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 کپوری نای وقتھ بھ قلم رویلیرمان خ
 
 

telegram.me/cafeetakroman 
 

 میبســــــــــم هللا الرحــــــــــمن الرح         
 

 مقدمھ
 ... را تو بسازیزندگ

 .. حرفی بیری بدان ساز کھ سازند و پذنھ
 .... جنگ، تو بجنگیعنی یزندگ

 ،نگ، تو چنان پر رنگ باش ریعنی یزندگ…تو بدان عشق بورز. عشقیعنی یزندگ..
  را تو بکشتی زندگتابلو
 ی حس، تو پر از احساسیعنی یزندگ
 ی عشق بشو، تو خودت الماسمعدن
  آواز استیزندگ

  چکاوک بنگربھ
  نوشتن رمانی برامیری مخب

 دوباره ومدیھنوز خوابم م.  شدم داری بمھی کھ نھ نداری سرم بی زنگ باالی صدابا
دستمو محکم زدم .  رو مخ بود یلیخ.  و گوش خراش زیصداشم ت. ساعتھ زنگ زد

 شکستن ی کھ صداواری کھ برش داشتمو محکم زدمش بھ ددیزنگیبازم داشت م. روش 
 .   کردجادی ای بدیلیخ
  باالدمی صدا پراز

 ی شکوندویشراره دوباره اون ساعت المصب- یمام
 م گفترونوی اتاقم اومدم باز
 یرو مخ بود مام- من
  نکن پاشو دستو صورتتو بشور برو دانشگاھتی مامی مامنقدریا-یمام
 وقت کنمی ملی تحصنھمھی ؟ای مرده شور دانشگاھو ببرن اخرش کھ چیاه مام- من

   تو خونھ ورامی درسم تموم شھ می وقتذارمیم
 ... بعدمکنمی شوورمو می کلفترمی مکنمی بعدم شوور مشھی نمدایکار کھ پ. خودتدل
  شدری برو دانشگاھت دای بیزنی سرم رفت چقدر حرف میاه بسھ شر- یمام
                                            روضھ خوندمی پس صد سال واسھ کیاااااا مام- من
 گھی دای زنا وراجن  بگنی شما ھاس مری تقصی شریزنیچقدر حرف م-یمام

 تا با چک نیی پاای بود کھ گمشو بنی منظور ننم انی من طبقھ باال بود بھ خاطر ھماتاق
 نیی پااوردمتیو لگد ن
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 اومدم-

  رو نرده ھا سر خــــــــــــــــــــــوردماز
 فردا نیی پاادی از پلھ ھا نمینجوری خانوم با وقار  اھی چن بار بھت بگم یشر-یمام

  زشتھادیبرات خاستگار م
 ی اوکامیخب جلو اونا با وقار م- من
  لقمھ رو بخور برونی اای استفاده نکن بی از الفاظ خارجنقدرمیا-یمام
  چطور بود نن جووووووننی افتاد؟ حاال اامیخوبھ بگم جلو اونا با وقار م. باشھ - من
 ال الھ اال هللا...نن جونو -یمام
                                     رو خوردمو تند رفتم بااللقمھ

 پوست موز ولو نی بستم جلومم کھ کوتاه کرده بودم عی شونھ زدمو دم اسبموھامو
  تو صورتمشدنیم

  سر کمدمرفتم
  وا کردمدرشو

  سوختھی قھوه انی با جدمی پوشی مانتو قھوه اھی بپوشم؟ی چخب
   رنگمم سر کردمی بھ قھوه الی کرم مامقنعھ
  عقبرفتی می ھنیبود بھ خاطر ھم ذره جر خورده ھی روزی ھھ دمقنعھ

 درز دوختن ھینھ کھ (دمی دوختمش و پوشعی ماھر بودم سریاطی کھ تو خییاز اونجا.
 )خادی میاطی خیلیخ
 رونی بانی خودشون مسی من نری تقصگھی زلفا ھم کھ دنیا

  دمی مو ھم پوشی پاشنھ پنج سانتکفش
   بلند شدی مامی صداکھ
  جون منتظرهنی نازنگھی بدو دیشر-یمام
 ؟ییییدی لقب جوووون مدهی ور پرنی بھ ایکنیحاال دخترتو ول م- من

 اسودیادم باش تا بھت لقب جون بدن در ضمن حسود ھرگز ن-  جوووووووننینازن
  شراره جان

 میبر- من
 داشت مژه ی قلوه ای متوسط بود لباشینی داشت بی خوشکلیلی سبز خی چشمایناز
                               خوشکل تر بودمیلییییی در کل خودم خی داشت ولی کمونی پرپشت و ابرو ھایھا

  شلغمیکنی فکر میبھ چ-  یناز
 شلغم عمتھ بچھ پررو- من
 یخودت-یناز
 زنمتایم- من
 زمی شلغم منم عزینی تو بھتری ملکھ اینھ غلط کردم تو اصال فرشتھ ا-یناز
  لب گفتری زبعد
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 جون خودم-
 ای گرفتی مدی شدیلیی کھ زدم درد خی قسمتای کھ زدمی بد مزدمی اگھ مای زدمی نمای من

 گمی زدم اول کھ دستش کبود کبود شده بود موی نازنی بار ھمھی شدیکال کبود کبود م
 رباتش کش اومده دهی بعد کھ رفتھ دکتر فھمی تازه چاهی بھ سلی بنفش ماینیکبود 

  ھستم منی آدمنیخخخخخ ھمچ
  شدمنشی ماشسوار
 ی مششششکسیجنس
 اھنگ بذارم-یناز
                                              بذار- من
 نی غمگایشاد -یناز
 میمال- من
 یاوک-یناز
  رو داخل ضبط قرار داد و خواننده شروع کرد بھ خوندنیدیس
  برم برمگھی دل مھی
  نرم نرمگھی دلم مھی

  نداره دلم دلمطاقت
  تو چھ کنمیب
 بای زبای زی عشق اشھیپ

 ای دنای دنکھی کوچیلیخ
                                   توام ھر جا ھر جاادی با

  نکنمترکت
 ی تو ھستی قلبم تو ھستسلطان
 ی دلم را شکستی ھادروازه

 ی بھ قلبم تو بستیاری مانیپ
 ییییییوستی من پبا

  کھ من از تو دورم بھ ھر جااکنون
  نبندم دلم راگری داری بر

  از ارزو و تمناسرشارم
 باای زاری یا
  برم برمگھی دل مھی
  نرم نرمگھی دلم مھی

  نداره دلم دلمطاقت
  تو چھ کنمیب
 بای زبای زی عشق اشھیپ

 ای دنای دنکھی کوچیلیخ
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  توام ھر جا ھر جاادی با
 ترکت نکنم 

 ی تو ھستی قلبم تو ھستسلطان
 ی دلم را شکستی ھادروازه

 ی بھ قلبم تو بستیاری مانیپ
 ییییییوستی من پبا

  کھ من از تو دورم بھ ھر جااکنون
  نبندم دلم راگری داری بر

  از ارزو و تمناسرشارم
 بااااای زاری یا

 )ایاھنگ سلطان قلب ھا از عارف عارف ک (
                                          نیی حاال برو پای مادمازل اھنگ مورد عالقتو ھم گوش دادمیدیرس-  یناز

  نبوداطی پرنده ھم تو حی حتیچی خودمون کھ ھی  از بچھ ھامی شدادهی پدوتامون
 یوااااا

 می بدبخت شدیناز- من
 دونمی مندفعھی درستش کنم ای چجوردونمی مینترس شر-یناز
 باشھ- من
  باالمیرفت

  مشغول درس دادن بوداستاد
  زدمدر
 دییبفرما-

 شدی مشتری ھر لحظھ باسترسم
                                          تومیرفت

 نی کردری شما دو تا باز دی و خانم سلطانیخانم تھران- استاد
 با ھم ی منو خانم تھراننیدونی ھمونطور کھ ممیومدی ممی بھ خدا داشتی محمدیاقا-یناز

 منم مجبور ومدی ممیرفتی ھر جا مکردی مبمونی داشت تعقنی ماشھی ی محمدی اقامیایم
 دمی پسر بودن ترسنی ماشنانی منحرفش کنم چون سرنشری کم از مسھیشدم 

 نی بعد تا اون ماشگھی دری مسھی تو دمیچی پنی کنن بھ خاطر ھمدایدانشگاھمونو پ
 نجای کردم خودمونو برسونم ای سرعت سعتی من با نھای شد ولری دکمیگممون کرد 

 ) گفتی عشوه خرکی حرفو با کلنیا(  استاددیببخش
  قرار گرفتھ بود گفتی نازی حرفاری کھ تحت تاثاستاد
 نی خبر بدسی اومد بھتره بھ پلشی مشکل براتون پنی ھم اگر اگھی دی دفعھ دینیبش-استاد

 دمت گرم استاد-یناز
  گفت و با ذوق نشست سر جاش منم رفتم کنارشنوی ایناز

  خندش گرفتھ بوداستادم
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 بچھ مثبت بود یلییی کھ خایی جلوفی پسر ردنی از ایکیوسط درس دادن استاد  خالصھ
  کندواشی گوز ھی داشت نکمیع

 از خنده بھ گھی مرده بودم دی وضھی اصن عااااااااااای از خنده ھممون جممیدیپوک
                                                                                        ومدی کھ از چشام اشک میطور

  از خجالترهیمی پسره داره مبدبخت
  کردن حاال سکوتی اشتباھھی منفرد یخب بسھ بچھ ھا اقا-

  الل شدنھمھ
  ادامھ درس رو داداستاد
 زنھی چقدر فک مگھی شده بودم دخستھ

 کھ گفت دمی کشازهی خمھی
 نی بخوابرونی بنی برادی و خوابتون مدی کالس درسھ پس اگھ خستھ انجای ایخانم تھران-

 نی شما ادامھ بدرمی بود ھر وخ خوابم اومد مازهی فعال در حد خمیچشم ول- من
  ھم با خشم ادامھ دادی محمدیاقا

  تموم شدباالخره
                                                  گفتمدموی بلند کشازهی خمھی تموم شد تا

 شیاخ- من
 شھی تموم می کھ وقتیی تا جاکنھی کالس خستتون منی خب اگھ ایخانم تھران-یمحمد

 نیای ننیتونی مشی اخنیگیم
 نجامی بھ اجباره مامانم ای ولامی بخوامی من خودمم نمی محمدیاقا- من
 نروی بگھ اومدم بیزی چنکھی از اقبل
 ایی پررویلی خیشر-یناز
 دونمیم- من
  بوفھمیبر-یناز
 میبر- من
 میرفت
 یخوری میچ- من
                                                یخوری تو میھر چ-یناز
 یاوک- من

  اومدکی و بعد با دو کرفتم
 بفرما- من
 یمرس-یناز
 خواھش- من
  ارامش خوردمبا

 دی زنگمیگوش
 برداشتم
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  بودھیھان
  سالممممیالو ھان- من

                                            دیچی پی تو گوشی پر شور ھانیصدا
 ای ما نکنادی وقت ھی یسالم شر-ھیھان
  شدهادی کھ درسام زیدونی فقط مادتمی شھیمن کھ ھم- من
 یخونیچقدرم کھ تو درس م-ھیھان
 نھمھی ایاخھ من دوس ندارم اصال مرده شور دانشگاھو ببرن اخرش کھ چ - من

 دایکار کھ پ.  ور دل ننم تو خونھامی درسم تموم شھ می وقتذارمی وقت مکنمی ملیتحص
 ... بعدمکنمی شوورمو می کلفترمی مکنمی بعدم شوور مشھینم

 دمی بسھ بابا فھمیشر- ھیھان
 یدیخوبھ کھ فھم- من
 یدیچکواتساپتو -ھیھان
 چکمشینھ االن م- من
 خورهی جوک برات فرستادم بھ درد خودت مھی-ھیھان
                                            ی بایمرس- من
 یبا-ھیھان

  و نت ھمراھمو فعال کردمرفتم
  رو نگاه کردم نوشتھ بودھی ام ھانیپ

 :جوک
. !.  روزه ٣۶۵ سال یھ: خدمتتون میکنم عرض االن. !!.  نمیخونی درس چرا میگن, 
 ۵٠ حداقل. .  خب بگو. .  روز ٣١٣ میمونھ ،است جمعھ روزش ۵٢. .  خب بگو. 

 ٨ روز ھر میانگین خب بگو. .  روز ٢۶٣نھمیمو ،داریم تابستانی تعطیالت روز
 روز ھر خب بگوروز ۴١  مونھمی باقی و روز ١٢٢ میشھ این. .  میخوابیم ساعت

. !!.  روز١٢۶ میمونھ باقی و روز ١۵ میشھ این بزاریم وقت خودمون برا ساعت یک
.  روز ٩۶ میمونھ باقی و روز ٣٠ میشھ این خوراک و خورد ساعت ٢ روزی

 بین خالی ساعتھای. .  پسر و دختر دوستان با گذار و گشت ساعت ۴ روزی میانگین
 ٣۶ میمونھ باقی و روز ۶٠ میشھ این. .  خونھ و یردانشگاهمس آمد و رفت و کالسھا

 ھم ما عزیزم خوب. .  روز۵ میمونھ ،ساالنھ رسمی تعطیالت روز. .  خب بگو.  روز
 روزم یھ اون تصادفی چھ. .  روز یھ میمونھ. .  مریضمیشیم روزم ۴ سالی آدمیم
 . !!.  باشن شده قانع ھمھ میدوارما !!. . رفت و شد تموم. !!.  تولدم روز

  شدمنی جوکت بعدم افالتھیواقع- نوشتم براش
  از دوستان خوب من بودیکی ھیھان

 دمی رو پشت سرم شنیی صداھی
 

 شلغم-انیمھرداد
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  ندادمجواب
 ی شریھو-انیمھرداد

 نی حد خودتون رو حفظ کنانی مھردادیاقا.  تو کالت یھو- من
 ادم ھیاون ...  کردی متی اذانی مھردادی ھمون اقاای نی شرونی بود ای روزچن

 نمھ ھی ی دختر باز البتھ خوشکل ھستااااا ولنی و ھمچنھی مغرور از خود راضخودخواه
 فتسیخودش

  نی دارفی پرروتشریلییی خنیدونستی می خب خانم تھرانیلیخ- انیمھرداد
  پررو باشمکشھیبھ تو چھ عشقم م- من
  کنارش رد شدماز

   بدون نگاه کردن بھ شماره جواب دادمدی زنگمی گوشدوباره
 یزنگی چقدر مھیالو ھان- من

  بابا منم فرشادھی کھیھان-
 یی تویفر- من

  عمتھ خواھر گرامیفر-فرشاد
 یدیحاال چتھ چرا زنگ- من

 یاری اون برگھ ھا کھ اون روز نشونت دادمو از تو کشو برام بیری مگمیم-فرشاد
 بابا من دانشگاھم- من

 یتو رو خدا شر-فرشاد
  فرشادتونمینم- من

 خواھش-فرشاد
   براش سوخت کھ گفتمدلم
  رفتمیباشھ داداش- من

                                            ی بای شریمرس- فرشاد
 یبا- من

  کردقطع
 فرزانھ ی کھ روانپزشک بود دومدی فرشی اولمی تا بچھ بود۵ بود کال ما لی وکداداشم
 گرفت شوور  کرد اسم  شوورش پدرام پلمی بود شوور کرد رفت ناکس دچکارهیکھ ھ
 کھ اونم شوور کرد اسم شوورش ی شادی زن گرفتا اسم زنش رضوان سومدمیفرش
 گھی شراره دیعنی ھم خود بنده یتغار و تی بود پنجملی فرشاد کھ وکی چھارماریکام

 خوامی متاھل بودن خدا رو شکر منم چاکر شوما مھی بقمیفقط فرشاد و من مونده بود
  شک شمروانپز

 ھم دارم اسمش افسون ھست      کال ما گھی دوست دھی تو دانشگاه ی از نازری غمن
 میسھ تا ھمھ جا با ھم

  تو حاال طال طالی چرا نکنھ عاشق شدی خوشکل بال تو فکریاھا-افسون
  خوبھ ھاتی سازھی قافیاف- من
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 یکردی فکر میحاال بھ ک-افسون
 بھ تو- من

 جون من-افسون
                                              مرگ تو- من

 یریکبی شعور ایمرگ خودت ب-افسون
 یخودت- من

  کوشی نازی خیحاال ب-افسون
 دونمیچم- من

 ی خبر نداریچیتو کھ از ھ-افسون
  پارکیای بیخوای اخر نمی جدگمی حاال مقایدق- من

  برم ددرنای با ننم ادینھ با-افسون
 یاوک- من
  شما ھانیگفتی مای طال قربون اون قد و باال چگری خوشکل موشکال جیاھا-یناز
  دارنفی شاعر تشرعای جمنکھی امث
 می منتظر تو بودیچیھ- من

                                            من گشنمھ بچھ ھا-افسون
  بوفھمیبر-یناز
 میبر- من
  می نشستمیرفت
  افسونیخوری میچ-یناز

 نسکافھ-افسون
 یو چت- من
 منم نسکافھ-یناز
 پس منم نسکافھ- من

 رفت
 دنیخندی کنارمون بود با دوستاش نشستھ بودن و می از خود راضزی مقایدق

                                                 دی اب بخندرو
  ھم با سھ نسکافھ اومدیناز
 نی بخورنیایب-یناز
 یمرس-  و افسونمن
  یدختر خالھ خرس-یناز
 کوفت- من
 دی زنگانی مھردادنی ھمون شروای ی از خود راضی کھ گوشخوردمی کم مکم

  دلمزیسالم عز-نیشرو
 ............-ی پشت خطاروی
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  من دانشگاھمزمینھ عز- نیشرو
 ..............-اروی

                                         ینھ ھان- نیشرو
 ...............-اروی

 یبابوس بوس -   نیشرو
 ................-اروی
  خنده کھ با تعجب بھم نگاه کردریتا مکالمش تموم شد زدم ز 
  خنده ھام گفتمونیم
 یبا.......بوس.....بوس-
 دمی دوباره خندو

  خندهری شون افتاده زدن زی ھم انگار تازه دوزاربروبچ
  خندم تموم شد گفتمیوقت
 حال بھ ھم زن- من
                                               زمی نع عزیھان.   اره واقعا- و افسونیناز

 نیدیخندی میبھ چ-نیشرو
  بوس بوسی بگادی غول تشن نمیبھ تو- من

 نھ بابا-نیشرو
  بابایارواح عل- من
   لب بھش گفتمریز

 فتھی و از قول خودم  چس عن خودشقوی ریبھ قول شاد- من
 مایشند-نیشرو

  خب بشنو- من
 کھ رفتمی می نازنی بود دانشگاه تموم شد داشتم بھ سمت ماشیبتی بھ ھر مصخالصھ

 )  خودموننیھمون شرو( اومد قویر
  ارهی منو جلو دوستام کنف کنیخوایپس م- نیشرو

                                                دیشا- من
 میپس بچرخ تا بچرخ-نیشرو

  مطمئن باشرهی مجیسرت گ- من
 ی نازنی رفتم بھ سمت ماشبعدم
  شدیچ-یناز
  بشھیچ- من
  سرخ شدهاروی-یناز
  بابا اھنگ بذاریخی بیچیھ- من
  بذارمیباشھ چ-یناز
 یکنی باھاش عشق میھر چ- من
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 باشھ-یناز
******************** 

                                                نکشون خونموشی با چشمات تو بھ اتبسھ
  تو رو کم دارمو تومن
 وونموی ددل

  نکشون خونموشی با چشمات تو بھ اتبسھ
 وونموی تو رو کم دارمو تو دل دمن
 می برسھ کھ منو تو قدر ھمو بدونی روزھی اگھ

 می سخت کنار ھم بمونی لحظھ ھای کھ توای
  نگو کار سرنوشتھیکنی ترکم ماگھ
  مث بھشتھای دنی روز لج نکنھی اگھ

 )میخوندی ھم باھاش می منو نازنجاشیاز ا(
  نکشون خونموشی با چشمات تو بھ اتبسھ
  تو رو کم دارمو تومن
 وونموی ددل

  نکشون خونموشی با چشمات تو بھ اتبسھ
  تو رو کم دارمو تومن
 ووونموی ددل
 وووووووننننننمممممموووووووییییی ددل
  دوری رو بندازنھی کنی از تو قلبت اھیکاف

 چشم حسودامون کووور.....می مال ھمگھی داونوقت
 گرونھی مالھ دی خوشبختیگی مچرا
 می راه دور برچرا

 )میخوندی باھاش می دوباره منو نازنجاشیاز ا(
                                                 کنارموووونھھھھھعشق
  نکشون خونموشی با چشمات تو بھ اتبسھ
  تو رو کم دارمو تومن
 نموووی ددل

  نکشون خونموشی با چشمات تو بھ اتبسھ
  تو رو کم دارمو تومن
 ووونموی ددل
 خوانندشو درست نگفتم ای اگھ اسمش گانھیاھنگ من تو رو کم دارمو تو از محسن  (

 شناسمی خواننده ھا رو نمادیشرمنده من ز
****************************** 

 میدیرس-  یناز
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  شدمادهیپ
 چن بپردازم- من
                                                   ده ھزار تومن-یناز
 یمرض با- من
 یتو جونت با- من

   تورفتم
  و فرشادی ددی بر اھل خانھ مامسالم

 شمی اومد پفرشاد
 یاریسالم بر خانم بد قول مگھ قرار نبود پرونده ھا رو واسم ب-فرشاد

  رفتادمی ی افسون اومد بھ کلنی ایشرمنده داداش- من
 بخشمی شرط مھی بھ ی نداره ولبیع-فرشاد

 یچ- من
  شد و گفتکی قدم بھم نزدھی

                                             ھی چی بدونیخوایم-فرشاد
 خب اره- من
  عقبرفتمی جلو من مومدی اون میھ

 ی منم کھ قلقلکدادی رومو قلقلکم مدیپر
 گفتمی و مدمیکشی مغیج
 ولم کن ولم کن مردم ماااااماان باااااااااباااا کمککککک کمکککک مامااااااااان-

 بگو غلط کردم-فرشاد
 گمینم- من

 بگو-فرشاد
 گمینم- من

  ماشی بھ دست اومد پری قلقلکم داد کھ مامان کفگدوباره
 ولش کن بچمو-یمام

                                              ادب شھدی بانی ارینھ خ-فرشاد
 ماااااااااااماااان کمککککک- من

 زنھی می زد تو کمر فرشاد البتھ ارومو بھ شوخروی کفگمامانم
 نیکنی دفاع مدهی ور پرنی چرا از اگھیمامان شما د-فرشاد

  از تو دوس دارهشتری منو بی معلومھ مامگھی کھ دنی ایپس چ- من
 اره جون عمت-فرشاد
 کدوم عمھ-مامان
 وون جووووالیسھ-فرشاد

 موافقم- من
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 زمیمگھ چھ ھ)  گفت ی لحن دلخورھی با نویا(  نینگ.  بد خواھر بدبخت منونقدریا-
  بھ شما فروختھ؟یتر
  جونممممیی کار کنھ بابای چیخواستی مگھید- من

                                                 بوس رو گونش کاشتمھی ششوی پرفتم
 یشی تر مبای بابا دورت بگرده دخترم ھر روز زیالھ-بابا
 الی بحثو عوض نکن سھی پدرم ولسی نی شکچی ھستم ھییبای من الھھ زنکھیدر ا- من

  ھان ھان ھانگفتی در گوشت میاونروز چ
 ادی نمادمیکدوم روز بابا من کھ -بابا
  رفتادتی ی زودنیبابا بھ ا- من
 یگی می چفھممیمن کھ نم-بابا

 دمی کھ من نفھمی حرف زدالی با سھی تو کگھی می دختر چنیوا احمد ا- مامان
 گھی می چفھممیبھ خدا منم نم-بابا

 احمد تو چشام نگاه کنو حرفتو تکرار کن-مامان
  ھمون کارو کردبابا
 می بخندی کمی خنده حاال نخندری زمی منو فرشاد زدھوی کھ

                                              ت رفتن خل شدن رفت احمد بچھ ھام از دسنیشدیوا چ-مامان
  سر کارتون گذاشتھدهی ور پرنی انیدی تا حاال نفھمیعنی-فرشاد
 مینھھھ از کجا بفھم-  و بابامامان

 ی جون بدو ناھارو بکش مردم از گشنگیمام- من
 خدا نکنھ-مامان

  بابا نشستم و خودمو براش لوس کردمی رفت و منم رو پایمام
 پاپا- من

  پاپاگفتمی خرش کنم مخواستمی ھر وخ مماموال
 ھی بھ چوب لباسزونی شلوارم اوبی پولم تو جفیک-بابا
  کلکیدیاز کجا فھم- من
 خورمیمن اگھ تو رو نشناسم بھ درد تو سطل اشغال م-بابا
                                              نگو پاپا جون- من
 یار ور دیخوایحاال چن م-باباا
 یونی ملکی ھیاممممم فکر کنم - من
 خب ور دار حاال واسھ چتھ-بابا
 رونی بمیری می اخر ھفتھ با نازمیدار- من
 اھان از اون لحاظ باشھ بابا ور دار-بابا
  پاپایمرس- من

  پولشفی سر کرفتم
  روز ھر کدوممونھھی خرج ونی ملکی کھ ی رو شکر بچھ پولدار بودم جورخدا
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  تا رو ورداشتمدو
 رونی باومدم
                                              بوددهی غذا رو کشمامان

  تموم خونھ رو پر کرده بودی قرمھ سبزیبو
 دمی لذت بوش کشبا

 ی مامی راه انداختی خوبیامممم چھ بو- من
  بچھزی بخور زبون نرایب-مامان

 چشم- من
 دمی عالمھ کشھی برا خودم اومدم

  فرشاد گفتھویبھ خوردن کھ  ولع شروع کردم با
 سی اونقدر خل نی ھر چند االنم کسایمونی رو دستمون میشی چاق منقدینخور ا-فرشاد

 رهی تو رو بگادیب
  ولش کن خل وضعھنوی بخور مامان ازمی نکن بخور عزتیااا فرشاد بچمو اذ- مامان

 ی زدی حرف درست و حسابھی ی مامیعجب- من
                                              ادبی بیا-مامان

 نوکرتم ننھ- من
 ای الت شدیگردیااااا با افسون م-مامان

  ھم خوبھیلی اون بنده خدا خی کار داری تو بھ افسون چیاااا مام- من
 من کھ نگفتم بده-مامان

 یمام- من
 یزھر مارو مام-مامان

 ی زھر مارو مامیگیم تو ی جان مامگنی مردم می مامانایاااا مام- من
 ی پامی مامی بگی ھادی با تو چن بار بھت بگم بدم مکننیاونا غلط م-مامان

 گھی دیخی جون بیمام- من
                                              دختر خجالت بکشھی چیخیب- مامان

 کنمی شل مچاشوی کھ پی نده مامچیسھ پ- من
  خبیلی خارمی تو کم میمن کھ جلو-مامان

 ی مامیمرس- من
  باشھدی برو خرازیامروز با ن-مامان

 ی بدگھی دوتا دیباشھ بھ شرط- من
 باشھ-مامان

  جونی طلب من مامیکی- من
  چرایفھمیاتفاقا طلب من بعدا م-مامان

 ارمی شما سر در نمیمن کھ از کارا- من
  اماده کن بدووی بپوشیخوای کھ میبرو دختر برو لباس-مامان
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                                               خبیلیخ- من
  بودیسی خورده ھم فھی... پولدارمیدختر عمھ ... دختر عمم بودازین... باال تو اتاقمرفتم
  بپوشمدموی گرفتم مانتو سفمیتصم

 رونی از تو کمد باوردمش
  بشورمشدی بافھی چقدر کثاوه

  داشتمازی نی حموم حسابھیخودمم بھ ...یی لباس شونی و مانتو رو انداختم تو ماشرفتم
  تو حمومرفتم
 اروووم وارد وان شدم... کردم تو وانشیشامپو بدن رو برداشتمو خال... پر کردموانو

 خوندمیواسھ خودم اھنگ م...ی زندگگنی منی بھ اشیاخ
 ادی زیلی خادی زیلی دارم خدوستت

  منھی جملھ نیا
                                                 ادی زیلی دارم خدوستت

