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سال ٨ داداش دارم کھ کی فرزندکامران رادمھر نیدوم..سالمھ ٢٠ ،انااستی من کاسم

 خروس نی گفت عشھی ممی ھستگھیکل کل باھم د.  درحالشھیاز من بزرگ تره و ھم
 نھای فراتر ایزی چھی ن اصال ی نھ تام و جریجنگ
 عمو اھمونیانفری کی بابااقای از دوستایکی شروع شد کھ یی از اونجای چھھم
 داداش خول انیکھ ھم سن ک)یچشم وزق( پسرشاریخبر اومدن سام،  خودمیلویبیس

 رو گردهی رفتھ و االن داره برمسی ب پارلی ادامھ تحصیسالھ برا١٠و چل ھست و
 داد

 و متعجب ب اطرافم جیگ. دمی ھو جن از خواب پرنی عیسی با احساس سرما وخصبج
 ی انی ب خودم اومدم اره حدسم درست بود کانی کی قھقھ ی کردم ک با صداینگاه م

 حملھ انی کرده بود ب سمت کیسر من بدبخت فلک زده خال. ی پراز اب رووانیل
خورم  خودم حلواتو بشاینرسھ ا  دستم بھتنکھی کشمت مگھ ای مانیک:کردم و گفتم 

   کشمتتتتتتتت خرس گندهیم
 نکھی مگھ ای منو بکشی خوایجوجوکوشولو م:  گفتدیخندی ک منجوری ھمانیک

   وشروع کرد قھقھ زدنینیخوابشو بب
 نگھ ب ی نگاه ب مامان و ی.  اومدرونی بدست از اشپز خانھ بریمامان کفگ.  دفعھکی

 منو نکش من ھنوز یبزن منو ی خوای خدا مرگت نده مامان میھ: کردمو گفتمریکفگ
   وجھی نوه نتی خوام بمونم عروسیارزو دارم م

 غی جغی جی بجاانای روسرتون کدیکم حرف بزن چخبرتونھ خونھ رو گذاشت: گفت مامان
   کار دارمیلی کمک من ک خایکردن ب

  و رفتم.  زبون برام دراوردی انمی دوباره داخل اشپز خانھ رفت کبعدم
  کننھی اسمون ب حالت گری سوسک ھاچی کنم ک مرغا ک ھی میکاری انی کیھ
 
 
 
 

مامان چخبره نکنھ : مامان سخت مشغول کارکردنھ گفتمدمی داخل اشپزخانھ و درفتم
 ادیقراره مھمان ب

  رانی فردا شب برسھ اارقرارهیسام: گفتمامان
   زشت وچندشی حاال، پسره ادی بیگفتم قراره ک. یگی میطوریاد،یخوب ب:گفتم

  تازه دکترھم ھستیی اقانی بھ ای خوبنیاواپسربھ ا: گفتمانما
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 یدکتراش بخوره اون سرش چشم وزق: گفتمکردمی را پراز اب موانی لنطورکھیھم
 ی لج دارنقدی پسر انیتوچرا با ا: گفتمامان

   زشت مغروریاون بامن مشکل دارع پسره :گفتم
   کمکمایامان از دست شما جوونا حاال ب: گفتمامان

 ھالک ی دارم از خستگیدوای خونھ تا اخرشب طول کشی کمک مامان رفتم کارابھ
بھ سمت اتاقم .  بالخره مامان اجازه داد کھ من برم داخل اتاقم استراحت کنمشمیم

 ب اتاقم کردم ی نگاه کلھی درب اتاقم راباز کردم ودمی بھ اتاقم رسیحرکت کردم وقت
   کردمتی اذلمی وسادنی چی رو براانی باباوکدر چقرهی نمادمیھنوز . عاشق اتافم ھستم

 و طرف ی ماننده مشکلرهی تخت داکی ھستند،ووسط اتاقم ی اتاقم مشکیوارھاید(
 ) ب ھمان رنگی کاناپھ اگری و طرف دی قرمز ومشکمیشیزارای مگرید

 چشم از اتاقم برداشتم و بھ سمت دهی می دارم وبھ من ارامش خاصییبای اتاق زدرکل
 دمی ان دراز کشیتخت خوابم حرکت کردم ورو

 
 
 
 

 رفت ومن سی ب پاراری ک سامی قبل برگشتم ب زمانی رابستم وبھ سال ھاچشمانم
 اون پسر گند اخالق ی افھی ک از قیزیفقط ده سال داشتم واون ھجده سالش بود تنھا چ

 ھو شلنگ نی چراغ برق والغر عری تیندازه  بلند ب ای ک قدنھیا. ادمھی یچشم وزق
 )دی کنی زرافھ تصورمی  من گفتم اون و شکلنطورکیفکرکنم ا(،

 امدنش ذوق و ی برانجابمونھ،ھمھی اشھی ھمی و برارانی قراره بعد از برگرده اوحاال
 دوستش قرار بود برگرده برعکس ھمھ نی کھ بھترانی داشتن مخصوصا کیادیشوق ز

. نمی نحسشو نبی افعی کنم تا قی می ندارم وھرکاردنشی ب امدنش و دی عالقھ اچیمن ھ
 تا ھم می کنی می و ھردونفرمون ھرکاردشھای تنفر من بخاطر مغرور بودن زنیا
 کنم وبعد ی فکرماری خودم اومدم اصال من چرا دارم بھ سامم،بی کنعی ضاگروید

  خواندیازمھسا ک م. سھدفنم رو برداشتم و درگوشم گذاشتم و خودم رو ب اھنگ تر
 
 
 
 
  نگامھیھا تو نگات تو  عقربھکی تکیت

  تو صدامھی تا دستاتو گرفتم التماسدو
  نباشم ھمھ وجودتی روزھی نھی از اترسم

 ھا قھی تموم بشن دقخوامینم
  محالھنی تو بودن واسھ من عیب
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  جدالھھی ذھنم ی تو کنارم تویستی نیوقت
  نباشم ھمھ وجودتی روزھی نھی از اترسم

 ھا قھی تموم بشن دقخوامینم
 فتی قلب ظرقی الستمی نی بگی روزھی نھی از اترسم
 بھی تو مثلھ غری من بشم براای تو دننھی از اترسم
  تو بودنھی بیای از دنترسم

  تو روزا رو بھ شب رسوندنھیب
*** 

  نگامھیھا تو نگات تو  عقربھکی تکیت
 تو صدامھ ی تا دستاتو گرفتم التماسدو

  نباشم ھمھ وجودتی روزھی نھی از اترسم
 ھا قھی تموم بشن دقخوامینم

 فتی قلب ظرقی الستمی نی بگی روزھی نھی از اترسم
 بھی تو مثلھ غری من بشم براای تو دننھی از اترسم
  تو بودنھی بیای از دنترسم

  تو روزا رو بھ شب رسوندنھیب
 شدم ازروتختم بلند شدم و ب سمت داری و داد مامان از خواب بغی جی باصداصبح

و . اومدمرونیو از حمام ب. دمی خودمو شستم حولمو پوشی حسابنکھیحمام رفتم بعد از ا
 زی می صندلی و بعد رودمی زرد پوشی با خط ھای دست تاپ و شلوارک مشککی

 ی باالی کردم و دم اسباسشوارخشک رنگم را بی بلند قھوای نشستم و موھاشمیارا
 خوش فرم یی دارم لبایصورت ناز.  خودم کردمی افھی نگاه ب قیسرم بستم ،و بعد 

 ای ب رنگ دری و چشماندی سفی کوچولوو پوستینیبا ب
 
 
 
 
  ، دارمی نازی افھی گفتم قشعیاندامم روفرمھ م٥٦ووزنم ١٧٠ قدمم و

  نمی ببای بدو بیی معلومھ کجای نشلی ذلانادختریک:گفتی مامان ک میباصدا
 سای باشھ مامان اومدم وافتمگ

  رفتمرونی از اتاقم بعی سربعد
  مامانییییییمامان مامان کجا; بلند داد زدم و

  مھم بھت بگمزی چی دی باای بنجامیا: داد زدو گفتییرای از داخل پذمامان
 از بی سھیپرت کردم و .  حرکت خودمو رو کاناپھکی با دمی مامان رسشی پیوقت 

   گفتم جان دلم مامان نانازمزدمی گاز مبمی ک از سنطوری برداشتم و ھمزی میطرف رو
 . یومدی ک نیبابادختر اروم بخور از قحط; گفتمامان
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 ی کارم داری چنمی مامان خوب حاال بگو ببی خیب: گفتم
 
 
 
 

 نکھی خواد بھ محض ای شمال تنگ شده میالی وی گفتھ دلش برااریسام; گفت مامان
   اب و ھواش عوض بشھکمیت کرد حرکت کنھ سمت شمال ک  استراحی وقتدیرس
 ی جز درباره ی گم شما صحبتیم.  خو من چھ کنم براشنای مامانش ایاھوع وا:گفتم

  واال ادم قحطھ مگھدی چشم وزقد ندارنیا
 ک یلی و وسادی کنزی مشترکمون وتمیالی شمال ودی بردی باانی تو کزمیعز: گفت مامان

  دی کنھی ھست و تنھازین
 رمممممی من نممی نوکرشانی مگھ منو کاهیبمنچھ نوکر باباش غالم س: گفتم

 نکن تیاذ. می کار داریلی ما خیدونی دخترم بخدا خودت مانایلج نکن ک: گفت مامان
 بخاطر من قبول کن

  دادم ورونی با حرص بنفسمو
 
 
 
 

  کنمیباشھ مامان فقط بخاطر تو قبول م:گفتم
   گفت قربون دختر مھربونمدی صورتمو بوسمامان

 ی کردمیاریبسھ مامان عوق اب: صدام دراومد وگفتمنباری ک ادی صورتمو بوسودوباره
 ی بوس مرمی اصال باباتو ماقتی لی بشیا:  نازک کردو گفتی برام پشت چشممامان

  کنما
 ی کنی حاال بوسش نمنکھیخوب برو ن ا: گفتم

 ای حیب. دی چشم سفی دختره یا: گفتدی دویم م طور ک دنبالنی افتاد دنبالمو ھممامان
  ،کشھی دستم بھت نرسھ خجالتم نمنکھیمگھ ا
   ھاارعی باباروت ھوو میشی مری مامان حرص نخور پگفتم

 شام صدام ی،و شب مامان برا.  ک پا بفرار گذاشتم و رفتم تو اتاقمدی کشغی جی مامان
 ی اتاقم شدم ،و طبق گفتھ ی بابا راھی لوس کردن خودم برایکرد و بعد از شام و کم

 یعنی ساعت دو دی باانی و منو کدیرسی صبح م٤ فردا شب ساعتیمامان چشم وزق
 ،میشدی شمال می از تھران راھگھیدوساعت د

 ی مشکی با خط ھای رادر چمدان مشکمی کمد قرمز رنگم رفتم و لباس ھای سوب
 بودمو امادع کردم دهی خرریل مس طوی ک از بعد ظھر براییقرار دادم وحلھ حولع ھا

