھی جون ندارم سایمامام:تیآ_ کرد خی غذا ری برو دلستر بگیاری در مھی چایادا باز

باشھ تنبل آقا منتظر جواب از جانب مامان :بره مامان خواست  اعتراض کنھ کھ گفتم
 سوپر کینزد  از محوطھ بودی کھ در گوشھ اینشدم رفتم سمت سوپر مارکت بزرگ

  متوجھ من خورهی قھوه م نشستھ و دارهمکتی نی اون پسره رودمیمارکت کھ شدم د
 زل زده بود بھ ی ولنباری ادمشینشد غرق درافکارش بود بعد گرفتن دلستر دوباره د

 اصال نبودم ی نتونستم من خجالتی دوست داشتم نگاش کنم ولشدمیچشمام داشتم ذوب م
 قی نگاه کنم رفتم سمت آالچشاھی سی نتونستم توشمایول

 گنوی پسر غمگھی دموی جمع کردلویار وسا بعد ناھمی خنده خوردی باشوخناھارو
 تی دفعھ آکی خانم رایالو سالم الم:من_ بودرای المخوردی زنگ داشت ممیگوش.دمیند

 تی آکنمی احساس مشھیھم(کردی بھم بازوق نگاه مرونوی درآورد بیسرشو از گوش
 اون منو درک ی چشاش آبراھمی چون المگھی خودش می رو دوست داره ولرایالم
 زنھی داره دادمرای المدمیبخودم اومدم د)گھی دروغ مکنھیم
بنال :من_ ھوی حلوا خواست فیچھ ح:رایالم_نووووچ،فکرشم نکن تو :من_؟یمرد:

 می امتحان دارشعوری بیگی منجوری ایزنی باکلفتت حرف میمگھ دار:رایالم_کارت؟
 بامنم یخیب:من_اره اشک منم درومد :رایالم_ نگویواااااااا:من_یمیشنبھ بخون ش

بھ آقا :رایالم_ی بازینھ عز:من_؟ی نداری فعال کارھیسا:رایالم_بگمیکھ لجھ بجور چ
 ای حی بی ومنتظر از جانب من نشد وقطع کرد دختره دی سالم برسون بعدم خندتمیآ

 دمی درس خوندمو خوابی خونھ کممیدی رسیوقت
 

درسم تموم شد رفتم سمت ١١س خوندن تاساعت بعد صبحانھ شروع کردم بھ درصبح
 وبعد کنھی مامانم داره باتلفن صحبت مدمیحالمون وخودمو رو مبلمون ولو کردم د

 حدس زدم نی ناراحت نکننقدریبلھ حق باشماست خودتونو ا: گفتی می اقھیھرچنددق
 خوانوادش رو زی  ھمھ چمونھیار کنھینقره خانم ھمسا(نقره خانم پشت خطھ تماس 
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 واسھ عروسش شھی دلم ھمکنھی می البتھ اون باپسرش زندگکنھی مفی مامانم تعریبرا
 دارن از پرورشگاه می خودشون تصمشھی بچھ دار نمدهی مخصوصا کھ االن فھمسوزهیم

عروس (خدا باران رو صبر بده:مامان_تماس قطع شد )رهی نقره خانم گی ولارنیبچھ ب
حق :مامان_! باشھی فکر نکنم تنھا صبر کافی صبر بده ولدوارمیام:من_)انمنقره خ

 تیآ:من_ از صبر الزمھ شتری بیزیباتو در برابر اون مادر فوالد زره چ
 چھ مدت دونمی نمخوابمی معی بخوام سریبرگشتم اتاقم من کاف. دانشگاه:مامان_کجاست؟

  کافھ براش نوشتممیبود گفتھ بود بر رای بلند شدم الممی گوشامی پیخواب بودم کھ با صدا
okرفتم آماده بشم٤بعد ناھار ساعت 

 کردم در ی ساده اشی بعد آرادمی پوشدی وشال سفدی سفی شلوارلھی رو بامی گل بھیمانتو
 داشی پرای المدی باگھی سرم گذاشتم ساعت نگاه کردم االن دی رو باالمی دودنکیآخر ع

 نکھی بدون اشنوهی گل مگھی گل مرای داره با المدمی ددمی شنتوی آیبشھ رفتم دم در صدا
 دادی دست تکون مقھیدق٢ تابای تقرمی دور شدتی رو گرفتم از آاری بزنم دست المیحرف

 لب خند ھی ی بگیزی چیخوای  ،خانم بداخالق نمی خلیلیخ: بعدگفتیبھ نشانھ خدافظ
 قرار بزار اون خوش تی برو باآیزاری کردم وگفتم چرا بامن قرار مزیتمسخر آم

نھ بھ :رایالم_ یی پرویلیخ: بردم وگفتمشکونشی نرمیاونم بھ موقش م:رایالم_اخالق 
 .... ی گشھی سمت کافھ ھممی رفتمی بحثو ادامھ ندادگھیاندازه تو د

 میومدی مشھی راد بود ھمی ارهی زنجی پاتوق کافھ و رستورانھامیدی رسقھیدق١٠بعد
 مخصوص آرتا راد دوستمون شده بود ی بزرگزیچند قدم م بعد می وارد کافھ شدنجایا

 دایبھ بھ خانما کم پ:آرتا_ بھ احتراممون پاشد دی تا مارو دی مدت روھیبعد 
 کجان اونا افتخار تونیبق:آرتا_می بودنجای اشیسالم، ماکھ چند روز پ:رایالم_ن؟یشد

 بھش ی عالقھ اھی کردمی فکر مشھیھم( ھست؟ھیمنظورتون آس: گفتم طنتیندادن باش
حاالچرا :رایالم_نی فقط ھمستی کامل نپتونیکی بود انیورم ا..منظ..نھ:آرتا_)داره

 زی مدیستادیمن نھھھھھ چرا سرپا ا:آرتا_  آرتای شدی چھ خجالتدیکنیرنگ عوض م
 می رفتزیبھ طرف مok:من_ ندادم ری پس گرهی داره در مدونستمیم.  آمادستونیشگیھم
 می کردم دوتامون سفارش نسکافھ دادشی دار زد منم ھمراھی لبخند معنھی رایالم
 گھی دکمینھ :من_می بریخوایم:رایالم_ فقط خستمیچیھ:من_؟ی کسلنقدریچرا ا:رایالم_

چشامو گرد :من_؟ینصفشو خوندمتوچ:رایالم_؟ی رو خوندا بعد تازه امتحان فردمیبمون
 ھیسااا:رایالم_ تا بناگوش باز کردم وشمیسوز بدلت من ھمشو خوندم بعد ن:کردمو گفتم

ھرموقع شوھرم بدن :من_ ی بزرگ شیخوای می کیمونی می دبستانیمثلھ بچھ ھا
 شوھر نمی اوگفت دیبلند خند:رایالم_ دستھ پسر وارد کافھ شدن ھیھمون موقع بود کھ 

 و بطرف ما برگشتنو نگاه کردن نی صداشو پسرا شندی چھ زود قراره بزرگ شنیبب
 دارنینترس االن برت نم:رایالم_ی آبرومنو بردرااایالم:باحرس گفتم 

 حرف زدن بلند ی بعد شروع کردم بھ خوردن نسکافم بعد کمی خریلیخ:من_ببرن
 می برمیم پولو آرتا نزاشت حساب کنم خواستی ھم گرفتی دوتا عکس سلفمی کھ برمیشد

  ومااالک ھمون دی وبالباس سفی قدبلند کت وشلوار سورمھ الی خوش استیکھ پسر
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 بھم زد منم ی بودمش لبخنددهی کھ تو باغ دی پر غم خودش بود پسراهی سیچشما
  خواستم اززدی داشت صدام مرونوی از کافھ رفتھ بود برای لبخند زدم الماریاختیب

 نباشھ دختر ندارموی دنی آخردوارمیام: بھم گفتی آرومی رد بشم کھ صداکنارش
 ...بااایز
 

 ونی نشکھی نبود رای جلو چشمم بود حواسم اصال بھ المشی مشکی راه چشم ھاااتموم
دارم گل لقد :رایالم_ متوجھ نشدم؟؟یگفتیھااا چ:من_ ھااا؟؟؟شھی متیزی چھی:برد وگفت

 حواسم نبود گھیخوووب ببخشد د:من_ بھ حالت قھر روشو اون ور کردکنم؟بعدمیم
اگھ _گھ؟ی دی آشتیعنی:من_ لووس نکنخودتو باشھ حاال:رایالم _ی جووونرایالم

 بھ یحاال بگو داشت:رایالم_؟ی چھ دل نازک شدھی چھ حرفنیا:من_ قھر کنم؟یناراحت
 دم در خونمون میدی حرف زد رسنی خداروشکر تا اع؟ی تند سر؟زودیکردی فکر میک

 بگم تونستمی نمرای بھ المگفتمی می شدم ودست تکون دادم رفتم تو خونھ چادهی پیتند
در   داشتاااایلی چھ استیلی خداوکی نفر ھمش چشاش جلو چشامھ ولھی دنیبادوبارد

 خونھ خالھ رنی اتاقم نوشتھ بود مشھی نبود خونھ رو شی خونمونو باز کرد کسیچوب
 ی لباس راحتدنی بعداز پوشدهی کشتی بود مطمعن بودم آدهی شکلک کشھی رشمی زمیمر

 ک بادوستام بودم فرستادم بعدم ی واسھ گروھامیاپخودمو ولو کردم رو تختم چندت
 دمیخواب

 
 صبرانھ منتظرپنج شنبھ ی بودم وبدهی تخت دراز کشی خستھ وکو فتھ روبعدمدرسھ

 مامانم منو از یصدانمشیبی باز تو اون باغ مگفتی بھم می حسھی چرا دونمیبودم نم
 ...... واسھ ناھارای مادر بھیسا:مامان_ رونیفکر آورد ب

 
 

 کردم یسع نمشیبی مکردمی چرا احساس مدونمی نمدمی ک منتظرش بودم رسی روز
 کھ دکمھ ھاش از ی سرمھ ای بزنم مانتوکی حال شنی اما در انی متنی سنگپیری تھی
ھ شده بود  دوختی طرف مانتو طرح خاصکی سھ ربع نی آستشدی طرف بستھ مکی

 ی جلوتی ست کردم ودر نھادیف باکفش وشلوار سدمی دوست داشتم پوشیلی خدیشال سف
 کم بود آھااا خط چشم کھ زی چھی ی رژگونھ ورژلب صورتکمی نشستم شمی آرازیم

 رو می دودنکی عختمی طرفھ رھی لختم روی موھادادی نشون مباتری روزمی عسلیچشما
 وارد اتاق شد دھنش باز تیکھ آ.  موھام گذاشتم ساعت بندار چرمم رو دستم کردمیرو

 ندادن در ادی گفتم بھت افشی چند لحظھ نگام کرد بدون توجھ بھ قگفت نیزیبود چ
 ن؟؟؟یبری مفی تشری عروسدنیبھ بھ مردم چقدر بخودشون رس:تیآ_ ؟؟؟یبزن
 ھر یگفتی م؟توکھیدی نمالدابی سرخاب سفیادیبنظرت ز: تیآ_؟چطور مگھ:من_

 قیتحق:من_شد؟ی آدم باشھ تاصورت آدم نفس بکشھ چشی آرادبدونی باغ بایریموقع م
 کنار زدم توی آی بعدم باعشوه خاصسی آزاد واسھ صورت خوب نی ھوادمیکردم فھم
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 نزدم یچی نکردم خودم جواب خودمو دادم ھیادی زشیمن کھ آرا(رونیرفتم از اتاق ب
بھ سمت باغ حرکت ) کھسی نیزی فقط، چنی ھمملیفقط رژگونھ،رژلب،خط چشم،ر

.  عمتھلیگور:تیآ_ خودم لیچشم،گور:من_ مادمازل لوی وسااریب:تی آمیدی رسمیکرد
 بھ مامانم گفتم یی بعد خوردن چادی رسانی کردو بحث بھ پاتی نگاه بدجور بھ آھیبابا 

 شده بودم باخودم گفتم چرا دی ناامدمشی ندی بزنم اطرافمو نگاه کردم ولی دورھی رمیم
 !برخورد کردم ی کھ بھ جسمرفتمیداشتم عقب عقب م!!!!نجای اادی بدیاون با

 
 نشی کنار دستم رو سدی بردی برخورد کردم بادستم خواستم بگم ببخشیبھ جسم
 اهی سی بھ ھمون چشما سرمو بااال کردم چشمم خورددمیشنی قلبشو واضح نیبودصدا

 وی بود کھ چشماش ھمچیی تو چشاش بود از اون دستھ آدمای خنده اندفعھی ایپرشون ول
 لحن ھی ، صداشو صاف کردوبانداختم انیی چقدر نگاش کردم سرمو پایوااا( گفتیم

 بگم فقط دستمو ی چدونستمیمنم کھ نم_باینگاه کردنت تموم شد خانم ز: گفتیخندادر
 برداشتم خواستم از کنارش رد شم کھ مچ دستمو گرفت ببخشد خانم نشی سیاز رو

  انھیدی شندونمینم.ھیسا: کھ از چاه در اومده گفتمییباصدا_ اسمتونو بدونم؟تونمی مبایز
 دی دستمو ول کنشھیمنم،م: گفتمیبھ آروم_گفت خوشبختم . منم سامان ھستم:کردو گفت

 برم انگار تازه متوجھ شده بود ھنوز دستم تودستاشھ دستمو ول دیبا
 .واقعامتاسفم اگھ وقتتونو گرفتم کنار رفت تامن ردشم:کردگفت

 بودم اسمش سامانھ دور دهی کھ تازه فھمی از کسی حرفچی بود بدون ھیی غوغاتودلم
 مثل  گرفتممی شدم تصمینجوری چرا اکردمی نشستمو فکر مقیشدم ورفتم سمت آالچ

  پسرا باھاش برخوردکنم مغرورو غدھیبق
 امروز کردمی بھ اطراف نگاه مختموی رو ریی چازمی بریی خواست واسھ باباچامامانم

 زدی آمدبھش توجھ نکردم پشتم بھش بود داشت بابام حرف متی شلوغ شده بود آیلیخ
 ھوی پسره نی اشدی سامانھ چنکھی ادمی برگشتم دعی دوستمھ اسمش سامانھ سرنیگفت ا

 نوبت من دی رسکردی میروبھش معرف  داشت خا نوادهتی شد؟؟؟؟ آتیدوست آ
 از حرفش ھی من ساونھی خواھر خولو دنمیا: تیآمی بگھ ماقبال آشنا شددمیترسیم

 ھی ساھی چھ حرفنینھ ا:مامان_ شمینھ مزاحم نم:سامان_ناراحت شدم رومو برگردوندم 
 می نشستقی خونھ خالس خوب تو آالچای یمھمونمامان مگھ :من_زی بریی چاھیمادر 

 واال یزیری میی چایدی دکمھ رو فشار مھی گھی فالسک دھی کھ دستم  داره داره مئنممط
 فالسک ی ولزمیری خانمھ من خودم مھیبلھ حق باسا:سامان_ رفت یمامانم چشم غره ا

خودم برات : سامان گذاشتو گفتی پای دستشو روتیآ_ ستمی من بلد ندهیشما مدل جد
  نداشتھ باششتری بظار تنبل خانم انتنی داداش از ازمیمبر

 چرا دونمی رد شدم نمتی از وسط آقا سامان و آی قدم بزنم از دسترمی بابام گفتم مبھ
 !!!یخی آقا سامان بگفتمیم

سر  بودم کھ دوتا پنکاری موھام عاشق ای الخوردی مقدار باز کردم باد مھی شالمو
 دوتاشون پیری تی ولیپسر اول الغر اندام چشم وابرو مشک_یخی سخی مو سگولیژ
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 سامانم نمی باشھ ببادمی ی راسپایری تنجوریمثل ھم بود گردنبند گردنو من متنفر بودم ازا
 ی خوردی خانم کوچولو؟شکست عشقیی تنھایناز:گولیپسر ژ_انھ؟؟یگردنبند داره 

داشتم از _ رو بشکونھ؟یگری جنیچی دل ھمادی دلش مینھ بابا ک: کنارشیپسره _
 شده ینجوری بود چرا ای خوبی  خانوادگنجامحلیا( کھ جلمو گرفتنشدمیکنارشون ردم

 )امروز
 رومویتمام ن:من_ شمی مزاحم مری واسھ امر خرهیشماره بدم قصدم خ:پسره ژگول_

 شده بود یعصبان اعتمادبنفست منو کشتھ انگار ادیبرو کنار باد ب:جمع کردمو گفتم
  نشدی کاریخواست دست بزنھ بھم چشامو بستم ول

 از پسره بزرگتر یسانت٦،٧ سامان دست پسره رو گرفتھ ساماندمی باز کردم دچشامو
شما :گولیپسره ژ_ برو رد کارت ی مزاحم خانم شدیبچھ پرو باچھ جرعت:بود وگفت

 خانم ھستم چشام چھارتا شده بود نیاوال بھ توچھ دوما من نامزد ا:سامان_د؟ی باشیک
 شی بودم رفتم پگولیمنکھ کنار پسره ژمدوی بدم ننمی ھمچی نامزد کردم ولیمن ک

 بھم کرد کھ محترمانھ گفت ی نگاھھی سامان شر درست نکن سامان میبر:سامانو گفتم
 تلفن سامان زنگ خورد ھوی کھ ی نفری توی ولمیمادونفر:پسره_تو لطفا دھنتو ببند ؛

 تلفنو قطع نجای ااری قشنگھ چندتا از بروبچو بیلی خنجای امیالو داداش ماآخر باغ:امانس
 ی پسره بدون مکث مشتشھی وگرنھ براتون بد مدیبر:کرد بعدرو کرد بھ اون پسره گفت

 دوستاش رفتن توی آدنیحوالھ دماغ سامان کرد سامان خواست بزنھ کھ اون پسرا باد
دستم رو ) دستم روگرفتیک( دستم تو دستشھ دمی کھ دخواستم دستمال بدم بھ سامان

 کردی مفیدستمال دادم بھش سامان داشت ماجرارو تعر  ازش جداکردموعیسر
 دوما  بھش کردی منکاروی اون ای بود جایاوال ھرک:من_حداقل تشکر بکن :تیآ_

 من خودم از پسشون بر ادکمکی خواست نی تازه مخوادی می چگھیدستمال دادم د
 تیآ دیلرزیاره مشخص بود ستون بدن اون پسرا داشت م:سامان_) مثالیالک(ومدیم

 کردنیمنو نگاه م.  من تعجب زده شده بودنیی فکرکنم از پروتمی آی دوستادیمبخند
 بھ ھمراه سامان تی آمیباشھ بر:من_  شدری دگھی دمیبر:بابام_ مامان وباباشی پرفتم

از : سامان گفتی بجاتی آقاسامان؟آشدهیمرگم بده چخدا: گفتدیاومد تا مامانم سامانو د
 ھ؟؟ی ساشیتوزد:مامانم_دخترت بپرس

 حرفو نی چھ برسھ بخوام بزنمش مامانم چرا ارسھی من قدم بھش نمخداتوبھ
 ماجراش مفصلھ ستی خانم نھی ساری نھ تقصھی چھ حرفنیا:سامان_دونمیزدنم

 نوی رفتم تو ماشی از بابام گرفتم وبدون خدافظجی دستمال داد بھ سامان منم سوھیمامانم 
 زی واسھ مامانم عزنقدرسامانی اشدیچ دمی نفھمی سر گرم کردم ولمیخودمو با گوش

 نکنھ تا شتک نشھ واال بعد کھ تی ازم ھماخواستی خود سامان بود مری تقصیولشد
  خونھ حوصلھ جواب دادن نداشتم بھ بھونھ خواب رفتم تو اتاقممیدیرس

 ی دوستھی چرا منتظرش بودم اونم دونمی از سامان نبود نمی خبرچی ھشدی میروز٤
 داره مطمعنم اونم ازش خبر نداره با ورود مامان بھ اتاقم از فکرام تی باآیمعمول

 باتعجب نگاش کردم مامانم کھ نگام می کار داری پاشو کھ کلھیسا:مامان_خارج شدم 
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 خونمون باھمون ادی واسھ امشب متی آدوست یکنی نگاه مینجوریچرا ا:دگفتیرو د
 کھ خودمو خستھ کنم پاشم کار کنم ھیمگھ خودش خونھ نداره تازه مگھ ک:تعجب گقتم

 پاشو ی تنبل ترتمی توکھ از آھی چھ حرفنیا:مامانم بااخم_خودمو رو تختم ولو کردم
 بزور دای دانسگاھش می انتقالی کارالی خداس تازه دوستش برا تکمبیدختر مھمون حب

 دوش ھی باغرغوربود خالصھ کارا تموم شد مامانم گفت برو کردمی میپاشدم ھرکار
 کی تونھی دمی مناسب پوشی لباھی دوش گرفتمو ھی گفتی راست میشی سرحال مریبگ

 گھی داشت طرح دیی سرشونھ ھاشم پولک پولک طالی قدش تازانوم بودجاکھیمشک
 بھم یلیزرد خوش رنگ سرم کردم خ  شالھی وبای مشکنی شلوار جھی نداشت بایا
 طرفھ زدم از ھی خط چشم وبرق لبم زدم موھامم ھی می عسلی مخصوصا بھ چشماومدیم

 اطی بود ما حیی حالت راه روھیwc بود بعدتی اتاقم اتاق آی روبھ رورونیاتاقم رفتم ب
 بود کی کوچی داشت ولی ھمچشدی کامال جدا متی سوھی کھ اونجا می داشتمیپشت

 مبل ولو کردم ی مھمون راحتر بود رفتم خودمو روینجوری مھمونامون  اصمخصو
دخترم : کھ مامان گفتفونی در شد رفتم آی بعد صداقھی بودم کھ چند دقمیسرگرم با گوش

  ودوستشھتیخرابھ برو درو باز کن حتما آ
  بودتی درو باز کردم وباآرفتم

 گھی دی جای شدی منتظرم جواب نشدم ادامھ دادم نمادیدوستت بعدا م: گفتمتی آبھ
 ! بابا خستھ شدم بس کار کردمرفتیم

 کنار زدو جلوم توی آی مردھوی  خودتو ندارم چھ بھ رسھ بھ دوستت واالااحوصلھ
 قصد دیببخش:با من من افتادم کھ سامان)کپ کردم سامانھنکھی ایواا( ستادیوا

 تی کھ آرفتی داشت مرمی اصرار کرد اومدم حاال ھم متیمزاحمت نداشتم فقط آ
-  نداشتم ی منظوردیببخش:من- یرنجوی مدلش اھینرو داداش سا:دستشو گرفت وگفت

 شکر خورد اصال غلط کرد ھیسا:تیآ- نی خانم شما حرف دلتونو گفتھینھ سا:سامان
ساکشو  اصال خوب کردم گفتم سامان کھ جلو من بود تی آگمی نمی ھرچگھیبسھ د:من

 منھ کف کرده بخشمتی مھی دفعھ بخاطر سانیا:گذاشت جلو پام و منو کنار زد وگفت
 زد پس کلم یکی تیآ  کردی چھ زود آشتشدی بره چخواستی منکھیا بودم وااا

 چقدر پرون نای من ای نگفتم خدایچی ھاری ساکم بیخاااک توسرت آبروم روبرد:وگفت
 سامان ی نبود وارد خونھ شدم ساک پرت کردم ولی اگھی دیمن ساک اونو ببرم چاره 

 نمیشیاالن م:من-؟یسادی وااچرا اونج:مامان- اوردنی مبارکشون نی اصال بھ روتیوآ
 شبا ستی بانک شب کار نسی بابام رئرونی کرد بعد بابام اومد از بییرایمامانم پز

 زی می ساعت بعدحرف زدن رفتم سفر و رو رومین رونی برهیبادوستاش م
 زی شده بود مامان و بابا سر مکی شیلی رو بکار بردم خغمی تمام صلدمی چیغذاخور

  نی م١٠ منتظر شدن نداشتم شروع کردم بھ غذا خوردن بعد لھ حوصگھیحاضر شدن د
  آوردنفیباالخره تشر

مامان جوووونم ھمھ کھ مثل :تیآ- غذا سرد شدنی چھ قبول دادنیچھ عجب اومد:مامان
 کھ دھنم پر بود عادت ندارم فی غذا رو تو دھنشون جا بدن ؛حی مثل خرسستنی نھیسا
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 لبخند رو لباش بود و منو ھی دادم بعدا حرف بزنم سامانم حیدھن پر حرف بزنم ترج
 میببخشد غرق حرف زدن شد: کرد وگفتن بعد روشو طرف مامای ولکردینگاه م

 چھ با ادب نای مامانم ایواا:گفتم شده بود آروم یزمان از دستمون در رفتم منم دھنم خال
 ی از جواب دادنادی دادم بابام کھ ترسلشی لبخند کج تحوھیغرق در حرف شده بودن 

 ایب پارچ دوره:تیآ- پارچ آبو بدهتیآ:من- دیخب غذاتون رو بخور: من گفتیبعد
 دیی لجم گرفتھ بود کھ سامان پارچ رو بھ سمتم گرفت و گفت بفرمایلیماست بخور خ

 حرفم نی گفتم من از داداشم خواستم نھ از شما بااارمیخانم خواستم حرصشو در ب ھیسا
 ی آبرو کھ نزاشتوونھی دیچتھ دختره :تی م رفت ھوااا آغی برد کھ جشگونیمامانم ن

 کھ بابام رمی بگتوی حرصم در اومد خواستم حال آمیحداقل بزار غذاتمونو بخور
 حرف نزد بعداز جمع کردن سفره ھمھ ی کسگھی دنی غذاتون و بخورگھیبسھ د:گفت

 کارایخب سامان جان چ: بود کھ بابام گفتی سرم تو گوشمی حال نشستھ بودیتو
 ره؟؟یشمی خوب پی؟؟زندگیکنیم

 !ستیبلھ خداروشکر بد ن:سامان
 !دیکنی می گفتھ بود ک شمال زندگتی؟آیکنی می پسرم کجا زندگخوب
 ی کارارازی شامی بمویآخر دانشگاھ ترم نی گرفتم امی تصمیول!بلھ درستھ:سامان

 ! بدملی مدارک مونده ک ببرم تحوی سری ھم انجام دادم؛فقط شویانتقال
  فقط تورو کم داشت اووووفرازیش: لب گفتمریز

 ومدمی وگرنھ نمدیشی ناراحت منقدری ادونستمی نمدی گف ببخشسامان
 ؟یدیشن:گفتم

 !!! ادبی بیپ ن پ کرررره دختره :تیآ
 یادی زنھی مدلش ھمری نگی جدیادی رو زھی؟سامان جان سا! تورو چتھ؟ھیسا:مامانم
 !کنھی میشوخ

 من پوست کلفتم با دی نگران نباشمی منم عاشق شوخھی چھ حرفنینھ خالھ جان ا:سامان
 !شمی حرفا ناراحت نمنیا

 ...!دیدر ھر صورت ببخش:مامانم
 رو ی اومدن کسی سرگرم کرده بودم ک صدامی تو آشپزخونھ خودمو با گوشرفتم

  بلھ آقا سامانھدمی سرمو باال کردم ددمیشن
 برا وانی بعد پارچ برداشت تو لھیی چھ بچھ پروخچالی نگام کنھ رفت سر نکھی ابدون

 ک ھمچنان بھش زل زده بودم کھ گفت؛بچھ پرو رفتی کرد و خورد داش میخودش آ
 حرفشو ادامھ بده لباشو غنچھ خواستی میوقت! ھسخچالی مامانت گف آب تو ستمین

 یشیناراحتم فکر کردم خوشحال م  از دستستمیکرد و گفت تااازشم پوست کلفت ن
 !رازی شامی می بفھمیوقت
 نی بعدم پاشو ب زمی گوگوریلی شده بود خاای شی پھی لباشو غنچھ کرده بود شبیوقت_
 کپ کرده بودم ی لووس،حسابی کوچولوی و از آشپز خونھ رفت مثھ بچھ پسراکشدیم

 !! سالشھ٢٣ واقعا نیواقعا خندم گرفتھ بود ا
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 بھ ی جون من من کل زندگی کنم سامکاری کوچولومون ناراحت خب چی شی پیناز
 دی باای نمشیبیھر موقع م!ستی دست خودم نکردمی و جروبحث منداختمی مکھیھمھ ت

پرش من حد وسط  ھمش بزنم تو دی باای شھی مھربون صحبت کنم ک نمیلیخ
 .....ندارم

 
 تو دستش بود و وهی افکار خودم غرق بودم کھ مامان اومد تو آشپزخونھ و ظرفا متو

 ...!؟برو بخواب!؟یبچھ مگھ تو فردا مدرسھ ندار:بعد رو ب من کرد و گفت
 ھست و من فردا ١١ بخوابم بعدشم ساعت ی کدونمیوا مامان مگھ من بچم خودم م-

 !مونمی خونھ مکالس آزاد دارم
 !یب فکر باش امسال کنکور دار...از دست توووووو:مامان

من ب فکرم مامان جان کالس ثبت نام کردم با مشاور ھم صحبت کردم طبق برنامھ -
حرف زدن من بد بود ( برم تو اتاقمخوامی می نداری در ضمن اگھ کارخونمیدرس م

 ) بوس آبدار مامانمو بکنمی گرفتم می تصمنی ھمیبرا
 ....! بغلمری زیذاری بوس آخر خوب ھندونھ منین ب وضع حرف زدنت ن ا:مامان

 وگرنھ کنھی اعصاب می ک منو بییزای رو چیذاریمامان جون خب تو دست م-
  تا حاال با تو بد حرف زدم ھاھاھاھاھاھاھا؟یقربونت برم من ک

 ...!قانع کردنت تو حلقم:مامان
 ..!.. حرفااانیاوا مامان توووووووو ا-

 ...!یزنی حرف میادیبرو پرو نشو ز:مامان
 ریشب بخ-

 ریشب توھم بخ:مامان
 
 
 ! تو اتاقرنی پسرا دارن مدمی آشپز خونھ خارج شدم ک داز

 ...!دمی درس خوندم و خوابی ساعتکی ی رفتم سمت اتاق خودم درس بخونم منم
 ! شدمداری خنده بی خواب بودم ک با صداجیگ

 ! گذشتھ بودکی از ی اقھیدق١٠ و نگاه کردم می گوشساعت
 حوصلھ لباس عوض خواستی و خاروندم؛دلم دعوا م؛چشامی مالحظھ ای بی آدماچ

 در بزنم درو باز نکھی بدون اتی شال انداختم سرم و رفتم سمت اتاق آیکردن نداشتم 
 نگا براندازشون کردم قربون ی دنیدی می کمدلمیپشتشون ب من بود داشتن ف:کردم
 دهی چون دراز کشدمیدی سامان ک نمما اپھی برم ک تو لباس خونھ ھم خوشتمیداداش

 ...!بود
 .. اصال فراموش کردم من برا دعوا رفتھ بودماه

 و دمی سامانھ از دستش کشی متوجھ کنترل شدم ک تو دستاستادمی جلوشون وارفتم
 ن؟؟؟ی نداریاھاااا مگھ فردا کارو زندگشم: رو خاموش کردم و گفتمونیتلوز
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 .... شروع کرد ب خندهسامان
  حرف من خنده داشت؟؟یکجا:گفتم

 حرفت ن خودت: خندشو قورت داد و گفتسامان
 ک روش ی بودم و لباس خوابدهی رو پوشمی موشی رو فرشیی خودم نگا کردم دمپاب

  کجاش خنده داشنیآ....!طرح برنامھ مورد عالقم پر شده بود
 کی ک بھیسامان جان داداش بر تو عج: جواب دادتی بار آنی تعجب نگاش کردم و ابا

 ...ھی داشتھ باشھ اما بر ما عادیفی لطی ھی روحنقدری سالھ ا١٩دختر 
 ....وا مگھ چشھ:گفتم

 ... ک عروسکشونو ازش گرفتنی شدیی بچھ کوچولوھانی اھیشب:سامان
 چسبون ی لباس مشکی دمی برانداز کنم تا منم مسخرش کنم دکلشویم کل ھخواست-

 !ی گرم کن کرمکی با شدی مدهی کامال دشی بود ک اندام ورزشدهیپوش
 لمی ادامھ فخوامیاگھ برانداز کردنت برو کنار م: و گفتدی تو موھاش کشی دستسامان
 ... خانوم کوچولونمیرو بب

 ")خانوم کوچولو"ادی م کلمھ بدمنی ک چقدر از ایوا-(
 بخواب بعدم ب دنبال ری مھمون خر صاب خونشھ؟؟پس بگیدونستیبابا بزرگ م:گفتم

 باز رفتم تو اتاق و چراغ و ی حرف کنترل رو با خودم بردم و از اتاق خاج شدم ولنیا
 من برم الیخی نگفتن بیزی بابا بزرگ دوتاشون چریخاموش کردم و گفتم شب بخ

 ....!بخوابم
 

 زور زدم خوابم ی داخل اتاق خواب شالمو در آوردم و رو تخت ولو شدم ھر چرفتم
 .... دعاھی بود مثل نی دل نشی ولومدی ماطی از تو حیفی ضعیلی خی صداینبرد 
  سمت پنجره اتاقمرفتم

   سامانھدمید
 گھی می چنمی تر کردم ببزی تگوشامو

 دوست خوامشی مای ن خداگھیم د نرسای بگذرم ای فراموش کنم خوامی نمگھی ددمیشن
 باش ن با اری با من ی سرنی اگھی دای کنم خدامشی وجودمو تقدمویدارم تموم زندگ

 .....!یگرید
 گفی می شکھ شده بودم سامان چیی جورای کرده بودم کپ

 ؟....خواستی رو از خدا می شکست خورده بود و کی تو چسامان
 از سامان یادی زیزی نداشتم چی جوابی ولکردمی با خودم تکرار می سواال رو ھنیا

 ...!دونستمینم
 ....! بعد خوابم بردقھی دق٢٠ ربع،ی کردم بخوابمو یسع
 

  مقدار کسل بلند شدمی صبح
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 تا کردمیمراجعھ م WC  بعای سردی شال بندازم سرم درو باز کردم آخھ بانکھی ابدون
 خشکش زده و منم نگاش دمی سامانم ھم زمان با درو باز کرد ددمیدرو باز کردم د

 وقت خجالت نبود با عجلھ رفتم سمت گھی دیول  دمی کوچولو خجالت کشیکردم 
 نی اشاالی ادب درکش کمھ ای بی سرهپ"دی اونم با تعجب نگا کرد و خندییدسشو
 "ادی بشی براش پتیموقع

 رفتھ بودن منم رفتم تی ک سامان و آدمیتم د رفتم تو اتاقم خودمو مرتب کردم رفبعدشم
  ک داشتم استفاده کردمیسراغ درس خوندن کل روز درس خوندم و از کالس آزاد

 غر ی عاقا کممونھی از دوستش میکی خونھ ادی امشب سامان نمدمی شنتی از آیعصر
 ..... دادم و خالصھ اون شبم گذشتشیغر کرد و گفت ک من فرار

 
  طرفھ زدمی موھامو دمی مدرسمو پوشفرم
 ....  اومدهستی سرویی ھو صدا مامانم اومد ک دختر کجای ک دمی خودم رسب
 باشھ مامان اومدم-

 ...! و رفتمدمی با کفش ستش پوشمویخی ی آبکولھ
 مدرسھ ب ی و البتھ ما بزرگای پشتاطی حکی مدرسھ؛مدرسم بزرگھ سھ طبقھ با دمیرس

 ومدمیحساب م
 ..... بودھی آسدمی از طرف پھلوم دو متر پرشکونی نکی با

  احمق؟؟؟یمرض دار:گفتم
 ...ماااای قدادینھ ب -
 ...نھی کارت ھمینیبی ھر وقت منو ممیکدوم قد-
 ....می ک قبل کالس جلسھ دارھی ساای بیخیب
 جلسھ؟؟؟؟-
  مھاایآره جلسھ اما ب-
 آخھ چراا؟؟-

 ....گمییییییی مای بخب
 می نشستن رفتپمونی ک اکدمی گوشھ کناراش درخت و گل ھس دی پشتاطی حمیرفت

  سمتشون گفتم بھ بھ اراذل جمتون جمھ گلتووون کمھ
 ...میی تو دوساعتھ معطل تویی ادب؛کجای بیاراذل خودت:رایالم
 !می االف نشنجایکمتر برس ب خودت ک ما ا-
  اراذلیرسینکنھ تو اصال ب خودت نم-

 تولد ی دی بادیدونی سر اصل مطلب تولد مھاس خودتونم ممی برگھی ددیبس کن:ھیآس
 میریتوووپ براش بگ

 تولدش پس فرداس؟؟؟-
 ...!آره:ھیآس
 ...! ذره شلوغ باشھ جشن تولدش بھترهھیبچھ ھا :رایالم
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 !میستی راحت نادین شلوغ باشھ ز:ھیآس
  ھا نظرتون؟؟؟انی بمی بگتشونوی آپی گفتم چطوره اکمن
 ھم ب ما ھم ب مھا خوش گذشت با دلقک یلی ک اونا بودن خیآره اون سر:ھیآس
 ....!دی اونا مھا بعد چن مدت خندیابیباز
 مادر بزرگ و پدر شی پموننی و خودشو داداشش می وقتشیآخھ مھا دوسال پ((

 کننی و تو راه برگشت تصادف مرنی مزدی پروژه ب ی یبزرگشون؛پدر مادرش برا
 دارن و یی خالھ و دای شھر نی ای رو گذروندن و توی سختیمھا و داداشش روزا

 تولد توووپ خوش ی با  کمیدی رسجھی نتنی شھرستانن پس ما ب االشونیھمھ فام
 ))میحالش کن

 
 می مھا ب خودمون اومدی صدابا

 ن؟؟یکشی میدی پلی چ نقشھ ھانی بدون من دارن؟؟بازیسالم برو بچ خوب:مھا
 ...میدیکشی نمی خول ک ما نقشھ اھی آسنین بابا ب جون ا:رایالم
 یریکبی ای دختره یمگھ جون منو از سر راه آورد:ھیآس
 فھیضع) لحن خاص گفتیبا (ی خودتیریکبیا:رایالم
 بابا غلط کردم خوبھ؟؟:مھا
 !! گمونم کالس شرو شدهی نرونی بی کچی کالس ھمیبچھ ھا بر:ھیآس

 ک واسھ روز تولد خودشو زدمی زنگ متیآ ب دی رفتن اما من نرفتم چون باھمھ
 ! نکننیزی برنامھ رگھی دیدوستاش آماده باشن و واسھ جا

 قد و یعشقم گلم فدا: نازو عشوه شرو کردم ب صحبتی رو برداشتم با کلیگوش
 !!! دارم،قربون اون چشاتزم؟کارتی عزییبااااالت کجا

 شی پشی گوشیی رفتھ جاتی خانوم آھیسالم سا: دفعھ سامان با خنده جواب داد و گفتی
 ....من مونده

 ...! و بشنومتی من چرا اول سالم ندادم چرا منتظر نشدم صدا آی خدایوا-
 تھی فک کردم آدی من و من جواب دادم ببخشبا

 آماده بشن ی مھمونی واسھ شیمی صمی پس فردا با دوستای واسھ نی بھش بگاومد
 ...نیشمام دعوت

 ھ؟ینچجور مھمو:سامان
  جشن تولد واسھ دوستمی-

  مراسم مختلتھ؟؟؟ینی:سامان
 ؟؟نی نکنھ مامانتون گفتھ با دختر نگرددی داریآره شما مشکل-
 .... کردی نگفت و خدافظیچیھ
 

  رو قط کردم رفتم سمت کالسیگوش
  زدمدر
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 ....!دییبفرما: گفمعلم
 ..!دیرفتم داخل و گفتم ببخش-

 ..!دیری خانوم حداقل جزوه رو از دوستاتون بگھی سادیچ عجب افتخار داد:معلم
  استاددمیقول نم: گفتمییبا پرو-

 نیدی خندھمھ
 می نبود باھاش راحت بودی جدادی خند زد زشی نی استادمونم

 ...!خب بچھ ھا ادامھ دررررس:معلم
 کردمی ک ب سامان زده بودم فکر میی طول کالس حواسم ب درس نبودم ب حرفایتو

 ...!رونیس خورد و من ھنوز سر جام نشستھ بودم مھا رفتھ بود ب کالزنگ
  قبول کرد؟؟تی شد آیچ:رایالم
 ....!زنھی و لبخند مادی داره مھی آسدمید

  شده؟؟ی چگفتم
 ؟ی بود ک ب پسر مردم زدیی چ جور حرفانیا: ھیآس
 ؟؟یدیتو از کجا فھم-

 دانش آموزو واسش ستی گف برم لری دبدیومدی عشوه مدی داشتی جناب عالیوقت:ھیآس
 یی ھا عجب حرفامی خودمونی ولی گفتی چدمی ک شنارمیب
 ...!دمییی کنم ک زدم ری خواستم پاچھ خوارتھیبخدا فک کردم آ-

  شد؟؟؟؟یحاال چ:ھیآس
 کن ک بره لباس بخره ی فقط تو مھا رو راضمیریگی می عالی مھمونی حلھ یھمھ چ-

 و چون پسرعموت چن بار اومده دنبالتون ییتوھم تنھا اون پسر عموتھ یبگو عروس
 ...!کنھیحتما قبول م! و دعوتت کردهشناستتیم

 ..یباشع عجب فکر:ھیآس
  کردشی ھم ھر جور بود راضھی و آسمی اومدن مھا ھمھ ب خودمون اومدبا

 می و بعد ناھار رفتمی ما و لباسامونو عوض کردی خونھ می ھم رفترای رفتن منو المیوقت
 ...! رو نداشتمیخواستی ک می لباسمیچن تا پاساژ و نگاه کرد

 لباس قرمز بود محوش شدم رفتم داخل و از ی مغازه بزرگ ی ب میدی رسنکھی اتا
 صاحب مغازه خواستم ک لباس رو پرو کنم

  اومدرای المی داخل اتاق پرو بودم ک صداومدی بھم میلی پرو کردم خیوقت
 ....! اااااهیدی اون تو چقدر لفتش میکنی مرکای دختر چرونی بایب:گفت

 !شیییییییییباشھ بابا اومدم ا-
 ....ی بدک نشدی گف ای بم زل زده بود ک با لبخندرای المی اقھی دقچن

 ...! محشر شدمرای نکن المیشوخ-
 .....!زهی بپا سقف نری چ اعتماد ب نفسشیییییییییا:رایالم
 ...!زهیرینترس نم-

 میدی لباس و خرخالصھ
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 ...! جونھی سامیخب حاال نوبت منھ بزن بر:رایالم
 و از ھمون مغازه ومدی بھش میلی لباس ھم رنگ چشاش گرفت خی برا خودش میرفت

 بود تا ی خونھ ھامون روز خوبمی و برگشتمیدی و کفش ست برا لباسامونم خرفیک
 ...!دمی درس خوندم ک خوابی خونھ چن ساعتمیدیرس

 
 بود٦:٣٠ شدم ساعتداری کھ بصبح
 دنبال می رفتھی آسنی داشتم بعد کالس پدربزرگ مھا اومد دنبالش ماھم باماشکالس

 در ی جلودمی رسقھیدق١٠بعد...!  سامان پشت سر ما اومدننی اوناھم با ماشتشونیآ
 می بود باز شد سنگ فرش ھارو ردکردھی کھ دست آسیموتی در باری بزرگیقھوه ا

 یی وسط محوطھ خودنمای ابقھط٢ ییالی شده بود خونھ ویدوطرف درخت کار
 ھی مستخدم خونھ درو باز کرد بعد سالم دادن آسالی در زد لھی آسمی شدادهیکرد؛پیم

 بھ قجاتی خونھ باعتشتری بمیشی وارد خونھ می وقتارهیازش خواست تابرامون شربت ب
 پر بادکنک زی می کرد رویی راه نماشونی سلطنتی مارو بھ مبالھی شدن آسدهی چییبایز

 ... ورشرهوش
اگھ نگاه کردنتون تموم شده کارارو : گفتھی کھ آسکردنی پسرا خونرو نگاه مبود

 ...می کار داری کھ کلمیشروع کن
 ...خب بزار عرق پامون خشھ بعد:تیآ

 نیستی البتھ اگھ خستھ نمی کار دارنی پاششھی متیآقا آ:رایالم
  مثل فنر پاشدتی آدمید
  ھمون موقع اومدالھمیل
 ی کارشھی متمی مگھ بدون آھی چھ حرفنیا: نفس باال دادوگفتھی شربت رو وانی لتیآ

 !کرد؟
 .... گفتم؟چھ زود نظرتون عوض شدنویمنم کھ ھم:ھیآس

️☺.. گل انداخترای المی خانم گفتن گونھ ھارای دفعھ المنی کھ انھیفرقش ا:تیآ ️ 
 ... کردو رفت سمت بادکنکاتی نگاه بد بھ آھی ھیآس

  کنم؟کاریمن چ: سامان
چشم دختر : گفتی از کنارم رد شدو بھ آرومدیشما شرشره ھارو وصل کن:من
 "بایدخترز"گفتی میدادوقتی بھم دست میبی حسھ عجھی️☺بایز
 ........! خونھ تموم شده بودنییتز
 
️ می سفارش بدکیرفت ک ادمونی یوووا: دفعھ بلند شدکی ھی آسغیییییج ️ 
 ️ خلھ چون باتو گشتھھینقدرسای چرا ادمیحاال فھم:تیآ

 ....!ی مثل آدم بگو پرده گوشمون رو پاره کردیکشی مغی جچرا
 ی نبود حسابینجوری تا حاال اھیاصال آس( خفھ بھ خاطر تو حواسم پرت شدیکیتو:ھیآس

 )️ کالفھ بودتیاز دست آ
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 رنیگی می حواس پرتننیبی مگریبیی پسر جھی یاره ھمھ دخترا وقت:تیآ
 تیییییییآ: باحرص گفتممن

 ....!خرمی مکی کرمیمن م:سامان
 ش...دوننی مھا رو مقھی چون سلنی از دخترا رو ببریکیممنون آقاسامان فقط :ھیاس
  تو باسامان بروھیمن کھ شرمنده مامانم منتظره،سا:رایالم
 رسونمیمن شمارو م: کردو گفترای رو بھ المتی آیباشھ بعد خدافظ:من
 ؟ی ندارنیتوکھ ماش:من

 یمنظورم باتاکس:تیآ
  جنتلمن برام باز کردیلی رو خنیاھااااا سامان در ماش:من
 

 .ی بلند مشکی شاستنیسوارماش
 م؟ی کجا بربایخب دختر ز:سامان

 رمی بگکی کمیخب معلومھ بر:من
 ستمی رو بلدنیی جانجای من تازه اومدم ای فراموش کردنکھی مثل ادونمی منوکھیا:سامان

  آرتا جوونشی پمیاھااا بر:من
 ن؟ی کشونی ارتا جووووون؟؟اشیم؟پیکجاابر: لحن خاص گفتعی با

 ھی بار باھی قھی فقط چند دقمی نزدی از دوستان بعدم آدرسو دادم ادامھ راه حرفیکی:من
 خداکنھ خود ارتا باشھ الیخی اصال بھوی شد ینجوری چرا انیکردای نگام مینگاه عصب

  بھش دادم کھ گفت ھستشعی سرجی مسھی
 میدی مورد نظر رسی جابھ

  خاانمھیسالم سا:ارتا
 سالم ارتاجوون:من

 ؟یکنی نمی روکرد طرف سامانو گفت معرفارتا
آرتا راد ھستم وبعد دستشو سمت :ارتا...! سامان شمس ھستن:شونیحواسم نبود ا:من

 ......!سامان برد بعد دست دادن
 

 لحن بچگونھ گفتم ک ی با نویا(خوامی بززززرگ می خوشگل شکالتکی کی من آرتا
 )خنده جفتشون در اومد

 گھییی دخواااامیخب م: دادمادامھ
 ...! خووویزنیباشھ چرا م:آرتا

 ...!می آرتا از ھمونجا سفارش دادشنھادی ک غذا رو ھم ب پمی و سفارش دادکی کبعدشم
 ....! خودموننپیکی فقط اشمی تولد خوشحال میای آرتا بیراست-

️☺ومدمی میکردیدعوتم نم:آرتا ️ 
 ️....ی ھستیی آدم پروشناسمتیم-

 ️...سنمی از تو پروتر نکنمی اعتراف منویاما ا:آرتا
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 ... دست راستتون رو سرمااا من ھنوز شاگردمھی چ حرفنیا-
 ...!نیی جفتتون پرودیدعوا نکن:سامان

 ......!می اونجا رو ترک کردی و بعد خدافظمی کردی مون خنده کوتاھدوتا
 

 می شدنی ماشسوار
 ؟!؟ی نداری اگھیکار د:سامان

 ...!می باعث زحمت توھم شدگھینھ د-
 باااای دختر زھی چ حرفنین ا:سامان

 ️☺لپام گل انداخت-
  نگھ داشتلی بازار وکیکاینزد

 ؟؟؟یستادیچرا وا-
 ؟!؟ی داریکار: سامان

 چطور مگھ؟؟-
 دونمی نمی ولرمی بگای دختر دننی تربای برا زھی ھدی خوامیل؟می بازار وکمی برشھیم

 ...! کنمدی خردی بایچجور
 ...! گفتم باشھی آرومیبا صدا...! شدی ھو تو دلم خالی-
  بودی جواھراتی ک پر از مغازه ھایی راستای ب میدی رسمی شدادهیپ

 ! ھسی از سھراب سپھررم؟ی تابلو خوبھ برا مھا بگنی انی ببھیسا: سامان
  ک اشاره کرد نگاه کردمی طرفب

  نوشتھ شده بودروش
 ...گذردیلحظھ ھا م"

 ... بازدی آیآنچھ بگذشت نم
 ..." ھرگز نتواند شد آغازگری ھس ک دی اقصھ

 
 ..کردمی قشنگ خورد داشتم نگاش مسی سروی دفھ چشمم ب ھی ک شدمی رد مداشتم

  دوس پسر تھ؟؟؟ھ؛آرتایسا: دفعھ سامان گفتی
 ....! تر شدی بود عصبانی حرفش خندم گرفت اونم ک عصباننی چرا از ادونمینم

 ؟؟یدیچرا جواب نم:سامان
 کنھ؟؟ی می برا تو چ فرق؟؟؟اصالی شدیرتی غای یکنی میحسود-

 رابطھ یک بدونم خواھر دوستم با دی من نباگھیبگو د: سکوت گفتقھی بعد چند دقسامان
 داره؟

 ...!گھی دمی حاال اگھ کارت تموم شده بریفھمیبعدا خودت م-
 .... شدنی شد و جلو تر از من رفت و سوار ماشی حرفم عصباننی ااز
 ....! بودی حالت غمی سامان ی چشای شدم تونی سوار ماشیوقت
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 نی خنده دار بود برا ھمیلیآرتا چن تا جک فرستاده خ: گفتمارمی حرصشو در بخواستم
 ....!دمیخند
 ...!سی دستم نفمھی تو کی گوشدی نفھمی بود ک حتی عصبانقده

  خوشم اومدیلی حسش تعصبش خنی ااز
 تا آخر راه باھم حرف گھی دشمی خوشحال مشھی می ب خاطر من عصباندمیدی میوقت
 ....!مینزد
 آرتا آجوووون ی رو دادم راستکیسفارش ک: زنگ زدم گفتمھی بھ آسمیدی رسیوقت

 ...سالم رسوند
 ...شدی چدمی نفھمرونی رفت بزدی موج متیسامان کھ کنارم بود از چشماش عصبان

 ...! مانع فک کردنم شدھی آسغی جیصدا
 من از ی باز تو کار خودتو کردی آرتا نرشی من نگفتم پ؟مگھیی؟کجای شدیچ:ھیآس

 ....! کنم صبر کنکاری من با تو چنیدست تو ب
 ھیسااااااااا: باحرص گفتادی واسھ تولدم میدیکجاشو د:من-
 
 آروم وارد زدی حرف ملی انگار داشت باموباتی قطع کردن تلفن رفتم سمت اتاق آبد

 زنھی می خاک برسری داره حرفادمیفھمدمی رو شنرایاتاق شدم اسم الم
 یبگم گوش)  خواھرانمو بشدحرفیه با نشدتی آیلیمخ دوشتم رو زد تا ل( گفتمباخودم

  کش رفتمتیرو از دست آ
  دوستھگھی باصدتادختره دنی افھممی مشمیمن آبج:گفتم
 ...افتاد دنبالم...!  رو ازم گرفت تماس رو قطع کردیگوش
لوس (ھی نشووودی رو گفتم عصبتی خوو من واقعتیآ: در اتاقم رو قفل کردم عیسر
 )گفتم

 ... من مگھ چند تا دوست دختر داشتمرونی بیای باالخره کھ مھی ساکشمتیم:تیآ
 

 بزنم باالخره انتخاب کردم لباسم ھم آماده یی فردا چھ مدل موکردمی فکرمداشتم
  کھ مخصوص جواھراتم بودیگزاشتم رفتم سمت صندوقچھ ا

 دهی سامان واسم خرینی دمی دلی ک تو بازار وکھیسی ک ھمون سرونی ایواااااا
  فردا برداشتمی کوچولو زدم بعد اونو براغی جی

 ....! بودومدهی شب شده بود اما ھنوز سامان ن١٠ ساعت
 دمیکشی موھام می تختم ولو شدم موھام باز گذاشتھ بودم دستام تویرو
 کنھی سامانھ داره منو نگاه مدمی در اتاق منو ب خودم آورد نگا کردم دی صداکھ

 ...!بود  قرمز شده یکمیچشماش 
  نگاھمون ب ھم گره خوردقھی چند دقیبرا
 ....!ی کار داری بخواب فردا کلریبگ: سرد گفتیلی کھ سامان خنی اتا

  در بزنی وارد اتاق بشنکھی قبل اگفتم
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 ادی االن خوابم نمبعدشم
 ....! نگفت و رفتیچیھ

  کوک کردممیون٥ مو رو ساعت یگوش
 ....!و کلنجار رفتن با خودم تونستم بلن شم غر غر کردن ی از کلبعد
 سامان گف نھ ی ولامی من با آرتا مدی و سامان گفتم شما برتی جم کردم ب آلمویوسا

 ....!منم گفتم باشھ
  خوشگل شده بودیلی آرتا خمیدی رسیوقت

 " و کفش اسپرترهی تی آبی و شلوار لدیبلوز سف"
 ؟ی خانومی اومد جلو و ب من گفت چطورآرتا
 ...!خوبم آقا آرتا: لووس گفتمیلی خمنم

 ...دی لوس نشنقدریا: سامان در اومدصدا
 ...!می برمییخوای و بده آرتا مکیک

 میای باھم مھی تو برو بعد منو ساشھی بعدا آماده مکی آروم تر ککمی:آرتا
  آرهگفتی نھ آرتا مگفتی سامان میھرچ

 تی تو آی راااستامیبرگشت و با آرتا ممنم کالفھ شدم گفتم سامان اومدن با تو بودم -
 دی منتظر من نباشھی خونھ آسدیبر

 ....! ب ناچار قبول کردسامان
  آماده شدکی گذشت ک کی ساعتی بایتقر
  منم سوار شدمنی و گذاشتھ شد داخل ماشکی کآرتا
  بودستادهی وااطی سامان جلو در حمیدی رسیوقت
 شم ک سامان داد زد گف نکن ادهی پنی کمک کنھ از ماشرهی اومد ک دستمو بگآرتا

 ....!وفتھی از دستش مکیاالن ک
 ....!امی ھم مھی و ببر متو ساکی کتو

  بر دارموی کمک کن کایقربون دستت ب:آرتا
 نی ادمی جلو فھمدی ھو منو کشی آرتا رفت داخل خونھ سامان دستمو گرفت و یوقت-

  بودهیکارش عمد
 نشی س افتادم رویوقت

 نمتیبی باشم ک می نفرنی اولابدیمن :گفت
  نگفتم لبام گل انداختھ بود ب سمت در رفتمیچیھ

 ارمی کمک کرد ک لباسامو در بمی وارد شدباھم
  شنلمو شالمو در آوردی آرومب
 ک از ی تا گردنم با طورنھی لباس دکولتھ قرمز ک باالش کار شده بود از قسمت سی

 ستون فقراتم لخت بود و دنبالھ داشت ی و از پشت تا انتھاشدی بستھ میونیپشت پاپ
 ️☺....!کنھی بودم متوجھ شدم سامان داره براندازم مدهیپوش

 .....!ی ک مال اونفی اما حی قشنگ شدیلی خھیسا:سامان
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 ؟؟؟یماااااال ک: ک چشام چارتا شده بود گفتمی حالدر
 ؟!مال آرتا مگھ اون تورو دوس نداره؟:سامان

 دوست شده تا مخ رای با منو مھا و المنی رو دوس داره برا ھمھی و گفتم آرتا آسدمیخند
 ....وفتھی ب دام اون نمای زودنی ب اھی اما آسمی رو بزنھیآس

  گرفتیبی برق عجی ھو چشاش ی سامان
 می ب خودمون اومدھی آسی صدابا

 ...!ادی االن مھا منیزنی چقدر حرف مگھی دنیایب:ھیآس
 قشنگ شده یلیبود خ  کار شدهپوری بود ک با گدهی باال زانو پوشی لباس مشکی ھیآس

 بود
 ...!میایبھش گفتم باشھ تو برو مام االن م-

 نگاه معنا دار ی داخل ک سامان دستمو گرفت و رفتمی رفت منم داشتم مھی آسیوقت
 .....بھش انداختم

 باال زده بود و نشیمز ک آست بلوز قریبود   جذاب شدهیلی بھش دقت کردم ختازه
 یلی و کفش اسپرت خاهی با شلوار کتان سدادی نشون مشتری بشوی ورزشکاریبازوھا
 ومدیبھش م

 اااایستیتوھم بدک ن: بھش گفتمآروم
 ی از خوشگلیدونی میمن معرکھ ام دختر تو چ: کرد و با پوزخند گفتی نگاھی
 ادی اومد ک ساکت مھا داره مھی بگم ک صدا آسی چی خواستمیم

 اگھ می بھش گفتی کنھ ولھی گرخواستی خوشحال شد میلی خدی اومد داخل و ما رو دمھا
 ...! ن ما ن اووونی کنھیگر
 لباس ی بودن دهی ھم با مھا وارد خونھ شدن ھر دوتا شون ب جور لباس پوشرایالم

ش حالت خودشو  خودشی مشکی بود موھاادی ھم موھاشو شاده برای المیعروسک
 ...!داشت

  شدم عاااشقتونمری غافلگیلی دوستون دارم خیلی بچھ ھا خیمرس:مھا
 دفعھ برقا رفت کی)داداش مھا(ستی نعادی ممی کھ متوجھ شدمیاری رو بکی کمیخواستیم
 خونھ رو پخش شد نور افکنھاطرف ی فضاعادی می تولد خراب بشھ کھ صدادمیترسیم

 اون بودن
  نامرد برام گزاشتیای دننی ای تنھا کسم تویبرا:عادیم
  بدمامویحاضرم تموم دن"

  روزاا وھمھ شبام ھام رو بدمھمھ
 نمی اشکاشو نبگھید

  بزنمادی فرخوامی امشب مایخدا
 ری خوااھرم ونگلبخند
 شونی کھ بردییاونا
  خاطرات مت با اونا بودتمام
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  عمر خواھرم بودشھی شی کھ بردییاونا
  تب سرد توچشاشون پنھونھی آخرا نیا
 ....! مھمون بودندونستمی آخرا کاش منیا

 .....! بگمزی چھی خدا بزار اما
 یری از بگزارمی نمنوی عمرم خواھرمھ اشھیش
 
 بغل کردن اشک دوتاشون در گروی ھمدعادی مشی پدی دوارهی مھا نتونست طاقت بگھید

 دی رو بوسشیشونیرو پاک کردوپ مھای بادستاش اشکاعادیم)از ھممون(اومده بود
  امشب نھسھیھرشب بالشتت خ:وگفت

 مھا عادوی پخش شد مقھیدق١٠ اھنگ قشنگ بعد ھی می زدعادی دست بھ افتخااار مھی ھمھ
 کھ ھردوشون از تی وآرایالم.  مجبور کرد باھاش برقصھھی ،آسدن،آرتایرقصیباھم م

 ی سامانم روبھ روم نشستھ اونم مثل بت ولکنمیخداشون بود منم مثل بت نشستم نگاه م
 کنھی فقط نگاه مرشیاز نوع خ

  مستر؟؟دیدی گفتم افتخااار رقص مششی غرور شدم رفتم پالیخیب
 وسط دستامو دور گردنش می رفتبای دستمو گرفت وگفت حتما دختر زدی خندقھیچنددق

 خجالت ادیازه االن  تنییحلقھ کردم دستشو گزاشت پشتم داااغ شدم سرمو بردم پااا
 دفعھ از نی اکردی نگااام میجوریافتادم دستش برد طرفھ چونم صورتمو برد باال 

 فقط غرق دنگاھش بودم دمیشنی نمگو اھنی رو نتونستم بخونم صدایچیچشاش ھ
 بخدا آھنگ تموم شد:تیآ_ می بھ خودمون اومدتی آیباصدا

  بچھ برو بچشی خجالت کشدم دستمو از دسش جدا کردم و رفتم پیلیخ
 نی خرجشو بدنی رو کھ خوردیاالن وقتشھ پول ھرچ:ھیآس
  وقت کادویعنی:رایالم

  ھستمھی خانم با آسرای المستیمنظورم شماا ن:تیآ
 صداشو بچھ گونھ کردو ادامھ می ماکھ فقط اشک خوردی باشی خوردیزی تو چاگھ
  بھ ھم تعارف نکردی کسخوامیتازه من از اون شکالتا م:داد
 شیییی خودت بردار امیستیکلفتت ن:ھیآس
 فقط تو بخور: رفتم سمت شکالتا شکالت دادم بھشو گفتم من
 ..... بود کھ کادوشو آوردعادی نفر منیاول

  کرد دفترچھ بود مشخص بود خودش درستھی مثلھ کادوش
  از چشاشون اومدی بود قطره اشکی خودشون خانوادگیعکسااا

 دارمی نگھش مشھی ارزش داره ھمیلیبرام خ:مھا
  کادوھااشونو دادنھمھ
 و رسوند منم با رای مھا و المتی رفتن بود مھاا دوباره از ھممون تشکر کرد آوقت

 سامان رفتم
  بودی شب عااالیمرس: وگفتکردی رو داشت روشن منیماش
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  نکردمیمنکھ کار:من
  خستھ بودم خواااابم بردیلی خمی نزدی حرفگھید

 موھااام کھ کردی کمرم درد میلی بودم خشبی دی کھ بلند شدم باھمون لباسااصبح
 سرحال یلی گرفتم خی اھیقیدق١٥ حمومھی نگاه کنم نھی خودمو تو آدمیافتضاح بود ترس

 ......شدم رفتم سمت آشپز خونھ
  سمت آشپز خونھ مامانم فقط بود سالم دادم اونم جوابمو دادمرفت

 رمی نون بگرمیمن م:مامان
 خدافظ. باشھ:من

 ...خدافظ:مامان
 بای دختر زریصبح بخ: گزاشتن نشستھ بودم کھ سامانیی دم کنم بعد چایی چاارفتم
 ریصبح بخ:من

 زی بریی چاھیبپر : رو بھ روم ساماننشست
 ی مگھ دستو پا ندارزی خودت برزمی بر؟منییییچ:من

 کنھی درد مبایدستام وپاھام بخاطر کول کردن دختر ز:سامان
 شبی دگفی می چنیزره فکر کردم ا" ھی ی کولت نکونیخواستی میبھ من چ:من
 " بغلم کرده آورده تو اتاق؟؟؟یسام

 ی باشنی سنگادیبھت نم:سامان
 ؟؟؟ ھا ھای منو بغل کردیاصال تو باچھ اجازه ا:من

 مزاشتم ی صدات کردم بلند نشدی ھرچی بوددهی خوابیماشاهللا مثل خرس قطب:سامان
 ؟؟؟ی بموننیتو ماش

 ی پسره یزاشتی مدیبلھ با:من
  ادبیب

  دستنی بشکنھ اومدهی نی اصال بھ تو خوبمیبدکار: سامان
 شییییییا:من
 یعنی کردمی منم پاشدم رفتم تو اتاقم داشتم فکر مختی ریی خودش چای شد برابلند

  بھ در خوردو سامان اومد داخلیتقھ اخوااابمی میواقعا مثل خرس قطب
 ؟ی نداری کاررمیمن دارم م:سامان

  داشتھ باشم؟تونمی مکاریچ:من
 یبا.الیخیب:سامان

 ... داره ھااااا اصال بھ من چھ شروع کردم بھ درس خوندنیقاط
 

 ی اومد خودمو انداختم رو گوشمی زنگ گوشی کھ صداخوندمیرس م دداشتم
 خداروشکر نشکست

 الو بنال:من
 میفرمایتو بنال من م:ھیآس
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  با آرتا ژووونشبیخوش گذشت د:من
  تو دامن منیندازی آرتا رو متی انقدری چرا امیرسیبھ ھم م:ھیآس
 اری ناز نھیبچھ دارن بلو د٤ تو ی بدبخت ھمسنایدی ترشسینگو کھ از خدات ن:من
 از آقا سامان چھ می بگذرمیسال از تو بزرگترم خوبھ ھم سن ھم٢٠نکھ من:ھیآس

 خبرررررر
  باشھ؟یمگھ قرار خبر: من
  مرغااای قاطنی گفتم رفتیدیرقصی مشبی کھ دنجوریا:ھیآس
 ریگمشووووبابا،جوگ:من
 دی دمیخواھ:ھیآس
 ی باھیشارژت تموم شد د:من
 یباشھ در برو با:ھیآس
 یبا:من
 سامان از من خوشش یعنی کردمی فکر مھی آسی قطع کردن تلفن داشتم بھ حرفابعد

 ااادیم
 کھ مامانم رفتمی نفر عاشقھ نھ باخودم داشتم کلنجار مھی باچندتا حرف گفت تونستمینم

  آوردرونیمنو از فکر ب
 سامان ھنوز خوابھ؟:مامان

 ساعت خوااب رفت:من
 بدون صبحانھ رفت؟:مامان

  ندهری قدر گنی اگھیاره د:من
  باھات حرف زدشھیچتھ دختر نم:مامان

 یخی حوصلھ  ندارم بیمامان: من
کردم با آھنگ Ply  مورد عالقم رویقی از اتاق رفت رفتم سمت لپ تاپم موسمامانم

 :.......خوندمیم
 

  مامانم باعث شد آھنگ رو قطع کنمی کھ صداکردمی می باآھنگ ھم خونداشتم
 ھیسا:مامان

 یبلھ مامان:من
 ھی نامرتبھ زشتھ سامان تو اتاقشھ برو شھی اتاقش ھمیشناسی متویمادر توکھ آ:مامان

  بکش بھ اتاقشیدست
 چشم:بازور گفتم اووووف

  بالیچشمت ب:مامان
 عطر سامان بود انگار ی بو وارد اتاق شدمتی برداشتم رفتم سمت اتاق آرهی دستگھی

 بود مطمعن بودم زی می جعبھ روھی کردن زیباعطر دوش گرفتھ بود شروع کردم بھ تم
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 دفترچھ داخل ھی نشستم زیپشت م گل کردمی مال سامانھ فوضولسی نتیمال آ
 بای من بادختر زییا صفحھ نوشتھ شده بود آشننیجعبھ بود اول

 رهی نمادمی از طونشی شی چرا چشادونمی نمدمی دختر دھی باغ ھیآبان رفتم ١٤امروز
 بھ ادی خوابم می چشمم وقتی باز جلودارمی بی وقتشھی نمکنمی میھرچھ سع

 :چند صفحھ بعد روخوندمخوابم
 ی نتونستم جلوگھی دمشی اولمون گذشتھ دوباره دداریآبان چند روز از د٢١امروز

 از خود نمشیبی می چرا وقتدونمی نمنمشی بازم ببدوارمیام: بھش گفتمرمیخودمو بگ
 شمی مخودیب
 

 :آبان٢٧ امروز
 خوش حال شدم یلیخ️❤ خوشگل ترشده بودیلی خدمشی ھمون باغ دی توباز

 ادی زی خابگام جورشھ خونشون ھستم ولیتا کارا️تونستم با داداشش دوست شم
 ️ستمی کارام نریگیپ

 :  صفحھ رفتم جلوچند
  بودبای تولد دوست دختر زامروز

بلند نشد بغلش کردم داغ داغ ️ خوابش برد مثل فرشتھ ھا شده بودنی تو ماشبرگشتنا
 ....بود

 تاصبح شدی کاش مرونی روش و از اتاق رفتم بدمی روتختش پتورو کشگزاشتمش
 فقط دونمی نمیچی احساس زود گذره ھھی فقط نکھی اای عاشقم دونمی نمیول️نگاش کنم

️ کنارشمی وقتدهی بھم دست می حس خوبھی نمدویم ☺️ 
 ......جی گجی بودم گجی داشتم گیبی بخونم اشکم دراومد حال عجشوی نتونستم بقگھید

 ️بایسالم دختر ز:سامان_ سامانم اوده بود رونی اتاق اومدم باز
 ......! نگفتم رفتم داخل اتاقمیچی کنارش رد شدم ھاز
 
 دیای بگھی ساعت دکی دیایجلسھ فردا کنسلھ امروز ب: از مشاورم اومده بود جی مسھی

 شی آرادمی رو باشلوار قرمز وشال قرمز پوشمی مانتو جلو باز مشکیحوصلگیباب
  برق لب زدم رفتم سمت آشپزخونھھینکردم فقط 

 ؟؟یکجا شالو کاله کرد:مامان
  برمدی جلسھ فردا رو کنسل کرده االن بامیمشاوردرس:من

 باشھ:مامان
  کجاااس؟منو ببره؟تیآ:من

  کالس دارهگھی تا دوساعت دتیباسامان برو اون ھس آ:مامان
 رمی می با تاکسخوادیزشتھ مامان نم:من

 رسونمتونی مرونی برمی خانم من دارم مھی سایچھ زشت:سامان
  سامان پشت سرم بودروموبرگردوندم
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 ممنون پسرم: زود تر از من گفتمامانم
 م؟یبر.کنمیخواھش م:سامان

 ..میبر: ناچار گفتمبھ
 ...می شدنی ماشسوار
  لطفا آدرسبااایخب،دختر ز:سامان
  شده؟؟؟؟یزیچ: سامان سکوتو شکست  وگفتقھی مورد نظرو دادم بعد چند دقآدرس

 نھ چطور مگھ؟؟؟؟:من
 ...ی بنظرم ناراحتینجوریھم:سامان

  کھ ناراحتم؟؟؟دیندوی از کجا مدیشناسی منو نمتیشماکھ شخص:من
 !!!! مشخصھی داره ناراحتیچھ ربط:سامان

 .!.!.! ربط داشتمیلیخ: گفتماوردموی کم نیول) چررت گفتمگفتیراست م(
  البد ربط دارهدی شمابگیباشھ ھرچ:سامان

  آموزشگاه رو؟؟؟؟نی رد کرددیریمعلومھ کجا م:من
 شدم اونم با من ادهی نگفت دم در آموزشگاه پیچی گرفت و دنده عقب گرفت و ھترمز

 ... شدادهیپ
 

  دنبالت؟؟امی بیک:سامان
 ممنون.ستی نیازین:من

  ساعت چند؟؟؟؟گھی بگو دیکنیچرا تعارف م:سامان
 ای بگھیساعت د٢:گفتم) خودش خواستگھی دنیشاھد(

 باشھ، پس فعال خدافظ:سامان
 خدافظ:من

 رونی رو جمع کردم رفتم بلمی زودتر وساقھیدق٢٠بای مشاورم زود تموم شد تقرجلسھ
 بگم االن شدی بعدم بھ سامان زنگ بزنم کھ خودم اومدم روم نمرمی بگیخواستم تاکس

 جلو پام ترمز کرد ی بلند مشکی شاستنی ماشھی بودم ستادهی واابونی دنبالم؛کنار خادیب
 اباالیب
 

 کھ ی بود رفتم سمت تاکسستادهی وای تاکسکی رومو کردم اونور دی مزاحم نشدیبر:من
 دونمی روموکردم طرف صدا سامانھ نمیشناسی صدامو نمیعنی: گفتنیصاحب ماش

 ؟یکنی مکاری چنجایا: سوار شدم ؛مننی سامانھ برگشتم سمت ماشدمیچرا نفھم
  نرفتمیی اصال جاسامان؛من

 ؟ی چیعنی:من
 میچونی نپوقتیکارمو کنسل کردم منتظرت موندم :سامان

 !یرفتی مدی باچوندمتونی پینم:من
 ی مبپبچوندی منو داشتیعنی؟یرفتی میداشت:سامان
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 نخواستم مزاحم بشم:من
 ؟!!!!بای دختر زی شدیچھ خجالت: رو روشن کردو گفتنی ماشسامان

 )-:بوودم: حالت لووووس گغتمھیبا
 :... بود کھ سامان گفتنمونی لبخند زد سکوت بھی سامان
  دروازه قرانمی برشھیم:سامان

 میبر:با زوووق گفتم)  نرفتھ بودم دروازه قرانھیچند وقت(
  دروازه قرآنی بھ سوشیپس پ:سامان

 اولش چندتا دست فروش نشستھ بودن ی قشنگ بود راستایلی خمیدی رسقھی چند دقبعد
 می بردمی بود دست سامانو گرفتم دودخوشگلی اسب سفھی یرفتی مقدار کھ جلوتر مکی

 مثل دختر بچھ دمی تازه فھمکردی بالبخند نگام ممیدی بھ اسب رسی وقتمیسوار اسب بش
 دستمو ی درآوردن رفتار کردم بھ آرومی بازوس کھ دست باباشونو گرفتن ولوییھااا

 غمی جھی حرکت منو سوار اسب کرد ھی بود سامان بانییاز دستش جدا کردم سرمو پا
 ھوا رفت

  بکنی کارھی ندا بده بعد ھیخب :من
 بای ببر دختر زفشوی برو کشترهی بینجوری افشیک:سامان

  شدمادهی دور تموم شد باکمک سامان پھی بود ستادهی وانھی گوشھ دست بھ سھی
 ؟؟یشیتو سوار نم:من

 یاگھ تو بغلم کن:سامان
  پرس بشم؟؟؟یخوایم:من

 خوشبحال شما دختراااا:سامان
 چررراااا اون وقت؟؟؟:من

 کننی مثل من بغلتون می جنتلمنیچون پسرا:سامان
 یچھ اعتماد بنفس:من

 مامانم گفتھ پسر باس اعتماد بنفس داشتھ باشھ:سامان
 یچھ مامان مدرن:من

 ی فکردیپس چ:سامان
 می ھم قدم زدی شونھ بھ شونھ می نزدی حرفگھی کردمش دی نگاھھی

 چقدر آسمون قشنگھ:سامان
  قشنگھیلیاره خ:من

 می داره رفتی و جواھرات سنتفی مغازه کھ کھی می مقدار کھ راه رفتھی
 گردنبداومد جلوم بستھ شد دور ھی قشنگ بود پشتم بھ سامان بود یلی خاااشونیبعض

 توش ی والکرستی ناز بود آیلی سامان گردنبد رو گردنم کرده خدمیگردنم برگشتم د
 نوشتھ شده بود

  مال من؟؟یعنی:من



 28 

 دعا ازت محافظت نی راحتھ من نباشم االمی خینجوریپ ن پ مال عمم،اره ا:سامان
 کنھیم

  تو اتاقم؟؟؟ی نقره رو تو گذاشتسیاون سرو:من
  توجھ بھ حرفم از مغازه خارج شدی بسامان
 اعتراف کن: بلند تر گفتمیباصدا
 ؟؟یاعتراف چ:سامان

 ........ اتاقمی رو گزاشتسی تو سرونکھیا:من
 تیمنظورش گردنبند آ(یاری گردنبندو از گردنت در ننی کھ ایشرطبھ :سامان
 )یالکرس

 باچھ:من
 اره من گزاشتم خوب شد؟؟:سامان

 اره خوب شد:من
 تو دلم می بعد برگشتمی زره گشتھی دمی از من شروع بھ راه رفتن کرد بھش رسجلوتر

 قندآب شده بود
 دهیبار زنگ زده بود من ند١٥ نگران شده بودی خونھ مامانم حسابمیدی رسیوقت

 بودم
  سامان قانع شدنی چاپلوسی خواھبامعذرت

 چقدر کنار کردمی بودم گردنبند تو دستم امروز رو مرور مدهی تخت دراز کشیرو
 ... چقدر گذشت کھ خوابم برددونمی حسو نداشتھ بودم نمنیسامان آرامش داشتم تاحاال ا

 
تم مدرسھ سر کالس اصال حواسم بھ درس نبودبھ سامان فکر  رفشھی مثل ھمصبح

 شی سامان پدمی شنتی  چند بار معلم بھم اخطار داد ظھر کھ برگشتم از آکردمیم
 ره؟؟ی می دوستت کنیا: شام گفتمزی واسھ شام سر ممونھیدوستش م

  کاره خابگاش جورهرهی مدیاول بھ توچھ دوما تاع:تیآ
 ) حرف دلمو نگفتمی کمھ ولیلی خنمشیبی فقط میعنیماه ٤(

  چھ خبره؟؟؟مونھی منجایمااااااااه ا٤یعنیوااااااا:من
 ستی بچھ کھ نصف روز ننی خداست تازه ابیمھمون حب:مامان

 ؟یکنی مینجوری تو چرا اھیسا:بابا
 ستمی فقط راحت نی جورنیھم:من
 ی پشتاطی حتیخب برو سو:بابا

 غذا نخوردم گھید)نمشیبی کمتر مینجوریماه من وابستھ شدم ا٤ بھتر بودینجوریاره ا(
 اطی جمع کردم رفتم سمت در حازموی مورد نلی گفتمو رفتم تو اتاقم وساری شب بخھی

 اونجا در اصل رفتمی موقع امتحانام مشتری بمی داشتکی کوچی کامل ولتی سوھی مایپشت
 مال مھمونا بود
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 ی کردم رفتم سمت تخت دونفره یری گردگھی دادی خاااک می باز کردم بوتی سودر
 من عاشق سامانم؟؟نھ یعنی کھ گوشھ اتاق بود غرق در افکارم شدم یدی سفیمشک

  بودمری باخودم درگیلی عاشق بشم خااای زودنیامکان نداره بھ ا
 جوابشو دمیدی کم میلی سامان رو خی پشتاطی حتی گذشتھ بود کھ رفتھ بودم سوچندروز

  خونھومدهیروز کھ ن٢ شھی از ھم فاصلھ گرفتھ با امروز میلی خدادمیبا بلھ ونھ م
 در اومد رفتم سمت در رو باز ی صداکردمی موھاام رو کھ صبح بافتھ بودم باز مداشتم

 کردم سامان بود مشخص بود حالش بده خوااستم درو ببندم کھ دستش مانع بستن در شد
 ؟؟یکنی چرا ازم فرار مشدهی چ؟یدوزدی نگاه تو ازم مھیچرااااا سا:سامان

 ...........سامان برو:من
 ی جوابمو رو بددی قبلش بای ولرمیم:سامان

  کنمی فرار نمی من از کسیکنیاشتباه م:من
  منو ھل داد کامال داخل اتاق بود درو بست چشماش قرمز بودبادستش

 ؟؟یینجااایپس چرا ا:سامان
  من بھش پس بدمی ھستی ک؟؟توی منکارهیداره تو چ نی ربطچیبھ تو ھ:من

 تو ی ولستمی تو نھیچی من ھیگیراست م: حالت ناراحت گفتھی آروم شده بود باصداش
 .... حاال ھم برویاشتباه فکرد:خواست حرفشو ادامھ بده کھ گفتم..... منزیھمچ
 روشو برگردوند و درو شناختمشی نمگھی نگاه سرد شد دھی بھ لی پر محبتش تبدنگاه

 کھ سامان داده بودو محم تو دستم ی گردنبدکردمی نگاه مشی خالیمحکم بست بھ جااا
 ھی کھ گردنبند تو دستم بود خودمو پرت کردم تو رخت خواااب فقط گریفشردم درحال

  کردم کھ باالخره خوااااابم بردھی گرنقدریا  باھاش حرف زدمینجوری چرا اکردمیم
 

 بادکرده بود ھم حس مدرسھ رفتن نبود خودمو زدم بھ نقدریدشدم چشام ا کھ بلنصبح
  در شدی بلکھ آروم شم صدادادمی آھنگ گوش می حوصلگی ونرفتم بابیضیمر
  توایب:من
 !؟؟ی تو کھ از من سالم تری کردلیبھ چھ مناسبت تعط:رایالم
 اول سالم دوممم بھ توچھ دوست داشتم:من
 ؟ی کردھیتو گر:رایالم
 نھ چطور مگھ؟:من
 دروغ نگو:رایالم
 ینجوریھم:من
 بمی من قریعنی:رایالم
 وقت تنھام چی بود ھشمی پشھی تا االن بود اون ھممیی دوست دوران راھنمارایالم(

 )ختی مقاومت نکردمو اشکام رگھید... نزاشت
  کنمکاری چدونمی نمرایالم:من

 ) خشکش زده بود بعد بغلم کردی اقھیچند دق(



 30 

  سکتھ کردمھی ساشدهیچ:رایالم
 

 عشق شکست ی توی روزنکھی از اترسمی رو بھش گفتم گفتم کھ از عشق مزیھمچ
 ......! حاالھم ناراحتش کردممیبخورم بھش گفتم کھ از سامان فرار

  دختری اونھید:رایالم
 میکنی دردودل ممی داری ،مارو بگو باکونھی دیخودت:من
 ی اومدی خوب کسشیاتفاقا پ: تخت پاشدو گفتی از رورایالم
  بھ بعد حرف حرف منھنی متخصص عشقم از امن
 شکونی نھیمن متخصص عشقم  : حالت حرف زدنش خندم گرفت اداشو درآوردماز

 ؟؟؟ی درآوردھی چای منگول بازنی افھممی مشتریاز تو ب:بردتم گفت 
  کنم؟؟کاریباشھ قبول،حاال خانم متخصص چ:من
 دوره زمونھ شوھر نی رفتارش تابلو؛تازه مگھ تواخوادتی کھ مگھیپسره داره م:رایالم

 ی ول نکنی بچسبدی باشھی مدایپ
 خرررر: زدمش وگفتمبابالشت

 باش برو ازش ی عذابش نده عادی آبجھی سای جدی ولگمی دروغ م،مگھیوحش:رایالم
 ..... رفتار کنی کن باھاش معمولیمعذرت خواھ

 
  رفتھ؟؟؟نمی ببامی بشھ بعد وابستھ بشم بھ خودم بیکھ چ:من
 شھی دوطرفھ می وابستگنی مطمعن باش ای کھ تو گفتنجوریا:رایالم
 ....!دوارمیام:من
  ھاااااشھی مشخصھ تو دلت کل قند آب میول:رایالم
 )گفتیراست م(گمشو بابا :من
 ... بعدم رفتمی باھم حرف زدیکل

 برخورد ینجوری ادی نباگفتی راست مکردمیم رو مرور رای المی حرفای ھمھ
 ...کردمیم
 .... باشم رفتم تو اتاق خودم نقل مکان کردمی عاااددیبا

 عالمھ ھی گردهی بر نمگھی دیعنی گفتمی خونھ باخودم مومدی کھ سامان نمشدی میدوروز
 مامانم جواب سوالم رو گرفت ومدی بودکھ سامان نمیسوال تو ذھنم بودکھ شب سوم

 نجااا؟؟؟ی اادی نمگھی دوستت دنی پسرم اتیآ: کھ مامانم گفتمی شام بودزیسرم
 اادی نمگھی گفت کارش جور شده و دشدی دفعھ چھی دونمی نمقیدق:تیآ
 ) غذا خوردن نداشتملی مگھیشھ؟؟؟دی ھمی رفت برایعنی(

 .....!ری شدم ممنون؛شبتون بخریمامان س:من
 

 ... تختمی سمت اتاقم خودمو پرت کردم رورفتم
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 گردنبندشو بود ی مینجوری ادی آخر باداری کجاس چرا دیعنی داشتم سامان یبی عجحال
 ...ی چقدر زود حرفمو باور کردی رفتیعنی:کھ گردنم بود تو دستم گرفتم گفتم

 پسر ھی زود دل دادم بھ نقدری زود چرا ایلی شده بودم خرشی شده بود من اسری دیلیخ
 ...بھیغر
 بود یی سواااال ھانھای ایھمھ .... بھ اوج آسمونرسوندی منو منیغمگ ی اون چشماچرا

 ....دمیپرسیکھ از خودم م
 یچی دوست داشتن زود گذر بود ھھی دمیاشای وابستھ ای من عاشق شدم یعنی

 ....دونستمینم
 .... بودمخبری کھ ازش بی اندهی سپردم بھ آخودمو

 .... چقدر گذشت خواااابم برددونمی کردم بخوابم نمیسع
 

 ..... از خواب بلند شدمیحوصلگی با بصبح
 .... شدمسمی خوردن صبحانھ سوار سروبدون

 ....دی رسراھمی دم در مدرسھ المدمی رسیوقت
 .....!رایسالم الم: گفتمومدی کھ از تھ جاه مینی غمگیباصدا

 .....!شدهی چیسالم باز کھ تو دپرس:رایالم
 ....!گردهی ھم برنمگھیرفتش د:من
 ؟....یک:رایالم
 .....!شییییی امیبی بیشوھر عمھ : گفتم تی عصبانبا

 ؟....اھاااا سامان رفتھ:رایالم
  وقتھی ی چشم نخوری باھوشوشنقدریچھ عجب ا:من
  دنبالش؟؟؟یری بابا حاال چرا نمیگمشوو،توخوب:رایالم
  کجاسدونمی نمویکیبھ مامانت بگو واست اسفند دود کنھ ا:من
 ی اگھی دیزی بده منچرای عقل بھ المھی ااای صورتمو کردم طرف آسمونو گفتم خدابعد
 خواامینم
  سامان کجاسگمی شد نمنطوریحاال کھ ا:رایالم
  حرف از کنارم رد شدنی از زدن ابعد
 یچھ دل نازک شد....ستای وارایییییالم: داد زدم شدی داشت باسرعت ازم دور مرایالم
  کجاس؟؟؟امانی یدونیتو از کجا م: بودم دستشو گرفتم گفتمدهی بھش رسبایتقر
 دانشگاه تو دانشگاه رهی میگی مگھ نمویکی اگفتمایدلم برات سوخت وگرنھ نم:رایالم
 .....ی کنداشی پیتونیم

 ن؟؟؟ی کندای پویک:ھیآس
  ومھا پشت سرموننھی آسدمی موبرگردوندم درو
 ن؟؟یگردی می دنبال کگھیبگو د:ھیآس
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 ماجرا توٱمنکھ تا تمیاری سر از کارشون در بدی مشکوکن بایادی زناااای اھیمھا؛آس
 ستمی ول کن نارمیرو در ن

 نیستی ول کن ندووووونمیم: آه ونالھ گفتمبا
 ..... بازبون خوش کل ماجرا رو گفتمپس

 نمی انیدیخاااک برسرتون د: وگفترای زد پسھ کلھ مھا،المھی کھ تموم شد آسحرفااام
 ......میدیشوور کرد ماترش

 
 ....!دمی من ترشیدونی کجاام؟؟؟ازیزنیچرااا م:رایالم

 ؟ی؟چجوری؟کیچ:می باھم گفتھمھ
 ھم قرض کرد رفت سمت گھی دی کردو دوپا داشت دوپاسانھی خنده خبھی رایالم

 ...!کالس
 دی دم کالس معلمم ھمزمان با مارسمیدی رسیوقت

 می و وارد کالس شدمی سالم دادھی
 شھی گرفتھ می بعد امتحان تستیجلسھ :دی رسانی جملھ معلم بھ پانی کالس با اانیپا

 ...!دیخستھ نباش.دیآماده باش
 منم اصرار ادی بتونستی مھا نمی دانشگاه سامان ولمی برمی بروبچ قرار گزاشتبا

 .....نکردم
 می شدی سوار تاکسرای المھی آسبا

 ......میدی رسقھیدق١٥ورد نظرو دادم بعد مآدرس
 ادشمی پتونستمینم
 ....!گھی شو دادهیپ:ھیآس
 .....می بچھ ھا برگردااالیخیب:من
 دی کشرونی باز کردو منو بنوی در ماشرایالم

 ...! رفتنی رو حساب کرد ماشی تاکسپول
 ...!یاری در مھی چای مسخره بازنیا:رایالم
 /: بگمی شدم برم چمونیپش:من
  دانشگاهی بھ ورودمیدی رسدیکشی کھ دستمو میجوریھم

 گنجشکاا ی شده بود سکوت فضااا باصدای بزرگ بود اطرافش گل کاریلی خدانشگاه
 شدیشکستھ م

 م؟؟؟ی برسی نی کسنیبب: گفتمرای والمھی تومحوطھ نبود رو بھ آسیکس
 ....ری بگگری سر کالسن دندون بھ جدیشا:رایالم
 ؟؟؟یکنی مینجوریچرا ا:ھیآس

 .......! نداشتم بدم فقط سکوتیجواااب
 ری فقط تحقنکھی جواب نھ بھم بده از انکھی از اترسمی بگم متونستمی چطور مگفتمی میچ

 ......بشم
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 ... دارمکاری چنجای ادونستمی نمی بود حتخودی فکراام بدمیشا
 می پسره بپرسنی از امیبر:رایالم

  سال سامان بود پسر ھمسنوھی باال اوردم سرمو
 پرسمی مرمیمن م:ھیآس
 الیخیزشتھ ب.یپرسی میچ:من
  دارهینھ چھ زشت:ھیآس

 ھیییییآس: گفتمباحرص
 برو بابا:ھیآس

  پسرهشی کرد سمت ما رفت پپشتشو
 دیشناسی بھ نام سامان میدپسریسالم،ببخش:ھیآس

 ھ؟؟ی چلشی فاممیتادار٥سالم،سامان حداقل:پسره
 ھ؟ی چی سااااملیفام: گفتی نسبتا بلندی باصداھیآس
 ) چقدر پرووووھیآس(

 .....شمس:من
 معطل نجای تاسھ ساعت اانھی می رو آوردھی آسنیخوب شد ا: در گوشم گفترایالم
 .....میبود

 من دوستشم شما؟؟؟:پسره
 دیفھمی مادی بدیشما بگ:ھیآس

  کارش داره؟؟یبھش بگم ک:پسره
  کارش دارهتی خوااھر آدیبگ:ھیآس

 د؟؟؟ی خانم ھستھیشما سا:پسره
  رفتم طرفشدمی اسمھ خودمو شنتا

  منمھیسا:من
  نگام کردورفتی جورھی پسره

 ادی بدیکجااا آقا سامان رو بگ:ھیآس
 شیییییا:رای   المدی بگدیخوای می من موندم چی ولادشی االن مدیشما عمون بد:پسره

 ومدیمنکھ ازش اصالخوشم ن
 ..... اومدنسیھ:ھیآس

 ......ی قفل شد تودوچشم مشکنگام
 چرا چشماش حا الشو دونمی نگاھش مثل قبل نبود نمی قفل شد تو دوتاچشم مشکچشام

 ......دادینشون م
 کھ ی کلمھ انی بگم اولی چدونستمی بود پاھام سست بود نمدهی کامال بھمون رسگھید

 .....سالم:توذھنم اومدو گفتم
 .......امرتون:سامان

 ....سالم کردمااا:من



 34 

 ..... من برم،کار دارمی موعظھ کنیخوای کھ سالم،اگھ مرمیگ:سامان
 ؟؟؟؟یکنی مینجوریساااااماااان  چرا ا:من
 .....ستادنی دورتر از مااھی آسراوی اونور الممی فھموند کھ برھی باچشم بھ آسرایالم

 ..... ندارنیتی اھمھی توکھ بقی برازنم؟؟ی حرف میمگھ من چھ جور:سامان
 ؟؟یدونی میتو راجب من چ:من

 دارن فقط بھ ی چھ احساسھی بقسی کھ برات مھم نی دختر لوسھی توفھممیبلھ م:سامان
 .....!یکنیخودت فکر م

 اااقتی نھ لی کنم بخاطر اون شب ولی ازت معذرت خواھخواستمیمنو بگو کھ م:من
 .......! خونھیومدی کھ بخاطر من نی تو سوسولیندار

 جو نده مگھ تا آخر عمرم یادیز......بخااطر تو: زدوگفتزی لبخند تمسخرآمھی سامان
 قرار بود خونھ شما باشم؟؟

 .....کردمیمن اشتباه فکر م:من
 ...... من کالس دارمی دهی فایحرف زدن باتو ب:سامان
 ..... کرد بھ منو ازم فاصلھ گرفتپشتشو

  اومدمنجااای خرم کھ تا انقدری ای برده بود برچماااااااتم
تو افکار .... رو دک کردم برن خودمم شروع کردم بھ قدم زدنرای و المھی آسبزور

سوارشو :نیراننده ماش.               بوق زد برامنی ماشھیخودم غرق بودم کھ 
 ...خوشگلھ

 ..... نیی پاارمی منتوی ماشی ھاشھی شزنمی کارت اعصابم خورده میبرو پ:من
 ..بای دختر زکنمی سوار شو حاالتم خوب مای بینچھ قدر عصبا:راننده
 سنگ برداشتم زدم ھی داغ تر شدم اطرافمو نگاه کردم دیچی تو مغزم پبای دختر زکلمھ
 نشی ماششھیبھ ش

 .....  باھاش بودمی غول تشنھی پسره تنھااا نبود یوااااااا
 ؟؟؟ی کررررررردیچھ غلط:راننده

 شدم بھ سمت دانشگاه دهی چرا کشدونمی قرض گرفتم نمگھی دی داشتم دوپادوپا
 ....سامان

 
 دهی از جا بلند شدن چون ترسدنی ودوستش داخل محوطھ نشستھ بودن تامنو دسامان

  شدممیبودم مثل دختر بچھ ھا پشت سامان قا
  باتعجب نگام کردسامان
 ؟؟؟؟ی شدمی پشتم قای چرا رفتشدهیچ:سامان

 ......  کنیم کار افتادن دنبالیمگھ کور:من
  تازه متوجھ پسراا شدسامان
 ن؟؟؟یخوااای میچ:سامان
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 دنبال می شکستھ اومدنمونوی ماششھی باسنگ زده شیدختره روان: تشنغول
 .....!خسارت

تادستھ چک انداخت جلوشونو ٣ برداشت ی صندلی چرمشو از روفی کسامان
 یھرر:گفت

 ؟؟ی طلب کارم ھستیبچھ پرو گند باال آورد:راننده
 اصالخوب ی مزاحمم شدی برچی دراز تر نکنمتیلی پاتو از گیخواستیم:من

 .........کردم
 ااااای از کجا خوردی بزنمت کھ نفھمنیھمچ:راننده
 ..... بزنھمی دست بھ سااایمگھ من مرده باشم کس:سامان

 )  دارمی چھ اسممااای خودمونی ولمی گفت ساااایقلبم تو دھنم بود وااا(
  دارنی قاطناااای بابا امیبر:راننده

  منتظر تشکرمرونیابیب.یچرا ھنوز پشتم: رفتن سامان گفتیوقت
 ......ومدمی تشکر کنم خودم از پسشون برمنمیبی نمیازین: فاصلھ گرقتم گفتمازش

 ؟ی شدمی پشتم قانیواسھ ھم:سامان
  نشدم رفتم سنگ بردارممی قایدرستھ رفتم پشتتون ول:من

 .....کامال مشخصھ:سامان
 ....برسونمت: سامان اومدی کھ صدارفتمی مداشتم

 .....رمیشما برو بھ کالست برس خودم م:من
  سامان جلو پام نگھ داشتنی ماشدفعھی ابونی بھ خدمیرس

 سوار شو: سامان
 ....نیی پااوردمی ننتوی ماشی ھاشھی گفتن برو تا شنویاوناھم ھم:من

 ..... سوار شوستمیمگھ با تو ن: گفتتیباجد
  از خدام بود برسونتم سوار شدمنکھی اای از ترس بود دونمینم
 
  نگھ داشتھ شدنی از حرکتمون گذشتھ بود کھ ماشی اقھیدق٥

 ؟؟ی موافقی بستنھیبا:سامان
 نھھھھھھ:من

 .........ی سرما بخوریترسی میچقدر لوس:سامان
حاال : شد وگفتادهیھ دنبال من پاونم ب.... شدمادهی روشن کنھ کھ پنوی ماشخواااااست

 ......بااااای دختر زیشد
 خوامی میمن سھ تا بستن: نشستمو گفتممکتی نیرو

 چھ خبرتھ؟؟؟؟:سامان
  حساب کنمی نباشھ،پول ندارتیتو کار:من

 ییھوی بعد ی بستنیخواستیپولتو بھ رخم نگوکش فقط تعجب کردم اول نم:سامان
 یخوایتام٣یگیم
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  برمای یریم:من
 باشھ بابارفتم:سامان

 ... بھ پام خوردی بود کھ ضربھ ای کھ سامان رفتھ بود سرم تو گوششدی می اقھیدق١٠
 ...ی پامو سوراخدکردیھووو:من

  دستم شکستتوی بستنری بگیمیبی دستام پره نمھی سرکارعلدیببخش:سامان
 تو اون دستشون لویک١٠٠ دستشون بونی ای تولویک١٠٠ می غدیپسرام پسرا:من

 موی دستت شکستھ؟؟بده بھ من بستنی حاال تو باسھ تا بستنشکستیدستشون نم
 ؟ی مبالغھ نکردیادیبنظرت ز:سامان

 نووووچ:من
 نوووچ:من

 مکتیاون ور ن...  بخوری بستنمی قدی بھ بعد برو باھمون پسرانیپس از ا:سامان
 کرد تو حال خودم خی گلوم ی وااازدمی مسی لاقی بااشتموینشست بھ حالت قھر بستن

 ......بودم کھ
 ..... تشکر بلد بودنممی قدیدخترا:سامان

 ؟؟؟ی تشکر از من بشنوھیرو دلت عقده کرده :من
  فکنیھرجور دوست دار:سامان

 ....کنمیباشھ ازت تشکر م:من
 باھال شده ماااتش برده افشی قیلی جام بلند شدم بھ سرعت برق زدم بھ صورتش خاز

 بود
 ....... از تشکرنمیا:من

 .......ھیسااااااااا: باحرص گفتسامان
 کردمی صورتشو برداشت مالوند رو صورتم اصال فکرشو نمی رویای بستنبعدم
 .....کشمتیساااااااماااااان م:من

 ...... برو بر نگات کنمینکنھ توقع داشت:سامان
 اااھمی بعضکردمی مردمو حس منید منم دنبالش نگاه سنگ بزنمش کھ فرار کرخواستم

 نشست دوتامون مکتی نھی ی جونم در اودمد سامان روی واادادنیبا دست نشونمون م
 ..... زدم بھ بازوشی کھی میزدینفس نفس م

 بااااای واسمون دختر زیآبرو نزاشت:سامان
 ....می ماخبر نداشتیآبروھم داشت:من

 کھ روبھ رومون بود رفتم سمتش کھ صورتمو بشورم داشتم ی آبری خورد بھ شچشمم
 رفتم کنار تا اونم صورتشو بشوره ستادی کھ سامان اومد کنارم اکردمیصورتمو پاک م

 میبر:شستن صورتش تموم شد گفتم
 ؟یستیصورت شستنم بلد ن:سامان

 ؟یچ:من
  شددهی گونم کشی اومد طرف گونم چشامو بستم دستش مثل نوازش رودستش
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  داشتی ھنوز بستننجایا:سامان
 ممنون:من

 شده قی تو بدنم تزری خاصی انرژھی می رفتنی قدم زنان بھ طرف ماشھردومون
 ......بود
 یمونی مای خونھ یگردیبرم: زدم گفتمای کھ دلمو بھ درمی بوددهی بھ محلمون رسبایتقر

 دانشگاه؟؟؟؟
 ......دونمینم:سامان

 ؟؟؟ی چیعنی:من
 سی مشخص نیعنی:سامان

 ...گھی نکن دتیاذ:من
 ...ی کھ واسم فسنجون درست کنی بھ شرطیباشھ ول:سامان

 مگھ نوکرتم:من
 امیانتخاب باخودتھ پس نم:سامان

  باشھ بابا ناز نکنشییییا:من
 ؟؟؟یکنیژووون پس برام درست م:سامان

 گھ،اوھومی کنم دکارتیچ:من
 شھی شنی ماششھی شدم زدم بھ شادهی پنی دم در خونمون از ماشمی بوددهی رسگھید

 نیی سامان داد پانویماش
 جاان:سامان

  خوش گذشتیلیتشکر خ:من
  بگو؟؟؟؟گھی بار دھیھ؟ی سای گفتیچ:سامان

 ......گمینوچ نم:من
  بارم خوبھھی ھمون یول.ی نامردیلیخ:سامان

  شدممونیاصال پش:من
 .....!ھیساااا:سامان

 .......!ساااامان:من
 ......خدافظ:سامان

 .............خدانگھدار:من
 ی خوب داشتم بھ قول معروف با دمم گردو میلی احساس خھی خونھ شدم وارد

 ......شکوندم
  مبل نشستھ بودی بابام باعث شد برگردم بابا روی سمت اتاقم کھ صدارفتم
  ماشی پیای کالست رفتھ باال نممی زره اختالت کنھی دخترم ایب:بابا
 ھی چھ حرفنی اییبابا: گفتمیت لوس حالھیبا

  بوس آبدار کردمشھی تو بغلش جا دادم خودمو
 زمی عزی  اومدری قدر دنی ایکالس فوق داشت:بابام
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  بگم دروغ اونم بھ بابام خودش برام دروغو آماده کردی چیوااا
 آره بابا: آروم گفتمیباصدا

 .....میشی خبر بده نگرانت مھیدخترم :بابا
 ......چشم:من
 رو دوستم ی کنکور خوبی بھت بگم کالسھاخواستمی مرهی مشیدرسات چطور پ:بابا

 آماده کرده
  نامت کردمثبت
 کالس واسھ کدوم درسا:من

  نوشتھ شدهنجای کالساشو احاتیتمام توض: کاغذ گرفت سمتم وگفتھی
  باباجوتمیمرس:من

 ی بدرتوی پی ماساژ خوب باباھی ادی بدم نمکنمیخواھش م:بابام
 امی بھ چشم فقط لباسامو عوض کنم میا:من
 باشھ دخترم:بابا

  بابامشی رفتم پدموی پوشی کالباسی بلوز شلوار راحتھی سمت اتاقم رفتم
 ماساژور اومد:من

 ....خوش اومد:بابام
  بھم مشاوره دادعالمھی راجب درس باھام صحبت کرد دادمی کھ بابامو ماساژ میموقع

 عصرونھ مفصل ھی ماساژ دادن رفتم حموم حالم جا اومد بعد حمومم با خانواده بعد
 .....میخورد
  کردم بھ سامان فکر نکنم درس بخونمی سمت اتاقم سعرفتم

 دیکشی داشت کلم سوت مگھی کردم بھ درس خوندن دشروع
تاقم  زره کمک کردم بعد خوردن شام برگشتم داخل اھی تو آشپز خونھ بھ مامانم رفتم

 ....! خونموناطی گرفتم برم تو حمی تصمبردیخوابم نم
 .....! خونموناطی گوشھ حغی موھام رو نوازش کرد رفتم داخل آالچی خنکمینس
  قشنگ بودیلی شدم بھ ماه خرهیخ

 ...! پرستارهآسمون
 ....! آرزو کردمھی چشامو بستم عی سری خورد بھ ستاره دنبالھ دارچشمم

 ......  شادی اندهی آاایخدا
 ..... من باسامان رقم بخورهی ندهی امکانش ھست آیعنی کردی نمیاری زبونم گھید
 ........سھی سرنوشت خوب برام بنودوارمی بھ سرنوشت امسپردمی خودمو مدیبا
 شد بھ سمت اتاقم رفتم نی چشام سنگگھی خونمون موندم کھ داطی چقدرتو حدونمینم

 .......ااااب رفتم تختم ولو کردم بھ خویخودمو رو
  بلند شدمتی ناحنجاااار آی با صداصبح

 شیییییی اری گل بگیگی میچ:من
  من برسمونمتدی رفتھ حاال باستی تو پاشو سروی رو داریلیخ:تیآ
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 خب بره: گفتمی خوابالودیباصدا
 ......! شدری مدرسم دی واااادمی فھمتی حرف آتازه
 تیآ٢٠٦ پژونی آماده شدم ورفتم سمت ماشی چطورمدمینفھ

 ...... شدرمی گاز بده دتیآ: کھ مامان برام گرفتھ بود تو دھنم بود کھ گفتمی القمھ
 خرس ی حداقل ساعتت رو کوک کن خواب نمونستمی کھ نستی سروی اگھیامر د:تیآ

 گنده
 تیاه آ:من

 ..... دھن پر حرف نزنیحالمو بھم زد:تیآ
 ..... میگمشوو بابا حال ندار:من
 زدمش ی پسھ گردنھی میدی دم در مدرسم کھ رسمیبردی در جنگ بسر متی راھو با آکل

 دمی دوی بعدم تندسی سروھی از کرانمیگفتم ا
 دمیشنی از پشت سرم متی آیصدا

 .... تو دختر نکھ دستم بھت نرسھیی پرویلیخ:تیآ
 .....می قراره ماآدم بشی گرفتھ بود کھ کخندم
 توچشماش داد ی نگرانرای نشستم کنار المی معذرت خواھھی سر کالس بود بامعلم

 ....زدیم
 زمیولش کن ارزش نداره عز: بغلم کرد وگفتعی کھ تموم شد سرکالس

 .....ی خفم کردرای المی گی میچ:من
  بازی کردھی برات گررمی بم،ی احساسی بیلیخ: منو از آغوشش جدا کردوگفترایالم
 نھ چطور مگھ؟؟؟:من
 یگی دروغ میباز دار:رایالم
 ........بابا خواب موندم چشام پف کرده:من
 ؟؟؟یمطمعن:رایالم
  کنمھیمگھ مرض دارم گر:من
 ....ی کردھیفکردم بھ خاطره اون پسره خر گر:رایالم

  ادب آقا سامانی بھیدرست حرف بزن پسر خر چ: نشکون بردمشو گفتمھی
 ؟!!!!؟......آقا سامان:رایالم
 بلھھھ:من
 باز چخبره؟؟؟:ھیآس
 یچیھ:من
 ؟؟؟ی راستروزی دشدیچ:مھا
 ....می رفتی کالس گزاشت الکاقتی لی بی پسره یچیھ:رایالم
 ....سی ننطوری اچمیھ:من
 ؟؟؟؟....شدیباال خره چ:مھا
 رای المدونمی شدم تو رو نمجیمنکھ اونجا بودم گ:ھیآس
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 ..... شدمجیمنم گ:رایالم
 دوست گھی عشقھ دی دختر توھم زدیتب دار: گفتمیشونی دستشو گزاشت رو پرایالم
 ی کنی پردازای روی کھ دوست داری اونجوریدار
  مشاوره؟؟؟مشی ببرازهی نیعنی:ھیآس
 ......نی نکردمارستانی تی تامنو راھشدهی بزار بگم چنیریاه دھنتونو گل بگ:من
 گھھھھیخوب بنال د:مھا
 .....نیزاریخوب نم:من

  کردن ماجرافی کردم بھ تعرشروع
 ...... تموم شدنبعد
 ......نیی پایاوردی ھارو مشھی خوشم اومد ھمھ شولیا:ھیآس
 دنبالش نیی رو آورده پانی ماشی ھاشھی خوب کرده شوی چی بھ خدا چنی اونھید:رایالم

 ..... بکنھنکاروی دماغشو بکشھ باال غلط کرده اتوننی خانم کھ نمھیکردن سا
 یدیھ من نسبت م باال چرا بی دماغتو بکشیتونیخودت نم:من
  سامان بودااایشانس آورد:مھا
 ی بزن قدش آجادی از عھدشون بر بتونستینھ بابا خودش م:ھیآس
  زدم قدشمنم
 .... شدهمی پشت سامان قانیبرھم:رایالم
 سی ننطوری اچمیھ:من
  حالش خوبھھی سانھی مھم االیخیب:مھا
 ن؟؟؟یای بچھ ھا بابام کالس کنکور برام ثبت نام کرده شما نمیراااس:من
 ....ومدمی بابام واسم گرفتھ وگرنھ میمنکھ معلم خصوص:ھیآس

 ؟یچجور کالس:مھا
  کالساش نوشتھ شدهحاتی کاغذ کل توضنیا:من

 ) کھ بابام داده بود دادم بھشیکاغذ(
 .....میایمام: ومھا سرشون تو برگھ بود وگفترایالم
 ....نیای کنم بکارتونیچ:من
 از خداتم باشھ:رایالم
 شھ؟ی شروع میاز ک:مھا
 از ماه بعد:من
 اوووووف:رایالم
 یلی ھمراه تست وامتحان بابام خکننی کل درسا رو دوره می عاااالیماه ٣ دوره ھی:من
 .... آموزشگاه دوستشھکنھی مفشویتعر
 اھاا:رایالم

  وارد کالس شدمعلم
  خونھدمیبود رس١٤:٣٠کی بود ساعت نزدی روز خوبکال
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 امیدارم م: داده بودامیبلند شدم سامان پpm ی با صدادمی خوردن ناھار خواااببعد
 .....بای حاضر باشھ دختر زدوارمیفسنجون بخورم ام

 ی کنھ سامکارتی خدابگم چسی درست کنم اصال حسش ندی من واقعا بایعنی یوااا(
 )شییییا

بود خداروشکر وقت داشتم صورتمو شستم بعدم رفتم سمت ٤:٢٠ نگاه کردمساعتو
  خالمشیآشپز خونھ بھ مامانم گفتم شام با من مامانم از خدا خواستھ رفت پ

 .... فسنجونھی طرز تھنترنتی بلد نبودم فسنجون درس کنم زدم تو اچون
 مقدار الزمش چھ می نوشتھ بھ مقدار الزم ما از کجا بفھمزوی تو سر گوگل ھمچخااااک

 یگی پدرم در اومد تو عمرم فقط کباب دی کردم وااای قاطزویفقط ھمچ.... شییقدر ا
  بلد بودممھی وقیوماکاران

 ......دوااارمی امیعنی باشھ یعی فکنم طبی زره ناجور بود ولھی شکلش
 ......خخخخخ

 .... بکنمی مزه اھی گفتم باخودم
 دھنمو شستم آب خوردم چرا نھی چشتون روز بد نب حااالم بھم خورد زھر بودیوااااا

 آشپز خونھ نشستھ زی می صندلی روگرفتی ممی بود مااماان ،داشت گرینجوریمزش ا
 .....دمیکشیبودم اه م

 باران افتادم  مثل جت از جام بلند شدم رفتم سمت اتاقم در کمدم رو باز کردم ادی ھوی
 کھ پوشدمی داشتم کفشامو مدمی پوشیوه ا کرم رنگ باشلوار وشال قھی راحتی مانتوھی
 تو سطل آشغال بدو بدو رفتم ختمی غذام افتادم برگشتم سمت آشپزخونھ غذا رو رادی

  بود در زدم نقره خانم درو باز کردونمون خیسمت خونھ باران روبھ رو
 .... تو دخترمایب:نقره
 نقره خانم.سالم:من

 نحس تو افھی از قریی باال خره بغاری بییباران چا: خانم صداشو بلند کردو گفتنقره
نقره خانم ) با عروسش صحبت کنھی جورنی اشدیاصال باورم نم( میدی رو دگھی دیکی

 با باران جون کار ینھ مرس: گفتمنمی بشاطی گوشھ حی تخت چوبیبھم اشاره کرد رو
 داشتم
  خونھی سمت در ورودرفتم
 الغر تر شده بود یلی از قبل خکردیبھ آشپزخونھ باران داشت غذا درست م دمیرس

 بازم خوبھ شوھرش عاشقشھ شی تو زندگدیکشی می سختیلی خچارهیچھرش پر غم ب
 .....دلش بھ عشقش خوشھ

 بوس آبدار رو گونش ھی شدم دستمو دور گردنش حلقھ کردم وکی بھ باران نزدآروم
 .. ....کاشتم
 ..... لبخند رو لبش اومدھی برگردون روشو
 ؟یی توھیسا:باران

  نقره خانمھ؟ینکنھ فکرد:من
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  درصد اون منو بوس کنھ؟کیفکن :باران
 ......باران جوووون:من

 ...جانم:باران
  بگم؟یزی چھی:من

 ....زمی بگو عززیصدتاچ:باران
 من بھ یدونیباران جون م: خودمو لوس کنم وگفتمتونمی کھ میی کردم تا اونجایسع

 ؟؟ی تو برام درست کنشھی گند کاشتم،می قول دادم براش فسنجون درست کنم ولیکی
  کلک؟ی قول دادیبھ ک: گفتطنتی حالت شھیبا

 ....گھی دگھید:من
 ؟؟؟ی قول دادی بھ کی بگدی باگھینھ د:باران

 ..... اول غذای ولگمیباشھ م:من
 ااای زرنگ شدیلیباشھ خ:باران

 ارم؟؟ی بابرمی ی دارلویوسا:من
 چھ نی امی خب معلومھ کھ دارمی چاره ای بدبخت وبمی نداریچینھ ماتوخونمون ھ:باران
 ھ؟؟یحرف

 ....بشکن زود: رفت گردو برداشت وبھ طرفم گرفت وگفتنتی بھ سمت کابباران
 چشممم: احترام مثل سربازا گزاشتمو گفتمھی

 کرد از ی سعیلی کردم خی کمیلی کارھارو کمک خھی شکستن کھ تموم شد بقگردو
 بود ی نگفتم غذا رو مزه کردم عاااالی غذا رو ولخوامی می زبونم بکشھ واسھ کریز

 شدمیداشتم زوق مرگ م
  کھ نقره خانم اومدرفتمی باران می قربون صدقھ داشتم
 ...... اجاق کور نرونی قربون صدقھ ایالک:نقره

 )دادمی جوابشو مدی حرفش ناراحت شدم بانی از ایلیخ(
 .....!نیکنی با باران جون صحبت مینجوری استینقره خانم درست ن:من

  ظرف کنم؟ی برات توای ی غذات آمادس ظرف آوردزمی عزھیسا:باران
 ھ؟ی دست سایدی دی ظرف؟تویدختر تو کورم ھست:نقره

 ارمی حواسم نبود االن ظرف مدیببخش:باران
 حواست کجاست؟ حواستو جمع کن:نقره

 ) من بودم نقره خانمو کشتھ بودمدادی بود باران جوابشو نمیچھ دختر خوب(
 اری قلب منو بیقرصا: گفترونوی از آشپز خونھ رفت بنقره

 چشم:باران
 باران:من

تک )شوھرش( محمد ی جوابشو بدم ولدی بازی عزدونمی گزاشت رو لبو گفت مدستشو
 قدر نیوز مثل تو ا رھیکاش : نوه داره بقلش کردم وگفتمھی یپسره نقره خانم آرزو
 صبور ومھربون باشم



 43 

 ..... ی از من بھتریلیتو خ:باران
 ی زود خدافظشدی داشت مرمیبود د٧:٢٠ ساعتی چشمم خورد بھ ساعت واااھوی

 اسمش؟؟؟؟: باران اومد ی کھ صدارونیکردمو از آشپزخونھ اومدم ب
 گھی دگھید:من

 یکنی منو خر مگھ،حاالی دگھیدردو مرض د:باران
 اشقتم باران جونع:من

 ..... سامان بودی کفشای در ورودی خونمون جلواطی تو حرفتم
 سمت دمی خدا رو شکر نبود دودمی ددمی سامان تو اتاق باشھ سرک کشکردمی خدا مخدا

 دمی کشقی نفس عمھیآشپزخونھ 
 ؟یکنی میبا مانتو شلوار آشپز:سامان

  چھ وضع اومدننی ادیزھرم ترک: وگفتمدمی جام پراز
 یترسیحاال چرا م:سامان

  تو کھ من نترسمایتو مثل خر ب:من
 ....ااای ادبی بیلی خھیسا:سامان

 ... ادبمی بگفتی راست مدمی کشخجالت
  فسنجون من امادس،؟؟ی رنگ عوض کنخوادی نمسامان؛حاال

 بلھھھھ:من
 ؟خودت؟یواقعا درست کرد:سامان

  درست کردهمونیپ ن پ ھمسا:من
 ؟؟ی بزار مردم از خستگیی چاھی ھیسا: وارد آشپز خونھ شد وگفتتیآ

  گفتم واز کنارش رد شدمشییی اھی بزار ییمنم خستم مگھ من کوزتم؟خودت چا:من
 ....میھمھ خواھر دارن ماھم خواھر دار:تیآ

