
                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 1 

- 
 

 براي ترویج فرهنگ کتابخوانی به ما بپیوندید
caffetakroman/me.telegram://https 



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 2 

 



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 3 

 نوشته مهرانه رنجبر| منانی پایرمان غم ب
 

telegram.me/caffetakroman 
   جوابمویی بلند سالم کردم پسرا با خوش روي کالس شدمو با صداوارد

 
   کهنقدریکال ا( دخترا برام چشم غره زدنو کج نگام کردن ی ولدادن

 
  روزمو خراب کنم رفتم کنار رها نشستمخوامیولش نم)حسودن

 ؟یسالم خوب:من
 ؟ی عشقم تو خوبیمرس:رها
  چه خبر؟زمیممنون عز:من
 ستی ني خبرزمی عزیسالمت:رها
 خخخ باش:من
  ي رو روی نگاهینی که سنگمیکردی باهم بگو بخند ممی داشتنطوریهم
 

   هام بای از هم دانشگاهیکی شهرام دمی حس کردم برگشتم دخودم
 

   بهم ابراز عالقه کرد و منم بهششی زل زده به من چون دوروز پحسرت
 

   از همهی کنم ولفی از خودم تعرخوامی دانشگاه نمي رد دادم کال توجواب
 

 ی ابیی چشمابهترم
  کی کوچي خوش فرم و لبایلی و خکی خوش رنگ  دماغ کوچيموها

 
  رمو بلند به سرم سيزی که با برخورد چکردمی داشتم فکر منطوریهم
 

 ...کردم
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   سرمي رها زده تودمی دکه
 ؟یکنی فکر می به چذی پانیهِ:رها
 یچیه: من
 ؟يشنوی تو نمی ولکنمی ساعته دارم صدات ممی نیچی به خاطر هیعنی:رها
   رهاستی نيزیچ:من
  یباش هرجور راحت:رها

  می تا استاد اومد کالس همه ساکت شدمی نزدی حرفگهید
  دهی سره درس مکیساعته داره 2 حوصلم سر رفته بود ی حساباوفففف

 
  رونی گفت و از کالس رفت بدی که خسته نباشمی خسته شده بودگهید
 

   هم اومدن درس دادن بعد از چند ساعت طاقت فرساگهی تا استاد دچند
 

   امروزذیپان: که رهانمی به طرف ماشرفتمی تموم شد داشتم مبالخره
 

 ام؟ی منم باهات بشهی ماوردمی ننیماش
 ایباش ب: من

     و من راه افتادم رها رو رسوندم و بعدنی تو ماشمی نشستمی رفتباهم
 

   محکم خوردیلی از پشت خيزی چهی هوی برگشت به خونه بودم که توراه
 
 ... شانس اوردم کهنمی ماشبه
 

   ذهنم گفتم االني تو فرمون تورفتمی بسته بودم وگرنه باسر مکمربند
 
   و بعدم عاشق همنمیبی رمانا مي مثل توپی پسر خوش تهی و شمی مادهیپ
 



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 5 

   ذوقمدمی که ديزی از چی شدم ولادهی پنی با ذوق از ماشنای و امیشیم
 

   کردی نگاه منشوی مرده هم سن بابا بزرگم داشت سپر ماشری پهی شد کور
 

   جلورفتم
  خواستمی متاسفم عجله داشتم اصال نمیلیسالم دخترم من خ:رمردیپ
 

   بشهيزی چنیچن
 

  گفتمنی همي سن باالست و احترامش واجبه برادمی که دمنم
 

 ستیاشکال نداره مهم ن:من
 
  دمیخسارت هرچقدر که باشه م:رمردیپ
 
   گفتمنی همي براستی نی خاصزی چدمی کردم دنمی نگاه به سپر ماشهی

  ستی به خسارت دادن نيازی ننی همي نشده برای خاصزیچ:من
 
   لبخند نگام کردبا
 ... دی که دخترم باشهینم:رمردیپ
 

   حرفشو ادامه بدهنذاشتم
  ستی نيازیپدرجون گفتم که ن:من
 
   نگام کردنی با تحسرمردهیپ

  خدافظرمیگی وقتتونو نمنی از اشتریخب ب:من
 



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 6 

  دخترم خدافظکنمیخواهش م:رمردیپ
 

  ي شدمو رفتم خونه وارد خونه که شدم طبق عادتم با صدانی ماشسوار
 

   جوابمو دادنیی سالم کردم مامان بابام هم با خوش روبلند
 

 ؟ي کردری دنقدری خانوم دکتر چرا ایخسته نباش:بابا
 

  رونی از آشپزخونه اومد بی راه تصادف کردم مامانم با نگرانونی میمرس:من
 

  نشد که؟تیزیترم چ خدا مرگم بده دخي وايا:مامان
   نگام کردی با نگرانباباهم

 
   از پشت اروم بهم زدنی ماشهی نشد میزی چنینگران نباش:من
 

 ...  راحت شد رفتمالشونی خی حسابیوقت
 
   منم رفتم دوشرگاهی تعمنموی اتاقم قرار شد غروب بابام ببره ماشتو
 

   که مامانم صدام کرددمی لباس پوشرونی و اومدم بگرفتم
 

  خونمون دو طبقه ست(نیی رفتم پاعی غذا حاضره منم سرایدخترم ب:مامان
 

   باال سه تا اتاق خواب داره و هراتاق خواب واسه خودش حمام وي طبقه
 

  زیرفتم سر م)نهیی جداگانه داره آشپز خونه هم پای بهداشتسیسرو
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   و شروع به خوردن کردم غذامو تموم کردم و تشکر کردم داشتمنشستم
 
    تو اتاقم کهرفتمیم
 

  می دعوتنای عموت ايمامان جان امشب شام خونه :مامان
 

   که خوابمدمی تختم دراز کشي تکون دادمو رفتم تو اتاقم  روي سرمنم
 

  برد
   مامانمه که داره صدامدمی بلند شدم که ددمی از خواب پری کسي تکونابا
 
 کنهیم
 

 بله؟:من
 

  میری مگهی دکمیبلند شو اماده شو 7مامان جان ساعت :مامان
   صورتمو شستم نشستم پشتیی گفتمو بلند شدم رفتم دست شوچشم

 
   چشامو قشنگ کردیلی که خدمی کشی و خط چشم نازکشمی ارازیم
 
   هم زدمموی مشکهی مژه هام بلند شده بود  سای هم زدم که حسابلیمیر
 
   موهامو کجی برق لب صورتهیو زدم و با  رنگمي کم رنگ رژگونه آجریول
 

   رنگی مشککی تونهی)ستمی هم نفتهیخودش( فوق العاده شده بودم دادم
 

   قشنگیلی خکلموی بودو هدهی بهم چسبی زانوهام بود حسابي تا باالکه
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   وی هم تنم کردم همراه شال کالباسموی مانتو مشکدمی پوشدادی منشون
 

   مامانم منتظرم بود تانیی کامل شده بود رفتم پاپمی  تمی کالباسیشلوارل
 

    شدری که دمی وقته منتظره بدو بریلی که بابات خذیبدو پان: گفتدی دمنو
 

   بابانی داخل ماشمی و رفتدمی کفش اسپرتمو پوشنیی پامی رفتعیسر
 

   کردحرکت
 شد؟ی چنمیبابا جون ماش:من
  شهیدخترم پس فردا آماده م:بابا
  ندارم؟نی فردا و پس فردا ماشیعنی اِ بابا:من
   اومده فرداشی برام پي مسافرت کارهیمتاسفانه نه دخترم چون منم :بابا
 

   بستني وقتا براشتریآخه بابام شرکت داره و ب( حرکت کنمدی باصبح
 

 )رهی مگهی دي به شهر هاقرارداد
  ستی نیباشه مشکل:من

   پسر عموم حساممی زنگ زدمی رفتموی شدادهی پنی از ماشمیدی رسبالخره
 

   کردمی تو اومدن استقبالمون با عمومو زن عموم روبوسمی باز کرد رفتدرو
 
   اتاق حسام مانتوموي تو طبق معمول تومی با پسر عموم دست دادم رفتو
 
    عمه و شوهر عمه ودمی که دنیی اوردم و شالمو مرتب کردم و رفتم پادر
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   اومدن با اونا هم سالم و احوالحی و پسر عموم مسسی عمم مهددختر
 

   هم اومد کنار من نشست وسی کردم و کنار مامانم نشستم مهدیپرس
 

   رو خودم حسوی نگاهینی سنگقهی بعد چند دقمی حرف زدن شدمشغول
 

   دارمدی دی زل زده به من وقتحی که مسدمی سرمو اوردم باال و دکردم
 

   بهم زد نا خودآگاه چشمم رفت سمت حسام کهي لبخندکنمی منگاش
 
  کننی مينطوری چرا انای وااا اکنهی و نگاه محی داره مسضی با غدمید
 

   واقعا خسته شدهرهی ور مشی داره با گوشدمی که دسی سمت مهدبرگشتم
 

  حسام صدام زدهوی که بودم
 ذ؟یپان:حسام

  برگشتم سمت حسامعیسر
 بله؟:من

  تو اتاقم؟يای مقهید هی: گفتضی با غحسام
   حال بازم رفتم تو اتاقشنی با ای کردم ولتعجب

 بله؟:من
 ... اونشهیم: گفتضی با غحسام
  تو؟ي موهاتو بدای ی درست کنشالتو

   تعجب نگاش کردمبا
 چرا؟:من

   و رو خودت حسحی مسي رهی واقعا نگاه خیعنی: گفتتی با عصبانحسام
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  ؟یکنینم
  دی بازم تعجب کردم خب به اون چه؟گنگ نگاش کردم که انگار فهممن
 

 : گفتدوی کشیقی تند رفته نفس عمیلی خکه
  کنهی بد نگات میلی اعصابه خي خب اون روی تند رفتم ولیلی خدیببخش
   گنگ نگاش کردمبازم
  به تو داره؟یخب چه ربط:من

  نگات کنهينطوری ای کسادی بفهم خوشم نمیخب لعنت:حسام
   گنگ نگاش کردمبازم
   به تو؟خبی چیعنی حرفات نی خب اشمی مجی من دارم گنیبب:من
 

  پسر عممهچه؟اون
   پسریگی بعد تو مخوردی داشت تورو مزشی اون با نگاه هیلعنت:حسام

 
 ... اون دارهشناسمی بدون من پسرم و بهتر از تو هم جنسامو منویعممه؟ا

   اتاق و تركعی سردوی کشیقی دستشو کرد تو موهاش و نفس عمکالفه
 

  ي همون طور موندم انگار خشک شده بودم که با صداقهی منم چند دقکرد
 

   به خودم اومدممامان
 گهی دنیی پاای تو دختر؟بییذ؟کجایپان:مامان

   عممي ما هست فقط خونه ي عموم هم مثل خونه يخونه (از باال 
 
   نا خودآگاه کل موهامو دادم تووشالم وامیچشم مامان االن م:گفتم)هییالیو
 

   بعد آروم رفتمگرفتی شکمم و مي گذاشتم که تا روي جلوو جورآوردم
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   از سري من لبخنددنی از مبال نشسته بود با دیکی ي حسام رونییپا
 

  الیخی آوردم بی از کاراش سر در نمچی نگام کرد هنی زد و با تحستیرضا
 

  فتادی نی اتفاقچی هی تا آخر مهمونگهی مامان دشی شدمو رفتم پحسام
 

 :... نشنوه گفتی که کسي موقع رفتن حسام جورفقط
  يممنون که به حرفم گوش داد:

 
   رفتم لباسامو عوض کردم وعی خونه سرمی لبخند زدم و رفتهی فقط منم

 
  خوابم برددهی به بالش نرسسرم

 
   شدم رفتم دست و صورتمومداری از خواب بمی زنگ گوشي با صداصبح

 
   زنگ زدمنیی محو کردم و رفتم پایلی خشی آراهی و آماده شدم و شستم

 
   تا صبحونه بخورمزی آژانس و خودم نشستم پشت مبه
 

 ریسالم دخترم صبحت بخ:مامان
 

  بابا کجاست؟ریسالم مامان صبح تو هم بخ:من
 

   رفتیدارشی ب تونکهیدخترم بابات قبل از ا:مامان
 
   به مامان نگاه کردمی ناراحتبا

 ن؟ی نکردداریچرا منو ب:من
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 ی به عزا نکنلی تبدنجاروی که امی نکنداری تورو بگهیبابات گفت د:مامان
 

  هی گری قرار داد بره من کلي براخواستی هروقت بابام مگفتی مراست
 
 کردمیم

   کرد کهشهی نمي االن کارگهیباش د:من
 

  گهی دي لقمه هی عی که آژانس اومده سردمی فهمنی بوق ماشيباصدا
 

   شدم و آدرس دانشگاه رو دادمنی سوار ماشنیی رفتم پاخوردمو
 ... تو کهرفتمی شدمو از محوطه گذشتم و داشتم مادهی دانشگاه پيجلو

   زدمو چشامو بستم و منتظر موندم تا بخورمغی جهی خورد زی پام لهوی
 
   آروم چشامو بازنی نخوردم زمیمون جور موندم ول هقهی چند دقنیزم
 

   فاصلههی بود سکته کنم صورت شهرام با کی نزددمی که ديزی از چکردم
 
   همون طور به همقهی کم از صورت من جلوم قرار داشت چند دقیلی خي
 
   کردم کهی الکي سرفه هی که من زودتر به خودم اومدم و می موندرهیخ
 

   هم به خودش اومد آروم منو بلند کرد از خجالت سرمو انداختمشهرام
 
  نییپا
 

  شدی می چدونمی نمدی ممنونم اگه شما نبودیلیخ:من
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   بودفهی وظکنمیخواهش م:شهرام
 

  دمی که ديزی سمت کالس در کالس و باز کردم از چمی راه افتادآروم
 

  هی و بقزی مي رودزی و مخوندی از خنده طناز داشت آهنگ ممردمی مداشتم
 

   و برددی رها اومد دست منو کشدادنی پسرا هم داشتن وسط قر مدختر
 
 : کالس گفتيتو
 گهی دایب

 
  رهی کالس و درو بست و رفت نشست سرجاش خي شهرام هم اومد توبعد

 
   به منشد

 :... از پسرا اومد و گفتیکی
 گهی وسط دای بذیپان:

   رفتم وسط و شروع کردم به قر دادن کردم خودموی معطلچی بدون همنم
 
   که بهش برخورد کنمي نه جوری همون پسره از پشت خم کردم وليرو
 
   دارهدی شدتی با عصباندمی چشمم خورد به شهرام که دهوی فاصله که با
 

  نی استادمون اومد کالس اوفففف اهوی بهش محل نکردم که کنهی منگام
 

  یچی کنه من که ههی ماست و اگه بخواد مارو تنبی که استاد عرباستادم
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   سرجامون استاد هم نشست سر جاش ومی نشستمی رفتعی سرنخوندم
 

  یخانوم شفق: باز کرد و گفتکتاب
   نفر منو صدا کردنی همه ادم اولنی انی از شانس خوب من بنمی اایب

  بله: بلند شدمو گفتمعیسر
 

 نجای اایکتابتو بردارو ب:استاد
 
  ذی باش بشو همون پاني ترس بلند شدمو رفتم اونجا به خودم گفتم قوبا
 

   جواب با غرور به استاد نگاه کردمحاضر
 

   کنیرو باز کن بخون و معن6 يصفحه :استاد
 
   به استاد نگاه کردملکسی ریلیخ

  ستمی هم بلد نيزی نخوندم و چيزیاستاد من چ:من
 

  اونوقت چرا؟دی بگشهیم:استاد
 

   اصال حوصله نداشتمروزیچون د.لهب:من
 

 چارهی قرمز شده بود  بدی شداستاد
 

   برو دفتریخانوم شفق:استاد
 

 ری کنه منو سپرد به مدي کارتونستی خودش نمچون
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 چشم:من
 

  ری با پرونده ها درگری افتادم به سمت دفتر درزدم و درو باز کردم مدراه
 

  بود
 

 بله؟:ریمد
 

  استاد منو فرستاد دفتر:من
 

 ؟ي کردکاری باز چذیاوفففف پان: من گفتدنی سرشو بلند کرد با دریمد
 

    چون درس و بلد نبودمیچیه:من
 

 ...روز3باش :ریمد
 .یاخراج

 
   رفتم کالس با ذوق داشتم کتابامو جمعرونی با ذوق از دفتر رفتم بمنم

 
 کردمیم
 

 ؟دی بری مفی تشریی جایخانوم شفق:استاد
 

  دارمیروز اخراج3بله :من
 

   دختر بهنی که اکردی چاره حتما داشت فکر می هنگ کرده بود باستاد
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   کردم و ازی خوش حاله؟ با بچه ها و استاد خدافظنقدری ای اخراجخاطر
 

   قدم بزنم واسه خودمکمی گرفتم تا خونه می خارج شدم تصمدانشگاه
 

  نی ماشادی داره پشت من منی ماشهی که حس کردم زدمی قدم مداشتم
 

  هیابونی خي مزاحمانی دلم گفتم حتما از اي کنارمو چند تا بوق زد تواومد
 

   اسممو صدانی آشنا از تو ماشیی صدانکهی نکردم و تند تر رفتم تا امحل
 
 زد
 

 ذ؟یپان:صدا
 

  حسام بود رفتم طرفشدمی برگشتم که دعیسر
 

 ؟یکنی مکاری چنجای؟ایسالم خوب:من
 

   خونه که تورورفتمی داشتم میچی هری نفس بگکمیاوفففف دختر :محسا
 
  کو؟نتی پس ماشدمید
 

   گاهری االن تعمروزیتصادف کردم د:من
 

   و منو نگاه کردوستادی شدو اومد روبه رو اادهی پنی با عجله از ماشحسام
 

  نشد که؟تیزیچ:گفت
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   آروم از پشت بهم زدنی ماشهینه نگران نباش :من
 

 خدارو شکر:حسام
 

   برسونمتایب: برام باز کرد و گفتنوی هم بعد هم در ماشبعد
 

   و حرکت کردنی اومد تو ماشعی رفتم نشستم اونم سرمنم
 

 ؟یکنی مکاری چنجای؟ای دانشگاه باشدیمگه تو االن نبا:حسام
 

  روز3 یچیه: گفتمعی بد نکنه سري فکرانکهی اي نگام کرد برامشکوك
 

  دارمیاخراج
 

 طون؟ی دختر شي کردکاریباز چ: با خنده گفتحسام
 

  چون درس و بلد نبودمیچیه:من
 

 ...نیباش خب حاال ا:حسام
 
 ؟یکنی مکاریروزو چ3
 

   پارك ورزش کنمرمی خودم مي صبحا براگهی دیچیه:من
 

  ؟امی منم باهات بشهی ميخب پس اگه اجازه بد:حسام
 

 رمااایم7باش قبول فقط من ساعت:من
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 باش:حسام
 
   شدمادهی حسام منو رسوند خونه ازش تشکر کردم و پمی نگفتيزی چگهید
 

   براشزوی تو خونه سالم کردم مامان با تعجب منو نگاه کرد همه چرفتم
 

   کردمفیتعر
 

  اوففف از دست تو دختر:مامان
 

   اتاقمرمیخخخ خب مامان من م:من
 

  شدمداری مامان بي با تکونادمی باالو لباسمو عوض کردم و خوابرفتم
 

 بله؟:من
 

  غذا حاضرهایب:مامان
 

 امیباش االن م:من
 

   غذامو خوردم دوبارهنیی رفت منم دست و صورتمو شستم و رفتم پامامان
 

  دهی خودم دراز کشي رو تخت براومدی خوابم نمگهی تو اتاقم دبرگشتم
 

   منیمی صميسودا و رها دوستا( زنگ خورد سودا بود می که گوشبودم
 

  جواب دادم)هستن
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  ي فقرا کردری از فقيادی عجب ؟چهیسالم خانوم خوب:من
 

 ؟ی من خوبم تو خوبی مرسنمیخفه شو بب:سودا
 

 فدات:من
 

 ...زنگ زدم بگم:سودا
  رونی بمیری ممی شو دارآماده

 
  هستن؟ایک:من
 

 رها.تو.من.نیشاه.یعل.شهرام:سودا
 

 یاوک:من
 

   رها؟چونيای به حسام تو با اون بی زنگ بزنیتونی مذی پانیراست:سودا
 

   ما پرهنی بعد ماشارهی داره منی گاه فقط شهرام ماشری تعمنشیماش
 

 امی من با حسام میاوک:من
 

  می خونتون تا با هم حرکت کني جلومیایخب پس ما م:سودا
 

 باش خدافظ:من
 

 يبا:سودا
 

   زدم به حسامزنگ
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 الو؟:حسام

 
 ؟یسالم حسام خوب:من
 

 ؟ی تو خوبیممنون خانوم:حسام
 
  اوردمی خودم ني به روی شدم ولي جورهی گفتنش ی لحن خانوماز
 

  منم خوبمیمرس:من
 

 ؟ی خانومی داشتيکار:حسام
 

  دای حس ناشناخته پهی نه ادای بدم بنکهی شدم نه اي جورهی از لحنش بازم
 
   خودمي که تاحاال تجربه اش نکرده بودم بازم به روی حسهی کردمیم
 
 اوردمین

 
   گفتم به تورونی بمیری ممی دارمی دانشگاهيآره منو چند تا از دوستا:من
 

   خبر بدمهم
 

   االن لباسامیممنون گلم باشه حتما م: گفتی با خوش حالحسام
 
   دونبالتامی مپوشمیم
 

 يباش با:من
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  زمی عزيبا:حسام

 
  دونمی که نمی حسهی زنمی با حسام حرف می چرا وقتدونمی کردم نموقطع

 
 ... ولش ازکنمی مدای پهیچ

   اومد موهام وی بهم میلی کردم که خی قشنگشی آرارونوی اومدم بفکر
 

  دمی کشی محکم بستم و خط چشم نازکپسی رو دادم باال و با کلهمه
 

  ی رژ قرمز ولهی هم زدم همراه با موی صورتي زدم رژ گونه موی مشکهیسا
 
  ی گذاشتم و شلوارلموی شال مشکدمیرمزمو پوش پررنگ مانتو قادی زنه
 

  نیی هم برداشتم رفتم پاموی مشکی دستفی کدمی هم پوشموی مشکدمپا
 
    اونم گفت که زود برگردمرونی برمی مامان گفتم که با بچه ها دارم مبه
 

   قرمزموی کردم و کفش پاشنه ده سانتی ازش خداحافظدموی بوسگونشو
 

   بچه ها و حسام منتظرم هستن با همهدمی که درونی ورفتم بدمیپوش
 

  رهی حسام نشستم شهرام خنی کردم و رفتم تو ماشی احوال پرسسالمو
 

   همهی بود به من حسام با حرص پاشو گذاشت رو گازو حرکت کرد بقشده
 

   سر حسام حرکت کردنپشت
 



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 22 

 ذ؟یپان:حسام
 

 بله؟:من
 

 ؟يچرا رژ قرمز زد:حسام
 

  کم رنگهیلیرژ من که خ:من
 

  کم رنگ ترش کنکمیخب :حسام
 

 باش:من
 
   حسامکردمی شدن و حساس بودنش داشتم قند اب میرتی دلم از غيتو
 
  نی دستمال بهم داد منم آروم گذاشتم رو لبم و برداشتم چند بار همهی
 

   تکرار کردم که رژم کمرنگ تر شد خواستم دستمالو بندازم دور کهکارو
 

  مردمی داشتم از ذوق مبشیرفت و گذاشت تو ج دستمالو ازم گحسام
 
 ... کهمی نگفتيزی چگهید

   هم کنارهی پارك کرد بقنوی بزرگ حسام ماشیلی پارك خهی به میدیرس
 

   پسرا جلوتر از ما حرکت کردنمی شدادهی حسام پاك کردن همه پنیماش
 
   شده بودن به مارهی و خزدنی ما داشتن قدم مکینفره پسر نزد5 پی اکهی
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   قرمز شده بود اومد کنار منو دستشو انداختی رو من حسام حسابشتریب
 

   کارونینفره ا5 پی به خاطر اون اکدونستمی کمرم و پاشو تند کرد مدور
 

   پسراي هی شهرام با حسرت زل زده بود به دست حسام رو کمرم بقکرد
 

   هم کنار رهانیاهش. کنار سودای دخترا علشی مثل حسام اومدن پهم
 

   اونای شهرام تنها بود بچه ها مثل ما شروع کردن به تند راه رفتن ولفقط
 
  نفرس چون اوناهم مثل ما پاشونو5 پی پررو بودن منظورم همون اکیلیخ
 

  نی و شاهی شد و رفت طرف پسرا شهرام و علی حسام آتشهوی کردن تند
 

   کهکردنی چون داشتن اروم صحبت مومدی دونبالش رفتن صداشون نمهم
 
   همون پسره خواستني از پسرا دوستایکی مشت زد تو دهن هی حسام هوی
 
   زودتر رفتن اونا روی و علنی طرف حسام و بزننش که شهرام و شاهانیب

 
   اومد طرف منی زدنشون حسام با اخم وحشتناکتونستنی و تا مگرفتن

 
  ور شه طنی اخواستمی نمذیببخش پان:حسام

 
  بگمتونستمی نميزی الل شده بودم چانگار

 
 ...من:حسام
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 ؟یگی نميزی کردم چرا چی معذرت خواهکه
 

 ستی تونستم بگم مهم نفقط
 

 ممنون:حسام
 
  صبای که چشمم خورد به کشتمی راه رفتکمی
 

 حسام؟:من
 

 جانم؟:حسام
 

   صبا رو نشون دادمی لبخند زدم با دستم کشتناخودآگاه
 

  میری بگطی بلمی برایباش ب: به روم زد و گفتيلبخند
 

   منو حسامطی بلمی گرفتطی بلمی بچه هارو صدا زد و با هم رفتحسام
 

  هی بقی ولمی آخر نشستمی منو حسام رفتمی سوار شدمی کرد رفتحساب
 

  ی فاصله از من نشست کشتکمی وسط نشستن فقط شهرام اومد با رفتن
 

   به غلط کردنگهی رفت باال من دیلی خهوی شروع به حرکت کرد صبا
 

   حسام و سرمو فرو کرده بودم توي بودم چندگ زده بودم به بازوافتاده
 

  يزیچ: منو اروم بغل کردو در گوشم گفتدمی که ترسدی اونم دبازوش
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 ذمی پانستین
 
   بود که به منم منتقل شد انگار تموم ترسمی آرامش خاصهی حرفش يتو
 
   صبای کشتی هنوزم بازوهاشو داشتم وقتی لبخند زدم ولهی بهش دیپر
 
   بود کهدهی پکر بود فکر کنم دیلی شهرام خنیی پامی آروم اومدستادیا

 
  بغلم کردهحسام

 
 ....ذمیپان: در گوشم گفتحسام

 
 ؟یراحت

 
   به خودم اومدم وعی نگاش کردم که با سر به دستم اشاره کرد سرگنگ

 
   حسامي که باعث خنده نییت سرمو انداختم پا ول کردم با خجالدستشو

 
  شد

 
  دنتیقربون خجالت کش: گفتدرگوشم

 
  دونمی شده بود نمي جورهی چرا نگاش دونمی با خنده نگاش کردم نممنم

 
   بعد حساممی کردي بازی و کلمی بود تا شب پارك موندی نگاهش چتو
 

   رفتم توي روادهی پمی با هم برادی رسوند و قرار شد که فردا صبح بمنو
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   و به مامان سالم کردم و رفتم اتاقم لباسامو عوض کردم و سرم بهخونه
 

  داری از خواب بمی زنگ گوشيبا صدا6:30 خوابم برد ساعتدهی نرسبالش
 

  دمی پوشموی صورتی لباس ورزشعی رفتم دست و صورتمو شستم سرشدم
 
   شرتمویکاله سوئ زدم و موهامو محکم باال بستم ی برق لب صورتهی و
 

   مامانم نامه گذاشتم کهي خوردمو برازی چهی نیی رو سرمو رفتم پاگذاشتم
 
   از خونه زدمدموی پوشموی صورتی کتاني روادهی پرمی حسام دارم مبا
 
   ما پارك کردوي خونه ي جلونشوی حسام منتظرمه ماشدمی که درونیب

 
  ی ورزشلی با وساکمی پارکو ي  تومی رفتدنی به دومی شروع کردادهی پباهم

 
 .... بهمی و دوباره شروع کردمی  کردکار
 
   خدارو شکرومدی هم اروم  پشت سر ما داشت مگهی پسر دهی  توراه دنیدو
 

   نکردم کهي منم کارشدی می متوجه نشده بود وگرنه االن عصبانحسام
 

  کی خونه ساعت نزدمی قرار شد برمی خسته شده بودی حسابگهی دبفهمه
 

   مامانمه داره زنگدمی زنگ خورد دمی که گوشمیبود توراه برگشت بود11
 
   جواب دادمعی سرزنهیم
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 سالم جانم مامان؟:من
 

  دهی ترسی حسابگهی منم دهی گرری من بلند زد زي صدادنی با شنمامانم
 

  مامان؟شدهیچ: گفتم ی نگراني با صدابودم
 

 ( )مارستانی بای زود بذیپان:مامان
 

 شده؟یمامان چ:من
 

 بابات توراه تصادف کرده:مامان
 

   از دستم افتادی گوششدی حس تر می بدنم بگفتی که مي کلمه اباهر
 
   حسام نگران نشستنی سرپا بمونم با زانو افتادم رو زمتونستمی نمگهید
 

  یچی هخوردی فقط دهن حسام بود که تکون مدمیشنی نمیچی روم هروبه
 
 .... نبودمی حالیچی هگهی شدو افتادم دنی چشام سنگدمیفهمینم
 
 "حسام"
 

  ی چند بار تکونش دادم ولمردمی تو بغلم بود داشتم مذی حال پانی ببدن
 
  عی افتاده بود تو بغلم سرحالی بمیتمام زندگ, نکرد بدن عشقميرییتغ
 

   کنم  تنهاکاری چدی بادونستمی بودم که نمدهی ترسنقدری کردم ابلندش
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  مادر( بود که زنگ بزنم به زن عمونی ادیهنم رس که به ذيزیچ
 
  جواب دادهی و برداشتم و زنگ زدم زن عمو با گرمی گوشعیسر)ذیپان
 

 الو؟: عموزن
 

  شده؟يزیسالم زن عمو چ:من
 

   زن عمو اوج گرفتي هیگر
 

 مارستانیآره عموت توراه برگشت تصادف کرده االن ب: عموزن
 

 مارستان؟یکدوم ب: گفتمعیسر
 

 ( )مارستانیب: عموزن
 

 امی معیباش االن سر:من
 

   حال عشقم سوار شدم وی گرفتم با جسم بنی ماشهی عی کردم و سرقطع
 

   دادم و رفتم تو وشوی کراعی سرستادی امارستانی بيجلو... و دادمآدرس
 

  ذموی رو صدا کرد و پانگهی صدا زدم پرستار اومد و چند نفر دپرستارو
 

   اتاق منم داخل شدم پرستارا دکترو صداهی يوبردن تو رو برانکاردگذاشتن
 

   شدهيزیچ: گفتمعی سرنهی بود اومد تو بعد معای دکتر که مرد مسنکردن
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  دکتر؟ياقا
 

  پسرم؟ي باهاش دارینسبت:دکتر
 

 لشمیبله فام:من
 

 ....دکتر
   ازنی همي پسرم بهش شک وارد شده و فشارشم افتاده براستی نيزیچ
 

  ادی بهوش مستی نيزی رفت چحال
 

  کمی که رونیکه از اتاق برم ب:  سرم بهش وصل کردن بهم گفتهی پرستار
 

  کنهاستراحت
 
  هوی که واری دادم به دهی نشستم و سرمو تکی صندلي رورونوی اتاق رفتم باز
 
   رضايآقا: دمی از پرستارا پرسیکی عمو افتادم تند بلند شدم  و رفتم از ادی
 

  هستش؟ي کدوم اتاق بستري تویشفق
 

   ICU رفته تو حالت کما بردنش: دفترش گفتي بعداز مطالعه پرستار
 

  ی صندلي رودمی راه رو دي رفتم دونبال عمو که زن عمو رو توعیسر
 

  ششی رفتم پعی سرخوندی داشت قران مهی بودو با گرنشسته
 

 سالم زن عمو حال عمو چه طوره؟:من
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   نگفتنيزی دکترا هنوز چستی خوب نادیحالش ز: گفتهی عمو با گرزن
 
  کجاست؟ذیپان
 

   از حال رفت و االنذی پاندی که شمار زنگ زدی اون موقعستی نيزیچ:من
 

  وصله بهشسرم
 

 کدوم اتاق؟: بلند شد و گفتی عمو با نگرانزن
 

   و زن عمو باهمذی ساعت پانهی اتاق و گفتم و همون جا نشستم بعد شماره
 

 ...دناوم
 ام؟ی که بنی بلند شدمو گفتم چرا بهم خبر ندادعیسر
 

  اخه پسرم؟يکردی مکاری چيومدیم: عموزن
 
  می رفتعی سررونی رفت طرف در که در باز شدو دکتر اومد بهی با گرذیپان
 

   دکترطرف
 
  دکتر حال بابام چه طوره؟يآقا:ذیپان
 

   نکردهيریی هنوز تغستی نرمال نادیحالشون ز:دکتر
 
  ي هی گردنی طاقت دگهی کردن دهی و زن عمو شروع کردن به گرذیپان
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   و گرفتم و اروم بردم نشوندمشذی و نداشتم دست پانذیپان
 

 ادی نشده که بهوش ميزی چ؟یکنی مهی چرا گرزمیعز:من
 
 "ذیپان"
 

  ادی نشده که بهوش ميزی؟چیکنی مهی چرا گرزمیعز:حسام
 

   نکرده اونوقت تويریی تغچی هگهی مستی حالش نرمال نگهیدکتر م:من
 
  نشده؟يزی چیگیم
 

 :... کالفه دستشو کرد تو موهاش و بلند شد و گفتحسام
 امی برمی برات آب بگرمی ممن
 

   ربع حسام با دو تا آبهی کردنم ادامه دادم بعد هی تکون دادم و به گريسر
 

   و گذاشتمی داد به مامانم من آب معدنویکی داد به من و ویکی اومد یمعدن
 

   اومد کنارم نشست و آبخورمی آب و نمدی نخوردم حسام که دی ولکنارم
 

   دهنم ناخودآگاهکی رو برداشت و درشو باز کرد و آروم آورد نزدیمعن
 

   که خوردم خودموکمی باز کردم و از دست حسام آب خوردم دهنمو
 

   اوني آب خورد توی عقب بعد من حسام هم از همون آب معندمیکش
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   و لبخند زدم آخه بارمی خودمو بگي خندم گرفته بود نتونستم جلوحال
 
  حسام هم......  االن منو حسام همو یعنی که حسام کرد ي کارنیا

 
  نیی سرمو انداختم پادموی به روم زد که من خجالت کشيلبخند

 
  دنتیقربون خجالت کش: آروم در گوشم گفتحسام

 
   سرمو بلند کردم که زن عمو و عمو و عمه وهی گري صدا هادنیباشن

 
   طرفمون بهانی دارن مهی که با گردمی و دسی و مهدحی عمه و مسشوهر

 
   که رفتمی رفت بهت بگم زمانادمی دیببخش: نگاه کردم که گفتحسام

 
   از همونجا زنگ زدم به مامانمو عمه خبر دادمرمی آب بگبرات

 
 ... تکون دادم و رفتم طرفشونيسر

  هی تو بغل هم گرمی و داشتدی بغلم کرد منم بغضم ترکهی با گرعمه
 
   من رفتم مامانمومی بعد رفتم بغل عمو و زن عمو بعد هم نشستمیکردیم
 

   خونه حسام خواست منو هممی کردم و اونو بازور عمه و عموم فرستادبغل
 

  صبح بود همه رفته بودن فقط من بودم و حسام3ساعت ... که نذاشتم ببره
 
   خونه االن فقط من بودم ومی عمو منو حسام عمو رو هم به زور فرستادو
 

  رونی اومد بقهی دکتر رفت تو اتاق و بعد چند دقحسام
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  دکتر حال پدرم چه طوره؟يآقا: و گفتمششی رفتم پعیسر
 

 راستش...ستش نکرده رايریی تغچیه:دکتر
 
  دمیترسی داشتم مگهید
 

  دکتر؟ي شده آقايزیچ:من
 

  شهیراستش حالش داره بد تر م:دکتر
 
 ... اصالهی گرری و بلند زدم زدی بغضم ترکهوی

   کردم حسام اومد کنارمهی و گرنی زمي خودم نبود نشستم رودست
 

  جادی در من ايریی تغی کرد ارومم کنه ولی و منو بغل کرد و سعنشست
 

 : گفتمهی با گرستادموی دکتر اي آقاي بلند شدمو جلونشد
 ...نم...یبب...مو...خوام پدر...یم...دکتر...دك...يآقا
 

   دخترمشهینم:دکتر
 

   شدت گرفتمیگر
 

 ...کنم...یم...هش...خوا:من
 

  قهی فقط چند دقیباش ول: فکر کردو گفتکمی دکتر
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   سرش نشستم و باي به بابام وصل بود رفتم باالیی داخل اتاق چزارفتم
 

  ل...قو...مگه...شدکه؟...یبابا؟چ: باهاش حرف زدمهیگر
 

  که...يته بود...نگف...؟يشم نر...یپ...هرگز از...که...يبود...نداده
 

 بابا؟...بلندشو...توروخدا...رم؟باباینم...نمینب... تورو یبخت...خوش...تا...من
 

 ... باباکنمیم...خواهش: و گفتمدمی و بوس بابامو گرفتمدست
 
 ...اگه...بابا؟: گفتمکردمی مهی شده بودم و بدجور داشتم گردی ناامگهید
 ...بابا؟...کنمیباهات قهر م...ی نشداریب

 
  داریب... اگهکشمیم...خودمو ...بابا؟: نکرد گفتميریی تغدمی دقهی چند دقبعد

 
 ینش
 

   جمله حساس بود و هروقتنی بابام رو اشهی همادمهی نکرد يریی تغبازم
 
  گفتمی که موی اون کارعی سری ولشدی می عصبانی به شوخی حتگفتمیم
 

   به هق هق شده بود که دکتر اومد تو ولی تبدمیگر. دادی مانجام
 

  رونی برو بهی کافگهیدخترم د:گفت
 

   که احساس کردم دست بابا تکونارمی دستمو از دست بابا در بخواستم
 

   دکتر دستش تکون خورديآقا: برگشتم طرف دکتر و گفتمعی سرخورد
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  اومد جلوعی سردکتر

 
 بده..دستتو تکون..گهی بار دهی..باباجون..بابا؟:من
 

   چند تا از پرستارارو صداعی آروم دوباره دستشو تکون داد دکتر سربابا
 

   ساعتکی تو اتاق اما بعد کردنی مکارشی چدونمی کرد نمرونی منو بکردو
 

   خبر دادم اوناهمهی رفتم به مامان و بقعی شد به بخش منم سرمنتقل
 

   گفتنهی اما بقرسونهی خودشو معی حال شدن مامانم گفت االن سرخوش
 

 ...هوی ادی زی خوش حال بودم از خوش حالیلی من خانی مفردا
 
   به خودش اومدوعی سریلحسام اول تعجب کرد و. بغل حسامدمیپر
 

   و دورم حلقه کرددستاش
 

  منو تنها نذاشت؟يدی بابام بهوش اومد؟ديدید:من
 

  هی گرری بره بلند زدم زشمونی بابا از پي روزهی قراره نکهی از فکر اناخودآگاه
 

   تعجب کرده بود منو از خودش جدا کرد و تو چشام نگاهیلی خحسام
 

 ؟یکنی مهی چرا گرگهی که بهوش اومد دزم؟باباتی شد عزیچ: گفتکردو
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   برهشمونی از پي روزهی قراره نکهیاز فکر ا: که آروم تر شدم گفتمکمی
 

   گرفتمیگر
 

  ي فکر نکن تو االنو دارندهی به آزمیعز: آروم بغلم کرد و گفتحسام
 
  یچ: گفتی مامانم برگشتم طرفش با نگراني آروم تر شدم با صداکمی
 

  افتاده؟ی دخترم؟اتفاقشده
 

  نه مامان جون بابا حالش خوبه و بهوش اومده: زدم و گفتمي لبخندمن
 

   منتقل شد به بخشاالن
 

   نشست و شروع کرد بهی صندلي راحت تر شد رفت روالشی که خمامانم
 

  خسته بودمیلیخ.. خوندن و خدارو شکر کردنقرآن
 
 

 ....ذیپان:حسام
  ي ببرمت خونه خسته شدایب

 
  مونمی مخوادینه نم:من
 

 میای فردا ممی برای بگهی نکن دي لجبازذیپان:حسام
 

    حسام منو6 بمونم قبول کردم االن ساعتتونمی نمگهی که ددمی دمنم
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   دونبال منم قبول کردم و رفتم تو خونهامیم12ساعت: و گفترسوند
 

  خونه زنگ يباصدا... دمی جور با لباس رفتم تو تخت گرفتم خوابهمون
 
   کهدمی دفونی از آنیی به بدنم دادم و رفتم پای شدم کش و قوسداریب

 
   ودمی به خودم رسکمی اومده درو باز کردم و رفتم تا صورتمو بشورم حسام

 
  نیی عوض کردم و رفتم پالباسمو

 
 ؟یسالم خوب:حسام

 
 ؟یسالم ممنون تو خوب:من
 

 قربونت:حسام
 

  میخب من آماده ام بر:من
 

  میباش بر:حسام
 

   طرفمی رفتموی شدنی سوار ماشمی از خونه خارج شدباهم
 
   شدم و منتظر موندم تاادهی نگه داشت پمارستانی بيجلو...مارستانیب

 
   شدو اومدادهی پنی  حسام از ماشادی پارك کنه و بنشوی هم ماشحسام

 
 ..... باهمطرفم
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   رفتم طرفشون و همه هستندمی طرف اتاق بابام که دمی تو و رفتمیرفت
 

   دکترشی کردم و رفتم پی و احوال پرسسالم
 

  دکتر حال بابام چه طورهيآقا:من
 

 شهی خوب مي بره به زودشی طور پنیاگه هم.بهتره:دکتر
 
   خوش حال بودمیلیخ
 

 نمش؟ی ببتونمیم:من
 

  کمیلی خیباش ول:دکتر
 

  ممنون:من
 

   الغر شده بودیلی دوروز خیکی نی تو اتاق و رفتم طرف بابا تو همرفتم
 

 بابا جون؟: سرش و آروم صداش کردمي باالرفتم
 
   جون زدی لبخند بهی من دنی حال چشماشو باز کرد با دیب

 
 :....من
 

   بابا جونسالم
 

 رم...دخت...الم...س:بابا
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  بابا جون؟یخوب:من
 

   و با بغضدمی آره آروم دست بابام و بوسیعنی بار پلک زد که هی آروم بابا
 

 هی معنی خونه بدون شما بنیبابا زودتر خوب ش:گفتم
 

   بابام و تو اوندنی طاقت دگهی شد به من درهی پراز اشک خي چشمابابا
 

   که درونی و از اتاق خارج شدم همدمی بابام و بوسعی نداشتم سرحالت
 

   کردم همه اومدنهی نشستم و گرنی همونجا رو زمدی بغضم ترکبستم
 

   رفتم تو بغل مامانموی صندلي مامانم بلندم کرد و برد نشوند روطرفم
 

  کردمهیگر
 

  شهی بالخره تموم مستی نيزی آروم باش خوشگلم چسسسسیه:مامان
 

   وشهی بالخره پدرتم خوب مي خوب سه نفري اون روزارسهی مدوباره
 
   قربونت برمستی نيزی شاد چينفر3 ي همون خانواده میشیم
 

 ....بعد
   ساعت باکیبعد ... اتاقشي بابام رفت تونهی معاي ساعت دکتر براچند

 
 رونی گرفته از اتاق اومد بیصورت

 
  شده؟يزی دکتر چيآقا:من
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  نیی به من کردو سرش و انداخت پای نگاهدکتر

 
 ... کنم متاسفم باباتي نتونستم کاریمن تموم تالشمو کردم ول:دکتر

 
  بود سکته کنمکی نزدگهی سکوت کرد ددی که رسنجای ابه
 
 ؟یبابام چ: گفتمی لرزوني صدابا
 

  نگفتيزی بهم انداخت و بازم چی نگاهدکتر
 

 ؟ی دکتر بابام چيآقا:من
 
  که بالخره به حرف اومدشدی اعصابم داشت خورد مگهید
 

 ...بابات...دخترم بابات:دکتر
   فقطکنمی مدی مدت تاکهی ي که به پاش وارد شده براي خاطر ضربه ابه
 
   هفتههی تونهی مدت مهی نی حرکت کنه حاال اتونهی مدت نمهی يبرا
 

  روز باشکی فقط تونهی می سال حتکی ای ماه باش کیباش،
 
  یی چه بالنی؟ای چیعنی ای امکان داره چند سال هم طول بکشه خدایعنی
 

   دستگهی دم؟یدی پس ممی پارروی تقاص چا؟ی خدا؟ي که سرمون آوردبود
 

   چرااااا با مااااااایخدا:  زدمغی جهی و با گرنیبود نشستم رو زم نخودم
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 م؟یدی پس ممی دارروی هاااا؟ تقاص چ؟ي کردنکارویا
 

   پرستارارو صدا کرد وعی دکتر سرزدمی مغی جهی طور داشتم با گرنیهم
 

  يزی چگهی ددمی شد و خوابنی آرامبخش زدن کم کم چشام سنگبهم
 

   نشدمیحال
 
 "حسام"
 

   نشستهنی و تو اون حال نداشتم رو زمذی پاندنی مچاله شد طاقت دقلبم
 

   کرد که آرو آروقی آرامبخش بهش تزرهی پرستار دیکشی مغی جبودو
 

 .... بردنشدیخواب
 
  نی ادی باذمیچرا پان!ای اون فضارو تحمل کنم خداتونستمی نمگهی اتاق،ديتو
 

  غم و باهم تحمل کنه؟همه
  تا... شدم و راه افتادمنی خارج شدم و رفتم سوار ماشمارستانی از بزود

 
   وذی زنگ زدم از زن عمو حال پاندمی چرخابونای خي خودم توي براشب

 
  زنهی کس حرف نمچی شده با هداری که بی که گفت از همون موقعدمیپرس

 
 ... شده به روبه رورهی خفقط

 
 "ذیپان"
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   هم نداشتم کهی اشکیحت زدمی حرف نمی نداشتم با کسی حال خوباصال

 
   بعد چند ساعت در اتاق باز شدو مامان اومد توزمیبر
 

 دخترم؟:مامان
 

 :...من
 

 ؟یکنی با خودت منکاروی اي دار؟چرایگی نمیچیدخترم چرا ه:مامان
 
 ...ی دوست داشتم حرف بزنم ولیلیخ
 

  يزی چدی نداشتم مامان که دییروی نچی برام نمونده بود انگار هیقدرت
 
  ومدی  مرونی که از بیی با صداهاقهی از اتاق خارج شد بعد چند دقگمینم
 

  پسرم: تو که دکتر صداش زدو گفتادی بخواستی حسام اومده مدمیفهم
 

   تنها باشبزار
 
  ومدی نیی صداگهید
 
  "حسام"
 

   درست وي وغذازنهی کس حرف نمچی تو اتاقه و با هذی دو روزه که پاناالن
 



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 43 

   راحت حرف بزنهتونهی عمو هم حالش بهتر شده و مخورهی هم نمیحساب
 

  هوی که ذی بار هزارم برم اتاق پاني خواستم براخورهی پاهاش تکون نمفقط
 
 ... هم زمان دکتر همرونی آروم از اتاق اومد بذی باز شدو پاندر
   به دکتر گفتيزی رفت سمت دکتر و آروم چذی پانرونی اتاق عمو اومد باز
 
   رفت سمت اتاق عمو فکر کنم بهذی دکتر هم بهش گفت باش و بعد پانو
 

   در اتاق و باز کرد و رفت تو و در اتاق ونهی باباشو ببخوادی گفت که مدکتر
 

 ... بستاروم
 
 "ذیپان"
 

   من جون گرفت و دستمو تو دستشدنی کنار بابا نشستم بابا،با درفتم
 

   شدرهی نگران بهم خگرفت
 

  دخترم؟یخوب:بابا
 

 خوبم بابا: به روش زدم و آروم بهش گفتميلبخند
 

  نقدری چرا اشهی دکتر گفت پاهام خوب مستی نی مهمزیدخترم چ:بابا
 

 ؟یکنی متی اذخودتو
 
   کردنهی صدا شروع کردم به گری و بدی بابا بغضم ترکي پاهاي آورادی با
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  ستی نيزی گفتم که چگهی نکن دهیاِ دخترم گر:بابا
 

   آروم تر شدمکمی هم آروم بغلم کرد منم بعد
 

  خونه؟میری میبابا ک:من
 

 شمی پس فردا مرخص مای خونه دکتر گفت که فردا میری ميبه زود:بابا
 

 ... حال به باباخوش
   کردمنگاه

 
 ؟يجد:من
 

  آره دختر خوشگلم:بابا
 
   باهام صحبت کرد و گفت که نگران نباشمی خوش حال بودم بابا کلیلیخ
 
   و ازدمی بابا رو بوسي نگفتم گونه يزی چگهی منم دشهی پاهاش خوب مو
 

  یخوب: خارج شدم و رفتم طرف مامان، مامانم آروم بغلم کرد و گفتاتاق
 

 مامان؟
 

  آره مامان جون خوبم:من
 

   طرف به خاطر مرخص شدن بابا خوشهیرو بابامو مرخص کردن از 3بعد
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   چند روز بهنی اي بابا ناراحت توي طرفم به خاطر پاهاهی بودم از حال
 

  تونمی هم زنگ زده بودم و خبر داده بودم که به خاطر بابام نمدانشگاه
 
 ....امیب

  کننی هم گفتن اشکال نداره و دعا ماونا
 

   و حرکتلچری رو ونهی حاضر شده بود عموم کمکش کرد که بشبابام
 

   تو خونه منمی و رفتمیزش تشکر کرد حسام مارو رسوند خونه امیکرد
 

   رفتمدمی به خودم رسکمی رفتم حموم لباسام و عوض کردم و عیسر
 
   بوددهی تخت دراز کشي و رفتم اتاق بابا،بابا رونییپا
 

   منوادی رفت به عموت بگم نره برو زنگ بزن بهش بگو بادمیدخترم :بابا
 

   حمومببره
 

  رمیچشم بابا جون االن م:من
 

   به عمو زنگ زدمرفتم
 

 الو؟:من
 

 سالم دخترم جانم؟:عمو
 

   حمومنشی ببرنیای بابا گفت زنگ بزنم بگم بدیسالم عمو جون ببخش:من
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 امیباش دخترم االن م:عمو

 
 ممنون:من
 

 ... کردمقطع
   که عمو اومده درو باز کردمدمی اومد رفتم دفونی آي ساعت صدامی نبعد

 
 ... باباشی تو و رفت پاومد

 
   بابا لباسی وقترونی ساعت با خنده اومدن بمیبعد ن.. بردش حمومو
 

  قهی بود عمو هم بعد چند دقدهی رفتم تو رو تخت دراز کشدیپوش
 

   کرد و خواست برهیخداحافظ
 

  گهی نهار دنیموندیم:مامان
 

  کنمی رفع زحمت مگهینه د:عمو
 

 هی چه حرفنی اکنمیخواهش م:مامان
 
   کنار همی تو با خنده و شوخمی و رفتمی دم در عمو رو بدرقه کردتا
 

 می استراحت کنکمی می و رفتمی و خوردنهارمون
 

  دمی مادرم صدام کرد رفتم شام خوردمو باز اومدم باال و به زور خوابشام
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   از خوابمی زنگ گوشيصبح با صدا...  دانشگاهرفتمی مدی صبح باچون
 
  ي محوشی و آرادمی رفتم صورتمو شستم لباسم و پوشعی شدم سرداریب

 
 ...هم

   قرار با آژانس برمنکهی اي آورادی با نیی و برداشتم و رفتم پافی و ککردم
 

   خودمم که هنوز ازنی بابام که باطل شده ماشنی گرفت چون ماشغمم
 

   مامان داره واسه بابادمی نگرفتم  رفتم آشپزخونه دلی گاه تحوریتعم
 

   چند لقمه خوردم و زنگ زدم آژانس رفتم اتاق بابا وکنهی آماده محونهصب
 

 دمی بوسگونشو
 

  خداحافظ بابا جون:من
 

  خداحافظ دختر گلم:بابا
 
   آژانس منتظره سوار شدم ودمی از خونه خارج شدم درونی اتاق اومدم باز
 

   دانشگاه رو دادمآدرس
 

  ي رو حساب کردم و رفتم سمت ورودهی شدم و کراادهی دانشگاه پيجلو
 

   بلند سالم کردم رها وي کالس و طبق معمول با صداي رفتم تودانشگاه
 

   اومدن سمتمعی من سردنی با دگهی و چند تا از بچه ها دسودا
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  خوبه؟؟باباتیسالم خوب:رها
 

  فقط... فقطستیسالم ممنون حال بابام هم بد ن:من
 

 ؟یفقط چ:سودا
   برام سخت بودگفتنش

 
  تونهی چقدر هست نمدونمی مدت که نمهی يپاهاش برا...فقط: زور گفتمبه
 

   بدهتکون
 

  تو چشام جمع شده بوداشک
 

  شهی خوب میگی مي خودت دارزمیاشکال نداره عز: با بغض گفترها
 

   تر خوب شدن بهتر از هرگز خوب نشدنه کهری نکن حاال دتی اذخودتو
 

   باشهی که بازم خوب ممی حاال شانس آوردگفتی راست می گرفت ولخندم
 

  می سرجامون نشستمی و رفتمی استاد به کالس همه ساکت شدورود
 

 ؟یخانوم شفق:استاد
 

 بله استاد؟:من
 

 حال باباتون چه طوره؟:استاد
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 :.... دادم اونم گفتحی استاد هم توضواسه
   دخترم خودتو ناراحت نکنشهی مخوب

 
  بالخره دانشگاه تموم شد و با رها از دانشگاه خارج... شدم واردی امکمی منم

 
  غروب) سودان،رهاوی،شاهیشهرام،عل( قرار شد که چند تا از دوستاممیشد

 
   منتظرمه با رهارونی حسام بدمی بابام خواستم با رها برم که دادتی عایب

 
  حسامنی کردم و رفتم طرف ماشخداحافظ

 
 سالم:من
 

 ؟یسالم خوب:حسام
 

 ؟یکنی مکاری چنجای تو ایمرس:من
 

   دونبالتامی گفتم بي ندارنیعمو گفت که ماش:حسام
 

  یمرس: حرف خم شدو درو برام باز کرد نشستم تو و گفتمنی ابعد
 

 ؟یخواهش،راست:حسام
 

 ....بله؟:من
 

 ادت؟ی شما عي خونه انی خانواده دارن مي امشب همه یدونیم:حسام
 

  دونستمی؟نميجد:من
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   من بهت گفتمگهیخب حاال د:حسام

 
   بابامادتی عانیآخه دوستامم قراره غروب ب:من
 

  هستن؟ای حاال کانی داره؟اوناهم بیخب چه اشکال:حسام
 

  نی و شاهیرها،سودا،شهرام،عل:من
 
   تو همرفتی از قبل مشتری حستم بي اخماگفتمی که مي هر اسم پسربا
 

 باش:حسام
 
   کردادمی خونه پي جلومی نگفتيزی چدنی تا رسگهید
 

  گهی باال دایب:من
 

  امی غروب با خانواده مرمی خونه دوش بگرمی من مگهینه د:حسام
 

 باش خداحافظ:من
 

 ...رفتم
   خونهيتو
 
  سالاااام بر اهل خانه: بلند گفتمي صدابا
 

   مامانشی رفتم پومدی بابام ني صدای از تو آشپزخونه جوابمو داد ولمامان
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 دمی مامان و بوسينه و گونه  آشپزخوتو
 

 ؟باباکو؟یمامان:من
 

  دهی تو اتاقشه خوابگهیپشت کو خب معلومه د: کج نگام کرد و گفتمامان
 

 باش:من
 

 !یراست:مامان
 

 جانم مامان:من
 

  باباادتی عانیدخترم امشب کل خانواده دارن م:مامان
 

 باش،مامان؟:من
 

 جانم؟:مامان
 

 :...من
 انی منم دارن مي دوستامامان

 
  باش اشکال نداره:مامان

 
   استراحت کنم که مامانکمی اتاقمو لباسمو عوض کردم ورفتم ي تورفتم

 
  زد برم نهارصدام
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   به مامان کمک کردممی بابا،باهم غذا بخورشی پمی قرار شد برنیی پارفتم
 

   کنار نهاروی و با خنده و شوخمی اتاق بابا بعد باهم نشستمی ظرفارو ببرکه
 

 . دوباره بابا مامان کمک کرذم ظرفارو ببره آشپزخونهمی خوردهم
  دمی اتاقمو خوابرفتم

 
   االنِ کهگهیبود د6 شدم ساعت داری همون آالرم بای می زنگ گوشي صدابا
 

  هی رونی اومدم بعی دوش گرفتم و سرهی رفتم حموم و عی سرانی بمهمونا
 

   نازكي از تو کمد در آوردم با جوراب شلواری قرمز مشککی شلباس
 

   هامو درست کردم خط چشمي موهامو سفت باال بستم و چتریمشک
 

  یلی زدم وبا رژ قرمز خلیمی زدم ری قرمز و مشکهی و سادمی کشینازک
 
   شال قرمزعی اومد سرفونی آي شد صدالی تکمشمی کم رنگ آرایلیخ
 

 ...م اومده بودن رفتم دوستانیی گذاشتم و رفتم پارمویحر
 استقبالشون

  خندم گرفت.... کمپوت آناناس و ای بود ینیری شای تو دست همه اومدن
 

  ای کمپوت ای شونیکی دست رنی میی باهم جاتی جمعهی معموال آخه
 
   بردمشونی داشته باشن بعد سالم احوال پرسیکی ي نفرنکهی نه اینیریش
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   هم بازینیری کنار تخت بابا شی عسلي بابا کمپوتارو گذاشتم رواتاق
 

   به بابا تعارف کردن و بعد دادن به من منم بردم دادم به مامان بچهکردن
 
   اتاق من خواستن برنمی حرف زدن از اتاق خارج شدن و رفتی بعد کلها
 

   من قبول کردن که شام بمونن مادرم از قبل بهم گفته بودادی با اصرار زکه
 

   عالمه باهم بگو بخندهی من واسه دوستاتم شام درست کردم نذار برن که
 

   اومد بهالمونی خونه اومد مطمئن بودم که فامفونی آي که صدامیکرد
 

   استقبالشونای اونا قبول نکردن و گفتن می ولامی گفتم بمونن االن مبچه
 
   بعد سالم و احواللی استقبال فاممی بعد هم رفتمی بموننجای ابهی عو
 

   و حسام و به اجبار بهسی دوباره بچه رفتن اتاق من منم به مهدیپرس
 

   باهم گرم گرفته بودن ازی حسابگهی اتاقم بچه ها دای هم گفتم کخ بحیمس
 

   کرده جالبری وارد شد نگاه شهرام بهش گسی که مهدي اقهی دقهمون
 
  به دل هم نشستن بعد فکر کنم کنهی هم بهش نگاه مسی که مهدنهیا

 
 ...2ای1 حدود
   همه رو واسه شام صدا زد عموم پدرم رو هم بغل کرد و آورد سرمامانم
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   ساعت دوستاممی و بعد نمی شام و کنار هم خوردی با خنده و شوخسفره
 

   برنخوانی هم گفتن مالمونی فامقهی برن  بعد چند دقخوانی که مگفتم
 

   پاك کنم و لباسموشمویحال نداشتم فقط آرا اصال گهی رفتن مهمونا دبعد
 

   زود خوابم بردیلی کردم و افتادم رو تخت و خعوض
 

   رفتم تبلتموالیخی بلهی شدم آخه امروز دانشگاه تعطداریب9 ساعت صبح
 

  شدم واقعا رمان) کنموونهی داروینذار دن( مشغول خوندن رمانبرداشتمو
 

 هیقشنگ
  کردمی رمان بخونم زمان و مکان و فراموش مرفتمی مهروقت

 
 دمی مامان دست از خوندن کشي صدابا
 

 دخترم؟:مامان
 

 بله مامان؟:من
 

  غذا حاضرهایب:مامان
 
   اصال تعجب نکردم چون هر1 ساعتدمی نگاه به ساعت انداختم که دهی
 

 ... بود رفتمي جورنی همخوندمی رمان موقت
 
   نشستمزی پشت مو
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 بابا خوابه؟:من
 

 دهیآره دخترم خسته بود خواب:مامان
 

 باش:من
 

   خوردن شدم غذامو که تموم کردم تشکر کردم و با مامان کمکمشغول
 

   تا ظرفارو جمع کنه بعد جمع کردن ظرفا رفتم تو اتاقم و مشغولکردم
 

 ... رمان شدمي ادامه خوندن
 
  می نگاه به گوشهی  دمی دست از خوندن کشمی زنگ گوشي صدادنی شنبا
 

  سودا بود جواب دادمکردم
 

 سالم:من
 

 ؟یسالم خوب:سودا
 

 ؟ی داشتي کاریمرس:من
 

 ...زنگ زدم بگم فردا:سودا
  کوهمی قراره برصبح

 
 باش ساعت چند؟:من
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 5:سودا
 

 ست؟یزود ن:من
 

 6،5:30شهی اونجا ممی هم هست تا برسرینه د:سودا
 

 ي بایاوک:من
 

 !یراست:سودا
 

 بله؟:من
 

   که رهاي ما پره خبردارنیبه حسام هم زنگ بزن چون ماش:سودا
 

   چون ماهمای تو با حسام برهی بهترشو بگیکی خوادی فروخته ومنشویماش
 

 می دارنی ماشهی فقط
 

 ؟ي نداري کارگهیباش د:من
 

 ينه با:سودا
 

 يبا:من
 

 ....ي حوصله گهی کردم دقطع
   مودم رو روشن کردم و وصل شدمنترنتی اي خوندن نداشتم رفتم پارمان
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  می وی ناشناس اومد پي شماره هی هوی که کردمی جور چت منی همداشتم
 
 سالم: گفتو
 

 سالم:من
 

  عشقم؟یخوب: ناشناسمخاطب
 

   اسمشم ننوشته بودشناختمشی شده بودم نمجی که گمن
 

 ؟ی تو خوبیمرس:من
 

  نفس؟یقربونت شناخت: ناشناسمخاطب
 

 آره:من
 

 خب پس اسممو بگو: ناشناسمخاطب
 

   کدومهنی ادونمی که با پسرا دوستم االن نمنقدری ازنمی االن گند ميوااا
 
   تورمی کجا برم االن مدمی فهمدی به ذهنم نرسیچی هی فکر کردم ولکمی
 

 ادی مادمی ی اون تو همه چرمی آخه هروقت مییدسشو
  دی ناامگهی کدومه دنی که اومدی نادمی ی موندم ولقهیدق5 یی دسشورفتم

 
  از شانسم استفاده کنمدی بود باشده

 
 ؟ییمحمد تو:من



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 58 

 
 گه؟هاااا؟ی دهیمحمد ک: ناشناسمخاطب

 
 نای سدیببخش:من
 

 نا؟یس: ناشناسمخاطب
 

 گهی دیی توری امزدمیداشتم گولت م:من
 

 ه؟ی کدوم خرگهی دریام: ناشناسمخاطب
 

 ؟ی هستی کشناسمتینم: و گفتمای گند زدم ولش دل و زدم به دراَهههه
 

 من رها هستم: ناشناسمخاطب
 

  زدمی بود منجای شده بودم اگه رها ای اون لحظه بدجور اعصبانیعنی يوااا
 

  نیی پااوردمی مفکشو
 

 :...من
  احمقي شعور دلمو بردیخر،االق،نفهم،ب

 
 ي فعال بازمیخخخخخ چالش بود عز:رها
 

 يبا:من
 

   مودم و خاموشومدهی موندن به ما ننترنتی اي دلم رفت ولش تواوفففف
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   بابا از اتاقمشی گرفتم که برم پمی کنم تصمکاری و فکر کردم که چکردم
 

  شدم و رفتم سمت اتاق بابا در زدم و وارد شدمخارج
 

  گلميبه سالم بابا:من
 

 ؟یسالم دختر خوشگلم خوب:بابا
 

 یی بابایمرس:من
 

 ؟ی گرفتنتویدخترم ماش:بابا
 

 ییهنوز نه بابا:من
 

 چرا؟:بابا
 

 :...من
 

 رمی اصال حوصله ندارم برم بگآخه
 

 رهی بگلی بره تحونتوی ماشگمیباش به حسام م:بابا
 

  بابایباش مرس:من
 

  دخترمکنمیخواهش م:بابا
 

  کاری چگهی ددونستمی و از اتاق خارج شدم اوففف نمدمی بابارو بوسي گونه
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   فردانکهی اي آورادی با هویبود خداااا حوصلم سررفته بود 8 تازه ساعت کنم
 

  ادمی هوی کردم که بخوابم ی رفتم اتاقم و سععی شم سرداری ب4 ساعتقراره
 

   دوست دارمادی و حسام خبر ندادم چون شهرام داره مسی که به مهداومد
 

   حسام هم چون سوداشنی خوش حال میلی مطمئنم خادی هم بسیمهد
 

  تا بوق3 پاشدم و به حسام زنگ زدم بعدعی سرامی پره با اون بنی ماشگفت
 

   دادجواب
 

 الو؟:حسام
 

 سالم:من
 

 ...؟ی خوبزمیسالم عز:حسام
   شده بودي گفتنش عادت کرده بودم برام عادزمی به عزگهید
 

 ؟ی تو خوبیمرس:من
 

 ؟ی داشتيقربونت کار:حسام
 

   اونا پرهنی کوه ماشمی برمیخوای بگم که فردا با بچه ها مخواستمیآره م:من
 

 امی تو بنی که من با ماشيای منمی زدم به تو بگم ببزنگ
 

 باش حتما حاال ساعت چند؟: گفتی با خوش حالحسام
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 5:من
 

 ؟ي نداريباش کار:حسام
 

 ؟یراست: گفتمنی همي براادی هم حتما مسی که مهددونستمی مچون
 

 م؟جان:حسام
 

   هم بروسی زحمت دونبال مهدی بگم بخواستمیم:من
 

 :...حسام
 زمی عزباش

 
 يبا:من
 

 يبا:حسام
 

   قبولی هم خبر دادم اونم با خوش حالسی حسام زنگ زدم به مهدبعد
 

  کرد
  شدو خوابم بردنی راحت رفتم تو تختم کم کم چشام سنگالی خبا
 

  رفتم4 ساعت دمی شدم دداری از خواب بمی آالرم گوشي با صداصبح
 

  ي موهامو باال جمع کردم و چتردمی لباس اسپرت پوشهی شستم صورتمو
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  کمی کردم،کولمو برداشتم و یمی مالشی هم درست کردم و آراهامو
 

   به پنج به سودا و رها همخواستی ربع مهی ساعت ختمی توش ریخوراک
 

  رونی  بعد زنگ زدم به حسام که گفت بدارنی بدمی زدم که دزنگ
 

  چی چندتا ساندوزی مي رودمی رفتم آشپزخونه دنیی رفتم پاعی سرمنتظرمه
 

   هاروچی مامان برام درست کرده که با خودم ببرم ساندودونستمی مهست
 

 ...رونی و رفتم بدمی مو پوشی گذاشتم داخل کولم کتونهم
   عقب نشسته بودمی ولدمی رو هم دسی حسام منتظرمه مهددمی دکه
 

   بوددهی هنوز دستم به در نرسی کردم منم رفتم سمت در عقب ولتعجب
 

   در جلو رو باز کرد و منم مجبور شدم برم جلو چرانی حسام از تو ماشکه
 

   جلو نشستم وکردمی خودم قند آب مي دلم داشتم براي بگم تودروغ
 

   ترکی طرفمون نزدادی داره منی ماشهی دمی کردم دی و احوال پرسسالم
 

   با هممی شدادهی حسام نگه داشت و پنی شهرامِ کنار ماشدمیشد د که
 

   وما پشتشفتهی بعد قرار شد که شهرام جلو بمی کردی و احوال پرسسالم
 

   حواسمشتری من بمی و راه افتادمی شدنی همه سوار ماشمی کنحرکت
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  ي لبخند رونویی سرشو انداخته بود پاسی و شهرام بود مهدسی مهدشیپ
 

   شکگهی دکردی داشت نگاش می چشمری بود شهرام هم با لبخند زلبش
 

   که خوابم بردشدی چدونمی به هم دارن نمی حسهی که نداشتم
   حسامدمی شدم آروم چشامو باز کردم دداری از خواب بی کسي تکونابا
 

  کنهی صدام مداره
 

 میدیبلند شو خوابالو رس:حسام
 

 :.... و گفتممی کشي اازهی خممن
 
  اشب

 
   طرف بچه ها همه کوله هامونومی و رفتمی شدادهی پنی از ماشباهم

 
   وی علنی از دست امی داشتگهی به راه رفتن دمی و شروع کردمیبرداشت

 
   از خندهمی مردی منیشاه

 
   منمی استراحت کنکمی که بچه ها گفتن می نصف راه و رفته بودبایتقر
 
  ی که حسام بدمی در آوردم و دچی ساندوهی نی همي گشنم بود برایلیخ
 

  يزی چی آورده بودم که اگه کسچیتا ساندو4 من کال اوردهی نیچی هچاره
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  ویکی هم در آوردم گهی دچی ساندوهی نی همي بود بدم بهش برااوردهین
 

   هم خودم شروع کردم به خوردن گه اعتراضویکی به حسام و اون دادم
 

  ها بلند شدبچه
 

 ؟یاِ پس ما چ: با خنده گفترها
 

   بود بهشاوردهی نيزی چون حسام چنیخوری خودتون و ميشما غذا:من
 

 دادم
 
 ...ي بچه ها هم غذاي هیبق

   استراحت دوباره راهکمی اورده بودن بعد چی در اوردن همه ساندوخودشونو
 

   در اوردن و ماهمي مسخره بازی کلنی و شاهی راه بازم علي تومیافتاد
 
  می استراحت کردکمی کوه بازم ي به باالمی بوددهی رسگهی دمیدی خندیکل
 

 می کوه دوباره راه افتادنیی پامی و قرار شد برگردمی عکس گرفتی کلبعد
 
  فتمی خورد و حسام منو گرفت و نذاشت که بزی راه چندبار پام ليتو
 

  بود حسام مارو نهار به رستوران دعوت12 ساعت نیی پامیدی رسبالخره
 

   رستوران و جوجه کباب سفارشمی همه رفتمی و ماهم قبول کردکرد
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  ي اخراگهی دمی غذامونو اوردن و مشغول خوردن شدقهی بعد چند دقمیداد
 

   نگاهزی به می بقلزی حسام بلند شدو رفت سمت مهوی بود که غذامون
 

  عی پسرا هم سري هیشستن پشت سر حسام بقتا پسر ن3 دمی که دکردم
 

  واری از پسرارو گرفت و چسبوند به دیکی ي قهی شدن حسام رفت بلند
 
   دوستاششی بهش گفت که پسره سرشو تکون دادو رفت پی چدونمینم
 
 .....زوی گذاشت رو می بهشون گفت و پوليزی چهی
 : به رها نگاه کردم که گفتی رستوران خارج شدن سوالاز

 ؟يدی نفهمیعنی وااا
 

 : نه تکون دادم که گفتي به نشونه يسر
 ؟ي نگاشو حس نکردینی ساعته زل زده بهت بعد تو سنگمی نپسره

 
   سوال بودي جادم؟برامی من نفهم؟چطوری چیعنی تعجب نگاش کردم با
 

  دمیفهمی معی من سرکردی بهم می نگاهنی کوچک تری کسچون
 

   نشستن همه داشتن مارو نگاهزی پسرا دوباره اومدن سر مي هی و بقحسام
 
  هی بقرفتی نمنیی از گلوم پايزی نخورد منم چيزی چگهی حسام دکردنیم
 
   کهقهی بعد چند دقکردنی مي بچه ها هم فقط داشتن با غذاشون بازي
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  تا تراول گذاشت4 و حسام می همه بلند شدخورهی نميزی چی کسمیدید
 
   خونه حسام ازمی قرار شد برگهی دمید از رستوران خارج شد و بعزوی مرو
 

   کردو بچه ها هم گفتن مهمی ها به خاطر رفتارش معذرت خواهبچه
 
  ستین

 
   واقعاذیپان: شم که گفتادهی خونمون نگه داشت خواستم پي جلوحسام

 
  دیببخش

 
  ستیباش مهم ن:من
 

  ممنون به مامان بابات سالم برسون:حسام
 

 باش خدافظ:من
 

 خدافظ:حسام
 

 ... تو خونه ورفتم
  رونی دوش گرفتم واومدم بهی مامان سالم گفتم و رفتم طرف اتاقم به
 

   و برداشتم و گذاشتممی گوشدمی و رفتم تو تختم دراز کشدمی پوشلباس
 
  لنتی سارو
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  کردنی هم و نگاه میلی و شهرام بود خسی مهدشی حواسم پشتری بامروز
 
   مطمئن تر شده بودم کهشی پي از دفعه گهی که خوشبخت شن دشاالهیا

 
   نگاههی عاشق هم شدن چون من به عشق تو دمی دارن شای حسهی هم به
 

   دارماعتقاد
  کنهی هم نمي کدوم کارچی خب اخه هی حتما عاشق هم شدن ولاره
 

  دنیباره که هم و د4 تازه نای اذی اما خو پانوونهی دخخخخ
 
   فکرا بودم که خوابم بردنی هميتو
 
 .... شدمداری از خواب بمی آالرم گوشي صدابا
 

   دانشگاهرفتمی مدیبود با6 ساعت
 

   زنگ زدم بهنیی و رفتم پادمی صورتمو شستم و لباس پوششهی هممثل
 

 رهی بگنموی رفته بود که به حسام بگم بره ماشادمی چون اژانس
 

   چند  لقمه خوردم و بهعی سردیچی مزوی آشپزخونه مامان داشت مرفتم
 

 : گفتممامان
 

 ده؟ی جون بابا خوابمامان
 

  اره دخترم:مامان
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 باش خدافظ:من
 

 مراقب خودت باش خدافظ:مامان
 

   آژانس اومدهدمی مامان زدم و از خونه خارج شدم دي به رويلبخند
 

   خودمو اونورنی آژانس که در کمال تعجب ماشمتی رفتمی مداشتم
 
   همون بوددمی دنوی پالك ماشنمهی ماشهی شبدی گفتم شادمی دابونیخ
 
  گاه نبود؟ری من مگه تعمنی ماشی چیعنی

  نجای هم به خاطر تا ای پولهی سمت آژانس و بهش گفتم که بره رفتم
 

   دادماومدنش
 

  دمی دنمی ماشي جلوي شهی شي نامه روهی که نمی سمت ماشرفتم
 

  و بازش کردمبرداشتمش
 
 ری من صبحت بخيلکه سالم م((
 
 ...روزید
 
 

  يزی گاه منم بهش گفتم که به تو چری تعمنتی بهم گفت که ماشبابات
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   از دوستام و فرستادم کهیکی روزی کنم دزتی سوپراخواستمی چون منگه
 

  رهی بگلی تحونتویماش
 

 رمی بگی به پولش اصال فکر نکن چون محاله ازت پولزمیعز
   عوض کرد و تازشو زد گرچهزشوی نداره همه چی مشکلگهی دنتمیماش

 
   هم نشده بوديزیچ
 

   شدهرتی برو دانشگاه که دزمی عزرمیگی وقتتو نمگهی دخب
 

  ي جلوکی ماشنتو کنار الستچی رفت که بهت بگم سوئادمی یراست
 

   گذاشتمنتیماش
 
 يبا
 

 ))  ارسالنت                                    
 !!! شد ارسالن منی کِهه
 

   با آژانس برمستی نازی به بعد ننی از اگهی خوش حالم دیلی خيوااا
 

   برم ارسالنقربونت
 

  ي جاست جورنی نگاه کردم بعله همنوی ماشي جلوکی کنار السترفتم
 

   ارسالن هم عقلش کمهنی خب ای ولشدی نمدهی بود که اصال دگذاشته
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   نامه روتونستنی راحت میلی ببره خنموی خب اگه قراره دزد ماشهااا
 

  خخخخخنجاستی اچی و بفهمن سوئبخونن
  خواستی ربع مهی ساعت ي دانشگاه اغتادم وااااادی هوی بهش بگم دی بابعدا

 
   خوشگلم شدمنی سوار ماشعی کالس داشتم سر2 هفت امروز تا ساعتبه
 
  رفتم سمت دانشگاهو

   دانشگاه پارك کردم و رفتم تو وارد کالس شدم استاد تو کالس بوديجلو
 
 ....  سالم گفتم و خواستم برم سر جامالیخیب

 
 : استاد گفتهوی که
 

  ی که زود اومدم کالس خانوم شفقدیببخش
 

   براشیی جوراهی زدمی استاد حرف نمنی اي شده بودم از بس جلوخسته
 

   استاد نسبتنی اخه اکردمیاش بحث نم وقت باهچی قائل بودم و هاحترام
 
  خسته شدم از ساکت موندنگهی دی سن باال تره ولگهی دي استادابه
 

  تکرار نشهگهیاشکال نداره فقط د:من
 

   همهقهی مخصوصا استاد بعد چند دقکردنی داشتن با دهن باز نگام مهمه
 
   خودشون اومدنبه
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  ی نگفت منم بيزی چگهی استاد اخم کرد و دی خنده ولری ها زدن زبچه
 
   دارهدمی دی کنه ولرونمی رفتم نشستم سر جام انتظار داشتم االن بالیخ
 

  درسشی شدم و حواسم و گذاشتم پالیخی منم بدهی مدرسشو
   سال مثل برق و باد گذشتکی
 
   زل زدهودموی دهی تابستون بود حوصلم سر رفته بود رو تخت دراز کشلیاوا
 

   به سقفبودم
 

   داشتم چون دکتردی بازم امی پاهاشو تکون بده ولتونستی بابا نمهنوز
 

   بود که ممکنه چند سال طول بکشهگفته
 

  ی اومد نگاهلمی زنگ موباي حوصلم سررفته بود که صدای حسابهووووف
 
  حسامِدمی کردم که دلمی موبابه
 
   مدت مطمئن شده بودم که عاشق حسام شدمنی اتو
 

  واب دادم جوی و گوشعیسر
 

 سالم:من
 

   شما که اصال انگار نه انگارمی زنگ بزندیبه خانوم حتما ما با:حسام
 

 :....من
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 شه؟ی مي وی حاال شما زنگ بزنخب

 
  زنمی من زنگ مشهی به بعد همنی چشم اصال از اي به روياِ:حسام

 
 ممنوووون:من
 

 ذ؟یپان:حسام
 
 بله؟: به زور خودمو کنترل کردم و گفتمی خواستم بگم جانم ولیم
 

 اِمممم...زهیچ...ذیپان:حسام
 

  گهیاِ بگو د:من
 

   باهات حرف بزنمخواستمیم...خواستمیم:حسام
 

 ؟یدرمورد چ:من
 

 :...حسام
 گهی دگمی بعد بهت ممی فردا قرار بزاري براخب

 
 ام؟یخب کجا ب...باش:من
 

 صبح8ساعت( )پارك:حسام
 

 ا بزار بعدازظهراِ ول کن تپروخد:من
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 میکنی ورزش هم مکمی گهینه د:حسام
 

  بخوابمخوامیحسااااام بزار بعدازظهر من صبح م:من
 

   تورو خدا تورو جونااای فردا صبح بذی پانگهیاَهههه ضدحال نزن د:حسام
 

 من
 

  شدی وسط و من قبول نکنم؟نه نمادی جون حسام بشدی ممگه
 
 باش جونتو قسم نده: گفتمی آرومي صدابا
 

   دونبالتامی می تا فردا راستي پس بایممنوون خانوم:حسام
 

 يباش با:من
 

  قطع کردمویگوش
 

   بهم ابراز عالقه کنه؟نکنه حسام منوشهی میعنی داره؟کارمی خدا  چيوااا
 

   طرفه باشههی اگه حسم رمیمی نداشته باش؟نه خداجون من مدوست
 
 ....شب بود رفتم8م و ساعت و نگاه کردم  در اومدالی فکرو خاز
 

  کنهی مامان داره شام درست مدمی دآشپزخونه
 

 م؟ی داریمامان جون شام چ:من
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 تزایپ:مامان
 

  اخ جوووون مامان عاشقتم:من
 

   به روم زدو به کارش ادامه دادي لبخندمامان
 

  کنهی بابا داره با لپ تابش کار مدمی اتق بابا درفتم
 

 کنه؟ی مکاری خوبم داره چيبابا:من
 

   که دارم کارارونمی بشکاری جور بنی همشهیدخترم نم: لبخند گفتبابا،با
 

  نباشهی بار مشکلهی که کنمی منگاه
 

  شناسم برم منفهی وظيقربون بابا: و گفتمدمی بابامو بوسي گونه
 

  خدا نکنه دختر خوشگلم:بابا
 

  نی شما به کارتون برسمشی مزاحمتون نمنی از اشتریخب بابا جون ب:من
 

  دخترم؟هی حرفا چنیوااا  ا:بابا
 

 ...رمیخخخخ خب من م:من
 باش خوشگلم:بابا
 

   و از اتاق خارج شدم و رفتم آشپزخونهدمی بابارو بوسي گونه
 

 ؟يخوایمامان جون کمک نم:من
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  می ظرارو ببر اتاق بابات که شام و با هم بخورشهیچرا خوشگلم اگه م:من
 

   و به زور بلندشدمی بزرگ چهینی سهی اطاعت کردم و ظرفارو تو عیسر
 

   گفتشهی و به صورت دو به اتاق بابا رفتم و درو با پا باز کردم و مکردم
 
   که ظرفا بشکنه هاااي البته نه جورزی رو پرت کردم رو مینیس

  خندم گرفتکردی ،با تعجب داشت نگام مبابا
 

 بله؟:من
 

 ؟ی ظرفارو گذاشتينجوری دختر چرا ايدلمو برد:بابا
 

 ... بودننی اخه سنگدیخخخخ ببخش:من
 

 ياری بیکی یکی یتونستی مگه؟ميمجبور:بابا
 

 ارمی بیکی یکی گرفتی ممیآخه سخت:من
 

   نه به االنتشتی پقهی چند دقيباش،نه به حرفا: و گفتدی خندبابا
 

  خندم گرفتخودمم
 

   که کنار اتاق بابا و مامان بود بعدی کوچکزی مي رودمی چقهی با سلظرفارو
 

   و غذا رو درمی مامان با ظرف غذا اومد تو اتاق باهم نشستقهی دقچند
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   واقعا خوش مزه بود با مامان کمک کرذم تا ظرفارو جمعمی خوردسکوت
 

   بهي جورهی دوی کشي اازهی مامانم خمدمی خواستم برم اتاقم که دکنه
 

 راره خودش بشوره دلم واسش سوخت نگاه کرد که انگار قظرفا
 

   ظرفنی تو ماشزارمی برو من خودم ظرفارو ميمامان جون تو خسته ا:من
 

 ییشو
 
 

   انجام داده و منی جرمهی االن نکهی نگام کرد مثل اي جورهی مادرم
 

 ...دوی دادم خندم گرفت اومد گونم و بوسنجاتش
 

  نی تو ماشدمی چیکی یکی کردم و ی داخل ظرفارو خالي غذارونی برفت
 

  یی شوظرف
 

   سرجاشوندمی موندم تا ظرفا شسته شن بعد آروم در اوردم و چمنتظر
 

  ومدی خوابم میلی اتاقم خي تورفتم
  ام از حسام داشتمی پهی و چک کردم میگوش

 "ری خونتون منتظرتم شب بخيفردا جلو"
 

 : کردمپی براش تامنم
 "ریشب تو هم بخ"
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  ستمی اومد به مامان و بابا خبر ندادم که نادمی هوی بخوابم که خواستم
 

   درو باز کردم و وارد اتاقهی طرف اتاقشون اول در زدم بعد چند ثانرفتم
 

  شدم
 

 جانم دخترم؟:بابا
 

 ...رونی برمیبابا من فردا با حسام دارم م:من
 کجا دخترم؟:بابا
 

  ي روادهی پمیری ممیدار:من
 

 ساعت چند؟:مامان
 

 8:من
 

  ای يری خودت منی با ماشیباش دخترم مراقب خودت باش راست:بابا
 

  دونبالت؟ادی محسام
 

   دونبالمادیحسام م:من
 

  آهان باش:بابا
 

  ریشب بخ:من
 

   دخترمریشب بخ:بابا
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   اتاق خارج شدماز
 

   ومی راحت شد رفتم اتاقم گوشالمی به مامان باباهم خبر دادم خخب
 

   راحت گرفتمالی گذاشتم رو زنگ و با خ7:30 و ساعتمو رو برداشتم
 

 ... دمیخواب
 

  شدمداری از خواب بمی گوشي با صداصبح
 

  یمی مالشی و آرادمی پوشموی طوسی صورتم و شستم و لباس ورزشرفتم
 

   رفتم تو آشپزخونه مامانبموی برداشتم گذاشتم تو جموی و گوشکردم
 

    خوردمری نون برداشتم و با خرما و شکهی تهی نی همي بود براخواب
 

   در اوردم و زنگ زدم به حسامبمی و از جمیگوش
 

 الو؟:من
 

  زمیسالم عز:حسام
 
 

 ؟ییسالم،حسام کجا:من
 
 

   خونتونيجلو:حسام
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  امیباش االن م:من
 

   و از خونهدمی پوشموی کتونبمی قطع کرذم و دوباره گذاشتم تو جویگوش
 

  شدمخارج
 

 ... منتظرم بودنی خونمون تو ماشي جلوحسام
   شد و اومد در طرفادهی پنی از ماشعی من سردنی با دنی طرف ماشرفتم

 
   خودشمعی ازش کردم و سوار شدم دروبست و سري برام باز کرد تشکرمنو

 
   سوار شداومد

 ؟ی خانومیخوب:حسام
 ؟ی من که خوبم تو خوبیمرس:من

  قربونت:حسام
   برداشت و دوباره نشستيزی پشت و چيای صندلي خم شد روبعد

 
   قشنگ گرفت جلومیلی گل رز قرمز خهی سرجاش

  دییبفرما:حسام
   قشنگهیلیواووو ممنونم حسام خ:من
   زد وي حسام لبخنددادی می واقعا عطر خوبدمی و گرفتم و بو کشگل

 
   بهی سرمو بلند کردم و نگاهستادی وانی ماشقهی کرد بعد چند دقحرکت

 
 ... انداختماصراف
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  می شدادهی کنار پارك کردو پهی و نی پارك نگه داشته بود ماشيجلو
  قهی بعد چند دقمی هردو سکوت کرده بودمیزدی قدم ممی داشتکنارهم

 
 : تموم شد و گفتمطاقتم

 ؟ي آوردنجای تا ای من الکیعنی؟ی بگيخوای نميزیحسام؟چ
  هیورم چ منظدی با تعجب نگام کرد کج نگاش کردم که فهمحسام
   از کجا شروع کنمدونمیخب نم:حسام

   شروع کنياز هرجا که راحت تره و خودت دوست دار:من
 م؟ینی بششهیخب م:حسام

 باش چرا که نه؟:من
   و منتظر به حسام چشم دوختممی کنار پارك نشستمکتی نيرو

 ... اومدای دختر خوشگل به دنهیسالم بود که 5راستش من ...خب:حسام
   کننده بود من به اون دختررهی خشییبای خوشگل بود زیلی دختر خاون

 
   کم کمهی چه حسنی ادونستمی داشتم خودمم نمي از برادرری غی حسهی
 

   که من به اون دختر عالقه مند شدم کم کم اوندمی تر شدم و فهمبزرگ
 

   تاشدی مشتری من به اون دختر  بي بزرگ تر شدو روز به روز عالقه دختر
 
  رهی خندت بگدی به عشق شد شالی اون عالقه تبدیسالگ12تو سن  نکهیا

 
  هی یعنی یسال تفاوت سن5 دختر با هی عاشق یسالگ12 من تو یول
 

   عشق و پرورشنی ایساله شدم و هنوزم عاشقش هستم و از بچگ7دختر
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   خودت فکرشوگهی بزرگ شده دیلی االن اون عشق و عالقه خیعنی دادم
 

   اون دختر بدمي حاضر بودم جونم و برایسالگ12 ي که من توبکن
 

   کنمکاری کن االن حاضرم چفکرشو
   دوستوی اگهی حسام کسِ دیعنی شدمی موونهی د؟داشتمی چیعنی
 

   با حرفشمی خدا دارم خل مي به من گفت؟وااانوی پس چرا اداره؟خب
 

 ...  تا مرز جنون رفتمشیبعد
  دمیفهمی نمیچی هگهی دستادی و زمان وانیزم

 ییتو...اون دختر...ذیپان:حسام
   خودم و کنترل کردم که بلندلبی خرمی بمی دوست داشتم از خوشیعنی
 

  نپرم بغل حسامنشم
  ي بگو که تو هم دوسم دارستی طرفه نکی حس نی که اذ؟بگویپان:حسام

 گذرم؟ی ازت يزاریم:من
  رمی بمنکهیمگر ا...عمرا: گفتتی با اخم و جدحسام

 رهیگی مشینگو عمر من نگو که دلم آت:من
  گهی نکن بگو دغی ؟اون جمله رو ازم درذیپان:حسام

  یلی از خشتری بیلی دوست دارم خیلیخ:من
 ...عی زد و سري لبخندحسام
 : بغلم کرد و کنار گوشم گفتمحکم

  دخترعاشقتم
   از حسام جدا شدم و اطرافموعی سرمونی مکانتی آوردن موقعادی با به هوی
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   حواسش به ما نبودی کردم خدا رو شکر پارك خلوت بود و کسنگاه
  می قدم بزنکمی میبر: گفتزدی که خنده توش موج میی با صداحسام

 
 خانومم؟

   و دستمی آره تکون دادم و با هم بلند شدي به نشونه ي با خنده سرمن
 
   به قدم زدنمی دست هم شروع کردتو
   بود وااا9:30 در آوردم و شاعت و نگاه کردم ساعتبمی و از جمیوشگ
 

   که زنگ خورد نگاهبمی و بزارم تو جمی زود گذشت خواستم گوشچقدر
 

   جواب دادمعی سرودی مادرم کردم
 جانم مامان؟:من

 ...؟یی کجاذمیپان: خوش حاله گفتیلی که معلوم بود خیی با صدامامان
  میزنی قدم ممیبا حسام دار:من

   خونه خبرنیای بعیدخترم با حسام سر: گفتی باز با خوش حالمامان
 

 نیشی خوش حال میلی دارم خخوب
  میایباش االن م:من

   قطع کردمویگوش
 مامانت بود؟:حسام

 اره:من
  داشت؟کاریچ:حسام

   خونه خبر خوب دارهمی برعی فقط گفت با تو سردونمینم:من
  خونه؟میبر:حسام

 اره:من
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  شدهی چمینی ببمی برایب پس بخ:حسام
 ...باش:من
 

   و برام باز کرد نشستم تونی در ماشن،حسامی سمت ماشمی افتادراه
 

   اومد سوار شدعی حسام درو بست و خودشم سرنیماش
 

   جواب دادمعی دوباره زنگ داد سرمامان
 

 ذ؟ی پاننییکجا:مامان
 

  میای االن ممیمامان تو راه:من
 

 باش فقط زودتر:مامان
 

  شده؟ی چی بگشهیمامان م:من
 

  نینی خودتون ببنیای بدی باشهینه نم:مامان
 

 شه؟ی می چیحاال تو بگ:من
 

 نی شزی سورپراخوامینه م:مامان
 

 ...میایباش باش االن م:من
   چرادونمی نمگرفتمی کم کم داشتم استرس مگهی و قطع کردم دیگوش

 
  گفت؟یچ:حسام

 



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 84 

  خونهنیای فقط گفت زود بگهی نمیچی هدونمینم:من
 

   حس اونیعنی زد و دستم و گرفت و گذاشت رو دنده ي لبخنذحسام
 

   خوش حال بودم هم به خاطر ابراز عالقهیلی ام قابل تصور نبود خلحظه
 
   بود خوب بود چون مامانی مامان هرچزی حسام و هم به خاطر سورپراي
 
   خوش حال بودیلیخ

   و پارك کردو باهم ازنی ماشعی حسام سرمیدیره رس بالخقهی چند دقبعد
 

  ارمی بدی رفته بود کلادمی رفتم سمت در عی من سرمی شدادهی پنیماش
 
   زنگ خونه رو زدم چند بار پشت سر هم زنگ و زدم تا درو باز کردنيبرا
 

   شدهی رفتم تو اصال حواسم به حسام نبود دوست داشتم بدونم چعیسر
 

   خوش حال بودو عجله داشتنقدری مامان اکه
   که درو باز کردم سرجام خشک شدم اصالنی سمت در خونه همرفتم

 
   تکون بخورم انگار قدرت تکلممو هم از دست داده بودم چونتونستمینم
 
 ...  بگم به چشمام اعتماد نداشتمتونستمی نميزیچ
  حسام به خودم اومدم برگشتم طرفشي تکونابا

 ذ؟یانحالت خوبه پ:حسام
   مثبت تکون بدم دوباره برگشتم سمت باباي تونستم سرمو به نشونه فقط
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   بود بابا،با کمکری چندبار پلک زدم بازم همون تصوشدی باورم نماصال
 

   سمت بابا ودمی بود کم کم جون اومد تو پاهام و دوستادهی سرپا امامان
 

  بالخره خوبسال 1 بابام خوب شد بعد ي بغلش کردم بالخره پاهامحکم
 

  شکرتای خداشد
 ...  خوشحالمیلی خشهیبابا اصال باورم نم:من
  بهي من و از خودش جدا کردو لبخندبابا

    روم زدو آروم رفت سمت مبل و نشست 
   حساممی خوش حال بودیلی همه خروش

   هم رفت طرف بابا و بغلش کرد و بهش  
  ا شک بهم وارد  شده بود گفت قرار شد حسام نهار بمونه امروز دوتکیتبر 
 
   یکی
   عمرم تاحاالي تویعنی هم راه رفتن بابا یکی حسام و يابراز عالقه  
 
      خوشنقدریا
 ،  باکمی نییحال نبودم رفتم اتاقم و لباسم و عوض کردم و دوباره رفتم پا 
 

    وبابا
   طرفمی نهار رفتنیای مامان که   گفت بيحسام صحبت کردم و با صدا 
 
    برنج و برداشت و گرفت طرفم وسی حسام دزیم
   شروعمی خودم و ازش تشکر کردم خواستي براختمی برنج رکمیمنم   
 
      کهمیکن
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 ...  تلفن خونه اومديصدا 
   وادی تا مامان بمی بلند شد و رفت تا جواب بده ماهم منتظر موندمامان

 
   خندان وارد آشپزخونهی مامان با صورتقهی بعد چند دقمی باهم بخورغذارو

 
  شد

  دی خبر خوب هم رسنیدوم:مامان
   به دهن مامانمی شدرهی خجانی با ذوق و ههمه

 ادیدخترم امشب قراره برات خواستگار ب...خب:مامان
   حسامي لباي قشنگ خورد رو ذوق من و حسام کم کم لبخند از رویعنی
 

  از اون نداشتمی زل زد به من ،منم دست کمي حال زارهی شد و با محو
 ه؟ی کی بدونيخواینم:مامان

 ستیبرام مهم ن:من
   ذوقیوااا چقدر ب:مامان
 : رو به مامان گفتي با غم و دلخورحسام
  هست؟ی حاال کخب

 :...مامان
 شهی نمباورتون

  گهیوااا خانوم بگو د:بابا
   نهایخب بزار فکر کنم بگم : و گفتدی خندمامان

   کنهمونتی اذخوادی معلوم بود مقشنگ
  می جون به لبمون کردگهیبگو د:بابا

  گمیباش م: لبش پرنگ تر شدو گفتي لبخند رومامان
   سکوت کردبعد
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  اورده بودااااری شده بودم مامان هم وقت گی عصبانی حسابگهی داوفففف
  اهگهی د؟بگويمامان بچه شد:من

 حی خب بابا مسیلیخ:مامان
  شدهی حسام رفت توهم معلوم بود که عصباني کم اخماکم

 ... رو به من ادامه دادمامان
  االن عمت زنگ زدو گفتنیهم

 ذی به پانگهی محی مسدونمینم 
 انی بخوانیعالقه داره و امشب م 
  يخواستگار 

 زی مي کم منم اخم کردم و از روکم
  رفتم اتاقم و دروعیبلند شدم و سر 
 بستم و قفل کردم و همونجا 
   دادم به درهی و تکنینشستم رو زم 
  امروز من و حسامي شادیعنی
 حی گذرا بود؟خدااا مسی فاننقدریا 
  بهمي عالقه اچی اون هگهیدروغ م 
 بار با100 از شترینداره خودم ب 
 ی ولدمشی جورواجور ديدخترا 
  بهم عالقهی وقتارمیسر در نم 
   راستای به دروغ نی فکر کننکهینداره چرا به خانوادش دروغ گفت؟نه ا 
 

  لی ندارم که دروغ گفته فقط دلی شکچی حرفش شک دارم نه هبودن
 

 ...حی و برداشتم و زنگ زدم به مسمی گوشدونمی گفتنش و نمدروغ
   خوردن دوتا بوق جواب دادبعد
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 الو؟:حیمس
 ؟ي که بهم عالقه داریچرا به خانوادت دروغ گفت:من
  یاوه چه عصبان:حیمس

 یخانوم سالم
   که بهم عالقهی چرا به خانوادت دروغ گفتگمی مکی که علرمیگ:من
 

 ؟يدار
   من دوست دارمزمی عزهیدروغ چ:حیمس
  زمیبه من نگو عز:من
   من دوست دارم باور کنذیپان:حیمس
  ؟ازتیفهمی مادی حرفات دروغه ازت بدم مي همه یی دروغ گوهیتو :من
 

 ی لعنتادی مبدم
 ... رو با داد گفتم و قطع کردمي اخرادی بدم مازت

  رفت مطمئنمادی به احتمال زی کرد ولکاری حسام چدونمینم
   بودحی زنگ خورد مسمی به حسام زنک بزنم که گوشخواستم

  یبار زنگ زدم ول3 کردم و زنگ زدم به حسام  جواب نداد جکتی رعیسر
 

   و پرت کردم رو تختمی گوشدی جواب نداد ناامباز
   شدهداری مسکن خوردم و چون که صبح زودبهی کردی درد میلی خسرم

 
   خوابم بردقهی بعد چند دقبودم

  شدمداری مامانم بيباصدا
   بلندااای خواستگارانی دارن منای مثال عمت ا؟یدخترم ؟تو چرا خواب:مامان

 
   بدوشو
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  شمیباش مامان تو برو منم االن آماده م:من
   تخت نشستم هوفففف اصال حوصله نداشتمي رورونی از اتاق رفت بمامان

 
   نبود زنگ زدم بهي خبرچی هی امی نه پی برداشتم نه تماسمویگوش

 
   خاموش بودشی گوشی ولحسام

 ... رفتی رفت از مامان بپرسم حسام کادمی اه
  زی مي حوصله نشستم جلوی برونی دوش گرفتم و اومدم بهی حموم رفتم

 
   هامو هم درستيمه رو باال بستم وچتر موهامو خشک کردم و هشمیآرا
 

  ی آبکی لباس شهی کردم و رفتم سمت کمدمو ي ساده اشیکردم،آرا
 

  بود)نیدوستان اگه غلط نوشتم ببخش( سه رب نی آستدمی و پوشبرداشتم
 

  دمی هم پوشی ساق مشکهی نی همي زانوم بود براي هم تا باالشیبلند
 

  و هم سرم کردممی و مشکی و پام کردم و شال آبمی آبيصندال
   زنگ خونهي رفت که صدای خواستم از مامان بپرسم حسام کنیی پارفتم

 
   خوش آمدي برامی در موندي و زد و همه باهم جلوفونی مامان رفت آاومد

 
   پدرم که سرپا بود هنگ کرده بودن اخه بهشون نگفتهدنی همه با دییگو
 

   به خودشونقهی  بعد چند دقمی کس نگفته بودچی کال به هیعنی میبود
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   بود ودهی پوشی کت و شلوار مشکهی حی و بابام و بغل کردن مساومدن
 

 ...  زده بودکی ساده و شپی تهی هم سیمهد
   دعوتشون کرد تو همه اومدن داخل و من رفتم تو آشپزخونه بعدمامانم

 
   ازیی چاینی رو ببرم منم با سیی مادرم صدام کرد که چاقهی دقچند

 
   خارج شدم رفتم جلو و اول به شوهر عمه تعارف کردم بعد عمهآشپزخونه

 
   رو گذاشتم روینی خودم سي و در آخر هم مامان باباحی مسس،یمهد،

 
  می نشستم کنار مامان همه گرم صحبت شده بودن که عمه گفت برزویم
 

   اتاق من و باهممی قرار شد که بری سخن رانی اصل مطلب بعد کلسر
 

   هم پشت سرم اومد در و بازحی راه افتادم سمت اتاقم و مسمی کنصحبت
 

   هم اومد تو و در و بستحی و وارد شدم مسکردم
  ؟هااا؟ي خواستگاريچرا اومد:من
  گهی حتما دوسِت داشتم که اومدم دزمیآروم باش عز:حیمس
   چرا دروغزمی من نگوو عز؟بهیفهمی مزمیبه من نگو عز:من
 
 میدی که به تفاهم نرسیگی و تو مرونی بمیری االن منی؟هااان؟همیگیم

   برگشتم طرفش وعی دستم و گرفت سرحی که مسرونی برم بخواستم
 

  رونی بدمی و از تو دستش کشدستم
 یزنی و به من مفتی کثيبار آخرته که اون دستا:من
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  میری االن منی باهات خوب رفتار کردم همیلی خنکهیخب مثل ا:حیمس
 
  يدی و تو جواب مثبت مرونیب

  و گفته؟نی اینه بابا بعد ک:من
  پاکت از تو کتش در آورد و گرفت سمتمهی حیمس

   عکسارو نگاه کردمیکی یکی کردم توش چند تا عکس بود بازش
   عکس با تاپ و شلوارك بود که چندهی عکسارو از کجا آورده ؟نی ايواااا
 

   هم عکس تولد پارسالم بود کهدونهی گرفته بودم هی رفته بودم آتلشی پماه
 
 ...  هم عکس من ودونهی بود ی لختیلیخ

  می بود که امروز تو پارك همو بغل کرده بودحسام
   و حفظ کنممی کردم خونسردیسع
 ؟یخب که چ: بهش نگاه کردم و گفتملکسی ریلیخ

  سی صفحه اول فرهی عکسا منی اي اگه جواب مثبت ندنکهیخب ا:حیمس
 

   چونی به سرت نخوره که به بابات بگنی خانوم کوچولو فکر ای راستبوك
 

   که بعد اون فقطیدونی و خودتم منی سند رو بزنم و اي من روهی کاففقط
 
 ه؟ی که شده خب نظرت چهی بگم کارتونمیم

   بدبختم؟آرزوم بود بانقدری کنم؟آخه من چرا اکاری من االن چي خدايوااا
 

  کنم خدااا کمکم کن ازدواج عشقم
   نگاه کردمحی به مسی ناراحتبا

 : به روم زدو گفتروزمندانهی پيلبخند
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   و تو جواب مثبترونی بمیری ممی طولش دادیلی خنکهی مثل ازمی عزخب
 
 ...؟ی اوکيدیم

   نگاه کردمحی زده به مسغمبرك
   مای خوشنقدری امروز حسام بهم ابراز عالقه کرد چرا انی خداا تازه همآخه

 
  تموم شد؟زود
 : گفتمي گرفته اي با صدامن
  شهی نمنه

   سِند رو بزنمدیخب پس با:حیمس
   فکر کنمدی که باگمی جواب بدم متونمی که االن نمنهینه نه منظورم ا:من
  گهی جوابت مثبته دی خب ولیلیخ:حیمس

   روزنی کال بد جور خورده بود تو ذوقم امروز نحس ترنیی و انداختم پاسرم
 

 نای مامان اشی پمی بود رفتعمرم
 ... ؟می کننیریخب دخترم دهنمونو ش:عمه
 : و آروم گفتمنیی و انداختم پاسرم

   فکر کنمدی بادیببخش
   فکر کنه خب حاال تازای چنی سر ادیچرا که نه دخترم اصال دختر با:عمه

 
 ؟یکنی فکرات و میک

   هفتههی:من
  باش دختر خوشگلم:عمه

   حرف رفتم کنار مامان نشستمیب
  ی با کسنکهی پاشدن که برن بعد بدرقه بدون انای عمه اقهی چند دقبعد
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  ری بزنم رفتم تو اتاقم و درو بستم و همونجا پشت در نشستم و زدم زیحرف
 

  اااایخدا!شد؟ی طور منی ادیچرا با! که من دارم ؟هی چه زندگنی آخه اهیگر
 

 ! شد؟ينجوری اچرا
 ... و گذرا بود؟ی فاننقدری من و حسام ای چرا خوش حالاایخدا
 !  روز هم از اعتراف حسام نگذشتههی آخه

   دارهاهامی تموم روشهی داره خراب ممی زندگشدمی موونهی داشتم دگهید
 

   بهم ندارهي عالقه اچی هحی مسدونمی آخه من که مشهی منابود
   کردم که خوابم بردهی چقدر گردونمی نمدمی تخت دراز کشي رورفتم

   شدمداری مامانم از خواب بي صدابا
  نهارایدخترم ب:مامان
   و نگاه کردمساعت

   بعداز ظهر بود بلند شدم تموم لباسم چروك افتاده بود رفتم صورتم1 اوه
 
   حموم رفتن نداشتمي شستم لباسم و عوض کردم حوصله و

 ...زی نشستم رو منیی پارفتم
  دمی اومد هنوز از مامان نپرسادمی خوردم خواستم برم تو اتاقم که غذامو

 
   رفتی حسام ککه
 مامان؟:من

 جانم؟:مامان
  رفت؟ی کروزیحسام د:من

   اومدادشی يزی چهی نکهی تو اتاقت اونم مثل ای تو رفتنکهیبعد ا:مامان
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   رفتعیسر
 باش:من

  شی باز گوشی و برداشتم و زنگ زدم به حسام ولمی تو اتاقم و گوشرفتم
 

   بودخاموش
  شی االن دوروزه که گوششدمی کم کم داشتم نگران مگهی دی چیعنی
 

 ... زنگ زدم به زن عموخاموشه
 الو؟:من
 ؟یسالم دخترم خوب: عموزن
 ن؟ی زن عمو شما خوبیمرس:من
 قربونت دخترم،جانم؟: عموزن
 زن عمو حسام خونه اس؟:من
   با دوستاش رفته مسافرتزمینه عز:مو عزن
 باش ممنون خدافظ:من
   دخترم خدافظکنمیخواهش م: عموزن

   و قطع کردمیگوش
 ... و تنها رفتهستی با دوستاش ندونمیم
 
 "حسام"
   منی قراره جواب مثبت بده ولذی پانگهی محیروزه االن اومدم شمال مس6
 

  خودش بهم گفت دوسم دارهذی  دروغه پاندونمی مکه
  ناروی قراره جواب عمه اذی  فردا پانارهی حرص من و در بخوادی محیآره مس 
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   جوابنکهی مطمئنم بعد ایعنی دهی جواب مثبت نمذی پاندونمی منکه مبده
 

  نی آره بهترشی خواستگاررمی تهران و با خانواده مگردمی رو داد برمیمنف
 

  شهی بالخره مال من منهی همکار
 ؟ی جواب مثبت بده چذی پاناگه

   اون فقط تورودهی بد نکن معلومه که جواب مثبت نمي حسام فکرااههه
 

   فکرانی همي توگهی وقت دروغ نمچی من هذی داره خودش گفت پاندوست
 

 ....  که خوابم بردبودم
 
 "ذیپان"
 
  شمی خدا فردا من بدبخت ميوا

   جواب مثبت بدمدی بافردا
  بدم؟ی حسام رو چجواب
   جلوم بزاری راههی  خدااا

   آوردمکم
  ی بسته هرچگهی دکنمی فکرارو منیروزه دارم هم6 ادی بدم می زندگاز
 

  ستی نی راهچی بسته هگهی کردم دالی خفکرو
 ...شه؟ی مگه می به مغزم استراحت بدم ولدی باکمی

 ...  فکرا بودم که خوابم بردنی هميتو
  دارشدمی مامانم بي با صداصبح
 ...انی قرار واسه جواب بنای عمت ا؟امروزی شداری بيخوایدخترم نم:مامان
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  شمی منم بلند مرونیباش برو ب:من
   از اتاق خارج شدمامان

  هی گرری رو تخت و زدم زنشستم
  چرا من؟؟آخه

  چرا؟خداااااا
   قراره جواب مثبت بدمامروز

   بدمی جواب منفشدی کاش ميا
  بدم؟ی جواب حسام رو چخداااا

   جلوم بزار خدااای راههی خودت
   مامانم از فکر در اومدمي صدابا

   غذا حاضرهایذ؟بیپان:مامان
 ... دی ندارم مامان شما بخورلیم:من

  نمی ببنیی پاای دختر بی چیعنی:مامان
  ارمی در برابر مامان کم مشهی نداره همي ادهی کردن فابحث

 باش:من
   صورتم و نگاه کردمنهی تو آیی رفتم دستشوهوفففف

   باد کرده بودو قرمز بودچشام
   چشام بهتر شدي قرمزکمی تو صورتم ختمی مشت آب رچندتا
   نشستمشمی آرازی مي و جلورونی برفتم

   کننده به صورتم زدمدی سفکمی
   چشام کم شهي موندم تا از قرمزکمی

 ذ؟ی پانییکجا:مامان
  امیاالن م:من

  نیی چشام بهتر شد رفتم پاي که قرمزمکی
   تازه از شرکت اومده بود فکر کنمبابا
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  کت و شلوار تنش بودآخه
  یسالم بابا خسته نباش:من
 ... یسالم دخترم مرس:بابا
  ؟نیبابا چرا لباساتونو عوض نکرد:من
   غذامو ول کنمتونمی هم نمقهی دهی گشنمه که نقدریا:بابا
   دخترمیراست:بابا
 جانم؟:من
 ه؟یدخترم جوابت چ:بابا
 : بازم گفتمی ولهی منظور بابا چدونستمی خوب منکهی ابا

 جوابم؟
 ي دخترم جواب خواستگارگهیآره د:بابا
 !! نهيوا

   بزنمی باره حرفنی دوست نداشتم درااصال
  بگم؟ی اخه چخب
  بگم؟ی چگسی دزی چهی حرف دلم یوقت
  دخترت و مجبور کرده ؟حی که مسبگم

  ی دوست دارم بگم که بابا من مجبورم جواب مثبت بدم ولیلیخ
 
  تونستمینم

  راههنی سکوت بهترپس
 :......من
  خجالت نکش دخترم بگو:بابا
 !هه
  نی و حرف ها پشت استی که سکوتم به خاطر خجالت ندونستی چه مبابا
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   گفتشهی هست که نمسکوت
 : گفتدی سکوتم و دی وقتبابا

  غذاتو بخورستی دخترم مهم نباش
   اشتها نداشتماصال
   تا قاشق خوردم و بلند شدمچند
 یمرس:من

 : برم اتاقم که مامان گفتخواستم
  ي نخوردیچی دخترم تو که هوااا
  اشتها ندارم مامان:من

 :  و گفتدی خندمامان
   استراحت کنکمی برو اتاقت هی نداره دخترم عاداشکال

 !هه
   که امشبنهی و به خاطر استیسترس ن که به خاطر ادونستی هم نممامان

 
  شهی نابود ماهامی روتمام
   تو اتاقم و درو بستم و قفل کردم و رفتم نشستم رو تختم و احازهرفتم

 
 ...زنی اشکام بردادم
  ي براختمی حسام،اشک ري براختمی خودم،اشک ري براختمی راشک

 
   روز هم دوومهی اعتراف کردن به عشقمون که ي براختمی رم،اشکیبدبخت

 
 اوردین
  گهی شد و دکی رفت و همه جا تاریاهی کردم که چشمام سهی گرنقدریا

 
 .................. دمی نفهميزیچ
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   و آروم باز کردمچشمام
   تو چشمم خواستم دستم و بزارم رورفتی که ميدی خاطر نور شدبه
 

   تو دستم حس کردمیفی که سوزش خفچشمم
 :فت مامان اومد که گيصدا

   و تکون نده دخترم بزار سرمت تموم شهدستت
   بدم من رو تختصی و تشختمی بار پلک زدم تا تونستم موقعچند

 
   بودم و مامانم کنارم نشسته بودمارستانیب

 : گفتمیفی ضعي خشک شده بود با صدادهنم
  آب

 ... دهنم کرد چند قلوپ خوردمکی و نزدختی آب روانی لهی عی سرمامانم
 : زبونم لبمو تر کردم و گفتمبا
 شده؟یچ

   باهات حرف بزنم در اتاقتکمی اتاقت امیدخترم امروز خواستم ب: مامان
 

  يدی نگرانت شدم رفتم کلي هرچقدر هم که صدات زدم جواب ندادقفله
 

   رو تختت درازدمی خودم داشتم و آوردم و در اتاقت و باز کردم دکه
 

  متی باباتو صدا کردم و آوردعی سرستی و رنگ به روت نيدیکش
 
  یشی سرم خوب مهی و با ستی نتیزی دکتر هم گفت که چمارستانیب

 باش:من
  شدی سرمم داشت تموم مگهید

   سرمت رو بکشهادی پرستارو صدا کنم برمیمن م:مامان
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  باش:من
 ...  مامان با پرستار داخل شدنقهی چند دقبعد

  یسالم خانوم:پرستار
  سالم:من

 حالت خوبه؟:پرستار
  یبله مرس:من

 ؟ي ندارجهیسرگ:پرستار
  نه:من

  باش:پرستار
  زد روشکی چسب زخم کوچهی و دی سرممو کشاومد
   نگاه به خودم انداختمهی شدم مامانم کمکم کرد تا کفشم و بپوشم بلند

  و شال قرمزی طوس،مانتوی ورزششلوار
   شدمپمی تالیخیب

  ادیبمون بزار باباهم ب:مامان
 گهی دادی ممیریخب م:من

 باش:مامان
  ادی تا بابا بمی بابا منتظر موندنی و کنار ماشمی اتاق خارج شداز

   زدموتوی بابا اومد رقهی چند دقبعد
 ...می شدنی ماشسوار
 ؟ي خبر دادنایمامان به عمه ا:من

   نگرانشون کنمخواستمینه دخترم نم:مامان
 انیمامان بهشون زنگ بزن و بگو فردا ب:من

   کهیوااا دخترم خوب:مامان
 انی بگو فردا بگمیمامان م:من

 باش:مامان



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 101 

   رفتنی همي بابا کار داشت برامی شدادهی خونه نگه داشت پي جلوبابا
   راست رفتم تو اتاقمهی تو خونه من می مامان رفتمنو

  ومدی خوابم نمدمی دراز کشروتخت
 ... زنگ خوردمی طور به سقف زل زده بودم که گوشنیهم
   بودحیمس

   کنجکاو شدم بدونم چرای حوصلشو نداشتم خواستم جواب ندم ولاصال
 

   جواب دادمنی همي زده برازنگ
 ه؟یچ:من
  به سالم خانوم:حیمس
 ه؟یگفتم چ:من
  حالت بد شده بود عکسارو دارماااا بزارم؟نطوریپس که ا:حیمس
   واسه جوابنیاینه نه به خدا حالم بد شده بود فردا م:من
  شهی نمرفتهی پذي بهانه اچی هگهی فردا دی بخشش ولنباروی اهی یاوک:حیمس
 

  هاا
 باش:من
 يبا:حیمس

 ...  جوابشو بدم قطع کردمنکهی ابدون
   اصالگهیروز رو ناله کردم و خدارو صدا کردم د7 نی انقدری اگهی دهوفففف

 
   کردم کهی شدم و سعمی فکر کردن به بدبختالیخی ندارم پس بحال

 
   در اتاق اومد و بعد در باز شدو مامان اومد توي که صدابخوابم
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 بله مامان؟:من
 
 

   نگرانت شدنیلی و گفتم بهشون اتفاقا خنایزنگ زدم به عمه ا:مامان
 

   گرفتن جوابي براانی من نذاشتم فردا می ولدنتی دانی بخواستن
 
 

 !یباش راست:من
 
 

 بله؟:مامان
 
 

  صدام نکن اشتها ندارمواسه نهار :من
 
 

 چرا دخترم؟:مامان
 
 

  مامانگهیاشتها ندارم د:من
 
 

 ... باش:مامان
  رونی از اتاق رفت بمامان

  زمی نداشتم که بری اشکی کرد ولری فردا بغض تو گلوم گي آورادی با
 

   جوابی روشن بود ولشی و برداشتم و زنگ زدم به حسام گوشمیگوش
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  ی زنگ زدن شدم و سعالیخی جواب نداد بی چند بار زنگ زدم ولدادینم
 

 ...  که بخوابمکردم
 
 "حسام"
 

   و برداشتم و زنگ زدم به مامانممیگوش
 

 الو؟:من
 

 ؟یسالم پسرم خوب:مامان
 

 ن؟ی مامان شما خوبیمرس:من
 

  قربونت برم؟ی داشتي پسرم خوبم شکر خدا کاریمرس:مامان
 

 .... راستش...آره مامان:من
 

  پسرم؟یراستش چ:مامان
 

  داد؟ناروی جواب عمه اذیپان...بپرسم که... بپرسم کهخواستمیم:من
 

 ... نه پسرم موند واسه فردا:مامان
 چراااا؟:من
 

   امروز حالش بد شده بودذیآخه پان:مامان
 

 : حرف مامانو قطع کردم و گفتمهیسر
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   بد شده بود؟چش بود؟مامان جواب بدهحالش
 

  گهی امون بده بهت بگم دقهی دهیوااا پسرم :مامان
 

 نی خب بگیلیخ:من
 

   داد اونمی چه جوابذی که پاندمیامروز زنگ زدم به زن عموت پرس:مامان
 

  ذی که پاندی باهاش حرف بزنه دخواستی که امروز رفت اتاقش مگفت
 
   و بهش سرم وصل کردنمارستانی افتاده رو تخت بعد بردنش بحالیب

 
 االن حالش چطوره؟:من
 

   خوب شدهگهیاالن د:مامان
 

 ن؟ی نداريباش کار:من
 

  نه پسرم به دوستات سالم برسون خدافظ:مامان
 

   من با دوستاممکردی مامان فکر مهه
   خدافظرسونمی متونویسالمت:من
 

   نه با احساس سردردای زنگ بزنم ذی قطع کردم دودل بودم به پانعیسر
 

 ...  شدم و از اتاق خارج شدم وبلند
   مسکنهی قرص هارو برداشتم و از توش ي طرف آشپزخونه جعبه رفتم
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   و قرص و خوردم و رفتمختمی خودم ري آب براوانی لهی کردم و دایپ
 

   قطعمی که وارد اتاق شدم گوشنی همومدی ممی گوشي اتاقم صداطرف
 

   تماسا نگاه کردمستی به لم،برداشتمشی رفتم سمت گوششد
  شدمی کاش از اتاق خارج نميبار زنگ زده بود خدااا ا4 بود ذی پاناَههههه

 
 ؟ي چجوری بهش زنگ بزنم ولدیبا

   نهای بودم که زنگ بزنم دودل
   زنگ بزنگفتی دلم می نه ولگفتی ممغزم
  ذی حرف دلمو گوش کردم و زنگ زدم به پانبلخره
  ی تو گوشدیچی خسته اش پيصدا

 
 بله؟:ذیپان
 

 ذ؟یپان:من
 
 ؟ییحسام تو: زدغی جقهی دهی سکوت کرد بعد ذیپان
 

 آره گلم آروم تر:من
 
 ؟یی؟کجایخوب:ذیپان
 

 ؟ی از تو بپرسمااا خوبدی بانویا:من
 
   منم خوبمی تو خوب باشیمرس:ذیپان
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 ....؟ییکجا:من
 ؟ییخونه تو کجا:ذیپان
 

  شماليالیتو و:من
 
 ؟ییتنها:ذیپان
 

 آره:من
 
  دونستمیم: زمزمه کردذیپان
 

 ذ؟یپان:من
 
 جانم؟:ذیپان
 

 ه؟یجوابت چ:من
 
 "ذیپان"
 

   بود که بغضم بشکنهی جمله کافهی نیهم
 

 بته؟...مث...جوابت...جوابت...ذ؟یپان: پراز بغض گفتیی با صداحسام
 

  شدت گرفتمیگر
 ... حیحسام بزار برات توض: گفتمهی گربا
 
 

   بوق ممتد از اون ور خط اومدي حرفم تموم نشده بود که صداهنوز
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   قطع کرده بودوی گوشحسام
   بدمحی براش توضنذاشت

   و قطع کردی و بهم نداد و گوشحی توضي اجازه
  زدمی داشتم زجه مگهید

 ... اتاقدر
   شدت باز شدو مامان هراسون اومد تو اتاقبه
 
 

 ذ؟ی پانشدهیچ:مامان
 
 

 ...مامان من:من
 
 
  دی کنم آره بافی حسام تعري برادی به مامان بگم بادی بگم نبادی نه نبانه
 

   بدمحی توضبراش
 
 

 ؟یتوچ:مامان
 

  رونی برو بستی نيزیچ:من
 
 

  شدهیدخترم بگو چ: گفتشدی تخت مکی همونطور که نزدمامان
 
 
  رونیمامان گفتم برو ب: زدمغیج
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  رونی برمیباش باش اروم باش م:مامان
 
 
   از اتاق خارج شدعی سرو

   جواب ندادی برداشتم و زنگ زدم به حسام ولموی گوشعیسر
  هی چقدر گردونمی و خاموش کرده بود نمشی گوشنباری زنگ زدم ادوباره

 
 ...  که خوابم بردکردم

   شدمداری مامان از خواب بي صدابا
 

   غذا حاضرهای شو بداریدخترم؟ب:مامان
 

   چشمامو باز کردم و به مامان نگاه کردمآروم
 

   غذانیی پاای شو صورتتو بشور بزم؟بلندی عزي شدداریبالخره ب:مامان
 

  حاضره
 

 باشه:من
 

   فکر کردمنی از اتاق خارج شد بلند شدم و رو تخت نشستم و به امامان
 

   بدمناروی جواب عمه ادی امروز باکه
   جواب مثبتنای به عمه ادی فکر کردم که بانی صورتمو شستم و به ارفتم

 
 بدم
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 ...  ندارمی راهچی فکر کردم که هنی نشستم و به ازی و سر منیی پارفتم
 ....  بابا به خودم اومدميباصدا

  دخترم با تو هستمااا:بابا
   بابا حواسم نبوددیببخش:من
  ری گفتم سالم ظهر بخستیبله کامال مشخصه که حواست ن:بابا
  ریم بابا ظهر شماهم بخسال:من

 ...  و من تمام فکرم به امروز غروب بودمی در سکوت خوردنهارو
   بلند شدمزی کردم و از سر متشکر
  انیم7 ساعت نایدخترم عمه ا:مامان
  گهی تکون دادم و رفتم اتاقم و درو بستم و رو تختم نشستم دي سرفقط

 
   توختمی غصه هامو ري همه نی همي کنم براهی نداشتم که گری جوناصال

 
 خودم
 ...  داشتمحی از مسامی پهی برداشتم مویگوش

 )) امشب آماده کنيخودتو برا:حیمس((
  نی همي شکستنش نداشتم براي برای جونی به گلوم حمله کرد ولبغض

 
   زور قورتش دادم زنگ زدم به حسام جواب ندادبه

   زنگ زدم جواب داددوباره
   بدمحی براش توضوی همه چتونمیده و من م جواب دانکهی حال از اخوش

 
  ي رفت و جانی از بمی که زد خوش حالی بزنم که با حرفی حرفخواستم

 
 ...  به بغض دادخودشو
   حرفش خورد شدمنی با اشکستم
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   و دم نزدمدمی شکستن قلبم و شنيصدا
 ها؟...؟یزنیچرا به من زنگ م:حسام

  یدونیاصال م...اصال!!یزنیبار آخرته که بهم زنگ م...؟؟؟يالل شد... توام با
 
 !!  همش هوس بودخواستمی من از اولم تورو نمه؟یچ
 
   بهم زنگ نزن که حوصلتو ندارمگهیاالنم د!... هوس...؟؟؟؟یفهمیم
 

   تونویا... به تو ندارم ی حسچیمن ه... من !!  بهم زنگ نزنگهی د؟يدیفهم
 

   نزن بهم زنگگهی فرو کنو دگوشت
  باش: تونستم بگم فقط

 ... بعد قطع کردم و بالخره بغضم شکستو
 "حسام"

   باشه و قطع کردگفت
  کردم؟ی خدااا من چه غلطيواااا

  بود گفتم؟ی حرفا چنی اخدااا
  بخشهی منو نمگهید

   غلط کردمخدااا
   خاموش بودشی و برداشتم و زنگ زدم بهش گوشمی گوشعیسر

  تا بوق جواب داد4 زدم به زن عمو بعد خوردن زنگ
  سالم پسرم: عموزن
 ذ؟ی پاندیدی مویسالم زن عمو گوش:من
 ؟یزنیخب چرا خودت زنگ نم!! ذ؟یپان: عموزن
  بهش؟دی بدوی گوششهی خاموشه مشیآخه گوش:من
  ستای واقهیباش پسرم چند دق: عموزن
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 ..ذی سمت اتاق پانرهی که داره مدمی قدم هاش فهمي صدااز
 ...ي زدن اومدو بعد هم صداي صداقهی چند دقبعد
  ذی پاني هاهی گريصدا

   کنمی ازش عذر خواهدیبا
   دادن بدمحی توضي بهش زمان برادیبا

   حسام کارت دارهایذ؟دخترم؟بیپان: عموزن
   شده بودي براش عادذی کردن پانهی گرانگار
   باهاش حرف بزنمخوامینم: اومد که گفتذی پانيصدا
   باهات حرف بزنمخوامی نمگهیپسرم؟م: عموزن
  هی که کار مهمدی بهش بگکنمیخواهش م:من
  هی کار مهمگهی نکن ميذ؟دخترم؟لجبازیپان: عموزن
 "ذیپان"

   از مامان گرفتموی شدم و رفتم گوشبلند
   و از اتاق خارج شدهی منظورم چدی به مامان نگاه کردم که انگار فهممنتظر

 
 ...  درو هم پشت سرش بستو

 ...  شروع کردم به حرف زدنهی گذاشتم کنار گوشم و با گرویگوش
  ؟ی اونم بگي زنگ زدي رو جا انداخته بوديزی چ؟ي چرا زنگ زده؟یچ:من
 

  ی کافيچون به اندازه !  ی بگيزی چستی نازی نگهید! ستی نازی نآره؟
 

  ي خوردم کردی کافي به اندازه گمی حسام؟ میفهمیم!  ي کردخوردم
 
   نبود؟ کم بود ؟ی کاف؟یخواستی نمنوی مگه هم؟يخوای می چگهید
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   همون لحظهنیبب!  مردم؟یفهمیم!  مردمنی آره؟ بب؟ی منو بکشيخوایم
 
   تو خاك؟ آره؟ی جسمم بکنيخوایم!  من مردمي که اون حرفارو زديا

   برام مهمگهی دگفتمی مغی آخرمو با جي شدت گرفته بود و حرفامیگر
 

   که مامانم بشنوهنبود
   از اونور خط باعث منصرفي بغض آلودي قطع کنم که صداخواستم

 
   شدشدنم
   غلطذم،ی حرفارو نزن ، غلط کردم پاننینه عشق من، نه عمر من، ا:حسام

 
 ... بودمی گفتم ، عصبانی چدمی کردم ، نفهمی عشق من، نادانکردم

  دیببخش... حرفارو نزن عمر مننی اگهی دذم،ی بودم، غلط کردم پانداغ
 

 ؟یبخشی باشه؟منو منفسم،
 ... دوسمی تو خودت گفتیول:من

   حرفمو ادامه بدمنذاشت
 ؟یبخشیم...منو ببخش...چمیغلط کردم عمر من، من بدون تو ه:حسام
 ... بهم دادناروی دنانگار
  نی وقت اچی هگهیفقط قول بده د... فقطبخشمتیباشه عشق من م:من
 