با . شدی مدای شتر مرغ داخلشون پریماشا حلھ حلوه ک چ عرض کنم از جون ادم تا ش
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 انایک: وارد اتاق شد و گفتانی من کدییفرما تق تق در ب خودم اومدم با گفتن بیصدا
 کی.  رفت و من ھمانی گفتم باشھ کنی بزارم تو ماشلتویبدو امادشو شو تا من وسا

 مامان نکھی بعد از ااطیو رفتم تو ح. دموی پوشدمی با شلوار و شال سفی مشکیمانتو کت
 ی مانگار ختی اشک ریو مامان کل.  کردنمونیاری ابی کشاورزنی ھو زمنیبابا ع
 انی زرد کی ،سوار فرارمیری بممی خواستیم.  زبونم اللای سفر قندھار می برمیخواست

 می و ب سمت جاده چالوس حرکت کردمیشد
 
 
 
 

 ک ومدی مانی کی شکستن تخمھ ھاکی چکی چی ساکت ساکت بود فقط صدانیماش
  ،ی خی ن اصال بدی رقصی می ن بندررفتی می رو مخ من اسکیحساب

بسھ المصب سرم رفت نخور : ک گفتمی بدجور اعصابم خورد شده بود طورگھید
  گھید
 ی فدام بشیانیک: گفتم نباری حرصم گرفت و اشتری باال انداخت ک بی فقط شانھ اانیک

 .  اھنگ بزاری
و . اری فلش ھست دربھی دومن از تو داشبرت ی فدامم شدیاولن قربونم بر: گفتانیک

  بزار اھنگ گوش کن
ک  ٢AFMنی ارمیبای زی گفتم و فلش و گذاشتم و ب اھنگ بارون صدای اباشھ

  خواندیم
 
 

  دپرسی چرا ھستی چرا تو خودتنقدری اچتھ
  استرسخالی شو بای دنخالی رو بامشبھ
  آرومی زندگھی میسازی ھم منو تو مکنار

  کھ خوش رنگ تر شدهآسمونم
  بارونادی داره مچون

  آرومبارهی مبارون
  ما دوتامونمی ھم وصلبھ

  آرومبارهی مبارون
  داغونشمی من مینباش

  آرومبارهی مبارون
  ما دوتامونمی ھم وصلبھ

  آرومبارهی مبارون
  داغونشمی من مینباش
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 می خار تو چشم دشمنمثل
 ی کھ پشتمممنونم
 ی فقط بھ فکر رشدمی چش داشتچی ھی کھ بممنونم

  حالدهی با تو میزندگ
  آلدهی آدمھ اھی تو
  ھامدهی خوراک ای ھستوی از ھمھ مثبت ترکھ
 ی تو دلش نیچی کھ ھی ادمھی ی مثل نور چشمتو

 ی جز تو بھشت نیی وابستت شدمو چون جاگھی کھ دمنم
  واسھ تودمی جونمم ممنم

  اندازهی دارم بدوست
 می مراحل زندگنی سخترتو

  بازهشمی کنار تو نباز
  آرومبارهی مبارون

  ما دوتامونمی ھم وصلبھ
  آرومبارهی مبارون

  داغونشمی من مینباش
  آرومبارهی مبارون

  ما دوتامونمی ھم وصلبھ
  آرومبارهی منبارو
  داغونشمی من مینباش
 ادی تو از ھمھ بدم مجز
 اتی لوندفتھی ششدم
  قلب پاکتفتھی ششدم

 ادی دل نبند زی جز من بھ کسپھ
 ی عشق آسی از ھر چشدم

 ی تا منو بشناسگمیم
  آدم بد اخالقمھی منم

 ی کامال احساسھی روحبا
  خوشحالم با تومنم
  پاتومی از زندگنبر
  جاتوگرهی نمیکس

  تو ؟ای من عاشق ترم بگو
  دپرسشمی تو می بمن
  حس برسنی بھ داد اپس

  راحت ساختشھی ھم مکنار
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  استرسی بی زندگھی
  آرومبارهی مبارون

  داغونشمی من مینباش
  آرومبارهی مبارون

  ما دوتامونمی ھم وصلبھ
  آرومبارهی مبارون

 ،  داغونشمی من مینباش
  انیپا
 

 ب خودم نی ماشی تو اھنگ غرق شدع بودم ک با ترمز ناگھاننطوری سپردم،ھمگوش
 ی تو کمی کجاست من کنجای ،نکنھ راھزنا گرفتمون اشدیوا چ:دمی پرسعیاومدمو سر

  ،یھست
  از شدت خنده قرمز شده بودمو شکمشو گرفتھ بودانیک
 
 
 
 

  مارستانی تی بردی بای شدونھیواچتھ تو د:گفتم
 ای انگار ی تو توھپروتیی کجاالمونھی ونیو ادختر کم حرف بزن با: گفتانیک

 ی گرفتیفراموش
 زدم ی روک باز کردم دودستالی حرکت کردم در والی گفتم و ب سمت وی اھانھی

 اری بگھ اخھ سامستی نی کنھ پر از خاکھ کسزی تمنجاروی ای خدا کیھ:و گفتم .توسرم
   بودی اومدنت چاینونت نبود ابت نبود شمال و کنار در

.  کن تا منمزی غرزدن برو خونھ رو تمیبجا: گفت ستادوی اومدو کنارم الی با وساانیک
 باال رفتم و ی و ب طبقھ الی گفتم و رفتم داخل وی بخرم باشھ اازوی مورد نلیبرم وسا

 چمدانم عی داشت سرییبای زبی بود ترکی مشکدی اتاقم سفونیوارد اتاقم شدم دکوراس
 ی بوقیی کاوانی کاله ازاھی برداشتم داسی ادیسورمھ ا ارک تاپ شلوھیرو باز کردم و 

 تو انی زانوھام بودن نی بلندم ک تا رویھاھم سرم گذاشتم تا ھنگام کار کردن موھا
 صورتم

 رفتم و با گفتم خدا خودت کمک کن ب کارمو نیی پایبعد ک کارم تمام شد طبقھ  
 ھو مرده ھا افتادم رو نیشروع کردم بعد از چھار ساعت باالخره کارم تمام شد وع

 دی کلدنی چرخی ک صدادادمی نشده فوش مارگوربگوری داشتم ب سامنطوریمبل ھم
  انھی کدمی رفتم ک در و چاقو ب دست ب سمت ددمی ترسھویدردراومد ،

 ی کلفت خوبزنھی دمت گرم خونھ برق میا: و تو اشپز خانھ گذاشت و گفتلی وساانیک
  ایھست
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 . می کردم ک دستاشو باال بردو گفت تسل حرف ب سمتش حملھنی ابا
 از سرش برداشتم و ب سمت اتاقم رفتم لباسامو حولمو برداشتم و رفتم داخل دست

 گھید. دادی مفی کنقدی ای وایحمام وان و پر از اب کردم و شروع کردم اب باز
. ی خودمو خشک کردمو لباس خواب عروسکدموی دررفتھ بود حولمو پوشمیخستگ

 از دمی رو تختم دراز کشم و بعد از خشک کردن موھادمی پوشموی خرسی ھاییدمپا
   مامانھدمی ددمی از خواب پرمی زنگ گوشی خوابم برد با صداعی سریخستگ
  شدهیزیجانم مامان چ: دادمو گفتم جواب

 
 
 
 

  ی کردزی دخترم خونھ رو تمیخوب:  گفت مامان
 .  چقدر کنارتون شلوغھدییاره مامان کجا: گفتم

 میفرود گاھ:  گفتمانما
 مگھ ساعت چنده: گفتم
  قھیدق٣/٣٠ ساعتایدخترشوت: گفت
  اصال حواسم ب ساعت نبود خواب بودمیوا: گفتم

 شمال گفت ی اومددی فھمی مامان گل بانو زنگ زد بھم وقتیاھا راست: گفتمامان
 چقدر ی دوتی خودت می ولی خستھ ادونمی مششی پیبر.  بده چن روزکمیحالش 

 دوست داره
  با کلھ قبول کردم قطع کردم ونمی و نبی ک از خدام بود ک برم و چشم وزقمنم

 
 
 
 

 مامان گل بانو ،ک مانان بابام یبرم خانھ ٧ اماده کردم تا کھ ساعت لموی رفتم وسابعد
بھ ساعت نگاه کردم ساعت شش شده .  نوھاش دوست داشتمی ھمھ شتری ومنو بشدیم

 ب ی رفتم و وقترونیو از اتاقم ب. دمیپوش. ینتو و شلواروشال مشک ماھی. عیبود سر
 شدم پسره انی حرکت کردم و وارد اتاق کانیک  ب سمت اتاقدمی رسنیی پایطبقھ 

 یطانی شی نقشھ ھی. دهی شلوارک خوابھی بدون لباس با کشھیچولمنگ االغ خجالت نم
م ب زدنش بدبخت از  شو برداشتم و شروع کردی بالشت کنارعی سردیب ذھنم رس

 دفعھ ب خودش اومدو کی کرد ی جن زده ھا اطراف و نگاه منی وعدیخواب نازش پر
 شییلویبھ سمت اومد خودشو با اون وزن صد ک.  باال انداختیی من ابرودنید با

 بھ شکر خوردن افتاده ی غلغلکدیانداخت رومو شروع کرد غلغلک دادنم منم ک شد
  ،بودم
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  ی حاال بگو کجا شالوکال کردھتی تنبنمیوروجک ا: ولم کردو گفت بالخرا
  خونھ مامان گل بانومی ببردیبا: گفتم
 و ھمراه ھم از دی گفت و لباس پوشی مامان و براش گفتم اونم باشھ ای حرف ھاتمام

 می و حرکت کردمی خوشکلش شدی و سوار فرارمی خارج شدالیو
 اپل رو از یگوش. بانو دو ساعت ناقابل راه بود مامان گل ی ما تا خونھ یالیاز و 

   زنگ ب مامان زدمی مانتوم دراوردمو بیج
 ی حرکت می من تازه حرکت کردم شما کیسالم مامان: از سھ بوق جواب داد گفتم بعد
  شمالنیای بنیکن
 
 
 
 

 پروازش و االن ری بخاطر تاخدهی ساعتھ رسکی اری سامزمی عزانایسالم ک: گفتمامان
  می کنیصبح حرکت م١٠ ،ساعت کنھیداره استراحت م

   بھمدی بگدیدی رسدیباشھ مامان جان مواظب خودتون باش: گفتم
 کن دارمی بمیدی رسی خوابم وقتی گفتم من مانی گفت و قطع کردم ب کی باشھ امامان
ھاتم داشم  بای کرد و منم گوش سپردم بھ اھنگ ھرجابرادی گفت و اھنگ و زیباشھ ا

  تویاز بھزاد ل
 
 
 
 

 ی تو خاکیزنی می وقتی تا تھش باھاتم حتیدونی مارویبعض
  باھاتم داشمی بریھرور…  باھاتم داشم ی بریھرور
  باھاتم داشمی بریھرور