 عوض یآب ھی بلوز شلوار راحتھی رفتم سمت اتاقم لباسمو بارونی آشپزخونھ اومد باز
 ...... سرم کردممی شال مشکھیکردم 

  زنگ تلفن شدی صداھوی لباس رفتم رو مبل خودمو ولو کردم دنی پوشبعد
 الو_

 تماس قط کردم.... بمون سالم منم بھ خالھ برسون باشھ خدافظسی نی باشھ مشکلیمامان
  بودزنگ زد؟؟یدخترم ک:بابا
 .....مونھیاون م شیمامان بود گفت حال خالھ ناخوشھ امشبو پ:من
 می سفارش بدرونی قراره امشب غذا از بیعنی. باشھ دخترم:بابا
 ریییینخ:من
 مامانت قبل رفتن غذا درست کرده؟؟:بابا
 رییینخ:من
 ری نخیگی می دختر ھیاعصاب نزاشت:بابا

  دخترت کم دارهیدیمیبابا توھم فھ:تیآ
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 ..... پشت سرمھ سامانم رو مبل نشستھتی آدمی برگردوندم درومو
 .....یخودت کم دار:من

 ......صفات خودتو بھ من نسبت نده:تیآ
 .....تی آکنمی لھت مزنمیم:من

 .... برات فسنجون درست کردمیباباجون: کردم طرف بابا وگفتمرومو
 کھ ی کسی واقعا برای ولی کوه رو سوراخ کردوی انگار فرھادیگی منیھمچ:تیآ

 ...ھیادی درست کردنو نداره فسنجون زمروی نھی عرضھ زنھی نمدی وسفاهیھ سدست ب
  چھ وضع حرف زدن باخواھرتھنی زشتھ بابا اتیآ:بابا
 می شام بخورندازمی االن سفره مادی ولش زورش مییبابا:من

 ناااای مامانم ایواااا:تیآ
 کردم کھ آبرو نزاشتھ واسھ من تی عالمھ فوش نصار آھی سمت آشپزخونھ تودلم رفتم
  سامانیجلو
 ....... غذاانیصداشون کردم ب...... دمی چی غذا خورزی می روقھی رو باسلغذا

 میکردی رو نگاه مگھی ھم دمی غذا نشستھ بودزیسرم
 ؟؟؟یکنی سامان جان بکش چرا تعارف منیکنی استخاره منیدار:بابا

 منکھ تعارف ندارم. چشم:سامان
 سرمو باال رفتمی قربون باران می وھخوردمی غذا داشتم غذا رو مدنی کرد بھ کششروع
  لب بھ غذا نزدهتی آدمیکردم د

 ؟؟یکنیچرا کوفت نم:من
 کنمی کوفت نمکنمی ملیمن م:تیآ

 ؟یکنی نملیخب شاھزارده چرا م:من
 ؟ی خودت درست کردرهی تن بمنیا:تیآ
 رست کردهباران د:  رو بگمتی گرفتم واقعمی تصمگھید

  معلومھ کھ خودش درست کردهیکنی متی اذنقدریچرا دخترمو ا:بابا
 قربون بابام بشم:من
 یخدانکنھ دخترم دستت درد نکنھ گل کاشت:بابا

 ؟ی خودت درست کردرهی تن بمنیا:گفتی مقھی ھرچند دقتی فقط آمی نزدی حرفگھید
  اهگھی دمی کشتتیآ:من

 ) قابل درک بودرهی غتی آی بودم کھ براعرضھی من بنقدری اومدیاشکم داشت در م(
  گونم کاشتی بوس روھی بلند وشدو زی از سرمتیآ

 اه چندشم شد:من
  خلمھی دلت بخواد،دست درد نکنھ آبجمیلیخ:تیآ

 ......کشمتی متیآ: گفتمباحرص
 متی بندازی ترشدی بایزنیحرص نخور جوش م:تیآ
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 تی دادو در رفت آخر من از دست آی تو پامو در آوردم و زدم ترفش جا خالیدنپا
 کنمیسکتھ م

  داشت خندش رو قورت بدهی کردم بھ سامان کھ سعنگاه
  خوشمزه بود با اجازهیلی خانم خھی سایمرس:سامان

 نوش جون: گفتمباحرص
  از آشپز خونھ خارج شدسامان

  دوستش آبرو واسم نزاشتی جلونیبابا بب:من
 دی بھ کارتون ندارم خودتون مشکلتوتو حل کنیدخترم من واال کار:بابا
 .....بابا اخھ:من
  دستتم درد نکنھ غذا خوشمزه بودنی داشتی باھم شوخشھی اخھ شما ھمیاخھ ب:بابا
 نوش جونتون بابا:من

 ..... ھم از آشپز خونھ رفت و من موندم با ظرفااا اصال حس ظرف شستن نبودبابام
 لب غر غر ری ظرف شستن شدم فقط زلایخی بزدمی تو سروکلھ خودم مداشتم

 .....کردمیم
 .....بود٢١:٣٥ سمت اتاقم اصال امروز درس نخونده بودم ساعت رو نگاه کردمرفتم

 .....صبح کوک کردم کھ درس بخونم٤ واسھ ساعتو
 ........ چھار صبح بزور پاشدم درس خوندساعت
 یمی صمگھی االن دشدمی مکی گذشتھ بود ومن روز بھ روز بھ سامان نزدی ادوھفتھ

 ....میشده بود
 ..... بودماھشی سی چشمای وابستھ
 ....... لبخندشی وابستھ
 ........ااااشی مھذبونی وابستھ
 فتھی زود شیلی تاب بودم اون منو خی کم داشتم بیزیچی خونھ انگار ومدی کھ نمییروزا

 ...... زودیلیو وابستھ کرده بود خ
 تو خونھ ساعت رو نگاه کردم دمی پوکیھرباز شمی برپیکی قراره کل اامشب
 ...... ساعت بعد بودکیقرارمون با بچھ ھا واسھ .... بود١٨:٠٠ساعت

 ...... گرفتم موھام رو خشک کردمی اقھیدق١٥ حمومھی رفتم
 ی خوشگلم رو با شلوار وشال مشکی عروسکی صورتی سمت کمد لباسام مانتورفتم
 .....دمیپوش
 ھی رژگونھ برنزه زدم ودرآخر سر ھی دمی خط چشم خوجل کشھی شمی آرازی سمت مرفتم

 ..... بوس فرستادمھی خودم ی زدم برایرژلب براق صورت
  نازمنقدری خودم بشم کھ اقربون

 ..... رو سرتونزهیچھ اعتماد بنفس ستون متون نر:ی درونیندا
 جواھر کھی تھی مثل ی نازنیتا چشت دراد من بھ ا: رو دادممی درونی جواب نداخودم

 ....مونمیم
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 ......  بگھ کھ نزاشتمو خفش کردمزی چھی خواست ی درونیندا
  بودرهی کھ باز کردم با سامان روبھ رو شدم دستش بھ دستگدرو

 )رونی بمیومدی بود باھم از اتاق مشومدهی برام پیلیخ(
 ....ی شلوار زغالھی بود بادهی پوشی بلوز مشکھی نگاه کامل انداختم بھش ھی

 ..... خوشگلشھی چشمک زد وگفت مثل ھمھی برام
 .... چشم براش نازک کردمو با ناز از کنارش رد شدمپشت

 .....میدارینازتم خر: حرکتم خندش گرفتھ بود وگفتاز
 ی سمت در ورودمی ورفتمی کردی مامان وبابا خداحافظاز
  بودی داد بود و سرش تو گوشھی تکنشی بھ ماشتیآ

 .... رونی اومد بی سرش از گوشتی شدن در آبابستھ
 ....نی آوردفیچھ عحب تشر:تیآ

 می زود آماده شنقدری کھ امی نداراریمامثل تو فراغ :من
 میداداش بر: چپ وگفتی خودشو زد بھ کوچھ علتیآ

 میبر:سامان
 ....رونی رو آورد بنی ماشاطی راننده بود از حتی آمی شدنی سوار ماشھمھ

 ..دلم تنگ شده واسھ گاز دادن:تیآ
 .....واری تو دیری باز مینھ توروخدا باز خر شد:من

 زدو سانھی لبخنده خبھی نشستھ بودم وی پشتی برگشت سمت من کھ صندلتیآ
 یخرخوت:گفت

 باش مثل ھی پازرهی ھی سازنھ،تازهی حرف مینجوری با برادر بزرگترش ای ادب کسیب
 ...یمونیمامان بزرگا م

 گھی دی بشری جوگھوی خدانکنھ شناسمیفقط تو رو خوب م. ستمیمن مامان بزرگ ن:من
 .....تمومھ
 .... بزار بچھ شاد باشھھی ساالیخیب:سامان

 از جاکنده شد سرعتش بھ نی شروع کرد بھ گاز دادن ماشتی بزن قدش گفتنو آھی بعدم
 ..... کردمتی عالمھ فوش نصار آھی تو دلم دیرسیم١٢٠

 ..... دوتا چراغ قرمزو رد کردگرفتی سبقت منای ماشاز
 ... صدامو نشنوهشدی ضبت باعث می صدای آرومتر ولگفتمی مھمش

 ....ستمی مگھ باتو نیھوووو: زدم پس کلش وگفتمیکی
  کم شدنی سرعت ماشاز
 ....میکنی االن تصادف مونھیچتھ د:تیآ

  شمادهی پخوامی نگھدار مونھی دگھی می بھ کیک:من
 برو بابا:تیآ

  دوباره گاز بده کھ دوباره زدم پس کلشخواست
  قرمز شده بودی داشت خندش قورت بده حسابی کھ سعسامانم
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  بچھ ھادیاه بس کن:سامان
  نگھ داشت و روشو کرد طرفمابونی کنار خنوی ماشتیآ
 یمدل مو رو خراب کرد:تیآ

 ونھی دیدختره 
 ....حقتھ: زدم پس کلش وگفتم گھی دیکی

  در اومد داشتمغمی محکم زد تو بازو م جیکی بلند کرد دستشو
  دوباره بزنمش کھ دستمو گرفتخواستم

بچھ ھا فکنم گاومون : کھ سامان گفتمی توجھ نکردتی اومد من وآسی پلنی ماشیصدا
 دییزا
 قلو٦اونم :تیآ
 ... دستشو از دستم ول کردتیآ

 تی آشھی زد بھ شنی بود بھ ماشدهی کامال رسگھی سمتمون دومدی سرگرد داشت مجناب
 نیی داد پانوی ماششھیش
 دیسالم خستھ نباش:تیآ

 ھ؟یسالم،نسبتتون باخانم چ: سرگردجناب
 خواھرمھ:تیآ

 کامال مشخصھ: سرگردجناب
  برادرمھدیسالم جناب سرگرد باور کن:من

 شھی مشخص مزی ھمچی کالنترمیریم: سرگردجناب
 ؟یرچرا کالنت: می تامون گفتھرسھ
  برادرتونھ؟شونمینکنھ ا: سرگررو شو کرد طرف سامان وگفتجناب

  دوستمھشونینھ ا:تیآ
  ومدارکنامھیگواھ: سرگردجناب

 مدارک تو داشت برد:من
 وسطا زدی شد داشت با جناب سرگرد حرف مادهی پنی مدارکو برداشت واز ماشتیآ

 .... کردیحرف زدنش منو نگاه م
 دعوا ابونی توخستی نحیصح: شد جناب سروانم ھمراھش بود گفتنی سوار ماشتیآ

 دیکن
 بلھ حق باشماست:من

 ......می کردی خدافظبادست
  توریھمش تقص: تیآ

 ی رو داریلی بخدا ختیآ: گفتمباحرص
 گھی دن؟؟بسھیکنی مثل بچھ ھا رفتار منیدقت کرد:سامان

 ؟..... اونایمن :من
 ....ھردوتون:سامان
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 ی بھ شھربازمیدی باالخره رسمیامھ نداد بحثو ادگھید
 .... کشتمتوننیای نگھی دقھی شماھا؟تا دودقنیکجاا: زنگ زدرای المدنمونی بارسھمزمان

 میدیتازه رس:من
 میچھ عجب ما تو کافھ شھره باز:رایالم
 میاومدok:من

  تماس قط کردمی خدافظبدون
 ..... سمتشونمیرفت
 ....کردنی نگام می حالت عصبانھی و مھا باھی وآسرایالم
 ...سالم بر سھ تفنگ دار:من
 یستی تنھا نیشانس آورد:رایالم
 قایدق:ھیآس

 گھی دی بازمیخب بر:رای کھ الممیکردی نگاه مگروی ھمدمیداشت
 ادی بزار آرتا ھم بی جوجھ کوچولو ولمیریم: قدر باشوق گفت کھ خندم گرفت وگفتمنیا

  اونو دعوت کرده؟؟؟یآرتاااک:ھیآس
 من دعوت کردم:من
 .....یغلط کرد: گفتی دندون قروچھی باھیآس

  اومدششیییھ: زد زو بازوش گفتیکی مھا
 ..... سمت ماادی آرتا داره مدمی دبرگشتم

  کردمری اگھ ددیسالم ببخش:آرتا
 دمیما ھم تازه اومد.سالم:من

  ھم نشستآرتا
  گشت و گزارمی بعدبرمی بخوریزی چھیاول :من
 موافقم:مھا

 ..... برم بخرمنیخوای میچ:سامان
 .....!می سفار شامونو دادھمھ
 امیسامان جان منم م:آرتا

  بودی سرش تو گوشتیآ
 .....گھی برو دی نشستنجای ای توھم برو چتیآ:من

 ؟؟؟ی من دارکاریچ:تیآ
 ....گھی جمع دخترونس برو دنجایواااا برو ا:من

 ..... باحرص پاشدتیآ
 ..... رفتتیآ

 ی مھی رو بھ ندهی ترشی برو دخترای قدر عالقھ دارنیا: کرد وگفتزی چشاشو رھیآس
 ....گمشدشون برسون

 ؟یگی میچ:من
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 یکشونی آرتا رو دنبال ما منقدری چرا انھیمنظورش ا:مھا
 ....ھی بخدا دوست داره پسر خوبھی از ترجمھ،آسیاھا مرس:من
 ....رهی بگمی تصمتونھی کھ نمی زودنی بھش فرصت بده بھ اھیسا:رایالم
 گھی راست مرایالم:مھا
 ... خانمھی دلش بخواد آسمیلیباشھ بابا خ:من
 .... اصال خودت برو زنش بشویزنی منھی سنگ آرتا رو بھ سنقدریتوچرا ا:ھیآس

  بشھ؟؟؟ی زن کخوادی میک:آرتا
 .... بدستکی سمت صدا پسرا اومده بودن ھمشون پالستمی مون برگشتھمھ

 ...دمی زره خجالت کشھی
 ؟یچ:من

  بشھ؟؟؟ی زن کخوادی میک:آرتا
 ؟؟ی کچیھ:مھا

 ....! زشتھ بخدانی خودتوتو قالب کننیخواستیم:تیآ
 ....بروبابا:من

 ..... محترمی سفارشات خانم ھانمیا:سامان
  گزاشتزی می ھا رو روکی پالستسامان

  آقا سامانیمرس:ھیآس
 دنی زحمت کششونی ادیاز آقا آرتا تشکر کن:سامان

 یچھ زحمت: بھ آرتا انداخت کھ آرتا گفتی نگاھھی ھیآس
 نیکنی تعارف منقدری اگھی باادب بسھ دناچھی مامانم ایواااا:تیآ

 ھمھ مگھ مثل توان:من
  شمالمیبر: آرتا گفتھوی کھ میخوردی ممیداشت

  تو گلوش زدم پشتشدی پرخوردی موهی داشت آبمھیآس
 م؟یکجااا بر:ھیآس

 شمال:آرتا
 می نرمیتونی دو روز قبل ھم ممیروز فورجھ دار٣ ندهی ھفتھ آی عالمیلیموافقم خ:من

 ؟یمنم مشکل ندارم سامان توچ:تیآ
 ... اومدمدی شاشھی می چنمیبب:سامان

 ؟ی تو چھیآس:من
 .....امینھ نم: کردو گفتنھی دست بھ سی داد بھ صندلھی تکھیآس
 ؟؟ی تو کھ عاشق شمالیایواااا چرا نم:من
 .....!ستمی نگھید:ھیآس
 کنمی متیخودم راض:من
 ....ادی ھم مھیآس: رو کردم بھ بچھ ھاوگفتمبعد
  واس خودتی گی میچ:ھیآس
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 ؟یای میمھا تو چ:رایالم
 .....زارهی نمیی تنھای ولانھی دهی بابابزرگم اجازه منمی ببدیبا:مھا
 اااایخوب با داداشت ب:رایالم
 ی عاااالمیلیاره خ:من
 ؟یای می تو چرایمیال:من
  منمیسفر بھ دون منم مگھ صفا داره اصل کار:رایالم

 البتھ: گفتی حالت خاصھی با تیآ
 ) ی انداخت گونھاش قرمز شد چھ خجالتنیی سرشو پارایالم(

 ......رنی بگطیلی رفتن بپسرا
روزس قبول ٥ سفرھی شیشناسی مشتری کھ بیکنی ضرر نمیاری نھ م چراھیچتھ آس:من
 کن
 ..... ازشادی خوشم نمھی جورھی یادیز:ھیآس

  مثال؟ھیوااااا چجور:مھا
 رهیھ؛پیآس
 سالشھ١٢٥ی انگاریگی منیسالشھ ھمچ٢٥ھمش :رایالم
 اااای خرکلھی پنیدی مری گادی بدم  منیفھمیشما چرا نم:ھیآس
 .....  ندمری گگھی دیای سفر رو بنی اگھ ادمیقووول م:من
 ... کردزی چشاشو رھیآس
 ما راحت ی ھالھی ھم از پیگذرونی شمال خوش میری ؛ھم مھی ساگھیراست م:رایالم
  نظرت؟؟یشیم

 ن؟ی از آرتا نزنی بعد سفر حرفنیدیقووول م:ھیآس
 ؟... خوبھزارمی نداشتمو گرو ملیبی ؛ سمی چند بار قول بدگھید:مھا

 می کوتاه کردی خنده ھی
 ... امیباشھ م: گفتھیآس

 میدی دمی دست زدھی
  اومدنپسرا

 چھ خبره؟:تیآ
 انیباالخره سرکار خانم قبول کردن ب:من

 ھی سایزنیچھ خوب مخ م:سامان
 .....ی فکردیبلھ چ:من

 .... مثل دارکوبزنھی مخ آدمو مشیھنوز نشناخت:تیآ
 قرربون دارکوب:آرتا

 ......می داررتی حواستو جمع کنااا ما رگ قیھووو:تیآ
 حرف آرتا نی جالب بود انگار شاخ در آورده بودن بخاطر ایلی خھینگاه سامان وآس(

 ......) کنمی رو رازھی حرفمو زد چون تونستم آسنی ارتا  ادونستمی من میول
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 میخب بر:سامان
 میبر:من

  سمت چرخ وفلکمی رفتباھم
 می واگن نشستھی ی مھا و سامان تومنو
  واگنھی ی توتی آراویالم
 .... واگن نشستھی ی ھم بھ ناچار با آرتا توھیآس
 ....! قشنگ بودیلی پامون بود منظرش خری شھر زگھید

 ؟.....!یاری درمی بازی چتھ چرا کولیواااا:من
 )گرفتی مشکونمی و ندیکشی مغیمھا داشت ج(

  شمادهی پخوامی مترسمیمن م:مھا
 .... دور تموم بشھھی سای وایزنی مھی پرتت کنم چھ حرفیخوایم:من

 دیشی خوب مدی بکشقی نفس عمھی دیمھا خانم نترس:سامان
  بلد نبوددنی وگرنھ نفس کشیخوب شد گفت:من

 ....دی بگدیستی شما بلد ننمیھم: نگاه ناجور بھم کردوگفتھی سامان
 ..... در اومدی عده اھی غی ھو چرخ وفلک نگھ داشتھ شد جھی
 شھی درست معی سری نقص فنھی دینگران نباش: با بلند گو گفتنیی نفر از پاھی

 ترسمی من می نقص فنوی چیچ:مھا
 ...ی ترسو نبودنقدریمھا تو کھ ا:من

 ...."ھیآس"....
 نگاه ری چرخ وفلک نبود من داشتم زی وفلک نگھ داشتھ شده بود مشکلم نقص فنچرخ

 ....شدمی آرتا ذوب می رهیخ
 نزدم افتادم تو بغل آرتا ھر ویمنی تکون ناجور خور منم کھ کمربند اھی واگن ھوی

 واگن یدومون شکھ شده بودم خواستم از آغوشش خودمو جدا کنم کھ با تکون خردنا
 بود تپش رهی تو چشما م خکردنی آرتا رو چنگ زدم نفس ھاشو حس مرھنی پدیترس

 .....قلبم باال رفتھ بود
 دونمی داشت آغوشش فقط می چھ آرامشدونمی نمکردمی قلب آرتاھم کامال حس میصدا

 ......!بدجور مست آغوش گرمش شدم
 ......! دور کمر حلقھ شددستش
 ...... گزاشتم رو سرش وبھ تپش قلبش گوش سپردمسرمو

 ......می مرد فرارنی من از اچرا
 ....! کنھی مونھی نگاھش خندش منو دچرا

 .....! ی دورزه ی امروزی عشق رو باور کنم عشقانیا تونمی نمیول
 ......! من ثابت نشدهی مرد برانی عشق اتونمینم

 کھ من معذب بشم آغوشش منو بھ عرش رسونده بود زدی بودم کھ حرف نمخوشحال
 .......!  فراموش کردم کجاااامگھید
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 خودمو ی بھ آرومستادی ای آروم چرخ وفلک شروع بھ حرکت کرد وقتقھی چند دقبعد
 .....از آغوشش جداکردم

 ....... االن سرخم داغ داغ بودمدونستمیم
 .....کردمی آغوشش تو وجودم حس می گرماھنوز

 ...... نتونستم نگاش کنمگھید
  منو بھ خودم آوردرای المیصدا

  ، تو ھم حالت بد شدی قرمزنقدری چرا اھیآس:رایالم
  زره حالم بدهھیاره :ھیآس
  بھ صورتش بزنھی آبھی و سامان مھا رو بردن ھیاس:رایالم
 مھا ھم چقدر سوسولھ:ھیآس
  بعد مھا سوسولھ؟؟؟ی خودت رنگ بھ رخسار ندارگھی می بھ کیک:رایالم
 حالو روز افتادم نی آغوش مردانھ  ودستان آرتا بھ ای کھ من از گرمادونھی نمرایالم(

 ) نداشتم بگم سکوت کردمیحرف
  شدنکیو سامانم کنارشون بھمون نزد ھی تو بغل سامھا
 ... نشوندی صندلی مھا رو روھیسا
  مھا؟یبھتر:ھیسا
 اره بھترم:مھا
 م؟ی اومدھی چھ شھره بازنیرا؛ایالم

 م؟یمونی مای میریم:سامان
  بسھگھی دمینھ بر:ھیآس

  وقتھری دگھی دمیاره بر:تیآ
 رسونھ؟ی منو میمن با مھا اومدم ک:ھیآس

 رسونمتونیمن م:آرتا
  ھستھینھ ممنون سا:ھیآس
 .....می تعارف ندارگھی دھی برو آسخورهی بھم مشتری شما بیرایمس:ھیسا

 .... آرتا شدمی مشکی رفتم بھ ناچار سوار فرارھی چشم غره بھ ساھی
 ....... حرکت کردنی زد و ماشتی آنی بوق آرتا واسھ ماشھی

 .....شکستی میمی مالی خارجکی فقط موزنوی ماشسکوت
 تشکر کردم ھی دم خونمون میدی رسکردی وقتا نگاھم می فقط بعضمی نداشتی حرفچیھ

 ....... وقت بدهھی شمال بھ ھردومون ای بکنمیخواھش م: شم کھ آرتا گفتادهیخواستم پ
 ھیآس
 بزرگ شدم خانوادم ی آزادی وارد خونھ شدم ھمھ خواب بودن من تو خانواده یوقت
 ..... نداشتنی مشکلشناختنی و مھا رو خوب مرای و المھیسا

 دوی رنگ سفبی دوم بود وارد اتاقم شدم اتاقم از ترکی سمت اتاقم اتاقم طبقھ رفتم
 با آرتا دارمی دنی اولادی تخت دونفرم ی خودمو ولو کردم روشدی ملی تشکیبادمجون
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 نی کھ اشابی صاحب کافشی شده بود روم خواستم برم پرهی کافش خمی رفتیافتادم وقت
 ...... خودش بودشابی صاحب کافدمیم شده رومون بعد تازه فھرهیآقا خ
 صاحب کافھ و دمی بعد فھمی ولزی فکردم عالقش دروغھ بخاطر پول بابام دندون تاول

 برادر بزرگ تر از خودش ھی راد پدر مادرش مردن وفقط ی ارهی زنجیرستوران ھا
 من دوست داشتم عاشق بشم اون ی کرد ولدای دنبالم گشت آدرس خونمونو پیلیداره خ

 ...... بودی بار اومدجواب من بھش منفر ھنی ھمینتونستھ بود منو عاشق کنھ برا
 واسھ بدست آوردنم بده اطراف آرتا پر دختر یشتری دوست داشتم تالش بدی شادونمینم

 ی سادگنی منو بھ ای ولارهی بدست بتونستی مخواستی میبود اون مغرور بود ھرچ
 ......ارهیبدست نم

 ........ خوابم بردی کدمینفھم
  خدمتکارمون بلدشدمرهی نی با صداصبح

 شھی مری مدرستون دنیسالم خانم بلد ش:رهین
 شمیباشھ االن بلند م:ھیآس

 بعد شستن دست و صورتم مانتو شلوارمو تنم کردمو ی بھداشتسی بھ سمت سرورفتم
  صبحانھ بودنزی مرفتم سمت آشپز خونھ مامان و بابام سر

 ریسالم صبحتون بخ:من
 زمی عزریصبح توھم بخ:مامان

 ریصبحت بخ:بابا
 زی بریی برام چارهین:من

 چشمدخانم:رهین
 یمرس:من
 رونی کھ مخصوص بردن من بھ بی رنگی خوردن صبحانھ رفتم سمت پژو نقره ابعد
 بود

  خانمھیسالم آس):راننده(حامد
 دیسالم آقا حامد خوب:من

 ممنون:حامد
 ......می شدنی برام باز کرد سوار ماشنی ماشدر

  رد و بدل نشدی راه صحبتادامھ
  بھ در مدرسھمیدیرس
 ... دنبالمنیای بیشگیساعت ھم:من

 .....چشم خانم:حامد
  مدرسھ شدم بھ سمت کالسمون رفتموارد

  دور ھم جمع بودنپیکیا
 سالم بروبچ:من
 ا؟ی سرحالیلیخ: ھیسا
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 چرا نباشم؟:من
 تھی بخاطر عروسدمیافھم:رایالم
  سر مااایدست راستت رو:مھا
  ژووون علوس خانمیا:ھیسا
  نھ؟؟؟نیشی نمالیخی بابا شما بنیگمش:من

 نھھھھھ: باھم گفتن ھمھ
 ....شمی من زن اون نمدیبدرررررک خودتونو بکش:من
 .... معلم وارد کالس شدهمیدی کالس فھمی صلوات بچھ ھابا

 میکالس ھمھ گوش سپرد ادامھ
  اومد کنارم نشستھی کالس ساانی پابعد
 ؟یایحاال م:ھیسا
 اره:من
 ....یترسی می الکیشی نممونیپش:ھیسا
 اون عشق ی من دنبال عشقم ولھی سانی ھماری بدستم بیکی راحت خوامی نمترسمینم:من

 ....اوردمیرو ھنوز بدست ن
 بھش فرصت بده:ھیسا
  بوفھ؟میبچھ ھا بر:رایالم
 میبر:من

 بود بعد خوردن ی راجب آرتا زده نشد روز خوبی حرفگھی سمت بوفھ دمی رفتباھم
 ..... حامد اومد دنبالمقھی کردم  بعد چند دقیزنگ خونھ  از پرو بچ خدافظ

 .....ھیسا....
 می زنگ گوشی نشستھ بودم کھ صدارمی تحرزی پشت مخوندمی اتاقم داشتم درس میتو

 ردمنو بھ خودم آو
  سبز تماس برقرار شدی بازدن دکمھ زدی بود کھ زنگ مآرتا
 الو،سالم آقاآرتا:من

  روباهای یری خانم شھیسالم سا:آرتا
 متاسفم روباھم:من

 کنمی بعدا باھات صحبت مھیسا.ادی دختر لجباز قبول نکنھ بنی اکردمیفکرشو م:آرتا
  خدافظی نداریکار
  کردمی نکن شوخھیآرتا حاال گر:من

 ؟یکنی میچھ شوخ:آرتا
 اادهی فرصتت، ناز دوست ما زنی آخرنیآرتا ا:من

 .... کھ حاضرم تا آخر عمرم نازشو بکشمی خبر ندارھیسا:آرتا
  خدافظی باشدونم،موفقیم:من

 خدافظ:آرتا
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 دیدی عشق آرتا رو مھی کاش آسدمی کشقی نفس عمھی
  بھ در خوردی اتقھ
  توایب:من
 رونی سامان اومد از در بسر

 رون؟ی بمی بریایم:سامان
 کجا؟؟:من

  شمال؟می بریخوای می ندارازی نیزیچ:سامان
 امی االن مووولیا:من

 ......بای آماده شو دختر زگھی دقھیدق١٥تا :سامان
 باچھ:من

 ....رونی از اتاق رفت بسامان
 ..... ست کردمی وشال مشکیخی باشلوار ی مشکی مانتوھی سمت کمد لباسم رفتم
 ھی رژگونھ برنزه زدم وآخر سرم دلم  ھی ودهی خط چشم کشھی شمی آرازیسرم رفتم

 سرم ی روھم باالمی دودنکی سرم جمع کردم عی باالی زدم موھامغیرژلب قرمز ج
 ... موھام گزاشتمیال
 .... مبل نشستھ بودنی روتی سمت حال رفتم سامان وآبھ

 ....میبر:من
 ..... آوردنفیچھ عجب مادمازل تشر:تیآ

 .....یخونی نمی درس درست وحسابی از کھی سانااایزود برگرد:مامان
 بچھ ی انگاریزنی حرف منیمامان ھمچ: سرم مامان بود برگشتم سمتشو گفتمپشت

 ...میدبستان
 ...امسال سال سرنوشت سازتھ دخترم:مامان
 .....میگردی راحت زود برمالتونیگھ،خیشما درست م:سامان
  پسرمیمرس:مامان

  ھر دوشون سوار شدن بھ جز منتی آنی بھ سمت ماشمی ورفتمی کردی خداحافظھی
 گھیسوارشو د:تیآ

 رونمینووچ من م:من
  رو بھت بدمنمی نازننیعمرا ماش:تیآ

 امیپس منم نم:من
 چھ بھتر خرجمونم کم تر:تیآ
  شدادهی پنی رو روشن کرد کھ سامان از ماشنی ماشتیآ

 میری من منیاصال با ماش:سامان
 یستیتو کھ آدرسا رو خوب بلد ن:تیآ

 کنمی می من رانندگشترهی بتی امنینجورین،ای دارم تازه شما ھستادی رودایشتریب:سامان
  خاموش کردنی پووووف گفت و ماشھی تیآ



 56 

 ....می سامان شدنی سوار ماشھمھ
 امان از دختر سوسول:تیآ

 ..... اعتماد ندارهتی بھ رانندگگھی دختر سوسول دنیا:من
 گفتی می حالت مسخره بازھیبا( کارو نکن بھ من اعتماد کن نینھ توروخدابا من ا:تیآ

 )خندم گرفتھ بود
 ؟.... تویشی بزرگ می کتیآ:من

 .....:)یوقت گل ن:تیآ
 ی بھ جاقھیدق١٥ بعد میدادی بھ سامان آدرس می رد و بدل نشد فقط گھ گاھی صحبتگھید

 ....!میدیمورد نظرمون رس
 ....! دارمازی نیمن لباس راحت:من

 ....!می رفتی بھ حرف من بھ مغازه لباس فروشباتوجھ
 .....! داشتھ باشھ رو برداشتمی مختلف کھ حجاب کافی لباس ست از رنگاچندتا
 ؛( سامانھدمی شال اومد رو سرم برگشتم دھی کھ کردمی شال نگاه مداشتم
 اد؟ی خوشت منیبب:سامان

 ....!ومدی شده بود بھ پوست روشنم منیی حالت خواص تزھیو کھ  بدی شال سفھی
 ....! قشنگھیلی خیمرس:من

 ....!نی ببنجاروی اایب:سامان
 .....!داشتی با شوق وزوق برام لباس برمسامان

 .....! حوصلھ داشتیلیخ
 .... بلندو گشاد بودکردی کھ انتخاب میی لباس ھاشتریب

 کنھی گشاده تو تنم شنا میلی خنایسامان ا:من
 ....! تنگی لباسانیلباس گشاد خوبھ زشتھ ا:سامان
 .....!گمی مکی تبریبھ سالمت: شد وگفتکمونی دار نزدمغاز

 و؟؟یچ:سامان
 ست؟یمگھ خانمتون باردار ن: دارمغازه
 خااانمم؟:سامان
 تو  بعد بھ لباسھی مخصوص دوران بارداردی کھ برداشتی شلوارو لباسنیا: دارمغازه

 ....دست سامان اشاره کرد
 ..... کھ ھفت رنگ شدمبماند

 ...! لباس گشاد برداشتم راحت باشھکھی تابستون نزدسینھ بارادر ن:سامان
 .....!نی بر دارنای از انیایاھااا خوب ب: مغازه دارخانم
 .... کردتی بھ اون سمت ھدامارو

 میبر:فتم وگفتم  لباس شب بود فقط دست سامان گرای ی لباساش ھمھ لختیوا
 ؟.....یخوای نمنایاز ا: گفتی حالت خاصھی باسامان

 ...!گمشوو:من
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  نشویباشھ عصبان:سامان
 ....! کھ برداشتھ بودمو سامان حساب کردییھمونا

  کو؟تیآ:من
 دونمینم:سامان

 ....یی مغازه جلودمی نگاه کردم داطراف
 اوناھش اونجاس:من

 ....!می بھ طرف مغازه رفتباھم
 ....کردی داشت کت و شلوار پرو مشازده

 ؟یری می کدوم گوری بگدینبا:من
 اد؟ی بھم منی ببھی سایخیب:تیآ
 ودی بھش میلی خنمشی فاصلھ گرفتم تا خوب ببتی ذره از آھی
 ....  مردونھی بود با کفشای مشکشیری لباس زی کت سورمھ اھی

 ..... شده بودپی خوش تیلی داداشم بشم خیفدا
 ....!ھیعال:من

 دونمیم:تیآ
 ؟یباز تو پرو شد:من

 ؟.....نیباز شما شروع کرد:سامان
 ؟ی ندارازی نیزیتوچ:تیآ

 ....!نھ داداش:سامان
 ....!می اون کت برداشتو از مغازه خارج شدتمیآ

 .... داشتیکی مردونھ شی ساعتای ساعت فروشی خورد بھ مغازه چشمم
 .....! رفتم داخل مغازهزنھی حرف م داره باسامانتی آدمی رو رو نگاه کردم دروبھ

 سالھ بود٣٠بای پوش تقرکی مرد شھی فروشندش
  خانمدییبفرما: مغازهصاحب

 دیسالم خستھ نباش:من
 ممنونم: مغازهصاحب

 .... چشمم رو بدجور گرفتدمی ساعت خوشگل دھی کردمی ساعتشو داشتم نگاه میمدال
 حالت ھم ساده ھم ھی شده بود نیی تزی کمنی داشت اطرافش بانگی بزرگی صفحھ

 .... داشتکیش
 نیاری ساعت رو برام بنیلطفا ا:من

 البتھ: مغازهصاحب
 .....! قشنگ بودیلی خی شدم ولادهیتومن پ٤٠٠ کھبماند

 نجاسینگرد سامان مادمازل ا: اومدتی آی کھ صدارونی مغازه اودم باز
  بھ سمتم اومدنتی سامان وآبعد

  تو؟ییکجاا:تیآ
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 نجااایھم:من
 میرفتی خوب باھم ممیشی نگران میگی کجا نمیعنی جا نیھم:سامان

 دیببخش:من
 .....اری خوبو در نی دخترایحاال ادا:تیآ

 ...! نکنتی منو اذنقدری اتیآ:نی کوبوندم بھ زمپامو
 ھ؟ی سای بامزه شدیلیخ: شروع کرد بھ خندهتیآ

 ؟...یکنی متشی قدر اذنی چرا اگھی مسامان؛راست
 ھ؟ی کرده سادای تاحاال طرفدار پیاز ک:تیآ

 ...! حاالنیاز ھم:من
 ...!کنھی مری من گشیدارم برات سامان تو باز کارت پ: تیآ

 ....!یکنی میچرا موضوعاتو قاط:سامان
 ....!می اگھ تمومھ برداتونی باشھ، خب خرادتیدر ھر صورت : تیآ

 ...!میبر:من
 ....!می رفتنی بھ سمت ماشباھم

 سامان می عصرونھ خوردھی خونھ میدی رسقھیدق١٥رد و بدل نشد بعد ی خاصحرف
 .....! از دوستاش فکرکنم شبم بر نگردهیکی شیرفت پ
 کنکورم شروع ی کالسامی زره تست بزنم از شمال کھ بر گردھی گرفتم میتصم

 ....!شھیم
 نی بھ اازی نیلی مدرسھ بعد اون شمال خرمی کردم بھ درس خوندن فقط فردا مشروع

 .....سفر داشتم
 .....خوندمی شده بود کھ درس میساعت٢ شده بود سی نصف درسا تدربایتقر

 و رفتم ختمی واسھ خودم ری چاھی بھ بدنم دادم شالمو سرم کردم و رفتم ی کشوقوصھی
 .... نشستمی صندلی رواطیتو ح
 ..... بودی عالھوا

 ....  شدم بھ آسمونرهیخ
 ....!می اشتباه و انجام ندیی چھ کارامیدیفھمی کاش مترسمی مندهی چقدر از آمن
 ....!میدادی بازم انجام ممیدونستی اگھ ھم مدی شایول

 کردمی می سعشھی بزرگ ھمی دوراھھی رسونھی می بدی وقتا بھ جاھایلی آدم رو خقلب
 عقلم مثل قبل روم تسلط گھی با اومدن سامان ددونمی نمیحرف دلمو گوش ندم ول

 .....!نداره
 .....! خونمون باز شد سامان اومددر

 ...! روز کامل نبودھی
 سالم،خوش گذشت؟:من

 ...! بودیعال:سامان
 ....! نشستکنارم
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 ؟ی درسم خوندبایدختر ز:سامان
 ...!ی در س خوندپرسنی کھ بعد سرکار از دخترشون می شدییمثل باباھا:من

 ....!باباکھ نھ:سامان
 داش؟اھا پس مثل دا: کنم گفتمتشی اذخواستم
  مثل داداشقایدق: نگام کردوگفتی جوری سامان

 ....خوامی داداش داشتم نمھی رفتم من وا
 ....!بلھ داداش خوندم درسمو: گفتمپاشدم

 ....! منتظر جوابش نموندمگھید
 ....! سمت اتاقمرفتم

 درس آسون برداشتم ھی بازم تالشمو کردم ی بازم درس بخونم کھ نشد ولخواستم
 .....!وشروع کردم بھ خوندن

 ...!شدی کم کم گشنم مداشت
  بھ در خوردی اتقھ
 .....! توایب:من

 داداشت برات نیبب: تختم نشست وگفتی دستش بود روینی سھی وارد اتاق شد سامان
 .... آوردهیلیغاقال

 ) شدمیجوری کلمھ داداش دنی چرا باشندونمینم(
 ش ببررمی سخورمینم:من

  کوچولوی بعد بخور آجزارمی مگھی نشو دسامان؛لوس
 )دونستی نکنھ واقعا سامان منو خواھرش میوا(
 ...رونی نگفت و از اتاق رفت بیزیچ
 لج نکھی بخاطر ادی بخورم شایزی چخواستمی دوباره سرمو کردم تو کتاب نمحوصلھیب

 ...ارمیشودر ب
 ...!ینی خودمو انداختم رو سکردمی داشتم ضعف مگھی دیول

 .... آوردهی چنمی کنارش نگاه کردم ببالبتھ
  و گردوری پرتغال،چند تا لقمھ پنآب
 .....! شده بوددهی از چی و موزم گوشھ ابیاروسیخ

 ھارو خوردم خالصھ ھمھ رو وهی پرتغال کم کم شروع کردم بھ خوردن بعد مآب
قدر گشنھ بودم کھ  چھ کردمی لقمھ دوباره رفتم سمت درسم داشتم فکر مھیخوردم بجز 

 .....!ھمھ رو خوردم
 .....! در شدی کھ دوباره صداخوندمی درس مرفتموی راه مداشتم
  تو؟امیب:  از پشت در گفتسامان

 نھ:من
 ....! رو دادم دستشینی رو گرفتم دستم رفتم سمت در درو باز کردم سینی سبعدم
 ممنون داداش:من
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  دھنتو باز کنادی داره ممایھوا پ: کھ مونده بود رو برداشت گفتی لقمھ اسامان
 ای مسخره بازنیا:من

 ...! کھ گفتم لقمھ رو تو دھنم کردنویا
 مسخره:من

 .....!ی بده دھن پر حرف بزنیآبج:سامان
 ...!،کردمی اصال درکش نمکردی مینجوری انی رفت چرا ابعدم

 ..... اهکنھی می آبجی آبجی ھارهی در مھی چاای مسخره بازنیا
 ....! حس درس نبود ھمش بخاطر سامان بودگھید

 ....! کنکور قبول نشمونھی دنی بخاطر انکنھ
 ......!دمی خوابی بھ آرامش داشت بھ آرومازی نذھنم
 فقط مامانم و سامان باال سرم بودن بدجور غرق کرده دمی از خواب پری چجوردمینفھم
 .....!بود

 ؟یدی بد دنجامخوابی من ازمی عزیزنی مغی چرا جشدهیچ:مامان
 ....سامان ازدواج کرده بود: اراده گفتمیب

  خوبھنکھیخوب دخترم ا:مامان
 تو نگاھش ھست خواستم ی خوشحالھی دمی زدم سرمو باال کردم دی چھ گنددمی فھمتازه

 شب ھوی خوشحال شدم ازدواج کرد و یلیآخھ مامان من خ: جمع کنم گفتممیگند کار
 خورهی سامان مھشی عروس آدم خوار میعروس
  وااا مادری چھ خوابنیا:مامان
 ارمیاالن برات آب م: بلند شدو گفتمامان
  داداششو خوردن؟دهی ترسمی آبجشدهیچ: مامان سامان نشست کنار تختم وگفتبارفتن

 یستیتو داداش من ن:  گفتمباحرص
 تم؟یپس چ: گفتانھی حالت موزھیبا

 دوست:من
 چرا دوست چرا برادرت نباشم؟: بخواد حرف بکشھ گفتانگار

 ھ؟یچتھ فازت چ:من
 انھ؟ی منتظربگو داداشتم گھیبگو د:سامان

 جا نی کھ ھمنی باخودش فکرده ای چدیکشی مشی بحث وپنی ادیخودش خواست نبا(
 )؟عمرایستی برادرم نی تو عشقگمیبھش م

 یداداشم: گفتمتیباجد
 واقعا: خوشکش زدسامان

 ....! بخوابمخوامیرون؟می بی حاال از اتاقم برشھی داداش مواقعا:من
 باشھ:سامان

 یجملتو کامل کن بگو باشھ آبج:من
 .....!، نگام کردو رفتفقط
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 ....!دهی رسگی بھ تھ درشی کفگانگار
 ....! کنھ حرف بکشھ ازمکمی تحرخواستی میعنی

 ....! خول بودواقعا
 ....! ساعتھ گرفتممی حموم نھی کردم دوباره بخوابم کھ نشد رفتم یسع

 ...! رفتم واسھ شامبعدم
 ...! از دوستاشیکی شی کھ رفتھ دوباره پدمی نبود از مامان شنسامان
 ......"سامان".....

 اشتباه دی ھنگ کرده بودم فکردم لو بده خودشو شارونی اومدم بھی از اتاق سانکھی ابعد
 ...! بشھکی اون دوستم نداشت کھ تحرکردمیم

 ...! داشتم با باراد صحبت کنمازی االن نفقط
 ....!مینی گرفتم ھماھنگ کردم ھمو ببشمارشو

 ...! دوستممشیشب پ: گفتمتمی مامان آبھ
 ....! بارادی محل مورد نظر خونھ مجردرفتم

 ...! باز شدکی رو زدم در باتفونی آزنگ
 ....!ونھ شدمخونھ باراد بود سوار آسانسور شدم در خونھ باز بود وارد خ٣ی طبقھ
 ...! دست باراد بود افتضاح شده بود لباساش ھمھ جا بودری چون زی بود ولکی شخونھ
 ....!کنھی می زندگنجای ای مبل مونده بودم چجوری روتزای پی غذا و پوشایظرفا
 ری زھی بابھیج٦ شروالک سبز ھی بادهی ژولی موھارونیی از اتاقا اومد یکی از باراد
 .....!پوش
 یشگیسالم مزاحم ھم:باراد

 من کھ صاحب خونم:سامان
  خستماری بیی چاھیبپر : نشستم رو مبل گفتمبعد

  تو پسری دارییعجب رو:باراد
 ....!رسمی تو نمیی بھ پروی داراریاخت:سامان
 ...! ساز رو روشن کردیی رفت سمت آشپزخونھ چاباراد

 ....! ساز اومد کنارم نشستیی روشن کردن چابعد
 ؟ی منو کردادی شده باز چت:باراد

 ام؟ی بشھ بمیزی چدیحتما مگھ با:سامان
 اره:باراد

 یگیاره تو راست م:سامان
 ھ؟؟یبازم سا:باراد

 اره:سامان
  چھ مرگتھ؟نمیخب بنال بب:باراد

 شد بعد گفت توھم ی اول عصبھی عکس العملش چجورنمی ببیخواستم باگفتن آبج:سامان
 ....!ی برادرمی جامیگیتو زند
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 ؟؟یستی برادرم نی بگھ تو عشقمی توقع داشتی در آوردشویخب حر:باراد
 !،...کنھیخب آره فکردم اعتراف م:سامان
 تختھ مختت کمھ:باراد

 دنتمی اعتراف کشیکشتھ مرده 
  شمال کھ گند نکارمای کنم اصال توھم بکاریخب تو بگو چ:سامان
  کار دارمامی روز دوم میباشھ ول:باراد

 باشھ:سامان
 ....! آوردیی شدو چابارادبلند

 شیخوایحاال م:باراد
 ؟ی چیعنی:سامان
  ازدواجای یخوای می در حد دوستیعنی:باراد

 .....! واسھ ازدواجخوامشی معلومھ کھ مھی چھ حرفنیا:سامان
 ....! دار کردی نگاه معنھی باراد

 ؟یسال منو نشناخت٤نی تو ایعنی ی راجب من فکردیچ:سامان
 ...!یا تو خوبباشھ باب:باراد

 ...!معلومھ کھ من خوبم:سامان
 ...!یاوردی قندون نتیرای از وضع پزنمی زدم پس کلھ باراد ایکی

  مگھ بچم زدن داره؟یزنیچرا م:باراد
 ...! برخودتی بچھ تو خرس گنده ایگیخوبھ م:سامان

 ....! جام بلند شدم رفتم تودآشپز خونھ وقند برداشتم وبرگشتم دوباره سرجام نشستماز
  ھم دوست داره؟ھی سایمطمعن:باراد

 ....!ھی خانم نھ ساھی سایشیچھ زود پسرخالھ م:سامان
  خانم دوست داره؟ھی سای حاال بگو مطمعنیتوخوب:باراد

  منو دوست نداشتھ باشھ؟ی کسشھی مسامان؛مگھ
 ....!عتماد بنفست منو کشتھا:باراد

  گشنمھ؟یداریغذا چ:سامان
 ؟یمونیمگھ م:باراد

 مونمی معلومھ کھ می فکردیپس چ:سامان
 اووووف:باراد

 ... باراد پاشد رفت سمت تلفن خونھبعد
 ...! زد و دو پرس جوجھ سفارش دادزنگ
 ...!دعوت تو ھااا:باراد

 ...! باشھ دعوت منستیخاااک برسر خس:سامان
 ...! دست کھ نمک ندارهنی ھمھ دعوتت کردم بشکنھ انیا:باراد

 میدی کل کل کل خواببعد
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 ....! جلو چشمم بودشی عسلی بودم ھمش چشاھی فکر ساتو
 ....! داشتی بود برام حکم زندگطونی دختر شروشھی من اون یبرا

 ؟... من ازدواج بودمی واقعا تصمیعنی حرف باراد افتادم ادی
 .....! کنھروی رو زامی دنتونستی واقعا بود من کنار اون کامل بودم اون ماره

 .....! فکرا خوابم بردنیباھم
 ...."ھیسا"....
 .....! رفتم مدرسھ امتحان داشتمیحالی با بصبح

 ....! خونده بودمخداروشکر
 ....! خوب دادمبای تقرامتحان

 یزی چین بھم گفتھ آبج سامانکھی راجب ایزی زنگ دوم خودمو نگھ داشتم چتا
 ...!نگفتم

 شمال خودشم امی شد بیداداشم راض:گفت...!  کھ مھامی جمع بودی چھار نفردورھم
 ...!ادیم

 کردم اولش ھنگ کرده ھی گرھی گرفت خودمو انداختم تو بغل آسمی داداش گری باکلمھ
 شده؟یچ:بود بعد منو تو آغوش گرفت وگفت 

 ...!یسامان بھم گفت آبج:من
 ...!آرتاھم دو روزه نھ زنگ زده نھ گل فرستاده:ھیآس

 میختیری دوتامون اشک مھی شروع کرد بھ گراونم
 ... بفرماتی عاجل عنایخدا شفا:رایالم
 ....!نی آمیالھ:مھا
 تونھی ھم دردی بھ جاشاالی ادیبترک: گفتمرونی بدمی کشھی خودمو از بغل آسمن
 ...!یدی توھم کھ مشخصھ رھیملت چ بفھمھ عکس و العیبدبخت سامان گفتھ آبج:مھا
 ....!یدی محل سگم نمی رو کشتچارهی توھم کھ بھیآس:رایالم

 .../: شدهدینا ام
 غلط کرده:ھیآس

 ....! درآوردبشی دستمال از تو جھی بعدم
 ھ؟یفازت چ:رایالم
 ...! سر جاتنی تو بشیال ام ب:ھیآس
 پشت سرشم رهی ناز آوردنت آرتا منی آخر با ای اصال بھ من چیبھ من نگو المب:رایالم

 ...!کنھینگاه نم
 ...):نگو: باال گفتدی دماغشو کشھیآس
 ...!زمی عزرهی آرتا نمی الھینازش:من
  کالسمی زنگ کالسھ براتونی شکست عشقالیخیبچھ ھا ب:مھا
  سرکالسمی رفتمیتامون پاشد٤ ھر
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 سامان نکھی باوردم شد فقط بخاطر ابای من تقرمی زره باھم حرف زدھی کالس بعد
 .....!ی گفتھ بھم آجارهیحرصمو در ب

 ....! بودومدهی سامان ھنوز نی خونھ ولرفتم
 .....!ادشی گفت موقع حرکتون بھ شمال متیآ

 ....! بودمدلتنگ
 ....! باشھی سفر خوبدوارمیام

 ....! اصال خوابم نبردشب
 لند شدم بتی آی آزار دھنده ی باصداشھی مثل ھمصبح

 ھااا چخبرتھ؟؟:من
 ...! پاشوشھی مری دتیآ

  بخوابمگھی دقھیدق٢٠فقط:من
 ...! دی پتو رو از روم کشتیآ

 .... تختی زور نشوندتم روب
 ....!متیبری وگرنھ کھ نمی آماده اگھی ساعت دمیتان:تیآ

 گرفتم موھامو خشک نکردم وفقط باال سرم جمع قھیدق١٠ دوش ھی رفتم یحوصلگی ببا
 شالھ ستشم سرم کردم دوباره خودمو دمی پوشی شلوارلھی باکی کوتاه شکی تونھیکردم 

  دوباره صدام کردتی چھ قدر گذشت کھ آدونمیانداختم رو تخت نم
 یدیباز کھ تو خواب:تیآ

  نگفتمیزیچ
 ....!ھیساااااا: گفتتی پراز عصبانیباصدا

 نی کردم و رفتم تو ماشی از مامان و بابا خدافظی چجوردمی شدم نفھمخیس سرجام
 ....!نشستم ابھت داداشم تو حلقم

 ...!می بعدم دنبال مھا بررای دنبال الممی بود اول برقرار
 .....!رفتی مھی دنبال آسآرتاھم

 رای تک زدم واسھ المھی رای دم خونھ الممیدیرس
 ...!رونی اومد برای المقھیدق٥ بعد
 ....!رونی اومد برای المقھیدق٥ بعد

 نی شد تا ساکش رو بزار صندوق عقب ماشادهی پنی از ماشتیآ
  شدنی سوار ماشرایالم
 ی نشدادهی چرا پتیتربیب:رایالم
 رای المی خیب:من
 سالمت کو:رایالم

 ....! شدنی سوار ماشتمیآ
 سالم خوب شد:من
  چشھ؟نی اتیآقا آ:رایام
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 ....! بودهداری وقت بری تا دشبی فکنم دادیخوابش م:تیآ
 یناااز:رایالم

  دادم وچشمام رو بستمھی تکنی ماششھی بھ شسرمو
 ....! اومدعادی مھا ومی چقدر گذشت کھ صدادونمینم

 ....!می باز کردم دم در خونھ مھا شون بودچشامو
 سالم خانوم خوش خواب:مھا

 ....!سالم: بھ بدنم دادم وگفتمی کشو قوصھی
 ....! سالم دادمعادمی بھ ممی بودنی سوار ماشمھھ

  اومدتی آی زنگ گوشیصدا
 .....! حرف بزنمی اگھ باگوشکننی مممی بردار جری تو گوشھیسا:تیآ

 ...! رو از داشت بورد برداشتمشیگوش
 الو،سالم:من

 ....!می خونھ باراد کھ باھم حرکت کننیای خانم،بھیسالم سا:سامان
 باشھ:من

 خدافظ:سامان
 خدانگھدار:من

  گف؟یچ:تیآ
 ...!می خونھ باراد از اونجا باھم برمی برگھیم:من
  اونجاادی بنی ھم بگھیپس بھ آس:رایالم
 ستمیمنکھ آدرس بلد ن:من

 ...! تو مسج بدهگمیمن م: تیآ
 ....!میدیبعد رس١٠بای تقرمی ھم آدرس دادھی آسبھ
 رو زد٣ شد و زنگ طبقھ ادهی پتیآ

  سامان اومد بارادم پشت سرسقھیدق٥ بعد
 ....! بوددهی و سبز پوشدی کفش اسپورت سفی شلوار سبز لجنھی با دی لباس سفھی سامان

 نی شادهیبروبچ پ:تیآ
  شدمادهی پبزور
 .....!رونی آورد بنگی شو از پارکنی ماشسامان

 ...!می بھ ھم سالم داددنی و آرتا ھم رسھیآس
 ....! قرمز قرمز بودھیآس
 
  آرتا خوبھ؟نی ھم ماشگھی دیکی سامان نی کھ ماشیکی میری منھیدوماش:تیآ

 اره خوبھ:من
  موافق بودنھمھ

 نی ماشی توعادیھ،مھا،میآرتا،آس
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 نی ماشھی ی تورایت،المیمن،سامان،آ
 ااایبارادتوھم ب:تیآ

  کار دارمی سرھی امیداداش فردا غروب من م:باراد
 میپس منتظرت:تیآ

  با باراد دست داد و حرکت کردبعد
 ....!می پشت نشسترای و الممن

 ...! شدمداری نفر بھی ی تو خواب ناز بودم کھ باتکوناشدی داشت چشمم گرم مگھید
 !ھااا چتھ؟:من
 wc برمدیبا:رایالم
 خب برو:من
  بگمشھی روم نمرا؛خبیالم

  نگھ دار سامانجای داره یی دسشورایالم: بلند کردمو گفتمصدامو
 ....! ھوا رفتغمی گرفت جرای المی نشکون حسابھی

 ....!یچتھ روان:من
 ؟یزنی مغی چرا جی باز خول شدھیسا:تیآ
  شازده بپرسنیاز ا: زدم وگفتمرای بھ المی نگاھھی

  نگھ داشتھ شدی گوشھ انیماش
 ....! خونھ بودیی چاھی نگاه کردم اطراف

 ...!ستادی ھم کھ پشت سرمون بود اآرتا
 ...!می رفتی بھداشتسی بھ سمت سرورای با الممی شدادهی پھمھ
  بگمتونستمی خودمم می خریلیخ:رایالم
 شده؟یحاال مگھ چ:من
 ....!شھی نمتیخجالت کھ اصال حال:رایالم

 ".....ھیآس...."
 ....!یممنون کھ اومد: فقط آرتا گفتصبح
 ...! چرااادونمی نگاھش مضطرب نمفقط
 چرا فقط دونمی آرتا درست روبروم نشستھ بود نممی دور ھم نشستھ بوددھمھ

 .....! بودنرای و المتی فقط آپیکیشادوشنگوال ا
 ...! نامشخص خودش بودی ندهی بھ فکر آی تو فکر بود انگارسامان

 ...! ھم اومدنرای و المھیسا
 ن؟یخوری میچ:آرتا
 ...!خورمیمن املت م:رایالم
 ییچا:ھیسا

 ....! سفارش بدهیزیچی نداره یفرق:تیآ
 امیمنم باھات م:سامان
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  لطفاییچا:عادیم
  خانم؟؟ھی آسدیخوری میشما چ:آرتا-

 شھیقھوه اگھ م:ھیآس
 حتما:آرتا

  حتمایچرا بھ ما نگفت:تیآ
 گھی دگھید:عادیم

  بچھ ھا رفت باالی خنده
 میبر:آرتا

 میبر:سامان
  دھن آواز بخونمھی براتون خوامیم:تیآ

 نھ توروخدا:من
 نیبخون: با زوق گفترایالم
 یگفتی نمنوی وگرنھ ایدیصداشو نشن:من

  تو کھ بھترهیاز صدا:تیآ
 اعتماد بنفست منوکشتھ:من

  آومدنینی و آرتا با سسامان
 دیبفرمائ:آرتا
 یمرس:ھیآس

 کنمیخواھش م:آرتا
  رو کانال ادبنیباز رفت:تیآ

 ستشاای بد نیری بگادیتو ھم :ھیسا
  شدری کھ دنیبخور:عادیم

 شھی مریاره د:سامان
 ....!می مشغول خوردن شدمی نزدی حرفگھید

 می شدنی سر پسرا حساب کردن سوار ماشآخر
 ....! آرتا جلو تر از ما حرکت کردی سرنیا

 "....ھیسا...."
 سفر فقط بھ آرامش برسم دلم نی ای توخواستی واسھ ارامش جاده دلم مدیکشی پر مدلم

 ....!ااایتنگھ واسھ در
 خودشونو بھ ساحل خوانی میشتری باسرعت بی کھ ھرسریی موج ھایصدا

 ...!برسونن
 ....!دهی بھ آدم می آرامش خاصی بنظر برسھ ولرحمی بنظر بدی شاااایدر
 ....! بھ خواب رفتمی آرومبھ

  مھا بلند شدمیباصدا
  شامایاشو ب دختر پیخوابیچقدر م:مھا
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 شام؟؟:من
 ...! پاشوی مثل خرسدونستمی نمی واسھ ناھار بلندت کنم ولومدیدلم ن:مھا
  خرسی مثل من بگیگری بھ دختر جادی دلت می چجوریخرس خوت:من
  گدا سرکوچھمیکی یگری تو جیکی:مھا
 یکنی مسھی منو با گدا سرکوچھ مقای خریلیخ:من
 ی خودتم نکنھ خوابی کنداری اونو بمیمھا ما فرستاد:رایالم
 ییای دری پرکنھی فکر مدهی خواب دادی زیچیھ:مھا
 ....! جون اعتماد بھ نفست تو حلقمھیسا:رایالم

 ...!نیکنی مکاری کرد چخی غذا گھی دنیایب:تیآ
 ...!نیخوردی خوب شما ممی بابا اومدیچیھ:من
 ...می باھم بخورگھی مزارهیآقا سامان نم:رایالم
 ) کھ اصالھی  اون بھ فکرم باشھ بقنکھیمگر ا(

 ...دیرسی مزی بنظر تمی نبود ولکی شادی زمی بھ سمت رستوران رفتھمھ
 ... صورتمو بشورمرمیمن م:من
 باشھ برو:مھا

 ....!ی بھداشتسی سمت سرورفتم
 سالمدبھ ھمھ ھی بود ی خالی سامان جای رو بھ روشھی مثل ھمپیکی اشی رفتم پقھیدق٥

 .....!دادم
 ...!خوش بھ حال شما من کھ پلک روھم نزاشتم:آرتا

 گول لی با عزرائمی داشتای کھ االن ما اون دنیزاشتینھ تورو خدا اگھ پلک روھم م:عادیم
 ...!میکردی می پوچ بازای

 ...!میدی خندھمھ
 ...!میخوایبھتر راننده ھا عوض بشھ راننده تازه نفس م:سامان

 من ھستم داداش:تیآ
 نھ توروخدا:من

 ...!ستمی بچھ کھ نمی فرق داره تو جاده ای سرنیا:تیآ
 ) نگفتمیزی چگھی دگفتیراست م(
 ...!منم ھستم:عادیم

 ....! غذا سرد شدنیبخور:رایالم
 ....! راننده ھا عوض شدندی طول کشی اقھیدق٢٠ ھی خوردن غذا

 تی جلو با آرای بمونم المداری منم حاضر نبودم تا صبح با راننده بومدی خوابش مسامان
 ....!مینشست منو سامانم باھم پشت نشست

 ؟ی بھ مامانشون زنگ زدتیآ:من
 اره:تیآ

 می مونده برسگھیچقدر د:رایالم
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  فکنمبای تقرگھیساعت د٧:تیآ
 ...!میدی رسشاالی صبح اگھیاره د:سامان
 ...!. کرمم گرفتھ بودگرفتنی قلوه مدادنی دل متمی وآرای المدی ساعت خوابمی بعد نسامان
  نشکون بردمشھی رای بردم طرف المدستمو

 ...! کوچولو زدغی جھی
 : براش دادمامی پھی
 ...! بھ داداشمی گی می چای حیب

 :رایالم
 ...!میزنی راجب درس و کار حرف می منفنقدری ای خوتای حیب

 :من
 ن؟یزنی آروم حرف منقدری بابا چرا پس ای خوتخر
 :رایالم
 ی من چھ کھ تو کربھ

 :من
  خانم باماھم ارهرای المباشھ

 :رایالم
 گمشوووو

 
 داشت حوصلم سر گھی جاده شلوغ نبود دادی نگفتم بازچشم دوختم بھ جاده زیزی چگھید
 .....!دمی کم کم خوابرفتیم
 

 سر سامان دمی چشامو باز کردم دکردمی شونھ ھام احساس می رویزی چھی ینیسنگ
 ..! شونمھیرو
 ....! سوپر مارکت نگھ داشتھ شده بودھی گوشھ جاده کنار نی کوشن ماشھی بقیواا

 ....!دی سامان از خواب پرنی سنگنی ماشھی نگھ داشتن یباصدا
 ریصبح بخ:من

 بای دختر زریصبح بخ:سامان
 ...!می شدادهی پنی از ماشھردومون

 ...! پاھام خواب رفتھکردمی ماحساس
 ...! رفتمی تا حرکت ورزشچند

  کجان؟ھیبق:سامان
 ...! شدم نبودنداری بیوقت:من

 ...! رو برداشتشی گوشنی برگشت سمت ماشسامان
 ...!ادی از اون ور داره مھی آسدمید

 ی متعالیسالاااام صبح عال:ھیآس
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 ...!یشنگول:من
 ...!چرا نباشم:ھیآس
  کجان ؟؟ھی ؛بقیبلھھھ چرا نباش:من
 دفعھ من نی اخورنی ھست اونجا دارن صبحانھ می صندلزیپشت سوپر مارکت م:ھیآس

 ....!مسئول آوردنتونم
  اونورنااای بیساام: سمت سامان وگفتمبرگشتم
 تی رو جا گذاشتھ آشیگوش:سامان

 ...! اومد سمتمبعدم
  خانمھی آسریصبحتون بخ:سامان

 ریصبح شماھم بخ:ھیآس
 ....!می رفتھی تامون بھ سمت بقسھ

 ماشاهللا خواھرم قرص خواب:تیآ
 ...!یبھ پا چشمم نزن:من

 اتفاقا چشمش شور بدجور:عادیم
  از خواب بلند کردشھی نمتمی خود آسی نی جورنی اھیفقط سا:سامان

  کنھدارشی بتونھیفقط پارچ معروف  من م:من
  کنھدارتی بتونھی من مری دلپزیتوھم فقط صدا:تیآ

 نیماشاهللا چقدر استعداد دار:ھیآس
 واقعا:مھا

 تخم مرغ منو خورده؟ یبچھ ھا ک:عادیم
 !!! دادنی رو نشون مگری ھمدھمھ
 تھیکار کار آ:من

 ..می تھمت نزن من آدم درست کاری تو کھ نبودیدونیتو از کجا م:تیآ
 ) کھ خندمون در اومدگفتی می لحن مسخره بازھیبا(
 رهی خورده بره برام بگیھرک:عادیم

  داداش ناراحت نشورمیگیمن م:آرتا
  من اون تخم مرغ دوست داشتم باھاش انس گرفتھ بودمیول:عادیم

  بودهزی عزیلی مشخصھ برات خگمی متیتسل:سامان
 ی تو چقدر لوسعادیم:تیآ

 ؟...! حواستو جمع کن داداش منھیھوو:مھا
 ی توھم آبجی مھا ھم آبجری بگادی ھیسا:تیآ

 ی داداشھ توھم داداشعادمیم:ھیسا
  جان برو خودتو اسالح کنتیآ:عادیم
  اسالح کردمروزیبخدا د:تیآ

 .....! ساعت تا شمال مونده بودکی می خنده صبحانمونو خوردی باشوخباالخره
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 ....!می شدنی سوار ماشھمھ
 ...!میریحاال کجا م:من

 ...!می ھتل تا ھمھ راحت باشمیریساعت خواب م:تیآ
  ماکھ بود من کھ گفتم بھتیخونھ :سامان

  بھترهینحوری اادهیتعداد ز:رایالم
  آمادس بھترهزیاره ھتل ھمھ چ:من

  مثل تو چرا بد باشھ؟ی تنبلیبلھ برا:تیآ
  کشتمتتیآ:من

  سامان باعث شد حرفمون نصفھ کاره بمونھی زنگ گوشیصدا
 :سامان

 کاریخب چ.........  ھتلرنی خوبم نھ بچھ ھا مم،یدی رسگھی ساعت دکی جان مادر الو
 خدافظ...... چشم،سالم بھ بابا برسون.....ااانی نمادهی تعداد زگنیکنم م

 
 ..می نرشھی ناراحت مسامان؛مامانم

 میمونی روز آخر اون جا مھی میروز ھست٥ماکھ :رایالم
  آلمان واسھ سھ ھفتھرنی مراننیمامان و بابام تا پس فردا ا:سامان

  خوبھمیریخب باشھ فردا م:تیآ
  خوبھ؟دییای خونمون فردا ھم شما بدینو برسونبچھ ھا پس االن م:سامان

 باشھ:تیآ
 )رهی اول سامان منی از ھمی شد واایبادم خال(

 ....!میدی رسقھیدق١٥آدرس داد بعد :سامان
 کنم باھم ی نفر خدافظنی کردن سوار شدن گزاشتم آخری ھمھ خدافظمی شدادهی پھمھ

 توی طاقت دوربایفردا منتظرتم دختر ز: ھنوز دستم تو دستش بود کھ گفتمیدست داد
 ...!ندارم
 ...! نداشتمی جوابچی مھو نگاھش شدم ھفقط

مراقب : گفتمی دستمو از دستش جدا کردم بھ آرومشدمی نگاھش ذوب مری داشتم زگھید
 ...!خودت باش

 ....! شدمنی ماشسوار
 ...!کردی ما  حرکت منی کنار ماشآرتاھم

 ....!نیای دنبالم بشناسمی ھتل خوب مھیمن : آرتا
 باشھ:تیآ

 ....!!!میدی بعد رسقھیدق٢٠
  نگھ داشتھ شدنی خزر ماشی آزادیستاره ٥ ھتل ی روروبھ
 ....! بودی مجھزھتل

 ...!رفتی نداشتم کاش سامان نمیادی زحوصلھ
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 ...! خونشونمی چرا مانرفتاصال
 ؟یچرا پکر:رایالم
 ...! داره مشخصھ بخاطر ساماندنی پرسنمیا:مھا
  تو اتاقمون بعدمی برنی صحبت نکننجایبچھ ھا ا:ھیآس

 اتاق ما اتاق ی اتاق پسرا روبھ روی اتاق ماھم توھی ی پسرا تومی اتاق گرفتدوتا
 ....!گرفتن
 .... بودی ومرتبکی اتاق شمی اتاق شدوارد

  تخت انداختی خودشو رورایالم
 ....! کھ چقدر خستمیوا:رایالم

  منظرشی وااادمی رفتم و پرده رو کشی بزرگی پنچره بسمت
 ....! منو مجذوب خودش کرده بودای دری بود رنگ آبییبایفوق العادھز

 ...! بھ کمرم خوردی اضربھ
 ااایچتونھ روان:من
 بای فکر نکن دختر زادیز:مھا
 کنمیخفت م:من

  تخت بود پرت کردم سمتشی کھ روی سمت بالشترفتم
  منم ھستمولیجنگ بالشتھ  ا:ھیآس
 چتونھ من خستم:رایالم
 ...!نی بودداری بتی تاصبح باآقا آگھی دنھیھم:ھیآس
 دی کنار راننده بودو نخوابشھی مگھ مموندمی مداری بدیگمشوو بابا با:رایالم
 یزدی خودت کھ مثل پروانھ دور آرتا بال بال مگھی می بھ کیک:مھا
  آرتا بال بال زدمی من برای کیگیچرا دروغ م:ھیآس
 ھی آسگھیراست م:من
 نھ بابا:ھیآس
  خانمھیباماھم آره آس:رایالم

 ....!می اتاق ھممون چپھ شدی تخت دونفره ی من زدم اونا زدن کھ رونقدریا
 ...! کم خوابمون بردکم
  چقدردونمینم
 

 ...! شدمداری کھ بگذشت
  شدم برو بچ خواب بودن آروم از کنارشون پاشدمداری بیوقت

 ....! سبک شدمیلی گرفتم خی اقھیدق١٥ دوش ھی رو از ساکم برداشتم رفتم حولم
 ...!زدمی زنگ بھ مامانشون مھی دیبا

 ؟یسالم مامان جون خوب:من
 ن؟ی خوبم کجازمیسالم عز:مامان



 73 

 میھتل:من
 ایمراقب خودت باش:مامان

  بھ باباسالم برسونیچشم مامان:من
 باشھ توھم سالم برسون:مامان

  مامان؟ی نداریچشم،کار:من
 نھ دخترخدافظ:مامان

 دوست دارم خدافط:من
  رو کھ قطع کردمتلفن
 ی دوست دارویک:رایالم
 گھی دگھید:من
  من موندمنیبابا دست راستتون رو سرما ھمتون رفت:مھا
 خاک توسر منحرفتون مامانم بود:من
  ھا گشنمھبچھ:ھیآس
 ....!می بخورمیی ھواھی می بخوریزی چھی نیی پامی برنیلباساتونو بپوش:من

 میگری کفش پاشنھ دار جدمی پوشی مشکی شال و شلوار لھی کوتاھمو بایگری جیمانتو
 ....! زده آفتاب و رژ قرمز زدمھی دمیرو ھم پوش

 میبر:من
 سرعت عملت توحلقم:ھیآس
 من کال اھل عملم:من
 ...! دوست نشمااایمامانم گفتھ با عمل:رایالم
  دوست نشمای حی بیمامان منم گفتھ با دخترا:من
 ی ھم عملنیای حی ھمتون ھم بنیدعوا نکن:مھا

 ...!ی سالن غذا خورانی مسج دادم بتمی بھ آمی رفتنیی وخنده پلھ ھارو پای شوخبا
 ....! نسبتا محترمونیسالم آقا:من

 سالم، نسبتا محترم؟:آرتا
  نسبتاگھی د؛ارهمن
  جوجن آقا ھنوز نشدننایا:ھیآس

 گردهی نفست رفتھ کھ بر نمرمیخانم کوچولو دماغتو بگ:تیآ
 نیستی کلمھ حرف زد شماھم ول کن ماجرا نھی ھیحاال  سا:مھا

 دی دارلی میچ: بھ سمتمون اومدوگفتگارسون
 خورمی مگویمن م:مھا
 دهیکباب کوب:ھیآس
  لطفاایالزان:من

 یقرمھ سبز:آرتا
 یمنم قرمھ سبز:تیآ
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 منم پس قرمھ:عادیم
 دی دارلی می چیدنی نوشگارسون

 نوشابھ خوبھ بچھ ھا؟:آرتا
 خورمیمن دلستر م:من

 ن؟ی ندارازی نی اگھی دزیچ:گارسون
  ممنونینھ مرس:آرتا
 ...! ساعت بعد آماده شدمی حدودا نغذا

 ی مزه اھی خودندم اگھ گوی مطلب راجب مھی یآج:عادگفی کھ ممیخوردی غذا ممیداشت
 نمی بزار بچشم ببیبده سم

 الزم نکرده سالمھ:مھا
 ھی چھ حرفنیا:عادیم

  مھا رو برداشتگوی از مکھی تھی برداشت قاشقشو
 ؟ی سفارش نداگوی چرا می دوست دارگوینقدرمیتوکھ ا:مھا

 کنمی می گفتم باھات ھمکارمی بد کارکھیمعدت کوچ:عادیم
 دونھی قدر نمھی سای ھستم ولی داداشنیمنم ھمچ:تیآ

 تمیکشتھ مرده برادر:ھیسا
 نوکرم:تیآ

 نی داریخوش بحالتون آبج:آرتا
 یبھتر کھ ندار:تیآ

  بھ بعد من لباساتو اتو کردمنیاگھ از ا:ھیسا
 کھی کوچمی کھ آبجفی بھتره حیآبج:رایالم

 اصال خوش بھ حال سامان کھ تک فرزنده:تیآ
 اقعااره و:من
  بچھ ھایی سختھ تنھایلی خدیگی منویحاال ا:مھا

 یلیاره خ:عادیم
 ....! دوتاشوندنی کشی آھھی

 ....!می از ھم دور باشمیستی کدوممون حاضر نچی حرفش آسونھ ھگفتنی راست مواقعا
 کسانمون نی ترزی عزشھی و  باعث مگرهی می ھارو جدی شوخنی وقتا ای بعضیزندگ

 میکردی کاش باھم بھتر رفتار ممیخوری تازه اون وقتھ کھ افسوس ممیرو از دست بد
 ...! آخرهداری انگار کھ دمیکردی باھم رفتار می جورھی شھیکاش ھم

 ....!می رو دوست داشتگری بوده و ھم دی در حد شوخشھی کھ ھمکنمی شکر مخدارو
 باستی چھ زعشق

  دلی براستی مرھمنی دل نشیقی موسھی مثل
 ...! استاری کھ معتاد صدا،عطر ونگاه ی بھ شخصکندی ملی عشق مارا تبددمیشا
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 ھا را از عرش بھ ی عشق بعضنی چقدر ای شرابست ولی بھ دلخینیری شنی ھدر
 فرش

  ھارا از فرش بھ عرشیوبعض
 ....!رسانده
 ....می کار سازست کاش فراموشش نکنمحبت

  سرد شدیخوریچرا نم:رایالم
 خورمیم:من
 ،.،.، کاش سامان بودمی بزنی دورھی میاھامون تموم شد رفت غذیوقت
 ....! بودمای  موج دری عاشق صدامی رفتای درلب
 ....! گوش بدمخواستی دلم مفقط

 بدنش تو آب بودو با شتری کھ اومد صورتمو طرفش کردم نصف برای المغی جیصدا
 ...!کردی می آب بازتیآ

 یتونی ادامھ بده تو مرایالم:ھیآس
  دختری شدسی خسی شو خمی تسلراینوچ الم:آرتا
 ...! نبودی چرا حس آب بازدونمی لبم نشست نمی روی اخنده

 : شعر رو زمزمھ کنمھی آروم خواستی مدلم
 یخواھی چھ مدل
  توھم خوشستی او بدل
  ھا سپردهادی او تو را بھ دل
  پر کردهیگری تورا دی جاگری ددل
  تو آرامسی چون او بری آرام بگدل

 )خودم گفتمش(
 رهی رو بگبای دختر زی جاتونھی میک:سامان

 ستادهی سامان پشت سرم ادمی دبرگشتم
 ی اومدیک:من

  دادامی پتیتازه اومدم آ:سامان
 اھا:من

 سی تو آروم نی بی دلچیھ:سامان
 یدونیاز کجا م:من

 بای دختر زدونمیم:سامان
 شھی ھمی کاش تو باشستی دلم ابرآسمان

 ....! دل رونی ایای ری عشق بی قبول کناشک
 چمی توھی بیدانستی مکاش
 ....! من حرامستی برادنی تو نفس کشی بیدانستی مکاس

 ) خودم گفتمنمیا(
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 ...! چشما بودمنی شدم من چقدر عاشق ارهی چشماش ختو
  جمالت بھ من بگھنی چشما و انی اخواستی میچ

 ....! نگاه کردمفقط
 ...! چرا پاشد نگاھش پر از ترس و استرس بوددونمینم
  بعد آرتا اومد طرفمقھیدق٥

 ھ؟ی سایچرا تنھا نشست:آرتا
 ؟ینجوریھم:من

  ھسیزی چھینھ :آرتا
 ؟یکنی مکاریھ؟چی آسشدیچ:من

 اھامی روی شاھزاده شھی اگھ بلھ داد کھ مشی خاستگاررمی مگھی دوھفتھ دیکی:آرتا
 رمی مشیت از زندگ..ه نھ گف...واگ

 خونمیدوست داره از چشماش م:من
 ....! اومدنھی و سامان و سارای ومھا و المتی فرا گرفتھ بود کھ آسکوت

 یخوای مھی سایخوب:تیآ
  دکتر؟؟؟میبر
 میوااا نھ چرا بر:من

 ....! گفتمنی واسھ ھمیتاحاال سابقھ نداشتھ کھ ساکت باش:تیآ
  تاحاال شلوغ کرده بودمیمن ک:من
 ی چھ دختر ساکتگفتنی معلما مشھی ھمتو کھ اصال:ھیآس

 اره منم شاھدم:مھا
 منم قبول دارم:رایالم
 نی عمتونو مسخره کننیبر:من

  بچھ ھا بسھ؟؟میبر:آرتا
 میبر:سامان

 میبرok:تیآ
 می اون رفت خونشون قرار شد واسھ نھار برمی کردی ھتل از سامان خدافظمیرفت

 ....!خونشون
 می بوددهی تو اتاق لباسامو عوض کردم ھمون دراز کشمی رفتمی گفتری پسراھم شب خبھ

 کھ مھا سکوت رو شکست
  ترسناکلمی فھی بادیبچھ ھا موافق:مھا
  بپر بزارولی اخوامتیم:ھیآس

  بابانی ول کنمن؛آقا
 ارنی بدمی سفارش مزی چھی منم نی کندای پلمی فی تا موقعگھیزد حال نزن د:رایالم

 ...!میبرامون بخور
  ترسناک دوست ندارممممملمیعاقا من ف:من
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  جون تودهی مفیک:مھا
  باحالھھی سایخیھ؛بیآس

 ....! گذاشتیدی سھی ونیزی تلوزی رفت سمت ممھا
 خون ھی ھمساھی شدس نی کھ نفرکننی اتاق اجاره مھی چند تا دختر بود کھ یماجرا

 خوارم داشتن
 بلند شد غمی بره خونھ اون دخترا کھ جخواستی بود کھ خون خواره می سکانسیوااا

 ...! در شدیھمون موقع بود کھ صدا
 ....! کردممی پتو قاری خودمو زدمی کشغی جشتریب

 مستخدم ھستم سفارشاتونو آوردم:ومدی پشت در میصدا
 یاری در می بازدی پددیچرا ند:مھا

 ....! شال انداخت سرش و رفت درو باز کردھی بلند شد بعدم
 ...!ترسمی خوب مدیشعوریما بچقدر ش:من
 ....خورمتی مامیاالن م: گفتی حالت مسخره بازھی بارایالم
 گمشو بابا:من
 ...خورنی رو می چشم عسلی خون خوارا دخترایدونستیم:ھیآس
 برو عمتو بترسون:من
 ...! اومدینی سھی بامھا
 نی چشم عسلی عاشق دختراگھی کھ راست منویا:مھا

 ....!میدی کردنو من فش دادم کھ باالخره خوابتمی اذنقدریا
 .... از آن من بودشھی ھمیکاش چشمانت برا: مسج بلند شدم  سامان بودیباصدا
 ..... لبانت بکارمی روی ابدی لبخندتوانستمی مکاش
 .... برودشی منوال پنی بھ ھمی زندگکاش
 ....کاش

 ...! حرف ھارو ھضم کنمنی اتونستمیواقعا نم(
 بود زود یلیخ
 ...)می زود دل بستھ بوددمیشا
 : براش نوشتماری اختی بیول

 ....کااااش
 ....! نامعلومم بھ خواب فرو رفتمی ندهی فکر آبھ

  برو بچ بلند شدمی باصداصبح
  بخوابمدیخفھھھ بزار:من
 ااای درمی برمیخوایپاااشو لنگ ظھر م:مھا
 مگھ ساعت چنده؟:من
 پاشو١١:ھیآس
 یخیزوده کھ ب:من
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 دمتی زوده بپاش وگرنھ پاشوی چیچ:رایالم
 ...! صورتمو شستمی بھداشتسی رفتم سمت سرورای المبازور

 ...! تو اتاق نشستم صبحانھ خوردمیی ھمھ خورده بودن خودم تنھاصبحونھ
 می برمیامادش:مھا
 اوووف:من
 میاری تورو نگھی باشھ دادمی:ھیآس

 شیییا
 اوووف:من
 نی و اووف پاششییی ایبھ حا:رایالم

 رنگ و شال ستش یری شلوار شھی و دمی بلند جلو باز سفی مانتوھی سمت ساکم رفتم
 ...!ومدی بھم میلی خدیپوشدم سف

 ....! ساده ھم کردمشی آراھی
  پسرا منتظرمون بودننیی پامیرفت

 نی آوردفیچھ عجب تشر:عادیم
 ھی ساریھمش تقص:ھیآس
  کھ اصال خوابم نبرهنی ترسناک نزارلمی فنیخواستیم:ھیسا

 ینااز:آرتا
 ن؟ی خونھ سامانم برای بعد درنیخوای مگھ نمگھی دمیبر:مھا

 ...!شھی مری کھ دنی سوار شنیچرا چرا بپر:تیآ
 ...!می آرتا شدنی سوار ماشھمھ
 میدی رسقھیدق١٥ بعد
  زره نا آروم بودھی ایدر
  تو آبمی برسی پایھ؛کیآس
 نیکنی مکاریلباس چ:من
  دارمی اضافھ؛لباسیآس

 امیمنم م:مھا
 نمی لب آب بشدمی محیمندترج:رایالم

 ؟یدیترس:تیآ
 ؟ی چرا؛ازیالم

 از من:تیآ
  شاخ دمی غول بیآره از  تو:من

  شاخ دمی غول بنی بزن با ایی نبرد نھاایب:تیآ
  بارھی نیھم:رایالم

 ی بردرایمن؛الم
 نکھ بزارم:تیآ
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  بدوندهی االن خودتو موش آب کشنیاز ھم:رایالم
  باختھی شد در مقابل آب پاشمی زود تر تسلی ھرکنھیمقررات ا:تیآ

 نیمن شروع کن١،٢،٣با:من
  ھم اومد کنار من نشستآرتا

  بودایکی نصفھ بدنشون تو آب بودن مھا ھم ھمون نزدتا
  کوھی آسیواااا
  کو؟؟؟؟ھیم؛آسی برگشت منو نگاه کرد ھمزمان گفتآرتا
 می رفتای مون بھ سمت دردوتا
 ھیآس:آرتا
 ومدیداشت م:مھا
 ای تو دردی پرآرتا
  کجاسھی من آسی خدایوااا
 و آرتا تو بغلش داشت گذاشتش رو ھی عمر گذشت تموم شد آسھی کھ برام مثل یقیدقا

 یماسھ و خودش از حال رفت وااا
  سمت دوتا شون رفتمبھ
 ھی کردم آسھی آسی کار برانی منم ھماوردیا فشار م آرتی نھی بھ آرتا با دستش بھ ستیآ

 .....!بھوش اومد اما آرتا نھ
 آرتاااااا:ھیآس
 ھی ھم آسرای الممی گذاشتنی آرتا رو تو ماشتی منو آمی رو از تو بغل آرتا جدا کردھیآس

 ....! بشھنیرو کمک کرد کھ سوار ماش
 "....ھیآس...."
 دی چشما بازم بانی اای بستش نگاه کردم خدای منھ بھ چشماری اومد دنبالم ھمش تقصچرا

 ...!باز بشھ
  نگران نباششھیخوب م:مھا
  گونم افتادی قطره اشک روھی نگاش کردمو فقط
 رینبضشو بگ:ھیسا

 فھینبضش ضع: آرتارو گرفت وگفتمھادست
 تیگاز بده آ:ھیسا

  زد و باتمام قدرتش گاز دادھی بھ سای نگاھھی تیآ
 باچند تا پرستارو برانکارد اومد تی آقھی شد و بعد چنددقادهی پتی آمیدی رسقھیدق٥ بعد

آرتا تنھام :گفتمیکردومی مھی برانکار گزاشتن دستم تو دستش بود وگریآرتا رو رو
 نزار

  برم بزور دستشو از دستم جدا کردمزاشتنی کھ نممیدی در رسھی بھ
  بد بودیلی خحالم

 ....! دادمھی تکواری دبھ
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  دلمزی عزشھیخوب م: اومد طرفم بغلم کردوگفتھیسا
  دستاش سرد بودترسمی مھیسا:من
 ....! ھیسا
  نگو فقط از تھ دلت از خدا بخواه دوباره اون رو بھ تو بدهیچیھ:ھیسا
 : بودم دعاکردمھی کھ تو آغوش ساینجوریھم

 تونمی کھ بدون اون نمفھممی تازه مخوامی اونو از تو مایخدا
 ....! ھر ضربان قلبم متعلق بھ اوندمی فھمتازه

 ختیری اراده می باشکام
  آومد طرفموهی آبمھی بامھا
 یری بخور از حال مزمی عزایب:مھا
  قولپ خوردمھی لبام گرفت ی رو رووهیآبم
  مھاخورمینم:من
  کھ گلمی نخوردیزیچ:ھیسا
 تونمینم:من
 ...!یھرجور راحت:مھا

 ....!رونی کھ آرتا رو برده بودن اومد بی از اتاقدکتر
  دور دکترمیرفت

 حالش چطور دکتر:تیآ
 فھی ضعشیاتی عالئم حودهیھنوز بھوش ن:دکتر

  دکتری چیعنی:من
 دی االن بامی انجام دادومدی از مابر می ھرکارشھی مشخص مندهیساعت آ٢٤تا :دکتر

  بھ خدا باشھ خدانگھداردتونی امادی بھوش بمیمنتظر باش
 ....! دکتر از کنارما رد شدبعدم
  شروع کرد بھ زنگ خوردنتی آتلفن
 میمارستانی سالم داداش نھ بالو

 ....!رونی رفت بمارستانی از بدمی حرفشو نشنی ادامھ گھید
 ی ندارازی نیزی چھیآس:ھیسا

 ....!ختمیری بھ نشونھ نھ تکون دادم فقط اشک مسرمو
 یسی لباساتو عوض کن خایب:مھا

 ....! لباسامو عوض کردممارستانی مھا رفتم نماز خونھ ببا
 ھق ھقش ی کھ سجده کرده بود وصدای عوض کردن لباسام چشمم خورد بھ زنبعد

 ...! رو داشتی شخصھی ی از تھ دل آروز سالمتشدی مدهیکامال شن
 رمی وضو بگتونمیکجا م: کردم طرف مھا وگفتمرومو

  کجاسی بھداشتسی سرومی بپرسمی برای بزمیعز:مھا
  سالنی و گفت انتھادی پرستار پرسھی مھا از می سالن شدوارد
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 کھ قرار بود ی مسافرتکردی فکرشو می گرفتن وضو برگشتم سمت نماز خونھ کبعد
 ...! عذابمون بشھھی مامیریآرامش بگ

 یاونو بھم بده برا آرتا خوندم نظر کردم اگھ دوباره خدا ی سالمتی نماز برادورکت
 ....! پرورشگاه لباس بخرمیبچھ ھا

 لبخند تلخ زدم و بازم از خدا آرتا ھی کردنی مضطرب نگام می باچھره ھارای و الممھا
 ....!رو خواستم

 ی ھرچکردمی مھی وگرکردمی کھ فقط دعا مشدی می برام نمونده بود چندساعتیی ناگھید
 ...! نداشتملی اصال مخوردمی بخورم نمیزی چھی گفتنی ومھا مرایھم الم

 "....ھیسا..."
 ی اومدن چھره تی راجب حال آرتا کھ سامان بھ ھمرا آکردمی بادکتر صحبت مداشتم

 زدی واسترس موج میھردوشون ناراحت
 حالش چطوره؟:تیآ

 دوارهی دکتر امی نکرده ولیرییتغ:من
  اتفاق افتادنی ایچجور:سامان

  از حال رفترونی اومد از آب بی کھ وقتشدی چدمی تو آب نفھمدی پرھیبخاطر آس:من
 ...!شھی خوب مشاالیا: دستشو تو موھاش فرو کردوگفتسامان

 شاالیا:من
  کجاست؟ھیآس:تیآ

 نماز خونھ:من
 نی ندارازی نیزیچ:سامان

 ھی آسشیفعال کھ نھ ممنون؛من برم پ:من
 ...!میری بگیزی چھی میریبرو ماھم م:تیآ

 ھباش:من
  رنگ صورتش مثل گچ شده بود رفتم کنارش نشستم وبغلش کردمھیآس
 می بودومدهی وقت نچیکاش ھ:ھیآس
 زمی عزوفتادهی نیھنوز کھ اتفاق:من
 ی شلوغش کردیادی زھی ساگھیراست م:مھا
 ترسمیم:ھیآس
 دمی بھت قول مشھی درست مزی ھمچدونم،یم:رایالم
 نمشی ببزارنیم:ھیآس
 زنمیبادکتر حرف م:ھیسا
 میپس بر:ھیآس
 باشھ:ھیسا

 نتشی بھی دکتر موافقت کرد کھ آسمی با دکتر صحبت کردمی رفتمیپاشد
 ".....ھیآس...."
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 ....!  شدیجوری دستگاه بھش وصل دلم دمی دیوقت
  رو صورتشختی قطره اشک رھی رو صورتش دمی کشدست

 دوست دارم:دمی گزاشتم رو صورتش نالسرمو
 جونش نگاه کردم من عاشق ی نشستم بھ  تن بی صندلیرو... دستشو گرفتمی آرومبھ
 ی ولگزهی اگھ نباشھ ککمم نمکردمی فکر مشناختمشی بود کھ می سالکی مرد بودم نیا

 ....!کردمیاشتباه م
 .....! وابستھ شده بودممن

 ......! بادلمی کردکاریچ: کردمزمزمھ
 ھوقت مالقات تموم:  اومد طرفم گفتیپرستار

  نگاه پر خواھش کردمھیبا
 ..! خانمضیبخاطر خود مر:پرستار

 ....!دمی رو بوسشیشونی دستشو ول کردمو پی ارومبھ
 ی چرا قطرات اشک بدونستمی دوستام نگام کردن نمی ھمھ رونی اتاق اومدم بواز

 کدفعھی کھ شدی چدمی من طاقت نداشتم نفھمکردمی داشتم ضعف مختیریاراده فقط م
 ....!پاھام سست شد

 ....!دمی نفھمیزی چگھی ھا اومدن دورم دبچھ
  کھ باز کردم تو دستم سرم بودچشامو

  باال سرم بودنعادی ومھا ومھیسا
 آرتا: گفتمومدی کھ از تھ چاه مییباصدا

 ....بھوش اومده:ھیسا
 ....!خدارو شکر: لبم نشت از تھ دل گفتمی لبخند روھی

 "...ھیآس..."
 گھی نگھم داشتن تا سرم تموم بشھ اجازه مالقات رو گرفتم و وارد اتاق شدم دبزور

 ...! بھش وصل نبودیدستگاھ
 ...! خوشحال شدم باز از تھ دل از خدا تشکر کردمیلیخ

 ...! بستھ بود فکنم خواب بودچشاش
  باش ترکم نکنشمی پشھی زمزمھ کردم ھمی آرومبھ

 ..! گونش کاشتمی بوسھ روھی بعد
 ...! برم کھ دستمو گرفت چشام اندازه ھندونھ شده بودخواستم

  بعد مرگمی باتوھم حتشھیمن ھم:آرتا
 ؟یمگھ خواب نبود:من

 انھی کنھی مھربون ماچم می فرشتھ نمی ببخواستمی می ولبایتقر:آرتا
 ) انداختمنیی سرمو پارمی بھ سرم بگیمنو بگو کھ فکردم خواب حاال چھ گل(
 ھیآس:فت گی حالت خاصھیبا

 جانم: فکر گفتمبدون
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 دل توھم دوارمی امتی خاستگارامی  صبر کنم بعد سفر متونمی نمنی از اشتری بگھید:آرتا
  خورده باشھوندیبا من پ

 ) با ثابت کردن نبودیازی نگھیمن عاشق بودم د(
  شدهیکی وقتھ کھ دلم باھات یلیخ:من

کاش زودتر مسافرت : وگفتدی ھردومون برق زد دستم کھ تو دستش بود بوسیچشما
 ...!میومدیم

 ...! گرفتخندم
 ....! بچھ ھا اومد ھمشون وارد اتاق شدنیصدا

 ماشاهللا آرتا از من سالم تره:تیآ
 اره واال:عادیم

 می بودینجوری امیداشتی مھی پرستار مثل آسھیما ھم اگھ :سامان
  کردھی  بھ سای نگاھھی سامان بعد
 یشیزود خوب م شاالیا: جلو اومد گفتھیسا
 زی می کھ تودستش بود رو گزاشت روی گلبعد
  ممنونیدیچرا زحمت کش:آرتا
 کنمیخواھش م:ھیسا
 کمپوت رو داد کی پالسترای بخوره المدی بخوره کمپوت باتونھیگل کھ نم:رایالم

 ...!دستم
 ...! دارمجھی سامان منم سر گخوادیآقا دل منم م:تیآ

 منم:سامان
 میدی خندھمھ
 نیچقدر شما حسود:آرتا

 ؟یباک:تیآ
 دونمینم:سامان

  زد رو دستشھی بردار کھ آسیکی رفت سمت کمپوتا خواست تیآ
  دختریسیچھ قدر خس:تیآ

 مال آرتا:ھیآس
 قوربون خانمم:آرتا
  چشاشون درشت شدھمھ

 ؟یچ:تیآ
 خانمم:آرتا
 ... بودنیی قرمز شده بود سرش پاھیآس

  رو گرفتھی دست آسارتا
 نی خوب بدیرنی شھی دی حرس خوردم بایلی وقت منتظرم خریمن از د:ھیسا

  چشمیبھ رو:آرتا
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 مارستانی برم بدیانگار واقعا با:سامان
  گرفت از حرف سامانخندم

 ...می افتادی عروسھیمبارک باشھ پس :رایالم
 یچھ عروس خانم خجالت:مھا
 !،..مونمی مجانی من اامینوچ من نم:تی آمی بخراهی نخد سمیبچھ ھا بر:ھیسا

 بچھ ھام پشت سرما رونی و دستشو گرفتم و بزور از اتاق آوردمش بتی سمت آرفتم
 ...!اومدن

 "...ھیسا..."
 ...! دوستم خوشبختھنکھی خوشحال بودم از ایلی خرونی بمی اتاق اومداز
 ششونی پمیموندیکاش م:تیآ

 ادیدلت م:رایالم
 ادیچرا ن:تیآ

  آرتا فردا صبح مرخصمی بزنی گشتھی ماھم میبر:من
 میاره بر:مھا

 م؟یکجا بر:عادیم
 میری میی جاھی بعد می ھتل لباسامونو عوض کنمیاول بر:من

  رفتننای مامانم اروزی ما منم تنھام دی خونھ می برنی رو جمع کنالیوسا:سامان
 یبسالمت:تیآ

  ھتلمی رفتمی شدنی سوار ماشھمھ
 می اتاق شدوارد

  حمومرمیاول من م:رایالم
  فقط بدومھا
 باشھ بابا:رایالم
  خوشبخت بشندوارمیام:مھا
 شنیم:من
 می شانسم ندارمی ما موندیدی دیول:مھا
  اسمون شمس هللا بودمیاگھ ما شانس داشت:من
 واال:مھا
 شد؟ی کنکور چیکالسا:مھا
 شھی دو روز بعدش شروع ممی برگردیوقت: گفتمکردمی کھ قھوه آماده میمجوریھم
 اھا:مھا

 ختمی درست کردمو بر خودمو مھا رقھوه
  ھم از حموم اومد بعد من رفتم بعدم مھا رفترایالم
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 ی مشکی سبز خوش رنگ با شلوارلسبونی چی باال زانوی مانتوھی سمت ساکم رفتم
 طرف بافتم واز شالم ھی محو ساده کردم موھامم از شی آراھی دمی پوشیوشال مشک

 ...!رونیانداختم ب
 ...!نیی پامی و مھا آماده شدن رفترایقع الم موھمون

 می نشستنیی پای مبل ھای بودن روومدهی ھنوز پسرا ننیی پامیرفت
  بعد پسرا اومدنقھی دقچند

 میبر:تیآ
 میبر:مھا
  سامان پشت مابودمی پاشدھمھ

 س؟ی لباست کوتاه نیادیبنظرت ز: دفعھ دستمو گرفت وگفتکی
 نھھھ:من

 ؟یمطمئن:سامان
  چطور مگھمن؛اره
 کنمی لباسا خواھش منی نپوش از اگھید:سامان
  از کنارم رد شد کپ کرده بودموبعد
 ...!ودی بھش نم؟اصالیرتی چھ غوااا
 گھی دایچرا خشکت زده ب: طرفم برگشتوگفترابھیالم
 ...! شدمنی سمتش رفتم و سوار ماشبھ

 م؟یخب کجا بر:مھا
 د؟ی موافقمیری بگیزی چی سوغاتدی مرکز خرھی میریم:عادیم
 می بھتر بریچیاز ھ:تیآ
  رو بلده؟یی جایکس:عادیم

 م؟ی من شمالنی فراموش کردیانگار:سامان
 باشھ  ھم داشتھی خوب ببر کھ خوراکی جاھیقربون دستت :تیآ

  شکمویا:من
 ...!میدی رسقھیدق١٥ بعد
 ...!رفتنی پسراھم جلوتر از ما راه ممیرفتی دخترا باھم راه مما

 می مغازه بزننی بھ ای سرھی میبر: منی کفش فروشھی خورد بھ چشمم
 میبر:رایالم

 می بھ سمت مغازه رفتباھم
 ..! مقدار کوتاه بودھی قدش یسالھ بور ول٢٥بای پسر تقرھی

  خانمانیخوش اومد: مغازهصاحب
 ممنون:مھا

 ....! خوردی عروسکی چشمم بھ کفش کالج گل بھکردمی کفش رو نگاه مداشتم
 ن؟یرو داشت٣٨زی کفش سانی از ادیببخش:من
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 بلھ: مغازهصاحب
 کارتون کفش برداشت و بھ ھی شده بود دهی گوشھ چھی کھ یی سمت کارتون ھارفت

 دییبفرما:سمتم اومد وگفت
 مچکرم:من

 ....!دمی پوشکفشارو
  قشنگھیلی خھیسا:مھا

 ی چھ اسم قشنگھیسا: مغازهصاحب
  نگفتمیزی حرفش چنی در آوردم با اشاخ
 برش دارم؟: مو کردم طرف مھا وگفتمرو
 را؟ی المھیاره بنظر من نظر تو چ:مھا
 منم خوشم اومد برش دار:رایالم

 شھ؟ی چھ قدر مدارمیبرش م: ھارو بھ سمت پسره گرفتم گفتمکفش
 ھیقابل شما رو نداره سا: لبخند چندش زد وگفتھی زاشتی کھ تو کار تون مینجوریھم

 جون
 شدی پرو میادی داشت زگھید

 باھم شمی کارت منھ خوشحال منیم؟ای شیمیاشکال داره صم: گفتدی نگاھمو دیوقت
 آشنابشم
الزم نکرده چطوره : از پشت سرم اومدی مردونھ ای بگم کھ صدایزی چھی خواستم

 ؟یبامن آشنا بش
 لحظھ از جذبش کی بود انی اخم رو صورتش نماھی سامان دمی سمت صدا دبرگشتم

 ...دمیترس
 شھ؟یچقدر م: طرفمون وگفتاومد

 د؟ی باشیشماک: مغازهصاحب
 یریادبگی بھت بدم شازده پسر کھ ی درسھی نکن ی کارھی ی فوضولیادیز:سامان

 سی خوب نیفوضول
 خوشم اومده ھی من فقط از سایری جوگیلیتوھم خ: خند زد وگفتشی نھی مغازه صاحب

  ندارهیبھ  توھم ربط
  بھ من مربوطھی کھ فکر کنیزی از اون چشتریب: پسره رو گرفت وگفتی قھی سامان

 چخبره: رفت سامان از پسره جدا کرد وگفتتی اومدن تو مغاز آعادمی و متیآ
 می برمی پول کفشارو بدسی مھم نیچیھ:من
 زی می پولشو در آورد پولو گزاشت روفی کتی آمی بده برمتوی کارتون زده قیرو:مھا

 ری بگادیبرو فرھنگ : مغازهصاحب
 ھی سافیح

  کوتولھری بگادی ی توھم برو فروشندگی رو داریادی زگھید:من
 ...!رونی اون ھام ار مغازه اومدن برونی از مغازه اومدم ببعدم
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 آخرم قانع شد مھا براش دنی کھ تا اون لحظھ ساکت بود شروع کرد سوال پرسعادیم
  بدهحیتوض

 ...!ستھ شده بود از اخم سامان کایکم
 خونھ میدی رسقھیدق٢٠ نزد بعدی حرفی تو راه برگشت کسمی شدنی ماشسوار

 ....سامانشون
  بودی سوختھ ای بزرگ قھوه اییالی ودر

  در باز کنزحمتیمش قربون ب:سامان
 سالم پسرم: در رو باز کرد وگفتیسالھ ا٤٠ مردقھی چند دقبعد

  دست براش تکون داد مش قربون درو باز کردسامان
 ی بوی ولشودی نمدهی دیادی ززی چون شب بود چمی محوطھ پر درخت وگل شدوارت

 کردمیگال رو کامال احساس م
 ....!می شدادهی پنی ماشاز

 نیخوش اومد:سامان
  بود دوطبقھی بزرگی کرد خونھ یی راھنمای مارو بھ درب وروسامان
 ادی مرشی زرنگ تر باشھ گی ھرکایطبقھ دوم اتاقاش پنجره داره رو بھ در: سامان

 راه رو بود دوتا اتاق کنار ھم بود در اول ھی بعد پلھ ھا دمی فقط دومی نگاه کردگری دھم
 دنی رسرایقفل بود در دوم  باز بود پشت سرمن مھا و الم

 مال منھ:من
  ارث باباشھیانگار:مھا
  قشنگ ترهمیلی خنیی پایاتاقا:رایالم
  داده بودھی تکنی سامان بھ ماشنیی ساکم افتادم رفتم پاادی بھ حالت قھر رفتن بعد

 امی چشما شده تمام دننیچرا ا: شدوگفترهی ختوچشام
  نگاه کردمفقط

 می قدم بزنشھیم:سامان
 البتھ:من

 میداشتی قدم بر مباھم
 بود دمجنونی درخت بھی محوطھ  دوطرف درخت وگل بود وسطمی رفتالی بھ پشت وبھم

  تاب وصل بودھیبھش 
 ؟ی سوارشیخوایم:سامان
  گفتم بسھقھی تاب تابم داد بعدچند دقی رونشستم
 بگم یزی آومد جلو پام زانو زد ودستام گرفت ھنگ کردم از حرکاتش خواستم چسامان

  نگویچیتا حرفم تموم نشده ھ: لبم گفتیکھ دستشو گزاشت رو
 شمی رو منی رو بھ انی حرفت نگاھت از اکلمھی ی چرا با حتدونمینم:سامان

  ندارمتوی لبات باشھ طاقت گری خنده روخوامی چرا مدونمینم
 شھی مدی ضربان قلبم شدکمی نزدیای می چرا ، وقتدونمینم
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 تو ی باتو باشم صبح چشامی ادامھ زندگخوامی مھی سازنمی خوب حرف نمادی من زھیسا
 ....نمیبی باشھ کھ میزی چنیاول
 از جلو ی جدممی تصمی گفتم کھ بدوننوی فقط ای جواب بدخوامی خانمم شو ؛االن نمھیسا

  اومدنی کنای ومھا بودن ارای المدمی شد جلو رو نگاه کردم دغی جی صداھویپام بلند شد 
  ازدواج رفتھ باالرا؛آماریالم
  المصبیچھ سفر:مھا
  نرهادتونی ما یرنیش:رایالم
 فعال عروس خانم بلھ رو نگفتھ:امانس

 گھیم:مھا
  سرده ھوامیبر:من
 کجا سرده؟:رایالم
  کنارشون رد شدم و رفتماز

 "...سامان..."
 نی دادشی فرارنیدید:سامان

 بھ من چھ:مھا
 گفتمی مدیبنظرتون نبا:سامان

 درخواست ازدواج ی زودنی دوست داره فقط تعجب کرده توقع نداشت بھ اھیسا:رایالم
 یبھش بد
 اننی بود خانوادمم در جرنی اتمیمن از اول ن:سامان

 رهی کھ خشاالیا:مھا
 ن؟یستی لبخند زد وگفت گشنھ نھی:سامان

 یلیخ:رایالم
 ...! تو خونھمی رفتباھم
 می آشپز خونھ شدوارد

  کجاس؟تیآ:سامان
 ...!  خستس تو اتاقدهی نخوابشبید:رایالم

  براتون درست کنمی شمالی غذاھی خوامیخب خانوما م:سامان
 ی بلد باشخورهیبھت نم:مھا

 خورهی نمی بکخورهی می بھ کینیبیحاال م:سامان
 ؟ی درست کنیخوای میحاال سر آشپز چ: اومد تو آشپز خونھ وگفتعادھمیم

 یرزاقاسمیم:سامان
 نھ بابا:عادیم

 اره بابا:سامان
  کجاس؟ھیسا:عادیم

 ھتو اتاق:مھا
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 دشیاریدبی برمعرفتا یب:عادیم
 ششی پرمیمن م:رایالم
 ...! از آشپز خونھ خارج شدرای المبعد
 "....ھیسا..."

 کدفعھی زدمی سامان در خواست ازدواج بھم داده بود طول اتاق قدم مشدی باورم نماصال
 ....! بودرایدر باز شد الم

 عروس خانم:رایالم
 ھنوز نھ بھ بار نھ بداره:من
 ھم بھ بار ھم بھ داره:رایالم
 ...!می تخت نشستی دستمو گرفت رورایالم
 گھ؟ی دیخوای می چرهیدوست داره قصدشم خ:رایالم
  ندارمیزوده منکھ سن:من
  ندارهی ھم سنھیآس:رایالم
  بزرگترهکسالی ومدهی نشی بخاطر کم خونکسالیاون فرق داره :من
 نی دوسال بعد ازدواج کننی عقد کننیتونی فقط؛تازه مکسالی:رایالم
 ستنی نانیفعال زوده خانوادم در جر:من
  ندارنی خانوادت کھ با سامان مشکلگھی می دلت چنیبب:رایالم
 دونمینم:من
 کنھی درست میرزاقاسمی کھ آقا سامان داره ممی حاال بری بزرگمی تصمدونمیم:رایالم
 بلده؟:من
 مینی ببدیبا:رایالم
 امیم مبزار لباسامو عوض کن:من
 باشھ:رایالم

 دمی بود پوشی عسلی بلوزش چشمای کھ روی بلوز شلوار ساده قھواھی سمت ساکم رفتم
 ...!دمیشال زردمم پوش

 ششی پنمی بھم اشاره کرد بشزنھی حرف می مبل داره تلفنی روتی آدمی دنیی پارفتم
 بابا:تیآ

  رو ازش گرفتمیگوش
 یسالم باباجون:من
  خانمھی سایکنی نمیادی:بابا
 ھ؟ی چھ حرفنیا:من
 ؟ی ندارازی نیزی چکنمیحاال بعدا دعوات م:بابا
 نھ باباجون:من
  گفتمتمیمراقب خودت باش بھ آ:بابا
 چشم بابا سالم منو بھ مامان برسون:من
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 باشھ دخترم خوش بگذره:بابا
 ممنون خدافظ:من
 خدافظ دخترم:بابا

 ....! قطع کردمتماس
  غذا آمادسدیایب:مھا

  سمت آشپز خونھمی رفتدوتامون
 ....! نشستھ بودن سامانم پشت گاز بودھمھ

  آمادسگھی دقھیدق٢٠:سامان
 ی از گشنگمیبابا مرد:عادیم

 ...!تازه زود آماده کردم:سامان
 چخبر سر آشپز؟:تیآ

ساعت : گفتتی بھ من انداخت بعد روبھ آی نگاھھی برگشت بھ سمتمون اول سامان
 خواب ؟

 ن؟یآمبوالنس زنگ زد: گفتعادی بھ مترویآ
  موجود ھستنجایتا دکتر ا٣ سی نیازین:مھا

 می نجات بدی شما چجوری سامان در امان باشھ از بالی از بالخواستی متیآ:عادیم
 خودمونو؟

 !ن؟یخوای مھی پرستارمثل آسھی نیگفتی مشی چندساعت پنیھم:رایالم
 می کنی پرستارنای از امیکاریولشون کن ب:مھا

  از خواھرنمیا:عادیم
  پرستار دوسکنمیحاال کھ فکرم:تیآ
  حرف زدن ندارهی نای از پرستارمون حتی کھیفعال کھ :عادیم

  منو نگاه کردنھمھ
  شده؟یچ:من

  کھ ساکت باشھھی از سادهیتو بگو بع:عادیم
 سمی شب رو تو دفتر چھ خاطراتم بنونی ادیواقعا با:تیآ

 نی نکنتی رو اذمیآبج:رایالم
 می کنتی شما رو اذی آبجمی بکنعاد؛ماغلطیم

 غذا آمااادس:سامان
 آخ جوووون:تیآ

  کردهکاری آقا سامان چمینیبب:مھا
 ؟...! غذا رو آورد شکلش کھ قشنگ بودگی دسامان
 ؟...!دیرسی خوب بنظر مبوشم
 ...! سامان بودمی من روبھ روبازم

 دی من غذا کشی براتیآ
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 ممنون:من
 ...! زدتی لبخند آھی

 ....! خوش مزه بودیلیخ
 ..! از چند قاشق نخوردمشتری بیول

 ن؟یخور ی چرا نمسی بدمزه نی ولرسھیدرستھ بھ دست پخت شما نم:سامان
  گرفتھ بود من دست پختم در برابر توصفرهخندم

 ھی دهی می مطمعن بودم سوترای خبر از دست پختم داشتن المدنی و مھا ھم خندرایالم
 نگاه ناجور کردمش دھنش بستھ شد

 ...!! خوش مزه بودیلی شدم خرینھ ممنون س:من
 رسھی جون نمھیبلھ اصال بھ دست پخت سا:مھا

  از خندهدنی ترکدوتاشون
 مررررض:من

  از دست پختش؟نیشماھم خبر دار:تیآ
 ....! بلھ تکون دادی با سرش بھ معنرایالم
 نیچتونھ مثل آدم حرف بزن:عادیم

 ریولشون کن خولن شب بخ:من
  تخت ولو کردمی جام بلند شدم رفتم طبقھ دوم شالمو در آوردم خودمو رواز

 ...! داشتمیبی غراحساس
 ...! دلم بدجور گرفتھ بودفقط
 ....! فکر نکنم فقط بخوابمیزی کردم بھ چیسع
 تارمی ھمراھش گخوندی سامان اومد داشت آھنگ می چقدر گذشت کھ صدادونمینم
 ....!زدیم

 ی سرم روی انداختم روشالمو
 : ھانشستمپلھ

  ھرجور بود گفتمامشب
  بامن بمونگفتم

  بودای دنھی نگاھت ی توامشب
  گفتم بامن بمونامشب
  دلم آروم گرفتامشب

 خوادی تورو مدلم
  توی ضربان قلبم براھر

  کردهونمی چشات دامشب
  لبخندتمھی ونھید

  باشھ جواب توی ھرچامشب
  توی من برادل
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  توی وجودم براھمھ
  گفتم بامن بمونامشب
 ی دل منو بھ اصارت بردامشب

  منھیای تو دنیچشا
  منھیای تو دنیچشما

 )ادی خوشتون بدوارمیخودم گفتم ام(
  دست زدن براش اشکم در اومدھمھ

 طرف خوشحال ھی پاک کردم رفتم تو اتاقم در اتاق بستم و نشستم پشت در از اشکام
 ی بود فقط دلھره ی ترس از چدونمی طرف ترس نمھی دوستم داره از نقدریبودم کھ ا

 ....! داشتمیبد
 بودن دهی انگار بچھ ھام خوابرونی نماز بخونم آروم بشم از اتاق رفتم بخواستی مدلم

  وضو گرفتم و برگشتم تو اتاقی بھداشتسیرفتم سمت سرو
 :وشتھ بود کاغذ تو اتاق بود روش نھی

 :) باااای دختر زری بخشب
 ...!دمی جانماز و چادر بود پوشھی اتاق ی لبم نشست گوشھ ی لبخند روھی

 تخت ی خودمو روادی بشی بھ صالحمھ پی خوندن نماز از خدا خواستم ھرچبعد
 ...!انداختم

 ....! بھم فرصت فکر کردن بدهخوادی مادی نمرای المدونستمیم
  شدم  بلندامی پی باصداصبح

 ی بود برنامھ می از مشاور درسامی رو برداشتم پی وقت صبح بزور گوشنی اھی کنیا
 ....!یزی ھفتھ رو فرستاده بود چھ مشاور سحر خنیدرس ا

 ...!اای برم درخواستمی خوابم نبرد مگھید
 ی حالت خفاشیری بلوز شھی مقدار حالت پاره داشت با ھی کھ زانوش یخی یشلوارل
 دمی شال ھم رنگ شلوارم سرم کردم کفش اسپورتم پوشھیپوشدم 

 بود خط چشم نکشم خط چشمم رو فی رژگونھ ھم زدم حھی زدم رهی رژلب قرمز تھی
 ....! خونھ در سکوت بودنیی موھامم باالسرم جمع کردم رفتم پادمیکش

 برداشتم از خونھ زدم رکاکائوی شھی باز کردم خچالی سمت آشپزخونھ در رفتم
 ...!.رونیب

 ی فاصلھ ای رفتم درای ھام دادم عشق شمالم آروم بھ سمت درھیی تازه رو بھ ریھوا
 ....! از خونھ نداشتیادیز

 ....!دمی رسقھیدق١٠بعد
 رحمی ھم مھربون ھم بایدر
 ....! دلمون بزارهی بزرگ روی عمر غمھی تونھی آور ھم می شادھم
 ....! روز باعث غممونھی ی روز باعث شادھی نی جورنی جالبھ آدماھم ھمیلیخ
 ؟یکنی فکر میبھ چ_
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  سمت صدا سامان بودبرگشتم
  بد جنسوی روز دھی آرزو ھامون ی روز پرھی جورن ھی آدما ھر روز نکھیبھ ا:من

  جالبھ نھ؟یلیآره خ:سامان
 اوھووم:من

 ستنی نینجوری شناخت آدمارو ھمھ ادیبا:سامان
 اره:من

 تو سپارمی کھ داشتم بھ آب میی محرم اصرارم بوده حرفامو آرزو ھاشھی ھمایدر:سامان
 ؟یکنی خودتو آروم میچجور

 ادی ازم بر نمی اگھی فراموش کنم کار دکنمی میسع:من
 ش؟یبخشی اشتباه کنھ می کھ دوست دارویکس:سامان

 ؟یپرسیچرا م:من
 نی بدونم ھمخوامیم:سامان

  سختیلی خدنشیسخت تره بخش برام ینجوریکاش دوست نداشتھ باشم ا:من
  سختھیلی من برات خدنیپس بخش:سامان

 ؟یچ:من
 ی دوس داریلیچون منو خ:سامان

 ؟یدی اون وقت از کجا فھملسوفی فیآقا:من
 چشات بھم گفت:سامان

 چشام غلط کردن:من
 ومدی خندش می از کنارش رد شدم صدابعد

 ...! بھم رسوندخودشو
 رم؟یگی جوابمو می من کیکنیحاال چرا فرار م:سامان

  وقتچیھ:من
 چرااا؟: پکر شد وگفتافشیق

  بچمیلیزوده من خ:من
 ی فقط بگو دوستم داری تاھروقت بگکنمیخوب صبر م:سامان

 ) بگمیمونده بودم چ(
  برمشھیم:من

 یریتاجوابمو نشنوم نم: دستمو گرفت وگفتسامان
  سرمیواا:من

 گفتمی می انداختم مجبور بودم چنی رو زمخودمو
  چت شدزمی عزھیسا:سامان
  چم شدهدونمیخوبم نم: باز کردم وگفتمچشامو
  دکتربرمتی مسیحالت خوب ن: بغلم کردوگفتھوی بلد شم کھ خواستم

 نییبزارم پا:من
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 دادمی تکون مپاھامو
 ؟ی گرفتی انرژھوی شدیچ:سامان

  پاھامو  تکون ندادمگھید
 یدونی خوب مزیچ:من

 ؟...!ی بھ فکر کردن دارازی ندونمی می بدحی توضخوادیباشھ نم:سامان
 ):نییآروم گزاشتتم پا:(

 یکنی کھ درکم میمرس:من
 رهی دلمون گگھی دمی کنکاریچ:سامان

 م؟یبر:من
 بای دختر زمیبر:سامان

 ....! خونھمیدی رد و بدل نشد رسی حرفچیھ
 ...!صبح بود٨ رو نگاه کردم می نشده بود ساعت گوشداری بیچکی ھھنوز

 م؟ی کنکاریحاال چ:من
 ؟یصبحانھ خورد:سامان

 نھ:من
  بدمی رو بھ زھره خانم مرخصی چند روزدی بخاطر تو بایانگار:سامان

 ھ؟یزھره خانم ک:من
 وکارا رو کنھی درست منجای غذا اشھی اتاق تھ باغ دارن ھمھیزن مش قربون :سامان

 دهیانجام م
 چرا بخاطر من؟:من

 من درست ی کھ شما برایدوست دارم خودم برات درست کنم ھمون جور:سامان
  تو خونتوننیکردیم

 ممنون:من
  چشمک دادھی لبخند زدم اونم جوابم رو باھی

  و کره برداشتری و پنی پاکتری دوتا تخم مرغ و شخچالی سمت رفت
 ؟یخوایکمک نم:من

  بزاریی چازحمتیب:سامان
  بھ چشمیا:من
 ی صندلی گزاشتم و نشستم روییچا
 ؟یزنی متاری گیاز ک:من

 شھی میسال٥:سامان
 یدی مادیبھ منم :من

 شرط داره:سامان
  اصال نخواستمای بدادی یخوای مزی چھی یسیچھ قدر خس:من

 دمی مادی بھت بای دختر زیشیچھ زود ناراحت م:سامان



 95 

  لبم نشستی لبخند گشاد روھی
  تخم مرغا رو تو بشقاب گزاشت اومد کنارم نشستسامان

 زیبھ بھ چھ صحر خ:رایالم
 رای المدمی دبرگشتم

 زمی صحر خشھیمن ھم:من
 بلھ اون کھ صد البتھ: کنارم نشست وگفترایالم

 ریصبحتون بخ:سامان
 ریصبح مجنون ماھم بخ:رایالم
 رایالم: باحرص گفتممن
 ! گفتم؟ی بدزیچ:رایالم

 میلی لی من مجنون بدوننینھ االن ھمھ م:سامان
  مجنونیکشیچھ م:تیآ
 ....! وارد آشپزخونھ شدتمیآ

 سالم داداش:سامان
 سالم مجنون: نشست کنار سامان وگفتتیآ

 ییییھ:سامان
 ی داریچھ دل پر:تیآ

  گرفتارش شدهی سامی بد دردیعاشق:رایالم
  کلکیعاشق ک:عادیم

 نیشی وارد میکی یکیسامان؛
 شھی بلند مگھی ساعت دکیمھا تا :عادیم

  آدم بخوابھنیزارینھ مگھ م:مھا
  مھا پشت سرشدی برگشت دعادیم
  نبود؟ی اگھیکس د:تیآ

 می تموم شدگھینھ د:من
 ھ؟ی واسھ آسنیزنگ زد:مھا
  آرتا مرخصگھی ساعت دکیمن بھش مسج دادم حدودا :رایالم
 خدا رو شکر:من

  دنبالشونمی کھ برنیپس زود بخور:عادیم
 نی ندارازی نیزیچ:سامان

 میدار ی خودمون بر ممیستی کھ نبھیغر:تیآ
 ؟...! و آرتاھی دنبال آسمی برتی صرف صبحانھ قرار شد من وسامان وآبعد
 ؟....! ھم بمونن خونھھیبق

 ی و کفش مشکی وشال مشکی شلوار دمپا گشاد مشکھی باالزانو بای انابیمانتو
 ؟....!دمی پوشمیسانت٥پاشندار



 96 

 ...! سادم کردمشی آراھی طرفھ زدم ھی از جلو بافتم موھامم
 ھم لباس ھی آسی کردم برافی کھی رو کھ آرتا خواستھ بودم رو تو ییلباسا

 ؟....!برداشتم
 "....ھیآس...."

