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 نوشته وفا ،بهار|رمان با من بمان
 

telegram.me/caffetakroman 
 

 . زنگ ساعت چشمامو باز کردميبا صدا
 
 . شدمییوارد دستشو.رونی جام بلند شدم و از اتاق رفتم باز
 

 .رونی و صورتمو شستم و اومدم به،دستی تخلاتی انجام دادن عملبعد
 

 .رونی بدمی کشخچالی از روی تو آشپزخونه و پنرفتم
 
 . خودم لقمه گرفتمي نون گرفتم دستمو براکهی تهی

 
 . لقمه رو چپوندم تو حلقمدوی ساعت سرم سوت کشدنی دبا
 

 . رنگ کهنمو تنم کردمی مشکي تو اتاق و مانتورفتم
 

 . بستم و شالو انداختم سرمي ساده اي با کش موموهامو
 

 .کردی می اتاق بهم دهن کجي گوشه ي نفره هی تخت
 
 . قفل کردمدمی با اون کلوی رو قفل کردمو بعدم در اهني اشهی شدر
 

 : زدم و با خودم گفتميپوزخند
 
 .برنی چارتا اثاث بدردنخور تورو مانی مکارنی که ملت بنه
 
 .دی و همون موقع اتوبوس رسدمی اتوبوس رسستگاهی ابه
 

 . بودمستادهی اون ساختمون چهار طبقه اي روروبه
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 . نگاه کردممی ساعت گوشبه
 

 . به هشت بودقهی دپنج
 

 . ساختمون شدم و سوار اسانسور شدموارد
 
 . باز کردمدمی واحدو با کلدر
 

  نشستم و خواستم پرونده ها رو جابه جا کنم کهزی مپشت
 

 دمی پاشو شنيصدا
 

  شدم و سالم کردمبلند
 
 : نگاهم کنه کفتنکهی بدون اشوریب

 
 .ارم تو اتاقم کارت دایب

 
  رفت تو اتاقشنکهی بعداز اقهی دقچند

 
  در و در زدمي جلورفتم

 
  توای گفت بیوقت
 

  باز کردم و رفتم تودرو
 

 : که گفتستادمی ازشی مجلو
 

 هی واسه تسوي حسابداربرو
 
 : حرص گفتمبا
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 . نکردمی کار اشتباهگهی من که دي شاکريآقا
 

 : اورد باال و گفتسرشو
 

 .کای مدت برم امرهی خوامی مفروشمی ساختمونو منی ادارم
 

 : لب گفتمری و زدمی کشیپوف
 
  کنم؟دای من االن کار از کجا پکهی اخه مردد
 

 . و دلم خنک شددمی دندون قروچشو شنيصدا
 

  کردهکاری منو از کار بيکاری بنی تو اشعوری بي پسره واال
 
 .رونی ساختمون اومدم باز
 

 .فمیته ک که دستم بودو انداختم ی تومنپونصد
 

 . رو گرفتمنای آتري شماره
 

 . چارتا بوق جواب دادبعد
 
 بنال؟_
 

 . بودی کرده بودمو قاطدارشیباز از خواب ب.. زدميلبخند
 

 : مظلوم کردمو گفتمصدامو
 
  جووونم؟يآتر+
 

 : گفتدویخند
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 .کارتو بگو توله...ی خرم کنخوادینم_
 
  شدمچارهی بيآتر+
 
 .اوال که اسممو درست بنال_
 
  نه؟ای شدهی بگم چيذاریم.اووو بداخالق خانوم+
 
 .بنال_
 
 . کردهیامروز باهام تسو.کای بره امرخوادی مي شاکرکهی مردنیا+
 
 ؟ي ایاالن کدوم قبرستون.ي شانس نداریچی بابا توام که تو هيا_
 
 : پارك نشستم و گفتميمکتای از نیکی يرو
 
 . شرکتهکهیهمون پارکه که نزد+
 
 . اونجامگهی ساعت دمین_
 

 . گفتم و قطع کردمي اباشه
 
 . جونم اومدي آترنی ساعت گذشت و امین

 
 میسوزوندی فسفر مي و به قول آترمی هم نشسته بودکنار

 
 : بشکن زدو گفتهی نای آتردفهی که
 
 افتمی ای محــــافـــتمی_
 
 : تعجب نگاش کردمو گفتمبا
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  گوشم کر شد پدرسگافتمیکوفتو +
 

 : گفتدویخند
 
 ــــلیسهــــــ_
 

 : کردمو گفتماخم
 
 ؟یزنی مغی جی درد چته هيا+
 

 : بهم کرد و گفتپشتشو
 
 . فسفر سوزوندم واستیمن خرو بگو کل_
 

 . افتادمی دوزارتازه
 

 . گذاشتم رو شونشدستمو
 
  جـونم؟نایآتر+
 

 : گفتدویخند
 
  خونه منمیپاشو بر. قهر ندارميحوصله _
 

 . برات بکنهتونهی مکاری چمینی ببلی سهشی پمی از ظهرم بربعد
 

 : و گفتمدمی بوسصورتشو
 
  خودمي آتری به  آبجولیا+
 
 : که گفتممی جامون بلند شداز
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  مني خونه میبر+
 

 . باال انداخت و گفت باشهي اشونه
 
 . نشستنرونی فوضول بي زنانیبه به طبق معمول ا.می وارد کوچه شدنای آتربا
 

 :دیچیپی تو سرم مصداشون
 
 . دختره فقط هفده سالش بودیاره طفل_
 
 . حقشهکنهی که از خونه فرار میه؟ادمی چیوا طفل+
 

 .دمی رو سفت چسبنای آتردست
 
 .کنهی فرار نمشناسهی که نمیادم ،با کس.یگیاره راس م_
 
 .ومدی سرش منای بدتر از ادیبا+
 
 

 شه؟ی مدای  چقدر آدم فوضول پي دقت کردنایآتر:  گفتمنای نگاهشون کنم رو به آترنکهی ابدون
 
 

 .رونی بدی با حرص دستشو از دستم کشنایآتر
 

 .با وحشت نگاشون کردم. سمتشونرفت
 

 :دی کشداد
 

 ن؟یزنی پشت سر مردم حرف منیسادی سنتون وانی اد؟بایکشی شماها خجالت نماخه
 
 
 زننی مادی حرف مفت زال،ملتی بخنایآتر: -
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 . نگاهمون کردنزنا
 
 . و در خونه رو باز کردمدمی و کشيدست آتر تفاوت یب

 
 

 گهی دکردمی ادبشون میذاشتیم: نایآتر
 
 
 من عادت کردم ولشون کن.یمن قربونت بشم اج+
 
 . خونه رو باز کردمي اشهی شدر
 

  تومیرفت
 
 . سمت آشپزخونه رفتمبه
 
 . نشستمششی دم دادم و رفتم پییچا
 

 ری خونه بگگهی دي جاهی برو ای جان من با،یمح: نایآتر
 
 

 . زدميپوزخند
 
  پولم کجا بود اخه؟يآتر+
 

 . دادمهی مبل تکی به پشتسرمو
 
 ؟یقی همونه ك دوماهه باهاش رفلی سهنی اگمایم+
 

 : بهم کردو گفتی نگاهنایآتر
 
 هی پسر ماهیخعل.اوهوم_
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 . و کنارش نشستمختمی ریی خودمون چابرا
 

 : در اوردو گفتشویگوش
 
 . هماهنگ کنملیبزا با سه_
 
 . بودنای آتري خونه کی که نزدی شاپی کافمی حرف زدو قرار شد ساعت پنج برلی سهبا
 
  کنه؟دای پي برام چه کارخوادی ملتونی آقا سهنیحاال ا+ 
 .ادی قرار شد با دوستش که کارخونه داره بیول.دونمینم_
 
 
 یاوک+ 
 
 . واسه ناهار درست کنميزی چهی جام بلند شدم و رفتم از
 

 . رفت که بخوابهشهی مثل همنای خوردن ناهار آتربعد
 

 . خوابم بردی کدمی نشستم و نفهمونی تلوزي پامنم
 
 
 سوســـــــــــــک: دمی از خواب پرنای وحشتناك آترغی جبا
 
 

 . شدمیحرص
 

 . سمت اتاقو درو محکم باز کردمرفتم
 
 : اخم گفتمبا
 
 ؟ی خفه شیتونی نمقهیدو د+
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 خورهیفعال خفه شو که اآلن سوسکه منو م _
 
 
 .شمی می دختره رواننی من اخر از دست ايواا
 

 . برداشتمی دستمالو از رو دراور چوبجعبه
 
 سوسکه کوش؟+
 
 
  تختریرفت ز:  گفتهی گربا
 
 

 .واری سرمو بکوبم تو دخواستی مدلم
 

 کنمی مداشیمن پ. صاحابی از اون بنیی پاایب: گفتم
 
 

 ترسهی هم مکی سوسک کوچهی از وونهی ددختره
 
 ؟یزنی خب حاال چرا داد میلیخ _
 
 
 غوامی جغیبهتر از توعه ج:  اخم گفتمبا
 
 .ــــشیا: و گفتنیی پادی تخت پراز
 
 
  زدم تو سر سوسک بدبختي جعبه دستمال کاغذبا

  ضربه مردهی درجا با نیم،ای قدي سوکاسوسکم
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 .خوبه؟زدم کشتمش بدبختو: سمتش و گفتمبرگشتم
 
 
 دستت طال _
 
 

 ساعت چنده؟: چپ نگاش کردمو گفتمچپ
 
 
 شیبا اجازه اتون ش _
 
 
 . بودیدنی اون لحظه دافمیق
 

 .بجنب دختر: خنده و گفتری زد زنایآتر
 

 . دستو صورتمو شستم و اومدم تو اتاقرفتم
 
  لباسامو عوض کنمرونیگمشو ب+ 
 
 

 . نگات کنمخوامیر نزن مز: و گفتدیخند
 

 .رونی بدی رنگمو کشی آبي رفت سمت کمد و مانتوبعدم
 
 . رفت هواغمی دستش جي توي مانتودنی دبا
 
 .پوشمی نمنویمن ا+
 

  مانتوت سالمو نوهنیفقط ا.يغلط کرد: کرد و گفتاخم
 
 اخه من...اخه :  تخت نشستم و گفتمرو
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 ؟؟؟؟؟؟یآخه تو چ _
 
 
 . بودمدهی پوشی تنم کنم که اونروز لعنتیی مانتوخوامی من نميآتر+
 
 
  حرف اضافه هم نباشهیپوشیم _
 
 
 . جام بلند شدماز
 

 . و تنم کردمدمی از دستش کشمانتورو
 
 خوبه؟؟: حرص گفتمبا
 
 
 هیعال _
 
 

 . تو صورتمختمی بستمو کج رموهامو
 
 . زدمي لبخنداری اختیب

 
  مثل همون روز شده بودقای دقافمیق

 يبه به چه ناز شد _
 
 

 . تخت برداشتي رنگم که شالو از روی برم سمت شال مشکخواستم
 

 وی شده بده به من اون کوفترید: چپ نگاش کردم و گفتمچپ
 

 . رنگمو گرفت جلومی شال طوسدویخند
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  نه؟گهی دی اون روز کنهی منو کال شبيتو قصد کرد+
 

 .اوهـــوم: زدو گفتيای دندون نملبخند
 

 .شی ساله پهی يای همون محیشیم.ی که بکنگرمی جشی آراهی: گفتبعدم
 
 . اکتفا کردمملی و ری رژ کالباسهی به
 

 .کنمی نمشی نق زد که چرا آرای کلنایآتر
 
 .رونی نکردم و از اتاق رفتم بی توجهیول
 

 .   می راه افتادیی اومد و دوتاناامیآتر
 .می بودستادهی شاپ ای در کافيجلو
 

 . شروع کرد به زنگ خوردننای آترلیموبا
 

 . و گذاشت دم گوششیگوش
 
 ؟سهیل جونم _
 
 . نگاه کردمافشی قبه
 

 . روشن بودشهی همشی آبيچشما
 
 .شدی مرهی اوقات تی گاهیول
 
 . خوشگل بوديادیز
 

 .فشی انداخت تو کویگوش
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 منو خوردي _
 
 : لبخند دندون نما زدم و گفتمهی

 
 .یستی نیخوردن+
 

 . تومیرفت
 
 . شاپ اشاره کردی دست به ته سالن بزرگ کافبا
 
 .می همون سمت رفتبه
 

 شدیم سهیل منتظرو  نشستیم
 

 .رفتمی و با ناخونام ور منیی انداخته بودم پاسرمو
 

 .اومدن:گفتی اومد که منای آتريصدا
 

 . اوردم باالسرمو
 

 . شدخکوبی رو صورتش منگام
 

 .دمشیبالخره د...ي ماه دورشی از شبعد
 

 من چشماي تو بود شده خیره تعجب با اونم
 

 . و قورت دادمبغضم
 
  دستمو گرفتنای گرفتم تو دستم و خواستم برم که آترفمویک
 

 ؟کنی ام دیوونه میخواي: گفتم آترینا به زیرلبی
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 . نگفتيزیچ
 

  و روبرومون نشستناومدن
 
  عطرشي بويوا
 

 . شده بود که رو به روم نشسته بود تنگی کسنی ازی همه چي برادلم
 

 .قهیدی ای بنایآتر: گفتلیسه
 
 . زل زدمنای خواهش به آتربا
 
 .دی انگار نداما
 

 . رفتلی سهدنبال
 

 نمیداشت بر سرشون از دستو  چشمام به دبو هزد زل خیره خیره راشا
 

 نیی افتاد بجونم با بغض سرمو انداختم پای نامحسوسلرزش
 

  صداشم تنگ شدهي بگه دلم واسه يزی چهی کاش
 

 محیا: راشا
 

  بودمدهی وقت بود اسمم و از زبون اون  نشنیلی حبس شد خنهی تو سنفسم
 

  اروم سرمو اوردم باال و زل زدم تو چشماشاروم
 
 راشا..را: گفتم بود مصدا تو که محسوسی لرزش با
 
 . بود گرفت تو دستش و مجبورم کرد بلند شمزی نگفت دستمو که رو ميزیچ
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  لرزش به جونم افتادهی دوباره
 

 رفتمی مرفتی و که اون می و من مسخ شده همون راهدیکشی دنبال خودش ممنو
 

 . رنگ بردیزرشک BMW هی به سمت منو
 

  باز کرد و هلم داد تودرو
 

  نترسیچیاز ه: و زمزمه کردمدمی کشیقی عمنفس
 

 . هم سوار شد و راه افتادراشا
 

 می که قبال بودیی سمت همون جاهارفتی مداشت
 

  نقطه تهراننی ترنیی به پادمی که ازش اومدم و رسیی جاهاهمون
 
 می تو راه بودی ساعتکی دیشا
 

 .می بودستادهی بزرگ ای در اهنهی يجلو
 

  بار دستش و رو بوق فشار دادچند
 
 . رفت تونی باز شدو ماشدر
 

 . شدادهی پارك کردو پی پورشه مشکهی کناره نیماش
 
 ؟میریم کجا+ 
 
 . فعالنیی پاایب_
 

 .رونی بدی باز کرد و منو کشدرو
 



      رمان با من بمان                                                   اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 18 

 .رفتمی مثل مسخ شده ها دنبالش مبازم
 

 . متوقفش کردییصدا
 
 راشا؟_
 
 . دختر بلوند اومد جلومونهی

 
 : دستمو ول کردو گفتراشا

 
 جونم؟_
 

 ؟یکنی امتحانم مي دارایخدا... بگه جونمیاون حق نداشت به کس... حبس شدنفسم
 

  به همه اعالم کنهمونوی گرفته که نامزدی امشب مهمونيبابام برا: لبخند زدو گفتدختره
 

 . قدم ازشون فاصله گرفتمچند
 
 . بمونم بشنوم حرفاشونوتونستمینم
 

 اشکامو ببینن نمیخواستم
 

 .. نامزد کنهخوادی مشدی نمباورم
 
 . نکنهی گراریکم ن..ای باش محي خودم گفتم قوبا
 

  اومد کنارمو بازم دستمو گرفتراشا
 
 ؟يمیگیر دستمو نامزدت يجلو چرا+ 
 

 . ندارهیاون مشکل: فشار دادو گفتدستمو
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 . جلومون ظاهر شدپی مرد کهن سالو  خوشتهی باال که میرفتی از پله ها ممیداشت
 

 پسرم سالم: مرد
 

 . سرشو تکون دادراشا
 

 .دی به گه کشموی که زندگیهمون...ستنی ما نفهی از طانای اگفتی که میهمون.. باباشهه
 

 . نکنرید..ي نازي خونه بابادیایراشا امشب زودتر ب:باباش
 
 . استخدام کنمدوی جدیباشه بزار منش_
 

 . بهم کردی نگاهباباش
 
 ... حــروي همــون دختـره ــــنیا: گفتي بلندي با صدادفهی

 
 ..خودشه:راشا

 
 ..کنهی منی جلو خودم بهم توهشعوری بکهیمرد
 

 .رونی بدمی تو همو دستم و از دست راشا کشدمی کشاخمامو
 
 . هفت جد آبادتوی خودتی بگیخواسی که میاون: باباش زل زدم و گفتمي چشماتو
 

 . رفتم و خارج شدمی بدو بدو به سمت در آهنبعدم
 

 ختی تحمل کنم و اشکام رنتونستم
 
 آترینا به زدم گزن
 

  معمول جواب ندادطبق
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 . و با اونا برمابونیم برم  آژانس سر خ شدمجبور
 

 نایآتر به زدم زنگ دوباره
 داد جواب دفعه این

 ؟هان؟تو رفتی گوري مکدو: گفتم داشتم کردنش کنترل در سعی که صدایی با
 
 ن؟یاصن شماها کجا رفت... خونه منای پاشو بایاروم باش مح_
 
 بپرس شده گور هب گور راشاي اون از+ 
 
 تنها نمون.. مناااشی پيای بایهووف مح_
 
 بابا خب خیلی+ 
 
 فعال...نمتیبیپس م_
 

  کردم به خودم مسلط بشمی بستمو سعچشمامو
 

 میکردم خرد گردنشو میزدم بود اینجا نایآتر اگه مطمئنم
 
  بودمی عصبیلیخ
 

 ششی دوباره برگردم پخوامی تازه چند ماهه از شر اون روانشناس مزخرف خالص شدم نممن
 

  خدايواا...دمیدی راشارو مدی نبامن
 

 هه.کنه پیدا برام میخواست خوبی کار هچ نکنه درد سهیل دست
 

 ..زدی مدام تو گوشم زنگ مزدی راشارو صدا مي اون دختره که با دلبريصدا...دمی کشیقی عمنفس
 

  کرده بودمبغض
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 ؟میکنی امتحانم داري خدایا
 نمیام بیرون سربلند لعنتی امتحان این زا میدونم میدونم

 
  شدمادهی حساب کردم و پشویکرا
 

 فشردم زنگ دکمه روي رو دستمو  ایستادم نایآتر خونه در جلوي
 
 . باز شدو رفتم تودر
 
 7 آسانسور رفتم طبقه با
 

 بزنمش تا کردم حمله سمتش به افتاد نایآتر به چشمم که همین
 

  به ادمیکنی مثل سگ حمله ماه... بدمحی بتمرگ بزار برات توضقهیدی: گرفت جلوشو گفتدستاشو
 
  بخور تو سرتحتیتوض+ 
 

 . کردو رو مبل نشستاخم
 
 ..لهی سهيراشا دوست چند ساله _
 

 ؟؟یخب که چ: کردم و گفتمنگاش
 
 نهی قرار بزاره و تورو ببهی هست ي حرف زده تا هرجورلیراشا با سه....گمی دارم مسایوا_
 

 ..نهی منو ببادی دنبال کارم سوءاستفاده کرده و به راشا گفته بنکهی از المیحتما سه: تو همو گفتمدمی کشاخمامو
 

 ..نهیاره هم: تکون داد و گفتسرشو
 
 :دمی کشغی جدفهی

 
 ؟یـــدونستـــیتوام م+
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 آره:  بچه خنگا سرشو خاروند و گفتمثل

 
 ... خفش کنمخواستی دلم ميوواا
 
 .کنمیشامم کوفت نم... بکپمرمی من اصال حوصله ندارم ميآتر+
 
 باشه برو هاپو جون _
 

  چپ نگاش کردم و به سمت اتاق رفتمچپ
 

 شه؟ی من تموم ميای بدبختی پس کایخدا
 ؟یکنی راحتم نمچرا

  خودم خودمو راحت کنم؟هی چنظرت
 

 . بستم تا بتونم بخوابمچشمامو
 
  چشممي صحنه اومد جلوهی

 
 وفتمی اون خاطرات بادی دینه نه من نبا... باز کردمچشمامو

 
 ...نمی بود که چشمامو بستم تا دوباره اون صحنه رو ببییروی چه ندونمی نماما
 

 ..میرفتی دست تو دست هم تو پارك راه منای و آترمن
 

 دییپای چمنا نشسته بودو مارو مي با دوستش روکامران
 

 .. عقد کنهنای با آترشهیسالمون م17ی بودو قرار بود وقتنای آتري پسر عموکامران
 
  شماره بدم؟؟یخانوم_
 

 ..می برایب: و گفتدی دستمو کشنایآتر
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  من عاشق اسکل کردن پسرا بودمیول
 

 : زدم و گفتمیی دندون نمالبخند
 
 بده...اوهوم_
 

 . شد عقبدهی لحظه پسره کشهمون
 

  و دوستش افتاده بودن به جونشکامران
 

  رفت سمت کامراننایآتر
 
 شیولش کن کامران کشت _
 

 گمشو اونور: با اخم برگشت سمتش و گفتکامران
 
 ..نی کامرانو گرفتو خوابوندش رو زمقهی یکی دفهی

 
  داشتيشتری زور بیلی خکردی که داشت باهاش دعوا مي پسراما
 

 ..دمی کششرتشوی سمت پسره و ترفتم
 
 ؟؟یکنی مکاریهوو االغ چ+
 

 سیبه تو مربوط ن: برگشت سمتمو گفتپسره
 

 . لگد زدم به پشت زانوشهی دوباره بزنه که خواست
 

  بود خم شدي دفه اهی حرکتم چون
 

 .نی تو ماشنیشما دوتا گمش: با حرص گفتکامران
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 .دمی که صداشو شنمیرفتی ممیداشت

 
 .. چشمامو باز کردملی سهي صدابا
 

  خانومایا،محیمح: لیسه
 
 کـــشـــــمـتیم:دمی کشغی حرص جبا
 
  و افتادم دنبالشنیی پادمی رو تخت پراز
 

 ..کردی فرار مدویخندی ملیسه
 
 ؟يخندی من می به بدبختيکوفت،دار+ 
 
 خندمی منی دارم به همقایاوهوم اوهوم دق_
 

 کردی بودو داشت نگامون مستادهی مثل ماست وانایآتر
 

 فتمی باعث شد نی که دستنیی پاامی بود با مخ بکی کرد به فرش  نزدری گپام
 

  اوردم باال و نگاش کردمسرمو
 

 .. از تعجب چار تا شدچشمام
 
  اخه؟؟کنهی مکاری چنجای انیا

 
  ازش جدا کردمخودمو

 
 دمش؟ی کجا بود که من ندنی ااصال

 
  تو همو به سمت اتاق رفتمدمی کشاخمامو
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  در ولو شدمنیی اتاقو بستم و همونجا پادر
 

 ایم مح بدحیبذار برات توض:  اومد پشت در و گفتنایآتر
 
 ولم کن حوصله ندارم..نایخفه شو آتر+
 
 اما _
 
  بشنوميزی چخوامینم+
 
 باشه _

  که از اتاق دور شددمی پاشو شني صدابعدش
 

 رونی خونه بزن بنیاز ا..پاشو و برو..ی اون لعنتي نکن براهیگر...ای باش محيقو: محکم رو هم فشار دادم و گفتمچشمامو
 

 دمشی سمت تخت و مانتوم رو از روش برداشتم و پوشرفتم
 

 رونی باز کردم و اومدم بدرو
 
  ؟يریکجا م:  برگشتمنای آتري صدابا
 
 قبرستون+
 

  شددهی باز کردم که دستم از پشت کشدرو
 

 رونی کردم دسمو از دست راشا بکشم بی عقبو سعبرگشتم
 
 .کردی دستمو سفت گرفته بودو با اخم نگام ماما
 
 ؟یکنی نگام مينجوریچته؟چرا ا+ _
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 . تودی نگفتو منو کشيزیچ
 

 . هم بستدرو
 
 .. برمدیولم کن با: اخم گفتمبا
 

 ؟ي که بري بشه؟هان؟اصال کجا رو داری که چيبر: راشا
 

 ...دی داد کشسرم
 

 شدی میرتی اونوقتا که برام غمثل
 
 نجایا: اما جلوشو گرفتم و با اخم گفتمنهی لبخند اومد رو لبم بشهی
 نجای اری غییهر جا+
 
 ؟یکنی فرار مي داریاز چ:  پوزخند گفتبا
 

 ..ستیراشا بزار بره االن وقتش ن:لیسه
 
 ...کنمیمن فرار نم+
 

 گهی دنیبس کن: نایآتر
 

 رونی بدمی از دستش کشدستمو
 
 ایسراغم ن... تنها باشمخوامی مدت مهی: گفتمنای به آتررو
 

 .بتمرگ سر جات:دی کشادی فرراشا
 

 ـــــخـــوامینم:دمی کشغی سمتشو تو صورتش جبرگشتم
 

 رونی بي خونه بزارنی پاتو از ایتونیتا من اجازه ندم نم: خواستم برم که دستمو محکم گرفت و گفتدوباره
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 مفـــهـــومـــه؟: زدداد
 

 ؟ی که تو آقا باال سر منـــــــــــــــیکنیچرا فکر م:  مثل خودش داد زدممنم
 ستم؟؟ین: زدو گفتيپوزخند

 
 یـــستی نــــــرینخ: تو همو گفتمدمی کشاخمامو

 
  تا بتونم خودمو کنترل کنمدمی کشقی نفس عمهی بستم و چشامو

 
 . آب اومد سمتموانی لهی با نایآتر
 

 دمی نفس سر کشهی آبو
 

 ..میراشا پاشو بر:لیسه
 

 امی نمییمن جا: راشا
 

 خواستیدلم آغوش گرم داداشمو م...خواستی ارامش مکمیدلم فقط ...حالم اصال خوب نبود... کرده بودمبغض
 

 خوردی زنگ ممیگوش
 
 رونی بدمشی شلوارم کشبی جاز
 

 شدی خاموش روشن می رو گوشي شاکراسم
 

 . صاف کردمگلومو
 
 بله؟+
 
 ..سالم_
 
  شده؟؟يزیچ...سالم+
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 ..ستی نیاگه مشکل... فرودگاهيای فردا بخوامیم_
 

 ... باشنوی اپووف
 
 ساعت چند؟..باشه+
 
 هشت شب_
 
 باشه فعال+
 

 . قطع کردمبعدم
 

  بود؟؟يشاکر:نایآتر
 

 اره: تکون دادمو گفتمسرمو
 

 .رونی بدی کشبشی از جيگاری سراشا
 

 دی کشنجای داغون شدو به اگاری سنی از هممیزندگ... کردمنگاهش
 

 : و گفتمدمی کشیقی عمنفس
 
 . لطفاریسراغمو نگ...ي خونه آتررمیمن م+
 
 ... سمت در رفتمبه
 
 ..با اخم گفتم برو اونور حوصلتو ندارم... جلومو گرفتلی سهنباریا

 
 ...ای بسه محيلجباز_
 

 ..ییتو هنوزم زن راشا: گوشم گفتری خم کردو زسرشو
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 لیسهـــــــــ: دمی کشغیج
 

 اون هنوز اسمش روته...ای محتهیواقع:لیسه
 

  ازدواج کنه؟؟خوادی منمیهه واسه هم: زدم و گفتميپوزخند
 

  نگفتيزی خفه شدو چلیسه
 

 وقت واسه حرف زدن هست...می بخوريزی چهی دیایب:نایآتر
 
 دیکشی مگاری بودو سستادهی پنجره ايراشا پشت به من روبه رو.. مبل نشسته بودمرو
 

 میخفه شد...راشا بس کن:ت غذا سفارش دادو بعدم گفلیسه
 
 کنه خفه رو بقیه داره عادت،هه+ 
 
 

 ...مخصوصا تورو:با چشماش زل زد تو چشمام و گفت.. سمتمبرگشت
 

 .. پوزخند روشو ازم گرفتهی با بعدم
 
 بود دنیام همه زمانی یه که مردي به شدم خیره مطلق سکوت تو
 

  درو زدنزنگ
 

 ارهی تا غذاهارو بنیی رفت پالیسه
 
 . گرفته بوددهی همه کباب کوببرا
 
 زی سمت مدیراشا اومدم سمتمو منو کش... جام تکون نخوردماز
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 ..مثل آدم کوفت کن: و گفتی نشوندم رو صندلبزور
 

 حق نداست منو جلوشون خرد کنه.. شدمیحرص
 
 
 دهنم تو گذاشتمو  کردم تیکه تیکه کبابامو صحر با
 بودم کرده لج خودمم با
 
 

  خندهری زد زلیسه
 
  اخم نگاش کردمبا
 
 
 ؟میخندي چرا چته+ 
 
 

  از راشای پسگردنهی مصادف شد با دنشی که خنددی خندبازم
 

 ــشی خنک شد آخدلم
 

  زبون در اوردم و دوباره مشغول خوردن شدمبراش
 
 

 کردیم جمع رو اظرف آترینا باو  خوردیم رو ناهارمون
 
 

  لج نکنهيالبته اگه ناز..شخص شه مفمی زودتر تکلخوامیم...لی سهیدونیم:راشا
 

  رفت تو هماخمام
 

 ... اسم اون دخترهبازم
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 ؟تکلیفی چه: سهیل

 
 
 می زندگفیتکل_
 
 رونی آشپزخونه اومدم باز
 
 .. افتاده بود برداشتمنی و که رو زمفمیک
 
 خدافظ.. من رفتميآتر+
 

 رونی از در اومدم بعیسر
 
  تنها باشمکمی تونمی حاال مشیاخ... جلومو نگرفتنباریا

 
 میزدم قدم خیابونا تو هدف بی
 
 

  خونه رو نداشتمي حوصله
 

  مامانمدنی برم دتونستمی مخواستی مدلم
 
 شدی که نمفی حاما
 
 
 ؟برمیگشتم رویی چه با
 
 

  زدم؟؟ي چه گندگفتمی و ممی پدري خونه گشتمی مدت برمنهمهی ابعد
 

 ... حرف بزنمیکی با خواستیدلم م...شدمی موونهی دداشتم
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 ... روانشناسم افتادمادی دفهی
 

  بودی درودل عالي رو مخم بود اما برایلی خهرچند
 
 

 مطبش سمت به کردم کج راهمو
 
 

 نمشی خلوت باشه بتونم ببخداکنه
 

 .. تورفتم
 
 
 بودن نشسته منتظر صندلی روي نفر سه دو
 
 

 دمی کشی راحتنفس
 

 شی سمت منشرفتم
 
b 
 خانومی سالم+ 
 
 
 زمیسالم عز_
 
 
 ؟دارن وقت دکتر خانوم+ 
 
 

 اره: تکون دادو گفتسرشو
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 مونم می منتظر پس ممنون+ 
 
 

  نشستمرفتم
 

  راشا کنارم بودخواستی مدلم
 

 رونی بامی از خونه بذاشتی نمگرفتوی بازم جلومو مکاش
 
 
 میشم دیوونه دارم خدایا اه
 

 شدم اتاق وارد منو  کرد صدام منشی
 
 

 ... کردنگام
 

  شده؟يزیچ:و گفت... نشستروبروم
 

 نیی انداختم پاسرمو
 
 م؟ی دردودل کنشهیم+
 
 
 حتما _
 
 

 .. تو هم قفل کردمدستامو
 
 شدیباورم نم...بهم شماره داد+
 

 اون کوه غرور به من شماره داده بود: و ادامه دادمدمی کشیقی عمنفس
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 .. رو گونه هامختی شکست و چند قطره اشک ربغضم
 
  بودمبهی ماهه اول مثل دوتا غرهی+
 
 کم کم رابطمون بهتر شد+
 
اونا باعث حال ..نزاشتن...نزاشتن کنارش با لباس عروس راه برم...محدودمون کردن...نزاشتن بهش برسم: هق هق افتادمبه

 االن منن
 

 ومدنی بازم تند تند می پاك کردم ولاشکامو
 
 
 دیدمش دیروز ماه 6 از بعد باالخره+ 
 
 

  زدي لبخنددکتر
 
  بودی حست چشیدی دیوقت_
 
 
 عاشقشم هنوز میدونم فقط،نمیدونم،نمیدونم+ 
 
 

 ... در اوردممویگوش
 
  شدموونهید... شماره زنگ بزنمنی به اخوادی دلم میول.. خطشو عوض کرددونمی منکهیبا ا+
 
 

 میشد روشنو  خاموش صفحه رو آترینا اسم
 
 
 جوابشو بده...شهینگرانت م_
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 بله؟+
 
 ؟؟يدی تلفن خونه رو جواب نم؟؟چرای رفتيمعلومه کدوم گور_
 
  هنوز اونجاس؟؟راشايآتر+
 
 

 ؟چطور: پرسید مشکوك
 
 

 ... بدونهوی همه چدی کردم فوضول خانوم بااخم
 
 ينجوریهم+
 
 
 ؟کجایی_
 
 
  خونهرمیدارم م+
 
 
 خداحافظ ،اینجاست هم راشا،باشه _
 
 

 . نشست رو لبملبخند
 

 . کردمقطع
 
  اشتباهه؟ششیاگه برم پ+
 
 
 ؟میکنی فکر چی خودت _
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 دونمی نمیچیمن االن ه+
 
 
 داره زدــنام: گفتم ولی نه یا بگم که بودم دل دو
 
 
 ست؟یمگه هنوز اسمش روت ن: تعجب نگام کردبا
 
 
 کرد میشه کارش چه،دیگه غیرته بی+ 
 
 

 ياگه دوسش دار...ي خودت نگهش داري برادیبا..مرد توعه.. باشهي اگهی نامزد کس دنکهیاون قبل ا: توهمدی کشاخماشو
 
 

 کرد گرم رو دلم قبل هاي دفعه برعکس حرفاش
 
 

  گرفتميانرژ.. رو لبم نشستلبخند
 

  راه افتادمنای آتري.  کردم و به سمت خونهتشکر
 
 

 فشردم رو آترینا خونه زنگ
 

  جلوه بدمي کردم خودمو عادیسع
  موفق بودممی حدودتا
 

 شدم آسانسور سوارو  رفتمو  کرد باز ودر آترینا
 خونه تو رفتمو  کردم باز درو

 من به بودن هزد زل تعجب با اشون همه
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  کردمو به سمت آشپزخونه رفتمسالم
 

 ؟خونه نرفتی مگه: گفتو  اومد دنبالم آترینا
 
 .گمیبعدا بهت م+
 
 ختمی برداشتم و برا خودم آب روانی لهی

 
 بشنوم میخوام نال ا: راشا

 
  کردمنگاش

 
 من با تو نبودم+
 

 هه: راشا
 

 رونی کردم و از آشپزخونه اومدم باخم
 

 بیارم در رو ممانتو تا اتاق تو رفتم
 

  انداختم رو تختمانتورو
 
  چه قدر گرمهییواا
 

  و بپوشمارمی لباس خنک از توش دربهی باز کردم تا ناروی آترکمد
 
 رونی بدمی کشی هفتقهی رنگ یاسی شرتی تهی

 
  که در اتاق باز شدارمی بلوزمو در بخواستمیم
 
 ؟جونم از میخواي چی _
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 یچیه_
 
 ا؟یمح_
 
 ؟هوم+ 
 

  جلوتراومد
 ؟؟یچرا تا حاال طالق نگرفت_
 
 نمیدونم+ 
 

 پایین انداختم سرمو
 

  نگام کنیزنیبا من حرف م: چونمری گذاشت زدستشو
 

 شد خالی حرفش این با قلبم ته یهو
 

  نگام کنينجوری همقایاره دق: زدو گفتیکی کوچلبخند
 
 ؟بشه چی که کنم نگات+ 
 

 ی نگاه کندی باگمی بشه چون من مستی قرار نيزیچ: توهمدی دوباره کشاخماشو
 
 رونی بایزودتر ب: سمت در رفت و گفتبه
 

  عوض کردمنای کوتاهه آترنی آستشرتی و بلوزمو با تدمی کشیپوف
 

 رونی برفتم
 

 کردنی مي و راشا داشتن شطرنج بازلیسه
 

 دیدی ملمی رو مبل نشسته بودو فنایآتر
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 ؟میگفت چی راشا _
 
 .از اون حرف قشنگا زد+
 ؟؟ي دارایالزان+
 
 ؟چطور،آره _
 
  شام درست کنمخوامیم: جام بلند شدم و گفتماز
 
 ؟بلدي کارا این از توهم بابا نه _
 

 . و به سمت آشپزخونه رفتمدمیخند
 

 ه آماده شد کغذام
 

 . کردمصداشون
 

 میاد خوبی بوي چه به به: آترینا
 

  زدمي امهی نصفه نلبخند
 

 ؟غذامون تو باشی نریخته سَم محیا میگما: سهیل
 

 می از شرت راحتشيری بمیفتی بشاالیکوفت کن که ا...ختمی ریکیواسه تو : چپ نگاش کردم و گفتمچپ
 

 که میشه شوهر بی آترینا اونوقت اااا: سهیل
 
 شمیاشکال نداره خودم شوهرش م+
 

 ؟میشه مگه: سهیل
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 اوهوم+
 

  زبون دراوردم و مشغول خوردن غذام شدمبراش
 

 بود شده خوشمزه خیلی مَحی نکنه درد دستت: آترینا
 
 نوش جون+
 

 .رونی رفت بشی گوشي به هوالیسه
 
  رفت دستاشو بشورهنامیاتر
 
 ؟؟ی بگيزی چيخوایتو نم+
 
 ؟چطور،نه _
 
 ينجوریهم+
 

  جمع کردمزوی مپاشدم
 

 مرسی: اومد گوشم کنار صداش
 
 . از بدنم جدا شدو افتاد ته دلميزی چهی

 
 ..اما نبود... سمتشبرگشتم

 
  زدميلبخند

 
  تو گوشم زنگ زدصداش

 
 هال تو رفتمو  شستم رو ظرفا
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 لی برم سهدیمن با:راشا
 

 نمی سرجات بنیبش:لیسه
 

  راشا نشستميروبرو
 
 

 . بهم کردی نگاهراشا
 

 : و با زبونم تر کردم و گفتملبم
 
 نه؟؟..نامزدت منتظره+
 

 چطور؟..نه : راشا
 
 ؟ي بريخوایپس چرا م+
 

 کار دارم: راشا
 
 آهـــااان+
 

 رمی نمياگه تو بخوا: راشا
 

  زدمي امهی نصفه نلبخند
 !پس نرو+
 

 رمیباشه نم: راشا
 

  نگام کردلیسه
 
 ه؟یهوم چ+
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 یچیه: لیسه
 

  بلند شدمی گوشيصدا
 

  اپن برش داشتمي و از رورفتم
 

  نظر گرفته بودری با نگاهش منو زراشا
 
 بله؟+
 
 ؟؟یی کجاایمح_
 
 شده؟؟؟یچ+
 
  وسط کوچهزهیریصاحب خونه ات داره اسبابت رو م _
 
 دوماه از قراردادم مونده.؟ی چيوا برا+
 

 بارهی و اسمون برام منیاز زم: لب گفتمری گذاشتم رو سرم و زدستمو
 
 ریجلوشو بگ...امی مگهی ساعت دهیاشکان بهش بگو صبر کنه من +
 
 ایباشه زودتر ب_
 

 .دمی کشیقی قطع کردم و نفس عمویگوش
 

  توهمدی اخماشو کشراشا
 
  خونه؟؟ي منو ببرشهی ملیسه+
 

 برمتیخودم م: راشا
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  زحمت بدمخوامینم+
 

  آماده شوستی نیزحمت: راشا
 
 . سمت اتاق رفتم و تند تند آماده شدمبه
  به خودم نگاه کردمنهیی آتو
 

 رونی زدم و از اتاق اومدم بيلبخند
 

  انگشتام قفل کردنی اومد سمتم و انگشتاش رو براشا
 
 .رونی بمی کردم و با راشا از خونه اومدی لب خدافظریز
 
 می شدنشی هم سوار ماشبا
 

 ... کنمدایحاال خونه از کجا پ: لب با خودم گفتمری و زدمی کشیقی عمنفس
 

 کنمی مدایخودم برات پ: راشا
 

 ... سمتشبرگشتم
 

 ارمی از پس خودم در بتونمیمن خودم م... کندای نامزدت پيتو برا: زدم و گفتميپوزخند
 

 ا؟یمح: راشا
 .کردی بودم که اسممو صدا میعاشق وقت.. دلم قند آب شدتو
 
 هوم؟؟+
 

 ؟یکنی ميچرا انقدر لجباز: راشا
 
 کنمی نميمن لجباز+
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  مثل قبلقای،دقیکنی مي لجبازيچرا دار: راشا
 

  کردمنگاش
 
 .کنمی نميمن لجباز+
 

 .ي دنده اهیهنوزم : راشا
 

  نخوايخوای بخوا نميخوایم... که هستنهیهم: حواسم باشه براش زبون دراوردم و گفتمنکهی ابدون
 

  و انگشتامو تو هم قفل کردمنیی انداختم پاسرمو
 

  که؟ي هم شدیخجالت: راشا
 
 بودم+
 

 .ادی نمادمی: راشا
 
 گهی دشنی فراموش مایمی قدادینو که ب..ادی بادتی دمینبا+
 

 کدوم سمت برم؟: راشا
 

  خونم کجاستدونهیاسمش رومه اما نم...جالبه
 
 .هنوزم همون جام+
 

  به سمت خونه امرفت
 

  بودختهی هم که داشتم وسط کوچه ري الهی چهارتا وسگفت،همونی راست ماشکان
 
 :رونی بدمی پرنی ماشاز
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  کارت؟؟من هنوز دوماه از قردادم موندهنی از ايبری ميد اخه پدر من تو چه سود+
 
 .زنهیکل محل داره راجبت حرف م...من خسته شدم دختر جون_
 

 . کنمدای برا خودم پ جاهی هفته وقت بده هیخب حداقل : تو همو گفتمدمی کشاخمامو
 
 شهینم _
 
  کنم من هنوز دوماه از قردادم موندهتی ازت شکاتونمی بابا من ميا+
 
  کردنتی هم ازم شکاگهی دي هاهیهمسا _
 

 ..دمی کشیقی عمنفس
 
  فردارو صبر کنهیپس +
 

   شد و اومد سمتمادهی پنی از ماشراشا
 
 لطفا..گهیفقط فردا رو د: نگاه کردم و گفتمزی هکهی اون مردبه
 
 شرط داره_
 
 ؟؟یچه شرط+
 
 ی خودم باششی هرشب پذارمی ميایاگه امشب ب..ي که ندارمییجا.. منشی پيای بدیامشب و با_
 
  گرد نگاهش کردمي چشمابا
 
  خداايگه؟؟واای می چی عوضنیا

 
  و گرفتملی در اوردم و شماره سهمویگوش
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  سه تا بوق جواب دادبعد
 
 جانم؟_
 
  دم خونه؟؟ی وانت بفرسهی شهی ملیسه+
 
  بفرستنزنمیباشه منتظر باش االن زنگ م_
 

 روم گهید... کلمه حرف نزدهی دی حرفاشو شننکهیراشا با ا... کنمهی و فقط گرنمی گوشه بشهی خواستیدلم م... قطع کردمویگوش
  نداشترتیغ
 

 شیرتی غی همه بنی از اشدمی موونهی دداشتم
 

 . نشستمنی رو زمهمونجا
 
  منهي اسمت رو؟هنوزمي انقدر نامرد؟چرایرتی غیآخ چرا انقدر ب:  زمزمه کردمرلبیز
 

  فکر کنشنهادمیرو پ: بهم کردو گفتی خونم نگاهصاحب
 
 ـــــــــــزی هکهیاد،مرتی تو چشماش انداختم تا حساب کار دستش بنی نگاه خشمگهی

 
 برا خودت گفتم: باال انداختو گفتي اشونه

 
  خودش که دوتا خونه با من فاصله داشتي رفت سمت خونه بعدم

 
 .. دستام گرفتمنی و بسرم

 
  وانت اومدنهی و دوستش با لی بعد سهکمی

 
 نا؟ی آتري خونه میببر...خب:لیسه
 
  مگه دارم؟می اگهی ديجا+
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 نیایباشه پس تو و راشام بعد ما ب_
 

 . گفتمي اباشه
 

 . نگاه کردمبهش
 
  باال؟يایتو نم+
 
 نه _
 خدافظ+
 
 
 مواظب خودت باش،خدافظ _
 
 

  کردم و محکم بستمشی خالنی حرصمو سر در ماشيهمه ... شدمادهی باز کردم و پدرو
 

 رفتی داشت ملی رفتم تو خونه سهیوقت
 

  تشکر کردم و اونم فقط سرشو تکون دادازش
 

  دعواش شدهنای کنم دوباره با آترفکر
 
 ؟یی کجاي؟؟آتريآتر+
 

 . سمت اتاق خوابرفتم
 
 
 هوم؟ _
 
 
  چش بود؟لیشده؟سهیچ+
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 ... کامرانا،یمح _
 
 ..ختیری اروم اروم اشک منایآتر... تخت نشستمرو
 
 شده؟؟یچ: تعجب گفتمبا
 
  کنمیبهم گفت برگردم و مثل قبل باهاش زندگ _
 
 
  مدت چرا االن اومدهنهمهیبعد ا... خدااايواا
 
 ؟ی کنکاری چيخوایم+
 
 
 ای محدونمی نمدونمینم _
 
 
 ؟ی گفتلیبه سه+
 
 
 اوهوم _
 
 
  گفت؟ی چلیسه_
 
 
 فقط بهم گفت برو خوش باش _
 
 
  برو خوش باش؟؟گهی مره؟؟االنیوااا؟؟مگه قول نداده بود طالقت و از کامران بگ+
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 شمی موونهیدارم د.ای محدونمینم _
 
 
  حرف بزنلیفردا صبح با سه... بخوابریاالن بگ+
 

  رفتم و رو مبل ولو شدممنی به سمت سالن نشخودمم
 

  روشن کردمونویتلوز
 
 

  زنگ خوردمی بودم که گوشدنی دونیزی تلومشغول
  دراوردمفمی از کویگوش

 
  بوديشاکر

 
 

 خوادی می از جونم چی نصفه شبدونمی نممن
 
 بلــه؟؟+
 
 
 ایسالم مح _
 
 

 ..! صدا کنه؟کموی اجازه دادم اسم کوچنی به ای من کاووو
 
 سالم+
 
 
 ؟يای ب8مگه قرار نبود ساعت  _
 
 
  رفتادمی...يواا+
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  شلوغ بودیلیشرمنده امروز سرم خ+
 
 
 رون؟ی بمی بريایم _
 
 کا؟ی آمریاصال مگه تو نرفت... هااازدههیاالن؟؟ساعت +
 
 دمی محی توضایب _
 
 
 ام؟؟یکجا ب+
  دنبالتامی م؟خودمییکجا _
 

 ستهی رو دادم و گفتم سرکوچه وانای آتري خونه ادرس
 

 .رونی برداشتم و از خونه زدم بيدی از جا کلناروی آتردیکل..دمی تن لباسامو پوشتن
 
 تی باشخصیلی گاو بود اما خیلیهرچند خ.. آدم مطمعن بودمنی من به ایول...کردی من بود بهش اعتماد نمهی جای هرکسدیشا
 ) ندارهیچه تعادل رواننچ نچ ب(بود
 
 

 رسید هدقیق ده بعد
 
 

 . شدمسوار
 
  لب سالم کردمریز
 
 
  سالمکیعل _
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 رون؟؟ی بي شب کشوندنوقتی منو ای واسه چی بگشهیم+
 
  حاالگمیم _
 
 

  نگفتميزی باال انداختم و چي اشونه
 ستادی پارك اهی کنار قهی چند دقبعد
 
 

  خل شدهیبچه مردم نصفه شب.. کردمنگاهش
 
 

 ؟يخل شد:  رو به زبون آوردمفکرم
 
 

  شوادهیپ..نه: بهم انداختینگاه
  رو شفا بدهضای خودت مرایخدا
 
  شدم و پشت سرش حرکت کردمادهی پنی ماشاز
 
 
 من هم خوابم گرفته هم خستم+
 
  برمخوامیزودتر کارتو بگو م+
 
 
  من عاشقتمایمح _
 
 

 جملش چند بار تو سرم تکرار شد... شدمخکوبی مسرجام
 

 نظرلطفته: رو لبم نشستم و بعد گفتمي رفته لبخندرفته
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 ؟یکنیبا من ازدواج م _
 
 
 نه+
 
 
  من عاشقتمایاما مح:  مغموم گفتي اافهی قبا
 
 

 عاشقشم: لب گفتمری انداختم و زری زسرمو
 
 !!ا؟؟یمح:  تعجب گفتبا
 
 
 هوم+
 
 
 ؟یعاشق ک _
 
 

 ... اوردم باالسرمو
 
  باهات ازدواج کنمتونمیمن نم+
 
 
 چرا؟ _
 
 
 )سکوت+(
 
 
  برسونمتمی برایباشه نگو، ب _
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  راه افتادمنی سمت ماشبه
 
 

 من شوهر دارم:  گفتمی لبری که شد زسوار
 
 
 ؟؟یچـــــ_
 
 
  گفتمری که ددیببخش+ 
 
 
 از رونی بيای شب بازدهی ساعت ی تونستي چجوري؟اگه شوهر دار. حلقت کو؟؟اصالي شوهر کردیک..سالته19تو که فقط _

 خونه؟؟
 
 

 ؟ي رو داردنشی شنه،حوصلهیداستانش طوالن:  زدمو و گفتميپوزخند
 
 

 ... تکون دادسرشو
 
 سال هیبعد ... بهم ابراز عالقه کنهومدی مشی مغرور بود کم پیلی اون خیول...دوسش داشتم... شدمقیباهاش رف..سالم بود16+

 ...خونواده هامون مخالف بودن... کرديازم خواستگار... شدادی زیلیعشقمون به هم خ
 

 ...گمی چرا دارم خاطراتمو براش مدمیفهمینم...دمی کشیقی عمنفس
 

بهم گفت باهاش .. می هم باشنخواستن ما کنار..نشد... شنی تا خونواده هامون راضمیهمه کار کرد: و قورت دادم و گفتمبغضم
 نقطه نی ترنیی پامیاومد..باهاش رفتم)تو دلم گفتم هنوزم دارم(دوسش داشتم...کنهی که عقدمون مشناسهی مویکیگفت ..برم
  تهراني
 

 ختنی شکست و اشکام ربغضم
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 ..يگاری مرد سهی شد  که عشقمشدی چدونمینم...اما...دمیرسیکنارش به آرامش م.. بودی باهاش عالیزندگ: هق هق گفتمبا
 
 ...اما.. نداشتمدنشی کشگاری با سیمشکل+
 

  هق هقم اوج گرفتيصدا
 
 
 نده ادامه میکنه اذیتت اگه _
 
 
 ستی خونه؟؟حالم خوب نيبریمنو م+
 
 
 حتما آره _
 
 

 نگه دار...یمرس: گفتمدی کوچه که رسسر
 
 
 خداحافظ،میکنم شخواه _
 
 
 . شدمادهیپ

 
  باز کردم و رفتم تودمی با کلدرو
 

 االن تا بودي کجا: کرد میخکوب منو آترینا داد صداي
 

 چته؟؟: بهش کردم و گفتمینگاه
 
 دمی کشیقی مبل ولو شدم و نفس عمرو
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 ؟بودي کجا _
 
 
  بودميبا شاکر+
 
 

 ؟؟شاکري: شد چهارتا تعجب از چشماش
 
 

  تکون دادمسرمو
 
 
 ؟داشت کارت چه _
 
 
 گفت عاشقمه+
 
 
 ؟؟هااان _
 
 
 میزنیبعدن حرف م..ادی خوابم میلیخ...نایآتر+
 
 
 باشه _
 
 
  سمت اتاقش رفتم و رو تخت ولو شدمبه
 
 

 رفت شدم دیوونه هه.زدم زنگ راشا قبلی شماره بهو  برداشتم بود کنارم که وگوشیم
 

 ... تا بوق خوردچند
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 ؟؟!بله_
 

  دختر بودهی ي خواب آلويصدا
 

 !ه؟ی کنی اینی... جواب ندادی زنگ زدم کسی وقتشی دوماه پشدی قبل که مي دفه
 
 

 !؟شما: گفتم اختیار بی
 
 
 ؟؟یپرسیاز من م..يتو زنگ زد_
 
  دخترهینه ...من با راشا تماس گرفتم+
 
 
 ؟داري چیکار من شوهر با تو _
 
 

 ..دمی همون دخترس که تو کارخونه دنیا...اره.. بودخودش
 

  اشکمو از رو گونم پاك کردمي قطره
 
 خودش کجاست؟...خودش+
 
 
 خوابیده من کنار _
 
 

  بزار دم گوششویگوش:بغضمو قورت دادم و گفتم...دمی کشیقی عمنفس
 
 
 باشه،اه _
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 ؟؟.یگذاشت: گفتماروم
 

 ومدی ازش نیی صدایوقت
 

  دم گوش راشا ستی گوشدمیفهم
 
 راشا؟؟+
 
 راشـــا؟؟... شوداریراشا ب+
 
 
 ؟محیا میگی چی _
 
 

 .. رو لبم نشستيلبخند
 
 راشا؟؟+
 
 

 ؟جونم: گفت چون نبود حواسش مطمئنم
 
 
  آرامش بخش بودیلی کلمه خنی ادنی بازم شنیول
 
  دنبالم؟؟يای بشهیم+
 
 
 ؟؟کجایی _
 
 
 ...نای آتريخونه +



      رمان با من بمان                                                   اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 58 

 
 
 اونجام دیگه ساعت نیم _
 
 
 ؟يایواقعا م+
 
 
 آره _
 
 
 .منتظرتم+
 

 زدمی م و بشکن مدیپری منیی ها رو تخت باال پاوونهی دمثل
 

 ادی بشدی نمباورم
 
  رو باز کردمنای کمد آتردر
 

  قرمز جلو بازشي گذاشتم رو مانتودستمو
 

  مانتوش بودمنی اعاشق
 

 خوردی می زانو تور مشککی تا نزدنییاز کمر به پا... رون پام بوديمانتو تا وسطا...دمی پوشمانتورو
 

  نشستمنهیی آيجلو
 
 
 زدم کرم کمی یه
 

 کشیدم لبام رويو  آوردم در مکیف توي از رو مقرمز رژ بعدش
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  ماه شدماوووم
 
  برداشتمزی مي و از روملیر
 

  فرم گرفتنی مژه هام حسابیوقت
 
  بلند شدم و به سمت کمد رفتمزی پشت ماز
 
 

 مگذاشت سرم رو آزادانهو  آوردم در کمد تو از رو آترینا حریر مشکی شال
 
 

 ... و از رو تخت برداشتممیگوش
 

 شدی راشا رو صفحه  خاموش روشن ماسم
 
 نهیی پادادی نشون منی او
 

 رونی برداشتم و از خونه رفتم بدوی کلبازم
 

  در بودي جلونشیماش
 

 . شدمسوار
 
 
 سالم _
 
 
 سالم+
 
 
 ؟داشتی باهام کاري _
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 شم؟ی پيای کارت داشته باشم که بدیحتما با+
 
 
 هــن _
 
 
  راشا؟گمیم..اووم+
 
 

 ؟جونم: گفت دوباره
 
 

 ... خوب به وجودم منتقل شدهي حساي همه کردمی ماحساس
 
  بام؟می برشهیم+
 
 باشه _
 
 

 .. رو لبم نشست و با آرامش چشمامو روهم گذاشتميلبخند
 

 ساعت دوعه شب کنار راشا بودم.. ماهشیبعد ش..شدی نمباورم
 
 
 ؟محیا _
 
 
 ... خودمو کنترل کردم که نگم جونمیلیخ
 
 .هوم؟+
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 ؟شب موقع این اونم؟پیشت بیام گفتی چرا _
 
 ؟میزنی زنگ خطم اون به هنوزم چرا _
 
 

 ؟؟یبعدشم مگه تو فوضول...به خودم مربوطه: خاروندم و گفتمسرمو
 
 
 ؟داري دوسم هنوزم ،محیا _
 
 
  به خودم مربوطهنمیا+
 
 
 ؟کنی ام دیوونه میخواي؟زدي تیپ اینجوري چرا _
 
 
 ... کنموونهی مردمو دي پسراخوامیم...نچ+
 
 

 ؟محیا: گفت دوباره
 
 
 ... خوب دوست دارم بهش بگم جونمشییا

 
 جونم؟+
 
 
 بشنوم همینو میخواستم فقط _
 
 

 .. سمتشبرگشتم
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 آهــان: انداختم و گفتممرخشی به نینگاه
 
 

 میزد حرف باهام میخواست دلم چقدر،بود کرده سکوت
 
 

 میدی رسیوقت
 
  خودم برمیشی نمادهیاگه پ: نگاهش کردمو بعد گفتمکمی

 
 
 بریم نه _
 
 

 ..میرفتی اروم کنار هم راه ماروم
 
 
 ؟پیشم اومديو  کردي ول رو نامزدت چرا+ 
 
 

  بهم انداختینگاه
 
 ي باهام داریفکر کردم کار مهم_
 
  رو دوشش بودتارشی که گي پسردنی دبا
 
  بدو بدو رفتم سمتشاری اختیب

 
 ؟؟ي آهنگ قرض بدهی ي و به اندازه تارتی گشهیم...سالاام+
 

 ... مظلوم کردم و زل زدم بهشچشامو
 
  گرفت سمتمتارویگ
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 نی نشسته بود رو زمراشا

 
 ... گرفتم سمتشتارویگ
 
 . بزنتاریبرام ک+
 
 ...نه: اخم گفتبا
 

 .برام بزن: و گفتمنی زمدمی کوبپامو
 
 ... دوباره بگمزوی چهیدوستندارم _
 
 به درك نزن:  حرص گفتمبا
 
  به منو راشا نگاه کردو بعد رفتذرهیاونم ..  دادم دست پسرهتارویگ
 
 
 بدي خیلی+ 
 
 
 نیهمچن_
 
  منتظرمهيناز...میپاشو بر_
 
 گهیاه اه حتما نامزدشو م...گهی دهی کي نازشیبیا

 
 
 ؟راشا+ 
 
 
 ه؟؟یچ: جاش بلند شدو گفتاز
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 راشا+ 
 
 

 ه؟بگویچ: گفتدوی کشدستمو
 
 
 راشا: گفتم حرص با
 

 میکرد مقاومت همش ولی،جونم بگه میخواستم
 
 

 .میبتمرگ بر...کوفت: سمتمو با اخم گفتبرگشت
 

  خودشم سوار شدنوی داد تو ماشهلم
 
 

 نذاشتی خودت،کنم رویایی تبرا امشبو میخواستم: گفتم زیرلب
 
 

 ی زحمت بکشخوادیتو نم... هستيناز: کردو گفتي قروچه ادندون
 

  کردو بعدم با سرعت رفتادهی پنای آتري خونه ي جلومنو
 

 ... خونه شدموارد
 
 زی انداختم رو مموی مبل ولو شدم و با حرص گوشرو
 

  کرده بودمبغض
 

 ... هستي نازگهی به من مشعوری بي پسره
 

  شالمو در اوردمباحرص
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  من که هنوزم عاشق توامفیح... منفیح: رو لبم و گفتمدمی محکم کشدستمو

 
  حرص مانتورو از تنم در اوردمبا
 

 نی رو زمدمی کوبپامو
 

 شدمی موونهی دداشتم
 
  حرص پاشدمبا
 

 واری سرمو بکوبم تو دخواستی مدلم
 

  رو هم فشار دادمچشمامو
 
  سه نقطهيپسره ... طالقي دنبال کارارمی فردا منی همهینجوریحاال که ا: لب گفتمریز
 

  تو آشپزخونه و قهوه سازو زدم به برقرفتم
 
  نشستمي ناهار خورزی می صندلرو
 

  دستامنی گرفتم بسرمو
 
 ا؟یمح_
 

  اوردم باالسرمو
 
 ...نایآتر+
 

 ! آخه؟هی کيناز: پاك کردمو گفتماشکامو
 

 ؟ي بودشده؟کجایچ: کردو گفتنگام
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 ؟؟یفهمیم... بودششی پي نازنایآتر+
 

 ؟؟!یفهمیم.. بوددهی خوابششیپ: پاك کردم و گفتماشکامو
 
 ..دمی کشغیج
 
  بوددهی دختره کنارش خوابناااایآتر+
 
 ؟؟یفهمــــیم... من بودي راشاشی پیاون لعنت: گفتمي بلندتري صدابا
 
  هستي نازی زحمت بکشخوادی نمگهی به من منــــاااااااایآتر+
 
 يمن هنوز زنشم آتر: هق هق گفتمبا

 باش آروم،محیا باش آروم: گفتو  گرفت بغلش تو منوو  نشست پیشم اومد
 
 
 دمی کشغیج
 
  قبل بهم دست داده بوديبازم حالتا... چه مرگمهدونستمیم
 
 مال منه...سهم من..سهم..اون..اون..نااایآتر: هق هق گفتمبا
 
 
 شی آروم بکش قعمی نفس ذره یه؟فداتشم میکنی اینجوري خودت با چرا آخه،جونم خواهري _
 
 
 کردمی بغلش هق هق متو
 
 

 میکرد نوازشو  کمرم آروم آروم
 
 خسته شدم...يآتر+
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 میزنیم حرف باهم شد خوب که حالت،بخواب ذره هی برو بیا _
 
 
  بخوابمتونمینه نم+
 

 ؟يزیریبرام م..خوامیقهوه م: و گفتمدمی کشیقی عمنفس
 

  بچه لوسا شده بودممثل
 
 
 آجی آره _
 
 

 دمی کشیقی نفس عمدوباره
 
 
 ؟بیرون رفتی باهاش شبی نصف چی هواس آخه _
 
 
 رمیگفت حقمو بگ... دکترمشیمن رفتم پ+
 
 
 بــخ _
 
 
  اون دوسم ندارهنایآتر..رونی امشب باهاش رفتم بنمیواسه هم+
 
 ؟..نهیبی باهام؟؟چرا منو نمکنهی مينجوریچرا ا...خب دوسش دارم: گفتمهی گربا
 
 

 میز رو گذاشتو  آورد رو ها قهوه،بگه نداشت چیزي،کرد سکوت
 



      رمان با من بمان                                                   اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 68 

 
  کردمکی رو به لبام نزدقهوه

 
 خوردمی اروم قهوه مو ماروم

 
 شمی موونهی دارم دنجای و من اهی راشا االن کنار اون لعنتنکای افکر

 
 رفتی رو مخم رژه مداشت

 
 
 لباتو کردي داغون _
 
 
 ها؟+
 شد داغون کندي رو لبت پوست انقدر _
 
 

 ... رو لبم نشستيپوزخد
 
 خوامشیهنوزم مثل قبل م...يآتر+
 

 نشست لبش رو اي هنیمو  نصف لبخند
 
 بخوابم برم هدیگ من _
 
 
 برو+
 
 
 بخیر شب _
 
 

 دمی کشیقی عمنفس



      رمان با من بمان                                                   اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 69 

 
 ریشب بخ+
 
  جام بلند شدماز
 
  مبل ولو شدمرو
 میخوابی چقدر دیگه پاشو محی محی: شدم بیدار خواب از آترینا صداي با
 
 

 ساعت چنده؟: و گفتمدمی مالچشمامو
 
 
 دوازده _
 
 دمی چه قد خوابییوااا+
 
  مبل نشستمرو
 

 دمی به صورتم کشیدست
 
 تنبل سالم _
 
 
 سالم+
 
  خبرب نشد؟لیاز سه+
 
 
 نه _
 
 
 ریپاشو شمارشو بگ+
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 باشه _
 
 
  سمت آشپزخونه رفتمبه
 
 
 بگردم خونه دنبال برم زامرو از باید+ 
 
 
 یمونی خودم مشیپ...برو بابا_
 
 
 نمیشم مزاحمت نه+ 
 
 
 زر نزن_
 
 دهی جواب نملی سهایمح_
 
 
 بابا اي+ 
 
 
 ست؟یتو گشنت ن...من گشنمه_
 
 
 گرسنگی از میمیرم دارم اتفاقا چرا+ 
 
 
  رستورانمیپاشو بر_
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 باشه+ 
 
 
  سمت اتاقش رفتم و داد زدمبه
 
  برداشتماتویمانتو مشک...نایآتر+
 
 
 باشه _
 
 