 خوادی کردن اصال نمفکر
 ادی زیلی دارم خدوستت

  واسھ تو ساختمشفقط
 ادی زیلی دارم خدوستت

 ادی میلی چشماتم خبھ
  شعر من کجاستدفتر
  ناز اون نگااااااتواسھ

 
  بکنمی امشب تا سحر ترانھ سازخوامیم
  ترانھ بسازمھی

 شھ یییی جھانکھ
                                             شھی مثل تو نمیشکی بدونن ھای ھمھ دنکھ
 ی تکراری جملھ ھابا

 کنمی می بازدوباره
  خودموووباز

 زنمی مگول
 کنمی می سازھیقاف
 
 )اخ کھ چقدر حموم خوبھ(

 ذارمی رو ھم مچشمامو
 نمیبی رو کنارم متو
 گمی بھت ماری اختیب

 ادی زیلی دارم خدوستت
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 ادی زیلی دارم خدوستت
  منھی جملھ نیا

  زبادیلی دارم خدوستت
                                              خوادی کردن اصال نمفکر

 ادی زیلیدوستت دارم خ 
 ادی زیلی واسھ تو ساختمش دوستت دارم خفقط

 
 ادی میلی چشماتم خبھ
  منھی جملھ نیا

 
  ستمی بلد نشویبق
 )دوستت دارم از کامران و ھومن تو تلگرامم گذاشتم اھنگشو(

      
 

*      *    *                 
 
  تو وان بلند شدماز
  دادفی خوب بود کیلی خشیاخ

                                            با حولھ خشک کردمموھامو
 دمی سشوارش کشبعدم

  خوشکلھ بلند ھسیلیییی خموھام
  رفتم تو حالدموی پوشلباسامو
   بود۴:٣٠ ساعت

 یسالم مام- من
 رونی بنی برازیسالم برو اماده شو با ن-مامان

  دنبالمادی میک- من
 ۵ساعت -مامان

 گھی ساعت دمی نیعنی
 گذاشتھ بود تو کمد ورداشتمو یی لباس شونی رفتم مانتومو کھ مامانم از تو ماشعیسر
 و ملی رژ و رھی سرم کردم دممی سفری شال حردمی چسبون پوشدی شلوار سفھی دمیپوش

 دمی مو ھم پوشی سانت١٢خط چشمم زدم کفش پاشنھ 
 ارمی کم بازی از ندی رقمھ نباچی ھمن
  خوشکل شده بودمیلیخ

 بمی مدلمم انداختم تو جنی سامسونگ باال تریگوش
  من حاضرمخب
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  زنگ اومدیصدا
  ازهی ناحتماال

  خودش بود بوداره
 ودشو غرق کرده بود خشی اراتو
  نظر من زشت شده بودبھ

 ھی بقی و رژ گونھ و رژ لب مشکھی بود سادهی پوشی و شال و شلوار مشکی مشکمانتو
 گوه نی با ای بود ولدی پوستش سفافشی خودشم بد نبود قی ھمھ مشکنیدونی ھم کھ مزایچ

 کرده و ابرو تی الی موھاشم ھای چشاش آباهی صورتش کرده شده سی کھ تویکار
                                              کنھی خودشو زشت مکنھیکھ م ییشای با مدل آرایھاشم تتو خوشکلھ ول

 ازیسالم ن- من
 ی اماده ایسالم شر- ازین

  کھینیبیم- من
 )جونھ خودم( خوشکلمیلیییی اخھ من خترکھی می معلوم بود داره از حسودکامال

 م؟یبر- من
 میبر- ازین

  نشستمشی مشکدی پراتو
  پاش ننداختھری زینی المبورگھی دارن چرا شوھر عمم ھی مانقدری کھ انای ادونمی نممن

  شوادهی پمیدیرس- ازین
 دی بود نھ سفاهی سیدادی بھش دستور منجورینوکر بابات کھ ھم- من

                                               شوادهیپ- ازین
  ادبی بیمای نھ از تو و مامانتو اون نینھ از بابات بھ اون مودب- من

  مامانم عمتھ ھااااانکھیمث ا- ازین
  باشھخوادی میھر ک-من -
  شدمادهی گفتمو پشی اھی
  بودشی برادر آشغال عوضماین

 (.....)  تو پاساژمیرفت
 دیخری مدیدی می ھر چازمی ننیا

  شده نشونم دادی سنگ دوزنشی سی لباس دکولتھ کھ روھی سر اخر
  پرو کننویا- ازین

 ینھ بابا منتظر بودم تو بگ- من
 نیاری رو بھی اون لباس ابشھیاقا م- ازین

 حتما- من
                                              اورد

 برو تو پرو کن- ازین
  بوداهیگفتم کھ نوکر بابات س- من
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  تو پرورفتم
 ومدی بھم میلیخ

 رونیومدم ب اوردم و ادرش
 چطور بود- ازین

 خوب بود- من
 میبر- ازین

 پولش- من
 خودم دادم- ازین

                                                رونی بمیرفت
 ازین- من

 چتھ- ازین
 گایمنو ن- من

 خب- ازین
 یلی ما ھم خی ھان بھتره بدونی فرض کردی تو منو چرمیمن گدام من صدقھ بگ- من

  دلمزی عزمیپولدار
 ری لباساتو بگنی اای بشھی ھم سرش نمھی خب بابا ھدیلیخ- ازین

 یدی رو واسھ خودت نخرنایمگھ ا- من
 نھ- ازین

 شھی بگو چن معیسر- من
                                               ھسھی ھدنی ایشر- ازین

                                                  باشم بگویکی تو نی دری زخوامینم- من
  صدکوی- ازین
  و صدشو دادمونی ملکی
 م؟ی کھ برانیحاال مادمازل م- ازین
 میرفتی بھ سمت خونھ ممیداشت.  پررویسیف
 میدیرس- ازین

 چند بپردازم- من
  توجھ پاشو رو گاز گذاشتو رفتبدون
  تورفتم
 نییپاپا و فرشاد کجا و یسالم بر اھل خانھ مام- من

  داد فرشاد از تو اشپزخونھ بلند شدیصدا
                                               نی کارو بکننی انیشما حق ندار-

  ھم جوابشو دادبابا
  پس ساکت شومیکنیما م-بابا

  تو اشپز خونھرفتم
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 چھ خبره- من
  بھ شراره بگمزوی ھمھ چدی االن بانیمن ھم-فرشاد

 ارمی اسمتم نمگھی دیگفت-بابا
 باشھ باشھ خود شراره بھتره بفھمھ-فرشاد

  شدهیچ- من
  دل بابازی عزیچیھ-بابا

  بلند کردمصدامو
                                               نی رو مخ من رژه نرنقدری شده ایگفتم چ- من

  صداتو واسھ بابات بلند نکنیشر-مامان
 کنمی دلم بخواد می واسھ ھر ککنمیم- من
 خفھ شو-بابا
 نھ تو خفھ شو بابا- من

  گوشمری خوابوند زیلی سھی
  حرف نزنینجوری با من اچوقتیھ-بابا
 زنمیمن ھر جور دلم بخواد با ھر کس دلم بخواد حرف م- من

  سمت اتاقمدمی دوھی با گربعدم
  شدهی چیعنی

  منھری تقصاصال
                                             حرف بزنمینجوری باھاشون ادینبا

  کردمی سر اونا خالازوی حرصم از نھمھ
  خدایا

  وجدان داشتمعذاب
 یخی غرورو ببابا

  تو اتاق بابارفتم
  متوجھ من نبودبابا

  گفتماروم
 بابا- من

  کردنگام
 ھیچ-بابا
                                             ود کھ زدم اعصابم خورد بیی بھ خاطر حرفاخوامیمن معذرت م- من
 ی کنی سر ما خالدی اعصابت خورد بود بایعنی-بابا
 دیببخش- من

  وا کرد و منم رفتم توشاغوششو
 یبخشی منو مییبابا- من
 زکمی عزبخشمتیمعلومھ کھ م-بابا
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 بابا- من
 جان بابا-بابا
  بودی بشھ کھ فرشاد عصبیقراره چ- من
 یفھمی بابا خودت میچیھ-بابا
 طونی شینکنھ زن دوم گرفت- من
                                           ھی حرفا چنیخجالت بکش دختر ا-بابا
 ؟)جوانھ(جوونھ- من
 یک-بابا
 گھیزن دومت د- من
 امان از دست تو دختر-بابا
 گھیبگو د- من
 من عمرا بعد مامانت ازدواج کنم-بابا
 خوامی نمگھی من دیگی تو مرنیگی ده تا ده تا زن مگھی دی مردای ھستی کگھیتو د- من

 عجبا
  نکن دختریطونی شنقدریا-بابا
  کردنیبھ بھ انگار پدرو دختر اشت-یمام
 یاره فاطمھ تو ھم اشت-بابا
                                                یاشت-یمام
 یمام- من
 ی صد دفعھ گفتم بھ من نگو مامیدرد و مام-یمام
 دی ببخشگمایخب م- من
 دمیبخش-یمام
 قربونت برم من- من
 خدا نکنھ-یمام

  ماچ ابدار از گونش کردم و رفتم تو حالھی رفتمو
  عصر بود٧ ساعت

 ی مامیوا- من
  نازل شدهیی چھ بالھیچ-یمام
                                                   شروع شدهی شبانھ روزیمدرسھ - من
 خب بزن-یمام
 کسی زدم روبعیسر
 از اون موادا بھ اونا دنیفھم) گروه مدرسھگمیمن بھشون م( قسمتش بود کھ بچھ ھااون

 بھ رنیبعد م)نمیبی دارم مکسی االن تو روبدمی مالھ قبلھ ھا قبال ھم دنیا( شدهقیھم تزر
 بد زات ھم ی ھوگونی ادهی بگن کھ از اون دارو ھا بھ ما ھم بده بعد بھش موانی ایبابا

 بعدش اون کوتولھ ھھ بھدست کننی مقی تزریکی اول بھ وبکشھ  رویکی وخواستھیم
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 تو روحت ھوگو کارول ھم بھ دست ھمون ی اشھی کشتھ میریکبی ایھمون ھوگو
 ھمون ای بھ باباش وانی بوده اون با ادم بداس بعد ادهی چون فھمشھیکوتولھ ھھ کشتھ م

 زن ھی عکس جک ی بوده ولای مارشی مامان اصلھی کھ مامان من ککنھی ملھیجک پ
 یخواستی پس مگھی اونم منھی مامانت اگھی موانی بھ اای بعد ماردهی رو نشونش مگھید

 یماری کھ عاشق ھم بودن بھ خاطر بای و جولوانی ادهی لرن باشھ بعد نشون مایسوف
  از ھم جدا شنخوانی مگرفتھی می کھ داشتھ فراموشوانیا

 ھی باحاللمی فیلیالمصب خ حساسش تموم شد ی جااااااه
 یشر-یمام
 یبلھ مام- من
 )مینیبی می ما از ھمھ چگھیبلھ د( سلطان دارهمی حرکسی نره روبادتیساعت ده -یمام
                                             ی مامرهی نمادمی- من

  باال تو اتاقمرفتم
 ی بھ نازدمیزنگ
 الوووو-یناز
 سرت تو پلوووو- من
 ییتو-یناز
 نھ منم- من
  حاالھیکوفت چ-یناز
 میری ممی ھمون پس فردا کجا داریعنی اخر ھفتھ گمیم- من
 پارک بغل خونھ ما-یناز
 ادیحاال افسون نم- من
 نعععع-یناز
 دهیبدون افسون حال نم- من
  کارش کنمی چادیخب نم-یناز
 ی باالیخی بیچیھ- من
 یبا-یناز

  سر رفتھحوصلم
  گرفتم برم تو کوچھ قدم بزنممیتصم
  صورتم بودی ھنوز روشممی ارادمی و شالم و پوشمانتو
  تو کوچھرفتم

 بود بھ من کی نزدومدی با سرعت داشت مینی المبورگھی کھ زدمی تو کوچھ قدم مداشتم
  خدارو شکر نزدیبزنھ ول
  خورد شداعصابم

  ذره جلو تر اومده بود مرده بودمھی
 اروی یھ- من
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 من؟-اروی
  منیپ ن پ عمھ - من

 ھیچ-اروی
  مرده بودمای ذره جلوتر اومده بودھی ھی چگھیھھ م- من

 بھتر-اروی
 مواظب حرف زدنت باش- من

 اگھ نباشم-اروی
 کنمی ماهیروزگارتو س- من
  برداشتنکشویع

 نیشرو- من
 بلھ-اروی

 ی کار داری چنجای ایی تودمیفھمی متی از زبون سھ متردیبا- من
 ھیاومدم سر بھ عموم بزنم مشکل-نیشرو

 ینھ فقط ممکن بود منو بکش- من
 ی نداره حاال برو کنار تا واقعا نمردبیع-نیشرو

 پررو- من
  کناررفتم
  شعووووری امل خر گاو بی پسره

  
*****************************   

 
  رفتم تو خونھی روادهی چن ساعت پبعد
                                               یسالم مام- من
  شامتو بخورایسالم دخترم ب-یمام

  بخور؟؟؟؟دخترم؟شامتو
  کوفت کنای بی درد و مامادی مادمی کھ یی جاتا

  شدهی چاالن
 بایغر) ًبایعج(بنیعج
 یاومدم مام- من
  قربون دختر خوشکلش برهی مامیالھ-یمام
  من؟؟؟خوشکل؟؟؟؟؟؟؟قربونیمام

 گھی اعتماد بھ نفس کاذب االن خودش مگفتی خوشکلم مگفتمی من ھر وخ ممامان
 قربون ی مامگھی چرا مادی بدش میخوشکل؟؟؟؟قربون من بره؟؟؟؟اون کھ از اسم مام

 دختر خوشکلش بره؟؟؟؟
                                              یمام- من
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 یجان مام-یمام
 ؟؟؟؟یوونگی بھ دزننی خودشونو مای شدن وونھی دنایا

 سیمن گشنم ن- من
 ی بخوردی دلم بازینھ عز-یمام
 خوامینم- من
 یشی مفی دختر خوشکلم ضعیول-یمام
 خوامیگفتم کھ نم- من
  بخورگھیناز نکن د-یمام
 خوامی خب نمیدی مچیاااا چرا سھ پ- من
 ی کار کنی چیخوای خب ملتھیھر جور م-یمام
                                               بخوابم اجازسخوامیم- من

 البتھ-مامان
  تو اتاقمرفتم

  کردمی گذاشتم تو گوشم و اھنگ اولو پلمی زدم بھ گوشمویھندزفر
 نی ایعنی عشق
  خاصیلی خی ھالحظھ

  خدا ھم فکر ماسکھ
 نجاسی اای دنی ھمھ

  نگاه لبمونھی شروع ھی
  صداااااااسیب

 نی ایعنی عشق
                                              تابی احساس بدوتا

  خوابھی ھی قشنگبھ
 )دی ببخشسیاگھ کلمش غار ن( غارھی ی نفر تودو

  نگاه تو چشاتھی
  مندل
  رو خواااااااستو

  دلمھی ھمھ حرفاگمی می چھر
  حاال برو بگو بھ ھمھعاشقتم

  تو دلمھیبی حس عجھی بگو
  تنمھی تب توھی مث
  دلمھی ھمھ حرفاگمی می چھر

                                             حاال برو بگو بھ ھمھعاشقتم
  تو دلمھیبی حس عجھی بگو
  تنمھی تب توھی مث
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 نی ایعنی عشق
  خاصیلی خی ھالحظھ

  خدا ھم فکر ماسکھ
 نجاسی اای دنی ھمھ

 
 
  نگاه تو چشاتھی

  مندل
  رو خواااااااستو

  دلمھی ھمھ حرفاگمی می چھر
  حاال برو بگو بھ ھمھعاشقتم

  تو دلمھیبی حس عجھی بگو
  تنمھی تب توھی مث
  دلمھی ھمھ حرفاگمی می چھر

  حاال برو بگو بھ ھمھعاشقتم
                                               تو دلمھیبی حس عجھی بگو
  تنمھی تب توھی مث
  تنمھی تب توھی مث
  تنمھی تب توھی مث

 )یی پاشای از مرتضنی ایعنیعشق (
 دمی در اوردمو گرفتم خوسبمویھندزفر

 
***************************** 

 
  شدمداری سرم از خواب بی روی احساس دستبا

                                      بودمامانم
 ری بخباتی صبح زی مامیبایسالم دختر ز-یمام

 ر؟؟؟؟یبات؟؟؟؟بخی ز؟؟؟؟صبحیبا؟؟؟؟؟مامید؟؟؟؟؟دختر ز اول سالم کرمامانم
  حرفام بلد بودنی مامانم از امگھ
 ساعتم کو- من
  بخرهگھی دیکی بابات رفتھ یاونو کھ شکونده بود-یمام

 ی حاال چکردی وگرنھ اعدامم مدیشنی جواب سالم مدی باکردی سالم میمامانم وقت. وااااا
 شده
 ای اب بھ دستو صورتت بزن بھی تو ھم کنمی صبحونھ رو اماده منیی پارمیمن م-یمام

 تو اتاقت
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 اتاق؟- من
 یخوری تخت میاره صبحونت رو رو-یمام
 بییییعج

          صورتمو شستمدستو
  خوردمصبحونمم

  دلمزی جان منتظره عزنیخوشکل مامان نازن-یمام
  دلم؟؟؟؟واااااازی مامان؟؟؟؟؟عزخوشکل

  سر کمدم رفتم تو اتاقم وعیسر
  کمدو وا کردمدر

 ی برداشتم با مانتو کوتاه مشکیخی نی جھی
  سرم کردمممی مشکمقنعھ

  رونی بادی خودش مسی من نری تقصگھی دموھامم
  قرمزم کردمی مشکشی ذره اراھی

  شده بودمگری جیلیخ
                               تر شدمگری بودم جگری جالبتھ
 بای زیلی و بلندم چشامو خدهی کشی و درشتم با مژه ھای بھ ابلی سبز روشن مایچشا

 دادینشون م
  اجزا صورتمھی متناسب با بقبای زی و لببای و زی قلمینیب

   بودباااای زی کھ خدادادابروھامم
  نگوووووووووگھی  رو ھم کھ دبامی زاهی بھ سلی مای بلند و قھوه ایموھا

 بامی زیلییییی بگم ختونمی کل مدر
 نیی و از نرده ھا سر خوردم اومدم پارونی اتاق اومدم باز

 تیزی چھی یوفتی مسی وقت حواست نھی یای مینجوری ای دل مامزیشراره عز-یمام
 شھیم

 وااااا
  کردی چرا ھمچنیا

 بیییییییعج
  منھ؟؟؟؟؟؟؟وااااااا؟؟؟؟؟؟نگرانیمام

 ی نازشی پرفتم
                                       میبر-یناز
 ی نازمیبر- من
 نی تو ماشمیرفت

  و روشن کردضبط
  قشنگ پخش شدیلی اھنگ خھی 
 ) قشنگ بود متن کاملش رو گذاشتمنقدریآھنگھ ا(
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  مای خونھ
  دورهدوره
  کوه ھاپشت

  صبورهی
  دشتاپشت

 یی طالی
  صحراپشت

               ی خالیھا
  ماستی خونھ
  ابراونو

 ی موجااونور
  تابیب

 ی جنگالپشت
 سروه

 استی رویتو
  خوابھی یتو

 ینوس اب.  ای اقپشت
  باغاپشت

                          ی گالبی
  بااونور

  انگوریغا
  کندوپشت

  زنبوریھا
  مای خونھ
  ابراستپشت

  ماستی دلتنگاونور
 سھی خی جاده ھاتھ

  بارونپشت
 استی درپشت

 
                                               مای خونھ
  دارهقصھ
  و پستھ دارهالبالو
  خنده ھاپشت

  گرمشی
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  خستھ دارهیادما
  ماااخونھ
  دارهیشاد
  دارهی حوضاش ماھیتو

  ھاشکوچھ
  دارهی بازتوپ
                                               ی ھاگربھ

  دارهیناز
  مای خونھ
 یمی صمگرمو

 وارشی دیرو
 یمی قدیعکسا
 ی بازعکس

 وونی ایتو
 ای درلب
  تابستونتو

  اون روووزعکسھ
                                              بارونریز
  بغضوھی با
  چمدونھی

 ی ادماشی از پرفتن
  مھربوننوینازن

  ال ال الال
  ال ال الال
  ال ال الال

  مای خونھ
  دورهدوره
  کوھاپشت

                                              صبورهی
  دشتاپشت

 یی طالی
  صحراپشت

 ی خالیھا
  ماستی خونھ
  اباونور
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 اونورموجا
  تابی بی

 ی جنگالپشت
 سروه

                                              استی رویتو
  خوابھھی یتو
  تو کانال تلگرامم ھسنی خوشگلھ حتما دان کنیلیاھنگ خونھ ما از مرجان فرساد خ (
( 

 ی بود نازی خوشکلیلیاھنگ خ- من
 زدی نمشی شکمی فقط مامانت میدیاره رس-یناز
 شبیاز د- من
 میدی رسری دوباره دی از دست نازیوا

 یکنی می دفعھ چھ غلطنی امیدی رسریبفرما دوباره د- من
 دونمینم-یناز
  برم تو بروشھیمن کھ روم نم- من
 یکنی چھ قدر ناز میریکبی اایگمشو ب-یناز
                                              یمرده شورتو ببرن ناز- من
 میرفت
  زددر

 دییبفرما-استاد
  تومیرفت

  اول نشستھ بودفی ردنمیری خود شنیشرو
 نی کردریخانما شما دوباره د-استاد

  تکرار نشھگھی دی ولبخشمی دفعھ رو فقط منیا
 شمچ- من
 می نشستمیرفت

  بخوننیخب شرو-استاد
                                           نگاه بھ ھممون انداخت بعد شروع کرد بھ خوندنھی اول با تعجب نیشرو

 
  بخونمیچ
  بخونمیچ

  رفتھمیجوون
 گھی رفتھ دصدام

  دلم جوونھ کردهی توخی گل
 ... بخویچ
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 استاد اھنگ مسخرشو قطع کرد 

 نیشرو-استاد
 جونم اوسا جون-نیشرو
  خندهری زمی زدھمھ

                                              ی بود کردی چھ کارنیا-استاد
 خوشکل بود صدام؟-نیشرو
 !نیشرو-استاد
 جونم اوسا- نیشرو
 خجالت بکش-استاد
 تونمینم-نیشرو
  تعجب کرداستاد
 چرا-استاد
  تختھی پاامی بشھیاستاد م-نیشرو

 البتھ-ستادا
  تختھی پارفت

                                            باھاش رفتاستادم
 نی شما رو تختھ برامون خجالتو بکششھیاستاد حاال م-نیشرو

  عرفانم گفتنی شرودوست
  مگھ استاد معتاده کھ بکشھدی نھ، رسم کننی بکشنیشرو-عرفان
  کالس منفجر شددوباره
  کھ تا اون موقع تو تعجب بود گفتاستاد
  سر جاتنی بشنیشرو-استاد
 یچ-نیشرو

  زدداد
  سر جاتنی بشگمیم-استاد
 شھی خشک مرتیباشھ شما حرص نخور ش-نیشرو
                                                از خندهدمیپوک
   خدایوا
  استادریش

 خخخخخخخخ
 کنمی مرونتی تکرار نشھ وگرنھ بگھید-استاد
 یباشھ قربونم بر-نیشرو

  سر جاشنشست
 وفتادی نی کالس اتفاق خاصانی تا پاگھید
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 رونی بمی از کالس رفتی نازبا
  بوفھمیرفت

  اونجا بودافسونم
                                                 ی تفیسالم اف- من
  شوشویسالم شر-یاف

 گمشو منگل- من
 نی بخرم بلونبونی چیخودت-یاف

  بخرشھیزھر مار مث ھم- من
 دی زنگمی و اومدکھ گوشدی خریاوک-یاف

 ورشداشتم
 الوووو- من

  خوشکلمیسالم دخ-مامان
 یسالم مامان خوب- من

  دلم دانشگاه خوبھزی عزیمرس-مامان
                                            وااااا

  نھیعنی.....اره- من
  نھایباالخره اره -مامان

  گفتافسونم
 گھی بخور دیشر-یاف

  باشھ- من
  باشھ دخترمیچ-یمام

 گھیخب بخور د-افسون
 یچیھ- من

  بخورگمی می شریگی میچ-افسون
 باشھ- من
                                               زکمی باشھ عزیچ-یمام

 رمی نسکافھ ھم بگیشر-افسون
 یچینھ ھ- من

 رمینگ-افسون
 ریچرا بگ- من
 خترم درمی بگیچ-یمام
  شدموونھی دیوااا

  افتادو خاموش شدمی بھم تنھ زد و گوشیکی کھ گفتمی مدی بای چکردمی فکر مداشتم
 کستی ش ھم ششھیش
 می رو گوشدمیپر
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 روشن شو روشن شو جون مامانت روشن شو تو رو خدا- من
                                                اومد کنارمنیشرو
  شدهیچ-نیشرو
  ول کردمو زدم تو سر خودممویگوش
  رفت پاره تنم رفتمیگوش- من
 خدا
 گفتمی تو سر خودمو مزدمی مای کولنی انی اتفاق واسھ خودمم افتاده عنیا:اعتراف (

 ) رفت پاره تنم رفتمیگوش
 ھیحاال مگھ چ-نیشرو

 چن تا شماره یدونی چن تا رمان نخونده روش بود؟میدونی مھ؟توی چھ؟مگھیمگھ چ- من
  چن تا برنامھ چت روش بود؟یدونیروش بود؟م

  زدمغیج
 ؟؟؟؟؟؟؟؟ییییییییدونیم- من
  کجا رفتندونمی ھم نمی نبود دورمون افسونو نازیشکی رو شکر ھخدا
                                             رفتمی خدا گوشیوا

  شدری سرازاشکام
 ی شریکنی مھی گری جورنی ای داری گوشھی یبرا-نیشرو
  منو تو بغلش گرفتاروم
  کنمھی گرخواستمی فقط مدمیفھمی نمیچی کھ ھمنم
 زدمی بغلش زار متو

  کھ ارزش نداره اروم باشی گوشھیاروم باش -نیشرو
  ھامو کردمو اروم شدم گفتھی گریوقت

 یبھتر-نیشرو
 یمرس- من

  شکستمو برداشتمیگوش
                                             اومدیناز
  بدهتوی گوشیناز- من
 واسھ چتھ-یناز
  دنبالمادی بھ فرشاد زنگ بزنم بخوامیم- من
 وردمین-یناز

  من بزنی با گوشایب-نیشرو
 یمرس- من

  فرشادو گرفتمشماره
 بلھ-فرشاد

 فرشاد- من
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  شرارهییتو-فرشاد
                                             گرفتھ بودصدام

  دنبالمیایفرشاد م- من
  کار دارمیشر-فرشاد

 سیتو رو خدا فرشاد حالم خوب ن- من
 تونمینم-فرشاد

  کردمی کھ اعصابم خورد سر فرشاد خالمنم
 یفروشی کارتو بھ خواھرت میکشی تو خجالت نمیای نخوامیبھ درک م- من

  قطع کردمبعدم
 شراره-نیشرو

 بلھ- من
 من برسونمت-نیشرو

                                            یخودت کالس دار- من
 سی حالش نالی خیب-نیشرو

 یمرس- من
 می ھم رفتبا

  شدمشینی المبورگسوار
 شراره-نیشرو

 بلھ- من
 فرشاد داداشتھ-نیشرو

 متاسفانھ- من
 چرا متاسفانھ-نیشرو

 شھی نمدای تر پتی مسولی داداش بنیچون از ا- من
                                             ھیشغلش چ-نیشرو

 لیوک- من
 یجد-نیشرو

 متاسفانھ- من
  متاسفانھیگیچرا ھمش م-نیشرو

  خندم گرفتھ بودخودمم
 چون متاسفانھ- من
 میدی دو با ھم خندھر
 ی بھ استاد گفتاتوی اون جفنگیدیواقعا تو خجالت نکش- من

 نھ-نیشرو
  تانکر ابم روشھی یالتو خوردواقعا اگھ بھ توھھ کھ خج- من

                                           گھی دمینیما ا-نیشرو
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  منگلکنھی ممیچھ افتخار- من
 میچرخی دور خودمون ممیحاال خونتون کو سھ ساعتھ دار-نیشرو