 رو بھ راه بود قرار ظھر مرخص زی دکتر صحبت کردم خداروشکر ھمھ چبا
 ؟....!بشھ

 ..!. کھ آرتا بودی اتاقبرگشتم
  مجددیسالم:من

  خودمیسالم بر بانو:آرتا
 حالت خوبھ؟:من

 شمیبھتر از ھم:آرتا
 ؟ی ندارازی نیزیچ:من

  دارمازیچرا ن:آرتا
 ارمی  بگو برات بیچ:من

 خوامیتورو م:آرتا
  دستم گرفتنیی انداختم پاسرمو
 ارمی بدست بشھی ھمی تو رو براتونمی میک:وگفت

 آرتااا:من
 جااانم:آرتا
 و..ه ت..قلب و روحم متعلق ب.. االنم مننیھم:من

 ادی بھت نمیخانمم چقدر خجالت:آرتا
  بودمینجوری اشھیمن ھم:من

 کردی معی منو ضادادی بود ج ھمھ رو میک:آرتا
 دونمینم:من

 آقا محرم یھو: منو بھ طرف خودش کشوند خواست بوسم کنھ کھ در رفتم و گفتمآرتا
 شھینا محرم سرت نم

 ی ازم گرفتمونممی و انید آرتا؛تو
  مراقب باشم من االن برم و تو گرگدیپس با:من

 خورمتی مامیاالن م: کلفت کردو گفتصداشو
 ؟....! وارد اتاق شدنتی و سامان و آھی در شد سایصدا

  ماچطوره؟ضیمر:تیآ
 خوب خوب:آرتا

 ی عالمیلیخ:سامان
 ی مرخصیک:ھیسا
  گرفتم منتظر شما بودمشویبرگھ مرخص:ھیآس
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  کھ آورده بودم دادم دستشی ساک لباسرفتم
  لباساتوننمیھ؛ایسا

 رونیخانما ب:سامان
 چشم:ھیآس

  بھ سمت نماز خونھ لباسامو عوض کردمرونی بمی از اتاق رفتھی سامنو
 چخبرا؟:ھیسا
 گھی دگھید:من
 طونی شیا:ھیسا
  باشھی خبرشھی مگھ ممارستانمیب:من
 چرا نباشھ تخت بالشت:ھیسا
 گمشوووو منحرف خاک برسر:من
  کردمیباشھ بابا شوخ:ھیسا
  باشینھ تورو خدا جد:من

 ..!می خارج شدمارستانی بود باھم از بدهی آرتا ھم لباساشو پوشمی بھ سمت اتاق رفتباھم
 د؟ی ندارازی نیزیچ:سامان
  الزم دارممن؛من

 دی خودتون بر خونھدی زره خستم منو بزارھیمن :آرتا
  مارو راه بندازی خودت کار آبجزحمتیاره منم حوصلھ ندارم ب:تیآ

  بھ چشمیسامان؛ا
  خونھ سامانمیدی رسقھیدق١٥بعد
 ...!می تنھا موندنی منو سامان تو ماشبعد

 بای دختر زی الزم داریچ:سامان
  سوپر مارکتھی میبر:من

 چشم:سامان
 یمرس:من

 شکستی منی سکوت ماشیمی مالآھنگ
 ...! بزرگبای سوپر مارکت تقرھی میدی رسقھیدق١٠بعد

 ی طمی شدادهی پدوتامون
 ....! برداشتی چرخ دستھی سامان می سوپر مارکت کھ شدوارد

  پر عنواع لواشگ و آلوچھ با شوق ذوق از ھر کدوم چھار پنج تابرداشتمفی ردھی
 یخوای نمی اگھی دزیچ:سامان

 خوامیچرا م:من
  خودتھیتعارف نکن مغازه :سامان

 کنمینترس تعارف نم:من
 ....! برداشتمپسی بزرگ چندتا چچندتاپفک
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 یداریچقدر حلھ حولھ بر م:سامان
  گرفتری و شوهی برد چند تا آبموھای دستمو گرفت طرف آبمبعد
 ھ؟ی چنایا:من

  خوبیزایج:سامان
 شیییا:من

 یکنیچرا مثل بچھ ھا رفتار م:سامان
 ....!دی پستھ و بادم کشمش خرکمی بعدم
 بابا بزرگ:من

 یفھمی می گرفتیضی ھمجور مری شدری پیوقت:سامان
 ؟یتو چرا نگران من:من

 ی منیایچون تو ھمھ دن:سامان
  شدمرهی خشی مشکی حرفشو از تھ دل باور کردم توچشمانی اچرا
 ....! خودش کرده بودری چشما منو اسنی اچرا

  خودم اومدمبھ
 میبر:من

 میبر:سامان
 کاروی پالستی رو حساب کرد ھمھ زی سامان ھمھ چکنھی کھ باشھ اون حساب ممرد

 ...! دونھ  رو خودم گرفتمھیدادم دستش دلم براش سوخت 
 زحمت نشھ؟:سامان

 می دختر کارگھی کنم دکاری  چی ولشھیچرا زحمت کھ م:من
 کامال مشخصھ:سامان
 ...!می شدنی ماشسوار
 ؟ی ندارازی نیزی چگھید:سامان

 ینھ مرس:من
 قھی روشن کرد بعد چنددقنیماش

 ی بخوریخوای رو منای ایچجور:سامان
 نگھدار تا بھت بگم:من

 ؟یسامان؛چ
 گمینگھدار بھت م:من
  نگھ داشتھ شدنیماش
 ...میخوری با اونا ممیریگی دبش ملمی چند تا فمیری مییاز مغازه رو بھ رو:من

 موافقم:سامان
  بودمزاری ھرچند از ترسناگ بمی ترسناک گرفتیکی طنز یکی لمی چند تا فباھم
 ...! پارک بوداطی تو حنی ماشھی خونھ می برگشتیوقت
 ھ؟ی کنیماش:من
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 باراد اومده:سامان
  آوردهی چیچ:من

 برهی بجاش مارهی نمیزیاصوال چ:سامان
 میدی خندباھم

  باھام کمک کنای بزحمتیمش قربون ب:سامان
  نشستھ بودنی مبل سلطنتی ھمھ رومی خونھ کھ شدوارد
 می من و سامانم نشستی احوال پرسبعد

  باز تو؟ی گرفتیچ:تیآ
 پس،پفکیلواشک، چ:من

  لوسمیقربون آج:تیآ
 چندسالتھ عمو:عادیم

 سالشھ٥:رایالم
  خو دوس داشتمنیحاال مسخره نکن:من

  دوس دارهنی نکنتشی اذگھیراس م:سامان
 ؟ی کنییرای پذیخوایسامان نم:باراد

  تعارف کنم؟دی بعد ھنوز من بایینجایماه ا١٣مال سال١٢تو از :سامان
  اومدم؟یمن ک:باراد

 ی بودنجای دوماه ارازی شامی بنکھیقبل از ا:سامان
 ماه تحملت کنم٤دیعوضش من با:باراد

 تمی آشیمن کھ ھمش پ:سامان
 فرد ی ما سامان باشھ روزای خونھ  زوجی روزامی طرح زوج وفرد کننیایب:تیآ

  باراد باشھ چطوره؟شیبپ
 ممیتیمن انگار بچھ :سامان

 ؟ی دوست تو دارنمیا:رایالم
 واقعا:سامان

  سخت شدهایزندگ:من
  بگومیتحر:مھا

 ی زندگیشما چقدر زنا:سامان
 بلھھھھ:رایالم

 نیدی مت بخورم از کجا بھ کجا رسنیاری بزی چھی نیخواستیحاال م:باراد
  پاشد رفت طرف آشپز خونھباراد

  کو؟ھیآس:من
  خوابنھیھم آرتا ھم آس:رایالم
 ؟یچ:من
  آرتا طبقھ باالنیی اتاق پاھیخاک برسر منحرفت آس: آروم گفتمھا
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  مشخص بود منحرفمیلیخ:من
 یلیخ:تیآ

 !؟یدی شنیمنکھ آروم گفتم چجور:مھا
 گھی دگھید:تیآ

 زهی تیلیگوشاش خ:ھیسا
 نیکنی پچ پچ میچ:سامان

 یچیھ:مھا
 چسبھی خواب مھی:تیآ

  بارادشی پرمیمنم م:سامان
 می بخوابمیماھم بر:رایالم
  طبقھ باالمیبر:من

  تخت خودمو ولو کردمی طبقھ باال رومی رفتباھم
 خب بگو:مھا
  خوش گذشتدیخر:رایالم
 نیفوضوال عمون بد:من
 گھیاوووف بنال د:رایالم
 میفرمایمن م:من
 ویخب بفرم:مھا
 ویگیب:رایالم
 می اومدمی کرددی بابا خریچیھ:من
 ن؟یھم:مھا
  نگف؟بایدختر ز:رایالم
 چرا گفت:من
 باس؟ی کجات زادی لقبت اصال بھت نمیول:مھا
  توھم دارهکنھی مصرف میزیواقعا فکنم چ:رایالم
 نینی منو ببی خوجلخوادی مرتی بابا چشم بصنیگمش:من
  اتاق باز شددر
 نیکنی نمیادی معرفتایب:ھیآس
  رو بچسبیعروس اصل کار:رایالم
 می ھم داری اگھیمگھ عروس د:ھیآس

 بلھھھ:مھا
  از ماجرای عقب افتادیلی خی روز نبودھی:رایالم
  رفت تمامھیسا:ھیآس

 ی درست حدس زدنیآفر:مھا
 سی نی خبرچی رفت ھوی چیچ:من
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  ھستی خبرمیلیخ:رایالم
  تخت نشستی ھم روھیآس
 

  بودهیی خبراھیپس من نبودم :ھیآس
 بلھ:مھا
 یگی بلھ می ھی دارھی وساھی آسیرو دلت مونده بجا:رایالم
 عھ؟ی ضایلیخ:مھا
 یلیخ:ھیسا
 ستمی نی فرارگھی دی پسر خوبیلیمن آرتا رو تازه شناختم خ:ھیآس
 منکھ بھت گفتم:ھیسا
 جوابت مثبتھ؟:ھیآس
 دونمینم:ھیسا
  دختریاریچرا ناز م:رایالم
  کھ جواب بدمدی چقدر طول کشنی منو ببی انتخاب سختیلیخ:ھیآس

 شھی قسمت زندگنی مھمترگھیراست م:مھا
 میباشھ بابا تسل:رایالم
  زودهمی نداری ماھنوز سنیول:مھا
 ھی حرفنمیآره ا:ھیسا
 می سفر نامزد کننیآرتا کھ اصال طاقت نداره فکنم بعد ا:ھیآس
 می باراد جور کننی واسھ مھا انیایب:ھیسا
 ی منو قالب کنیخوای کھ مدمیگمشوو مگھ ترش:مھا
 می ھستیی جوراھی:رایالم
 توکھ بلھ:مھا
 میبچھ ھا بحث شورر بسھ بخواب:ھیسا
  نزاشت بخوابممی خستم حس فوضولیلیمنم خ:ھیآس
 دی خوابتیاالن حس فوضول:رایالم
 نھ کامال:ھیآس

 سی جا ننجای انیی پارمیمن کھ م:مھا
 بارادجوونم اونجاس:ھیسا
 رمی اصال نمھی ساکشمتیم:مھا
 زنھی مدی نور خورشیلی خنجای انیی پارمیمنکھ م:ھیآس
 رمیمنم م:رایالم
  رفتنرای و المھیآس
 یرفتیم:ھیسا
 نوچ اتاق سامان کنارتھ:مھا
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 ؟یجد:ھیسا
 ؟یدونستی نمیعنی:مھا
 دونستمی نمینھ جد:ھیسا
 شی تو آرتا پندهی مشترک آی تو زندگی خوبی ھرچدوارمی دستمو گرفت وگفت؛اممھا

 ادیب
  جونمی آبجیمرس: مھا رو بوس کردم وگفتی گونھ
  نکنشی ھندلمیحاال ف:مھا
 یزی چیحی تفری جاھی می بعد برمیبخواب:ھیسا
 اره موافقم:مھا
 ..... خوابم بردقھیدق١٥بعد

 
  نفر بلند شدمھی ی تکونابا

 ...مھابود
  بزار بخوابمیچ:ھیسا
 رونی بمی برمیخوایم:مھا
 ساعت چنده؟:ھیسا
 میبر٥پاشو کھ تا ٤:٣٠:مھا

 ی بھداشتسی بلند شدم شالمو انداختم سرم رفتم سروبزور
  بعد از شستن صورتم رفتم سمت اتاقشدنی ھمھ داشتن آماده میانگار

  باراد پشتش بھ من بودرونیدن ب  اومی بھ اتاق سامان و باراد از اتاق کناردمیرس
 ی نقمی ماکھ ناھار نخوردینق:باراد
 می گرفت آره واقعا نخورده بودخندم

 کنمیاشکال نداره شام جبران م:سامان
 شھیآره تازه داره گشنم م:ھیسا

 یدیفھمی نمیاون موقع گرم بود:باراد
 رونی از اتاق اومد بمھا
  بچھ ھاشھی مرید:مھا

 سی نشی حرفا حالنی شکم گشنھ کھ ایحق با مھا خانمھ ول:باراد
 کنمی درست میزی چھی رمیمن م: مھا

 کنھی مکاری چنجای الدنگ انیشما چرا ا:باراد
 کنھی زھره خانم درست میالدنگ خودت:سامان

 می بعد آماده شمی اول بخورمی برنیدعوا نکن:من
 با بافتی دستش بود می بافتنلھی زھره خانم نشستھ بود ممی بھ سمت آشپز خونھ رفتباھم

 ورود ما سر شو باال آورد
 سالم پسرم: خانمزھره
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 سالم زھره خانم:سامان
  جواب دادیی و با خوش رومی سالم کردماھم

  من برمدی نداریغذاتونو آماده کردم اگھ کار:زھره
 دستتون درد نکنھ:سامان
  نکردمی پسرم کارکنمیخواھش م:زھره

  رفتی خدافظبعد
  بودیچھ زن مھربون:من

 دونھی منو مثل پسرش مشھی بچھ دار نمچارهی بنی خوبی آدمایلی خسامان؛اره
 یطفل:رایالم

 نی و آرتا روھم صدا بزنھی آسنیبر: تیآ
  صداشون کنمرمیمن م:ھیسا

 میکنی ما شروع میتاموقع:باراد
 کارت تو اون شکمت بخوره کوفت کن:سامان
 داشت کلوچھ ھی رفتم سمت اتاق  وارد ؛اتاق شدم آسرونی از آشپز خونھ رفتم بباخنده

 خوردیم
 ی برات گشنھ اری بمیناز:ھیسا

 می بگیزی چمیتونی نممی شوھر توی مھمون خونھ می کنکاریخب چ: پر گفتبادھن
 حواسش نبوده:من
 حواسش کجا بوده؟:ھیآس
 دونمین:من
  کنھی احساس گشنگیزاری کلک مگھ تو میا:ھیآس
 نھ بابا:من
 زنمیاره بابا؛لباسمو بپوشم بعد خودم آرتا رو صدا م:ھیآس
 ااای نکنی اگھی کار دایفقط صدا بزن:من
  دادمی بالشت سمتم انداخت کھ جا خالھی ھیآس
 ی خریلیخ:ھیآس
 ااای شدیوحش:من
  رفتم سمت آشپز خونھرونی اتاق اومدم باز
 ؟یکنی مکاری دوساعتھ چشدیچ:رایالم
  رفت آرتا رو صدا کنھھیآس:من

  بدنیرنی شدی دوتاھم بانیا:سامان
 ؟یرنیچھ ش: با دھن پر گفتباراد

 شونی عروسیرنیش:تیآ
چت شد چرا بادھن پر حرف :گفتی پشتشو مزدی شروع کرد بھ سرفھ سامانم مباراد

 یزنیم
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  خورد سرفش قطع شدختی براش رتی آب آوانی لھی
  اومدن تو آشپز خونھھی بعد آرتاو آسقھی دقچند

 بھ افتخار زوجمون:تیآ
 می دست زدھمھ

 پاکش کرد و با ما دست عی اشک از چشم افتاد سرھی ھی آسنی باراد بود بادی رونگاھم
 ....!زد

 ...!شدهی چیعنی
 شھی مری کھ ددیبخورد:مھا
 می شدنھی دو ماشمیشده بود تند تند آماده شد٥:١٥ صرف ناھار ساعت بعد
  سامان وآرتانیماش
  و بارادرای و المتی وسامان و آمن

 .. من راننده شدم تعداد پسرا باال بود اونا پشت نشستنباھم
  راننده بودعادی می سرنی ھم باھم اھی و آسعادومھاوآرتایم

 ....! وآرتا باھم پشت نشستنھیآس
  رستوران دعوت آرتامی برابعدی درمی قرار شد براول

 
 ....!دونمی نمکردمی اشتباه مدمی چرا شاکردمی پکر شده بود درک نمیلی خباراد

  باشھی فکر نکنم حواسم بھ رانندگیچی کردم بھ ھی سعگھید
 دی بلکھ در امان  باشنی بخونی الکرستیآ:تیآ

 ؟ی خطرنقدریمگھ ا:سامان
  خوبھدمی رو دشینھ بابا من رانندگ:رایالم

 یبار تصادف کرد٤نیبرھم:تیآ
  رو بکنممی رانندگنی من نبود حاالم بزارری تقصیدونیخودتم خوب م:ھیسا
 زمیحرص نخور عز:رایالم

  خاموش کردھوی شدی کھ چدمی روشن کردم نفھمنیماش
  تو حلقمتی رانندگیخاک آبرومو برد:تیآ

  خوبھیلی تو خی رانندگیگمشو حاال انگار:ھیسا
  کنمی من رانندگیخوایم:رایالم
 نھ توروخدا:ھیسا

 میکردی روشن کردم بھ سرعت الک پشت حرکت منی ماشدوباره
  قدر تند نرونیتوروخدا بھ ما رھم کن ا:تیآ

  برو عمتو مسخره کندمیبھت نشون م:ھیسا
  ما بود ازش سبقت گرفتمی از جاش کنده شد آرتا کھ جلونی گزاشتم رو گاز ماشپامو

 ھی شکر خورد ول آروم تر برو ساتیآ:سامان
 یخیخوبھ کھ برو ب:رایالم
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  کردمادی زنی ضبط ماشیصدا
 ھی سای  شدریباز جوگ:تیآ

 ...! زدم خاک بھ پاشدی چرخھی می ساحل شدکینرد
 تی آھی زد پس کلم مشخصھ کیکی

ادم  کرد کھ افتری پام کجا گدمی نفھمای شدم افتادم دنبالش رفت سمت درادهی پنی ماشاز
 ...!دیدوی پشت سرشو نگاه نکرد فقط متمی آسوختی میلیخ

  اومدطرفمسامان
 ھیسااااا:سامان

  گفتنشھی غش رفت واسھ سادلم
 ...! شده بودی نشست زانوم خونسامانکنارم

  درد دارهیلیخ:سامان
 دست سامان اومد دستش ختی از چشم ری بھ عالمت مثبت تکون دادم قطره اشکسرم
  گونم چشامو بستمی شد رودهیکش

 ی کمکت کنم بلندشیخوایم:سامان
  پاشمتونمیم:ھیسا
 ....)دمشی چرا نددونستمی بزرگ بود نمدمی کھ بھش خورده بودم دیپاشدم سنگ(
 زدمی مقدار لنگ مھی

  ھا اومدن طرفمبچھ
 کنھی مارو ناکار مایکال در:آرتا
 گھی دی جاھی میبر:ھیآس
 میری بگینیری زود تر شمیبر:عادیم

 میبر:ھیسا
 باراد کجاس؟:سامان

  افتاده باشھی نکنھ اتفاقیوا:مھا
  نشستھایاوناھاش کنار در:ھیآس
  صداش بزنمرمیم

 باشھ برو:آرتا
 

 "....ھیآس...."
  بھ سمت بارادرفتم
 می برمیخوایآقا باراد م:من

  کرده بودھی گری برگردوند طرفم چشاش  قرمز بود تعجب کردم انگارصورتشو
 یدوسش دار:باراد

 ؟یچ:من
 ؟یآرتا رو دوست دار:باراد
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 اره چطور مگھ:من
 ی ھا رو دارنی بھتراقتی تو لیخوشت بخت ش:باراد
 ینجوری از کنارم رد شد رفت سمت بچھ ھا من ھنوز خشکم زده بود چرا ابعدم
 ؟....!بود

 شد چشاشو نی بچھ ھا باعث شد برگدم سمتشون باراد زود تر از ھمھ سوار ماشیصدا
  داده بودھی تکشھیبستھ بود سرشو بھ ش

  شدهیزیچ:آرتا
 سی نیزیھااا نھ چ:من

 خانم بال حواست کجاس؟:آرتا
 گمینم:من

 خورمتی میاگھ نگ:آرتا
  شمانیاه اه چقدر لوس:عادیم

  کھ خوبشھنی ایدیلوس ند:مھا
  خانواده نشستھ زشتھ بدهنجایا:ھیسا
  چشم وگوش بستس بچھی دختر با ادبیلی خھینکنھ سا:رایالم

 شکیاون کھ ب:تیآ
 ی داداشدتیی از تعیمرس:ھیسا

 کی رستوران درجھ ھی بچھ ھا میبر:سامان
 باشھ خوبھ٦ای٥حاال اگھ درجھ :آرتا

 اری در نی بازسیخس:سامان
  رستوران خودشون دعوت کنھرازی شمیبر:ھیسا
 اونجاھم دعوت کنھ:عادیم

 تا زن گرفتم٢مگھ :آرتا
 کشمتیم:ھیآس
  ھاااا حواست باشھیخطر:ھیسا

 مثال زدم گلم:آرتا
 شدی بھ ازدواج تو می خل راضھی بھ جز آسیک:تیآ

 مگھ من چشھ؟:آرتا
 من کجام خلھ:من
 یخیداداشم خودش مشکل داره ب:ھیسا

  از خواھرنمیا:تیآ
 "....ھیسا..."
 ھی سای نگھ دارشھیم: بارادمی شدنی مثل رفتن  سوار ماشباھم
 چرا:ھیسا

 دی جا نگھ دارنی برام اومده کار دارم ھمامیپ:باراد
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  افتادهی باراد اتفاقشدهیچ:سامان
  نگھدارسی نی مھمزیچ:باراد
  نگھ داشتمابونی گوشھ خنیماش

  خدانگداریمرس:باراد
  بارادم قدم زنان از ما دور شدمی کردیخدافظ ھمھ
  چشھ؟نیا:رایالم

 کنمیشب باھاش صحبت م: سامان
 م؟یبر:ھیسا

 میاره بر:سامان
  روشن کردمنیماش

  خوردهیفکنم شکست عشق:تیآ
 میدونی ھمو مزی ھمچدمیفھمی بود من مینھ بابا اگھ شکست عشق:سامان

 نی ھستیمی صمیلیپس خ:رایالم
 می ھستگھیدی ھمیاره دوست خانوادگ:سامان

 نجاس؟یھم:من
  جاسنیاره ھم: نگاه کردوگفترونی بسامان

 ....! آرتاھم پشت سرما نگھ داشتھ شدنیماش
 می شدادهی پھمھ
 باراد کجاس؟:آرتا

  مجبور شد برهشومدی براش پیکار:سامان
 فیچھ ح:آرتا

 برتو کھ خوب شد:تیآ
 ؟ی شناختینجوریمنو ا:آرتا

  سفارش بدهی دوست داریفقط بخور ھرچ: آرتادمیپس من دو پرس سفارش م:تیآ
 کنھینگو کھ االن کل رستوران بار م:ھیسا
 سی نامیاونجور:رایالم
 ی کرددای پلمیوک: وگفتتی زد بھ شونھ آعادیم

 نیی سرشو انداخت پارایالم
  از ما دفاع کنھیکی یچشم ندار:تیآ

 گھی دمیاه بر نیزنی حرف منقدری اھیچ:مھا
  جلو تر از مارفتمھا

 ... گارسون بھ ھمون خوش آمد گفتھی بود ی با کالسکی شرستوران
 کی قرزمز وچند تا گلدون کوچی پارچھ ھی کھ روش بامینفره رفت٦ زی مھی طرف بھ

 ....! قاشق چنگالش کامل بودسی شده بود سرونییبرگل قشنگ تز
 رهی اومد سفارشاتمون رو بگگارسون
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  مخصوص سر آشپز حرف ندارهیبچھ ھا غذا:سامان
 میپس ھممون ھمون رو سفارش بد:عادیم

 می موافقت کردھمھ
  شدهیزی؟چی پکرھیچتھ آس: آروم گفتمیلیخ
 کنھی چرا سرم درد مدونمینھ فقط نم:ھیآس
 ؟یمطمعن:ھیسا
  باباھ؛ارهیآس

 نی بھ ماھم بگکننی پچ پچ میخانوما چ:آرتا
 یخصوص:ھیآس

 نی ادی نمای را پنھان مزی االن ھمچنی طالقش بده بره از ھمسی نی زن زندگنیا:تیآ
  توستی من براحتینص

  گفتشھی کھ نمزیھمھ چ:سامان
  پنھان بماند وصالمیی زنا شوی تو زندگدی نبازی چچی ھسی طور ننی اچمیھ:تیآ

 نای مشاوره بده بھ اھیقبل ازدواج :مھا
 نی زنگ بزنمی بھ متشنیتونی میوقتم پره ول:تیآ
 رای المتینکنھ منش:عادیم
 دی من بشی منشدی شما حاضرای خانم آرایچرا کھ نھ الم:تیآ
 ؟یکنی می خاستگاریمگھ دار:عادیم
 باالخره کھ درخواست کاره:تیآ

 حقوق مھمھ ھااا: تو بشھ مھای منشادی بکارهیمگھ ب:ھیسا
 شھر خوبھ من نیی پای تو مشاورایرااره ب:تی آمیاصال مشاور خانواده نخواست:آرتا

 باال شھرم
  پوکااااامیستانی سی از دوستایکیبقول :عادیم

 ی مھمونای مخصوص سر آشپز برای غذانمیا: وگفتدی چزی  می غذا ھاروگارسن
 مخصوص

 یمرس:سامان
  لحظھھی ایب:آرتا
  راحت آقاالتونیخ: در گوش گارسون گفت بعد گارسون گفتیزی چھی آرتا
 ممنون:آرتا
 ....!می آرتا رو نگاه کردھمھ
 دی غذا تونو بخورنیدیخوشگل ند:آرتا
 دمی اما خوشگل مشکوک نددمیخوشگل د:ھیآس

  مشکوکھ؟یک:آرتا
 گھی دگھی تو رو ممیبی بیشوھرعمھ :تیآ

 من کجام مشکوکھ سامان؟:آرتا
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  غذا تو بخورالیخی واال بدونمینم:سامان
 ....!می شدالیخی بگنی نمیزی چمیدی شون شروع کردن بھ خوردن ماھم کھ ددوتا
 .....! رستوران خاموش شدی صرف شام چراغابعد

 
 "....ھیآس...."
 ھی چند تا گارسن بود کھ چند تا سبد گل و ھدی چراغا خاموش شد نور افکنا روھمھ

 دستشون بود
 ی گل توش جعبھ یاز سبدا یکی طرفم آرتا از سرجاش بلند شدو ومدنی مداشتن
 ی برانکارای ای ھمھ یعنی بود برش داشت جلو پام زانو  زد خشکم زده بود یکیکوچ

 ...!من بود
 ی تمام عمر کنارم باشی حاضرمی زندگدی عشقم امھیآس:آرتا
 ی خونم بشخانم
 ھی کھ روش گھی دی حلقھ ھی ساده بھ ھمراه ی حلقھ ھی تو دستشو باز کرد دی سفی جعبھ

  بھ شکل قلب بودنینگ
 دی دھنم گزاشتم اشک شوق از چشمام چکی رودستمو

 تمام عمر کنارتم:من
  بلند شدغی دست وجیصدا
 بغلش چرخوندتم آروم دمی دستم کرد پری بلندشد دستھ چموگرفت حلقھ رو توآرتا

  کاشتمیشونی پی بوس روھی ی وبھ آرومنییگزاشت منو پا
 دمیدی اون موقع مای دن دخترنی خوشبخت ترخودمو

 مونھی می باقینجوری اشھی من ھمیای دنکردمی مفکر
 ...... رو برام رقم زدهی اگھی دزی کھ سرنوشت چدونستمیاما نم

 
 می شدنی از بچھ ھا من وآرتا سوار ماشی حدافطبعداز

 م؟یریکجا م:من
 زیسوپرا:آرتا
 گھیبگو د:من

 گمیاصرار نکن نم:آرتا
  اون ور کردم بھ حالت قھرصورتمو

 گھی قھر نکن دیخانوم:آرتا
  کھ طاقت قھر ندارمفیح: طرفش کردمو گفتمصورتمو

 قربوونت بشم من:آرتا
 خدا نکنھ:من

  چشاتو ببندمیدیرس:آرتا
 یچ:من
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  صورتم چشامو با دستاش گرفتی اومد رودستش
 می شادهی پیحاال چجور:من

 ااای شو نگاه نکنادهیاه حواسم نبود اول پ:آرتا
 شی گرفتھ بود از حواس پرتخندم

  نگاه نکنمکنمی رو ممیسع:من
 ھیآس:آرتا
 کنمیقول نگاه نم:من
  شم چشامو بستمادهی پنی ماشاز

  تو دست آرتا بوددستم
  در باز کردھی آرتا فکنم
  پلھ داره مراقب باشنجایا:آرتا
 می چند تا پلھ رد شداز

 ی چشاتو باز کنیتونیم:آرتا
 تو بغلش اول جا خورد بعد دستش دور کمرم حلقھ شد دمی پردمی بنفش کشغی جھی

 نیآوردتم پاش
  بھ منظره نگاه کردمشتریب

 ھرشاخش ی بود کھ رویدی درخت بی شده بود اصل کاری تا دور خونھ گل کاردور
  متفاوت بودی از من در حالت ھایعکس
  ھمشونو تو کافھ گرفتمینیبیم:آرتا
 ؟یکاریاز ب:من

 نمتیبی می بعد کی دفعھ دونستمی نمنکھی از ایاز دلتنگ:آرتا
  شدمرهی ختوچشماش

 دمی زجر کشیلی بدست آوردنت خیبرا:آرتا
 ارزششو داشت:من

 البتھ: لبخندزدوگفتھیآرتا
 می نشستمی بود رفتی دونفره ایزی درخت مریز

  تو دستش بوددستم
  گناه لذت دارهگنیراس م:ھیآس

 رهیماکھ قصدمون خ:آرتا
 یکنیخوب خودتو قانع م:ھیآس

 دیشا:آرتا
 نجای قشنگھ ایلیخ:ھیآس

  اون ورم بھت نشون بدمایب:آرتا
 باشھ:ھیآس

  فقط ھمھ جا پر گل ودرخت بودمی راستا رو رد کردھی دستو دست باھم
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  بزرگ بودبای استخر تقرھی و کنارش ی نقلی خونھ ھی
 ھ؟ی کی خونھ نجایا:من

  خانممیبرا:آرتا
 ھ؟یخانمت ک:من

 شیشناسی فرشتس تو نمھی:آرتا
 ؟یجد:من

 اوھوووم:آرتا
  طور اسمش فرشتس؟نیکھ ا:من

 ی منظورم حوریگیمیچ:آرتا
  و فرشتھی؟حوری زن دارمن؛دوتا

 رفتی خواستم بزنمش فرار کردم داشت عقب عقب راه مستادمی بھ پھلوم وادست
 ااای ھستمیرتیق:آرتا
 چجورم:من
 آرتاااااا مراقب باش:من
  گوشھ دستشو گرفتمھی اومد دمی دوی شده بود افتاد تو استخر سرری دگھی داما
 گعی باال دایب:من

 ی کھ بھ من اعتماد داشتھ باشی بشدی باھینوچ تنب:آرتا
  کردمیت اعتماد دارم شوخ بھونھید:من

  افتادم تو آبدی کرد دستمو محکم کشثانھی نگاه خبھی آرتا
 کشمتی خر میآرتا:من
 

 ی خریلیآرتا خ:من
  عشق تو خرم کردمن کھ خر نبودمدونمیم:آرتا

 جلو کامال تو بغلش بودم دستاش دور کمرم دی منو کشختمی پر آب کردم روش ردستامو
 یکی من داغ داغ بودم ی تو چشماش نگاه کنم آب سرد سرد بود ولتونستمیحلقھ شد نم

 بھم یلیاز دستاشو از دور کمرم برداشت چونمو گرفت سرمو باالکرد صورتامون خ
 زدی بود چشماش برق مکینزد

 ..... آروم لبامو گرفت دستامو دور گردنش حلقھ کردم بعد چشاموبستملباش
 چسبوندم ضربان قلبشو احساس نشی سرمو بھ س استخر باال رفتی کرد از پلھ ھابغلم

 تخت گزاشت ی اتاق با پاش باز کرد منو روھی بعد در می وارد خونھ شدکردمیم
  وارد اتاق شد لباساشو عوض کرده بودقھی بعد چند دقرونیوخودش از اتاق رفت ب

  منو بپوشیخانومم لباس دخترونھ ندارم فعال لباسا:آرتا
  ازش گرفتملباسارو

 ممنون: گفتمی آرومبھ
 زمیخواھش عز:آرتا
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 نھی خودمو تو آکردی آرتا تو تنم شنا می لباسامو در آوردم لباسارونی اتاق رفت بواز
 ..... اتاق نگاه کردمی گوشھ یقد

 خوش رنگ تو خونھ ی بلند آبنی لباس آستھی شده بود دهی ژولیلی تا شونم بود خموھام
 ی براشھی شلوارش اندازم نمدونستھی بود اما تو تن من افتضاح بود فکنم مکی شیا

  از اتاق خارج شدمی برام شلوارک سورمھ انیھم
 آرتاااا:من
 

  خندهری نگام کرد بعد زد زقھی چند دقرونی از آشپزخونھ اومد بآرتا
 آرتاااا: گفتمباحرص

 جااانم:آرتا
 کشمتیبخدا م:من

 ادیدلت م:آرتا
  بھ منی بود دادی چنایا:من

  ھمھ مارکھ از خارج گرفتمنایاز خداتم باشھ ا:آرتا
 ن؟ی سشوار داریاووھووک اره جون خودت، راس:من

  بھت بدمای بمی بلھ کھ داریومدیغار حرا کھ ن:آرتا
  کھ منو برده بودی بھ سمت اتاق کناررفت
 سای جا وانی تو ھماین:آرتا
 !واا چرا؟:من

 ھی شخصمونھیاتاق مثل شورت آدم م:آرتا
 رمااای مزارمی نکن متی ،آرتا اذمن؛خاااااک

 یکنی میچرا مسائل قاط:آرتا
  کردم لبامو غنچھ کردمی حالت خاصھی چشامو

 !؟ی خریتوکھ گفت: منشمی نکن خر نمینجوری اافتویق:آرتا
 !!!می داشتھیآس:آرتا
 اوھوووم:من

 طرف کرد در اتاق نشست صورتشم اون یجلو
  خر ناز منگھیقھرنکن د: دور گردنش حلقھ کردم وگفتمدستامو

 تیخر ناز عمتھ،بااون معذرت خواھ:آرتا
  افتادم تو بغلشدی خواستم برم کھ دستمو کشیکنی منی من توھیبھ عمھ :من

 سھیموھات خ: از موھامو پشت گوشم گزاشت گفتکھی تھی موھام ھی برد الدستشو
 یخوریسرما م
  گرفت برد سمت کاناپھ واونجا نشستمدستمو

  تا برگردمنی جا بشنیھم:آرتا
 چشم: حرف گوش کن گفتمی بچھ ھامثل
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 نیآفر:آرتا
  بود خونھ رو برنداز کنمی خوبفرصت

 حالت مثل سر ھی اپن دار  اپنش جالب بود ی آشپز خونھ ھی بود ی قشنگی نقلی خونھ
 سره داشت

  شده بودندهی چی گوشھ ای و مشکدی سفیکاناپھ ھا
  بھ حالت کج گزاشتھ شده بودکی شی مشکدی سفی چھی قالھی

 ....! خونھ از چوب بود فکنم خونھ سھ خوابھ باشھکف
 ....! سشوارو حولھ بھ سمتم اومدھیآرتابا

 
  نشستوگفت سرتو بچرخونکنارم

 ؟یواسھ چ:من
 شھی من بگم ھمون می نداشتھ باش ھرچیتو کار:آرتا
 ؟ی کاره منیواا مگھ تو چ- ھیآس

 ندتیشوھر آ-آرتا
 م؟؟ی گفتھ ما قراره باھم ازدواج کنیک:ھیآس

 ؟ی چیعنی ھی چھ حرفنیعھ ا:آرتا
  بدملی ادامھ تحصخوامی من فعال قصد ازدواج ندارم میعنی:ھیآس

 یخوری حرف مفت نزن سرتو بچرخون دختر سرما منقدریا:آرتا
 کردی موھامو نوازش میوم زور آرتا سرمو چرخوندم بھ آربا

 گھیاه آرتا بسھ د:من
 توکار بزرگ ترت دخالت نکن:آرتا
  بزرگتردیببخش:من

 شدم من چقدر رهی موھام تو چشاش خی جلودی موھامو کامال خشک کرده بود رسپشت
 ...... بودمطنتی نگاه پراز شنیعاشق ا

  شدلمی زنگ موبای صداکدفعھی کھ
 برخر مگس معرکھ لعنت: گفتی آرومآرتابھ
  مامانم بودمی سمت گوشرفتم

 مامانمھ: کردم سمت آرتاصورتمو
 خب بردار: گفتلکسی ریلی خآرتا

  نگاه پر از حرس کردمشھی
 

 سالم دخترم:مامان
 ؟ی خوبیسالم مامان:من

 ؟ییاره دخترم تو کجا:مامان
 رسونھی ام سالم مھیمن؟اھا کنار سا:من
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 ن؟یگردی بر میگذره؟کیسالمت باشھ،خوش م:مامان
 میگردیفردا شب برم.ھیاره عال:من

  دلم براش تنگ شدهھی بده بھ سای گوشیراست:مامان
 ؟یچ:من

 ھی رو بده بھ سای گوشگمی نداره میچ:مامان
  آخھزهی چیدونیاھا م:من

 یی بگم رفتھ دستشوگھی مدمی باالخره فھمکردی می بازمی جلو روم داشت پانتومآرتا
 wc  االن رفتنیگالب بروت ھم:من

 از دست تو:مامان
 ؟ی نداری کارادیمامان خوابم م:ھیآس

 نھ دخترم خدافظ مراقب خودت باش:مامان
 خدافظ:من
 ......! تلفن قطع کردمیسر

 
 دمی پوووف کشھی کاناپھ انداختم ی تلفنو قطع کردم خودم رو رویسر
  دخترییچقدر دروغ گو:ستادوگفتیا اومد رو بھ روم وآرتا
  رفت باخبرتون کنمادمی دی ببخشندممی ھمسر آشی پگفتمی مکردمی مکاریچ:من

 ی خاستگارامی داره،باالخره کھ من میمگھ چھ اشکال:آرتا
  بگمقتی حقتونستمی نمیول:من

 گمی وقت دروغ نمچی ھری بگادیاز من :آرتا
  بگمیخوبھ خودت گفت:من
 wc ھیسا

 ؟یخوری قھوه درست کردم مالیخی؟بیمن؟ک:آرتا
 خورمی اره میکنیخوب بحث عوض م:من

  بھ سمت آشپز خونھ رفتآرتا
 کنارم گذاشت ی عسلزی می برگشت فنجون قھوه رو روینی سھی با قھی چند دقبعد

  مادامدییبفرما:وگفت
 یمغس:من

 ؟..!ھیآس: کھ آرتاگفتخوردمی قھوه مو مداشتم
 جااانم:من

  کنارتمشھی من ھمی شانس دوباره دادھی کھ بھم یمرس:آرتا
  دادملشی لبخند تحوھی

 .... تو نگاھش گره خوردنگاھم
 دوست دارم:آرتا

 .... کلمھ آرامش بخش بود چقدر اعتراف عشق قشنگ بودنی چقدر ایوا
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 شتریمن ب:من
 نمی اتاقتو ببشھینم: خوردن قھوه گفتمبعد
  نشده صبر کن خانومم ھنوز تمومزی سوپراھی:آرتا

 دی کشدماغمو
 باچھ: غنچھ کردم وگفتملبامو

 ساعت چنده: وگفتمدمی کشازهی خمھی
 شبھ١:٢٠ساعت :آرتا
 چھ زود گذشت:من

  برو بچشی پمی برو بخواب کھ صبح بریخانوم:آرتا
 چشم آقامون:من

  سمت اتاقرفتم
 دورش یواری بھ صورت دری از جنس حردی تخت دونفره داشت کھ پارچھ سفھی اتاق

 کنار دی سفری بودپارچھ حرییای رویلی بود خی آسمونیاحاطھ شده بود  تخت خودش آب
 دمی تخت دراز کشیزدم خودمم رو

  قرار داشتشی آرازی ومی کمد چوبھی اتاق ھی گوشھ
  وسط اتاق پھن بودچھی قالھی

  اتاق باز شددر
 ؟ی ندارازی نیزیچ:آرتا
 ینھ مرس:من

 می اتاق کناری داشتازی نیزی چزمیشبت قشنگ عز:آرتا
 ریباشھ،شب توھم بخ:من
 ؟....!رونی اتاق رفت باز

 .... شاد نبودمنقدری اتاحاال
 .... نبودمبای غرق در افکار زنقدری اتاحاال

 .....! فرو رفتمینیری بھ خواب شقھی بعد چند دقدمی روم کشپتو
 

 "....ھیسا...."
 ی با تاکسعادی ھممون جا نداشت مھاومی سامان برانی ماشھی از آسی از خدافظبعد

 پشت سرمون اومدن
 تنھا برن اصال میزاشتی مدی نبایول: دھنشو باز کردتی کھ آمی راه بودی تو ی اقھی دقچند

  داره؟یچھ معن
 ھردوشون عاقل و بالغن:من

 بھیشب تنھا بده ع:تیآ
 ی منحرفیلی ختیخفشو آ:من

  قراره امشب بھ اونا خوش بگذرهیزنیچرا منو م:تیآ
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 تیآ: با حرص گفتسامان
 گھی راست متمی آیول:رایالم
 راااایالم:من

 نی شادهی پمیدی منحرف رسی فوضوالگھیبسھ د: سامان
 کردی نگاه کردم کھ مش قربون داشت بازش مالی در وبھ

 دنی رسعادمی پشت سر ما مھا و ممی شدادهی پنی از ماشمی محوطھ شدوارد
 خوره؟ی می بستنیک: سامانمی خونھ شدوارد

 ) لبم نشستی روی خوردنم با سامان افتادم ناخودآگاه لبخندی بستنی خاطره ادی(
 میخوری کھ ممی گفتھمھ

 باراد کجاس؟: کھ مھا گفتمیخوردی می بستنمی اومد داشتینی باسقھی بعد چند دقسامان
 باال خوابھ:سامان

 اھا:مھا
 راز؟ی شمی بریک:عادیم
 میفردا غروب بر:تیآ

 اره خوبھ:سامان
 چھ زود گذشت اه باز درس:رایالم

 ی خانوم کوچولو مدرسھ داریناز:تیآ
 ی از من بزرگتریسال٢٠ ھی یحاال انگار:مھا

  مملکت بشنی خانم کوچولوھا قرار دکترانیا:عادیم
 شنی نمی پخچی ھنای بگم اقتوی بزار حقی ولی دارتی واسھ آبجیی چھ آرزوھایناز:تیآ

  خودتو بھ ما نسبت ندهی ندهیآ:مھا
 ت؟ی آقا آمیداشت:رایالم

 شماکھ نھ:تیآ
  مدرسن؟ھی ی داره ھمشون تویچھ فرق:سامان

 دمی رو نفھمرای وقت فرق خودمو با المچیواال منم ھ:من
 پوکھی می کھ دارمی زره مغزھی نی نکن ھمیفوضول:تیآ

 تیآ: گفتمباحرص
  بچھ ھاری بخھ؛شبیمن برم بخوابم کھ اوضاع خطر:تیآ

 می رفتن بخوابن فقط منو سامان موندھی گفتن بعدم بقری شب بختی بھ آھمھ
 ؟یخوابی نمبایدختر ز:سامان

 ادیخوابم نم:من
  خوابت ببرهکنمی میکاری امیتو برو تو اتاقت لباستو عوض کن من م:سامان

 ؟یچ:من
 مایتو فقط برو االن م:سامان
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 بلوز شلوار ھی مو باال انداختم از پلھ ھا باال رفتم وارد اتاق شدم سمت ساکم رفتم شونھ
 تخت چھار زانو نشستم در اتاق باز ی رودمی خرگوش بود پوشھی کھ روش دیسف

 برداشت رو بھ روم گزاشت و زی پشت می وارد اتاق شد صندلتاری گھیشدسامان با
 نشست
 یاھنگ در خواست:سامان

  بخونی دوست داریھرچ:من
 okسامان؛

  صرفھ کرد کھ صداش صاف بشھھی
  از ھرموقعشتریآرومم ب:

 یشمی تو پچون
  از ھرموقعشتری بآرومم
 کنمی حرم نفسھاتو حس مچون
  بلھھی کن باشادم
 ی مال منبگو

  کنآرومم
 اھامی روی شاھزاده ییتو

 کنھی نگاھت منو مست مامشب
 ی لحظھ کھ تو کنارمنی ھمی توسھی ساعت واخوامی مامشب

  فقط مال من شوتو
  تو نگاھتشھی من خالصھ میایدن

  از ھرموقعشتری بآرومم
  تو رو دارمچون
 باااای کنارم دختر زیی توچون

 )ادی خوشتون بدوارمی روھم خودم گفتم امنویا(
 

  چرا فکرکنم اشک شوق بوددونمی گلومو گرفتھ بود نمبغض
  بودی تو نگاھش چدونمینم
  خواھشھی ای جور تمنا ھی دیشا

 شمی پیی ساعت کھ تونی ھمسھی ساعت واخوامیمنم م: زمزمھ کردمآروم
  دادملشی لبخند تحوھی

 ؟ی جواب منو بدیخوای نمھیسا:سامان
 س؟ی زود نیلی بھ زمان دارم بنظرت خازیسامان ن:من

 یزدی حرفو نمنی ایدیدی اگھ  عشقمو مسینھ زود ن:سامان
 ؟ی شدی از من عاشق کسریبھ غ:من

 دیشا:دوگفتی کشی آھھی سامان
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 د؟ی شای چیعنی:من
 ؟ی عاشق شدی توچسیمھم ن:سامان

 نھ تجربش نکردم:من
 من دوست دارم:سامان

 یی از عشق از جداترسمیسامان من م:من
 ستیان منی بی وجود نداره سدیی مطمعن باش جدای ولترسمی منم مزمیعز:سامان

 می باھم آشنا بششتری بسی بھتر نیول. ی خوبیلیسامان توخ:من
  قبول؟ی جوابمو بددی از سفر اون موقع باانی پدرومادرم مگھیدوھفتھ د:سامان

 باشھ قبول:من
 بااای دختر زریشب بخ: پاشدوگفتی از صندلسامان

 ریشب توھم بخ:من
 نقدری چرا ادونستمی بودم نمدهی تخت دراز کشی رورونی لبخند از اتاق رفت بھیبا

 تونمی واقعا مای آی کنم درستھ من سامان دوست داشتم ولکاری چدونستمیسردرگمم نم
  قبول کنم؟؟ی زندگھی تیاالن مسئول

 کنھی کمکم مشتری بیی بھ ھردومون فرصت بدم آشنادیبا
 ....! افکار بھ خواب فرو رفتمنیباا
 ھی آسدمی از چشمامو باز کردم دیکی شدم داری نفر بھی ی تکونابا

 بزار بخوابم: زدم وگفتمی غلطھی پس زدم دستشو
 ی از خوشرمیمی دارم مھی سایواا: خودشو روم انداخت وگفتھیآس
 ریھرکول پاشو از روم برو بم:من
 نی کھ آخرمی زوقت گمشو پاشو صبحانھ بخوریخاک برسر ب: از روم پاشد وگفتھیآس

  رفتنمونھرونیب
 شال انداختم سرم رفتم ھی بزور پاشدم رونی رفت بھی بستن در اتاق اومد فکنم آسیصدا

 بعدش بھ سمت آشپز خونھ رفتم ھمھ نشستھ بودن بازم مثل ی بھداشتسیسمت سرو
  سامان نشستمی روبھ روشھیھم
 ری بخیسالم صبح ھمگ:من

 ساعت خواب االن ظھره:تیآ
 ی شدزی تو سحر خشدهیچ:من

 زمی سحر خشھیمن ھم:تیآ
 اره جون خودت:من

 دی صبحانتونو بخورنیباز شما شروع کرد:سامان
  اومدعادمی عاشقشم ھمزمان با من دست می خورد بھ آش دوغ واچشمم

 مال منھ: کردوگفتی اسانھی نگاه خبھی
 انا؟ی احیستی کھ نااایاز سومال:من
 عادی منیاھمی سومالیچرا اتفاقا سر دستھ :مھا
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 تی آش دوغ مال سرورتون آنیدعوا نکن:تیآ
  ھمھ راھونی ارهی میک:عادیم

  خبنیباھم بخور:رایالم
 نی ندھیبھ سا:ھیآس
 اوا چرا؟:من
  بگو من باھاش قھرمھیآرتا بھ سا:ھیآس

 چرا خانومم:آرتا
 ؟ی ھمھ آدم آوردنی ای کاسھ براھی سیخس: کرد سمت سامان گفتبارادروشو

  ھست حوصلھ گرم کردن نداشتمخچالی ھم تو گھی دیدوتا کاسھ :سامان
 دی شما برخودتون گرم کنخورهی کاسھ  رو سرورتون منیپس ا:تیآ

 خانوما مقدم ترن بکش کنار:من
 نی گشنھ انقدری چرا االیوا و:رایالم
  سخت شده خواھرایزندگ: گفتی حالت ناراحتھیعادبایم

 میدی خندھمھ
  سختھیلیاره خ:آرتا

 زی می چک بزاره روھی ی نفرشمیبچھ دارم ممنون م٦االن من:عادیم
 تا بچھ دارم١٠گدا بھ گدا رحمت بھ خدا من خودم :تیآ

 چھ فعال:باراد
 خاااک:تیآ

 زی عزانی گداکنمیبابا االن گرم م:سامان
 می شوری تا سی نان ھم در کنارش بگذارشمیممنون م: گفتی حالت مسخره اھی باعادیم

  کن داداشتومھا جمع:من
 ی بچھ دارکاریچ:مھا

 ی من دارکاری چگھیراس م:عادیم
 ھ؟ی امروز چیبرنامتون برا:آرتا

 برمتونی توپ می جاھی:سامان
 م؟ی حرکت کنیک:باراد

 می دوساعت بعدش بریکی می کھ برگشترونیاز ب:سامان
 س؟ی خطرناک نمیشب بر:رایالم
 نھ بابا:مھا
 میرفتی شمال دوست دارم کاش صبح میمن جاده :من

  بمونمتونمی نمنی از اشتریمن ب:آرتا
  کالسامونم شروع شدهمیخودمونم درس دار:رایالم
 گھی ھمون شب شد دگھی دیچیپس ھok:من

 میای مگھی بار دھی شاالیا:سامان
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  خوش گذشتیلیآره خ:تیآ
 می آماده بشمی آش دوغ گرم کرد آورد بعد خوردن صبحانھ رفتسامان

 وکفش ی لی و شلوار مشکی مشکی سرافنری زھی جلو باز بھ ی زرشکی مانتوھی
 طرفھ زدم ھی ساعت چرمم دستم کردم موھامو دمی پوشی و شال مشکیاسپورت زرشک

 ھی برنزه زدم ودر آخر ی روژگونھ ھی خط چشم خوجل زدم وھی شمی آرازیرفتم سمت م
 خارج شدم ساعت نگاه کردم تاقتم گرفتم از ا تو دسممی زدم گوشرهی تیگریرژلب ج
 بود١٢:١٠

  مبل نشستھ بودن بجز سامان کھ نبودی روپسرا
 

 م؟؟؟یبر:من
 موھاتو بکن تو:تیآ
 یرتیاوه اوه چھ غ:عادیم

 گھی نده دریگ:من
  چھ وضع حرف زدنھنی ایدخ. زشتھ:آرتا
 آرتاااا:من

 جونم:آرتا
 آرتاااا:ھیآس

  پشت سرمونھھی آسدمی دبرگشتم
 اوضاع ناجور شد آرتا فرار کن:عادیم

 چند تا چندتا آرتا؟:باراد
 ھ؟ی مگھ نھ سادونھی نداشتمھ خودشم می آبجھی سایکیبھ جون تو :آرتا

 خوامتی نمگھی فکردم قراره زن دومت بشم برو کھ ددونمینھ من نم: گفتمباخنده
  لھت کنمامی بیدی من قول میبھ آبج:تیآ

  نکن زشتھ بدهآرتا:باراد
 نھیبی رو نمی اگھی دی چشم آرتا بجز من کسدونمیخودم م:ھیآس

 ھیری مثال آرتا پسر سر بزیالک:تیآ
 ؟یری سر بزیلینکھ تو خ:ھیآس
 ھی پسر خوبشی خداتیآ:رایالم

 قربون شما:تیآ
  ترحرف نباشری داداشم از ھمتون سر بزیری سر بزھیاگھ قض: ھم اومدمھا

 میقربون آج:عادیم
 شھی قربون من میک:من

 م؟یبر:سامان
  سامانم  ھم اومددمید

 شھی کھ قربونت می کسنیا: کھ کنارم بود آروم گفتمھا
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 یخیمھا ب:من
 گھیدروغ کھ نم:رایالم
 ؟یستادیباز تو فال گوش وا:من
 گھی ددمی شنییھوی:رایالم

 شھی مری کھ دمیبر:سامان
 رونی بمی از خونھ رفتباھم

 
 رای المت،ی وسامان،آمن

 عاد،مھایباراد،م
 ھ،آرتایآس
 رونی بمی زدمی شدنی تا ماشسھ

  قشنگھیلی خرزهی می زره دوره ولھی:سامان
 ھ؟یاسمش چ:تیآ

 )مازندارن( اسریدشت در:سامان
  قشنگھیلی خدمیچندتا عکس ازش د:رایالم

 باسیفوق العاده ز:سامان
 میپس بزن بر:من

 ساعت کی بعد از می حرفا حرف زدنجوری و شمال ااسری دشت دری راه درباره تموم
 ؟....!گرفتی کم کم داشت خوابم ممیدیرس
 دنی ھم رسھی پشت سرمون بقمی شدادهی پنی ماشاز
 چقدر قشنگھ:من

 نیدی ندیزیھنوز کھ چ:سامان
  داشتی قشنگ وفوق العاده عاشقانھ ای منظره یلی خمی راه افتداباھم

 نی گالرو بکننیاری در نی بازکی رمانتزی عزیفقط عاشقا:سامان
  بار باشھھی نیھم:آرتا
 عادی مگھ مثل مرفتی خانم راه مرای داداش ماھم کھ با المرفتنی دونفر دونفر راه مھمھ

  شده بودیمی صمعادی بارادم با مشھی آبجشیبود کھ ھمش پ
 تیبھ آقا آ: منبای دختر زیکنی فکر میبھ چ:سامان

  رو دوست داره مگھ نھ؟رایالم:امانس
 اوھوووم تابلوو:من

 شھی ترم مھی عالنجای ابھشتی اردنجامیمن عاشق ا:سامان
  اسبم دارهیسام:من

 چند تا اسب کنار چند تا مرد می نشونت بدم شونھ بھ شونھ راه رفتمیاوھوم بر:سامان
 .بودن
  سرشی رودمی ناز بودن دست کشیلی سمت اسبا خرفتم
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 نی آرومیونایح:سامان
 البتھ با محبت: از مردایکی

 رمیگی اسب مھی برات ی باشیدختر خوب:سامان
 کجا نگھش دارم؟:من

  نظرتمونھی خودمون می خونھ خرمی تو میبرا:سامان
 ؟ی کنم کھ برام بخردی باکاریباشھ، چ:من

 رتمیبگ:سامان
 یچ:من

 بدو: وگفتدنی شروع کرد دوسامان
 دمی بخاطر اسب دوید ول حسش نبواصال

 ییدوی تند میلی خیاوووف سام:من
  بدورمیگی کھ اسب نمیالک:سامان

  خورد افتادچی منو نگاه کنھ کھ پاش پبرگشت
 اسب منو بده: گرفتھ بودرفتم باال سرش دستشو گرفتم گفتخندم

 سیقبول ن:سامان
  اسب منو بدهسی قبول نویچیچ:من

  افتادم روشدی بلند شد  دستمو کشسامان
 یکنی مکاری چیاااا سام:من

  من مال تویای دنیھمھ : بلندشم کھ گفتخواستم
  پاش بلند شدم وگفتمی رواز
 ھی بقشی پمیبر

 ی بدونیخوای می ازم بپرس ھرچمی رو بشناسگھیبازم فرار مگھ قرار نشد ھمد:سامان
  بلند شدنی رو زماز
 ؟یخونی میچھ رشتھ ا:من

 یاضیر:سامان
 کنم؟ی من خوشبختت میدونیاز کجا م:من

 گھیدلم م:سامان
 سی نیمنطق:من

مامانم راست : منگھی می دلت چنی ببیریگی ممی با عقلت تصمیادی تو زدیشا:سامان
  پسرا گرگن خوب بلدن دخترا رو خر کننگفتیم

  من گرگم توھم خر؟یعنی:سامان
  من برهی تو گرگرینخ:من

  چپش کنھی لقمھ ھی بره رو تونستی گرگ منی اشدیاھا کاش م:سامان
 رسھیدستت بھ من نم:من

 رسھیم:سامان
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 میرفتی حرف از کنارم رد شد باھم راه منی زدن ابعد
 ؟ی کنی کجا زندگیدوست دار: سامان سکوت و شکست گفتقھی چند دقبعد
 ؟ی کنارم باشم توچزانمی ھر جا باشم خوشبخت باشم وعزنھی مھم اسیجاش مھم ن:من

  و خانوادمی کھ تو باشییجا:سامان
 ؟ی متنفریاز چ:من

 ؟ی تو چی اعتمادیاز ب:سامان
 یاز دروغ و پنھون کار:من

  نگفتیزی کرد وچی نگاھھی
  شده؟یزیچ:من

 نھ:سامان
 یدیقول م:من

 ؟یچھ قول:سامان
  رو ازم پنھون نکنیزیچ:من

   شروع کرد بھ زنگ زدنشی بگھ کھ گوشیزی شد خواست چرهی تو چشام خسامان
 مقدار ازم فاصلھ گرفت شروع کرد بھ حرف ھی برداشت شیبی رو از تو جشیگوش

  اومد سمتمقھیزدن بعد چند دق
 دوستم بود:سامان

 ھ؟؟ی بقشی پمیبر:من
  بگھبای دختر زیھرچ:سامان

 میرفت درخت نشستھ بودن ھی ری و آرتا زھی آسمی دادم وباھم راه افتادلشی لبخند تحوھی
 سمتشون

 ندهیسالم بر عروس و دوماد آ:من
  عنھیلیآرتا بھش بگو خ:ھیآس

 ی ادب نبودی تو کھ بزمیعز:آرتا
  حساسمیقربون آج: لپشو بوس کردم و گفتھی آسشی پرفتم

  لپمم بوس کننیا:ھیآس
  اون لپشم بوس کردممی گرفتھ بود تاحاال ما باھم قھر نکرده بودخندم

 نی کردی شماھم آشتیبسالمت:سامان
 بلھھھھ:من

  کجان؟ھیبق:سامان
  بزننی دورھیرفتن :آرتا

 ھی رو برداشت ی گوشسامان
 زنھی با باراد حرف مدمی گرفت وشروع کرد بھ حرف زدن کھ فھمی اشماره

  مھا اومدنعادوی بارادو مقھی چند دقبعد
 من گشنمھ:مھا



 124 

 منممم:ھیآس
 میخوری میزی چھی میری مانی بتشونیبزار آ:سامان

  مرغااای رفت قاطتمیآ: طرفم درگوشم گفتمھااومد
 اره فکنم:من

 ؟یدر گوش:عادیم
  بلند بگمشدیداداش دخترونھ بود نم:مھا

  قشنگ تر شدهمی کھ اومدی قبلی از دفعھ یسام:باراد
 سامان؛اره

 رسھی نمرازی بھ شیشمالم قشنگھ ول:آرتا
 ھمھ جا قشنگھ:من
 اھووم:ھیآس
 انی بتی زنگ بزنھ بھ آیکی:امھ
  واسشزنمیمن زنگ م:من
 

 می برمیخوای منیاری بفی تشرتیآقا آ:من
 م؟یری کجا مگذشتیداشت خوش م:تیآ

 تیآ: گفتمباحرص
 میاومد ok: با خنده گفتتیآ

 ..... فرما شدنفی تشررای المتی آقھی دقبعدچند
 خوش گذشت؟:من

 چرا بد بگذره:عادیم
 یبرا: سرخ شد دلم براش سوخت چون بحث عوض کنم گفتمرای المشھی مثل ھمبازم

 میناھار کجا بر
 میری باھم مشھی کھ ھمی اون رستوران محلمی بریسام:باراد

 میبر:سامان
 دستو دست جلو تر از ما راه افتادن چشمم خورد بھ باراد کھ چجور اونارو ھی و آسآرتا

 نگاه پراز حسرت بود ھمون موقع سامان دستشو دور گردنش حلقھ ھی دی شاکردینگاه م
  داداشیخیب:کردو گفت

 سیمھم ن:باراد
  کنشیدختره چشمتو درو:رایالم
 ؟یچسبی بھ داداش من منقدری چرا ااه؛ی روت سھی مگی بھ دگی دی رو داریلیخ:من
 من؟؟:رایالم
 پ ن پ من:مھا
 می فقط راه رفتتی با آینجوری ھمنیوا شما کھ منو فراموش کرد:رایالم
 اره جون خودت:من
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  سفرنی شد ای من موندم چھ سفرشونیھمھ رفتن سر خونھ زندگ:مھا
 کنمی طور مویکی ھرجور شده ی باشم سفر بعدگفتھ
 پھیبارادم خوشت:رایالم
 اره:مھا
 پس مبارکھ:من
 گمشووو:مھا
 ناای بھ ماشمیدیرس
 رسمیبعدا بھ حسابتون م:مھا

  رد و بدل نشدی راه حرف خواستی تو می شدنی ماشسوار
 ی داشت اطراف پر گل و درخت بود روی قشنگی رستوران نمامیدی رسقھیدق٢٠بعد

  بودی درخت ھا قفس مرغ عشق و قناریبعض
 ی مرد با لباس محلھی می از تختا نشستیکی ی گزاشتھ شده بود رورونی بیی ھاتخت
 اومد

 سالم عمو: وگفت بھ احترامش پاشدسامان
 )عمو؟؟؟؟(

 : بھ باراد کرد وگفتی نگاھھی بعد ی از ماکردیادیسالم چھ عجب :مرد
  بھ آقا بارادم کھ ھستبھ

 نیسالم خوب:باراد
  شمایایاز احوال پرس:مرد

 میمامخلس شما ھم ھست:باراد
 ؟یکنی نمیدوستاتو معرف:مرد

 البتھ عموجون:سامان
  آرتانیا:سامان
  سامان بھ آرتا دست دادی عمودمی االن فعممردکھ
  خانم ھستنھی خانمھ آرتا آسشونمیا:سامان

 سالم:ھیآس
 نیسالم دخترم خوش اومد:مرد

 تی آنمیا:سامان
 کنمی می دوما خودم معرفگنی بھ آباژور منیاوال ا:تیآ

  بجز مندنی خندھمھ
 ت؟؟؟یآ:من

  نکردی من  درست معرفی برادرزاده ت،ی آقا آگھیخب راست م:مرد
  سامان دست دادی دستشو دراز کرد با عموتیآ
  رادمھر ھستمتیآ:تیآ

 خوشبختم منم شھروز شمس ھستم:مرد
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 ی چون تعداد باالس خودم معرفعادمی منم ممی من کھ خاکی چھ مجلسکیچھ ش:عادیم
 مھی آبجنمی دستشو طرف مھا کردوگفت اکنمیم
  خانم ھستنھی ساشونمی خانم کناررای الممھی دوست آبجمی خانم چشم آبنیا

 با ی سفر ولرفتمی مادی با دوستام زااامی کنھ منم جونشترتونیماشاهللا خدا ب:شھروز
  نرفتھ بودم سفری خوشگلی خانومانیچیھم

  سفرایعموباخودم ب:سامان
  ازم گذشتھی سنگھید:شھروز

 ھی چھ حرفنی اتونھیھنوز اول جون:باراد
 

  حرفونی انینگ:سامان
 گرده؟ی بابات بر می بعد،چخبرا؟؟کی از من بمونھ واسھ فیتعر:شھروز
 گھیدوھفتھ د:سامان

 من بھت بدم امروز می حالھی مامانو باباتم اونجا اما بزار یکنی صفا منجایتوا:شھروز
 کنمی درست مکی درجھ ی غذاھیخودم براتون 

 وووولیا:باراد
 ارنی بییزای چھی براتون سپرمیبھ بچھ ھا م: از جاش بلند شدو گفتشھروز

 منم ی سامان دوستای دوستاھی چھ حرفنیا: شھروزمی باعث زحمتتونم شددیببخش:آرتا
 ھستن

 
  لبخنداز ما دور شدیوبا

 ییچھ عمو:تیآ
 شھی مشخص میمرد باھال:آرتا

 اھوووم:باراد
 دمی ندیلیخوش بحال شما ماکھ بعد مرگ مامان بابامون فام:عادیم

 قایدق:مھا
  تھرانناشونمی شھرکردن و بعضممی مادریالی خارجن،فاممی پدریالیفام:آرتا

 میتی کم جمعیکال ما آز خانواده ھا:تیآ
 المونمیبرعکس من کھ سھ تا خواھر برادر کوچک تر از خودم دارم نصف فام:رایالم
 می دارادی زلی فامشیلبتھ ک جان انیھم
 ١:٤٠ساعت تازه: گشنمھ مننیآمار درآوردن بس کن:ھیآس

 ھی شکمویلی رفت زنت خیورشکستھ شد: روشو کرد طرف آرتا گفتتیآ
 نوش جون خانمم:آرتا
  حالم بھم خورد چھ سوسولشیییا:تیآر
 تاچشت درآد:ھیآس

  مشخصااایلیآرتا زن زل:سامان
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  داره؟یمگھ اشکال:من
  خوبھیلی زن زلمیلی نھ خکنمیحاال کھ فکر م:سامان
  گرفتھ بودخندم

 ی پابرجاشھی ھمی جذبھ داشتھ باشھ مرد ساالردیمرد با:تیآ
 تیاصال ازتون توقع نداشتھ بودم آقا آ:رایالم

  االن مدهی گفتم اتفاقا زن ساالرینجوری ندارم ھمیمنکھ منظور:تیآ
 اھاا:رایالم

  اودن سمتمونینی پسر با سچندتا
  و کلوچھیی چایکیتو
 ی ھا ماست و دوغ وسبزینی از سیکیتو
 وانی ھم سفره ولیکیتو
 ن؟ی ندارازی کھ نیزیچ: از پسرایکی

 نھ ممنون:سامان
 خوامیمن نوشابھ م:عادیم

 عادیم:مھا
 ارنیباشھ داداش االن م:سامان
 ؟ی اگھی عمر دارمیبراتون م:پسره

 ن؟یخوای نمیزیچ:سامان
 غذا:تیآ

  شکمویگی خانم مھی بعد بھ آسشھی آماده مری بگگری جون دندون بھ جتیآ:باراد
 )ستانیبھ قول مردم س( خانم؟پوکاااا ھیآس:تیآ

 کنماااای داداشتو لھ مزنمی مھی خااانم ؛ساتینکنھ آ:ھیآس
  سرجات اهنی توھم بشتی تر نکن آفی کثفتویتو خون کث:ھیسا
 ادیچقدر ناظم بودن بھت م:مھا
 یشی میمامان بد جنس:ھیآس

 شھی مینھ اتفاقا مادر مھربون:سامان
 ھی رومو کردم طرف آسشدمی شده بود تو چشمام از خجالت داشتم آب مرهی خسامان
 مینیبیحاال مادر شدن تو رو ھم م:وگفتم

 کردی دختر جلو برادرش پاشو دراز نممای ،قدااایحی بی سرجاتون دخترانینیبش:تیآ
 یزنی حرفا منیحاال از ا

 ماااای قددیخودتون جواب خودتونو داد:مھا
 مھاا؟توام؟:عادیم
 تا لنگھ ھمن٤ نی ایدونینم:تیآ

  ازشون گذشتھی کرد سنی کارشھی نمتشونمیواسھ ترب:باراد
 دست رو دلم نزار کھ خونھ:تیآ
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 ھ ھزار ماشاهللا کاملیلی شماھم کھ ختیترب:ھیآس
  وقتااھی یچشمون نزن:تیآ

  رستوران داره؟ھی نیسامان عموت ھم:آرتا
  زده چطور مگھ؟ی بخاطر سرگرمنجاروھمیاره ا:سامان

 کنھ؟ی دارم بنظرت قبول مازی شمال بزنم بھ کمک عموت نخوامی شعبھ ھم مھی:آرتا
  فکنم قبول بکنھسی پاشھیعموم ھم:سامان

 ریدست ماروھم بگ:تیآ
 ھی چھ حرفنی ما متعلق بھ شماست ازیھمچ:آرتا
 ی بدیخوای منیاه بھ ا:ھیآس

 یکیخدا حاال کھ : سرشوباال کرد گفتتی ادب بعد آی بی اسم داره دختره نیا:تیآ
  زن خول نزاشتھی بده یزیچیخواست بھ ما 

 دلم برات کبابھ: گفتتی دست شو گزاشت رو شونھ آباراد
 تیداد دست آ٥٠٠ ی سکھ ھی باراد

 آدامس ھیکھ حداقل ٥٠٠ ی بزار رونویا:دادوگفت١٠٠٠ ھی بشی دست کرد تو جتیآ
 بشھ

 دهی پول می بھ کیک
 از خداتم باشھ:باراد

 وفتھی از دھن مدیغذاتونوبخور:شھروز
 نی رنگی شد سفره ادهی چغذاھا

  باقاالغاتوق بودشناختمی کھ فقط مشیرکی ی محلی غذاھاپر
 ستتون درد نکنھد:باراد

  پسرمکنمیخواھش م:شھروز
 عمو آرتا بعد باھاتون کار داره:سامان

 میما در خدمت:شھروز
 ممنون:آرتا

  غذا سرد شدنی بخورنی ھستیچقدر تعارف:شھروز
ساعت ١ بعدمی کردی زده نشد بعد صرف ناھار از عمو شھروز خدافظی خواصحرف

 ...!شده بود١٥:٤٠ ساعت الی ومیدیرس
 میحرکت کن١٩:٠٠ بود ساعتقرار

  وارد اتاق شدنھی مھا وآسراوی بودم کھ در باز شد المدهی اتاق دراز کشیتو
 ؟یریگی نملیتحو:مھا
  من؟یک:من
 پ ن پ من:ھیآس
 دیشا:من
 ؟ی شد ج سامان دادی چھی ساالیخیب:رایالم
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  ھم کنارم نشستھی وآسرای کنار تخت نشست المی صندلی رومھا
 یشخص:من
  باشھی شخصھی آسیفکرنکنم بھ اندازه :رایالم
 جنبھیگمشو ب:ھیآس

 ییایحی بیلی خی آسیول:مھا
  آرتا شوھرمھیایحیعمت ب:ھیآس
 چھ زود شوھرت شد:من
 ی فکردیچ:ھیآس

  اومد داخلالی ظرف پفھی در شد بعد در باز شد سامان بایصدا
 نیخوب خلوت کرد:سامان

 زهیری ھنر مھیشماھم ماشاهللا از ھرانگشتتون :مھا
  بلده درست کنھمی بچھ دبستانھی کھ الیپف:من
  رو ازش گرفتمالی بلند شدم ظرف پفبعد

 ی کردم عقده ای چرا جونانی بعد بگرهیگی مدهی منو نادی مھا خانم ھنرادینیبیم:سامان
 شنی معتاد مشنیم

  مطمعنمشھی نمتیزیتو چ:من
 ستنی جون ھمھ کھ مثل تو بادمجون بم نھیسا:رایالم
 رااایالم:من

 خستھ شدم از بس دی مثل من دعوا کنی بخاطر پسر جنتلمتخوادیدخترا آروم نم:سامان
 کشنیدخترا خودشونو برام م

 از یکی نمیا: تلفنش شروع کرد بھ زنگ خوردن رو شو کرد سمتمو گفتبعد
 نیده باشھم آما١٩:٠٠خاطرخواھام من برم فعال ساعت 

 زمیسالم عز: برداشت گفتی گوشبعد
 ..... اتاق خارج شداز

 ن؟؟؟ی اگفتی می کرده بودم چکف
 خاطرخواھاش؟؟؟

 یدی ددی پرنمیا:مھا
 بدرک: رو دادم دست مھا وگفتالی پفظرف

  تخت نشستمیرو
 یکنی سکتھ می بدرک؟مشخصھ داریمطمعن:رایالم
 لجشو در دی توھم باارهی رو گوش نکن سامان داره لج تو رو در منایحرف ا:ھیآس

 برهی می کمینی ببیاریب
  از تو ظرف برداشت شروع کرد بھ متر کردن اتاقالی چند تا پفھیآس
  اهگھی دنی رفت بشجیسرم گ:رایالم
 دمیفھم:ھیآس
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 و؟؟یچ:من
  توپ دارمی نقشھ ھی:ھیآس

  کنھریخدا بخ:مھا
 

 کنھی برخورد می چجوری عشقبی سامان با رقمینیبنظرم من بب:ھیآس
 ؟ی عشقبیرق:می مھا باھم گفتمنو
 اوھووم: ھیآس
 ارمی از کجام بی عشقبی رقی چرت نگشھیم:من
 یکال فکر مسخره ا:مھا
 یی سامان بخاطر تو حاظر چھ کارامیفھمی مینجوریخوتون مسخره بنظر من ا:ھیآس

 شو بھ تو ثابت کنھ؟ خودتونھی منکھیاایبکنھ 
 م؟ی کنکاری چیعنیوااا :مھا
 ھی پسر خوجل انجام شدنھی کار فقط بانیا:ھیآس
 مثال؟:من
 حیپسرخالم مس:ھیآس
 می باھم بجنگنکھی نھ امی باھم آشنا بشمیخوای دوھفتھ منی منو سامان تو االیخیب:من
 انھی ھست یرتی غیفھمی مینجوریچھ بھتر ا:ھیآس

 شھی میرتی معلومھ کھ غسی کھ نینی زمبیس:مھا
 قایدق:من
  سامان،امتحانش کھ ضرر ندارهای صاحب تو بشھ تونھی  محی مسمینیبب:ھیآس
  تازه از کجا معلوم کھ پسرخالت قبول کنھ؟ی اونھید:من
  نگران نباشکنھیقبول م:ھیآس

 سی مھم سای ولیی ذره ماجراجوھی از ادیمنکھ بدم نم:مھا
 کنھی ترس از دست دادنتو تجربھ مینجوریباورکن ا: اومد کنارم نشست وگفتھیآس
 وفتھ؟ی کھ نمیاتفاق بد:من
 ح؟ینھ بابا،بزنگم بھ مس:ھیآس
  واالدونمینم:من
 بزنگ: گزاشت دھنش وگفتالی پفھی مھا
 امی مزنگمی تو اون اتاق ممیگوش:ھیآس
 رونی اتاق رفت باز

  بخورالی پفایحرس نخور ب:مھا
  برداشتمالی پفچندتا

  شوحی اگھ از سامان خوجل تر بود زن مسحیمس:مھا
 من انتخاب یکنی ظاھر شوھر انتخاب میاگھ تو از رو: مھا وگفتمی بھ بازوزدم

 کنمینم
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 بابا انتخاب:مھا
  اتاقی اومد توھی اتاق باز شد آسدر
  روباه؟ای یریش:مھا
 ری شرهیش:ھیآس
  اتاق باز شد آرتا بوددر

 می برمیخوای کھ مدیخانوما ساکتونو جمع کن:آرتا
 چشم آقامون:ھیآس

  بالیچشمت ب:آرتا
  از اتاق خارج شدآرتا
 ااای ھستی وگرنھ شناگر ماھریدیدیآب نم:مھا
 واقعا:من
  بسشھگھی کردم دتی اذیلی من آرتا رو خیتاچشتون درآد ول:ھیآس
  جمع کنملموی برم وسامن
 منم برم:مھا
 ok:من

 رونی از اتاق رفتن بھردوشون
 کھ ادی بدم نمدمی رسجھی نتنی آخر بھ ای بود ولھی آسی مسخره ی نقشھ ری درگذھنم

 ھی کوتاه وی  نخی کرمی مانتوھی کنم بعد بلندشدم رفتم ساکمو بستم تیسامان اذ
 دمی پوشی وشال زغالی زغالیشلوارک
 زدم ساعت چرمم دستم می رژلب کالباسھی کرم زدآفتاب وھی باالسرم جمع کردم موھامو

 کردم
 

 کنھی برخورد می چجوری عشقبی سامان با رقمینیبنظرم من بب:ھیآس
 ؟ی عشقبیرق:می مھا باھم گفتمنو
 اوھووم: ھیآس
 ارمی از کجام بی عشقبی رقی چرت نگشھیم:من
 یکال فکر مسخره ا:مھا
 یی سامان بخاطر تو حاظر چھ کارامیفھمی مینجوریخره بنظر من اخوتون مس:ھیآس

  خودشو بھ تو ثابت کنھ؟تونھی منکھیاایبکنھ 
 م؟ی کنکاری چیعنیوااا :مھا
 ھی پسر خوجل انجام شدنھی کار فقط بانیا:ھیآس
 مثال؟:من
 حیپسرخالم مس:ھیآس
 می باھم بجنگنکھی نھ امی باھم آشنا بشمیخوای دوھفتھ منی منو سامان تو االیخیب:من
 انھی ھست یرتی غیفھمی مینجوریچھ بھتر ا:ھیآس
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 شھی میرتی معلومھ کھ غسی کھ نینی زمبیس:مھا
 قایدق:من
  سامان،امتحانش کھ ضرر ندارهای صاحب تو بشھ تونھی  محی مسمینیبب:ھیآس
  تازه از کجا معلوم کھ پسرخالت قبول کنھ؟ی اونھید:من
  نگران نباشکنھیقبول م:ھیآس

 سی مھم سای ولیی ذره ماجراجوھی از ادیمنکھ بدم نم:مھا
 کنھی ترس از دست دادنتو تجربھ مینجوریباورکن ا: اومد کنارم نشست وگفتھیآس
 وفتھ؟ی کھ نمیاتفاق بد:من
 ح؟ینھ بابا،بزنگم بھ مس:ھیآس
  واالدونمینم:من
 بزنگ: گزاشت دھنش وگفتالی پفھی مھا
 امی مزنگمیو اون اتاق م تمیگوش:ھیآس
 رونی اتاق رفت باز

  بخورالی پفایحرس نخور ب:مھا
  برداشتمالی پفچندتا

  شوحی اگھ از سامان خوجل تر بود زن مسحیمس:مھا
 من انتخاب یکنی ظاھر شوھر انتخاب میاگھ تو از رو: مھا وگفتمی بھ بازوزدم

 کنمینم
 بابا انتخاب:مھا
  اتاقی اومد توھی اتاق باز شد آسدر
  روباه؟ای یریش:مھا
 ری شرهیش:ھیآس
  اتاق باز شد آرتا بوددر

 می برمیخوای کھ مدیخانوما ساکتونو جمع کن:آرتا
 چشم آقامون:ھیآس

  بالیچشمت ب:آرتا
  از اتاق خارج شدآرتا
 ااای ھستی وگرنھ شناگر ماھریدیدیآب نم:مھا
 واقعا:من
  بسشھگھی کردم دتی اذیلی من آرتا رو خیتاچشتون درآد ول:ھیآس
  جمع کنملموی برم وسامن
 منم برم:مھا
 ok:من

 رونی از اتاق رفتن بھردوشون
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 کھ ادی بدم نمدمی رسجھی نتنی آخر بھ ای بود ولھی آسی مسخره ی نقشھ ری درگذھنم
 ھی کوتاه وی  نخی کرمی مانتوھی کنم بعد بلندشدم رفتم ساکمو بستم تیسامان اذ

 دمی پوشی وشال زغالی زغالیشلوارک
 زدم ساعت چرمم دستم می رژلب کالباسھی کرم زدآفتاب وھی باالسرم جمع کردم موھامو

 کردم
 

  ھمزمان بامن باز شدمی در اتاق کناررونی رو دستم گرفتم از اتاق اومدم بساک
  بودسامان

 بود دهی پوشدی شلوار سفھی شال گردن سبز دور گردنش و ھی بود دهی پوشدی بلوز سفھی
 بھ موھاش ی دستھی بود شیشونی پی چندتا تار از موھاشو روومدی بھش میلیخ

 با؟ی دختر زمیبر:دوگفتیکش
 میبر:من

  از دستم گرفتساک
  خودمبرمیم:من

  براتبرمی مکارمی چنجایپس من ا:سامان
 یمرس:من
  اونجا بودناطی تو حمی تو سالن نبود رفتی کسمی رفتنیی پلھ ھا پااز

 می بررشدید:باراد
  بابامیبر:سامان

  تو راه؟می بخری ندارازی نیزی چی برداشتزوی ھمچھیسا:تیآ
  ندارمازی نیزیآره برداشتم دست درد نکنھ داداش  چ:من
 

 نی ماشھی ی وآرتا توھیآس
 نی ماشی تورای و المتی وسامان وآمن

 نی ماشی توعادی مھا و مبارادو
 می کردی مشقربون وخانومش خدافظاز
 چقدر گذشت کھ  خوابم بردآرامش جاده دونمی کردم نمی بازامکی زره بامامانم پھی

 شھیھم
  دست خودم نبودرهی خوابم بگشودی مباعث
  بادستم سرمو نی ماشی شھی سرم  خورده بود بھ شی اه چشامو باز کردم انگاراوخ

 ماساژ دادم
 م؟ییکجا: گفتمی خوابالودیباصدا
 خوابالو نقدری ای شما خوانوادگم،ی تھرانیکای االن نزدبایساعت خواب دختر ز:سامان

 نی دارفیتشر
 اوھووم:من
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 بردیکم کم داشت خوابم م:سامان
  جا نگھھی ی اگھ خستھ ایسام:من

  کناستراحت
  کردم خوبمینھ بابا شوخ:سامان

 آرتا شون از ما جلوترن؟:من
  باراد عشق گاز دادن جلوینھ اونا پشت سرمونن ول:سامان

  مھا تا االن زھره ترک شدهچارهیب:من
 سی در اون حدم نگھینھ د:باراد

 خب پس خدارو شکر:من
 سیگشنت ن:سامان

 خوادی میزی چی دلم تخمھ ازرهی دلم ی ولستمیگشنھ ن:من
 گھ دارن سوپرمارکت ننی بده کھ اولامیپس بھ باراد و آرتا پ:سامان
 می شدادهی کنار جاده بود ھمھ پکی چندتا سوپرمارکت شقھیدق١٥ دادم بعدامی پبھشون

 
 ی کھ آب بخوررسھی روز مھیآخر : گزشت کھ آرتا سکوت شکست وگفتقھی دقچند

 یگی بھ من میایم
 ھمون جا منتظر باش:من

  بودحی شروع کرد بھ زنگ زدن مسلمیموبا
 ؟ی جان خوبحیسالم مس:من
  ببرم؟امی بی خالھ خوبم زنمو کیسالم دخ:حیمس

  ببرایزن تو پس فردا ب: گرفتھ بود منخندم
 ستماایگفتھ باشم زشت باشھ من ن:حیمس
  مثل خودم نازهگھیپرو نشو د:من
  خدافظی نداری کارخوامیپس اصال نم:حیمس

  قطع شد کپ کرده بودمتماس
 ونھی دی پسره
  بود؟یک:آرتا
 ؟ی نداری اگھی دوست پسر سابقم سوال دحیمس:من

  زنگ خوردمی گوشدوباره
 ونھید:من
  پس فرداامی می دلم برات سوخت گناه دارونھی دیخوت:حیمس
 ی بانمتیبی پس مدونستمیم:من
 یبا:حیمس
 ؟یزاری قرارم منطوریکھ ا:آرتا
  دارهیچھ اشکال:من
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  بده منتویگوش:آرتا
 ی شخصی لھی وسھی یگوش: تو بغلم گرفتم و گفتممیگوش
 سی نگھید:آرتا

  االنمیکنیجلو تو نگاه کن تصادف م: گفتمدموی بنفش کشغی جھی آورد سمتم دستشو
 رهی تو رو ازم بگدمی اجازه نممی بھ کسیمحض اطالعت تو مال من:آرتا

 
  شدنش برام جذاب بودیرتی لبم چقدر حرفاش حرکاتش،غی لبخند نشست روھی

  بار حس کردمنی اولیبرا
  کنھی نفر ھست کھ بدون من نتونھ زندگھی

 ی احساس دوطرفھ نی قدر خوبھ کھ اوچھ
 

  کردم طرف آرتا اخم کرده بودرومو
  آقامونیقھر: گونش کاشتم وگفتمی بوس روھی

 بلھ: بوسمو پاک کردو گفتی بادستش جاآرتا
 کھ بھت سی نی پسر خالمھ باورکن مسئلھ خاصحی مسگھیش دچھ باجذبھ، قھر نبا:من
 بگم
 ی باکسی باشیمی صمنقدری انمی نبگھید:آرتا
 حاال ھی بزرگ شدم پسر خوبحی با مسی من از بچگیدی مری گیادی زگھیآرتا د:من

 شینیبی میایم
  کھ گفتمنیھم:آرتا
  کھ گفتمنیمنم ھم:من

  کردمنھی اون ور کردم دست بھ سرومو
 

 یمی مالکی رد و بدل نشده بود وفقط موزنمونی بی کھ حرفشدی می ساعتکی ھی بایتقر
 شکستیسکوت  م

  خوابم بردی کدمینفھم
  مھا بلندشدمیباصدا

 می شام بخورمی برگھیپاشود:مھا
 ساعت چنده؟: گفتمی خوابالودیباصدا

 شب١٢:مھا
 میبر: بھ بدنم دادم وگفتمی کشوقوصھی

 آرتا و مھا زی بھ می ھمھ جا نشده بودن روکی شبای رستوران تقرھی سمت میرفت
 زی مھی ی روعادیوم
 نی بشایب: کنار آرتا اشاره کردوگفتی خالی بھ جامھا
 نمیشی مھی ساشینھ من پ:من
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  نشستھ بودھی کھ سایزی سمت مرفتم
  شده؟؟یزیچ: اروم در گوشم گفتھیسا
  نشدهیزینھ چ:من
 سبتا قدبلند آورد نی رومردغذا

  راننده ھا عوض بشھدیمثل رفتنا االن با:سامان
  کنم خواھشی رانندگخوامیمن م:ھیسا

 کنمی می من رانندگالیخی بیشھر با جاده فرق داره آبج:تیآ
 فقط چندساعت: گفتی حالت مظلومھی لباشوغنچھ کرد باھیسا
 کننی میصبح ھواھم روشن خانوما رانندگ٤ یکای نظر نزدھیاصال :مھا
  گفتھ باشمستمایمن ن:رایالم
 من ھستم:ھیآس

 منم ھستم:مھا
 منم:ھیسا

 م؟ی شما کنمی تقدیجونمونو دودست:تیآ
  نکنتی خوبھ اذمی رانندگیدونیخودتم خوب م:ھیسا

  جون غمت نباشھ قبول کنتی کمک راننده آشمیمن م:سامان
  دادم منکھ موافقمادی یمن خودم بھ مھا رانندگ:عادیم

 قربون داداشم بشم من:مھا
 میکنی مشیکاری کرد حاال خیشام :آرتا

  روده بزرگھ رو خوردکھی روده کوچقایدق:تیآ
 نااای بھ سمت ماشمی ورفتمی شام خوردقھیدق٤٥بای جوجھ کباب بود بعدتقرغذا

 ....مینیصبح بھ بعد ما دخترا بش٤ شد تا قرار
 اونم سوار دمی نمھی گفت من جونمو بھ دست ساتمی شدن آنی وآرتا باھم سوار ماشعادیم

  آرتا شدنیماش
  بارادنی رفتم تو ماشی مھا رو بھونھ کردم کھ تنھامنم
  سامان شدننی ھم باھم سوار ماشرای وسامان والمھیسا
 شی جلو پی بخواد من صندلیزی چدی شای و راننده ھم موقع رانندگی چون خجالتمھا

 نی ماششھی حرکت کردسرمو چسبوندم بھ شنیباراد نشستم ماش
  افکار خودم غرق شدمتو

 ...کنھی رو بزرگش مھی قضی الکی الکاوردی از دلم در مومدی مدی باآرتا
 ...ارنی االنم داره آقا آرتا ناز مستمی مقصر من ناصال

 
 .."ھیآس"...
  حرکت کردنیماش
  شده؟یزیچ:مھا
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  بشھ؟یزینھ مگھ قراره چ:من
 ؟ی قھرنھیمنظورش ا:باراد

 ؟یباک:من
 ؟ی با آرتا قھرگمی میدی تو نفھمدی باراد فھمیچقدر خنگ:مھا
 نھ چطور مگھ؟:من
 ؟ی آرتا نرفتنیچرا با ماش:مھا
 شمی مادهی برم؟نگھ دار پیخوایم:من
 جو نده بابا:مھا

 نی فردا ازش بپرسگھی چون من ھستم نمدیشا:باراد
  دارهینھ بابا چھ ربط:من

 میما باھم دوست: مھامی ھم باھم نداریی آشنادی ندشتری منو دوبار بدیخب حقم دار:باراد
 نی البتھ اگھ شما افتخار بدی دائمی دوستنیمطمعنم ا

 دی افتخار بددیفعال کھ شما با:باراد
  شما پس منم بھ گم شما؟یگی کھ مییتو:من

  توگمینھ من م:باراد
  شدییچھ تو وشما:مھا

 واقعا:باراد
 ؟ییاھل کجا:مھا

 میھم شھر:باراد
 رازی من بد مرگ پدر مادرم اومدم شمیستینھ ن:مھا

 امرزتشونیخدا ب:باراد
 ممنون:مھا
 کردهی می زندگزدیمھا :من

 زد؟ی نیری نمگھید:باراد
 نھ:مھا

 چرا؟:باراد
  برام سختھی پرخاطره زدی ی ھمھ جاشمی متیاذ:مھا

 یشی آروم می از لحاظ روحی بردی بایول:باراد
 ؟یمشاور:من

 ؟یچھ خوب ترم چندم: مھاخونمی میاره رشتھ روانشناس:باراد
 ترم آخر:باراد

 ادی خوابم میلی کنم خی ھمراھتونمیادامھ بحث نم:مھا
 بخواب خابالو:من

  قدرشونو بدونشھی مدای خوب کم پیدوستا:باراد
 دونمیم:من
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  سوالھی:باراد
 بپرس؟:من

 ؟ی نگاه اعتقاد دارکیبھ عشق در :باراد
 کی ھم در گھی نفر دکی عاشق شھی دوام نداره چون مدونمیتجربش نکردم فقط م:من

 نگاه شد
  شخصم مھمھید،ولیشا:باراد

  رفتھگھی بره دی وقتدل
 

  دوباره آدم عاشق شد؟شھیبنظرت م:باراد
  مشاوریدونیتو بھتر م:من

  بدونم نظرتوخوامیم:باراد
  دارهیبستگ:من

 ؟یبھ چ:باراد
 شیبھ عشقش بھ وابستگ:من

  نگفتیزی چگھی ددی کشی آھھی باراد
  عاشق و دلش شکستھدی شاگفتی بھ من مزاروی چنی پسر چش بود چرا انیا

  کلک؟یعاشق شد:من
  تموم شدیک دمی شروع شد نفھمی کدمی کھ نفھمینجوری ھمیاره ول:باراد

 تموم شد؟:من
 اره: اه وافسوس گفتھی باباراد

 ؟یچجور:من
  نفر ازم گرفتشھی:باراد

 متاسفم:من
  اون خوشمی نفر خوش منم با خوشھی با اون دینباش، شا:باراد

 تی تو زندگادی نفر بھتر از اون مکی شاالی ایچھ طرز فکر قشنگ:من
 ....! ھستی بھتر از تو کسیعنی: آروم بطور زمزمھ گفتیلیخ

 ؟ی گفتیزیچ:من
 نھ:باراد

 ؟یخوریلواشک م:من
 خورمی تخمھ میلواشک نھ ول:باراد

 
  پاشی تخمھ رو دادم دستش گزاشت روکیپالست

 دمی نرسی اجھی بھ نتی باراد چشھ ولنمی رو بکار بندازم ببمی کردم مغز فندوقیسع
 ..... شروع کردم بھ لواشک خوردننی ھمیبرا
 



 139 

 ...ھیسا...
  آرتا نشستنی من رفت توماشی بودم کھ از ترس  رانندگی عصبانی کلتی دست آاز

  سامان نشستمشی پجلو
  پشت نشستراھمیالم

  حرکت کردنیماش
 ناراحت نباش:سامان

  ناراحت نباشمیچجور:من
 ارهی حرصتو در بخواستی متیآ:رایالم
 دونمیم:من

 ؟یپس چ:سامان
  فرار کنھنکھی نھ اموندی و مکردی متی حماشی از آبجدی بایول:من
 یکنیچرا مسئلھ رو بزرگ م:رایالم

  حاال بخندکنمی متتیمن حما:سامان
  کنھتی مارو حمامیکی:رایالم
  کنھتی ھست تورو حماتیآ:من
 ھیسااا:رایالم
  مگھ؟گمیدروغ م:من
 ری ندارم شب بخیحرف:رایالم

 دی بچھ خجالت کشیدید: با خنده گفتسامان
  منمیکی ی خجالترای المیکی:من

  بھت بگمزی چھی بعد می بده بخورپسای از اون چکمیفعال :سامان
  بھتدمیاول بگو بعد م: برداشتم وگفتمپسی پام چنیی شدم از پاخم

 ؟ی بدپسینوووچ ازکجا معلوم کھ بعد بھم چ:سامان
  بھم؟ی و بھت بدم تو بعد نگپسیاز کجا معلوم کھ چ:من

 میمن پسر خوب:سامان
 میمنم دختر خوب:من

 میباشھ بابا تسل:سامان
 بگو پس:من

 شما بھم جا نکھی خوشش اومد مخصوصا ایلیعکستو بھ مامانم نشون دادم خ:سامان
  از خانوادتونم خوشش اومدیلی و تو خونتون ھستم خنیداد
 ؟یعکس منو از کجا آورد:من

 گھی دگھید:سامان
 کنمی نکشمت فقط خفت مدمی قول مگھیبگو د:من

  ظره لطافت آرامشھی دخترونت کو پس ھی روحھیسا:سامان
 ...پسی اول چتازه



 140 

  باز کردم دادم دستشپسیچ
 یری وقت نمھی بخور ایب:من

 تیتربیدختر ب:سامان
  عکسمو؟ی از کجا آوردگھیبگو د:من

  برداشتمتی آیاز گوش:سامان
 دهی پرورش منشی داره مار تو آستی چھ دوستدونھی داداشم نمیطفل:تیآ

  خواھرشو ببرم راحت بشھخوامی تازه از خداش باشھ میچرا طفل:سامان
  ھمونجا منتظر باش کھ من زن تو بشمیھوو: بھ بازوش گفتمزدم
  گوش کن بھ حرف دوستاتنیآفر: رفت سامانیدیازخداتم باشھ بابا ترش:مھا
 ؟یمگھ تو خواب نبود:من
  نظر ندمفھی بودم گفتم حیداری خواب و بتو:مھا
 یالزم نکرده نظر بد:من
 ی سامان لطافت دخترونت رو از دست دادگھیراس م:رایالم

  سامانچارهیب
  در امان باشمھی سایبرام دعا کن از بالھا:سامان

 شھی من پشت سرت ھست ھمیحتما دعا:رایالم
 ری بگادی ذره از دوستت لطافت و محبت ھی:سامان

 ری رو بگرای برو المفھی خانم لطرای المنقدریحاال کھ ا:من
  کھ زن دوستم قراره بشھفیح:سامان

 فی لطرای از المکنمی مدای زن خوب پھی داداشم ی خودت خودم برای ارزونرایالم:من
 تر
  من اصال قصد ازدواج ندارمنیآقا سر من دعوا نکن:رایالم
  مثالیالک:من
 

 نیباھم دوست باش نیدعوا نکن:سامان
  توریھمش تقص:رایالم

 کنمی ممیاصال بھ من چھ من کھ دارم رانندگ:سامان
 مشخصھ:من
  بدهپسیبھ منم چ:رایالم
 کوفت کن: برداشتم دادم دسشتشو گفتمی اگھی دپسیچ

 تیتربی بکنمی ملی البتھ مخوامی ھم موهیتشنمم ھست آم:رایالم
 اوووف:من

  ھم دادموهی آبمبھش
 .... شروع کردم بھ تخمھ شکستنخودمم

 .... گرفتم بخوابممی بود تصمنمونی سکوت بی اقھیدق٢٠
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 یکنی می پاشو اگھ رانندگھیسا:سامان

  شدمادهی پنی از ماشعی سردمی از خواب پری چجوردمینفھم
 نگاه کردم ساعت می پارک شده بود ساعت مچنی ماشنگی جاده کنار پارکگوشھ
 صبح بود٤:٤٠

 .... آرتا و بارادم پشت سرما پارک بودنیماش
 بای دختر زیآماده ا:سامان

 اھوووم:من
 نی مراقب باشاااایدخ:تیآ

 بروبابا،بابا بزرگ:ھیآس
 ی باادبنقدری انکھی از ایمرس:تیآ

 خواھش:ھیآس
 می شدنی ماشسوار

  باھمتی و آرتا و آھیآس
  باھمرای وسامان و الممن

 ھا باھم و معادی ومباراد
 ....  پشت فرمون بودھی آسستادی آرتا وانی مااشن،ی ماشکنار

 
 کورررس؟:ھیآس
 خوامتیم:من
  ومھا پشت فرمون بودستادی باراد اون ور تر وانیماش
 نیستی حرفا ننی مال االیخیمامان بزرگا ب:مھا
 ینیبیم:ھیآس
 .... از جا کنده شدنی گاز داد و ماشھی ھیآس
 

  ازم سبقت گرفتھیآس
  گاز دادممنم
 دی اما اون کشــــمی شاخ ب شاخ بشھی آسنی بود با ماشکی رو عوض کردم نزددنده

 عقب حاال مھا آخــــر از ھمھ بود
 ...! شمــادهی پخوامی من مھیسا:سامان

  شوادهی نداره در و باز کن پیکـــار:من
 دهی شھ ک تو ترشادهی ؟؟؟؟اگھ پترسھی آقـــاتون مینیبی لس کن مگھ نمھیساااا:رایالم
 ....! بدبختیشیم

 ...! چندهلویآقا ک:من
 ....! شدمی و بـــاش عاشـــق ک؟؟منی گفـــــتیچ:سامان
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 ...! روزگاریھـــــــــــــ
 ....!  جواب سامان و بدم ک مھا ازم سبقت گـــــرفتخواستم

 ....!کشمــــــتیسامان بخدا م:من
  کردم؟؟ی من چھ گنـــاھب من چــــــھ:سامان

 ی شکممو آورداتی محتوی طلب کار باشم کھ دل و روده و ھمھ دی من باتازه
 ...!رونیب

 نمی برگردوندم سامان و ببرومو
  ھو سامان گف مراقب باشی
 دهی مھا ترککی بھ بھ الستدمید

 دمی شنی آخــــــی صداکی ک دمی فرمون و چرخوندم سمت راست و ترمز کشعیسر
 .....کردی سامان نگا کردم و سالم بود و داشت با تعجب منو نگاه مب
 
 انیپا

 واااے دمی برگشتم پشت سرم رو نگاه کردم کھ دکردی باتعجب بھ من نگاه مداشت
 ادهی پنی از ماشعی بادست نگھ داشتھ بود سرشویشونی پشھی سرش خورده بود بھ شرایالم

  شدهیچ: رو باز کردم وگفتمرایشدمو درسمت الم
  گاو خری انمتی نبگھی کھ درےی اےبھ مھی ساتی بھ رانندگنمیبر:رایالم
 دکناری منو کشتی بچھ ھا دورمون جمع شدن آدادی کھ داشت فوش مینجوریھم

 زمی عزیخوب: گرفت وگفترای المیوخودش شونھ ھا
 می تو بغلش ھممون ھنگ کرده بوددی کشییھوی رایبعدالم

 با لبخند نگاھش می چھ وضعشھ ھمھ داشتنی خواھر من ایکنی می رانندگیچطور:تیآ
 رو از خودش رای المنیی کرده سرشو انداخت پاکاری بود چدهی انگار تازه فھممیکردیم

 .....!جدا کرد
 ارمی برمی من ھست منی تو داشتبورد ماشھی اولیجعبھ کمک ھا:آرتا
  رو آوردھی اولی آرتا رفت جعبھ کمک ھابعد

  با پانسمان کردرای المیشونی خودش زخم رو پتمیآ
 زمی عزیدرد ندار: گفتآخرشم

 ینھ خوبم مرس:رایالم
 : روشو کرد سمت منو گفترای المبعد
 نمیشی نمنی ماشھی ی خر توھی سانی با اگھی من دیول
  مااانی تو ماشایباشھ ب:تیآ
. 