 ادی بزا باد بخوادی ھرجا مپس
  باھاتم داشمی بریھرور…  باھاتم داشم ی بریھرور
  باھاتم داشمی بریھرور

 آره
 

  باھاتم داشمی بری ورھر
 ادی بزا باد بخوادی ھرجا مپس

. 
  ھمش ھستن بامگنی مقامیرف
  منو دست تنھاننیبی خوب تھش میول



 @cafeetakroman          اختصاصی کافھ تک رمان         نطویرمان دو تخس ش

 11 

  تو مصرفھامی نھ ولدی تولھیتو
  تو پس رفتھامی ھانی ھام متیموفق
  برامونی کم نی گذاشتم گفتیھرچ

  مرام وی معنیدی مث ک نفھمیول
  مقاموی بودم ازم  تو کندکی من
  ھواموی تو با خونسردی گفتبھم
  نھمی بشبی روز رقھی کردمی فکر نممی تھی می قدمی تو بودمنو

  ما رو راداره ھممی بوددوست
 ی ک چبی م و تعقھی سایگنی خوب االن میول
  بشم منو دردا لوسخوامی نمگھید

 تا دوست١٠٠ بھ دمی محی و ترجدشمن
  پرهدی ھنو دالمون از امیول
 !؟یگی میچ

 ینیری دوره شی ی مگس ھانی ک شدییشما
 !؟… ھـا
 

 ی سازمان مللرمیگی نمطرف
 ی بات نزار اسفالت شھ ولمیخاک

  جاش باشھ تو قلبمونھرفاقتو
  کاشت تو حلقمونھیقی رفیھرگ

  نردبونھای فکر نکنن دوستیول
  باال ا ما بشن مرد خونھبرن

  بود جفت فرا خوبی وقتجالبھ
  ماھو برا پولویچی ھمیدادینم
  بھ ھم شد حال دشمنا توپمیزد
 نزار بگذره اب از سرش_ بھ

  بدرخشھ نمونھ خاکسترشبزار
  ھست ما بھترشی خوب ولیتک
 ی بھ نرخ روز نقی ارزش رفاره

 ی روز کھ دادا دل بسوز ننرخ
  کھ تو فکرشھ کھ خوبھی اونبدبخت

  پولھی ی سکھ ی دوستاش ولجلو
 

  باھاتم داشمی بری ورھر
 ادی بزا باد بخوادی ھرجا مپس
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  ا دوستام تھشیلی خشناختم

  بودن مثل سوسمارو اشیالک
  گول الگو لشونی ھمھ حاره
  روز باغ وحشی بشھ میزاری نمیول
  با جونو دلمی خونھ کھ ساختنیا

  بشھ داغونو ولمیزاری نمنھ
  تاروی روزارمیگی روبابشھ مپر
  سوباسا بشھخوانی کدوممون مھر
  پشت ھم سنگکو سنگداغ
  سنگرو ترکمی بکنادی مشی پکم

 ادی بخورو ترکش بخمپاره
 ادی دردش زستشی چشب زخمھ نفوقش

 
  استخونمنی تن تا ای فکر دوستامونم از پاره من

  باز بتونمگنی مارمی کم می من روات بمونم وقتخوامیم
 ادی مشی پی روزگاره اره ولادی بشی پی ما بدمیزارینم

 عی موضلو سرمی با ھم رد کنی ھمھ محکمو قونھی امھم
 

  باھاتم داشی بریھر ور_داش
  باھاتم داشی بری ورھر
  باھاتم داشمی بری ورھر

 ...یداداشم
 
 
 
 
 قھی بزار بخوابم فقط پنج دقزتی جان عزانیک: شدم گفتمداری بی دستیی تکونابا
  رزمای سرت اب می نشداریپاشو خوابالو ب;; گفت انیک
 ھم کولھ انیوک.  شدمادهی پنی شدم ولباسامو مرتب کردم و از ماشداری گفت بنوی اتا

 مامان گل بانو حرکت ی رنگ خانھ ی مو اوردو ھمراه ھم ب سمت درب صورتیپشت
 دراومد ک خندم ی بلبلی زنگ راباانگشتانم زدم و صدامیدی ب درب رسی وقتمیکرد

  فت و توبغلش گرانیک گرفتم ،مامان گل بانو درو باز کرد و منو
   دنبالتامی مگھی جونم مواظب خودت باشھ دوروز دیخوب من برم اج: گفتانیک

 باشھ داداشم: گفتم
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 گفت کار انی کی بخوره ولیی چاھی داخل و ادی بانی گل بانو اسرار کرد ک کمامان
  ،داره و رفت

.  خانھاطی عاشق حمی مامان گل بانو درب را بست و ھمراه ھم ب سمت خانھ رفتبعد
.  بودی ابی ھای حوض با کاشھی اطشی رنگارنگ ک وسط حیدم پر از گل ھااش بو

 بای زی فرمز رنگ بود ،و دور تا دور حوض ھم پر ازگلدان ھایو داخلش چنتا ماھ
 بود

  می برداشتم و باگل بانو ب داخل خانھ رفتاطی از نگاه بھ حچشم
 و شلوار راھنی دست پکی داخلش گذاشتم و لموی بانو اتاقم رانشانم داد و من ھم وساگل
 کنار مامان گل بانو نشتم ،مامان گل بانو با ییرای و اومدم داخل پذدمی پوشی مشکدیسف

  دخترم گفتم خواھشیک اومد٣٠مر: و گفتکردیلبخند نگاھم م
  ک غمامو فراموش کنمشدی باعث مادی بھم می بودن کنار مامان گل بانو حس خوبواقعا

 خودم بلند شدم نی حالش خوب نبود بخاطر اادی بود وزمامان گل بانو سرما خورده 
 ی نھار شروع کردم ب درست کردم ماکارانیوبرا

 
 
 
 

سفره رو پھن کردم .  دوازده بود ککی ساعت ناھار اماده شد ساعت نزدکی از بعد
 و ماست و نوشابھ ی و سر سفره گذاشتم و ترشختمی ری را داخل ظرفیرو ماکاران

 صدا زدم کردرایان گل بانو رو ک داشتن داخل اتاقش استراحت مودوغ ھم گذاشتم مام
 فراوان شروع ب خوردن کرد ،من فیر سفره نشست و با تشکرو تعیو اوھم امد رو

 و شروع کردم بھ خوردن بعد از ناھار دمی دربشقابم کشی ماکارانی خودم کمیھم برا
 ک ی وامی شھرزاد راتماشا کردالیظرف ھارا سشتم و بھ ھمراه مامان گل بانو سر

  کردمھیچقد اشکم دراومدو گر
 لبخند اومد می گوشی اسم مامان رو صفحھ دنی زنگ خورد بادمی بعد از شام گوششب
 چخبرا دیدی رسدیی کجادیسالم مامان خوشکلم خوب: جواب دادم و گفتمی لبام وگوشیرو

 کنھی کار میبابا چ
 رسوننی اوال ھمھ خوبن سالم مکمی ریفس بگ بپرس نیکی یکی دخترم یوا: گفتمامان

   ،مامان گل بانو خوبھی جات خالالی ومیدیظھر رس. دومن اره
   اره بھترهگفتم
 .  خداروشکرگفت

 برق گذشت حال نی دوروز عنی ،ادمی بامامان حرف زدم و قطع کردم و خوابیکم
 ی شده بودم داشت بارون مداری خوب شده بود از صبح ک بیلیمامان گل بانو ھم خ

 ازدهیو االن ساعت .  دنبالمادی بھم زنگ زده بودو گفتھ بود ساعت دوازده مانیاومد ک
 ،  داشتمشوره قرار بودمو دلی بکمی چرا دونمیبود نم
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 گھید.  جمع کردملموی بود شدم و رفتم وسای منفی انرژی دلشوره ھرچالی خیب

 شال قرمز سرم کی و دمی کوتاھمو پوشی مشکیبود پالتو١٢ ساعت ی ھاکینزد
 زی دونستم ،بھ سمت می نملشوی کنم امروز خودمم دلپی خواد تی دلم مبیکردم عج

 ی محو صورتیگونھ   رژھی دمی کشمی ابی خط چشم پشت چشماکی رفتم و شیارا
 قرمزمم ک خط ی ک چقد ناز شدم من شلوار غواسی رژ لب قرمز ھم زدم واھیزدمو 

 زانوم نیی ک تا پاموی مشکی چون بارون بود چکمھ ھادمی داشت و ھم پوشی مشکیھا
داشتم با .  مامان گل بانو جاگذاشتھ بودمو پام کردم وی خونھ ی قبلیبودواز دفعھ 

 می گوشی روانی زنگ خورد اسم کمی کردم ک گوشی میافظمامان گل بانو خداح
  یجانم داداش: شده بود جواب دادمو گفتمانینما
 دنبالت ادی گفتم باروی سامنیبخاطر ا.  گاھمری من خراب شده تعمنی ماشانایک: گفتانیک

   کجاستنی کنم خودت بزنگ ببی ام می،فقط شمارشو برات پ
   بود ھوفی شانس ادم قحطی بخشکی گفتمو قطع کردم ،ھی اباشھ

  خواندی مشوازشوی اھنگ پی زنگ زدم وااری شماره رو برام فرستادم منم بھ سامانیک
 ییھوی ی دلم شدزی عزییھوی ی ھمھ کسم شدییھوی
  ، دارهی نازی چ صداشعوری بی ب خودم اومدم وااری گفتن جانم ،سامبا

 دیسالم خوب:گفتم
 دیی بفرماکیعل: گفت
  ، خول و چلی حرف زدنت پسره ی کتابنی ن ب اون جانمش ن ب اعوق
  دنبالمنیای گفت شما قراره بانی کانامیک: گفتم
  ،انیبلھ من سر کوچھ متنظرتونم ب: گفتی از اندکبعد

  ی تو کوچھ اادی بدهی شاسگول ترسی گفتمو قطع کردم ،پسره ی اباشھ
 ی از گل بانو خداحافطگھی ھمدیاری و ابی از غر زدن برداشتم و بعد از خداحافظدست

 خدا ی ھدمی راھمو ادامھ دادم تا سر کوچھ رسنطوریکردم واز درب خارج شدم و ھم
 ستادعی اشی مشکسی ناناز مامان ھم کنار جنسی پسره ھی کجاست ،ی چشم وزقنیپس ا

 اعصابم گھی کرد دی کرده بود منو نگھ مل خودشو مشغوشی ک با گوشنطوریبودو ھم
 خجالت بکش چشماتو ی کنی نگا می ب چھیھا عمو زشتو چ:خورد شدو با تشر گفتم

   قلوچتی ابی کن خودتو اون چشماشیدرو
 بمنچھ ی ولزدی زنھ غر مری ھو پنی عونھی دنی اگھی االن می خندی مزی رزی رپسره