 دمی رو پوشمانتو
 شدي ها مرده شوهر این عین که تو باز _
 
 

  زدميپوزخند
 
 نا؟یآتر+
 
 
 ؟هوم _
 
 
  طالق؟يبرم برا+
 
 

 ؟یــــچ: زد داد
 
 

  توهمدمی کشاخمامو
 
 هااا چتـــه؟؟+
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 ؟شدي دیوونه مگه _
 
 
 میمن اضاف...نامزد داره...کنهی اون داره ازدواج مي شدم؟؟آتروونهید+

 نگفت هیچی
 
 بریم پاشو _
 
 
  جام بلند شدماز
 

  راه افتادمدنبالش
 

 رونی بمی برداشتم و از در رفتمویگوش
 
 

 خورد زنگ گوشیم که میشدیم آسانسور سوار داشتیم
 
 
  نگاه کردممی گوشبه
 

 جانم: دادم جواب،بود سهیل
 
 
 ؟ییکجا_
 
 
 بیرون+ 
 
 
 که؟ی اون مردشیرفت پ..رفت.. رفتنایآتر...ایمح_
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 دی کشیقی عمنفس
 

  براش سخت بودیلی جمله خنی گفتن اانگار
 
 
 نه+ 
 
 
 شش؟ی بره پخوادیم_
 
 
 هــن+ 
 
 
  دنبالتونفرستمی مویکیاالن .. راشاي کارخونه نیایب...ایمح_
 
 

 کرد قطعو  بزنم حرفمو نذاشت
 
 

 ستای وايآتر: و گفتمرونی  با حرص دادم بنفسمو
 
 
 ؟چیشده _
 
 
  راشاي کارخونه می دنبالمون که برفرستهی داره ملیسه+
 
 
 اینجا اومد دیوونه اون دیدي یهو ،نه واي _
 
 
 ادیخب ب+
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 میکنه بدبختم نه _
 
 
  بکنهتونهی نمی غلطچیاون ه.. پشتمونهلمیسه...نترس...من باهاتم+
 
 
 خب خیلی اوووف _
 
 
 رهید..دی سوار شنایآتر: گفتستادوی پژو اومد جلومون اهی که میستادی واکمی

 
 می پشت نشستیی لب سالم کرد و دوتاری زنایآتر
 
 ش؟یشناسیم+
 
 لهیدوست سه_
 

  روي نه اون دختره نازدمی راشارو دي تا دفتر راشا نه باباری شکر که تو کل مسخدارو
 

 می اتاق شدوارد
 

  بودستادهی پشت به ما امیکی رو مبل نشسته بود و لیسه
 

 ... دستم و فشار دادنایآتر
 
 !ن؟..ا...ر...م...م...ا...ا...ك....ك_
 

  برگشت سمتمونمرده
 

 اره خودش بود... بودکامران
 

 لی سهي با اخم نشست رو به روکامران
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 نداشت فرقی دیوار گچ با ترس از که کردم آترینا قیافه به نگاهی
 

 ؟؟ي بردارمونیگیچه قدر بدم دست از سر زند...اون زنه منه:کامران
 

 ؟؟ي بردارمونیچه قدر بدم دست از سر زندگ...اون عشق منه:لیسه
 

 براش مهم کمی اگه شدی میچ.. اگه راشا هم منو انقد دوست داشتشدیمیچ... کردمي حسودنای قدر اون لحظه به آترچه
 بودم؟؟

 
  فهم شـــد؟؟ریش...يری زنمو ازم بگذارمینم.... عشقتهيغلط کرد: داد زدکامران

 
 يری ازم بگذارمی نممویزندگ: بدتر از اون داد زدلمیسه
 
 

 میکرد نگاشون داشت وحشت با آترینا
 
 

 ...کهیخفه شو مرد:کامران
 
  تو مشتش گرفتلوی سهي قهی جاش بلند شدو از
 

  رفت جلونایآتر
 
 

 ؟میکنی غلطی چه داري: زد جیغ آترینا
 
 

  کامران و تو مشتش گرفتي جلو ترو بازورفت
 
 نوری اایب...کامران_
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 مال اون ذارمینم... منيخانوم خونه ...یتو زن من...رتتی ازم بگذارمینم: گفتنای و ول کردو و رو به آترلی سهي قهی کامران
 یش
 
 
 ندارم دوستت من ولی _
 
 

 . رو فشار دادنای دست آترکامران
 
  بهت برسهی دست اون عوضذارمینم...ییای دننیسهم من از ا...یتو مال من_
 

 اون دوست نداره... شونای آترالیخیب... بهتدمی بهترشو میکی: با حرص گفتلیسه
 

 نیس زوري که داشتن دوست کامران: گفتم اما نبود درست من کردن دخالت میدونم
 
 

  گذاشتنای دستاشو دو طرف صورت آترکامران
 
 ي حسودمونی همه به زندگيآتر... ساله رفتم و ولت کردمهیمن اشتباه کردم .... من غلط کردم سرت داد زدمنایآتر_
 ..می مثل قبل شمی برگردایب...کردنیم
 

 خـــفه شـــو: زدادی فرلیسه
 
 بردار آترینا سر از دست لطفا کامران+ 
 
 

  سمتمبرگشت
 

 ؟اره؟ي دست از سرش برداریتونیم.. واسه راشايریمیم...یتو خودتم عاشق...ایمح:کامران
 برداشتم سرش از دست که فعال+ 
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  گوشمریدرست ز...دمی شنصداشو
 
 ي دست از سرم برداریکنی مجایشما ب_
 
 

 لرزید وجودم تو يچیز یه کردم احساس
 
 

  سمتشبرگشتم
 

  رو لبش بودی جذابلبخند
 
  بودشیشونی اخم رو پمچهی نهی شهی مثل هماما
 
 ...راشااا:دمینال
 
 ؟راشا جونِ _
 
 

 ...ختی تو دلم فرو ريزی جهی کردم حس
 

 نیی انداختم پاسرمو
 

  دست تو دست کامران از اتاق خارج شدنایآتر
 
  نگاه کردملی تعحب به سهبا
 
 
 ؟رفتن کجا+ 
 
 

  رو مال خودش کنهنای آترخوادیاون م... ازش وقت خواستکهیاون مرد: زدو گفتي پوزخندلیسه
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 دمی کشیقی عمنفس
 

 !؟ی چلیاما سه... زنش بودنایآتر... حق داشتکامران
 
 
 ؟محیا _
 
 

  اوردم باال و نگاش کردمسرمو
 
 دارم کار باهات بیرون بریم _
 
 
 کنمی درست مویخودم همه چ... بهشی برسکمیخودم کمکت م... غصه نخوریداداش: گفتملی به سهرو
 

  به سمت در حرکت کردمبعد
 
 

 محیا مرسی: سهیل
 
 ؟داشتی چیکار+ 
 
 

 ... کردمنگاهش
 
 
 هیچی _
 
 
 ؟یضیمر: اخم گفتمبا
 
 ؟برداشتی سرم از دست گفتی چرا _
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 .. بهش کردمینگاه

 
 چون مجبورم دست از سرت بردارم+
 
 
 ؟کردم مجبورت من _
 
 
 اره+
 
 
 ؟؟من: گفتو  انداخت بهم نگاهی تعجب با
 
 

 گهیتو د..په نه په عمم: تو همو گفتمدمی کشاخمامو
 
 
 خب خیلی _
 
 

 خدافظ: ازش گرفتم و گفتمرومو
 
 

 یکی شکم تو رفتم کله با که میرفتم داشتم
 
 

  اوردم باال و نگاش کردمسرمو
 
  مگه؟؟يکور...هووو+
 
 

 کنا صحبت درست: نازي
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  مثالا؟؟شهی میدرست صحبت نکنم چ: دادم و گفتمهلش
 
 

 ...لطفا،محیا: راشا
 
 

 کنهی جونش پوست کلشو ميناز..خب معلومه.. ادامه ندمگهی به من مهه
 
  بلند ازشون دور شدمي قدمابا
 
 

 نرو نگفت مبه حتی،هه
 
 نیی بغض رفتم پابا
 

  باهات حرف بزنمدی باای محيوا..رسونتمونیکامران م: اومد سمتمو گفتنایآتر
 

  تکون دادم و دنبالش رفتمسرمو
 
 

 خونه رسوند مارو نکامرا
 
 ؟آتري چیشد+ 
 
 
 با شوهر داشتنم ساخته و لیسه..خوادی وجود بازم منو منیکامران با ا..انتکارمیمن خ... عشقمهلیسه...اون شوهرمه...ایمح_

 جمی من گایمح...کنار اومده
 
 ؟نبودي سهیل عاشق مگه تو،آتري میگی چی میفهمی _
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  کنهی بازم باهام زندگنجای اادی بخوادیاز فردام م...دهی کامران طالقم نمایمح..اما...ایمن هنوزم عاشقشم مح_
 
 
 ؟رمب باید من یعنی یــــوای+ 
 
 کامران هنوزم تورو مثل خواهرش دوست داره..وونهینه د_
 

  و گفتمدمیمال. چشمامو
 
 ادی خوابم مينکن آتر+
 
 اادیپاااشو کامران داره م_
 
  کنهی با کامران زندگخوادی واقعا منای آترشدیباورم نم... سرجام نشستمخیس
 
  از کارت؟؟یمطمعن...يآتر+
 

 خورمی به کامران نشون بدم بدردش نمخوامیمن فقط م: و گفتنیی انداخت پاسرشو
 

  کنمی زندگتونمی نمينجوریا... دنبال کاررمیاز امروز م: تکون دادمو گفتمسرمو
 
 ا؟؟یمح_
 

 هوم؟؟: گفتمشدمی که از جام بلند میدرحال
 
 دیتو با...گشتی راشا برمدی شاکردمی کارو منی که کاش ای کنی زندگنی عمر با حسرت اهینزار ...ریپسش بگ...راشا شوهرته_

 یاون وقت...ی متحرکي مرده هیتو ...یکنی مي نقش بازيفقط دار...یستیاالنم زنده ن...يریمی راشا میتو ب...ي بسازتویزندگ
 یکی سراغ رهی بگذره مکمی یوقت.. بهت گفتم راشا االن کلش داغهرونی بيومدی متی پدري بخاطر راشا از خونه یکه داشت

 نزار بهم ثابت شه حرفم درست بوده...ی بکنیتونی نمي و تو کارگهید
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 یی بره بخاطر راشاادمی خواستیدلم م.. فرار کنمتی واقعنی از اخواستیدلم م... تو سرمخوردی مثل پتک مم،ی زندگيتایواقع
 و ول ستادمی بابام وايو رو که بخاطرش سر مامانم داد زدم و با خواهرم بحث کردم و توی و مني اگهیکه االن نامزد دختر د

 ...کرده
 
 ارمیبدستش م: جام بلند شدم و زبر لب گفتم از
 

 .. بود که کامران اومدازدهی ساعت
 

  بوددهی پوشی مثل مادر مرده ها سر تا پا مشکنایآتر
 

  شهکشی بهش سفارش کرده بود نزاره کامران نزدی کللیسه
 

 ذاشتی نمنای خود آترگفتی نملمی چند که اگه سههر
 

 ...تا خودش اجازه بده..رمیاما سمتش نم...کنمیولش نم...دوسش دارم...گمی تو ميدارم جلو: به من کردو گفتی نگاهکامران
 

 نیری بگتونی زندگي درست برامی تصمهی: بستم و گفتمچشمامو
 

 دمی شدم و لباسامو پوشبلند
 
 رونی برمیمن م+
 

 ..رفتمی تند راه متند
 
 شمی خسته مدونستمیم
 
 ستی برام خوب ندونستمیم
 
 رفتمی مدی بایول
 
 دمیدی امروز راشا رو مدیبا
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 رفتمی اروم راه ماروم
 

  کردمی گذاشتم تو گوشم و آهنگا رو پلموی هنذفريایگوش
 

  بودمستادهی ای در آهنيجلو
 
 نه یا برم که بودم دل دو
 
 ارمی من اومده بودم شوهرمو بدست باما
 
  اومده بودمادهی راه پنهمهیا

 
 .. شدماطی حوارد

 
 خانوم کجا؟_
 

  سمتشبرگشتم
 

 شناختنی شوهرم منو نمي کارخونه يکارگرا... قدر حالب بودچه
 
  کار دارمیانی کيبا آقا+
 
 که؟؟ی کوچایبزرگه _
 
 کهیکوچ+
 
  باشنششونی خانوم پي فقط ممکنه نازدییبفرما_
 
 باشه هه+ 
 
  بلند به سمت ساختمون کارخونه راه افتادمي قدمابا
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 اتاقش در جلوي رسیدم
 

 دمی کشیقی عمنفس
 

  دختر از تو اتاقش اومدهی ي گذاشتم که صدارهی رو دستگدستمو
 

 بود پیشش جونش نازي هه
 

  باز کردم و رفتم تودرو
 

 رومو به رو افتضاح صحنه نبینم تا بستم چشمامو
 

  راشا اومدنی خشمگيصدا
 
 یکنی می چه غلطجانیا_
 
 داشتم کار باهات+ 
 

  باز کردمچشمامو
 
  بودستادهی پنجره اي رو مبل نشسته بودو راشا پشت به من روبه رويناز
 
 بگو کارتو_
 
 خصوصیه+ 
 
 کنمی خودم صدات مرونیبرو ب...يناز_
 

 خب خیلی شــای: نازي
 

 ..ستادمی و کنارش ارفتم
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 کردی موونمی ادکلن سردش دي که بوي مردکنار
 
 راشا؟؟+
 
 ؟هوم _
 

  و با خودم گفتم بزار بازم مثل قبل صداش کنمدمی کشیقی عمنفس
 
 آقا راشا؟؟آقاهه؟+
 
 داد دست بهم خوبی حس نامنطمش نفساي صداي از
 

 ؟ي جوابمو بديخواینم: زدم و گفتميلبخند
 
 ؟بله _
 
 ؟ی باهاش ازدواج کنيخوایواقعا م+
 
 آره _
 
  اسمم تو شناسنامته؟؟دونهیم+
 
 نه _
 
 ؟ی باهاش ازدواج کنيخوای ميجوریپس چ+
 
 میگم بهش کم کم _
 
 راشــا:دمینال
 

 وفتمی گرفتم تا نواری و به ددستم
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 ؟ونمــج: گفت دید رو خرابم حالِ وقتی ولی،جونم نگه بهم تا میکنه کنترل خودشو خیلی که میدونستم
 

 ؟یپس من چ: و گفتمدمی کشیقی عمنفس
 

 میداد عذابم بدجوري سکوتش،بود کرده سکوت
 
 جوابم و بده...با توام راشا+
 
 ؟بشنوي میخواي چی _
 
 ...تویواقع+
 
 ستی حرف زدن ني برایاالن اصال وقت مناسب...ایبرو مح_
 

  سمتشبرگشتم
 

 کردنی مي رو صورتم سرسره بازاشکام
 
 نشی به سدمیکوبی مکمی کوچي مشتابا
 
 ه؟؟آررررره؟؟ی پس وقت معاشقه با اون عوضستیاگه وقت حرف زدن ن+
 
 نشی تو سدمیکوبی و تند تند مشتامو مکردمی مهیگر
 

 دیدم گرم جاي یه تو خودمو یهو
 

 کردی مسی رنگشو خی مشکشرتی تاشکام
 
  راشاي بدیلیتو خ+
 
  هق هق افتاده بودمبه
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 میدونم محیا میدونم _
 

 ختمیری و اشک مزدمی نفس منفس
 
 باش آروم خانومی باش آروم محیا _
 

 شمی هر لحظه که بگذره بدتر مدونستمی شروع شده بود و مسردردم
 

 دنی کشغی کم شروع کردم به جکم
 
 دختر باش آروم؟چته محیا _
 

 يواا...سرم: گفتمموینیشی گذاشتم رو پدستمو
 

 دمی کشغی جبازم
 
 دمیفهمی جز درد سرم نميزیچ
 

 آورد مسکن برام میزش کشوي توي ازو  رفتو  کشید بیرون آغوشش از منو
 

  پس زدمدستشو
 
 کردی قرصا ارومم نمنی انه
 
 یگهد بخور _
 
  بخاطر توعهنای ايهمه : مبل نشستم و ناله کردمرو
 
 ؟منه خاطر به چی _
 
 گرفتمی و لبم و گاز مدادمی فشار ممویشونیپ

 



      رمان با من بمان                                                   اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 88 

 ... بشکونمویزی چدینه من نبا..نه
 
  آروم باشای محنه
 
  بودو برداشتمزی مي که رویوانینستم خودمو کنترل کنم و با دستم ل بازم نتواما
 
 دمی کشغی و جنی تموم قدرت پرتش کردم زمبا
 

 تو اومدو  کرد باز درو وحشت با نازي
 

  بودی لعنتي دختره نی حالتام بخاطر راشا و انی ايهمه ... کردمنگاش
 

  برام نمونده بودیجون
 

 ؟راشا بود چی: نازي
 

 شدی سرم داشت کم و کمتر مدرد
 

  نگاه کردمي به نازیعصب
 
 ؟تو نیا نکردم صدات تا نگفتم مگه _
 
  نشون بدمموی خوشحالتونستمی شده بودم که نمیاما اونقدر عصب.. حرف راشا خوشحال شدمنی بازم از اتی اون وضعبا
 

 شدم نگران خب: نازي
 
 رونیبرو ب_
 

 باشه: نازي
 
  از جام بلند شدمرونی که از اتاق رفت بيناز
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  راشا نگاه کردمبه
 

  بوددای  از تعجب تو چشماش پي ردهنوزم
 
 میرم دیگه من+ 
 

  بهم کردینگاه
 
  دنبالتامیم...ساعت نه آماده باش...امشب_
 
 باشه: گفتمو  کردم نگاه بهش تعجب با
 

  انداختمی شده بود نگاهشهی تر از همبای زشی اخر برگشتم و به صورتش که با ته ري لحظه
 
 ... برمخوادیدلم نم: لب گفتمریز
 
 رونی از اتاق اومدم بي فوراما
 

 بیرون رفتم شرکت ازو  کردم،بود شده جن شبیهو  بود کرده آرایش بس از که نازي به نگاهی
 

 کردنی مسی اروم اروم صورتمو خاشکام
 

  نداشتمي روادهی پي حوصله
 

  گرفتم و رفتم خونهنی ماشبازم
 

  بهم داده بود باز کردم و رفتم تونای که آتريدی با کلدرو
 

 ؟بودي کجا،سالم: آترینا
 
 زدمیقدم م+
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  اتاق شدم و رو تخت نشستموارد
 

 اتاق تو اومد دنبالم هم آترینا
 

 يدلم واسه بابام تنگ شده آتر: خستم و دوختم بهش و گفتميچشما
 
 ؟بدم انجام برات میتونم کاري چه من،بشم دلت اون فداي من الهی _
 
  خونشونو عوض کردن؟ای کننی می هنوزم تو همون خونه زندگی بفهمیتونیم+
 
 کنم پیگیري میرم فردا ،حتما آره _
 

  حساسی شکستنيزای و به چشمی میبازم دارم عصب.. دکترمشی پرمیمنم فردا م: و گفتمدمی کشیقی عمنفس
 
 ؟بودي راشا پیشِ _
 

 ...تکون دادم سرمو
 
  تنها باشمخوامی اگه اشکال نداره ميآتر+
 
 کن استراحت،عزیزم باشه _
 

 رونی که از اتاق رفت بنایآتر
 
 دمی تخت دراز کشرو
 
 کردم فکر راشا امروز هاي مهربونی به
 

 همونام برام لذت بخش بودن... بودن اماکم
 

  روهم فشار دادمچشمامو
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  خسته شده بودمتی وضعنی ااز
 

 کردم کوك03:8 ساعت روي رو گوشیم
 

  به راشا فکر کردم که بالخره خوابم بردانقدر
 
  شدمداری زدن راشا بتاری گي صدابا
 

  و زنگو قطع کردددمی مالچشمامو
 

 می گوشي آالرماي گذاشته بودمش روهمه نمی همي زدنش بودم واسه تاری گعاشق
 
 آترینا کمد رس رفتم همیشه مثلو  شدم بلند جام از
 
  لباساش نگاه کردمبه
 

 پوشیدمو  کردم انتخاب رو رنگی مشکی کتی ومانت
 

  فرق وسط باز کردمموهامو
 

 ستادمی توالتش ازی ميجلو
 
 زدم کرم کم یه
 

 کشیدم هام مژه رويو  برداشتم هم رو ریمل
 
  ساعت نگاه کردمبه
 
  به نه بودقهی دستیب

 
  کردم به حرکت دستام سرعت بدمیسع
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 کشیدم لبم روي رو کالباسی لب رژ
 
  خودم نگاه کردمبه
 

 بودم شده خوب
 

 کمد سمت رفتم دوباره
 

 آینه يجلو رفتم دوبارهو  آوردم در رو براقی مشکی روسري
 

  سرم قرار دادم و گره زدمي و روي روسراروم
 

 بود پام هم تفنگیم لوله مشکی شلوار
 
 ... رنگمی مشکهی دستفیک.. رفتمفمی سمت کبه
 
  باز کردمکشوی کوچپیز
 

  از توش دراوردمحلقمو
 
  بودفی کنی حلقه تو انی ماه بود اشیش
 
 دادی نشون مفی ظریلی حلقه حلقمو خي  روزی ريناینگ
 

  رو تو انگشتم گذاشتمحلقه
 
 بیرون رفتم اتاق از
 

  بودستادهی کامران اي روبه رونایآتر
 

 کردی با اخم نگاش مکامرانم
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  بابا بازم که دعواشون شدهيا
 
  برگردمی کستیمعلوم ن: لب گفتمریز
 
  ساعت نگاه کردمبه
 
  بودقهی و پنج دنه
 
 رونی خونه زدم باز
 
 نشست لباش روي کوچیکی لبخند من دیدن با،بود داده تکیه ماشین به
 
  زدم و به سمتش رفتمي ازش منم لبخندتی تبعبه
 
 سالم+ 
 

 دمشی داشتم و انگار بار اولم بود دجانی هدمشیدی که مشهی مثل همبازم
 
 می برنیبش..سالم_
 

 شدم سوار حرفی هیچ بدون
 
  بودی که کنارش بودم حس خوبنیاما هم.. ببرتمخوادی کجا مدونستمینم
 

 افتاد ام حلقه به نگاهش دیدم که میکردم نگاش داشتم چشمی زیر
 
 ؟ي کردکارشیتو حلقتو چ: لب گفتمریز
 
 جیبمه تو _
 

 دروغ گو: تو همو گفتمدمی کشاخمامو
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  تا باورت شهاری درش ببمی دستتو بکن تو جایب..گمی ميجد: گفتدویخند
 
 بیار در خودت نمیتونم من+ 
 

  کمکت کنم؟؟يخوایم: زدو گفتیطونی شلبخند
 
  گفتم و رومو ازش برگردوندمیشیا

 
 بیار در خودت نخیر+ 
 

 . پخش شدنی ماشي خندش تو فضايصدا
 
 ..ستادی بعد اکمی

 
  تعجب به اطرافم نگاه کردمبا
 
  خونه هانیا.. کوچهنیا

 
 ... کهنجایا

 
 نجا؟؟ی ايچرا منو اورد+
 

 .. وقتشهگهید: به من کردو گفتی نگاهراشا
 

  شدادهی پبعدم
 

 شدم پیاده اون از تبعیت به منم
 

 گرفت دستش تو رو چپم دستو  سمتم اومد
 

  سر تا پامو گرفته بودترس
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  از روبه رو شدن با خونوادمدمیترسیم
 

  که سه ساله ترکشون کردمي اخونواده
 
 راشا: گفتم استرس با
 

 من باهاتم: و فشار دادو گفتدستم
 
  بازم اروم نشدماما
 
 .ممیترس من...؟منراشا+ 
 

 نترس و با شجاعت وارد يزیاز چ.. باهات کنني کارتوننیاونا نم...یماله من..اسمم روته..یتو االن زن من...ایمح: گفتکالفه
 ي شو و بگو که حاال ازدواج کردتی پدريخونه 

 
 ... کشکهمیناز: لب گفتمری و زدمی کشیقی عمنفس

 
 بشم مآرو تا شیدم كيعمیق نفس

 
  زنگو فشار دادراشا

 
  حبس شده بودنمی تو سنفسم

 
 پیچید آیفون تو مامانم صداي

 
 ه؟یک_
 

 بدم جواب تا کرد اشاره بهم راشا
 

  هامون معلوم نبودافهی بودو قکیهوا تار... زدميلبخند
 
 ن..ا..م..ا..م+
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 ؟محیا..م: گفت شَک با مامان

 
 یباز کن مامان: و گفتمدمی کشیقی عمنفس

 
 شدیم خونه وارد راشا باو  کرد باز درو
 

  از سه سالبعد
 

 میشد بیشتر استرسمم برمیداشتم که قدمی هر
 

  و توش گذرونده بودممی زندگي که همه زدمی قدم مي خونه ااطی کنار راشا تو حداشتم
 

 .. خوب و بدم رويروزا
 
 .می پله ها باال رفتاز
 

  و باز کردي در ورودراشا
 
 ترسمیم...راشا+
 

  نترسيزیاز چ..تا من هستم: بهم کردو گفتی نگاهراشا
 

  بدو بدو به سمتمون اومدمامان
 

  بغل کردنم باز کرده بودي برادستاشو
 

 کشید آغوشش تو محکم منو
 
  بودمی بودم که همه زندگی همه مدت تو آغوش زننی ابه
 

 الن؟ا تا ودي ب،کجابشم فدات من الهی: مامان
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 دادمی و خودمو بهش فشار مکردمی مهیگر
 
 ؟مامانی میبخشی منو+ 
 

 رونی بدی منو از بغلش کشمامان
 
 ؟؟ی رفتا؟؟چرایچرا مح_
 

 پایین انداختم سرمو
 

  خودتون بودریتقص:راشا
 

 !؟؟هاان؟ی چتی افاده اي؟؟اون ننه !ي کردی چه غلطدونهیبابات م: با خشم گفتمامان
 

 همسرتون کجان؟؟: دستمو محکم گرفت و گفتراشا
 
  مامان جمع شدي افهی قدفهی

 
 نیی کردو سرشو انداخت پابغض

 
  تعجب به مامان نگاه کردمبا
 
  شده مامان؟؟يزیچ+
 
 ستی بابات دوهفتس که خونه نایمح...ایمح هوشهیدوهفتس ب_
 

 نیفتم تا دادم تکیه راشا به،رفت گیج سرم
 

 ؟؟!چرا: دستمو گرفت و گفتراشا
 

 دینی بشدیبر: به سالن اشاره کردو گفتمامان
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 رفتیم سالن سمت به راشا کمک با
 

 ساعت ده صبح بود از شرکت زنگ زدن بابات حالش بد شده: رو به رومون نشست و گفتمامان
 
  بابات تو کماستایمح...هی عصبي حمله گنیم_
 

 خوردنی اروم اروم رو صورتم سر ماشکام
 

 میکردم گریه حرفاش به توجه بدون من ولی،کنه آرومم داشت سعی راشا
 

  کردندیدکترا ازش قطع ام..ایمح: با هق هق گفتمامان
 

  کجاست؟؟نایم: دستام گرفتم و گفتمنی بسرمو
 

 بیمارستان: مامان
 
 ده؟؟یبابا منو بخش...مامان+
 

 مــنمیدون: مامان
 

  مامان؟یساعت مالقات ک: کردم و گفتمبغض
 

 4 تا 2: مامان
 

  بمونم؟نجای امشب اشهیمامان م: رو هم فشار دادم و گفتمچشمامو
 

 حتما آره: مامان
 

 .. مامانیمرس: زدمو گفتميلبخند
 

 کجا؟؟: از کنارم بلند شد که مامان گفتراشا
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 نمیشم مزاحمتون _
 

 خونه برم باید
 

  نشوندشیشونی رو پی اخممامان
 
 ...ي خونواده انی از ايتوام جزو..اما حاال.. نبودمیدرسته به ازدواجتون راض_
 

  شب و کنار هم باشندی بایطیزن و شوهر تحت هر شرا: به جفتمون کرد و گفتی نگاهبعدم
 

 رسونهی به صبح میی ماه شباشو تنهاشی که دخترت شي کاريمامان کجا..هه
 
 اتاق تو رفتیم راشا با
 
  روش محروم بوددنی که سه سال بود از خوابیتخت... تختم نشستميرو
 

  هنوزم مثل قبل بوداتاقم
 
 ؟میخوابی کجا تو+ 
 

  مامانتون نزاشتننی که افی حیول... جون بودمي بغل نازدیاالن با: بهم کردو گفتینگاه
 
  کوفت کنميزی چهی رمیم: حرص از جام پاشدم و گفتمبا
 

  تو آشپزخونه بودمامان
 

 ؟نخوابیدي چرا: مامان
 
 میمن و راشا هنوز شام نخورد...ساعت دهه..یمامان+
 

 میکنم گرم غذا براتون نالا،نبود حواسم اصال: مامان
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  برات تنگ شده بودیلیدلم خ: و گفتمدمی بوسگونشو

 
 عزیزدلم همینطور منم: مامانم

 
  مامانبزرگت کنه؟خوادی نمنایم: اپن نشستم و گفتمرو
 

 ماهشه 3 اتفاقا چرا: مامان
 
 ... جوونميا: ذوق دستامو زدم به هم و گفتمبا
 

 محیا خاله باشه مبارك: مامان
 
 الیمبارك باشه مامانبزرگ سه+
 
 چه خبره؟_
 

 شمیدارم خاله م... راشاییوواا: سمت راشا و با ذوق گفتمبرگشتم
 

 بشه خاله مینا هم روزي یه ایشاال: مامان
 
 ... زدمي راشا نگاه کردم و پوزخندبه
 
 بره قربونش شبابا _
 

 زد چشمکی من به مبعدش
 
  اخم نگاش کردمبا
 

  بچه پروکشهی نمخحالتم
 

  بلده من و حرص بدهفقط
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 بخورین غذا بیاین ها بچه: مامان

 
  نشستمزی و پشت منیی پادمی رو اپن پراز
 

 د؟یخوریشما نم: هم رو بروم نشست و رو به مامان گفتراشا
 

 بودم کرده مامانو کتلتاي هوس چقدر،بود کتلت غذا
 

 جونتون نوش،خوردم من نه: مامان
 

 رونی از آشپزخونه رفت ببعدم
 
  جونتون نگرانتون نشن؟؟يناز: راشا نگاه کردمو گفتمبه
 
  زنگ بهش بزنمهی بزار یگی راست ميوا: گفتیی لبخند دندون نمابا
 
  دختريندازی مادشی یضی مگه مرشییا

 
 زی گذاشت رو مشوی چپ نگاش کردم که گوشچپ

 
  زنگ خوردشی گوشرهی خواست شماره بگتا
 
 ؟مامان جانم _
 

 دمیشنی نميزی کم بودو چشی گوشيصدا
 
 دوستامم از یکی پیش _
 

 ... کردمبغض
 
 میخوابم همینجا شب _
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  تاوان فرارم و پس بدم؟؟دی بای تا کایخدا... از دوستاممیکی شی پگهیاما م.. منهشیپ.. زنشممن
 

  و مشغول کوفت کردن شدمنیی انداختم پاسرمو
 
 خوش شب،مامان باشه _
 

 میز رو گذاشت رو گوشیو  کرد قطع بعدشم
 

  زنگ خوردشی گوشدوباره
 
  رو صفحه بودي عکس نازنباریا

 
  و برش داشتمی رو گوشدمی پرای وحشمثل

 
 .. بده من اونوایعه مح_
 

 دمینچ نم: زدم و گفتمي حرص درارلبخند
 
  جواب دادموی و گوشرونی آشپزخونه اومدم باز
 
 بفرما؟+
 

 رفتمی عقب م عقبی سمتم منم هومدی بلند مي با قدماراشا
 

 ؟شما: نازي
 
  شما؟یپرسی از من ميتو زنگ زد.. جواب دادمی حواسم نبود اشتباهدیببخش: به راشا نگاه کردم و گفتمطنتی شبا
 

 دنیی راه رفتنم و تند کردمو کم کم شروع کردم به دوشهی مکی داره بهم نزددمی منم که ددنیی شروع کرد دوراشا
 

  بده من اونوایمح:راشا
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  براش زبون دراوردمبرگشتم

 
 ؟دادي جواب منو راشاي گوشی چرا: نازي

 
 ــــشیا

 
 ؟حرفیه،بدم جواب شوهرمویشگو خواست دلم+ 
 

 ـــایمح: گفتشویشونی زد تو پراشا
 

 ؟محیا جووون: گفتم بیارم در حرصشو اینکه براي
 
 ..ایگی می مراقب باش چنیشوهرت؟؟بب: گفتي اغوی جغی جي با صدايناز
 

  پروي دختره کشمتیم: با حرص گفتراشا
 
 بیرون بکش من زندگی از پاتو شما،مراقبم من+ 
 

  با اخم زل زده بود بهمراشا
 
 نمی بده راشا ببویبرو گوش..يتوهم زد_
 
 بیرون بکش زندگیم از پاتو میگم بهت+ 
 
 ؟؟یگیچرا شرو ور م..خفه شو بابا_
 

 رونی بدی از دستم کشوی گوشدفهی به راشا نبود که حواسم
 
 زنمیمن خودم بهت زنگ م_
 
 میگرفتم رو پررو بچه اون حال داشتم تازه،لعنتی اه
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  سمتمدیی انداخت رو مبل و دوویگوش

 
  شروع کردم فرار کردن از دستشمنم

 
 میدییدوی تا دور خونه مدور
 
 ــــااای محــکشمتیم_
 

 گرفت آغوشش تو محکم منوو  شد راهم سد که ویدم دیم داشتم
 

 خب حقش بود..خب: کردم و گفتمنگاش
 
 کردی راشا فقط با اخم نگام ماما
 
 شدی که چه قد با اخم ترسناك ميواا
 
 راشا؟؟+
 

 يدی منو جواب می اخرته گوشيدفه : تر شدو گفتظی غلاخمش
 

  و خودمو ازش جدا کردمنیی انداختم پاسرمو
 
 رفتم اتاقم سمت به بلند قدماي با
 

  بهم اخم کرده بودي بود بخاطر نازمی زندگي که همه یکس...مرد من... منيراشا
 
  تخت نشسته بودمو زانوهامو بغل کرده بودمي کرده گوشه بغ
 

 شد نمایان در چارچوب تو اش مردونه هیکل
 

  کردم بغضم و قورت بدمی برگردوندم و سعسرمو
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 ؟محیا _
 

  نفسام نامنظم شدبازم
 
  تخت جمع کردمي تو گوشه شتری و خودمو بووردمی خودم ني به رواما
 

  در اوردمبمی از جویگوش..ومدی ممی زنگ گوشيصدا
 
 بله؟؟+
 

 ؟؟ییکجـــا: بلند شدنای داد آتريصدا
 
 فعال... مامانم نگرانم نباششیپ... شروع شدغشی مرگ باز که جيا+
 

 کردم قطع سریعو  بزنه حرفی نذاشتم
 

  نشستمی گذاشتم رو تخت و دوباره به همون حالت قبلویگوش
 
 بگم بهش میخواستم خودم،کنی وارد شوك بهش اینجوري دنبو الزم خانوم حسود _
 

 ..یکنیهمش بخاطرش باهام دعوا م:دمی برچلب
 

 کرد خاموش بعدشو  برق کلید سمترفت به .......ادیخوابم م..چراغو خاموش کن: پتو و گفتمری زدمی خزاروم
 

  کردم بخوابمی و روهم فشار دادم و سعچشمام
 

 راشا جز نبود کسی اونم خب،هستمذیسک بغل تو کردم احساس لحظه چند از بعد
 
 د؟؟یکنی رو بغل مگهی دیکی ادی جونتون بدشون نيناز+
 

 رونی بامی کردم از بغلش بی سعبعدم
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 ؟کردي حسودي تو دوباره باز _
 
  کنم؟؟ي داره بهش حسودیاصال مگه اون دختره چ.. ـــــشیا.. نکردمي حسودرینخ+
 
 بیاي بیرون من بغل تو از نکن سعی خانوم وروجک _
 
 گرممه..ولم کن+
 
 سردمه که من _
 
 خب به من چه؟؟پتو بده رو خودت+
 
 میکنیااا لج داري خانومی محیا _
 
 ...برو اونور راشا+
 

 رمـــــنمی: گفت سرتقو  چسبید بهم محکمتر
 
  دوستداشتم تا صبح تو بغلش باشم و با آرامش چشمامو روهم بزارمنکهی ابا
 
 رونی کردم خودمو از بغلش بکشم بی بازم سعاما
 
 نکن تقال انقدر من کوچولوي خانوم بخواب _
 
 زنماای مغیراشا ولم کن ج..ستمی تو نيمن خانوم کوچولو+
 
 خطري چه هاو اوه _
 

 کنم برگردم سمتش و محکم بوسش خواستی مدلم
 
 شدی تر می خواستنشهی از همزدی که حرف مينجوریا
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 برو اونور..ــادی ادکلنت بدم مي اصن از بوــشیا: خودمو گرفتم و گفتمي بازم جلویول
 

 موهاتم بوي عاشق من ولی: گفتو  کشید عمیق نفس یهو  کرد فرو موهام تو سرشو
 

  ادکلنشي واسه بومردمیم...گفتمی دروغ می چمثل
 
  لبخند بزرگ رو لبم نشستهی افتاد ته دلم و يزی چهی

 
 میزنه من واسه لبخندیم چه _
 
 ...حاال خوبه پشتم بهشه هاا..دی ديجوری چیکی تارنی تو انی اییواا
 
 خانوما مخانو حرفاست این از تر قوي خیلی مچشما من _
 

 دوس دارم لبخند بزنم..یشیآقامون گفته با لبخند خوشگلتر م: برگشتم سمتش و گفتماروم
 
 ... دوباره بلند بلند فکر کردميواا
 
 گفته يچیز خوب آقاتون _
 
 راشا؟؟+
 
 .جونم _
 
  و باهاش حرف بزنم؟؟نمشی بازم ببتونمیشه؟؟میبابام خوب م+
 
 ببینیمش میریم باهم فردا _
 
 ..بخشهیبابام منو نم...من اشتباه کردم+
 

 افتاد رو گونم چشمم سر خوردو ي از گوشه ی اشکقطره
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 محیا واشکات نبینم _
 
 ؟يکجا بود..کردمی مهی که شبا تا صبح گریاونوقت+
 

  بودني بازم مشغول سرسره بازاشکام
 

 کرد پاك اشکاموو  نشست صورتم روي گرمش دست
 

  رو صورتم گذاشتم و هق هق کردمدستامو
 
 نکن ام دیوونه اشکات با،منو نده عذاب محیا _
 
 ؟؟يدیکشی عذاب نممونی نکن با زندگينجوری اگفتمی و مزدمی که جلوت زار میاونوقت...راشا+
 

 بگه نداشت چیزي هه،کرد سکوت
 

  هق هقم اوج گرفت و دوباره بهش پشت کردميصدا
 

 بوسید موهامو روي نشم متوجه من که جوريو  آروم کرد قالب شکمم دور دستشو
 

 )بچم کال زرنگه( البته متوجه شدمکه
 
 محیا خیرب شبت _
 
 راشا؟+
 
 ...جونم _
 
 باهام حرف بزن..نخواب+
 
 ؟بگم چی _
 



      رمان با من بمان                                                   اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 109 

  نخوابیول...دونمینم+
 
 مـنمیخواب چشم _
 

 نیآفر: زدم و گفتميلبخند
 
 ؟بخونم آهنگ برات _
 
 ؟؟یخونی واقعا مییواا: ذوق گفتمبا
 
  وقت بود برام آهنگ نخونده بودیلیخ
 
 اوهوم _
 
 پس بخون+
 
 ؟بخونم چی _
 
 يخوای خودت میهرچ..دونمینم+
 
 بگو تو نمیرسه ذهنم به هیچی،اوووم _
 
 .. جام بلند شدماز
 
  که سه سال بود ذستم بهش نخورده بوديتاریگ..رونی بدمی و کشتارمی تخت گری زاز
 
 بفرما+ 
 

  روشن کردم و جلوش نشستمچراغو
 
  بخونمیحاال بگو چ..خـــب: تو دستش گرفت و گفتتارویگ
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 اونو بزن.. ي زدرونی بمی و کامران رفتنایاونروز که با آتر...ه بووداون آهنگ..اووم+
 
 مـچش _
 

  چونم و نگاهش کردمری زدم زدستامو
 

 خوندن به کرد عشرو احساس با اونم
 
  کــه تنهــا شــمــگذرمی جلــب اعتماد تو از همــه ميبرا_
 
  تر بــاشــمری که بخــاطرت تــو جمع از قبــل ســر به زارزهیم_
 

 :کردم همراهی باهاش منم
 
 ــرمیــمی بــه من می بــاورم کــردن تو شـــک کـــنــشـــهیهمه هم+
 
 تــرســمی از افتادن می ولــدمی وقت از ارتفــاع نترســچیه
 

 يــنجوری قــانــون خــودمــو واســه تــو حــاظــر شـــدم بشکــنم امــن
 

 ي ازم دوریلی که خیــی وقتــایســـتیـدونه ن بـیچکــی هنــزاشــتم
 
  زدنش تنگ شده بودتاری گيچه قدر دلم برا.. بغض به راشا نگاه کردمبا
 

 ــرمیـــمی روز قهـــر تـــو مــهی بــه صــدات انقـــد معـــتـــادم کـــه با مــن
 

 ــرمیــگی آروم می باشـطــمی شــراــنی بــدتــرتـــو
 
  قطره اشک از چشمم سر خوردو افتاد رو گونمهی

 
 سمتم اومدو  برداشت زدن گیتار از تدس ،چشمام تو زد زل
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  کردمنگاش
 

  تو بغلشدی کشمنو
 

 دمیشنی قلبش و مي تپشايصدا.. بودنشی رو سسرم
 
 ندارم اشکاتو دیدن طاقت نکن گریه،من کوچولويِ خانوم نکن گریه _
 
  سخـت بودیلیاون روزا خ...راشــا+
 

 بیام بیرون گرم آغوش ناو از نداشتم قصد منمو  کرده سکوت
 

  اروم منو خوابوند رو تخت و چراغ و خاموش کردراشا
 

  کردم بخوابمی و سعدمی کشیقی عمنفس
 

  خوابم بردی کدمی راشا دورم حلقه شدو نفهميدستا
 
 خانوم تنبل میخوابی چقدر دیگه پاشو _
 

 ادیخوابم م: و گفتمدمی کشي اازهیخم
 
 خانوم تنبل شده 21 ساعت _
 
  بود نگاه کردمستادهی از چشمامو باز کردم و به راشا که باالسرم ایکی

 
 ؟هوم؟بدم قلقلکت یا میشی بیدار _
 
 ـــشیا: سرجام نشستم و گفتمخیس
 
 کیشمیش نه ایش _
 



      رمان با من بمان                                                   اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 112 

  دوس ندارمشیشمینچ ک+
 
 ووردمی از تنم در نوی لعنتي مانتونی اشبی چرا ددونمینم... گرمهیلیخ: سمت در اتاق رفتم و گفتمبه
 
 هــدیگ رفته یادت گذشته خوش بهت خیلی دیشب خب _
 

  بهم خفه شدم از گرماي بوددهی سفت چسبينجوری گفته؟؟تا صب همیک..اصال خوش نگذشت: سمتش و گفتمبرگشتم
 
 معلومه _
 

 رونی تو همو از اتاق اومدم بدمی کشاخمامو
 

 ــا؟؟یمح: گفتدنمی با دمامان
 
 گلم مامان به سالم+ 
 
  دختر؟؟هی چه وضعنیا... سالمکیعل_
 
 ؟وضعی چه+ 
 

 خوابه؟؟یادم با مانتو م: اومد سمتم و گفتمامان
 

 ؟ي کردهیگر.. شدهاهی چشمات چرا سریز: به صورتم و گفتدی مشدستشو
 
 ریخته ریملم خواب تو بابا نه+ 
 
 دادی و می خر خودتی معنقای نگام کرد که دقي جورهی

 
 گلم مامان پیش بیام بشورم صورتمو برم+ 
 

 برو: تکون دادو گفتسرشو
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 مامان پیش رفتم صورتم شستنو  تخلیه عملیات انجام از بعد
 

 کردی مچشی مامان نشسته بودو مامان داشت سوال پي روبه روراشا
 
  من هردوتاشون ساکت شدندنی دبا
 
 ؟میگفتین سرم پست چی+ 
 

 من اصن پشت سر حرف زدن بلدم؟؟: بهم کردو گفتی نگاهراشا
 

 پاشد رفت.. که کال انگار نه انگارمامانم
 
 ؟میگفتین چی خدایی+ 
 
 دی جاش بلند شدو لپم و کشاز
 
  گشنمهمی بخوريزی چهی می برایب.. نکنیفوضول_
 
 هــباش،اووووف+ 
 

  تو آشپزخونهمی رفتباهم
 

  گذاشت جلومونیی دوتا فنجون چامامان
 
 مامانی مرسی+ 
 

  بود و گرفت سمتمتییسکوی بشقاب که توش چند تا بهی زدو يلبخند
 

  ازش گرفتم و اونم رفتبشقابو
 
 ؟مامان+ 
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 جان مامان؟: گفتدوی رو اپن سرك کشاز
 
 ؟میاي توهم بابا پیش بریم میخوایم راشا اب+ 
 
  دنبالمادیقرار بود سهند ب..اره_
 
 میاي ما با بگو بهش نده زحمت اون به دیگه خب+ 
 

 شمیمزاحمتون نم: سرشو تکون دادو گفتمامان
 
 مراحمی،مامانی چیه مزاحم+ 
 

 ادی نزنمیبهش زنگ م..باشه: به جفتمون کردو گفتی نگاهمامان
 
 شو آماده کم کم برو محیا پس _
 

  به راشا کردم و از جام بلند شدمینگاه
 

  و درش و باز کردمستادمی کمدم اي روروبه
 
  بپوشمی چدونستمینم
 
 شدی مدای تو کمدم پدی که فکر کنی مانتو و شال و پالتو و هرچیکل
 

 کردم انتخاب اي قهوه مانتو یه خودم با رفتن کلنجار کلی بعد باالخره
 

 خوردی مییدور کمرش کمربند طال... بودي ساده ایلی  خيمانتو
 

 رونی بدمی رنگمو از تو کمد کشی مشکشال
 

  کردن نداشتمشی آراي حوصله
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 رونی رو سرم انداختم و از اتاق رفتم بشالو
 
 ام آماده من+ 
 

  و مرتب اماده رفتن بودکی ششهی مثل هممامانم
 
 نهی کردم جلو بشی مامان و راضی هزار بدبختبا
 
 ؟برم بیمازستان کدوم مامان _
 

 ...مارستانیب:مامان
 

 شدم خیره خیابونا به منم و کرد حرکت بیمارستان سمت به راشا
 

  مامان زودتر از ما رفت و من و راشام اروم اروم پشت سرشمیدی رسیوقت
 
 ؟؟راشا+ 
 
 هوم؟_
 
 دارم استرس+ 
 
 شهی نميزیچ..نگران نباش_
 
 رفتم icu سمت به سست قدماي اب

 
  سخت بودیلیخ
 

 کردمی نگاه مشهی بابامو از پشت شدی سه سال بابعد
 

 بود هافتاد تخت رو جون بی حاالو  بود دنیام همه که يکس،بابامو،دیدمش باالخره
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 سـتی من نياون بابا..نه..نه: بغض گفتمبا
 

  رو شونم نشستیدست
 

  برگشتم سمتشاروم
 

  به فرار بکشهکشی کوچی کار آبجزاشتی خونه بود نمشی اگه سه سال پیکس... بودداداشم
 

 گریه زیر زدمو  آغوشش وت انداختم خودمو
 
  نکن قربونت برمهیگر..ای محنجامیمن ا.. نکن فداتشمهیگر: گفتدوی سرمو بوسيرو
 

 ؟چرا؟نبودي چرا؟داداشی بودي کجا: نالیدم
 

اما نشدو .. ماه برگردمهیقرار بود بعد ... کارم انقد طول بکشهکردمیفکر نم..ایاشتباه کردم مح: تو آغوشش فشار دادو گفتمنو
 ي تو نبودی من برگشتم ولایمح...مجبور شدم چهار ماه اونجا باشم

 
 کشیدم عمیقی نفسو  دادم فشار آغوشش تو بیشتر خودمو

 
 رونی بدی منو از بغلش کشدوی سرمو بوسي رودوباره

 
  به سمتمون اومدراشا

 
 ن بزنه چند نفر بدو بدو به سمت اتاق بابا رفتی خواست حرفتا
 
  تو اتاق نگاه کردمرفتنی که میی ترس به دکترا و پرستارابا
 

 متاسفم: گفتو  بیرون اومد اتاق از دقیقه چند از بعد دکتر
 
  وحشت نگاش کردمبا
 

  شدهی مگه چي متاسفه؟؟وااچرا
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 کردیم تالشمونو تمام ما: دکتر

 
  روش بود زل زده بودمدی سفي پارچه هی من وحشت زده به بابام که کردوی به دکتر نگاه ممهران

 
 ومدی مامان مغی جيصدا

 
 زمین رو افتادمو  شد سست مزانوها

 
 ی بغلم کردو اروم نشوندم رو صندلیکس
 
 کردی بودو هق هق مستادهی واشهی شي جلونایم

 ؟چراااا؟ببینمش یخواستمچرا راشا؟؟چرا حاال که م+ 
 

 .کردی نگام مراشا
 

 میکشیدم جیغ مدامو  میومد فرود راشا سینه روي جونم بیو  رمق بی هاي مشت
 

  با ترس اومد سمتمونمهران
 

  شده بودمی عصببازم
 

 یــــــک تا؟بکشم عذاب باید کی ات؟بینی می منو خدایا؟دیدین شدنمو هبیچار؟شدم بدبخت دیدین: کشیدم جیغ
 

 آروم باش: تو بغلشو زمزمه کرددی منو کشراشا
 

  کردن و تو اتاق تنهام گذاشتنقی که بهم مسکن تزردمی کشغی جاونقدر
 

 برد خوابم اما،جوري چهو  کِی نفهمیدم
 

  سرم بودي باالنای که باز کردم مچشمامو
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 ؟یـآج وبیـخ: مینا
 

 ..خوبم: تکون دادم و گفتمسرمو
 
 ختیریاز تو داغون بودم اما اشکام نم...ختمیری قطره اشکم نمهی چرا دونمینم
 

 ؟کو راشا: کردم زمزمه
 
 رفت مامانو برسونه خونه_
 
 ؟مینا+ 
 
 جونم_
 
 ؟بخشیدي منو+ 
 
 بخشمتیم....ي داری خوبهیاگه مطمعن شم زندگ_
 

 نموند ردو مینا تیزبین نگاه از که نشست لبم رو معناداري پوزخند
 
  اتاق باز شدو راشا اومددر
 
 ؟کوچولو خانوم بهتري _
 
  کردم بلند شمی نگفتم و سعيزیچ
 

 باشیم راحت ما مثال تا بیرون رفت اتاق از مینا
 
 مهران کجاست؟: تخت نشستم و گفتمرو
 
 بابات کاراي دنبال هرفت کنم فکر،نمیدونم _
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 نیی انداختم پاسرمو
 

  نباشهگهید.  بابامشدی نمباورم
 
 شد نمایان در توي مهران بلند قامتو  شد باز در
 
 !داداش؟:دمینال
 

 ؟دلم جونِ: مهران
 
 واقعا بابا رفت؟+
 

  دلمزیعز آره: گفتو  پایین انداخت سرشو
  مامانشی برم پخوامیم: تخت بلند شدم و گفتمي از رواروم

 
 میبرمت بعد شد تموم سرمت بذار خانومم _
 

 کنهی مهران داره نگام مدمی بزنم که دي پوزخنداومدم
 

 رونی بدمی سرمو محکم از دستم کشسوزن
 

 هوا رو رفت جیغم
 

 رمی و بگومدی که می خونيست راستم تا جلو چپم و گذاشتم رو ددست
 
 میبر+
 
 ..اما _
 
 ــمیبــر+
 
 ـهباش _
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 برس کارت به برو شما میبرمش خودم من جان راشا: مهران

 
 شنینگرانت م..اره تو برو: برگردوندم سمت راشا و گفتمسرمو

 
  زدم و رومو ازش گرفتميپوزخند

 
 خورد زنگ گوشیش که بگه چیزي میخواست

 
 جونم_
 
 مامان بیمارستانم _
 
 بیمارستان آوردمش بود اومده پیش مشکلی براش دوستم خوبم من،نه _
 
 چشم _
 
 خداحافظ _
 
 ستمیمن دوستت ن:دمی کشغی خشم برگشتم سمتش و جبا
 

 ایاروم باش مح: بازوهامو گرفت و گفتمهران
 

 میشه ناراحتیت باعث حرفم نمیدونستم: گفتو  پایین انداخت سرشو شرمنده
 

  راشاي نهی تو سدمی مهران خارج کردم دوباره مشتامو کوبي از دستابازوهامو
 
 بزن میخواد دلت چقدر هر،بزن _
 

  قولتری زيزد... راشايبدبختم کرد: نشستم و گفتممارستانی بکف
 
 ؟قول کدوم: گفت تعجب با
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 ...رونی که بخاطرت به قصد فرار پامو از خونمون گذاشتم بیاون شب لعنت: هقم اوج گرفت و گفتمهق

 
 ی خوشبختم کنياونشب بهم قول داد+
 

 بود اومده یادش تازه انگار،پایین انداخت سرشو دوباره
 

 ؟چیشده بگه من به یکی میشه: مهران
 
 داداش بریم،هیچی+ 
 

  بلند شدمنی از رو زماروم
 

 بري میتونی دیگه حاال،بودي نالا تا که یسرـم: گفتم راشا به رو کرد کمکمو  اومد مهران
 

  بهم کردی نگاهراشا
 
 ارمشیخودم م: به مهران کفترو
 

 باشه: مهران
 

  بعدم رفتدوی بوسصورتمو
 
  راشا نگاه کردمبه
 
 ..ششیبرو پ...يدی ندشبی و از ديناز+
 
 میخواست پولمو،نمیخواست منو _
 

 ؟؟یخواستی مشوی چ؟؟تویتو چ: زدمو گفتميپوزخند
 
 کنم ازدواج باهاش میخواستم مبابا اصرار به _
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 ...کامال از رفتاراتون معلوم بود...هه+
 
 رونی سمت در اتاق رفتم و از اتاق اومدم ببه
 
 چه؟شد قدم پیش اون روز اون کار واسه که کنم ثابت جوري چه؟نداشتم بهش اي عالقه هیچ کنم ثابت بهت جوري چه _

 ؟کنم ثابت جوري
 

  سمتشبرگشتم
 
  مامانمشیمنو ببر پ..ی ثابت کنویزی چستیالزم ن+
 
 نمیبرمت جایی نکنم ثابت بهت خودمو که وقتی تا،نه االن ولی میبرم _
 
به ..(ی کــه بــاشيهرجــور)..به راشا اشاره کردم(ی لعنــتيچــون تو.. خــودتوی ثابــت کنــــخوامینم: گفتمدمی کشغیج

 خوامتیزم ممن احمق با)خودم اشاره کردم
 

 ؟داري مدوس هنوزم چرا،محیا منه از بیشتر خیلی لیاقتت تو: گفتو  پایین انداخت سرشو
 
  مامانمشیمنو ببر پ...ی کنحتمی نصخوامینم...راشا: حرص گفتمبا
 
 باشه باشه _
 

 کردی موونمی داشت دسردردام
  توجه به راشا وارد خونه شدمیب

 
 منشست مبل رويو  شدم نسال واردو  رفتم

 
 دادی هق هق مامان قلبم فشار ميصدا

 
  شده بودوهی بمامانم
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  ازدست داده بودشوهرشو
 

  تنها شده بودمامانم
 

  روهم فشار دادمچشمامو
 
 میشدی مراسم بابا آماده مي برادیبا
 
 کنم استراحت کم یه میرم من+ 
 

 زمیبرو عز: بهم کردو گفتی نگاهمامان
 

  اتاق شدموارد
 

 شدم ولو تخت رويو  آوردم در تنم از رو مانتوم
 

  به خودم و مغزم استراحت بدمکمی کردم فقط یسع
 

 آجی بلندشو؟جونم محیا؟خانوم محیا؟آجی: مینا
 

  نگاه کردمنای و گنگ به مجی باز کردم و گچشمامو
 

 تنبل میخوابی چقدر: مینا
 
  تخت نشستمرو
 
 راشا رفت؟؟+
 

 خوابیده مهران اتاق تو نه: مینا
 

 نای مشهیمن باورم نم..ستی نگهیبابا د..نایم: و گفتمنیی انداختم پاسرمو
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 کشید آغوش تو منوو  گریه زیر زد مینا
 
 میکردی مهی گرگهی بغل هم دتو
 

 ستی نگهی بود که تو گوشم خوابونده دي ایلی خاطرم ازش سنی که آخریی باباشدی نمباورم
 

 ؟میاد دنیا به کی خاله يکوچولو هجوج این: گفتم افتادمو اش بچه یاد گریه وسط یهو
 
 بچم تازه سه ماهشه: اشکاشو پاك کردو گفتنایم
 
 برم قربونش الهی+ 
 

 نا؟یمامان کجاست م: و گفتمدمی رو شکمش که هنوز تخت بود کشدستمو
 

 آشپزخونه تو: مینا
 

 تنها نمونه بهتره...ششی پمیبر: شدم و گفتمبلند
 

 مـبری آره: مینا
 

 رونی بمی از اتاق اومدییدوتا
 

 بیرون اومد اتاق از کرده پف چشماي با که دیدم رو راشا
 

  لحظه نگاهش کردم و بعد به سمت آشپزخونه رفتمچند
 
 گلم مامان سالم+ 
 

  لب سالم کردری زشهی حوصله تر از همی بمامان
 

 پخت می حلوا داشت
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 م؟یریگیفردا مراسم م: نشستم و گفتمي ناهار خورزی می صندلرو
 

  کنمی معرفهی شوهرت و به بقيجوری چدونمیفقط نم...اره: سرشو تکون دادو گفتمامان
 
  من کجام؟نی گفتهی و درو همسالی سه سال به فک و فامنیتو ا+
 
 ی خارج درس بخونمتی فرستادمیبهشون گفت_
 

 بره بگم بهش سختتونه خیلی اگه: گفتمو  پایین انداختم سرمو
 
  عقب تروفتهی سال  مهی اما بخاطر بابات مراسمتون نی که نامزد کننیت برگشگمیبهشون م..نه_
 
 اشهـب+ 
 
  جام بلند شدم و به سمت اتاقم رفتماز
 
 ؟محیا _
 

  اومده تو اتاقی کنیا.. کردمنگاش
 
 هوم؟+
 
 ؟برگردم دوباره بزنم مامانم به سر یه برم من _
 

  رو تخت نشستمکنارش
 
 ام؟؟ی منم بشهیم+
 
 ؟چی واسه؟بیاي: گفت تعجب با
 
 ...خب..خب+
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 باشه برو..یچیه: و گفتمنیی انداختم پاسرمو
 
 بیا باشه _
 
  نگاهش کردمی چشمریز
 
 زنمی بفهمن باید همه دیگه _
 

  شدمزی و از عشق لبردی وجودم لرزي همه دوباره
 
 شه؟ی مری درمیاگه دوش بگ: جام بلند شدم و گفتماز
 
 خانومی برو نه _
 

  زدم و کشومو باز کردمي امهی نصفه نلبخند
 

  برداشتم و رفتم تو حموملباسامو
 

 ؟بیام منم میگما: خورد گوشم به شیطونش صداي
 

  گرفته بودخندم
 
 ؟رضاست عالمت سکوت آیا _
 
 ستی عالمت رضا نـــرمینــــخ+
 
 دیگه شوهرتم خب؟بیام منم هدار اشکالی چه خب _
 
  مامانتاشی پي بری نتوندمی لفتش می کنتمیاذ.. بزار کنارویراشا مسخره باز+
 

 تسلیمم من باشه باشه: گفتو  خندید
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 رونی و رفتم بدمی تو حموم پوشلباسامو
 

  نداشتمدنی سشوار کشي حوصله
 
  موهامو گرفتم و بعدم به صورت کج بافتمشیسی حوله خبا
 

  بودمستادهی کمدم وايجلو
 
  اتاق باز شدو راشا اومددر
 
 بیام میخواستم منم تازه که بیرون اومدي ااا _
 

 ..ای نمک دون شديادیز: چپ نگاش کردم و گفتمچپ
 
 گرفتم یاد جونت داداش از _
 
 راشا؟؟+
 
 ؟جونم _
 

منو به عنوان زنت ...به نظرت مامانت مثل مامان من که تورو به عنوان شوهرم قبول کرد: تو هم قفل کردم و گفتمانگشتامو
 کنه؟یقبول م

 
 بیاره حرفی من خواسته رو نمیتونه باش مطمئن _
 

  رو لبم نشستيلبخند
 

 رونی بدمی رنگمو از کمد کشی مشکيمانتو
 
  بودمی که عاشق رنگ مشکیی اونجااز
 
  داشتمی مشکي مانتومیکل
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 نپوش مشکی مانتو مامانم پیش میریم داریم که حاال محیا اه: کرد اعتراض راشا

 
  سمتشبرگشتم

 
 ...بابام..راشا+
 

  نزاشت ادامه حرفمو بزنمبغضم
 
 نبود حواسم،ببخشید _

 .میبر: رو سرم مرتب کردم و گفتمشالمو
 

 بریم: گفتو  گرفت رو دستمو  سمتم اومد
 

 رونی بدمی از دستش کشدستمو
 
 حلقت کو؟+
 

 حلقه اینم بفرما: چشمام جلوي گرفتو  آورد درو  جیبش تو کرد دستشو
 
 ! تو دستت؟يندازیاصال چرا نم..خو بذارش دستت+
 
 دیگه بریم...میذارم چشم _
 
 رونی بمی اتاق اومداز
 

 ؟میرین کجا: مامان
 
 باشه؟..امیزود م.. مامان راشاشی پمیری سر مهی ما یمامان+
 

 رینــب،گلم باشه: مامان
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 د؟یخوای نميزیشما چ:راشا
 

  نشهرتونی ددیبر..نه: زدو گفتي لبخندمامان
 

 رونی بمی از خونه اومدباهم
 
 .می نشسته بودنی ماشتو
 

  مامانش منو به عنوان زن راشا قبول نکنهدمیترسیم.. سر تا پامو گرفته بوداسترس
 
 راشا؟+
 
 هوم؟_
 
 کنه؟یقبولم م+
 
 !مجبوره_
 
  قبولم کنه؟؟يخوایتو م+
 
 اوهوم _
 
  رخش نگاه کردممی نبه
 
 ؟یگیتو که به من دروغ نم+
 
 ؟داري شک محیا _
 
 !اوهوم+
 
 !؟کنم ثابت تبه جوري چه _
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 ادته؟ی دنبالم يایاونشب که زنگ زدم ب+
 
 خب _
 
 !يدی خوابششی جونت اونشب گفت پياون ناز+
 
 خب _
 

 !خــب کــه خــــب: تو همو گفتمدمی کشاخمامو
 
 بود داده جواب منو گوشی دبع نه یا بیدارم ببینه بود اومده يناز،بودم خواب اتاقم تو اونشب من _
 
 ؟شد راحت خیالت _
 

 !مامانتم بدتر از اون...ادیبابات اصال از من خوشش نم: و گفتمچوندمی و پبحث
 
 باش نداشته اوناش به کاري تو _
 

 باشــه: و گفتمدمی کشیپووف
 

 رسیدیم تساع نیم بعد باالخره
 

 دمیترسی از رفتار مامان و باباش میلیخ... ترس تو دلم نشستبازم
 
 گرفت دستش تو محکم دستمو و سمتم اومد شدیم پیاده که ماشین از
 
 راشا؟+
 
 ؟دلم جونِ _
 
 ؟؟یستیمیپشتم وا+
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 وایمیستم پشتت خودمم آوردمت خودم _
 
 قول؟+
 
 قول قولِ _
 

  ته دلم و گرفتی آرامشهی رو لبم نشست و يلبخند
 

 گذاشت زنگ روي رو دستش راشا
 
  باز شدیی صداچی بدون هدر
 
 گرفتم استرس باز
 

 که خودم بخوام مال یتا وقت... بزور تو رو ازم جدا کنهتونهی نممیکس!ای محیتو زن من: گفتی بخشنانی با لحن اطمراشا
 ؟!يدیفهم..یمن
 