  ی نزنحرفارو
   بهت بزنمیی حرفانی چنگهیباش عمر من، من غلط بکنم د:حسام

   حرفاش لبخند اومد رو لبمبا
  بدم ؟حی برات توضيدیخب اجازه م:من

 ...  بدهحیباش عشق من توض: گفتي گرفته اي با صداحسام
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   دادنحی کردم به توضشروع
  رو گفتمهمه ...گفتم

   کرددمی تهدنکهیا
   کردمی رو گفتم و خودم و خالهمه

  ي طورنی اتی لرزش دار که معلوم بود از شدت عصبانیی با صداحسام
 

 : گفتشده
   تورو ازمزارمی عشق من نمکنمیدرستش م... کرددتی تهدنطوری که اپس

 
  رهیبگ

 ؟ي چه جوریول:من
  همون طور که بهت گفت امشب... نداشته باشيتو به اونجاش کار:حسام

 
   جواب مثبت بدهبهشون

 باش:من
  عمر من؟ي نداريخب کار:حسام

  نه عشقم خداحافظ:من
  خداحافظ:حسام

  رونی قطع کردم و رفتم بوی گوشی خوش حالبا
 مامان؟:من

   دوباره صدا کردمومدی نییصدا
  ری بگتوی گوشای؟بییماماااان؟ کجاا:من
   رفتم در و باز کردم مامان بود تعجبفونی اي با صداومدی نیی صدابازم

 
 کردم
 ... ری بگکاروی ابن پالستایسالم دخترم ب:مامان
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  مامان؟يکجا بود:من
  ری بگناروی اایاول ب:مامان

  باشه:من
   ببره اشپزخونهکاروی مامان کمک کردم تا پالستبا

 ن؟ی کجا بوددی کنفیخب حاال تعر:من
   دادمي که دادم به تو تلفن خونه زنگ خورد رفتم جواوی گوشیچیه:مامان

 
   گفت که کاررمی سر کوچه بگی هارو از بقالوهی بود گفت که برم مبابات

 
   داد بهنی همي بزاره خونه دوباره بره براالروی وساادی بشدی مرشی دداشت

 
 ) سرکوچمونیصاحبه بقال(می رححاج

 
  باش:من
 

  ؟ داشتکاریحسام چ:مامان
   بچه گانه بحثمون شده بود زنگ زده بود ازي هی قضهی بابا سر یچیه:من
 

  ارهی در بدلم
   نگفتيزی چگهی دمامان
   شکرخدارو

   باشهدهی منو هم نشني کنم حرفافکر
   راحت شدالمی خششششیآخ

  ومدنیم7 نای بود عمه ا5:30 تو اتاقم تا آماده شم ساعترفتم
   موهامو خشک کردم بعد کل موهامورونی رفتم دوش گرفتم اومدم بعیسر
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  هی تو صورتم بقختمی شده بود کج رزی هامو که االن فر ري کردم چترزیفرر
 

 ... هم آزاد گذاشتمموهامو
   پنکک زدم به صورتمکمی شمی ارازی پشت منشستم

  زدمموی سورمه اي هیسا
  دمیت هم کش کلفادی نازك و نه زادی خط چشم نه زهی
   موژه هامو حالت دادملیمی ربا

   چشممشی از آرانی اخب
  مونده رژ گونه و رژ لبحاال

   زدمی رژ لب زرشکهی زدم و در اخر هم ي اجري رژ گونه هی
   شده بودمیعال

  دمی برداشتم پوشکی شیلی خی لباس زرشکهی کمدمو باز کردم و رفتم
   هم برداشتم و گذاشتم رو سرم لباسم تاموی و زرشکی مشکری حرشال

 
  یلی که خموی رنگ پا هم پام کردم صندل مشکهی نی همي بود برازانوم

 
   دوسش داشتم و برداشتم و پام کردمهم

   اتاقم خودمو نگاه کردمي قدي نهیتو آ 
   شده بودمیعال

  ام مامان و بابدمی  درونی بوس فرستادم و از اتاق اومدم بهی خودم واسه
 

    هستننای اماده نشستن و منتظر عمه اهم
   همنی همي براکنهی ناراحت نبودم اخه حسام گفت که درستش ماصال

 
   رفتم نشستم کنار باباخندون

  بابا؟یبه دختر خوشگلم خوب:بابا
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  یی بابایمرس:من
 دخترم؟... قربونت برم :بابا
 

 جانم بابا؟:من
 

 ؟ی به ما بگيخوایدخترم جوابتو نم:بابا
 

  ی کنه ولکاری چخوادی حسام مدونمی کنم نمي بازلمی فکمی خواستم
 
   شديزی وانمود کنم که انگار خوش حالم که بعد اگه چي جورخوامیم
 

  ی ولخواستشی مذی بشکنه و بگن که پانحی کازه کوزه ها سر مسي همه
 
 .... نداشتهاقتی لحی مسنیا

  دونمی نمستی ني ادم بدحی که مسدیدونی خودتون نگهید...ییخب بابا:من
 

 ... بگميچطور
 

  نی خوشبخت ششاالهیمبارك باشه دختر خوشگلم ا:بابا
 

  ي که صدانیی باشن سرمو انداختم پادهی که خجالت کشیی کسامثل
 
   اومدننای اومد مامان رفت درو زد و گفت که عمه افونیآ

 ... دم درمی رفتیی خوش امد گوي براهمه
  بوددهی پوشی کت و شلوار مشکهیق معمول  طبحیمس

   زده بودی و مشکی آبپی هم تسیمهد
   ساده زده بود و شوهر عمه هم با عمه ست کرده بودپی تهی هم عمه
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  با عمه و شوهر عمه و...دی هم طول نکشقهی دهی کردنا زی آنالنی اتمام
 

   با سرددمی که رسحی کردم و به مسی گرمی سالم و احوال پرسسیمهد
 
   که در نظر داشتم بهش سالم کردمی لحننیتر

   هم که تا اون موقع لبخند به لب داشت با لحن حرف زدن من اخمحیمس
 

   روشو برگردوندکردو
 

   زدمي تونستم حرصش بدم لبخندنکهی خوش حال از امنم
   تومی همه رو دعوت کرد تو خونه همه رفتمامان
   منم رفتمارمی رو بییاز نشستن برم چا بهم اشاره کرد که قبل مامان

 
   به همه تعارف کردم وهی بقشی رو برداشتم و اومدم پیی و چاآشپزخونه

 
   نشستم کنار مامانزی رو گذاشتم رو مینی سبعد

 
   و شوهر عمهزدی مشغول حرف زدن بودن عمه با مامان داشت حرف مهمه

 
  قهی بعد چند دقمی ساکت نشسته بودحی و مسسی با، بابا فقط منو مهدهم
 

 ...  عمه بحث و باز  کردشهی مثل همبازم
 

  دیببخش:عمه
 

   عمه برگشتن طرفش و منتظر نگاهش کردني با صداهمه
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   کهمیستی هم نبهی و غرمی هستنجای ای چي برامیدونیخب همه م:عمه
 

   سر اصل مطلبمی پس بهتره برمی کني سازهیحاش
 

   کرددیی حرف عمه رو تاباباهم
 

  ه؟یجوابت چ...خب دخترم:  با لبخند برگشت سمت من و گفتعمه
 

  ؟می کننیری شدهنمونو
 
  یچی حسام گفته بود که نگران هنکهی چرا استرس داشتم با ادونمینم
 

  کنهی درست موی و جواب مثبت بدم خودش همه چنباشم
 
   کردمی سعنی همي شک نکنه برای کنم تا کسي بازلمی فدی بادونمیم
 

  دنی که مثال فکر کنن خجالت کشنیی بزنم و سرمو انداختم پالبخند
 

  مبارکه؟یعنی:  پاز خنده گفتیی با صداعمه
 

  نیی انداختم پاشتری بسرمو
 

   من دوست دارم خودم از دهنی ولمی کننیریخب پس دهنمونو ش:عمه
 

   جواب مثبتشو بشنومعروس
 
   سخت بودکمی  کارمينجایا

   کنمهی داشتم بلند بلند گردوست
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   لبخند نبود سرمو بلندهی شبادی که زي قورت دادم و با لبخندبغضمو
 

   نگاه کردمکردی مندانه دلشت نگام مروزی پي که با لبخندحی و به مسکردم
 
   بعد به عمه نگاه کردمو
  مثبته.... جواب من: گفتمی آرومي صدابا

 ... دستي گفتم خونه پر شد از صدانوی که انیهم
   بلند کردم و به همه نگاه کردمسرمو

  کردی داشت با لبخند نگام محیمس
  شدهی داشت از چشمام بفهمه چی سعسیمهد
  حی به منو مسی و شوهر عمه و مامان و بابام هم داشتن با خوش حالعمه

 
  کردنی منگاه

 
   رو برداشت و پخشینیری شي ی عمه بلند شدو جعبي با اشاره سیمهد

 
 ... کرد
   مجبور بودم که بخورم وگرنه شکی ولرفتی نمنیی از گلوم پااصال

 
 ... کردنیم

 .... دادمی رو با بغض قورت مینیری آروم شآروم
   کرده بودری تو گلوم گي خوب نبود بغض بدادی زحالم
   به حرف و قول حسام بودمی  دل خوشتنها
 ؟ی کنه چي که اگه حسام نتونه کارکنمی فکر منی اوقات به ایگاه

  بد و از خودت دور کني فکراگمی بعد به خودم میول
  قول دادهحسام
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  تونهی ماون
  کنمی بد خالص مي حرفا خودمو از فکرانی با او
   عمه به خودم اومدمي صدابا

 ... عروس خوشگلم؟هینظر تو چ:عمه
   کنم؟کاری حاال چيواااااا
  زننی دارن حرف میر مورد چ دنای ادونمی که نممن

  ي نبود برانجای حواسم ادی به مامان نگاه کردم که انگار عمه فهمگنگ
 

 : با خنده گفتنیهم
   حرفي در مورد زمان نامزدمی خوشگلم حواست کجاست؟داشتعروس

 
  میزدیم

  کنمی منم قبول منی ندارم هروقت شما بگيمن نظر:من
 خب پس دنج شنبه خوبه؟:عمه
   زودنقدری پنج شنبه؟چرا ايوااا

   به حسام بگمدی خدا  حتما باای
 ه؟ینظرتون چ:عمه
   و مامان موافقت کردنبابا

 ... بگميزی چهی خواستمیداداش م: رو به بابا گفتعمه
  جانم؟بگو:بابا

  نجوری ادوی باهم برن خردی دوتا زوج بانیا... بگم کهخواستمیخب م:عمه
 
   که به همستیبعد خوب ن...رنیت همو بگ بار خواستن دسهی دی شازایچ
 

  تی محرمي غهی صهی نشونیب)حیپدر مس( محمدشهیم.... باشننامحرم
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 بخونه؟
  میستی االن که محرم نحی بابا مسي که بابا قبول نکنه اکردمی دعا مدعا

 
  کنهی مکاری بدون محرم بشم چرهیگی مدستمو

 ...ستی نیباش مشکل: فکر کردو بعد گفتکمی بابا
   منو بدبخت کننخوانی کال منای ااوففف

   تا محمدنی بشنجای اایعروسم ب: از جاش بلند شدو روبه من گفتعمه
 
   بخونهغتونویص

  چشم:من
   با فاصله نشستمحی کنار مسرفتم

  کردی با لبخند داشت نگام محیمس
   براش نازك کردم و به شوهر عمه نگاه کردمی چشمپشت
   بلهنی من شما فقط بگي بعد حرفاخب بچه ها: عمهشوهر

  می تکون دادي سرحی و مسمن
  ی فقط وقتدمی نفهمیچی که هییزای چهی عمه شروع کرد به خوندن شوهر

 
   بلهمی گفتحی شد منو مستموم
  یکی و داد به منو یکی اورد و کی کوچي بلند شدو دوتا جعبه عی سرعمه

 
  حی داد به مسو

  نی راحت شه که شما مال همالمی تا من خنی دستتون کننارویفعال ا: عمه
   خداااايه؟ای چه کارنی آخه ااوففف

  از کجا اومد اخهگهی دغهیص
  پسرم انگشتر رو دست خانومت کن:عمه

   لحن خانومت گفتنش عقم گرفت اه اه اهاز
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  رونی انگشترو اورد بهی در جعبه رو باز کردو حیمس
   انگشترو رو دستم کردحی بردم جلو و مسلی می بدستمو

 ... برخورد دستش با دستم چندشم شداز
  کردی منتظر به من نگاه معمه
   کنمحی حلقه رو دست مسدی نکنه االن من بايواااا
  خداااايواااا

 ؟ی کنحی دست مسيخوایدخترم انگشترو  رو نم:عمه
   شدکردمی که فکرشو می همونيوااا
  م و انگشترو رو در اوردم جعبه رو باز کرددر
  عی دستشو اورد جلو منم سرحیمس

   انگشترو دستش کردمو
   دلمقهی دهی دستمون نگاه کرد ي توي به انکشترای حالت خاصهی با عمه

 
   دلم براش سوخت نهقهی دهی همون طور که گفتم فقط ی سوخت ولبراش

 
   و نه کمترشتریب

   گفتن و بعد رفتن نشستن سرکی و بهمون تبردنی اومدن مارو بوسهمه
 

  جاشون
  نی بدشی آزمانی اول بردی خرنیخب بچه ها فردا بر:عمه

  اوفففف
   عمه خانوم زبون داره حرف بزنهنی فقط انجای اخدااا
   الل شدن؟ اههی بقچرا

  شهی داره خورد مگهی دعصابم
   فرداحی ساعت طاقت فرسا بالخره تموم شد و قرار شد که منو مسکی بعد
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 ... دی خرمی و بعد هم برشگاهی ازمامی براول
   هستش و جوابحی مسقی رفشگاهی صاحب آزمادمی که فهمنطوریا

 
   زود اماده کنهتونهی مشارویآزما

   منتظرتم8فردا ساعت : در گوشم گفتحی رفتن مسموقع
 خورهی اه اه حالم ازش به هم ماه

  مبارك باشه دخترم: مامان اومد بغلم کرد و گفنتنای رفتن عمه ابعد
 یمرس: به مامان زدم و گفتميلبخند

   گفتکی بهم تبردوی بوسمویشونی مامان بابا هم اومد بغلم کرد و پبعد
  داااای ببخشیلیخ:من
 

  جانم دخترم:مامان
 

 د؟یشما زبون نداشت:من
 

  هی چه حرفنیوااا دخترم ا:مامان
 

  دیتونستی نمیچیتا اخر عمه حرف زد شما هخب مامان از اول :من
 
 ...د؟یبگ
  ؟میگفتی میدخترم مثال چ:بابا
  ؟نی بدي نظرهی هی در مورد مهرنیتونستیخب نم:من
 

 تا کمته؟1390وااا دخترم مگه :مامان
 

 �تاااا؟؟؟؟1390؟؟؟؟یچ:من
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   خوبه که داشتنیتا حاال ا1390 دخترم عمت خودش گفت گهیآره د:بابا
 
  هی کافنی هممی و گفتمیما نذاشت1400گفتیم
 

   خودمي فکراي تونقدری اکردمی من اگه حواسم بود حتما اعتراض ميواااا
 

   گفتنای چدمی بودم که نفهمغرق
 

  باش:من
 

  کردی با شک داشت نگام ممامان
   نکردم و رفتم تو اتاقمي نگاه شکاك مامان توجه ابه

   رو به حسام نگفتمهی اومد هنوز قضادمی هوی که رفتم تو اتاقم نیهم
  می تماس و لمس کنم گوشي که رونی قبل از امی رفتم طرف گوشعیسر
 
  دی دستم لرزتو

   حسام بود حالل زاده است واقعاخخخخ
   جواب دادمعیسر

  زمیسالم عز:حسام
  سالم عشقم:من

 ...زم؟ی عزیخوب:حسام
 ؟ینه تو خوب:من

 ذ؟ی پانشدهیچ:حسام
 ...حسام بدبخت شدم:من

  شده؟ی چذیپان: وسط حرفمدی پرحسام
  گهی دگمیوااا واستا دارم م:من
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  د بگو ديجون به لبم کرد:حسام

 
  تی محرمي غهی صحی منو مسنیحسام بدبخت شدم شوهر عمه ب:من
 

 ...زی چهی بعد خوند
 

   کهدی تموم شه با داد حسام قطع شد چنان داد کشنکهی من قبل از احرف
 
   کوب کردمنگس
 

   شهکتی اگه بخواد نزدخورمی دارم قسم مذیغلط کردن به خدا پان:حسام
 
   برگردمکنمی و جمع مالمی االنم دارم وساکشونمشی ماهی خاك سبه
 

   همگهی دوتا اتفاق دستی نيزی چنکهیواااا حسام آروم باش حاال ا:من
 

  گمی من نمي داد و هوار راه بندازينجوری اي که اگه تو بخواافتاده
 

  گهید: موفق نبود گفتی داشت باالنره ولی که سعی عصبي با صداحسام
 
 ... زود بگو که اصال اعصاب ندارم؟؟؟یچ
 

 ...نجوی تو اشهینم:من
 

  گفتم بگو:دادزد
 
   بغضم گرفت دوست نداشتم حسام سرم داد بزنهی چرا ولدونمینم
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   آن ممکن بود بغضم بشکنههر
   و بعدمی بدشی آزمامیفردا قرار صبح باهم بر:فتم گي بغض آلودي صدابا
 

  مونهی بازار پنج شنبه هم نامزدمی برهم
  یعنی! یلعنت: بغض من نشد چون دوباره داد زدي حسام متوجه نکهی امثل

 
   وي عمه رو نگاه کرديتوهم موند!  هااان؟ باتو ام ؟ی نگفتیچی تو ه؟یچ
 

   کنم؟ من توکاری من تا پنج شنبه چذیاره؟؟؟؟ جواب بده پان!  خوبه یگفت
 

   زن اونی دستی دستيخوای بکنم ؟؟؟هااا؟ متپونمی مکاری روز چچهار
 

 ؟ی بشی عوضحیمس
   خودمنکهی با داد اخرش بدون ای االن به زور خودمو نگه داشته بودم ولتا
 

  هی گرری و زدم زدی بغضم ترکبخوام
  ی عصبی آروم و کمي رفتارش شد چون با صداي تازه حسام متوجه انگار

 
  کنمی نکن تا پنج شنبه هر جور شده حلش مهیباشه عشقم گر:گفت

  یمرس:من
 ..... فمهیوظ:حسام

 ؟يگردی برميدار:من
 

   برگردمدیبا:حسام
 

  ي نداريباش کار:من
 



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 127 

  اااای نگگهی دذیپان:حسام
 

 و؟یچ:من
 

 ی کني دورحی از مسنکهیا:حسام
 

 ست؟ی ني امرگهیباشه باشه د:من
 

  ينه قربونت برم فقط مواظب خودت باشه با:حسام
 

  يبا:من
 

   قطع کردمویگوش
   داشتمیبی عجي دلشوره

   بد فکر نکنمي کردم به فکرایسع
  رمی دوش بگهی برم بهتره

 
   اب سردری در اوردم و رفتم زلباسامو

  رونی دوش گرفتم و اومدم بهی
 
   هم باز بودیلی و خدمی زانوم بود پوشي که تا باالی لباس خواب صورتهی
 

  دمیپوش
 

 ...  خوابم بردی کدونمی و نمدمی رو تخت دراز کشرفتم
   شدمداری بمی زنگ گوشي با صداصبح

  بود7 ساعت
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  ومدی منیی از پایی صداهاهی
 

   و موهام و شونه زدمیی صورتشورفتم
   روی صورتشی اراهی نی همي روح باشم برای بينطوری نداشتم ادوست

 
 .. انجام دادمصورتم
   لباس عوض کردن و نداشتمي حوصله

   کهستی خونه نی به جز مامان و بابا کسبعدم
 
 نیی رفتم پاالیخیب

 ... رفتم تو وومدی آشپزخونه صدا ماز
 .. هنگ کردمدمی که ديزی چبا
 
   بود سکته کنمکی نزدیعنی

   شده بوددهی چسبنیکنم انگار پاهام به زم کاری چدونستمینم
 ...  تکون بخورمتونستمی نماصال

 
 ...  آشپزخونه نشسته بودني توي نهار خورزی مي روحی و مسحسام

 
 ..  زل زده بود به منزشی با اون نگاه هحیمس

 .. چرا رنگش مثل لبو شدهنی خدااا اایوااا ... همحسام
  چارهی خخخخ برونی بومدیاز دماغش دود م..  قرمز کرده بود که نیهمچ

 
 ...خورهی حتما االن داره حرص مبچم

 
   مامان بهي که با صداکردمی داشتم تو دلم حسام و مسخره منطوریهم
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   اومدمخودم
 

 ...وااااا دخترم:مامان
 

   هستمیتی اومد تو چه وظعادمی تازه يوااا
   رفتم باالرویکی سمت اتاقم پله هارو دوتا دمی و دودمی کشفی خفغی جهی
 

 ... تو اتاقم و درو هم بستمرفتم
 

   بلندنی استرهنی پهی به همراه ی شلوار ورزشهی رفتم  سمت کمدمو عیسر
 

  دمیپوش
   شال هم گذاشتم رو سرمهی باال بستم و موهامو

 
  ؟نیی برم پایی خدا من االن با چه رويوااا

   بهی نگاه کنم و با چه جرعتحی به مسیی من با چه رویچی هنای احاال
 

 حسام؟
 
  واری در با شدت باز شد و خورد به دهوی فکرا بودم که نی هميتو
 
   هوا برگشتم سمت در حسام بوددمیمتر پر7
 
   قرمز شده بودیلی خنی خدااا اای
 

   سرش منفجر شهگهی دي قهی چند دقکنمی ماحساس
 ...باز کرد ي چرا درو اونجورحاال
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  گهی دهی خب عصبانذی برسرت پانخاك

 ششون؟ی پی رفتی با چه وضعیدونیم
 

 ...  فاتحمو بخونمدیبا... طرفتم ادی اوه درو بست و داره ناوه
 
 "حسام"
 
   و اصال ادم حسابحی مسزدمی اشپزخونه با زن عمو داشتم حرف متو
 
 .... انگار نه انگار که اونجاسکردمینم
   اومد تو اشپزخونهذی که پانمیزدی حرف ممی داشتنطوریهم
  شدی مدهی باز بودو کل بدنش دیلی که خی لباس خواب صورتهیبا

   بعدی شدم ولشییبای محو زاول
   شدمی بدجور عصبانحی اوردن مسادی به با

  نهی جز من ببی کسذموی نداشتم بدن پاندوست
   اعصابم خورد بودبدجور

  تی کرده بودم از عصبانداغ
   بله همونجور که حدس زده بودمدمی کردم که دحی نگاه به مسهی خشم اب

 
   همونجورذی شدم به پانرهی با خشم خذی زل زده به پانزشی اون نکاه هبا
 

  دی تو من دی چدونمی برگشت سمت من نمقهی دهی بود بعد ستادهی ااونحا
 

   زدي لبخند محوهی هوی که
 ...  زن عمو به خودش اومدي با صداهوی زل زده بود به من که نجوریهم
 ...وااا دخترم: عموزن
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  ستادهی اونجا ای که با چه وضعدی تازه به خودش اومدو فهمانگار

 
  رونی از اشپزخونه رفت بدی و دودی کشفی خفغی جهی
 

   زل زدهذی پانی خالي با لبنخن به جادمی دحی سمت مسبرگشتم
 

   نگامو حس کردینی که انگار سنگکردمی با خشم داشتم نگاش منجوریهم
 

   تر شدقی لبخندش عمدی منو دی برگشت طرفم وقتچون
 
   بمونه هرگز باادشی بکنم تا ی حسابهی دعواهی باهاش ذوی برم اتاق پاندیبا
 

  رونی بادی لباسا ناون
  برم اتاقش؟ي به چه بهونه ایول

 !ی لعنتاههه
  برم بهش بدمخوامی مگمی مدمی خرییزای چهی براش دمی فهماهان

  
 

  زن عمو: گفتمکردی شدم و به زن عمو که با تعجب داشت بهم نگاه مبلند
 

  دی کار دارم بایی گرفتم و بهش بدم جاذی پاني که براییالی وسارمی ممن
 

  برم
 
 

   لباسشو عوض کنهذی بزار پانستای واکمیباش پسرم فقط : عموزن
  چشم:من
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   بودمی عصباننقدری عجله از اشپزخونه خارج شدم و از پله ها رفتم باال ابا
 

  ارمی با خودم بذوی بدم به پانخواستمی که میلی رفت وساادمی ی حتکه
  نهیبی رو مبله و زن عمو نمالی وساولش

   درو با شدت باز کردم در محکم خوردقهی پشت در موندم بعد چند دقکمی
 
  خورد ي بدي صداواروی دبه
  چارهی هوا بدیمتر پر7 ذیپان

  دی ترسیلی کنم خفکر
  ستی مهم ننای االن ایول

 ... محکم بستم و رفتم طرفشدرو
 : بهش دادم و گفتمیفی محکم گرفتم و فشار خفدستشو

 ؟ي بوددهی بود پوشی چه لباساون
 حسام دستمو ول کن...دستم...يآ:ذیپان

  جواب بده: گفتم ی عصبيباصدا
  يزی که بهم چن؟توی که شما اومددونستمی مدیخب من از کجا با...خ:ذیپان
 

 8 هم که فقط گفته بود فردا ساعت حیمس...ي اومدنت نگفته بوددرمورد
 

 دم؟یفهمی مدی تو  من ازکجا باادی باش نگفته بود که ماماده
 ...  تلبکار زل زد بهموبعد

   ول کردمدستشو
   بودم فقط تویاز بس عصبان...دیم نرس ورا به ذهن خودگهی دگهی راست ماه
 

 ... بپرسم چرا اومده وذی از پانامی بودم بنی افکر
  می ما اومددیفهمی مدی از کجا باچارهیب 



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 133 

   فرشته ها شدهنیتو اون لباس ع...  اخهی تند رفتم ولیلی خدیببخش:من
 

  نی و همشدی مدهی باز هم که بود تمام بدنت دومدی بهت میلی خيبود
 

  گرفتی زل زده بود بهت و نگاه ازت نمزی هحی کرد چون اون مسی عصبمتو
  ولش فراموش کن...گهیعشقم عصابتو خورد نکن د:ذیپان

   بعد تودیهمه بدنتو د..... حی اشکال نداره؟ اون مسذ؟ی پانیگی میچ: من
 
 ..... اشکال نداره؟یگیم
 
 "ذیپان"
 

   وفت با اون جور لباسا ازچی هذیپان: کرد و ادامه دادی عصبي خنده حسام
 

   قبلشی باشه اشکال نداره وليای بيخوای اگه هم مای ای نرونی باتاقت
 

 باشه؟...ای بعد بستی خونه نی از مامان و بابات کسری شو که به غمطمئن
 

 چشم:من
 

  روشن:حسام
 

   چقدر الغر شدهیآخ... نمی وقت کردم حسام و خوب ببتازه
 

 !يچقدر الغر شد:من
 

 زشت شدم؟:محسا
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 : به خودم گرفتم و گفتمی ناراحتي افهیق
  ي متاسفانه خوشگل تر تر شدی وليشدی کاش زشت ميا

 
 : کردو گفتي خنده احسام

   دختروونتمید
 
 : غرور سرمو بلند کردم و گفتمبا
  دونمیم
 

 : کرده و گفتی کشذی پاني خنده حسام
  ی خودمطونیش
 

   براش تنگ شده بودیلی که دلم خدمیتازه فهم... کردم ي اخنده
  دوست داشتم سرمو بزارم رو شونشیلیخ
 

 ...حسام؟:من
 جانم؟:حسام

 
  دی زدم به شونه هاش انگار منظورمو فهمزل

   کرد و منو محکم گرفت تو بغلشي اخنده
 
   هام کردمهی خدا خواسته سرم و گذاشتم رو شونشو عطرشو وارد راز
 

 :تم شونش زدم و گفي روي ابوسه
  عاشقتم

 
 .... ي چقدر دوسم داریدونیخوش به حالت که م:حسام
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 ؟ی چیعنی:من
 

  ستی دوست داشتنم از عشق گذشته و قابل گفتن نياخه درجه :حسام
 
  حرفش قند تو دلم اب شدنیباا
   بگمی چدونستمینم
 

  وونتمید: فقط تونستم بگمقهی چند دقبعد
 

 ...هوی بگه که يزی دهن بازکرد تا چحسام
   از  حسام فاصله گرفتم و برگشتمعی سرنی همي کردم مامان برافکر

 
  دلم رفتشششی بود آخحی در مسسمت

 
 ؟یستیدر زدن بلد ن: گفتی عصبحسام

 
 ! در بزنمدی وارد شدن تو اتاق زنم باي براکنمیفکر نم:حیمس
 
  کرددی تاکیلی زنم خي کلمه رو
 
   گرفت و چسبوندش به وقشی شدو حمله کرد سمتش ی حسام اتشهوی 
 
   کنار دروارید
 

  وی حرفگهی بار دهی يجرعت دار:دی شدش غردی کلي دندوناي از الحسام
 

   دندوناتو تو دهنت خورد کنمفی تکرار کن تا ردي زدکه
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  نی و با تحکم اي حقم داره اخه حسام چنان جددی ترسحی مسچارهیب

 
  دمی و زد که منم ترسحرف

 
 ...؟يالل شد:حسام

 
 : خودشو جمع کردو گفتعی سرحیمس

   وارد شدن تو اتاقي براکنمی فکر نمگمی گوشات مشکل داره منکهی امثل
 

 ...زن
 

   زد تو صورتی حرف حسام تموم نشده بود که حسام مشت محکمهنوز
 

   خم شدو دستاشو گذاشت رو صورتشعی سرحیح،مسیمس
   رفتم درو بستم و برگشتم سمت حسامعیسر
 

  تورو خدا بس کن حسام: گرفتم و گفتمدستشو
 

  تو دخالت نکن: گفتدوی کشرونی از دستم بدستشو
 

  ومدی خون داشت محی و بلند کرد از دماغ مسحی مسسر
 

 : گفتمهی مشتشو برد باال تا دوباره بزنه که با گرحسام
  تورو جون من بس کن االن مادرم...  تورو مرگ من بس کنحسام

 
  شهی باال بعد دردسر مادی و مشنوهی مصداهارو
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   رفت نشست رو تختی و هل داد عقب و عصبحی مسحسام
 

 کجا؟: و گفتم ستادمی خواست از اتاق خارج شه رفتم جلوش احیمس
 

 ...رونی برم بخوامیم:حیمس
    صورتتو درست کنم که مادرمای بنهیبی مگه؟ مادرم مي شدوونهید:من
 

  نفهمه
 

   نگاکردی برزخحسام
  شهی و بعد بد منهیبی نشو بخدا مجبورم وگرنه مادرم میحسام عصب:من
 

 برام
 

   فقط بهش بگو بره صورتشو بشوره وي انحام بديالزم نکرده تو کار:حسام
 
 کنمی مشی کارهی خودم ادیب

 
   کمکي رفت صورتشو شست و اومد منم رفتم از تو کمدم جعبه حیمس
 
  رو اوردم و دادم به حسامهی اوليها
 

  هی اولي کمک هاي و کرد مثل روز اولش رفتم جعبه حی صورت مسحسام
 
   درهوی سمت حسام که رفتمی برداشتم و گذاشتم سرجاش داشتم مرو
 

   اومد توکی پالستهی باز شدو مامان با اتاق
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 ه؟یمامان اون چ:من
 

 ... نی نشستنحای هنوز؟ شما که هنوز ايوااا دخترم تو اماده نشد:مامان
 
   ساعت و نگاه کردمعی حرف مامان سرنی ابا
 

 8:30 ساعت يواااا:من
 

   فرداي برامیاشکال نداره بهتره بزار:حیمس
 

  میاره بهتره فردا بر:من
 

 نیباش هرطور راحت:مامان
 

   تو دستتونهی اون چنیخب مامان نگفت:من
 

   واسه تودهی حسام خرنویاهان ا:مامان
 

 اره؟: سمت حسام و گفتمبرگشتم
 

 گهی دنحای اومدم انیاره واسه هم: زدو گفتي لبخندحسام
 

  ییی مرسيوااا:من
 

 ... کهنمی و ازش گرفتم خواستم توش و ببکی سمت مامان و پالسترفتم
 

  می رفتیاالن نه بزار وقت: گفتعی سرحسام
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   تعجب نگاش کردمبا
 

 واااا چراااا؟:من
 

  یفهمیبعدا م:حسام
 

  امممم.... خبهی کنجکاو شدم بفهمم توش چشتری حرفت من بنیبا ا:من
 
 د؟ی بردیخوای شما نمزهیچ
 

 ه؟ی چه حرفنیواا دخترم؟ا:مامان
 

 : گفتدوی خندحسام
   شام هستمنه
 

  گهی بابا چه خبره؟برو ديا:من
 

   منتظرم بازارنیی پا8 قرارمون شد فردا ساعتذیپان: بلند شدو گفتحیمس
 

  میری فردا مهم
 ج
 

 م؟یاریوقت کم نم:من
 

   بزاره شنبهوی نامزدگمیبه مامان م:حیمس
 

  دمی فهمشوی زد که فقط من معنی حسام برقيچشما
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 ه؟یباشه اتفاقا شنبه بهتره مامان نظر تو چ:من
 

 ... نیهروقت خودتون راحت:مامان
   موند واسه شنبهيباش پس به عمه بگو که نامزد:من
 

 باش فعال:حیمس
 

 ؟یی زندانی نداريکار: برگشت سمت مامان و گفتبعت
 

  نه پسرم مواظب خودت باش:مامان
 

  باش خداحافظ:حیمس
 

   قدمهی بده اگه نرم بلند شدم تا دمی بلند شد تا بره بدرقه اش کنه دمامان
 

   دست منو گرفت و منتظر شد تا مامان بره از اتاقعی حسام سربرداشتم
 
 رونیب

 
 تو کجا؟: مامان خارج شد گفتیوقت
 

  گهیبرم بدرقه اش کنم د:من
 

  ی بدرقه اش کني سرجات الزم نکرده برنیتو بش:حسام
 

 ....یول:من
 

  که گفتمنیهم: گفتتی حرفمو ادامه بدم و با جدنذاشت
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 ...؟يدی برام خریخب حاال چ:من

  گهی دنشی تو دختر گفتم بزار منم برم بعد ببیچقدر عجول:حسام
 

 شه؟ی می چنمیحاال االن بب:من
 

   من برم بعدزم؟بزاریذم؟عزیپان:حسام
 

 ی خودتینیبی تو چشمم مي که داریی چهارپاوونی اون حزمیعز:من
 

  وونهید: کردو گفتي بلندي خنده حسام
 
   حولش دادم عقبعی بعد بقلم کرد سرو
 

  ادی مامانم م؟االنیکنی مکاریچ:من
 

  بزار من برم بعد بازش کن باشه؟گمی ميخب جد:حسام
 

 ؟ي دارکاری چنجای اگهیخب برو د:من
 

 !یراست: و گفتدی خندحسام
 

 جانم؟:من
 

 ...حی چه خوب شد اون مشت و زدم تو صورت مسگمیم:حسام
 

 وااا چرا اونوقت؟:من
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   عقبفتهی بتونمی بازارو نامزددیاخه باعث شد امروز نر:حسام
 

  علت بازار نرفتنمون که مشت تو نبود؟ی ولوونهید: گفتمدمویخند
 

  گهی علتش دعوامون بو دنیخب ا:حسام
 

 اره: گفتمدمویخند
 

  من برمگهیخب د:حسام
 

  اخه؟ي بريخوای حاال کجا ميبود:من
 

  رفتمیچه خوب من به خاطر تو داشتم م! عه:حسام
 

 به خاطر من؟؟؟؟:من
 

   که برات گرفتميزی به خاطر بارکردن چیجیوااا دختر تو چقدر گ:حسام
 
  برم برم؟یگفتی نمنقدریا

 
 ... برو خونه استراحت کني رفته بود بروبرو خسته اادمیآهاااان :من
 

  ی خودمطونیش: گفتدوی خندحسام
 

 دمیخند
  کردی مامان داشت غذا درست منیی پامی رفتباهم

   رفت سمت اشپزخونه منم باهاش رفتمحسام
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 زن عمو؟:حسام
 

 ت سمت ما برگشعی سرمامان
 جانم پسرم؟:مامان

 
  کنمی رفع زحمت مگهیمن د:حسام

 
  کنمی پسرم؟ بمون دارم نهار درست مهی چه حرفنیا:مامان

 
   دخترتوننکهی برم اخه مثل اگهینه زن عمو من د: گفتطنتی با شحسام

 
   عحله داره من برمیلیخ
 

  کنهی غلط مذیپان: برام نازك کردورو به حسام گفتی پشت چشممامان
 

 گهی بمون دنهار
 

   استراحت کنمکمی خسته ام برم دمی زن عمو تازه از راه رسگهینه د:حسام
 

 ...ي دارنتی جواب تو آستهی گمی می بگم؟هرچیواال چ:مامان
   برمگهیخب من د... زن عموهی چه حرفنیا: گفتدوی خندحسام

 
  کردمی می خدافظمی  داشتمی حسام تا دم در رفتي بدرقه ي مامان برامنو

 
   تلفن خونه زنگ خوردکه
 

  هی کنیدخترم برو بب:مامان
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  باش:من
 
  خدافظ: به حسام کردم و گفتمرو
 

  خدافظ:حسام
 

   تو و رفتم سمت تلفناومدم
   دادمجواب

 
 بله؟:من
 

  سالم دخترم:عمه
 

 ن؟یسالم عمه خوب:من
 

 گه؟ی می چحی مسزمی عزیمرس:عمه
 

 گه؟ی میچ:من
 

  نداره؟ین؟اشکالی عقب شما موافقمی بندازتونوی نامزدگهیم:عمه
 

  فتهی که من از خدامه که عقب تر هم بدونستیعمه نم! هه
 

  نه عمه مامان هم موافقت کرد:من
 

  باشه:عمه
 

 ه؟یدخترم ک:مامان
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 عمه:من
 

   بده بهمویگوش:مامان
 

  به ماماندمی مویعمه از من خدافظ گوش:من
 

  خدافظ دخترم:عمه
 

 ... دادم به مامانویگوش
 

   حسامي کادوادی هوی کنم که کاری چدونستمی سررفته بود نمحوصلم
 

  افتادم
   رفتم تو اتاقم و درو بستمعیسر

   و برداشتم و نشستم رو تختکیپالست
   کادو بودهی کی پالستيتو

   جعبههی نامه و هی بودو يدی سهی برداشتمش
  دهنم از تعحب باز موند دمی که توش ديزی رو باز کردم از چجعبه

 
  کار شده بودزی ري گردنبند بود که روش الماساهی

   قشنگ بودیلیخ
  ومدی بهم میلی خودمو نگاه کردم خنهی بستم به گردنم رفتم تو اگردنبندو

   نامه رو برداشتمرفتم
  سالم بر عشق من(

  يدی رو نديدی سیخونی نامه رو مي که االن دارمطمئنم
  دمی تو خري گردنبد هم برااون
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  نمی اونو تو گردنت ببشهی دارم همدوست
  ادی خوشت میلی خینی رو ببيدی عشق من مطمئنم که سخب
 نی رو ببيدی برو سخب

 ) عشق منخدافظ
 

   کردمی و پللمی و رو گذاشتم و فيدی لپ تابمو برداشتم سرفتم
 

 : و گفتنی دوربي اومد جلوحسام
   که االنم توش هستم ودمی خونه خرهی خودمون ي عشق من  من براسالم

 
   خونه رو بهت نشون بدمنی اخوامیم
 

   و برداشت و شروع کرد به نشون دادن خونهنی دورباومد
 ... بودی قشنگي خونه یلیخ

   خوابه بود3 خونه
   داشتنی بهداشتسی اتاق ها هم سروي همه

   داشتی بزرگیلی خي اشپزخونه هی
   خوشم اومدیلی بود من خییبای زیلی خي کل خونه در
 

  برداشتم و زنگ زدم به حساممویگوش
 

 جانم؟:حسام
 

   عاشقتم حساميوااا:من
 

   عشق مننیهمچن:حسام
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 ؟ي بعد خونه رو به منم نشون بدشهی ازت ممنونم میلی خیلیخ:من
 

  ینی ببمیری باهم میباش عشق من هروقت تو خواست:حسام
 

  یمرس:من
 

 ....خواهش عشقم:حسام
  عشقم؟ي نداريخب کار:من
 

  نه قربونت برم:حسام
 

  يپس با:من
 
 

  يبا:حسام
 

  نیی قطع کردم و رفتم پاویگوش
  کردی داشت غذارو اماده ممامان

 
   حوصلمرفتمی منیی کاناالرو باال پای نشستم و الکي وی تي جلورفتم

 
   سر رفته بودیلیخ
  کنم؟کاریچ

  اممممم
  دمی فهماهاااان

   برداشتم و زنگ زدم به رهاموی زدم و گوشیطانی لبخند شهی نهیهم
  می از هم نداري وقته خبریلیخ
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   جواب دادي خواب الودي با صدارها
 

 بله؟:رها
 

 ؟ی رحمانيمنزل اقا: کلفت کردم و گفتمصدامو
 

  دینه اقا اشتباه گرفت:رها
 
    بعد قطع کردو

   خدااا مردم از خنده فکر کرد که من مردم خخخخخيوااا
 

   زنگ زدم به رهادوباره
 

 بلهههههه؟:رها
 
 ؟ی رحمانيسالم خالمه منزل اقا: صدامو بچگانه کردم و گفتمنباریا

 
  نه: موفق نبود گفتادی زی مهربون باشه ولکردی می که سعیی با صدارها
 

  زمی عزی جون اشتباه گرفتخاله
   بعد قطع کردو

  نداره؟وی مگه شمارمو سنی اهی مردم خدا عجب خريوااا
 

   زنگ زدمدوباره
 
   اشتبااااهسسسستیییی نی رحماني منزل اقانجایبلهههههه؟ا: زدغیج
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  دیگرفت
 
   خندهری زدم زهوی
 

 .....ذ؟یپان:رها
 

 جان دلم؟:من
 
   شعور  دلمی بي ؟دخترهي بود کردي چه کارنی ایرواااان: زدغی جهوی
 

 ...  تنگ شده بودبرات
 
  ي باز تو از دنده ااای کردی خودت؟ قاطي برایگی میچ: وسط حرفشدمیپر
 

  ي بلند شدچپ
 

  ي خریلی خیروان:رها
 

   خندهری فکر کرده من مردم زدم زنکهی اياداوری از دوباره
 

   برات؟دارميخندی من ميبرا:رها
 

  یبروبابا خوب:من
 

 ی تو خوبیمرس:رها
 

  ای بار به من زنگ نزنهی زمی عزیمرس:من
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 شه؟ی می چیحاال تو زنگ بزن:رها
 

 !ی راستزنمیباش من زنگ م: و گفتمدمیخند
 

 جانم؟:رها
 

 ؟يخواب بود:من
 

  اره:رها
 

 .... تو ؟ياووووو ماشااله تا االن خواب بود:من
 

   بودمرونی بشبیاخه د:رها
 

 اهان باش:من
 

 ؟یراست:رها
 

 له؟ب:من
 

 ؟ي داريفردا برنامه ا:رها
 

 چطور؟:من
 

  می خونه که با هم بری بدونم هستخواستمیدلم برات تنگ شده م:رها
 
 رون؟یب
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  یعنی بهت بگم دی هست که بای موضوعهی... ستمیرها من فردا خونه ن:من
 
  رفته بود بهت بگم؟ادمی
 

 ؟یچه موضوع: گفتعی سررها
 

  سی که؟برادر مهدیشناسی و محیپسرعمم مس:من
 

 س؟امممممی مهدح؟برادریمس:رها
  شناسمی اومد مادمی خب خب ياهااا

 
 ... اون منو مجبور کرده که باهاش ازدواج کنم:من
 

 ؟يخاك تو سرم چه جور:رها
 

 گهی بدم دحیبزار برات توض:من
 

 ...باش زود:رها
  ی قول بده که تا اخر گوش کنی ولدمی محیتوض:من
 

  ي جون به لبم کردگهی دباش باش بگو:رها
 

   پارك بعد حساممی منو حسام صبح رفته بودشی دوهفته پنیخب هم:من
 
   پارك بهم ابراز عالقه کرد و منم بهش گفتم که دوسش دارم بعد مامانمتو
 

 ...ستادهی بابام رو پاش وادمی خونه دمی خونه اومدمیای زد بزنک
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 بابات پاش خوب شددد؟:رها
 

  اره:من
 

   خوش حال شدمیلی خيواااا:رها
 

   بگمشویخب بزار بق:من
 

  بگو:رها
 

 کجا بودم؟:من
 

  ستادهی خونه بابات سرپا انی که اومدیی مگه؟اونجاي دارمری آلزايواا:رها
 

  بود
 

   پدرم پاهاش خوب شده بعد مامان گفت واسهمیدیاهاان خب د:من
 

   تلفنمیخوردیار م نهمی غذا درست کرده که اونم بمونه نهار داشتحسامم
 

   زنگ خورد مامان رفت جواب داد اومد گفت که عمم زنگ زده گفتهخونه
 

   بعدم من قهر کردم رفتم تو اتاقم و حساممي خواستگارانی بخوانی مکه
 
   اتاقم تامی رفتي اومدن خواستگارنای رفت بعد فروب عمه اي بهونه اهی به
 

   عکس از منو نشوني سرهی اونم هی منم گفتم جوابم منفمی حرف بزنباهم
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   منم مجبور شدمنترنتی تو اذارهی گفت که اگه جواب مثبت ندم مدادو
 

  می کردم بماند که چقدر قهر کردفی حسام تعري مثبت بدم بعد براجواب
 

  می بردی فردا هم بامهی االن شنبه نامزدکنهی گفت خودش درست محسام
 

  شی و ازمادیخر
 ؟یگی همه اتفاق افتاده و بعد تو االن بهم منیا: گفتي با دلخوررها
   سرم شلوغ بودیلی خگهی ددیببخش:من
  کاری چخوادیباش اشکال نداره حاال به نظرت حسام م: گفتطنتی با شرها
 

 ....کنه؟
   نزدی واال به منم حرفدونمینم:من
   بزارانیباشه منو در جر:رها
  باش:من
  بابات خوب شد؟ي پایراست:رها
  اره:من
   خوش حال شدمیلی خيوااا:رها
  یمرس:من
  ؟ي نداري کارزمیخب عز:رها
  نه گلم:من
 خدافظ:رها
 خدافظ:من

   کردمقطع
  زی گذاشتم رو مویگوش

   غذاحاضرهایدخترم ب:مامان
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 باش:من
 ... نشستمزی تو آشپزخونه رو مرفتم
 مامان بابا کو؟:من

  ادیبابات زنگ زد گفت نهار نمبتونه ب:مامان
  باش:من

   مامان فسنجون درستختمی خودم برنج ري براکمی برنج و برداشتم سید
 

   بودکرده
  گردنت؟هی چنیذ؟ایپان: که مامان گفتخوردمی غذا مداشتم

  گهیگردنبند د:من
  دی خری کنهی منظورم اهی گردنبد نگفتم اسمش چدونمیخودمم م:مامان

 
  ؟برات
  حساميکادو:من

   خوشگلهیلیخ:مامان
  اره:من

 مبارك باشه:مامان
  یمرس:من

 ...  خوردم رفتم تو اتاقمغذامو
   و زل زدم به سقف و داشتمدمی سر رفته بود رو تخت دراز کشحوصلم

 
   در اتاقم اومد  و بعد مامان اومد تو اتاقي که صداکردمی خودم فکر ميبرا

 جانم مامان؟:من
   دوستت کارت دارهای بنیی پاي جا گذاشته بودتویدخترم گوش:مامان

 کدوم دوستم؟:من
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  سودا:مامان
 

 یباش مرس:من
 
 

   از مامان گرفتمویگوش
 
 

 جانم؟:من
 
 

 ؟ی خوبزمیسالم عز:سودا
 
 

 ؟ي تو چطورزمی عزیمرس:من
 
 

 گه؟یرها راست م...یخوبم مرس:سودا
 
 

  گهی راست می سی بیآره ب:من
 
 

   نه ازی من دوست داشتم خودت بهم بگذیپان: گفتي با لحن دلخورسودا
 

 ... بشنومرها
   و همانی جری کنم بعد اتفاقتیسودا جون من امروز زنگ زدم رهارو اذ:من
 

   اعتبار نداشتمی خبر بدم ولخواستمی گفتم باور کن که به تو هم مبهش
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   تکرار نشهگهی که دبخشمتی میخب به شرط: گفتطنتی با شسودا

 
  حاال که از تو طلب بخشش کرد؟وونهید: و گفتمدمیخند

 
  چه خبر؟گهیخب د: و گفتدی خندسودا

 
 ؟یکنی مکاری تو چیسالمت:من
 

  می خواستگارادی قراره بی علیآهاااان خوب شد گفت:سودا
 

  خودمون؟یعل:من
 

 اره:سودا
 

 ؟؟؟؟یک:من
 

   هفتهنیپنج شنبه هم:سودا
 

  ی خوش بخت ششاالهیمبارك باشه گلم ا:من
 

   دارم فعالی پشت خطذی ببخش پاننی همچنزمی عزیمرس:سودا
 

  يبا:من
 

 ... ندارم جزي کنم ؟کارکاری حاال چنی ازنمی اخب
   خوندنرمان
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  یلیخ)  باشمتی دعانیبزار آم( تبلتمو برداشتم و رفتم تو رمان رفتم
 

   بودقشنگ
   سرمو بلندی وقتی ولخوندمی چقدر گذشته بود که داشتم رمان مدونمینم
 

   شب شدهدمی دکردم
   برق اتاقمو روشن کردمرفتم
  نیی بود رفتم پاتشنم

  ومدی میی صداهاهی آشپزخونه از
  کننی مامان و بابا دارن صحبت مدمی تر شدم فهمکی که نزدکمی
  ی که چدونمی کنجکاو شدم یلی خی ولادی خوشم نمسادنی از گوش واادیز
 

  ادیم تا صداها بهتر ب تر شدکی نزدکمی گنی مدارن
   بهمی کنکاری گفت حاال چناروی حسام بهم زنگ زدو ایاره عل:مامان

 
 نظرت؟

   ممکنه کهمیستی ازدواج موافق ننی که با امی بگمیبه نظر من اگه ما بر:بابا
 

  گهی و با ما قطع رابطه کنن پس بهتره از راه درنی از ما به دل بگنای اخواهر
 
  می استفاده کنيا

 ؟یاخه چه راه:مامان
  مگه نه؟گهی دهی پسر دختر بازحی مسگهیحسام م:بابا

  اره:مامان
  می استفاده کنتشی شخصنیپس بهتره از ا:بابا

 ....؟ی چیعنی:مامان
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   گشنمهیلی که خمی بده ما بخورزی چهی ایفعال ب:بابا
 
 

  ادی و صدا کنم اونم بذیباش بزار برم پان:مامان
 
 

  امی وانمود کردم که مثال تازه دارم مي رفتم سمت پله ها و جورعیسر
 

   واسه شام صدات کنمامی بخوتستمی م؟تازهيدخترم اومد:مامان
 
 

   زدم و باهاش وارد اشپزخونه شدنيلبخند
 
 

  سالم بابا:من
 
 

  بابا؟یسالم دختر خوشگلم خوب:بابا
 
 

   بابا جونیمرس:من
 
 

  می و در سکوت خوردشام
  خوادی گفته و بابا منای بود که حسام چرا به مامان انی تمام فکرم به امن
 
  کنه؟کاریچ

   چون اگهدوننی منای که مامان ادمی دوست ندارم که بفهمن من فهماوفف
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  گفتنی من بفهمم به خودم مخواستنی مخودشون
 
   مامان تشکر کردم و رفتم تو اتاقماز

  ومدی مخوابم
 ...بالخره خوابم برد فکر کردم که نقدریا

 
 

   شدمداری مامان از خواب بي با صداصبح
 
 

 ی اماده شدی شد باری دگهی شو دداریدخترم ب:مامان
 ساعت چنده؟:من
 
 

   به هشتخوادی ربع مهی:مامان
 
 

  شمیباش االن اماده م:من
 
 

  فقط زود:مامان
 
 

  باش:من
 
 

 رونی از اتاق رفت بمامان
   رو تخت به ساعت نگاه کردمنشستم
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   به هشتخوادی ربع مهی گفتی راست ممامان
  رهی سر بگستی ازدواج که قرار ننی سرم ايفدا

   صورتمو با لباسم خشکرونی شدم رفتم صورتم و شستم و اومدم ببلند
 

  کردم
  هامو درست کردمي باال بستم و چترموهامو

   نشستمشمی آرازی مي جلورفتم
  ی کردم و مانتو بنفشم و همراه شلوار لوله تفنگیو مشک بنفش شیآرا
 

  موی مشکی دستفی گذاشتم رو سرمو کموی شال مشکدمی پوشمویمشک
 

   برداشتممی گوشهمراه
 
  رونی اتاق رفتم باز
 
 

  دخترم؟يری ميدار:مامان
 
 

  اره:من
 
 

   وقته منتظرتهیلی خحیباش برو مس:مامان
 
 

  باشه:من
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  مواظب خودت باش خدافظ:مامان
 
 

 .... خدافظ:من
 

   منتظرم بود رفتم سوار شدمحی مسرونی و رفتم بدمی بنفشمو پوشکفش
 

  شی به خودش زحمت نداد درو برام باز کنه اتی شخصی بي پسره
 
 

  سالم:حیمس
 
 

   سرمو تکون دادمفقط
 
 

  به درك: لب گفتری شد چون زی اعصبانانگار
 
 
  می نزدی کدوم حرفچی هشگاهی به آزمادنی تا رسگهید
 
 

  شوادهیپ: بهم بکنه گفتی که نگاهنی پارك کردو بدون انوی ماشحیمس
 
 
  کنهی انگار داره با کلفتش صحبت مکنهی اعصاب ادم و خورد ماه

  دهی مدستور
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   سر جام نشستم و تکون هم نخوردمضشی از قمنم
 
 

   مگهستمیبا تو ن:حیمس
 
 

   ندادمیجواب
 
 

   شوادهی پگمیبهت م:دی شده اش غردی کلي دندونانی شد و از بیعصب
 

 ...وگرنه
 
 

  ی چ؟ی بکنيخوای می ها؟؟ چ؟یوگرنه چ: قطع کردم و گفتمحرفشو
 
  ها؟؟ی بکنیتونیم
 
 

   بکنهتونهی نمي که کاردونستی کم اورد اخه خودشم مانگار
   راحت شدمشششیآخ

 ... توجه بهشبدون
   شدم و رفتم سمت راه پله هاادهی پنی ماشاز

   که اومد دستمو گرفتشگاهی تو ازمارفتمی مداشتم
 

   ول کن؟دستمویکنی مکاریچ:من
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  حرف نزن:حیمس
 
 

 ...دستمو:من
 
 
   ساکت باشقهی دهیاهههه : وسط حرفمدیپر
 

   نگفتميزی چگهی دی خورد شده بود ولاعصابم
  می نشستشگاهی تو آزنايای صندلي رومی رفتمی شدشگاهی وارد آزماباهم
  هی گفت بعد ی زنگ زد متوجه نشدم چیکی در اورد و به شوی گوشحیمس
 
   دست دادحی پسر جوون اومد طرفمون و با مسهی قهید

   گرم باهاش کرد فکر کنم دوستش بودی سالم و احوال پرسهی هم حیمس
   برگشت سمت منپسره
   لحظه همون جور موندچند
   کرد که پسره به خودش اومد وی مصلحتي چند تا سرفه حیمس
 

  نیواووو شما چقدر خوشگل:گفت
 ... ومدی خوشم نادی زفشی تعراز

   هستميسالم من مهد: دستشو اورد جلو و گفتپسره
 ز
   هستمذیسالم منم پان: دستم و بردم و جلو و گفتملی میب

 
  اسمتونم مثل خودتون خوشگله خوشبختم:يمهد

 
  نیهمچن:من
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   خونو ازموننی زودتر اشهی ممی کار داریلیخب داداش ما امروز خ:حیمس
 
 م؟ی ما بريریبگ
 

  دیباش چند لحظه منتظر بمون: گفتدوی خنديمهد
 

  باش:حیمس
 

   ازمون دور شدي مهدنکهی ابعد
  يری پسره گرم بگنی با اادی زادیخوشم نم: برگشت سمتمو گفتحیمس
 

   باشمگفته
 

  یمنتظر بودم تو بگ:من
 

  ی اصال حوصله ندارم اخطارو بهت دادم خود دانذی پاننیبب:حیمس
 

   منو نترسوننقدری افهی قلب من ظعیدونی تو که محینه تورو خدا مس:من
 
 ؟ی بکنی چه غلطيخوایمصال م....
 

   امروزو ول کن تو رو خداذیپان: گفتدوی تو موهاش کشی کالفه دستحیمس
 

 ! هه:من
 

   اومد سمتموني دوباره مهدقهی نزد بعد چند دقی حرفگهی دحیمس
 



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 165 

   نوبت شماستدییخب بفرما:يمهد
 

 ...  کهیترسیاز خون دادن نم:  برگشت سمت منو گفتحیمس
  نه:من
 
 
   اهادی بدم مای سوسول بازنی از انقدریا

   درد نداره کهاصال
   مورچه ادم و گاز گرفته باشههی که نهی امثل

 
 

   دختره اومدهی نشستم ای از صندلدونهی بزرگ شدم و رو  اتاق نسبتاهی وارد
 

  سمتم
 
 

  ی من تو چقدر خوشگليخدا:دختره
 

  سالم: گفتمدمویخند
 
 

   سالمدیاوه ببخش: گفتدوی هم خنددختره
 
 

 ؟یی کجایخانوم:  که گفتمکردی داشت نگام مهمونطور
 
 

  نجایهم:دختره
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  ادی من برم کار دارم زری خونو از ما بگنیا: گفتمدمویخند
 
 

   حاالهیچه عجله ا: گفتدوی خنددختره
 
 

  من پونه هستم: اورد جلو و گفتدستشو
 
 

   هستم خوشبختمذیمنم پان: دستمو بردم جلو و گفتممنم
 
 
   من بدبختمیول:پونه6
 
 

 ...وااا چرا؟: گفتمدمویخند
   واالدونمینم:پونه

 
 

   بودي دختر با مزه ادمی خندبازم
 
 
 چند سالته؟:ونهپ
 
 

   تو چند سالته؟22:من
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 21:پونه

 
 

   کهي ترکیپس از من کوچ:من
 
 

  اره:پونه
 
 

  ری خونو ازم بگنی اایخب حاال ب:من
 
 

   پنبه به همراه چسب زخمکهی تهی با خنده ازم خون گرفت بعد پونه
 

 : گذاشت رو دستم و گفتکیکرچ
   نگه دارنویا

 
 

  باش:من
 
 

   و دستمو همونجور که گفته بود نگهنیی مانتومو دادم پانی شدمو آستبلند
 

  داشتم
 
 

  شمارتو داشته باشم؟تونمی مذیپان:پونه
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  سیچرا که نه بنو:من
 
 

  بگو: در اورد و گفتبشی از جشوی گوشعی سرپونه
 
 

   واسش خوندمشمارمو
 
 

  زنمی تک مهیخب االن واست :پونه
 
 

  باش:من
 
 

  ی و بعد باهاش دست دادم و ازش خدافظمی کردم تو گوشوی سشمارشو
 

  کردم
 
 

   اومد طرفمدی که منو دنی منتظرم بود همحی مسرونی برفتم
 
 

   اخهي طولش دادنقدریچرا ا:حیمس
 
 

  دوی بهش ندادم اونم انگار منتظر جوابم نبود چون دستمو کشیجواب
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  خودش برددونبال
  ينجوری خدا بعد از حون دادن اي شهی همکردمی مجهی سرگاحساس

 
   داشتمرنیگی مجهی پوستا بعد خون دادن سرگدی سفگفتی دکتر مشدمیم
 
 ... کهوفتادمیم
 

   دورم حلقه شدیدست
  نی چنری نخدمی رمانا حسام منو گرفته برکشتم دنی مثل ادی شاگفتم

 
  ستی نيزیچ

   منو گرفتهحیمس
   خودم سرپا بمونمحی کردم بدون کمک مسیسع
 
 

 ؟یخوب:حیمس
 
 

 اره:من
 
 

  لجباز: لب گفتری زحیمس
 
 

  نی تو ماشنمی کرد بشکمکم
 
 

  امی برمی بگزی چهیبمون برم برات :حیمس
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  خوادینم:من
 
 

   توجه به حرفم رفت سمت سوپر مارکتبدون
  کردمی رو خودم حس موی نگاهینیسنگ

  ستی دست بردار نهی هرکدمی دی محل نکردم ولاولش
 

  شدی دهنم باز موند باورم نمدمی که ديزی بلند کردم و با چسرمو
   ممکنهریغ
 ...یعنی

  خودشه؟واقعا
   پارك کرده بودو نگرانحی مسنی دور تر از ماشي بود چند مترحسام

 
  کردی نگاهم مداشت

 
  شدهی چنکخی ای سرشو به معنکنمی متوجه شد که دارم نگاش میوقت
 

   دادتکون
 

   که واقعا حالمدی خوبم زدم اونم انگار فهمنکهی ای به معني لبخنداروم
 

   زدي لبخندخوبه
 
 

 ؟یکنی مکاری چنجایا: در اوردم و براش نوشتمفمی از کمویگوش
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  عی اوردم باال و بهش اشاره کردم سرموی گوشستی حواسش ندمید
 

 تنها بزارم ؟ عشقم و شهیمگه م:  کردپی و برداشت و برام تاشیگوش
 
   ممنونمیلیخ: کردمپیتا
 
 ... فمهیچرت نگو وظ: کردپیتا
  ی که ماهنقدریا: کردمپیتا
   کاره موندمهی چتمون نحی اومدن مسبا

   اومد سمتمی پر از خوراککی پالستهی با حیمس
 

  بفرما: و گرفت سمتمو گفتکیپالست
 

  ؟يدی خرادی زنقدریچه خبره؟ چرا ا:من
 

  ي دوست داری چدونستمینم:حیمس
 

  ممنون:من
 
 

  خواهش:حیمس
 
 
   آلبالو در اوردم وي وهی همراه آبمی شکالتکی کهی کی داخل پالستاز
 

   رو گذاشتم رو داشبوردهی بقخوردم
 

   ؟ي کم خوردنقدریچرا ا:حیمس
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   شدمری سیمرس:من
 
 

   باش:حیمس
 
 
   مهربون شدنقدری اهوی چرا نی ادونمی من نمواا

  شدی مدهی از پشت دی به پشت نگاه کردم کمنی بغل ماشنهی از ااوفف
 

  ومدی داشت دونبالمون محسام
 م؟یریاالن کجا م:من
 ....دیخر:حیمس
  ؟ی چدی خريبرا:من
 
 

   لباسدی خريبرا:حیمس
 
 

 ...چرا الک:من
 
 

  زدمی داشتم گند میعنی خدااذ گند زدم يوااااا
 
 

 ؟؟؟؟؟یچرا چ: با شک بهم نگاه کرد و گفتحیمس
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  یچیه:من
 
 

   حرفتو کامل کنذیپان:حیمس
 
 

   من لباس دارممیری ممی همه راهو دارنی ای بگم چرا الکخواستمیم:من
 
 

   فکر کن بازم گند زدمی ولششششیآخ
 ؟ی چمیری نمگهی اگه االن بگه پس دي وايا

 زم؟ی برسرم بری چه خاکمن
 
 

 واقعا؟:حیمس
 
 

 .... مزهیاممم چ: گفتمی بفرما گند زدم با دستپاچگيوااا
 
 

  ی بگيزی چخوادی نمذی پانیاوک: حرفمو کامل کنم و گفتنزاشت
 
 
  ی محترمانه گفت خر خودتیلی خیعنی
   چم شدهدونمی نماه
 
 

  الیخی حرص نخور بنقدریا:حیمس
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  ي وااااايا

  منو مرگ بدهخدااا
  اههههه

 
  میدی ربع رسهی بعد

  میکردی نگاه منیتری و لباسارو از پشت ومی وارد پاساژ شدباهم
   هم پشت سرمون بود البته با فاصلهحسام

 ...  دخترههی هوی که میکردی لباسارو نگاه ممی داشتنطوریهم
  سالم عشقم: و گفتحی سمتمون و خودشو انداخت بغل مساومد
   هنگ کرده بودممن

 عشقم؟
 !هه
  شناسمی شمارو نم خانوم مندیببخش:حیمس

 !  هه؟ی گرفتدیدوست دختر جد: به من نگاه کرد و گفتدختره
  ؟یکنی نمیمعرف: و گفتمحی با پوزخند برگشتم سمت مسمن
 ...شنیمن نم:حیمس

 !دروغ نگو: قطع کردم و گفتمحرفشو
  دوی تو موهاش کشی انکار کنه کالفه دستتونهی که نمدی فهمانگار

 
  مهیدوست دختر قبل:گفت

 ! هه:من
   عشقم و ول کنرونی برو بمی از زندگنیبب: برگشت سمتم و گفتدختره

 
 !   ولش کنمی خوشبخت باشبزار
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   خانوم من دوست پسرتو ول کردم منتها اوننیبب: زدم و گفتميپوزخند
 

 !کنهی نمولم
 ؟ی چیعنی:دختره

 
   تو فکررفتم

 !  نجات منهي دختره فرشته نی انهیهم
  ه خندری فکرم زدم زاز

  و دختره با تعجب زل زدن به منحیمس
   خودمو جمع کردمعیسر
  وارد شمی از  راه دوستدیبا

 ... سمت حسام کهبرکشتم
   داشت عکسدمی شادونمی نمقی دقرهیگی ملمی داره فشی با گوشدمی دکه
 
  گرفتیم

 م؟ی که باهم در تماس باشيدی شمارتو مزمیعز:من
  باشه:دختره
   تک زنگ زدم بعد دوبارههی شی تماسشو بهم داد منم به گوششماره

 
   کردی و ازش خدافظحی خودشو انداخت تو بغل مسدختره

   نازك کردو از ما دور شدی برام پشت چشموبعد
 حی سمت مسبرگشتم

 !هه:من
 ... اونذیپان:حیمس

  سی نده چون اصال برام مهم نحیاصال توض: قطع کردم حرفشو
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   داشتم لباسارونطوری همنیتری بعد بدون توجه بهش راه افتادم از پشت وو
 

 کردمی منگاه
 ...ومده؟ی کدوم از لباسا خوشت نچیهنوز از ه: اومد کنارمو گفتحیمس

   کنمتشی اذی حسابخوامیم
  ستنی کدوم بدرد بخور نچینه ه:من
   بابايا:حیمس

   خودم خندم گرفتیطانی که از فکر شسی حاال مونده فقط امروز نههههه
 
  دمی نتونستم خودمو نگه دارم خندو
 

 ه؟یوااا چ:حیمس
 

   سرت تو کار خودت باشهیچیه:من
 
 

 بروبابا:حیمس
 
 

  ستمیبابات ن:من
 
 

 اههه چته تو امروز؟:حیمس
 
 

  درست حرف بزن:من
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  شده بودی اعصبانی حسابخخخخخ
   بهم کردثی نگاه خبهی هوی نگام کرد بعد کمی

   بکنهخوادی می چسی معلوم نيوااا
   خدا خودت کمکم کنای

   تو دستم حس کردمویزی چهوی که کردمی داشتم فکر منجوریهم
   نگاه کردمحی به مسعیسر
   اوه دستمو گرفته بوداوه
   دستمو محکم گرفته بودی ولرونی کردم دستمو از دستش بکشم بیسع
 
... 

  اهههه دستمو ول کن:من
  خوامینم:حیمس
   خودشو چسبوند بهمنحرفی ابعد

   اه حالم بهم خورد چندشاه
  چته تو برو اونور:من
  درست حرف بزن:حیمس
   خودم و به خودم نگوي حرفانقدری احیییییمس:من
 ... هميخوای بخوا نميخوای که هست منهیهم:حیمس

 نم؟ی ببدی باوی بکنم؟کدی باکاری چخوامینم: قطع کردمحرفشو
  ي بخوادی که بانجاسیخب مشکل ا:حیمس
   نزنخودی زر بیپس ه:من
 درست حرف بزن:حیمس
 
 

 شهی مینزنم چ:من
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   ول کن تورو خداذیپان:حیمس
 
 

   ندارمویزیمن که چ:من
 
 

  یرو مخ:حیمس
 
 

 ؟ی باهام اذدواج کنيخوایپس چرا م:من
 
 

 هی که صورسی نیشگیازدواج هم:حیمس
 
 
   دهنم باز مونده بودیعنی
 
 

 ؟ییییییییییچ:من
 
 

 .... يدی که شنیهمون:حیمس
   باهام ازدواجي دارگهی چرا دي مدت طالقم بدهی بعد يخوایاگه م:من
 
 ؟یکنیم
 
 

   بعدا بهت بگمدیشا:حیمس
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  ؟ی چیعنی:من
 
 

   بهت بگمگهی مدت دهی دی و شاگمی االن نمنکهی ایعنی:حیمس
 
 
   کهدمی ازدواج کنم چون االن فهمنی بااخوامی هر صورت که من نمدر
 

   راحتهالمی خدوننی و بابام هم ممامان
 
 

  یهرجور راحت:من
 
 
 می نزدی حرفچی هگهید
 
 
  انتخاب نکردمی لباسچی من هی ساعت گذشت ولکی
 
 

 ومد؟ی کدوم خوشت نچی همه لباس از هنی انی بیعنی ذییییپان:حیمس
 
 

 ! نه:من
 
 

  شدمزود تموم کن لطفا خسته :حیمس
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  شهی نمگهی دادی خوشم بی از لباسدی بايخو بمن چه که خسته شد:من
 

 !  بخرم کهزی چهی ينجوریهم
 
 

  فقط زودتر:حیمس
 
 

  ی و حتمیای بعداز ظهر هم بدی باادی خوشم نی اگه االن از لباسیراست:من
 

  میای فردا بدی باومدی بعداز ظهر هم خوم ناگه
 
 

  ي لباس نامزددونهی اه واسه ااای بخريخای لباس مهیذ؟یچه خبره پان:حیمس
 
  ی به حال لباس عقدو عروسي وايدی طولش مي دارنقدریا

 
 

  شمی هم نخوا خوش حال ميخوای بخوا نميخوای که هست منهیهم:من
 
 

 ... نزد معلوم بود کم اوردهی حرفگهی دحیمس
   به ته پاساژمی بوددهی رسگهید

   خلوت بودیلی از پاساژ هم خکهی بودن اون تی مغازه ها خالاکثر
 
 

  نی مغازه لباساشو ببنی تو امی برایب:حیمس
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   بودنی مغازه ها همه خالي هی ومغازه بود بقنی اخراون
 
 

  میباش بر:من
 
 

   هم داشتی قشنگي بود لباسای نسبتا بزرگي مغازه
  کردمی خودم داشتم مغازه هارو نگاه مي برانجوریهم

   نگاشوینی سنکمیغازه جوون بود از همون اول که وارد مغازه شد مصاحب
 
  کردمی خودم حس مرو
   در اوردم و زنگ زدم بهشموی حسام افتادم گوشادی هوی
 
 

 جانم؟:حسام
 
 

 ؟ییسالم کجا:من
 
 

   توشنی که رفتي مغازه اکینزد:حسام
 
 

   تورونهی ببحی ممکنه مسای نکی اصال نزدنیاهان باشه بب:من
 
 

   حواسم هستزمیباش عز:حسام
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  فعال:من
 
 

  يبا:حسام
 
 

 سی ننجای اصال حواسش ادمی کجاست دحی مسنمی کردم برگشتم ببقطع
 
 

  دی و حرص بدم نباحی مسخواستمی چون می داشت ولی قشنگيلباسا
 

   که بفهمه خوشم اومدهکردمی ميکار
  کردی صاحب مغازه هنوز داشت نگام ممی از مغازه خارج شدقهی چند دقبعد

   رو شکسته بودیرتی غی هم که رکورد بحی مسهوفففف
 
 

   مغازهنی از اخرنمیا:حیمس
 
 

  ومدیاز لباساش خوشم ن:من
 
 

  ی شهی تنبدی باي اونور بردنوری منو انهمهیحاال که ا:حیمس
 
 

  یهیچه تنب:من
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  یال خي از مغازه هایکی و برد پشت دی دستمو کشحیمس
 
 

  ولم کنیکنی مکاریچ:من
 

   تقالی و من هشدی مکی بهم نزدکمی کمی و خودشم واری چسبوند به دمنو
 
  کردی اصال محل نمی ولکردمیم
  شی پيری درگنجای اادوی حسام بدمیترسی داد بزنم اما خب متونستمیم
 
  ادیب

   شده بودکی بهم نزدیلیخ
 
 

   ولم کنننحییییمس:من
 
 
   نموندهيزی چکردی اصال محل نمحی مسی بود اشکم دراد ولکی نزدگهید
 

 ... که لبش با لبم برخورد کنهبود
   حسام باشه ودی فکر کردم شادمی ترسیلی شد به عقب خدهی کشهوی که
 

   انجام شهدی مفصل باي دعواهی االن
   که حسامکردمی عقب خداخدا مدی و کشحی مسی کنمی برگشتم ببعیسر
 

  نباشه
   خدا جووون عاشقتمآخ
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   صاحب مغازه بودهمون
   اخهکنهی می چنجای انی اخخخخخ

 
 

 ؟یکنی مي دارکاریچ:پسره
 
 

   زنمهیبه تو چه عوض:حیمس
 
 

 ؟ی که ولش کنکردی داشت تقال ميزنته و بعد اونجور:پسره
 
 

 اره زنمه به تو چه؟:حیمس
 
 

 گه؟یراس م: برگشت سمت منپسره
 
 
   هنوزی فقط به هم محرم بود حتحینو مس می بگم ولی چدونستمینم
 

   اقاگهینه دروغ م: گفتمنی همي برامی هم نبودنامزد
 
 

  بفرما:پسره
 
 

   مشت زد تو شکم پسره وهی شده ی اعصبانی که معلوم بود حسابحیمس
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 ؟یکنی که دخالت مياصال به تو چه ها؟ تو چکاره ا:گفت
 
 

  فهمونمی بهت مسی پليچکاره بودن االن تو اداره :پسره
 
 
 ...  خداای کنم ؟ کاری االن چي وااايا

 ...کنمی مشکلمونو خودم حل مگهی خب دزهیاممم چ: من کنان گفتممن
 
 
   در اوردم حسامفمی از کموی حرفم قطع شد گوشلمی زنگ موباي صدابا
 

  بود
 
 

  دیببخش:من
 
 
 وه نشنحی که مسکردمی رفتم اونورتر و جواب دادم اروم صحبت مکمی
 
 

 جانم؟:من
 
 

   اون پشت چه خبره اونجا؟ اوننی وقته رفتیلی خشده؟ی چذیپان:حسام
 

   هم اومدهزی هي پسره
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   منو نجات دادهزی هي همون پسره دونستی نمخخخ
 
 

  سی نيزیچ:من
 
 

  اونجا؟امیب:حسام
 
 

   بفهمهدی نباحی وقت مسهی ياینه نه ن:من
 
 

 ی راستنیایباشه فقط زود ب:حسام
 
 

 جانم؟:من
 
 

  دی تموم شده بعد برام بانجای موضوع پشت رفتن همنیفکر نکن ا:حسام
 

  ي بدحیتوض
 
 

 ...یهوففف حسام گفتم که چ:من
 
 

   که گفتمنیهم: قطع کردحرفمو
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 ... باشه:من
   بعد قطع کردمو
 
 

  کننی اون دونفر هنوز دارن با هم بحث مدمی دبرگشتم
 
 

  عی هم سرحی که مسرونی توجه بهشون از پشت اون مغازه اومدم ببدون
 

   دونبالماومد
 
 

   محلش نکردماصال
  ی پاساژ خارج شدم و رفتم سمت تاکساز

   و نذاشت سوار شمدی دستمو گرفت و کشحی سوار شم که مسخواستم
 
 

 ؟یکنی مکاریچ:من
 
 

  يگردی منم بر منی با ماشي من اومدنیبا ماش:حیمس
 
 
  اوففففف باشه:نم
 
 

  می شدنی ماشسوار
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  رستوران واسه نهار؟میبر:حیمس
 
 

  نه منو ببر خونه:من
 
 
  دونمی خسته بودم نمیلی چشامو بستم خکمی نزد منم ی حرفچی هگهید
 
   که خوابم بردشدیچ
 
   اونور و نگاه کردمنوری شدم و اداری بعی سرنی حس تکون خوردن ماشبا
 

  نی از پشت زده بود به ماشیکی هوففف
   ما ندارهي به کوچه ی شباهتچی هدمی درو اطرافو نگاه کردم دیهرچ

  حی سمت مسبرگشتم
 
 

 شده؟یچ:من
 
 

   از پشت زد بهمونیکی:حیمس
 
 

 م؟ییاالن کجا:من
 
 

   رستورانيجلو:حیمس
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 مگه نگفتم که منو ببر خونه؟:من
 
 

  می عوض کنیی حال و هواهیخواستم :حیمس
 
 
 ...  بحث کردن نداشتمي نزدم حوصله ی حرفگهید
   مانی پسر جوون زده بود به ماشهی می شدادهی پنی ماشاز
 
 

 حواست کجاست اقا:حیمس
 
 

   پامو گذاشتم رو گازی ترمز کنم اشتباهخواستمی مدیببخش:پسره
 
 

   خندم گرفته بود معلوم بود تازه واردهخخخ
 
 

  نیاشکال نداره داداش از: هم که معلوم بود خندش گرفته گفتحیمس
 

 گهی دفتهی ماتفاقا
 
 

  دمی هرچقدر بشه مشهیخسارت چقدر م:پسره
 
 

   نشده کهيزی چسی به خسارت نيازین:حیمس
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 ..نینه اقا بگ:پسره

 
 

   نشدهيزیگفتم که چ: حرفشو قطع کردحیمس
 
 

  ممنونم ازتون:پسره
 
 
  زی مهی تو رستوران اوفف چقدر شلوغ بود می و رفتمی نگفتيزی چگهید
 

   نبوددای هم پیخال
  می روش نشستمی و رفتمی کرددای پی خالزی مهی بالخره

 
 ؟يخوری میچ:حیمس
 

  جوجه:من
 

  باش:حیمس
 

   گارسون و صدا کرد و سفارش دادبعد
 

 د؟ی خرمیای بدی ظهر هم بایعنی:حیمس
 

 م؟یای فردا ظهر بشهیم:من
 

 ... میایباشه پس فردا م: فکر کردو گفتکمی حیمس
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  نی از انمی اخب
  گارسون غذارو اوردفهی چند دقبعد

   منو رسوند خونه و خودش گفت که کارحی بعد مشمی درسکوت خوردنهارو
 

  داره
   خونه شدموارد

   تو آشپزخونه بابا هم طبق معمول شرکت بودمامان
   کارا نکرده بودمنی وقته ازیلی مامان و بترسونم خخواستم

   کولر روشن بودنکهی گرم بود با ایلی برداشتم هوا خشالمو
   اروم رفتم تو اشپزخونهاروم

   رفتم از پشت محکم بغلش کردمکردی داشت غذا درست ممامان
   تودونمی من نمذیپان: هوا تند برگشت سمت منو گفتدیمتر پر7 چارهیب

 
 ؟ي کارات بردارنی دست ازيخوای میک
 

  وقتچیه:من
 

   نگفتیچی هگهی ددوی خندمامان
 

   نسبتا سفت اززی چهی خوردم به هوی از اشپزخونه خارج شم که خواستم
 

   هوادمیمتر پر7 ترس
 کنه؟ی مکاری چنجای ای حسام ولنکهی اهوففف

 
 

 ؟یکنی مکاری چنجایعه سالم تو ا:من
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 بده اومدم؟:حسام

 
  بد که نه:من
  نجاس؟ی حسام ایمامان چرا بهم نگفت: برگشتم سمت مامان و گفتمبعد

 
   کردمسکته

 
 

  یکنی منو درك مکمیخوبه که :مامان
 

  نگفتميزی چگهی دگفتی راست مخخخ
 
   اتاقممی برایب: به حسام گفتمرو
 
 

   میباش بر:حسام
 
 

   بغل حسامدمی که درو بستم پرنی اتاقم هممی رفتباهم
   دلم براش تنگ شده بود محکم بغلش کردمی چرا ولدونمینم

   هم بغلم کردو همونجور رفت رو تخت نشست منم اصال ولش نکردمحسام
 

 ؟یکنی نمفیخب تعر:حسام
 

 ....و؟یچ:من
  گهی امروزو دي هیقض:حسام
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  اهان:من
 
 

   و چشامو بستمنشی گذاشتم رو سسرمو
  د اون پسره اون پشت بعمی کارم داشت رفتحی امروز مسیچیخب ه:من
 

   شده اونم اومديزی چدی کرد که شاشک
 

   گفتمی عجب دروغ مذخرفاهههه
 

   راستشو بگو؟حاالیستی نی خوبي من دروغ گوي برایدونستیم:حسام
 
 

  شهی االن بگم اعصاب هردومون خراب مگهیولش کن د:من
 
 

   شده زودی چنمی بگو ببذمیپان: منو به خودش فشرد و گفتحسام
 
 

  باشه؟ی نشی قول بده اعصبانیباشه ول:من
 
 

  گهی باشه بگو دی داره چیبستگ:حسام
 

 قول بده:من
 

  دمیقول م:حسام
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   کدوم از لباساروچی کنم هتی و اذحی مسنکهی ايخب من برا:من
 

   بعد منو بردی شهی تنبدی بانکارتی گفت به خاطر احی بعد مسدمینپسند
 

  ه بعدم.س.و.ب.منو ب...است که منو خو... و خواستی خالي مغازه هاپشت
 

   و اومددی بود که اون پسره فهمنی که ولم کنه و اکردمی داشتم تقال ممن
 

   بشهيزی ازم جدا کرد و نذاشت چاونو
 
 

   بهی حرعتنی چطور چنیاون عوض: منو به خودش فشرد و گفتحسام
 

  کنمی داد؟ ادمش مخودش
 
 

  گهیحسام ول کن د:من
 
 

  شهینم:حسام
 
 

  خب حداقل امروزو خراب نکن:من
 
 

  باشه:حسام
 
 

  برگردوند سمت خودشو محکم بغلم کردمنو
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  حسااام له شدم:من
 

   شد تو صورتم و کم کم اومد جلو بعد چندرهی برد عقب و خی کممنو
 

   تعجب کرده بودم اصالیلی لبام داغ شدن کل بدنم داغ شد خلحظه
 
 .. دمی تکون بخورم و شاتونستمینم
   تکون بخورمخواستمی نمدمیشا

 ... بستم و بدون حرکت همونطور موندمچشامو
   ساعت گذشت ازم جدا شدکی که برام قهی دهی بعد
   صورتم نگاه کردو منو محکم بغل کردتو
 
 

 ذیعاشقتم پان:حسام
 
 

   لبخند زدمفقط
   اون دختره تو پاساژ افتادمادی هوی تو بغلش بودم که هنوز

 
 

   و روبروش نشستمرونی بدمی از بغل حسام کشخودمو
 

  که؟ادتهیحسام اون دختره تو پاساژو :من
 
 

   برهادمی اون و شهیاره مگه م! هه:حسام
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 ؟يری عکس بگی؟تونستيکردیچ:من
 
 

  حی که خواست بره خودشو انداخت تو بغل مسي اکهیاره اون ت:حسام
 

   گرفتمعکس
 
 

   اون دختره بتونه کمکمونکنمی حسام من فکر میاهان خوبه راست:من
 

  نه؟کنه
 
 

  ی وارد شی از راه دوستدی بانی ببهیاره عال: فکر کردو گفتکمی حسام
 
 

  شمارشو هم گرفتمدونمیاره م:من
 
 

 ... زنگ بزن بهشایخوبه پس ب:حسام
  باشه:من
 
 

   اون دختره رو گرفتمي در اوردم و شماره فمی از کمویگوش
 
 

 بله؟:دختره
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  سالم:من
 
 

 شما؟:دختره
 
 

  يدی تو پاساژ دحی که امروز کنار مسمیمن همون:من
 
 

  اسمتونو بپرسم؟تونمیاهان م:دختره
 
 

   هستمذیچرا که نه من پان:من
 
 

  خوشبختم منم  تارا هستم: دختره
 
 

 ؟ي و دوست دارحی مسیلیتارا جون تو خ:من
 
 

   از جونمشتریب:تارا
 
 

 ی کمکم کندی بايخب پس اگه دوسش دار:من
 
 

 ؟یچه کمک:تارا
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   کردهدی بزور با من ازدواج کنه منو تحدخوادی محی مسنیبب:من
 
 

 ؟ی چیعنی:تارا
 
 

   کردمفی ماجرارو براش تعرکل
 
 

 ؟یگیراست م:تارا
 
 

   هستمگهی دیکی چون من خودمم عاشق ؟یکنیاره خب حاال کمکم م:من
 
 

  کنم؟دی باکاری حاال بگو چکنمیباشه کمکت م:تارا
 
 

  نی و ازکشمی خودمو ميای جا قرار بزار بگو اگه نهی فردا باهاش یچیه:من
 

   نفر ازتونهی ببوسش همون لحظه هم هوی حرفا بعد که اومد سر قرار جور
 

   بهیتونی هم تو مرسمی هم من به عشقم مينجوری باشه؟ ارهیگی معکس
 

 ...ی برسعشقت
  باشه قبوله:تارا
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   ممنونم ازت تارا فردا من هروقت بهت تک زنگ زدم توهم زنگيوااا:من
 

  حی به مسبزن
 
 

  یاوک:تارا
 
 

 ؟ي نداريممنونم ازت خب کار:من
 
 

  ي بازمینه عز:تارا
 
 

  يبا:من
 
 

   قطع کردم برگشتم سمت حساموی گوشنکهی ابعد
   زود قبول کنهنقدری که اکردمی حسام قبول کرد فکرشو نميوااا:من
 
 

  ششششی آخیشیخب پس بالخره مال من م: گفتدوی خندحسام
 
 

  وونهید: و گفتمدمیخند
 
 

   تو امي وونهی دزمی عزگهیاره د:حسام
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   خوش حال بودمیلیخ

   بد مذخرف اومد سراغمي فکرانی که بازم اکردمی به فردا به فکر مداشتم
 

 ؟ی براش مهم نباشه که تارا خودشو بکشه چحی اگه مسکه
 
 

 حسام؟:من
 
 

 جانم؟:حسام
 
 

 ؟ی براش مهم نباشه که تارا خودشو بکشه چحیاگه مس:من
 
 

 ه؟یتارا ک:حسام
 
 

 ...گهی دختره دنی بابا هميا:من
   اونقدرامگهی دحینه بابا مس: به خودش گرفت و گفتي حالت متفکرحسام

 
  سی دل نسنگ

 
 

 نجا؟ی اي اومدی تو کیخدا کنه راست:من
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   رستوراننی شما رفتنکهیبعد ا:حسام
 
 

 ؟ياهان نهار خورد:من
 
 

  کنهینه هنوز مامانت داره درست م:حسام
 
 

 امی مکنمی منم االن لباس عوض منییاهان باش تو برو پا:من
 
 

  باش:حسام
 
 
   رو تخت بلند شدو از اتاق خارج شداز

   سه ربعنی لباس آستهی گرفتم بعد ي اقهی دق دوش پنجهی رفتم منم
 

  دمی جذب پوشی شلوار مشکهی با يجگر
  ي همونجورنی همي خشک کردن نداشتم براي هم حوصله موهامو

 
  بستمشون

  نیی برق لب هم زدم و رفتم پاهی
  دمی اومده بود رفتم سمتش و گونش و بوسبابا
 
 

  ی خودم خسته نباشيسالم به بابا:من
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  دخترمیمرس...سالم:بابا
 
 

 ذ؟ی پانيخوریغذا نم:مامان
 
 

  خوردم مامان:من
 
 

 ...باشه:مامان
 

   هم خستهکردمی منیی باال پای نشستم و کاناالرو الکي وی تي جلورفتم
 

   اوفففبردی هم خوابم نمبودم
   کنترلهی باتری کردم ولنیی کاناالرو باال پاي چقدر همونجوردونمینم
 

 ��  شده بودتموم
 
 

  مامااان:من
 
 

 بله دخترم؟:مامان
 
 

 م؟ی داري کنترل تموم شده باترهیمامان جونم باتر:من
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  تموم شده؟شی که باتري کردیوااا چ:مامان
 
 

   کردمنیی به خدا فقط حوصلم سر رفته بود چندتا کانال باال پایچیه:من
 
 

   غذامی که داشتیاوفففف فقط چند تا کانال؟ ما ازون موقع:مامان
 
   شدهی ربعهی االن فکر کنم ونی تلوزي جلوی نشستی تو رفتمیخوردیم
 

  باشه
 
 

 م؟ی داري باترگهیخب حاال اشکال نداره د:من
 
 

   بردارای بمیاره دار:مامان
 
 

  گهی داریاههه من خستم خودت ب:من
 
 

   و دادي و باتررونی بدست از اشپزخونه اومد بي لحظه حسام باتربعدچند
 

  بهم
 
 

  یمرس:من
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  خواهش:حسام

 
 

   و خاموش کردم و رفتم تو اتاقمونی و زدم تو کنترل و بعد تلوزيباتر
 ... بودم که حسام اومد تودهی خودم دراز کشيبرا

   اومد کنارم و به زور خودشو کنارم جا دادو منو بغل کرد والی خی و باتاق
 

   و بستبعدچشاش
   باز مونده بودشیی همه پرونیمتر از ا6 من دهنم یعنی

   از تعجبومدی که داشت در مچشمام
 
 

 حساااااام؟:من
 
 

 جااانم؟: گفتي خسته اي با صداحسام
 
 

 ؟ییییراحت:من
 
 

  و من ناراحت باشم؟ی شما تو بغلم باششهیمگه م: گفتدوی خندحسام
 
 

  نهی که سنگ پا قزوستیرو ن:من
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   بخوابمخوامی مسسسیه:حسام
 
 

   دوستی ولمیخوای منو حسام همو مدوننی منایامانم ا که مدونستمی ممن
 

  حسااام: گفتمنی همي برادمی کدوم بفهمن که منم فهمچی که هنداشتم
 

 شهی بد میلی خنهی تو منو تورو ببادی پاشو اگه مامانم بیروان
 
 

   کار داشتنرونی رفتن بنایمامانت ا:حسام
 
 

   نرهادتی نوی امیخب باشه قبول اما ما به هم نامحرم:من
 
 

  سی مهم نیشی که مال من متوی بابا به زوديا:حسام
 
 

  نمیحسام چرت نگو بلند شو بب:من
 
 

 ...خورمی تکون نمنجایمن از ا: شمرده شمره گفتحسام
  رمیباشه پس من م:من
 
 

   که اصالي بلند شم که منو محکم تر گرفت تو بغلش طورخواستم
 
   تکون بخورمتونستمینم
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  دیخوری و تکون نمدیمونی منجایهم همشما :حسام
 
 

  گفته؟ی کنویهههه اونوقت ا:من
 
 

  من:حسام
 
 

   پس صالح دونستم کهرسمی نمیی که با بحث کردن باهاش به جادمیفهم
 

   سر جام بمونمساکت
   اومدن از حصار دستاشرونی بي برای تالشگهی که ددی حسام دیوقت
 
   دستشهی منو تو بغلش جابه جا کرد و پاهاش و انداخت رو پام و کنمینم
 
  الی دستشو هم گذاشت رو شکمم و با خهی سرم و اون ری انداخت زو
 

  دی گرفت خوابراحت
   راحت بودمیلی حس فوق العاده داشتم خهی نگم دروغ
  دمی اروم خوابیلی چشامو بستم و خمنم

 
   شدمداری از خواب بعی سر رو صورتميزیبا احساس حرکت چ    
 

  کردی اروم باز کردم حسام بود با دستش داشت صورتمو نوازش مچشمامو
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 ؟يدیخوب خواب:حسام

 
 

 ...  خوابم بودنی و راحت ترنیبهتر:من
 اماای هرشب بتونمی من میگفتیخب زودتر م: گفتطنتی با شحسام

 
 

 وووونهید:من
 
 

 ؟ي بريخوای نمیراست: و گفتدی فقط خندحسام
 
 

 کجا؟:من
 
 

 گهی ددیخر:حسام
 
 

  میری فردا مگهینه د:من
 
 

  اهان باشه:حسام
 ؟یراحت: چند لحظه حسام دوباره گفتبعد

 
 

 ؟یچ:من
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  هوی فکر کردن ی بعداز کمی به من اشاره کرد اول متوجه نشدم ولحسام

 
   افتادمتمی موقعادی
   من هنوز تو بغل حسام بودميوا

  رونی بدمی خودم رو از بغل حسام کشعیسر
   حواسم نبوداصال

 
 
  نیی و سرم رو انداختم پادمی لحظه خجالت کشهی ی چرا ولدونمینم
 
 

  تو و خجالت؟ اصال امکان نداره:حسام
 
 

  بار خواستم خجالت بکشماهی: رو آوردم باال و رو به حسام گفتمسرم
 
 

 .... آخهگمیم: کش کرد و گفتذی پاني خنده کی حسام
  دمی هم خندمن
 
 

 رون؟ی بمی برذیپان:حسام
 
 

  نهی مارو ببحینه امکان داره که مس:من
 
 



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 209 

  نهی مارو نبحی که مسیی جامیری مزمینه عز:حسام
 
 

 مثال کجا؟:من
 
 

  یفهمیاونش رو بعد م:حسام
 
 

  گهی نکن بگو دتیاذ:من
 
 

 شهینم:حسام
 
 

 گهیبگو د:من
 
 

  شهینم:حسام
 
 

  باشه اصال نگو:من
 
 

  گمینم:حسام
 
 

  خب نگو:من
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  گهی دگمینم:حسام

 
 
  نیی جام بلند شدم و رفتم سمت در که برم پااز
 
 

 ؟ی کنکاری که چنیی پايری ميمثال اآلن دار:حسام
 
 
 ... کنم؟کاری چگفتی راست مي وايا

  دمی فهمآهان
 
 

   برم آب بخورمخوامیم:  برگردم سمتش گفتمنکهی ابدون
 
 

  یستی نی خوبيگفته بودم که در برابر من دروغ گو:حسام
 
 

   جوابشو بدم از اتاق خارج شدمنکهی ابدون
 

   ناز کنمخواستمی فقط مخودهی قهرم بلی که دلدونستمی مخودمم
 
 

   که اصال تشنم نبودمن
  خورمی طولش دادم که مثال دارم آب مکمی
 

  کنهی رو نگاه ممی داره گوشدمی چند لحظه دوباره برگشتم به اتاقم دبعد
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   چتام نرفته باشهستی خدا کنه تو لي وايا
   خداای
 

   رفتم کنارش نشستمتند
 
 

 ؟یکنی مکاریچ:من
 
 

  یچیه:حسام
 
 

 ؟ي رو بدمی گوششهیخب پس م:من
 
 

 چرا؟:حسام
 
 

   رو حفظ کنممی کردم خونسردیسع
  ينطوریهم:من
 
 

  گهی دنمیخب پس بزار بب:حسام
 
 

 ...؟ینی رو ببیچ:من
   دوست پسرات روستیل:حسام
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   قبلناسيحسام اونا همه برا:من
 
 

 عه؟:حسام
 
 

   دخترا دوستي همه گهی که دهی عادنای اکهیحسام باور کن بعدنشم د:من
 

   دارنپسر
 
 

  دخترا؟يهمه :حسام
 
 

 !آره:من
 
 

 ؟ی با اونا فرق داشته باشدیخب تو چرا نبا:حسام
 
 

  هی سرگرميحسام اونا همه برا:من
 
 

  وجود نداشت؟ي اگهی دهیخب سرگرم:حسام
 
 

   حاال گذشتهگهیخب د:من
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 ذ؟یپان:حسام

 
 

 جانم؟:من
 
 

  بگم؟زی چهی:حسام
 
 

 ... بفرما:من
  دونستمی نمتویمن اصال رمز گوش:حسام

 
 

 ؟یچ...چ:من
 
 

  ي خودت،خودت رو لو دادنکهی ایعنی:حسام
 
 

 !یدونستی رو ممی تو که رمز گوش؟ی چیعنی تو؟یگی میچ:من
 
 

  زمی عزستی نادمی رو تیرمز گوش:حسام
 
 
 ! دهنم از تعجب باز مونده بودیعنی
   خودم،خودم رو لو دادمیعنی يوا
   بودمی طرف از دست خودم اعصبانهی از
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  گرفتی طرف هم خندم مهی از
   کرده بودمی قاطکال

   تو همرفتی اخمام مهوی بعد زدمی لبخند مکمی
 
 

  خندهری زد زهوی من دنی با دحسام
 ؟یکنی مي طورنی ا؟چراي شدوونهی دذی پانيوا:حسام

 
 

 ؟يچه طور:من
 
 

 ... یکنی اخم مهوی بعد یزمی لبخند مکمی:حسام
   هم خندم گرفتخودم

 رهیگی هستم و هم خندم می کنم آخه هم از دست خودم اعصبانیچ:من
 
 

  ذمیاشکال نداره پان: و گفتدینم رو کش دستش رو آورد جلو و گوحسام
 

  که اونا همه واسه قبله؟ی مگه نگفتکنمی حرف تورو باور ممن
 
 

 چرا گفتم:من
 
 

  سوالهیخب حاال اشکال نداره فقط :حسام
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 بله؟:من
 
 

   روتی قبلي دوست پسراي وی دوست دارم بدونم تو چرا پیلیخ:حسام
 

 ؟ي دارهنوز
 
 

   زارم بمونهی مينجوری نداره همی خاصلیخب دل:من
 
 

 .... باشه: و گفتدی باز هم خندی معلوم بود که قانع نشده ولحسام
 خب؟:من
 
 

 ؟یخب که چ:حسام
 
 

 رون؟ی بمیریخب نم:من
 
 

  می باشه آماده شو بریآهان خوب شد که گفت:حسام
 
 

  من آماده شمرونیخب تو برو ب:من
 
 

   ازون رنگا به خودتادی زستی نازیباش فقط زود ن: و گفتدی خندحسام
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 )شی آرالیوسا(یبمال
 
   دادی حرص بالشم رو برداشتم و به سمتش پرت کردم که جا خالبا
   شکلک برام در آورد و از اتاق خارج شدهی

   بود کش موهام رو باز کردم و دوباره بستمختهی بهم رموهام
   کردممی مالشی آراهی

  دمی رو از کمد در آوردم و پوشمی لوله تفنگی کالباسشلوار
   چروکم روی و در آخر هم شال کالباسدمی رو هم پوشدمی سفی کتمانتو

 
   رو سرمگذاشتم

   برداشتم و از اتاق خارجمی رنگم رو به همراه گوشی کالباسی دستفیک
 

   گشتم حسام نبودی هرچنیی رفتم پاشدم
 ...حسام؟:من

  ومدی نیی صداچیه
 ؟ییحساااام؟کجا:من
 ؟ی چیعنی ومدی نیی صداچی هبازم
  نیی رفته باشه پادیشا
   باشه از خونه خارج شدمنیی پانکهی فکر ابا

   کهيزی بود در طرف کمک راننده باز بود رفتم اونطرف با چنشیماش
 
  سادی از ترس قلبم وادمید

   ماسک ازون ترسناکا خم شده بود طرف من قلبم اومد توهی با حسام
 

 دهنم
   اوف دلم رفتترسهی منهی ببییهوی اما آدم ستاای ترسناك نادیز
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   چهنیحساااام ا: زدمغی جی حسام به خودم اومدم و اعصباني خنده با
 

  بووود؟يکااار
  حاال؟یزنی مغیچرا ج: دستش رو گذاشت رو گوشش و گفتحسام

 ؟یزنی مغی چرا جیگیقلبم اومد تو دهنم م:من
 ... خندهری دوباره زد زحسام

  بخند، بخند:من
   و در و محکم بستمنی تو ماشنشستم
 ؟یکنی می چرا خالچارهی حرصت رو سر در بی هستی اعصبانيهووو:حسام
  شهی جوابش رو بدم سرم رو برگردوندم سمت شنکهی ابدون
 ذ؟یپان:حسام

   ندادمیجواب
  ي جنبه نبودی بنقدری تو که اذیپان:حسام

   حسام از کجادونمی فقط نم ناز کنمکمی دوست داشتم ی داشت ولحق
 

  دیفهم
  دارهداری خانوم نازتم خرذی نه؟ باشه پانیکنی ميناز دار:حسام

   بهش ندادمی هم جوابباز
   دارمنمی من،قربونت برم،برگرد اون صورت ماهت رو ببذیزدلم،پانیعز:حسام

 
 ... رمیمیم

   لبخند کمرنگهی صورتم رو برگردوندم سمت حسام و ناخودآگاه یکم
 

   لبم که از چشم حسام دور نبموندي گوشه نشست
 ؟ی خندوندمت؟آشتيدیآ د:حسام

   تر شدقی عملبخندم
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   نرفته بگمادمی آها تا یآشت:من
   بهم نگاه کردی سوالحسام

 :  جلوش تکون دادم و همزمان گفتمدی اشارم رو به صورت تهدانگشت
 
 ی بکنی باهام شوخيبخوا ينجوری حسام بار آخرت باشه که انیبب

   گازهی حسام عی بودم که سراوردهی ننیی اتمام حرفم هنوز دستم رو پابعد
 

   ازش گرفتمحکم
 ییی بدییلیحسااام خ: زدمغیج

 ی نکندی من رو تهدگهی دیتا تو باش: کرد و گفتي بلندي خنده حسام
 ؟یکنی می سوال اگه دوباره بخوام کارم رو تکرار کنم چهی حاال
  گهید: گفتمارمی کم ننکهی اي برای بکنم ولخوامی می چدونستمی نمواقعا

 
  زنمی حرف نمباهات
 زارم؟یعه؟من مگه م: و گفتدی خندحسام

 ...می برگهیاههههه حساااام بسه د:من
 یکنی می سخنراني کنم؟ تو داریخب من چ:حسام

 
 

   حاال تو همگهیخب د:من
 
 

  زد و حرکت کردي لبخندحسام
 
 

 م؟یری کجا میگینم:من
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 نه:حسام

 
 

  کنمی می باشه ها تالفادتی یهوف باشه نگو ول:من
 
 

  ی تالفي منتظر زمان برانیباشه پس تو بش:حسام
 
 

  بروبابا:من
 
 

  دی بازم خندحسام
 
 

 ؟يخندی منقدریاههه تو چرا ا:من
 
 

  یشی بامزه میلی خيخوری حرص میآخه وقت:حسام
 
 

   رد و بدل نشدنمونی بی حرفگهی خندم گرفت دخودمم
 
 

  میدی ساعت بالخره رسمی نبعد
   بودمومدهی وقت بود که نیلی من و آورده بود بام تهران خيواا
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 ... آخ جووون بام تهران:من
 

 خوبه؟:حسام
 

   بودمومدهی وقت بود نیلی خهی عالستی خوبه؟خوب نیپرسیم:من
 

  خوش حالم که خوشت اومد:حسام
 
 

  یمرس:من
 
 

   نکردم کهيکار:حسام
 
 
  می قدم زدی و کممی شدادهی پنی از ماشمی نگفتيزی چگهید

   خوش گذشتواقعا
 

   گشت و گذار حسام من رو رسوند خونه و خودش هم رفت گفتی کلبعد
 

   بهش اصرار نکردمادی زگهی داره منم دکار
 

   بود مامان هم خونه بود8:20 ، 8 حدود ساعت
 

  ردمکی مزی اتاقم رو تمداشتم
  گهی چون حوصلم سر رفته بود و کار دی ولکردی کار رو منی مادرم امعموال

 
   کنمزی گرفتم اتاقم رو تممی هم نداشتم تصميا
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  هی که مامانم کار نکنه و کردی اصرار میلی ناگفته نماند که بابام خالبته
 

  کردی مامانم قبول نمی ولارهی بخدمتکار
  بود9 اتاق ساعت يزکاری تمبعد

   گرفتم کهمی تصمنی همي بودم برارونی خسته شده بودم امروزم که بکمی
 

  بخوابم
   رو هملشی کردم خوابم نبرد دلي اما هرکاردمی تختم دراز کشرو
 
  بردی خوابم نمنی همي چون کار کرده بودم عرق کرده بودم برادونستمیم

  گرفتم راحت الی و با خرونی گرفتم و اومدم بي اقهیدق5 دوش هی رفتم
 

  دمیخواب
 
   شدمداری مامانم از خواب بي صدابا
 

   شو ظهرهداری جان؟دخترم بذیپان:مامان
 

   چشمام رو باز کردمآروم
 ساعت چنده؟:من
 

 12:30:مامان
 

 ؟يجد:من
 

   غذا هم حاضرهنیی پاای بلند شو بزمیآره عز:مامان
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  امیباشه اآلن م:من
 

  باشه:مامان
 
   بعد از اتاق خارج شدو

   رفتن و شستن صورت و درست کردنییدسشو(ي تکراري انجام کارهابعد
 
  نییاز اتاق خارج شدم و رفتم پا.....) ومو
   نشسته بود آروم آروم رفتم سمتش و از پشت دستم روي وی تي جلوبابا
 

   دور گردنش و محکم بغلش کردمانداختم
  دی ترسچارهی بیآخ
 

 ذم؟یان پییتو:بابا
 

 ...  بترسونمتخواستمی نمدیآره بابا، ببخش:من
  اشکال نداره دختر گلم:بابا
 

   غذا حاضرهنیایب:مامان
 

  میایباشه مامان االن م:من
 
  می نشستزی تو آشپزخونه و دور ممی بابا رفتبا،
 

  کمی بعد اتمام غذام رفتم تو اتاقم تااسراحت کنم می در سکوت خوردغذارو
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   با سودا و رهاکمی گرفتم می برد تصمی خوابم نمدمی دراز کشکمی تختم رو
 

 ...  کنمچت
 
 
   بود3:30 هنوز زود بود تازه ساعت ی باهاش چت کردم ولی دو ساعتهی
 

   ندارم جز رمان خوندن رفتم تبلتم رو برداشتم و شروعي کارگهی دهوف
 

  به ساعت حواسم قهی باشم هردتی دعانی بزار آمي به خوندن ادامه کردم
 

 ...  شد که غرق شدم تو رمانی چدونمی نمی ولبود
   ساعت  تندي آورادی با هوی باشم  تموم شد تی دعانی رمان بزار آمبالخره

 
  5:5 ساعت شی خورد آخي بدي که گردنم صداي رو بلند کردم طورسرم

 
  ي برارونی برم بحی با مسدی بلند شدم تا آماده شم آخه باعی بود سرقهیدق
 

  حی تارا زنگ بزنه به مسدی امروز باي وادیخر
   کنه قبول کنه و برهخدا

  نیی و برداشتم و رفتم پامی و گوشفی و کدمی رو پوشلباسم
 

  رمیمامان من دارم م:من
 

 کجا؟:مامان
 

  گهیبازار د:من
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  اها باشه برو:مامان
 

 خدافظ:من
 

  خدافظ:مامان
 

   نبود اهحی و ازخونه خارج شدم مسدمی رو پوشکفشم
   رو در آوردم و زنگ زدم بهش جواب نداد دوباره زنگ زدم جوابمیگوش

 
  داد
 

 ؟ییمعلوم هست کجا:من
 

  امیسالم تو راهم دارم م:حیمس
 

   االنییکجا:من
 

   اومدم تو کوچه توندمیرس:حیمس
 

  يباشه با:من
 
 ... قطع کردمو

   اومدحی چند لحظه مسبعد
   شدمنی ماشسوار

 
  سالم:حیمس
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  سالم:من
 

 م؟یکجا بر:حیمس
 

  گهیبازار د:من
 

   دارهي مدرن و به روزي مغازه داره  که توش لباساهیخب دوستم :حیمس
 
  اونجا؟میبر
 

  میباشه بر:من
 

   بودی بزرگي مغازه میدی ساعت تو راه موندن بالخره رسمی حدود نبعد
 

   بودنی که همه عالنیتری پشت ويلباسا
   داشتیی چه لباساي تو وااامیرفت
   کدوم و انتخاب کنمدونستمینم
 

 حییمس:من
 

 بله؟:حیمس
 

  کنم؟ی همه لباساش قشنگه اال من چنجایا:من
 

 ؟ی چیعنی:حیمس
 

   ویکی همه لباس خوشگل نی انی از بي من اال چه طورنهیاه منظورم ا:من
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  کنم؟انتخاب
 

   ورهیگی آدم و م چشمزی چهی زیتا چ100 نی از بشهیخب هم:حیمس
 

  ی کندای پی کن اون و بتونی از همه خوشگل تر و جذاب تره سعبرامون
 

  باش:من
 
 

  حی همون دوست مسای سمت صاحب مغازه و میرفت
 

 ؟ی خوبحیبه سالم مس:پسره
 

 ؟يسالم داداش قربونت تو چه طور:حیمس
 

 ؟یکنی نمیداداش معرف... قربونت داداش :پسره
 
   بعد با سر به من اشاره کردو
 

  ذی پانندمی همسر آکنمی میاها معرف:حیمس
 
  ایدوستم ک:  بعد رو به من گفتو
 
  خوشبختم: دستش رو آورد جلو و گفتایک
 

  نیهمچن: خانومانه دستم رو بردم جلو و باهاش دست دادم و گفتممنم
 
 ن؟یخوای میخب چه لباس:ایک
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  خوامی مکی لباس بلند و شهی:من
 
  نورهی بلندمون ايخب لباسا:ایک
 
   طرف مغازه اشاره کردهی بعد با دست به و
 

  ممنون:من
 
   که اشاره کرده بودی بعد رفتم به همون سمتو

 گشتمی لباس منیباتری گفته بود داشتم دونبال زحی که مسهمونطور
   فکرفتهی که قراره بی اتفاقاتي داشتم به همه گشتمی داشتم منطورکهیهم
 
   به هم بخوره و من چراي که قراره که نامزدکردمی فکر منمی و به اکردمیم
 

   لباس ونیباتری لباس بگردم که بعد بندازمش دور؟بهتره زنیباتری زدونبال
 

   نظرم عوض شد و گشتمهوی نی همي من و حسام براهی نامزدي برابزارم
 

  هی که چشمم خورد به گشتمی داشتم منطوری لباس همنی ساده تردونبال
 

   ونی قشنگ و ساده بود بلند هم بود خوشم اومد همی کالباسلباس
 
 ..خرمیم
 

 ح؟یمس:من
 

 بله؟:حیمس
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   لباس خوشم اومدهنیمن از:من
 

 کدوم؟:حیمس
 

  گهی دنیا:من
 
   با دستم به لباس اشاره کردمو
 

   ساده اسیلی خنکهی ایول:حیمس
 

  گهی لباس خوشم اومده دنیخب من از:من
 

  می و بخرنیباشه اگه خوبه هم:حیمس
 

  اره خوبه:من
 

  خب االن فقط مونده کفش و شال:حیمس
 

   دارم که تاحاال نذاشتم فقط کفش ندارمی کالباسدونهیشال :من
 

  هم کفشمیخریهم شال م:حیمس
 

 ...گفتم که شال دا:من
 

  میخریگفتم که هردورو م: حرفم و قطع کرد و گفتحیمس
 

  هوف باشه:من
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  خب لباس و بردار برو پرو کن:حیمس
 

  باشه:من
 

   و برداشتم و رفتم سمت اتاق پرولباس
  ومدی بهم میلی بود خی عاليوا
   تنم بودپیک

  رونی و در آوردم و رفتم بلباس
 

 چه طور بود؟:حیمس
 

  یعال:من
 

   سمت فرشونده و لباس ومی رفتمیخری و منی هم خب پسیلیخ:حیمس
 

  کی گذاشت تو پالستبرام
  می پول رو حساب کرد و بعد از مغازه خارج شدحیمس
 می برادهی پای بودم بدهی من دی کفش فزوشهی نورایا:حیمس
  نی و بزن من لباس و بزارم تو ماشموتیخب ر:من
   و در و بستم و رفتمنی و زد و من لباس و گذاشتم تو ماشموتی رحیمس
 

   مغازههی سمت می باهم رفتحی مسسمت
   جاستنیهم:حیمس

   تر بودکی همون کبا کوچای حی دوست مسي از مغازه کمی مغازه نیا
  کمی فقط البته
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   انتخاب کردم همونورای کفش کالباسهی و من می وارد مغازه شدباهم
 

   شالهی و من می کرددای هم پی شال فروشهی که میگشتی ممیداشت
 

  دمی هم خرگهی رنگ دیکالباس
   االن وقتش بود زنگمی شنی که سوار ماشمیگشتی برممی داشتگهی دخب

 
   به تارابزنم
  حی مسهی گوشقهی تک زدم به تارا بعد چند دقهی و در آوردم و میگوش

 
   خوردزنگ

   چند قدم از من دور شد وگرفتی که باهاش تماس مي شماره ادنی دبا
 

   دادجواب
 ...گذشتی مشتری بی اما هرچومدی نمصداش
  گفتی داشت می تارا چدونهی خدا مشدی نگران تر محی مسي چهره

   و قطع کرد و اومد سمتمی گوشعی سرقهی چند دقبعد
 

 ؟ي خودت بریتونی مذی پاننیبب:حیمس
 
 

  شده؟یچرا چ:من
 
 

   کهرمی بگنی برات ماشيخوای برم اگه مدی اومده باشی برام پيکار:حیمس
 
  يبر
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  رمی باشه تو برو منم مستی نيازینه ن:من
 
 

  خدافظدیببخش:حیمس
 
 

  خدافظ:من
 
 

   سوار شد و حرکت کردنشی سمت ماشدی دوعی سرحیمس
  دهی بهم مادی بود اشکال نداره بعد منشی لباسمم تو ماشاه

  هوفف
  بوق جواب2 در آوردم و زنگ زدم به حسام بعد خوردن فمی و از کمیگوش

 
  داد
 
 

 ذ؟یجانم پان:حسام
 
 

 ؟ییسالم حسام کجا:من
 
 

  گهی درمی عکس بگحیمن اومدم که از تارا و مس:حسام
 
 

   رفته بود باشه باشهادمیآهان :من
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 ؟ییتو کجا:حسام
 
 

  نی منتظر ماشابونی تو خیچیه:من
 
 

 ...ادی داره محیآهان پس مس:حسام
  هم نگران بودیلیآره اتفاقا خ:من
 
 

   نگران باشهدمیبا: و گفتدی خندحسام
 
 

 چرا؟:من
 
 

  گمی که بعدا بهت ممیدی رو تازه فهميزی چهی:حسام
 
 

  گهیبگو د:من
 
 

  کنمی مفی خونتون برات تعرامی بعد متونمیاالن نم:حسام
 
 

  باشه:من
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 ؟ی لباس گرفتیراست:حسام

 
 

  آره:من
 
 

  يباشه فعال با:حسام
 
 

 يبا:من
 
 

  رمی بگنی رو قطع کردم و رفتم سرجاده تا ماشیگوش
   نشدي خبری موندم ولقهی دقچند
   شهدای پنی ماشهی قدم بزنم تا ی گرفتم کممیتصم
   مزدا کنارم ترمز کردهی که زدمی داشتم قدم منطوریهم
   برگردم سمتش قدمام رو تند ترنکهی بدون انی همي کردم مزاحمه برافکر

 
  کردم

   اسمم رو صدا زدیی آشناي صداهوی که رفتمی داشتم تند تند منطوریهم
 

   برگشتم سمت صداعیسر
   بود همون مغازه دارهحی دوست مساه
 
 
  کجاست؟حی خانوم مسذیسالم پان:ایک
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 ... اومد رفتشی براش پيکار:من

   برسونمتوندیخب پس سوار ش:ایک
 

  نه ممنون:من
 
 
  رسونمتونی مدیی بفرماشهی نمدای پنی ماشنورایا:ایک
 
 
   ناچاري از رونی همي خلوت بود براگفتی جاده رو نگاه کردم راست مکمی
 
   جلو و باز کردم و نشستمدر
 
 
  خونه؟دیریم:ایک
 
 

  بله:من
 
 

   و براش گفتمآدرس
 
 
   شماستي ما هم دوتا کوچه باالتر از خونه يچه جالب خونه ! عه:ایک
 
 

 ؟يجد:من
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 ! سوالهی یآره، راست:ایک
 
 

 بله؟:من
 
 
  با شما داره؟ی نسبتحیمس:ایک
 
 
   مگبور بودمی جمله رو بگم ولنی بابا اصال دوست نداشتم ايا

  اه عوقم گرفتاه
 

  بله گفته بودن که شوهرم هستن:من
 
 !هیلی منظورم نسبت فامدونمیبله اون رو که م:ایک
 

 ... آهان بله پسر عمم هستن:من
 آهان:ایک
 
   خونمون نگه داشتي جلومی نزدی کدوم حرفچی هدنی تا رسگهید
 

   مزاحم شدمدیببخش:من
 
  هی چه حرفنی اکنمیخواهش م:ایک
 

  نیبازم ممنونم که من رو رسوند:من
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  کنمیخواهش م:ایک
 
 

  خداحافظ:من
 
 
  خدافظ:ایک
 
 

   که داشتم باز کردم و رفتم داخل خونهيدی با کلدرو
   نبودیکس

   راست رفتم تو اتاقم لباسام رو عوض کردمکی
  شد؟ی چنمی رو برداشتم تا زنگ بزنم به حسام ببمی رو تخت گوشنشستم

 
  خاموش بودشی گوشی زدم ولزنگ

   شارژش تموم شدهدیشا
 

   در انتظار آفتاب ولمی في وی نشستم زدم جم تي وی و جلو تنیی پارفتم
 

   چندهی بودم خودمم دهی شنیلی رو از دوستام خفشی تعردادی مداشت
 

  ومدی بود خوشم می باحاللمی بودم فدهی رو دیقسمت
  بودملمی في تماشامشغول

  خونه اومدفونی آيکه صدا 
 

   بود درو باز کردمحسام
   تواومد
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 .... شدی رفتم سمتش که بپرسم چی خوش حالبا

  فتادهی نی که اتفاق خوبدمی پکر حسام فهمي چهره دنی با داما
 

 شد؟یچ:دمی پرسآروم
 

  نقشمون نقش براب شد:حسام
 

 ؟ي آخه چه طورشدیچ:من
 

 نم؟ی اول بششهیم:حسام
 

  نیبش:من
 

  می مبل نشستهی رو میرفت
 

  ادی و وادار کرد که بحی رو بگو که مسهی قضیکیحسام اول اون :من
 

  گمیهمه رو باهم م:حسام
 

  خب بگو:من
 

   ماهه حامله اس و زنگهی حی که از مسدیفهم)تارا(خب اون دختره:حسام
 
   رو گفتنی همحی به مسزد
 ... ی سخطش کندی گفت که بایکی سالم و علچی هم اومد و بدون هحیمس
 

  شد؟ی اون بوسه چ؟بعدیچ:من
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 !گهیبزار بگم د:حسام

 
 

  بگو:من
 
 

   ازیچی هنی حاال اي بچه رو بندازدی ،گفت که باگفتمی مخب داشتم:حسام
 

   و هربار هم کهستادیمتر با فاصله از اون دختره ا1 که اومد ی موقعهمون
 

 ...دادی شه بهش اخطار مکشی خواست نزددختره
 

   خندهری اتمام حرف حسام زدم زبعد
   باحال بودیلی خآخه

  حی مسنی اهیعجب آدم: خنده گفتمبا
 
 

 ؟يخندی مي بعد تو دارمیما موفق نشد: با تعجب گفتحسام
 
 

 !گهیچرا نخندم؟خب واقعا کارش خنده دار بود د:من
 
 

   نقشه مون خراب شد احتمالنی االن بهت بگم که چون انکهیبعد ا:حسام
 

 بازم خنده داره؟!  هم کم شدهدنمونی رسبهم
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   حرف حسام خنده رو لبام خشک شدنی ابا
  هی شد به اشک گرلی تبدکردمی که داشتم مي اشک خنده اهوی

   هقم کل خونه رو پر کرده بودهق
   خودم رو نگه دارمتونستمینم
 
 

   ناراحتت کنم خبخواستمی نمدی ببخشذیپان: اومد سمتم و گفتحسام
 
  گهی راه دهی راه نشد نیا

 
 

  حواسش جمعِحیگه؟مسی دمی بکنمیتونی مکاری اخه؟چی چه راهگهید:من
 
 

 ... نکنهی گرگهی حاال دمیکنی مدای پی راههیبالخره :حسام
  باشه:من
 
 

   اومدفونی آي بگه که صدايزی بند اومد حسام خواست چمی کم گرکم
 
 

   برگشتم سمت حسامعی مامان سردنی با دفونی سمت آرفتم
 
 

   کهدی تو اتاقم مامانم پرسرمی کنم بعد میحسام مامانمه درو باز م:من
 
   کجاست بگو رفته حمومذیپان
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  باشه:حسام

 
 

   رفتم سمت پله ها ورفتم تو اتاقم آخه چشام بر اثرعی باز کردم و سردرو
 

   قرمز شده بودهیگر
   عرق کرده بودمکمی به حموم داشتم چون ازی هم نواقعا

 ... حولم رو برداشتم و رفتم حمومنی هميبرا
 

   دادفی کیلی خشیآخ
  نیی و رفتم پادمی به خودم رسکمی و دمی رو پوشلباسم

 
 

  سالم مامان:من
 
 

   باشهتیسالم دخترم آف:مامان
 
 

  یمرس:من
 
 

   ساك بودهی مبل کنار
 
 

 ه؟ی چنیمامان ا:من
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   بهدی اومده بود که بهت لباست رو بده منو دحیلباسته دخترم مس:مامان
 

   دادمن
 
 

  آهان باشه:من
 
 

   لباسم رو برداشتم و رفتم تو اتاقمساك
 
 

   حسام هم اومد تو اتاقمقهی دقبعدچند
 
 

   لباست رونمیبب:حسام
 
 

   رو از تو ساك در آوردم و بهش نشون دادملباسم
 
 

  ساده؟نقدریقشنگه حاال چرا ا:حسام
 
 

   لباسهی نی همي لباس رو بندازم دور برانیآخه بالخره قراره که ا:من
 

   انتخاب کردمساده
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   لباس رو انتخابنی گرون تردی باياشتباه کرد: گفتدوی خندحسام
 
 ...يکردیم
 

  دمی خندمنم
   زنگ خوردمی بگه که گوشيزی باز خواست چحسام
  ناشناس بود جواب دادمشماره

 
 

 بله؟:من
 
 

 ؟ی خوبذیسالم پان: گفتیی نسبتا آشنايصدا
 
 

 شما؟:من
 
 

  پونه ام نامرد: دخترهاون
 
 

 اوردمی پونه جان؟ببخش به جا نیآهان خوب:من
 
 

   بکنمتونمی نمي کاریباشه اشکال که داره ول:پونه
 
 

 ؟يکردی می چيمثال بود: و گفتمدمیخند
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   اول تک تک موهاتکردمیامم خب مثال از موهات شروع م: و گفتدیخند

 
  دمیکشی مرو
 
 
  یوحش: خندهری زدم زهوی
 
 

  یخودت: و گفتدی هم خندپونه
 
 

   خب:من
 
 

 ؟یخب که چ:پونه
 
 

  گهیکارت رو بگو د:من
 
 

  يای تو هم بي شهربازمی برمیخوای بگم که مخواستمیآهااان م:پونه
 
 

 ....اما:من
 
 

 ...هیاما و اگر نداره اومدنت اجبار:پونه
   لحظههیخب :من
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  حسام من:  گفتم و آرومی سمت حسام دستم رو گذاشتم رو گوشبرگشتم
 
   االنممی باهم دوست شدشگاهی دختره که اسمش پونه اس تو آزمانی او
 

  منم برم؟ي شهر بازرنی مدارن
 
 

 نه:حسام
 
 

  کنمیخواهش م:من
 
 

 ؟ي داره که بریچه لزوم:حسام
 
 

   بعدشهی ناراحت مگهیبزار برم د:من
 
 

 شمی من ناراحت ميتوهم بر:حسام
 
 

  هوف
   رو گذاشتم کنار گوشمیگوش

 
 

 پونه؟:من
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   دونبالتامیخب آماده باش م:پونه
 
 

  قطع نکنقهی دهیپونه :  گفتمعی قطع کنه که سرخواست
 
 

 شده؟یچ:پونه
 
 

  امی بتونمی پونه من نمزهیچ:من
 
 

  حرفشم نزن:پونه
 
 
   آقامگهیخب درك کن د: به حسام نگاه کردم و به پونه گفتمطنتی شبا
 
  امی بزارهینم
 
 

 ....ادیخب پس به آقاتم بگو ب: و گفتدی خندپونه
   شدیخب پس اوک: و گفتمدمیخند

 
 

 ن؟یای خودتون مای دونبالتون امیآخ جوون من ب:پونه
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  میایخودمون م:من
 
 

  خب پس فقط زود فعال:پونه
 
 

  يبا:من
 
 

  کردمقطع
 
 
  میآقام پاشو بر:برگشتم سمت حسام و گفتم 
 
 

   به چشميا: و گفتدی خندحسام
 
 

   چهنی االن ببي بردی نباگفتی مشی پقهی چند دقنینگاه نگاه هم:من
 
   کردهرییتغ
 
 

   راحتهالمی من همرات باشم خی وقتزمی عزگهیآره د:حسام
 
 

   لباس بپوشمرونیخب پس برو ب:من
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  ی باحال بزنپی تیتونی میخب االن که با من:حسام
 
 

   کار دارمادی که من زرونیخب پس تو برو ب: و گفتمدمیخند
  از اتاق خارج شدحسام

 
 

  هی قرمز برداشتم به همراه ی مانتو کتهی شدم رفتم سمت کمدم بلند
 

  ی مشکي و روسری مشکشلوار
   قرمز وشی آراهی نشستم شمی آرازی رو گذاشتم رو تختم و رفتم جلو مهمه

 
   عجبدمی رژ قرمز زدم لباسام رو هم پوشهی کردم و در آخر هم یمشک

 
 ...  حسام رو مبال منتظرم نشسته بودرونی شده بودم رفتم بي اکهیت

   سمتشرفتم
  دمی رو باز کردم و دور خودم چرخدستام

 
 

 چه طوره؟:من
 
 

   همونطور هنگ من بودحسام
 
 

  آقا؟ییکجا:من
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  کردی داشت نگام مباز
 
 

   به خودش اومد رو جلوش تکون دادم تادستم
 
 

 ؟ییکجا:من
 
 

 نجایهم:حسام
 
 

  کامال معلومه:من
 
 

  اای کنشی آرانقدری اگهی نگفتم دذمیپان:حسام
 
 

  گهیاه ضدحال نزن د:من
 
 

   تا آخر شبدی من بايای بپی تنی با اينظرم عوض شد اگه بخوا:حسام
 

   با پسر مردم بدو برو عوض کنرمی بگدعوا
 
 

  عمرا:من
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   کمرنگ کنکمی رژت و نی حداقل اذی پانگهیبرو عوض کن د:حسام
 
 

  شهینم:من
 
 

  يخوریپس از کنار من جم نم: اخم گفتی و کمتی با جدحسام
 
 

  چشم:من
 
 

  می و از خونه خارج شددمی رو پوشمی پاشنه ده سانتکفش
 

  می نزدی کدوم حرفچی هي به شهر بازدنی حسام شدم تا رسنی ماشسوار
   زنگ زدم به پونهمی شدادهی نگه داشت باهم پي شهربازي جلوحسام

 
 ن؟ییکجا:من
 

  می منتظرتوني وروديجلو:پونه
 

 باشه:من
 

   که داشت برامدمی پونه رو دي سمت ورودمی رو قطع کردم و رفتیگوش
 

   متوجه شدم همه دارن من رومی شدکشونی نزدی وقتدادی تکون مدست
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   پسره چقدرنیعه ا... پسرهینه بودن و  چندتا دختر همراه پوکننی منگاه
 