 گمشو بابا:من
 دهی مھا ترکنی ماشکی اومد الستادمی تازه
 دهی ترککیمھاالست:من
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 کنھیآقا باراد داره درستش م: زبون برام دراز کرد وگفتمھا
 میخوب شد تھ دره نرفت:عادیم

 ادامھ مسابقھ؟:ھیآس
 اره:من
 دمینشونتون م:مھا

 امی با شما نمگھی من کھ دن،یھنوز آدم نشد:تیآ
  بسالمتیای نیتونیم: گفتنی سمت ماشرفتی کھ داشت منجوری ھمھیآس

  زنتونیآرتا بب:تیآ
 رازی مونده تا شگھیساعت د٨فقط:آرتا

 کمھ؟:تیآ
  مسابقھ رو خانوما از  دست دادنونیاالن نوبت آقا:سامان

 برو بابا:من
 ان؟ی کھی پاونی آقاقا،یدق:باراد

 من:سامان
 من:آرتا
 نی نامردیلیخ:من

 برنده شدن من:سامان
  شدن توبرنده
 خانوما کمک رانندن:باراد
 ؟یخانمم موافق:آرتا
  آقامون بگھیھرچ:ھیآس

  چھ لوسشیییا:مھا
 شھی مری دمیبر:سامان

  در سمت کمک راننده رو باز کردمکردمی لبم غرغر مریز
  بامن سوار شدسامانم
  االن خودمم خودتی دادیھمھ رو فرار:سامان

 میفکنم قراره نفر آخر بش:من
 چطور مگھ؟:سامان

  راه افتادنقھی بقیشی متوجھ میاگھ جلو تو نگاه کن:من
 حواسم بود: کلشو خاروند وگفتسامان

 مشخصھ:من
  از جا کنده شدنی گاز دادو ماشھی روشن کرد و نی ماشسامان
 کمربندتو ببند:سامان

 اوووھوو:من
 ی جاده خاکھی تو می از جاده خارج کرد رفتنی ماشسامان
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 ؟یریکجااا م:من
 میوفتیساعت حداقل از اونا جلو م٣ینجوری اومبریم:سامان

 بزن قدش:من
  گرفتم باال اونم دستشو آورد باال زدش قدمدستمو

  ببوسمتایب:من
  گفتمی چدمی چشاش درشت شد تازه فھمسامان
  برستی حاال بھ رانندگنی خوشحال شدم ھمیادیفقط ز: جمو جور کردم وگفتمخودمو

 
 بایچشم دختر ز:سامان
 ی خاکی دوختم بھ جاده چشم

 خوندی بود سامانم باھاش میگی بی آھنگ شاد از سامھی
  ھمھ کسمیی جونم عمرم نفسم عشقم تویا

 شیی ضبط خاموش کن خودت بخون، ایخوایم:من
 جونم یا: صرفھ صداشو صاف کردوگفتھی خاموش کردو بعد بانی ضبط ماشسامان

  ھمھ کسمییعمرم نفسم عشم تو
  تو خونمچھی عطر تنت بھ پخوامی جونمم میا

 ؟ی ضبط روشن کنشھیاعتماد بھ نفست تو حلقم م:من
  بھت بگم زدحالدی بابای دختر زیبھ جا:سامان

  دستم ی دنده دست خودشم گزاشت روی سامان دستمو گرفت گزاشت روبعد
  تو خونمچھی عطر تنت بپخوامیم:وگفت

  خانمم خونمی بشخوامیم
  دونفرسنجای ای منو بغل کن ھوازمیعز
 رمیگی حسو فقطاز تو منی بھترزمیعز
  خانمھ خونمی بشزماگھیعز
 زمیر ی بھ پات مارویدن

  تو ھست؟ی بھتر از من برای مگھ کسزمیعز
  شدمی زنگ گوشیصدا

  مامانم بودرونی بدمی دستش کشری از زدستمو
 !زد؟ی زنگ نمی االن کسشدینم:سامان

  شدی سامان بادش خالیطلف
  برقرار شدتماس

 سالم مامان جون:من
 ن؟؟یای میسالم بھ دختر قشنگم، دلم برات تنگ شده ک:مامان

 میرسی غروب مزم،یقربونت عز:من
 دی آروم بردی باش،مراقبیبسالمت:مامان
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 میری تخت آروم مالتیخ:من
  دخترم نقره خانم اومدهزننیدرم:مامان

 ظباشھ برو، خداف:من
 خدافظ:مامان

درصد فقط شارژ داشت االنا بود کھ ٢ می گوشی قطع تلفن چشمم خورد بھ باتربعد
 دمی آه کشھی بود کھ خاموش شد یخاموش بشھ چشمم بھ صفحھ گوش

 شده؟یچ:سامان
  بزنم بھ شارژ االن خاموش شدمی رفت گوشادمی:من

 رازی شمیاشکال نداره چند ساعت فقط مونده برس:سامان
  خاموش شدنی ماشھوی

 شد؟یچ:من
 می تموم کردنیبنز: گفتقھی بعد چند دقسامان

  شدادهی پنی از ماشبعد
 

  شدمادهی پنی از ماشمنم
 ی کھ دارنیگالن بنز:من

 نھ: باز کرد وگفتنی در صندوق عقب ماشسامان
 ؟یچ:من

 نی گالن بنزمیندار:سامان
 م؟ی کنکاریحاال چ: وگفتمنی دادم بھ ماشھیتک
  دنبالمونانی بھ باراد بزنمیبزار االن زنگ م:امانس

  برداشتشی کرد وگوشبشی دست تو جسامان
 می آنتن نداره گوشی اضطراریفقط تماس ھا:سامان

  بشھدی دندونامون سفنی کھ موھامون عمی بموننقدری انجای شده نکنھ الماایمثل ف:من
 ادینھ بابا باراد م:سامان

 دوارمیالبتھ ام.... دنبالمون
 اوووف:من

  نشستم پشت سرمنم سامان اومدنی تو ماشرفتم
 شدی نفرم از اون جاده رد نمکی بودم دهی ترسیلیخ

 سامان:من
 جاااانم:سامان

  بزارم و برمنمی نازننی ماشیعنی: سامانی سمت جاده اصلمی برادهی پایب:من
 میداری برش ممیای بعد مشھی نمشی تورنتونی نازننیماش: گفتمباحرص

 سی کارا ننی بھ ایازی باراد نادیم:سامان
 ومدیاگھ ن:من
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 نفوذ بد نزن:سامان
 یلکسی ریلیخ: وگفتمنی ماششھی دادم بھ شھی تکسرمو
 لکسمی من ریھرجا تو باش:سامان

  بکنیکاری نکن سامان تیاذ:من
 ساعت بھ کی کھ من داشتم ی چقدر راه   با اون سرعتیفھمی ممی برادهی پیعنی:سامان

 ی بھ جاده اصلمی برسکشھیساعت طول م٣ حداقل ادهی پمیدی رسنجایا
 می مجبورمی کنکاریخب چ:من

 میری مومدنی اگھ نمی منتظر بمونی ساعتکیبنظر من :سامان
 باشھ: گفتمی مظلومباحالت
 سی گشنت نیچھ مظلوم خانوم:سامان

 چرا گشنمھ:من
 دمی خریخوراک شبیخداروشکر د:سامان
  پالستک برداشتکی عقب ی دراز کرد و از صندلدستشو
 و آب  ھم ھست پسی آماده ھم ھست، چچی ودوتا ساندوکی ھم ھست کوهیآبم:سامان
 کدوم؟

 حاال حاال ی انگارمی گشنھ شدیلی خی بزار وقتخوامی  نھ نمیچھ تنوع محصول:من
 مینجایا

 یزنی حرفارو منی اسی متروکھ کھ نرهی جززمیعز: دستمو گرفت و گفتسامان
 

 ؟یسامان تو واقعا منو دوست دار:من
 ھی چھ حرفنیمعلومھ کھ دوست دارم ا:سامان

  ھنوز عشقتو باور نکردمدیشا:من
 ؟ی کنم باورکنکاریچ: موھام گفتی دستشو برد السامان
  موضوع حل کنھنی زمان بتونھ ادی شادونم،ینم: وگفتمنیی انداختم پاسرمو

 دوارمیام:امانس
 د؟ی شای گفتی عاشق شددمیچرا اون موقع ازت پرس:من

 سی نی مھمزیچ: صورتشو اون ور کرد وگفتسامان
  ؟ی عاشق شدیعنی:من

  توھم نپرسپرسمی نپرس من از گذشتت نمھی ساکنمیعشق نبود خواھش م:سامان
 رونی رفت بنی حرف از ماشنی گفتن ابعد

 کھ نپرسم بعد توقع داره جواب مثبتم بھش بدم دستمو کردم ی چیعنی ھوی چش شد واااا
 شروع چی کردم رو ساندوی گشنم بود سس خالیلی برداشتم خچی و ساندوکیتو بالست

 کردم بھ خوردن
 نی گزشت سامان اومد تو ماشی اقھی چند دقبایتقر

 تنھا تنھا؟:سامان
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  گرفتمچمی گاز گنده از ساندوھی اون ور کردم رومو
 دنی شروع کرد بھ خندسامان
 ی بانمک شدیلی خیدیدی مافتویکاش ق:سامان

 دادمی دھن پر حرف بزنم وگرنھ جوابشو مومدی کھ بدم مفیح
 یزنی بخواطر عادتتھ کھ دھن پر حرف نمای یقھر:سامان
  دوتاشیعنی  نکھی ای عدد دو نشون دادم بھ معنابادستم
 ادی بامن دلت میقھر:سامان

  آرهی تکون دادم بھ معنباسرمو
 یخوری تند منقدری اشھیھم:سامان

 ؟یفوضول: شده بود وگفتمی خالدھنم
 اره:سامان

 دهی جوابمو نمی کسیمنم ھستم ول:من
 م؟یبر:سامان

 کجا؟؟:من
  نکردهادمونوی ی کسی انگاری روادهیپ:سامان

 
 نیی اومدم پانی باز کردم از ماشنی در ماشی حرفچی ھبدون

  کم کم خودشو رسوند بھمومدی پشت سرمن راه مسامانم
 ی خانم چشم عسلھیسا:سامان

  دم خونتون من بشم دومادتونامی بخوامی کمون مابرو
 یای بخوادینم:من

 آخھ من شدم عاشقتون:سامان
  لبم نشستی لبخند روھی شی مشکی شدم تو چشمارهیخ

 ؟یآشت:سامان
 نھھھھ: بلند تر برداشتم وگفتمقدمامو

 چرااا:امانس
 سی جز تو نی قلب کسنی ای تویدونستیکاش م:سامان

  مخ منو نخورنقدرمیبرو خواننده شو ا:من
 سییییھ:سامان

  مرھم دردمچمی توھی بمن
  قلبمی چاره

 شمی دل نھ صد دل دارم عاشقت مکی ی بفھمیتونی طرز نگاھم ماز
 یی خوندن و از تو سرودنم تولی دلتنھا

  کنارمی راحتھ کھ توھستالمیخ
  ندارهی غم معنباتو
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  قلبمی دردم چاره مرھم
 یی بھانم توتنھا
  خوندنی برالمی دلتنھا
 یی تو سرودنم تواز

 شمی کنارم دارم عاشق تر مبمون
  بدمی محبتا رو چجورنی جواب ادونستمی سکوت کردم نمفقط

 ی آشتبایدختر ز: وگفترفتی اومد جلومو عقب عقب راه مسامان
 یآشت: شدم طاقت قھر نداشتم گفتمرهی چشماش ختو

 دی گونم کاشت و دوی بوس روھی سامان
  پرو نشوگھید: گفتمبلند

  شرمندهتونمینم: و گفتستادی واسامان
  بھت اعتماد دارهنقدری داداشم کھ اچارهیب:من

 کنمی می نگھدارشی خوب از آبجنقدری داشتھ باشھ ادمیبا:سامان
 یلیخ:من

 ؟یشک دار:سامان
 نھ:من

 خوبھ:سامان
 ...... میرفتی باھم شونھ بھ شونھ راه ممی نگفتیزی چگھید
 

  پاھام جون نداشتمیرفتی راه ممی کھ داشتشدی می ساعتکی بایتقر
 میدی نرسیساااام:من

 نھ:سامان
 ؟یاالن چ:من

 زمینھ عز:سامان
 حاالچــــــے؟:من

 یفھمی مطمعن باش ممی اگھ برسھیاوووف سا: باحرص گفتسامان
 خوو خستھ شدم اه:من

 میرسی تحمل کن مگھی دکمیقربـــونت برم مــــن :سامان
 کمااایفقط :من

 جــــــون نداشتم گھی چقدر گذشت بود واقعا ددونمی رد وبدل نشد نمنمونی بی حرفگھید
  چھار زانو نشستمنی زمیراه برم رو

  پاشوی چرا نشستھیواا سا:سامان
 یســـــامــــــ:من

 جــــــانم:سامان
 خستھ شدم تازه گرسنمم ھستم:من
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 دمی کشکی کوچغی جھی اومد سمتم ناخوداگاه بغلم کرد سامان
 نیسامان بزارم زم: گفتمزدمی کھ دست و پامنجوریھم

 یشی خستھ نمگھی دینجوریا: گفتلکسی ریلی خسامان
 یدی می بدی بویلی خشمیدارم خفھ م:من

 یبو¿کجـــا: و گفتشینی بی دستشو از دور کمرم آزاد کرد و دستشو برد جاھی سامان
 ی ادکل مارکھ تو چنی ادمیبد م

 ! آخـــھشھی مسرت
 کنھیفعال کھ ادکل مارکتون داره خفم م:من

 دمیخفھ شدن بھت نشون م: کرد وگفتسانھی نگاه خبھی سامان
 

  زورمو جمع کردم خودمو ازش جدا کردمشدمی بغلش داشتم خفھ مری برد زگردنمو
 ودستامو گرفت نشی تو بغلش افتادم ھجوم بردم سمتش  با دوتا دستم  زدم رو ساز
 میشونی چسبوند بھ پشویشونیپ

 انگار زمان ی مشکی چشمانی ای جلواوردمی شد تو چشام چرا کم مرهی خنگاھش
 دیاشـــایستش جدا کنم  ندارم کھ دستمو از دنوی توان ادونستمی بود نمستادهیا

 دستمو از تونستمی کرده بودم ونمدای سامان پی شده بودم کھ بادستای آرامشنی اعاشق
 دستش جدا کنـــــم

 خوردی فقط چشامو بستم نفساش بھ صورتم مشدمی نگاھــش ذوب مری داشتم زفقط
 کاشت چشامو باز کردم آروم میشونی رو پی بوسھ ھی چقدر گذشت سامان دونمینم

 ـــبای دختر زمیبر:دستمو از دستش جدا کرد و گفت
 میبر:من

 ضربان قلبشو ی چسبوندم صدانشی نکردم آروم سرمو بھ سی بغلم کرد مخالفتآروم
 کــــردمیاحساس م

 دادی آرامشو بھم منی ادونستی حرام بود و خدا گناھش منکھی آغوش با انی اچرا
 مان مرد من بود واقعا سادیشا

  گاه از جنس عشقھی تکھی
 شدی با سامان کامل مگرمی دی مـــھی واقعا نیعنی
 تونستمی بدون سامان نمگھی من دکردمی فکرمی ھرچدمی کشقی نفس عمھی

  بوداااامی سوار بر اسب کودکی ھمون شاھزاده اون
 رهیمی دل منی ایبمون کھ اگھ بر: باحالت زمزمھ گفتسامان

  خانممبشو
  دلھ خستھنی پناه اسی نی بجز تو کسای دننی ای توکھ
 تونھی تو نمی دلم بنی چون امونمیم:من
 آغوش پر محبت نی ای کم کم داشت تومی نزدی حرفگھی بھ خودش چسبوند دشتری بمنو

 ......بردیخوابم م
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  من کجا بودمی بلند شدم واتی آیباصدا

  کنارمھ خودمو انداختم تو بغلشتمی آنمی تو ماشدمی نگاه کردم داطرافمو
  تعجب کرد بعد دستاش دور کمرم حلقھ شداول
 نمتیبی نمگھی دکردمیواااے داداشے جوووونـــم فکرم:من

 کردمیچھ مھربون کاش زودتر تو جاده ولت م:تیآ
  مھربون بودمشھیمن ھم: ازش جداکردم وگفتمخودمو

 ـــــشـکیاونکھ ب:تیآ
 کمک راننده ی ھم رو صندلرای المکنھی می سامان داره رانندگدمی نگاه کردم دجلو

 خوابھ
  خانم خوابالووویبلند شد:سامان

  پشت رولنھی بشتی آ؟بزاریستیاھــــوم ،تو خستھ ن:من
 ستمینھ خستھ ن:سامان

 کنھی می رانندگتی کھ گفتم آنیھم: ذره صدامو بلند کردم وگفتم ھی
 چشم: کرد نگام کرد وگفتمی تنظنی جلو ماشنھی از آسامان

  شدادهی پنی با حرص از ماشتی کنار جاده نگھ داشت آنیماش
 سامان کنار من نشست

 منم خستم خو: روشن کرد وگفتنی ماشتیآ
 ینـــــــاز:من

 رازی ساعت فقط مونده تا شکیغرغر نکن :سامان
 ؟ی کردداشونی پیچجور:من

 اعت بعدش خودشون جلوم سبز شدن سکی بای تقریدیتوکھ خواب:سامان
 می زدیومبوری چھ مشیخدا:من

 می شما نبود االن تو خونمون بودومبوریاگھ م:تیآ
  خانومھیسالم سا:رایالم
 ؟ی شدداریب:من
 زنمیپ ن پ دارم تو خواب حرف م:رایالم
 ¿ یخوابی ساعت خواب چقدر منھیاحمق منظورم ا:من
 می نگران شدھی چقدر من و مھا وآسی کھ شما نبودی اون چند ساعتیفھمیم:رایالم
  بھ استراحت داشتمازی کم کردم ،نلویک٢٠

  نگرانت بودیلی خگھی راس مشیخدا:تیآ
  فرستادم ورای المی بوس براھی

 ی تو آبجــــیفــــــدا:گفتم
 کے نگران من شده؟: حالت بچھ گانھ گفتھی باسامان

 چکےیھ:تیآ
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  نگرانت شده بودیلی باراد خگھیدروغ م:رایالم
 تی آقا آری بگادیبازم بھ باراد :سامان

  بادمجون بم آفت ندارهدونستمیمن م:تیآ
  از داداشنمیا:من

  داداشا قدرمو بدننی از اشنی مدایکم پ:تیآ
 قدت چند بــــــود؟:من

 خورهیم١/۴٠:سامان
 ١/٨٠من ١/۴٠خودت:تیآ

 سی گشنت نھی سانیحاال دعوا نکن:رایالم
  گرفت سمتمچی ساندوھی بعد
 ن؟یخوریشما نم:من
 می ما خوردیتوکھ  خواب بود:رایالم
 می کردی ساعتم مثل برق وباد گذشت بابچھ ھا خدافظکی می نزدی حرف خواصگھید

  مامان و بابام تنگ شده بودی دلم براچقدر
  خونمونمیدی سفر تموم شد رسنی اباالخره

  شدادهی زودتر از من پتیآ
  بود ممنوی سفر خوبیلیخ:سامان

  نکردمیمنکھ کار:من
  پرش کنھتونستی نمی کارچیمھم بودنت بود کھ ھ:سامان

 رفتم توخونھ رونی باز کردم و اومدم بنی دادم و در ماشلشی لبخند تحوھی نگاش فقط
  بغل بابامدمی توبغل مامانم بود بابامم کنارش بود منم پرتیآ

 زمیسالم بر دختر عز:بابام
 زمی عزیچرا بھ من نگفت:تیآ

 ؟یکنی مسھیخودتو با من مقا:من
 خوش گذشت بدون ما؟: بوس مامانمو کردم منھی رونی بغل بابام اومدم باز

  خوش گذشتھشتری بھ شما بیانگار:مامانم
 گھیمن برم د: کرد وگفتی اومد توخونھ بھ بابام دست داد و سالم احوال پرسسامان

  دادملتونی وسالم تحوحیبچھ ھاتونم صح
  حاالیوندیمیممنون پسرم، م:مامان
 ششی بھ دوستم قول دادم برم پی ولشمی مزاحمتون مشھیمنکھ ھم:سامان

 یھرجور راحت:بابا
  کردمشی منم تا دم در ھمراھمی کردی سامان ھمھ خدافظاز

 مراقب خودت باش:سامان
  طورنیمتوھم ھ:من

 خدافظ:سامان
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 خدافظ:من
  خدا کنھ زود برگردهوااااے
  رفتمی اقھیدق١٠ حمومھی توکمدم دمی چلموی بردم تو اتاقم وساساکمو

 رونی بودمو برداشتم از اتاق اومدم بدهی بابام خری کھ برایمانتو وبلوز
 

 نمیا: بوس آبدار کردمش بلوز دادم دستش وگفتمھی نشستھ بود رفتم ونیزی جلو تلوبابام
  شمایسوغات

 دستت درد نکنھ بابا:بابا
 ؟یپس من چ:مامان

 ستادهی مامانم ادمی پشت سرمو نگاه کردم دبرگشتم
 ستادمی رو برداشتم امانتو
  مامان گلمدییبفرما:وگفتم
  بغل کردممامانم
 دستت درد نکنھ:مامان

 سیاگھ پسندت ن دیسرت درد نکنھ، ببخش:من
 س؟ی خوبھ ،گشنت نمیلیخ:مامان

 یلیخ:من
 شییخونھ بدون بچھ ھا سوتوکوره خدا:بابا

 اره:مامان
 ؟یجد:من

 نی بسھ برو سفره رو بچفیتعر:مامان
 نی نکردفیھنوز کھ تعر:من

 بستھ پاشو:مامان
  بودینجوری اشھی شد مامانم ھمی خالبادم

 می بودیمی خانواده شاد و صمدرکل
 ی بود ولی درستھ مسافرت عالکنمی کس عوض نمچی دوست دارم و باھیلی خھمشونو
  تنگ شدیلی پدر ومادرم خیدلم برا

 می کردم باھم غذاخوردداری بتی بعد آدمی رو چسفره
  تختم دراز خاطرات خوش شمال دوره کردمی سمت اتاقم رورفتم
 می بود قرار گزاشتھیاشتم آس بردمی عسلزی می از رومی اومد گوشمی گوشجی مسیصدا

 فردا برم خونشون
 ...... دهی کشی چھ نقشھ اھی آسسی کنھ معلوم نری بخخدا
 ...... خوابم برددی چقدر طول کشدونمی کردم بخوابم نمیسع

  بلند شدممی آالرم گوشی باصداصبح
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 برام آرزو کرده بود منم در جواب ی داده بود گل از گلم شکفت روز خوبامی پسامان
 ی داشتھ باشی توھم روز خوبنیبراش نوشتم ھمچن

 کنکورم ی گرفت دوست دارم زودتر دانشجو بشم فردا ھم کالسامی مدرسھ گرباز
 ھی اووووف روز پر کارشھیشروع م
 مونمی مھی خونھ آسی ساعتکی شستم بعد صبحانھ بھ مامانم گفتم بعد مدرسھ صورتمو

 ....  خونھامی مبعد
 ... شدمسمی سروسوار

 
  نشستمششونی وسط بروبچ نشستھ بودن رفتم پفی داخل کالسمون ردرفتم

  چشم ھمشون پف داشت خندم گرفتری بود زیدنی ھاشون دافھیق
 ی سرحالیلیچتھ؟خ:مھا
  شما خندم گرفتھافھی فقط از قستمیسرحال کھ ن:من
 میحداقل مقنعمونو ما چپھ سرمون نکرد: بود برداشت وگفتزی می سرش کھ روھیآس

 در دمی چپھ سرم کردم وااااے مقنعمو دراوردم راستش کردم ددمی مو نگاه کردم دمقنعھ
 ی با آقامی داشتکیزی نشستم امروز فی رفتم پشت صندلی چجوردمیکالس باز شد نفھم

  محبیو چشم آقامحب مقنعھ مو سرم کردم از سرجام بلند شدم چشمم خورد ت
 ریصبحتون بخ:من

 یریدرگ:  زد وگفتی لبخندھی
 نھ چطور مگھ؟:من
 ری شماھم بخاااا،صبحیری میرآبیز: محبیآقا

  منفجرشدکالس
  جلسھ بعدم امتحاندمی امروز درس ممی کار داریلی بسھ خی بچھ ھاشوخخب
 نی امتحان گرفتشی دوھفتھ پنی محب ھمیآقا:مھا
 نینکھ شماھم چقدر خوند: محبیآقا

 فھی ضعکمیزی فنیدونیخودتونم م:مھا
 .  بشھی قوتونیکی کھ فزدیاریپس بھانھ ن: محبیآقا
 ... می من ومھا پنچر شدمی نزدی حرفگھید

 نیاری بھانھ ھم ننی نری آبری زدی کنی سعدی رسانی محب بھ پای حرف آقانی با اکالس
 می کالس بشی مونده بود مضحکھ بچھ ھانی ھماووووف

  بوفھمیبر:ھیآس
 از توکالس بھتره :من
 خونمی مثل خر مدمی امتحان نشونش منیا:مھا
 زهی انگگنی منیبھ ا:رایالم
  خونمونیای میراست:ھیآس
 اوھـــوم :من



 154 

 پس نقشھ سرجاشھ:رایالم
 اھــــوم:ھیآس
 شیدرد اھـــوم مرض اھــوم ا:رایالم
  حاال؟نیکنی مکاری ؛چزمیخودتوکنترل کن عز:مھا
 حیژووووووون آقــــــا مس: مھامیکشی میزی چی نقشھ اھی حی با مسمیریم:ھیآس
  کوتینی متنیگمشووووو سنگ:ھیآس

 اایحی بی دختره
 ااایبابا باح:رایالم
  بچھ ھا من نگرانمالیخیب:من
 رمیگی میزی چھی رمی من منینی بشاطیشما تو ح:رایالم
 ok:مھا
 نگران نباش:ھیآس
 

 م؟ی کنکاریحاال قراره چ:من
 ی نھ کنمیکن:ھیآس
 ؟ی چیعنی :من
  نھ مایدی ھمھ کارا رو تو انجام میعنی:مھا
 نقشھ کھ از شماست:من
 یی انجام دھنده توینقشھ از منھ ول:ھیآس
 نی نامردیلیخ:من
 ؟یک:رایالم

 کی وکوی دستش آبمرای المدمی دبرگشتم
 نیھم: رو نشون دادم وگفتمھی آسبادستم

  تعجب دارهیمرد باشن جا: کنارم نشست وگفترایالم
  ندارمیاصال من با نامردا حرف:من
 وهی شروع کردم بھ خوردن آبمرونی بدمی کشرای رو از دست الموهیآبم
 حاال قھر نکن:ھیآس

  نگاش کردمبااخم
 ادهی زیلیبابا نازت خ:ھیآس

 کشمیخودم نازشو م:مھا
 توچرا ھستن دوستان:ھیآس
 گمشو:من
  بچھ ھا کالس شروع شدمیبر:رایالم

  کردنتمی اذی سرکالس بعد کالس بچھ ھا کلمی رفتباھم
  کالس آخرمون کھ تموم شدمی کالس نداشتشتریبب١٢امروز تا ساعت 
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 .... خونشونمی راست رفتھی آقا حامد ھی آسسیباسرو
 
 

 ز خدمتکارشون نبود بھ جی کسمی خونشون شدوارد
  شرکت بودھی سی استاد دانشگاه بود باباشم رئھی آسمامان

 ارم؟ی برات بی لباس راحتس،ی نیراحت باش کس:ھیآس
 سی نیازینھ راحتم ن:من
 امی لباسامو عوض کنم مرمیپس من م:ھیآس
 باشھ:من
 در باز کرد)مستخدم( می اومد مرفونی  زنگ آی نگذشتھ بود کھ صدای اقھی دقچند
 کھ ی جورنی پوست ھمدی سفی رنگی چھارشونھ قد بلند چشمای بعد پسرقھی دقچند

  درستھ؟ھیسا: موھاش گفتی دست کرد الکردمینگاش م
 بلھ:من

  دراز کرددستشو
  نشویمیزود صم:من
 گھیراس م:ھیآس
  من خانوم خشک دوست ندارم خدافظ،یتوکھ انده زود پسرخالھ شدن:حیمس
 خشک؟:من
 یخوری من نمھی بھ روحی خشنیاھوووم خشک:حیمس
  زنت بشھھی واقعا قراره سای فکردیجونده انگار:ھیآس
  من افت کالس دارهی براشمیالک:حیمس

  دلت بخوادمیلیخ: روشونم انداختم  وبلند شدم وگفتمفمویک
 برمخواستم

 خدافظ: حرفم گفتمادامھ
 گھیلوس نشو د:ھیآس
  انگار حموم ادکلن گرفتھ بودستادی جلوم احیمس
 یستی بد نیناراحت نشو ا: شد بھم وگفترهیخ

 بچھ پرو:من
 ؟یخوری میزیولش کن چ:ھیآس
  مبل نشستی بعد روخورمیمن آب پرتغال م:حیمس
  جونھیآب لطفا آس:من
 زمیحتما عز:ھیآس
 زمی حتما عزیچرا بھ من نگفت:حیمس
 کنھیتو ترشت م:ھیآس
  رفت سمت آشپزخونھھیآس
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 حی مسی مبل روبھ روی نشستم رومنم
 ی از دختر خالھ راسنمیا:حیمس

  برات انجام بدم؟نکاروی ایخوای می چیکلک برا
  موقوفیفوضول:من
 شھی نمی اگھی کاره دی   بجز خراب کاررهی جوب نمھی ی آبمون توینجوریا:حیمس
  تودستش  اومدینی سھی باھیآس
 می بگدی ،بھش باحی مسگھیراس م: وگفتزی می رو گزاشت روینیس

 ok:من
 شنومیم: آب پرتغال برداشت وگفتحیمس
 اووف:من
 موندم ی کرده ولی  ازم خاستگارکنھی می ما دوست برادرمم زندگی تو خونھ نیبب

 کنھیبرخورد م چجور ی عشقبی سامان با رقمینی داد بشنھادی پھی بدم آسیجوابشو چ
 نیھم
 جواب مثبت بده کمبود شوھره از من گفتن: حیمس
 گھ؟ی دی بسھ ھستیشوخ:ھیآس
  رل بزنم؟ھی با ساشھیم:حیمس
  جنبتیخاک تو سر ب:ھیآس
 ؟یچ:من
 دنی شروع کرد بھ خندحیمس
  کردم بابایشوخ:حیمس
 ام؟ی بیک:حیمس
 کجا؟:من
 ؟ی خاستگارامی بی کگمی،می سانویکیچقدر ا:حیمس
 می رو ھماھنگ کنزای چیلی خدیفعال با:ھیآس
 مثال؟:حیمس
  حرفانی اویشناسی رو از کجا مھی سای ھستی کھ تو کنیا:ھیآس
  خوبھ؟ھیھمسا:حیمس
 میشناس ی مھامونویماھمھ ھمسا:من
 گھی نده دریگ:حیمس
 پرسھیخب بابام م:من
 گمیساکت خودم م: ھیآس
 نجای بار اھی کھ در ھفتھ ھی ما ماشاهللا ساھی ھمساحی ما مسی خونھ ومدهی کھ مھیسا

 کننیھست مامان باباشم شک نم
 ام؟ی بی باکامی بشھی تنھا کھ نمک،ی نگاه چھ رمانتکی عشق در شی قضشھیم:حیمس
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 بگو چند دنی از پدرو مادرتم پرسای کھ ازت بزرگتر باشھ با اون بی نداریدوست:ھیآس
  بھ رحمت خدا رفتنشیسال پ

 شھ؟ی کسو کار نمی بیلیخ:من
 میگی دوستشو برادر بزرگترش مگھینھ د:ھیآس
  داشتھ باشھمی آبجھی گمیم:من
  مثال؟یک:ھیآس
  خوبھ؟ارمی دوستمو میآبج:حیمس
 ھیعال:ھیآس

  بگذرونھریخدا بخ: آب برداشتم خوردم وگفتوانیل
 ؟ی کارهیبابات چ:حیمس
  بانکسیرئ:من
 مامانت؟:حیمس
 خونھ دار:من
 ؟ی باشکارهی قراره چتو

 مونی ھمونجا کھ ھستم شرکت خوانوادگگھیمعلومھ د:حیمس
 کنمی مکار
 یفھمی مقی تحقادیبابام م:من
  کار بھ اونجا برسھمیزارینم:ھیآس
 باشھ:من
  تا کف سامان ببرهیری بگھی سای برادی کادو خوب باھی:ھیآس
  پول؟یسامان ب:حیمس
 نھ اصال:من
  رو احساس کنھھی تا ترس از دست دادن سای بھتر از سامان باشدیفقط تو با:ھیآس
  سامانچارهیچھ کارا ،ب:حیمس
 میالشیخی بنیخوای مچارهیآره ب: گفتمی حالت خاصھی بامن
 یشی نممونی باورکن پشھی سامیالشیخی بوی چیچ:ھیآس
 خداکنھ:من

 گھی درمیمن م: گفتمشدی مرمی نگاه کردم داشت دساعتمو
 یزنی برام زنگ میتاکس

 حتما:ھیآس
 رسونمتی برم مدیمنم با:حیمس
 شمیمزاحم نم:من
 رونی منتظرتم بی باشی تعارفادیبھت نم:حیمس

 خدافظ دخترخالھ: گفتھی کرد طرف آسروشو
 خدافظ پسرخالھ:ھیآس
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 زمیخدافظ عز:من
 یخدافظ خانم: دست دادم اونم گفتھی آسبا
 رونی خونھ اومدم باز
 

  پارک بودییموی مرسدس بنز لھی در خونھ یجلو
  روشن کردنی ماشحی شدم مسنیسوار ماش

  من، آدرسیخب خانم سور:حیمس
 نی ساده ھمی خاستگارھی می بکنمیخوایازدواج کھ نم:من
 ؟ی آدرس بدیخوای نمد،یشا:حیمس

  مورد نظر دادمآدرس
  پر کردنی ماشی  فضای رپ خارجیقیموس

 کھ سامان کی کالسی آھنگاادی ھوی چرا دونمی نمومدی جور آھنگا خوشم نمنی از ااصال
 کردی آرومم میلی افتادم خدادیگوش م

 آھنگ عوض کردم
 ؟ی بھت اجازه داد آھنگ عوض کنیک:حیمس
 خودم:من
 عجب:حیمس

 شماره نیا: کارت برداشت گرفت سمتم وگفتھی برد سمت داشبرد بازش کرد دستشو
 .می رو ھماھنگ کنین قرار بعد منھ بھم زنگ بزی

 ..! انھی رمی بودم بگمونده
 گھی دری شمارتو پخش نکنم بگدمیقول م:حیمس

 میدی رسقھی رد وبدل نشد بعد چند دقی حرفگھی شماره رو گرفتم دباالخره
 ممنون، خدانگھدار:من
  خانمھی ساکنمیخواھش م:حیمس

 خدافظ
 دونمی  احساس ترس بود نمدی داشتم شایبی احساس عجھی شدم ادهی پنی ماشاز
  برداشتمفمی خونھ رو از تو کدیکل
 لباس ھی با مامانم و بابام رفتم تو اتاقم ی خونھ رو باز کردم بعد سالم و احوال پرسدر

  دانشگاه بودشھی مثل ھمتمی بعدم با مامان و بابا ناھار خوردم آدمی پوشیراحت
 شھی کنکور شروع می کالساامروز

 کالس داشتم١٨:٠٠ کردم بخوابم ساعت ی صرف ناھار رفتم تو اتاقم سعبعد
 کوک کردم١٦:٠٠ ی براساعت
  بلند شدم رفتم صورتمو شستممی زنگ گوشیباصدا

 نمت؟ی ببی وقت داربایدختر ز: دارم سامان بودامی پھی دمی دمی سر گوشرفتم
 نوووچ: جواب دادممنم
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 دهیار خوب از دست نم قرھی وقت چی آدم عاقل ھھی:سامان
 ١٨:٠٠کالس دارم ساعت :من

 ای بگھید.   ناز نکنرمیگی وقتتو نمادیز:سامان
 ومدمیچون دلم برات سوخت وگرنھ نم:من

 باای دنبالت دختر زامی مگھی ساعت دمیپس تا ن:سامان
 نمتیبیمok:من

  خوردمتیسکوی بیی چاھی
  کالس کنکورمرمی مھا بعدش مشی پرمی شدم بھ مامانم بگم ممجبور
  سامان اهری بده دروغ ھمش تقصچقدر
 خوش رنگ با ی آبی مانتوھی برم کالس دی سمت کمد لباسام چون بعدش بارفتم

 دمی پوشی و مقنعھ مشکیشلوارل
  محو خوشگل کردمشی آراھی طرفھ زدم و بعدش ھی موھامم

  کردمیظ از مامانم و بابام خداففمی گزاشتم تو کمی برداشتم گوشفممیک
  داده بودھی تکنشی سامان بھ ماشرونی خونھ اومدم باز
 

 بایسالم بر دختر ز:سامان
  کوچولو کرد در سمت کمک راننده رو برام باز کردمی تعظھی

  گرفتھ بودخندم
 سالم بر آقا سامان:من

  شدنی شدم سامان در برام بست خودشم سوار ماشنیسوارماش
  روشن کردنیماش
 میریکجا م:من

مثل تو کھ روم : منی من اسم انتخاب کنی برایخوای تو نمی حاال، راسینیبیم:سامان
 بای دختر زیگذاشت
 قایدق:سامان

 پسر زشت چطوره؟:من
 س؟ی عاشقونھ نیادیز:سامان

  فکر کنم بعد بھت بگمشھی میگی راس میلیخ:من
 باشھ:سامان
  پر کردنی ماشی کالم آروم فضای بیقی موسھی کرد ادی ضبط زی صداسامان
 ؟یری میکالس چ:سامان

 کالس کنکور:من
 اووف خوب بخون کھ بھت کادو بدم:سامان

 خونمی خوب مییباشھ عمو:من
  دختر خوبنیآفر:سامان
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 کی شیلی خشابی کافھی بھ میدی رسقھی چند دقبعد
  در برام باز کرد مثل جنتلمنا بود المصبسامان

 نتلمن جیممنون  آقا:من
 یافتیاسممو :سامان

  جنتلمنیاھوووم آقا:من
  رزرف کرده بودزی مھی ی انگارمی شدشاپی وارد کافباھم
 نشستم خودشم دی رو برام عقب کشی گوشھ کنار پنجره صندلھی باال ی طبقھ میرفت

 نشست
  ممنونیعال: مورد پسندت باشھ مندوارمیام:سامان

 دی دارلی میچ: گارسون آومد طرفمون گفتھی
 ی شکالتکیقھو ترک با ک:من

  دو تا لطفانیاز ھم:سامان
 یخوب:سامان

 ستمی بدنیا:من
 یتوچطور:من

 ھی ساترسمی میلیسردرگمم، خ:سامان
 دیلرزی کھ قلبم مھی ساگفتی میجوری

 ؟یازچ:من
 می ما مال ھم نباشنکھیاز ا:سامان

 ؟یبھ سرنوشت اعتقاد دار:من
 وفتھی سرنوشت برامون رقم زده اتفاق میھرچ

 میسازی اعتقاد دارم کھ خودمون سرنوشتمونو با کارامون منینھ من بھ ا:سامان
  درستھنمیا:من

 می باخبر ششتری ھم بقھیچطور از سل:سامان
 پرسمیباشھ اول من م:من
 ؟ی رو دوست داری گلچھ

 ؟یرز ؛توچ:سامان
 گل نرگس:من

 قت؟ مورد عالیغذا: سامان
  مورد عالقت فسنجون درستھ؟ی دوست دارم تو ھم غذایلی خدهیکباب کوب:من

 ؟یدیاز کجا فھم:سامان
 کھ گنی میکی مورد عالقھ رو بھ ی من برات درست کنم معموال غذایچون گفت:من

 درست کنھ
 نیچھ باھوش آفر:سامان
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  گذاشت و زی می رو روی شکالتکی اومد طرفمون قھوه و کینی سھی باگارسون
 نی ندارازی نی اگھی دزیچ:گفت

  ممنونینھ مرس:سامان
 نوش جان:گارسون

 چشاتو ببند: رفتن گارسون سامان گفتبعد
 ؟یچ:من

  انجام بدهگمی کھ بھت می کارسامان
  بستمچشامو
  جلواری آز دستاتو بیکی سامان
  گزاشتیزی چھی بردم جلو احساس کردم کف دستم ستمو

 ی بازش کنیتونیمحاال :سامان
  بودی مشککی جعبھ شھی باز کردم چشامو
  داشتفی ظریلی خدی مروارھی گردنبند بود کھ ھی کردم بازش

 ممنون:من
 نیھم:سامان

 یپس چ:من
 ی قشنگھ چقدر تو خوبیلی خزمی حداقل بگو جنتلمن عزی بدخوادیبوس نم:سامان

 ی تقلبدی گردنبند مروارھیواسھ :من
 بعد دی چقدر پول پاش دادم شایدونی سفارش دادم نمنوی دختر اشھی سرت میتوچ:سامان

 رمی بگی تقلبتونمی االن کھ نمی برات گرفتم ولیازدواج تقلب
 رهیگی می تقلبلی واسھ زنش وسای کسیخوب شد خودت خودتو لو داد:من

 ی خانومم بشیپس قبول کرد:سامان
 نھ در کل گفتم: ذره من من کردن گفتمھی دادم با ی بدیسوت

 اھا:سامان
  شروع کردم بھ قھوه خوردنبعدم
 شدی مرمیبود د١٧:١٥ خوردن ساعتمو نگاه کردم بعد
 میبر:من

 ھنوز کھ زوده:سامان
 شھی مرمید:من

 ی تو بگی باشھ ھرچسامان
 امی منم منی بشنی داد دستم گفت تو برو تو ماشچیسوئ
 باشھ:من

 رد ی اومد آدرس کالس دادم حرف خاصقھی شدم سامانم بعد چند دقنیوار ماش سرفتم
 وبدل نشد

 میدی رسقھیدق١٥بعد
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  دنبالتامی؟بیشی ملی تعطیک:سامان
 شمی مزاحم نمیمرس:من

 نجای بمونم ھمی مثل اون سریخوایم:سامان
  کالسمی دوساعتھ گمی مخوادینھ نم: کالس مشاورم خندم گرفت وگفتمی آورادی با

  حاال بدو برو سرکالست ،خدافظبای دختر زنیآفر:سامان
   جنتلمنیخدافظ آقا:من
 ...... شدم رفتم سمت آموزشگاهادهی پنی ماشاز
 
 

  سالن بزرگ بودھی آموزشگاه شدم وارد
سالھ  خوش پوش با ٢٥بای دختر  تقرھی بھتربگم ای خانم ھی دمی اون ور کردم درومو

  نشستھزی پشت مظی غلشیآرا
  سمتشرفتم
  کجا برم؟دی کنکور بای کالسای برادیببخش:من

 نیاسم نوشت: گفتی حالت نازھی بادختر
 بلھ:من

 ن؟یکنی کالسارو شرکت میھمھ :دختر
 بلھ:من

  کالسنیکالستون  سمت چپ سوم:دختر
 ممنون:من
 شیی ادب ای نگاه کرد چھ بفقط
  بزرگ بودبای سمت کالس، تقررفتم

  سمتم بھ پسراھی سمت بھ دخترا اختصاص داده شده بود ھی
  دوم نشستمفی رددیرسینفر م٢٠ تعداد دخترا بھ ی کم بودن و لپسرا
  مھا اومددمی بعد دقھی دقچند
  کجاس؟رای الم،یسالم خانوم:من
 ادشیسالم،نم:مھا
 چرا؟:من
 خوادی مستی و زیمیفقط کالس ش:مھا
  مد براش خوب بودوی کاش میباشھ ول:من
  گفتمنویمنم ھم:مھا

  پسر وارد کالس شدنیتعداد
 ی خوش و بش نشستن ولی بعد کمکردنی رو می پسر وسطی داشتن چاپلوسانگار

 یمشخص بود پسره از اون آدما مغرور و از خود راض
 ؟یکنی نگاه میبھ چ:مھا



 163 

 یچیھ:من
  رو طور کننای از ایکی کم بود حیسامان و مس:مھا

  واقعا کھیگی میگمشوو چ:نم
 .....می حرفمون ادامھ ندادگھی وارد کالس شد دریدب

 زی کالسا رو دادن از ھمچیزی برنامھ ررمی بگجھی نتدوارمی بود امی کالس خوبکال
  بودمیراض
 از شخندی نھی با می کھ دوباره با اون پسره برخورد کردرونی بمیومدی از کالس ممیداشت

 کنارمون رد شد
  رو شفا بدهنایخدا ا:مھا
 نی آمیالھ:من
  کھ سامان اومدمی بودستادهی آموزشگاه وادم

  بادا مبارک بادانمکھی بیبھ بھ م:مھا
  برسونمتای واسھ خودت اصرار کرد مجبور شدم قبول کنم ؛بیگی میچ:من
 م خودرمی دوست دارم می روادهی پیدونی اون ور تر خودتم مابونی مادو خیخونھ :مھا
 ؟یمطمعن:من
  راحت خدافظالتیاره بابا خ:مھا
  خدافظزیباشھ عز:من

  سوار شدمنی سمت ماشرفتم
 
 

 ...."مھا".....
 دمی رسقھیدق١٠ زنان بھ سمت خونمون رفتم بعد قدم
 .... برداشتم در باز کردمفمی از تو کدیکل
  حوض وسط خونھ بودھی بود کی خونمون کوچاطیح
 می دوم مستجر داشتی دوطبقھ کھ طبقھ ی خونھ ھی

 حقوق دای خونھ کھ جدھی بابابزرگم و کرای با حقوق باز نشستگدیچرخی ممونیزندگ
 مشغول بھ ی شرکت برج سازھی ی توخونھی رشتھ عمران معادی اضافھ شده معادمیم

 کار شده ترم آخر دانشگاھشھ
 آشپز خونھ ھی سھ خوابھ بایوقل خونھ نھی خونھ ی افکارم فاصلھ گرفتم رفتم دروروداز
 کی کوچی

  موقع روز کجا رفتننی ایعنی نبود تو خونھ تعجب کردم یکس
  شروع کرد بھ زنگ خوردنلمی مبایگوش

  بودعادیم
 ن؟ییسالم کجاا:من

 ...مارستانی بنی بھ ااری ھست بنی مدارک از ماشیحول نکن ھرچ:عادیم



 164 

 شدهی چمارستانیب:من
  کھ گفتم بکنیکار:عادیم

 باشھ باشھ:من
  جون افتادهزی عزای سر بابابزرگ یی کرده بودم نکنھ بالحول
  برداشتمنی ھمھ مدارک و سند ماشیسر

  اومدسی سروقھی زنگ زدم بعد چند دقی تاکسھی
  بلد بودم خوندمی قرانھی آی دلم ھرچی دادم تو آدرس

 چقدر گذشت دونمی نمختیری می جورنی اشکام ھمیری ازم بگیخوای دفعھ منی ااایخدا
 دمیکھ بھ مقصد مورد نظر رس

 شده بود مونده می سالن بود کھ بھ چند بخش تقسھی مارستانی رو دادم رفتم سمت بھیکرا
 دمی شنعادی میبودم کجا برم کھ صدا

 مھا:عادیم
 ششی سمت صدا رفتم پبرگشتم

 شده؟یچ:مھا
 ؟یآورد:عادیم

 اره:مھا
  برمدی من باگھی آقاجون اون بھت مشیبرو پ: گفت ازم گرفت واسناد
  سالن سمت چپ  اونجا آقا جون منتظرتھ مراقبش باش مھایانتھا

 شدهی چختیری ماشکام
  بھ سرعت از کنارم رفتعادیم

  سست شده بودپاھام
  بودژهی وی بخش مراقبت ھای سالن سمت چپ وای انتھارفتم
 ستادی واقلبم

  بغلش کردمعی سمتش سردمی گوشھ کز کرده دوھی کھ دمی دآقاجون
 دیلرزی مردونش میشونھا
  کردمھی باھاش گرھمراه

 شده؟یچ: گفتمی گرفتھ ای از آغوشش جدا کردم باصداخودمو
 می برگفتمی  مکردی قلب مامان بزرگت درد مشدی می ھفتھ اھی شدی چدونمینم:آقاجون

  ھو از حال رفتھی تو آشپز خونھ دمیدکتر قبول نکرد کھ امروز د
 گنیمی من دکترا چی خدایواا:من

 سکتھ کرده: وگفت شیشونی دستشو گزاشت رو پآقاجون
 ..... آب براش آوردموانی لھی حالش خوب نبود رفتم از آب سردکن اصال

 
  آب دادم دستشوانیل

  کجا رفت؟عادیم: آب خورد گفتمنکھی از ابعد
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  بفروشھ واسھ خرج عملنیرفت ماش:آقاجون
  آقاجون نشستم سرمو روکنار

 شونھ ھاش گزاشتم
  زمزمھ کردمی و الکرستی لب آریز
 دی شما ھستی خانم قوامی سرمون ھمراھای اومد باالی گذشتھ کھ پرستاری ساعتمین

 بلھ:می گفتمی بلند شددوتامون
 می تا عمل شروع کندی کنزی عمل بشھ پول زود تر وارمارتونی بدی باعایسر:پرستار

 میکنی مزی پول واردیشما عملو شروع کن:من
 رهیگی نشھ عمل صورت نمزیمتاسفم تا پول وار:پرستار

  رفتبعدم
 کردمی مدی باکاری چیعنی من یخدا

 باشھ باشھ: کجا مننی ببعادیزنگ بزن بھ م:آقاجون
  کجاسیعنی زدم در دسترس نبود زنگ

  دخترمشدیچ:آقاجون
  بشھداشی پدی باگھی االن ددی شما نگران نباشسیدردسترس ن:من
  تونستم بکنمی کاردی با دکتر صحبت کنم شارمیمن م:من

 نمی دکتر مادربزرگمو ببخوامیم: بھ سمت ھمون پرستار وگفتمرفتم
 تو اتاقشونن:پرستار

 کدومھ اتاقشون:من
 باال رفتم درب ھمھ ی رفتم سمت آسانسور طبقھ بای شکی باال اتاق آقایطبقھ :پرستار

 بدون در زدن درو باز کردم پشتش بھ من بود دمی اتاقا رو نگاه کردم باالخره دی
 برگشت سمتم

  خانمدیستیدر زدن بلدن:دکتر
 نیکنی ملکسی رنی دارنجای االن جون مادر بزرگم از ھمھ مھمتر شما ایبلدم ول:من

 دهیمادربزرگ من داره جون م
 نی کردزیپولتونو وار:دکتر

قانون : دکتردی کارتونو شروع کنکنمی برادرم تو راه خواھش ممیکنی مزیوار:من
  متاسفمادی ازم برنمی کارمارستانیب

 خورهیتاسف شما چھ بدردم م:من
  لبام نشستی بود لبخند روعادی اتاق باز شد مدر
 یجور کرد:من

 اره خواھرگلم:عادیم
 دیزودتر کارتونو شروع کن:د سمت دکتر گفت رو شو کرعادیم

  کنمکاری چی کدیالزم نکرده بھ من بگ: زدوگفتیشخندی نھی دکتر
 رونی بدی اتاق من براز
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  بودی چھ دکترگھی دنیا
 دکتر رفت سمت می رفتنیی پای باھم بھ طبقھ رونی اونم اومد برونی بمی اتاق اومداز

  بوددهی امونمو برھی گرمی و آقاجونم پشت در اتاق عمل نشستعادیاتاق عمل من و م
 درست زی نکن ھمچھی گرنقدریا: اومد طرفم بادستش اشکامو پاک کرد وگفتعادیم
 شھیم

  تو بغلشدی منو کشبعدم
 شاالیا:من

 توکلتون بھ خدا باشھ:آقاجون
  بلند شدمعادی تو آغوش ماز
 کجا؟:عادیم

  نماز بخونمرمیم:من
 برو دخترم:آقاجون

  باشنجای نماز بخونم تو ارمیمنم م: گفتعادی رو شو کرد سمت مبعد
 باشھ:عادیم

 . مردای سمت نماز خونھ آقاجونم رفت سمت نماز خونھ رفتم
  خوندمی نماز دورکتھی وضو بعدگرفتن

  تھ قلبم دعاکردم خدا دوباره مادربزرگمو بھم بدهاز
 ھی کشش مرگ تونستمی نمگھیع مرگ مادر و پدرم افتادم د موقادی کردم ھی قدر گرنیا

  ندارمزانموی از عزگھینفر د
  دفعھ بھ حرف بندت گوش بدهنی اایخدا: گفتمومدی کھ از تھ چاه می گرفتھ ایباصدا
 تونھی نمگھی دبندت

 ی کسی بنھمھی خستھ از اخستس
  کردم دوباره زار زدمسجده

 ..... توان بلند شدن نداشتمکردمی داشتم ضعف مگھید
 

  برداشتمحی تسبھی واری دادم بھ دھیتک
  اومدی خانمھی ی تو نماز خونھ بودم کھ صدای ساعتکی ھی بایتقر

 برادرتون کارتون دارن:خانم
 رونی از جام پاشدم چادر نماز سجاده رو جمع کردم از نماز خونھ اومدم ببزور

 یری االن از حال می کردھیر گی بخور از بستیزی چھی ایب:عادیم
  ندارملیاصال م:من

 . نکن آقاجونم ناراحت تر نکنینجوریا:عادیم
  گرفت سمتموهی آبمھی

  رو گرفتموهیآبم
 شھی تموم میعمل ک:من
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 ترسمی میلیخ: منکشھی طول میساعت٣معموال :عادیم
  آقاجونشی پمی برای حاال بزارهینترس مطمعنم مادربزرگ تنھامون نم:عادیم

 باشھ:من
  آقاجونشی پمی رفتخوردمی موموی کھ آبمینجوریھم

  کنھدوارمونی امکردی می سعیلی خعادی می من و آقاجون داغون بود ولھیروح
  چھ قدرخوبھ کھ دارمشنمیبی کوه مھی وقتا داداشمو بزرگتر از یبعض

 می گذشت در اتاق عمل باز شد ھرسھ مون بلند شدبای تقردوساعت
 رونی اومد بدکتر

 حال خانمم چطوره:آقاجون
 تحت نظر دی چند روز بایحالش خوبھ ول: بھ من کرد با حرس گفتی نگاھھی دکتر
 باشھ

  بده ممنونرتونیخدا خ:آقاجون
 می آقاجون مفت کھ انجام نداده پول دادیکنیچرا تشکر م:من

  مشت کرد با اخم از کنارم رد شددستشو
 بعد پرستارا مادر بزرگمو بھ بخش منتقل کردن ھممون باال سرش ھقی بخدا چند دقواال
 میبود

  خوشحال بودمچقدر
 دمی گزاشتم نشستم دستشو گرفتمو بوسی صندلھی کنار تختش رفتم

  خدا روشکر کردمھزاربار
 رونی بنی استراحت کنھ لطفا از اتاق بردی باضیمر:پرستار
 رونی بمی اومد از اتاقدمی بوسشیشونی ول کردم پدستشو

 شھی درست مزیچیگفتم ھم:عادیم
 دمی خندفقط

 ستیگشنتون ن:عادیم
 یلیخ:من
شما : آقاجونسی بھ بودن ما نیازی بھ پرستار گفتم نمیگردی رستوران زود برمھی میبر
  مادربزرگتونو تنھا بزارمتونمی خوردم نمیزی چھی نجای من ادیبر
 امااا:من

 دیاما اگر نداره بر:آقاجون
  زد رفتی لبخندھی آقاجون میگردیباشھ آقاجون زود بر م:عادیم

 رونی بمی اومدمارستانی از بماھم
  پر؟نیماش:من

 پر:عادیم
 یریگی بھترشو مشاالی سرت ایفدا:من

  صد البتھی خواھرنیبا داشتن ھمچ:عادیم
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  دادارویکی نزدنی رستوران ھمھی گرفت و آدرس ی تا کسھی عادیم
 مارستانی بمی برگشتمی طور ممکن غذامونو خوردنی ترعیسر

 .....می بودداری باال سرش ھرسھ مون بتاصبح
  شکر بھ جا آوردمنماز
 بزور منو آقاجون رو فرستاد خونھ عادی خستھ بودم مدرسھ نرفتم میلی چون خفردا

 مارستانیخودش موند ب
  استراحت کنھادی اون بمارستانی بمی باز ما برمی شد ما استراحت کنقرار
 .....دمی راحت خوابالی آقاجون باخی درست کردن برایی خونھ بعد چادمیرس

 
 
 زد کی لبخند کوچھی مادر بزرگش بود باال آورد ی دستای ورود ما مھا سرش کھ روبا

 و بلند شد و اومد سمتمون
 زمیسالم عز:من
  خودمیسالم خانم:مھا
 ؟یخوب:رایالم
 یچرا بھ ما خبر نداد:ھیآس

 یکی یکی:مھا
 چھ خبرتونھ:مامانم
  مارو کنار زد مھا رو بغل کردمامانم
  بھ خودم بگوی داشتازی نیزی چزم،ی گذشت عزریخداروشکر بخ:وگفت

 چشم:مھا
  ھم مھا رو بغل کردرای الممامان
  دخترمی کھ نداریکار: گفتبابامم

 نھ ممنون:مھا
 ی گوشھ ورفتم سمت تخت چھ چھره ھی کمپوتا رو گزاشتم کی اومد پالستادمی تازه

  داشت مادربزرگ مھایمظلوم
 اد؟ی بھوش میک:من
 تازه آرام بخش زدن بھش:مھا
  اتاق باز شد بابابزرگ مھا بوددر
 ی آقافسیوظ: بابامنیممنون کھ اومد: کرد وگفتی بابام دست داد با ھمھ احوال پرسبا

  انجام بدممشی بود خوش حال می کاریمقام
  دستون درد نکنھسی نینھ کار:آقاجون
 استراحت کنھ) مامان بزرگ مھا( کھ سلما خانممیما بر:مامانم

 رونی بمی اومدمارستانی تشکر کرد و از بی مھا کلی از خدافظبعد
 می کردی خدافظازھم
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 ...... خونھمی رفتماھم
 

 .... روز بعدچھار
 .... د بزرگ مھا حالش بھتر شده بومامان

 .... قرار گزاشتمحی چھار روز چند بار با مسنی ایتو
 ..... مھربون کنارم بودشھی مثل ھمسامانم
 ھی آسی منصرفشم ولخواستمی ھروز ممی خاستگارادی بحی مسگھی شد دوروز دقرار

 زاشتینم
 بود بانمک ی پسر خوبومدی از نگاھش اصال خوشم نمکردی نگام محی مسیجوری دایجد

  بودیجوری بی احساس قرھی ومدی من از نگاھش خوشم نمیشوخ ول
 ادی ازش خوشش بدی خانمش باادی ازش خوشت بدیتو چرا با: درونم یندا
  درونی ندایگیبلھ کامال درست م_

  بودھی آسرونی منو از افکارم آورد بمی زنگ گوشیصدا
 ومدی مغی جیصدا
 ھیآس: گفتمزدی با ترس کھ تو صدام موج مدمیترس

 می خاستگارادی امشب آرتا مشدی چیدونی نمیواااا:ھیآس
 یزنی مغی جنجوری فکردم آرتا مرده کھ ای بود سکتم بدکیدختر نزد:من
  بگویزی چی دور از جونھی ریزبونتو گاز بگ:ھیآس
 دی ببخشیگیراست م:من

  منمامی بی بسالمتمبارکھ
 کی فقط خانواده درجھ ریکجا نخ:ھیآس
 نامرد:من
 یای بیتونی اونجا مگسی ھفتھ دکی مونینامزد:ھیآس
 یچھ عروس حول:من
  خواستھینجوریآرتا ا:ھیآس
 نی ھم کپک بزنی بھ پاشاالیا:من
 شاالیا:ھیآس

  گرفتھ بودخندم
  کار دارمیخدافظ من کل:ھیآس

 ونھی جواب بدم قطع کرد دنزاشت
  بودتی اتاق باز شد آدر

 می روھم برسونرای المدیت با نشھ کالسرید:تیآ
  خانمرای نھ المرای امروز منو ببره کالس تازه المخوادیپس بگو چرا شازده م:من

  آماده شومی بد کارسی ننطوریاصال ھم ا:تیآ
 رونی از اتاق رفت ببعدم
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 ووووھووووی ی چقدر عروسمی چقدر عاشق داریوااا
 وشال زرد و کفش ستش ی مشکی شلوارلھی بای مشکی مانتوھی سمت کمدم رفتم
 برق لب ھی طرفھ زدم ھی موھامو می عسلی مخصوصا بھ چشماومدی بھم میلی خدمیپوش

  نداشتمشی آرایزدم حوصلھ 
 ......رونی برداشتم از اتاق اومدم بفموی وبا کمی موچساعت
ظھر ١٢   ساعتو نگاه کردم میموندی مدیشب با١٠ ادتای زیلی ساعت کالسمون خامروز

 بود خداروشکر باز امروز مدرسھ نداشتم
  و سوارشدمنی کردم رفتم سمت ماشی مامانم خدافظاز
 .... روشن کردنی ماشتیآ

 
 براش تک زدم رای المی خونھ میدی رسقھیدق١٠ رد وبدل نشد بعدنمونی بی خواصحرف

  شدنی سوار ماشرونیاومد از خونشون ب
  خانمرایـــمسالم الـ:تیآ

  مزاحم شدمدی ببخشــــتیسالم آقا آ:رایالم
 شھی مری کالس دمی برتیآ:من

  کار کنھشتری بتتی تربی بھ مامان بگم رودیبا:تیآ
  روشن کردنی ماشبعدم
  دنبالش؟میری بھ مھا کھ می گفتیال:من
  راحترهادهی گفت پیاره گفتم ول:رایالم
 چرا آخھ:من
 ی آسی خاستگاررهی امشب آرتا می واال؛راستدونمینم:رایالم

  ھم رفت خونھ بختیواااااے اره آس: نگاش کردم بازوق گفتمبرگشتم
  خانمرای نوبت الـــــمشاالی ؛ایبسالمت:تیآ

  بکنتوی رانندگیدی ما کار میتو چرا خودتو بھ حرفا:من
 ت رسوندممی بدکارزنھی حرف منجوریانگار راننده  باباشم کھ ا:تیآ

 دینمک نشناسھ ولش کن:رایالم
 ـــــرایالــــم:من
 گمیخب راست م:رایالم

 نی کالسارو شرکت نکردیچرا ھمھ :تیآ
  رو بلدم آسونھھیبق:رایالم

 ھی ساری بگادی:تیآ
 من بعدا باھات کار دارم:رای کھ شرکت نکرده المکشھی مغزش نممیبھتره بگ:من
 نیھمچن:من
 می کردی خدافظتی آموزشگاه با آمیدیرس
 ....می سرکالس نشستمیرفت
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 ی ولدمی چند روز فھمنی ای مھا با پسر مغرور کالس وارد شدن لقبشو توقھی چند دقبعد
 دونمی نمشویاسم اصل

  ببرھایفرمان روا: فھد ملک
 شدمی منم بودم مغرور مکننی مفی ازش تعریلی خی اسمعجب

  با اخم نشست کنارممھا
 سالم خانم اخمو:من
 سالم:مھا
 چتھ؟:رایالم
  سرجاش فقط تماشا کنشونمشی مزنھی پسره خر باز حرف مفت منی اچےیھ:مھا
 یولش کن ارزش نداره فرمان روا:من

  ھاسوسک
  شروع کرد بھ خندهمھا
  چھ اعتماد بنفسےشیولے خدا:مھا

 ...... حرفمون نصفھ کاره موندری دبباورود
 
 
 ....."مھا....."

  سھ ساعت وقت آنتراکمون شدبعد
 شھی کالس شروع مگھی دقھیدق١٠: کھ گفتخوردی میی داشت چاریدب

  بمونمتونمی قدر من نمنی ادی کنادیتعداد کالسا رو ز:  فھدملک
 منم قایبلھ دق: ملک فھد گفتی شھی کالس البتھ عاشق پفتھی خودشی از دخترایکی

 موافقم
  باالرهی منھی درضمن ھزدی با مشاورتون صحبت کندیبا:ریدب

  ندارهی مشکلچی ھنھیھز: دخترھمون
  غمی بی بچھ ھاگھیبلھ د:مھا

  دادلشی مھا تحوشخندی نھی
  دارهی مشکل مالمونی دخینــــاز: فھدملک

 نیھمھ خند
ک  بخاطر نازمیتونی پرداخت شده ما نمنھیبلھ قبال ھز):سپھر( کالس ی از پسرایکی

 می بدنھی دوباره ھزااای بودن بعضینارنج
 شھی درس پوستشون خراب مرفشاری گناه دارن زاایآقا سپھر طفل:مھا
 سی حرفا ننی ایبسھ بچھ ھا کالس جا:ریدب

 میکنی شروع مدرس
 خوشم اومد جوابشو دادم رومو اون ور کردم بھ درس کردی فھد باحرص نگام مملک

 گوش دادم



 172 

 اجازه گرفتم ری شروع بھ زنگ خوردن کرد از دبمی ساعت گذشت کھ گوشکی بایتقر
 کھ جواب بدم

 ھ؟یک:ھیسا
 عادهیم:مھا

  برقرار شدتماس
 دنبالت منم ھمون امی سرکالست زنگ زدم بعد کالس مدی ببخشیسالم خانوم:عادیم

 امیموقع از سرکار م
مو نازک کردم  چرا صدادونمی برلج اون نمکنھی ملک فھد داره نگام مدمید

 زمیباشـــھ عز:وگفتم
  نکنتی اذادی سرکار خودتو زمنتظرتم

 چھ مھربون باشھ ؛فعال:عادیم
 فعال:من
 یترکونی با داداشت الو میشوھریاز ب: اروم در گوشم گفتھیسا

  تو پھلوشزدم
 یوحش:ھیسا
 یخوت:مھا

 می درسو گوش دادمی نزدی حرفگھید
 ساعت کی کالس اااای باال خره کالسمون تموم شد البتھ بخاطر نازک نارنجاوووووف

 زودتر کالس زودتر تموم شد
  بودم براش زنگ زدمعادی کردم منتظر می بروبچ خدافظاز
 ؟یی جان کجاعادیسالم م:من

  اونجامگھی دقھی ده دقکھی ترافدی ببخشیآج:عادیم
  قالت پذاشتھیاوخــــ-

  ملک فھددمی دبرگشتم
 بھ تو چــــھ آخھ:من

  براتشھیخوتو بامن در ننداز جوجھ بد م: فھدملک
 وااااے نگو توروخدا بھ من رحم کن:من

  حوالھ کنھگھی دی جاھی توی خدا روزبروبابا
 یشی مشن؛رامی من خمو راست میاز تو پرو ترش برا: خند ملک فھد زد وگفتشی نھی

 ھمون جا منتظر باش:من
  اومدعادی مدمیدم ازش فاصلھ گرفتم د قچند

 عادیرفتم سمتش بھش دست دادم پشت سرمو نگاه نکردم دست تو دست با م
 .... خونھمی زنان رفتقدم
 

 ...."ھیآس".....
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  کھ در اتاق باز شدرفتمی زوق داشتم تو اتاق داشتم رژه میلیخ
  پوش وارد اتاقم شدنکی مسن شبای خانم تقرکی بامامانم

 چطور درستت کنھ پس لطفا نظر دوننی ھستن میشگرماھری آراشونیدخترم ا:انمام
 نده
 یولـــــ:من

  واما نداره خودمم کار دارمیولـ:مامان
 رونی از اتاق رفت بوبعد
 زی می رومیشی آرازی رفتم سمت می صندلی رونی بشیشینگران نباش خوشگل م:خانم

 نشستم
  باز کردفشویک

  دارمیشی آرالیخودم وسا:من
 رسھی من نملیمطمعنم بھ وسا:خانم
 من نبود اووووف نکنھ زشتشم آرتا ھی مامانم اصال شبی قھی سلخوردمی حرص مفقط
  شھمونیپش

  دستش بودمری دوساعت زبای صورتم تقرشی شروع کرد بھ آراشگری آراخانم
 ینی خودتو ببیتونیم:خانم

  ساده کھ دوست داشتمی ھمونجورشدی من بودم باورم نمنی اواااااے
 یمرس:من

  لباست کجاسزمی عزکنمیخواھش م: لبخند زد وگفتھی
  خوشگلمو برداشتمکی سمت کمد کت شلوار شرفتم
  موھاتم درست کنمدی بپوش کھ بارونی برمیم:خانم

  صدا کردمشگری رفتم خانم آرادمی پوشلباسمو
 نیھامو درست کن موی مدل خواصسی نیازی نکنمیشال سرم م:من

 دینیباشھ بش:خانم
  بود االن لخت لخت بودی زره فرفرھی اتو کرد موھام موھامو

  کارش تموم شدقھیدق٢٠ بعد
  سنگ تموم گذاشتھ بود البتھ خودمم خوشگل بودمشگری نگاه کردم واقعا آراخودمو
  سادهیلی جمع کرده بود خموھام

 دبودی سرم کردم کت شلوارمم  سفی ساده ادی نگاه کردم شال سفی قدی نھیخودمو تو آ
  کارشدهناشی استی اندامیلی روش بود خی نقره ایکھ رد رده 

 ی خوشگل شدیلیخ:خانم
 یمرس:من

  ؛خدافظگھی درمیمن م:خانم
 خدانگھدار:من
  شروع کرد بھ زنگ خوردن آرتا بودمی گوششگری رفتن آرابعد
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 سالم آرتــــا:من
 ؟ی خوبزمیسالم خـــانمم عز:آرتا
  استرس دارمیلیخ:من

 شتر؛یمن ب:آرتا
  برادرت اومد از شھرستان؟یراست:من

 اره غروب اومده:آرتا
 ؟ییکجا:من

  ببرمتامی مگھی ساعت دکی امی مشگاهیدارم از آرا:آرتا
 ی منوببریتونی می سادگنی بھ ھمیفکرد:من

 سی نیساده؟ دوسال دنبالتم دختر کاف:آرتا
  اتاق باز شد مامانم بوددر

 می کار دارای بیزنی حرف میباک:مامان
 امیاالن م:من

 زمیبرو عز:آرتا
 فعال :من

 یمراقب خودت باش خانون:آرتا
 نیھمچن:من

 نیی طبقھ پارفتم
  کنم مامانکاریچ:من

 نی توھم ظرفا رو بچدی برم با حامد خردی منم باکنھی مزی داره خونھ رو تممیمر:مامان
 چشـــم:آماده بزار من

 بار زنگ ۴ حی رفتم تو اتاقم مسدی طول نکششتری بقھیدق١۵ ظرفا دنی رفت چمامانم
  برداشتعیزده بود  براش زنگ زدم سر

  خودمی دهی ترشیسالم بر دخترخالـــھ :حیمس
  خنگ خودمیسالم بر پسرخالھ :من

 ییزای چھیپس راستھ مامانم :حی مسامیدر ب یدگی امشب قراره از ترشنی ھمدرضمن
 گفتیم

 بلھ راستھ:من
 ھیچخبر از سا:حیمس
  از خودش بپرسیتوکھ شمارشو دار:من
 رونی بمی برھیواسھ مرور قرارمون خواستم باھم با سا:حیمس
 ـــــحی رو دوست داره مسھی سایکی ی خر خودتحیمس:من
 بھ من چھ :حیمس
 میزاری قرار مھیاز ما گفتن بوداااا باشھ :من
  پسر مردموی خور کردزی کلک چی کرددایحاال خاستگار از کجا پ:حیمس



 175 

  کار دارم خدافظیریکبی ای خاستگارمھ پسره نی اولی انگاریگی منیھمچ: من
 ؟ی ندارار؛کاریجوش ن:حیمس
  نداشتمیاز اولشم کار:من
  خدافظـــــشیا:حیمس
 مامانم قھی بعد چند دقرفتی نگاه کردم داشت کم کم حوصلم سرمرونی پنجره اتاقم باز

 اومد
 نشستھ بودم کھ بابام اومد لتی اسپری زشھی خراب مشمی کمک کنم بھش گفت آرارفتم

  اومدفونی زنگ آی کھ صدامیھمھ نشستھ بود
 .....میستادی دم در وامی استقبال ازشون رفتیبرا
 

  تودیی بفرفانیسالم خوش اومد:بابا
  ممنونیسالم مرس):آرشام( آرتابرادر
  داخل دم در بدهدیی بعد بفرمایتعارف باشھ برا:مامان
 دیگیبلھ شما درست م: آرشامخانم
 یچھ خوشگل شد: نفر رفت دستھ گل داد دستمو گفتنی رفتن داخل آرتا آخرھمھ
 بودم:من

 اونکھ بلھ: لبخند زد و گفتھی
  آرتا نشستمی من روبھ رومی نشستمی رفتھمبا

  پدر ومادرتون کجان؟دیببخش:بابا
 پدر و مادرمون عمرشونو دادن بھ شما:آرشام

  ھم شھرستانھی خارج ھستن بقتی اقواممون ھم اکثرھیبق
  درستھ؟نی ؛دوتا برادرامرزتشونیخداب:بابا

 بلھ:آرشام
  رفتم سراصل مطلبی من سردی ببخشکارن؟یخب آقا آرتا چ:بابا
  راد ھستمی ارهی زنحی ھاشاپی من صاحب رستوران و کافکنمیخواھش م: آرتا
 : بھ من کردو ادامھ دادی نگاھھی آرتا

 زارمی دخترتون کم نمی برادی دارم مطمعن باشی خوبدرآمد
  تعارف کنینیری شای بمیمر:مامان
  ادامھ بدهدیدخترم درسشو با:مامان
 دانشجو بودم با آرشام آشنا شدم وازدواج کردم االن دارم ی وقتمن):آرشام( خانم

  جــان ندارهھی آسلی باتحصی آرتا مشکلدی ؛مطمعن باشرمیگی مسانسمویل
 اری بییدخترم چا:مامانم

 چشم:من
 بردی ھا رو مینیری داشت شمی توآشپز خونھ مررفتم
 شاالیمبارکھ ا:میمر
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 ممنون:من
  استرس داشتمیلی خختمی ھارو رییچا

  آرتا قرمز شدهدمی دھوی بھ بابا وبعد آرشام ومامان و خانم آرشام در آخرم آرتا اول
 ی پاتو بردارشھیم: آروم گفتی باصداآرتا

  پاش بودی پام رویوا
 ــــدیبخشــــ: برداشتم وگفتمپامو
 شھیاشکال نداره خاطره م: رو برداشت وگفتیی چاآرتا

  آرتاچارهینشستم ب لبخند زدم ورفتم ھی
 .....یی صرف چابعد

  برن حرفاشونو بزننھی جان اجازه بدن آرتا وآسھیاگھ پدر آس:آرشام
  ،آقا آرتا رو ببر اتاقتھی نداره آسیمشکل:بابا
 چشم: شدم وگفتمبلند
  باال اومدی ھم از جاش بلند شد وبامن بھ طبقھ آرتا
 ــــایپیتو ھم خوشت: کھ گفتممیرفتی پلھ ھارو باال ممیداشت
 ی فکردیچ:آرتا
 می اتاق باز کردم وارد اتاق شددر

  تختی رونشستم
 قھی چھ باسلیچھ اتاق قشنگ:آرتا
 ؟ینیشی ؛نمیمرســ:من

 خب تو شروع کن: کنارم نشست وگفتآرتا
  کنمیاووم من دوستدارم برم تھران زندگ:من

 خوادی می خانمم چگھید:آرتا
  حرف گوش کن باشھشوھرم:من

 منم بگم:آرتا
 نـــــھ:من

 ؟ی پس من چی نامردیلیخ:آرتا
  گرفتخندم

 ستمی بلند نی کارچیخب من ھ: من
 ی کار بلدھیچرا :آرتا
 ؟یچــــ:من

 ـــخوامیتا بچھ م۶من:آرتا
 ؟یچـــــ:من

 ی بودم دوست ندارم خونواده کی کوچی خانواده ھی ی من تویدی کھ شننیھم:آرتا
  باشھکی کوچدممیجد

 تا خوبھ٢تا ۶ نھ ی ولمیشیبچھ دار م: گفتمی آرومی وباصدانیی انداختم پاسرمو
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 من یتا۶ باشھ نھیچھ خانم خجالت: چونمو بادستش گرفت وسرمو آورد باال وگفتآرتا
 تا خوبھ٣ تویتا٢نھ 
  ازمیخوای می چگھید:من

 بازم مونی مشکل باشھ توزندگی ھرچمی عاشق ھم باششھیھم: دستمو گرفت وگفتآرتا
 ھی آسخوامی رو می زندگنی ھمچھی من میکنارھم شاد باش

 دمیبھت قول م:من
  بلــــھ رو بدهمیبر:آرتا
  من چقدر حولمگنیبعد آرشام وخانمش نم:من

 ھ؟ی اسم خانم آرشام چیراست
  نازهنقدری برادر زاده ھم دارم اھی ی راستیترنم وا:آرتا
 ش؟یاوردیچرا ن:من

 خواب بود:آرتا
 نمشیبی بعدا مشاالی ایناز:من

 م؟یبر:آرتا
 ی دوستم داشتھ باششھیتوھم بھم قول بده ھم: من

  دوست نداشتھ باشمتونمیاگھ بخوامم نم: آرتا دستمو گرفت وگفتمی پاشدھردومون
 دمیدی رو می چشاش صداقتو پاکی تویوا
 نیی پامی دادم باھم رفتلشی لبخند تحوھی

  دخترمشدیچ:مامان
 دی شما بگیراستش من موافقم بازم ھرچ: بھ مامانم انداختم وگفتمی نگاھھی

 پس مبارکھ:ترنم
  دست زدنھمھ
 آقا پسر دنبالتھ نی دوسال ادونمی می بگم بھ تو دختر شانس آوردی چیکھ موافق:بابا

 بودی دنبالت مدی آقا آرتا بانیوگرنھ بازم ا
 د؟یدونیشما از کجا م:من

 ری وقت پدرومادرتو دست کم نگچیھ:مامان
  کھ دوتاشون راحت باشنمیری مراسم عقد بگھی بعد یاگھ ممکنھ ھفتھ :آرشام

 باشھ:بابا
  مربوط بھ مراسم گفت ورفتنی حرفا ی سرھی بعد

 شدمی زوق مرگ مداشتم
 ....دمیدی مای دختر دننی اون لحظھ خوش بخت ترخودمو

  خوابم بردی کدمی غرق شدم نفھمـــــاھامی تو رودمی تختم دراز کشی رورفتم
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 ..."ھیسا"...
 .... بلند شدم بعد صرف صبحانھ آماده شدم رفتم مدرسھمی آالرم گوشی باصداصبح

 می دارکیزی امتحان فامروز
 نی تمرکیزی کالسا فنی خداروشکر بخاطر ھمی ولشبی نخوندم بخاطر کالس دــــادیز

 کردم
  فقط مھا اومده بود سرش توجزوبود سمت کالسرفتم
 پـــــــــــــــخ:من

  قلبش گزاشتھ بودی بود دستشو رویدنی دافشیق
 دی خونده بودم پری ھرچدمیخاک توسرت ترس:مھا

 ؟یپس جزو روخورد: کنارش وگفتمنشستم
 دمی اصال نخوابشبی دی روکم کنیبرا:مھا
 زیلیمھا بھم برسون پ:من
  خودم بلدم اگھ بلد بودم چشـــمنمیبزار بب:مھا
  وارد کالس شدرایالم
 سالم بروبچ:رایالم
  ذره متانت داشتھ باشھی حداقل دی چشم سفیدختره :من
 شدهیچ:مھا
 کی بوده کی رو حتما ترافرای اول آقا داداشم منو رسوند خونھ بعدم المشبید:من

  اومده خونھتیساعت بعد آ
  رسوند خونمی اقھیدق۵ کار داشتھ منو کھ یی جادیشا:رایالم
 اره جون خودت:مھا
 نیزنی من دخترپاک ومعصوم انگ منی ھستنی ماھری خودتون شناگرایاز بست:رایالم
 دختر پاک ومعصوم:ھیآس

 می ودست زدمی برگشتھمھ
 بــــھ عـــروس خانم:من
 ؟یدی می کینیریش:مھا
  خواستافتیبازم دم آرتا گرم کھ توروبا اون ق:رایالم
 ی الزم نکرده نظربدافتیتو با اون ق: رو برد وگفترای نشکون المھی ھیآس
  کاره موندمھی وارد کالس شد وبحثمون نریدب
 نی نخوندم برسونیچیبچھ ھا ھ: آروم گفت ھیآس
 نینی کنار من بشنیای خانم لطفا بھیآس: محبیآقا
 .چشم: از چاه درومده گفتی با صداھیآس
  کبابھھی آسی برادلم
  کالس پراکنده کردنی محب لطف کردن ما چھارتا رو در چھارگوشھ یآقا

  جواب دادممھی چھار صفحھ سوال بود نصف ونبماند
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  نفر برگشو داد محب شاخ دراورده بودنی اولمھا
 می نفرات برگمونو دادنی جزو آخرھی وآسمن

  بودی بادمون خالھی منو آسمیھ بود نشستاطی حی توھمھ
 ن؟یدیر:رایالم
 آبم قطعھ:ھیآس
 ؟ی جواب دادم ،مھا چطور دادمھیمنکھ نصف ون:من
 یعـــــالــــــــ:مھا
 کنمیمن بھ تو افتخار م:ھیآس
  دارمیی غلط چند تایمنم بد ندادم ول:رایالم
 ١٩:٠٠ آرتا ساعت شاپی کافای چندتا سوال داره ازت بحی مسیراس:ھیآس
 اووووف باشھ:من
 ؟ی خاستگارادی میک:رایالم
 فرداشب:ھیآس
 من ھنوز:من
 توروخدا بس کن اه:ھیآس

 ھیزی پسره ملک فھد چھ چنی ایراست:مھا
  از خودش باور کردهیلی خقایاره دق:من
 ملک فھد؟:ھیآس

  ببرھای فرمانروایعنی شیمعن:مھا
  چھ برسھ بھ ببرسی سوسک ھا نیفرمان روا:من
 ھ؟ی چشیاسم اصل:رایالم
 میھنوز کشف نکرد:من
 ی از خود راضی پسره می بفھمی چیبرا:مھا
  کالسدنی کھ رامون نمنییزنگ کالس خورده بدو:رایالم

  نبودی سرکالس کال روز بدمی باسرعت رفتھمھ
 دمیخونھ رس١۴:٣٠ ساعت

 ...دمی خوردن ناھار خواببعد
 بلند شدم سامان بود می زنگ گوشیباصدا
 الو سالم: گفتمی خوابالودیباصدا
  خوتتون قراره باز بمونم خونتونامیسالم خانم خوابالو پاشو کھ دارم م:سامان

  بھ من چھایخب ب:من
  خدافظامی واقعا کھ باشھ نمھی از استقبال گرمت سایمرس:سامان
  قطع شدتماس

  کردمی باور کرد شوخی جدیوا
  زنگ زدم رد تماس داد باز زنگ زدم رد تماس دادبراش
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  بعد خودش گرفتقھی دقچند
  کردمی شوخونھی دیدیچرا رد تماس م:من

 نخواستم شارژت تموم بشھ:سامان
 ی بفکرمشھیقربونت برم کھ ھم:من

 ھ؟ی سایخودت:سامان
 ) جمعش کنمی گفتم چجوریچ(

 بای دختر زیفا بھم بزن حرنی از اادی زندهیخجالت نکش قراره در آ:سامان
 اد؟ی می جنتلمن ما کیحاال آقا:من

 امیم١٩:٠٠کالسم کھ تموم بشھ حدودا ساعت:سامان
 ؟ی نداریباش منتظرتم کار:من

 نھ فدات خدافظ:سامان
 ومھا گفتم ساعت ھیبھ آس١٧:٢٠ساعتو نگاه کردم ١٩:٠٠ گف ساعتی چنی اواااااے
 مینی ھمو بب١٨:٠٠

 دمی پوشیخی  وشال یخی ی  باشلوارلی سرمھ ای ساده ی مانتوھی سمت کمدم رفتم
  باال سرم جمع کردمموھامو

 می سرمھ افی کی انداختم تومی برق لب زدم گوشھی خط چشم باھی شمیزآرای سمت مرفتم
 .....دمی بعد رسقھیدق١٠ گرفتم ی تاکسھی کردم یاز اتاقم خارج شدم با مامانم خدافظ

 
 
 کھ نشستھ بود یزی نبود رفتم سمت مھی آسی اومده بود ولحی مس شدمشاپی کافوارد

 نشستم
 سالم:حیمس
 سالم ،کارتوبگو کھ عجلھ دارم:من
 ی برام مھم ترزی چرا تو از ھمچدونمی نمیمنم کار دارم ول:حیمس

 کاش منم برات مھم باشم
 تا قھوه لطفا٢ رو کرد بھ گارسون گفت حیمس
 حی آقا مسسی خوش نیحالت انگار:من
 تی خاستگارامی ممی واقعی فرداشب باخوانواده ی کارو کردنیتو باحالم ا:حیمس

 فی کی بردارم دستشو گزاشت روزی می از روفموی دراورده بودم خواستم برم کشاخ
  توآخھیگی میچ:من
 نیبش:حیمس
 خوامینم:من
 کنمی باھات حرف دارم خواھش مگمی منیبش:حیمس

 نشستم
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 دختر دونمی کردم ھم مدای کامل  پییندروز ھم باخوت ھم باخوانوادت آشنا چنیا:حیمس
  خوشبختت کنمدمی خوبھ قول میلی خی مالعتی من وضھی سای ھستیخوب

 یگی می چیفھمی بس کن تونفمحیمس: وگفتمدمی دستش کشری از زفمویک
 جلوم سبز شد ھی آسرونی اومدم بشاپی تا از کافرونی رفتم بشاپیبلند شدم واز کاف

 کجا؟:ھیآس
  نگاش کردم از کنارش رد شدمفقط

 ومدی محی مسیصدا
  حرف دارمی صبر کن باھات کلھیســــــــــــا:حیمس
 ..... گرفتم رفتم خونمونی پشت سرمو نگاه نکردم تاکسیحت

  سامان دم در بودیکفشا
  داخل خونھرفتم

  مبل نشستھ بودنی روتی وآسامان
 دادم ھی حرف زدن نداشتم فقط گفتم سالم رفتم سمت اتاقم در اتاق بستم بھش تکحوصلھ

  شد اهداشی از کجا پحی مسنیا
  تختمی گزاشتم انداختم روصدای رو بمی بود گوشحی مسخوردی زنگ ممیگوش

 دمی ودراز کشدمی پوشی لباس راحتھی
 اتویب: در اتاق شد شالمو انداختم سرم وگفتمیصدا

 د بوسامان
  خانم؟ھی ساشدهیچ: نشست وگفتی صندلی رواومد
 سی نیزیچ: موھام گفتمی کردم الدست

 مطمعن:سامان
 اھووم:من

 مینی پشنای داداشت اشی پمی برایب:سامان
 ینی مابششی پیای تعارف کنم بدی صاحب خونھ شدم من باگھی دمن
 ی خونمون صاحب خونھ شدی کھ اومدی بارنیتواز اول: شدم وگفتمبلند

 سامانم بلندشدو در اتاق باز کرد و
 دییبفرما: گفت
  ومامان نشستھ بودنتی خونمون آی سمت مبالمی من سامان از اتاق خارج شدم رفتبعد

  خانومھیخوش گذشت سا:مامان
 کجا بوده؟:تیآ

  قرار داشتھھی آرتا با آسیکافھ :مامان
 ااای شدیرونی بیلیخ:تیآ

 ــــن؟مـ:من
 پ ن پ من:تیآ

 قایدق:من
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  کنکورت چطورهی کالسایراست:سامان
 خوبھ:من

 ی خوبی جاشاالی ای کنشی ذره راھنماھی یتونیسامان جان توھم مثل پسرم نم:مامان
 س؟ی نشی حالیچی کھ اصال ھتیقبول بشھ آ

 مامان:تیآ
  تلفن خونھ شروع کرد بھ زنگ خوردنھوی

  رفت جواب بدهمامانم
 کل حرفاش موضوع لو داد کھ ی خاستگارادی بخوادی محی واقعا مسی انگارواااااے

 شده بود توچشمام فقط رفتم داخل اتاق رهی سامان خی خاستگاریماجرا ماجرا
 ....... سامان نگاه کنمی توچشماتونستمینم
 
 

 خوردی ھنوز داشت زنگ ممی داخل اتاق چشمم خورد بھ گوشرفتم
  داشتم تماس برقرار شدبرش

  شوالیخی بمونمی کردم پشی غلطھی آخھ من یگیمیچ:من
  چندتا دختر دنبالممیفھمی متونمینم:حیمس
 تی شدم عاشق مھربونتی من عاشق سادگھیسا
 سی دل من باتو نی ولحیمس:من
 مونھییبھم فرصت بده تازه اول آشنا:حیمس

 ؟یزنی حرفومنی بخاطر اون پسره انکنھ
 یای بس کن فردا نمحیمس:من
 یشی مطمعن باش مال من مامیم:حیمس
 ارمی بدستت مخوامی خواستمو داشتم حاالھم تورو می تا االن ھرچمن

  قطع شدتماس
  زده بودخشکم

  شده بودمجی تختم نشستم گیرو
  مامانم وارد اتاق شدقھی چند دقبعد

 فردا شب می خاستگار اومده ما قبول کردھی برات یدیدخترم خودت فکنم فھم:مامان
 می باھاشون آشنا بشانیب

 تونمی نمشناسمی کھ نمی نفرھیمامان من اصال قصد ازدواج ندارم حداقل مطمعنم با:من
 ازدواج کنم

 خانواده رو نی باباتم انیشی چشم بستھ برو ازدواج کن آشنا ممیماکھ نگفت:مامان
 نی خوبی خانواده شناسھیم

 ـھآخــ:من
 نی نھ ھمی بگی فقط کافیدوست نداشت:مامان
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 رونی زد واز اتاق رفت بی بوس روھی
  شدی چمیخواستی نی چھ خبر چنجایا

 اوردهی سردرنحی مسی وقت از کاراچیھ: گفتم اونم گفتزوی دادم ھمھ چامی پھی آسبھ
  صحبت کنھحیقرار شد با مس

  داده بود فقط نوشتھ بودامی برام پسامان
 ھیســــا

  بشھی جدحی مسھی نکنھ قضکارکردمی من چدی لرزقلبم
  نداشتم بھ سامان بگمیزیچیھ

  در افکارم شدمغرق
 ..... دمیترسی نامعلومم می ندهی آاز

 
 

  نرفتممدرسھ
  مامانم از خواب بلند شدمیباصدا
 پاشو بلند شو برو حموم دختر:مامان
 می کار داریظھره کل٢ ساعت

 حوصلھ ندارم: سرجام پاشدم وگفتماز
 ی آبرومونو ببریخوایم:مامان

 یجواب من منف:من
  اونا فرار کردنی بدی تو جواب منفنکھیقبل از ا:مامان
 پتو از قھی روم بعد چند دقدمی وپتو کشدمی دوباره دراز کشرونی از اتاقم رفت ببعدم

 صورتم ی دستمو گزاشتم روخوردی بھ صورتم می شد نوره بددهیصورتم کش
  شو زوده ھنوزالیخیمامان ب:وگفتم

 کردمیمن اگھ مامان تو خرس گنده بودم ادبت م:ھیآس
 ی بود تو دامن من گزاشتی کنی کنم اخوادخفتی دلم مھیآس: شدم وگفتمبلند
 ی کھ عاشقش کردی بھش گفتی سرقرارتون چسیبھ من چھ معلوم ن:ھیآس
 جنبسی تو بیپسرخالھ :من
  نقشمون خراب بشھفھی حی شده ولینجوری حاال کھ ای قبول دارم ولنویاره ا:ھیآس
 نقشت بخوره توسرت:من
 ی واقعی عشقبی رغھیاالن :ھیآس

 رو داره از یگری چھ جنھی خوب سامان ببی خوشگل بشی حسابدی پاشو کھ باتازه
 دهیدست م

  منو درست کردھی بود آسی ھرمکافاتبھ
  اومده بودنحشونی مسمی تو آشپز خونھ بودھی آسمنو
 ارمی بیی بعد مامانم صدام کرد چاقھیدق١۵
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  سرم کردمدمویچادرسف
  تر بودکی شیلی خی اونجوریدیچرا کت وشلوارتو نپوش:ھیآس
 برو بابا:من
  آشپز خونھ خارج شدماز

 حنی کھ مشخص بود پدرو مادر مسی پوشکی شیلی مسن وخبای بھ زن ومرد تقراول
  تعارف کردمییچا
 کننی می دوتا خواھر بزرگتر ازخودش داشت کھ حاال خارج زندگحیمس

 کردم کل تنفرم ازشو ی سعحی تعارف کردم بعدم بھ مستی پدرومادرخودمو آبعدبھ
  بھش منتقل کنمزمیتوچشام بر

  نبودالشمی خنی عحی مسیول
 خورمینم: نگامم نکرد فقط گفتی تعارف کردم حتیی بھ سامان چادرآخر

  سامان نشستمی روبھ روشھی مثل ھمبازم
 مسطرب بود یلی شدم بھ سامان خرهی فقط خدمیشنی نمشدی کھ زده میی حرفااصال

 نگاش افتاد تو ھوی موھاش کرد ی دستشو الکردیبادستمال تودستش عرقاشو پاک م
 دی نگاشو ازم دزدعی سریچشام ول
  مامانم بھ خودم اومدمباحرف

  حرفاتو بزناطی توححیبرو با آقا مس:مامان
  پشت سر من اومدحمی مساطی نگفتم رفتم سمت حیچیھ

 .... نشستمی صندلی بود رواطی کھ گوشھ حی صندلزوی سمت مرفتم
  پشتش بھ من بودستادی من ای روبھ روحیمس
 
 

  بدون دوست دارمزوی چھی فقط ادی خوشم نمی لوس بازیاز حرفا:حیمس
 کردمی می نگفتم بادستام بازیچیھ

  برسونمیخوای می بھ ھرچتونمی دارم تورو ممی توزندگزیمن ھمچ:حیمس
  جوابم فقط سوکوت بودبازم
  بگویزی چھی ھیسا: وگفتزی می برگشت سمتم خم شدودستشو گزاشت روحیمس

 ی دوست داری بگم توکھ ھرکاریچ: شدم وگفتمرهیاز سرجام بلندشدم وتوچشاش خ
  دارهی تو چھ فرقی برایکنیم

 بھ بعد گوش نیباشھ از ا: موھام گفتی دور کمرم حلقھ کرد ودستشو برد الدستشو
 دمیم

  اومدنی روشن شدن ماشیصدا
  برگردوندم سامان بودصورتمو

  از جاش کنده شدنی گاز ماشھی  در باز کرد و باموتی ری بازدن دکمھ سامان
 یزنی بارت باشھ بھ من دست منیآخر: جدا کردم وگفتمحی خودمو از مسعیسر
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 حی بزنم مسی من حرفنکھی پشت سرم اومد قبل از احمی رفتم سمت خونمون  مسعیسر
 گنی رو می بھ زمان دارن بعدا جواب قطعازی نخوانی خانم مھیسا:گفت
 م؛خدافظیکنیچراکھ نھ پس فعال ما رفع زحمت م:حی مسیبابا
  لب گفتم رفتم سمت اتاقمری زی خدافظھی منم

  بلندشدوترمی کامپی صندلی از روھی اتاق کھ شدم آسوارد
 ارهی خره بھ تمام عھی پسرخالت نیا:من
 شدمگھ؟یچ:ھیآس
 چارهی بدی دتیخودشوچسبوند بھم ھمون موقع سامان اومدتا مارو تواون وضع:من

  شدورفتنیسوار ماش
  شدهیرتی غی خوبھ پس حسابنکھیا:ھیآس
 کم مونده زن خوانی از من جواب منای کجاش خوبھ ایگی می توچگمی میمن چ:من
  بشمحیمس
 برم خونمون دی با؛منی دک کنیتونی می جواب منفھی باحیسھ روزصبرکن مس:ھیآس

 خدافظ
  خدافظی کھ بودیمرس:من
  استراحت کنھی چھ حرفنیا:ھیآس

 رونی از اتاقم رفت ببعدم
 غرغر کرد کھ چرا حرف نزدمو ی بعدش مامانم اومد کلقھی عوض کردم چند دقلباسمو

  نکردمی خدافظیودرست وحساب
 : حرف بابام بحث تموم شدنی با اآخر

  نشده ولش کنیزی چحالکھ
 بودم گردنبند کھ سامان بھم داده بود تو دستم فشردمش واز خدا دهی تختم دراز کشیرو

 .....ادی بشیالحمھ پ بھ صیخواستم ھرچ
 

 دمی از درس نفھمیچی رفتم مدرسھ ھصبح
  باھاش سرد رفتار کردمیلی خنھی اومد منو ببحی مسغروب

 می باھم آشنا بششتری اومده بود بمثال
 داغ کرد چندتا کتاب برداشت ورفت فقط یلی بره سامان اومد خخواستی محی مسیوقت

  کارو نکننی بامن اھیسا:قبل رفت اومد تو اتاقم وگفت
 رونی از اتاق رفت بعی جوابشو بدم سرنزاشت
 ..... نداشتمویزی چچی ھحوصلھ

 
 ..."سامان"....
 دمی رو دھی وساحی تا وارد خونھ شدم مسھی سای برداشتن چندتا کتاب رفتم خونھ یبرا
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 رفتم سمت اتاق نی ھمی براگھی دیکی رو کنار ھی سانمی تحملش برام سخت بود ببیحت
  رفتھ بودحی مسرونی داشتم برداشتم واز اتاق اومدم بازی کھ نیی کتاباتیآ

  نکننکارویبامن ا: رو باز کردم وگفتمھی سادراتاق
  من باشھی جوابش برخالف خواستھ ھادمیترسی جواب نشدم ممنتظر

 نمی رفتم سمت ماشرونی خونشون رفتم باز
  روشن کردمنیماش

 ..... کھ دوست دارم نرسمی انگار قرار بود بھ اون کسمی سرنیخراب بود ا حالم یلیخ
  باراد حرکت کردمی وحال کالس رو نداشتم بھ سمت خونھ حس
 ...دمی رسقھیدق١۵بعد
  خونشو داشتم در خونھ رو باز کردمدیکل

  نبود فکنم دانشگاهخونھ
 ی دستمو الزی می کتم دراورم گزاشتم روبی از جمی نشستم گوشی مبل راحتیرو

 کارکنمی چدونستمی دادم بھ مبل نمھیموھام کردم سرمو تک
 ی عالحی از مسی من خوب بود ولی مالتی درستھ وضعکنھی اونو انتخاب مھی سایعنی

 بود
 سی پول دوست نھی نـــھ سایول
 ؟ی اگھ خانوادش مجبورش کنن چیول

 ok زشی ھمچرهی ھم سرکار محیمس
  کنمکاری بودم چمونده
  اومد توخونھباراد
  حداقل دریبرادرم خونھ خودتھ ول:باراد

 آپارتمان ببند
  حواسم نبودداصالیببخش:من

 چــتھ باز؟: کھ تواتاق بود گفتینجوری رفت سمت اتاقش ھمباراد
  براش خاستگار اومده بودشبید:من

 یبی مگھ عیخب بھ سالمت: وگفترونی لباساشو عوض کرده بود از اتاق اومدبباراد
 داره؟

 رهی داره از دستم مھی سای بسالمتی چیعنیباراد :من
 چھ بد گھی خاستگار اومده تودھی سایاھــا برا: رفت سمت آشپزخونھ وگفتباراد
  پسر اونم مثل بھار خانم تونیشانس

  بشھگھی دیکی مال زارمی رو نمھی فرق داره؛ساھیسا:من
 با بامیتسل: دستاشو برد باال وگفتباراد
  حاال؟ھی خاستگارش کحاال
 ستی نلشونیفام:من

  چطوره؟شی مالتیوضع:باراد
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  خرپولنیلی خگفتیاون جور کھ باباش م:من
 ؟یکارکنی چیخوای مشھ،حاالی بھتر نمنیاز ا:باراد

 ھی خودش چمی تصمنمی ببدی بادونمینم:من
 ی بھش نشون بددی جاس بانیاشتباھت ھم: قھوه اومد کنارم نشست وگفتینی با سباراد

 رهی بگتونھی عشق تورو نمی جای اگھی دزی ھرچای پول چیھ
  فکراشو بکنھخوامی کنم ملی بھش تحمخوامی نمیول:من

 یدونیبازم ھرجور کھ خودت م: از خورد وگفتی فنجون قھوه رو برداشت کمباراد
  نظر منھنیا

  بخوابمکمی رمی مدمی اصال نخوابشبید:من
 ok:باراد

 
  بلند شدملمی موبای گوشیباصدا
  بودمامانم

 سالم مامان جونم:من
 رازی شمیای مگھیسالم بھ پسر گلم ،ماتاچندروز د:مامان

 ن؟یایچرا م:من
 گھی دری امرخی رفت براادتی یوااا:مامانم

 زوده ھنوز:من
  قطع کنم کاردارمدی االنم بامیای مگھی چندروز دسی زود نچمیھ:مامانم

 باشھ،خدافظ:من
 رونی مامانم از اتاق رفتم بازدست

 کردی داشت سفره شام پھن مباراد
 یخوریچھ زود شام م:من

  نخوردمی مردم ناھارم درست حسابیبابا از گشنگ:باراد
  نشستمی صندلی روی غذاخورزی سمت مرفتم

 ھی سای خاستگارمی بررازی شادی مگھی چندروز دگھیمامانم زنگ زده بود م:وگفتم
 شی خاستگاری بردی نشده باگھی دیکی زن ھی تا ساھی عالنکھیا:باراد
  خودشم گذاشت ونشستی روبھ روم گذاشت برای ظرف ماکارانباراد

 دیشا:من
  بخوریغصھ نخور ماکاران:باراد

 زنمی خونشون باھاش حرف مرمیم:من
 شھ؟ی ملی از مدرسھ تعطی کنی آفرھیعال:باراد

 شھی ملیتعط١٣:٣٠فکنم ساعت:من
 دم مدرسش برو ھم برسونتش ھم باھاش  حرف بزن:باراد

 باشھ:من
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 می حرف زدکمی خوردن شام باھم بعد
 دمی سرگرم شدم بعد خوابکمی ی نبود وللمی نگاه کردم ھرچند کھ اصال حواسم بھ فلمیوف

 سوار ھی سادمی ددمی تارسھی سای داشتم بعد کالسم رفتم دم مدرسھ ی کالس مھمفردا
  شدهحی مسنیماش

  کردمبشونی موھام دستمو مشت کردم زدم بھ فرمون تعقی بردم الدستمو
 زدی نمی حرفچی ھھی داشتم اول سایدکاملی نگھ داشت منم دشاپی کافھی ی روروبھ

 دنی شروع کرد بھ خنددمی دبعد
 توشھر دور زدم آخرم ی ساعتکی روشن کردم نی ماشعی صبر نکردم سرگھید

 گفتھ بود باز حی افتادم آدرس محل کار مسحی حرف پدرمسادی نگھ داشتم ابونیکنارخ
 دمی رسقھیدق١٠ روشن کردم بعدنیماش
 

 دی رسحی مسنی بامن ماشھمزمان
  شدنی زود تموم شد سوار ماشحی بودکار مسنی ھنوز توماشھی بود سانی از اتعجبم

  دارن متوجھ شدمقھی دقبعدچند
 رنی مھی سای خونھ
 عی سردمیچی کردم ازشون سبقت گرفتم وبعد جلوشون پادی عوض کردم سرعتم زدنده

 رونی اومدم بنیاز ماش
 نییاپای بھیسا: وگفتمنی رو کاپوت ماشزدم

 گفتم ھیســـا: گفتمی بلندتری باصداکردی تعجب فقط نگام مای بخاطر ترس بود دونمینم
 نییاپایب

  سامانیکنی مکاری جا چنیا: وگفتستادی شد اومد روبھ روم واادهی پنی از ماشھیسا
  سوال از تو داشتمنی ھمقایمنم دق:من
 برو ای بھی ساگھی دھی کنیا: روگرفت وگفتھی شد واومد ودست ساادهی پنی از ماشحیمس

 نیتوماش
 بارت باشھ بھ زن من دست نیآخر: جدا کردم وگفتحی مسی رو از دستاھی سادست

 یزنیم
  قراره زن من بشھھی بھ عرضتون برسونم سادیزنت چھ جالب شد اما با:حیمس
 خفھ بابا بچھ سوسول: دستم گرفتم وگفتمھیقشوبای شده بودم ی عصبانیلیخ

 دمیبچھ سوسول بھت نشون م:حیمس
 اومد دستم بھ  درمیلی ول کردم خقشوی میشونی زد رو پشیشونی باپی مکثچی ھبدون

 سرم بود
  جلوم گرفتھی مشت بزنمش کھ ساھی خواستم

  بودحی وسط منومسقای دقھیسا
  خشکمون زده بودحی ھم من ھم مسحی زد بھ مسیلی سھی ھیسا
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 گفتھ ی درضمن کیکنی کارو منی بارت باشھ انیآخر: گفتی نسبتا بلندی باصداھیسا
 قراره من باتو ازدواج کنم

  شاالتانی پسره نی ھماقتیل: زده بود وگفتھی کھ سایی جای دستشوگزاشت روحیمس
  شاالتان عشـــق منھی پسره نیا:ھیسا

  کردهی ازم طرفدارھی جورسانی اشدی کرده بودم باورم نمکپ
  براش بازکردمنی رو گرفتم در ماشھی سادست

  خانمھی سانھی ھماقتیل:حیمس
 می کھ از اونجا دور شدکمی روشن کردم نی ماشی معطلی سوارشدم بخودمم
  نگھ داشتمابونیکنارخ

 شروع کرد بھ پاک کردن خونا ومدی دستمال برداشت از دماغم داشت خون مھیسا
 ...کردمی دماغم منم فقط باعشق نگاش میرو
 

 "...ھیسا..."
 کردمی سامان پاک مینی بادستمال بداشتم

  شده بود بھمرهی خسامانم
 نگام نکن ینجوریا:من

 کنمی نگات میمگھ چجور:سامان
  نگام نکنینجوری فقط ادونمینم:من

  پاک کرده بودمشینی کامال بگھید
 یکنی می طرفدارحیفکردم از مس:سامان

 دلم باتو ی وقتتونستمی میسامان چجور: نبود دروغ بگم حرف دلمو گفتمنی وقت اگھید
  ازدواج کنمحیبرم بامس

 شھی تونمی بدمیسامان من تازه فھم: سامان گرفتم وگفتمیدستا
 دیخندی سامان میچشا

 دی دستموبرد سمت صورتش دستموبوسسامان
 کن تاموقع توحفظی بھ بعدفاصلھ قانوننیاز ا: وگفتمرونی از دستش آوردم بدستمو

 ازدواج
 ؟یدی بھ من درخواست ازدواج میتودار:سامان

 ؟یمن درخواست ازدواج نداد مگھ تو بھ ی چیعنیوااا :من
 ؟ینــھ ک:سامان

 باشھ:من
  دراوردمفمی از توکلموی موبایگوش

 ؟یکنی مکاریچ:سامان
  کھ ھستحی مسی کھ داده تونباشحی مسیحاال کھ تو درخواست ازدواج نداد:من
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 یکنی پاک متیشماره اون پسره رو از توگوش: از دستم گرفت وگفتمی گوشسامان
  گفتمی چیدیفھم
 شمی فکرامو کردم من اگھ زن سامان بشم کشتھ مااای خشنیلیسامان خ:من

 ترس از جوری نی استمیمن خشنم باورکن ن: با دستش گونم ونوازش کردوگفتسامان
  تو رو ازم بدزدهادی بیکی ترسمی مھیدست دادن ،سا

 یی دزدایآقا سامان شما سردستھ :من
 دزدهی تورو ازم نمی جمع کسالمی پس خیلطف دار:سامان

  جمع باشھ؟المی منم خیمن چ:من
  تخت تختـــالتیتوکھ خ:سامان
 میدی رسقھیدق١٠ روشن کرد بھ سمت خونمون حرکت کردم بعدنی ماشسامان
  سوالھی ھیسا:سامان

 بپرس:ھیسا
 ؟ی قرار گزاشتھ بودحیبامس:سامان

 قرار بود منو برسونھ خونھ اما از شرکت شاپیبابام ھماھنگ کرده بود بعد کاف:من
   بره شرکتی  کارھی ی حتما برادیزنگ زدن با

 یدی خونھ کھ شما رسرسوندتمی داشت مبعدشرکت
  مراقب خودت باشزمیباشھ عز:سامان

  جنتلمنی آقانیھمچن:من
 سامان دست تکون دادم  ی شدم رفتم سمت خونھ درباز کردم براادهی پنی ماشاز

 ..... رفتمتوخونھ 
  مبل نشستھ بود رفتم کنارش نشستمی روبابام
  باھات صحبت کنمدیبابا با:من

 گوشم باتو بگو: برگشت سمتم وگفتبابام
 رو گھی بخدا ما ھمدادی ازش بدم مھیجوری اصال تفاھم ندارم حی آقامسنیبابا من باا:من

 میکنیبدبخت م
  کردسلی ھم خانوادش خوبن ھم تحص؟یمطمعن:بابا
 شعوری بی کردس وللی کھ تحصدهیمطمعنم قربونت برم چھ فا:من
  دخترمینجورینگو ا:بابا
امان از دست تو باشھ خودت : باباادیبابا بگو بھشون کھ من از پسرشون بدم م:من

  بھ مامانت کھ زنگ بزنھ براشونگمی مزمی عزیدونیم
 یرسمــــ: از کنارش بلندشدم وگفتمدمی بابام بوسی گونھ
 دی خندبابام
 از شونم ی بارھی ی تختم سبک شده بودم انگاری سمت اتاقم خودمو انداختم رورفتم

 خوابم نقدری چرا ادونمی نمخوامی کھ مھی اونجورمی زندگگھیبرداشتھ شده بود االن د
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 تونستمی نداشتم حاال محی از دست مسی خواب درست وحسابشدی می چند روزومدیم
 ...:)راحت بخوابم

 
 

 دمی از خواب پرتی آیباصدا
 دی خاستگارتم پردونھی خواھرم ھمون یطفل:تیآ

  برام خاستگار اومدشمی دادم تازه سال پیگمشو خودم جواب منف:من
 یدی مدرسھ خوابی از شدت غم با مانتو،یگی بھ من می دارینجوری ادونمیم:تیآ

  خودمی دهی خواھرترشیباز شد: شونم وگفتی کنارم نشست دستشو گزاشت رواومد
 خرمغزشو گاز یمعلوم نبود پسر بھ اون پولدار: شروع کرد بھ خنده وباز گفتبعدم

  مشخصھ باز عقلش اومده سرجاشتیزده بود کھ اومده بود خاستگار
ھمھ داداش دارن منم داداش دارم : تخت بلند شدم وگفتمی زدم پس کلش ازرویکی

 یزنی حرفارو منی نداره امی آبجاقتی لی پسرچی ھی بگنکھی ایبجا
  کھ من بزنمیزنی حرفا منیتواز ا:تیآ
  حرکت منونشوندکنارشھی دستمو گرفت باتیآ
  جــونیآبجــ:تیآ

 یخوای میباز چ:من
 زن:تیآ

 ـــدونمیم:من
 یدونیاز کجا م:تیآ

  چھ برسھ بھ مندهیگدا سرکوچھ فھم: من
  تابلوامنقدری من ایعنی یجد:تیآ

 زنمی حرف مرایاھــوم،فردا بھ چند شرط با الم:من
  باشھیھــرچ:تیآ

 ماه دست منھ١ تانتیماش١: نشون دادم وگفتمکی سرجام پاشدم بادستم عدد از
 عمرا اگھ بدم:تیآ

 رونی از اتاقم برو بیچیباشھ پس ھ:من
  باشھ بابایاریچرا جوش م:تیآ

 یکنی مزیتومن  بھ حسابم وار۵٠٠شرط دوم :من
 کوفتت بشھ باشھ:تیآ

 یخری دوست دارم برام می بازار ھرچمیبریاما شرط آخر،آخرھفتھ م:من
 فروختمی ممی کل دارارفتمی مدی وگرنھ بایخوبھ نگفتم  اتم بشکاف:تیآ

 لباسام عوض خوامی مرونیداداش من از شکافتن اتم سختره ،حاال از اتاقم برو ب:من
 کنم

 تیآ: کھ گفتمرونی از اتاق برفتی داشت متیآ
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 ھاااا:تیآ
 تومن کارت بھ کارت کن۵٠٠ ادب شب برام ی بھیھاا چ:من

  واقعاکھیتوآبج:تیآ
  ازش قرض داشتم اشکال ندارهیلی خی دلم برلش سوخت ولرونی از اتاق رفت ببعدم

  طول دادمی ساعتکی ھی توحموم دمی دراوردم پرلباسامو
 بعد رفتم سمت اتاقم ،اتاقم داشتم خوامی نمحی حرف زدم کھ چرا مسی بامامانم کلبعدش

 اون روز افتادم کھ قبل سفرشمال با ادی دمی رو دی ساعتی کھ جعبھ کردمی مزیتم
 دمی خرنویسامان رفتم بازار ا

  برسھشی بھ صاحب اصلدی بمونھ باشمی پسی الزم ننی از اشتری بگھید
  شماره سامان گرفتممی سمت گوشرفتم

  بوق نخورده بود برداشتکی ھنوز
 بایسالم بردختر ز:سامان

  دستم خورد اشتباه گرفتمدیببخش:من
  باشھ مزاحمت نباشم خدافظزدمیحدسشو م: گفتی پکری باصداسامان

 گھی ساعت دکی تانمتی ببخواستمی کردم می شوخھی جنتلمن مزاحم چیقربون آقا:من
 ؟یوقت دار

 دم گھی ساعت دکی وقت نداشتھ باشم تابای ز دختری براشھی مزمگھیفدات عز:سامان
 خونتونم

 پس فعال:من
 فعال:سامان

 فتو رمی گفتم مگرفتمی جزو فتو می سرکی از دی از مامانم اجازه گرفتم واقعاھم بارفتم
 امی مرمیگیم

 تنگ کوتاه قرمز باشال قرمز ی بامانتوی دمپامشکی شلوارلھی سمت کمدم رفتم
 دمی پوشمیسانت۵ قرمزیوکفشا

 دمی خط چشم خوشگل کشھی وغی رژلب جھی طرفھ زدم کی موھامم
 گزاشتم توش دست بند نقرمم دستم کردم جزومم می برداشتم  گوشمی دستی مشکفیک

 برداشتم
 رونی از مامانم رفتم از خونھ بی خدافظبعد

  شدادهی پنشی از ماشدی بود تا منو دنشی توماشسامان
  چرمی وکفش مردونھ رهی تی قھوه ادباشلوارکتانی سفرشی بلوززی کت تک کرمھی

  جذاب شده بود موھاش بال زده بودیلیخ
 بایسالم دخترز:سامان

  جنتلمنیسالم آقا:من
 دییبفرما: برام باز کرد وگفتنی ماشدر
 یمــرس:من
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  شدم اونم بعد من سوار شدنیسوارماش
 میکجا بر:سامان

  شلوغ نباشھادی کھ زیی جاھیفرق نداره فقط :من
  بھ چشمیا:سامان

 ... روشن کردنیماش
 

 ھیسا:سامان
 جانم:من

 یخوای نمحیباپدرت صحبت کن بگومس:سامان
  تموم شدزیگفتم ھمچ:من

  راحت شدالمی خیبسالمت:سامان
  کردادی اھنگ زی صداسامان
  پرکردنی ماشی فضای از ساسای ساقاھنگ
 ....خوندی باھاش مسامانم

  خندم گرفتھ بوداشی بازونھیازد
 میدی رسقھیدق١٠بعد

  برام باز کردنی در ماشسامان
  جنتلمنی آقایمرس:من

 خواھش:سامان
  بود ھواھم خوب بودی صندلشاپی کافرونیب

 مینی بشرونی بنیسامان ھم:من
 باشھ:سامان

  رو برامی سامان صندلیزوصندلی سمت ممیرفت
  نشستمدی کشعقب

  نشستخودشم
 رهی اومد سفارش بگگارسون

 خورمی مرموزیمن ش:من
  لطفارموزیدوتاش:سامان

  رفتگارسون
 ؟یخوری من بخورم توھم میھرچ:من

 اھووم:سامان
  بعد تو سفارش بدهیسر:من

 ی من فرق نداره ھرچیبرا:سامان
  بگھبایدختر ز

  جلواری چشاتو ببند دستتم بیراست: لبخند زدم وگفتمھی
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 چرا؟:سامان
  کارو کنم گوش دادم توام گوش بدهنی ایمن اون موقع کھ تو گفت:من

 ok:سامان
 چشاشو بست ودستاش اوردجلو جعبھ ساعت گزاشتم کف دستش

 ی چشتوباز کنیتونیم:من
 مال منھ؟:سامان

 من خوشم یری توبگیھرچ: سامانادی خوشت منی بازش کن ببگھیپ ن پ اره د:من
 ادیم

  قشنگھیلیواقعاممنون خ: درجعبھ رو باز کردوگفتسامان
 ؟یدی خریک

 دمی بازار اون موقع خرمیقبل سفرشمال باھم رفت:من
 ی خودت نگھ دارشی کادو منو پنقدری دلت اومد ایاوف چجور:سامان

 گھی دگھید:من
 تی خاستگارمیای کھ برازیادشی خانم مامانم کچلم کرده فردا مھیسا:سامان

 ¿¿¿یچــــ:من
 س؟ی زودنیلیخ: رفت من گفتمی سفارشمونو آورد وقتگارسون

 بعد میکنی عقد ساده مھینھ،: ذره خوردوگفتکیرموزی از شلکسی ریلی خسامان
 ی راحتنی بھ ھممیکنیکنکورتم ازدواج م

  انجام بشھدی کار باعالمھی ی سادگنیمگھ بھ ھم:من
  بخوررموزیحرس نخور ش:سامان

  اصالمی حرف زدی راجب عروسکمی بعد
 .....شدی نمباورم

 .... بعدم رسوندتم خونھمی از جزوم فتو گرفتمی باھم رفتبعد
 
 "....مھا...."

 انی بروبچ نامرد کالس نمامروز
  تنھام رفتم سمت کمد لباسامامروز

 برق ھی مقنعم روسرم کردم  ی مشکی باشلوارلدمی سادم روپوشی مانتومشکشھی ھممثل
 ی مامان بزرگ وآقاجون رواطی برداشتم رفتم توحزی میو از رو رفمیلب زدم وک

  نشستھ بودنمی گزاشتھ بوداطی کھ وسط حیتخت
 خدافظ آقاجون ،مادرجون: گفتمرفتمی کھ بھ سمت در مینجوریھم

  لحظھھی ای بزمی عزینوه :مادرجون
 جــانم: سمتش وگفتمبرگشتم

 یری لقمھ  روبخور جون بگنی اایقربونت برم ب: لقمھ گرفت سمتمم وگفتھی
 دست درد نکنھ:من
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 امی دنبالت من مادی بتونھی نمعادی دخترم میراست:آقاجون
 زنمی شدم براتون زنگ ملیپس تعط:من

  نشھرتیبرو دخترم د:آقاجون
 باشھ خدافظ:من

 مراقب خودت باش:مادرجون
 چشــــم: چشمم وگفتمی گزاشتم رودستم
 م سمت در خونھ بازش کردرفتم

 دمی بعد رسقھیدق١۵بای دور نبود تقرادیخداروشکرآموزشگاه ز
 دی سوسکا رسی فرمان روای مشکی من فراردنیبارس

  رفت سمتش مشغول حرف زدن ؛  باھاش شدعی کالس سری ازدخترایکی
 دمی جملھ شنھی کنارشون رد شدم فقط از
 یرعلی کارو نکن امنیبا من ا: دختره گفتکھ

 کنھی خاک برسرش کنھ اگھ داره التماس مادی در بشی بود گرکینزد
 .... جلو نشستمفی کالس شدم رفتم ردوارد
 شادوشنگول میلی اومد سرکالس خیرعلی اسمش امدمی بعد ملک فھدکھ تازه فھمقھیدق١٠
 بود
 .... دوستاش دورشو گرفتنباز

  بودعادی مرونی شروع کرد بھ زنگ خوردن از کالس رفتم بمیگوش
 شھیم االن کالسم شروع مجان:من

  ادبیسالمت کو ب:عادیم
 سالم خوبعدش:من

  دنبالتامی بتونمیمن نم:عادیم
 ؟ی نداریزحمت آقاجون بھم گفت کار:من

 میری تورو از سر بگتی تربدیدوباره با:عادیم
  نکن درس وگوش کنیطونی سرکالسم شخدافظ

 چشــــم آقا معلم:من
  اومد در کالس باز کردمی از کالس کنارھی گری برگردم سمت کالس صداخواستم

 دختر بود کھ نشستھ بود وزانوشو توبغلش گرفتھ بود سرشم رو پاش بود ھی فقط
 شدیچھرش مشخص نم

 نیچرا ا: برداشتم کنارش زانو زدم دستم گزاشتم روشونش وگفتمبمی دستمال از توجھی
 شھی االن کالس شروع میجا نشست

  بودختھی رمالشی ھمھ ردمی لحظھ ترسھی باال آورد سرشو
 ممنون: از دستم گرفت وگفتدستمال

 خواھش:من
 برو: کرد وگفتاشکاشوپاک
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  سرکالسمی صورتتو بشور بعدم برمی باھم برایکجابرم ب:من
 خوادی باورکنم منو نمی چجورشمی مونھی دخورهیچشمم بھ چشمش م:دختر

  خودشوانداخت توبغلمبعد
 میزنی صورتتو بشور بعد حرف ممیابری بفھممی از حرفات نمیچی منکھ ھزمیعز:من

  صورتشو شستی بھداشتسی سمت سرومی رفتباھم
  سرکالسمی برایب:من

 تونمینھ نم:  باال گفتدی دماغشوکشدختره
 یتونیم:من

 ھی کرد بھ گربازشروع
  بکنی دوست داری نکن ھرکارھیباشھ گر:من

 چی من ھی شمارتو بدشھیم: برداشت وگفتشی وگوشبشی دستشوکرد توجدختره
  ندارم باھاش دردودل کنمیدوست

 زمیالبتھ عز:من
 میدی باھم رسری کردم رفتم سمت کالس منودبی دادم بعد ازش خدافظشمارمو

 کردم حرف ی روم زوم کرده بود بھش توجھ نکردم سعیرعلی سرجام نشستم امرفتم
 .....ز کنمداداش جونم گوش بدم رو درس تمرک

 
  باالخره تموم شـــــــدکالس

 یرعلی ھمھ رفتن بجز امنوشتمی عقب مونده بودم داشتم از رو تختھ مکمی
 گفتی بھت میچ:یرعلیام

 سمی کردم بنوی سعی نکردم چندخط مونده بود سرتوجھ
  اومد کنارم نشستیرعلیام
 گفتمیم بھت ی اون دختره قبل کالس چگمی باتوام م؟ی دخیکر:یرعلیام

  رفت سمت تختھ کلشو پاک کردیرعلی جواب ندادم امبازم
  و رفتم سمت در کالسفمی تموم شده بودم جزم گزاشتم تو کمنم

  گرفتجلوم
 باتوام:یرعلیام

 بروکنار حوصلتو ندارم:من
 سوال من جواب داشت:یرعلیام

  ردشمخوامی مکلوی حاال تکون بده اون ھگفتی بھم نمیچینھ نداشت اون دختره ھ:من
  حرف نزن جوجھدونی کوچھ بازار وچالھ میبامن مثل آدما:یرعلیام

  در رفت کناری از جلوبعد
 یرابیبروبابا س: من
 ؟ی گفتیچــ:یرعلیام

  دم در آموزشگاه افتادمی ولدمی دویسر
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 آخـــــــــــــــــــــــــــ
 اووووووفـــــــــــــ

  پس حرف اضافھ نزن بعد از کنارم رد شدیترسیم ازم نجوریجوجھ توکھ ا:یرعلیام
 ابونی ادب کمکم نکرد بلندشدم مانتوم تکوندم کنارخی بی کردم بلندشم پسره یسع
  بودمستادهیوا
 یخدافظ جوجھ منتظرباش کھ قراره سوسک بش:ستادوگفتی جلوم وانشی باماشیرعلیام

  از جاش کنده شدنی گازداد ماشھی بعدم
 الی چھ خوش خی عمرا اگھ بتونیمنوسوسک کن:من

 راومدمی ددیسالم دخترم ببخش-
  آقاجونمھدمی دبرگشتم

 نیرنکردیسالم آقاجون نھ د:من
 ......می باھم راه افتادبعد

 
 "....ھیآس...."