 راشا مرسی: گفتمو  نشوندم لبم رو لبخندي
 

  شمايچه عجب بالخره ازم تشکر کرد: برام زدو گفتیچشمک
 
  تومی رفتیی خونه رو باز کردو دوتاي وروددر
 

 م؟ی چند روزه قهریدونیآخه زن عمو االن م:دیچی تو سرم پي نازيصدا
 

 شوازمون؟؟ی پيای بيخوایمامان خانوم نم: کرد و گفتي  تک سرفه اراشا
 

  که رو مبال نشسته بودن سرشون و اوردن باالي راشا و نازمامان
 
 !!می کردتییچه عجب ما شما رو رو!زمیبه به نامزد عز: اشکاشو پاك کرد و گفتيناز
 

 ... باهات حرف بزنمخوامیمامان م: توجه بهش گفتی براشا
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 کنمیگوش م: نگاه پر خشمش و دوخت به من و گفتمامانش

 
 . دستشو پشت کمرم گذاشت آروم هلم دادراشا

 
 !من و شما و عروستون!یحرفم خونوادگ_
 

 حرفتو بزن...ی ام که هسنجام،توی که انجاست،منمیخب عروسم که ا: و گفتدی کشي نازي رو پای دستمامانش
 

  و من و با خودش برد سمت کاناپه هادی دستمو کشراشا
 

 .می نشستییدوتا
 

 بدو بدو..اهی شما برو دنبال نخود سيناز:راشا
 

  چه طرز حرف زدنه؟نیا..خجالت بکش راشا: دستشو جلو دهنش مشت کرد و گفتمامانش
 

  بودمنندهیفقط ب.. که انگار نه انگار اونجاممنم
 
 تنهامون بذار: گفتتی با جدنباری نگاه کرد و اي به نازاشار
 
  با حرص از جاش بلند شدو به سمت پله ها رفتيناز
 

 ؟؟یکنی نمیمعرف: به من کرد و با اخم گفتی راشا نگاهمامان
 

 ! که اسمش تو شناسناممهیهمون!استیمح: گفتي خش داري با صداراشا
 
 .. راشا نگاه کردمبه
 
 ستی ذره احساس تو وجودش نهی بشر نی عشقمه؟اصال ادونمی چمای بگه زنمه؟مردیم
 

 !رونی قراره اسمش از تو شناسنامت بره بيو بزود: تفاوت گفتی بمامانش
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  تفاوت نباشهی بينجوری اگهی قشنگش که دي اون چشماي مشت بزنم پاهی خواستی مدلم
 

 ..ی اونو قبول کندیتوام با... زنمهایمح!!مامان: دستمو تو دستش فشار دادو گفتراشا
 ! آدرسو دارهنیرادو...يای به احترام منم که شده فردا بخوامی مراسم پدر زنمه و ازت مفرداام

 
  پاشم محکم بوسش کنمخواستی مدلم
 

 .میپاشو بر: و گفتدی دستمو کشراشا
 
 رونی گفتم دنبال راشا از خونه اومدم بی لب خدافظریز
 

 !ی مرسیلی خیلیخ: با ذوق گفتممی که شدنی ماشسوار
 

  آخه دختر؟ی چینی ی مرسیلی خیلی؟خیگی می چیفهمی نميباز ذوق کرد: و گفتدیخند
 
  گفتم و رومو ازش گرفتمیشیا

 
  تو ذوق منزنهی همش مشوری بي پسره
  پارك کرداطی تو حنوی ماشراشا

 
  شدمادهی پنی از ماشاروم

 
  که صدام کردرفتمی به سمت پله ها مداشتم

 
 ا؟یمح_
 

 ستادمی اسرجام
 

 .میری خونه بگمیری مگهیچند روز د: گفتستادویکنارم ا.. رسوند بهمخودشو
 

  بهش کردمینگاه
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 ! همش خوابهکنمی حس میگاه+
 

 تی که تو شونزده سالگیی همون راشاستادهی که جلوت وامینیا...ای محيداریب: و گفتدی گونم کشي شصتشو روانگشت
 !شیشناختیم
 
  من کور شدم؟؟ای زده خی نم؟؟چشماتیبی اون برقو تو چشمات نمگهیپس چرا د: چشماش نگاه کردم و گفتمتو
 
  نم دارت تنگ شدهي واسه موهایلیدلمم خ! خستمیلیاالن خ...ادهی حرفا زنیوقت واسه ا_
 

 .اما من دلم واسه خودت تنگ شده: صورتش چرخوندم و گفتمي تو همه جانگاهمو
 

  خونه هل داديدور کمرم انداخت و من و به سمت پله ها دستشو
 

 . چشم دوخته بوداهشی سي نشسته بودو به صفحه ونی تلوزي روبه رومامان
 

  رفتم و کنارش نشستماروم
 
  برو بخواب فداتشم؟پاشوی که چی نشستنجای خانوم؟ا؟؟مامانیمامان+
 

 بردی لذت می و کلکردی مفی کي خانوم شدنکهیاز ا.. بودنجایاگه بابات ا..ایمح: سرشو رو شونم گذاشت و با بغض گفتمامان
 
 .. نکنمهی خودمو گرفتم گري جلویلیخ
 
 یشی متی اذی بشم،خستهیری مراسم آبرومند واسه بابا بگهی دیفردا با..مامان قشنگم پاشو برو بخواب+
 

  و به سمت اتاقش رفتدی کشی آهمامان
 
 گشنته؟: بود گفتمستادهی جام بلند شدم و رو به راشا که تو آشپزخونه ااز
 

  به عالمت نه داد باال و اومد سمتمسرشو
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  تو اتاقمی رفتباهم
 

  بافت موهاتو باز کنمنی بشایلباساتو عوض کن ب: رو تخت ولو شد و گفتراشا
 

 مگه خودم چالقم؟؟: و گفتمستادمی انهیی آيجلو
 

 ؟؟یمن گفتم چالق: و گفتدی کشیقی عمنفس
 

 نه؟؟... گرمهیلیخ: و گفتمی و پرت کردم رو صندلمی و روسرمانتو
 
 ےـــــلـــیخ: تخت نشست و گفترو
 

  در اوردشرتشوی حرکت تهی با بعدم
 

 دادی من و حرص مشهی بودو همينجوری عادت داشت بدون بلوز بخوابه تو زمستونم همشهیهم
 

 رونی بدمی رنگمو کشی باز کردم و شلوارك مشککشمو
 

 .رمیبرم از مهران واست شلوار بگ: و رو تخت پرت کردم و گفتمشلوارك
 
 نـرو_
 
  تعجب برگشتم سمتشبا
 
 خواهرتو شوهرشم تو خونن..رونی بي برينجوری اخوامینم: رو تخت بلند شد و گفتاز
 
  تعجب به خودم نگاه کردمبا
 
 شدی تنم بود که با بند پشت گردنم بسته می تاپ مشکهی

 
 .. راشا نگاه کردمبه
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 ریپس خودت  برو بگ: لبخند گله گشاد گفتمهیدوباره ذوق مرگ شدم و با ... خداي شده؟وایرتی بازم برام غینی يوا
 
 ریلباستو عوض کن برو برام شلوار بگ!عمـــرا: گفتدوی تخت دراز کشرو
 

 ریخودت پاشو برو بگ!عمـــــرا: و گفتمدمی رو تخت دراز کشکنارش
 

  نــه؟ای يریم: سمتم و گفتبرگشت
 

  نـــهــای: و گفتمرونی و براش اوردم بزبونم
 

  کوچولو باز کرد و گذاشت رو چونمهی دهنشو
 

 کردمی رو چونم حس مدندوناشو
 

 دیچی تو چونم پي کم درد بدکم
 
  حرص هلش دادم و دستمو گذاشتم رو چونمبا
 
 یوحش+
 

  نه؟؟ای يریم: زدو گفتیی دندون نمالبخند
 

 ؟یگرفتی گاز مينجوری جونتم هميناز: پشت کردم و گفتمبهش
 

 ! خانوم حسوودهي کرديباز که تو حسود: انداخت دورم و گفتدستشو
 

 راشـــــا؟: گفتمي و گذاشتم رو دستاشو با لحن کشداردستم
 

 امکان نداره: و گفتدیخند
 

 !کنمایقهر م: برگشتم سمتش و گفتماروم
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 !کنمیمنم م...خب بکن: بهم کرد و گفتینگاه
 

 ' لوس خودمییآقا!بــه درك: گفتمنشوی گذاشتم رو سسرمو
 

 رونی بي اتاق نرنی که فردا کبود از ادمی قول نمی حرف بزنادیز...ایبخواب مح: و گفتدی موهام کشي الدستشو
 
 ؟يری من و گاز بگادی دلت ميجوریاصال تو چ.. خانی درد داره وحشیلیدندونات خ: و گفتمدمی خندزیر
 

 کــه من ــخوادیدندون م..ـخوادیدل نم: برداشت و گذاشت رو بالشت خودشم سرشو گذاشت کنارم و گفتنشی از رو سسرمو
 خداروشکر به اندازه دارم

 
 شکونمیخودم همشونو م: رو هم بزور نگه داشتم و گفتموفتادی و که داشت مچشمام

 
  و بعد خوابم برددمی راشا رو شني خنده يصدا

 
 ؟بیدارشه نمیخواد من خوشگل خانوم _
 
 گهی دقهیفقط پنج د: غلت زدم و گفتمهی

 
 ببینم پاشو پاشو ساعت 5 میشه ات دقیقه 5 من کوچولوي خانوم: گفتو  موهام تو کرد دستشو

 
 ..یکوچولو خودت: و گفتمدمی مالچشمامو

 
 دیگه پاشو بابابزرگم که من _
 
  تخت نشستم و نگاش کردمرو
 
  رفتنی که داشتم از بی بابام حال خوبيادآوری با
 
  از جام بلند شدم و به سمت در رفتمی حوصلگی ببا
 
 ؟کجایی مامان،مامانی+ 
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 دهیمهران تازه دو ساعته خواب... نکن بچهغی جغیج: گفتکردی که مانتوش و تنش می درحالمامان

 
 چرا دوساعت؟!وا: تعجب گفتمبا
 

  مهران محبورم کرد برگردم سمتشيصدا
 
 ي کرددارمیاالنم که ب.. کردیسرم درد م_
 
 داداشی ببخشید ااا+ 
 

 می بردیزود تر آماده ش: زد و گفتي خسته البخند
 
 ؟کجا+ 
 

 بــابــــا: بهم کردو گفتی نگاهمهران
 

 نیی انداختم پاسرمو
 
 میشم حاضر االن+ 
 

 رهی مادمی چه مرگمه همش ستی معلوم ناصال
 
 ؟دیگه میاي توهم راشا+ 
 
 امیمعلومه که م: گفتکردی که بافت موهامو باز می جاش بلند شدو در حالاز
 
 نکن بازش اااا: -
 

  برداشتزی از رو مشونمو
 

 حرف نباشه: و گفتی نشوند رو صندلمنو
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 زورگو+ 
 
  نگاهش کردمنهیی تو آاز
 

 ؟ی باشه چای روهی اگه همش ایخدا
 
 شده ناز چه موهات _
 

  رو لبم نشستيلبخند
 

  از جام بلند شدماروم
 
 !ترسمیم...راشا+
 
 ؟چرا؟ترس _
 
 ..اگه بازم+
 

 میبر...یچیه: و گفتمدمی کشیقی عمنفس
 
 محیا باشه،نترس هیچی از پیشتم که وقتی تا _
 
 ترسمی می نباششمی پنکهیاز ا: دلم گفتمتو
 
 شهی مری دمیبر..باشه: رو به راشا گفتماما
 
 بریم،بشم ترسو خانوم قربون _
 
  و سهندم آماده بودننایم
 

  با مهران رفت تا زودتر برسهمامان
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 بیان ما با هم سهندو  مینا شد قرار

 
 خوادی می دلم بستنيوا: گفتدفهی نای که ممی شدنی ماشسوار

 
  سمتش و با تعجب نگاش کردمبرگشتم

 
  نگهداريدیراشا سوپر مارکت د: رو لباش نشوند و گفتيزی لبخند رسهند

 
 کرده بستنی هوس بره قربونش خاله جون اي: گفتم یهو
 

  بهم کردی نگاهنهیی از تو آراشا
 
  نبوديزی نگاهش چتو
 
  تفاوتی تفاوت بیب

 
 کردم نگاه بهش خودش از تر تفاوت بی منم

 
 شد پیاده سهندو  ایستاد مارکت سوپر یه جلوي

 
 میمزاحم شد...دایببخش: به راشا کرد و گفتی نگاهنایم
 
 حرفیه چه این بابا نه _
 

  اومد و نشستی با چار تا بسنسهند
 
  خوردنی با اشتها شروع کرد به بستننایم
 

  هممون و به هوس انداختخوردی که اون مياونجور
 

  بهشت زهرامیدی رسبالخره
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  سخت بودیلی خبرام

 
 نشه پیاده مینا که دش قرار

 
  جلو تر از ما راه افتادسهند

 
 دمی و کشنشی که آسترفتی داشت مراشا

 
 ؟هوم _
 
  بهت بگميزی چهی خوامیم+
 
 بگو _
 
 ایبداخالق نش+
 
 باشه _
 
 ..ممکنه اصال رفتار خوبه باهات نداشته باشن..میریاالن که م+

 ... شممییردا پسایقرار بود زن پسر عموم .. با تو آشنا شمنکهی قبل امن
 

 بیرون بود زده گردنش رگ چون شده عصبانی بود معلوم
 

 .. خبیول.. ازدواج کنممیی بود که با پسردانیخودمم قصدم ا: و گفتمنیی انداختم پاسرمو
 
 بسه محیا بسه _
 

  راه افتادمهی اروم به سمت بقاروم
 

 گرفتم رو بازوشو  بهش رسوندم خودمو
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 ــه؟یچ: بهم کرد و گفتینگاه
 
 ؟بگیرم آقامونو دست نمیتونم+ 
 

 یتونینـه نم: و گفتدی کشدستشو
 
 راشا ااا+ 
 
  درهم ازم دور شدي اخمابا
 

  و دنبالش راه افتادمدمی کشیپوف
 
 "کردما غلطی چه اه
 

  تو خاكذاشتنی بابامو مداشتن
 
  افتادمنی زمرو
 
  صحنه روبروم نگاه کردمبه
 

  کرده بودری تو گلوم گبغض
 

 شکستم رو بود کرده گیر گلوم تو که بغضی،شکستمش
 

 ختیری گوله گوله رو صورتم ماشکام
 

 شد کشیده کسی توسط دستم
 
  از جام بلند شدمکشهی داره منو می کنکهی توجه به ایب

 
  بابامي روختنیری بود که میی همچنان به خاکانگام
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 بود راشا،کردم هنگا بود هکشید دستمو که کسی به برگشتم
 

 نیی و انداختم پاسرم
 
 بریم _
 
  بابام بمونمشی پخوامیم...نه+
 
 بریم...نیست خوب حالت محیا _
 
  نکشمغی خودم و کنترل کردم که جیلیخ
 

 نیس خوب حالت،برو محیا: گفتو  سمتمون اومد مهران
 

 شدمی می داشتم عصببازم
 

  رو هم فشار دادمچشمامو
 
  بابام بمــونمشی پخوامیم+
 

 نکن جبازيل محیا: مهران
 
  نتونستم خودمو کنترل کنمگهید
 
 دمی کشغی جي بلندي صدابا
 

 میکشم جیغ بابا خاطر به دارم میکردن فکر،کردن نگاه بهمو  برگشتن همه
 

  چه مرگمهدونستی نمیکس
 
 دمی کشغی دوزانو افتادم و بازم جرو
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 باش آروم توروخدا،باش آروم محیا _
 

  و گرفت جلومی آبوانی خالم لدختر
 
 محیا بخور _
 

  اومده؟نایآتر..نایآتر: گفتموانوی لری زدم زدستمو
 
 نداره خبر نه _
 

  در اوردمبمی از جمویگوش
 

  گرفتم سمت راشاویگوش
 
 ادیبگو ب+
 
 باشه _
 

 زدمی نفس منفس
 

  و بشکونميزی چهی خواستی مدلم
 

 ؟؟محیا خوبی: سمتم اومد نگرانی با مهران
 

  سرمو تکون دادمفقط
 
 میاد االن _
 
  دادمهی تکواری دبه
 
 ؟بگیرم برات میخوري چیزي _
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 نـه+
 
  پاهام جون گرفتنای آتري صدادنی چه قدر گذشت اما با شندونمینم
 

 بغلش تو کردم پرت خودموو  بهم رسید
 

  هق هقم اوج گرفتيصدا
 

 نکن گریه فداتشم الهی: آترینا
 
 ستی حالم اصال خوب نيآتر+
 

 بشه بهتر حالت ذره یه بریم بیا: آترینا
 

 میبر: پاك کردم و گفتماشکامو
 

 ؟کنی لج من با میخواستی فقط: گفت گوشم تويو  کنارم داوم راشا
 

  بهش کردمینگاه
 
  راه افتادمنای نگفتم و دنبال آتريزیچ
 
 ؟آتري+ 
 
 جون دلم_
 
  ؟میبخشه منو بابام+ 
 

  نبخشه؟شهیمگه م: و گفتدی بوسصورتمو
 
 بدبختشم منو  نبخشه میترسم+ 
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 .. فداتشمخوانی بچشونو نمی بدبختي پدرو مادرچیه_
 
 آتري هستی که يمرس+ 
 

 فمهیوظ: زدو گفتيلبخند
 

  دادم و چشمامو بستمهی تکنی ماشی به صندلسرمو
 
 رسیدیم _
 

  باز کردمچشمامو
 

  شدمادهی پاروم
 
 شدیم اش خونه دوار هم با
 

  رو مبل انداختمخودمو
 
 خوامی خواب آوره رو م؟اونيهنوز قرصامو دار+
 
 میارم برات االن،آره _
 

  گرفتمنای و از آترقرص
 

  شدنی که قرص و خوردم چشمام کم کم سنگنی ابعد
 
 بلندشو آجی؟محیا _
 

  چشمامو باز کردماروم
 
 ؟چنده ساعت+ 
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 شیش_
 
 خوابیدم چقدر واي+ 
 
  دنبالتادی بخوادیمهران زنگ زد گفت م.يشدی مداری بدی حاال حاالها نباي که تو خوردیبا اون قرص+
 
 ؟نیومد راشا+ 
 
 نه_
 

 شدم بلند و مکرد نثارش یساحسا بی لب زیر
 

 نیی کردم و رفتم پای خدافظنای که اومد از آترمهران
 
  لب سالم کردمریز
 

 ؟بهتري: مهران
 
 اوهوم+
 
 خداروشکر _
 
 گردمی دارم برمي کارهیمن .تو برو باال_
 
 باشه+ 
 
  شدم و رفتم باالادهی پنی ماشاز
 

 استقبالم به اومد مامان
 

 ی تنهات گذاشتم ماماندیببخش: پکرش زدم و گفتمي افهی به قي خسته البخند
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 ؟بهتري،عزیزم نداره اشکال: مامان
 

  کجاست؟نایم: تکون دادم و گفتمسرمو
 

 اتاقش تو: مامان
 
  رفتمنای سمت اتاق مبه
 

 شدم واردو  زدم در به تقه دوتا
 
 کردی و سهند با لبخند نگاش مخوردی با ولع لواشک منایم
 
 منم خواست دلم واي اي+ 
 
  جلوتو نگرفتهیکس: زدو گفتي لبخندنایم
 
  اشاره کردزی مبه
 
  پر لواشک بودزی مرو
 

  نشستم و با ولع مشغول خوردن لواشک شدمنای مکنار
 
 اس خوشمزه چه به به+ 
 

 رونی با خنده از اتاق رفت بسهند
 
 ؟ی و به من نگفتهیخبر: زدو گفتی چشمکنایم
 
 ؟خبري چه+ 
 
 .. هااگهی به من مییزای چهی... صبحی لواشک و بستننیا: کرد و گفتی به لواشک تو دستم نگاهنایم
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 نمیشه گرم راشا از آبی: گفتمو  زدم پوزخندي
 
 ه که در اتاق باز شد بزنی با تعجب نگام کرد و خواست حرفنایم
 

 بود کم گلتون جمع جمعتون: مهران
 

 حال شما؟..به به داداش جونم: زدم و گفتميلبخند
 

 شما چاکر: مهران
 

  مامان اومديصدا
 
  مادر شوهرت اومدهایب..ایمح_
 

 گرفتم استرسو  کرد یخ تنم تمام یهو
 

  از جام بلند شدماروم
 
 شدم سالن وارد لرزون قدماي با
 

  کاناپه نشسته بودي روراشا
 
 سالم+ 
 

  کردی راشا نشسته بود سالمي که رو به رومامانش
 

 سالم: راشا
 بشینم پیشش برم کرد اشاره دستش با بعد
 

  کنارش نشستماروم
 

 ؟اومدین که چیشد: گفتم گوشش در یواش
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 مامان خودش اومد..من نرفته بودم: آروم گفتاونم

 
 ؟بودي کجا پس؟بودي نرفته: گفتم تعجب با
 

  نگفتيزی بهم کرد و چینگاه
 
  بابا هنوز باهام قهرهيا

 
 ؟قهري+ 
 
  نگفتيزیچ
 
 ؟آقایی+ 
 

  تو همدی کشاخماشو
 
 ؟عشقم؟همسرم؟جونم آقایی+ 
 

 زدی شکر مامانش داشت با مامان حرف مخدارو
 

  شدشتری راشا بياخما
 
 دیگهنکن  اخم خب+ 
 

  پدرت افتاده واقعا متاسفمي که برایبخاطر اتفاق: گفتشیشونی پي روزی نزد و مامانش با اخم ری حرفراشا
 
  فقط نگاهش کردمی ناراحتبا
 

  با من نزدی حرف خاصمامانش
 

 نهی اومده بود مامان و ببشتری بانگار
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 اتاقم تو رفتم ببخشید یه با
 
  تخت نشستمرو
 

 شد اتاق وارد که میکردم فکر راشا به مداشت
 

 نیی نگاش کرد و سرم و انداختم پاریدلگ
 
 ؟محیا _
 

  و اوردم باال و نگاش کردمسرم
 
 هیچی _
 

 نیی سرم و انداختم پادوباره
 
 امون خونه میرم دیگه من _
 

  سرم و اوردم باالناباور
 
 بودم مزاحمتون زیادي _
 

  نگاش کردمی اشکي به گلوم چنگ انداخت و با چشمابغض
 
 ؟میکنی گریه _
 
 خندمیگم په نه په دارم م بخواسمیم
 
  رو نداشتمی بلبل زبوني حوصله طی تو اون شرااما
 
 ؟نرم _
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 نرو+ 
 

  اومد سمتماروم
 

 رمینم: رو تخت نشست و گفتکنارم
 
 مرسی+ 
 

  دوست دارمشتری بیلی خودم و خي و سرزنده طونی شيایمح.. نباشينجوریا...ایمح: بغلم کرد و گفتاروم
 
 ؟باشم شاد میتونم کرده فوت بابام که این وجود با نظرت به+ 
 
 ستی ننیمنظور من ا...ایمح_
 
 باشم سابق محیاي نمیتونم دیگه+ 
 
 !ی بتوندیبا!یتونیم: و گفتدی سرم و بوسيرو
 
 ؟باشم سابق محیاي جوري چه نیستی سابق راشاي تو وقتی+ 
 
 ؟يدیفهم...ی خودت باشدی و شصت درجه ام که عوض شم تو باصدیمن س.. با تو فرق دارمیلیمن خ_
 
 نمیکنم درك رو مزخرفت هاي منطق این من نه+ 
 

 ی درك کنیشیمجبور م: زد و گفتيپوزخند
 
 هه+ 
 

 دی دوتا انگشتاشوکشنی گذاشت بموینی بنوك
 
 دماغم ایییی+ 
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 حقــتــه: زدو گفتيلبخند

 
 شــــــــای+ 
 
  برهخوادیمامان م..ایب: جاش بلند شدو گفتاز
 
 باشه+ 
 

 رونی بمی از اتاق اومدباهم
 

 جان محیا خداحافظ: راشا مامان
 

  نداشتي حرف منظورنیلحنش ساده بودو از زدن ا.. بهش کردمینگاه
 
 خدافظ مامان+
 

 سالن توي رفتیم،رفت که راشا مامان
 

  نبوده باشهتهی فرمالنای ادوارمیام: به راشا نگاه کرد و گفتمامان
 
 اي فرمالیته چه بابا نه _
 
  باال انداخت و به سمت آشپزخونه رفتي شونه اامانم
 
  گشنمهیلی من خيوا: جام بلند شدم و گفتماز
 

 شام امشب با تو.. هستیتو آشپزخونه همه چ:مامان
 

 ادیمن خوشم نم..نچ: و گفتمنی زمدمی کوبپامو
 

  کردمای بدجور هوس الزانای محيواا: و گفتدی به شکمش کشی دستراشا
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 ؟ی چگهید: زدم به کمرمو گفتمدستامو

 
  بگه که زنگ زدنيزی دهنش و باز کرده بود چراشا

 
  رفتمفنی سمت آبه
 

  برداشتمویگوش
 
 درو باز کـــن_
 

 اطی سمت حدمیی زدم و بعد دودرو
 
 ستی خدا االن اصال وقتش نيوا
 
  شدمرهی خانی ترس به کبا
 

 نی اوردفیعد سه سال تشرچه عجب ب..نجاستی ای کنیبه به بب: زدو گفتيپوزخند
 
 !ــــانیک+

 ی ماهه تنها زندگشی شـــــدونهی کرده،مکاری شوهرت چدونهی؟مي کردیی چه غلطادونهیعمه م: و گفتدی کشدستمو
 ـــدونــه؟ی دخترش مشکل اعصاب داره؟؟مــدونهیــضـــه؟می مرکشی دختر کوچدونهی م؟عممیکنــیم
 
  من از کجا اوردهی زندگي اطالعات درباره نهمهی اانی کنی افهممی خدا من نميواا
 

  خفه شوانیک: و گذاشتم رو دهنش و گفتمدستم
 

 دی تو انگشتاش قفل کرد و من و دنبال خودش کشانگشتامو
 
  تو خونهدی عقب اما بزور من و کشدمیکشی خودمو میه
 

 نی کرد رو زمپرتم



      رمان با من بمان                                                   اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 155 

 
 خونام شکست به حق پنج تن،استی چالق ششاال،خودتی زنت سقط شه ايا

 
  و مامان با تعجب برگشتن سمتمونراشا

 
  کردخی دستم و سي نداشته ي موهاانی کادی فريصدا

 
 ــه؟؟ی کـــنی ایــدونیعمـــه؟م_
 

 نجا؟ی اي اومدي تو باز مست کردــانیک: با وحشت گفتمامان
 
  زدو خم شدي پوزخندانیک
 
 ـــنی تــــرــــنیی آقا روونه پانی و با ارونی دخترت ساعت چار صبح از خووه زد بنیا..عمه:دی کشادی راشا نگاه کرد و فربه

 منطقه تهران شد
 

  شدي دست و پا و ناز نازی پسر بهی رفت و زن ی سالگفدهیدختر کوچولوت تو ه: رو شونم گذاشت و گفتدستشو
 
  راشا نگاه کردمبه
 
 شدی نمدهی دافشی تو قيزی و تعجب چرتی جز حبه
 
  دوختمنی نگاهمو از راشا گرفتم و به زمانی کادی فربا
 
 شوهر معتادش...ی معتاد الابالهی دست ری افتاد  زی سالگجدهیدخترت تو ه!عمــــه_
 
 کای قطره اشک از چشمم افتاد رو سرامهی

 
  و داد باالرهنمی با خشم پشت پانیک
 

  و گذاشتم رو دستشدستم
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 ؟یکنی مکاری چانیک+
 
 نی ببنجاروی اایعمه ب: توجه به من گفتیب

 
  آهسته و کم جون به سمتم اومدي با قدمامامان

 
 دهی کمرم و دي زخم رودمی اومده بود فهمرونیکه مامان که از دهن مامان ب)  مني خدايوا( ي صدابا
 
 ... بودي عادری غيزی چهی وسط نیا

 
  پشت کمرم زخمه؟؟دونستی از کجا مانیک
 
 رتی غی بي کهی مردنیاز هم..از دومادت... کتک خوردایمح...عمه: گفتی آرومي با صداانیک
 
 کی از چشمم افتاد رو سرامگهی اشک دهی

 
  باالارمی راشا مجبورم کرد سرم و بادی فريصدا

 
 !ــــکشـــــمـــــــتی مــــــانیک_
 
 ی حتیدونی که اونو دومادت میی آقانیعمه هم... ماه زنشو ول کردو رفتشی شرتی غی بنیا: زدو گفتي پوزخندانیک
 پزسک و نی پاش به مطب اشی عصبيماری زنش تا حاال چند بار بخاطر بدونهی نمیحت...ضهی ماهه مرشی زنش شدونهینم

 دهیاون پزشک کش
 

 يوگرنه االن اسمت تو شناسنامه ...یخودت نخواست...ــایمح: گفتشدی که از خونه خارج می از جاش بلند شدو در حالبعدم
 کهیمن بود نه اون مرد

 
 کردمی و هق هق مختیری گوله گوله ماشکام

 
 ؟ے عوضــــي کردیتو چه غلط:دیچی مهران تو خونه پادی فريصدا

 
  از جام بلند شدم و به سمت مهران رفتمی حالی ببا
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 دیکشی مادی راشا تو دستش بود و تو صورتش فري قهی

 
 اشتم رو دستش گذدستمو

 
 نوری اایداداش ب+
 

  از راشا جدا شدمهران
 

  نشستمنی رو زمدوباره
 
 ستمی نضیمن مر+

  حالم خوبهمن
 رمی دکتر نممن
 

 ستـــــمی نیمن روان: گفتمغی کم صوام اوج گرفت و با جکم
 
  وسط،درست روبروم بودزیم
 
  که روش بادو برداشتمیوانیل

 
  ترك داشتوانیل

 
 ـــــــــنی خودتونےروانــــــ:دمی کشغی تو دستم فشار دادم و جوانویل

 
  رو دستم سرم و اوردم بااليزی چهی احساس گرمبا
 

  کردمکاری چدمی فهمتازه
 

  و مهران باهم به سمتم اومدنراشا
 

  بلند کردنی راشا رو هل داد و منو از رو زممهران
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 می سمت اتاق رفتبه
 

 رو باز کرد و رو تخت خوابوندو کشومن
 
  باند برگشتبا
 
   رفته بود تو دستمشهی شاما
 

  تنم کردمانتومو
 

  انداخت رو سرم و دوباره بغلم کردينجوری همشالمو
 

  درد گرفته بود و اصال حالم خوب نبودسرم
 

 ... مهرانستی نيزیچ: رو هم فشار دادم و گفتمچشمامو
 

  و خودشم سوار شدی و نشوند رو صندلمن
 
  تو دستتهشهی شیـست؟کلی نيزیچ_
 

 رونی آه مانند دادم بنفسمو
 

 ارهی تو دستم و در مي هاشهی داره شیکی نشستم و مارستانی رو تخت بدمی چه قدر گذشت که ددمینفهم
 

  خوردهی دوتا بخدستم
 
  خونهمی مهران برگشتبا
 

 سوختی و دستم مکردی درد مسرم
 
  مبل نشستمنی اولرو
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 ت اومد و روبروم نشسنایم
 

 نیی بهش انداختم و سرمو انداختم پاینگاه
 

  خونهرمیریم.. پاشوایمح:دمی خش دار راشا رو شنيصدا
 

  و اوردم باال و نگاهش کردمسرم
 

  سرخ بودو رگ گردنش کلفت شده بودچشماش
 

 خونه؟؟: زدم و گفتميپوزخند
 

 گمیپاشو بهت م: تو همو گفتدی کشاخماشو
 
 ستادمی جام بلند شدم و روبروش ااز
 

 می بردار برلتویبرو وسا: و گفتدی دستم و گشمچ
 
  نگفتم و به سمت اتاقم رفتميزیچ
 
  و برداشتمفمیک
 

 رونی که پام بود عوض کردم و از اتاق رفتم بي با شلوارموی لوله تفنگشلوار
 

  به سمت در رفت و منم رفتم دنبالشراشا
 

 ؟؟یکجا به سالمت: و گفتدی دست راشا رو کشمامان
 
  خونهمیریم: توهم و گفتدی کششتری اخماشو باشار
 

 مونهی منجای اایمح...شما بفرما: تو هم و گفتدی اخماشو کشمامانم
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 برمیزنمو م: زدو گفتي پوزخندراشا

 
 زنت دختر منه: کرد و گفتي دندون قروچه امامان

 
  راشا نگاه کردمبه
 
  بودی عصبانیلیخ
 

  ازش کم نداشتمامانم
 

 نگران نباش..مامان: و رو دست مامان گذاشتم و گفتمدستم
  مشخص شهفتی تکلدی بایمونی منجایامشب ا: بهم کرد و گفتی نگاهمامان

 
  برم خونمخوامیمامان من م: بغض گفتمبا
 
 خونم؟؟من خونم کجا بود آخه؟؟... دلم به حرف خودم پوزخند زدمتو
 

  با شک نگام کردمامان
 
  نگران نباشسیراشا معتاد ن..مامان+
 

  مچ راشت برداشتي دستشو از رومامان
 

  زدمي امهی نصف نلبخند
 

 خدافظ: کرد و گفتی به مامان نگاهراشا
 

 رونی و دنبال راشا از اتاق اومدم بدمی مامانو بوسصورت
 

 بتمرگ: باز کرد و گفتنوی در ماشراشا
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 گرفتمی مشی کردم خودمو خونسرد نشون بدم داشتم از تو آتیسع
 

  و خودشم سوار شددی شدم و راشا درو بهم کوبارسو
 
 ا؟یمح_
 

  بهش کردمینگاه
 
 بله؟+
 

  تو دستش گرفتدستمو
 
 ته؟؟یی پسر داـانیک_
 

  تکون دادمسرمو
 
 دونه؟ی زخمت و از کجا ميجا: حرص گفتبا
 
 ؟یی ماهه تنهاشی شدونایاصال از کجا م_
 
 ؟آره؟؟یباهاش در ارتباط: زدادی فري بلندي صدابا
 
 کنهیول کن درد م... راشا دستميآ+
 

  ول کرددستمو
 
 یوحش: و گفتمدمی شدم و مالیچی اون دستم دست باندپبا
 

  خفه شو صدات و نشنومایمح: تو هم و گفتدی کشاخماشو
 
 خوودت خفــه شو:دمی کشغیج
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  زد رو ترمزدفهی
 
 نیی پاختی ري دلم هردمی که شنی وحشتناکي صدابا
 
  شدادهی پنی از ماشتی راشا نگاه کردم با عصبانبه
 

 نیی پادمی پردنبالش
 
  شدمخکوبی سرجام مي نازدنی دبا
 
 کنهی مکاری چنجای انی ااه
 

 اشتباه از من بود..رمیگیبهترشو برات م: و گفترونی نفسشو پر حرص داد براشا
 

 سوار شو: رو به من گفتبعدم
 
 ستی مهم ني داغون کردي و که زدنمی؟سپر ماش!راشا_

 ؟!ي بهترشو برام بخریتونی کنم؟مکاریبا اون چ.. راشای و شکستقلبم
 

  تو همو به راشا چشم دوختمدمی کشاخمامو
 

  رفت و سوار شدنی توجه به سمت ماشی براشا
 

  رفتم و سوار شدممنم
 

  و خوابوندم و چشمامو بستمیصندل
 
 نای آتريمن و ببر خونه +
 
  خونه خودمونمیریم _
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 يوا... اتاق خوابمون تنگ شدهي چند روزه نرفتم خونه خودمون دلم برایدونیم... خونمونيواا: زدم و گفتمي صدا دارپوزخند
  و قهوه بخورمنمی خودمون بشي برم تو خونه خوادیدلم م

 
 ایخغه شو مح _
 

 ی بیلی خدا شوهرم خيوا.. بابامي قهر کنم برم خونه دی االن بايوا.. شوهرم بهم گفت خفه شيواا: پوزخند زدم و گفتمبازم
 ي وايوا...ادبه

 
 ایبس کن مح:  زدداد
 
 ــــــخــــــوااااامینم...خوامینم:دمی کشغیج
 
 يخوای نميتو غلط کرد _
 

 ؟؟ےـهمـــفــیم.... اصال حوصله تو و کاراتو نداارمي آتري خونه رمیمن م...ببند دهنتو....راشا: و قورت دادم و گفتمبغضم
 

  نزدی حرفراشا
 

  و دوباره چشمامو بستمدمی کشیقی عمنفس
 
 پاشو_
 

 نکن اه: رو صورتم و گفتمدمی و کشدستم
 

  به صورتم خوردی کسي انگشتابازم
 
  حرص چشمامو باز کردمبا
 
  صورت کامران با تعجب نگاش کردمدنی دبا
 
 ؟کجام من+ 
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  منتظرهنایآتر.. باالمیپاشو بر: گفترونوی پر حرص داد بنفسشو
 
 باشه+ 
 

  سمت راشابرگشتم
 

 نیی برم بخوابم برو پاخوامیم: زد و گفتيپوزخند
 
 دمی شدم و درو بهم کوبادهی پنی ماشاز
 

  چلغوز حال بهم زني پسره
 
  باالمی کامران رفتبا
 

 استقبالم اومد آترینا
 
  نگاه کردمدشی صورت رنگ پربه
 
 ؟اآترین چیشده..چی: گفتم ترس با
 

  نشدهيزیچ: زدو گفتيلبخند
 
 مطمئن؟+ 
 
 اوهوم مطمئن_
 
 باشه+ 
 
  کامران نگاه کردمبه
 

  رفتنای تفاوت نگام کرد و به سمت آتری باونم
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  وقتش بودگهید:گفتی که مدمیشنی مصداشو
 
 ؟یوقت چ+ 
 

  رو مبل نشستنایآتر
 

  بابا شمخوامیم: زدو گفتي لبخندکامران
 

 ؟ییییچ:  زدمداد
 

 کنهی متمی نشده انقد اذیچی چرا هنوز هدونمینم: حوصله گفتی بنایآتر
 

  به من نگاه کردکامران
 
 زورش نکردم_
 

 فقط دوروز نبودم: تو هم و گفتمدمی کشاخمامو
 

  باهات حرف بزنم؟شهی مایمح: نایآتر
 

 حتما: تکون دادم و گفتمسرمو
 

  تو اتاقممیپس بر: نایآتر
 
 می سمتش رفتم و باهم وارد اتاق شدبه
 
 شنومیم+ 
 
  تخت نشست و نگاهم کردرو
 
  بگم؟يراستش،خب چه جور _
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  حرفتو بزنيآتر+
 
 مجبور شدم _
 
 ؟يچرا مجبور شد..چرا؟کامران که گفت زورت نکرده+
 
 ...لیسه _
 
  تعجب نگاش کردمبا
 

  حرف زدنشمهی بودم از نصفه نمتنفر
 
 کنهی داره ازدواج ملیسه _
 

 کنه؟؟یازدواج م: حد گرد شد و گفتمنی تا آخرچشمام
 
 کنهیبه زور مامان و باباش داره ازدواج م _
 

 رونی پر حرص دادم بنفسمو
  بشهکی نتونه بهم نزدگهی کنم که ديخودش بهم گفت کار _
 
 ؟یک: حواس گفتمیب

 
 گهی دلیسه _
 
 آها+
 
  نفهمهيزیفقط لطفا کامران چ _
 

  چشم دوختمنی گفتم و به زمي اباشه
 
 يآتر+ 
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 جونم_
 
 دنی فهمویمامانم و راشا و مهران همه چ+ 
 

 ؟!يجوریچ: گفتباتعجب
 
 انیک+ 
 
 ؟ی چانیک_
 
  بوددهی از کجا فهمی لعنتدونمی لو داد،نموی اومد خونمون و همه چانیک+ 
 
  گفت؟ی چده؟مامانتی از کجا فهمینی..وا_
 
  نگفتیچیمامانم ه...دونمینم+ 
 
  شده؟؟ی دستت چای محییواا:دی کشغی جدفهی

 
  رفتهشهیتوش ش+ 
 
 چرا؟_
 
  تو دستم شکستوانیل+ 
 
  مامانت اومدهای بنایآتر_
 
 ساعت دوازده شب بود... تعجب به ساعت نگاه کردمبا
 
 تو برو..ستی روبه رو شدن با مامانت مناسب ني براتمی االن اصال موقعيآتر: گفتمنای به آتررو
 
 باشه _
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  رو تخت ولو شدمرونی که از اتاق رفت بنایآتر
 

 میشد گرم داشت کم کم چشمام
 

  به استراحت داشتمازی شده بودم و واقعا نی عصبيادی زامروز
 
 کردم صدات صدبار،دیگه بلندشو،خانوم خوشگل،خانوما خانوم _
 

  ولم کنادیخوابم م: و گفتمدمی مالچشمامو
 
 تنبل پاشو _
 
 ادیخوابم م...اه: و گفتمدمی شکم خوابرو
 
 میزنمتا محیا _
 
  رو خودمدمی گفتم و پتورو کشیشیا

 
 مدمی قلقلکت میام نالا _
 
  بلند شدم و رو تخت نشستمدفهی

 
  هنوزم بسته بودچشمام

 
 اغمـــدم آخ _
 
  دادش چشمامو باز کردمي صدابا
 

  هنگ بودمهنوز
 

  رفتيدماغمو ناکار کرد: تو همو گفتدی کشاخماشو
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 کنم ناکارش بزنم مداشت تدوس بود خودم آقاي دماغ: گفتمو  آورذم در زبون شبرا
 

  من درخدمتمی بشکونيزی چیی پای دستی دماغی بزنیبازم خواست...ناز شصتت: رو لباش نشست و گفتي محولبخند
 
 حتما+ 
 

 آره؟...خاله دو تا جوجه بهت بگن گهی قراره تا چند ماه ددمی شنگمایم: و گفتدی کشدستمو
 
 دوتا؟:  تعجب گفتمبا
 
 گهیآره د_
 
  دوقلوعه؟يمگه بچه آتر+ 
 

  بوقه؟؟نای مي ماهشم نشده از کجا بدونم دوقلوعه؟؟بچه هی هنوز يآتر: کردو گفتیاخم
 

 خنگول خودم: لب گفتری زبعدم
 
 یخو حواسم نبود،بعدشم خودت خنگول:  گفتمیی لبخند دندون نمابا
 
 دی جاش بلند شدو دستمو کشاز
 
 آخ دستم+ 
 
 حواسم نبود: دستم و ول کرد و گفتدفهی

 
  درد نگرفتادیز+ 
 
 ا؟یمح_
 
 جونم؟+ 
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 می حرف بزني جددیبا_
 
  روده بزرگه رو بخورهکهی االنه که روده کوچیباشه،ول+ 
 

 االناست که برسه..رهی بگگریکامران رفته ج: زدو گفتيلبخند
 
  هوس کرده بودمی آخ جوون کليوا+ 
 
 پاشو_
 

 رونی بمی از اتاق اومدباهم
 

 سالم به دو شترمرغ  عاشق: نایآتر
 

 خوره؟؟ی کجاش به شتر مرغ مایمح: و گفتدی غش غش خندراشا
 

  که به شترمرغ نسبتش بدمهی عرض کنم همون گردن درازش کافدی مثال بايهمه جاش برا: نایآتر
 

  سوسکش کردههی شبقای کامرانم دقي پکاکسیاون س: بهش رفتم و گفتمي غره اچشم
 

 شعوریب: نایآتر
 

 نظر لطفته دوستم: نشستم و گفتمزی مپشت
 

 کردی با اخم نگام مراشا
 
 دنی که نافشو با اخم برنمی بابا ايا

 
 ؟يچته باز چرا اخم کرد+ 
 

  تو؟؟يدی پک کامران؟؟اونو از کجا دکسیس: گوشم گفتری شد و زخم
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 گهی لباسش معلومه دياز رو+ 
 

 رونی زبونتو از حلقت بکشم بخوادی وقتا دلم میبعض: انداخت دور کمرم و گفتدستشو
 
 ؟یی آقاهی من چریخب تقص+ 
 
  اون زبونتهریتقص... کهستی تو نریتقص_
 

  وارد آشپزخونه شدننای بزنم که کامران و آتری حرفخواستم
 

 یسالم به همگ: کامران
 

 سالم سوسک: سالم کرد د منم با خنده گفتمراشا
 

  سوسک؟بزنم لهت کنم؟یباز تو به من گفت: کامران
 

 .!یسوسک..گهی دتهیواقع: و گفتمرونی اوردم بزبونمو
 

 ي زبون درازيایجون به جونت کنن همون مح: کامران
 
  خوشمزه شدميگرای و مشغول خوردن اون جدمی منم باهاشون خندنباریا

 
 دستت درد نکنه سوسک جون+ 
 

 سوسک شوهرته: چپ چپ نگام کرد و گفتکامران
 
  سوسک؟میدستت درد نکنه حاال ما شد _
 

 یبلـــه اونم چــه ســوســک: و گفتدی خندکامران
 
  نکناااااانی من توهيبه آقا+ 



      رمان با من بمان                                                   اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 172 

 
 اه اه حالم بهم خورد: عق زدن در اورد و گفتي ادانایآتر
 
  گرفتمنایر گفتم و رومو از آتیشیا

 
  پاشوایمح: از جاش بلند شد و گفتراشا

 
 کجا؟:  تعجب گفتمبا
 
 ..می حرف بزني جددیگفتم با_
 
 باشه پس بذار آماده بشم+ 
 

  رفتخچالی گفت و به سمت ي اباشه
 

  و دوباره به آشپزخونه برگشتمدمی تنم بود رو پوشروزی که دیی لباساهمون
 

 خدافظ: گذاشت و گفتزی که دستش بودو رو می آبوانی لراشا
 

 خداحافظ: کامران
 

 ي بايبا: نایآتر
 

 رونی راشا از خونه اومدم بدنبال
 
 شنومیم+ 
 
  نه؟ای می کني روادهی پيحوصله دار_
 
 آره حتما+ 
 

  که سالم بودو تو دستش گرفت و راه افتاددستم
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 ؟ی بگيخوای نميزیچ+ 
 
 ا؟یمح_
 
 هوم؟+ 
 
 ؟ی باششمی پيدوست دار_
 

 آره:  گفتمدی تردبدون
 

 ؟؟ی کنارم بمونی ولي زخم زبون و متلک بشنويحاضر: فشار داد و گفتانگشتامو
 
 اره+ 
 
 ؟ی بخاطرم مشکالت و تحمل کنیتونیم_
 
 اوهوم+
 

  به پاركمی بوددهیرس
 
  نشستـو من و هم کنار خودش نشوندی صندلنی اولرو
 
  بود؟یراشا منظورت از اون حرفا چ+ 
 
 که می نشون بدي جورهی دیبا..میری بگی عروسدیبا..تی خواستگارامی بدیبا...می از اول شروع کندی بای بمونشمی پياگه بخوا_

  نبودهنمونی بی خاصزیانگار چ
 
 پوشم؟ی منم لباس عروس میعنی یییوا:  گفتمي ناباوربا
 

  روای لباس عروس دننیآره بهتر: سمتم و گفتبرگشت
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 هوراااا:  و گفتمدمی شوق دستامو بهم کوببا
 

 دنی بهم کردن و خندی نگاهشدنی که از جلومون رد مي پسردخترو
 
 گهی لباس عروس ذوق داره دشعورا،خبی بشیا

 
 ی کنی خودتون زندگي تا سال بابات خونه دیبا..می سال جدا باشکی دیبا: بهم کرد و گفتی نگاهراشا

 
  کهکنمی دق متیااااااا راشا خب من از دور+ 
 
 نمتی هرروز ببکنمی میسع...ی تحمل کندیبا_
 
  خوشحالمیلی خییییییییوا+ 
 

 می و  به مامانت بگممونی تصمدیبا.. خونتونمیپاشو بر: زد و گفتيلبخند
 
 باشه+ 
 
  ماي خونه می برنی تا با ماشنای آتري خونه ي جلومی راشا رفتبا
 

  راه افتادموی شدنی ماشسوار
 
 راشا؟+
 
 جونم؟_
 
  فقط صدات کنمخوادی وقتا دلم میبعض+
 

  فقط نگات کنمخوادی وقتا دلم میمنم بعض: زد و گفتيلبخند
 
 ..! باششهیهم+
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 .رمی نمي خودت نخوایتا وقت_
 
  شدقی وجودم گرم شد و آرامش به تک تک سلوالم تزري حرفش همه نی ابا
 
  شدمادهی پنی ماشاز
 
 ایتوام ب+
 
 باشه _
 

  زدم و با ذوق زنگ و فشار دادميلبخند
 

 ؟بله: مامان
 
 باز کن مامان+
 
 شد باز تیکی صداي با در
 
 می شداطی راشا وارد حبا
 

 شد خشک لبخندش دید رو راشا که بعدو  زد لبخندي من دیدن با مهران
 

 مامان کو؟: کردم و گفتمیسالم
 

 خونه تو: مهران
 
 می حرف بزندیبا.. تو داداشایتوام ب+
 

 باشه: مهران
 

  تومی رفتباهم
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 سالم: مامان
 
 سالم مامان+
 
 سالم_
 
 می مبال نشسترو
 
 گرفتیم تصمیمی یه ما راستش _
 

 خـب؟: سرشو تکون دادو گفتمامان
 
 محیا خواستگاري بیام دیگه سال یه من _
 

  حرف هستیل پشتمون کشمیجوریمی بفرستمش خونت؟؟هينجوری هميپس انتظار دار: به راشا کرد و گفتی نگاهمامان
 
 ...لطفا،مامان+ 
 

 ...شما ساکت: با اخم گفتمامان
 
 مامان+ 
 

  نگويزیتو چ..اشکال نداره: دستشو انداخت دور کمرم و گفتراشا
 
 کنه اذیت آقاییمو کسی ندارم دوس آخه: گفتم گوشش در
 

 دی موهاش کشي تویدست
 
 ..اما...مونهی مشتونی سال و پهی نی اایمح_
 

 ؟؟یاما چ: کرد و گفتزی چشماشو رمامان
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 امروز نی رو همای و محشمی آبروتون مالیخی بنصورتی اریدر غ... و کنارش باشمنمشی ببتونمیهر وقت بخوام م.. زنمهایمح_
 برمیم
 

 اشهـب: مامان
 

 خوبه: زدو گفتي مندانه اروزی لبخند پراشا
 

 بودن انداخته راه سازي آبنات کارخونه دلم تو بابت این از منم
 

  و مهران به سمت آشپزخونه رفتنمامان
 
  بهم زنگ بزنی از روز کارم داشتیهر وقت_
 
 ؟جونم راشا+ 
 
 جونم_
 
 کردم بستنی هوس من+ 
 

 ه؟؟ینکنه واقعا خبر: زدو گفتيلبخند
 
 جان منحرف نخیر+ 
 

  بر بدنمی توپ بزنی بستنهی میپاشو بر: زدو گفتيلبخند
 

 آقایی عاشقتم: گفتمو  کوبیدم بهم دستامو
 

 بوسیدم رو لپش سریع خیلی بعد
 
 ا؟یمح: لبخند نگام کرد و گفتبا
 
 ؟جونم+ 
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  چراهاایاگه استخوناتو شکوندم نگ_
 
 ؟چرا ااا+ 
 

  بهتر از خانوم خودمیو ک.. فشار بدمویکی خوادی دلم مدیچون شد: گرفت و گفتدستمو
 

 کنم فرار من بهتره پس: گفتمو  زدم لبخندي
 

 اتاقم طرف دویدم سریع شبعد
 
  نگاه کردمنهیی تخت نشستم و با ذوق خودمو تو آرو
 
  روحم نبودی بي از چشماي خبرگهید
 

  راشا حالم و بهتر کرده بوداومدن
 

 بپوشم رو مانتوم بهترین تا کمدم سمت رفتم
 
 رونی بدمی کشی طوسي مانتوهی تو کمد از
 

 بودم مدلش عاشق
 

  بپوشمرشی زخوامی که ميزی هر چتونسمی بود و مری از حرپارچش
 
  برداشتمدی ساده سفکی تونهی

 
 ومدی مانتوم خوشش نمنی اصال از اراشا

 
  اتاق و باز کردمدر
 
 راشا؟؟+
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  سمت اتاقادی که از سالن داره مدمشید
 
  اتاق و باز گذاشتم و رفتم رو تخت نشستمدر
 

 . تو و نگام کرداومد
 
 راشا؟+
 

 هوم؟: و گفتدیخند
 

 ش دادم رو نشونمانتو
 

 نــه: تو همو گفتدی کشاخماشو
 

  نکنتی اذایجون مح: مظلوم کردم و کفتمچشمامو
 
 امکان نداره: حرص گفتبا
 

 امی نمای...امی مانتو منی با اای: جمع مردم تو شکمم و گفتمپاهامو
 
 ــرمی ميبــا ناز...اینــ: گفتي لحن حرص دراربا
 

 نیی پاارمی فکشو بخواستی مدلم
 
 ــرمی جــونم مــانیمــنم با ک...چــه بهتـــر+
 
 ..!ی کنی مورد شوخنی با ايحق ندار...یکنی می شوخیبا هر چ...ـــایمح: گفتي اخم نگاهم کرد و جدبا
 

  منتظرتمنیتو ماش.. بپوشيخوای میهر چ: به سمت در رفت و گفتبعدم
 

 دمی زدم و لباسم و پوشي مندانه اروزی پلبخند
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  نشستمنهیی آيجلو
 

 دمی تر بود به صورتم مالرهی رو که چند درجه از رنگ پوستم تیکرم
 

  برام بکشهادی که نبود بهش بگم بنامیم.. درست خط چشم بکشمتونستمی وقت نمچیه... به مدادم کردمینگاه
 
 دمی و دوبار به مژه هام کشملمیر
 
  رنگمو برداشتمی و در آخر رژ نارنجدمی رنگم و به گونه هام کشي آجري گونه رژ
 

 دمی کشنمیی رژ و رو لب پااروم
 

  و بهم چسبوندم و چند بار رو هم فشار دادملبام
 

  لب باالمم رنگ گرفتیوقت
 

  رنگم انداختم و از جام بلند شدمی مشکی دستفی تو کرژو
 دمی کشنمیی رژ و رو لب پااروم

 
  و بهم چسبوندم و چند بار رو هم فشار دادملبام
 

  لب باالمم رنگ گرفتیوقت
 

  رنگم انداختم و از جام بلند شدمی مشکی دستفی تو کرژو
 
 کنمی خبرت مامی شام نياگه برا...رونی بمیری ممیمامان من و راشا دار+
 

  تکون داد و من از خونه خارج شدمي سرمامان
 
  به گلوم چنگ انداختی ببر وحشهی بغض مثل اطی حي گوشه هی تخت خالدنی دبا
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 شستنی تخت منی ساعت بابا و مامان رو انی اشهیهم
 
 .. حاالاما
 

  خارج شدماطی دادم و از در حرونی اه مانند بنفسمو
 

  نشسته بودنی تو ماشراشا
 

 میبر: شدم و گفتمسوار
 
 چشــم قـــربان: بهم کرد و گفتی اخم نگاهبا
 

  بهش کردمینگاه
 
  که رو صورتش نشسته بودیشی اون ته ربا
 
  تر بودی خواستنشهی هماز
 
 م؟؟یکجا بر_
 
 بده دستور آقامون که جا هر+ 
 
 تو بگو_
 
 ؟خوبه هرانـت امـب+ 
 

  تکون دادسرشو
 

  نداشتی رانندگي بود انگار حوصله نیی پایلی خسرعتش
 
 ؟رهــقه باهامون آقامون+ 
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 هـن _
 

 کامال معلومه: و گفتمدمی کشیپوف
 
 ؟نباشم قهر داري توقع نمیکنی توجهی آدم حرف هـب _
 
 ؟ییآقا+
 
 ؟ومـه _
 
  برستی بداخالق به رانندگیچیه+
 
 خودشو میکنه وسـل چه االح اووو _
 

 شلغمه... کهسی که خودش و لوس نکنه دختر نيدختر: زدم و گفتمیی کوچولولبخند
 
 دیگه خودمی لوس _
 

  کردمادی ظبط و زي گفتم و صدایاوهوم
 

 رسیدیم ساعت نیم بعد
 

 زدمی راشا قدم مکنار
 

 بستنی ونــج آخ: گفتم که فروشی بستنی مغازه یه به رسیدیم
 

 يهنوزم بچه ا: کفتدویخند
 
 دارم دوس بستنی وــخ+ 
 

 منم تو رو دوست دارم: گوشم گفتری زییصدا
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  بهت برگشتم سمتشبا
 

 کردم نگاهش سوالی؟میکرد کار چه اینجا این
 

 ...ي باهات حرف بزنم آقاخوامیم: زدو رو به راشا گفتيلبخند
 

 نجم: بهش کرد و گفتی نگاهراشا
 

  ما رو تنها بذار لطفاقهیچند دق: تو چشمام نگاه کرد و گفتيشاکر
 
  به راشا کردمی نگاهمین

 
  ازشون دور شدماروم

 
  تو دلم نبوددل
 
  کنمکاری کردم چفی خدا اگه به راشا بگه من خاطراتمو براش تعريواا
 
 يواا
 

 تا پامو گرفته بود سر استرس
 

  لحظه راشا با اخم زل زد بهمهی که کردمی نگاهشون مداشتم
 
  بهش گفت؟؟ینی يواا
 

  کردم آروم باشمی و سعنیی انداختم پاسرمو
 
 ای نبودریقبال سر به ز_
 

 دمی فکر کردم اشتباه شناول
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 مینی عطرش رفت تو بي بوی وقتاما
 

  خودشهدمیفهم
 

  سمتشبرگشتم
 
 سالم دختر عمه: گفتی لبخند جذاببا
 
 ..انیک+
 

 شمی میعصب...ایصدام نکن مح: بهم کرد و گفتینی غمگنگاه
 

  راشا اومدي بگم که صدايزی و خواستم چنیی انداختم پاسرمو
 
 ای محمی برایب_
 
  نگاه کردم که به سمت راشا رفتانی به کی چشمریز
 
 شهی خدا االن دعواشون ميواا
 
 فتم سمتشون بلند ري قدمابا
 

 کردی نگاه مانی به کشیشونی رو پی با اخم بزرگراشا
 

 شدی منیی از خشم باال پانشی سقفسه
 

 میبر: گرفتم و گفتمدستشو
 

  گرفت و به من زل زدانی از کنگاهشو
 

 کنمی مهیبه وقتش باهات تسو:دمی خش دارش و شنيصدا
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  راه افتادبعدم
 
 راشا؟+
 

  بشنوميزی چخوامینم: بهم کرد و گفتینگاه
 

 ...راشا بخدا: رو هم فشار دادم و با بغض گفتملبامو
 

  سمتمبرگشت
 

 دمی ازش دزدنگاهمو
 

  سمت خودشدی دور کمرم حلقه کرد و من و کشدستاشو
 

 دمی کشقی و نفس عمنشی و گذاشتم رو قفسه سسرم
 
 نترس..ستمی نیمن عصبان...ای محستی نيزیچ: و گفتدی سرم و بوسيرو
 

  بهم؟یکنیس چرا اخم مپ: گفتمآروم
 

 ؟؟ینیبیشما اخم م: و از خودش جدا کرد و گفتمن
 

 نــچ: زدم و گفتميلبخند
 

  مني مسخره بازی و کلی خوردن بستنبعد
 

  خونهمیبرگشت
 
 ؟؟ي نرشهینم+
 
 نباشن یضرا زیاد ات خانواده کنم فکر،دیگه نه _
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  منم تو کارخونه کار کنم؟؟شهیم: و گفتمنیی بغض سرم و انداختم پابا
 

  چونم و سرمو اورد باالری گذاشت زدستشو
 
 ؟؟ي درستو ادامه بديخوای دانشگاه؟؟نمایکارخونه بهتره _
 
 باشم خودت پیش فقط دارم دوست نـم+ 
 

 باهام یتونی ميهر لحظه از روز بخوا..رونی بمیریهر روز باهم م... کنهلی خانومم تحصخوامی من میول: و گفتدی بوسگونمو
  خوبه؟؟ينجوریا...یحرف بزن

 
 چـن+ 
 
 حرف اضافه ام موقوف.. دانشگاهيری که گفتم منیهم... نکنتی اذایمح_
 
 بیارم حرفی نمیتونم که آقامون فرح رو،باشه ـــاوف+ 
 

 وقت رفتنه: زدو گفتيلبخند
 
 ؟کنی یادآوري باید همش حاال+ 
 
 ه منتظرم باشفردا ساعت ن: و گفتدی گونمو بوسگهی بار دهی

 
 خدافظ،آقایی باشه+ 
 
  کرده بودی قبل با مامان و مهران خدافظاز
 
  بسته شداطی خارج شد و در حاطی از حی وقتتا
 
  و برگشتم تو خونهدمی کشیآه
 

  گذاشتزی رو موی ظرف ماکارانمامان
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  تو سکوت خورده شدغذا
 

  مامان ظرفا رو بشوره و خودم ظرفا رو شستمنذاشتم
 

  دوازده بودساعت
 

 کردی نگاه می ترکلمی فهی نشسته بود و داشت ونی تلوزي رو به رومهران
 
  سمت اتاقم رفتمبه
 
  تخت نشستمرو
 
  نباشفیانقد ضع.. چند وقتم تحمل کننیا...یخوابی ماهه تنها مشی شایمح: لب گفتمریز
 
 دمی زنگ گذاشتم و رو تخت دراز کشمی ساعت هشت و نيبرا
 

 فشار دادم رو هم چشمامو
 

  به راشا فکر کردم تا خوابم بردانقدر
  راشا چشمامو باز کردمتاری گي صدابا
 

  زدم و زنگ و قطع کردميلبخند
 
  تخت نشستم و موهامو دادم پشت گوشمرو
 
  برم دانشگاه واقعا ذوق داشتمخواستمی منکهی ااز
 

 رونی بدمی رو از کمد کشي رنگ ساده ای مشکي و  مانتودمی  جذبمو پوشیخی نیشلوارج
 
 رونی اتاق رفتم باز
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  که حتما رفته بود شرکتمهران
 

  خوابهدی فهمشدی اتاقش مي که از در بسه مامانم
 
  سازو زدم به برقییچا
 

 رونی بدمی کشخچالی از روی پنظرف
 
  خودم چند تا لقمه گرفتميبرا
 
  و به سمت اتاق رفتمینیتم تو س و فنجون و با لقمه ها گذاشختمی برا خودم ریی فنجون چاهی

 
  تا نصفه خوردمموییچا
 

  تنم کردممانتمو
 

  هم برداشتم و بعد بستن موهام،سرم کردممقنعمو
 
 دمی رنگمو رو لبام کشی صورتم کرم زدم و رژ کالباسبه
 

  و برداشتممدارکم
 

  به نه بودقهی پنج دساعت
 
 رونی کردم و از اتاق اومدم بی بار آخر به خودم نگاهيبرا
 
 رونی که اومدم باطی در حاز
 

 ستادی پام اي راشا جلونیماش
 

 ســلــام: شدم و با ذوق گفتمسوار
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 زمیسالم عز: زدو گفتيلبخند
 

 هــورا دانشــگــاه: و گفتمدمی بهم کوبدستامو
 
 من که کنکور ندادم..راشــا: گفتمی با ناراحتدفهی اما
 

 ی و بتونی کالس کنکور ثبت نام کني که برامیریاالن م.. اومدادمیامروز صبح .. اصال حواسم نبودشبید: زدو گفتيلبخند
 ..يکنکور بد

 
  دوختمرونی نگفتم و نگاهمو به بيزیچ
 

  کارمون تو اون آموزشگاه تموم شدنکهی ابعد
 
  نق زدن و لوس کردن خودمی کلبا
 

  کردم باهاش برم کارخونهی رو راضراشا
 

 گذشتی کنکور ثبت نام کرده بودم مي که تو کالساي ماه از روزسه
 

 میدی هر روز راشا رو مبایتقر
 

 شهی گفته بود حالم داره بهتر مدکترم
 

 گرفتنی سراغشو مشدی نمي روز از راشا خبرهی و مهرانم با موضوع کنار اومده بودن و اگه مامان
 
 ادی بای دخترش هفت ماهه دندادی ماهش بودو دکترش احتمال مشی شنایم
 
 ..نای آتراما
 
  و شمارشو کرفتمدمی کشیآه
 

 ا؟یجانم مح:دیچی پی کامران تو گوشي چند تا بوق صدابعد
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  کجاست؟يآتر...سالم+
 