 ..آشناس
 ....کنه؟ی مکاری چنجای انی اواا
 

  بود؟ی بود اسمش چمارستانی پسره بود که تو بهمون
  ي مهداها
  کرد؟ی کار می چنجای ااون

 
 

 زم؟ی عزیسالم پونه خوب:من
 
 

  ي تو چقدر خوشگل شدیاها سالم مرس: حرفم به خودش اومدنی با اپونه
 
 

  نهیبی چشمات قشنگ مزمی عزیمرس:من
 
 

 ن؟ی خانوم خوبذیسالم پان:يمهد
 
 

 ن؟یسالم ممنون شما خوب:من
 
 

  کو؟حی پس مسیمرس:يمهد
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  بگم؟ی حاال چي وااايا
   بانی همي اومد براشی براش پي کارادی بتونستی نمحی مسح؟اهاایمس:من
 

   عموم اومدمپسر
 
 

 ذ؟ی پانیکنی نمیمعرف:حسام
 
 

  بله چرا که نه:من
 

  حی دوست مسشونیا: ورو به حسام گفتمي و گرفتم سمت مهددستم
 

  ارادی کي مهدهستن
 
 

   هم پسرشونیا: گفتم ي دستم و گرفتم سمت حسام ورو به مهدبعد
 

  ی بنده هستن حسام شفقيعمو
 
 

    باهم دست دادني و مهدحسام
 
 

 ...می برگهیخب د:پونه
  گهی دمی برگهیراست م:من
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  میخب پس بر:يمهد
 
 

   تومی اومد کنارم و باهم آروم آروم رفتحسام
 
 

 پونه؟:من
 
 

 جانم؟:پونه
 
 

  بودن؟یچندتا دختره همراتون بودناا ک:من
 
 

  میدختر؟نه ما تنها اومد:پونه
 
 

  عه؟ من فکر کردم که با شما هستن:من
 
 

  نه گلم:پونه
 
 

  باهات داره؟ی چه مسبتارادی کي اقایراست:من
 
 

  برادرمه:پونه
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 ؟؟؟يجد:من
 
 

 آره:پونه
 
 

  چه جالب:من
 
 

   دستم رو گرفت و برگردوند سمت خودشحسام
 
 

 ...بله؟:من
  ادی خوشم نمادی زي پسره مهدنی از انی ببذیپان: درگوشم گفتحسام

 
   دور باشازش

 
 

 گه؟یباشه امر د:من
 
 

  نیفعال هم:حسام
 
 

  پرو:من
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   رو سواري بازيالی وساي همه بای و تقرمی تو پارك موندی چند ساعتهی
 

  میشد
 
 

  گشنمهيوا:پونه
 
 

 نیهمچن:من
 
 

  می بخورزی چهی می برنیایخب پس ب:حسام
 
 

   کردمتزایمن حوس پ:من
 
 

  خوامی متزایاره اره منم پ:پونه
 
 

  میای و بمیری بگتزای پمی تا ما برنینی بشمکتی رو اون ننیپس بر:حسام
 
 

 باشه:من
 
 

  رنی بگتزای هم رفتن پي و حسام و مهدمی نشستمکتی رو نمی پونه رفتمنو
 

 ...  زنگ خوردمی گوشقهی چند دقبعد
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   بود جواب دادمحسام

 
 

 بله؟:من
 
 

   نوشابهای نیخوری دوغ مذیپان:حسام
 
 

 ؟ي زنگ زدنیاوو به خاطر ا: و گفتمدمیخند
 
 

  نیخوریاره حاال بگو کدومو م:حسام
 
 

   لحظههیباشه :من
 
 

  نوشابه؟ای يخوریپونه جون دوغ م:من
 
 

 نوشابه:پونه
 
 

  باشه:من
 
 

  الو حسام:من
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 بله؟:حسام
 
 

  دوتا نوشابه:من
 
 

  باشه خدافظ:حسام
 
 

  رو قطع کردمیگوش
 .... دوباره زنگ خوردفمی خواستم بزارم تو کتا
 
   بودحی امام هشتم مسای

  بگم؟ی من بهش چاالن
   باشمي کردم عادیسع

   دادمجواب
 
 

 بله؟:من
 
 

  ي و گفتم که با حسام برامی بتونستمی که من نمدمیبه خانوم شن:حیمس
 
 

 ؟یخب که چ:من
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  اونجا دروغتو لو بدم؟امیب:حیمس
 
 

   براشونوی کال همه چخوامی که تورو نمگمی فوقش منم مایخو ب:من
 

  دمی محیتوض
 
 

  من اون عکسارو هنوز دارمااا:حیمس
 

  دوننای نمنایمنم مادرم ا:من
 
 

   برات؟دارمیکنی مدیمنو تهد:حیمس
 
   بعد قطع کردو

   مخ نداره هانمی اواااا
 
 

   هم اومدني و مهدحسام
 
 

  بود؟یک:حسام
 
 

  بود؟ی ک،یچ:من
 
 

  يزدی حرف میبا تلفنت داشت:حسام
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  می بود گفت که مراقب خودمون باشحی مسیچیآها ه:من
 
 

  میهست: گفتدوی خندحسام
 
 

  ی بده من مردم از گشنگتزاروی اون پيمهد:پونه
 
 

  هم اومدن کنارمون نشستن حسام سمت چپ من نشستپسرا
   هم سمت راستمپونه
 ....  هم سمت راست پونهيمهد

 
 

  خوشمزه بودواقعا
  یمرس:من
 
 

  اننوش ج: باهم گفتني و مهدحسام
 
 

   هم غذاشون و تموم کردنهی بققهی چند دقبعد
  می قدم بزنکمی تا می شدبلند

 
 ذ؟یپان:حسام
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 جانم؟:من
 
 

 م؟ی کنکاریبه نظرت االن چ:حسام
 
 

 م؟ی کنکاری چویچ:من
 
 

  گهی و دحیمس:حسام
 
 

 !ی راستدونمیاهان نم:من
 
 

 جانم؟:حسام
 
 

  بکنه؟خوادی میتارا چ:من
 
 

 بچه رو؟:حسام
 
 

  آره:من
 
 

   نگهش دارهخوادی مکنهی سخطش نمگهیم:حسام
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 ؟يجد:من

   و بهمحی من و مستونهی که مهیزی بچه تنها چنی که اگهیآره م:حسام
 

  برسونه
 
 

 ... شناسمی که من میحی مسنی اکنهی مییچه فکرا!هه:من
 
 

  نکهی اي راه حل براهی دونبال می که بگردنهیاونارو ولش االن مهم ا:حسام
 

   شهمونی از کارش پشحیمس
 
 

 ...راستش:من
 
 

 ؟یراستش چ:حسام
 
 

 ...  کهکنمیراستش من فکر م:من
 
 

 ذی پانگهیبگو د:حسام
 
 

  می نداری راهگهی که دکنمیفکر م:من
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 ؟ییییچ:حسام

 
 

 ... فکر نکنم کهیمتاسفم ول:من
 
 

   ، من تورو هرجوریکنی فکرا منی از ایکنیغلط م: حرفم و قطع کردحسام
 

  کنمی مال خودم مشده
 
 

  حرفاسنی زرنگ تر از احیمس:من
 
 

  کنمیهرچقدرم که زرنگ باشه من تورو مال خودم م: با تحکم گفتحسام
 
 
 ...  رو لبم نشستي حرفارو با تحکم گفت لبخندنی اي همه نکهی ااز
 

  خونه؟می برمیزنی بعدا در موردش حرف مگهیخب د:حسام
 
 

  میاره بر:من
 
 

  باشه:حسام
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   بود واقعا خوشی خوبیلیشب خ: و پونه گفتي برگشت سمت مهدبعد
 

  گذشت
 
 

 ن؟ی برنیخوای بود می خوبیلیآره شب خ:يمهد
 
 

   صبح زود پاشمدی داداش فردا کار دارم باگهیآره د:حسام
 
 

  نی که اومدمیآها باشه داداش خوش حال شد:يمهد
 
 

  میری مگهی داداش خب ما دیمرس:حسام
 
 

  خدافظ پونه جان:من
 
 

  خدافظ گلم:پونه
 
 

  رونی بمی که برمی راه افتادمی کردیخدافظ
   حوس پشمک کردمهوی شدی چدونمی که نممیرفتی ممی داشتنطوریهم
 
  فروشنی جلوتر دارن مکمی دمی دورو اطراف و نگاه کردم دکمی
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 حسااام؟:من
 
 

 جانم؟:حسام
 
 

   و مظلوم کردم و با دستم پشمک و نشون دادمخودم
 
 

  رمی برات بگمی برایب: و گفتدی خندحسام
 
 

   بچه ها ذوق کردممثل
   پشمک بزرگ برام گرفتدونهی میرفت

 )منظورم پشمکه هاا( عاشقشم آخخخ
  نی سمت ماشمیرفتی مخوردمی که منطوریهم

  من هم حسام از هم میدی که ديزی باچمی تر شدکی نزدنی که به ماشکمی
 

 ...  دهنمون باز موندتعجب
 

 کنه؟ی مکاری چنجای احیمس
 

   سمتشمیرفت
 
 

 ؟یکنی مکاری چنجایتو ا:حسام
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  اومدم دونبال خانومم:حیمس
 
 

  گردهیبا من اومده با منم بر م:حسام
 

  کنمی منیی من تعنویا:حیمس
 
 

  امی برو سوار شو االن مذیپان:حسام
 

   دستم و گرفتحی مسهوی برم سوارشم که خواستم
 
 

  رهی نمیی جاذیپان:حیمس
 
 

   نزنذی به پانفتویدست کث:حسام
 
 

   زور زدم که دستشو از خودمی دستشو دور کمرم حلقه کرد هرچحیمس
 

   دستشو تنگ تر کردي حلقه حی نشد پ برعکس مسی کنم ولجدا
 
 

   و بازنی و دستشو از دور کمرم باز کردو در ماشحی اومد سمت مسحسام
 

   و بعد درو بستنی من و انداخت تو ماشکردو
   انجام دادهی کارارو در عرض چند ثاننی اي همه
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  ومدی برام مفی ضعیلی درم قفل کرد صداشون خنهی اجالب
 
 

   خونهگردهی با من بر مذیپات:حیمس
 
 

   باشالیبه همسن خ:حسام
 
 
   نشستنی اومد تو ماشحی بعد هم بدون توجه به مسو
   با سرعت حرکت کردو
   همه سرعت عملش باز مونده بودنی دهنم از ایعنی
 
 

 ... خنده دار شدهیلی خافتی قذی پانيواا: گفتدوی خندحسام
 
   حرف حسام به خودم اومدمنی ابا
 
 

 حسااام؟:من
 
 

 جاااانم؟:حسام
 
 

  تو؟ي همه سرعت عمل و از کجا آوردنیا:من
 
 

  گهی دگهید:حسام
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   بود واقعایعال:من
 
 

   بودفمیوظ:حسام
 
 

   هاااکنهی می تالفحی مسنی ایول:من
 
 

   بکنهتونهی نمی غلطچیه:حسام
 
 

 ... خدا کنه:من
 
 
   حرفم قطع شدمی زنگ گوشي صدابا

   بودحیمس
 
 

 ه؟یک:حسام
 
 

 حیمس:من
 
 

  جواب نده:حسام
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  باشه:من
 
 

   نگذشته بود که دوبارههی چند لحظه تماس قطع شد اما هنوز چند ثانبعد
 

   زنگ خوردمیگوش
 
 

 حهیبازم مس:من
 
 

 ... دارهکارتی چنیجواب بده بب:حسام
  باشه:من
 
 

   جواب دادمویگوش
 
 

  دارم برات خانوم:حیمس
 
 
   قطع کردی حرفچی بعد بدون هو
 
 

  گفت؟یچ:حسام
 
 

   بدبخت شدمي امام هشتم وااای:من
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 ذ؟ییی گفت پانیچ:حسام

 
 

  حسااام:من
 
 

  ي جون به لبم کردگهیبگو د:حسام
 
 

   بگم گفت که دارميزی اجازه بده چنکهی که جواب دادم بدون انیهم:من
 

   خانوم و بعد هم قطع کردبرات
 
 

 ن؟یهم:حسام
 
 

  بگه؟ی چگهی دیخواستیم:من
 
 

   زر مفت زدکنهی تونهی نمی غلطچینگران نباش ه:حسام
 
 

 ... چرا دلشوره دارمدونمینم:من
 
 

  تونهی نمي کارچیگفتم که ه: نذاشت حرفم رو ادامه بدم و گفتحسام
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 ...بکنه
 

   باشهیگی عمونجور که مدوارمیام:من
 
 
  می نزدی کدوم حرفچی به خونه هدنی تا رسگهید

   خونمون نگه داشتيجلو
 
 

  باال؟ياینم:من
 
 

   برم خونهدی وقته باری دگهینه د:حسام
 
 

  يباشه با:من
 
 

 يبا:حسام
 
 

   تو خونهرفتم
   بابا خواب بودممامان
   آروم از پله ها رفتم باال و رفتم تو اتاقمآروم
   درو بستمآروم

   حموم رفتن نداشتمي حوصله
  دهی افتادم رو تخت و به سه نرسشی عوض کردم و همونجور با آرالباسامو
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   بردمخواب
 
 

   شدمداری از خواب بدی خورشمی با نور مستقصبح
   بود11 ساعت اوفف

   نشستمروتخت
  که چشام باز تر شدکمی

  نهی آي شدم و رفتم جلوبلند
 گه؟ی بود دی کنی اوه ااوه

   وحشتناك شده بودافمیق
 

   رو برداشتم و رفتم حمومحولم
 

   به خودمدنی رسکمی و بعد دمی حال داد لباسامو پوشیلی خشششیآخ
 

  نیی پارفتم
 

 ... بازماههههه
 

   اومده بودیشگی هممزاحم
 

   لباسهی دوباره برگشتم تو اتاقم و تاپم و با نهی من رو ببنکهی از اقبل
 

  نیی سه ربع عوض کردم  و دوباره رفتم پانیآست
 
 

  سالم:من
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 ؟يدی خواب؟خوبیسالم خانوم خوب:حیمس
 

  یآره عال:من
 

  ی باشی عالنجوری همشهی همدوارمیخدارو شکر ام:حیمس
 

   هستمی عالشهیبا وجود حسام هن:من
 
   قرمز کردحی مسهوی

   حاچتما االن داره برام نقشهنی کنم اهی گرای بخندم دونستمی نميواا
 
  کشهیم
 

   وي نامزدیخواستی همونجور که خودت مزمیعز: لبخند گفتهی با حیمس
 

   جلومیانداخت
 

 ...؟ییییییچ:من
 

  زمی عزگهی نزن دغی جي خوش حال شدیلی که خدونمیگلم م:حیمس
 
 

 ... ي داریچ:من
 
 

   شد همون پنج شنبهيبا مادرم صحبت کردم و نامزد:حیمس
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  ي وااايا

 
 

 ... پنج شنبه کهیول:من
 
 

   پنج شنبهي مادرم گفت بمونه براگهی دی گلم ولرهی دیلی خدونمیم:حیمس
 
 
   هنگ کرده بودمیعنی
   بگمتونستمی نمگهی دیچیه
 
 

   غذا حاضرهنیای؟بي جان اومدذیپان!عه:مامان
 
 
   نشستمزی بلند شدم و رفتم تو اشپزخونه و پشت می حال خراببا
 
 

  سالم دخترم:بابا
 
 

 ... سالم:من
   نگفتيزی چگهی چون دستی خوش نادی متوجه شد که حالم زنکهی امثل
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   بگم کهوی نهار رفتم تو اتاقم خواستم زنگ بزنم به حسام و همه چبعد
 

   زنگ خورد رها بود جواب دادممیگوش
 
 

 زم؟یجانم عز:من
 
 

 ؟ی خوبیسالم اج:رها
 
 

  ي تو چطورستمیبدك ن:من
 
 

  جون؟ی شده اجیاوا چ:رها
 
 

  حهی مسي هی قضنی که همی خودت مبدونگهید:من
 
 

  اهان:رها
 
 

  گلم؟ی داشتيکار:من
 
 

  زاروی چنجوری دونم که االن اصال حال ای می اجیآهان خوب شد گفت:رها
 

  قبول کنمونی اما توروخدا به خاطر دوستيندار
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  هست؟یحاال تو بگو چ:من
 
 

  ادی بتونهی دعوت شدم به سودا گفتم گفت که نمی پارتهیراستش به :رها
 

   تنهام گفتم به تو بگممنم
 
 
   خودمم خوبهي فکر کردم براکمی
 
 

  امیباشه م:من
 
 

 ؟یگیآخ جووووون راست م:رها
 
 

 ....آره دروغم کجا بود؟:من
   عاشقتميوااا:رها
 
 

  هست؟؟ی  خب خاال کشتریمن ب:من
 

 امشب:رها
 

  امیباشه م:من
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   دونبالماايایتو باس ب:رها
 

 باااشه:من
 

  يخب پس فعال با:رها
 

  يبا:من
 

  نمی امروز ماشي و ببرم کارواش واانمی ماشدی کار دارم اول بای کليوااا
 

   کهشهی نماماده
  کنم؟کاریچ

  دمی فهماهاااا
 

  کردی نگاه مونی بابا داشت تلوزنیی پارفتم
 

 باباجووون؟:من
 

  جونم دخترم:بابا
 

 ؟یبابا جون:من
 

 ... ي دارکارمی چنمیبگو بب:بابا
 

  خوامی منیبابا جوون ماش:من
 

  مگه؟ي ندارنیدخترم خودت ماش:بابا
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  چرا دارم اما خاك گرفته:من
 

  بمهی تو جچی برو سوئزمیاهان باشه عز:بابا
 

  یی بابایییمرس:من
 

   و برداشتمچیی و رفتم سومی رو بوسگونش
 

  نی از ماشنمی اخب
   ام از رها داشتم بازش کردمی پهی رو برداشتم می گوشرفتم

 : بودنوشته
  حرکت کن9 رفت بهت بگم ساعت ادمی یاج
 

  بود کو تا نه1 االن ساعتخب
   سمت کمدم تا لباسارو اماده بزارمرفتم

 
   تاپ تنگ تنگ قرمز برداشتم بههی برداشتم ی شلوار تنگ تنگ مشککی
 

  ي هم تنگ بود و تا باالیلی داشت و خپی زی که کلی کت مشکهی همراه
 

   بودشکمم
   حاال نوبت کفشهخب

   پاشنه بلند برداشتمی مشکنیت پوهی
 

   و هم خودمادی بهم میلی ام هم خی بود کال عاشق ست قرمزو مشکیعال
 
   دوست دارمیلیخ
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  ی چدونمی و نمدمی دراز کشکمی تخت ي گذاشتم کنار و رفتم رولباسارو

 
 ... که خوابم بردشد

 
   از خواب بلند شدم رها بودمی زنگ گوشي صدابا

   دادمجواب
 
 

 بله؟:من
 
 

 ؟ییی خواب بودذیییپان:رها
 
 

 ؟یزنی مغیآره حاال چرا ج:من
 
 

  ساعت چندههه؟یدونییم:رها
 
 

 نه چنده؟:من
 
 

 6:رها
 
 

 هااا؟:من
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 6 گمی مگه ميکر:رها
 
 

  9وااا کو تا :من
 
 

  خفه شو برو اماده شو:رها
 
 

  شمی من ساعت هشت اماده مشهیرهااا ساعت ش:من
 
 

 ی اماده شدی دوساعت باشناسمیمن تورو م:رها
 
 

  ي باکشهینه دوساعت طول نم:من
 
 

 يبا:رها
 
 
   بعد قطع کردمو
 ... دوساعت رو هم هرجور بود گذروندمنیا

   نشستمشمی آرازی مي شدم رفتم جلوبلند
   هام رو هم کج گذاشتمي مو لخت کردم و چتري رو با اتوموهام

   کردمی قرمزو مشکشی آراهی
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   دوشهی رو هم پام کردم و در آخر با ادکلنم نی و پوتدمی رو پوشلباسام
 

  گرفتم
   شده شده بودمیعال
 

   شال هم گذاشتم رو سرمهی و دمی رو پوشمی خفاشمانتو
  می و گوشمی دستفی و برداشتم به همراه کچییسو
 
 

   خونه نبود از خونه خارج شدمیکس
   شدم و حرکت کردمنی ماشسوار
  نگه داشتمنای رها اي خونه يجلو
  يواووو چقدر خوشگل شد:رها
  ي خوشگل شدیلیتوهم خ:من
 
 

  یمرس:رها
 
 

  کجاسات؟یخب پارت:من
 
 
   برگه بهم دادهی
 
 

 ه؟ی چنیا:من
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  آدرس:رها
 
 

  اهان:من
 
 

  میدی ساعت تو راه موندن رسکی حدود بعد
   اونجا بودنی چقدر ماشمی شداطی حوارد

   بودی بزرگاطیح
  می شدادهی جا پارك کردم و با هم پهی و نیماش

 
  می خونه شدوارد

 
   چه خبر بود اونجا پر دختر پسريوااا

 ...   بودندهی نپوشیچی که اصال هدخترا
  دمی اونا خجالت کشي جامن

   دختره اومد سمتمونهی پسره با هی
  يسالم رها جون خوش اومد:پسره

 
 

  زمی عزیمرس:رها
 
 

 ؟یکنی نمیمعرف:پسره
 
 

  ذیدوستم پان: دستش رو گرفت سمت من و گفترها
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   پسرخالمنمیا: بعد دستش رو گرفت سمت اون دختر و پسر و گفتو
 

  و نامزدش سنامحمدرضا
 
 
   هردوشون دست دادمبا
 
 

   مننیلباساتونو بد:سنا
 
 

   به سنامی و دادمی شالمون رو در آوردمانتو
 
 

  می کردتشکر
 
 
  می جا نشستهی می رها رفتبا
 
 

  میکردی به دختر پسرا نگاه ممی داشتهمونجور
 
 

   چشمي اومد جلوی دشتهوی که
 
 

 ن؟یدیافتخار م:پسره
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  داشته باشه27ای26 که خوردی نگاه به پسره انداختم بهش مهی
 
 

  نه:من
 
 
   اش کردم خخخعی قشنگ ضایعنی
 
 

 چرا خوشگله؟:پسره
 
 

   داشتیی عجب رووااا
 
 

  اونش به خودم ربط داره:من
 
 

   نگفت و رفتيزی چگهی دپسره
   بودیی پر روعجب

 
 

  هوی که کردمی نگاه مدنیرقصی که وسط داشتن میی به دختر پسراداشتم
 
 ....  دهنم باز مونددمی که ديزی چاز
 

  دی بوسی دختره رو مهی بود داشت حیمس
   و برداشتم و چند تا عکس ازشون گرفتممی به خودم اومدم و گوشعیسر
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   خوشحال بودم که حد نداشتنقدری انی از انمی اخب
 

   کنمتشونی اذکمی وقتشه حاال
   سمتشونرفتم

  حی مسي و گذاشتم رو شونه دستم
   برگشت سمتمعیسر

   هماناحی رنگ مسدنی من همانا و پردنید
   خندم گرفتقهی دهی باحال شده بود که افشی قنقدریا

   خنده و موفق هم شدمری خودم رو نگه داشتم که نزنم زیلیخ
   حق به جانبا کنمنی رو مثل اافمی کردم قیسع
 
 

 ؟یکنی نمیمعرف:من
 
 

   از دوستام هستنیکی شونی ازهیام چ: من من کنان گفتحیمس
 
 

 ؟یبوسی مينجوری رو هم اتاتیتو دو:من
 
 

 ه؟ی کنیشده؟ایعشقم چ:دختر
 
 

   عشقم همسر بنده هستنیگی بهش مي که داریمحض اطالع اون کس:من
 
 

 ؟ییییچ:دختره
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   آقا همسر بنده هستننی اگمی مگه مي کریچی پچیپ:من
 
 

  ي نامردیلی خحیمس:دختره
 
 
   ازمون دور شدهی بعد با گرو
 
 

 ....  دخترهنی انی ببذیپان:حیمس
 
 

   نخواستم که راحت باشحی من ازت توضسیه:من
 
 
   رهاشی برگشتم پی حرفچی بعد بدون هو
 
 

 ذ؟یپان:رها
 
 

 بله؟:من
 
 

  نبود؟حی مسنیا:من
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  آره خودش بود:من
 
 

   بودی چگهیخب اون عگس د:رها
 
 

  نی خودم و نجات بدم با اتونمی عکس منی من با ایواا رها چقدر خنگ:من
 

   رو بهم بزنهي که خودش نامزدکنمی مي و کارکنمی مدشی تهدعکس
 
 

  اهاا:رها
 
 

   رو در آوردم که به حسام هم بگممیگوش
   زدم بهشزنگ

 
 

 ه؟ی صداها چ؟اونیی کجاذیسالم پان:حسام
 
 

   خبر خوبهیحسام :من
 
 

 ییاول بگو کجا:حسام
 
 

 ...نجای بعد ایمن االن با رها اومدم پارت:من
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 ؟؟؟؟؟؟یی؟کجاییییچ:حسام

 
 

 .... بزار حرفمی پارتمی با رها اومدگمی ميگوشم و کر کرد:من
 
 

  آدرس و برام اس کن زود:حسام
 
 
 �  بعد قطع کردو
 
 
   نذاشت حرفم و ادامه بدم خواستم خواستمی هنگ کرده بودم روانیعنی
 

 ...هوی و براش بدم که آدذس
 

   زنگ خوردمیگوش
 

  بود واااحسام
 

   دادمجواب
 
 

 بله؟:من
 
 

  گهیبده اون آدرس و د:حسام
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 گهی دسای واقهی دهیواا حسام :من
 
 

  عیباشه فقط سر:حسام
 
 
   بعد قطع کردو
 
 

   آدرس و براش نوشتم تا دوباره زنگ نزدعیسر
 
 

 ذ؟ی پانشدهیچ:رها
 
 

   تای ولحی زنگ زدم به حسام که بگم عکس گرفتم از مسیچیه:من
 

   گفت آدرس وعی سری تا گفتم با تو اومدم پارتیی بگم گفت کجاخواستم
 

  بده
 
 

  بود؟ی تماس کنیآهان بعد دوم:رها
 
 

  اونم حسام بود:من
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  اهان:رها
 
 

  کی چقدر تند اومد که راه ستی ساعت حسام اومد معلوم نمی حدود نبعد
 

   ساعت اومدمی رو تو نساعته
 
 

 ...  اومد سمتمونحسام
 

 ؟ی پارتيای مي که داری چرا بهم نگفتذیپان:حسام
 
 

  دیببخش:من
 
 

   قبلش به من خبر بدهيای بيخوای جاها منی به بعد از انیاز ا:حسام
 
 

  دیباشه  ببخش:من
 
 

  ی اشکال نداره راستنباریخب حاال ا:حسام
 
 

 جانم؟:من
 
 

 .... بهمی خواستی میچ:حسام
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 دمی بود حرفش رو خوب نشنادی زیلی خکی موزيصدا
 
 

 ؟یچ:من
 
 

   زنگ زدهی بهم بگیخواستی می چگمیم: گفتي بلند تري با صداحسام
 

  يبود
 
 
   بغل حسامدمی با ذوق پرهوی هی قضي آورادی با
 
 

   هم بغلم کردحسام
 
 

 ؟ی خوش حالنفدری شده که ایچ: گوشم گفتکنار
 
 

   وحی مسهوی که کردمی حسام داشتم دورو اطراف و نگاه مشهیباورت نم:من
 
 ...  ازش عکس گرفتمعی منم سربوسهی دختره رو مهی که داره دمید
 

   شکرت عکسای خدايواا: محکم تر بغلم کرد و گفتی با خوش حالحسام
 
  نمی ببو
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   رو بهش نشون دادمعکس
 
 

   راحت بخوابمتونمی خدا امشب مشیآخ:حسام
 
 

  بود؟؟؟؟دنتی تا االن مشکل تو خوابیعنی:من
 
 

   منظورم اون نبودزمینه عز: گفتدوی خندحسام
 
 

  دونمیم:تم و گفدمیخند
 
 
  که جمعتون جمعِنمیبیم: گفتیی آشناي صداهی
 
 

   سمت صدابرگشتم
   بودحیمس
 
 

  که نه؟دیستی تنها ننیبله ما جمعمون جمعِ شما هم همچن:من
 
 

   بگه رفتيزی چنکهی قرمز شد بدون اهوی رو گفتم نی که انیهم
   که حق با منهدونستی خودشم مهههه
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  نی هست اییعجب پرو:حسام
 
 

  واقعا:من
 
 

   حاال طلبمشینیبی مگهی دي دختره هی بعد با شهیپس فردا نامزد:حسام
 

  هستکارم
 
 

 ...ولش:من
 
   ردو بدل نشدنمونی بی حرفگهید
   خدارو شکرمیدی ندگهی هم دحی آخر شب مستا
 

  گهی خونه دمیبر:حسام
 
 

 ... آوردمنیمن ماش:من
 
 

  ای رو بده دوستت تو با من بنتیماش:حسام
 
 

   همه راه رونی انکهی بابامه دوم انی و ماشستی من ننی ماشنکهیاول ا:من
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  موقع شبنی بره اونم ایی تنهاخطرناکه
 
 

   خونه خودممرسونمی بابات هردوتون رو منی بابا خب من با ماشيا:حسام
 
  نمی دونبال ماشامی خونه بعد فردا مرمی آژانس مبا
 
 

   تای مارو برسوني بذارنجای ايواخی رو منتی؟ماشي شدوونهید:من
 

 ؟ي بذاريخوای می کشی رو پنتی ماشفردا؟اصال
 
 

 ؟ی پارتنی شمارو دعوت کرد به ایک:حسام
 
 

   رهايپسرخاله :من
 
 

   به اونسپرمی رو منیخب ماش:حسام
 
 

 ...گهی دکنمی می بابا خب خودم رانندگيا:من
 
 

   خطرناکهشهی نمرینخ:حسام
 
 

 ...میکنی ما پشت تو حرکت منیبب:من
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 ...شهینم:حسام
  گهی دمیای که ما پشتت مشهی نميزی چزمیحسام،عز:من
 

   کنمیسکی رنی چنتونمی اصرار نکن من نمیالک:حسام
 

  کنهی ندونه فکر می کنم هرکیسکی رنی چنتونمی که نمیگیچنان م:من
 

   بشهی چقراره
 

  اصرار نکن:حسام
 

  گهی نکن دتیحسام اه اذ:من
 
   رهارو صدا کردم تا حسامعی شد سري باهاش حرف زدم تا رازگهی دکمی
 

  رونی بمی و رفتمیدی عوض نشد لباسامون رو پوشنظرش
 
 

  ااای مواظب باشذیپان:حسام
 
 

  باااشه:من
 
 

  آروم آروم پشتم حرکت کن:حسام
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  یگی حسام اه چقدر مگهیباشه د:من
 

   شد ماهم سوارنشی نگام کرد و بعد رفت سوار ماشگهی دکمی حسام
 

  می شدنیماش
 ... سر حسام حرکت کردمپشت

 
  رهی مکی حسام هم داره با دنده می اس که تو راهقهیدق45 قی دقیعنی
 
   اعصابم خورد شده بودگهید

   خسته شده بودمیلی خگهی محل نداد دی بوق براش زدم ولچندتا
   هم خوابش برده بودرها
   بازم محل ندادی زدم براش ولراغچ
   شده بودمی  اعصبانی حسابگهید

   تر کردم و از حسام سبقت گرفتمادی رو زسرعتم
 ...  بوق زد محل نکردمیهرچ
   نگه داشتمنای رها اي خونه يجلو

 
 

  میدی بلند شو رسزمیرها عز:من
 
 

   چشماشو باز کردآروم
 
 

   خداحافظیمرس:رها
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  خداحافظ:من
 
 

   شدادهی پرها
   حرکت کردمعیسر

   هنوز پشتم بودحسام
   االنهی اعصبانیلی کنم که خفکر

   زدم دنده پنجنی همي خلوت بود برایلی خابونیخ
   زنگ خوردمیگوش

   رو انداختم تو گوشم و جواب دادممی بود هنذفرحسام
 

   دادنم همانا و داد زدن حسام هماناجواب
 
 

 ؟یرو کم کن مگه قرار نبود آروم برون سرعتت ذیپان: دادزدحسام
 
 

  ول کن باو جاده که خلوته:من
 
 

  سرعتت رو کم کن:حسام
 
 

   کنمینم:من
 
 

 باشه خانوم:حسام
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   بعد قطع کردو

 ...  شم که در سمتم زودتر باز شدادهی خونه خواستم پدمی رسباالخره
 

   بودحسام
 
 

   حساميواا دلم رو برد:من
 
 

  ی رانندگی با اون سرعت داشتی وقتیدونی؟هان؟میپس من چ:حسام
 
 ستاد؟ی ای من قلبم داشت ميکردیم
 
 

   نشديزیحاال که چ:من
 
 

   تکرار نشهگهید:حسام
 
 

  چشم:من
 
 

  خب حاال برو بخواب:حسام
 
 

  کردمی کار رو منی هم همی گفتینم:من
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  پرو:حسام
 
 

  یخودت:من
 
 

  مااای اعصبانیلی االن از دستت خذی پانگهیبرو د:حسام
 

   بعد برو خستمنگی رو ببر تو پارکنی زحمت ماشیخب بابا فقط ب:من
 

  ي خسته نبوديکردی می رانندگیاون موقع که با اون سرعت داشت:حسام
 

 ؟ي پارك کردن خسته اهی سر االن
 

 ... کردمیاتفاقا من چون خسته شده بودم با اون سرعت رانندک:من
 

  ي دارنتی جواب تو آستهی بگم یخب بابا من هرچ:حسام
 

  شب خوش:من
 

  شب خوش:حسام
 

   باز کردم و رفتم تو خونه مامان و بابا خواب بودن آروم رفتم تو اتاقم ودرو
 

   رو عوض کردم و افتادم رو تختلباسام
   خوابم برددهی به بالش نرسسرم
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  اختم نگاه به ساعت اندهی شدم داری از خواب بمی زنگ گوشي با صداصبح

 ...  رو برداشتممی مستونه باشه؟گوشی کیعنیصبح بود 6ساعت
 

   بودسودا
   جواب دادمعی سردمی ترسکمی
 
 

 الو سودا:من
 

 ؟يسالم خواب بود:سودا
 

   بودم خودم رو زده بودم به خوابدارینه ب:من
 

  وانهید: گفتدوی خندسودا
 

  یخودت:من
 

  باشه منم:سودا
 
 ختی ساعت افتادم اعصابم بهم رادی هوی

 ؟ي زنگ زدي ساعتتتت چنده؟مرض داریدونیم:من
 

   کردنمتی اذي زنگ زده بود به من فقط برایکیآخه : گفتدوی خندسودا
 

 ... خوابم نبرد گفتم زنگ بزنم به تو کهگهی دبعدم
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   برتنی از رو زمشاالهیکه منم مثل تو بشم خدا لعنتت کنه سودا ا:من
 

 ... حلوات رو بخورمی ملت راحت شن الههی يری بمیداره،اله
 

 یزنی چقدر حرف مگهیخفه شو د:سودا
 

   بودمرونی وقت بری تا دشبی من دیروان:من
 

  ی پارتنیآهان رفته بود:سودا
 

  آره:من
 

  شد؟یخب چ:سودا
 

 ی خوش گذشت جات خالیلیخ:من
 
 ... ذوق زده گفتمهوی حی مسي هی قضي آورادی با

  شهی سودا باورت نميوااا:من
 
 

  رو؟یچ:سودا
 
 

 ؟ی بگو با کی ولدمی دی رو هم تو پارتحی مسشبید:من
 
 

 ؟یباک:سودا
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  حدس بزن:من
 
 

   مردمگهی بگو ددونمی چه ميوا:سودا
 
 

  دنی اونم در حال بوسدمی دختره دهی رو با حیمس:من
 
 

 ؟ییییییچ:سودا
 
 

   مگهيکر:من
 
 

  شد بعد؟ی خب چیکر که خودت:سودا
 
 

   عکس گرفتم ازشونگهی دیچیه:من
 
 

  بگو جان من:سودا
 
 

  جان تو:من
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  دشی با اون عکس تهدیتونی خوش حال شدم االن میلی خيوااا:سودا
 
  یکن
 
 

  ستیفقط عکس ن:من
 
 

 ...؟ی چگهید:سودا
   حرفگهی دیتونی نمچی که همونهی از تعجب دهنت باز مگهی بگم دنویا:من
 
  یبزن
 
 

  گهی بگو دی بگزی چهی تا ی کشی ادم رو ميوااا:سودا
 
 

   حامله اسحی ماهه از مسهی شده که دای دختره پهی دیخالصه و مف:من
 
 

  ومدی نیی صداگهی زدم از اون ور خط دی که حدس مهمونطور
 
 

 ؟ي زنده ايهووو:من
 
 

   تو کالتيهو:سودا
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  ندارم:من
 
 

 ؟ي نداریچ:سودا
 
 

   کاله ندارمگمیخاك بر سرت م:من
 
 

  یگی و می گاو فکر کردم چیروان:سودا
 
 
 بود7 چشمم خورد به ساعت ساعت هوی
 
 

   من حلوات رو بخورميری بمشاالهی ا7خدااااا لعنتت کنه سودااااا ساعت :من
 
 

 ي رسه بای شارژم داره اتمام مگهیخب د:سودا
 
 

  يبا:من
 
 
   قطع کردمو
   اومدی خوابم نمگهید

  کار کنم؟ی حاال چاوف
  اممم
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 ... زنم بهی موقع اس زنگ منی بهتراهااان
  حیمس
   خوابالودش تويبوق صدا3 رو گرفتم بعد خوردن حی مسي شماره عیسر
 

  دیچی پتلفن
 
 

 بله؟:حیمس
 
 

 د؟ی خان خواب بودحیبه به مس:من
 
 

 ذ؟یبله پان: گرفته گفتی کمي سکوت کرد و بعد با صداکمی حیمس
 
 

 م؟ینی هم رو ببدیبا:من
 
 

 ؟یکِ:حیمس
 
 

 امروز:من
 
 

 باشه کجا؟:حیمس
 
 

  گهی ساعت دکی(  ) پارك :من
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  ي بایاوک:حیمس
 
 

  يبا:من
 
 
 ... بعد قطع کردمو
 

   بودقهی دق7:5 ساعتاالن
   روزمهنی خدا امروز بهتريواا
  نیی ذوق رفتم دست و صورتم رو شستم و رفتم پابا
 

   خواب بود بابام هم طبق معمول رفته بود شرکتمامان
 
 

   و مربا روری رو باز کردم عسل با کره و پنخچالی تو آشپرخونه در رفتم
 

  زی و گذاشتم رو مبرداشتم
   هم آماده رو اوجاق بود فکر کنم بابا قبل رفتنش خوردییچا

  زی و گذاشتم رو مختمی خودم ري هم برایی چاوانی لهی
   برداشتمی هم از جانوننون
  شده بودی عالخب
   بارم باشه اونم چوننی دومدی شاستمی کال اهل صبحانه خوردن نمن
 
   ذوق دارمیلیخ
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 .. رو با ولع خوردمصبحانم
   مزه دادواقعا

  یی جمع کردم گذاشتم تو ظرف شوظرفارو
  ختمی نریی ظرف شونی تو ماشگهی دنی همي تعداد ظرفا کم بود براچون

   جمع کردم رفتم تو اتاقمزویم
   محو کردمشی آراهی

  می مشکی برداشتم به همراه شلوار لوله تفنکمی رو با شال آبمی آبمانتو
  رونی رو برداشتم و رفتم بچمی و سوئدمی پوشلباسارو

   افتضاح بودنمی ماشاوفف
  ی پاك کردم ولکمی رو رونشی بنی پارچه برداشتم و افتادم به جون ماشهی
 

 ... داشتازی به کارواش نبازم
   شدم و حرکت کردم سمت پاركنی ماشسوار

 
  دمی رسزود
   رو پارك کردمنیماش

   نشستممکتی نهی بود رو ومدهی نهنوز
   پسره اومدهی ي صداهوی که کردمی مي بردز بازي انگرداشتم

 
   کردی مکاری چنجای انی رو بلند کردم وا اسرم
   بوديمهد

 
  سالم:من
 

 د؟ی خانوم خوبذیسالم پان:يمهد
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  یمرس:من
 

 ن؟ی هستیمنتظر کس:يمهد
 

   آخه به تو چهنی چقدر فوضوله ااهه
  حیآره مس: گفتمی حوصله گی ببا
 

   هم اومدحی موقع مسهمون
 

  سالم:حیمس
 

  یسالم داداش خوب:يمهد
 

  قربونت داداش:حیمس
 

  ي شم بایخب داداش مزاحمتون نم:يمهد
 

  يبا:حیمس
 

  خدافظ:من
 

  اومد کنارم نشستحیمس
 ...؟ي کشوندنجای شده که من رو تا ایخب چ:حیمس
 

  نی که کاشتیبه خاطر گل:من
 

 ؟ی چیعنی:حیمس
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 ؟ی دونیمثال نم:من
 

   دونمینه به خدا نم:حیمس
 

   گرفته بودم روحی که از مسی و عکسمی رو برداشتم و رفتم تو گالرمیگوش
 

   نشون دادمبهش
 

   کردی هاج و واج داشت عکس و نگاه محیمس
 

   وي شدمونی که پشیگی که فرداست مي خان روز نامزدحیخب مس:من
 

 ؟يدی،فهمی زنی رو بهم مينامزد
 

 چرا؟..چ: مِن مِن کنان گفتحیمس
 

   چرا؟واقعا اصالیگی اونوقت ميگند زد: صدام رو بلند تر کردم و گفتمیکم
 
  ی برات باورت م؟ها؟متاسفمی رفتی تو به کي خوری ما نمي خانواده به
 

   برات؟متاسفمی جا بگم که تو پسر عمم هستهی رهی گی من خجالتم مشه
 

  ی رو بهم ميباشه نامزد: گفتمونهی که معلوم بود پشي با چهره احیمس
 

  تی واقعهی خوام یاما من م... امانی ذارم که تو و حسام بهم برسی و مزنم
 
   رو بهت بگمییها
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  بگو: که معلوم بود منتظره که زودتر بگه گفتمیی صدابا
 

  یلی دونم خی  مذیپان: خسته گفتیی سکوت کرد و بعد با صداکمی حیمس
 

   کارنیاما من از عمد ا... در حق تو و هم در حق حسام بد کردم اماهم
 

  ی راهچی شه از هیآره عاشق تو باورت نم... نکردم عاشق شده بودمهارو
 
   خستهيدی دی تو همش حسام رو مارمی تونستم دلت رو به دست بینم
 

   داشتم بعدمی کاررو کنم تصمنی مجبور شدم که تنی همي بودم براشده
 

  ی که ميزینشد اون چ... نشدیول...ی خوشبختت کنم ولازدواجمون
 

   رم فردای مرونی بتی و االن هم از زندگدمی به خواستم نرسخواستم
 

 ...  زنمیرو بهم م ي نامزدخودم
  ی حرف هارو منی که االن روبه رومه و داره ای کسنی شد که ای نمباورم

 
 ... باشهحی مسزنه

   برام سخت بودیلی خباورش
   بهم انداخت و بعد بلند شد و رفتری نگاه دلگهی حیمس
   کردمی جور داشتم نگاش منیهم
   رفته بوددمی از دگهی به خودم اومدم که دیوقت

  نی اي زورگو و خشن و مغرور،روزحی چه طور ممکنه که اون مسآخه
 

   بشکنهيجور
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  دی کشی داشت سوت ممخم
   نداشت که عاشقم باشهامکان

  گهیچرا مگه اون دل نداره؟اونم آدمه د: تو دلم گفتیی صداهی
   بدجور گرفته بودحالم
   زنگ زدن به حسام هم نداشتمحال
   مشغول بودفکرم

  جدان داشتم عذاب واحساس
   دونم چراینم

   بودي جورهی داشتم قلبم ي بدیلی خاحساس
  شی پقهی که چند دقیحیچون اون مس... دلم براش سوخت چون یلیخ
 
   تو چهره و صداشي غرورچی هگهی فرق داشت دی قبلحی با مسیلی خدمید
 

  نبود
   بودخسته
   کردمی مدرکش

 
  نمی سرم رو تکون دادم و رفتم بلند شدم رفتم سمت ماشکالفه
   شدم و حرکت کردمنی ماشسوار

   بودحی مسشی کل راه فکرم پيتو
   شده بودمجی گواقعا
  دی ترکی داشت مسرم
   زنگ بزنم به حسام وحی بودم که بعد قرارم با مسدهی نقشه کشیکل!هه
 

 ..گهی دي کارهای و ببرم کارواش و کلنیماش
   کدوم رو نداشتمچی االن حس انجام هیول
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   خسته شده بودمی زندگاز
 ...  نامردهیلی خی زندگواقعا

   خونه پارك کردمي رو جلونی حوصله ماشی بودم به خونه بدهی رسگهید
   گذاشتن رو نداشتمنگی تو پارکي حوصله

   انداختم رفتم تو خونهدیکل
 ؟يسالم دخترم کجا بود:مامان

  رونیب: گفتمی حوصله گی ببا
  نی همي که از لحن صدام متوجه شده بود که اصال حوصله ندارم برامامان

 
   نگفتيزی چگهید

   بگم رفتم تو اتاقميزی چنکهی بدون امنم
   رو برداشتم و زنک زدم بهمی دونم چرا همش دلشوره داشتم گوشینم
 

 حیمس
   خاموش بودشیگوش

 !ی لعنتاه
   کار کنمی دونستم چینم

  زدم به عمه زنگ
  ی تو گوشدیچی خواب آلودش پي خوردن چند بوق صدابعد

 
 بله؟:عمه

 
  خونه اس؟حیسالم عمه مس: استرس گفتمبا
 

  نمی ببدی دونم دخترم بایسالم نم:عمه
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   زودیباشه فقط کم:من
 

  باشه:عمه
 

  ی تو گوشدیچی عمه پي صداقهی چند دقبعد
 

  ستینه دخترم خونه ن:عمه
 

  باش خدافظ:من
 
   بعد قطع کردمو
   زدی دلم شور میلیخ

 ... شدهيزی چهی کردم ی ماحساس
 
   نداشتمحی از مسي خبرچی دو ساعت بود که هقیدق

  دمی شنی که صداش رو مي قلبم رو هزار بود،به طورضربان
 

 ... زنگ خوردمی خوردم که گوشی طور داشتم ناخونام رو منیهم
 

   بودحسام
   دادمجواب

 
 

  فتادهی نی اتفاقچی وانمود کنم که انگار هي کردم جوریسع
 الو؟:من
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 ؟ی خوبزمیسالم عز:حسام
 
 

 ؟ی خوبم تو خوبیمرس:من
 
 

  افتاده؟یاتفاق...منم خوبم:حسام
 
 

 نه چرا؟:من
 
 

 هی جورهیآخه صدات : مشکوك گفتحسام
 
 

   کم حوصله امکمی نشده فقط يزینه نه چ:من
 
 

  آهان باشه: گفتی مشکوکي بازهم با صداحسام
 
 

 ؟ی داشتيکار:من
 
 

   کنهی کار می خواستم بدونم عشقم کجاست و چینه م:حسام
 
 
  یمرس: و گفتمدمی زور خندبه
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   نبودیجواب من مرس:حسام

 
 

 ...ستی حالم خوش نادی امروز زای دادریگ:من
 
 

   شدهی چنمی بگو ببيآ آ خودت رو لو داد: گفتعی سرحسام
 
 
  دوباره گند زدماه

  که زدم رو درست کنم که بدترش کردمي گندخواستم
  حی نشده که مسيزیچ:من
 
 

 ..ستمی نحیمن مس: گفتی عصبی کمي با صداحسام
 
 

 ...دیببخش:من
 
 

  ی زنی حرف مي داری به بعد دقت کن که با کنیلطفا از ا:حسام
 
 

  گهی ددیببخش:من
 
 

  باشه فعال:حسام
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 ... قطع کردی حرفچی بعد بدون هو
  اه

   خورد بود بدتر شداعصابم
   خاموش بودشی رو گرفتم اما باز هم گوشحی مسي شماره دوباره

   کنمکاری دونستم چینم
   اونور حساماز
  حی هم مسنوری ااز

   شده بودمجی گیحساب
 

   عمه رو گرفتمي شماره
 

 جانم دخترم؟:عمه
 

  خونه؟ومدهی نحیعمه هنوز مس:من
 

  ی جان،دخترم اتفاقذیپان...ومدهینه هنوز ن: گفتی با لحن مشکوکعمه
 

 افتاده؟
 

 ن؟ی اگه اومد خونه بهم خبر بدشهی مستی نيزینه نه چ:من
 

  باشه: با همون لحن مشکوك گفتعمه
 

  خداحافظ:من
 

  خداحافظ:عمه
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  کردمقطع

   شدمی موونهی دداشتم
   نداشتمحی از مسي خبرچیه
  ی لعنتاه

  شدییهوی ی چهمه
 

 دخترم؟: صدام زدنیی از پامامان
 

 بله؟: مثل مامان بلند گفتممنم
 

 ؟یی تنهای کنی مکاری باال چگهی دنیی پاایب:مامان
 

 ...امیباشه االن م:من
  رونی شدم و رفتم ببلند

 7 نیی پله ها رفتم پااز
 

  کمی تو اون اتاق آخه تو؟من خسته شدم دختر ی کنی می چشیآخ:مامان
 
   از اون اتاقونری بایب

 
  ری نفس بگکمیماشااله مامان جان :من
 

  گم بگو دروغهی دروغ مگهیحق دارم د: گفتدوی خندمامان
 

  ينه مادر من تو حق دار:من
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   دوبارهرهی مادتی ی من حق دارم فردا که شد همه چی گیاالن م:مامان
 
   تو اتاقتینیشیم
 

   بگمی دونم  چی نميحق دار: و گفتمدمیخند
 

  ي نکردی دردو دلچی وقته با مادرت هیلیخب دخترم خ:مامان
 

   گفتمی رو به مادرم نميزی چگهی وقت بود که دیلی گفت خی مراست
 

 نی دونی رو محی مسي هی دونم که قضیمامان م:من
 

 ؟يدیواقعا؟تو از کجا فهم:مامان
 

  دمی تو آشپزخونه شني کردی با بابا صحبت می که داشتیزمان:من
 

 ...اما تو که از پله ها:مامان
 

  دمی شننی رفتم سمت پله ها که نفهمیالک:من
 

 !عجب:مامان
 

  دی مامان هم خنددمیخند
 

 ...؟ی بکني خوای میخب چ:مامان
   کردمری گی افتاده که تو دو راهی اتفاقاتهی دای دونم مامان جدینم:من
 

  شده دختر مامان؟یچ:مامان
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   که داشتندمی دختره دهی رو با حیمس ی رفته بودم پارتشبیمامان د:من
 

   تو پارك قرارحی منم ازشون عکس گرفتم امروز با مسدنی بوسی رو مهم
 

   بهم گفت که بدجور دلم گرفتییزهای چهی گذاشتم
 

  گفت دخترم؟یچ:مامان
 

   هم عاشقمهحیمامان مس:من
 

  گهیدخترم حتما دروغ م:مامان
 

  شیدی دینه مامان حون اگه امروز م: گفتمعیسر
 

    نداره؟امکانی چیعنی:مامان
 
   اومدم خونهنی همي شد امروز مامان برایمنم باورم نم: گفتمی ناراحتبا
 

   گرفته بودحالم
 

 االن کجاست؟:مامان
 

   دونمینم:من
 

 ؟ی چیعنی:مامان
 

   گلوم رو گرفتبغض
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   ازش ندارميمامان خبر: بود گفتم که بر اثر بغض به جود اومدهی لرزشبا
 

  ومدهی گفت نی خاموشه به عمه هم دوبار زنگ زدم ولشیگوش
 

  هم معلوم بود نگران شدهمامان
  شده باشه؟يزی دخترم نکنه چگمیم: استرس گفتبا
 

  دونمینم:من
 

 ... خونه اومدفونی آي لحظه صداهمون
 
   رفتار کني بابا عادشیمامان حتما بابا اومدع تورو خدا پ: استرس گفتمبا
 
   بفهمهيزی خوام فعال چینم
 

  باشه دخترم:مامان
 

   رفت در رو باز کردمامان
   پر وارد خونه شدي با دست هابابا
 

  افتهی ازم داره از دستم مری بگناروی اایسالم بر اهل خانه خانوم ب:بابا
 

  ذاشت تو هارو از بابا گرفت و برد گکی رفت چند تا از پالستعی سرمامان
 

  آشپزخونه
   هارو گذاشت رو اپن و اومد سمت منکی هم پالستبابا
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 به به دختر گلم،حالت خوبه دخترم:بابا
 

   امی عالیسالم بابا مرس:من
 

  میدی دنییخدارو شکر،چه عجب باالخره ما تورو پا:بابا
 

  نیی پاامیامروزم مامان من رو صدا کرد گفت که ب: و گفتمدمیخند
 

  ی کرد نمی اگه مامان صدات نمیعنیآهان پس : گفتدویخند هم بابا
 

  ياومد
 

 مامان؟...قایدق:من
 

 جانم دخترم؟: از تو آشپزخونه گفتمامان
 

 ؟ي خوایکمک نم:من
 
 

  نی رو بچزی مایچرا دخترن ب:مامان
 
 

  باشه:من
 
 

   شدم رفتم تو آشپزخونهبلند
  دمی چزرویم
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   غذا حاضرهایبابا جون ب: زدمداد
 
 

  امیباشه دخترم االن م:بابا
 
 

   نشستزی چند لحظه بابا هم اومد سر مبعد
   غذا رو آوردمامان
  می در سکوت خوردنهارو

   مامان کمک کردم تا ظرفا هارو جمع کنه و بعد رفتم تو اتاقمبا
 

 حی رو در آوردم و زنگ زدم به مسمیگوش
   خاموش بودشی بازم گوشیول
 
   افتادهیه اتفاق مطمئن شده بودم کگهید

   مردمی از ترس مداشتم
   ساعت مثل برق و باد گذشتچند

  غروب بود8ساعت
   نداشتمحی از مسي خبرهنوزم

   رفتم به اونی اتاق منوری از ای و هدمی جوی استرس داشتم ناخونم رو ماز
 

   طرفنی اومدم ای و از اون طرف مطرف
 

   کردم کهی می و طول اتاق رو طدمی جوی داشتم ناخونم رو منجوریهم
 

   زنگ خوردمیگوش
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   و از رو تخت برداشتمشمی جهش رفتم سمت گوشهی با عیسر

   شدی نمباورم
   بار اسم رو مرور کردمچند
  حیییمس...حیمس...حیمس
   جواب دادمعیسر
 

  تو هاااا؟یی کجاحیالو مس:من
   سست شد و کل بدنمدمی که شنیی بودم جواب بده اما با صدامنتظر

 
 نی رو زمافتادم

   دختره بودهی
 ...سالم خانوم:دختره

 
  ی افتاده؟شما کیاتفاق: وسط حرفش و با اظطراب گفتمدمی پرعیسر
 

 ن؟یهست
 

  ي که داشت از شما بود برای تماسنی مشفق آخرحی مسيخانوم،آقا:دختره
 

 ...می به شما زنگ زدنیهم
 

  شده؟ین؟چیگی میچ:من
 

  دای پابونی از دوستانش تو خیکی مشفق رو حی مسيخانوم اقا:دختره
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  ادی زیلی مست کرده بود و چون سرعتش خی قبل رانندگنکهی مثل اکردن
 

   افتاد تو دره دوستشوننی نتونست خودش رو کنترل کنه و با ماشبود
 

  شی از گوشمی مجبور شدنی همي از مادر و پدرش نداشت براي اشماره
 

   سالم مونده بودمکارتشی خدارو شکر سمیبردار
 

  نی رو بگمارستانی فقط اسم بامیباشه باشه االن م:من
 

 (...)مارستانیب:دختره
 

   و برداشتم ومی و گوشدمی پوشيزی چهی ي قطع کردم و سر سرعیسر
 

  رونی برفتم
 

  شده دخترم؟یچ: با ترس گفتمامان
 

  ستم نشده دويزیچ: رفتم گفتمی به سمت در مرعتی که با همونطور
 

 ششی رم پی کرده دارم متصادف
 

   خونهایباشه زود ب: راحت شده بود گفتالشی که انگار خمامان
 

  چی اومد که سوئادمی نمی از خونه خارج شدم تا رفتم سمت ماشعیسر
 
   رو بردارم اما جاده خلوت بوددمی حوصله نداشتم برم باال و کلاوردمین

   با دو رفتم تو خونهعیسر
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  شده دخترم؟یوااا چ:مامان

 
   رو جا گذاشتمچمیسوئ:من
 

  زی گشتم رو مچمی از پله ها باال رفتم و دنبال سوئعی سری حرفچی هبدون
 

  نیی برداشتمش و از اتاق خارج شدم و رفتم پاعی سربود
   سرعت حرکتنی شدم و با آخرنی از خونه خارج شدم و سوار ماشعیسر
 

 ...کردم
 

   هم دور بودمارستانی شلوغ بود و بیلی خجاده
  دمی ساعت رسمی بعد ننی هميبرا
   شدمادهی کنار پارك کردم و پهی رو نی ماشعیسر

  مارستانی تو برفتم
  حی مسدیسالم ببخش: گفتمادی پرستار و با استرس زهی سمت دمی دوعیسر
 

  کدوم اتاقه؟مشفق
 

   که تو دستش بود انداخت و بعد چند لحظهي به دفتری نگاهپرستار
 

 ...بردنشون اتاق عمل:گفت
 

  اتاق عمل؟نی بردی کي با اجازه ؟یچـــــــ:من
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   شد وگرنه امکان مرگی انجام معی سردیعملش واجب بود و با:پرستاره
 
   بالی دلنی تونستن منتظر بمونن به همی نمنی همي بود براادی زماریب

 
  دنش اتاق عمل دوستش بري اجازه

 
  باشه:من
 
 
  ی کدوم ور برم پرستار که انگار متوجه شده بود با مهربوندی دونستم باینم
 

  زمی عزي بردی بانوریاز ا:گفت
 
 

  یمرس:من
 
 
   ور اونورنی انطوری که گفته بود رفتم داشتم همی بعد به سرعت به سمتو
 
  ي چشمم خورد به مهدهوی کردم که ی نگاه مرو
   چشمش خورد به منهوی کردم که ی تعجب داشتم نگاش مبا
   رفتم سمتشعی سالم به خودم اومدم و سری تکون دادن سرش به معنبا
 
 

  شده؟ی چيسالم اقا مهد:من
 
 

   بردنش اتاق عملنیسالم نگران نباش:يمهد
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 ن؟ی کردداشی شده؟ شما کجا پیچ:من
 
 

   چپنی ماشهی دمی دهوی  رفتم کهیبا دوستم قرار داشتم داشتم م:يمهد
 

 مارستانی آودمش بعی و سرحی مسنی ماشدمی که دقت کردم دکمی کرده
 
 

  وقته بردنش اتاق عمل؟یلیاهان خ:من
 
 

   هست که بردنشی ساعتمیآره ن:يمهد
 
 

  باشه:من
 
 

   شدم به در اتاقرهی نشستم و خی صندلي رفتم روکالفه
 

  ساعت بود که تو اتاق عمل بودن3 قای به ساعتم انداختم دقینگاه
 

   در باز شد وهوی کردم که ی با استرس داشتم به در اتاق نگاه منجوریهم
 

  رونی اومد بدکتر
   از چشماشيزی چچی شدم به چشماش هرهی بلند شدم و خعیسر
 

   نبودمشخص
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   شکافته بشه و قلبمنمی قلبم رفته بود باال هر لحظه امکان داشت ستپش
 

  رونی ببزنه
 
 
  دکتر؟ي شد آقایچ: گفتميادی استرس زبا
 
 

 :.... و گفتنیی بهم انداخت و سرش رو انداخت پاینی نگاه غم گدکتر
 

 ...متاسفم:دکتر
 
   شدی باورم نمدمی شنی نمیچی هگهید
   ممکنهریغ

   رهی نمي زودنی به احیمس
   نداره که جوونهی زوده سنیلی ره هنوز خی نمحی مسآره
   نه نمردهنه

  گه؟ی میاما پس دکتر چ.. دونم اما ی من مي تو نمردحیمس
  بد بودحالم
   از حرفاشیچی خوره اما هی که داره تکون مدمی دی دهن دکتر،رو مفقط

 
  دمی شنی نمرو

   کردمی مجهی سر گاحساس
  دی چرخی داشت دور سرم ممارستانیب

  نی کم پاهام سست شد و افتادم زمکم
  ی نمیچی تند اومد سمتم و شونه هام رو گرفت و تکون داد اما من هدکتر
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   تونستم تکون بخورمی نمدمیشن
   الل شده بودمانگار

   دادمی ها محل نمنی کدوم از اچی به هیول
   بودحی مسشی فکرم پفقط
 ..... برام تار شد و از حال رفتمی کم همه چکم
 
 "حسام"
 

   زنگ زدم جواب ندادذی به پانیهرچ
   جواب تلفنش رو ندهذی نداشت که پانسابقه
   تودی چی زن عمو پي صداقهی خونشون رو گرفتم بعد چند دقي شماره

 
  یگوش

 
 

 بله؟: عموزن
 
 

 ن؟ی خوبییسالم زن دا:من
 
 

  شده؟يزی خوبم چیسالم پسرم مرس: عموزن
 
 

   دارهی نم رو برشی گوشذی زنم به پانی زنگ می دونم هرچینم:من
  اس؟خونه
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  ستینه پسرم خونه ن: عموزن
 
 

 کجا رفته؟:من
 
 

  فقط گفت که دوستش تصادف کرده و بعد با سرعت از خونه: عموزن
 

   شدخارج
 
 

 دوستش تصدف کرده؟؟؟؟:من
 
 

 ... رو گفتنی دونم واال خودش که اینم: عموزن
 

  باشه ممنون خداحافظ:من
 
 

  خداحافظ پسرم:یی دازن
 
 

   رو قطع کردم و نشستم رو تختمی گوشکالفه
   کار کنمی چدی دونستم باینم

   رو برداشتم و از خونه خارج شدمنی ماشچی سوئعیسر
  دمی چرخی ها مابونی تو خسرگردون

   در نظر نداشتمی مشخصمقصد
   بازم جواب ندادی رو گرفتم ولذی پاني رو برداشتم و دوباره شماره میگوش
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  م که جواب داد قطع کنخواستم
 

 .....ی بی تو؟چرا بدون خبر دادن بهم رفتییذ؟کجایالو پان: گفتمعیسر
 
 
   ساکت شدمهوی که از اونور خط اومد یی صدابا
 
 

   تا براتوندی نزنی حرفقهی دهیالو سالك آقا لطفا : دختره اومدهی يصدا
 

  بدمحیتوض
 
 

  کنه؟ی کار می همسر من دست شما چهین؟گوشی هستیشما ک:من
 
 

  آقا همسر شما حالشون بد شد و از حال رفتن:دختر
 
 

   رومارستانی اسم ب؟کجا؟لطفای ک؟یچ: گفتمي نسبتا بلندي با صداتند
 
  نیبگ
 
 

 (...)مارستانیب:دختره
 
 

  امیباشه باشه االن م:من
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  مارستانی سرعت حرکت کردم سمت بنی قطع کردم و با آخرعیسر
 ... شلوغ بود اهیلی خ همابونی من خی بد شانساز
 
 
 )حیدوست مس ("يمهد"
 
 

   خواستم شده بودی همونجور که می چهمه
   خانحی کشم مسی مشی رو به آتتیزندگ

   نکرده بود کهي دلم براش سوخت آخه اون کارقهی دهی
   فکردیحقشه اون پدر حروم زاده اش با: به خودم گفتمعی سریول
 
   کردی منجاهارویا

   کردنی که داشتن از اتاق عمل خارجش محی نفرت زل زدم به مسبا
   خانحی مسرونی بي برمارستانی بنی ذارم زنده از اینم
 
  ادیاما با به ...  نبودم کهينجوری از خودم متنفر شدم آخه من اقهی دقکی
 

   دوباره نفرت کل وجودم رو گرفت وناخودآگاه دستامکمی برادر کوچآوردن
 

 ... شدمشت
 
 
 "حسام"
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  ادهی جا پارك کردم و پهی رو نی ماشعی سرمارستانی به بدمی رسباالخره
 

 ...شدم
 

 : پرستار و گفتمهی رفتم سمت مارستانی تو بدمی دوعیسر
  تو کدوم اتاقن؟ی شفقذی پاندیببخش

 
 

  از حال رفت؟شی پقهیهمون دختره که چند دق:پرستار
 
 

  بله،بله:من
 
 

  نی راه رو هفتمنی تو انی برمیمستق: اشاره کرد و گفتی به سمتپرستار
 

   سمت چپ هستناتاق
 
 

  ممنون:من
 
 

   که پرستار گفته بودی رفتم به اون سمتعیسر
   اتاق رو باز کردم خودش بودنی هفتمدر

   بستم و رفتم سمتشدر،رو
   شدم بهشرهی جلو و نشستم کنار تختش و خدمی رو کشی صندلهی

 ....دیز پلکش لرکم،کم
 



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 332 

 "ذیپان"
   چشمام رو باز کردمآروم،آروم

   که چشمام کامل باز شدنور چشمم رو زد و باعث شد که دوبارهنیهم
 

   رو ببندمچشمم
   از کنار اومدییصدا

 
 

 ؟ي شدداری بذکمیعشق من،پان:صدا
 
 

   برگشتم سمت صداآروم
  نمشی چشمام با نور عادت کرد و تونستم خوب ببکم،کم
   بودحسام

 
 

 سالم من کجام؟:من
 
 

   زدم بهت کهی گشتم و زنگ می من داشتم دنبالت مذمیسالم پان:حسام
 
  ی دختره جواب داد و گفت که از حال رفتهی هوی
 
 

   اومدادمی زی همه چکم،کم
 ....حیمن،مس

   کردری تو گلوم گي بغض بدحی آوردن مسادی با به هوی
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  شه رفته باحی شد که مسی باورم نمبازم
  نه: گفتمی و مدام پشت سر هم مهی گرری رو تخت و زدم و زدم زنشستم

 
  ی دونم تنهامون نمی مي ری دونم نمی محی توروخدا نه نرو مسحی مسنه
 

   دونمی ميذار
 
 

   کجاحی مسه؟ی چحیذ؟مسی پانی گی مي داریچ: گفتی عصبی کمحسام
 

  بره؟قراره
 
 

  گفتن که... تصادف کرد و دکترا گفتن کهنی با ماشحیحسام مس:من
 
 

  هی گرری ادامه بدم و  بلند تر از قبل زدم زنتونستم
  کردی هنگ کرده بود همونجور با تعجب داشت نگام محسام

   و رفتمنیی و از رو تخت اومدم پادمی آن سرم رو از دستم کشکی تو
 

   شددهی از اتاق خارج شم دستم توسط حسام کشنکهی در قبل از اسمت
  سمتشبرگشتم

 
 

 ؟ي ری ميکجا دار:حسام
 
 

 حی مسشی رم پیکجا دارم که برم؟ها؟دارم م:من
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 ح؟ی مسشی پي ری مي که داری چیعتی:حسام
 
 

 ؟ی فهمی منمشی بار آخر ببي برانمشی رم که ببیدارم م:من
   و در،رو باز کردم و تا خواستم برمرونی بدمی بعد دستم رو از دستش کشو
 
 ... سفت برخورد کردمیلی خزی چهی که با رونیب

   کهی دادم سرم رو بلند کردم و به کسی که دماغم رو ماساژ مهمونطور
 

   برخورد کردم نگاه کردمبهش
   بود و بادهی بود که لباس پزشکارو پوشافهی جوون و خوش قیلی پسر خهی
 

   کردیگاه م داشت بهم نيطلبکار
   که اصال اعصاب نداشتممنم

 ه؟یهان؟چ: حوصله گفتمیب
 ن؟ی تخت باشي االن رودیمگه شما نبا:دکتر

  که انگار ترکش خوردمنی کنی رفتار مياه جور: حوصله گفتمیب
  نی تخت دراز بکشي رونیلطفا بر: شده بود گفتی حرصی که حسابدکتر

  ي کارنی کرد چنی حولش دادم عقب دکتر که فکرش رو نمتی اعصبانبا
 

  بروبابا: شدم گفتمی چند قدم رفت عقب همونطور که از کنارش رد مکنم
 .  خانومدیببخش: پرستار و گفتمهی سمت رفتم

   من برگشت سمتمي صدابا
  مشفق کجاست؟حی خواستم بدونم مسی مدیببخش: دادمادامه
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   مشفق بعدحی مسياقا: به دفتر تو دستش انداخت و گفتی نگاهپرستار
 

 ....ومدنی رفتن تو کما و هنوز بهوش نعمل
  ؟یـــــــــــــیچ:من

  دی کنتی لطفا رعامارستانی بنجایآروم تر خانوم ا:پرستار
  رو عمل کرد کجان؟شونی که ايدکتر:من

   کننیتو اتاقشون دارن استراحت م:پرستار
  اتاقش کجاست؟نی شه بگیم:من

 . ی اتاق دومنی بردیاز اونور با: اشاره کرد و گفتی به سمتپرستار
   که پرستار گفته بود چندتا اتاق بود همونطور کهی رفتم به سمتعیسر
 

   در زدم و منتظر شدم تا دکتری گفته بود رفتم سمت در اتاق دومپرستار
 

   بدهجواب
 نییبفرما: دکتر اومدي صداقهی چند دقبعد

   باز کردم و رفتم تودر،رو
  سالم:من

  شده؟يزین،چی بشایسالم دخترم ب:دکتر
   دکتر نشستمزی مي مبل جلوي پشت سرم بستم و رفتم رودر،رو
  نی هستم که عملش کردي همون پسرییمن دختر دا: گفتمآروم
  ادمیآهان : به خودش گرفت و بعد چند لحظه گفتي حالت متفکردکتر

 
  ی امروز از حال رفتهوی که ی هستي تو همون دختراومد
   مشفق رفته تو کما اما مگهحی از پرستارا گفت که مسیکیبله،بله امروز :من
 

 .... که متاسنی نگفتشما
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   مگهیدخترم درسته،من گفتم متاسفم ول: حرفم رو قطع کرد و گفتدکتر
 
   رومی گفتم؟من گفتم متاسفم تمام سعی که چيدی حرفم رو نشني هیبق
 

 ... رفتن تو کماماری اما بدمکر
  زنده اس؟یعنی نمرده؟حی مسیعنی...یعنی؟یـــــــــــیچ:من

   رو ازدتی کنم که امي خوام کارینم...آره دخترم: گفتی با مهربوندکتر
 

 ی رو بگم تا بدونیی هازی چهی دی اما خب باي بددست
  شده؟يزیچ: دکتر و گفتمي ترس زل زدم به چشم هابا

  یلی خماری رو بهت بگم،راستش حال بزی خوام رك همه چیم:دکتر
 

 ... اما تو توکلت به خدا باشهستی نيدیبه بهوش اومدنش ام.... و بهمهیوخ
   من بودری حالم بد شده بود آخه همش تقصبازم

 امکان بهوش اومدنش هست؟: بغض گفتمبا
  می الهی دست خداس ما فقط وسزیدخترم همه چ: گفتی با مهربوندکتر

 
 ... خبادی که بهوش مانشااهللا

 نی امکان داره؟توروخدا بگيزی چه چگهی دکتر؟دي آقای چگهید:من
   امکان فلج شدنادیدخترم اگر هم بهوش ب: گفتی با ناراحتدکتر

 
 ... هستیوفراموش

  ی خودم بخوام منکهیامکان نداره اشکام بدون ا... شدی خدا باورم نميوا
 
 . نداشتمیاصال حال خوش... رو صورتمختنیر

   ها اتفاقنی کدوم از اچی هدمیآروم باش دخترم گفتم امکان داره شا:دکتر
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 ادی بهوش بی مشکلچی و بدون هفتهین
  رو صورتمختنی ری ميشتری با سرعت باشکام

  ادی وقت بهوش نچی هم بود که هنی امکان ایعنی...یعنی
   کشتی خدا فکرش هم من رو منه،نه
   مندنی به در خورد وبعد در باز شد و حسام اومد داخل،با دي اضربه

 
   اومد سمتم و دستم رو گرفت و بلند کرد و بعد رو به دکتریعصب

 
  می ری مگهی دکتر ما دي آقادیببخش:گفت
   زد و سرش رو تکون دادی لبخند مهربوندکتر

  بردرونی و من رو به سمت بدی دستم رو کشحسام
   و خودش هم کنارممارستانی بي محوطه ي تومکتی ني رو نشوند رومن
 

  نشست
 ح؟ی مسی کنی کار میچ:من
   حسام فوران کنهتی بود تا اعصبانی کلمه کافنیهم
  حی مسی گی مي بار که دارنی دومنی بفهم انویستم،ای نحیمن مس: زدداد
 

  يزیر ی اشک می واسه اون عوضنقدری چرا اي خستم کردی کن لعنتبس
 

  ح؟ی مسی گی بهم می چند روزه که همش اشتباههان؟چرا؟چرا
 

   نبود کهي همون پسرنی خسته شدم مگه ای لعنتگهی بده دهان؟جواب
 

 ؟؟؟آرهههه؟ي شد االن؟عاشقش شدی؟هان؟چي متنفر بودازش
   که گفت اعصابم خورد تري آخري اعصابم خورد شده بود با جمله یحساب
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 ... دایآره عاشقش شدم،حرف: زدمغی قبل شد و ناخواسته جاز
   حس شدی طرف صورتم بهی احساس کردم هوی

 ...  زل زدم به حسامي رو گذاشتم رو صورتم و با ناباوردستم
   بار رو من دست بلند کرده بودنی اوليحسام برا... شدی نمباورم

 حسام؟: گفتمي رفته الی تحلي صدابا
   بود زدمکتی که کنار نی به درختیبلند شد و مشت از جاش ی عصبحسام

 
  یلعنت: بلند گفتو

 ... بگو بعد اونوقتگهی بار دهی يجرعت دار: برگشت سمتم و گفتیعصب
  ی میبعد اونوقت چه غلط: و گفتمستادمی بلند شدم و جلوش ایعصب

 
 ؟ها؟یکن

  ي کنم؟آره؟جرعت داری میچه غلط: گفتي نسبتا بلندي با صداحسام
 

   کنمی می تا بهت بگم چه غلطبگو
   بهش زل زدمی حرفچی هبدون
  چی تونستم هی نمشی پقهی شد که؟تا چند دقیچ: با پوزخند گفتحسام

 
 ؟يپس چرا االن الل شد! بکنمیغلط

   رو که دوستی حرفي نسبتا بلندي شدم و با صدای حرفش اعصباننی ابا
 

   گفتمنداشتم
 ...عاش:گفتم
  محکم زد تو صورتمهویده بود که  حرفم تموم نشهنوز

 نی محکم زد که افتادم زمنقدریا
   خون بودادی به احتمال زنیی پاادی داره از دماغم ميزی کردم چاحساس
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  کنم؟ی می چه غلطيدیحاال د:حسام
  حسام من نبودنی من اي خدانه،نه
   کرده بودری تو گلوم گي بدبغض

   از اشک از چشممیلی و پشت سرش سدی از چشمم چکی خودآگاه اشکنا
 

   شدی نماومد،باورم
  یلعنت: من داد زددنی با دحسام
  چه خبره: تا از پرستارا هراسون اومدن سمتمون و رو به حسام گفتنچند

 
  دی زنی پشت سر هم داد می همارستانی مثال بنجایآقا؟ا

   بلندنی اومدن سمتم و من رو از زمعی سردنی که من رو دنی همپرستارا
 

 کردن
  نمی ببای بزمی عزي وايا:پرستار

  مارستانی به حسام رفت و من رو بردن تو بي بعد چشم غره او
 ه؟ی چه وظعنیزم؟ای شد عزیچ:پرستار

   ادامه ندادگهی نگفتم پرستار هم دیچیه
   تو سرممختی آرام بخش هم رهی سرم بهم زد و هی اتاق و هی رو برد تو من
 
   استراحت کنمکمی تا

  دمی چشمام بسته شد و آروم خوابکم،کم
 "حسام"
 

   خورد بودیلی خاعصابم
  حی کردم که توروم نگاه کنه و بگه که عاشق مسی رو هم نمفکرش
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  ی دم هرگز شده به زورمال خودم می بهش نمي اجازه انیچن...شدم
 

   روذی دم پرستارا پانی بهش نمي اجازه انی مجه چنچی اما به هکنمش
 

   بلند شدم و رفتم تومارستانی تو ببردن
   کردن وقی پرستار سوال کردم و گفتن که بهش آرام بخش تزرهی از رفتم

 
  دهی خواباالن
   سمت اتاق و در،رو آروم باز کردمرفتم
   انگشتام رو صورتشي بود رفتم کنار تختش جادهی فرشته ها خوابمثل

 
  ییده شده بود خدا لعنتم کنه چه بالکنار لبش هم پاره ش...  بودمونده

 
  شهی داره خراب ممونی خدا چرا زندگي آورده بودم من؟اسرش
   که پاره شده بود رویی رو خم کردم و نرم کنار لبش رو همونجاسرم

 
   قشنگیلی رو دوست دارم؟ خذی دونست که من چقدر پانی میدم،کیبوس

 
   تختش و زل زدم بهش بود دست هاش رو گرفتم و نشستم کناردهیخواب

 
 "يمهد"
 

   انگاردمی رو با حسام دذی پانهوی شدم که ی خارج ممارستانی از بداشتم
 

   افتادذی زد که پانذی به پانیلی سهیحسام ... گرفتنی با هم دعوا مداشتن
 
  نیزم
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  ی چششونی نرم که در آخر به خودم گفتم برم پای کی بودم برم نزددودل
 

 بگم؟
   تونمی مذ،پسی عاشق پانحی دونستم مسی ام رو عوض کرده بودم منقشه

 
   رو از پدر حرومکمی رو زجر بدم و بعد انتقام مرگ برادر کوچحی مسراحت

 
  رمی اش بگزاده

  نهی پسرش رو به چشم ببدنی زجر کشدیبا
  مشفقينقشه ها برات دارم اقا!هه
 
 
 "ذیپان"
 

  به اطراف نگاه کردم جی آروم چشمام رو باز کردم و گآروم
   کردی کار می چنجای حسام اوا

  یلیحسام،دعوامون،س
  ختمی اتفاقات آروم،آروم اشک ري آورادی با

  دهی دستم رو گرفته بود و سرش رو گذاشته بود روش فکر کنم خوابحسام
 

  بود
  دی آدم باهی چرا اون حرف هارو زدم؟چرا عشقم رو زجر دادم؟چقدر ایخدا

 
 ! کنهي کارنی باشه که با عشقش چنسنگدل

   شدداری کردن به وجود اومده بود حسام بهی لرزش بدنم که بر اثر گربا
 ... نگام کرد و بعدکمی

   شد سمتم و محکم بغلم کردخم
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 ... دی ببخشدعشقم،یببخش: گفتیبا ناراحت 
  چیحسام ه...ی من رو ببخشدیتو با...سیه: رو قطع کردم و گفتمحرفش

 
  فقط احساس... نبودن،من فقط عاشق تو هستم فقطتی از حرفام واقعکدوم

 
  تی اعصباني که گفتم هم از رویی کنم و تمام حرف های و وجدان معذاب

 
  بود

   که باری بزنی هر حرفی بشی اعصبانستیقرار ن: کرد و گفتیکیاخم کوچ 
 

 ؟ی کنی چرا احساس عذاب وجدان می باشه،راستآخرت
   عاشقمهحی خواستم حسام بفهمه که مسینم

 !ی دونم، راستینم: زدم و گفتمی کم جونلبخند
 جانم؟: با عشق گفتحسام

 ؟ي ندارحی از مسيراستش،خبر...حسام راستش:من
 نه، چطور مگه؟: شد و گفتي جدحسام
   نگرانشمکمیراستش : و گفتمنیی رو انداختم پاسرم

  هی اونقدر گرينش بود نگراکمی: گفترلبی زد و زي پوزخندحسام
 

 !ی خودت رو بکشدی باگهی دی نگرانش باشیلیپس خ...يکرد
  امی جا باش،اآلن منیباشه،تو هم: بعد رو به من گفتو

 ... باشه:من
  رفترونی بلند شد و از اتاق بی حرفچی هبدون

 
 "حسام"
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  حی حرص در اتاق رو بستم و رفتم سمت اتاق دکترِ مسبا
   وزن کم کردهییلوی ککی حرص خوردم فکر کنم ادی زیلی امروز خواقعا

 
 ! خورهی بهم محِی مسی اه حالم از هرچحیح،مسی گه مسیهمش م...باشم

 شاهللای ارهی درك که رفته کما،بمبه
  ي دکتر که اجازه ي صدادنی و در زدم، با شنستادمی در اتاق دکتر ايجلو

 
   دوباره در،رو پشت سرم داد در،رو باز کردم و وارد اتاق شدم وی رو مورودم

 
   بستمآروم
   پسرمنی بشایب:دکتر
   دکتر نشستمزی مي مبل جلوي رفتم روکالفه
 ؟یشونی پرنقدری شده پسرم؟چرا ايزیچ:دکتر

   مشفق روحی مستی خواستم وظعی نشده ميزیچ!نه: گفتمی حوصلگی ببا
 

 !بدونم
   مشفق رو با تنفرگفتمحیمس

  مهی وخیلیخب،راستش پسرم حالش خ: زد و گفتی لبخند، کم رنگدکتر
 
   هم از دست ماي کنه و کاری داره افت مشیاطی عالئم حقهی به دققهی دقو
 

 ... راه وجود دارهکی فقط ستی نساخته
   خوام بدونم اونی به دکتر زل زدم که انکار متوجه شد که مپرسشگرانه

 
   و ادامه دادهی چراه

  يماری بی گن وقتی که منی باشدهیم شنخب،فکر کنم خودتون ه:دکتر
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 . شنوهی اطرافش رو مي ره تو کما صداهایم
   بودن حرفش تکون دادمحی رو عالمت صحسرم
   بهش داره رويادی زي که عالقه ی کسي صدادی باماریخب ب: دادادامه

 
   همراهچی و ما تا االن به هستی هم نی خوبادی راه کاربرد زنی ابشنوه،البته

 
  ی خب امتحانش مم،امای نزدماری برگشت بي رو برای حرفنی چنيماریب

 
  ارزه

   عالقه داشتهی هم داره که بخواد به کسیآخه اون مگه قلب: دلم گفتميتو
 

 ! اون رو دوست داشته باشهای و باشه
 ! سوالهی یباشه،راست: جواب دکتر گفتمدر

  بپرس پسرم: گفتی با مهربوندکتر
   براشی اتفاقهی امکانش هست که ادی اگه بهوش ب خواستم بدونمیم:من
 
  رو از دست بده؟شیینای مثال بفتهیب

  امکان داره که! آرهی ولستیخب پسرم اونش معلوم ن: گفتمتی با مالدکتر
 

   کوتاه مدتی هست که فراموشنمی امکان ای فلج بشه و حتای و کر،الل،کور
 
 ! خوردهي بدي چون به سرش ضربه رهیبگ
   خوشحال شدمی کمدمی که شنییزای چاز
  عوض! ي سنگ دل نبودنقدریواقعا که حسام،تو که ا: از درونم گفتيزیچ
 

  حی مثل مسیکی يتوهم شد...يشد
 !واقعا
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   شدمستم،سنگدلی حسام سابق نگهی کردم،دریی تغیلیخ: خودم گفتمبه
 
.... 

   افکارم پاره شدي دکتر رشته يباصدا
  پسرم؟یخوب:دکتر
   مزاحم شدمدیببخش...یخوبم،مرس: به دکتر نگاه کردم و گفتمکالفه
  هی چه حرفنی کنم پسرم ایخواهش م:دکتر

   دکتر تکون دادم و از اتاق خارج شدمي براي جام بلندشدم و سراز
   پسرههی با دمی رو دذی که در،رو باز کردم پاننی همذی سمت اتاق پانرفتم

 
   هردودنی کردن تا من رو دی کلکل مداشتن باهم... فکر کنم دکتر بودکه
 

 ... شدنساکت
 
 "ذیپان"
 

  ي در اتاقم باز شد و همون دکترهوی بعد از رفتن حسام،قهی پنج دقحدود
 

 .... امروز باهاش برخورد کرده بودم اومد توکه
 
  مگه: گفتمي بلندي شدم و با صدای بدون در زدن وارد شد عصبنکهی ااز
 
  تو؟ي خودت اومدي و برانیی پایرو انداخت اس که سرت لهی طونجایا

  دوست دارم در اتاق: شد و گفتی هم از لحن حرف زدن من عصبدکتر
 
  رو بدون در زدن باز کنم به توچه؟مارستانمیب

 مارستانت؟ی بی گی که مهی خصوصمارستانی بنجایمگه ا:من
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  وی کي آگهی دهیخب خصوص!هیپ ن پ دولت: زد و گفتي پوزخنددکتر
   دادم منی بابا عجب سوتي بود؟ای خصوصمارستانی بنی واقعا اي وايا

   هم به گوشممارستانی بنی تاحاال اسم ا؟منیخب که چ: گفتمي لجبازبا
 

 !ی دولتای یِ خصوصنجای که بدونم انی بود چه برسه به انخورده
   وی بزرگنی به امارستانیواقعا؟چه طور تاحاال اسم ب: گفتری با تحقدکتر

 
 ...يومدی ها نمارستانی بنی تاحاال از ا؟البديدی رو نشنیمعروف

  ي که زدیاتفاقا برعکس حدس... جانمرینخ: تو حرفش و گفتمزدم
 

  چون اونم شرکت! به گوشت خورده باشهی اسم شرکت شفقدیم،بایهست
 

 !هی و معروفبزرگ
  یلی با تعجب بهم نگاه کرد،حق هم داشت آخه شرکت بابام خپسره

 
  نی؟ایخب که چ: خودش رو جمع کرد و گفتعیسر... بودمعروف

 
 !... پدر منهي هم برامارستانیب
  ي برامارستانی بنی کنم که ایاه خب من چ: گفتمي بلندی کمي صدابا
 

 پدرته؟
   کار کردمیمن چ: بلند تر کرد و گفتکمی هم مثل من صداش رو دکتر

 
   پدرته؟ توهم همون کار،رو بکني برای شرکت شفقی تو گفتکه

  نی ایاول تو گفت:  براش نازك کردم و با همون صدا گفتمی چشمپشت
 
  وی کي آگهی مال توئه دمارستانیب
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 ....اه خب من:پسره
  با ورود حسام اون... در باز شد و حسام اومد تو،با تعجب زل زد به ماهوی
 

   هم ساکت شدپسره
  اومده؟شی پیمشکل: با اخم گفت اومد سمتمون و رو به منحسام

 ...آ: اون پسره گفتهوی بزنم ی خواستم حرفتا
   برگشت سمت پسره که پسره خود به خود الل شدی با اخم پر رنگحسام
 !  جذبهجونم
  بود؟ی شده بحثتون سر چیچ: برگشت سمت من و گفتدوباره

 ! الیخی ولش کن،بزمی عزستی نی مهمزیچ:من
  باشه:عد گفت نگام کرد و بکمی حسام

 ن؟ی داشتيامر: به پسره گفترو
 ؟یچ: به حسام نگاه کرد و گفتجی گپسره
 ن؟ی داشتي گم امریم: گفتيشتری بدی با تاکحسام
   که منظور حسام رو گرفت دست پاچه شد و من،من کنانپسره

 
   سر بزنمماری خواستم به بیم.... آرهیعنی!زه،نهیچ:گفت

   تموم شد حالشون خوبه بفرمانی خب سر زدیلیخ: با اخم گفتحسام
  ي قشنک بهش گفت هریلی خیعنی

  یعنی کردم حال
   براشی که پسره از اتاق خارج شد برگشتم سمت حسام و صوتنیهم
 

 ! جـــــــــــــونم جذبه: گفتمي و با لحن با مزه ادمیکش
   که اخم کرده بود با حرف و لحن حرفم خنده اش گرفتحسام

  شد؟ی چحیآهان مس: گفتمعی سرحی مسي آورادی با
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   ونیی پاادی می داره هشیاطی دونم دکتر گفت عالئم حیچه م:حسام
 

   بهش عالقه داشت رویلی خحی رو که مسی و خوبه که کسمهی وخوظعش
 
   برهشیاطی به خاطر اون عالئم حدی حرف بزنه که شاحی تا با مسمیاریب

 
 باال
 ؟ی چیعنیوا : تعجب گفتمبا

  ی دونم واال خودم هم تعجب کردم دکتر گفت که چون کسانینم:حسام
 

   راهنی انی همي شنون،برای اطرافشون رو مي رن تو کما صداهای مکه
 

 ! راهِنی و آخرخوب
  تمومه؟ی همه چادیاگه بهوش ن...یعنی...پس: بغض گفتمبا

  آره: گفتي خونسردي افهی با قحسام
 ! حســـــام: حسام به وجد اومدم و بلند گفتمهی همه خونسردنی ااز

   زنگ خوردشی بزنه که گوشی خواست حرفحسام
 ! نانیمامانت ا: با استرس گفتروبهم

 م؟ی کنی حاال چي وايا
  جواب بده: گفتمی نگرانبا

  بگم بهشون آخه؟یچ: حسام
   رو هم بگومارستانی بده و اسم بحی رو براشون توضی دونم همه چینم:من

 ... با استرس جواب تلفن رو دادمحسا
 
 ) و از خودم ساختمهی الکی اسم شرکت شفقزی عزيدوستا(

  توجهجهت
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 بله؟:حسام
 

  هستمذی پانشیآره،پ:حسام
 

 ! تصادف کردهگهی نفر دهینه،نه دوستش تصادف نکرده :حسام
 

 .نی گم اما توروخدا آروم باشیم:حسام
 

 ... تصادف کردهحیمس:حسام
 

 !مهی وخیلی گه حالش خیرفته تو کما،دکتر م:حسام
 

 ( ... )مارستانیب:حسام
 

 !خداحافظ:حسام
   بعد قطع کردو

  شد حسام؟یچ:من
  انی دن و می خبر منای گفتن اآلن به عمه ایچیه:حسام

 حسام؟...باشه:من
 جانم؟:حسام

 ؟یستی ناراحت نحی مسيحسام تو اصال برا:من
 !نه:رو جمع کرد و گفت خودش عی سری حرفم جا خورد ولاز
 اصال؟: تعجب گفتمبا

   سوزهیته،ته دلم،دلم براش م...خب: مکث کرد و گفتکمی حسام
  هی و يپس هنوز سنگِ،سنگ هم نشد!خوبه: و گفتمدمی کشی راحتنفس

 
 ! احساس تو وجودت هستحفت
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 . احساس هستمی بنجوری احیمن فقط در برابر مس!ذیاشتباه نکن پان:حسام
   االن ماماندمی تخت خوابنی رو انقدری خسته شدم اگهیمن د...باشه:من
 
 ! شدهی کنن چی فکر مانی منایا

 .امیباشه تو بلند شو منم برم حساب کنم ب:حسام
  باش:من

   حسام از اتاق خارج شدوبعد
   کردم و منتظر شدم تا حسامزونی تخت نشستم و پاهام رو از تخت آويرو
 
  ادیب

   حسام برگشتهقی چند دقبعد
 .می و با حسام از اتاق خارج شددمی رو پوشکفشم
 ؟ی خونه استراحت کني بري خوای نمکمی ذیپان:حسام

 !نه:من
  حواست رو جمع کن! های بموننحای زارم شب اینم: گفتي جدحسام

 حسام؟:من
 بله؟:حسام

 ! کنمیخواهش م:من
 ! که گفتمنیهم:حسام

 ! کنهی رو بزنه هرگز عوضش نمی حسام حرفی نبود وقتی راهچی هگهید
   از دورنمی رو ببحی مسکمی میخب حداقل بر:من

  باشه:حسام
   توش بودحی که مسی اتاقي من رو برد جلوحسام

   نگاش کردمکمی شهی پشت شاز
 ! دستگاه بهش وصل بودیکل! الغر شده بودچقدر
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  د و بعزنی تونستم نگاش کنم چون هر آن امکان داشت اشکام بری نمگهید
 

 ! با حسام بحثم بشهدوباره
 م؟ی هپا بخوررونی بمی برکمی: سمت حسام و گفتمبرگشتم

  باشه:حسام
  می زدی تو محوطه قدم ممی و داشتمی خارج شدمارستانی باز

  ي هی و گرغی جي صداهوی که می ردی قدم ممی در سکوت داشتنجوریهم
 

   تو محوطه با ترس برگشتم سمت صدادیچی نفر پچند
   بودن،مامان هم پشت سرشون اومد تو و بعد مامان عمونایعمه ا!ي وايا

 
 .نایا

   سمتشونمی رفتعیسر
   رفتنعی سرنای عمه ای ولستادنی انای مامان و عمو ادنی که مارو دنیهم
 
  مارستانی بتو

 ؟یچرا بهم نگفت: اومد سمتم گفتتی با اعصبانمامان
 !نیی سرم رو انداختم پای شرمندگبا

 .گهی کرد دی اشتباههیحاال !اشکال نداره زن داداش:عمو
  ادی زیلی اشتباها خنی روزا از انی اذی دونم چرا پانینم: گفتعی سرمامان

 
   کنهیم
  مارستانی رفت تو بی حرفچی بعد بدون هو

   گفتزی بود به چی مادرت االن اعصبانری به دل نگذ،دخترمیپان:عمو
  باشه: گفتمآروم
   تومی برنیایخب ب:عمو
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   بودحی که مسیی جامی و رفتمی شدمارستانی عمو وارد ببا
  ی هرچم،عمهی عمه دکتر اومد و تذکر داد که آروم تر باشي هاهی گربا
 

   اما دکتر اجازهنهی بره تو اتاق و پسرش رو ببیکمی که بزاره فقط گفت
 

  نداد
   سریی چه بالینی بی؟مینی بیدخترم،م: اومد سمتم و گفتهی با گرعمه

 
   خداي اومد؟اپسرم
*** 

 
   هوش بودی بحی هفته بود که مسهی قایدق

   شوهر عمه رو صدا زد و گفت که بره اتاقش و االنشی پقهی چند دقدکتر
 

  ی چیعنی می اس که رفته تو اتاق،همه دلشوره داشتقهی ده دقحدود
 

 ... براش افتاده باشهینکنه اتفاق! خدايشده؟ا
  یی فکر ها بودم که در اتاق دکتر باز شد و شوهر عمه با شونه هانی همتو
 

  رونی اومد بافتاده
   سمتشمی رفتهمه
 ؟ی خودت گرفتي که براهی اافهی چه قنی شده؟ایچ: گفتهی با گرعمه

   رو صورتشختی ري عمه چشماش پر اشک شد و قطره اشوهر
 می کردی به شوهر عمه نگاه ممی با ترس داشتهمه
   بگهيزی دهن باز کرد تا چرهباالخ

 ...ادی بهوش نگهیروز د2پسرمون اگه تا : به عمه گفترو
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  هی کرد،ی مهی عمه داشت گرختن،شوهری اشک هاش ردی که رسنجای ابه
 

 !... کردی مهی داشت گرمرد
  شه؟ی می چادی اگه بهوش نگهیتا دو روز د: با زجه گفتعمه

   بود که دارهد،معلومی لرزی بود و شونه هاش منیی عمه سرش پاشوهر
 

   شد و باشتری حرف عمه شدت لرزش شونه هاش بنی کنه ، با ای مهیگر
 

   شن دستگاهارو ازش جدا کننیمجبور م: گفتی لرزونيصدا
   فقطیعنی...یعنی من ينه،نه خدا... به شوهر عمهمی با تعجب زل زدهمه

 
  ندارهدوروز؟نه،امکان

 ؟یچ...چ:ت گفي رفته الی تحلي با صداعمه
   تونستمی من نمی رفتن سمت عمه ولعی سرنایمامان ا... بعد از حال رفتو
 

   رو صورتم،حسام اومد سمتمختنی ری وقفه می بخورم فقط اشکام بتکون
   گفتست،دکتری معلوم نيزی نکن هنوز که چهیذ،گریبس کن پان:حسام

 
  ادی هم بدی شایعنیاد،ی بهوش ناگه
   شده بودمی حسام عصبي همه خونسرنی ااز
 ؟ها؟ی خونسر باشنقدری ای تونیحسام،تو چه طور م: هق هق گفتمبا

  تو که! مثل تو نگرانمذ،منمیپان: تو موهاش کرد و گفتی کالفه دستحسام
 
   باایآ!  کنم کهدادی داد و بای و ي و زارهی گردیاما نبا!ي درونم خبر نداراز
 

  نی ايپس به جا! که نهاد؟معلومهی بهوش محی داد زدن مسای کردن و هیگر
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   وی قرآن بخون تا هم خودت آروم شای برو چند رکعت نماز بخون و کارها
 

  ی دعا کنحی مسي براهم
   خدارو قبول نداشته باشمانکهی اآلن نماز نخونده بودم اما بلد بودم،نه اتا
 
   بهي دونم چرا عالقه ای اسالم رو اما نمنیهم خدارو قبول دارم و هم د!نه
 

   حوس نماز خوندن کردهدی حرف حسام شدنی خوندن ندارم،اما با انماز
 

  بودم
 نماز خونه کجاست؟:من

   دمی نشونت ممی برایب: گفتی بخشتی با لبخند رضاحسام
   رفتمدنبالش
   زنانه اس برو تو فکري نماز خونه نوریا: اشاره کرد و گفتی به سمتحسام

 
 ! وضو گرفتن هم داشته باشهيا جا برکنم
 ! کهيوضو گرفتن بلد: کرد و دباره گفتیمکث

  یلیخ: براش نازك کردم که دستاشو برد باال و گفتی چشمپشت
 

   خب فقط منو نخوریلیخب،خ
   لحن حرف زدنش لبخند اومد رو لبماز

  دنتیآخ قربون خند:حسام
   حرفش لبخندم پر رنگ تر شدنی ابا

 خب خانوم خانوما برو نمازت رو بخون:حسام
  ی زنن می اذان مغرب رو مگهی ربع دکی: به ساعت انداخت و گفتینگاه
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  ی رم طرف مردانه تا نماز بخونم،نمی م،منمی تا اذان بزنه قرآن بخونیتون
 

   حوس کردمبی چرا عجدونم
  می خدا کردادی جالب هردومون هم زمان چه
  باشه فعال:من
   وضو گرفتن هميخونه شدم همونطور که حسام گفته بود جا برا نماز وارد

 
   چادر و جانماز برداشتم و شروعهی اهللا گفتم و وضو گرفتم،داشت،بسم

 
  به نماز خوندن،دو رکعت نماز خوندمکردم

 ... کل وجودم رو گرفته بودی شد ئه آرامش خاصی کرد،باورم نممعجزه
   بعد نمازم قضا نشهنیادم که از ا خوشم اومد همونجا به خدا قول دیلیخ

   قرآن برداشتم و شروع کردم به قرآن خوندنهی شدم و بلند
  ي غرق تو قرآن شده بودم که گذر زمان رو حس نکردم و با صدانقدریا

 
   به خودم اومدملمی موبازنک

   بودحسام
   دادمجواب

 جانم؟:من
  گهی دایذ؟بی پانیی بال،کجایجانت ب:حسام

 وا اذان زد مگه؟:من
   ساعتهمی نقای ساعت چنده؟االن دقی دونیذ؟میپان: با تعجب گفتحسام

 
   از اذان گذشته و من منتظرتمکه
   خوندم و گذر زمان رو حسی تا االن داشتم قرآن ندی ببخشي وايا:من
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 امی خونم و می االن منکردم
   مونمیاشکان نداره،عجله نکن من منتظر م:حسام

  الباشه،فع:من
  يبا:حسام
   و گذاشتمدمی رو قطع کردم و گذاشتم کنارم،قرآن رو هم بوسیگوش

 
 ... جانمازم و بلند شدم و نمازم رو خوندميباال
 ،  دعا کردم و مهرحی و به خصوص مسمارانی بي همه ي اتمام نماز برابعد

 
  چادر،رو هم تا کردم و... و جانماز رو کردم و گذاشتم سر جاشدمی بوسرو
 

  رونی رو برداشتم و رفتم بمی چادر ها،گوشي هی کنار بقگذاشتم
   در منتظرم بودي جلوحسام

   کردمری ددیببخش:من
  باشه،قبولیاشکال ندارم خانوم:حسام

 ؟ي از عمه نداريقبول حق باشه،خبر:من
  ششونی پمی براینه ب:حسام

  باشه:من
  نای عمه اشی پمی رفتباهم

  دخترم؟يکجا بود:مامان
  می خوندی نماز ممیداشت:من

  نی با تعجب نگام کرد و بابا،با تحسمامان
 قبول باشه دخترم:بابا
  یی بابایمرس:من
  نماز تو هم قبول باشه پسرم: رو به حسام گفتبابا
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  قبول حق باشه:حسام
 حال عمه چه طوره؟:من

  دهی که خوابینی بیم:مامان
  می نگفتيزی چگهید

 یینجای خونه از ظهر تاحاال ايدخترم بهتره بر:مامان
 !گهیمامان بزار بمونم د:من

  نه دخترم برو خونه:مامان
   رسونمت خونهی ممی برایآره،ب: حرف مامان گفتدیی تاي هم براحسام

  به من؟نی دادری بابا چرا گيا:من
   دخترم برو خونهگهی گن دیراشت م:بابا
  آورده بودمکم
  باشه:من

  می ری مگهی ما دن،خبیآفر:حسام
  نی سمت ماشمی رفتمی خارج شدمارستانی و از بمی کردی همه حداحافظبا
 

  می و سوار شدحسام
  می کل راه ساکت بودتو

 ... خونمون نگه داشتي جلوحسام
 ؟ی ترسی نمیی تنهاذیپان:حسام

 !هینه بابا ترس چ:من
  شد زنگ بزن بهميزیباشه اگه چ:حسام

  باشه خداحافظ:من
  مواظب باش،خداحافظ:حسام

   راست رفتم سمت اتاقم و افتادمکی شدم و رفتم تو خونه ادهی پنی ماشاز
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   تخترو
   خسته شده بودمواقعا

  اگه تا( شوهرعمه افتادمي حرف هاادیح،ی فکرم رفت سمت مسناخودآگاه
 
  يوا) شن دستگاهارو ازش جدا کننی مجبور مادی بهوش نگهی روز ددو
 

  تونم بکنم؟ی می؟چ کار کنمینه،چ
   کهنهی که مونده ایدکتر گفته که تنها راه( اومد ادمی حسام ي حرفاهوی
 

  حی و با مسادی بدی دوستش داشته رو باشتری از همه بماری رو که ،بیکس
 

 )  شنوهی اطرافش رو مي ره کما صداهای که میچون کس.... بزنهحرف
 

  اما خب.... کنم امای کار رو منی حرف بزنم،فردا احی با مسدی بانهیهم...آره
 
  بگم؟ی حسام چبه
  يزی تنها چستی مهم ننای کدوم از اچی هرون،فعالی فکر حسام اومدم باز
 

  ی حرف محی رو گرفتم،فردا با مسممی تصمحهی مهمه زنده موندنه مسکه
 

 ...زنم
   افکارم پاره شدي رشته می زنگ گوشي صدابا

   بودمامان
   دادمجواب

 مامان؟جانم :من
  دخترم؟نیدیرس:مامان

  آره مامان:من
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   مواظب خودت باش خداحافظزمیباشه عز:مامان
  خداحافظ:من

   بعد قطع کردمو
   کنار تختم و بلند شدم و لباسام رو عپضی رو گذاشتم رو عسلمیگوش

 
 ... خوابم برديزی و دوباره افتادم رو تخت و بدون فکر کردن به چکردم
   شدمداری زنگ خونه از خواب بي با صداصبح
  ی زنک بر نمي بود بک سره کرده بود اصال دستش رو از روی هرکاوف

 
  داشت

  نیی از رو تخت بلند شدم و رفتم پاتی اعصبانبا
   حسام بوددمی رو درونی بفونی آاز

   دري باز کردم و موندم جلودر،رو
   خندون اومد داخل خونهحسام

 ا؟؟هيچته حسام؟مرض دار:من
   خندهری زد زهوی
 ؟ي خندی میبه چ: حرص گفتمبا

   خندهری کرد و دوباره زد زافهی به قي اشاره احسام
   حال خودم رو نگاه کردمي توي قدي نهی تعجب رفتم تو آبا

   هونی داشت بخنده،موهام همه پر گره پخش شده بود دورم عحق
 

   خندم گرفتسمیاز مقا...ایجنگل
  دی خندی هنوز داشت محسام
  يرو آب بخند: سمتش و گفتمرفتم

   بعد بدون توجه بهش از پله ها رفتم باال و رفتم تو اتاقمپ
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  بود9 به ساعت انداختم ساعت ینکاه
   و بدوندمی پوشي حوصله مانتو شلوار ساده ای صپرتم رو شستم و برفتم

 
   شال گذاشتم رو سرمهی موهام رو شونه کنم بستمشون و نکهیا

   برق لب زدم وهی فقط نی همي کردن نداشتم براشی آراي حوصله
 

  نیی رو برداشتم و رفتم پامیگوش
   کرد واسه خوردنی آماده ميزی تو آشپزخونه بود و داشت چحسام

 ...زی مدنی و گذاشتم رو اپن و شروع کردم به چمی رفتم کمکش گوشمنم
  زی رو برداشتم و بدون جمع کردن ممی و گوشمی خوردی عالي صبحونه هی
 

  رونی بمیرفت
 ...مارستانی و حسام حرکت کرد سمت بمی شدنی ماشسوار
   نگه داشتمارستانی بيجلو

  مارستانی داخل بمی و رفتمی شدادهیپ
  خوندی کرد و قرآن می مهی داشت گرعمه

   گرقته بودم افتادمشبی که دیماتی تصمادی هوی
  فتم سمت اتاق دکتر به همه کرد و ریسالم

   دکتر وارد شدم و در ،رو پشت سرم بستمي زدم و بعد اجازه در
   دکتر نشستمزی مي رو مبل گلورفتم
  ریسالم دخترم صبحت بخ:دکتر

  ری دکتر صبح شماهم بخيسالم آقا:من
  شده دخترم؟يزیچ:دکتر

  نمی مشفق رو ببحی خواستم مسیم...آره،راستش:من
 ...اما دخترم:دکتر
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   کنمیخواهش م: رو قطع کردم و گفتمحرفش
  قهی فقط چند دقیباشه ول: مکث گفتی بعد کمدکتر

  باشه:من
   داد بگو منری گيخب برو لباس مخوص رو بپوش و اگر هم پرستار:دکتر

 
   دادماجازه

  باشه ممنون:من
   داشتن باح،همهی سمت اتاق مسرون،رفتمی ذوق بلند شدم و رفتم ببا
 

   کردنیم نگام تعجب
 کجا دخترم؟:مامان

  نمی رو ببحیدکتر اجازه داد که مس:من
   با تعجب نگام کردنبجز حسامهمه

   کردی با حرص نگام مداشت
   کدومشون رفتم تو اتاقچی توجه به هبدون

   لطفارونی بنیکجا خانم؟بر: من گفتدنی پرستار تو اتاق بود با دهی
   دکتر اجازه دادنيآقا:من

  ی بپرسنی خودتون برنیاگه باور ندار: نگام کرد که گفتمدی با تردکمی
   بپوشنارویا: دستم داد و گفتی لباسپرستار
   و و رفتم تودمی پوشلباسارو

   کردری بغض تو گلوم گحی مسدنی دبا
   الغر شده بودیلی باشه خحی مسنی شد که ای نمباورم

   رو صورتمختنی ری ماری اختی باشکام
   تختش شدمکی آروم نزدآروم
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  ی؟ميدی تاحاالست که خوابی از کی دونی مذی پانح،منمیسالم مس:من
 

  تی مدت اذنی رو به خصوص مامان،بابات رو تو اهی چقدر بقیدون
 

  ی خواهش می شی نمداری خاطر من اکه ب؟بهی شداری بي خوای؟نميکرد
 

  ي چرا پاي انصاف تو که عاشقم بودی شو آخه بداری به خاطر بچت بکنم
 
   به خاطر بچت برگرد؟ها؟ي باز کردای دننی به اگهی مادر دهی بچه رو از هی
 

 ... پدر بشه نذاری بچه بهی نذار
   دستگاها کل اتاق و پر کردغی جي حرفم تموم نشده بود که صداهنوز

   شدت گرفت و رفتم سمتش و دستش رو گرفتممیگر
  خاطر بچت هم که کنم نرو به یازت خواهش م... کنم نرویخواهش م:من
 

 !ی برگرد لعنتشده
   کردنرونی تو اتاق و پرستارا من رو از اتاق بختنی تا دکتر با سرعت رچند

 ...  زدمی زجه مداشتم
  ی مهی از حال رفته بود،عمو و زن عمو هم داشتن گرشهی بازم مثل همعمه

 
 ... هممون خراب بودکردن؛حال

  يزی چهرشون چرون،ازی ساعت دکترا از اتاق اومدن بمی حدود نبعد
 

   سمتشونمی رفتعی نبود،سرمشخص
  دکتر؟ي شد آقایچ: گفتمهی گربا

   گذشتریخدارو شکر بخ: زد و گفتي لبخنددکتر
 ؟ی چیعنی: گفتمی تعجب و خوش حالبا
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  ستی اول انی همي گذاشت براریحرفات روش تاث: گفتی با مهربوندکتر
 

   کرد و بعد بهوش اومدیقلب
  ی که مشکلنیحالش خوبه؟منظورم ا... شکرتایخدا: گفتمی خوش حالبا
 

 ومده؟ی نشی پبراش
  پاهاش فلج شده...فقط: و گفتنیی سرش رو انداخت پادکتر
 ؟یچ: زده گفتمبهت
   شهینگران نشو دخترم اگه خدا بخواد با عمل خوب م:دکتر

   حرف دکتر دوباره لبخند رو لبم نشستنی ابا
 نمش؟ی تونم ببیم...خب خدارو شکر : گفتمی خوش حالبا

  ی به بخش،بعد ممی منتقلش کنمی خوای بمون،االن مکمیدخترم :دکتر
 

  شینی ببیتون
  باشه،ممنون:من
   بود در،رو باز کردم و رفتمدهی که عمه توش خوابی رفتم سمن اتاقعیسر
 
  تو
 ...نیمژده بد: گفتمي نسبتا بلندي و صدای خوش حالبا

   برگشتن سمت من و منتظر بهم نگاهی و زن عمو با صورت اشکمامان
 

  کردن
   بهوش اومدهحی شه مسیباورتون نم:من

 ؟یچ: گفتي بلندي با صداحسام
   کهیی حزفاری به خاطر تاثشی قلبستی بهوش اومده،احی گم مسیم:من
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   گفته بودم،بودبهش
  ی با تعجب نگام کرد اما مامان و زن عمو با خوش حالحسام
   لحظه در اتاق باز شد و بابا و شوهر عمه و عمو اومدن تو و با تعجبهمون

 
   ما که لبخنددرو لبمون بود  نگاه کردنبه

  شده؟يزیچ: پر از تعجب گفتیی با صداشوهرعمه
   بهوش اومدهحیآره مس: گفتمی خوش حالبا

   شکرتایخدا... شکرتایخدا: زد و گفتي قهقه ایال با خوش حشوهرعمه
   رهی خبر،رو بشنوه دوباره از هوش منیحتما عمه ا:من
  کی ادی کردن به احتمال زقیفعال که قرص آرامبخش بهش تزر: عموزن
 

  دهی تاحاال نخوابروزی شه چون از دی مداری بگهی دساعت
  می فردا بهش بگهوی استراحت کنه،نیاشکال نداره بزار:من

 باشه:مامان
  رونی رم بی مکمیمن :من

  باشه:مامان
 رونی اتاق خارج شدم و رفتم باز
 
  روز مثل برق و باد گذشت1

  هی قضنی هم با احی رو عمل کنن،خود مسحی مسي قرار بود که پاهاامروز
 

   خواهر برادر بودهی اومده بود؛رفتارش با منم مثل کنار
  ریی تغیلی رو به اون رو شده بود کال خنیده بود از ا که بهوش اومی وقتاز
 

   بود اولش تعجب کردم اما بعد خودمم باهاش مثل داداشم رفتارکرده
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   موندی از تعجب دهنشون باز مدنی دی رفتار مارو می وقتکردم،همه
 

 ... حساممخصوصا
 

  می رفتی با استرس راه ممی پشت در اتاق عمل داشتهمه
  بودن تا پاهاش رو عمل کنن رو برده حیمس

   که پاهاش خوب شهخداکنه
   در اتاق عمل باز شدهوی تو فکر بودم کخ نجوریهم
   سمت دکترمی رفتعیسر

  نی که پسرم پاهاش خوب شده توروخدا بگنی دکتر؟بگي شد آقایچ:عمه
 

  خوب شدهکه
   دادم رو انجام دادم،االنی انجام مدی که باییکارا: زد و گفتي لبخنددکتر

 
   عمل چه طور بودهمینی و ببادی مونده بهوش بفقط
  خدارو شکر،انشاهللا که پاهاش خوب شده: و گفتدی کشی نفس راحتعمه

 
  مطمئنم

   زد و رفتيدکترلبخند
   آوردن و بردنش تو بخش تارونی رو از اتاق عمل بحی مسقهی چند دقبعد

 
  ادی ببهوش
  ادی بهوش مگهی گفت که حدود دو ساعت ددکتر
  ی سعی استراحت کننن و دوباره برگردن هرچکمی و بابا رفتن خونه مامان

 
  ي نشدم،رفتم روی من راضی که من رو هم با خودشون ببرن ولکردن
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   نشستم عمه هم رفته بود تو نماز خونه وحی در اتاق مسي جلویصندل
 

   داشتمنطوری پخش بودن هممارستانی هم تو بهی خوند بقی قرآن مداشت
 
   کهدمی همون دکتر جوونه رو دهوی کردم که ی نگاه محی در اتاق مسبه
 

   اول محل نکردم و سرم رو به اونطرفحی رفت تو اتاق مسی مداشت
 

   بحث رو نداشتمي چون حوصله دمشی که مثال من ندچرخوندم
  يدی که من رو نددمی،فهمیاوک:پسره

   شانسی خشکبهاه،
 امرتون؟: برگشتم سمتش و گفتمیحوصلگی ببا
   وتییسکوی که فکر کنم توش بکی پالستهی که با دمی دور حسام رو داز
 
   اومد سمتمونی بود داشت مزای چنجوریا

  يزی چنکهی بدون اعی اومدن حسام شد چون سري پسره هم متوجه انگار
 

  حی رفت تو اتاق مسبگه
  زده؟ی پسره حرفنی شده؟باز ایچ: اومد کنارم نشست و گفتحسام

   آخهینه بابا چه حرف:من
  خبیلی خحسام

   بخور ازناروی اایب: تو دستش رو سمتم گرفت و گفتکی بعد پالستو
 
  ي نخوردیچی تا حاال هشبید

  یمرس:من
   برداشتم وی شکالتکی کهی و وهی آبمهی رو گرفتم و از توش کیپالست
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  گردم به خوردنش شروع
   کردی هم داشت نگام محسام

   خورمی بکنم دارم  می تعارفچی بهش هنکهی از همون اول بدون اي وايا
 : به خودم اومدم و گفتمعیسر

 ؟ي خوریم
 !آره: گفتی با خوشحالحسام
   بردارم که دستم روکی و کوهی اونم به آبمي رو باز کردم تا براکیپالست

 
   بردارميزی و نذاشت چگرفت

   تعجب نگاش کردمبا
   خوام کهی نمکیاز تو پالست: گفتطنتی با شحسام

 ؟ي خوای میوا پس ازچ: گفتمي تعجب آشکاربا
  دمی خودم اشاره کرد که فهمي وهی و آبمکی به مطنتی با شحسام

 
  هی چمنظورش

 ...اون مال منه!حسام: گفتمی آرومي صدابا
   مال منهگهیحاال د: با خنده گفتحسام
   من روي وهی و آبمکی حرف دستش رو دراز کرد و کنی سر اپشت

 
   و با لذت شروع کرد به خوردنبرداشت

  ي بدیلیخ: گفتمي لجبازبا
   بعد مثل بچه هاسرم رو اونور کردم و دستام رو بغل کردمو

  دنی کار من شروع کرد به خندنی با احسام
  هی شکالتکی و کوهی آبمي کی خندش تموم شد از تو پالستنکهی ابعد

 
   برام باز کرد و داد به دستمگهید
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  شه؟ی می چي رو بخورنیحاال ا:حسام
   بگم شروعيزی چنکهی بدون انی همي گناه داره برادمی نگاش کردم دکمی
 

   به خوردنکردم
 ...  زنم به خوردنش ادامه دادی نمی که حرفدی هم دحسام

  دی چسبیلی واقعا گشنم بود،خشیآخ
   دستمال بهم دادهی هارو ازم گرفت و ی پوست خوراکحسام
  حی کردم کن همون پسره از اتاق مسی مزی با دستمال دستم رو تمداشتم

 
  رونی باومد

   بلند شد و رفت سمتشحسام
   باهاش رفتممنم

 حالش چه طوره؟:حسام
  گهی ساعت دکی ای ساعت و می نادی و به احتمال زهی عالیهمه چ:پسره

 
  ادی مهوشب

  ی و دوباره نشستم رو صندلدمی کشی راحتنفس
   بعد هم اومددمی هم به پسره گفت که نشنگهی دزی هم چندتا چحسام

 
   نشستکنارم

 "يمهد"
   کردم که در اتاقم به صدای داشتم به خودم و گذشته ام فکر منطوریهم
 
   اومددر
   توایب:من

   بودياحمد
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   مشفق رو بردن و پاهاش رو عمل کردنحیقربان مس:ياحمد
  شد؟یخب چ:من

  ننی و ببادی قربان منتظرن تا بهوش بتیی معلوم نزی چچیهنوز ه:ياحمد
 
  انهی تونه پاهاش رو تکون بده ی مایآ

  رونیباشه؛برو ب:من
   از اتاق خارج شدياحمد
   بهش انداختمی من و داداشم رو برداشتم و نگاهي دونفره عکس

 ی داداشرمی گیانتقامت رو م:گفتم لب ریز
   برداشتم و گذاشتم رويگاری قاب عکس رو گذاشتم سر جاش و سکالفه

 
   که قرار بود اجراش کنم فکر کردمي و به نقشه البم
  ی نفر،چندنفر،رو داره با هم مکی ي که به خاطر لجن کاري نقشه ابه
 

   بکنمي انتقام داداشم حاظرم هرکاري خب براکشه،اما
 رمی سن برسم و  انتقام داداشم رو بگنی سالِ که منتظرم به اچند
   ماجرا باز شه اما خبنی به اذی و پانحی مسي که پاستمی نی دلم راضازته

 
  ستی ني اچاره
   افکارم پاره شدي رشته می زنگ گوشيباصدا

   رو برداشتممی خاموش کردم و گوشيگاری رو تو جا سگارمیس
  داختم به صفحه اش انینگاه

  بود جواب دادميمحمد
 !بگو:من

 ... مشفقحیسالم آقا،مس:يمحمد
  مشفق بهوش اومدنحیسالم آقا،مس:يمحمد
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  باش:من
   قطع کردمی حرفچی بعد بدون هو

   تا بهوشمونمی پس منتظر ممارستانی بود که با دست گل برم بعی ضااالن
 
   برم خونشونادیب

 !.... شهی می چنهی که پدرش منو ببيوا
 
 "ذیپان"
 

   اتاق نشستهي روبه رويای صندلي راه رو، روي بجز مامان و بابا تویهمگ
 

   پرستار اومد وهی قهی بعد چند دقمی زدی نمی حرفچی کدوم هچی و همیبود
 

  حی تو اتاق مسرفت
   در،رو بازکرد و دکترارو صدا کردعی نگذشته بود که سرقهی دهی هنوز

 ...م رفتن تو اتاق و در،رو هم بستن چندتا دکتر باهعیسر
  کردن؟ينجوری چرا انجای به در اتاق ،وا امی با ترس زل زده بودهمه
  سمتشمی رفتعیرون؛سری از دکترا از اتاق اومد بیکی قهی چند دقبعد

  دکتر؟ي شده اقایچ:شوهرعمه
   توننی بهوش اومدن،خدارو شکر ممارتونیب: زد و گفتي لبخنددکتر

 
  رو حرکت بدنپاهاشون

  می به هم نگاه کردی و با خوش حالمیدی کشي نفس آسوده اهمه
   ازتون تشکري دونم چه جوری دکتر واقعا نميممنونم آقا: ذوق گفتمبا
 

  کنم
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   دستیدخترم همه چ: گفتمتی زد و با مالی لبخند مهربوندکتر
 

  می الهی فقط وسخداست؛ما
  نی تالشتون رو کرديمه  باشه شما هم هیهرچ: زدم و گفتميلبخند
 . نرفته بگمادمی تا یممنونم دخترم؛آهان راست:دکتر
   به دکترمی با استرس زل زدهمه
   کهفتادهی نی لطفا اتفاقنی نگام نکنياونجور: کرد و گفتي خنده ادکتر

 
  ی مکسرهی که بهوش اومد ي از همون موفع اماری خواستم بگم بی مفقط

 
  ذی پانگه
  ی تو باشذیفکر کنم پان: بعد برگشت سمت من و گفتو

 بله، خودم هستم: زدم و گفتميلبخند
   کارت داره؛ازهمون موقعی چنیبدو برو تو اتاق بب: گفتی با مهربوندکتر

 
  ذیذ،پانی تو اتاق کچلمون کرد بس که گفت پانمی که رفتيا

 ...نی رم،ممنون که گفتیچشم االن م: زدم و گفتميلبخند
 ! بودفهی کنم دخترم، وظیخواهش م:ردکت
   به حسام انداختم کهی رفتم سمت اتاق نگاهی که داشتم منطوریهم
 
 ! کنهی داره با حرص نگام مدمید

   درنشی سنگي توجه به نگاهادمش؛بدونی وانمود کردم که مثال نديجور
 

  و وارد اتاق شدمزدم
   بگه اما چون گلوش خشکيزی کرد چی زد و سعي لبخنددنمی با دحیمس
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   بزنهی نتونست حرفبود
   بودنحی مسي نهی دکتر در حال معاچندتا

   من سرشون رو بلند کردندنی دبا
  تو اتاق؟يایدخترم دکتر گفت که ب: گفتشونیکی

 بله:من
   شهیباشه،چند لحظه بمون االن کارمون تموم م: زد و گفتي لبخنددکتر

   لطفانیشما کارتون رو بکن:من
   کردمی نگاه محی به کارشون ادامه دادن منم از دور به مسدکترا

   تموم شدنشونی باالخره معاقهی پنج دقبعد
  دکتر؟يپاهاش چه طوره آقا: گفتمي استرس آشکاربا

   باگهی دخترم و تا چند روز دهی عالیهمه چ: زد و گفتي لبحنددکتر
 

   تونه راه برهیم...  وورزش
  ممنون: زدم و گفتميلبخند
   کار ما تموم شد فعالکهی بود دخترم،خب دفهیوظ:دکتر

   بعد از اتاق خارج شدنو
   بهي بگه؛با چشم اشاره ايزی خواست چی شدم،انگار محی تخت مسکینزد
 

  خوادی آب مدمی کنار تخت کرد که فهمپارج
   و آروم به خوردش دادمختمی آب براش روانی لهی عیسر
 یخوب: گفتي خشداري صدابا

 که؟ی کوچیابج
   کردی رفتار مينجوری هم همروزی نکردم چون دتعجب
  ممنون داداش بزرگه: زدم و گفتميلبخند
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  ی ميجور: که بشنوه گفتمي آروم اما جوري با لحن حرص داری شوخبه
 

 ! که انگار چند سال ازم بزرگ ترهکهی کوچی آبجگه
   وختمی آب براش روانی لهی کرد که به سرفه افتاد؛دوباره ي خنده احیمس
 
   خوردش دادمبه
  باالخره پاهام خوب شد؟يدید: که بهتر شد گفتکمی

  آره خدارو شکر:من
  اِمــــــــــــم: گفتعی اومده باشه سرادشی يزی انگار که چحیمس
 

   خواستم بهت بگمی رو ميزی چهی ذی پانراستش
 ؟يزیچچه : تعجب گفتمبا

  ی شه به تارا بگی خواستم اگه میم: و گفتنیی سرش رو انداخت پاحیمس
 

  نجای اادی بکه
 چرا؟: تعجب گفتمبا

   خوامیم: سرش رو آورد باال و تو چشام نگاه کرد و با لبخند گفتحیمس
 

   گم که هرگز با خواهرمی رو تموم کنم،فردا به مامانم می همه چفردا
 

  دی که باهیزی چنیم،ای هم ساخته نشديمن و تو برا.... کنم ی نمازدواج
 

 ... کنمقبولش
  حی بود واقعا مسي زل زدم بهش،اشک شوق از چشمام جاری قدردانبا
 
   رو دوست داشتمحی مسنی کرده بود،راستش اریی تغیلیخ
   باشينجوری همشهی همحیمس: گفتمی قدردانبا



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 374 

  نم دم بمویقول م: زد و گفتي لبخندحیمس
   وقتهیلیرون،خی من برم بگهیخب د: رو پاك کردم و با لبخند گفتماشکام

 
 ! کنن چه خبرهی فکر مهی اتاقم بعد بقتو

   وگرنه تا چندرونیمخصوصا حسام،برو ب: کرد و گفتي خنده احیمس
 
  کشهی خودش من رو مگهی دي قهیدق

   نگاهي کردم و رفتم سمت در و بازش کردم؛با،باز شدن در همه ي اخنده
 
   برگشت سمت منها

   که کنار مامان نشسته بود وی کسدنی و بابا هم اومده بودن با دمامان
 

 ...  کرد دهنم از تعجب باز موندی مهی گرداشت
 
  کرد؟ی کار می چنجای اسی مهدوا

  مدت کجا بود؟هی نی ااصال
  کردی مهی مامانم نشسته بود و داشت گرکنار
   همحی که مسی وقتیحت! نبودش نشده بودمي مدت متوجه نی تو ااصال

 
   ازش نبودي کما بود خبرتو
  ي که متوجه نیجالب ا!دمتی چند وقت ندنیس؟ایمهد: تعجب گفتمبا
 

  تو؟ي هم نشدم،کجا بودنبودت
  با دوستام رفته بودسم: سرش رو بلند کرد و گفتهی با گرسیمهد

 
  عی و خودم رو سردمی فهمذوزی نگفته بود ديزی هم بهم چیمسافرت،کس
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 .رسوندم
  اش شدت گرفتهی اتمام حرفش گربعد

  گه؟نوشی دی کنی مهیخب حاال چرا گر: سمتش بغلش کردم و گفتمرفتم
 

   خدارو هزارگهید بعد از مرگ سهراب؟پاك کن اشکت رو حاال که دارو
 

   بهوش اومده و پاهاش هم خوب شدهحی شکر مسمرتبه
 واقعا؟:سیمهد
 آره دروغم کجا بود؟:من

   تونم برمیدخترم م: اش بند اومد؛عمه اومد سمتم و گفتهی گرکم،کم
 

 نم؟ی رو ببحیمس
  نی از دکترش بپرسنی بگم بردیواال من که نبا:من

  آهان باشه: گفتدوی خندعمه
  ،منم رفتم.نهی رو ببحی تا بره مسرهی اجازه بگحی تا از دکتر مس رفتعمه

 
 سی کنار مهدنشستم

 خب خوش گذشت خانوم خانوما؟:من
   خوشیلیواال خ: گفتی بهم انداخت و بعد با ناراحتی نگاهسیمهد

 
  ی کال همه چدمی رو فهمحی تصادف مسي هی که قضروزی بهم اما دگذشت

 
   که رفتهی راه همش داشتم به اون مسافرتي تاحاال توروزی شد؛از دخراب

 
 ... گفتم که چرا رفتم مسافرتی مراهی و خودم بدو بمیبود
  هی گرنقدری و انجای اي نظرت اگه تو هم بودزم؛بهی حرفارو عزنیوا نزن ا:من
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   داداشت تصادفيدی فهمهوی االن نکهی اای بهتر بود و ي کردی مي زارو
 