 ... رمی بگاطی با آرتا لباس مراسم عقداز خمی قرار بود برامروز
 ی سرافنری زھی ربودی حرنشییپا کھ ی جلو بازمشکی مانتوھی سمت کمدلباسام رفتم
 دمی کھ زانوش رده رده پاره بود پوشرهی تی آبی شلوارلھی دمی کوتاھم پوشیمشک

 فی وکدمی رژلب قرمز وخط چشم کشھی طرفھ زدم  شالمو انداختم سرم فقط ھی موھامم
  انداختم توشمی برداشتم گوشکمی کوچی دستیمشک
  سادمم دستم کردمی بند مشکدست

 ومدی آرتا می صدارونی اتاق رفتم باز
 نیی رفتم پایکی ھا رو دوتا پلھ

  مبل کنار مامانم نشستھ بودی روآرتا
 سالم آقا آرتا:من

  شدریسالم خانم بدو کھ د:آرتا
  از سرجاش بلندشدبعد
 میباشھ بر:من

 کننی بود ھمونجا برات درست میزی چی مشکلیمن قبال ھماھنگ کردم ھرچ:مامان
  بدهلی تحودی درست کنھ امروز بامی وقت ندارگھید

  مامان جون فعالیمرس:من
 خدافظ: از سرجاش بلند شدوگفتمامانم

 خدافظ:آرتا
 رونی بمی از خونھ رفتباھم

 می شدنیسوارماش
 ی مال منگھیتا دوروز د:آرتا
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 ترسمیمن م:من
  روشن کردنی ماشدی خندآرتا
 رمیشلوارمو بگ برم کت ودی بایاطیبعد خ:آرتا
 می کار داریپس کل:من

 اھووووم:آرتا
  ردوبدل نشدی خاصحرف

 می شدادهی پنی از ماشمیدی بعدبھ مقصد مورد نظر رسقھیدق١٠
 می رو زدیطبقھ ا۵ ساختمان فونیآ

 دربازشد
 طبقھ چندمھ؟:آرتا
 دوم:من

  طبقھ دوم در خونھ باز بودمی سمت آسانسوررفتمی رفتمی وارد ساختمان شدباھم
 می خونھ شدوارد

  خانم اونجا نشستھ بودھی گوشھ خونھ بودزی مھی
  شده بوددهی چی چرم قھوایکی خونھ مبلمان شی گھی دی دو اتاقھ گوشھ ی اخونھ

 کارش دوزهی می مامانم لباس مجلسی بودمش برادهی قبال داطی سمت خانم خمیرفت
 حرف نداره اسمش ھنگامھ خانم

 سالم ھنگامھ خانم:من
 زمیسالم عز: از سرجاش بلند شدو بھم دست دادوگفتھنگامھ

 آقا دوماد ھستن؟: برگردوند طرف آرتا وگفتصورتشو
 بلھ:من

 سالم:آرتا
  لباسو بپوشھمیری جون مھی من و آسنینیسالم شما بش:ھنگامھ

  تکونداد رفت سمت مبالدیی سرشو بھ عالمت تاآرتا
 کمرم ی جای نوارمشکھی ساده بلند یلی باھنگامھ رفتم تو اتاق لباسم قرمز بود خمنم

 ومدی بھم میلیزده بود بنددار تنم کردم خ
 رونی رفتم بازاتاق

 بھت یلی خیمبارکھ خانم: از سرجاش بلند شد اومد طرف وگفتکردی فقط نگام مآرتا
 ادیم
  کھ نداره؟یدرای انھیبی چشات قشنگ میمرس: زدم وگفتمی چرخھی

 دوباره بچرخ:آرتا
 دمیچرخ
 نی ببنھی برو خودتو توآیخوای میبنظرمن کھ عال:آرتا
  ندارهی خودم بنظرمنم مشکلدمید:من

 رمی بگلی تحودیخب برو لباستو عوض کن کھ منم کتم با:آرتا
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 باشھ:من
 آرتــــــــــا: داد زدمھوی کھ رفتمی مداشتم
 شده؟یچ:آرتا
 رهیگی ممی داره گری نکردم وااای کارچی ھدمیکفش نخر:من

  بدو لباستو عوض کنرمیگیکفشم برات م:دوگفتی اومد طرفم دماغموکشآرتا
  کشتمتیرینگ:من

 دونمیم:آرتا
  بھ موقع حاضر بشھزی ھمچدوارمی ذره آروم شدم امھی

 می رفتمی شدنی سوار ماشمی لباسمو آرتا حساب کرد رفتنھی عوض کردن لباسم ھزبعد
 میدی رسقھیدق١۵ آرتا مغازه داره بعدیمی کھ دوست صمیی از پاساژایکی

 می مغازه شدوارد
  آرتا رفت کت وشلوارشو بپوشھی سالم احوال پرسبعد

 نی دوست داره خوشبخت شیلیخ: آرتادوست
 نی ھستیمی باآرتا صمیلیممنونم ،شما خ:من

 اگھ آقا آرتا قابل بدونن: آرتادوست
  چطوره؟یخانم:آرتا

 ومدی بھش میـــــلی سمت آرتا خبرگشتم
  ومردونھ وجذابکی حال شنیدرا
  نازکی کراوات مشکھی قرمز بارکتشی براق بلوز زای تقربی شلوار مشککت
 شھی نمنیبھتر از ا:من

 یممنون خانم:آرتا
 می دارژهیتشکر و: روشو کرد طرف دوستشو گفتبعد

 یکنی جبران ممی عروسشاالیا: آرتادوست
 حتما:آرتا
  لباسشو عوض کنھرفتی داشت مآرتا
 ھیآســـ : داد زدکھ
 شدهیچ:من

 منم کفش ندارم:آرتا
 یبسالمت: گرفتھ بود منخندم

 کھی نزدیلی خنجامی داره بھ ای دوست دارم مغازه کفش فروشھیمن : آرتادوست
  آدرسو گرفتآرتا

 می کفشمونم گرفتخالصھ
 می انجام دادمی داشتگمی ددی خرچندتا

  تموم شددامونیشب خر١٠ باالخره
 گھی دی عقد وکاراکی واسھ کمی منو رسوند خونھ باز فردا قرار شد برآرتا
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 .....رفتی مشی خوب پیلی ھمھ کارا خخداروشکر
 ی قھی بھ سلزی ھمچمی منو آرتا دوست داشتی ولکنمی کارا رو ھماھنگ مگفتی ممامانم

 ....میجفتمون باشھ وخودمون انجام بد
 

 "....ھیسا...."
 رای برم خونھ المگھی ساعت دکی نرفتم کالس کنکور قراره تی بخاطر آقا آامروز

  مثبتھرایباھاش حرف بزنم ھرچند مطمعنم جواب الم
 دمی پوشی مشکی وشال وشلوارلی عروسکی صورتی مانتوھی
  سرم جمع کردمی رژگونھ ھم زدم موھامم باالھی فھی خط چشم وبرق لب زدم حھی
  برداشتمممی دستی صورتفیک

  چرم خوشگلمم دستم کردمساعت
  گردنم بودشھی سامانم کھ مثل ھمگردنبد

  کردمی از مامانم خدافظرونی اتاق اومدم باز
 رونی رفتم باطی حاز
  نشستھ بود سوار شدمنشی توماشتیآ
  شدری دیکنیکارمیچ:تیآ

 ھنوز نشده١٨:٠٠ ساعت رهیکجا د:من
 میری بگدی بامیزی چھیتازه :تیآ

  مامانھی بھ عھده ی اصلی حرف بزنم کارارمی فقط می رسمیمگھ خاستگار:من
 میریگی ھم مینیری کھ قبول کرد گل وششالیا

  فکرنکنم قبول کنھیول:من
 یگیراست م:تیآ

 ھیدروغم چ:من
  دوسش دارمھیسا: وگفتنی فرمون ماشی گزاشت روسرشو

 ھی چای لوس بازنیخوبھ خوبھ ا:من
 شمی اگھ منو نخواد فقط افسردتر میگیراست م: شدوگفتادهی پنی از ماشتیآ

 چرا می قدیاز خداشم ھست عاشقام عاشقا: وگفتمرونی آوردم بنی ماششھی از شسرمو
  واالیگری نشد دنی تازه ایزنیجا م

 گسی دزی چھی رای المھی چھ حرفنیا:تیآ
 می برنی پرو نشو بشگھید:من

  شدنی سوار ماشتیآ
 کردمی فکرمری مستوکل
 باستی چھ زعشق
  معناسی بدون عشق بیزندگ

  پابرجا باشھشھی تھ قلبم خواستم عشق ھماز
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 بدست آوردن عشقمون چھ کارھا کھ ی کھ برامی روزا رو فراموش نکننی اکاش
 مینکرد
 شنیفراموش کار م وقتا بدجور آدما یبعض
 ...... خدا دعا کردنشی داشتنش پی کھ براارنی رو در می کساشک

 ؟یشی نمادهی چرا پمیدیرس:تیآ
 ھــــا :من

 رای خونھ الممیدی شو رسادهی پھیھاچ:تیآ
  خانمرایالم:من

  شدمادهی پنی از ماشبعدم
 ی روی قشنگیچکای در چھارلخت کھ پییالی وی خونھ ھی رای سمت خونھ المرفتم

 درخونشونو گرفتھ بود
  در بازشدفونشونوزدمیآ

 سالھ داشت١٠ی دوتا داداش دوقلورایالم
 نی وآرای دروبازکردن آراونا

 ھیسالم خالھ سا: باھم گفتندوتاشون
 زمیسالم عز:من

  سمت خونشون وارد خونھ شدممی رفتباھم
  کجاس؟رایالم:من
 تواتاقشھ:نیآر
 نی کنی بازنی شمابریمرس:من
 باشھ:ایآر

  نشستھ بودزشی می صندلی در بازکردم بشتش بھ من بود رورای سمت اتاق المرفتم
 سالم خانوم:من
 ؟ی اومدیسالم ک:رایالم
 االن:من
 زدی داشت الک مرایالم
  حرف دارمیتند الکتو بزن باھات کل:من
  داره بھ گوش دادنی الک چھ ربطشنومیخب بگو م:رایالم
 گھیحرف گوش کن د شھینم:من
 شھیباشھ االن تموم م:رایالم

 تموم شد: دستاشوبرد باال وگفترای المقھی دقبعدچند
 دی قبالنم ک خوب الو تو الو شدیشناسی خانوم داداش مارو ک خوب مرایخب الم:ھیسا

 ک عقل نداشتشو و دلشو برده ک خوامی دخترو میبرداشتھ گفتھ اال و بال من 
 ...! راحـــــت شــدمــــــــــــشی آخرااااسیالم
 :O....! از تعجب شاخ در آوردع بود و خشکش زده بودرایالم
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 ....!ی فکراتو بکن من رفتم بابازمی بوس کردمو گفتم باشھ عزگونشو
  شدمنی سوار ماشرونی بگم  رفتم از خونشون بتونستمی بھتر نمنیاز ا

 نی ھمدهی جواب مکنھیفکراشو م گفت رایالم: کرد منم گفتمممی جمی سی کلتیآ
 ..... خونھرفتم
 
 ..."ھیسا"...

 ... سرحال از خواب بلندشدمیلی خصبح
  کھ مامانم صدام کردی بھداشتسی بھ سمت سرورفتمی مداشتم
  مدرسھی برخوادیامروز نم:مامان

 چرا؟؟:من
  حاالگمیم:مامان

 کردی بدجور نگام میلی ختی از خداخواستھ رفتم صبحانموبخورم  آمنم
 ؟یدیخوشگل ند:من

 ؟ی خور کردزیدوستم چ:تیآ
  وساماندونمی من مشھی اصال باورم نمشی خدایول

  وارد آشپزخونھ شدمامانم
 نی ھمادیخالف شرع کھ نکرده از خواھرت خوشش م:مامان

  شمـــــــا؟نیگی میچ:من
 ری امر خیتن برا زنگ زدن منزل واسھ امشب وقت گرفشبیمامان آقاسامان د:تیآ
 ) چرا سامان بھ من نگفت؟یواااا(

 چندوقتم کھ خونمون بود نی ای توادی از سامان خوشم میلیمگھ بده من خ:مامان
 بھیکامالنشون داد کھ ھم باکماالت ھم نج

  دختر کمھ؟ھی چرا سایاونکھ بلھ ول:تیآ
 !!! توحلقـــــتـــــــــــــــــــــاامیمگھ من چمھ جفت پا م:من

 میری منو توھم مکنھی مزی خونھ رو تمادی شماھم ،امروز خدمتکار منیبس کن:مامان
 می لباس مناسب بخرھیبازار برات 

  زشت وبداخالقنھی ھمی بھش برسمیھرچ:تیآ
 رای رفتم خونھ المروزی مامان من دیراست: لقمھ گرفتم وگفتمھی من

 امی مزنمی بھش زنگ مرمی بھش بگم مییزای چھی رفت ادمی
  خوردمکمی ممی چااز

 باشھ؛فقط زود آماده شو: مامان
  زبون دراز کردمتی آی سرجام بلندشدم برااز
 ؟ی بگرای بھ المیخوای میچ: دنبالم اومد دستمو گرفت وگفتتمیآ

 بود ی اسمش چسبوکی توفی دوست دختر داشتھی ی راسیگاری بگم سخوامیاووم م:من
  بھش بگمخوامی رومنای ھمدایاووم اھا پان
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  شوھرکرد تموم شد رفتدای تازه پاندمیگارکشی سی من کھی چھ حرفنیخواھرمن ا:تیآ
 یکشی نمگاری تازه درستھ سیکردی رو منجای زشت فکر ای بھ من بگنکھیقبل از ا:من
 دونمی من میکشی بعدا میول
 خواھرگلم حرف مفت نزن:تیآ

 رمی ساعت طال برات بگھی برات خوامی گفتم میراست
  زحمت ول کنی بزنم دستمم برای ندارم با المی حرفکنمی کھ فکرشو م؟حاالیجد:من

 ادی سامان قراره بشدی طرف باورم نمکی ول کرد رفتم سمت اتاقم از دستمو
 چرتو پرت رای بھ المنکھی بخاطر اسی خستی آشدی طرفم باورم نمکی از میخاستگار

 رهی برام ساعت طال بگخوادینگم م
  شماره سامان گرفتملمی موبای سمت گوشرفتم

 ریسالم صبح بخ:سامان
 ؟یچرا بھ من نگفت:من

  نگفتم؟ویسالمت کو؟چ:سامان
 گمی رو می خاستگارھی سالم تازه خودتو بھ اون راه نزن قضمیریگ:من

  اصرار کردنتونستم نھ بگمیلی اومد خروزیراستش مامان د:سامان
  نکنی بامن کاری بدون ھماھنگگھی دیول:من

 چشم:سامان
 ؟ی نداری قطع کنم کاردی بال، االن بایب:من

  مراقب خودت باشزمینھ عز:سامان
  خدافظنیھمچن:من

 ی مشکی شلوارلھی بادیرسی زانوم می کھ قدش روی مانتوخردلھی سمت کمد لباسام رفتم
 شمی آرازی رفتم سمت مومدی موھامم از فرق سر بازکردم بھم مدمی پوشیوشال مشک

  خوش رنگم زدمی رژلب کالباسھی کردم رو صورتم ی ضدآفتاب خالکرم
 ....  زدمملمی رھی
  برداشتممی خردلی دستفیک

 کھ سامان بھم داده گردنمھ کھ خداروشکرگردنم ی چک کردم گردنبندشھی ھممثل
 ....بود

 ھی باشھ منم براش ادمی از وجود سامان کھ ھمراه منھ یمی گردنبندننی خود سامان ابقول
 ...  از وجود من ھمراش باشھیمی نشھی کھ ھمرمیگردنبند بگ

 گردنبند کھ نی حس آرامش مثل اجوری دنی بھ آدم قوت قلب ملی وسای بعضواقعا
 .... می داستان ساختنیمنوسامان براش ا

 ....  اتاق خارج شدماز
 رفتم زنھی دم در داره با باران جون حرف مدمی درونی خونھ نبود رفتم بی تومامانم

 سمت در
 زدلی عزیسالم باران جون:من
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  از تو بامعرفت ترهیلی قدر دروغ نگو بازم بھ مامانت خنیا:باران
  کنکورمریبخدا درگ: دور گردنش حلقھ کردم وگفتم دستم
 یابیالبتھ شوھر :باران
 ادیبھ باران جون گفتم امشب برات خاستگار م:مامان
 نی بکاراتون برسنی برنی بخاطر من معطل شددیببخش:باران
  بود بگومی کارزمیمراقب خودت باش عز:مامان
 چشم:باران

  از مابکنمیادی ھیسرت خلوت شد : روشو طرف من کرد وگفتبعد
 فدات بشم من چشم:من

 شالیا:باران
 کننیدامی اونا منو پکنمی نمیابی ،تازه من شوھر خدانکنھ: گفتمباخنده

 می آدرس مورد نظر داددی رسمی تاکسی کل کل وخدافظبعد
 میدی رسقھیدق١٠بعد
 بود دی کھ کتش سفدی سفی مجلسکی کت شلوار شھی پاساژا رو نگاه کردم در آخرم کل

 بود یرمشکی کھ ازجنس طور وحری کت مشکریکھ چندتا دکمھ دوطرفش بود لباس ز
 ،ی مشکناشی سھ ربع، سرآستناشیمدل آست
 دمی خردمی شال سفھی بادمی ستش خری ساده  وکفشای مشکشلوارش

 روش نوشتھ بود ی الکرستی خودم آیکی کھ مثل دمی قشنگم دیلی گردنبند خھی البتھ
 ..... دمیاونم خر

  استراحت کردمکمی
  شوق زوق داشت فردا مراسم عقدشھیلی زنگ زدم اونم خھی آسبھ
  گفتکی خوشحال شد بھم تبریلی مھا ھم زنگ زدم خبھ

 ...شدی باورم نمخودمم
 ¿....دمی بھ عشقم رسی راحتنی من بھ ایعنی
 

 
 بود١٨:٣٠ نگاه کردم ساعت

  رفتم حموم از حموم کھ اومدمی سرانی مگھی دمی ساعت ونکی
 دمی  موھام سشوارکشدمی شلوارمو پوشکت

  اتو صاف کردم موھامم از فرق سرم باز کردمبعدبا
  بستمی موھام رو دم اسبیبق

 کامل اما ساده ودخترونھ کردم شی آراھی ی صندلی نشستم روشمی آرازی سمت مرفتم
  شدمگـــــــری چھ قدر جیشالمم سرم کردم وا

 رفتم سمت آشپزخونھ مامانم داشت با رونی بوس واسھ خودم فرستادم از اتاقم رفتم بھی
 خوردی مییبابام چا
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  مادرت فدات بشھیماشاال ھزار ماشاال چھ خوشگل شد:مامان
 بزار واست اسفند دودکنم: از سرجاش پاشد وگفتبعد
 ی مامان جونیمرس:من
 کارا نی از احی مسی پسر نشستھ تو دلت آخھ موقع خاستگارنیمعلومھ مھر ا:بابا

 ینکرد
 ....:) من تابلوامیلی خنیی انداختم پاسرمو

  دخترمنی بشایحاال خجالت نکش ب:بابا
  کنارش نشستمرفتم

  وارد آشپزخونھ شدتیآ
  دست درد نکنھیکنی پسرت اسفند دود میمامان برا:تیآ

 کنھی تک دخترش اسفند دود می برارمینخ:من
 مگھ من کنمیون دود م ھردوتیبرا: اسفند دور سر دوتامون چرخوند وگفتمامان

 چندتابچھ دارم
 خوامیمامان منم زن م:تیآ

 دهی بھ تو زن شھی مدای پیک:من
  شددای تو پی کھ برایھمونجور:تیآ

  دختر خوشبختنی ھست حاال ای کنیدعوا نکن:مامان
  بگمشھیروم نم: گفتی حالت مظلومھی بانیی سرشو انداخت پاتیآ

 یری زن بگیخوای تو میاری در می چھ حرکاتنیا:بابا
 نوبگویھم:من

  بابا رونیمامان بب:تیآ
  نکن بچموتیاذ:مامان
  خونھ شدفونی آیصدا
 اومدن:من

 ... می از آشپزخونھ خارج شدھمھ
  باز کردتیدرآ
 اطی سمت درحمی رفتباھم

 ی نفتی کروات آبھی بود بادی کتش سفری کھ لباس زکی شی نفتی کت شلوارآبھی سامان
 زده بود
 جعبھ ھی دست گل قشنگ وھی جذاب شده بودیلی طرفھ زده بود باال خکی موھاشم

   دستش بودینیریش
 کھ ی مسن کت وشلوار قھوابای تقری آقاھی خوش رو باکی شی خانم مانتوشلوارکی

 ....  شدناطیمشحص  پدرومادر سامان ھستن وارد ح
 ی از احوال پرسبعد

  داخلدییبفرما:مامان
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  نفرسامان رفت داخلنی رفتن داخل آخرھمھ
 یگرمنـــــــــی تو جخورهی بدرت نمگھی دبایدخترز: رو داددستم گفتینیری گل وشیوقت
 ی جنتلمن سرتریتوھم از آقا:من

 یمرس:سامان
  اول من رفت بعدم سامانبعد

  مبل نشستمی سامان روی روروبھ
  زده شدھی اولیحرفا
 تواتاق من میازھم خوش شون اومده قرار شد منو سامان بر خانواده مشخص بود ھردو

 میحرفامونو بزن
  باز کردمدراتاق

  داخل اتاقمرفتم
  تختم نشستم سامانم کنارم نشستیرو
  کردمشونگاهی مشکی شده بود توچشام منم باعشق چشمارهی خفقط

 ی مال من بششھی ھمی قراره براشھیباورم نم:سامان
 شمیرجام بلندم واز سزنمیلبخندم
 سی نی راه فرارگھی بدون کھ دنوی ای در بریخواینکنھ م: دستمو گرفتسامان

 ی دستمو ول کنشھی مھینھ بابا فرار چ:من
  دستموول کردسامان

 چشاتو ببند:من
 ی فرار کنیخوایگفتم م:سامان

 بازدستموگرفت
  چشتو ببندگمیم: وگفتمدمی کشفی خفغی جھی

 باشھ یکشی مغی چرا جسیھــــــــ: دماغشو گفتی انگشت اشارشو گذاشت روسامان
 بندمیم

 ی از کشو ھاشو باز کردم جعبھ یکی در شمی آرازی چشاشو بست رفتم سمت مسامان
 گردنبند باز کردم گردنبندبرداشتم

  سمت سامان گردنبند گردنش کردم چشاشوباز کردرفتم
  از وجود منیمی ننمیا:من

 یلی حالت خھی کارت ممنون بانی با ای خوشحالم کردیلیخ: لبخند زدوگفتھی سامان
 خواھش: گفتمیلوس

 ی کھ بلھ رو بگمیخب بر:سامان
  من از کار خونھ متنفرمخوامیفقط قبلھ بلھ گفتن من بعد ازدواج خدمتکارم:من

  کھ توخونتون بودم متوجھ شدمی مدتنیباشھ خانوم تنبل ا: سامان
 رونی بمی از اتاق رفتشادوشنگول

 ھ؟یخب دخترم نظرت چ:بابام
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 دی شمابگیھرچ:من
 پس قبولھ:بابا

 می کھ راحت باھم باشمی خوردن قرارشدھرچھ زودتر عقدشینیری دست زدن بعد شھمھ
  زمانیول

 می مشخص نکردی عروسمراسم
  نشستن بعد رفتنکمی

 یمبارکھ دخترم بھ سالمت:مامان
 دخترم چھ زود بزرگ شد:بابا
  بخوابمرمیبا اجازتون م:من
 برو دخترم:بابا

  تواتاقم لباسام عوض کردمرفتم
  اومدمی گوشامی پی بودم کھ متوجھ صدادهی تختم دراز کشیرو

 : برداشتم سامان بودی عسلزی می از رومی گوشنشستم
  تابمی بیلی خدمی فھمامشب

 بایشم دخترز ازت دوربای لحظھ ھم حتھی تونمینم
 : گاز گرفتم وبراش نوشتممینیی پالب

 تاب نباشم منتظر ی بکنمی می فقط چندروز پس سعی مرز من تا خوشبختدمی فھمامشب
 ......روز موعود باشم

 .... توبغلم گرفتم وآروم بھ خواب رفتممی تخت گوشی انداختم روخودمو
 
 

  بودومدهی نھی آسی سرنی سرحال رفتم مدرسھ ایلی خــــــــصبح
 رای من ومھا والمامروزعقدشھ

 ....می براش خوشحال بودیلیخ
 ساعتھ گرفتم بقول کی حموم ھی استراحت کردم بعد رفتم کمی مدرسھ کھ اومدم از

 .....:)خوابمیمامانم توحموم م
  خوشگلمو برداشتم تنم کردمی عروسکیی لباس طالرفتم

 بھم یلی دنبالھ داشت خکمی  بود از پشت  بود فقط از جلو تازانودهی کامال پوشباالتنم
  باچشام ست بودومدیم

  نشستمشمی آرازی پشت مرفتم
 شی آراظی شلوغ وغلیلی خکردنی زشتم مشگرای آراشھی نداشتم ھمشگاهی آراحوصلھ

  سالھ رفتمکی یشگری آرای دوره ھی خودم نی ھمی براکردنیم
  اھاااامی کجا بودخب

 ھی بافتمو شبی اتوکردم از فرق سرموباز کردم از دوطرف بافتم از پشتم دنبالھ موھام
 قلب کردم
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 کی سادو شیلیخ
 ومدی بھ چشمام میلی خی خط چشم مشکھی آخرسرم دمی کشیی طالھی ساھی شی آرانوبت

 ی خوشگل وبرق لب زدم بلند شدم کفشای رژلب کالباسھی برنزه زدم ی رژگونھ ھی
 شدی مدهیچیم برداشتم کفشام بنددار بود دور ساق پام پ ازکمدمیسانت۵
 ی چشمک براھی پسر کش البتھ سامان کش شده بودم از افکارم خندم گرفتھ ی دخھی

 خودم زدم
 ی صندلی تماس برقرار شد نشستم رومی اومد رفتم سمت گوشمی زنگ گوشیصدا

  جنتلمنیسالم آقا:وگفتم
 ؟ی خوببایسالم دختر ز:سامان

 ؟یم،توچیعــــــــال:من
 ھی آرتا پسر خوبیخوشحالم برا:سامان

 نطوریمنم ھم:من
 میشیماھم فردا پس فردا زن وشوھر م:سامان

  نگفتمیچی گل انداخت ھلپام
 ی خجالتیبایقربون دخترز:سامان

 ؟ی نداری کارنمتیبی مگھی ساعت دمی نپس
  خدافظنمتیبی مزمینھ عز:من

 انگھدارمراقب خودت باش خد:سامان
  روانداختم گردنمدسادمی طال سفسی سرورفتم
 دمی  پوشمی مجلسمی بلند مشکیمانتو

 کھ می طالی دستفی کدمی پوشکی شی شال نخدھی دادی بلند بود کھ کل پام پوشش منقدریا
 گزاشتم داخلش از اتاق رفتم می با رژ کالباسلموی کار شده بود برداشتم مبای بامشککمی
 .......رونیب
 افتادم۵ خفاش شب ادی ی ارواح شدھی شبدمی ترسیواااا: تیآ

 ـــــــــــــــــتیآ:من
  ناراحت نباششنی نمافھیھمھ کھ مثل من خوش ق: شروع کرد بھ خنده وگفتتیآ

 دی کت سفری بلوز زی کت شلوار مشکھی شده بود پی خوش تیلی نگاه کردم خسرتاپاش
  بودی مشکدی سفونی درمیکی کروات کھ خط مورب ھیبا

 ارهی روت باال منتتی ببرای المپی تو خوشتیاه اه کجا:من
 کنھی کارو منی ھمنھیسامانم تورو بب:تیآ

 مگھ من توام:من
 .... می شدنی بعد با مامان وبابا سوار ماشمی باھم بحث کردکمی کنارش ردشدم از

 .....میدی بعد محل مورد نظر رسقھیدق١۵
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 ....  آرتا نبودنیالی توخونھ بود چون فاممراسمشون

 ی آرتاچندھفتھ دی شدی رو دعوت کرده بود قرارشد بااسرارھاای ھم فقط خودمونھیآس
 .... برپابشھی مراسم عروسگھید

  خونشون باز بوداطی شدم درحادهی پشت سرمن پتمی شدم پدرومادرم وآادهی پنیازماش
 خونشون ی استخرم گوشھ ھی خونشون دوست داشتم پرگل بود رونی بی فضاشھیھم

  جورالمپ مثل قلب بودھیبودکھ حاال توش 
  قشنگ بودن از کنارشون رد شدم وارد خونشون شدمیلیخ

  اومد بھ سمتمونھی آسمامان
 نیسالم خوش اومد:ھی آسمامان
 ممنون:مامانم

  ھم اومدھی آسیبابا
 : از پشت سرم اومدیی صداھی گرم صحبت شدن باھم
 ۵سالم خفاش شب:رایالم

 ھ؟یچ۵ خفاش شب نیا: نگاه کردم وگفتمتی باحرص اول آرای المدمی دبرگشتم
 ۵ خفاش شبدتوی باھوشن اونم فھمیلی خانم ماشاال خرایالم:تیآ

 میشما لطف دار:رایالم
 ـــــــــــــــــــــــشیدایشمالطف دار: نازک کردم گفتمصدام

  کجاس؟ھیسالم آس: مستخدم خونھ وگفتمشی کنارشون ردشدم رفتم پاز
 سالم تواتاقشون ھستن:مستخدم

 یمرس:من
  در زدم بعد وارد اتاق شدمدمی رسھی از پلھ ھا باال بھ اتاقھ آسرفتم

  بودستادهی اھی خانم کنار آسھی
  ناز شده بودیلی خشکم زده بود خدمی رو دھی آسیوقت
 کنھیکارمیدم آرتا چ کپ کرینجوری امن
 یفدات بشم چقدر توناز:من
 ھی خوبم سایجد: بااسترس گفتھیآس

 یمحشرشد: کنارش ودستاش گرفتم وگفترفتم
  خدافظرمیبااجازتون من م: کنارمونخانمھ

  خدانگدارزیممنون بابت ھمچ:ھیآس
 رونی اون خانم از اتاق رفت ببعد

  مانتوم درآوردمی ھادکمھ
  من شوھردارمستمی من سامان نیاریخــــــاک برسرم چرا مانتتو درم:ھیآس
 گمشوبابا:من

 شیزآرای می صندلی درآوردم گزاشتم رومانتوشالم
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 ھی سایچھ نازشد:ھیآس
 نیی پاگھی دمی بریمرس:من
 استرس دارم:ھیآس
 زمینداشتھ باش عز:من

 .....می گرفتم باھم از اتاق خارج شددستشو
عروس خـــــــانم : بلند گفتندنی ومھا مارو درای الممی رفتنیی اول پایتاپلھ  از دویوقت

 اومد
  آرتاھم اومددمی آخررسی بھ پلھ ی دست زدن وقتھمھ

  ول کردم دادم دست آرتاھی آسدست
 .... زده بودی خفنپیری تآرتا

 ؟یریگی نملیتحو-
   جنتلمنیسالم آقا: برگشتم وگفتمشناختمی عشقم رو خوب میصدا

 ؟یکنیکارمی چنی تو زمی فرشتھ ایتو: شدتوچشام وگفترهیخ
 می غورباقھ دور ھم بخندھی کنم بھ لتی بود بکنم تبدیلی بابھیاومدم : گفتمطنتیباش

 دمی ملتی عاشقانھ تحوی من کھ حرفافیح:سامان
 ی چھ داماد بگھی باخودش مکنھی بابام بده کھ بدجور داره نگاه ملیفعال برو تحو:من
 سی سالم بلد نیادب

  برم باورکن بھ جون بچھ نداشتمخواستمیم:سامان
 جون بچھ مو قسم نخور:من

  دستم گزاشتم رو لب واز کنارش رد شدمگفتمی نگام کرد چی خاصجوری سامان
 ادیمامان شدن چھ بھت م:سامان

 دمی ذره خجالت کشھی دمی بھ موھام کشی دستھی
 تم کنار مھا نشسرفتم
 ؟ییسالم بانو چرا تنھا:من
 یترکونی توھم کھ باسامان الومترکونھی کھ با داداش شما الو مرایسالم الم:مھا
  چخبر از کالس کنکوری راستــــــزمیعز:من
 دی باونسی بخدا دیرعلی امنی فحشت دادم ای کھ نبودی دوجلسھ انی ایحساب:مھا

 مارستانیمنتقلش کنن ت
 کارکرده؟یچرا؟مگھ چ:من
 کممی لوس یادی دختره زنای کنکور دوست شده اسمش تی دختره توکالساھیبابا :مھا

 کردی مرشی بعد تحقشدی باھاش دوست مدی درکل نبایزشتھ ول
 شھی سرد میرعلی امنی اکشھیماه نم١ مدت باھم بودن بھ ھی شھی دوست مچارهیباب

 تادوست دختر داره١٠٠خالصھ آمارشو دراوردم
 ختی بانکھ آب وصل کرده بود تا در باز کردم روم رکی بھ درکالس ی عوض خرتازه

 ھی کل انداختم حاال واسھ کالس پس فردا یلی بد بود روزش باھاش خیلیخ
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  توپ براش دارمی نقشھ
 ی چجررمیگی برد آژانس ازدواج خودم حالشو مدی بامارستانی برد تنوی ادیعجب نبا:من

 زهی دوست من آب بریجرات کرده رو
  برگردم خونھدی کنم زود بای خدافظھیعاشقتم ، من برم از آس:مھا
  دنبالت؟ادی ھست بیکس:من
 عادیاره م:مھا
 یموندی مشتریکاش ب:من
  برمدی بایدوست داشتم ول:مھا
 باشھ:من

 دی اونم گونمو بوسدمیگونشوبوس
  ازم دورشدبعد

 ه بگم اون خورد بھ من البتھ بھتریزی چھی خوردم بھ برگشتم
 
 
 
 قدم بھ عقب برداشت ھی بودم ی کھ من بدجور ازش فراریی بلند کردم ھمون چشماسرم

 خواستم از کنارش ردبشم کھ دستمو گرفت
 ی من نداراقتی لدمیفھمی مدیازھمون اول با:وگفت

 منم از ھمون اول گفتم دست بھ من نزن:من
  دستش جدا کردمدستمواز

 ؟ی ھستی کی فکردیفکردیباخودت چ:حیمس
 کس چی کھ ھی باخودت کردیی فکرای توی نکردم انگاری فکرچیمن باخودم ھ:من

 ی توپر توھمسی خبرا ننی نھ ازنھی نمنتیدست رد بھ س
 ھستش تاحاال نشده ینجوی واقعاھم ھمستمیمن پرتوھم ن: دادوگفتلمی بخندکج تحوھی

  بخوام بھش نرسمیزیچ
  دراورد روشنش کردگاری سھی کتش بیازج

 ی کھ عصبانخوندمی دورکمرم حلقھ شد نگاه کردم سامان بود  از چشماش میکی دست
 شده

  دستشوجلو بردسامان
 سی بھترنحیسالم آقامس: بودگفتحی کھ دستس تودست مسینجوری دست داد ھمحیوبامس

  جون وپاپاجونتی ددشی پیبر
  آورده بود شدمحی کھ سامان بھ دست مسی سرخ شد متوجھ فشارحی مسی چھره کمی

 سامان:من
 جانم: گفتلکسی ریلی خسامان

 نای مامانم اشی پمیبر:من
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 برگشتم نگاش کردم دستشو داشت می ول کرد باھم ازش دورشدحی دست مسسامان
 زادیماساژم

 یدستشو لح کرد: گرفت وگفتمخندم
 گفت؟ی میچ:سامان

 سیحرف مفت مھم ن:من
 قشنگ دونفره پخش شد دست سامان یلی آنگ خھی مینی بشمی تاخواستمینی بشایب:سامان

 چون توشک بود تونستم تامحوطھ رقص بکشونم دوتا  دستام گزاشتم روشونش دمیکش
  لبخند زد دستاش دورکمرم حلقھ شدھیسامانم 
  شدمرهی خاھشی سیتوچشما
  تودستات باشھشھیآرزومھ دستام ھم:سامان

  چشامال من باشھنی عمرامنم آرزومھ تمام:من
  لبخند زدھی
 ....... میدی فقط عاشقانھ رقصمی نزدی حرفگھید

 .....  رقصمون تموم شدھمھ دست زدنیوقت
 دی بوسمیشونی پی بھ آرومسامان

 ... شدادی بدنم احساس کردم ضربان قلبم زگرگرفت
 می مامان بابام نشستشی پمیرفت

 کردی نگام میجوری بابام
  ذره استرس داشتھی مامانمم

  شده؟یزیچ:من
  ما کارت دارمی خونھ یایآقاسامان فردا غروب م:بابام

 چشم حتما:سامان
 مامان پاشو: اومد نشست وگفتتیآ

 چرا؟:مامانم
 پاشو:تیآ

 ......امان از دست تو: از سرجاش پاشد وگفتمامانم
 دستمال برداشت ھی سامان عرق کرده بود چارهی زوم کرده بود رو سامان ببابام

 عرقاشو پاک کرد
 راھستنیھنوز خانوادت ش:بابام

 بلھ چطور؟:سامان
 ینجوریھم:بابام

  برداشتم قاچ چقچش کردم بھ بابام تعارف کردمزی می از روبی سھی
 ممنون دخترم:بابام

 بعد بھ سامانم تعارف کردم
 زمی عزیمرس:سامان
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  صرف شامی برااطی توحمی اومد اعالم کرد بریکی
 .....اطی سمت خمی رفتمیبلندشد

 
 
 "....ھیآس...."

 بعد صرف شام می دونفره نشستھ بودکی شی مبل سلطنتھی ی خونمون رواطی حیتو
 شروع نیاسی ی پاھام بود سوره ی استرس داشتم قران رویلیعاقد اومد عقد بخونھ خ

 کردم بھ خوندن
 یرلفظیعروس ز: گفت از دخترعمھ ھامیکی بارنی سومی خوندن خطبھ عقد برابعد

 خوشگل ی طالی جفت گوشواره ھی جعبھ رو درآورد ھی کتش بی آرتا از توجخوادیم
 : وگفتمدمی کشقی نفس عمھی نگاه باعشق آرتا روکردم ھیبود 

  پدر ومادرم بلــــــــــــــھی بااجازه
  دست زدن آرتا دستمو گرفتھمھ
  بار خوندنھی آرتا چارهی بی نوبت بلھ گفتن آرتا براحاال
  برادر بزرگترم بلـــــــھیبااجازه :آرتا
 می عقد بردکی عقدمون کی سمت سفره می رفتمی باھم بلندشدبعد

  عسل خوردن شدموقع
 رمی گاز بگادیدلم نم:آرتا
  گرفتمشی گاز عالھی ومدی من دلم می بھ آرتاعسل دادم نوبت اون بود ولنکھی ابعد
 نامرد:آرتا
  از خودتونیقامون نامرد آیلطف دار:من

  پسر آرتا رو صدا کردھی
 امیاالن م:آرتا
 باشھ:من

  اومدن طرفمھی وسارای سرجام المنشستم
 یمبارک باشھ خانوم: باھم گفتندوتاشون

 یمقس:من
 دمی با بچھ ھا خندیکل

  روصدا کرد رفتھی ساسامان
  کنارم نشستھ بودرایالم
 ی دورھی خانمم خوامی خانم مھی پدرومادر آسیبااجازه : نسبتا بلند آرتا اومدی صداکھ

 توشھربدم
 اشکال نداره پسرم:پدرم
 ممنون: آرتا

  آرتا اومد طرفم دستموگرفتکردنی گرفتھ بود ھمھ مھمونا داشتن نگام مخندم
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 میبر:آرتا
 لباساموعوض کنم چشم:من

 نتتیبی نمیکس:آرتا
 نھ؟ی نبی کسنی توماششھی مگھ میرتیغیچھ شوھر ب:من

 می برنی با ماشسی دوما قرار نستمی نرتیغیاوال من ب:آرتا
 می بریپس قراره باچ:من

 .....یفھمی باال پشت بوم خونتون ممیبر:آرتا
  کنجکاوشده بودمیلیخ

 امی منم بشھیم:رایالم
  دور دور فقط مال منو عشقمھدی شدی عذرخواھی نگاه کنیتونیفقط م:آرتا
 باشھ قبول:رایالم

 پشت بوممون بود ی باالکوپتریلی ھھی ی سمت باال پشت بوم خونمون وامی رفتباھم
  بودی عالزتی سوپرایوا: وگفتمدمی بغل آرتا گونش بوسدمیپر

 میمن کال عال:آرتا
 خداشانس بده:رایالم

 ....  شدمکپتریلی آرتا دستمو گرفت سوار ھدمیخند
 ....  سوار شد خودمو توآغوش مردونش جا دادمآرتاھم

 میشنی قلبشو مضربان
 کردنی نگاه کردم ھمھ داشتن نگاه منیی کنده شد پانی از زمکپتریلیھ

  لحظھ بودمنیچقدر منتظر ا:آرتا
 شتریمن ب:من

  بھ خودش فشردشتری ومنو بدی بوسمیشونی پآرتا
 .... بودییای رویلی بود خرپامونی شھر زکل
  خوشحال شدمیلی ممنون واقعا خیلیآرتا خ:من

  من چقدر خوبمی کنفیقول بده واسھ بچھ ھامون تعر:آرتا
 : لبم وگفتمی لبخند نشست روھی

  من چقدر خوشگلمی کنفی قول بده واسھ بچھ ھامون تعرتوھم
  قولی بھ معنامی باال بھ ھم گرشون دادمی آوردکمونوی کوچانگشت

  جاگرفتم توآغوششباز
 یممنون کھ ھست:آرتا
 آرتا:من

 جانم:آرتا
 کاش امشب تموم نشھ:من

 ...... باترهیمطمعن باش فردا از امشب ز:دوگفتی دستمو بوسآرتا
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 "....ھیسا..."
 ی خانواده ی خونھ کل راه مامان از خوبمی رفتمی کردی مراسم باسامان  خدافظبعد
 رده بود کارخودشوکتی آگفتی مرایالم
  تواتاقمادی خونھ از مامانم خواستم بمیدیرس

  باز شددراتاقم
 مامان چرا بابا پکره؟:من

 دی شما باھم نامحرمسی درست نی ولمی ھستی راحتیدخترم درستھ ماخانواده :مامان
  ناراحتھنی ھمی بابات برانیدی رقصنجوریا

 ی نداره بخدا پسر خوبیسامان منظور:من
 زنھی سامان حرف می گرفتھ االنم داره با بابایمی تصمھی بابات زمی عزدونمیم:مامان

 گھی ھم بھ تو ھم بھ سامان ممشویفردا تصم
 خب االن بگو:من

  نھ؟ی دختر خوبرای المھی سایگم،راستی واال بابات گفت خودم مدونمینم:مامان
 بلھ چطورمگھ؟:من

 نی خوبی خانوادشم مشخص آدماینجوری ھمیچیھ:مامان
 بلھ جھازشم کاملھ:نم

 چھ خوب:مامان
  کھ توذھنمھ منظورتھ؟یمامان ھمون:من

 شھی میچراکنھ عروس خوب:مامان
  کارخودشو کردتی پس آیبسالمت:من

 نازشھ پسرت: منرهیاره پسرم مشخصھ دلش گ:مامان
  بخواب منم خستمریخب شب بخ:مامان

 ریباشھ شب بخ:من
 نکنھ بابا منصرف شده بگھ شما مردمی می داشتم از فوضولرونی از اتاق رفت بمامانم

 ،دیخوریبدرد ھم نم
 ی لباسام عوض کردم وبھ سختخوردمی کھ حرص مینجوری گفتھ ھمیزی چحی مسنکنھ

 .....خوابم برد
 ھی خواستی بزور بلندشدم رفتم مدرسھ مھاکل فکرش واسھ کالس فردا بود مصبح

 دم منم قول داارهی بیرعلی سرامییبال
 کردمی مدیی حواسم بھ حرفاش نبودفقط تاادی زی کنم ولکمکش

 ....... خونمونادی ساعت بعد سامان بکی بعد مدرسھ قراربود
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 بود رفتم تو اتاقم لباسام عوض کردم رفتم رومبل رونی مدرسھ اومدم بابام انگار باز
 زنگ یدا رفت لباساشو عوض کنھ دوباره صینشستم بابام بود بعد سالم احوال پرس

  شد سامان بودفونیآ
  نشستھ بودمی مبل تکی رومن

  نشستھ بودی مبل تکی مبل دونفره نشستھ بود بابامم روبرومون روی کنارم روسامانم
 می کردقامونویآقاسامان ماتخق:بابا

 اصال ازت ی شد بعد کنکوردخترم ولی نرمال قرارعقدوعروسزی نبوده ھمچیمشکل
 شناختی مارو نمی کارت درست نبود ھرچند کسشبی باشھ دمی ھرچستمی نیراض

  من آبرو دارمیاونجا ول
 خوامی معذرت منی ناراحت بشکردمیواقعا متاسفم اصال فکرشو نم:سامان

 واقعا ھستش ی ولزنمی رک حرف منقدری ادیدرھرصورت من پدرم نگرانم ببخش:بابا
 بست شھی دھن مردم نمی اگھی دی ھر اتفاقای ی شدمونی پشی دفعھ گفتھی شما دیشا

 شنبھ درستھ؟۴امروز
 بلھ:سامان

 مراسم ھی بعدم نیکنی محذر عقد ممیری می جمعھ انی ھمیخوای رو مھیاگھ واقعا سا:بابا
  خانواده ھا باھممیریگی مکیکوچ
 میکنی بعدا ھماھنگ می عروسخیتار

 می گرفتمی تصمنی من باپدرتون صحبت کردم ما باھم االبتھ
  زودهیلیبابا خ:من
  خونھ ھستنی توھمداراتونی پس فقط دنیباشھ ھرجور راحت:بابا
  از سرجاش بلند شدبعد

 بلھ کامال حق باشماست من موافقم:سامان
 شوندارمی آمادگتونمی من نمشھیسامان نم:من
 یکنیبابا چرا مجبورمون م: رومو کردم طرف بابام گفتمبعد
 من تاحاال تورو مجبورکردم ؟:بابا

 خوامی مروصالحتوی خباورکن
 می باھم نامحرم بمونستی حق باپدرتھ خوب نھیسا:سامان

 باشھ:بزورگفتم
 ...... کردم رفتم تو اتاقمی سرجام بلند شدم از سامان خدافظاز

 
 
 

 "....مھا....."
 می غروب کالس کنکور دارامروز

  بنظرم حق با باباشھیقدش ول استرس داره واسھ عھی ذره ساھی
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  از خواب بلند شدمدمی خوابکمی
 ی دارکاریوچشب چوب گرفتم گفت چ١٢٣ شستم از بابابزرگم چسب صورتم

 ھیکارعمل:گفتم
  آدامسم برداشتماطی محض احتی چجور کاراونم

  رفتم سرکالسشادوشنگول
 فیفتم  رفتم رد چرتو پرتا رنی دخترا بزرگھ ازاپسی وکلنمیبی نمنکھی بھونھ ابھ

  ھم کنارم بودھی نشستم سایرعلیپسراپشت سر ام
 رهی بگشوی رفت برگھ امتحانیرعلی بحالم شد امخوش

 چسب چوب کمی حواسش نبود آدامس تودھنموچسبوندم شی نگاه کردم کناردستیسر
 ختمیر

 اومد:ھیسا
  خم شدم بند کفشمو درست کردملکسی ریلیخ
 دی نفھمیچی جون نشست ھآخ

  چسب حالتھی دو ی مرحلھ
  کتشنی روآستختمی باحالھ ریلی خیاسپره 

 برگشت
 یکنیکارمیچ:یرعلیام

  باخودش بلندشدمی خواست بلندشھ صندلدی چسبنشی آستدبھیدستشومال
  بچھ ھا بلندشدی خنده
 یزی رومن آب نریتاتوباش:من
  طور جوجھ خانمنیکھ ا:یرعلیام
  چھ خبرهنجایا:ریدب
  کتش جرخوردنی آستدی باشدت دستشو کشیرعلیام
  داره؟یمتی چھ قیفھمیم:یرعلیام

  بودمشدهی خرتازه
  نگمی بھ کسدمی کن قول مھی گریآخھ ناز:من
  حسامنیکنیچرا نگاه م:یرعلیام
 ی چسبش کارش درستھ سعیلی اووووووف خدنی روکشی صندلی ھاھی کمکم کن پاایب

  کنمشیکردم چشام درو
  بود شلوارک داشتخوب
  داشتدنی دافشی ازخنده قمردم

 دی بردیتونی میرعلی امیآقا:ریدب
 رونیب

 دمینشونت م:یرعلیام
 ی بکنیتونی نمی غلطچیھ:من
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 دمی ھمھ خندرونی برفتی داشت از کالس میوا
 ؟ی چقدر جدنای نداریاصال شما شوخ:ھیسا
 یری حالگقایدق:من
 بھ کلھ خراارهی سرت نییبال:ھیسا
 نی ھمدارهی بچھ ماھیفقط :من
 دوارمیام:ھیسا

 درس امروز مھم بود موند سرکالس کتشو نکھی حال کردم بخاطر ای کلخالصھ
 اااای داشت فکنم ھمش باده از اون آمپولیدراورده بودعجب بدن

 رفتی از لبم نمخنده
 ھی اومد دنبال ساتی کھ تموم شد آکالس

  مرد اومد کنارمونھی بگھ یزی اومد کنارم تاخواست چیرعلیام
 گرفت کرد تودستشو یرعلی برداشت دست امیتومان١٠٠٠ ھی بشی توحاز

 مزاحم خانم نشو:وگفت
  بھ کجابرسنخوانی ما می جونانیھ؟ای چیی کارکن گدای تو ماشاهللا سالمپسرم

  از کنارمون ردشدبعد
  از خندهدمیترکی مداشتم

  گدا؟ھی من شبیکجا:یرعلیام
 مینیبی متمی بخند مھا گرباشھ
 یپسرخالھ نشو خانم مقام:من
 خورهی بھت مشتری جوجھ بیاوه خانم مقام:یرعلیام

 ... شدستمشی سنی آخرنی از کنارم ردشدسوارماشبعد
  برداشتمیتومان١٠٠٠ ھی منم نشی سمت ماشرفتم

  محتاج چشم نخورمھیصدقس گفتم بدم بھ : وگفتمنشی توماشانداختم
 :دمیشنی فاصلھ گرفتم صداشومنشی از ماشعیسر

  جوجھدمی پرو نشونت می دختره
  اومدنشی ماشرکافی تیصدا
 ......می بعد بابابزرگم اومد دنبالم خونھ رفتقھی دقچند
 .....یی خنک شد خدادلم

 ....  ،مغروری پرو عقده ای پسره
 
 "....ھیسا...."

 استرس کل دونمی قراره شوھرم بشھ نمیعنی امروز قراره باسامان عقدکنم واااااے
 کارکنمی چدونمیوجودمو گرفتھ نم

 ...ستمی اصال آماده نکنمی احساس مدونمینم
 شگاهی آرامی سامان اومده دنبالم برشنومی مامانم میصدا
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 کی درجھ ی خانواده فقط
 ....میشینفرنم٢٠ شترازی ھمراه دوستامون ببھ
 ... باشھ بعدکنکورمنی مراسم اصل کارمین باشھ کھ زود عقدکنی درستش ھمدیشا

 امی  از تو اتاقم مدارمی کھ لباسم توشھ روبرمی کاوررونی بامی از افکارم مباالخره
 ... رونیب

  کنارمامانم نشستھ بودسامان
 بایسالم دختر ز:گھی ومشھی از سرجاش بلند منھیبی تامنو مسامان

  جنتلمنیسالم آقا:گمی لبم می بالبخند رومنم
  نشھرتونی ددیبر:مامان

 باشھ خدافظ:من
 خدافظ:مامان
 رونی بمی کرد از خونھ اومدی خدافظسامانم

  کھمی بودشگاهی آرایکای نزدمی شدنیسوارماش
 شھی متوقف مابونی کنار خنیماش

 ـــــــھیسا:سامان
 جانــــــم:من

  شده بگو عشقم سرتاپاگوشمتیزیچی:سامان
 کنمی می بادستام بازنیی پاندارمی مسرم
 ترسمی استرس دارم میلی ندارم خی زوده من سنیلی خترسمیسامان من م:من

  برات نشمیھمسرخوب
 شی مشکی باال  بازچشم خورد توچشمارهیگی بادستش چونم مسامان
 فقط االن محرم کنمی مثل تو؛درکت می بترسم نھ فرشتھ ادیقربونت برم من با:سامان

  خوبھ؟مونی سرخونھ زندگمیری میتوآماده بود ھروقت کھ میشیم
 یکنیممنون کھ درکم م:من

 )  عاشق سامان بشمشتری بشھی حرفا باعث منی ادنیچھ قدر خوشحالم ازشن(
 لقب من سامان درک کن:سامان

 ی دختر قبل ازمن درک کرد؟چندتای چیعنی:من
 آمارش درفتھ١،٢،٣،۴،۵،۶:سامان
  بخداکشمتیم:گمی باال ومبرمی مصدام

  روبازوشزنمی میکی
 می تسلگھی باال ومبرهی مدستاش

 تاحاال باعشق وتک تک سلوالم تاحاال درک وی کسچیھ:گھی ومکشھی گونم می رودست
 نکرده بودم

 ؟ی چیعنیاون وقت :من
  درکش کنم وبفھمم چشھخوامی کھ باتمام وجود میی تنھاتویعنی:سامان
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  لبمی گوشھ نھیشی لبخند مھی
 م؟ی بری نداری اگھیرفھ دح:سامان

 زی چھیفقط :من
 جانم:سامان

 دوست دارم:من
 زمیمنم دوست دارم عز: زنھی لبخند مھی سامانم

 باستی چھ قدر عشق زنی حرف دل نشنی قدر اچھ
  خوبھ سامان کنارمھچقدر
 .... مردمناون
 .....اھــــــــــامی رومرد
  بھ مقصد مورد نظرمیرسی بعد مقھیدق۵ کنھی حرکت منیماش
  تموم شدمزنمیزنگ م:من

 باشھ مواظب خودت باش:سامان
 چشم توھم مراقب خودت باش:من
 ........شمی مشگاهی وارد آراشمی مادهی پنی ماشاز
 

 . شدمشگاهی آراوارد
 دمی بعدم کفشامو پوشدمی اتاق لباسم پوشھی ی سالھ رفتم تو٢٤.٥ دختر ھی صحبت بابعد

 . نشستمی صندلی رورفتم
  موھامو شونھ کردی خانمنکھی ابعد

 زم؟ی عزیخوای میچجور: خانم گفتھمون
  شلوغ نباشھادی زکیساده ش:من

  لبخند بھم زد شروع کرد درست کردن موھامھی
 نمی ببنھی درست کردن موھام اجازه نداد خودمو توآدی ساعت طول کشمی نبایتقر

 . صورتم بودشی آرانوبت
  کرم زدھی الچند
 خوامی نمظی غلشیآرا:من

 یشی نممونی خودتو بسپار بھ من پشزیعز:خانم
 ... اجبار اجازه دادم کارشو ادامھ بدهبھ

 ینی خودتو ببیتونی میچقدر ماه شد: گفتقھی دق٢٠ بعد
 چقدر خوشگل ی دستمو بردم سمت دھنم واااای قدنھی سرجام بلند شدم رفتم سمت آاز

 شدم
 ی طرفھ روھی تاج بھ صورت ھی فر داده بود شوی طرف جمع کرده بود بقھی از موھام

  داشتی خاصتی بود کھ جذابمیشونیپ
  قشنگ بودیلی چشم ھم خھی صاف شده بود سایلی پوستم خی ساده ولشی آراھی
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  فوق العادهی رژ لب قرمز شب رنگھی
 طرح پروانھ  و روششدی رنگ ک بدنم مشخص می طرف با تور بھی از دی لباس سفھی

  بودکیداشت و فوق العاده ش
  خودتوینخور:خانم

  ؛واقعا ممنونکنمی ممیسع: گفتمباخنده
 زمی عزی خوشبختشکنم؛یخواھش م:خانم

  لبخند زدمھی
  برداشتم زنگ زدم ب سامانمی گوشفمی رفتم سمت کبعد
  جنتلمنیسالم آقا:من

  دنبالت؟امی ببایسالم دختر ز:سامان
 زمیآره عز:من

  اونجامقھیدق٥تآ :سامان
 باشھ منتظرم:من

  تو کاور کردم شنلمو سرم کردممانتوم
  شدشگاهی زنگ در آرایصدا

 دنبال خانم رادمھر اومدن: گفتی خانمھی
 شگاهی آرانھیبعد پرداخت ھز

 ی چشم باز خورد تو دوتا چشم مشکرونی برفتم
  کردمکیچ کومی تعظھی از لباسم گرفتم ی زدم گوشھ البخند

  بانودییبفرما: برام باز کرد وگفتنی کرد در ماشمی تعظھی سامانم
 ممنون آقامون:من

 یی فضای شادیقی روشن کرد  موسنی شد ماشنی شدم سامانم سوار ماشنی ماشسوار
  پرکردنیماش
 اااای شدپیخوشت:من

 مگھ نبودم؟:سامان
 ی شدشتریب:من

  کنمفی تعردهیشنلتون اجازه نم:سامان
  مشخصھ کھ خوشگل شدمینی ببدیمگھ حتما با:من

 بلھ حق باشماست:سامان
  حق بامنھشھیھم:من

 اونکھ صد درصد:سامان
  محضرمیدی رسقھیدق٥بعد

  برام باز کردنی در ماشسامان
 من ھم سامان باھاشون ی ھمھ اومده بودن ھم  مامان وبابامی وارد محضر شدباھم

  بودینی کردم مادر سامان واقعا زن نازنیاحوال پرس
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 سی مادرشوھرم بدجنس نخداروشکر
 ادی گفتن االن عاقد ممی مبل دونفره نشستھی ی رومیرفت
  استرس داشتمیلیخ

 یشی قرآن بخون آروم مزمیعز:سامان
 ؟؟؟یفھمی از کجامی جادوگرترسمی کم کم دارم ازت مگھید:من
 

  تورو طلسم کنھخوادی جادوگر کھ مھی:سامان
 ی ھستی جادوگر ماھرداسی طور کھ پنیا:من

 دمی رونشونت می بخوان قرآن بعد عقد طلسم واقعزمیعز:سامان
  زدمکی لبخند کوچھی

  ناس  کردمی بھ خواندن سوره شروع
  اومد شروع کرد بھ خوندن خطبعھ عقد کردعاقد
 :عاقد
 سامان ی شمارو بھ عقد دائم آقالمی رادمھر بنده وکھی خانم ساپرسمی بارسوم میبرا

 اورمیشمس درب
سکھ ١۴٠٠ وشمعدان ونھی جفت آکی چن شاخھ نبات دوی جلد کالم هللا مجکی ھیبامھر

 یبھارآزاد
 لم؟ی وکبنده
  پدرومادرمیبااجازه :من

 بلھھھ:ادامھ دادم)بھ سامان نگاه کردم (
 :)بھم کرد وبلھ رو داد نگاه عاشقانھ ھی سامانم خونده شدسامانم ی عقد براخطبعھ

 دادن ی سکھ تمام بھارآزادھی کادوھم بھ سامان ی گفتن براکی ومادرم بھم تبرپدر
  بودندهی ست قشنگ خرمی نھی منم یبرا

  ساعت گرفتھ بودنھی سامانم ی گرفتن براسی سروھی سامان برام پدرومادر
  حلقھ ھامونو آوردرایالم
 کنھ؟ی مکاری من دستو چیحلقھ :من
 میدی واسھ توخانم حلقھ خرمی وخالصھ بروبچ رفتھیروزش من وسامان وآس:رایالم

  قشنگ بودحلقھ وپشت حلقھ داشتیلی رو نگاه کردم خحلقھ
  ساده بودی حلقھ ھی سامانم از
  آقامونھقھیمشخصھ سل:من

 سی اگھ مورد پسندت ندیببخش:سامان
  حلقھ رو دستم کرد ھمھ دست زدنبعد
  قشنگھیلی خزمیعز:دستش کردم وگفتم حلقھ رو منم

  دست زدنبازھمھ
 ی درومدیدگی از ترشیبسالمت:رایالم
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 مگھ من چندسالمھ؟:من
 گھیراس م:سامان

  اومد طرفم بغلم کردتیآ
  کم جا خوردمھی
  کوچولوم چھ زود بزرگ شد مبارک باشھیآبج:تیآ

 تیآ:من
 کردی مھی داشت گررونی تو آغوشم اومد باز
 جانم:تیآ

  گلمیمنکھ ھنوز ھستم داداش:من
 )ختی منم ریاشکا(
 ی خودمونشی رخی تو بعد ازدواجم بدونمیم:تیآ

 یاشک خانمم و درآورد:سامان
  من بوده بعد شده خانم تویاول آبج:تیآ
 ھوامو داشتھ شھی اون برادرمھ ھمی ولمیزنیرمی ھمو باتھی توخونھ ساتیدرستھ من وآ(

 )وداره
 شکام پاک کرد بادستش اتیآ
  زدمحی لبخند ملھی

 ی شدزی عزیری میدار:ھیآس
 قایدق:آرتا
  بودمزی عزشھیمن ھم:من
 اونکھ صدالبتھ:رایالم

 مزون لباس می بردی بازمیمن وخانم عز: حلقھ کردوگفتھی دستشو دور کمرآسآرتا
 عروس

 نی خوشتبخت بششاالی اگمی مکی جون تبرھی ؛سابااجازت
 زمی عزیمرس:من

 مزون لباس می بردیمنوخانمم با: گفتی حالت خنده دارھی صداشو نازک کردوباتیآ
 عروس بااجازت

  خندهری زد زرایالم
  وسامانم خندمون گرفتھ بودمن
  رو نشکون بردرای المھ،یآس
 .!. گفتتی آیبریچرا منو نشکون م:رایالم
 یتی آکیتوشر:ھیآس

 نیباھم دوست باش:باراد
  داداش مارو داشتھ باشی خانم ھواھیسا
 )  بغضھی باکردی مانی کلمات بیبھ سخت(
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 چشم:من
  سامان بغل کردباراد
 نگاھارو خوب درک یلی وآرتا شدم خھی باراد بھ آسی رهی خی متوجھ نگاھابازم

 . پراز افسوس وحسرت بودکردمیم
  بھم ندادشتری فکردن بی سامان اجازه ی ھاحرف
 رونی بمی بر از بابام اجازه گرفتسامان
 می شدنی ماشسوار
  من االن ازدواج کردمشدی نمباورم

  حلقھ رو لمس کردمگمی دستم نگاه کردم بااون دست دی حلقھ توبھ
  عروس خانمیچھ مظلوم شد:سامان

 سامان:من
 جانـــم:سامان

 الیخی بیچیھ:من
 زمیبگو عز:سامان

 ایپرو نش:من
 کنمی میسع:دوگفتی خندسامان

 میدی بھم رسنقدرسادهی اشھیباورم نم:من
 دشی دستم گرفت وبوسسامان
 شھیمنم باورم نم:سامان
 م؟ی کجابریراست

  شلوغ برمی جاتونمی لباسا نمنیمنکھ باا:من
 ی البتھ اگھ دوست دارمی ھتل چندساعت بمونھی میبر:سامان

  آقامون بگھی ندارم ھرچینھ من مشکل:من
  کدوم ھتل؟یرازیقربون خانممم،خب دختر ش:سامان

 رازی ھتل بزرگ شمیاووووم بر:من
  دروازه قرانیجا

  بھ چشمیا:سامان
 .....میدی رسقھیدق١۵ بعدمی حرف زدکمی

 ... بودی ھتل قشنگواقعا
  کوه بودیرو

  باسامان واردی عالیستاره ۵ ھتل  ھی
  بودیکی فوق العاده شی فضامی شدھتل
  نشون دادن شناسنامھ ھامونبعد

 می اتاق گرفتھی
 .....می سمت اتاق وارد اتاق شدمی رفتبامستخدم
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  کامل  بودتی سوھی می اتاق شدوارد
  مبل دو نفره نشستمی رورفتم

  بازکردمبندشنلمو
  کنارم نشستسامانم
  شددهی گونم کشی لبخند قشنگ نگام کرددستش روھی کردم اونم بانگاش
  سمت خودشدی پشت گردنم بر منو کشگشی ددست
 آغوش مردانھ کھ متعلق بھ نی داشتم بھ اازی دستشو حلقھ کرد دورکمرم چھ قدر ندوتا

 من است
 ....مردمن
 ھیسا:سامان

 جانم؟:من
 عاشق اون دمتی اون باغ دی بارکھ تونی اولی برای کردونمیاز ھمون اول د:سامان

  شدمتی عسلیچشا
 طنتاتی شعاشق

  صورتش بودی خودمو ازش جداکردم االن صورتم روبھ رومکی
  مرموزت شدماهی سیمنم عاشق اون چشما: نگاه کردم وگفتمتوچشاش

 مرموز؟:سامان
 اوھـــــوم:من

 خورهی بھش مشتری خستھ بایناراحت :سامان
 ؟ی ناراحت بودیاز چ:من

 می کھ فقط منو توای ندهی مھم آسی گذشتھ مھم نھیسا:سامان
  سرجام بلندشدماز

  از سرم افتادشنلم
 شھی ششدی مدهی کامال درونی کرد خجالت کنار گزاشتم بشدی نمشی افتاده بود کارگھید

 ...بود دور تادورمون
 .... نگاه کردم چھ قدر قشنگ بودرونی ببھ

 ... پام بودری زانگارشھر
  سامان دور کمرم حلقھ شددست

  منو بھ خودش فشردشتری کردم دستاش از دور کمرم آزاد کنم کھ بی سعبادستام
 قھرنکن:سامان

  حق ندارم از گذشتت بدونمی قھرنباشم؟ من امروز زن تو شدم ولتونمیچطور م:من
 ھی گذشتھ ھا رو ورق نزن ساکنمیخواھش م:سامان
 خودش دستام گزاشتم دسمتی دستمو گرفت ومنوکشھی خودمو ازش جدا کردم بازور

 نشی سیرو
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  اونم دورکمرم بودیدستا
  کم بودیلی صورتامون خی فاصلھ

 خوردی گرمش بھ صورتم مینفسا
 االن نھ بھ ی ولزوی ھمچگمیم. ی وقت از دستم ناراحت باشچیدوست ندارم ھ:سامان

 موقعش
 باشھ: اجبارگفتمبھ
  از دستاش موھام نوازش کردیکیبا

 ...دی بوسمیشونی پآروم
  از بدنم خارج شدمی بوسھ تمام ناراحتھی زود باچھ
  سامان جا گرفتھ بودمی کھ توآغوش مردانھ ینجوریھم
 ... نگاه کردمرونی بی منظره بھ

 میومدی منجای ایلی بچھ ھم کھ بودم خنجامیسامان من عاشق ا:من
  برات بخرمیخوای قشنگھ میلیخ:سامان

 ؟ی پولدارنقدری ایعنی:من
 رمی شب مھی ی راه ھزار شبھ رو تویتوکھ باش:سامان

 ؟یالک:من
 کنمی می من بخاطر تو ھرکارھیباورم کن سا:سامان
  بودنی حرفاش دلنشچقدر

 دیچی سرم صداش پیتو
 )کنمی می من بخاطرتوھرکارھیباورم کن سا(

 قبولت دارم: وگفتمدمی گونشو بوسی مکثچی ھبدون
 ی برسونمت خونھ فعال امانتمی برشھی مریقربونت برم د: موھام وگفتی بردالدستشو

 کنمی چپت می لقمھ ھیبعدا 
  گرفتخندم

 میباشھ بر:من
 ... منیبایخانم ز: شنلموسرم کردوگفتسامان

 
 

 
 ...می دستو دست از اتاق خارج شدباھم
 ... گرم سامان بودی دستاھی تو ی قدر آرامشچھ

  بودمدهی بھ اوج آسمون رسانگار
 ... احساس نداشتمنی تابھ حال امی مدت زندگنی ایتو
  کھ دوست ندارم ازدواج کنمی با اون مرددمیترسی مشھیھم
 .... ازدواج کردم کھ عاشقانھ دوستش دارمی حاال خوشحالم کھ بامرداما
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 ....می شدنیسوارماش
  نظرت؟می کنی زندگمیری خونھ بگمی برالیخی روبیعروس:سامان

 ھی ری زمیری ھرموقع کھ من آماده بودم می امروز بھم قول دادنی؟ھمی چگھید:من
 سقف

 ستی نادمی؟یمن قول دادم؟ک:سامان
 ســـــــــــامـــــــــــان: گفتمی بلندبای تقریباصدا
  نشوی اومد باشھ عصبانادمیاھــــا: باخنده گفتسامان

  دارکردمشی نگاه معنھی
 ادی نگام نکن بھت نمینجوریا:سامان

 ی حرکت کنیخواینم:من
 چشم االن:سامان

 ... روشن کردنیماش
 بزنمش خواستمی مغزمو خورد ممی زودتر ازدواج کنشھی راه سامان گفت حاال نمکل
  خودمو کنترل کردمیلیخ

 ...میدی بھ مقصد رسقھیدق١۵بعد
 خدافظ: گفتمباحرص
  شم کھ دستوم گرفتادهی پخواستم
  کردمی شوخھیوااا سا:سامان
 کنمیسال صبر م١٠٠٠ بشم من بخاطر توفدات

 ... زدمحی لبخند ملھی
  نگاه کردمشی مشکیتوچشما

 نی فقط حرصم گرفت ھمزمی عزدونمیم:وگفتم
  در ھرصورتدیببخش:سامان

 دی گونم بوسی بھ آرومبعد
 ..... وجودم داغ شدکل
  جنتلمنیرآقایشب بخ: گاز گرفتم وگفتممینیی پالب

 بای دختر زریشب بخ:سامان
 ... شدمادهی پنی ماشاز

 بوق ھی سامان دست تکون دادم اونم ی باز کردم پشت سرمو نگاه کردم برادرخونمونو
 زد ورفت

 ... خونھ شدموارد
 

  تو اوج آسمونا بودمرفتمی راه نمنی زمی روانگار
  خوشحال وارد خونھ شدمیلیخ

 بود٢٣:١٠ رونگاه کردم ساعتیواری دساعت
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 ... زود گذشتچھ
 نمی لبخند زد وگفت برم کنارش بشھی دی مبل نشستھ بود تا منو دی روبابام
  کنارش نشستمرفتم
 کنمی می خوش بختی  برات آرزوزدلمی ، عزی خوشحالیلیمشخصھ خ:بابا
 ممنون باباجونم:من
 یدخترگلم چقدر زود بزرگ شد:بابا

  بود خدا تو رو بھ من دادروزی دنی ھمانگار
  لبخند زدمھی

  آغوشش برام باز کرد رفتم بغلشبابام
  کمرم نوازش کردبادوتادستش

  ازش جدا شدمقھی چند دقبعد
 ی انجام بددی دوشت ھست کھ بای روفھی وظیلی بعد ازدواج خزمیعز:بابا

 دونمیم: وگفتمنیی انداختم پاسرم
 حاال برو بخواب: بادستش زد بھ شونم وگفتبابام
 ی خستھ احتما
 ریشب بخ:من

  رفتم سمت اتاقمدمی بوسگونشو
  نگاه کردمنھی آی اتاق باز کردم شنلمو دراوردم خودمو تودر

  موھام چشمم خورد بھ حلقمی رودمی چپم دست کشبادست
  سامـــانمی خوشتبخت کنگروی ھمدمی بتوندوارمیام-

  اتاق باز شد مامانم بوددر
 ؟ی اومدیک:مامان

  االننیھم:من
  موھاتو باز کنمنیبش:نماما
 یمرس:من

  مامان موھام باز کردمباکمک
  تر بشمنی متنی سنگدی بھ بعد بانی حرف زد کھ از ای کلمامانمم

  باشمخانم
 .... بشمی خوبی دخکنمی می سعی سختھ ولیلی خوااااے

 .... شستمصورتمم
 ....دمی تختم دراز کشیرو

 .... اومدمی زنگ گوشیصدا
 ... بودسامان
 بایسالم دختر ز:سامان

  شده؟یزیسالم چ:من
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  قبل خواب خواستم صداتو بشنومزمینھ عز:سامان
 وااے سامان:من

 جانــــم:سامان
 نی متنی سنگدی تر بشم توام بانی متنی بھ بعد سنگنی از ادی باگنیمامان وبابام م:من
  گفتھ باشمیبش

 ،یخوای می چگھی دینی متنی سنگنیمن بھ ا: باخنده گفتسامان
 ؟ی بودی مگھ توقبال چجورتازه
  بودمی دختر خوب وگلادمھی واال من تااونجا کھ دونمیچم:من

 می ھستینی متنی زوج سنگداسی طور کھ پنی شک،ایب:سامان
  گرفتھ بودخندم

 می نکنی ازھم پنھون کارنھی مھم اینی متنی سنگالیخیب:من
 سکـــــــوت

 سامان؟الو؟: گفتمقھی چند دقبعد
  برو بخواب منم خستمزمیعز:سامان

 ریباشھ،شب بخ:من
 ریشب بخ:سامان
 ..... قطع شدتماس

 .... شدمی داشتم حساس مگھید
 ....کنھی داره ازم پنھون موی چیعنی

 ....کردمی بستھ برخورد می بھ دراشتری بکردمی فکرمشتری بیھرچ
 ....دمیرسی نمی اجھی نتچی ھبھ
 ..... افکار بھ خواب فرو رفتمنیباا
 

 
 "...مھا..."

 ...دوروزبعد
 برم کالس کنکورفقط دوماه مونده  تا کنکورم دارم تمام تالشمو شدمی حاضر مداشتم

 ...کنمیم
  قبولشمی خوبی جادوارمیام

 ... عشق شدنری منکھ ھمھ درگدوستان
 ....ی رو ھنوز تجربھ نکردم ولعشق

 ازدواج کردن کھ دوسش ی رو تجربھ کردن وبامردیع واقی کھ دوستام عشقخوشحالم
 دارن
 ادی ممی زنگ گوشیصدا

 رابودیالم



 230 

  برقرار شدتماس
 سالم:رایالم
 سالم خانوم:من
 ادی بمی  خاستگارتی مھا قراره فردا شب آیواا:رایالم
  بختی خونھ نیری منی ھمتون باھم دارھی چھیعجب، قض:من
  بختمون باز شدییھوی:رایالم
 خدا شانس بده من فقط موندم:من
 شھی بخت توام باز مشاالیا:رایالم
  زودهیلی ازدواج وعشق خی فقط درس بخونم براخوامیمن فعال م:من
 کھ شھی سرش نمادعشقی می کھ عشق کیشی اصال متوجھ نمیدرستھ زوده ول:رایالم

  بشھبتی شوور خوب نصھی توام دوارمیزوده ام
 نی ھمی کنشی چشاتو دروھی بابا فقط کافالیخی صدات کنم بیلی لدی بھ بعد بانیاز ا:من

 سی نی خبری عشق وعاشقینجوریا
 زی عزدی خررمی بعد دارم می باشھ برایلی بحث با لیادامھ : رایالم
 قربونت برو خدافظ: من
 خدافظ:رایالم

  قطع شدتماس
 ....دمی لباسام پوشرفتم
 ق لب زدم برھی خط چشم ساده ودر آخر ھی شمی آرایبرا

 ... برداشتم کتابام توش گذاشتمکولم
  کردمی از مامان بزرگم وپدربزرگم خدافظرونی اتاقم رفتم باز

 .... سرکار بودعادی مشھی ھممثل
 ھام ھی رو بھ رزهی پاکی وھوادمی کشقی نفس عمھی دوست داشتم شھی رو ھمی روادهیپ

  کردمقیتزر
  آموزشگاهدمی رسقھیدق١٠بعد

  اومده بود کنارش نشستمھی شدم ساواردکالس
  بودومدهین) ملک فھد(یرعلیام
 ... واردکالس شدریدب
 ساعت از کالس گذشتھ بودکھ در کالس باز میبانی داد تقرحیدوتوضی مقدار درس جدھی

 شد
  بودیرعلی کالس امفتھیپسرمغروروخودش

  اومدنشری بخاطر دی عذر خواھای اجازه چی کالس شد بدون ھوارد
  صدر چھ عجبیآقا:ریدب

  دستشوبردبال تکونش دادشی سمت صندلرفتی کھ مینجوریھم
  ندارهی مشخص بود حال خوبافشی از قنشست
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  صدری چھ وضعشھ آقانیا:ریدب
  موھاشی الدی دست کشیرعلیام
 دی بجاش درستونو بددیچی من نپی بھ پروپاشھیم:یرعلیام
 رونیب: گفتی باصدانسبتا بلندریدب

 دی شما ببخشسیحالش خوب ن):یرعلی امی دوستانی تریمی از صمیکی(مھرسام
 . بھ حال آدم ندارهیادب ربط:ریدب

 گفتمی میزی چھی دی بامنم
 بلھ کامال حق باشماست استاد:من
  از سرجاش بلندشد اومد سمتمیرعلیام
  جوجھ؟یگیمیتوچ:یرعلیام

  کالس درس حرف دھنتو بفھمنجایا:من
 ھی کافیفمی کھ تومنیھم:یرعلیام

 تی حالی پرو شدیادی از طرف من باش زی اساسیری ھالگھی کوچولو منتظر جوجھ
 ی خودتو نخود ھر آش نکنکنمیم
 رونی از کالس من برو بگمی بار آخر میبرا:ریدب
  خودتیبروبابا کالست ارزون:یرعلیام
 دیباری خون می چشماش انگاراز
 دمی لحظھ ترسھی نگاه بھم کرد واقعا ھی

 رونی از کالس رفت ببعد
 رمی منم مداستادیببخش:مھرسام

  بودستادهی بود دست بھ کمر ای عصبانیلی خرمونی دبرونی  از کالس رفت بمھرسامم
  درسیخب ادامھ : گفتھی چنددقبعد
 کردنی  داشتن پچ پچ مھمھ

 ی ولسی نی اگھی دزی ھرچای از کارنامھ ی خبرنجایدرستھ ا: بلند گفتی باصداریدب
  کالس حرمت دارهنجایا
 ... زده نشدی حرفچی ھگھید
 ... درس دادی ادامھ ی مکثچی بدون ھریدب

  بودمشدهی ندی عصباننجوری ماه اکی نی ای بود تویرعلی رو امفکرم
  تموم شدری  حرف دبنی بااکالس
 ....نی پس خوب بخونشھی از کل جزو امتحان گرفتھ می بعدی جلسھ

  چش بودنیا:من
 ر؟یدب:ھیسا
 یرعلینھ بابا ام:من
  مراقب خودت باشی وحشیلی خی واال ولدونمیاھا نم:ھیسا
  برام ندارهینھ بابا درحد حرف خطر:من
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 خداکنھ:ھیسا
 ..... خونھمی اومد دنبالم باھم رفتعادی بعد ممی موضوع حرف زدنی راجب ھمکمی

 
 

  کالس فراموش کنمی توی کردم ماجرای کالس کھ برگشتم سعاز
 می دعوت آرتا بودشاپی کاففردا
  از مدرسھ اومدمنکھی از ابعد

 ومدی درس خوندم اصال از خواب ظھر خوشم نمکمی
  درس خوندنم تموم شدنکھی ابعد

 بابروبچ شاپی کافرمی شام غذا درست کردم بعد بھ مادر بزرگم گفتم می برارفتم
  نکردیمادربزرگم مخالفت

 ... آماده بشمرفتم
 مثل شمی آرای برادمی پوشی دمپا وشال مشکیبز کوتاه ساده باشلوارل سی مانتوھی

  برق لب زدمھی ودمی خط چشم کشھی شھیھم
 .....رونی گزاشتم داخلش از اتاق رفتم بمی رو ھم برداشتم گوشمی مشکی دستفیک

 بود١٧:۴٠ رونگاه کردم  یواری دساعت
 ومدنی مگھی دقھیدق٢٠

 مادربزرگم شھی نشستھ بودن مثل ھماطی مادربزرگ وپدربزرگم توحاطی تو حرفتم
 دادیدرحال خوندن قرآن بود پدربزرگمم بھ درختارو آب م

  کنار مادر بزرگم نشستمرفتم
  قربونت برمیمراقب خودت باش:مادربزرگ

 چشم:من
 ای نکنرید:بابابزرگ

 اونم چشم:من
  بالیچشمت ب:بابابزرگ

  شدمی زنگ گوشیصدا
  بودھیسا
 می دم دررونیابی بیسالم دخ:ھیسا
 سالم باشھ  بانو:من

 ... قطع شدتماس
 خدافظ اومدن دنبالم: وگفتمپاشدم
  کردنی ازم خدافظاوناھم

  سامان دم در بودھی سانتافنی ماشرونی خونھ رفتم باز
 .... سوار شدمرفتم

  ھم پشت بودرای جلو نشستھ بود المھیسا
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 سلــــام:من
  دست دادمرای المبھ

 میدی بھ مقصد مورد نظر رسقھیدق١٠ بعدمی باھم حرف زدکمی سالم دادن ھمشون
 می سمت کافھ وارد کافھ شدمی رفتمی شدادهی پنی از ماشھمھ

  گارسون اومد سمتمونھی
 نی راد ھستیدوستان آقا:گارسون

 بلھ:سامان
 نیایلطفا دنبال من ب:گارسون

 می نگاه کردگرویھمد
  باال رفتی بھ سمت طبقھ گارسون

 گھی دمی برنیستادیچرا وا:ھیسا
 می رفت بعد ماھم رفتھی سااول

  بودی خالای و صندلزی می باال ھمھ ی طبقھ
  ششزی مھی ی صندلی کنار ھم نشستھ بودن روھی وآسآرتا
 ......نفره

 
  چندتاشمع وشاخھ گل گذاشتھ شدهزی می روزی سمت ممیرفت
 بود

 سلـــــــام:ھین ھردوشون بلند شدن آسبھ احتراممو
  دست دادمھی آسبھ

  دست دادنھی ھم بھ آسرای والمھی سرم ساپشت
  بھ آرتا دست دادسامانم
 نھی کھ بشدی وعقب کشی صندلھی سای براسامان

 چھ جنتلمن:من
 قایدق:رایالم
 گھیبلھ د:ھیسا
 ری بگادی کمیآرتا :ھیآس

 ستم؟ی من جنتلمن نیعنی ھیآس:آرتا
 نھ:ھیآس

 شھی کھ سامان نمیھرکس:سامان
 قایدق:ھیسا

  دست کھ نمک ندارهنیبشکنھ ا:آرتا
 دوننی قدر آدمونمنی جورنیناراحت نباش خانماھم:سامان

 سامان:ھیسا
 جانم: باخنده گفتسامان
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 نیحاال دعوا نکن:من
 ھ؟ی کتونی مراسم عروسیراست:رایالم
 ھ؟ی ساایازمن :ھیآس
 ھردوتون:رایالم
 دوھفتھ ودو روز وشش ساعت بعد: نگاه بھ آرتا انداخت وگفتھی ھیآس

 ھی ودوثانقھیپنج دق:آرتا
 کردمی نگاه کردن کھ اصال درکش نمگھی ھمدیجوری ھی وآسآرتا
  لبم اومدی لبخند روھی باشھ نی باعشق ای نگاھدیشا
  خانواده نشستھ ھانجایا:رایالم
 ـــــــــــشیا:ھیآس
 می بریخوای ممیاگھ مامزاحم:ھیسا
 نی بمونمی کنکارتونی چنیحاال کھ اومد:ھیآس
 دست درد نکنھ:من

 ن؟ی خوری می چالیخیخب ب:آرتا
 ی بستنشھیمن مثل ھم:ھیآس
 خورمی می کره اکیمنم قھو وک:رایالم
  لطفارموزیش:من

  خوره؟ی می من وچیبایدختر ز: نگاه کردوگفتھی بھ ساسامان
  آقاجنتلمن بخورهیھرچ:ھیسا
  حالم بھم خوردگھی بسھ دشیا:من
 رهیگیتوچرا زورت م:ھیسا

 ھی بگو سانیاری در نی لوس بازگھید:آرتا
  سامان سفارش بدهی سرنی ادمی من سفارش مشھیآخھ ھم:ھیسا

 ؟  من بگمیعنی:سامان
 ؟یخوای می لفظریسامان جان ز:رایالم
  ادبیب:ھیسا

 سبکیآرتا جان دوتا آ:سامان
 حتما:آرتا
 نیی پای از سرجاش بلند رفت طبقھ آرتا
  اومد نشستقھی چند دقبعد
 ھ؟ی شما کی عروسخیتار:آرتا

 ھیبعد کنکور سا:سامان
 سی زمانش مشخص نرینخ:ھیسا
 چھ ھماھنگ:رایالم

 ـــــھیسا:سامان
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 سامـــان:ھیسا
 کاغذ ی کسمی کنی بازھی نیای کنار بنی وعشق بزاریبنظرم اصال بحث عروس:من

 وخودکار ھمراھش ھست؟
 اره:ھیسا
  خودکار برداشتوھی باکی کوچی دفترچھ ھی برداشت از داخلش فشوی کھیسا

   موقع گارسون سفارشاتمون آوردھمون
 شھ؟ی مدای پی چسب نوارنجایآرتا ا:من

 آره:آرتا
 اری بی چسب نواردیسع: روکرد بھ گارسون وگفتآرتا
 چشم آقا):گارسون(دیسع
 ؟ی بکنیخوای حاال میچھ باز:رایالم
 می کردادی تومدرسھ زی بازنیا:من

 حدس بزنھ دی نفر باھی نفر بعد اون ھی روسر می چسبونی  ممیسینوی کاغذمی روزی چھی
 ھیچ

  باحالھیلیآره خ:رایالم
 دمی خندی داد کلفی کیلی کردت خی  بازمی چسب آورد شروع کردگارسون

 ھی سامان بھ سانی تقلب رسوند ھمچنھی بھ آسیلی آرتاخالبتھ
 منو رونی بمیبود کھ از کافھ اومد٢٠:٣٠ ساعتبای خوش گذشت تقریلی خدرکل

 شمی مادهی پنجایدست درد نکنھ آقاسامان ھم: کھ گفتممیرسوندن  سرکوچھ خونمون بود
  شدمادهی پنی کردم از ماشی خدافظباھمشون

 کھ کنار ون  ی ون مشکھیچھ نبودبجز  توکوی کچی بودم ھدهی بھ در خونھ رسبایتقر
 بھ ی دودنکی بودن باعدهی پوشی دوتاشون  کت شلوارمشکیکلی ھیلیدوتامردخ

 چشماشمون
 دینی آدرسو ببنی اشھیخانم م: کتش دراورد وگفتبی کاغذ از جکی از مردا یکی

  کجاس ؟دیبھمون بگ
 ستمیبلد ن:من

  خونھ مونده بود بھ خونمون برسمھی
  از مردا دستمو گرفتیکی کھ
 دستشو ی گاز حسابھی بکشم کھ جلو دھنمو گرفت غی بودم خواستم جدهی ترسیلیخ

 گرفتم
  احمقیدختره :مرد
 ......دمی نفھمیچی ھگھی آمپول زد بھ گلوم دھی اومد سمتم گلوم گرفت گھی دیکیاون 

 
اخواستم دستام  بستھ شده بود تیزی چھی انگار چشمام بای کردم بازکنم ولی سعچشام

  دھنمم بستھ بودننطوریتکون بدم دستامم بستھ بود پاھامم ھم
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  چھ خبر بودنجای بودم ادهی ترسیلیخ
  افتادمیکلی اون دوتا مرد ھادی بھ

 ختیری ماشکام
  لب اسم خدا رو زمزمھ کردمریز

 ... خودت کمکم کنایخدا
 ی جونگھی دست وپاھام تکون داده بودم دی وضع بودم از بستنی ای توی چندساعتفکنم

 ....توبدنم نمونده بود
 ....!!! باشھی شوخھی نی خداکنھ اــــــایخدا
 .....!!!!ــــــــــایخدا

 ....!!!!!ختیری ماری اختی باشکام
 ...!!!گردهی داره دنبالم معادی االن میعنی

 ....!!! نگرانم شدنی مامان بزرگ وبابابزرگم حسابحتما
 ....!!! بودمیھوشی رو بھ ببای نداشت تقری ادهی فاکردمی تقال می ھرچدشدمیناام گھید

 ...!!!! خوابم بردی کدمینفھم
 
  بودنختھی روم آب سرد ردمی دفعھ از خواب پرکی

 ومدیی نفر مھی ی قدمایصدا
 دھنشو باز کن:مرد

 سوختی دھنم میلی دھنمو بازکرد خی چسب روباشدت
 ن؟ی ھستیشما ک:من

 ی بشی اساسیری ھالگھیفکن مگھ قرار نبود :مرد
  شدی ذھنم تداعی روز کالس کنکورتویرعلی امی حرفالمی فھی مثل
  باشھتونھینھ کار اون نم:من

  خانم کوچولوی کھ ندارگھی کارو کرده دشمن دنی ایپس ک:مرد
  خودتوی نخود ھرآش نکنگھی تادینجاھستی ای روزچند

  بلندم کردی صندلی اومد دستمو گرفت از رویکی
 ولم کن:من

 بستی فکنم داشت دوباره پام مدونمی نمنی زمی روانداختم
  تکون دادم انگار خورد تو پھلوشپام

  دستمو گرفت نشوندتمبستمی کھ داشت میمرد
 یخوری تکون میلیخ:مرد
  کردم تو صورتش البتھ فکنم چشام بستھ بودتوف

  خون ھس کردمیم خورد تو صورتم مزه شور محکیلی سھی
 شمی مدهی تناب کشھی پاھام کھ بست احساس کردم دارم بانی زمی محکم انداختم روبعد

  ھوا معلق بودمی توگھیباال د
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  جمجمھ جمع شدهی بدنم توی ھمھ خوناکردمی حالم بعد بود احساس میلیخ
  کردمکارتونیمگھ من چ:دادزدم
  جاللمی،بریپرسی سوال میلیخ: کرد بھ قھقھ زدن وگفتشروع

 امی لحظھ االن مھی: اسمش جاللھ گفتدمی کھ االن فھمگھی دمرد
  بستھ شددر

 رونی نفرشون رفت بھی فکنم
  مشت زد بھ پھلومھی سوخت نامرد پھلوم

  ھوا رفتغمیج
 شبتی گاز دی تالفنمیا:مرد
  پاش شدی قدمایصدا
  جوجھیخوب بخواب:مرد

  در بستھ شدمحکم
  شکھ شده بودمیلیخ
 ی آدمنیچنی ھمیرعلی امیعنی

  باور کنمتونستمی نماصال
  بودیرعلی امی حرفای کلمھ بھ کلمھ دونستنی مزی نوچھ ھاشن ھمچنای احتما
  ھم تشنم بودیلی خکردی اصال کار نممغزم

  زدم تــــــشـــــــنمـــــھداد
  نبودی خبرچی ھیول

 دادزم مگھ ختیری کھ اشکام مینجوری ھمشدی نمینجوری حرف بزنم اخواستی مدلم
  کردمکارتونیمن چ

 نی وجدان ندارشما
  اتاق باز شددر

 تشنتھ: بلند گفتی باصدامرد
 ... بھ شدتت سرد بودختی کھ روم ری بدنم سرد شد آبباز
  انصاف داشتھ باشکمی نیی پااریتمومش کن  منوب:من

  کرد بھ قھقھ زدنشروع
 رسھی ھست؟تازه خوبھ خون بھ مغزت میانصاف چ:مرد

  شددربستھ
  چرا منایخدا

  من کجا بودمیکردی ممی بنده ھات تقسنی شانس بی داشتی وقتیانگار
 چشام ختمیری فقط اشک مومدی از دستم برنمنمی بجز ای کارکنمی بھ تو توکل مایخدا

 سوختی میلیخ
 ه بود حس شدی بدنم بتمام
 ...  کم از حال رفتمکم
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  در اومدی بودم باز صدازونی آوتاشب
 نیی پاارشیب:مرد

 ــــــــــــــــــــــــــــےیآ
 ....یھوشی باز رفتم تو حالت بکردمی تمام وجودم در منی خوردم زمباسر

 کھ گچ نشده بود یمتر١٢ اتاق ھی ی چشام باز کردم دست وپام باز بود تویوقت
  بودی  صندلھی کھ تو اتاق بودی الھی داشت تنھا وسیمانی سیواراید

 میشونی رو پدمی بلندشم کھ افتادم دست کشخواستم
  بودی نگاه کردم خوندستمو
  چھ بروزم اومدهوااااے

 .... پدر بزرگم تا بحال کتک نخورده بودمی پدر نھ توخونھ ی کھ نھ تو خونھ یمن
 ھ؟ی کارا کنی مسبب اادی اتفاقاسرم بنی ادی باچرا

 ی باشی وحشفی آدم کثنی ھمچکردمی اصال فکرشو نمیرعلیام
  نون توش بودی بشقاب کھ توش مقدارھی ولی استوانی لھی نگاه کردم جلوم

  دستام مونده بودی تشنم بود دستام قرمز بود رد تناب رویلیخ
  آب برداشتموانی دستام تکون دادم لبزور

  گلوم صاف شدکمی قلوپ آب خوردم ھی
 .... خوردمشمیبق
  ندارهدهی فادادی داد وبدونستمیم

 واری کشوندم کنار دخودمو
 .... دادم زانوھام بغل کردمھی تکواری دبھ
 
 
 ختمی دادم زانوھام بغل کردم آروم اشک رھی تکواری دبھ
 .....شدی کرده بودم چشام باز نمھی گری بستاز

 دمیر مداوم بھ پھلوم از خواب پباضربات
 ونی حیھــــو:من

 شیشونی پی زخم روھی رد شدی مدهی دشیشونی شون پیکی ھاشون بستھ بود فقط چھره
 بود

  بودنیکلی دوتا مرد ھھمون
  کننھی آسمون بحالت گری کھ مرغاارمی سرت بیی بالھی انھیخفشو :مرد
 نیستی نشتری بی از جونم شما دوتا آشغال عوضیخوای می چگھید:من

  شروع کرد بھ زنگ خوردنشی سمتم کھ گوشادی بخواستیم
  خان ھستنیرعلیام:مرد

 دی قطره اشک ازچشمم چکھی
  برداشت شروع کرد حرف زدنشی گوشمرد
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 سالم آقا:مرد
 اهی مطمعن باش داداشم بھ خاک سیرعلی امشھیاصال باورم نم: توان گفتمباتمام

 نشونتتیم
  اومد سمتم با پاش زد تو پھلومگھی مرد داون

  ھوا رفتنغمیج
 رونی رفت بزدی کھ داشت با تلفن حرف میمرد
  کنارم نشستگھی دیکی اون

  پھن شده بودم دستم بھ پھلوم بودنی زمیمنکھ از درد رو
 یستیبدک ن: چونم گرفت وگفتمرد

 شدی مشخص مفی کثی لبش نشست از اون آدمای روی لبخند مسخره اھی
  لبامی رودی کشدستشو

  گازش گرفتمباز
 آخ
  خون احساس کردمی شوری روانھ صورتم کرد باز مزه یلی سھی باز

 بودok  وضعتیومدی اگھ باھام راه می وحشیدختره :مرد
  آشغالی کھیگمشو مرت:من

 ایجالل ب: اومد داخل وگفتگھی مرد داون
 شب در خدمت ھستم:جالل

  شروع کرد بھ قھقھ زدنبعد
 ختیری ماشکام

 ارهی سرم بیی بالھی قراره ـــــــایخدا
 در باز کردن فرار کنم ی بتونم وقتدی رفتم سمت در پشت در نشستم شادمی کشخودمو
 دوارمیالبتھ ام

  تو وجودم نبودیجون
 ..... پاک کردم پشت در نشستماشکام

 د پشت در نشستھ بودم کھ در باز شیچندساعت
 دمی بلند شدم دوعیسر

  خونھ بودھی من ی خداوااااے
  سمت در بستھ بودرفتم
  دوتاشون اومدی خنده یصدا

  برمنیتوروخدا بزار: گفتمھی وباگردمی درچسببھ
 .....توروخدا

  آقا گفت بسشھیوقتھ رفتن شانس آورد:مرد
 مشی بعد بفرستمی حال کنکمی باھاش ایب:جالل



 240 

 ی برم من حتنی بزازنی شما خودتون خواھر ندارنی نداشتھ باشمیتوروخدا کار:من
 دمیشکل شما روھم ند

  نبودنیجالل خفھ شو قرار ا:مرد
 باشھ: گفتی حالت عصبھی باجالل
 کھ وسط خونھ بود برداشت واومد سمتم گلوم گرفت یزی می آمپول از روھی  جالل

 ختیری بودن پست بودن مفی از چشاش کثیحت
  گردنمیو زد رآمپول

 دمی نفھمیچی ھگھید
 

  چشام باز کردمیوقت
  پرستارباال سرم بودھی دستم سرم بود بھ
 .....دی قطره اشک از چشمم چکھی ی خوشحالاز

  ؟ی خوبزمیعز:پرستار
  حرف بزنمتونستمی چرا نمدونمی کردم نمھی گرفقط

  پسر اومد باالسرمھی
  از خانوادت بگوخبرشون کنمی نشونھیخانم :پسر

 دی سرمش تموم بشھ بعد سوال بپرسدی نداره بزاریاالن حال مساعد:پرستار
  کردم لب بازکنمیسع

 دیباشھ فقط مراقبش باش:پسر
 ا...س...ی...وا:من

 پسربرگشت
 جانم:پسر

  دادمعادی می شماره بزور
 ....زنمی شماره زنگ منیباشھ االن بھ ا:پسر

  خداروشکر کردمرلبی زدمیش کقی نفس عمھی
  باسوپ اومد سمتمپرستار
 زمی عزی بشتی تقودیبا: تخت داد باال وگفتپرستار
 ومدی کھ از تھ چاه مییباصدا

 م..ر...ندا...ل..ی..م: گفتم
  بال رو سرت آوردن نگذرهنی کھ ایی خدا از اونای شدفی ضعیلی خیخانم:پرستار

  شدی اون دوتا مرد اشکام جاری آورادی بازبا
 .... بادستمال اشکام پاک کردپرستار
  نکنھی گرگھی تموم شده دزیھمچ:پرستار
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 یلی لبم پاره شده بود خی گوشھ ی کم سرحال شدم ولھی پرستار سوپم خوردم باکمک
 دیکشی مری پھلوم تسوختیم
  آرامش بخش خوابم بردبا
 

 دمی از خواب پربوسھی داره دستمو میکی کردم احساس
  بودعادی شکرت مای خداواااے
 زمی عزبرادر

 رو یچی تو آغوش امن برادرم ھی ولسوختی میلی تو بغلش ھرچند کھ پھلوم خدمیپر
 کردمیاحساس نم

 ختمی اشک رفقط
  کار کردهنی باھات ای گلم کیخواھردستھ :عادیم

 دیلرزی مردونش می ھاشونھ
  اشکاشو بادستم پاک کردمکردی مھیاشت گر از آغوشش جدا کردم دخودمو

 اد....عــی...مــ:من
 جانم:عادیم

 دم...ده بو....یترسـ... ی..ل...ـی...خ:من
  بھ ھقھق افتادمگھید

 : درست حرف بزنم ادامھ دادمتونستمی نمنکھیباا
 مت.....ن....ـــیب....یه نم....گ.....ـــید....دم...ر....فک

  سمت خودش باز تو آغوشش جاگرفتمدی سرم منو کشی رودی دستشوکشعادیم
  تموم شدی برات سخت گذشتھ ولیلی خدونمیقربونت برم م:عادیم

 شتمی پمن
 ....ومدی مھی سایصدا

 شدهی فدات بشھ چھیسا: گرفتھیی باصداھیسا
 رونی اومدم بعادی آغوش ماز
  اومدن سمتمونی باچشمام گرھی وآسرای والمھی سادمید

  آغوشش برام باز کردھیسا
 تا دم خونتون دی منھ باریھمش تقص: گرفتھ گفتی وباصداھی گرری زد زھیسا
 رسوندمتیم

 دستم گرفت رای المرونی اومدم بھی از آغوش ساسی تو نری تقصزمینھ عز:من
  چھ بھ روزت آوردنرمی بمیالھ:وگفت

 سا؟ی پلشی من برم پنی ھستششیپ:عادی مننی کھ سزاکارشونو ببشاالیا:ھیآس
  راحتالتونیاره خ:ھیآس

 زننی کرده حرف مدای کھ مھا رو پی وسامانم دارن بااون پسرآرتا
 گردمیبرم: وگفتدی بوسمیشونی پعادیم
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 رونی از اتاق رفت بعادی لبخند زدم مھی
 ی رنگ بھ رخسار نداررمی بگیزی چھی برات رمیمن م:ھیآس

 رونی جواب از جانب من نشد از اتاق رفت بمنتظر
 دوروز نی ایدونینم: وگفتدی ازچشمش چکی گونم نوازش کرد وقطره اشکھیسا

  چقدر برام سخت گذشتی کھ نبودیونصف
  عمربودھیانگار

 ؟یبخشی منو ممھا
 ؟یستیتو مقصر ن:من
 ول گرد بودن؟:رایالم

 کاره: وگفتمدی قطره اشک از چشمم چکھی
 امھ بدم ادنتونستم

  وقت مھا، جات امنھھی ی نترسزمیبگوعز:ھیسا
 ھی ساشھی باورم نمدمینترس:من
 ....ھی گرری زدم زباز

  نکن قربونت برمھیباشھ نگو فقط گر: گرفت وگفتھی سادستمو
  وارد اتاق شدپرستار
  استراحت کنھدی بانی کنمارخلوتیلطفا دور و ورب:پرستار
 ... وارد اتاق شدھی موقع آسھمون

  گرفتھ بودوهی پر کمپوت وآبمکی پالستھی
 یری رو بخور جون بگنای ازمی عزایب:ھیآس

 دیی کنھ بفرمانشی معاادی بدی االن دکتر بامیدی خودمون بھش مخچالی تو دیبزار:پرستار
 رونیب

 اما:رایالم
 اما واگر نداره:پرستار

 می اتاقرونی ما بی داشتیکار: وگفتدی گونمو بوسھیسا
 یشی زود خوب مشاالیا:ھیآس
 فدات بشم:رایالم

 رونی شون از اتاق رفتن بھرسھ
 بودن دکتر اومد ی واقعی واقعا دوستاشنی دارم کھ نگرانم میی قدرخوشحالم دوستاچھ

 باالسرم
  باشھدهی دبی آسدی شادیریاز سرش عکس بگ: رو بھ پرستار گفتدکتر
 کنھی کھ درد نمتیجا:دکتر

 پھلوم:من
 کل پھلوم شدی نمنی البتھ باضربات پا بھتر از ادمی ترسدمی داد باال خودم درھنموی پدکتر

 خون مرده شده بود و ورم کرده بود
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 ی امشب آروم بخوابسمینوی دختر،برات مسکن میدیکشیچ:دکتر
  پرتت کردن؟ی وارد نشده باشھ از بلندیدی شدی بھ سرت ضربھ دوارمیام
 دنی بودم بعد تنام برزونیآو......نــــاب ..... تـــھی صبح تاشب از ھی: گفتمی سختبھ
  بعد چشدنیدونی مگـــــھید....تون....د.... خوـــــگھید

 یچھ وحش:پرستار
 شدی مشخص می مھربونیلی خپرستار

 ی داشتھ باشدی ھفتھ استراحت مطلق باکی بایتقر:دکتر
  مطمعنا بھت سخت گذشتھیاز استرس دور باش از لحاظ روح

 یشی کھ خوب مشاالیا
 رونی از اتاق رفت ببعد

 دنی خری دوستات برات چنمیخب بب:پرستار
  کمپوت آناناس برام باز کردھی

 ..... بھ خوردم دادبزور
 یمرس:من

  اسمم سحرهیفمھ،راستیوظ:پرستار
 منم مھام:من

ھرموقع حالت خوب بود بگو  گردمی استراحت کن بر مت،فعالیخوشبختم از آشنا:سحر
  داخل از سوال دارنانیسابیبگم پل

 باشھ:من
 ... بخوابم واقعا خستھ بودم تمام بدنم کوفتھ شده بودخواستمی فقط مفعال

  اومد داخلعادی خواب کھ بلندشدم در اتاق بازشدماز
 ؟ی حرف بزنسای با پلیتونی میآبج:عادیم

 اره:من
  صدر وقت تقاص پس دادنی آقاحاال
 یرعلی االن مطمعنم از امی ولومدی بدم نمی از کسیاحتی متنفرنبودم ی تاحاال از کسمن

 .....صدر متنفرم
 .... بال رو سرم آوردنی بخاطر چندکلمھ ای روانی آدم پست وعوضھی واقعا اون

 .... شدنساوارداتاقیپل
 

 سالھ وارد اتاق شدن٣۵بای مردتقرکیسالھ با٢٨.٩ ی زن چادرکی
  ھستمیمن جناب سرگرداحمد:مرد
  ھستمستھیمنم سروانو  شا:خانم
  ھستمیفکنم برادرم گفتھ باشھ مھامقام:من

 بلھ گفتن:یاحمد
  از گوشھ اتاق برداشتن کنارتخت گزاشتنی صندلھی دوتاشون بعد
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  باالنیاری تخت بشھیم:من
 حتما:ستھیشا

 ال تخت آورد باستھی شاسروان
 ی از دوستات جداشدیخب حاال شروع کن وقت:یاحمد
 میشونی پی رودمی کشدست
 صدر بھشون دستور داده یرعلی مطمعنم امنکھی از اشونی گری از وحشزوگفتمی چھمھ
  گفتمزویھمچ

 ؟یدی ھاشونو ندافھیق:ستھیشا
 نھ:من

 کردن؟ی روصدا مگھی ھمدی،چی ،زخمیخالکوب:یاحمد
 دونمی رونمگھی دیکی جالل بود اون شونیکیاسم : سکوت گفتمقھیبعدچنددق

 ی بری خواستمیی فقط از شھرخارج نشو جای بھ بعد دراماننینگران نباش از ا:ستھیشا
 تنھا نرو

  از دستتون در نرهدوارمی خوبھ امشی وضع مالیلی صدر خیرعلیام:من
 شھی قانون اجرا مدیمطمعن باش: بلندشد وگفتیاحمد

 امضاکن: کرده بود برگھ ھا رو برداشت بھ سمتم گرفتوگفتادداشتیزی ھم ھمچستھیشا
  بھمون خبربدهکی اومدھرچقدرم کوچادتی ی اگھی دزیاگھ ھرچ:ستھیشا
 حتما:من

 ....رونی از اتاق رفتن بی بعد خدافظامضاکردم
  بعدسحرھمراه دکتر وارد اتاق شدقھیچنددق
 سالم حالت چطوره؟:دکتر

 بھ لطف خانم پرستار بھترم:من
 بلھ کارشونو بلدن:دکتر

 ی واردنشده فردامرخصیدی سرت ضربھ شدخداروشکربھ
 ممنون:من

  خودت باششترمراقبیب:دکتر
 ھـــــــــــــــــــے:من

 رونی از اتاق رفت بدکتر
  برات خوبھارمی برات سوپ برمیم:سحر

 باشھ:من
  برخورد کردعادی باز کرد بامتادر

 دیواقعاببخش:عادیم
  ندارهیاشکال:سحر

  رفت کنار سحر رد شدعادیم
  من چطوره؟زدلیعز:عادیم



 245 

      مادرجون وپدرجون کجان؟یخوبم،راست:من
 دروغ عالمھی بھش نگفتم یزی چتھی مادرجون چون قلبش اذیپدرجون خبرداره ول:عادیم

 یم بزور راض پدرجونی کمکش کنشی عروسی براھی خونھ آسیسرھم کردم گفتم رفت
  مادرجون بمونھشیکردم پ

 ی کردیخوب کار:من
 شھی کرده باورم نمنکاروی باھات اتیھمکالس:عادیم

 شھیمنم باورم نم: گفتمی غم داری باصداچشاموبستم
  دوستام وارد اتاق شدنی اتاق بازشدھمھ در
  بوددهی از ھمھ جلوتر اومدسمتم دستھ گل رز برام خرھیسا
  گلیگل برا: گرفت سمتم وگفتگل

 دیرکشی درازکردم پھلوم تدستم
 آخــــــــــــــــــــــے

  دستم پھلوم گرفتمیکی بااون
 

 زم؟ی عزیخوب: نگران گفتیافی با قھیسا
 کنھی ذره پھلوم درد مھیاره خوبم فقط :من
 خدا ازشون نگذره:رایالم

 دنی سالم کردن وحالمو پرسھمشون
  باز شد سحربوددراتاق
 زتختی می گزاشت روسوپ
 دوستاتم کھ اومدن: وگفت

  ممنوندمیخودم سوپ بھش م:عادیم
 یچھ شوھر نمونھ ا:سحر
 ستیفعال شوھرش ن:آرتا

 ن؟ینامزد:سحر
  برادرمھشونیا) بادست نشون دادمعادیم( یرسونیآرتا چرا مطلب اشتباه م:مھا

  خبرم کنی داشتی منکھ ندارم،کاریاھا خوش بحالت چھ برادر دار:سحر
 یباشھ مرس:من

 بودم پرستاره دهی شندیدونی مدی شماکھ نداردونھی کھ قدر ما داداشارونمیکس:تیآ
 باھوشن

 یمرس: گفتسحرباخنده
  کردتی نگاه بد آھیرایالم

 شودی میرتی غرای اوه اوه المنیی نگاه سرشو انداخت پانی بااتیآ
 بولوند ی روشن،موھای قھوای چشماشدوخوشگلی م پرستار دلسوز مشخص ھیسحر(

 رنگ کرده
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 ) خوش فرمی قلمدماغ
 دی واقعا ھمھ رونگران کرددی گم شدیمھا خانم وقت:سامان

 من بود من ری بنظرم تقصی ولدونستی کار منی کھ خودشو مسبب اھی سامخصوصا
 کردمی مادهی شما رو سرکوچھ پدینبا
 سی کس نچی ھری توروخدا تقصدینگ:من
  نگف؟یزی چسیپل:رایالم
 سی پسره ننی اگردنیھرجاروم:عادیم

 شھ؟یمگھ م:آرتا
  ببرنشانی کت بستھ بنھیشیتوخونش کھ نم:رایالم
 ینجوری بده بھ روزنامھ ای آگھگمی خودم بھ بابام ممیکنی مداشی باشھ پنمی زمریز:ھیآس

 دهی خبر منھی ببیاگھ کس
 دنی حتما خبر مینجوری امیزاری ھم می مژدگانھیفکرخوب:آرتا
 ممنوع خروجش کردن؟:رایالم
 اره:عادیم

 میمھا کجا بردنت اون دوروز ون:رایالم
  سوپتو بخورزمیاعزی بشنوم بیچی از اون روزا ھخوامیاصال نم:ھیسا
 اون روزا سخت ی آورادی حرفو زد واقعانی اھی تخت خداروشکرسای نشست روھیسا

  سوپم خوردمھیبود برام با کمک سا
 ؟یشی مرخص میک:ھیآس
 فردا:عادیم

 نھی حال تورو نبنی ای ما تاحالت خوب بشھ مامان بزرگت توی اخونھی بیخوایم:ھیآس
 بھتره

  خودم راحت ترمی خونھ شھینھ برات زحمت م:من
  خودمم مراقبشمدمھایای ما میحرف نباشھ خونھ : گفتتی با جدھیسا

  رو دستمونیوفتی میکنی سکتھ مروداری گنی ای آرومتر توزمیعز:سامان
 واقعا:آرتا

  سامان جانستی بدنی بگمی زبونم اللھی:تیآ
 زی حواسم نبودعزدیآخ ببخش:سامان

 اشکال نداره:ھیسا
 چقدر نگران دمیفھمی داشت از نگاھش میفی لطھی روحھی روگرفتم چقدر ساھی سادست

 منھ
 ھی ساستی نمیواقعا تور:من
 چند ھ؟فقطی مال چنی اگھی نمنھی ورم داره مامان بزرگت ببکمی صورتت زمیعز:ھیسا

 کنمی خونمون خواھش مایروز ب
 ی توبگیھرچ: حرفشو رد کنم گفتمنتونستم
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 یمرس:ھیسا
  از تو تشکرکنمدیمن با:من

 .... بعد رفتنمی باھم حرف زدکمی
  ساعت بعد سحر برام شام آوردباسھیتقر
  کردم بخوامیسع
 دمی کابوس وحشتناک دھی یول

  پستم بودیرعلی بارامنی ای توھمون خونھ بودم باھمون دوتامرد ولدوباره
 دیکشی موھاموگرفتھ بود ومیرعلیام

  اومدنعادی ومھی موقع ساھمون
 سحرکنارم دمی از خواب پری وقتکردنی کمکم نمخواستمی ازشون کمک می ھرچیول

 بود
 ....زدمی نفس منفس
 یدیتما خواب بد دآروم باش ح:سحر

  توروخدا نزار منو ببرنانیاونا باز م:من
  شدی از اشکام جاریلیس

  آب بھم دادوانی لھیسحر
 یشیبخور بھترم:سحر

  قلوپ آب خوردمھی
  تورو ببرهتونھی کس نمچی ھزمیآروم باش عز: کردوگفتسحربغلم

 ترسمی میلیسحرخ:من
 ی کن فراموش کنیسع:سحر

 تونمینم:من
 ی فراموش کنم فقط وقتتونستمی میواقعا اون چندروز برام سخت گذشتھ بود چجور(

 )شدمی آروم مکردمی مھیگر
  کردم تاخوابم ببرهھی چقدر توآغوش سحر گردونمینم

  کردمی وسامان اومدن دنبالم از سحرخدافظھی وساعادی مفردا
 می باھم آشنابششتری تابسحرشمارشوداد

  ناراحت بودیلیبودم مامانشم خ راحت نھی سای خونھ ادیز
 دهی تخت دراز کشی روشونی پشتاطی حتی توسومی رفتنی ھمی برادمعذبمی فھمھیسا

 ... اومدوهی باظرف مھیبودم کھ سا
  کنارمنشست

 ؟یدیچرا زحمت کش:من
  بانویچھ زحمت:ھیسا
  ظرف گذاشتی شاخھ انگور برام توھی ھیسا

 کردمی انگور برداشت وچندتادونھ خورد منم داشتم نگاش مخودشم
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 ؟یخوریچرا نم:ھیسا
 یممنون کھ ھست:من
 خورنی موقعامنی بدردھمی واقعیدوستا:ھیسا

  زدمحی لبخند ملھی
  دردودل کردمھی روز باساکل

 ....ختمی راشک
 

 ....دوروزبعد
 "...عادیم..."