 تا جواب داد دمی زنگاری خستھ شدم بھ سامگھید.  منو نگاه نکنھنقدری خواست ایم
 خودم ادی خبر مرگت بی معلومھ کدوم گوریپسره چشم وزق: بزنھ گفتمینزاشتم حرف

   پاھام علف سبز شدریحلواتو بخورم ز
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  دی خندی مزی رزی راریسام
 . ی خندی میچتھ ب چ:  گفتم
 زده اون ور طر ری پھی دختر خوشکل و ی زن کم غر بزن من سر کوچم جز ری پگفت
  ،ی زنا باشریفکر کنم اون پ. ی ولیستی اون دختره ک مطمعنم توزشت نستی نیکس
خور از جوجو کم حرص ب: و گفتدی ک انگار شندمی ھم سابی حرص دندونامو رواز
 یشی تر مری پروی پی ک ھستینیا

 زده کنار ی مشکپی ک تیپسره ا. خفھ باو دھنتو ببند بوخفھ شدم نکنھ تو ھمون: گفتم
 ستادهی ای مشکسیجنس
   چ نازمنیبب. بلھ خودم: گفت
  ،ی بازهیعوق سقف اسمون و بپا نر:  گفتم
  حرکت کردماری و قطع کردم و ب سمت سامیگوش

 
 
 
 

 ادم خوار دادی بھ من زول زده بودو داشت با نگاھش درستھ قورتم منطوری ھماریسام
 ستی حواسش ندمی ددمویباالخره کنارش رس. زینبوده بود ک ادم خارم شد پسره ھ

 چشم زی ھی پسره ی کنی کجارو نگاه میھو: صورتش تکون دادمو گفتمیدستمو جلو
  دی خوشکل ندیوزق

  دمی بودم ک ددهی زن زشت ندری پی ولدمیچرا د: خودش اومدو گفتبھ
مامان بزرگ حرص : ک متوجھ شدو گفتدمی سابی ھم می حرص دندونامو رواز

   ھازهیری سھ چھارتا دندونت منینخور ا
 شروع ی حرفچی شدم اونم سوار شد بدون ھنی و سوار ماشیخفھ شو چشم وزق:گغتم

 گھیکست ،د شی و مانمونی بود ک سکوت مکیموز. ی کرد و فقط صدایب رانندگ
 بالخره زاشتی غرورم نمی خواست باھاش حرف بزنم ولیخستھ شده بودم دلم م

 یاده شدم و کولمو روی پی و اون سکوت طاقت فرسا تمام شد منم بدون حرفمیدیرس
 بوسش کردم دی پردمی و دانیتا ک. دمی دوالی درب ویدوشم گزاشتم و بدو بدو ب سو

  ی من خوبیسالم جوجو:گفت 
  بود براتدهی دلم تنگیم داداشسال: گفتم

  کمرم درد گرفت چاقالونیی پاای حاال بیباشھ خواھر:  گفتانیک
 ابزار عالقھ اقتی لشعوریب: ستمبرش زدمو گفتم نھی ب سیکی و نیی بغلش اومدم پااز

  ،شی ایھم ندار
  بعد ازکنارش گذشتم و وارد ساختمان شدمو
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 مبل نشستھ بودن و ی روییرایو خالھ صدف داخل پذ)لویبیس( و بابا و عموسامانمامان
 کردم ک ھمھ متوجھ من ی اھم اھومکمی بودن ،گری دکیمشغول صحبت کردن با 

 ھا اجازه گرفتم و ب اتاقم پناه بردم تا درب اتاق و باز یشدن بعد ازسالم و احوال پرس
 لینکنھ وسا نکنھ ستی ک نانی کلی وساھی کلی وسانای خدا اایکردم شاخ دراوردم 

 از غی جھی وگرفتمی مشیات.  اون چندش تو اتاق من رو تخت من بودهنکھی از ااریسام
 چندش ری پی کشمت عجوزه ی ماریسام: کنن زدم و گفتمیاون بنفشا ک گوش و کرم

  ی وارد اتاقم شدی رو تخت من ھان ب چ احازه ای تن لشتو انداختیب چ اجازه ا
  خندنی ھمھ دارن بھم مدمی چن نفر بلند شد دی خنده ی دفعھ صداکی

 . دی ھان رو اب بخنددیخندی می ب چھیھان چ:گفتم
 رونی بی منو بندازی تونی زن ھم نمری اتاق منھ تو پنی انیبب: جلو اومدو گفت اریسام
 . یدیفھم
  رونننننی تو نفھمم ک متوجھ نشم ،اقاجون از اتاقم برو بنیمگع ع: گفتم
 رمینم: گفت
  ی مطمعنگفتم
  اره:گفت
 رمیباشھ منم نم: گفتم
 بسھ چتونھ بچھ ھا: صدف گفتخااه
  برهدی اون بارمیمن نم: باھممی گفتاری ساممنو
  از کارمون خندشون گرفتھمھ
 برم ن اون ، و اخر دوتامون قرار شد تو اون رونی ن من قبول کردم از اتاق باخر

 اول مخالفت کردن بعد ناھمیھ و بره مامان ا افتی ب غلط کردن بمونیکی تا میاتاق بمون
 مون کم یکی باالخره دونستنی شدن چون مالی خی داره بپای مرغ و خروس ما دنیک د

  ارهیم
  می تنھا مونداری رفتن و منو سامرونی از اتاق بنای امامان

 تا رونی االنم برو بی بررونی کنم چھار دست و پا از اتاق بی میکار: بھش گفتمرو
  لباسامو عوض کنم

  می بچرخ تا بچرخگفت
 ی ھررونی حاال برو بیاوک: گفتم

  رونی دادو رفت برونی نفسشو بباحرص
   زدم ویطانی دارم برات اقا پسر و لبخندشیافتیھھ بامن در م 
 
 
 



 @cafeetakroman          اختصاصی کافھ تک رمان         نطویرمان دو تخس ش

 17 

 
 عوض ی ساپورت و شال و مشکھی و ی تنگ صورتکی تونکی شلوارمو با مانتو
 مانع سفت برخوردم وباخودم غرغرکردمو کیردم بھ و دراتاق و تا بازک. کردم
 ی در اتاقم وای ساختھ شده جلوی کواری دنی بود ای چنی ای مامانیاخ اخ وا:گفتم

  ، خدانکشتتی داغون شد اخ انمیمماخ نازن
 
 دمی دست از غرغر کردن برداشتم و سرمو بلند کردم دیکی. ی قھقھ ی با صداکدفعخی

 من ی جلویچرا اومد. ی چشم وزقی ای رواب بخندی خر بخنده ،ایا: گفتمارهیسام
  ی داغون کردمویھان اخ مماخ نازن

  ،ی جلوت و نگاه نگنیپاشو جمع کن خودتو مگھ مجبور: گفتاریسام
   باو بو دھنت خفم کردسیھ:  گفتم
 نیی بھش زدمو و بدو بدو از پلھ ھا پای تنھ اھی فرصت جواب دادن بھش ندادم و بعد
،مامان و خالھ داخل اشپز خانھ در حال درست کردن غذا بودن ب سمتشون . فتمر

 ک االنھ روده بزرگم دی بگدی درست کردی چی چادی می خوبی چ بویوا:رفتمو گفتم
  روده کوچولورو بخوره

شام قورمھ .  کارد بخوره ب شکمتیا: و مامان گفتدنی و خالھ صدف خندمامان
  ھیسبز
 نماخ جون عاشقتو: گفتم
 صحبت رهی اوناھم بدجور درگدمید. نای ایی و رفتم کنار بابادمی دوتاشون و بوسبعدم

 کردن ھستن
 ی ھمھ راھی شام عالی بود بالخره وقت شام شد وبعد از خوردن دهی حوصلم ترکھوف

  ،اتاقشون شدن
   نی خواد تو اتاق بخوابھ وای مارکی سامنی کنم اکاری خدا حاال من چیوا
 ارھھھھھ خودشھ:  ھوا و گفتمدمی دفعھ پرکی ،دمی نقشھ ب ذھنم رسھی کدفعھی،
 
 
 
 

اتاق مامان .  از پلھ ھا رفتم باال و رفتم تو اتاق و درو بستم ،اخھاری تر ساموزود
 مال شیکی بود و تنھا دوتا اتاق باال بود ک نیی پاانیوبابا،عمو سامان وخالھ صدف،ک

  بودیمن بود و اونم ب اصطالح خال
 تصورکردمو اروی و سامی حرصی افھی خودم قشی و تند دروقفل کردم و پعیسر

 . بلھ: تق تق در ب خودم اومدم گفتم یبا صدا. دمی خندعالمھی
  ، تمام کن من لباسام اون توھھاروی مسخره بازنی اانایک;  گفت اریسام
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 حاالھم بمن مربرط یکردی اون موقع ک گفتم حرف گوش می خواستیبمنچھ م: گفتم
 ی برو مزاحن نشو بزار بخوابم شبت خوش چشم وزقستین

 و درد یچشم وزق: گفتزدی داخلش موج متی ک حرص و عصبانیی با صدااریسام
  ،دارم برات

 اون روز ی،فردا. دمی گرفتم خوابالی خیمنم ب. گفت و رفت ی لعنتھی نگفتم و یزیچ
 اری و سامگذرهی ھفتھ مکی از اون روز می جمع کردو رفت اتاق کنارلشوی وسااریسام

 شیاخ.  اصفھانمی ،فردا قراره برگردستی منم مھم نی شده ،برانی سر سنگیلیبا من خ
 شمیباالخره راحت م

 تق تق در اومد گفتم ی ک صدازدمی اتاقم نشستھ بودمو داشتم ناخان ھامو الک متو
 ،دییبفرما:
  ی شھر بازمی براری با ساممی خوای امادشو مایک: اومد داخل و گفت انیک
 

  یاخ جون ھورااااا شھرباز: بغلش و گفتم دمیپر. ی ک عاشق شھربازمنم
  نیی پاای امادشو و بعی ،سریبسھ جمع کن خودتو انگار بچھ دوسالھ ا: گفتانیک

   رفتم سمت کمد لباسامعی گفتم و اونم رفت منم سری اباشھ
 
 
 
 

 ی ابی مانتوھی،.  ب مانتوھام انداختمی نگاه کلھی کمد زرد رنگمو باز کردمو و در
 دمی پوشی وشال مشکی مشکیی شلوار دمپاھی ک حالت کت مانند داشت و با یکاربون

 درست نی اھا افردی اگ گفتھی خودم فرستادم و حاال نوبت چی بوس مامان براھی،و 
 رژ گونھ ھی خط چشم و ھی زدم با ی رژ لب زرشککی. شھی وقت ارادیھدس زد

 برداشتمو موی دستی ابفی کعی و سررونی بختمیکجا از توشالم ر.  و موھامویصورت
  کوھیپس بق: تنھانشستھ گفتماری سامدمی ،دنییبدوبدو از پلھ ھا رفتم پا

 رفتن خونھ مامان بزرگت:گفت
 ی شھربازمی برانی ،قرار بود با کیپس چرا تو نرف:گفتم
  ک ببرمتستادمیخوب من ا:گفت
  رمی خواد خودم می نممگفت