  ھم نشدهقھیسھ ساعت کجا بود ھنوز پنج د- من
 زمانم دستتھ ھا-نیشرو

 معلومھ- من
  ای با منیکنیعشق م-نیشرو

 قوی رفتھی خودشیریکبیبرو بابا دلت خوشھ ا- من
 دی جواب منو بده پرسنکھی چرا مھربون شده بود عوض ادونمینم

  خونتون کجاسیحاال نگفت-نیشرو
 سر بوم سھ جاس- من

  االن توی حرفاای کھ من گفتم جفنگ بود یینای اییخدا-نیشرو
 می ھم گفتبا
 خب معلومھ مالھ تووووو-

                                             میدید خنبعدم
  خونتون کجاسیخب جد-نیشرو

 سی جنسھی جلوشم یدر مشک.........پالک.............یکوچھ ............ابونیتو خ- من
 قرررمز من پارک شده

 دمیباشھ بابا فھم-نیشرو
 یدیخوبھ کھ فھم- من

  من اشنا دارمایخوای خوب می اگھ گوشگمیم-نیشرو
  فرشاده کھ واسم بخرهفھی وظنی اینھ مرس- من
  لب گفتریز

 چارهیب-نیشرو
 یچ- من

 یچیھ-نیشرو
                                              ی گفتیزی چھینھ - من

  نگفتمیزیمن چ-نیشرو
  لھت کنمای یگیم- من

  لب گفتم خوشبحالشری زگمی مگمیم-نیشرو
 چارهی بی گفتدمیجون عمت من خودم شن- من

  کھ بگمی دادچی چرا بھ من سھ پیدیپس اگھ شن-نیشرو
 کشھیچون عشقم م- من

 کشھی مخودیعشقت  ب-نیشرو
  نھی ادم شیخوایانگار تو نم- من

 ایباشھ بابا کوتاه ب-نیشرو
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  وقتھ کوتاه اومدمیلیمن خ- من
 میدیرس-نیشرو

  شدی چمتی بچرخ تا بچرخیراست- من
                                               ی بایخی بیچیھ-نیشرو

  کردتوقف
 ی بایمرس- من

  خدانگھدارت-نیشرو
  بھ سمت خونمونرفتم

  زدمزنگو
 بلھ-یمام
 منم مامان- من
  تو دخترمایب-یمام
  واالبھییییعج

  تورفتم
                                              دار بوداطی حخونمون

  خوشکل بودیلی خونمون خاطیح
  تو خونھرفتم
  شده دختر بابایچ-بابا

  شکست کھ بغضم گرفتمی بگم گوشخواستمیم
  تو بغل بابامو زار زدمرفتم
  شده دختر بابایچ-بابا
 ییبابا- من
 جونم-بابا
  شکستمیگوش- من

  بھم زد زل کھ قلبم اومد تو شرتمظی اخم غلھی تو دستاش گرفت و با سرمو
                                          یزنی زار مینجوری ای گوشھیبھ خاطر -بابا
 چن تا شماره روش یدونی چن تا رمان نخونده روش بود؟میدونی تو مییبابا- من

  چن تا برنامھ چت روش بود؟یدونیبود؟م
  خوشکلکم غصھ بخوره ھانمی دخترکم نبزمیریھمشو واست م-بابا
 خوامی مدی جدی من گوشییبابا- من
 زمی عزیخوای میچ-بابا
  مدلھنی گفت باال ترمیدی فون اون کھ تو مغازه دوستت دیآ- من
  نبودانی باالتری ولخرمیباشھ دخترم واست م-بابا
  خوشکل بودی ولیاصن ھر چ- من
 باشھ-بابا
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 یی بابایمرس- من
 زمی بھت فشار اومده برو عزیلی روزا خنی برو بخواب ازمیدختر بابا عز-بابا

 گفتی مراس
 دمی گوش کردمو رفتم خوابحرفشو

 
************************** 

 
  رفتم تو اشپزخونھومدی خدا چقدر خوابم میوا

 سالم- من
  مردونھ گفتی صداھی
 خفھ شو-اروی

  کردمنگاه
  از طرف مامانم بودصدا
 مامان- من
  ھمون صدا گفتباز

  خفھ شوگمیمگھ بھت نم-اروی
 الل شدم کلمھ ی واقعی معنابھ

  سرمو نگاه کردمپشت
  بود کھ دھنشو دوختھ بودفرشاد
 دمی کشیفی خفغی گذاشتم رو دھنمو جدستمو

 فرشاد- من
  دوباره گفتی لعنتی برم طرفش کھ اون صدااومدم

 از جات جم نخور-اروی
  بھت مامانم نگاه کردمبا

  چھره دادریی تغھوی زل زد تو چشم من و اونم
    جاھاش جرعت نکردم نگاه کنمھی شد اندازه زرافھ و سم دو اورد بھ بققدش

  خودشکی دست مامانم درااااااز شد و منو گرفت و اورد نزدی ولدمی شم دومی جاومدم
  صورتمی زد تومحکم

 دمی کشغییییج
 منو شفا بده تو رو ای بسم هللا بھ نام تو خداای خدا ای ھاشم جن زده شدم ی قمر بنای- من

  ور دارنی کره زمی جنا رو از روای خدازتیجان عز
  اسکلیکنی بلغور میچ-اروی

  بھ صاحب صدا کردمنگاه
  بودفرشاد

  و رفتم عقبدمی کشغیج



 @cafeetakroman                  رماناختصاصی کافھ تک          ھ وقتیلیرمان خ

 36 

 ای نکی نزدای نکینزد- من
 یچتھ شر-فرشاد

  بھ پاھاش کردمنگاه
  نداشتسم

 دمی کشقی گذاشتم رو قلبم و نفس عمدستمو
 چتھ-فرشاد

  بکشھخواسی مامان جن شده دھن تو رو ھم با نخ سوزن دوختھ منم مدمیخواب د- من
 برو بابا مامان گفت واسھ شام صدات بزنم-فرشاد

 شاااااااااااااااااام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟- من
 نیی پاشو برو گم شو پای نشدداری بی بوددهی خرس خوابنیاره ع-فرشاد
 دم لحظھ شک کرھی کھ کردی با ترحم بھم نگاه منیھمچ
  انگار بھ خودش اومده باشھ گفتبعد

  ھم اومدهیکی یراست-فرشاد
 یییییییک- من

 نشی ببایخودت ب-فرشاد
 نیی کھ اومده بود ترگل ورگل کردم رفتم پای صورتمو شستمو خودمو واسھ کسدستو

  مواجھ شدمیکھ با چھره خنننندان شاد
  بغلشدمیپر
 ) رو دادمحشیخواھرم کھ باال توض(یشاااااد- من
 ییییییییشر-یشاد

  رو ھم بکنھ کھ گفتمی ماچ محکم از لپم کرد اومد دومھی
 زنمی بسھ فردا جوونھ می کردمیاریاب- من
 ی نداراقتیل-یشاد
  کوووووواریکام- من
 رهی تو رو بگادی بی ھنوز نزدن پس کلھ کسفیسر کار خب تو بتعر-یشاد
 !!!!!یییییییییشاد- من
 یجونم خواھر-یشاد

  تنگ شده بوداشیونم خواھر دلم واسھ جچقدر
  معرفتی بود بدهی تنگیلیدلم واست خ- من
  خونمونیای مویزنی مدام زنگ منھیواسھ ھم-یشاد
 اررره- من
 زھرمار-یشاد
 تو جونت- من
  نھی بدی دارنتی جواب تو استھی می بگیھنوزم ھر چ-یشاد
 اره- من
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  امروز من ناھار درست کردمایکوفت راست-یشاد
 از االن دلم درد گرفت- من

  بستھ رو ھم واسھ شوھرت ببرنی اای مامان بیشاد-مامان
 ھی چنیا-یشاد

 ریتو بگ-مامان
 .......اری کامیول-یشاد
 نوی و اما نکنا ببرش ایول-یمام
 چشم-یشاد
  بالیچشمت ب-یمام
  یریکبی انیریخود ش- من
  عمتھ-یشاد
  با توووووووالشیاونم ھس البتھ سھ- من
  نھیداری بر نمتی دس از حاضر جوابچوقتیتو ھ-یشاد
 نھ- من
  نگمھ-یشاد
   سگمھیداداش عمو- من
 زھرمار-یشاد
 تو جونت- من
  نھای گالتو یبندی میشر-یشاد
 گمشو- من
 تو گمشوووووووو-یشاد
   مامان جونم بگھیچشم ھر چ- من
   من مامان جونتم؟گھیحاال د-یشاد
  عمھ جونمدیببخش- من
 !!!!!ییییشر-یشاد
  ھان چتھ- من
 ببند-یشاد
  ویچ- من
 پیز-یشاد
 ندارم- من
  ببندمای یبندیم-یشاد
 ببند- من
 یاوک-یشاد

  گاز جانانھ گرفتمھی اومد دستشو بذاره رو دھنم،دھنم و باز کردمو تا
  زددددددددد از نوع ماوراء بنفشغیج
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  نیزھر دوباره شما دوتا بھ جون ھم افتاد-فرشاد
  بود فرشاد جوونمممممی شادریبھ خدا تقص- من

 نی نکتھ اگھ دقت کرده باشھیقبول کردممممم در ضمن (دمیباشھ بابا قبول-فرشاد
 ) تختش کمھھی ھم مث شراره ی شادنیفھمیم

  من کووو؟ی گوشی فریراست-فرشاد
  کوکوی) تابھیماھ( تابھیتو ما-فرشاد

 ووووونھیزھر د- من
  خداحافظ داداش مامان جان خداحافظی بای شرگھی خب من برم دگمیم-یشاد
 کجا زوده کھ-یمام
  خدانگھدار مامانشھی نگران میکام-یشاد
 خداحافظت مادر-یمام

   ھم رفت اشپزخونھی رفتو مامی شادبعدم
 )روشن کردم(دمی رو روشنی  وی تمنم
 بود٢afmنی از ارمی نکس وان از شانسم آھنگ صدامو دارزدم
  خوندمی توجھ فرشادو جلب کنم باھاش منکھی ایبرا
 یصدامو دار- من

  دادی جواب مفرشادم
  اره دارم بگو-فرشاد

  منی حتچوخیبھ احترامت ھ- من
 خب ادامشو بنال-فرشاد

 نداختمینم- من
  ویچ-فرشاد-

 یینگامو جا- من
  نگاه ھم بندازای بوده نھ بفتیوظ-فرشاد

 یرفت- من
 خوب کردم-فرشاد

 یدونستی منکھیبا ا- من
  کلمی من دانا ویچ-فرشاد

  بودو ھستھی کھ رو بقی اون حسیتو رو دوس دارم روتو ن- من
  خب-فرشاد

 یکوفت حسمو بھم زد- من
  رو خاموش کردمی ویت

  اغوششو وا کردو رفتم توشفرشادم
  دوست دارمزمیخواھر عز-فرشاد

  من دوست ندارمیول- من
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 چرا-فرشاد
  بخر تا دوست داشتھ باشمیواسم گوش-فرشاد
   خووووووشششکل درآوردی گوشھی بشی زدو از تو جقھقھھ

  بدهتوی چھ نازه گوشیواااااا- من
 یواسھ  چ-فرشاد

 زمی برنایبرنامھ واتساپ و ا- من
 زمیریبده خودم واست م-فرشاد

 یکنی عروسکمو خراب میزنینھ م- من
 مننننن؟؟؟؟؟؟؟؟-فرشاد

 گھی خب تو دالینھ عمھ سھ- من
 !!!یشر-فرشاد

  جونم- من
  توی بده گوشی بال آجی جونت بزمیعز-فرشاد

  دادم دستشعروسکمو
  یخوای مایخب چ-فرشاد

 ی دارای چمینی بسایوا- من
  نگاه کردمدموی شو قاپیگوش
  روشن کنتمویفرشاد شر ا- من

 روشن کردم-فرشاد
  تاکی عالمت زدم کھ چشمم خورد بھ بنستاگراموی و تلگرام و ابری و واواتساپ
    تاکشی واسھ خودم فرستادم و رفتم تو باونارو

  خدا فرشاد با چن تا دختر ھمزمان دوست بود؟؟؟؟؟؟؟یوا
  داداشم دختر باز باشھکردمی فک نمچوقتی پر اشک شد ھچشام

  باال رفتم تو اتاقم درو قفل کردمدمی محکم خوابوندم تو گوششو دویلی سھی
  پرت کردم رو تختو زار زدمموخود
 دیکوبی داد فرشاد بلند شد و چن لحظھ بعدشم در اتاقم  و  محکم مصدا

  کشمتی وا کن موی المصبنیشراره ا-فرشاد
   و وا کردم و مث خودش صدام انداختم رو سرمدر
  ی غلدریلی خی فک کردیھان چتھ دور ور داشت- من

  گوشم و گفتری خوابوند زیکی
   ھانیکنی می فضولمی  تو گوشیبھ چھ حق-فرشاد
  کردنی و بابا ھم اومده بودن تو اتاقم و با وحشت بھ ما نگاه ممامان

   فرشادی دخترباز باشکردمیفک نم- من
 خفھ شو-فرشاد

   بو ببرناتی ھمھ از کثافت کاریترسی مھیھان چ- من
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 کنھی ت مندهی اون شوھر آویکثافت کار-فرشاد
  کردمتعجب

 ھی م کندهیآشوھر - من
  اونور بشمریای جان بلھ کثافت کارمایھھ آقا ن-فرشاد
  حس شدی بپاھام

  کردن؟ی ازم مخفنوی تا حاال اینی
 نی زمافتادم
 دمی نگران فرشادو دچھره
 غلط کردم پاشو شراره صدام و ی غلط  کردم شریشراره شراره خواھر-فرشاد

 سی نیکنی کھ فک میزی بھ خدا چی قربونت برم پاشو شراره شری الھی آجیشنویم
  فقط در حد چت بودی نبودم شری دخترچیمن با ھ

  گفتماروم
 ماین- من

  گفتمامان
 تھی فردا خواستگارنیشی ت خوشبخت مندی شوھر آمایاره ن-مامان

  شدمیشی گفت آتنوی اتا
 رونیب- من

 یچ-مامان
 رونی برهی بگمی تصممی حق نداره واسھ زندگیشکی ھرونیگفتم ب-

 رونی برفتن
              قرص خواب از تو کشوم برداشتمو خوردم بعدم رفتم تو تختم تا بخوابمھی
 

**************** 
 
 فقط واسھ ازدواج با ی شدم ھھ اون ھمھ مھربونداری از خواب بمی آالرم گوشی صدابا

  بودهمایآقا ن
  دست و صورت مو شستم و رفتم تو اتاقم تا لباس بپوشمنیی پارفتم
  دمی پوشموی و مقنعھ مشکی با شلوار مشکی مشکمانتو

   بھ خودم نگاه کردمنھی آتو
  ھدر برهدی باییبای ھمھ زنیا
 ی و زنگ زدم بھ نازدمی آه کشھی

 یپشت در خونتونم با-یناز
  قطع کردو

  شدمی نازنی تو کوچھ و سوار ماشرفتم
 یدی پوشی غرقھ مشکاتی شده خانم کشتیچ-یناز
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 نپرس کھ دلم خونھ- من
 چرا-یناز
 کنمی مفی واست تعررونی بمیریامروز کھ م- من
 یاوک-یناز
 ادی حالو ھوا در بنی از ای آھنگ شاد بذارھی شھیم- من

 یاوک-نینازن
 ) دی رمانھ لطفا کلمھ بھ کلمشو تو ذھنتون پسپاری آھنگ اصلنیا(
 

 شم تو نگاه کردم با عشق بھ چیوقت
 ی تو کجا بودی کجا بودتو

  کردمی می با ھمھ وجودم بھ وجودت خوبیوقت
 ی تو کجا بودی کجا بودتو
 
   وقتھیلیخ
   بگم دوستت دارمخوامیم
   سختھیلیخ

  طاقت ندارمگھی دچون
  دل مننیا
  وونتھید

  قتھی حقنی اره ازمی عزی دونینم
 
   وقتھیلیخ
   باھات حرف بزنمخوامیم

  عاشقھگنی کھ میاون
  بکن خود منمباور

 
  نگفتمیزی عشق بھ تو چنی از اچوقتی کھ ھمن
 )دمینشن( نشنفتم ی کھ از زبون تو دوستت دارممن
 ختمی قلبم ھمھ احساسمو ری وجودم توتو
  گفتمی من بھت مروی ھمھ چدی باکردمی اشتباه ماما
 

 گمی محاال
   وقتھیلیخ
   بگم دوستت دارمخوامیم
   سختھیلیخ
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  طاقت ندارمگھی دچون
  دل مننیا
  وونتھید

  قتھی حقنی اره ازمی عزی دونینم
 
   وقتھیلیخ
   باھات حرف بزنمخوامیم

  عاشقھگنی کھ میاون
  بکن خود منمباور

 
  با عشق بھ چشم تو نگاه کردمیوقت
 ی تو کجا بودی کجا بودتو

  کردمی می با ھمھ وجودم بھ وجودت خوبیوقت
 ی تو کجا بودی کجا بودتو
 
   وقتھیلیخ
   بگم دوستت دارمخوامیم
   سختھیلیخ

  طاقت ندارمگھی دچون
  دل مننیا
  وونتھید

  قتھی حقنی اره ازمی عزی دونینم
 
   وقتھیلیخ
   باھات حرف بزنمخوامیم

  عاشقھگنی کھ میاون
  بکن خود منمباور

   وقتھیلیخ
   بگم دوستت دارمخوامیم
   سختھیلیخ

 قت ندارم طاگھی دچون
  دل مننیا
  وونتھید

 قتھی حقنی اره ازمی عزی دونینم
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 میدیرس-یناز

  شدمادهیپ
  بوداطی تو حنیشرو

  کردنرونشی البد بروزشی دی بلبل زبونبا
 میدی رسری انگار باز دیول
  باالمی رفتی نازبا

 ی زد نازدر
 رونی بی و سلطانیخانم ھا تھران-استاد
  ھم پشتم آمدی نازرونی باومدم

   گووووزیمحمد-یناز
 ھیچ- من
  دس بھ آب خدا حافظرمی من مگمی مدهیراه نم-یناز
 برو- من

 دمی رو شنی آھنگی ھا نشستم کھ صدای از صندلیکی و منم رو رفت
  کردمدقت
   االن گوش کردمی نازنی ھست کھ تو ماشی ھمون آھنگاره

  بودنی شرویصدا
   چھ صدا ش خوشکلھالمصب

  جلورفتم
 

  با عشق بھ چشم تو نگاه کردمیوقت
 ی تو کجا بودی کجا بودتو

 کردمی می با ھمھ وجودم بھ وجودت خوبیوقت
  ی تو کجا بودیتو کجا بود 
 
 ) کردمیباھاش ھمراھ(
 
  بگم دوستت دارمخوامی وقتھ میلیخ
  سختھیلیخ 
 
 ) میتو چشام نگاه کرد و ھر دو ادامھ داد(
 

   طاقت ندارمگھی دچون
 وونتھی دل من دنیا
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  قتھی حقنی اره ازمی عزی دونینم 
  وقتھیلیخ
   باھات حرف بزنمخوامیم

    عاشقھ باور بکن خود منمگنی کھ میاون
 
 )زدیقلبم گرومپ گرومپ  م(
 

   نگفتمیزی عشق بھ تو چنی از اچوقتی کھ ھمن
     نشنفتمی کھ از زبون تو دوستت دارممن
 ختمی قلبم ھمھ احساسمو ری وجودم توتو
 گفتمی رو من بھت می ھمھ چدی باکردمیاما اشتباه م 

 گمی محاال
  بگم دوستت دارمخوامی وقتھ میلیخ 

  سختھیلیخ
  طاقت ندارمگھی دچون

  دل مننیا
 وونتھید 
  قتھی حقنی اره ازمی عزی دونینم 
 
  وقتھیلیخ
   باھات حرف بزنمخوامیم 

  عاشقھ باور بکن خود منمگنی کھ میاون
   با عشق بھ چشم تو نگاه کردمیوقت
   ی تو کجا بودی کجا بودتو

  کردمی می با ھمھ وجودم بھ وجودت خوبیوقت
 
 ی تو کجا بودی کجا بودتو
  وقتھیلیخ
  بگم دوستت دارمخوامیم
  سختھیلیخ 
  طاقت ندارمگھیچون د 
 وونتھی دل من دنیا 
  قتھی حقنی اره ازمی عزی دونینم 
 
  وقتھیلیخ
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  باھات حرف بزنمخوامیم 
   عاشقھگنی کھ میاون

   بکن خود منمباور
 
   وقتھیلیخ
   بگم دوستت دارمخوامیم
   سختھیلیخ

   طاقت ندارمگھی دچون
  وونتھی دل من دنیا

  قتھی حقنی اره ازمی عزی دونینم
 
 دمی دست زدن شنی زور چشم ازش گرفتم کھ صدابھ

 زننی کھ دارند دس مدمی و نگاه کردم و بچھ ھا رو داونور
  بودیعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال-
  باوولیا-
 تووووووووووووووووووووووپ-

  عرفان گفتنی شرودوست
  نی عاشق ھم شدھینکنھ خبر-

 کردمی می من فقط چون حفظ بودم ھمراھسی  نیچی ما ھنین ن نھ نھ ب- من
 فت گاستاد

  بودی صداتون عالنی آفرنیآفر-
  گفتیناز

 نی با شروی وقتی خوشگل بود ولیلی بودم و صدا خدهی تو رو شنیشراره من صدا-
  ی  عاااااالیلی خینی خوشگل بود یلی اصن خیخوندیم

 ممنون- من
  چن تا امضا دادن بچھ ھا متفرق شدنبعد

  نشستمنی و کنار شرورفتم
  خوندمی احساسم میاون آھنگ رو از رو-نیشرو

 یواسھ ک- من
 واسھ عشقم-نیشرو
  از خندهدمیپوک
 شھیمگھ م.........میمگھ دار........تو.........عشق- من

  عاشق شمادیبھم نم-نیشرو
   ھسی حاال عشقت کتیاصال اونم تو با اون غرور سنگ- من
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 پاش ی مھربونھ ولیلی خوشگل و ناز کھ مث تو صداشم خوب خیلی دختر خھی-نیشرو
 شوخ با مزه یلی ھس خی خوبیلی در کل دختر خی ولرهیگی مث سگ پاچھ موفتھیکھ ب

  با نمک و ناز و خوشگل
   دوس دختراتھیتو- من

 نھ-نیشرو
 ......دی باشیخوایپس اگھ م- من

  قطع کردحرفم
 ؟ییییی چدیبا-نیشرو

 ی بگم بعد بنالیزاریم- من
   بگووووووودی ببخشدیببخش-نیشرو

 ز- من
 انج-نیشرو

 بگوووووووووز- من
  خندهری ززد
 و یییی بھش بنالی   بعد بریخیخی غرورت و بتوی  دختربازگفتمیداشتم م!زھر - من

 رتتھ
 دمی نفھمی ترجمھ کنشھیم-نیشرو

  فھموندمی حرکات دستم حرفامو مبا
 ی کنار دختر جذب اوکیغرور کنار دخترباز- من

 اممممم فک کنم افتاد-نیشرو
  دوس نداره عشقش دختر باز باشھی شد چون کسیآھان اوک- من

  از کمکتیمرس-نیشرو
  بگو داشی داشتی باری کارشھیخواھش م- من

  یخیخی بی پاتی افتاد پس التومدهی حرفا بھ شوما ننی ایآبج-نیشرو
  شییییا- من

 ھی دخترا چشی اھی قضنیا-نیشرو
 یابیفضول - من

 آھان-نیشرو
 ی بامی کالس دارگھیخب من برم د- من

  باال سر کالسرفتم
  وفتادی نی دانشگاه اتفاق خاصی روز توگھید
 می شنی سوار ماشمیرفتی ممی داشتنی نازنبا
 شراره-

  بودنی شرویصدا
 بلھ- من
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 ی بھ حرف ھام گوش دادنکھیممنون از ا-نیشرو
 خواھش- من

 می شدنی ماشسوار
  خونھ شما؟میخب بر-یناز
 نمی االن مامان بابامو فرشادو ببیخواینھ اونجا نھ نم- من
 کجا برم-یناز
 خونھ شما- من
 میباش پس بزن بر-یناز

 ی می چدمیفھمی اصن نمی قشنگ پخش شد ولی رو روشن کرد و بھ آھنگ عربضبط
 نمره ھام پونزده شونزده بوده تاحاال تو شھی خراب بود ھممیگھ از کالس ھفتم کال عرب

 ) بودسی بمی عربشھیکس خودم ھمبر ع( ھم نداشتمستی دونھ بھی یعرب
 نای ای خونھ نازمیرفت

  بھ سمت مادی پارس کرد و دوکی انداخت سگ نازش جدوی کلی نازتا
  پسریی با وفایلی تو خکیاوه ج-یناز
  ووردمی گمشو تو تا روت باال نیناز- من
 شعوریب-یناز
  المھیعمھ سھ- من
 خخخخخخ برو تو-یناز

 رفتم تو 
  اومد دم درایمی کمامانش

 سالمممممم خالھ- من
 سالمممممم عمھ- خالھ
 عــــــــــھ خالھ- من

 )پرونھیخالھ کودک درونش جفتک م(
 تو خودت گرم کن جلو ای بیشی خستھ میی تو سر پاای تو دختر بایجان خالھ ب- خالھ
 نی بخوابی تو اتاق نازنی بخور بعدم بریزی چی ناھارھی یبخار

 اومدم اومدم- من
   تورفتم

   در اوردممانتومو
 م؟ی داری نخود چم؟کوفتھی داری ناھار چیمامان-یناز

  با سس اضافھمی دارنی کرم نازنرینھ خ- خالھ
 ااااااااااا مامان-یناز

 می بخور تاکو دارایب- خالھ
   دوس دارمااااااااااااینی یلی عاشق تاکو ام خمن

 زی سر مرفتم
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  و شروع کردم بھ خوردندمی ولع بو کشبا
  خوشمزه بودیلیییییخ

 دیدستتون درد نکنھ چسب- من
  نوش جونت- خالھ

 نھ کھ تو بغل ھم میدی خوابگمیم(میدی تختش خوابی باال تو اتاقش و رومی رفتی نازبا
 ) نھ تختش دو نفره بودمایدیخواب

 
******************* 

 
  شدمداری خانم از خواب بایمی کی صدابا
 ی گفتھ زکی اووو ف بھ خرس قطبدهی خوابی خرس قطبنی عی ھوووووگھیالو پاش د-

 سالم- من
 ی واال نھ بابادهی خوابی خرس قطبنی کن عداری رو بنی نازننی پاش ازمیسالم عز- خالھ

  رفتھی بھ کنی ادونمی بچھ خوابالو بود نھ من نمنیا
 کنمی مدارشی من بنیشما نگران نباش- من

 دستت درد نکنھ- خالھ
 رونی برفت

 نی تو سر نازندمی ور داشتمو محکم کوببالشتمو
 چس ی گوز تو روح ارواح عمت ای تو روح ارواح ننھ و جد در جدت ایاخ ا-یناز

 تی ھمسای دوست پسر عمویمی دوست صمی پسر عموی ننھ یتو روح بابا
  ددرمی پاشو آماده شو بریزر نزن ناز- من
 کجا-یناز
 رونااااااای بمی قرار بود برنکھیسر بوم سھ جا امروز مث ا- من
 ھان اره-یناز
 بلھ پاشو پاشو- من
 میریکجا م-یناز
 تربچھ ی شاپ اقای اول کافگھی دیشکی ھمی ھمونجامیری خونھ عمم خب ممیریم- من

 ی نادمیبعدم پارک ھمونجا کھ اسمش 
  کھ از دست تو شد تربچھی ترابی آقاچارهی خب بیلیخ-یناز

 پاشد
 برق باال رفتھ بود صورتش زیری کھ دستشونو کردن تو پنای انی خدا موھاش عای

 ی وضعھیپففففففف دار اصن 
  خندهری ززدم
 یریکبی ایخندی میبھ چ-یناز

 خندمی می بھ چی خودتو نگاه کن تا بفھمنھی عممھ بھ تو برو تو آیریکبیا-
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 دی پوکینی دااااااای پوکدی تا خودشو دی ولنھی جلو آرفت
 شیییییی ایآدم باش ناز- من
 کوفت-یناز
 نیی پامیتو جونت ببند اون موھاتو بر- من
 یاوک-یناز