  ناشناس برام زنگ زدی شماره ھی بودم سرکارم
  زنگ زدمتونی آگھیدبرایببخش-

 دییبلھ بفرما:من
 دمیفکنم اون آدمو د-

 کجا؟: بلندشدموگفتمی صندلی رواز
 دی کنادداشتی-
  قلم وکاغذبرداشتمھی

 کنمی داشت مادیدیبگ:من
  زنگ زدمی بھ جناب سرگرداحمدآدرسوگرفتم
 مقصدموردنظر حرکت کردم از دوستام گرفتم بھ یکی نی خودمم ماشوآدرسودادم

  چطور تونستھ بوددادمی رو فوش می عوضی اون پسره رلبیز
 .... کاروکنھنی اباخواھرم

 .... شھربودرونی گاز دادم بفقط
  بودالی وھی دمی توراه بود کھ باالخره رسی ساعتکی

  شدن رفتنی ون مشکھی سواررونی اومدن بالی از ویکلی دوتامرد ھدمیتارس
  باز بودشی دراصلالی سمت ورفتم

  قسمت سنگ فرش بود رد کردمھی
 ی جناب سرگرد احمددمی زد پشتم برگشتم دیکی

 سای وارونیمگھ نگفتھ ب:یاحمد
 دی فرارکنھ تا شما برسدی برام سخت بود شادیباورکن:من

 سای وانجای ھممیدیحاال کھ رس:یاحمد
  عالمت دادکھ برن توخونھ دربازکردنروھاشی بھ نبعد

 تو رفتن
  برم داخلدیبزار:من

 شھینم: یاحمد
  ھم رفت داخلیخوداحمد



 249 

 ی چجوردمی بھش دست بند زده بودن نفھمرونی اومدن بیکلی بعد باپسرھقھیدق١۵بایتقر
  مشت نصار صورتش کردمھیرفتم سمتشو 

  پسره خشکش زده بودقشوگرفتمی
  منواز پسره جدا کردیاحمد
 ؟یکنیکارمیچ:یاحمد

  سرخواھرم آورده بودیی چھ بالیدیمگھ ند:من
 ھ؟ی کد؟خواھرتیگیچم:یرعلیام

  نکردمی کارمن
 ھی خواھرمن کیفھمی کردم منجالھتی ای وقتیگیتوراست م:من

  دوباره برم سمتشخواستم
  دوباره منو گرفتی احمدکھ

 دی ترببرعی صدر رو سریآقا:یاحمد
 ¡¡¡ مرده روبردهی ھرچی مرده؟؟؟ آبرونیا:من

 توننی مشونیدای کھ زدمی بخاطرمشتدی آروم باشداالنی بای ولکنمیدرکتون م:یاحمد
  کنھتیازتون شکا

 شھی نمنیبھتراز ا: موھام کردم وگفتی دست التیباعصبان
 نی شدم چندضربھ متعدد بھ فرمون زدم بعد ماشنی وسوارماشنی رفتم سمت ماشبعد

 ... حرکت کردمی آگاھسی بھ سمت پلشدمی کارامریگی پدیروشن کردم با
  توراه بودمبای تقرمی ساعت ونکی
 گرفتھ بودم رفتم سمت اتاق جناب ادی کھ اومده بودم ھمھ  جارو ی چندروز ازبستنیا

  در زدم ووارد اتاق شدمیسرگرداحمد
 ؟یکنیکارمی چنجایا: کالفھ گفتیاحمد

  خواھرممیرکارایگی پکنمیکارمینجاچی ای چیعنی:من
 می اکارهی چنجایپس ماا:یاحمد

 میدی بھ شما بود اطالع میازی ندمنزلیبر: سرجاش بلندشدوگفتاز
 شد بھم اطالع ی مسئلھ چقدر برام مھمھ خبرنی ادیدونی خودتون مکنمیخواھش م:من
 دیبد

 دیحتما مطمئن باش: دستشو گذاشت روشونم وگفتیاحمد
برم دنبال ١٨:٠٠ امروز قراربودساعتنی رفتم سمت ماشرونی اجبار از اتاق رفتم ببھ

 بود١٧:١۵ نگاه کردم ساعتمی خونھ ساعت مچارمشیمھا ب
  شدمنیسوارماش

  شدم زنگ خونھ رو زدمادهی پنی از ماشدمی بعد رسقھیدق١۵
 ھ؟یک-
 عادمیم-

  باز شدیکی تیدرباصدا
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  خونشوناطی توحرفتم
  بودھی مھا دست ساکی کوچی چمدون دسترونی اومد بھی بعدمھاباساقھی دقچند
 عادیسالم آقام:ھیسا
  خانمھیسالم سا:من
 یسالم داداش:مھا
 ؟ی خوبیسالم خانم:من
  خوردم دادهزبھیزمی چھی کھ سای از بستترکمیخوبم فقط دارم م:مھا
 ی نخوردیزیتوکھ چ:ھیسا
 می زحمتتون دادیدستون درد نکنھ حساب:من
  نداشتمھی مھام مثل آبجدی نبودی قدر تعارفنیشما کھ ا:ھیسا
 زمیقربونت عز:مھا
 فدات:ھیسا

  روبغل کردنگھی ھمدھیمھاوسا
 زخدافظیخب عز:مھا
 مراقب خودت باش:ھیسا
 چشم:مھا
  چمدون داددستمھیسا
  کردمی خدافظھی از سامنم

 ....می شدنی سوارماشباھم
 

 دیکنیرم چرا شما زود باوگنیھمھ خالفکارا دروغ م: دراتاق بست وگفتیاحمد
 سیاون خالفکارن:من

 نیگفتی نمنوی ادارتونی قبل دیول:یاحمد
 ستی ازش مطمعنم کار اون ندمیخب االن پرس:من

 ن؟یدی رسجھی نتنی بھ ایچجور:یاحمد
 دهیشواھد نشون م:من

 ؟یچھ شواھد:یاحمد
 نیاونم روھم دوتا مرد دزد:من

 دراتاق بازکرد وارد اتاق ی بھ سمت اتاق جناب سرگرد احمدمیرفتی مینجوریھم(
 ) داخل اتاق بودعادمی ممیشد
 شدیچ:عادیم

  شدنمونی پشتشونیخواھرتون از شکا:یاحمد
 ؟ی چیعنی:عادیم

 دی ماھم بگی وشواھد برادینی بشیخانم مقام:یاحمد
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 از یکی شده بود تواتاقش بود دهی چرم دورتادورش چی بزرگ کھ چندتاصندلزی مکی
  نشستمدمی عقب کشارویصندل

 الی روھم دوتا مرد بردن ویرعلی امنی منو دوتامرد دزددینیبب:من
 گھ؟یاز کجا معلوم کھ دروغ نم:یاحمد

 ) چرادونمی روباورکرده بودم نمیرعلی نداشتم من فقط امی جوابچیھ(
  داده کھ خودشو خالص کنھلتی تحوفی مشت اراجھیخواھرمن :عادیم

 دیشا:من
 دیشی متوجھ مدی فکرکنکمی ی خانم مقامیرعلی امھیزعلیھمچ:یاحمد

 دکردهی شماروتحدیرعلیام
 دی کھ شماگم شدی موقعی چی مردا ھم کھ بھتون گفتن ازطرف اون ھستن تازه برااون
 ی لھی وآخرسربھ وسنھیبی رونمیرعلی امی کسگھی فردا دششی پرنی دوستاتون میوقت
 شھی مدای پتونیآگھ
 ا درست باشھ شمی حرفادی شادونمیواقعانم:من
 رمیبااجازتون م: سرجام بلندشدم وگفتماز

 خدانگھدار:یاحمد
 ھمون موقع رونی از اتاق رفتم بکردکھی می خدافظعادی سرجاش بلند شد داشت با ماز
  سرباز بازوش گرفتھ دستاشم دستبند زدنھی کھ دمی رودیرعلیام
  بھ توصدمھ بزنمتونمیمھا من نم:یرعلیام

  نگاش کردم از کنارم رد شدفقط
 ....می شدنی سوارماشنی سمت ماشمی باھم رفترونی از اتاق اومد بعادمیم

  حرکت کردنیماش
 گول نخور خواھرمن:عادیم

 م؟ی بعدا حرف بزنشھی ندارم می نظرچی واقعا ھعادیم:من
  نگفتیزی چگھی نگاه بھم کرد ودھی عادیم
 گھی راست می کدونستمی شدم واقعا نمرهی خرونی ببھ
 چرا دوست دارم دونمی نمگھی طرف دھی از یرعلی امھی علزی طرف ھمھ چھی از

 ..... روباورکنمیرعلی امیحرفا
  دروباز کردعادی شدم مادهی پنی از ماشی حرفچی خونمون بدون ھمیدیرس

  از دستم نراحت بود کھ چرا اجازه نگرفتم ورفتمی خونھ شدم مامان بزرگ کلوارد
  قراره برمدونسمی خودمم نمی کھ حتدونستی مکاش

 ادی صدقش رفتم ت از دلش در بنقدرقربونیا
 بود کھ دراتاق بازشد بابابزرگ دهی تختم دراز کشی تواتاقم لباسام عوض کردم رورفتم
 بود

  کنارمونشستاومد
  بلند شدممنم
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 راحت باش:بابابزرگ
 دی بوسدستموگرفت

 ھی کارنوچھیا بابا بزرگ ا:من
 گفت بخاطر مادرجون عادی مھی چھ حرفنیا: منمارستانی بومدمیدنیببخش:بابابزرگ

 نیومدینم
 کھ نکردم دلم مثل ییاالی خونھ چھ فکروخیومدی شب نی وقتیدونینم:بابابزرگ

 دیجوشی مروسرکھیس
  گذاشتم روشونشسرم

د  اومشبی گلم بابات دی نوه زدلمیعز: سرم بادستش نوازش کرد وگفتبابابزرگ
 بخوابم ناراحت بودکھ از بچش خوب مراقبت نکردم

 نی من کم نزاشتی برایزیچی شماھدونھیبابام فقط نگران بوده بابابزرگ وگرنھ م:من
  مراقبت باشمدیشتربایب:بابابزوگ

 کردمیکارمی من چومدی سرت میی بالاگھ
 دی قطره اشک ازچشمش چکھی

 شمــــــای ناراحت مینجوریبابابزرگ ا:من
 یاھستی پدربزرگ دننیشمابھتر: گفتمدمی بوسگونشو

 باشھ ھندونھ بسھ:بابابزرگ
 من اصال اھل ھندونھ گذاشتنم؟:من

 اصال: باخنده گفتبابابزرگ
 یشمیخوشحالم کھ پ:من

  کردمبغلش
 قربونت برم استراحت کن:بابابزرگ

 باشھ:من
 .....رونی از اتاق رفت ببابابزرگ

 
  نبرد کردم خوابمی سعھرچقدر

 شدم چشمم رهی خرونی تخت بلند شدم از پنجره اتاقم بھ بی بودم از رویرعلی امتوفکر
  اون مرد گرفتھی قھی عادهی منکھی ای وااکننیخورد بھ دوتا مرد کھ دارن بحث م

 باز اطی در حاطی شال بلند برداشتم سرم کردم رفتم توحھی رفتم سمت کمد لباسام عیسر
 کردم

  چسبونده بودواری مرده رو بھ دعادیم
 ی داریی چھ روگھی تو دیطلب کارم ھست:عادیم

  زورشو نداشتمی ولدمشی گرفتم کشعادی میبازو
  ولش کنعادیم:من

 گھ؟ی می اون چیدونیتوکھ نم:عادیم
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 ھی ولش کن زشتھ جلو دروھمساگمیم:من
  ول کردقشوی عادیم

 ی رسمیسالھ بالباسا٣۵بای تقریمرد
 کردی لباسشو درست مقھی داشت

 دی جور خانواده ھا باشنی از اکردمیفکرم:مرد
 از چھ جورخانواده ھا؟:عادیم

 صرفھ نظر تتونی از شکاسمیچقدر بنو: کتش دستھ چکشو درآوردوگفتبی از جمرد
 دیکن
  نکردم گمشوتی تا از خودت شکای فکردیباخودت چ:عادیم

  چھ خبره؟نجایا:من
  صدر ھستمی آقالیمن وک:مرد
 پس تموی برام ثابت بشھ من شکایرعلی امیگناھی بی فقط کافسی بھ پول نیازین:من

 رمیگیم
 د؟یزنی حرف منی صدر ای آقاھی علزیدھمچیدونیم: پوزخند زد وگفتھی مرد
 دی حق بھ حق دار برسوندی کار شماست بانیا:من

 دونمیخودم کارمو م:مرد
 شھی مشخص نمنطوری ایول:من

 بھ دو نکن یکی نیباا: مچ دستم گرفت وگفتعادی بگھ کھ میزی چھی خواست مرد
  خونھمیابریب

  خونھمی رفتی حرفچی ھبدون
 نیسیوا:مرد
  کارت داد دستمھی اومد طرفم مرد

 داخل خونھ عادمی بعدم رفت منو مدی شماره زنگ بزننینظرتون عوض شد بھ ا:وگفت
 میشد
 کارکنم؟یچ:من

 لرزشم ی پاخورهی می خربزه کسی پس بده وقتدتقاصی بایرعلیمشخصھ ام:عادیم
 نھیشیم

  نگاش کردم رفتم سمت اتاقمفقط
 کجا؟:عادیم

 .....  بخوابم در اتاق باز کردمرمیخستم م:من
 .... کردم بخوابمیسع

 دمی از خواب پری وقتدمی کابوس ددوباره
 شیشونی پیزخم رو-

  زنگ زدمی بھ جناب سرگد احمدعیسر
 سالم جناب سرگرد:من
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  شده؟یزی چیسالم خانم قوام:یاحمد
  از اون مردا زخم چاقوبود ھمون کھ اسمش جالل بودیکی یشونی پیرو:من

 کنمی کنم خبرتون مداشی مشخصات کم پنی بااتونمی منمی ببکنمیچک م:یاحمد
 ممنون:من

  قطع شدتماس
 .... کننداشی خداکنھ پدمی کشقی نفس عمھی
 
 

 ...ھیسا...
  دستش بودمی اومد طرفم گوشتی مبل کنار مامانم نشستھ بودم کھ آی رفت رومھا

  خودشو کشتایب:تیآ
  ازش گرفتم مامان سامان بودتلفنو
  برداشتمعیسر

 سالم عروس گلم-
  کنارم نبودمی گوشدیسالم ببخش:من

  ببخش کھ من بدموقع مزاحمت شدمزمیاشکال نداره عز-
 ھی چھ حرفنیا:من

 خوامیامی توھم بی شمال اگھ مشکل نداشتھ باشمیو پدر سامان قراره فردا برمن-
 عروسمو بھ ھمھ نشون بدم

  واالدونمینم:من
 گنی می چشونی انیحاال بامادرتون مشورت کن بب-

 چشم:من
  چند روزی فقط برایای دوست دارم بیلی بال خیچشمت ب-

 کارکنمی درسمو چیمنم دوست دارم ول:من
 ھرجور کنمی اصرار نمادی زی چند روز ولی سامانم کھ ھست تازه فقط برااریکتاباتوب-

 یدونیخودت م
 ن؟یکنی حرکت می شماکدمیبھتون خبرم:من

 فردا شب؛پس منتظر خبرت ھستم-
 ن؟ی نداریباشھ،کار:من

  ھمھ روسالم برسون خدافظزمینھ عز-
  خدافظدیچشم شماھم سالم برسون:من

  قطع شدتماس
 گفت؟ی میچ:مامان

  چند روزی باھاشون برم شمال فقط براخوادیازم م:من
 ؟ی ندارم فقط درست چیمنکھ حرف:مامان
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 اری سامان ھست کتاباتم بگفتیم:من
 فکرھمھ جارو کرده:تیآ

 گھی می چنیحاال بھ باباتم بگو بب:مامان
 باشھ،من فعال برم درس بخونم:من

 باشھ برو:مامان
 رونیمنم رفتم ب:تیآ

 خدافظ:من
 باشھ خدافظ:مامان
 درسم ی سفرباھم بودن ولنی دوست داشتم برم شمال اولیلی سمت اتاقم خودم کھ خرفتم

 ؟یچ
  درس عشق وحال بچسبی خیب: درونیندا
 بره حاال کھ قراره برم حداقل امروز درس خوادی مگھی دلھ دکارکنمی درون بد چیندا

 بخونم شروع کردم درس خوند
 می اومد گوشمی زنگ گوشی کھ صداخوندمی کھ داشتم درس مشدی میساعت٢بایتقر

 برداشتم سامان بود
 ؟یکنیکارمی چیسالم خانم:سامان

 خوندمیسالم آقامون داشتم درس م:من
 زنمی پس بعد زنگ مدیببخش:سامان

 ازهی نحی زنگ تفرخوادینھ نم:من
 مامانم بھت زنگ زد؟:سامان

 ؟یاھــــوم چرا بھم نگفت:من
 زمیبھتربود مامانم بگھ عز:سامان

 گھی می بابام چنمی ببامیخودم کھ دوست دارم ب:من
  اگھ مامانم بزارهگذرهی خوش میلیمنم دوست دارم بشھ خ:سامان

 چرا نزاره؟:من
   خونمونانی مھمون دعوت کرده بیآخھ تاپات بھ شمال برسھ کل:سامان
 اشکال نداره: گفتمباخنده
  رو چشم بزننبای دختر زترسمیم:سامان

 ی اسفند دود کندی برام بای اکارهیپس تو اونجا چ:من
  بھ چشم شما فقط دستور بدهیا:سامان

  توری قبول نشدم فقط تقصی خوبی اگھ کنکور جایسام:من
 خودم تو درسات کمکت یگی سفرچند روزه منی ایبھ من چھ تازه اگھ برا:سامان

 کنمیم
 قول؟:من

 قول:سامان
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  برم درس؟یباشھ فعال کار ندار:من
  بروزمینھ عز:سامان
 .... قطع شدتماس

  درس خوندن شدممشغول
  بابا صحبت کردم اجازه داد رفتم فردا مدرسھ اجازمو گرفتمشب

  مدرسھ کھ اومدم ساکم بستماز
 نھی بشنی تو ماشتونھی نمکنھی پدر سامان زانوش درد ممی بری پروازقراره

  رفتمی حموم درست وحسابھیکردم  کھ ساکم جمع بعد
 پرواز بود١٩:٠٠کوک کردم ساعت١٨:٠٠ ی ساعت برادمی خواببعد

 ..... دنبالمومدی مسامان
 

  کردمی خدافظتی اومد دنبالم از مامان وبابام وآسامان
 ی فرودگاه  مامان وبابامیدی بعد رسقھیدق١۵ می حرف زدکمی توراه می شدنیسوارماش

  شماره پروازمونو اعالم کردنمیسامان توفرودگاه منتظر بودن باھم حال واحوال کرد
 

  کنار پنجره نشستھ بودمی صندلکنارسامان
  کردمدنگاھشی دستمو گرفت و بوسسامان
 ؟یترس از پرواز کھ ندار:سامان

 ترسمی نمیچی از ھی تو کنار میوقت:من
 واقعا؟: نگاه متعجب گفتھی باسامان

 ؟یارشک د:من
 خوشبخت کنمی دارم احساس می چھ حسی توکنارمی وقتیدونستی نھ،مگھیاالن د:سامان

 امی مرد دننیتر
 نطوریمنم ھم:من

  بچمون بھ توبرهی رنگ چشمادوارمیام: موھام گفتی دستشو برد السامان
  لپام گل انداختنیی انداختم پاسرم

 میقربون خانم خجالت:سامان
  تو باشھی من دوست دارم چشاش مثل چشایول: گفتمآروم

 دمی ددی خورشداکردمی پیی تو روشنایتو چشا:سامان
 دمیمنم عظمت شب د: آوردم باال گفتمسرم

 تو آخرمنو بھ ھیسا: کوتاه بھ دستم زد وگفتی دوباره بوسھ ادی سامان درخشیچشما
 یرسونیجنون م

  برم؟یخوایم:من
 رمیمیاون موقع م:سامان

 پرستھی ھستم کھ عاشقانھ منو می زدم چقدر خوشحالم ھمسرمردحی مل لبخندھی
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 زنمی باھاش حرف می وقتشھی مرد خالصھ منی ای من تویای دنکنمی فکرمیگاھ
 اسمش نی افھممی وحاال مشھی پاھام سست ملرزهی دستام مرهیگیضربان قلبم شدت م

 عشق
 ؟یخانم:سامان

 جانم:من
  دوست دارمیلیخ:سامان

  کلمھ از زبان تونی ادنی شننیریچقدر ش:من
 نیریمن خودم ش:سامان
 شکیاونکھ ب:گمی مباخنده

 ... بعدقھی دقچند
 سامان:من

 جانم:سامان
  تا عشق تو بھ منشترهیمطمئنم عشق من بھ تو ب:من

 ثابت کن:سامان
 کنمیثابت م:من

 برمی من میتونی نمدونمیم:سامان
 ؟یمسابقھ :من

 چراکھ نھ؟:سامان
 ی کنی کارھی دی بایاگھ باخت:من

 ؟یچھ کار:سامان
  بکنمی کارھی من دیتوھم اگھ من باختم با:من

 یبازیتوم:سامان
 ینیبیحاال م:من
 می باھم کل کل کردمی کھ توراه بودی مدتکل

 ....دمی خستھ بودم بعد حموم خوابیلی خونشون من رفتم تو اتاق مھمان خمی رفتیباتاکس
 

 
 دمیمالی تخت داشتم چشامو بادستم می خواب بلندشدم چشم بستھ نشستھ بودم رواز

 عالمھ گل برگ قرمز ھی بعد ی دورتادورم پردستھ گل وااااادمیچشامو باز کردم د
  سرمختی ردیوسف
 سامان:من
 گالقشنگھ؟: وگفترونی پشت کمد اومد باز
 یلیاره خ:من

 سی نیچی گال دربرابر تو ھنی بنظرمن ایول:سامان
 دی بغلش منو چرخوند وموھاموبوسدمی تخت بلند شدم پری رواز
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 نیی پاگذاشتم
  ممنونیلیخ:من

  روندارهبایقابل دختر ز: دوتادستام گرفت وگفتسامان
  صورتم بود بادستش کنار زد برد پشت گوشمی از موھام رویکم

  دوباره بغلت کنم؟شھیم:سامان
 کردی جاگرفتم اونم موھام ناز م از خدا خواستھ تو آغوششدمیخند

  دوست دارمیلیخ:سامان
 منم:من

  فعالیچی ھکی فراموش نکن یول:سامان
 رونی از آغوشش آوردم بخودمو

  راه بودمی من خستھ سیوااااے آقا حساب ن:من
 ی کنم ولفی از خودم تعرخوامی گفتم خانمم واجب تره نمیمنم خستھ بودم ول:سامان

  دوست دارمشتری من بشھیمشخص م
 دازنیتوعشق چرتکھ نم:من

 من؟: منمی بکنی بازنی ایخودت گفت:سامان
 ی خودتو بھ اون راه بزنخوادیحاال نم:سامان

  روسرم؟یختی ریگال روچجور:من
 نیسقف بب:سامان
 وصل ی از درانخیکی حالت کمد بود دراشم باز بود بھ ھی جالب یلی نگاه کردم خسقف

 بود
  بعدی نردبون گذاشتی باال سرم رفتی من خواب بودم اومدیچجور:من

 گمینم: لبم وگفتی دستوشو گذاشت روسامان
 چرا؟: لبم براداشتم وگفتمی از رودستشو
  باز شددراتاق
 کھ پرشده بود از کردی سامان بود ماتش برده بود اومد داخل اتاق اطراف نگاه ممامان

  جورواجوریگال
  خبره؟نجاچھیا):نایم( سامانمامان
 نیآفر:نای جون مھی سای من برازیسوپرا:سامان

  روگھیسال بعدم ھمد٢٠ نی نباشینجوری الیفقط،اوا: بھ سامان کردوگفتی نگاھھی بعد
 نی کنزیسوپزا
 حتما: بھم کردوگفتی نگاھھی دستشو دورکمرم حلقھ کردوسامان

 نی بخوریزی چھی نیایخب ب:نایم
  گشنشھحتمادخترم

 ناخانمیمتتونم شدم مباعث زح:من
  بگو مادرشمی منم االن مادرت حساب مناخانمی می بگیخوای میتاک:نایم
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 چشم مادر:من
 نیآفر:نایم

 رونی از اتاق رفت ببعد
  مھربونیلیمامانت خ:من

 ی کجا بریدونی بشھ از ترس نمیاگھ عصبان:سامان
 ؟یجد:من

 میابریاره،ب:سامان
 امیتوبرو منم م:من

 باشھ عشقم:سامان
 رونی از اتاق رفت ببعد

  خـــــوب بودیلی قشنگ ونگاه کردم عطرش خیبازگال
  سامانم رفتمی قربون صدقھ تودلم
 برداشتم رهی تی آبی شلوارلھی ساکت ی رفتم بامامانم حرف زدم بعد از تومی گوشسمت

 بود ی بھداشتسی سھ ربع طور بودبعد تواتاق سروناشی کھ آستی بلوز ساده مشککیبا
 بھ یازی بستم بعد بافتم نی روجمع کردم دم اسبدھمھیصورتم شستم نوبت بھ موھام رس

 رونی نبود از اتاق رفتم بشیآرا
 
  سمت آشپزخونھرفتم

  سامان وخود سامانی وبابامامان
  نشستھ بودنی خورزنھاری میرو
 سالم:من
 سالم دخترم):شھاب( سامانیبابا

 ؟یدی خوابخوب
 بلھ: کنارسامان وگفتممنشست

 خداروشکر:شھاب
 نیخب شروع کن:نایم

 ) بوددهیکباب کوب(
  گزاشتدهی بعد برام کباب کوبدی برام برنج کشسامان

 یکاف:من
  کمھ کھیلیخ:نایم

 شھی بخورم اصراف متونمی نمنقدرینھ من ا:من
 یباشھ ھرجور راحت:سامان
  گذاشت روبھ رومبشقاب
  دخترمدی ببخشی افتادتیازکاروزندگ:شھاب

  کتابام آوردمسی نینھ مشکل:من
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  باعروسم پز بدمی خوب قبولشی جاھی شاالیا:شھاب
 شھیقبول م:سامان

 کنمی می سعدوارمیام:من
 م؟ی بعد شام حرف بزنسیبھترن:نایم
 ازی ننی ھمی ردوبدل نشد بعد شام زن مش قربون اومد ظرفارو شست برای حرفگھید

 بھ کمک نبود
 می مبل نشستھ بودی روھھم
 میشناسی کھ توشمال می اقوامباکلی پس فردا تقرزمیعز: منونگاه کردوگفتناخانمیم
 انیم

 ادی نمادخوشمی زستن،منمی ھم نھی برگذار بشھ؟پدرومادرسای مھموننی ادیحتما با:سامان
 ای مھموننیاز ا
 کن ی برگذاربشھ منم دوست دارم توھم سعیاگھ مادر دوست دارن مھمون:من

 ی دوست داشتھ باششونیبخاطرا
  ومھربونمدمیقربون دخترفھم:نایم

 یخری می دارازی نی خودت ھرچی برایریم)بھ سامان اشاره کرد( نی فردا باازمیعز
 گنی بھ آباژور منیمامـــــان ا:سامان

  مش قربان قھوه آوردخانم
 ناخانم؟یدمی نداری اگھیامرد: مش قربانخانم

 نھ ممنون:نایم
 ا؟ی درمیبر:سامان

  وقت شب؟نیا:نایم
 بزاربرن خوش باشن:شھاب
 قربون بابام:سامان

 گھی از سرجاش بلندشدروبھ من گفت بلندشودبعدسامان
 امیلباسمو عوض کنم م: بلندشدم وگفتمازسرجام

  شال بلند بردارھی فقط میری منیباماش: پشت سرمن اومدوگفتسامانم
 باشھ:من

   رفتمرونی برداشتم سرم کردم از اتاق بی شال بلندسرمھ اھی سمت ساکم رفتم
 می کردی وآقاشھاب خدافظناخانمیازم
 می از خونھ خارج شدباھم

  برام بازکردنشستم خودشم پشت سرم نشستنی درماشسامان
 میدی رسقھیدق۵ ردوبدل نشست بعدی خاصحرف
  سامان دستشو طرفم دراز کردمنم دستشوگرفتممی شدادهی کھ پنیازماش

 می قدم زددستودست
 شدی دست سامان گرمابھم منتقل مقیانگارازطر
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 ھ؟ی آرزوت چنیبزرگتر:سامان
  دارمادی آرزو زی ولھی آرزوم چنی بزرگتردونمیاووم نم:من

 شوبگویکی:سامان
 می بمونی جورنی ھمشھیھم: کردم وگفتنگاھش
 میونی می جورنی اشھیزوھات خط بزن چون واقعاھم آرستینوازتولیا:سامان

 )شدباحرفاشیدلم قرص م(
 ھ؟ی تو چی آرزونیبزرگتر:من

 وندهی بھ پقتی توبھ حقیکھ آرزوھا:سامان
 ــــــزمیعــــز:من

  دستمم دوربازوش حلقھ کردمیکی اون
  کھ تودستش بودفشردیدست

 ....می بعدخونھ برگشتمی حرف زدگھی دکمی
 ....دی خرمی از خواب کھ بلندشدم بعدصرف صبحانھ رفتفردا
 
 ....میکردی دستودست پاساژارونگاه مباھم
 سامان:من

 جانم:سامان
  چطوره؟نیا:من

 ) بودکی شیلی روبھش نشون دادم خی لباس بادمجونکی(
 برو پرو کن:سامان

  فروشنده بودنظی غلیشای دوتادخترباآرامی وارد فروشگاه شدباھم
 نیخواستی می آقاچنیسالم خوش اومد: از دخترایکی
 )ی دارکاری چگھی بھ سامان منجامی داره من اییچھ رو(

 خواستمی خانمم اون لباس تن مانکنتون میبرا:سامان
 خانمتون:دختر

 ؟یپس چ:من
  خانمدییبفرما: دختر لباس برام آوردوگفتیکی اون
  پرو سمت چپھاتاق
 یمرس:من

 اتاق پرو رفتم سمت باسامان
  واقعا قشنگ بوددمی پوشلباس

 رونی اتاق پرو اومدم باز
 می براریدرش ب: نگام کرد وگفتی اقھی چند دقسامان

 وااا:من
  ماپرپسردوست ندارملیفام:سامان
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  ندارهنمیآست: گرفت وگفتدستام
  داشتھ باشھنی آستیدی دیکدوم لباس مجلس:من

 پسنده؟: کھ برام لباس آورده بود اومد سمتمون وگفتی دختراون
 نی تر نداردهی لباس پوشھی:سامان
 ترش دهی دارم پوشی کت بادمجونمی حالت نھی لباس خانمتون دوست داره نیاگھ ا:دختر

 کنھیم
 نشیاری بشھیم:من

 حتما:دختر
 دمشی کت برام آورد پوشمی نکی رفت سمت لباسافروشنده

 ؟ی کھ ندارگھی دیبھونھ :من
 دهی ھم پوشکی ش؟ھمیچطوره کت شلوار بخر:سامان

  نکنتیســــامـــــان اذ: گفتمباحرس
 اری درش بخرمی می دوست دارنقدریباشھ حاال کھ ا:سامان

  جنتلمنی آقایمرس:من
 بای دخترزکنمیخواھش م:سامان

 دختره پشتش زدی سامان داشت بادختره حرف مرونی لباس عوض کردم اومدم برفتم
  بودنییبھ من بود سامانم سرش پا

 دمی شما تابحال ندیپی شماس ؛بھ خوشتفیح:دختر
  زدم رو شونش برگشتبادست

  از جلو چشم گمشواوردمیتاچشاتواز کاسھ در ن:من
  ادبی بنقدری دختره انی شماباکماالت افتونیگفتم ح:دختر

  دختری دارییچھ رو:من
  زدم توصورتشیکی

 رونی از فروشگاه رفت بھیباگردختره 
  خشکش زده بودسامان

 رسمیحساب توروھم بعدا م:من
  دختره سامان حساب کردیکی لباس دادم بھ اون رفتم
 می بابت رفتار آبجدیببخش: کھ دختره گفتمیشدی از فروشگاه خارج ممیداشت

 می لبخند زدم از فروشگاه خارج شدھی بزور
  توھم بوداخمام
 ھ؟یسا:سامان

  نگویچیھ:من
 بھ من چھ:سامان
 بھ توچھ؟: وگفتمستادمی واسرجام
 یگی نممیچی ھیدی دختره گوش می بھ حرفای دارھمونجا
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 ی من کھ تواومدفیگفتم بعدگفت ح:سامان
 یسی واگھی دی جاھی ی چرا نرفتستادهیکنارشم ا:من

 یرتی قدر غنی ادونستمینم:سامان
 دختره الوبترکونھ بعدم کی شوھرم باکردمی ھمون جافقط نگاه مینکنھ توقع داشت:من

 شتری برباھاشونی رو بگبای خانم زنی شماره ازمیعز) نازک کردمنجاصدامیا:(گفتمیم
 درارتباط باش

 دیخندی فقط مسامان
 خنده داشت:من

 یکنی بخور االن سکتھ میزی چی شربتھی می برایب:سامان
 دهبرو بھ اون دختره  شربت ب:من

 قدر بزرگش نکن تو نی ازمیعز: جلو جلو راه رفتم سامان بازوم گرفت وگفتبعدم
  عوض کنمکارنی چسی دخترا کھ مشخص ننی توروبااتونمی من مگھ میھمسرمن

 ؟یکنیم عوضازمنبھتریکیبایعنی:من
 چیباھستمیحاضرنمننی بگشمابھشمردمیزدآھاودادموھاشیالکرددستسامان

  کردنیمنگامونداشتنھمھکنمعوضشکس
 ؟یکردباورم:سامانالیخیبباشھزشتھسامان:من
بایتقر:من

 
 ـــــھیسا:بلندگفتیباصداسامان رفتنراهکردمشروعبعدجلوجلو

 قلبنیایتوروتویھمجایاگھیدکسچیھعاشقتم
 سمت دیگرفت منو کشبازومسامانستادمیاکردنسرجامیمنگاهماروداشتنھمھرهیبگتونھینم

 بستمچشامشدمچشاشیونھیبازداھشی سیتوچشماشدمرهیخودش خ
 دی ببخشھیساکننگاهمنو:سامان

 دستمازشمیمونھیدباورکن
 یباشناراحت

 یمساو١-١:بازکردم گفتمچشام
 چطور؟:وگفتدیخند
 . کردمداغنطوریاکھدارم دوستشتریبمنمشخصھ:من

 ١-٢نوچ:سامان
 چطور؟:من

 نمیتوببی ناراحتتونمینمچوندارم دوستشتریبمنمشخصھ:سامان
 
  سامان دادملی لبخند تحوھی

  کردمدستمودراز
  لباسارو دادمکی پالستی دستمو بدم ولخوامی مفکرد
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 رم دادی خریبدوکل:من
  احساسیب:سامان

 عمتھ:من
  ادب نگو عمم فوت شدهیب:سامان

 دیببخش:من
 دمی خردیکی شی سامان کت شلوار مجلسیبرا
 دمی خرزدی کھ از دور برق میکی شی بادمجونیسانت١٠ کفشھی خودمم یبرا

 می نشستھ بودشاپی توکافشاپی کافمی رفتدیبعدخر
  افتادمھی آرتا وآسادی:من

  زنگ بزنیخوایم:سامان
 زنمی خونھ زنگ ممیرفت:من

  کافھ بزننھی خوانی باعمو شھروزم میدیفھم:سامان
 گفی مییزای چھی ھیآس:من

  خوشش اومدهیلیعموم خ:سامان
 ھی مرد خوبیلیآرتا خ:من

 ؟یچ:سامان
 ھی خوبیــــــــــلــــیآرتامردخ:من

 ؟یمن چ:سامان
 شھ؟ی متیسامان واقعاکھ آرتاشوھر دوستمھ بھ اونم حسود:من

 ادی مگھی دھیحسود:سامان
 زنمیاصال حرف خودتو م:من

 رهی توقلبم بگتونھی تورونمی جای اگھی کس دچیعاشقتم ھ
 دی چشماش درخشسامان
 ی خانمدونمیم: گرفت وگفتدستام

  خونھمی بعد رفتمی خوردی شکالتکی وکیی چاھی می حرف زدکمی
 ھی افتمی فکنم زکنمی سامان سوپراخواستمی بعدناھار رفتم تواتاقم ممی ناھارخوردباھم

  سامان تواتاق کارش بود در زدمی باباشیبشکن زدم رفتم پ
 اتویب:شھاب

  مزاحمتون شدمدیسالم ببخش:من
 ینھ دخترم چھ مزاحمت:شھاب

 خوامی ازتون میزی چھی دیببخش:من
  بخواه عروس گلمزیصدتاچ: لبخند زدوگفتھی شھاب

 رونی برم بخوامی مدی بدنتونوی ماشچی سوعشھیم:من
 ؟یریباسامان چرا نم:شھاب

  کنمزشی سوپراخوامیم:من
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  بخوام؟زی چھی منم شھیم: از سرجاش بلند شد وگفتشھاب
 البتھ:من

  داره؟ی موردمی کار دارم باھم بررونیمنم ب:شھاب
  پس من برم آماده بشمی عالمیلیخ:من

 برو دخترم:شھاب
  از اتاق خارج شدم رفتم سمت اتاق سامانشادوخندون

   باز کردم خداروشکر خواب بوددراتاق
  سمت اتاق خودمرفتم

 ھم ی شال مشکھی دمی پاره پوشی بارده ھارهی تی آبی باشلوارلی کوتاه مشکی مانتوھی
  مبل نشستھ بودی سامان رویم بابا برق لبم زدم از اتاق خارج شدھیسرم کردم 

  بوددهی شلوار پوشکت
 داشتم ی سامان بود انگارھی بھش دقت کردم چقدر شبکمی از سرجاش بلندشد دی دتامنو

 میدی سامان میریپ
 نمیبی سامان میریانگار دارم پ:من

 رمیگی مدهی حرفتو نشننی ارهیمن کجام پ:شھاب
 ) بودی سامان آدم باحالیبابا(

 نی حواسم نبود شما ماشاهللا از من جون تردیببخش:من
 ی ھندونھ بزارخوادیحاال نم:شھاب

  عروس خانم؟میبر
 میبلھ بر:من

  سامان شدمیباباbmwنی سوارماشمی از خونھ خارج شدباھم
  شدمیمی ساعت صمکی نی ای باھاش تویلی خمیدی خرینیی تزی لھی وسعالمھی باھم
  خونھمی برگشتمی سامانم داروخونھ کار داشت کار اونم انجام دادیبابا
  زحمتتون دادمیمرس:من

 یچھ زحمت:شھاب
 بااجازتون:من
  باز کردمنی ماشدر

  کردهدایخوش حالم سامان تورو پ:شھاب
 برداشتم بھ لی شدم از صندوق جعبھ عقب وساادهی پنی دادم از ماشلشی لبخند تحوھی

  رفتم باغ پشت خونشونیمکی قایھزاربد بخت
  بھ خانم مش قربون گفتم فسنجون درست کنھبعدرفتم

 بود قربونش برم دهی کردم سامان مثل خرس خوابنیی ھمھ جارو تزییای رویلیخ
  گذاشتماداشتی ھیتواتاقش 

  گل برگار رودنبال کنعشقم
 ختمی دراتاق تاباغ گل برگ راز
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 دوتاشمع زی می گذاشتم رودی سفیزی رومھی باکمک مشقربون آوردم توباغ زی مھی
  ھم مش قربون باال سرمون روشن کردی گلدون چندتا المپ قلبکیگزاشتم و

 می تواون فاصلھ رفتم لباس بپوشنھی گفتم بچی غذاخورسی مشقربون سروزن
 ساپرتم پام کردم موھامم اتوکردم تند تند دمی پوشیی کوتاه باال زانوی مشکراھنی پھی

  زدمغمی رژلب قرمز جھی ختمیدورم ر
 

 قرمز خوشگلمم پام کردم بھ سرعت جت رفتم توباغ خداروشکر ی پنج سانتیکفشا
 زی از دوستاشون اطراف نگاه کردم ھمچیکی ی سامان رفتھ بودن خونھ یمامان بابا

  بودیعال
 کھ سامان شدی ممی دوساعت نبای نگاه کردم تقرمی نشستم ساعت مچی صندلیرو

 دهیخواب
 شمع ھا افتادم شمع ھارو روشن کردم روبھ روم نگاه ادهی شدمی کم داشتم خستھ مکم

 ومدیکردم سامان چشاش داشت از حدقھ درم
 دیخندی مصورتش

 ـــزیســــــــوپــــــــرا:من
 زی سمت ماومد

 نھی کھ بشدمی روبراش عقب کشی دفعھ من صندلنیا
  جنتلمنی آقادییبفرما:من

  پاشی رودافتادمی کھ دستمو کشی صندلی رونمی منم بشخواستم
 ی خوشگل شدیلیخ: گلوم کنار زد وگفتی از جاموھامو

 ممنون:من
  وقت موھاتوکوتاه نکنچی بلندم،ھی من عاشق مویدونستیم:سامان

  سرجامنمی بزاربششھیچشم،غذاسرد م:من
  خوبھیلیجاتم خ:سامان

  تابناگوش باز شدششی کھ بھ غذاخورد نچشمش
 ؟ی درست کنی وقت کردیچجور:سامان

 من درست نکردم خانم مشقربون درست کرده:من
 رسھیمطمعنم بھ دست پخت تونم:سامان

 نیی پاسرموانداختم
 ســـــامــــــــــــان: حالت ناراحت گفتمھیبا

 ی خانمھیچ:سامان
ن ....... درست کرده بود مــــمونی فسنجون رو درست نکردم ھمسایمن اون سر:من

  درست کنمستمیال فسنجون بلدن...اص
 بخشمتی شرط مھی کلک دقل باز بھ یا: کردوگفتی اخمھی سامان

 باز شرط؟: باال گفتمسرموآوردم



 267 

 اھوم:سامان
 باشھ بگو:من

  کن بھ ھمھی بوس ھدھی: گونشو گفتی انگشت اشارشو گذاشت روسامان
 لبامو ی گونش کاشتم وقتی بوس آروم روھی گونش ھیتم رو لبخند زدم لباموگذاشھی

 برداشتم چشم خورد بھ گونش کھ رد رژ لبم مونده بود
  گرفتھ بودخندم

  گونشو شروع کردم پاک کردنی روبادستم
 خوردی بازمست چشماش شدم نفساشو بھ صورتم ماھشی سی خورد بھ چشماچشمم

  کم بودیلیفاصلمون خ
  لباشو گذاشت رولبام داغ شدم چشامو بستمآروم
  دستاش دورکمرم حلقھ شدمنم دستام دورگردنش حلقھ کردمدی لبام بوسآروم

 نی مطمعنم سرخ شدم چرا ای بود وانیی بعد خودمو ازش جدا کردم سرم پاقھیچنددق
 کارو کردم

 د دستاشو دورکمرم حلقھ کرشتری دستاشو از دورکمرم آزاد کنم کھ بخواستم
 ؟یکشیھنوز از من خجالت م:سامان

 می غذامونو بخورنمی بشی اون صندلی برم روخوامی فقط مستمی نینھ من خجالت:من
 تونستمی چرا نمدونمی نمدمی سامانوغذاکشی دستاش شل کرداز سرجام بلندشدم براسامان

 توچشاش نگاه کنم
 ادیبود نتونستم ز سرد شده یلی خی شروع کردم غذا خوردن ولدمی خودمم غذاکشیبرا

 بخورم
  سرموآوردم باالکردمی نگاه سامان احساس مینی طرفم سنگھی از
 ؟یکنی نگاه میـــنجوریچــرا ا:من

 کنم؟ی نگاه میچجور:سامان
 یکنی نگاه می جورھی:من

  چشاتم دوست دارم فقط نگات کنمی تشنھ ھیسا:سامان
 مست کنمی نگات می من حکم شراب داره وقتی تو برایسامان چشا: دلم گفتمحرف

 دمی چشات ندی بھ قشنگشمیچشات م
 شمــــایپروم: لبخند زدوگفتھی سامان

 پس نگم؟:من
  بگونتمی دلنشینھ نظرم عوض شد عاشق حرفا:سامان

 پوندهی مقتیآرزوھام بھ حق:من
  تورودارمیوقت

  رودارمای دنی توھستیوقت:سامان
 ؟یتوھم بلد:من

  زحمتامفی حرفامو حگفتمی کھ برات میی رفتھ شعراادتی:سامان
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 ؟ی برام بخونشھی شعر می گفتیواا:من
 خونمی اونجا برات ممی تواتاق برتارمیچرانشھ گ:سامان

 میباشھ بر:من
 ..... سمت اتاقمی تودست رفتدست

  بازکرد من اول وارد اتاق شدمدراتاق
  تخت نشستمیرو

 .... برداشتوتارشی اتاق گی از گوشھ سامانم
 

 ؟یآھنگ درخواست:سامان
 یدوست دارم تو انتخاب کن:من

  مکث کرد بعد شروع کرد خوندنھیچندثان
 :سامان

  قلبتیصدا
 تپش قلبم

  عشقھیصدا
  باھمھیکی

  دوتا ادمما
 می اسمبادوتا

 می روحھی ھا ما
 می جسمتودوتا

  مثل تو ھنوزستی نیکس
  روزھی نھی تو دلم بشکھ

 اااامی دنھمھ
  ھم عاشق توھمھنوز

  بگمی چیدونی کھ متو
 خوااامی متورو
 خوااامی متورو

 می دارم دوباره مثل اونروزا بازم ما عاشق شدوست
 ضمی حال من خرابھ و مریستی نی وقتی دوست دارم بدونزمیعز

  تو روبھ رومینی لحظھ بشھی دارم دوست
 ی ارزومھ باشمن

 ی جدا شیتونی مگھ می کھ بھ پاشی اونارهی سختھ کم بیلی دل من خنھیغمگ
  کنارمی آرزومھ باشمن

  کردم بھ دست زدنشروع
 ممنون:سامان
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 کنمیخواھش م:من
  اتاق باز شد مامان سامان بوددر

 یلیاره خ: سامانگذرهیخوش م: خندون گفتییبارو
 باراد کارت داره:نایم

  تودستشو داد دست سامانتلفن
  از اتاق خارج شدگردمین برماال: روبھ من گفتسامان

  ھم بھ ھمراھش از اتاق خارج شدناخانمیم
  اتاق سامان نگاه کردماطراف

  اتاق چند تا قفسھ کتاب بودی بود فقط گوشھ ینیی تزلھی وسچی بدون ھاتاقش
  بودی کتاب درسشترشی سمت کتابا برفتم

 :ھ بود کتاب باخط خوش نوشتی صفحھ نی کتاب رمان اولھی خورد بھ چشمم
  ازجانمزتری عزسامان
 یی از عشق بگومی برسم بھ دستانت وباز براتوانستمی کتاب منی من ھم بااکاش

  امضا نوشتھ شده بودنیی امضا پاآخرش
 تیشگی ھمبھارعاشق

  بودظی نسبتا غلشی دختر باآراھی زدم وسطش عکس ی ورق کلھی کتاب
  بودخوشگل

  بھ ھق ھق افتادمگھید
  قھوه وارد اتاق شدینی اتاق باز شد سامان بود کھ باسدر

 از اتاق نشی تخت رفتم سمتش کتاب کبوندم توسی قھوه رو گذاشت روینی سسامان
 رونیرفتم ب

  نفس بکشم من عشق اول سامان نبودمتونستمی نمرفتمی مدیبا
  بھم نگفت؟؟چرا

  متنفرمی بھش گفتم از پنھون کارمنکھ
 اره ھنوزم دوسش دنکنھ
  دارهاشویادگاری دوسش داره کھ ھنوز حتما

 شدی مری از چشمام سرازیلی مثل ساشکام
  قدر ھضمش برام سخت بودنی چون واقعاعاشق سامان بودم ادیشا

  باز کردم بعد قفل کردمدراتاق
 دمی لباس پوشی چجوردمینفھم
  لباسامو جادادم تو ساکمعیسر

  بدمحی بزار بھت توضھیسا: گفتزدی کھ بھ در می باضربات ممتدومدی سامان میصدا
  بازکردمدراتاق
  سامان بازوم گرفترونی برفتمی کنار زدم داشتم از خونھ مسامان

  زود قضاوت نکنھیسا
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 فقط خـــــــفشو:من
 : اومدی بلندبای تقریصدا

  چھ خبرهنجایا
  سامان بودیبابا
 دیاز شازده پسرتون بپرس:من

 رمی دارم ممنکھ
 ؟یکنی مینجوری ا؟چرایریکجام:سامان
  دخترم برو تواتاق کارمھیسا: گاھشو بادست ماساژ دادوگفتجی گی جاشھاب

  امـــــا:من
 کنمیخواھش م:شھاب

 یکی ی اجباررفتم سمت اتاق کار بادست اشکام پس زدم در اتاق کار باز کردم روبھ
 ... ھا تشستمیاز صندل

 
 شدی نمی کردم آروم باشم ولیسع
 رهیگی مگھی ددلھ

  آب بودوانی لھی بازشد زن مشقربون بود دستش دراتاق
  خانمدییبفرما: مشقربونزن

 زی قلوپ آب خوردم گذاشتمش رومھی برداشتم وانی لدیلرزی مکمی دستام
 ممنون:من
 کنمیخواھش م: مشقربونزن
 رونی از اتاق رفت ببعد

  سامان بودی تو اتاق بودم کھ دراتاق باز شد بابای اقھیدق١۵ایتقرب
  مضطرب بودکمی می کناری صندلی رونشست

 نی امونھی ھمسای ازدخترایکی یدی کھ تودی عکسنی ازمیعز: مکث گفتھیبعدچندثان
 دو مونھی سامان دوسش نداشتھ ھمسادمی بھت قول میدختر واقعا سامان دوس داشت ول

 نگھ نوی ارهیگی بھ سامان ازش قول مدهی میادگاریکتابم  اون رنی منجای از اشیسال پ
 نیداره ھم

 ن؟یھم:من
 ی توزود قضاوت کردنیاره دخترم ھم:شھاب

 دیشا:من
  سرجام بلندشدماز

  نبودهی نگفتھ چون موضوع مھمیزیسامان اگھ چ:شھاب
 ن؟ی اول کتاب خوندیصفحھ : زدم وگفتمی پوزخندھی

 کنھی کھ ابراز احساسات مدهیدی سامان ماھاشی بود تو روضیاره اون دختر مر:شھاب
 واقعا؟:من
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  بپرسی دوست داری از ھرکیخوایم:شھاب
  من بھ شمااعتماد کامل دارمسی نیازین: وگفتمدمی کشقی نفس عمھی دلم آروم گرفت کمی

 ممنونم از اعتمادت: گفتیباسخت
 بااجازتون:من

  لبخند زدھی شھاب
  نگاه معنادار کردمشھیسامان پشت در بود  اتاق خارج شدم از
  تازه داشتمی بھ ھواازین

  گرفتمشی رو پای قدم زنان راه دررونی برفتم
  بودم سامان پشت سرمھمطمعن

 رهی خای تختھ سنگ نشستم پاھامو بغل کردم سرمم گذاشتم رو پاھام بھ درکی یرو
 شدم
  سامان باورکنمی بابای کردم حرفایسع
  طرفھ بودهھی عشق ھی درکارنبوده فقط ی عشقچیھ

  مشکل داشتھمی از لحاظ روحدختره
  مانبودنی بیچی نگفتم ھیشی ناراحت مدونستمیم:سامان

  توسرمدیچی سامان پیصدا
 ) مانبودنی بــــیـــــــچیھ(

  شدم توچشماشرهی شدم خبلند
 ...شدمی ناراحت نمیگفتیاالن ناراحت شدم اگھ قبال م:من

 ای نگاه بھ کتاب کرد بعد پرت کرد سمت درھی ای کتاب دستش بود رفت سمت درسامان
  کتابم فقط چون خواستھ بود نگھش داشتمنی من ای وجود نداره برایبھار:سامان

  بگمدیچندباربا: وگفتاومدسمتم
  فقط تورو دوست دارمھیسا

  آخھیکنی مینجوری اچرا
 ادیدروغ بدم م وی بھت بگم ازپنھون کاریسامان چجور:من

 ی بھم اعتماد داشتکمی کاش ی ولزمی عزدونمیم:سامان
 یمنم اشتباه کردم توھم اشتباه کرد:من

  خانممدی ھردوتامون ببخشمیاره حق دار:سامان
 گھی وقت دچیھ:دوگفتی رفتم توآغوشش دستاش محکم دورکمرم حلقھ شد سرم بوسبعدم
  نکنھیگر
  خونھمی بعد برگشتمی ساعت باھم حرف زدکی بایتقر

  نزدنگھی دی سامانم حرفی وبابامامان
  خونھ درستم کنھادی بشگری انگار قرار بود آرافردا

  از صبح زود خونھ نبودسامانم
 انبخشمی نبودم قھرکنم ی واقعا آدمدادی می کارھی ھمش بھش ناخانمیم
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 ... باسامان فکرکنمی ندهی کردم بھ آی بگھ سعدهیترسی فقط مسامان
 ...سی سامان مھم نی گذشتھ

 .... مھمھ کھ فقط من توقلبش ھستمندهیآ
 
 ...مھا...

  رفت شمالھی کھ سای بعدروز
 رنی انگار تونستھ بودن جالل رو بگیی شناسای برام زنگ زد برای احمدیآقا
  خوشحال بودمیلیخ

 یلی خارنشی منتظر بودم بشھی اتاق از پشت شھی ی توی آگاھسی پلمی رفتعادیبام
 استرس داشتم

  چھارشونھ قدبلندیکلی مردھکی
  اتاق شدوارد

 ی زخم رورهی نمادمی وقت چی چشمارو ھنی ای ولدمی بود درستھ صورتشو ندخودش
  خودش بودشمیشونیپ

  کھ باھام کرد افتادمیی کاراادی قلبم رفت باالضربان
 خودشھ؟:یاحمد
 ی مقامخانم

 باشماھستم
 ھـــــــا:من

  خودشھگمیم:یاحمد
   ه...لـــ..ب: تکون دادم وگفتسرمو
 نی مطمعنیخانم مقان:یاحمد

 گفتمی اگھ مطمعن نبودم نمدمی قول منوبھتونیا:من
 یی واسھ بازجومیریمتوجھ شدم پس االن م:یاحمد

 میرسی مجھی ھم مطمعنم زودتر بھ نتی ھرسھ مون روبھ رونی نظر دارم بزارھی:من
  ھستیی بھ بازجوازی نمیری جواب بگینجوریفکرنکم ا:یاحمد

 دی راه روھم امتحان کننی ای ولرهیگی صورت مییبازجو:من
 قھی دقستیفقط ب: موھاش کرد وگفتی دست الیاحمد

 قھی دقستیباشھ فقط ب:من
 دی منتظر باشی اتاق کناردیبر:یاحمد
 رونی بمی از اتاق رفتباھم
  نشستمی صندلی رفتم سمت اتاق در اتاق باز کردم رومن
  نشستیی روبھ روی صندلی سرباز آورد داخل روھی یرعلی بعد امقھی دقچند

 سالم مھا:یرعلیام
 سالم:من
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 ی تو سھ روز اونجابوددمیفھم:یرعلیام
  دوم اومدن دوستات سراغمروز

  صحنھ دوتا مرد بودن کھ من توآسانسورنی فکردم آخریلیخ
 لمی بھ وکناروی برو  انی مھرسام گرفتن آسانسور وراه روھا مجھز بھ دوربیخونھ 

 بگو خواھش
  مھاکنمیم

  بگمی بھ جناب سروان احمد؟بزاریچرا زودتر نگفت:من
 لمینھ فقط وک: دستمو گرفت وگفتیرعلی بلندبشم کھ امخواستم

  دارهنی دوربالمونمی ھم اونامنو بردن والی بگو حتما تو وبھش
 یزنی قدر آروم حرف منیحاال چرا ا:من
 شھی داره صدا ھم ضبط منی دوربنجاھمی ایدونینم:یرعلیام

 آخھ چرا؟:من
  بکنگمی کھ می کارنی ھم ھستن ھمنجای بابام ایمطمعنم دشمنا:یرعلیام

 ی توبگیباشھ ھرچ:من
  اومدن داخلیکلی و اون مرد ھی باز شد جناب سروان احمددراتاق

 جودم رخنھ کرد اضطراب تووھی
  پوزخند زدھی من دنیباد
 رسھی آدم بھ آدم مرسھی کوه بھ کوه نمگنیراست م:من

  خان بودیرعلی کردم بھ دستور امیمن ھرکار:جالل
 دمتی واسھ خودت تو عمرم تاحاال ندیگی میچ: از سرجاش بلند شد وگفتیرعلیام

 دینی لرزشم بشی پانیآقا خربزه خورد:جالل
 رسمی حسابتو می ھستی از طرف کدونمیمن کھ م: گاھشو ماساژ دادوگفتجی گیرعلیام

 از االن خودتو مرده حساب کن
  بس کنیینجای کھ االن ایدای تحدنیبخاطر ھم:من
 کھ تاحاال ی دخترنی بھ بھترتونمی من نمنیفھمی چرا نمایلعنت: بلند گفتی باصدایرعلیام
   صدمھ بزنمدمید
  از تعجب خشکم زده بودنگاھش  کردمگفتی میچ
  موھاشی الدی دست کشیرعلیام

 نیی انداخت پاسرشو
 دی صدر رو ببریسرباز آقا: کھ تاحاال ساکت بود گفتیاحمد

 جالل  ی رو برد احمدی علری احترام مخصوص خودشونو بودگذشت وامھی سرباز
 دی بردیتونیشما م: روبھ من گفتی صندلینشوند رو

 میریگیماس م تباھاتون
  لب گفتم وازاتاق خارج شدمری زی اباشھ

 شدهی کرد چممی جمی سی کلعادیم
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 بھم داده یرعلی املی کھ وکی خونھ کارتمی رفتیرعلی امی وگفتم بھ جز حرفازی چھمھ
 رفتھ بود سرکار بابابزرگمم عادیبود برداشتم بھش زنگ زدم وباھاش قرارگذاشتم م

 کھ ی گرفتم آدرس کافھ ای تاکسھی آسی خونھ رمیخواب بودبھ مامان بزرگم گفتم م
 دمیمورد نظر رس  بعد بھ آدرسقھیدق١٠گفتھ بود دادم 

  از سرجاش بلند شددی تامنودلی کافھ شدم وکوارد
 زی سمت مرفتم
 یسالم خانم مقام:یپناھ
 ی پناھیسالم آقا:من

 می نشستی صندلی روھردومون
 د؟ینی منو ببنیخواستیچرا م:یپناھ
  روگفتمیرعلی امی حرفای ھمھ
  بدمتی تشکرکرد منم قرارشد فردا برم رضایلی ازم خکنھی میریگی گفت پاونم

 ... کردم رفتم خونھی خدافظازش
 ...دمی نفس راحت کشھی
 

 ..."مھا"...
 ھارو نشون داد لمی فی پناھی دادم آقاتی  رضای آگاھسی من رفتم پلروزبعد

  آزاد شدیرعلیخداروشکر ام
 می خارج شدی آگاھسی از پلی پناھی وآقایرعلیباام
 خوامیبخاطر سوتفاھم معذرت م:من
 ادی مشی پگھیاتفاق د:یرعلیام

  پسرمیرعلیام:خانم
  تأتوشدهی ابرو ھاظی غلبای تقرشی خانم باآرای سمت صدا برگشتم

  داشتی خشنافھیق
 ی حال وروز دراوردنی کھ پسرمو بھ ای ھستیتوھمون: ابروشو داد باالگفتھی

  جوننی نسرمیبر:یرعلیام
  آخر؟ی چقدر گرفتی ناز آوردی گفتم باپول حلھ الکیمن بھ پناھ:نینسر

 خورهی مثل تو بھم مییحالم از آدما: بگم کھ گفتیزی چھی خواستم
 نی بعد حرف بزننیگی می چنیبفھم:من
  کنارش رد شدماز
  منتظرم بودنی تو ماشعادیم

 گھی می چفھمھی احمق نمکھی زندادمی رو فوش منی شدم تودلم نسرنی ماشسوار
 آزادش کردن؟:عادیم

 اره:من
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 کردم فقط متمرکز ی خونھ سعدمی رسی ردوبدل نشدوقتی حرفگھی روشن کرد دنیماش
 درسم بشم

 لی مامان بزرگم وارد اتاق شد برام آجخوندمی کھ داشتم درس مشدی می ساعتباچھاریتقر
 آورد

 دستتون درد نکنھ:من
 سرت درد نکنھ:مادرجون

 برداشتم می شروع کرد بھ زنگ خوردن از سرجام بلند شدم گوشمی موقع گوشھمون
  پستھ برداشتمھیشماره ناشناس بود جواب ندادم نشستم سرجام 

 زم؟ی عزیچرا جواب نداد:مادرجون
 دمیشماره ناشناس رو جواب نم:من

 یکنی میخوب کار:دوگفتی بوسمیشونی بلند شد پمادرجون
 رونی اتاق رفت ببعداز

  بادرس خوندن بدست آوردشھی مزی عاشق درس خوندن بودم معتقد بودم ھمھ چمن
 خوندمی درسم مخوردمی ملی کھ آجینجوریھم

 دیکشی مغزم نمگھی درس خوندم دیدوساعت
 ده بار اون دمی برداشتم دمی شام شستم بعد رفتم تواتاقم گوشی شام خوردم ظرفارفتم

  دادهاممی پکیشماره زنگ زده 
  ھستمیرعلی امیداری شماره ناشناس برنمی انگارسالم

  کنم بخاطر رفتار مادرمی ازت معذرت خواھخواستم
  خوششب
 :  جواب دادممنم
 ...! خوشس؛شبی نمھم

 افتادم یرعلی حرف امادی
  صدمھ برسونمدمی کھ دی دخترنی بھ بھترتونمیچطورم
 دمیرسی دوست دختراشم نمی گفتھ چون من بھ گرد پاینجوری بودم ھممطمئن

  فکرنکنمزای چنی کردم بھ ایسع
  کردم بخوابمیسع

  اذان صبح بلند شدمیباصدا
  خونمون بودیکای نزدمسجد

  آروم شدمیلی خودم دردودل کردم خی وضو گرفتم ونماز خوندم باخدابلندشدم
  صبحانھ درست کردم بعد آماده شدم مدرسھ برمرفتم

 شدی کامالحس مھی سای خالی جای تر بودم ولیمی صمیلی خھی من باآسدرستھ
  بودیروزخوب

 ومدی مرای کالس کنکور داشتم فقط چھارساعت خداروشکر المامروز
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نگرانم : کردم گفتمشی راضی کنکور بود ولی مخالف رفتن من بھ  کالسادی شدعادیم
  شدی بالخره راضھی عالراشی کالسا فوق العاده خوبھ دبنی اگھینباش د
  دنبالمادی خودشم مبرهی منو مخودش

  زنگ زدی تاکسعادی شدم مآماده
 می شدنی اومدباھم سوار ماشی تاکسقھی چند دقبعد

 می بخرنی دوباره ماشخوامی وامھ جورشھ منیمھا دعاکن ا:عادیم
 شھی جور مشاالیا:مھا

  بره چکاپ زحمتشو بکشدیفردا مادرجون با:عادیم
 باشھ:من
 ..... شدمادهی پنی کردم بعداز ماشی خدافظعادی آموزشگاه از ممیدیرس
 
 "...ھیسا..."

 )شگریآرا(وارد اتاق شد٢۶.٧یدختر
 امیسالم من پر:دختر
  امھیسالم منم سا: دست دادم وگفتمبھش

 نمی لباستونوببشھیم:ایپر
  آوردم ونشونش دادمرونیالبتھ لباس از توکمد لباساب:من
 ok:ایپر
 ی بود ولی دختر مھربونگفتی از خودش مکردی جور کھ کار منی ھمی رو صندلنیبش
 زدی حرف مادیز
 خب خانم خوشگلھ تموم شد: کھ گفتگرفتی کم داشت سرم درد مکم

 ممنون: لبخند زدم وگفتمبزور
 کتم تنم کردم کفشامم پام کردم می ندمی پوشی لباسم تندنمی ببنھی نداشتم خودمو توآحوصلھ

 ابرهی زود تر پرخواستمیفقط م
  خدافظگھی دیخب مرس:من
 ؟ی نداری اگھیکاره د:ایپر
 زمینھ عز:من
 باشھ،خدافظ:ایپر

  بغل کرد تعجب کردممنو
 شمی زود وابستھ میلیمن خ:ایپر
 شھی برات تنگ مدلم

 شگاھتی آراامی مشاالیا: لبخند نشست رو لبم وگفتمھی
  شھرمنی عروس اگھی دمن
 می کردی کارت منھ کارت ازش گرفتم بعد دوباره خدافظنی اای پس بیچھ عال:ایپر

 ورفت
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 چھ ی کھ چشمم خورد بھ خودم وازدمی سامان زنگ می بود داشتم برانھی جلو آمیگوش
 ایکرده بود پر

  خوشگل شده بودمیلی خی مات بودولششی آرادرستھ
 موھام اون ور گردنم انداختھ بود قھی زده بود بقیدی طرف سرم رو بافت خورشکی

  موھام بافت ساده داشت درکل قشنگ بود من عاشق بافت بودمیالبھ ال
  اصال حواسم نبودتماس برقرار شده بودودی سامان میصدا
 دیالو ببخش:من

 یدادی جواب نم؟چراینصف عمرشدم خوب:سامان
  شده بودممیبایمحوز:من

  خودم شده بودمییبای تو محو زی پاشیمنم پ:سامان
 چھ جالب:من

  خونمگھی ساعت دمیتان:سامان
 انی میمھموناتون ک:من

 انی زودتر ازمنم بکافکنمی درجھ ی فکنم ولگھی ساعت دکی:سامان
 تواتاق ای خونھ بیدی رسرونی بامیمن اتاق نم پس کشمی سامان من خجالت میوااا:من

 میباھم بھ جمع مھموناملحق بش
 رونی بارتتی خالم صبر نداره میمنکھ مشکل ندارم ول:سامان

 ؟یجد:من
 امی زودتر بکنمی میحاال حرص نخور سع:سامان

 باشھ خدافظ:من
 خدافظ:سامان

 کردمی رفتار مدی بای استرس داشتم چجورنقدری چرا ادونمینم
  شروع کرد بھ زنگ خوردن مامانم بود آخجونمیگوش

  برقرارشدتماس
 سالم دخترم:مامان

 ی خوب شد زنگ زدیسالم مامان:من
 شده؟یمگھ چ:مامان

 نجای اانی مگھی ساعت دمی سامان تانیالیمامان فام:من
 یبسالمت:مامان

  رفتارکنمدی بایمامان استرس دارم چجور:من
 نی سنگی ھمھ از دخترای باشنی متنی کن سنگیدخترنازم آروم باش فقط سع:مامان

 ادی خوششون منیمت
 آخھ:من

  خودشو دارهی جایزی باشھ آدم ھرچطونی شروششھی کھ نمشھیھم:مامان
 چشم:من
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  پس خانم وباوقارنیآفر:مامان
 باشھ:من

 مراقب خودت باش:مامان
 نیھمچن:من

 ؟ی نداریکار:مامان
 ؟ی زنگ زدی کار داشتیستنھ را:من

  حالتو بپرسمخواستمی فقط مزمینھ عز:مامان
  برسونتمیاھا ،باشھ سالم بھ بابا وآ:من

 باشھ توھم سالم برسون خدافظ:مامان
 خدافظ:من
  دستم نباشھی بھتر بود گوشدمی کشقی نفس عمھی تخت نشستم یرو

 تونمیم: بھ در وارد شدوگفتی تخت کھ ضربھ ای رونمی بشخواستمی توکمد مگذاشتم
  توامیب

 بلھ:من
  خانم بود وارد اتاق شدنای مھی مقدار شبکی کھ یخانم

  ماشی پیای چرا نمزمیعز:دلبخندگفتیبا
 سالم منتظر سامان بودم:من

 ادیاونم م: اومد طرفم دستشوگذاشت پشت شونم وگفتخانم
 ننی مھمونااومدن تورو ببمینی بشمیابری بفعال
 ھ چشمباش:من

  منم بشھدی امبی نصی عروسنی ھمچشاالیماشاهللا چھ دختر خوشگل باادب ا:خانم
 شاالیا:من

 می از اتاق خارج شدباھم
 من خالھ سامانم اسمم مھرناز:خانم
 تونیخوشبختم از آشنا:من

  بودندهی چارویزوصندلی ماطیتوح
 کی نقص بود شی بزی چھمھ
  گل رز داخلش بودکی وشمع وگل دون ووهی مزی ھرمیرو
  چندتاخانم اومده بودنفقط

 .....می سمت خانما رفتبھ
 

 عروس خانم آوردم:مھرناز
  برگشتنھمھ

 یسالم خانم:نایم
 سالم:من
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  ماشاهللا چھ خوشگلھیچھ عروس: ازخانمایکی
 نظرلطفتونھ:من

 نینی بشنیستادیچرا وا:نایم
 می ومھرناز نشستمن

 زمیچندسالتھ عز: ازخانمایکی
 ١٨:من

  سنت کمھیلیچھ زود خ: ازخانماگھی دیکی
 زننشی روھواممونھی نمنی دختر خوب کھ رو زمزمیعز:نایم
 )  قربونش برمیچھ مادرشوھر(
  محترمیسالم خانما-

  بھ ھمشون دست داد نوبت من شدیپسرجوان
  شونھ ھام گذاشتھ شد نگاه کردم سامانھی رویکی دست

 سالم:نم
 یسالم خانم:سامان

  مارو بردهی کھ دل پسرخالھ ی خانم درستھ ھمونھی سادمتونیاوه من تازه د-
  تموم شدتی زبوننیریش: زد روشونش وگفتیکی سامان

 دی پسرخالھ خولم امشونیا: روشو کرد طرف منوگفتبعدسامان
  سوال داشتمھی خانم ھی سادی ببخشھی چھ وضع معرفنی ادب ای بیخول خوت:دیام

 دییبفرما:من
 دی نداردشماخواھریببخش:دیام

  برادر دارمھی فقط رینخ: گفتمباخنده
 دهی بھ تو زن نمی کسدیام:سامان

  چشھ مگھ؟ی خوبنیپسر بھ ا:مھرناز
 دنیزن دادن بھ منم م)بھ سامان اشاره کرد( نی بھ ایآقاجان وقت:دیام

 گنی بھ آباژر منیا:سامان
  سامان شروع کرد زنگ خوردنیگوش

 دیببخش:سامان
  ازمون فاصلھ گرفت شروع کرد حرف زدنکمی

  اومد سمتمونآقاشھاب
 یای لحظھ بکی شھی جان مھیسا: کردوگفتی سالم احوال پرسباھمھ

 البتھ:من
  پسر نشستھ بودکی خانم وآقا وکی زکھی مکی سمت می رفتباھم

  عروسمنمیا:شھاب
  بھ احترامم بلند شدنھمشون
  برادر بزرگ بنده ھستنشونیا:شھاب
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 تونیخوشبختم از آشنا:من
  باھاشون حرف زدمکمی

 ششی سامان صدام زد رفتم پبعد
 جان:من

 یچھ خوشگل شد:سامان
 نیھمچن:من

  کردی ھمھ اومده بودن سامان منو بھ ھمھ معرفگھید
  بودنیخوب وخون گرم لی مجلس اومدن برقصن کال فامی کم کم جوناگھید

  برقصنخوانیزوج مانم:دیام
 بھ توچھ:سامان

  برقصمھی من باسایرقصیگفتم اگھ نم:دیام
 ی برقصھی باسایمگھ من برگ چغندرم کھ توبر:سامان

 منم یدی پاس مگھی از اون نفربھ نفردی از اول مراسم ھھی ساچارهی بگھیخب آره د:دیام
  عوض بشھشی بده روحی قرھیگفتم 

 ی رو عوض کنھی ساھی روحخوادیتونم:سامان
 کنمی موآزادی دنی من تورواز دست اھیسا:دیام

 دستون درد نکنھ: گرفتھ بود منخندم
  عوض کنتوی روحییبروخودت تنھا:سامان

  برم؟یعنی:دیام
 میابرقصینھ نرو ب:من

 ومدی چشاش داشت از حدقھ در مسامان
  وسطمی رفتدیباام
  منوکشھیسامان م:دیام

  خستھ شده بود از حرف زدنی ولدونمیم:من
 رهیمنم حوصلم سرم:دیام

  پشتش بھ سامان بوددی اومد سمتون امسامان
 دی زد پس گردن امیکی سامان

 
 ؟یزنیچرا م: گردنش وگفتی برگشت بادستشو گذاشت رودیام

 برو رد کارت:سامان
  رقصمی جون مجبور بھ ترک صحنھ ھیسا:دیام
 ی کھ رفت سامان دستم گرفت گذاشت روشونھ ھاش خودشم دستاش گذاشت رودیام

 کمرم
 گذره؟یخوش م:سامان

 شھی مشخص می پسرخوبدیاھوم،ام:من
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 ھیاره پسرباحال:سامان
 شی مشکی شدم توچشمارهی ردوبدل نشد فقط خی حرفگھید

 دی بوسمیشونی آھنگ تموم شد سامان پیوقت
  رفتنیکی یکی رقص شام آوردن بعدشام مھمونابعد
 ...... دوش آب گرم گرفتمھی خستھ بودم بعد مراسم یلیخ

 .....رونی تنم کردم از حموم اومدم بحولم
 

 
  موھام دورم بودرونی حموم تنم کردم از حموم اومدم بحولھ

 زگذاشتمی می موھامو خشک کنم رفتم سمت کمد سشوار برداشتم روخواستمیم
  بازشد سامان بوددراتاق

 شدمی داشتم ذوب منیی نگاه کرد سرم آوردم پاقھی داخل اتاق چند دقاومد
 دوتادستشو حصار کرد وارسامانی اومد طرفم منم چندقدم عقب رفتم خوردم بھ دسامان
 وارگذاشتیرو د
  باال آوردمسرم
 تونستمی چرا نمدونمی لبام نمی سامان لباشو گذاشت رومی بھم نگاه کردقھی دقچند

 مقاومت کنم
 سامان منو می عشق و وجود سامان بودم مخصوصا کھ حاال عقدم کرده بودی تشنھ من

  تختیرودستاش بلند کرد وگذاشت منورو
 ســــامــــان:من

 ................ لبمی دستشو گذاشت روسامان
. 
. 
. 

 دلم دمی خجالت کششبی دیادآوری کھ چشامو بازکردم توآغوش سامان بودم باصبح
 ریصبح بخ: چشاشو بازکردوگفتکردسامانی درد میلیخ

 ریصبح بخ: آروم گفتمیلی خییباصدا
 ارمی صبحانتو برمیم: موھام نوازش کردوگفتسامان

 سی نیازینھ ن:من
 دآخی کشری از سرجام پاشم کھ دلم تخواستم
 ارمی گفتم کھ برات مزمیعز:سامان

  نزدمی حرفچیھ
 ورفت از اتاق بزور بلند شدم رفتم توحموم وان پرآب کردم دی لباساشو پوشسامان

  آروم شدمیلیخ
  اتفاق افتادعی سریلی خزی اشتباه کردم ھمھ چیعنی
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 سی مھم نمونھی مراسم عروسگھی نداره چند وقت دی درونم جوابم داد اشکالیندا
ودم وگرنھ سامان کھ  بی باز خودم جواب خودمو دادم من راضی ناراحت بودم ولکمی

  لباسام عوض کردمرونی حموم اومدم بکردازی نمیبھ زور کار
  وارد اتاق شدسامان
  راحت باشی روادهیمامان وبابام رفتن پ:سامان

 زدمی نمیحرف
  خودمو کنترل کنم؟نتونستمیاز دستم ناراحت:سامان

 ؟یزی چھی فقط ستمینھ ناراحت ن:من
 جان بگو؟:سامان

  باشھمونی روز بعد مراسم عروسقیبعد کنکورم دق:من
 ؟یجد:سامان

 اوھوم:من
 ؟ی اگھی امر دگمی امروز منیقربونت برم من باشھ بھ بابا ومامانم ھم:سامان

 نیھم:من
  صبحانھ بخورخانممایحاال ب:سامان

 ی بھ من صبحانھ بددی خودمون تو بای خونھ می بری وقتکھ
 ی کره عسل گرفت داد بھم منم برای لقمھ کی لبم سامان واسم ی لبخند نشست روھی

  عشــــــقی نخورده بودم باچاشنی صبحانھ انیاون لقمھ گرفتم تاحاال ھمچ
 االن کامال اخالق می حرف زدزای چیلی روز توخونھ موندم باسامان حرف زدم از خکل

 دونمیسامان م
 نطوری ھمسامانم

 ومدی سامانم مرازی قرار بود برگردم شفردا
 می خوش گذشت ظھرم پرواز داشتیلی خای باسامان رفتم درصبح

 
  سامان دستو دست نشستھ بودمکنار
  بلند شدنی از زممایھواپ

  بھت خوش گذشتھ باشھدوارمیام:سامان
 اره خوش گذشت خوب بود:من

 مامانت ی مامانم زنگ زد بھ مامانت واسھ زمان عروسیخداروشکر،راست:سامان
  بگھھی سایتھ ھرچگف

  دنبال کارامی بردیباشھ پس با:من
 رکارامیگی ژووونم چشم پیا:سامان

  بالیچشمت ب:من
 دی لبخندسامان زد ودستم بوسھی

  درس نخوندمیچیسامان ھ:من
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  نظرت؟می خونتون باھم درس بخونامی سرت فردا صبح میفدا:سامان
  باھات درس بخونمتونمی من نمخوادینھ نم:من

  نکنمیطونی شدمیقول م:دوگفتی خندسامان
 شھی بعدم امتحانات نوبت دوم شروع می برم مدرسھ از ھفتھ دیفردا با: وگفتممی خندمنم

  خوب بخونمنمی بشدیبا
 یتونخوندم قبول:سامان

 دلت خوشھ:من
  درس شو بشو خانم خونمالیخی بگمیم:سامان

  ھم درس بخونم ھم خانم خونھ باشمتونمیعمرا من م:من
 شکیاونکھ ب:سامان

 می حرف زدکمی باھم
 رازی شمی بوددهی سامان بلند شدم رسی خوابم برد باصدابعد

  اول منو رسوند خونھمی شدیسوارتاکس
  خونمون؟یاینم:من

 گھی وقت دھی شاالیبھ باراد قول دادم ا:سامان
 باشھ سالم برسون بھ باراد:من

 چشم توھم سالم برسون خدافظ:سامان
 خدافظ:من
  شدمادهی پنی ماشاز

  شد ساک از جعبھ عقب برداشت داد دستمادهی پسامانم
 دست درد نکنھ:من

  لبخند زدھی سامان
  فاصلھ گرفتم رفتم سمت خونمون زنگ در زدمازش

 ھ؟یک-
  امھیسا-

  باز شدکی تیدرباصدا
 .... خونھ شدموارد

 خوردنی موهی ومیی بودن داشتن چااطی وبابا توحمامان
 سالم بھ اھل خانھ:من
 ری بخدنیسالم خانم رس:بابا

 سالم دخترم:مامان
 دمی بابام بغل کردم گونشو بوساول
  ھم مامانمبعد

 می عقد بمونادی زسیدرست ن: کردم وگفتمفی چند روز تعرنی از اکمی
  کھ کامال موافق بودبابام
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  نداشتی اونم مخالفتی تعجب کرده بود ولکمی مامانم
  اومدمرازی دادم کھ شامی گرفتم بعد بھ بروبچ پی دوش حسابھی تواتاقم بعد رفتم

  برداشتتی زنگ بزنم آرای المی براخواستم
 کنھ؟ی مکاری دوست من دست تو چیگوش:من

 دی خرمیاومد:تیآ
  مردم نزنی شخصلی ھم دست بھ وساگھیاوه اوه،بھش بگو زنگ زدم د:من

 ؟ی اومدی کی خانممھ ، راستھیمردم چ:تیآ
  فعالمیزنی حرف ماخونھیشھ،بی میچندساعت:من

 باشھ خدافظ:تیآ
  قطع شدتماس

  دوستمنی داداشم وھمچنی خوشحال بودم برایلیخ
 نامزد تی و آرای مھا رو گرفتھ بودن المی  وقتدی خانم رسرای خداروشکر بھ المتمیآ

 کردن
  زود خوابم بردیلی روم خدمی تختم پتو روکشی رفتم روزی گذاشتم روممیگوش

 بردی خوابم معی بود بخوام سری بود کافی خوابم ماشاهللا عالاستعداد
 

 "...مھا..."
  بعد اومدیقی دقای زنگ زدم تاکسی چکاپ تاکسبردمی مدمادربزرگمویبا

 ی کاراش ولدی طول کشی چندساعتمیدی بعد رسقھیدق١۵ موردنظر دادم آدرس
  بودزنرمالیخداروشکرھمھ چ

 ی نارنجی مازراتنی ماشمیری بگی کھ تاکسمی بودستادهی بامادرجون اابونی خکنار
 کنارمون نگھ داشتھ شد

  اون ورمیمامان بزرگ بر:من
 : اومدی پسری اون ور کھ صدامیرفتی ممیداشت
  منمی مقامخانم

  بودیرعلی سمت صدا امبرگشتم
 سالم:من

 ش؟یشناسیم:مادرجون
 مھیھمکالس:من
  ھستنی ماشدییبفرما:یرعلیام

 میشیممنون مزاحم نم:من
  مادرجاندیی بفرمایچھ مزاحمت:یرعلیام

  مزاحمتون بشمسی درست نیدست درد نکنھ پسرم ول:مادرجون
 نیکنیچقدر تعارف م:یرعلیام
  باز کردنی در ماشیرعلیام
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 ممنون پسرم:مادرجون
  ھم سوارشدیرعلی جلو نشست منم پشت نشستم اممادرجون

  روشن کردنی ماشیرعلیام
 می حرکت کرده بودشدی می اقھیچنددق

  تشکرکنم جاللم اعتراف کردهخواستمیمھاخانم بازم م:یرعلیام
  خوشبخت بشنشااالی ای بھ عشق نازی جدیا:من

 )یرعلیھ ام بتونم بفھمونم بکردمیمادرجونم از ماجرا خبرنداشت دعادعا م(
  ؟ی عشق چیگی می چیفھمیم:یرعلیام

 ؟ی جزو رو گرفتیراست:من
 ؟یخوب: کرد منونگاه کرد وگفتمی تنظنی ماشنھی آیرعلیام

 میمن عال:من
  زنگ نده بھت؟یاحمد:یرعلیام

 ھ؟ی کیاحمد:مادرجون
 یمشاور درس: بگھ کھ من گفتمیزی چھی خواست یرعلیام

 : دادمامی پیرعلی امی برداشتم برامی گوشعیسر
 سی نانی اصال درجرمادربزرگم

  برنداشتشی گوشی اومد ولشی گوشجی مسیصدا
  اومدجیبرات مس:من

 ) بھ توچھگھیباخودش حتما م(
 سیمھم ن:یرعلیام

 حاالنگاه کن:من
  برداشت خوندشی گوشیرعلیام

 .....ــــــــــــــــــــــشیآخــــــــــ
  مادرجون افتادمی دارو ھاادی

 ی نگھ دارشھیم:من
 ؟یریمگھ خونتون نم:یرعلیام

  مادربزرگم بخرمی داروھادبرمیبا:من
 دیچی دور برگردون پنی ازاولیرعلیام
 برمتونی نداره میمشکل:یرعلیام

 میریدستتون در نکنھ خودمون م:من
  کردنتی تربیخدا واسھ پدر مادرت حفظت کنھ ماشاهللا چھ پسرخوب:مادرجون

 نظرلطفتونھ:یرعلیام
 ؟یھم سن نوه گلم:مادرجون

  بزرگترمکسالی:یرعلیام
 ؟ی دوممھین:من
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 از درس کسالی بود دهی حس درس پرکردمی بوکس کار مکاینھ رفتم آمر:یرعلیام
 عقب افتادم
 یخوندی ورزش درسم مدھمراهی مھتره بازیپسرم درس ازھمھ چ:مادرجون

 گھی دی جونیحق باشماست ول:یرعلیام
 نگھ داشتھ شد نیماش

 نینسخھ رو بد:یرعلیام
 رمیخودم م:من

  شدمادهی پنیازماش
  ھم پشت سرمن اومدیرعلی سمت داروخانھ امرفتم
  نسخھ رو دادم بھ دکترمی داروخانھ شدوارد

 ؟یکنیکارمینجاچیا:من
 ھمش تصادف بود:یرعلیام

  باورکنمیعنی:من
 اره:یرعلیام

 یدادی رو لو مزی ھمھ چیداشت:من
 دونستھی مادربزرگت نمدونستمیمن ازکجام:یرعلیام

  بھشمی نگفتنی ھمی داره برای قلبیماریمادرجونم ب:من
 کنھ؟ی میمادربزرگت باشما زندگ:یرعلیام

 میکنی میمابامادربزرگم زندگ:من
 ؟ی چیعنی:یرعلیام

 می بعدمرگ پدرومادرم ماداریعنی: گازگرفتم وگفتممینیی پالب
 میکنی می مادربزرگ وپدربزرگم زندگی خونھ

 امرزتشونیمتاسفم خداب: انداخت وگفتنیی چنگ زد بھ موھاش سرشوپایرعلیام
 ممنون:من

  موقع دکتر داروھارو آوردھمون
  نزاشت حساب کنم خودش حساب کردیرعلیام

 می شدنی سوارماشباھم
  رد وبدل نشدیحرف
 بازم ممنون پسرم: خونمون مادرجونمیدی بعد رسقھیدق١٠بایتقر
 کنمیخواھش م:یرعلیام

  شدادهی پمادرجون
 خدانگھدار:من
 خدانگھدار:سرشوتکون دادوگفت:یرعلیام

  شدم رفتم سمت خونھ مادرجون درخونھ رو باز کردادهی پنیازماش
 ینیچھ پسرخوب ومت:مادرجون
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  شام درست کنمرمی من منی استراحت کن،شمایلیبلھ خ:من
 دست درد نکنھ:مادرجون

  سمت اتاقم بعدعوض کردن لباسام رفتم غذادرست کردمرفتم
 .....دمی بھ غذا نداشتم بدون شام خوابلی چرا مدونمی درس خوندم نمبعدش

  آورده بودشوی باذوق وشوق کارت عروسیلی خھی رفتم مدرسھ آسروزبعد
  بودشی عروسگھیدوروزد
 ....می بررهی مھیس کھ آیشگاھی ھرسھ تامون آراقرارشد

 
 "...ھیآس..."

 
 ......دوروزبعد

 بودم آرتا روھم نزاشتم بخوابھ تاصبح باھم دهی خوب نخوابشبمی استرس داشتم دیلیخ
 میحرف زد

  بودمدهی دوساعت درکل خوابفقط
  چشام پف کرده بودکمی

 قرار بود١١ گزاشتم خوب شدساعتخی خداروشکر یول
 شگاهی دنبالم ببرتم آراادیآرتاب
 . عروس خوشگلم توجعبھ گذاشتملباس

  کردمی از مامانم خدافظرونی برداشتم از اتاقم رفتم بفممیک
  اومد سمتم جعبھ روازم گرفتدی بود تامنو دستادهی انی خونھ کنارماشرونی بآرتا
 سالم: وگفتمدمی گونشو برسمنم
 سالم خانم:آرتا
 می شدنی سوار ماشباھم
 ادیآرتا خوابم م:من

  بخوابمی منم نزاشتشبی دگھی خودتھ دریتقص:آرتا
 ره؟ی خوابم بگینکنھ توعروس:من

 برهینترس خوابت نم: گفتآرتاباخنده
 ؟ی دادلی تحونیخداکنھ،ماش:من

 دنی ملمی خوشگل تحوگھی دوساعت دیکیاره :آرتا
 )نیی تزی دادن برانیماش(

  استرس دارمیلیخ:من
  باھات حرف زدمشبی دنقدریخانمم ا:آرتا
 سی دست خودم ندیببخش:من

  خانممدونمیم:آرتا
 دی گرفت آروم بوسآرتادستم
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 شگاهی آرامیدیرس
 زمیخدافظ عز:من

 خدانگھدار عشقم:آرتا
 ... برداشتمی پشتی شدم جعبھ رو از صندلادهی پنی ماشاز

 شگاهی سمت آرارفتم
 درست زمیسالم عز:  خانم اومد سمتم گفت کی شدم باورود من شگاهیواردآرا

 یسرساعت اومد
 سالم بلھ:من

 امیاالن م)  اتاق بادست نشون دادکی( اون اتاقیبروتو:خانم
 چشم:من

  شده بوددهی پارچھ پوشھی اتاق بانھی نشستم آی صندلی سمت اتاق درباز کردم رورفتم
  اومدشگری بعد خانم آراقھیچنددق
  رو خم کردیصندل
 چشاتوببند:خانم
 بردی کامال داشت خوابم مگھی پوست انجام داددی پاکسازبرام

  ھا خواب بودمنی ھمھ انی رنگ کرد بموھام
 نھ اونااجازه دارن ی اومدن ولراومھای والمھی االن سادونستمی مشی آرای برامخصوصا

  مالقات ندارمی دورازجونم اجازه مارستانی مثل بھیبی عجی نھ من قانوناشمی پانیب
 دمی تموم شد لباس عروس خوشگلمو پوششممیآرا

 دمی قرمزمم پام کردم آرتا عاشق رنگ قرمزبود بھ انتخاب اون کفشام قرمزخریکفشا
 کارش یلی اعتماد داشتم خشگری واقعا بھ آرای موھام درست کنھ کلم کنده شد ولنشستم

 .....خوب بود
 شد ساعت تموم نی باالخربعداز چنداووووف

 زمی عزی آفتاب شدیمثل پنجھ :خانم
 ممنون:من
 دی بود کھ منو دی نفرنی اتاق خارج شدم مھا اولاز

 ھی آسیوااااا: فقط نگام کرد بعد اومد طرفمقھی جلودھنشو بادست گرفتھ بود چند دقمھا
 یمحشر شد

  اومدرونی بقھی کرداز آغوشم بعد چند دقبغلم
 بود دهی بلندبراق پوشی لباس مشکھیوشگل شده بود  خیلی سرتاپاش برندازکردم خمنم

 ھم ششی تاج خوشگل گذاشتھ بود سرش آراھی بود دهی بلند مشکلشم ساده اتوکشیموھا
 خوردی قرمزش بھ چشم مشتررژلبیب

 ی شدیتوھم عال:من
 ممنون عروس خانم:مھا
 دمیمن ھنوز خودمو ند:من
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 مھا:ھیسا
 ھی آسای برایالم: منونگاه کردبعد گفتھیدچندثانی جملشو کامالنگفتھ بود کھ منو دھنوز
 نیرو بب

 زدی مثل جت اومد دوتاشون اومدن سمتم چشماشون برق مراھمیالم
 ی ناز شدیلی خزمیعز:ھیسا

 دونمیم: گفتمباخنده
  بماندگھی بخورمت آرتا دخوامی مدمتیمن د:رایالم
 قایدق:مھا
 نمی خودمو ببخوامی کنار مدیس،بری نینجوری آرتا انیزی منحرف شماھی ادبایب:من

 ... شگاهی گوشھ آرای قدنھی سمت آرفتم
 دمی دور بالباس عروس پرپوفم چرخھی زدم بعد فی خفغی جھی دمی دتاخودمو

  منتظرتھنیی پاار،آرتای درنی بازنقدرتابلوی اگھیبسھ د:ھیسا
 باشھ پس من رفتم:من
 دمی کمک مھا شنلمو پوشبھ

  ھم قبال حساب شده بودشگاهی آراپول
 لمبردارمی فزدنی بروبچم پشت سرم دست ومومدمی منیی پاشگاهی آرای از پلھ ھاداشتم

 اومده بود
 آرتا فوق العاده رمی بھ من عالمت داددست گل رو از آرتا بگگرفتی ملمی فازآرتاداشت

  شده بودپیخوشت
  لبخند گل ازش گرفتمھیبا

 دی گرفت وبوسآرتادستم
 ..... برام بازکردنی درماشبعد

 
 
 
 ..."ـــــھیسا"...

  دنبالمونادی بمی رفتن من وبروبچم منتظرسامان بودھیآرتاوآس
 زنگ بزن بھ سامان:رایالم
  دادم توراهامیبھش پ:من
  باھاشھ؟عادمیم:مھا
 ادی گفتھ خودش معادینھ م:من
 اشھاھاب:مھا
 اومدن:رایالم

  پارک بودابونی سامان کنار خنی ورنگاه کردم ماشاون
  جلو نشستھ بودتی آنی سمت ماشمی رفتباھم
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 می نفرم پشت نشستماسھ
 می کردی سالم واحوال پرسباھم

  آدرس رو؟نیبلد:تیآ
 ارمی روبی نبود کارت عروسادمیاصال :من
 من بلدم حفظش کردم:مھا

 نیآفر:سامان
  آدرس ودادمھا
  کنادی آھنگ زیصدا:من

  بھ چشمیا:سامان
  بودنیی پانمی ماشی ھاشھی شمیزدی دست مماھم
 :)می خوش بودی الککال

 دادی گاز مسامانم
  توباغ بودشونی دور بود عروسکمی
 رازبودی شھرشرونیب

 می ممکن پارک کردی جانی ترکی نزدنی ماشمیدیرس
 ....  بودنومدهی کدوممون نچی ھی وبابامامان

 می شدادهی پنی ماشاز
 می باغ شدی جفت جفت وارد محوطھ ھمھ

  آخرمجلس مختلط بشھقراربود
 می  جداشدتی سالن ازسامان وآیورود

 میفمونواونجاگذاشتی مانتو کمی اتاق پروکجاس رفتمیدی از مستخدماپرسیکیاز
  عروس شده باشھھی آسشھی ھنوز باورم نمیوا:رایالم
 شھی باورش نمچکسی ھشھی ھم باورش نمھیخودآس:من
 قسمت بوده مامان باباتون زود ازدست شما سھ تا راحت بشن:مھا

 تونھی عروسگھی چندوقت دشماھم
 ـــــدیشا: گفتمباخنده

  عروس خانمشی پمیبر:رایالم
  عروسگاهی جامی رفتمی اومدرونی از اتاق پرو بباھم

  اون خانمارفتندمی تامارسگفتنی مکی تبرھی داشتن بھ آسچندتاخانم
 نیراومدیچقدر د:ھیآس

 ی خانمدیببخش:مھا
 م؟یبرقص:ھیآس
  جلف؟نقدریعروس ا:رایالم
  بزار برقصھی دارکارشیچ:من

  آھنگ آروم پخش شدکی



 291 

 دادنی شاباش مھی بھ آسومدنی ممی وسط ھرچند نفرمی رفتی نفرچــــھار
  بودنھی آسیالیشترمھمونافامیب

 خوش گذشت یلی نبود خی شلوغی آرتا بود کالعروسیالی ده تاپانزده نفر از فامفقط
  بودم پام درد گرفتھ بوددهی رقصیازبست
 میکردی بزرگ وسط سالن غذا انتخاب مزی از روممیرفتی مدی شام شد خودمون باموقع

  ھمراه باساالد گذاشتھ شده بودیدنی مدل غذا ونوشسھ
 میزنشستی مکی سمت می رفتمی غذامونو برداشتھممون
 خوردنی اتاق داشتن شام مکی ی ھم توھیآرتاوآس

  شام مردا وارد مجلس شدنبعدصرف
 می نشستھ بودیماروصندل

  سمتمون اومدنعادی ومتی سامان وآکھ
  خوشگلیسالم خانما:عادیم

 یسالم داداش:مھا
 پی خوشتیسالم آقا:من
 عادیسالم آقا م:رایالم

 ماشاهللا تعداد باالس:سامان
 می برقصمی سامان ماھم بررقصنیھمھ دونفر دونفر دارن م:من
 م؟یکردی نگاه مشھی کھ ھمی رقصلمی اون فادتونھیبچھ ھا :مھا
 حفظمش:رایالم
 مثل درسا؟:من
 درس فرق داره:رایالم
 ؟ی چیعنیکال:عادیم

 می برقصی دونفرمیبر:مھا
 میستیماکھ بلدن:سامان

 دی کنی ھمراھھیفقط کاف:من
 میمنکھ پا:تیآ

 میکردی منیکاش تمر:رایالم
 م؟ی برالیخیحاالکھ نشده ب:من

 میبر:سامان
  وسامانمن
 تیراوآیالم

 عادیمھاوم
 وسط چکسی رقص شانس آھنگ سالسا دونفره پخش شد ھگاهی جامی تودست رفتدست
 نبود
  بودمستادهی سامان ای روبھ رومن
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  مثل رقص ساده بودشروعش
 خودمو ازش دمی شونھاش باعشق باھاش رقصی منم روی اون دورکمرمن دستایدستا

 دمی از دستام گرفت باالبرد منم چرخیکیجدا کردم 
 دنی باما بروبچم چرخھمزمان
 چرخ زدم االن توآغوشش بھ طور برعکس بودم سرشوگزاشت ھی گرفتم دستشو
 ورتش روصدمی گردنم منم دست کشیتوگود
  جداشمازش
 بغلم کن: گفتمآروم

 نیی آوردم پای بودوقتی اول عالی کمرم گرفت وتوھوا چرخوند انصافا دفعھ سامان
 میزدیدوتامون نفس نفس م

  شدم تووچشماش منوبھ خودش چسبوندرهیخ
  منم دستام دورگردنش حلقھ کردمدی کشدست

 منم دی لبام آروم بوسیت رو کردچشاموبستم لباش گذاشکی لباشوبھ لبام نزدسامان
  کردم  بدنم داغ شده بودشیھمراھ

 گاهی سامان خودشوازم جداکرد دستام گرفت از جادمیشنی نمیچی  ھزدنی دست مھمھ
 بدجور تی پشت سرمون اومدن آزاوناھمی سمت ممی ھممون برگشترونی بمیرقص رفت

 کردیسامان بدنگاه م
  عروس کشونمی برمی لباسامونو بپوشمیخب مابر:مھا

 نیبر:عادیم
  ھمودنیبوسیحداقل اونجا نم:رایالم
 ھوشدی:من
  تازه عقدنرهی مادشی تمی حاالکھ شده آالیخیب:مھا
  نگاه کردم ساعت سھ نصفھ شب بودمی ساعت گوشیگی توراست مدیشا:رایالم

دوباره بھتون : وآرتا مھاھی آسشی پمی پسرا باپسرارفتشی پمی رفتمیدیلباسامونوپوش
 نی خوشبخت بششاالی اگمی مکیتبر

  رو بغل کردھیمھا،آس
  باشمیمراقب آبج: خودشو جدا کردوگفتھی از آغوش آسمھا

 ختیری داشت ماشکاش
  نکنھیمھا گر:من

 چشــم:آرتا
 نیخوشبختش: رو بغل کردم وگفتمھی رفتم آسمنم
 نی در راه داریب خوی زندگدونمی منیای بھم میلیخ:رایالم
 ابغلمی بی چھ جملھ ایمرس:ھیآس
  روبغل کردرای المھیآس

  شدی ھندلمیف:تیآ
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  بھ آرتا دست دادتیآ
 نطوری ھمعادمی ومسامان

 می از سالن خارج شدباھم
  شدننی سوار ماشھی وآسآرتا
 ....می وبرگشتمی کردشونی ھمراھدشونی جدی تاخونھ می شدنی سوارماشماھم
 
 "...ھیآس..."
  نگھ داشتھ شدنی بزرگ ماشبای تقرییالی وی خونھ ھیکنار
  عـــشــــــــقی خونھ میدیرس:آرتا

 ـــــاھــــای روی خونھ میدیرس: لبخندزدم گفتمھی
 نی شدوبعد درسمت منو بازکرد وکمکم کرد از ماشادهی پنی لبخند زد از ماشآرتاھم

  شمادهیپ
 می وارد خونھ شددستودست

  استخر کوچک بودھی ازآن  ی نسبتا بزرگ کھ گوشھ ایاطیح
 دی وسفاهی سی دوطبقھ آجرنمای اخونھ

 ؟ی توخانممیبر: کمرم وگفتی روآرتادستشوگذاشت
 زمیاره عز:من

  درباز کرد اول من رفتمآرتا
  خونھ گذاشتھ بودمنی ای براقموی بود کل سلکی شیلی خی اخونھ

 واری ھر دی دوست داشتم رویلی خیاتابلونقاش فوق العاده بود ھمش چوب بجھازمم
 گذاشتھ بودم

 رهی می عالقھ داره سھ سالھ داره کالس نقاشیلی خآرتاھم
 ی از من دوست دارشتریخونمونو انگار ب:آرتا

 می برگھی چندماه دسی مگھ قرار نسی نمونی اصلی خونھ نکھیا: سمتش وگفتمبرگشتم
 تھران؟

  دستورخانمممیریبلھ کھ م: کاناپھ وگفتی روآرتانشست
  لبخندزدم وشنلمودراوردم رفتم کنارش نشستمھی

 رفتی مادمیداشت : از سرجاش بلندشد وگفتآرتا
 ایب: دراز کردوگفتدستشو

 دستشوگرفتم
 چشاتوببند:آرتا
 چرا؟:من

 فقط چشاتوببند:آرتا
  چشام وبستم دستام تودستش بود چند قدم برداشتم بعد متوجھ شدم در اتاق باز کردمنم
 ــــایباز نکن:آرتا
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  قدم برداشتمبازچند
 ی بازکنیتونیحاال م:آرتا
  تختمون بودی بزرگ باالی تابلوھی شدی باورم نمیوااا

  شده بودنصب
 ی تنم،موھامم بازبودوچندتارازموھام روی بودکھ لباس قرمزکوتاھدهی منوکشآرتا

  بوددهی کشقیصورتم بود فوق العاده قشنگ ودق
 ؟یکارکردی آرتا چیوااا:من

  اگھ بدهدیببخش:آرتا
 ھی عالنیبد؟؟ا:من
 شدم رهی خودموازش جداکردم خکمی بھ خودش فشرد شتری بغلش اونم منوبدمیپر

  دوست دارمیلیرتاخآ: روگونش وگفتمدمی خمارش دستموکشی رنگیتوچشما
  وار دوست دارموانھیمن د:دوگفتی درخشآرتاچشماش

  زدمیشونی بھ پنی آتشی اآرتابوسھ
  لباستوعوض کنرمی میتی لباس اذنیحتما باا:آرتا
  خودم بازش کنمتونمیلباسم از پشت بند داره نم:من

  تختی رونی بشزمیباشھ عز: موھاش وگفتیآرتادستشوبردال
 پشت لباسم کھ ی تخت آرتا ھم پشت سرم نشست شروع کرد بازکردن بندای رونشستم
  صدام کنیلباستوعوض کرد: بندا رو باز کردوگفتدیرسی کمرم میتاقوص
 ومدی آرتا واقعاخوشم مینی متنی ھمھ سنگنی اواقعااز

 لباس ھی بادی شرتک سفھی عروس خوشگلمو دراوردم رفتم سمت کمد لباسام لباس
 دمی ساده پوشدی سفی حلقھ انیآست
  آرتا اومد سمتمرونی اتاق رفتم باز
  صورتمو بشورمرمیم:من

 یباشھ خانم:آرتا
 ی بھداشتسی سرورفتم
  تخت نشستھ بودی برگشتم آرتاھم لباساش عوض کرد بود رویوقت

  کنارش نشستمرفتم
  بغلم؟ادی بخوادی من نمیخانم:آرتا

  رفتم توبغلشازخداخواستھ
 کردینکارومی آروم ایلی آرتاخودش شروع کرد بازکردن موھام خی حرفچی ھبدون

  موھام زدی آروم روی کارش تموم شد بوسھ ایوقت
 ادآرتایخوابم م: وگفتمدمی کشازهی خمھی کردی طلوع مدی داشت خورشگھید

 ادیمنم خوابم م:آرتا
  کھ عاشقانھ دوسش داشتمی توآغوش مردم بودم مرددمی درازکشباھم
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 نیری شی ضربان قلب آرتابھ خوابی منم باصداکردی بود موھام نوازش منشی روسسرم
 .....فرو رفتم

 ھی لبام نشست آرتاتواتاق نبودی روی لبخندشبی  دیادآوری بلندشدم بای صبح وقتفردا
  بھ بدنم دادم از سرجام بلندشدمیکشوقوص

 دیرسی بھ گوش میکالمی بیقی موسی صدارونی رفتم بازاتاق
  گاز بود پشتش بھ من از پشت بغلش کردم برگشتی توآشپزخونھ آرتا جارفتم
 ریصبح بخ:من

 ی کاری کجایرخانمیظھربخ:آرتا
  شوھرت چھ کردهنی ببنیبش: وگفتدی گونمو بوسبعد

 یزناھارخوری می رونشستم
  شده بوددهی کامل چی صبحانھ ھیزی میرو
  خودتی برایی پاکدبانوھی:من

 ی خونھ رو انجام بدی کارایپس عادت دار: منکنمی میمن شش سالھ تنھازندگ:آرتا
  عادتو از سرت بندازم ادامھ بدهکنمی نمیپس سع
 یزرنگ:زوگفتی می گذاشت روی مرغ آپزآرتاتخم

 دی دماغموکشبعد
  کردتمی آرتااذی کلمیصبحانمونو خورد

 بھ سرم زد بپرم تواستخر ھویتخر  کناراسمی دست آرتا رو گرفتم رفتاطی توحمی رفتباھم
 چون دستم تودست آرتابود آرتاھم افتاد تواستخر

 ونھی دیدختره :آرتا
  بھ اون درنی شمال اادتھی:من

 آرتانشستھ بود ی پای من رومی استخرنشستی لبھ ی بعد رودمی ھم آب پاشی روکمی
 کم بود یلی صورتم فاصلمون خخوردبھی گرمش می شده بودم توچشماش نفسارهیخ

 صورتامون بود پرکرد لباشوگذاشت رولبام منم نی کھ بی کمیآرتاآروم فاصلھ 
 .......رگردنش منم دوی اون دورکمرم بود دستای کردم دستاشیھمراھ

 
 "...مھا..."

 ...سھ ھفتھ بعد
 شدی مدای سروکلش پرفتمی ھرجامیرعلی کھ امشدی می ادوھفتھ

  بودمی خجالتیلی من خاپشی کافمی باربھ اصرار اون رفتنیچند
 شدمی نمیمی زود باپسرا صماصوال

 حرفاش بھ دلم گفتیزمی از ھمھ چزدی اون ھمش حرف ممی کھ کافھ رفتی چندبارنیتوا
 نشستیم

  نبودلشی بابھ مادی انگار زشیزندگ
  مجبورش کنھ بادخترخالش ازدواج کنھخواستی ممادرش
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  بامادرش دعواکرده بودکنھیدمی کھ منوتحدمیروز
 اون روزاصال تو حال خودش نبوده: کردوگفتی معذرت خواھی کلازم

 دنشی دی کم کم وابستھ ی ولشدی اعصابم داغون مشدی اول کھ سر راھم سبزمیروزا
 شدم

 طنتاش،حرفاشی شی وابستھ
 نوفوذ روقابلی خودشومغروروغنی درموردش بنظرم فقط بخاطراکردمی اشتباه مواقعا

 ناگفتھ نی خوبش؛ھمچنتی بھ جانزاره بخاطرموقعی کھ ازخودش ضعفدادینشون م
  ھم بود کھ مغرورشده بودشی مالتینمونھ بخاطرموقع

  جوابگھید
 از خواستمی دخترسابقشوندادم بھم گفت باورکن بااون دوست شدم چون مدوست

  خارج شدملمی زنگ موبای نداشت ازافکارم باصدادهی فایشردخترخالم راحت بشم ول
  بودیرعلی املمی سمت موبارفتم

 ی وسادگی بھ پاکگفتی بھم مکردی اسم خطاب منیمنوبھ ا(سالم فرشتھ خانم:یرعلیام
 )دهی روندیمن تابحال دختر

 سالم:من
 )صداش فوق العاده شادبود( نمتی ببشھیم:یرعلیام

 نمتی ببتونمیمعذرت کاردارم نم:من
 باشھ خدافظ: ناراحت گفتییباصدا

  کردم ساعت چند؟یشوخ: باخنده گفتممن
  خوبھ؟گھی دنبالت تادوساعت دامیم: سرحال گفتی صدابازباھمون

 ھیاره عال:من
 باشھ پس خدافظ:یرعلیام

 خدافظ:من
 فقط بھ ومدی ازش خوشش میلی دوست خوب بود مادربزرگمم خھی یرعلی امبنظرم
 من فقط گفتی می وبابابزرگ چعادی بھ مدونستمی نمرونی برفتمی واز خونھ مگفتمیاون م

 حرفامو ی ترحمچی ھی کھ بی کسھی کنم دای ھم کالم پھیخوشحال بودم کھ تونستھ بودم 
 از مرگ پدرومادرم واقعاتنھا بودم درستھ دم براش گفتھ بوزی از ھمھ چکردیگوش م

 یرعلی باامی وقتکنمی مدای پی چرا احساس بھتردونمی نمی بود ولھیدوستام بودن آس
 بھ کردمنمی منتقل میرعلی حس بھ امنی خوشحال بودم کھ منم ھمزنمیحرف م
 دادمی گوش میرعلی امیدردودال

  خوندم بعدبلندشدماتی ادبکمی کشھی طول نمادی آماده شدن من کھ زفکرکردم
 ومدی کارشده خوشم نمی من ساده بوداز مانتوھای سمت کمدلباسام ھمھ مانتوھارفتم

  بودمی رنگ مشکعاشق
 نی شلوارجدمی سھ ربع بود پوشناشی زانوم بودوآستی سادم کھ قدش تاروی مشکیمانتو
 دمی خوش رنگمم پوشی شال آبدمی پوشممیمشک
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 برداشتم  می آبی دستفی خوش رنگ زدم وکی رژلب صورتھی بلدنبودم ادی کالزشیآرا
 شیفتھ بود پ سرکار بود بابابزرگم رعادکھی مرونی انداختم داخلش از اتاق رفتم بمیگوش

 دوستش رفتم از مامان بزرگ اجازه گرفتم
  شدمنی نشستھ بود  سوارماشنشی داخل ماشیرعلی بازکردم اماطیدرح

 ســـــلـــــــــام:یرعلیام
 ھ؟ی خبری خوشحالیلیسالم،خ:من
 حاال:یرعلیام

 شده؟یکلک چ:من
  بھت گفتممی سھ ھفتھ کل زندگنی ای حاال منکھ توگمیم:یرعلیام
  ردوبدل نشدی اصرارنکردم حرف خاصگھید

  نگھ داشتھ شدنی رستوران باکالس ماشھیکنار
 می شدادهی پنی از ماشباھم

 کردی بازمنی مراجعی نفر در رستوران براکی
 نیخوش اومد+

 ممنون:من
 می رستوران شدوارد

 ؟یچرا جوابشو داد:یرعلیام
  دارهیمگھ چھ اشکال:من
 ن؟ی رزو کرده بودزیم: گارسون اومدسمتمون وگفتھی الیخی بچےیھ:یرعلیام
  صدریبلھ ،بھ نام آقا:یرعلیام

 باال ی طبقھ نیھمون طور کھ خواستھ بود: دستشو نگاه کردوگفتی دفترچھ گارسون
 می آماده کردزی مھیبراتون 

 می روبھ من گفت بریرعلیام
  جلوتراز من راه افتادیرعلیام

 ممنون: گارسون گفتمروبھ
 کنمیخواھش م:سونگار
 ؟یستیتشکربلد ن: وگفتمیرعلی بھ امدمی رفتم سمت را پلھ ھا رسمنم
 نـــــــھ:یرعلیام
  نگاه تاسف بارکردمشھی

 خب کارشونھ پول گرفتھ:یرعلیام
  آدم تشکرنکنھشھی نملیدل:من
  باال نبودی کس طبقھ چیھ
 م؟ینیکجا بش:یرعلیام

  ھمونی رزو کردزیکدوم م:من
 ھمشو:یرعلیام
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 چرا آخھ؟:من
 نی بشی ھرجا راحتینجویھم:یرعلیام

 وسط چطوره؟:من
  فرشتھ خانم بگھیھرچ:یرعلیام

 ؟ی بگیزی چیخواینم: سکوت من سکوت شکستم وگفتمقھی بعدچند دقمی نشستباھم
 مھم بھت زی چھی خوامیم: داد وگفترونی نفسشوبھی موھاش ی دستشوبرد الیرعلیام

  بگمی چجوردونمی نمیبگم ول
 راحت باش بگو:من
 دونمی و نمزنمی خوبم حرف نمادی نکردم زینی تاحاال مقدمھ چمیمن آدم رک:یرعلیام

  ابراز عشق کنمیچجور
 : ادامھ دادیرعلی بگم کھ امیزی چھی خواستم
  گوش بده حرفاموکنمی مخواھش

 دمی توتابحال ندی وسادگی بھ پاکمن
 یدیطرمن صدمھ د توبخادمی فھمی گرفت وقتشی قلبم آتمھا
 .... دوست دارمیلی بامن ازدواج کن خمھا

  درخواست نداشتمنی کرده بودم من واقعا توقع اواقعاتعجب
  دھنم وارفتھ بودمیدی دوست مھی وبھ چشم یرعلی فقط اممن
  برمدیمن با: برداشتم وگفتمزی می کھ دستمو از رورهی خواست دستمو بگیرعلیام
 ی من از ھمون کالسای ولی تعجب کرددونمی ممیمھا نرو بزار صحبت کن:یرعلیام

 کنکور عاشقت شدم
 دمی مثل توندی کستابحال

 .....ی خاصـــــلےی من خیتوبرا: کھ گفترفتمی سرجام بلند شدم داشتم ماز
 

  گرفتمی بھ سرعت خارج شدم وتاکسشاپی کافاز
 دی باھی چیرعلی حسم بھ امدونستمی نمدیچیپی تومغزم میرعلی امی شده بودم حرفاشوکھ
 کردمیفکرم
 زدمی باھاش حرف مموندمی مکاش
 کردمی فکرمدی بادمی شارونی ھا زدم بونھی دمثل

  دادم بھم فرصت بده فکرکنمامی پیرعلی امبھ
 .... خاموش کردممیبعدگوش

 ....چندروزبعد
  دلم براش تنگ شده بودواقعا

  کردمدای چندروز کھ فکرکردم تازه خودمو پنی ایتو
 یآدما:گفتی روقبول داشت بھم میرعلی مادرجونم موضوع روگفتم مادرجون کھ امبھ

 دهی مصیخوب روخوب تشخ
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  بودنطوری آب واقعاھم ھمی پاکھ بھ زاللیرعلی دل امگفتیم
  بعدچندروز روشن کردممیگوش
  زنگ زده بودیرعلیبار ام١٠٠ کینزد

  رو گرفتھ بودممی زنگ زدم تصمبھش
  بوق تماس برقرار شدکی بعداز

 ؟یمھا خودت:یرعلیام
  باشھ؟یمگھ قراره ک:من
 ؟ی کردتوخاموشی نگرانت شدم چرا گوشیلیخ:یرعلیام

 گمی رومزی بھت ھمھ چنمتی ببشھیم:من
 نمتی ببخوامی نمیاگھ جوابت منف:یرعلیام

 سوال نپرس،ھمون رستوران:من
  دنبالتامیم:یرعلیام

  خدافظگھی ساعت دکی ممنون تاامی خودم مخوادینم:من
 خدافظ:یرعلیام
 دمی کشقی نفس عمھی
  پاشنھ داری باشلواردمپا باکفشادمی پوشیی آلبالوی مانتوھی

 دمی روھم پوشمی آلبالوشال
 فی برق لبم زدم کھی دادی تر نشون مدهی کشمی مشکی کھ چشمادمی خط چشمم کشھی

 بامادرجون قبال رونی گزاشتم داخلش از اتاق رفتم بمی روھم برداشتم گوشمی مشکیدست
  گرفتم آدرس مورد نظر دادمیھماھنگ کرده بودم از خونھ رفتم از سرکوچھ تاکس

 دمی رسقھیدق١۵بعد
  رستوران شدموارد
 یرعلی بعد امقھی چند دقزنشستمی مھی ی رونیی پای طبقھ می رزو نکرده بودزی مچون

  منو اومد سمتمنھیوارد رستوران شددستمو بردم باال تکون دادم تابب
 سالم:یرعلیام

 نیسالم بش:من
 بودم دهی ندشی تاحاال بارکردی مضطرب داشت نگام می نشست باچھره ایرعلیام

  دراورده بودشی رکمی بار نی ای بود ولغھی تشی ششھیصورتش ھم
 ؟ی بگیزی چیخواینم:یرعلیام

  اون روز رو بشنومی اول ادامھ حرفاخوامی می حرف دارم ولیلیقا خچرا اتفا:من
  سکوتھیبعدچندثان

 باتمام وجودعاشقتم:یرعلیام
  عمرم رو باتوباشمی ادامھ خوامیم
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 ی حس کرد قطره اشکشدی حرفاباعث شدضربان قلبم باال بره صداقتو منی ادنیشن
جواب : وگفتمنیی گاز گرفتم وسرم انداختم پامینیی لب پادیازچشمام چک

 مثبتھ......مـــــــــــــــن
 ؟ی گفتیچ:یرعلیام

 دارم....م دوستــ....منـ: آوردم باال وگفتمسرم
 ھفتھ ی بھم داداروی مھا انگار دنیوااا: دوتادستشو گذاشت روصورتش وگفتیرعلیام
  نظرت؟ی خاستگارمیای مندهیآ

 دونمینم:من
 کنمیمھا خوشبختت م:یرعلیام

 دونمیم:من
 دی درخشچشماش

 کنکور کامال ی سھ ھفتھ وکالسانی ای تویرعلی من دل بستھ بودم بھ امواقعا
 ..... من قبولش داشتمشناختمشیم
 می باھم حرف زدکمی

 ی خاستگارانی بندهی آی ھمون ھفتھ قرارشد
 ...... شوق ذوق برگشتم خونھیباکل
 
 ...."یرعلیام"....