 میابری بگھیبسھ د: گفت
  باھاتامی بدمی افتخار می کنیحاال ک اسرار م:گفتم
 دمیدوی بچھ ھا دنبالش منی انی انداخت و از دل خارج شد منم عییابرو
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 برام باز کردو منم دوتاشاخ دراوردم و با تعحب اردرجلوروی ساممیدی رسنی ماشبھ

 ی زد سوار شدم اونم درو برام بست وخودش سوار شد،نگاھینگاھش کردم ک لبخند
 ی اون پسره گھی کرده ،دریی چقد تغنمی کردم ھنوز دقت نکرده بودم ک بباریب سام

 فی ک دل ادم براش ضعشی تھ رھی ازو نی کوچولوولباینی بدی سفیزشت نبود پوست
  ه بود شدی عالی پک واکسی سیکلی خودم و ھی مثل چشمای ابی و چشمارفتیم
 یچ: گفت ک متوجھ نشدم گفتمیزی چھی دمید

 تمام شد:گفت
 یچ:گفتم
   نازمدونمی زدنت بابا مدید: گفتم
  زهی و بپا نرنیسقف ماش: گفتم

  برگرد: اومدو گفتادشی یزی دفعھ انگار چکی.میدی رسی بھ شھر بازبالخره
 بشم ک دستمو گرفتم انگار برق بھم وصل شده بود،بلند تر ادهی ندادمو خواستم پمحلش

 باتوام برگرد:گفت
 یخوای می چھیچ: سمتشو گفتمبرگشتم

  صاحاب رو لباتو پاک کنی دومن اون بریاوالپاچھ نگ: گفت
  ی ھستی کی بابامی ننمی ھستیبروبابا بتوچھ مگھ تو ک: گفتم
 نگاه ھی ی کسی بامنی وقتادی صاحاب و پاک کن خوشم نمیدھنتو ببند واون ب:گفت

  بھت بندازه
  برو بابای چگھیاوھوع اھوع د:گفتم

 و تی قرمز از اعصبانی و پارک کردو با چشمانی ماشارمی شدم سامادهی پنی از ماشو
 دستمو یدی بھم رسی وقتزدی لب غر مری طور زنی متورم شده ب سمتم اومد و ھمیرگ

  محکم گرفت
  ول کن دستمو پرس شدی اموزونی وحشیھو: دادم رفت ھوا گفتمک

   اعصابم از دستت خوردهسیھ:گفت
  می برگرشتالی ب وی بازعالمھی نگفتم و بعد از یزیچ
 
 
 
 
 ضد حال شده ارمی سامنی ای ولدمی چقد خندی واشدمی ھالک می داشتم از خستگیوا

   بودی درکل عالی ولدادیرمی گیبودو ھ
 کجان گفت خستھ ھیبق:دمی رو کاناپھ نشستھ بود پرسانیفقط ک. دمی داخل ساختمان درفتم

 ی اصفھان باشھ امیگردی فقط گفتن بھت بگم ک فردا صبح برمدنیبودت رفتن خواب
 ی روفرشیی لباس خواب بلند عوض کردم و دمپاھی اتاقم شدم ،لباسامو با یگفتم و راھ
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د فقط نور  بوکیاتاقم تار.خواب شدم ،خواستم ی و اماده دمی پوشممی عروسکیھا
  ، کردیچراغ خواب بودک توجھ ادمو ب خودش جلب م

 گفتم دمی ترسکدفعھی تق تق دربلند شد ی چراغ خواب و خاموش کنم ک صداخواستم
  ،انی کدی باشھ ،شاتونھی میک

 دییبفرما:گفتم
 خواد تو ی می چنی ھم تعجب کردم اخھ ادمی ک وارد اتاقم شد ھم ترسی کسدنی داز

 ی بدبخت بشم وااری سرم بییاتاقم نکنھ بخواد بال
 کار کنم انگارزبونم قفل ی دونستم چی وحشت کردم نمشتری قرمزش بی چشمادنی دبا

 شده بود
 یکنی می کار می چنجای ایت تو ا: با لکنت گفتمبزور

 
 
 
 

  باھات صحبت کنمدی خستھ شدم باگھی دانایک:گفت
 یدرمورد چ: گفتم
  دوست داشتمیکی ک بگم تازه شکل گرفتھ من از کوچی احساسکی نی انیبب: گفت

  خندهری دفعھ زدم زکی
 تونم تحمل کنم بھم ی نمگھی سالھاس ھمش تو فکرتم دگمیبخدا راست م: ادامھ داداون

 بگو ک توھم دوستم بگو
 
 

ن دوست ندارم : شدمو گفتمالی خی بی دارم ولیی حسای کردم خودمم ی ماحساس
 فراموشم کن

  کنمی پاھام زانوزده و گفت التماست میجلو
 برو دنبال رونی خوامت برو بی من نماریسام: مرد مغرور گفتمنی ای توجھ ب اشکابھ
   ک اونم تورو دوستداشتھ باشھیکی
 

 یشی ممونی پشیروزی و بدون نی ای ولکنمی گورموگم مرمیباشھ م: و گفتبلندشد
  ینیبی وقت منو نمچی ھگھی درهی دیلی خیمونی پشی ک برایزروی
 

 ی صداقھی و بعد از چن دقدی رفت و درو بھم کوبرونی حرف زدن بھم ندادو بفرصت
 دمی خارج شدو شنالی ک از ونشویگاز ماش
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 کردم ی کارو منی ادی نبایعنی کارم اشتباه بود یعنی شدمی مونھی ،داشتم دی روانی پسره
 ک وقتی ی نکنی بازونھی زنگ زدم بھش ک بگم دی چادی سرش بیی خدا اگ بالیوا

 دمی شدمو خوابالی خی شد بالخره بشتریخاموش بود دلھرم ب
 
 
 
 

 لباسامو عوض کردمو عی سردمی از خواب پرونی و شھی و دادو گرغی جی با صداصبح
 شد ی چیعنی بودن تعجم گرفتھ بود دهی پوشی ھمھ لباس مشکدمیدی می چنییرفتم پا

 شدهی چدیدی پوشی چخبره چرا مشکنجایا:دمی و پرسکیرفتم نزد
 ی شدھھھھھھھھھھھھھھھ چرا مشکی گم چیم:دمی پرسادی جوابمو نداد با فریکس

 دیدیپوش
  نشدهیزی اروم چیاج: اومد بغلم کردو گفت انیک

 دمی پوشی نشده پس چرا ھمھ مشکیزیچ: گفتم
 
  کردمھی داداشم رفت و شروع کرد ب گرانایک:فت  گھی گربا
 

  ، باز کحا رفتھنمشیبی چرا نماریپس سام. ی چیعنی یچ:گفتم
 
 ی کردم ی نھ نھ دروغھ احساس ماری سامیعنی شھی باورم نمی سوت کرد ،واانیک
 دونستمی چرا خودمم نمی چی تو وجودم شکست خرد شد اره قلبم بود اخھ برایزیچ
 من چرا ی خدای وادمی کشی صورتم دستی رویسی کارامو با احساس خنی الیدل

 ی کنن برای مھیکرد گر  رداروی ک سامی دختر مغرورانای چرا من کسھیصورتم خ
 اخھ. یچ
 زندس اون چشم اوی دروغھ سامیفھمی و گفتم دروغھ منی دفعھ بازانوافتادم روزمکی

 یاھی شد فقط چشمام سی چدونمی نمختنیری مری تاخی و اشکام بشھی نمشیزی چیوزق
 یوھمھ چ. انمی اطرافی اطراف چھره ھای ھای براک گنگ شد صدایرفت و ھمھ چ

 تمیکردم چشمام تار بود نوز اذ  تو دستم چشامو بازیتمام شد ، با احساس سوزش
 ک ی طورواشی دوتونستم حرف بزنم فقط اروم و ی کردم نمی می ،ھرکارکردیم

 ب آب..آ: گفتم دمیشنیخودمم نم
 کردو رو نمی دکترو صداکردن دکتر اومدو معاعی چون سردی صدامو شنیانگار کس 

 خانوادت چقد نگرانت شدن سھ یدونی می سرخودت اوردییدخترم چ بال:بھم گغت
 ی ھوشیروزه ک ب

 
 یچ: گفتمبلند
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 کمی و مامان و بابا وعمو خالھ اومدن نزانی رفت و کرونی نگفت و بیزی دکتر چبعد
  ی خواھریخوب: گفتانیک

 نمشیبی کجاست نماری سامی راستدمی بد دیلی خواب خیاره : گفتم
  رفتھاریدخترم سام:باباگفت

 کجا: گفتم
  خدا رفتھشیپ:گفت
   منوی کنی مسخره میگی میبابا چ: گفتم
 حال خراب از کی با اری سامدی برگرشتی ک شما از شھر بازین دخترم اون شب: گفت

 و پرت کنھی تصادف مونی کامکی و با برهی منشی وتو جاده ترمز ماشرونی زده بالیو
   گرفتھ بودوشی اتتی امدادگرا چون ماشنیری مری دیلی خی تو دره ولشھیم

   ضجھی بود و صداھی اومونش نداد فقط گرھیگر
 یی حساھی ک منم دمی تازه فھمکردمی می باورش برام سخت بود احساس پوچھنوز

 ی کردم ،کاشی اون شب ردش نمی نداشت کاشکی غرور لعنتنیبھش داشتم و فقط ا
 ی قلب عاشق شکستھ و یحاال من موندمو . ی کاشکی خواستم ،کاشکیازش وقت م

 ی بابا کارادمیخودم اومدم د  بیوقت. ھیادی زی کاش ھای ک پر از اییای حرست دنایدن
 ی دست مانتو شلوار مشککی انجام داده و ب کمک مامان لباسامو با صمویترخ

 ھا نی ب ماشی ،وقتمی حرکت کردمارستانی بیعوض کردم و ب سمت درب خروج
  امیمن باتو م: گفتم انی ب کمیدیرس
 ی بعد قبول کرد ،باباو مامان و عمو خالھ سوار سانتافھ ی بابا مخالفت کردو ولاول

 متحرک نشستم ی  مردهکی نی شدم و عانی کنیقرمز بابا شدن و رفتن منم سوار ماش
 اھنگ کی خواستم ک انی شد از کنی ھم سوار ماشانی کنی بعد از چن میرو صندل

   بزاره اونم بدون حرف قبول کردونیغمگ
 
 
 
 
 شروع بھ خواندن کرد)مسافر( ی عبدالمالکی علیبای زی بعد صداو
 

  نکن مسافرم مسافرمھی سرم گرپشت
 

  برمدی برم بادی ھدر نده بای ھاشکاتو
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  کنمھی نذار منم گرری راھمو نگیجلو

 
  برم سفر کنمدی بازی عزنھی اصالحمون

 
  اشکاتو ندارم تورو خدا نذار ببارمطاقت

 
  کھ من تو رو تنھا بذارمنھی نخواست قسمت اخدا

 
 