 رتی مردا کھ رو زناشون غنی از انی شونھ کرد و با کش مو بست بعدم عموھاشو
  سر پلھمی دستمو گرفت و رفترنیگیدارن دست زناشونو م

 ی آماده ایشر-یناز
 چھ جورم-

 نیی منم دنبالش سر خوردم اومدم پانیی پلھ سر خورد اومد پااز
 نیگی وخ نمھی نیی پانیای مینجوری شراره چرا انی خاک بھ سرم نازنیوا- ایمیک
 نوری از ای کھ ھنی ھستھی عنکبوتاروی نی مث انی فک کردشکنھی سرتون منیوفتیم
 زن زاشتنی اسمتونو مدی بانی اگھ بودنیستی نھ کھ نشھی نمشمیزی بھ اونور چپرهیم

 عنکبوت نھ مرد عنکبوت
 )spider woman( ومندری من نھ مرد عنکبوت ما ھم اسپادریمامان جان اسپا-
  کھ من کار دارمنی برنیخوای زود ھر جا میحاال ھر چ- جونایمیک

 باشھ- من
 نیی پامی اومدمی ترگل ورگل کردمی باال آماده شدمیرفت
 میما رفت- من

 بھ سالمت- جونایمیک
 نی تو ماشمیرفت
 فیخب بتعر-یناز
  بگمیچ- من
 ی با ننت قھریواس چ-یناز
 ھی فوضولش کنمیخواستم بب- من
  منم بگویدیحاال کھ د-یناز
 فوضولو بردن جھنم- من
 زھر مار بگووووووو-یناز
 ز- من
 جاااااااان-یناز
 بگووووووووز- من
 ی کالمھ تو دارھی اخھ تکنامیکوفت ا-یناز
  پھ نھ پھ- من
 زھرمار بنال-یناز
  نالمی شاپ میتو کاف- من
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 میدیاخھ رس-یناز
 ؟؟؟؟؟؟؟یچ-

 میدی رسیدی نفھمی ور زدنقدریا-یناز
 زنھیور رو عمم م-

  تا ننداختمتنییگمشو پا-یناز
  پرروشیا-

 عمتھ-یناز
 شمی مادهی شو تو منم پادهیاونم ھس با تو پ- من

  شد اومد در طرف منم وا کردادهیپ
 نیی پاایحاال گمشو ب-یناز

 اومدم-
 نیی پارفتم
 می نشستزای از میکی در حال پخش بود سر تی الکی موزھی می شاپ شدی کافوارد

 یخوری میچ-یناز
 شھیمث ھم-

  تا قھوه واسمون اوردندو
 خب بحرف-یناز
 خوامشی من نمی مزدوج شم ولمای قراره با ندمی فھمشبی من تازه خودم دگاین- من

امان بابام اصرار دارن باھاش  می ولسی کھ اصن قابل شمارش ناشمیکثافت کار
 کار کنم از دست ی چیگی گذاشتن حاال تو میمزدوج شم تازه فردا ھم قرار خواستگار

 ی شھ اوکطی نباشھ اوضاع خعیضا  راه بگوھی فقط نی خالص شم ببمای آقا ننیا
  خودمونھ؟؟؟ی داداش ھمون قھوه اماین-یناز
 اره- من

 ازهی ھمون نی اقھوه
 ی دراری جنگولک بازدی بانیخب بب-یناز
 ی چینی- من
 ی اوسکل بازی اوسکال درست کننی خودتو عی دراری مسخره بازدی باینی-یناز

 ی اوکنای و ایدرار
 یاوک-

  پارکمی رفتموی و پولشو حساب کردمی مونو خوردقھوه
 دمی افسون رو شنی کھ صدامی نشستھ بودی پارک با نازتو
 یشر-

 مرض- من
  ھمرام گفت مرضگھی دیکی کردم احساس
 شرشر-افسون
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 خف شو- من
  با من گفتیکی خدا باز یوا

 یھو-افسون
  تو کالتیھو- من

 واااااا
 دمی رو دنی نگاه کردمو در کمال تعجب شروپشتمو
 یکنی کار می چنجایااااا شراره تو ا-افسون

 یکنی کار می چنجایافسون تو ا- من
  ددرمی اومدنایبا ننم ا-افسون
  اومد کنارموننیشرو
 کنھی صدات منیافسون ار-نیشرو

 نی داریشما با ھم نسبت- من
  زد و گفتی زھر خندنیشرو

 متاسفانھ-
 ...... و البتھنمیمن دختر خالھ شرو-افسون

 یالبتھ چ-
 نامزدش-افسون

  تو شوکرفتم
 فی واسھ افسون بود؟؟؟؟چقدر ازش تعرخوندی کھ می اخھ؟؟؟؟پس اھنگنامزد؟؟؟؟چرا

  عاشق ھمنیلی پس حتما خکرده بود
  گرفتھ بودبغضم

   اخھ المصب بھ تو چھ چرا تو بغضت گرفتھد
  چرا بغض دارمدونستمی نمخودمم

  بود بغضم بشکنھ کھ گفتمکینزد
 دیخوشبخت باش- من
 دمی دوو

 سایشراره وا-نیشرو
 دیدوی دنبالم منمیشرو

 ی شرسایوا-
 دی بھم رسزود

  منو نگھ داره موھامو آزاد کردنکھی ای شالمو گرفت و بھ جارتمی بگنکھی اواسھ
   بود رو صورتمخی مقھی دچن
 یی کجاییییھ- من

  کرد و شالمو داد دستم بپوشمیظییییییی با حرفم بھ خودش اومد اخم غلانگار
  منتظرتمنمیبپوش تو ماش-نیشرو
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 نشی رفتم تو ماشدموی پوششالمو
  باھامی داشتیکار- من

 ی نامزد کردم ناراحت شدنکھیاز ا-نیشرو
  ناراحت شمدینھ خب من چرا با-

 یپس چرا بغض داشت-نیشرو
 .....چون.....چون-

 کردمی نمدای واسش پی جوابکردمی فک می چھر
 ؟؟؟؟؟یچون چ-نیشرو

  افتادمامی بدبختادیچون -
  شد و بعد قھقھھ زددای وا شد و دندوناش پششی لبخند زد لبخندش پت و پھن شد نھی

 چتھ- من
 یمنو خر فرض کرد-نیشرو

 ھمتون اون از فرشاد کھ دختر بازه اون از ننھ نی ھمتون مث ھمی بخنددمیھھ با- من
   شوور کنمخوانیبابام کھ بھ زور م

  شدری اشک از چشام سرازنجاشی ااز
  بدبختم چرااااااانقدری اخھ خدا من چرا اندمی شوور آمای اقا نیایو اونم از کثافت کار-

  رو فرموندیستشو کوب دمحکم
 ھی کماین-نیشرو

 یچ- من
  زدداد

 ھ؟؟؟؟؟ی کمایگفتم ن-نیشرو
  بر کنار زدنشون نداشتمی و منم سعشدنی مری صدا سرازی باشکام
 ھی کمای من متاسفم کھ سرت داد زدم فقط بھم بگو نیشر-نیشرو

 فرسنمی پولداره میلی بھ زور من با اون شوور کنم چون خخوانیپسر عممھ م- من
 مھی تازه فردا ھم خواستگارشمیخارج از ھمھ دور م

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟یییییچ-نیشرو
 اره- من
 می روشن کرد و حرکت کردنویماش

 یپس تو ھم مشکل منو دار-نیشرو
 ؟؟؟یچ-

  رو دوس دارمگھی دیکی اجباره من ھی فقط نی امیمنو افسون ھمو دوس ندار-نیشرو
 ؟؟؟یک-

 یکی-نیشرو
 میری ممیکجا دار-

 خونھ ما-نیشرو
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 یچ-
 ..... کھستمی پست ننقدرینترس ا-نیشرو

 دونمیم-
 تازه از امروز نیبا دوس دخترامم رابطم فقط در حد دانشگاه بوده و بس ھم-نیشرو

 کنمیشروع کردم کم کم دارم کات م
 دوره.اھان -

  یچ-نیشرو
 خونتون-

 میرسی االن مکھینھ اتفاقا نزد-نیشرو
 یاوک-

 یھ دومخب از خودت بگو بچ-نیشرو
 ینھ بابا بچھ پنجمم و تتغار-

  مونده بھ آخریکیمنم بچھ چھارمم و -نیشرو
  دخترهیآخر-

 یدیاز کجا فھم-نیشرو
 ھی حاال اسمش چگھید-

 رھا-نیشرو
 اھان پدر مادرت خونن؟؟؟-

  خارجھی تا مدتی سفر کارھی پدرم نھ اون واسھ یمادرم اره ول-نیشرو
 یھااااااان اوک-

 میدیرس-نیشرو
 ی زودنیبھ ا-

 نشونت گھی روز   دھی خونھ خودمم نای خونھ مامانم امیری االن مکھیگفتم نزد-نیشرو
 دمیم
 باشھ-
 خودمو ترگل ورگل کردم درو باز کردم اومدم فمی تو کشی و لوازم آرانشی ماشنھی آبا
 نییپا

 کردی کھ من نشستھ بودم نگاه میی افتاد کھ با تعجب بھ جانی بھ شرونگام
  اق پســــــــــریـــــــــھـ- من

 دمی شد من نفھمی چیھان چ-نیشرو
  کھ نشستھ بودمیی بھ جای بز زل زدنی عنیی پاای نشد بیچیھ- من

 اھان اومدم-نیشرو
  باالمی ھم رفتبا

  بکشقی نفس عمھی یخب شر-نیشرو
 چرا-
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 ضھی نبودن عریواسھ خال-نیشرو
 میکوفت بر-

 میبر-نیشرو
  زددر

 اومدم اومدم-  خانمھی
   سالھ تو چارچوب در ظاھر شد۵٢ خانم خوشکل  حدودنھی کھ باز شد در

 گمشو تو-خانمھ
  ھل داد اونور و اومد منو تو بغلش گرفتنوی محکم شرودی منو دتا
 ســــــــــــــــــــالم-

 سالم- من
  تو دختر قشنگمایب-خانمھ

  با حرکات لب گفتنی تعجب بھش زل زدم کھ شروبا
 رهیجو گ-

 شــــــــــعوری امل خر گاو بی باباتھ پسره ری دوما جو گی گفتی چدمیاوال فھم-خانمھ
 از تو برسم اصن ی حسابھی من یاری در میدوباره باھات مھربون شدم  پررو باز

 دختر خوشکلھ رو نی تو ھان مگھ تو ایری منیی پای ھو بز سرتو انداختنیچرا ع
 ببر تو نوی اای بی مو خروسی وونھید اخھ د  تو بزاق دھنشیبری پس چرا نمیووردین

  درب و داغون کنمکلتویتا نزدم اون ھ
 بلھ چشم-نیشرو

 الی خی بس،اصنی نی کھ موھاش خروسنی شرووا
  کن بعد ببر خونھ رو نشونش بده افتــــــــــادی اول معرفایب-مامانش

سالشھ مث رھا ٢٢ منی ھس ھم دانشگاھی شراره تھراننیبلھ مامان افتاد ا-نیشرو
 گھید

 خانم و خالھ گھی دی صدام کنیخوای می ھستم لطفا وقتای خوشبختم منم نادیلیخ-مامانش
  خوبھای نادنی صدام نکن ھمای بازی قرتنیو مامان و خالصھ از ا

  جووووونایچشم ناد-
 شراره ایغ غول تشن ب االیی کجاــــــــــــــــــــنی بال      ،شرویچشمت ب-  جونایناد

 رو ببر خونھ رو نشونش بده زووود
  از خندهدمیپوکی مگھی دداشتم

 خجالت بکشھ البتھ دی غول تشن بانی شراره جون ایتو چرا از خجالت سرخ شد-ایناد
 اگھ بلد باشھ بکشھ

  نشونت بدم خونھ رومیشراره بر-نیشرو
 اومدم- من
  زدمدی حال شونو داول
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Wowخوشکل بود با پنج تا یــــــــــلی خزی مھی ولی ایچھ حال تووووووووپــــــــــ 
 ... بودبای قشنگ و زیلیمبل دورش تازه مبالشونو بگو خ

 ومدی اصن فکم داشت مینی خودمون ی ھمون غذا خورای Dining Room ی تومیرفت
 پنجره بزرگ آخر اتاق بود کھ ھی ھم دورش ی صندلی درااااااز بود کھ کلزی مھی  نیزم

 کھ از ی بودن کنار دردهی رنگ ھم روش کشی صورتی پرده ھی بود و واری دیبھ جا
 در ھم ھی روش بود و نی شروس بود کھ عکی بخارھی یشیطرف حال واردش م

  باشھی چزدمیروبرو کھ حدس م
 کنم خودتون فی  خالصھ حوصلھ ندارم توصمنی ھمون اتاق نشای تو اون دره میرفت

 نیتصور کن
  در اتاق مننییی کھ درش بنفش بود عی اتاقھی ی تومی رفتبعدم
  زددر

 وارد شو-طرف
 سالم رھا-نیشرو
 بود ی خره کوووو گربھ چکمھ پوش کووو زنت اسمش چیسالم شرک چطور-رھا
 گھی  کوووو دونای زنت فونای اومد فادمی ھااااان چرا ادی نمادمی وللش ای سوفایسون
 داشت ھان شاه و ملکھ ھھ کووووو اون جادوگره با پسرش تو ی چتی مخصتیصشخ

  کووووو٢شرک 
 کوکو ی بابا ببند ھیزنی ور می دارزیییییییی رھی برسون بابا ژنیرھا اکس-نیشرو

  بھ مامان بگو بپزهی خب کوکو دوس دارکنھیم
 خودت ببند-رھا

 بستم بھ جون ولو-نیشرو
 ولو عمتھ من رھام کصافط-رھا

 خالتھ-نیشرو
 اونم ھس با تو-رھا
  در گوش رھا گفت کھ رھا اومد منو بغل کرد و گفتیزی چھی رفت بعدم
 خب ی چطور مطوری قربونم بری خوبــــــــــزمیســــــــــــــــــــــــــــــالم عز-رھا

 ھااان فک ی داری چھ سر و سرنی با شروی شد بھ ما سر زدی چفی بتعرنی بشایب
 ی خونمون خب بگو چجوریای کھ می دوس دخترشنی تو اولی وایکنم دوس دخترش

 نیخوای می اسم بچتونو چنیدیکجا ھمو د ی شدشی اصن عاشق چی آشنا شدنیبا شرو
 ...ی پسر کای ی دختر دوس دارنیکنی ازدواج می کنیبذار
 سی نیچی ھنمونیرھا ببند من و شراره ب-نیشرو
 بستم بھ جون شرک-رھا

 شرک عمتھ-نیشرو
 تا ونای با شراره بحرفم بدو گمشو برو دنبال فخوامی مرونیاونم ھس با تو گمشو ب-رھا

  نبردتش بدودیشاھزاده سوار بر اسب سف
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 رونی انداختش ببعدم
 یسالمھ تو چ٢٢خب من رھا ھستم -رھا

 شراره ھستم ھمسن توام-
 نجایا ی شد اومدی خب چمیچھ جالب ھم سن-رھا
 شنھادی و پمای تا حاال رو واسش گفتم ماجرا ندمی کھ موضوع فرشادو فھمشبی از دمنم
  رو ھم گفتمنینازن
 ی داری توپی بابا چھ زندگولیا-رھا
 توپ؟- من

  دارهی مدرسھ شبانھ روزنیی پامیاره بر-رھا
 می داره بدو بری رفتھ مدرسھ شبانھ روزادمی شھی خدا باورم نمی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟وایچ- من
 نییپا

  خوشکل خانممیبر-رھا
  از خودتونھیخوشکل- من
  کھ رھا گفتونی بھ سمت تلوزرفتی ھم ھمزمان با ما داشت منی شرونیی پامیرفت

 کنمی لھت مینی فوت بال ببی بخواندفعھی بھ خدا انیشرو-
 ونی بھ سمت تلوزدنی ھر دوشون با ھم دوو

 منم رفتم ور دستش نشستم و ی زود کنترل رو برداشت و زد مدرسھ شبانھ روزرھا
  جونم واسمون پاپ کورن اوردایناد

  حملھ ور کنترل رو ور داشت و زد فوتبالنی گذشت  شرولمھی کھ از فقھی دچن
 نیشرو-رھا

 از دست شھی نمنوی ادی بارسا ھس و رئال مادرگاسیھان چتھ خب فوتبال الل-نیشرو
 دیداد و ند

 رهی تا کنترل رو بگنی شروی رودی پررھا
 ری تو کنترل رو بگرمیگیشراره من گازش م-رھا
 باشھ- من

 دمی گاز جانانھ از بازوش گرفت منم کنترل رو از دستش کشھی روش و دی پررھا
  نامردایا-نیشرو
 کسھیروب۵۴ شراره بزن یخودت-رھا
  و زد فوتبالدی کنترل رو کشنی کھ دوباره شرومینی رو ببلمی تا ادامھ فزدم
 نیشرو-رھا

 نیفردا تکرارشو بب-نیشرو
   گفت وشی اھی رھا
  شرارهمی برادی بھت میلی الحق کھ شرک خنی باال شرومی بریشر-رھا
  باالمیرفت

   بھ ساعت افتاد و گفتمنگام
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  برم خونھدی شد باری دیوا- من
 خونتون کجاس-رھا

  آوازری لحظھ جو گرفتمو زدم زھی
  مای خونھ
  دورهدوره
  کوه ھاپشت

  صبورهی
  دشتاپشت

 یی طالی
  صحراپشت

               ی خالیھا
  ماستی خونھ
  اباونور
 ی موجااونور

  تابیب
 ی جنگالپشت
 سروه

 استی رویتو
  خوابھی یتو

 ینوس اب.  ای اقپشت
  باغاپشت

                          ی گالبی
  بااونور

  انگوریغا
  کندوپشت

  زنبوریھا
  مای خونھ
  ابراستپشت

  ماستی دلتنگاونور
 سھی خی جاده ھاتھ

  بارونپشت
 استی درپشت

 
                                               مای خونھ
  دارهقصھ
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  و پستھ دارهالبالو
  خنده ھاپشت

  گرمشی
  خستھ دارهیادما

  ماااخونھ
  دارهیشاد
  دارهی حوضاش ماھیتو

  ھاشکوچھ
  دارهی بازتوپ
                                               ی ھاگربھ

  دارهیناز
  مای خونھ
 یمی صمگرمو

 وارشی دیرو
 یمی قدیعکسا
 ی بازعکس

 وونی ایتو
 ای درلب
  تابستونتو

  اون روووزعکسھ
                                              بارونریز
  بغضوھی با
  چمدونھی

 ی ادماشی از پرفتن
 ربون مھنوینازن

  ال ال الال
  ال ال الال
  ال ال الال

  مای خونھ
  دورهدوره
  کوھاپشت

                                              صبورهی
  دشتاپشت

 یی طالی
  صحراپشت
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 ی خالیھا
  ماستی خونھ
  اباونور

 اونورموجا
  تابی بی

 ی جنگالپشت
 سروه

                                              استی رویتو
  خوابھھی یتو
  تو کانال تلگرامم ھسنی خوشگلھ حتما دان کنیلیاھنگ خونھ ما از مرجان فرساد خ (
( 
 
 ) ما از مرجان فرسادیاھنگ خونھ (
 

 دمی دست زدن چن نفر رو شنی بعد صداقھی دچن
 کی بارکی توپــــــــــھ باریــــــــــلیصدات خ-رھا
  قشنگھ شراره جانیلیصدات خ-ایناد
 نی جون لطف دارایممنون ناد-

  روشن کن و شراره رو برسوننوی برو ماشنیخب شرو-ایناد
 چشم-نیشرو

 رھا- من
 یجانم شر-رھا
 ی تو ھم باششھی مھیفردا خواستگار- من

 باشھ شمارتو بده-رھا
 ..................٠٩٣٨ کنادداشتی- من

 زنگمی بھت میاوک-رھا
 باشھ- من

  نھای امی بنی با شروزهیفقط چ-رھا
 ادی بنی اون موقع زنگ بزن شرورونی بمی بعدش بردیشا- من

 یاوک-رھا
  اوسکال ھم با تونی عشیآرا- من

  عمرا بخوادتگھی دکنمی کار مھی-رھا
 ی بای مرسیاوک- من

  گلمیبا-
  شدمنی شرونی و سوار ماشرفتم
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 خوش گذشت-نیشرو
 ی داری خواھر باحالی مرسیلیخ-

 میبلھ بر-نیشرو
 میبرررررر-

  رو روشن کردضبط
 

  با عشق بھ چشم تو نگاه کردمیوقت
 ی تو کجا بودی کجا بودتو

  کردمی می با ھمھ وجودم بھ وجودت خوبیوقت
 ی تو کجا بودی کجا بودتو
 
   وقتھیلیخ
   بگم دوستت دارمخوامیم
   سختھیلیخ

  طاقت ندارمگھی دچون
 ن دل منیا
  وونتھید

  قتھی حقنی اره ازمی عزی دونینم
 
   وقتھیلیخ
   باھات حرف بزنمخوامیم

  عاشقھگنی کھ میاون
  بکن خود منمباور

 
  نگفتمیزی عشق بھ تو چنی از اچوقتی کھ ھمن
 دمینشن( نشنفتم ی کھ از زبون تو دوستت دارممن
 ختمی قلبم ھمھ احساسمو ری وجودم توتو
  گفتمی من بھت مروی ھمھ چدی باکردمی اشتباه ماما
 

 گمی محاال
   وقتھیلیخ
   بگم دوستت دارمخوامیم
   سختھیلیخ

  طاقت ندارمگھی دچون
  دل مننیا
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  وونتھید
  قتھی حقنی اره ازمی عزی دونینم
 
   وقتھیلیخ
   باھات حرف بزنمخوامیم

  عاشقھگنی کھ میاون
  بکن خود منمباور

 
  با عشق بھ چشم تو نگاه کردمیوقت
 ی تو کجا بودی کجا بودتو

  کردمی می با ھمھ وجودم بھ وجودت خوبیوقت
 ی تو کجا بودی کجا بودتو
 
   وقتھیلیخ
   بگم دوستت دارمخوامیم
   سختھیلیخ

  طاقت ندارمگھی دچون
  دل مننیا
  وونتھید

  قتھی حقنی اره ازمی عزی دونینم
 
   وقتھیلیخ
   باھات حرف بزنمخوامیم

  عاشقھگنی کھ میاون
  بکن خود منمباور

   وقتھیلیخ
   بگم دوستت دارمخوامیم
   سختھیلیخ

  طاقت ندارمگھی دچون
  دل مننیا
  وونتھید

 قتھی حقنی اره ازمی عزی دونینم
 

 کرد Replay یپلی کھ تموم شد دوباره  رآھنگ
  نھی دوس داریلی آھنگو خنیا- من
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 یــــــــــلیخ-نیشرو
 چرا- من

 ندازهیعشقم م ادیچون منو -نیشرو
 آھان-
 شھی می عشقم اصن چگھی می چرا ناراحت شدم ھدونمی نمی نگفتم ولیزی چگھید

 الی خی بدونمی ناراحت شم؟اه نمدی خب چرا من بایول ؟ی من از عشقت زر نزنیجلو
 میدیرس-نیشرو

 ممنون- من
  شدمادهیپ

  کنمی گرفتم تا با مامانم خوب تا کنم و بھ موقعش تالفمیتصم
  زدمزنگو

 ھیک-یمام
  منم وا کن قربونت برمی خوبی مامالمیس- من
  وا شدکی تھی با در

  تورفتم
 بپوشم جلو شوھرم خوب  بھ نظر ی واسھ فردا چھ لباسی مامی چطوریسالم مامان- من

 امیب
 کردی با تعجب منو نگاه میمام
 ی شریخوب-یمام

  ام خدا کنھ زود تر فردا شھیعــــــــــالــــــــــ-
 ــــــــــزمی برو بخواب دختر عزی شریوا-یمام

 چشم مامان-
  بالیچشمت ب-یمام

  گوشمو چسبوندم بھ دردمی از اونطرف شنیی باال کھ صدارفتم
  دوس دارمیلینھ عشقم من تو رو خ-
 ... ء-
  ما رو بھم بزنھنی بتونھی خواھرم می فک کردشتی پامیفردا م-
 ...ء-
 یسانازم با شتی پامی فردا متونھینھ کھ نم-
  دوباره شروع کرد بھ حرف زدننکھی تا اومدی نیی صداگھی دو
  قربونت برمی خوبانایسالم ک-
 ....ء-
 ی بوس بوس بای اوکنمتیبی برم شرکت پس فردا مدینھ عشقم فردا سرم شلوغھ با-

  از پشت بستھنمی دست شرونکھی ادھھ
  شروع شددوباره
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 نیمیسالم س-
  درو وا کردمو گفتمی بگھ خوبادی بتا
 یزنی حرف می با کی داردمی واست شام رو کشایفرشاد عشقم ب-

 امی االن مزمی عزیشکیاوه ھ-فرشاد
  گفتمھی زدم تو صورتش و با گریلی سھی کرد و منم رفتم قطع

  رفتادتی فرشاد یتو بھ من قول داد-
  تو اتاق پشت سرم اومددمی دوبعدم

 کنھی موھامو نوازش می پرت کردم رو تخت و زار زدم بعد احساس کردم کسخودمو
 سی نیکنی کھ فک میزی بھ خدا چیخواھر-فرشاد

 امی پس فردا مامی فردا میگفتی مدمی من خودم شنھیپس چ- من
 کنمی باشھ فردا باھاشون کات می نکن اجھیشراره گر-فرشاد

  االن کات کننیھم-
 یچجور-فرشاد

  بدهتویگوش-
  ساناز فشار داد و گذاشتم دم گوش فرشادی بھم رو شماره داد

 الو ساناز-فرشاد
  مورد عالقت داره  شوھر گراملمی فای بزمیفرشاد عز- من
 کری اسپی فرشاد و زدم روی رو گوشدمی پربعد

  آشغالی تو زن داری کردانتیفرشاد نامرد تو بھ من خ-ساناز
  نکننیخفھ شو خانم بھ شوھرم توھ-

  رد بعدم شمارشو پاک کردمستیقطع کردمو انداختمش تو ل بعدم
 دی بزنگم خودش زنگانای خانمھ تا اومدم بھ کانای حاال نوبت کخب

  الو-
 شما- انایک
  بپرسم شمادی من بادیشما زنگ زد-
  فرشاده؟ی گوشنیا- انایک
 بلھ و منم ھمسرشم-

  شد و گفتھول
 ی فرشاد تھرانلیموبا.... اشتباه شدهدی شادینیبب....زهیخب چ......ھمسرش .......ھم- انایک

 ھس
  ھستمانیبلھ و منم ھمسرش شراره مھرداد-

  روم باشھنی شرولی چرا دوس دارم فامدونمینم
  فرشاددی رو بدی گوششھیاھان بلھ م- انایک

  دلمزی عزگھی دایشراره خانمم ب-فرشاد
  دلش؟؟؟؟؟زیخانمش؟؟؟؟؟عز- انایک
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 ی شوھرم باشی برم پدیبلھ من با-
  رد انداختم و شمارشو پاک کردمستی قطع کردم اسمشو تو لو
  رد شمارش پاکستی ھم کھ کارش تموم شده بود اسمش تو لنیمیس
 افتمی اسم دختر نی گشتم ولگھید

 کنمی تاک تو پاک میفرشاد ب- من
 ی شریول-فرشاد

 ی خودت گفتی ولی بیول-
 باشھ-فرشاد

  سالمھدمی نداشتھ باشھ کھ دگھی دنی و مانی تاک شو پاک کردم گشتم الی برفتم
  انجام شدتی با موفقاتیعمل-

 و در شناسمی من خواھرمو میکردی نمھی گریشراره تو بھ خاطر من اونجور-فرشاد
 گنی می چیدونی مواقع منیا
 ؟؟؟؟یچــــــــــ-

 یکھ عاشق شد-فرشاد
 بروبابا-
 نیحاال بب-
  کپھ مو بذارمخوامی مرونی حاال گمشو بنمیبیباشھ م-

 ی گرفتادی حرفا رو از کجا نیتو ا-فرشاد
 گھیاز سر بوم سھ جا برو د-
 یرفتم شب خوش خواھر-
 یشب بھ فنا برادر-