 امروز حالش اصال خوب نبود..تازه خوابش برده...سالم_
 
 کامران؟؟+
 
 هوم؟؟_
 
  تنگ شدهي واسه آترن؟؟دلمیگردی برمیک+
 
 میگردی بر مگهی دو هفته دیکیمان بذاره اگه ما_
 
 نیای بنیتو رو خدا پاش..نیی کامران سه ماهه اونجايواا+
 
 چشــــم_
 
 فعال... باشيمراقب آتر+
 
 فعال_
 

  از جام بلند شدمی حوصلگی انداختم رو تخت و با بویگوش
 

  نشسته بودي وی تي رو به روشهی تو آشپزخونه بود و مهرانم مثل هممامان
 

 حوصلم سر رفته: زدمنق
 

 ..قایآره دق: زدو گفتي لبخندمهران
 

 می به مامان نگاه کردییدوتا
 

  کنم که؟؟ي پاشم باهاتون گرگم به هوا بازدیانتظار ندار: متعجب نگامون کرد و گفتمامان
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 می انتظارو دارنی همقایچرا چرا دق: و من گفتمدی خندطونی شمهران

 
 می شام بخوردیایب:ت چپ چپ نگامون کرد و گفمامان

 
 می سمت آشپزخونه رفتبه
 

  تو سکوت خورده شدشهی مثل همغذا
 

  راشا اومدهــایبــ...ایمحــ:دمی مهران و شني که صداشستمی ظرفا رو مداشتم
 

  رو از دستم در اوردم و به سمت در پرواز کردمدستکشا
 

  با لبخند اومد توراشا
 
  به مهران نگاه کردمی چشمریز
 

 زدی به ما داشت تلفن حرف مپشت
 

  اومد سمتمراشا
 

  بودمشدهی دروزی دنیهم
 
  براش تنگ شده بودیلی دلم خاما
 
  چشماش زل زدمتو
 

 دمیدی چشماش برق عشق و مش،توی سه سال پمثل
 

  از هم باز کرددستاشو
 

  و انداختم تو آغوششخودم
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  آغوش راشايگرما

 
  تر بودنیری برام شيزی هر چاز
 
 دیهام و بوس مويرو
 

  و ازش جدا شدمدمی کشیقی عمنفس
 

 !دهی پر؟؟رنگتیخوب: صورتم چرخوند و گفتي تو تک تک اجزانگاهشو
 

  شدمينجوری اخورمی که مییبخاطر داروها: و تکون دادم و گفتمسرم
 

  خودموني خونه میری مگهیچند ماه د: و تو دستش گرفت و گفتدستم
 

 خوادیراشا دلم مسافرت م: و گفتمدمی و کشدستش
 

 میوفتی اآلن راه منیهم...میشما بگو کجا بر: رو مبل نشست و گفتکنارم
 
 ایبگو جون مح: و گفتمدمی کشي کنترل نشده اغیج
 

 !شـــمـــال: زدو گفتي لبخندز،ی انداخت رو مشوی گوشمهران
 

 میری بگه مایهر جا مح: و گفتدی خندراشا
 
 منم با شمال موافقم: و گفتم مهران نگاه کردمبه
 

 رونی لحظه مامان از اتاقش اومد بهمون
 

  بلند شد و سالم کردراشا
 

 !اصال هر جا مادر زنم بگه: جوابشو داد و خواست بره سمت آشپزخونه که راشا گفتمامانم
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  نگاهمون کردی برگشت سمتمون و سوالمامان

 
  مامان تو رو خدا بگو شماليوا: ذوق گفتمبا
 

 .قهیدیساکت باش : و گفتدی خندراشا
 
  گفتم و به مامان چشم دوختمیشیا

 امیمن که نم: زد و گفتي لبخند خسته امامان
 

 يای بدیشما با...شهی که نمينجوریا...عه: نشوند معترضانه و گفتشیشونی رو پیکی اخم کوچراشا
 

  آخه؟؟امیمن کجا ب..دیشماها جوون: کنار من نشست و گفتمامان
 

 حرفم نباشه.. شماليایبابا شما مگه چند سالته؟؟؟با ما م: و گفتدی خندنمهرا
 

 مــمیخــب مــن تسلـــ: بهمون کرد و گفتی نگاهمامان
 

 ان؟؟ی باهامون بگهیاشکال داره چند نفر د: در اورد و گفتشوی گوشراشا
 

 ؟؟یچه اشکال:تکون داد و گفت)نه( ی سرش و به معنمامان
 

 نی بده به رادووی نکن گوشغی جغیترانه ج: شماره گرفت و بعد چند لحظه گفتراشا
 

  و بده بهــشیخبر خــوب دارم گوش..تـــرانـــه: گفتدوباره
 

  بده بهشوی گوشــــزمیعز..تــرانه: با حرص گفتراشا
 

  ظرفا رو بشورمهی بقرمیم: به راشا کردم و گفتمینگاه
 

 ومدیودنش با ترانه خوشم نم بیمی از رفتار راشا و صماصال
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  باشهیمی انقدر باهاش صمادی بهش گفته بودم که بدم مبارهاهم
 

  زنداداشش بود اما خــب مـــن حســــودمدرسته
 
 کردمی و ترانه رو لعنت مشستمی ظرفا رو می حرص و بداخالقبا
 

  گردنم حس کردمي رو روی کسي لبای دورم حلقه شد و نرمیکی يدستا
 
 ؟؟يبــاز قهــر کرد_
 

 نکن راشا: تو هم و گفتمدمی کشاخمامو
 
  آب و بست و من و کامل به سمت خودش برگردوندریش
 

  رو از دستم در اورددستکشا
 

  جالب شدهیلی خافمی قدونستمی لحظه ماون
 

 دی گذاشت و نرم بوسمیشونی لباش و رو پراشا
 

  تو همدمی و دادم جلو و اخمامو کشلبام
 

  درست کنافتویق..کشمیدارم منت م.. نکنيلب و لوچتو اونجور: و گفتدی سمت چپم و بوسي گونه
 

 ) معلوم نبودمیی که لب بااليبه طور( و گذاشتم رو لب باالمنمیی پالب
 

 نی زمدمی بچه ها پامو کوبمثل
 

  کنمکارتیچ...گهی دےلـــوســـ: و گفتدی سمت راستم و هم بوسي گونه
 

اما به حس من به ... هســت شــک کنــای دننی اي کــه تويــزیبـه هـر چ...ــایمح: و گفتنشوی و گذاشت رو سسرم
 !خودت شک نکن
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 رهی من و بگیکی يواا
 

 شدمی ذوق مرگ مداشتم
 
 دمی پام بلند شدم و چونشو بوسي پنجه رو
 

 ؟؟ی جمع کنلتوی وسايخواینم: و محکم به خودش فشار داد و گفتمن
 
 .کنمی جمع مرمی ظرفا رو بشورم مهیبق+
 
 کنمیاحساس آرامش م... حالت خوبهیوقت: و گفتدی سرم و بوسيرو
 

 رونی از آشپزخونه رفت ببعدم
 

  راشا رو لبم نشست و دوباره مشغول شستن ظرفا شدمي حرفاهینیری از شيلبخند
 
 بود بودن و مامان بعد ناهار ظرفا رو نشسته شمونی و سهند پنای ناهار ميبرا
 

  بودادی زیلی خنمی همواسه
 

 شورمی که با حوصله و آرامش ظرف رو ممنم
 

  تا تموم شددی طول کشےلــی خــخــالصــه
 

  رو از دستم در اوردم و به سمت سالن رفتمدستکشا
 

  مامانادیسمانه ام م: به مامان نگاه کرد و گفتمهران
 

 واقعا؟؟مگه باهات قهر نبود؟؟: با ذوق گفتمامان
 

  دو کفتر عاشق شدمنی ایباعث آشت...ي نورای محنجانبیا..اهم اهم: زدم و گفتمیی دندون نمالبخند
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  نگاه پر مهرش و بهم دوختمهران

 
  خودت قهر نکنیگیتو اگه راست م...خب حــاال: با خنده گفتراشا

 
  پشت چشم نازك کردم و به سمت اتاقم رفتمبراش

 
 کولم تو چپوندمی هامو ملهی تند وستند
 

  و از جام بلند شدمفشی تاب مو انداختم تو کلب
 

  لحظه در اتاق باز شدهمون
 
 تموم شد؟؟_
 
 راشا؟؟..اوهوم: تخت ولو شدم و گفتمرو
 

 هوم؟؟: گفتداشتی  برمزی که الك قرمز رنگم و از رو نیدرحال
 
 اد؟؟یمامانتم م+
 

 ل کنه قبوکنمی فکر نمیول..ادیدوست دارم ب: کنارم نشست و گفتاومد
 
  من بهش بگم؟؟يخوایم+
 
 بگو..یشی از حرفا و متلکاش ناراحت نمیکنیاگه فکر م: چشمام نگاه کرد و گفتتو
 

 نمی و در اوردم و رفتم تو مخاطبمیگوش
 

  زدم روش و باهاش تماس گرفتمدمی رو که د² ماماناسم
 
  به ساعت نگاه کردمدفهی
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 دیخوابی مری اوقات دشتریمامان راشا ب.. بودازدهی شکر خدارو

 
 بله؟_
 
 د؟؟یخوب....سالم مامان+
 
 .خوبم...سالم_
 
 مامان؟؟+
 

 جانم؟: مامانش اومدي اما بعد صداومدی نیی لحظه صداچند
 
  کنم؟؟ی خواهشهی ازتون شهیم+
 
  شده؟يزیچ_
 
  شمالنیای و باهامون بنیبهمون افتخار بد....کنمیفقط ازتون خواهش م..نه+
 

 سکوت بود قهی چند دقبازم
 
 ! مسافرت ندارهيحوصله ...یشناسی راشا رو که ميبابا_
 
 نیایشما باهامون ب...کردنیبابا اگه حوصله ام داشتن کارخونه رو ول نم...دونمیم+
 
 د؟؟ی بردیخوای میک_
 
 . و از گوشم جدا کردمی راشا نگاه کردم و گوشبه
 
 م؟یوفتیفردا راه م+
 

  تکون دادسرشو



      رمان با من بمان                                                   اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 198 

 
 انی و ترانه هم منیرادو...فردا: گذاشتم دم گوشم و گفتموی گوشدوباره

 
  شماست؟يراشا خونه _
 
 د؟یکارش دار...نجاستیآره ا+
 
  خونتونامی و ترانه منیمن فردا صبح با رادو...نه_
 
  دنبالتونمیایمامان ما م+
 
 ریشب بخ! راحت ترمينجوریا..نه_
 
 شب خوش.میمنتظرتون.نیباشه هر جور خودتون راحت+
 
  نبودی کار سختیلیخ: انداختم رو تخت و گفتمویوشگ
 

  که راشا خان برات الك بزنهنهی ازتیجا: تو چشمام نگاه کرد و گفتراشا
 
 اایقشنگ بزن: ذوق دست راستم و گذاشتم جلوش و گفتمبا
 
 حــرف اضــافــه موقوف: گفتدیکشی که شت الك و رو انگشتم می حالدر
 

 دادی بهم می خوبشست،حسی الك که رو ناخونام ميسرد
 
  دستام نگاه کردمبه
 
  خودمم قشنگ تر الك زده بوداز
 
 ؟.؟ي که انقد خوب بلديدست چند تا دختر و الك زد: اخم گفتمبا
 
  که براش الك زدمی هستیشما تنها کس: جاش بلند شدو گفتاز



      رمان با من بمان                                                   اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 199 

 
 رونی که خشک شد از اتاق رفتم بالکام

 
 ي وی زل زده بود به تشهی رو مبل ولو شده بود و مثل هممهران

 
  برو لباساتو عوض کنایب: شلوار اوردم و رو به راشا که تو آشپز خونه بود گفتمهی راشا ي از اتاقش برارفتم

 
  و اومد شلوار و از دستم گرفتنکی که دستش بود و گذاشت تو سیوانیل

 
 رونی و مسواك زدن اومدم بهی تخلاتی سمت اتاق فکر و بعد عملرفتم

 
 تاق و باز کردم و رفتم تو ادر
 

  روشن شده بودومدی که از چراغ خوابم می خاموش بود و اتاق با نور کمچراغ
 

  پتوری زدمی باز کردم و خزموهامو
 

 یخوب بخواب: و دورم حلقه کرد و گفتدستاش
 

 یی آقانطوریتوام هم: رو هم گذاشتم و گفتمچشمامو
 

 !ای محشهی داره درست مزیهمه ج: و گفتدی گوشم و بوسي الله
 

 راشا؟: برگشتم سمتش و گفتماروم
 
 جون دلم؟_
 
 ؟؟يدوسم دار+
 
  نشوند جواب سوالم و گرفتممیشونی که رو پي و با بوسه ادمی اون نور کم برق چشماشو دتو
 

  و محکم بهش چسبوندم و چشمام و بستمخودم
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  چشمامو باز کردمي راشا الي صدابا
 

  خندش که بلند شديصدا
 

 ؟يخندی میبــه چ: چشمام و باز کردم و گفتمدوتا
 

 شدی مدهی صورتش دي که هنوزم آثار خنده تویدرحال
 

  شدرمونیپاشو د..یچیه:گفت
 
 راشـــا؟؟: تخت نشستم و گفتمرو
 
  دختر؟؟؟هی چدنتی کشغیاول صب ج: تعجب نگام کرد و گفتبا
 
 ؟؟يووردی در ننوی اشبیتو د: که تنش بود اشاره کردم و گفتمی رنگی آبشرتی تبه
 

  به لباسش و بعدم به من کردینگاه
 
 !نـــه_
 
 ـــبــهیعج: گفتمشدمی که از تخت بلند می حالدر
 

  رفتمیی از اتاق خارج شدم و به سمت دستشوومدی از راشا نیی صدایوقت
 

  اومد تو اتاقینی سهی بپوشم که راشا با ی چکردمی فکر مداشتم
 
  خانوم؟؟ستیشما گشنت ن_
 

 شمی که باشم گشنه مرمیس... باشهی توت فرنگي مربایوقت: و گفتمینی تو سدمی کشسرك
 

  و ول کردم و نشستم رو تختکمد
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 خوردمشونی و پشت سر هم می و دولپگرفتمی تند لقمه متند
 

 کردی چونش و نگاهم مری دستش و زده بود زراشا
 

 !گهیبخور د:ش رفتم و با دهن پر گفتم بهي غره اچشم
 

  کردکی بود برداشت و به لباش نزدزی رو که لبري چافنجون
 

  رو خوردممیی فنجونم و برداشتم و آروم آروم چامنم
 
 رونی و از رو تخت برداشتم و از اتاق رفتم بینی ظرف مربا و خامه رو که در اوردم سته
 

  مبل نشسته بودي در هم روي با اخماسمانه
 

  بد تر از اونمهرانم
 

 چتــــونـــه بــاز؟: و گفتمدمی کشیپوف
 

  بلند شد و اومد سمتمسمانه
 

  جواب بوسش رو دادمنکهی ابعد
 
 مهــران؟؟باز چرا اخماتون تو همه؟: اخم گفتمبا
 

 ! و بپوش اون و بپوشنی اگهیهمش م: با ناز که تو ذاتش بود گفتسمانه
 

  بگه؟؟دی بای کی بپوشیمن نگم چ...من نامزدتم سمانه:گفت با حرص مهران
 

 دیکنی که با هم بحث نمییزایسر چه چ...نگاشون کن  تو رو خدا: چپ نگاهشون کردم و گفتمچپ
 
  و رو اپن گذاشتم و به سمت اتاقم رفتمینیس
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 !نـــه: بهم کرد و گفتی نگاهراشا

 
 کنهیاالن اصال فکرم کار نم... بپوشمیخب چ...اه: و گفتمدمی کشیپوف
 

 رونی بدی رنگ کشاهی سي مانتوهی به کمدم نگاه کرد و گهی بار دهی راشا
 
  سادسیلی خنیا: اخم گفتمبا
 

 ادی بهت میلی خیول: زد و گفتيلبخند
 
  رونم بودي سه ربع بود و قدش تا وسطاناشیآست.. رنگی مشکي ساده ي مانتوهی

 
 راشا؟: و گفتمستادمی انهیی آيجلو
 
 جونم؟_
 
 ؟ی نداشتي به نازی حسچیتو واقعا ه+
 

 شروع نکنـــا..ایمح: کرد و گفتیاخم
 
 ..یکنی می بداخالقپرسمیهر دفعه که م: نگاهش کردم و گفتمی ناراحتبا
 

فقط تو ...یی فقط توینی کنارتم یوقت...ياری از اون بی اسمخوامینم... منزیعز..ایمح: و با حرص گفتدی تو موهاش کشیدست
 !ییاونم تو..زنهی نفر مهیقلبم فقط واسه ...یشمیپ

 کردمی نگاهش منهیی از تو آزدی حرفا رو منی که داشت ای وقتتموم
  که تموم شد برگشتم سمتشحرفش

  راحت شد؟التیحاال خ: چشمام نگاه کرد و با لبخند مخصوص به خودش گفتتو
 اوهــوم: و تکون دادم و گفتمسرم

  کردن شدمشیستم و مشغول آرا نشی صندلرو
 ا؟یمح_
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 هوم؟: نگاهش کردم و گفتمنهیی تو آاز
 ...تو...تو: و گفترونی کالفه داد بنفسشو

 ؟یخــواستی و مانیتو،ک: و گفتستادی پنجره اي جاش بلند شد و پشت به من رو به رواز
  رو لبممالمی رژ و مداشتم

 ستادی خودم بخوام دستم انکهی حرفش به دون انی ادنی شنبا
 .کنمی میهر کار بگ...ای تو رو خدا به بابا نگــانیک: دختر پونزده ساله تو سرم اکو شدهی يصدا
 گمی به بابات مای..یکنی باهام ازدواج مای:دی کشادی که فرمی و شندانی دو رگه و پر از خشم کيصدا

  راشا به سمتم برگشتزی لب  از دستم افتاد رو مرژ
 راشا: از جام بلند شدم و گفتمآروم

 !یاآلن که مال من...مهم اآلن: در هم گفتي اخمابا
 .دوستت دارم راشا: دور کمرش حلقه کردم و با بغض گفتمدستامو
 شهی مرمونیبرو زودتر آماده شو که واقعا داره د...بغض نکن: و گفتدی موهام کشي الدستشو

 رونی جدا شدم و اونم از اتاق رفت بازش
 بود که هر هر و کر کر دهی پارك دهی من و با چند تا پسر و چند تا از دخترا وسط انی چون کیول..خواستمی و نمانی کمن

  گهی که مي مجبور شدم هر کارمیکنیم
 

 ...میاون لعنت... به بابام نگهيزی وقت چهی بدم تا انجام
 
  بلند شدمزیدکلن تا بشکونمش از پشت م اي شهی دستم بره سمت شنکهی و بستم و قبل از اشمی آرافی حرص کبا
 
 ی لعنتانیک
 

 یلعنت
 

 یلعنــــت
 

  آخرو انقدر بلند گفتم که خودمم وحشت کردمیلعنت
 

  در اتاق و باز کرد و اومد سمتمراشا
 
 شده؟یا؟؟چی محیخوب_
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 ...ازش متنفرم راشا: گرفته بود گفتمادامی که از فریی صدابا
 

 ی با کسیستیتو مجبور ن...ای محستی ننجای اانیک... تموم شدهیهمه چ...زمیآروم باش عز: و به خودش فشار داد و گفتمن
 !یتو خانوم من...ی ازدواج کنيخوایکه نم

 
 ...تنهام نذار: هام منظم شدن و گفتمنفس

 
 ! عمرم کنارتمهی ثاننیتا آخر...می لحظه از زندگنیتا آخر: طرف صورتم و با دستاش قاب گرفت و گفتدو
 
  رو مهمون لبام کردمی شدم و لبخند بزرگرهی خمی مرد زندگي چشماتو
 
   اومدن؟؟نایمامانت ا: و برداشتم و رو به راشا گفتمفمیک
 
 ادی منی ماشي صدادنیفکر کنم تازه رس_
 

 رونی بمی برداشت و باهم از اتاق اومدکولمو
 

  خونه بمونهنگی تو پارکنی رادونی و ماشانی و ترانه با ما بنی شد رادوقرار
 

  مهران باشننی گرفتن تو ماشمی هم تصممامانا
 
 می بود که راه افتاده بودي اقهی دقده
 

  بودندهی که انگار صد سال بود نخوابنی و رادوترانه
 

  دوتا مثل خرس خوابشون برده بردهر
 

  کنمکاری چدونستمی سر رفته بود و نمحوصلم
 
 راشــــا؟؟+
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 جون راشا؟: بهم کرد و گفتی نگاهنهیی تو آاز
 
 م؟ییآقا+
 

 زمیبگو عز: زد و گفتيلبخند
 
  پشــت فرمون؟؟نــمیمـــن بشــ+
 

 !تو رو خدا: تو هم قالب کردم و گفتمدستامو
 

  و گذاشت دم گوشششی چشمامش و باز کرد و گوشنی بلند شد که رادوی گوشهی زنگ ي لحظه صداهمون
 

 ستادی گوشه اهی با لبخند نگاهم کرد و راشا
  من نشستي شد و اومد جاادهی پنیرادو

 
  رفتم و پشت فرمون نشستممنم

 
  پرواز کردنی کمک راننده نشست پامو رو گاز فشار دادم و ماشی که رو صندلراشا

 
  عاشق سرعتهایمح... حواست به ترانه باشه نترسهنیرادو: و گفتدی خندراشا

 
 یکی خل تر از اون یکی..خدا در و تخته رو خوب جور کرده: با خنده گفتنیرادو

 
  کردمکرد،نگاهی بهمون نگاه مجی به ترانه که گنهیی از تو آیطونی کردم و با لبخند شادی ظبط و زيصدا

 
 ادب کن زنتو: به راشا زد و گفتی پس گردنهی نیرادو

 
 نی با حرص ظبط و کم کرد و برگشت سمت رادوراشا

 
 صد بار گفتم آدم باش_
 

  کردشی نکرد و خودش و مشغول گوشی توجهنیرادو
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 الی ومیدی ساعت دوازده رسقایدق
 

  محکم زد تو سرمیکی که زدمی با ترانه حرف مداشتم
 

 ؟؟يدی مراژی وي اونجوریکشی تو خجالت نمنمیب: سمتش که گفتبرگشتم
 
 ستی نمونیخــان داداش ما خجــالــت حال!نــــچ: گفتمي لبخند حرص دراربا
 

 می شدالی خنده و وارد وری زمی با ترانه زدبعدم
 

 ای رفته بودن درومدهی هنوز نمامانا
 

  مشتاق تر از ما بودننای انکهی امثل
 
 میدی کشالی به ومی دستهی و می رو جابه حا کردالی سمانه و ترانه وسابا
 
 !ــخوامیمــن جوجه کبــاب م+
 

 خــوامی ميمــن قـــرمه سبــز: گفتی با سرتقمهران
 
  راشا زل زدمي مظلوم تو چشمای گفتم و با نگاهیشیا

 
 میکنیناهار جوجه درست م... کرده خستسی خانومم رانندگدیپاش: از جاش بلند شدو گفتآروم

 
 !!ي ایاونم چه رانندگ: و گفتدی خندترانه

 
 هــــورا: توجه به ترانه با ذوق گفتمیب

 
 ای درمی و شب برمی کنی استراحتهی ناهار قرار شد همه بعد
 
 راشا؟؟: تخت نشستم و گفتمرو
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 نی و از تنش در اورد و انداخت زمرتشیشیت

 
 هوم؟؟: بود گفتستادهی کولر اي چهی دري که جلویدرحال

 
 یی دستشويتو که رفته بود+
 
  زنگ زديناز: گفتمی آرومي تخت ولو شدم و با صدارو
 
 ؟؟يجواب داد: برگشت سمتم و گفتعی حرکت سرهی تو
 
 ـدادم؟؟ی مدینبا: و گفتمدمی شکمم خوابرو
 
  چرا  زنگ زد؟؟؟؟اصالی گفتی گفت؟؟تو بهش چی بهت چيناز_
 

 و دلم خواست جواب ی جواب دادم منم کفتم چون شوهرمتوی چرا گوشدیازم پرس: و گفتمدمی موهام کشي و تودستم
  و قطع کردیگوش...تیتربیب) قسمت جملم رو با حرص گفتمنیا...(بدم
 

  کمرم حس کردمي دست راشا رو رويگرما
 
 .ی باهاش حرف بزنخوادی دلم نمگهی دیول..يخوب جوابش و داد_
 

 ادی خوابم میلیخ: و گفتدی طاق باز رو تخت دراز کشبعدم
 
  کردم خوابم نبردي اما هر کارادی خوابم مکردمی احساس منکهی ابا
 
  و برداشتممی جام بلند شدم و گوشاز
 

  رو گرفتم و منتظر شدمنای آتري شماره
 

  خوبهیلی حالش خدمیفهم...دیچی پی خوشحالش که تو گوشيصدا
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 ای محيواا.. شمی دختر مهی مامان شه؟؟دارمیباورت م...بچم دختره...ای محيواا_
 
 مبارك باشه قربونت بشم..  جــونميا: صدام باال نره با ذوق گفتمکردمی می که سعی حالدر
 
  کردمی حرف زدم و بعدم خدافظنای با آترکمی

 
  اومدي اس از شاکرهی لحظه همون

 
 ...خوامتیشوهرت م از شتری بیلیبخدا من خ..شهینم...ای محتونمینم...من همه تالشمو کردم که بتونم فراموشت کنم..ایمح_
 

  جواب داد صدام رفت باالی و گرفتم و وقتشمارش
 
بــه تو ... کردم که اون حرفا رو بهت زدمی من اونشب باهات احساس راحتکهی مرد؟؟؟آخهیـــکشــیتو خجــالــت نم+

  فهــم شـــد؟؟ــریش... شوهر من چه قدر دوسم دارهستیمربوط ن
 

  و پرت کردم رو تختی گوشتی با اعصبانبعدم
 
  بود؟؟یک_
 

  کردمدارتی بدیببخش: به راشا کردم و گفتمینگاه
 

  بود؟؟ي کدوم خــرــگمیبهـــت م: زدداد
 

 کردی گردنش متورم شده بود و با اخم نگام مرگ
 
 يشاکر+
 
  خرکهیمرد...ارمیپدر پدر سگش و در م: و گفتنیی رو تخت اومد پااز
 

 نیی خودم و گرفتم و سرم و انداختم پاي گرفته بود اما جلوخندم
 

  و من منفجر شدمرونی از اتاق رفت براشا
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  باحال شده بودیـــــلی خافشی خر قکهی گفت مردیوقت
 

  کجا رفته که در اتاق باز شد و اومد تونمی برم ببخواستم
 

 جشی نتشهی منیا...یکی مفی تعری واسه هر کس و نا کستوی داستان زندگیوقت: بهم کرد و گفتینگاه
 

 رونی و برداشت و از اتاق رفت بشرتشی با حرص تبعدم
 
  تخت نشستميرو

 گفتی راست مراشا
  خودم بودریتقص

  بستم و از جام بلند شدمي سرم به صورت گوجه اي باالموهامو
  بودستادهی ااطی تو حراشا

  دستش اعصابم و خورد کردي توگاریس
 اغون بشه دمی بود که باعث شد زندگگاری سنیهم

  آروم به سمتش رفتماروم
  لباش برداشتمنی و از بگاری و سستادمی اکنارش

 لرزهی تنم منمیبی و که تو دستت منیا: ناراحت گفتمیی پاهام لهش کردم و با صداریز
  تنها باشمخوامیم: بهم انداخت و گفتمی نگاهمین

  و تو چشماش نگاه کردمستادمی اجلوش
 بغلم کن_

 ایبرو اونور مح: تو همو گفتدی و کشاخماش
 بغلم کن: گفتمی و با تخسنی زمدمی کوبپامو
 نمتی ببخوامینم...گمشو تو:ـدی کشداد

  مات و مبهوت بهش زل زدمقهی دقچند
 ــدی داد کشسرم

 دی شد و سرم داد کشیرتی گفتم غبهی غرهی ي و برامی داستان زندگنکهی ابخاطر
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 قلبمه رتتی جلوت زرزر کرد غکهی واقعا عاشقمه؟؟چطور اونشب که اون مردیکی ي داغ کردــهیچ: گفتمي بلندي صدابا
 باال سرم يبری شده عاشقمه صداتو مدای پیکیحاال که !؟ی نداشترتی غخواستنینشد؟؟اونموقع که زنت و واسه هوساشون م

 ؟؟یکشیداد م
 

  رفتمای و با عجله  به سمت دررونی و پر حرص دادم بنفسم
 

 م در اوردم و پاهام و گذاشتم تو آب و از پاهاکفشام
 

 دیچیپی راشا تو گوشم مادی فري و صداخوردنی آروم آروم رو صورتم سر ماشکام
 

  راه افتادمالی و به سمت ساختمون ودمی و پوشکفشام
 

  و پاك کردم و با اخم رفتم تو سالناشکام
  لب سالم کردم و رفتم سمت آشپزخونهریز
 
 ه سمت پله ها رفتم و بختمی ریی خودم چايبرا
 
  تراس و باز کردمدر
 

  شدمرهی تراس گذاشتم و به رو به روم خي و لبه فنجونم
 
  قشنگ تر بودیلی باال خنی از اایدر
 
  و به روبروم چشم دوخته بودمکردمی رو مزه مزه ممییچا
 

  دوست داشتمیلی رو خیی چایتلخ
 
 دمیخری رو به جون مشی و تلخخوردمی میی اوقات بدون قند و شکر چاشتریب

 
  رو برداشتم و وارد سالن شدممی خالفنجون

 
 زحمتی ببر بنمیا: گفتمشدی سمانه که داشت از جلوم رد مبه
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 ... و از دستم گرفت و دوباره راه افتادفنجون

 
  رفتممی که توش مستقر شده بودی نکردم و به سمت اتاقبشی به رفتار عجیتوجه

 
  که در اتاق باز شدبافتمیو م تخت نشسته بودم و موهام رو
 

 ای درمی برمییخوایم...نیی پاایب: زد و گفتي لبخندترانه
 

 رونی گفتم و اونم از اتاق رفت بي اباشه
 
  جام بلند شدماز
 

 رونی بدمی رو از تو کولم کشی رنگی آبی نخيمانتو
 
  چروك نشده بودیلیخ
 
  چروك نشنشتری کردم که بزنی و پشت در آورونی مانتو هام و اوردم بهیبق
 

 دمی و پوشمی لوله تفنگشلوار
 

 ستادمی انهیی آي و تنم کردم و جلومانتوم
 

 . خط چشم بکشمادی کردم با دقت زی رنگم و برداشتم و سعی چشم آبخط
 
  لبخند به شاهکارم نگاه کردمبا
 

  بار بود انقدر قشنگ در اومده بودنی اولبایتقر
 
 دمی و دوبار به مژه هام کشملیر
 
  رو لبامدمی رو برداشتم و کشیغی قرمز رنگ جرژ



      رمان با من بمان                                                   اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 212 

 
 دمی به موهام که به حالت کج بافته بودم کشیدست

 
  رو برداشتممی سرم انداختم و گوشي رنگم و روی مشکشال

 
 رونی اتاق و باز کردم و رفتم بدر
 

 شهی می چمیبابا خب دو قدم اونورتر بر...یتو که همش ساز مخالف: رو به مهران گفتترانه
 

 ! خـــوبي جاهی برمتونیم...رمیگی ده تومن مينفر: کردو گفتی به سمانه نگاهمهران
 

  وقته منتظرنیلی خنای و بذار کنار مامان ايمهران مسخره باز: با اخم گفتسمانه
 
  خارج شدمالی توجه بهشون از ویب

 
 الی ورونی بره بخواستی دوست داشت و دلش نمیلی بود خالی ویرو که اختصاص ای از درکهی تنی مهران ادونستمیم
 

  حس رو داشتمنی هممنم
 
  هم مهم بودهی نظر بقاما
 
  راشا رفتم و در عقب و باز کردمنی سمت ماشبه
 
  و روشن کردگارشی بهم کرد و سی تفاوتی نگاه بنهیی توآاز
 

  نشون دادممی و خوم و مشغول گوشنیی و انداختم پاسرم
 
 ...برو رستوران...راشا_
 

 دمی کشیقی عمنفس
 

  شدننی سوار ماشی و ترانه کنی رادودمی نفهماصال
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 کردی میی خود نماشیشونی پي روی روند و اخم بزرگی با سرعت مراشا

 
  زدن راشا برگشتتاری گي و صدادی تو دستم لرزمیگوش

 
  بهم کردنی با تعجب نگاهنی و رادوترانه

 
  رو دم گوشم گذاشتمی نکردم و گوشیتوجه

 
 ا؟یمح_
 
 همه نی بشه،بنابر اادی زمی که با راشا کرده بودم هم باعث شده بود بداخالقییدعوا.. بودمی از دستش حرصی کافي اندازه به
 !؟ےکشـــیتو خجالت نم...ایکــوفـــت محـــ: گفتمي بلندي کردم و با صدای و حرصم و سر اون خالتی عصباني
 
  خوبه؟نایرآت_
 

 یلعنت: و زمزمه کردمرونی و پر حرص دادم بنفسم
 
  خانلی سهی توام خوب باشدوارمیام...حالش خوبه..آره+
 

 خوردی کش دارش به گوشم مي نفس هايصدا
 
 ...من...مراقبش باش_
 

 نایآتر...کردی مفی که برام تعرنجوریا...کامران دوستش داره...با کامران حرف زدم...من: کرد و گفتي ای طوالنبای تقرمکث
 ...هم
 

  مکث کردبازم
 
  بودی طوالنیلی مکثش خنباریا

 
 ل؟یسه+
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 ... خود کامران ولش کردهی هم دوسش داشته ولنای آترگفتیکامران م_
 

  کناردمی کشنیمنم واسه هم: و گفترونی آه مانند داد بنفسشو
 

 نگران نباش حالش خوبه: و رو هم فشار دادم و گفتمچشمام
 
 خدافظ...هواشو داشته باش_
 

  گفتم و قطع کردمیخداحافظ
 

  تاسف تکون دادي بهم کرد و سرش رو از روی نگاهنهیی از تو آراشا
 

 ه؟یچ: چپ نگاش کردم و گفتمچپ
 

  کردادی ظبط و زي نزد و صدایحرف
 
  شدادهی و پارك کرد و زود تر از همه پنی بعد ماشکمی

 
  کردمنگاهش

 
  بودم متنفر بودمفی انقدر ضعنکهی ااز
 
  طاقت قهرشو نداشتم نفرت داشتمنکهی ااز
 
  مزخرم متنفر بودمتی وضعاز
 

  دورش نشسته بودن رسوندمهی که بقيزی آهسته و سست خودم و به مي نفر وارد رستوران شدم و با قدم هانیآخر
 

  سمانه نشستمکنار
 

 کردمی خودم حس مي نگاهش رو روینیسنگ
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  و اوردم باال و نگاهش کردمسرم

 
 ــه؟؟یچ: زد و گفتيپوزخند

 
 ریبرام از اون لواشکا بگ: کردم و گفتمزی و رچشمام

 
  دستم به پشت سرش اشاره کردمبا
 

 ری برو بگ؟؟خودتیخودت چالق: تو هم و گفتدی و کشاخماش
 

  رو شکر بر نگشت پشت سرش و نگاه کنهخدا
 
 رستوران لواشکش کجا بود آخه 
 

  دستم و خوند که پشت سرش و نگاه نکردحتما
 

  هامون و که اوردنغذا
 

  کردم از غذا خوردن لذت ببرمیسع
 هی بقي توجه به غرغرای از شام راشا ببعد
 

 رونی و من و دنبال خودش از رستوران برد بدی و کشدستم
 

  و خواستم برگردم تو رستوراندمیو از دستش کش دستم
 

  قدرتمند و پر زورش کردي دستاری مچ دستم و اسبازم
 

  و خودشم با سرعت نور سوار شدنی هلم داد تو ماشبزور
 

  بهش کردمینگاه
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  و روشن کرد و پاشو رو گاز فشار دادنیماش
 

 دادی عذابم مسکوتش
 
 چتـــه؟؟: حرص برگشتم سمتش و گفتمبا
 

 من؟؟؟: تو هم و گفتدی کشاخماشو
 
 په نه په عمــم+
 

 رونی نشستم و نفسم و پر حرص دادم بنهی به سدست
 
 نـــکـــن اون کــارو_
 
 .کار؟یچ+
 

  گوشه پارك کرد و کامل برگشت سمتمهی و نیماش
 

 ؟ی رو نکنچارهی بنی پوست ایشی می عصبی وقتی نگرفتادیهنوز : رو لبم و گفتدی کشدستشو
 

  ندارهیبه تو ربط: تو هم و گفتمدمی و کشاخمام
 

  ربط داره؟يبه اون شاکر...اگه به من ربط نداره: صورتم کرد و گفتکی نزدکمی سرشو
 

 اوهوم: زدم و گفتمیطونی شلبخند
 

 اســت؟ینجوریعـــــه؟؟ا: و گذاشت رو گونم و گفــتدستش
 

 !آره: عقب و گفتمدمی و کشسرم
 

 بـــاشــــــه: و روشن کرد و گفتنیماشـ
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 م؟یریکجا م+
 
 ...ــالیو_
 
 نــــه+
 
  نه؟یچ_
 
 ..الی ومینر+
 
 م؟؟یپس  کجا بر: سرعتش و کم کرد و گفتکمی

 
  رو تو شب دوست دارمـایدر+
 

  فقط واسه شــمانمیا: و تو ساحل پارك کرد و گفتنیماش
 
 رونی اومدم بنی ماشاز
 

 نی به ماشپشت
 
 ستادمی اای دري به رورو
 

  و کنارم حس کردمحضورش
 

  تنها باشمخوامیم: تو هم و گفتمدمی و کشاخمام
 

 ومدی ازش نییصدا
 
  نشستم و کفشام و در اوردمنی زمرو
 

 دادی بهم می ماسه ها حس خوبیخنک
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  دوسش داشتم و زمزمه کردمیلی که خی لب آهنگری و زدمی کشیقی عمنفس
 
 یبسوزه عاشق+

  که قلب من بخاطرش شکستهمون
  که عشقمون شده همش هوسگفتیم

  چشاشو بستهوی چرا دونمینم
 ی عاشقبسوزه

  رو از دلم پروندی عطر اطلسکه
  غم کشوندي و تا آخر هوامن

  نموندی رحمی بتی نهابا
 

 دمی کشقی که اومده بود تو صورتم دادم کنار و بازم نفس عمموهامو
 

  کنارم نشستراشا
 

  انداختم بهشینگاه
 

 ادی مــادتی: کرد و زمزمه کردکی به گوشم نزدسرشو
 ادی دوست دارم زی عشقمشهی همادی بنی آسمون اگه زمیگفتیم

 ادی دروغ تو خوشم منی از اهنوز
 

  و برگردوندم سمتشسرم
 
  به تو دروغ گفتم؟؟یمن ک...راشا رو مخم رژه نرو برو اونور_
 

  رو لبش نشونديلبخند
 

  بلند شم که مچ دستم و گرفتاومدم
 
 ا؟؟یمح_
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 لرزهی وجودم ميهمه ... صدام نکنينجوریا...یلعنت
 
  چشماش نگاه کردمتو
 

 میبر: زد و گفتی تلخلبخند
 
  تعجب نگاش کردمبا
 
  رفتنی جاش بلند شد و به سمت ماشاز
 

 نی و پام کردم و منم رفتم سمت ماشکفشام
 

  تومی پارك کرد و رفتالی واطی و تو حنیماش
 

 کردنی با اخم نگاهمون منی و رادومهران
 
  حوصله به سمت پله ها رفتمیب

 
 تو کارام دخالت نکن..نی رادوستیبه تو مربوط ن:گفتی که مدمی راشا رو شنادی فريصدا

 
  تخت نشستم و منتظرش موندمرو
 

 کنهی مدادی داد و بينجوری نبود چرا امعلوم
 
  اتاق باز شد و راشا اومد تودر
 

  بهش کردمینگاه
 
 نی و در اورد و پرتش کرد رو زمشرتشیت

 
 رونی بدی شلوارك کشي براش اورده بود نی که رادوی تو ساکاز
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  از جام بلند شدمووردمی که مانتوم و در میدرحال
 

  و رو تخت ولو شدشرتشی و پرت کرد کنار تشلوارش
 

  و تو دستم گرفتمشلوارکم
 

  در حموم گذاشتم و رفتم توي جلوکولمو
 
   گرفتمي اقهی دوش چند دقهی
 رونی و اومدم بدمیهمونجا لباسام و پوش 
 

  و از تو کولم در اوردمسشوار
 
  تو اتاق پخش شده بودگاری سيبو
 
  موهام و با حوله گرفتم و سشوارو زدم به برقیسیخ
 

 دمیز کش رها کردم و رو تخت درازی مي و سشوار و روشونه
 

 ! شاهکاره من؟نمیا: رون پام گذاشت و گفتي و رودستش
 

 ي کردکارای چادتهیحداقل ...خوبه: پشت کردم و گفتمبهش
 
 ا؟؟یمح_
 

  بوده گذشته ولش کنیهر چ... راشااادیخوابم م: و تو بالشت فرو بردم و گفتمسرم
 

  سرشونم گذاشتي روي و دورم حلقه کرد و بوسه ادستش
 

  و رو هم گذاشتمچشمام
 
 دمی از خواب پريزی شکستن چي صدابا
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 ستی نيزیچ: و گنگ به اطراف نگاه کردم که راشا گفتجیگ
 

  افتاده بود و برداشتمنی که رو زممیگوش
 

  ده بودساعت
 
  بود؟ی چيصدا: تخت نشستم و گفتمرو
 

  بود،خوردنی که رو زمیی خورده هاشهی به شچشمم
 
 ؟ا؟ی کجاست محیجارو برق_
 
  به سمت در رفتماطی جام بلند شدم و با احتار
 
 ن؟؟یی پاي بريخوای مينجوریا_
 

  آشپزخونستکی که نزدیفکر کنم همون اتاق...نیی پاي از اتاقایکیتو : سمتش و گفتمبرگشتم
 

 رونی تکون داد و از اتاق رفت بسرشو
 
  و چشمام چهار تا شددمی کشغی جهی دفهی که زدمی تخت نشسته بودم و ناخونام و الك مرو
 

  کردم از خودم جداش کنمی گذاشتم و سعی جارو برقي و رو لوله دستام
 

  راشاي اوونهیتو د: که از جدا شدم دستم و گذاشتم رو شکمم و گفتمی برقجارو
 

 به تو رفتم: زد و گفتقهقه
 
 !راشا؟: زدم و گفتمطونی لبخند شهی

 
  و کنار در گذاشنت و اومد سمتمی برقجارو
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 هوم؟_
 
 تونمی نمهیناخونم الک.. پشت گوشميدیموهام و م+
 

  صورتم بودي درست رو به روصورتش
 

  کردمی صورتش و الکعی حرکت سرهی ي و گذاشت پشت گوشم و خواست بره عقب که توموهام
 

  لبخند حرص درار نگاش کردمهی با بعدم
  داشتمی خوبي روزامی که اونجا بودي هفته اهی

 
 کردمی با راشا بحث مادی چند که زهر
 
  بودنیری اون بحث کردنا هم برام شیول
 
  تهرانمی بود برگشته بودي روزدو
 
 زدمی حوصله رو تخت نشسته بودم و داشتم تست میب

 
  راشا که بلند شدتاری گيصدا

 
  و برداشتممی توالتم رفتم و گوشزی سمت مبه
 
 جونم؟+
 
 ســلـــام_
 
 ســلـــام:  جون گرفتم و مثل خودش گفتمشی پر انرژي صدااز
 
 ؟یی کجاایمح_
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 ؟ییتو کجا...خونه+
 
 شمی پای پاشو بایمح..منم خونه_
 
  کجاست؟ن؟کامرانی برگشتیک+
 
 رفته شرکت...شبید_
 

 وفتمیباشه اآلن راه م: و دادم پشت گوشم و گفتمموهام
 
 منتظرتم_
 

  و به سمت تخت رفتمزی رو انداختم رو میگوش
 

  دفترام و جمع کردم و به سمت کمد رفتمکتاب
 

  حوصله نداشتماصال
 

  چم شدهدونستمی نمخودمم
 

  تنم کردمي شلوار ساده امانتو
 

  سرمي رو انداختم روی رنگی بستم و شال طوسي ساده ای مشکپسیلی و با کموهام
 
  و برداشتممی و گوشدمی لبام کشي و رومی صورترژ
 

 ؟يریکجا م: به مهران که تازه اومده بود تو خونه کردم و خواستم برم که گفتیسالم
 
 ي آترشیپ: گفتمکردمی که درو باز می حالدر
 
 رسونمتی مسایوا_
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  رفتمنیی باال انداختم و از پله ها پاي اشونه
 

 می شدنی سوار ماشیی بعد مهرانم اومد و دوتاقهی دقچند
 

 رونی بدمی پرنی کردم و از ماشیخدافظ
 

  و فشار دادمزنگ
 
  شدمی باز شد و من وارد البیی صداچی بدون هدر
 
  آسانسور رفتم طبقه هفدهمبا
 

 کردی بود و با لبخند نگام مستادهی در اي جلونایآتر
 

  معرفتیدلم برات تنگ شده بود ب: بغلش کردم و گفتممحکم
 

 بعد غر غر کن... توایحاال ب: و از خودش جدا کرد و گفتمن
 
  مادر شوهر خوش گذشت؟ي خونه نمیخب خب بگو بب: مبل نشستم و گفتمنی ترکی نزديرو
 

  بد نبوديا: گفتذاشتی شربت و رو بروم موانی که لیدرحال
 
  چطوره؟؟تیفسقل: که برام اورده بود خوردم و گفتمیی قلوپ از شربت آلبالوهی

 
 هکنی متی اذی حسابیول...خــوب: و گذاشت رو شکمش و گفتدستش

 
  شروع کردهومدهین: و گفتمدمیخند

 
 ؟ي  با کامران مشکل نداریراست+
 
 کنمی عادت  متی وضعنیدارم به ا: چشمام نگاه کرد و گفتتو
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  دوست داره؟؟یکامران ساالد ماکاران+
 

 آره: و کم کرد و گفتونی تلوزيصدا
 

 رونی وسط گذاشتم و از آشپزخونه رفتم بزی که الزم داشتم و رو ميمواد
 
 دردت بهتر شد؟: گفتمگرفتمی که شماره راشا رو می حالدر
 
  نگاه کردمدشی صورت رنگ پربه
 

 بهترم: زد و گفتی کم جونلبخند
 
 جونم؟_
 
 ییکجا..سالم راشا+
 
  شده؟يزیچ...سالم،کارخونم_
 
 نای خونه آتريای بگم شام بخواستمینه فقط م+
 
  چه خبره؟نایخونه آتر_
 
 يالبته اگه دوست دار...يایگفتم توام ب... بمونمششی پخوامی من میچیه+
 

  و قطع کردمی گوشبعدم
 

 ن؟یهنوز مشکل دار: بهم کرد و گفتی نگاهنایآتر
 

  آرهی نگیبگ:  گفتمرفتمی که به سمت آشپزخونه میدرحال
 

 شمی و اومد پدی کشیپوف
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 درست ی سقف همه چهی ری زدیدوباره که بر: جمع و جور آشپزخونش نشست و گفتي چهر نفره ي ناهار خورزی مپشت
 شهیم
 

  باشهينجوریخدا کنه ا: و تکون دادم و گفتمسرم
 

  زنگ اومدي که صداکردمی مزی و تمزی مداشتم
 

 ساعت دوازده شب اومده..شهی شوهرت آدم نمنیا: از جاش بلند شد و گفتکامران
 

 به تو رفته: و گفتمدمیخند
 
  کو؟نایآتر: و زد و گفتدر
 
  دراز بکشهکمیحالش بد شد فرستادمش : و گفتمختمی خودم ري آب براوانی لهی

 
 ارهی سرمون بیی چه بالادی بستیمعلوم ن...کنهی متشی داره اذومدهی هنوز ننیا: و روشن کرد و گفتونیتلوز

 
 پاشو در و باز کن: و گفتمدمیخند

 
  به سمت اتاق خواب رفتمبعدم

 
  زل زده بودشی گوشي به صفحه ی اشکي رو تخت نشسته بود و با چشمايآتر
 

  به سمتش رفتم و کنارش نشستماروم
 
 ؟؟ي آترشدهیچ+
 

  اس دادهلیسه...یچیه: و گذاشت رو تخت و گفتیگوش
 

  و از رو تخت برداشتمیگوش
 

 کردم قرار دادم و شمارش و پاك اهی سستی لي و تولیسه
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 ي نکن خواهرهیگر: رو پاك کردم و گفتمنای آترياشکا

 
 رونی بمی که آروم تر شد باهم از اتاق رفتکمی

 
  لب سالم کردم و به سمت آشپزخونه رفتمریز
 
  رو برداشتم و رفتم تو سالنیی چاینیس
 

  باهاش قهر کنه؟؟دیشوهرش نبا... و رو شوهرش قطع کنهیکامران؟؟زن گوش: نسشتم که راشا گفتنای آترکنار
 

  و روش قطع کنه؟؟ی گوشدیزن نبا... شوهر جواب زنش و بد بدهنا؟؟اگهیآتر: تو هم و گفتمدمی و کشاخمام
 

  خندهری و کامران زدن زنایآتر
 

  چپ نگاشون کردمچپ
 

 دنی جفتشون خندبازم
 
  تو همدمی کششتری گفتم و اخمام و بیشیا

 
 نمت خونهپاشو برسو: از جاش بلند شد و گفتراشا

 
 رمیخودم م: بهش کردم و گفتمینگاه

 
  خونهي مونده ساعت دوازه شب تنها برنیهم: و گفتدی و کشدستم

 
 ؟؟ي دارکاری من چ؟؟بهيتو مگه قهر نبود: و گفتمرونی بدمی و از دستش کشدستم

  زدو به سمت در رفتيپوزخند
 

 زهی رو هم فشار دادم تا اشکم نرچشمامو
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  و باز کردم و مانتوم و برداشتمي اتاق آتردر
 

 رونی و پاك کردم و اومدم باشکام
 

  از جاش بلند شدکامران
 

 ستی دور نیلیخونه بابا خ: زدم و گفتميلبخند
 

 رمیخودم م: شال و ادامه دادمری کردم زموهامو
 

 رسونمتی مسایوا...ي کردجایب: کرد و گفتیاخم
 
 شهی نممیزینگران نباش چ... تنها باشمخوامیم: سمت در رفتم و گفتمبه
 

 رونی از خونه اومدم بي فوربعدم
 

 کردمی و خاطراتم و دوره مرفتمی آروم راه مآروم
 

  راشا مهم بودمي که براییاونروزا
 

 کردمی که کنارش احساس آرامش مییوقتا
 

  و پاك کردماشکام
 

  بود عوض شموقتش
 

 ام؟ی من کوتاه بشهی همچرا
 

  شروع کنمیی جاهی از دی بابالخره
 
  خلوت بودابونایخ
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  سر تا پام و گرفته بودترس
 

  هام و تند تر کردم تا زود تر برسمقدم
 
  کردم نذاشتم کامران برسونتمی خدا عجب غلطيوا
 

  از جا پروندمینی بوق ماشيصدا
 

  و رو قلبم گذاشتم و با حرص برگشتم عقبدستم
 

  شدادهی پنی از ماشيشاکر
 

 ؟یکنی مے چه غلطــنجای تو اکــنم؟؟اصالی سکتـــه میگینم: تو هم و منفجر شدمدمی کشاخمامو
 

 نیی و شرمنده انداخت پاسرش
 
  گفتم برسونمتیی تنهادمید_
 

 الزم نکرده: تو هم و گفتمدمی کششتری و باخمام
 
  رسونمتیسوار شو م...ي تنها بریتونی وقت شب که نمنیا_
 
 سوار شو..تعارف نکن: و برام باز کرد و گفتنی ماشدر
 
  در هم سوار شدمي همون اخمابا
 

  زد که از چشمام دور نمونديلبخند
 
 ؟برم کجا _
 

  دادمهی تکی صندلی و گفتم و سرم و به پشتآدرس
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  شوهرم باشمنی که تو ماشنی ايبه جا... خنده دارههـه
 
  خونهگردمی بر مبهی مرد غرهی وقت شب دارم با نیا

 
 رسیدیم _
 

  سمتشبرگشتم
 
  مثل ممنون گفتم و در و باز کردميزی لب چریز
 

 بده بجوا مهران یا مامان شدم منتظرو  فشردم رو زنگ
 

  که اومدانی کيصدا
 

 ستادی کردم قلبم از کار ااحساس
 
 ؟بله _
 
 باز کن+
 

 رونی و پر حرص دادم بنفسم
 
 ؟بودي گوري کدوم االن تا _
 
  و نداشتمانی اصال حوصله کطی شرانی اتو
 
  برم تو خونهخوامیبرو اونور م... به تو جواب بدمستیالزم ن: بهش کردم و گفتمی حرص نگاهبا
 
 بري نمیذارم نگی تا _
 

  و رو هم فشار دادمچشمام
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 نذار دهنم باز شه...انیاحترامت و نگه دار ک+
 

  و هلش دادمنشی و گذاشتم رو قفسه سدستم
 

 نخورد تکون جاش از که بود سنگین انقدر الماشا
 
 اه..انیبرو اونور ک: حرص گفتمبا
 
 شدم رد کنارش از منو  کنار رفت کم یه
 

  بهمدمی به سمت اتاقم رفتم و در و محکم کوبی حرفچی هبدون
 

 تخت رو انداختمشو  آوردم در حرص با رو مانتوم
 

 دمی موهام کشي و الدستم
 
  تخت نشستمرو
 

 زدمشی مخوردی بود و تا مشمی راشا پخواستی مدلم
 

 کردم فرو بالش تو محکم امو کله
 

 کردی داشت خفم مبغض
 

 نکنم فکر بهشو  بخوابم کردم سعی
 

  انقدر خسته بودم که زود خوابم بردخداروشکر
 
 شدم بیدار خواب از بیداد و ددا صداي اب

 
  بودمجی لحظه گچند

 



      رمان با من بمان                                                   اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 232 

 شدهی چنمی و بلند شدم برم ببدمی و مالچشمام
 

 راشا شو خفه: مهران
 
 شده؟؟یچ: تعجب گفتمبا
 

 ؟خونه میاي تنها شبی نصفه نمیکشی خجالت تو: مهران
 

 !نـــــه: تو هم و گفتمدمی و کشاخمام
 

  به سمت آشپزخونه رفتمبعدم
 

 کنهی من و مي کارای فقط چقولشعوری بي پسره
 

 اومد دنبالم هم مهران
 
 م شستنکی توجه بهش صورتم و تو سیب

 
 ؟خونه نیومدي راشا با چرا: مهران

 
  خونهامی بیرتی غی آدم بنی با همچنمیبی نمیلیدل: نون گذاشتم دهنم و گفتمکهی تهی

 
 ؟غیرتم بی من هه _
 
  رد شدم و به سمت اتاقم رفتمنشونی باز
 

  سرم تست بزنمری جلوم گذاشتم که خکتابامو
 

 راشا سمت میرفت فکرم همش
 
  حرص کتاب و بستم و از جام بلند شدمبا
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 کردم نگاه خودم بهو  رفتم آینه جلوي
 

 دمی به صورتم کشیدست
 
 بیرون زدم اتاق از
 
 شدی راشا دود مي تو دستاگاریس
 

  از مهران نبوديخبر
 

 نبود که هم مامان
 
  نشستمي وی تي حوصله رو به رویب

 
  کردن کاناال شدمنیی و گرفتم تو دستم و مشغول باال پاکنترل

 
 نداشت کوفتی هیچ

 
  شروع کرد به زنگ خوردنتلفن

 
  تلفن و برداشتمی جام بلند شدم و گوشاز
 
 بله؟+
 
  جانایسالم مح_
 
 ؟شما+ 
 

 ؟یشناسی و نمتیی زن داي صداگهیحاال د: دلخور شدو گفتی اونور خط کميصدا
 

  رو لبم نشستيپوزخند
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  بودومدهی که واسه مراسمات بابا اصال ني اییزن دا... بودانی کمامان
 
 نشناختمتون زندایی ببخشید واي+ 
 

 نشناختمشون بودم ناراحت هم چقدر هه
 
 گلم نداره اشکال _
 
  شما؟نیخوب+
 
 ؟خوبی تو،عزیزم ممنون _
 
 ن؟؟ی از ما کرديادی شده يزیچ..ممنون خوبم+
 

 ومدی نیی لحظه صداچند
 
 ..استشر _
 

  شده؟يزیچ: و گفتمدمی تو موهام کشیدست
 
 بذارم خواستگاري قرار مبزن زنگ گفت کیان _

 .دیبهتره با مامان حرف بزن: و گفتمرونی و دادم بنفسم
 . که قطع کردم راشا با اخم نگاهم کردویگوش

 ؟یتو چ_
 یچیه: بهش انداختم و گفتمی تفاوتی بنگاه

 مهران کو؟: اپن نشستم و گفتمرو
 ارهی خالت بيرفت مامانت و از خونه : رو روشن کرد و گفتي اگهی دگاریس
  و باز کردمخچالی و در نیی پادمی اپن پراز
 
  گاز ازش زدمهی بزرگ برداشتم و بی سهی
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  رو اپن نشستم و پاهامو تکون دادمدوباره
 

  و روشن کردشی بعدگاری بهم کرد و سی نگاهراشا
 

 رونیاقل برو بحد...خفه شدم: تو همو گفتمدمی و کشاخمام
 

  راحت ترمنجایا: و داد تو صورتم و گفتدود
 

 نیی پادمی تا سرفه کردم و با حرص از اپن پرچند
 
  اومدن تونای خونه باز شد و مامان و مدر
 

  رفتمنای زدم و به سمت ميلبخند
 

 ؟میاد سیگار بوي رانقد چرا: مینا
 

  بهش انداختمی سمت راشا و نگاهبرگشتم
 
 شرمنده: خاموش کرد و گفتيگاری تو جاسگارویس
 

 ؟میکشه سیگار راشا: گفت آروم مینا
 

  و تکون دادمسرم
 

 خواهري نداره اشکال: امین
 

 ستی برات خوب ننستایسر پا وا: زدم و گفتمی کم جونلبخند
 

 بریم باشه: مینا
 

 می رنگ نشستی شکالتي هم رو مبالکنار
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 ؟چطوره خاله فسقل+ 
 

 برم دیفقط عجله داره از ماه بعد با.. بچه سالمه سالمهگهی دکترم مایمح... خووبیـــلیخ: گفت و از سرش در اورد وشال
 مارستانیب

 
 جونم اي+ 
 

  گرمهیلیواقعا خ: و انداخت رو مبل و گفتشالش
 
  کنمشتری جام بلند شدم درجه کولر و باز
 
 میرم دیگه من _
 

 کنمیعه کجا؟؟دارم ناهار درست م: و گفترونی از آشپزخونه اومد بمامان
 
 برم باید دارم کار کم یه جان مامان دیگه نه _
 

  با پدرتم صحبت کنمدیبا...نیای بنای امشب حتما با مامان ایباشه پسرم ول: به من کرد و بعد گفتی نگاهمامان
 

 میشیمزاحم نم: زد و گفتي لبخندراشا
 

 شنی ناراحت منیاین..دیمراحم: گفترونیود ب که از آشپزخونه اومده بی در حالمامان
 

 میشیمزاحمتون م...چشم: تکون داد و گفتي سرراشا
 

 انقد نگو مزاحم: بهش کردم و گفتمینگاه
 

 فعال...نمتونیبیشب م: نشوند و گفتشیشونی رو پيزی راخم
 

 ؟؟یکنیچرا دعوت م: که رفت با رو به مامان گفتمراشا
 

  بهم رفتي چشم غره امامان
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الزم ... کردن باباش نکردهی راضي برای تالشچی هیوقت.. رفتارش عوض شدهیوقت..خوادی خود راشا نمیوقت...مادر مــن+
 ی شما خودت و خورد کنستین

 
  محکم به سمتم اومدي با قدمامامان

 
  عقبي و برگردی و عوض کنيزی چیتونینم...یخودت خواست...ي خودت راشا رو انتخاب کردـا،تویمح_
 
 دوسش دارشتم..بچه بودم...مــن اونموقع خــر بــودم مادر من_
 
  به سمت اتاقش رفتنایم
 

 ؟؟ي االن نداری بگيخوایم: رو به روم نشست و گفتمامان
 

 .. راشـایول...من دوسش دارم مامان: و گفتمنیی و انداختم پاسرم
 
  دوست دارهدهیراشا که رفتارش نشون م_
 
  مامانينجوریتو جمع ا+
 

  سمت آشپز خونهرهی که داره مدادی مامان نشون مي قدمايصدا
 

  زنگ تلفن بلند شديصدا
 

 دمی و که دیی خونه داشماره
 
  قبول نکنیطی شراچیتحت ه: تلفن و به مامان دادم و گفتممیسیب

 
  بلند به سمت اتاقم رفتمي با قدمابعدم

 
  رنگم و برداشتم و مشغول الك زدن شدمی آبالك
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 ومدیسمانه از تو سالن م غی جيصدا
 
  تو اتاق و در بستدی اتاق و باز کردم که سمانه پردر
 
  شدهیداداشت جن: تعجب نگاهش کردم که گفتبا
 

  گرفتخندم
 
  بهم غذا بدهگهیمرد گنده م: تخت نشست و گفترو
 
  چالق شدمگهیدستش و با باند بسته م: و گفتدی کشقی نفس عمهی

 
  و گذاشتم رو دلم و قهقهم رفت هوادستم

 
  شدمنی چرا اومدم زن ادونمیواال من نم: و گفتدی خندخودشم

 
 می گذاشتی لنز آبم،ی موهامون و با هم کوتاه کردادتهیسمانه : زدم و گفتميلبخند

 
  اونروز؟؟می کردتی چه قدر مهران و اذادتهی: رو لبش نشست و گفتطونی لبخند شهی

 
  اونمی رفته بود تو تشعورمی بينایم: و تکون دادم و گفتمسرم

 
 م؟ی کردسشونی خادتهی يواا: و گفتدی غش خندغش

 
  شدضی هفته مرهیمهران ..ی الهرمیبم: ناراحت گفتافهی با قدفهی

 
 اووو حاال انگار مرده: عق زدن در اوردم و گفتميادا
 

  دخترریزبونت و گاز بگ: چپ نگام کرد و گفتچپ
 

  هفت بود که به زور مامان رفتم حمومتساع
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  راشا رو نداشتمي مامان باباي حوصله اصال
 
 رونی گرفتم و اومدم بي و سرسری دوش الکهی

 
 دمی زانوم بود پوشي که تا رودی شلوارك سفهی با دیسف_ی صورتشرتی تهی

 
  غر زد و گفت مثل آدم لباس بپوشمی که مامان کلبماند

 
  کردم و بافتمکهی دو تموهامو

 
  به خودم نگاه کردمنهیی آتو
 

  شده بودمی آنشرلمثل
 

  کم داشتمی نارنجي کک و مک و موکمی فقط
 
 دمی کشنمیی و رو لب پامی لب کالباسرژ
 

  فشار دادمنمیی لب پاي و رومیی بااللب
 

  که رنگ گرفتلبام
 
 دمی و چند بار رو مژه هام کشملی و ردمی رو پشت پلکام کشی رنگي نقره اي هیسا
 
 کردمی مشی آراينجوری اوقات همشتریب

 
  لبم بعد چشماماول
 

  که راشا برام گرفته بود به مچ دستام زدميعطر
 

  بود و انداختم تو گردنماهی پروانه سهی که پالکش ي ساده اگردنبند
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  بلند شدمزی پشت ماز
 
  نگاه کردماطی پنجره به حاز
 

  پارك شداطی پشت سر هم تو حنی راشا و رادونیماش
 رونی رو درست کردم و از اتاق اومدم بپرده

 
  نشستمیشونی رو پي باباش اخم گنده ادنی دبا
 
  به سمتشون رفتمیلی می ببا
 
  نافذش دوختمي لب سالم کردم و نگاهم و تو چشماریز
 

  خودم اخم داشتمثل
 

  کردمی مرد و درك نمنی ارفتار
 
  چرا انقدر با من مشکل دارهدمی فهمینم
 

  مامان بلند شدي که صداکردمی داشتم نگاهش مهمچنان
 
  داخلدییبفرما_
 

  رو به روم نگاهش و ازم گرفت  و به سمت سالن رفتي بداخالق و اخمومرد
 

  و دنبال شوهرش رفتدی رو بوسمیشونی راشا پمامان
 

  حس کردممیونشی پي راشا رو روي لبای بود که گرمنیی پاسرم
 
  لبخند کوچولو زدمهی

 
  چونمری و گذاشت زدستش
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  و اورد باالسرم