 خواستمی خوشحال بودم من واقعا باتمام وجود مھارومیلیخ
  بشھقشی عتی خواھر زاده الیخی کنم بی جون رو راضنیمی سدھرجورشدهیبا

  بھ عمارتموندمی رسقھی چند دقبعد
  دربازشدموتی ری دکمھ بازدن

  فرشاردشدمازسنگ
  ده تااتاق بودی داراعمارت

 مارک ی لباس ھانی بھترنی کم نداشتم پول ماشیچی ھمی توزندگ،استخریسونا،جکوز
  داشتمزکمی چھی می توزندگیدار ول

  فقط بخاطر پولم بودمی اومد توزندگی ھردخترعـــــشــــــــق
 ادی خوش ھستن بدم می کھ فقط توروزایی اون آدمااز

 االن فقط برام گذرهی می نفرسراغم نگرفت ولکی چندروز کھ بازداشت بودم تواون
 ....ھم بودمھام
  عمارت شدموارد

  اومد سمتملوی نباورودمن
 کھ گونھ ھم کاشتھ دای جدشی رنگ شدش ودماغ عملی وموھاظی غلشی باآراینجوریھم

  نبودمی دخترنی من اصال دنبال ھمچخوردیبود حالم ازش بھم م
 سالم عشقم:لوفرین



 301 

  بھ نشونھ تاسف تکون دادم از کنارش رد شدمسرمو
 )مامانم( جون صدام کردنیمی باال کھ سیبقھ  برم طخواستم

 ی کنلوعقدی فرداشب قراره بانسایوا+
  کردم آروم باشمی سعی تحمل نداشتم ولگھید

 ی باشھ باخواھر زاده ای دختر تودنکی عالقھ ندارم شونیمامان من،من اصال بھ ا:من
 کنمیشما ازدواج نم

  عشقم؟یگی میچ:لوفرین
  تووجوت بودای جوحھیکاش :من
 ادی ازت بدم می بفھمکارکنمی چمن

 کارکنم؟ی خودت بگو چیری کردم سرت داد زدم بازم از رو نمی کم محلیھرچ
 ینجوری امی باھم نشون بودی ماازبچگزمی عزیرعلیام: گفتی نارحتیلوفرباصداین

 نکن
 از مادرم ی حتی ازدواج اجبارنی خستھ شدم از ھمتون از الویاوووف بس کن ن:من

 :ومدی جون منیمی سی صدارونیھرچنداگھ بشھ گفت مادر باسرعت از خونھ رفتم ب
  نشستھرپاتی زیه ا*ز*ر* بازکدوم دختر ھـیشی ممونیپش

 ی ازدواج کنلوی باندی وآخرباتواول
 دیترکی داشت مسرم

 کردمی باپدرم صحبت مدی بود بایمداراکاف
  پدرم شاعر بود تاآسمون بامادرم فرق داشتنی زمپدرم

 نی ای نداشت ھمھ ی ثروتچی کھ ازدواج کردن پدرم ھشدی چگنی نمچکدومشونیھ
 اموال مال مادرم بود

  حرف حرف اون بودشھی ھمنی ھمیبرا
  از اندازه آروم بودشی بپدرم
  باھم کردنی حسابی دعواھی شی دوسال پبایتقر

  خواھش کردپدرم
  پارت قبلی ادامھ
 از ھمون موقع کھ گوش نداده حرفشو ی خواھش کرد دست از سرمن برداره ولپدرم

 وقتام اصال خونھ ی بعضزننی کم حرف میلی ناراحت شد از اون موقع خیلیپدرم خ
 شی پدری خونھ رهی مادینم

 پدربزرگم خدارحمتش کنھ االن خونش شده پناه گاه ی خونھ دمی رسقھی دقبعدچند
 پسرش

 
  بودی بھ رنگ کرمکی دولخت کوچدرخونھ
  بازهمی در ندمی دربزنم کھ دخواستم

  بزرگاطی حھی رد بکنم بعد کی راھروکوچھی دی دربازکردم بایوقت
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  اتاق بودھی ھرگوشش کھ
  راه داشتی بودن ھراتاق بھ اتاق بعدی جورنی ھمیمی قدی ھاخونھ
  اون جابودشھی ھمی سمت اتاق وسطرفتم
  بوددهی خوابنی زمیرو

 زبودی تمشھی ھماطرافش
 شعرش روش خط پدرم فوق العاده قشنگ بود ی کنارش وبرگھ ھاکیزکوچی مھی

  داشتی کالس خطاطیچندتادانش آموزم برا
 پدرم شی دم کردم باز برگشتم پیی بود چااطی کھ توحیکی کوچی سمت آشپزخونھ رفتم

 کنارش نشستھ بودم کھ از خواب بلندشد
 سالم:من
 ؟یاومد یسالم ک:بابا
 شھی می ساعتمین:من
 ؟ی پکرشدهیچ:بابا
  خانمتونشھیمثل ھم: قلوپ خوردم وگفتمھی روبرداشتم ییچا
 ھیرعلی عقد اماخونھی فرداشب بگھی بھم زنگ زده مشبمیزدم،دیحدس م:بابا

  رودوست دارمگھی دیکی کنم،بابامن لوازدواجیعمرا من بان: پوزخندزدم وگفتمھی
  ھست؟یک: لبخند زد وگفتھی بابام
 یمھ،مھامقامیھمکالس:من
 کنم ی تالش کردم مادرتو راضیلی خومدی وقت از اجبار خوشم نمچیپسرم من ھ:بابا
 لی کرد مادرت اواشھی نمشمی کارھینجوری نداشت اخالق مادرت ھمدهی فایول

 ی کم کم حرص مال وثروت چشمشو کورکرده بودحتیازدواجمون خوب بود ول
 حاضره بخاطر پول پسرشو بھ خواھر زادش بده

  داره؟لوفرچندتاکارخونھی نی بابای دارخبرکھ
  بارآخربامامان صحبت کنی مگھ من کاالم،بابابرارهیگی زورم منیآره از ھم:من

  خونھمیریباھم شب م: وگفترونی ببابانفسشوداد
  روشونمدستشوگذاشت

 ممنون بابا:من
 دارم نشتری پسر کھ بھی:بابا

 ھ؟ی مھاخانم کنی امینی ببحاالبگو
 ھ؟ی چجورخانوادش

  خوشش اومدیلی وقار ومتانت مھاحرف زدم بابام کھ خی راجب خانمی بابام  کلبا
 .... خونھمی باھم رفتشب

 نیی ساعت افتخاردادن اومدن پامی منتظر مامان خانم بعد نمی نشستھ بودرومبل
 چھ عجب آقا کامران اومدن خونھ:نیمیس
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 ھارو امشب قراره راجب تنھا پسرمون حرف ھیشوکنای ننی تموم کن انیمیس:کامران
 میبزن

 تی خود خواھنی بھ خواھرزادت نداره دست بردار از ای عالقھ اچی ھپسرم
 کھ بھ پسرت ی ساختم منتیمن خودخواھم منکھ باندار: زد وگفتی پوزخندھی نیمیس

 من حق انتخاب دارم:یرعلی ازدواج بھ نفع پسرمونھ امنیادم حاال ھم ا دزیھمھ چ
  ازدواج کنمگھی دیکی باخوامی رو دوست ندارم من ملوی نمن
  توی انتخاب برانیلوبھتری بزنھ نغتی تخوادی کھ مگھی دختره دھیپس بگو باز :نیمیس
 پا داره ھی توذھن شما مرغ ی انگارھی خانم کافنیمیبس کن س: سرجام بلندشدم وگفتماز

  کھ دوسش دارمی اون کسی خاستگاررمی من آخر ھفتھ میای چھ نیایچھ شما ب
  سمت درعمارترفتم

 مطمعن ،یستادی من وای جور تورونی اشھی چھ وضع حرف زدنھ باورم نمنیا:نیمیس
 یشی ممونیباش پش
  عشق بچشھنی طعم ا عشق داشتن مادر تجربھ نکرد حداقل بزارشھی نممونیپش:کامران

 ی کرشیرتو،توھوایھمش تقص:دی غرنیمیس
 گھی دی من شوھرتم از آروم بودن من سواستفاده کردیدی وقت نفھمچیتوھ:کامران

 بسمھ
 تو ی پدرم اگھ خواستی خونھ ای بزار پسرمون خوشتبخت بشھ آخرھفتھ شبش بحداقل

 ی باشیخاستگار
  ھم از عمارت خارج شدکامران

  منتظربودنی توکوچھ داخل ماشیرعلیام
  شدنی سوار ماشکامران

  روشن کردمنی ماشی حرفچی ھبدون
  رد وبدل نشدی راه ھم حرفیتو

 .....ی زندگنی  از امی  کالفھ وخستھ بودھردومون
 

 ....آخرھفتھ
 ...  مھای خاستگارمی قرار بود برمی بابام نشستھ بودشیپ

  خانمنیمی سادیبابا نم:من
 ادی بدیشا:بابا

 شدیرمی رونگاه کردم داشت دمی مچساعت
  زشتھشھیرمیبابا د:من

 میباشھ بر: سرجاش بلند شدوگفتبابااز
  کھکردمی داشتم باز منی درماشرونی بمی خونھ رفتاز
 سالم+

  خانم بودنیمی سشدی سمت صدا باورم نمبرگشتم
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  برده بودماتم
 یای مدونستمی منیمیس:کامران

 خوامی االن می کردم ولادی من اشتباه زدیببخش: گفتزدی کھ بھ ندرت می بالبخندنیمیس
 جبران کنم

 میزنی توراه حرف مشھی مرمونی داسوارشویب:کامران
 حتما:نیمیس

  کھ اومدهشدی باورم نممی باھم سوارشدھمھ
  ازش تشکرکردعالمھی بابام حرف زد ی راه کلیتو

  مھای خونھ میدیرس
 میدرزد

  در بازکردیرمردیپ
 سالم:کامران

  جواب پدرم دادوبھش  دست داد وبعد بھ من دست دادی بھ گرمرمردیپ
  تودیی بفرمانیسالم خانم خوش اومد:رمردیپ

 سالم: سردگفتیلی از کنارش رد شدوخنیمیس
 می واردخونھ بشمیخواست

  فرش بودخونشون
 می پدرم کفشام دراوردمنو

 ارمی کفشام در بدی بایعنی:نیمیس
 نیسالم خوش اومد: وگفترونی خونھ اومد بی مھا از تومادربزرگ

 نیھرجور راحت: گفتنیمی روبھ سبعد
  در سردارهی چھ نقشھ ادمی کھ فھمرفتی راه می نازھی از کنارش رد شد بانیمیس

 بود ھمشون زی مرتب وتمزی ھمھ چی داشتن ولی ساده ای خونھ یلی خمی خونھ شدوارد
 خودم ی توخونھ ی خودمم راستشو بخوای لحظھ فکردم توخونھ ھیخوش چھره بودن 

  راحت نبودمنقدریا
  اومدنیی از پالھاپامھا

  سرش بوددی چادرسفھی
  خونھی توفضادیچی عطر خواس پھی بااومدنش

 سالم:مھا
 می پدرم بھش سالم دادمنو

  بزور سالم دادنیمیس
  بودنیی من سرش پای مبل روبھ روی رومھانشست

 نی کردرازدواجیمشخصھ د:نیمیس
 چطورمگھ؟:مادربزرگ

 نی مادر مھا باشخورهیبھتون م:نیمیس
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 خب من مادربزرگشم:مادربزرگ
  دخترکجان؟نیپدرومادرا: باتعجب گفتنیمیس

  بھشون؟یمھا دخترم مگھ نگفت:پدرجون
 چرا گفتم:مھا
 دهی نبودن،مادرمن مھا پدرمادرشو توتصادف از دست مانیمادرم در جر:من
 نی سربچھ نباشھ بھتراز ایپدر ومادر باال: اون پاش گذاشت وگفتی پاشو رونیمیس
 شھینم

 منظورتون؟:پدرجون
  ندارنیمنظور:من

  عروس ودوماد باھم حرفاشونو بزنننیخوای سراصل مطلب ممیخب بر:کامران
 حرف ھیازی قبال باھم بودن پس چھ ننای اسم بچشونم انتخاب کردن ایمطمعنم حت:نیمیس

 بزنن
 نیمیس: گفتتی بااعصبانبابام
 یکنی منیمی سنیمی سیچ:نیسم

 شناسمیخانم کوچولو من امسال توروخوب م)از سرجاش بلندشد(
  زندان؟ی منو انداختیرعلی کھ امیستی نی توھمونیراست

 ی از ھمون اول مشخص بود واسھ پسرم طور پھن کردتو
 راجب دختر نازم صحبت نجوری ادمیاجازه نم: از سرجاش بلند شدوگفتمادربزرگ

 یکن
 نیه دار*ز*ر* دختر ھـھی تلخھ نھ کھ قتیحق:نیمیس

 رونی بدی من بریاز خونھ :پدربزرگ
 می بودستادهی بجز مھا اگھی دھمھ
 خوامی شد من از طرف مادرم معذرت می اشتباھکنمیخواھش م:من

 ختیری کردم ماتش برده بود قطرات اشک از چشماش ممھارونگاه
  وصلت کنھی خانواده انی پسرم باھمچزارمیمن نم:نیمیس

 رونی بدیی بفرمای خودتون اومدمتونیاوردیماھم بزور ن:پدرجون
 رونی گفت واز خونھ رفت بیــــشی اھی نیمیس

 خوامیواقعا معذرت م:کامران
  از خونھ خارج شدباباھم

  بودنیی بار بھ مھا نگاه کردم سرش ھنوز پانی آخریبرا
  بشھ مھـــــاینجوری اخواستمینم: کردمزمزمھ

 
 کردمی  رفتم سمت در کفشام داشتم پام می عصبانیلیخ
  دنبال مھا فکنم برادرش بودومدی وقتا می پسرجون اومد توخونھ بعضھی کھ

  از کنارش رد شدمنیی نگاش کنم سرم انداختم پاشدی نمروم
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  خونھ رو بازکردمدر
 رد شدم رفتم نی کس نداشتم از کنار ماشچی منتظرم بود حوصلھ ھنی توماشبابام

 ومدی نددنبالمیفھمی گرفتم فکنم بابام خوب حالمو می تاکسھی ابونیسرخ
 ن؟یریآقاکجا م+

 گمی مدیشمابر:من
  بکنم سردرگم بودمدیکاربای کجا برم چدونستمینم

 ی ناعادالنھ ایزھای مھا چھ چطفلک
  خانم بارش کردنیمیس

 دینگھ دار:من
 رمی بگمی داشتم قدم بزنم تصمازین

  نگھ داشتھ شدنیماش
  شدمادهی پنی پرداخت کردم از ماشپول

  بودی بارونھواھم
  بباره بارونکاش
  از تنم دراوردم بادوتاانگشتم روشونم نگھش داشتمکتم
  قراره بکجا برسمدونستمینم

  مھا روای  مادرم  وپول انتخاب کنمای دی بادونستمی مفقط
  مقاومت کنمتونستمی چرا نمخواستی دلم مھا رو مچرا
  من عاشق شده بودموقعا

 کھ مادرنسبتا محترمم بارش کرد حاضره بازم بامن یی بااون حرفانجاسی سوال ایول
 ازدواج کنھ

 شنی می خانوادش راضاصال
  خانمنیمی سیکارکردیچ

  صورتم نشستی روی موھام قطره آبی دست آزادم دست بردم الیکی بااون
  مثل من دلش گرفتھآسمونم

  مھرسامشی گرفتم برم پمیتصم
 کنمی حتما بامھا صحبت مفردا

 ...... درکم کنھدوارمیام
 ... مھرسام دادمی شدم آدرس خونھ ی سوارتاکسدوباره

 
 "....مھا...."

 دمیشنی نمیچیھ
  شد؟؟؟یچ

 ¡¡¡ حرفارو زد واقعا خورد شدمنی اچرا
 نارفتن؟ی چخبره چرا انجایا:عادیم
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  آدما بشنومنی راجب اخوامی نمگھی دیچیھ:پدرجون
  پام زانو زدی اومد سمتم جلوعادیم
 ؟؟یکنی مھی چرا گریآبج:عادیم

 کردمی نگاه مفقط
 شدهیبگو چ:عادیم

 حرف بزنم رفتم سمت راه پلھ داشتم پلھ ھارو باال تونستمی سرجام بلندشدم اصال نماز
 رفتمیم
  چخبره؟باتوام مھا؟نجایا:عادیم

 دست از سرش بردار:مادرجون
 دی بگیزی چھیمادرجون شما :عادیم

  دادم پاھام سست شد پشت در نشستمھی اتاق شدم بھ در تکوارد
  شدری اشک از چشمم سرازقطرات

 : افتادمیرعلی حرف امنی آخرادی
  بشھ مھاینجوری اخواستمینم
  نبودی کافنی ایول

  بامادرش حرف نزده بودچرا
 رکنھی گذاشت مادرش منوتحقچرا
  بودمی زنگ گوشیصدا

  بلند شدن نداشتمی حوصلھ
 خوردی باردھم بود کھ زنگ میبرا

  بلندشدمباالخره
  بودیرعلی بادست پس زدم اماشکام
  خاموش کردممیگوش

  تختمی کردم روخودموپرت
 
  داغون بودمیلی خگذشتی وسھ روز از اون روز مقادوھفتھیدق

  نوبت دومم شروع شده بودامتحانات
  درمدرسمون بودشھی ھمیرعلیام

  بودرفتمیھرجام
  بودمخستھ
  ناراحت بودمیلی خی ولکردمینکارومی چرا ادونستمی عوض کردم نمخطم

  نداره مقصر مادرشھی اونکھ گناھگفتنی مبروبچ
 سربھ تن خوادی مدهی شنی خاستگاری ماجراعادی می از وقتکارکنمی خانوادم چیول
  نباشھیرعلیام

  بدشون اومده بودیرعلی امی از خانواده یلی خپدربزرگمم
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 دیفھمی مادرجون حرف دلمو مفقط
  بودومدهی کنکورم نی بود دنبالم کالساومدهی نیرعلی بود امدوروز

 شدمیم کم نگرانش م کداشتم
  منوفراموش کنھکنھی اونم داره تالش مدمی شایول

  نگران شدمیلی خگھی مھرسام اومد سراغشو ازم گرفت دیوقت
 شب بود داشتم آھنگ ازدهی یکای نشستھ بودم ساعت نزدوترمیزکامپی پشت متواتاقم

 کردمی گوش میاسرمحمودی
  مرد اومدھی ادی فری صداکھ
  کارو نکننیمھــــــــــــا دوســــــــــــــت دارم بامن ا+

 یرعلی امدمی اتاقم پنجره بازکردم دی سمت پنجره رفتم
  دستش بودی اشھی شی بطرھی سروشکلش بدجور بود یلیخ
 ؟یستی تودلتنگ نیمــــــھادلتنگتم لعنت+

  دھنم گزاشتمی شده بود دستم روخی بدنم سیموھا
  منیخدا: دلم گفتمیتو
 شال برداشتم از اتاق رفتم ھی عی شده سرزی گالویرعلی رفتھ توکوچھ باامدمی دعادیم
 پسره بگو کھ بره و پشت سرشم نی بھ ایزی چھی: پدرجون جلوم گرفت وگفترونیب

 نگاه نکنھ
 اخھ:من

 خورهی خانواده بدرد تو نمنی کھ گفتم انیھم:پدرجون
 دمی کشقی نفس عمھی اطی بھ در حدمی کنار پدرجون رد شدم رساز

  باز کردماطیدرح
  ولش کنعادیم:من

  ول کردقشوی عادیم
 ی مونده بود ازش لباساش چروک بود پای بودچیرعلی امنی اشدی باورم نمیوا

 چشماش گود افتاده بود
 یستی بگو کھ از دستم ناراحت نزمیمھا عز: لبخند زدوگفتھی دی تامنو دیرعلیام

  نداشت مشروب خورده بودتسلط
  حالش بودمنی مسبب امن
  زار بزنمخواستی مدلم
 یرعلیام:من
 م.....انـــ....جــ:یرعلیام

  دوست ندارمگھی من دسی ماننی بیزی چگھی کاروباخودت نکن برو دنیا:من
  مانع شدعادی سمتم کھ مادی خواست بیرعلیام
 واری رو پرت کردطرف دی اشھی شی بطریرعلیام
 ؟؟ی.. چین...عی حرفانیا:یرعلیام
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 ــــش؟؟ی اسم بازھینھ ....کـ....ــی دروغ بازدمی فھمھا
  اثر مشروب بودگھی می چدیفھمینم

 خورهی حالم ازت بھم مگھی دنمتی ببخوامی نمگھید: گفتمی تر ومسلط تری قویباصدا
  خونھمی برایب:عادیم
 اطی دستمو گرفت برد سمت درحعادیم
  بامنیرد....کارک.....ــــی چیفھمی تو کھ نمید لعنــــت:یرعلیام

  کارو نکننی بامن انامرد
 دمی شد تااتاقم دوری سرازاشکام
  اتاق کزکرده بودمگوشھ
 ...... دادم چشمام ببارهاجازه

 
 ....فرداشب

 ٢٣:٣٠ساعت
  ناشناس بودی شماره ھی بلندشدم می زنگ گوشیباصدا
  ندادمجواب
  زنگ خوردمی گوشدوباره

  موقع شبنی اھی کنیاه ا+
  روبرداشتمی گوشتیباعصبان

 الوو+
 زدی نمحرف

  مزاحم نشوگھید+
  بشمتی زندگکیفکردم قراره شر-

 ی زود ازم گذشتچھ
  ناراحت وپکربودیلی بود صداش خیرعلی تخت بلندشدم امی رواز
  فراموش کنیرعلیام+

  تاآسمون باھم فرق دارننی مازمی ھاخانواده
  روی زندگنی اخوامی تو نمیمن ب+
 من ی فرشتھ شھیاورت م.... گرفتھ بـی جونم کھ لطف کرده امشب برام عروسنیمیس
 )دنیشروع کرد خند(سی دوماد االن تومراسم نفیح
  کارو نکننی باخودت ایرعلیام+
  مرد تموم شدیرعلی امگھید-
 مرگ....ـــاایو....اتــــی

 ارهی سرخودش بیی نکنھ بالگفتی می من چی قطع شد خداتماس
 کردمی مکاری چدی بادمیچرخی دور خودم مکالفھ
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 تونستمی تنھا نمعادی رفتم سمت اتاق مدمی  پوشیزی چھی ی االن وقت ندارم سریواااا
 برم

  اتاق شدرفتم باال سرشوارد
  بلندشوعــــــادیم:من

  شدهیھـــاچ:عادیم
  پاشوگمیم: روشونش وگفتمزدم

 دیمالی داشت چشاشو مدی پرازجاش
 پاشو:من

 چتھ؟:عادیم
  خودشو بکشھخوادی میرعلیام:من

 چـــــــــــے؟:عادیم
 می کنداشی پدیپاشو با:من

  کجاسیدونی ممیکجا دنبالش بگرد:عادیم
 مھرسام افتادم شمارشو داده ادی من کجا دنبالش بگردم ی خدامیشونی روپدمی کشدست

 بود بھم
 امیتولباساتو بپوش االن م:من

 ختیری برداشتم بااضطراب دنبال شماره مھرسام گشتم اشکام ممی سمت اتاقم گوشرفتم
 شدی بوق سوم زده مداشت
  برقرارشدتماس
  کھ مشخص بود کالفسییباصدا

 الو-
  دارمازیمھرسام بھ کمکت ن+
 میزنیمھا بعدا حرف م-
  دست خودش بدهخوادی می فکنم کاریرعلی امرهیبعدا د+
 ؟یتوازش خبردار-
 امرگیاتویبھم زنگ زد گفت +
  کجاس؟یدونی نگرانم میلیخ
  پسرنی من ازدست ای خدایوا-

  از وسط مراسم گذاشت رفتمی االن تاالر عروسمن
 ھی عصبانیلی خمادرشم

 رهی کھ حالش بده کجا می موقعنیمھرسام فقط فکرکن بب+
 : مکث گفتھیبعدچندثان

  اونجارفتی ناراحت بود میاوقتیاره کردبودتازگ خونھ اجھی
 ای توھم برمیآدرسو برام بفرست بدو منم م+
 باشھ باشھ-
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  تماس قطع کردمعیسر
 شد؟یچ:عادیم

  خبرکن بدویتاکس:من
 باشھ:عادیم

  اومدی زود تاکسخداروشکر
  کالفھ بودمیلی آدرسو برام فرستاد خمھرسام

  نشھشی تورکردمی بلدبودم خوندم دعادعا می قرآنھی آی ھرچرلبیز
 سی پسره عقل توکلش ننیا:عادیم

 عادیبس کن م:من
  شدمادهی پنی از ماشی نگھ داشتھ شد سری کنارساختمون شش طبقھ انیماش

 الیخی بدمیرسی تر معی طبقھ چھارم بود بنظرم از پلھ ھاسریرعلی امی خونھ
 آسانسورشدم

  تند پلھ ھاروباالرفتمتند
  توروخدا در بازکنیرعلیام:گفتمی مزدمی کھ می دم در باضربات متعدددمیرس

 دی رسعادمیودمی نمییصدا
 دروبشکون:من

 ؟یمطمعن:عادیم
 میاره بدو وقت ندار:من

 کنار زدم رفتم تو عادی بارسوم در باز شد می رفت عقب باپارفت تو در براکمی عادیم
 خونھ

 یرعلیام:من
  گفتم تو اتاقاروبگردعادی روبھ مبعد

  در بازش کردمھی سمت رفتم
  مــن  غرق در خون بودیرعلی من امیوااااے خدا

  پامی رفتم  سمتش جلوش زانو زدم سرشوگذاشتم رودی اشک از چشمم چکی اقطره
  چشماش باز بودھنوز

 یرعلیام:من
  حرف بزنمدادی اجازه نماشکام

  رگ دستشو زده بودیرعلیام
 : لبخند گفتھی صورتم بای رودیست سالمش دست کش دبااون
 م...قـ... عشـیاومد

 دم...مـ..اره او: لرزون گفتمیباصدا
  چشماش بستھ شددمی دھوی

  آمبوالنس خبر کن عجلھ کنعادیم: دادم وگفتمتکونش
  وزار زدم اون دستمم تودستش بودشیشونی گذاشتم روپسرم
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  توانم اسمشو صدا زدمباتمام
  چقدر دوست دارمدمی تازه فھمیرعلیام
 چطورآروم باشم: آروم باش منادیاالن امبوالنس م:عادیم

 ....ختی از اشکام ریلیبازس
 .....دونستمی مقصر مخودمو

 
 کھ مھرسام می دم در بودبردنی رو برانکاد میرعلی اومده بود داشتن امآمبوالنس

  اومدنیرعلی امیومامان وبابا
  با پسرم دلت خنک شد حاال برو گمشوی کردکاریچ:نیمیس

  جم بخورمیرعلی امشی امرا از پاتویمن :من
  سوار آمبوالنس شدممنم
  دختری باشحی وقیتونیچقدر م:نیمیس

  کناردی بردهیداره خون از دست م:مرد
  در آمبوالنس بستمرد
  بوددهی مھم نبود دستشو گرفتم رنگش پریچی ھبرام

بودم واشک   دستش بود بادوتا دستم دستشو گرفتھی لبم رودمی دستشو بوساری اختیب
 ختمیریم

  تنھاش نزارم فقط خدا دوباره اونو بھم بدهگھی عھد کردم دباخودم
 دادنی می بھش بادستگاه تنفس مصنوعداشتن

 مارستانی بمیدیرس
 حرف بارم ی ھنوز دستم تو دستش پشت سرم مامانش ھنی رو زمبرانکاردگذاشتن

 ستمو از دستش جدا کردم دکردیم
 ژهی وی بخش مراقبت ھای توبردنش

  حالو روز افتادهنی شما ھاس کھ پسرم بھ اریھمش تقص:نیمیس
 نیمیبس کن س:کامران

 یی کذاھی بی وترتنی جدا کردیرعلی شماست منو از امری خانم ھمش تقصنیمیس:مھا
 نیرو داد

 دمی تو ندییبھ پرو: منوگفتی اومد روبھ رونیمیس
  آره من پروامیی پروقتیاگھ گفتن حق:مھا

  گونمی صورتم احساس کردم دست گذاشت روی رویسوزش
 سی کس وکار نی خواھرم کھ بیکنی خواھر من بلند می دست رویبھ چھ حق:عادیم

 دی دعاکنیرعلی امی برادی بس کنکنمیخواھش م:مھرسام
 مارستانی بنجای ادی مراعات کننجایچھ خبره ا: پرستار اومد سمتمونو گفتھی

 دیببخش:مھرسام
  ھای سمت صندلمی اومد سمتم دستمو گرفتم باھم رفتعادی بد بود میلی خحالم
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 ختمیری بود واشک معادی روشونھ مسرم
 زی ھمچشھیآروم باش خواھرگلم درست م:عادیم

 ا..شـــااللـــ...ــیا:من
  اومد طرفمونمھرسام
  خانمونیمی سریبھ دل نگ:مھرسام

  برام االن مھمھیرعلیفقط ام: پوزخند زدم وگفتمھی
  عشقم کجــــاست؟میرعلیام+

  دخترھی سمت صدا برگشتم
  کنھھی گرکردی می وکھ بزور سعظی غلشی باآراکھ

  پوش بودنکی خانم وآقاشھی سرشم پشت
 ؟ی چرا اومدزمیعز: اومد سمتش وبغلش کردوگفتنیمیس

 نگران عشقم بودم:دختر
 )ھیرعلی امی دخترخالھ نی حتماادمیفھم(

  ؟ی نگفتیزی چرا بھ من چی کردداشیتوپ: سمت مھرسام وگفتروشوبرگردون
 وقت نشد:مھرسام

 گھ؟ی دھی کنیا: روبھ من گفتلوین
  کم داشتم از کنارش رد شدم حوصلشو نداشتمنویھم: پوزخند زدم وگفتمھی
 گھ؟ی دھی کنی ادب ایچھ ب:لوین
 حرف دھنتو بفھم خانم نسبتا محترم:عادیم
  رفتم سمتشرونی دکتراز بخش اومد بھی

 حالش چطوره؟:من
 نشیبھ موقع آورد:دکتر
  بخشکننی االن منتقلش مشی نیمشکل

 ممنون:من
  رو بھ ھم داده بودنای کل دنانگار
  رو آوردنیرعلی موقع امھمون

 ....ــــــــاشکرتیخدا
 اگھ نوبدونی ای ولیخوای  بخاطر پول میرعلی توامدونمیممن : اومد طرفم وگفتنیمیس

  اون عروس منھیدی اون دختر درمیگی ازش مزی ھمھ چی ازدواج کنیرعلیتو باام
 دیدونی نمیچی ھی ولدیدونی مزی ھمھ چدیکنی فکرمنجاستیجالب ا:من
 شک دارم خوامی رو بخاطر پول میرعلی مال وثروتم نھ امصی نھ مثل شما حرمن
 ی عشق بفھمیمعن
 خانم بگو کھ اگھ باتو باشھ یرعلی بھ امی بفھمی نرفتیکلت باد داره، تو زندگ:نیمیس

 اثروتشی اتوی سیزانی چھی وبقستمی سنی آخرنی از اون ماشیخبر
  از کنارم رد شد بااون دختر وخانم وآقا رفتنبعد
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 شد؟یچ:مھرسام
 م؟ینی رو ببیرعلی اممیتونی،میچیھ:من

 زنھیآقاکامران داره بادکترش حرف م:مھرسام
 
  دکتر اجازه گرفتماز

  بودھوشی داخل اتاق ھنوز برفتم
  از دست داده بودیادی زخون
  برداشتم کنارتخت گذاشتم نشستمی صندلھی رفتم
  تنھاش نزارمگھی کردم صورتشو من عھد کرده بودم دنگاه
 دیبمو بھش داده بودم حاال با قلبشو بھ من داده بود منم قلیرعلی کھ امینجوریھم

 کردیانتخاب م
 امنی اثروتشی

 دی قطره اشک از چشمم چککی ی باز شد از خوشحالچشماش
 ا...ھـ....مـــــ:یرعلیام

 جان دلم:من
  تنھام نزارکنمیخواھش م:یرعلیام

  بھ خودت دارهیبودن من کنارت بستگ:من
 ؟ی چیعنی:یرعلیام

 رمیگی ازش مزشوی تورو انتخاب کنھ ھمھ چیرعلیمادرت بھم گفت اگھ ام:من
 دهی چھ فاتونمی تونمی من بزمی از مادر ما،مھا عزنمیا: پوزخند زدوگفتھی یرعلیام

 ؟ی پسر آسوپاس ازدواج کنھی بای پولوثروت توحاضرنیداره ا
  پسرخولو چل ازدواج کنمھی باشدمی نمی وقت راضچی کھ عاشق شدم وگرنھ ھفیح:من
 م خولوچلھ؟من کجا:یرعلیام

 مردمی می داشتم از نگرانی کارو کردنیباکدوم عقلت ا:من
 امشب ینی ببگھی دختر دھی منو کنار ی دوست داشتکردمی نمنکارویاگھ ا:یرعلیام

  من بود من از سرسفره عقد فرار کردمیعروس
 خوشحال ی ولنمی ببگھی دیکی سخت بود تورو کنار یلی خی راستشو بخوایرعلیام:من

  بودی برام کافنی ھمیبودم کھ حالت خوبھ وخوش
 ی داریتوچھ دل مھربون:یرعلیام

 ؟یجد:من
 یاره جد:یرعلیام
  وارد اتاق شدنعادی اتاق بازشد آقاکامران ومھرسام ومدر

  پسرم؟یخوب:کامران
 اره بابا:یرعلیام

  خودم بکشمتیبھ خودم قول دادم اگھ زنده بمون:مھرسام
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 ؟ی بود کردی چھ کارنیا
 شرمنده داداش:یرعلیام
 خدابدنده:عادیم
 ممنون:یرعلیام
 می باھم حرف زدکمی

 می بعد مجددا اومدن خاستگارچندروز
 می نشون کردی ھمون روز خاستگارنی بارهی تونست از دل پدرجون دربآقاکامران

  کردمفی تعرھی آسی رو براماجرا
 دای گذشت بخاطر من االنم دنبال کار ھروقت کار پزشی از ھمھ چیرعلی طفلک امگفتم

  فقط باشھ کنارمیرعلی از امخواستمی نمیچی من ھمونی سرخونھ زندگمیریکنھ م
 برن تھران چون امتحانات نوبت اولم تموم خوانی فرداش برام زنگ زد گفت مھیآس

 شده
 ی رو معرفیرعلی بھ آرتا امھی شاپ قبول کنھ آسی کافتیری دارن کھ مدازی نی کسبھ

 کرده بود
 کنکور ی براخوندمی کھ درس مینجوری جورشده بود منم ھممیرعلی شغل امخداروشکر

  برام کم نزاشتیچی جھازمم کردم پدرجون ھیدایخر
 می عقد ساده بکنھی محضر می امتحانات نوبت دوم گذشت قرارشد برشدازی ھفتھ مکی

  دعوت نکردالشوی کدوم از فامچی ھیرعلیام
  نداشتملی از فامی دل خوشمنم
 می دوستامونو دعوت کردفقط

  عقد ساده من شدمھی
  صدریرعلیھمسرام

  عشقمنیھمسراول
  قشنگ وباصفابودیلی خونشون خمی آقا کامران رفتی پدری خونھ ی زندگیبرا
  تا اتاق داشتشی بزرگ بود شمیلیخ

  شده بودمیرعلی واقعا خوشحال بودم ھمسر امھی حافظمی مراسم باھم رفتبعد
 کردی تالش میلی خیرعلیام

 می کنارھم خوش بودی ولی نھ ماه عسلمی داشتی نھ مامراسم عروسدرستھ
  طاقت آورد وتالش کردی سخت بود ولیلی خیرعلی امیبرا

  کمکمون کردیلی خآرتاھم
  بودای مثل روزی ھمھ چانگار

  خونھ من پر عشق بودی ولمی داشتی متوسطی مالتی وضعھرچند
 شدی می قشنگ سپریلی خروزام
 کردمی شوھرم صبحانھ درست می براصبح
 خوندمی مدرس
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  شده بودی خطم عالوندنی آقاکامران می دانش آموزاغروب
 گفتی از عشق ماشی باتمام خستگومدی ھام مردم از سرکار مشب

 کردی تودرس بھم کمک میلی فوق العاده خوب بود خیرعلی امھوش
 ی خوبی کنکورجادواربودمی قبل ازخواب حداقل درس بخونھ امکردی می سعخودشم

 ....میقبول بش
 
  ھفتھ از امتحانات نوبت دوم گذشتھ بودکی

  عقد کنھخوادی خبردادممھا
 دوارمی امدهی کشی سختیلی مھا خشونی عقد ساده بعدم رفتن سرخونھ زندگھی فقط

  خوشبخت بشھیرعلیکنارام
 کھ رفتھ شمال پدرش زانوھاش شدی می روزنی عقد نبود امروزھشتمی براسامان

 برم خوامی مرای المشنھادی رفتھ شمال بھ پنی ھمی استخوان داره برای شده پوکدهییسا
  آقاشھابدنی بشھ ھم برم دزیشمال سوپرا

ش کھ تنھا قرارکل  دخترخالشی پشی افتادم کھ تاامتحانات تموم شد رفتھ کرای المادی
 تابستون اونجاباشھ

  اومدیدخترم تاکس:مامان
 اومدم:من

 کردم مطمئن بودم ی خداحافظتی با مامان وباباباوآرونی برداشتم از اتاق رفتم بساکم
 شھی مزی سامان سوپرایحساب

  حساب کردمنی ماشھی فرودگاه کرادمیرس
  کھ منتظرموندم پروازمو اعالم کردنکمی شدم واردفرودگاه

  سفرخواب بودمکل
 بودمش واقعادلتنگش دهی ھفتھ ندکی نی سامان خوابم نبرد ادنی از شوق دشبی دآخھ
 بودم
  نشستنی زمیمارویھواپ

  گرفتمی ساک رفتم تاکسلیبعدتحو
 یالی وی بعد روبھ روقھی ده دقدمی سامان چندشاخھ گل رز خری راه برایتو

 ن بودمسامانشو
  ساکم داد دستم رفتمراننده
 الی وسمت
 رونی لحظھ مش قربون اومد بھمون

 نیای قراره بدونستمی نمنی خانم خوش اومدھیبھ سا: قربونمش
  کنمرتونیسالم ممنون ،خواستم قافلگ:من

 ارمی ساکتونو بنی کردن بدیخوب کار: قربونمش
  براتونشھی زحمت مسی نیازینھ ن:من
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 برمی میچھ زحمت: قربونمش
 سامان کجاست؟:من

 توباغ ھستن: قربونمش
  سامان شماھم زحمت چمدونا روبکششی پرمیباشھ پس من م:من

 چشم روچشم: قربونمش
 دمی کھ رسغی کھ تودستم بوکردم بھ آالچی  گلغی آالچی رفتھ جادونستمی سمت باغ مرفتم

 نمیبی می چشدی نمباورم
 یلیسامان من توروخ+

  داشتم ودارمدوست
  فراموشت کنمتونمی منم نمیبھار توعشق اول من-

 ... از دستم افتادگل
 
 
 ... از دستم افتادگل

  دختر بغل کرده بودھی سامان
 دی ازچشمم چکی اشکقطره

  کم گذاشتھ بودمیسامان برات چ:من
 ؟یکنیکارمی چنجای تواھیسا: وگفترونی بدی خودشو از آغوش اون دختر کشسامان

 واقعابرات متاسفم:من
 دمی لحظھ نابود شدم فقط دوھی ی انگار تونی زمی از دستم دراوردم انداختم روحلقم

  بودم کھابونی وسط خشدمی رد مابونی داشتم از خالیسمت در و
 دمی محی توضسای واھیسا:سامان

 : کھ بگمبرگشتم
 دمی ددمیفھمی مدی بااونچھ

  سامان باالسرم اومددمی نفھمیچی ھگھی زد بھم دنی ماشھی کھ
 دی آمبوالنس خبر کنزدیدادم

 ..... شده بودنی پالکام سنگدمی نفھمیزی چگھید
 

 اوردی کھ باز کردم پرستار داشت سرم از دستم درمچشام
 سالم خانم خوابالو:پرستار

  شدی اون صحنھ اشکام جاری آورادیبا
  برمدیمن با:من

 نی برنیتونی مارنیشوھرتون رفتن براتون لباس ب:پرستار
 کنمی خواھش منیاری کاغذ وخودکار بھی برام شھیم:من

 البتھ:پرستار
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  بعدباکاغذ وخودکار برگشتقھی اتاق خارج شد چند دقپرستاراز
  بگوی داشتیکار:پرستار

 باشھ:من
  بوددهی کردم بھ نوشتن اشکام امونمو برشروع

 کردمی مھی گری کی برامن
  بودمی کدلتنگ

  کنمزی سوپراخواستمی رو میک
 گھی و دروغ مکنھی کھ توچشام نگاه میآدم
 ی دوست دارم توتنھا عشقمیلی خھی ساگھی مبھم

 کردی درد مکمی تخت از سرجام بلندشدم سرم ی گذاشتم روبرگھ
 ی اتاق کناررفتم

  بودضی سرمری خانم باالکی
  ؟نی کمک کن بھ منشھی مدیسالم ببخش:من

 ادی از دست من برمی چھ کمکزمیجان عز:خانم برگشت وگفت
 طی پول بلفرستمی برگردم شھرم براتون مخوامی مطی پول بلازمندیمن نھ گدام نھ ن:من

 دی کمکم کنکنمیخواھش م
 متیرسونی تافرودگاه مرمیاتفاقا منم دارم م: باز اومد،سمتم وگفتی باروخانم
 واقعا ممنون:من

 کنمیخواھش م:خانم
 ی منو بده بعد برایمامان فکنم لباسم ندارن لباسا: تخت بود گفتی کھ رویدخترجون

 اریمن ب
 زمیباشھ عز:خانم
 ازش تشکر کردم صورتمو باشال در حد دمی دختر خانم پوشی قدر مھربون لباساچھ

 می خارج شدمارستانیامکان پوشوندم باھم از ب
  پژو خانم شدمنیسوارماش

  ازش تشکر کردمی بھم داد کلطی راه پول بلیتو
  ساعت بعدبودکی رازی شی پرواز برانی اولدمی فرودگاه کھ رسبھ

 حاضر ی بشھ حتی قراره چکردمی فکرمنی منتظر بودم پروازمو اعالم کنن بھ ایوقت
 شی بردارم برم کلی پول وساکمی رازی برم شدی بارازی شادی مطمعنم منمینبودم سامان بب

  کھ درخواست طالق بدمی مدت تاموقعھی تنھا باشم دی راه بانی بھترنی ارای المشیپ
  کردی متنفرم اون بامن بازی بھ سامان گفتھ بودم از دروغ وپنھون کارمن

 ی کاروکردنی چطور بامن ای منو خر فرض کردسامان
 ....ختیری ماشکام

 ی برام ساختی داستانچھ
 وانھی دھیدخترھمسا
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  زدم من چھ زود باورم پوزخندھی
 ..... اعالم پرواز از سرجام بلند شدمیباصدا

 
  عوض کنمیی ھواھی رای المشی برم پخوامی نشده میزیمادرمن چ: من

  دعوات شده؟شده؟باسامانی من بگو چھ؟بھی لباسامال کنیساکت کو؟ا:مامان
 خوردم کردمی مفشوی تعرنقدری کھ ای کرده بگم پسرانتی بھم خگفتمی مگفتمی میچ(

 )کرده
 

 
 "...سامان... "
 

 بگم مطمعنم منو ھی بھ سازی ھمھ چدی بامارستانی برم بخواستمی شدم منیسوارماش
  دارهی اون قلب مھربونبخشھیم

 .... کاشھی کاش ببخش سای اشتباه کردم قبول دارم ولمن
 ھی تخت خالدمی بود دی بسترھی کھ سای رفتم سمت اتاقمارستانی بدمی بعد رسقھی دقده
 ی کھ توی لباس آورده بودم از دستم افتاد رفتم سمت پرستار خانمھی سای کھ برایفیک
  اتاق بودن االن کجان؟نیا

 خب معلومھ تواتاقشون:پرستار
  چھ وضعشھنی استنین:من

  تخت بودی کاغذ روھی اتاق رفت سمت تخت ی رفت توپرستار
 :  کاغذگرفت سمتم وگفتپرستار

  شماونوشتھ باشھی برافکنم
 :  بودھی گرفتم خط ساکاغذ

 ....اشمی دنکردمی کھ فکرمی مردیبرا
  از کسے کھ عاشقشےشھی گرفتم توےچشم بھم زدن مادی من

  عاشق کسےبشے کھ ازش متـنـفــرےشھی منجاسی ولے سوال امــتنــفرشے
 بود برداشتم پرت کردم ی کھ روبھ روی حالم بد بود صندلیلی کاغذ افتاد خی رواشکام

  نشستمنی زمی نداشت روستادنی پاھام توان اگھید
  ازم متنفرشده؟؟ھی سایعنی فکرشم برام سخت بود یحت

 یوااااا
  سرجام پاشدماز

 حالتون خوبھ؟:پرستار
 رونی برفتی ممارستانی زن من داشت از بی وقتی بودیکدوم قبر:من

  چھ وضعھ حرف زدنھنیا:پرستار
 بردم باالگفتم برو بابا دستمو
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  کنارش رد شدماز
  موھامی بردم الدستمو

 ؟؟؟ی کجارفتھی دنبالت آخھ ساکجابگردم
 ای خدایچی ھی پول نھ لباسبدون

 .... ام باشھی سامراقب
 
 "...ھیسا...."
  بستھ بودمساکم

 مدت از سامان دور ھی دیتوروخدا مامان نگران نباش با: نشستھ بودم  وگفتمکنارمامانم
 باشم اگھ برات مھمم بھ سامان نگو کجا رفتم

 زمی باشھ عزخبرنزاریمنوب: سرشوآوردباال اشکاشو پاک کردوگفتمامان
 چشم حتما: وگفتمدمی وبوسدستشوگرفتم

 کردی مھی بغلم کردوگرمامان
  نکنھیاوا مامان توروخدا گر:من

 کارکردهی سامان چیگیچرا بھ من نم:مامان
 کنمیمامان خواھش م:نم

  بگم ؟؟؟ی بھ بابات چی ولپرسمیباشھ نم:مامان
 زنمی بھش زنگ مشی کدمیخودم رس:من

 بزار غذا گرم کنم بعد برو:مامان
 زمیباشھ عز: من

  نکنمھی خودمو نگھ داشتم گریلی مامانم خی جلورونی از اتاق رفت بمامان
  غذا اومدینی مامانم باسقھیدق١٠بعد

  بخاطر مامانم خوردمی نداشتم وللیم
 ھ؟یساعت پروازت ک:مامان

 خانم بھش ھی شماره کارت نی مامان ای گرفتم راستطی بلتی از ساگھی ساعت دکی:من
 ) گرفتم بھش دادممارستانی کھ از خانم تو بیکارت( کن زیقرض دارم براش پول وار

  مادر؟ھی سایکنی مکاریچ:مامان
  باسواالت حالموبدتر نکنکنمی خواھش م مامان سردرگممدونمینم:من

 سی دست خودم نکارکنمی چی کھ بفھمیمادر نشد:مامان
  دورت بگرم ببخش منویالھ:من

  استرس داشتمیلی شد خفونی زنگ آی کردم کھ صدابغلش
 کھ من اومدم باھاش دعوا کن بگو ی نگیزیمامان اگھ سامان بود توروخدا اصال چ:من

  دست بھ سرش کنیجوری دونمی شمال چمومدهیمگھ ن
 باشھ دخترم: از سرجاش بلند شدوگفتمامان
  گوشھ نگاه  کردم سامان بودھی رفتم پشت پرده اتاقم از رونی رفت از اتاق بمامان
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 نمشی ببتونستمی نھ نمی بھش بگم ولادی از دھنم در بی ھرچخواستی دلم مختی راشکام
 کنھی مامانم باھاش جروبحث م دارهدمی باھاش حرف بزنم دخواستمی نمیحت

 خودمم رد شدم کفشام اطی اومد توخونھ پنجره روباز کردم ساک انداختم توحیواااا
 ھنوز دوستم داشتھ دی شاکنمینکارارومی چرا ادونستمی نمرونی پام کردم زدم بعیسر

 باشھ
 .... نگرانم بشھ وعذاب بکشھکمی اگھ بفھمھ گم شدم دیشا

  دربست گرفتم فرودگاهھی  بودمستادهی واابونیسرخ
 ..... باھاش ھماھنگ کردمرای زنگ زدم المتوفرودگاه

 نتونستھ نی ھمی خراب شده برامی سامان بھش گفتھ گوشی دوروز شمالگفتی ممامانم
 زنگ بزنم

  ھفت خط روزگار بودسامان
  بادروغ متولد شده بودانگار

 ....گفتی ساده دروغ مچھ
  خورده بودھی دوتابخمیشونی بودم پھوشی بمارستانی دو روز تو بمن
  بشھانی بھ پدرومادرم نگفتھ بود نکھ اعمالش نمایچیھ

 ی روانونھی دھی داره واقعا کھ بھارخانم یحی چھ توضنھی اگھ منو ببکردمی فکرمداشتم
  بغلش کنمدی باشھی وقتا حالش بد میکھ بعض

 باخودشون کردنیاشتن منو نگاه م بود بھ ھق ھق افتاده بودم ھمھ ددهی امونمو براشکام
 کھ ی کسشمی دارم نابود مرمیگی مشی دارم آتدونستنی شده نمی دختره روانگفتنیم

  کرده بودی باھام بازنجوریعاشق بودم ا
  کرده بودمھی گری ازبستشدی باز نمچشام
 اومده بود فرودگاه دنبالم رای گرفتم الملی نشست ساکم کھ تحونی زمی روماکھیھواپ

  کنمھی کھ گرخواستی آغوش مھربون مھی بغلش کردم دلم دمشیتاد
  کپ کرده بودرایالم
 شدهی چرهیگی ممی منم داره گرھیچتھ دختر؟سا:رایالم
  سامان نابودم کردرایالم: وگفتمرونی آغوشش اومدم باز
 حرف بزنم بھ تونستمی ھام درست نمھی بخاطرگرشدهیدرست حرف بزن بگو چ:رایالم

 ھق ھق افتاده بودم
  براتارمی االن آب می صندلی رونیبش:رایالم

  بعد اومدقھی چند دقرای المی صندلی رونشستم
  ازش خوردم ودادم دستشکمی برام باز کرد داد دستم ی آب معدنیبتر
 ی سرموبھ معنامیزنی خونھ استراحت کن بعد باھم حرف ممیابریقربونت برم ب:رایالم

 می شدیباشھ تکون دادم سوارتاکس
 دمی بعدرسقھی دقده
  بودی قشنگی دوطبقھ یالیو
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 ختی باز اشکام رشی کمی ماه عسل برگفتی مسامان
 ی باشگھی دیکی اگھ قرار بود تو آغوش ی وآرزو کردای منوغرق در روچرا
 گھیاتودیب:رایالم

 ...الشدمی بادست پس زدم وارد واشکام
  اتاق برات آماده کردمھی طبقھ باال میابریب:رایالم
  توزحمتی افتاددیببخش:من
 خورهی موقعامنی دوست بھ درد ھمھی چھ حرفنیا:رایالم

  لبمی لبخند نشست روھی
  طبقھ باالرفتی مخوردی میچی وسط حال پلھ بھ صورت مارپاز
 : دراتاق باز کرد ساکم گذاشت گوشھ اتاق وگفترایالم

 برات یزی چھی رمی منم میشی مرآرومی دوش بگھی اتاقتھ برو کناری بھداشتسیسرو
 درست کنم

 باشھ:من
 کردمی مھی حموم نشستھ بودم پاھامو بغل کرده بودم گریتو
  بھ سرآرزوھام اومدیچ

 کردمی فکرمی بود وچی کمردمن
 گفتی از صداقت مشمیپ

  ازش متنفرمســـــــــامـــــــــان
 ی روبھ رورونی از حموم رفتم بشدی میی تو باغ توذھنم تدای صحنھ لمی فھی مثل ھمش

  ھامھی بخی رودمی دست کشمیشونی پی روی ھاھی بودم چشمم خورد بھ بخستادهی وانھیآ
 ختی راشکام

 : حرف سامان افتادمادی
  اگھ خار بھ پات برهرمیمیم

 چھارچوب ی بھ خودم اومدم تورای المی بھ قلبم باصدای زدیری آقاسامان کھ تییکجا
 می بخوریزی چھی زمی عزایب: بودوگفتستادهیدر وا

 ....باشھ اومدم:من
  رفتمنیی از پلھ ھاپاباھم

  گذاشتھ بودی طرف اپن صندلکی اپن داشت آشپزخونش
 .... نشستمی صندلیرو
 

  رو دختر خالمی شکالتکی کیقھوه ترک خودم درست کردم ول:رایالم
 ) رو اپن گذاشتی شکالتکیقھوه وک(درست کرده 

 ی ھنرا ندارنی از ادونمیم:من
 ینیبی حاال مرمیگی مادیخواھرشوھر بد : رایالم

  لبمی لبخند نشست روھی
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  باخودت؟ی کردکاریچقدر چشات پف کرده چ:رایالم
  کردهکاری باھام چیبھتره بگ:من

  کردمفی تعرزی ھمھ چی بختباھزاربد
 رای المشدی کرد اصال باورش نمھی پابھ پام گرراھمیالم
 زدی دم از عشق منھمھی اونکھ اشدیچ:رایالم

  پوچیای روھی بابودی مشت دروغ زھیھمش : پوزخند زدم وگفتمھی
  داشتھ باشھیحیدتوضی نباشھ شاینجوری ادیشا:رایالم
  داشتھ باشھتونھی میحیچھ توض:من

  بعد بغلش کردمیمی بھش گفت توعشق اولدمی بادوتاچشمم دخودم
 دمی شکستن قلبمو شنی صدادمی اون لحظھ کھ اون صحنھ رو دی باورکنیتونی نمرایالم
  کتاب بود؟ی بود کھ عکسش الیھمون دختر:رایالم
 یحی عاشق شده بعد رفتھ چھ توضی دختر روانھی من خر باورکردم نیاره فکنم بب:من
 رای دروغاش داره المیبرا

 ھی شروع کردم گر نتونستم ادامھ بدمگھید
 قربون دل زخم خوردت:رایالم
 ی بخواب آروم بشکمی تو اتاق میابریب: بغلم کرد وگفترایالم

 دمی تخت دراز کشی سمت اتاق رومی باھم رفتی حرفچی ھبدون
 ...... مسکن داد تابتونم بخوابمھی بھ ھم رایالم
 

 رفتمسرعتبھبلند شدمتھوعباحالتازخواب
 . بد بودیلیخ باال آوردم  حالمی ھمھ چی بھداشتسیسروسمت

  دادمھی تکواری دبھ
 ..... آبم بھ صورتم زدم رفتم سمت پلھ ھاھی دھنموشستم بعد
  پلھ نشستمی کھ پاھام سست شد رونیی پارفتمی پلھ ھا داشتم ماز
  اومد سمتمدی منو درایالم
 ؟یخوب:رایالم
 حالت تھوع دارم:من
 ؟ی شدیرنجویتازه ا:رایالم
  شدم فکرکنم  بازم مسموم شدمی جورنینھ از ھمون اول امتحانات چندبار ا:من
  چتھدبفھمھی بشھ شاداشیدختر خالم پرستار االن کھ پ:رایالم
 ی برای رو بدلتی موباشھی شمال مونده ممی ،گوشسی نیازین: سرجام پاشدم گفتماز

 مامانم زنگ بزنم
 شی ساعت پکی مامانت زنگ زده بود یارم،راستی مبل االن برات می رونیبش:رایالم
  نگران بودیلیخ

  داد دستمی ھم گوشرای سمت مبل نشستم المرفتم
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  نگرانیلی خیآره طفل:من
 ... برقرار شدتماس
 زمیسالم عز:مامان

 سالم مامان:من
ن زنگ  جورای بھ المشی ساعت پکی خودم ی مادر؟چرا زودتر زنگ نزدیخوب:مامان
  راحت شدالمیزدم خ

 دمی خستھ بودم خوابدیببخش:من
 ناراحت ونگران یلی اونم خی ردش کردم رفت ولی جوریسامان منو کشتھ :مامان

 ھیبود سا
  کھ کجام؟ینگفت:من

 نی مشکلتونو باھم حل کندی بگم باخوامی مینھ نگفتم ول:مامان
 نھ توروخدا مامان نگو بزار بگرده دنبالم:من

  گناه دارهیاز دست تو ول:مامان
 )تودلم گفتم من گناه ندارم(

 بابا اومده خونھ؟:من
 یلی خشی کی دستش بھش گفتم رفتدمی میآره من االن تو اتاقم بزار گوش:مامان

 یناراحت  شد بدون اجازه رفت
  کھ شدهھی کارگھید:من

 زمی عزیگوش:مامان
 باشھ:من
 سالم:بابا
 سالم باباجونم:من
 ھ؟یاچی موشک بازمی قانی ایکنی میی چھ کارانیا:بابا
  مدت دور باشم از سامانھی دیبابا مجبور شدم با:من
 شھی نمینجوری ادی مشکلتونو حل کندیبا:بابا

  خونھایب
 مدت ھی بذار بمونم ی بابا اگھ دوسم دارشھی مشکلمون باحرف حل نمکنمیخواھش م:من

 نجایا
  کھستمی نبھی غرشی عروسمونم پشی پنجای اتازه
 ی واال ھرجور راحتدونمینم:بابا
 ؟ی نداری کارییممنون بابا:من
 نھ دخترم،مراقب خودت باش،خدافظ:بابا
خدافظ:من
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  دارم تنھا باشمازی نرایالم:من

  تو اتاقرمیم
 ی قراره دست پخت زن داداشتو بخورکنمی شام صدات می برازمیباشھ عز:رایالم
 رکنھیخدابخ:من

  وخنده رو نداشتمی پلھ ھا رفتم باال اصال حوصلھ شوخبعداز
  کردکاری بامن چسامان

  کردمھی گری بار کنی آخرسی نادمی کھ یمن
  بخاطر سامان دخترم نبودمگھی دی حتمن

  اتاق شدم خوش حال بودموارد
   تراس داره وارد تراس شدمقاتا
 کردی موھام نوازش مباد
  از سرم دراوردم گزاشتمپسمویکل

 ھی ی نگاه کردم روبھ رورونی توھوابرقصھ بادوتادستم نرده ھاروگرفتم بھ بموھام
  بودگھی دیالیو
 دختر وپسر ھی نگاه کردم کھ نیی دوطبقھ بود بھ پاینجوری بود ھمالی ونی اھی شبیلیخ

  شدنالیجون دست ودست وارد و
 وسامان برام از عشق رفتمی افتادم کھ باسامان دست ودست راه میی اون روزاادی
 گفتیم

  باورکنم ھمش دروغ بودیچطور
 بھم دست جھی باز احساس سرگیرشدی چھ زود اسی دل ساده چھ زود گول خوردیا

 ھیت برداشتم توبغلم گرفتم آروم گر بالشھی دمی تخت درازکشیداد رفتم سمت تخت رو
 کردم
 کردمی مھی گری وقتشدمی مسبک

. 

. 

. 
  بودرای نفربلند شدم المھی یباتکونا

 ی جبران کندی امروز بای شام پانشدی کھ براشبمیپاشو خانم خوابالو د:رایالم
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 ساعت چنده؟:من
 ھشت:رایالم

  بھ بدنم دادمی کشوقوصھی بلندشدم
 زیچھ سحرخ:من
  بشمی خانم خوبخوامیم:رایالم
 اوه اوه خوشبحال داداشم:من
 بلھ:رایالم
 حاال پرو نشو:من
  ببرمت بگردونمتخوامی بعد ممی پاشو صبحانھ بخورشعوریب:رایالم
 حال ندارم:من
  کامل برام آماده کرده بودی صبحانھ کی برداشت ینی تخت سنیی شد از پاراخمیالم
 چھ کد بانو:من
  اومدمای ھواپمایھواپ: لقمھ گرفت طرفم گفتھیرد لقمھ گرفتن  شروع کرایالم

 دی قطره اشک ازچشمم چکھی شده بود ی قاطمی بازکردم لقمھ روخوردم خنده وگردھنم
  افتادمی صبحانھ اادی از ذھنم عبور کرد لمی فھی مثل زی چھمھ
 گرفتی شمال سامان برام آورده بود برام لقمھ مکھ
 ؟یکنی مھیچرا گر:رایالم
  سامان افتادمادی:من

 دلم زیعز: منوبغل کردوگفتدی بردپشت کمرم منوبھ طرف خودش کشرایدستشوالم
 یکنی خودتونابود میری مشی کھ پنجوریا

 را؟یالم:من
 جانم:رایالم
 یشی می چھ حالینی ببگھی دختر دھی توبغل تیآ:من

 ســــــکــــــــوت
 ؟یشی می چھ حالرایھا الم:من
 رونی بمیآماده شو بر: اشکاش وپاک کردوگفترایالم

 .... رونی اتاق رفت ببعداز
 

 ..... گذشتھ بوددوھفتھ
 گردهی سامان ھمھ جاروداره دربھ در دنبالم مخبرداشتم

  ھمھ دوستام رفتھ بودهی شده خونھ الیخیابی تازگیول
 کردی غذاھاحالموبدمی حالم بعد بود بویلی خدایجد

  بدمشی دکتر آزمامی برقراربودامروز
  خراب شده بودمیلیخ

  شده بودھی کارم گرھرشب
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 کردی مھی من گری پابھ پاراھمیالم
 شگاهی شدم برم آزماآماده
 م؟یبر: از مبل بلندشدوگفترای المنیی از پلھ ھاپارفتم
 میبر:من

  چکاپ کامل کردمھی می رفتمی شدی سوارتاکسباھم
  ھم فرداصبح جوابش آماده بودی بعدشاتی بود آزمانیی فشارم پافقط
  بودالنشستھی پسرم در وھی می برگشتباھم
  کناردی برنیآقاپاش:رایالم

  بودتی آی آورد واااسرشوباال
 ؟یی توتیآ:رایالم

 سالم خانم:تیآ
 سالم آقا:رایالم
 خبر؟یسالم چھ ب:من

  برمیخوایم:تیآ
 ھی چھ حرفنینھ داداش ا:من
  در خونھ رو باز کردرای تو الممی برنیستادیچرا دم در وا:رایالم

  داخلمی رفتباھم
  لباسام عوض کنمرمیم:من
 باشھ برو:رایالم

  اومده بودتی سمت اتاقم چرا آرفتم
  بگم بھش لباسامو عوض کردمیچ

  تختی رونشستم
  اومد داخل اتاق کنارم نشستتی بھ در خورد آی اتقھ

 ؟یکنیچرا فرارم:تیآ
 یکنیشتباه مفرارنھ ا:من

 ھنگ می گوشیدی مامی فقط پیدی نھ جواب می بھ من زدی نھ زنگیینجایدوھفتس ا:تیآ
 دیکرده ببخش

 خونھ اجاره کرده روبھ ھی تو و سامان االنم کھ سامان نی گذشتھ بی چھی من بگو سابھ
  خونمونیرو

  حالنی باانجای توھم کھ اسی اصال خوب نحالش
  بس کنتیآ:من

  بره؟؟شی پینجوی قراره ای بس کنم تاکویچ:تیآ
 دونمینم:من

  بادستام صورتموپوشوندمختی راشکام
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 دونمی نکن بھ داداشت بگومینجوری حل کنم اموی مشکل آبجنجایمن اومدم ا:تیآ
 ھی پسرخوبیلی سامان خیکنی ماجراروبزرگ می داریحساس
 ؟پسرخوبیگی میجک دار: از صورتم برداشتم وگفتمدستمو

 بگو کھ بدونم:تیآ
 ی بشنویخوای میچ:من

  سامان خوردم کردنکھیا
  کردانتی خبھم
  احمق فرض کرده بودھی من

 ی بشنویخوای می چگفتی ودروغ مکردی نگاه متوچشام
  نگویچی ھــــــــــسیھ: بغلم کودوگفتی معطلی بتیآ

 دی نوازش کردسرش روسرم گزاشت موھام بوسموھام
  کردمھی گرتیش آ آغوی توی ساعتمین

  قدر آروم شدم چھ خوب بودکھ ھستچھ
 یدی کشی چمیقربون آبج:تیآ
  من پشتتمیری کھ بگیمی فداتشم ھرتصمیکارکنی چیخوایم

  ببنمشگھی دتونمی جدا شم نمخوامیم:من
 ؟یفکراتوکرد:تیآ

 بدون خوامی کنم می زندگی اعتمادی بابتونمی من نمکنمیاره دوھفتس کھ دارم فکرم:من
 رمی طالقم بگدنید
 کنمیگفت باشھ خودم حلش م:دی بوسمیشونی پتیآ

 ... رونی از اتاق رفت ببعد
  تخت بلند شدم رفتم سمت تراسی رواز
 دمی رسنجای بھ اشدیچ

 می بوددهی مابھ آخرخط رسگھی پشت سرشو خراب کرده بوددی واقعاھمھ پل ھاسامان
...... 

 
 

  بھ حالو روزمکردمی مھی آروم گردادمی بودم آھنگ گوش متوتراس
 کردمی زمزمھ ماھنگ

  باروننیاز ا
 رھناااتوی بو کردم ھر شب پچقدر

  با عطر تنت آروم شھ دردمک
  تووووووی شونھ ی ھر شب ب جاچقدر

  کردمھی رو لباست گرنشستم
  ب عطرت ب اتاقتگمی مخودم
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  بد عادتم کندنتی دائم دب
  راحتم کنشمی مووووووووونھیستم دارم د ب حد مرگ خگمی مخودم

  باروننی ااز
  کوچھ ازنی ااز
 زارمی آھنگ بنیا

 واسھ ی ولاسی دنی احساس ک نی بازم دوست دارم از ای ولی ک تو رھام کردنی ااز
 خوادی بازم تورو می ولشی ک لھ کردی قلبنی معناس از ایتو ب
  ک دائم با خودم دارمی بغضنی خستس از ادلم

 زارمی احساس بنی تو از ای بی دارم ولدوست
 ری ک من دارم تو با تقدی حالنی تو ایفھمی درد و نمنی تو ای رحمی تو بی دل سنگتو

 یھم سھم
 

 ) باروننی از ایاسرمحمودی(
 

  بودرای شدم در اتاق بازشده الممتوجھ
 م؟ی باھم حرف بزنشھیم:رایالم
 اره:من

 می تخت نشستی رودوتامون
 یعنی؟یکارکنی طالق رو قراره بعد طالق چی معنیفھمی مھیرم،سای نمھیحاش:رایالم

 س؟ی نی بخششچی ھیواقعاجا
 ی عمربابھی تونمی من نمسی بخشش نی برایی طالق ،نھ جای معنفھممیاره م:من

  کنمی زندگیاعتماد
 نینی روببگھی حداقل قبل طالق ھمدھیسا:رایالم
 بخداکشش رایروم بدون دعواباشھ،کشش ندارم الم آمونیی بھتره بزار جدامینینب:من

 ندارم
  از اشکامیلیبازس

  سامانی ھمھ بدنی بودم بازم بااونھی دیلی خمن
  بودمشی مشکی چشمادلتنگ
 نشیری شی حرفادلتنگ

 محبتاش
  پناه دل خستمرای ھرشب آغوش الممثل
  خوابم بردی کدمینفھم

 
 برگ بود لب ھی ی سرم بود سرش توی باالرای بود از خواب بلندشدم المازدهی ساعت

 گرفتی گاز منشییپا
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 ؟یخوب:من
  اومدهشتی بگم جواب آزمای چـــــھیسا:رایالم
 رمیمینکنھ دارم م:من
 نھ خدانکنھ:رایالم
 شدمی راحت ممردمیکاش م:من
 نی خودت بباینگو ب:رایالم

  داد دستمبرگھ
  شده بودم نھ امکان نداشترهیخ

 ؟ی چی......عنـــین .......ــــــیا:من
  دوبارهی بخشش تولدیعنی:رایالم

 ختی راشکام
 تنھام بزار:من
 ؟یچ:رایالم
 رونی فقط برو برایالم:من
  بچھنی ای بوده سامان ببخشنی باورکن قسمت ایول.زمیباشھ عز:رایالم
 رونیبروب:من
 رونی رفت برایالم

  برگھ رو مچالھ کردم پرتش کردم اون طرفختی روبرگھ راشکام
 بھش فکنم من مادر ی حتتونستمی ازشر سامان راحت شم اماحاال نمخواستمی مکارکنمیچ

 شدم
  تمومش کنمدی بای وااااصال

  بچمھنی اتونمی من نمیول
  شکممی گذاشتم رودستم

 رهیگی رحم من داره شکل می تونی جنھی یعنی
 ــدا خـــــکردمیکارمی چدیبا

 ی بھداشتسی وقرار نداشتم باز حالت تھوع بھم دست داد رفتم سمت سروآروم
  بستمدر

  نگاه کردمنھی آی شکمم باال آوردم خودمو تواتیمحتو
  نبودشی سھ ھفتھ پھی ساھی شبمیچیھ

 یکارکردی خدا لعنتت کنھ بامن چسامان
  دلت اومدی چجوریلعنت

  بودنکی رو سیچی خورد بھ قچشمم
 برداشتمش

 )  وقت موھاتو کوتاه نکنچی بلندم ھیمن عاشق مو:سامان(
  کردمھی نشستم پاھاموبغل کردم وگرستمی واتونستمی نمگھی برداشتم زدم فقط زدم دیچیق
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 شد؟ی مینجوری ادی باچرا
 چـــــــــــــرا؟؟؟؟

 خوردی بھ در می متعددضربات
 ھ؟ی دروباز کن ساھی؟سایخوب:تیآ

  مردھی سانیراحتم بزار:من
  وجود ندارهی اھی ساگھید
 

 "...سامان..."
  روشن کردمگارموبافندکیس
  پک زدمھی

  روزاشده بودنی اکارم
  ولعنت فرستادن برخودمھی خاطراتم باسامرورکردن

  برداشتم از کنارمتارموی گذاشتم وگیگاریگارتوجاسیس
 باھات حرف یزاشتی کنارم کاش می کاش بودخونمی تومی بازبراھیسا: گفتمباخودم

 بزنم
 : کردم زدنشروع

 
  کنارتامی بشھ دنی بازم بذار رنگایب 

 
  بھ راھترهی چشام خرهی من دلم گھنوزم

 
  بده پروازادمی تا دل نمرده باز بازم ایب
 
  بازم کنار تو بشھ آغازمی تا دلخوشایب
 

  آغازبشھ
 
 رمی سی زندگنی تو من از ای بایب
 
 رمیمی گوشھ منیارم ا دیدونینم
 
  بده پروازو با دستاتادمی ایب
 

  از دست داداشوی با رفتنت دندلم
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 رمی سی زندگنی تو من از ای بایب
 
 رمیمی گوشھ منی دارم ایدونینم
 
  بده پروازو با دستاتادمی ایب
 

  از دست داداشوی با رفتنت دندلم
 
 شھی ما ھممی بازم بذار با ھم بمونایب
 

 رهی تو بد گشھی پدلم
 
 شھی تو نمی بگھیم
 
  بده پروازادمی تا دل نمرده باز بازم ایب
 
 بشھ آغاز,  بازم کنار تو بشھ آغاز می تا دلخوشایب
 
 رمی سی زندگنی تو من از ای بایب
 
 رمیمی گوشھ منی دارم ایدونینم
 
  بده پروازو با دستاتادمی ایب
 

  از دست داداشوی با رفتنت دندلم
 
 رمیمی گوشھ منی دارم ایدونی نمرمی سی زندگنی تو من از ای بایب
 
  بده پروازو با دستاتادمی ایب
 

  از دست داداشوی با رفتنت دندلم
 

  زنگ در شداشکام پاک کردم وبعدیصدا
 نی گزاشتم روزمتاریگ
 ) ھستیخونھ آپارتمان(
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  باراد بوددربازکردم
 ؟یسامان خودت:باراد

 نھ سامان مرد تموم شد:من
  باخودتیکنی منکارارویچرا ا:باراد
  مبل نشستمی توخونھ رورفتم
 مونمی کھ پشدیفھمی حرف بزنم باھاش کاش متونستمیکاش م:من

 ی سامان گند کاشتیول:باراد
 دنمی بھار اومد دکارکنمیچ:من

 ی ولیا کرد گذشتھ ھادی ھوی ی کھ چجوری کردفی دوھفتھ تعرنی ایصدبار تو:باراد
 ؟یچرا بغلش کرد

 ی بچھ دوسالھ ھی نمک بزن بھ زخمم بھار بغلم کرد تازه االن بھار مادر ایحاال ب:من
 دختر ھی من گفتم راستشوبگو سای ھیکارکنی چیخوای دروغات میاونم ھست ول:باراد
 ھیخوب

 نتتی ببسی حاضر ننی بباحاالیب
 رو اجازه ی ارهی قاتل زنجی حتکارکنمی اشتباه کردم حاال چدونمیباراد بس کن م:من

  باھاش حرف بزنمزارهی نمی حتھی سارهی از خودش دفاع کنھ دادگاه مدنیم
 یتوھم حق دار: باراد
  دورتو جمع وجور کنھادی خدمتکار گرفتم بھی برات یراست

 خوادینم:من
 ؟یکشیگارمیس:باراد

 بلکھ آروم بشم:من
  نکننیز ا آخھ کارو بدتر اھی چھ کارنیا:باراد

  مگھ وجود داره؟نمیبدتراز ا:من
 ی ترم مونده بودکی فقط ی دانشگاه ول کردایبھ خودت ب:باراد
 گوشھ ھی مبل،ساک لباساتم ھی لشی خونھ کھ تنھا اثباب وسھی ی تویاومد

 آشپزخونھ روھم گند برداشتھ.یانداخت
 تی وضعنی ای تویخوای حتما حالش بدتره مھیارم؟سای بنریزای دھی برم یخواستیم:من

  برقصمیبندر
 یای بھ خودت بخوامیفقط م:باراد

  نھ من تورویفھمیفقط تنھام بزار باراد نھ تو منو م:من
 اما:باراد

 برو فقط:من
  خبرم کنی داشتیکار:باراد

 رونی از خونھ رفت ببعد
 ....کارکردمی چمن
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 ..... رو نرم کنھی دل ساـــــــــایخدا
 ....رمیمی بدون اون ممن

 ... دادم بھ مبل چشام بستمھی تکسرم
 ..... عشقم تجسم کنمی عسلی کردم چشمایسع

 .... بودای کھ مثل رویی مرور کنم اون روزادوباره
 ارمی بازم امکان داره بدستش بدونمی کھ نمنیری شییایرو

 ....انــــــــــــھی
 

 "...ھیسا..."
 ؟یکنی کارا رو منیچرا ا:تیآ

 یتاه کرد کوموھاتوچرا
 ھمش چرا چرا چرا قلبم شکستھ دیولم کن: بلند گفتمی تخت بلندشدم وباصدای رواز

  آور اونھ برامادی یزی ھرچنمیبی سامان مکنمی ھرجارونگاه مرمیگی مشیدارم آت
 دادم بعدنشستم پاھام بغل ھیوارتکی ادامھ بدم بھ دنی اشترازی بتونستمی نمختیری ماشکام
 ی باسامان حرف بزندی بگم بای آخھ من بھ توچھیسا: اومدکنارم نشست وگفتتیکردم آ

  دروغ گفتھ بھمی بسھ ھرچگھید:من
  پام وزار زدمی گذاشتم روسرم

 رونی تو برو بزنمی من باھاش حرف متیآ:رایالم
 باشھ:تیآ

 رونی رفت بتی دراتاق شد آیصدا
  آب وبخورنیاایب:رایالم

      ازش خوردمکمی آب گرفتم وانی آوردم باال لسرم
 ی بگم داغ نکنی چی خانمزمیعز:رایالم
 نی بھ من گفتزی حرفتو بزن ماشاهللا ھمھ چرایالم:من
 ینی ببدسامانی بچم کھ شده بانیبخاطر ا:رایالم
 کارکنمی چدی بانمی فکرکنم ببدیبا:من
  ؟یفکرسقط کھ ندار:رایالم

  بچم بکشمتونمی می چجوررای نشدم المرحمی ھمھ بنیھنوز ا: گشاد شد وگفتمچشام
 دونستمیم: لبخند زدوگفتھی رایالم

 دی بای کھ صبحانھ ھم نخوردارمی وجوجومون غذامزی دوست عزی برارمی ماالنم
 ی بشتیتقو
 رونی از اتاق رفت برای نگفتم المیچیھ
 ی زنا بخاطر بچت از شوھرت بگذریلی مثل خیخوایم: خودم گفتمبھ

 ی کنفراموش
 می نداره توزندگیی جاگھی سامان دتونمینــــــــــھ نم-
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 ی توھنوز دوسش داریول+
  بھش اعتماد ندارمگھی فراموش کنم دتونمی قدر ندونست مگھ مدهی چھ فایول-
 االن بحث بچس+
 فھمھی از کجا میبچھ مال تو بھ سامان نگ-
 ؟یبزرگ کن بچھ رو تنھا ھی یخوای میسالتھ چجور١٩ توفقطیخانوادت چ+
 دونمی نمدونمینم-

 کارکنمی صورتموگرفتم مونده بودم چبادستام
  وارد اتاق شدینی سھی بارایالم
  خانمھی مخصوص سایقورمھ سبز:رایالم
  بوددهی کشی گذاشت روبھ روم چقدر دلم ترشینیس

 ؟ی نداریترش:من
  دکترمی بردی بایم،راستیفکنم داشتھ باش:رایالم
 اره:من
 رهی برات وقت بگگمیبھ دخترخالم م:رایالم
 دست درد نکنھ:من
 ارمی بی برات ترشرمیم:رایالم
  گشنم بود شروع کردم خوردنیلیخ

  آوردی ھم برام ترشرایالم
  کنمھی کردم بخاطر جوجوھم کھ شده کمتر گری سعروزش
 سامان ادی کھ منو یکیزکوچی بازم ھرچی کنم ولھی نداره براش گراقتی لسامان

 کردمی مھی گریلی خنداختیم
 .... فردا اون روز رفتتیآ

  دکتربھم استراحت مطلق دادرفتم
  بودمفی ضعیلی خودمم وبچم سمھ خی استرس براگفت

  بودادی سقط بچھ زاحتمال
 ؟؟؟ی چجوری بخورم ولدی برسم حرص نبامی بھ تغذدیبا
  ھفتم بودکی ماه وکی

  داشتمیبی عجحس
 ....اناراحتیحال باشم  خوشدونستمینم

 
 "...تیآ..."

  توسرمخوردی مثل پتک مرای المی حرفاشدی نمباورم
 تونھ ی نمیی تنھاھی بگم سادی بای بگم ولی چجوردونمی نمتی آمی کنی کارھی دیمابا(

 ) باردارھی سارهی بگی درستمیتصم
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 ی حالییزای چھی بھ سامان دی بارازی شی گرفتم براطی ھمون روزش بلشدی نمباورم
 کردمیم

  گرفتمی تاکسھی عی سررازی شدمیرس
  خونھ اجاره کرده بودھی خونمون ی روبھ روسامان
  در باز کردقھی زدم بعد چند دقزنگ

   ھولش دادم در بستمی معطلیب
  شدهیزیچ:سامان

 ی قلب شکستھ ی برانیا: مشت خوابوندم توصورت وگفتمھی ی معطلی بقشوگرفتمی
 خواھرم

 تیرتی غی بی برانمیا: زدم وگفتمگھی مشت دھی
  کس وکارهی بھی سای فکرنکننکھی بخاطر انمیا: ھم زدم وگفتمگھی دیکی

 در آوردم انداختم جلوش بمی کاغذ از جھی مبل ماتش برده بود ی روانداختمش
  طالقھیاحضار:وگفتم
 طالق؟:سامان

 فرصت ھی بھت ومدهیانی امافقط بخاطر اون بچھ طفل معصوم کھ ھنوز بدنیپس چ:من
 دمیم
 شی ھست  پھی کھ ساییآدرس جا: درآوردم انداختم جلوش وگفتمبمی از جگھی کاغذدھی

 شی کرایالم
 ممنون:سامان

  اون امانت بود دستتی کردمی باآبجنکاروی داشتم چرا اگھی حساب دھیروت :تیآ
 دمی محیبھت توض:سامان

 یاری تو بھش فشار بدونمی بشنوه فقط من مدی باھی بشنوم سایچی ھخوامینم:من
 ھمون نتتی  ببی حتزاشتمی نمھی سافاتیاگھ اون بچھ نبود باتوص: پوزخند زدم گفتمھی

 گرفتمیلحظھ طالقشو ازت م
  بادستاش صورتشو پوشوندسامان

 ..... سمت در در باز کردم ومحکم بستمرفتم
 .... باسامان تموم شده بودکارم

 
 "...سامان..."

  باردارھی سایعنی شدی نمباورم
  خبرندادهی کھ بھم حتزارشدهی از من بنقدری من ایخدا

  طالق نگاه کردمھیاحضار
 ی رحم نبودی بنقدری توکھ اھیسا
 ی بھداشتسی سرجام بلندشدم رفتم سمت سرواز
 دهی ندینجوری تابحال اتیآ
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 داشت حق ی ولبودم
  آب زدم لبم باد کردهصورتم

  از صورتمم کبود شده بودی اگوشھ
  نبودمشی ماه پکی سامان ھی اصال شبمن
  چشام گود افتاده بودیپا
  دراورده بودم موھام بلند شده بودشیر

 ھی بھش ثابت کنم ھمش دی باارمی رو بدست بھی باز دل سادی باامی بھ خودم بدی بود بابس
 سوتفاھم بود

  از من بدترهھی ساحتماحال
  حال بدشمنی براش کھ من مسبب ارمیبم

  برداشتمتارممی برداشتم گساکم
  دوساعت بعد بودی شدم رفتم سمت فرودگاه پرواز بعدنیسوارماش

  رو برداشتمھی سای کتم حلقھ بی جاز
  ھمون روز توباغ گفت تموم شد رابطموناون

 ومدیت بھار نم وقچی اشتباه کاش ھکی
  ازش نبودی خبرچی بودمش ھدهی بود نددوسال
 ادی روز مونده بود بھمون
  موھام کالفھ بودمی الدمی کشدست

  ماجرا واقعا من نبودمنی کھ مقصر اکی اشتباه کوچھی از
 دمی ترسی عشق اول داشتم ولھی بھش بگم خواستمیم

 گفتمی کاش منتونستم
 ....کاش
 .....کنھی وقت رشد نمچی درخت کاش ھھی باراد بقول

 ..... کردنپروازمواعالم
 

 ....  بودمستادهی دوطبقھ ایالی وھی ی روروبھ
  باھاش رو درو بشمیچجور

 .. نھی منو ببخوادی نمی بگم بھش اون حتیچ
 
 

 "...ھیسا..."
  گرم بودیلی بودم ختواتاق

 دمی تاب بندار باشرتک پوشھی
 رهیاشک بگ رفتھ بود برام لورایالم

  زنگ در شدیصدا
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 ستادمی باز کردم کنار اکمی خودش باشھ در دیبا
 نھی نبتی وضعنی منو با ای وقت کسھی کھ

  توومدی چرا نوااا
  شدانی چھارچوب درنمای سامان تودی باز شد قد رشدر

 می شده بودرهی خھردومون
  بد شده بودیلی خسامان

  زده بودتشی کدونمینم
  ازش دلم کباب شده بود براشی ھمھ ناراحتنیباا
 ختی قطره اشک از چشمم رھی

 رونیبرو ب:من
 می بزار باھم حرف بزنھیسا:سامان

 رونیبرو ب: گفتمختیری کھ اشکام منجوریھم
  ھولش دادم زورشو نداشتمنشی طرفش دستمو گزاشتم رو سرفتم
  متر تکون خوردی چندسانتفقط

 می راضی بزار حرفامو بزنم بعد حکم اعدامم بدی رحم نبودی بنقدریتوکھ ا:سامان
  باز دروغی بگیخوای می چ،ی کردرحممیتوب:من

 برو ی کردنی توبھ فھم من شعور من توھیسامان تومنو کشت: گفتمی بلندتریباصدا
 رونیب

 یری ازم بگیتونی اون بچھ حقمھ بچھ رو نمیول:سامان
 دهی کردم پشت در نشستم پس بگو آقافھمرونی نھ من  بزور بی بچھ اومدیپس برا:من

 باردارم اومده
 گمی منجایاز ھم:سامان

  شدممونی عاشق دختر ھمسایی من از دوران راھنماشی وقت پیلی خماجرامال
 باھاش ازدواج کنم پدرومادرش قبول نکردن قول ازدواج بچشونو خواستمی ممی بودباھم

 باپسرعموش داده بودن
 کردی مخالفت مبھار
 داشت سکتھ کرد مادرش قسمم داد بھار فراموش کنم بابھار ی بھار مشکل قلبیبابا

 از دھنم در اومدبھش گفتم تادل زده بشھ ازم اون باپسرعموش یقرارگذاشتم ھرچ
 ازدواج کرد من دانشگاه رفتم

 باراد اون روز شی پرازی بچھ توبغلش اومدم شھی بادمی دکسالی بعد شی پبھارچندماه
  کھ آروم بشمھی بودم باغ قشنگدهیم باغ شنرفت
 دی نرسقتی داشتم کھ بھ حقییاھای بابھار رومن
  بھارفراموش کردم بخدا فراموش کردمدمی تورودیوقت
 بھار مرده بود باباش قبل مرگ گفتھ بوده از سامان ی بابایدی روز کھ توباغ منو داون

 ی کنھ بھار ھمون روز برایخدافظ منم اونم اومده بود تونیناراحت نباش مسبب جدا
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 ادی بخدا اون منوبغل کرد فقط ھی سای بچھ سھ سالھ ھی رفت کانادا اون مادر شھیھم
 ؟؟؟؟یشنوی مھیسا،نی ھممیگذشتھ ھا افتاده بود

 خوامی من فقط تورومـــــــــــــــھیســــــــــــــا
  اومدرای المیصدا

 ؟یکنی مکاری چنجایسامان توا:رایالم
  باشھیمراقب سا:سامان

 تخت ی سمت اتاق خودمو انداختم رودمی از پشت در بلندشدم دودی در چرخی تودیکل
  کردمھیگر

  کرد چرا زودتر نگفت بھم چرا عذابم دادنکاروی اچرا
 .....سی دروغاشو قابل قبول ننی اصال اری دگھی داالن
 رفتی من توکتم نمی حرف زد ولی کلراباھامیالم

  تواتاق بودمشھی شده بود مثل ھمشب
  رفتم توتراسومدی سامان میصدا
  نشستھ بودتاری خونھ باگی روروبھ

 ھی ساخونمی تومیبرا:سامان
 

 ی کـــــــــاش باورکنی ببخشکــــــــــاش
 ــــــخوادی دل فقط تورومنیا

 مای قدنی بشو عابازی بـــــــــــــھیسا
  مجــــــنون قصھ ھـــــــاتشمیامیب

 تونمی تونمی من بی باورکـــــنکاش
  دل خستھ رونی وخوش حال کن ااببخشیب
  عـــــــــــــاشق دل خـســتتنیاببیب
 خــــونھی واسھ تومـــــنجادارهیا

  دل من فقط بھ بودنت خوشھببخش
 رهیمـــی قلب شکستم مـــبعدرفتنت

  وآروم کن دل خستمواوببخشیب
 توندارهی دل طاقت دورنیا

 خوادی دل فقط تورومنی ای باورکنکـــــــــاش
 ـــابــــرگردی بـــــــــــــــــــــــــھیسا

 .....رهیمی بدون تو داره میکینجایا
 

  دکتر زنان برداشتمکارت
 شال ھی کردمی مھی کھ ھرشب باھاش گریی کھ برام گرفتھ بودو برداشتم لباساییلباسا

 .... در باز کردمنییسرم کردم رفتم پا
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 من ستمی نھی اون ساگھیسامان من د: پرت کردم توصورتش کارتم انداختم وگفتملباسارو
  حاضر نبودمیحت

  نگھدارم چھ برسھ بھ تو روبچتو
  بندازمت دورخوامی تورم مانداختمش

 ؟؟؟یکارکردیچ: بلند شدوگفتنی زمی از روسامان
  کنم سامان زجرم نده بروی زندگتونمی دروغگو نمھی بایدی کھ شننیھم:من

 ی منو ببخشیستی اشتباه کردم تو حاضر نھی من ی عوض شدیلی خیگیراس م:سامان
 یکردی فراموش میدیبخشی می داشتمونودوستیاگھ زندگ

  دلت سنگ شدهیول
  تنتوی دلت اومد پاره چطور
 ھی سای کارو کردنیواقعا ا: موھاش وگفت ی برد الدستشو

 اره: تمام گفتمیرحمیباب
 ..... در بستموبعد

 
 "...سامان..."
 شدی آدرس داده بود باورم نمھی کھ سایی دکتر ھمونجارفتم

 ومدمی مرونی بشگاهی کارو کرده بود داشتم از آزمانیواقعاا
  خانم اسمموصدا کردکی کھ

  آقاسامانآقاسامان
 ادسمتمی پرستار داره مھی دمی دبرگشتم
 سالم:پرستار

 شناسمیمن شمارو م:من
 دمی خانم دھی شمارو باسایاصال منم فقط عکسا:پرستار

 یشناسی رو از کجا مھیتوسا:من
 می باھم حرف بزنشھی منم تموم شده مفتی کافھ ھست شایکی نزدنیا:پرستار

 سی من اصال حالم خوب نیدرچھ رابطھ ا:من
 من ی خانم توخونھ ھیمرا،سای الیتم دخترخالھ  من آوا ھسدیشی نممونیپش:پرستار
 ساکنن
 م؟ی کافھ بردیای میحاالچ

 حتما:من
 مارستانی بکی نزدی کافھ می رفتباھم
 کشھی قدر داره عذاب منی انی ھمی دوست داره برایلی شماروخھیسا:آوا
  تنشو کشتھ؟ی بچشوپاره ی منو دوست نداره حتگھیاون د:من
  زدهی حرفنی ھمچینھ ک:آوا

  خوب بودزی امروز چکاپش کردم ھمھ چخودم
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  ناراحتای خوشحال باشم دونستمینم
 بخشھی وقت منو نمچیاون دلش سنگ شده ھ:من
 ی کارھی کردی باز می اگھی بشھ اون روشما حساب دمی ترمدینھ دلش شکستھ با:آوا
 دیکن

 شھی بدتر منھی منو ببینجوری ادی فقط شما مراقبش باشگھینھ د:من
 دی کنکاری چدیخوایم:آوا
 کنمی رو دوباره مال خودم مھی سانجای نھ ای ولکنمی مشیکاری:من
 ھیعال:آوا
 خدانگھدار.کنمی وقت فراموش نمچیممنون بابت کمکت ھ:من
 خدانگھدار. نکردم یمنکھ کار:آوا
 .....کردمی مشی کارھی دی سرجام بلند شدم بااز
  جبرانمی اشتباه کردم آماده من
 

 "...ھیسا..."
  طالقی برارازی شرمی آقاجان مامینم:من
 یای نمھی حالت کھ بخاطر آسایقبل طالق بخاطر من ب:رایالم
  سفر ندارمیمن اصال حال وحوصلھ :من
 ادی حال وحوصلت سرجاش میایب:رایالم
 اد؟؟یسامان کھ نم:من
 کننی بھ توگفتھ فکر میت خبر ندارن وقتونینــــــــھ بابا فکرنکنم اوناکھ از جدا:رایالم

 یگیتوھم بھ سامان م
 ؟یمطمعن:من
 ای توروخدا بکنمیاره بابا خواھش م:رایالم
 باشھ بابا:من
  ماچم کردی بغلم کرد بعد کلرایالم
  نکنمی ماچ مالنقدریاه ا:من
  دارهی مامان مزخرفنی فندق خالھ کھ ھمچچارهیب:رایالم
 یخودت مزخرف:من
 میریساکتو ببند فردا صبح م:رایالم
 باشھ:من

  شمالھی دعوت آسمی سفرنبود قرار بود ھمھ باھم جمع بشنی بستم اصال حس اساکم
 خوردی شمال بھم می از ھرچحالم
 .... اشیدر

 ....بازارش
 ....ی سامان روفوزه شدختی اشکام رباز
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 ؟؟؟؟ی پشت سرتم نگاه نکردیرفت
 س؟؟؟ی نی بچھ ایدی فھمیوقت
 ؟؟؟ی بخاطر بچھ اومدپس

  توبغلم گرفتم وبالشت
 .....  کردمھیگر

 .... بلند شدمرای المیــــــغای جغی باجشھی ھممثل
  کردمتشی مدت اذنی ایلیخ

 ... زحمتش دادمیحساب
 ... بودی دوست عــــــــالھی ی نمونھ

 .... منو بخندونھکردی می سعرای المرازیتاخودش
 دنبال میاز تھران بر) کنھی می تھران زندگھیآس( تھرانمی برتی باآرازی از شقراربود

  شمالنی برشونی بعد باآسھیآس
 ..... ھمھ راھــــــــــونی ارهی میک
 

 "...ھیآس..."
 رو ھی دل سایخوای می کنھ توفکرکن چجورشی راضراینگران نباش سپردم الم:من

 یاریبدست ب
 وفتمی من بھ دستو پاش مادیخداکنھ ب:سامان

 شاالی انجانیشب ا:آرتا
 میکنیدوباره نقشمونو مرور م:ھیآس

  خودتو بانقشھیکشت:آرتا
 آرتــــــــا:ھیآس

 بگوعشقم:آرتا
 شونی مثال از جدای الکمی خبر ندارم،ماکھینیبی سامان توبازار میمابھ طور تصادف:ھیآس
  ساماننی تو ماشمیندازی رو مھیسا

 شھی وارد عمل مگھی داونجاسامان
 ارهی رو بدست بھی دل سادیبا

  جنگل کھ مجبور بشھ بھ حرفات گوش بدهھی ی روببر توھیسا
 شھ؟؟ی منی سوار ماشھی سایعنی:سامان

  نفر تو منگنھ بزارکی کھ نھی استاد اھیآس:آرتا
 بھ من اعتماد کن:ھیآس

 واقعا ممنونم:سامان
 ینجوری افھی حفمھیوظ:ھیآس

 تموم شھ عشقتون
 نی شمال باھام در ارتباط باشرمیمن پس م:سامان
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 یناھار نخورد:ھیآس
  زحمتتون دادمی دوروزم حسابنی ندارم ممنون،الیم:سامان

 ھی چھ حرفنیا:آرتا
  از سرجاش بلند شدسامان
 می تا دم در بدرقش کردمی بلند شدماھم

  کننیخداکنھ آشت:ھیآس
  مقاومت کنھتونھی در برابر عشق نمچکسیھ: اومد طرفم دستام گرفت وگفتآرتا

  عشق کار سازهیگیاره راست م: لبخند زدم وگفتمھی
  وبغل کردآرتامن
 میاناھاربخوریب: اومدم وگفتمرونی از آغوشش بخودم
  کردهکاری خانممون چمینیبب:آرتا
  درست کرده بودممھی بود اون روزم خورشت قمھی عاشق خورشت قآرتا
 می ناھار خوردباھم
  رفتھ بود بخوابھ من متنفربودم از خواب ظھر حوصلمم سر رفتھ بودآرتا
  کنار آرتا نشستمرفتم
  پارکمیآرتا پاشــــــــو بر:من

  باتوامآرتا
  طرفھ خودش االن کامال تو بغلش بودمدی دفعھ برگشت دستمو کشکی

  کن تو بغل شوھرتفیپارک چخبره ک:آرتا
 شمیفعال کھ دارم خفھ م:من

 دمینشونت م:آرتا
  بھ خودش فشردشتریآرتامنوب

 م کن....ولـ:من
 شرط داره:آرتا
 قبولھ:من

 بود منم روش بودم دستاش دور کمرم بود دهی از پھلو برگشت صاف دراز کشآرتا
  صورتم بود بادستاش برد پشت گوشمیدستاش از دور کمرم آزاد شد چندتار مو رو

 ارهی یشرطم بوسھ :آرتا
 فتاده؟ی عادت فرار از سرت ننیھنوز ا: برم کھ گفتخواستم

  دارهی سعی جاینوووچ ول:من
  ھستدی امیپس جا:آرتا
 اوھـــــــوم:من

  کردمشی بردم سمت گونش بوس آبدارصورتمو
 ژووووون:آرتا
 دمی روش بلندشدم کنارش دراز کشاز
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  من بودیای کھ دنیی شدم توچشمارهی خمی بوددهی بھ پھلو دراز کشدوتامون
  وابسطھ شده بودمیلی دوماه خنی ایتو

 دی گرفت بوسآرتادستمو
  بغلیای بدی بابرهی خوابم نمینجوریا

 ــــــــای شدیبغل:من
  سرم آوردم باالنشی بغلش سرم رو سدرفتمی خندآرتا

 کم یلی ترکرد بادستش سرم نوازش کرد فاصلھ صورتامون خکی سرشو نزدآرتاھم
  لبامدنی لبام شروع کرد بھ بوسی داغشو گذاشت رویبود آرتا لبا

 ...... کردمی بستم باھاش ھمکارچشام
 

 انی شونم میرعلیام:آرتا
 یچھ عال:من

  از پس کاراھم خوب براومدهھی پسر گلیلی خیرعلیام:آرتا
 گردونھی بھتراز من رستوران وکافھ رو میحت

  زنگ در شدیصدا
  سرم کنم تو در باز کن شالمورمیشونن،میحتماسا:من

 رونی برداشتم سرم کردم از اتاق اومدم بی شال خاکسارھی سمت اتاق خوابمون رفتم
  چقدر شکستھ شده بودرمی بمی الھھی چشمم خورد بھ سااول
 مشخص بود حال ی نداشت ولی بدتر از سامان درستھ سامانم حال درست حسابیحت
  بدتر بودھیسا
 سالم خــــانم:رایالم

 رای سمت المبرگشتم
 نیسالم خوش اومد:من
  خونھ دار بر نداری خانماپیریاوه اوه ت:رایالم
 ی نداراقتیبرو گمشو ل:من
  مبل بلندشدی ھم از روھیسا

 ..... سمتش بغلش کردمرفتم
 

 "...ھیسا..."
  منوبغل کردھیآس
 خوامیمنم بغل م:رایالم
 رونی اومدم بھی آغوش آساز
 حسود:ھیآس
 معرفتی بیکنی نمیادی: روبھ من گفتھیآس
 دیببخش:من
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 بخشمی می سرھی نیھم:ھیآس
 دمی بخشیمنکھ بودم نم:آرتا
 ادیدلت م:من

 ادیاره چرا دلم ن:آرتا
  آب بده دستمونوانی لھیصاحب خونھ سالم کھ بلد نبود حداقل :تیآ

 ؟یاوا توھم بود: برگشت سمتش وگفتھیآس
 بااجازتون:تیآ

  آب آوردوانی لھی تی آی رفت سمت آشپزخونھ براھیآس
 انیمھاشونم لحظات آخر گفتن م:رایالم

  برسنگھی بھم زنگ زدفکنم تادوساعت دیرعلیاره ام:آرتا
  بخوابمخوامی خستم میلی جون خھی آسدیببخش:من
  بھت نشون بدمااتاقی بی ھرجور راحتزمیباشھ عز:ھیآس
  ھم کنارم نشستھی تخت نشستم آسی اتاق روھی منو برد ھیآس
  چتھ؟یپکر:ھیآس
 فقط خستم:من
 کنمی مدارتی بخواب موقع شام بزمیباشھ عز:ھیآس
 باشھ:من
 رونی از اتاق رفت بھیآس

  حوصلھ نداشتماصال
 کارکردهی بابات باھام چینیبیم: کوچولوم گفتمی نی شکمم بھ نی گزاشتم رودستم

  ندارمیچیحوصلھ ھ
  از سامان جداشمخوامی کھ مکردمی اشتباه مدیشا

 شی مشکی خودمو نھ من ھنــــــــــوز عاشق چشمای گول بزنم ولتونستمی رو مھمھ
 بودم
  جنتلمن بودمی ھنوز عاشق آقامن

 ....ختی راشکام
 ؟؟؟ی فراموشم کنی قدر زود تونستنی ایعنی

 
 

 "...رایالم..."
 

 ان تحمل کنھ اون فقط دلش شکستھ سامی دورتونھی نمھی سانینی بیم:من
 رونی از اتاق اومد بھیآس

 ... نشستکنارم
  ندارهیسامانم حال خوش:آرتا
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 شھی درست مزی ھمھ چشاالیا:ھیآس
  ببخشھھیمنکھ فکرنکنم سا:تیآ

  نگوتیآ:رایالم
  باھاش رفتار کردهی چجورشی سامان اومد کی وقتیخودت گفت:تیآ

  برخورد بوسش کنھنی تو اولیخواستی میچ:رایالم
 منم موافقم:ھیآس

 کنھی مکاری سامان چمینیدر ھرصورت بب:تیآ
 ت؟ی آی شدینجوریچرا ا:رایالم

 زمی شدم عزیچجور:تیآ
 نیحاال دعوا نکن:ھیآس

  زنگ در شدیصدا
 مھـــــــــــا ھم اومد:ھیآس
 ؟ی ذوق کردنقدری ما ھم ایبرا:رایالم
 ییتوکھ تاج سرما:ھیآس
  رفت سمت درھیآس

 وستنی بھ جمعمون پمھاشونم
 ی پرسبعداحوال
  کجاست؟ھیسا:مھاگفت

 دهیخواب:رایالم
 حالش چطوره؟:مھا
  ندارهیفیتعر:رایالم
  بندازمی نگاھھیمن برم شام :ھیآس
 یکارکردی چمینیاوه اوه بب:رایالم
  تو آشپز خونھمی رفتی نفرسھ

  برداشتمگی سمت گاز در درفتم
 ــــــــــــھـیآس:من
 ھ؟یچ:ھیآس
 ؟یچرافسنجون درست کرد:من
 ؟یدوست ندار:ھیآس
  جمع کنمدی ھاشو من باھی باز گرھی ساینھ ول:من
 چرا؟:مھا
 سامان عاشق فسنجون:من
 ادی خاطرات خوششون بادیوااا بھتر بزار :ھیآس
 کنمی فکر رو نمنیمنکھ ا:من
 کننی میمن دلم روشن آشت:مھا
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  وارد آشپزخونھ شدآرتا
  گشنمھیلیخ:آرتا
 ی خوردوهی مشی دوساعت پنی آرتا ھمیشی چاق میدار:ھیآس

 رهیگی منومی معده ی کجاوهیم:آرتا
 واقعا: گفتمباخنده

  ھم وارد آشپزخونھ شدیرعلیام
  خبره؟نجاچھیا:یرعلیام

 زمی عزیچیھ:مھا
 می شام صدا کردی رو براھی سادمی باھم خندیکل
 دمی من دی ولمینی بودکھ اشکاشونبنیی کم خورد سرش پایلیخ

 ری ززنھی سامان مادی اتفاق نی ترکی باکوچنجوری اونکھ اکردمی رو درک نمھیواقعاسا
 ھیگر

 .....نتشی نخواست ببچــــــرا
 

 "....ھیسا..."
  شب برو بچ حرف زدن من ساکت بودمکل

  شمالمی برمی زود حرکت کردصبح
 ... راه خودموبھ خواب زدم کھ حرف نزنمکل
 خواستمی آرامش مفقط

 ....رمی خودم بمی اتاق تنھاباشم بھ بدبختی داشتم تودوست
 می دوروز اجاره کردی خونھ براھی شمال

  بازارمی داده بودن برری بعد بروبچ گظھرروز
 نی ندارم شما بردیبابا من خر:من
 دی واسھ جوجو خرمیبر:رایالم

  حرفش تودلم قندآب شدنیا باگفتن
 میباشھ بر:من
 می زد باھم آماده شدتی لبخند رضاھی راھمیالم

  بازارمی رفتنیبادوتاماش
 )تی وآرایمن والم(
 ) ومھایرعلی وامھیآرتاوآس(

  جسم برخورد کردمکی کھ بھ رفتمی راه مکردمی مغازه نگاه مکیداشتم بھ 
 دیببخش:من

  سامان بوددی تودھنم ماسحرف
 د؟یکنیکارمی چنجایآقاسامان شما ا:ھیآس
  دانشگاهرازی سامان شی جون توکھ گفتھیسا
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  ناراحتش کنمخواستی نگفتھ بودم دلم نمھی من آسیوااا
  بگم حاالیچ

  زنگ زد گفت بازار منم اومدمھیظھرم سا. کنم زی رو سوپراھیخواستم سا:سامان
  دوست دارهیلی مشخصھ سامان خھیخوش بحالت سا:ھیآس

  پوزخند زدمھی نگاه کردم سامان
 ؟یکنی مکاری چنجایسالم سامان آقا ا: اومد سمتمونآرتا

 گھی دیدلتنگ: بھ آرتادست داد وگفتسامان
 گھیبلھ د:آرتا

  قشنگھنی ببرمی تابلو بگھی خوامی مایب: گفتھی آسآرتاروبھ
 باشھ:ھیآس

  ازمون دور شدنی حرفچی ھبدون
  شدنی کدوم گورھی بقدونستمینم

 ؟ی بریخواینم:من
 نھ:سامان

 رمیپس من برم م:من
  ھم نداشتم بھشون زنگ بزنمی گوشداشتمی قدم بر معیسر

  ھم از سامان نبودی خبرگھید
  بچھ رفتم تومغازهیسمونی سی مغازه ھی خورد بھ چشم

  خانم بودکی مغازه صاحب
 سالم:من

 سالم: مغازهصاحب
  نوزاد نگاه کردمی لباسارفتم

 اپسری من دختر ی نی ندونستمینم
  دختر دوست داشتمیول

  دختر نگاه کردمیلباسا
 پسره+

  سامان بودبرگشتم
  مگھ نھ؟یسقطش نکرد:سامان

 ؟یکن...ـــی رومیکر... فـنیرا ھمچ...چـ:من
 گھی چون چشات دروغ نمی مغازه انی ایچون تو:سامان

 رسونھیعات غلط م اطالکنھی من غلط میچشا:من
 من ھنوز دوست دارم:سامان

 بازم دروغ:من
 ی کننی بھ عشقمون توھدمیبھت اجازه نم:سامان

  مجازات شمینجوری اسی حقم نی اشتباه کردم ولھی من
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  کتش دراوردبی از جشی سامان شروع کرد زنگ خوردن گوشیگوش
  برقرارشدتماس
 :سامان

 باشھ+
  منھشیاره پ+
  خدافظنمتیبیباشھ م+

 رونی از مغازه برم بخواستم
 یحی مرکز تفرھیاونارفتن بھم گفتن برسونمت :سامان

  بدون من رفتنیچطور:من
 دونمینم:سامان

 رمی میآدرسو بده خودم باتاکس:من
 اونامنتظر دوتامونن:سامان

 اوووف:من
  سامان شدمنی اجبار سوار ماشبھ

 : بعدھیچندثان
 مونوی خوشی روزایوش کن فرامیتونینم:سامان

 مونیی لعنت بفرستم بھ روز آشنای تو باعث شدی ولتونمینھ نم:من
  برات مھم باشھ رابطموننی از اشتری بکردمی فکرمشناسمتی اصال نمھیسا:سامان

 یتو نزاشت:من
  بگم غلط کردم خوبھ؟ھیببخش سا:سامان

 شھی درست نمیزی حرفا چنیبس کن سامان باا:من
  نبودهیزی چچی منو بھار ھنی بیدونی خودتم خوب مھیسا:سامان

 شب عقدموت توھتل چندبار ی نگفتیگفتی مدی کھ بای زمانسی برام مھم نگھید:من
 اومدم ی دروغ گفتی تو چشام نگاه کردی احمق فرض کردھی چرا منو ی نگفتدمیپرس

  کھ باورکردمادمی من ی روانونھی دھی ھمسایشمال گفت
 مابوده ھمون نی بی رابطھ ایدیفھمی اگھ می عکس اونجور داغ کردھی دنیتوباد:سامان

  متنفرمیمن چندبار گفتم از دروغ وپنھون کار: منیکردیروز ترکم م
  کناربزن

 ی بگم باورکنی خواستم بگم نشد بخدا دوست دارم چجورھیسا:سامان
 بزن کنار:من

  بزن کنارگمیم: رو داشت بورد وگفتمزدم
  شھرخارج شده بودماز
 دیباری بود نم نم بارون می ھواھم بارونرونی اومدم بنی ماشاز

  کھگرفتمی فاصلھ منی از ماشداشتم
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 کھ باھم ی خوبی  بھ روزادمی و قسمت ماهی شب سنی تموم کن ایلعــــــــنت:سامان
  باورم کنمیداشت

 
  از دستام گرفت برگشتم سمتشیکی سامان ختیری زده بود اشکام داشت مخشکم
 بزار جبران کنم بھ ھیببخش سا: وگفتدی قطره اشک چککی از چشمش سامان

 یشی نممونی فرصت بده پشھیعشقمون 
 توخود عشق ی احساس بچگانھ بوده ولھی احساسم نسبت بھ بھار فھممی تازه مــــــھیسا

 یبود
 شی از کینو سقط کردم رفت بچمویدیتافھم: تو رو پر کنھ منی جاتونھی نمچکسیھ

  عوض نشھ خواستم برم کھ دستم گرفتیچی پس بزار ھدمی ھمو دیاالنم تصادف
  باھات حرف زدشھی نمشی توکدمی سفر دادم فھمنی ابیمن ترت: سامان

 سی تصادف نھی نی فراموشت نکرده بودم اھیسا
 دوباره قلبتو بھم بده: بادستش پاک کرد وگفتاشکام
  بخاطر عشقمون بخاطربچمون باورش کردمدادمی مگھی فرصت دھی بھش دیمن با

  بودمونی واقعاپشسامان
 دارمدوستھنوزممنیی توقلبمصاحبھنوزم: آوردمزبونبھدلموحرفدفعھکی

 کنمفراموشتتونمی نمیولقلبمویبدشکوند:ھی سادیدرخشسامانیچشما
 ھاشاونم شونھ کردمھیگروبغلشبودم تدلتنگ آغوششبدکردمبغلسامان

 دیلرزیم
  برامون مھم نبوداصال

    میربارونیز
 رونی آغوشش اومدم باز
 سامان بدوابستتم:من
 

  منم بد وابستتمسامان
  حلقمو درآورد تودستم کردشیبی دست کرد توجسامان

 دی دستموبوسبعد
 و بخاطر جوجومون باورت کردم نکھی بخاطر اکنمیفراموش م:من

 جوجو؟:دوگفتی خندسامان
  رو بچمون گذاشتھرای اسم المنیاره ا: خندم گرفت وگفتممنم

  تاجوجومون سرمانخوردهنی توماشمیابریب:سامان
 باشھ:من

  نشستنی برام بازکردخودشم توماشنی در ماششھی مثل ھمسامان
  جبران کنمی چجوردونمی نمی ولی کردھی گریلی خدونمی میخانم:سامان

  من وبچمونشیفقط باش پ:من
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 : لبخند زدوگفتسامان
  کھ زنده ھستمی تاموقعھستم
  سامان شروع کرد زنگ خوردنیگوش
  برداشتشیگوش

 یرایالم: من نگاه کردو گفتبھ
 خب بردار:من

 :سامان
 یکنی مھی گرچرا

  سکوتھیچندثان
 میای باشھ االن مباشھ
  نکن آروم باشھیگر

  قطع شدتماس
 ـشده؟یچــــــ:من

  کردنکی تصادف کوچھینگران نباش :سامان
  شدهشونیوااا تصـــــادف تور:من

  گفتی چدمی کھ نفھمکردی مھی گرنقدری ارای المدونمی نمزمیعز:سامان
 شده؟ی چیعنی صورتمو گرفتم بادستام

  شده؟شی طوریعنی تیآ
 ھ؟یآس

 ومدهی بھ مانی اصال خوشآرتا؟کدومشون
 ختیری اشک از چشام مراتقط
 ..... خودت کمک کنـــــــــــایخدا
 مارستانی بمیدیرس
  بودششی پتمی نشستھ بود آی صندلی رورایالم

  داداشم خوبھخداروشکر
 شدهیچــــــــــــ:من

  برگشتن سمتمونھردوشون
 ا.......آرتـــــ:رایالم
 ھی گرری زد زبعد

  تھرانمیگشتی برممی داشتتیآ
  آرتاشوننی زد بھ ماشدونمی انگار خواب بودم چمیونی کامھی

  چطورنھیخب االن آرتا وآس:من
 اروم باش:تیآ

  حالشون چطوره؟گمیم: بلند گفتم یباصدا
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ان ....مارستـ...ـــی بھ بدهیآرتا نرس: حالت بغض گفتھی باگرفتی مشی داشت گرتیآ
 وم کرد......تمــ

 شدی روسرم خراب مای دنداشت
  مردهیعنی آرتا

 شدی زده بود باورم نمخشکم
 ختی از اشکام ریلیس

  آرتا برام حکم برادر داشتواقعا
 ھیآس:من
 ش.....وبخـ.....تـــ:رایالم

 یژه .....ـی ویت ھا.....مراقبـ
 من پاھام سست شد نشستم سامانم کنارم نشست دستم گرفت بلندم کردبردم یخدا:من

  کردمھیوش سامان گر آغی توی صندلینشوند رو
 شھ....ـیبــــــاورم نمـــ:من

  کجان؟یرعلیشھ،مھاوامی باورش نمچکسیھ:سامان
 رفتن تومحوطھ حال مھا بد شده بود:تیآ

 شھیچطورممکنھ آرتا مرده باشھ من باورم نم:من
 ختیری امون می باشکام

 می بگھی بھ آسی من چجوریخدا:رایالم
  سختھیلیخ:تیآ
  زده نشدی حرفگھید

 می توشک مرگ آرتا بودھمھ
 شدی باورش میک

  کنارمابودشی پآرتارودوساعت
 اماحاالچـــــے

 رحمی بلےی وقتاخیابعضیدن
  کردھی باآسـی بد بازسرنوشت

  دعاکردمشونی خوشبختی ما براھمھ
 ....می گفتکیتبر
 ... آرزوھاکھ باھم نداشتنچھ

  نداشتمی مخصوصا بخاطر باردار بودنم حال مساعدنیی افتاده بود پافشارم
  سرم وصل کردن سامان باال سرم بودبھم
  ھم توحال خودشون بودنھیبق
 ....دنی رسھی آرتاوآسیالی فامی کم ھمھ کم

 ... بوددهی ندی جدبی آسھیخداروشکرآس
 .... بعد بھوش اومدروز
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 : جووونفاطمھ

 ‡ــــــــھیآس‡
 

 ...م بھم وصل بود کھ باز کردم سرچشام
 ومدی نمادمی یچیھ

  اومدادومی کھ ی اسمنیاول
  بود عشقـــــــــمآرتــــــــا

 آرتا آرتا:من
  وارد اتاق شدپرستار
 زنمیآروم باش االن دکتر صدا م:پرستار
  از اتاق خارج شدپرستار

 ادی بادمی کردم ی بستم سعچشام
  تصادف از سرجام بلند شدمی آورادیبا

 زدمی چطوره دادمآرتام
  وارد اتاق شدممھا

  خون بودی کاسھ ھی چشماش
 ی بھوش اومدزمیعز:مھا
 نمشی ببخوامیمھا آرتام کجاست؟؟ م:من

دراز بکش االن : گفتنمی قفسھ سی دستمو گرفت بااون دستش گذاشت رواومدسمتم
  کنھنتی معاادیدکتر م

  آرتا چطورهگمیمن م:من
 آروم باش:دوگفتی چشمش چک قطره اشک ازکی مھا
 چطور آروم باشم:من

  وارد اتاق شددکتر
 مارمایچقدر شلوغ کرده ب:دکتر

 مثل بچھ بامن رفتار نکن شوھر من چطوره؟:من
 گنی شده کھ بھ من نمیزی چھی استرس داشتم حتما یلی خختیری ماشکام

 زمی جون عزھیاروم باش آس:مھا
 نمی آرتا رو ببخوامیمن فقط م:من

 دی کنقیبھش آرام بخش تزر: پرستارگفتدکترروبھ
  آمپول گرفت سمتم  بادستم پرتش کردمھی پرستار

  اومدهیمھا بگو سرآرتا چ:من
  بھت فقط آروم باشگمیم:ھی باگرمھا

 زمی عزھیآس: وگرفتمھادستم
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 گمی متی ماباشھ تسلشی آرتا پگھی نبود دقسمت
 کنھی اون منو ترک نمرهی نمشمی از پ نھ امکان نداره آرتاگھی می چدمیفھمینم

 تخت بلند شم کھ مھا ی خواستم از رونیگینــــــــــــــــھ ھمتون دروغ م:دادزدم
 منوگرفت

 نی آرتا حتما منتظرمھ ولم کنشی برم پخوامی منیولم کن:من
  سوزش بھم دست داداحساس

 .... شدنی آمپول زد پلکام سنگھی پرستار نگاه کردم کھ بھم بھ
 .....دمی نفھمیچی ھگھید
 

 .... کھ بازکردم ھمھ باال سرم بودنچشام
  بودندهی پوشی مشکھمھ

 ، شدی جاراشکام
 اومدن گرفتنم نشستم وداد زدم رای ھمھ جاخوردن مھا والمدمی از دستم کشسرم

 آرتــــــــا
  بخت شداهی چھ زود سچارمیدختر ب: مامانم
  اومدسمتم بغلم کردمامانم
  مامانم زار زدمتوبغل

  آرتا مردهشدی جور باورم نمچیھ
  چرا زندممن
 نمشی بار آخر ببی براخوامیم:من
 رونی بغل مامانم اومدم باز

  غسل بردنشیبرا:مامان
 کھ کردی زجھ وخواھش میجوری( توروخدانمشی بار آخر ببی براخوامیتوروخدا م:من

 )کردیدل سنگ آب م
 رفتی ھم کنارمون راه مھی ومھا گرفتن سارای المربازومیز
 ....دمیفھمی نمیچیھ
  آرتا زندسگنی دروغ مدونستمیم

 .... باشھشمی پشھی نکرده آرتا بھم قول داده ھمی اون جون ھنوز عمرھی چغســــــل
  اتاق شدمھی وارد

  بزرگ وسطش بودزی مکی کھ
  بوددی پارچھ سفکی روش
  بود رفتم سمت سست شدهپاھام

 .... پارچھ رو تانصفھ برداشتمدیلرزی دستم مزیم
 دی چرا مثل گچ سفی ولدهی آرتا چھ ناز خوابنی شدت گرفت ااشکام
  صورتشی رودمی کشدست
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  پارکمی برای حوصلم سر رفتھ بای من اومدم بنیآرتا پاشو بب:من
  تپش قلبشو بشنومی صداتونستمی چرا نمنشی گزاشتم روسسرم
 گنی منــــــادروغی بلندشو بلندشو بگو اگنی میناچیآرتا ا:من

  برداشتمنشی از سسرم
 ... تنگ شده بودشی رنگی چشمای برادلم

 ..... چشماتو بازکنآرتا
  وچشام بستمشیشونی گذاشتم روپسرم

  کنارنیخانم بر+
  سمت اون مردبرگشتم

 نشی ببرنیخوایکجـــــا م:من
  کنارنیخانم بر+

  بکنمی آرتام بردن منم نتونستم کارچندتامرد
 نیآرتام نبر: زدمبلندداد
  نشستمنی زمی سست شد روپاھام

  ومھا اومدن طرفرایالم
 زمیپاشو عز:رایالم
 آرتا کجابردن عشق من کجا بردن:من
 پاشو:مھا

  ومھا از اونجا بردنمرای المباکمک
 دمیشنی نمیچی طرف قبرستون ھبردنی آرتا رو مچندتامرد

 آرتا شبا کی قبرتاری تونی منو نزاری آرتازدمی داد می قبر ھرچی رو گزاشتن توآرتا
 ھمھ سوختی گلوم مدادی گوش نمی کسزدمی زجھ می آرتام ھرچخوابھیباچراق روشن م