 رونی برفت
   ام اومدهی روشن کردم اووووو چقدر پموی گوشی فایوا

  خوندمویدم اول ام داده بود بازشون کریرھا صد تا پ contact تو کانتکتمرفتم
  رھامی شرالمیس-
  االقیھو-
  بزنی هللا آفالی گوه تو ال الھ الیا-
 گھی شود دنی انالزنمتای مرمیگی میشر-

  ام دادمی پواسش
 ی اجالمیس-
  ام دادی عجل معلق ظاھر شد و پنی ھو عھی
 یطوریسلوم چ-
  اوضاع احوال خوبھیجوریخوبم داش فدا مدا شوما چ-
  کنمشتی  آراامیچاکر داداش برو کپھ تو بذار فردا م-
 ی بایمرس-
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 یبا-
  شدم و کپھ مو گذاشتمنیافال

 
 

********************* 
 

  شو صبح شدهداری دخترم بیشر-یمام
 می بزار بخوابادیخوابم م-

 تھیاخھ امروز خواستگار-یمام
  سر جام نشستمخی سی کلمھ خواستگاردنی شنبا
  کمک لطفــــــــــااااادیستمم ب دوشھیمامان م-

 ادیباشھ ب-یمام
  زدم رھازنگ

 مرگمو گذاشتھ بودما حاال ی دل از واتساپ کنده بودم کپھ قھی دھی ی تو روحت شریا-
 بنال چتھ

 مھیامروز خواستگار-
  بھ خودش اومده باشھ گفتانگار

 یچ-
 نجای اای جمع کن بلتوی بدو بار و بندیچی پچیپ-
 اومدم-

  کردمقطع
 کنمی منم کارامو مادی اون می وقتتا

  دستو صورتمو شستم صبحانھ مو ھم خوردمرفتم
آھنگ فروشنده ھا رو    با خودمم ی کارزی باال تو اتاقم و شروع کردم بھ تمرفتم

 جو رهی ادم رو سگ بگگنی مگھی دوونمی دفروشمی مشی کھ مثال لوازم آراخوندمیم
 نھی ھمرهینگ
 خط چشم ھمھ دونھ ملی الک رژ لب ریشی اونور بازار لوازم اراای بازار بنوری اایب-
  ببرای دو تومن  آف خورده بیا
  ببرای اونور بازار بدو بای بازار بنوری اایب

  اتاقم با ضرب واز شددر
 داره ی چنی رو سرت عی اومدم خونتون صداتو انداختی از وقتی چتھ خوبیشر-رھا

 گھی شده خف شو دوونھی مامانت کھ درو وا کرد گفت دخترم دخونھیم
  منو درست کنایب-

  خندهری ززد
 چتھ-
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 کنمی رو دارم تصور می کھ آماده شدیموقع-رھا
 نمی ببایکوفت ب-

 و ختنی تخت بعدم رفت سر کمدم و شروع کرد بھ بھ ھم ری و منو نشوند رواومد
  کف اتاقکردیلباسامو پرت م

 رھا آدم باش-
 نی تو اتاق با ھم ور بزننیای بنیخوایم-ھار
 اھان از اون لحاظ-

  در اوردشھی حاملھ می گشاد کھ آدم توش انگار زناغی لباس قرمز جھی اخرش
 بپوش-

 دمی حرفش گوش کردمو پوشبھ
  کفش  گشاد  قرمز بھم دادھی کفشام و ی تورفت

  واسم گشادهنی ایول-
 بپوش-

 دمشیپوش
  تختیبخواب رو-

  خندهری ھو زد زھی اومد باال سرم یشی تخت اونم با لوازم آرای رودمیخواب
 رھا درست کن- من

 یاوک-رھا
واسھ خودش اورد و ) کھ تو جشنا ھم ھسایکی پالستنی از انی باشدهیاگھ د(ی صندلھی

 برعکس نشست
 ھول شد اومد بلند شھ چارهی بنی رو زموفتھی کھ خندش باعث شد از پشت بدی خندباز

 کرد اومدخودشو ی کرد و افتاد قاطری گھی رو بلند کرد کھ پاش تو صندلھیاول صندل
 رو با ھم بلند کرد کھ دوباره افتاد شترق بعد خودشو بلند کرد و چون پاش ھیصندل

 منم ی وضھیبعد پاشو در اورد و بلند شد اصن   بود از جلو افتادھیھنوز تو صندل
 شده بود ری کھ اشک از چشام سرازدمی خندنقدری ادمیخندینشستھ بودم بھ اون بدبخت م

  از کجا در برهدونستی نمچارهیب
  بلند شد اومد روبروم نشستباالخره

 دی سفواری گچ دنی کھ عی جوردی بھ پوستم مالتونستی رو در اورد و تا مکی پنکاول
 شدم
 ی کردم اوکشی بگو خودم آرای جلوش اوسکل بھ نظر برسنکھیشراره واسھ ا-رھا
 یاوک- من
 بزرگ دو طرف ی گردھی زد تونستی می رژ گونھ قرمز در اورد و بازم ھر چبعد

 صورتم قرمز بود
 ی اوکادی خوشت میلی از رنگ قرمز خیشر-رھا
 یاوک- من
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 گفتی وگرنھ مسی ننم نخوبھ
  تو دختری ھستی اجنبکنھی ندونھ فکر میکی ھم ممنوووووع ی کلمات خارجیشر-
 ملی شد راهی کھ فک کنم چشھ کلش سی بھ طوردی خط چشم ور داشت و تو چشام کشھی

 اونم ی برداشت و گذاشت برام و روی مژه مصنوعھیرو ھم برداشت و واسم زد بعد 
  زدملی ھم رھی ھم گذاشت رو اون دومگھی دیکی زد ملیر
 ھی لنز برداشت کھ اصن مشخص نبود چھ رنگھی

 ی بوده اوکدی بھ سفلی مایوس طشھی رنگ چشات ھمیشر-رھا
 یاوک-
  زشت کردنموی نازنی و ابرودی مداد ور داشت و محکم تو ابروم کشھی
 مخلوط کرد و واسم زد کھ کال پشت گھی دھی قرمز ھم ور داشت با چن تا ساھی ساھی

  قرمز شده بودیچشام مشک
 دی کرم ور داشت و با برس رژ گونھ  بھ صورتم مالھی

 پاک نشھ البتھ اگھ  آب بھش بخوره باز شتی کھ تا امشب آرانھی کرمھ واسھ انیا-رھا
 شھی ماسک از صورتت کنده مھی و  مث شھیم
 آھان-
  رو صورتمدی پودر برداشت و با ھمون برسھ مالھی

 ی احمقا باشھ اوکھی رفتارتم شبدیبا-رھا
 ادی تا صد سال طرفم نکنمی کار مھی-
  هللاکیبار-

 وفتادی نای افتاااااااااد کی بارگنی مدای جدھی هللا چکیره رو مد باش بار ذھی زمیعز- من
 افتاد-

 اون خوناشاما نی عدی بعد بھ اطراف لبمم مالدی لب قرمز رو ور داشت و بھ لبم مالرژ
 نی شده بودم عشھی می بعد دور دھنشون خونخورنی ترسناک خون می لمای فیکھ تو

 اونا
 نیبش-رھا

 نشستم
 می با موھات کار کندیخب االن با-رھا

 ساعت چنده-
  ظھرکی-رھا

 دهی طول کشنقدری اینی-
 آره-رھا

 من گشنمھ-
 کنمی بعد موھاتو درست ممی بخورارمی االن مرمیم-رھا

 رونی برفت
  غذا اومد توینی سھی با بعد



 @cafeetakroman                  رماناختصاصی کافھ تک          ھ وقتیلیرمان خ

 68 

  با موھات کار دارمی کوفت کن بدو حسابایب-رھا
 گھی خو گشنمھ دشدی مگھ تموم می زود خوردم  تا تموم شھ ولزود

 ھینطوری چرا اشدمی نمری سی نوشابھ ولی ساالد ھی برنج ھی ھخوردمی کباب میھ
 از ی خخخخخ دلنوشتھ اشھی چرا چاق نمدونمی نمی ولنی شکمو ھس ایلیییییییییخ(

 )رھا
 یلنبونی می دارلھی االن دو ساعت تکمیخوری شراره چقدر میبترک-رھا

 خو گشنمھ-
 کار میرسی بعد از ظھره تا شب نم٣کارد بخوره بھ اون کشمت االق ساعت  یا-رھا

 ماآاآایانجام بد
 باشھ و مایباشھ تموم بعدم کارد بخوره بھ شکم عمت و عمم و پسر عمم کھ ھمون ن-

  باشھازیدختر عمم کھ ن
  زد بھ موھامی اسپرھی اول اومد
 کندی موھامو از تھ داشت مدی حالت شامپو مالزی چھی بعد

 نموی نازنی موھای مردم کندی آیآ-
 زھر مار-رھا

 تو جونت-
 دی طول کشی فک کنم دو ساعتبای کھ تقردادی شست و شو مموھامو

  موھاتو اتو کنم پس خف شو تا تمرکز داشتھ باشمدی حاال بایخب شر-رھا
 یاوک-

ون  بزنم چکی منم کھ جرعت نداشتم جدی موھامو کشتونستی شو زد بھ برق و تا ماتو
  مخصوصا االن کھ خانم متمرکز ھستنکردی حرف کوچولو منفجرش مھی

  موھات تموم شدیخب اتو -رھا
 ساعت چنده-

  عصرشیش-رھا
 رسنی بدو االن میوا-

  شمااالی شبھ نھ عصر اونم تو فامی خواستگارزمیعز-رھا
  عجولن بدو تا ساعت ھفت نشدهنایا- من

 یاوک-
 ی کار کنیاالن باس چ-

گچ مو موھاتو رنگ کنم نگران نباش از اوناس کھ  Hair Color  بادی من بایشر-رھا
 ی اوکشی بشوریتونی مکردی مغی تبلونیتو تلوز

  ندارهبی ماسبیآس-
 نھ-رھا

 بھ مو بعد پاک یکشی مکنھی مغی کرد موھامو رنگ قرمز زدن از اوناس کھ  تبلشروع
 شھیم
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 دیکشی بھ موھام مکھی تکھیت
 کنھ؟ی نمرییش کھ رنگ موھام تغرھا بعد کھ بشورم-

 شھی نمیزی بار استفاده کردم چسینھ من خودم صد و ب-رھا
 آھان-

 دی ساعت طول کشمی کردن موھام خودش نرنگ
  مدل دادی بھ راحتموھامم

  در اوردی اسپرھی ساکش ی تواز
  خوب بدمی بوخوامی من نمیول-

  خوبھی بونی گفتھ کھ ایک-رھا
 ھیپس چ-

 نی کنھی تھنیتونی عرق تو بازار ھس میاسپر( عرقی اسپــــــــــرکنمی میمعرف-رھا
 ) نوشتمی الکنیفک نکن

  کرد رومی خالتونستی ھم تا می اون اسپراز
  چشممی ساکش در اورد و زد روی بدون دستھ ھم از تونکی عھی

 چون بلد ی ولی ھستینکی مثال عینی ببیتونی چون شمارش کمھ راحت منیا-رھا
 شی شکوندی کار کننکی ع بایستین
 یاوک-
 ھی مال بچھ ھا ھم گذاشت رو سرم اصن ی قررررررمز توپ توپی تل خرگوشھی

 یوض
  ھستم منیچھ آدم زاغارت -

 بلھ-رھا
 تی ازی امیوات تا. بلھ و بال سرت تو خال-

 دیبابات گوز-رھا
 زھر ساعت چنھ-

 میھفت و ن-رھا
  رو جمع و جور کننای اای بمی ساعت وقت دارمیخب خدا رو شکر ن-
  نگاه بھ صورتم کرد و گفتھی

  ساختمی چنیبب-رھا
  خندهری زد زبعد

 یخندی میکوفت بھ چ-
  نگاه بھ خودت بندازھی-رھا
 توپ قرمز رو ھی فقط رکی سی دلقکانی بھ خودم نگاه کردم شده بودم عنھی تو آرفتم

 کارو کرده نی ھمشی واسھ مراسم خواستگارشناسمی رو میکی من قایدق(دماغم کم بود
 موضوع در رمانم استفاده نی از الی دلنیو داماد رفتھ و پشتشم نگاه نکرده و من بھ ھم

 )کردم
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  خندهری ززدم
 رھا-

 ھان-رھا
  دارمشیج-

  کنھیخب برو خودتو تخل-رھا
 ی فرنگی سوی گشادم ھلک و ھلک رفتم نشستم رو دبلی کفشابا

  آرامشگنی منی بھ ایاوف
 رونیردمو اومدم ب کھی تخلخودمو

  اومدننای خالت انیی پامی مامانت صدات کرد گفت با ھم بریشر-رھا
 خالم نھ اوسکل عمم-

 می بریھر چ-رھا
 از نوع دلقک ی البتھ عقب افتاده نیی پارفتمی عقب افتاده ھا منی گرفتمو عدستشو

  من عقب افتادمکردنی ھمھ فک ممیرفتی کھ ما راه مینجوری ای بودم ولیخوناشام
 یزدی کارد مخوردی از جملھ مامانم کھ خون خونشو مکردنی با تعجب منو نگاه مھمھ

 ومدی در میزدی مری شمشی ولومدیخونش در نم
 نیی پامیدیرس

  اومد و رھا رو بغل کردالی سھعمھ
 سالم شراره جوووون عروس گلم- عمھ
 شوننی شراره ا دوستش رھا ھستمستمی اشتباه شده من شراره ندیببخش-رھا
 ی شکلھی وا رفتاآا اصن نی ھمچی سھعمھ

  جمع و جور کرد و بغلم کردخودشو
 ی خوشکل شدیلی نشناختمت اخھ خدی ببخشزمی عزیسالم شراره جان خوب- عمھ

 نشناختم
  کردمشی خودم خودمو آرایمرس- من

 ادی بھت میلیآره خ- عمھ
 ی و لبی قلمینی سبز و بی داشت فک کنھ رھا منم چون رھا پوست برنزه و چشاحق

 بود و در کل خوشکل بود ی صورتش داشت موھاش قھوه ای اجزا ھیمتناسب با بق
 بھ لی سبز مای با چشای شکالتی و موھادی باز من خوجل تر بودم من پوست سفیول
 بای زی و لبی قلمینی باشھ بی رنگھ بھ لباسم داشت کھ چشام چی داشتم اون  بستگیآب

 رنگ چشات ری غگنی مای بھ مامانم رفتھ بودم اما بعضشتری بودم ببای زیلیدر کل خ
 و در کل منو رکی دستھ گل رھا خانوم شده بودم دلقک سنی با افی باباتھ اما حتیبق

 می بودھی شبیلیرھا خ
 ارمی بویی کنار ھم بزرگا و بعد سھ ساعت ور زدن گفتن چانشستن

  بودمختھی روانای لنی ترفی تو کثوییچا
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 گشادم افتادم و تمام ادی زی رو اوردم کھ وسط راه بھ خاطر کفشایی و ھلک چاھلک
  جونی رو سھختی رییچا
 ارمی بوهی گفتمو رفتم مدی ببخشھی آخ و واخ کردن ی کلبعد

 خوادی بوقلمون مھیبود ھمون کھ  Free Birds  انگار اون بوقلمونھ تو کارتونصداش
 ھو ھمون بود البتھ صداش کھ نیکنھ صداش ع غذا حذف ستی بوقلمونارو از تو لھیبق

 نھ قد قدش
  رو اوردم و دوباره بھ خاطر کفشم شپلــــــــــق افتادموهیم

  از خندهدمی سرمو اوردم باال پوکیوقت
  پرتقال رفتھ بود تو دھنشماین

  تو سرش کھ پرتقالھ رو تف کنھزدنی ممای بودن رو ندهی ھمھ خوابحاال
  دمیخندی و منی رو زمزدمی ولو بودمو مشت منی زمرو
 کردی جون با حرص نگاه میسھ

 نی تو اتاق حرف بزننی برسی بھتر نزمیعز- عمھ
 چشم-

  تو اتاقمیرفت
  بگــــــــــووووووووووزمایخب ن- من

 جان؟؟؟؟؟؟-ماین
  بگویخی بیچیھ-
 دسی فای بدون تالشت بی تا نخوامت ولیاری در بی اوسکل بازیخوای مدونمیم-ماین

 دارمیمن دس از سرت بر نم
 پشتم خورد بھ نکھی عقب تا ارفتمی قدم مھی جلو ومدی قدم مھی ی جلو کھ ببوستم ھاومد

  خودشو گذاشتری عرق تاثی بغلم کرد و لبشو اورد جلو کھ ببوستم کھ اسپروارید
  قدم ازم فاصلھ گرفت و گفتھی
 نیی پامی ندارم بری کارچی ھگھی دنیارم ھم فقط بگم دوست دگھی دنیخب ھم-ماین

 نیی پامیرفت
 مبارکھ؟؟؟؟؟- عمھ

  فک کنم سھ ھفتھدیبا-
 سھ ھفتــــــــــھ؟- عمھ

  ھاااااھی عمر زندگھیعمھ جون مث کھ بحث -
 باشھ سھ ھفتھ- عمھ

 رونی بمیمامان جان بر-ماین
 باشھ پسرم- منیمام
 نی اشاره کرد زنگ بزنم شرورھا

  اشاره گفتم بزنبا
 کری تو اتاق و گذاشت رو اسپمیرفت
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 الوووو-نیشرو
 سالم شرک-رھا

 ھیشرک عمتھ چ-نیشرو
 یای مرونی بمی برمیخوایم-رھا-

 ادی  عرفانم بشھیصد در صد فقط م-نیشرو
  کردمدخالت

 گھی دنیاری و تبار تونو بلی ھمھ اھوی- من
 ادی عرفان بشھیسالم شراره م-نیشرو

 ادی خب بیلیخ- من
 یکجا و چھ ساعت-نیشرو

 می و ساعت ھم گفتمی دادآدرس
 امی میاوک-

  کردقطع
 یخب باشھ آماده شو شر-رھا

  کنده شدنکی لنز و عری غشای آرای پوستم کندم کھ مث ماسک ھمھ ی رو از روکرمھ
  کردی عرقشو در اورد و روم خالی دوباره اسپررھا
 ھی عرق کنی ادهیاه بسھ بابا مردم چقدر بو م- من

  بپوشنویبھ تو چھ تو کارتو بکن کفش ھم ا-رھا
  زشــــــــــت در اورد و بھم دادی دهی چسی دهی کفش پوکھی

  من بپوشم ھان؟ھی چنی خدا اخھ ایا- من
 زنمتای میشر-رھا
 یغلط اضاف- من

 امایم-رھا
  ھآآآآآآآآآاایب- من
  عرق برداشتمو گفتمی دنبالم منم اسپردیدو
  روتآآآآآآآکنمی می خالیایجلو ب- من

 نی اونو بذار زمیشر-رھا
 برو عقب- من

  اروم رفت عقباروم
 خب خوبھ- من

  کنارگذاشتمش
 خب رھا مانتو بده- من
 شده در لی مال احد بووووووووق فسی دهی پوکی دهی چروکی مانتوھی تو ساکش از

  اورده کھ تازه نصفشم در حال جر خوردنھ
 بپوش-رھا
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   نپوشنوی ای ازدواج کن ولنی بھم بگو با شروگمیم- من
 دی بھ ذھنم رسھوی گفتم نوی چرا ادونمینم

 ی کی جذابی خوشکلنی پسر بھ ای حق ھم دار؟؟؟؟البتھی عاشقش شدن؟نکنھیشرو-رھا
  عاشقش نشھتونھیم

 سی نیچی ما ھنیرھا زر نزن ب- من
 کنمآآآی فکر نمنطوری من ایول-رھا
 یکنینکن تو اصن فکر م- من

  مواظب خودت باش کھ اومدمیشر-رھا
  رومو شروع کرد بھ قلقلک دادندیپر
 ی قلقلکمنم

  خنده ھام بھ زووووووور گفتمونیم
بھ ..........ولم کن.........جون سگ پدرت.......رھا- من
 ول.......رھا...........مردم..........خدا
 بگو غلط کردم-رھا
 یکرد.......غلط- من

 یچ-رھا
 یغلط کرد- من

 قلک داد قلشتریب
االن ........ دلمدیپوک........رھا........جون سگ بابات ولم کن........رھا- من

 دلم.........رھــــــــــا.........ارمیباال م........روت
 بگو-رھا
 ز- من
  تر قلقلکم دادبد
  عرق رو در اوردم و گرفتم جلوشی پام اسپرری زور از زبھ

 زی عزی نکن اوککی عشقم فقط اونو بھ من نزدکنمی دلم ولت مزی باشھ عزیشر-رھا
 دل رھا

  دل ولوزی عزینوک- من
 جوووووووون؟-رھا
  ولوی رھا ھم ولو ھس اوکیھس و معن No Okay  ھمونینوک- من

 ولو عمتھ-رھا
 اونم ھس با تو- من

  جووووووونھماین-رھا
 اونم ھس با تو- من

 ی ماھی گلی خوبنی دختر بھ اادی دلت میوا-رھا
  بکنھی کی نکنفی خودت از خودت تعرگھیبلھ د- من
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  عجوزهیریکبیزھرمار ا-رھا
 عجوزه عممتھ- من

 اونم ھس با توو ووو-رھا
 نھیشرو- من

 اونم ھس با توووووو-رھا
 بھ من یکی ؟اگھی نداررتی خونوادت غی تو روینی دختر رتتیخوشم بھ غ- من

 کردمی شل و پل ش مزدمی می چھ بھ جدی فرشاده چھ بھ شوخگفتیم
 اوه اوه چھ خشن-رھا
 تا چشت دراد- من

 ھیکوفت حاال برنامت چ-رھا
 برنامھ؟- من

 گھیاره د-رھا
 کدوم برنامھ؟- من

 گھی دی رو اوسکل کنمای ندیبا-رھا
 ارمی در می بازیھان اوووون خب جلوش کول- من

 ی دراری بازی کولشی کجا ببریخوایحاال م-رھا
 ؟یرو خوند)بیسجاده و صل(رمان جدال پر تمنا - من

  چرت بود نھ؟کمی آخرش یاررررره ول-رھا
  ھم توپ بودیلیزر نزن خ- من

 اصصصصال-رھا
 اشی بازی کولمی دارازی نادی مکی کھ آرمییحاال ببند ما بھ وسطاش اونجا- من

  نکندی مقلدی تقلولتی بعدم از وفھمھی مازی نینجوریاما ا-رھا
  اما بھ روش شرارهکنمی مولتویکار و- من

 میپس بزن بر-رھا
 نیی پامیرفت

  تعجب کرده بوووود توپالی سھعمھ
 ییبای زشی دخترم چقدر بدون آرای کردریی چقدر تغزمیشراره عز- عمھ
 یمرس- من

  عرق سر جاش بوووودی لنز و اسپرالبتھ
  خانمممیخب کجا بر-ماین

 جان ھنوز من جواب مثبت ندادم کھ خانومت بشم پس لطفا اون کپ مبارکتو ماین- من
 کن)Close(کلوز

 کنھ عمی ضاینجوری وسط حرف زدنم ایکی حق داره خب اخھ منم اگھ چارهی رفت بوا
 ی حســــــــــــــــــــابرمیمعلومھ کھ وا م

 ی شرمیحاال کجا بر- ازین
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 یای مقھی دھی ازین- من
 باشھ- ازین

 رسھی من نمیبر خالف اون روز خوشکل شده بود اما ھر کار کنھ بھ پا امروز
 ؟ی داشتیکار- ازین

 گھیخب البد داشتم کھ صدات زدم د- من
 بگو- ازین

  افتادی اونا آبرومو ببری جلوخوامی نمی اوکمی مھمون دارمیری ممیما دار- من
  رو نبرهنی بودم کھ دل شرونی نگران اشتری بالبتھ

  داره منگلی بھ تو چھ ربطنی اصن دل شرووا
 الی خی باصن

 نیی پامیرفت
 میریحاال کجا م-بابا
 ادی برادر رھا با دوستش بمی منتظر بموندیاول با- من

  گفتم کھ زنگ رو زدننویا
 حالل زاده ھا اومدن- من

 نیری شی جفت چشماھی دمی خوشکل دی جفت چشم عسلھی درو باز کردم کھ فقط رفتم
 حرفو داشتن بھم یلی خی عسلیاون جفت چشا... توشون غرق شدم ی عسلیخوشمزه 

 گھی دی چشم قابل خوندن بود نھ جای کھ فقط از توییحرفا... زدنیم
 کرد کھ ما رو بھ خودمون ی مصلحتی بود کھ عرفان سرفھ رهی من خی چشای تواونم
 آورد

  فاصلھ گرفتم ازشونکمی
 سالم- من

 سالم شراره خانم-نیشرو
 کرد جلو خانواده شھی سخت بود اما چھ میلی برام خنی کلمھ خانم از دھن شرودنیشن

  گفتشھیچھ م
  و گفتمدمی کشیآھ

  سالم آقا عرفاننیسالم آقا شرو- من
 سالم شراره خانم-عرفان

  از اون تھ اومد جلوی با عشوه خرکازمین
 ی دختر عمھ شرازمیسالم من ن- ازین

  با خنده گفتعرفان
 یکدوم شر-عرفان

 میمگھ چن تا دار- ازین
  اشاره کرد و گفتنی بھ من و شروعرفان

 نی آق شروی شراره خانم شریشر-
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  کرد و گفتی خنده کوتاھازین
 بھ ھر حال خوشبختم- ازین

 نطوریما ھم ھم-عرفان
  تودییبفرما- من

  تو خبمیای ما بیذاری نمی در راھو سد کرد؟دمیذاریآخھ مگھ شما م-عرفان
  رفتمکنار
 ی چحاال- من

  خانمھازیاالن مشکل ن-عرفان
  کناردی خودشو کشازمین
  تودیی بفرمادیاوه ببخش- ازین

  من گفتشی اومد پازی و عرفان رفتن تو ننیشرو
 ستمی نازی پسره رو تور نکنم ننی من امشب ایشر-

 کدوم- من
 گھیعرفانھ د- ازین

 یاھان اوک- من
  مظلوم گفتی اافھی قبا
 یکنی تو کمکم میشر- ازین

 آره اما شرط داره- من
 یچ- ازین

  گوشش شرط و گفتم کھ گفتدر
  باشھھھھھ من ھستممممممیییییوا- ازین

  کردمو گفتمبغلش
 فراموش؟- من

 یچ- ازین
 می بد بودکمیگذشتھ کھ با ھم - من

 باشھ- ازین
 یسر شرط کھ ھست- من

 آررررررره چجورم- ازین
  از اونجا داد زدعمھ

 گھی ددیای بابا بنیی کجاازی نیشر-
 میاومد- من
  کردم و گفتمازی بھ نرو

 پس حواست باشھ-
 میرفت

 رون؟ی بمیری مزمیخب عز- عمھ
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  پارک کنارشمیبعدم بر................ فروشگاهمی اول برشھیآره عمھ جون اگھ م- من
 باشھ- عمھ
 بزرگ بزرگــــــــــــــــــــاا کھ آدم توش گم گمی مینی بزرگ بود یلی فروشگاه خاون

 داره ی خب ھمھ چی کھ نھ ولنی البتھ ماشنی تا ماشری داره از مداد بگیچ ھمھ شھیم
 ی براازی ندونستمی کھ میی گفتھ بودم و از اونجاازی رو بھ نممی تصمنی خونھ و ماشریغ

 براش شرط گذاشتم کنھیاگھ براش شرط بذارن با کلھ قبول م  بکنھخوادی کھ میکار
  نقشم جواب بدهدوارمیحاال ام

 و عمھ و ازی نرفتنی مامانو بابا با فرشاد ممیشدی ممی تقسدی کھ بامی بودنی تا ماشسھ
 منو رھا افتاده نی منم بدبختانھ افتاده بودم با شرورفتنی ممای با نیشوھر عمھ گرام

 میبود
  جلو نشستم البتھ من کھ ننشستم خودش در رو باز کردنی تو ماشرفتم
  شروع کرد بھ خوندن ضبط رو روشن کرد و خوانندهنیشرو

 
  با عشق بھ چشم تو نگاه کردمیوقت
 
 