  م؟خوشی کردهی ما چقدر گری دونی بهوش اومد؟می و رفت تو کما ولکرده
 
 !ی که به اون مسافرت رفتی خدارو شکر کندی حالت،اتفاقا بابه

  هی به قضهیخب تو از اون زاو: و گفتدی چکسی از چشم مهدی اشکقطره
 

   بهوشحی کنم که اگه من نبودم و مسی اما من فکرش رو می کنی منگاه
 
 .....ینم

  پس! سالم و سالمتهحی نشده و مسيزیحاال که چ: رو قطع کردمفشحر
 

  خود نکنی بيفکرا
   خواستم بهشی رو پاك کردم و بلند شدم و رفتم سمت حسام؛ماشکش

 
 ... خواد بکنهی کار می چحی که مسبگم

 
 حسام؟: گفتمآروم

 جونم؟: برگشت سمتم و گفتحسام
 رون؟ی بمی رو بهت بگم بريزی چهی دیحسام با:من

 ...میباشه بر: مشکوك نگام کرد و گفتحسام
   مامان اومدي صدامی برمی خواستتا

 کجا دخترم؟:مامان
 ...میای االن ممی کار دارییمامان جا:من

 نی برزمیباشه عز:مامان
 فعال:من
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 خداحافظ:مامان
   خارجمارستانی از بعی ازمون سوال کنه سرگهی دیکی نکهی از اقبل

 
   که ازکمی و حسام حرکت کرد میام شد حسنی ماشم؛سواریشد

 
   حساممی دور شدمارستانیب

 م؟یکجا بر:دیپرس
  م؟آهـــــــانیاِمــــــــم،کجا بر: به خودم گرفتم و گفتمي متفکرحالت
  کر شدمی؟گوشی زنی مغیچرا ج:حسام

  اونجامی شاپ هست بری کافهی ایکی نزدنی انی شنوه؛ببیفعال که م:من
 باشه:حسام

  ادهی پنی شاپ نگه داشت؛باهم از ماشی کافي حسام جلوقهی چند دقبعد
 

   نشستن انتخابي مکان رو برانی ترم،خلوتی شاپ شدی و وارد کافمیشد
 

 .می و نشستکردم
 ... حسانیخب بب:من

   قهوه سفارش بدم بعدهی بزار ي داريچه عجله ا: زد تو حرفم و گفتحسام
 

 !گهی دی کنی مفیتعر
  باشه:من

 .ارنی تا قهوه رو بمی سفارش داد و مناظر شذي دوتا قهوحسام
 .زی چند گارسون قهوه رو آورد و گذاشت رو مبعد
  تونم بگم؟یاالن م...خب:من

 بگو...باشه: زد و گفتي لبخندحسام
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   خواد اون دختره تارا روی بهم گفت که محیامروز که رفتم اتاق مس:من
 
  ی چون ممارستانی بادیا بگم فردا ب منم گفتم چرا؟گفت که به تارنهیبب
 

   خواد به عمه بگه که هرگز بای رو تموم کنه گفت که می همه چخواد
 

 ! کنهی ازدواج نمخواهرش
 ؟خواهرش؟یییییچ: با تعجب زل زد بهم و گفتحسام
 ستم؟ی خواهرش ني مگه من جاگهیآره د: زدم و گفتميلبخند
  از!منگال زل زده بود به من هو نی از تعجب دهنش باز مونده بود،عحسام

 
  ری که براش زدم حندم گرفت و نتونستم خودم رو نکه دارم و زدم زیمثال

 
 خنده

 ؟ي خندی می چه؟بهیها؟چ: من حسام به خودش اومد و گفتدنی خندبا
  یحسام باورت نم...يوا: گفتمدمی خندی که مهمونطور

 
 يبود...شده ...منگال...یکپ...شه

  یبه من م: گفتی به زور خودش رو نگه داشت تا نخنده و با اخم الکحسام
 
  منگل؟یگ
 منگل؟...بگم ...که بهت...ادیبه من م...اصال...نه: خنده گفتمبا

  دارم برات:حسام
  داشته باش:من

  شه؟ی تموم می فردا همه چیعنی يوا: حسام برق زد و گفتي چشماهوی
 !فکر کنم:من
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 !ذی عاشقتم پانيوا:حسام
 حیمنم عاشقتم مس: با لبخند گفتمنی همي کنم براتشی اذکمی خواستم

   بامزه شدهیلی خافشی قي خنده؛واری حسام خشک شد و من زدم زهوی
 

   هونی اومد بدجور قرمز شده بود عی خون نمي زدی قرمز،قرمز کارد مبود
 

 !گوجه
  ی مگهی که براش زده بودم خندم شدت گرفت؛حاال مگه دی از مثالدوباره

 
  شلوغ نبودادی شاپ زی خودم رو نگه دارم؟خدارو شکر کافتونستم

   خندهیلیخ...افتیق...حسام...وا: گفتمدمی خندی که مهمونطور
 

 !گوجه... هونیع...شده...دار
   تونستم خودم روی بود بترکم اصال نمکی نزدگهی شدت گرفت دخندم

 
  د سمتم و دستم رو و اومزی دارم حسام پول قهوه رو گذاشت رو منگه

 
   رو باز کرد و من رونی ماشد،دری و بلند کرد و دونبال خودش کشگرفت

 
 . و با سرعت حرکت کردنی هول داد تو ماشآروم
   حسامي افهی تا قی دونم را ولی نمدمی خندی داشتم مي همونجورمنم

 
   تونستم خودم رو نگه دارم،با ترمز کردن حسام سرم روی اومد نمی نادمی
 

   ساختموني روي با خوندن نوشته می کجا اومدنمی کردم که بببلند
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   زد بهمی کارد میعنیگا،ی شدم در حد اللی اعصبانچی قطع شد که هخندم
 

   برگشتم سمت حسامی داغ کرده بودم؛با اعصبانی اومد حسابی نمخون
 

 ...چارهی برهیمی داره مدمی دکه
  مارستانی منو آورده بود تیروان

   آقا؛دارم؟باشهي خندی به من ميدار! حساميرینم: گفتمتی اعصبانبا
 

 !برات
  ی بگه؛االنی نکن دیجر زن!عه!عه: که خنده اش کم تر شد گفتکمی حسام

 
  می شدحساب

  ي شعوری بیلیخ: گفتمی تخصبا
   حرکتمارستانی سمت بهی رو روشن کرد و نی کرد و ماشي خنده احسام

 
   تومی و رفتمی شدادهی رو پارك کرد،پنی ماشمارستانی بيکرد؛جلو

 
   طرفشونمی تو راه رو بودن رفتنای امارستان،مامانیب

 میما اومد:من
  نیخوش اومد: زد و گفتي لبخندمامان

  یمرس:من
  نمی رو ببحی رم با دکتر حرف بزنم تا مسی من مذیپان:حسام

 ام؟یباشه،منم ب:من
   ندارهی من فرقيبرا:حسام

  امیپس م:من
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   سمت اتاق دکتر ؛حسام در زد و بعد از گرفتن اجازه واردمی رفتباهم
 

  میشد
   دکتريسالم اقا:حسام

  سالم:من
   منيزایسالم عز: دکتر

  می داشتی خواهشهیراستش دکتر :حسام
   اولدینی بشنییبفرما: کنجکاو گفتدکتر

  می رو مبال نشستمیرفت
  شده؟ی چنمیخب،بفرما پسرم بگو بب:دکتر

 !مینی رو ببحی مسمی خواستیراستش م:حسام
   کمیلیباشه پسرم اما خ:دکتر

 ممنون:حسام
   سمت اتاقمی و رفتمی و از اتاق خارج شدمی زد،بلند شدي لبخنددکتر

 
  حیمس

  می وارد اتاق شدباهم
  حیسالم مس:حسام

  سالم:من
 ن؟یخوب!به به سالم بچه ها: زد و گفتي لبخنددنمونی با دحیمس

 ؟ی تو خوبمیقربونت ما خوب:حسام
  میشکر خدا خوب:حیمس

  ای شکر خدا ی گفتي وايا: گفتمعی نمازم افتادم سرای هوی خدا دنی شنبا
 

   رفت بخونمادمی افتادم نمازم
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   نشدهریاشکال نداره برو بخون تا د: به ساعتش کرد و گفتی نگاهحسام
  باشه،باشه من رفتم:من
   از اتاق خارج شدمعیسر

  شده دخترم؟یچ: با تعجب گفتمامان
   رفت نمازم روادمی مامان،نکران نشو ستی نيزیچ: زدم و گفتميلبخند

 
   نشدهری رم بخونم تا دی االن دارم مبخونم
  زی به دختر گلم برو بخون عزنیآفر: زد و گفتيزی آمنی لبخند تحسمامان

 
 .دلم
   مامان به نشونه باشه تکون دادم و به سمت نمازخونه حرکتي برايسر
 

 ...کردم
 
 "حسام"
 

  حی تخت مسي جلوی صندلي از اتاق رفتم روذی خارج شدن پانبعد
 

  نشستم
  شده؟يزیخب جانم داداش؟و:حیمس

  راستش: و مثل خودش گفتماوردمی ن خودمي تعجب کردم اما به روکمی
 

  ي خوای م،واقعاي داري چه قصدنکهی رو بهم گفت؛ازی همه چذیداداش،پان
 
 ؟ی تارا ازدواج کنبا

  ی فکرش رو مکمیآره داداش راستش االن که : زد و گفتي لبخندحیمس
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   کنم کهی و احساس مستمی حس نی که من نسبت به تارا بنمی بی مکنم
 

  ادی خود به خود به وجود می عالقه به مرور تو زندگنکهی دارم و ادوسش
  ی که من میحی زد با اون مسی که داشت اسن حرفارو محی مسنی اواقعا

 
  کردی فرق میلی خشناختم

  فدات داداش: زدم و گفتمی از سر خوش حاليلبخند
 
 "حیمس"
 

   کس از درونم خبرچی تماشاگر حال من بودن و هرونی از بهمه
 

  یلیخ! کشمی از درون دارم می دونست که چه عذابی کس نمچینداشت؛ه
 

   دونم کهی گرچه من به حسام اعتماد دارم و مي که از عشقت بگذرسخته
 

   شن اما بازم برام سخته که بهی با هم دو زوج خوشبخت مذی و پانحسام
 

  ي خوش حال کردن عشقم هرکارياما خب مجبورم برا!ی بگم آبجعشقم
 
 ! کار رو کردمنی گذشتن ازش که االن ایحت! کنمیم
 . با حسام حرف زدم و بعد از اتاق خارج شدگهی دکمی

   که بهوش اومدم صدبار به خودم گفتمی داشتم؛از اون موقعیبی عجحال
 

   خدای که شده؛هرچي اومدم اما خب کاری کاش هرگز بهوش نمي اکه
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   دو عاشقنی گرفتم که خوب باشم و بمی تصمنی هميه برا همونبخواد
 

 . نندازمییجدا
  یعنی رونی اتاقم رو بزنه کنار تا به بي پرستار گفته بودم که پرده به
 

  ي به پنجره بود و جورکی داشته باشم آخه تختم نزددی آسمون دهمون
 

   زدنشدی بود،هرگز از دبای زنم؛واقعای تونستم آسمون رو ببی که فقط مبود
 

 ! شمی نشدم و نمخسته
  ی نا معلومم فکر مي ندهی که به آسمون زل زده بودم و به آنطوریهم
 

 ... خوابم بردکردم
 
 "يمهد"
 

 . چون حوصله ندارم که برم خونشونحی مسدنی خواستم برم دی مامروز
   رو به همراهنمی ماشچی و سوئدمی رو پوشمی مخملیکت و شلوار آب 
 

   شدم و حرکتنمی ماشرون؛سواری برداشتم و از خونه زدم بمیگوش
 

  مارستانی و به بدمی خوشگل خریلی دسته گل خهی راه کردم،تو
 

   بد بودیلی رفتم خی می دست خالرفتم،چون
   شدم؛بعد مطمئن شدن از قفل بودنادهی جا پارك کردم و پهی رو نمیماش
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   کهیی به سمت جانطوری و وارد شدم؛هممارستانی رفتم سمت بنی ماشدر
 

 ...هوی رفتم که یگفته بود م) از نوچه هامیکی(يمحمد
  رفتم سمتشدمی رو دذیپان

  سالم:من
  سالم آقا: گفتعی سردنمی من سرش رو بلند کرد و با دي صدابا
 

  شما؟نی،خوبيمهد
 ن؟یممنون شما خوب: زدم و گفتميلبخند
 ح؟ی مسادتی عنیم،اومدیشکر خدا خوب: زدم و گفتيلبخند

  بله:من
  می بردییپس بفرما: گفتی مهربونبا
  حی سمت اتاق مسمی رفتی حرفچی بعد بدون هو
 
 "ذیپان"
 
  هوی که حی رفتم سمت اتاق مسی اومدم و داشتم مرونی نمازخونه باز
 

  گفت سالمیی آشنايصدا
  ي مهددمی رو که بلند کردم دسرم
 ؟ي آقا مهدنیسالم خوب: گفتمعیسر

 ن؟یممنون شما خوب: زد و گفتي لبخنديمهد
  نیم،اومدیشکر خدا خوب: زدم و گفتمي از خودش لبخندتی به طبعمنم

 
 ح؟ی مسادتیع

 بله:يمهد
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  دییخب پس بفرما:من
  می رفتحی به سمت اتاق مسي اگهی حرف دچی بعد بدون هو
  تعجب کردمدنشی داز

   دخترم؟قبول باشهياومد:مامان
  قبول حق: زدم و گفتميلبخند

  سالم:يمهد
 ؟ی کنی نمی جان معرفذیپان...سالم پسرم:مامان

 !چرا که نه:من
  ،دوستي آقا مهدشونیا: و رو به مامان گفتمي رو گرفتم سمت مهددستم

 
   هستنحیمس

   هم مادرمشونیا: گفتمي بعد دستم رو گرفتم سمت مامان و رو به مهدو
 

 هستن
  خوشبختم: زد و گفتي لبحنديمهد

   پسرمنیهمچن:مامان
 نم؟ی رو ببحی تونم مسیخب،م:يمهد

   پسرم،حاال تو برویفکر کنم بتون:مامان
  باشه ممنون،با اجازتون:يمهد
   از حسام وي اطراف رو نگاه کردم ما خبرکمی حی رفت تو اتاق مسيمهد

 
   نبودنای اعمه
 مامان؟:من

 جانم؟:مامان
  کجان پس؟نایحسام و عمه امامان : تعجب گفتمبا
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  کمی عمه هم به زور بردن تا ادی هوا بخوره االن مکمیحسام رفت :مامان
 

  کنهاستراحت
  اهان باشه:من
   حسام روقهی بعد چند دقادی نشستم و منتظرشدم تا حسام بی صندليرو
 
   اومد سمتمونی که داشت مدمی دور داز

  زمیقبول باشه عز: با لبخند گفتحسام
 ؟ی خونیقبول حق باشه،تو نم: زدم و گفتمي لبخندمنم

  من خوندم گلم:حسام
 ؟یوا کِ: تعجب گفتمبا

  همون اول: زد و گفتي لبخندحسام
  نماز اول وقتمو بخونم؟امی که منم بیخوش به حالت چرا به من نگفت:من

   رفت به خداادمی:حسام
 !ی قسم نخور،راستستیباشه حاال مهم ن:من

 جانم؟:حسام
 !  االن تو اتاقهحی مسدنی اومده ديهدم:من

 ؟يعه؟جد:حسام
  یپ ن پ الک:من

  واالوونتمید: و گفتدی خندحسام
  ی داره با لبخند نگامون مدمی مامان افتادم سرم رو بلند کردم که دادی هوی
 

   کهنیی خجالت سرم رو انداختم پاد،ازی فکر کنم حرفامون رو شني واکنه
 

   از اتاقي تا مهدمی نزدی کدوم حرفچی هگهی مامان شدت گرفت،دي خنده
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  رونی اومد بحیمس
  سالم داداش: بلند شد و گفتحسام

 ؟یسالم خوب: زد و گفتي لبخنديمهد
 ؟يقربونت داداش تو چه طور:حسام

  فدات:يمهد
  نوکرم:حسام

   گفت که ازشی مشی رفتار حسام تعجب کردم آخه چند وقت پاز
 

  ادی نمخوشش
 ستن؟ینم،نی بی رو نمحیپدر مس: اطراف رو نگاه کرد و گفتکمی يمهد

  ی مي اومدی زودتر مکمی بودن شی ساعت پمیاتفاقا داداش تا ن:حسام
 
  شونیدید

   شمی شد خب پس من دوباره مزاحمشون مفیآهان،ح:حیمس
  ی داداش مراحمهیمزاحم چ:حسام

   کنمی رفع زحمت مگهیفدات،خب د:يمهد
 داداش هی چه حرفنیا:حسام

  قربونت،با اجازتون:يمهد
  خدا حافظ: بعد رو به مامان و من گفتو

  خداحافظ:من
  خداحافظ پسرم:مامان

  خونه؟می بريای مذیپان: حسام اومد سمتم و گفتي رفتن مهدبعد
 چرا؟:من

 !  آخهيخب خسته شد:حسام
  میباشه بر: گفتمنی همي گفت برای مراست
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 ؟يایمامان تو نم: به مامان گفتمرو
  نینه دخترم شما بر: زد و گفتي لبخندمامان

 باشه پس خداحافظ:من
  خدابه همراتون:مامان

   پ سوارمی رفتحی مسنی و به سمت ماشمی خارج شدمارستانی هم از ببا
 

  می نزدی حرفچی کدوم هچی به خونه هدنی و تا رسمیشد
  میشد در خونه رو باز کردم و وارد خونه دی کلم،بای شدادهی پنی ماشاز

   رم لباسام رو عوض کنمیمن م:من
  باش:حسام

  نیی و اومدم پادمی پوشی لباس راحتهی رفتم تو اتاقم و عیسر
 !یآهان راست:حسام

 بله؟:من
   اومدادمی هوی:حسام

 ... رو؟یچ:من
 گهی بابا تارا رو ديا:حسام

 !گهیآهان،خب زودتر بگو د:من
 ! رو بگوهی زنگ بزن و قضهی يخب حاال،توکه شمارش رو دار:حسام

  ارمشی باالس بزار برم بمیباشه،گوش:من
 باشه:حسام

  نیی رو برداشتم و با همون سرعت اومدم پامی رفتم باال و گوشعیسر
  خب:من

 گهیخب که خب،زنگ بزن د:حسام
  باشه:من

   نشستم و زنگ زدم به تاراکنارش
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 بله؟:ی تو گوشدیچی مانند تارا پهی گريصدا
 ؟ی کنی مهیتارا؟چرا گر:فتم تعجب گبا

 ...نمشی تونم برم ببیو منم نم... تصادف کردهحیمس:تارا
  حاال من زنگ زدم! نداره کههی گرنی ازمیعز: و گفتمدمی کشی راحتنفس

 
   خبر خوش بدمهی بهت که
 ؟يچه خبر: مکث کرد و گفتکمی تارا
   باي خوبه و به زودیلی حالش خحی نکن آخه مسهی گرنکهیاول ا:من
 

 ... تونه پاهاش رو تکون بدهی منیتمر
 واقعا؟: گفتي نسبتا بلندي با صداتارا
  هی به من حی بودم و مسحی مسشی امروز من پنکهی دوم ازم،خبیآره عز:من
 
 . رو گفتییزایچ

 ؟؟يزیچه چ: گفتي با کنجکاوتارا
  نی پس بهتره که مامان کوچولون رو از ای مشتاقیلی خنکهیمثل ا:من
 
  می نذاري تو خمارشتریب

   شدهی کرد و منتظر موند تا بگم چي خنده اتارا
  يای بودم گفت که بهت بگم فردا بحی مسشیخب امروز که من پ:من
 
   رو تموم کنه وی خواد همه چی چرا؟گفت که مدمی پرسیمارستان،وقتیب

 
   کنه و فکری من،ازدواج نمیعنی وقت با خواهرش چی مامانش بگه که هبه
 
 . چشمش تورو گرفتهنمک
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   که گوشم کر شددی کشیغی اتمام حرفم تارا چنان جبعد
 ... ممنونم ازتذی عاشقتم،ممنونم پاني خدا ممنونم ازت،وايوا:تارا
  ترسمی مستی گوش من مهم نيپرده ! نکشغی جگهی دهی کافي وايوا:من
 

   پاره بشه مامان کوچولوحنجرت
  خوش حالمیلی بگم خی دونم چی خدا نميوا: با ذوق گفتتارا
 ؟ي نداري دلم کارزیخب عز:من
  ینه نه ممنون که بهم گفت: گفتعی سرتارا
   پس فعالزم،خبی کنم عزیخواهش م:من
  خداحافظ:تارا

   کردمقطع
   کشتیداشت خودش رو م: سمت حسام و گفتمبرگشتم

  دمیشن:حسام
   محکم منم؛حسامی هم رو بغل کردهوی بعد می به هم نگاه کردقهی دقچند

 
  ی به هم ممیباالخره دار: گفتی داد و در گوشم می به خودش فشار مرو
 

   چقدری همه چيدیذ؟دی پانيدیم،دی رسی به هم ممی دارم؛باالخرهیرس
 

 )خدا(مونهی به لطف اون باال سرنای اي شه؟همه ی داره حل مآسون
   شه ،عاشقتم خدای نمیچی گفت تا خدا نخواد هی راست مواقعا
 ...هوی طور تو بغلش بودم که نیهم

  یکی نزدنیا! خاموشهدمی انداختم که دنوی به تلوزی اذان اومد،نگاهيصدا
 
   تعجب به اطراف نگاهاد،بای صدا از اونجا داره ممی مسجد هم نبود که بگها
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   حسامهی صدا از گوشدمی دهوی که کردم
  یلی برنامه اس خهی: زد و گفتي زل زدم به حسام که لبخندباتعجب

 
   هم دارهگهی دیی کارایلی گه و خی اذان مجالبه
  ی صدا از گوشی بگیتونیبعد نم: براش نازك کردم و گفتمی چشمپشت

 
   کنمی ساعت دارم اطراف رو نگاه ممیتوئه؟ن
 م؟ی نماز بخونمیخب حاال بر: و گفتدی خندحسام

 !میخون ننجای ای ولمیبر: مکث کردم و گفتمکمی
  م؟یپس کجا بخون: با تعجب گفتحسام

   مسجدمیبر:من
 م؟ی همه راه رو برنیا:حسام

  گهی دمینی با ماشي ری مادهی پي انگار داریگی ميوا جور:من
  باشه برو اماده شو: کرد و گفتی مکثحسام

   و رفتم تو اتاقم تا آماده شمدمی شدم و گونش رو بوسبلند
   وی مشکی لوله تفنگی به همراه شلوارلدمی پوشرهی تی مانتو بلند آبهی
 

  ی مشکشال
   فقط مونده چادرخب،حاال

 ارم؟ی چادر از کجا بحاال
   فکر کنم مامان داشته باشهآهان
   کردمدای کشوهاش رو گشتم تا چادرش رو پکمی تو اتاقش و رفتم
  نیی رو برداشتم و رفتم پاچادر

  میخب بر:من
  میباشه بر:حسام
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  قهی حدود پنج دقم؛بعدی شدنی و سوار ماشمینه خارج شد از خوباهم
 

  ادهی پنی جا پارت کرد با هم از ماشهی رو نی ،حسام ماشمیدی رسباالخره
 

 میشد
  ای خونم بعدنماز بی رم نمازم رو میخب برو نمازت رو بخون منم م:حسام

 
  نجایهم
  باشه،فعال:من
   رفتم وضو گرفتم و رفتم تو صفرمی رفت وضو بگادمی مسجد شدم،اه وارد

 
 ... موندمنماز
   از خوندن نماز چادرم رو برداشتم و شالم رو مرتب کردم و رفتمبعد

 
  بودومدهی هنوز نرون،حسامیب
  موندم تا باالخره اومدي اقهی چند دقهی

 ؟ي وقته منتظریلیخ:حسام
  نه بابا منم تازه اومدم:من

  گهی دمیآهان باشه بر:حسام
   راهدمی که گذشت دکمی و حسام حرکت کرد می شدنیوار ماش سباهم

 
  ستی نخونه

 م؟یری ممیکجا دار:دمی تعجب پرسبا
   تو کارت نباشهگهی دمیری جا مهی: زد و گفتي لبخندحسام

 ! اهگهی بابا بگو ديا: گفتمي لجبازبا
  ینی بی خودت ممیبزار برس:حسام



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 394 

  نگفتميزی چگهید
   نگه داشتکی شیلی رسستوران خهی ي ربع جلوهی حدود بعد

 نییبفرما:حسام
 !ی مرسيوا:من

  زمیخواهش عز:حسام
 می و پارد رستوران شدمی شدادهی پباهم
 ... دهنم از تعجب باز مونددمی که ديزیباچ
   بودییای روی بودم همه چومدهی ننجای بود تاحاال ابای زیلیخ

  می نشستکی و شبای فوق العاده زي دونفره زی مهی رو می رفتباهم
   انتخاب کني خوای میهرچ: منو رو داد بهم وگفتحسام

  ارمی هم مادی زارنی رو بتزای آخه همون پستی گشنم نادیز:من
 ؟ي خوای متزایپ:حسام

  آره حوس کردم بدجور:من
 ي تو بخوایباشه عشقم،هرچ: زد و گفتي لبخندحسام
   نگفتميزی زدم و چيلبخند
   گارسون رو صدا کرد و غذارو سفارش دادحسام

 ...دنی رو چزی غذارو آوردن و با مخلفات مقهی چند دقبعد
  زی ،با دستمال دور دهنم رو تمدی چسبیلی واقعا خوش مزه بود خشیآخ
 

  کردم
   بودی حسام،عالیمرس:من

 ؟ي شدرینوش جانت،س:حسام
   ترکمیآره بابا دارم م:من

 باشه:حسام
  می و از رستوران خارح شدمی و بلند شدزی ميذاشت رو پول رو گحسام
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  نجای امیای باشه به حسام بگم بازم بادمی بود ییبای رستوران زواقعا
  کنمفشی تونم  توصی فوق العاده شده بود نمتوش
 ...  حرکت کردامی و حمی شدنی ماشسوار
   حسام زنگ خوردی که گوشمی بودتوراه
 ه؟یک:من

 مامانت:حسام
 مامانم؟: گفتمباتعجب

 آره: حسام
  کارت دارهی چنیخب جواب بده بب:من

  جواب دادحسام
  سالم زن عمو:حسام
 :....مامان
  آهان چشم:حسام
 :...مامان
   راحت باشهالتونیباشه،باشه خ:حسام
 :...مامان
  باشه خداحافظ:حسام

   بعد قطع کردو
 ... گفت؟یچ:من

   بمونم تا تو تنهاشتی گفت که من پانی شب خونه نمنایمامانت ا:حسام
 

 ینباش
   که تنهاستی بارم ننی برو خونه اولی خواد بمونیخب نم: گفتمعیسر
 

   مونمی مخونه
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  ی تو االن تو دست من امانتیعنیمادرت بهم گفت بمونم :حسام
  گهی خواد دی بابا نميا:من

   تونم رو حرفش حرف بزنمیمامانت گفته نم:حسام
  نزدمی حرفگهی دنی همي داشت برای جوابهی گفتم ی می هرچهوف

  می شدادهی رو پارك کرد و با هم پنی خونه ماشي جلوحسام
   تومی و رفتمی در خونه رو باز کرددی کلبا

   رم لباسام رو عوض کنمیمن م:من
  باشه:حسام
  نیی و رفتم پادمی رو پوشمی تو اتاقم و لباس راحترفتم
 ؟ی بخوابي خوایخب کجا م:من

   که حقمهییجا!خب معلومه: زد و گفتي لبخندحسام
 ؟ی چیعنیوا :من

  می خوابی امشب من و تو کنار هم منکهی ایعنی:حسام
   کهمیستی ما به هم محرم نرینخ:من

   دفعه محرم بودم االنم؟اونی خوابی بار که کنار هم منیمگه اول:حسام
 

  نامحرم؟شدم
   تنهانباری مونم؟ای بارمه که تنها تو خونه منی مگه اولهینجوریاگه ا:من
 

  خطرناکه اما دفعات قبل خطر ناك نبود؟بمونم
   بمونمشتیمادرت گفت که پ:حسام

 ینگفت که کنارم بخواب:من
   مونمی شده می،حتی کنار من بخوابدی هرجور شده بادونمیمن نم:حسام

 
   کنارتامی بعد می بخوابتا
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 ! کنمیدر اتاقم رو قفل م:من
   خودتمی کنم،حتی قفل از اتاق تو داره با اون در،رو باز مهیمادرت :حسام

 
 ! دونمی قفل کجاست اما من میکی اون ی دونینم

 ! خوابمیبا من بحث نکن من کنار تو نم:من
   دونمی اش دروغ بود از خدا خواسته بودم که کنارش بخوابم فقط نمهمه

 
  ارمی رو در ب کنم و حرصشي دوست داشتم لجبازچرا

   مني رو اعصابم نرو تا اون روذیحوصله ندارم پان: گفتی عصبی کمحسام
 
  ینی نبرو

 ! من رو بزناینه بابا؟ب:من
   برمت تو اتاقی کنم و میبه خدا شده به زور بغلت م:حسام

 ! پنبه دانهندیههههه حسام در خواب ب:من
 گه؟ی دمیآهان االن شتر هم شد:حسام

 بله:من
  کنم؟ی فکر می دارم به چیدون یم:حسام

 ؟یبه چ:من
   تو،توی کنم که امشب وقتی فکر منیبه ا: زد و گفتیثی لبخند خبحسام

 
 ! بکنمی چه خواب راحتی منبقل
 !... خودتي نکن برای بافایههههه رو:من

 ستی نای رونای که اینی بیبعد م:حسام
  مینی بیم:من

  ینی بیم:حسام
 . ادامه بدهتی بافای رم بخوابم تو هم به رویمن م:من
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   رفتم تو اتاقم که احساس کردم حسام هم پشت سرم دارهی مداشتم
 
  ادی وانمود کردم که انگار متوجه نشدم داره پشتم مياد،جوریم

   خواد کنار منمی پررو حاال ميپسره : شک نکنه گفتمنکهی ايبرا
 

 ...ی شب بمونه کلادی که بهش اجازه دادم بنیهم!بخوابه
   جدانی احساس کردم از زمهوی زدم که ی داشتم غر منطوریهم
 

   سفتیلی خزی چهی و محکم چنگ زدم به دمی کشیغیشدم،ج
   حسام من رودمی که گرفته بودمش که ديزی تعجب برگشتم سمت چبا
 

   اشنهی کرده و من چنگ زدم به سبغل
   افتمی االن منی زم؟بزارمی کنی کار می چيهو: زدمغیج

 ؟ی پررو فسقلی گی من منطور؟بهیپس که ا:حسام
 !ی خودتیفسقل:من

  ی من فسقلزهیباشه خاله ر:حسام
 ی هم خودتزیخاله ر: حرص گفتمبا

 زه؟ی خاله رای یباالخره من کدومم؟فسقل: با خنده گفتحسام
 ي ایتو روان:من

  تمی روانگهیآره د: محکن تر بغلم کرد و گفتحسام
   حرف من رو برد تو اتاقم و آروم گذاشتم رو تخت و خودش همنی بعد او
 

   و با پاهاش،پاهام رو گرفت و با دستاش هم باالدمی کنارم دراز کشعیسر
 

   من رو محکم بغل کردي تنه
 ! هم تکون نخوردنجی اهی ی زور زدم حسام حتیهرچ
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  د بود صد در صشتری بود اون پسر بود و من دختر و اون زورش بیهرچ
   باشمي اگهی دونبال راه حل ددی بود بادهی فای زدن بزور

 فه؟ی گذره ظعیخوش م: گفتیثی به خبحسام
 !ی خودتفهیضع: حرص گفتمبا

  یی شمافهیفعال که ضع: با خنده گفتحسام
   از بازوش گرفتم که دستش از دورم شل شدی حرص گاز محکمبا

   از فرصت استفاده کردم و خودم رو از حصار دستاش آزاد کردم و ازعیسر
 
   تخت بلند شدمرو

 ه؟ی شد که آقا قویهاهاهاها چ:من
  ي کردیآقا جرزن:حسام

   نکردمی اصال هم جرزنرمینخ:من
  گهیتوله سگم بزار کنارت بخوابم د: با التماس گفتحسام

  ی قبول می گفتی م جمله رو بدون توله سگنی اگه همنکهیاول ا:من
 

  ی توله سگ خودتنکهی دوم اکردم
   غلطنکهی دوم ای چون منو گاز گرفتی تو توله سگ مننکهیاول ا:حسام

 
  کردم

  رهی دگهی درمینخ:من
 ! کنمی خواهش مذی بابا پانيا:حسام

 ! شهینم:من
   خچب حرف زدم و بعد دوباره بقلم کرد و برد تو اتاق وی بسته هرچحسام

 
   رو گذاشت رو تخت و محکم بغلم کردمن

 ... نبودالشی خنی دستش رو گاز گرفتم اما عیهرچ
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   تو بغل حسامی حرکتچی بدون هنی همي خسته شده بودم براگهید
 

   شدم و چشمام رو بستم،هنوز چند لحظه اززی همه چالیخی و بموندم
 

 ! لبم قرار گرفتي رويزی چشمام نگذشته بود که حس کردم چبستن
  ه.س.و.ب.ي. حسام داره آروم من رو مدمی چشمام رو باز کردم که دعیسر
 

   حولش دادمکمی منتظره بود ری آوردم آخه غی داشتم نفس کم مکم،کم
 

   کرد و لب هاشکی که ازم جدا شد اما دوباره خوش رو بهم نزدعقب
 

  ن اول بدون حرکت.د.ي.س.و. لب هام گذاشت و شروع کرد به بيرو،رو
 

   کردمشی اما بعد چند لحظه خودم هم همراهمموند
  د و منم.ي.س.و.ب.ي. بود و داشت من رو مدهی کامال روم دراز کشحسام

 
 . کردمی مشیهمراه

   واقعا نفس کم آورده بودم آروم حولش دادم عقب که ازم جدا شدگهید
 

   زدمی م؛نفس،نفس
   رو لبم گذاشت و محکم بغلم کرد و من رو بهی کوتاهيه .س.و. بحسام

 
   فشرد منم دستم رو دور کمرش حلقه کردم،حسام سرش رو فروخودش

 
 .دی کشقی تو موهام و چند نفس عمکرد

   من رونقدری داره که اي موهات چه عطرنیا: گفتي رفته الی تحلي صدابا
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   قلبم شم تپشی مکتی نزدی که وقتي داری کنه؟اصال خودت چی ممست
 
  ره باال؟یم

   خودش رو بلند کرد و دستم رو گذاشت رو قلبشکمی رو گرفت و دستم
  ی چه قدر محکم منی؟ببي شنویذ؟می پانینی بیم: گفتی آرومي صدابا
 

  ی تابی قلب من فقط به خاطر تو بنیا!همش به خاطر توئه!نمی به سزنه
 
 !  کنهیم

  عاشقتم حسام:من
 م.د.ي.س.و. بعد محکم به خودم فشردمش و گردنش رو بو

   اش،گوشم رو بانهی و من سرم رو گذاشتم سدی کنارم دراز کشحسام
 

   قلبش رو بشنومي کردم تا صدازونی مقلبش
  ی بهم می آرامش خاصهی بهتر بود،یی قلب عشقم برام از هر الاليصدا

 
  ستم رو هم گذاشتم دیکی اش و اون نهی دستم رو گذاشتم رو سهیداد؛

 
   سرشکنار
 ... دادم که خوابم بردی ضربان قلبش گوش مي به صدانطپریهم

  ي خسته بودم حوصله یلی شدم،خداری موهام بي روی با نوازش دستصبح
 

   شدن رو نداشتمبلند
   پاهاشي حسام بود و پاهام هم روي نهی سي که سرم روهمونطور

 
 ... و به خوابم ادامه دادمي اگهی بودم سرم رو برگردوندم به طرف دانداخته

   شدماری هوشکمی حسام يباصدا
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 ؟ی شداری بي خوایعشق من؟نفس من؟نم:حسام
 ...بزار بخوابم...اوم: گفتمي دورگه اي صدابا
   بعد به خوابم ادامه دادم و حصار دستام رو هم دور بدن حسام محکم ترو
 

   بودم،دوستام رو دوطرف حسامدهی حسام دراز کشي روبای تقرگهیکردم،د
 

   پاهاش گذاشته بودمنی بودم و پاهام رو هم مابگذاشته
   دونمی داد دوست نداشتم از جام تکون بخورم نمی خواب مزه میلیخ
 
 ... رفتمیقی شد که دوباره به خواب عمیچ

 . عشق منگهی شو دداریذم؟عمرم؟بیپان:حسام
 ساعت چنده؟:گفتم ي دورگه اي صدابا

 بعدازظهر2ساعت :حسام
 ؟یچ: چشمام رو باز کردم و گفتمعیسر

   نفسمگهیبعدازظهر بلند شو د2 گم ساعتیم:حسام
   بلند شم که حسام دستاش رو دور کمرم حلقه کرد و من روخواستم

 
   نگه داشتمحکم

  گهیوا حسام ولم کن د:من
 اد؟یدلت م:حسام

 !ي کرددارمیخودت ب:من
 ؟ی پاشی بوسم کننکهی بدون اي خوای میعنی:حسام

 دمی بابا تازه منظورش رو فهميا
 !هی عشقم کافگهینه د:من

   تو هرچقدر هم کهستی نیکاف!رمینخ: بچه تخسا گفتنی مثل احسام
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 . بوسم کنیکی حاال ستی نی کافی کنبوسم
   صورتشکی حرص دادنش به سرم زد صورتم رو نزدي براي نقشه اهوی
 

  دمی چشماش رو بست و من هم گونش رو بوسی که با خوش حالبردم
 . خوامی بوسا نمنیاز ا: نگام کرد و گفتی حرصحسام
 !  وا:و گفتم) چپی عليکوچه ( معروف خودموني رو زدم به کوچه خودم

 
 ؟ي خوای از کدوم بوسا مپس

 !ی زنیتو مخت تکون خورده مگه؟مشنگ م!ذیپان: گفتی حرصحسام
  بود که با حرص صحبت کنم نوبت من حاال
 !یمشنگ خودت: گفتمیحرص

 گهی ماچ بده دهیجون من : کرد و گفتي خنده احسام
   نقطه ضعفمارم؟خوبی شد جون خودش رو قسم بخوره و من نه بی ممگه

 
 ! دونستی مرو

   لبشي روی کوتاهيه .س.و. براش نازك کردم و نرم بی چشمپشت
 

 ! که ولم کردگذاشتم
 :... از دهنم در رفت و گفتمهویدم و ناخودآگاه  روش بلند شاز

   خواب مزه دادش،چقدریآخ:گفتم
  واقعا؟پس چرا: زد و گفتیثی نگام کرد و لبخند خبطنتی با شحسام

 
  ی ناز مي دونستم داری کنارت بخوابم خانوم؟من که می ذاشتی نمشبید
 
 !یکن
 ! ساکت بمونمقهی دقهی تونم یاه،نم! خودم حرصم گرفتاز
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 ! بهم مزه نداد کهدم،خوابیچون کنار تو خواب!رشمینخ: حرص گفتمبا
   بهتشبی خواب دهی چنمی بگو بب؟پسيعه؟جد: گفتطنتی با شحسام

 
  داد؟مزه

  بگم؟ی حاال چاه
   چون خسته بودم خواب بهم مزه دادزه؛آهانیاِمـــــم چ: من،من گفتمبا

 .يچون خسته بود!آهان: گفتطونشی با همون لحن شحسام
  آخه عشق: نگفتم که اومد سمتم و محکم بغلم کرد و گفتيزی چگهید
 

   خواب بهت مزه دادي دونم بغل من بودی که م؟مني لجبازنقدری چرا امن
 

   گذاشت و منمیشونی پي روي داره به نظرت؟بوسه اي کارنیگفتن ا!نفسم
 
  از خودش جدا کردرو

 ن؟ی به آقاتون بدنی خوای میخب،خب خانوم خانوما صبحونه چ:حسام
 !گهی کنم دی درست مندمی آي آقاي برايزی چهیحاال :من

  باشه خانومم پس بزار منم کمکت کنم: زد و گفتي لبخندحسام
  ي آشپزي به سوشیباشه،پس پ:من
   مرتبکمی صپرتم رو شستم و با حوله خشک کردم و موهام رو هم اول

 
  نیی و بعد رفتم پاکردم
  زی رو مدی چیرو م...  نون و داشت دوغ و آب وحسام

   ودی شفکمی و تابهی برداشتم و شکوندم تو ماهخچالی تخم مرغ از تو دوتا
 

   هم بهش اضافه کردمنمک
 ! دوست داشتمیلی بودم،خدی عاشق تخم  مرغ با شفی بچگاز
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   و با حسام شروعزی و با نشستم پشت مزی رو گذاشتم وسط متابهیماه
 

   چنان تندمی نخورده بودیچی سال بود که هکی به خوردن انگار میکرد
 

   کرد ازی فکر مدی دی می که هرکمی خوردی و ممی گرفتی لقمه متند
 

 !می فرار کردیسومال
   گاز رونی دهنم کردم و اولکی خودم گرفتم و نزدي لقمه رو هم برانیآخر

 
   شددهی لقمه از دستم کشهوی اش رو بخورم هی و تا خواستم بقزدم

   خورد نگاهی من رو مي به حسام که با لذت داشت لقمه تی اعصبانبا
 

  کردم
  فقط حوس کردم! نشده که عشقميزیچ: رو مظلوم کرد و گفتخودش

 
 !نی خانومم رو بخورم،همی دهنکمی

  سیباشه عشقم مهم ن: براش سوخت و گفتمدلم
   شروع کردم به جمع کردن ظرفاو

  کمک کرد تا ظرفارو جمع کنم زد و اومد باهام ي هم لبخندحسام
   خودم با دست شستمنی همي کم بودن براظرفا
 ؟ییحسام؟کجا:من

   کنمی نگاه مي ویجانم؟دارم ت: حسام از تو حال اومديصدا
   رم لباس بپوشم و زنگ بزنم به تارا و باهاشیآهان باشه،من دارم م:من
 

   کنم تا آماده بشههماهنگ
 ! شمی منم االن آماده میآهان خوب شد گفت:حسام
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 ... تو اتاقم ورفتم
  بوق جواب داد4 اول زنگ زدم به تارا،بعد خوردن و

 بله؟:تارا
 زم؟ی عزیسالم تارا جون خوب:من
  جون؟ذی پانییاهان تو:تارا
  آره گلم:من
 زم؟ی عزی من خوبم تو خوبی نشناختم،مرسدیببخش:تارا
  قربونت:من
  گلم؟ی داشتيکار:تارا
  مارستانی بمی دونبالت و برمیای تا بیآره زنگ زدم بگم که آماده بش:من
 االن؟: تعجب گفتی و کمیبا خوش حال:تارا
  زمیآره عز:من
   شمیباشه،باشه االن آماده م!آخ جون:تارا
 . عجله نکن منم هنوز آماده نشدم فقط آدرست رو ندارمزمیباشه عز:من
  مزی دم عزی تل برات مياالن تو: گفتعیسر
  باشه،پس فعال:من
  يبا:تارا
   اتاقم باز شد و حسام داخل شددر

 ذ؟یپان:حسام
 جونم؟:من

 ؟ی خونیعشقم نماز نم:حسام
   رهی مادمی دونم چرا همش ینم!یآه،خوب شد گفت:من

  ی طول می خونی مي داری چون تازگهیاشکال نداره نفسم عاد:حسام
 

 ی تا عادت کنکشه
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 ...نکنه تو...ادته؟ی شهیپس توچرا هم: تعجب گفتمبا
  ی قبل نماز میلیآره عشقم،من از خ: حرفم رو قطع کرد و گفتحسام

 
   که ترس از دست دادنت افتاده تو جونم شروع کردم به نمازی وقتخونم،از

 
  خوندن

   تعجب نگاش کردمبا
  می بخونمی برای زود بی بخوني خوای اگه مالیخی بنارویخب حاال ا:حسام

  می برباشه،باشه:من
   و من دوباره چادر نماز مامان رو برداشتم و مهر هم کهمی گرفتوضو

 
 ... کردم نماز خوندنم،شرویداشت
  ی نماز خوندن بود که هروقت منی تو اي دونم چه معجزه ای نماصال

 
 ! شدمی آروم مخوندم

 . جا نماز رو جمع کردم و به همراه چادر گذاشتم سرجاشعیسر
 .یقبول باشه خانوم:حسام

   توهم قبول باشه،نمازیمرس:من
   بدو برو آمادهمیخب،حب نمازمونم خوند...قبول حق باشه نفسم:حسام

 
 .شو
 .باشه:من
   و شالی سبزم رو به همراه شلوار لوله تفنگي رفتم تو اتاقم و مانتو عیسر
 

   رو برداشتم و رفتممی کردم و گوشیمی مالشی و آرادمی پوشی لجنسبز
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 .نییپا
  ژون: و گفتمدی کشی صوتدنمی با دحسام

  مرض:من
   خوام بهشی میدوست دارم هرچ!مال خودمِ!به توچه؟خانوم خودمِ:حسام

 
 .بگم
 !يغلط کرد:من

 ای داب شدیب: و گفتدی خندحسام
 گهی با تو در من اثر کرد دینیکمال همنش:من

   بگم تو ساکتزی چهینشده من !ي تو آماده داری جوابهی شهیهم:حسام
 

 یبمون
   هم نخواي خوای بخوا نمي خوای که هست مینیهم:من

   دلنی که افیح: و گفتنیی انداخت پایشی سرش رو به صورت نماحسام
 

   کردمی هم معطل نمقهی دقکی ذاره نخوام وگرنه ی نمالمذهبم
 ...ی حرف رو بزننی اگهی بار دهی: بهش زدم و گفتمی گردنپس

  ی می چنمی بده بب؟ادامهي هم بلددینه بابا؟تهد: با خنده گفتحسام
 
 ؟یکن

   و کبود بشهاهی که همه پوستت سرمی گی گازت منقدریا:من
   خورهی گم بر میبهت م!یالحق که توله سگ خودم: و گفتدی خندحسام

 
 !بهت
   ادبی،بیتوله سگ خودت:من

  گهی طرف دهی بعد روم رو به صورت قهر برگردوندم به و
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   ازم رونمینب!قربون قهر کردنت برم من: چونم رو گرفت و گفتحسام
 

   هایبرگردون
  ری خودم رو جمع کردم اما خب دعی رو لبم نشست، سري لبخندناخودآگاه

 
 ! بوددهی بود و حسام زودتر لبخندم رو دشده

   به خاطرنمیالبد ا!ي لبخندزددمیمن که نفهم: و گفتدی خندحسام
 

 !اته لباسهیراحت
   خستهنکهی صبح که گفته بودم به حاطر ادم،امروزی منظورش رو فهمخوب

 
 ! رو گفتنی اونم االن انی همي خواب مزه داد برابودم

   لب بهش گفتم و بعدری زي اوونهید
 : که حسام گفتمی شدنی و سوار ماشمی از خونه خارج شدباهم
  دونبال تارا؟می بردی االن باخب
  آره:من

 خب آدرس خونش رو داد؟:حسام
 . گهی تل بهم ميآهان،آره گفت تو:من

   تو وسط شهر خونهیی جاهی حسام خوندم،ي تلگرام،آدرس رو براي تورفتم
 

 . داشتن
 . خونه نگه داشتي جلوحسام
   که داشت معلوم بود کهی بود و از در بزرگییالی بود وی قشنگي خونه

 
 . بزرگهیلی خاطشونیح

  جواب دادعی رو برداشتم و زنگ زدم به تارا،سرمیگوش
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 ذ؟یجانم پان:تارا
 ؟ییزم،کجای عزمیدیرس:من
 . امی من،االنیدیآهان رس:تارا
 .باشه:من

   در بزرگ بازقهی چند دقاد،بعدی تا تارا بمی بعد قطع کردم و منتظر شدو
 

   در،رو بست و اومد نشست توعی سردنمونی درون،بای و تارا اومد بشد
 

  نیماش
  سالم:تارا

  سالم:حسام
   جلو نشستم تارا جاندیببخش: سمت تارا و گفتمبرگشتم

   راحت باشزمی عزیِ چه حرفنیا: زد و گفتي لبخندتارا
   رو پاركنی ، حسام ماشمی نزدی کدوم حرفچی همارستانی به بدنی رستا
 

 ...می شدمارستانی و وارد بمی شدادهی پنی و با هم از ماشکرد
 
 "حیمس"
 
 ! صبح تاحاال فکرم مشغولهاز
   بگم که نظرم عوض شده ونای به مامان ادیامروز با!یلیخ! برام سختهیلیخ
 
   فراتر از خواهرذی خواهرمه،آخه چرا؟چرا خدا؟من حسم به پاني جاذیپان
 

   پرستم بهی رو مذی که عاشقانه پانیچرا دروغ بگم؟چرا درحال!يِبرادر
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   زودنقدری عشق من؟اانی بود پانیمه؟چرا خدا؟ا خواهري بگم که جامامانم
 

  آخه! اون دختره اسری نابود شد؟همش تقساهامی زود رونقدری شد؟اتموم
 

  ذید  و پان.ي.س.و. خودش اومد جلو و من رو بهوی نشدم کشی که نزدمن
 

  نقدری اای چرا دنن؟یآخه خدا واقعا رسمش ا!  اشتباه کردي فکراهم
 

   تونستم خوشبختش کنم؟آخهیاشقش بودم؟مگه نم من کم عنامرده؟مگه
 

   خدا؟ چقدر صدات کردم؟چقدر ازت خواهش کردم که ازمچرا
 
   جوابنی گفتم؟کم التماست کردم؟کم سجده کردم برات؟ارش؟کمینگ
 

  یهمه فکر م!  خرابهیلیاما حالم خ! خوام منت بزارمی عبادتام؟نمي همه
 

 ! کس از درونم خبر ندارهچی اما همی که عالکنن
 ! گفته دروغ گفتهی کنن؟هرکی نمهی گفته که مردا گریک

 شه؟چرا؟ی چرا من شبام با اشک صبح مپس
 . کردنهی و مردونه شروع کردم به گردی ترکبغضم

 . شدمی خالی تا حسابختمی اشک رنقدریا
 . شدمرهی خرونی رو پاك کردم و از پنجره به باشکام

 .تاقم به صدا در اومد و بعد دکتر وارد اتاق شد در اقهی چند دقبعد
  سالم پسرم:دکتر

  سالم:من
 ؟ي کردهیگر: با تعجب گفتدکتر

 چرا؟... چهیه،گر...نه،ن: شدم و من من کنان گفتمدستپاچه
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  ي زد و اومد نشست روی شد تو چشمام و لبخنددکم رنگرهی خدکتر
 

 : که کنار تختم قرار داشت و گفتیصندل
   دونم،فکر کن کهی ازش مییزای هم خوندم و چی من روانشناسپسرم

 
  کنی که تو دلته رو خالی و هرچدوستتم

  راحت باش: زد و گفتی بخشنانی نگاش کردم که لبخند اطمدی تردبا
 

  ی من رو اشوان صدا کنی تونیح،میمس
  دونم از کجا بگم؟یباشه،اشوان نم: مکث کردم و بعد گفتمیکم

  رونی اتاق بنی از ای که بگی کن برام،هرچفی اون اول تعر ازحیمس:اشوان
 
   رهینم

   عالقه مندمیی شه که من به دختر دای شروع مي از اون روزهیخب،قض:من
 
   به منی توجهچیاما خب اون ه! شمی بهتر بگم عاشقش مای شم یم
 

  نی و به خاطر ادی دی رو مم،حسامیی چشمش پسرداشهی و همنداشت
 

  می من و حسام اصال بهم خوب نبودموضوع
  ذی و عشق من نسبت به پانمی چندسال گذشت و ما بزرگ تر شدخالصه

 
   نکرده بود و هنوز هم مثل قبليریی تغچی هذی شد اما رفتار پانشتری بهم
 

  دی دی حسام رو مفقط
   با حسام قراردمی کردم دبی رو که تعقذی روز صبح پانهی مدت هی بعد
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   هم خوش حالیلی هم رو بغل کردن و خی و از قضا تو پارك کلداشت
 

   شده و چون مشکوك شده بودم بهشون ازی شک کردم که چکمی!بودن
 

   هم رو بغل کرده بودن عکس گرفتم و چندتاذی که حسام و پانیزمان
 

 ... نسبتاعکس
   باز شدن در اتاقم حرف منم قطع شدبا

  نقدری دونستم ای اما نمادی دونستم قراره امروز بیم! بود تعجب کردمتارا
 

 ! زود
   کردم تودعوتش

   مونهی بجثمون مي هی خب بقي مهمون دارنکهی جان مثل احیمس:اشوان
 
  بعد باشه؟يبرا

  باشه،ممنون اشوان جان:من
 ! نکردم کهي کارزمی کنم عزیخواهش م:اشوان
  از اتاق خارج شد نگفتم بعد چند لحظه اشوان يزی زدم و چيلبخند

  سالم:من
 ؟یسالم خوب: و گفتنیی سرش رو انداخت پاتارا
  اون وروجک چه طوره؟؟حالی من خوبم تو خوبیمرس:من
   شکر خدامینردومون خوب: زد و گفتي لبخندتارا
  خدارو شکر:من
 ؟یمطمئن! رو بهم گفتزی همه چذیراستش پان...خب:تارا
  ی کارام رو با اطمسنان کامل انجام مي که همه ی دونیآره خودت م:من
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  دم
   دونمیآره رفتارت رو م:تارا
  گهی دی سواال کننی از ادی نباگهی دی دونیخب پس اگه رفتارم رو م:من
 

 !زمیعز
 ! باشه:تارا
  می باهم ازدواج کنمی خوای گم که میامروز به مامانم م:من
 ! خدا ممنونم ازتيوا: گفتی با خوش حالتارا
 
 "ذیپان"
 
   شد که تارا رفته بود تو اتاقی می ساعتمین

   از اتاق خارج شد و رو به مای در اتاق باز شد و تارا با خوش حالباالخره
 

 :گفت
  نهی خواد که همتون رو ببی محی مسدیببخش
 : که تارا گفتمی با تعحب به هم نگاه کردهمه

 !گهی دنیاین؟بی هستی چمعطل
  می نگاه کردحی تو اتاق و منتظر به مسمی رفتهمه

 
 )يراو( شخصسوم

 
 ! کردند به جز سه نفری نگاه محی با تعجب به مسهمه

   و تاراذیحسام،پان
 ! سه نفر فرق داشتنی اي کردنانگاه
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   خواست بدونه که چهی کرد چون می نگاه محی به مسي با کنجکاوحسام
 

 ! خواد حرفاش رو بگهی ميجور
   جا بزنهحی که مسدی ترسی کرد چون می نکاه محیس به مس با استرذیپان
 
  و

   روحی دونست که مسی کرد چون می نگاه محی به مسی با خوش حالتارا
 

 ! هستحرفاش
  ی که از ته چاه میی و با صدانیی سرش رو انداخت پاحی مسی از لحظاتبعد

 
   شروع کرد به حرف زدناومد
   هم بلدینی از کجا بگم و مقدمه چدی دونم بایراستش،نم:حیمس
 
   خواهرمِ وي جاذی پاننکهی رم سر اصل مطلب ؛اول ای منی هميبرا!ستمین

 
   ويِ حس خواهرذی حس من به پاننمی بی کنم می االن که فکر مراستش

 
   خوام با تارایم... خوامی کنم و می من هرگز با خواهرم ازدواج نمنکهیا

 
 !م کنم چون دوسش دارازدواج
   روح گفت چون دل گفتنش رو نداشتی بی آخرش رو تند وليحرفا
   کردنی نگاه محی به مسی با خوش حالهی با تعجب و بقحی و پدر مسمادر

   دونستی کس نمچی ما نبود و هي کس به فکر پسر جوان قصه چی هاما
 

   گذرهی می گفت چی که میی ما به خاطر دروغ هاي در دل پسر قصه که
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  حی مسگری دی خوش حال بودن و از طرفیلی خذی طرف حسام و پانکی از
 

 ! شکسته و افسردهاریبس
   خوبه ویلی کرد که انگار حالش خی وانمود مي جورنای اي با همه اما
 
   خوادی دل و جرعت میلیخ!واقعا چقدر محکم بود اون پسر! نشدهيزیچ
 

 ! خواهرشِي بگه عشقش،همه کسش جای کسکه
  ی سختيسخت بود اما اون به خودش قول داده بود که همه  یلی خواقعا

 
 ! تحمل کنه و دم نزنههارو

 
 "ذیپان"
 
   جاهوی حیاولش که استرس داشتم که نکنه مس! خوش حال بودمیلیخ
 

 !بزنه
   خوش حال بودم همیلیخ! که زد واقعا راحت شدمیی با حرف هااما
 

 ! و تاراحی حسام و هم مسمن،هم
   خودتی بعدش گفت که هرچی اولش با تعجب به حسام نگاه کرد ولعمه

 
  ي خوایم

 ! تعجب کردمیلی خزی چهی خوش حال بودن اما از یلی و بابا هم خمامان
 ! دونم چرا عمو و زن عمو هم خوش حال بودنینم
 ! سوال بودي برام جایلیخ

   حسام که با خنده برگشت سمتمي زدم به پهلوآروم
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 نم؟جا: گفتآروم
  خوش حالن؟نقدریمامان،بابات چرا ا: خودش آروم گفتممثل

   رو بهشون گفتمزیراستش من همه چ...ام چبزه: با من من گفتحسام
   بهميای بعد االن می رو گفتزی خاك تو گورت،بهشون همه چیعنی:من
 
 ؟ی گیم

   حاالگهی ددیببخش:حسام
  باشه حاال استثنائا بخشش:من

  وونهید:حسام
 ... مرخص شدمارستانی هم از بحی روز مثل برق و باد گذشت و مسسه

 . خوردمی داشتم نهار مزیسرم
  انی کنه و می مفی رو ردزی همه چندهی آي گفته بود که تا هفته حسام

 
  میخواستگار

 !می کنی که امروز فسخش محی منو مسي غهی مونده بود صفقط
 .یرس اتاقم مرمیمامان من م: اتمام غذام گفتمبعد

 .نوش جان دخترم:مامان
   زنگ خوردمی که وارد اتاقم شدم گوشنیهم

 ... سمتش و برداشتمشرفتم
 .  بودسودا

 . دادمجواب
 ؟یبل:من

  عقشم؟یسالم سالم خوب:سودا
  باوگهی خوب بحرف دياه اه مرده شورت رو ببرن حالم رو بهم زد:من
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   بار خواستم مثل آدم باهاتهی!مرده شور خودت رو ببرن احمق:سودا
 

   توشي که گند زدبحرفم
   ترمی من راضی بحرفيتو همونجور:من

 !ومدهی خوبه هم بهش نشیا:سودا
 ؟ي زنگ زدی چي بنال برایخ:من

   اون حرف زدن با دوستت رو بعد از مدتچبایمرده شور خودت رو :سودا
 
  ي چندش حالم رو بهم زدنمی رو ببختتی خوام ری ببرن،نمها

  د بنال د:من
  اری لش بمهیشنبه نامزد:سودا
 ؟ي باري کارارمی لش میاوک:من

  يبرو بتمرگ با:سودا
  يبا:من

 ... بعد قطع کردمو
  ي دونم چرا برای نمی ولی و دوستي گن دوری مدمی خدا چقدر خنديوا
 
 . بودای البته همش شوخهیکی هردو ما
 غهی فسخ صي برامی بردی باگهیبه ساعت نگاه کردم دوساعت د 

   خواب داشتمي وقت براپس
  دمی کنار تختم و خودم هم رو تختم دارز کشی رو گذاشتم رو عسلمیگوش

 
   چشمام گرم خواب شد و آرومقهی کردم بخوابم و بعد از چند دقی سعو
 

 ...دمیخواب
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 "حیمس"
 

 .ذی من و پاننی بي غهی فسخ صي برامی قرار بود که برامروز
 . نبود،آروم و قرار نداشتم خوشادی زحالم

 . فکر کنمذی کردم تا کمتر به پانی مي خودم رو مشغول کارهمش
 . کرده بودمی دروغ راضي سرهی رو هم با مادرم

 ... فکر کردن شدم و با کمک اعصام رفتم سمت کمدم تا آماده شمالیخیب
   رومی و گوشچی زدم و موهام رو هم حالت دادم و سوئی طوسپی تهی
 

  انی مادر و پدرم هم دارن مدمی که درونی و خواستم برم ببرداشتم
 شما کجا؟: تعجب نگاشون کردم و گفتمبا

 م؟ی که خونه بمونيوا پسرم انتظار ندار: با تعجب گفتمامان
 ! دارم ازتوني انتظارنیچرا اتفاقا چن:من

 ! تونمی رو نمیکی نی ایول! گفتم چشمی گفتی هرچرینخ:مامان
 !وروخدامامان ت:من
  نی با ای کنی رانندگی تونیپسرم تو مگه م: بهم انداخت و گفتی نگاهبابا
 

 پا؟
 .گند زدم! نبود اهادمی اصال ي وايا

   نبودادمی دیببخش: و گفتمنیی رو انداختم پاسرم
 . کنهی می بابات رانندگمیباشه بر:مامان

   مامان شدم و باالیخی مونه پس بی بگه روش مزی چهی دونستم مامان یم
 

   رفتم،بابا خواست کمکم کنه که خودمرونی اعصام به سمت بکمک
 

 ! تونمی و گفتم که خودم منذاشتم
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 . دراز کردمنی ماشی صندلي و پاهام رو رونی نشستم پشت ماشآروم
 ... هم اومد سوار شد و بابا حرکت کردمامان

 
 "ذیپان"
 
   شدمداری مامان از خواب بي صدابا

 !گهی شو دداریدخترم ب:مامان
 ساعت چند؟:من

 !گهی شد بدو اماده شو درمونیبدو د:مامان
  دمی از رو تخت پرعی سري وايبود ا5 ساعت دهنم باز موند ساعت دنی دبا
 
   موهام رو مرتبعی و سریی شوتی حمله کردم سمت دای و مثل زامبنییپا
 

   وفی کعی برق لب زدم و سرکمی و قرمز زدم و دی سفبی تهی و کردم
 

 .نیی رو برداشتم و  رفتم پامیگوش
 ... و بابا هم اماده منتظر من بودنمامان

  میمن اومدم بر:من
 .میبر! دخترمي کردریچقدر د:بابا
   عقب نشستم و بابا جلوم،منی بابا شدنی و سوار ماشمی خونه خارج شداز
 

 ...می و حرکت کردنشست
 
 "حسام"
 
  ی با خوش حالدمی گنجی خوش حال بودم،توپوست خودم نمیلی خیلیخ
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 ... شدم و حرکت کردمنی شدم و از خونه خارج شدم،سوار ماشآماده
   رو پارك کردم ونیدم،ماشی ربع تو راه موندن باالخره رسهی حدود بعد

 
   اومده بودنیعنی عمو و عمه هم اونجا پارك شده پس نی شدم ماشادهیپ

 . خونهی رو مییزای چهی که مرده داره دمی رفتم تو و دعیسر
 ... موندمنای کنار عمو ارفتم
   رفت همهنی از بذی و پانحی مسنی بي غهی ساعت باالخره صمی نبعد

 
  دی خندی خوشحال بود و مدام میلی هم خذیپان.می بودخوشحال

 
 "سوم شخص"
 

 !حی خوشحال بودند بجز مسهمه
 ! از دلش خبر نداشتی ظاهر خوشحال بود اما کسدر
   کردی و فکر مدی فهمی نمذی کرد اما پانی نگاه مذی با حسرت به پانحیمس
 

 ! هم خوشحال استحی مسکه
  شی خواد بره پی گفت که مهی ما بااجازه از بقي شکست خورده پسرك

 
 ! تنها نباشهتارا،تا

   برودیی خواهد به جای دانست که پسرك شکست خورده می نمی کساما
 
 ! کند مثل بام تهرانی بتواند خودش را خالتا
   خواست به اونجا برود را بهی که می  گرفت و آدرس مکاننی ماشحیمس 
 

 !ختی اشک رانهی داد و در تمام راه مخفراننده
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  ي در راه به رستوران براذی و حسام و پانختی ری اشک منی در ماشحیمس
 

 ! گرفتن در حال خوش و بش بودندجشن
 !يپراز نامرد! می کنی می زندگمی  ما دارییای در چه دنواقعا

   رای باشد کسانی که باعث دل شکستن شخصی بد است که موضوعیلیخ
 

 ! خوش حال کندهم
 م؟ی کنی می ما زندگییای در چه دنواقعا

 ! بد استیلیخ
 !می و خوش حال باشمی ببرنی هارا از بي تا باهم تمام بدمییای بپس
   تا خودمان خوش حالمی را بشکنیا ندارد که دل کس رنی ارزش اواقعا

 
 !میشو

 !...می پراز محبت بسازییای و دنمی دست در دست هم بدهپس
 "ذیپان"
 
   گفته بود که به مناسبت حل شدنم،حسامی حسام تو راه رستوران بودبا
 

 . و من هم از خدا خواسته قبول کردمیری جشن بگي دونفرمشکالتمون
 ! رفتی و لبخنداز رو لبمون کنار نممی خوش حال بودیلی خهردو

 ! همون رستوران خوشگلهمیحسام بر:من
 !ی تو بگیباشه عشقم هرچ: و گفتدی خندحسام

 یمرس: لبخند گفتمبا
   مانکن رو گذاشتی از ساسای دستش رو برد سمت ظبط و شعر ساقحسام

 
 ! مانکن خوندی کرد و خودش هم با ساسادی صدارو هم زو



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 423 

 زی بری،هی هی هی هی مایساق
  سی نوکتهی گر که نرقصم دل من دسیبنو
 زی برکیک،پی پکی پکی پکی پایساق
 سی نوکتهی هرکه نرقصد دل من دسیبنو
  امشب،امشب ماجراستی نداند چیک

   نوش کن بادرای بدون معطلپس
   لبا من و محتاجنی شنوش تو اي من و تو و اون خال لبات باد صبا ايوا
 

   ست امشبایبیطب
   شوبمی طبزمی شو عزبمی حبتو
 ي شو وابمی طبزمی شو عزبمی حبتو

  سی نوکتهی هرکه نرقصد دل من دسی بنوزی بری،هی هی هی هی مایساق
   نزنم تو لبات جام شراب استلمی خراب است گر حرام است نت به محال

 يازی چه ارمی
 ی چه نگاهارمی

 ي ماري عجب مهره یشونی ذلف پرچه
 ... به دستممانهی توبه شکستم پباز
  دمی خندی خوند و من هم می طور داشت با شعر منیهم
 ! بودی خوند صداش هم که عالی باحال میلیخ

  ی خونی من شعر مشیفقط پ: اتمام شعر برگشتم سمت حسام و گفتمبعد
 
 .ها

  ي خانومم؟فکر کردیپس چ: رو قطع کرد و گفتکی موزي صداحسام
 
 ! من متعلق با توئهزیکال همه چ خونم؟ی می کشیپ
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  نیآفر: زدم و گفتميلبخند
   تومی کنار پارك کرد و با هم رفتهی رو نی و حسام ماشمیدی رسباالخره

 
  می و نشستمی کرددای دنج پي جاهی و رستوران

 ؟ي خوری میچ:حسام
 ! نهار خوردم اصال اشتها ندارم کهشی چند ساعت پنیهم:من

 !ي بخوری تونی که مکمیاشکال نداره حاال :حسام
  باشه:من

 ! خوش مزه اسیلی هاش خی سوشنجای اذیپان:حسام
 ؟یسوش:من

   خوش مزه اسیلیآره خ:حسام
 !هی چنمی ببارنیباشه بگو ب:من

 ...دنی رو برامون چزی مقهی غذارو سفارش داد و بعد از ده دقحسام
 ! خوش مزه بود حالم جا اومدیلی خواقعا

 ! بازم تا اخر خوردمی بودم ولری سنکهی ابا
  امیاالن م: بلند شد و گفتحسام

  باشه:من
   ظرف ژله اومدهی حسام اومد و بعد حسام گارسون با قهی چند دقبعد

 
 .  و بعد با لبخند رفتزی و ژله رو گذاشتم رو مزمونی وسمت

  کنن؟ی مينجوری چرا انای اوا
  نی بخوز ببکمی هی عالیعنی خوش مزه اس یلی خنجای ايعشقم ژله :حسام

 
 !هی جورچه

   از ژله رو برداشتم و گذاشتم ظرفم و شروعکهی زدم و با قاشق تيلبخند
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   خوردم کهی بودم و داشتم مدی ژله رسي به وسطاگهی به خوردن،دکرد
 
 ...هوی
 
 "حیمس"
 

  هی شدم و بعد از حساب کردن کراادهی نگه داشت و من آروم پراننده
 

  نی زمي رفتم و کنارش روی نامنظم به سمت درختیی با قدم هاآروم،آروم
 

 .نشستم
  خورد شدم اما دم نزدم! شکستمی واقعي به معنایعنی

  چرا خدا؟چرا؟ها؟آخه
   برم جلو تا سقوطگهی قدم دکی بود ی شدم و به جلو رفتم فقط کافبلند

 
 ! کنمآزاد

 : موندم و رو به آسمون داد زدمسرجام
   فقـــــط مــــــن؟ـــــای دنـــــنی خدا؟چـــــرا؟ چــــرا تــو اچرا

 
   کـــردم کـــه دارمی مـــن چـــه گـــنـــاهـــهـــــــــا؟

 
  ـــدم؟ی پــــس مـــيـــنجـــوری رو اتقاصـــش

   خــــدا؟چرا
   بود تای قطره کافکی نید،همی از چشمم چکی خـــودآگاه قطره اشکنا
 
   شودي اشک از چشمانم جارلیس
 : لب زمزمه کردمری کردم و با خودم زهی نشستم و مردونه گرنی زميرو
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   کردم؟مگه قسمت ندادم که عشقم روی کار اشتباهی خدا؟چرا؟مگه چچرا
 

   قسمت ندادم؟پستی قسمت ندادم؟مگه به علنتی به حسر؟مگهی نگازم
 

  ین جز عاشق شدن چ خدا؟مگه جرم م؟چراي کار رو باهام کردنی اچرا
 

 ... کار کردم آخه خدا؟یبود؟ها؟چ
  شدمی تونستم ساکت بمونم،داشتم منفجر می نمگهید

 ! گفتمی بهش مدی نبادرسته
 ! که کارم اشتباه بوددرسته

 ... رو برداشتم و زنگ زدم بهشمی ان گوشکی نداشتم و در ي چاره ااما
 
 "ذیپان"
 

  در آوردمفمی رو از کمی زنگ خورد گوشمی گوشهوی که
   بود با تعجب  جواب دادمحیمس
 الو؟:من

  تعجب کردمحی مسي صدابا
 ! کردی مهی گرداشت

  ی رو مي مردي هی بود که گري بارنی دومنیخدا ا... نه امکان ندارهنه
 
  دمید
   کهییبرم جا! بگم و بعد برمزی چهیسالم عشقم،زنگ زدم : گفتهی گربا
 

 ! کنهی فکرش رو هم نمیکس
   دونمی منمی دوست دارم و ایلیبگم که خ...زنگ زدم بهت بگم که!عشقم

 



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 427 

 !ي بهم نداری حسچی هکه
  و از کجا شروع شد؟هی چهی قضی دونیم
   دختر کوچولو بههی بودم که می که من تو دوران کودکیی اونجااز
 

 ! اضافه شدخونوادمون
 !ي دختر تو بوداون
 ...  شد کهی دونم چی مدت نمهیبعد ... کردم اما بعدی متتی اذیلی خاول

 
 !ستی مهم ننای االیخی کن بولش
   عشقم روي بار صدانی آخريزنگ زدم برا! خوام برمی که منهی امهم

 
  ی دونیم! حرف بزنکمی صحبت کن برام،کمی حرفام رو زدم بشنوم،من

 
 ! حالم بدهیلیخ!ستی اصال خوش نذ؟حالمیپان
   امنهیدم قلبم محکم به س دای گوش محی مسي ترس داشتم به حرفابا
 
 : ترس گفتمد،بای کوبیم

 ؟یی آروم باش،فقط بگو کجاحیمس
 ... هم داره که کجا باشم؟یفرق: و گفتدی خندحیمس

   تورو خدا،تورو قرآن تورو به جون منحیمس: رو قطع کردم و گفتمحرفش
 

 ؟یی کجابگو
 ؟يایبام تهران،م: و گفتدی تلخ خندحسام

  امیاالن م:من
  نمتی بی بار آخر ميخوبه حداقل برا:حیمس
 : به حسام گفتمهی قطع کردم و با گرعیسر
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   بدومی که بدبخت شدمی پاشو برحسام
   با تعجب بلند شدحسام

  می شدنی اومد و سوار ماشعی دو از رستوران خارج شدم و حسام هم سربا
  شده؟یم؟چیکجا بر: با تعجب گفتحسام

  بدو حسام! بام تهران بدومیبر: گفتمهی گربا
 : حرکت کرد و گفتحسام

  شده؟یچ
  حی تونستم بگم مسفقط

   زدمی زار مگهید
  10 کرد بعد ی هم با سرعت تمام به سمت بام تهران حرکت محسام

 
   به بام تهرانمیدی باالخره رسقهیدق
   خودمکی نزديایب: گفتعی که سرحی سمت مسدمی شدم و دوادهی پعیسر
 
  ندازمی مرو
   رونکاری تورو خدا،تورو به جون من احیمس: و گفتمنی نشستم رو زمهی گربا
 

 !نیی پاندازمی منم خودم رو ميبه خدا بر! کارو نکننی تورو قرآن انکن
   شونهی نشسته بود و سرش رو گذاشته بود رو فرمون ولنی تو ماشحسام

 
  دی لرزی مهاش

 !...زمی بس کن عزذیپان: گفتی لرزوني با صداحیمس
   نکن به قران قسمنکارویتورو به جون من ا: رو قطع کردم و گفتمحرفش

 
 !ندازمی منم مي خورم که اگه خودت رو بندازیم

   رو گرفتمممیجونت رو قسم نده عشقم چون من تصم:حیمس
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 ! کشم خودم رویم: گفتمعیسر
   بود رونی داشبورد ماشي که تویی و چاقونی سمت ماشرفتم

 
 ! چاقو همراه خودش داشتهی شهی همرداشتم،حسامب

  کردنی با ترس داشتن بهم نگاه محی و مسحسام
 مگه نه؟!ی کنی کار رو نمنیتو ا:حیمس

   کشمیبه خدا خودم رو م: گفتمهی گربا
  ي گردنم انداختم که سوزش بدي روی باور کنن خراشنکهی اي بعد براو
 

 ...گرفت
  سمتمدنی دوعی هردو سرحی و مسحسام

  هی که داره با دمی رو دحیحسام چاغو رو ازم گرفت و محکم بغلم کرد،مس 
 

 ! کنهی نگامون میغم
 . کردمی مجهی سر گاحساس

 ... از حال رفتمهوی شد که ی دونم چینم
 
 "حسام"
 

 ... از حال رفتهوی بقلش کرده بودم که نطوریهم
 ... صداش کردم اما بلند نشدچندبار

  حی چشمم خورد به مسهوی و خواستم برم که نی ترس بردمش تو ماشبا
 

 ... کردی رو نگاه مذی داشت پانونی گریی با چشماکه
  ذی عاشق پاندمی خوره مخصوصا االن که فهمی حالم ازش بهم مدرسته
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   شدم و روادهی پنی از ماشنی همي بازم دلم براش سوخت برایول...شده
 

 : گفتمي با لحن سردبهش
  نی بشایب

 .ذی کنار پاننهی و بشادی بعی بود که سری حرفم کافنیهم
 ...مارستانی بنی ترکی سرعت حرکت کردم سمت نزدبا

   شدم و قبل ازادهی پعی سرمیدی رسمارستانی بهی به قهی حدود ده دقبعد
 
   رو بغل کنه خودم زودتر بغلش کردم وذی و پانادی به خودش بحی مسنکهیا

 
 ...مارستانیرفتم تو ب دو با
* 
 ... نشده بوديزی کردن و خدارو شکر چنهی رو معاذیپان

   بود که بهوش اومده بود،با صداش حواسم جمعي اقهی هم چند دقاالن
 

  شد
 حسام؟:ذیپان
 جانم؟: گفتمی مهربونبا
  نگو،باشه؟یچی مس هچی باره به هنیدر ا:ذیپان

 .زمیباشه عز:من
  سوال بکنم؟هی شه یحسام؟م:ذیپان

 زمیبگو عز: کردم و مشکوك گفتمیمکث
  کجاست؟حی خواستم بدونم مسی راستش میاِمـــــــــم خ:ذیپان

 : گفتمي عادیلی و خاوردمی خودم ني به روی شدم ولیاعصبان
   ازش ندارميخبر

  باشه: کرد و گفتی مکثذیپان
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 "ذیپان"
 

   بودمحی نگران مسهمش
 ...  رو گرفت و من رو برد خونهمی مرخصي برگه حسام
   جواب دادهی عمه با گرحی مسی زدم به گوشزنگ
   رو تختمارستانی پسرم بحم،تنهای مسنی ببای؟بییذ؟کجای پانییکجا:عمه

 
 !...دهیخواب

  شده عمه؟یچ: رو قطع کردم و گفتمحرفش
   جونمهیبدن ن! کردهیپسرم خودکش! ذی شده که پانی چی دونینم:عمه

 
 ؟ینی بی شده؟می چینی بی مذیپان!می کرددایتو کوچه پ و حیمس

 : گفتمی اشکم در اومده بود با حال خرابگهید
 مارستانی بکدوم
 ( ... ) مارستانیب:عمه
  امیباشه االن م:من
 : که مامان با ترس گفتنیی رفتم پاهی و با گردمی لباس پوشعیسر
  شده دخترم؟یچ

  نیای زود برم شما هم بدی کرده من بای خود کشحیمامان مس:من
 مارستان؟یکدوم ب: برم که مامان گفتخواستم

  نی رو گفتم و به سرع از خونه خارج شدم و سوار ماشمارستانی باسم
 

 ... رفتممارستانی و به سمت بشدم
 ...روز مثل برق و باد گذشت2
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  یلی کنن چون خي بسترمارستانی رو بحی مسدی گفت که بادکتر
 

 !خطرناکه
 ! برام نموندهی کردم که اصال اشکهی گرنقدری دوروز انی اگهید

 . کردی مهی گریلی هم خعمه
   زنگ خوردحی مسی گوشهوی که می کردی مهی گرمی داشتنطوریهم

   رو داد بهم و گفت که جواب بدهی گوشعمه
   انداختم تارا بودلی موباي به صغحه ینکاه
   و دادغی داشت جهی خانوم اومد که با گرهی ي جواب دادم که صداعیسر
 
   کردیم

  دخترم رو ازم!شاهللای اینی روز ببهیخدا نذاره !خدالعنتت کنه:خانوم
 

  ادی بال به سر خودت بنی همشاهللایا! توئهریهمش تقس!یگرفت
  خانوم؟دی گی مدی داریچ: تعحب گفتمبا

 د؟ی شی محی مسی شما کدیببخش: گفتهی مکث کرد و با گرکمی خانومه
  هستمحی مسییمن دختر دا:من

 :... گفتهی با گرخانوم
   نامههی شی تنها دخترم رو ازم گرفت،دخترم قبل از خودکشحتونیمس:

 
  نیی آب خوش از گلوتون پایاله! کردفی رو تو نامه تعرزی و همه چنوشت

 
 !نره

   شدی نمباورم
  ي هم بسترحیمس! رهی نمنییآب خوش از گلومون داره پا: گفتمهی گربا
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 ..شده
 ... قطع کردمعی بعد سرو
 
 "حسام"
 
 
   کردمی نگاه مذی تعجب داشتم به پانبا

  شده؟یچ:من
   کنمفی خلوت برات تعري جاهی می برایب: گفتهی با گرذیپان

  باشه:من
  می نشستمکتی و رو نرونی بمی رفتباهم
  زنگ زده بود؟ی شده؟کی چنمیخب بگو بب:من
  گفت! خانومه زنگ زده بود که فکر کنم مادر تارا بودهی: گفتهی با گرذیپان
 

  هی شی قبل از خودکشنکهی کرده و فوت شده و مثل ای تارا خودکشکه
 

   گردهفی رو تو نامه تعرزی نوشته و همه ونامه
  کرد؟؟؟؟یتارا خودکش: تعجب گفتمبا
  آره: گفتهی با گرذیپان

   زدی داشتم،دلم شور می حس خاصهی... شدی نمباورم
 
 ... روز بعدکی
 
 "ذیپان"
 

 ...زی کردم،به همه چیساعت بود که داشتم فکر م24
 ! سوختی محی مسي دلم برایلیخ
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 ! هم گرفته بودمیماتی تصمهی
 ! داشت اما مجبور بودمری تاثیلی هممون خی که رو زندگیماتی تصمهی

 ... گرفتم کهمیتصم
 !ج کنم ازدواحی گرفتم که با مسمیتصم
 ! کنهی متمی فکرشم اذیحت
 ! کشهیاحساس عذاب و وجدان داره من رو م! تونمی نماما

   کني کارهی بخشه خودت یمطمئنم که حسام هرگز من رو نم!ایخدا
 

 ...که
 . به خودم اومدممی اذان گوشي صدابا

 .سی خسی خدمی که ددمی به صورتم کشی دستکالفه
   همیلی چشمام قرمز،قرمز و خدمی به خودم انداختم که دی نگاهنهی آتو
 

 ... کردهباد
   کردمهی معلوم بود که گرخب
   راست رفتمکی به دست و صورتم زدم و ی آبهی یی تو دست شورفتم

 
 ...رمی تا جانماز و چادر از مامانم بگرونیب
 . بوددهی فای برام بی زندگگهید

 .رداشتم و دوباره به اتاقم رفتم تو اتاق مامان و جانماز رو برفتم
   تخت گذاشتم و دوبارهي مادر خونه نبود،جانمازو چادر رو رونکهی امثل

 
 ....... رفتمیی وضو گرفتم به دستشويبرا

   داشت کهيزی نماز چه چنی دونم ای سبک و آروم شده بود نمواقعا
 
 . کردی آرومم منقدریا
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 ... رو بگمزی خوام زنگ بزنم به حسام و همه چیم
  دمی تخت دراز کشي رو برداشتم و رومی از جمع کردن جانماز گوشبعد

 . کردمکی حسام کلي شماره ي مکث روی کمبا
  بوق جواب داد3 خوردن بعداز

 زم؟یجانم عز:حسام
   رو بهتيزی چهیسالم حسام،زنگ زدم : کردم لحنم رو سرد کنمیسع
 

 ...گهی و بعد دبگم
  ی من رو ميذ؟داریپان:فم رو قطع کردو گفت حري با تعجب آشکارحسام

 
 ... شدهیبگو چ!ایترسون

   گرفتممی خواستم بهت بگم که من تصمیاِم م: باشمي کردم که عادیسع
 
 ... کردمدای بهش پیی حساهی مدت هی نی اي ازدواج کنم و توحی مسبا
  دادش خفه شدمبا

   از رونکهیمگر ا!ی ازدواج کنحی با مسي به خواي خوریتو گه م:حسام
 

 !ی بکنی غلطنی که اجازه بدم چنی من رد بشي جنازه
 
 "حیمس"
 
   و داداوردمی اما باز کم ندی دور سرم چرخای زد دنذی که پانی حرفچبای
 

  ي از رو جنازه نکهیمگر ا!ی ازدواج کنحی با مسي بخواي خوریتو گه م:زدم
 

 !ی بکنی غلطنی که اجازه بدم همچی رد شمن
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   خفهذی کردم و هم پانی خالی هم خودم رو کمبای که زدم تقریی دادهابا
 

  شد
   دزدمت اما اجازهیشده م! خوب اون گوشات رو بازکن: گفتمدگرانهیتهد

 
  باز بگم؟ها؟ای يدیفهم!ی کنی غلطنی دم که همچنینم

   مننی و همدمی شنی کرد بلند نشه رو می می اش رو که سعهی گريصدا
 
  ي کارنیهمه کسم چن!  بزارم که عشقمدی خب نبااما! کردی داغون مرو
 

 !بکنه
   رو تو ذهنم چندبارذی پاني رو قطع کردم و حرفای گوشیعصب

 
 ...مرورکردم

  هی کنم ی مدت احساس مهی نیا... ازدواج کنمحی گرفتم با مسمیتصم:
 

 ... کردمدای بهش  پییحسا
   روز عشقمهی کردم که یفکرش رو نم... رو سرمختنی مثل آوار رحرفاش

 
 ! ازدواج کنهگهی نفر دهی خواد با ی بگه که مبهم
  نی ای کنم،الی رو قبول مزی چهمه

   جز من ازدواج کنه همی با کسذی پاني خدا قسم که اگه روزي خداوندبه
 

 ! و هم خودمذی کشم،هم پانی پسره رو ماون
  ونه رو بردشتم و از خچمی و سوئدمی لباس پوشعی بلند شدم و سرکالفه

 
 .. شدمخارج
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 ! شدهی چنمی تا ببنای اذی پاني خواستم برم خونه یم
 
 "ذیپان"
 

   بهمارستانی خواستم برم بی اماده شدم،معی قطع کردن تلفنش سربعد
 

 ! رو بگمزی سر بزنم و همه چحیمس
 . کنمی به حرف دلم گوش نمگهید
  شد؟ی االن که گوش کردم چتا
 ! افتادهمارستانی نفر هم که گوشه بکی نفر مرد و کی
 ! برخورد نکنمی احساسگهی خوام با عقلم برم جلو و دیم

  نی نگه داشتم و از ماشمارستانی بيجلو! فکرا بودمنی طول راه تو همتمام
 
 ... شدمادهیپ

   کردم که خودمی دونستم اما سعی و علتش رو هم خوب مدی لرزی مپاهام
 
   تفاوت نشون بدمی برو

   رفتم سمت اتاق دکترمیتقمس
   زدم و وارد شدمدر

   بودحی مسی مسن تر از دکتر قبلی دکتر کمنیا
   دکتريسالم اقا:من

  نی بشایسالم دخترم ب:دکتر
 : و گفتمزشی مي جلوی رو صندلنشستم
 .نمی رو ببحی خواستم مسی مراستش

 !هی روانهیاون االن ! امکان ندارهيزی چنیدخترم چن:دکتر
 . باهاش حرف بزنمدی دکتر باي کنم اقایخواهش م:من
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 ! منم از دور مراقبتون هستمی باشه ولدکتر
  باشه،باشه:من

 می و به سمت اتاق رفتمی دکتر از اتاق خارج شدبا
 ...  شدی مشتری صداهم بمی شدی تر مکی نزدی اومد هرچی میی صداهاهی
 

   گونه امي روی ناخودآگاه اشکدمی که ديزی با چمیدی به در رسیوقت
 

 ...دیچک
 

 !دی زد که بازم کنی هم مدام داد محی رو بسته بودن به تخت و مسحیمس
   هموننی شد که ایحالم بد شد باورم نم...دی صحنه قلبم لرزنی ادنی دبا
 

 . باشهحیمس
 ! امکان نداره خدانه،نه

   کم به هق هقخت،کمی ری گونه ام مي با شدت و پشت سر هم رواشکام
 
  ادمافت

 ؟ی باهاش حرف بزني خوای میدخترم مطمئن:دکتر
 ره...آ: هق هق گفتمبا

 .می در رو باز کرد و وارد اتاق شددکتر
   و آرامبخشبود رو تو سرمی هوشسچی بي خواست آمپول که حاوپرستار

 
 : کنه که دکتر گفتیخال

  رونی بي بری تونی مستی نيازین
 !حی از خارج شدن پرستار رفتم کنار تخت مسبعد

   تعجب کرد و چشماش پراز اشک شد و سرش رو برگردوندیلی خدنمی دبا
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  تی وضعنی که تو ادهی شدم حتما االن خجالت کشمونی اومدنم پشاز
 
 .دمشید
 
 "حیمس"
 
 ... تونستم تکون بخورمی که نمي بسته بودنم جوری درختبه
   کشتنی رو هم کنار من بسته بودن اما اون رو داشتن مذیپان

   شل تر کنمکمی کردم که طناب دورم رو ی می زدم و سعی داد ممدام
 ... افتاد جلومذی سر پانهوی زدم که ی داشتم داد منطوریهم
 .دمی از خواب پرعیسر
 ذی زدم پانی مداد

   تو اتاق وختنی چندتا ورستار مرد و زن رعی دست خودم نبود سرحرکاتم
 

   رو به تخت بستنمن
   اومدنذی در اتاق باز شد و دکتر و پانهوی زدم که ی داشتم داد منجوریهم
 
 ... اتاقتو
   دهن باز کنه و مننی راحت شد اما دوست داشتم زمالمی خذی پاندنی دبا
 
 ! ببلعهرو
 ! شدمی خجالت داشتم آب ماز

 ! نگاه کنهی روانهی من رو به چشم ذ،عشقمی نداشتم پاندوست
   موفق نبودماما
   هم اومدذی که پاني اگهی تختم شد،سرم رو برگردوندم به طرف دکینزد
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 همونطرف
   ازی کس؟ها؟مگهی گردونی رو بر مح؟چرایمس: گفتمتی مالذبایپان
 

   اومدمنی هميبرا!یستی نی دونم که تو روانی گردونه؟می رو بر معشقش
 
 !نجایا

 ؟ي اومدی چيبرا: گفتمآروم
 ! دارهری هممون تاثی زندگي گرفتم که رویماتی تصمهی:ذیپان

 ... دهن باز کنم کهخواستم
 
 "حسام"
 
 . تعجب به زن عمو نگاه کردمبا

 ست؟ی که خونه ندینی زن عمو؟مطمی چیعنی:من
 !ستی ندمی اومدم خونه دیآره پسرم وقت: عموزن
  کجاست؟دی دونینم:من
 !نه متاسفانه: عموزن

 : و گفتمدمی تو موهام کشی دستکالفه
  باشه،خداحافظ

  خداحافظ: عموزن
   شدم و سرم رو گذاشتم رو فرموننی سوار ماشرفتم
 . کردمی زودتر حرکت مکمی کاش يا! بهملعنت

  کجا رفته آخه؟یعنی
   رو روشننی ماشعیسر... شدمی عصبی حسابدی که به ذهنم رسی مکانبا
 

 ... رفتممارستانی و با سرعت به سمت بکردم
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  حی شدم و با دو به سمت اتاق مسادهی پعی نگه داشتم،سرمارستانی بيجلو
 

 .رفتم
  ی دارن می موندمگوشم رو گذاشتم رو در تا بشنوم که چکمی اتاق پشت

 
 .گن
   هممونی زندکي گرفتم که رویماتی تصمهی: اومد که گفتذی پانيصدا

 
   دارهریتاث
 ...در رو باز کردم که حرفش با شدت نی ادنی شنبا

 ... هم با ترسذی با تعحب برگشت سمتم و پانحیمس
 
 "حیمس"
 
 ... خوردي بدیلی خي در اتاق با شدت باز شد و صداهوی

 . کرد،نگاه کردمی نگاه مذی داشت به پانتی به حسام که با اعصبانباتعجب
  تونه باشه؟ی می چ؟ی چیعنی

   من و بدن بسته شدم به تختي اومد جلو و انگار که تازه متوجه یکم
 

  که تو نگاهش بود نگام کردیبی حس عجهی و با ستادی اهوی شد،چون
 ... شدی مدهی دي نفرت و دلسوزنی بيزی چهی نگاهش تو
 ! باشهدهی ندتیعی وضنی نمونده بود که من رو تو ای کسگهید
 : کرد گفتمی رو به دکتر که کنج اتاق داشت نگاهمون متی اعصبانبا
 رو ازم جدا کنه؟)المذهبا( المصبانی اادی بنی بگیکی شه به یم
   کردی اومد سمتم و همونجور که دستام رو باز معی حرفم دکتر سرنی ابا
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 :گفت
   اصال حواسم نبوددی ببخشواقعا
  ذی تخت نشستم و زل زدم به حسام و پاني باز کردن دست و پاهام روبعد

   تخت بسته بودنتي ها رومیتی نی مثل ايجور: گفتتی با اعصبانحسام
 

 ! دلم برات سوختکه
   چرا بغض کردمدونمی گرفت نمشی حرفش قلبم آتنی ابا
  نکهی و ای حرف بزنينجوری احی با مسيحق ندار: گفتتی با اعصبانذیپان
 

 ...ی کسي به دلسوزاون
 نی زمي که افتاد روذی گوش پاني باشدت زد توحسام
 ! خفه شویکیتو : گفتحسام

   مشت محکم زدم توهی بلند شدم و رفتم سمت حسام و تی اعصبانبا
 

  ی محکم تر منی از ای دست بلند کنذی رو پانگهی بار دخی: و گفتمصورتش
 

 ...زنم
   منتظره بود جسام چند قدم رفت عقب از دماغشری که زدم غی مشتچون

 
   و خون رو پاك کرد و بادی اومد،دستش رو به دماغش کشی خون مداشت

 
   شهکی دکتر گرفتش و نذاشت نزدعی سمتم که سرادی خواست بتیاعصبان
 : دکتر رو از دورش باز کنه گفتي کرد دستای می همونطور که سعحسام

  دی گم ولم کنیم!  کرده االنی چه غلطنمی خوام ببی مدی کنولم
   کنمی ولت نمیتا آروم نش:دکتر

 : داد و گفترونی نفسش رچ بی عصبحسام
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   کنمی نمي کاردی خب ،ولم کنیلیخ
 : گفتي بلندتري دکتر هنوز اون رو نگه داشته با صدادی دیوقت

 ! ندارمشی کاردی گم ولم کنیم
 .  حسام رو ول کرددکتر
   و دستش رو گرفت و بلند کرد وذی ابنکه نگاهم کنه رفت سمت پانبدون

 
  دی خودش کشدونبال

 ... به خودم اومدم وعیسر
 
 "ذیپان"
 
  ی بود که مي بارنی دومنین،ای که حسام بهم زد پرت شدم رو زمیلی سبا
 
 .  تو صورتمزد

   تخت بلند شدي از روحید،مسی گونه ام چکي لجوجانه روی اشکناخوداگاه
 
 . به صورت حسام زد که،حسام چند قدم به عقب رفتی مشت محکمو
   حمله کنه که دکترحی ترس زل زدم به حسام،خواست به سمت مسبا
 

   حسام رو گرفتزودتر
 : گفتنی همي کرد دکتر ولش نکرد برای سعیهرچ

   کارش ندارمدی خب ولم کنیلیخ
 : حرفش هم دکتر ولش نکرد که داد زدنی ابا
   ندارمشی کاردی گم ولم کنیم
 ... حرفش دکتر ولش کردنی ابا
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  تم رو محکم بندازه اومد سمتم و مچ دسحی به مسی نگاهنکهی ابدون
 

 ...هوی که دی و با شدت دونبال خودش کشگرفت
 ... شددهی از پشت کشدستم

 
 "حیمس"
 

 . رو گرفتمذی به خودم اومدم و دست پانعیسر
  کرد و بعد برگشت سمتمی مکثحسام
 چته؟: گفتیعصب
 کجا؟: گفتمی مثل خودش عصبمنم

 ! ندارهی به تو ربطگهیاونش د:حسام
   بگه که تو مزاحميزی اومده بود چذیپان! هم ربط دارهیلیچرا اتفاقا خ:من
 

  ی رو نگه نممشی تا تصمنی که حرفش رپ بزنه بنابرای و نذاشتيشد
 

 !ي رو با خودت ببرذی پانیتون
  آروم تر بشهکمی چشماش رو بست تا حسام
 ! شدهمونی که گرفته پشیمی از تصمذیپان:حسام

 ...مگه نه؟: و گفتذی بعد برگشت سمت پانو
 
 "يمهد"
 

 تارا؟:من
 بله؟:تارا
  شک نکرد که؟یکس:من
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   شده بود که خودمم باورم شدهی اونقدر خوب و واقعینه بابا،همه چ:تارا
 

 ! که مردمبود
 . اومد ازتن،خوشمیآفر: کردم و گفتمي اخنده
  بای برداشتم و طبق قراردادمون عدد پول تقرزی مي چکم رو از رودسته

 
 . براش نوشتم و سمتش گرفتميادیز
   عقبدمی که دستم رو کشرهی خواست برگه رو از دستم بگی خوش حالبا
 
 : گفتمو

   که برات نوشتمی پولنی کنم،ايادآوری رو ییزای چهی بزار قبلش خب
 

   که نشونیشی آزماي که برگه ي به اون دکتري دی مي بری رو منصفش
 
  ی از اون پول هم به کسی کرد و کم رو برات درستي داد مثال حامله ایم
 

 مفهومه؟... توی رو گذاشت تو خاك با قبر نام و نشانی طابوت خالکه
  مفهومه قربان: کرد و گفتي خنده اتارا
 . خوبه:من

  ي بری تونیم: رو گرفتم سمتش و گفتمبرگه
   لبخندشدنشی به عددش کرد که با دی لبخند برگه رو گرفت و نگاهبا
 

 . از اتاق خارج شدی تر شد و بعد از تشکر کوتاهپررنگ
   شکی کسنکهی رفته بود،بدون اشی پی عالزی تا اآلن که همه چخب

 
   بجزییفقط جا! تونه برهی خواد می هرجا که مگهیحاال تارا هم د!کنه
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 .رانیا
 ...  شه وی انجام مي که اونم به زودذی کردن پانتی مونده آزار و اذحاال

 
 "تارا"
 

 . شدم و از قصر بزرگ دور شدمنی ماشسوار
 م؟یکجا قراره بر:من

 . فرودگاهمی ریم:راننده
 ! خواستم رو انتخاب نکردمی که میاما من که هنوز مکان:من

  دی تونی با خودتونه و مگهی و بعد از اونجا ددی ری مهیفعال به ترک:راننده
 
 .دی و به اونجا بردیری بگدی خوای رو که میی هرجاطیبل

 ...اما من که لباس:من
  آقا براتون چند دست لباس گرفتن و تو چمدون گذاشتن و االن:راننده

 
 .  هستشنی پشت ماشجمدون

 .باشه:من
 !می مونده بود تا برسگهی دیلیخ

 ! که باهاش کردمیی و کارهاحی رفت سمت مسناخوداگاه،فکرم
 !هه! کرد من عاشقشمی ساده بود که فکر میلی خواقعا
 .میایاصال با عم جور در نم! نم من اوعشق
 ... رمی کشور منی از اگهی دامروز

  ي که توش آزادیی کنه؛جای فکرش رو هم نمی که کسیی رم به جایم
 

 ... وهست
 . شمی زندان آزاد منی از اگهید
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 ... رفت سمت مادرمفکرم
  ی کرد از دور تماشاش می مهی گرمی که داشت سر قبر خالیزمان

 
 ... واقعا شکسته شده بودادمهیپدرم رو هم ...کردم

   خونه رو کرد اما دوباره با بهي شدم و دلم هوامونی لحظه از کارام پشکی
 
  دوباره ظالم و...  وي آوردن خارج از کشور و اون همه پول و آزادادی
 

 . شدمسنگدل
 ....  شدم وي عقده ای پولیبه خاطر ب! نبودمينجوری که امن

   به خودم اومدمنی ترمز ماشبا
   فرودگاه نگه داشتنيجلو

   از کشورتونمی اومد که تو شناسنامه ام فوت خورده و من که نمادمی هوی
 

 ! شمخارج
  اما مگه تو شناسنامه ام مهر فوت نخورده؟دیببخش:دمی از راننده پرسعیسر

   روی شناسنامه جعلهی شناسنامه هارو عوض کرده بود و ينه،آقا جا:راننده
 

 !ی شناسنامه اصلي بود جاگذاشته
 .آهان:من

 !ي مهدنی داشت ای عجب مخواقعا
 ...می چمدونم رو برداشت و باهم به سمت فرودگاه رفتراننده

   انتظارقهی انتظار منتظر بودم تا پروازم رو بگن،بعد از چند دقی صندليرو
 

   ساعتمیبعداز ن... رفتم و سوار شدممای تموم شد و به سمت هواپباالخره
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 ... دورتر و دوتر شدمرانی حرکت کرد و کم کم من از امایهواپ
 
 "ذیپان"
 

  شده بودمجی گیحساب! بگمدی بای دونستم چی نمواقعا
  ی طرفم نمهی اومد که بگم منصرف شدم از ی طرف دلم نمهی از اوف

 
  هستمممی بگم سر تصمتونستم

 ! کرده بودمری گي بدی دوراهتو
 :... گفتم وای و زدم و دردل
 ! هستمممی هنوز سر تصممن

 ؟؟؟؟؟یچ:حسام
 : کردم از خودم ضعف نشون ندم و راحت بگمیسع

 ! که گرفتم هستمیمی گم من هنوز سر تصمیم
 !يغلط کرد: داد زدتی با اعصبانحسام

 !دی بعد دوباره دستم رو کشو
 ؟ی گی زور منقدریپسرم چرا ا: و گفتستادی حسام اي دکتر جلونباریا

  که گرفته رو بگه؟یمی تصمای حرفش رو ي ذاری نمچرا
   خوادیعشقم به خاطر عذاب وجدانش م: داد زدی لرزوني با صداحسام

 
  ی خواد چه اشتباه بزرگی بزارم بگه منی گی رو نابود کنه بعد مشیزندگ

 
 ! بزار خودم بگمبکنه؟آره؟اصال

 : و گفتحی سمت مسبرگشت
  بازم بگم؟آره؟به... عشقم به خاطر تو،به خاطر حس عذاب وجدانشنیبب
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  یعنی ی فهمیم!  خواد با تو ازدواج کنهی که داره میکی قلب کوچخاطر
 
 ؟یچ

  هی کنه؟ی متتی کارت چقدر اذنی ای دونیم: سمت من و گفتبرگشت
 

  یبه عنوان زن و شوهر زندگ... داداشتهي که جای کسهی کنار عمر
 
 !ی عشقچیبدون ه!ی حسچیبدون ه!...یکن

 !ی فهمیاما تو نم!سخته
  هی! بودیبی غم عجهیتو نگاهش ! کردی ناباور داشت به من نگاه محیمس
 
 ... مثل خورد شدن ويزیچ

 ! بگمیچ! کار کنمی چدی دونستم باینم! شده بودمالل
   و با خودش بهدی دستم رو کشی عجز به حسام نگاه کردم که عصببا
 
 . بردمارستانی از برونیب

   و در رو هم محکمی صندلي پرتم کرد روبای رو باز کرد و تقرنی ماشدر
 

 ! هم خوردي بدیلی خي که صدابست
 . و با سرعت حرکت کردنی اومد نشست تو ماشتی اعصبانبا

 ...ح:من
 !فقط الل شو: زدداد

 ! داد حقم بودنیواقعا ا!حقم بود!ختنی دادش اشکام شروع کردن به ربا
   دوبارهدمی ترسی آروم چون مي کردم البته با صداهی کل راه گرتو
 

 . شهیاعصبان



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 450 

   که منو آورده بودیی جادنی سرم رو بلند کردم که با دنی ترمز ماشبا
 

 ... خشک شدمسرجام
 
 "حیمس"
 
 ! خورد شدمی واقعي که حسام زد به معنایی حرفابا
 . تموم شدنی برام سنگیلیخ
   نگاهذی پانی خالي که فکر کنم پر از اشک شده داشتم به جایی چشمابا
 
 : دستش رو گذاشت رو شونم و گفتهی کردم که دکتر اومد سمتم و یم

 !ی مرخصفردا
 . از اتاق خارج شدي حرف اضافه اچی بعد بدون هو

  یبی حس عجهی! لرزهی کردم که قلبم داره می دونم چرا احساس مینم
 

 ! نشده بودمينجوریتاحاال ا!داشتم
 . کنمفی تونم حسم رو توصی سبک شده بود اصال نمیلی خدنمی کشنفس

 !زنی نشستم و اجازه دادم که اشکام برنی کنار تخت رو زمهمونجا
 ! شد که حسام اومدخوب
 ! بزنهی حرفذی و نذاشت که خود پاندی شکر که زود رسخدارو

  کردم؟ی قبول مایاج کنه آ خواد باهام ازدوی گفت می مذی پاناگه
  کردم؟ی گرفتم و قبول نمی عذاب وجدان مذیمنم مثل پان! نهای

 !هی سختیلی سوال خواقعا
 ... تونم جواب بدمینم
 !رهی گی که قرارِ بدم خجالتم می از جوابی تونم ولی مدمیشا

 !ذی داره پانی که چه دلواقعا
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 .حسام... به حال عشقشخوش
 ! دارهی که چه دل پاکواقعا
 ! بهملعنت
 من چرا زنده ام؟...ایخدا

 
 "ذیپان"
 

 ! دهنم از تعجب باز مونده بودیعنی رو آورده بود محظر،من
 : زور برگشتم سمت حسام و گفتمبه
 جا؟...نجی امیمد...چرا اوم...چ

 : بهم انداخت و گفتی نگاهلکسی رحسام
  دن؟ی انجام مي چه کارنجای نظر تو ابه

 ! کنمی رو نمي کارنیهرگز چن!نه امکان نداره:من
  ؟ها؟چهی کنی مينجوری چت شده؟چرا اذ؟تویپان: با تعجب گفتحسام

 
 !ی بعنتگهی کرده؟ها؟جواب بده دریی تغيزیچ
   روحیمس!می نوزاد شدهی کرده؟قاتل تارا به همراه ریی تغیچ: بغض گفتمبا
 

  دنی مدت باعث زجر کشنیتو ا! اونم چند بارمی کردمارستانی بي روانه
 

 شتر؟آره؟ی بنیاز ا!می راحت تر بگم کل خانواده شدای و شوهر عمه و عمه
 : با عجز نگام کرد و گفتحسام

 آره؟... کرده؟يریی مدت عشق من و تو هم تغنی تو اایآ! سوالهیفقط !ذیپان
 .... شده بودمالل

 : با داد گفتحسام
 آره؟
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 : گفتمرلبی و زنیی رو انداختم پاسرم
 !نه

 .... نگفتيزی و چدی کشي نفس آسوده احسام
 ؟ی کنیقبول نم: سکوت حسام گفتقهی از چند دقبعد

 ...کم آورده بودم! بگمی دونستم چی نمواقعا
 ! نداشتمي خب چاره ااما

 . جواب بدمهی بودم که مجبور
 : رو بستم و گفتمچشمام

 !نه
   کرد و با سرعت به رو روشننی داد و ماشرونی نفسش رو کالفه بحسام

 
 . ما حرکت کردي خونه سمت

   خونه نگه داشت و منيجلو!می نزدی حرفچی خرچ کدوم هدنی رستا
 
 . شدمادهیپ
  خداحافظ: گفتمی آرومي صدابا

  ي رو بستم صدااطی در حنکهی کرد و بعد از ای خداحافظیرلبی هم زحسام
 
 ! ها جاده رو پر کردکی الستغیج

 . راست به اتاقم رفتمکی خونه شدم و داخل
 .زی رو پرت کردم رو مالمی و وسافی رو بستم و کدر
 ! افتادمنمی ماشادی چی سوئدنی با دهوی
 ! موندمارستانی بي جلونمی شانس ماشیبه خشک...اه

 .ارتشی گم برام بی بعدا به حسام مولش
  ی و نمدمی کردم رفتم سمت تختم و روش دراز کشی می گوفتگاحساس
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 ... چقدر گذشت که خوابم برددونم
 
 "حسام"
 

 . روز عمرم بودنی نحس ترامروز
 ! بد گذشتیلیخ

   رو به سمترمی مسنی همي شدم بام تهران بود،برای که آروم میی جاتنها
 

 . دادمریی تهران تغبام
  ادهی جا پارك کردم و پکی رو نمیدم،ماشی باالخره رسقهی از چند دقبعد

 
 .شدم

   خانه هاي بود رفتم و مشغول تماشاستادهی احی که مسیی سمت جابه
 

 .شدم
   شد و تمامی مکی هوا داشت تاربای بود مخصوصا که تقربای زیلی خواقعا

 
 ! خانه ها روشن بودي هاالمپ

 ! شدمی اومدم ناخودآگاه آروم می منجای که به اهروقت
 . آرامبخشنقدری داره که ايزی مکان چه چنی دونم ای نمواقعا
 . افتادمذی پانادی هوی فکر بودم که ي تونطوریهم

  شد؟ی می چدمی رسی تر مری اگه من امروز دواقعا
  خواد باهاش ازدواج کنه؟ی گفت که می محی به مسذی واقعا پانیعنی
  کرد؟ی رو منکاری واقعا ایعنی

   چه برسه بهگهید!  دهی دوست پسر داشته باشه عذابم مذی پاننکهی افکر
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 ... باشهگهی دیکی ي برانکهیا
  کی تارک،ی به خودم اومدم؛هوا تاری دونم چقدر فکر کردم اما وقتینم
 

 ! شدی مدهی دی بود و ستاره ها به خوبشده
 ! خونه هاي المپ هامخصوصا

 . بودنبای از دور زیلیخ
   شدم و به سمت خونهنمی دل کندم و سوار ماشییبای از اون همه زباالخره

 
 . کردمحرکت

   که واردنی شدم و به داخل خونه رفتم،همادهی رو پارك کردم؛پنیماش
 

 ! مامان اومدي شدم صداخونه
 ؟ي کردری دنقدریسالم پسرم،چرا ا:مامان

 . بودمرونیسالم مامان،ب: گفتمی حوصلگی ببا
 ! هم گرسنهيآهان باشه،پس حتما هم خسته ا:مامان

 .نه اتفاقا فقط خسته ام:من
 ؟یستین گرسنه یعنی:مامان

  که از حضورتون مرخص شم؟نی دیحاال اجازه م!نه:من
 !یباشه،مرخص: کرد و گفتي خنده امامان

 . به طرف اتاقم رفتمی حرفچی خداخواسته بدون هاز
   تخت ولو شدم وي لباسم رو عوض کنم رونکهی اتاقم رو بستم و بدون ادر
 
 ... خوابم بردهی که خسته بودم بعد از چند ثاننقدریا

 
 "ذیپان"
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 . شدمداری از خواب بمی زنگ گوشي با صداصبح
 . ظهر بود12 اتاقم کردم،ساعتيواری به ساعت دینگاه
   رو برداشتم،تامی حوصله بلند شدم و گوشی بود،بزمی مي رومیگوش

 
 . جواب بدم قطع شدخواستم

   و منتظر شدم تادمی تختم دراز کشي رو برداشتم و دوباره رومیگوش
 

 . بخوره و جواب بدم زنگدوباره
 . دوباره زنگ خورد،سودا بودمی از چند لحظه گوشبعد

  دادمجواب
 : خوابالو گفتمیی صدابا

 بله؟
 .بله و مرض:سودا

 .حال ندارم بنال: حوصله گفتمی و بخسته
 ! فردا عقدمهرای،زیباس حال داشته باش:سودا

  ؟یچـــــــــــــــــــــ: زدمغیج
 ! گم فردا عقدمهی مگه؟ ميببر صدات رو،کر:سودا

 !ي بدیلیخ: گفتمي دلخوربا
 چرا؟! وا:سودا
 ؟ی بهم نگفتتینامزد:من

   که بهتي نبودی خوبتیآخه تو موقع!ــــــزمی عزیآخـــــــــــ:سودا
 

 ! تو کما بود آخهحیمس! بدمخبر
 .امیفردا حتما م!اشکال نداره.زمیآهان باشه عز:من

 ؟ي نداريکار! منتظرم پسیاوک: و گفتدی خندسودا
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 ! نداشتمياز اولم کار: خنده گفتمبا
 .خداحافظ!وونهید:سودا
 .يبا:من

 ! کردم که دوباره بخوابمی رو قطع کردم و سعیگوش
 ... از بستن چشمام نگذشته بود کهيزی چهنوز

 . اومدمی زنگ گوشي صدادوباره
 . به صفحه اش انداختمی رو برداشتم و نکاهمیگوش
 ! بودسیمهد

 ! تعجب کردمیلیخ
   همی ازش نبود و کسي خبرچی بود همارستانی بحی مدت که مسهی نیا

 
 . زدی نمی حرفازش

 ! دونم چراینم
 . دادمجواب

 س؟ی مهدییتو: تعجب گفتمبا
 : گفتی با ناراحتسیمهد

 ! منمذی پانسالم،آره
 : همون تعجب گفتمبا
 ؟ي ازت نبود کجا بودي خبرچی مدت ههی نیا

 : گفتي هم با همون دلخورسیمهد
 ! نبودمرانی من اراستش

 ؟ی چیعنیهــــــــا؟: گفتمي نسبتا بلندي تعجب و صدابا
  هی قصد داشتم خارج درس بخونم که لمی ادامه تحصيمن برا:سیمهد

 
 ! شدم و برگشتممونی اومد که پششی پیموضوع
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   خبرچی ه؟بدونی چیعنیس؟ی مهدی گی مي داریچ: تعجب گفتمبا
 

   همنای مادرت ا؟آخهی بگی به کسی تونستی نمیعنی خارج؟ی رفتیدادن
 
 ! نزدنی حرفچیه

  نی همي شده بود برایآره خب،راستش چون برگشتنم حتم:سیمهد
 

 . نگنی که به کسگفتم
 ؟ی شد که دوباره برگشتی چنمیبگو بب!خب حاال اشکال نداره:من

 چه جورس بگم اخه؟...خب راستش:سیمهد
  ي هست برایی خبراهی مطمئن شدم که سی حرف زدن مهدينجوری ااز
 

 : با خنده گفتمنیهم
 ! بگوي که خودت راحت ترهرجور

  ينطوری آخه ام؟ی شه رودر رو باهم حرف بزنیامـــــــم خب م:سیمهد
 
 ! تونم راحت حرف بزنمینم

 : کردم و گفتمي اخنده
 ! خونمون خبایب. باشه! هستیی که خبرامعلومه

 ! اونجامگهی ربع دهیه،تا باش:سیمهد
 .باشه منتظرتم:من

 .يفعال با:سیمهد
 .يبا:من

 . تخت نشستمي رو قطع کردم و روتلفن
 ! بوددهی خوابم پرگهید
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   صورتم روکی کوچي و صورتم رو شستم و با حوله یی دست شورفتم
 

 .دمی به خودم رسکمی نشستم و شمی آرازی مي کردم،جلوخشک
 .دمی پوشی کشی به همراه شلوارلکی تونهی رو هم عوض کردم و لباسام

 ! سردی و هوا هم کممی بودزیی پاکی نزدآخه
 . کردی داشت نهار رو آماده من،مامانیی پارفتم
 !ای مادر دننیسالم بر بهتر:من

  ظهر!ای دختر دننیسالم بر بهتر: زد و گفتي برگشت سمتم و لبخندمامان
 
 . دخترمریبخ
 !مای مامان جون،مهمون دارریظهر شما هم بخ:من

 ؟یک! وا:مامان
 .ادی داره مسیمهد:من

 س؟یمهد: با تعجب گفتمامان
 .اره:من

  مدت کجا رفته بود؟هی نیا! من اصال حواسم بهش نبوديوا:مامان
  ی وقتگهی بود دحی مسشی که فکرو ذهنمون پنقدری مامان ايحقم دار:من
 
  ي گه رفته بودم خارج برایراستش م!می نداشتهی فکر کردن به بقيبرا
 

 ! اومد و دوباره برگشتشی پی که اتفاقلی تحصادمه
   دونم چرا امروز به دلمیباشه،اتفاقا من نم. نطوریپس که ا!اهان:مامان

 
 ! درست کنمشتری غذا بکنی بود که افتاده

 !آهان چه خوب:من
 ...ی تونیدخترم م:مامان
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 . خونه اومدفونی آيد که صدا حرفش تموم نشده بوهنوز
 : کردم و گفتمي اخنده

 ! اومدهسی مهدنکهیمثل ا! تونمینم
 . دمی تو برو خودم انجام مزمیباشه عز:مامان

 . ممنون:من
   که مربوط به باز کردن در بود رو فشاري رفتم و دکمه افونی سمت آبه
 

 . توادی و بعد در خونه رو هم باز کردم تا بدادم
 !يصفا آورد!چه عجب!به به:من

 . نگفتیچی کرد و هي خنده اسیمهد
   ورونی کرد از آشپزخونه اومد بی همونطور که دستش رو خشک ممامان

 
 زم؟ی عزیخوب.سالم دخترم:گفت
 ن؟ی خوب،شمایی زن دایمرس: گفتسی کردن و مهدی روبوسباهم

  زمیقربونت برم عز:مامان
   باالمی ری مگهیخب مامان جون ما د:من

 !زمیباشه عز:مامان
  می برای بسیمهد:من

   اتاقم کهی جا لباسي اتاقم لباساش رو ازش گرفتم و رومی رفتسی مهدبا
 

 .می تخت نشستي روي کردم و دونفرزونی در اتاقم نصب شده بود آوپشت
  شده؟ی چنمی ببزم،بگویخب عز:من

   رفتم خارج از کشور بعد از چندنکهیراستش من هم...خب:سیمهد
 

 ...ساعت
 . حرفش قطع شدمی زنگ گوشي صدابا
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 !زمی عزدیببخش:من
 ! بده اشکال ندارهذ؟جوابی پانهی چه حرفنیا:سیمهد
 . کنار تختم برداشتم،حسام بودی عسلزی مي رو از رومیگوش

 ... دادمجواب
 بله؟:من

 ؟یخوب...سالم:حسام
 ممنون:من

 ؟ی زنیچرا سرد حرف م:حسام
 !هینجوری حرف زدنم اشهی زنم؟نه بابا همیمن؟سرد حرف م:من

  دمی واضح شنیلی پوزخند حسام رو خيصدا
  ؟معلومهی زنی رو گول می کيدار!یستی نينجوری اشهیهم:حسام

 
 !يدلخور

 !حق بده: کردم و گفتمیمکث
   بهت حق بدم کهنی ا؟برای چيچرا حق بدم؟ها؟برا: گفتی عصبحسام

 
   کاري و جلومارستانی اومدم بی مروزی ددی اشتباه بود؟؟نبا کار منچون

 
 ! گرفتم؟ها؟جوابم رو بدهی رو ماحمقانت

 ! تونم حرف بزنم مهمون دارمی االن نمیول!باشه حق باتو:من
 ؟یک:حسام

 .سیمهد:من
 !باشه حداحافظ:حسام

 .خداحافظ:من
 . کنار تختمی رو قطع کردم و گذاشتم رو عسلیگوش
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 ... ام؟بهیمگه من غر!گهی دي زدی خب حرفت رو مزمیعز:سیمهد
 . حرف زدن نداشتمي ه؟حوصلهی چبهی غرزمینه عز:من

 !یراست...آهان: کرد و گفتي خنده اسیمهد
 جانم؟:من

 ! پرسم راستش رو بگوی سوال مهی ذیپان:سیمهد
 .بپرس...باشه:من

 ن؟یتو و حسام عاشق هم هست: کرد و گفتی مکثسیمهد
 ! شوکه شدم که کردی سوالاز

   ودی بلند خندي با صداسی نکردم که مهديزی و چنیی رو انداختم پاسرم
 

 :گفت
 .دی که به هم برسشاهللایا! کرده بودمشک

 !ی گفتی میخب داشت: زدم و گفتميلبخند
   زنگ خوردمیبعد از چند ساعت گوش... گفتمیآهان داشتم م:سیمهد

 
  که شهرامدمی جواب دادم دیوقت
   که زد تعجبم دوبرابر هم شدیی تعجب کرده بودم و با حرف هایلیخ
 

 ! کردي پشت تلفن ازم خواستگارهمون
  رو از کجا آورد؟؟؟شمارتیچ: تعجب گفتمبا

 !گفت از دوستام گرفته:سیمهد
 خب دوستات از کجا شمارت رو آوردن؟:من

 ! بهشون زنگ زدمدمی جدي با شماره دمی رسیوقت:سیمهد
 ؟ی گفتیخب تو چ...نطوریپس که ا: لبخند گفتمبا

  نگفتيزی چنیی سرش رو انداخت پاسیمهد
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 ؟یمبارکه پس، حاال به خودشم گفت: کردم و گفتمي اخنده
 !راستش قراره امروز جوابم رو بهش بگم...نه:سیمهد
 ؟ی گفتنایآهان،خب به مادرت ا:من

   روم نشد کهیعنیبه اونا نگفتم،!گهی دنهیمشکلم هم: استرس گفتبا
 

 . کشمی دونم چرا خجالت مینم! بگمبهشون
  دونم؟ی االن فقط من میعنی:من

 !آره:سیمهد
 من به عمه بگم؟...خب:من

  بهش؟ی گیم: گفتی با خوش حالسیمهد
  می ری چرا که نه؟بعد از ظهر باهم مزمیآره عز: زدم و گفتميلبخند

 
 ! گمی رو به عمه مزی و من همه چخونتون

   کنمیجبران ن! ممنونميوا: بغلم و محکم بوسم کرد و گفتدی پرسیمهد
 

 !برات
 !ستی به جبران نيازیپس ن! خواهرميتو جا! من که خواهر ندارم:من

 ! ممنونم ازتیلی خیلیخ:سیمهد
 : کردی اومد که داشت صدامون منیی مامان از پايصدا

 . غـــذا حـــاضــرهـــنیای هـــا ببــــچـــه
 .میــایباشـه االن م: داد زدممنم

 . نهارمیپاشو بر: گفتمسی به مهدرو
 .باشه:سیمهد
 .می نشستزی و پشت منیی پامی رفتباهم

 ! درست کرده بودي قرمه سبزمامان
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 . دوست داشتمیلیخ
 ومده؟یمامان،بابا ن:من

   زنک زدمنیی پانیای از اسنکه بش،قبلی چند لحظه پنیاتفاقا هم:مامان
 

 !کِی ترافي گفت که توبهش
  آهان،باشه:من

 .می بعد بخورادی هم بیی که دامیخب بمون:سیمهد
  یلی زنگ زدم بهش خودش خی چون واقتنی بخورزم،شماینه عز:مامان

 
 ! برسهری چون امکان داره که دمی کرد که منتظرش نموندیتاک

 ...آهان باشه،پس بسم اهللا:سیمهد
 ... به خوردنمیرد و شروع کمیختی خودمون غذا ريبرا
  دی چسبیلیخ

 ! خوش مزه بودیلیخ. مامانیمرس:من
 .نوش جان دخترم:مامان
 .ییدستتون درد نکنه زن دا:سیمهد

 .نوش جان دخترم:مامان
  باال؟می برسیمهد:من

 .میبر:سیمهد
 .می و به سمت اتاقم رفتمی بلند شدزی سر ماز

 م؟ی بمونکمی ای خونتون میخب االن بر:من
   بعدمی بمونکمکیاالن نه :سیمهد
 .باشه:من

 لپ تابت کجاست؟:سیمهد
 .فمی کيتو:من
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 . باشهسیمهد
  ي نشست و روشنش کرد،منم روزی مي لپ تابم رو برداشت و روسیمهد

 
 . خسته بودمنقدری دونم چرا ایدم،نمی دراز کشتختم

 ... باز نتونستم و خوابم بردی کردم که نخوابم ولی سعهرچقدر
 
 "حیمس"
 

 . دونبالتانیپسرم زنگ زدم به خانوادت تا ب:دکتر
 .باشه:من
 . تخت نشستم و منتظر به در نگاه کردميرو

   زنداننی و من رو از اانی بنای تر مامانم اعی داشتم هرچه سردوست
 

 ! ببرنخفناك
   ساعت در اتاقم باز شد و مامان با سرعت اومد سمتم و من رو بهمی از نبعد

 
   پر از اشکییرش پدرم هم وارد اتاق شد و با چشما سد،پشتی کشآغوش

 
 . زد بهمزل

   کرد و قربونت صدقمی مهی همونطور که بغلم کرده بود داشت گرمامان
 
 . رفتیم

   اومدم ورونی گرد از آغوشش بی خودش رو خالی مامان حسابنکهی از ابعد
 
 . سمت بابام رفتمبه

 . هم اومد سمتم و محکم و مردونه بغلم کردبابام
 . اومدمرونی و از بغلش بدمی اش رو بوسشونه
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 .می کردی به هم نگاه ممی داشتمی بزنی حرفچی هنکهی بدون اهمه
  می مرخصيبابا هرچه زودتر برگه : به حرف اومدم و رو به بابا گفتمباالخره

 
   زندان رو تحمل کنمنی تونم ای لحظه هم نمهی گهی چون دری بگرو
 رونی زد و رفت بي لبخندبابا

 اد؟ی تا بابات برونی بمی بري خوایپسرم م: گفتی با معربونمامان
  میآره آره بر:من

  می و رفتمی شدنی بابا اومد و سوار ماشقهی بعد از چند دقرونی بمی رفتباهم
 

 ...خونه
 "ذیپان"
   شدم، با تعجب اطرافم رو نگاه کردمداری بی مثل زنگ گوشیی صداهی با
 

 ...که
 . خورهی داره زنگ مشی و گوشدهی کنارم خوابسی مهددمید

   بهی رو برداشتم و نگاهشی گوشنی همي کنم برادارشی بومدی ندلم
 

   کردم،عمه بودصفحه
   دادمجواب
 جانم عمه؟: گفتمآروم
 : گفتی با خوش حالعمه

 ؟یی تودجانیسالم،پان
 .آره عمه:من

  کجاست؟سیخب مهذ:عمه
 !دهیخواب:من

 .آهان:عمه
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 ! گمی شد بهش مداری من بنی بگنی داشتيخب کار:من
 . مرخص شدحی شد بهش بگو که مسداریدخترم ب:عمه
 ؟يجد:من

   مرخص شد االن همشی پقهیآره چند دق: گفتی دوباره با خوش حالعمه
 

 می اخونه
  امی منم باهاش منکهی گم و ای شد حتما بهش مداریآهان باشه،ب:من
 

 !نی همي باهاتون دارم براياونجا،کار
 .ای حتما بزدلمی چشم عزيقدمت رو:عمه
 ن؟ی نداريباشه کار:من

 .نه دخترم،خداحافظ:عمه
 .خداحافظ:من

   تخت بلند شدم و به سمت دستي رو قطع کردم و آروم از رویگوش
 

 . رفتمییشو
 . شدهداری بسی که مهددمی درونی باومدم

 ؟ي شدداریب!عه:من
 ؟ي شدداری بیآره،تو ک: رو ماساژ داد و گفتچشماش

 !ی االن،راستنیهم:من
 بله؟:سیمهد
 . مرخص شدهحیمادرت زنگ زد و گفت که مس:من

 ؟ي جديوا: گفتی خوش حالبا
 .آره:من

 .آخ جون:سیمهد
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 ؟ي نکرددارمیچرا ب:من
 ! آخهومدیدلم ن:سیمهد
 . به ساعت انداختمینگاه

 . بود5:30 ساعت
 م؟یخب آماده ش:من

 .آره:سیمهد
 .نیی پامی و رفتمی هم آماده شدبا

 کجا دخترم؟:مامان
 .نای عمه اي خونه می ری ممیدار:من

 چرا؟:مامان
 ! مرخص شدهحی مسنکهیمثل ا:من

 واقعا؟:مامان
 .آره:من

 .دنشی دمی ریباشه پس ما هم فردا م:مامان
 .باشه،فعال:من

 .د،خداحافظیمواظب خودتون باش:مامان
 .خداحافظ:من

 .می هم از خونه خارج شدبا
 ؟ي اومدنتیبا ماش:من

 .آره:سیمهد
 ؟يکجا پارك کرد:من

 !روبه روته که:سیمهد
 ؟ي رو عوض کردنتیماش:من

 .آره:سیمهد
 .زمیمبارك باشه عز:من
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 . بودی گرفته بود،رنگشم مشکمزدا
 . حرکت کردسی و مهدمی شدنی ماشسوار
 .میدیو راه موندن باالخره رس تقهی از چند دقبعد
 . و پارك کردنگی رو برد تو پارکنی رو زد و ماشموتی رسیمهد
   در خونه رو باز کرد و وارددشی با کلسیم،مهدی شدادهی پنی از ماشباهم

 
 .می شدخونه
 .سلـــــــــام:سیمهد
 ؟يسالم دخترم اومد:عمه
 . مامان جونگهیاومدم د!پ ن پ هنوز توراهم:سیمهد

 .سالم عمه جون: کردم و گفتمي اخنده
 !ي خوش اومدزدلمی ماهت عزيسالم به رو:عمه
 . عمه جونیمرس:من

  کجاست؟حیمامان مس:سیمهد
 . اتاقشِ دخترميتو:عمه
   شهرامي هی قضیعنی بهم کرد که ي اشاره انهی که عمه نبي جورسیمهد