 
  چشمام نگاه کردتو
 

 دمی و ازش دزدنگاهم
 
 نگام کن_
 

 رونی عقب و چونم از دستش اومد بدمی و کشسرم
 
 انقدر سخته؟؟_
 

  صورتش گردوندمي جاي و تو جانگاهم
 
  سخته؟یچ+
 
 نگاه کردن تو چشمام_
 

  خوردی بگم که چشمم به دو تا کفش مشکيزی چاومدم
 
  سالم کنمنی لبخند سرم و اوردم باال تا به رادوبا
 
  نفسم بند اومدانی کدنی دبا
 
  مني خدايوا
 
  سمتم اومدبه
 
  لب سالم کردمریز
 

 زمیسالم عز: زد و گفتيلبخند
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  زل زده بودانی که خونسرد به کیی شد سمت راشادهی کشنگاهم

 
  اومدهی واسه چانی کنی استی اصال معلوم ناه
 

  پس؟؟نی؟کجا موند.بچه ها:دمی مامان و شنيصدا
 

  تونی و به سمت سالن گرفتم و گفتم بردستم
 
  با همون لبخندشانیک
 
  سمت سالن رفتبه
 

  بازوم و تو دستش گرفتراشا
 
 ؟؟ی چنی؟رادویکنی مکاریچ+
 
 ومدهی ننیرادو_
 
 ....یح تو نشیماش: تعجب گفتمبا
 

  ادامه بدمنذاشت
 
  اون اومدهنیبابا با ماش_
 
 می که بازوهامون تو هم گره خورده بود وارد سالن شدی حالدر
 

  نگاهمون کردي راشا با تنديبابا
 

  گرفتبغضم
 
 کرد؟ی نگاهمون مينجوری منم زنده بود همي اگه االن بابایعنی
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  راشا نشستمکنار

 
  رو جلومون گرفتیی چاینی سمامان

 
  گذاشت و تشکر کردزی مي فنجونش و روراشا

 
  خورمینم..یمرس: مامان نگاه کردم و گفتمبه
 

  گذاشتزی رو رو نینی سمامان
 

  با هم گرم گرفته بودنهمه
 
  وسطنی ااما
 

 ... و منانی ،باباش،کراشا
 

  سکوت خورده بود به لبامونمهر
 
 دمی گوشم شنری راشا رو زي که صدارفتمی ناخونام ور مبا
 
 ؟يآماده ا...ي کنکور دارگهیسه روز د_
 

  و تکون دادمسرم
 

  گوشمری نفس هاش زيگرما
 

  شدی مور مور شدنم مباعث
 
 میدی شام و چزی کمک مامان مبا
 

  پارچ آب و از آشپزخونه اوردمیوقت
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  بودی جا خالهی فقط

 
  راشا نشستمي کنار بابایلی می ببا
 
 شهی غضب غذا کوفتم مری منی حاال کنار ااه
 
  دهنمذاشتمی که می قاشقهی هر بندمی شرط میعنی

 
  کنهری کرد تو حلقم گی دعا ماون

 
  کردی نگاهم میرکی زری با اخم و زنیهمچ

 
  از دستش فرار کنمترسهی کرد عروس خون بسم می فکر مدونستی نمی کهر
 
  و مشغول شستن ظرف ها شدمهی بقشی مامان و فرستادم پی هزار بدبختبا
 
  جمع بودنی امشب تو اانی که کنیا

 
  بودبی برام عجیلیخ
 
 دمی سهند و شني فکرا بودم که صدانی همتو
 
 ا؟یمح_
 
  آب و بستم و برگشتم سمتشریش
 
 هوم؟؟+
 
 خوادی مایالزان... کردهاری ونایم_
 

  براشکنمیباشه االن درست م... جونميا: زدم و گفتميلبخند
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  لب هاش بودي روینیری شلبخند

 
 نهی عشقش و ببي قرار بود ثمره ی بود و حاال بعد پنج سال زندگنای معاشق

 
 شدمی قدر خوش حال منی بودم هممنم

  فر گذاشتمي رو توای الزانظرف
 

  ظرف ها رو شستمهی بقبعدم
 

  رو از دستم در اوردمدستکشا
 

  گذاشتمزی مي رو روای الزانظرف
 
 ی راه انداختییچه بو...به به_
 
  نگاه کردمانی کبه
 

 ؟یکنی نگام مينجوریچرا ا: زد و گفتيلبخند
 
 ! زنگ بزنه؟ي مامانت واسه خواستگاریچرا گذاشت.. من سه ساله ازدواج کردمیدونیتو که م+
 
 يخوشگل شد: توجه به سوالم گفتیب

 
  گذاشتمینی و تو سظرف

 
 ؟ياری بوانیو با دوتا ل پارچ آب شهیم: گفتمانی به کرو
 

 ینی و هم گذاشتم تو سسس
 
 می رفتنای به سمت اتاق مانی کبا
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  کردمی نگاه راشا رو حس مینیسنگ
 
  اتاق و باز کردمدر
 
 ینوش جونت آبج: و گذاشتم رو تخت و گفتمینیس
 

 نای دهن مي جدا کرد و گرفت جلوکهی تهی سهند
 
  با ولع شروع به خوردن کردنایم
 
 رونی بمی اتاق اومداز
 

  مامان نشستمکنار
 

 کنمیآدمت م:اد،گفتی ازش در بیی صدانکهی با لباش، بدون اراشا
 
  اخم نگاهم و ازش گرفتمبا
 
 دی حتما خوب فکر کنهیمامان گفتن راجب اون قض..من برم..خب عمه_
 

  و بدرقه کنهانی خواست از جاش بلند بشه کمامان
 
 رمیمن م.. ماماننیشما بش+
 

  رفتماطی تا حانی کدنبال
 
 ؟؟ی بگيخوای ميزیچ_
 
  کنم؟؟ی خواهشهی شهیم+
 
  کنمیاگه بتونم کمکت م_
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 انی نشو کمیلطفا مزاحم زندگ+
 

  با سرعت به سمت پله ها رفتم و وارد خونه شدمبعدم
 

  نشستممی قبلي سر جابازم
 

  من بودي راشا روي بابانگاه
 
  و جمع کنلتیبرو وسا: گفتشیشگی و اخم همتی جدبا
  ماي خونه يای هفته مهی

 
  به مامان نگاه کردمی چشمریز
 

  نکردی مخالفتیوقت
 

  برمدی بادمیفهم
 
  جام بلند شدم و به سمت اتاقم رفتماز
 

  کولم گذاشتمي و شونم و همراه شارژرم تولباسا
 

  گذاشتمفشی کي تولشی تاببم و همراه وسالب
 

  و شال و رو سرم گذاشتمدمی رو پوشي ساده ای مشکيمانتو
 

  کردمدی و تمدرژم
 
 رونی کوله و از اتاق زدم بي و چپوندم توشمی لوازم آرافیک
 
  کردمی مامان و مهران خدافظبا
 

 ایتو با من ب: راشا بشم که باباش گفتنی سوار ماشخواستم
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  انگار نوکرشماه
 

 دهی دستور مهمش
 

 راشا شد BMW  راشا سوارمامان
 

  نشستمنی رادونی تو ماشمنم
 
  به رو به روش زل زده بودتی جدبا
 
 ي و قراره با راشای تو عروسمنکهیمن اصال از ا: گفتي اي آروم اما کامال جدي که با صدارفتی داشت حوصلم سر مگهید

 ستمی نی راضی کنیمن زندگ
 

 ادی نرونی از دهنم بي و گاز گرفتم تا حرف بدلبم
 

 رونی بي برشی از زندگي و قصدم نداریاما متاسفانه حاال زنش: دادادامه
 
 مثل دیبا...قانون داره...خونه من نظم داره...ی باشی چه جور آدمدی بادهی مادی بهت یکی...ی مني هفته که خونه هی نیتو ا_

 ...یترانه بش
 

 !ی بشخوامی که من می اوندیبا: گفتي نسبتا بلندي با صدابعدم
 

 مشت کردم و با حرص لبم و گاز گرفتم و دستام
 

  بارش کنمقشهی الی دهنم و باز کنم و هر چخواستی مدلم
 

  مثل اون باشمدی که من باهی جوری انگار ترانه چحاال
 
  زده نشدی تا خونشون حرفگهید
 
  راشاي پدري خونه ومدمی بار منی دومنیا
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  قبل با استرس و حاال خشمي دفعه

 
  کنهری و بخي بعدي دفعه خدا
 
  و گرفتلمی اومد سمتم و وسایکی

 
  راشا رو مخم بودي بابايصدا

 
  کارخونهرمی تر مریفردا د... بخوابمرمیمن م_
 

  به سمت پله ها رفتبعدم
 

 راحت باش: بهم زد و گفتی راشا لبخند کمرنگمامان
 

 ایب: بهم کرد و گفتی نگاهراشا
 
  باالمی هم از پله ها رفتبا
 
 میستادی ای در مشکهی يبزرگ جلو سالن هی ته
 
  و باز کرددر
 

  رو لبم نشستلبخند
 

  که ازش برام گفته بودی اتاقهمون
 

 ی و مشکی رنگ زرشکبیترک
 
  خستــمیـــلیخ: خوابش نشستم و گفتمسی سرويرو
 
 رمی دوش بگرمیتو بخواب من م_
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  توشدی اتاق بود و باز کرد و پري که توي دربعدم

 
  رنگی زرشکي کاناپه ي و شالم و در اوردم و انداختم رومانتو

 
 رونی بدمی کششمی لوازم آرافی پاك کنم و از کریش
 

  صورتم شدمشی نشستم و مشغول پاك کردن آرانهیی آيجلو
 

  پاك کنم و گذاشتم سر جاشونری پنبه و شکیپالست
 

  که تا وسط رونام بود پام کردمی کوتاهشلوارك
 
 دمی تخت دراز کشيرو
 
 برهی چرا خوابم نمدونستمینم
 
  تخت نشستمي هدف رویب

 
  لخت کنارم نشستي با باال تنه راشا

 
 ؟يدیچرا نخواب_
 
 خوابم نبرد+
 

 دی دراز کشاروم
 

 دی و گرفت و منم کشدستم
 

 حاال بخواب: و گفتدی بازوم کشي دستش و نوازش وار رواروم
 

  و رو هم گذاشتمچشمام
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  داد خوابهی منظم راشا نشون مينفسا

 
  سفت بغلم کرده بودشهی هممثل

 
  گرمم بودتی نهای خشک شده بود هم بشبی دست و پام از دهم
 
  تکون به خودم دادمهی

 
 رونی بامی نتونستم از تو دستاش باما
 
 راشا؟+
 

 ومدی ازش نییصدا
 
  خدا دست و پام شکستيا

 
 راشا؟؟: گفتمي بلندتري صدابا
 

 دمی نشنییزم صدا بایوقت
 

  گذاشتم رو دستاش که رو کمرم قفل شده بوددستامو
 

  نداشتدهی فادمی کشی دستاش و میهرچ
 
 گررمــه..اه ولم کن: حرص گفتمبا
 

  کرديزی ري خنده
 
  اخم نگاهش کردمبا
 

  شل شدکمی دستاش
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 مردم از گرما...اه: و گفتمنیی تخت اومدم پااز
 
 اتاق فکرتون کجاست؟: سمت در اتاق رفتم و گفتمبه
 
  رنگ،اونهدی در سفهی...تو سالن: که سرش تو کمد بود گفتی حالدر
 
 رونی و باز کردم و از اتاق اومدم بدر
 

  شستن دست و صورتم برگشتم تو اتاقبعد
 

  زدیبه خودش عطر م بود و ستادهی انهیی آي رو به روی نفتی آبشرتی تهی و ی شلوار جذب مشکهی با راشا
 
 دمی زانو پوشي تا روی شلوارك زرشکهی

 
  سرم بستمي و شونه کردم و باالموهام

 
  رو لبمدمی رژ قرمز کشهی

 
 نیی پامی راشا از پله ها رفتبا
 

  رفت و من پشت سرشی جلو تر مراشا
 

 می بزرگ شدي آشپزخونه هی وارد
 
  نشستمي ناهار خورزی ميای از صندلیکی يرو
 
  وارد آشپز خونه شددی خورد چهل سال رو داشته باشه با لباس فرم سفی خانوم که بهش مهی

 
  کرد و مشغو ل کار شدی من سالمبه
 

  رو به روم نشستي جدیلی حرف و خی براشا
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  گذاشتزی مي برامون دوتا قهوه آورد و روخانومه
 

  قلوپ ازش خوردمهی کردم و کی و به لبم نزدفنجون
 
  نصب شده بود نگاه کردمواری رو د کهی ساعتبه
 

 )دارشمی ب12اخه من عادت ندارم زودتر از (  شده بودم داری زود از خواب بیلیبود،خ 10
 

  کردکی بهم کرد و فنجونش و به لباش نزدی نگاهراشا
 

  اخم کردماری اختیدم،بی باباش و که شنيصدا
 

  به منو راشا انداختی تفاوتی آشپزخونه شد و نگاه بوارد
 

  آقاریصبح بخ: که برامون قهوه اورده بود گفتی خانوماون
 
 اری منم قهوه بيبرا:  اخم جوابش رو دادبا
 
 زی اونم قهوه اورد و گذاشت رو ميبرا
 

  بلند شدمزی ام و نصفه رها کردم و از پشت مقهوه
 
  برم کالسدی باگهی ساعت دهی...راشا: گفتمشدمی که از آشپزخونه خارج می حالدر
 
 رسونمتیباشه آماده شو م _
 
 ا؟ی محيریکجا م:دیچی مامانش تو گوشم پي آشناي سمت پله ها رفتم که صدابه
 
  برم آماده شمدیکالس دارم،با+ 
 

  گفت و منم به سمت اتاق راشا رفتمیآهان
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  کوله ام در آوردمي رو از تومی مشکمانتو
 

  و تنم کردممانتوم
 

 نگمو هم پام کردم ریخی یشلوارل
 

  و باز کردمموهام
 

  کردمشون و دوباره بستمششونه
 

  و هم سرم کردممی  مشکي مقنعه
 
 تو داوم راشاو  شد باز اتاق در
 
 ...... گوشش نگاه کردمری ز،بهي تعجب و ناباوربا
 

  بهم کردینگاه
 
  شده؟یچ_
 
 گوشت زیر..زي+ 
 
 دی گوش راستش کشری تعجب دستش و زبا
 

  قدم به سمتش رفتمچند
 

  به انگشتش نگاه کردراشا
 

  رفت تو همی مشتری رفته اخماش برفته
 

 ...يناز: و بستم و گفتمچشمام
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 ومدی از راشا نییصدا
 

 آره؟؟: باز کردم و گفتمچشممو
 
 ... باشمدهی داشتم اشتباه دــدی اصال،امهی کي بودم بگه نازدواری بودم بگه توهم زدم ،امدواریام
 

  گوششری زدی در اورد و کشي دستمال کاغذي از جعبه یدستمال راشا
 

  و بهش کردمپشتم
 
  منتظرتمنییپا_
 

 شدم ماشینش سوارو  پایین رفتم منم راشا رفتن از بعد هدقیق پنج
 

 دمی دـروی نازنیی پاومدمی از پله ها میوقت
 
  بزنم نصفش کنمخواستی که چه قدر دلم ماخ
 

 کردم خالی ماشینش در رو داشتم حرص چی هر
 

  از جاش کنده شدنی پاش و رو گاز فشار داد و ماشراشا
 

 ستادی آموزشگاه که ايجلو
 

  سمتشبرگشتم
 
 شهیکالسم ساعت دو تموم م+
  دنبالتامیم اوکی _
 
 دمی و درو به هم کوبنیی پادمی پرنی ماشاز
 

 شدم جخار کالس ازو  دادم بدنم به قوسیو  کش
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  آخري از جلسه نمی اــشیآخ
 

  بودمستادهی راشا امنتظر
 
 باال پریدم متر یه نماشی بوق صداي با
 

  سمتشبرگشتم
 
 کردم سکته+ 
 

  نزدی بهم کرد و حرفینگاه
 
  سکوت گرفتهي حاال  واسه من روزه اه
 
 سالم علیک+ 
 

  افتادراه
 
 سالم_
 
 ؟گرفتی سکوت روزه+ 
 

 نه: کم کرد و گفتکمی ظبط و يصدا
 
 خداروشکر+ 
 

  دعوا با اون و ندارميحوصله ...خوادی که بابا می بشيزی کن چیسع: بهم کرد و گفتینگاه
 
 هه+ 
 
 کوووفت_



      رمان با من بمان                                                   اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 257 

 
  شدی مشتری هر لحظه بسرعتش

 
 دارماااا دوست جونمو من+ 
 

 ومدی ازش در نیی صدابازم
 

 آقا افتادن رو دنده لج..بله
 
 تواما با هوي+ 
 
 گنی موونی به حيهو: خشم داد زدبا
 
 بگم اینجوري مجبورم نمیدي ابجو وقتی+ 
 

 دهیمدل جد..آها: و خاموش کرد و گفتظبط
 
 جدیده مدل آره+ 
 
 میدی خونه که رسبه
 

  شدمادهی پنی از ماشعیسر
 

 . کرم رنگ سالن نشسته بودي از کاناپه هایکی ي رنگ روی کت و دامن مشکهی با ترانه
 

 . شده بودرهی خي وی به تي جدیلی و رو پاش انداخته بود و خپاش
 

  کردمسالم
 
  جاش بلند شد و به سمتم اومداز
 

 تو کتابخونه منتظرمه: و داد و گفتجوابم
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  کتابخونه کجاستدمی بودمش پرسدهی که صبح تو آشپز خونه دی همون خانوماز
 

  که عوض کردملباسامو
 
  که اون خانومه گفته بود رفتمی سمت اتاقبه
 

  اون اتاق پر از کتاب نشسته بودي رنگ تودی سفي از کاناپه هایکی ي بودم،رودهی ازش دنیی که پایتی با همون جدترانه
 

  روش نشستمروبه
 

  زد اصالاااا به حرفاش توجه نکردمی که داشت حرف می خورم،تو تموم مدتی مقـــــســــــم
 

  و بدهشی از جاش بلند شد تا جواب گوشترانه
 

 رونی بدمی از فرصت استفاده کردم و از اتاق پرمنم
 
  اتاق راشا رو باز کردمدر
 

  تخت نشسته بودي در هم روي با اخماراشا
 
  زدم و رفتم کنارش نشستمطونی لبخند شهی

 
 ...کننی متمیاذ: گفتمی و رو شونش گذاشتم و با لحن مظلومسرم

 
 شهیم درست ی همه چگهی دکمی: و گفتدی موهام کشي و تودستش

 
  صورتش بودي و بلند کردم صورتم و درست رو به روسرم

 
 دی و ازم دزدنگاهش

 
 وفتهی قرار بود بي اتفاق بدهی دی دزدیراشا هر وقت نگاهش و ازم م... رفتموا
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  و دو طرف صورتش گذاشتمدستم

 
  بستچشماشو

 
  گرفتنفسم

 
  شده؟؟یچ+
 

 ومدی ازش در نییصدا
 

  از دوطرف صورتش شل شد و افتاد رو پامدستام
 
 حرف بزن راشا+
 

 نترس: و گفتدی به من رو تخت دراز کشپشت
 

  سرم گرفتمنی و بدستم
 
  ترسم راشایم... ترسمی میول+
 
  تختي  افتادم رودهی بود که هل شدم و به حالت دراز کشي ادفهی از جاش بلند شد، انقدر حرکتش دفهی

 
  و با دستاش قاب گرفتصورتم

 
  چشمام نگاه کردتو
 
 نترس... کنمیدرستش م...ستی نیچیه...اینـــترس مح_
 

  کردکی بهم نزدکمی و سرش
 
  کردی به چشمام نگاه نمگهید
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 دیچرخی لبام مي روچشماش

 
  روم بودکلشی کل هبایتقر
 

  و تکون دادمخودم
 
  نبودای دننی انگار اصال تو ااما
 

  لبام حس کردمي لباش و که رویگرم
 

  از تقال کردن برداشتمدست
 

  کردی موونمی لباش داشت دي آشناطعم
 
  کردی دستش موهام و نوازش مبا
 

 چرخوندی صورتم مي و تو همه جانگاهش
 
  خواست تو چشمام نگاه کنهی دلم ماما
 
  گرفتی کرد و نرم بوسه می دستش همه بدنم و نوازش مبا
 

  و گذاشتم رو گردنشدستم
 

  و اروم از لبام جدا کردلباش
 

 دمی کشیقی عمنفس
 

 دردت اومد؟: از روم بلند شد و گفتيفور
 

  زدم و دستم و گرفتم سمتشيلبخند
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  و رو تخت نشستمدی و کشدستم

 
 شکنه؟؟هااااان؟ی رو من استخونام ميای ملی که  اندازه فکلتی هنی با ایگیتو نم+
 

 دیخند
 

 ذاره؟؟یاون لبات مگه واسه آدم هوش م: و گفتدی صورتم و بوساروم
 

 راشا؟: کنار و گفتمدمی و کشخودم
 

  نشست و مشغول بافتن موهام شدپشتم
 
 هوم؟؟_
 
  ترانه گوش نکردميمن اصال به حرفا+
 
 .ی کار کنی چدی گم بایخودم بهت م...ستیمهم ن_
 
  قصـــره؟؟نجای آخههه؟مگه اينجوری بابات چرا انیخب ا...رااشا+
 
  باالتر از اونيزی چهی: جاش بلند شد و گفتاز
 

  و باز کردکمدش
 

 رونی بدی که تن ترانه بود کشی کت و دامنهمون
 
 پوشمیمن نم...نــــچ: حرص گفتمبا
 

 ری بهمون گگهی دهنش بسته باشه و دخوامیم... با بابا بحث کنمخوامی نمایمح...امروز و بپوش: و انداخت رو تخت و گفتلباس
 نده
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 رونی از اتاق رفت ببعدم
 

  به لباس کردم و از جام بلند شدمینگاه
 
  اتاق رفتمي توي قدنهیی کت و درست کردم و به سمت آي قهی

 
  خودم نگاه کردمبه
 

  سمت چپمي شونه ي و که راشا بافته بود انداختم روموهام
 
  صورتم نشوندمي و کمرنگ رومی مالیلی حشی آراهی

 
  گردنم زدمری و به مچ دستام و رعطر

 
 رونی اتاق اومدم باز
 

 رونی اومد بیی موقع راشا از دستشوهمون
 

  لباشو پوشوندی قشنگلبخند
 
 دی و بوسمیشونیپ

 
  که وجودم و گرفته بودیآرامش

 
  کنهی شد فراموش کنم راشا تو چشمام نگاه نمی مباعث

 
 می رفتي راشا به سمت سالن غذا خوربا
 

  هم نشسته بودني رو به رونی و رادوترانه
 

 دی کشرونی و برام بی صندلراشا
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  کنار ترانه نشستمآروم
 

  نشسستنی و دور زد و کنار رادوزی هم مراشا
 قهی عرض پنج دقدر
 
  غذا و ساالدي پر شد از ظرف هازی ميرو
 
  راشا پشت سر هم اومدن توي سالن باز شد و مامان و بابادر
 

  نشستنزی هم پشت ماونا
 

  ها رو دوست داشتمغذا
 
  گرسنم نبوداما
 
 خوردمی غذا میلی می ببا
 

  و اوردم باال تا پارچ آب و بردارمسرم
 

 ؟؟يدوس ندار: لب زدراشا
 
 دوست دارم...چرا: توجهش ذوق زدم و مثل خودش لب زدماز
 

 پس بخور:  لب زددوباره
 

  زدم و مشغول شدملبخند
 

  رفتمییرای بلند شدم و به سمت سالن پذی صندلي که تموم شد از روغذا
 
  از مبال نشستمیکی يرو
 

  من نشستشی هم اومد و پراشا
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  کردمنگاش

 
 ؟يدیخوشگل ند _
 
 نمی بی منهییخوشگل و که هر روز تو آ+
 
 زبون دراز _
 

 ــدونمیم: و براش در اوردم و گفتمزبونم
 
 ؟فردا؟ي کنکور داریک _
 
 پس فردا...نچ+
 
 گه؟ی ديآماده ا _
 

  و تکون دادمسرم
 

  مهم شدهنی کنکور من واسه انی احاال
 

  راشا رفت رو مخمي باباي صدادوباره
 

 .ستی وقتش نن؟؟اآلنی رادويریکجا م: راشايبابا
 

 ...اما: نیرادو
 

  از جاش بلند شدراشا
 
  کنمیمن حلش م... کارو سخت تر نکننی برادر من؟؟رادویاما چ_
 

 باشه: نیرادو
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  کردی هم مثل من کپ کرده نگاهشون مترانه

 
  شده؟یچ: قدم برداشت و گفتنی سمت رادوبه
 

 یچیه: نیرادو
 

 کامال مشخصه: با حرص گفتترانه
 

  ترانه جاندمی محیبعدا توض: نیرادو
 
  توجه بهشون به سمت پله ها رفتمیب

 
  در آوردم و انداختم رو تختفمی از کتابامو از تو کیکی

 
  بود که با اون کتاب مشغول بودمی چند ساعتدونمینم
 
  شدت گرما کالفه شدم و کتاب و بستماز
 

  سرم بستمي باالي و به صورت گوجه اموهام
 

  کردمشتری کولر و بي درجه
 
  اتاق باز شددر
 

  توجه به من، به سمت کمد رفتی براشا
 
  تعجب نگاش کردمبا
 

  رو از کمد در اوردی خوش دوختی و شلوار مشککت
 
 ؟؟ي بري خوایکجا م+
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 کارخونه: بهم کرد و گفتینگاه

 
 رونی باال انداختم از اتاق رفتم بي اشونه

 
  تو آشپزخونه نبودیکس
 
  و باز کردمخچالی در
 
 خچالی ي شربت پرتقال تودنی دبا
 

 رونی بدمی زده پارچ و کشذوق
 
  برداشتموانی لهی

 
  کردم و مشغول خوردن شدمپرش

 
  که راشا جلوم سبز شدرونی بامی و شستم و اومدم از آشپزخونه بوانمیل

 
 ؟...ایمح: زد و گفتيلبخند

 
  کردمنگاش

 
 امشـب آماده باش: و گفتدی و بوسگونم

 
  آشنا بودیلی جمله خنیا

 
  زدميلبخند

 
  گردنش کاشتمری زيزی ري بوسه

 
 .منتظرتم+
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  اتاق نشسته بودميتو
 
 می بود که شام خورده بودی ساعتکی

 
  نبودنی از راشا و رادوي خبراما
 

  دادی زدم جواب نمی به راشا زنگ می چهر
 

  تاب و باز کردملب
 

  آهنگاملی تو فارفتم
 
  آهنگ شاد گذاشتم و بعدم شروع کردم به چرخ زدن تو نتهی

 
  ساعت نگاه کردمبه
 
  بودازدهی

 
  و بردارم دوباره به راشا زنگ بزنممی شدم گوشبلند

 
  برداشتم،شروع کرد به زنگ خوردنزی و از رو می که گوشنیهم
 

  رو دم گوشم کذاشتمی سبز رنگ و لمس کردم و گوشي دکمه
 
 نگران نباش...امیدارم م...خانومم_
 

  کردتی بود که گوشم و اذي بوق ممتدي صدابعدم
 

  و قطع کردمیگوش
 
  به خودم نگاه کردمنهیی آتو
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  نشستمی صندلي زدم و رويلبخند
 
  و باز کردمشمی آرافیک
 

  خط چشمم و برداشتممداد
 
  کردمکی استرس مداد و به چشمم نزدبا
 
  کردمی شدم و پاك ماهی که با دستامل دست سی حالدر
 
  زدمی لب غر مریز
 
 دمی چشمم کشری حرص دستمال و زبا
 
  اتاق باز شددر
 
  به خودم  نگاه کردمنهیی آتو
 

 ومدی داشت در ماشکم
 

  کتش و رو تخت پرت کردراشا
 

  نگاهم کردنهیی و از تو آستادی اپشتم
 

 نیی و انداختم پاسرم
 
  شده بودمی حرصیلیخ
 

  و رو بازوهام گذاشت و بلندم کرددستاش
 

  و قاب گرفت و مجبورم کرد نگاهش کنمصورتم
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 ؟؟ي خودت درست کردي که براي اافهی چه قنیا_
 
 ... برات خوشگل کنمخواستمیخو م: گفتمی لوس و مظلومي صدابا
 
  چشمام نگاه کردتو
 

 ستی نشی با آرايازین... خانوممی خوشگلي جورنیتو هم: شمرده و زمزمه وار گفتشمرده
 

 ؟ي اومدریچرا انقدر د: زدم و گفتميلبخند
 
  شلوغ بودیلیامروز سرم خ_
 

 .ي اجنه شدهیشب... چشمات و پاك کنمری زامی بنیبش: به سمت تخت کشوندتم و گفتآروم
 

  برام زبون در اوردطنتی با شبعد
 

  چپ نگاهش کردم و رو تخت نشستمچپ
 

  و باز کردرهنشی پي هادکمه
 
  و به سمتم اومدختی پنبه ري پاك کن و روری از شکمی

 
 دی چشم سمت چپم کشری نشست و پنبه رو زجلوم

 
  شدی منیی باال و پانشی سقفسه

 
  چشم سمت راستمم پاك کردریز
 

  رو به سمت سطل آشغال پرت کردپنبه
 

 یقی دقيریجوون عجب هدف گ: زدم و گفتمدست
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  لبخند نگاهم کردبا
 
 ی و در اورد و انداخت رو صندلرهنشیپ

 
 دی به تخت کرد و لب تاب و دینگاه

 
  سمتش رفت و خاموشش کردبه
 

 زی گذاشت رو ماونم
 

  بهم کردینگاه
 

  زدملبخند
 

  و خاموش کردچراغ
 

  و به برق زدآباژور
 

  اتاق حاکم بشهي تویکی رمانتي باعث شده بود،فضانورش
 

  به سمتم اومدآروم
 

  ماهشی بعد شاونشب
 

  صبح کردممی رو با مرد زندگشبم
 
  لحظه ام ساکت نموندکی که راشا یشب
 
  گوشم زمزمه کردری قشنگش و زي که حرفایشب
 
  چشمام و باز کردمي درد بدبا
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  کردم و دستام و مشت کردمي اناله
 

  خورد و چشماش و باز کردی تکونراشا
 
 ؟؟یخوب_
 
 آره: گفتمی آرومي صدابا
 
  تخت نشستيرو
 

  تند رفتم؟یلیخ: و گفتدی موهام کشي و تودستش
 

  اروم نشستممنم
 

 نــه: گذاشتم و گفتمنشی سي و روسرم
 
 ارنی برات صبحونه بگمیاالن م: و گفتدی سرم و بوسيرو

 ری دوش بگهی پاشو
 

  از جام بلند شدمآروم
 

  کردمی نمدای و پحولم
 

  نهای دونستم برش داشتم ی نماصال
 
 ستیراشا حولم ن+
 
 ارمشیخودم برات م: حموم و باز کرد و گفتدر
 
  دوش که قرار گرفتمریز
 

  بهتر شدیلی خحالم
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  حموم و باز کردمدر
 
 ...راشا؟حوله+
 

  اومد جلومی رنگدی سفي حوله
 
  صبحونه دبش در انتظارتههی که ایزود ب_
 
 رونی بدمی کولم کشي تاپ و شلوارك قرمز از توهی

 
 دمی تند لباسام و پوشتند
 
  موهام و با حوله گرفتمیسیخ
 
  خواستم موهام و سشوار بکشمیم
 
  رفتی دلم ضعف ماما
 
  سمت تخت رفتمبه
 
  اتاق باز شد و راشا اومد تودر
  دستش بودی بزرگینیس
 
  تخت گذاشتي رو روینیس
 
 اي صبحونه چه به به+ 
 

  خانومایمخصوص مح: و گفتدی و کشلپم
 
 نکنه درد آقامون دست+ 
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  نون گذاشتم تو دهنمکهی تهی
 

 خورد اش قهوه از قلوپ یه هم اراش
 

 ینی شده بود گذاشتم تو سی و که خالفنجونم
 
 ـــشیآخ+
 
 خانومی جونت نوش _
 

 راشا؟: کردم و گفتمنگاش
 
 ؟جونم _
 

  و تو هم قفل کردمدستام
 
 ؟ی انقدر مهربون باششهی همشهی میچ+
 

 مهربونم همیشه که من: گفتو  زد لبخندي
 
 ) بداخالقهکمیبچم (دادی خفه شو رو می معنقای نگاه بهش کردم که دقهی

 
 ؟چیه دقیقا نگاه این معنی االن _
 

 ومدهی به تو نشیفوضول: و گفتمدمی و کشدماغش
 
 پررو بچه _
 
 یکشیموهام و سشوار م+
 
 عزیزم آره _
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 دمی ذوق گونش و بوسبا
 
  نشستم و شونه رو دادم دستشی صندليرو
 
 شماس اختیار در خوشگلو  شده خشک موهاتون بفرمایید _
 

 یمررس: و گفتمدمی موهام کشي تویدست
 
 ؟ببافم برات میخواي،میکنم خواهش _
 
  نگاهش کردمنهیی تو آاز
 

  و تکون دادمسرم
 

 موهام بافتن به کرد شروع
 

  تو تموم وجودم پخش شده بودی خوبحس
 

  بودمی زندگي بافت که همه ی داشت موهام رو می کسيدستا
 
 ببندم موهاتو پایین بده کش یه محیا _
 
  کوچولوم رو برداشتم و دادم دستشي از کش مو هایکی

 
 شد تموم _
 

  از جام بلند شدمآروم
 
 ؟بخونم درس کم یه من+ 
 
  کم کم  برم کارخونهگهیمنم د...زمیآره عز_
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 باشه+ 
 

  بلند شدمی زنگ  گوشي زدم که صدای تست مداشتم
 

 بود آترینا،انداختم بهش نگاهی
 

  و وصل کردمتماس
 
 ؟جونم+ 
 
 ؟؟یی کجاایمح_
 
 راشا باباي خونه +
 
 اونجا؟؟؟مگه مشکل نداشت باهات؟_
 
 مفصله اش قضیه+ 
 
 یی تو کجادمی نپرسگهی حوصله بود دی بیلیزنگ زدم خونتون مامانت خ...باشه_
 
 شبه بزنم زنگ باید،بودم کرده فراموش مامانمو پاك من اوف+ 
 
  زنگ زدم حالت و بپرسمزمیباشه عز_
 
 آجی مرسی+ 
 
  کردمی که خدافظي آتربا
 

  رو گرفتمنای مشماره
 
  مامانهشی پدونستمیم
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 آجی سالم+ 
 
 ؟یخوب.زمیسالم عز_
 
 ؟چطوره خاله فنچول؟خوبی تو،فداتشم مرسی+ 
 
 فنچولتم که پدرم و در اورده...خوبم_

 ؟ی خوبخودت
 
 میرسم حسابشو ممیا ابعد خب عه+ 
 

 دیخند
 
 نا؟یمامان کجاست م+
 
 آشپزخونه تو _
 
  خوام باهاش حرف بزنمیم+
 
 بهش میدم گوشیو االن _
 

 دیچی پی مامان تو گوشيصدا
 
 ا؟یجانم مح_
 
 مامانی سالم+ 
 
 ؟ی دلم،خوبزیسالم عز_
 
 ؟خوبی شما مرسی+ 
 
 ا؟؟یمح...منم خوبم_
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 ؟جونم+ 
 
 ...ي خواستگاري زنگ زده براتییزن دا: گفتدی باری و استرس ازش می که نگرانیی صدابا
 

 ؟یـــچ: زدم داد تقریبا
 

 ي دونه تو شوهر داریخب اون که نم: هل زده گفتمامان
 
 دونهی که مانیک: تخت نشستم و گفتميرو
 

 ای دوست داره محانیک:دی ناراحت مامان به گوشم رسيصدا
 

 راشا هم دوسم داره مامان: و گفتمدمی موهام کشي و تودستم
 
 ...ای محیول...دونمیم_
 
  درکم کنکمی...از همه مهم تر من ازدواج کردم مامان... خوامی و نمانی مامان؟؟هاان؟من کی چایمح+
 
 ...ی دونیبازم خودت م_
 
  مامان؟؟ي نداريکار+
 
 خدافظ...زمینه عز_
 

 رونی و انداختم کنارم و نفسم و آه مانند دادم بیگوش
  شدمادهی پنی از ماشيادی استرس زبا
 
 ...نگران نباش_
 

  کنمی میسع: شده بود زدم و گفتمادهی پنی به راشا که از ماشيلبخند
 



      رمان با من بمان                                                   اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 278 

  حوزه شدموارد
 

  کردم آروم باشم و تست ها رو بزنمیسع
 

  شدمی رشته قبول منی تو ادی بامن
 

  مراقب اون قسمت دادملی به بدنم دادم و پاسخنامه رو تحوی و قوسکش
 
 رونی حوزه اومدم باز
 
  زد نفسم گرفتی داشت با راشا حرف مي که با لوندي دختردنی دبا
 

  شناختمی نازك و لوسش و خوب ميصدا
 
  سست جلو رفتمي قدم هابا
 

 دمی شنی و مصداش
 
 ... وی بمونی تونیم...ي به اونجا بریستی مجبور نيفقط اگه بخوا...ي اگه تو بخوازمیعز...راشا_
 
 اشا..ر: گفتمی لرزوني صدابا
 
  ساکت شديناز
 
  شده بودکشونی کامال نزدگهید
 
  خم شد سمت راشايناز
 

  راشا چسبوندي و به گونه لباش
 
  کردمی گرد شده نگاهش مي چشمابا
 



      رمان با من بمان                                                   اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 279 

  و از صورت راشا جدا کردلباش
 

  باال گرفت و بعدم دور شدي باي و به حالت بادستش
 
 نی حرص خم شدم تو ماشبا
 
 رونی بدمی کشي دستمال کاغذي دستمال از حعبه هی

 
  صورت راشا گذاشتمي و رودستمال

 
  راشا روش بودي که لبایی همونجادرست

 
 دمی صورتش کشي و محکم رودستمال

 
  کردی لبخند نگاهم مبا
 
  قرمز شددم،صورتشی صورتش کشي بس دستمال و رورم،ازی بمیاله
 

 نی و انداختم رو زمدستمال
 

 دمی و آروم رو صورتش کشدستم
 

  و تو دستش گرفتدستم
 

 ستی نیچی من هی زندگياون تو...زمیکن عز نيحسود: و گفتدی انگشتام و بوسنوك
 

 دوارمیام: و رو هم فشار دادم و گفتمچشمام
 

 می شدنی ماشسوار
 
 ؟؟يبه من شک دار_
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 یـــلیخ: رفتم گفتمی مانتوم ورمي که با گوشه ی حالدر
 

  و گرفت تو دستشدستم
 

  جا پارك کردهی و نیماش
 

  برگشت سمتمکامل
 
 اینگام کن مح_
 

  اوردم باالکمی و سرم
 
 که من بهت دارم یاما،به احساس... شک کنای دننی اي تويزیبه هر چ...قبال بهت گفته بودم...ـایمح: در هم گفتي اخمابا

 شک نکن
 

 رونی و  پر حرص  دادم بنفسم
 
  کنمی و درست مزیهمه چ...ای دم محیبهت قول م...شهی مشکال برطرف منی اي خودمون همه ي  خونه می بریوقت_
 

  کنمیدرستش م: لب گفتری و زدی سرم و بوسي رونرم
 

  روز از راشا خواهش کردم من و برگردونه خونههمون
 

  خونشون و تحمل کنمنی جو سنگتونستمی نماصال
 
  روز گذشته بودده
 

 ير تکراي حرفانی دوسم داره و از اولم دوسم داشته و از همانی گفت که کی می زد و هی پشت سر هم زنگ میی دازن
 
  کرده بودوونمید
 

  کنهی نمی موضوع دخالتنی تو ایی بود که چرا دابی عجبرام
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  خبر ندارهای مخالفه ای گفتم ی با خودم مهمش

 
  حرف بزنمیی گرفتم با دامیتصم

 
  ده صبح بودساعت

 
  سرم بستمي و باالموهام

 
  صورتم نشوندمي ساده روشی آراهی
  رنگ بود پام کردمیتونی که زی شلوار جذب کشهی

 
  کمدم در اوردمي خورد  از توی کم رنگ میتونی دو تا نوار به رنگ زناشی سه ربع بود، و سر آستنی سبزم و که آستيمانتو

 
  کمدم در اوردمي تواز
 

 . سرم گذاشتمي رو روی رنگي قهوه استادم،شالی انهیی آي و جلودمی و پوشمانتوم
 

 ،رونیم ب و برداشتم و از اتاق اومدمیگوش
 

 .....دمی رو پوشمی قهوه اي هاکفش
 

  نفهمهيزیچ... رمیبه مامان نگفتم کجا م: شدم و رو به مهران گفتمنی ماشسوار
 

 .چشـــم: رو روشن کرد و گفتنی ماشکولر
 

  کرد و خودشم رفتادهی پیی داشگاهی آزماي و جلومن
 

  دفترشي تونستم برم تویوقت
 

 ،،....دهیچی پرونی اون بی مختلفيچه بوها: گفتمی حالی و با بدمی کشیقی عمنفس
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 ای دارن ی که مشکل تنفسیی کسانجا،فقطی اانی که میی کسانیاز ب: رو جلو گرفت و گفتی آبوانی نسبتا جوون لي آقاهی
  شنی متیباردارن اذ

 
  و از دستش گرفتم و اونم از دفتر خارج شدوانیل

 
  شددای چار چوب در پي تویی کردم که قامت دای به حرفش فکر مداشتم

 
 . که روش نشسته بودم،بلند شدمي ای صندلي رواز
 

 ، و من و به اتاقش برددی و بوسصورتم
 
 ... بدمحی براش توضي دونستم چجورینم
 

 ، شروع کنمدی دونستم از کجا بای نماصال
 

 ؟ییدا: کردم و گفتمسی و با زبونم خلبم
 
 ؟؟ییجان دا_
 
 ...خب..زهیچ..امم+
 

 ن؟؟ی خبر داریی زندايشما از تماس ها: گفتمعی و تند و سردمی کشي کالفه اپوف
 
 کدوم تماس؟؟: گفتدی باری مافشی که تعجب از قی حالدر
 

  خبر نداشتپس
 
  ازدواج کنمانی با کخوامیمن نم...من...ییدا+
 
 ا؟؟ی شده محیازدواج؟؟چ: گفتي متعجب و بلندي با صداییدا
 
  ندارمانی به ازدواج با کيمن عالقه ا...نی بگانی طور کنی و همییلطفا به زندا: شدم گفتمی از جام بلند می حالدر
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 رونی اومدم بشگاهی با سرعت از اون اتاق و دفتر و آزمابعدم

 
  دربست خودم و رسوندم خونههی با
 
  کردمکاری دونستم اگه مامان بفهمه من چیم
 
 می هفته جنگ اعصاب دارهی تا
 
  دادمی انجام مدی بود که باي کاریول
 
  گذشته بودی ماههی

 
  کنهتیری خوب تونسته بود همسرش و مدیلی خیی داانگار

 
  نزدی زنگچی هگهی دچون

 
  کردمکاری زنگ نزد که به گوش مامان برسونه من چیحت
 

  بودنای مي بارداريآخرا
 

  ما بودشی پهمش
 

  رفتی زنش خونه نبود، خونه نمی که وقتسهندم
 

  مامان بودني جفتشون خونه کال
 
  کردمی مي خواهرم حسودبه
 
  کردمی نمدمی دونم شاینم
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 یلی پاشون ننداخت،خي جلوی کسم سنگچی که دوستش داشت ازدواج کرد و هی و بدون دردسر با کسی به راحتنکهی از ایول
 ناراحت بودم

 
  تباه شدمی با راشا ازدواج کردم و بعد زندگی بدبختی با کلنکهی ااز
 
 . بود که بهم زد؛ناراحت بودمي ای که از بابام داشتم،تو گوشي خاطره انی آخرنکهی ااز
 
  بودمری و همه کس دلگزی همه چاز
 
  شدی دلم براش تنگ مدمی دی روز که راشا رو نمهی

 
  کردمی و ازش فرار مختی ری اعصابم به هم مدمشی دی که منی هماما
 

  دونستم چه مرگم شدهی نماصال
 

  ازم ناراحت بودیلی خراشا
 
  بود که قهر کرده بودي روزدو
 
 دنمی بود دومدهین

 
  دادی زنگ هم نمجواب

 
  شب بودمهی دو نساعت

 
  بردی نمخوابم

 
  تخت نشستميرو
 

  و بغل کردمپاهام
 

  خواستی ميزی چهی دلم
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 ی دونستم چی نمیول
 

  و برداشتممیگوش
 

  راشا رو گرفتمي شماره
 

 دیچی پی گوشي خواب آلودش توي چند تا بوق صدابعد
 
 بله؟_
 
 راشا؟+
 

 ومدی ازش نیی لحظه صداچند
 
 بله؟؟_
 
  برهیخوابم نم+
 
 ره؟؟ی خوابت بگینی من و ببامی بي خوایم: گفتی و پر حرصری دلگي صدابا
 
  دونم چه مرگم شدهینم...ستیخب راشا دست خودم ن...اه+
 

  ساکت بودقهی چند دقبازم
 
 ...يواا: گفتي بلندي با صدادفهی

 
  شد؟؟یچ: تعجب گفتمبا
 
 ــا؟؟؟یمح_
 
 چته رااشا؟؟+
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  نه؟؟ای يتو قرص خورد...تو_
 
 گهی می چنی اوا
 
 ؟؟یقرص چ: گفتمی هنگبا
 
 دختر حواست کجاست...يوااا...ای محيواا_
 
 ی گی می چنمیراشا مثل آدم حرف بزن بب: حرص گفتمبا
 
 شگاهی آزمامی ریفردا صبح آماده باش م...برو بخواب...ایمح_
 
  چرا؟؟شگاهیآزما+
 
 آخه تو حواست کجاست؟؟... از دست توای محيواا_
 
  بگو بفهممي جورهی رو خدا ؟؟؟توی گی میچ...راشا+
 
 ؟ي نخوردي قرص ضد باردارا؟؟تویمح_
 

  بودمجی لحظه گچند
 
 نـــــــــــــه: گفتمي بلندي با صدادفهی

 
 يوااا...ااای محيواا_
 
  رفت راشاادمیعه خب +
 
  اومد تو اتاقي اتاق باز شد و مامان با سر و وضع آشفته ادر
 
  دختر؟؟شدهیچ_
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 ستی نيزی کردم؟؟چدارتیب... ماماندی ببخشيواا: و از گوشم فاصله دادم و گفتمیگوش

 
 قت تلفن حرف زدنه آخه؟؟ وقت شب ونیا: چپ چپ نگام کرد و گفتمامان

 
  نگفتمیچی و هنیی و انداختم پاسرم

 
  و گذاشتم دم گوشمی که رفت گوشمامان

 
 ا؟یمح_
 
 جونم؟+
 
  دنبالتامیصبح م...زمیبرو بخواب عز_
 
 ...راشا+
 
 می دونیخودمون که م... دوننی نمهیبق...ایمن شوهرتم مح... نشده کهيزیچ...زمیجان راشا؟؟نگران نباش عز_
 

 می نبودتی وضعنیکاش تو ا: و گفتمدمی کشیقی عمنفس
 
 یبرو بخواب خانوم...شهی درست میهمه چ...قربونت بشم_
 
 ریشب بخ+
 
 دمی تخت دراز کشيرو
  چشمام و باز کردممی زنگ گوشي صدابا
 
  تخت نشستمرو
 
 ؟جانم+ 
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  اونجامگهی ساعت دمین...ایآماده باش مح_
 
 باشه+ 
 

  دستم نگه داشتمهید با  و که پخش شده بوموهام
 
 رونی اتاق اومدم باز
 

  و صورتم و شستم و دوباره برگشتم تو اتاقمدست
 
  کمد و باز کردمدر
 
 رونی بدمی طرح گل داشت،از تو کمد کشگشی سمتش ساده بود و سمت دهی رنگ که ی زرشکي مانتوهی

 
  گره خوردم، شدمي و دستم گرفتم و مشغول شونه کردن موهاشونم

 
  سرم بستمي ساده باالي کش موهی و با موهام

 
 دمی رو پوشمانتو

 
  سرم مرتب کردمي روشالمو

 
  و برداشتممیگوش

 
  صفحهي لحظه اسم راشا اومد روهمون

 
  کردمقطعش

 
 رونی خونه زدم باز
 

  لب سالم کردمری شدم و زسوار
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 دمی هم جواب شنيهمونجور
 

  راشا بود،زل زده بودمي که آشناییس به اون آقا و تو هم قالب کرده بودم و با استردستام
 

 ادیتا فردا جوابش م...نگران نباش: نگرانم زد و گفتي افهی به قيلبخند
 

 می شدنی ماشسوار
 

  زدی نمی  حرفراشا
 

 . انداختمنییسرم و پا. برگشتم سمتش،نگاه خستش رو به صورتم دوخت... میدی خونه که رسيجلو
 
 میری جواب تست و بگمی دنبالت باهم برامیفردا م_
 

  شدمادهی پنی و تکون دادم و از ماشسرم
 
  رو گرفتمی هر سواليجلو) حوصله ندارم( ي گفتن جمله با
 
  اتاق نشسته بودم و پاهام و بغل کرده بودميتو
 

  حوصله نداشتماصال
 
  شدمينجوری دونستم چرا اینم
 

 .دمی از جا پرنای مغی جيا پاهام گذاشته بودم که با صدي و روسرم
 
 ایبدو مح... بزننای زنگ به سهی: گفتدنمی سرعت از اتاق خارج شدم که مامان با دبا
 
 . شرکت و گرفتمي سمت تلفن حمله ور شدم و تند تند شماره به
 

 وصل کن به  اتاق سهند: با عجله و تند تند گفتمدیچی که تو گوشم پی منشيصدا
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 . به تلفن رو به اتاق سهند وصل کردی حرفچی لرزش داشت و حال بدم  رو بهش انتقال داد، بدون هيادی صدام زانگار
 
  درد دارهنایم...سهند+
 

 اامیاآلن م...اآلآن: نگران سهند به گوشم خورديصدا
 

  بوق ممتد بود که گوشم و کر کردي صدابعدم
 

  تند آماده شدمتند
 

 دی کشی مغی پشت سر هم جنای کرد و می رو تنش منای مي لباسامامان
 

 ،می شدنی که اومد سوار ماشسهند
 

  کردمی به در اتاق نگاه می نشسته بودم و با نگرانی صندلي مامان روکنار
 
  شد سمت خودم و راشادهی فکرم کشاری اختیب

 
 ...می باشتی وضعنی تو اي روزهی من و راشا هم شهی میعنی

 
 ؟؟...شهی میعنی

 
  و چشمام و بستمدمی کشیقی عمنفس

 
 ،می اتاق عمل منتطر بودي دونم چه قدر جلوینم
 

 ....رونی دکتر اومد ببالخره
 

  گفتيبلند) شکرتایخدا( سهند
 

 . با ذوق از جاش بلند شدمامان
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  دو ظهر بودساعت
 
  حالم و به هم زده بودمارستانی بيبو
 
  تونستم تحمل کنمی نمگهید
 

  و برهنهی و پسرش و ببنای اومده بود ممهران
 

  حال بدم شده بودمتوجه
 

  مونم، قبول نکردی منای مشی گفتم نه من پی چهر
 
  نشسته بودمي وی تي کاناپه،جلورو
 
  غرق شده بودم که تلفن شروع کرد به زنگ خوردنلمی فتو
 
  جام بلند شدماز
 

  بودمامان
 
  خونه افتاده گردن مني کارادهیی بچه زانای ماه
 
  ساعت نگاه کردمبه
 
  بودشیش
 
  رفتمنای سمت اتاق مبه
 

 مااااشااااال
 

  کنهاااادی زخدا
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  برداشتمنی زمي رو از روپسی و چالی پفک و پفي حرص پوست هابا
 
 فیی اه چه قد کثاه
 
 رونی اتاق اومدم باز
 

  سطل آشغالي توختمی ها رو رآشغال
 

  شدمدنی و بردم تو اتاق و مشغول جارو کشی برقجارو
 

  که تموم شدکارم
 

  سمت اتاق مامانرفتم
 
 نای برگشتم سمت اتاق مارهی نو و قشنگ از تو کمد در اوردم و دوی روتختهی

 
  اهاه
 

 ادی تازه عروس داره مانگار
 
 رونی و عوض کردم و از اتاق اومدم بی حرص رو تختبا
 

  کردمی شام درست مداشتم
 

  شدی مشتری دردم هر لخظه بسر
 

  تهوع هم داشتمحالت
 
  چه وضعشه آخهنی خدا ايواا
 

  حمله ور شدمیی گذاشتم و به سمت دستشوخچالی و تو ساالد
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 ) ادبهی بیلیبچم خ...اه اه حالم بد شد( خورده و نخورده بودم،باال اوردمی به روتون هر جگالب
 

  و صورتم و شستم و رفتم تو اتاقدست
 
 خوابم برد دونم چه قدر گذشت تا بالخره ینم
 ؟ی شداری بي خوای؟نميخواهر_
 

 دمی خوابقسیهمش ده د...نکن مهران: و گفتمدمی و رو صورتم کشدستم
 

 .دیچی قهقهش تو اتاق پيصدا
 
  تو؟؟ي خندی میبه چ...کوفت: چشمم و باز کردم و گفتميال
 

 می شام بخورمی خوایپاشو م...ساعت ده شبه: و گفتدی و کشدستم
 
  اومد؟نایم:تم تخت نشستم و گفرو
 
 . هست اوردمشون خونهی ساعتمیآره ن: گفترونی رفت بی که از اتاق می حالدر
 

 رونی که از اتاق رفت بمهران
 

  عوض کردمیمشک_دی بلوز شلوار ساده سفهی و با لباسام
 

 .دمی لبم کشي و رومی و بافتم و رژ کالباسموهام
 

 می نشسته بودزی دور مهمه
 
 ، سمانه هم بودیحت
 
  زدی تو ذوق میلی بابام خی خاليجا
 

 . راشا هم اعصابم و خورد کرده بودنبود
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  کردمی مي غذام بازبا
 

  کسم نداشتمچی هي حوصله
 

 ادی مگهی دوساعت دیکیراشا : گوشم گفتری که بغل دستم نسشته بود زسمانه
 
 به محض ی کشه ولی طول میلیاونم گفت کارش خ...ادیمهران بهش زنگ زد گفت ب: نگاهش کردم که گفتی چشمریز
 .ادی کارش تموم شه منکهیا

 
 . زدمیکی کوچلبخند

 
  بودمی دوازده و نساعت

 
 . مهربونش به گوشم خوردي که صدادمی بشقاب و آب کشنیآخر
 
 .زمی عزیخسته نباش_
 
  آب و بستم و برگشتم طرفشریش
 

  سهندههی شبیلیخ: زدو گفتيلبخند
 

 ادی زیلیخ...آره: و تکون دادم و گفتمسرم
 

  شکمم گذاشتي و رودستش
 
 شک ندارم جواب تست مثبته: گفتی آرومي صدابا
 

 نیی و انداختم پاسرم
 
 ا؟؟یمح_
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 هوم؟+
 
 ؟؟یتو ناراحت_
 

 نـچ: کردم و گفتمي ای الکي سرفه
 

 ؟؟یمطمعن: و گفتدی موهام کشي و الدستش
 

  و تکون دادمسرم
 

 می نشستهی بقشی و پمی رفتییدوتا
 

 . رفتی رو تو بغلش گرفته بود و قربون صدقه اش منای پسر ممامان
 
  سر حال بودیلی خنایم
 

  بودوردهی بهش فشار نیلی جغله خنی داشت هم اي اي بدن قونای نبود،هم میبی عجزی جنی االبته
 

  کمهيزی حس کردم چبازم
 

  کرده بودری گنده  تو گلوم گي گردوهی مثل بغض
 

  دستم و فشار دادراشا
 

  سپردمنمیری و رو شونش گذاشتم و خودم و به دست  خاطرات تلخ و شسرم
 
 . کردن سمانه،به خودم اومدمی خدافظي خودم و گذشته ام غرق شده بودم که با صداتو
 
  تخت نشسته بودميرو
 

  کردی با لبخند نگام مراشا
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 ؟؟ی بمونداری تا صبح بي خوایم_
 

 استرس دارم راشا: و تکون دادم و گفتمسرم
 
 .می باشرونی خوام تا صبح بیم...پاشو حاضر شو: لبخند گفتبا
 
 . شمیاآلن آماده م: ذوق گفتمبا
 

 .میبر: بودم تنم کردم و رو به راشا گفتمدهی که صبح پوشیی تند همون لباساتند
 

 می شدنی ماشسوار
 

  رفتیبا ظبط ور م ی کرد و هی می رانندگیی با سرعت باالراشا
 
 ... و بکنتیراشا رانندگ_
 

 . منينترس کوچولو: زد و گفتيلبخند
 

  رفتی با ظبط ور مهمچنان
 

 . شدمابونای زدن خدی چسبوندم و مشغول دشهی کنه،سرم و به شی به حرفم نمی توجهدمی دیوقت
 
 راشا؟: رفتم گفتمی که با ناخونام ور می حالدر
 
 جان راشا؟_
 
 ...تو...اگه جواب مثبت باشه...اگه+
 
 . حرف زدنم و گرفتي که زد جلوی حرفبا
 
 ... که احتمال وجود داشتنش نود درصدمیعاشق تو و اون جغله ا...من_
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  ذوق برگشتم سمتشبا
 
 دوست دارم راشا+
 
 ی خودمیشگیهم: گفتی لبخند جذاببا
 

 ادته؟؟ی رو نجایا: و گفتستادی پارك اهی کنار
 

  چشممي که داشتم اومد جلویخاطرات ي همه
 

 نجای امیومدی چهار ساله که نکینزد: و تکون دادم و گفتسرم
 

  و گرفت تو دستاشدستم
 

 می زدی آروم قدم مآروم
 
 می رد شدمکتی نهی کنار از
 

 دمی و کشدستش
 

 میستادی امکتی اون ني رو به روییدوتا
 
 چه قدر اونروز کامران و زدم_
 

 ي بچه مردم و ناقص کرديزد: و گفتمدمیخند
 

 حقش بود: و گفتدی و کشدماغم
 

 می راه افتاددوباره
 
 می از درختا نشستیکی ریز
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 ؟ییآقا: و رو شونش گذاشتم و گفتمسرم
 
 جونم؟_
 
 ؟؟يچرا اونشب،با اون حالم،ولم کرد+
 
تنها راهم ...یوسط اون اتاق لعنت...هوشیب...تو...دمی ترسدمی که ديزی من از چایمح...فرار کردم: و گفتدی سرم و بوسيرو

 رفتن بود
 

 دیچشمم به در و گوشم به تلفن بود،تا شا...شب تا صبح...صبح تا شب... سخت بود راشایلیخ: و گفتمدمی کشیقی عمنفس
 ... ازت شهيخبر

 
 ...ای ذارم محی تنهات نمگهید_

 . وجودم و گرفته بودی رو لبام نشسته بود و آرامشيلبخند
 

  راشا بلند شدی گوشي لحظه صداهمون
 

  و گذاشت دم گوششیگوش
 
 بله؟؟_
 
 گهی می که اونور خطه چی تونم بفهمم کسی انقدر کمه نمشی گوشي چرا صدااه
 
 امیاالن م... نگران نباشهی خوبمارستانیب... و دادم راه نندازغیهمونجا بمون ج... رسونمی نکن االن خودم و مهیگر...يناز_
 

 بشیت تو ج و انداخیگوش
 
 مارستانی برم بدیبا... پاشو ببرمت خونهایمح_
 
  چرا؟؟مارستانی شده؟بیچ: شدم گغتمی که از جام بلند می حالدر
 
 . رفت و منم دنبال بودمی منی بلند به سمت ماشي قذمابا
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 . بگويزی چهیراشا ...اه: با حرص گفتممی که شدسوار

 
 ... سکته کردهي نازيبابا: کرد گفتی و روشن منی که ماشی حالدر
 

 .... شدم،اهیحرص
 
  من شه؟؟ی زندگالیخی خواد بی نمي نازنیا

 
  داره؟؟ی اون به تو چه ربطيخب بابا+

 مارستان؟؟ی بي بردی تو چرا بااصال
 شناسه؟؟ی کس جز تو رو نمچی هي نازنی ااصال

 ...... تو مگفهممیمن نم...اه
 
  که زد خفه شدمي دادبا
 
 اه...انقدر حــرف نزن....ـــــــایمح_
 

 ، تو همدمی نشستم و اخمام و کشنهی به سدست
 

 زنهی سر من داد می عوضي اون دختره بخاطر
 

 .ستادی در خونه ايجلو
 

  چشمام محو شدي از جا کنده شد و بعدم از جلونی شدم ماشادهی که پنیهم
 
 اه
 

  نهای تو خونه رمی منهی صبر نکرد بباصال
 
 )خشـــــم اژدهـــا( ازت متتتتنفـــرميناز
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 دمی بچه از خواب پرهی ي هی گري صدابا
 
 دی کشی در اتاق که باز بود پووفدنی دبا
 

  رفته بود در اتاق و ببندمادمی اعصابم خورد بود انقدر
 
  تخت نشستميرو
 
  شدی اتاقم رد مي از جلوی پسرش و بغل کرده بود و هنایم
 
 رونی جام بلند شدم و از اتاق رفتم باز
 
  رفتمیی سالم کردم و به سمت دستشونای مبه
 
 نجای اانی سهند امشب ميخونواده : رو داد بغلم و گفتناینا،سیم
 

 .زی و گذاشت رو ممیی چافنجون
 

 ي بچه داردی بايجوری دونم چی من اصال نمای محيوا: و گفتدی نبود،کششتری موهاش که تا گردنش بي تویدست
  من بمونه؟؟شی مامان پد،ی خري تو برشهیم... کار دارهیمهرانم که امروز کل...کنم

 
 باشه: و تکون دادم و گفتمسرم

 
  خوردممیی همراه چاتییسکوی تا بچند

 
  بودمی ده و نساعت

 
  راشا رو گرفتمي شماره

 
  ندادجواب

 
 رونی بدمیکش کمدم ي مانتو از توهی و انداختم رو تخت و ی حرص گوشبا
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  تند آماده شدمتند
 
 رونی و برداشتم و از اتاق اومدم بمی پول و گوشفیک
 
 ری رو بگنایهم: ورقه رو به دستم داد و گفتهی نایم
 

  که اومد ازم دور شد و به سمت اتاقش رفتنای سي هی گريصدا
 

  مانتومبی رو چپوندم تو جورقه
 

  شدمادهی راننده رو حساب کردم و پپول
 
  کرده بودخی استرس دست و پام از
 

  پاکت به سمتم اومدهی راشا با دوست
 

  عقبدی که دستش و کشرمی پاکت و بگخواستم
 
 . تعجب نگاهش کردمبا
 
 شه؟؟ی می من چیمژدگون: ابروش و داد باال و گفتهی

 
  نهيواا
 
  جواب مثبته؟؟یعنی

 
 . برمدیمن اآلن با...ریاز راشا بگ: و گفتمنیی و انداختم پاسرم

 
 مبارکه...حتما برو چکاپ: و سمتم گرفت و گفتپاکت

 
 رونی و از دستش گرفتم و زدم بپاکت
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  خواست راشا کنارم بودی قدر دلم مچه
 
 ... کــهفی حاما
 
  و راهم و ادامه دادمدمی کشیآه
 

  کردنم که تموم شد برگشتم خونهدیخر
 

  داشتمي درد بدسر
 

  رفتی میاهی سچشمام
 

  در رها کردمي رو جلوکایپالست
 
  رسوندمیی سرعت خودم و به دستشوبا
 
  خوردی حالم داشت از خودم به هم مگهید
 

  دستام گرفتمنی نشستم و سرم و بیی در دستشوکنار
 
 ا؟ی شده محیچ_
 

  مامانستی نيزیچ: و اوردم باال و گفتمسرم
 

 یی دستشوي تودمی و رو هم فشار دادم و دوباره پرلبام
 

  دادمی و رو معدم گذاشته بودم و فشار مدستم
 

  ؟ا؟یچت شده مح: گفتی با نگرانمامان
 

 ... مامانیچیه: و تکون دادم و گفتمسرم
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 ... مثل گچ شده؟؟رنگتیچی که هی چیعنی_
 
 برو به دخترت و نوت برس...مامان من خوبم+
 

  بد بودحرفم
 
  انداخته بودمکهیت

 
  بودمی عصبیلی خیول
 
  جام بلند شدم و به سمت اتاقم رفتماز
 
 دمی و به هم کوبدر
 

  رو گرفتمنای آتري و در اوردم و شماره میگوش
 

  رو شکر که خونه بودخدا
 
... 
 