  ضبط رو خاموش کردمعیسر
 یچرا خاموشش کرد-نیشرو

  آھنگھ؟نیاخھ ا- من
 گفتم کھ مخصوص عشقمھ-نیشرو

 
  دوباره روشنش کردو
 
 
 
 

  با عشق بھ چشم تو نگاه کردمیوقت
 ی تو کجا بودی کجا بودتو

  کردمی می با ھمھ وجودم بھ وجودت خوبیوقت
 ی تو کجا بودی کجا بودتو
 
 
   وقتھیلیخ
   بگم دوستت دارمخوامیم
   سختھیلیخ
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  طاقت ندارمگھی دچون
  دل مننیا
  وونتھید

  قتھی حقنی اره ازمی عزی دونینم
 
 
   وقتھیلیخ
   باھات حرف بزنمخوامیم

  عاشقھگنی کھ میاون
  بکن خود منمباور

 
 

  نگفتمیزی عشق بھ تو چنی از اچوقتی کھ ھمن
 دمینشن( نشنفتم ی کھ از زبون تو دوستت دارممن
 ختمی قلبم ھمھ احساسمو ری وجودم توتو
  گفتمی من بھت مروی ھمھ چدی باکردمی اشتباه ماما
 
 

 گمی محاال
   وقتھیلیخ
   بگم دوستت دارمخوامیم
   سختھیلیخ

  طاقت ندارمگھی دچون
  دل مننیا
  وونتھید

  قتھی حقنی اره ازمی عزی دونینم
 
 
   وقتھیلیخ
   باھات حرف بزنمخوامیم

  عاشقھگنی کھ میاون
  بکن خود منمباور

 
  با عشق بھ چشم تو نگاه کردمیوقت
 ی تو کجا بودی کجا بودتو
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  کردمی می با ھمھ وجودم بھ وجودت خوبیوقت
 ی تو کجا بودی کجا بودتو
 
 
   وقتھیلیخ
   بگم دوستت دارمخوامیم
   سختھیلیخ

  طاقت ندارمگھی دچون
  دل مننیا
  وونتھید

  قتھی حقنی اره ازمی عزی دونینم
 
 
   وقتھیلیخ
   باھات حرف بزنمخوامیم

  عاشقھگنی کھ میاون
  بکن خود منمباور

 
   وقتھیلیخ
   بگم دوستت دارمخوامیم
   سختھیلیخ

  طاقت ندارمگھی دچون
  دل مننیا
  وونتھید

 قتھی حقنی اره ازمی عزی دونینم
 
 
 )ذارمی متن کاملشو مھی چون آھنگ اصلنیا(
 

 میدیرس-نیشرو
  شدمادهیپ

  کل وجودمو برداشتھ بودترس
  دستاش گذاشتی سردمو توی و دستاشمی اومد پرھا
  دختریخیچقدر -رھا

  آشکار گفتمی شدمو  با بغضرهی التماس تو چشاش خبا
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  رھاترسمیم- من
 تی نھ واقعھی بازھی نیا. یتونی دختر؟تو میترسی میاز چ-رھا
 شھی می داره واقعی الکی الکیول- من

  اومد جلونیشرو
  شدهیزیچ-نیشرو
  تو چشام  نگاه کرد و گفتنانی با اطمرھا
 یتونیتو م-رھا
 رھا دارم دنی مامان و عمھ ھم فھمفھمھی بگم آخھ می من برم چتونمی رھا نمتونمینم- من

 می با ھم ازدواج کنمای ن کھ منوترسمی می خراب شھ از روزی ھمھ چترسمی مبازمیم
 شھی نمینطوریا-رھا

 میشراره نگران نباش من و رھا پشتت-نیشرو
 ترسمیم- من

 ی تمومش کندی باید آخھ واسھ ما ھم سختھ ول -نیشرو
 باشھ- من

  بھ سمت پاساژرفتم
 وفتمی وقت پس نھی ھمچنان دستمو گرفتھ بود رھا
 میدیرس

 نیپس شما ھا کجا بود- عمھ
 می عمھ اومدنجایھم- من

 مای سمت نرفتم
 میخب از کجا شروع کن-ماین

 ی بھ سمت عروسک فروشکشوندمش
  اشاره کردمو گفتمی باربھی بھ

 نیا- من
 یشراره تو بزرگ شد-ماین

 نوی اخوامی من مماین- من
 ...اما-ماین

  قطع کردمو گفتمحرفشو
 یچی ھای نی اای خوامی منویھم- من

  خبیلیخ- ماین
 برداشتمش

  قسمت لباسامی رفتمای زور نبھ
  بگم برداشتم و گفتمی ھر چی لباس گشاد دراز زشت بد رنگ بد قواره ھی

 نیا- من
  بردارنوی القل ای شرھی چنیآخھ ا-ماین
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 تنگ نمیی بود و از پای لباس خوشکل برداشتھ بود کھ باالش بھ حالت گلدونھی جونم یا
  ناز بودیلی خدی بھ رنگ سفشدیم

 ھی عالیلی خنی اخوامی منوینھ من ھم- من
  تا برم پرو کنمارهی فروشنده گفتم لباسو ببھ

  آورد و رفتم پرولباسو
   افتضاح بود تو تنمیییییی وایا

  باز کردم و با ذوق گفتمدرو
 اون کالھھ ھم بھش گمی نگا چھ نازه تو تنم مسی بگو خوب نیچھ خوشکلھ حاال ھ- من

  بده بپوشمادیم
 ...اما-ماین

  بده اون کالھویکنی اما اما ماھھھ چقدر- من
  بھ خودمدمی بس کھ خنددمیجوی روش فقط داشتم اتاقو مدمی داد بھم پوشکالھو

 ادی صدا مرونی کردم از باحساس
  خخخخمی ما اونور دنبالتون بودنیینجایا ا-

 و شوھر عمھ ازی و عمھ و نمای و رھا و عرفان و ننی شرودمی رو باز کردم کھ ددر
 کننی منو نگاه مستادنی ایگرام
 رونی سرخ شد از خنده و زد بدی کھ تا منو درھا

 سی نی افتضاحھ گفتم دختر خوبقشی دختره سلنیاه اه داداش چن بار بھت گفتم ا- ازین
  بگو نھیھ

 ی عمت افتضاحھ قھوه اقھیسل- من
  و گفتدی کشیفی خفغیج
 ی عوضشعوری بی کھ بدتر؟توی قھوه ایگیبھ من م- ازین

  ندادمجوابشو
 خوامشی خوبھ منی ھمماین- من
 ارمی قرار بود تا من لباس رو در می بود چشمک زدم کھ بره مخ زنرونی رھا کھ ببھ

 ستی بگھ دوی تومنسی گرون بگھ مثال فک کن لباس بمتویرھا ھم مخ طرفو بزنھ ق
  گادیتومن اوه ما

 مای رو درآوردم و دادم نلباس
  خوبھنیھم- من

 چنده؟-ماین
  و نود تومنصدیس-آقاھھ

  گاااااااااااااادیییییییی مااووووووووووووه
  گرونھ کھیلی خیول-ماین

 خرمی نمیچی اصن من ھای یخری منجای از ھمنوی ھمای ماین- من
  خبیلیخ-ماین
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  بودی شلوار کردھی شبشتری شلوار زاغارت افتاد کھ بھی بھ نگاھم
 خوامی اون شلواره ھم مماین- من

  گفتی با حالت زارماین
 اون چنده؟-ماین

 پونصد و شصت- فروشندهآقاھھ
  نھصددادی می چھ ارزون تو اون پاساژ بغلیوا- من

  بکنممتامی قستی نگاه بھ لھی دیسیواقعا؟وا-آقاھھ
  کردنگاه

  پونصدهیکی شلواره نھصد و نود تومنھ اون نیبلھ بلھ ا-آقاھھ
 
 اتفاق تی نفر تو واقعھی ی خونشون برارنی کھ میی تا جاشیدوستان از موقع آرا(

 )افتاده
 

  بخرشمای نولیا- من
 یدیآخرش چند م-ماین

 میستیاول و آخر کھ نداره  زود حساب کن مام عالف شما ن-آقاھھ
 ازی نشی حساب کرد منم رفتم پماین

 خونھ اجراش کن عکسا رو ھم چاپ کن پست کن خونھ ی رفتی نره وقتادتینقشھ - من
  نره ھاادتیما 

 باشھ- ازین
 ی فروشیشی کھ کشوندمش لوازم آرارونی بمی مغازه اومداز
 میدی خرشی کــــــــــــــــــــــــــــــاملم لوازم آرای سرھی
 دی بودم خردهی کھ خودش پسندی آخر با وجود اون لباسھ اونماین

  خونھمی دنگ و فنگ و لوازم رفتی با کلآخرش
  خونمون باشھ؟ایشراره فردا ب-رھا
 ی کھ اومدیباشھ مرس- من

  انداختم تو بغلشو زار زدمخودمو
  زنگ بزنھی قبلش ای صبح ب٧ خونمون ساعت ای فردا بیناراحت نباش شر-رھا
 باشھ- من
  برم بخوابمومدهی رفتم تو خونھ تا مامان نعیسر

  در آوردم و رفتم بخوابملباسامو
 

**************************** 
 
  شدمداری از خواب بمی آالرم گوشی صدابا
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 و روز فرستادی عکسا رو مازی روشو صداشو قطع کردم امروز ندمی جھش پرھی با
  من بودیخوشبخت

  مامان متوقفم کردی کھ صداخوردمی سر و صدا صبحانھ می و بنیی پارفتم
  بود ھان؟ی چشبیاون حرکات د-یمام
 ی برم بادی من بایفھمی رو کردم امروز خودت مدی کھ بایمامان من کار- من
 دمی شدم باال و لباسامو پوشمی جعیسر

  زدم رھازنگ
  برداشتی آشفتھ ای صدابا

 ای نیالو شر-رھا
 سالم- من

 ھی گرری زد زھوی
 شراره بدبخت شدم-رھا
  کردمھول
  شده رھایچ- من

 داداشم-رھا
 ی چنیشرو- من

 حس کردم گذاشتم بره بعد از شوی آشفتگامی زود مرمی خونھ گفت من مومدی نشبید-رھا
  نشدهیزی چادیدو ساعت زنگ زدن گفتن تصادف کرده البتھ نگران نشو ز

  از دستم افتاد و بغضم ھجوم آوردی گوشدمی نشنیزی چگھید
  ھم انداختمی شال مشکدمی پوشموی تند مانتو شلوار مشکتند

  برداشتمنی از رو زممویگوش
 رھا آدرس رو بگو- من

 ...............-رھا
 یباشھ اومدم با- من
 محابا ی شدمو بھ سمت آدرس گاز دادم اشکام بنمی سوار ماشنیی سرعت اومدم پابا
 فقط دمیفھمی نمیچی رو گاز فشار دادم ھشتری چرا پامو بای چرا خدا خداختیریم
  زود تر برسمخواستمیم
  تودمی شدمو دوادهی پدمی کھ من داشتم زود رسی سرعتبا

 رشی  پذرفتم
  تصادف کرده بودشبید....انی مھردادنیشرو- من

 یکارشیچ-طرف
 زنش- من

 ادیبھش نم- طرف
 حاال کھ شده- من

 وی ی سیآ-طرف
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 دمی بھ سمت اتاق کھ رھا رو ددمیدو
 کجاس رھا- من

  کرداشاره
  نگاش کردمشھی پشت شاز
 ختیری میشتری سر زنده بود؟؟اشکام با شدت بنی ھمون شرونیا

  شونم حس کردم رھا بودی رو رویدست
 کمکش کن شراره...عشق-رھا
  رھایگی میچ- من

 نقضش نکن کھ نطوری اونم ھمزنھی تو چشمات عشق موج مدمیاز رفتارات فھم-رھا
 کامال معلومھ

 دی رفتارام فکر کردم آره شابھ
  شرارهیتونیتو م-رھا
 نیو زم سرخوردم رختیری منطوری رفت و منو تو افکارم رھا کرد اشکام ھمبعدم

 شدی می تداعوی ی سی ذھنم آھنگ آیتو
 
 

  دو برخوردنی توافق بینی اتفاق
  کھ تو بم مردی آوار مادرینی
  دور و برت طواف مرگوی حس کنینی

  از تبار مردم کھ تمام من شدیغم
  کھ بھ مغز اصابت کردھی از ضربھ احرف

  وساطت کردوی ی سی نبض کھ اونم آھی
 خوردی سر مشھی کھ از پشت شیینگاھا

 
 نرو کنمی نرو تو رو خدا خواھش منی نرو شرونی شروختیریاشکام بھ شدت م(

 بھ دی بگو شای خواستی وقتھ مبتالش شدم ھر چیلی خی ولھی حس چنی اسم ادونمینم
 بھ کنمی التماست منی شروای عاشقتم بھ ھوش بگھیقول رھا عاشقت باشم آره راس م

 ی کارھی ینیبی منو؟اگھ مینیبی صدامو؟مینوشیــــــدا م خــــــــــدا چرا خــــایھوش ب
 ) شھشیزی نکنھ چختنیری محابا می بنطوری اشکام ھمنمیکن واسھ شرو

 
  رفت تا جاودانھ شددی بایی وقتاھی
  گلھ رو کرد جا بھ جا بھ شکردیبا

  دشتنھی بزرگ کھ شبی مرداھستن
  برگشتندی عشق وطن رفتن شھبھ

 ی بھش بھا ھی قلب و روحتو نداگھ
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  عشق بھاری بی زندگشھینم
 ی مبتال شدم بھ مرگ مغزگھی کھ دمن

 دی بابا شما حاال دو دست من شمامان
  باشھھی خط و بخی رو بدنم کلدیشا
  باشھھی مال بقمی قلب و کلخوامیم
 
 خب نی بعد از شرومای خدا جون اول از نترسمیاھھھھھ بسھھھھ خستھ شدم خدا من م(
 )کنمی خواھش مای خداگھی خودمو بکش راحتم کن دھوی
 
   زدمغیج

 خــــــــــــــــــــدا- من
 شمی اومد پعی سررھا
 یآروم باش شر-رھا
 اونو رو تونمی عاشقشم رھا نمیگفتی رھا چطور آروم باشم رھا راس میچطور- من

 نمی ببمارستانیتخت ب
  زدمغیج

 ؟؟؟؟؟یییییفھــــــــــمیم- من
  گفتی آرومی زد و با صدای زھرخندرھا
 فھممی می شرفھممیم-رھا

 کردی مھی انداختم تو بغلش و زار زدم اونم داشت گرخودمو
 خب حق داشت پاره تنش کردی مھی اونم داشت گردمی جونو دای پشت پرده اشکام ناداز
  دم و دستگاه ھانی چھ برسھ بھ اشھی و زنده مرهیمی زخم کوچولو رو تنش باشھ مھی

 زدمی زار مداشتم
  اون؟ی تحمل کنم بتونمیرھا چطور م- من
  گفتی لبخند تلخبا

 یدی پوشیچرا مشک-رھا
  برقصمی من عربی اونوقت انتظار دارمارستانھی بپوشم ؟عشقم رو تخت بیپس چ- من

 ی عاشقشدونستمیم-رھا
 آره- من

 شیم پ حواسنقدری من ای تبارشون اومده بودن ولنی بھ اونور انداختم کلھم اجمعینگاھ
  نشدمنای بود کھ متوجھ اومدن انیشرو
 لی فک و فامشی ببرمت پای بیشر-رھا
  جام بلند شدماز
 میبر- من
 ششونی پمیرفت
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  ماندهی شرارس  عروس آنی الیخب فک و فام-رھا
  رھا گرفتمی از پھلوشکونی نھی شرم و سرخ
  دردم گرفتیاو-رھا
  آسفالتش کنمبزنم
  ھمھ برادر خواھراننای کنم ای نگاه کن معرفیخب شر-رھا

  دختر عالوه بر رھاھی کردم دوتا پسر بودن نگاشون
 نجاسی بچھ تو بغلشون اھی خانم خوشکلھ کھ بھ اتفاق آقاشون و نی انیخب بب-رھا

 نی خودمھ ای ای ھم کھ تو بغلشونھ ھلیلینگی جنی اھی اسم شوھرش مھدنھیاسمش نوش
 لمینگی دو تا فنی االی بھ اسم سھلھی زن سھنی ازنی و کامبلیسھ تا ھم شادمھر و سھ

 نیلی بچشون آنمی اشیای نزی اونم زن کامبیلی لمھره زن شادنمی ھستن انی و نارلسینارس
 خوشبختم- من

 نطـــــوریما ھــــــــــم ھم-یھمگ
  ھمونجای رو صندلنشستم

  بمونھی االن کمی خب کار داری ھمگگمیبچھ ھا م-رھا
  گفتمعیسر
 نجای کارم من ھستم ای بنتونی من بی ولدیخب شما ھا کھ کار دار- من

  جونی شرشھی زحمت میول-شیاین
 سی نی جون زحمتشیاینھ ن- من

  نباشھارشی کنار تونھی باشھ بچم عاشقھ خب نمدیبذار-رھا
 !!!!رھــــــــــا- تی با عصبانمن

 الفرار-رھا
 ی دلم براخندنیتھ بود چطور م رفادمی ی من نتونستم بخندم انگاری ولدنی خندھمھ

 گل کرده شی کھ بچگدمی رھا رو دنی خونھ شرومی تنگ شده بود کھ رفتھ بودییروزا
 زدم کھ بغض ی کو گربھ کو فالن کو فالن کو پوزخندونای شرک فگفتی میبود و ھ

 بھم نوی شروکنمی خواھش مای شده بود خدانگ اون روزا تی بود دلم برادایکامال توش پ
 کنمیبرگردون خواھش م

  رفتننای رھا ادمی نفھمی شد حتری سرازاشکام
 رونی اومد بنی شرودکتر
  رفتم جلوشعیسر
  شدهیدکتر چ- من

 دی داریبا آقا چھ نسبت-دکتر
 زنشم- من

 اون اتاق دیاری بفی تشرگھی ساعت دمی فکر کنم شما ندی بگم باتونمی نمیزیفعال چ-دکتر
 من در خدمتتونم

  بھ اتاق اشاره کرد دستشبا
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 چشم- من
   و اشک و دعا و آه نالھی دوباره برگشتم رو صندلو
 می بھ قبلن افتاد چقدر خوش بودادمی
 
 در زد(

 وارد شو-طرف
 سالم رھا-نیشرو
 بود ی خره کوووو گربھ چکمھ پوش کووو زنت اسمش چیسالم شرک چطور-رھا
 گھی  کوووو دونای زنت فونای اومد فادمی ھااااان چرا ادی نمادمی وللش ای سوفایسون

 داشت ھان شاه و ملکھ ھھ کووووو اون جادوگره با پسرش تو ی چتی مخصتیشخص
  کووووو٢شرک 

 کوکو ی بابا ببند ھیزنی ور می دارزیییییییی رھی برسون بابا ژنیرھا اکس-نیشرو
  بھ مامان بگو بپزهی خب کوکو دوس دارکنھیم

 خودت ببند-رھا
 ھ جون ولوبستم ب-نیشرو
 ولو عمتھ من رھام کصافط-رھا

 خالتھ-نیشرو
 اونم ھس با تو-رھا
  در گوش رھا گفت کھ رھا اومد منو بغل کرد و گفتیزی چھی رفت بعدم
 خب ی چطور مطوری قربونم بری خوبــــــــــزمیســــــــــــــــــــــــــــــالم عز-رھا

 ھااان فک ی داری چھ سر و سرنی با شروی شد بھ ما سر زدی چفی بتعرنی بشایب
 ی خونمون خب بگو چجوریای کھ می دوس دخترشنی تو اولی وایکنم دوس دخترش

 نیخوای می اسم بچتونو چنیدیکجا ھمو د ی شدشی اصن عاشق چی آشنا شدنیبا شرو
 ...ی پسر کای ی دختر دوس دارنیکنی ازدواج می کنیبذار
 سی نیچی ھنمونیرھا ببند من و شراره ب-نیشرو
 بستم بھ جون شرک-رھا

 شرک عمتھ-نیشرو
 تا ونای با شراره بحرفم بدو گمشو برو دنبال فخوامی مرونیاونم ھس با تو گمشو ب-رھا

  نبردتش بدودیشاھزاده سوار بر اسب سف
 )رونی انداختش ببعدم

 
 و امروز شدی کاش زمان متوقف می اشدنی کاش اون روزا تموم نمی اکردمی مھیگر
  خدای نبود امی خواستگارشبی کاش دیا اصن ومدینم

  زنگ خورد فرشاد بودمیگوش
 بلھ- من
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 الو شراره-فرشاد
 بگو- من

 ییکجا-فرشاد
 قبرستون سر قبرم- من

 !!!شراره-فرشاد
 ھیچ- من

 ییکجا-فرشاد
 ی نگیقول بده بھ کس- من

 باشھ-فرشاد
 .......آدرسشم.....مارستانیب- من

 اومدم-فرشاد
  شدمرهی نامعلوم خی نقطھ ھی رو قطع کردم و بھ یگوش
 ایش؟خدای دوسش دارم ازم گرفتدمی چرا حاال کھ فھمای گرفتھ بود خداای از دندلم

 کردمی مھی صدا گری صدامو؟؟؟؟بیشنوی بھم برش گردون خدا جون مکنمیخواھش م
 شراره-

  شدت گرفتمی گردمشی فرشاد بود تا دیصدا
  کردمھی بغلش و گردمیپر

 ؟یچقدر دوسش دار-فرشاد
 کشمی االن خودمو منی ھمرهی کھ اگھ بمیبھ اندازه ا- من

 یدی فھمیک-فرشاد
  رھا بھم فھموندشی پقھی چن دقنیھم- من

 شھی خوب می نکن خواھرھیگر-فرشاد
 رمی بھ سرم بگی چھ گل؟اونوقتیاگھ نشد چ- من

  عشقمی کردم نگانگاش
 از عسل چشماش استفاده کرده شتری کاش بی خوشکلش رو بستھ بود ای عسلیچشما

 یبودم ھــــــــــ
 رونی بمی بود رفتھ بودتی اون روز کھ خواستگاری کمکش کنیتونی تو میشر-فرشاد
  کمکش کن با عشقی اونم دوستت داره شردمیدی رو مشیکالفگ

 کنمی رو ممیسع- من
 آروم باش-فرشاد

 ساعت چنده- من
  ازدهی-فرشاد

 ی دکترش باشی برم پدی ساعت شده من بامین- من
  دکترششی رفتم پعیسر
  زدمدر
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 دییبفرما-دکتر
  باز کردمدرو
 اجازس؟- من

  تو دخترمایب-دکتر
  تو و در رو ھم بستمرفتم
  دخترمنیبش-دکتر

 نشستم
  چش شدهدی بگشھیم- من

 ؟یچکارش-دکتر
 زنش- من

 یستین-دکتر
 ھستم- من

 زننی مادی فرقتوی حق بھ من دروغ نگو چشماتی باشی دوس داشتی ولیستین-دکتر
 ؟یدوسش دار

 بھ اندازه جونم- من
 ساعت فقط داشتم می ننی بھت بگم ای چطورنوی ادونمی دخترم من نمنیخب بب-دکتر
 ھی باالخره ھر طوری بھت بگم ولی چطورکردمی منیتمر
 دی لطفا زود تر بگشھیم- من

 ... آقانی بھ خدا باشھ ادتی دخترم آرامشت رو حفظ کن و امنیبب-دکتر
  وسط حرفشدمیپر
 ھمسر- من

 منتقل ژهی وی بھ بخش مراقبت ھادی گفت بھ کما رفتھ و ما باشھیبلھ ھمسرتون م-دکتر
  بشھی ضربھ وارد شده و ممکنھ منجر بھ مرگ مغزیلیبشھ ممکنھ بھش خ

  شدری و فقط اشکام سرازدمی نفھمیچی دکتره ھی از حرفاگھید
 دی کمکش کندیشما با- من
  زدمداد
 !!!!ــــــــــدیبا- من

 اون فعال تو میکنی مادی از دستمون بر بی بھ خدا باشھ دخترم ما ھر کاردتیام-دکتر
 ھیحالت نبات

  چرا چراای خداختنیری محابا می باشکام
  زدمغی افتادمو زدم تو سرم و جھمونجا

کم کن  خدا کم؟؟؟؟خدایریگی عاشقشم اونو ازم مدمیچرا خــــــــــدا حاال کھ فھم- من
 یشنوی صدامو مای بره من چکار کنم خــــــــــــــــــــداااااااااا خدانمی اگھ شروایخدا

 کمکم کن
 کردمی مھی و گرزدمی مغی و جگفتمی منارویا
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  آروم باشنیخانم آروم باش-دکتر
 گرفتمی داشتم تو اون ھوا خفقان مدمیفھمی نمیچی من ھیول
 رونی بدمیدو
  کردمھی تو بغل فرشاد و گردمیدو

 ی شده خواھریچ-فرشاد
 رمیمیفرشاد دارم م- من

  شدهیخب چ-فرشاد
  ھام گفتمھی گرونی مدهی بردهیبر
 یمبتال بشھ بھ مرگ مغز......نمیممکنھ شرو.....دکتره گفت......فرشاد- من

  بودختھی انگار بھ ھم رفرشادم
 ؟ی خبر دارمایاز ن-فرشاد

 د؟یعکسا رس- من
 ؟یو از کجا خبر دارت-فرشاد

 ازی نشی برم پدی بود امروزم باازینقشھ منو ن- من
 نجای من ھستم ایبرو آج-فرشاد

 رونی بدمیدو
 سھ بوق....دو بوق.... بوقھی ازی زدم بھ نزنگ

 الو- ازین
 امی کجا بازین- من

 ای نرنای خونھ منننن خونھ مامانم اایب- ازین
 یاوک- من
  شدی و گاز دادم آھنگ اول پلنی تو ماشدمیپر
 

  با عشق بھ چشم تو نگاه کردمیوقت
 ی تو کجا بودی کجا بودتو
 

  گاز دادم تا زود برسمعی آھنگ عشقم بود سرکردمی زمزمھ مآروم
 

 کردمی می با ھمھ وجودم بھ وجودت خوبیوقت
 ی تو کجا بودی کجا بودتو
 

 رونی بدمی خاموش کردم و پرنوی ماشدمی رسختیری ماشکام
  اومده بود دم درازین

  کردمھی بغلش و گردمیپر
 ی شده شریچ- ازین
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 نمی شروازین- من
  شدهی چنمی ببفی تو بتعرای از چشات معلوم بود حاال بی دوسش داردمی فھمشبید- ازین

  تو در رو بست نشوندم رو مبل و خودش رفت برام آب قند درست کرد آورد برامبردم
  خب بگو- ازین

 ف کرده تصادنیشرو- من
  ھامو تو دلم جمع کردم و سرمو گذاشتم روشون و ادامھ دادمپا

  مبتال شھیدکتر گفت ممکنھ بھ مرگ مغز- من
  و گفتدی کشی آھازین
 خوادی می خدا چینی ببی صبر کندی قسمتت بوده بانی ای خوب شھ ولدوارمیام- ازین

  منو با افکارم تنھا گذاشت و رفتبعدم
  کاغذ اون کنار بود بر داشتمش و شروع کردم بھ نوشتن حرف دلمھی
 )متنھ از خودمھ(
 
 ..کنمی مھیگر(

 ...؟ییپس کجا... گرفتھای از دندلم
 ... پروردگارایی کجاپس
 ...دست بھ دامن تو شدم...  مردم را ندارمنی کردن از اھی من قدرت گالایخدا

 ... کنکمکم
 ...ری محبوبم را از من نگایخدا
 ...یکنیچرا عوضش نم... من دست توستری سرنوشت و تقدایخدا
 ...شوندی ھا تمام نمی بدبختنی اچرا

  ام طعم آرامش را بچشم؟؟؟ی در زندگشودی میک
  کمکم کن کمک کمک کمکای خداری عشقم را ز من مگای کمکم کن خداایخدا

  امبھی مردم غرنی اانیمن بدون او در م.... چمی ھوا ھنی در اارمی من بدون خداوندا
 ... دوست دارمـاری من او را بسریخداوندا او را از من نگ... کنکمکم

 ... کمکخداوندا
 )کپوری نایرو
 
 بمی برگھ رو تا کردم و گذاشتمش تو جیھ
 یسینوی میچ- ازین

 حرف دلم رو- من
 یشر- ازین

 ھوم- من
 دکتره گفتھ رفتھ تو کما؟؟؟- ازین

 آره- من
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 ؟ی نباتیزندگ- ازین
 کنمگمون - من