  نگو نرو نرونقدری نکن اھی رو خدا گرتو
 

  نگو نرو نرونقدری اترکھی داره مبغضم
 
  قربونت برمی نکن الھی تابی بینجوریا

 
  برمدی برم بادی نگھدارت باشھ باخدا

 
 
 بودش و اری سامی کاشکیلی گرفتھ خیلیدلم خ. شدیباھرکلمھ از اھنگ داغ دلم تازه م 

  متنفر بودھی از گرباری ادمھی کردیباھام کل کل م
 

 اری سامانیک: نگاه کردمو گفتم انی قرمز و سرخ ب کی پاک کردو با چشمااشکامو
  کجاست

 کارت دونمی مدمی من تون روز تمام حرفاتون چ شنیدی چرا خودتو زجر مانایک: گفت
 نشده و دای پی جسدچی ھنشی ک کنار ماشارمی کرد،سامشھی نمشی کاریاشتباه بود ول

   شدهکسانی گن ک با خاک یھمھ م
  کردنھی شروع کرد ب گرو
  خودش ندارهی مزارم برای ی حتیعنی ی چیعنی: گفتمھی گربا
  ادم گمنامھ االنکی مثل یچرا ول: فتگ

 با عشقم حرف بزنم بھش بگم چرا کمی تونم یگفتم ببرم سرمزارش الاقل اونجا م: گفتم
 یرفت

 گھی روز دکی بزار ستی خوب نادی حالت زی خواھرانایک:گفت
  خوام برممممممممین من االن م:گفتم

  شروع کردم ب زاز زدنو
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 ی ولرفتی مجی شدم سرم گادهی پنی از ماشمیدی ب درب بھشت زھرا رسنی از چند مبعد
 سنگ ی حس شده و افتادم روی ندادم ھنوز چند قدم نرفتھ بودم ک پاھام بیتیاھم

 می برگردی خوای میخوب: اومد کنارمو شانھ ھامو گرفت و گفت انی کزھایر
  ن خوبم:گفتم
 ھنوز میدی کنار قبر عشقم رسقھی و بعداز چن دقمی حرکت کردانی بعد ب کمک کبعد

 احساس انمھری کاری اسم مرحوم سامدنی با دستشی نگھیباورش برام سخت بود ک د
  درونم شکستیزی چکیکردم دوباره 

   شروع کردم بھیدستمو گذاشتم رو سنگ قبرشو با گر 
 
 
 
 

 برات تنگ شده ،ھنوز یلی دلم خی چشم وزقیسالم خوب: کردن باھاش وگفتمصحبت
 منم دمی حاال ک فھمی چرا تنھام گذاشتی کلھ شقیلی تونم رفتنتو باور کنم خینم

 ناھمشی بگو ک ایزاری برگرد بھ ھمھ بگو ک منو تنھا نماریسام. یدوستدارم رفت
 و ای کنم فقط بی قبول می بگی ھرچنم نکتتی اذدمی قول مگھی توروخدا برگرد دلمھیف

  ،خدااااااااااااااااارمیون تو طاقت ب ت کنم اخھ من چطور بدھیخواستم تنب. بگو
  ک عشقمو گرفت ازمییای دناتی دننی خستم از اخدااااااااااااااااا

 
 ھم گھیبسھ د: گفتزدی ک بغض توش موج می دورگھ ای اومد بغلم کردو با صداانیک 

 ی ھم اونا پاشو قربونت برم پاشو خواھریکنی متیخودت و اذ
   عشقمشی بزار برم پرمیولم کن بزار بم: گفتم

  می بلند شو براریبخاطر سام: گفتانیک
 دررا انی ممیدی رسنی ب ماشی شدم و وقااربلندی دادمو و با کمک سامتی رضابالخره

 و ب حرکت نیبرام باز کردو کمک کرد ک سوار بشم بعدش خودشم سوارشدو ماش
  دراورد

  اصفھانمی برگشتی کیداداش: گفتمانی کب
 می و انجام دادی خاک سپاری و کارامیھمون روز برگشت:گفت

  ، نگفتمیزی چگھید
 

 ی مرده ی ھو نی نکردم شدم عیریی تغچی و منم ھگذرهی از نبود عشقم مدوسال
 ری قرمز داخلشھ زی حالھ کی می ابی صورتم اون فروق قبال نداره چشماگھیمتحرک د

 چشمام کبود شده الغر شدم ،ھنوزم نتونستم نبودشو ھضم کنم
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 ک ھم سن من بود ای با دختر دوست مامانم پرانی سال بعد از مرگ عشقم ککی

 دوتا عاشق و معشوق ھم بودن و خوشحالم براشون نی ک بعلھ ادمینامزدکرد بعدا فھم
 ی ولشھی کردن ب مرور زمان حال من بھتر می مرسن،فکریک ب عشقشون م

 کنم ی می داخلش زندگو دمی خری اپارتمان نقلکی نبود ،االن سھ ماھھ ک نطوریا
 گھی بھم می حسی ھنوز اری شدم ،کارم شده ھرروز رفتن رومزار سامری گوشھ گیلیخ

 . جمی خودمم گیزندس ول
 
 افتاده و یی و با شانھ ھادمی نمتی بھشون اھمھیخاک. تمام لباسام. شمی کنار قبر بلند ماز
 ی سوار شدم و ب سودمی رسنی ب ماشی کنم وقتی حرکت منمی ب سمت ماشدهیخم

 و داخل نی درو باز کردم و ماشموتی با ردمی رسیوقت. اپارتمانم حرکت کردم
 چھارم از یطبقھ .  اسانسور شدموار برداشتمو سفموی پارک کردم و کنگیپارک

 داخل اپارتمانم شدم المپ ھارو روشن  درو باز کردم ودیاسانسور خارج شدم و با کل
  انداختممی نگاه ب اپارتمان نقلکیکردم و 

 
 
 
 

 ادی رنگا منو نی و زرد بود،چون ای از مشکیبی خودم ترکی ب خواستھ اپارتمانم
 تا اتاق خواب ییرای اپارتمانم از پذی ھاوارهی دندازهی ماری سامیاعتراف و کل کال

 ی و روش دست مشمی از عکساش میکی کی بود،نزداری سامیگرفتھ پر از عکس ھا
   حرص خوردنت تنگ شدهو  خنده ھای دلم برای بودیکاشک: گمیکشمو م

 کنم ی عوض می بلوز شلوار مشککی تو اتاقمو لباسامو با رمی مشنی می جاراشکام
 خانھ منو ب خودم اورد ،رفتم درو باز فونی ایصدا)  پوشمی می دوسال فقط مشکنیا(

   داخلانیب: گفتماھستندی و پرانی کدمیکردم د
 سالن رزرو گھی سھ ماه دی برای اجی راستمی بردی بامی کار داریلی خین اج: گفتانیک

 ی عروسی برامیکرد
 یبسالمت: گفتم
   مسافرتی وقتھ نرفتیلی خمی تو گرفتی وبراطی بلنی ایاج:گفت
 رمی نمیییمن جا: گفتم
 نی ای اماده بشی ھست سھ ساعت وقت دارشی ساعت شی براتیلج نکن بلط: گفت

 رهی گیسفر برات خوبھ ،برو از امام رضا کمک بخواه اون دست بنده ھاشو م
 باز قبول دنیترسی فرودگاه اوناھم چون منیای خواد بی گفتم نمی قبول کردم و لبزور

  نکنن گفتن باشھ
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مپارو خاموش  گذاشتم تو چمدونم و الارمی جمع کردم قاب عکس ساملموی وساعیسر

 ،بعد از ساختمان نییسوار اسانسورشدمو رفتم پا. کردمو در اپارتمانمو قفل کردمو
 و نی ماشھی دربست کردم و خودمو ب فرودگاه رسوندم کرای تاکسکیخارج شدم و 

  ، ھستقھیدق٥/٣٠ ت ساعدمی نگاه کردم دیحساب کردم و ب ساعتم 
   دنبالم کشوندم چ وارد فرودگاه شدمچمدونمو

 
 
 
 

 داادمو لی پروازو اعالم کردن و منم چمدون ھامو تحویشماره . ری ساعت تاخکی بعد
 کنار پنجره نشستم و بعد از مای ھواپی ھای از صندلیکیرو. شدمشمایبعد سوار ھواپ

  ، ھم باھاش صحبت نکردمکلمھی کنارم نشست ی زنری پنیچند م
 

 شکل ب رهی دای اشھی شروع ب حرکت کردو اونج گرفت منم از اون شمای کم ھواپکم
 نی از ازی ،ھمھ چی دود وب اسمان ابییاھی ب سدی سفی زول زده بود ب ابرارونیب

 شترنج کوچک بودند ی مثل مھره ھانی زمی روی ادماشدی نشون داده مکیباال کوچ
 تمام ی روزیبری می قماره روزی مثل باری ک زندگنمیبی کنم میحاال ک دقت م

 ھی رسم زندگنی اره ایبازی و میزندگ
 ادهی پیکی یکی فرودگاه مشھد فرونوشست و ھمھ مادری بعد از دوساعت ھواپبالخره

 گرفتن چمدانم از فرودگاه خارج شدم و سوار لی شدم و بعد از تحوادهی من از پشدندیم
 نیادرصندوق عقب ماشانجا بودشدم و راننده ھم چمدان مر.  کیی ھای از تاکسیکی

 اش را نھیی داشت انطورکی روشن کرد ھمرو نییقرارداد وخودش ھم شوار شد و پا
  دیری خانم کجا مدیببخش: کرد گفتی ممیتنط

 
 
 
 

  ھتلدیبر:گفتم
  کدوم ھتل: گفت
 ......ھتل:گفتم
 میدی ب ھتل رسنی سنگکی ساعت بخاطر ترافکی گفت و حرکت کرد بعد از ی اباشھ
 ،.  راحساب کردم و ب وارد ھتل شدمنی ماشی ھیکرا
 رابھم ی اتاقدی کلگری دی بخش پذرشش رفتم وبعد از نشان دادن مدارکم و سعوال ھابھ

 شدم و ب ادهی کردم و ب سمت اسانسور حرکت کردم بعد طبقھ دوم پیدادن تشکر
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 وارد  درراباز کردم ودی کردم و با کلدایحرکت کردم بالخره اتاق را پ١١٠سمت اتاق 
از پام خارج کردم و . داسموی ادی مشکاسپرت ی برق و زدم و کفشازیاتاق شدم ،پر

 ول کردم و شال مانتومو از تنم دراوردم داشتم از نی زمیچمدانمو ھمونطور رو
 .شدمی ھالک میخستگ

 
 

 ی حوصلھ و ازرویب.  بوددی سفلشی بود و تمام وساییبای ب اتاق کردم اتاق زینگاھ
و ب سمت حمام .  تخت گذاشتمی عسلی روارموی و عکس سامدمی چلمویاجبار وسا

  کنھی منو برطرف می حمام خستگدونستمیرفتم چون م
 تخت بود داشت ی عسلی ک رومی گوشدمی اومدم ک درونی از حمام بھی چند دقبعد