  بودمنای آترشی دوازده شب بود و من هنوز پساعت
 

  بود که خونه نبودی داشت و چند وقتتی مامورهی کامران
 

  دخترش آماده کرده بودي خوشگل برایلی اتاق خهی نایآتر
 

 می گفتی ممونی بچگي از آرزوهامی تشسته بودییدوتا
 
  دور بودنیلی که خیی روزااز
 
  نبودمونی تو زندگیلی که راشا و سهیی وقتااز
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  سن،تو شکممون باشهنی بچه از وجود خودمون اونم تواهی می کردی که فکرشم نمیی روزااز
 

  گفتم که باردارمنای به آتریوقت
 
  برام خوشحال شدیلیخ
 
 . خواستی من دلم فقط و فقط،خوش حال شدن راشام رو ماما
 

  موندمنای آترشی و پاونشب
 

  که زنشم براش مهم تره؟؟یاز من...ي پدر نازیعنی... بارم زنگ نزدههیراشا ..جالبه...هه
  نشسته بودمنای آتري به رورو
 
 ؟يآتر+ 
 

 ونم؟ج: گذاشت و گفتزی مي رو روشیی چافنجون
 
 دو روزه از راشا خبر ندارم+ 
 

 .غصه نخور فدات شم...ای محرهی گی سراغت و مادیخودش م: ناراحتش و به صورتم دوخت و گفتنگاه
 
 ا؟؟یمح: و گفتدی دستاش و به هم کوبدفهی

 
 جونم؟+ 
 
  شمال؟؟می بري اهیپا_
 
  وضع؟نیشمال؟با ا+ 
 

  وضع انگار هر کدوممون هشت ماهمونهنی با ای گی منیهمچ: چپ نگاهم مرد و گفتچپ
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  وقت؟هیخطرناك نباشه + 
 
  و با رانندش گذاشته که هر جا خواستم برم با اون برمنشیکامرانم ماش... تونم برمیگفت م...من با دکترم حرف زدم_
 
 میباشه بر+ 
 
 می و بردارلتی از خونتون وسامیبپر حاضر شو بر: و گفتدی کشیغیج
 
 ای خوشحالیلیخ+ 
 

 ...آره: زد و گفتيلبخند
 

  و رفتم تو هالدمی پوشنا،لباساموی تو اتاق آتررفتم
 

 نیی ببرتش پاادیاالن احمد آقا م...ایبذارش دم در مح: سبد و نشونم داد و گفتهی يآتر
 
 باشه+ 
 

  دادی لفتش می هم که هنای آترنیا... حوصله نداشتماصال
 
 گهی دای بياوف آتر+ 
 
 امیدارم م: گفتدی کشی بزرگ و دنبال خودش مي کوله هی که ی حالدر
 
 ارمیبده من برات ب+ 
 
 ارمینچ خودم م_
 

 .می بودش نشستدهی خرنای آتري عقب پژو پارس کامران که براییدوتا
 
 م؟ی برمیخوای تنها ميآتر+ 
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 ادیخانوم احمد آقام باهامون م...نچ: زد گفتی مسی که لواشکش و لی حالدر
 
 ومدی باهامون مگهی دیکی یاه کاشک+ 
 
 ؟؟یمثال ک_
 
 ...راشا+ 
 
 ی کاشکی گیاونوقت م...ی شهر و اون راشا دور باشنی مدت از اهی برمت شمال که یمن دارم م...ایببند مح: حرص گفتبا

 ) گذاشته بداخالق شدهری روش تاثيباردار(ومد؟؟یاون باهامون م
 
 خب من دوست داشتم با شوهرم برم+ 
 

 ...هی کدوم گورستیشدهرت فعال معلوم ت: تو هم و گفتدی و کشاخماش
 

 میستادی خونه بابا ايجلو
 

 می وارد خونه شدگهی دباهم
 

  زدنی نشسته بود و حرف منای کنار ممامان
 
  لب سالم کردم و به سمت اتاقم رفتمریز
 

 ختمی جمع کردم و تو کوله ام رلمویوسا
 

 رونی تو دستم گرفتم و از اتاق زدم بکولرو
 

 ؟یکجا به سالمت: مامان
 
  شمالمیری منایبا آتر: گفتمذمی پوشی و ممی که کتونی حالدر
 

 خوش بگذره: مامان
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 .میبر: گفتمي زدم و رو به آتريپوزخند

 
 ؟ی برداشتیهمه چ _
 

  و تکون دادمسرم
 

 می شدنی سوار ماشباهم
 
  کامران؟؟يالی ومی ری مي آتریراست+
 
 اوهوم _
 

  تو جادهمی افتادمی زن احمد آقا رو هم سوار کردنکهی از ابعد
 
  کردمی نگاه مگهی دينای حوصله به ماشیب

 
  کم چشمام رو هم افتاد و خوابم بردکم
 
  شدمداری شدت گرما باز
 

  نبودنی تو ماشیکس
 
 شهی زد به شنای اطراف نگاه کردم که آتربه
 
  و باز کردمنی ماشدر
 

  لب آب؟می بريحوصلش و دار... کنهیاحمد آقا داره کباب درست م: زد و گفتي لبخندنایآتر
 

  و تکون دادمسرم
 

 می و تو هم قفل کردانگشتامون
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 می زدی آروم کنار هم قدم مآروم

 
 می نشستای دري به رورو
 

  گفتی آخ آرومنایآتر
 
 ؟؟ي شدیچ+
 
 .لگد زد_
 

  جونميا: زدم و گفتميلبخند
 
 ا؟؟یمح: گفتی پر بغضي صدابا
 

  و رو شونش گذاشتمسرم
 
 جونم؟+
 
 ...می کس و نداشتچیجز خودمون ه...ای محمی تنها بودیلیمن و تو خ_
 
  گونمي چشمم سر خورد روي قطره اشک از گوشه هی

 
 ... بچه هامون مثل ما شنمی نذارایب: ادامه دادنایآتر
 
  نرنهی که دنبال محبت بقمیانقدر بهشون محبت بد...می بچه هامون مادر باشي براای بيآتر+
 

  هقمون اوج گرفته بودهق
 

 می و پشت و سر گذاشته بودی سختيروزا
 

  و پاك کردماشکام
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 می رفتالی رو گرفتم و باهم به سمت ساختمون ونای آتردست

 
... 
 

 راشا اومد زدن تاری گي بافتم که صدای رو منای آتري موهاداشتم
 
  حمله کردممی ذوق به سمت گوشبا
 
  کردمجکتی شد و ری اسم مهران،بادم خالدنی دبا
 
  همشون قهر بودمبا
 
  بودمری همشون دلگاز

 رونی بمی رو که بافتم باهم از اتاق رفتي آتريموها
 

 نجای امی بود که اومده بودی دومروز
 

  زندهای من مردم نهی اس هم نفرستاده بود ببهی یراشا حت... حالم خوب نبوداصال
 

 تشکر کردم)همسر احمد آقا( خانومی گذاشتم و از گلزی مي و رومیی چافنجون
 
  شده بودمرهی خای دری بودم و به آبستادهی بزرگ سالن اي پنجره ي به رورو
 
 !) پرستمیم...ی رو که تو مادرش باشيمن بچه ا:( جمله تو سرم تکرار شدهی

 
 رونیو آه مانند دادم ب نفسم

 
 ...رهی من کنار نمی زندگي از روي نازي هی ساچرا
 
   خودش و کشتتی گوشنی تو اییا؟کجایمح_
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  رفتمنای و تکون دادم و به سمت آترسرم
 

 رونی بدمی رو از دستش کشیگوش
 

  کردم خودم و کنترل کنمیسع
 

  رو دم گوشم گذاشتمیگوش
 

  به گوشم خوردنشی دلنشيصدا
 
 ...ـایمح_
 

 دمی کشیقی عمنفس
 
 بله؟؟+
 

 ؟ییکجا: اما بعد گفتومدی ازش نیی لحظه صداچند
 

 مهمه؟؟: زدم و گفتميپوزخند
 
 ...دمی پرسیمهم نبود نم_
 
 ی گیتو راست م...آره خب+
 
 ؟؟ییکجا_
 

  و قطع کردم و انداختم رو مبلیگوش
 

  ادب شهکمیبذار ...نیآفر: بهم کرد و گفتی نگاهنایآتر
 

 مدیخند
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 ی تلخ و الکي خنده هی
 

 ... بود تا خندههی  به پوزخند شبشتری که بي اخنده
 
 پاشـو...می بگردکمی میپاشو بر_
 

  توي داری چه جونشییخداا: و گفتمدمی کشیپوف
 

  بگذرونمیالیخی نه ماه و فقط با بنی خوام ایم... شهی خوام بچم افسرده و عصبینم: زد و گفتیکی کوچلبخند
 

  به سمت اتاق رفتبعدم
 

 ...می برایشما هم ب: کرد گفتمی خانوم که با لبخند نگاهم می و رو به گلدمی موهام کشي تویدست
 
 دیخودتون بر... مونمینه من م_
 

  باال انداختم و رفتم که حاضر بشمي اشونه
 
 رونی بدمی کولم کشي رنگ از توی آبي ساده ي مانتوهی

 
  تر از مانتوم بود،پام کردمرهیگش چند درجه ت که رنی نود سانتی شلوار کشهی

 
 رونی بمی زدي کردم و با آترمی مالشی آراهی

 
  زنگ خوردنای آتری کردم که گوشی به مغازه ها نگاه مداشتم

 
  زدنم ادامه دادمدی فاصله گرفتم و خودم و به دازش

 
  پکر اومد سمتمافهی قهی با نای حال خودم بود که آترتو
 
  تعجب نگاهش کردمبا
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 ادیکامران داره م: کرد گفتی که شالش و درست می حالدر
 

  مگه؟؟شهی میچ...خب حاال: و گفتمدمیخند
 

اونجا ...اون کارو نکن... کارو بکننیا... دهی مری همش گادیخب اود ب: نشوند و گفتشیشونی رو پیی کوچدلویاخم
  کـــنهی موونمید...نیاونجا نش...نیبش
 

 ...نگرانه خب:دم و گفت زيلبخند
 

  دادرونی و با حرص بنفسش
 
 می عصر فقط راه رفتتا
 

  دختر انقدر جون دارهنی جرا ادمی فهمی نمواقعا
 
  سرش باردارهریخ
 
 خسته یلی بچم خیاوخ( تر از تو وجــود ندارهــری ناپذی خستگــــےعـــنـــی: کاناپه نشستم و گفتمنی رو اولی حالی ببا

 )شده
 

  حال و هوات عوض نشد هاپو جوون؟؟ییبد کردم؟؟خداا: و کفتزی و انداخت رو مشالش
 

 ؟؟. رسهی میحاال شوهر جونت ک: بهش رفتم و گفتمي غره اچشم
 
  گفت راه افتادمشی پقهیده د: ساعت نگاه کرد و گفتبه
 

  بخوابمکمیمن برم :  و تکون دادم و گفتمسرم
 
... 
 

 دمی کشازهی خمهی و دمی و مالچشمام
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 ـــشیآخ
 

  بودای خوابعجب
 

  خورهی دست راستم تکون نمدمی کش و قوس به بدنم بدم که دهی اومدم
 
  بود نگاه کردمدهی که پشت به من خوابی تعجب به کسبا
 

  کمرش بودي رودستم
 
  بوددهیچی پمینی عطرش تو بيبو
 

  لب اسمش و صدا کردمری و زدمی کشیقی عمنفس
 

 . خسته و خواب آلودش بلند شديصدا
 
 جان راشا؟_
 

 ... تو دلم اعتراف کردم  که عاشقشمشهی و بستم و مثل همچشمام
  برگشت سمتمآروم

 
 سالم+ 
 

 دی و رو صورتم کشدستش
 
 سالم_
 

  تا حاال؟يکجا بود:  گفتمدلخور
 

 ...مارستانیب: گفتدی کشی که انگشتش و رو گونم میدرحال
 
 ؟ی خبر نگرفتهی از من مهم تر بود که از من ي نازي انقدر بابایعنی+ 
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 ...ی فهمیتو نم: تخت بلند شد و گفتي رواز
 

 رونی از اتاق زد ببعدم
 

 فهمم؟ی که من نمی چیعنی اه،آخه
 
  رو تخت بلند شدم و به سمت اتاق فکر رفتماز
 

 دمی کردم که کامران و دی دستام و خشک مي با دستمال کاغذداشتم
 

  خانومایبه به مح: کامران
 

 به به آقا کامران: و پشت گوشم انداختم و گفتمموهام
 

 کوچولو خوبه؟: کامران
 

 ـــسیهـــ: گفتنای بزنم که آتری و باز کردم خرفدهنم
 
  تعجب نگاهش کردمبا
 
 ؟ي آترشدهیوا،چ+ 
 

 !راشا،خبر نداره: کرد و گفتیاخم
 
 واقعا؟؟+ 
 

 ستی نادشی يزیفکر کنم اصال چ: و تکون داد و گفتسرش
 
  کنمزشی خودم سوپرانیپس بذار+ 
 

 بدو برو...بله بله: زد و گفتیطونی لبخند شکامران
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 ونیزی رو مبل نشسته بود و زل زده بود به  تلوراشا

 
  کنارش نشستمآروم

 
 راشا جونم؟+ 
 

  گرفتونی تلوزاهی سي و از صفحه نگاهش
 

  زنگ خوردشی بگه که گوشيزی چخواست
 

  و دم گوشش گذاشت و به سمت اتاق خواب رفتیگوش
 
  المصب نذاشتی گوشنی امی کنزشی سوپرامی بار خواستهی بابا يا

 
  حرص از جام بلند شدم و دنبالش رفتمبا
 
 . نکن،من که گفتم باشههی گريناز_
 

  بودمستادهی پشت سرش انهی به سدست
 

  من بردارهی دست از سر زندگخوادی نمي نازنکهی ااه،مثل
 
  بابا بمون تا من برگردمشیتو فعال پ... کنمی رو حلش میهمه چ...باشه_
 

  تختي رو انداخت رویگوش
 
 اهم+ 
 

  و برگشت سمتمدی کششی مشکي موهاي تویدست
 

 .اآلن اصال حوصله ندارم: باز کردم حرف بزنم،دستش و به عالمت سکوت اورد باال و گفتدهن
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 ؟ي بابا شدي بشنوي حوصله نداریتح+ 
 
  تعجب نگاهم کردبا
 
 تعجب نداره که+ 
 

  و به سمت در رفتمدمی و ازش دزدرمی دلگنگاه
 

  و من کامال افتادم تو بغلشدی کشدستمو
 
 قهر نکن مامان کوچولو_
 
 راشا؟+ 
 
 جان راشا؟؟_
 
 ؟ی و باباش بشي نازالیخی بشهیم+ 
 

 ای محیفهمیتو نم: و گفترونی و آه مانند داد بنفسش
 
 فهمم؟ی من نمی چیعنی ام نکن،وونهیاه راشا د+ 
 

 ای محشهی درست می همه چي روزهی: و از خودش جدا کرد و گفتمن
 
  شدنت مباركه،بابای بقالیخیاصال ب+ 
 

  رو لباش نشستيلبخند
 

  بردنی و از بنمونی بي و دو طرف صورتم گذاشت و فاصله دستاش
 

 يچقدر زود مامان شد: ازم فاصله گرفت و گفت قهی چند دقبعد
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  شدزی از عشق لبروجودم

 
 م؟ی بدون ترس کنار هم باشنکهی اي برامی بوددی ناامي روزهی ادتهی+
 
 يدی نه ترس هست نه نا امگهیاالن د _
 

  خوبهیلی خنیا: و گفتمنشی و گذاشتم رو قفسه سسرم
 

 نای کامران و آترشی پمیبر:  سرم نشوند و گفتي کوتاه روي ابوسه
 
 رونی بمی هم از اتاق رفتبا
 

 ایبه به بابا راشا و مامان مح:  بلند گفتکامران
 

 دی خندراشا
 
 اری در بيکمتر دلقک باز+ 
 

  باش کامراننی سنگکمی...گهیراست م: و گفتدی خندنایآتر
 

  نشستم و مشغول تخمه خوردن شدمنای آترکنار
 

  کردی با لذت نگام مراشا
 
 هوم؟؟+
 

 یچیه:  زد و گفتي محولبخند
 

  باال انداختم و دوباره مشغول شدمي اشونه
 

 ن؟یخوری میشام چ: نایآتر
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  سر جاشنیبه تو چه؟؟تو بش: با حرص گفتکامران

 
  نکنتی اذیعه کام: نایآتر
 

 می خوری شام مرونی بایمن و مح: و گفتدی دستم و کشراشا
 

 میایپس ماهم باهاتون م: کامران
 
 )نهیسنگ ئا قزو.. کهستیرو ن( از توهیسرما...مکان از من: باال انداخت و گفتي شونه ااشار
 

  روشنمیم،ای همه خرج کردنیباشه بابا ا: کامران
 
 می تو اتاق تا حاضر شمی رفتنای آتربا
 

  رنگم و انداختم رو تختدی سفی کششلوار
 
  بپوشمیی بگو چه مانتوایب: کرد گفتمی مشی که داشت آرانای به آتررو
 
 کرمه رو بپوش_دیاون مانتو سف _
 

 رونی بدمی رو از کولم کشمانتو
 
 !چروك نشـده: و گفتمدمی کشی خوشحالي از روغی جهی

 
  دوسش داشتمیلی بود و خی قشنگيمانتو

 
 وونهید:  و گفتدی خندنایآتر
 
  روشدمیش و بعد مانتوم و پودمی کرم رنگ پوشی سارافونری زهی توجه بهش یب

 
 ...يووردیحتما طبق معمول کفش ن: بهم کرد و گفتی نگاهنایآتر
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  تو خاليزد+ 
 

 ارمشی می کنشی تا تو آراادی میلی خپتی تنی کفش دارم به اهی: بهم رفت و گفتي غره اچشم
 
 ی آجیمرس+ 
 

  که در اتاق باز شددمی کشی ممینیی لب پاي رژ لبم و روداشتم
 
  کمتر خودتو خوشگل کنگهیبسه د _
 

 دوست دارم خوشگل بشم خب: بهش کردم و گفتمینگاه
 

 ستادی و درست رو به روم ااومد
 
  به بعد فقط واسه خودم خوشگل کننیاز ا _
 

 چشــم: زدم و گفتمیی کوچولولبخند
 
  مني مامان کوچولونیآفر _
 
 دمی چونش و بوسری که گفت ذوق کردم و زي جمله ااز
 

  نداشته باشمي امشب باهات کاردمیقول نم:  زد و گفتیطونی شلبخند
 

  عقبدمی و کشخودم
 
  کردم مامان خانومیشوخ _
 
 راشا؟؟+
 
 جونم؟ _
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 ...شهیم+
 

 یچیه: لب گفتمری و زنیی و انداختم پاسرم
 
 محیا بگو _
 
  کنم اضافه امیحس م... خوام برگردم خونهیمن نم: تخت نشستم و گفتميرو
 
 ؟خودمون خونه بریم میخواي _
 

 ...آره: و گفتمدمی کشیقی عمنفس
 
 خودمون خونه بریم میکنم صحبت مامانت با _
 
  با دولنگه کفش اومد توي اتاق باز شد و آتردر
 

 کفش اینم بفرما: آترینا
 

 رونی حرف از اتاق رفت بی براشا
 

  گرفتم و تشکر کردمي رو از دست آترکفشا
 
 ؟وقتشه چند خاله لفسق میگما+ 
 

  چهار ماهيآخرا: و گفتدی شکمش کشي و رودستش
 
 جونم اي+ 
 
 میبزن  بر: و گرفت دستش و گفتفشیک
 
 بریم+ 
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  بودستادهی انشی ماشي جلوراشا

 
 ؟بشینم عقب+ 
 

 بــله: کرد و گفتیاخم
 

  کنهی می چه فرقنی ماشيحاال انگار عقب و جلو... گرفتخندم
 
 ؟میکنی اخم چرا حاال+ 
 
 برنامه داشتم واسه امشب... ذارهی کامران نمنیا: که اخمش بزرگتر شده بود گفتی حالدر
 

 ؟اي برنامه چه: گفتمو  زدم لبخندي
 
 اومدن...نیبرو بش...یــچیه_
 
 باشه اوف+ 
 

 می شدادهی که توقف کرد پنیماش
 

 بودیم ایستاده شیک رستوران یه جلوي
 

 .میرفتن و من و راشا پشت سرشون وارد رستوران شد.  و کامران جلو جلونایآتر
 
 دیگه نکن اخم راشایی+ 
 

 چشــم: و گفتدی کشي کالفه اپوف
 
 آقایی آفرین+ 
 

  مامان کوچولو؟يخوری میچ: و تو دستش فشار داد و گفتدستم
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 میخوریم هم کوچولو نی نی منو بخوره آقامون که چی هر+ 
 
  آروم ترمشهیاز هم... روزانیا: لب گفتریز
 
 آرومی که خوشحالم+ 
 

 میدی خندی مزی رزی رنای کردن و من و آتری و راشا سر حساب کردن پول دعوا مکامران
 
 خندیدم بس از گرفتم درد دل خدا واي _
 

  کامران موفق شد و راشا با غر غر اومد سمتمونبالخره
 
 کرد اذیت آقامونو که کامرانو میکشم+ 
 
 ؟ي دارکاری من و چ؟؟شوهريهوو_
 
 خو کرده اذیت آقامو+ 
 

 حقــشه: گفتی کامران اومد که ميصدا
 

 شـــای: گفتمو  کردم مصنوعی اخم
 
 چه قدر گــرمــه: گفتمی حالی تخت نشستم و با برو
 

 یــلیخ...آره: و در اورد و گفتشترتشی تراشا
 
  تخت ولو شدمرو
 

 ؟ي تو خونتون اضافه ای کنیچرا حس م: و گفتدی دراز کشکنارم
 

 ...ولش کن: و رو هم فشار دادم و گفتمچشمام
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  کرده؟تتی اذیچ...ایحرف بزن مح: و گفتدی و بوسگردنم

 یچیه: و رو هم فشار دادم و گفتمچشمام
 
  موهام و با اون دستش من و کامل چسبوند به خودشي دستش و فرو کرد الهی

 
 م برد موهام و نوازش کرد که کم کم خوابانقدر

 
... 
 
 دمی خندی منای آتري تخت نشسته بودم و به غر غر کردنارو
 
 کـــــوفـــــت:دی کشغی دفعه با اخم جهی

 
  شدت گرفتخندم

 
  تودی اتاق باز شد و کامران پردر
 
 چه خبره؟؟_
 

 یـــچیه:دی کشغی دستاش و مشت کرد و جنایآتر
 

 دمی خندی و گذاشته بودم رو دلم و  مدستم
 
  شده خب؟؟یچ_
 

  شده؟؟؟یچ: دستش و زد به کنرش و گفتنایآتر
 

 ...ی گی میه... کارو نکننیا... بکننکاروی ای گی میه...اه...اه... خـــبي کــردـــوووونمید:دی منفجر شد و داد کشدوباره
 

 ی رو مخ دوست داشتنيغرغرو: گذاشت و گفتنای آتري دستش و رو لبامامران
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 رونی بدمی زدم و از اتاق پریکی کوچلبخند
 

  رو اپن نشسته بودراشا
 

  و صورتم و شستم و نگاهش کردمدست
 

 ... خواد باهات حرف بزنهیمهران م: زد و گفتيلبخند
 

 .،بستمشی قرنز رنگی خرسي دستم سفت گرفتم و بعد با کش موهی بودم دورم با ختهی و که رموهام
 
  خوام باهاش حرف بزنمینم...من+
 
 ؟؟ی ناراحتی؟؟از چ.ایده مح شیچ_
 
 یهمه چ: لب گفتمریز
 
 .رونی اتاق اومد بهی خانوم ساك به دست، از ی گلدمی که دختمی خودم ري برایی فنجون چاهی

 
 د؟؟ی ریکجا م...سالم+
 
 .می گردی برمگهیمن و احمد د...زمیسالم عز: و مرتب کرد و گفتشی سررو
 

  شددای پنای لحظه سر و کله کامران و آترهمون
 

 دیمراقب باش: خانوم گفتی فنجونم و از دستم گرفت و رو به گلکامران
 
  و بدهمییچا:دمی کشغیج
 

  کردکی و فنجون و به لبش نزددی خندکامران
 

 ری و پس بگمییچا: راشا رو گرفتم و گفتمدست
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 نیی پادی و از رو اپن پردی خندراشا
 

 ....ســـ...دو....ـــکی: لبش گرفت و گفتي فنجون و جلوکامران
 

  زد پس گردنشدونهی راشا
 

 دیچی خندهذتو سالن پيصدا
 

  قرار گرفتشینی بي از دست کامران افتاد و دستش روفنجون
 
 سوووخت...يآ...دماااغم سوووخت...ســوخــت_
 

  به سمت آشپزخونه رفتراشا
 
  تا فنجون تو دستاش بوددو
 

  گرفتنای من و آتري و جلودستاش
 

 می گفتی لبریز) یمرس( و می از دستش گرفت روفنجونا
 

  کرد و دستش رو دماغش بودی همچنان غر غر مکامران
 

  به دست به سمت اتاق رفتی گوشراشا
 

  و رو اپن گذاشتمفنجون
 

  رفتمدنبالش
 

 ... برم تو کهخواستم
 
 .تمکان نداره باهات ازدواج کنم...خوووب گوش کن... امکانیول... و قبول کردمی که گفتیهر کوفت...ي نازنیبب_
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  گرفتنفسم
 
  شدی راشا نمالی خی چرا بي نازنیا

 
 .می زنیحرف م...بذار برگردم تهران... نشووونهید... خبیلیخ_
 

 . کذاشتمرهی و رو دستگدستم
 
 ...غهیفقط ص...می کنیعقدم نم...ی تو کارام دخالت کنيحق هم ندار...حق طالقم با منه... ماهـهی ،فقطیول...باشه_
 

 دمی کشنیی رو به سمت پاگرهیدست
 

  به سمتم برگشتراشا
 

  تختي رو پرت کرد رویگوش
 
  قطره اشک از چشمم سر خورد و افتاد رو گونمهی

 
  آروم اومد سمتمي قدم هابا
 
  بزرگ و مردونش،صورتم و قاب گرفتي دستابا
 

 ...آروم باش: زدلب
 
 گهی  دي قطره هی

 
  راشااخم

 
  چسبوندمیشونی و به پشیشونیپ

 
 من فقط شوهر توام: لب زددوباره
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 گهی دي قطره هی
 

  صورتم برداشتي و از رودستاش
 

  قدرتمندش گرفتي و تو دستادستام
 

  نکن خانوممهیگر: لب زددوباره
 

  و تکون دادمدستام
 

 . جدا شدمازش
 
  بکني خوایهر کار م...سـتیمهم ن: لب گفتمریز
 

 دی و کشدستم
 
 ...ــایمح_
 
 .ولم کن: کردم گفتمی نگاه منی که به زمی حالدر
 . بغلشي بار افتادم تونی و ادی هم دستم رو کشباز
 

 . حرکت،کنار پاهم افتاده بودنی بود و دستام بنشی سي روسرم
 

 . و دورم حلقه کرده بوددستاش
 
 ...فقط...من...ایمح_
 

 . شدلی صدام،به هق هق تبدی بي هی و گرارمی طاقت بنتونستم
 

  و از خودش جدا کردمن
 

  شدهی عصبیلی داد خی متورم شده بود و نشون مقشی شقرگ
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  شدی هق هقم هر لحظه بلند تر ميصدا

 
  صورتم و قاب گرفتدوباره

 
  زد تو چشمامزل
 
  نــکنـهیگر... کنمیباهاش ازدواج نم: دورگه و خش دار شده بود گفتتی که از خشم و عصبانیی صدابا
 

 رونی عقب و با سرعت از اتاق رفتم بدمی و کشخودم
 
  کاناپه نشسته بودم و تو خودم جمع شده بودميرو
 
  اومدی کس صدا در نمچی هاز
 

  اومدی بند نماشکام
 

 دی کشی مگاری تند تند سراشا
 
 میپاشو جمع کن بر: بلند گفتي با صدادفعهی

 
 خودت برو:دمی تو خودم جمع شدم و لب برچشتریب

 
  سمتماومد

 
  نشستجلوم

 
  و که باهاشون زانوهام و بغل کرده بودم گرفت تو دستشدستام

 
 کوچولومون ناراحت ی نین... نکنهی گرينجوریا... منیزندگ... قربونت برم؟؟منی کنی مهی گرا؟خانومم؟؟چرایمح_
 ... دلمزیپاشو اشکات و پاك کن عز...شهیم
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 ولم کن: و گفتمنیی انداختم پاسرم
 
  جاش بلند شداز
 

 . و خودتی دونیوگرنه خودت م...ایتمومش کن مح: کفتي جدیلی و خستادی بهم اپشت
 
  جملهنیمتنفرم از ا:دمی کشغی حرص جبا
 

  سمتمبرگشت
 

  قرمز شده بودچشماش
 
  جمع کنلتیگمشو وسا...ای محنیی پااریصداتو ب_
 

 برا تاتی و عصباندنایداد کش... جونتهي قشنگت مال نازي نکنا و آروم باشا و حرفاهیگر: و با دست پاك کردم و گفتماشکام
 من؟؟؟

 
 دی و کشدستم

 
  به روش قرار گرفتمرو
 
 ایخفه شو مح:دی غردشی بهم چسبي دندوناي الاز
 

 ادیاز همشون بدم م: و انداختم تو بغلش و با هق هق گفتمخودم
 
 دی موهام و با اون دستش آروم آروم کمرم و مالي از دستاشو فرو کرد الیکی

 
 آروم باش... نگویچیه...شییه_
 

  کرده بودسی رنگش و خدی سفشرتی تاشکام
 

  کردم و آروم ازش جدا شدمسرفه
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  خودمون؟؟ي خونه می زودتر بري خوایمگه نم... و جمع کنلتیبرو وسا... باشیدختر خوب: و تو دستش گرفت و گفتدستم

 
  باال سرم و تکون دادمدمی و کشدماغم

 
 پس بدو برو: و ول کرد و گفتدستم

 
  سمت اتاق رفتمبه
 

  بافتی و مي آتري و کامران کنار هم نشسته بودن و کامران موهانایآتر
 
  اومدن تو اتاق؟ی کنای اوا
 

 رونی تو کوله و از اتاق رفتم بختمی و رلمی تند وساتند
 

 ؟؟يای بي خوای مينجوریا: زد گفتی که خنده توش موج میی بهم کرد و بعد با صدای نگاهراشا
 
 نـــچ: و گفتمختمی خودم ري آب براوانی لهی

 
 ...نی برم تو ماشیکوله ات رو م_
 

  انداختم باالشونه
 

 ه رو اپن بود کشی گوشي رودمی که رفت پرراشا
 

  کنم رمزش و  عوض نکرده باشهی خواهش مایخداا
 
  خدايواا
 

  کردمی فرستادم و عددارو لمس می تند صلوات متند
 

 دمی کشی خوشحالي از روغی جهی قفلش باز شد یوقت
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  شدمنشی مخاطبوارد

 
  کردمکی اس ام اس بود کلي که به معناي پاکت نامه اي زدم روش و بعد رودمی و که دي نازاسم

 
  که برات فرستادم زنگ بزن و اس بدهي به بعد فقط به شماره انیاز ا: و براش فرستادم و گفتمشمارم

 
  که ارسال شد پاکش کردمنی ابعد
 

  رو سر جاش گذاشتم و بدو بدو به سمت اتاق رفتمیگوش
 

  تخت بود برداشتم و تنم کردمي و که روپانچم
 

 ا تعجب نگام کردن بي و آترکامران
 

 دمی و بوسي سرم و صورت آتري و انداختم روشال
 

 رونی بدمی تکون دادم و از اتاق پري باي به حالت بادستم
 

  با تعجب نگام کردراشا
 

  شدمامی کتوندنی بزنم به سمت در رفتم و مشغول پوشی حرفنکهی ابدون
 .دمی راشا رو شني جام بلند شدم که صدااز
 
 ؟؟ي نازی گی میچ_
 
 . نه نکنه زنگ زده اون اس ام اس من و بهش بگهيواا
 

 ؟؟ی چیعنی: داد راشا بلند شديصدا
 
 رونی اومد بالی وي تواز
 



      رمان با من بمان                                                   اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 332 

 . شمنی دستش بهم اشاره کرد که سوار ماشبا
 

 . شدمسوار
 
 .زنهی با تلفن حرف متی که با عصباندمی دی منی ماشي تواز
 
 . استرس انگشتام و تو هم قفل کردمبا
 

  اومد و سوار شدراشا
 
  ترس نگاهش کردمبا
 
 ی مشکالت برطرف منی اي خودمون همه ي خونه می بریوقت... نداشته باشهي کاريبا ناز... کنمیازت خواهش م...ایمح_

 .فقط صبر کن...شه
 

 دمی کشیقی عمنفس
 
 . برداشته شـهمونی زندگي اش از روهی خوام سایفقط م: لب گفتمریز
 

 . دستش گرفتي و تودستم
 

 . کنم خانوممی رو درست میهمه چ: و گفتدی انگشتام و بوسنوك
 

 . گشنه ام شده بودیحساب
 
 ؟ییآقا+
 
 ؟ییجون آقا_
 
 گشـنمــه+
 
  رستورانهی به می رسی مگهی دکمی_
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 . گفتمي اباشه

 
 رونی از فکر اومدم بستادی که انیماش
 
  من و بدهيغذا_
 
  تعجب برگشتم سمتشبا
 

 . و گذاشت رو صورتمدستش
 
 . سمتم خم شدبه
 

  لب هامي چشم هام نگاه کنه،لب هاش و چسبوند روي تونکهی ابدون
 

 . شال رد کرد و گردنم رو گرفتری و از ردستش
 

 . کردی کار خودش رو ميزی توجه به هرچی بسته بود و بچشماش
 

 . سرش فرو کردمي موهاي رو تودستم
 
 .می هم جدا شداز
 

  صحنه ها دوست داره هااانی فسقله از انیا: و گفتدی لبم و بوسي گوشه
 

 . به شکمم اشاره کردطنتی با شبعدم
 

 !گشنمــــه: گفتمی و با سرتقدمیخند
 

 .نییبپر پا: پولش و برداشت و گفتفی و کیگوش
 
 .می شدي ای راهنی هم وارد رستوران ببا
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 .می هم نشسته بودي به رورو
 

 . خوردی اشتها غذا می تند تند و با اشتها،اون آروم آروم و بمن
 

 ... دستم و ببرم جلو و خودم بهش  غذا بدمخواستم
 
 !شه،رستورانی که نمنجای ااما
 

 . هم انجام بدمرونی دم رو بی که تو خونه انجام میی وقت دوست نداشت کاراچی هراشا
 

 . کردی خواست می دلش ميار موضوع فقط مختص من بود و خودش هر کنی االبته
 

 . اش همون غذاش که از من گرفتنمونه
 
  دختر؟؟ییا؟؟کجاایمح_
 

 .نجامیهم: و باز و بسته کردم و گفتمچشمام
 

 !ـــدونــــمیآره م: و گرفت و گفتدستم
 

 . شدمنی کردم و سوار ماشي خنده اتک
 

 .ووردی در مي جهان گذاشته بود و مسخره بازدی آهنگ از امهی راشا
 

 . بودم ،اشکم در اومده بوددهی خندانقدر
 . پارك کرداطی حي و تونی باز شد؛راشا ماشاطی حدر
 
 . به جونم افتادي بدي رعشه انی کنی ماشدنی دبا
 

 . دست چپ راشا بود و با دست راستش دست من و گرفته بودي ام توکوله
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 .می خونه شدوارد
 
 . بودستادهی مهران اي رو به روانیک
 

 . من و راشا،رنگش شد مثل گچدنی با دمهران
 
  ترس نگاهش کردمبا
 
  برگشت سمتمونانیک
 

 برو تو اتاقت: کولم و داد دستم و گفتراشا
 

 . آروم به سمت اتاقم رفتمآروم
 
 ... کنمي رو خواستگارایاومدم مح_
 

 . جام خشک شدمسر
 

 .دیچی راشا تو خونه پادی فريصدا
 
 کهی مرديتــــــو غلـــــط کـــــرد_
 
 . به جون هموفتنیاآلن م...وونی دوتا دنیا... خدايواا
 
 ی و چه غلطي بودي کدوم گورشی دونم دوشب پی نمي خبر ندارم؟؟؟فکر کرداتی از کثافت کاريفکر کرد:دی نعره کشانیک
 ؟؟ي کردیم
 
 . گرد شده به سمتشون برگشتمي تعجب و چشم هابا
 

  سکوت کرده بودراشا
 
 ...ای محیفیتو ح: گفتنشی غمگي با چشم هاانیک
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  گه؟؟ی می چنیا...راشا...را+
 

  آروم آروم اومد سمتمراشا
 
  گه راشا؟؟ی می چنیا:ـدمی کشغیج
 

  شلوارشي هابی فرو کرد تو جدستاشو
 

  صورتمکی و اورد نزدصورتش
 

  گونمي هاش رو گذاشت رولب
 

 .دی و نرم بوسآروم
 
 ...یفیتو ح! گهیراست م...انیک: گوشم زمزمه کردریز
 

 . دهنم گذاشتي بگم که دستش و رويزی چهی اومدم
 
 ...اگه...اگه...مراقب خودت و بچمون باش...خانومم_
 
 . وجودم نشسته بودي توي ترس بدهی... دادی دونم چرا ادامه نمینم
 

 .رفتی مجی سر تا پام رو گرفته بود و سرم گترس
 
 . گردمیاگه بتونم برم...بتونم...اگه_
 

 . فاصله گرفتازم
 
 . وحشت نگاهش کردمبا
 

 . وسط انداختزی مي و رونی ماشچییسو
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 .رونی در رفت باز
 

 . شده بودمرهی خشی خالي و مبهوت به جامات
 

 . زدی تو گوشم زنگ مصداش
 
  خواد بره؟؟ی گرده؟؟کجا می که اگه بتونه بر می چیعنی

 
 . اطرافش ندارهي از دور و برش و آدم های شناختچی رو داشتم که تازه متولد شده و هي بچه احس

 
 . و گنگ بودمجیگ
 

 .دمی فهمی ازشون نمیچی هی ولدیچی پی مغزم مي توصداها
 

 .دمی شنی همهمه مفقط
 
... 
 

 . گذشته بوددوروز
 
 . گرفتمی راشا رو مي بودم و پشت سر هم شماره دهی دراز کشمارستانی تخت برو
 

 .دی کشمارستانیکارم به ب... روز که راشا از خونه رفتهمون
 
 ...مشترك مورد نظر در دستر_
 

 ...اه: و قطع کردم و با حرص گفتممیگوش
 
 . اتاق باز شددر
 
 . بود وارد شدمارستانی بي های رنگ که مخصوص نظافت چی خانوم با روپوش طوسهی



      رمان با من بمان                                                   اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 338 

 
 . حرف خارج شدی رو سمتم گرفت و بیپاکت

 
 . و باز کردمپاکت

 
 . پاهامي روختی تا عکس از توش رچند

 
  برداشتمعکسارو

 
 . از تعجب گرد شده بودچشمام

 
 ــستی من ني راشانینــــــه ا....نــــــه:دمی کشغیج
 ستی من ني بچه ي باباــنیا

 نـــــــــه
 

  راه خودشون و باز کردند،اشکامیچی شکمم پي  توي بددرد
 

 .دمی و دانی و ناراحت کی عصبي افهیرون،قی بردنم بی داشتن از اتاق میوقت
 
 . ماه گذشته بودکی

 
 . خودم جمع شده بودمي قبل تو اتاق نشسته بودم و توي روزامثل

 
  اتاق باز شددر
 

 .تنهام بذار...من حالم خوبه...ـانیک: رو از در گرفتم و گفتمنگاهم
 

 .يدی خودت رو عذاب مي که داریی تونیا... خوشبختهيراشا کنار ناز...يایوقتشه به خودت ب...ایمح: نشست و گفتکنارم
 
 .کنهی قطره ها باز مي هی بقي گونم و راه رو براي رووفتهی قطره اشک مهی

 
 ؟؟ي برگردی به زندگي خوایچرا نم:گهی کنه و می نوك انگشتش اشک هام و پاك مبا



      رمان با من بمان                                                   اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 339 

 
 ان؟یک+
 
 ؟؟ي کلمه هم حرف نزدکی یته حت چند وقی دونیم... برم منان؟قربونتیجان ک_
 
 ...انی خوام کیبچم و م+
 

 کرده و بچت انتی که شوهرت بهت خي ساله اکی و ستی زنه بهیتو ...ایمح...اونم رفته: داد و گفترونی و پر حرص بنفسش
 .ایبه خودت ب... رفتهومده،یهنوز ن

 
 .دی کوبی سرم مي رو تومی زندگي هاتی قدر راحت واقعچه
 
 .رونی از اتاق رفت بدی سکوتم و دی نگفتم و اونم وقتيزیچ
 
 . و چشم هام و بستمدی تخت دراز کشيرو
 

 . شکمم گذاشتمي و رودستم
 

 ؟؟ي موندی شد اگه تو برام می میچ: دلم گفتمي به گلوم چنگ انداخت و توبغض
 

 . هق هقم بلند شدي و صدادمی سرم کشي رو روپتو
 

 . واسش تنگ شده بوددلم
 

 . کرده بودانتی که بهم خی معرفتی اون بي واسه
 

 . هم گذاشتم و باز هم هق زدمي هام رو روچشم
 
 . کف اتاقم چشم هام رو باز کردميکای سرمي روی قدم زدن کسي صدابا
 
 . عادت کرده  بودمگهید
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 ...!دارو هات و اوردم: و گفتدی رو از سرم کشپتو
 

 . زدم و رو تخت نشستمی تلخيلبخند
 
 . آب و چند تا قرصو به سمتم گرفتوانیل

 
 . کردهای دننی که من و وارد ای شدم،اونم با کسبهی انقدر غریاز ک: خودم گفتمبا
 
 ا؟یمح_
 
 . ندارمي تکراري حرف هايحوصله : و سمتش گرفتم و گفتموانیل

 
 .نتتیپدر شوهرت اومده بب: نشست و گفتکنارم

 
 . خند زدمپوز
 
 کدوم پدر شوهر؟کدوم شوهر؟؟+
 

 .منتظرته...رونی بایبه خودت برس و ب: و گفتدی کشی آهمامان
 

 . و از جام بلند شدمدمی کشیپوف
 

 . اتاقم شدم و دست و صورتم و شستمسی سرووارد
 
 .دمی پوشی مشکی سانت،نودی شلوار کشهی با ی آبکی تونهی

 
 . شده بوداهی دور چشمام که سدمی ازش مالکمی و برداشتم کرمم

 
 . سرم بستمي و باالدمی شونه کشموهام

 
 . اتاق خارج شدماز
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 رو ی حسی بنی بهش نداشتم و ای حسچی سرم ازش متنفر بودم؛اما حاال هي موهاي به اندازه ،ي روزهی که دمی رو ديمرد
  احساساتم رو کشتي پسرش بودم که همه ونیمد
 . لب سالم کردمریز

 .يری طالق بگدیبا: که جوابم رو بده گفتنی ابدون
 

 . لبم رو دوست داشتمي گوشه پوزخند
 

 . شهی شک نداشتم پوزخندم باعث حرص خوردن مرد رو به روم مچون
 

 .رمی گیشـــــک نکـــن طالق م: که اومده بودم و برگشتم و گفتمیراه
 

 . کامران و گرفتمي و شماره دمی تند لباسام و پوشتند
 
  ساعت گذشته بود و من منتظر اومدن کامران بودممین

 
 ...می زنگ گوشيصدا

 
 . و قطعش کردمدمی کشیپوف
 

 . به من که هنوزم دوستش دارملعنت
 
 .رونی اتاق زدم باز
 

 . رفتی بود،ممی که تو بغل مرنای سي تو آشپزخونه بود و قربون صدقه مامان
 
 .رونی و از در زدم بدمی کشیآه
 
 ا؟یمح_
 

 .ستادمیم ا جاسر
 
 .ولم کن...انیحوصلت و ندارم ک...نای آترشی رم پیم+
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 .رونی بدمی و باز کردم و پراطی حدر
 

 . لب سالم کردمری شدم و زسوار
 

 .دمی خودم جواب شنمثل
 
 ؟؟ي کرددایپ+
 

 ؟يبا مامانت حرف زد: و تکون داد و گفتسرش
 
 .ومدی نشیفرصتش پ+
 
 .ی زودتر بهش بگدیبا_
 

 . گردم اونجای بر نمگهید: و تکون دادم و گفتمسرم
 

 . و تو دستش گرفتدستم
 

 . شده بودمزی قدر ترحم انگچه
 

 دمی کشیپوف
 
  و کامران نشسته بودمنای اتاق خواب آترتو
 

 . اتاقي اومد تونایآتر
 

 . بزرگ شده بود و راه رفتن براش سخت شده بودشکمش
 
 ؟؟ی زنگ بزني خواینم_
 

 ه؟یکار درست:م برداشتم و گفتم و از کناریگوش
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 .شک نکن_
 

 . مهران و گرفتمي شماره
 

 . خونههیواسه اجاره ... خوامیپول م:د،گفتمیچی پی گوشيتو)جانم( ي که صدانیهم
 
 ا؟ی محی گی میچ_
 
 .خدافظ. خوامش مهرانیتا فردا م... کارو بکننی،ایاگه داداشم+
 

 . ندارنی تمومامیبد بخت: انداختم رو تخت و گفتمیگوش
 
 .می وضع و نداشتنی ادیاگه باباهامون بودن،شا: و گفتدی کشیآه
 

 .دمی دراز کشآروم
 

 .دی خوابکنارم
 
 ؟يآتر+
 
 هوم؟_
 
 میپس چرا هنوزم دار...می چوبش رو خوردمی کردیاگه هم اشتباه...می نکردتی رو اذی وقت کسچیچرا من و تو؟ما که ه+
 م؟؟ی شی متیاذ
 

 م؟یدی چند وقته رنگ آرامش ندی دونیم: سرش گذاشت و گفتری و زدستش
 

 . راه خودشون رو باز کردناشکام
 
 ...نای بابام تنگ شده آتريدلم واسه +
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 . با کامران نبودمی وقت مجبور به زندگچیاگه بابام زنده بود ه: و گفتدی و رو صورتم کشدستش
 

 . و سرم و تو بالشت فرو کردمدمی خوابدمر
 

 . شدی سرم خفه مری بالشت زي هقم توهق
 .می گوشي زل زدم به صفحه ی اشکي چشم هابا
 

 . گفته باشهيزی چنی شد برادرم،همچی نمباورم
 

 . بار صدام و بشنوهنی آخري نخواست برایحت... جالبههه
 

 . رو انداختم رو تختی رو پاك کردم و گوشاشکام
 

 ؟هیدستور چ: زد و گفتي لبخنددنمی با دکامران
 

 ؟ياری و برام ملمیوسا: لبهام نشوندم و گفتمي روي خجالت زده البخند
 
 . به چشميا: چشمک زد و گفتهی

 
  خوردی نشسته بود و لواشک مي وی تي پانایآتر
 
  و جمع و جور کنملمی وساي رم انباریمن م+
 

  رفتمي گفت و من به سمت انباري اباشه
 

 ...خاطراتم... توالت هم رنگشزی رنگ،می مشکی چوبکمد
 
  و کمد و باز کردمدمی کشیآه
 

  کمد داغ دلم و تازه کردي که چسبونده بودم توییعکسا
 

  از در کمد جدا کردمعکسارو
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  و عکسارو چپوندم توشرونی بدمی رنگم و از کمد کشی مشکی دستفیک
 
 ینامرد دوست داشتن: و زمزمه کردمدمی کشیآه
 

 . توشختمی کشو هام بود و ري که تویی و خرت و پرتانیی کمد بود و اوردم پاي که باالیساک
 

 رونی و با خودم بردم بساك
 

 . بلند شدمی گوشي کردم که صدای ناهار درست مداشتم
 
 ... زنگش و عوض کنمدی بااه
 

 . ناشناس بودشماره
 

  رو گذاشتم دم گوشمی و وصل کردم و گوشتماس
 
 ...سالم_
 
 شما؟؟...سالم+
 
  همسرتون هستملیوک_
 

 ....ياونم چه همســر...همســر...هه
 
 دییبفرما+
 
  طالق اقدام کردني براشونیا_
 

  لبم نشستي گوشه يپوزخند
 

 .دیفردا ساعت ده صبح اونجا باش...فرستمیآدرس دفترم و براتون م: دادادامه
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 . بوق ممتد بود که به گوشم خوردي هم صدابعد
 

آخه چرا ...چرا بهم گفت به احساسش شک نکنم...چرا دوباره برگشت... کنهی و حل میچرا گف همه چ... دوسم نداشتاگه
 ... داديمن و باز

 
 ســــوخـــت_
 
 . به خودم اومدم و گاز و خاموش کردمي آتري صدابا
 
 ا؟؟ی بود محیک: آشپزخونه و گفتي اومد توی سختبه
 
  بود؟؟ی،کیک: گفتمیجی گبا
 
 ي هنگ کردينجوریهمون که بعد زنگش ا: تعجب نگاهم کرد و گفتبا
 
 ... راشالیوک: و گفتمدمی کشیآه
 
 . شدی مزی با اوردن اسمشم قلبم از عشقش لبریحت
 

  طالق گرفتمي و چجوری کدمی نفهماصال
 

 . شدی طي چجوري مراحل اداردمینفهم
 
 ، مطلقه امي ساله کی و ستی زن بهی دمی خودم که اومدم دبه
 
  بانو؟؟نی نداري اگهی دن،امری از انمیخـــب ا_
 

 . کنمیجبران م...یمرس: لب هام نشست و گفتمي خجالت زده رولبخند
 

 ...فمهیوظ: نشست و گفتشیشونی پي رویاخم
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 ... برام بکنگهی کار دهیفقط : و تکون دادم و گفتمسرم
 
 ...زمیشما جون بخوا عز: گفتشستی که رو مبل می حالدر
 
 !ـــانیک: گفتمی شاکی لحنبا
 

 ... غلط کردمیاوک: اورد باال و گفتمی و به عالمت تسلدستاش
 

 . و پاکت و گرفتم سمتشدمیخند
 

  نگاهم کردی به داخل اون پاکت انداخت و بعد سوالینگاه
 

 !لطفا...برام بزرگشون کن: و با زبونم تر کردم و گفتملبم
 

 . کنجکاوش و به چشمام دوختنگاه
 

 ؟یکنی برام منکارویا: و گفتمنیی و انداختم پاسرم
 

 ا؟؟ی محی کنی کارو منیچرا ا: پاهام نشست و گفتنیی پااومد
 

 .دونمینم: و به چپ و راست تکون دادم و گفتمسرم
 

 . کنمیخودم کمکت م: و تو دستش گرفت و گفتدستم
 
 . گذشتی و جمع و جور می نقلي خونه نی اي هفته از مستقر شدنم تودو
 
 . کردم اون عکسا رو برام بزرگ کنهی و راضانی کی هزار بدبختبا
 

 . حرف بزنمی و نداشتم که با کسنی اي کارو بکنم اما اصال حوصله نی اتونستمی مخودمم
 
  کردمی و هم بزور تحمل مانیک
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 . کردمی نگاه مي تخت نشسته بودم و به عکس بزرگ شده راشا و نازرو
 

 ... جز من بودي دختري لب هايحاال لب هاش رو... جز من و لمس نکنهي که قول داده بود دستش دست دخترییراشا
 

 . و پس زدم و از جام بلند شدمبغضم
 
 . اتاقي و برگشتم توختمی خودم قهوه ريبرا
 

 . تخت نشستمي رودوباره
 

 .رم دفتدی سفي کردن صفحه هااهی دستم گرفتم و شروع کردم به سي و تومداد
 
 .سمی دفتر بنونی اي دستامه،توي لحظه که مداد تونی تا همدمی رو دمی که مرد زندگي روزنی خواستم از اولیم
 

 ...دمی کشی و بستم و آهدفتر
 

 ... نوشتن خاطراتم انقدر سخت باشهکردمی هم نمفکرش
 

  پتوری زدمی کنار تخت و خاموش کردم و خزآباژور
 

 . مثل هم شده بودنروزام
 
  نداشتمی حسچیه
 

  رفتمی نمیی روز تو خونه بودم و جاهر
 

 . زدی مرتب بهم سر مانی و کزدمی حرف مي دوساعت با آتریکی يروز
 

 . حوصلش و نداشتماصال
 
 . از تنها بودن بهتر بوداما

 . تو خونه نشسته بودمشهی هممثل
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 . بودکیتار چراغ هاش،یشگی کلفتش و خاموش بودن همي که بخاطر اون پرده هاي اخونه

 
 . زنگ من و به خودم اورديصدا

 
 . رفتمفنی جام بلند شدم و به سمت آاز
 

 !شـهی هممثل
 
 . به خودم نگاه کردمنهیی و زدم و تو آدر
 
 . سمت اتاق رفتم تا لباسام و عوض کنمبه
 

 .دمی که صداش و شندمی کشی موهام و شونه مي قهی داشتم
 
  خانوم؟خانوووم بالاا؟ایمح_
 

 .کنهیانگار داره بچه رو صدا م. گرفتخندم
 

 .انی کنجامیا: و انداختم رو سرم و گفتمصدام
 
 . اومد توانی اتاق باز شد و کدر
 

 . که دستش بود و سمتم گرفتی گلشاخه
 

 ؟يخری مدل مهیهر دفعه : زدم و گفتميلبخند
 

 . گل و از دستش گرفتمشاخه
 

 ! گم خانومی مکیتبر: زد و گفتيلبخند
 

 .جواب کنکور اومده:هش نگاه کردم که گفت بمتعجب
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 .خب اومده باشه: و گفتمرونی اتاق اومدم باز
 

 . و تودونمی تو خونه من مینی و بشیچونی دانشگاهم بپيبخوا...ایمح:دمی پر حرصش و شنيصدا
 

 .انیحوصله ندارم ک: و گفتمدمی کشیپوف
 
 .ایبه خودت ب... کننی دارن عشق و حالشون و مایاون دوتا اونور دن: سمت در رفت و گفتبه
 

 . بلند بسته شدن در باعث شد از جام بپرميصدا
 
  برات مهم بودم؟؟کمی اگه شدی میچ...یآخه لعنت:دمی لب نالریز
 

 ...دمی موهام کشي تویدست
 

 . برام سخت شده بودی قدر زندگچه
 

 . کردی موونمی شد دی می اگه مال من بود چنکهی افکر
 

 . ها باز هم بهش زنگ زدموونهی دمثل
 

 ...اشک من...بوق چهارم... منيدینا ام...بوق سوم...استرس من...بوق دوم... منجانیه... اولبوق
 

 !! ممتد و مرگ مـــنبوق
 

 . مبلي و پرت کردم رویگوش
 

 . کردی می راشا بود بهم دهن کجي گونه ي روي نازي که لب هاي راشا و نازي بزرگ شده عکس
 

 .واری دي اپن برداشتم و پرت کردم سمت عکس روي و از روگلدون
 
 ...  شکستن گلدون،بغض من هم شکستبا
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 ... بودم از نبود راشاری قدر دلگچه
 

 . زنگ تلفن محبورم کرد از جام بلند شميصدا
 
 .دمی کشزی تلفن و از پرمی بود سمی پدري خونه ي روزهی که ي خونه اي شماره دنی دبا
 

 . و هم خاموش کردممیگوش
 
 . قرص خواب آور خوردم و به سمت اتاق رفتمهی

 . انجام داده بودانی دانشگاهم رو کي کاراي همه
 

 . شدم که برم سر کالس های بالخره راضری هفتعپه تاخکی بعد
 

 یعمرا قبول م...ییتادا از اسیکی دونستم توام یاگه م: کرد گفتمی که با لبخند نگاهم مانی ام رو مرتب کردم و رو به کمقنعه
 .امیکردم که ب

 
 .دی به سمتم خم کرد و گونم و بوسسرشو

 
 . نگاهش کردمی عقب و شاکدمی و کشسرم

 
 . بداخالق خانومنییبپر پا: زد و گفتي اقهقه

 
 . شدمادهی پنی از ماشی لحظه مات نگاهش کردم و بعد بدون حرفچند

 
 ...بد اخالق خانوم_
 
 ...ی لعنتادمهی حرفات و يکلمه،کلمه : لب زمزمه کردمری و زدمی کشیآه
 

 . و پس زدم و به سمت ساختمون دانشگاه راه افتادمبغضم
 

 . بودي سخت و کسل کننده اروز
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 .رونی کالسم که تموم شد با ذوق از اون جا زدم بنیآخر
 
 ان؟یک+
 
 ان؟یجان ک_
 
  شد؟؟ی ام چهیمهر+
 

 ...!يدی ات بخشهیکامران که گفت مهر: متعجب گفتیی ظبط و کم کرد و با صدايصدا
 
 واقعا؟: تعجب گفتمبا
 

 ست؟ی نادتی: و تکون داد و گفتسرش
 
 .نـه: و گفتمدمی کشیآه
 
... 
 

 . شدمی مروزی رفتن و من هر روز افسرده تر از دی و مومدنی مروزا
 
 ... برام بکنهي تونست کاری هم نمانیک
 

 ... خواستی من،فقط راشا رو مدل
 

 . و جزوه هام و انداختم رو تختدمی کشیپوف
 

 دنمی به دی حتای بار هم بهم زنگ نزده بود و کی ی چند ماه حتنی که تو ای مهراني مهران تنگ شده بود،براي برادلم
 ...! دونستم آدرس خونه ام رو داشته باشهی مدیاصال بع... بودومدهین

 
 . گرفتمشیت و پ سرم مرتب کردم و راه شرکي و روشال
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 . من بودم که دلتنگ شدم و رفتم سراغشنیا...شهی هم مثل همباز
 
 ؟؟ی نگام کني خواینم: و گفتمدمی کشیقی عمآه
 

 .دمی اخم و بداخالقش رو دي افهی و اورد باال و من تازه قسرش
 
 ه؟؟...د..ش...یچ..چ...چ: لکنت گفتمبا
 
 ا؟؟؟ی محهی چنایا: و گفتنمی سي پاکت و کوبوند توهی خشم با
 ... بودمرهی بهت به عکسا خبا
 
 ... اونوقت خودتي متهم کردانتیتو راشا رو به خ...یلعنت_
 
 . خشم سرم و اوردم باال که ساکت شدبا
 

 ... کنمیمن حق دارم زندگ...راشا رفته: تو هم و گفتمدمی و کشاخمام
 

 .ستی عکسا مال اآلن ننیا: زدداد
 
  مقنعه سرم بوده؟هاااااا؟؟یمن ک... من مقنعه سرمهنجایا...چشماتو باز کـــن:متش و گفتم از عکس ها رو گرفتم سیکی

 
 . کردی نگاهم می کرده بود و پرسشسکوت

 
 ...متنفرم ازت مهران...ی لعنتهیتو... کنمیاومده بودم آشت...يخودت خراب کرد: زدمی مادی و فرختی ری رو گونه هام ماشکام

 
 ...از همتون متنفرم:دمی کشغیج
 

 رونی با سرعت از اتاقش و دفترش و بعد شرکتش زدم ببعدم
 

 دمیچرخی مابونای هدف تو خی رو گونه هام روون بود و باشکام
 

 . خوردی بهم ممی از خودم و زندگحالم
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... 
 