 
 .حی به عمه بگم و بعد خودش رفت اتاق مسرو

 ن؟یعمه جون،وقت دار:من
 .زدلمیآره عز:عمه
 . بهتون بگمدی رو بايزی چهیخب :من

 .نی بشایباشه دخترم ب:عمه
 . دادنحی و شروع کردم به توضمی مبل نشستيرو

 : حرفم تموم شد عمه گفتنکهی از ابعد
 ؟یِکی کدوم شهرام
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 . بوددهی تانکو رقصسی که تولدم با مهدیهمون:من
 ه؟ی جوابش چسید،خب مهد اومادمیآهان : فکر کرد و بعد گفتی کمعمه
 ! دو نفر عاشق هم شدننی گم که ایعمه جون دارم بهتون م:من

 ! حله پسی همه چگهیخب پس د: گرد و گفتي خنده اعمه
 .خدارو شکر:من

  امروز قراره جوابش رو بده؟یعنی:عمه
 !آره:من

   ندارم،شوهر عمه هم فکر نکنم کهیآهان باشه،خب من که مشکل:عمه
 

 ! داشته باشهیمشکل
 .خدارو شکر:من

 .سی و مهدحی مسشی پمی برایخب،ب:عمه
 .میباشه بر: کردم و ناچارا گفتمیمکث

   و عمه در زد و بعد با هم وارد اتاقمی رفتحی عمه به سمت اتاق مسبا
 

 ...میشد
 .سالم:من
 : بهم انداخت و گفتی نگاهحیمس

  سالم
  ستادمی اسی کنار مهدرفتم
 ؟ي ندارازی نيزی پسرم؟چیخوب:عمه
 ! دارمی بخوام خودم بر می هرچستمای نضیمامان من مر:حیمس

 : که فقط خودم بشنوم گفتي آروم جورسیمهد
 ؟یگفت
 : مثل خودش گفتممنم
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 .آره
 .  نگفتیچی ساکت شد و هگهید

 ح؟یمس: بعد از چند لحظه گفتعمه
 جانم مامان؟:حیمس

 ! سکته رو زدسی کرد که فکر کنم مهدسی به مهدی نگاهطنتی با شعمه
 ! شدهدای خواستگار پسی مهدي برانکهیمثل ا: با خنده گفتعمه
 س؟یآره مهد: تخت نشست و گفتي روي جدحیمس

 . نگفتيزی و چنیی از خجالت سرش رو انداخت پاسیمهد
  هست؟یخب حاال ک:حیمس

 . بوددهی رقصسی با مهدذیشهرام،همون پسره که تولد پان:عمه
  آهان: به خودش گرفت و بعد از چند لحظه گفتي حالت متفکرحیمس
 
 !یِ اومد،خب به نظرم که پسر خوبادمی

  چی زد که از چشم هي بود لبخندنیی همونطور که سرش واسیمهد
 

 . دور نموندکدوممون
 : اومد گفتی مسی و همونطور که به سمت مهددی خندعمه

 !ده قربونت دختر خوشگلم برم من که عاشق شیاله
 . بعد محکم بغلش کردو
 ... شدنی عوض شد و چشماش غمگحی حرف عمه رنگ نگاه مسنی ابا
 
 "حیمس"
 
   تو نگاهم نشست که فکر کنم فقطیبی حرف مامانم غم عجدنی شنبا
 
 ! متوجه شدذیپان
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 ! پسرت هم عاشق شدهینی بی که نمیی مامان کجاآخ
 . اومد تو دهنمی داشت مقلبم

 : گفتمعی که سرزنی نمونده بود که اشکام بريزی چگهید
 . رم آب بخورمی ممن

   از اتاق خارج شدم و بهنهی مامان برگرده و حالم رو ببنکهی بعد قبل از او
 

   وزی نشستم،آرنجم رو گذاشتم رو مزی آشپزخونه رفتم و پشت مسمت
 

 . دادمهی تکمیشونی هم قفل کردم و به پي رو هم تودستام
   کل اتاق رو در برینی پا اومد و بعد عطر دلنشي صداقهی از چند دقبعد

 
 !گرفت

 !ذِی که پاندمی فهمنشی عطر دلنشاز
 : سرم رو بلند کنم گفتمنکهی ابدون

  شده؟یچ
 ! رو بهت بگمی موضوعهی خواستم یخب راستش م: با من من گفتذیپان

 ؟یچه موضوع: رو بلنددکردم و گفتمسرم
  تشیراستش موقع: و گفتنییزم سرش رو انداخت پا قرمي چشمادنی دبا
 
 !تِی موقعنی االن بهتردی که بهت بگم و گفتم شاومدی نشیپ

 مامان کجاست؟:من
 .زنهی حرف مسیداره با مهذ:ذیپان

  دی بگم منتظر بهش نگاه کردم که انگار منظورم رو فهميزی چنکهی ابدون
 
 : گفتو
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  مامانت... زنگ خوردتی گوشي کرده بودیخودکش...تو.... که توي روزاون
 

  ی مهی زن که داشت گرهی ي جواب دادم صدایوقت... تا من جواب بدمداد
 

 ! کردیکش...تارا خود...گفت که تارا...اون گفت که...اون!دمی رو شنکرد
 .ذی بهت زل زدم به پانبا
 ! امکان نداره!نه
 ! خدايوا
 .کالفه بلند شدم و به اتاقم رفتم 

  ذی پاندمی اومد که فهمنیی کردن از پای خداحافظي صداقهیز چند دق ابعد
 

 . رهی مداره
 . از چند لحظه در اتاقم به صدا در اومد و بعد مامان وارد شدبعد
 . تخت نشستمي شدم و روبلند
  شده مامان؟يزیچ:من

 . خوام باهات حرف بزنمینه پسرم فقط م:مامان
 . کنارم نشستاومد
 ...خب:من

  انی بي جواب شهرام رو داد و قرار شد که به زودسیپسرم مهد:مامان
 

  شد؟یخب پسرم تارا چ! تويفقط االن موند!يخواستگار
 : مامان نگاه کردم و گفتمي چشماتو

 !...مرد....تارا...مامان
 ؟یچ: زد تو صورتش و گفتمامان
 . بگم زل زدم بهشيزی چنکهی ابدون
 !ارج شد بلند شد و از اتاق خهی با گرمامان
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 . نداشتمی خوبحال
 ! بودی کردنش چی دونم علت خودکشینم

 ... شده بودمجی گواقعا
 
 "ذیپان"
 
 . کردم و از خونه خارج شدمی خداحافظنای عمه ااز

 . آژانس بودهی نای عمه اي خونه کنار
 ... شدم و آدرس خونه رو دادمنی ماشسوار
 .میدی تو راه موندن باالخره رسقهی از چند دقبعد
 . شدمادهی پنی رو حساب کردم و از ماشهیکرا

 . خونمون پارك شده بود نگاه کردمي حسام که جلونی تعجب به ماشبا
 نجا؟ی اومده ایعنی ي وايا

 . در خونه رو باز کردم و وارد حال شدمدی کلبا
 .سالم:من

 .سالم:حسام
  ي وی مبل نشسته بود و داشت تي تعجب به حسام نگاه کردم که روبا
 

 . کردی مهنگا
 مامان کو؟:من

 .رونیرفته ب:حسام
 ؟ی کنی کار می چنجایتو ا:من

 گناه کردم؟! عمومياومدم خونه :حسام
 .فعال! کنییرایچرا گناه؟خوش باش و از خودت پز!نه:من

   بهش بندازم رفتم تو اتاقم و در رو هم بستم و نشستمی نگاهنکهی ابدون
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 . تختمرو
 . برام سخت بود،اما مجبور بودمیلی رفتار کردن خينجوری اواقعا

 ! دونستمی مجبور بودنم رو نملی دلخودمم
  چرا مجبور بودم؟واقعا

 ؟ی خاطر کبه
   چهارچوبي توی تو فکر بودم که در اتاقم باز شد و حسام عصبنطوریهم
 
 ! شدانی نمادر
   حرف؟نوعی دونیم!ی کنی متمی اذي بدجور دارذیپان: زدداد
 

  نی ایبه خاطر چ! چ همه و همه بدجور رو مخمه زدنت،حرکاتت،رفتارت
 

  لیمن بدونم دل)المذهب( المصبل؟آخهی چه دل؟ها؟بهی کنی هارو مکار
 

   مرتکب شدم که دارمی کار کردم من؟چه گناهیآخه چ!هی بودنت چسرد
 

  یجواب!ی لعنتگهی بده ددم؟جوابی پس مينجپری رو اتاوانش
 

 !هی رفتار کردنت چينجوری الی دلی دونیآخه خودتم نم...؟نه؟يندار
 . نبودقتی جز حقيزی حرفاش چيهمه ... حق داشتواقعا

 . اومدی اشکم داشت در مگهید
   ترکه وی بمب مهی عی شه دوباره سری درست می دونم چرا تا همه چینم
 

 ! شهی خراب می چهمه
 : گفتمي بلندي مثل خودش بلند شدم و با صداهی گربا
  چه قدر؟ها؟!  کشمی نمگهید.یخستم از زندگ!ی دونم لعنتینم! دونمینم
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   شهی خراب می شه دوباره همه چی خوب مزی همه چکمی تا شهی همچرا
 
 چرا؟! شهی درست ميدی مشکل جدهی و

 . کردمهی و بلند،بلند گرنی رو زمنشستم
 . تخت نشست و محکم بغلم کردنیی آروم اومد کنارم پاحسام

   تکون بخورم تو بغلش بودم و اونمنکهی که بدون ا بودقهی پنج دقکینزد
 

 . کردی تو سکوت داشت موهام رو نوازش مهمونطور
   شدم و رو پاش نشستم و دستام رو دورش حلقه کردم و سرم رو همبلند

 
 . اشنهی سي روگذاشت

 ... هم دستاش رو محکم دورم حلقه کرد و من رو به خودش فشردحسام
 . آروم شدمی دونم چه قدر گذشت که حسابینم

   خواستم از رو پاهاش بلند بشم که با دستاش دو طرف صورتم روآروم
 

   لبام گذاشت وي روی کوتاهيه .س.و. بمتی آروم و با مالیلی و خگرفت
 

 . ولم کردبعد
 . خشک شده بودپاهام

 .رونی رفتم و بعداز شستن صورتم اومدم بیی سمت دست شوبه
   تختمي کردم به حسام که روی که صورتم رو با حوله خشک مهمونطور

 
 : بود گفتمدهی کشدراز

 ان؟ی می کنای امامان
 :... گفتلکسی ریلی خحسام
 .گهی هفته دکی: گفتلکسی ریلی خحسام
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 ! کردم خشک شدمی که صورتم رو خشک مهمونطور
 ؟يزنده ا!يهو:حسام

 : زدمغی حسام به خودم اومدم و جي صدابا
  ـــگـــه؟ی هفته دــــکی ؟یچـــــــ

  مگه؟هیآره چ!يگوشم رو کر کرد!ياو:حسام
 کجا رفتن مگه؟: تعجب گفتمبا

   بره وگهی شهر دهی به دی بستن قرارداد باي پدرت برانکهیمثل ا:حسام
 

 . برهدی هم قبول نکرد و گفت که خودشم بامادرت
 ؟ی کنی کار می چنجایخب پس چرا به من نگفتن؟ تو ا:من

   وی هفته تنها نباشهی نی تا انجای اامیمادرت زنگ زد بهم و گفت ب:حسام
 
 ! کننزتی خواستن سوپرای علت بهت نگفتن چون منی ابه

 : لب گفتمری و زدمی کشیقی نفس عمکالفه
   مواظب من باشه، اونمادی گن بی پسر نامحرم مهیبه ! از مادر پدر مننمیا

 
 ! هفتههی

 ؟ی گفتيزیچ: گفتطنتی با شحسام
 . نهیعنی!آره: پاچه گفتمدست
 : کرد و گفتي خنده احسام

  نه؟یعنی آره
 !نه:من

 ؟یپس چ: با خنده گفتحسام
 ! حاالي دادری توهم گگهی بابا ول کن دياه ا!  آرهیعنی:من

 . نگفتيزی و چدی خندحسام
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 ؟ي خوری نميزیچ:من
 . کردمییرایاز خودم پز...نه:حسام

 .ه خندری بعد زد زو
 . اه حرف من رو به خودم گفتاه
 .نیی حسام شدم و رفتم پاالیخیب

 ! هفته روهی نی بگذرونه اری بخخدا
 . گشنم بودیلیخ... سمت آشپزخونهرفتم
 . برداشتم و شکوندمخچالی از تو ی مرغتخم
 . به همراه نمکختمی رو تخم مرغ ری درآوردم و کمخچالی رو از تو دیشف
 . دورم حلقه شدی دستهوی زدم که ی داشتم تخم مرغ رو هم منطوریهم
 ! حسامِدمی ترس برگشتم به پشت که دبا

 . دلم رو برداوف
 . و حسام هم بغلم کرده بودمی هم بودي روبه روقای دقاالن

 . سرم کردکی زد و چشماش رو بست و سرش رو نزدطنتی با شيلبخند
 . اومدی سوختگي بوهوی که  تر بردمکی مثل خودش آروم سرم رو نزدمنم
   روتابهی ماهری اومدم و برگشتم سمت گاز و زرونی از بغلش بعیسر
 

 . کردمخاموش
 . کل تخم مرغ سوخته بوداه

 . خندهی ولو شده و داره منی زمي رودمی سمت حسام که دبرگشتم
  شیا!يرو آب بخند: گفتمیعصب
   تخت درازي  و رفتم تو اتاقم و رویی رو گذاشتم توظرف شوتابهیماه
 

 .دمیکش
 . در اتاق باز شد و حسام وارد شدقهی چند دقبعداز
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 ... از تعجب دهنم باز مونددمی که ديزی چبا
   کنار تختم و اومد سمتم وی غذارو گذاشت رو عسلاتی محتوینی سحسام

 
  نشستکنارم

 ...تو...تو... حساميوا: تعجب گفتمبا
 .آره عشق من،واسه خانومم غذا درست کردم:حسام

   شدم و محکم بغلش کردمبلند
 . عاشقتم حساميوا:من

   وگرنهمی بخورایمنم عاشقتم عشق من،خب حاال تا از سرد نشده ب:حسام
 
 . افتهی دهن ماز

 .باشه:من
 .... رو گذاشت رو تخت و با هم شروع کردم به خوردنینیس

 .قربون دستت... مزه دادیلیش،خیآخ:من
 .رونی غذارور برد بینی زد و سي لبخندحسام

 . حسام اومدقهی از چند دقبعد
 . رم حمومیمن م:حسام

 .باشه:من
 . داشت نگاه کردمی تعجب به حسام که داشت از تو کمدم لباس برمبا

 : با تعجب گفتمهمونطور
 ؟؟؟؟؟ی لباس من رو بپوشي خوایم

 : زد و گفتي قهقه احسام
 . گذاشتمنجای کله پوك من،من لباسام رو انه

 : براش نازك کردم و گفتمی چشمپشت
  من؟ي تو کمد لباسای قحت بود که گذاشتجا
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  دوست داشتم لباسام رو: داشت گفتی هنوطور که داشت لباس برمحسام
 

  خانومم به تو چه؟ي کنار لباسابزارم
   رفت تو حمومعیر جواب دادن رو بهم بده سي اجازه نکهی بعد بدون او
 

 . اتاقمداخل
   شد و چه طور شدی دونم چی و نمدمی شدم و رو تخت دراز کشالشیخیب

 
 . ناخودآگاه خوابم بردکه
 . شدمداری رفتن تخت از خواب بنیی پابا
 .دهی حسام،باالتنه برهنه کنارم دراز کشدمید

 .برو لباست رو بپوش:من
 . خوامینم: کرد و گفتبغلم
 . لباست رو بپوشنم،بروی بابا ولم کن ببيا:من

   توروذیپان: دستاش رو دورم تنگ تر کرد و چشماش رو بست و گفتحصار
 

   ده،مخصوصای خواب مزه میلی نکن تازه از حموم اومدم ختمی اذخدا
 
 . تو رو بغل کردمنکهیا

 ...گهی ولم کن ديوا:من
   و به خوابش ادامه جوابم رو بده پاهاش رو انداخت رومنکهی بدون احسام

 
 .داد
 ... تکون بخورم تو بغلش موندمنکهی شدم و بدون االشیخی بگهی دمنم
 . کردم بخوابم،خوابم نبردی سعیهرچ

 . سر رفته بودحوصلم
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 .دمی کشی می الکي حسام شکل هاي نهی سي دستم روبا
 .ذینکن پان: به خودش داد و گفتی تکونحسام
 : برهنش و گفتمي نهی و سرم رو گذاشتم رو سدمی رو عقب کشدستم

 ! سر رفته خبحوصلم
 : کرد و گفتي خنده احسام

 !رهی گی حرف نزن قلقلکم منمِی سرت رو سیوقت
  دونم چرا کرمم گرفته بودینم
   ودی بلند شدم و روم دراز کشهوی کردم که ی مي دستم با لباش بازبا
 

 ؟ی خوابینم:گفت
  ش رو گذاشت رو.ا.ب. لهوی نه که یم به معن هام رو باال انداختابرو

 
 ...دنیم و شروع کرد به بوس.ا.ب.ل

  یی مدت سرش رو بلند کرد و لبخند دندون نمای طوالنهی از چند ثانبعد
 

 .دی راحت گرفت خوابیلی زد و بعد دوباره محکم بغلم کرد و خبرام
 ... تو شک کارش بودمهنوز

   کردم بخوابم و برعکسی که کرد شدم و دوباره سعي بازوونهی دالیخیب
 

 ... کردم خوابم بردی که فکر ميزی چاون
 
 "يمهد"
 

   در اتاقم اومدي کردم که صدای داشتم با لپ تابو کار منطوریهم
 بله؟:من

 .منم آقا:ياحمد
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 ! توایب:من
 . شدانی تو چهارچوب در نماي باز شد و احمددر
  شد؟یخب چ:من

 ! از خارج برگشتنحیهر مسآقا،خوا:ياحمد
 .نیآفر!خوبه:من

 ه؟یخب آقا نقشتون چ:ياحمد
 . گمیفعال برو بعدا بهتون م:من

 : گفتمعی از اتاق خارج شه که سرخواست
 !یراست

 جانم آقا؟: سمتم و گفتبرگشت
   تکرارگهید!نی که شد بهم بگی و هرچدیخوب حواستون رو جمع کن:من
 
 . کنماینم

 .چشم آقا:ياحمد
 .ي بری تونین،میآفر:من

 .  از اتاق خارج شدياحمد
 . کهارمی بر سرتون بییبال

 ! کنم مشفقی منابودت
 ! برهنیی ذارم آب خوش از گلوتون پاینم

 ! برهنیی خواب خوش از گلومون پای که تو نذاشتهمونطور
 ! کنمی ممونتی اومدنت پشای به دناز
 
 "ذیپان"
 
 ... شدمداری حسام از خواب بي صدابا
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   نه بهيدی خوابی که نمينه به اون شور! خرس گندهگهیاه اه،پاشو د:حسام
 
 !ی شی نمداری که از خواب بی نمکی بنیا

 ! زنهی شده داره غر مداری که بنیهم!گهیچته آخه؟خفه شو د:من
  ی نمداری بگهیاول که به زور خوابوندمت،حاال د!گهیخب حق دارم د:حسام

 
 .یش

 : زد و گفتيزی آمطنتی به خودش گرفت و لبخند شي متفکرحالت
 ... به زور هم نخوابوندمتانی همچالبته
   سرم رو برداشتم و پرت کردم سمتش که صاف خورد تو سرش وری زبالش

 
  رفت هوادادش
   به مندی بایکیآخه !  آخههی کگهی دنیا.پست بزن هم که داره!بفرما:حسام

 
  دختر قحت بود حسام؟بگه

 ! کشمت حسامیم: زدمغیج
 .رونی از اتاق رفت بعی خواستم بلند شم سرتا

 : لب غر زدمری کردم زی مززی که تختم رو تمنطوریهم
   چشميپسره .دارم برات.رمتی گیباالخره که م!ی در رفتنجایا

 
 . غلط کردمی کنم بگی ميکار!دیسف
   جدانی حس کردم از رو زمهوی زدم که ی لب غر مری داشتم زنطوریهم
 

 .شدم
 رزنا؟ها؟ی اخه مثل پی زنی غر میچ:حسام

 . و دستم رو دور گردنش حلقه کردمدمی کشیغیج
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  زد که سکته رو زدمطنتی با شي لبخندحسام
  سرش شروع کرد به قلقلک دادنمبا
 .دی مالی سرش رو به شکمم میه

 . کردمی داشتم از خنده قش می که قلقلکمنم
 : زدمغی زور همراه با خنده جبه

 ...نکن...دا...رو خ...تو...ام...حس
 . و ولم کرددی دست از قلقلک دادن کشباالخره

 . حال افتادم رو تختیب
 . کردی درد مشکمم
 : رو گذاشتم رو شکمم و ناله کردمدستم

 . کنهی شکمم درد مینی نبری خی حسام،الهيآ
  شد عشقم؟یرم،چی برات بمیاله: و گفتنی نشست رو زمحسام

 . کنهی دونم شکمم درد مینم:من
 . عشقمدیببخش: کرد و گفتبغلم
  شدم من؟ينجوری اهوی ،چراي واي کرد،ای شکمم درد مي جديجد

 : رو شکمم گذاشت و گفتيه ا.س.و. رو زد باال و بلباسم
 ... کردمی عجب غلطواب
 .ستی بابا اشکال نداره،مهم نيا:من

  کنه؟ی درد میلیخ:حسام
 .ادینه ز:من

 .باشه:حسام
 ساعت چند؟:من

 10:حسام
  حاال؟می بخوابي ما چه جوري وايا:من

 !می نداري فردا که کارمی خوابی تر مریست،دیاشکال نداره بابا مهم ن:حسام
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 . عقد دوستمِم؟فردای نداري گفته کاری؟کی گی می چیهع:من
 ؟واقعا؟یچ: با تعجب گفتحسام

 !آره:من
 کدوم دوستت؟:حسام

 .سودا:من
  کنه؟ی داره ازدواح میحاال با ک:حسام

 .یبا عل:من
 تون؟یهمون هم کالس:حسام

 .آره:من
 .آهان مبارك باشه:حسام

  عقد منِ؟؟مگهی گی ميوا به من چرا دار:من
 : آروم زد تو دهنم و گفتحسام

 !ای گی نمگهید
 .چشم:من

 ! حاالمی کنی مشی کارهیخب حاال فردارو :حسام
 !ي وايا...می زنگ به رها بزنم که باهم برهیباشه،بزار من :من

  شد؟یچ: با ترس گفتحسام
 ! نوبت نگرفتمشگاهیمن آرا:من

 : برام نازك کرد و گفتی پشت چشمحسام
 !ي دلم رو بردوونهید

  رو برداشتم و زنگ زدم به رهامیگوش
 بله؟:رها
 !زهرمار بله:من
 ؟ییخاك برسرت،تو:رها
 !نه عممه:من
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 !يکار دار یالس نزن بنال چ:رها
   حرفينجوریبعد از مدت ها زنگ زدم بهت ا!یخاك تو گورت نکن اله:من
 
 ؟ی زنیم

 زم؟ی عشقم جانم عزدیآها،ببخش: کرد و گفتي خنده ارها
 . من به همون حرف زدن اولت قانعمالیخیب: و گفتمدمیخند
 ؟ي کار داریخب حاال چ: و گفتدی هم خندرها
 .میزنگ زدم که با هم فردارو هماهنگ کن:من
 اهان عقد سودا؟:رها
 !اره:من
  خب باشه:رها
 ؟ي ری مشگاهیکدوم آرا:من

 . رمی مشهی که همیهمون:سودا
  پسری منم نوبت بگيخب برا:من
 یاوک:رها
 .يخداسعد:من
 .يخدا سعد:رها

 ... رو قطع کردم ویگوش
 

  شد؟یخب چ:حسام
 .شگاهی رم آرایفردا با رها م:من

 .آهان باشه:حسام
 م؟ی بخوابمی بخوري بدستی نيزی چي قرص خواب آورنیبب:من

 ! به خداي اوونهید:حسام
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   دونم آخه امروزی مدیالبته بع!...گهی بخوابم ددی کنم؟بایخب چ:من7
 
 !دمی خوابیلی،خیلیخ

 !ی نخوابی خواستیخب م:حسام
 !گهی ددمیبا توئه خر خواب:من

 !ي بندی من رو به رگبار مي دارگهید! خب باشه:حسام
 . براش نازك کردی چشمپشت

 : گفتمهی خوابم افتادم و با حالت گرادی هوی قهی از چند دقبعد
  کار کنم؟یچ! حساميوا

 ؟ی کار کنی رو چیچ: با تعجب گفتحسام
  کار کنم االن؟یچ! گمیخواب و م. کالي دارمریتوهم که آلزا!اه:من

 ! شهی می چنیبرو حموم بب!گهی بکن دي کارهی دونم یمن چه م:حسام
 !اه. بپوشرهنی پهی فقط توهم برو یاوک:من

 ؟ي کار داری من چرهنیوا تو به پ:حسام
 !ي خوریسرما م:من

 . خورمینم:حسام
 !به درك:من

 ؟ی شی میحاال چرا اعصبان:حسام
 . جوابش رو بدم حوله رو برداشتم و رفتم حمومنکهی ابدون

 
 "حسام"
 

   به سمت خودمي جورهی رو ذی کردم که پانی رو داشتم ممی سعتمام
 

 ! کس نتونه مارو از هم جدا کنهچی کنم که هجذبش
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   تامی نامزد کنمی قبول کنه برذی کنم که پاني هفته مهلت دارم که کارهی
 
 ! صاحابم راحت شهی دل بنیا

 ... خدایه
 ! کمکم کنخودت

 ! شهی راضذی کن پاني کارهی
 !یِ عوضحی مسنی اری همش تقصآخه
 !حی لعنتت کنه مسخدا
 ! رو خراب کردی همه چحی تموم شده بود که دوباره اون مسی همه چتازه

 !گهی دي کردی همون تارا ازدواج مبا
 !ي مرگ دو نفر شدباعث

 !هم بچت! زنتهم
 ...رونی اومد بذی تو فکر بودم که در حموم باز شد و پاننطوریهم
 
 "ذیپان"
 

 .رونی و اومدم بدمی رو پوشلباسام
 . بوددهی رو تخت دراز کشحسام

 . باز کردن در حموم برگشت طرف منبا
 .زمی باشه عزتیآف! بِه بِه خانوم خودم:حسام

 .یمرس:من
 م؟ینی ببلمی فمی بري اهی پاادیاگه خوابت نم:حسام

 .میآره،بر:من
 م؟ینی عاشقانه آوردم ببلمی چند تا فهیخب من :حسام

 .یاوک:من
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  می در آورد و با هم رفتيدی سهی سمت کمدم و از تو ساکش  رفتحسام
 
 .نییپا

   رو گذاشت تو دستگاه و بعد رفت سه تا از المپ هارويدی سحسام
 

   رو روشن گذاشت،اومد کنارم رو مبل نشست ویکی کرد و فقط خاموش
 
 . کردی رو پللمیف
   تر شد وکی بود که حسام بهم نزدلمی حساس فيجا. بودی قشنگلمیف
 

 ... رو انداخت دورم و من رو به خودش فشرددستاش
 
 "حسام"
 
 ! بودی قشنگلمی فیلیخ
 . بودن بهم مزه دادذی از همه کنار پانشتری بیول
 . داشتمی حس مبهمهی
 !فی قابل توصری حس غهی
   خندمدمی که ديزی و با چذی بود که برگشتم سمت پانلمی في آخراگهید
 

 .گرفت
 ! بودهدی خوابذیپان

 . رو خاموش کردمونی کنترل رو برداشتم و تلوزآروم
 . چشماش رو باز کردعی رو مبل بلندش کردم که سراز

 .نترس منم:من
 . راحت دوباره چشماش رو بستالی حرفم با خنی ابا
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  ي رو روذی رفتم و در رو با پاهام باز کردم و بعد پانذی طرف اتاق پانبه
 

   و آروم بغلش کردم و بعددمی گذاشتم و خودم هم کنارش دراز کشتخت
 
 ... خوابم بردقهی چند دقاز
 
 "ذیپان"
 
 . شدمداری از خواب بمی زنگ گوشي صدابا

  عی کنار تختم برداشتم و سری رو از رو عسلمیده،گوشی کنارم خوابحسام
 

 . دادمجواب
 : گفتمي خواب آلودي صدابا

 بله؟
 :دیچی پی رها تو گوشغی جيصدا

 ؟ي بودخواب
 آره،ساعت چنده مگه؟:من
 .بعدازظهر4:رها

 : بزنمغی نوبت من بود که جحاال
 ؟؟یچ

 . و با ترس نگام کرددی از خواب پردمی که کشیغی با جحسام
  ي بدي که گردنم صداي اتاقم،جوريواری برگشتم سمت ساعت دعیسر
 

 .بود4ساعت...ی علایخورد،
  شده؟؟یچ:حسام

 !4ساعت :من
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 ذ؟یپان:رها
 بله؟:من
 .شگاهی خوام برم آرای مگهی ساعت پکی بدو من ذیپان:رها
 .باشه،باشه فعال:من

 . از رو تخت بلند شدمعی رو قطع کردم و سریگوش
  شد؟یچ:حسام

  شگاهی برم آرادی باگهی ساعت دکی:من
 !ي وقت داریلیباشه حاال خ:حسام

  يزی چیچی ساندوهی ی تو راهمی برمیوقت اماده کردن غذارو ندار:من
 
 .میریبگ

 !باشه پس آماده شو:حسام
  يزی چهی عی و سررونی و صورتم رو شستم و اومدم بیی تو دست شورفتم

 
 .دمیپوش

 .ادی و منتظر شدم تا حسام بنیی پارفتم
 . حسام هم اومدقهی از چند دقبعد

 .میخب بر:حسام
 . حسام شدمنی و سوار ماشمی هم از خونه خارج شدبا

 ؟ي خوای مچیساندو:حسام
 .آره:من

   همکی هست که از قضا نزدیچی ساندوهی ایکی نزدنیباشه ا:حسام
 

 . اونجامی ریهست،م
 .باشه:من
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 . سفارش داد و اومدچی حسام رفت چندتا ساندومیدی رسقهی از چند دقبعد
 . شهی اماده مگهی دي قهیچند دق:حسام

 باشه:من
 ...شگاهی حسام من رو برد آراچی از خوردن ساندوبعد
 . رفتمشگاهی شدم و به سمت آراادهی پنی از ماشی از خداحافظبعد
 .سالم:من

 !ي جون خوش اومدذیسالم پان:سارا
 ومده؟ی هنوز نزم،رهای عزیمرس:من

 .نه گلم:سارا
  ی من رو انجام مي وقتا کاراشتری بود که معموال بشگرای از آرایکی سارا

 
 .هست...  وشی از کارا همون آراداد،منظورم

 . کردنمشی و سارا اومد سمتم و شروع کرد به آرای صندلي رونشستم
   نگذشته بود که در سالن باز شد و رها با سرعت اومدي اقهی چند دقهنوز

 
 . من از تعجب دهنش باز مونددنی و با دتو

 ! بدو من زودتر اومدم کهذی بدو پانذی پانی شد که؟هیچ:من
  تو؟ي اومدیک:رها
 .شی ربع پهی:من
 .آهان:رها

   و سمانه خانوم هم رفتی رو در آورد و اومد نشست رو صندللباساش
 

 . کنهششی تا آراسمتش
 ... ادامه دادشمی به آراسارا
 . ساعت سارا گفت که تموم شدکی حدود بعد
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 : که نذاشت و گفتنمی ببنهی شدم و خواستم خودم رو تو آبلند
 .ای برو لباست رو بپوش بعد باول
   رویکی از مزونتون نجای همامی گفتم بدمیراستش من لباس نخر...خب:من
 

 .بخرم
 .نیچرا که نه گلم،برو لباسارو بب:سارا
   چشمم خوردهوی سمت لباسا و شروع کردم به تماشا کردنشون که رفتم

 
 . بودبای زیلی بلند که خی لباس مشکهی به

 سارا جون؟:من
 زم؟یجانم عز:سارا
 . خوامی رو منیهم:من

 .شی بپوشيباشه گلم،بزار بدم بهت تا بر:سارا
 .باشه:من

 . رو داد بهم و منم رفتم تو اتاق پرولباس
 . که تو اتاق پرو بود دهنم از تعجب باز موندي قدنهی خودم از تو آدنی دبا

  یلی بود و موهام رو هم باال جمع کرده بود که صورتم رو خرهی تشمیآرا
 

 . دادی نشون مکیکوچ
 . العاده شده بودمفوق

 . مثل فرشته هایعنی
 . رو تنم کردملباس

 .نی و سنگبای زیلی خیلیخ. تنم بودپیک
 . اومدی بهم میلی هم خرنگش

 . اتاق پرو خارج شدماز
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 .ذی پانيفوق العاده شد! مني خدايوا:سارا
 . هم برگشتن سمتم و با تعجب نگام کردنهی سارا بقي صدابا

 . اومدرونی بگهی اتاق پرو دهی از رها
 . شده بودبای زیلیخ

 !ي آشغال چقدر خوشگل شديوا:رها
 . کهي از من خوشگل شدشتریکثافت تو ب:من
 . فرشته هانی عي شدبای زیلی حذی گم پانی ميجد:رها
 . خواستم بهت بگمی لقب رو منی همقایدق:من
 . نگفتيزی و چدی خندرها

 .می خارج شدشگاهی و بعد از حساب کردن از آرامیدی هامون رو پوشمانتو
 ! داده بودهی تکنشی به ماششگاهی آراي حاضرو آماده جلوحسام

 . شدمکشینزد
 بله؟:حسام

 ن؟ی داري گم بله؟کاریم!نی شنویمگه نم: تعجب نگاش کردم که گفتبا
   کردم کهیتعجب داشتم نگاش م با نطوریهم! کنهی مينجوری چرا انی اوا
 

 :گفت
 .من منتظر همسرم هستم! خانومدی مزلحم نشلطفا
 ام؟...حس:من

 ؟یی توذیپان: و گفتستادی با تعجب صاف احسام
  نه...نتت نک...خدا لع: گفتمدنی خندنی خنده و در حری ززدم

 
 ؟یناخت...و نش...ور من...چط!ام...حس

 !می هلو گرفتمیلولو داد!ذی پاني کردرییچقدر تغ:حسام
 من لولو بودم؟! شعوریب: براش نازك کردم و گفتمی چشمپشت
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 ! کهمی لولو گرفتمی تونستم بگم هلو دادیعشقم نم: و گفتدی خندحسام
 .می اهم اهم رها به خودمون اومدبا

 .سالم...زهی،چي وايا:حسام
 !سالم: و گفتدی خندرها

 ! حواسم نبوددیببخش:حسام
 .ستیمهم ن:رها

 ن؟ینی شی ها نمزهیخب دوش:حسام
 !لیبا کمال م:من
 . نشستم جلو و رها هم نشست عقبمن

 مراسم کجاست؟:حسام
 ( ... ) باغ:رها

 .باشه:حسام
 . کردمادی رو زکیموز
 . بودیگی بی و سامی تهنیاز حس) ی رقصیبا من م(شعر
 . به خوندنمی و رها باهم شروع کردمن

 .می خوندی ممی بلند داشتي صدابا
 

  منم واست کم نذاشتممی تو زندگياومد
  و چشم رو از روت بر نداشتمی گم شدمي مهین

  آسمونِچشمات
  تبرِبغضت
  قطرههی باشه ی بارونِ حتاشکات

  صورت فرشتههی
 طونتی شي چشابا
 ... جوني گم ای خواد و منم می نگاش من و مبا
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   در آوردن من وي ساعت تو راه موندن و مسخره بازمی بعد از نباالخره
 

 ... به باغمیدیرها،رس
 . بودی بزرگ و قشنگباغ

 . رو پارك کردنی ماشحسام
 .می شدادهی پنی رها از ماشبا

 . بودزی پراز سنگ راطی حکف
   شد و اومد سمت راستمادهی حسام هم پمیفتی رها رو گرفتم که ندست

 
 . دستم رو گرفتیکی و اون ستادیا
 ! سنگ بودرنقدی چرا انجایا... خداای

 . که سنگ نبودمیدی رسیی راه رفتن باالخره به جای از کمبعد
 ! تونست راه برهی بود آخه آدم نمیش،چیآخ:رها
 .قایدق:من

 .میدی رو دی سودا و علمی تر شدکی که نزدکمی
 . برامون دست تکون داددنمونی با دسودا

 . سمتشونمی لبخند رفتبا
 .نیسالم بچه ها خوش اومد:سودا
 .سالم عروس خانوم:من
 .زمیسالم عز:رها

  زی مهی دور می رفتی صحبت و شوخی دست داد و بعد از کمی با علحسام
 

 .مینشست
   که بانی چشمم خورد به شاههوی که دمی دی داشتم اطراف رو منطوریهم
 

 . اومد سمتمونی داشت ملبخند
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 .رها:من
 بله؟:رها
 . سمتمونادی داره منیشاه:من
 واقعا؟: گفتعی سررها

 . کرددای رو پنی به اطرافش انداخت و شاهی نگاههی بعد با لبخند و
 .سالم بچه ها:نیشاه
 .نیسالم شاه:من
 .سالم:رها

 . نشست کنارموننی با هم دست دادن و بعد شاهنی و شاهحسام
 ! خانومانیچه خوشگل شد:نیشاه
 . شددای جنتل من پهیباالخره :من

 م؟یپس من چ...عه:حسام
 .ی بار گفتهی که ی گی نمشهیمه:من

 . زدنی مشکوك مکمی نی رها و شاهنیا
 . زوجا رفتن وسطي کالم گذاشتن و همه ی آهنگ بهی

 . هم دست رها رو گرفت و بلند شدمنیشاه
  ي اومد جلوم و بعد صدای دستهوی کردم که ی داشتم نگاشون منطوریهم
 

 . تو گوشمدیچی حسام پگرم
  مادمازل؟نی دی دور رقص رو مهیافتخار :حسام

  با کمال: خنده بلند شدم و دستم رو گذاشتم تو دست حسام و گفتمبا
 
 .لیم

 . به رقصمی وسط و شروع کردمی رفتباهم
 .می دادی خودمون رو تکون مآروم
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 . هم اومدن وسطی رقص سودا و علی از کمبعد
 . زدنی مغی پسرا دست و جدختر

 .دنی هم شروع کردن به رقصاونا
 .می به رقصمون ادامه دادماهم
 . داشتمی خوبیلی خحس
   سرمی نشستمی از اتمام رقص بزرگ ترها برامون دست زدن و ماهم رفتبعد

 
 .جامون

 
 .می که برمی جشن تموم شده بود و ما هم آماده شده بودگهید

 .می اصرار کرده بود که شام بمونیلی سودا خالبته
 .می معذب بودکمی یی جوراهی بودن الشونی خب آخه چون فامیول

 . رسونمیخب من رها رو م:نیشاه
 .باشه،پس فعال:من
 .زمیخداحافظ عز:رها

   تلنگر خوردم بهی البته نگفته نماند که کلنی سمت ماشمی حسام رفتبا
 

 .نی به ماشمی سنگا تا برسخاطر
 .ی رو باز کردم و خودم رو پرت کردم رو صندلنی ماشدر

 .د و حرکت کرد هم سوار شحسام
 .نگی برد تو پارکنی رو زد و ماشموتی سام رقهی از چند دقبعد

 . تو خونهمی و و رفتمی شدادهی پنی ماشاز
   رفتم تو اتاقم وی کفشام رو کندم و پرت کردم به طرفي در وروديجلو

 
 . رفتم تو حموممیمستق
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  ادمی حولم رو دمی که درونی بامی خواستم بی حسابي و شوتی شهی از بعد
 

 .ارمی برفت
 حسام؟: باز کرد و داد زدمکمی و در

 . کهستمی ن؟کری زنیچرا داد م:حسام
 ! تو اتاق بوداوه

 .یرونیفکر کردم ب: و گفتمدمیخند
 . لطفااری رو بحولم
 کجاست؟:حسام

 .تو کمدم:من
 .باشه:حسام
 . رو آورد و ازش گرفتم و در رو هم بستمحولم
 .رونی و رفتم بدمی رو پوشحولم
 . بوددهی رو تخت دراز کشحسام

 رون؟ی بيامکانش هست بر:من
 !نه:حسام

 .رونی کنم بی خودم پرتت مي؟؟؟؟نریچ:من
 . خوام برم حمومی خب باو،جوش نزن،میلی و گفت خدی خندامیح

 . رو برداشت و رفت تو حمومحولش
 .دمی و رفتم رو تخت دراز کشدمی رو پوشلباسم
 . بود8:30ساعت

 . اومدی خوابم مبیعج
 . رو برداشتم و چک کردممیگوش
 . پاسخ از مامان داشتمی تماس بسه
 . فکر کنم تو جشن بودم زنگ زداه
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 . شمارش رو گرفتمعیسر
 .بوق جواب داد2 از خوردن بعد

 الو دخترم؟:مامان
 .سالم مامان:من

 !ی از نگران؟مردمي دادی رو جواب نمتیسالم دخترم چرا گوش:مامان
 . ذاشت بشنومی نمکی موزيا بود صدا سودد،عقدیببخش:من

  االن؟ییباشه اشکال نداره،کجا:مامان
 .خونه:من

 حسام کجاست؟:مامان
 .حموم:من

  خوبه؟یهمه چ...خب:حسام
 ...آره:من

  راحت باشه؟المیخ:مامان
 ! توی کنی مییاوف مامان،چه سواال:من

 ؟ي نداريکار!نی همدی کنی کارا می خواستم بدونم چیخب باشه،م:مامان
 ...نه:من

 .پس خداحافظ:مامان
 .خداحافظ:من
 ... پرسِی می الکيسواال! کنم آخهی کنم مامان دلخور شد،خب چفکر

 ... افکارم پاره شدي باز شدن در حموم رشته با
 . باشهتیآف:من

 .یمرس:حسام
 . خوابم شب خوشیمن دارم م:من

 .شب خوش:حسام
 ...دمی خواب کنار تخت و راحت گرفتمی رو گذاشتم رو عسلمیگوش
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 . شدمداری حس کور شدن از خواب ببا
 . رفت تو چشممی داشت ممی آفتاب به طور مستقنور

 .ستی حسام ندمی که دگهی رو برگردوندم به طرف دسرم
 . رو تخت نشستمصاف

  کجا رفته؟یعنی وا
 . رو نگاه کردمساعت
 .ظهر بود11ساعت

 .نیی رو تخت بلند شدم و رفتم پااز
 . هم نبودنیی پایول

   رو تختدمی نگاه کردم که ذناروی برگشتم باال و اتاق مامان ادوباره
 

 .دهیخواب
 .دمی سمتش و آروم کنارش دراز کشرفتم
 ! شده؟ظهری شداری بي خوایحسام؟نم:من

   مننی من همچندنی من حسام آروم چشماش رو باز کرد و با دي صدابا
 
 .در اومدن گرفت تو بغلش که کل استخونام به صدا رو

 ؟ی کنی مينجوری ا،چرايآ:من
   عشقم ازم دور بود و تاشبی کنم؟چون دی مينجوریبگم چرا ا:حسام

 
 .دمی خوابم نبرد و به زور خوابصبح

 نجا؟ی ايخب چرا اومد! وا: من
   خوابسدمی و اگه من رو تخت مي بوددهی مظلوم خوابیلیآخه خ:حسام

 
 . شدنت بودداری و امکان بنیی رفت پای متخت

 ! شدمی مداریخب ب! به خداي اوونهید: تعجب گفتمبا
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 .گهی دومدیدلم ن:حسام
   رو خوابوند رو تخت و خودش هم اومد روم و ذستام رو گرفت و شروعمن
 

 . تمام صورتم رو بوسه بارون کرددنمی به بوسکرد
 ! توي من خسته شدم به جاگهیاه اه ولم کن د:من

   بوسش بدمنقدریدوست دارم ا! مال خودمِ!مِبه تو چه؟خانوم خود:حسام
 

 .رمی بمتل
 . شعوریخدا نکنه،ب: تو دهنش و گفتمزدم

 . و بعد از روم بلند شددی کرد و نوك دماغم رو بوسي خنده احسام
 .عاشقتم:حسام

 .شتریمن ب:من
 . منينه به اندازه :حسام

 ! خوردهییفکر کنم سرت به جا!ي کردرییحسام چقدر تغ:من
   نخوردهیینه نفسم،نه عمر من،سرم به جا: محکم بغلم کرد و گفتحسام

 
 . شمی عاشقت مروزی از دشتری هرروز بفقط
 . و از رو تخت بلند شدمدمیخند

   و همونجا صورتم رو هم شستمیی اتاق مامان و بابا رفتم دست شوتو
 

 .نیی و رفتم پارونی باومدم
 .زنگ زدم غذا سفارش دادم:حسام

 .یمرس:من
 . غذارو آوردن و حسام رفت گرفت و اومدقهی از چند دقدبع

 .زی پشت ممینشست
 . کباب بودچلو
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 .می هم شام نخورده بودشبی دنکهی گشنم بود مخصوصا ایلیخ
 ... به خوردنمی اشتها شروع کردبا
 . خوش مزه بودیلیخ

 .یمرس:من
 .نوش جان:حسام

   حسام هم غذاش رو تموم کرد بلند شدم و رف هارو جمعنکهی از ابعد
 

 .کردم
 . از شست و شو رفتم تو اتاقمبعد

 . نشسته بودی صندلي روحسام
 م؟ی کار کنیخب چ:من

 . دونمینم:حسام
 : حسام نشستم و گفتمي رو پاهارفتم
 ! حوصلم سر رفته خبمن

 رون؟ی بمیبر: دستاش رو دورم حلقه کرد و گفتحسام
 ! نهیی تنهای ولیی جاهی میآره بر...اوم:من

 . زنگ خوردمی بگه که گوشيزی خواست چحسام
   رو برداشتم ومی رفتم،گوشمی حسام بلند شدم و به سمت گوشي رو پااز
 
 . صفحه اش نگاه کردمبه

 . بود،جواب دادمسیمهد
 .زمیسالم عز:من

 ؟ی خوبیسالم آج:سیمهد
 چه خبر؟...زمی عزیمرس:من

 ... خبر خوب دارمهی: گفتی با خوش حالسیمهد
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 .خب زود بگو:من
 .حدس بزن:سیمهد
 .گهی دونم خب،بگو دینم...اِم:من

 .می خواستگارادیشهرام قرار ب:سیمهد
 . خوش حال شدمیلیخ
 ؟یک: گفتمی خوش حالبا

 .امشب:سیمهد
 ؟ي جديوا:من

 .آره:مهدس
 . خوش حال شدمیلیزم،خیمبارك باشه عز:من

 .ی زنگ بزنم بهت خبر بدم که بدونزم،گفتمی عزیمرس:سیمهد
 . خوش حال شدمیلی خیلیزم،خی عزیمرس:من

  گلم؟ي نداريقربونت،کار:سیمهد
 . سالم برسونزمینه عز:من

 .خداحافظ. رسونم گلمی رو متیسالمت:سیمهد
 .خداحافظ:من

 . رو قطع کردمیگوش
  شد؟ی بود؟چیک:حسام

 ادی بود،داره براش خواستگار مسیمهد:من
  هست؟ی ک؟حااليعه؟جد:حسام

 . شهراممونیهمس کالس:من
 شهرام؟:حسام

 .آره:من
 . شناسمشینم:حسام

 .گهی بود ددهی رقصسی تولدم با مهدي که توی بابا همونيا:من
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 : به خودش گرفت و گفتي حالت متفکرحسام
  داشت؟شی که ری اومد،همونادمی آهان

 .آره:من
 ... خوشبخت بشنشاهللای،ایاوک:حسام

 .می نگاه کردگهی و در سکوت به هم دمی نزدی کدوم حرفچی هگهید
 ... کنمفکر
 ... کردی کردم،فکر می که من فکر ميزی کنم اونم داشت به چفکر
   رسن به جزی و به عشقشون مرنی گی همه دارن سروسامون منکهی ابه
 
 !ما
 
 
 "حسام"
 
 

   و فکر کنم که موضوع فکرامون هممی بودرهی دونفر تو سکوت به هم خهر
 
 . بودیکی

   بگم زودتر از منی خوام چی مدی فهمعی بگم که انگار سريزی چخواستم
 

 :گفت
 رون؟ی بمی حوصلم سر رفته برمن

 : بلند شدم و گفتمی صندلي نگاش کردم و بعد از رودلخور
 .باشه

   رفتم تا لباسام رونای لباسام رو برداشتم و به سمت اتاق زن عمو او
 

 ...بپوشم
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 .نیی لباس رفتم پادنی از پوشبعد
 .ادی مبل نشستم تا بي بود،روومدهی هنوز نذیپان
 .اوردمی رو نچمی سوئاه

 . رو بازکردمذی باال و در اتاق پانرفتم
 . کردی مشی داشت آراذیپان
 . رو برداشتمچمی و سوئزشی نگاش کنم رفتم سمت منکهی ادونی

 . دستم رو گرفت و مانع رفتنم شدنی که آست برمخواستم
 بله؟:من
 ؟ياز دستم دلخور: گفتی با ناراحتذیپان

 : بهش ندادم که گفتیجواب
 .گهی رفتار نکن دينجوری بابا،تورو خدا ايا

 : با بغض گفتنباری ندادم که ای جواببازم
 حسام؟

   نتونستم تحمل کنم و برگشتم سمتش و محکم به آغوش گرفتمشگهید
 
 . به خودم فشردمو

  هی تونم ی مگه نمی دونی آخه نفسم؟نمی کنیجون دلم؟چرا بغض م:من
 

 نم؟ی رو ببتی همم ناراحتلحظه
 .گهی شم دیخب ناراحت م!ي کردیآخه محلم نم: آروم گفتذیپان

 ! هم به من فکر کنکمی! شمیمنم ناراحت م... خب عشقم:من
 .زوده به خدا:ذیپان
 . رو از خودم جدا کردم و تو چشماش نگاه کردم و گفتمذیپان

  سالمه و تو28 ما چند سالمونه؟منی دونی مچی زوده؟هی چیعنی:من
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 !ستایکم ن!سالته22هم
 !میهنوز وقت دار!ستی هم نادی اما زستیکم ن!بله درسته:ذیپان

  چرا؟ها؟؟آخهیتا ک:من
 !ي رو انتخاب نکردیاصال وقت مناسب...حسام توروخدا بس کن:ذیپان

 .باشه:من
 ...می تا برادی هم بذی حرفم از اتاق خارج شدم و منتظر موندم تا پاننی ابعد
 . هم اومدذی پانقهی از چند دقبعد

 .می شدنی و سوار ماشمی از خونه خارج شدباهم
 م؟یکجا بر...خب:من
 .ي خوایهرجا خودت م:ذیپان

 . کنه؛تو بگوی دونم،ذهنم کار نمینم:من
 .می تو شهر گشت بزننی با ماشای بينطوری دونم به خدا،همیمنم نم:ذیپان

 ...باشه:من
 
 "ذیپان"
 
 .می شب تو شهر دور زدتا

 .می کل روز رو تو سکوت تو فکر بودهردو
 . رو پارك کردنی ماشحسام

 .می و وارد خونه شدمی شدادهیپ
  نای اتاق مامان اي تو اتاقم و لباسام رو عوض کردم،حسام هم رفت تورفتم

 
 . لباساش رو عوض کردو

 .نیی پارفتم
  رونی زنگ زدم و از بنی همي غذا درست کردن رو نداشتم براي حوصله
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   تاسی گوشبم رو برداشتم و زنگ زدم به مهدارنی دادم،تا غذارو بسفارش
 
 . شدی چنمیبب

 .یسالم اج:سیمهد
  شد؟ی چي خواستگاري جهینت. ماهت گلميسلتم به رو:من

 .ازشون مهلت خواستم: گفتی با خوش حالسیمهد
 ؟یتا ک:من

 .تا آخر هفته:سیمهد
 . و مطمئنم که جوابت هم مثبتهیآهان به سالمت:من

 . نگفتيزی چگهی کرد و دي خنده اسیمهد
  گهید.نی خوش بخت بشیاله. شدیخب گلم زنگ زدم بپرسم که چ:من
 
 .زمی خداحافظ عزرمی گی وقتت رو نمنی از اشتریب

 .خداحافظ:سیمهد
 . رو قطع کردمیگوش
 . ربع غذارو آوردنهی از حدود بعد
   که سرم رو گذاشتم رو بالشنی تو اتاقم وهممی از خوردن غذا رفتبعد

 
 ... بردخوابم

 . شدمداری حسام از خواب بيبا صدا 
 : گفتمي خوابالودي صدابا
  شده؟یچ

 .دی کردم؟ببخشدارتیب:حسام
  شده؟یچ.ستیباشه مهم ن:من

 . زدمیبا تلفن داشتم حرف م:حسام
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 .آهان:من
 . کردم بخوابم اما نشدی سعدوباره

 . تخت نشستمي شدم و روبلند
  شد؟یچ:حسام

 .ادیخوابم نم:من
 .ادی خوابم میلی من خیآهان،ول:حسام

 ! بخوابریخب بگ:من
 .باشه:حسام
 .دی دوباره گرفت خوابحسام

 .یی تخت بلند شدم و رفتم دست شوي رواز
 .نیی از شستن صرتم رفتم پابعد

 . کرده بودمی خونگي غذاحوس
 . زدم به مامانزنگ

 .سالم دخترم:مامان
 ن؟یسالم مامان،خوب:من

 ؟ی داشتيقربونت دخترم کار:مامان
 !ی رو بهم بگي خواستم طرز درست کردن قرمه سبزیآره م:من

 . دمی تلگرام مي توزم،براتیباشه عز:مامان
 .یمرس:من

 .خواهش:مامان
 .فعال:من

 .خداحافظ:مامان
 ... رو بهم بگههی رو قطع کردم و متتظر شدم تا مامان طرز تهیگوش
 . رو همونطور که مامان گفته بود درست کردمزی چهمه
 . غذا کل خونه رو پر کرده بودعطر
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 . غذا آماده بودبای تقرگهید
 . باال تا حسام رو صدا کنمرفتم
 .شدظهر !گهی شو دداریحسام؟ب:من

 .ادیولم کن خوابم م:حسام
 . نشدداری صداش کردم بیهرچ

 ...هوی
 !دی به ذهنم رسیطانی شاری فکر بسهی

 !نِیهم
 .  پارچ آب سرد رو برداشتم و رفتم باالخچالی و از تو نیی رفتم پاآروم

   هم بهشگهی فرصت دهی خواستم نی همي لحظه دلم براش سوخت براهی
 

 .بدم
 . و رفتم سمت حسامی عسلزی رو گذاشتم رو مخی آب پارچ
 ...ي خوایحسام؟نم:من

 .ادیتوروخدا ولم کن خوابم م:حسام
 : آب رو برداشتم و گفتمپارچ

 .ی خواستخودت
 . حسامي کردم روی حرفم پارچ آب رو خالنی ابعد

 . زهر ترك شدچارهیب
   چشمشهوی رو تخت نشست   با ترس اطراف رو نگاه کرد که خی سهوی
 

 . به منخورد
 .ذی کشمت پانیم: داد زدبلند

 . به خودم اومدم و از اتاق خارج شدمعی سمتم سرادی خواست بتا
 . اومدی دونبالم داشت مهنوز
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 ...نیی دو از پله ها رفتم پابا
 . اومدی دونبالم داشت منطوریهم
 .رهی خواستم من رو بگی طرف هم نمهی گرفت از ی طرف خندم مهی از

 ...ی فرار کني خوای می تا کنمی خوام ببیم:حسام
  هوی رو مبل و خواستم از روش بپرم که دمی پرمی بوددهی به مبال رسگهید
 

 .نی کرد و خوردم زمری گپام
 . اومد سمتم و کمکم کرد که بلند شمعی سرحسام
  ی می موقع بود وگرنه حتما تالفنی نشده بود اما خب بهترمیزی چاصال

 
 .کرد
 . کنهیم درد مآخ آخ،پا:من

 . مبل خوابوند و پاهام رو گرفتي بلندم کرد و من رو روحسام
 . آخهي شدیچ:حسام

 . خوردچیفکر کنم پ. کنهیپام درد م:من
 . شهی بمون خوب مکمی:حسام
 . بلند شدم و رو مبل نشستمآروم

 خوب شد؟:حسام
 .خوب که نه اما بهتر شد:من

 . نگفت و رفت سمت پله هايزی چگهی دحسام
 کجا؟: گفتمعیسر

  کجا؟ی گی بهم بعد ميگند زد: کج نگام کرد و گفتحسام
 . رفت حمومیداشت م.گهی گه دیراست م. اصال حواسم نبوداه

 .آهان برو،برو:من
 . کرد و رفتي خنده احسام
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 .دمی چقهی با سلیلی رو خزی تو آشپزخونه و مرفتم
   تو ظرف کهزمی و خورشت رو هم برسی تو دزمی مونده بود برنج رو برفقط

 
 . شهی چون سرد مزمی ری هروقت حسام اومد ماونم

 .ادی تا حسام بزی رو منشستم
 . ربع حسام اومدکی از بعد

 .ادی میبه به،چه عطر خوب:حسام
 ... درست کردمی چی ببایب: و گفتمدمیخند

 .ی خودميِالحق که کد بانو:حسام
 .ی نشست رو صندلحسام

   تو ظرفختمی و خورشت هم رسی تو دختمی بلند شدم و برنج رو رعیسر
 
 .زی گذاشتم رو مو
 ... شدهی چنی بارمِ بخور ببنیاول: استرس گفتمبا

   رو پلوش و قاشق روختی خورشت رکمی و دی خودش پلو کشي براحسام
 
 . کرد و برد سمت دهنشپر
 . کردمی استرس داشتم نکاش مبا

 : غذارو قورت داد گفتنکهی از ابعد
 !هی شده،عاليزیجب چ به،عبه

 واقعا خوبه؟:من
 .هی گم عالی دارم بهت مستیخوب ن:حسام

 . خدارو شکريوا:من
 .دمی خودم غذا کشيبرا

 ... خوب شده بودواقعا
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  نی رو جمع کردم و ظرف هارو گذاشتم تو ماشزی از اتمام غذا مبعد
 

 .ییظرفشو
 . بوددهی باال حسام رو تختم دراز کشرفتم
 .دمی کنارش دراز کشمنم
 . تنگ شدهنای مامان اي دلم برايوا:من

 !انی تر بریخدا کنه د:حسام
 ...ریزبونت رو گاز بگ:من

 . کنارت باشمينطوری تونم ای نمگهی من دانیاگه ب:حسام
 . نداشتم بزنمیحرف

 ذ؟یپان:حسام
 جانم؟:من

 . تونم بمونمی نمگهیبه خدا د:حسام
 .گهی دکمی:من

 آخه چقدر؟:حسام
 . شهی تموم ميچشم رو هم بزار:من

   کنم فقطیباشه،باشه صبر م: تو موهاش کرد و گفتی کالفه دستحسام
 

 . رو بگوعلتش
 ...آخه زود:من
 : حرفم رو قطع کرد و گفتعیسر
 . خورمی دروغ نگو که گول نمذیپان

 . نگفتميزی و چنیی رو انداختم پاسرم
  گم بگو چرا؟ی بهت مذیپان:حسام

 : که گفت ندادمیجواب
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 ! رو بدهجوابم
  ی روحتیچون اون اصال تو وظع... ترسمیم...حیبه خاطر مس...به خاطر:من
 

 !ستی نیمناسب
  من؟ایاون مهم تره : گفتی عصبحسام

 !خب معلومه تو:من
 ؟یپس چرا نگرانش:حسام

 .درکم کن حسام! بشمیدوست ندارم باعث زجر کس:من
  صبر منم!گهی کنم،خسته شدم دیدرکت نم...ذی کنم پانیدرکت نم:حسام

 
 ! دارهيحد
 . کنمیخواهش م... بمونگهی دکمیفقط :من

   مدت همهی نیفقط به خاطر تو ا: از رو تخت بلند شد و گفتی عصبحسام
 

 ! کنمی مصبر
 .  بعد به سرعت لباساش رو برداشت و از اتاق خارج شدو
 !ی لعنتاه

  که من دارم خدا؟هی چه زندگنی اآخخ
 !ی و ناراحتي دلخورهمش

 ؟ی کنی امتحان ميدار
 ! قبولباشه

  آخه چقدر؟یول
 !می خسته شدگهید

 ... زنگ بههی رو برداشتم تا می از رو تخت بلند شدم و گوشکالقه
 . پرِي باهاش دردو دل کنم دلم بدجورکمی بزنم و رها
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 .بوق جواب داد3 از خوردنبعد
 جانم؟:رها

 ...سالم:گفتم)یناراحت(ي گرفته اي صدابا
  صدات ناراحتِ؟زدلم؟چرای شده عزیسالم قربونت برم،چ:رها
 ...دلم خونِ رها:من
 زم؟ی شده عزیچ:رها
 . حرف دارمینمت،کلی ببدیرها با:من
 ام؟ی جون،حتما حاال کجا بیباشه آج: گفتعی سررها
  ما؟ي خونه يای بی تونیم:من
 . اونجاامی پس مزمیباشه عز:رها
 .ی اجیمرس:من
 . اونجامگهی ربع دکیزم،ی اس عزفهیوظ:رها
 .باشه فعال:من
 .يبا:رها

   دادم به تخت و زانوهامهی تخت نشستم و تکي رو قطع کردم و رویگوش
 
 .زنی بغل کردم،سرم رو گذاشتم رو زانوهام و اجازه دادم اشکام بررو

 ... گرفته بودیلی خدلم
 ! دارم منی نحسی زندگچه

 چقدر بکشم؟...ای خداآخه
 !گهی درمی می مدارم

 !ی وال قسم خسته شدم،از همه چبه
 ! و آدماشی زندگاز

 ... کن راحت شمخالصم
 . خونه اومدفونی آي کردم تا صداهی گرندریا
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 . رو زدم تا در باز بشهفونی و آنیی کنم رها بود،بلند شدم و رفتم پافکر
 . توادی حال رو هم باز کردم تا بدر

  رو در آورد و تند اومد سمتم و بغلم کرد و کفشش عی من سردنی با درها
 

 :گفت
 م؟ی اجی کنی مهی شده عشقم؟چرا گریچ
 . اومدندی گونه ام فرود مي رويشتری شدت گرفت، اشکام با سرعت بمیگر
 . شدهی چنمی اتاقت بگو ببمی برای بزمی قربونت بشم عزیاله:رها
 . اتاقممیرفت
 . تخت نشستي در رو بست و اومد کنارم رورها
 ؟ی شده اجیچ:رها

  ی نمگهید...ی زندگنیاز ا... خسته امگهید...رها دلم خونِ: گفتمهی گربا
 

 ... خوامیرو م...از خدا مرگم...هرروز دارم...تحمل کنم...تونم
  خودت رو...زمی شده عزی چ،بگوی حرفارو اجنی قربونت بشم نزن ایاله:رها
 

 . کنیخال
  به...ارمیدارم بد م...پشت سر هم...خسته شدم...گهی دیاج:من
 

  یبه خدا نم...حسام...نوریاز ا...حیاز اونور مس...بستمه...گهید...خدا
 

  حیمس...می نامزد کنایب... گهی  داده مریگ...حسام هم... کار کنمیچ...دونم
 

 ... یخودکش...بازم... ترسمیم...ستین...ی مناسبیِروح...تیتو موقع...هم
 

  کار کنم؟یتو بگو چ...کنه
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 : گفتی با ناراحترها
   تادیتو که نبا! ستی تو نری کنه که تقصی خودکشحی مسزدلم،اگهی عزآخه

 
  چی بشه هشیزی اون اگه چنکهی و ای مجرد بمونحی عمر به خاطر مسآخر

 
 ! به تو ندارهیربط
   نفر به خاطرهی...فکرش رو بکن! مني خودت رو بزار جاکمیآخه رها :من
 
 ...؟ی تونی؟مي به خودت بدي اجازه انی چنی تونیم!  خودش رو بکشهتو
 

 : و گفتدی از چشم رها چکی اشکقطره
 !ي حق داری بگیهرچ!  بگمی دونم چی خدا نمبه
   کاش درکميا... کردی کاش حسام حسام هم درکم ميا: گفتمهی گربا
 
  تو... کار کنمی دونم چی کنم،نمی کرد،به خدا احساس عذاب وجدان میم
 
   وقتایگاه!ی خسته شدم از همه چگهی کردم،دری گي بدیلی خی راهدو
 

 ! ترسمی ماشی زنه اما از عذاب اون دنی به سرم می خودکشفکر
 : اش شدت گرفت،محکم بغلم کرد و گفتهی گررها
   رو ندارم،تورو قرآن تحملی کسگهی دي تورو خدا تحمل کن،تو بریاج
 

 ...ی نکني کارنی قول بده هرگزنیکن،اج
 . نگفتميزی و چختمی راشک

  تورو...ی نکنیی فکرانی همچگهی گم قول بده دی میاج: گفتهی با گررها
 

 ...رهی بگو بزار دلم آروم بگيزی چهی خدا
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 ... دمیم...قول:من
 : محکم تر بغلم کرد و گفترها
 ... تونمی قربونت برم،هرگز نرو من بدون تو نمیمرس

 . بعد مامانش زنگ زد و رفت خونه ساعت رها موند وکی حدود
 . بودومدهیشب بود و حسام هنوز ن12ساعت

 . زدی شور مدلم
 ... براش افتاده باشهی اتفاقنکنه
 . خوبي بدو کنار زدم و رفتم سراغ فکرايفکرا
 ! کرده باشهری گکی تو ترافدیشا
  تونستم خودم رو گول بزنم؟ی مگه ماما

  هست؟اونم وسط هفته؟کی شب هم تراف12 ساعت مگه
 ! ممکنهریغ

 . رو برداشتم و زنگ زدم به حساممیگوش
  یدستگاه مشترك مورد نظر خاموش م:( گفتی که می زنيصدا

 
   تخت که فکرنیی پرت کردم پاتی رو با اعصبانمی مخم بود،گوشيرو)باشد

 
 !... دراومد و گلسش هم شکستشی باترکنم

 . گذشتی به سرعت داشت مساعت
 . اتاقميواری شده بودم به ساعت درهی بودم و خدهی تختم دراز کشرو

 ...3...2...1 شدساعت
 . شد که خوابم بردی دونم چینم
 . شدمداری انداخته از خواب بيزی روم چی کسنکهی حس ابا

 . بودحسام
 . تخت نشستم و به ساعت نگاه کردمي روعیسر
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 .صبح بود5
 . رو صورتمختنی راشکام

   رو چراتیگوش... شم؟ها؟با توامی نگران می گی حسام؟نميکجا بود:من
 

 ... ب؟ها؟جوابي کرده بودخاموش
 ...دنی دبا
 

 . خود به خود الل شدمدستش
  شده بود؟ی چن،دستشی اما حسای

 . شده بودیچی پباند
 : گفتمي ناراحت و نسبتا بلندي رفتم سمتش و با صدای و ناراحتهی گربا

  شده؟؟؟ی چدستت
 . نگفتيزی زد و چيند پوزخحسام
 . خوردم اما بازم نگران دستش بودمی حرص می کلداشتم

 . شده بودیچی مچش تا انگشتاش باند پاز
 .دی و گرفت خوابدی تخت دراز کشي نگام کنه رفت رونکهی ابدون

 . نگاش کردمستادمی اهمونجا
 .دی گرفت خوابی توجهچی بدون هاونم

  ارزشم؟ی بنقدری ایعنی
  ارزش جواب دادنم نداشتم؟یعنی
  و قهر کردن داره؟ی بد اخالقنقدری صبر و تحمل اکمی درخواست یعنی

 .اطی شالم رو برداشتم و رفتم تو حیعصب
 . بود اما با صفاکی کوچاطمونیح

 . نشتم و شالم رو انداختم رو شونمی صندلي رورفتم
 ! سرد بود اما برام مهم نبودواقعا
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 ... گند زدمدمی که زدم فهميبا عطسه ا ساعت نشستم و می نحدود
 . خوردمنهی به سنهی سی که برگشتم با کسنی شدم و همبلند
 . حسام که زل زده بود بهمي شدم تو چشمارهی رو بلند کردم و خسرم
  ی و بنیی تو چشماش نگاه کردم و بعد سرم رو انداختم پاي لحظه اچند

 
 . از کنارش گذشتمتفاوت

   دوم رو زدم کهي که وارد خونه شدم و گرما به صوتم خورد عطسه نیهم
 
 . مطمئن شدم سرما خوردمگهید
 .ی لعنتاه

  نوفونی آستامهی خچالی تو آشپزخونه،برق رو روشن کردم و از تو رفتم
 

 . آب خوردموانی لهی و با برداشتم
 . شدی کم سرفه هام داشت شروع مکم

 . هم تب داشتمکمی
 . که حسام اومد تودمیونه فهم در خي صدابا
 ! اومدنش نشدمي بودم متوجه اطی تو حی دونم چه طور وقتی نمیول

 . کنم بدجور تو فکر بودم که متوجه اش نشدمفکر
 . آشپزخونه رو خاموش کردم و رفتم باالبرق

 . هم پشت سرم اومدحسام
 .دمی و پشتم رو کردم سمت حسام و خوابدمی تختم دراز کشيرو
 . شدماری هوشمهی دور کمرم نی دستدنیچی حس پبا

 . بود فکر کنمحسام
 .دمی کرد خوابی فکر محتما
 . تکون بخورم همونطور موندمنکهی ابدون
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 ...دمی کم دوباره چشمام گرم خواب شد و آروم خوابکم
 

 . شدمداری از خواب بيدی شدي با حس گرماصبح
   از پشت خودش رو بهم چسبونده بود و بغلم کرده بود،انگار خوابحسام

 
 .بود

 . ازش دور شدمی دستاش رو از دورم باز کردم و کمآروم
 . رو از روم کنار زدمپتو

 . بدجور داغ بودبدنم
 . داشتميدی شدتب

 . تونستم تکون بخورمی شل بود نمبدنم
 . همونطور موندم اما حالم بدتر شدي اقهی دقچند

 . کردمی داشتم ناله مگهید
 . بودمينجوری همشهیهم... وقت بود سرما نخورده بودمیلیخ

 .حی خوردم اونم از نوع فجی سرما مهوی خوردم بعد ی خورم،نمی نمسرما
 . شدداری ناله ام حسام از خواب بي صدابا
 . نشست رو تخت و نگام کردی نگرانبا

 . رو گذاشت رو سرمدستش
   آب وگی دهی با قهی و بعد از چند دقرونی ترس بلند شد و رفت از اتاق ببا
 
 . پارچه اومد تو اتاقهی

 .میشونی کرد و گذاشت رو پسی نشست و پارچه رو خکنارم
 ذ؟ی پانیخوب:حسام
 . تونستم حرف بزنمی خشک بود،نمدهنم

 . نه تکون دادمي زور سرم رو به نشونه به
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  ی بود سرما میهرک!تو اون سرما...اه! اخهرونی بی رفتشبیچرا د:حسام
 

 .خورد
 . جوابش رو بدم چشمام رو بستمنکهی ابدون
 . بد بودیلی خحالم

 . تونست بدنم رو خنک تر کردی که میی تا جاحسام
 . بازم حالم بد بوداما
 .دمی کم چشمام بسته شد و خوابکم
 
 "حسام"
 
 . داشتيدی تب شدذیپان

 . بدنش داغ بودکل
 . کار کنمی دونستم چینم

   بچه بودم مادرمی بود که اونم وقتي که بلد بودم پاشويزی تنها چفقط
 

 .ادمهی داد ی انجام مبرتم
 .ادی بدنش خنک تر شد اما نه زکمی

 . رو پاهاشدمی کردم و کشسی رو تا زانو زدم باال و پارچه رو خشلوارش
  دوباره آب سرد کردم و ی و آب رو خالرونی رو برداشتم و رفتم بگید
 
 .ذی و رفتم تو اتاق پانختمیر

 . بهملعنت
 ! منهری تقصهمش

   هم نمس رفتذی کردم تا پانی اون رفتار رو باهاش نمشبی کاش ديا
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 .رونیب
 . حالش خوب شهذی خدا غلط کردم فقط پانيا
 . ترسم تشنج کنهیم

 . حال بودی که بفعال
  ي کارگهی هم دي شد و پاشوی مشتری بدنش لحظه به لحظه داشت بيدنا
 
 . کردینم

 .مونی رو برداشتم و زنک زدم به دکتر خانوادگمی گوشعیسر
 . رسونهی خودش رو مگهی ساعت دمی که نگفت

 ...دمی کشی کردم و رو بدنش می مسی استرس پارچه رو خبا
 . خونه اومدفونی آي ساعت صدامی از نبعد
 .و هم باز کردم رو زدم،در خونه رفونی آنیی رفتم پاعیسر

 . اومد تودکتر
 .نی دگتر تورو خدا به داد برسيسالم آقا:من

  کجاست؟ذینترس پسرم،پان:دکتر
 .باال:من

 . رفت باال منم پشتش رفتمعی سردکتر
 : گفتذی پاني نهی بعد از معادکتر

 .امکان تشنجش هست! بدهیلی خیلی خحالش
 .ياری براش بعی سردی باسمی نوی دارو مي سرهی

 .عی دکتر فقط سريباشه آقا:من
   رو بردلشتم و باچی برگه رو گرفتم و سوئعی دارو رو نوشت و من سردکتر

 
 .رونی لباس خونه رفتم بهمون

 ... داروخونه رفتمنی ترکی سرعت به سمت نزدبا
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 . رو پارك کردم و رفتم تو داروخونهنی ماشعیسر
 . کس نبودچی هیعنی شکر خلوت خلوت بود،خدارو

 . و برگه رو دادم بهشونکیفتم نزد رعیسر
 . دارو و آمپول و سرم بهم دادني سرهی

   از حساب کردن به سرعت از دارو خونه خارج شدم و رفتم سمتبعد
 

 .نمیماش
 . شدم و به سمت خونه رفتمسوار
 .دمی رسقهی از چند دقبعد
 . شدم و به سمت خونه رفتمادهی پتند
 . رو باز کردم و رفتم باالدر
 . دکتري آقادمیدارو هارو خر:من

 .اری پسرم زود بباشه
 . هارو دادم به دکترلی وساعیسر

 . تو سرمختی آمپول هم رهی و ذی سرم رو زد به دست پاندکتر
   سه تا قرص هارو بهش بده تانی شد اداریخب پسرم هروقت ب:دکتر

 
 . بخورهدی هرکدومشون نوشتم که چند ساعت به چند ساعت بايبخوره،رو

 . دکتري آقایباشه مرس:نم
 !گهی دزهی چهی بود پسرم آهان فهی کنم پسرم وظیخواهش م:دکتر

 بله؟:من
  هیپسرم حواست باشه سرمش که تموم شد آروم از دستش بکش و :دکتر

 
 . کنار تختی هم بزن روش،چسب رو هم گذاشتم رو عسلچسب

 .باشه بازم ممنون:من
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 ... بودفهی گم،وظی کنم پسرم بازم میخواهش م:دکتر
 . نشستمذی سر پاني رفتن دکتر باالبعداز

 . بودفی ضعیلی بدنش خذی پانکال
 . زدی سرم مدی بای سرما خوردگنی کوچک تربا

 . تموم شدذی ساعت سرم پانمی از نبعد
   چسب هم زدم روش همونطور که دکترهی و رونی بدمی از دستش کشآروم

 
 . بودگفته

 . به من نگاه کرد آروم چشماش رو باز کرد وذیپان
 : گفتي گرفته اي با صداذیپان
  شده؟یچ

 .ي سرم زدي نشده نفسم،سرما خوردیچیه:من
 
 "ذیپان"
 
 . اومدادمی ی حرف حسام همه چبا
   رفتن من،سرما خوردنم و تب کردن و بب حسرونی حسام،بی مخلیب

 
 . حال شدنی بدنم و در آخر هم بشدن
 زم؟ی عزیخوب:حسام

   قهر کردن رو نداشتم و معلوم بود که حسام هم از کارشي حوصله
 

 !مونِیپش
  شده بود؟یدستت چ...آره بهترم:من

 !یِ سطحیِدگی برهی نشده نفسم،یچیه:حسام
 ؟ي کردیچی بعد اونقدر باند پیِ سطحیدگی برهی:من
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   دکتر باندنی همي خورد براهی چون پنج تا بخزمی عزستی نيزیچ:حسام
 
 . کردشیچیپ

 ه؟؟؟؟ی تا بخ؟؟؟پنجیچ:من
 !ستی نی مهمزی که چ؟گفتمی زنیچرا داد م:حسام

  شده دستت؟یست؟چی نی مهمزی چی گی بعد مي زدهیپنج تا بخ:من
 ...يبر:حسام

 ؟یبا چ: رو قطع کردم و گفتمحرفش
 : کرد و گفتی مکثحسام
 . شددهی برن،دستمی ماشي نهی شدم و مشت زدم به آیاعصبان

 : گفتمی ناراحتبا
  بود حسام؟ي چه کارنیآخه ا!ي وايا

   زیگفتم که چ! نگران دست ون نباشنقدریا...ذی پانيفعال تو مهم تر:حسام
 

 .ستی نیمهم
 . نگفتميزی و چنیی رو انداختم پاسرم

  هی با قهی از چند دقرون،بعدی تخت بلند شد و از اتاق رفت بي از روحسام
 
 . اتاقي آب اومد تووانیل

   باز کرد و داد بهم ویکی یکی قرص برداشت و کی پالستهی کنار تختم از
 

 . خوردممنم
 . کردمجهی بلند شم که احساس سر گخواستم

 .گشنمه حسام:من
 . کنمی  درست مزی چهی چشم،االن ي به رويا:جسام

 ...ایحوصله دار! سفارش بدهرونی از بيزی چهیولش کن :من
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 ! واست ضرر داره نفسمرونی بي غذازدلمیعز:حسام
   ازرمی میآخه دارم م! لطفادی درست کنيزی چهی دیآهان چشم پس بر:من
 

 .یگشنگ
 .چشم:حسام

 ... بعدو
 ... اتاق خارج شداز

 . غذا وارد اتاق شدینی در اتاق باز شد و حسام با سقهی از چند دقبعد
 . رو گذاشت رو تخت،خندم گرفتینیس

 . درس کرده بودکباب
 ... به خوردنمی هم اومد کنارم نشست و شروع کردخودش

 .ییدستت طال آقا:من
 . ذو برداشت و از اتاق خارج شدینیس. نگفتيزی زد و چي لبخندحسام

 . بهتره شده بودبای روز مثل برق و باد گذشت و حالم هم تقرکی
 . برگشتن فکر کنمي کنن برای حرکت منای مامان افردا

 ..ي شده؟توفکریچ:حسام
 ... نشدهيزیچ:من

 ...باشه:حسام
 انه؟ی انی فردا منای مامانم ايحسام خبر ندار:من

 . دونم واالینم:حسام
 . زنگ بزنمهیپس بزار :من

 .باشه:حسام
   مامان رو گرفتم،بعد از خوردن چند بوقي رو برداشتم و شماره میگوش

 
 . جواب دادمامان



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 527 

 زم؟یجانم عز:مامان
 .سالم مامان جون:من

 .زدلمیسالم عز:مامان
  خوبه؟؟بابایخوب:من

  دخترم؟ی داشتي کارزمی شکر خدا عزمیهردو خوب:مامان
 ن؟یای خواستم بدونم فردا میآره مامان م:من

 :دی پرسی مامان از اونور خط اومد انگار داشت از بابا ميصدا
 م؟ی کنی فردا حرکت مآقا

 . بابا رو خوب نتونستم بشنوميصدا
 . سمت تهرانمی کنی گه انشاهللا فردا حرکت می مآره دخترم بابا:مامان

 . خواستم بدونم به بابا سالم برسونی رو منیباشه هم:من
 . توهم به حسام سالم برسونزدلمی رسونم عزی رو متیسالمت:مامان

 ن؟ی نداري رسونه،خب کاریحسام هم سالم م:من
 . خداحافظزدلمینه عز:مامان

 .خداحافظ:من
 . رو قطع کردمیگوش
 . سالم رسوندننایمامان ا:من

  گفت؟یسالمت باشن،خب چ:حسام
 . کننی فردا حرکت مگهی دیچیه:من

 .چقدر زود:حسام
 ... زنم تو دهنتایم:من

 : دوتا دستاش و برد باال و گفتحسام
 . غلط کردممن
 .نیآفر:من

 . نگفتيزی چحسام
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 ... من حوصلم سر رفتهيوا:من
  کار کنم االن؟یخب چ:حسام

 . بکن حوصلم سر رفته خوي کارهی دونم یمن نم:من
 : به خودش گرفت و زمزمه وار گفتي حالت متفکرحسام

 ا؟ی درمیبر
 .میآره،آره بر:من

 : بهم انداخت و گفتی نگاهحسام
   تانجایبعدشم از ا! کنمی خودم فکر مي با شما نبودم که دارم براخانوم

 
 م؟ی برای درهی به خاطر شمال
 . شمالمی ریم: براش نازك کردم و گفتمی چشمپشت
 : کرد و گفتي خنده احسام
 .چشم

  حرفم خنده داشت؟يکجا:من
 : شد گفتی همونطور که بلند محسام
 . خنده دار شده بودافتی خنده نداشت،قحرفت

 .یدلقک خودت:من
 : با خنده برگشت سمتم و گفتحسام

 ؟ی گفتم تو دلقکی من کوا
 : گفتمي لجبازبا

 !گهی خندن دیلقکا م دي براخب
 .ي به خدا خل شدذیپان:حسام

 .برو بابا:من
 .ي تا دعوا به پا نکردرونی رم بیمن م:حسام

 .رونی چشمام خفه شو بي االن از جلونی همنیآفر:من
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 . و از اتاق خارج شددی خندحسام
 .انی رو برداشتم تا به سودا و رها هم خبر بدم تا بمیگوش
 . به رها زنگ زدماول
 ؟یبل:رها
 ؟ی خوفالمیس:من
 یعــــالـــ:رها
  ؟يای شمال ممی برمی خوایخوبه،م:من
 . نه:رها
  چرا؟: من
 . ادیداره برام خواستگار م: رها
 . نــــــــــــه: من
 .می کردم باو،مهمون داریشوخ: و گفتدی خندرها
 .یگاو روان:من
 .ییتو:رها
 ؟ي باري،کاریاوک:من
 .از اول هم نداشتم:رها
 .خداحافظ...یروان:من
 .يخداسعد:رها

 . رو قطع کردمی و گوشدمیخند
 . سودا رو گرفتم بعد از خوردن چند بوق جواب دادي شماره
 جانم؟:سودا
  مکه؟ی حاجی حاجي بال،ازدواج کردیجانت ب:من

 ... عشقم به خداهی چه حرفنیا:سودا
 : رو قطع کردم و گفتمحرفش

 ن؟یای م شمالمی برمی خوای نده،محی توضی دونم اجیم
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 .میای آخ جون حتما ميوا:سودا
 .می شی و اماده ممی بندیحله،خب ما االن ساك رو م:من

 : کرد و بعد گفتی مکثسودا
 .یاوک
 . زنگ بزنهی نی حرکت کننی خوایپس آماده شو م.هیعال:من

 .ي،بایاوک:سودا
 .يبا:من

 . رو قطع کردمیگوش
 . شدانی اتاق باز شد و قدو قامت حسام  تو چهارچوب در نمادر

 . با بهت نگام کردحسام
 ه؟یها؟چ:من

 : و با تعجب گفتي نسبتا بلندي به خودش اومد و با صداحسام
 ؟ي آماده نشدتوهنوز

 !نه:من
  تا االن؟ي کردی می کار داشتیچ:حسام

 .انی منمیبه بچه ها زنگ زدم بب:من
  گفتن؟یآهان،خب چ: و گفتنییرد پا صداش رو آوکمی حسام

 .ادی سودا گفت می ولادی تونه بیرها مهمون دارن نم:من
 .می ببنددیباشه،زود آماده شو لطفا،چون ساك رو هم با:حسام

 . شمی االن آماده میاوک:من
 . بگه از اتاق خارج شديزی چنکهی بدون احسام

   کردم و ساك رو از کمد دري محوشی زدم و آراي کرم،قهوه اپی تهی
 

   انداختم تو ساك باي چند دست لباس خودم و حسام رو سر سرآوردم
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   شن و بعد ساك رو برداشتم وی مازی نیلی که خهی اولي هالی و وساحوله
 

 ...نیی پارفتم
 . منتظرم بودن،حسامیی پارفتم
 .میمن آماده شدم بر:من

   شدمپشی تي،تازه متوجه  زدي انداخت و لبخندپمی به تی نگاهحسام
 

 . زده بودي کرم و قهوه اپی تاونم
 : ساك رو از دستم گرفت و گفتحسام

 .میبر
 . و از خونه خارج شدمدمی اسپرتم رو پوشي قهوه اکفش

 . زنگ خوردمی شدم گوشنی که سوار ماشنیهم
 . خواستم جواب بدم قطع شدتا

 . بودسودا
 . سودا رو گرفتمي شماره
 جانم؟:سودا
 ن؟یآماده شد:من

 .می حرکت کنمی خوایآره تازه م:سودا
 . سر کوچتونمیای مدی بمونمی کنی حرکت ممی ماهم داریاوک:من

 .باشه:سودا
 .يبا:من

 .يبا:سودا
 . رو قطع کردمیگوش

  شد؟یچ:حسام
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  ی چی پرسی کنم تو ازم می رو قطع می بابا،چرا تا من گوشيا:من
 

  بشه؟يزی چدی حتما باشد؟مگه
 : کرد و گفتي خنده احسام

 . حاالی زنی خب بابا،چرا جوش میلیخ
 .می سر کوچشون تا باهم برمیاوناهم آماده شدن بر:من

 .باشه:حسام
 . خونشون نگه داشتي کوچه ي حسام جلوقهی از چند دقبعد

 . منتظر بودننای اسودا
  هی قرار شد که با ی و بعد از سالم و احوال پرسمی شدادهی پنی ماشاز
 

 .می برنیماش
   پشتمی هم جلو،ساك هارو هم گذاشتونی و آقامی و سودا عقب نشستمن
 

 ...نیماش
 خب چه خبر سودا؟:من

  تو چه خبر؟یسالمت:سودا
 .یمنم سالمت:من

 ن؟ی آورديزی چیخوراک:سودا
 .گهی دمیری گی ميزی چهینه بابا،توراه :من

 . شدی چون وقت نماوردمیآره منم ن:سودا
 .نیری بگنی خوای می هرچنی نگه دارم برنی بگنیدیسوپر مارکت د:حسام

 .می بگی خصوصزی دوتا چمی ما بخوادینجاست؟شایشما گوشتون ا:من
 . واسه بعدنی بزاردی متاسفانه بامی نداری حرف خصوصنجایا:حسام

 . رو منم موافقمنی گه حسام،ایراست م:یعل
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 .یعلـــــــــــ:سودا
   اصال موافقنمی بی کنم میاِم راستش االن که فکر م: گفتعی سریعل
 
 ...ستمین

 .لیاه اه زن ذل:حسام
 . حســـــام:من

 .غلط کردم:حسام
 . خندهری زمی حرف حسام هر چهار نفر زدنی ابا
 : با خنده گفتیعل

 !ي مردِ بردی هرچي آبروگهی تو که دحسام
 !ر نده خواهشا حسام هدتی جان لطفا زحمات من رو در تربیعل:من

 . خندهری حرفم همه زدن زنی ابا
   دارهی االن هم عل؟وي کردتیشما من رو ترب...نطوریپس که ا:حسام

 
 باشه... ده؟باشهی رو هدر مزحماتت

   خونه کارت دارم اونم از نوعمی رفتیعنی نی اذیپان: با خنده گفتیعل
 

 .حیفج
 : گفتمي و بلندي جدي صدابا
  شد؟ی چيدید... خداای

 . با ترس بهم نگاه کردنهمه
 : خندم رو گرفتم و گفتمي زور جلوبه

 . همه زحمتم هدر رفتاون
 : محکم بهم زد و گفتی پس گردنهی سودا
 .یروان
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 .ذی پانيدلمون رو برد:حسام
 . شدی فکر کردم چيوا: و گفتدی خندیعل
 . سوپر مارکتهی چشمم خورد به هوی

 : داد زدمعیسر
 ...گهیبدو د...نگه دار... دارنگه

 . زد رو ترمزعی با ترس سرحسام
 . بهم نگاه کردنهمه

 : زدم و گفتمیی دندون نمالبخند
 .می رو رد کنی بود سوپر مارکتکینزد

 . کشمتیبه خدا م:حسام
 . کنمیزنده زنده چالت م:سودا

   قتلم روي کرد فکر کنم داشت نقشه ی هم که همونطور داشت نگام میعل
 
 .دی کشیم

 .نیی پادمی پرنی از ماشعیسر
 . هم دونبالمهیبق

 . هم دونبالمهی من بدو بقی هابونی تو خحاال
 . کردنی داشتن نگامون مهمه
 . رفتم تو سوپر مارکتعیسر
 . هم پشت سرم وارد سوپر مارکت شدنهیبق

 .می زدی نفس منفس
 . کردمی با ترس داشتن بهمون نگاه مهمه

 . خندهری خندم گرفت و زدم زافشونی قدنی دبا
   من به خودشون اومدن و زدني خنده ي و سودا هم با صدای و علحسام
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 . خندهریز
 . شد که کل سوپر مارکت رفت هوای دونم چینم

  می رفتکی شیلی نشده خيزی و انکار که چمی خودمون رو جمع کردعیسر
 
   کردن و بعد از حسابمی و مرغ برداشتک،شکالتیپس،ماست،کی چیکل
 
 .نی تو ماشمی رفتلکسی ریلیخ
 . خندهری زمی و بعد زدمی نگاه کردگهی به هم دکمی سکوت يتو

 .می خودمون رو نگه دارمی تونی مگه محاال
 . شکم درد گرفتمدمی خندنقدریا

 ...خنده...از...مردم...ذیپان...نکنه...خدا لعنتت...يوا:سودا
 : که خندم کمتر شد گفتمکمی

 ...میشد...هم...هیبق...شاد شدن...باعث...مگه؟...بده
 .بود... باحاللیخ... خدايوا:یعل

 . رو روشن کردنی بگه با خنده ماشيزی چنکهی بدون احسام
 . خندمون بند اومدهی هم بعد از چند ثانما

 ن؟ی من رو دونبال کردای بابا،شما چرا مثل زامبيا:من
 . دادشون رفت هواهمه
 . حرف نزن اصالگهیتو د:سودا

 !نهی که سنگ پا قزوستیرو ن:حسام
 !می نگات کنمی بمونی نکنه انتظار داشتزمی جان،عزذیپان:یعل

 ! گفتمازی چهی!نی من رو بخورنیایاوووو ب:من
 .متی خوردی وگرنه میستی نیخوردن:سودا

  می بخورکمی دی باز کنالرویاون وسا. اومدادمی ی خوردنیعه گفتن:حسام
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 .دمی کردم بس که خندضعف
 !ي اونقدر نخندی خواستیخب م:من

 .می کن بخورذ،بازی پانگهی نکن دتیعه اذ:حسام
 ! آخهی نکن،چقدر شکم پرستی خب باو،منت کشیلیخ:من

   کشم مگهی منت خانومم رو م،دارمی خانومستمیشکم پرست ن:حسام
 

 بده؟
 . کردنی مصلحتي هردونفر سرفه ی شوخي و سودا برایعل

 . گهیبعددبه من م!حسام اصال خجالت نکشا:من
 !نهی که سنگ پا قزوستیرو ن: رو در آوردم و گفتماداش
 : گفتی و البته به شوخیی با پر روحسام

  داره؟رادی خب ابراز عالقه کردن هم اوا
 : با خنده گفتیعل

   که خانوممون روستی معنا ننی بر امی کنی جان ما که ابراز نمحسام
 

 می نداردوست
 ! داره آخهی زمانهی يزیهرچ

 ! مگههی چنی باو،راحت باشالیخیب: گفتالی خی بحسام
 . خبی گفتیاوف مردم از امروز تاحاال زودتر م:یعل
 عشقم جات خوبه؟: گفتی بعد با شوخو

 : صداش رو لوس کرد و گفتسودا
 . کنهی متمی اذذی پانییآقا
  کردم؟تتی اذیوا، من ک:من

 .یی آقاگهیم)دروغ(دلوغ: گفتشی با همون لحن قبلسودا
 !ای کنتی خانومم رو اذنمینب!ذیپان: و گفتدی خندیعل
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  جلو چشمم داره خانومم رو!نگاه نگاه!عه،عه،عه،عه: هم با خنده گفتحسام
 

 !... کنهی مدیتهد
 
 .میدی و خندمی در آوردي مسخره بازی کلدنی خود رستا

 . بودیکی رو به تاربای تقرهوا
 : گفتیگه داشت و با خستگ نالی وي جلوحسام

 .میدیرس
 .آخ جون:من

   بود و سرش رو هم گذاشته بود رو شونم چنان از تودهی کنارم خوابسودا
 

 .ی چاره با سر رفت تو صندلی که برونی بدمی پرنیماش
   داد با تعجبی و همونطور که سرش رو ماساژ می ترس نشست رو صندلبا
 

 . کردی اطراف رو نگاه مداشت
 . خندهری زدم زافشی قدنی دبا

 : گفتمدمی خندی که مهمونطور
 .ی که خنگ خودمالحق

 .دمی دوباره خندو
  شی دوزارهوی که انگار میی شده و کجای کرد که چی داشت فکر مسودا

 
   سرش خورد به سقفهوی بلند شد که ی صندلي و با سرعت از روافتاد

 
 .نی و دوباره افتاد تو ماشنیماش
 . تونستم خندم رو نگه دارمی مگه من محاال

 !ی مونی کار نمی بی از مارو نکشیکیبه خدا تو امروز :یعل
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  ی کار دستت مطنتاتی شنی اذیپان: گفتدی خندی همونجور که محسام
 
 .حواست رو جمع کن! هاده
 : گفتمي صورت مسخره ابه

 . معلمي آقاچشم
   فرارعی سررهی شد و تا خواست من رو بگادهی پنی از ماشتی با اعصبانسودا

 
 .کردم

   اومد داشت غری دو رفتم سمت ساحل سودا هم همونطور که دونبالم مبا
 
 : زدیم

  ی زده که از امروز تاحاال فقط داره می چستی شعور معلوم نی بي دختره
 

 . ذارمی زندش نمرمشی به خدا بگخنده
 : خنده گفتمبا

 !ای گفتی چدمیشن
 : حرص گفتبا

 .ي گفتم که بشنومنم
 . فاصله نداشتای با درادی زالمونی آخه ومی بوددهی رسای به درگهید
   تونست مننی همي آب بدوم براي تونستم توی آب،چون نمي تودمیپر 
 
 .رهی بگرو

 . زدم تو آبی دستام رو می منم هختنی کرد روم آب رشروع
 .می شده بودسی خیحساب
  یتن نگامون م ماسه ها نشسته بودن و با لبخند داشي روی و علحسام
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 .دنی خندی و با هم مکردن
 . به سرم زدیطانی فکر شهی هوی

 .نهیهم
 سودا؟:من

 .مرض:سودا
 . باحال دارمیلی فکر خهی گهی نکن دتیعه اذ:من

   ازیکی الل شو،به خدا اگه امروز گهی نه تورو خدا به نظرم تو ديوا:سودا
 

 .ینی شی راحت نمي به کشتن ندماهارو
   حسام وکمی خوام ی ده می حال میلیآخه بزار من فکرم رو بگم خ:من
 
 .می کنتی رو اذیعل

 : گفتیطانی به فکر فرو رفت و بعد با لبخند شسودا
 . بگویاوک

   موافقتقهی نقشم رو براش گفتم و سودا هم در کمال تعجب همون دقمنم
 

 .کرد
 ؟ی کنی کار میخب پس االن چ:من

 :زك کرد و گفت برام نای پشت چشمسودا
   جلو و بعد که چند قدم ازمی آروم آروم با هم بردی که،االن باستمی نگاو
 

  می زنی دست و پا می تو آب و الکمی ندازی خودمون رو ممی دور شدطناب
 

 .می شی غرق ممی دارمثال
 .می کنیخب شروع م.نیآفر:من

 . نگاه کردمی برگشتم و به حسام و علقهی دهی می آروم با هم جلو رفتآروم
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 . زدنی باهم حرف مداشتن
 . از طناب رد بشم که سودا موندخواستم

 . تعجب بهش نگاه کردمبا
  شد که؟یوا چ:من

 .می شو ولش برالی خی بای شب هم هست بذی گم پانیم:سودا
 !یی ترسو نبونقدری بابا تو که ايا:من

 . زنهی دونم چرا دلم شور مینم:سودا
   نشده  تازه دارهکیبعدشم هنوز که هوا تار! کهستی نيزیچ! خودیب:من
 

 . شه و هوا روشنهی مغروب
 ...باشه: کرد و گفتی مکثسودا
   که بستهی که از اون طنابمیدی رسیی جلوتر،به جامی رفتی آروم مآروم

 
 .می گذشتبودن

  نی که ما ادنی هنوز نفهمیعنی اومد؛ی هم نمی حسام و علي صدابیعج
 

   داددی شناسم االن بای که من حسام رو میی تا اونجام؟آخهی دور شدهمه
 
 . زدیم

 گه؟ی دیسودا شنا بلن:من
 .ادینه ز:سودا
 !ی تو استخر که خوبیول:من

 . نکنیکی ایاستخر رو با در:سودا
   اگه آرزوی نگاه کنای به دری وقتای درشی گن موقع غروب آفتاب پیم:من
 
 ه؟ی تو چيحاال آرزو. شهی آرزوت بر آورده میکن
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  ازی نيزیچ! خواستم داشتمی هرچی زندگذ؟توی پانهی چی دونیم:سودا
 

 !ندارم
 ... فکر کنکمی!امکان نداره:من

 ...یکی رسه فقط ی به ذهنم نمییآرزو:سودا
 ؟یچ:من

 ! باشهي مادام العمرمیخوش بخت:سودا
 ... آرزو دارمهیمنم :من

 ؟یچ:سودا
 !بتونم با حسام ازدواج کنم و خوشبخت شم:من

 !میری انگار قراره بممی زنی حرف مي جورذی پانيوا: و گفتدی خندسودا
 !واقعا: و گفتمدمی خندمنم
 : گفتممیای از اون حال و هوا در بنکهی اي شده بود براینی فاز سنگواقعا

 س. خودمون باشميری به فکر حال گای سودا فعال بالیبخ
 .باشه بابا: و گفتدی خندسودا
 ... هاش رو بست و دستام رو گرفتچشم
 ! سودا از دستم جدا شددست

 ! آبری حس کردم رفتم زییهوی
 . زدمی نفس منفس

 . و نفس بکشمرونی بامی کردم از آب بی میسع
 . شد و سودا به اون طرف پرتاب شدی پاهامون خالریز 

 . زدمی دست و پا مداشتم
 . از ساحل دور شده بودمیلیخ.  باالدمی زحمت خودم رو کشبا
 ... خدا،خودت کمکم کنای ییوا
 . کردم به طرف ساحلی زدم و شنا می و داد مغیج
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 . بودادی زیلی خای درموج
  سودا کجاست؟ایخدا

  کار کنم؟ی خدا من چای يوا
 . کردی که داشت به طرف شنا مدمی رو دحسام

 : گفتمدمشی دتا
 ...ت...س...ین...ا...ود...س

 . سفت بغلم کرد و محکم فشارم دادحسام
 !ستی گم سودا کو؟سودا نی؟؟؟می کنی کار میچ:من

   بــود؟ چـــــراي چـــه کــارـــنی ایلـعــنتـــ: داد زدحسام
 

   مگــــــه؟ی صــاحـــبـــی هـــــا؟ مگــه تـــــو بـــن؟یرفتـــ
 

  ی کــــه ســــرت رو مـــی فقـــــط مــــال خــــودتتــــو
 

  ی بــــرات مــــی اتــفــــاقــــ؟ي ری و مـــــنیـــی پــايانــــداز
 

   کــــردم؟ هـــــــا؟ اگــــــهی کــــار مــــی چــافـــــتــــاد
 
   شــــد مـــن جـــواب خــــودمی مو از ســــرت کــــم مــــــهی
 
   دادم؟ی مـــی چــــرو
   هـا؟ سودا؟یمن به درك پـــس ســـودا کـــو لعنتـــ: گفتمهی گربا
 

  کجــاست؟
 .تو ساحل امداد باال سرشِ نگران نباش من اومدم دونبال تو: حسام

   شده حسام؟من گهشیزیچ.یخدا من رو بکشه اله: گفتمهی گربا
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 . خودت ببخشای کردم،خدای غلط اضافخوردم،من
 . شنا کردم ساحل با سرعتي هاکی نزدتا

   شدهشیزی سودا چنکهی اام؛فکری تونستم راه بی از پاهام رفته بود،نمجون
 

 ! کردی موونمی دباشه
   پام انداخت و رو دستشری دست زهی تونم حرکت کنم ی نمدی دحسام

 
   ام بلندهی هق هق گري اش و صدانهی دادم به سهی کرد؛سرم رو تکبلندم

 
 .شد
 . زدمی مزار

 . خوردی داشت مثل خوره مغزم رو منمی سودا رو نبنکهی افکر
  کمی آب و ری نشده اون فقط رفت زشیزی چذ،ی آروم باش پانسیه:حسام

 
   زودمی تو معده اشِ و چون موج به طرف ساحل پرتش کرد تونستآب
 

 . سرشي و امداد هم زود اومد باالمی برسبهش
 . که چند نفر دور سودا جمع شدندمی تو ساحل و دمیرفت

 . نشدهشیچی من زنده اس،اون هي امکان نداره سودانه،نع
 : گفتمی حسام و مي نهی زدم تو سی مشت هام محکم مبا

   کهستی من نيست،سودای اون سودا ننمی خوام ببی نمنه،نه
 

  خواهر من اونجا!ستی نه؟اون نست،مگهی بگو که سودا ناونجاعه،حسام
 
 !ستین

 . و محکم بغلم کردنی گذاشتم رو زممحسا
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  اشک. صبر کن،خانومم آروم باشستی معلوم نيزی هنوز چذیپان:حسام
 
 . گردهیزکم،برمی شه عزی خوب م،سودای دلم رو خون نکن لعنتزینر

 . تونستم تکون بخورمی که نمي من رو گرفته بود تو بغلش جومحکم
 : هق هق گفتمبا

 ! که خودم خواهرم رو کشتمنمیبرم بب...شنمی خوام برم،برم ببی کن مولم
  تی اومدم و به سمت جمعرونی نشد و از حصار دستاش بفمی حرحسام

 
 .رفتم
 .دمی کشی گوش خراش مي هاغی دادم و جی رو هول مهمه
 . کنار توروخدادیبر:من

 : گفتتی اومد جلوم و با اعصبانیکی
 د؟یختی خبرته خانوم؟چرا همه جارو به هم رچه

 : گفتمهی گربا
 ... بهم بگونوی بابا سودا کو؟ابرو
   خورده بودن که خوشبختانهای آب دريادی حالشون بهتره مقدار زشونیا_
 

 .میدی رسزود
 . بهم دادناروی که زد انگار دنی حرفبا

 .نی حس شد و دو زانو نشستم رو زمی بپاهام
 . رو تو دستام گرفتمسرم
 . ازت ممنونمایخدا... شکرتایخدا

  دمی بغلم رو گرفت و من رو بلند کرد؛برگشتم دری نفر زهی کردم حس
 

 .حسام
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   من زنده است،من رو تنهاي حسام؟زنده اس،سودايدیشن:من
 

 . شکرتایخدا...نذاشته
 . دوباره جون گرفته بودمانگار
  ی سودا به چشمم خورد،علي دهی و رنگ پردی جلو تر که صورت سفرفتم

 
 ! نگران بود بغلش بود، دست پاچه وهم
  بود آخه؟ي چه فکرنی اای خدايوا
  بود که کردم؟ي چه فکر مسخره انیا

 ! فکر بچه گانه امنی ازم نگذره با اخدا
  دادن؟ی نجاتش مي چه طورای رفت وسط دریاگه م.... اگه...اگه
 ختم؟ی ری تو سرم می چه خاکی خورد به سنگی سرش ماگه

  م زل بزنه و من هم محکم داشتم سرش رو بلند کنه و تو چشمادوست
 

 . کنمبغلش
 .ختی ررونی آب از دهنش بي کرد و مقداريسودا پلک زد و سرفه ا 

   حال شدم که باالخره چشماش رو باز کرد،اشکام رو پاك کردم وخوش
 

 . جلوتر و بغلش نشستمرفتم
 : به سودا کردم و گفتمرو
 ؟ي اکدفعهی آخه ي شدی؟چی قربونت برم کجا رفتیاله
   دفعهکیم،ی کردی به آرزوهامون فکر ممی و داشتمی که کنار هم بودما
 
  ی من بود معذرت مری تقصزمیغلط کردم گلکم من رو ببخش،عز! زدبتیغ
 

 .ی اجخوام
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 . بهم زدي جون نگام کرد و لبخندی بسودا

 ...زنده بود.... شدم که باران بهتر شده و مهم تر از همهخوشحال
 .می کردی مهی گرمیدومون داشت رو بغل کردم و هرسودا

 .می رو تو آغوش گرفتگهی دهم
 ... بعددوساعت

 .می خالص شدبتی بال و مصنی و خدارو شکر از االی ومی رفتیعمگ
 . رفت اتاق باالی اعصبانحسام

 . برد باالی هم علسودارو
 .دی تخت دراز کشي روسودا

 . خورد بودیلی خاعصابم
   کنار تخت سودا و سرم رو تو دستام گرفتم بعد کهی رو صندلنشستم

 
 .رونی رفتم بدی خوابسودا

 : اومد سمتم و گفتی اعصبانیلی خیعل
   حرف بزن د الذی اونجا اصال؟پاننی شد؟ چرا رفتی ها؟چي کار کردیچ
 

  کردم؟ها؟ی می شد چه غلطی مشیزی سودا اگه چذیپان... بگومصب
 . کردمی مهی ساکت بودم و گرفقط

 . شدری هم اشکاش سرازیعل
 ... بشه فقطينجوری خواستم ای متکه نمیعل:من
 : نذاشت حرفم رو ادامه بدم و داد زدیعل

  می خوش بگذرونمیاومد!دمتی بخشی شد نمی مشیزی خدا چذ،بهی پانبسه
 
 ...؟آخهی فهمیم! خراب شداما
 . حسام حرفش قطع شدی عصبي صدابا
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   نبودذی پانریتقص! لطفا احترامت رو نگه داری اه،علگهیبسه د:حسام
 

  ذی چون پاننیبنابرا! کردنی ميهردونفر رفتن تو آب و داشتن باز!که
 
  شی برو پگهی دهیکاف! شه که مقصر اون باشهی نمنی نشد بنابراشیزیچ
 

 . استراحت کنکمی و تو هم خانومت
   بعد اومد سمتم و مچ دستم رو گرفت و با خودش به طرف اتاق برد و درو
 
 . باز کرد و من رو برد تو و در رو هم بسترو

   دستهی بگه ساك رو باز کرد و يزی چنکهی رو ول کرد و بدون ادستم
 

 . برداشت با حوله و رفت تو حموملباس
 . دلخور شدمیلیخ

 . تر تموم شدنی هم برام سنگی علي حسام از حرفاکار
 ! رو بکنهمی اومد اونجا طرفدارمثال

 . دهی رو انجام می علي بدتر از حرفایی که االن داره کارای صورتدر
 . به لباسام انداختمینگاه
 . بودسی ش خهمه
 . و من برمادی لباس برداشتم و منتظر شدم تا حسام از حموم برفتم
 . حسام از حموم خارج شدقهی از چند دقبعد

 ... حمومي درنگ رفتم توبدون
 .رونی و رفتم بدمی رو پوشلباسام

 . گشنم بودیلیخ
 . بوددهی رو تخت دراز کشحسام
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   برخورد کنم اما طاقتش رونی دوست داشتم منم مثل حسام سنگیلیخ
 

 .ندارم
 .هی حسام چی ناراحتلی دونم که دلی مخوب

 ! بودشتری بای که عمق دری خاطر خودمه که چرا رفتم قسمتبه
 .دهی آقا پشتش رو کرده به ما و خوابنمی خاطر همبه
 .دمی شدم و کنارش دراز کشی گشنگالیخیب

 حسام؟:من
 . دادی جواب نمی بود ولداریب

 ؟ي کريهو:من
 . کردم،بازم ساکت بودیمکث
  یاصال به درك مثل دخترا قهر م!ي خفه شدادینه واقعا به نظر م:من
 

 .شبت کوفت!کنه
 .دمیدم اون طرف گرفتم خواب رو برگردونروم
 . تخت تکون خوردقهی از چند دقبعد
 . زنهی نمي زرچی و هدارهیب!هه
 .می رو پشت سر گذاشته بودی سختیلی خروز

 ...دمی شدم و خوابالیخیب
 

 . حسام روبه رو شدمی خالي بلند شدم با جای وقتصبح
 .دنی چی صبحونه رو مزی که با حسام داشتن مدمی رو دی علنیی پارفتم
 .ریسالم صبح بخ:من

 : گفتیی رساي با صدای به صورت زمزمه جوابم رو داد اما علحسام
 .داری سودارو بذی باال پانر،بپری صبح تو هم بخسالم
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 . به چشميا:من
   شد زود فراموشی ميزی چهی شهی بود همينجوری همشهی همی علکال
 
 . کردیم

 . باال سراغ سودارفتم
 . بود و بالش رو هم بغلش گرفته بوددهی خوابآروم
 ... تخت نشستمي رورفتم
  شوداریسودا خانوم،ب:من

 هوم؟:سودا
 ! االن خفت نکردمروزی ديبلند شو تا جا:من

 .بزار بخوابم اه:سودا
 !گهی بلند شو دییسودا:من

  هی نکهی تونست بخوابِ مخصوصا ای نمی گرفتی اگه بالش رو ازش مسودا
 

   بادی بالش بخوابه باهی تونست با ی گرفت چون نمی بغلش مشهی همبالش
 

  ی نمي توجه اچی هدمی دی وقتنی همي برادی خوابی بالش مدوتا
 

 . هاش رو ازش گرفتم و پتوش رو هم از روش برداشتمکنه،بالش
 . خداايا:سودا
 .یپاشو دختر گل من،پاشو مامان:من

 .امی آقاتون تا من بشیگمشو پ:سودا
  ی حسام خودش رو منکهی نشده دوم امی رسمي آقام هنوز اقانکهیاول ا:من
 
 . توعه ها،همه من رو دعوا کردنری واسم،فاز برداشته،همش هم تقصرهیگ
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   تو بودری خب تقصنکهیدوم ا! شهی باالخره که آقاتون منکهیاول ا:سودا
 
 .يتو من رو وسوسه کرد!گهید

 . هايدی خوابنمیگمشو پرو، من رفتم نب:من
 . حسام نشسته رو تختدمیاتاق من و حسام که د رفتم

   و موهام رو شونه کردم و انگار نه انگارشی آرازی رفتم سمت مکی شیلیخ
 

 . پشتم نشستهحسام
 ! بپوشگهی لباس دهی:حسام
 . داداشم بودي جای بود اما خب علدهی ناپوشکمی هام لباس

   نسبت بهالیخی بنی همي حرصم رو در آورده بود براشبی دنکهی اي برااما
 

 . حسام رد شدمي شدم که برم سمت در،از جلوحرفش،بلند
 . حسام مچ دستم رو گرفتییهوی

 . درست تر بپوشزی چهی لج نکن ذیپان:حسام
  روزی تو؟چه طور تا دای کنم ی دوست داشتم بهش بگم که من لج میلیخ
 

 :م شدم و گفتالیخی اما بي دی مری گي و االن داری نداشتي کارباهام
 ... داي جایعل

 : گفتی حرفم رو قطع کرد و عصبعیسر
  ی که حرفت بی دونی بحث ندارم خودت هم خوب مي حوصله ذیپان
 

 !هیمعن
 .رونی رفت بی حرفچی بعد بلند شد و بدون هو

 . و در هم بسترفت
 . بخوره تو سرترتتیغ!اه
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 ! تونم گول بزنم کهی گفت خودم رو نمی خب راست میول
 .نیی لباس هام رو عوض کردم و رفتم پارفتم

 . نگفتيزی زد و چيروزمندی بهم انداخت و لبخند پی نگاهحسام
 . بود،رقتم کنارش نشستمی خالی حسام صندلکنار

   وانمودي کرد اما جورکی نزدمی رو به صندلشی صندلکمی شدم که متوجه
 

   خواست متوحه بشمی که انگار متوجه نشدم،چون خودش هم نمکردم
 

   حسام بودشی کار رو انحام داد و من چون کل حواسم پنی آروم اآخه
 

 . شدممتوحه
 ؟یسودا کو عل:من
 .ادیاالن م:یعل

 .باشه:من
 . سودا اومدقهی از چند دقبعد

 . به خوردنمی کردشروع
 . گاه حسام شدمی گاه و بي نگاه هاي خوردن متوجه موقع
   همه صبحونشون رو خوردن بلند شدم تا ظرف هارو جمعنکهی از ابعد

 
 .کنم
 . هم بلند شد و کمکم کردسودا

 ... نشستني وی تي و حسام هم رفتن جلویعل
 .ی حسام و علشی پمی از شستن ظرف ها رفتبعد
 .ی کنار حسام نشستم و سودا هم کنار علمن
 م؟ی گردی بر می کونیخب آقا:من

 .بعد از نهار:حسام
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 .آهان باشه:من
 .می بسات کباب رو درست کنمی برایحسام ب:یعل

 .باشه:حسام
 .رونی شدن و رفتن ببلند
 ... ساعت بعدچند
 .می کردی ملی غذارو ممی و داشتمی هم نشسته بوددور

 . خوش مزه شده بودواقعا
 .یمرس:من

 : با هم گفتنی و علحسام
 . جاننوش
 . هم غذاشون رو تموم کردنهی بققهی از چند دقبعد
 . آماده شدني برامی رفتزی از جمع کردن مبعد

 . که کوفتمون شدحی و تفرمسافرت
 .نیی پامی و رفتمی رو جمع کردالمونیوسا

 م؟یبر:یعل
 .میبر:حسام
 .رونی بمی و رفتمی هارو برداشتساك

  نی و سوار ماشنی پشت ماشمی ساك هارو گذاشتالی از قفل کردن وبعد
 

 ...میشد
 . ها افتادمی خوراکادی هوی راه وسط

 ؟ي کار کردی هارو چیحسام خوراک:من
 .تو داشبورد:حسام

 ؟ي شه بدی هارو می خوراکیعل:من
 .نه:یعل
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 .نمی بده ببوونهید!عه:من
 : با خنده گفتیعل

 !گهی منم جوابت رو دادم ديدی تو پرسخب
 ...گهیبده د:من

 ؟یعل:سودا
 . چشمي به رويا:یعل
 . ها رو داد بهمونی بعد داشبورد رو باز کرد و خوراکو

 . بعد از صدا کردن سودا خندمون گرفتی و حسام از عکس العمل علمن
 .می هارو باز کردی سودا خوراکبا
 . دهن حسامي از لواشک رو پاره کردم و گرفتم جلوکهی تهی

 . هم دهنش رو باز کرد و من گذاشتم تو دهنشحسام
 . بهم مزه دادیلی خمی رو کردنکاری رو هم همپسی و چپفک

 . ذاشتم دهن حسامیمن م 
 .ی ذاشت دهن علی مسودا
 . ساعت حسام کنار زد و گفتکی از بعد

 . تو برونایداداش خسته شدم،ب:حسام
 .باشه:یعل
 ... کردی شروع به رانندگی و حسام جاهاشون رو عوض کردن و علیعل

*** 
 .نشون نگه داشت خوي جلوی از چند ساعت علبعد

   رو برداشتن و حسام نشست پشت فرمون و منلشونی شدن و وساادهیپ
 

 . رفتم جلو نشستمهم
   زنگمی از حرکت کردنمون نگذشته بود که گوشي اقهی چند دقهنوز
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 .خورد
 . رو برداشتممی عقب و گوشی صندلي شدم روخم

 . بودمامان
 جانم؟:من

 ن؟یی کجاذیسالم پان:مامان
 ن؟یدیمامان رس:من

 .زمیآره عز:مامان
 . دمی محی توضمیدی رسمیای ممی دارمیمامان تو راه:من

 .نیمواظب باش.زمیباشه عز:مامان
 .باشه حتما:من

 .خداحافظ:مامان
 .خداحافظ:من

 . رو قطع کردمیگوش
  گفت؟یچ:حسام

 .میی که کجادی پرسمیستی ما ندنیدن،دی رسنکهیمثل ا:من
 .باشه:حسام

 . خونه نکه داشتي حسام جلوقهی دق از چندبعد
 . شدم و سمت در رفتمادهی ذچق پبا

   کهيزی وارد خونه شدم که با چاطی رو باز کردم و بعد از گذشتن از حدر
 
 . شوکه شدمدمید

   مبل نشسته بود و باباي روسی خی و صورتدهی پریی با رنگ و رومامان
 

 . با ترس کنارش نشسته بودهم
 : عجله رفتم سمتشون و با ترس گفتمبا
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 ... شده؟یچ
  کمیاالنم !ارهی خوره باال می می تاحاال هرچروزی دونم دخترم،از دینم:بابا
 

 .می کار کنی چمی دونی باال آورد،نمعی خوزد سرغذا
 ... عالئمدیشا: حرف بابا،با خنده گفتمبا

 : گفتعی خوام بگم چون سری می چدی مامان فهمانگار
   کهيزی دونم و االن هم اون چی از تو مشتریمن خودم ب! ساکت شوذیپان
 
 !ستی مخته نتو
 : تعجب گفتمبا
 ؟ی مطمئننقدریخب از کجا ا!وا

 : با حرص گفتمامان
 !ذیپان

 : باال بردم و گفتممی رو به صورت تسلدستام
 ! حاالی زنی خب بابا چرا میلیخ

 ن؟ی دی نمشی آزمانی ریخب چرا نم:حسام
 ! فکرمنیخودمم تو هم:بابا

 !می برنیآماده ش:حسام
 االن؟:بابا

 .گهیآره د:حسام
 .می ریفردا م:مامان
 !گهی دمی ریامروز م!خب چرا فردا:حسام

   که گفتنشیفقط مونده جواب آزما!می رو دادشیراستش پسرم آزما:بابا
 

 ! زننی مزنگ
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 .آهان باشه:حسام
 !نیخب چرا زودتر نگفت:من

  ی رفع زحمت مگهی رفته بود،خب من دادشونی دیشا!اشکال نداره:حسام
 

 .کنم
 .گهیشام بمون د! پسرمهی چه حرفنیا:مامان

 . گه پسرم شام بمونیراست م:بابا
 ... سر به مامان بزنمهی برم خونه دیگه،باینه د:حسام
 .آهان باشه پسرم:مامان
  لباساش افتادمادی هوی خواست بره که حسام

 !اساتحسام،لب:من
 . رم لباسام رو بردارمی رفته بود،من مادمی یآهان به کل:حسام

 .باشه پسرم راحت باش:بابا
 . اتاقمي تومی حسام رفتبا

 !گهی دي موندیحسام شام م:من
 . برم خونهدی تونم باینم:حسام

 : گفتمي دلخوربا
 ... کردهریی تغ؟رفتاراتی زنی حرف مينجوری احسام؟چرا

 : برگشت سمتم و گفتحسام
   افتاد منی برات می نکرده اتفاقي اونروز اگه خدانکهی اي چرا؟برای دونیم
 
  ی ميزی و اگه چي تو امانت بودنکهی ايبرا! شدمی عمر خاك بر سر مهی
 

   اون طنابذیپان! شدمی پدرو مادرت شرمنده مشی عمر پکی من شد
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   اون طناب به بعد هم ازنکهی اي زده بودن؟ها؟برای چي رو برایلعنت
 

  بهت بگم؟دی و من بای دونی نمناروی تو ایعنی!شتری هم عمقش بخطرناکه
 : گفتمی ناراحتبا

  بعدشم ما فقط! کن و من رو ببخشیتو بزرگ! کردمی نادانهی من خب،حاال
 
 .نیهم!می کنتتونی اذیکمی می خواستیم

 : با تعجب گفتحسام
 .نمی کن ببفی برام تعرنی بشای؟بی چیعنیه؟ی چمنظورت

 . رو تختمینشست
 ... بگم آخهيچه طور...راستش...خب:من

 : حوصله گفتی بحسام
 . شم از سودا بپرسمی زود بگو وگرنه مجبور مذیپان

 . گمی خب بابا االن میلیخ:من
 .باشه،زود:حسام
 . دادنحی براش نازك کردم و شروع کردم به توضی چشمپشت

   که شما رودی به ذهنم رسي فکرهی هوی آب ي تومی ما رفتیخب وقت:من
 
 ...می کنتیاذ

 ؟يچه فکر:حسام
 . اهگهیبزار بگم د!عه:من

 ! نرو، برو سر اصل مطلبهیتو حاش:حسام
  ؟منمي اونم گفت چه جورمی کنتی شما رو اذکمیبه سودا گفتم که :من
 

   غرقمی که مثال دارمی کتی ادعا مي اونور و جورمی ری از طناب مگفتم
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 ... بهم خوردزی همه چهوی شد ی دونم چی که نممی شیم
   گفتی که داشت بهت می هرچیپس عل!برات متاسفم!واقعا که:حسام

 
 .متاسفم برات! تو بودریهمش تقص! بودحقت

  ری از حسام؟غ؟اونمی انصافی همه بنیآخه ا. اشکم در اومده بودگهید
 

 !ممکنه
 ...حسام تورو:من

 : حرفم رو قطع کرد و گفتحسام
  چقدر!ی بشهی تنبدیبا!ستی در کار نی دفعه گذشتنیا!ذی پاننه
 

  ي به بعد بدون فکر کارنی که از ایتا تو باش! شهی؟نمی کببخشمت؟ها؟تا
 
 !ي انجام ندرو
  ی که می تخت بلند شد و لباساش رو جمع کرد و موقعي بعد از روو
 

 : از اتاق خارج بشه گفتخواست
 .ام،خداحافظیفردا م!رفام و به کارات فکر کن حبه
 ...رونی بعد در اتاق رو باز کرد و رفت بو
 "حسام"
 
 . رو بستم و از اتاق خارج شدمدر

 ! سخت بودیلی طور رفتار کردن برام خنیا
 ! نداشتمي چاره اگهی خب داما
   رو بدون فکر کردني به بعد هرکارنی از اگهی شد تا دی مهی تنبدی باذیپان
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 ! ندهانجام
 .نیی پله ها رفتم پااز

   من برگشتني پاي کردن،باصدای و زن عمو داشتن باهم صحبت معمو
 

 .سمتم
 . رمی مگهیخب من د:من
 : اومد سمتم و گفتعمو

 !ي مراقبت کردذی از پانمی مدت که نبودهی نی واقعا ممنونم که اپسرم
 . بودفهیوظ!نی زنی م کههی چه حرفنی کنم،ایخواهش م:من
   پسرم برو خونه کهرمی گی وقتت رو نمادیز.به هر حال ممنونم ازت:عمو

 
 . کنم منتظرت هستنفکر
 .باشه،خداحافظ:من
 .مراقب خودت باش پسرم،خداحافظ: عموزن
 .نمی خونه خارج شدم و رفتم سمت ماشاز
 .نی رو زدم و نشستم تو ماشموتیر

 . پشتیصندلی رو گذاشتم روساکم
 . کردی انداختم،داشت نگام مذی اتاق پاني به پنجره ینگاه
   زدم و حرکتی رو روشن کردم و نتونستم خودم رو نگه دارم و بوقنیماش

 
 .کردم

   موندن به خونهکی تو ترافیعنی تو راه موندن در اصل قهی از پنج دقبعد
 

 .دمیرس
 . در خونه رو باز کردم و وارد شدمدی کلبا

 .سالم:من
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  یخوب. ماهت پسرميسالم به رو: و گفترونیاز آشپزخونه اومد ب مامان
 

  برم؟قربونت
  قربونت برم؟نی مامان جون شما خوبیمرس:من

 . امی تو عالدنی د،بایخدا نکنه پسرم مرس:مامان
   و لباسام رو مرتبرمی رم دوش بگی خب من میلیخ: زدم و گفتميلبخند

 
 .کنم

 . کنمی خواد پسرم من مرتب مینم:مامان
 . نباشهتونی کنم شما کاری مامانم؟خودم مرتب مهی چه حرفنیا:من

 . پسرمیهرجور راحت: زد و گفتي لبخندمامان
 . زدم و رفتم باال تو اتاقميلبخند
 ... تختم و حولم رو برداشتم و رفتم تو حمومي رو گذاشتم روساك

 
 . سبک شدمشیآخ

   و با حولهی آبنرهی پهی به همراه دمی رو پوشمی مشکی ورزششلوار
 

 . موهام رو خشک کردن و بعد دور گردنم انداختمکیکوچ
 . نهای دارم يزی چای ی تماسنمی رو برداشتم و چک کردم تا ببمیگوش

 . داشتمذی از پانامی پهی
 . کردمبازش

 ؟يدیرس:ذیپان
 .آره چ: کردمپی تابراش

 . رو خاموش کردم و گذاشتم سر جاشمی بعد سند رو زدم و گوشو
 . کمدمي گذاشتمشون توي رو از تو ساك در آوردم و همونجورلباسام

 . خسته بودمیلیخ
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 . اومدی تازه از حموم اومده بودم و خوابم منکهی امخصوصا
 ... خوابم برددهی و سرم به بالش نرسدمی تخت دراز کشيرو
 

 . رو باز کردمچشمام
 . بوددهی خواب از سرم پرانگار
 . به ساعت انداختمینگاه

 .صبح بود6
 . گشنم بودیلی خاوف

 . شام نخورده بودمشبید
 . تخت بلند شدم و بعد از شستن صورتم رفتم تو آشپزخونهي رواز
 . رو باز کردمخچالی در

 . تخم مرغ برداشتمهی معمول طبق
   و تخم مرغ رو هم توشختمی رو گرم کردم و توش روغن رتابهیماه
 

 .شکوندم
 .دمی رو چزیم

 ... رو خاموش کردم و شروع کردم به خوردنگاز
 . بهتر بودیچی نشدم اما خب از هری خوب سخوب

 . رو نداشتمزی جمع کردن مي حوصله
 .... گذاشتمشون و رفتم تو اتاقمهمونجور

 . و زل زدم به سقفدمی تختم دراز کشيرو
 ! نداشتم آخهگهی کاره دچون

 ... شد که چشام بسته شدی دونم چینم
 . شدمداریر شدن از خواب ب حس کوبا

 . تو چشمام بودقای آفتاب دقنور
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 . به ساعت انداختمینکاه
 .بود7:30

 . تختي رونشستم
 . بردی خوابم نمگهید

 .  رفتم صورتم رو شستمدوباره
 . رو برداشتممیگوش

 .شبهی داشتم فکر کنم واسه دذی از پانامی پهی
 .باشه:ذیپان

 . بودشبی واسه دآره
 . تلگرامي رفتم تومی رو روشن کردم و با گوشي فايوا
 . گپ گرفتم و رفتم توش و شروع کردم به چت کردننکی لهی دوستم از

 ! نداشتم کهي اگهی دکار
 . بود9 سرم رو بلند کردم ساعت ی دونم چقدر چت کردم اما وقتینم

 .نیی رو گذاشتم کنار و از رو تخت بلند شدم و رفتم پایگوش
 .نه بود تو آشپزخومامان
 .ششی پرفتم
 .ریسالم صبح بخ:من

 .ریسالم پسرم،صبح تو هم بخ:مامان
 ن؟ی نکرددارمی بشبیمامان چرا د:من

 ! صدات کنمومدی دلم نيدی خوابدمیپسرم اومدم تو اتاقت د:مامان
 : و گفتمدمیخند
 .ستی مهم نباشه

 . نشستمي وی تي آشپزخونه خارح شدم و جلواز
 .ي وی جم تزدم

 . دادی ماندگار رو داشت ملمیف
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 . بودمدهی شني رو از چند نفرفشیتعر
 . رو خاموش کردمونی شدم و تلوزي وی جم تالیخیب