  ام انداختمی گوشی ب صفحھ ی نگاھزدی مبرهیو
 دمی دک
 
 
 
 
 تخت نشستم و ی بود رودهیچی ک حولھ دورم پورنطی ھمزنھی داره بھم زنگ مانیک

 جانم داداش: سبز رنگ رافشردم و تمام رابرقرار کردم،گفتمیدکمھ 
 یدی رسی کانای کیسالم خوب:گفت
 شده چرا صدات یزی ،چرونی ھتل تازه از حمام اومدم بدمی ک رسستی نیلیخ: گفتم

 ھیجوری
 

 ستی نیزینھ نھ چ:گفت
 بگووووووووووووووو: گفتم

 
 ک سرعتش نھی ماشی نانوا رفتھی ،بابا امروز داشتھ مای گم حول نکنی میزیچی: گفت

   بوده زده بھش و االنم تو کماسادیز
   زانوھام نشستمی بابام ن چشمام تار بود با روگھی بابام نھ نھ خدا ددمی فھمی چیوا
  بگوووووویزی چی شده ی چانای کانایک:زدی از پشت تلفن داد مانیک
 

  زنمیبعدا بھت زنگ م: گفتم بزور
 

 کردم ارنگاهی ب عکس سامختنیری میگری پس از دیکیو اشکام .  و قطع کردمتلفن
 گھی حاال ھم بابام بسھ دی ازم گرفتارموی بدبختم سامنقدی چرا من اایخدا:وگفتم
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 ی مقنعھ خلبانکی با شھی مثل ھمی مانتو شلوار مشککی دمی لباسامو پوشعی بعد سرو
 دربست ی تاکسکی از ھتل خارح شدم و عیم و چادرمو ھم برداشتم و سرسرم کرد

 اقا برو حرم برو:گرفتمو گفتم 
 

  ، گفت وحرکت کردی اباشھ
   رو پرداخت کردمو رفتم داخل حرمھی ام کرد کراادهی درب حرم پقھی دقستی از ببعد
  دیرسی بگوشم میادی زی ھایصدا.  بودیادی زی حرم ھم ھمھ تو
 ری کمکم کن دستم را بگارضای ارضای زدی بلند داد میکی
 
  اقاحاللم کنگفتی از اون طرف میکی
 
  دیرسی نقاره بگوش می صداگرھمی طرف داز
 نگاه ب کی ی وقتی اول فکر کردم بارونھ ولسھی خسھی صورتم خدمی خودم اومدم دب

 دنیدرخشی ھمانند الماس ھا و جواھرات مشیک ستاره ھا. یاسمان مشک
  من استی ھمچوزندگشیاھی ک سیسمانا

 
 
 سھی نبود پس صورت مت از کجا خی بارون ک خبراز

 وانی ای جلوتر رفتم و جلویکم.  کردم بحال خودمھیگر.  کردمھی درستھ من گراره
اقااقا قربون : گفتمختمیری اشک منطورکیطال زانوزدمو و دستامو باال بردم و ھم

 اقا یکنی شرمندشون نمیریگی دست بنده ھاتو مگنی مگھ نمتیکرمت قربون بزرگ
  رمی سی زندگنی وقتھ از ایلی خریدست منم بگ

   چون مرده مردھھھھھھشھی نمی ولنمشی رفت ارزومع دوباره ببعشقم،
 طاقت ندارم مگھ گھی دشھی رضا بابام تو کماس توروخدا کمک کن بابام خوب ماقاامام

  م کن اقاکمک. چنسالمھ قلبم شکستھ کمرم خم شدم
 
 
 یاالتی خدی شوک زده شدم گفتم شاھوی از جلوم رد شد ارمی دفعھ احساس کردم سامکی

 رهی دگھی دمی برای بمای نماین: گفتی ک مدمی صداشو شننکھی بعد از ایشدم ول
 
 
 بھم داد بودن پاشدم بدوبدو رفتم بغلش کردم اره خودش اروی عشقم زندس انگار دنیوا

 .  من عشقمیبود مرد زندگ
   فکر کنمدیخانم حالتون خوبھ منو اشتباه گرفت:  منو از خودش دور کردو گفتاریسام
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  مناری سامیی توارین سام: گفتم
 

  شناسمی شمارو نمی ولارھستمی من سامگفت
  من عاشقتم تنھام نزاررمیمی غلط کردم ردت کردم دوسالھ دارم ماریسام:گفتم

 
  بدهگھی دی جاتویدا روز برو خدیگی مونیخانم ھز: گفت
 انای منم کاریسام:گفتم
 دی باش مزاحم من نشی خوای میھرک:گفت

 
 شدهی چاریسام:دی پسره اومدو پرسھی جوابشو بدم ک خواستم

 باو نای ک من عاشقش بودمو اگھی مگھی مونی خانم ھزنی امانیا:ارگغتیسام
 میگردی مامان فاطمھ زنگ زد گفتمش فردا برمیونس،راستید
 

 ..... من: گفتم
 بابا ،ب ابا: گفتی ک می نازی دختر بچھ ی صدابا

 کنھی می تابی بچمون باری ساممی برای بزی محجبھ ک گفت عزی زنی ھم صداوبعد
 
 خدا شدی ،دو،سھ و ھمانا زار زدن من باورم نمکی برام تمام شد شمارش معکوس ،ایدن

  چقدر من بدبختم
 امی منم االن مدی برنایداداش تو زھرا و سار: گفتاروی کرد ب سامی رومانیا

  تونستم بکنمی نمی کارچی سھ تا رفتن و من فقط نظاره گر رفتنشون بودم ھاون
 

 ارویشما سام: بود گفتمانی ازمون دور شدن ھمون پسره ک اسمش ای اونا حسابیوقت
  دیشناسیم

 ادی نمادشی چرا اون منو ی نشناسمش ولشھیعشقمھ نفسمھ مگھ م: گفتم
 

 می روز بابام داشتکی می کنی می اطراف شما زندگی از روستاھایکیما داخل : گغت
 ک میدی دمی بدوبدو رفتمی دره شدنیی پای اتش سوزکی ک متوجھ میگشتیاز سرکار برم

 افتاده بزور ری گختیری منی ک داشت بنزینی ماشکی ھوش داخل یپسر ب
منو بابام اون پسره .  گرفتشیات  کامالنی ماشمیدی دمی جلو ک رفتکمی و مشیدراورد

 ی نمادشی یچی ھی ماه ب ھوش اومد ولکی تو کما بود بعد مارستانی بمیبرد)اریسام(
 قبول کردن و اسم ی از اھل روستا اون و ب فرزند خواندگیکی نیاومد بخاطر ا

اسم  دیگی ک شماھم منھی اشی فوت شده بودو گذاشتن روش جالبیپسرسون ک تو کودک
 حافظشو از دست داده دکتر گفت ممکنھ با دونھی ،خوب خودش نمارهیم ساشیواقع

 من ی با اجدی حدس بزندی بعدشم ک باگھی خوب دارهیازدواج کردن حافظشو بدست ب
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 بھش ی خوام کاری دارن ،از شما ھم منای دختر ب اسم ساریازدواج کردو االن 
  گفت و رفتناروی ادی کنھ اگ دوستش دارشوی راحت زندگدی بزاردینداشتھ باش

 ی جواب دادن نداشتم ولیبخودم اومدم حوصلھ . می گوشی غم با صداایدنی موندم من
 جواب دادم

 
 
 
 
 بلھ: حوصلھ گفتم یب
  بابا ب ھوش اومده حالش خوب خطر رفع شده: خوشحال گفتانیک
 

   بھم دادناروی خبر انگار دننی ادنیباشن
  اصفھانگردمیحال شدم من فردا برم خوشیلی خی واگفتم

   نگفتو قطع کردیزیچ
 رزرو کردم و برگشتم اصفھان بعد از طی خودم فردا صبح زود بلی منم طبق گفتھ و

 سختھ ب ی فراموش کنم ولاروی کنم ک سامی میدوھفتھ بابا مرخص شد منم سع
 ھنوز عاشقشم و قسم خوردم تا زندم ازدواح نکنم ی ولدمی داروی نگفتم ک ساممیشکیھ

 ادی بادشی ک منو ی روزدیب ام
 
 
 
 

 اریسام
 

 امام رضارو کرده بود ب فاطمھ ھم گفتم قبول کرد ک ی ھوایلی وقت بود دلم خچن
  ادی ھم گفت ک ھمراھمون ممانی امیبر

 سھ روز از می مشھد شدیو راھ. می کاراھامون و انجام دادی روز ھمھ کی درعرض
 حرمو کرد ب ی تاب شد ھوای دفعھ دلم بکی.  کگذشتیازاومدنمون ب مشھد م

 ارتمونی زی وقتمی کردارتی و زمی گفتم اوناھم قبول کردن ب حرم رفتمانیفاطمھ و ا
 دفع کی. می برادی ک بزدمی صداموماری منم نیی دستشوناروبردیتمام شد فاطمھ سار

   گفتنونی دختره بغلم کردو شروع کردھزکی دمید
 ام بزنھ نھی خواست ازسی انگار مزدی قلبم تند منقدری ادمی چرا دختره رو ک ددونمینم
 رونیب

 امی منم مدیشمابر:  گفتمانی بالخره فاطمھ اومدواشناختمی من اون و نمیول
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 یچ بود ی کیعنی تو فکر اون دختره بودم نی ب سمت ماشمی حرکت کردبافاطمھ
 فاطمھ ی جواب تو ذھنم بود با صدای سعوال بعالمھی شناختی اون منو از کجا مگفتیم

  شیشناختی بود می دختره کنیا. اریسام:دیک پرس
  ن:گفتم

 مانی انی سکوت کرد بعد از چند مدوی نپرسیزی چدگھی قاطع و سرد گفتم ک دنقدریا
   بودی کنی ایدی شد فھمی چمانیا:دمیاومد پرس

   نگفتیزیچ
  باتوام:گفتم
   و بھش بگمی ھمھ چی فاطانی بگم دونمینم: گفت
 بگو: گفت یفاط

 خوام ی ممکنھ حافظت برگرده نمیروزی ی ولھی عکسالعملت چدونمینم: گفتمانیا
 یبعدا ازما ناراحت بش

 
  دی واضح تر بگشمیمتوجھ نم:دمی پرسیحرفاشون برام نامفھوم بود با گنگ 
  نگاھم کردومانیا

 
 
 
 

 می اونجا حرف بزنیی جای پارککیبرو : گفت
 شو اونم ادهیپ: گفتممانی بعدب استادمی پارک اکی و روشن کردم و کنار نی ماشعیسر

  شدادهیپ
  بگوشنومیم: گفتم میزدی ک قدم منطوریھم

 : و گفتفی کرد ب تعرشروع
رکار  از سمی روز بابام داشتکی می کنی می از روستااطراف شما زندگیکی داخل ما