 نطوری واکنش نشون بده شراره اگھ اتونھی بشنوه فقط نمتونھیپس اون صداتو م- ازین
  با عــــــــــشــــــــــقی با عشق کمکش کندیباشھ تو با

 باشھ- من
 ی کننکاروی اــــــــــدی تو بایباشھ نھ شر- ازین

 حتما- من
 ؟ی استراحت کنکمی یخوایم- ازین

 یآره مرس- من
  اومدقھی تو اتاقشو بعد پنج دقرفت

 مارستانی بخواب بعدم برو بای تخت و برات آماده کردم بایب- ازین
 گفتی راست مآره

  تو اتاقش شال و مانتوم رو در آوردم و رفتم تو تخت و آروم بھ خواب رفتمرفتم
 باشھ ی ابدکردمی کھ آرزو می نشم خوابداری ازش بچوقتی ھکردمی کھ آرزو میخواب
 یـــــــدابـــ

 
********************************* 

 
  شدمداری از خواب بازی نی تکون ھابا
 شراره.... یشر.... یشر- ازین

 ھــــــــــان- من
 مارستانی بی بردیپاشو با- ازین
  دوباره؟؟؟مای فارغ بودای دنیری تو خواب از درگقھی خدا دو دقیا

  جام پاشدماز
 شیآخ- من

 پاشو برو- ازین
 ی کار اضافھ اچی و بدون ھدمی و دست و صورتم رو شستم  مانتو و شالمو پوشرفتم
 مارستانی شدم بھ سمت بیراھ

 شده بودم ینی غمگنھمھی بود از ادهی شدم و بھ راه افتادم مخم سوت کشنمی ماشسوار
 مرده متحرک

  حرکت کردممارستانی و خاموش کردم و بھ سمت بنیماش
  توش بود از پشت پنجره نگاھش کردمنمی کھ شروی بھ اتاقرفتم

  پاشوکنمی مخواھش
  خودم گفتمبا
  با دکترش حرف بزنمدیبا-



 @cafeetakroman                  رماناختصاصی کافھ تک          ھ وقتیلیرمان خ

 93 

  اتاق دکترشی تورفتم
  زدمدر

 دییبفرما-دکتر
  توامی بتونمیم- من

 دییبفرما-دکتر
  تو و در رو بستمرفتم
  من برم تو اتاقششھی مدی دکتر ببخشیآقا- من

  کھشھی ھس نموی ی سیدخترم اونجا آ-دکتر
 ارتباط برقرار کنھ تونھی طرف اما نمشنوهی می نباتی تو زندگگنی مکنمیخواھش م- من

 ?شھ؟ی حرفامو بھش بزنم مخوامیاگھ بشنوه م
 قھیفقط ده دق-دکتر

 یمرس- من
  بھ سمت اتاقش و رفتم تودمیدو

  سرشی باالرفتم
  کردمزمزمھ

 نیشرو- من
  بگھتونستی نمینی نگفت یزیچ

 رو ی بھت گفتم اگھ کسادتھی دخترباز ی فتھی خودشی حرفا دارم آقایلیباھات خ- من
 ... با اشاره برات گفتمیدی نفھم؟اولشی رو کنار بذارتی بھتره دختر بازیدوست دار

  آشکار تو صدام گفتمی شد با بغضری سرازاشکام
 ی صدای مشنگ شدنات برااتی خل بازی معرفت برایدلم برات تنگ شده ب-

 منو رھا کردنات دلم تی اذی برادناتی فوتبال دی جالبت برایارا کیخوشکلت برا
 دوسم گھی رھا می آشفتھ بودروزی ددمی ھمشون تنگ شده از رھا شنیبرا
 ن؟یراستھ؟آره شرو...یدار

  خشونت داد زدمبا
 ؟یشنوی مگھ نمستمید المصب مگھ با تو ن-
  گوشش نجوا کردمری کردم و زھی بلند گری صدابا
 رمی مشمی می عوضی مای زن ھمون نرمی می اگھ پا نشنی شرو؟پاشویشنویمگھ نم-

 کنمی میخودکش
  آروم تر از قبل زمزمھ کردمبعد
  وقتھیلیخ
  بگم دوستت دارمخوامیم
  سختھیلیخ

  طاقت ندارمگھی دچون
  دل مننیا
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 وونتھید
 قتھی حقنی آره ازمی عزیدونینم
  کنارش بلند شدماز
 نواخت اومد با وحشت بھ دستگاه نگاه ھی ی صداھی ھوی کھ کردمی سمت در حرکت مبھ

 دادی خط صاف رو نشون مھیکردم کھ 
 دمی کشغیج
 دکتر پرستــــــــــار کــــــــــمــــــــــک-

  کردرونی ھم منو بی پرستارھی تو ختنی رھمشون
 چادر ھی و بھ سمت مسجد ھمون اطراف رونی باشم زدم بمارستانی تو بخواستمینم

 تم و رفتم توبرداش
 نی دادم و سر خوردم رو زمھی تکواری دبھ
  ھمونجا افتاده بود برداشتمشحی تسبای
 نمی من بدون شروای کن خدا؟کمکمیشنوی م؟صداموینیبیخدا جون منو م..... ایخدا-
  کمکم کنای خدارمیمیم
 دادی افتاد کھ دستگاه خط صاف رو نشون می بھ صحنھ اادمی اری اختیب

  شدت گرفتاشکام
  کمکم کنکنمی التماست مایخدا-

 ومدی اذان ظھر میصدا
  اکبر هللا اکبرهللا

َاشھد ْ ٰ و ان ال الھ الَ ِ   هللاَیَ
َاشھد ْ ٰ و ان ال الھ الَ ِ   هللاَیَ
َاشھد ْ َ و ان محمد رسول هللاَ ً َّ ُ َ 
َاشھد ْ ٰ و ان ال الھ الَ ِ   هللاَیَ
َاشھد ْ َ و ان علَ   هللای ولیَ
َاشھد ْ َ و ان عَ   هللای ولیلَ

 نماز نمی زنده موندن شروتی گرفتم بھ نمی تحمل ندارم تصمگھی دای خداتونستمی نمگھید
 جماعت رو بخونم

 گرانی کردم ھمراه با دشروع
  امام جماعت اقتدا کردمبھ

 رو بھم نمی شرویدونی مصاحابموی دل بنی حرف ازنمی االن دارم باھات حرف مایخدا
 برگردون

 قنوت
  کرده بودندای اشکام راھشونو پکردمی مھیگر

َ علَالسَّالم َ و رحمة هللا و برکاتُکمْیَ َ َُ 
 ختنیری من ھنوز می تموم شد اما اشکانماز
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  کمکم کنایخدا-
  گفتھ بودنوی کھ ای بھ اونطرف کردم کسنگاه

  اشک بودسی خصورتش
  کردھی بغلم و گردی بگم کھ پریزی کنارش دستمو رو شونش گذاشتم و اومدم چرفتم
  آرومزمیآروم باش عز- من

 یدی امگھی من دعا کن داداشم سرطان داره دکترا گفتن دیخانم تو رو خدا برا-خانمھ
 تونمی بدون داداشم زنده بمونم نمتونمی من نمرهیمی گفتن مسیبھش ن
  و دوسی ھمسن خودم بود ببای تقرخانمھ

  کردمھیگر
  اون خانمھی خودم و دردا ی دردا یبرا

 یکنی مھیتو چرا گر-خانمھ
 و بھت بگن ی عاشقشی باشھ تازه بفھممارستانیتا حاال شده عشقت رو تخت ب- من

 گھی دکتر می رو سرت خراب بشھ وقتای شھ تا حاال شده دنیممکنھ مبتال بھ مرگ مغز
 چی و ھی کنھی گری و فقط بتونینی خط صاف و ببھی تا حاال شده فقط نیبراش دعا کن

 ممکنھ مارستانھی رو تخت بنمی شروکشمی نمگھید...تونمی نمگھی دادی از دستت بر نیکار
 ی براش انجام بدم حتادی از دستم بر نمی کارچیھر لحظھ جون بده اون وقت من ھ

 تونھی معجزه مھی فقط یدونی کھ بخوام بگم مدمی نفھمینینتونستم بھش بگم دوستت دارم 
 مردم و روز  باشھ بھ خدا ھروی ی سی بده کھ عشقت تو آیلیحال عشقمو خوب کنھ خ

 شمی و زنده مرمیمی ھر لحظھ بدون اون مکنمی مرگ می آرزو خوابمی میزنده شدم وقت
 کشمی اما اگھ بره منم خودمو مکشمی زنده بمونھ نفس منکھی ادی ھنوز بھ امتونمیاما نم
 کنھ دکتر بھ کاری چدونھی می رو بسپر بھ خدا خودش بھتر از ھر کسزیھمھ چ-خانمھ

 میکنی عملش نمی نکنزی وارونیلیمن گفتھ اگھ صد م
  زار بودیلی بھ حالش سوخت حالش خدلم
  داداشتشی پی منو ببرشھیم- من

 باشھ-خانمھ
 رونی از مسجد بمیرفت
 مارستانھ؟یب- من

  کردهشیآره فعال دکتر بستر-خانمھ
 بای تقری پسر کوچولوھی شھیاز پشت ش......... مارستانی بمی شدم و رفتنشی ماشسوار

  منی خدایپنج سالھ بود وا
  کمکت کنم؟تونمیم- من

  زل زد تو چشمام و گفتتی بعد با عصبانی شده ولی چدی نفھماولش
 !!!رم؟؟؟یمگھ من صدقھ بگ-

 دمیگفتم کمک قرض م- من
 ینھ مرس-خانمھ
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  اصرار نکردمگھید
 .....مارستانی بدی منو برسونشھیم- من

 بلھ-خانمھ
 می شدم و رفتنشی سوار ماشدوباره

 کاغذ شمارمو نوشتم ی آوردم و کارتم رورونی کاغذ بھی تا حواسش نبود فمی کی تواز
  تو ھم منمی کمکلھی وسکنھی کمک می الھی وسھیخدا بھ ھمھ با :و نوشتم
  بودلی تکمونیلی گذاشتم فک کنم توش صد مکارتمم

 میدیرس
  شدم اما کارت و کاغذ رو گذاشتم ھمونجاادهیپ

  داخلدمیدو
 دمی پرستار دھی

  کجا ھستند؟انی مھردادیآقا. خانم دیببخش- من
 نیی سرد خونھ طبقھ پادییبفرما- پرستار

  افتادم کھ پرستاره گرفتمی رو سرم خراب شد داشتم مای دنانگار
 آروم باش خانم- پرستار

 ختیری جام بلند شدم اشکام مث ابر بھار ماز
 ھی ھمراه با گردمی کشغی دم اتاق دکتره و بدون در زدن و اجازه وارد شدم جرفتم

 ش؟؟؟یکشت-
 ویک- با وحشتدکتر

 ؟؟؟؟؟ی کشتمویشوھرمو ھمسرمو عشقمو زندگ- من
 رونی بفرما بیگی میخانم چ-دکتر

  زدمغیج
 ھی تو ی تو نفس منو کشتی تو شوھرمو کشتیشت کموی تو زندگشیقاتــــــــــل تو کشت-

  قاتل پستری برو گمشو برو بمیقاتل
 ی چدمی نفھمگھی کرد تا درقی بھم تزیھوشی آرام بخش و بی داروھی بھ زور پرستاره

 شد
 

**************************** 
 
 لمی فھی مث ی ھمھ چھویمن کجام؟؟... شدمداری دستم از خواب بی توی احساس سوزشبا

 من ازت ای خدانمی چشمام رد شد بغض بھ گلوم ھجوم آورد نھھھھھ شرویاز جلو 
 ای؟؟؟خدای نماز خوندم کمکم نکردتشی بھ نای التماست کردم خداایخواھش کردم خدا

 ؟؟؟؟یدیمنو ند
  پرستار اومد توگفتمی رو منای و ازدمی مزار

  داشت گفتی مھربونی مسن بود و چھره کمی کھ پرستاره
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  سرمت تموم شده صبر کن جداش کنمسی نیزیآروم باش دخترم آروم باش چ-
  پنبھ بھم داد تا بذارم روشھی دستم سرم رو جدا کرد و از
 دی نباشدی مینطوری ادی نباای خدارونی بھ سمت بدمی و دونیی پادمی سرم رو در آورد پرتا

  زنگ خورد جواب دادممیگوش
 الو-

 ؟؟یالو خانم تھران-طرف
 خودم ھستم- من

 ھفتھ قراره عمل نیخانم من واقعا ممنونم ازت واقعا ممنونم داداشم رو آخر ا-خانمھ
 ی برسیخوای می بھ ھر چدوارمی از شما تشکر کنم امدی بای چطوردونمیکنن و من نم

  زدمپوزخند
 خدا ازم گرفتش.....خواستمی رو منمیمن شرو- من

  قطع کردمعی سربعدم
  بھ سمت اتاق دکتررفتم

  زدمدر
 دییبفرما-دکتر
  تورفتم

  زار گفتمی حالبا
 مرده؟-

 نھ-دکتر
  کردمتعجب

  گفت مردهانی مھرداددمیاما من خودم از پرستار پرس- من
  ھم شوھر شمایکی انی رسول مھردادیکی می تو تا دارانیمھرداد-دکتر
 ی کھ کمکم کردیس دوستت دارم مریلی خدا خی مرسی مرسای خدادمی کشقی عمینفس

  دم باشھ ازش تشکر کنمای اون خانمس یھمش از دعا 
  دکتر بھ خودم اومدمی صدابا

  الوییخانم خانم کجا-دکتر
 دیبلھ بلھ ببخش- من

 ش؟ینی ببیخوایبھ ھوش اومده نم-دکتر
  اونم دوسم نداشتھ باشھدی شادونمی من دوسش دارم نمدونھیاون نم- من

  خبیلیخ-دکتر
  خوشحال بودم زنگ زدم رھایلیخ.. اومدمرونی اتاق دکتر بی تواز
 پنج بوق.....چھار بوق.......سھ بوق......دو بوق..... بوقھی

 ھااااااااان-رھا
 جون بدم اونوقت تو نجای ادی با؟؟؟؟منیھان و کوفت عنتر بز گوسفند تو خواب- من
 ؟؟؟؟ی بکپیریبگ
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 ی باشارتی ور دل یخودت خواست-رھا
 رھااااااااا ببند- من

 بستم بھ جون شرو-رھا
 کنمایرھا لھت م- من

  لھت کنھ ھاااااااگمی بھ شوھرم مشعوری مزاحم بمیزر نزن بذار بخواب-رھا
 رھا نخور- من

  رویچ-رھا
  ان رویج- من

  نبودتی ان مگھ گود نایج-رھا
  شده گوه نخوردایجد- من

  ان نخوریخب ج-رھا
 دمیخند
  گوه نخور نخوری داردی تاکیلی خینی گوه نخور االن ینی ان خودش یاوسکل ج- من

 شھی می ام چیخب پس ج-رھا
  گوه مخورشھی می ادبگھیاون د- من

 ی شدفمی مزاحم اوقات شری چیخخخخخخ حاال برا-رھا
 فشیاوھوع اوقات شر- من

 فمی مث تو ناشری فک کردی کردالی خیبلھ پس چ-رھا
 رھا- من

 ھان-رھا
 ؟؟؟؟ی از کجات اوردقای دقفوی نا شرنیا- من

  پانکراسم عنتریاز تو-رھا
 شعوووووووریب- من

  در من اثر کردنیکمال ھمنش-رھا
 ی کھ ھستیوگرنھ تو ھمان خاک- من

 عھ واقعن؟؟؟-رھا
 کھ مخلوط ی ھستی خاکدمی  بعد فھمی ھستیوانی کود حکردمیآره  اولش من فکر م- من

 یوانیشده با کود ح
 گوه نخور-رھا
 یشیمبخورمت تموم - من

 اینیبیھمھ رو شکل غذات م-رھا
 رھاااااا- من

 رھا رھا مرض و رھا گھی می حرفتو بزن سھ ساعتھ ھیمرض خو زنگ زد-رھا
 درد و رھا

  مژده بھت بدمھی خواستمیم- من
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 من خواستگار ی برای کمبود شوھرنی شده؟؟؟برام خواستگار اومده؟؟؟؟تو ایچ-رھا
  خــــــــــدایاومده وا

  رو کھ من مرده بودم از خندهنای اگفتی می با لحن با مزه انقدریا
 بگم یخندی بگم خداحافظ میخندی من بگم سالم منیچتھ توام خندت بھ پا ھس ھم-رھا
  یخندی میخوب

  ولو شده بودمگھی داصن
 خخخخخخ- من

  کل استعدادم کچل شدهکنمی احساس میگی میخو نگو خخخخخ وقت-رھا
 ف نزن مردم از خنده حرقھی دقھی رھا یوا- من

 مگھ من دلقکم؟؟-رھا
 ی ھم بدتررکیاز دلقک س- من

 خفھ شووووووووو-رھا
  شوووووووقھیدس بھ - من

 خب حاال زرتو بزن-رھا
 شھیرھا باورت م- من

 ییییچ-رھا
  بھ ھوش اومدنیشرو- من

 !!!!!!؟؟؟؟؟یییییییییچ-رھا
  تموم شھغاشی از گوشم فاصلھ دادم تا جکمی رو یگوش
 یدی کھ شننیھم- من

  االن بھ ھوش اومدھھھھ؟؟ینی-رھا
 دمشیند- من

 ام؟؟؟ی بینی-رھا
 ایب- من

 خب خدافس-رھا
 ییایمیخدافس کود ش- من

  قطع کردمعی سربعدم
  لھ شدم از خندهنی اھی خدا عجب دختریا

 بھ اون خانمھ ی زنگنی بنی نشستم و منتظر رھا موندم در اای از صندلیکی رو رفتم
 زدم

 الو-
 الو سالم- من

 یسالم خانم تھران-خانمھ
 کننی صدام می شرزمیشراره ھستم عز- من

  منم ندا ھستمییبایچھ اسم ز-خانمھ
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  زنگ زدم ازت تشکر کنمیگل- من
 چرا-ندا
  خوب شھ خوب شدنی شرویدعا کرد- من
 ...یاما تو کھ گفت-ندا
 آره اما ظاھرا اشتباه شده بود- من
   چھ خوب-ندا
  خدافظیآره بھ ھر حال مرس- من
 خدافظ-ندا

  کردمقطع
  انگل جامعھیحرفی میبا ک-

 ییایمی کود شریخودتو با من اشتباه نگ- من
 ؟؟؟یییییییایمی کود شیباز تو بھ من گفت-رھا
 یعاره کود جون- من

 ی عوضشعوریکود عمتھ ب-رھا
  انگلیخودت- من

 داداشم کوووووووووو-رھا
 ؟؟؟یتو دوباره کوکو راه انداخت- من

 خو کوکو دوس دارم-رھا
 خب بھ مامانت بگو بپزه- من

  داداشم کجاسی حاال نگفتپزهیم-رھا
 اون اتاقھ- من

  بھ سمت اتاق در زد و وارد شدرفت
 گفت کھ نی در گوش شرویزی چھی اما رھا ومدی نمیی شد چون صدای چدمی نفھمگھید

    بھ من نگاه کردی لبخند جــــــــــذابھی با نیشرو
  انداختمنیی و سرمو پادمی کشخجالت

 طونک؟؟؟ی شیمگھ تو خجالتم بلد-
  بھ صاحب صدا کردمنگاه

  بودفرشاد
  کھ بلدم تازه خوبشم بلدمییییییییبلھ پس چ- من

 یخوشحالم برات خواھر-فرشاد
  ناموس دزدکھیبرو برا عمت خوشحال باش مرت- من

 مونی حرفارو منی ای گرفتادی ی از کمای نداشتیعھ عھ عھ شر-فرشاد
  بزغالھیخودت- من

 شراره-فرشاد
 بنال- من
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 نذا دھنم وا شھ ھا-فرشاد
 خل ملنگ- من

 شعوری بیخودت-فرشاد
 از تو بھترم- من

 اتفاقــــــــــا-فرشاد
 ؟یاتفاقا چ- من

 من بھترم-فرشاد
  توامنیبرو بابا ھم- من

  کھ منمیبلھ پس چ-فرشاد
  وسط بحثموندی پررھا
 حرفنیعد م تا قرن بیاھھھھھھ ولشون کن-رھا
 ییییییی مظلومنی وگرنھ من بھ اارهی در می پررو بازنیخو ا- من

 تو؟؟؟؟؟-فرشاد
 نھ تو- من

  فقط خود منو عشقھچکدومتونیاصن ھ-رھا
 ییایمیکود ش...برو بابا- من

  بگوگھی بار دھی ی گفتی چدمینشن-رھا
 یخب سمعکتو بزن بشنو- من

 ی براش داری جوابھی بگم تو ی من ھر چینی-رھا
 ادی در بتی باباقوریتا چشا- من

 !!!!ھھھھھھھھھھ؟؟؟؟ی من بابا قوریچشا-رھا
 ھی من بابا قورینھ چشا- من

 ھی تو بابا قوریآره چشا-رھا
 برو گمشو- من

 تابتھی کھ بارتیخودت برو گمشو ور دل -رھا
  من؟؟؟تابیب- من

 اوھوم زود باش برو تو-رھا
  زود ھولم داد داخلبھ

  کرده بودمھول
 سالم-نیشرو

 سالم...سل....س- من
 یخوب-نیشرو

  از تو بپرسم مشنگدی من بانویا- من
 دمی خودم پرسی بپرسی تو ادب نداردمیآخھ د-نیشرو

 شعوریعمت ادب نداره ب- من
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 شعورم؟یمن ب-نیشرو
 شعورمینھ پس من ب- من
  شدرهی لبخند بھم خھی با

 یدی سوال کنم جواب مھی گمیم- من
 دمیشما صد تا سوال بکن ھمشو جواب م-نیشرو

 دمی کشخجالت
  کنھھی و گرومدی نی بود کھ تو تصادف کردیعشقت ک- من

  اون من زنده موندمدی کرد بھ امھی از ھمھ ھم گرشتریاتفاقا عشقم اومد و ب-نیشرو
 ھی کی بگشھینم- من

 طونکیواسھ چتھ ش-نیشرو
 یاز رو کنجکاو- من

 نیفھمیبعدن ھمتون م-نیشرو
 می ھر دومون سکوت کردقھی دقھی

  چھ خبرمای از نیراست-نیشرو
  حرف بزنممای از نتی موقعنی تو اخواستمینم 

 گمیبعدن بھت م- من
 نھ االن بگو-نیشرو

 گمی بھت مرونی بای خوب بشو بگمی بعدن بھت مگھی نده دریگ- من
 حال و ھوامون عوض کمی شمال میری ممی من بھ رھا ھم گفتم ما دارگمیخب م-نیشرو

 منم موافقت کردم و بھ نظرم تو ھم با ی رھا گفت تو ھم باشمیای در بنایشھ از غم و ا
 ی خونتون بھ رھا گفتم بھ فرشاد بگھ اگھ قبول کردی بریتونی نمی کھ زدیاون گند

 می ما باش تا بعدش بری خونھ ی سھ روز توھی فعال ارهی تو چمدون بزهی برالتویوسا
 شمال

 چند روز کھ ازشون دور ھی برم تونستمی خونھ نمگفتیرفاش فکر کردم راست م حبھ
 قبول کردم... فھمنیباشم م

 باشھ من ھستم- من
 یکنی کار ازت بخوام مھی گمیم-نیشرو

  کھ بدهھیشما جون بخواه ک- من
 دیخند

 ....ـیخب عز-نیشرو
  حرفشو خوردادامھ
 ادی بگو بزمی عزی کھ بھ رھانھیمنظورم  ا-نیشرو
 رونی و رفتم بدمیخند
  برو داخلزشی عزیرھا- من

  چشمک زد و رفت توھی دی فھمزوی ھمھ چانگار
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  عشششششقمممممیکنیخب االن چکار م-فرشاد
 نای خونھ رھا ارمی برام ماری بلمویشصت پات نره تو چشمم وسا- من
  لب گفتریز

 نایبرو خونھ آقاتون ا-فرشاد
 فرشششششششششااااد- من

 بلھھھھھھ-فرشاد
 اری بلموی ان برو واسم وسایج- من

  خب خدافظیلیخ-فرشاد
 خدافس- من

  تنھاااااای کھ رفت حاال من ماندم تنھافرشادم
 یکنی فکر میمنگل خل بھ چ-رھا
 شعوریب - من

 یھست-رھا
   انیج- من

 نخور-رھا
  نھ؟یدیتو آخر نفھم- من

 ویچ-رھا
  گوه نخور نخوریگی تو می گوه نخور ولینی ان خودش یج- من

 کنمی مدی تاکسوزهیخو دلم برات م-رھا
 رھا- من

 ھوم-رھا
  دوسم دارهنیبھ نظرت شرو- من

 آره بابا-رھا
 شھی مرخص می گفت؟کیدکتر چ- من

  خونھھھھھمی با ما برایعصر فعال تو ب-رھا
 می برامیخخخخخ م- من

 یییییییایمامانننننن نم- جونای خطاب بھ نادرھا
 نھ برو-  جونایناد
 نی سوار ماشمی رھا رفتبا

  روشن کرد و راه افتادنویماش
 ؟یزی چی بلدمای کنی آشپزدی خونھ بامیخب خب خب رفت-رھا
 معلومھ کھ بلدمممم- من

 ستمیخوشبحالت چون من بلد ن-رھا
 خخخخخ- من

 شھی استعدادم کچل مکنمینگو خخخخ احساس م-رھا
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 استعدادت کچل ھس- من
  استعداد شماینھ بھ کچل-رھا
 یی پر مونی کچل تره استعداد من بھ اییییییلییییی استعداد شما کھ خنی داراریاخت- من

 مگھ استعداد کلھ ھس کھ پر مو ی روانی وانھی خب آخھ دوونھی دگنیبعد بھ من م-رھا
  کم موایباشھ 

  بھ گفتنی خودت شروع کردوانھیخب د- من
 زر نزن-رھا
 ِدم دھنت گل بزن- من

  لغاترهی دایمرس-رھا
 می کردی شما شاگردشی ما پکنمیخواھش م- من

 ــــــــــــــــــــمیدیرس-رھا
  نبودی قبلی کھ اون خونھ نجایا... شدمادهی پنی ماشاز
 س؟ی نھی کھ اون قبلنجایرھا ا- من

 نھی شروی خونھ نجاینھ ا-رھا
 داخلش رو دی نماش بود و بانی بزرگ  بود البتھ ای خونھ ھی...نھی انی خونھ شروپس

  خوشکل بودیلی خمی بھ ھر حال از حق نگذری ولدمیدیم
  کھ تونستم بگمیزی تو رھا در رو باز کرد و من تنھا چمیرفت
 ــــــــــلی حضرت فــــــــــای- من

 چتھ-رھا
 نھ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ی خونھ شرونیا- من

 آره مگھ چشھ-رھا
 ختسی بھ ھم ریلی کھ خنی گوشھ اسیچش ن- من

 پر نمی زمیبود رو کاناپھ بالشت و پتو بود رو ھمونجا ول ونی کردم کنترل تلوزنگاه
  بود وسطختھی راشی لباساشم بعضالی و پفک و چن تا دونھ پفپسیپوست تخمھ و چ

  ما برو توی شده برایعاد-رھا
  داخلرفتم
 رھا- من

 بلھ-رھا
 میدی بار بلھ از دھنت شنھی یعجب- من

 ھووووم؟... بگم ھووم؟خب بفرمایدوس دار-رھا
  خرابھیلی وضعش خنجای امی چکار کنگمیم...یشیتو آدم نم- من

 یستی بلد نیزیدوما مگھ تو برنامھ ر...شعوری بشھیاوال عمت آدم نم-رھا
 دوما بلدم... با توشھیاوال عمم آدم نم- من

 ...اوال-رھا
  اوال دوما نکنا راحت زرتو بزنیاھھھھھ ھ- من
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  حاال ببند تا بگمیزنیاونو کھ تو م-رھا
 وووووووووزبگوووووووووووو- من

 ی بعدم آشپزمی رو جمع کننای اارمی اول جارو مگمیم...شعوریب-رھا
 من فقط ایکنی رو تو جمع مپسای پوست پفک و چنی بعدم ااری برو جارو رو بیاوک- من