 .ادی خوشم نمادی از ماهواره زاخه
 . رو گرفتمذی پاني رو برداشتم و شماره می تو اتاقم و گوشرفتم
 . از چند بوق جواب دادبعد
 جانم؟:ذیپان

 ؟يداریسالم ب:من
 .آره:ذیپان

 . اونجاامیباشه پس دارم م:من
 : گفتی با خوش حالذیپان

 واقعا؟
 .آره:من
 .آخ جون پس منتظرتم:ذیپان

 .باشه،فعال:من
 .مواظب باش،خداحافظ:ذیپان

 . رو قطع کردم و آماده شدمیگوش
 . برداشتم و از اتاقم خارج شدمنی ماشچی رو به همراه سوئمیگوش
 . رمی تو آشپزخونه تا به مامان هم بگم که دارم مرفتم
 .نای اذی رم خونه انیمامان،من دارم م:من

 چرا که؟!عه:مامان
 . خونهامی شام میول!گهی رم اونجا دیحوصلم سر رفته دارم ن:من

   کهشبی دلش تنگ شده برات،دیلی چون بابا خایباشه حتما ب:مامان
 

 . اونحاير ی مي نشد،امروز هم که داري بودخواب
 . حتماامیشام م:من



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 564 

 .باشه مواظب باش،خداحافظ:مامان
 .خداحافظ:من
 . شدم و حرکت کردمنی خونه خارج شدم و سوار ماشاز
 
 "ذیپان"
 
 .نجای اادی خوش حال بودم که حسام داره میلیخ

 .نیی و رفتم پادمی به خودم رسکمی رو شونه کردم و عموهامیسر
 . کردی تو آشپزخونه داشت غذا درست ممامان
 . آشپزخونهي تورفتم
 .نجای اادی مامان،حسام نهار داره مریسالم،صبح بخ:من

 .زمی عزر،باشهی صبح تو هم بخزمیسالم عز:مامان
 . اومدفونی آي بگم که صدايزی چخواستم

 . رم در رو باز کنمیحسام اومد،من م:من
 ...زمیباشه عز:مامان
 . و دکمه مربوط به باز شدن در رو زدم و در باز شدفونی سمت آرفتم

 . توادی رو هم باز کردم تا حسام بي وروددر
 .سالم:حسام

 .يسالم حسام خوش اومد:من
 .يسالم پسرم خوش اومد:مامان
 .یمرس:حسام

 . اتاق منمی برایب:من
 .باش:حسام

 . باالمیرفت
 . تختي نشست و من روی صندلي روحسام
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 .می نزدی حرفچی کدوم هچی لحظه گذشت و هچند
  دم؟ی مدهی بخشیک:من

 . نگفتيزی بهم انداخت و چی نگاهحسام
 سوالم جواب نداشت؟:من
 : نگفت که گفتميزی چبازم

 !ي نداری که جواببله،معلومه
 : نگفت که با حرص گفتميزی حشام چبازم
  منم تورو؟ی تو من رو نگاه کنینی بشنجای اياومد
 . شده بودمی اعصبنانیب حساگهی نگفت،ديزی چبازم
 : گفتمیعصب

 !جواب بده! با تواماحسام
  بگم؟یچ:حسام

 .گهی بگو ديزی چهی! دونمیچه م:من
 !ي برداراتی کنم که دست از سر بچه بازی مهیبهت توص:من

 : حرص گفتمبا
 ! بهترِ واالی نزنحرف

 .دارم برات! حسامي آقايای کنم که خودت به حرف بی ميکار
   سودار روي کنار تخت برداشتم و خواستم شماره ی عسلي رو از رومیگوش

 
 . زنگ خوردمی که گوشرمیبگ

 . بودرها
 . دادمجواب

 جانم؟:من
 ؟ی خوبیسالم اج:رها
 ؟یقربونت تو خوب:من



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 566 

 . امیزم،عالی عزیمرس:رها
 خوبه،چه خبر؟:من
 : با ذوق گفترها
 !ي دارم برات اونم چه خبرخبر
  ؟زودي موقع بهم زنگ زدنی انکهی ا؟وی خوش حالنقدری شده که ایچ:من
 

 . بدوبگو
 ! شهی باورت نمذی پانيوا:رها
  رو؟یمن

 ! کردي ازم خواستگارروزی دنیشاه: با ذوق گفترها
 واقعا؟:من
 !آره:رها
  نکهی که مثل ادوارمی؟امی گفتیحاال تو چ! خوش حال شدمیلی خيوا:من
 

 !ی جواب مثبت نداده باشعی ها سردهی ندشوهر
 : و گفتدیند خرها

 ! بغلش و جواب مثبت دادمدمی پرادی زی همون موقع از خوش حالاتفاقا
 ! خاك برسرت کنن رهايا:من
 )یعوض(یعبض!خاك بر سر خودت کنن:رها
 !یخودت:من
 !خر:رها
 !ی خودتنمیا:من
 !برازندته:رها
 !مال خودت:من
 !بمونه برا خودت! ممنونیلیخ:رها
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 ! اهگهی خفه شو ديوا:من
 ؟ي کار نداریروان:رها
 .يبا!نه:من
 !گری جيبا:رها

 . سودا رو گرفتمي رو قطع کردم شماره ی خنده گوشبا
 . به حسام نگاه کردمی چشمری زطنتی شبا

 .ی تو گوشدیچی خواب آلود سودا پيصدا
 بله؟:سودا
 ؟ي خواب بودیسالم اج:من

 . شدمی مداری بدی باگهی دزم،نهیسالم عز:سودا
 .زمی کردم عزدارتی بدیببخش:من

 ؟یزم؟خوبیخب جانم عز! شدمی مداری بدیگفتم که با:سودا
  جون خوبه؟ی؟علی تو خوبزمی عزیمرس:من

 شته؟ی پیکس: و گفتدی خندسودا
 .آره.زمیخدارو شکر عز: خنده گفتمبا

 : با خنده گفتسودا
 شته؟یحسام پ! اسعیضا!وونهید

 .آره گلم:من
 ! گم آخهیم:سودا
 : گفتمدمیخند
 چه خبر؟ گهی دخب
 .زمی عزستی نیخبر خاص.زمی عزیسالمت:سودا

 . افتادمنی رها و شاهادی هوی
 .آهان به خبر خوش:من

 . بگو بدويوا:سودا
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 .رها براش خواستگار اومده:من
 ...دروغ:سودا
 .به خدا:من

 : گفتی با خوش حالسودا
  هست حاال؟یک! چه خوبيوا

 !نیشاه:من
 ؟؟؟؟یچ:سودا
  فکر کتم! بهم زنگ زد گفتشی پقهیچند دق! شدی منم باورم نميوا:من
 
 ! تو هم زنگ بزنهبه

 . خوش حال شدمیلیخ:سودا
 !منم:من

 ؟ي  ندارزم،کاری کنه عزی صدام میعل:سودا
 .نه عشقم فعال:من

 .يبا: و گفتدی خندسودا
 . رو قطع کردمیگوش

  جونتون خوب بون؟یعل:حسام
 .نقشم گرفت!نهیهم

 . نگفتميزی زدم و چيپوزخند
 ! گم جواب ندهی ميزی چی به کسی وقتادیبدم م: با حرص گفتحسام

 . خواستم شدی که ميهمونجور!هیعال
 . نگفتميزی چبازم

 ! با توامذیپان: گفتی عصبحسام
   تخت بلند شدم و سمت دري بدم از رویتی به حرفش اهمنکهی ابدون
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 ...رفتم
 .رونی دستم رو گرفت و نذاشت برم بهوی که

 !يهنوز جوابم رو نداد:حسام
 : حرص برگشتم سمتش و گفتمبا
 ... جوی بگم؟ها؟آره علیچ
 : گفتي نسبتا بلند تري و با صدای وسط حرفم و عصبدیپر 

 ؟ها؟ي دی گم چرا جوابم رو نمیم! نهای که خوبه ستی مهم نبرام
   شنومی از جانب تو نمی جوابی که وقتی درکم کنکمی نکهی ايبرا:گفتم

 
 ؟يدیحاال فهم! کنمی مدای پی حس و حالچه

 : و گفتنیی صداش رو اورد پاکمی حسام
 . کدوم سوالت رو ندادم؟بگو االن بهت بگمجواب

 : مثل خودش آروم گفتممنم
 ...نیهم! شمی مدهی بخشی که کدمی ازت پرسفقط

 ... وي ببری که به اشتباهت پیزمان:حسام
 : رو قطع کردم و گفتمحرفش

  من همون!دمیبه قرآن فهم... کردمی عجب غلطدمیا فهم بابا،به خديا
 

   گم،من غلطی تو مشیاالنم پ! کردمی که چه اشتباه بزرگدمی فهملحظه
 

 خوبه؟! کردم تو من رو ببخشکردم،اشتباه
  شه؟ی تکرار نمگهید: زد و گفتي لبخندحسام

 . لبخندش ذوق مرگ شدمدنی دبا
 ! شهی تکرار نمگهینه قول،قول که د:من

 . دلتنگتمیلی بغلم که خایحاال ب!نیآفر: گفتی با مهربونحسام
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 . بغلشدمی ذوق پربا
 . دستام رو دورش حلقه کردممحکم
 . هم محکم بغلم کرد و من رو به خودش فشردحسام
 ...دی کشقی موهام فرو کرد و چند نفس عمي رو توسرش

   هم نشست و منی صندلي و حسام رومی از هم جدا شدقهی از چند دقبعد
 

 . پاهاش نشستمي رورفتم
 نجا؟ی ايای بی گرفتمی شد که تصمیخب چ:من

  کردم اومدم؟ي االن بدکاریعنی:حسام
 : براش نازك کردم و گفتمی چشمپشت
  ي شد که اومذی گم چی رو گفتم؟منی ایمن ک!ای زنی خود می بحرف

 
 ...ينگفتم که چرا اومد!نجایا

 : دستاش رو برد باال و گفتحسام
 !می خب بابا،من تسلیلیخ

 .يجواب سوالم رو نداد:من
   هم نداشتم اومدمي دلم برات تنگ شده بود و کاردیخالصه و مف:حسام

 
 .نجایا

 ...آهان:من
*** 

 ... ساعت بعددو
 

 حسام؟:من
 هوم؟:حسام

 !حسام: حرص گفتمبا
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  جانم؟یعنیها؟:حسام
 .نیآفر:من

 !گهیبگو د:حسام
  رو؟یچ!وا:من

 ؟يپس چرا صدام کرد:حسام
 : هام رو باال انداختم و گفتمشونه

 .ينجوریهم
 . به خدایخل: لب گفتریز

 !دمایشن:من
 !يمنم گفتم که بشنو:حسام

 !حساام:من
 : کرد و گفتي خنده احسام

 . بد مزه امیلی خب بابا،من رو نخور توروخدا خیلیخ
 . شدی نمينجوری انه

 .م سمتش کنار دستم رو برداشتم و پرت کردکتاب
  ششی هم که اصال حواسش نبود کتاب قشنگ خورد فرق سرش،آخحسام

 
 ! خنک شددلم

 .آخ:حسام
 .مرض:من

 ! کشمتیم:حسام
 .نی امام حسای

 .رونی از اتاق بدمی بلند شدم و پرعیسر
 . هم دونبالم اومدحسام

 . آشپزخونهي و بعد رفتم تونیی دو رفتم پابا
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 . کردی داشت غذا درست ممامان
 . رفتم پشت مامان پناه گرفتمعیسر

 . هم اومد تو آشپزخونهحسام
 . خندهری کرد اما بعد از چند لحظه زد زی با تعجب داشت نگامون ممامان

 : گفتدی خندی که مهمونطور
  مگه؟نیشد...بچه...خدا...يوا

  برگ رو پرتاب200کتاب ! کنه کهی کار می چنی دونیزن عمو،نم:حسام
 

 .فرق سرم سمتم و محکم خورد کرد
   ماساژیشی سرش و به صورت نماي بعد حرفش دستش رو گذاشت روو
 

 .داد
 . حرف حسام خندش شدت گرفتدنی با شنمامان
 !رمتی گی اونجا،باالخره که می االن رفتذیپان:حسام

 : خنده گفتی بگم که زودتر مامان با کميزی چخواستم
 ؟ی کنی مدی چشمم دخترم رو تهدي؟جلوی چگهید!ي واي واي وايوا

 . نداشت که بگهيزی چحسام
  شد که آقا حسام؟یچ: خنده گفتمبا

 . زد و از آشپزخونه خارج شدیی لبخند دندون نماحسام
 : گفتمي بلندي صدابا

 ؟ي کم آورديدید!ترسو
 . ندادیجواب

   گونه اش زدم وي روی مامان رو محکم بغل کردم و بوس محکمگردن
 

 :گفتم



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 573 

 ! هوام رو دارهنقدری مامان گلم برم که اقربون
 .خدا نکنه خوشگلم:مامان

 ! کنهی کار می اون ترسو داره چنمی رم ببیخب مامان من م:من
 : و گفتدی خندمامان
 ! برو،فقط مواظب خودت باشزمی عزباشه

 . کردم و از آشپزخونه خارج شدمي اخنده
 . که نبودنییپا
 . پله ها باال رفتم و آروم در اتاق رو باز کردم و وارد اتاق شدماز

 ...هوی برگردم و پشت در رو نگاه کنم که خواستم
 . از پشت محکم من رو گرفت و بلندم کردیکی

 . و برگشتم سمت حسام که من رو بغل کرده بوددمی کشیغیج
 .ننی حساام من رو بزار زميوا:من

 . زد و من رو باالتر بردیطانی لبخندشحسام
   بودم و حسام همدمی حسام دراز کشي دوتا دستاي روقای االن دقیعنی
 

 . سرش نگه داشته بودي رو باالمن
 !نیحساام بزارم زم:من
 . تونستم تکون بخورمی ترس نماز

 . خوردی کردم به سقف می رو بلند مدستم
 . از ترسرمی میدارم م!نیحساام تورو خدا بزارم زم:من

 . تر و با سرش شروع کرد به قلقلک دادنمنیی من رو اورد پای کمحسام
 ...ي...وا...ن...نک...ا...خد...رو...تو...حسام...يوا:من
 . بگميزی تونستم چی نمادی خنده زاز

 . تختي قلقلکم داد من رو گذاشت روی که حسابقهی دقکی از بعد
 ! مردمی داشتم ميوا
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 . تونستم نفس بکشمینم
 . هم خشک شده بودگلوم
 . تخت نشستمي ت سرفه کردم و روچند

 .دمی درد گرفته بود ازبس خندشکمم
 !خدا لعنتت نکنه:من

 . گلوم خشک بود بازم سرفه ام گرفتچون
 . و بهم داد تا بخورمختی آب روانی لهی حسام
 . کنمی می براش تالفبدجور

 ! برات حسام خاندارم
 : اومدنیی مامان از پايصدا
 . غذا حاضرهنیای ها ببچه
 . خدا شکممي غذا،وامی برایب:من

 : و گفتدی خندحسام
 .امی شورم و می برو من دستم رو متو

 .باشه:من
 .نیی تخت بلند شدم و رفتم پاي رواز

 . نشستمزی مپشت
 . بودمهی قنهار
 ! حسامي مورد عالقه يغذا
   هري که مامان پر خورشت کرده بود و جلویکی کوچي ظرف هادنیباد
 

 . زدمیطانی گذاشته بود لبخند شیبشقاب
 !نهیهم

 . برات آقا حسامدارم
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   کهی خورشت کنار بشقابي کردم توی رو برداشتم و نصفش رو خالفلفل
 

 ! و غذا بخورهنهی بود حسام اونجا بشقرار
 ! خدا چقدر بخندم من براشيوا

 . حسام هم اومد و نشست کنارمقهی از چند دقبعد
  کو؟مامان بابا:من

 . کنهی داره لباساش رو عوض مادیاالن م:مامان
 .باشه:من

 .ادی تا بابا بمی و منتظر شدزی هم نشست پشت ممامان
 . از چند لحظه بابا هم اومدبعد
 .سالم بابا:من

 .سالم عمو:حسام
 ن؟یخوب.سالم بچه ها:بابا
 :می و حسام باهم گفتمن

 .یمرس
 !دمی حسام خندي دلم برايتو
  آقا حسام؟ی هم خوبگهی دي چند لحظه مینیبب

 .میدی خودمون برنج کشي براهمه
 . مورد عالقه اش بوديآخه غذا! حسام سوختي لحظه دلم براهی
 حی شدم در حد فجمونیاز کارم پش 
 . شده بودری دگهید! کنمي تونستم کاری نمگهی دیول

  يا شروع کردن به غذا خوردن و من با استرس به حسام که داشت برهمه
 

 . کردمی نگاه مدی کشی غذا مخودش
 . قاشقش رو پر غذا کرد و برد سمت دهنشحسام
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 . کردمی داشتم نگاش مادی استرس زبا
 ! خدا کنه که نخورهيوا

 . رو وارد دهنش کرد و برنج رو خوردقاشق
 . رنگش قرمز شدهوی چند لحظه نگذشته بود که هنوز

 .نی امام حسای
   و نصف آبوانی کرد تو لی رو برداشت و نصف آب پارچ رو خالوانی لعیسر
 

 .زی رو مختی رهم
 . آب رو خوردوانی لعیسر

 . بهتر شدکمی آب خورد تا انگار وانی لچند
 . کردن و من با ترسی و بابا،با تعجب داشتن نگاش ممامان
 : بهم انداخت و رو به مامان و بابا گفتینی نگاه خشمگحسام
 . خوامی معذرت مد،واقعایببخش

 : بعد رو به مامان گفتمو
 ن؟ی خورشتم رو عوض کننی تونی زن عمو مدیببخش
 : زد و گفتي لبخندمامان
 .چند لحظه بمون. پسرمباشه

 : گفتعی که حسام سرگی تو دزهی خواست خورشت رو برمامان
 . دورنیزیبر! تندیلیخ!نیزی نرگی تو دنه

  ی افتاد که چشی با تعجب نگاش کرد و بعد از چند لحظه انگار دوزارمامان
 

 . توپ برام رفتي چشم غره هی و شده
 .دی خندی موضوع شد چون داشت مي هم انگار متوجه بابا

 . کردی داشت نگام ملیی مثل عزراحسام
 . کردمی بهش نگاه نماصال
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   و داد بهش و دوباره شروع به خوردنختی حسام خورشت ري برامامان
 

 .میکرد
 . کردی نگام ملیی خورد مثل عزرای که غذاش رو منطوری همحسام

 ! هم نگاش رو ازم نگرفتقهی دقکی یعنی
   که در کنارهی بارنی آخرنی کنم و ای خداحافظی با زندگدی که بایعنی نیا

 
 . خورمی مادرم غذا مپدرو

 . بابا زنگ خوردیِ که گوشمی خوردن بوديوسطا
 : به صفحه اش کرد و گفتی رو برداشت و نگاهشی گوشبابا
 .مارستانِی باز

 . رو جواب دادشی گوشبابا
 بله؟:بابا
 .بله خودم هستم:بابا
 . داده بودشیبله،بله همسرم آزما:بابا
 .خدانگهدار. ممنونیلیخ.اهان چشم:بابا

 . رو قطع کردیگوش
 . به دهن بابامی شده بودرهی خهمه
 .میری رو بگشی بربم جوتب آزمامی تونی بود،گفتن فردا ممارستایاز ب:بابا

 .آهان باشه:مامان
 ... دونم چرا استرس داشتمینم
 . داشتمي بدیلی حس خهی

 . بودی دونم چی نمقیدق
 . ترس و استرسنی بی حسهی
 ... فکر کردن شدم و مشغول خوردن غذام شدمالیخیب
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   رو جمع کنه و بعد هم از ترسزی از اتمام غذا با مامان کمک کردم تا مبعد
 

 . نشستمي وی تي مبل جلوي باال نرفتک و کنار بابا روحسام
   نگفت و مشغوليزی و چدی رم و خندی بود که چرا باال نمدهی هم فهمبابا
 
 . شدي وی تدنید

  ي مبل رو به روي نشست روقی و دقنیی حسام اومد پاقهی از چند دقبعد
 

 .من
 . نگفتميزی و چونی استرس نگام رو دوختم به تلوزبا

  باال؟يای جان؟نمذیپان:حسام
 .نمی ببونی خوام تلوزیاِممم م...زهی چیعنیمن؟نه،:من
 .دمی کشی از اتمام حرفم نفس راحتبعد

 . بدم و سه بشهی سوتدمی ترسی مهمش
   اما خبرمی گی دونه دارم بهونه می دونستم که حسام هم می مگرچه

 
 . دروغم رو،رو کنهي خواستم آتو دستش بدم که بتونه بهونه ینم

 . تموم بشهدنتی دونی تا تلوزمی مونیآهان باشه پس م:حسام
 : گفتمآروم

 ! خوان دخترت رو بکشنی به داد برس که مبابا
   حرف مننی که تا اال به زور خودش رو نگه داشته بود تا نخنده با ابابا
 

 . خندهری زد زبلند
   نبودم که بخوامیتی موقعي از حرفم خندم گرفت اما خب توخودمم

 
 !بخندم
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 ! گم به دادم برسی واقعا خنده داشت؟من میعنی؟ي خندیبابا؟م:من
 . حرفم خندش شدت گرفتنی با ابابا

 ؟ي خندی شده آقا؟چرا میچ! که جمعتون جمعنمی بیم:مامان
 : گفتدی خندی همونطور که مبابا

 . خوان بکشنشیم!می برسذی به داد پاندی خانوم باایب
 .  خندهری بعد از اتمام حرفش زد زو

 . خندهری هم زد زمامان
 ؟ی کنیمن رو مسخره م!واقعا  که بابا:من

 : اومد کنار من نشست و گفتدی خندی همونطور که ممامان
 !... کشمشی خواد دخترم رو بکشه؟بگو خودم می میک

 : و گفتدی خندبابا
 .ی بپرسذیبهتره از خود پان! دونم واالینم

 : با خنده برگشت سمت من و گفتمامان
  رو داره؟ي کارنی جرعت چنی کنمی بببگو

 . خدااايا
 ! هاهی چهی دونن که قضی مامان هم بابا مهم

 . کننتی خوان ما رو اذی مرسما
 ! کسچیه... اِمم:من

 !دنی خندی و بابا داشتن ممامان
  موضوع خنده داشت؟نی اي کجاآخه
  که به دادت برسم؟ی اروم بهم نگفتشی پقهی چند دقنیدخترم؟هم!عه:بابا
 . دنی خندی حرص به مامان و بابا نگاه کردم که داشتن به ما مبا

 !دی خندی نبود و داشت مالشی خنی هم که اصال عحسام
 ! کارم کم بودنی انکهی امثل

 ! برات حسام آقاارمد
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 . خورمی وسط فقط من دارم حرص منیا
 . خدااايا

 .مامان جان برو باال قربونت برم!گهی دخترم رو دنیولش کن:مامان
 . براش فرستادم و فرار کردم تو اتاقمی به مامان کردم و بوسینگاه

 . کننی موونهی اونجا بمونم من رو دگهی دي قهی کردم تو دقی ماحساس
 ! مامان درد نکنهدست
 . نگذشته بود که در اتاق باز شد و حسام داخل شدي چند لحظه اهنوز

 . امام هشتمای
 .بشی جي رو هم انداخت تودشی کرد و کلدی رو هم کلدر

 ! رحم کنهخدا
 ...ي غذايتو:حسام
 . زنگ خوردمی حرفش تموم نشده بود که گوشهنوز
 ! که هست جونم رو نجات دادیهرک
 . و برداشتمشمیش سمت گورفتم
 . بودسیمهد

 . جواب دادمی خوش حالبا
 جان دلم؟:من

 ؟ی خوبیسالم اج:سیمهد
 زم؟ی عزیقربونت تو خوب:من

 .ی اجیمرس:سیمهد
 زدلم؟یجانم عز:من

 .مهی پس فردا نامزدیاج:سیمهد
 : گفتمی خوش حالبا
 . چه خوبيوا

 : و گفتدی خندسیمهد
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 . استرس دارمیلی خی اجيوا
 : و گفتمدمیخند

 .ی خوشبخت بششاهللایزم؟ای عزی چي برااسترس
 .ی اجیمرس:سیمهد

 . ندارمحی از مسي وقته خبریلیخ
  ی طرف از حسام مهی از ی حالش رو بپرسم ولسی دارم االن از مهددوست

 
 .ترسم

 . دل بودمدو
 . و گفتمای رو زدم به دردلم
  چه طوره؟حی حال مسسیمهد:من

   کرد اما هنوزی چشمم رفت سمت حسام با تعجب داشت نگام مناخوداگاه
 

 . دادتی نگذشته بود که تعجب جاش رو به عصباني لحظه اچند
 . شدمسی نگام رو ازش گرفتم و منتظر جواب مهدعیسر

 . کردمی حس مسی مهدي تعجب رو تو صداقشنگ
 چه طور مگه؟:سیمهد
 .دمی پرسينجوریهم:من

 .ستیبد ن...حالش خوبه:سیمهد
 زم؟ی عزری ندايکار...آهان باشه:من

 . فعالینه اج:سیمهد
 .فعال:من

  ي رو قطع کردم و برگشتم سمت حسام و در کمال تعجب با جایگوش
 

 . حسام روبه رو شدمیخال
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 .نیی تخت و رفتم پاي رو گذاشتم روی تعجب گوشبا
 . نبودیکس
 . حسام رو گرفتمي رو برداشتم و شماره می رفتم باال و گوشعیسر
 
 "حسام"
 .  شدمی عصبکمی ذی حرف پاندنی شنبا

 ؟ی خب تا کاما
 ! کنم کهدادی من دادو بحی بگه مسذی که هروقت پانستی نقرار
 . سرو صدا اونجارو ترك کنمی دادم که بحی ترجنی هميبرا

   نبودن و تونستم راحت از خونه خارجنیی شکر عمو و زن عمو هم پاخدارو
 

 .شم
 . شدم و حرکت کردمنیماش سوار
 . زنگ خوردمی نگذشته بود که گوشي لحظه اهنوز

 .ذِی دونستم که پانیم
   رو برداشتم ومی شدم و گوشمونی خواستم جواب ندم اما بعد پشاول

 
 . دادمجواب

 بله؟:من
  حسام؟ییکجا:ذیپان

 . رم خونهیدارم م:من
  خبر؟یچرا ب:ذیپان

 . دونمینم:...من
 ؟يایباشه فردا م:ذیپان

 . دونمینم:من
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 : گفتي با دلخورذیپان
 . خداحافظباشه
 .خداحافظ:من

 ...نی داشبورد ماشي رو قطع کردم و گذاشتم رویگوش
 . و بعد رفتم خونهدمی چرخابونی تو خکمی

 . بودنگی پارکي بابا تونیماش
 . خونهي رو خاموش کردم و رفتم تونیماش
 .سالم:من

 .سالم پسرم:مامان
 ؟یسالم پسرم،خوب: با لبخند اومد سمتم و گفتبابا
 ن؟ی خوبم شما خوبیمرس.سالم بابا:من
  مدت؟هی نی اي کارا کردیچ.قربونت:بابا
 .نیهم.می شمال و اومدمیرفت. نکردمیکار خاص:من
  ادی برو استراحت کن فکر کنم زکمی ي خوایآهان باشه باباجون م:بابا
 

 .ی صحبت کردن رو نداشته باشي حوصله
 . زدم و رفتم تو اتاقميلبخند
  تی و به حساسدمی تخت دراز کشي حوصله روی رو عوض کردم و بلباسام

 
 . فکر کردمحی مسي روهام
  حی گه مسی فقط من رو دوست داره چرا تا مذی دونم پانی می وقتنکهی ابه
 

  دم؟ی نشون متی حساسعیسر
 . دونمی خودمم نمواقعا

 ... روم اثر گذاشتیلی چند وقته خنی اتفاقاتا
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 ... دونم چقدر فکر کردم که باالخره خوابم بردینم
 ... روز بعدکی
 
 "ذیپان"
 

  يزی رو گرفتن و گفتن که چشی و بابا امروز باهم رفتن جواب آزمامامان
 
 .ستین

 . فرداي خواستم برم بازار تا لباس بخرم برای با حسام مامروز
 .سی مهدهی فردا نانزدآخه
 .می دونبالم و برادی شم تا حسام بی دارم آماده ماالنم

   نخوردن و رفتن تویچی که اومدن هی و بابا هم از همون موقعمامان
 

 .اتاقشون
 . کنم خسته بودن رفتن بخوابنفکر

  عی رو برداشتم و سرمی حسام به خودم اومد و گوشنی بوق ماشي صدابا
 

 .نیی هارو رفتم پاپله
 . و از خونه خارج شدمدمی رو پوشکفشم

 .رونی رو باز کردم و رفتم باطی حدر
 . حسام و در جلو رو باز کردم و نشستمنی سمت ماشرفتم

 . حرکت کردعی سرحسام
 .سالم:من

 . جوابم رو دادیی با خوش روحسام
  شد؟ی مامانت چشیسالم عشقم،جواب آزما:حسام

 . نبودی مهمزیچ:من
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 .آهان خدارو شکر:حسام
 
 .می نزدی حرفچی کدوم هچی هگهی ددنی خود رستا

 .می شدادهی رو پارك کرد و باهم پنی ماشحسام
 .می پاساژ و شروع به گشتن کردي تومیرفت
  ی نگاه مشهی پ لباس هارو از پشت شمی زدی قدم ممی داشتنطوریهم
 

 .میکرد
 ذ؟یپان:حسام

 بله؟:من
 اون لباس چه طوره؟:حسام

 کدوم؟:من
 . کرد نگاه کردمی که حسام داشت اشاره می لباسبه
 . بودی مجلسي دهی لباس پوشهی

 .می به نظرم بهتره بازم بگردی ولستیبد ن:من
 .باشه:حسام

 .می جلو رفتگهی دکمی
 . کوتاهی لباس زرد پرنسسهی چشمم خورد به هوی

   کنه آخه فوق العادهی دونستم که حسام قبول نمی قشنگ بود اما میلیخ
 

 . بودیلخت
 . اون لباس شدم و به گشتن ادامه دادمالیخیب

 .نی اون لباس رو ببذی پانيوا:حسام
 . کرد نگاه کردمی که اشاره می لباسبه
 . زانوم بودنیی سانت پاکی که تا ی مشککی لباس شهی
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 . قشنگ بودواقعا
 . پروش کنممیقشنگه بر:من

 .میبر:حسام
 . و من لباس رو پرو کردممی مغازه شدوارد

 . تنم بودپیک
 . بودیعال

 .نمی درو باز کن منم ببذیپان:حسام
 . شهی نمرینخ:من
 . لباسم رو عوض کردم و از اتاق پرو خارج شدمعی حرفم سرنی ابعد

 !نمای خواستم ببی بابا منم ميا:حسام
 .فردا:من

 !باشه:حسام
 . پول لباس رو حساب کردحسام

 .دمی هم خری سرافون مشکي روسرهی با ی کفش مشکهی
 ؟ي خوایحسام؟تو کت و شلوار نم:من

 .دارم:حسام
 . خونهمیبر.آهان باشه:من

 . شام بعد خونهمیاول بر:حسام
 .بود8 به ساعت انداختمینگاه
 .باشه:من
 .نگی سمت پارکمیرفت

 ... و حسام حرکت کردمی شدنی ماشسوار
 . نگه داشتکی رستوران شهی يجلو
 .می و به سمت رستوران رفتمی شدادهی پنی از ناشباهم

 .می دو نفره نشستزی مهی يرو
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 ؟ي خوای میخب چ:حسام
 .ي خودت سفارش دادی دونم هرچینم:من

 .باشه:حسام
 ....  کباب سفارش داد با ساالد و ژله وپلو
   از خوردن غذا حسام پول غذارو حساب کرد و باهم از رستوران خارجبعد

 
 .میشد

 .ند خونه و خودش هم رفت من رو رسوحسام
 . رو انداختم و وارد خونه شدمدیکل

 .دارنی بنای مامان ایعنی نی خونه روشن بود ابرق
 !می هم دارن آخه ساعت نه و نحق
 . رو باز کردم و رفتم تودر
   کرد نگاهی مهی مبل نشسته بود و داشت گري تعجب به مامان که روبا
 

 .کردم
 . زدنی هم کنارش نشسته بود و داشتن حرف مبابا

 ! بودسی بابا هم خي هاچشم
 .سالم:من

 . خودشون رو جمع کردنعی من سري صدادنی شنبا
 . هم اشکاش رو پاك کردمامان
  دخترم؟یخوب.سالم عشق مامان:مامان

  شده؟يچز...یمرس:من
 چرا مگه؟!نه:بابا
 !دیکن ی ازم پنهون منی رو داري زی کنم چیاحساس م:من
 . نشدهيزی چزمینه عز:بابا
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 ؟یچی کرد؟به خاطر هی مهیپس چرا مامان داشت گر:من
   اون داشتمي دوست بابات فوت شده برايبچه : کرد و گفتی مکثمامان

 
 . اونجامی ری ممیفردا دار. کردمی مهیگر
 : تعجب گفتمبا

  هستن مگه؟کجا
 .خارج از شهرن:مامان

 ن؟یای نمسی مهديبعد نامزد.آهان باشه:من
 .گهی دمی کنیشب حرکت م.میایچرا دخترم م:بابا
 ن؟ی گردی بر می کنیبعد فردا بر.آهان:من

 .ستی معلوم نمی دونینم:مامان
 ست؟ی که معلوم نی چیعنی:من
 ...شهی می چمینی اونجا ببمیدخترم حاال برس:بابا
 . اتاقمي رم تویمن م.باشه:من

 ؟ي خوریشام نم:مامان
 .خوردم:من

 . برو بخواب قربونت برمرمیباشه عز:مامان
 . اتاقي تورفتم
 . لباسم رو گذاشتم کنار تخت لباسم رو عوض کردمکیپالست
 . رفتن رو نداشتمحمومی حوصله اصال
 . مامان و بابا فکرم رو خراب کرده بودرفتار

 .دمی تختم دراز کشيرو
 . مشکوك بودنیلیخ
 ... شده؟ی چیعنی

 !ه شده باشيزی چدی که نباحتما
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 ! افتاده باشهی اتفاقدی که مباحتما
 . کردم که بخوابمی فکر کردن به رفتار مامان و بابا شدم و سعالیخیب

 ... باالخره خوابم بردقهی از چند دقبعد
 .دمی رعدو برق از خواب پري با صداصبح
 . اومدی داشت ميدی شدبارون

 سِ؟ی مهدشانس
 .چارهیب

 . به ساعت کردمینگاه
 .صبح بود9:30
 . تخت زدمي رویچرخ
 . تخت نشستمي روآروم
 . و بلند شدمدمی کشي اازهیخم

 ...یی راست رفتم دست شوکی
 . خشک کردمکمی کوچي رو با حوله صورتم
 . به ساعت انداختمی نگاهدوباره
 . بودقهی دق9:45 ساعت
 .شگاهی برم آرادیبا12ساعت

 !ي وايا
 .رمی نوبت بگشگاهی رفت از آراادمی تو سرم خاك

 . خدااياو
  کار کنم؟ی چاالن
 . رها رو گرفتمي رو برداشتم و شماره می گوشعیسر
 . رو برداشتی گوشهی از چند ثانبعد
 .ی تو گوشدیچی خواب آلود رها پيصدا
 بله؟:رها
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 . خواستمی رو مشگاهی آرايشماره . کردمدارتی بدیببخش.یسالم اج:من
 .می با هم بري خوای اگه می اجزم،خبیسالم عز:رها

 : تعجب گفتمبا
  مگه؟ي بري خوای کجا مباهم؟تو

 : و گفتدی کشي اازهی خمرها
   منم ازي دعوت شدسی مهدلتی کجاست؟تو از طرف فامذ؟حواستی پانوا
 

 !گهی شهرام دطرف
   رفتادمیچون من .می ری پس باهم میباشه اج! نبودادمیاصال ! آهان:من
 

 . بکنشی کارهی لطفا رمی نوبت بگکه
 خوبه؟11ساعت.یاوک:رها
 .هیعال.آره:من
 .حله پس:رها
  دونبالت؟امیب:من
 .امی منینه با شاه:رها
 .اهان باشه:من
 ؟ي باريکار:رها
 .يبا.قربونت:من
 .يبا:رها

 . تختي رو قطع کردم و انداختم رویگوش
 .نیی شدم و رفتم پابلند

 . نبودمامان
 . تو آشپزخونه رو هم نگاه کردم اما بازم نبودرفتم

 . اتاق مامان و باباي تعجب رفتم توبا
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 . زدم و وارد شدمدر
 . در سرش رو بلند کردي کرد،با صدای رو جمع مالشی داشت وسامامان

 .ریسالم صبح بخ:من
 : زد و گفتی لبخند مهربونمامان
  دخترم؟یخوب...ریصبح تو هم بخ. دلمزی عزسالم

 ؟ی مامان جون تو خوبیمرس:من
 : زد و گفتي لبخندمامان

  و من بدم باشم؟ی شه تو خوب باشی ممگه
 . نگفتميزی زدم و چيلبخند
 ؟ي خورديزیچ:مامان

 .نه:من
 : بلند شد و گفتعی سرمامان

 .ي آماده کنم بخورزی چهی برات می برای دخترم؟بچرا
 : زدم و گفتمشی همه مهربوننی اي برايلبخند
 .باشه
 ... پشت مامان حرکت کردمکای بچه کوچمثل

 . نشستمزی مپشت
 . رو روشن کرد تا داغ شهیی چاری زمامان

 . گذاشتزی مي آورد و رورونی بخچالیعسل و مربا و کره رو از  
 .زی مي آورد و گذاشت رورونی بی جا نوني رو هم از تونون

  ي و گذاشت روختی برام ریی چاوانی لهی اجاق گاز رو خاموش کرد و ریز
 
 ...زیم

 . مامانیمرس: لقمه از جام بلند شدم و گفتمنی از خوردن آخربعد
 .نوش جان دخترم:مامان
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 . نشستمي وی تي مبل جلوي آشپزخونه خارج شدم و رواز
 . به ساعت انداختمینگاه

 .بود10:30
 . مبل بلند شدم و رفتم باالي از رودوباره

 . اماده بشمدیبا
   رو برداشتم ساعت شدالمی و موهامو بستم و وسادمی مانتو شلوار پوشتا
 

 .قهیدق 10:50
 .نیی رو برداشتم و رفتم پانمی ماشچیسوئ

 کجا دخترم؟:مامان
 .شگاهی برم آرادیمامان با:من

 .مواظب باش.آهان باشه دخترم:مامان
 .باشه خداحافظ:من

 .خدا به همرات:مامان
 . از خونه خارج شدمعیسر

 .ع انجام کارم شد مانینی بوق ماشي بشم که صدانمی سوار ماشخواستم
 . نگاه کردمنی رو بر گردوندم و با تعجب به ماشسرم
 . حسام بودنیماش

  کرد؟ی کار می چنجای انیا!وا
 . حسامنی رو قفل کردم و رفتم سمت ماشنمی ماشدر
 . رو گذاشتم عقب و خودم هم جلو نشستمالمی عقب رو باز کردم و وسادر
 ؟ی کنی کار می چنجایسالم تو ا:من

  يبه جا!مای کنزی رمانا خانوممون رو سوپرانی مثل امی بار خواستهی:حسام
 
 ؟ی کنی کار می چنجای پرسه تو ای خوش حال بشه منکهیا
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 : و گفتمدمیخند
 .وونهید

 : حرکت کرد و گفتحسام
  بردن؟ی مفی خانوم خانوما کجا تشرخب
 .شگاهیآرا:من

 ن؟ی که اوندفعه رفته بودییهمون جا:حسام
 .آره:من

 .یاوک:حسام
 ؟يدیتو از کجا فهم:من

  رو؟یچ:حسام
 .رونی رم بی من االن دارم منکهیا!ایخنگ:من

  زتی خونتون سوپراامی گفتم برونی بي ری مي دونستم دارینم:حسام
 

 .ي ری مي داردمتی دگهی که دکنم
 . گرفتمیآهان،اوک:من

 .می نزدی کدوم حرفچی هشگاهی به آرادنی تا خود رسگهید
 . نگه داشتشگاهی آراي جلوحسام
  دونبالت؟امیساعت چند ب:حسام

 .رونی بامی زنگ بزن تا من بهی فقط ایهروقت خودت کارت تموم شد ب:من
 .باشه:حسام

 .يبا:من
 .يبا:حسام

 . رو هم از عقب برداشتمالمی شدم و وساادهی پنی ماشاز
 .شگاهی آراي تکون دادم و رفتم توی حسام دستيبرا

 .سالم سارا جون:من
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 ؟ی خوبزمیسالم عز:سارا
 ؟ی تو خوبزمی عزیمرس:من

 .قربونت:سارا
 . هم بودیفاط
 ؟یخوب. جونیسالم فاط:من
 ؟يقربونت تو چطور.ذیسالم پان:یفاط
 .یعال:من

  ی کارت می چنمی ببنی بشنجای اای باری جون زود مانتو رو در بذیپان:سارا
 

 . بکنمتونم
 . به چشميا:من

  ی مبل و مانتوم رو هم در آوردم و رفتم رو صندلي رو گذاشتم رو لباسام
 

 .نشستم
 زم؟ی عزهیلباست چه رنگ:سارا
 .یمشک:من

 . حلهیاوک:سارا
 . کردنمشی جون شروع کرد به آراسارا
 . کردنم نگذشته بود که رها هم اومدشی از شروع آراي اقهی چند دقهنوز
 .یسالم به همگ:رها

 . سالممی باهم گفتیهمگ
   شروع کرد بهی و فاطی صندلي مانتوش رو در آورد و نشست روعی سررها
 

 . کردنششیآرا
 . و مدل موهامون تموم شدشی باالخره آراي ساعت و خورده اکی از بعد
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 .خب تموم شد:سارا
  روبهي نهی چشمام رو باز کردم و تو آآروم
 .  به خودم انداختمی روبه روم نگاهي نهی چشمام رو باز کردم و تو آآروم
 . شده بودمی عالواقعا

 . کرده بودونینی رو شموهام
 . رژ قرمز هم برام زده بودهی بود و ی هم مشکشمیآرا
 . شده بودی عالکال
 .هی سارا جون کارت عالیمرس:من

 .ایحاال برو لباست رو بپوش ب. نکردم کهي کارزمی کنم عزیخواهش م:سارا
 .باشه:من
 . بلند شدم و برگشتم سمت رهای صندلي رواز

 . اونم تموم شده بودکار
 . اومدی بهش میلی کرده بود که خي سرمه اشی آراهی

 . رهايچقدر خوشگل شد:من
 : زد و گفتي لبخندرها
 ! رسمی تو که نمي به چای ولزمی عزیمرس
 : و گفتمدمیخند
 ! که بلعهاون

 . خندهری باهم زدن زی حرف من سارا و فاطنی ابا
 .فتهی خودشيپرو:رها

 . نگفتميزی و چدمیخند
 .زود. شهی مری که داره دنی لباساتون رو بپوشنیزود بر:سارا
 . اتاق پروي لباسم رو برداشتم و رفتم تورفتم
 . اتاق مني هم رفت تو اتاق کناررها

 .دمی رو پوشلباسم



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 596 

 .رونی رو هم پام کردم و رفتم بکفشم
 . به خودم انداختمی نگاهنهی آتو

 . اومد لباسی بهم مواقعا
 . جونذی پاني خوشگل شدیلیخ:سارا

 .رونی اتاق پرو رها هم باز شد و اومد بدر
 . بودی صورتلباسش

 . اومدی پوستش مبه
 .ادی رها لباستم بهت مي خوشگل شدیلیخ:من
 .زمی عزنیهمچن:رها
 !یراست:من
 جانم؟:رها
 اد؟یسودا مگه نم:من
 !ادیچرا م:رها
 شگاه؟ی آراومدیپس چرا ن:من
 . ره اونجای گفت مشگری آرالشیسودا فام:رها
 .آهان باشه:من

 . که حسام اومدهدمی فهممی زنگ گوشي صدابا
 .می سمت گوشرفتم

 . حدس زده بودم حسام بوددرست
 . دادمجواب

 جانم؟:من
 . هم من اومدم هم نامزد دوستت رهارونی بای بال بیجانت ب:حسام

 !گهی دنی بگو شاههوی:من
 . رفته بودادمیاسمشو !اهان همون:حسام

 .میای االن میاوک:من
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 . رو قطع کردمیگوش
 .نی هم حسام اومده هم شاهمیرها بر:من
 .میباشه بر:رها
  می و شالمون رو هم گذاشتمیدی و مانتومون رو پوشمی رو حساب کردپول

 
 .رونی بمی و رفتمی رو برداشتالمونی وساو

 ؟ی شما چهی آتلمی برمی خوایرها ما م:من
 . پسمیایماهم م:رها
 .فعال.یاوک:من
 .فعال:رها

 . حسام و در جلو رو باز کردم و نشستمنی سمت ماشرفتم
 .سالم:من

 ! تويچقدر خوشگل شد.سالم:حسام
 .یمرس:من

 : گفتي جدیلی خحسام
 !ي خوری از کنارم تکون نمامشب

 !چه غلطا:من
 م؟ی ریاالن کجا م. که گفتمنیهم:حسام

 .هیآتل:من
 .باشه:حسام
 . حرکت کردحسام

 . هم پشتمون حرکت کردننای ارها
 . رها رو گرفتمي رو برداشتم و شماره میگوش
 ذ؟یجانم پان:رها
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   باهم عکسهی آتلانی که اونا هم بيرها به سودا خبر داد. بالیجانت ب:من
 
 م؟یریبگ

 .نه اصال حواسم نبود:رها
 . گمی زنم و می پس االن بهش زنگ میاوک:من
 .يبا.باشه:رها
 .يبا:من

 . سودا رو گرفتمی رو قطع کردم و شمارهیگوش
 ذ؟یسالم جانم پان:سودا
 ن؟یای شما هم مهی آتلمی برمی خوای مزمیسالم عز:من

 ه؟یچرا که نه؟کدوم آتل:سودا
 :(...)من

 .یاوک:سودا
 .نمتی بیپس م:من

 .باشه فعال:سودا
 .يبا:من

 . رو قطع کردمیگوش
  شد؟یچ:حسام

 .انی هم منایسودا ا:من
 .باشه:حسام

 ... نگه داشتهی آتلي حسام جلوقهی از چند دقبعد
 .نای سمت رها امی و رفتمی شدادهی پنی از ماشباهم
 ؟ی خوبنیسالم شاه:من
 ؟ی تو خوبزمی عزیسالم مرس:نیشاه
 .ممنون:من
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 م؟ی سودا بمونم؟منتظری کار کنیخب چ:رها
 . دونم واالینم:من

 . تومی ری دورن که میلی اگه خدنی کجا رسنی زنگ بزن ببهی ذیپان:حسام
 .یآره،آره بهتره که زنگ بزن:رها
 .باشه:من

 . سودا رو گرفتمي رو درآوردم و شماره میگوش
 بله؟:سودا
 ن؟یدیکجا رس:من

 .گهی دمیدیرس:سودا
 .فعال.آهان باشه:من

 . رو قطع کردیگوش
  شد؟کجان؟یچ:حسام

 .کنیگفت که نزد:من
 .می مونی مکمیباشه پس :حسام

 . هم اومدنی سودا و علقهی از چند دقبعد
 . شدنادهی رو پارك کردن و باهم پنیماش
 . سودا انداختمپی به تینگاه

 . کرده بودهی ساده طوسشیآرا
 . اومدی مبهش

 . سودايچه خوشگل شد.سالم:من
 .ي خوشگل شدیلی تو هم خیمرس.سالم بچه ها:سودا
 ؟یپس من چ: صداش رو لوس کرد و گفترها

 : و گفتدی خندسودا
 .ي خوشگل شدیلی هم ختو

 . تو لطفامی برهی کافگهیخب د:حسام
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 .هی تو آتلمی کردن و باهم رفتدیی هم حرف حسام رو تای و علنیشاه
 .می مانتوهامون رو در آوردمی رفتن هماهنگ کنن ما هم رفتپسرا
 . چند تا عکاس زن اومدن تو اتاققهی از چند دقبعد

 . هم اومدنپسرا
 : تو گوشم گفترها

  ای من محرم؟يخب مثال االن حسام برا!ادی رفتن گفتن عکاس مرد نحتما
 
 ؟یعل

 ! گفتی راست مواقعا
 : و گفتمدمیخند

 ! دونم واالینم
 . بره کنار شوهرش بمونه تا من مدل هارو بگمیخب خانوما هرک:عکاس

 .ستادمی کنار حسام ارفتم
   عکسهی تو یعنین؟یری باهم عکس بگنیخوایخب االن شما همه م:عکاس

 
  همه؟نیباش

 . رو دوتا دوتاهی بقمیری گی عکس باهم مهینه :سودا
 .آهان باشه:عکاس
 ... و شروع کرد به ما مدل دادنگهی دي رو فرستاد تو اتاقاهی بقعکاس

 .می خسته شده بودی حسابگهید
  مونده؟گهی چقدر ددیببخش:حسام
 : و گفتدی خندعکاس
 ن؟ی شدخسته
 .یلیخ:حسام
 !تا عمس هم نشده که4آخه هنوز :عکاس
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   ازشتری ما روش بنیدی که شما میتا عکس نشده اما سر هر مدل4بله :من
 
 !نی آسون تر بدي مدالکمی!می کنی مری گقهیدق5

  عکستون قشنگ که نهی دم به خاطر ای مری من گی وقتزمیخب عز:عکاس
 
 .شهی تموم مرمی عمس بگگهیتا د2دی تحمل کنگهی دکمی! بشهتر

 .می نگفتيزی و چمی تکون داديسر
 . از طرف عکاس باالخره تموم شدرادی مدل موندن و ای از کلبعد

   تا چندتاانی هم بهیحاال فقط مونده که بق. تموم شدگهیخب د:عکاس
 

 .نیری بگی عکباهم،هم
 . و بعداز چند لحظه با بچه ها وارد اتاق شدرونی رفت بعکاس
   و شالمونمیدی و بعد مانتوهامون رو پوشمی مدل هم با بچه ها موندچندتا

 
 .رونی بمی و رفتمی گذاشترو

  کنن؟ی ظاهر میحسام نگفتن عکسارو ک:من
 .رنی گیگفتن که باهامون تماس م:حسام

 .آهان باشه:من
 .می و حرکت کردمی شدنامونی ماشسوار
 . باغ نگه داشتي حسام جلوقهی از چند دقبعد
 . بودنیتا ماش15ای14 نگی پارکيتو

   ما پاركنی هم کنار ماشهی رو پارك کرد و بقنی کنار ماشهی هم حسام
 

 .کردن
 .می شدادهی پنی از ماشباهم
 . سمت باغمی  قفل کردن و آروم آروم رفتنارویماش
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 . ما با لبخند اومدن سمتموندنی با دعمه
 .دیسالم بچه ها خوش اومد:عمه

 .می با عمه کردی گرمی و احوال پرسسالم
 ان؟ی می و شهرام کسیعمه مهد:من

  کمی نکهی که بهشون زنگ زدم گفتن مثل اشی پقهیاتفاقا چند دق:عمه
 

 ! طول دادهکمی شگاهی دونم واال فکر کنم آراینم!دهی ژول کشکارشون
 .آهان باشه:من

 م؟ینیخب کجا بش:حسام
 .می باشکی و شهرام نزدسی که به مهدمینی جا بشهی:من

 . اونجامی برنیایاون جلو خلوته ب:حسام
 .باشه:من

 .می نشستزی دور مي های صندلي جلو و رومی بچه ها رفتبا
   اومدی که آروم داشت مدمی رو دحی از چند لحظه از نشستنمون مسبعد

 
 ...سمتمون

 "يمهد"
 ) قبل تریکم(
 

 . رفتی مشیپ داشت خوب ی چهمه
 . در اتاقم بلند شدي صداقهی چند دقبعدداز

 . توایب:من
 . در رو باز کرد و داخل شديمحمد
   به چند تا از نوچه ها گفتم کهنیهمونطور که گفت.سالم آقا:يمحمد
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   همگهی دي هاي دستکاري سرهی رو ببرن و نی شده ترمز ماشهرجور
 

 . دادنانجام
 .ي بری تونیخوبه،خوشم اومد از کارت،م:من

 . بگه از اتاق خارج شديزی چنکهی بدون ايمحمد
 .رمی گیکم کم انتقام داداشم رو از تک تکشون م.هیعال
 .ننی روز خوش ببهی ذارم ینم
 !ستی نيزی که چنیا

 ! موندهحاال
 ! کنمی خانوادشون رو نابود مکل
 . کشونمشونی ماهی خاك سبه

 ! گذرمی ازشون نمهرگز
 . مشت شدتی داداشم دستام نا خودآگاه از عصباني آورادی با
 . وحشتناك در اتاقم به خودم اومدي صدابا

 بله؟: زدمداد
 : تند اومد تو و نفس نفس زنان گفتياحمد

 ...بهتون بگم...دیبا...که....دمیفهم....االن ...رو...يزیچ...آقا
 : نگران گفتمی و کمیعصب
 . بگوزود

 : و گفتدی کشیقی نفس عمياحمد
 ! نبودی شفقری مي خانواده ری برادرتون تقصمرگ

 .نی از پشت افتاد رو زمی از جام تند بلند شدم که صندلي بهت جوربا
 ! صحبت کن؟واضحی چیعنی: زدمداد

  هیگناهکار ! گناهنی خانواده بنیا! به وجود اومدهیآقا تشابه اسم:ياحمد
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 . هستنی نشاننی با همگهی دي خانواده
 : گفتمیعصب

 ن؟یدی کجا فهم؟ها؟ازی چیعنی
   کردن موضوعاتی درحال بررسدی جديآقا چند تا از نوچه ها:ياحمد

 
 .دنی رو فهمنی که ابودن

 !امکان نداره...امکان نداره. نه خدانه
 : گفتمي رفته الی تحلي صدابا
  گناهن؟ی بنایا... االنیعنی

 .بله آقا:ياحمد
 !ادی سرشون بیی بالدی گناه باشن نبای باگه
 !دینبا

 : اش رو گرفتم و گفتمقهی و ي رفتم سمت احمدیعصب
   رونی ماشنی که گفتییبه همون کسا!نی کنی رو عوض منی ماشنیریم
 

   مشکلنی که برن بهشون بگن ماشنیگی کنن به همونا ميدستکار
 

 . کشمی بشه تک تکتون رو ميزی خدا اگه چي خداوند؟بهيدیفهم!داره
 . عرضه هایب
 : اش رو محکم ول کردم و داد زدمقهی

 ! نشدهری تا دبجنب
  ی زدم تا بپرسم که چحی زنگ به مسهی و می رفتم سمت گوشخودمم

 
 !شده
 . بخشمی هرگز خودم رو نمادی سرشون بیی اگه بالایخدا

 ... از فکر در اومدمحی مسي صدابا
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 "ذیپان"
 

 ... مانع اومدنش شدشی اومد سمتمون که زنگ گوشی داشت مآروم
 . کم ازمون دور شدکم

  شده؟يزیچ:حسام
   اونجا بودحی که مسی حسام به خودم اومدم و نگام رو از مکاني صدابا
 

 . و به حسام دوختمگرفتم
 نه چه طور مگه؟:من

 ... گفتمينجوریهم:حسام
 .می نزدی حرفچی کدوم هچی هگهید

 ! آخهانی چرا نمسی شهرام و مهدنیا!ي وايا:سودا
   برو از عمت بپرس که کجان و چراذیپان! کردنری دیلی گه خیراست م:رها
 
 .ومدنین

 .باشه:من
  ی بلند شدم و رفتم سمت عمه که داشت با تلفن صحبت می صندلي رواز
 

 .کرد
 . و نگران بودی عصبانگار
   رو قطع کرد وی به ساعت داخل دستش انداخت و با استرس گوشینگاه

 
   در گوشش گفت و بعد باهم بهيزی رفت سمت شوهرعمه و چعیسر
 

 ! از باغ خارج شدنسرعت
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  کردن؟ينجوری چرا انایا!وا
 . بچه هاشی شدم و دوباره برگشتم پنای عمه االی خیب

  شد؟یچ:رها
 : هم انداختم و گفتمي و پاهام رو،روی صندلي رونشستم

  م که مکالمه اش هیوقت! کردی دونم عمه داشت با تلفن صحبت می مچه
 

   بهش گفت و در آخر هميزی رفت سمت شوهرعمم و چعی شد سرتموم
 

 ! به سرعت از باغ خارج شدنهردو
 !وا:سودا
 . به شهرامدی زنگ بزنتونیکی شه ی اگه می علای نیشاه:من
 . زنمیمن زنگ م:یعل
 . شهرام رو گرفتي در آورد و شماره بشی رو از تو جشی گوشیعل
 ! دهیجواب نم:یعل

 .ریدوباره بگ:من
 . شهرام رو گرفت اما بازم جواب ندادي دوباره شماره یعل
 ! شدمی کم کم داشتم نگران مگهید

 ! شدهيزی چحتما
 . تو فکر بودنهمه

 ! نگران شدنکمی بود که اوناهم معلوم
 . بزنسی زنگ به مهدهی خودت ذیخب پان:حسام

 د؟ی به ذهن خودم نرسچرا
 . حواسم نبوداصال
 . رو گرفتمسی مهدي رو در آوردم و شماره می گوشعیسر
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   نا خودآگاه چهارستون بدنملی موباي توبهی زن غرهی ي صدادنیچی پبا
 

 .دیلرز
   کهیی آشناهاهی از گوشبهی زن غرهی ي صدادنی از شنی خوبي هاخاطره

 
 !... زدم نداشتمی بهشون زنگ ممن
     

 
 "يمهد"
 
 

 ! نشده بوديزی شکر هنوز چخدارو
 . آن به خودم اومدمکی

  کار کردم؟ی چمن
   و تازه کار گفتندی جدي هاردستی که زییزهای کجا معلوم که چاز
 

  باشه؟درست
  زود قبول کردم؟نقدری اچرا
 ! ها گفتن اشتباه باشهردستی که زيزی چدیشا

 ! کردمیعجب اشتباه...  خدااايا
  چرا؟آخه

 ! ندارهاشکال
  ی خانواده بوده دوباره دست به کار منی کار هم مطمئن شدم کهیوقت
 

 !شم
  دمی فهمی کردن و بعد من می و شهرام تصادف مسی که مهدنِی از ابهتر
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 ! خانواده نبودهنی اری تقصکه
 ! نشده باشهيزی که چخداکنه

 ! رفتار خودم مونده بودمي خودم روواقعا
 ! شمی ممونی بار از کارم پشهی

 ! نشده باشهيزی کنم که چی دوباره دعا مبعد
 . رو گرفتمي احمدي رو برداشتم و شماره میگوش
 . جواب دادعیسر

 : گفتمعی حرف زدن رو بهش بدم سري اجازه نکهی ابدون
  شد؟یچ

  رادی انی که بگن ماشمی و بهشون اطالع دادمیسالم آقا،زنگ زد:ياحمد
 

 . شدی چمی دونیهنوز تم!داره
 .زنگ بزن ازشون بپرس و بهم خبر بده:من

 .چشم:ياحمد
 . دادمهی تکمی رو قطع کردم و به صندلیگوش

 
 "ذیپان"
 

 .سالم خانوم:دختر
 شما؟...سالم:من

 ن؟ی شناسی رو می شفقری مسی شما خانوم مهددیببخش:دختر
 : استرس گفتمبا

 ... هستمشونییدختر دا...بله
   جا گذاشتن اگهنجای رو اشونیگوش. هستمشونی اشگریآهان،من آرا:دختر

 
 .رنی بگلی رو تحوی گوشانی هروقت خواستن بنی شه بهشون خبر بدیم
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 : و گفتمدمی کشی اتمام حرف دختره نفس راحتبا
 . گمی حتما بهش مچشم
 .ممنون،خداحافظ:دختر

 .خداحافظ:من
  بود؟یک:رها
 ! جا گذاشتهشگاهی رو تو آراشی بابا،گوشیچیه:من

 ! هاهیعجب حواس پرت! بابايا:سودا
 .انی تا خودشون بمی بموندیحتما با!ستی ني چاره انکهیمثل ا:رها

 ! نشدهيزیاشکال نداره،انشاهللا که چ:حسام
   خبر داشتهدی بپرس شاسی گم برو از برادر مهدیذ؟میپان... انشاهللا:رها
 

 .باشه
   اومدی که داشت محی از اتمام حرف رها  چشمم خورد به مسبعد

 
 .سمتمون

 !ادیحالل زاده خودش داره م... من برمستی نيازین:من
 .حی حرف من همه برگشتن سمت مسنی ابا

 .نیسالم بچه ها خوش اومد:حیمس
 . کردنی بلند شدن و سالم و احوال پرسیهمگ

 ! کردنری چرا د؟کهي ندارسی از مهدي خبرحیمس:حسام
 .حی به دهن مسمی شدرهی کنجکاوانه خهمه
   زنگنی همي اومده براشی پی مشکلنشونی ماشي برانکهیمثل ا:حیمس
 

 .نای اسی برن دونبال مهدنشونی و گفتن که با ماشنای به مامان ازدن
  رو چک نکردن آخه؟نیچرا زودتر ماش! چاره هایب:من
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 ! کردنی رو منکاری زودتر ادیواقعا با:حیمس
 . عروس اومدنی بوق ماشي صداحی از اتمام حرف مسبعد
 . اومده بودننای اسیمهد
 . و شهرامسی به مهدمی شدرهی و خنی باهم بلند شدهمه

 . ناز شده بودنچقدر
 . رفتن سر جاشون نشستنی و شهرام بعد از سالم و احوال پرسسیمهد
 .ششونی پمی برنیایبچه ها ب:من
 .یاوک:رها

 . و شهرامسی سمت مهدمی و رفتمی باهم بلند شدهمه
 .سالم سالم عروس و دوماد:من

 : و شهرام باهم گفتنسیمهد
 .ذی پانسالم

 : من گفتمدنی حرف زدن چرت و پرت گفتن و خندی از کلبعد
 م؟یینجای ای از کنی دونین؟می کردری دنقدری چرا اسیمهد
 : و گفتدی کشی با حرص نفسسیمهد

   مرده اومد و گفتهی می بشنی سوار ماشمی که خواستنیهم! کهی دونینم
 
  بعدهم گفتن که! بندازننی به ماشی نگاههی دونم قبل رفتنمون ینم
 

  منم مجبور شدم زنگ بزنم به مامان... حرفانی مشکل داره و از انیماش
 
 .اعصابم خورد شد به خدا.نایا

 ! نشده کهيزیچ!اشکال نداره حاال:من
 !نی ماشنی تزئي برامی کرده بودنهی هزی نشده؟فقط کليزیچ:سیمهد
 ! مهم تر از اون پولهنیا!نیدی که سالم رسنهیپول و ولش کن مهم ا:رها
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 !... بگم واالیچ:سیمهد
 ... ساعت بعدچند

 .می ری ممی دارگهیدخترم ما د:مامان
 عه؟االن؟:من

 !می تا زود برسمی بردی باگهیآره د:مامان
 .باشه:من

 : محکم بغلم کرد و گفتمامان
   درستخچالیغذا هم تو ... مواظب خودت باشمی کنری داره دامکان

 
 باشه؟...کردم

 .باشه:من
 : آروم من رو از خودش جدا کرد و گفتمامان

  گهی دي کارهاهیچون بابات ...می مونی هم مکمی اونجا می ما که بردخترم
 
  شتی مدت رو به حسام سفارش کردم پهی نی هم اونجا داره ايا

 
 ...يزی چهیفقط !بمونه

  مامان؟یچ:من
 : گوشه و گفتهی دستم رو گرفت و برد مامان

 ! ازت دارمی خواهشهی دخترم
 ؟یچه خواهش:من

 !ی که نه نگي قول بددیبا:مامان
 !تو بگو!هی دونم چیمامان من که هنوز نم:من

 ! خواهش کردم ازتنیبب! کنم که نه نگوی خواهش میباشه ول:مامان
 !مای ترسونی ميدار! مامانگهیباشه بگو د:من
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 : کرد و گفتی مکثمامان
  هم! تو و حسام خونده بشهنی بغهی صهی... خوام قبل از رفتنمی مازت

 
  ی خودتون گناخ نمنی شه هم اگه کنار هم بخوابی من راحت مالیخ
 
 !نیکن
 .انگار دهنم قفل شده بود... بگمی دونستم چینم! هنگ کرده بودمیعنی

 : رو گفتمدی رسی که به ذهنم ميزی چنیاول
 ... مامان هنوز به حسامیول

 : حرفم رو قطع کرد و گفتمامان
 !می قبال باهاش هماهنگ کرده بودنکهیدوم ا! حسام از خداشِنکهی ااول
 ...ی صنمونی خواد بی میخب ک:من
 : حرفم رو قطع کرد و گفتبازم

 . خونهی عمه براتون مشوهر
 : گفتعی بزنم سری حرفنکهی از اقبل

 ! آماده اسیمه چه...می اونم هماهنگ کردبا
 : گفتمي دلخوربا

  بودم؟بهی فقط من غرپس
 !ي کردی مخالفت ممی گفتیآخه اگه م:مامان

   که واسه هرنی رو مرور کرده بودزی دونه چند بار همه چیخدا م...باشه:من
 

 !نی جواب داشتهی سوالم
 : و گفتدی خندمامان

  قبوله؟پس
 ! نگفتميزی من که هنوز چیول:من
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 . نگام کردنی غمگمامان
 ! بگمی دونستم چی نمواقعا

 .نمی و ناراحت ببنی خواستم مامان رو غمگینم
  ی دونم چرا احساس میاما خب نم... کار بودنی به ای خودمم راضدل
 

 ! که زودهکردم
 . رو گرفتمممی تصمباالخره
 !قبوله: رو بستم و قاطعانه گفتمچشمام

 . محکم بغلم کردی حرفم با خوش حالنی ابا
 : آروم من رو از خودش جدا کرد و گفتهی از چند ثاندبع

 . رو بخونهغهی تا شوهرعمه براتون صمی برای بپس
 . که تو باغ بودییبای و زکی کوچي مامان رفتم تو خونه دونبال

 . بودنهمه
 ! دونستن جز منی همه مانگار
 . کنار حسام نشستمرفتم
 ... کردنی و شهرام با لبخند داشتن نگام مسیمهد

 ! ساده هستاي غهی صهی
 ! همه آدم چرا جمع شدن آخهنیا

 . عمه اومد جلومون نشست و شروع کرد به خوندنشوهر
   هم برامون دست زدن وهی بله و بقمی در آخر هم من و حسام با هم گفتو
 

 . حرفانی و عقدتون و از اي نامزدشاهللای که اگفتن
  یلی دعا کرد و خ هم برامونحی کردم مسی که فکر ميزی عکس اون چبر
 

 ! خوش حال بودهم
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   می کردی همه برگشتن تو مجلس و ماهم با مامان و بابا خداحافظدوباره
 

 . شد و رفتننی کرد و با اصرار بابا سوار ماشهی گری کلمامان
 . تو مجلسمی حسام رفتبا

 : دستام رو گرفت و آروم کنار گوشم گفتحسام
 .ی شی مال خودم مي کم دارکم

 . شام شده بودموقع
 .دنی چزهای مي رو آوردن و روزی چهمه

 ! جا نبودزی رو مگهید
 . آورده بودنی چهمه

 ! تا آخرری غذا بگشی پاز
 . برگشتني برامی و آماده شدمیدی هم رقصگهی دکمی و می هم خوردغذارو
 ! از حسام خواهش کردم تا اجازه بدهدنی رقصي بماند که چه قدر براالبته
 . رو گذروندمی جوش پر جنب وروز
 . کل خوش گذشتدر

 ! ندارهی غمگهی هم که دحسام
  غهی ما صنی خوان اونجا بمونن که بی چقدر منای مامان استی نمعلوم

 
 !خوندن

 ! گردش هم بکننکمی خوان ی مجتما
 . به خودم اومدمنی ترمز ماشبا

 .می بوددهیرس
 . تو خونهمی و رفتمی شدادهی پنی رو پارك کرد و باهم از ماشنی ماشحسام

 . خسته بودمیلیخ
 . حموم رو هم نداشتمي حوصله
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 . موهام رو باز کردم و افتادم رو تختي هارهی به زور گفقط
 . جوله برداشت و رفت حمومهی که اومد نی حسام هماما
 ... خوابم برددهی نرسهی ثان3 که سرم رو گذاشتم رو بالش به نیهم

 . شدمداری گرم حسام از خواب بي با صداصبح
  نفسم؟ی شداری بي خوای من؟نمزدلم؟عشقیعز:حسام
 . چشمام رو باز کردمآروم

 : بازم با لبخند گفتي چشمادنی با دحسام
  عشقم؟ي شدداری بباالخره

 ساعت چند؟.اوهوم:من
 12:30ساعت:حسام

 واقعا؟:من
 .آره نفسم:حسام

 .دمی خوابادیچقدر ز:من
 !يدی نخوابادی خونه پس زمی اومدری دشبینه اتفاقا د:حسام
 . تخت نشستمي روآروم

 . رو دادم پشت گوشمموهام
 : و گفتدی خندحسام

 ! حمومي کنم اول بری مهیتوص
 چرا؟:من

 ! چرای فهمی مي بندازنهی نگاه تو آهی:حسام
 .دمی کشینی چهره ام از ترس هدنی با دنهی رو چرخوندم سمت آسرم

 . خندهری حرکتم زد زنی ادنی با دحسام
 .نیی اومده بود پالمیمی ري همه
 . پخش شده بودرژم

 . مونده بودخی نصفش از باال سموهام
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 . چشمم همه تو صورتم بودخط
 . بودي بدتی وضعکال

 : حرص به حسام نگاه کردم و گفتبا
 .ي آب بخندرو
 ... بعد بلند شدم و حولم رو برداشتم و رفتم تو حمومو

 . سبک شدمشیآخ
 . کردمی بودن رو حس مزی تمقشنگ

 .رونی حموم اومدم باز
 . بودنیی پاحسام
 .شی آرازی مي و نشستم جلودمی رو پوشلباسام
  دهی رو با سشوار خشک کردم و همه رو جمع کردم باال که باعث کشموهام

 
 . چشمام شدشدن
 . بار کج ندادمشوننی اولي تو صورتم و براختمی هام رو ريچتر
 . اومدی مبهم
 .نیی رو زدم و رفتم پامی صورترژ

   گذاشتهخچالی رو که مامان درست کرده بود و تو یی از غذاهایکی حسام
 

 . کردی و داشت داغش مرونی رو آورده بود ببود
 .نی رو بچزی میخانوم:حسام

 .یاوک:من
 .زی مدنی کردم به چشروع

 . شدمرهی و منتظر به حسام خی صندلي از اتمام کار نشستم روبعد
   حسام هم اجاق رو خاموش کرد و غذارو گذاشت وسطهیچند ثان از بعد
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 ...زیم
 ... به خوردنمی شروع کردباهم
 .دستت درد نکنه:من

 . نکردم همه رو مادرت درست کردينوش جان من کار:حسام
 . اتاقممی و رفتمی و شستمی باهم ظرفارو جمع رددوباره
 . قشنگهیلی شعر دارم از سلنا خهی ذیپان:حسام

 .می گوش گن؟بزاريجد:من
  کردی لپ تاپش رو از تو ساکش در اورد و شعر رو پلحسام

 
I wouldn’t want to be anybody else 

 )Hey( ! 
You made me insecure 

Told me I wasn’t good enough 
But who are you to judge 

When you’re a diamond in the rough 
I’m sure you got some things 

You’d like to change about yourself 
But when it comes to me 

I wouldn’t want to be anybody else 
Na na na na na 

Na na na na na na 
I’m no beauty queen 
I’m just beautiful me 

La na na na na na na na na! 
La na na na na na na na na! 

You’ve got every right 
To a beautiful life 

 )C’mon( ! 
Who says 



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 618 

Who says you’re not perfect 
Who says you’re not worth it 

Who says you’re the only one that’s hurting 
Trust me 

That’s the price of beauty 
Who says you’re not pretty 

Who says you’re not beautiful 
Who says 

It’s such a funny thing 
How nothing’s funny 

when it’s you 
You tell ‘em what you mean 

But they keep waiting out the truth 
It’s like a work of art 

That never gets to see the light 
Keep you beneath the stars 

Won’t let you touch the sky 
La na na na na na na na na! 
La na na na na na na na na! 

I’m no beauty queen 
I’m just beautiful me 

La na na na na na na na na! 
La na na na na na na na na! 

You’ve got every right 
To a beautiful life 

C’mon 
Who says 

Who says you’re not per 
Who says you’re not worth it 

Who says you’re the only one that’s hurting 
Trust me 
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That’s the price of beauty 
Who says you’re not pretty 

Who says you’re not beautiful 
Who says 

Who says you’re not star potential 
Who says you’re not presidential 
Who says you can’t be in movies 

Listen to me, listen to me 
Who says you don’t pass the test 

Who says you can’t be the best 
Who said, who said 

Won’t you tell me who said that 
Who says 

Who says you’re not perfect 
Who says you’re not worth it 

Who says you’re the only one that’s hurting 
Trust me 

That’s the price of beauty 
Who says you’re not pretty 

Who says you’re not beautiful 
Who says 
Who says... 

 . قشنگ بودیلیخ:من
 .آره:من

 ؟ي هاش رو متوجه شدیمعن:حسام
 !دمی هارو فهمی بعضیهمه رو نه ول:من

  خرش رو هاش رو دارم از اول تا آی من تو لپ تاپم معنایخب پس ب:حسام
 

 . کردهی بند معنبند
 ... بخونماریعه چه خوب ب:من
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 . لپ تاپش رو گذاشت جلومحسام
 . کردم به خوندنشروع

  باشمگهی دیکی خوام ی نممن
 ي منو متزلزل کردتو
  خوب نبودمی کافي که به اندازه ی من گفتبه
 ؟ی قضاوت کني که بخوای هستی تو کاما
 ي ادهی الماس نتراشهی تو

 يدی فهمییزای چهی مطمئنم من
 ی خودتو عوض کني دوست دارتو
  شهی نوبت من می وقتاما
  بشمگهی آدم دهی به لی خوام تبدینم

 ستمی نبای زي شاهزاده هی من
  کنمی مبای فقط خودمو زمن
 ي رو امتحان کردی هر راهتو
 ی داشته باشبای زی زندگهی که
  گفت؟یک
 ؟یستی نی گفته تو عالیک
 ؟ي گفته ارزششو نداریک
 نه؟یبی که آزار می هستی گفته تو تنها کسیک
  من اعتماد کنبه
 هییبای زمتی قنیا
 ؟یستی گفته تو خوشگل نیک
 ؟یستی نبای گفته تو زیک
  گفته؟یک
 . باحالهیلیخ
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 ست؟ی جالب نیچی هچطور
 ی خودتیوقت
 هی منظورت چیگی بهشون متو
 قتنی اونا منتظر حقاما

 هی کار هنرهی مثل نیا
 نهی بی رو نمیی روشناچوقتی هکه
 دارهی ستاره ها نگه مری رو زتو
 .ی ذاره به آسمون برسی نمو

 .ستمی نبای زي شاهزاده هی من
 . کنمی مبای فقط خودمو زمن
 ي رو امتحان کردی هر راهتو
 ی داشته باشبای زی زندگهی که
  گفته؟یک
 ؟یستی نی گفته تو عالیک
 ؟ي گفته ارزششو نداریک
 نه؟ی بی که ازار می هستی گفته تو تنها کسیک
  من اعتماد کنبه
 هییبای زمتی قنیا
 ؟یستی گفته تو خوشگل نیک
 ؟یستی نبای گفته تو زیک
  گفته؟یک
 ؟یستی درخشان ني ستاره هی گفته تو یک
 ؟یشی نمسیی گفته رئیک
 ؟ی باشلمای تو فی تونی گفته نمیک
  من گوش کنبه
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 ؟ی امتحانتو قبول شی تونی گفته نمیک
 ؟ی باشنی بهتری تونی گفته تو نمیک
  گفت؟یک
  گفته؟نوی ای کی بهم بگي خواینم
  گفته؟یک
 ؟یستی نی گفته تو عالیک
 .ي گفته ارزششو نداریک
 نهیبی که آزار می هستی گفته تو تنها کسیک
  من اعتماد کنبه
 هییبای زمتی قنیا
 ؟یستی گفته تو خوشگل نیک
 ؟یستی نبای گفته تو زیک
  گفته؟یک
  گفته؟یک

 . قشنگ بودیلیخ:من
 ...آره منم خوشم اومد:حسام

 . سلنا کال از دم همه قشنگنيشعرا:من
 .آره:حسام

 .حوصلم سر رفته...اوف:من
  از دوستات؟یکی ي خونه می بري خوایم:حسام

 .هیآره،آره عال:من
 .می کنزشونی سوپرامی بدو آماده شو تا بر،پسیاوک:حسام

 .به چشم يا:من
   ودمی پوشمی رو به همراه شلوار لمی هام رو عوض کردم و مانتو للباس
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 .رونی بمی هم کردم و با حسام رفتی کم رنگی و مشکی آبشیآرا
 .می شدنی سوار ماشباهم

 . رو روشن کرد و حرکت کردنی ماشحسام
 . سودا نگه داشتي در خونه ي توراه موندن حسام جلوی از کمبعد

 .می و سمت در رفتمی شدادهی پنی از ماشباهم
  عی سريحسام زنگ و زد: گفتمعی حسام زنگ در رو بزنه سرنکهی از اقبل

 
 .ننی تا مارو نبنوری اایب

 .یاوک:حسام
 . زنگ رو زدحسام

 . اومدی علي از چند لحظه صدابعد
 بله؟:یعل

   حسام گرفتم و بعد صدام رو کلفت وي سکوت جلوی رو به معندستم
 

 :دم و گفتم کرمردونه
 ن؟یی پانیاری بفی شه چند لحظه تشریم

 : کرد و گفتی مکثیعل
 شما؟

 .نیی پانیایب:من
 .نیچند لحظه بمون...باشه:یعل
 .دمی ترکی خنده داشتم ماز

 : آروم گفتحسام
 . به خداي اوونهید

 .نیی اومد پای علقهی از چند دقبعد
 .زیسوپرا: در و گفتمي جلودمی پرعی که در رو باز کرد سرنیهم
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 . ما دهنش از تعجب باز مونددنی دبا
 : خنده گفتمبا

 . اون دهن روببند
 . حرف به خودش اومدنی با ایعل

 : بهم زد و گفتی گردنپس
  امی ساعت آماده بشم بمی نمیباعث شد... کارت نکنهی بگم چخدا

 
 .وونهین،دییپا

  دی طول نکششتری بقهیپنج دق: انداختم و گفتممی به ساعت مچینگاه
 

 ؟ی گی ساعت رو ممی نکدوم
 ! سوادی مثال بهی ساعت میاون ن:یعل

 ! با سوادي آقاگهی تو دامی خب بابا برو کنار بزار بیلیخ:من
 . خونهي و حسام رفتم توی توجه به علی بعد هم بو

  ی می اومد که داشتن باهم سالم و احوال پرسی و حسام می عليصدا
 

 .کردن
 : حال شدم داد زدم که واردنیهم

 ...ن؟ی خوای مهمون ناخونده نمسالم،سالم
   هم بهمون خوشی و کلمی کردی خنده و شوخی آخر اون شب کلتا
 

   لباساموننکهی بدون ای خونه از خستگمی رو هم که برگشتی زمانگذشت
 
 ...میدی رو تخت و خوابمی افتادمی عوض کنرو
 :ي زبان راواز

 . ماه گذشتکی شدند و ي پشت سر هم سپرنطوری ها همروز
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 . هم شروع شده بودذی رفتن پاندانشگاه
 ! راحت تابستون روهم بره دانشگاهیلی تونست خی مذیپان
  ي و چند تا از دوست هاشون باهم قرار گذاشتن که واحدهاذی پاناما
 

 .زیی پاي خودشون رو پاس کنند براتابستون
 ! اومد و گذشتشی پيادی ماه اتفاقات زکی نی تو اخالصه

 ! و شهرام هم ازدواج کردنسی مثال مهديبرا
 ! برنگشتنذی پدرو مادر پاناما
   که بای کردن اما زمانری دنقدری نگران بود که چرا ایلی اوالش خذیپان
 

   خوانی تماس گرفت پدرش گفت که بهشون خوش گذشته و مپدرش
 

 . رو اونجا بگذروننیمدت
 . فکر ترس ها و استرس هاش رو دفع کردنی هم با همذیپان
 !... افتاده و خواهد افتادی دونه که چه اتفاقاتی کس نمچی هاما
 "ذیپان"

 الو سودا؟:من
 بله؟:سودا
 .اری فردا برام بری بگیسودا از جزوه هات کپ:من

 ؟ی گی میچ:سودا
 : گفتمي بلند تري صدابا

  یـپــــــ گـــم از جـــزوه هـــات بـــرام کــــــــیمــ
 

 .ـــــــریبگـــــــ
   شه بعدا باهام تماسی ماد،اگهی آنتن ندارم صدات اصال برام نمنیبب:سودا
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 . فعالریبگ
 . رو قطع کردی بعددگوشو
 .اه

  بهم بده؟رهی بگم از جزوه اش عکس بگی به کاالن
 ! سرم پس فردا امتحانِریخ
 !هیلی خفتمی ترم رو ننیا

 ؟ی کنی غر غر مي باز دارهیچ:حسام
 . شوسیه!حسام اصال حوصله ندارما:من

 .اوه،چه خشن:حسام
 : زدمغیج

 . حســــــــام
 : و گفتدی خندحسام

 ! بد مزه امیلی خب بابا،من و نخور خیلیخ
  عی حرص کتاب کنار دستم رو برداشتم و پرت کردم سمتش که سربا
 

 . داد و از اتاق خارج شدیجاخال
   حرص از سر جام بلند شدم و رفتم کتابم رو برداشتم و دچباره برگشتمبا
 

 . تختي رونشستم
  کار کنم؟ی خدا االن چيا

 ! رها هم که خاموشِیِگوش
 ... خدايا

 . در،رو باز کرد و اومد توحسام
 . افتادمی و علنی شاهادی حسام دنی دبا
 ـــدمیفـــهـــمـــ: داد زدمهوی
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 . هوادیمتر پر3 چاره حسام یب
 . ترس بهم نگاه کردبا

 ه؟یها؟چ:من
 : اومد گفتی و همونطور که سمت تخت مدی کشی نفس راحتحسام

 ؟ی زنی داد م؟چراي شدوونهید
 . رو گرفتمی علي رو برداشتم و شماره می گوشعی حرفش سرنی ابا

 . از خوردن سه بوق باالخره جواب دادبعد
 بله؟:یعل

 ؟یخوب.یسالم عل:من
 . یمرس:یعل

 ؟یشناخت:من
  ي شه خر کالس رو نشناسم؟االنم حتما زنگ زدی بابا،مگه مگهیآره د:یعل
 
 ! بهت بدمرمی جزوه هام عکس بگاز
 . دونم منظورش از خر همون خرخونِیم

 : و گفتمدمیخند
   اعتبار من رو هم نبر خودتی پس الکی دونیحاال که خودت م. شعوریب

 
 . بدهری بگعکس

 . رو قطع کردمی گوشی حرفچی بعد هم بدون هو
  شده؟یچ:حسام

   هم زنگی بعد من جزوه هام رو گم کردم به هرکمیفردا امتحان دار:من
 
  ی و علنی شاهادی هوی آنتن نداشت که ای خاموش بود شی گوشای زدم یم
 

 ...افتادم
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 ؟ي داد زدهوی نی هميپس برا:حسام
 .يآر:من

 . نگفتيزی و چدی خندحسام
   عکس هارو برام نفرستادهی که خواستم اعتراض کنم که چرا علنیهم
 

 . اومدمی گوشيصدا
 . زاده اس به خداحالل
 . رو فرستادم و عکس هارو باز کردممیگوش

 . بودزی هم تمیلی کامل و خگهی دي هاش بر عکس پسراجزوه
 . بود و هستی شکلنی همشهیهم

 . شهی نمدهی هم تو جزوه هاش دی خط خوردگهی
 ؟ی کنی فکر میبه چ:حسام

   توشهی همگهی دي پسراي برعکس همه ی علنی که چرا انیبه ا:من
 

 ! منظمِنقدری ادرساش
 ستم؟ی من نیعنی:حسام

   واضح ویلی خی همه چینی کال کتاباش رو هم ببی علنی ایچرا ول:من
 
  ی دونی نمینی دانشگاهمون رو که ببي اکثر پسراي هست اما کتاباقیدق
 
 .نیمثال جزوه هاش رو بب!هی چي برایچ

 . هارو بهش نشون دادمعکس
 . موضوعهی نی از من هم جلو زده تو انکهیواووو مثل ا:حسام
 : و گفتمدمیخند

  حاال؟يدید
 ! کالسي خودش تويپس خوش به حال سودا، راحته برا:حسام
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 : و گفتمدمیخند
 !واقعا

 : با خنده گفتحسام
 ! شه های ممیکم کم داره حسود... بسهگهید

 : و گفتمدمیخند
 .ینی از نظر من تو بهتریی نشه آقاتیحسود
 : و گفتدی و محکم گونم رو بوسدی خندحسام

 . خانومم برم منقربونت
 : خنده گفتمبا
 ...شاهللایا

 .پرو:حسام
   جزوه هام رونکهی درس بخونم هم ادی شو باسی هگهی خب دیلیخ:من
 
 .سمی کاغذ بنويتو

 :عتش انداخت و گفت به سای نگاهحسام
   رو سپرده بهزی تونه بره همه چی برم شرکت بابام امروز نمدی منم باباشه

 
 .من
 . نکن فقطریباشه د:من

 .امیم8تا5نه بابا االن ساعت:حسام
 .باشه:من

   رو همنشی ماشچی و سوئی و گوشدی لباساش رو پوشعی سرحسام
 

 .برداشت
 .مواظب باش:من
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 .باشه خداحافظ:حسام
 .خداحافظ:من
 ....ساعت که جزوه ها رو بخونم3 ي گرفتم برامری که حسام رفت تانیهم

 . شدمداری از خواب بلمی آالرم موبايباصدا
 ! خوابم بردی کي وايا

 !دمی خوابهوی کنم وسط درس خوندن فکر
 . ها هم، همه پخش و پال شده بودنجزوه
 . رو برداشتم و صداش رو خفه کردممیگوش

 ! صدانی از امتنفرم
   کنه ازی مداری از خواب صبح بای صدا من رو نی فقط ای از اون بچگچون

 
 !ظهر
 . اتاقم انداختمي تويواری به ساعت دینگاه

 .بود8ساعت
 . بهشون انداختم تا بفهمم تا کجا رو خوندمی هام رو برداشتم و نگاهجزوه

 . رو خونده بودم و بعد خوابم بردشترشی شکر نصف بخدارو
 . مونده بودگهیصفحه د3 فقط

 . ساعتمی ني گرفتم برامریتا
 ... شروع کردم به خوندنعیسر
   جمله رو هم حفظ کردم ونی آخرمی با به صدا در اومدن آالرم گوشقایدق
 

 . شدتموم
 . تخت بلند شدم و موهام رو هم باز کردم و دوباره همه رو بستمي رواز
 .ال هام رو هم دادم باي تل برداشتم و چترهی

 . هارو جمع کردجزوه
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 . هام رو گذاشتم تو کتابخونهکتاب
 .نیی کردم و رفتم پازی رو تمتخت

 . بودومدهی بود اما هنوز حسام نقهی دق8:45 ساعت
 . رو برداشتم و شمارش رو گرفتممی رفتم باال و گوشدوباره
 جانم؟:حسام

 ؟ییسالم حسام کجا:من
 .نیی پا رفتمی زدم از پله ها می که حرف منطوریهم

 .زمی عزامیاالن م:حسام
 ؟ي کردری دنقدریچرا ا:من
 .کمی ترافيتو:من

 . کردمتعجب
 ! اومدی نمینی ماشچی هي صداآخه

 : خود شدم و گفتمی بي پرسش و پاسخ هاالیخیب
 .ای فقط هرچه زودتر بباشه

 .بتشه خداحافظ:حسام
 .خداحافظ:من

 . مبلي رو قطع کردم و انداختم رویگوش
 . بودي جورهی

 . حرف زدنشلحن
 . گفتارشنوع

 . صداشلرزش
 . و همه مشکوك بودهمه

 . دونم واالینم
 . دمی مری دارم گيادی من زدمیشا

 ! نشدهيزی که چشاهللایا
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 . گفتی شد حتما می ميزی اگه چچون
  ي شد،شدم و رفتم توی کردنم متی که باهث اذیی فکر هاالیخیب

 
 . سرگرمم کنهی و شروع به غذا درست کردن کردم تا کمآشپزخونه

   خود فکرم رو مشغولی بي با فکرهانمی بشيکاری بي که تونهی از ابهتر
 

 .کنم
 . کرده بودمی ماکارونهوس
 . کردملی به وساینگاه

 . فراهم بودی شکر همه چخدارو
 . کردم به درست کردنشروع
   گاز تا کامال آمادهيذاشتم رو کار هارو انجام دادم و در آخر هم گي همه

 
 .بشه

   گرفتم و اومدمي اقهی دوش پنج دقهی رفتم حموم و عی هم سرخودمم
 
 .رونیب
 .دمی لباس راحت و گرم پوشهی

   همهنی همي خشک کردن و شونه کردن موهام رو نداشتم براي حوصله
 
 . جمع کردم باالرو

 . انداختمی به ماکارونی آشپزخونه و نگاهي تورفتم
 . آماده شده بودکامال

 .ادی و منتظر شدم تا حسام بدمی رو هم چزی رو خاموش کردم و مگاز
 ... آوردنفی ربع منتظر بودن باالخره آقا تشرکی از بعد

 . سمت حسامرفتم
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 ؟ي کردری دنقدریسالم حسام،چرا ا:من
 . رو بلند کرد و با استرس تو چشمام نگاه کردسرش

 : مِن کنان گفتمِن
 .دی اومدم،ببخشری دنی همي برادی طول کشکمیکارم ...زهی چاِم

 . نگفتميزی چی نگاش کردم ولمشکوك
 . رم لباسام رو عوض کنمیمن م:حسام

 .ایباشه زود ب:من
 .باشه:حسام
  سی دي توختمی رو ری رفت باال و من هم رفتم آشپزخونه و ماکارونحسام

 
 .زی گذاشتم وسط مو

 .زی مي آوردم و گذاشتم رورونی بخچالی رو هم از دوغ
 .ادی شدم تا حسام بمنتظر

  ی صندلي حرف روی آشپزخونه و بي حسام اومد توقهی از چند دقبعد
 

 . من نشستي روروبه
 . مشکوك بودیلیخ

 . زدی حرف مي جورهی که بهش زنگ زده بودم هم یموقع
 : کردم و گفتمیمکث

  شده؟يزی چحسام
 : گفتعیو سر حرف من حسام به خودش اومد با
 ...نه

 .پس غذات رو بخور لطفا:من
   و بعدختی ری من ماکاروني رو برداشت و اول براسی حرف دی بحسام
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 . خودشيبرا
 .می حرف درحال خوردن بودی بهردو
 . نظر داشتمری حرکات حسام رو زتمام
 . خواست بهم بگهی رو ميزی چهی انگار

 : و گفتماوردمی نطاقت
 ؟ی کنی ازم پنهون مي رو داريزی چحسام
 : بهم انداخت و گفتی درمونده نگاهحسام

 ...ذیپان
 ... شده بگوی نداره هرچ؟اشکالی ترسی میاز چ:من

 : همراه با شک بهم انداخت که گفتمی نگاهحسام
 . اعتماد کنبهم

 ...ذیپان:حسام
 .گهیبگو د:من

 : بلند شد و گفتزی مي و از رودی کشی کالفه نفسحسام
   رم تویم... تونمیاالن نم...گهی وقت دهی ي کنم بزار برای خواهش مذیپان
 

 . تنها باشمکمی خوام ی مایلطفا ن... مامان، باباتاتاق
 . اتاق رو ترك کردی حرفچی بعد بدون هو
 . از دستش دلخور بودمیلیخ
 . غذا خوردن شدمالی خیب
   هميزی چیعنی... بخورميزی تونستم چی اشتهام کور شده بود و نمگهید
 
 . رفتی نمنیی گلوم پااز

 . مشغول بودفکرم
 . گهی که باشه خودش گفت که بهم میهرچ
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 ؟ی کِاما
  خواد بهم بگه؟ی میکِ

  گفتن؟ي دو دلِ براچرا
  حسام سخته؟ي گفتنش برانقدری شده که ای چمگه
   کردم که با جمع کردن ظرفای کردم و سعرونی رو از سرم بی منفيفکرا

 
 ... رو سرگرم کنمخودم

  ي وی تي شستنشون رفتم جلونی از جمع کردن ظرفا و همچنبعد
 

 . شدمي وی تي و مشغول تماشانشستم
 !گهی دي جاهی فکرم ی بود ولری که فقط نگاهم به تصویی چه تماشااما
 . کنمی از هر فکر منفی خوب ذهنم رو خالي کردم با فکرایسع

 ! شده باشهيزی چدی که نباحتما
 ! اومده باشهشی از کاراش پیکی ي برای مشکلدیشا

 . برهیی جادی بادمی شاای
 .گهی ديدهای شایلی خو

 . به ساعت انداختمینگاه
 . بود10ساعت

 . زود پاشمدی بافردا
 . اتاقمي رو خاموش کردم و رفتم توي وی تنی هميبرا

 ... ساعت باالخره خوابم بردمی کنم بعد از گذشت نفکر
 . شدمداری بارون از خواب بدی شدي با صداصبح
 .دنی کوبی تمام خودشون رو به پنجره می رحمی بارون با بي هاقطره

 . اومدی خوشم مشهی بارون همي صدااز
 . هستدی بارون شدنقدری که ای زمانمخصوصا
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 . برمی بردم ومی صدا لذت منی از گوش دادن به اشهیهم
 . تخت نشستمي گرفتم و آروم رورونی رو از بنگام

 . به چشمام دادم و به ساعت نگاه کردميماساژ
 . ساعت دهنم از تعجب باز مونددنی دبا

 . بود6:35ساعت
 . شهی مرمی خدا داره دای

 .یی بلند شدم و رفتم دست شوعیسر
 . محکم بستمرهی گهی سرم جمع کردم و با ي باالعی رو سرموهام
 . و مغنعه رو هم گذاشتمدمی رو پوشلباسام

 . برهرونی از صورتم بيبه صورتم زدم تا عالئم خوابالود کرم پودر کمی
   وی رو به همراه گوشنمی ماشچی هم به لبم زدم و سوئی برق لب صورتهی
 

 .رونی برداشتم و رفتم بمی پشتکوله
 . بودنیی پاحسام

 ؟ي نکرددارمی چرا بریسالم صبح بخ:من
 :  گفتی با مهربونحسام

  ي صدادمی کنم که ددارتی خواستم بی شدم مداری تازه بسالم،منم
 

   تانیی اومدم پانی همي برای شی آماده مي که داردمی فهمادی مالتیوسا
 
 .ي آماده کنم گرسنه نريزی چهی

 .یمرس:من
 . خامه و عسل روش زدم و انداختم تو دهنمکمی نون برداشتم و کهی تهی

 : گفتمدمیی جوی و نون رو مرونی رفتم بی که مهمونطور
 .حافظخدا
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 : گفتی به شوخحسام
 . خداحافظی ولدمی نفهميزی که چمن

 . و از خونه خارج شدمدمی رو پوشمی و کتوندمیخند
 . اومدی می بارونعجب

   رونی و سوار شدم و زود در رو بستم و ماشنمی سمت ماشدمی دوعیسر
 

   ازشهی موندم تا بخار شقهی رو روشن کردم و چند دقي کردم بخارروشن
 
 . برهنیب

 ... گفتم و حرکت کردم به سمت دانشگاهی اللهبسم
 . شدمادهی دانشگاه پارك کردم و پي رو جلونیماش
 . زنگ خوردمی شم گوشادهی پنی که خواستم از ماشنیهم

 . به صفحه اش انداختمی در آوردم و نگاهمی رو از کوله پشتمیگوش
 . بودبابا
 ... جواب دادمی خوش حالبا

 جانم بابا؟:من
   تونستم تکونی آلود بابا از تعحب و ترس و استرس نمهی گري صدابا
 

 .بخورم
 : گفتهی گربابا،با
  دخترم؟ییکجا

 : زور گفتمبه
  شده بابا؟یچ

 ( ... ).مارستانیب...ایدخترم ب:بابا
 : گفتمي نسبتا بلندي و صدای نگرانبا
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  شده؟ی گم چی مبابا
  ی آزارم میلی بابا خي هی بابا نمس اومد،گري هی گري جز صداییصدا

 
 ! کنههی اومد مه بابا گری مشی کم پیلی خداد،آخه

   رو روشن کردم ونی رو قطع کردم و ماشی گوشعی سری معطلچی هبدون
 

 ... سرعت حرکت کردمنی تربا،باال
 .دمی رسمارستانی به بقهی دق5 عرض در

 . شدمادهی پعی رو خاموش کردم و سرنیماش
 . شدممارستانی بي محوطه وارد
 .ختی ری نشسته بود و آروم اشک ممارستانی در بي جلوبابا
 . لرزون رفتم سمتشیی قدم هابا
 : صدام بود به زور گفتمي که توی لرزشبا

 بابا؟
   من بلند شد و سرش رودنی من اروم سرش رو بلند کرد،با دي صدابابا،با

 
 . کردنش ادامه دادهی و به گرنیی پاانداخت

  گفت؟ی نمیچی هچرا
 ! اومد تو دهنمی داشت مقلبم
 ! گرفته بودميدی قلب شدتپش
 ! به دور و اطراف انداختم،مامان نبودینگاه

 : ترس به بابا نگاه کردم و گفتمبا
 کجاست؟...مان...ما
 . کردنش ادامه دادهی جوابم رو بده به گرنکهی بدون ابابا

  بابا؟ي دیمامان کو؟چرا جوابم رو نم: رو بلند کردم و گفتمصدام
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 .ختی بهم نداد و فقط اشک ری بابا جواببازم
 . شدمی می داشتم عصبگهید
 ؟ي دی گم مامان کو؟مامان کجاست؟چرا جوابم رو نمیم:  زدمغیج

 : بلند شد و بغلم کرد و گفتبابا
 ...فقط آروم باش... گمی باش دخترم،بهت مآروم

 : گفتمهی گربا
   کنم فقط بگو مامان کجاست؟فقط بگو که دارم اشتباه فکری خواهش مبابا
 
 ! نشدهشیزیچ... کنم و مامانیم

 .ختی بازم فقط در سکوت اشک ربابا
   که دارم؟بگوی گی نميزیبابا؟چرا چ: گفتمي رفته الی تحلي صدابا
 

 !... کنمی فکر ماشتباه
 . تا بگممینی داخل محوطه بشمکتی ني رومی برایب... گمیبهت م...باشه:بابا

 . داخل محوطهمکتی سمت نمی رفتباهم
 ...خب:من
 . دادنحی و آروم شروع کرد به توضنیی سرش رو انداخت پابابا
 ...قرار بود حسام بهت بگه اما...دخترم:بابا

 : رو قطع کردم و با استرس گفتمحرفش
 ! شدهیبگو چ! نکني سازهی کنم حاشی خواهش مبابا

 : که تو صداش بود گفتی رو بست و با لرزشبابا،چشماش
 ...مادرت...مادرت

 . زدی داشت تند تند مقلبم
 : گفتمدمی شنی که خودم به زور می آرومي صدابا

 ؟ی چمادرم
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 : گفتی آرومي با صدابابا
 !مادرت سرطان روده داره...مادرت

 ... بلند شد و رفتعی اتمام حرفش سربعد
 ! حرفش بشمي متوجه دیکرار کردم تا شا بار حرف بابا رو تو ذهنم تچند

  مادرا سرطان روده...مادرت سرطان روده داره... سرطان روده دارهمادرت
 

 ...داره
 . بود برامی گنگي کلمه

 ! تونستم درکش کنمینم
  من؟مادر

 سرطان؟
 !امکان نداره...نه...نه

 : و زمزمه وار گفتمدمی ها خندوونهی دمثل
   من اشتباهدمیشا...دمی شاای! شدهی اشتباههیحتما ! ندارهامکان

 
 !دمی صد در صد من اشتباه شننهیهم...آره!دمیشن
 ! رو اشکام نداشتمی کنترلچیه

 .ختنی ری گونه ام مي روي سر هم و با تندپشت
 . رو پاك کردم و رفتم دونبال بابااشکام
 . نشسته بودی درختکنار

 .رو صدا زدم گونم رو پاك کردم و باباي روي اشکادوباره
 بابا؟:من

 . تعجب سرش رو بلند کرد و به من نگاه کردبابا،با
 : گفتی آرومي بلند شد و اومد سمتم و با صدانی زمي رواز

 جانم؟
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 : کرد به زور گفتمی مدادی که تو صدام بی لرزشبا
   اصالیول!نی کنی می باهام شوخنی دونم که داری کجاست؟ممامان

 
  مامان کجاست؟نیحاال بگ! نبودی خوبیشوخ

 ! حرکات و حرفام نداشتمي روی کنترلچیه
 : اشکام رو پاك کردم و گفتمدوباره
 ! شدهمی قامارستانی بي توحتما

 .دمی که حسام رو دمارستانی و خواستم برم داخل ببرگشتم
 . تعجب و ترس بهم نگاه کردبا

  شده؟يزیچ:من
 ...نه...سالم...س:حسام

 : کردم و گفتم گونم رو پاكي روي حرص اشکابا
   خوامیمنم م! مزه باهام کردی بیلی خی شوخهیبابا ! نشدهيزی،چیچیه
 

 ! بودهی شوخهی دمی ثابت کنم که فهمبهش
 : با تعجب گفتحسام

 ؟ی شوخچه
 !سرطان داره!...مامان من!مامانم... گه کهیم: شدشتری صدام بلرزش
   دونم کهی من میول: و با تمام توانم محکم گفتمدمی کشیقی عمنفس

 
  آخه مادر! کنهی من باشه باور نمي هم جایاصال هرک! کنهی می شوخداره

 
 !به خودشم گفتم! نبودی خوبیاصال هم شوخ! ندارهمن؟امکان

 ! حرکاتم نداشتمي روی تصلتچیه
 ! کردی زد و حرکت می من حرف مي داشت به جاگهی نفر دکی انگار
 .مارستانی حسام رفتم داخل بزی توجه به نگاه ترحم انگبدون
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   کهی مادرم رو بهش گفتم و با جوابیلی رفتم و اسم و فامي پرستارسمت
 

 !دی دور سرم چرخایدن...دمیشن
 ! رفته بودنی باره از بکی به می انرژي همه انگار

 . پرستار به خودم اومدمي صدابا
 . نکاش کردم که دوباره حرفش رو تکرار کردگنگ

  گم حالتون خوبه؟یم:پرستار
 . حسام مانع جواب دادنم شدي بگم که صدايزی چخواستم

 ؟یذ؟خوبیپان:حسام
 ... ی منفي به نشونه ی رو به آرومسرم

 . دادمتکون
   ها برد و آروم منی بغلم رو گرفت و به سمت صندلری سمتم و آروم زاومد

 
 : ها و گفتی از صندلیکی ي نشوند رورو
 ...يزی چهی تا من برم نی بشنجایهم

 : رو قطع کردم و گفتمحرفش
 ! مامانمشیفقط من رو ببر پ. خوامی نميزیچ

 ...حداقل بزار:حسام
 : گفتمهی گربا

 ! خوامی نمیچیه!نمی کنم بزار مامانم رو ببی مخواهش
 .می برایب.باشه:حسام

 . شدم و پشت حسام حرکت کردمبلند
 .ستادی ای اتاقي جلوحسام

 : جلو رو گرفت و گفتي برم سمت در اتاق که پرستارخواستم
 . تو اتاق خانومدی بردی تونینم
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 ! کنم فقط چند لحظهیخواهش م:من
 . ندارمي اجازه انیچن!متاسفم خانوم:پرستار

 . اتاق نشستمي روبه روی صندلي روهی گربا
 : کردم گفتمی مهی که گرهمونطور

 ؟ی زودتر بهم نگفتچرا
 : گفتی با شرمندگحسام

 . تونستمینم
  ی افتاد چی میاتفاق... نکردهي خدا؟ها؟اگهی تونستی که نمی چیعنی:من
 
 ن؟ها؟ی بکننی خواستیم

 . نگفتيزی سکوت کرد و چحسام
 : گفتمهی گربا

  قرار نبود برن خارج از کشور؟مگه
 : گفتی با ناراحتحسام

 ... توراه حال ماهوی مداوا برن خارج از کشور که ي بود که براقرار
 : حرفش رو قطع کردم و گفتمهی گربا

 .متوجه شدم...هیکاف
 : گفتمهی وار با گرزمزمه

  ایم؟خدای ما بدبختنقدری ااد؟ها؟چرای اتفاق بده سر ما می هرچا؟چرایخدا
 

  یلی خیکی نیتحمل ا!میبه خدا خسته شد! بسمونهگهی امتحان؟دچقدر
 

 !... سختهبرام
 

 .ذیآروم باش پان:حسام
 . نگفتهيزیدکترهنوز چ! داره که خوب بشهامکان
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 . دکتر افتادمادی هوی
 : رو پاك کردم و تند بلند شدم و گفتماشکام

  دکتر کجاست؟اتاق
 .جلوتر از آسانسور سمت راست:حسام

 . که حسام آدرسش رو داده بود رفتمی به سمت اتاقعیسر
 . زدم و وارد شدمدر

 . ها بود از پروندهیکی درحال خوندن دکتر
 . باز شدن در با تعجب سرش رو بلند کرد و بهم نگاه کردي صدابا
   خودم در،رو بازي ورود دکتر نشدم و براي اومد که منتظر اجازه ادمی هوی
 

 .کردم
 .نیی سرم رو انداختم پاادی خجالت زاز
 . بگمی دونستم چینم
 : زبونم لبم رو تر کردم و گفتمبا

 . اجازه وارد شدمی حواسم نبود بدیببخش
 . قرمز شده بودمی کنم حسابفکر

 : کرد و گفتي خنده ادکتر
 .نی بشایب...اشکال نداره دخترم... از دست شما جووناامون
 . به دکتر بندازمی وقت کردم نگاهتازه

 . بودیی سن باالدکتر
 . مهربونهیلی معلوم بود که خاما

 . داشتیی تودل بروي چهره
 . دوختمنی زد که به خودم اومدم و نگام رو ازش گرفتم و به زميلبخند
 .دی کار من دکتر دوباره خندنی ادوباره
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  اما االن...دمی خندی بودم قطعا منم همراه دکتر مي اگهی دتی تو موقعاگه
 

 ... مادرمکه
  دی دي مادرم دوباره بغض به گلوم حمله کرد و اشک جلوي آورادی با
 

 . رو تار کردچشمام
   بلند شد وی من خنده اش رو قطع کرد و با ناراحتي چهره دنی با ددکتر

 
 :گفت
 ...ناراحت... دخترمدیببخش
 : گفتمعی دکتر رو قطع کردم و سرحرف
   اشک تو چشمام جمعدنتونیمن به خاطر خند!سوءتفاهم نشه...دیببخش

 
 . افتادميزی چادی هوی!نشد
 : روبه روش اشاره کرد و گفتی و به صندلدی کشي نفس آسوده ادکتر

 . شده دخترمی و بهم بگو چنی بشایب
 . دادن کردمحی دکتر نشستم و شروع به توضزی مي جلوی صندلي رورفتم
   ازیکی ي ماهِ روکیمادرم ... دکتر اومدم حال مادرم رو بپرسميآقا: من
 

 ... گهیپدرم م!دمی و من تازه فهمدهی خوابمارستانی بنی ايتختا
 ...زنی اجازه دادم تا اشکام بردمی که رسنجای ابه
 . تونستم نگهشون دارمی نمگهید

 : صورتم گرفتم و همراه با هق هق گفتمي رو جلودستام
 !سرطان داره... مادرمگهی مپدرم

 . تونستم خودم رو نگه دارمینم
 . کردمی مهی بلند داشتم گربلند
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 . کردی گفت و در سکوت داشت نگام می نميزی هم چدکتر
   آروم تر شدم خواستم اشکام رو با مغنَعم پاكکمی که قهی از چند دقبعد

 
 . جلوم گرفتي که دکتر دستما کاغذکنم

 . کردم و اشکام رو پاك کردمی لبری رو از دستش گرفتم و تشکر زدستمال
 : گفتی آرومي با لحن و تن صدادکتر

  دخترم؟هی چاسمت
 .ذیپان: گفتمتمخی ری که آروم اروم اشک مهمونطور

 ؟ی چذیپان:دکتر
 .یشفق:من

 .خب اول از همه اشکات رو پا کن:دکتر
 .ستیدست خودم ن:من

 ... بهونه اسهی:دکتر
  کار کنم؟ی نکنم چهیگر:من

  شه؟ی می چی کنهیگر:دکتر
 . شمی آروم تر مکمیحداقل :من

   به اصطالح اونهاروای که انسان هارو به آرامش برسونه ی کردنهیگر:دکتر
 

 ! دارهي حدهی کنه آروم
  ری تو اتاقم چشمات قرمز بود و زي اومدیوقت...ی از حدش گذشتتو
 

  نحای اي هم که اومدی بود وقتدهیرنگتم پر! هم گود افتاده بودچشمات
 

 !ي کردهی گردوباره
  دمی ماه فهمکیمن بعد از ...نی کنم درکم کنی دکتر خواهش ميآقا:من
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  کم!سرطان داره... کنمی عوض نمای تار موشو با دنهی که یکس...درم ماکه
 
   بهت خبر بدنهوی همه بدونن به جز شما و بعد هم نیفکرش رو کن!ستاین

 
  ی بهتون دست میواقعا چه حال!هیسرطان داره و االن بستر...مادرت

 
   که چرا هنوزنی پرسیاز خدا م!نیری همون لحظه بمنی دارده؟دوست

 
 .نی درکم کنن؟لطفای هستزنده

 ... بعد از اتمام حرفم دوباره اشکام شدت گرفتو
 ... بسمهگهید...خالصم کن راحت شم...ی زندگنیخسته شدم از ا... خدايا

 !میدی زجر کشی کافي اندازه به
 ! بستهگهی دخواهشا

 . دکتر گوش کردمي دکتر به خودم اومدم و با توجه به حرفاي صدابا
   چرا تا االن بهت نگفتننکهیاما ا!ي هم تو حق داریکمی...خب باشه:دکتر

 
  ی رو میاالن چ...میبگذر. رو داشته باشنیلی خودشون دالي برادی شارو
 

 ؟ی بدونيخوا
 : بغض گفتمبا

   هستيدی امنکهیا! شهی مربوط مشیماری رو که به مادرم و بییزای چهمه
 
 ! نهای

 : و گفتدی کشیقی نفس عمدکتر
  دی خوام امینه م! رك و راست برات بگمزی خوام همه چیم... جانذیپان
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   حرفام تايپس خپب به همه ! کنمدتی خوام ناامینه م! بهت بدمیالک
 

 .ادی نشیپ.  گوش کن تا سوءتفاهمآخر
  اشکم رو پاك کردم و...دی گونم چکي روی رو بستم که قطره اشکچشمام

 
 . به دکتر نگاه کردم تا شروع کنهمنتظر
  ما تموم تالشمون... و خطرناکهي جدیلی سرطان روده خنیا...خب:دکتر

 
   زودترکمیاگه !دنی فهمری دیلیفقط خانوادت خ...می کنی ممی داررو
 

   درمانشيما برا... شدن کار برامون آسون تر بودی ميماری بنی اي متوجه
 
  ی و االن فقط عمل اصلمی انجام دادی درمانیمی االن چند جلسه شتا
 

  ی خوبي هیپدرت اصال روح!ي رو از دست بددتی امدی تو نباذیپان!مونده
 

 !ی کمکش کنی تونیتنها تو م!نداره
 ... رو از دست داده بودمدمی دکتر تمام امي االن با حرفانی هماز

 ... مادرماگه
 ... کردی داغونم مفکرشم

   دونهیم! شهی که خدا بخواد همون میهرچ!ی بشدی ناامدی نباذیپان:دکتر
 

   شه؟حااله برسه بهی سردخونه زنده مي مرده توهی اومده که شی پچقدر
 
   تونه خوب شه؟خدای نمضی مرهیاون که مرده بود زنده شد بعد !ضیمر
 

 ... تونمی رو قشنگ تو چهرت ميدیناام! بخواد همونهیهرچ
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 . در اتاق حرف دکتر قطع شدي صدابا
 .دییبفرما:دکتر

 . اومد داخل اتاقيرستار باز شد و پدر
  شده خانوم؟یچ:دکتر

  داره.نیای بعیلطفا سر! بدهیلی حالش خ119 اتاق ماریب... دکتريآقا:پرستار
 

 ! کشهی مزجر
   بگهيزی چنکهی بهم انداخت و بدون ابی عجی بلند شد و نگاهعی سردکتر

 
 . پرستار از اتاق خارج شدبا
 . مشکوك بودکمی
 . برداشتم و اشکام رو پاك کردم و از اتاق خارج شدمی دستمالزی مي رواز
 !هی کمارشی ب119 دوست داشتم بدون که اتاقیلیخ

   حسامدنی با دهوی خوندم ی درهارو مي روي که داشتم عددهانطوریهم
 

   نشسته بود و سرش رو تو دستاش گرفته بودی صندلي جلوتر که رویکم
 

 . هزاري قلبم رفت روتپش
 .زون اتاق هارو شمردم و رفتم جلو لریی قدم هابا

 . شدی مشتری شدم تپش قلبم بی تر مکی نزدیهرچ
 . به شمارش افتاده بودنفسام
 .119و118_117_116_115

 ... حبس شدنمی نفسم تو س119 به اتاقدنی رسبا
 ... من امکان ندارهينه خدا...نه

 . مامانم بوداتاق
  ونی با زانو افتادم رو زمهمونجا
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 . هق هقم بلند شديصدا
 . سمتمدی دوی که با ترس داشت مدمی رو دبابا
 . کردی حسام با غم داشت بهم نگاه میول

 : ترس من رو بلند کرد و گفتبابا،با
 ...گهیحرف بزن د...؟ها؟ی کنی مهی گري شده خترم؟چرا داریچ

 . کردنم ادامه دادمهی تونستم بگم مامان و به گرفقط
 . اتاق مامان باز شد و دکتر از اتاق خارج شددر

 . کردی داشت بهم نگاه منیغمگ
 :دی رفت سمت دکتر و پرسعی سربابا
  شده؟همسرم حالش چه طوره؟ی دکتر چيآقا

 : به من انداخت و دوباره رو کرد به بابا و گفتی نگاهدکتر
 .نیای چند لحظه بلطفا
 : گفتمهی با گرعی خواست دونبال دکتر بره که سربابا

  گهی دن؟ها؟بسهی از من پنهون کننی خوای میتاک... توروخدادی کنبس
 

 ؟ي پنهون کاریآخه تا ک... شدمخسته
 : کرد و گفتی مکثدکتر

 . دخترمایتوهم ب... خبیلیخ
 . تو اتاقشمی دکتر رفتبا
 .می و منتظر به دکتر نگاه کردمی اتاق نشستي توي های صندليرو

 : گلوش رو صاف کرد و رو به بابا گفتدکتر
  یمتاسفم ول...ادی هم از دست ما بر نميکار...مهی وخیلی همسرتون خحال

 
 . مونهینم...ادیز... بهتون بگم کهدیبا
 . رو سرم خراب شدای اتمام حرف دکتر انگار دنبا
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 : زدمغی و جهی گرری زدم زبلند
  شما همتون دروغ...مادر من حالش خوبه...نه...نه...نی گی مدروغ

 
 ...ادیازتون بدم م...نییگو
 . من رو گرفتهی از جام بلند شدم که بابا با گرعیسر
  ولم... که سالمهنمیبب...نمی خوام برم مامان رو ببیم...ولم کن بابا: زدمغیج
 

 ...کن
 .سمت در بابا نجات دادم و رفتم ي زور خودم رو از حصار دستابه

 . از اتاق خارج شدم و رفتم سمت اتاق مامانعیسر
 . جلوم رو گرفتي در رو باز کنم و برم تو اتاق که پرستارخواستم

 . کردی کردم ولم نمی ميهرکار
 . کردی ولم نمدمی کشی هم که مغی جیحت
 ...ننیولم کن...نی گم ولم کنیم...ای لعنتنیولم کن:من

  قی که خواستم آرام بخش رو بهم تزرنی سمتم و همدنی تا پرستار دوچند
 

 . و گفت که ولم کنندی دکتر رسعی سرکنن
 . دست پرستارارو از خودم جدا کردم و حولشون دادم عقبمحکم

 . پاره شدنمی صوتي کرد تار های ماحساس
 . کردی بدجور درد مگلوم
   سرجامدمی که جلوم ديزی در اتاق رو باز کردم و با چهی توجه به بقبدون

 
 . شدمخکوبیم

 . شدی نمباورم
 !ستینه اون مادر من ن...نه

 !ستی من که اونقدر الغر نمادر
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 ... من موهاش بلند بودمادر
 ... زن که اصال مو ندارهنیا
 !ستی مادر من نختی ری زن زشت و بنیا

 . شدهیحتما اشتباه...آره
 .هی سمت بقبرگشتم

 : گفتمي گرفته اي بغض و صدابا
 !ستیه مادر من ن کنیا

 . اومدی در نمیی صداچی کس هچی هاز
 . کل وجودم رو در بر گرفته بودترس

 : کرد و گفتمی داشت نگام منی سمت بابا که غمگبرگشتم
 ...نه مگه؟!ستی مامان من ننی ابابا
 . دادی کس جوابم رو نمچی هچرا

 : سمت دکتر و گفتمبرگشتم
 آره؟... اومدمست؟درسته؟اشتباهی اتاق مادرم ننیا

 . دادی کس جوابم رو نمچیچرا ه... شدمی موونهی داشتم دایخدا
 . کردنی فقط داشتن نگام مهمه

 . خودم نداشتمي روی کنترلگهید
 : زدمغی و جنی رو زمنشستم

   دونمیست؟می مادر من ننین؟ها؟؟؟؟ای همتون ساکت شدچرا
 
  مادر من...مادر من موهاش بلند بود! الغر نبودنقدریمادر من که ا...ستین

 
 ...ای لعنتگهی دنی گه؟د حرف بزنی نمیچی کس هچیچرا ه... بودخوشگل
 ... کردنی مهی داشتن گرپرستارا

 . کردنی نگام منی و بابام و حسام داشتن غمگدکتر
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 : سمت پرستارا و داد زدمبرگشتم
 ن؟ی دیجواب من رو نم کدومتون چی هن؟ها؟چرای کنی مهی گرنی دارچرا

   رو بردم باال و شروع کردم به زدن خودم و همونطور که صورتم رودستم
 

 .دمی کشی هم مغی زدم جی مچنگ
 .دمی کشی میکیریستی هي صورتم و جرغ هاي زدم توی ممحکم

 .. من رو اروم کنهی کرد که کمی کار من دکتر اومد سمتم و سعنی ابا
 . بودمی نداشت و من همچنان درحال خودزني ادهی فااما

   کرد که اومد سمتم وي به پرستاري محکم دستام رو گرفت و اشاره ادکتر
 

 . کردقی بهم تزری بخشآرام
 . و دستام شل شدندی به اتمام رسمی کم تمام انرژکم

 ... مطلقیکی بسته شد و تارچشمام
 "حسام"
 
 . نگاه کنمذی تونستم به پانینم

 . داشتميد بیلی خحس
 .ی شروع کرد به خود زنهوی که دی کشی مغی داشت جنطوریهم
 . زدی و خودش رو مدی کشی مغیج

  عی به پرستار کرد که اونم سري اي رو گرفت و اشاره ذی پانعی سردکتر
 

 . کردقی بهش تزری و آرام بخشذی سمت پانرفت
 . بوددهی تخت خوابي که روی خودآگاه نگاهم رفت سمت کسنا
 . حق داشتذیپان

  ي که روی به اون زنی شباهتچی شناختم هی که من میی زن عمواون
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 . بود نداشتدهی خوابتخت
 ... زن فوق العاده الغر که نه مو داشت و نه ابروهی

 . برام سخت بودیلی اون فضا ختحمل
 . شدمرتری چند سال پي به اندازه امروز

 . کردی متمی اذیلی در اون حال خذی پاندنید
 ! کردی که نه خوردم متیاذ

 . بردی رو بغل کرد و به همراه دکتر به سمتذی پانعمو
 .ی صندلي عقب رفتم و خودم رو انداختم روعقب
 . مدت فکر کردمهی نی رو تو دستام گرفتم و به اسرم

 ! از ماجرا باخبر نشهذی کردم که پانی که چقدر تالش منی ابه
 ! هم شک نکنهي ذره ای حتنکهی ابه
  کردم؟ی منکاراروی الی دونم به چه دلی نماما
 ؟یمتی چه قبه

 ! دونهی من رو مقصر مدهی که فهماالن
 ! کنهی تو روم هم نگاه نمیحت

  ارزشش رو داشت؟واقعا
  ی رو مزی همه چذی دادم و به پانی رو گوش مسی کاش حرف مهديا

 
 ...گفتم

 ... کاشيا
 . کردم شونه ام سرم رو آروم بلندي روی نشستن دستبا

 . بودعمو
 . کردی با غم نگام مداشت

 : زور گفتمبه
  شده؟يزیچ
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 : نشست و گفتکنارم
 !میاشتباه کرد...می گفتی رو بهش مزی زودتر همه چدیبا!ذهی با پانحق

 : دادم و گفتمهی تکی صندلبه
 ...دیشا

   روذی جواب پانيچه طور...فتهی بیاتفاق... نکردهياگه خدا...پسرم:عمو
 
 م؟یبد

  ی مارو نمم؟هرگزی بهش بگیواقعا چ... عمو فکرم رو مشغول کرديحرفا
 

 ...میی کنه که مقصر مایحتما تا ابد فکر م!بخشه
 . افکارم پاره شدي پرستار که درحال صدا کردن دکتر بود رشته ي صدابا
 ... خداای

 ... کمکمون کنخودت
 .می بلند شدی صندلي و عمو با هم از رومن

 . اتاق زن عمو و در اتاق رو هم بستي اومد و رفت توعی سردکتر
 ... خودت به داد برسایخدا...نی حسای

   که باالخره دکتر در اتاق رو بازمی بودرهی ربع با استرس به در خهی کینزد
 

 .رونی و اومد بکرد
 . بودنیی پاسرش

 . سمتشمی رفتعیسر
 .نی بگيزی چهیلطفا ... شده؟ی دکتر چيآقا:عمو

 : عمو زل زد و گفتيش رو بلند کرد و به چشما سردکتر
   برياز دست ماهم کار... دارهيدیدرد شد...مهی وخیلی خماری بحال
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  فکر... مجبورمی حرف رو بزنم ولنیاصال دوست ندارم ا...متاسفم...ادینم
 

 .ارهی دوروز دووم بنکنم
 ... و رفت سمت اتاقشنیی بعد سرش رو انداخت پاو

 . کردی دکتر نگاه می خالي داشت به جانی غمگعمو
 ... از عمو نداشتمی دست کمخودمم

 . شده بودي جورهی کنم اما قلبم فی دونم حسم رو چه طور توصینم
 . شده بودننی سنگیلی هم خنفسام
 . بگمی چدی دونستم بای نمواقعا
   خالصنی سنگي خودم رو از اون فضادی ببخشهی تونستم با گفتن فقط

 
 .کنم
 ... ها نشستممکتی از نیکی ي و رومارستانی بي محوطه ي تومرفت

 ... بگمی کار کنم و چی دونستم چی نمواقعا
 . آروم کنمکمی تونستم خودم رو ی کلمه مهی با فقط

 "مرگ حقه" بود نی اون کلمه هم او
 . بوديابر... به آسمون انداختمینگاه
 . که آسمون هم دلش پر بودانگار
 ...ایخدا
 ... ندارم که بزنمیحرف
  بگم؟ی چواقعا
 ... تونم بگمی ميزی چهی فقط

 ؟ی سختچقدر
 ! همه امتحان خداسنای گن ای مایبعض
  چقدر؟خب
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 ؟ي تا االن امتحانمون کردچقدر
 !می واقعا خسته شدگهید

 !... بسمونهواقعا
 . به آسمان انداختمی رعدو برق به خودم اومدم و نگاهي صدابا

 .دنیع کرد به بار کم آسمون هم شروکم
 . گرفتم برم باالمی گذشت تصمعی که از بدنم سري اهی لرزش چند ثانبا

 .ذی سمت اتاق پانرفتم
 . رو باز کردم و وارد اتاق شدمدر
 . بوددهی تخت خوابيرو

 . نداشتمتی وضعنی رو تو ادنشی دتحمل
 . برگرده به عقبی داشتم همه چدوست

   کرد باهم ازدواجی قبول نمذی که پانی حاضرم بازم برگردم به زمانیحت
 
 .نمی نبتی وضعنی اون رو تو ای ولمیکن
 . اتاق خارج شدم و در،رو هم آروم بستماز

 . سمت عمورفتم
  هی تکواری نشسته بود و چشماش رو بسته بود وسرش رو به دی صندليرو
 

 . بودداده
 . کنارش نشستمآروم

 : گفتي خسته اي که چشماش بسته بود با صداهمونطور
  حالش چه طوره؟ذیپان
 : گفتمینی لحن غمگبا

 .دهی خوابهنوز
 :دی کرد و دوباره پرسیمکث
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 ؟ی عموت چزن
 : گفتممی با همون لحن قبلبازم

 . نکردهيرییتغ
 . تکون نخوردچی و هدی همراه با بغض کشیقی نفس عمعمو
 : گفتمآروم

 م؟ی هم خبر بدهی بهتره به بقنی کنی نماحساس
 ؟ی گفتایباشه،درحال حاضر به ک:عمو
 .سیفقط به مهد:من
 . هم خبر بدههی به بقستی نیباش،اگه زحمت:عمو
 .چشم:من

 . در آوردمبمی رو از جمیگوش
 . شکر اعتبار داشتمخدارو

 . مامان رو گرفتمي شماره اول
   شاداب ماماني که خواستم قطع کنم صدانیبوق هم5 از خوردن بعد

 
 .ی تو گوشدیچیپ

 جانم پسرم؟:مامان
 : داد گفتمی زود لو میلی رو خی که دست خودم نبود و همه چی لحنهی با

 ...سالم
 : با ترس گفتمامان

  شده پسرم؟يزیچ
 ...آره:من

 : گفتي باالتري با تن صدای و کمشی با لحن قبلعی سرمامان
 ! کهيجون به لبم کرد... مادرگهی شده؟بگو دیچ

 : کردم و گفتمیمکث
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 ( ... ).مارستانی بنیایب
 : با داد گفتمامان
  چرااا؟مارستانیب... برسرمخاك

 .فعال...نی شی متوجه منیایمامان ب:من
 . قطع کردمعی بعد سرو
 ... خدایه

 ! بودی سختیلی خکار
 !مارستانی بانی بزنم به تک تک و بگم که بزنگ

 ! شد کردی نمي کاریول
 ! شد بگهی گفتم عمو مجبور می نممن
 . شدنی هر صورت با خبر مدر
 . که بهم گفته بودن افتادمي روزادی هوی

 .ادمِی قیدق
 ! رو گفتزی که عمو بهم زنگ زد و همه چشگاهی رفتم آرای مداشتم
   نفهمه و خدارو شکر موفق همیچی هذی کردم که پانی اونروز سعچقدر

 
 ...بودم

 . عمو به خودم اومدمي صدابا
  شده پسرم؟يزیچ:عمو
 :فتم گعیسر
 ...نه

 . رو برداشتم و به زنگ زدنم ادامه دادممیگوش
 . عمه زنگ زدمبه

 . خاموش بودشیگوش
 . رو گرفتمسی ژ مهدشماره
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 . من بهشون بگمستی نيازی نگهی دشیآخ
  چه طوره؟ییسالم حسام،حال زن دا:سیمهد
 ! بدتر هم شدهچی نکرده که هيریی تغچیه...سیسالم مهد:من