 ی ک پسر بمیدی دمی بدوبدو رفتمی دره شدنیی پای اتش سوزکی ک متوجھ میگشتیبرم
 کمی و متی افتاده بزور دراوردری گختیری منی ک داشت بنزینی ماشکیھوش داخل 
 می بردیمنو بابام اون پسره ک تو باش.  گرفتشی کامال اتنی ماشمیدی دمیجلو ک رفت

 ی اومدی نمادتی یچی ھی ولی ماه ب ھوش اومدکی بعد ی تو کما بودمارستانیب
 قبول کردو اسم پسرشون ک ی از اھل روستا اون و ب فرزند خواندگیکی نیبخاطر ا
 انای اون دختره کی ک طبق گفتھ نھی اشی فوت شده بودو گذاشتن روت جالبیتو کودک

 دکتر گفت ممکنھ با ازدواج ی ،خوب حافظتو از دست دادارهی ھم سامتیواقع اسم
 من ازدواج ی با اجی حدس بزندی بعدشم ک باگھی خوب دارهیکردن حافظشو بدست ب

 یکرد
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تو .  نگفتم و برگشتمیزیچ.  ھمھ سال بھم دروغ گفتن ننی من ای خداشدی نمباورم
   خودمونی خانھ می اون روز برگشتی فردانیماش

 شدم چن روز ریاز ھمھ کنارگرفتم گوشھ گکال .  گذرهی از اون اتفاق مکماهی حدود
 قلبم شمی اورادی بود ک با ی کنم اون دختره کی دارم و ھمش فکر مدی شدیسردرد ھا

 زنھیتند تند م
احتمال داره حافظم برگرده .  دکتر گفتھادی ھم ھمراه سردرد سراغم مجھی سرگیگاھ
 . دونمینم
 

 خواد فردا ی دارع و مازی نحی ب استراحت و تفرگھی ھم از دستم خستھ شده ومفاطمھ
 ی با صدابی عجیلی دارم خیبی عجی از صبح دلشوره ھیبا دوستاش با تور بره ترک

 چیی و سودمیلباس پوش. و.  اومدمرونی از فکر برهی بدچ داریسام:گفتیفاطمھ ک م
و بغل  گذاشتم صندوق عقب و عسل بابارھم  فاطمھ رو رولی و برداشتم و وسانیماش

  فرودگاهی ب سوشی پمیکردم و حرکت کرد
 
 
 
 

 دست تکان داد و بعد از چند شانی و برادی دوستانش را دی فاطمی فرودگاه ک شدوارد
 ک ی کردجورھی گریلی ب دنبال فاطمھ خنای شماره پروازشان راخواندن ،سرنیم

 دادم ک نانی من مخالفت مردم و بھش اطمی ولشدیفاطمھ داشت از رفتن منصرف م
 دارهی دنی کنم اخری احساس مرم دای حسی اریسام: اونم گفتناھستمیمواظب سار

   شد مواظب خودت ھم باشری بدو پروازت دری زبونتو گاز بگسیھ:گفتم
 ی خانھ مانممیو رفتم خانھ ا. منم رفتنشو تماشاکردم.  بوس کرد و رفتناروی سارلپ

 رفت حی گرفتم و سرم گیدی سردرد شد دفعھکی اوردم ک یی چایبراش . مااومده بود
  شدکی و ھمھ جا تارادی نمادمی یزی چگھید
 تونستم ی نمنی کرد مردمک چشماموبخاطرای متی و نور اذکردیچشمام درد م  

 دمی ک دقت کردم دی اومد کمی صحبت کردن دونفر میچشمامو باز کنم فقط صدا
  حافظشو بدست اوردهیعنی دکتر یاقا:گھی ک مماسی نیصدا
  احتمال دارهی بعد ولادی بھوش بدیبا:دکتر
چخبره : باالس سرمن باتعجب گفتمی ھمھ بالباس مشکدمی چشمامو بازکردم دبزور

  دیدی پوشی چرا مشکشدهیچ
  ستی نیزیخودتو کنترل کن چ:ماگفتین

  یدونی شده خودت می چی نگی علی ب والماین:گفتم
  یھوشی ماھھ بکی فوت کرده و توھم ییھوا یفاطمھ داخل ثانحھ : گفت
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 مادر یپسرم نگفت: دفعھ زھرا خانم و احمد اقا اومدن طرفمو گفتن کی کردم ، تعجب
  ی تنھامون بزاری خواستی مشنی و پدرت نگران مرتیپ
 .  اومدادمی و ی من ھمھ چدیستی من نیشما مامان بابا; گفتمکدفعھی

 خانوادم تنگ شده و ی اصفھان دلم براگردمیمن فردا برم: گفتم مانی روب ابعد
  برمشی دختر منخ پس ھمراه خودم مناھمیسار

 
اگ .  زحمتتون دادم غم اخرتون باشھیلیعمو خ: فاطمھ گفتمی ب عموصفر بابابعدش

 دی حاللم کنیدی دیبد
 ی دمی خواھش ازت دارم شنی ی کنم پسرم خوشبخت بشیحاللت م:عموصفرگفت

 فکر کنم اون شدهی گفت بھم تومشھد چمانی دوستداره ایلی خاناسی اسمش کیدختر
   بشھنای ساری برایمادر خوب

 گذشت و االن من دوخانھ عی سرزی مرخص شدم ھمھ چمارستانی کردم بعد از بتشکر
 بدبخت داشت سکتھ دی اقا رجب درو باز کردتا منو دزنمی مفونی استادمی خودمون ای
  کردیم

 یسالم عمو رجب خوب:گفتم
  نگفت ھنوز تو بھت بودیزیچ

  زدغی وحشت کرد و جدی بغل کردم و رفتم داخل مامان تا منو دنارویسار
  بخدا خودمم زندمیدیمامان مگھ جن د: گفتم

 
 االن دستت از اوو ی فکر کردھیچ: شد و دست زد بھم با خنده گفتمکمی نزدمامان

 رونی بزنھیطرف بدنم م
 

   صدقم رفت قربونعالمھی مامان بغلم کردو بعد
  ھی کنی ااریسام:دی شد و پرسنای انگار متوجھ سارتازه
 دخترمھ: گفتم

 
 
 بود ک من زندم و حافظمو از دست دهی ب گوش ھمھ رسبای تقردی سعوال پرسعالمھی

 .....دادمو
 چقدر دوستم دارم دارم از دمی عشقم بود ،حاال ک فھمانای کشی تنھا فکرو ذھن من پیول

 . انی کنھی قبولم منای با ساردونمی نمی ولارمی بال درمیخوشحال
 منتظره برم در اپارتمانش چون ھنوز خبر ری کلنجار باخودم ،قرار شد فردا غی کلبا

   کنمرشینداشت ک من برگشتم خودم نخواستم بگن تا غافلگ
 کردم و گفتم داری ھم ک تو بغلم خواب بودو بناروی شدم و سارداریب٩ ساعت صبح

 می کار داریلی شو ک خداریدو بدختر تنبل ب:
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 پوشوندم موھاشم شانھ نای تن ساری شلوارک مشککی قرمز و ی طرفھ کی تاپ کی

 مو دموی پوشی شرت مشکی شلوار قرمز و تکیزدم و دوگوش بستمشون خودمم 
 ھامم فشن زدم

 یسام: گفتدمی رفتم مامان تادرونی پولمو برداشتمو از اتاق بفیک
   صبحانھدیایب)نایسار(یسار)اریسام(

   بھاش حرف دارمانای برم اپارتمان کدیمامان با٣٠ن مر:  گفتم
 
 
 
 

   مواظب خودت باشزمیباش عز: گفتمامان
 دادمو گفتم ی ب عمورجب سالماطی بغل کردمو رفتم تو حناروی گفتم و ساریچشم

 یک مشسی شاگرد نشوندم خودمم سوارجنسی صندلنارویدرب و برام باز کنھ بعدم سار
از درب ب سرعت خارج شدم سرراه از .  با عمو رجبیرنگم شدم و بعد از خداحافظ

. ی جلونی کردم بعد از پنج متو دوباره حرک.  دمی سبد گل خرکی ی گل فروشکی
 کردم و سبد ادهی پنی از ماشناروی توقف کردم اره خودشھ ساری رنگی نقره ایمجتمع 

 اپارتمان انی کی طبق گفتھ می وارد مجتمع شدریگل و ھم برداشتم و بعد از زدن دزدگ
 وار بوز شلکی با انای کھی رازدم بعد از چندثانفونی ادمی چھارم بود رسی طبقھ انایک
 در راباز کرد از تعجب ماتش برده بود دستمو جلوش تکون دادم ک بخودش ی نفتیاب

  س سالم:اومدو گفت
   داخلمیای بی تعارف کنی خواینم: گفتم
  دیرمابف: گفت
   داشت درست مثل خودشی نازی ،خانھ نای داخل شدم و پشت سرمم سارمن

 و پفک پسی چکی گرفت و برد داخل اشپز خانھ و ناروی توجھ ب من دست ساریب
  بغلشو لپشو بوس کرددی پرناھمیبھش داد ک سار

   کارت دارمنی بشایب: کردم بھش و گفتم ی روبعد
 فراموشت کنم چرا یزاری چرا نمی بچھ داری ندارم تو زن داریمن باھات کار: گفت

 ی دوستدارمو خواھم داشت ولیلی خی کشم چشم وزقی دارم عذاب میزارینم
   ومی خواد ک ماکنار ھم باشیسرنوشت نم

 و مرگ فاطمھ و مانی براش گفتم از اعتراف ای حرفشو بگھ و ھمھ چی ادامھ نزاشتم
 یجلوش زانو زدم و حلقھ ا. و دراخر.  موبراش گفتم و مو بیبرگشتن حافظم ھمھ چ
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عشقم بامن ازدواج : دراودمو گفتمبمی بودمو از جدهی ردم کنھ خرنکھیک از قبل ازا
  یری پذی منو با دخترم میکنیم
 ی فکرکردی من چیدرباره : زود لبخندش جاشو ب اخم داد و گفتی لبخند زد ولانایک

 نطوری ن اقا ایری میزاری توھم مافتھی اتفاق می  و دوبارهشمی منم خر میایک باز م
   باھاتمی ھرجا برشتمی رخی بندفعھی استین
 

 دمی ب خودم اومدم و تازه فھمانای کنای ساری قھقھ ی تو شک بودم با صداھنوز
  شھی نوبت منم می بخنددمیبخند با:رودست خوردم بھش گفتم

  ینی خوابشو ببی بلکیچشم وزق:گفت
  یکنی گفتنت حاال بامن ازدواج میقربون چشم وزق: گفتم

 
 بعلھ: گفتنویی شرم سرشو انداخت پابا

  قربون خجالتت برم خانومم: بھشگفتم
  
 

 ب می تا جون دارمی صورت گرفت و تعھد دادانی ماه مراسم ازدواج ماو ککی از بعد
 می کنی ھم زندگیپا
 

  ،میدی دراخر بھم رسی باما کرد ولیادی زی ھای بازسرنوشت