 ... شدی نمباورم
 
 ...ستی ساله که بابام نکی واقعا یعنی سال گذشت؟کی واقعا یعنی

 
 . شدمادهی و باز کردم و پنی ماشدر
 

 . رفتمیبه سمت قبر بابام م)انیک( من،ی زندگي روزهانی اي فرشته ي آروم و شونه به شونه آروم
 
 )قبر بابام( دو کلمه سختــهنی که چه قدر گفتن اآخ
 
 . دخترش شدالیخی نگرفت بی جوابی که فقط زنگ زد و وقتي بودم از مادرری که چه قدر دلگآخ
 
 . بودمرهی و به قبر بابام خختمی ری صدا اشک میب

 
 . که چه قدر دوست داشتم راشا کنارم بودآخ
 
  شناختیاما خاله اش رو نم... سالش شده بودکی که یینایس
 
 . دونستی کرده بود و اون نمي عمرش و سپري روزانی که خواهرش بدتریینایم
 

 ... کهیمهران
 

 . منتظرهيآتر...میبر: گفتمانی و رو به کدمی کشیپوف
 

 .می شدنی ماشسوار
 
 ا؟؟یمح_
 
 هوم؟؟+
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 ؟؟ي فکر کردشنهادمی پيرو: و گفتدی موهاش کشي تویدست
 

 ...من و تو...انیک: و تکون دادم و گفتمسرم
 

 . بهت ندارميمن عالقه ا: و با زبونم تر کردم و گفتملبم
 

 ...شهی نمکنمیچرا هر کار م: و گفتدی کشیپوف
 

 . نگفتميزی و چدمی  و عاقالنه دسکوت
 

 . و کامران پارك کردنای آتري خونه ي رو جلونیماش
 

 ش؟؟ینی ببيایم: گفتمآروم
 

 ؟؟.امی نی دوست داشتني اون جغله دنی دي براشهیمگع م: و تکون داد و گفتسرش
 
 .می هم به سمت ساختمون رفتبا
 

 .می آسانسور شدسوار
 

 . در و فشار دادمزنگ
 
 ... کهدمی رو دی و من صورت کس باز شددر
 
 . بهت نگاهم کردبا
 

 . در گردش بودانی من و کنی بنگاهش
 

 .رونی بدیاز خونه پر) انگشتش شدي توي حلقه خیچشمم م( سرش مرتب کرد ي و روشالش
 
 .نیی سوار آسانسور هم نشد و از پله ها رفت پایحت
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  بود؟يز...نا...ز...نـا...ن+
 

 ...آره: و گرفت و گفتدستم
 
 حلقه دستش بود؟؟...قه...حل...حــل...ح+
 

 ...ایآروم باش مح: و فشار داد و گفتدستم
 
 . تو خونهمی هم رفتبا
 

 نش؟؟یدید: گفتانی به سمتم اومد و رو به کدنمی با دکامران
 

 ...دمشیدی دلم گفتم کاش نمي جوتب مثبتش بود و من توي نشون دهنده انی کسکوت
 

 . سمت اتاقدی دستم و گرفت و من و کشانکامر
 

 ...ایمح: تخت نشست و گفتي روکنارم
 
 نجا؟یفقط بگو چرا اومده بود ا... خوبمالیخیب: و گفتمدمی کشیآه
 

 ...ای نپرس محيزیچ: دستاش گرفت و گفتنی و بسرش
 
 راشا هم اومده؟؟: زدم و گفتمای مردد بودم،اما دلم و به دردنشی پرسيبرا
 

 رونی نه تکون داد و از اتاق رفت بی و به معنسرش
 

 . و پس زدم و از اتاق خارج شدماشکام
 
 می و کامران موندنای آترشی شب پتا
 

 ... اومده بود خونشوني کدوم نگفتن چرا نازچی و نه کامران،هنای کار کردم نه آترهر
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 . کردم و وارد ساختمون شدمی خدافظانی کاز
 
 .کردن چراغ به سمت اتاق خوابم رفتم و بدون روشن دمی کشیآه
 
  کنهسی تخت ولو شدم و اجازه دادم اشکام صورتم رو خيرو
 

 ... راشا کنارم بود و حاالی شبنی قبل همچسال
 ...ی گی می چيدرست حرف بزن بفهمم دار: و رو هم فشار دادم و گفتمچشمام

 
 ه؟؟ی چنیا: و گفتدی موهاش کشي توی دستکالفه

 
 ...مای هواپطیبل: گفتمی دستش بود نگاه کردم و با حالت کالفه و پر حرصيتو که ي ورقه ابه
 
 . رمیامشب م: لب گفتریز
 
 .زود برگرد: و گفتمدمی کشیآه
 

 باشه؟؟...مراقب خودت باش... گردمیزود بر م: لبش نشست و گفتي رویی کوچولولبخند
 

 .نطوریتوام هم: و تکون دادم و گفتمسرم
 
 ...ایدوست دارم مح: و گفتدی و بوسمیشونیپ

 
 ...ـانیک: و گفتمنیی و انداختم پاسرم

 
 ... خــبیلیخ: و گفتدی کشي پر سوزآه
 
 . کردمی فکر مانی تخت مچاله شده بودم و به کتو
 
 . ساعت از پروازش گذشته بودکی که یانیک
 

 . بودانی کي خواست راشا جای قدر دلم مچه
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 . قدر دلم براش تنگ شده بودچه
 
 . کردی مسی گونه هام و خکاماش
 

 .دمی سرم کشي رو روپتو
 
 . گذشتی مانی روز از رفتن کدو
 

 . کامرانشی بود امروز برم پقرار
 

 .رونی تند آماده شدم و از خونه زدم بتند
 

 . شدم و آدرس دفتر کامران و دادمسوار
 

 . و حساب کردم و وارد ساختمون شدمپول
 
 . آسانسور رو باز کردم که سوار  شمدر
 
 ... عطر تلــخيبو
 

 .دمی و بستم و با تموم وجودم بو کشچشمام
 
 ؟؟یخانوم خوب_
 

 . و باز کردم و نگاهش کردمچشمام
 
 . بودنجای شد اگه راشا ای میچ...ی لعنتاه
 

 . و من سوار شدمرونی باومد
 

 .بشه،روم بود آسانسور بسته یی که در کشوي متعجبش تا لحظه انگاه
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 ... حوصله کنهی بود تا من و بی کافی لعنتي بوهمون
 

 . شده بودممونی در دفتر کامران  بودم و از اومدنم پشيجلو
 
 .نییبا آسانسور رفتم پا... و از اونجا دور شدمدمی کشیآه
 

 . کنهی درد میلی خیاه لعنت... سرمي و گذاشتم رودستم
 
 ... انقدر غر نزنزمیعز_
 

 ... شناختمی صدا رو منی امن
 

 . که ازش نفرت داشتمییصدا
 
 . حرص برگشتم عقببا
 

 . هام،از تعجب چهار تا شده بودچشم
 
 . کردی نگاهم ميزی لبخند ربا
 

 ؟؟...راشا...پس...شا..پس را..س..پ: باز کردم و گفتمدهن
 

 ...دی انقضاش رسخیتار: که کنارش بود حلقه کرد و با خنده گفتی و دور کمر کسدستش
 

 ... کردمداغ
 

 ... صورتشي و بردم باال و کوبوندم تودستم
 
 . کردی خشم نگاهم مبا
 

  بهم؟؟هـــاااااااااان؟؟یختی من و ری زندگیواسه چ... عشقت انقدر کم بودي انقضاخیتو که تار...یلعنت: شدممنفجر
 



      رمان با من بمان                                                   اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 360 

 ... زدی لبش حالم و بهم مي گوشه پوزخند
 

 ...!خودش اومد...من نخواستمش: زدلب
 

 .ارمی صورتش فرود بي و دوباره بردم باال که رودستم
 

 ... نه منی به اون بزندی و بایلی سنیا: دستم و گرفت و گفتمچ
 

 ... که کنارش بود ازم دور شدنی و ول کرد و بعد با اوندستم
 

 ... افتاد کنار پامدستم
 

 ! بوددهی رسنجای دختره به انی بخاطر چند ماه دوست داشتن امیزندگ!شدی نمباورم
 

 . بوددهی کرد و سردرد امونم و بری مسی گونه هام و خاشکام
 . دستهام گرفتمنی گوشه نشستم و سرم و بهی

 
 . تو سرمکردنی و فرو مخی مهی که انگار

 
 . شدمی موونهی دداشتم

 
 . خونهرسوندمی بود خودم و مي هر جوردیبا
 

 . از جام بلند شدمآروم
 
 . بودانی ک،کاشی لعنتاه
 

 . داشتمی گرفته بودم و آروم آروم قدم بر مواری و به ددستم
 

 . بلند شدمی زنگ گوشيصدا
 

 ... زدن راشا نبودتاری گي صداگهی بود که زنگش، دی وقتچند
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 . زدی صفحه چشمک مي رونای آتراسم

 
 . رو گذاشتم دم گوشمی و وصل کردم و گوشتماس

 
  دفتر کامران؟؟يومدی تو؟؟چرا نییکجا_
 

 ؟؟ییاونجا: کردم و گفتمي اسرفه
 
 ...آره_
 
 .می حرف بزندی بايکارت دارم آتر... خونه منایب+
 
  شده؟؟يزیچ_
 
 . گمی بهت مایب+
 

 . بگه قطع کردميزی چنکهی از اقبل
 
 . نفس همش و خوردمهی و دمی خری سوپر مارکت،آب معدنهی از
 

 . که کنار مغازه بودی سطلي مچاله شده رو انداختم تويبطر
 

 . مبلي دسته ي و شال و انداختم رودمی کشیپوف
 

 .واری دي شد به عکس رودهی کشنگاهم
 
 ... موهاش بود و چشم هاش بستهيدست راشا تو... گردن راشا بودي راشا نشسته بود و سرش توي پاهاي رويناز
 
 . حرص نشستم رو مبلبا
 

 . کنمی کردم حرصم و سر ناخونم خالی ناخونم و به دندون گرفتم و سعي گوشه
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 .دمی جوی دادم و ناخونم و می پام رو تکون میعصب

 
 . زنگ در،مجبورم کرد از جام بلند شديصدا

 
 . و زدم و به سمت آشپزخونه رفتمفنیآ

 
 . ساز به برق زدم و از آشپزخونه خارج شدمییچا
 
 . خونه رو باز کردمدر
 
 . گونه هاشي و دو تا ماچ آب دار کاشتم رورونی بدمی رو از بغلش کشانایک
 

 ...شیکشـتــ: بلند شد و گفتنای آتري خنده يصدا
 د؟یخواب: انداختم و گفتمنای به آترینگاه

 
 .خداروشکر آره: و گفترونی و با حرص داد بنفسش

 
 . گذاشتمزی مي کردم و فنجونا رو روي خنده اتک

 
 ؟يآتر+
 
 جونم؟_
 
  چرا اومده بود خونتون؟يناز+
 

 . کردکی و به لباش نزدفنجونش
 

 . نگاهش کردممنتظر
 

 ...ي خبری بزای چیلیتو از خ: هاش و دور فنجون حلقه کرد و گفتدست
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 . تعجب نگاهش کردمبا
 
  خبرم؟ی بییزایاز چه چ+
 
 ... بهترهی خبر بمونیب_
 

 ... گمیبه مرگ خودم نم: باز کردم تا قسمش بدم که گفتدهن
 
 . حرف بزن بفهممي جورهی رو خوا ؟توي آتری چیعنی: بهت گفتمبا
 

  کد بانو؟ي دارییبازم چا...ی فهمیبالخره م: و سمتم گرفت و گفتفنجون
 

 . نگاهش کردم و فنجون و از دستش گرفتمچپ
 
 ؟؟ي عکسارو بردارنی اي خواینم...ای محگمایم_
 
 ! بردارمدیبا...یعنی... دارمیچرابر م: و گفتمدمی کشیقی عمآه
 

 . زود تر برم سر کار بهترهیهر چ... خسته شدمتی وضعنیازا: و جلوش گذاشتم و گفتمفنجونش
 

 ؟؟يومدیچرا امروز ن: و تکون داد و گفتسرش
 

 دمی کشیپوف
 

 .دمی رو دي رفته بود که نازادمی کال
 

 .دمی رو ديناز: رو با دستم جمع کردم و گفتمموهام
 
 ؟؟يناز: تعجب گفتبا
 

 . بهم گفتهی چي دادم که نازحی و تکون دادم و آروم آروم براش توضسرم
 یستی خبر نی بنمیپس همچ: گفتي متفکري افهی با قنایآتر
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 . بلند شدمی زنگ گوشي بگم که صدايزی چاومدم

 
 .مــزاحـم: لب گفتمری و زدمی کشیپوف
 
 بــله؟؟+
 
 ...نمتی ببدیبا: گفتي خش داري صدابا
 

 . کردمتعجب
 
  شده؟؟يزیچ+
 
  دنبالت؟؟امیکجا ب...نه_
 
 ؟؟یسامان خوب+
 

 . بودم  که حواسم نبود اسمش و صدا نزنمریپوووف انقدر درگ... دهنمي و گذاشتم جلودستم
 

 .آدرس و برام بفرست...نه: و بعد گفتدمی کش دارش رو شني نفس هاي لحظه صداچند
 

 . داد بوق ممتد بود مه گوشم و آزاري هم صدابعد
 
 شهی مينجوری ات اافهی قزنهی زنگ مي شاکریتو فقط وقت_
 

 .نتمی ببدی داده که باریگ: کردم و گفتمي خنده اتک
 

 . و براش فرستادم و به سمت اتاق رفتمآدرس
 
 اد؟؟ی نمنیمگه با ماش_
 
 .ادیچرا م: که تازه وارد اتاق شده بود،برگشتم و گفتمي سمت آتربه
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 . حرفاش تموم شد برگردنی بشنی تو ماشنییبرو پا...گهیخب د_
 

 . بردمشیشونی پکی  سبابه و شصتم رو بهم چسبوندم و دستم و نزدي انگشت هانوك
 

 .عقلت کار کرد...خوشم اومد...نــه: و گفتمشیشونی سابه ام رو زدم به پانگشت
 

 وونهید: و گفتشیشونی پي و گذاشت رودستش
 

 ب باش نسوزهمراق: انداختم و گفتممی به گوشینگاه
 

 ....رونی و از خونه زدم بدمی رو که حالت پانچ داشت پوشمانتوم
 

 . شدم و سالم کردمسوار
 
 . لب جوابم و دادریز
 

  شده؟؟يزیچ: و با زبونم تر کردم و گفتملبم
 
 ...راشا برگشته: خش دارش گفتي همون صدابا

 ؟یخب که چ: برگردوندم و گفتمابونی و به سمت خروم
 

  من برگشته بود؟؟يواقعا راشا... اومدی بند م داشتنفسم
 

  من برگشتهي خواست بازم تکرار کنه و بگه که راشای مدلم
 

 ــا؟؟یمح: و گفتدی کشیقی عمنفس
 

 ؟؟ی دونیتو از کجا م: برگشتم سمتش و گفتمآروم
 

 ...دمشید: فرمون و گفتي و گذاشت روسرش
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 . شدمی گرفت و بهش حسودنفسم
 

 .... رومی زندگيهمه ... بوددهیمرد من رو د... بوددهی راشا رو داون
 
 ...ي خبری بزای چیلیتو از خ_
 
 ...خب بگو خبر دار شم: حرص گفتمبا
 

 ...من فرستادم...اون عکسا رو: فرمون بلند کرد و گفتي و از روسرش
 
 ؟.تـو؟: بهت گفتمبا
 
 . برگشتمابونی به سمت خی زنغی و جنی ترمز ماشي صدابا
 
 . شدمادهی وحشت پبا
 

 .دمی غرق در خونش و دصورت
 

 . من بوديای بدبختي که مسبب همه یکس...شناختمش
 

 .دمیشنی راننده رو مي گفتن هانی حسای يصدا
 
 .شی تفاوت زل زده بودم به صورت خونیب

 
 .دادی جون مداشت

 
 . رو به سمت پام هل دادفشی کی سختبا
 

 ..، و بردارفمیک): از دهنش خارج بشهیی صدانکهیبدون ا( زدلب
 

 . افتاد رو همچشمهاش
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 . و گرفت سمتفی که کنارم بود خم شد و کيدختر
 
 .فکر کنم منظورش با شما بود_
 
 . رو گرفتم و به سمت ساختمون رفتمفیک
 
 ...يتاوان قلب شکسته ام رو داد: لب زمزمه کردمریز
 

 . کردی نگاهم می بچه به دست با نگراننایآتر
 
 ...فکر نکنم زنده بمونه: مبل و گفتمي و انداختم روفیک
 

 . لحظه سکوت بودچند
 

 . مغزم تکرار شدي توحرفم
 

 ... کنهی زن محتاج کمک مکیماهانه به ...شی داغون خودش و زندگتی که با وضعدمی رو دي ساله اجدهی هدختر
 
  انقدر بد شدم؟؟یاز ک: لب زمزمه کردمریز
 
 ؟؟ی گفتيزیچ_
 
 . نگفتميزی نگاه کردم و چي به آتریجی گبا
 . و باز کردمفشیک
 
 . روشن بودشی گوشي دونم چرا صفحه ینم
 
 . کردمی تعجب به صفحه نگاه مبا
 

 ؟؟ي نازی گوشيرو... منعکس
 

 . گرد شده بودی حسابچشمام
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 . نگاه کردمی دقت به گوشبا
 

 ... راشا بود انگاریگوش
 
 . رو زدمنی پدی تردبا
 

 .لش باز شد،تعجبم چند برابر شد قفیوقت
 

 . رو برداشتم و تند تند شمارش رو گرفتممیگوش
 

 !راشـــا؟!م؟ییراشا؟؟آقا: گفتمی من اومد که مي پخش شد و بعد صدایمی مالکی موزيصدا
 
 )میخانوم.( صفحه بود جشم دوختمي که روی اسمبه
 
 . راشاستی مطمعن شدم که گوشگهید
 

 . کردی نگاه می با تعجب داشت به گوشنایآتر
 

 .دمی کشیقی رو گذاشتم کنارم و آه عمیگوش
 
 .رونی زده بود بفشی پاکت از کهی

 
 .رونی بدمی و کشپاکت

 
 . شدهادی من زی زندگي چرا انقدر پاکت توستی نمعلوم

 
 . و درش و باز کردمرونی بدمی و کشپاکت

 
 . سند بودهی

 
 . و سر و ته کردمفشی حوصله انداختمش کنار و کیب
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 ...کی کوچي جعبه هی ادکلن و هی

 
 . رو برداشتم و بازش کردمجعبه

 
 . توش بودری زنجهی

 
 .بود)m(  وصل بود حرفری که به زنجیپالک

 
 . بلند شدانای کي هی گري کردم که صدای داشتم نگاهش مهمچنان

 
 .فی کي و انداختم تولی بهش کردم و بعد وساینگاه

 
 !؟يآتر+
 
 هوم؟: کرد گفتی رو عوض مانای که لباس کی حالدر
 

 ؟؟ی چیعنی نایبه نظرت ا: و با زبونم تر کردم و گفتملبم
 

 ... دونمینم: باال انداخت و گفتشونه
 . بود و من رو مبل جمع شده بودمدهی خوابانای کنار کنایآتر
 

 . سوزوند،سردرد دوباره اومده بود سراغمی داغم گونم و مياشکا
 

 . زانوهام و چشم هام رو بستميذاشتم رو و گسرم
 

 . بلند شدمی مالکی اون موزي چشم هام گرم شده بود که صداتازه
 
 . و به سمت اپن رفتمنیی پادمی رو مبل پراز
 

 . توجه به اسم،تماس رو وصل کردمبدون
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 ... هفتمهستیب...امروز)سرفه(_)اهه اهه...(يناز:دمی خسته اش رو شنيصدا
 

 .دمی شنی و مدنشی نفس کشيصدا
 

 . همچنان روون بوداشکام
 

 ...شاا..ا...ر: باز کردملب
 

 . هق هقم خفه شهي دهنم که صداي و گذاشتم جلودستم
 

 . دادمی رو محکم به گوشم فشار میگوش
 

 ــا؟؟؟؟؟یمح: بلند شددی با تردصداش
 

 . تر بودنی دلنششهی لحظه از همم،اونی همه زندگيصدا...دمیبالخره صداش رو شن...بعد چند ماه انتظار... گذشت چند ماهبعد
 

 . هقم اوج گرفته بودهق
 
 ...نامرد: دادم و زمزمه کردمهی تکواری دبه
 

 . کردخی داداش مو به تنم سيصدا
 
 اونجـــــا چــــــه خبــــــره؟؟؟_
 

 . از دستم افتادیگوش
 

 .نی خوردم و نشستم رو زمسر
 

 . داد که تماس قطع شدهی پشت سر هم نشون مي بوق هايصدا
 

 . زدمی دهنم برداشته بودم و هق مي و از رودستم
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 . اومد سمتمشونی پري اافهی با قنایآتر
 

حاال قبول به من زنگ ... و هفتمهستی امروز بي نازگهیم... همه مدت زنگ زدهنیبعد ا: گفتمهی بگه که با گريزی چخواست
 ... خبیول...نزده

 
 . هق هقم اوج گرفتدوباره

 
 . شده بودموونهید
 
  گفت چندمه؟؟؟راشایچ_
 
 . و هفتمستیب: تعجب نگاهش کردم و گفتمبا
 
  سرش و تلفن و برداشتي زد تویکی

 
 . کردم که صداش بلند شدی نگاهش مهمچنان

 
 . و الهه رو بفرست دنبالموندیجمش...کامراان_
 
 ...! و هفتمهستیامروز ب:دی کشغیج
 . کردمی تعجب داشتم نگاهش مبا
 

 .میوقت ندار...ایبدو مح: و قطع کرد و گفتتلفن
 

 ؟؟ي شده آتریچ: رو با دستم پاك کردم و گفتماشکام
 

 . نشده بدو آماده شويزیچ: رفت گفتی که به سمت اتاق میدرحال
 

  بود؟؟؟ي که تصادف کرد نازیاون: گفتدفعهی کردم که ی داشتم نگاهش مهمچنان
 

 . و تکون دادمسرم
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 . راشا رو برداشتی شد و گوشد،خمی کشیپوف
 
 رمزش؟: حرص گفتبا
 
 ... تولدامونخیتار: که هنوز متعجب بودم گفتمی حالدر
 

 . تند رمز و زدتند
 
 .نیامروز کارو تموم کن: نبود گفتي نازي شباهت به صدای پر از عشوه که بیی صدابا
 
 .آماده باشه... فرستم دنبالشیم... که گفتمنیهم: گفتتی عصبانبا
 

 بـــدوووو: رو انداخت رو مبل و رو به من گفتی گوشبعدم
 
 ... درست حرف بزن منم بفهمميآتر+
 

 . که پرده گوشم پاره شـددی کشیغی جچنان
 
 بـــــــــــــدووووووووووو_
 
 ...غوی جغیج: لب گفتمری سمت اتاق رفتم و زبه
 

 .رونی و از اتاق رفتم بدمی پوشي شلوار ساده امانتو
 
 ...اایاه مهران تو رو خدا گند نزن_
 
 .نیی برو پاانایبا ک: نگاه کردم که رو به من گفتنای تعجب به آتربا
 

  تلفن و انداخت رو مبل و به سمت لباساش رفتمی سی ببعدم
 
 . چه خبرهستی اصال معلوم ناه
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 .رونی بغل کردم و از خونه زدم بانارویک
 
 .ومدهی که ندی جمشنی بابا ايا

 
 . اومدنای کردم که آتری پا اون پا منیا

 
  پس؟؟ومدیچرا ن: و گفتنی زمدی حرص پاش و کوببا
 
 . کاشتمنجای بدبخت و انی اومد دو ساعته اادمی تازه ي شاکرنی ماشدنی دبا
 
 . حرکت کردمنشی و به سمت ماشنای رو دادم به آترانایک
 

 . شمایخسته نباش: زد و گفتيلبخند
 

 حواسم پرت ی که همشون امروز اتفاق افتادن به کلگهی و چند تا اتفاق ديتصادف ناز: و شرمنده گفتمنیی و انداختم پاسرم
 دیببخش...کرده بود

 
 مارستانی رو بردن بيناز...ستیمهم ن: آرومش بلند شديصدا

 
 ... برام مهم بودیلی آدما خی زندگی زمانهی: و گفتمدمی کشیآه
 

 ـــــا؟؟یمح: اومدنای آترغی جيصدا
 .فعال...دیبازم ببخش... نخوردتم برمومدهیتا ن: گفتمي به شاکررو
 
 ) پاشری که کامران انداخته بود زینیماش(دی جمشنی سمت ماشدمیدو
 

 .می شدسوار
 

 .تند تر برو: گفتی و مزدمی مرتب غر منایآتر
 

 .ستادی انی ماشبالخره
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 . رهی نداره و فقط دنبال مامانش راه می درکچی بودم هي مثل بچه ادرست
 
 .دمی رو به الهه سپرد و من و دنبال خودش کشانایک
 
 ؟؟ي شدوونهی ديآتر+
 
 .بدو وقت کمه...نه_
 
 ستادی ای  مانتو فروشهی ي رفتم که بالخره جلوی حرص دنبالش مبا
 
  و بپوشنیبرو ا_
 

  اخههیبرا چ: چپ  نگاش کردم و گفتمچپ
 

 وووبـــدو: گفتیحرص
 

  رو از دستش گرفتم و رفتم تو اتاق پرومانتو
 

  چه خبرهدمی فهمی نماصال
 
  نبود؟؟ي اگهی رنگ دچی حاال هاه
 
 . خودم نگاه کردمبه
 
 .ومدی بهم میلیخ
 

 .رونی رو در اوردم و از پرو زدم بمانتو
 
 اندازه بود؟_
 

 . و تکون دادمسرم
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 .نیشال ستش و لطف کن: رو سمت فروشنه گرفت و گفتمانتو
 
 ه؟؟ی کردنا واسه چدی خرنینجا؟؟ای ايچرا من و اورد: از بازوش گرفتم و گفتمیشگونیب

 
 .ی فهمیصبر کن م...يری درد بگيا: بازوش و گفتي و گذاشت رودستش

 
 م؟؟ی بهش بديریی تغهی هینظرت چ... شدهي تکراریلی خافتیق: و حساب کرد و رو به گفتپول

 
 .ادی امروز مانیک: با ذوق گفتمهوی نگاهش کردم و کمی

 
 ها؟؟: گرد شده نگاهم کرد و گفتي چشم هابا
 

 یچیه: و گفتمدمی کشیپوف
 

 .رونی بمی و از پاساژ اومددی رو کشدستم
 

 . زدی نق می هر از گاهانای ساکت بودن و کهمه
 

 .اه... شـــدــرید: به ساعتش انداخت و گفتی نگاهنای آترستادی که انیماش
 
 ! رو خدا بگو چه خبره؟؟تويآتر+
 

 ...انهیامروز تولد ک...بهشتهی و هفتمه اردستیامروز ب... کنمکارتی چــگهی دیخنگ: چپ نگاهم کرد و گفتچپ
 

  بود؟؟ی چيپس حرف راشا واسه : چپ نگاهش کردم و گفتمچپ
 

 ...ی فهمیم: و بزور هل داد تو آسانسور و گفتمن
 . رنگ کرده در و باز کردي قد بلند با موهایزن
 

 . کردی میی خود نماشیشونی پي رويزی راخم
 

 . افتادهادمی ساعته که کیشرمنده بخدا تازه : تند تند گفتنایآتر
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 .می بود کنار رفت و ما داخل شدستادهی درگاه اي که تویزن
 
 . هم نشون ندادکی عکس العمل کوچهی یحت...انگار الله...شیییا

 
 . اومد سمتمیچی نشوند و با قی صندلهی ي و رومن
 
 .دیکوتاه کن) کردمی نگاهش به من افتاد که با اخم نگاهش منهییاز تو آ...(يچتر_
 
 . کرد و مشغول شدکی رو به موهام نزدیچیق
 

 ... اومدنی مادمی خوردن و خاطراتم ی تو سرم زنگ مصداها مدام...زهی و بستم تا اشکام نرچشمام
 
 ا؟یمح_
 

 جونم؟: بهش کردم و گفتمینگاه
 

 ... وقت کوتاهشون نکنچیه: و گفتدی موهام کشي و تودستش
 
... 
 
 .تموم شد_
 

 . هام رو باز کردم و به خودم نگاه کردمچشم
 

 . بودسی چشمم خي کاسه
 

 . اومد کنارمنای بلند شم که آترخواستم
 
 . کنهشتمی آرانیبش...میوقت ندار: ساعتش نگاه کرد و گفتبه
 

 . باشهانی از تولد کری به غيزی چهی به حالت اگه قضيوا...يآتر: چپ نگاهش کردم و گفتمچپ
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 . که اومده بود رو برگشتی رو لباش نشست و راهیطونی و شنیری شلبخند

 
 . بودمستادهی انهیی آي شده جلويوشون به حالت چتر که جلیی کرده و موهاشی آراي اافهی ساعت بعد،با قمین

 
 . بلند شدمی زنگ گوشي طرفم که صدارتشی اومد سمتم و خواست بگمی بوددهی که خریی با مانتونایآتر
 

 .رونی بدمی رو کشی شلوارم بردم و گوشبی و سمت جدستم
 
 . ذوق زده تماس و وصل کردمانی اسم کدنی دبا
 
 )اما حاال اون روزا چه قدر دورن...کردمی ذوق ممی گوشي اسم راشا رودنی از دي روزهی:( ذهنم گذشت از
 
 .میی منتظر شمان؟؟همهیای بنی خوای خانوم؟نمایمح_
 

 ؟ي اومدیک: رو با زبونم تر کردم و گفتملبم
 
 .دی منتظرم زود باشایمح...شی ساعت پکی_
 
 .فعال...باشه+
 

 . شلوارمبی جي رو گذاشتم تویگوش
 

 .ستی در کار نانی جز تولد کي راحت شده بود که برنامه االمی حرف زده بودم،خانی که با کحاال
 

 .دمی گرفتم و پوشي رو از دست آترمانتو
 

 . لبم نشستي رولبخند
 

 . قدر خوب شده بودمچه
 

 . شدرید...بدو: سرم انداخت و گفتي شال و رونایآتر
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 .ارمی پولم و بفی رفت کادمی ي کردغی جغیانقدر ج... و بهت بدمي که امروز خرج کردی بنداز پولادمی يآتر+
 

 . شدریبجنب د... عمتهغوی جغیج: چپ نگاهم کرد و گفتچپ
 . از جاش کنده شدنی و ماشمی شدنی ماشسوار

 
 . تعجب به رو به روم نگاه کردمبا
 

 نجــا؟؟یچرا ا: کردم گفتمی که به رو به روم نگاه مهمونجور
 

 ستادی امی که ما توش بودینیرست کنار ماش کامران دنیماش
 
 . شدمادهیپ

 
 . شدادهی پکامرانم

 
  چه خبره؟؟نجایا+
 

 یچیه: و گفتدی و بوسمیشونی پکامران
 
 . خونه باز شددر
 
 .رونی اومد بانیک
 
 . اخم رفتم سمتشبا
 

 .يباز که با توپ پر اومد: زد و گفتيلبخند
 
  راشا آخه؟ي پدري جا نبووود؟چرا خونه چیه+
 

 ...انهی کیمی دوست صمنیرادو: گفتی اومد که منای آتري باز کرد حرف بزنه که صدادهن
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 . توایب...آره: سرش و تکون داد و گفتانیک
 

 . رفتمدنبالش
 
  چه خبره؟نجای اوا
 

 . بگم که مامان اومد سمتم و بغلم کرديزی چاومدم
 
 . بغلم کردمنای که مرونی بغلش اومدم باز
 
 ... جبران بشهدوارمیام+
 
 . تعجب نگاهش کردم که ترانه اومد سمتمبا
 
 .مونیخدا کنه ببخش: گوشم گفتریز
 
 .ووردمی واقعا داشتم شاخ در مگهید
 

 ... و پدر و مادر راشانی و مهران،ترانه و رادونای و ممامان
 
 ؟؟؟... چه خبره آخهنجایا

 .ایدورت بگردم مح: و گفتدی و بوسمیشونی اومد سمتم،پنیرادو
 

 .دی دستش گرفت و من رو دنبال خودش کشي رو تودستم
 
 ن؟؟ی چه خبره رادونجایا+
 
 . خوبيخبرا: رو باز کرد و گفتی رنگي قهوه ادر
 

 . و هل داد و خودشم اومدمن
 

 . کردمنگاهش
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اده هامون از مخالفت کردنشون  خونومی کنيکار:( من و راشا رو عقد کرد و بهمون گفتشی بود که چهارسال پیهمون

 .) بشنمونیپش
 
 . لب سالم کردمری و زدمی کشیآه
 

 .نی بشایب... سالم باباکیعل: به روم زد و گفتيلبخند
 

 . با دستش به رو به رو اشاره کردبعد
 

 . دستش رو پشتم گذاشت و به سمت جلو هلم دادنیرادو
 

  شد سمت جلودهی نگاهم کشتازه
 

 . گرفتنفسم
 
  چشمام پر شدهدونستمیم
 

 . دوباره هلم داد و به زور من و نشوند کنارشنی که رادورونی از اتاق برم بخواستم
 

 . زدم،و حاال داشتمشی سال براش له له مکی که ي ایکی همه نزدنی ا،ازیکی همه نزدنی گرفت از انفسم
 

 ... و قورت دادم و تازه نگاهم به رو به روم افتادبغضم
 

 . بلند شدی لطفي آقاي بگم که صدايزی چخواستم
 
 . نبودمنجای است،اآلنی وصلت رضا ننی دلتون به ادونستمی درصد مکیاگه _
 

 . و اوردم باال و با بهت نگاهش کردمسرم
 

 ...دمی کشی فکر نکرده که من چنی ساله رفته و به اکی که ی کس؟؟بای با کوصلت؟؟وصلت
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 . سرم حس کردمي رو باالي پارچه اي هی باز کردم حرف بزنم که سادهن
 

 . عقد افتادي نگاهم به سفره دوباره
 
 ...من...ستی وصلت ننیمن دلم به ا...خوامیمن نم+
 

 ...نی دفعه به خاطر ما ها ازدواج کننیا...نی خودتون ازدواج کرداری اول به اختيدفعه : گفتی مهران بلند شد که ميصدا
 
 . سرمون گرفتن نگاه کردميه پارچه رو باال کنای به ترانه و منهی آهی تواز
 
 . گونمي رودی قطره اشک چکهی

 . شروع به خوندن کردی لطفيآقا
 
 . نوك انگشتم اشکم رو پاك کردمبا
 

 . بودامی نشسته بودم که همه دني سال،کنار مردکی از بعد
 

 . رو قورت دادمبغضم
 
 لم؟؟یبنده وک_
 

 . و اوردم باالسرم
 
 ...نه...نه...نه+
 

 .نی و بردم سمت ظرف عسل،تا پرتش کنم رو زمدستم
 

 .دی ظرف و از دستم کشی کنم دستي که کارنی از اقبل
 

 . کردمنگاهش
 

 . مشخص شهزیبذار همه چ...بله رو بگو دختر: بلند شدی لطفي آقايصدا
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 ...ی شی نممونیپش: شونه ام گذاشت و گفتي دستش رو رونایم
 

 حاال خودشون ما رو نی خوری شماها به درد هم نمگفتنی مي روزهی که یی؟کسایزدواج لعنت انی همه اصرار داشتن به اچرا
 ... عقدينشوندن سر سفره 

 
 . و قورت دادمبغضم

 
 دمی که خودم هم صدام رو به زور شني لب جورریز... که از خدام بود دوباره بشم زن راشایمن... دومم و سوم و خوند و منبار

 .بله گفتم
 
 ...همه شروع به دست زدن کردن... بودي قویلی انگار اونا گوششون خاما
 

 . و اشکام روون شددی ترکبغضم
 

 . دادم و از جام بلند شدمرونی رو آه مانند بنفسم
 
 .ستادی کنارم اانیک
 
 ...ای محی من و ببخشدوارمیام_

 . بودم که ترانه اومد سمتمانی تو شک حرف کهنوز
 

 . بودزی از اشک لبرچشمام
 
 ...می نداشتي اگهیبخدا راه د...ایشرمندتم مح_
 

 . با سرعت ازم دور شدبعدم
 
 .شمی موونهیدارم د... چه خبره آخهنجایا

 
 . شدی خالاتاق
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 ... موندم و اونمن
 

 . داد و حالم اصال خوب نبودی گلم و فشار مبغض
 
 . که کنارم بود، نشستمی مبلرو
 

 . به من نبودحواسش
 

 . نبودای دننی اي انگار توکال
 

 . کردنش شدمزی آنالمشغول
 

 ...ادی کت شلوار بهش منیچه قدر ا... بگردم،چه قدر الغر شدهدورش
 

 . باال داده بود و به سمت راست کج کرده بودموهاش
 
 . خواست بغلش کنمی که چه قدر دلم ماخ
 
 .رهی نگمی خودم و گرفتم تا گري جلویلیخ
 
 ...گهی نميزی چرا چی لعنتاه
 
 . جاش بلند شداز
 

 .رونی بدی شلوارش کشبی و از تو جگاری سپاکت
 
 . روشن کرديگاریس
 

 . و چسبونده بودم به مبل که به سرم نزنه بلند شم و بغلش کنمخودم
 

 . کردمی و به کفش هام نگاه منیی و انداخته بودم پاسرم
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 ...حرف بزن_
 

 . و اوردم باالسرم
 
 .دی کشی مگاری بود و سستادهی به روم ارو
 

 . زل زده بودم بهشریدلگ
 

 .رونی و داد بگارشی سدود
 

 .نیی سرم و انداختم پادوباره
 
 ...دلم واسه صدات تنگ شده_

 . گونم،با نوك انگشتم پاك کردمي اشکم و که افتاده بود روي قطره
 
 ... نموندهیحرف: لب گفتمریز
 
 . سمت پنجره رفتبه
 
 . انداخت و به سمتم برگشتنیی رو پاگارشیس
 

 . قدر نگاهش داغ و سوزاننده بودچه
 

 .نیی سرم و انداختم پادوباره
 
 . و حلش کنمزیبهت قول داده بودم همه چ...یقرار بود تحمل کن_
 

 ...!هه...همه چبز و حل کنم: زدم و اداش و در اوردمي صدا دارپوزخند
 

 . قدم اومد جلوچند
 
 ؟؟ي کردنکاروی با من؟؟چرا تو؟چرا اي چرا لج کرد؟؟تویچرا طالق گرفت_
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 . و اوردم باالسرم

 
 . پر اشک زل زدم بهشي چشمابا
 
  بازم زنت بمونم؟؟؟هااااااان؟اتی کارفی بعد اون کثینکنه انتظار داشت+
 

 . هاش رنگ تعجب گرفتچشم
 
 ؟؟ي کارفی تو؟کدوم کثیگی میچ_
 

 . کردنی مسی داغم گونه هام و خياشکا
 
 ...اما...ومدی سر بچم نیی بالمی رفتی وقتیحت...من مامان بودم...م زنده بودبچ_
 

 . هقم اوج گرفتهق
 
 . پاهام نشستنییپا
 
 ؟؟یاما چـــ...ی بزن لعنت؟حرفیاما چ_
 
 ...اون عکسا...اون+
 

 . موهاشي رو فرو کرد تودستش
 
 نگگووووو...نگو که عکسارو فرستادن برات_
 
 . نگفتميزیچ
 
 . جاش بلند شداز
 
 یلعننننتتتتت...یلعنت...یلعنت:دی کشادیفر
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 . توحه بهش از جام بلند شدمیب

 
 روز هی يهمشم تو... نکردهيریی و تغهیکی ي من و نازي اون عکسا لباساي تو همه یاگه دقت کرده باش...مســت بودم_

 .گرفته شده
 

 . زدمپوزخند
 
 ...هـــه...مســت+
 

بگم که دوستش ...منتظر بودم از  سفر برگرده تا بهش بگم...من عاشق شدم... بشنوميزی خوام چینم: سمتش و گفتمبرگشتم
 ... و دوست دارمانیمن ک...دارم
 . کردخی دادش مو به تنم سيصدا

 
 ...ي و دوست دارزی همه چی اون بيتو غلللللط کردددد_
  

 .رونی و باز کردم و از اتاق اومدم بدر
 
 . اومد سمتمانیک
 
 ...ی راشا رو بچزونينجوری اياما حق ندار... دمیجونمم برات م_
 

 . رفتبعدهم
 

 . دونستمی اشتباه بود،خودم هم مکارم
 
 . گفتميزی چنی چرا همچدمی اصال نفهماما
 

 ن؟ی آماده شنیخواینم... هاشهی جشن شروع مگهی دوساعت دیکی: ترانه اومديصدا
 
 ؟؟یجشن چ: تعجب گفتمبا
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 .تونینامزد_
 
 .رونی باز شد و راشا اومد بي بدي با صدادر
 
 .اری و بلشیوسا: به ترانه گفترو
 

 . به سمت پله ها رفتترانه
 

 .ي نکن خواهريلجباز: گوشم گفتری بغلم کرد و زنایآتر
 

 .رونی تو بغلش بود از خونه زدن بانای با کامران که کبعدم
 

 .نییخوشگل که قرمز رنگ بود اومد پا)جعبه( باکس هی با ترانه
 

 . جعبه رو ازش گرفت و به سمتم اومدراشا
 

 .دی و کشدستم
 

 . کردمنگاهش
 
 ...ایب_
 
 . کوتاه حرف زدناش نفرت داشتمنی ااز
 

 . راه افتادمدنبالش
 .می اتاق ساده بودهی يتو
 

 !!جشن من و تو...جشن...امشب: و گفتی صندلي و نشوند رومن
 

 . زدمپوزخند
 

 . و تو دستش گرفتدستام
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 . کنمی و جبران مزیهمه چ... کنمیجبران م_
 
 .رونی بدی از توش کشیآب_ سبزراهنی پهی باکس رو باز کرد و در
 
 .شهی مرید...زود کاراتو بکن...حموم اونجاست: که سمت چپمون قرار داشت اشاره کرد و گفتي سمت دربه
 

 راشا؟؟:که صداش زدم رونی رفت بی از اتاق مداشت
 

 . برگشت سمتمآروم
 

 ...ي بدحی برام توضدیبا: چشم هاش ثابت موندمي صورتش چرخوندم و روي جاي جاي رو تونگاهم
 
 . گمیبه وقتش برات م: و گفتدی کشیقی عمآه
 

 .رونی از اتاق رفت ببعدم
 

 . رفتمی و به سمت باکس مشکی و شالم و انداختم رو صندلمانتو
 
 . و انداختم توش و درش رو بستمراهنمیپ

 
 . دونست چه قدر ذوق دارمی خدا مفقط

 
 . رو به سمت در حموم هل دادمجعبه

 
 . هام رو در اوردم و در حموم و باز کردمکفش

 
 . خوش حال بودممی مرد زندگي دوباره دنی قدر از دچه
 

 . بلند و پرپشتم  غر نزدمي شستن موهای بخاطر سختشهی خوشحال بودم که مثل هماونقدر
 
 . تو حموم بود نگاه کردمي حوله ابه
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 . و بدن و موهام رو باهاش خشک کردمرونی بدمی رو از کاورش کشحوله

 
 . باز کردمدرو
 
 . و در اوردمراهنی باکس و باز کردم و پدر
 

 .رونی بدمی و پردمی و تو حموم پوشلباسم
 . نم دارم دورم رو گرفته بوديموها

 
 . کردی نگاهم مزی بر انگنی تحسی لبخند و نگاهبا
 
 . بودمدهی نگاهش رو ندنی وقت بود ایلیخ
 
 . سمتم اومدبه
 

 . عقبدمی و کشخودم
 

 .ي خوری موهات و خشک کنم،سرما منیبش: بهم انداخت و گفتيری دلگنگاه
 

 . تونمیخودم م: گفتمآروم
 
 . نگفتيزیچ
 
 . باز شد و ترانه اومد تودر
 

 . باالدیبر: بهش کرد و گفتی نگاهراشا
 
 .شییا... دهی چرا انقدر دستور ماه
 

 .تو ام زود تر حاضر شو... کنمی ساعته آماده اش مکی: زد و گفتي لبخندترانه
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 .رونی بمی ترانه از اتاق رفتبا
 
 . شدم از دستشوونهی خدا ديواا
 
 . رهی ساعته داره با صورت من ور مکی

 
 . ساختمیچ...جوون: به بدنش داد و گفتی و قوسکش

 
 . کردم و به خودم نگاه کردمي خنده اتک

 
 . کارش خوشم اومداز
 
  صورتم نشونده بودي به پر رنگ رولی کمرنگ متماشی آراهی

 
 . رنگ بود و با رنگ لباسم ست شده بودی و خط چشمم آبهیسا
 

 . سرم بسته بودي محکم و سفت،باالیلی مو صاف کرده بود و خي با اتوموهام
 
 . موهام و نبسته بود و به جاش به حالت کج فر کرده بودي از جلوي اکهیت

 
 . موهام گذاشته بودونی رنگ داشت و می آبزی ري که روش گل هایتاج
 .يچه قدر خوشگل شد_
 

 . نزدمیحرف
 

 .رونی از اتاق رفت بترانه
 
 . رو رصد کردنمیی نگاهش از باال تا پابا
 
 ...هی گم خانومم کیمه مبه ه...امشب_
 

 .نیی و انداختم پاسرم



      رمان با من بمان                                                   اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 391 

 
 ...ستی دلم باهات نگهید: لب گفتمریز
 

 . شدکی نزدبهم
 
 . رفتم از جام تکون نخوردمی که از ترس عقب عقب مشهی خالف همبر
 

 .ستادی اجلوم
 

 . ام رو تو دستش گرفتچونه
 

 . رو اورد باالسرم
 
 ؟؟ی گفتیچ:دی اش غردهی بهم چسبي دندون هاي الاز
 

 . نگفتميزی کردم و چنگاهش
 
 ؟؟ی گفتی گم چیبهت م: گفتي بلند تري صدابا
 

 .ادی تالشم رو کردم تا اشکم در ني همه
 
 !ــــستی دلــــم بــــاهــــات نـــگـــهید+
 

 ... کنم دوباره با من باشهی ميکار: دستش فشار داد و گفتي ام رو توچونه
 

 .منتظرم...ای و شالت رو بپوش و بمانتو: داد سمت تخت و گفتهلم
 

 . از اتاق خارج شدبعدم
 
 . دستهام گرفتمنی تخت نشستم و سرم رو بيرو
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من ...یلعنت... اون صداتي واسه رمی میم... واسه اون نگاهترمی می هنوزم مست؟؟منی دلم باهات نی گفتیک: کردمزمزمه
 ... خوامتیهنوز م

 .دمی تخت بود رو پوشي که روی رنگی بلند مشکيمانتو
 

 .رونی موهام گذاشتم و از اتاق زدم بي آروم رویلی و خشالم
 
 . شدماطی وارد حی توجه به کسیب

 
 . نشسته بودنی تو ماشراشا

 
 . و باز کردم و سوار شدمدر
 
 . موهاشي تودی کشی بود و مدام دستش رو می عصبیلیخ
 
 . شدم نکنوونهید: حرص گفتمبا
 

 . نگفتيزی بهم انداخت و چینگاه
 
 .میدیرس:دمی فکرام غرق شده بودم که صداش رو شنتو
 
 . دور و برم نگاه کردمبه
 
 . بهت برگشتم سمت راشابا
 

 . لبهاش نشسته بودي روی جذابيلبخند
 
 نجــا؟؟یچرا ا: که نتونستم پنهونش کنم گفتمی ذوقبا
 
 .نییبپر پا...چون قولش رو بهت داده بود: کش زد و گفتای چشمک جذاب محهی

 
 .رونی اومدم بنی ماشاز
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 . گرفتهنجای قدر ممنونش بودم که جشن و اچه
 

 يبهم قول داده بود جشن عقدمون رو تو... خوادی ازدواج مي که بهم گفته بود من و واسه ییهمون روزاها...شی سال پچهار
 ...رهی تاالر بگنیا

 
 ...می دردسر بهم برسی ذارن راحت و بی دونست نمیاما نم:و زمزمه کردم دمی کشیآه
 
 ؟؟ی لبری زی گی میچ_
 

 ...یچیه: بهش کردم و گفتمینگاه
 
 . که لباس فرم تاالر رو داشت به سمتم اومد مانتو و شالم و ازم گرفتی خانومهی

 
 . و دور بازش حلقه شددستم

 
 . تو تک تک سلوالم پخش شده بودآرامش

 
 . خوب بودیلی خحالم

 
 . رفتمی راه ممی مرد زندگي لبم نشسته بود شونه به شونه ي که روی لبخند بزرگبا

 ... کردمی خودم حس مي ها رو رونگاه
 
 ... حسرت،با نفرت،با ذوقبا
 
 . نگاه ها رو دوست داشتمنی من چه قدر او
 
 ...دوست دارم: گوشم زمزمه کردریز
 
 .فتاد ته دلم از بدنم جدا شد و ايزی چهی

 
 . لبخندم رو گرفتميجلو
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 .می هم نشستکنار
 

 . قدر شلوغ شده بودچه
 
 . کم نداشتی از عروسيزی چچیه
 
 . به رقص داشت،و نه من حوصلش رو داشتمي راشا عالقه انه
 

 . رقص بودم و دوباره برگشتم سر جامستی پي رو توي اقهی از شام چند دقبعد
 
 ا؟؟یمح_
 
 . اسمم اون هم از زبون راشا،چه قدر دلچسب بودنی که شندآخ
 

 . نگاهش کردمیسوال
 

 .نمیپاشو بب: و گفتدی رو کشدستم
 

 . دور و اطرافمون مشغول رقص بودنهی هم و بقي و راشا روبه رومن
 

  اون برق چشماشي مردم واسه ی دونست که می خدا مفقط
 

 . کم تاالر خلوت شدکم
 

 اد؟یخوابت م:کرد و گفت دستش رو دور کمرم حلقه راشا
 

 .نچ: گفتمشهی مثل همی شدم ولی هالك می از خستگداشتم
 
 .رونی بمی ریامشب م...می باشرونی نذاشت تا صبح بيپس به جبران اون شب که ناز: و گفتدی موهام و بوسيرو
 . نگفتميزیچ
 
 .می رفتنی و به سمت ماشمی کردی همه خداحافظاز
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 . امشب نهیول... گمی رو برات میهمه چ: کرد گفتی رو روشن منی که ماشی حالدر
 

 .دمی کشیپوف
 

 . دستش گرفتي رو تودستم
 

 . کنمیجبران م...دورت بگردم: دستم کاشت و گفتي روي ابوسه
 
 . کردی می رانندگنیی سرعت پابا
 

 . خوامی میبستن: رو با زبونم تر کردم و گفتملبم
 

 . به چشميا: زد و گفتیچشمک
 
 .می کرددای که  باز باشه، پی فروشی بستنهی تا می گشتیکل
 

 . بود نشستمی فروشی بستني که جلویی های صندلي روییدوتا
 

 . زدم که نگاهم به راشا افتادی مسی رو لمیبست
 

 . کردی چونه اش و با لذت نگاهم مری رو زده بود زدستش
 

 هوم؟؟: زدم و گفتميلبخند
 

 . رو اورد جلو و کنار لبم و پاك کرددستس
 
 .ادی بهت میلیخ...ي کرديچه قدر خوب شد چتر_
 
 . نگفتميزی هم لبخند زدم و چباز
 

 . بودی جالبتیوضع
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 ی که مي مردي بودم،رو به رودهی بلند پوشي مانتوهی با لباس جشن که روش ،منی فروشی بستنهی ي سه صبح،جلوساعت

 . کردی مفی نشسته بود و اون هم ازم تعردمشیپرست
 
 . بودینیری شي که چه لحظه هاآخ

 ...گرمه: و گفتمچوندمی عادت موهام رو دور انگشتم پطبق
 

 .زی مي زدو خودش رو خم کرد رويلبخند
 

 . صورتم بودي درست جلوصورتش
 

 . صورتمي و داد جلو و فوت کرد تولباش
 

 .نکن: و گفتمدمیخند
 

 . دادهی  تکشی صندلی عقب و به پشتدی و کشخودش
 

 ...ی شدنی خوردنیلیخ: چونه اش و گفتری رو زد زدستش
 

 . ابروهاش رو باال دادطنتی هم با شبعد
 
 . گرد شده نگاهش کردمي چشم هابا
 
 .می کار داریخب خب پاشو که کل: جاش بلند شد و گفتاز
 

 . رو درست کردم و از جام بلند شدمشالم
 

 .می شدنی ماشسوار
 

 . کفشانی تو ادیپاهام پوک...پوووف: هام رو در اوردم و گفتمکفش
 

 .دی منتظره لپم رو بوسری غیلی و اورد جلو و خسرش



      رمان با من بمان                                                   اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 397 

 
 . برگشتم سمتش،با اخم نگاهش کردمدوباره

 
 .دی کشیقی اش تو هم رفت و آه عمافهیق
 

 .)ستی ها برام خوب ني دورنیا... خواد ازت دور شمیدلم نم:( و روشن کرد و زمزمه کردنیماش
 

 . تر بودنی قشنگ تر و دلنششهی لحظه صداش از هماون
 

 . هم قفل کردمي هام رو توانگشت
 

 )راشا؟:( وصداش زدمدمی کشنمیی لب پاي رو روزبونم
 

 )جون دلم؟؟:( و گفتدی موهاش کشي تویدست
 

 ...) و سختادیز... بودادی زیلی سال خکی:( زدم و گفتمیکی کوچلبخند
 . زدی لب غر مری کردن آهنگ بود و زدای پمشغول

 
 ... شدموونهی دي پس؟؟وااادیچرا نم...اه_
 
  شه؟ی،نمیحاال آهنگ گوش نکن: و گفتمدمی خندزیر
 

 ! شهیچرا نشه؟؟م: و گفتدی رو عقب کشدستش
 

 . زدميزی رلبخند
 
 . بمونمداری تونم بی نمگهی کردم که حس کردم دینگاه م، خلوت بودި  که خلوتابونای خبه
 

 .دمی به چشم هام کشیدست
 
 اد؟یخوابت م_
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 ...یلیخ: گفتمدمی کشی مازهی متر باز کرده بودم و خمکی که دهنم رو ی حالدر
 

 .رهی گی دستش مي رو تودستم
 

 ...)میبخواب زندگ:( گهی شنوم که می آرومش رو مي زمزمه يصدا
 
 ...زیترس داشتم از همه چ... نباشهیی شم و راشاداری که بخوابم و بنیترس داشتم از ا... که بخوابمدمی ترسیم
 

 . خوام بخوابمینچ نم: برگشتم سمتش و گفتمکامال
 
  خونه؟؟می بري خوایم: بهم انداخت و گفتی نگاهمین

 
 ...اوهوم: و گفتمدمی کشازهی خمهی بازم

 
 . رو روشن کردمچراغ

 
 . رنگ،پرتش کردمی زرشکي از  کاناپه هایکی ي بلندم رو از تنم در اوردم و  رويمانتو

 
 !!ــا؟؟یمح_
 
 . و به سمتش برگشتمدمی پام چرخي پنجه يرو
 

 . نصب کرده بودمواری دي بود که روی متعجبش سمت ساعتنگاه
 
 . اون سمت نگاه کردمبه
 

 . خونه گذاشتمواری رو در و دي خودش و نازي نبود که عکس هاادمی اصال اوه
 

 .دمی کشیقی دلم تازه شد و آه عمداغ
 . رو به رو قدم برداشتواری آروم به سمت دآروم

 
 .نی برداشت و پرت کرد رو زمواری دي عکس رو از روی و خشنی حالت عصببا
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 . ها گوشم رو آزار دادکی با سرامی برخورد تخته شاسيصدا

 
 . توجه بهش به سمت اتاق رفتمیب

 
 . برداشتم  و از اتاق خارج  شدملباس

 
 . مبل نشسته بود،در حموم رو باز کردم و وارد شدمي که رویی توجه به راشای هم بباز
 
 . سرم بود به سمت آشپزخونه رفتمي رویکی کوچي که حوله ی حالدر
 

 . دست هاش گرفته بودنی مبل نشسته بود و سرش رو بي روراشا
 
 ... چشمم رد شدي خاطره از جلوهی

 . خونه رو باز کردم و وارد خونه شدمدر
 تونستم بفهمم ی اش مافهیاز ق.سرش رو اورد باال و نگاهم کردم. دست هاش بودنی مبل نشسته بود و سرش بي روراشا

 ی که حال زار شوهر معتادش رو خوب مجدهی دختر ههی:( لب هام نشست و با خودم گفتمي رويپوزخند...ستیحالش خوب ن
 ...)فهمه

 ؟؟يپول اورد...پول: دستش رو به سمتم دراز کرد و گفتشارا
 . انداختمزی مي رو روفمی و کدمی کشیقی عمآه
 ...)یقرار بود خوشبختم کن:( لب زمزمه کردمری سمت اتاق رفتم و زبه
 
 . اومدم  و نگاهش کردمرونی راشا از گذشته بي صدابا
 
 . دختر؟چند بار صدات کردمییکجا: نگاهم  کرد و گفتی حالت سوالبا
 
 . کردمی فکر مي که آشغال شده بودییداشتم به اون روزا: تلخ شدم و گفتماری اختیب

 
 ...ایتلخ نباش مح: که گفتدمی بمش رو شنيصدا

 
 . سمتشبرگشتم
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اون کارو باهام چرا ... سالم بودجدهی تونم تلخ نباشم؟؟راشا من فقط هیتلخ نباشم؟؟م:(دمی کشادی پر از اشک شدو فرچشمام
 )؟؟چرا؟؟يکرد

 
با کتک هات ... ساختمتیرتی غیبا ب...من که با معتاد بودنت ساختم: شد و زمزمه کردمری گونه هام  سرازي هام رواشک

 )؟يچرا اون کارو باهام کرد...ی مزخرف تنها گذاشتي اون محله ي من رو تو؟؟؟چرایچرا رفت...ساختم
 
 ...اشا ريبد کرد: نشستم و گفتمنی زمرو
 
 . جاش بلند شد و به سمتم اومداز
 
 . به روم نشسترو
 

 . چونم گذاشت و سرم و اورد باالری رو زدستش
 
  نکنهیگر: گونه هام رو پاك کرد و گفتي اتگشتش اشک روبا
 

 اون ي کنم همه ی ميکار...می کنم زندگیجبران م: محکم و مردونه اش گذاشت و زمزمه کردي نهی سي رو روسرم
 ... برهادتیخاطرات تلخ از 

 
 ... خواستم راشایمن فقط عشق تو رو م... عاشقم شددی از راه رسیهر ک: هق کردم و گفتمهق

 
 . موهام حس کردمي رو روزشی ري بوسه

 
 اونم منم... نفر حق داره عاشقت باشههیفقط ...همه غلط کردن عاشق زن من شدن: دستش کمرم رو ماساژ داد و گغتبا

 . و آروم ازش جدا شمدمی کشیقی عمنفس
 

 . زانوم انداخت و بلندم کردری رو زدستش
 

 . تخت گذاشت و به سمت در رفتي و رومن
 

 . بعد چراغ ها خاموش شدهی ثانچند
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 . رو کنارم حس کردمحضورش
 

 ...معتادم کرد: گوشم گفتری زی آرومي بغلم کرد و با صدامحکم
 
 ؟یک: زدم گفتمی به زور حرف می که از خستگی حالدر
 

 .دمی نپرسيزی شدم و چالیخی کردن،بی مي خواب لحظه شماري و من هم که چشم هام براومدی ازش نییصدا
 
 
 . رفت نگاه کردمی ترس به راشا که به سمت آشپزخونه مبا
 
 ...ی بکشيا خوی بار چهارمه که امروز منیا... کنمیراشا خواهش م...توروخدا نروو...راشا:دمی کشغیج
 
 . از آشپزخونه خارج شد و به سمت در رفتکی نکی پبا
 
 ... بسهایمرگ مح: خودم جمع شدم و گفتمتو
 

 . موندگرهی دستي رودستش
 
 .نی زمي از دستش افتاد روکی نکیپ

 
 . تکون بخورمهی داد که باعث شد  از ترس ي بلنديصدا

 
 . سمتم برگشتبه
 

 . آروم اومد سمتمآروم
 
 ... من دخالت نکني کارهايانقدر هم تو... قسمم ندهينجوری اگهید:دی کشادی صورتم فرتو
 

  شداطی خارج شد و وارد حي اشهی هم به سرعت از در شبعد
 
 . تخت نشستمي و رودمی فرابنفش کشغی جهی
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 .دمی صورتم دي راشا رو جلوي نگران و بهت زده ي افهی سرم روشن شد و قي کوب باالوارید
 ؟؟يدی دا؟؟خوابی محیخوب_
 
 . گونم نشستي چشمم سر  خورد و روي قطره اشک از گوشه هی

 
 . رو جلو اوردسرش

 
 ...) اشکارونی ازینر:( شد  و زمزمه کردرهی چشمام ختو
 
 ...)ی سراغ اون لعنتيبازم رفته بود:( گفتمی آرومي خودم مچاله شدم و با صداتو
 

 .دمی شدن دست هاش رو دمشت
 

 . آغوش گرمش گرفتي مچاله شده ام رو توبدن
 
 مگه قول ندادم؟؟...ینی تلخ و نبي اون روزاگهی به شما قول دادم د؟؟منیا؟،خانومیمح_
 

 ...) همشي کردیدعوام م...یاونموقع دوسم نداشت:( و گفتمدمی و باال کشدماغم
 

 امکان داره من دوست نداشته شه؟؟اصالیمگه م:( گفتی بخشنانی موهام نشست و با لحن آروم اطمي گرمش روي بوسه
 ...) که دست خودم نبودیدونی کردنامم خودت مدادیباشم؟؟اون کارا و داد و ب

 
 . زدی و برام حرف مدی کشی رو پشت کمرم مدستش

 
 . گرفتمی زدو من آروم می محرف

 
 )راشا؟:( لب گفتمری و زآروم

 
 )جان راشا؟:( و گفتدی موهام و بوسيرو
 

 .)شـمی از پي نرگهیقول بده د:( آغوشش جمع کردم و گفتمي تورشتی و بخودم
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 . کردقی گردنم آرامش رو بهم تزري نرمش روي بوسه

 
 . تخت خوابوندمي رو آروم رومن
 
 . سرمون خاموش شدي کوب باالوارید
 

 . بازوش گذاشت و مشغول نوازش موهام شدي و روسرم
 

 .دمی کشي اازهی هم افتاد و خمي هام روچشم
 . تخت نشستمي و رودمی هام و مالچشم

 
 بود خواب غرقِ،انداختم راشا به نگاهی

 
 . کردمزونی رو از تخت آوپاهام

 
 . سال باز هم کنار راشا بودمکی شد که بعد ی باورم نمهنوز

 
 رفتم فکر اتاق سمت بهو  کشیدم اي خمیازه

 
 . به خودم نگاه کردمنهیی آتو
 

 هوا تو بود رفتهو  بود خورده گره هم تو موهام
 

 .رونی کردم و اومدم بي خنده اتک
 

 بود نشسته تخت رو بسته چشماي اب راشا
 

 . آروم قدم برداشتم و به سمتش رفتمآروم
 

 خــــپ: گفتم یهو
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 . گرد شده بود نگاهم کردی نلبعکي که اندازه یی هوا و با چشم هادی متر پرکی
 

 عجقم سالم: فتمگ بود بعید من از که لوسی لحن باو  خندیدم
 

 .! نشونت بدم تولهی سالم عجقمهی: رو به سمتم پرتاب کرد و گفتنشی خشمگنگاه
 
 ...ي زدی چرت میخب داشت: و گفتمستادمی انهی آي به رورو
 

 کشید آغوشش تو منوو  سمتم اومد
 

 . هام رو بستمچشم
 

 دادن قلقلک به کرد شروع یهو
 
 . شدهی من و بگو گفتم احساساتشییا

 
 پهلوهام سمت رفت دستش

 
 اســـحس پهلوهام رو منم

 
 !نکــــــن: گفتمغی و تکون دادم و با جخودم

 
 کردم غلط بگو _
 
 . نگاهش کردمنهیی تو آاز
 
 ...بگو غلط کردم: گفتی راشا که با داد ميصدا... صدا تو مغزم اکو شدهی

 
 ایستاد حرکت از دستاش

 
 . انداختمنیی رو پاسرم
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 ؟تو خوبی_
 
 . نگفتميزیچ
 

 . برداشتم و مشغول شونه کردن موهام شدمزی مي رو از روشونم
 

 کرد شونه برام خودشو  گرفت دستم از رو نهشو
 

 . اش بودنهی سيسرم درست رو به رو... برگشتم سمتشآروم
 
 راشا+ 
 
 جونم؟: دست هاش صورتم رو قاب گرفت و گفتبا
 
 ؟نداره تمومی کابوسام چرا+ 
 

 ... کنمیتمومشون م: گذاشت و زمزمه کردمیشونی پي و رولباش
 

 ده؟ب صبحونه من به نمیخواد ام خونه خانوم: گفتو  شد جدا ازم آروم
 
 . نگاهش کردمکمی

 
 . خودت صبحونه بخواي خونه يهر وقت من و برد: و به کمرم زدم و گفتمدستهام

 
 شماییم خونه فعال که حاال _
 
 .رونی گفتم و از اتاق اومدم بیشیا

 
 گاز رو گذاشتمو  کردم آب پر رو کتريو  آشپزخونه سمت رفتم

 
 .دیچی خونه پي تومی زنگ گوشيصدا
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 .بود هال تو مبلی جلوي میز روي گوشیم
 . بود نگاه کردمی گوشي که روی اسمبه
 

 . و قطع کردمدمی کشیپوف
 
  بود؟یک_
 

 .مهران: مبل رها کردم و گفتمي رو رویگوش
 

 . نشستمی اپن گذاشتم و رو صندلي ها رو روفنجون
 
  اپن بود،نشستي آشپز خونه رو به رورونی که بي ای صندلرو
 
 ؟؟ي دیچرا جوابش رو نم: کرد گفتی می رو از قندون خارج مي که قندی حالدر
 
 . باهاشون ندارمي وقته کاریلیخ: نون گذاشتم دهنم و گفتمکهی تهی

 
 ...ــازلجب: کرد و گفتکی رو به لب هاش نزدفنجون

 
 . کردمی چونم گذاشته بودم و به حرکت هاش نگاه مری و زدستم

 
 ...هووف خسته شدم: رو به کمرش زد و گفتدستش

 
 .من که گفتم ولشون کن: و گفتمدمیخند

 
  که جفتمون و حرص بده؟؟وارای ذاشتم بمونه رو دیم: گفتي جدیلی کرد و خیاخم
 
 . نگفتميزیچ
 
 .از کت و کول افتادم: تخت نشست و گفتيرو
 
 ...چارتا دونه عکس بودا... غر بزنیحاال ه: حرص گفتمبا
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 ...کنهیدرد م...اااخ...اایمح: دستش کمرش و گرفت و گفتبا
 

 . و کنارش نشستمدمیخند
 

 .می حرف بزندیبا... بستهيمسخره باز: کمرش و گفتمي و گذاشتم رودستم
 

 .دی و گرفت و کشدستم
 

 . کنارشافتادم
 

 ... بدونم و بگودی که بايزایچ: بازوش گذاشتم و گفتمي و روسرم
 . به سمتش برگشتمآروم

 
 . بازوش بودي هنوز روسرم

 
 . به سمتم برگشتاونم

 
 . آزادش رو پشت کمرم گذاشت و مشغول نوازشم شددست

 
 ا؟؟یمح... نگو و تا آخرش ساکت بمونیچیگوش بده و ه: گفتی آرومي صدابا
 

 هوم؟؟: و جا به جا کردم و گفتمخودم
 
 باشه؟؟...بذار حرفام تموم شه... نکنهیگر... گفتمیهر چ: و گفتدی سرم و بوسيرو
 
 . باشه پلک زدمي معنابه
 

  کرد شروع کرد به حرف زدنی که پشتم و نوازش مهمونجور
 
 سر و سامون بدم و بعد مونی به زندگکمی خواستم یم...کنارت آروم بودم...ای خوب بود محیهمه چ... ماه گذشته بودشیش_

 ... خونواده هامونشی پمیبرگرد
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 . کردی و با اون دستش کمرم و نوازش مدی کشی موهام مي دستش و الهی

 
 ... شد و کمکم کرددایپ... شددای پیکی... شدنادیطلبکارام ز...به مشکل برخوردم_
 

بهم گفت چند ساعت آرامش برام ... کرده بودوونمی دنتی غمگيچشما...اوضام خراب بود...!!!انیک: و گفتدی کشیقی عمنفس
 اً؟یمح...خوبه

 
 . هام و بسته بودمچشم

 
 .بگو...خوبم راشا: گفتمآروم

 
 به اسم ي آدم معتاد که شب و روزش و با فردهی شدم دمیبه خودم که اومدم د: سمت خودش و زمزمه کرددی کششتری و بمن

 ... داداشم و پر کرده بودی خالي که جایانیک... گذرونهی منایک
 
 راشا؟+
 
 .بذار تموم شه...سیه_
 

 گفت؟؟منِ احمق خودم بهش مونی و راجع به زندگزی اومد و همه چانی کادتهی مامانت؟ي اونشب خونه ادتهی: دادادامه
 ... خودم بهش گفتمدونست؟؟اونمی زخم پشت کمرت و مادتهی...گفتم

 
 ... نگاهش کردمناباور

 
 ی و بی از بدن خوندمیترس...فرار کردم...نی رو زمي جون افتادی بامی بازوونهیاونشب که بعد اون د: و ادامه داددی کشیقی عمآه

 ...می زندگيجون همه 
 

 از شتری بیلیم خدرد دل...ی شد رفتیباورم نم...یستیبهم گفتن ن...بهوش که اومدم: لب زمزمه کردمری و قورت دادم و زبغضم
 ... جونم بودیدرد بدن ب

 
 . اآلن نهیول... گمی و مشیبق... گم براتیم: و گفتدی کشیآه
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 .دی و تو بغلش قفل کرد و سرم و بوسمن
 