 : گفتی با ناراحتسیمهد
 واقعا؟

 .آره:من
 : گفتعی اومدِ باشه سرادشی يزی انگار که چسیمهد

  ی رو جواب نمشی گوشذی زنم به پانی زنگ میهرچ... اومدادمی االن آهان
 
  کجاست؟ی دونینم!ده
 : گفتمینی لحن غمگبا
 .ی شی خودت متوجه ممارستانی بایب

 : با تعجب گفتسیمهد
 ددد؟یفهم
 .آره:من

 : زدغی جسیمهد
 االن حالش چه طوره؟... خداااای

   لطفا به مامانتسیده،مهدیفعال خواب... کردنقیبهش آرام بخش تزر:من
 
 . تونمی نمگهی هم خبر بده من دنایا

 : گفتی با ناراحتسیمهد
 ...م،خداحافظیای االن مباشه
 .خداحافظ:من

 . دادمهی تکی رو قطع کردم و به صندلیگوش
  بهشون؟یگفت:عمو
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   زنگسی عمه هم خاموش بود به مهدیدرم خودم گفتم،گوشآره به ما:من
 

 . و گفتم که بهشون بگهزدم
 ...ممنون...باشه:عمو
 . خسته بودمیلیخ...اوف

 . اومدی هم مخوابم
 .ومدهی ماهِ که خواب به چشمام نکی قایدق

 . بخوابمرمی داشتم بگدوست
 .دمی کشی طرف هم خجالت مهی از یول
   دادههی تکی شد و چه قدر گذشت که همونطور که به صندلی دونم چینم
 

 ... خوابم بردبودم
 
 . شدمداری عمه از خواب بي صدابا

   دادن وی بابا گوش محاتی دور عمو جمع شده بودن و داشتن به توضهمه
 

 .ختنی ری ماشک
 : اومد سمتم و گفتعی سردنمی با دسیمهد

  کو؟ذیپان
 .تو اتاقِ:من

 کدوم اتاق؟:سیمهد
 .113اتاق:من

 .باشه:سیمهد
 ... رفتعی بعد سرو
 
 "ذیپان"
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 . شدمداری از خواب بی کسي هی گري صدابا

 . منتظر موندم تا چشمام به نور عادت کنهي لحظه اچند
 . رو کامال باز کردمچشمام

 . کردی مهی سرم نشسته بود و داشت گري باالسیمهد
 . اومد کنارم و بغلم کردعی باز من سري چشمادنی دبا

 . کردی تعجب داشتم بهش نگاه ممچبا
 . اتاق شدمي متوجه هوی

 . بودمدهی دراز کشمارستانی تخت بي و رومارستانی بي تومن
 . چشمام گذشتني از جلولمی فهی مثل اناتی جرکل

  دنی مادرم،ديماریمارستان،بی کردن بابا به من،اومدنم به بدانشگاه،تلفن
 

 . مطلقیکیرم و در آخر هم تار مادي چهره
 . بغض به گلوم حمله کرددوباره

 . صورت مادرم افتادمادی
 .دهی و رنگ پرالغر

 .هی گرری زدم زسی تحملم تموم شد و منم مثل مهدباالخره
 .می کردی مهی بغل هم گري تومی هردونفر داشتحاال

 .می شدی خالی تا حسابمی کردهی گرنقدریا
 : از بغلش در اومدم و به چشماش زل زدم و گفتمآروم
 ...لطفا راستش رو بگو... پرسمی سوال مهی...سیمهد
 : گفتی با ناراجتسیمهد

 ... گلمی اجبپرس
 : کردم و گفتمیمکث

 ؟ی دونستی متوهم
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 . شدي و دوباره اشکاش جارنیی رو انداخت پاسرش
 : که تو گلوم بود به زور گفتمی بغضبا

   روی مهمنی به ازی چنی چن؟توهمی و بهم نگفتی دونستیمتوهم ...نامرد
 
 ...؟ها؟ی هستي چه جور خواهرگهی د؟توي و ازم پنهون کردی دونستیم
 .هی گرری و دوباره زدم زاوردمی تحمل نگهید

  بدبختم؟نقدری چرا اای خداآخه
  ستی نیی ده و من جای جون ممارستانی تخت بي ماهِ مادرم داره روکی
 

 ! نرفته باشمکه
   در حال خوش گذروندن بودم که از ماجرایی که با همون کسانهی جال او
 

 ! داشتنخبر
 : گفتمهی با گرسی مهدروبه
 ؟ها؟ي که بهم بدی داشتی شد چه جوابی مشیزی چهی مادرم اگه
  فقط... کهنی روهم بهم ندادنی اي اجازه یشما حت: ام شدت گرفتهیگر
 
  ی ميزی اگه چی دونیها؟م! بتونم وقتم رو با مادرم بگذرونمشتریب...کمی
 

 دم؟ی بخشی هرگز شمارو نمشد
 : زدمغی شدم و جی سکوتش عصباز

   رو ازمی مهمنی موضوع به ا؟چراي شد؟ها؟اللی لعنتی گی نمیچی هچرا
 

  چرا؟چرا خدا؟؟؟ن؟آخهی کردپنهون
 . اومد داخلي به شدت باز شد و پرستاردر

 . تو اتاقختنی رهی با گرلیار تمام فام سر پرستپشت
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 .نی کنتیلطفا رعا! هامارستانهی بنجایچه خبرته خانوم؟ا:پرستار 
  يغای جي بزنشم که صدانقدری ارمی دوست داشتم زنه رو بگتی وضعنی اتو
 
 . رو به گند بکشهمارستانیخودش ب 

 : که خواستم جوابش رو بدم حسام زودتر از من گفتنیهم
 . شهی تمرار نمگهی خانم،ددیببخش

 . برام رفت و بعد اتاق رو ترك کردي چشم غره اپرستار
 .يریکبی اه ااه

 . اومد سمتم و محکم بغلم کردعمه
   قربونت برم؟قصهي شدیره،چی عمه برات بمیاله:عمه

 
 . شهی که خوب،خوب منمیمطم! شهیباشه؟مامانت خوب م...اینخور
  یرد و دوباره همون حرفارو مثل طوط عمه هم زن عمو اومد و بغلم کبعد

 
 . کردتکرار

 ! که سرتاپا دروغنیی مشت حرفاهی
 . نگفتيزی هم اومد بغلم کرد و چعمو
 . کردنی و ترحم داشتن بهم نگاه می و شوهرعمه هم با ناراحتحیمس
   به طرفيزی چهی وقت ها شتری کنه متنفرم و بي برام دلسوزیکی نکهی ااز
 
 ! گفتمیم

 ! بودبی گفتم واقعا عی ميزی االن اگه چاما
 . نگم و با درد خودم بسوزميزی گرفتم چمی تصنپس

 . تو اتاق حکم فرما بودسکوت
 ! نداشت که بزنهی کس حرفچیه
 . سکوت رو شکستنی کردن که باالخره بابا ای در سکوت به هم نگاه مو
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 : گفتی رو به من با نگرانبابا
  دخترم؟يبهتر

 : زور گفتمبه
 .یرسم
 . بهم دادناروی که بابا زد انگار دنی حرفبا

 ؟ینی مامانت رو ببيدوست دار:بابا
 : گفتمعی کردم و سردای پي حرفش دوباره انرژنی ابا

  شه؟یم...آره
 : کرد و گفتی مکثبابا
 . کنمی دکتر صحبت مبا

 : از اتاق خارج شه که حسام گفتخواست
 گه؟ی وقت دهی ي برانی بزارستی عمو بهتر ناما
 : برگشت سمت حسام و گفتبابا
 ! وقت نشهگهی ددیشا...دیشا...نتشیبهتره که االن بب...نه
 . اتاق رو ترك کردعی حرفش سرنی بعد از او
   رفت و دوباره اشک چشمامنی باره از بکی به می حرف آخرش تمام انرژبا
 
  نی گونم،همي من سر خورد روي کرد و ناخوداگاه و بدون اجازه سی خرو
 
 ...نیی پاانی و برنی هم راه خودشون رو بگهی بود تا بقی قطره کافهی

   هم در سکوت بههی کردن و بقی مهی و زن عمو داشتن گرسی و مهدعمه
 

 . کردنی نگاه ممن
   رو به خودم نداشتم وهی گاه بقی گاه و بزی ترجم انگي نگاه هاتحمل

 
 : رو گذاشتم کنار و گفتمخجالت
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  تنها باشم؟مکی شه ی مدیببخش
 ...آره قربونت برم چرا که نه:عمه
 ... به جز حسام از اتاق خارج شدنهمه
 . تخت نشست و دستام رو تو دستاش گرفتي اومد سمتم و کنارم روآروم

  ادیراستش ازش ز. شستش رو آورد باال و آروم اشکام رو پاك کردانگشت
 

 . نبودم،چون اونم حق داشتدلخور
 . اونم سخت بودهي برايزی چنی گفتن چنحتما
 ذ؟یپان: آروم گفتحسام
 . منتظر بهش نگاه کردميزی رو بلند کردم و بدون گفتن چسرم

 ذ؟یپان: دوباره گفتحسام
 بله؟: حوصله گفتمی بي گرفته اي صدابا

 بله؟: کرد و گفتی مکثحسام
 .هی دونستم منظورش چیم

 : بهش نگاه کردم و گفتمملتمس
 .ستی نیاصال وقت مناسب... کنمی مخواهش

 ...ستی نیمشکل... خبیلیخ: و گفتدی کشیقی نفس عمحسام
 ؟ی بگی خواستی میخب چ:من

 .یچیه:حسام
 ...گهیبگو د... بابايا:من

 . دوستت دارمیلیخ... خواستم بگمیم:حسام
 . لبم نشستي رویحی خندم گرفت و لبخند ملناخودآگاه

 : خوش حال محکم بغلم کرد و گفتحسام
 .دلم واسه خنده هات تنگ شده بود نفسکم... قربون لبخندت برمیاله
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  به نظرت: بهش انداختم و گفتمیقی اومدم و نگاه عمرونی از بغلش بآروم
 
  تونم بخندم؟ی متی وظعنی اتو

 . فقط در سکوت با غم بهم نگاه گردحسام
   مني درصد جاکی تونم بخندم؟اگه یم... گمی ميجد...نه: دادمادامه

 
  چی؟هي بخندی تونستی،می من باشي وقت جاچی که خدانکنه هيبود
 

 ! توی کنه،حتی درکم نمکس
 ...من درکت: گفتی با ناراحتحسام

 : رو قطع کردم و آروم گفتمحرفش
   بهت خبر بدنهوی ی وقتی دونینم... حسامی کنیدرکم نم...نه
 

  ی به آدم دست میطان داره چه حال...ت سر وجوديهمه ...مادرت...که
 
 .ی دونی نمناروی کدوم از اچیه... حسامی وقتی دونینم!ده
   همهی به ازیچون ن... ادامه دادمهی و با گردی بغضم ترکدمی که رسنجای ابه
 

 ... شمی خالی دردو دل کنم تا حسابیکی داشتم با ازین... داشتمصحبت
  ی چه حالمارستانی بای بابام زنگ زد گفت بی وقتی دونیحسام نم:من
 
  بابام...دمی هم که رسیوقت! رو سرم خراب شده بودایانگار کل دن! کردمدایپ
 

   مادرم رو تو اونی وقتی دونیم! شدی باورم نمی خبر رو بهم داد ولاون
 

  اون لحظه دوست!ی دونی که نمنهی کرد؟مشکل ادای پی چه حسدمی دحال
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  دوست داشتم همون لحظه خدا جونم رو! مادرم بودمي من جاداشتم
 
  ی اتفاقنی وقت چنچیخدا کنه ه! بدهیلیواقعا خ! و حقم رو بهم بدهرهیبگ
 
 !چون واقعا بده!ادی نشی پی کسيبرا
   هقي حرف زدن نداد و سکوت اتاق رو تنها صداي بهم اجازه هی گرگهید
 

 . شکسته بودهقم
 : گفتی لرزوني آروم بغلم کرد و با صداحسام
 ...نگران نب... شهی مخوب

 : گفتمهی رو قطع کردم و با گرحرفش
   بهمون بفهمونهدی باي دکتر چه جورگهی شه؟ها؟دی رو خوب میچ
 

 ...ادیز...که
  ی حسام هم ميشونه ها. کردمی مهی نتونستم ادامه بدم،بلند بلند گرگهید
 

 . کنهی مهی معلوم بود که داره گردیلرز
  ی خدا بخواد همون میهرچ!نگران نباش: آروم کنار گوشم گفتحسام

 
 ... افتهی درخت نمي برگ از روهیتا خدا نخواد ...شه

  من بدون مامانم!...ارمی دووم نمادی منم زفتهی بیاگه اتفاق: گفتمهی گربا
 
 ...ی زندگقهی دقهی تونم ینم

 . آروم باششششیه:حسام
  رونی خودم رو از آغوش حسام بعیسر اتاق باز شد و بابا اومد داخل،در
 

 .دمیکش
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 . خودش رو جمع کرد و اشکاش رو جمع کردعی بابا سردنی هم با دحسام
 ...حواسم نبود...دیببخش:بابا
 : بعد سرش رو بلند کرد و رو به من گفتو

 .شینیدکتر اجازه داد که بب..میپاشو بر...دخترم... جانذیپان
 . تخت بلند شدمي از روآروم
   دونم چرا پاهامینم.می و سمت اتاق مامانم رفتمی از اتاق خارج شدباهم

 
 . رفتمی رفت،به زور داشتم راه می نمجلو

   بازم،دری در اتاق مامان بودي جلوقیدق. بابا سرم رو بلند کردمستادنی ابا
 

 .رونی و پرستار اومد بشد
 : من گفتروبه
   سکوتنکهی ان،وید ش و بعد وارنی که اونجا هست رو بپوشیی لباسالطفا

 
 .نی هم طولش ندادی و زدی کنتی هم رعارو

 . باشه تکون دادم و آروم رفتم توي رو به نشانه سرم
 . و رفتم تو اتاقدمی پوشلباسارو

  ي اشکام جاردمی تخت دي که رويزی که وارد اتاق شدم و با اون چنیهم
 

 .شد
  دهی دشی چند ساعت پشهی مامان از اونچه که از پشت شي ظاهرشکل

 
 . بدتر بودبودم
 . گوشت تو بدنش نداشتچی هانگار
 . مامانم باشهنی شد که ای نمباورم

 .ستادمی رفتم جلوتر و کنار تخت مامان اي ناباوربا
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 . دستم رو گذاشتم رو دستاشآروم
 . بودسرد

 . سرما متنفرمنی ااز
  صحبت کردن شروع به ی لرزوني کنار تخت نشستم و با صدای صندليرو
 

 .کردم
  مگه مامانا بچه...؟ی و رفتیمن رو تنها گذاشت... تو؟ییکجا...مامان؟:من
 

  به... تونم بدون توینم...برگرد مامان... رن؟ی کنن و می رو ول مهاشون
 

   رو گفت؟چرا بهشون گفتهی بابا امروز بهم همه چی دونیم... شهی نمخدا
 

   زجریلیمامان امروز خ... بودم؟بهی که بهم نگن؟مگه من غريبود
 

 ... کنم زود خوب شویخواهش م! زجر بکشمنی از اشترینزار ب!...دمیکش
 . بهم دادناروی مامان انگار دني باز شدن چشمابا

 ...ی مامانی؟مرسي شدداریمامان؟ب:من
 : زد و به زور گفتی جونی لبخندبمامان

 ...رمی میدارم م... از درد ارمینم...دووم ...ادیمن ز...دخترم
 . شدت گرفتمی مامان گري حرفابا

 !ی شیتو خوب م...نه مامان:من
  هی حسام پسر خوبیمواظب خودت باش...قول بده که ...دخترم:مامان

 
 ...يلجباز
 ... چهرش از درد جمع شد و بعدهوی حرفاش تموم نشده بود که هنوز

 ... دستگاه ها اتاق رو پر کردغی جي صداهم
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 .مامان نگاه کردم و ناباور به متعجب
 ! ندارهامکان

 ... منينه خدا...نه
 ... شهی نمباورم

 . مامانم رو صدا کردمی لرزوني صدابا
  ي دیچرا جوابم رو نم...زدلم؟یعز...مامان جونم؟...مامان؟:من
 

 ...با تواما...مامان؟...مامان؟
 . مامان رو گرفتم و تکونش دادمناباور
 ...هی گرری بار هزارم زدم زي شکست و برابغضم

  داریب... شوداری کنم بیخواهش م...مامان با توام...مامان؟؟؟:دمی کشغیج
 

 ...مامااان!...ي کردی می شوخی و بگو که داشتشو
 ...رونی کردن که من رو ببرن بی اتاق و سعي توختنی تا پرستار رچند
  ی میچاز جون من و مادرم ...نیییولم کن...ای لعنتنیولم کن:من
 

 ... گمی منیولم کن...ها؟؟؟؟...ن؟یخوا
 ... کردنرونی هزار جور مکافات من رو از اتاق ببا
 .نی بابا کم کم پاهام سست شد و خوردم زمدنی دبا

 ... شدمی خالی کردم تا حسابهی زدم و گرغی جنقدری و انی رو زمنشستم
 ! کنن رو ندادمقی بخوان بهم آرام بخش تزرنکهی اي اجازه نباریا

   باهاشون حرف زد وکمی نگهبانارو صدا کردن که حسام نی هميبرا
 

 ... کننرونی من بنذاشت
 : اومد سمتم و محکم بغلم کرد و گفتبابا
  شده دخترم؟یچ
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 ... شدت گرفتمی حرفش گرنی ابا
  گفتم به بابا؟ی می چآخه
  داشتم بهش بدم؟ی جوابچه
  نقل کنم؟گرانیاون رو به د خودم هنوز باورم نشده بعد یوقت

 : و گفتمرونی بدمی رو از بغل بابا کشخودم
   ازمون خستهیلی خگهیفقط فکر کنم مامان د...فقط...یی نشده بابايزیچ
 

 !... بودشده
 . هق هقم بلند تر شدي صدادمی جا که رسنی ابه

 : دادمادامه
  ي جاهیرفت ...رفت...نی هميبرا!...می خستش کرده بودگهی کنم دفکر

 
  مامان...ییرفت بابا!... وجود ندارهي غم و دغدغه اچی که هییجا...ساکت

 
  ی مییاحساس تنها...بابا...نیهم... بودنیهم...می تنها شدگهید...رفت

 
  ی وقتی دونیم...ی دونیم... رو ندارمی کسگهی کنم دیاحساس م...کنم

 
   بهم گفت و بعد دوبارهییزای چهی شد و داریب...مامان...تو اتاق بودم...که
 

   خوب بود که خدا بهش اجازه دادنقدریا!...يِ خوابش ابدنیاما ا!...دیخواب
 

 ... سوال دارمهیفقط !... باهام حرف بزنهدوباره
 ...  کردی مهیداشت گر... بابا زل زدمي چشمابه
 :گفتم 
 ... کنم که تنها نباشم؟یچ... کار کنم؟ی به بعد چنی ااز
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 ... محکم بغلم کردبابا
 ...دی لرزی هاش به شدت مشونه

   قبلنا مامان از عشق خودش و بابا برامادمهی! و مامان عاشق هم بودنبابا
 
 !... گفتیم
 . اومدن سمتمونی که بت ترس داشتن مدمی دناروی دور عمه ااز

 : اومد طرفم و با ترس گفتعمه
  شده دخترم؟یچ... مرگم بدهخدا

  هی بلند شد و اشکاش رو پاك کرد و عمه رو برد سمت بق عمهي صدابابا،با
 
 . بهشون گفتییزای چهی و

 ...ستی نگهی گفت که مامانم دی داشت محتما
  کار کنم؟یبدون مامانم چ...ایخدا

  غذا؟ي برامون غذا درست کنه و من رو صدا کنه برای کگهید
  کنه بترسونم؟ی داره تو آشپزخونه کار می رو وقتی کگهید
  قربون صدقم بره؟ی کگهید
  دردو دل کنم؟ی کبا

 ها؟
  کار کنم؟ی خودت بگو چایخدا

 ... عمه و زن عمو نگاهم رفت سمتشوني هی گري صدابا
   رو پاك کردم ومارستانی لباس بي روي از سرجام بلند شدم و خاکاآروم

 
 . درشون آوردمآروم

 . لحظه پرستارا و دکتر از اتاق خارج شدنهمون
 . رو دادم به پرستارلباس
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 . به دکتر انداختمینگاه
 ... بزنه رفتی حرفنکهی ابدون

   داشتن ازتارای که پري برانکارددنی که با دنای برم سمت عمه اخواستم
 

 ... کردن،دوباره بغض گلوم رو گرفتی خارجش ماتاق
 ...دمی کشیقی عمنفس

 د... کارساز نبوداما
  ی عذابم میلی مادرم،خي سر تا پاي روی لعنتي اون پارچه دنید
 

 !یلیخ!داد
 ... برام خفه کننده بودفضا
 . برام سخت شده بوددنی نفس کشانگار

  دی رو باز کردم تا شای اولي مانتوم و دکمه ي قهی رو بردم سمت دستم
 
 ! بهتر شهکمی

 ... نکرديریی تغاما
 ... کردی متمی داشت اذنای عمه اي هی گريصدا
 . شدیر م دلشت منفجسرم
 ...دمی دی سراب منی رو عی چهمه

 .نی چشمام تار شد و  افتادم زمهوی دونم چرا ینم
   که اومدن سمتم و بلندم کردن و بعددمی لحظه حسام و بابارو دنی اخردر
 

 ... شدکی همه جا تارهم
 
 "حسام"



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 675 

   که صورتش رو گرفتهدی سفي برانکارد با اون پارچه ي زن عمو رودنی دبا
 

  ذیبا افتادن پان...  بد بودیلیحالم ح... حمله کرد به وجودمیبی عجبود،غم
 
 ... سمتشدمی به خودم اومدم و دون،ی زميرو

 ...ی بلندش کرد و بردش به سمت همون اتاق قبلعی سرعمو
 . تخت خوابوندي رو،روذی پانعمو

 : زد و برگشت سمت ما و گفتذی سرم به پانهی پرستار وارد اتاق شد و هی
  داری بيبه زود...فشارش افتاد و از حال رفت...دینگران نباش... نشدهيزیچ
 
 . شهیم
 . بعد، از اتاق خارج شدو

   اتاق که روبهي و رفت سمت پنجره دی به موهاش کشی کالفه دستعمو
 
 . شدرهی خرونی بود و به بابونیخ

 . شدمرهی خذی نشستم و به پانذی کنار تخت پانی صندلي رومنم
 . بودینی سنگیلی خيفضا
 ! زود اتفاق افتاده بودیلی خزی چهمه
 .ییهوی و زود

 !ستی ما ننی بگهید...زن عمو ... شه کهی باورم نمهنوز
   برامیلیخ... رو باور کنميزی چنی تونم چنی نمیول... دونم چراینم
 

 !سخته
  چه طور؟آخه
 فوت کرد؟! دوسش داشتمیلی زن عموم که ختنها

 ! ندارهامکان
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 ! خونشون بودمشی ماه پکی نیهم
 ! خوب بودحالش

  طور آخه؟چه
 .رونی و از فکر اومدم بدمی کشیقی عمنفس
  خواد تحمل کنه؟ی چه طور مذی فکر کردم که پاننی به افقط

 . شدداری بذی ساعت بعد پانکی حدود
  ی شد و نه حرفرهی شد فقط به روبه رو خداری که بي اقهی از همون دقاما
 
 .گفت يزی نه چزد

 ! شهی و زود خوب مهی عادزی چهی گه ی مدکتر
 ! خوب شهای زودنی فکر نکنم به انمی بی که من ميذی پاننی ااما

 . وارد اتاقش شدمآروم
 !ختی ریاشک هم نم... شده بودرهی به روبه رو خبازم

 . کنارشرفتم
 ذ؟یپان:من

 . ندادیجواب
 : صداش کردمدوباره

 ذ؟یپان
 . ندادی بازم جواباما
 ؟ي جوابم رو بدي خواینم:من
 . فقط سکوت کردبازم
 !رهی بگشی در مورد زن عمو حرف بزنم گرکمی اگه دیشا
 . ارزهی امتحانش مبه

  قبر و شناسنامه و...يبرا...يبرا! مامانت رو انجام بدهيبابا رفته کارا:من
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 ... شهی که بهش مربوط ميزیهرچ
 . نکرده بوديریی تغچیه

 . هم چهرش درهم نشده بودکمی یحت
 . کردی مثل قبل داشت به روبه رو نگاه مقیدق

 .ستادمی ادشی دي جلورفتم
 . کردی بازم همونطور فقط داشت نگاه ماما
 . راست رفتم اتاق دکترکی از اتاق خارج شدم و دی امنا

 . دکتر وارد اتاق شدمي اجازه دنی زدم و با شندر
 . دکتريسالم آقا:من

 .نیسرم،بفرما بشسالم پ:دکتر
 . نشستمی صندلي رورفتم
  اومده پسرم؟شی پیمشکل:دکتر

 !ذِی دکتر،درمورد پانيراستش آقا:من
 ... شده؟یخب،چ...آهان:دکتر

   هم که درمورد مادرشی زمانیحت! نکردهيریی تغچیراستش اصال ه:من
 

 . نگرانشمیلیخ! خورهیغذا هم که نم! نکرديریی تغچی زدم،بازم هحرف
   نگرانادی زیول. کنمیدرکت م... دونم پسرمیم: زد و گفتي لبخنددکتر

 
   سروکارنِی که مشکلشون هميادی زيمارای چون من هرروز با بنباش

 
   خودش به مرور زماني هست که براي عادیلی خی افسردگهی نیا!دارم

 
   ناراحتيزهای نکن با گفتن چی سعنکهیو ا! رهی منی شه و از بی مکم
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  ی نميریی تغچیچون درسته اون ه!ی ناراحتش کنای ياری بشی گرکننده
 

  ی دونه که وقتی تو خودش و خدا مزهی ری غماش رو مي اما اون همه کنه
 
 ! غصه خورد،چقدري مورد مادرش حرف زددر
 : گفتمی ناراحتبا

 واقعا؟
   تکرارگهی کن دیفقط سع!گهی دی دونستینم!خب حاال اشکال نداره:دکتر

 
 !نشه
 ...باشه:من

 ست؟ی نی مشکلگهید...خب:دکتر
 .نه،ممنون:من
 : جام بلند شدم و گفتماز

 .فعال
 . نگفتيزی زد و چي لبخنددکتر
 . از اتاق خارج شدمآروم
 . اتاقش نشستمي روبه روی صندلي و روذی سمت اتاق پانرفتم

 
 "ذیپان"
 
 ! خوردمی تکونای زدم و ی خوردم و نه حرفيزی روزه که نه چکی

 !ستی هم دست خودم ناصال
 ! کنمهی تونم گری کنم نمی مهرکار
   نمونده که از چشممی اشکگهی اشکم خشک شده و دي که چشمه انگار
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 !زهیبر
 ! خوردن غذارو هم اصال ندارمياشتها

 . نشمفی ضعشتری بنی زنن تا از ای پرستارا همش بهم سرم منی هميبرا
 !دمی تخت دراز کشي شدم بس که روخسته
 . رو نگاه کنمرونیدارم بلند شم و برم سمت پنجره و ب دوست

 . برم تو محوطهای و
 ! تونم تکون بخورمی انگار،بدنم خشک شده و اصال نمیول

 . تونم بلند شمی کنم نمی ميهرکار
 .واقعا خسته شده بودم...اوف

 . شدمرهی بلند شدن،شدم و طبق معمول به جلو خالی خیب
 ... در اتاق باز شد وقهی از چند دقبعد

 . تو اتاقختنی رهی و رها با گرسودا
 . اومدن سمتم و بغلم کردنهی گربا

 . تازه از موضوع باخبر شده بودنانگار
 . گرفتی کم کم داشت دردم مگهی دادن که دی محکم فشارم منقدریا

 : زور گفتمبه
 .آخ
 . آخ گفتم به خودشون اومدن و کنارم نشستني صدابا

  قربونت برم؟ي شدينطوری ام؟چرای شده اجیچ:رها
 ...رمی برات بمی؟الهی گی نمیچی ه؟چراینفس آج:سودا
 : با ترس گفترها
 ذ؟ییذ؟پانیپان

 ؟ی گی نمیچی هذ؟چرای؟پانی چیعنی:سودا
 . شدت گرفتشی گررها
 : با هق هق گفترها
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 ؟ی گی نميزی چ؟چرای آجي شدیچ
 . قطع نخاای الل شدم ای کنن ی االن فکر محتما

 . شدیاما نم... گردم تکون بخورمیسع
 . بتونم تکونشونشو بدمدی دستام تا شاي توختمی رو رمی انرژتمام

 . بازم نشداما
 ! بگميزی تونستم دهنم رو هم باز کنم و چی نمیحت

 . خشک شده بودمانگار
 . کردنی مهی و رها بلند بلند داشتن گرسودا

 .وارد اتاق شدن اتاق باز شد و پرستار و حسام در
 !گهی رو سرتون،آروم تر دنی و گذاشتمارستانیچه خبرتونه؟ب:پرستار
   که فکريزی بدم،اون چحی براتون توضرونی بنیای بد،خانومایببخش:حسام

 
 !ستی ننی کنیم

   و بعد هم همراهدنی و رها برگشتن سمت من و آروم گونم رو بوسسودا
 

 .رونی رفتن بحسام
 .رونی هم همراهشون رفت بپرستار

 . خسته بودمیلیخ
 ... آروم بخوابم و موفق هم بودميزی کردم بدون فکر کردن به چیسع
 . شدمداری بابا آروم از خواب بي صدابا

 . کردی زمزمه  مییزای لب چری کرد و زی مهی گرداشت
  براش کفن... زنم سفارش دادميامروز رفتم قبر برا...ایخدا:بابا
 

   هميامروز مهر فوت خورد تو شناسنامه ...ناسنامه اش رو دادمش...دمیخر
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   برامیلیواقعا خ...دمی زجر کشیلیخ... تحمل کردمیلیخ...ایخدا...نفسم
 

 ...خودت کمکم کن که بتونم ادامه بدم... بودنی کردنش سنگقبول
  همه و همه... گفتی مهی همه رو با گرنکهی بابا و به خصوص اي حرفابا
 

 !نهی تو گلوم بشي شده بود که بغض بدباعث
 . بشکنمشنهی تونستم قورتش بدم نه ای کردم نه می ميهرکار
 . کرده بودری همونجا گانگار
 . که بابا سرش رو از رو تخت بلند کرد و بهم نگاه کرددمی کشیقی عمنفس

 . اشکاش رو پاك کردعی باز من سري چشمادنی دبا
  دخترم؟ي شدداری بیک:بابا

 . حرف زدن برام سختهکمی اومد که ادشی تازه انگار
 ... نگفتیچی انداخت و هنیی سرش رو پادی امنا
 ... دونم چقدر گذشت که دوباره خوابم بردینم

 . چشمام رو باز کردمآروم
 . بوددی جا سفهمه
 . زدی چشمام رو مدی شدنور

 . گذشت تا چشمام به نور عادت کردکمی
 . جلوتر رفتمکمی شدم و بلند
 . جا برام ناآشنا بودهمه

 . دونم کجا بودمینم
 . اطراف رو نگاه کردمکمی
 . برگشتم سمت صداعی مامان سري صدادنی شنبا

 ...مامان بود... شدیباورم نم...ایخدا
 . شدي اشکام جارناخودآگاه
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 !ي گردی دونستم که بر میم...؟يباالخره اومد...مامان:من
 : زد و گفتي لبخندمامان
 ... بهت بگم و برميزی چهیاومدم ... دختر گلمسالم

 : تعجب به مامان نگاه کردم که ادامه دادبا
  ذیپان...؟ي قصه بخورنقدری ادیمگه بهت نگفتم که بعد رفتنم نبا...زدلمیعز
 

   محکمدیبا!ي از خودت ضعف نشون بددینبا!...ی بلند شدی تو باجان
 

  ي قصه نخورنقدری اگهی که ديقول بد!ي بهم قول بددی بانجایهم!...یباش
 
 !...ي ادامه بدتی به زنگی کنی سعو
 : هق هق گفتمبا
 . تونمیبه خدا نم... تونم مامانمینم

   که منيدوست دار... کشمیوگرنه من زجر م... دخترمی بتوندیبا:مامان
 

  بکشم؟زجر
 : گفتمهی با گرعیسر
 ... ماماننه

 ...پس قول بده:مامان
 : گفتمهیگر رو بستم و با چشمام

 . دمیقول م...باشه
 : زد و گفتي لبخندمامان

 .رو قولت عمل کن... برمدی باگهیخب،من د...نیآفر
 : هق هق گفتمبا
 ...مامان نرو...ماماااان... کنمیخواهش م... ماماننه

 . شدی تر مکی دورتر و تارری تصودمی دوی میهرچ
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 :دمی کشغیج
 ...مامان

 .دمی از خواب پردمی که کشیغی جبا
 . کردی با ترس داشت نگام مبابا
 ... شده دخترم؟یچ:بابا

 ...هی گرری رو تخت و زدم زنشستم
 ... تعجب به خودم نگاه کردمبا

  یحت! بدنم خشک نبودگهید!... خوردمیمن داشتم تکون م! شدی نمباورم
 

 . کردمی هم مهی گرداشتم
 : محکم بغلم کرد و گفتبابا
 ...يدیکابوس د...زدلمی نکن عزهیگر... نکن دخترمهیگر
 : گفتمهی گربا

 .... اومده بود تو خوابممامان
 : تعجب نگام کرد و گفتبابا،با

 مامان؟
 : ادامه دادمهی گربا

 ! ها بمونم و باهاشون بجنگمیازم قول گرفت که در مقابل سخت...آره،مامان
 : آروم زمزمه کردهی گربابا،با

 ... به حالتخوش
 : اشکام رو پاك کرد و گفتبابا

 !ي حالم که باالخره خوب شدخوش
 . رم به دکترت خبر بدمی ممن
 .باشه:من
 .رونی تخت بلند شد و رفت بي آروم از روبابا
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 ...هوی که خواستم برم سمت پنجره نی تخت بلند شدم و همي از روآروم
 . اتاق به شدت باز شد و حسام اومد تو اتاقدر
 .ن تعجب زل زد به مبا

 . از چند لحظه در اتاق و بستم و اومد سمتم و محکم بغلم کردبعد
 ! فشارم داد که فکر کردم االنه که استخونام خورد شنچنان
 : و گفتمدمی خندآروم

 !استخونام شکستن! تر؟آرومی کنی کار میچ
 . با تعجب من رو از خودش جدا کرد و زل زد به لبخندمحسام

 : و گفتدی لبخندم،خنددنی دبا
   لبخندت تنگ شده بودي دلم برایلی عشق من؟خي خوب شدباالخره

 
 ...نفسکم

 . رو لبم گذاشت و دوباره بغلم کردی کوتاهيه .س.و.ب
 . آغوشش تنگ شده بودي برادلم
   هامهی دستام رو دورش حلقه کردم و عطر تنش رو به داخل رآروم

 
 .فرستادم

   نگذشته بود که در اتاق تند باز شد و دکتر و بابامي چند لحظه اهنوز
 

 . داخلاومدن
 .می و از هم جدا شدمی به خودمون اومدعیسر
 .نیی پامی خجالت سرمون رو انداختبا
  خداايا

 !مای زدي گندعجب
  ری زدن زمی ما که فکر کنم قرمز شده بودي افهی قدنی و بابا،با ددکتر
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 .خنده
 :ع شد دکتر گفت خندشون قطنکهی از ابعد

 . جانذی که حالت کامال خوب شده پاننمی بی مخب،خب
 . محو شمنی زمي حرفش دوست داشتم اون لحظه از ذونی ابا

 : و گفتدی خنددکتر
  شتریپس ب!ستی من ني نهی به معايازی نگهی دنکهی ا،مثلی شفقي آقاخب

 
 . شمی مزاحم نمنی ااز

 : و گفتدی خندبابا
 !هی چه حرفنیا

   واقعا خوش حال شدم که باالخرهیدور از شوخ... جانذیخب پان:دکتر
 

 .فعال... برسمگمی ديضای رم که به کریمن م!ي شدخوب
 .رونی بعد در اتاق رو باز کرد و رفت بو

  نیهمو بغل کرده بود!خجالت نداره که... شمامگهیخب حاال د:بابا
 
 .نیراحت باش...رونی رم بیمن م! کهستی نيزیچ!گهید

 : گفتمعی با خجالت سررونی که خپاست بره بنیهم
 .نیبمون!رونی بنی برستی نيازین... بابانه

 : حرف من گفتدیی تاي هم براحسام
 .نیبمون... گه پدرجونی مراست

 !رمی رو بگذی پانصی ترخي رم برگه یخب م:بابا
 .آهان باشه:حسام

 . در،رو باز کرد و از اتاق خارج شدبابا
 .دمی کشیقی رفتن بابا من و حسام هم زمان نفس عمبا
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 !مای کردیعجب غلط... خدايوا:من
 : گفتالی خی بحسام

 ! بزرگش نکننقدریا!گهی دمیهمو بغل کرد! نبود که بابايزیچ
   از خجالت قرمز کردهنجای خودت اشی پقهی چند دقنیحاال خوبه هن:من
 

 !ایبود
 !شی پقهی چند دقی گی ميخب خودت دار:حسام
 . تخت نشستمي جوابش رو بدم رفتم رونکهی ابدون
 !هی فازمون چستی معلوم چواقعا
   با همينطوریاالنم که ا!می ترکوندی الو ممی داشتشی پقهی چند دقنیهم
 

 !می کل کردکل
 . فکرم خندم گرفتاز

 ؟ي خندی میبه چ:حسام
   ومی ترکوندی چه طور الو ممی داشتشی پقهی چند دقنی همنکهیبه ا:من
 

 .هی چستیواقعا فازمون معلوم ن!می هم با هم کل کل کرداالن
 !یراست...آهان: و گفتدی خندحسام

 ...جانم؟:من
 : با خنده گفتحسام
 ! دوستات خودشون رو کشتنامروز

 : تعجب گفتمبا
 چرا؟!  وا

   بهفتهیسودا کم مونده بود ب! کردنهی که گرنقدریا: گفتدوی خندحسام
 
 !شتی پادیزه بده ب پرستار که اجايپا
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 ان؟ی چرا نذاشت بيریکبی ايدختره ...خدا لعنت کنه پرستارو:من
  ی شلوغ مانی و اگه بی استراحت کندی گفت بایم! دونم واالینم:حسام

 
 !سرآخر رها با پرستاره دعوا گرفت!کنن

 : تعجب گفتمبا
 !دروووغ
  سودا به زور بردش! تو دنش بود به پرستاره گفتیهرچ...به خدا:حسام

 
 !رونیب

 ! زنگ بهش بزنمهی باشه رفتم خونه ادمی...ي وايا:من
 .آره،حتما زنگ بزن بهشون:حسام

 . بگم در اتاق باز شد و بابا اومد تويزی خواستم چنکهیهم
 . دخترممیپاشو بر:بابا

  خونه؟می ریم:حسام
 .آره:بابا
  کو؟میبابا گوش:من
 . دونم واالینم:اباب

 ؟يحسام تو ندار:من
 : رو گشت و گفتباشی جحسام

 .منم ندارم...نه
  کو؟میگوش...وا:من

 ! رو بگهيزی چهی انگار دو دل بود حسام
 : گفتممشکوك

 ؟ی بگي خوای ميزی چحسام
 : کرد و آروم گفتی مکثحسام
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 ؟ي رو باخودت آوردتیمارستان،گوشی بي اونروز که اومداصال
 . اونروز بد جور حالم خراب شديادآوری با

 . خودم رو خوب نشون بدمي کردم که ظاهری سعاما
 . بابا شمی باعث زجر مامان و ناراحتنی از اشتری خواستم بینم
   کردم کهی که تازه به وجود اومده بود رو قورت دادم و سعی زور بغضبه
 
 . باشمي عادیلیخ

  فکر نکنم که با خودم باال آورده... نبودادمی ،اصالی گیآهان راست م:من
 

 . فکر کنمنیتو ماش!باشمش
 .میپس بهتره بر... خبیلیخ:حسام

 ! خفه اسیلی فضا خنیآره،ا:من
 .باشه:بابا

 . سمت آسانسورمی و رفتمی از اتاق خارج شدباهم
 . چشمم رفت سمت اتاق مامانناخودآگاه

 .رونی از اتاق اومد بي در اتاق باز شد و پرستارقهی دقهمون
 ... بوددهی تخت خوابي روگهی دماری بهی

 . نگاه کردن رو بهم ندادشتری بي بسته شد و اجازه در
 !ستی نشمی پگهی رو باور کردم که مامانم دنی کامال اگهید

   پاکش کردم و به راهم ادامهعی که سردی از چشمم چکی اشکناخودآگاه
 

 .دادم
 . باالادی تا آسانسور بمید و منتظر شد آسانسور رو زي دکمه بابا
 .می تو آسانسور و در رو بستمی باز شد،رفتدر
 !ننی چشمم رو نبیسی بود تا بابا و حسام خنیی اون لحظه سرم پاتا
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 . کردمی نگاه حسام رو،رو خودم حس مینی سنگاما
   داخل آسانسور با حسام چشمي نهی آي که سرم رو بلند کردم از تونیهم
 
 . چشم شدمتو
 . کردی داشت نگام میبی غم عجبا
 . به بابا انداختمی نگاهنهی تو آاز

 . بودنیی پاسرش
 .می آسانسور باز شد و از آسانسور خارج شددر
 .می شدنی رو زد و ما سوار ماشموتی بابا و بابا رنی سمت ماشمیرفت
 ؟ی من چنیماش:من

 .ارمشیمن بعدا برات م:حسام
 .باشه:من
 ؟ي خوری ميزیچ:بابا
  هست؟یچ:من
   گرفته بودم که بخورم اما نشد بخورم،هنوز توکی با کوهی آبمهی:بابا
 

 .داشبورد
 . خورمیباشه م:من
 .ذیاونو بده به پان... تو داشبوردی مشککی پالستهیپسرم :بابا

 .باشه:حسام
  يزی که خواست بده بهم بابا انگار که چنی داشبورد رو باز کرد و همحسام

 
 : گفتعی اومده باشه سرادشی

   و بده بهاری در بکی رو خودت از پالستکی و کوهی حسام اون آبمخب
 
 .ذیپان
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 : رو از دست حسام گرفتم و رو به بابا گفتمکیپالست
 !گهی دارم دی بر مه؟خودمی کاریچ

 . در آوردمکی رو از پالستکی و کوهیآبم
 . توش هستيزی چهی و بزارم کنار که احساس کردم کی پالستخواستم
 . رو نگاه کردمکی داخل پالستدچباره

 . کردمری تو گلوم گي بغض بددمی که ديزی چبا
 . کردی بهم نگاه می داشت با نگراننهی از تو آبابا

  دمی که در اثر بغض به وجود اومده بود کشی همراه با لرزشیقی عمنفس
 
 ...و

 . در آوردمکی رو از تو پالستشناسنامه
 . بازش کردمآروم
   که توش خورده بود توجه ام رو به خودشی بازش کردم مهر فوتنکهیهم
 

 . کردجلب
 ... حدس زده بودمدرست

 . مامان بودي شناسنامه
  ی لرزوني کرد،نگاه کردم و با صدای داشت نگام میبه بابا که با نگران 
 

 :گفتم
 نجاست؟یا...چرا ...  شناسنامهنیا...بابا
 : گفتنی غمگبابا
   گرفتميزیرفتم چ... شناسنامه اون مهر،رو زدن حالم بد شدي که تویزمان

 
  ادمی و کی بخورم، حواسم نبود و شناسنامه رو هم  انداختم تو پالستتا
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 . بخورميزی نتونستم چگهی شد که دی چستین
   شناسنامه رو که بسته شده بود دوباره باز کردم وی لرزونيبا دستا    
 
 . کردی میی که تو اون صفحه خود نمای شدم به مهر فوترهیخ

 .دی گونم چکي روی اشکقطره
  ری اشکم هم سرازي قطره هاي هی بود تا بقی قطره اشک، کافکی نیهم
 

 . بشنلی به هق هق تبدهی و بعد از گذشت چند ثانبشن
 . کردی داشت نگام می با ناراحتحسام

 . چشمم رفت سمت باباناخودآگاه
 . بهش انداختمی نگاهنهی داخل آاز

 . بودسی قرمز و خچشماش
 . کردی مهی بود که داشت گرمعلوم

 . کردی می بود و داشت رانندگرهی فقط به روبه روش خاما
   دوباره ازی کردم که قطره اشکی نگاش منی داشتم غمگنطوریهم
 

 . شدي جارچشمش
 . زود پاکش کرد و به راهش ادامه دادیلی خاما
 . شده بودي جورهیشک بابا ضربان قلبم  ادنی دونم چرا با دینم
 . اشک بابا رو در آوردمیلی روزا خنیا
 ! مدت قلبش رو درد آوردم که مامان هم اومد بهم تذکر دادهی نی قدر انیا

   منی دونستیتو که م...آره؟...؟ي کار  کردی باهامون چینی بیم....مامان؟
 

 ! شهی تو حالم بد مبدون
 ! تونمی بدون تو نمی دونستی که متو

 ! گفته بودمبهت
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 چرا؟... آخه؟یچرا رفت...ادته؟ی
 ... مامان رو دوباره مرور کردميحرفا

 !ی بلند شدی جان تو باذیپان((
 !ي از خودت ضعف نشون بددینبا
 !ی محکم باشدیبا

 !ي بهم قول بددی بانجایهم
 !ي ادامه بدتی به زندگی کنی و سعي غصه نخورنقدری اگهی که دي بدقول

 ! دخترمی بتوندیبا
 ! کشمی من زجر موگرنه

 ...)) من زجر بکشم؟ي داردوست
 . آخر مامان رو چند بار تو ذهنم تکرار کردمحرف
 !دوست ندارم مامان...نه،نه

 !ی خوام تو زجر بکشینم
 ! ندارمدوست

 . که به مامان داده بودم افتادمی قولادی
 ! بهش قول دادممن
 ! نکنمهی گرگهی دادم که دقول
 ! غصه نخورمگهی دادم که دقول
 ! کنمی می دارم بدقولاما

 ! کنمی متی مامان رو اذدارم
 ! بشهيزی چنی چندی نبااما
 .دینبا
 . اشکام رو پاك کردمعیسر

 . انداختم و شناسنامه رو بستمی نگام رو هم به اون مهر لعنتنیآخر
 . چشمام رو بستمي لحظه اچند
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 .دی لرزی ام مچونه
 . امکان داشت که بغضم بشکنهلحظههر
 . حرف مامان افتادمای دوباره اما
 !))ی محکم باشدیتو با((

 ...آره
 ! محکم باشمدی بامن

 ! از طرف من غصه نخورهنی از اشتری محکم باشم تا بابا بدیبا
 ! من رو هم بخورهي هم کم غصه نخورده که غصه بابا

 . چشمام رو باز کردمآروم
 . کردمی بودن مي قواحساس
 ! محکم بودناحساس

 ! دادی مدی مامان بهم امي حرفاانگار
 ! گرفتی رو ازم مدیام... اون اتفاق نحسيادآوری اما
 . خودم رو مشغول کنمي جورهی کردم یسع

 . رو دادم به حسامشناسنامه
 . رو بزار تو داشبوردنیا...حسام:من

 .باشه: بهم انداختم و گفتی نگاهحسام
 . داشبوردي رو ازم گرفت و گذاشت توشناسنامه

  دخترم؟یخوب:بابا
 . کردم لبخند بزنمیسع
 .خوبم بابا جون:من
 : و در جواب بهم گفتدی کشیقی نفس عمبابا

 .زمی بخور عزيزی چهی...خداروشکر
 .چشم:من

 . مخصوصشي جدا کردم و انداختمش تو جاوهی رو از آب مین



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 694 

 . رو هم باز کردم و شروع کردم به خوردنکیک
   رو دوبارههی رو خوردم و بقکمی گاز از کهی و وهی زور چند قلوپ از آب مبه
 

 .کی پالستي توگذاشتم
 : من بود گفتشی که تمام حواسش پحسام

 ؟ي تا آخر نخوردچرا
 .اشتها ندارم:من

 !ای کنیچرا آخه؟ضعف م:حسام
   جواب دادن وي و اصال حوصله  دونم چرا کم حوصله شده بودمینم
 

 ...نی همي دادن رو نداشتم براحیتوض
 :گفتم
 !گهی که اشتها ندارم دگفتم
 . نگفتيزی چگهی حوصله ندارم،چون دادی حسام متوجه شد زنکهی امثل

 .می به خونه هممون سکوت کرده بوددنی خود رستا
 .می شکوت رو نداشتنی شکستن الی کدوم هم مچیه

 . خونه پارك کردي رو جلونی ماشبابا
 نگ؟ی تو پارکنی بری رو نمنیپدرجون چرا ماش:حسام

 . برمی بمونه بعدا منجایخسته ام پسرم،اشکال نداره بزار هم:بابا
 : گفتعی سرحسام

  ی رو منی باال و ماشنی بهم شما برنی و بدچیی پدرجون،سوهی چه حرفنیا
 

 .امی و منگی تو پارکبرم
 ...،بعدا خواد پسرمینم:  بابا

 : حرف بابا رو قطع کرد و گفتحسام
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 . کشهی هم طول نمقهیپنج دق!گهی برم دی آخه؟مهی کارچه
 : کرد و گفتی مکثبابا

 .دستت درد نکنه پسرم....باشه
 . اسفهی کنم،وظیخواهش م:حسام

 . شدادهی زد و پي لبخندبابا
 . بکنههی بره تو اتاقش و در،رو هم ببنده و تو خلوتش گردی االن بابا ،باحتما

 ! منهری تقصهمش
   همههوی نسبتا خوب من،بابا هم بهتر شده بود که ي هی روحدتی با دتازه

 
 ! رو خراب کردمیچ
 ... کاشيا... خدايا

 . متعجب حسام به خودم اومدي صدابا
 ؟ی شادهی پي خوایذ؟نمیپان:حسام

 .واسم نبودح...آها ،چرا...ها؟:من
 . شدمادهی رو باز کردم و پنی در ماشآروم

 . خونه باز بوددر
 . بابا باز گذاشته بودحتما
 . تورفتم

 .اطی کنار حی صندلزوی شدم چشمم خورد به ماطی وارد حنکهیهم
 ...ری بخادشی

  ی و ممی گفتی و ممی نشستی شبا با مامان و بابا اونجا مشهی همتابستونا
 

 .میدیخند
 .ادی بود اشکم در بکی نزدگهید

 .رونی فکرا از سرم برم بنی رو آروم تکون دادم تا اسرم
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 . کارساز نبوداما
 . رفتم سمت در خونهی لرزوني و با پاهانیی رو انداختم پاسرم

 . لرزونم آروم در،رو باز کردم و رفتم توي دستابا
 ! رو بلند نکردم تا دوباره خاطره ها برام زنده نشنسرم
 !ستی که مامان تو خونه ننمی بلند نکردم تا نب روسرم
 ! نبود مامان نشمي رو بلند نکردم تا متوجه سرم

 . رو محکم رو هم فشار دادمچشمام
 . بستم و با دو از پله ها باال رفتمدر،رو

 . رو از کجا آوردمي دونم اون همه انرژینم
 . رفتمفقط
 !ستی که مامان تو آشپزخونه ننمی تا نبرفتم

 !کهی که خونه تارنمینب
 !ستی اجاق گاز ني رویی که غذانمینب
 . اتاقم رو باز کردم و خودم رو انداختم تو اتاق و در،رو بستم و قفل کردمدر

   سرم رو بلند کردم و کل اتاقم رو از نظر گذروندم و خودم رو پرتآروم
 

 . رو تختکردم
 .زنی رو فرو کردم تو بالش نرمم و اجازه دادم تا اشکام برسرم

 ست؟ی مامان نگهی واقعا دیعنی
 ؟ی چیعنی

 ! دروغهحتما
 !رمی می کن که دارم مدارمی اگه خوابِ هرچه زودتر بایخدا

 ! تحمل ندارمگهید
 ! کشمی خودم رو ممنم
 ! پس بهتره منم نباشمستی مامان ناگه
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  تمام...پاره تنم... مامانمگهی که دنمی خودم ببي منتظرم تا با چشمافقط
 

 ... کهنمیبب...ستین...وجودم
 . و حرفم رو قطع کردماوردمی طاقت نگهید

 . کردمی مهی بلند داشتم گربلند
 ! نهای رو بشنوه می گري نداشت که بابا صدای برام فرقگهید
 ! مهم نبودیچی برام هگهید
 !یچیه

 : حسام اومدي در اتاقم بلند شد و صدايصدا
 ؟یذ؟خوبیپان
 : هق هق گفتمبا

 . خوام تنها باشمیم...آره
 ...ومدی از حسام نیی صداگهید
 " روز بعدکی"
 
 . روز گذشتکی

 ! خواستن مادرم رو بزارن تو خاكی مامروز
 ! خواستن تنها کَسم رو خاك کننیم

 ! شدی نمباورم
 ! بگميزی تونستم چی خواستن تمام وجودم رو خاك کنن و من نمیم

 . طرف قبراوردنی جسد رو مهی داشتن
 . شلوغ بودیلی خقبرستون

 . کردنی مهی داشتن گرنای اعمه
   ترکی قبر نزدهی بود که هرلحظه ی اون طابوتشی من تمام حواسم پاما
 



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 698 

 . شدیم
  بود؟دهیخواب...اون تو... مادرمیعنی...یعنی

  من؟مادر
 .نه امکان نداره...نه

 ؟ی کنی نمدارمیچرا ب...ایخدا
 !دمای زجر کشیلیخ
 ؟ی دونیم

 !دهیدم اون تو خواب گن وجوی مبهم
  کنم؟باور
  شه باور کرد؟ی ماصال

 ! کندارمی کنم زودتر بی مخواهش
 !دمی که تا االن دیِ خوابنیبدتر

 !هی کافگهی دیول
 ! بستمهگهی دواقعا
 ! زدی داشت تند تند مقلبم

 .نیی رو گذاشتن پاطابوت
 !ستی شدم که مامان نی مطمئن مدی رو نداشتم اما بادنی دتحمل

 . چشمام رو باز کردمآروم
 ... رو سرم خراب شدای دندمی که ديزی چبا

 . بودمامان
 . شدی نمباورم

 . خودش بوداما
  ی کردن و تنها من داشتم با تعجب به جنازه نگاه می مهی داشتن گرهمه

 
 !کردم
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  ممکنه؟چطور
 ...دیاالن مادر من با... االنیعنی

 . کنمی وجه باور نمچیبه ه... کنمینه باور نم...نه
 خدا؟

 ؟ی کنی نمدارمی خوابِ پس چرا بهی نی ااگه
 چرا؟

 ! تحمل ندارماگهید
 ! کردمی رو باور می داشتم همه چتازه

 . کردمی باور مدی بایعنی
 . نداشتمنی جز اي اچاره
  ی روبه رو متی شدم و با واقعی مداری کم کم داشتم از خواب غفلت بانگار

 
 .شدم
 ! سختهیلی که باورش خیتیواقع
 . شهی گرفتن دلم مشی که باعث آتیتیواقع
 ...مادرم رفت:نهی اتیواقع

 . کردی مینی رو گلوم سنگبغضم
 . قورت دادنش نداشتمي برایراه

 . رو بستم و اجازه دادم که بغضم بشکنهچشمام
 . اشکام روون شدنباالخره

 .يگری بعد از دیکی
 . رو باز کردمچشمام
 . قبري ذاشتن توی رو داشتن ممامانم

 .کی کوچیلی قبر خهی يتو
 . خوام بدونمی رو مزی چهی فقط
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 ؟ی اون تو بخوابي خوای ميچطور...مامان
 ؟ی ترسی میکی که از تاری گفتی نممگه
 ها؟

  می خاك بخوابه باعث شد که گری کلری مادرم قراره زنکهی فکر کردن به ابا
 

 .رهی بگشدت
 . تحمل سکوت رو نداشتمگهید
 . تونستم ساکت بمونمی نمگهید
 : زدمغیج

   کـــــنــــــمی خــــواهـــــش مــــمــــــامـــــان؟
 

   اوني خــــوای مــيمـــامـــان تــو چه طور...  شــــوــــداریبــــ
 
 ...  هـــــا؟؟ی بـــخــــوابـــتو

 . کردنی نگام مي و دلسوزهی فقط داشتن با گرهمه
 !ره داي هم دلسوزواقعا

 ... دختر تنهاهی
 ... پدرشبا

 . کردمی مي دلسوزي دخترنی چني بودم برامنم
 : دادمادامه

   کاری چنی حال و روزم رو؟ببینی بی صدام رو؟آره؟مي شنویمامان؟م
 

 ؟يکرد
 . اومد سمتمحسام

 . کنم اروم باشیخواهش م...ذیپان_
 : چشماش نگاه کردم و گفتمتو
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  طور آروم باشم؟ها؟چه
 : تر گفتمبلند
  طور؟ها؟چه

 : گفتی با ناراحتحسام
 ... کنمی مخواهش

 . نگفتميزی کردم و چهی گرفقط
 . خاكي رحمانه گذاشتن توی و نگاه کردم که چه طور مامانم رو بنشستم

 . نگاه کردمفقط
 . نگفتمیچی کردم و هنگاهشون

 .ختمی پر کردن قبر هم فقط نگاه کردم و اشک رموقع
 .یلیخ...ي نامردیلیخ...ایدن

 . ساعت،همه رفتنکی از حدود بعد
 . من بودم و بابا و حسامفقط
 ! هم نبودننای عمه ایحت
 !هینجوری همشهیهم

 . کنهی ازش نميادی ی کگهی گذره و دی و هفتم و چهلم هم مسوم
  ی نمیچی اما هرهی گی مشی آتقهی هردقنجای دل من و باباست که اتنها

 
 .میگ
 . بابا به خودم اومدي صدابا
  دخترم؟یخوب_

 : نبود زدم و گفتمهشی شبچی هيلبخند
 ...ادی زیلیخ... خوبمیلیخ...آره

 . نگفتیچی و هنیی سرش رو انداخت پای ناراحتبابا،با
 . بگهيزی خواست چی انگار محسام
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  ی شد و دپباره دهنش رو می ممونی کرد اما انگار پشی دهنش رو باز متا
 

 .بست
 : گفتمآروم

 ؟ی بگي خوای میچ
 : با تعجب گفتحسام
 من؟

 : حوصله گفتمیب
  هست مگه؟نحای ایمن،به جز من و تو و بابا کس...نه

 : کرد و گفتی مکثحسام
  خونه؟می برستی خواستم بگم بهتر نیم

 : با تحکم گفتمعیسر
 .امیاما من نم!نی برنی خوای مشما

 : متعجب گفتحسام
 ؟يای که نمی چیعنی؟یچ

 : هم متعجب گفتبابا
 ؟يای نمی چیعنی... گه دخترمی راست محسام

 : در جواب بهشون گفتمی لرزوني و با صدادمی قبر مامانم کشي رویدست
 . تنها بمونهنجایا... تونه امشبی ترسه،نمی مییاز تنها...مامانم
 : و بابا هردو با تعجب گفتحسام

 ؟یچ
 : با تعجب گفتحسام

  مگه؟ي شدوونهید
 : گفتتی جدبابا،با
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  ی باهم بر م؟همهيری گی ممی خودت تصمي تاحاال برای ک؟ازی چیعنی
 

 . خونهمیگرد
 : بغض گفتمبا

 ...اما
 : گفتي دوباره با همون لحن جدبابا
  ي قهی شما هم پنج دقنی رم تو ماشیحرف نباشه،من م... که گفتمنیهم
 
 .نیای مگهید
 . بگه رفتيزی چنکهی بعد بدون او

 . رو از طرف بابا نداشتمی رحمی همه بنی اتحمل
 . زدی حرف مينطوری بار بود که باهام انیاول

 . بودمدهی رفتار رو ازش ندنی اتاحاال
 . شدي از چشمم جاری رو بستم که قطره اشکچشمام

   کنارم نشست و اشکم رو پاك کرد،چشمام رو بازی کسنکهی حس ابا
 

 .کردم
 . بودحسام

 : بغض گفتمبا
  حسام؟يدید

 : گفتی با مهربونحسام
   چقدر ترسناك؟بعد تونجای امشب ای دونی خانومم،مگهی گه دی مراست

 
  ی دونیم....الیخی ترسناك بودنش و ب؟حاالی بموني خوای ميچطور

 
  سرده؟چقدر
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 : گفتمآروم
  ریز! بخوابه؟ها؟خاك که سرد ترهنجای خواد ای مي مامانم چه طورپس

 
 ! که ترسناك ترهخاك
 : بهم گفتی با مهربونحسام

 ... مادرت فرق دارهتی نکن،وضعیلطفا مسائل رو قاط...خانومم
 .هی گرری و زدم زاوردمی نتحمل

 : حرفش رو قطع کردم و گفتمهی گربا
 ... مگه؟ها؟هی مادر من چتیوضع

 : محکم بغلم کرد و آروم گفتحسام
 . خونهمی برای خانومم،غلط کردم،فقط تورو قرآن بدیببخش

 : گفتمهی گربا
 ... آخه حسام؟ها؟با کدوم دل مادرم رو تنها بذارم؟خودت بگوامی بيچطور
   آروم من رو از خودش جدا کرد و با دستاش ،بازوم رو گرفت و باحسام

 
 : گفتیناراحت

  ی که پدر جون چقدر عصبانيدیذم،دیاما پان... دونمی دونم نفسم،میم
 

  نی من بدون تو برم تو ماش اگهی دونی تر بشه؟می عصبانيدوست دار!بود
 
 .زکمی عزگهی فکر کن دنجاهاشمی به اکمی شه؟ی میچ

  ی دونم که اگه حسام بدون من بره بابا چی خودم نمی گفت،ولی مراست
 
   معلومهیدم؛ولی رو ازش ندي رفتارنی بار هم چنکی کنه،چون تا امروز یم
 

 . شهی می اگه نرم واقعا  اعصبانکه
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  اهی سي مامانم بمونم خم شدم و پارچه شی دوست داشتم پیلی خنکهی ابا
 
 : و آروم زمزمه وار گفتمدمی قبر مامان رو بوسيرو

 .منتظر باش...امی مام،دوبارهی میببخش نتونستم بمونم،ول... جونمامان
   رو گونم،نگاه آخرم رو به اون پارچهدی چکی از اتمام حرفم قطره اشکبعد

 
 .م انداختم و بلند شدیمشک

   سمتمی و رفتمی آروم دستم رو گرفت و با هم از اون مکان دور شدحسام
 

 . بابانیماش
 . روشن بود،سرش رو گذاشته بود رو فرموننیماش
 . فرمون بلند کرد و برگشت سمت ماي باز شدن در بابا سرش رو از روبا،

   لبش نشست و بعدي روی چشمش خورد به من لبخند کمرنگنکهیهم
 

 . جلوبرگشت
 . و حسام در،رو بست و خودش رفت جلو نشستنی تو ماشنشستم

 . بگه حرکت کرديزی چنکهی بدون ابابا
 . ازش دلخور بودمیلیخ
 . رو نداشتمي رفتارنی بابام انتظار چناز
 . بابا به خودم اومدي صدابا

 : گفتی مهربونبابا،با
  حال و هوات عوض شه؟می دور بزنکمی می بابا؟بردختر

   آرومي بودم با دلخورستادهیم رو هم بلند نکردم و همونطور که ا سریحت
 

 :گفتم
 .نه
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 : گفتشی دوباره با همون لحن قبلبابا
  دلم؟زی عزچرا
 : گفتممی دوباره با همون لحن قبلمنم

 . خونهمیبر...ستی خوب نحالم
 ! شه های خونه حالت بدتر ممی برزدلمیعز:بابا

 : بابا نگاه کردم و با بغض گفتمي به چشمانهی رو بلند کردم و از تو آسرم
 ! االن،نهي کردی ممی بودی که تو قبرستونی زماندی فکر رو بانیا

   ببرم کهیی خوام اورو جایمن م... اونجا فرق داشتطیزدلم،محیخب عز_
 

 !ی بدتر شنکهی خوب شه،نه احالت
 . نداشتمکوتی جز یجواب
 . نگفتميزی و چنیی رو انداختم پاسرم
 م؟یحاال بر...خب:بابا
 . نگفتمیچیه
 . اومدی ازم در نمیی صداچی هقمی عميجز نفس ها 

 .می ریپس م... گن سکوت عالمت رضاستیم...خب:بابا
 : گفتمآروم
 کجا؟
 : گفتی مهربونبابا،با

 .ی فهمی مخودت
 . نگفتميزی چگهید
 .میدی دونم چقدر گذشت که باالخره رسینم

 . رو بلند کردسرم
 . از تعجب دهنم باز مونددمی که دیی جابا

 . دهی مزه میول... سرد؟ي هوانیاونم تو ا... تهران؟بام
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 .یی قربونت برم بابایاله
 . زود ازت دلخور شدمچقدر

 . من روببخش
 ... درکت نکردماصال
 ! من رو درك کننگرانی انتظار دارم دبعد

 : مهربون بابا و گفتمي عشق زل زدم تو چشمابا
 .دیببخش

 . نگفتيزی هم گذاشت و چي باشه روی پلکاش رو به معنیربون با مهبابا
 . شدمادهی رو باز کردم و پنی ماشدر
 . زدی میلی رحمانه به صورتم سی بباد
 . اصال برام مهم نبوداما
 .ستادمی لب پرتگاه اقای رفتم جلو و دقگهی دکمی

   بکشم وغی خوام جی داشتم دستام رو باز کنم و هرچقدر که ندوست
 

 . کنمی رو خالخودم
 .دمی کشی از بابا خجالت ماما

 .نی برگشتم سمت ماشآروم
 . شدنیکی من و افتادنم تو بغل حسام برگشتن

 . که محکم من رو گرفته بود نگاه کردمی تعجب به حسامبا
 : گفتمآروم

 . باباي جلوبهیحسام؟ع
 :  هم مثل من آروم جوابم رچ دادحسام

 !ستی نبیاصال هم ع...رینخ
 . حرفش محکم تر بغلم کردنیبعد از اتمام ا و
 . خدايوا
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 . بابا نگاه کنمي تونستم تو روی نمگهید
 . حسامي زدگند

 : با تعجب گفتحسام
 ؟ی شده خانومیچ
 : حرص گفتمبا
   تونم تو صورت بابا نگاهی از خجالت نمگهی نشده؟االن دي شده؟بگو ویچ
 

  شده؟ی چی گی بعد تو مکنم
 .دی آروم رفت عقب تر و من رو هم کشحسام

 ' جلوم رفت کنار و گفتاز
 .نیبب
 . نگاه کردمی خالنی تعجب به ماشبا
 ! از بابا نبودي اطراف رو نگاه کردم اما اثرکمی
 : تعجب گفتمبا

  کو؟بابا
 : گفتی با مهربونحسام

 . و خودش با آژانس رفتنی جون گفت شما راحت باشپدر
 . کردمی تعجب داشتم حسام رو نگاه مبا
 !وا
 ؟ی چیعنی

 : دوباره گفتحسام
  شده؟ی چباز
 .یچیه_
 ؟يپس چرا تو فکر_
 .تو فکر کار بابا هستم_
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 .گهی دالی خی بابا،بيا_
 . شدمرهی پرتگاه نشستم و به شهر خي رفتم لبه آروم
 . دادی شهر واقعا مزه مدنی شده بود و دکی تاربای تقرهوا
 . شدی هر لحظه داشت سرد تر مهوا
 !می رفتن نداشتلی کدوم از ما مچی انگار هاما
 ذ؟یپان_
 بله؟_
 نجا؟ی امی اومدی به خاطر چقایاالن دق_
 . کردنمونیبه خاطر خال_
 م؟ی کنی کار می چنجای امیپس االن ما دار_
 .می کنی می با چشممون، خودمون رو خالمیدار_

 . نگفت،انگار جوابم قانع کننده بوديزی چگهی دحسام
   بگه اومد کنارم نشست و دستش رو انداخت دوريزی چنکهی بدون اچون

 
 .شونم

 . دونم چقدر گذشتینم
 ... بااما
 .می که کردم به خودمون اومدي دونم چقدر گذشت اما با عطسه اینم

 : بر گشت سمتم،نگاه گرمش رو بهم دوخت و گفتحسام
 .می پاشو بر،يما خوردبفرما،باالخره سر_

  چی بدون هنی همي سرد شده بود،برایلی گفت،هوا هم خی مراست
 

 . بلند شدمنی زمي از رویمخالفت
 . بلند شدن من، حسام هم بلند شدبا
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  می بود،انداختم و با هم رفتبای نگاهم رو به شهر که از باال واقعا زنیآخر
 

 .نی ماشسمت
 .می و سوار شدمی رو باز کردنی ماشدر

  نی رو هم روشن کرد تا ماشي بخارعی رو،روشن کرد و سرنی ماشحسام
 

 . شهگرم
 : وار گفتمزمزمه

 ...می رفتی کاش خونه نميا_
 : متعجب رو به من گفتحسام

 ؟ی گفتيزیچ_
 : رو بهش دوختم و گفتمگنمی غمنگاه

 .می رفتی کاش خونه نمي گم ایآره،م_
 : و گفتنیی سرش رو انداخت پانی حرف من ،حسام غمگنی ابا
   دونم که ورا دوستی رو هم منی و اي داری دونم چه حالیزدلم،میعز_
 

   خونهی کم؟تای کار کنی خونه،اما خب نفسم به نظرت چمی بريندار
 
  ي همه ي مرگ برانیبب...يای موضوع کنار بنی با ادیذ،بای پاننیم؟ببینر
 

   دونم که مادرتی،می نکنتی خودت رو اذنقدری هم هست،پس بهتره اماها
 
 ...یلی خرو

   تحمل حرفاش رو نداشتم،حرفاشگهی تو گلوم نشسته بود، دي بدبغض
 

  ی رو مزی رك و راست داشت همه چیلی کرد،خی متمی اذداشت
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   خودم سخت و غذابي که فکر کردن بهش برایی هازی اون چیگفت،حت
 

 .آورِ
  یگوشام رو گرفت و همونطور که اشک م و با دستام، اوردمی نتحمل

 
 : ،گفتمختمیر
   گهی کنم بسته؛لطفا تمومش کن؛دی بسته؛خواهش مگهی حسام؛دهیکاف_
 
 ... عذابم نده؛تورو خدا بستهنی از اشتری بتو
  یلی هق هقم بلند تر شد،البته خي دستام صورتم رو گرفتم،کم کم صدابا
 

   قبل دلمست،ازی حسام ني کردنم حرفاهی گرلی دونستم که دلی مخوب
 
   که مامانم رو،تمام وجودم رو گذاشتن تو قبر،حالمي اقهی بود، از اون دقپر
 

 ... کنمهی گری خواستم تا حسابی مکی کوچلی دلهی شد، فقط خراب
 . ناراحت حسام از فکر در اومدمي صدابا
 ...دی نفسم،ببخشدیذم؟ببخشیپان_
   ازشتری نذاشتم بنی همي کنه برایت خواه معذري خودی خواستم بینم
 
 : گفتمي گرفته اي ادامه بده،حرفش رو قطع کردم و با صدانیا

   بهانههی من از قبل پر بود،فقط دونبال ،دلي نکردينه حسام،تو کار_
 

 . کنمی خالی تا خودم رو حساببودم
   گوشم زمزمهد،کناری خم شد سمتم و آروم من رو به آغوش کشحسام

 
 :کرد
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 . دهی نکن چون اشکات بدجور عذابم مهی نکن نفسکم،گرهیگر_
   چشمام رو بستم و خودم رو تو آغوش گرمش،شل کردم و با نفسآروم

 
 . هام کردمهی رو وارد رنشی دلنش،عطریقیعم
   آروم شدم،خودم رو ازش جدا کردمی که حسابقهی از گذشت چند دقبعد

 
 . صاف نشستمو

 : گفتمیاك کردم و رو به حسام با لبخند کم رنگ رو با سر انگشتم پاشکام
 .ممکنه بابا نگران بشه... خونهمیبر_

 : زد و گفتینیری شلبخند
 . خانومم بگهیهرچ_

 : گفتمآروم
 .وونهید_
 .می خانوممون هستي وونهیگه،دیبله د_

 . شدمرهی خرونی زدم و از پنجره به بيلبخند
  م،تایام تهران دور شد بيبای زي حرکت کرد، کم کم از اون فضاحسام

 
 . محو شددمونی که کامال از دییجا
 ... شد خوابم بردی دونم چی بودم که نمرهی خرونی به بنطوریهم

*** 
 . شدمداری ده از خواب بی داره تکونم می کسنکهی حس ابا

 . کرد نگاه کردمی مدارمی چشمام رو باز کردم و به حسام که داشت بآروم
 .زمی عزگهی خانومم؟بلند شو دي شدداری بش،باالخرهیآخ_
 : گفتمي خواب آلود و گرفته اي صدابا
 م؟یدیرس_
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   تختتي روری تو خونه راحت بگمی شو برم،بلندیدی رسزدلمیآره عز_
 

 .بخواب
 . رفت عقب تر و دستم رو گرفت تا بلند شمحسام
 . سمت خونهمی خارج شدم و باهم رفتنی ماشي از توآروم

  يبای و زکی کوچاطیاشت در خونه رو باز کرد،از ح که ديدی با کلحسام
 

 .می گذشتخونه
 . رو باز کنه بابا در؛رو باز کردي در وروددی که حسام خواست با کلنیهم
 : متعجب گفتبابا
 !نی کردریسالم بچه ها،چقدر د_

 : گفتعی سرحسام
 . شدری دکمی دیسالم پدر جون،ببخش_
 . تونیایاشکال نداره،ب_

 ... تو خونه،بابا در رو بست ومی رفتباهم
 :گفت

   معلومه که چقدر خوابشذی پاني افهی قن،ازی بخوابنیبچه ها شما بر_
 
 .ادیم

 : آروم گفتحسام
 ... پدرجوندیببخش

 . نگفتيزی زد و چي لبخندبابا
   تو اتاق،حسام درمی باال،حسام در اتاقم رو باز کرد و باهم رفتمی رفتباهم

 
  ی که داشت مدمیخودم رود انداختم رو تخت و فقط حسام رو د.  بسترو
 



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 714 

 ... طرف تخت و بعد خوابم برداومد
 . شدمداری افتاده باشه روم، از خواب بيزی چنکهی حس ابا

 . چشمم رو باز کردمآروم
 . بود و دستش رو انداخته بود روم و بغلم کرده بوددهی کنارم خوابحسام

 . به ساعت انداختمی بودم نگاهدهی که دراز کشهمونطور
 .صبح بود10ساعت

 . کردم دست حسام رو کنار بزنم و بلند شم اما نتونستمی سعیهرچ
 . کردم که صداش بلند شدی می داشتم سعهنوز

 : همونطور که چشماش بسته بود گفتحسام
 کجا؟

   خوامی زنم،دستتو بردار می ساعته دارم زور ممی بابا ني؟ايداریعه ب:من
 
 . شملندب

 : گفتشی دوباره با همون حالت قبلحسام
 کجا؟

 : حرص گفتمبا
 ... کجا،کجای گی می دارم برم؟هکجا

  دی دستش دماغم رو گرفت و کشیکی چشماش رو باز کرد و با اون حسام
 
 : گفتو
 . مني خب،حرص نخور خاله سوسکه یلیخ

 : رو کنار زدم و گفتمدستش
 .ی سوسکه خودتخاله

 . نگفتيزی و چدی خندحسام
 .یی خوام برم دست شوی مي شه دستت رو برداریم:من
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  نقدری انجایوگرنه هم!ی کنفی کثنجاروی ترسم ای که مفی،حیآخ:حسام
 

 . داشتم کهی منگهت
 . خندهری بعد اتمام حرفش زد زو

 : براش نازك کردم و گفتی پشتچشم
 .یی پر رویلیخ

 .عد ولم کردم نشوند و ب.ب. رو لی کوتاهي شد روم و بوسه خم
 ...یی تخت بلند شدم و رفتم سمت دست شوي رواز
 .رونی اومذ بیی دستشواز
   صورتم رو خشک کردم و برگشتم سمت حسام کهکمی کوچي حوله با
 

 . کردی نگام مداشت
 بله؟:من

 : گفتجی گحسام
  بله؟یچ

 : گفتممتعجب
 !ی کنی نگام مي ساعته دارمین!وا

 .یچیاهان ه:حسام
 : گفتممشکوك

 ؟یچیه
 ... بابايا:حسام

 !گهیبگو د:من
  رو؟یچ:حسام

 .گهی نکن دتیحسام؟اذ!عه:من
 . شهی خب بابا،خودت رو حرص نده پوستت چروك میلیخ:حسام
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 : گوشم گفتری تخت بلند شد و اومد سمتم و محکم بغلم کرد و زي رواز
 ...عاشقتم

   پاهام موندم وي نوك انگشتاي دستام رو دورش حلقه کردم و رومنم
 
 : تر از گوشش گفتمنیی پایلیخ

 .شتری بمن
 : و گفتدی کار من خندنی با احسام
 .ی خودم هستي کوتوله

 : اش و گفتمنهی جدا شدم و دستم رو مشت کردم و زدم رو سازش
 ؟ي بابا لنگ درازيادیتو ز!ستمی من نکوتوله
 : با خنده گفتحسام

  بابا لنگ درازم؟من
 : گفتمی تخصبا

 .بله
 : با خنده گفتحسام
   قدم بلند ودی که بايمن همون اندازه ا!ستمی من،من بابا لنگ دراز نعشق

 
 ! استانداردریاما قد تو غ!استاندارد

 : گفتمدهی حرص بلند و کشبا
 !حسااااام

 : با خنده گفتحسام
 جووونم؟

 : لوس گفتمي دختر بچه هانی کردم و مثل اي رو غنچه البم
 .گهی نکن دتیاذ

 . کل بدنم داغ شدهوی از حرفم نگذشته بود که ي چند لحظه اهنوز
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 .م.ن.د.ي.س.و.م و شروع کرد به ب.ب.ش رو گذاشت رو ل.ب. لحسام
 . هم نبودمی ناراضنی منم همچراستش

 ... کردمشی منم همراهنی هميبرا
 
 . ازش جدا شدمنی همي واقعا نفس کم آورده بودم براگهید

 . محکم بغلم کردهی از ثاني کسر تو چشمام نگاه کرد و درحسام
 . هاش کردهی رو فرو کرد تو گردنم و عطر تنم رو وارد رسرش
 .ادی زیلیخ...ذی دوستت دارم پانیلیخ:حسام

 ...ي صدابا
 .می از هم جدا شدعی اتاق سردر
 .می و از هم دور شدمی خودمون رو مرتب کردکمی

 بله؟:من
 : در رو باز کرد و اومد تو و گفتبابا

  هی نیی پانیای کنم بدارتونی بامی بنیدی خوابدی بچه ها،گفتم شاسالم
 
 .نی بخوريزیچ
 : تعجب گفتمبا

 ؟ی شرکت نرفتسالم،بابا؟مگه
 . از دوستام رو گذاشتم جام تا شرکت و اداره کنهیکینه دخترم،امروز :بابا
 . اومدادمی زی حرفش همه چنی ابا

 . داشت نره شرکتحق
 ! روز مرگ مادرم بودنی دوممثال

 : فقط گفتمنی هميبرا
 ...باشه

 .نیای شما هم بنیی رم پایمن م:بابا
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 .چشم پدر جون:حسام
 . و در،رو هم بسترونی زد و رفت بي لبخندبابا

 : برگشت سمتم و گفتحسام
  من که کال از! رفتی آبرومون مي جدي جدنباریوگرنه ا!مای آوردشانس

 
 . رفتمی کشور منیا

 : و گفتمدمیخند
 . که در زد و وارد شدمی شانس آوردیلی خواقعا

 : و گفتدی کشیقی نفس عمحسام
 . چون واقعا گشنمهنیی پامی برایب...واقعا
  مگه؟ي شام نخوردشبید:من

 .دمینه بابا،با تو گرفتم خواب:حسام
   خوردهزی چهیمن غروب !ي خوردی مزی چهی ی رفتی م،حداقلي وايا:من
 

 !بودم
 : برام نازك کرد و گفتیشم پشت چحسام

 !ي خوردیلی خروزی واقعا،تو که دآره
 .ي نخورده بودیچی هگهیاما تو که د! هم خوبهکمیخب همون :من

 ! من مردماگه،ی دمیاشکال نداره،بر:حسام
 .میبر...خدا نکنه:من

  می شدی برداشتم و همونطور که از اتاق خارج مزی مي موهام رو از روکش
 

 . رو بستمموهام
 .می آشپزخونه شدوارد

 ! از خاطره ها برام زنده شدنیلی وارد شدنمون به آشپزخونه خبا
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 ! رو خراب کنممونی خواستم روحی نمگهی داما
 !می که خودمون رو خوب نشون بدمی داشتی سعهمه
 ! کردمی خرابش مدی من نباپس

 .زی رو محکم بستم و نشستم رو مچشمام
 . بوددهی رو چزی مبابا
 . رو برداشتممییچا

 ... به خوردنمی شروع کردباهم
 : بلند شدم و گفتمی صندلي شدم از روری سی حسابیوقت
 . باباینرس
 .نوش جان:بابا

 . خودم رو برداشتم و شستماستکان
 . از آشپزخونه خارج شدم و برگشتم تو اتاقمآروم
 . قطع شدمی زنگ گوشي که وارد اتاقم شدم صدانکهیهم

 . رو برداشتممیوش و گزمی سمت مرفتم
 . پاسخ از رهایتماس ب3

   زنگمی رو برداشتم خواستم بهشون زنگ بزنم که دوباره گوشمیگوش
 

 .خورد
 . جواب دادمعیسر
 بله؟:من
 : گفتي گرفته اي با صدارها

 ؟ی،خوبی اجسالم
 ؟ی جون تو خوبی اجیسالم،مرس:من
 ؟ی کنی کارا میچ...قربونت:رها
 .یزندگ:من
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 .نیآفر:رها
 ؟ی داشتيجانم گلم؟کار:من
 : من من کنان گفترها
   اوني تورو،تودنیراستش تحمل د...میای بروزی دمی نتونستدیببخش...آره
 

 .می و روز نداشتحال
  يزایاشکال نداره عز... قربونتون برم من،چقدر دوستتون دارم منیاله:من
 

 .دلم
 .دیبازم ببخش:رها
 .اشکال نداره نفس:من
 طوره؟بابات حالش چه :رها
 .میهمه خوب:من
   کنم بهیفقط زنگ زدك حالت رو بپرسم و عذر خواه...خدارو شکر:رها
 

 .روزی دخاطر
 .زدلمی عزیمرس:من
 ؟ي نداري کاری اجگهیخب د:رها
 .زمینه عز:من
 .خداحافظ:رها
 .خداحافظ:من

 .زی رو قطع کردم و گذاشتم رو میگوش
 . دوست دارمناروی که من چقدر اآخ

 . موننی خواهرم ممثل
 ... اومدن حسام از فکر در اومدمبا
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 : رفت سمت تخت گفتی همون طور که محسام
  شده؟چرا خانومم تو فکرِ؟یچ

 : سمتش و گفتمبرگشتم
 . زنگ زده بودرها

 : با تعجب گفتحسام
 ؟يجد
 : دادم و گفتمهی تکزمی مبه

 .آره
 : کنجکاو گفتحسام
  کار داشت؟ی چخب،

 . بودومدهی نروزی کنه که دیسه و عذر خواهزنگ زده بود حالم رو بپر:من
 : گفتعی اومده باشه، سرادشی يزی انگار که چحسام

  بودن؟ومدهیچرا ن... اومدادمی آهان،االن
 . نداشتنن،تحملی تونستن من رو تو اون حال ببیرها گفت که نم:من

 . نگفتيزی چگهی دحسام
 : از سکوت حسام گفتممتعجب

  شد؟یچ
 : با تعجب گفتحسام

  شد؟ی،چیچ
 .ي ساکت شدهوی:من

 . ندارم بگميزیچ:حسام
 : خنده گفتمبا

 . حرفات تموم شدش،باالخرهیآخ
 . بالش کنارش رو برداشت و پرت کرد سمتم که با دست گرفتمشحسام
 . شعوریب:حسام
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  گم مگه؟یخب دروغ م:من
 : برام نازك کرد و گفتی پشت چشمحسام
 .یراست
 جانم؟:من

 .یچیه:حسام
 ؟يرمرض دا:من

 .نه،کرم دارم:حسام
 : و گفتمدمیخند

 !ایاری وقت کم نهی شعور،یب
 .نه اصال:حسام

 .نیآفر:من
 .یمرس:حسام
 .دمی و رفتم سمت تخت و روش دراز کشزی رو گذاشتم رو ممیگوش

 اد؟یخوابت م:حسام
 .ادی رو تخت دراز بکشه خوابش میهرک:من

 .نه:حسام
 .پس ببند:من

 . بابا من حوصلم سر رفتهيا:حسام
  کار کنم برات؟یخب االن چ:من

 . مظلوم نگام کردحسام
   زد که کل بدنمیطانی نگذشته بود که لبخند شي هنوز چند لحظه ااما
 

 .دیلرز
 . خودش رو انداخت روم و شروع گرد به قلقلک دادنمحسام
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   سرم و با پاهاش هم پاهام روي دستام رو با دستاش گرفته بود باالدوتا
 

 . دادی بود و با دستش داشت شکمم رو قلقلک مبسته
 .ره...یگ...یم...د...م در...شکم...ردم...خو....غذا...ن...نک...سام...ح:من

 . بگميزی تونستم چی نمگهید
 . بس خنده کرده بودم واقعا شکمم درد گرفته بوداز

 :بغلم کرد و گفت با خنده خودش رو انداخت کنارم و حسام
  بود؟خوب

   خنده ام بند اومد برگشتم سمتش و با حرصکمی از چند لحظه که بعد
 

 :گفتم
   شعور شکمم دردی خوب بود،بامانی خوب بود،مرض خوب بود،درد کوفت

 
 ... دركی کنه احمق بیم

 : دهنم رو گرفت و گفتي جلوحسام
 . ماروی بابا،شستي اگهی دبسه

 . عقبدی که از دستش گرفتم،دستش رو کشي گازبا
 .گهیتوله سگ خودمِ د! هم دارهیاوه اوه،عجب دندون:حسام
 : و گفتمنشی رو مشت کردم و محکم زدم رو سدستام

 . حسامي شعوری بیلیخ
 ؟يعه؟جد:حسام

 .آره:من
 .گهی با تو بر من اثر کرد دینیکمال همنش...یآخ:حسام

 : حرص گفتمبا
 .حسااام
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 ؟جووونم:حسام
 .ي بدیلیخ:من

 . بعد به صورت قهر پشتم رو بهش کردمو
  بابا خانومم قهر کرد؟يا:حسام

 . رو ندادمجوابش
 : آروم گفتحسام

 ذم؟یپان
 . جوابش رو ندادمبازم

 .گهی قربونت برم،قهر نکن دی؟الهينفسم؟قهر کرد:حسام
 ...هوی جوابش رو ندادم که بازم
 : گفتی رو برگردوند سمت خودش و با اخم تصنعمن
 . تکرار نشه هاگهی،دی از من رو برگردوني ندارحق

 : رو لوس کردم و گفتمخودم
 )دیببخش(دیببش

 : و گفتدی دماغم رو کشحسام
 . شده عشقمدهی خانومم برم،بخشقربون
 . نگفتميزی زدم و چيلبخند

 ...روز بعد 38
 :ي زبان راواز
 . و هشت روز مانند برق و باد گذشتیس
 ...اوردی خم به ابرو ني لحظه اذی هشت روز پان وی سنی تمام ادر
   خواهندنی ناراحت و غمگزی نگری او،دو نفر دی دانست که با ناراحتی مرایز
 

 ...شد
 . پدرش و حسام را نداشتی ناراحتدنی تحمل دذیپان
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 . دو بودندنی او،تنها خانواده اش اي برارایز
 . چهلم مادرش استامروز

 ... استنی غمگاری امروز بسذیپان
 ... زود گذشتچقدر

 . از عمر ما هستندی گذرد، همه و همه قسمتی که میی روز هانیا
 !انهی بود و می زنده خواهگری دي لحظه امی دانی کدام از ما نمچیه
 ! خواهد افتادی چه اتفاقگری دي که لحظه امی دانی کدام نمچیه

 : استنی من احرف
 .میز آن لذت ببر و امی را بدانمانیقدر لحظه،لحظه زندگ 
 
 "ذیپان"
 

 . زود گذشتچقدر
 . تموم بشهی زود همه چنقدری شد که ای نمباورم
 ... بودروزی دنی همانگار
 . کردمی مهی داشتم گرمارستانی بود که من تو بروزی دنی همانگار

 .ي نامردیلیخ...ایدن
    که کنار دستم بود قبری گالبي رو پاك کردم و با به ته مونده اشکم

 
 . رو شستممادرم
 . لک روش بمونههی کردم،نذاشتم زی جاش رو تمهمه

  ي بودم رو برداشتم و شروع کردم به پر پر کردنش،با پرهادهی که خریگل
 
 . قبر رو پر کردمي روي گل ،نوشته هايبایز

 . عاشق گل رز بودمامانم
 . بودمدهی براش گل رز خرمنم
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   کهی همه زحماتنیبه خاطر ا بار کی بار،فقط کی امروز نشده بود که تا
 

 .رمی شاخه گل بگهی براش دی کشی ممادرم
 .ارمی االن،هرروز دارم براش گل ماما

 . کردمی کارهارو منی که بود ای کاش زمانيا
 ... کاشيا

 . کاش ها وجود دارهي ایلیخ
  تونم جبران کنم؟ی مگهی مگه داما

 ! که نهمعلومه
 !رِی دیلیخ
 . به خودم اومدمری دیلیخ
 ...ری دیلیخ
 : و برگشتم سمت بابا و گفتمدمی از ته دلم کشیآه
  بابا؟میبر

 : گفتی مهربونبابا،با
 . شهی مکی داره تارزم،هوای عزمیبر

 . بابانی سمت ماشمی و رفتمی بلند شدباهم
 ذ؟یپان:حسام

 : سمتش و آروم گفتمبرگشتم
 جانم؟
 : آروم گفتحسام

 ؟یخوب
 : زدم و گفتميلبخند
 .خوبم
 . نگفتيزی چگهی لبخندم ددنی با دحسام
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 .نی رو باز کردم و نشستم تو ماشنی ماشدر
 . هم نشست جلوحسام

 . رو،روشن کرد و حرکت کردنی ماشبابا
 . حسام زنگ خوردیِ نگذشته بود که گوشي اقهی چند دقهنوز

 . در آورد و جواب دادبشی رو از جشی گوشحسام
 .نسالم ماما:حسام

 :... عموزن
 . مامان جونیمرس:حسام

 :... عموزن
 . خونهمی ری ممیآره االن تازه دار:حسام

 :... عموزن
  ذی اما خب پانمی برمی ماهم خواستنینه همون لحظه که شما رفت:حسام

 
 .می بمونگهی دکمی گفت

 :... عموزن
 .میستی نیینه،جا:حسام

 :... عموزن
 .میایباشه،باشه حتما م:حسام

 :... عموزن
 ؟ي نداريباشه،کار:حسام

 :... عموزن
 .خداحافظ:حسام

 :دمی رو قطع کرد پرسی که گوشنیهم
  بود؟مامانت
 .آره:حسام
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  گفت؟یچ:من
 . اونجامیگفت امشب شام بر:حسام 

 واقعا؟:من
 .آره:حسام

 : بعد برگشت سمت بابا و گفتو
  پدرجون؟هی چنظرتون

 .دی ندارم،هرطور خودتون دوست داريواال من که کار:بابا
 .می ریباشه پس م:حسام

  شما؟ي سمت خونه میخب پس االن بر:بابا
 : گفتمعیسر
 . خونه لباسام همه خاكِمی بابا جون،برنه
   خونه لباسمی ری خودمم خاكِ،پس مي،لباسای گیآهان راست م:بابا
 

 .می ری و ممی کنی معوض
 .هیعال:حسام

 ...بگه تند تر حرکت کرد به سمت خونه يزی چنکهی بدون ابابا
 . رو خاموش کردنی خونه نگه داشت و ماشيجلو
 . سمت خونهمی و رفتمی شدادهی پنی از ماشباهم

 . در،رو باز کردبابا
 . تومیرفت
 . رو باز کردي انداخت و در وروددی دچباره کلبابا

   خونه روي برقارو زدم و برقادی کلیکی یکی رفتم باال،ی که مهمونطور
 

 . کردمروشن
 . تو اتاقم و در رو بستمرفتم
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 ... تخت و خودم هم رفتم حمومي رو پرت کردم رومیگوش
 .رونی گرفتم و رفتم بي اقهی دوش چند دقهی

 . رو با سشوار خشک کردم و همه رو باال بستمموهام
 . باال نگه داشتمرهی گهی هام رو هم با يچتر
 .ی شلوار مشکهی به همراه دمی رو پوشمی مشکي هاکی از تونیکی عیسر

 . رو هم گذاشتممی مشکری حرشال
 .رونی برق لب هم زدم و رفتم بهی

 . و حسام منتظرم بودنبابا
 .رونی رفتسم بی حرفچی هبدون
 . و بابا حرکت کردمی شدنی ماشسوار
 .میدی رسقهی از چند دقبعد
 . پارك کردنای عمو اي خونه ي جلوبابا

 . سمت خونهمی و رفتمی شدادهیپ
 . کنمزشونی خوام سوپرایس،میه:حسام

 . نگفتيزی زد و چي لبخندبابا
 . که داشت در،رو باز کرديدی با کلحسام

 . کفش اونجا بودیکل. اوهاوه
 . باالمی و آروم رفتمی رو کندکفشامون

 . اومدی منای عمه ايصدا
   زد باعث شد که سر جام بمونم و با دقتی که عمه داشت می حرفبا
 
 . به حرفش گوش کنميشتریب
 . من بابا و حسام هم موندن و به حرف عمه دقت کردنستادنی ابا

 ... شدی نمباورم
  باالخره تموم شد؟یعنی
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   دخترههی از هی مدتهی رو زن بدم،حی خوام مسی ممیراستش مر:عمه
 

 ،  دختره هم دوسش دارهدنی تو دانشگاه هم رو دیعنی اومده ،خوشش
 

 ...ي خواستگارمی بگذره بعد برنیاسمی از چهلم کمی میموند
 : برگشت سمتم و گفتی با خوش حالحسام

 . تومیبر
 . تومی رفتباهم
 .دنی ترسهوی ما دنی با دنای اعمه
 : و گفتدی کشیقی عمو نفس عمزن

 .نی سرو صدا اومدی بن،چهی رو برددلمون
 آخه رضا،توهم؟:عمو
 : و گفتدی خندبابا
 . کاره امچی جووناس من هنی سر اری خدا همش زبه

 . نگفتنيزی و چدنی و شوهرعمه خندعمو
 : اومد سمتم و گفتسیمهد
  قربونت برم؟یخوب
 .زمی عزیمرس:من

 : سمت شهرام و گفتمبرگشتم
 . عجب آقا شهرامچه

 : و گفتدی خندشهرام
 ذ؟ی پانیخوب
 ؟یقربونت،توخوب:من

 .فدات:شهرام
 .ارمی بزی چهی رم ی بچه ها،من مدینیبش: عموزن



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 731 

 .زحمت نکش زن داداش:بابا
 .امی مه،االنی چه حرفنینه بابا ا: عموزن

 .می نشستیهمگ
 : گفتحی نگذشته بود که حسام رو به مسي لحظه اهنوز
 .ییدای پح؟کمی آقا مسی خوبشما
 : که از رفتار حسام جا خورده بود با تعجب فقط گفتحیمس

 ...یمرس
 . کنهی رفتار مينطوری دونستم  حسام چرا ای من ماما

 . بوددهی عمه رو شني حرفاچون
 . و بابا و شوهرعمه شروع کردن به صحبت کردنعمو
 . کردنی و حسام و شهرام هم که داشتن با هم صحبت محیمس
 . اومد طرفمونیی چاینی سهی عمو با زن
 .زی رو گذاشت رو مینیس

 .می و مشغول خوردن شدمی برداشتیی چاهی هرکدوم
 ؟ی کنی کار میرضا با شرکت چ:عمو
 . از دوستامیکی دونم چه خبره سپردم به ی وقته که اصال نمیلیواال خ:بابا

 ...آها:عمو
 . حسام به خودم اومدمي صدابا

 ذ؟یپان:حسام
 بله؟:من

 ؟يایچند لحظه م:حسام
 . حواسش نبودی به جمع کردم،کسینگاه
 .باشه:من

 . سمت اتاق حساممی رفتباهم
 . در ،رو باز کردحسام
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 . تو اتاقمیرفت
 . نشستشی صندلي در، رو بست و رفت روحسام

 . تخت نشستمي رفتم رومنم
 ؟ی کارم داشتیچ...خب:من

 . حرف بزنمقهی خواستم باهات چند دقی محیدر مورد مس:حسام
 .گهی خونه دمی رفتی بابا خب ميا:من

 . کامال راحت شهالمی خوام خینه م:حسام
 .باشه:من

  عمه راست بود؟ي به نظرت حرفاذیپان:حسام
  داره دروغ باشه؟یلیخب چه دل:من

  ما شد؟الیخی بحی واقعا مسیعنی:حسام
 .آره:من

   تو کله اشي نقشه اهی گم نکنه دوباره یامکان نداره،م.ی چیعنی:حسام
 

 !باشه
 ! آخهينه بابا،چه نقشه ا:من

 .  زنهی شور م دونم،دلمیچه م:حسام
 .بهی عنیی پامی بابا،برالیخیب:من

 . در اتاق به شدت باز شدهوی بگه که يزی خواست چحسام
 . ترس برگشتم سمت دربا
 .دمی رو دحی و شهرام و مسسی در کمال تعجب مهدو

 . اهللان؟بسمی شی وارد مينطوریچتونه؟چرا ا:من
 : و گفتدی خندسیمهد
   مچتونمی خواستنی دی انجام مي خاك برسري کارانی داردی شامیگفت
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 .میری بگرو
 . ذره ادب داشته باشهیس،یخاك بر سرت مهد:من

 .برو بابا:سیمهد
 . ها اومدن تو و در رو هم بستنبچه

 . کنارم نشستناومدن
  رمی که گفت دوست داشتم بگيزی بهم نگاه کرد و با چطنتی با شسیمهد

 
 . اش کنمخفه

 ...هی دونه خجالت چی ذره نمهی
 : رو به من گفتسیمهد

  کلک،چرا رژت کم رنگ شده؟يا
   کهي خنده که با چشم غره اری و شهرام زدن زحی حرفش مسنی ابا
 

 . رفتم الل شدنبراشون
 : نازك کردم و گفتمی هم پشت چشمسی مهديبرا

 ! که اصال رژ نزده بودم؟منی گی دروغ مچرا
 : و گفتدی خندسیمهد

  ی نمنی همي برافتهی بی اتفاقنجایراره ا که قی دونستی مآهان،حتما
 

 . بشه و همه بفهمنعی ضایخواست
 . نگاه کردمسی حرص به مهدبا

 : و دستاش رو برد باال و گفتدیخند
 .می خب بابا،تسلیلیخ

   کن بزار؟ولشوني خوری حرص ميخودی بابا،خانوم شما چرا بيا:حسام
 

 . باشنشاد
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  شاد باشن؟ينطوریا:من
 . باباالیخیب:حسام

 : با خنده بغلم کرد و گفتسیمهد
 . خواهر گلم برمقربون

 . زدم و محکم بغلش کردمي لبخندمنم
 : گفتسی که مهدمی هم جدا شداز

 . حوصلم سر رفتهمن
 .منم:حیمس

 .نیهمچن:شهرام
 :می و حسام هم با هم گفتمن
 .منم
 م؟ی کار کنیخب،چ:سیمهد

 . فکر فرو رفتمبه
 : گفتطنتی با شحسام
 .دمیفهم آهان
 :می و با تعجب گفتمی به حسام نگاه کردهمه

  رو؟یچ
 .می بکني که چه بازنیا:حسام
 : به دهن حسام که گفتمی شدرهی خهمه

 .قتی جرعت حقيباز
 .هیآهان عال:من

 . کردندیی حرفم رو تاهمه
 .ارمی بي بترهی من برم دیخب پس بمون:حسام
 . دلستر اومدي بترهی با قهی و بعد از چند دقرونی رفت بحسام
 .ي از بترنمیخب ا:حسام
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 ؟ي رو از کجا اوردي بترنیحاال ا:من
 . و اوردمگهی دي جاهی کردم تو ی بود منم توش رو خالخچالیتو :حسام

 .اهان:من
 .می حلقه گرد درست کردهی و نی رو زممی نشستهمه

 . و چرخوندشنی رو گذاشتم رو زمي بترحسام
 . و درش موند سمت شهرامحی موند سمت مسي بترنییپا

 : بهش کرد و گفتیثی نگاه خبحیمس
 قت؟ی حقای جرعت
 : آب دهنش رو با صدا قورت داد و گفتیشی به صورت نماشهرام
 .جرعت

 : کرد و گفتی مکثحیمس
   در حقتی شوهر خواهرم هم هستنکهی و هم ای هستی پسر خوبچون

 
 .ي بدی بستني ببردی کنم،آخر شب مارو بای میبزرگ

 .فدات،حتما:هرامش
 . رو چرخوندي و حسام دوباره بترمی زدحی دست به افتخار مسهی همه

 . و من افتادسی مهدنی بنباریا
 قت؟ی حقایجرعت :سیمهد

 . دل بودم کدوم و بگمن،دوی اما حسای
 . رحم کنهخدا
 : و گفتمای رو زدم به دردلم
 .قتیحق

 : بهم نگاه کرد و گفتثانهی کرد و خبي خنده اسیمهد
 ؟ی چند تا بچه داشته باشي داردوست

 . خندهری حرفش همه زدن زنی ابا
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 .ستی نشی حالای دختر امشب شرم و حنی خاك بر سرم،اي وايا
 .ي نامردیلیخ:من

 .گهی بابا بگو ديا:سیمهد
 .دوتا...خب...اِممم:من کنان گفتم...من

 . نگفتيزی خنده و چری زد زحسام
 . خدايا

 .سی کنم برات مهدی می تالفبدجور
 . رو چرخوندي دوباره بترحسام

 .سی حسام و مهدنی افتاد بنباریا
 قت؟ی حقایجرعت :حسام

 .جرعت:سیمهد
 : بهم انداخت و گفتی نگاهحسام

 .ی خانومرمی گی انتقامت رو ماالن
 : انداخت و گفتسی به مهدیثی بعد نگاه خبو
   مجبورم بگم،بازمگهی خواما اما خب دی معذرت میلی خیلی خیلیخ
 

 ...دیببخش
 .ي دادگه،سکتمی بابا بگو ديا:سیمهد

 .هی قسطنطنسیرو هوا بنو: کرد و گفتی مکثحسام
  ی کمی خنده،حاال ما نخندری زمی رو گفت همه باهم زدنی که انیهم
 

 بخنده؟
  تونستم خندم رو نگه دارم؟ی خدا،مگه ميوا

 : زدغی جسیمهد
 ؟ییییچ
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 : و گفتدی خندحسام
  مگه؟يدینشن
 : گفتي با حالت زارسیمهد

 . حسامي نامردیلیخ
 .گهیبدو د:حسام

  ش شروع کرد به.ن.ت.س.ا. با حرص از جاش بلند شد و با بسیمهد
 

 .نوشتن
 .می خندمون رو نگه دارمی تونی مگه ما محاال

 .دی خندی که شهرام هم داشت منجاسی اجالب
 . آخر رو هم تو هوا نوشت و با حرص نشست سرجاشي کلمه سیمهد

 . بودمدهی درد گرفته بود بس که خندشکمم
 : با حرص رو به ما گفتسیمهد

 گه،شهرااام؟توام؟ی ددی کناه،بس
 : خودش رو جمع کرد و گفتعی سرلی زن ذلشهرام

 .گهی بچه ها؟بسته دعه
  که داشت زن عمو اومد ي رو بچرخونه که صداي خواست دوباره بترحسام

 
 . زدی مصدامون

 . غذا حاضرهنیایبچه ها؟ب: عموزن
 : داد زدحسام
 .میای مامان االن مباشه

 : بعد رو به ما گفتو
 .می برمی ها پاشبچه
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   بردی مارو مدی و حاال شهرام بامی و شام رو هم کنار هم خوردنیی پامیرفت
 

 . دادی میبستن
 : از سر جاش بلند شد و رو به بابا گفتحسام

 .میای ما هم بعد منی شما برپدرجون
 . قبول کردی حرفچی هم بدون هبابا
  می هم اماده شدحی و شهرام و مسسی هم رفتن و من و حسام و مهدهیبق
 
 ...رونی بمی برتا

 .می بودن فقط من مونده بودم تااماده شم و برنیی بچه ها پاي همه
 .دی طول کششمی درست کردن آراکمی هم نداشتم فقط ی کار خاصالبته
 ...هوی که در اتاق حسام رو باز کردم نیهم

 : جلو و همه باهم بلند گفتندنی ها پربچه
 .پخخخ

 . قلبم اومد تو دهنمیعنی
   رو گذاشتم رو قلبم و چند لحظه چشمام رو بستم و دوباره بازدستم

 
 .کردم
 . قش کننادی زي بود از خنده کی ها نزدبچه

 : براشون نازك کردم و گفتمی چشمپشت
 .نی آب بخندرو

 : خندش رو قورت داد و گفتحیمس
 ! وقته هاری دمی بچه ها برگهی دخب
 .میآره،آره بر:سیمهد

 .رونی بمی هم رفتبا



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 739 

 .می حسام جا دادنی شده بود خودمون رو تو ماشهرجور
   هاشمی شناسم که از قضا بستنی مکی شي جاهیبچه ها من :حسام

 
  اونجا؟میه،بریعال

 ... که حسام گفتیی جامی و قرار شد برمی با حرف حسام موافقت کردهمه
 .میدی تو راه بودن باالخره رسقهی از حدود پنج دقبعد
 .نجایواوو چه خوشگله ا:من

 .کهی شیلیگفتم که،خ:حسام
 . بودیکی شیلی مکان خهی

 . خوشم اومدواقعا
 . رو خاموش کردنی ماشحسام

 . سمت رستورانمی و رفتمی شدادهی پنی ماشاز
 .می و نشستمینفره رو انتخاب کرد6 زی مهی داخل و میرفت

 . پنج نفره نبودزی اما تو  رستوران ممی ما پنج نفر بودالبته
 . رو برداشتممنو
 . مختلف نوشته شده بودي های منو فقط اسم بستنکل

 .ی بستنجی به منو انداختم که چشمم خورد به آب هوینگاه
 . داشتم دوستواقعا

 . همون رو سفارش دادمنی همي وقت هم بود که نخورده بودم برایلیخ
 . سفارش داده بودنی شکالتی بستنحی و مسسیمهد
 .ی بستنجی و حسام و شهرام هم آب هومن
 . منتظر موندن باالخره سفارشمون رو آوردنی از کمبعد
 ... رو برداشتم و با ولع شروع کردم به خوردنمی بستنجی هوآب
 . خوش مزه بودیلیخ
 .زی مي رو گذاشتم روی خالوانی دستمال دور دهنم رو پاك کردم و لبا
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 . رو خوردنشونی هم بستنهیبق
 . شهرامیمرس:من

 .نوش جان'شهرام
 . هم از شهرام تشکر کردنهیبق
 .شهرام بلند شد رفت تا پول سفارشامون رو حساب کنه 

 . اومد سمتمتونقهی از چند دقبعد
 .می  و با هم از رستوران خارج شدمی بلند شدیهمگ

 . کردن و برگشتن سمتمونی باهم پچ پچحی و مسشهرام
 : رو به حسام گفتشهرام
   شماهممی کردی برم،خودموني مارو آوردنجای دستت درد نکنه تا اداداش

 
 . وقتهری خونه دنیبر

   ممکنه بزارم خودتونرید،غی داداش؟خرفشم نزنهی چه حرفنیا:حسام
 

 .دیبرگرد
 .گهی دمی ری ممیری کی منی بابا،داداش ماشيا:شهرام
 .ونمتونی ری مد،خودمیحرفشم نزن:حسام

 .رنی نگنی شدن تا ماشي رازی هزار بدبختبا
 . و حسام حرکت کردنی تو ماشمی همه نشستدوباره

  می و شهرام رو رسوندسی خونه و بعد هم مهدمی رو بردحی مساول
 

 .خونشون
   داده بود تانی همي داشت برايرادی اهی داشت اما نی خودش ماششهرام

 
 . کننرشیتعم

 . شدم و رفتم جلو نشستمادهی پنی ماشاز
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 . و رفتن تومی کردی بچه ها خداحافظبا
 : تعحب رو به حسام گفتمبا

 ...؟ی کنی حرکت نمچرا
 . کنی شه تو رانندگی خسته ام،اگه میلی خذ،منیپان _
 .باشه،چرا که نه+

  نی نشدم و همونطور که تو ماشادهی پگهی شد،من دادهی پنی از ماشحسام
 

 . حسام نشستمي رفتم جابودم
 .نی در،رو باز کرد و نشست تو ماشحسام
 . رو روشن کردم و حرکت کردمنی ماشی حرفچی هبدون

 .می نزدی حرفچی کدوممون هچی خود خونه هتا
   از قفلم،بعدی شدادهی پنی و باهم از ماشنگی رو بردم تو پارکنیماش

 
 . خونهي تومی باهم رفتنی ماشکردن
 . برق ها خاموش بودني بود چون همه دهی بابا خوابنکهی امثل

 . باالمی رو روشن کردم و رفتمی گوشي قوه چراغ
 . تومی اتاقم رو باز کردم و رفتدر

 . بستم و برق رو روشن کردمدر،رو
   تختم و چشماشي اومد داخل اتاق خودش رو انداخت رونکهی همحسام

 
 . بسترو

   سرم برداشتم و برق رو خاموشي رو در آوردم و شالم رو هم از رومانتوم
 

 . و خودم رو کنار حسام انداختمکردم
 ... خوابمون بردیقی دستاش رو دورم حلقه کرد و بعد از گذشت دقاآروم
*** 
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 . شدمداری بمی آالرم گوشي با صداصبح
 .بود6ساعت

 . تخت نشستمي روآروم
   تخت بلند شدم و رفتم سمت دستي چشمام بهتر شد از روي که تارکمی
 

 .ییشو
 . مخصوص،صورتم رو خشک کردمکی کوچي رو شستم و با حوله صورتم

 . تخت نشسته بودي حسام رورونی اومدم بیی از دست شویوقت
 .ریسالم،صبح بخ_
 .ریسالم،صبح توهم بخ+
 . دونبالتامی برمت کالس،خودم هم میامروز من م_
 .باشه،پس بدو آماده شو+

 . یی رفت دست شوحسام
 . به صورتم برسمکمی تا شمی آرازی و رفتم سمت مدمی لباسام رو پوشعیسر

   و رفت سمت کمد لباسام و لباساش رورونی اومد بیی از دست شوحسام
 

 . تا بپوشِبرداشت
 . چهرم بهتر شهي خواب آلودکمیدم تا  کرم پودر به صورتم زکمی

 . به لبم زدمی رنگ پوستم رو برداشتم و کمرژ
 . از اتمام کارم برگشتم سمت حسامبعد

 . رفتی ور مشی تخت نشسته بود و داشت با گوشي آماده روحاضرو
 . توشختمی و کتابام رو رمی سمت کوله پشترفتم

 .میخب،من آمادم بر+
 .میباشه،بر_
 .نیی پامی هم رفتبا
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 . خوردی شده بود و داشت صبحونه مداری بباباهم
 . باباریسالم،صبح بخ+
 . پدرجونریسالم،صبح بخ_

 : گفتیی خوش روبابا،با
 .نی بخوريزی چهی نیایر،بیسالم بچه ها،صبح شماهم بخ _

 : به ساعتم انداختم و گفتمی نگاهعیسر
 .می ریفکر نکنم وقت بشه بابا،ما م_

 : گفتعی سرمی برکهنی قبل از اباباهم
  لقمه رو که من گرفتم فقط مونده!رهی گی نميادیدخترم،وقت ز_
 

 .نی تو راه بخورنی تونی شماست،مي که به پاخوردنش
   و دوتا لقمه از دستش گرفتم ودمی سمت بابت و گونش رو بوسرفتم

 
 :گفتم

 . بابا جون،خداحافظیمرس_
 : هم گفتحسام

 . پدرجون،خداحافظیمرس
 : لبخند گفتبابا،با

 .دی بچه ها،مواظب خودتون باشخداحافظ
 .می و حسام باهم از خونه خارج شدمن

 . حسام شدمنی ماشسوار
 . رو روشن کرد و حرکت کردنی نشست و ماشحسام

 . لقمه شدمیکی لقمه رو دادم به حسام و خودم مشغول خوردن اون هی
 . بابا درد نکنه،واقعا مزه داددست

 .دم اومدم حسام به خوي صدابا
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 ؟يچندتا کالس دار_
 .تا4امروز فقط +
 . دونبالتامیباشه، پس من ظهر م_
 .باشه+

 . دانشگاه نگه داشتي جلوحسام
 .خداحافظ_
 .خداحافظ+
 . شدم و رفتم سمت دانشگاهادهی پنی ماشاز

 . سمت کالسمرفتم
 . بودومدهی استاد هنوز نخداروشکر

 . کالس شدموارد
   کردم و رفتمی سالم و احوال پرسیی معمول با بچه ها ،با خوش روطبق

 
 . رها نشستمکنار
 . بودومدهی سودا هنوز نانگار

  رها؟یسالم،خوب+
 ؟یسالم،قربونت توخوب_
 ومده؟یفدات،سودا ن+
 .نه هنوز_
 اد؟ی نمیعنی+
 . کنهری دنقدری دونم واال،سابقه نداشت اینم_
 . باشهفتادهی نی نکرده اتفاقيخدا+ 
 . نکنینه بابا،فکر منف_
 م؟ی زنگ بزنهی+
 .باشه،چرا که نه_
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 ؟يفقط من اعتبار ندارم،تو اعتبار دار+
 . شارژ گرفتمروزی دنیآره بابا،هم_
 . زحمت خودت زنگ بزنی پس بیاوک+
 .باششه_

 ... سودا رو گرفتي در آورد و شماره فشی رو از کشی گوشرها
 :رد و گفت تماس رو قطع کقهی از چند دقبعد
 . دهیجواب نم_

 : رو ازش گرفتم و گفتمیگوش
 .نمی ده؟بزار ببی که جواب نمی چیعنی_

   دوباره شمارش رونی همي سودا رو گرفتم،اما جواب نداد،براي شماره
 

 .گرفتم
   تودیچی خواب آلودش پي از خوردن چند بوق باالخره جواب داد،صدابعد

 
 .گوشم

 بله؟_
 : تعجب گفتمبا
 ؟ییسودا؟کجا_

 : و گفتدی کشي اازهیخم
 . امخونه

 : گفتممی لحن قبلبا
  ساعت چند؟ی دونیم_

 .ومدی از اونور خط نیی لحظه صداچند
 ... بي؟اییکجا...يسودا؟هو+

 . از ترس خفه شدمدی که کشیغی حرفم تموم نشده بود که با جهنوز
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 ... فعالذیپان... پاشـویعلـ... پاشویعل...غمبری پای...ی علای...نی حسای_
 . بعد قطع کردو
 . رو دادم به رهای تعجب گوشبا
  گفت؟یچ_

 : به رها انداختم و با تعجب گفتمینگاه
 . بوددهیخواب_

 : گفتي نسبتا بلندي با تعجب و صدارها
 ؟یچــ_
 .اه...نینی شی کار نمی بنیشما امروز من رو کر نکن... زهر ماريا+
 .گهی بده دحی خوب توضکمی...اه...ببند اون دهنت رو_
 : تعجب بهش نگاه کردم و با خنده گفتمبا
  ي خواب موندن برایعنی... بودندهی خوابی و علگه؟سودای بگم دیچ!وا_
 

 ؟يدیومدن،فهمی ننیهم
   خودشون راحتياونوقت اونا برا!میمارو بگو چقدر نگران شده بود_
 

 . بودندهیخواب
 : و گفتمدمیخند

 !واقعا_
 ...می بلند شدی و به احترامش همگمی ورود استاد هردومون ساکت شدبا

 .رونی گفت و رفت بدی خسته نباشاستاد
 !دی ترکی دستم داشت ممی حرف زد و ما نوشتنقدریا

 .می واز کالس خارج شدمی رها بلند شدبا
   اومدنی که داشتن ممیدی رو دی سودا و علمی که وارد محوطه شدنیهم
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 .سمتمون
 .می باهم کردی و احوال پرسسالم

  تو؟نیومدیچرا ن+
 : گفتیعل
 .می شدالی خی بگهی دمی حرفارو نداشتنی واز ای عذر خواهيحوصله _

 . اومد سمتمونی داشت منیشاه
 .سالم بچه ها_

 .  با هم جوابش رو دادنی و علسودا
   رو بهنی همي کالس رو نداشتم براي سر رفته و اصال حوصله حوصلم

 
 : و رها گفتمسودا

 رون؟ی بمی بردی اهیبچه ها پا_
 ! کهمی بابا،ما تازه اومديا_
 .یتی صفا سمی باو،برالی خیب+

 : گفتی با خوش حالرها
 . کالس رو ندارمي که موافقم،چون اصال حوصله من

 .قایدق+
 : کرد و گفتی مکثسودا

 . کالس رو ندارمي حوصله ادی کنم منم زی خوب،االن که فکر میلیخ_
 : لبخند گفتمبا
 .رونی بمی ریخب،پس م_

  رونی بمی برمی خواستمی داخل کالس و کوله هامون رو برداشتمی رفتهمه
 

 .انی هم دارن همراهمون می و علنی شاهیعنی پسرا م،ی متوجه شدکه
 :می با هم گفتهمه
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 کجا؟_
 : با تعجب گفتنی و علنیشاه

 . همونجان؟ماهمی ری منیشما کجا دار!وا_
 : گفتمعی سرمن
 م؟یری بگی بعد ما جزوه هارو از کنیایاگه شما هم ب_

 : با اعتراض گفتنیشاه
 !گهی دمی کالس رو نداري بابا،ماهم حوصله يا_

 : نگاشون کردم و گفتمچپ
  ،رونی خودمون بي برامی ری ممی داره؟ما دخترا داریچه معن!ی چیعنی_
 

  کجا؟گهی شما دم،ی چندتا حرف بزنمی بخوادیشا
 : هردو باهم گفتنی و علنیشاه

 .باشه، خوش بگذره_
 : گفتمعی برن که سرخواستن

 کجا؟_
 . دوباره برگشتن سمتمونی با خوش حالهردو
 . نبودنطوری که افی حن،امایای خوام بگم شماهم بی فکر کردن االن محتما

 .اوردمی ننی بده،من ماشنشوی ماشچیی سوتونیکی+
 . حرفم خورد تو ذوقشوننی ابا

 . رو در آورد و داد بهمچشیی و سوبشیدستش رو کرد تو ج نیشاه
 : گفتمی خوش حالبا
 .نی بردی تونی م،حاالیمرس_
 . حرص برگشتن و رفتنبا

  ی دارن هر هر مدمی سمت سودا و رها که با کمال تعجب دبرگشتم
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 .خندن
 : تعجب گفتمبا
 ها؟چتونه شما؟_

 : به زور با خنده گفترها
 . تو ذوقشونيزد... بدجوریلیخ...ذیخدا لعنتت نکنه پان... يوا_
 . گفتی حرفش خودمم خندم گرفت، آخه واقعا راست منی ابا

 : و گفتمدمیخند
 ! کهانی اوناهم بمی ری هرجا ما مستیقرار ن!حقشون بود، واال_
 : با غرور سرم رو گرفتم باال و گفتمی بعد به شوخو
 ...راحتم گذاشته! آقام چه مهربونهدینیبب_

 . بلند شدمی از تو کوله پشتمی زنگ گوشي ادامه بدم که صداخواستم
   رفته بود بزارمش روادمی!  شانس آوردم تو کالس زنگ نخورد،ي وايا

 
 .لنتیسا

  ی که داشت زنک نی در آوردم و به نام مخاطبمی رو از کوله پشتمیگوش
 
 . نگاه کردمزد
 .حسام بود...س شانی خشکبه
   زدمي با دستم پشت گردنم رو ماساژ دادم و لبخندي صورت خنده داربه
 
 : گفتمو
 !آقامِ_
 . خنده و شروع کردن به مسخره کردنمری حرفم سودا و رها زدن زنی ابا

 . رو جواب دادممی گوشه و گوشهی رفتم
 جانم؟+
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 ؟ییسالم،کجا_
 ؟ی داشتي دانشگاه هستم،کاريمن االن تو محوطه +
 . زنگ زدم،دلم برات تنگ شده بودينطوریآهان،نه هم_
 . برمکتی قربون اون دل کوچیاله+

 : و گفتدی خندحسام
 .وونهید_

 . نگفتميزی و چدمی خندمنم
  نفس؟ي نداريخب کار_
 .نه عشقم+
 . عشق مني باي زنم، بایخب، بازم زنگ م_

 .رونی بمی ری ممی اومد  به حسام نگفتم دارادمی هوی قطع کنم که خواستم
 : گفتمعیسر

 .حسام قطع نکن+
 جانم؟_
 .رونی رم بیحسام، من با سودا و رها دارم م+

 : با تعجب گفتحسام
 رون؟یب_
 .آره+
 ؟ی کنیبا ماش_
 .نیشاه+
  دونبالت؟امی نگهیخب، پس من د_
 . دمیبهت خبر م+
 . دلم، مواظب خودت باشزیباشه عز_
 .نیهمچن+
 .خداحافظ_
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 .خداحافظ+
 ...هوی که برگشتم نی رو قطع کردم همیگوش

 . سودا و رها برخورد کردمبا
 . تعجب بهشون نگاه کردمبا

 . نگفتنيزی و چنیی ژکوند زدن و سرشون رو انداختن پايلبخند
 .هی چهی قضدمی فهمتازه

 ! دادنی من و حسام گوش مي داشتن به حرفانایا
 : حرص بهشون نگاه کردم و گفتمبا
 .اَه! نی فوضول هستیلیخ...یلیخ...شما_
 .گهی طرف دهی سرم رو برگردوندم ي جدیلی حرفم خنی بعد او

 : معترض گفترها
 .گهی جنبه نباش دی قهر کرد، بنیاَه، بازم ا_

 : گفتی با مهربونسودا
 اد؟ی دلت مگه،یعشقم؟ قهر نکن د_

 : گفتعی سررها
 رون؟ی بمی برمی خواستی مگه نمذی بابا،پانيا_
 : برگشتم سمتش و گفتمعی حرف رها سرنی ابا
 .عی زود، تند، سرمی رفته بود، بچه ها برادمی ي وايا_
 . خندهری حرفم سودا و رها زدن زنی ابا
 . حرکت من، سودا و رها هم پشتم اومدنبا

 .نی رو زدم و نشتم تو ماشموتی و رنی شاهنی سمت ماشرفتم
   دوتانیسرش رو از ب اومد جلو نشست و رها هم رفت عقب نشست و سودا

 
   سرش وسط در وسط من و سودایی جوراهی رد کرد و یی جلوي هایصندل
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 . گرفتقرار
 . رو روشن کردم و از دانشگاه خارج شدمنیماش

 م؟یخب، خب حاال کجا بر+
   به حالت متفکرانه انگت سبابه اش رو چند بار به چونه اش زد وسودا

 
 :گفت

 .يزی چی رستورانهی میاِمممم، به نظرم بر_
 : معترض گفترها
 . دور دورمی آخه، برهی بابا، رستوران چيا_

 . رو زدم کنار و برگشتم سمت ه هانیماش
 : با تعجب گفتسودا

 ؟يستادیوا، چرا وا_
 . رمی بعد من مد،یخب، شما اول مقصد رو مشخص کن+
 : بعد برگشتم سمت رها و گفتمو
  دور دور؟می کجا بر کهدی شه عرض کنیخب، خانوم خانوما م+

 : کرد و گفتی مکثرها
 . اما رستوران نهگهی دمی جا برهی دونم، ی چه ميزی چ،ی پارکمیبر_

 : رها نازك کردم و گفتمي برای چشمپشت
  چه طوره؟ای سفر آنتالم؟ی بردیچشم، حاال کجا دوست دار+

 : با حرص گفترها
 !خودت رو مسخره کن_
  آخه؟می برمی کجارو دارگهی د،ی گی چرت ميآخه دار+
 .نی برنی خب بابا، هرجا که دوست داریلیخ_

 : از فرصت استفاده کرد و گفتعی سرسودا
 . رستورانمی ریخب پس م_
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 . رستوراننی تو به اي داديریاوف، عجب گ+
 . قشنگ سراغ دارمیلی خي جاهیآخه _

 : رو حرکت دادم و گفتمنیماش
 . خب، آدرس بدهیلیخ+
 . برومیفعال مستق_

 : رو به سودا گفترها
  ی قشنگي شعراار،ی سودا از تو داشبورد فلش رو در بد،ی بابا حوصلم پوکيا

 
 .توشه
 . داشبورد رو باز کرد و فلش رو برداشتسودا

   کهدیچی پنی تو کل ماشي بلندیلی خي صداهوی که فلش رو زد نیهم
 

 . ترمز کنمعی و من سرمی شد از ترس هممون بپرباعث
   وگرنه االن هممون مردهم،ی که کمربند بسته بودمی آورده بودشانس

 
 .میبود

  نی بوق ماشي فلش رو در آورد که صداهم قطع شد و صداعی سرسودا
 
 . گذشتن واضح شدی که پشتم بودن و از کنارم مییها
 . رو به حرکت در آوردم و زدم کنارنی ماشعیسر

 .می هممون تو شک بودهنوز
 . خندهری زمی و زدمی به هم کردینگاه
  بخنده؟ی کمی ما نخندحاال
 : از چند لحظه که خندمون قطع شد روبه رها گفتمبعد

  بود؟ی چگهی دنیخدا لعنتت کنه رها، ا+
 : و گفتدی خندرها
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   داشتسممی استفاده کردنی که از ضبط ماشي بارنی نبود،آخرادمیاصال _
 
  یلی که به دالمی کرده بودادی رو هم زکی موزي و صدای عروسمی رفتیم
 

 ... رفت کهادمونی تو داشبورد و می و انداختمی رو کندفلش
 : حرفش رو قطع کردم و گفتمعیسر

   تونهی بلند نمنطچری ضبط هم همي صدانی ام،یدیباشه، باشه فهم+
 

 .می و صداش رو کم کنمی که، بهتره ضبط رو روشن کنبمونه
 : گفتی با درموندگسودا

 م؟ی روشنش کندی دوباره بایعنی ن،ی امام حسای_
 . خوام روشنش کنمی که منیریبله، خب بچه ها گوشاتون رو بگ+

 : گوششون و گفتني و رها دستاشون رو گذاشتن روسودا
 .بدو صدارو کم کن_

  ي دکمه اي فلش رو وصل کردم چ دستم رو، روعی رو بستم و سرچشمام
 

 ... نگه داشتمکسرهی کرد ی صدارو کم مکه
 . آخر بودي باند روي صدااوف،
 : و گفتدی کشی نفس راحتسودا

 . بودی چگهیاوف، اون د_
 . شعر باحال بزارهیخب رها، +

 : اش گذاشت و گفتقهی شقي دستش رو مثل سربازا رورها
 .چشم قربان_

 . حرکت کردمدوباره
 : خنده گفتمبا
 .وونهید+
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 . کردکای کردن موزنیی شروع به باال پارها
 رها؟+
 جانم؟_
 ؟ي سل رو نداري شعرهانمی بال، بگو بیجانت ب+

 : با تعجب گفترها
  رو؟ی کيشعر ها_
 .گهی بابا،سلنا ديا+
 ؟ی گیآهان، عشقم رو م_
 . گمیبله بله، عشقمون رو م+
 . گفتمدیآخر جمله عشقمون رو با تاک)ون(واو و نون  
  حاال کدوم آهنگشو بزارم؟دمی،فهمیاوک_

 : کردم و گفتمیمکث
 ؟يرو دار ) Spotlight( آهنگ+

 : گفتعی سرسودا
 . شعرشمنی من عاشق ايوا_
 . دوسش دارمیلی منم خقا،یدق+

 : گشتن گفتی بعد از کمرها
 . کردمدایپ...آها_

 .نی تو ماشدیچی سلنا پي کرد و صدای رو پلکی موزرها
 ... کردم و شروع کردم به خوندن با سلناادی زصدارو