 ..... خاک کردن تموم شدگفتنی متی بھ ھم تسلومدنیم
 ....دیولم کن:من

  قبر آرتــــــای انداختم روخودم
 .....دهی خوابری زنی من ایای تمام دنشدی نمباورم

 
 ‡ــــــــــــھیآس‡
 

 : قبرآروم زمزمھ کردمی گذاشتم روسرم
 

 رمیگی مشی چشماتوواکن دارم آتیسوگل
 

 رمیمی کھ دارم مینی بی مگھ نمیسوگل
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 کنھی داره آبم میی کن فکرجدانگاه
 

 کنھی جوابم می زودی زندگیتونباش
 رمی چشماتوبازکن بزارآروم بگیسوگل
 

 رمیمی کھ دارم مینی بی مگھ نمیسوگل
 

  بشموونھی چشماتوبازکن نزار دیسوگل
 

  امشب اومدم عکسھ چشاتوبکشماخھ
 

  کنھوونھی بستھ منودی چشمانینزارا
 

  دلم خونھ کنھی غم تاابدتونینزارا
 

 نمتی خوب ببگھی باردھی من بزارگل
 

 دنتی باغچھ چی کھ از تویی دستابشکنھ
 

 رمی چشماتوباز کن بزارآروم بگیسوگل
 

 رمیمی کھ دارم مینیبی مگھ نمیسوگل
 

  بشموونھی چشماتوبازکن نزاردیسوگل
 
  امشب اومدم عکسھ چشاتوبکشماخھ

 
 یتونی مھی چالدلھیزن عموآس+
  آوردم باالسرم

  بودپسرآرشام
  دستشی دستموگذاشتم رو گونمی کوچولوش گزاشت روی آرتابود دستاھی شبچقدر

  نتون باشھھیگر+
  کردمھی کردم گربغلش
  نداشت بچھ رو دادم دستشی اومد کنارم نشست اونم حال خوشترنم
 زمی عزمیابریب:مھا
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  عشقم باشمشی پخوامینھ من م:من
 یوفتی از پامینجوری ازمیعز:ھیسا
 رمی بمخوامی موفتمی از پابخوامیم:من

 شھی کارا آرتا ناراحت منی باادونمی می منم داداشم مرده ولھیآس:آرشام
  شدقی وجودم تزی حرف آرشام مثل جادو تونیا

 .... دادمھی تکشھی بابام شدم سرم بھ شنی کمک مھا سوار ماشبھ
 .... بستمچشام
 ...دمیشنی پدرومادرم نمی حرفااصال

 ....کردمی ذھنم خاطرات آرتا رو مرور میتو
 !!!!شدی نمباورم

  شدــــــــــاتمومی رونی زود اچھ
  من مرده؟؟؟؟ی زندگاریواقعا
 مونھی کابوس مکی مثل
 
 

 ‡مـــــــھـــــــــا‡
 

  نشستھ بودمیرعلی توآغوش امیتوتاکس
 می بدی وسامان رو آشتھی سامیرفتھ بود:من

  گرفتمیبازگر
 کنھی درست مزی قدر خودتو عذاب نده بھ مرور زمان ھمچنی ازمیعز:یرعلیام

 ھی آسی برارهیگی مشیدلم داره آت:من
  آرتای جونفیواقعاح:یرعلیام
  بودی مرد خوبیلیخ

  آقابودیلیاره خ:من
 یرعلی امنھی سی گذاشتم روسرم

  سختھ مرگیلیخ
 ی کھ عاشقشیکس

 کنھی مکاری چھی آسرمیـــــمی من مادی از سرکار بری دیرعلی شب امکی
 ــــــــــــــےیباتنھا

 
 }_ــــــــــھیآس_{

 
 .... بودمدهی تختم درازکشیرو
 ...بودمی خونم مدی من االن بای پدری خونھ رازیش
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 کردمی آرتا درست می براشام
  رو کرد چـــــــــرا؟؟؟ی بازنی بامن اچــــــــراسرنوشت

 
 }کنھی مارو از ھم جدا نمی مرگم خانمیحت:آرتا{

 
 ی توکھ دروغگونبودآرتا
 میی االن از ھم جداچرا

  منی برای از زندگسی چھ سھمنیا
 ستیری چھ تقدنیا

 می بودکھ جداشونی اری تقداگھ
 ¿¿¿ــــــــــــمی چـــــــرا آشناشدپس
 
  برداشتم بھ عکس صفحھ قفل نگاه کردمیزعسلی می از رومی تختم نشستم گوشیرو

 لم کرده بود بود کھ آرتابغمونی عروسعکس
  لبم نشستی لبخند روییای اون شب روی آورادیبا

  شب توآغوش عشقم بودمکل
  منوبغل کنھھی کاالن
  شدت گرفتمیگر

  بازشددراتاق
  وبابام بودنمامان
  اتاق روشن کردچراغ

 خاموشش کن:من
  خاموش کردچراغ

  تخت نشستنی اومدن رودوتاشون
  بابا؟یدخترنازم خوب:بابا
  خوب باشمتونمیچطور م:من

 ی صبور باشدیدخترم با:مامان
 نی خروارھاخاک دفنش کردری شوھرم بود امروز زتونمینم:من

  کردنھی شروع کرد گرمامانم
 قربون دل شکستت:مامان

  کھ شده مادرھی کاریول
 نیفقط تنھام بزار:من

 رمی بھ حال خودم بمخوامیم
  نـــــگوینجوریدخترم ا:بابا
 : گفتمی نسبتا بلندیصدابا



 359 

 نی تنھــــــــام بزارفقـــــط
  بادستام صورتمو پوشوندمبعد

 ....رونی رفتن بدادی بستھ شدن در نشون میصدا
 ی گوشی شدم بھ صفحھ رهی خباز

 شدی باورش میک
  بودم دل دوستموشاد کنمرفتھ
 ...  گرفتشی خودم آتقلب

 
 .....دوروزبعد

 .... سوم عشقم بودروز
  مثل مجسمھ نشستھ بودمی صندلیرو

 شی کھ چندماه پیی کســــــاھمون
 کردنی دعاممونی خوشبختیبرا

 ... بگنتی بودن تسلاومده
 ....  کس از فردا خبر ندارهچیھ
 ....کردی فکرشو میک

 شھی می چھ شکلربشھی آرتا پی وقتکردمی فکرمشھیھم
 شدی مینجوری ادی باچرا

 ... خانم بھ خودم اومدمکی یباصدا
  بدهتی ،توروخدا رضاوفتمیبھ پات م:خانم

  جلو پامنشست
 نی خانم پاشنیکنی مھی چھ کارنیا:من

  بلند کردمخانم
  بخدا از قصت کھ نبوده ببخشی ولامرزهیخداشوھرشماروب:خانم
 نیگی میچ:من

  اومد سمتمونآرشام
  نکنری جان تو خودتو در گھیآس:آرشام

 مگھ نگفتم برو: روبھ خانمھ گفتامبعدآرش
 کنمی متونویزی کننی بدتیآقا اگھ رضا:خانم
  آرشام؟گھی می چنیا:من

 زن شونیا: پھلوش گزاشت وگفتی از دستاشم رویکی دست کردتوموھاش آرشام
  ھستن کھ باشما تصادف کردهیراننده ا

 رفت....و آرتاروازم گـــــ...وھــــر تــــ...شــ:من
 رمیاروم باش عز:ھیسا

  تو اتاقتمیابری بھیآس:باراد
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  مــــــنیووواز خونھ ......گمــــشــــ:من
  تواتاقممی وباراد رفتھیباسا
  اون آرتاروازم گرفتگذرمیازش نم:من
  اومد بازوم گرفت منو برد سمت تختمھیسا
 ؟یاری قرص آرامش بخش بھی برام شھی مترکھیسرم داره م:من
 زمیاره عز:ھیسا
 رونی از اتاق رفت بھیسا

 ی کھ عاشقشیچھ قدر سختھ رفتن کس:باراد
 نجاسیا}  قلبمیدستم گزاشتم رو{ نرفتھ اون ــــےیآرتاجا:من

 یگیاره راست م:باراد
  بودھی باز شد سادراتاق

  آب وقرص داد دستموانیل
 زمیاستراحت کن عز:ھیسا

  تکون دادمسرم
 دی بوسمیشونی پھیسا

 .... خبرم کنی داشتیھرکار:باراد
 رونیھردوشون از اتاق رفتن ب

  حرام بودزی من ھمچیبرا
  بکنمتونمی نمی بعدآرتا زندگمن
 .... وبسنی متحرکم ھمی مرده کی من کشمی نفس مفقط

 
 ....دورزبعد

 
 ¥..باراد..¥
 

 سی نی زمان خوب؟؟اصالیگی می چیفھمیم:سامان
  عاشقش شدم حاالھم کھ آرتا مردهدمشی کھ دیمن ازھمون موقع:باراد

 وفتھی بابیھنوز خاک شوھرش خشک نشده بزار آبااز آس:سامان
  صبر کنم ھا؟؟؟ی تاکیعنی:باراد

  بھ زمان دارهازی نھی بحث تمومش کن آسنی ای کردونمید:سامان
 ینیبی حاال مکنھی فراموش مھ،آرتارویآس:باراد

 نی صبر کن برادرمن ھمگمیمن فقط م:سامان
  بخوابمرمیخستم م:باراد
 .... تواتاق خوابمرفتم
 .... نشستموترمی کامپزی می صندلپشت
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 شی آتگرمی عاشقش شدم  جدمی رو دھی بار اول آسی برای قرار نداشتم من وقتآروم
  ازدواج کردیگرفت  وقت
  کھ آرتا مردهامــــــاحاال

  رو از دست بدمــــــــھی آستونمینم
 ....زنمی باھاش حرف مرمیم

 ....کنمی باز مسرصحبت
 
 
 

 ....]ھیآســـــــ[....
 از کمی باحرفاش شدمی اروم میلی خومدخونمونی بود باراد بھ عنوان مشاور مچندروز

  نکرده باشمھی نبودکھ بخاطر آرتا گری شبی ولشدی برطرف مامیدلتنگ
  آروم تر شده بودم چونکمی امروز
 ونی دادم بھ راننده کامتیرضا

  مقصربودعااونواق
 ....شدی نمی دلم راضولـــــــــے

  باھام موافق بودآرشامم
 ی باشی توھم راضدوارمی امزمیآرتاعز
  آرتا رو توآغوشم گرفتمعکس
  کھ شده بودیعکس

 ھمدمم
  خوابم بردی کدمینفھم

 ...نمی پارک باراد ببی قرار بود توامروز
 .... منو رسوندحامد

 ...می پارک نشستھ بودیمکتای از نیکی یرو
 ؟یبھتر:باراد

  باشھی آدم از حال خوب چری داره تعبی بستگدونمینم:من
 ری قدر سخت نگنی اھیآس:باراد

  بکنتوی خبرداره از فردا،زندگیک
 یفھمی نمیعاشق نشد: منی کنی زندگدی بای مرده توزنده اآرتا

 رمی پسش بگخوامی حاال می شروع بشھ تموم شد ولنکھی قبل از ایعاشق شدم ول:باراد
  روحی خاک سردوبنی آرتا رو از ای من چجوریری پسش بگیتونیخوشبحالت کھ م:من

 رمیپس بگ
 ی کنی زندگی دوباره عاشق بشیتونیتوم:باراد
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 ھی تازه راجب نھی بشگھی دیکی بلند شھ نی اسیتمومش کن باراد قلب من فرودگاه ن:من
  اون شوھرم بود بفھممیزنیعشق ناکام حرف نم

  کرددنی شروع بھ بارشھی مثل ھماشکام
 ی درک کنیتونی انگار توھم منونمی ولمیفھمی مکردمیباراد فکرم:

  سرجام بلند شدم چندقدم برداشتم کھاز
  من عاشقت بودم وھستم بزار کمکت کنمـــــــــــھیآس:باراد

 ی کنی زندگدی بای جونتوھنوز
  سمتشبرگشتم

  شده بودمشکھ
  اونو حتے ھنوز بھ عنوان دوست ھم قبول نداشتممن
  برسھ بھ عشقچھ
  ھــــــــــای فکردی بودم توباخودت چدهی تو تابحال ندیبھ خودخاھ:من
  آقا باراداری پنبھ رو از توگوشت در بنی تودلم آشوبھ امن

  اول وآخر من آرتــــــــاعشق
 یول:باراد

 ... گرفتمی تاکسابونی رفتم سرخعیدم سر بھ حرفاش گوش نداگھید
 ن؟یریکجام+

 قبرستون:من
  سست رفتمی ھاباقدم

  عشقمھی اقامتگاه ابدگفتنی کھ مییجا
 .... سنگ قبرش گزاشتمی گرفتھ بودم روزمی عزی راه برای کھ تویی گالنشستم

 اومدم گلھ گنم ازت:من
 ی دلت اومد تنھام بزارچطور
 ی منوباخودت نبردچــــرا

 یستی توکھ نییکجـــــــــا
  توروپر کننی جاخواھنی مھمھ

  جــــــــاے تو فقط باخودتیستی نی ھمھ بگوتوتکرار شدنابھیب
 شـــــــودی مپـــــــــــــر
 تونمی نمگھی من بدون تو دآرتــــــــــا

 نمی فردا طلوع صبح نبکاش
  زدمنقدرحرفیا

  آروم شدمکمی ختمی اشک رباآرتا
 بود کھ٢٣:٠٠یساعتا

 ...برگشتم خونھ
  رو باز کردمدرخونھ
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  خونھ بودنی ومامانم توبروبچ
  رفتم تو اتاقمی حرفچی ھبدون
  کھ در اتاق بازشداوردمی مامنتومو در مداشتم
 م؟یشی نگرانت میگی نمیکجــــــابود:مامان

 قبرستون:من
  چھ وضع حرف زدننیا:مامان

  ندارهیدخالھ جون منظور ب:ھیسا
  رفتھ سرخاک آرتانھی امنظورش

 ی نگفتیزی چرا بھ باراد چی فدات بشم چرا خبر ندادیالھ:مامان
 اری جلوم نگھیاسم اون پسره رو د:من

 آخھ چرا دخترم:مامان
 نیراحتم بزار:من
 رونی بمی برنیایخالھ ب:رایالم
 رونی مامانمو برد برایالم
 شھی نگران مگھیمادره د:ھیسا
 نمیبی طرفم از چشم اون مادی باراد بگھی بار دھی بھ سامان بگو اگھ ھیسا:من
 شده؟یمگھ چ:ھیسا
  چشمم بھ چشمش بخورهخوامی نمگھی حد بدون دنیفقط در ھم:من
 زمیباشھ عز:ھیسا
  دراز بکشکمی:مھا

  سمت تختم نشستمرفتم
  نازت نموندهی از چشمایچی ھی کردھی گرنقدریا:مھا
 یدونیم:من

 کتاب ی توادمھی شھی چندتا جملھ خالصھ منی توای زندگنی سھم من از ایماجرا
 :خوندم

 
 کہ  ذردیآن چہ مــــ ْــــ  آسمــــ️❤   كہ در  دلـــــدی فہمــــشــــدی مآش ڪ ِاے

 ــــ  خستہ️❤  دلـــــــــنی  اآر ــــیآلہ  بغض آلــــود  بر د ــــب  با نــــ️ ِامشــــ
 ــــــ️َاشکــــ
 ــــزدیمے ر

 
 َ  تر  شده انــــدݥـــی دانم چرا امشــــب وآژه ھانمے

 مثـــلــــ آســــمانــــ کہ امشـــب
 آرد ــــ️مے بــــ
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 و
  وندیآسم  مے نشـــ ِآران بر لـــبہ  پنـــجره احســــ   بــــــہآن

 ـــــمانم رآچشــــــ
 َ  از لحظــــہ ھاے دلــــــ تنگــــےـــدی مے دھد  تآ شآنوازش

 گـــــذر کنـــــم
 
 
  شــــب ھانیا

 یچشـــــم ھا
 منــــ

 خستــــہ
 َاستــــــ

 
 آھے ــــڱ

 ...... ــــ.َاشــــ
 
 و
 
 آھے ــــڱ
 

 ........انتـــــظار
 
 
 
 ــــم سہمـــ چشــــــنــــیا

 ھاے
 َمنــــــ      اســــت

 
  باھام حرف زدنیلی ومھا خھیسا

  دردم بودنی دواشھی ھمی کنارم بودن ھم توشادی  بودن کھ ھم توسختیی دوستاواقعا
 ....کردی روزھا خوب نمنی حال منو ازی چچی ھولے
 زاشتنیم م راحتکاش

  آرتـــــــــــاادی باخواستی مدلم
 ... کـــنــــمزتدگــــــــــے
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 ــــــــھیســـــا
 
  کردمی خوشحال باشم باسامان آشتدونستمینم
 ـــــای

 مارفتھ امروز سامان بھم زنگ زد گفت باھام کارواجب نی باشم کھ آرتـــا از بناراحت
 داره تند تند آماده شدم

 سامان اومده:مامان
 اومدم.باشھ:من
  کردمی بامامانم خدافظرونی اتاق رفتم باز

 یسالم خانم:سامان
 شدهیچ.سالم:من

  حاالگمیم:سامان
  باز کرد برام خودشم پشت سرمن سوارشدنیدرماش
 میاشکال کھ نداره بر:سامان
  بارادی خونھ

 می حرف بزنیخوای اگھ میاشکال کھ نداره ول:من
 سیوجھ منظورت ھستم االن باراد خونھ نمت:سامان

 میبر:من
 

 . رد وبدل نشدی خاصحرف
  باراد در سامان بازکردی خونھ میدی بعد رسقھی دقده

 می مبل نشستھ بودی رودوتامون
 ی حرف بزنیخواینم:من

 سی حواست نی ھستھی آسری بگم مشخصھ تو درگدی بای ولسی نی مھمزیچ:سامان
  سرجاشادیخب بگو کھ حواسم ب:من

 ی عروسشھی بعد نمشھی االن دوماھت شده جوجومون داره بزرگ مزمیعز:سامان
 میریبگ

 گفتی راست منیی انداختم پاسرم
 کھ شده مقصرم منم درستھ تازه سھ ھفتس آرتا مرده ھیکار: دستم وگرفت وگفتسامان

 دهی حق مدونھی مھی مارو کھ آسطی شرایول
 یگیست ماره را:من

 گرمی رو برات می عروسنی بھتری ھفتھ اکی من سی بعد کنکور نیمگھ ھفتھ :سامان
 بعد

  خوبھ؟میریگی ممونوی بعد کنکورم عروسدوروز
  ندارمیمنکھ حرف:من
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  روبھ راهزی دکترھمچیزم،رفتیعز:سامان
 اوھوووم:من

  شکمم سرم آوردم باالی دستشو گذاشت روسامان
 ی پسرکوچولو بھم بدھی حاالھم قراره اموی دنیباکردیز:سامان

  گفتھ پسره دخترهیک:من
 ینیبینوچ پسره حاال م:سامان

 شرط چند کھ دختره؟:من
  بوسھیشرط :سامان

  گاز خوبھھیشرط منم :من
 باشھ: باخنده گفتسامان
 ی شکمم بود منم دستمو گذاشتم روی توآغوش سامان جاکردم اونم دستش روخودمو
 .....دستش

 
 
 

 ھیآســــــ
 

 نیمامان ھنوزچھلم عشقم نشده ولم کن:من
 منم نگفتم االن ازدواج کن:مامان

 نیکنی مونمی دنیدار:من
 ھیبھش فکرکن بارادپسرخوب:مامان

  آرتا بمونموهی تاآخرعمر بخوامی فقط من مھیمنم نگفتم پسربد:من
 نی ای توی وقتیدونی نمی خوشتبخت بشخوامی می تو تنھادخترمھی چھ حرفنیا:مامان
 شمی می چھ حالنمتیبیحال م

 یکنی حالمو بدتر میشمــادار:من
  فرصت بھ باراد بدهنی ای ولکنمیدرکت م:مامان

  ندارهیی من جای بعداز آرتا تو زندگی مردچیھ:من
  دست برداری کلھ شقنیاز ا:مامان

  از جونمیخوای میچ:من
 یری سروسامون بگخوامیم:مامان

 ؟ی خودخواه شدنقدریمامان چرا ا:من
 رونی نگفت از اتاق رفت بیچی لحظھ آروم شد ھھی مامانم

 دمی کشقی نفس عمھی
 .... شدداشی باراد از کجاپنیا

  شدمی زنگ گوشیصدا
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  بودھیسا
 سالم:من
 ؟ی خوبزمیسالم عز+

 گذرهیم:من
 نمتی ببشھیم+

 زمیاره عز:من
 خدافظ. خونتونامی مگھی ساعت دکیمن تا+

 خدافظ.باشھ منتظرم:من
 
 ھیآس

 
  وارد اتاق شدھی اتاق بودم کھ سایتو
  کردمی سرجام بلندشدم باھاش احوال پرساز
 جوراجازهی بگم یزی چھیاومدم :ھیسا
 ؟ی چ؟واسھیری اجازه بگیخوایاز من م:من
 رمیمونوبگی موقع مراسم عروسنی اخواستیدلم نم:ھیسا
 زمی ندارم عزی من مشکلکنمیکامال درکت م:من

 ختی چرا اشکام ردونمی رو بغل کردم نمھیبعدسا
  نکن توروخداھیگر:ھیسا

  شدهھیکار ھروز من گر: بادست پس زدم وگفتماشکام
 دیببخش:ھیسا
 ی خوشبخت بشدوارمی نگو فقط امیچیھ:من
 ممنون:ھیسا
  من مثل شما برعکس نباشھی دعادوارمیام:من

 ) ختیباز اشکام ر(
 ومدی سرم میی پشت سرم نبود چھ بالری خی اگھ دعاھی موندم سامن
 ـــــزمیعز:ھیسا

  بعد رفتمی باھام حرف زدکمی
  ازدواج خودم افتادمادی

  داشتمی ذوقچھ
  شب باآرتـــــاحرف زدمکل

  بودن باآرتاتموم شـــــــــدی زود روزھــــاچـــــھ
 د آرتــــــــارو کرده بوی ھوادلم

 ی باشال مشکمی مشکیمانتو
 برداشتم
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 رونی برفتم
 کجا خانم؟:حامد

 یای بسی نیازی نرمی خودم منیباماش:من
  شدمنیسوارماش

  بوددهی آرتـــــابرام خرنوی بود خورد انھی کھ بھ آی بھ قلبچشمم
  روشن کردمنیماش

  بچھ پسر اومد،سمتمھی قرمز شد چراغ
 نیخانم گل بدم خانم واسھ عشقتون گل بخر+
 نیی رو دادم پاشھیش

 ھمش چند؟:من
عشقم : رز بوکردم وتودلم گفتمیده ھزار تومن پول بھش دادم گال: گفتیپسرباخوشحال

 منوتنھــــــــاگذاشتھ
  بھ خودم اومدم گالرو طرف کمک راننده گذاشتمنای بوق ماشیباصدا

  گرفتمشی بھشت زھرا پریمس
 ....دمی بعد رسقھی دقده

 گالروبرداشتم
  کنار گفتنش سختھ قبر آرتانشستم
  گذاشتمگالرو

 سالم حالت چطوره عشـــــقــم:من
 رهی بگتونھی تورو نمی جای کسفھمنینانمی اچـــــرا

 دی ببخشدنتی دامی مدت بھی نتونم دی برم تھران خونمون شاخوامیم
  شدت گرفتاشکام
  زدمــــامی بھ سنگ قبر دنــــی ابوسھ

  آغوششوکرده بودی بدھوادلم
  کنمھی گریگفتی مادتــــــــھی

 یکنی قھرمباھام
 ...... االن داشتمـــــــــتـــــــــــــی باھم ولمی کاش قھربودامــــــا

 
 ـــــــــــھیســــــــا

 
  سامان درست کردزی چھمھ

  دادمی کنکورمو بھ بدبختامتحان
  مھا خوب داده بودمفقط
  انگارخوب داده بودراھمیالم
  متوسط دادممنم



 369 

  اصال جالب نداده بودی ھم انگارھیآس
  بودی عروسفرداشب
  بودیجوری دلــــــــم
  داشتم عشق سامان بھم ثابت شده بودی خوباحساس

  بتونھ بره سرخاک آرتا باز برگشتنکھی بخاطرای بره تھران ولخواستی مھیآس
 ... اون خونھ بودهی اول ازدواجشو توی چندھفتھ ی رفتھ خونھ ااالنم

  بودمھی حال آسنگران
  شده بودھی کارش گرھرشب

 .....کنھـی می االنم کھ تنھا زندگمخصوصا
  نبـــــــودھی آسواقعاحق

 کردی مونھی منودفکرنبـــودســــامـــــان
 .... واقـــعاسختــــھ

 : سامان بودیزعسلی میش داشتم از رو شدبرلمی موباامکی پیصدا
  شد از عالقھ ھمی مکاش

  گرفتعکس
  کنمی بھ تو فکر می  وقتینی ببتا

 . . .  افتمی خوب مچقدر
 
  لبخند رولبم نشستھی

 
 :من
 سـتی نـــادتی تو
  دارمادی من خوب بھ یول

  داشتنتیبرا
  زدمــــای را بھ دردلــــے

 ــــــدیترسی از آب مکــــھ
. 
. 

 . 
 یلیخ: سامانمیدی رسقھی بعد ده دقشگاهی آرامیسامان اومد دنبالم بر١٢:٠٠ ساعتفردا

 ھیخستم سا
 چــــرا؟:من

 ؟ی کمک کنشھیم:سامان
  بگو؟یچھ کمک:من

  بوسھی:سامان
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 ســـــامـــــــان واقعاکھ:من
 زمی کردم عزیشوخ:سامان
  تموم شد زنگ بزنکارت

 سامان ی گونھ ی بوس روھی بشم کھ باز سوارشدم  ادهی باز کردم خواستم پنی ماشدر
  شدمادهی پعیکاشتم سر

 عــــاشقـــتم:سامان
 دونمیم:من

  شدمشگاهی و وارد آرای خدافظی تکون دادم بھ معنادستمو
  پلھ ھا باال رفتماز

  زدم در برام باز کردنشگاهی آرازنگ
  صحبت کردمیباخانم

  شدمشگری تو اتاق منتظر آرارفتم
  اتاق باز شددر

 شاالیبھ عروس خانم مبارک ا:خانم
 ممنون:من

 اریشالتو در ب:خانم
 تازه موھامو کوتاه کردم:من

 کھ تاکمرم بودکوتاه کردم االن تاسرشونھ ھام ییباخودم گفتم چھ قدر احمق بودم موھا(
 )بود

 فھمھی نممی مطمعن باش کسمیکنیم استفاده ی مصنوعیاشکال نداره از مو:خانم
 یمرس:من

 کنمیخواھش م:خانم
  بودم کھ باالخره تموم شدردستشی زیچندساعت

 یی عروسانی از خوشگل تریکی بگم تونمیبھ جرعت م:خانم
 ؟یجد:من

 ینیبیاالن خودتو م:خانم
 تاج ھی دھنم وا رفتھ بودانگار دوباره موھام رو داشتم مدل موھام باز بود نھی جلو آرفتم
  رو سرم بودکمیکوچ

  خوجل شده بودمــــــلـــــــےیخ
  پوف دار بودلباسم

  ساده بودیلیخ
  محشربودشممیآرا
 واقعا ممنون:من

 کنمیخواھش م:خانم
 رونی کردم از اتاق رفتم بی خدافظازش
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  نگام کردبعدی اقھی چند دقرای المدمشی دگشتمی مراومھایم دنبال الداشتم
  بھ ھلوی شدلی چھ کرده از لولو تبدشگریآرا: سوت زد وگفتھی

 گمشو کصافط:من
 ی ناز شدیلی خھی سایواااا:مھا
 ی خواھرشوھر مثل پرنس سا شدکنمی میشوخ:رایالم
  زن داداشدونمیم:من
 یگرشدی جیول:مھا
 اد؟ی مھی آسیراست:من
 ادیاره م:مھا

  لبخند نشست رو لبمھی
  منی نھ بھ اندازه ی ولنی شماھم خوشگل شدیراست:من
 یباز پرو شد:رایالم
 ی خوشبخت بششاالیا:مھا
 زمی عزنیھمچن:من

  رورای بغل کردم وبعد الممھارو
 :خانم
  رادمھر آقادوماد اومدن دنبالتونخانم
 برو عروس خانم:مھا
  کــردشنلموبپوشمراکمکمیالم
 نیی اومدم پاشگاهی آرای پلھ ھااز

 میسالم زندگ:سامان
  زانوزد دستھ گل گرفت باالجلوپام
 : گل رو گرفتم وگفتمدستھ
  عمــــرمسالم

 گفتی نمیچی بود ھی بردار انگار راضلمی بازکرد فنی دستموگرفت  ودرماشسامان
  شدنی سوارماشسامانم

 
 ھیآســــــ

 
  بودمستادهی انھی آی روروبھ
 دمی کھ آرتادوست داشت پوشی قرمزلباس

 دمی اتو کشھی فقط موھامم
 دمی آرتا رو دنھی آی کھ توزمی رژلب قرمزم رو مداشتم

  رو نگاه کردم بودنھی باز تو آسی ندمی دبرگشتم
  بوددهی پوشدی لباس سفھی
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  بودی نورانچھرش
  مھوشدھی بعدچندثاننھی آی دستمو گذاشتم روختی راشکام

 آرتــــــــــــــــــــانرو:من
  تو تنـــــــھامنجابدونیا

  بازم بشو مرد خونـــــمبرگرد
  پاک کردماشکام

 رونی رفتم بدمی پوشمانتووشالم
  شدمنمی ماشسوار

 دمی رسی بھ تاالر عروسقھی ده دقبعد
 ... کنھنموپارکی گرفت کھ ماشچی مرد سوکی
  توطول راه پھن بود فرش قرمزھی

  بودندهی چی وصندلزی مدوطرف
  عروس وداماد بودنآخرسالنم

  سمتشونرفتم
  بلندشددی تامنو دھیسا
 زمیسالم عز:ھیسا
  آقادومادنیسالم عروس خانم وھمچن:من

  خانمھیسالم آس:سامان
 نشستم ی صندلکی ی بگن اصال حوصلھ نداشتم روکی خانواده اومدن بھشون تبرھی

  ناراحت نشھ اومدمھیفقط چون سا
 سالم+

  باراددمی دبرگشتم
  سالمی دادم بھ معناسرموتکون

  کنارمنشست
 می تند رفتم بزار از اول شروع کندونمی اگھ ناراحتت کردم مدیببخش:باراد

 ؟ی رو شروع کنیچ:من
 رابطمونو:باراد

  وجود ندارهیرابطھ ا:من
  اومد طرفمونمھا
 ؟ی اومدیکسالم :مھا
 سالم تازه اومدم:من
 ؟یکنیلباساتو عوض نم:مھا
 چرا اتفاقا:من
 فعال آقا باراد:مھا

 فعال:باراد
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  اتاقھی سمت میبامھارفت
 ممنون:من
 چرا؟:مھا
 یراحتم کرد:من
  از مامانتییزای چھی دمیاھــــاشن:مھا

 می رو عوض کردم باھم رفتلباسام
 می برقصایب:مھا
 تونمی اصرار نکن نمکنمیخواھش م:من
 زمیباشھ عز:مھا

  اومد سمتمونیرعلی کھ وممی بودنشستھ
 سالم:یرعلیام

 سالم:من
 رمیگی لحظھ خانمم قرض مھی خانم ھی آسدیببخش:یرعلیام

 نیراحت باش:من
 جان:مھا
 ــــایب:یرعلیام

 ..... پاشدن رفتنباھم
 

 ـــــــــــھیســــــــا
 

 میپــــــاشــــــــوبرقص:سامان
 دمیافتخارنم:من

 ن؟یدی افتخار میاون وقت بھ ک:سامان
  جنتلمنیبھ آقا:من

 اھا:سامان
 ن؟؟یدی رقص مھی بھ بنده افتخاربایدختر ز:  صداشو صاف کرد وگفتسامان
 بلـــــــــھ: گفتمباخنده
 می دستمو گرفت باھم رفتسامان
  مــــایور افکن افتاد رو شد نی صحنھ خالمی تا مارفتوسط

  از دوربوسمتی بھ نام مخیدشی فرشباآھنگ
  سامان حلقھ شد دورکمرمیدستــــا

  سرشونھ ھاشی منم رویدستا
  بودییای رقص واقعا رونی ای ولمی بوددهی باھم رقصچندبار
  بعد ولم کرددمی از دستام گرفت بلند کرد چرخیکی سامان

  شدم باز دستاش دورکمرم حلقھ شدکی کم کم بھش نزددمیرقصی ومن مزدی دست ماون
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  سرشونھاشی دستام گذاشتم رومنم
 :خوندی باآھنگ مسامان
  عشقوببازمی بازقرار

 رمیگی جون مباعشقت
  بانگاھت قلبملرزهیم

  کھ توچشاتھیباحس
  کم کمشمی عاشق مدارم

 )می رو نگاه کردگھیباعشق ھمد(
 باتری باش ززمیعز

  برق تو امشبتوآغوشم
  لحظھ عاشق من باش فقطھی

  عکس امشبکیدرحد
  بودمدهیبھ اوج آسمونا رس(

 ) موی بزنم خوشحالادی فرخواستی مدلم
  قراره  بازمگھی ماحساسم

  عشقوببازمیباز
 
 

 ....دی بوسمیشونی رقص سامان پآخر
  برامون دست زدنھمھ

 .... کادو دادن شد بعد از اون ھم زمان صرف شام شدبعدنوبت
 می نشستھ بودی صندلی وسامان رومن
  جفتمون اومدن سمتمونی مامان باباکھ

 آقاسامان مراقب دخترم باش:مامانم
 چشم:سامان
 توھم مراقب پسرم باش حواستون بھم باشھ: سامانمامان

 چشم:من
 نیرشی ھم پی بھ پاشاالیا:بابا

 منونم:سامان
 نی خوشتبخت بششاالیا:شھاب

  طورنی کردم سامانم ھمبغلشون
  رفتنخانوادھامون

  اومد طرفمونھیآس
 تونمی فقط ماوردی نی خودم خوشبختی چون براکنمی نمی خوشبختیبراتون دعا:ھیآس

 نی رو تنھا نزارگھی وقت ھمدچیبگم ھ
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 دی قطره اشک از چشمم چکھی
  پاک کردمبادستم

  دادمھی جعبھ انگشتر  دراوردم بھ ساھی می دستفی توکاز
 ممنون:ھیسا
  رو بغل کردمھیسا
 وستنی بھ جمعمون پتمیراوآیالم
  ماباشیآقاسامان مراقب امانت:رایالم

  شماعشق منی امانتنیا:سامان
  گفتنکی بھم تبرھمھ

 .... گرفتی ممی کرد منم داشت گرھی مامانم گرآخرش
 د دافی کیلی کشون خعروس
 رافی جنوب بنرسیای حرکت بھ درچوندی سامان ھمھ رو پآخرش

  اصفھانمی قراره بررافی ماه عسل بعدبنرسیبرا
 ی خانمی مال من شدشھی ھمیبرا:سامان

  خوشحالمیلیسامان خ:من
 زمیمنم عز:سامان

 قربونــــــت برم من:من
 خدانکنھ:سامان

  شدنی بعدکم کم پلکام سنگمی سربھ سرھم گذاشتکمی
 
  پاشومیدیھمسفرخوابالو رس+

 نی باز کرده سرشو داده داخل ماشنی سامان در ماشدمی باز کردم دچشام
 ریصبح بخ:من

  پاشوزمیرعزیصبح توھم بخ:سامان
 می شدادهی پنی دستمو گرفت از ماشسامان

 می اتاق گرفتکی سمت ھتل میرفت
  بدنم آزرده شده بودھمھ
 رمی دوش بگھی رمیمن م:من

 زمیبرو عز:سامان
  گرفتمی دوش حسابھی سمت حموم رفتم
  بوددهی تخت خوابی سامان باھمون لباس رورونی اومدم بیوقت
  آقامون خستھ شدهیالھ+

 دوست دارم: زمزمھ کردمآروم
 دمی بوسشیشونیپ

 منم:سامان
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 ؟یداریناقال ب:من
  ببوستمدای آرزوھامی پرنمی ببخواستمیم: چشمشو بازکردوگفتکی سامان

  بخوابیدیحاالکھ د:من
 برهی خوابم نمینجوری بغلم ای عروسک بدھی شھیم:سامان

 ارمیعروسک از کجاب:من
 دارمیخودم برش م:سامان

 باشھ خودت برش دار:من
  تموم نشده بود کھ سامان بغلم کردحرف
 ـــــــــےیعروسک من تـــــــــو:سامان

 
 ــــــہیآســــ√

 
 .... روزبعدسھ
 فرستادی روز بود کــھ باراد برام دستھ گل مسھ
 من فقط کارم شده بودفرار گفتی سھ روز چندبار اومد سراغم واز عشق منی ایتو
  کنم فقط آرتاعشق اول وآخر منھشی گرفتم حالمی امروز تصمیول

  شدمنی شدم رفتم سوارماشآماده
  گرفتمھیو از سا آدرسشکردی کار می مطب روانشناسھی ی توباراد

 دمی رسقھی ده دقبعد
  سوم بودی طبقھ سوارآسانسورشدم

  بودی کھ منشی مطب شدم رفتم سمت دخترجونوارد
 نمی آقاباراد ببخواستمیم:من

 ی آقانیشی میمیچھ زود صم:دختر
 یپناھ
 نتشی آرتا راد اومده ببیدھمسرآقایبھشون بگ:من

 دیچندلحظھ صبر کن: خوشحال شد شوھر دارم وگفتدخترانگار
  کردھماھنگ

  اتاق شدموارد
 دییبفرما: بھ احترامم بلند شدوگفتباراد

  بگم وبرمزی چھیفقط اومدم :من
  قلب من متعلق بھ آرتــــا دست از سرم بردارفعال

  من داشتھ باشھی برایی تاقلبت جامونمیمنتظرت م:باراد
 می تو زندگی نداریی نبود توجـــاماشروعمون خوب:من

  سمت در بازش کردمرفتم
  بودابونی اون ورخنمی ماشنیی پلھ ھا رفتم پااز
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  زنگ خوردمی کھ گوششدمی رد مابونی از خداشتم
 ......  برداشتمفمی از کمیگوش
  شد صورتموبرگردوندمنی بوق ماشیصدا

  بھ سرعت زد بھمنی ماشھی
 ـــــــــــــےیا
 ....دمی نفھمیچی ھگھید

 
 
 باراد√
 

  زده بودخشکم
 ختی رو ری اون آب پاکی ولمی داشتھ باشی اندهی باھم آمیتونی مدت مھی بعد کردمیفکرم

 رو
 .... دستم
 .... جمع شده بودنابونی نگاه کردم ھمھ توخرونی سمت پنجره بھ برفتم

 د بوھی آسنی ھنوز ماشابونی تصادف کرده بود اون ورخیکی انگار
  نـــــــــــھیواااا

  سرعت از ساختمون خارج شدمبھ
  کھ جمع شده بودنو کنار زدمیتیجمع

  بودابونی کف خھی درست بود آسحدســــم
  سرش خون اومدهاز

 دیآمبـــــــــــوالنس خبر کن:دادزدم
  زانوزدمـــہی آسی پایجلو

 دی قطره اشک از چشمم چکہی
 : کردمزمزمہ

 یخوای کھ منونمسی زنده بمون مھم نفقط
  بعداومدیقیقای دقآمبوالنس

  سوار آمبوالنس شدممنم
  حالش خوب بشھکردمی دعا مدعا
 چطوره؟:من

 فھینبضش ضع:مرد
 مارستانی بمیدی رسقھی ده دقبعد

 ....... مـــــــــنی خـــــــــــدایوااااا
  امضاکننامادرشونیو پدر  برگھ ھارنی اازیچون عملشون خطرناکھ ن:پرستار

 کنمیبلھ االن خبرشون م:من
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 ی شماره
  داشتم زنگ زدممادرشو

  نگران شدیلیخ
  بعد خودشو رسوندقھی چند دقاونم

  رو بردن اتاق عملــہیآســــ
  بوددهی دبی مغـــز آســــہی ناحاز

 ادی مھمھ اگھ بھوش نیلی خندهیساعت آ۴٨ ظرف
 ..... توکمــــــــــارهیم

  اومده بودنبای تقرھمھ
  نگفتم کھ ماه عسلشون خراب نشھیزی سامان چبھ

  ھرجــــاھستخوامی فقط مانھی باشہ شمی قراره پــــــہی مھم نبود آسبرام
 ..... وسالمت باشـــہخوب
  سختہیــــلی طرفہ خکی عشق

  مطعلق بھ من نبودھی وقت قلب آسچیھ
 .....!!!ـــرونی بـــشی از زندگرمی خوب بشـــہ میوقت

 
 ¥ـــــہیســـــــا¥
 

 ... بلندشدم سامان نبودیوقت
  تخت بلندشدمی رواز

  شدم سامان حمام رفتھمتوجھ
  برداشتم بھ مامانممیگوش

 :  زدمزنگ
 یسالم مامان جون+
 ن؟یدی رسی کزمیسالم عز-
 شھی می چندســـاعتہی+
  برسون،سالمیخب بسالمت-
 باشھ،توھم سالم برسون+
 مراقب خودت باش دخترم-
 ؟ ی نداریچشــــم،کار+
 زم،خدافظینھ عز-
 خدانگھدار+

  قطع شدتماس
 

  سامان از حمام اومدهدمی دبرگشتم
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 ساعت دوش آبگرم:من
 س؟ی ن،توگشنتی خانمیمرس:سامان

 ـــادی زیلیخ:من
 دمی سفارش میزی چھیاالن :سامان

 باشھ:من
 

  ساعت سفارشاتمون آوردنمیبعدن
 

 ؟یچرا سھ تاپرس غذا سفارش داد:من
  جـــوجویبرا:سامان

 ی خودت بخورنکھی بخورم مگھ اتونمیمنکھ نم:من
 یخوریم:سامان

 ..... بعدقھی دقچند
 دمی سامان ترکیوا:من

  بشہی قودیپسرمون با:سامان
 دختــــره: گفتمباحرص

  پسرهینیبیحاال م:سامان
  باشالی خنیبھ ھم:من

 دم؟ی بگررونی بمیبر:سامان
 اره: گفتمباذوق
 شال دمی دمپــــاپوشی باشلوار مشکدی سفی مانتوھی سامان کش کردم بعد شی آراھی رفتم

 بستی لباسشو می بودم سرم کردم سامان داشت دکمھ ھادهی کھ سامان برام خرمیدیسف
 نھیجلو آ

 ـــــم؟یبر:من
  اون رژ کم رنگ کنیخانم: نگام کردوگفتھی برگشت سمتم چندثانسامان

باشوھرمم چھ : لباسشو نبستھ بود براش بستم وگفتمی از دکمھ ھادونھی سمتش رفتم
 اشکال داره

 ی خوشگل شدیلی خنھیاشکالش ا:سامان
 بـــــودم:من

 یبلــــھ خوشگل تر شد: بالبخندگفتسامان
 کنمی کم مشموی شرط آراھیبھ :من

 ؟یزاری من شرط موروجک واسھ:سامان
 زارمی کھ بخوام شرط می ھرکیمن برا:من

  بھ موھاش صافش کردمدمی کشدست
 یکنی خراب می چی موھامو براھیاه سا:سامان
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 ومدی بھت میلیخ:من
  عوضش کنادی بھت میلی خراھنمی پنی اتازه

 ادی بپوشم بھم می ھرچھینجوری المی استازمیعز:سامان
 شی آرای چھ بشیمنم کال خوشگلم چھ باآرا:من

 میابری پاک کنوبشتوی حاال برو آرانطوریکھ ا:سامان
 می بزن بریتوھم برو لباستو عوض کن موھاتم مدل آخوند:من

 ــــــــہیســـــــا:سامان
 ســــامان:من

 می بودستادهی دست بھ پھلو وادوتامون
 امیاصال نم:من

 برمتیمنم نم:سامان
 

  بودمدهی اون ور تخت پشت بھ سامان دراز کشمن
  بوددهی اون ور دراز کشسامانم

  گذشتینجوری ھمی ساعتکی
 
 

 ـــــــھیســــا: دستشو گذاشت رو شونم وگفتسامان
 ھا:من

 کنمی دارم باعشق صدات منجوری ادب ای بھیھــــاچ:سامان
  نشستمبلندشدم

 بلـــــہ:من
 ؟یقھر:سامان

 پ ن پ:من
 ؟یخوایلواشک م:نساما

  تابناگوش بازشدشمین
 نـــــھ:گفتم یول

  پس چرا بازشدشتین:سامان
 شھی وقتـــاباز میمدلشھ بعض:من

 شتری ھم بقھی ده دقنی رفتم تو ماشامنی بیاگھ لواشک خواست: خندش گرفتھ بودسامان
 مونمیمنتظرت نم

 
 کارکنم؟ی رفت حاال چنکھی ااوا

 نـــــازکنم؟نکنم؟
  از لواشک دلکندشھی نمیواااا
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 ....رونی آماده شدم رفتم بعی زدم سرای بھ دردلمو
 

 ـــــــــرایالم√
 
 می پارک نشستھ بودمکتی نی روتیباآ

 کردمی بود بومدهی کھ برام خری گلداشتم
 را؟یالم:تیآ

 جـــــونم:من
 بنظرت میاسشنی رو مگھی االن خوب ھمدمی سھ ماه نامزدکی جان االن مانزدرایالم:تیآ

 م؟ی ازدواج کنسیوقتش ن
  بگمی چدونمینم:من

  از من بگو؟یدی دیحرف دلتو ،اگھ بد:تیآ
 می منم دوست دارم زودتر بھم برسدم،راستشی دیفقط خوب: وگفتمنیی پاسرموانداختم

 ی پس مشکل نداریــــزمیعز:تیآ
 نھ: آوردم باال گفتمسرمو

 ؟ی بستنمیبر:تیآ
 میاره بر:من

  سوپرمارکت کھ تو پارک بودھی سمت می رفتمی پاشدباھم
 می خوردمونوی گرفت باھم قدم زنان بستنی بستنتیآ

 تیآ:من
 زمیجانم عز:تیآ

 ؟یمنوچقدر دوست دار:من
  مردونھ ،توچقدر؟ی ولدونھی:تیآ

  زنونھی ولدونھی: گفتمباخنده
 دکاریتقل:تیآ

 یخودت:من
  بامامانت صحبت کنراتوھمیالم:تیآ

 چشم:من
 شد بھ مامانت قول دادم سرساعت برت گردونم١٨:٠٠ ساعتمی بال،بریچشمت ب:تیآ

 می چھ آنتانیآور:من
 می شدنی سوار ماشباھم
  داشتم از مھا براش زنگ زدمسکالی برداشتم دوتـــــامنی از رو داشتبرد ماشمیگوش
 سالم:من

 ومدی مھی گریصدا
 شده؟یمـــھا چ:من
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 ھیآس: گفتی ناراحتیمھاباصدا
 شده؟ی چنمیدرست حرف بزن بب:من
 ان....ارستــ...مـــ....ــــیـــــابیب:مھا
 مارستانی کدوم بشدهی من چیخدا:من
  گرفتممارستانی باسم

 شدهیچ:تیآ
 مارستانیخدا رحم کنھ برو ب:من

 باشھ:تیآ
  نشستھ بودی صندلی رویرعلی مھـــــاواممیدی رسقھی ده دقبعد
  بغلش کردمکردی مھی بلندشد گردی تامنو دمھا

  افتادهھی آسی برایچھ اتفاق:تیآ
 تصادف کرده تازه بردنش اتاق عمل:یرعلیام

  خوب بشھنیتوروخدا دعــــاکن:مھــــا
 بدم رنگ صورتش مثل گچ ھی کردم بھ مھـــا روحی نداشتم سعی حال خوبنکھیباوجودا
 شده بود

 شھی خوب مھی آروم باش آسزمیعز:من
 اریبراش آب ب: گفتمیرعلی رو بھ امبعد
 ...... بلندشد رفتی حرفچی بدون ھیرعلیام

 
 

 دی شش ساعت عمل طول کشبای تقرمارستانی نماز خونھ بمی بود بامھارفتیعمل طوالن
 دمی حرف بزنھ شاگھی نتونھ ددی شادهی دبی آسی مغزـــــھی از ناحگفتنی مدکترا

 .....ـــــــمی باشیزی ھرچی آماده دی بارهی بگیفراموش
  دعــــــاکنمتونستمی مفقط

 دهی آزارم مادی بھی سرآسیی بالنکھی فکراحتے
 از ی نداره کاری چھ اوناباشن چھ نباشن فرقنی نگیزی چـــــھی ھمھ سپردم بھ سابھ

 .....ادی برنمیدست کس
 ....سی کس از فرداش باخبر نچی ھواقعا
 .... باشــــــہی خودت مراقب آســـــــــــایخدا

 ادی بالھــــاسرش بنی نبود احقش
 .... بازم شکرتیول

 
 ~ــــھیســــا~

 
 خوردمی لواشک منجورکھیھم
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 سامان:من
 جــانم:سامان

  مشھد کردهی مشھد دلم ھوامی اصفھان بری بجاگمیم:من
 ھرجـــاخانمم بگھ:سامان

 ممنونم:من
  بندر؟میبر:سامان

 ھرجاآقامون بگھ:من
 میدی بعد رسقھی ده دقرافی حرکت سمت بندرسدی خندسامان

  باال اومده بودیلیاخی دست تودست درمی پارک کردنیماش
  وجودنداشتی ساحلگھید

 سامان سرده:من
  کتش دراورد انداخت رو شونھامسامان

  لبخند زدم اونم جوابم بالبخند دادھی
  دورکمرم حلقھ شددستاش

 ای بھ دری حرفچی ھبدون
 ...ـــــمی شدرهیخ

 ...  کردم کھ تابحال حسش نکرده بودمدای پیآرامش
  بودم کھ عاشقش بودمیکنارکس

  وآرامش حس کردمیواقعاخوشبخت
 ....رتــــــــاشـــیخدا

 بود کھ رفتھ شی بارچھارسال پنی مشھد آخرمی بھ اصرارمن حرکت کردفرداغروب
 بودم

 کردی داشت پرواز ممشھددلم
  حرم امام رضــــایبرا

 اوردمتی زودتر میشی خوشحال منقدری ادونستمیاگھ م:سامان
  مشھد؟ی رفتی بار کنیتوآخر:من

 شیسال پ:سامان
 خوشبحالت:من

 
 می راه بودی روز توسھ

  خوش گذشتیلی خمیداشتی راه نگھ می توادی زنکھی ابخاطر
  آلبوم درست کردھی سھ روز سامان از من نی ایتو
 می عکس گرفتعالمھی

 )ع( حرم امام رضامی بعد برمی ھتل قرارشد استراحت کنمیرفت
 می خستھ بودیلی خدوتامون
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 .... خستھ بودشتری سامان مسلمأبالبتھ
 ی لبخند روھی دمی از دور حرم دی سمت حرم وقتمی خواب حرکت کردبعدازچندساعت

 لبم نشست
 می شدادهی پنیازماش

 اوردمیواے سامان چادر ن:من
 خرمیاشکال نداره خودم برات م:سامان

  باز بودی چادر فروشی چندتامغازه
 یارنگی یچادر مشک:سامان

  آقامون بگھیھرچ: لوس گفتمیلیخ
 بایقربـــــون دختر ز:سامان
  خوشگل برام انتخاب کردیلی نازک خدی چادر سفھی  سامان

  کرد بعد پولشو حساب کردسرم
 میدی حرم رسیکای بھ نزدی سمت حرم وقتمیرفت

  کردمی کوتاھمی قلبم وتعظی رودستموگذاشتم
  از طرف مردا رفت منم از طرف خانمـــاسامان

 می حرم خوندی ورودارتیز
  شدمآروم
  دلم افتادی توی نورھی انگار

 دمی رو بوسی وروددر
 حی ضری جامی بعد برمیاول نماز بخون:من

 باشھ:سامان
  بعد خوندن نمازمی وضو گرفتمیرفت
 رو گھی وھمدمی ھم باششی پشھی ھممی بھم بدی قولھی امام رضا شی پنجای اایسامان ب:من

 میناراحت نکن
 دمیقول م:سامان

  لبم نشستی لبخند روھی
 سی نی از دستی کردم ناراحت شدیفراموش نکن اگھ کار:سامان

  تنھا عشقم روناراحت کنمتونمی وقت نمچیھ
 توھم فراموش نکن من تاآخرعمردوستت خواھم داشت:من

 دی چشماش درخشسامان
 حی ضری جامی بری ،حاال اگھ قولو قرارات تموم شده خانمزمیمنم عز:سامان

 از تھ حی بعد دستمو گرفتم بھ ضری معطل شدم ولی اقھی چند دقحی سمت ضرمیرفت
 و ھمھ ریدلــــم خواستم خوشبخت

  ھمھ دعــــا کردمی چشمام بستم براحی دادم بھ ضرھی تکسرم
  آروم شده بودمیلی ھتل خمی باھم برگشتبعد
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 می روز مشھد موندچھــــار
  عمرم بودی روزانیبھتر

 رنیگی نمی ناراحت بودم کھ چرا دوستام ازم خبرکمی
  خاموش بودشی گوشـــــھی زدم بھ آســزنگ

  مضطرب بود مطمئن بودمـلـــےی مھــا زنگ زدم خبھ
 کننی می رو دارن ازم مخفیزیچی

 رازی شمی کردم برگردی راضسامان
  ماه عسلمون بودــــانی روز پااون
 
 رازی شمیدیرس
  خوشگلمونی خونھ میرفت

  ذوق داشتمچقدر
  ساختمون بودھی طبقھ سوم خونمون

 برم خونمون بغلم خوامی بار کھ منی وگرنھ دوست داشتم اولی کھ خستھ افی حیواا:من
 یکن

   منو رو دوتا دستش بلندکردیمعطلی بسامان
  سامانیواااا:من

 لمی زن ذلگھی دکارکنمیچ:سامان
 دمیخند

  شونشی روسرموگذاشتم
 قھی دقبعدچند
  برداربمی از جدیکل:سامان

  کھ توبغلش بودم در باز کردمینجوری برداشتم ھمبشی از جدیکل
 ونمون خیوا

  دوخوابھ بودخونمون
 دی تخت دراز کشی تخت خودشم روی منوبرد سمت اتاق خواب منو گذاشت روسامان
 چقدر خستم:سامان

 منم:من
  جاکردمبعدخودموتوآغوشش

 .... بخواب رفتمآروم
 
 

 فردا√
 

 نای مامان ای خونھ می رفتباسامان
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 می شدواردخونــھ
  اومدن استقبالمونتی وبابا وآمامان

 می کردی احوال پرسباھرسشون
 می مبل نشستھ بودیرو
  ھارو بھ ھشون دادمی سوغاتفمی کی تواز

 دخترم دستت درد نکنھ:مامان
 کنمیخواھش م:من

 راھن؟ی پھی نیھم:تیآ
 یخوای می چگھیبستھ د:من

 تیآ:مامان
 ممیتسل: باخنده گفتتیآ

 خوش گذشت؟:بابا
  بودیعال:من
 خداروشکر:بابا
 ھ؟ی از آسی خبر دارتیآ:من
  نگفتھ؟یزی بھت چرایالم

 یبگم،راستشوبخوایچ: تیآ
 گھی بگو دمیکشت:من

  تصادف کردهھیآس:تیآ
 چــــے: سرجام بلندشدم وگفتماز
 نیچرا بھ من نگفت)شکھ شده بودم(
  ماه عسلتون خراب بشھمینخواست: کالفھ گفتتیآ

 ی منو برسوندی ،سامان بانمشی ببدیبا:من
  سمت درمی رفتمنوسامان

 یدونی نمیزی چھیتو:تیآ
  بگومارستانی نگو فقط اسم بیچیھ:من

 بزار بگم:تیآ
  اسم خواستمھی تیآ:من

  گفتمارستانی اسم بتیآ
 می شدنی ماشسوار

  نگفتنیزی چنابھمیچرا ا:من
 نخواستن ناراحتت کنن:سامان

 مارستانھ؟ی بی از کیعنی:من
  نشده باشھشی تورخداکنھ
  نگران نباشنقدری نشده ایزی چشاالیا:سامان
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 میدی بعد رسقھی دقچند
 می شدمارستانی وارد بباعجلھ

 مارستانی برشی پذمیرفت
 نمی دوستموببھی آسخوامی مدیببخش:من

 لشون؟یفام:پرستار
  معتمدھیآس:من

  سالن سمت راستیانتھا١۶۴اتاق :پرستار
 ممنون:من

  سمت اتاق رو ھراتاق خوندمرفتم
١۶١-٠۶١-١۶١-٣۶۴ 

  نشست رو تختدی باز کردم تامنو دیمعطلی در بخودشھ
 زمیسالم عز:من

  بغلش کنم کھ نزاشتخواستم
 بھم دست نزن:ھیآس
 دمی زودتر باورکن تازه فھمومدمی کھ نی از دستم ناراحتدونمیم:من
 نی ولم کنشناسمیمن اصال شمارو نم:ھیآس
 ھ؟ی آسیگی میچ:من

  ھستمی کدونمی نمیمن حت: وگفتختی راشکاش
  باراددمی اتاق باز شد برگشتم ددر

 ن؟ی اومدیشماک:باراد
  باراد؟نجاچخبرهیا:سامان

  اومده؟ھی سرآسییچھ بال:من
 دمی محی بھتون توضرونی بنیایب:باراد

  صورتشی بود رودهی انداختم کھ پتو کشھی بھ آسی نگاھھی
  باراد در بسترونی بمیرفت
  باراد؟شدهیچ:من

 گرفتھ ی بھ مغزش ضربھ وارد شده فراموشھیآس: موھاش برد وگفتی دستشو الباراد
 سی نادشی چکسیھ

  من با دستام صورتمو پوشوندمیخــــدا:من
 اد؟ی بادشی یزی ھست چیدیام:سامان
 از یزی با خانوادش چمی دادحی ترجشھی با گذشت زمان درست میماری بنیاره ا:باراد

 می دکترم گفتھ نگمی نگشی بد زندگیاتفاق ھا
 مرگ آرتا منظورتھ؟:من

 اره:باراد
 نی چرا نگفتیخودخواھ:من



 388 

 حتما بھ صالحشھ:سامان
 ؟یباز پنھون کار:من

  بھشمیگیحالش خوب بشھ م:باراد
 شھی مرخص مفردا

 خداروشکر:سامان
  باھاش حرف بزنمخوامیم:من

  نکنھی آروم گرفقط:باراد
 باشھ: پاک کردم وگفتماشکام

 
  داخل اتاق کنارتختش نشستمرفتم
 می باھم دوسترستانھی ام از اول دبھیمن سا:من

  اتفاق برات افتادهنی از ماه عسلم برگشتم خبر نداشتم اتازه
  نبودمشتی پخوامی ممعذرت

 عوضش من ی بھم نداد ولی بود برام خدا درستھ آبجی مثل آبجھی واقعا آسختی راشکام
  کردمدای پی تر از آبجکیسھ تادوست نزد

 ی ھم ھستن ھگھی دوتادختر دیچی ھسی نادمی یچی ھی درک کنیتونیحالم بده نم:ھیآس
 شمی پانیم

  تنھا باشمخوادی مدلم
 ی تو بخوایباشھ ھرچ:من
 دمی برات انجام می داشتھ باشی بدون ھرکارنوی ایول

  نزدی حرفچی ھی جواب شدم ولمنتظر
 رونی اتاق رفتم باز
 نھی منو ببخوادیسامان نم:من

 شھی درست مزیآروم باش ھمچ:سامان
 سی حالم خوب نمی برشھیم:من

 میباشھ بر:سامان
 زنگ زدم نی ھمی خونھ حال نداشتم برم خونھ بروبچ برادمی خونھ رسمی رفتباھم
 کردی سرم درد مانیاوناب

  حرص نخورنقدریبرات ضرر داره ا:سامان
 سیدست خودم ن:من

  بھ بچمونیکنی ظلم میدار:سامان
  چکاپرمیفردا م: گذاشتم روشکمم بھش نگاه کردم وگفتمدستمو
 چھ عجب:سامان

  نندازکھیسامان ت:من
  نگرانمسی نکھیت:سامان
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 دونمیم:من
  زنگ در شدیصدا
  سمت در، درو باز کردمرفتم

  بودرایالم
 زمیسالم عز:رایالم

  مبل نشستمی بغلم کنھ بدون توجھ بھ اون رفتم خونھ روخواست
 ؟ی نگفتیزیچرا بھ من چ:من
 رو؟یچ:رایالم
 خودتو بھ اون راه نزن:من

 من بھتره برم:سامان
 دمتونی نددیببخش:رایالم

  فعال خدافظدمیدی رو نمیزی چدمیدی رومھی ساافھیمنم ق:سامان
 مراقب خودت باش:ھیسا

 زمی عزتوھم:سامان
 رونی رفت از خونھ بسامان

 ؟؟ی نگفتھی آستی از وضعیچیچرا ھ:من
 ومدی برنمی از کسی ھـــا کاربشھی کھ چگفتمیم:رایالم

  زنگ در شدیصدا
  در باز کردم مھـــابودرفتم
 ری بخدنیسالم رس:مھا
 نی نامردیلیخ:من
  ممنون واقعایچھ استقبال:مھا

  سمت مبل نشستمرفتم
 ؟یخوب.سالم :رایالم
 ؟یاره ،توچطور.سالم :مھا
  جان حالمونو گرفتنھیاالن سا:رایالم
 نی چرا نگفتگمیمن فقط م:من
 بھش کمک کنھ تازه روز بعد تونستی نمچکسی ھھی آستی تو اون وضعیخانم:مھا

  اتفاق افتادنی اتونیعروس
 شھ؟ی میحاال چ:من
 ارهی حافظشو بدست بکنھیباراد داره کمک م:رایالم
 شھی خوب مشاالیا:مھا
 نھی ببخوادیمنوکھ اصال نم. شاالیا:من
  کنھدای داره خودشو پازی نداشت ناراحت نباش نیاره باماھم برخورد خوب:رایالم
 ومدیچھ بالھا کھ سرما چھارتا امسال ن:مھا
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  بودیخیواقعا سال تار:من
 م؟ی کن باھم خاطراتمونو مرورھی آسی خونھ می پس فردا برگمیم:رایالم
 میاره بر:من
 باشھ:مھا
  جوجو چطورهتی وضعنمی چکاپ ببرمیمنم فردا م:من
 یکنی میکار خوب:مھا
  اومدهای بچھ ھفت ماه بدنمی قرار بگنی نگی تو روخدا بھ کسیراست:من
  راحت ،نگران نباشالتیخ:رایالم
  قھوهای اشربتی ییچا: سرجام بلند شدم وگفتماز

 خورمیچھ کدبانو من ھمون قھوه رو م:مھا
 شربت:رایالم
  ھستتونمیادی زیی درست کنم ھمون چازی دوتاچسیحسش ن:من
  خـــــاکیعنی:رایالم

  رو روشن کردمی کترری رفتم سمت آشپزخونھ زباخنده
  حرف زدم بعد رفتنکمی ھا بابچھ

 
 ـــــــــھیآســــ

 
 مادرو پدرم ھستن با باراد اومدن دنبالم فقط دلم گفتنی خانم وآقا کھ مکی صبح

  باشھشمی باراد پخواستیم
 نی چرا ادونمی نمکردنی ھمھ بھم ترحم مھی نگرانمھ بقفھمھی حالمو مکردمی ماحساس

 حس داشتم
  باراد بودممنتظر

  اتاق باز شددر
  خوش وارد اتاق شد دستش چندتاگل رز بودی باروباراد

 لمی فھیثل  داد دستم میوقت
  مرد اومد جلو چشممیچھره 
 الووو؟:باراد

 ھا:من
 حالت خوبھ؟:باراد

 ) دیرنگ باراد پر( مرد اومد جلو چشمم ھیچھره :من
 ش؟یشناسیم:من

 زمی عزیگی موی کدونمینم:باراد
 ی کردکارای چادی بادتی کمی اول از خودت بگم ایب

 ؟ی ھستیدوست دارم اول بدونم تو ک:من
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 ستمی نیچیمن ھ:باراد
 ؟یزنی حرفو منیچرا ا:من

 گھی کھ چند روز دیسالھ ا١٩ دختر ھی تو می شروع کنای حاال بگمیبعدا بھت م:باراد
  سالستی تو بیریم

 ی برادر ندارای خواھر ی داری چندتادوست عالیخونی می تجربرشتھ
  نبوده؟می تو زندگی عشق خاصچیھ:من

 نھ: مکث گفتھی بعد چندثانباراد
 شناسمی نمچکسوی دارم ھیباراد حالم بده حس بد:من

 ی فکرکن دوباره متولد شدشھی با گذشت زمان درست مزیھمھ چ:باراد
  دوبارهیاره تولد:من

 ادی بادتی کننی بھت کمک منجای اانیفردا دوستات م:باراد
 ؟ی توھم باششھیم:من

  بھترهنیتنھاباش:باراد
 ی توبگیباشھ ھرچ:من

  بعد رفتمی حرف زدکمی
 .... خوب بودچقدر

  بودی مھربونھی توچشماش شناسمشی مکردمی ماحساس
 .... باشھشمی داشتم پدوست

  چرا؟؟دونمینم
 
 آسیھ
 رفتن باراد احساس کردم توى خونھ دارم خفھ میشم مادرم منو برد توى اتاق خودم بعد

حتى یادم نمیاد این جا بوده باشم رفتم روى تخت کھ مامانم بھ موھام دست زد نمیدونم 
 چرا ترسیدم

 ??چى شد: مامانم
 میشھ برى بیرون میدونم بى ادبیھ ولى لطفا: من

 باشھ دخترم:  مامانم
 میرفت المپو خاموش کرد داشت وقتى
 بودم براى ھمین زود خوابیدم توى خواب یھ مرد چشم رنگى بود من توى خستھ

استخر داشتم باھاش بازى مى کردم صورتش زیاد واضح نبود ولى چشاش برق مى 
 ...زد

 . اماده شدم تا کسایى کھ دوستاى صمیمیم بودن اما من یادم نمیومدصبح
  زدن خدمتکار درو باز کرددر
 .خوش اومدین: من

 منم اومدم: باراد
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 خیلى خوب شد:  من
 سایھ
  رفتیم خونھ ى اسیھ فقط از روى ادب بود خیلى سردوقتى

 سالم اسیھ: مھا
 سالم: اسیھ

 ? سالم عشق من چطوره: المیرا
 خوبم: اسیھ

 نفر من بودم وقتى رفتم داخل لباسامو نگاه کرد وقتى سالم کردم جواب نداد فقط اخرین
 باساو گالى تو دستمو نگاه کرد چند بار صداش کردم ولى جواب ندادل

 ?اسیھ خوبى:  صدامو یکم بلند کردم و گفتم: من
 من این گالرو دست یھ مرد دیدم اون مرد چشم رنگى کھ دیشب توى خواب دیدم: اسیھ
:  ھم دیگرو نگاه کردیم خواستم بگم ارتا از این گال برات میاورد کھ باراد گفتھمھ

 خواب دیدى چیزى نیست بیا بریم
خب االن میخوایم حافظتو بر گردونیم اول از فیلم مورد عالقت شروع میکنیم :  من

 ? خب
 باشھ: اسیھ
 باھم نشستیم روى کاناپھ جلوى تلویزیون و فیلم و نگاه کردیم بھ قسمت تصادف ھمھ

 ماشین کھ رسید یھ دفعھ         اسیھ جیغ کشیدو گفت ارتا
  اسیھ رو نگاه کردیم داشت میلرزیدھممون

 ?اسیھ عزیزم چى شد: باراد
 باراد بغلش کردو بردش توى اتاقش.  دیگھ چیزى نگفت وافتاد رو دستاى باراداسیھ

 یھ لیوان اب اورد باراد ریخت رو صورتش وقتى اسیھ داشت بھ ھوش میومد خدمتکار
 د سمت درو رفت بیروناسم ارتارو صدا میزد وقتى بھ ھوش اومد بدو کر

 باراد پسرم برو دنبالش اون چیزى یادش نیست تو شھر گم میشھ:  اسیھمامان
حوالى خونشونو گشتیم نبود کھ بھ باراد گفتم برو .  بدو کرد منم رفتم دنبالشباراد

 بھشت زھرا
 اخھ اونجا میره چى کار کنھ:  باراد

 یدیم اسیھ سر قبر ارتا بودبرو باراد گاز ماشینو گرفت بعد پنج دقیقھ رس: من
 ?این جا چیکار میکنى: باراد
?  دست خودم نبود داشتم راه میرفتم کھ این جا رسیدم تو این پسر رو میشناسى: اسیھ

 خیلى جوون بوده?  چرا مرده
 ? از چشمام ریخت خدایا گناھش چى بوداشک
کھ یھ کامیون زد خب این دوست بچگیتھ وقتى مرد باھم توى یھ ماشین بودین : باراد

بھتون تو دو روز توى کما بودى ولى ارتا بھ بیمارستان نرسید وقتى مرد چون 
 ھمسرى نداشت ویتیم بود ھمھ ى اموالشو بھ تو دادحاال بریم خونھ مادرت نگران نشھ
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 باشھ بریم: اسیھ
  اسیھ داشت میرفت سمت ماشین دست بارادو کشیدموقتى

 ?چرا بھش نگفتى: من
ى فیلمو دید از حال رفت اگھ بھش میگفتم این کھ این جا خوابھ شوھرشھ چھ وقت: باراد

 حالى پیدا میکرد حاال بیا بریم کھ شک میکنھ
 . داشتیم میرفتیم اسیھ تا جایى کھ قبرستون مشخص میشد نگاه میکردوقتى
اون بیشتر از یھ دوست بوده من میدونم دارین یھ :   بھ خونشون رسیدیم اسیھ گفتوقتى

 چیزى رو از من قایم میکنین شک ندارم
 چرند نگو اخھ چرا باید چیزى رو ازت قایم کنیم: باراد
 مشخص میشھ: اسیھ

 
 ـــــــــھیآســــ
 

  ماه بعدکی
 

  بودمی راضیلی خمی کجام از زندگمی کدونستمی مگھی حالم خوب بود دیلیخ
 دوسش داشتم قبول یلی بھ عشق نسبت بھ من اعتراف کرد منم خی روز بارونھی باراد
 کردم

 می جشن گرفتمونوی مراسم ساده نامزدھی یط
  شده بودنبی عجکمی شبش ھی چرا بقدونمینم

 گنی از گذشتمو بھم نمیزی چھی کردمی ماحساس
 رنطوی ھم ھمھی قبول نشده بودم سای خوبی کنکور اومد جاجی داشتم بفھمم کھ نتاتالش

  ومھا کنکور خوب داده بودنرای المیول
  ھسترای المی شب عروسفردا
  ھستنی خوبی دوستاواقعا
 دمیدی شباخواب آرتا رو مفقط

 :گفتی تنش بود ھرشب بھم مدی سفلباس
 ی ھارو دارنی بھتراقتیتول

 ی کنی بود کھ تو دوباره زندگی کھ فراموش شدم چون فقط تنھا راھخوشحالم
 

  دوست ساده بودھی اون فقط دمیفھمی خواب نمنی ای معناصال
 
 

 بحث عوض کنھ بھ دوستام کردی می سعکردمی مفی باراد تعری خواب برانی ایوقت
  بحث عوض کننکردنی می اوناھم سعشدنی ھم ناراحت مگفتمیکھ م
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  بودمجی گیلیخ
  نبودمھی قضنی اچی پاپادیز

  واقعا برام مھم نبودچون
  االن بودمھم
  بودمی راضمی از زندگمن

  داشتمزی چھمھ
  عشق کھ قراره باھاش ازدواج کنمھی

 ¿¿¿خواستمی مگھی دی خوب چی بادوستاوخانواده
 

 
 ــــــــھیســـــا

 
 ؟یگیسامان دروغ م:من

مگھ من چوپان دروغگوام : گرفت سمتم وگفتشوی خوشحال برگھ آزمایلی خسامان
 بچمون پسره قربونش برم من

  ما؟شی آزمانی درستھ ایمطمعن: رو از دستش گرفتم وگفتبرگھ
 ؟یکنی مینجوری چرا ای خوبنی پسر بھ اھیسا:سامان

  دختر خوبھ کھ ساکتھطونھی شادی پدرم در میخوب ھست ول:من
 اتفاقا پسر خوبھ:سامان

 فقط خداکنھ بھ مامانش بره:من
 رهینوچ بھ باباش م:سامان

  توبشھ؟ھی من نھ ماه نگھش دارم بعد شبیزرنگ:من
 نیحاال حرص نخور بش: باخنده گفتسامان

 ی فرشتھ اھی من از خدامھ شبزمیعز: مبل نشستم سامانم روبھ روم زانو زدوگفتیرو
 مثل توبشھ

  لبمی لبخند نشست روھی
 ھی کردم پسر اتفاقا مامانی سالم باشھ شوخنھیمھم ا:من

 زمی عزدونمیم:سامان
 م؟ی اسمشو آرتا بزارشھیم:من

 ھی اسم قشنگمیلیاره چرا نشھ خ:سامان
  چرا دوست دارم اسم بچمون آرتا باشھدونمینم:من

  بودی عالزی ھمچیمثل آرتا ھم باشھ واقعا آرتا تو:سامان
 اره:من

  ما چطوره؟یآقا آرتا: شکمم وگفتی رودی دستشوکشسامان
 فکنم گشنشھ:من
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  غذا درست کنھشیپس بھتره مامان:سامان
  رو شل کنھ ببرتمون رستورانسھی سر کییچطوره بابا:من

  سرکاررمی گفتم از فردا می راستی عالمیلیخ:سامان
  کارتم ھستینیریپس خوبھ ش:من

 ی درس بخون سال بعد قبول بشنی خانم تنبل بشھیاره تازه سا:سامان
  خوب قبول شده بودمی جاھی االن من یاگھ تونبود:من
 حاال من شدم مقصر؟:انسام
 بلھ: سرجام بلندشدم گفتماز

  سمت اتاق خوابمونرفتم
 ادی شرطمون افتادم بوس منوبده بادی یراست:سامان

 ادی نمادمیمنکھ :من
 ارمی مادتیاالن :سامان

 دمیدوی فرار کنم دور اتاق مخواستم
 سی برام خوب ندنی نکن دوتیاذ:من

 ی در بریتونی از دست من نمیخانم: منو گرفت وگفتسامان
 دونمیم:من

 دی آروم گونمو بوسسامان
  خوشحال بودمچقدر

 .......ــــــــــــامی زن دننی خوشبخت ترکردمی ماحساس
 

 ....سامان...
  با صداى زنگ ایفون بلند شدمصبح

 سایھ پاشو در میزنن: من
 ول داد پایینخب برو درو باز کن بعدم با پاش منو از روى تخت ھ: سایھ
 یکى طلبت: من

 ھنوز جایى رو خوب نمیدید داشتم راه میرفتم کھ تق پام خورد بھ پایھ مبل خیلى چشام
 عصبانى شدم اخھ این کیھ این وقت صبح ایفون و برداشتم

 الو:  من
 الو نھ کیھ مثل کھ ھنوز خوابى: 

 شما: من
 باز کن:

  بدهیی جاگھیبرو خدا روزیتود: من
 کن بچھ پرو ایتم با برو بچدرو باز : 

 .ھا بیا: من
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 خونمون راه پلھ داشت یکم دیر اومدن وقتى امدن داخل ایت میخواست دھنشو باز چون
 .کنھ گفتم خفھ سایھ خوابھ

  زودى دویدن سمت اتاق خوابدخترا
: سایھ با لباس خوابش ھنوز خواب بود گفتم. ھوى کجا صبر کنید اول من برم:  من

 سایھ پاشو
 شرط دارم اول یھ بوس بده: ایھس

 پاشو بچھ ھا این جان: من
 خب اونارم میبوسم کھ صداى خند شون رفت ھوا:  با ھمون صدا گفتسایھ
 این جا چى کار میکنین بى تربیتا:  یھو بلند شد وبا پتو خودشو پو شوند وگفتسایھ
 یھ بوس بده:  مھا

 بالشتو سمتش پرت کردو گفت بى حیا حاال این دو تا شوھر ندارن تو کھ دارى سایھ
 برید بیرون لباسامو عوض کنم میام

 برم کھ اوضاع خطریھ:  من
 .بھ حساب توام میرسم: سایھ

 
 ســــــایــــــھ√
 

 بچھ ھا رفتن صورتمو شستم یھ مانتوى راحتى قرمز با شلوار دمپاى سیاه با شال وقتى
 سیاه سرم کردم ورفتم بیرون

 سالم پسرا: من
 سالم سایھ از دیشب این داداشت مارو کچل کرده کھ بریم خرید عروسى: باراد

 ?امروز چند شنبھ است: من
 شنبھ: اامیرا

 عروس اینقدر سبک شوھر ندیده: من
  بریم من حوصلھ صبحانھ درست کردن ندارم سا مان صبحانھ با تواشھب

 ??این ھمھ دختر چرا من: سامان
 اونا مھمونن پاشو پسر خوب: من

 باراد یاد بگیر من بعد ازدواج کار خونھ انجام نمیدم: اسیھ
 تازه کجا شو دیدى       ظرفارو میشوره خونھ جارو میکنھ: من

 م برات سوختخب حاملھ اى دل: سامان
 .ولى بعدش خدمتکار میاد گند ھاى کھ اقا زده رو بیچاره جمع میکنھ: من

  خندیدنھمھ
 ?سایھ قرص سر درددارى: اسیھ
 ??دارم نکنھ مریضى: من
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فقط سرم درد میکنھ رفتم دکتر گفت مغزم داره سعى میکنھ گذشترو بھ خاطر : اسیھ
 مھم از زندگیم تو ذھنم گم شده باشھ بابا بیاره ولى یھ چیزى نمیزاره یا شاید یھ تیکھ

 !!!حاال یھ قرص خواستم
 سامان قرص بیار زود باش: من

 این حرفو گفت دلم براى ارتا خیلى تنگ شد داشتم فکر میکردم کھ ایت گفت بریم وقتى
 دیگھ دیر میشھ

 مثل این کھ تو بیشتر از المیرا عجلھ دارى باشھ: من
  خوردن صبحانھ داشتم ادکلنبعد

 میزدم کھ حال مھا بد شد کم مونده بود باال بیاره
 ?چى شد خوبى: من
 چھ ادکلن  بد بویى دارى بیا از عطر من بزن: مھا

  تعجب نگاش کردمبا
 
 

  و ازش گرفتمادکلن
 رفتش میرفتیم از پلھ ھا پایین کھ سر مھا گیج رفت داشت میافتاد کھ امیر على گداشتیم

باز سرت گیج رفت توى این ھفتھ چندمین باره بیا بریم دکتر تا خیالم راحت : امیرعلى
 شھ
 نھ من خوبم چیزیم نیست: مھا
 گفت و امد سمت من وگفت حاال کى بوس منو میدى یکى زدم بھ بازوش ورفتم اینو

 پایین
رو کرد خیلى  بازار خیلى ھوا گرم بود وارد اولین مغازه شدیم المیرا لباس شو پتوى

بھش میومد ایت پول لباسو حساب کرد ازمغازه اومدیم بیرون مھا جلومون بود کھ یھ 
دفعھ از حال رفت شانس اورد میعاد پشتش بود وگرفتش خیلى ترسیده بودیم امیرعلى 

مام رفتیم اولین بیمارستانى کھ سر .  سمت ماشیندمھا رو گذاشت رو دستاش و بدو کر
 تانى کھ قبال برده بودیمشراه بود ھمون بیمارس

 اومد ھمھ مارو بھ جز امیر على بیرون کرد وقتى پرستار رفت مارفتیم داخل پرستار
 مھا بھ ھوش اومده بود

 ?چتھ دختر: من
 چیزى نیست حتما گرمازده شدم:  مھا

 ??امیرعلى نکنھ باز ملک فھد شدى دوستمو چیکار کردى: المیرا
  ھمھ رو باید بخورى رنگ بھ رخسار ندارىسامان رفتھ کمپوت بگیره: من
 امیرعلى یھ قرص داخل کیفم ھست بدش سرم داره گیج میره: مھا

 نھ صبر کن دکترت بیاد بعد: امیرعلى
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شنیدم ازدواج کرى خب معرفى ? سالم دوست من چطوره:  باز شد سحر اومد داخلدر
 ???نمیکنى

 امیرعلى: مھا
  بودتتدهیاسمش مثل اون پسره ى کھ دزد: سحر

 ھمونھ ولى اون بار براش پاپوش دوختھ بودن: مھا
 واقعا ببخشید: سحر

 ?عیبى نداره حال خانمم چطوره: امیرعلى
دیگھ نباید قرص بخورن براى سالمتیشون ضرر داره لباس ھاى تنگ نپوشن : سحر

 تا یھ ھفتھ ام استراحت مطلق
 من چیزیم نمیشھ: مھا

 عزیزم تو دارى مادر میشى بیشتر مراقب خودت باش: سحر
  داشتیم مھارو نگاه میکردیمھمھ

  داد زد واي دارم بابا میشمامیرعلى
 ششی پامی تموم شده خودم ممارستانمی بفتیاگھ دوباره حالش بدشد من ش:سحر

 ممنون سحرخانم:عادیم
 کنمیخواھش م:سحر
 رونی از اتاق رفت بسحر

 ی شناسفھیچھ پرستار وظ:عادیم
 منظور؟:من
 ییفکنم خبرا:رایالم
  مثالینھ چھ خبر: شدوگفتعادسرخیم

  حاالمینیبیم:رایالم
 

 ی نبود اون منو برد خونھ یرعلی امشی از سحرخوشش اومده چندوقت پعادی مفکنم
 دیپرسیسحر ھمش از سحر م

 ی ندارازی نیزیچ:یرعلیام
 زمینھ عز:من
  خونھمی برمیتونیسرمت تموم بشھ م:یرعلیام

 دی خرالیخی بیعنی:من
 کوچولومون مھم تر برو استراحت کن:رایالم
 .....دوساعت بعد...

  مرخص شدم داشتم بلند میشدم کھ امیرعلى بغلم کرددیگھ
 ???چى کار میکنى: من

 ازت مراقبت میکنم: امیرعلى
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م میرفتیم کھ جاى یھ لباس فروشى  کھ بغلش بودم گذاشتم داخل ماشین داشتیھمونطور
 نگھ داشت وپیاده شد بعد بیست دقیقھ امد تو دستاش چندتا پالستیک بود

 ؟یچى گرفت: من
 !لباس راحتى: امیرعلى

 ی بفکریچھ بابا:من
 یمارو دست کم گرفت:یرعلیام

  نھگھیاالن د: وگفتمدمیخند
 

 ....سایھ...
 
  رفتن مھا داشتیم میرفتیم خونھ کھ اسیھ گفت میشھ بریم بھشت زھـــرابعد
  کھ تعجب کرده بودم گفتم چرا؟من

 میخوام برم پیش ارتا: اسیھ
 ??چرا: من

نمیدونم از وقتى کھ رفتم سر قبرش دلم براش تنگ شده من حتى صورتشم یادم :اسیھ
 نیست

 باشھ عزیزم: من
 یاده شدیم اسیھ رفت بیست دقیقھ رسیدیم وقتى پبعد

  دنبالش رفتم رسیده سر قبر ارتاوقتى
 ?? از کجا فھمیدى این جاست: من

 .ھر شب تو خوابم میام این جا: اسیھ
  اینو گفت باراد چشماش خیس شد ولى اسیھ نفھمید رفتم پیش باراد وسامانوقتى

 ??  چرا گریھ میکنىمن
میبینى االن ارتا مرده اسیھ حافظشو از دست داده ولى ھنوز دوسش داره گناه : باراد

 ??من چیھ
گریھ نکن اسیھ میبینھ من میرم بیارمش وقتى رفتم پیشش سرشو گذاشتھ بود رو : من

 سنگ قبر ارتاو شعرى رو کھ روزى کھ ارتا مرده بود خوند رو میخوند
  چشماتو وا کن دارم اتیش میگیرمسوگولى

  مگھ نمیبیى کھ دارم میمیرموگولىس
  کن فکر جدایى داره ابم میکنھنگاه

  زندگى زودى جوابم میکنھتونباشى
  نباشى زندگى زودى جوابم میکنھتو
  من بزار یھ بار دیگھ خوب ببینمتگل

  دستایى کھ از توى باغچھ چیدنتبشکنھ
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 ریخت روقبر  سرشو باال اورد از توى کیفش بطرى اب معدنى رو برداشتبعد
ارتابعدم بدون ھیچ حرفى رفت سوار ماشین شد ھممون سوار ماشین شدیم اسیھ دیگھ 

باراد ارتا : ھیچ حرفى نزد فقط ھمین شعرو زمزمھ میکردوقتى رسیدیم خونشون گفت
 ?کیھ

 گفتم یھ دوست: باراد
 اینارو شنیدم: اسیھ
 شد باراددیگھ نتونست ادهی زمزمھ کرد پرلبی خدافظ زھی فقط ھی خونھ آسمیدی رسبعدم

 خودشو کنترل کنھ گریش تبدیل شد بھ ھق ھق
 بھش بگو اگھ خودش بفھمھ بد میشھ: سامان
 ھیچوقت نمیزارم اون مال منھ حق منھ: باراد
  چیزى نگفتیم گوشیم زنگ خورد المیرا بوددیگھ

 رفتیم لباسارو گرفتیم فقط کیک مونده کھ فردا با ھم بریم تیسالم سایھ من و ا: المیرا
 سفارش بدیم

 مبارک باشھ گلم فردا: من
 منتظرم١٦ساعت 

 باشھ خدافظ:رایالم
 خدافظ:من

 ... قطع شدتماس
 

 تا اخر راه حرفى نزدیم بارادو رسوندیم خونش بدون خداحافظى پیاده شد دلم دیگھ
 ? سامان:  بھ سامان گفتمبراش سوخت ولى اسیھ باید میفھمید

 ?جانم:  سامان
 ?بھ نظرت کار درستى میکنیم: من

 ?در چھ مورد: سامان
 .اسیھ رو میگم: من

 بھ خدا نمیدونم ھم باراد حق داره ھم اسیھ دیگھ واقعا نمیدونم: سامان
  خونمون خیلى خستھ بودم رفتم خوابیدمرسیدیم

 ل اتاق نشست کنار تخت سامان اومد داخدمی دفعھ از خواب پرکی
 ؟یخوب:سامان
  انداختم تو بغل سامان یھو سیلى از اشکام ریختخودمو
بعد با دستش زیر چونمو گرفت . حالت خوبھ? چى شده چرا گریھ میکنى: سامان

 وسرمو بلند کرد
 بگو دیگھ دارم میترسم: سامان

تو خواب ارتا رو دیدم صورتش خونى بود داشت گریھ میکردمیخواست دست : من
ارتا گریھ .  اسیھ رو بگیره ولى ھر بار کھ سمتش میومد یھ نفر اسیھ رو دور میکرد
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میکرد میگفت دوست دارم نرو اسیھ داد میزد تو روخدا بزارید برم پیشش من داشتم 
 نکردم  سامان اگھ تو چیزیت بشھ شمکنگاه میکردم اسیھ ازم کمک خواست ولى من ک

 من چیکار کنم پیش کى برم اگھ تو از پیشم برى من خودمو میکشم
دیگھ ھیچوقت این حرفو نزن من قربون چشم عسلیم بشم :  محکم بغلم کرد وگفتسامان

 گریھ نکن قربونت بشم گریھ نکن  تو بغل سامان گریھ میکردم
 سامان میشھ ازت یھ چیزى بخوام؟: من
 تو جون بخواه: امانس

 بریم بھشت زھـــرا: من
 مگھ صبح نرفتیم: سامان

 چرا ولى میخوام ببینمش: من
 باشھ: سامان

 من برم اماده بشم رفتم یھ مانتو شلوار سیاه پوشیدم شالمم سیاه بود ارایش نکردم پس
وقتى رفتم بیرون سامان رفتھ بود کنار ماشین یھ بطرى برداشتم توش اب کردم بعد 
سوار ماشین شدم تا نیمھ ھاى راه حرفى نزدیم پشت چراغ قرمز وایستادیم یھ پسر بچھ 

 گفتم دوستاتم صدا کن ھمشون دور ماشین جمع مدیدم کھ گل میفروخت صداش زد
 شدن گفتم ھمھ با ھم چند؟؟

 ولى من بھش چھل تومن دادم. گفت سى وپنج پسره
 چرا اینقدر گل گرفتى؟: سامان

کل ماشین پر شده بود از گل دیگھ چیزى . ارتا گل ھاى قرمز و دوست داره: من
نگفتیم بعد ده دقیقھ رسیدیم گل ھاو اب وبرداشتم رفتم پیش ارتا وقتى رسیدم گریھ 
امونمو برید نتونستم جلوشو بگیرم سامان اومد سمتم ولى دلم میخواست تنھا باشم بھش 

اشم یکم غر زد ولى بعد رفت رفتم سرمو گذاشتم ب سامان میشھ برى میخوام تنھا: گفتم
داداشى ببین برات از اون گالیى کھ دوست دارى اوردم پاشو ببین : رو قبرش گفتم

اسیھ با این کھ حافظشو از دست داده بازم تو رو تو خواب میبینھ پاشو داداش خوبم 
 داداش ارهبی پاشو دلم برات تنگ شده پاشو باھم نقشھ بکشیم اسیھ حافظشو بھ دست

جونم میبینى بعد تو چى بھ سر اسیھ اومده ارتا چرا رفتى حاال من ھیچى نگفتى اسیھ 
داغون میشھ مگھ نگفتى اسیھ رو خوشبخت میکنى پس چى شد اون ھمھ قول بعد 
رفتنت من بھ این حال وروز افتادم اگھ اسیھ فراموشى نمیگرفت حتما میمرد نمیدونى 

ثل ایتى اگھ ایت کار بدى بکنھ من دعواش میکنم بگو با م چھ قدر دوست دارم تو برام
تو چى کار کنم تو دل ھمرو شکستى من باھات چى کار کنم داداش خوبم پاشو پاشو 
بگو این فقط یھ خواب بوده میدونى چیھ ھمش تقصیر منھ اگھ من قھر نمیکردم شما 

 نمیرفتید شمال منو ببخش خواھش میکنم من جوونتو ازت گرفتم
 من باید برم یھ بوس بھ سنگ قبرش زدم پاشدم روش اب ریختم پشتمو نگاه شىدادا

 کردم دیدم اسیھ داره نگام میکنھ اشکاش میریخت
  در حالى کھ ھق ھق میکردم گفتم اینجا چى کار میکنى؟؟؟من
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  یعنى ھمھ چیزو فھمیدخدایا
 
 .....آسیھ....
یچکسو ھیچ چیزو نداشتم رفتم  از خداحافظى از بچھ ھا رفتم داخل خونھ حوصلھ ھبعد

داخل اتاق خودم مانتو مو در اوردم موھامم باز کردم خودمو انداختم رو تخت داشتم 
سقفو نگاه میکردم کھ فکرم رفت پیش ارتا ھرچى فکر کردم چھرش یادم نیومد خدایا 

درستھ با باراد نامزد کردم ولى موقعى کھ تو  اون کیھ کھ من باھاش اروم میگیرم
 با ارتا حرف میزنم ارامشى بھم میده کھ حتى بارادم نمیتونھ بھم بده از جام بلند خیالم

شدم شاید مادرم یھ عکس از ارتا داشتھ باشھ بدو کردم سمت اتاق مادر وپدرم وقتى 
 رفتم داخل خواب بودن ولى با صداى در از خواب پریدن

 چى شده عزیزم؟؟: مامانم
 ھیچى بعدا میام: من

 بگو حتما یھ چیزى شده کھ االن اومدىنھ : مامانم
 دارى.. ا..ت..ر..ا.. مامان یھ عکس از: من

 میخواى چى کار کنى؟؟:  یھ نگاه بھ بابام کرد وگفتمامانم
میخوام یھ عکس ازش داشتھ باشم نمیدونم چرا دلم براش تنگ میشھ شبا بھش فکر : من

 ???میکنم دارى یھ عکس
 اره عزیزم: مامانم

ت یھ کمد یھ جعبھ داخلش بود مامانم چند تا عکس از داخلش برداشت  رفت سمبعد
داخلش عکساى تو ارتا ھست : طورى کھ من ندیدم بعد جعبھ رو داد دستم و گفت

 مواظبش باش
 جعبھ رو گرفتم رفتم سمت اتاقم در شو باز کردم.  باشھمن

چھ چشماى  خدا چھ قدر شبیھ اون پسریھ کھ چند وقت پیش توى خواب دیدمش واى
قشنگى داشت  چشمامو بستم سعى کردم بھ یاد بیارمش فقط چند تا تصویر مبھم ازش 

 یادم اومد
 ارتا رفتھ بودیم پارک با ھم سوار چرخ وفلک شدیم از اون بھ بعد ھرچى فکر منو

از خواب بلند ١٦:٣٠کردم یادم نیومد ھمونطور کھ فکر میکردم خوابم برد ساعت 
ت برم پیش ارتا براى ھمین زود اماده شدم تا وقتى رسیدم بھشت شدم دلم خیلى میخواس

 روى یھ سنگ قبرتوجھ منو جلب کرد ىشده بود رفتم داخل گال١٧:٠٠زھرا ساعت
فکر کردم یھ نفر ھمش از این گال برام میاورده بھ راھم ادامھ دادم سایھ رو دیدم سر 

 نمیدونم چرا فضولیم گل قبر ارتا داشت گریھ میکرد وایستادم بھ حرفاش گوش کردم
 جا کرده بود سایھ میگفت داداشى پاشو برات از گالى کھ دوست داشتى اوردم ھمون

شروع کردم بھ گریھ اخھ خدایا ارتاکیھ کھ ھمھ دوسش دارن صداش خوب نمیامد اخھ 
داشت گریھ میکرد فھمیدم خیلى ارتا رو دوست داره مثل ایت رفتم پیشش داشت 

 ???این جا چى کار میکنى: عجب کرد گفتمیرفت از دیدن من ت
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 ??دلم طاقت نیاورد امدم با ارتا حرف بزنم خیلى دوسش داشتى: من
 اره ولى تو خیلى بیشتر: سایھ
 ??سایھ حالت خوبھ: من

 نھ خوب نیستم دلم ارتارو میخواد: سایھ
 تنھا اومدى اصال حالت خوب نیست: من

 نھ سامانم ھست: سایھ
ود نزدیک بود از حال بره از تو کیفم بطرى اب معدنى رو برداشتم  حالش بد بخیلى

: دادم بھش یھ قلوپ خورددستشو گرفتم سامانو صدا کردم اومد بغلش کرد و گفت
 ???خوبى
 اره میشھ بریم: سایھ

 باشھ: سامان
 ??منم بیام: من

 ...نھ نیازى نیست مرسى: سایھ
سالم ارتا میشھ یھ چیزى ازت بپرسم تو .  ماشین شدن و رفتن منم رفتم پیش ارتاسوار

چیکاره منى احساس میکنم بیشتر از یھ دوستى از ھرکى میپرسم میگھ دوستمى ولى 
خب من برم اگھ کسى ببینھ میگھ .. من مطمئنم بیشترى لطفا یھ جورى بھم بفھمون

ه ھرچى فکر کردم چیزى یادم نیومد اى  راودیوونھ شدم سنگ قبوشو بوسیدم ورفتم ت
 ........کاش فقط ارتارو بھ یاد بیارم اى کاش

 
 کاش گاھى اوقات میشد تمام زندگى را بدھیم وبھ عقب بر گردیم باھمان کسى کھ اى

دوستش داریم باھمان کسى کھ براى دیدنش لحظھ شمارى میکنیم در ھمان جا ومکانى 
 اى کاش میشد.     کھ دوستش داریم

 
 .....سایھ....

مو بگیرم دلم  موقعى کھ رسیدیم خونھ حرفى نزدم ھرکارى کردم نتونستم جلوى اشکاتا
میخواست ارتا برگرده پیش اسیھ سامان در ماشینو برام باز کرد زیر بازومو گرفت 

سرمو گزاشتم روى .برد تو خونھ رفت روى مبل نشست منم گذاشت روى زانوھاش 
چھ قدر کھ میخواى گریھ کن تا سبک  سینش موھامو نوازش کرد و گفت گریھ کن ھر

 شى
میرم سبک نمیشم اون داداشم بود خیلى جوون بود حقش اگھ حتى از گریھ کردن ب: من

 این نبود چرا خدا این کارو کرد
  دیگھ حرفى نزد اینقدر گریھ کردم کھ خوابم بردسامان

 خواب بیدار شدم سرم خیلى درد میکرد سامان کنارم نبود ساعتو نگاه کردم از
ه بود اصال بود رفتم سمت سرویس بھداشتى صورتمو شستم چشمام پف کرد١١:٣٠

پیاده روى یھ اھنگ . رفتم بیرون.حوصلھ نداشتم لباسامو عوض کردم گوشیمو برداشتم
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 ھا نشستم یھ پسر بچھ رو یمکتبى کالم گذاشتم رسیدم بھ یھ پارک روى یکى از ن
سالم : داشت گریھ میکرد نزدیک تر کھ شدم فھمیدم پسر ارشامھ رفتم پیشش گفتم. دیدم

 خالھ جون
ند واى خدا چھ قدر شبیھ ارتا بود چشماش مثل چشماى ارتا سبز بود با  برگردوروشو

ھم مو میزدن انگار داشتم بچگى ارتا رو میدیدم با دستاش اشکاشو پاک کرد اومد تو 
 ??بابات کوش?  خالھ جون این جا چى کار میکنى: بغلم اشکام ریخت گفتم

 فالل کلدممیتاستم بلم پیش عمو التا ولى بابام نزاست منم : گفت
 بیا بریم خونھ من بعدا خودم میبرمت پیش ارتا: من

 گرفتم بردمش خونھ براش خوراکى اوردم خورد بعد خوابید سرشو گذاشتم دستشو
 روى پاھام مثل ارتا بود دوباره اشکام ریخت سامان اومد

 سالم: من
 ?این بچھ کیھ?  تو کھ باز گریھ کردى? سالم خوبى: سامان

 طاقت نیاورد پسر ارشامھخوبم دلم :من
 ?این جا چیکار میکنھ: سامان

رفتم بیرون توى پارک بود گفتم این جا چیکار میکنى گفت میخواستم برم پیش : من
 ارتا بابام نذاشت منم فرار کردم

 ?بھ مامان وباباش زنگ زدى نگران نشن: سامان
 نھ یادم رفت االن: من

 ر زنگ زدن گوشى رو برداشت ى ترنم و گرفتم بعد از چند باشماره
 ??سالم ترنم جان خوبى: من

سالم سایھ جون نھ پسرم گم شده من بعدا بھت زنگ :  داشت گریھ میکرد گفتترنم
 میزنم

 گوشیو قطع نکن پسرت پیش منھ: من
 . یھ نفس راحتى کشید بعدم ادرس خونھ رو گرفت و گفت من االن میامترنم
سالم و احوال پرسى کردن بعدم رفتن پیش پسرشون کھ  بیست دقیقھ رسیدن با من بعد

 بیان اینجا کھ بچھ رو بیدار میکنین. حالش خوبھ: سامان گفت
?? این جا چیکار میکنین??  چھ خبر: چایى اورد بعد رو کرد بھ ارشامو گفت سامان

 ?یھ خبرى از ما نمیگیرین
مھلت بده سالمتى براى کار رستوران ھاامدم بعد رفتن ارتا دیگھ کسى باال سر : ارشام

تونستھ با ?  شرکت نیست اومدم براشون مدیر انتخاب کنم راستى حال اسیھ چطوره
 این قضیھ کنار بیاد

اسیھ نامزد کرد چند وقت دیگم ازدواج : سامان ھمدیگرو نگاه کردیم من گفتم منو
 !!!میکنھ
چھ نامرد حتى نتونست صبر کنھ کفن برادرم خشک : جاش بلند شد وگفت از ارشام

 !!!اصال باورم نمیشھ?? بشھ اخھ چطور تونست
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ارشام تند نرو چند وقت بعد از اون اتفاق اسیھ تصادف کرد و حافضشو از دست : من
داد دکتر گفت بھش نگین چون ممکنھ بره توى کما مام نگفتیم ولى اسیھ االن ھر روز 

ه سر قبر ارتا بھش گفتیم دوستت بوده ولى قبول نمیکنھ اون ھنوزم بھش فکر میر
 میکنھ
 خدایا اخھ تا کى: ارشام

 خالھ بلیم پیس عموم:  نیمھ موند کھ سبحان از خواب بلند شد گفتحرفش
اره عزیزم صورتتو بشور کھ بریم ارشام دیگھ چیزى نگفت بعد باھم رفتیم بھشت : من

 ??خوبى زن عمو اسیھ: سیھ اون جا بود سبحان پرید بغلشو گفتزھرا وقتى رسیدیم ا
 با تعجب نگاش میکرد بعد من رفتم پیشش گفتم سالم اسیھ این جا چیکار اسیھ

 ???میکنى
 ??سالم دلم براى ارتا تنگ شده بود این پسر کیھ: اسیھ
 پسر ارشام یعنى برادر زاده ارتا: من

 ??زن عمو منو نمیشناسى: سبحان
 ??چرا بھ من میگى زن عمو: یھاس

سالم اسیھ خانم من ترنمم زن داداش ارتا :  میخواست حرف بزنھ کھ ترنم گفتسبحان
 سبحان بھ ھمھ میگھ زن عمو

 ??سالم شمارو میشناسم قبال اومده بودید خونمون ولى یادم نمیاد کى: اسیھ
 و یادش میاد فقط یھ بار براى خواستگارى ارتا رفتھ بود یعنى ھمھ چیز ترنم

 اونطرف داشت گریھ میکرد کھ اسیھ گفت خب من برم بعد رفتن اسیھ ھمھ براى ارشام
داداشى این چھ تقدیریھ کھ داشتى اول : ارتا فاتحھ خوندیم ارشام رفت پیش ارتا و گفت

مامان وبابا رفتن بعدم تو ولى اینقدر تقدیرت بد بود کھ بعد رفتنت زنت تو رو یادش 
  کھ گفتھ اى کاش میشد سرنوشت را از سر نوشتسىوب گفتھ اون کنمیاد خیلى خ

 
 
 از یھ ساعت برگشتیم خونھ ارشامشون ازمون جدا شدن وقتى رسیدیم ایت والمیرا بعد

  بود١٦:١٥دم در بودن واى ساعت 
 ??سالم خیلى منتظر شدین: من

این جا کاشتین مارو ١٥:٤٥علیکم سالم خانم چھ عجب تشریف اوردین از ساعت: ایت
 خودتون رفتھ بودین صفا سیتى

 چرا اینقدر حرف میزنى رفتھ بودیم بھشت زھرا با ارشامشون: من
 ??ارشام پس کو: ایت
 رفتن خونشون بریم کھ دیر میشھ: من

  سوار ماشین شدیمباھم
 ?حاال چھ جور کیکى بخریم: ایت
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اگھ ارتا بود یھ کیک خوب درست میکرد بعد اشکام ریخت براى ھمین صورتمو : من
 اون طرف کردم کھ کسى صورتمو نبینھ ولى المیرا گفت از من نمیتونى قایم کنى

 صورتتو اینطرف کن ببینم: ایت
  نگفتمچیزى

 با یھ حالت نگرانى گفت مگھ با تو نیستم دیگھ نتونستم خودمو نگھ دارم: ایت
 چرا گریھ میکنى اگھ سامان کارى کرده بگو نترس: ایت
 نھ اون کارى نکرده حرف ارتا بشھ گریم میگیره: من

  ایت تو بھش یھ چیزى بگو از دیروز ھمش داره گریھ میکنھ اخر مریض میشھسامان
 تو یھ مجلھ خوندم زناى باردار براى ھر چیز کوچیکى یا گریھ میکنن یا دعوا: المیرا

 تا چیز کوچیکى نیست بعد سرمو بھ شیشھ چسپوندممرگ ار: من
 قربون دل نازک ابجیم بشم گریھ نکن با گریھ کردن فقط خودتو نابود میکنى: ایت
 دست خودم نیست بھ خدا دست خودم نیست: من

 ?اقا ایت:   چیزى نگفتیم رسیدیم قنادى رفتیم داخل یھ پسره اومد سمتموندیگھ
 اومدیمبلھ براى سفارش کیک : ایت
 مارو سمت یھ میز برد رو میز یھ دفتر پر از عکس کیک بود نشستیم براى انتخاب بعد

دقیقھ یھ کیک سفید سھ طبقھ باگالى قرمز و گلبھى انتخاب کردیم کھ روش ٤٥بعد از 
 .یھ عروس وداماد بود

 .....دو روز بعد...
  سامان رفتیم خونھ ى مادرممنو
 سالم بر اھالى خانھ: من
 سالم عروسکم یھ بوس بده: مانمما
  بوس بھ مامانم دادم بعد گفتم ایت کویھ

 تو اتاقش از دیشب تا حاال نخوابیده برو پیشش: مامانم
 رفتم پیش ایت. باشھ: من
 سالم اقا دوماد پاشو باید المیرارو ببریم ارایشگاه: من

 نمیدونم چرا مثل دخترا ھیجان دارم: ایت
 پاشو دیر میشھ: من

  بلند شد رفتیم دنبال المیرا تو ماشین سرش پایین بودایت
 ارایشگاه از ماشین پیاده شدیم رفتیم داخل اسیھ و مھا داشتن پاکسازى پوست رسیدیم

 .انجام میدادن ارایشگر المیرا رو برد طبقھ باال منم رفتم نشستم روى صندلى
 مام شد اومد پایین از دو ساعت کار ما تمام شد ولى المیرا نیم ساعت بعد تبعد
 ونھیواى چھ قدر خوشکل شدى د: من
 راست میگى از سیب زمینى تبدیل شدى بھ ھلو: مھا

 چرا اذیتش میکنین: اسیھ
 یاد بگیر سایھ: المیرا
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 دارن دروغ میگن کھ دلت نشکنھ ھنوزم زشتى: اسیھ
  منفجر شد از خنده کھ ایت اومدارایشگاه

چھ خوشکل شدى ماه شدى بعد دستھ گلو داد دستش بعد از یکم رقص ھر : ایت
 کدوممون سوار ماشینامون شدیم

 
 ....اسیھ...

دقیقھ راه بود صداى ضبط خیلى زیاد ٢٥ی اومد دنبالم از ارایشگاه تا تاالرعروسباراد
بود حرف خاصى بینمون ردوبدل نشد وقتى رسیدیم یھ حس عجیبى داشتم از ماشین 

 ه شدم رفتم پیش المیرا خواستم یھ کم سر بھ سرش بزارمپیاد
 ?چیھ چرا قرمز شدى: من

 خیلى میترسم:المیرا
 من میرم بھ ایت میگم امشب کاریت نداشتھ باشھ خب: من

 بى تربیت: المیرا
 خب عزیزم من برم توام برو کنار شوھرت: من

 باشھ: المیرا
ضا ھر دو شون امدن برقصن وقتى المیرا  خیلى درد میکرد عاقد اومد بعد از امسرم

چرخید چشمم بھ کفشاش افتاد قرمز بود من اون کفشارو دیدم خیلى بھ مغزم فشار 
اوردم نھ اون اون اشکام ریخت یعنى باراد یھ دروغ بزرگ بود پاھام سست شد افتادم 

 باراد اومد سمتم
 خوبى؟چى شد؟؟: باراد

 ارتا کیھ؟:من
 باز شروع کردى؟: باراد

 گفتم ارتا کیھ؟ چھ کاره منھ؟: من
 یھ دوست: باراد
 یھ بار دیگھ میپرسم:  نتونستم تحمل کنم رفتم سمت میوه ھا چاقو رو برداشتم گفتمدیگھ

 ارتا کیھ؟
 احمق نشو اون چاقو رو بزار: باراد
 چیزى برام مھم نبود چاقو رو کشیدم رو دستم باراد تورو خدا بگو ارتا کیھ دیگھ

 وگرنھ دفعھ بعد روى گردنم میکشمش
باشھ اونو بزار ارتا شوھرت بود توى تصادف کشتھ شد چند روز بعد تو : باراد

  از دستت بدمخواستمی بھت نگفتم چون نمنی ھمیتصادف کردى بخدا عاشقتم برا
باراد ھمھ ى اون دروغا ھمھ داشتن منو نگاه . نم تداعى میشد ارتا چیز توى ذھھمھ

 میکردن ارتا ھمھ چیز دروغ بود رفتم سمت سایھ
 ??چرا بھم نگفتى: من

 ??? جواب نداد این بار داد زدم مگھ کرى چرا بھم نگفتىسایھ



 408 

 بھ خاطر این کھ میخواستم خوشبخت بشى: سایھ
 با یھ دروغ از ھمتون بدم میاد: من

تو میدونستى من دوسش دارم چرا این کارو کردى کفن شوھرم :  سمت باراد گفتمرفتم
 ھنوز خشک نشده من نامزد کردم تو چھ حیوون پستى ھستى نامرد

 گیج رفت یاد اون عکساى دست مادرم افتادم رفتم سمت در با تمام وجود بدو سرم
  گرفتمی تاکسھی ابونی سرخدمیکردم تو راه چند بار افتادم باراد اومد دنبالم  رس

دقیقھ رسیدم توى راه ھزار فکر کردم از ماشین پیاده شدم در ١٥ خونمونو دادم آدرس
 ??مستخدم وقتى منو دید داد زد چى شده. خونھ رو باز کردم

 اعتنا از کنارش رد شدم پلھ ھارو یکى دوتا میرفتم رسیدم بھ در اتاق مادرم رفتم بى
مادرم صدام کرد اسیھ چى . سمت کمد درشو باز کردم عکسارو برداشتم باورم نشد

 ??? کار کردى
 از ھمتون بدم میاد چشمام سیاھى رفت افتادم فقط دیدم باراد اومد باالسرم: من

 ؟یکنیدتومن  مچرا این کارو باخو: وگفت
  بستھ شد دیگھ نفھمیدم چى شدچشمام

 
 ــــــــھیآســـ

 
  بازکردم ھمھ باالسرم بودنچشاموکھ

 ؟ی خوبزمیعز:باراد
 رونیبرو ب:من

  دروغا بخاطر ترس از دست دادن تو بودنیبخدا دوست دارم ھمھ ا:باراد
 برو نمتی ببخوامی زودتر االنم نمیگفتیکاش بھم م: وگفتمدی قطره اشک از چشمم چکھی
 رونیب

 رونی بنیباشماھم ھستم بر: گفتمھی رو مو کردم طرف بقبعد
  من دوست دارمھیآس:باراد

 رونی نفر از اتاق رفت بنی اولبعد
 .... رونی رفتن بی حرفچی ھم بدون ھقھیبق

 کردی درد مسرم
 ....دمی کشقی نفس عمھی

 سمت کمدم از باالش ساک برداشتم گذاشتم رو تخت لباسامم برداشتم رفتم
  توش جادادمیحوصلگیباب
 دمی جدا کردم پوشمی مانتوشلوار مشکھی

  برداشتمساک
  نشستھ بودنییرای پذی توھمھ

  برداشتمنموی ماشچی اپن سوی توجھ بھ اونا رفتم سمت در خونھ از روبدون
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 کردمی روشن منیاش شدم داشتم منی سوار ماشرفتم
 نی اومدن سمت ماشقھی باراد بقکھ

 ؟یریکجام:باراد
 برو کنار:من

 اول بگو کجا؟:باراد
 قبرستون بھ توچھ آخھ:من
 کردمی باز کردم اصال بھ چراغ قرمزتوجھ نمموتی گرفتم در خونھ رو بارنی ماشگاز
 دمی نفس راحت کشھی راه باراد دنبالم بود بعد گمم کرد اول
  قطار گرفتمطی بلھی راه آھن رفتم

  دوساعت بعد بودی حرکت قطار براساعت
  از توش دراوردم انداختم دورمکارتموی برداشتم سبمی از جمیگوش
  از دوساعت سوار قطار شدمبعد

 شھی دادم بھ شھی تکسرم
  بھم دروغ بگننھمھی ھمھ دروغ چطور تونستن انی بھ اکردمیفکرم

 م داشتتی ھمھ گلھ وشکااز
 ــــادی بالھاسرم بنی ادی من باچــــــرا

 مردمی اون تصادف می توکاش
  شده بود ھمدمماشک

 دونمی مدت تھران بمونم آروم بشم نمھی دیبا
 کردمی می کھ باعشقم آرتـــا زندگی خونھ ابرم

 ... شدی توذھنم تداعلمی فھی مثل زیھمچ
  باراد دوست دارم باتمام وجودمگفتی قلبم بھم می جاھی یول

 ... خراب کردولـــــے
 ....گفتی بھم مقتی خودش حقکـــــاش

  بارادی بودخودخـــــواه
 .....خودخواه

 .....رمی بگمی تصمندمی آی تنـــــھـــــــاباشم برادی کمک کنھ باتونستی کس نمچی ھاالن
 .... رو بھم نشون دادی مدت عشق واقعنی ای انکار کنم باراد واقعا توتونستمی نمولـــے
 .... بودمری دلگولــــے

 
 .... ســـــــال بـــعـــدسھ

 
 ــــــــھیســــا
 
  نشستھ بودمنھی آیجلو
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  منیای تموم دننمیا: رو چسبونم بھ آلبوم وگفتممونوی سھ نفرعکس
 ی عالیزی سھ سال ھمھ چنی ایتو

  بدملی وارد دانشگاه بشم بھ کمک سامان ادامھ تحصتونستم
 شی بچھ کھ بھ زندگھی مرد کھ عاشقش باشھ باھی خوادی می چی زن از زندگھی واقعا

  تازه بدهیرنگ وبو
  ھمھ اون ھارو داشتممن
 .... جنتلمنی خوشبخت بودم درکنار آقامن
  عکسا نگاه کردمقھی بقبھ
 لبخند رولبم نشست سھ سالھ اونا عاشقانھ دارن ھی تی وآرای المی عکس عروسدنیباد

 کننی میزندگ
 لشونھی باب می خوشحالم کھ زندگچقدر
  ویرعلی از مھا وامی بعدعکس

  نازشون بودی نین
  کردی برگشتواز ھمشون معذرت خواھیرعلی مادر امااومدنشی بدنبعد
  معتقد بودیرعلی اسم بچشونو افسون گذاشتن چون امنی ھمیبرا

  دختر خوشگل مامانشو افسون کردهنیا
 رمی گاز بگمینیی باعث شد لب پای بعدعکس
  باالخره کار خودشوکردباراد

 ی از چندماه عذرخواھبعد
  نرم شدھی آسدل

  ھارو دارننی بھتراقتی براشون خوشحال بودم اونا لیلی کردن  خازدواج
  کالت دالھیی بابایمامان+

 دمی سمت پسرم بغلش کردم وگونشو بوسبرگشتم
 رونی از اتاق برفتم

 گذا شوخت+
  رفتم تو آشپز خونھدمیخند
  سامانی کردکاریاوووف چ:من

  کناربرو
  گاز خاموش کردمری کنار گاز رفت اونور زاز
 ی خستھ بشترسمی میکشی زحمت منقدری ازمیعز:من

 زمی عزکنمی فکرو منیھم: سرشو خاروند گفتسامان
 کنمیگفتھ باشم من ناھار درست نم:من

  رستورانبرمتونیاصال چشمم کور دندم نرم م: گونم ناز کرد وگفتسامان
 ؟ییمگھ نھ بابا: رو بھ آرتا گفتبعد
 میآلھ بل+
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 قربونش بشم من:سامان
 رونی توجھ بھ سامان از آشپزخونھ رفتم ببدون

  ؟یبریخانم بداخالق بچمو کجام:سامان
  سامان دور کمرم حلقھ شدی رو گذاشتم رو تخت رفتم سمت کمد لباسام دستاآرتا

 قربون خانمم بشم:سامان
 خدانکنھ: وگفتمدمی سمتش گونشو بوسبرگشتم
 دی بوسمیشونی پسامان
 ی خانممیحاضر شو بر:سامان

 ییچشم آقا:من
 نیمنم ببل+

 میبریمعلومھ کھ شماروھم م:سامان
 
 

 می شدادهی پنی بوداز ماشیبارون ھوامی رفتمی شدآماده
 سامان:من

 جـــانم:سامان
 ــمی قدم بزنای بسیگشنم ن:من

  بگھبای خانم زیھرچ:سامان
  سامان گرفتمی رو بغل کرد منم دستاسامان،آرتا

 ھیســــا:سامان
 جــــانم:من

 شھی مشتری داره بمونی سھ سال ھروز عشقم نسبت بھ تو وزندگنی ایتو:سامان
  نگاه کردماھشی سیتوچشما

 نطورسامــــانیمنم ھم:من
 دی درخشچشماش

 
 دی صورتم چکی نم بارون رونم
 ..... لب زمزمھ کردم باران ببارو منو عاشق تر از قبل کنریز
 

 ...}انیپا{...
 

 ..."ــــــدیروزے کـــــــھ بــــاران بـــــــار     "...
 
 

telegram.me/cafeetakroman 
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