 ... بود راشاادی زیلی ماه خشیش: کردمزمزمه
 ... دونمیم: خش دارش بلند شديصدا

 
 .دمی کشقی هام و بستم و نفس عمچشم

 
 . و بعدش حرف زدن من بلند شدمی مالکی موزهی يصدا

 
 . با تعجب نگاهم کردراشا

 
 ... منِی زنگ گوشنیا_
 
 . رو برداشتم و به سمتش رفتمشی توالتم رفتم و گوشزی سمت مبه
 

 ؟؟ي و از کجا اوردنیا: تخت و گفتي انداخت رویگوش
 

 ...خب...امم: هم قفل کردم و گفتمي هام رو توانگشت
 

  شـده؟؟یچ:فت و گفت ام تو دستش گرچونه
 
 ...رمی و بگفشی ساختمون  تصادف کرد و بهم گفت کنی اي جلويناز: گفتمعی تند و سریلیخ
 
  تصادف کرد؟؟؟يناز: داد گفتبا
 

 . شد که انقدر براش مهم باشهی نمباورم
 

 . تخت نشستمي و تکون دادم و روسرم
 

 . زد نگاه کردمی صورتش موج مي توی که نگرانیی رو بغل کردم و به راشازانوهام
 

 . کردخی مو به تنم سادشی فريصدا
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  چــــرا؟ـــنی؟؟رادوی زنی همــش گـــند م؟؟چـراي کــردــکاریتـو چ_
 

فقط ... محروم شــدمای محدنی ســـال از دــهیمـــن زن حامــله ام ول کردم و :دی کشادی ساکت بود و دوباره فرقهی دقچند
 .....ے؟لعــــنــــتي کااارو کررردنیچرا ا...به خاطر تو

 
  کرده بود؟؟کاری چنیمگه رادو... کردمی تعجب نگاهش مبا
 

 ...خدا رو شکر: و زمزمه کرددی موهاش کشونی می دستراشا
 

 .رونی تخت و نفسش رو پر حرص داد بي رو پرت کرد رویگوش
 

 . بهش انداختمینگاه
 

 . درهمش،از هم باز شد و به سمتم اومدياخما
 

 ؟یکنی نگام مينجوریچرا ا: نشست و گفتکنارم
 

 . نزدمیحرف
 

 .ارمتایبزور به حرف م: زد و گفتیکی کوچلبخند
 

 .حوصله ندارم...ولم کن: کردم و گفتماخم
 . پام گذاشت و نگاهم کردي و روسرش

 
 .پاشو...لوس نشو راشا: و گفتمدمیخند

 
 .بوس بده تا بلند شم: شد و گفتطونی شافشیق
 

 .دی دفعه بلند شد و لپم و محکم بوسهی چپ نگاهش کردم که چپ
 
 . تعجب نگاهش کردمبا
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 .دلم قنج رفت برات: و گفتدیخند

 
 .وونهید: زدم و گفتمیکی کوچلبخند

 
  خونمون؟؟می بريایراشا م: جام بلند شدم و گفتماز
 
 کدوم خونه؟: کرد گفتی رو درست مراهنشی پي قهی که ی حالدر
 
 ...هیهمون خونه قبل: و گفتمستادمی انهیی آي به رورو
 

 چرا؟: بهم کرد و گفتینگاه
 
 . بود باز کردمزی مي رو که روشمی لوازم آرافی نشستم و کی صندليرو
 

 خوام به همه ثابت شه تو یم...ی برگشتنی خوام همه ببیم: اوردم و گفتمرونی تر از پوستم بود و برهی که چند درجه تیکرم
 .رونی بی ننداختتیمن و از زندگ

 
 خوبه؟... همون محلهمی ریاز اوجا هم م... رستورانمی ری ناهار ميبرا: و گفتدی گردنم و بوسپشت

 
 . زدم و سرم و تکون دادميلبخند

 
 . کردن شدمشی و منم مشغول آرارونی اتاق رفت باز
 
 . بلند شدمزی و از پشت مدمی لبم کشي لب قرمزم رو رورژ
 
 . سمت کمد رفتمبه
 

 . لباس هام شدمی و مشغول بررسدمی کشیپوف
 
 . تختي و انداختم رودمی کشرونی کمد بي رنگ از تودی بلند سفي روسرهی
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 . رنگ نظرم و جلب کردی مشکي مانتوهی کردم بالخره ی رو بررسمانتوهام
 

 . سرم قرار دادمي رو رومی کج باز کردم و روسرفرق
 
 . اتاق خارج شدماز
 

 م؟یبر: بهم کرد و گفتی نگاهراشا
 

 . و تکون دادمسرم
 

 .دی مبل بود پوشي رو که روکتش
 

 . و در خونه رو باز کردمدمی کشرونی بی رنگم رو از جاکفشی مشکي هاصندل
 .می دو نفره نشسته بودزی مهی ک،پشتی رستوران شهی يتو
 

 راشا؟: هام و تو هم قفل کردم و گفتمانگشت
 
 جونم؟: و گفتدی صورتم رو دي نگاهش اجزابا
 

  داره؟نی به رادویچه ربط...يتصادف ناز: رو با زبونم تر کردم و گفتملبم
 

 ... زده بود بهشنیرادو: بهم کرد و گفتینگاه
 
 آخه چرا؟؟: بهت گفتمبا
 
 آخه االن وقت رستوران اومدنه؟؟: در هم گفتي اخمابا
 
 . تعجب نگاهش کردمبا
 
 .کالفه شدم... خودموني خونه می زود تر بری هر چدیبا: گفتي حالت کالفه ابا
 
 .جواب من و بده...بحث و عوض نکن...اه راشا+
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 . گمیم...چشم: زد و گفتيزی رلبخند

 
 . که اوردن با ذوق مشغول خوردن شدمغذارو

 
 . راشا بلند شدي خنده يصدا

 
 ؟؟ي خندی میبـه چ: چپ نگاهش کردم و گفتمچپ

 
 .شما مشغول باش... خانوممیچیه: زد و گفتیی دندون نمالبخند

 
 .فقط به خاطر اون... سال تو رو نداشتمهی...نیبه خاطر رادو...من: که راشا گفتمی نشسته بودنی ماشتو
 

 . بدهحی توروخدا درست توضن؟راشایچرا رادو: به سمتش برگشتم و گفتمکامل
 

 شرط کرده بود اگه من باهاش يناز...ادی زیلیخ... بدهکار بودي نازيبه بابا...نیرادو: و گفتدی موهاش کشي توی دستکالفه
 . طلبش بشهالیخیازدواج کنم،ب

 
  کنه؟؟آخه چرا؟؟ي بازمونی با زندگیچرا گذاشت: باور به راشا نگاه کردم و گفتمنا
 
 . گونه امي رودی اشک چک قطرههی

 
  خورد هستی کافي بخدا اعصابم به اندازه ایمح... نکنهیگر_

 ... حرفانی من و ببخش و اگفتی می هنیپس واسه هم: و گفتمنیی و انداختم پاسرم
 

 . خاموش شدنیماش
 

 . چونه ام و سرم و اورد باالری و کذاشت زدستش
 
 . و نگاه کنا؟؟منیمح_
 

 .نهی چشم هام رو نبي و رو هم فشار دادم تا اشک حلقه زده توچشمام
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 . گم من و نگاه کنیبهت م: و گفتدی صورتم کشي و رودستش

 
 . چشم هام و باز کردمآروم

 
 . و اورد جلوسرش

 
 .دا درنی اشنی و تموم ممی کنی می هفته عروسنیتا آخر هم... تموم شهیهمه چ...قربونت بشم: و گفتدی ام رو بوسگونه

 
 . نگفتميزیچ
 

 . حال خودم باشمي گذاشت تواونم
 

 . رو روشن کرد و راه افتادنیماش
 

 ... بود که با نقشه راشا رو از من گرفته بودي اي نازشی فقط و فقط پحواسم
 

 . کنمی با دست هام خفه اش منمشی ببگهی بار دکی بودم اگه مطمعن
 

 و بشکونم ريزی چهی خواست ی حالم خوب نبود و دلم ماصال
 

 . هام رو مشت کرده بودم و اخمام در هم بوددست
 

 . دادمی پام رو تکون میعصب
 
 ا؟؟یمح_
 

 . رو به عالمت سکوت باال اوردمدستم
 . شدمادهی پنی دست از تکون دادن پام برداشتم و از ماشنی خاموش شدن ماشبا
 

 .می رفتی مادهی چند تا کوچه رو پدی تو کوچه و باارهی و بنی تونست ماشی بود، نمکی کوچه ها بارچون
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 .می انگشت هام رو با انگشت هاش پر کرد و راه افتادنی بي فاصله
 
 ا؟یمح_
 
 هوم؟: لب گفتمریز
 
  صاحب خونمون کجاست؟ی دونیم: دستش شالم و درست کرد و گفتبا
 

 گه؟آررره؟ی دیگی و میفت نگیچی باهام حرف زد و تو هي که جلوت اونجوريزی هي کهیهمون مرد: کردم و گفتمیاخم
 

 .همون...آره: و فشار داد و گفتدستم
 
 .دمی تو هم کششتری گفتم و اخمام و بیشیا

 
 . رفتمی جلو جلو می تو دستش بود ولدستم

 
 .دی و محکم کشدستم

 
 . به روش قرار گرفتمرو
 
 ...اون زندانه: دست هاش صورتم رو قاب گرفت و گفتبا
 
 ؟؟یخب که چ: گفتمی تفاوتی لحن ببا
 
 شنهادی کنه و بهش پرونی که دو ماه از قرادادش مونده بي رو از خونه ای حق نداره کسگهی درهی بگادیانداختمش زاندان تا _
 . شرمانه بدهیب

 
 . شدری کم کم جمله هاش تو مغزم تفسی ولگهی می که چدمی نفهماول
 
 .ـــــولیا: و گفتمدمی فرا بنفش کشغی جهی هوی

 
 .غوی جغیج...خب حاال: و گفتدیخند
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 . بهش انداختمی چپنگاه

 
 ادته؟ی نجای امی که اومدي روزنیاول_
 

 .ادمهیدوما معلومه که .اوال که روز نبود و شب بود: و گفتمدمی رو زبون کشلبم
 ادته؟ی نه؟؟ای ی کنی زندگنجای ای تونی و گفتم منجایاوردمت ا! بار روز بود خانوم باهوشنیاول: و گفتدیخند

 
 . اومدادمی...اوهوم: موهام بردم و گفتمونی هام رو مانگشت

 
  فهم شــد؟ریش...ااای کنیدفعه آخرته واسه من اوال دوما م: و گفتدی و کشدماغم

 
 . داد بهش انداختمی ساکت شو رو می معنقای نگاه که دقهی

 
 . که مد نظرمون بودي به کوچه ادمی رسبالخره

 
 .انی نمرونی چپن تو خونه هاشون و بی از خجالت مایلی خدنمونی دونستم با دیم
 
 .سالم_
 
 . صورتشي رودمی نگاه کردم و کم کم نگاهم و کششی ال انگشتي هایی دمپابه
 

 . سالمکیعل: راشا زود تر از من بلند شديصدا
 
 .میشرمندتون: اش تو هم رفت و با خجالت گفتافهیق
 
  بودادمی اش افهی از قي محوي حاله هی شناختمش،فقط ینم
 

 .اری و بردار بدی باشه نه تو،برو کلدیشرمنده رو پدرت با: به انگشتام فشار وارد کرد و گفتراشا
 

 . کرددنی چادرش رو مرتب کرد و شروع به دودختره
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  بود؟؟ی کنیا: و گفتمدمی لبم کشي زبونم رو رومیشگی عادت همطبق
 
 . کردنی بودن و ما رو نگاه مستادهی در خونه هاشون اي تا از زن ها  جلودو
 

 . که انداختمش زنداني ایدختر همون عوض: کرد گفتی همونجور که با اخم به اونا نگاه مراشت
 

 . گفتمیآهان
 

 .دمی رو شنهی سمیکی پالستي هایی دمپايصدا
 
 .ادی دونستم که کالغا بهش خبر رسوندن تا بیم
 
 . من و راشا قرار گرفتي روحش جلوی زرد و بي افهی بعد قکمی

 
 . اومدی خوشش نمهی از اولم از سمراشا

 
 . ازمون دور شددی ببخشهی لب سالم کرد و با ریز
 

 .رونی نامرتب و زردش افتاد بي لبخند دنون نما زد و دندون هاهی هیسم
 

 . ام نره تو هم و اون نفهمه که حالم بد شدهافهی تالشم رو کردم که قي همه
 
 .سلــام_
 
 . کردم و دستم و جلو بردمی بسته اش نگاهنهیدست پ به
 
 . لب جوابش رو دادمریز
 

 .شهی آخره هفته عروس ممیآبج: رو درست کرد و گفتشی هامون که از هم جدا شد روسردست
 

 . خودتی عروسشاالیا: زدم و گفتميلبخند
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 . تلخي خنده هید،یخند
 

 . محله بودم،درکش برام سخت بودنی اي که تو ناز و نعمت بزرگ شده بودم و فقط چند سال توی که من،مني اخنده
 

 می شداطی هم پشت سرش وارد حهی جلو تر و من و سمراشا
 

 . ماه از عمرم رو توش گذروندمشی  که دوسال و شمی شدي خونه ااطی حوارد
 

 . کنار حوض نشستهیسم
 

 .م،بگوی بریهر وقت خواست: رفت و گفتي اشهی به سمت در شراشا
 

 . رو براش تکون دادمسرم
 

 . نشستمهی رو بست،کنار سمي اشهی که وارد خونه شدو در شراشا
 

 . رو بخرهنجایقراره ا: آب حوض فرو کرد و گفتي رو تودستش
 

 .گهی دیپس توام قراره عروس ش: و گفتمدمی بازوش کشي رو رودستم
 

 . گمیشوهر خواهرم و م: نمناکش رو به چشم هام دوخت و گفتنگاه
 

 . نگاهش کردمشرمنده
 
 .نمی بی شوهرت مي چشم هاي و ترحم رو توریتحق: و گفتدی کشیآه
 

 .ی کنیاشتباه فکر م... کنهری رو تحقی که کسستی هم نیآدم... کنهی ترحم نمیراشا به کس: کردم و گفتمیاخم
 

 ی گاهیحت...دمی خودم دي روادی نگاه ها رو زنیمن ا...ای محی دونیم:شست و گفت لب هاش ني گوشه يپوزخند
 . کنهی نگاهم مينجوری هم انیاوقات،افش

 
 . مونده و خرجش با منهکمی کوچیهنوز آبج... بسوزمدی بای دونم تا کینم: و گفتدی کشرونی رو از آب بدستش
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 . نکردمی خودم زندگي وقت براچیمن ه: لب زمزمه کردریز

 . دنبال کارمی دنبالم برادی قراره بنیافش... برمگهیمن د: و گفتدی کششی به روسری دستشهی هممثل
 

  رفتمي اشهی که رفت،از جام بلند شدم و به سمت در شهیسم
 
 . باز کردمدر
 

 . کردی داده بود و با اخم نگاهم مهی به اپن تکراشا
 

 ه؟؟یچ: کردم و گفتمنگاش
 
 .ادی دختره خوشم نمنیصد بار گفتم از ا_
 
 . اپن رو پاك کردمي روي و خاك هادمی کشرونی ببمی جي دستمال از توهی

 
 راشا؟؟: اپن نشستم و گفتميرو
 
 . سمتم برگشتبه
 
 جونم؟؟_
 

 م؟یبر: زدم و گفتملبخند
 

 . و تکون دادسرش
 

 .نیی اپن اوردم پاي کرد و از روبغلم
 
 .رونی بمی انداختم و با راشا از اون کوچه اومدی بار آخر به اون کوچه و آدماش نگاهيبرا
 

 .دروغ گفتم: هام و تو هم قفل کردم و گفتمدست
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 ؟؟ی و دروغ گفتیچ: ظبط و کم کرد و گفتيصدا
 

 . و دوست دارمانی کنکهیا: و گفتمدمی و زبون کشلبم
 

 ... دونم خودمیم: و گفتدی گونم کشي و رودستش
 

 . رسمی ام میبه حساب اون عوض: گفتي اي با لحن کامال جدبعد
 
 نجا؟؟یچرا ا: در خونه نگاه کردم و گفتمبه
 
 . رو تمومش کني مسخره بازنیا...ی کنیوقتشه با خونوادت اشت_
 

 . کنمی نمیمن آشت: هام رو مشت کردم و گفتمدست
 

 ...ایبس کن مح: و خاموش کرد و گفتنیماش
 
 هی کدوم چیه... داشتم به محبتشونازین... گذرندونمیمن همه اون روزا رو با بدبخت....ي سال نبودکی:دمی کشغی جتی عصبانبا

 ؟؟ی فهههمیم...بار بهم سر نزدن
 

 . برگشت سمتمکامل
 

 در کار ي بعدي دم دفعه یمن قول م... بار هم تو برو سمتشوننیا: رو با دست هاش قاب گرفت و گفتصورتم
 خوبه؟؟...نباشه

 
 . نگفتميزیچ
 

 . شدادهی پنی زد و از ماشيلبخند
  گرفتمنی ماشي رهی رو مرتب کردم و دستم رو به دستگشالم

 
 . و در باز شددمی رو کشرهیدستگ

 
 .ستادمی شدم و کنار راشا اادهیپ
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 . زنگ و فشار دادراشا

 
 .دمی کشی دندونام گذاشته بودم و منی ناخونم و بي گوشه

 
 . شددهی دستم توسط راشا کشمچ
 
 .وونهینکن د_
 
 . باز شدیکی تي با صدادر
 

 . و پشت کمرم گذاشت و به سمت جلو هلم داددستش
 
 بخوره؛دست راشا رو ول کردم و به سمتش نی و هر لحظه امکان داشت زمدی دوی میی پسر بچه که با سرعت باالهی دنی دبا

 .دمیدو
 
 .حکم بغلش کردم منی خورد زمی داشت می وقتقایذق
 

 .دیی دوی انقد با سزعت ميجوری قد و قواره اش چنی جغله با انی دونم ای نممن
 

 .رونی بادی خواست از بغلم بی زد و می و پا مدست
 
 ؟ییسهند؟؟سهننند کجااا_
 

 . قدم جلو رفتمچند
 
 .ادی سمت منی که داره به ادمی رو دنایم
 

 . خونه رفتمي توجه بهش به سمت در ورودی بهمون سهند و انداختم تو بغلش و بدی که رسنیهم
 
 . و باز کردم و وارد شدمدر
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 . تو سکوت غرق بودخونه
 

 . زدم و به سمت اتاقم راه افتادميپوزخند
 
 . شددهی و باز کردم که دستم از پشت کشدر
 

 . برگشتمآروم
 
 . معرفتی بيدختره _
 
 . معرفت به خرج بدمدی که من نباشهیهم: انداختم و گفتمی تفاوتی کرد نگاه بی سمانه که با لبخند نگاهم مبه
 

 . تو اتاقدی پاهام رد شد و پرنی به سرعت نور از بيزی جهی اتاق که حس کردم ي برم تواومدم
 .دمی سمت اتاق برگشتم که سهند و دبه
 
 .دی پری منیی بود و باال پاستادهی تخت ايرو
 
 سهــــند؟_
 

 . گرفته بودخندم
 

 . رو در اوردهنای ذره بچه پدر مهی نی بود امعلوم
 

 . اتاق و سهند و بغل کردي رفت توسمانه
 

 . کردمی نگاهشون مداشتم
 

 . زدی دست و پا نمسهند
 
 . بغل سمانه آروم بودتو
 

 . لبم جا خوش کردي گوشه يپوزخند
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 . بغل خاله اش نموندي هم توقهی دقکی ی حتی آروم بود ولشیی بغل نامزد داي زاده ام توخواهر

 
 .رونی و از اتاق اومدم بدمی کشیپوف
 

 .دهیچی خونه پي آشنا توي بوهی رفتم که حس کردم ی به سمت آشپزخونه مداشتم
 
 . به اطرافم نگاه کردمکمی

 
 .لرزهی نشسته و شونه هاش منی زمي که رودمی رو دي ادهی خممرد
 
 ؟یی...دا: شک گفتمبا
 

 . قدم جلو رفتمچند
 

 . رو باال گرفتسرش
 
 .نیی دوباره سرش و انداخت پادنمی دبا
 

 . نشستمکنارش
 

 . دلم خونه کرده بودي توي بدترس
 

  شــده؟؟یچ: و زبون زدم و گفتملبم
 .دنی هم شونه هاش لرزباز
 

 . سر تا پام و گرفتوحشت
 

 مــامــان؟مــامــان؟: زدمداد
 

 شده؟ی جان چنایبلــه؟م:دمی مامان و شنيصدا
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 . گرفتی صدامون رو اشتباه مشهی بود،همنی همی بچگاز
 

 . گرفتمیی و از داروم
 

 .رونی از آشپزخونه اومد بمامان
 
 .ستادی سر جاش ادنمی دبا
 
  شده؟؟ی چشه؟چییمامان؟دا_
 

 . آروم آروم به سمتم اومدمامان
 
 . از مبل ها نشستیکی يرو
 

 . و پسرش و ببخشتییدا...ایببخشش مح: هم قفل کرد و گفتي هاش رو تودست
 
 . پاهاش نشستمنییپا
 
 . مامانم نگاه کردمي چشماتو
 
 . شده بودمبهی باهاش غریلی که خی زني چشم هايتو
 
 . و پسرش رویینه دا... و مهران و ببخشمنای تو و مدیبا...من: گفتمی آرومي صدابا
 
 . در هم نگاهم کردي اخم هابا
 

 .نطوری هم همییبا دا... ندارمی مشکلانیمن با ک: زدم و گفتميپوزخند
 
 ... با خونوادم مشکل دارمیول: جام بلند شدم و گفتماز
 
 . مشکل برطرف شهنی که انجای امیو حاال اومد_
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 . سمت راشا برگشتمبه
 

 . کردی بود و با اخم نگاهم مستادهی انهی به سدست
 ...ستی شونه لرزوندنا ننی به اازین...یی دادمی و بخشانیک...من:زبونم تر کردم و گفتم و بالبم
 
  زندانه؟؟يپس چرا بچم گوشه _
 

 . راشا رنگ تعجب گرفتنگاه
 

 .من خبر ندارم: و درست کردم و گفتمموهام
 
 . به راشا کردی نگاهییدا
 

 . بزنمنی زنگ به رادوهی نیصبر کن: و گفتدی موهاش کشي توی دستراشا
 
 . اپن نشستميرو
 

 . زدنی اتاق من بودن و حرف مي تویی بود که راشا و داقهی دقپنج
 

 . دادی سهند و بغل کرده بود و بهش غذا ممامان
 
 .رونی خواستن برن بی بودن و مدهی و سمانه لباس پوشنایم
 
 . آدما خسته شده بودمنی انی خونه و بنی اي بودن توبهی همه غرنی ااز
 

 .می و برادی دادم و منتظز بودم راشا بی پاهام رو تکون ممدام
 
 !به به چه عجــــب:دمی مهران و شني خودم غرق بودم که صداي فکراتو
 

 . بهش انداختمی تفاوتی بنگاه
 

 .ستادی و رو به روم ااومد
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 . به جز آغوش راشا هم وجود داره که احساس آرامش رو بهم منتقل کنهی آغوشدمی آغوشش که فرو رفتم،فهمتو
 

 .دوست دارم داداش: هام و بستم و گفتمچشم
 

 .قربونت بشم من...میمنم دوست دارم خواهر: و گفتدی و بوسسرم
 

 . کردمی و حس مآرامش
 
 . و لذت بخش بودنیری شیلیآغوش خ نی آغوش راشا رو از دست دادم،آغوش مهران رو هم از دست دادم و اآلن ای وقتاز

 . جدا شدازم
 

 ؟؟ي با خودت و ماها کردنکارویچرا ا: و گفتدی صورتم کشي و رودستش
 
 . نگفتميزیچ
 

 . خواست بازم بغلم کنهی مدلم
 
 .ای محمیپاشو بر_
 
 .نیی پادمی اپن پراز
 

 . بودی لبش خوني گوشه
 

  شده؟؟یچ: رفتم سمتش و گفتمآروم
 

 .یچیه: دستم و گرفت و گفتمچ
 
 .رونی بمی خونه اومداز
 

 .ستادمی جام اسر
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 . سمتمبرگشت
 
  پس؟؟يسادیچرا وا_
 

 .دمی لبش کشي و بردم جلو و رودستم
 

  بهت گفت؟؟ی چییچته؟؟دا: گفتمآروم
 

 ...یچیه: کرد و گفتاخم
 
 .می خارج شداطی در حاز
 

 .می شدنی ماشسوار
 
 . روندی متی عصبانبا
 

 . هام و تو هم قفل کردمدست
 

 راشا؟؟: گفتمدی و زبون زدم و با تردلبم
 

 ؟ي بــودی اون عوضي خورده ینیریتو ش: گفتی نچندان آرومي بهم انداخت و با صداینگاه
 
 .داشتی دست از سرم بر نمشد،گذشتهی داشت درست مزیحاال که همه چ... خدايوا

 .نیی و انداختم پاسرم
 
 ؟؟هااان؟یچـــرا بـــه مـــن نگفتــ:دی کشادیفر
 

 .سر من داد نزن: هام و رو هم فشار دادم گفتمچشم
 
  هاااااان؟؟یچرا به من نگفتــــ: گفتي بلند تري صدابا
 

 .سر من داد نزن: گفتمي بلندي گوشام و با صداي و گذاشتم رودستم
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 . جمله رو تکرار کردم و کم کم ولوم صدام کم شدنی بار اچند

 
 . شونه هام حس کردمي دستاشو رویرمگ
 

 . و تکون دادمخودم
 

 . کنار نرفتندستاش
 
 .دست به من نزن: گفتمي رفته الی تحلي صدابا
 

 ...یزنی که سر من داد مهیبار آخر: و گفتمرونی دست هاش رو برداشت،نفسم رو پر حرص دادم بیوقت
 
 .رونی بدمی و باز کردم و پرنی ماشدر
 
 ا؟؟یمح_
 
 ا؟یییمح_
 
 . قدم هام سرعت دادمبه
 

 . کردمی منی لب گذشتم رو نفرری هام و مشت کرده بودم و زدست
 

 .ومدی راشا هنو ميصدا
 
 . قدم هام سرعت دادمبه
 

 .دی و از پشت کشدستم
 

 . سمتشبرگشتم
 

 . صورتش چرخوندمي جاي و تو جانگاهم
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 ؟؟ی گرفتیت؟؟من و نم داشیفرق... گفتمیاگه بهت م: چشم هاش ثابت موندم و گفتميرو
 

 . ندادیجواب
 
 آرررره؟؟:دمی کشادیفر
 

 . کردنی شدن نگاهمون می که رد مییکسا
 

 .می زنیحرف م...مینی بشنی تو ماشمی برایب: و گرفت و گفتدستام
 

 ...ولم کن: و گفتمدمی و کشدستام
 

 . با سرعت راه افتادمدوباره
 
 .نی بشنیمثل بچه آدم برو تو ماش: گوشم گفتری و زدی هم دستم و کشباز
 

 .دی هم من و دنبال خودش کشبعد
 . رو محکم بست و خودشم سوار شدنی ماشدر
 
 ؟؟یچرا بهم نگفت: آروم و شمرده شمرده گفتي صدابا
 

 ؟ شدم؟میی پسر داي خورده یرنی نشکستن دل مامانم شي گفتم برای گفتم؟؟می و میچ: هام و مشت کردم و گفتمدست
 
 ؟؟آآآآآآآره؟ی گرفتیمن و نم....گفتمی و منیاگه ا: گفتمي بلندي صدابا
 

 .ایبس کن مح: مشت شده ام رو گرفت و گفتي هادست
 

 .کنهیسرم درد م: هامو رو هم فشار دادم و گفتمچشم
 

 یشی دراز بکش خوب مکمی: و خوابوند و گفتنی ماشیصندل
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 .نــــــــه...نه...نه: و مشت کردم و گفتمدستام
 

 .رونیتقال کردم و از بغلش اومدم ب... بغلم کردمحکم
 
 . متنفر بودممی عصبي حالتانی ااز
 
 . دورو برم نگاه کردمبه
 
 . بشکونمستی نیچیه!ی لعنتاه
 

 . و باز کردمداشبورد
 

 .رونی بدمی داشبورد بود و کشي که تویوانی و لدمی کشیقی عمنفس
 

 .رونی و پرت کردم بوانی بردم و لرونی و به سمت بدستم
 

 . بعد به خودم اومدمي قهی دقچند
 
 ... شکوندمي اشهی شزی چهی خدا من بازم يوا
 

 . هام و تو دستش گرفتدست
 
 ... منهریهمش تقص_
 
 . نگفتميزیچ
 

 .رونی بدمی هام و از دستش کشدست
 

 . و روشن کردنیماش
 
 . و چشم هام و بستمدمی کشن،درازی ماشي شده دهی خوابهی صندليرو
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 . خوردی بهم متمی از خودم و وضعحالم
 
 ... متنفر بودمزمیمن از همه چ...از افسرده بودنم... بودنمی عصباز

 . راشا،مجبورم کرد چشم هام و باز کنمدادی داد و بيصدا
 

 . و به اطرافم نگاه کردمدمی موهام کشي تویدست
 
 . خودم بودمي خونه تو
 

 .ومدی داد راشا هنوز ميصدا
 
 .رونی جام بلند شدم و از اتاق زدم باز
 

 . رفتی رو گذاشته بود دم گوشش و راه میگوش
 
 نگفــــتــــم؟؟...نکارویبهت گفتم نکن ا_
 

 ـنیالـــان ا...ي اگه اون گنـــد و نزده بـــودےد آخــه لعنتـــ: گفتي بلند تري بار با صدانی ساکت بود اما اهی ثانچند
 ...نبـــــود وضع مــــن

 
 . شونه اش گذاشتمي و رودستم

 
 . سمتم برگشتبه
 

 . و قطع کرد و انداختش رو مبلیگوش
 
 . دستهاش صورتم رو قاب گرفتبا
 

 .ده شی عصبیلی داد خی درهم،نشون مي و اخم هاشیونیشی متورم پرگ
 
 . چسبوند و چشم هاش رو بستمیشونی رو به پشیشونیپ
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 ؟ي زدی حرف منیبازم با رادو: و گفتمدمی کشیقی عمنفس
 

 . جدا شد و به سمت مبل رفتازم
 
 .می نبودتی وضعنیاالن تو ا... نبودیاگه اون لعنت_
 
 . نگفتميزیچ
 

 .ستادمی که روش نشسته بود ای رفتم و پشت مبلآروم
 

 . و آروم ماساژ دادمشیشونی سبابه ام رو گذاشتم رو پي هاانگشت
 
 ...ایدوست دارم مح_
 

 . زدم و به کارم ادامه دادمی کمرنگلبخند
 
 .برهی خوابش مگهی دي قهی دونستم چند دقیم
 

 . کم حرکت انگشت هام رو کم کردمکم
 . مبلي شونه هاش و خوابوندمش روي هام رو گذاشتم رودست

 
 . و برداشتم و به سمت اتاق رفتمشیگوش

 
 ری؟؟خی کشی نم؟؟خجالتی کنیتوله خر تلفن و رو من قطع م:دمی و شننی رادوی شاکي دو تا بوق نخورده بود که صداهنوز

 )بچم بش برخورده خودینخند(سرم ازت بزرگ ترم
 
 .ـامیمح: تخت نشستم و گفتميرو
 

 .فکر کردم راشاست...دهشرمن: بعد گفتومد،امای ازش نیی لحظه صداچند
 

  رو روت قطع کنه؟؟ی ترت گوشکی که باعث شده،داداش کوچي کردکاریچ: دادم و گفتمرونی رو پر حرص بنفسم
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 .ومدی ازش نیی هم صداباز
 
 ... جواب من و بدهنیرادو: حرص گفتمبا
 
 ... مردی مدیاون با... حقش بودیاون عوض_
 

 . حرفاستنی اون سگ جون تر از ایول: گفتي آرومتري با صدابعد
 
 دمی فهمی از حرفاش نميزیچ
 

 ؟؟؟ی گی رو میک: و گفتمدمی موهام کشي تویدست
 
 ...يناز_
 
 ... اسمش هم برام عذاب آور بوددنی شنیحت
 
 ...من زدم بهش...تصادفش کار من بود_
 
 ... دهنمي و دستم و گذاشتم رودمی کشینیه
 
 ؟؟ي کردکاریو چت: گفتمی نه چندان آرومي صدابا
 
 ... دادمی انجام مدی باشی وقت پیلی رو کردم که خيکار_
 

 . رو قطع کردمیگوش
 

 . چشممي اومد جلوي نازی خونصورت
 

 . و از جام بلند شدمدمی کشیپوف
 

 . گرسنه ام شده بودیحساب
 . گذاشتم و از آشپز خونه خارج شدمخچالی ي ساالد رو توظرف
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 . کردمیاحساس آرامش م... خونه برداشته بودواری مزخرف رو از درو دي که راشا،اون عکس هاحاال

 
 .گشنمه...پاشو راشا: بستم گفتمی که موهام رو می حالدر
 

 . هاش تکون خوردن اما از هم باز نشدنپلک
 

 . و به سمتش رفتمدمی کشی پوفکالفه
 

 . بازوش گذاشتم و تکونش دادمي و رودستم
 

 .پاشو راشا...اه: ده با حرص گفتمیشون نم نی عکس العملچی هدمی دیوقت
 

 . تکونش دادمنش،محکمی از خواب سنگکالفه
  بار چشم هاش باز شدننی هم پلک هاش تکون خوردن و اباز
 
 .نهیچه قدر خوابت سنگ: جام بلند شدم و زمزمه کردماز
 
 . خوردی نميزی کرد و چی مي غذاش بازبا
 

  پس؟؟؟ي خوریچرا نم: گفتمدمی کشی مرونی که چنگالش رو از دستش بی شده بودم،در حالکالفه
 

 ؟؟یتو دکتر رفت: مقدمه گفتی بیلی و اورد باال و خسرش
 

 . متعجبم رو بهش دوختمنگاه
 

 . خوامیجواب م: گفتي اي کرد و با لحن خشک و جداخم
 
 . رفتاراش متنفر بودمنی ااز
 
 . نهای دکتر رفتم ینی و ببی باشی خواستیم: زور گو بودنش حرصم گرفت و طلبکارانه گفتماز
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 . زنم،مثل آدم جوابم رو بدهیدارم مثل آدم باهات حرف م: چپ نگاهم کرد و گفتچپ
 

 . نزدمیحرف
 

 . بشقابش فرو کردم و چرخوندمي رو توچنگالش
 

 . گرفتم دهنشي رو باال اوردم و جلوی ماکاراني حاوچنگال
 
 . مرد قهر باشمنی تونستم با ای نمي اقهی دقی خودم جالب بود که حتيبرا

 .نکی ها رو از دستم در اوردم و گذاشتم رو سدستکش
 

 . که،راشا جلوم ظاهر شدرونی بامی از آشپزخونه باومدم
 

 .دمی کشینی شد و هدهی به سمت قلبم کشاری اختی بدستم
 

 ؟؟يدیمگه جن د: کرد و گفتیاخم
 
 . کنارش گذشتم و جوابش رو ندادماز
 
 تو اتشیادب.( شدمی آخرش با دوتا دوست دارم خر مشهی وقت حوصله کل کل اون هم با راشا رو نداشتم؛چون همچیه

 )حلقتون
 
 . شدمرهی خواری دي تخت نشستم و به ساعت رويرو
 

 . از جام بلند شم که دوباره راشا ظاهر شدخواستم
 

 ؟؟؟ینی بشقهی دقهی ی تونینم: و گفتمدمی کشي ای عصبپوف
 
 .دی تخت دراز کشيرو
 
 راشا رو مثل قبل گهید... کردمی که حس منی برنامه خسته بودم،از روح درب و داغونم خسته بودم،از ای بی زندگنی ااز

 ...دوست ندارم،خسته بودم
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 . بغلشي تودمی سمتش و خزدمی خودم و کشآروم

 
 . بودشیشونی پي هنوز روزی هاش بسته بود و اون اخم رچشم

 
 رو از صورتش پاك کنه،دست هاش رو دورم حلقه کرد و کی اون اخم کوچی حتای چشم هاش رو از هم باز کنه و نکهی ابدون

 . لب هاش نشوندي رویکی کوچیلیلبخند خ
 

 راشا؟؟: و زمزمه وار گفتمآروم
 

 جونم؟: گفتدیل مای که با دستش کمرم رو مهمونجور
 

 ه؟؟ی چندهیبرنامت واسه آ: بغلش فرو کردم و گفتمي توشتری رو بخودم
 
 ...خوشبخت کردن تو: لب گفتریز
 

 ... خودموني خونه می ری و مرمی گی می هفته عروسنیتا آخر ا: گفتي بلند تري با صدابعد
 

 ... ترسمیم: و گفتمدمی بازوش کشي رو رودستم
 

 . هاش و باز کردچشم
 

 . مني زد و اومد روی غلتآروم
 

 . هاش و دو طرفم گذاشتدوست
 

 ...!تا آخرش...ای تا آخرش هستم محندفهیا: صورتم چرخوند و گفتي جاي جاي رو تونگاهش
 

 . روش کاشتيزی ري گردنم فرو کرد و بوسه ي رو توسرش
 ...عه نکن: و گفتمدمیخند

 
  چه؟؟یبه کس...دوست دارم بوسش کنم...گردنه زن خودمه: که سرش تو گردنم بود گفتهمونجور
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 . و با دستم هلش دادم عقبدمی خندبازم

 
 . راشاشهیمور مورم م+
 

 ...باشه: زد و گفتیطونی شلبخند
 

 . از روم کنار رفتبعدم
 
  راحت چشم هام و بستمالی شده،با خالیخی بنکهی االی خبه
 

 ... شد که حس کردم لبم سوختی داشت گرم مچشمام
 

 . راشا رو به رو شدمطونی هام و باز کردم و با نگاه شچشم
 
 ... چشمک زد و به کارش ادامه دادهی

 
 ...شهیاالن کبود م...وونهی ديپسره : و با حرص گفتمدمی لبم کشي و رودستم

 
 . بوس بده به عموهی ایحاال ب...اشکال نداره: و گفتدیخند

 
 . گرد شده نگاهش کردمي چشمابا
 

 . خندهری زد زی پقدوباره
 

 . چپ نگاهش کردم و از جام بلند شدمچپ
 
 . و آشپزخونه رو خاموش کردمییرای پذي و چراغارونی اتاق رفتم باز
 

 . اتاقي برگشتم تودوباره
 

 . و خاموش کردم و رفتم سمت تختچراغ
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 . شمیجا نم... گل کرده؟؟راشا درست بخوابطنتتیامشب ش: و گفتمدمی کشیپوف
 
 . تخت و روشن کردميال کوب باوارید
 
 . کردی بود خودش و جا مياالن اگه ناز...ی شی جا نمنجای اینچ نچ انقدر چاق: نگاهم کرد و گفتطونشی شي چشم هابا
 

 . شدمی حرصدمی رو که شني نازاسم
 

 ه؟؟ینجوریعه؟؟ا: و گفتمستادمی انهی به سدست
 

 .اوهــوم: کرد گفتی نگام مطونی که شهمونجور
 
 . منتظره پام و اوردم باال و زدم به پهلوشری غیلیخ
 

 .نیی و نداشت افتاد پاي کارنی تخت بود و انتظار چني نصف بدنش لبه چون
 

 ...ياری اسم اون و نگهی دیتا تو باش: و گفتمدمی رو تخت دراز کشيفور
 ..يآآ...يوا...کمرم...اوخ...اخ...يا_
 

 .حقته: و گفتمدمی سرم کشي رو روپتو
 

 . صورتمي رودمی و اوردم باال و مشدستم
 
 ...گهی دهی چنی خدا ايا

 
 . حس نکردميزی چی رو صورتم ولدمی دستم و کشبازم

 
 . از چشمام رو باز کردمیکی يال
 
  تنمیدوشاعته دالم تو صولت خوجملت فوت م...پاشو عب_
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 . تعجب اون چشمم و هم باز کردمبا
 

 . شــددالیهووال هوووالا ب: برد باال و گفتدستاشو
 
 . تخت نشستميرو
 
 . کردی مکاری چنجای انیا

 
  خاله؟؟ي اومدیبا ک: کردم گفتمی که موهام و با دستم جمع می حالدر
 
 ... و مامانزیبا عز: اتاق اشاره کرد و گفترونی دستش به ببا
 

 . تخت بلند شدمي کردم و از روبغلش
 

 ...ولم تن...ولم تن: و پا زد و گفتدست
 

 .نی و گذاشتمش زمدمی کشیپوف
 
 . کرددنی سرعت شروع به دوبا
 

 . موهام شدمدنی کردم و مشغول شونه کشي خنده اتک
 

 . دونه نخود کبود شده بودهی ي بن اندازه نمیی پالب
 
 .رونی لبم رو برداشتم و از اتاق زدم برژ
 

 . و حمامش اونجا بودیی داشت و دستشوکی هال کوچهی بود که نی خونه انی ایخوب
 

 . بود خشک کردمیی که تو دستشوي و صورتم و شستم و با حوله ادست
 
 .رونی و اومدم بدمی لبم کشي قرمزم رو رورژ
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  تونم؟؟ی دفتم ميدید... کلدمدالشی بیماعان_
 

 . گرفتخندم
 

 . بامزه بودیلی زدنش خحرف
 
 . سالم بلند دادمهی

 
 . کرد تو دهنِ سهندی که تو دستش بود و فرو مي به زور لقمه انایرو مبل نشسته بود و م مامان

 
 . کردنسالم

 
 . بلند شد و بغلم کردمامان

 
 .ستادمی حرکت ایب

 
 . و ازم فاصله گرفتدی رو بوسصورتم

 
 ...می کار داریکل...ایبدو مح: و گفتنیی اپن گذاشت پاي سهند و از رونایم

 !؟يچه کار: آشپزخونه شدم و گفتموارد
 
 .ختمی خودم ري برایی چاهی

 
 ...ی عروسدیخر_
 

 . اپن گذاشتمي رو روفنجونم
 
 ..شهی مریبجنب،د: زد و گفتيلبخند: مامان نگاه کردمبه
 
 . سمت اتاق رفتمبه
 

 . نبود راشا شدمي متوجه تازه
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 راشا کجاست؟؟: اتاق داد زدمي همونجا تواز
 
 ...رفته دنبال مامانش و ترانه: بلند گفتي هم با صدانایم
 

 .دمی مانتو شلوار ساده پوشهی و تند تند دمی کشیپوف
 
 . بود که حوصله نداشتمیی اون روزااز
 
 . کردمدی و رژم و تجددمی و به مژه هام کشملمیر
 

 . سرم مرتب کردم و از جام بلند شدمي و روشالم
 

 .می دستفی و انداختم تو کمیگوش
 
 . مامان نگاه کردمبه
 
 ...رسهیاآلنا م: انداخت و گفتی ساعت نگاهبه
 
 . و خوردم و منتظر اومدن راشا شدممیی چاي هیبق
 

 .نیی پامی بردیپاش: زنگ که اومد مامان گفتيصدا
 
 .می و قفل کردم و بعد همه سوار آسانسور شددر
 

 . شدادهی راشا پمامان
 

 .دی کرد و صورتم و بوسبغلم
 

 . سمت در عقب رفت هم بهبعد
 

 ه؟ی چه کارنیا: و گفتدمی و کشدستش
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 . شوهرتشی پنیبش: زد و گفتيلبخند

 
 . به من بده سوار شدی فرصتنکهی حرف بدون انی ابعد
 . باز کردم و نشستمدرو
 
 .دمی هم جواب شني لب سالم کردم و همونجورریز
 
 پس ترانه کو؟: سمت عقب برگشتم و گفتمبه
 

 ...ادینتونست ب: به راشا انداخت و گفتی راشا نگاهمامان
 

 . نگفتميزی باال انداختم و چشونه
 

 . کردی می به رو به رو زل زده بود و رانندگي اخمو و جدراشا
 

 .ارمی برتیفقط منتظر باش تنها گ: بهم کرد و گفتینگاه
 
 .ياری اسم اون دختره رو نگهی دیتا تو باش...حقت بود: کردم گفتمی و باز منی که در ماشی گفتم و بعد در حالیشیا

 
 . شدمادهی پنی ماشاز
 

 . شد و بعد دستم و تو دستش گرفتادهی پاونم
 

 . بودی قشنگي هالحظه
 

 ... آرزومون بودشی که چهار سال پيزیچ...میدی چرخی مابونای تو فروشگاه ها و خی عروسدی خري تو دست راشا،برادست
 

 ... گذشتيجوری زمان چدمی بودم که نفهمای غرق آرامش و روانقدر
 

 .می کردن بوددی چهار بعد از ظهر بود و ما هنوز دنبال خرساعت
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 . جهازم و همون روز بخرهي قصد کرده بود همه مامان
 
 . واسه فردانی اش و بذارهیبق... بسهيواا: بود نشستم و گفتمي فست فودهی ي که جلویی های از صندلیکی ي روی خستگبا
 

 . پنجشنبه استیعروس...میوقت ندار: رو مرتب کرد و گفتشی روسرمامان
 
 .و امروز هم سه شنبه است: کرد گفتی بغلش جا به جا مي که سهند رو توی در حالنایم
 
 ... اتاق خوابتونلیفقط مونده سفارش وسا: که مامان راشا گفتدمی کشیآه
 

 .پاشو تنبل خانوم: دستم و گرفت و گفتراشا
 

 . دنبالشون راه افتادم چپ نگاهش کردم وچپ
 .اون و نگاه کن...راشا راشا: گفتمي بلندي که ذوق کرده بودم با صدای حالدر
 
 خب؟: که اشاره کرده بودم نگاه کرد و گفتیی جابه
 
 ! ذوقیــش،بیا

 
 ... قشنگهیلیخب خ: و رو سرم مرتب کردم و گفتمشالم

 
 .می سفارش بدمی برایب: و دور کمرم حلقه کرد و گفتدستش

 
 . پام بلند شدمي کردم و رو پنجه ذوق

 
 . مغازهي تودمیی و دودمی اش و بوسگونه

 
 .می خونه شدی خواب خوشگل،راهسی سفارش دادن اون سروبعد
 

 .می رو رسوندنای مامان راشا و بعد مامان و ماول
 

 . پارك کردنگی و تو پارکنیماش
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 .دی شم که دستم و کشادهی پخواستم

 
 . به سمتش برگشتمآروم

 
 ...ي بودي اگهی دزی چدی دونم امروز منتظر خریم: زد و گفتيلبخند

 
 . مزاحمیب...ی خانوممیریگی مییاونا رو دوتا: و گفتدی صورتم کشي و رودستش

 
 !است؟یرو: زدم و گفتميلبخند

 
 . ازش گرفتیشگونی که تو دستش بود و اورد باال و ندستم

 
 .آخ،درد گرفت: و بستم و با حرص گفتمچشمام

 
 . پوست دستم حس کردمي لب هاش رو رویگرم

 
 ست؟؟ی نای رويدید_
 

 .یِ قبلي آدم همون راشانی گفتن که ایهمه و همه بهم م... جذابش،آرامش چشماش،نگاه مهربونشلبخند
 
 گما؟؟یم: اپن نشستم و گفتمرو
 
 .بگو: اورد و گفترونی بخچالی از تو یبیس
 
 م؟یما اآلن مثال نامزد: که خندم گرفته بود گفتمیحالدر
 
 . خندهری بلند زد زدفعهی گرد شده نگاهم کرد و بعد ي چشم هابا

 .میدی خندی بلند بلند مییدوتا
 

 . که اشک از چشمامون اومدمیدی خندانقدر
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 . زدمی دلم گذاشته بودم و قهقه مي و رودستم
 
 . و اومد سمتمنکی سي و انداخت روبیس
 

 .نیی کرد و از اپن اوردتم پابغلم
 
 . نشونت بدمي نامزدهیاآلن _
 

 . مبل و مشغول قلقلک دادنم شدي روانداختتم
 
 .نکـــــن: و گفتمدمی کشغیج
 

 !؟يقلقلک دوست ندار: زد و گفتیچشمک
 

 .دوست ندارم...نـه: گفتمدمی خندی که مهمونجور
 

 ؟يندار؟؟يبوس که دوست دار: شد و گفتخم
 

 . رو بهم بده،لبامو قفل کردي کاري اجازه نکهی ابدون
 

 . گرد شدچشمام
 
 ... چه قدر فعال شدهدای جدنیا

 
 . هاش بسته بودچشم

 
 .شهی کردم داره کمرنگ می که فکر میحس... داشتمی خوبحس

 
 .فکر کنم مزه اش خوشمزه تر باشه... بزنی رژ کالباسهی ندفعهیا: و گفتدی و رو لبم کشدستش

 
 . ابروش رو باال انداختطنتی با شبعدم
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 ...ای فعال شدیلیخ: مبل نشستم و گفتمرو
 

 ...گهی دمینیما ا: زد و گفتیچشمک
 

 ...می شام بخوري درست کن برايزی چهیپاشو ...يناهار که بهمون نداد: گفتبعدم
 

 . نشستمنهی و دست به سدمی کشیپوف
 

 .به من چه؟من خستم: کردم گفتمی نگاهش مطنتی که با شونجورهم
 .ی فهمی خوشمزه درست کردم،بهت ندادم مزی چهیحاال که : سمت آشپزخونه رفت و گفتبه
 
 . افتادمامی بچگادی

 
 خره و به من ی خوشمزه مزی چهی خودش ي بهش ندم براامی کرد که اگه از خوراکی مدمی تهدشهی همنای موقع هم ماون
 .دهینم
 

 اد؟یدلت م: و گفتمدمیخند
 

 .اوهوم: و تکون داد و گفتسرش
 
 . گفتم و به سمتش رفتمیشیا

 
 ؟ییآقا: هام و دورش حلقه کردم و گفتمدست

 
 انقدر خودت و لوس نکن: دستامو گفتي گذاشت رودستاشو

 
 .دمی پنجه هام بلند شدم و پشت گردنش و بوسرو
 

 . به سمتم برگشتآروم
 
 م؟ی اصال شام نخورهینظرت چ: چسبوند و گفتمیشونی و به پشیشونیب
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 ...گشنت بود که: زدم و گفتمیطونی شلبخند
 

 . چسبه خانوم گلی مشتریاآلن خواب ب: زانوم و گفتزی و انداخت زدستش
 

 حرف بزنم؟: و گفتدی تخت دراز کشي روکنارم
 

 ... قشنگيحرفا: آره باز و بسته کردم و گفتمی هام رو به معنچشم
 

 ...دوست دارم: و گفتدی موهام کشي و تودستش
 

 . و تو بغلش فرو کردمخودم
 
 ... شدمغوی جغی لوس و جي دختر شونزده ساله هیمن عاشق : و گفتدی سرم و بوسيرو
 

 .دمی گذاشتم و آروم بوسنشی سي هام رو رولب
 

 ...دوست دارم همه جا جار بزنم که عشقمون پا برجا بوده:کرد گفت ی که موهام و نوازش مهمونجور
 

 . زد و حرف زدمحرف
 

 . شد و آروم شدمآروم
 . قشنگهنیبه خدا ا: گفتمکالفه

 
 !نـــه: اخم گفتبا
 

 ؟؟ی کنیتو چرا دخالت م...لباس منه: و گفتمدمی کشیپوف
 

 .چون من شوهرتم: و فشار داد و گفتدستم
 
 . زشـتهیلیخ: اخم نگاهش کردم و گفتمبا
 

 . که انتخاب کرده بود،فوق العاده بودیلباس... ذوق کرده بودمای چنی عحاال
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 . تور بلند به کمرش وصل شده بودهی داشت و ی کمیلی لباس ساده دامنش پف خهی

 
 . تورش کار شده بودي رویحساب

 
 . که روش کار شده بود،بودي اي به باال هم از پارچه کمر

 
 . تور کار شده بودکی قلب کوچهی پشتش به اندازه و شکل قسمت

 
 .حرف اضافه هم نزن...برو بپوشش: و گفتدی و کشدستم

 
 . گفتم و لباس و از فروشنده گرفتمیشیا

 
 . به خودم نگاه کردمنهیی آتو
 

 . لب هام نشستي رويلبخند
 

 .نمی روز و ببنی قدر آرزو داشتم اچه
 
 . اتاق پرو باز شد و راشا اومد تودر
 

 .ادی چشم هاش بهم فهموند که بهم مي توبرق
 

 ن؟یهم... خوشت اومدهگهیچشمات م: زد و گفتيلبخند
 

 . و تکون دادمسرم
 
 . که پولش و حساب کنمرونی بای باریپس درش ب_
 . خوردمی و متزامی اشتها پبا
 

 . کردی چونه اش و نگاهم مری و زده بود زدستش
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 ؟؟يدی نده؟؟خوشگلیچ: دهنم و پاك کردم و گفتمدور
 

 ... چشمامهي هر روز جلورشیچهار سال و پنج ماهه تصو: زد و گفتيلبخند
 

 .دمی و گونه اش و بوسزی مي زده خم شدم روذوق
 
 .می نشسته بودنی ماشتو
 
 راشا؟: صدام بود گفتمي که هنوزم ذوق توی حالدر
 
 جونم؟_
 

 نه؟...میستیخواب که ن:کردم و گفتم هام و قالب دست
 

 ...مونهیفردا عروس...نه خانومم: زد و گفتيلبخند
 
 ؟؟ي ری نمگهی دیعنی: و گفتمدمی پرنیی باال و پای صندلرو
 
 . دورت بگردمشهی تموم میهمه چ.نه خانومم...زمینه عز: همون لحن آرامش بخش گفتبا
 
 . برهیخوابم نم: تخت جا به جا شدم و گفتميرو
 

 .شگاهی آراي صبح زود بردیفردا با...ایبخواب مح: و گفتدی و بوسصورتم
 

 .آروم بخواب خانومم: تو بغلش گرفت و گفتسرم
 

 . کردم بخوابمی و سعدمی کشیقی عمنفس
 

 . زل زده بودممی گوشي و نگران به صفحه کالفه
 
 ... براش افتادهینکنه اتفاق...ادی پس چرا نمی لعنتاه
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 . جور فکر مختلف تو سرم بودهزار
 

️❤بچم عاشــقــهدیدرك کن...( کرده بوداری دقهی فقط ده دحاال ️( 
 

 .گهی دادیچته خو؟؟صبر کن م: زد پس کلم و گفتنایآتر
 

 . بهش کردمینگاه
 

 لی سهط،کناری شرانی اي که دوست داشت خودش تونهی اي غم برانی دونستم ای کردم و می چشم هاش حس مي و توغم
 ...باشه

 
 . با ذوق به صفحه اش نگاه کردممی رفتن گوشبرهی وبا
 

 جونم؟: و گذاشتم دم گوشم و گفتمیگوش
 

 .ی خانومنیی پاایب: گفتی آروم و قشنگش به گوشم خورد که ميصدا
 اهامی فهموند دارم به رویهمه و همه بهم م... که تنش بودي ايکت و شلوار داماد... نگاهشي راشا،عشق توي رهی خنگاه

 . رسمیم
 

 .دی گذاشت و بوسمیشونی پي نرمش رو روي هالب
 

 . دنده بودي دستش،روری زدستم
 
  کنم؟؟ی گفته من از تو دل میک
 
  گذرم؟؟ی گفته از تو ساده میک
 
  گفته من دوست ندارم؟؟یک
 

 . و دوست داشتمآهنگش
 

 .دی تپی واسش م از قبلشتری کرد و دل من بی لب زمزمه مری زراشا
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 ... همش دروغهنای نکن،اباور

 
 ... خوان از من جدا کننی رو متو
 
 ... کنماهی گفته،روزگارش و سی من بگو کبه
 

 . رفتی لب هام کنار نمي لحظه ام از روکی لبخند
 

 . آرامش سلول هام رو فرا گرفته بودحس
 

 . شدادهی پارك کرد و پگاهی و تو جانیماش
 

 .دمی سرم کشي شنلم رو روکاله
 

 . شمادهی برام باز کرد و کمکم کرد پدرو
 

 . رفتمی و دور بازوش حلقه کرده بودم و کنارش راه مدستم
 

 . شده بودری خوب به قلبم سرازي حس هاي همه
 
 ... نبودگهی بود،که دی اون همه آدم،چشمم فقط دنبال کسنیب

 
 . گرفتم و به دسته گلم نگاه کردمتی رو از جمعنگاهم

 
 ... شد خبی می عشق من و راشا پا برجا مونده؟؟چدی دی شد اگه بود و می می شد اگه بابامم بود؟؟چی می چخب

 
 ... اخم کنهمی زندگنمینب_
 

 ...کاش بابام بود: زدم و گفتمیکی کوچلبخند
 

 . مطمئن باش که روحش هستیول...ستیجسمش ن: دستش گرفت و گفتي و تودستم
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 . بودامی دني که همه ي مردي روشن سالن،زل زده بودم تو چشم هاهی ساتو
 

 ... قدر قشنگ بود حس داشتنشچه
 

 ...با من بمون راشا: رقص زده بشه زمزمه کردمي آهنگ برانکهی از اقبل
 

 . کردری دست هاش اسي رو توکمرم
 

 ... تو چشماتدی آرومت،خورشيای معصومت،دنلبخند
 

 ...دونمی و مقدرش
 

 ... لبهاتوریت،شهری مرداديت،دستایی خرمايموها
 

 ...دونمی و مقدرش
 

 ... با تو آروممدم،خانومم،منیخورش
 
 ... بوسمی م،دستاتویامی،دنیامیرو
 

 . شدمی کرد و من غرق لذت می گوشم زمزمه مری آروم همراه با آهنگ زآروم
 
 ...ی،جذابي،مغروری،محجوبییبایز
 

 ...ی خوابی لبخند م،باي بندی مچشماتو
 

 .دی ام و بوسگونه
 

 . بزرگ تر شدلبخندم
 

 . چرخ زدمهی و باال گرفت و دستم
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 ... خونه پا برجاستنی،ایینجای ای وقتتا
 
 ...باستی ما زيایم،دنی با هم خوشبختما
 

 ... با تو آروممدم،خانومم،منیخورش
 
 ... بوسمی م،دستاتویامی،دنیامیرو
 
 . رو هدف گرفتنمیشونی بار لب هاش پنیا

 
 . و دست به هوا رفتغی سوت و جيصدا

 
 . مونم خانوممیباهات م: زد و گفتيلبخند

 
 ) بخوادينجوری مارو استی نمیکی(

 .می بودستادهی طبقه استی برج بهی يجلو
 

 ...ی دونم که کنارش خوشبختیم: لب زمزمه کردری و زدی صورتم و بوسمامان
 
 . زدی از قبل تو چشم مشتری بابام بی خاليجا
 

  کردمیاشتباه راجع بهت فکر م... شناخت توي بود واسه ادی دونم که چهارسال زیم: و گفتدی و بوسمیشونی راشا پيبابا
 
 . نگفتميزیچ
 
 . سرش بودری که کشدم زي های که نصف بدبختي گفتم؟اون هم به مردی میچ
 

 . کردندنی تو بغل مهران فرو رفتم بغضم سر باز کرد و اشکام شروع به باریوقت
 
 . دادی بابام و مي بوبی که اون لحظه مهران عجآخ
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 .می نکن خواهرهیگر: و گفتدی و بوسصورتم
 

 . تومی باز کرد و رفتدی در و با کلراشا
 

 . زدن خونه رو به بعد موکول کردمدی دومدی خوابم مانقدر
 
 . تخت نشستميرو
 

  شده ام شدونینی شي نشست و مشغول باز کردن موهاپشتم
 

 . دوسش داشتمیلیآهنگ رقصمون و خ: گفتمآروم
 

 . خونمش خانوممیهر شب برات م: و گفتدی گوشم و بوسي الله
 
 
 . تو خونهدمی باز کردم و با حرص پردی و با کلدر
 
 . مبل و تلفن و برداشتمي و پرت کردم روفمیک
 

 . کارخونه رو گرفتمي تند شماره تند
 

 .تیری کن مدوصل: که جواب داد با حرص گفتمشیمنش
 

 .دمی موهام کشي تویدست
 

 .دیچی پی گوشي جونم راشا که تويصدا
 ! راشـــاکشمتیم: گفتمغی جبا
 
 ؟خانومم عصبانی انقدر چرا،اوه اوه _
 

 ..مراقبم... مراقبمی گفتی نکن،هیطونیانقد بهت گفتم ش:دمی کشغی جدوباره
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 ؟چیشده مگه حاال خب _
 
 . خــدايوااا...هی گرریفـــکـــر کــن دوتا بچه همزمان بزنن ز: و گفتمدمی کشغیج
 

 ن؟؟دوقلوا: گفت ذوق با یهو
 
 گه؟آرررره؟؟ی دياآلن ذوق کرد: شدم و گفتمی حرصشتریب

 
 ؟نکردي ذوق تو یعنی،دیگه آره _
 
 . خواد که من ندارمی اعصاب مییوااا... خب دو تا بچهیول...معلومه که ذوق کردم: گفتمي آروم تري صدابا
 
 .بزن غر بعد بیان دنیا به فسقلی دوتا اون بذار حاال _
 
 ؟يای میک: مبل نشستم و گفتميرو
 
 .میام دیگه تساع یه تا _
 

 . گفتمي اباشه
 

*** 
 
 .وفتهی من مادی گشنشه یفقط وقت...انگار نه انگار من مامانشمااا... بچه توریبگ: حرص مهسا رو دادم بغلش و گفتمبا
 

 . شده بود بغل کردمزونی و که به پام آوروشنک
 
 .شدیاااا غرغرو خیلی محیا _
 

 . به تودهیچسب...خب نگاه کن بچه تو: نگاهش کردم و گفتمچپ
 

 .دیگه باباشه عشقه: گفتو  کشید رو مهسا لپ
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 ...ای ببردیروشنکم خودت با...برو حمومش کن: اخم گفتمبا
 
 .باشه،بابا اي _
 
 . جغله رونی ببر اای بایمح_
 
 .دی کشغی سمت حموم رفتم و خواستم مهسا رو بغل کن که جبه
 

 . قهقه زد و من با حرص مهسارو ازش گرفتمراشا
 

 . و روشنک و  سمت حموم بردمنی زمي رو گذاشتم رومهسا
 
 .بگیر مه رو دخترت یکی این بیا+ 
 

 . و روشنک و گرفتدیخند
 
 . فسقله چرا انقدر با من لجهنی ادمی فهمینم. مهسا رو تنش کردمي لباس های هزار بدبختبا
 
 . و سرش و چرخوند سمت راشادی کشغی سمت روشنک رفتم که اونم جبه
 
 . خوامی مگهی جفت دهیاصال من ...یکی شد مثل اوننمی اایب: و گفتمنی زمدمی گرد شده پام و کوبي چشم هابا
 
 . گفتمی چدمی دفعه فهمهی

 
 . دهنمي و دستم و گذاشتم جلودمی کشینیه
 

 . به چشــميا: گفتطنتی قهقه زد و با شراشا
 
 . سمت اتاقدمیی و دودمی کشیغیج
 

*** 
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 . دارهشهی شوهر عاشق پهی ام که چهار تا بچه و ی گذره و من زنی ممونی چهار سال از روز عروسحاال
 

 . خونهی هر شب قبل خواب برام آهنگ می شب عروسي که طبق قولش تويشوهر
 
 . کنمی لبخند به بچه هام نگاه مبا
 

 . چهار تا با اخم زل زدن به منهر
 
 .رشینزن ز... مامانيقول داد: کشهی مغیج...شونهی که آخرایمان
 

 . شهی و روشنک و مهسا هم بلند مکای رونغی جيصدا
 

 . بوسمی شم صورت دخترام و می مخم
 
 .ادیاآلن باباتون م...دیماده ش آدیبر: گمی شم می که از جام بلند می حالدر
 
 . رنی ذوق به سمت اتاق مبا
 

 .ستادهی رو به روم اراشا
 

 . بوسهی لبم و مي و گوشه شهی مخم
 
 .عاشقتم خانومم: گهی لبخند مبا
 
 ؟؟یپـــس ما چ: گنی شه و می چهار تا دخترامه که بلند مغی جي صداو
 

 ...مامانتون فرق داره: گهی کنه و می تو چشم هام نگاه مراشا
 
خدا چه قدر دوسم داشت که شما پنج تا رو : گمی کنم و می کنن نگاه می مي پارك بازي محوطه ي بچه هامون که توبه

 .بهم داد
 

 ا؟؟یمح...نی منيایهر پنج تاتون دن: کنهی کنه و زمزمه می و دور کمرم حلقه مدستش
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 جونم؟:  گمی مشهی زنم و مثل همی ملبخند

 
 .دوست دارم خانومم_
 

 ...نطوریمنم هم: کنم ی مزمزمه
 

 ️❤ــــانیپـــا
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