Somethin’ ain’t goin’ your way 
 ستی تو درست ني تويزی چهی

Jeans too tight and your hair ain’t right, 
  تنگ هست  و موهاتم نا مرتبهی حسابشلوارت

We all get some of those days 
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 میاری روز ها رو به دست منی از اي هممون ذره اما
Ohh, throw that mirror away 

  دورزشونی فکرارو برنی ااوــــه
Ohh, you know it’s gonna be okay 

  که قراه خوب شهی دونی تو ماوه
Take it down, shake it out, 

  ، بلرزونشنیی پابدش
On the floor You’ll get over it, 

 ي تو همش به دست آوردنی زميرو
Let it drop, make it stop, Ohh 

 ه افته ، نگهش دار ، اوههههی ببذار
When you feel like nothing, everybody’s  

 
something 

 ي طورهی ، همه آدم ها ی کنی میچی تو احساس هیوقت
You and your friend  ،Everybody jump in, look at  

 
us now 

  ماجرا هستن ، به خودمون نگاه کننی و دوستات ، همه آدم ها تو اتو
Everybody shout out, Ohh In the spotlight, 

  نور افکن هاری گن زی آدم ها دارن چرت و پرت مهمه
No matter what’s your outside, 

 رونی اون بی که چستی نمهم
Get it with your inside 

  خودت رو داخل داشته باشي هواتو
Open your eyes, you deserve the spotlight 

 ی هستییاز کن ،تو سزاوار روشنا هات رو بچشم
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Don’t be from them, everybody’s something , 
 

ohh 
  ، دارنديزی چهی اونا نباش ، همه آدم ها مثل

Ooh, In the spotlight (x4( 
  نور افکنیی روشناي تواوههههه

Gettin’ up, oh worn my face 
  شو ، اوه صورت گرم شدهبلند

Wish I could press delete 
  رو حذف کنمزی مب تونستم مثل دکمه پاك کردن همه چکاش

We all got something we don’t like 
 میاری و به دست ممی که دوست ندارییزای چشهی همما

Even Angelina Jolie  ،Ohh, throw that mirror  
 

away 
  دورزی ، اوـــه اونارو بری جولنای انجلیحت

Ohh, don’t be goin’ M.I.A 
 ي اِي نرو به ام آاوــــه

Take it down, shake it out, 
  ، بلرزونشنیی پابدش

On the floor You’ll get over it, 
 ي تو همش به دست اوردنی زميرو

Let it drop, make it stop, Ohh 
  افته ، نگهش دار ، اوهههههی ببذار

When you feel like nothing, everybody’s  
 

something 
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 ي طورهی ، همه آدم ها ی کنی میچی تو احساس هیوقت
You and your friend  ،Everybody jump in, look at  

 
us now 

  ماجرا هستن ، به خودمون نگاه کننی و دوستات ، همه آدم ها تو اتو
Everybody shout out, Ohh In the spotlight, 

  نور افکن هاری گن زی آدم ها دارن چرت و پرت مهمه
No matter what’s your outside, 

 رونی اون بی که چستی نمهم
Get it with your inside 

  خودت رو داخل داشته باشي هواتو
Open your eyes, you deserve the spotlight 

 ی هستیی هات رو باز کن ،تو سزاوار روشناچشم
Don’t be from them, everybody’s something , 

 
ohh 
  ، دارنديزی چهی اونا نباش ، همه آدم ها مثل

Ooh, In the spotlight (x4( 
  نور افکنیی روشناي تواوههههه

I can tell by the way you talk the talk 
  بهت بگمی کنی که تو صحبت مي تونم همونطوری ممن

That somethin’ ain’t goin’ your way 
 ادی با تو جور در نميزی چهی که

‘Cause your jeans too tight and your hair ain’t  
 

right 
 ختسی تنته و موهات هم بهم ری چسبوننی تو شلوار جچون
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Well we all get some of those days 
 میاری روز ها رو به دست منی از اي پس هممون ذره اخوب

Just take another deep breath, try to hit your  
 

reset 
 ی کن که بخوابی بکش ، سعي اگهی دقی نفس عمهی فقط

You know that I can relate 
  تونم ارتباط داشته باشمی که من می دونیم

Put your hands in the air 
  سمت اسمونری رو بگدستات

Now let me hear you shout out 
  بشنومادتوی فري بذار صداحاال

Well get out of my way 
 رونی من برو بی پس از زندگخوب

Take it down, shake it out, 
  ، بلرزونشنیی پابدش

On the floor You’ll get over it, 
 ي تو همش به دست آوردنی زميرو

Let it drop, make it stop, Ohh 
  افته ، نگهش دار ، اوهههههی ببذار

When you feel like nothing, everybody’s  
 

something 
 ي طورهی، همه ادم ها  یکنی میچی تو احساس هیوقت

You and your friend  ،Everybody jump in, look at  
 

us now... 
  ماجرا هستن ، به خودمون نگاه کننی آدم هات تو اي و دوستات، همه تو
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Everybody shout out, Ohh In the spotlight, 
  نور افکن هاری گن زی ادم ها دارن چرت و پرت مهمه

No matter what’s your outside, 
 رونی اون بی که چستی نمهم

Get it with your inside 
  خودت رو داخل داشته باشي هواتو

Open your eyes, you deserve the spotlight 
 ی هستیی هات رو باز کن ،تو سزاوار روشناچشم

Don’t be from them, everybody’s something , 
 

ohh 
  ، دارنديزی چهی اونا نباش ، همه آدم ها مثل

When you feel like nothing, everybody’s  
 

something 
 ي طورهی ، همه آدم ها ی کنی میچی تو احساس هیوقت

You and your friend  ،Everybody jump in, look at  
 

us now 
  ماجرا هستن ، به خودمون نگاه کننی و دوستات ، همه آدم ها تو اتو

Everybody shout out, Ohh 
  کشن ، اوـــهی مادی آدم ها فرهمه

Ohh In the spotlight, 
  نور افکن هاریز

No matter what’s your outside, 
 رونی اون بی که چستی نمهم

Get it with your inside 
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  خودت رو داخل داشته باشي هواتو
Open your eyes, you deserve the spotlight 

 ی هستیی رو باز کن ،تو سزاوار روشنا هاتچشم
Don’t be from them, everybody’s something , 

 
ohh 
  ، دارنديزی چهی اونا نباش ، همه ادم ها مثل

Ohh, In the spotlight (x4( 
 )) چراغ نور افکنریز

 . رها برگشتم سمتشي قشنگ بود، با صدایلی خواقعا
 ... بودی ماشاهللا مثل خودش تند عال،ي فوق العاده خوندذی پان،يوا_

 : زدم وگفتميلبخند
 . گلمیمرس+

 : رو به رها گفتسودا
 ! خوبهیلی خذی پانیسیانگل!  کهی دونیرها خودتم م_
 . نفس،نظر لطفتهیمرس+
 .می ترس بهش نگاه کردی مانند سودا با تعجب و کمغی جي صدابا
 . سمت راست، سمت راستتتچی بپذی پان،يواااا_

   سمتدمیچی کم کردم و پنی از سرعت ماشکمی دمی کشی راحتنفس
 

 .راست
 .يچته سودا؟ دلمون رو برد+
 ! شدهیفکر کردم چ.  گه، اهیراست م_

 : از هر دومون رو برگردوند و گفتسودا
   هایکی نزدنیا! گهی دي کردی جاده رو رد می کار کنم؟ داشتیخب چ_
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 ... تامی رفتی مدی باگهی دیلی دور برگردان نبود، خهم
 : تو حرفش و گفتمزدم

 م؟ی بردی باگهیحاال چقدر د... هی کافمی خب بابا، قانع شدیلیخ+
 .ابونِی نمونده، بر خادیز_
 .باشه+
   رو کردهفشی به مقصد، همونطور که سودا تعرمیدی تا رسمی رفتگهی دکمی
 

 . بودی که نماش عالرونیاز ب!  بودیکی شیلی رستوران خبود
 .می شدادهی و باهم پمی جا پارك کردهی رو نیماش

 بچه ها؟+
 : و سودا باهم گفتنرها
 بله؟_
   لباس خوبهی می رفتی منجایبه نظرتون بهتر نبود که قبل از اومدن به ا+
 
 م؟یدی پوشیم

 : حرفم گفتدیی تاي برارها
  یلی لباسا خنیا! میدی پوشی لباس خوب مهی می رفتی ماش ميآره، ا_
 

 !فُوله
 : گفتالیخی بسودا

  لباسا چشه مگه؟نیا! دی داري چه حوصله ادای بابا، ول کنيا_
 ! گوشست،یچشم ن+

 : با حرص رو به سودا گفترها
 . آخه، اههیچ! ستی چش نیبهتره بگ_
   تومی برنیایب!  به لباس داره آخهیچه ربط! گهی دنی شالیخی بابا، بيا_
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 !گهید
  ینم! کِی شنقدری انجای ای دونستیمتو که !  اهگهی گه دیرها راست م+
 

 ؟ی بهمون بگیتونست
 : با حرص گفتسودا

 . به دركن؟یاینم_
 . بعد بدون توجه به ما خودش رفت توو

 : به رها کردم و گفتمینگاه
 ! تو چون فکر کنم که ناراحت شدمی برای بال،یخیب+

 : گفتدی همراه با حرص کشیقی نفس عمرها
 .میباشه، بر_

 .می وارد رستوران شدباهم
 . ورود به رستوران دهنم از تعجب باز موندبا
 ،  بودبای زیلی از طال بود، خزیانگار همه چ! فوق العاده بود!  خدايوا
 

  ي همه سنگ کارواراشی کنم، دفی تونم اون مکان رو توصیاصال نم...اصال
 

   طال اونجازی ري هاکهی بود که انگار تي هاش جوري بود، سنگ کارشده
 

 ! شده بوددهیچسب
 . زدی برق مواقعا
  نی و بزرگ وصل شده بود که همکی شیلی لوستر خهی در وسط هم وسط

 
  یلی خورد، واقعا خی ناخودآگاه چشممون بهش ممی شدی وارد سالن مکه
 
 . بودبایز
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 . کنمدای رو تو سالن چرخوندم تا تونستم سودارو پچشمم
 . نشسته بودکی شیلی چهارنفره خزی مهی يرو
 .می سمتش و ماهم کنارش نشستمی رها رفتبا

 . شده بودي هم سنگ کارزی ماطراف
   که دلخور از من و رها سرش رویی رو از اطراف گرفتم و به سودانگاهم

 
 . گفت دوختمی نميزی انداخته بود و چنییپا
 !گهی قهر نکن د؟ی عشق آج؟ییسودا+

 .دمی از جانب سودا نشنیجواب
 : بگم که رها زودتر از من گفتيزی چخواستم

   چند لحظه به اطراف نگاههیآخه توروخدا خودت ! گهی ددی ببخش؟یآج_
 

 ،  بکنگرانی دپی ما و اپی نگاه به تهیبعد ! کهی چه قدر شنیبب! بکن
 

 . بکنسهی مقاخودت
 . نگفتيزی به اطراف انداخت و چی نگاهیرچشمی زسودا

 : صدام رو بغض دار کردم و رو به سودا گفتمرم،ی حس بگکمی کردم یسع
 ! کنمای مهی گراد؟ی نه واقعا دلت ماد؟یدلت م... ؟ییسودا+

 . سرش رو بلند کرد و تو چشمام نگاه کردعی حرفم سرنی با اسودا
 ! دونستم االن حتما چشمام قرمز شدهیم

 . ماهر بودمیلی کردن خهی تو گرآخه
 : از چند لحظه باالخره سودا به حرف اومدبعد
   مند،ی شماهم فکر کنکمی حق با شما باشه، اما خب دیخب، راستش شا_
 

   تا حال ورونی بمیای خواستم بی نبودم فقط مزاینحوری تو فکر ااصال
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 !نی عوض شه،  همهوامون
 . بگم که گارسون اومديزی چخواستم

 د؟ی دارلی میچ_
 .م به بچه انداختینگاه
 : کرد و گفتی مکثسودا

 . خوامیمن قهوه تلخ م_
 : هم گفترها
 .نطوریمنم هم_

 : کردم و گفتمیمکث
 . نسکافه لطفاهیمن ...من_
 .چشم_

 : که گارسون رفت رو به سودا کردم و گفتمنیهم
 !ي کردجی مارو هم گ؟ي سفارش دادينطوری چرا اوونه؟یوا، د_
 ... شه؟ی قهوه و نسکافه چقدر منی پول همدی دونی بچه ها االن ميوا_
 
 : تعجب گفتمبا
 چقدر؟+

 :  گفتي کرد و با لحن با مزه ای مکثسودا
 . دونمیراستش خودمم نم_

 : نگاش کردم و گفتمچپ
 .گدا!  شدی خو هرچقدر موونه،ید+
 ! آخهرنی گی گرون میلیخ! آخه اصال ارزشش رو هم نداره_
 . دادمی من م؟ي پولش مونديتو االن رو+
 . شهی نمتونیبرو بابا، اصال حال_
 . خب بابایلیخ+
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 : سمت رها و گفتمبرگشتم
  چرا؟گهیتو د+
 .گهیسودا سفارش داد منم هول کردم د_
 ! شماهانی هستییعجب آدما+

 : گفتی حرصرها
 ؟ي سفارش دادينطوری تو خودت چرا انم،ی ببسایوا_
   من چلو کبابدی بعدانتظار داشتدیچون که شما دو نفر قهوه سفارش داد+
 

  بدم بخورم؟سفارش
 . نزدن، انگار کامال قانع شده بودنی کدومشون حرفچیه

 : براشون نازك کردم و آروم گفتمی چشمپشت
  می خوردی رو خونه منیخو هم!  خوردن قهوهي برامی همه راه رو اومدنیا+
 
 !گهید
 ! فضارو عشقهال،ی خیب_

 : حرف رها گفتدیی تاي هم براسودا
   به آدم مزهیلی آب خوانی لهی ی حتيزی فضا خوردن هرچنیآره، تو ا_
 
 ! خورهی داره می کنه که چی ده و حس میم
 . برامنینی خب بابا، کمتر فلسفه بچیلیخ+

 . نگفتنيزی و چدنی و رها خندسودا
 . سفارشاتمون رو آوردنقهی از چند دقبعد
 : به اطراف کرد و گفتی نگاهرها
   غذای کسنجای که ادی شی متوجه مدی قهوه؟ اگه دقت کنادیدلت م_
 

 . ها سفارش دادنیدنی نوشنیهمه از هم!  ندادهسفارش
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  سفارش داده بودن...  قهوه وایشتری گفت، بی رو راست میکی نی اواقعا
 

 . غذا سفارش داده بودنزی فقط دوتا مدیشا
 : رو به من گفتسودا

  خانوم؟ذین پادی داری اعتراضای و یبازم حرف_
 !بله+

 : با تعجب گفتسودا
 ؟ی چگهید_

 : جمله رو بگمنی اي جدیلی کردم خیسع
   رو اگه دقتیکی نی ام؟ی لباس خوب بپوشهی که یچرا بهمون نگفت+
 
 !...دنی همه پوشدیکن

 : ادامه بدم که سودا با حرص حرفم رو قطع کرد و گفتخواستم
  هی کنم تو حلقت، حاال ی رو فرو موانی لنی ای بگگهی کلمه دهیبه خدا _
 
 !نی کردی منتم منی داشتشی پقهی چند دقنی هميزیچ

 : گفتمی رو قورت دادم و با تعجب ساختگخندم
 .يدیحتما خواب د!  من؟ منت؟ عمرا و ابدا؟یک+
 . من شاهد دارم؟يآها، تو منت نکرد_
 کو؟+

 : به رها کرد و گفتي ااشاره
 .ناهاشیا_

   براش زدم که کلی چشمکیاختم و به طور نامحسوس به رها اندینگاه
 

 : گرفت و بعد گفتمماجرارو
 ؟يدی ديزیتو چ+
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 : به ما انداخت و گفتی نگاهی هم با تعجب ساختگرها
  رو؟یچ! نه_

 : گفتعی سرسودا
 ! کرد تا ببخشمشی داشت منتم مذی پانشی پقهی چند دقنی همنکهیا_

 : کرد و گفتی مکثرها
 !دمی نديزیواال من چ_
  می چاره چقدر سودارو حرص دادیب!  مردم از خندهی خدا داشتم ميوا
 

 .امروز
 : خندم رو گرفتم و رو به سودا گفتمي زور جلوبه
 ؟ي نداري شاهديدیخب، د+

 : با حرص گفتسودا
 ...نی شعوری بیلی خیلیخ_
 . خندهری نتونستم تحمل کنم و زدم زگهید

 . خندهری من زد زي هم با خنده رها
 . خوردی وسط فقط سودا داشت حرص منیا

 . شدمتمونی موقعي متوجه هوی کردم که ی داشتم خنده مهنوز
 !مای رستوران بودي خاك تو سرم مثال توي وايا

 : خودم رو جمع کردم و آروم به رها گفتمعیسر
 . آبرومون رفت، ببند اون دهن روس،یه+
 .خودش رو جمع کرد عی من رها هم به خودش اومد و سري حرفابا
   و بعد از حساب کردن از رستوران خارجمی کردتی سودا رو اذگهی دیکل
 

 .میشد
 .می و به سمت دانشگاه حرکت کردمی شدنی ماشسوار
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 .می شدادهی دانشگاه پارك کردم و پيجلو
 . رو در آوردم و زنگ زدم به حساممیگوش

 ؟یجانم خانوم_
 . دانشگاه دونبالمایب شه ی زنگ زدم بگم اگه م،ییسالم آقا+
 . اونجامگهی دنی پنج م،یچشم خانوم_
 . خداحافظ،ییباشه آقا+
 .خداحافظ_

 . رو قطع کردم و رفتم سمت بچه هایگوش
 . اومدن تو محوطهی و علنی شاهقهی از گذشت چند دقبعد

 . برادراندی خسته نباش،ی و آقا علنیسالم بر آقا شاه+
 : نگاهم کرد و گفتضی با قنیشاه

 . کردوونمونی استاد بوق دنی ام؟ی رو خسته نباشیچ_
 : زدم و گفتميلبخند

 ن؟ی شه، خب جزوه هارو کامل نوشتیجبران م+
 : با حرص گفتیعل
 !گهی کرد دوونهی جزوه گفتناش مارو دنی استاد بوق با همنیا_
   رونی رو که نوشتییزای زحمت چیب...  کران، خبیباشه باشه، سپاس ب+
 
 .رمی ازشون بگی کپهیخودم  ي من برانیبذ
   جزوه ها بود در آوردی تمامي سه تا برگه که حاوشی از تو کوله پشتیعل
 
 . بهم دادو
 . ممنونمیلی خیلی خیلی خ،يوا+
 .خواهش_
 : معترض رها و سودا به خودم اومدي صدابا
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 . اهد،ی مارو هم ادم حساب کنکمی! مای هستنجای بابا، ماهم ايا_
 : زد و رو به رها گفتي لبخندنیشاه

 .یشما که خانوم خودم_
 . خونهي برانیاهم اهم، الو ترکوندن رو بزار+

 : برام رفت و گفتي چشم غره ایشی به صورت نمارها
 .حسود خانوم_
 . حسام با تعجب برگشتم سمتشي صدابا
 .سالم بچه ها_
 ؟يعه، تو چه طور اومد+
 !گهیاوال سالم، دوما اومدم د_
  سالم، خب اخه چه طور؟دی ببخشي وايا+
 . حاالگهی اومدم دي طورهی الیخی بابا بيا_
 . بچه ها به حسام سالم کردني هیبق
 : گفتیعی رو به حسام با وضع ضایعل
 ! خانومت رو بردار ببر مارو کشت امروزنیداداش، ا_

 : و گفتدی خندحسام
 چرا؟! وا_
 ... کنهیداره مارو کالفه م!  کهی دونی داداش، نميواا_

 : رو قطع کرد و گفتی حرف علنیشاه
   ماي به خانومادی جديزایداداش بزار من بگم، خانوم شما هرروز داره چ_
 
  رفته خانومامون رو پر کرده...  مثال امروزيبرا...  کهی دونینم!  دهی مادی
 

   دانشگاه ومیمجبورمون کردن که بمون! رونی بمی نذارن ما باهاشون برکه
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   کشه و بهی هارو خانوم گلت نقشه منی ايهمه ! میسیجزوه بنو براشون
 
 ! کنهی منتقل مهیبق

 : خنده و گفتری بلند زد زحسام
  گن؟ی می چنای اذیپان...  خدايوا_

 : زدم و گفتميلبخند
  بد...  دور دورمی تنها برکمی خواستم ی م؟یی کنم آقایهههه، خب چ+
 

 کردم؟
 : گفتی و علنی از من رو به شاهي هواداري برای و به شوخدی خندحسام

   کاری چنی خواستیشما تو جمع دخترا م! گهی گه دیخب راست م_
 
 ن؟یکن

 . قشنگ الل شده بودنی و علنیشاه
 : گفتنی کرد و رو به شاهی مکثیعل
 ...الیخیب! میداداش من و تو کال بدبخت_
 .میدی خندی همگی حرف علنی ابا

 : رو به من گفتحسام
 م؟یبر_
 .میبر+

 : گفتهی رو به بقحسام
 . خداحافظمی ری مگهیخب بچه ها، ما د_
 . کردنی هم خداحافظهیبق
 .می حسام از دانشگاه خارج شدبا

  ی با تعجب و کمنی با داد شاههوی بشم نی که خواستم سوار ماشنیهم
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 ... سمتشمی برگشتترس
 ...ساایوا...ذیپان_
 ؟ی زنی داد منقدری چرا اه؟یچ+

 : نفس زنان گفتنیشاه
 . رو بدهنمی ماشچیسوئ...نفسم گرفت...  خدايوا_
 . رو بهش بدمچشی رفت سوئادمی ،ي وايا

 . در آوردم و سمتش پرت کردم که تو هوا گرفتفمی رو از کچیشوئ
 .يدلم رو برد... اه! چتی از سوئنمیا... ایب+

 : و گفتدی خندنیشاه
 .خداحافظ_
 .خداحافظ+
 . رفتعی بعد سرو

 : با تعجب گفتحسام
  کرد؟ينطوری چرا انیا! وا_
   من همشونيدوستا!  گشنمهیلی خونه که خمی برنی بابا، بشالیخیب+
 

 !خلن
 : و گفتدی خندحسام

 . مثل خودتنقایبله بله، دق_
 . شدنی حرص نگاش کردم که با خنده سوار ماشبا

  هم و با تمام زورم در رو محکم به نی رو باز کردم و نشستم تو ماشدر
 

 .دمیکوب
 ...  رو سر اون درضتیچرا ق... ي دلم رو برد،ییییه_
 ! امیساکت شو که بد جور از دستت حرص+
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 ... االنیعنی...  امام هشتمایاوه اوه، _
 .ساکت+

   رونی دهنش رو بست و ماشپی مثال زیشی با دستش به صورت نماحسام
 

 . کرد و حرکت کردروشن
   کردم توی خودم رو گرفتم و سعي حرکتش خندم گرفت، اما جلونی ااز
 

 . خودم بمونمي جلد جدهمون
 .میدی باالخره رسقهی از چند دقبعد

 .نگی رو برد تو پارکنی رو زد و ماشنگی پارکموتی رحسام
  نی شدم و مثل قبل در رو محکم بستم که خودم هم از اادهی پنی ماشاز
 

 ! خندم گرفتحرکتم
 . بودومدهی بابا هنوز ننکهی خونه، مثل اي تورفتم

 . راست رفتم تو اتاقمکی  
 . کنمتشی حسام رو اذکمی خواستم ی نشده بود فقط ميزیچ

 . فال شده بودنمی دروني بگم کرمابهتر
 . رو لبم نشستي فکرم خندم گرفت و ناخودآگاه لبخنداز

 . لحظه حسام در اتاق رو باز کرد و وارد شدهمون
 : لبخندم رو خوردم و گفتمعیسر

 . در بزنهیقبل ورودت ! ستای نلهیطو+
 . خوام وارد شمی که ميبه تو چه؟ اتاق خانوممه دوست دارم هرطور_
  يریی تغچی هي حرفش قند تو دلم آب شد اما خب از لحاظ ظاهرنی ابا
 

 .نکردم
 . تختي رو عوض کردم و خودم رو انداختم رولباسام
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 . تختيباساش خودش رو انداخت کنارم، رو لضی هم بعد تعوحسام
 خانوم خوشگلم؟_

 . بهش ندادمیجواب
 ؟ینفس_

 . ندادمی بهش جواببازم
 : گفتتی با تحکم و جدنباریا

 ذ؟یپان
 : گفتمناخوداگاه

 بله؟+
 : با حرص گفتحسام

 ؟ي دی کنم جوابم رو نمی همه صدات منیچرا ا! بله و نقل و نبات_
 !چون دوست ندارم+
 مگه به دوست داشتن توعه؟_
 !بله+
 !ایاری وقت کم نهی_
 .نه، حواسم هست+

 : وار با حرص گفتزمزمه
 ! کهستیزبون ن_

 : گفتمعیسر
 ه؟یپس چ+

 : با تعجب گفتحسام
 ه؟ی چ،یچ
 ه؟ی گم پس چیم!  کهستی زبون نی که االن گفتنیهم+

 : با تعجب گفتحسام
 ؟يدیشن
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 ! کهستمیبله، کَر ن+
 ... کهستیگوش ن_

 : رو قطع کردم و گفتمحرفش
  هی که گوش بقستی ننیبنابرا!  شنوهیگوش تو مشکل داره و خوب نم+
 

 ! مثل مال تو مشکل دار باشههم
 ذ؟ی گما پانیم_
 بله؟+
 !ی بگيزی چی بار نتونهیمبادا ! ایاریاصال کم ن_
   کمیحواسم هست، فعال نگران خودت باش که ه! نگران من نباش+
 
 !ياریم
  بگم واال؟یچ_
 ؟ی بگي داریچ+
  به خدا االن که... خودت ظهور کن...  خدايا!  کردمايری بابا، عجب گيا_
 

 ! گفتنی چاره راست می بی و علنی شاهنمی بی کنم می مفکر
  رو؟یچ+
 !ی تو هستيزی که عجب چنیا_
 !بله، من متفاوتم+
 .ي تفاوت داري عادي با انسان هایلی خیلیآخه خ_
  هیچون من !   دونم، چون اصال قرار نبود من انسان بشمیبله خودم م+
 

 .نی زمي بودم که به خواست خدا اومدم روفرشته
 !ي به فرشته ها هم نداری شباهتچیآخه ه_
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   مثلی دونم، ولیخودم م! ای زنی مي تکراري بابا، چه قدر حرف هايا+
 
  ي فرشته هیخب من ... ی گم تا توهم بدونی پس م،ی دونی تو نمنکهیا

 
 ! به روز به روزیعنی شده هستم، تیآپد
 !ي دارنتی جواب آماده تو آستهی گم تو ی می من که هرچذیییاههه، پان_
 .مینی ما اگه،یبله د+
 . شمی موونهی خدا، به داد برس، امروز من دای_
 !ی بشوونهی ددمی مثل من بای خلقتنیبا داشتن چن+

 :خت و گفت با حرص نشست رو تحسام
 ... بابايا_

 . خندهری خودم رو نگه دارم و زدم زنتونستم
  یداشت با حرص نگاهم م...  چاره حسامیب... دمیچه قدر خند...  خدايوا
 

 .کرد
 ...هوی که دمی خندی طور داشتم منیهم

 . اومدنیی بابا از پايصدا
 ن؟یبچه ها؟ خونه ا_

 : که بابا بشنوه داد زدي برا نازك کرد و بلند طوری پشت چشمحسام
 .سالم پدرجون_
 .فتادی تا سرد نشد و از دهن ننیی پانیایسالم پسرم، غذا آوردم، ب_

 : گفتشی قبلي دوباره با همون تن صداحسام
 .میایچشم پدرجون، االن م_
 : بعد رو به من گفتو
 .نیی پامی خانوم پاشو برطونیش_
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 .باشه، بزار موهام رو درست کنم+
   و کش موهام رو باز کردم و دوباره تمامستادمی اتاقم اي قدي نهی آيجلو

 
 . سرم جمع کردم و محکم بستمشي رو باالموهام

 .اونقدر محکم اون موهارو نبند، داغون شدن_
 ! گشنمهیلی که خنیی پامی بابا، برالیخیب+

 : سمت در حسام با تعجب گفتمی رفتی که مهمونطور
  یچی هیعنی به قول خودتون دور دور نی همه راه رو رفتنی شما ایعنی_
 

 ن؟ینخورد
 : و گفتمرونی بمی رو باز کردم و رفتدر
   رها و سودا شد کهریاما خب همش تقص! میاتفاقا رستوران هم رفته بود+
 

 .می بخوريادی ززی چمینتونست
 ؟ی چیعنی_
 . کنمی مفیبعدا برات تعر+
 .باشه_

 .می وارد آشپزخونه شدباهم
 . کردی داشت لباساش رو عوض م بابانکهی امثل

  زی مي روي توجهم به دوتا قبلمه هوی که نمی بشزی رو پشت مخواستم
 

 . شدجلب
 . بود نگاه کردمي نهار خورزی مي که روي تعجب به دوتا قابلمه ابا

 : به حسام گفتمخطاب
 .هی چگهی دنیوا، ا+
 . دونمیچه م_
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 . رو برداشت، توش  پر برنج بودی اولي قابامه در
 ! بودي قابلمه رو برداشت، قرمه سبزیکی اون در
   بگم که همونيزی خواستم چم،ی و حسام با تعجب بهم نکاه کردمن
 

 . بابا اومدلحظه
 ن؟یسالم بچه ها، خوب_
 ؟ی تو خوبمی ما خوبیسالم بابا، مرس+
 . دخترم، خوبمیمرس_
 بابا؟+
 جانم؟_
 ؟ي رو از کجا آورديقرمه سبز+
 !مشیدزد_
 .گهی بابا، بگو ديا+
   اونجا و چون من کارمیزن عموت امروز زنگ زد بهم و گفت که نهار بر_
 

  هی ي زن عموت گفت که بمونه برانی همي براامی تونستم بی و نمداشتم
 

  ی مختهی وگرنه دور ررمی و گفت که حداقل برم غذاهارو ازش بگگهی دروز
 

 . کرده بودم رفتم و ازش گرفتمي هوس قورمه سبزیلی منم چون خشه،
   هوس کرده بودمیلی فست فود خوردم خي که غذاهانقدریآهان، منم ا+
 

 . باشه زنگ بزنم و ازش تشکر کنمادمی زن عمو درد نکنه، دست
 . به خودم اومدم و باهاش کمک کردمهوی که زی مي رودی بشقابارو چبابا
 . به خوردنمی و شروع کردزی پشت ممی نشستزی مدنی از چبعد
 . بودی مدت خورده بودم، واقعا عالهی نی بود که تو ایی غذانیبهتر
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 .زی از اتمام غذا بلند شدم و شروع کردم به جمع کردن مبعد
   خواست بهم کمک کنه که نذاشتم و گفتم که بره استراحت کنه چونبابا
 

 . رفت شرکتی مدی دوباره باگهی ساعت دسه
   بهش گفتم کهی و هرچرمی حسام رو نتونستم بگي متاسفانه جلویول
 
 . خواد قبول نکردینم
 .گهی کنم دیخودم جمع م!  آخههی بابا، چه کاريا+
 . کنمی کمکت میعنی کنم یگفتم کمکت م_
 . بهش اصرار نکردمنی از اشتری بنی پا داره، بنابراهی دونستم مرغ حسام یم

  نی و همچنیی ظرفشونی تو ماشدنشونیردن ظرفا و چ از جمع کبعد
 

 ...هوی باال که می برمی خواستیی ظرفشونی کردن ماشروشن
 . خوابش برده بود شدمي وی تي مبل جلوي بابا که روي متوجه

 ده؟ی خوابنجایوا بابا چرا ا+
 . بنداز روشاری بزی چهی نکن برو دارشیب_
 .باشه+

 . اتاق مامان و بابارفتم
  ختهی تخت ري که رویی که وارد اتاق شدم با تعجب به عکس هانیهم
 

 . رفتم جلو ترکمی نگاه کردم، بودن
 . مامان بودي هاعکس

 . شدمرهی از عکس هاش رو برداشتم و با دقت بهش خیکی
 : وار گفتمزمزمه

 ؟ی دونی چقدر دل تنگتم؟ می دونی مامان جونم؟ مییکجا+
 .دی از چشمم چکی قطره اشکناخودآگاه
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  ی حسام که هي کردم که با صدای طور داشتم به عکس نگاه منیهم
 

 . شد به خودم اومدمی تر مکی و نزدکینزد
 ! پتو بسازهای ارهی پتو بهی رفته ستیمعلوم ن_

 . اشکام رو پاك کردمعیسر
 ؟یینجای هنوز اذ؟یپان_

 ' زدم و گفتمي سمتش و لبخندبرگشتم
 . رفتادمی دی ببخشي وايا+

 : دستم نگاه کرد و گفتي با تعجب به عکس توحسام
 ه؟ی چگهیاون د_

 : و گفتمدمی کشیقی به عکس انداختم و نفس عمینکاه
 .عکس مامان+
 .گهی دنیی پامی برایب... آهان، خب_
 .باشه+

   پتوهی کمد ي کنار تخت گذاشتم و از توزی مي جمع کردم و روعکسارو
 

 .نیی و رفتم پابرداشتم
 . بابا و رفتم بااليداختم رو رو آروم انپتو

 . بوددهی تخت دراز کشي روحسام
 : کردم گفتمی تخت نشستم و همونطور که بهش نگاه مي کنارش رورفتم

 حسام؟+
 جانم؟_
 . دلم براش تنگ شدهیلی سر قبر مامانم؟ خمی برکمیامروز ...  گمیم+
 !باشه خانومم، چرا که نه_
 .ییآقا) یمرس(یسیم+



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 781 

 . نگفتيزی زد و چي لبخندحسام
 : و گفتمدمی دراز کشکنارش

 .حوصلم سر رفته+
 .نیهمچن_
 م؟ی کار کنیچ+

 . گرفتي حالت متفکرانه احسام
   زد کهي چنان دادهوی کردم که ی طور داشتم بهش نگاه منی هممنم

 
 . اومد تو دهنمقلبم

 .دمیفهم... آهااان_
 : و گفتمدمی کشیقی رو گذاشتم رو قلبم و نفس عمدستم

 ! اهيدرد آهان، مرض آهان دلم رو برد+
 : و گفتدی خندحسام

 .دیببخش_
 : براش نازك کردم و گفتمی چشمپشت
 . حاال بگوخب

 ؟ي گفته بودی قبل نهار چادتهی_
 : کردم و گفتمیمکث

  رستوران رو؟ي هیقض+
 .آره، آره_
 ... کنم، خب امروز مای مفی االن برات تعریاوک+
 ...ماه بعد1
 "يراو"

   خودیشگی همی هم زندگذی ها مانند برق و باد گذشتند، حسام و پانروز
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 . به فکر ازدواج خودشان هم بودندنباری که آنها اریی تغنی داشتند، با ارا
   بهي دختري مدت به همراه مادر و پدرش به خواستگارنی هم در احیمس
 

  دوم عاشق بار ي براحی ساناز رفتند و امروز مراسم ازدواج آنهاست، مسنام
 

  بلکه! ستی طرفه نکی اش ی عشق همانند عشق قبلنی است البته اشده
 
  هی هر چقدر که عشقش را به ساناز هدنباری عشق او دو طرفه است و انیا

 
 !ندی بی دهد ده برابر آن را از او میم
 "ذیپان"
 ... باشمای خوام امشب عالیسارا جون م+ 

 : رو قطع کرد و گفتمحرفم
   بزار کارم روگهی کمتر بهم استرس وارد کن دزم،ی عزگهی باشه ديوا_
 

 . انجام بدمراحت
 . نگفتمگهی ديزی و چدمیخند
 . ساعت باالخره کارش تموم شدمی از نبعد
 .ی چشمات رو باز کنی تونیم... خب_

 . نگاه کردمنهی چشمام رو باز کردم و به خودم تو آآروم
  ی که واقعا بهم می و صورتی مشکشی آراهی شده بودم، ی خدا عاليوا
 

 .اومد
  یلی بود خدهی که کشی زده بود و با خط چشمی چشمم رو مشکپشت

 
 . شده بودبایز
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 . مژه هام، بلند و پر پشت شده بودنمخصوصا
 .بای زی صورتي رژ گونه هی خورد به همراه ی که به قرمز می رژ صورتهی

 : سمت سارا و گفتمبرگشتم
 . شده، عاشقتمی عال،یی سارای مرسيوا+

 : و گفتدیخند
 . برو لباست رو بپوش بدوز،ی زبون نرنقدری بسته اگهیخب د_
 . لباسم خندم گرفتي آورادی با

   خوامیبهش گفته بودم که م!  بوددهی حسام هنوز لباسم رو ندآخه
 

 . کنمزشیسوپرا
 .ود کوتاه و باز بیلی غر بزنه چون خدی بای حسابنهی کنم لباسم رو ببفکر

 . سارا از فکر در اومدي صدابا
  دختر؟یی کجا،يهو_
 . جامنی همیچیها؟ آها ه+

 : و گفتدیخند
 .امان از دست تو_

 . رو برداشتم و رفتم سمت اتاق پروالمی زدم و وسايلبخند
 .دمی تازه ام رو پوشلباس

 . به خودم انداختمی نگاهنهی آتو
 . شده بودمماه
   خودم رو تو آسنه بر انداز کردم ببالخره ازش دلی حسابنکهی از ابعد

 
 .رونی و رفتم بکندم
 ... ساعت بعدچند

 . حساميواا+
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 : اخم گفتبا
 ؟ی لباسا بپوشنی از اادی مگه نگفتم خوشم نمه؟یچ_
 ...تورو خدا+
 .ي خری مگهی دیکی می رینه االن م_
 .خواهش+
 .راه نداره_

 : گفتمیود و با بغض ساختگ دنده بي رو گذاشتم رو دستش که رودستم
 حسام؟+

 : گفتي با لحن آروم ترحسام
  دی دي خوشگل و توينطوری خوشگلم، خانومم تو که همزدلم،یآخه عز_
 

 ...گهی لباست که دنی با اگهید! یهست
 . امشبهیفقط +

 : بهم کرد و گفتینگاه
 !ي خوریاز کنارم تکون نم_
 : گفتمی خوش حالبا
 .چشمم+
 .تو خدا، از دست یه_
 . توي گما، چه خوشگل شدیم+

 : بهم انداخت و گفتینگاه
 .یخر خودت_
 ؟يوا من مگه گفتم تو خر+

  کوچه.( معروف خودموني دوباره خودم رو زده بودم به همون کوچه ههه
 
 ) چپیعل
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 : کج نگام کرد و گفتحسام
 .ی دونیمثال تو نم_

 . نگفتميزی و چدمیخند
 .بخند بخند_
 . خندمیچشم م+
 . رفت تو اون فازنی باز ا،ي وايا_
 کدوم فاز؟+
 !ی شیهمون که توش حاضر جواب م_

 . نگفتميزی و چدمیخند
 : گفتي جدیلی خحسام

 ذ؟یپان_
 ...بله؟+
 . رقصیامشب رقص ب_
 ؟ییچ+
 .ی برقصدی گم امشب نبایم_
 .چه غلطا+
 !ی نگفتی کردم که بعد نگیحاال من اطالع رسان_
 . کنمیخواهش م+
 .نه_
 .امحساا+
 .گفتم نه_
 آخه چراا؟+
 .یچون دوست ندارم با اون لباس کوتاهت برقص_
 .حسام تورو خدا+
 . راه ندارهگهینه د_
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 ست؟ی نی راهچیه+
 .چرا دوتا هست_
 : ذوق منتظذچر بهش نگاه کردم که گفتبا
  ی بپوشيزی چی ساقهی نکهی ایدوم... ی بپوشگهی لباس دهی نکهی ایاول_
 

 . پاهات رو بپوشونهکمی که
 .شگاهی آرامی پس برگرد برول،یا+
 : تعجب گفتبا
 چرا اونجا؟_
 .چون اونجا ساق داره+
 .باشه_

 . و حسام دور زدمیدی دور برگردان رسهی جلو رفتن باالخره به ی از کمبعد
 : شدم و رو به حسام گفتمادهی پنی ماشاز
 .امیزود م+
 .باشه_

 . کردیجب داشت نگام م سارا با تعشگاه،ی آراي تورفتم
 ؟ی شده دختر؟ چرا دوباره برگشتیچ_
 . دادری خوام، آقام گی ساق پا مهی+

 : و گفتدی حندسارا
 ؟ی مشک؟یخب حاال چه رنگ!  تعجب داشتي داد جای نمریگ_
 . آخه، رنگ پوستهی چینه بابا مشک+
 .یاوک_

   و گرفترونی بدی ساق کشهی نشونی لباساش و از بي سمت قفسه رفت
 

 .سمتم
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 خوبه؟_
 ! کلفتهیلیاوو نه خ+
 نازك تر بدم؟_
 .آره+
 . ساق نازك در آورد و گرفت سمتمهی داخل قفسه اش رو گشت و کمی

 خوبه؟_
 .آخ قربون دستت+
 .5کیبرو زود بپوش که ساعت نزد_
 .باشه باشه+

 . و رفتم تو اتاق پرورونی بدمی رو از دستش کشساق
  زونی آوی جا لباسي رو به همراه شالم در آوردم رومی بلند خفاشيمانتو

 
 . و دوباره کفشام رو پام کردمدمی کفشام رو هم کندم، ساق رو پوشکردم،

 . شده بودی عالخب
 .رونی موهام و رفتم بي رو تنم کردم و شالم رو آروم گذاشتم رومانتوم

 اندازه بود؟_
 آره بابا، چقدر شد؟+
 .قابلت رو نداره_
 . کنمیخواهش م+
 .تومن22_
 . برداشتم و دادم گرفتم سمتشی سه تا ده تومنفمی داخل کاز
 ؟ي نداريخورد_
 . باباالیخیب+
 ... شهینم_

 : رو قطع کردم و گفتمحرفش
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 .ي نداره، فعال بايرادیا+
 .خداحافظ_

   رو بازنی حسام، در ماشنی خارج شدم و رفتم سمت ماششگاهی از آراعیسر
 

 . و سوار شدمکردم
 داشت؟_
 .آره+
 . کهنمیبب_

 .نهی رو کنار زدم و گذاشتم ساق رو ببمانتوم
  کرد؟ی چه فرققایاالن دق_
   شدهدهی تورو خدا، االن پام بد مونده و ساق کشالیخی حسام بيواا+
 

 . خوبهي در حالت عادوگرنه
  ي لباس برادی ذارك تچ خری نمگهی هرگز دیهوف از دست تو، باشه ول_
 

 !ی کنزمی سوپراخودت
 . نگفتميزی و چدمیخند

   رو روشن کرد و به سمت تاالر حرکتنی ماشی حرفچی هم بدون هحسام
 

 .کرد
 .میدی تو راه موندن باالخره رسیقی از دقابعد

   و به سمت تاالرمی شدادهی و باهم پنگی رو برد تو پارکنی ماشحسام
 

 .میرفت
 . بودیکی تاالر شم،ی اومده بودنجای اي بارچند
 .می وارد تاالر شدباهم
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 . تاالر بودني توی کمتعداد
 . و شهرام و عمه و شوهر عمهسی عروس به همراه مهدي هالی از فامچندتا

 . ما از جاش بلند شد و اومد سمتموندنی با دسیمهد
 . شماهانیبه به چه خوشگل شد_

 . کرده بودنی به هردوشون انداختم، باهم ست قرمز مشکینگاه
 .می رسی شما که نمي گلم به پانیچنسالم گلم، هم+

 : و گفتدی خندسیمهد
 .قربونت_

 : گفتسی کردن که مهدی و شهرام هم با هم سالم احوال پرسحسام
 .مینی بشمی برنیای جلو جا گرفتم بنی خودمون ايبرا_
 .آخ قربون دستت+

 : بهم انداخت و گفتی نگاهحسام
 !ینی جلو بشدمیتو که با_

 : و گفتدی خندسیمهد
 چرا؟_

 : گفتدی همراه با حرص کشیقی نفس عمحسام
   کنن وزمی خوان سوپرای لباس گفتن که مدیخانوم خانوماموقع خر_
 

   شدمزی سوپرایلیخ! نمشی رو بهم نشون ندادن و گذاشتن امروز ببلباس
 

 .واال
 : و گفتدی خندسیمهد

 . لباستو عوض کنمی برای بذی پانیآها گرفتم، راست_
 .می بریاوک+
 .می عوض کردن لباس رفتي سمت اتاق مخصوص برابه
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 . پشت دریحت!  بودنهی طرف اتاق آچهار
 . شدی آدم واقعا توش گم میعنی
 .چقدر باحاله+
  زی چنی بارم چنکی نجای امی اومده بودی عروسنقدری تا االن ا،یلیآره خ_
 
 ! بودم فکر کنم تازه درست کردندهی رو ندییبایز
 . بودمدهیآره منم ند+
 . لباست رو کهنمیخب لباست روبکن بب_

 : گفتدی کشی صوتسی رو در آوردم که مهدمانتوم
 . چارهی بگهیحق داره د_
 ؟یک+
 .حسام_

 . نگفتميزی و چدمیخند
 . به خودم انداختمی نگاهنهی آتو

 . بودیکی لباس شواقعا
 . کردمزونی داخل اتاق آوی جا لباسي رو هم برداشتم و روشالم
 . بودبای زیلی موهام هم خمدل

   هم رفتهي تویچی سرم حالت مارپي باز بود و نصفش هم باالنصفش
 

 .بودن
 . قشنگ بودیلی کل خدر
 . خودت رو کهياوووو خورد_

 : و گفتمدمیخند
 .رونی بمی بریاوک+

 .می از اتاق خارج شدباهم
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 . عروس انداختملی فامي دختراي به لباساینگاه
 . بودی لختیلی قشنگ و خلباساشون

 ! تر بوددهی لباس من شصت درصد از لباس اوما پوشیعنی
 .نای زدنشون شدم و رفتم سمت حسام ادی دالیخیب

 : با خنده گفتحسام
 . که خانومياوه اوه ترکوند_
 ! مونهی مجلس مثل چادر منی تو اگهی ديلباس من در برابر لباس دخترا+

 . نگفتيزی و چدی خندحسام
 . بگذرونری خدا، امشب رو به خيوا

 . کردمی خودم حس مي رو روی نگاهینی همش سنگآخه
 ... تموم شد و سرم رو بلند کردم کهطاقتم

 . پسر که اصال چهرش بران آشنا نبود روبه رو شدمهی با
 . براش نازك کردم و برگشتم سمت بچه های چشمپشت

 . نهای دونم حسام متوجه شدع بود ینم
   داره با شهراملکسی ریلی خدمی بهش انداختم که دیه نگای چشمریز
 

 . زنهی محرف
 : و گفتمسی سمت مهدبرگشتم

 ان؟ی چرا نميوا+
 : با تعجب گفتسیمهد

 ا؟یک_
 : حرص گفتمبا
 .وونهی دگهی گم دی و ساناز رو محیمس! ایجیتوهم گ+
 . زنمی زنگ مهی دونم واال، بزار االن یآها نم_
 ! فکر کنمستی االن همراشون نشونیگوش+



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 792 

 . همراشهحینه مس_
 . کجاننی زنگ بزن ببهیآها باشه، پس +

  ي صداهوی رهی رو بگحی مسي رو در آورد که شمارع شی که گوشنیهم
 

 : گفتنی اومد که داشتن بلند بلند مدخترا
 ...عروس و دوماد اومدن_

   بازوم رو که حسامرونی بمی برمی و خواستمی از جامون بلند شدعیسر
 

 . و مانع رفتنم شدگرفت
 ! شده باشهبهی اون پسر غري نگاه هاي نکنه متوجه ي وايا

 : بهش نگاه کردم و گفتممتعجب
  شده؟یچ...وا+
  ری بگی شالهی حداقل رون؟ی بيای بي خوای با اون لباسا مزدلمیآخه عز_
 

 .دورت
 : و گفتمدمی کشی راحتنفس

 .آخه تو اتاق+
 . برش دارعی سرمیاشکال نداره بر_

  ي سمت اتاق و وارد اتاق شدم و شالم رو برداشتم و انداختم رومی رفتباهم
 

 .رونی هام و رفتم بشونه
 خوبه؟+
 .می خب بریلیخ_

 . کردی دور تر داشت بهمون نگاه مکمی بود که ي حواسم به پسرتمام
 ! خونهمی بگذرون بزار تموم شه برری امشب رو به خهی خدا يوا

 .رونی بدمشیت حسام رو گرفتم و کش دسعیسر
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   کار کنن وی کرد که چی بردار داشت با عروس و دوماد هماهنگ ملمیف
 
 . کار نکننیچ

 . کردی رفت سمت عمه که با ذوق داشت به پسر دوردونش نگاه منگاهم
 ! چاره حق هم داشتیب

 . حرص و جوش خوردن باالخره تک پسرش هم ازدواج کردی از کلبعد
 . دوختمحی لبخند نگاهم رو از عمه گرفتم و به ساناز و مسبا

 . خوش حال بودنهردوشون
 . بود که خنده هاشون از ته دلمعلوم

 !دی شد فهمی رو از برق تو چشماشون هم منیا
 . چقدر خوبه که دوتا عاشق بهم برسنایخدا

   کاری دونست چی ذوق داشتن که نمنقدری کردم حتما االن ای مدرکشون
 
 ... خوش به حالشون انشاهللا که خوش بخت بن،کن
 . دخترا به خودم اومدم و شروع کردم به دست زدنغی دشت و جي صدابا

 . تومی و دوماد با لبخند رفتن تو تاالر، ماهم پشت سرشون رفتعروس
 . چه سرد بودرونی باوف

 ! کردی گز گز مادی زي از سرماپوستم
 سردته؟_
 . حسام به خودم اومدم و برگشتم سمتشي صدابا
 ها؟+
  گم سردته؟یم_

 : با استرس زدم و گفتميلبخنذ
 .بدجور+

 : گفتلکسی ریلی زد و خي هم لبخندحسام
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   انتخابدهی لباس مناسب و پوشهی به بعد نی که از ایحقته، تا تو باش_
 
 !ي و نلرزی نزنخی نقدری که ایکن
 : تعجب بهش نگاه کردم که با حرص گفتبا
 .ی نبستخی نجای کنار کولر تا امی برایب+
 ... گی بارم مهی گه حقته ی بار مهی!  اس هاوونهیحسام هم د... وا
 .  متعجب حسام به خودم اومدمي صدابا
 بله؟+
 ؟یی کنم، کجای ساعته دارم صدات ممی نذ؟یپان... وا_
 . جامنیمن؟ هم+
 . کولرشی پمی برایه، ببله کامال مشخص_

 . سمت کولرمی رفتباهم
 . درجه گرم شدم180 شیآخ

   و ساناز و بهشون نگاهحی که کنار کولر بودم برگشتم سمت مسهمونطور
 

 .کردم
   نگاه اون پسر رو حسینی تو سنگمی که اومدي خدا از همون لحظه ايا

 
 !  شوالیخی امشب رو بهی نی کنم ای ازت خواهش مایخدا...  کنمیم
 

 . کنمی مخواهش
 . هستشی در پی تونم حدس بزنم که اتفاقاتی راحت میلیخ

   پسره بازم ولی ده ولی مری شه و اول به من کی پسره مي متوجه حسام
 

   ورهی شه که باهاش دعوا بگی شه و در آخر هم حسام مجبور می نمکن
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 ! رهی مآبرومون
 : سمت حسام و گفتمبرگشتم

 .میخب، بر+
 : تعجب گفتبا
 ؟يگرم شد_
 .آره+
  زود؟نقدریا_
 .اوهوم+
 .بسم اهللا_
 ه؟یچ+
 .می بر،یچیه_

 .می و نشستزمونی سمت ممیرفت
  ی و ساناز بودن و داشتن باهم صحبت محی مسشی و شهرام پسیمهد

 
 .کردن

 . اوناهم اومدن و نشستنقهی از چند دقبعد
 :انداخت و گفت) و سانازحیمس( به هردوشونی با لبخند نگاهسیمهد

 . که خوشبخت بشنیاله_
 :می باهم گفتماهم

 .نی آمیاله+
 : با تعجب برگشت سمتمون و گفتسیمهد

 ؟یچ_
 .ینخودچ+

 : نگام کرد و گفتسیمهد
 بازم بلند فکر کردم؟_
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 .آره+
 . نگفتيزی و چدیخند

 . اون پسره کالفه شده بودمي رهی خي از نگاه هاي جدي جدگهید
 : کردم و گفتمیمکث

 س؟یمهد+
 جانم؟_
  من شالم رو بزارم تو اتاق؟يای چند لحظه مسیمهد+
 .می بریاره آج_
 . تو اتاقمیباهم رفت+

 . نبودی شکر کسخدارو
 : و برگشتم سمتش و گفتمی رو گذاشتم رو جا لباسشالم

 . کنهی پسره داره کالفم مهی س؟یمهد+
 : تعجب گفتبا
 ؟یک_
  از همون لحظه که اومدم!  عروسهي هالی فکر کنم از فتمه،ی عروسنیتو ا+
 
   که دست حسام رو هم گرفتم باز ولی زمانی کنه حتی داره نگام مکسرهی
 

 . نبودکن
 ؟ي بهم نشونش بدی تونیم_
 . نکنعی ضاادی فقط زمیآره بر+
 .باشه_

 : و هرجور شده بهش نشون دادم که گفترونی بمیرفت
 . بگمحی به مسمی برای شناسم واال، بینم_

 : گفتمعیسر
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 . نه توروخدايوا+
 ... بدومی برایب_
 . شدممونی پشالیخی بس،ی نه مهديوا+
  ببرمت؟ای می بريای مذیپان_
 ...سیآخه مهد+
  خودم برم؟ای يایم! میآخه ندار_
 ! غلط کردم، بابا اصال فراموش کني وايا+
 چرا؟_
 ...ستیام مهم ن شده و من هم بررهی اون پسره به من حن،یبب+

 : حرفم رو قطع کرد و گفتعیسر
 .چه غلطا_
 . بفهمهحی خوام مسیآخه نم+

 : کرد و گفتی بهم انداخت و مکثینگاه
 ح؟ی مسای به حسام بگم می ری مای_
 . توی هستیعجب سمج... اه+
 !ستمی ول کن نهی تا من نفهمم اون کنیبب_

 : و گفتمدمی همراه با حرص کشیقی عمنفس
   شدهرهی خذی پسره به پاننی که ای بگ؟ی بگی چي بري خوایآخه م+
 
 ه؟یک
 . شدهرهی گم به من خیم... نه خره_
   ساناز؟شیآخه پ...  خدايا+
 ه؟یآره، مگه چ_
 ! توی هستي خدا عجب گاويوا+
 . ادبی بیگاو خودت_
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   ساناز باشه که حتماکی نزديالی از فامیکیاگه ...  دو نقطهيآخه دختره +
 
 ! گهیو به پسره م ره یم

 : کرد و گفتیمکث
 . گمی کنار و بهش مهی کشونمش یخب م_
 .ي دادریاوفف، بدجور گ+
 !ستمیگفتم که ول گن ن_
  ی که من رو نگاه می به حالت بگي وایول...  بگومی خب، لش ببر بریلیخ+
 

 !کنه
 .می برای خب بابا بیلیخ_

 .دی رو گرفت و کشدستم
 . و سانازحی سمت مسمیرفت
 : لبخند گفتمبا
 .نی شری هم پيسالم، مبارك باشه انشاهللا به پا+

 . هم با لبخند سالم و تشکر کردنحی و مسساناز
 : گفتحی رو به مسسی صحبت کردن مهدکمی از بعد
 ؟يای لحظه مهیداداش _

 . قبول کردی مخالفتچی هم بدون هحیمس
 : رو به ساناز کرد و گفتسیمهد

 . گردونمی خوام زود زود آقات رو بر می معذرت میلیواقعا خ_
 : و گفتدی خندساناز

 .زمیباشه عز_
 . حرفش رو بزنهسی کنار تا مهذهی می رفتحی و مسسی مهدبا
  شده؟ی چنیخب، بگ_
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 : نگاه کردم که گفتسی به مهدمنتظر
   شده به من و ول کن همرهی پسرم هست که خهیراستش داداش _
 
 !ستین

 . رفتی ميرو به قرمز کم کم داشت صورتش حیمس
 ! شدیرتی آقا غنی امام حسسا
 : گفتعیسر
 کو؟_

 : رو بخوابونه گفتتشی اعصباننکهی اي براسیمهد
 . کنم آروم باشیداداش خواهش م_
  خب آرومم بگو کدومه؟یلیخ_
 . اونور تری پشتمه چند تا صندلقایدق! ای نکنعی ضانیبب_

 : اطراف رو نگاه کرد و گفتکمی ی چشمری زحیمس
 ه؟یچشم آب_

 : گفتعی سرسیمهد
 .آره آره_

 : کرد و گفتی مکثحیمس
 ! کنهی رو نگاه مذی داره پاننکهیا_
 .دیفهم... ي وايا

 : من من کنان گفتسیمهد
 ؟یمطمئن_

 : نازك کرد و گفتسی مهدي برای پشت چشمحیمس
   و چونذین شده به پارهی آقا خنیا... شدهی تونم حدس بزنم چیم_
 

 درسته؟!  شدهرهی به تو خی تو گفتدهی کشی مخجالت
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 .نیی بهم انداخت که سرم رو انداختم پاینگاه
   ساناز هستش اسمش آراد هست ويپسر عمو...  شناسمی پسره رو منیا_
 

   سخت پسندیلی خیلی پسر خهی رو هم بگم، نیسالشه و جا داره ا29
 

 !هستش
 . از حسام هم بزرگ ترهاوه

 : با تعجب گفتسیمهد
 سخت پسند؟_
  نی اي باره که به دخترنی کنه و اولی رو انتخاب نمي دخترچیآره، ه_
 

 . شهی مرهی خطور
 . نهيوا+

 : بهم انداخت و گفتی نگاهحسام
  کی خودت رو به حسام نزدشتری بکمی که نهی آره، تنها راه حل ايوا_
 
 !هی چهی تا بفهمه قضیکن

 . بگم که همون لحظه حسام به جمعمون ملحق شديزی چخواستم
 : گفتحی رو گرفت و رو به مسدستم

 . مبارك باشهح،یسالم مس_
 . داداشیسالم مرس_
  افتاده؟یاتفاق_

 : گفتنعی سرسی و مهدحیمس
 ؟یچه اتفاق! نه_
 . نگران شدمدی جمع شدنجای طور انیآخه ا_

 : گفتحیمس
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 . نشدهيزینه بابا چ_
 . فعالزمونی سر ممیر ی پس ما م،یاوک_

 : باهم گفتنسی و مهدحیمس
 .فعال_

 .زمونی و برد سمت مدی دستم رو گرفت و با خودش کشحسام
 . سرجاهامونمی نشستباهم
 ... نگذشته بود کههی ثانهنوز

 : رو به من گفتي جدیلی خحسام
 ن؟ی گفتی منی داشتیچ_

 : رو زدم به اون راه و گفتمخودم
 ... کهمی داریچ! وا+

 : رو قطع کرد و گفتحرفم
   وی دونی نميزی خودت رو نزن به اون راه که مثال چي خودی بذیپان_
 
 !نی هم نگفتيزیچ

 : رو به حسام گفتشهرام
  شده داداش؟يزیچ_
 .ستی نيزینه، چ_
 ن؟ی برم راحت باشي خوایم_

 : بلند شد و گفتعی که شهرام خواست بلند شه و بره حسام سرنیهم
   خوره به صورتم وی هوا مکمی هم رون،ی بمی ری ما من،یشنه داداش تو ب_
 

 .می کنی راحت صحبت مکمی شم هم ی تر مآروم
 : کرد و گفتی مکثشهرام

 .نیهرطور راحت... باشه_
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 : رو به من گفتحسام
 .بلند شو_

 . از جام بلند شدم و همراهش رفتمی مکثچی هبدون
 . سردهرونی بپوش بيزی چهیبرو _

  ی بود و کمیی رو که کامواسی رفتم تو اتاق و شال شنل مانند مهدعیسر
 

 .رونی کرد رو برداشتم و رفتم بی مگرمم
 . رو انداختم رو شونه هامشال
 . گرفتی تا زانوهام رو مشال

 .می حسام از تاالر خارج شدبا
 .می که اونجا قرار داشت نشستمکتی نهی ي ته باغ و رومیرفت
 . داشتی قشنگيفضا
 ! پارك بودهی لمث

  ي اش رو براکهی تهی که ي بزرگ بود، به حدیلی تاالر خنی امحوطه
 

  کهی تهی نی رفت و آمد و اي هم برای گذاشته بودن و قسمت بزرگنگیپارک
 

 . که مثل پارك بودهم
 . محوطه سر سبز بود%60 فصل نی اي برام جالب بود، تویلی خواقعا

 ...یلی خي جادرکل
 . حسام به خودم اومدمي صدابا
 .منتظرم... خب_
 : تعجب بهش نگاه کردم و گفتمبا
 ؟یمنتظر چ+
 : حرص گفتبا
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 نجا؟ی امی اومدی چيما برا_
  بگم؟یخب چ... آهان+
   بود که به خاطرشی خوام بدونم چه موضوع مهمیمن م... ذی پاننیبب_
 
  ی بگم که نمنمی ان؟ی ذاشتی مونی در منی داشتحی با مسسی و مهدتو
 

 ... کهی دونیچون خودتم م... یچونی من رو بپیتون
 : گفتمیعصب

   گمیم... اصال! يبسه، حسام تو اصال به من اعتماد ندار...  خبیلیخ+
 
  نی همي براي اصال من رو قبول ندارنکهیاما خب، مثل ا!  نبودی مهمزیچ
 

 !ی کنی حرفم رو باور نمهم
   نکن که از همون اول گفتمي هم بازملی في خودیب...  بس کنذیپان_
 
   آخهستم،ی ول کن ننی بهش گفتیمن تا نفهمم چ... یچونی بپی تونینم
 

 ... خورم کهی حرص منی دارم از امن
 : رو قطع کردم و گفتمحرفش

 ! چون اصال موضوع در مورد من نبود! ي حرص نخوري خودیبهتره ب_
 

  ی گفت، منتها چون خجالت می محی به مسيزی چهی داشت سیمهد
 

 . منم باهاش رفتمدیکش
 : و گفتدی خندحسام

 ...واقعا که! ی گی چقدر راحت دروغ مذیپان...  خدايوا_
 ؟یواقعا که چ+
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 .... موضوع رو عوض نکن کهي خودیب... یچیه_
 : گفتمی رو قطع کردم و عصبحرفش

   اصال،ی برام نذاشتی تو اعصابیعنی...  حسام، اصال اعصاب ندارمنیبب+
 

 .بس کن توروخدا...  ندارمحوصله
 : و گفتدی کشیقی نفس عمحسام

   من فقط ازت؟ی کنی اعصاب هردومون رو خورد مي خودی چرا بذیپان_
 

 .نیهم... ی که اون موضوع رو بهم بگخواستم
 : و گفتمدمی کشیقی به اعصابم مسلط باشم، نفس عمکمی کردم ی سعمنم

 !ای داديری گبیعج...  خدايا+
 .ـــــذیپان_
 . خبیلیخ+
 .نیاوف، آفر_
   خواستسی مهدنی همي کرد، برای نگاه مسی به مهدی پسره ههی نیبب+
 

 . منم باهاش رفتمدی کشی تا بهش بگه، خجالت محی مسشی پبره
 : شد و گفترهی تو چشمام خحسام

 ... که حالم ازت بهم بخورهی کنی مي کاريبا دروغات دار... ذیپان_
   شد عشقم برگردهیباورم نم...  شکستي که زد قلبم بدجوری حرفبا
 

 . بهم بزنهی حرفنیچن
 . تموم شدنی برام سنگیلیخ

 : بهش نگاه کردم که گفتناباور
 !  گهی شد که عشقم داره بهم دروغ می شه نه؟ منم باورم نمیباورت نم_
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 !چندبار... کباری نه اونم
 : گفتمی لرزوني تو گلوم رو قورت دادم و با صدابغض

   خواستم شبمون خراب بشه، به قرآن تمام خواستمیفقط نم... حسام+
 

  ینم...  شده بودرهی پسره بهم خهی...  گمی بود، به خدا راست منیهم
 

   وی بشی و بعدش هم اعصبانی خواستم تو متوجه بشینم... خواستم
 

  ی که کمیدی و پرسمی گفتحی رفتم به مسنیم هيبرا...  خراب بشهشبمون
 

 !...هست
 ! کنهی نگاه مسی به مهدمیگفت!  شدهرهی که به من خمی نگفتما
 . بودنیهمش هم... نیهم...دی خودش فهمحیمس 

  ری خودم رو نگه دارم و ناخودآگاه به قطره اشک از چشمم سرازنتونستم
 

 .شد
 . خراب نشهشمی اشکم رو پاك کردم تا آراعیسر

 . گفتی نميزی و چنیی سرش رو انداخته بود پاحسام
 . بهش انداختم و برگشتم که برمینگاه
   شد و بعد همدهی نرفتمه بودم که دستم از پشت کشی چند قدمهنوز

 
 . شدهبمی گرم حسام بودکه نصآغوش

 . شممی برام بس بود تا تسلنیهم
 .حلقه کردم اش و دستام رو دورش نهی رو چسبوندم به سسرم
 : تو گوشمدیچی گرم حسام پيصدا
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   کنم وی که همش گناه رو مهی دونم چه حکمتینم...  خانوممدیببخش_
 

   کدوم ازچیاما ه... اما...  زود قضاوت کردمدیببخش!  طلب بخششبعد
 

   اون حرف مذخرف روی دونم با چه جرعتینم!  حرف دلم نبودحرفام،
 

 ...یواقعا نم! زدم
 .اشکال نداره... یی آقاهی کافــس،یه+
 ! شدم، خدا لعنتم کنهتی خودم متاسفم که باعث ناراحتيبرا... ذیپان_

   من قلبش رو نشکنمنکهی اي با اون حرفش قلبم شکسته بود اما براواقعا
 

 :گفتم
 .ستی دونستم که اون حرفا از ته دلت نیخودم م... یینه آقا+

   که به تنم افتاد حسام من رويلرزه ا با م،ی تو بغل هم موندي اقهی دقچند
 
 : خودش  جدا کرد و گفتاز
 .ي تو تا سرما نخوردمیبر... ي وايا_

 : کردم و گفتمي اخنده
 .میباشه بر+

   رو گذاشتمسی سمت اتاق و من شال مهدمی تو تاالر، رفتمی رفتباهم
 

 .می نشستزی سر ممی و با حسام رفتسرجاش
 : معترض گفتسی مهدی که نشستم رو صندلنیهم
  ن؟ی نامرد، کجا رفته بودذی پانيا_
 . کهی دونی خودت مگهید... می هوا بخورکمی میرفته بود+
 .یاوک.. آها_
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   تر کرد و دستش روکی رو بهم نزدشی حسام صندلقهی از چند دقبعد
 

 . دور شونه هامانداخت
 . نگفتيزی زد و چي بهش نگاه کردم که لبخندمتعجب

  رهی خدنی رقصی که وسط داشتن مي نزدم و به افرادی حرفگهی دمنم
 

 .شدم
  ی قرار شد عروس و دوماد هم برقصن و سر آهنگ دومقهی از چند دقبعد

 
 . تونن برن باهاشون برقصنی مالیفام

 : سمت حسام و گفتمبرگشتم
 ! خوام برقصمایم+

 : آروم گفتحسام
 !ستی خوب نادی وضع لباست ززدلمی عزذم،یپان_

 : گفتممعترض
 ! کهدمیعــه حسام؟ ساق پوش+

 : نگام کرد و گفتکج
 ! هم هست اون ساقتیچه ساق_

 : و گفتمدمیخند
 . اومدی لباس نمنی ساق کلفت با اگه؟ی کنم دیخب چ+
 .ی گی می دونم چیبله بله م_
  شه برقصم؟یحاال م+
 .نه_
 عهه حســـام؟+
 نم؟ کی من اون پسره رو چالیخی اصال لباست رو بزدلمیعز_
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 : تعجب گفتمبا
 کدوم پسره؟+
  خورهی که داره تورو با نگاهش نگاهش میهمون_
   خودش رو کنترل کرد که نرفتهیلیواقعا خ...  بودتشدهی پس دي وايا

 
 ! نگرفتهدعوا
 : به حسام کردم و گفتینگاه

 .باشه+
 . نگفتميزی چگهی دو

 . رو گذاشتنی تموم شد و آهنگ دومآهنگ
 : از جاش بلند شد و گفتسیمهد

 . وسطمی برای بذیپان_
 : بگم حسام گفتيزی چنکهی از اقبل

 . رقصهی نمذیپان_
 : با تعجب گفتسیمهد

 وا چرا؟_
 .ادی نمذی پانن،ی برقصنیشما بر_

 : کرد و گفتیمکث
 .باشه_
 .دنی بعد رفت وسط و شروع کرد به رقصو

 . باطلالی خی منتظر بودم که حسام بگه برو برقص اما زههرلحظه
 . پا دارههی دونستم مرغش ی نگفت، ميزی تموم شد و حسام چآهنگ

 : سمت حسام و گفتمبرگشتم
  نه؟ومدهیبابا ن+
 .ومدهینه ن_
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 . زنگ بزن بهشهی د،یحتما کارش طول کش+
 . ذارهی آهنگ نمي صدانجای رم بهش زنگ بزنم، ایباشه پس من م_
 .یاوک+

 .رونی بلند شد و رفت بحسام
 . تانکوي گذاشتن برامی آهنگ مالهی قهیاز حدود ده دق بعد

 .دنی و دوماد باهم شروع کردن به رقصعروس
 .دنی شروع کرد به رقصسی هم رفت وسط و با مهدشهرام

   جلومی دستهوی کردم که ی سن نگاه مي طور داشتم به افراد رونیهم
 

 : گفتییبای مردونه و زي شد و بعد هم صداگرفته
 ن؟ی دیافتخار م_
 . نگاه کردمبای زي صدانی تعجب سرم رو بلند کردم و به صاحب ابا

 . پسره آراد بودهمون
 . داشتیی عجب چشماواوو

 . نگاهم رو ازش گرفتمعی خدا سريوا
 . بگمی دونستم چینم
 . کرده بودمری گی دو راهتو

 . حسام مانعم شدی عصبي بگم که صدايزی چخواستم
  شده؟يزیچ_
 : به هردوشون انداختم و من من کنان گفتمی استرس نگاهبا
 ...یعنی زهیام چ...نه+

 : تمام گفتي با خون سردآراد
 ! خانوم محترم درخواست رقص کردمنیفقط من از ا...  نشدهيزینه چ_

 : شده بود گفتی حرصی پسره حسابي همه خون سردنی که از احسام
 .نی که از همسر من درخواست رقص کردنی جا کردی بیلیشما خ_
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   به دست چپ من و حسام انداخت و با پوزخند وی نگاهی چشمری زپسره
 

 : گفتشی قبلي خون سردهمون
   دونستم که همسرتونی خوام چون نمی عذر میلی من خنکهیاول ا_
 

   گمنکهی اای نیحلقه هاتون رو خونه جا گذاشت...  سوالهیفقط ! هستن
 

 ن؟یکرد
 . بودي پسر خون سردعجب

 . شهی منجای ای حسابي دعواهی مطمئنم
 .ستی به شما مربوط نگهیاونش د_

 : دوباره با همون لحنش گفتپسره
   وجود نداشته وي که اصال حلقه ارمی گی مجهی طور نتنیآها پس ا_
 

 !نداره
 . بد جور قرمز کرده بود و هرلحظه امکان داشت منفجر بشهحسام

 : گفتشی بزنه پسره با همون لحن قبلی حسام حرفنکهی از اقبل
 .رمی گی وقتتون رو نمنی از اشتریخب ب_
 :... بعد رو به من گفتو
 . خانوم محترمداری ددیبه ام_
 . برگشت و رفتی حرفچی بعد بدون هو

  ی کردم که حسام عصبی نگاه مشی خالي داشتم با تعجب به جاهنوز
 

  ي نسبتا بلندي کنار من و بهم نگاه کرد و با صدای صندلي رونشست
 

 :گفت
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  آره؟؟ي کرددای رو پتی آره؟ مرد زندگ؟ي  عاشق شده؟یچ_
 .آخر رو داد زد) آره(
 : تعجب بهش نگاه کردم و گفتمبا
 !  بار عاشق شدم اونم عاشق توکی ای دننی حسام؟ من تو ای گی میچ+
 

 ؟ی زنی خود می تهمت بچرا
 : زمزمه وار گفتحسام

 . بازم تند رفتمیلعنت_
   اوننی شکاك شده؟ انقدری شده؟ چرا اينطوریرفتار حسام چرا ا... ایخدا

 
 .مهربون بود...  نبودينطوریحسام من ا! ستی نمی قبلحسام

 : فکرام رو به زبون آوردمی چشماش نگاه کردم و تمامتو
  حسام من! ستاین من ی اون حسام قبلنی آره؟ ا؟یحسام؟ واقعا خودت+
 

 . هاي ها؟ کجاست اون خونسردیکجاست اون مهربون!  بودمهربون
 : چشماش رو محکم بست و گفتحسام

 ...  نفر بهت نگاه کج بکنههی رو ندارم که نیتحمل ا...  من عاشقتمذیپان_
 

  م؟ی کنیچرا ما ازدواج نم...  کننی همه دارن ازدواج منیبب...  کندرکم
 

  گهید...  کنم به حرفام فکر کنی خواهش مم؟یستی مگه ما عاشق نها؟
 
 . تونمی نمگهید... ذی تونم بمونم پانینم
   و شهرام برگشتن وسی اتمام حرف حسام آهنگ هم قطع شد و مهدبا
 

 . نشستنسرجاشون
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 . تموم شدی و خوشی هم به خوبیعروس
 . حسام بودي من در تمام طول جشن فکرم مشغول حرفااما

 . شدی حرفاش تو ذهنم تکرار مهمش
 "...م؟یستی ها؟ مگه ما عاشق نم؟ی کنیچرا ازدواج نم"

 . حق داشتواقعا
 ! می وقته که عاشق همیلیاما خ!  دونم چند سال گذشتهینم

 . رو عوض کردم و رفتم حموملباسام
   و خودم رو کنار حسامدمی و لباسام رو پوشرونی از اتمام کارم اومدم ببعد

 
 . رفتمیقی تخت و به خواب عمي روانداختم

 "يراو"
   روز پر از خاطره؛کی شد؛ ي سپرشی های هم با تمام سختگری روز دکی
 
 . روز سرنوشت سازکی

  ی مربوط مندهی که به آي روز سرنوشت ساز  بود؛ روزکیآن روز ... يآر
 

   ابرکیآن روز مانند ...  ها به همراه داشتزی چیلی که خي روزکی شد؛
 

   و تار بود و بهرهی که به ظاهر روشن و پاك بود، اما در باطن تي ابربود،
 

 ... خواهد کردی خود را خاليزود
   خواهد آمد؟شی پيزی چه چندهی داند در آی می کسچه

  و حسام تا چه مدت ماندگار خواهد بود؟ذی پانعشق
 د؟ی آن دو عاشق به هم خواهند رسایآ
   که باعث شد مشکالتی عشق دردسر ساز است؛ عشقکی عشق، نیا
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 .دی به وجود آیفراوان
  ي کنند، ابدی آن تالش مي براذی که آنقدر حسام و پانی عشقنی واقعا اایآ
 

  بود؟خواهد
  ي و در چه روزیخی عشق تا چه تارنی اي انقضاخی داند تاری نمیکس
 

 ... داندی کس نمچیه... است
 "ذیپان"

 . شدمداری از خواب بلمیالرم موبا آي با صداصبح
 . دوباره دانشگاهيوا
 . هرروزم رو انجام دادمي تکراري حوصله از جام بلند شدم و کارهایب

 . هنوز خواب بودحسام
 : سمتش، آروم تکونش دادم و صداش کردمرفتم

 .گهی شو دداریب... حسام؟... حسام؟+
 : زد و گفتي من لبخنددنی آروم چشماش رو باز کرد، با دحسام

  ،دمی ماه عشقم رو دي که چشمم رو بازکردم رونیوقدر خوبه که هم_
 

 . شکرتایخدا
 . نگفتميزی زدم و چيلبخند
 .WC  بلند شد و رفتحسام
 .نیی رو برداشتم و رفتم پالمی و موبافی و کدمی رو پوشلباسام

 .دی چی رو مزی طبق معمول تو آشپزخونه بود و داشت مبابا
 : و گفتمدمی از پشت بقلش کردم و صورتش رو بوسرفتم

 .ری صبح بخ،ییسالم بابا+
  میشونی پي روي جا خورد اما بعد برگشتم سمتم و با لبخند بوسه ااول
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 : گفتیی و با خوش روکاشت
 .زمی عزری ماهت دختر خوشگلم، صبح تو هم بخيسالم به رو_

 . نگاه کردمزی زدم و به ميلبخند
 . نبودي کم و کسرچی و هزی مي رو گذاشته بود روزی چ بابا همهبایتقر

 . و به بابا نگاه کردمزی نشستم پشت منیبنابرا
 . نشده بودمقی روش دقنقدری اتاحاال
 !  سال داره45 مرد نی شد که ای باچرش نمیکس...  شده بودری پچقدر

 . شکسته تر شده بودیلی زمان مرگ مادرم خاز
 . واقعا ممنونتم،ی کشی چقدر زحمت م،یی قربونت بشم بابایاله+
 . خوشگلمفمهی وظزدلم،یخدا نکنه عز_
 . تونم جبران کنمی هرگز نم،ییواقعا ممنونتم بابا+

 : زد و گفتي لبخندبابا
 .ی جبران کنستی نازی دختر خوشگلم، نیمرس_
 . نگفتميزی زدم و چي بابا لبخندی هم مهربوننی ااز

 . حسام حاضرو اماده وارد آشپزخونه شدقهی از چند دقبعد
 . پدرحونریسالم، صبح بخ_
 .ریسالم پسرم، صبح توهم بخ_

 . اومد کنارم نشستحسام
   بهمی و شروع کردزی رو آورد و خودش هم نشست پشت مي چابابا
 

 .خوردن
 : بلند شدم و گفتمعی اتمام صبحانه سربعد

 ؟ي بریحسام تو من رو م+
 .آره_
 : به بابا گفتمرو
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 . شدهرمی تونم کمکت کنم واقعا دی بابا نمدیببخش+
 .نی نداره دختر شما بریاشکال_

 .رونی رو برداشتم و رفتم بمی و گوشفی کعی و سردمی بابا رو بوسصورت
 . و حسام حرکت کردمی شدنی هم پشت سرم اومد، سوار ماشحسام
 .میدی باالخره رسقهی چند دقبعداز

 . شدم و وارد دانشگاه شدم دپادهنی ماشاز
 . بودومدهی شکرت استاد هنوز نای رفتم سمت کالس، خداعیسر
 ... که وارد کالس شدمنیهم
 . و سودا اومدن سمتمرها
 : همزمان باهم گفتنعی و سودا سررها
  ؟ی خوبذ،یسالم پان _
 : تعجب به هردوشون نگاه کردم و گفتمبا
  شده؟يزیچ... آره+ 

 : گفتعی سررها
 .يزینه بابا چه چ _
 . کشوندای بعد دستم رو گرفت و به سمت صندلو

 .زامونی سر ممی نشستباهم
 : سکوت کرده بودن که باالخره سودا گفتهردوشون

 . شده بودی چشبی بگو دذیپان _
 : درشت شده و دهن باز گفتمي چشمابا
 ؟ییچ+ 

 : دوباره حرفش رو تکرار کردسودا
  شده بود؟ی چی عروسشبی گم دی بابا، ميا _
  شده بود؟ی چ،ی چیعنی+
 .گهی کرد دی بابا همون پسره که بهت نگاه ميا _
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  دونن؟ی از کجا مگهی دنایا... وا
 .حتما کار شهرام...  تو ذهنم جرقه دادي فکرهوی

  هی برگشت عی که برگشتم سمتش سرنی برگشتم سمت شهرام، همعیسر
 

 .گهی دطرف
 . اس کار خودشهعی ضابفرما

 . سودا و رها به خودم اومدم و برگشتم سمتشوني صدابا
 ه؟یچ+ 

 :  معترض گفتسودا
 .گهی بابا، بگو ديا_
   کرد که حسامی بهم نگاه می پسره ههی ن؟ی بدوننی خوای رو میچ+ 
 

 . و بعد هم حل شدمی باهم بحث کردکمی و دیفهم
 : و سودا باهم گفتنرها
 .ذیاههه پان _
 ها؟+ 
 .گهیبگو د _
 !م کهگفت+ 
 :سودا روش رو کرد اونور و گفت 

 .ی گی سرم که نميفدا _
 ! رو بگو، توحفهنیهم _:  و گفتي اگهی هم برگشت طرف درها

   حرکاتشون خندم گرفت اما خودم رو نگه داشتم که نخندم، چون االناز
 
  دی باگهی کردم دی بودن و اگه خنده هم می از دستم حرصی حد کافبه
 

 . شدنی ممنفجر
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   دخترا و خودم رو باهاشوني هی محلشون نکردم و برگشتم سمت بقاصال
 

 . کردممشغول
   صاف نشستم و کتابام رو ازعی استاد وارد کالس شد، سریقی از دقابعد

 
 . خشک شدمیی آشناي صدادنی با شنهوی در آوردم که فمیک

   اون،ي محمودي آقاي سرم رو بلند کردم و در کمال تعجب به جاعیسر
 

 !دمی رو دیشبی دي پسره
 ! کنهی کار می چنجای انیا... نیا
 . استاد، وايبه جا... تو دانشگاه ما...  پسرنیا
 . تنش کرده بودکی شیلی خي کت و شلوار سرمه اهی

   باهم چشم توهوی خوردم که ی چاره رو داشتم با نگاهم می طور بنیهم
 

 .می شدچشم
 . ساکت شدهوی بود ی گفت، اما هرچی داشت می دونم چینم

 . کردی داشت به من نگاه مباتعجب
   خودش رو جمع کرد و نگاهش رو ازم گرفت وعی سرهی از ثاني کسردر
 

 . زد و به حرفش ادامه دادی تفاوتی بهی رو خودش
   از بستگان بندهیکی ي محمودي گفتم، آقایخب، بچه ها داشتم م_
 

   و نتونستن امروزدنیخواب يماری در بستر بیلی و االن هم به دالهستن
 
   هستم تا ان شاهللانجای اشونی اي مدت من به جاهی دانشگاه و تا انیب
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   کنم، آراد رادمنشی میخب خودم رو معرف...  بهتر شه و برگردنحالشون
 

  ی هم دارم، خب حاال درس رو شروع مي کاري سالمه و سابقه 29 هستم،
 
   ودی و تالش کندی بخونشتری بدی باي محمودي آقاي چون به گفته میکن
 
  دی رو نداري سفارش کردن که بهتون بگم اگه جزوه ایلی من هم خبه
 

  سهی مقاهی بقي جزوه هاتون رو با جزوه ای و دیری از دوستاتون بگحتما
 
 .می کنی خب شروع مد،ی رو جا ننداخته باشيزی تا چدیکن
  ي مهربون بود ان شاهللا که به زودیلی خي محمودي چاره آقای ب،یآخ
 

 . کردی بهم نگاه می آراد هم با تعجب هر از گاهنی شه، اخوب
 ! آراد بودي که توجهم رو جلب کرد بود رنگ سبز چشم هايزیتنهاچ

  کنم؟ی نه اگه بفهمه چي خودآگاه فکرم رفت سمت حسام، وانا
   شه و خوبي محمودي گم ان شاهللا که حال آقای نميزی بهش چفعال

 
 . دانشگاهادی زودتر خودش بهرچه

 . از درس و جزوه دادني مختصرحی شروع کرد به توضآراد
 .می نوشتی گفت رو می می هرچماهم
 . باالخره کالس تموم شدینیری از ساعات شبعد
   اومدن روی آراد عشوه مي برای دونم چرا، اما اگه دخترا رو که هینم
 

   خوب و آروم بود و از همه مهم تر استادشیلی کالس خمیری بگفاکتور
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 ،  بودیی ابتداي معلمانیع!  کردی بار تکرار مکی بود، تمام جزوه هارو یعال
 

   طور مهربون بودن و صددرصد بهنی همقای هم دقي محمودي آقاگرچه
 
 .سنی پسره هم سفارش کرد که آروم بخونه تا بچه هتچا بنونیا

   چند تا از بچه های نوشتم ولی روان میلی دست من که تند بود و خگرچه
 
 . داشتنرادیا

  هی که به ثانی کوتاهیلی لحظه نگاه خنی از جاش بلند شد و در آخرآراد
 

 . از کالس خارج شددی بهم انداخت و با خسته نباشدی نکشهم
 . دحترا هم بلند شدي صدارونی که استاد رفت بنیهم

 : حوصله رو به رها و سودا گفتمیب
 .رونی بمی برنیایب _
 . محلم نکردنچیه

 . آراد قهر کردنهی به خاطر اون قضحتما
 : گفتمطنتی کردم و با شيفکر
  نی و ایشبی دي خواستم در مورد اون پسره یمن و باش که م! به جهم+ 
 

 . بهتون بگمزی چهی دی جداستاد
 : که حرفم تموم شد هر دو مثل جن زده ها برگشتن سمتم و گفتننیهم
 ؟ییییچ _

 : زدنغی ندادم که هردو جمحلشون
 .گهی بگو دذیییخواهش، خواهش پان _

 : سمتشون و با خنده گفتمبرگشتم
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  نیای اول بد،ی داد نزدنقدری اتونیغی جغی جي خب بابا، با اون صدایلیخ+ 
 
 .رونی بمیبر
 : گفتنی خوش حالبا
 .میباشه بر _
 .می ر ها حرکت کردنی و به سمت ماشمی دانشگاه رفتنگی هم به پارکبا

 . بودماوردهی ننی من که ماشچون
 ...هوی می سوار بشمی که خواستنیهم

 . از داخل کوله ام اومدلمی زنگ موبايصدا
   رو از کوله ام درمی راننده نشستم و در رو هم بستم و گوشی صندليرو
 

 .آوردنم
 . بهم نگاه کردني ها سوار شدن و با کنجکاوبچه
 . انداختم، حسام بودلمیوبا مي به صفحه ینگاه

 . رو جواب بدم که همون لحظه قطع شدی گوشخواستم
 .رهی گی اشکال نداره دوباره تماس ماه،
 . کنجکاوانه سودا برگشتم سمتشي صدابا
  بود؟یک _
 .حسام+ 
 .آهان _

 : با تعجب گفترها
  چرا قطع شد؟ _

 : با خنده گفتمهمراه
 ... االن دوباره تماسگه،یما، من از کجا بدونم خب، قطع شد د+ 

 .دیچی پنی تو ماشلمی زنگ موباي حرفم تموم نشده بود که صداهنوز
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 . با لبخند جواب دادمعیسر
 . دادی خاصي حسام بهم انرژيصدا

 .سالم خانومم _
 : زدم و گفتمینیری شلبخند

 .ییسالم آقا+ 
  خانومم؟یخوب _
 .یی آقایمرس+ 
  نفسم؟یخوب _
 ؟ي تو چطورمی عشقم، من که عالیمرس+ 

 : کرد و گفتینیری شي خنده
  شه خانومم خوب باشه و من بد باشم؟یمگه م _

 ' و گفتمدمی مثل خودش خندمنم
 . شهینه واال نم+

 : رها برام اومد که گفتيصدا
 . خواامی حال به هم زنا، منم آقام و مش،یا _

 : گفتی خنده که حسام با مهربونری زدم زناخوداگاه
  شده؟ی خندت خانومم، چيفدا _

 : گفتمدمی خندی که مهمونطور
 . دنیدو تا فوضول کنارم نشستن و دارن به حرفامون گوش م+ 
 .دی حرفم حسام هم خندنی ابا
  ي آخ بلند من و صداي سرم پرتاب شد به سمت جلو و همزمان صداهوی
 

 .دیچی پنی سودا و رها هم تو ماشي خنده
 : گفتی با نگرانحسام

  شد؟یچ _
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 : حرص برگشتم سمت رها و سودا و گفتمبا
 . خر زد تو سرمهی یچیه+ 

 . نگفتيزی و چدی خندحسام
 : بلند گفتسودا

  ي برانی رو بزارهی بقن؟ی دی چقدر دل و قلوه مگه،ی بسته د،ي واايا _
 
 ! دای بکنی بوقي کارانی شی و مجبور منی مونی کار می خونه بعد بيتو
 

 .دی که حوصلم پوکرونی بمی براالن
 : نگفتم که حسام گفتيزی و چدمیخند

 ن؟ی برنی خوای مییجا _
 . و حال و هوامون عوض شهمی هوا بخرکمی می برمی خوایآره م+ 

 : گفتي جدیلی خحسام
  ی رو شرکت می که شما هر روز فقط کالس اولنی دقت کردچی هذیپان _
 
   چه وضع دانشگاه رفتنه؟نی ان؟یکن
 ... ازشونمی تونی و مسنی نوی جزوه هارو منی و شاهیخب شهرام و عل+

 : حرفم رو قطع کرد و گفتعیسر
 ،  اصال دانشگاه نروگهی خب دهی طورنی نشد حرف که خانوم، اگه انیا _
 

   خودت بخواب بعد جزوه هارو ازي خونه برانی که؟ بشي ری مچرا
 

 !ری بگدوستات
  کنم؟یخب چ+ 
  نقدری ايزی چي دخترانی و عدی تو دانشگاه درستون رو بخوننینیبش _
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 .ي ولگردرونی بدینر
 : حرص گفتمبا
 .حسااام+ 
 !ی گی گم بگو آره دروغ می گم؟ اگه دروغ می دروغ مه؟یچ _

 . حق داشتی نه راستش کلیکمی حق داشت، یکمی راستش خب
 . خب، بار آخردیببخش+ 
  نی بررمی گی وقتتون رو نمگهیخب د!  که واقعا بار آخر باشهدوارمیام _
 

 . دونبالتامی زنگ بزن بن،ی زود برگردفقط
 .باشه، ممنون+ 
 .نایمواظب باش _
 .حتما+ 
 .ي فعال بان،یآفر _
 .يبا+ 

 . رو قطع کردم و گذاشتم رو داشبوردیگوش
 : و گفتدی کشیقی نفس عمسودا

 !نی زنی حرف منی ساعته دارمی اه، نگهی دمیخب بر _
 : و گفتمدمیخند

 .بترکه چشم حسود+ 
 : گفتی به شوخرها
 .چشم خودت بترکه _
 : خنده برگشتم سمتش و گفتمبا
 ؟يمگه تو حسود...  خدايوا+ 

   دستش رو گذاشت رو دهنش و باعی گفته چون سری چدی تازه فهمانگار
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 : گفتخنده
 . گند زدم،ي وايا _

 :رو روشن کردم و معترض گفتم نی و ماشدمیخند
   بارهی کنم، ی می من دارم رانندگشهی همهی چه وضعنیعه بچه هاج ا+ 
 

 . باباي اگه،ی ددی کنی رانندگشما
 : و سودا گفتدنی ها خندبچه

  ی منی همي براي ماهری رانندگي حوصله داره آخره، بعدنم تو تویک _
 
 . کنی تو رانندگمیگ

 : براش نازك کردم و گفتمی چشم پشتنهی پشت نشسته بوداز تو آچون
 .یخر خودت+ 

 . نگفتيزی و چدیخند
   دانشگاه بود حرکتکی پارك که نزدهی خارج شدم و به سمت نگی پارکاز
 

 .کردم
   رونی پارك کردم و ماشابونی رو کنار خنی ماشی کوتاهقی از دقابعد

 
 . کردمخاموش

 .نی شادهی پم،یدیخب رس _
 .می شدادهی پنی از ماشیهمگ
 .ابونی اونور خمی باهم رفتنی از قفل کردن ماشبعد
  زیی فصل پانکهی کاشته شده بود و هم ايادی زي پارك چون درختايتو
 

 . شده بودختهی رنی زمي رويادی زي خشک شده ي برگانی همي برابود
 م؟ی قدم بزننیبچه ها موافق+ 
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 : گفتي با حالت با مزه اسودا
  فی رو تعریشبی دي پسره ي هی بکن فقط قضی بکني خوایهر کار م _
 

 .کن
 : و گفتمدمیخند

 .باشه+ 
 . خشک شدهي برگ هاي به قدم زدن رومی شروع کردباهم
 . لذت بخش بودیلی خواقعا

 . خورد شدن برگ ها، واقعا فوق العاده بودي خصوص صدابه
 . رو بستم و هوا رو استشمام کردمچشمام

  ي کردم که صدای برگ ها گوش مي طور با آرامش داشتم به صدانیهم
 

 .امی رها باعث شد که به خودم بمعترض
 ...گهی بگو دذ؟یعه پان _
  هی شبی گفتم دبهتونی همون طور که دینی گم، ببیباشه بابا االن م+
 

   باهاش بحث کردی کمدی که حسام فهمی شده بود و زمانرهی بهم خپسره
 
   نشديزی چگهی خالصه د،يزی کرد نه چی احترامی اصال نه ب اون پسرهاما
 
 ... امروزتا

 : حرفم رو قطع کرد و با تعجب گفترها
 امروز؟ _
 ... آره، امروز+ 

 : حرفم رو فطع کرد و گفتدوباره
  شد مگه؟یچ_
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 : گفتممعترض
 .گهی ددی گم که، بمونی بابا، دارم ميا+ 

 . حرفم ادامه دادمهی ادی نمیی کدومشون صداچی از هدمی دیوقت
  شبی دي که اومده بود تو کالس همون پسره ي استادنیآره امروز، ا+ 
 

 .بود
 : گفتي نسبتا بلندي با تعجب و صداسودا

 آراد رادمنش؟ _
 .آره+ 
 : کردن که سودا گفتی دوشون با تعجب داشتن نگام مهر
  يما برا لحظه به تو که نگاه کرد حرفش رو قطع کرد اهیپس بگو چرا  _
 
 .شک کرده بودما!  به حرفش ادامه دادعی نکنه سرعی ضانکهیا

 : و گفتمدمیخند
  دی هم که من رو دی و زماننجامی دونست من ای نمنکهیآره، مثل ا+ 
 

   خودش رو جمع کرد وعی شک نکنن سرهی کرد اما چون که بقتعجب
 

 . نشدهيزی وانمود کرد که انگار چيطور
 . گفتنی نميزی هنگ کرده بودن و چهردوشون

 : با دهن باز گفترها
 . شهیباورم نم _
 .باورت بشه+ 
 . بگنی دونستن چی کدومشون نمچیه
   کردن وگهی چ رهت و سودا هم چندتا سوال دمی تو پارك موندگهی دکمی
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 .می که برگردمی گرفتمی تصمبعد
 .می و به سمت دانشگاه حرکت کردمی شدنی سوار ماشخالصه

 . رو برداشتم و با حسام تماس گرفتممی به دانشگاه گوشمیدی رسیوقت
 . بوق باالخره جواب داد3 از خوردن بعد
 جانم؟  _
  دونبالم؟يای شه بی م،ییسالم آقا+ 
  دانشگاه؟نیبرگشت _
 .آره+ 
  کالس نفسم؟نی ری چرا نمیخ _
 . خسته ام،ییحوصله ندارم آقا+ 

 : کرد و گفتی مکثحسام
  نی که اهی روزنی اما از االن بگم که امروز آخریباشه نفسم هر طور راحت _
 

   ندارم اما تويبه دوستات کار! ي ری و کالس نمی کنی می نظمی بطور
 
  باشه؟،ی سر کالست باشدیبا
 .چشم+ 
 .امی مي اقهی بال نفسم، بمون پنج دقیچشمت ب _

 :به رها و سودا گفتم رو نی همي دانشگاه رو نداشتم براي حوصله اصال
  ادی تا حسام بنی تو ماشدی مونی دانشگاه رو ندارم، ميبچه ها حوصله + 
 

 . رسهی مي اقهی گفت پنج دقدونبالم؟
 : گفتی با مهربونرها
 .زمیباشه عز _

 : زد و گفتي هم لبخندسودا
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 . مونمیمنم م _
 : به هردوشون زدم و گفتميلبخند

 .ممنون+ 
 . نگفتنيزی زدن و چي لبخندهردوشون

 : رو شکوند و گفتنی رها سکوت حاکم شده تو ماشی از لحظاتبعد
  ی مدتي که آراد رادمنش برای بگي خوای االن به حسام مذ؟یپان _
 

 استادمونه؟
 : گفتمعیسر
 ،  دانشگاه رو خط بکشمنی کال دور ادیاگه بهش بگم فکر کنم با... نه بابا+ 
 

  همونطور که خودش! ر استادمون باشه چقدستی هنوز معلوم نبعدشم
 

 !ردنی گی شن و برمی خوب مي به زودي محمودي آقاگفت
 : همراه با استرس زد و گفتي لبخندرها
 .دوارمیام _
  نی ماشدمی برگشتم به سمت جلو که دینی بوق ممتد ماشي صدابا
 

 .حسام
   تکون دادم و برگشتم سمت بچه ها ودمشی دنکهی ای رو به معنسرم

 
 :گفتم

 .نتی ماشچی سوئنمی رها ایخداحافظ بچه ها، راست+ 
 . رو گرفتم سمتشچیی بعد سوو
 : رو از دستم گرفت و گفتچی لبهخند سوئبا
 .یمرس _
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   براشون تکون دادمی دستی  خداحافظي شدم و به نشونه ادهی پنی ماشاز
 

 . اونها هم جوابم رو با تکون دادن دستشون دادنکه
 . حسام و در جلو رو باز کردم و سوار شدمنی سمت ماشرفتم

 .سالم_
 : سمتش و با لبخن گفتمبرگشتم

 .سالم+ 
 : حرکت کرد و گفتحسام

 خوش گذشت؟ _
 . دانشگاهکی پارك نزدمیبدك نبود، رفته بود... یه+ 
 ؟یآهان همون پارك جنگل _
 .آره+ 
 .یآهان اوک _

 : گفتی و به شوخدی خندحسام
 .ي خسته شدیر کالس نشست سيادی زد،یخسته نباش+ 

 : براش نازك کردم و گفتمی چشمپشت
 . حسته شدمیلی آره خ،یسالمت باش+
 . کنمیدرکت م _
 : لبخند گفتمبا
  ی و مثل من خسته مي مثل خودم بودقای دونم، آخه توهم دقیبله م+ 
 

 مگه نه؟! يشد
 : گفتي مکث با لبحند با مزه ای از کمبعد
  اصال من غلط کردم که به شما... می گم، من تسلی االن منیاز هم  _
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 . زدمیحرف
 . لحنش خندم گرفتاز
 . نگفتميزی به خونه چدنی تا رسگهید

 . خونه نگه داشتي رو جلونی ماشحسام
 . جسام هنوز نشستهدمی شدم که دادهی رو باز کردم و پدر
 : تعجب گفتمبا
 ؟ی شی نمادهیچرا پ... وا+ 
  لی خودت دانشگاهت رو تعطيشما برا... ت بنداز به ساعی نگاهیخانوم _
 

 . کنملی تونم کارم رو تعطیمن که نم! يکرد
 . انداختممی به ساعت گوشینگاه
 . بود11 گفت، ساعت ی اوه راست ماوه

 : زدم و گفتميلبخند
 . خداحافظد،ی به کارتون برسنی اصال حواسم نبود شما بردیآهان ببخش+ 
 .خداحافظ_

 . شد تا کامل برم تو خونهمنتظر
 ...هوی وارد خونه شدم نکهی اهم

 . بود که اومدکاشی الستغی جي زد و بعد هم صدای بوقحسام
 . عجله داشتیلی خنکهی امثل

 . کردم و رفتم تو خونهي اخنده
 . برقارو هم زدمزی رفتم باال پری طور که داشتم منیهم

 . اتاقم شدم و برقارو روشن کردموارد
 . و رفتم آشپزخونهنیی لباسام دوباره برگشتم پاضیتعو از بعد

 .ی دونستم چی درست کنم، اما نميزی چهی نهار ي داشتم که براقصد
 . داده بود افتادمادی که مامان بهم ي قرمه سبزادی هوی فکر کردم که کمی
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   برداشتم و شروع کردم به درست کردنخچالی الزم رو از لی وساعیسر
 

 ... برنج رو هم شستم و گذاشتم رو اجاقغذا،
   چونرمی دوش بگهی برنج و خورشت رو کم کردم و رفتم باال تا ریز
 

 . غذا گرفتمي کردم که بوی ماحساس
 ... رو در آوردم و وارد حموم شدملباسام

   برداشتم وي به همراه شلوار جذب پارچه ای صورتیی بلند کاموانی آستهی
 

 .دمشونیپوش
   به ساعتی خوب غذا کل خونه رو برداشته بود، نگاهي بون،یی پارفتم

 
 . بود12:30 ساعت انداختم،

 . تو آشپزخونه، برنج آماده شده بودرفتم
 . رو خاموش کردم و در خورشت رو برداشتمرشیز

 . دادی می چه عطر خوباووومم،
 .زی مدنی رو گذاشتم، شروع کردم به چدرش

  ری رو آوردم رفتم سمت گاز و ززی مطمئن شدم همه چنکهی از ابعد
 

 .منی رو خاموش کردم و رفتم تو اتاق نشخورشت
 . حسام رو گرفتمي سمت تلفن و شماره رفتم
 . از خوردن چند بوق جواب دادبعد

 : گفتي خسته اي صدابا
 جانم؟ _
  که؟ییسالم عشقم، کجا+ 
 .امی دارم میسالم خانومم، تو راهمنفس _
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 : گفتمی زدم و با مهربونيلبخند
 .باشه پس منتظرم+ 
 .باشه، فعال _
 .فعال+ 

 . مبلي رو قطع کردم و نشستم روتلفن
 . رو روشن کردمي وی رو برداشتم و تکنترل

  فونی آي صداهوی کردم که ی منیی طور داشتم شبکه هارو باال پانیهم
 

 .اومد
 . کنم حسام بودفکر
 .فونی شدم و رفتم سمت آبلند

 . حدس زده بودم، حسام بوددرست
   شد رو زدم، در باز شد و حسامی که مربوط به باز شدن در مي ادکمه

 
 . تواومد

 . توادی خونه رو هم باز کردم و منتظر شدم تا بدر
 .به به، سالم به خانوم خودم _

 : زدم و گفتميلبخند
 .ی خسته نباش،ییسالم آقا+ 
 . تچادی در کنار رفتم تا بي جلواز
 . دلمزی عزیمت باشسال _
 . تومی رو بستم و رفتدر
 .ادی میاوووممم، چه عطر خوب _

 : و گفتمدمیخند
 ! درست کردمی چنی ببایبرو لباست رو عوض کن و ب+ 
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 ومده؟ی داره، پدرجون هنوز ندنیواقعا هم د _
 . اومداطی در حي بگم صدايزی که خواستم چنیهم

 : و گفتمدمیخند
 . بود، اما االن اومدومدهین+ 
 . خونه باز شد و بابا اومد تودر
 .یسالم بابا جون، خسته نباش+
 .یسالم پدر جون، خسته نباش _

 : زد و گفتي لبخندبابا
   دختري کار کردی چاد،ی مي اووومم چه عطر،یسالم بچه ها، مرس _
 

 خوشگلم؟
 : زدم و گفتمی مهربونلبخند

 .نینی بی منیای خودتون من،ی لباساتون رو عوض کننیفعال بر+ 
 . تکون دادن و رفتن باال تا لباساشون رو عوض کنني نفرشون سرهردو
 .ختمی رو برداشتم و پلو رو توش رسی تو آشپزخونه، درفتم

 .ختمی خورش توش ري هم برداشتم و مقداري اشهی ظرف بزرگ شهی
   دوغدمی انداختم که دزی به مقی دقی و نگاهزی رو گذاشتم سر مهردوشون

 
 .اوردمی نرو

 . رو باز کردم و از توش دوغ رو برداشتمخچالی در دوباره
  یبی با موجود عجهوی زی رو بستم و برگشتم سمت مخوالی که در نیهم
 

 ...نی زمي و دوغ از دستم افتاد رودمی کشیغی از ترس جدمی جلوم دکه
 
 . من بابا، با ترس اومد تو آشپزخونه و با تعجب به من نگاه کردغی جبا



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 834 

   ودمی کشي صورت حسام نفس آسوده ايبا برداشته شدن ماسک از رو 
 
   و کُلش روختمی خودم آب ري برای برداشتم و از آب سرد کن کموانی لهی
 
 .دمی نفس سر کشکی
 . زدی ترس قلبم تند تند ماز

 . بودی ترسناکیلی ماسک خواقعا
 . آروم شدم با حرص برگشتم سمت حسامکمی نکهی ابعد

  ی و داشت قش قش مزی اش رو مگهی بود و دست دی دوستش رو صندلهی 
 

 .دیخند
 . از حسام بدترگهی که دبابا
 . سکته کنهادی زي بود از خنده کینزد
 . زبونم رو گاز کردم و تو دلم گفتم خدا نکنهعیسر
 : گفتم رو به هردوشونتی اعصبانبا
 .گهیبسه د+ 
   من هردوشون خودشون رو جمع کردن و اومدن سمتی اعصباني صدابا
 
  کی کی نبودم نزدنجای اما از چهرشون معلوم بود که اگه من االن از،یم
 

 .دنی خندی مساعت
   رو دادم عقب و نشستم روش که چشمم خورد به ماسکی حرص صندلبا
 
 . دست حسامتو
 : حرص گفتمبا
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  ی چشمام گم و گور کني رو از جلوی شه اون ماسک لعنتیاگه م+ 
 

 . شمی مممنون
 .چشم _

   آشپزخونه و از اونجا ماسک رو پرت کرد روي شد و رفت سمت ورودبلند
 

 . فکر کنممبل
 : اومد نشست و گفتدوباره

 خب حل شد؟ _
 : حرص بهش نگاه کردم و گفتمبا
  بود؟ياون چه کار+ 

 : بزنه که بابا گفتی حرفخواست
 . بودی شوخهی قربونت برم، گهیاشکال نداره د _
 دم؟ی چقدر ترسدی دونی مگه؟ی بود دی چه جور شوخنیآخه ا+ 
 .حاال تو ببخشش _
 : و گفتمدمی کشیقی حرص نفس عمبا
 . تا سرد نشددی خودتون غذا بکشي خب حاال برایلیخ+ 
 : گفتی زد و با مهربوني لبخندبابا
 .بون اون دل مهربونت برم قریاله _
 . بابا دادملی تحوي زور لبخند کج و کوله ابه

 . بودمدهی ترسواقعا
   بگم که به دستنمی ترسم،و البته ای طور منی بارمه که انی سومنیا

 
 . ترسمی طور منی احسام

   کارو رو باهامنی انی و تو ماشرونی بمی رفتی ممی بار که قبلنا داشتکی
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  ی بستنمی رفتی ممی و شهرام داشتسی و مهدحی که با مسکبارمی بود کرده
 

   بار همنی من رو ترسوندن و اهوی همشون پشت در مونده بودن و میبخور
 

 .ي طورنی اکه
 ! کار کنمی موندم چواقعا

   اومدم ورونی حسام بي جلوم از فکر کردن به کارای گذاشته شدن بشقاببا
 
 . بشقاب نگاه کردمبه

 . بودختهی برام غذا رحسام
 . رو بلند کردم و بهش نگاه کردمسرم

 . داد که خندم گرفتلی همراه با چشمک بهم تحويلبخند
   غذامنکهی ایعنی زد و به غذام اشاره کرد، ي من حسام لبخندي خنده با
 
 . بخورمرو

 . خوردن غذام شدممشغول
 . چه خوش مزه شده بوداومم،

 : خورد گفتی همون طور که غذاش رو با اشتها مییبابا
 . درست کرده، دستت درد نکنه خوشگمییماشاهللا دخترم عجب غذا _

 : زدم و گفتميلبخند
 .یمرس+ 

 : هم غذاش رو قورت داد و گفتحسام
 .هیآره واقعا عال _
 : زدم و گفتمي لبخندباز
 .یمرس+ 

 .میادامه داد و با اشتها به غذا خوردنمون ی حرفچی بدون هیهمگ
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 !می نخورده بودیی غذانی وقت بود که چنیلی خواقعا
   عمه غذا فرستادهای می رفته بودنای عمه اي خونه ای بار فکر کنم نیاخر

 
 .ستی نادمی قی دقبود،
   از اتمام غذا بابا و حسام بعد از تشکر بابت غذا از آشپزخونه رفتنبعد

 
 .رونیب

   ویی ظرف شونی کردم و گذاشتم تو ماشی بلند شدم و ظرفارو خالمنم
 

 . روشنش کردمبعد
 .خچالی رو گذاشتم تو خچالی مربوط به ي هاي و وسازی رو هم تمزیم

 .رونی از اتمام کارها از آشپزخونه رفتم ببعد
 . کردنی مبل نشسته بودن و داشتن اخبار نگاه مي و بابا روحسام
 . باال تو اتاقمرفتم
 . رهارو گرفتميماره  رو برداشتم و شمیگوش

 .یسالم آج _
 ؟یسالم قربونت برم خوب+ 
  عشقم، جانم؟یمرس _
   ازتامی امروز بيری بگی کپهی برام ی تونی آقات مي از جزوه هایآج+ 
 
 رم؟یبگ
 . چرا که نه، پس امروز منتظرتمزدلمیآره عز _
 .باشه گلم+ 
 .يزی چهیفقط  _
 جانم؟+ 
 . کنرونی فکر رو از سرت بنیا! ای برعی که سرستی اون طور نياومد _
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 : خنده گفتمبا
 . دانشگاهاریآقا من گذشتم فردا برام ب... ي وايا+ 

 : و گفتدی هم خندرها
 . دونبالتامی خانوم فکرشم نکن، امروز خودم مرینخ _

 : و گفتمدمیخند
 . مونمی تا شب هم مامیخودم م) عشقم( خواد عجقمینم+ 
 .تما منتظر،یقدمت رو چشم نفس_
 . فعالزم،یباشه عز+ 
 .يبا _
  دمی با ترس برگشتم که ددم،ی از ترس از جام پری حلقه شدن دستبا
 

 .حسامِ
  غی با جی که تفاوتي بلندي و با صداتی و با اعصاندمی کشیقی عمنفس

 
 : گفتمنداشت

  هاا؟؟ی ترسونی امروز من رو منقدریحسااام تو چرا ا+ 
 : کرد وگفتي خنده احسام

 ! گهی دی ترسی می خودته که هری تقص؟ی کار کنم خانومیخب من چ _
 

 . خبر برات دارمهی یراست
 .بگو+ 
 . گمی نمي طورنی اگهینه د _
 .گهی بگو دي وايا+ 
 . بگو عشقمی بگدیبا _

 : و گفتمدمی با حرص کشیقی عمنفس
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 . بگو عشقم،یی پررویلیخ+ 
 : کرد و گفتي اخنده

  هی گهی تونم تحمل کنم، سه روز دی نمگهیم، د فکر کردیلینفسم من خ _
 

  گهی دکمی بعدمی نامزدکه شدمون،ی نامزدي قشنگ رزرو کردم برایلی خباغ
 

  ی قبول می اگه توهم عاشقم باشذ،ی من واقعاعاشقتم پانم،ی کنی معقد
 
 . دونبالشمی ری نگران لباس هم نباش باهم از امروز م،یکن
   دونستمی نماناراحت،ی دونستم خوشحال باشم ی که گفت نميزیبا چ 
 
 ... شده بودمجی دادم، واقعا گی نشون می چه عکس العملدیبا
 : گفتمي رفته الی تحلي صدابا
 ؟ي کار کردیحسام؟ تو چ+ 
 : گفتینیری شي صدابا
  اگه واقعا! ی قبول کندی باي اگه دوستم دارمونه،ی نامزدگهیسه روز د _
 

 .ي داردوستم
  ی بهم نگاه کرد، انگار می حالت خاصهی خوشگلش با ي بعد با چشماو
 

 . بفهمه که دوسش دارمخواست
 : گفتمعی نداشته باشه سردی شک و تردنکهی ايبرا
 . حسام، معلومه که دوستت دارمهی چه حرفنیا+ 
   و چشماش رو بست ودهی کشي حرف رو زدم نفس آسوده انی که انیهم
 

 :ت باز کرد و گفدوباره
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 گه؟یخب پس حله د _
 : بهش نگاه کردم که گفتدی تردبا
 ؟ی بهم بگي خوای هست که ميزی چذیپان _
 ؟يزینه، چه چ+ 
 . کنهی داد می بدیآخه تو نگاهت شک و ترد _
 .ستی نيزینه، چ+ 
 ...خب _
 ؟یخب چ+ 

 : بهم کرد و گفتی مهربوننگاه
 .جوابم رو نگرفتم که هنوز _
 ...  بگمیچ... خب... آهان+ 

 : مطمئن گفتمیلی رو بستم و خچشمام
 . ندارمیباشه، حرف+ 
 . خوش حال حسام روبه رو شدمي افهی که چشمام رو باز کردم با قنیهم

 . زد، راستش ته ته دلم منم خوش حال بودمی برق مچشماش
   ناراحت باشم؟دی چرا بام،یدی رسی بهم ممی بعد از مدت ها داشتباالخره

 
   کردم؟ لبخندی نمهی گرمی که بهم برسنی اي مگه براست؟ی عشقم نمگه

 
 . دادملشی تحویقشنگ
 . با ذوق اومد سمتم و محکم من رو بغل کردحسام

 : خنده گفتمبا
 . له شدم،ی کنی کار می چيوا+ 

 : و من رو ببشتر به خودش فشرد و گفتدیخند
 . دوست دارم فشارت بدمیمال خودم _
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 . نگفتميزی و چدمیخند
 : من رو از خودش جدا کرد و گفتحسام

 .پاشو _
 : تعجب نگاش کردم و گفتمبا
 چرا؟... وا+ 
   زود تموم بشه ویلی خزی خوام همه چی م،يری بازار لباس بگمیبر _
 

 .ی حل شه و کامال مال خودم شکارامون
 : کردم و گفتمي اخنده

 .باشه+ 
 .متخاب کرد اي اسپرت کرم قهوه اپی تهی رفت سمت لباساش و حسام

   رو بهمی قهوه اي کمدم مانتوي باهاش ست کنم از تونکهی اي برامنم
 

   رو برداشتم ومی کرم رنگ و شال همرنگ شلوارلی شلوارلهمراه
 

 .دمشونیپوش
   گذاشتن مناسب نبودني چتري بلند تر شده بودن و برای هام کميچتر

 
 . تو صورتمختمی همش رو کج رنی هميبرا
 . زدملیمی و در آخر هم ردمی خط چشم هم کشهی رو زدم و می صورترژ

 . به خودم انداختمنهی از تو اینگاه
 . اومدی به صورتم میلی که خمی ساده و مالیلی خشی آراهی

   دور کمرمی کردم که دستی مزی آنالنهی طور داشتم خودم رو تا انیهم
 

 . شدحلقه
 . به حسام انداختمنهی از تو اینگاه
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   ودی کشیقی رو کنار زد و سرش رو فرو کرد تو گردنم و نفس عمشالم
 
 . هم رو گردنم کاشت و سرش رو بلند کرد و زل زد بهميزی ريه .س.و.ب
 .تموم شدما+ 
 : صدام به خودش اومد و گفتبا
 ؟یچ _
 . گم تموم شدمایم+ 

 : کرد و گفتینیری شي خنده
 .یمال خودمه دوست دارم نگاش کنم، راست _
 جونم؟+ 
 . باشي طورنی همشهی هماد،ی بهت میلی کم خشیآرا _
 .چشم+ 
 م؟ی برگهی بال عشقم، خب دیب _
 . نفسممیبر+ 

 : ازم جدا شد، شالم رو مرتب کردم و گفتمحسام
 .میخب بر+ 

   باباي که متوجه می از خونه خارج بشمی و خواستمی از اتاق خارج شدباهم
 

 .نیی پا اومدی که از پله ها داشت مشدم
 ؟ي ری مي کجا دارذیپان _
 .می لباس نامزددی خري بازار برامی ری ممیبابا دار+ 

 : با تعجب گفتبابا،
 ؟يلباس نامزد _
  ي باغ رزرو کرده براهی گهیروز د3 ي رفت بهتون بگم حسام براادمیآره، + 
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 . شهی مون هم داره تموم مغهی چون صمون،ینامزد
 : به هردومون زد و گفتي لبخندبابا
 . دلميزایمبارك هردوتون باش عز _
 .یی بابایمرس+ 
 . پدرجونیمرس _
   به کاراتوننی بررم،ی گی وقتتون رو نمنی از اشتریخب بچه ها ب _
 

 .نیبرس
 .می از خونه خارج شدی و بعد از خداحافظمی زديلبخند
*** 

 ... روز بعدهی
  شب9:30:ساعت

 
 : استرس برگشتم سمت حسام و گفتمبا
  االن؟می کار کنی حسام چيوا+ 

 : شد گفتی همون طچر که آماده محسام
 . رمی نفسم، گفتم که االن مگهی بابا، نگران نباش ديا _
  ینم! هی جاده سراد،ی می حسام اخه خطرناکه، نگاه کن چه بارونيوا+ 
 

 .الیخی اصال ب،ي برذارم
 ؟ی بکني خوای میچ!  هامونهی فردا نامزدذ؟ی پانی گی میچ _
 .می ری دونم بمون فردا صبح اول وقا مینم+ 
  ادتی رو شگاهی آرام؟ی برسونمی خوای مي شه خانوم، چه طورینه نم _
 

 رفت؟
 . ترسمیحسام م+ 
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 : و گفتدی رو بوسمیشونی کتش رو هم تنش کرد و اومد سمتم و پحسام
 . گردمیم زود، زود برزم،ینگران نباش عز _
 : استرس گفتمبا
 . مواظب باشیلیباشه، خ+ 
 : باهاش رفتم، بابا متعجب رو به حسام گفتنیی پاتا
 کجا پسرم؟ _
  ،می رو امروز تو پاساژ جا گذاشتذی پاني لباس فرداکیپدرجون پالست _
 

 .ارمی رم براش بی مدارم
   دونم باز باشه، بعدنمی مدی هوا بعنیتو ا! پسرم شاسد االن بسته باشه _
 

 .ي خطرناکه بهتره که نراالن
 .امی رم زودم می مهینه پدرجون، خطرناك چ _

   شددی نا امنی خوام برم همی گه می بگه حسام فقط می هرچدی که دبابا
 
 : گفتو
 . تونم مانعت بشم، پسر برویباشه، من که نم _

 . از هردومون رفتی زد و بعد از خداحافظي لبخندحسام
 ... زدی دونم چرا دلم شور مینم

 .فتهی بي کردم که قرار اتفاق بدی احساس مهمش
   دستم روی حال بدم چون اومد سمتم و با مهربوني بابا متوجه انگار

 
 : و گفتگرفت

 .مینی بشمی برای بزدلم،ینگران نباش عز _
 .می و روش نشستمی رفتلی همراه با استرس زدم و باهم سمت ميلبخند

 : کرد گفتی منیی همون طور که شبکه هارو باال و پابابا
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 .گهی دادی االن م؟ي استرس دارنقدریدخترم چرا ا _
 . ترسمیفقط م...  دونمینم...  دونم چرای ترسم، نمیم+ 
 .زمینگران نباش عز _

 . نگفتميزی زدم و چيلبخند
 
 ... ساعت بعدمین
 ! ساعت شده بود و هنوز بر نگشته بودمین ... استرس به ساعت نگاه کردبا
   تونستم استرس رو تو نگاه بابا بخونم، اما معلوم بود کهی راحت میلیخ
 

 ! کرد که خودش رو خونسرد نشون بدهی می سعداشت
 ! موفق نبودیلی خاما
 . حسام رو گرفتمي مبل بلند شدم و سمت تلفن رفتم و شماره ي رواز

 .ب داد از خوردن چند بوق جوابعد
 زم؟یجانم عز _

 : و گفتمدمی کشی بهم دادن، نفش راحتاروی صداش دندنی با شنانگار
 . تو؟ نگرانت شدمي کردری دنقدریاوووف، چرا ا+ 
  کی نزدگهی شده بود، نگران نباش ذجادی اکیگلم به خاطر تصادف تراف _
 

 .پاساژم
 . عجله نکن و آروم حرکت کنادیباش، ز+ 
 .باشه عشقم _
   زنهی کنه و همزمان بامنم حرف می می االن داره رانندگنکهی اي اورادی با
 

 : گفتمعیسر
  ادیز! ی کنی می رانندکي نبود که االن دارادمی حسام من اصال ي وايا+ 
 



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 846 

 . نرو و مواظب باش، خداحافظتند
 . حرف زدن ندادم و قطع کردمي بعد بهش اجازه و
 . خونهادیسام زود ب جلو تا حتمی شد زمان رو بفری کاش نيا

 . بابا از فکر در اومدم و برگشتم سمتشي صدابا
 دخترم؟ _
 جانم؟+ 
  شد؟یچ _
  کی شده بود، گفت االن نزدکی به خاطر تصادف ترافنکهی مثل ایچیه+ 
 

 .ادی و زود مپاساژه
 ؟ي خودت رو نگران کرده بودي خودی که بيدید_

 : و گفتمدمیخند
 !ای از من نداشتی دست کمنی توهم همچییبابا+ 
 : و گفتدی خندبابا
 ؟يدی زرنگ، چه طور فهميا _
  رو بشناسم؟یوا، بابا؟ من پدر خودم رو نشناسم ک+ 

 . نگفتيزی و چدیخند
 . شدمرهی خونی کنار با نشستم و به تلوزرفتم

 ... حسام بودشی تمام هوش و حواسم پاما
 . تموم شدلمی دونم چه قدر گذشت که فینم

 . بود10 قیکردم و به ساعت نگاه کردم، ساعت دق رو بلند سرم
 : استرس به بابا نگاه کردم و گفتمبا
  شده؟ی چمینی ببمی گم بری بابا؟ ميوا+ 
 : بهم انداخت و گفتی نگاهبابا
 . زنگ بزن بهشهیخب اول  _
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 .باشه+ 
   کهی نحس زني حسام رو گرفتم که با صداي سمت تلفن و شماره رفتم

 
  دیری باشد، لطفا بعدا تماس بگیمشترك مورد نظر خاموش م:  گفتیم
 

 . شدممواجه
 . ترس نفسم به شماره افتاده بوداز

   بود بلند شد و اومد سمتم ودهی ترسی که از عکس العمل من حساببابا
 

 :گفت
  شده؟یچ _

 : بهش انداختم و فقط تونستم بگمینگاه
 !خاموش+ 
 .دمی رنگ بابا رو ددنی وضوح پربه
 : که من رو آروم کنه گفتنی اي برااما
 ! تموم شده باشهشی شارژ باتردیدخترم شا _

 : توجه به حرف بابا گفتمبدون
 . رم آماده شمیمن م+ 
 . رفتم باال تو اتاقمعی بعد هم سرو
   شال هم انداختم رو موهام و ازهی و دمی پوشي نسکافه ایی شنل کامواهی
 

 . خارج شدماتاق
 . اومدرونیا خروج من بابا از اتاقش ب زمان بهم
 .نیی پامی رفتعیسر

   رو روشن کرد و ازنی ماشی حرفچی و بابا بدون همی شدنی ماشسوار
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 . خارج شدنگیپارک
 حسام کدوم پاساژ رفت؟ _
 ( ... ) پاساژ+ 
 .باشه _

 . با سرعت به سمت پاساژ حرکت کردبابا
   که برگشته بود نفسم بند اومد ازینی ماشدنی حرکت با دی کمبعداز

 
 .ترس

   واضح تر شد متوجه شدسمنی و پالك ماشمی تر شدکی که نزدکمی اما
 

 .ستی حسام ننی ماشکه
 . شدمرهی خابونی و با دقت به خدمی کشیقی عمنفس

   مثلن،ی ماشهی چشمم خورد به هوی کرد که ی طور داشتم نگاه منیهم
 

 . برگشته بودی قبلنیماش
  با...  شدی بابا کمتر منی سرعت ماشمی شدی تر مکی نزدنی به ماشیهرچ

 
 . باره فروکش شدکی به می تموام انرژنی پالك ماشدنید

 ...نه... نه... ایخدا
 ...نه... نه...  تونم باور کنمینم
 . نبودمی حالیچی رو نگه داشت اما من هنی ماشبابا
 ... رو باز کردمنی در ماشی لرزوني دستابا
 ... رفتم جلوی لرزونيقدما با
 ...امکان نداره... ای خدانه

 . کنمیحتما دارم اشتباه م...  رو مرور کردمنی پالك ماشدوباره
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   چشمام رو فشار دادم و دوباره به پالكدنی لرزی دستام که به شدت مبا
 

 . کردمنگاه
 . مردم جمع شده بودني همه

 .اومدن...  نگذشته بود که اورژانس ويزیو
 ... خارج کنننی کردن که جسم رو از ماشی میسع

 ... کردمی داشتم نگاه مفقط
 .نی سمت ماشدمی مغزم به کار افتاد و دوهوی انگار

  با... کل صورتش خون بود... ی خونیبا صورت... حسام بود... حسام
 

 ... بستهییچشما
  حسام رو...داد زدم... دمی کشغیج... نی تر شدم و نشستم رو زمکینزد
 
  ریاما غ...  کرد که آرومم کنهی میبابا سع... خدارو صدا کردم...  کردمداص
 

 ... بودممکن
 : زدمغی جهی گربا
  نگفتم؟ایگفتم ... ي خواد بریمن که گفتم نم... حسااام... بلند شووو+ 
 . زدم تو سرمی زدم و می مغیج
  مونهیا نامزدفرد... پاشووو... با توام... حسااام... نامرد نبااش... حسااام+ 
 

 ...نامرد
  یلیم1 که تنها ی روشنگاری و سانی در حال جرنی چشمم خورد به بنزهوی
 

 ...نی از بنزمتر
 . داشتفاصله
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 . الل شده بودانگار
   بود کهینی ماشدمی دی که ميزی که از جام بلند شدم تنها چنیهم
 

 . افتاده بودننی دور ماشی که زخمیی شده بود و پرستارهامنفجر
 ...نه... نه!... امکان نداره... نی شل شدن و افتادم رو زمزانوهام
 ...نه... نه حسام... دونمیم... یتو تنهام نذاشت... حسام
 : زدنغی کردم به جشروع

  تورو به... تورو به قرآن پاشو... حسااام... حساام بلند شو... حسااام+ 
 

 ...حسااام ... نکنينامرد... حسام ...  دم پاشوی قسم معشقمون
   تونست مانعمی بابا هم نمیحت...  تو سرمدمی کوبی دستم محکم مبا
 

  راحت... یییعشقم رو ازم گرفت... ؟ییدید... خدااا... نه حسااام نههه... بشه
 

 ...؟يشد
  پرستار...  رو خاموش کردننی به کمک چند نفر ماشقهی چند دقبعداز

 
   و به چند تا اورژانسنی شده رو هم بلند کردن و بردن تو ماشی زحميها
 
 ... هم زنگ زدنگهید

 : اومد سمتمون و گفتيمرد...  زود گذشتیلی خزی چهمه
  باهاتون داشتن؟ینسبت _

 : گفتهی با گربابا
 .بله+ 

 : و گفتنیی سرش رو انداخت پامرد
 ...ادی از دستمون بر نميمتاسفم، کار+ 
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  ی صدا بود که تو مغزم تکرار منی و فقط همدمی شنیم نیچی هگهی دو
 

   بودم که روح دررهی خیبه جسم...  بودمرهی و من ناباور به روبه رو خشد
 

 ... ایخدا...  بودامی که دنیبه جسم...  جسم سوختههیبه ...  نداشتبدن
 
 ...ی رو ازم گرفتامیدن

 "متاسفم": دمی شنی کلمه مهی فقط
 : جمله خالصه شدهی عشقم تو مرگ

 " متاسفم "
 

 ...  ایخدا
 ... کهی را از من گرفتیکس     
 ...ي خودت به من داديروز

 مگر او حق من نبود؟           
 ؟يمگر خودت اورا به من نداد    

 ست؟ی چی دانیم
 !ی را از من گرفتمیای امروز دنتو
 " رامیایدن"     ؟ي شنویم
 
 . جلد اولانیپا
 mehrane_r_n:  قلمبه
  شب1:25: ساعتدر
 95/10/14:خیتار
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