 کنمیجارو م
 باشھ بابا-رھا

 نی شروی جارو رو آورد و شروع کرد بھ جمع کردن پوست ھا و لباسارفت
 خوندمی آھنگ مدادموی و قر مزدمی جارو بھ دست جارو ممنم

 
 ی دل منو بردی صورترھنیپ

 ی غممو نخوردادی نمادمی ادامشو
 ی دل منو بردی صورترھنیپ

 ادی نمادمی شی چرا بقیوا
 

  القل   عشق من باش رو بخونی دارمریبس کھ آلزا-رھا
  کردم بھ خوندنشروع

 
  من باشعشق
  من باشجون
  دلوووووو تنھاشنی رووووووز اھی ییییییینذار

 وونھی دیا
 

  وسطدی پررھا
 ی خوانندس بردی خوندنت آبرو ھر چنیاه توام با ا-رھا
 خوندمی نموردمی در می داشت آخھ مسخره بازحق
 ھی صدات چھ شکلنمیدرست بخون ب-رھا
 برو بابا تو آشغالتو جمع کن- من

 مگھ من رفتگرم-رھا
 یپس چ- من

 ی توام جارو کشنطورهیاگھ ا-رھا
  ھستم بھتر از توام آشغال جمع کنیھر چ- من

 شعوریب-رھا
 ی کار من تموم شد تو چگمیم- من

 یی تو لباس شومی بندازدی لباسارو بانیمنم تموم فقط ا-رھا
 می بریاوک- من
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 می بعدم بھ سمت آشپزخونھ حرکت کردیی لباس شومی و لباسارو انداختمیرفت
 ھی چنی شروی مورد عالقھ یخب غذا- من

 ایالزان-رھا
  خــــــــــــــــــــداــــــــــــــــــــای- من

  شده مگھیچ-رھا
 (((((:ستمیبلد ن- من

 ستمی منم بلد ننجاسیآخھ مشکل ا-رھا
  رو بدهتیگوش- من

 آورد از روشون ییزای چھی ای رو داد رفتم تو گوگل زدم اموزش پخت الزانشیگوش
 ن کھ زنگ در رو زدکردمیدرست م

  باشھنی نکنھ شرویییییوا- من
  فرشاد بلند شدیصدا

  منم  فرشادسی نارتیبابا -فرشاد
  بوقلمون؟؟ییعھ تو- من

 یشرررررر-فرشاد
 مررررررررض- من

  شکست دستمری بار ھارو از دستم بگنی اای کل کل بامن بیبھ جا-فرشاد
  منو کشتھشی دست کھ شورنیبشکنھ ا- من

 ری رو بگنای اایب-فرشاد
 کنم؟؟؟؟ی می دارم آشپزینیبی نمیکور- من

 دستم شکستتتتتت-فرشاد
  رو ازشنای اری بگایرھااااا ب- من

  اومد چمدونمو گرفترھا
  تو اتاق کنار خودمذارمشی برات میشر-رھا
 یاوک- من

 یییییاممممممم چھ بو-فرشاد
 تا چشات دراددد- من

 تو کھ فقط برا عشقت بپز ما ھم شلغم-فرشاد
  بھ رحم اومددلم
 کشمی االن برات می  داداشنیبش- من

  رو زدنزنگ
 ھی کگھیاھھھھھھ د- من

  اومدنی شرویصدا
 مممممی محاصره شدنیییییدرو باز کن-

  شالمو انداختم رو سرم و رفتم در رو باز کردمعیسر
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  پختم براتی چنی بپر تو ببنیسالم شرو-
  ھس؟ایالزان...ادی اممممم بوش داره می پختیچ-نیشرو

 اره- من
 ...ـی ھستم عزایعاشق الزان-نیشرو

 زم؟؟؟ی بھم بگھ عزخوادی می دوسم داره ھینی
  داد زدھوی
 یی کجاــــــــــــــــــــزمی عزیرھا-

 خوندی کھ آھنگ می در حالرونی ھم اومد برھا
 

 یی کجاــــــــــــــــــــزمیعز
 یی کجاقنیدق

  منی تو بییکجا
 یی من کجــــــــــــــــــــای بتو
 

 نمی ببایحرف مفت نزن ب-نیشرو
 یایمگھ تو قرار نبود عصر ب- من

 امی برم عصر بیخوایم-نیشرو
  توایخخخخخ نھ ب- من

  تواومد
 می بخورمیایبھ بھ زود بکش ب-نیشرو
  بود کھ گفتدهی تازه فرشاد رو دانگار
  داداشیبھھھھھ آق فرشاد چطور-نیشرو

  نشده داداش شدن؟؟؟؟؟یچی ھنو ھوا
 گمی راه انداختھ من میی وروجک چھ بوی شرنی ایکنیحال م. خوبم داداش-فرشاد

  بو ھا راه بندازهنی از اشھی برا خودت ھمرشیبگ
 چرا کھ نھ-نیشرو

 نیی شرم سرمو انداختم پابا
 میری جلو افتاد بھ خاطر امتحان رھا امروز عصر مکمی سفر یراست-نیشرو

 یاوک- من
 حاال غذا رو بکش-نیشرو

  جون کوشایناد- من
 ینیچشماتو وا کنننننن بب-فرشاد

  بھ پشت سرم کردمنگاه
 ؟؟؟؟یشی ممی جون قاایبععع ناد- من
 زمیییسالم عز-ایناد
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  غذا بکشای گشنمھ خو تو ھم بگھی شکممو نگا میشر-فرشاد
  تو آشپزخونھرفتم
 ھمھ مردا مث ھمن ھمشون شکمو ان- من
 زدی روش چشمک می ھاتزای پری پننی رو اای الزاندمیکش

  گذاشتم تو ظرف اندازه ھممونی مساوی کردم بھ قسمت ھاقاش
  بھ خوردنمی کردشروع

  خوشمزس عاشق دستپختت شدمیلی خی ساختیامممم چ-نیشرو
 ھی عاشق خودم بشو خب دستپخت چایب

  خوشمزسیلیخ-فرشاد
  غذات رو کوفت کنزیزبون نر- من

 دنی خندھمھ
  جونای تموم کرد بعدم فرشاد بعد رھا بعد من بعد نادنی شرو از ھمھاول
 خوردن ی باورش براتون سخت باشھ ولدیدست خودم درد نکنھ کھ خوردم شا-رھا

 خوادی زحمت میلییییخ
  بخوابمرمیحرف نزن ظرف بشور تو من م- من

 یکنی نامرد منو دس تنھا ول میا-رھا
  خدافظکنھیبھ فرشاد بگو کمکت م- من

  شدم اتاقممی جعی سربعدم
 ی راحتگنی منیبھ ا..شیآخــــــــــــــــــــ... تو تخترفتم
 دمی شد و خوابنی کھ پلکام سنگدی نکشیطول

 
***************************** 

 
  شدمداری رھا از خواب بی تکونابا

 گھھھھھھھھیپاشوووووووو د-رھا
 می بخوابقھیاه بذار دو دق- من

  شمال خنگولمیبر میشی آماده ممیدار-رھا
 ھ؟یشمال ک- من

 تی دوس پسر قبلگھیشمال د-رھا
 زنمیھاااان بھش بگو بعدن بش زنگ م- من

  آماده منتظر توھھنی شرووونھی دگھیپاشو د-رھا
  چشمامو  باز کردمیال

 ن؟یشرو- من
 یدی شننوی حرف فقط شرونھمھی انیخخخخخ از ب-رھا
  آماده شمرونیبرو ب- من
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  خبیلیییییخ-رھا
 ارمی حوصلھ ام نشد از تو ساک بدمی بودم رو پوشدهی منم مانتو صبح پوشرونی برفت

 بستمش شالمم انداختم سرم ی شونھ بھ موھام زدم و با کش دم اسبھی یزی چرونیب
  رونیساکم رو دست گرفتم و رفتم ب

 خب من آمادم- من
 ستادهی کھ آماده چمدون بھ دست ادمی دفرشادو

 تو کجاااا؟؟؟- من
  خوووووامی ممنم-فرشاد

 زمی عزایب- من
  و چمدون خودمم دادم دستشرفتم
  زحمتی بری بگنمیپس ا- من
 نی شرونیرفتم کنار ماش.... رونی بگھ در رو باز کردم و رفتم بیزی چنکھی از اقبل

  منتظرشونستادمیا
  ھم نشستنھی در جلو رو برام باز کرد و نشستم جلو بقنی اومدن شروقھی از چند دقبعد
 نی شروگمیم- من

  شدهیبلھ چ... جا-نیشرو
  گرفتخندم

  کجاس؟دمی من ھر دو دفعھ کھ اومدم خونتون باباتو ندگمیم- من
 :)))شمال منتظر ما-نیشرو

 یاوک- من
  وسط حرفشوندمی کھ پرزدنی ھا اون پشت داشتن درباره خواننده ھا حرف مبچھ

 ) از خاطرات خودمیکی(
 من نوشتی رو اچ رو مث اف می تھکی موزنی کانال پرشنی مدت بود اھیعاغا - من

 گفتم دمی منم پردنیحرفی درباره خواننده ھا می جمعھی تو می رفتی نوشتھ تفکردمیفک م
 نیدی رو شنی تفدیآھنگ جد

 ھ؟؟؟ی کیتف+
  برگشتن گفتنھوی آدرس دادم کھ ی عاغا کلھی مدلنی موھاش ادهی خواننده جدنی ھمیتف-
 ؟یگی رو میتھ+
 \\\\\\\:گھی دنی خودتون تصور کن منوافھی قینی

 ومدی بود اشک از چشمش مدهی خندنقدری جونم اای کھ قرمز شده بود از خنده نادفرشاد
 نطوریرھا ھم ھم

  گفتدهی بردهی خنده ھاش برونی مفرشاد
 و دوتا یکی کھ نی ای ھای کرد سوتبیھممونو تخر...... تی سوتادیم...... ادمیآره -
 اری و تبارمون بودن من بھش گفتم برو نمک بلی بار تو جمع خانواده کھ کل اھی سین

  خلھنیحاال ا
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 فرشاد نمکدون کو+
 پھلو قندون-
 قندون کو+
 پھلو شکر دون-
 شکر دون کو+
 پھلو سس-
 سس کو+
 پھلو سس گوجھ-
 سس گوجھ کو+
  وحشت گفتمبا
 آشپزخونھ کو ینھ بگ کمد کو بگم تو آشپزخوی بھت بگم تو کمد بگترسمیشراره م-

  خونھ کویبگم تو خونھ بگ
  و تبارمون لھ شده بودن از خندهلی ھمھ اگھی دینی

 کنھی نمیی خب آخھ فرشادم کھ درست راھنمادمیخندی کھ داده بودم می بھ سوتخودمم
 پھلو قندون بگو تو ی بگنکھی ای خب بھ جایکنی نمییآخھ توام کھ درست راھنما- من
 کمد

 یدیفھمی میخب اگھ تو خودت باھوش بود-فرشاد
 دختره تو ھی بار ھی نداده عاغا ی انگار خودش اصال سوتیشعوری بیلیییییییخ- من

 بخشمی فرشاد باھاش تصادف کرد گف خانم شما عذر بخواه من ممیدیشمال د
  مرده بودن از خندهگھی ھا دبچھ

 میدی و خندمی تموم شدن راه گفتتا
 میدی دھنتون کف کرد رسنی حرف نزننقدریا-نیشرو

  گادددددددددددددی مااوووووووووووووووووووووووووووه
  بودی قشنگیلی خیالی ونجای بود ای بھشتچھ
 
  اومدرونی باشھ بدی بانی پدر شروکنمی سالھ کھ فکر م۶٠ بای مرده تقرھی

 برات زن می بردی واسھ خودتا بایشد  ؟مردیسالم پسسسسر گلم چطور-نی شروپدر
 یدی تا نترشمیریبگ

 داد کھ مردم و لمی تحوظییییییی اخم غلھی دور نموند نی شروی گرفت کھ از چشماخندم
  رھاشی دادم و رفتم پلشی لبخند ژکوند مکش مرگ ما تحوھیزنده شدم منم 

  منشی اومد پنی شرویبابا
  چن ماهنی تو ای کردرییرھا دخترم چقدر تغ-نی شروی بابا

  ادامھ دادمی گرفت ولخندم
 دیلطف دار- من
 یکنی کھ از لفظ شما استفاده مبمیاااا رھا مگھ من غر- رھایبابا
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  گرفت و گفتمخندم
  رھا نھی برای من آره ولیبرا-

  کھ گفتدی نفھمانگار
 یگی میرھا بابا چ-
  از خنده کھ رھا گفتدمی پوکگھید
 م؟؟؟یا داشت دخترم؟؟؟؟بابیگی عجوزه منی بھ ایشناسیحاال دختر خودتو نم-

 ن؟ی کشونی پس اییاگھ تو رھا- رھایبابا
  باالخره خندم بند اومد و گفتمدمیخندی و گرفتھ بودم و مدلم

 من شراره ھستم دوست رھا-
 خوشبختم- رھایبابا
 نطوریمنم ھم- من

  داخلمی رفتی بعد صد سال احوال پرسباالخره
 بود فک کنم چون اصال شی ورودنی البتھ امونھی مث بھشت مگااااای اوه داخلو ناوه

 وسط گذاشتھ بودن کھ توش پر ی حوض خوشکل مامانھی نداشت الی بھ خود ویشباھت
 یلیی پر از گل مختلف احاطھ کرده بود خی قرمز بود اطرافشو ھم گلدونایاز ماھ

 بزرگ یلییییییی بھشتھ حالش خنجای ادمی رسنیقی تو بھ می کھ رفتشتری بکمیخوشکل بود 
 طبقھ اول مخصوص بزرگ ترا بود و یگم کم گفتم دو طبقھ بود کھ اتاقا بیبود ھر چ

 رو نگا رفتم نجای سر بھ طبقھ باال زدم اوووووو اھی باال مخصوص ما ی  طبقھ یاتاقا
 یلیگرفت خ  بود چشممویاسی بنفش واراشی اتاق کھ دھی دمیتو تک تک اتاقا سرک کش

 تخت دو نفره ھم داشت فرشاد و ھی بود ری نظیقشنگ بود دکور داخلش کھ اصال ب
 تخت ی قشنگنی نھ بھ ای اتاقا ھم قشنگ بود ولھی چمدونمو باال بذاره بقادیصدا کردم ب

 نفره داشت و فقط اتاق من ھی نفره بود کال سھ تا اتاق بود کھ دوتاش تخت ھیاونا ھم 
 از اتاقا کھ توش پر بود از یکیخخخخخ چھ زودم صاحب اتاق شدم  تختش دونفره بود

 رونی رھا فک کنم اتاقھ مال رھا بود لباسامو تو کمد مرتب کردم و رفتم بیعکسا
  بنفشھ مال مننیخووووووب من اتاقمو انتخاب کردم ا- من

  ھم مال منھی آبنیا-فرشاد
 :))))))))) شراره بخوابھشی پدی بانی شرونکھیاتاق منم کھ مشخصھ فقط ا-رھا
 !!!!یییییییییییییییییچ- من

  خب فقط اتاق تو تختش دو نفره سیچی پچیپ-رھا
  دنبالم اومدنمی و رفتم تو اتاق شرودمی کشیآھ

 ایخوابی منییگفتھ باشم پا- من
 خوابمی بنده کمردرد دارم باال مرینھ خ-نیشرو

 ی بخوابنیی پادییییی باشھینچ نم- من
 نع-نیشرو

 خوابمی منییپس من پا- من
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  گفتنی پھن کردم کھ شرونیی رفتم و مالفھ ھا رو جمع کردم پازونی لب و لوچھ آوبا
 خوابمی منییالزم نکرده خودم پا-

  براش سوخت کھ گفتمدلم
  رو تخت بخوابی با فاصلھ اسالمخوادینم-

 بردی مگھ من خوابم می ولمیدی دو خوابھر
  خانواده ما ھم دعوتنھ؟ھمھی فردا مھمونیدونستی میراست-نیشرو

  بخواب بخوابھیه پس ،فردا روز بزرگاوه او- من
  اصالبردی نمخوابم
  بھ خودش فشارم داد و گفتنی زدم کھ افتادم تو بغل شرویغلط

 حاال بخواب-
  نگفتم و تو آغوش گرمش بھ خواب رفتمیزی چگھید
 

***************************** 
 
 دمی رو شنی شدم مکالمھ اداری نفر از خوابم بھی ی تکونابا
 ولش کن رھا بذا بخوابھ-
 گھی می چنھی ببیکی سی االن وضعتون مناسب ننکھی نخوابھ فقط اگمیمن کھ نم-
 شھی مداریآخھ تکون بخورم ب-

  سرم بودنی و رھا باالنی چشمامو باز کردم شروی بھ خودم دادم و الیتکون
 سالم-

  ھس؟؟؟؟؟١ االن ساعت یدونی مری سالم ساعت خواب ظھرت بخکیعل-رھا
 ی متعالی جون صبح عالی نده اھھھ سالم شرریبھش گ-نیشرو

 نیحرف نزن- من
  ازم فاصلھ گرفت و گفتکمی نیشرو 
  من بخوابم کھی راحت بود؟؟؟نذاشت؟؟؟جاتیدیخوب خواب-
  خجالت گفتمبا
 دیواقعا؟؟ببخش-

 خواب راحت رفتم حاال پاشو دستو صورتتو ھی کردم بابا اتفاقا منم یشوخ-نیشرو
  باالای کن بکی و پکی ھس بخور خودتو شزهی منیبشور صبحونت رو ا

  کردمتعجب
 س؟ی طبقھ آخر ننیمگھ ا-

  سھ طبقھ سنجاینھ ا-نیشرو
  خدافسگھیمن برم د-رھا

 وونھی بھ چھره رھا دقت نکرده بودم چھ خوشکل شده بود داصن
  دستشری زی بردی بدو کاراتو بکن با اومدهشگری آرایراست-رھا
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  ھم بعدن باز کننوی ایراست-نیشرو
  شده تو دستش کردمچی کادو پی بھ بستھ نگا

 یباشھ مرس-
 آب بھ دست و صورتم زدم و صبحونھ خوردم بستھ رو باز ھی دوشون رفتن منم ھر

  و ذوق مرگ شدمدمی لباس خوششششششششکلللللل دھیکردم و در کمال تعجب 
  خوشکل بوووود  دی تور سفھی باال تنش سبز روشم دیلباسھ سف. خوشکل بود یلیخ

 شگرهی آراشی شدم رفتم پی جان چھ مامانی تنم کردم اعیسر
  توی من ثنا ھستم چھ خوشکلزمیسالم عز-شگرهیآرا
 دی ثنا جون لطف داریسالم مرس- من

 کھ برم رفتم  دستش و بعد دو سھ ساعت کار رو صورت و موھام ولم کردری زنشستم
 رو صورتم حی ملشی آراھی چھ خوشکل شدممممم قربون خودم برم یییییی وانھیجلو آ

 ھی رو ھم کھی تھینشونده بود و موھامو ھم  فر زده بود بھ حالت جمع باال سرم بود 
 بودم  خوشکل شدهیلی جونم خی زده بود ایور

  خودتویخورد-
  سوال فقط مختلطھ؟؟؟؟ھیرھا تو خفھ -

 رهآ-رھا
 تو کمد گشتم کھ کت نداشتم دمی پوشدمی سفی جوراب شلوارھی شال انداختم سرم ھی

 و دمی کت رو پوشننننی شروی مررررسی تو بستھ کت ھم ھس وادمیروش بپوشم د
 نجای اادی االن میکاری تعجب کردم آخھ کدوم آدم بومدی مکی موزی صدارونیرفتم ب
 خوشکل شده بود یلی اونم خکردمی رو روم حس منی شروی رهی خی باال نگاه ھارفتم
 خوشکل یییی بود وادهی پوشدی کت و شلوار سفھی رمی چشم ازش بگشدی کھ نمیجور

 بھ ناھار نداشتم یادی زلی گذشت ناھار رو آوردن می کھ از مھمونکمی عشقم یخودم
 نفر با مرغ پر ھی بشقابم توسط دمی کھ دکردم ی بود با غذام بازنی شروتابیفقط قلبم ب

 شد
  نکنی ھم با غذات بازنقدریبخور ا-نیشرو

 چشم- من
  بالیچشمت ب-نیشرو

 دادم و شروع کردم بھ خوردن اشتھام باز شده بود مخصوصا االن کھ لشی لبخند تحوھی
  گوشم نجوا کردری زنی بود غذام رو در کمال تعجب کامل خوردم شروشمی پنیشرو

 زمی عزیزیری نوشابھ برام مھی-
  کنھ؟؟؟گفتموونھی منو دخواسی منی ایوا
 یچھ رنگ-

 زمی عزی خودت دوس داریھر رنگ-نیشرو
  و خوردمختمی روانی لھی خودش و خودم یبرا
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 لبخند رو لبم نشست ھی دمی کشقی چن تا نفس عمالی ورونی بلند شدم و رفتم بزی سر ماز
 زمی عزگھیچھ قشنگ م

  بده بھ منویکی نی آدما مال تو فقط انی مال من باشھ؟کل انی شروشھی می چایخدا
 شراره-
  گفتماری اختیب
 جانم-

 یخوری سرما مھی داخل ایب-نیشرو
 با خواسی رو منی کنم دلم شروھی گرخواستمی نداشتم مویچی داخل واقعا حوصلھ ھرفتم

 ھی خوندی کنارم باشھ ارکسر داشت آھنگ مشتری بازم دوس دارم بی کنارمھ ولنکھیا
  گفتنی بودن بھ اجبار رھا منم بلند شدم کھ شروختھیعده منگلم وسط ر

 نی بشنجاسی مرد انھمھی ایالزم نکرده برقص-
 رتی غجوووونم

 باشھ- من
  رفت اونورنیشرو
  دوستت داره ھااایلییییخ-رھا
  باشھنطوریکاش ا- من

  شدی داشت منفجر مسرم
 نیی پارمی من مکنھیرھا سرم درد م- من

 برو-رھا
 خوردم عی کردم سردای کھ باالخره پگشتمی تو اتاقم از تو ساک دنبال قرص منیی پاتمرف

  پتو الالریو رفتم ز
 

****************************** 
 
  شدمداری رھا از خواب بی صدابا
 شراره پاشو پاشو-

  شدهیچ- من
  شب شدهیچیھ-رھا
 !واقعا؟- من

  پاشوکنھی االنھ ارکسر ھم داره بزن و بکوب می اصلیآره پاشو مھمون-رھا
 سرم رونی بھ خودم کردم نھ خوب بودم خوبھ رفتم بنھی نگا تو آھی جام بلند شدم از
 نوی اھھھھھ چقدر امروز من قلبم شروخواسی رو منی قلبم شروی ولکردی درد نمگھید
  جونای رفتم باال  و نشستم درست کنار نادگھی بسھ دخوادیم

 سر دردت بھتر شد دخترم؟- ن جوایناد
  جون بھترمایآره ناد- من
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  شدکمی نگران نزدی با چھره نیشرو
 ی بخورارمی بیزی چی شربتیخوای؟نمی شراره؟خوبیبھتر-نیشرو

  خوبمینھ مرس- من
  و گفترونی داد بنفسشو

 خب خدا رو شکر-
 در گوش اون طرف گفت کھ اونم سرشو تکون داد یزی چھی رفت سمت ارکسر و بعدم

 نی شروی صدادنی من آشناس با شنی آھنگ برانی انمی ببسایآھنگ و عوض کردن وا
  وقتھ خودشھیلی اومدم آره خودشھ خودشھ آھنگ خرونیاز افکارم ب

 
  با عشق بھ چشم تو نگاه کردمیوقت
 ی تو کجا بودی کجا بودتو

 کردمی میخوب با ھمھ وجودم بھ وجودت یوقت
 ی تو کجا بودی کجا بودتو
 
 خدا نکنھ منو دوس داره نھ شراره دوستت نداره ی واخوندیبھ چشمام زل زده بود و م)

 ( من دوسش دارم اه خدای نده ولیدواری بھ خودت امیالک
 
  بگم دوستت دارمخوامی وقتھ میلیخ
  طاقت ندارمگھی سختھ چون دیلیخ
 وونتھی دل من دنیا

 قتھی حقنی آره ازمی عزیدونینم
 
 من؟سرشو بھ ینی کنم بھ خودم اشاره کردم شیبھ من اشاره کرد کھ برم باال ھمراھ)

 از اون ارکسره گرفت و داد بھ من منم کروفنی مھی آره تکون داد رفتم باال یمعن
 (یشروع کردم ھمراھ

 
  باھات حرف بزنمخوامی وقتھ میلیخ

  عاشقھگنی کھ میاون
  بکن خودباور

 مــــــــــنــــــــــم
 

  نگفتمیزی عشق بھ تو چنی از اچوقتی کھ  ھمن
  نشنفتمی کھ از زبون تو دوستت دارممن
 ختمی قلبم ھمھ احساسمو ری وجودم توتو
 گفتمی بھت مدی رو من بای ھمھ چکردمیاما اشتباه م 
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 :گمی محاال
 
  بگم دوستت دارمخوامی وقتھ میلیخ
  طاقت ندارمگھی سختھ چون دیلیخ
 وونتھی دل من دنیا

 قتھی حقنی آره ازمی عزیدونینم
  وقتھیلیخ
  باھات حرف بزنمخوامیم

  عاشقھگنی کھ میاون
  بکن خود مــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــمباور

 
  با عشق بھ چشم تو نگاه کردمیوقت
 ی تو کجا بودی کجا بودتو

 کردمیم ی با ھمھ وجودم بھ وجودت خوبیوقت
 ی تو کجا بودی کجا بودتو
 
   وقتھیلیخ
   بگم دوستت دارمخوامیم
  طاقت ندارمگھی سختھ  چون دیلیخ
 وونتھی دل من دنیا

 قتھی حقنی آره ازمی عزیدونینم
 
  باھات حرف بزنمخوامی وقتھ میلیخ

  عاشقھگنی کھ میاون
  بکن خود مـــــنـــــمباور

 
 ی موجھوی منم دنبالش رفتم چرا رونی رفت بعی سرنی برامون دس زدن کھ شروھمھ

 دی مقدمھ پرسی بسادمی بود منم کنارش واستادهی اای لب دررونیشد ؟؟رفت ب
  نھ؟دهیبھ توام آرامش م-

 یچ- من
  امواجیصدا-نیشرو

 آره- من
  کھ گفتمیدادی امواج گوش می تمام بھ صداقھی دقھی
  بھت بگمخوامیامشب م-

 ویچ- من
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 ھی عشقم کنکھیا-نیشرو
  از من باشھری غی فشرده شد نکنھ کسقلبم

 ...ی ولستمی نی آدمنی شراره بد برداشت نکن من اصال ھمچنیبب-نیشرو
 دی تو موھاش کشیدست

 گمی می چیفھمی می بشنودی بای ولدنشی شنی حتدی سختھ شایلیگفتنش خ-نیشرو
  تکون دادمنیی تند تند باال پاسرمو
 ... کھ دوست دارمویمن کس-نیشرو

  و گفتدی کشقی نفس عمھی
 سادهیاالن جلو روم وا-

  کردم دستمو رو دھنم گذاشتم کھ تند گفتتعجب
 پشت سرمم رمی بھم بگو می اگھ دوسم ندارخوامی االن ازت جواب منیشراره من ھم-

  خوشبختت کنمخورمی آره قسم می بدون اگھ بگی ولکنمینگاه نم
  قطره اشک از چشمام افتادکھ گفتھی
  من رفتمنی نکن اصال من رفتم ببھی نکن تو رو خدا گرھیگر-

  کھ با بغض گفتمرفتی مداشت
 نیدوستت دارم شرو-

  زدی موج می تو چشماش خوشحالبرگشت
 منم دوستت دارم-

  کردمھی توش و گردمی رو باز کرد و پرآغوشش
 میدی بھ ھم رسگھی نکن خانومم تموم شد دھیگر-

  ھمش توھم بودهنمی شم ببداری خواب باشھ بنای ھمھ اترسمی منیشرو- من
  ھمشتھی من ھمش واقعینھ شراره -نیشرو

 ای و چشم بھ درمی ساحل نشستھ بودی آرامش نشستم تو بغلش دوتامون رو شن ھابا
 میدوختھ بود

 یی دوستت دارم آقایلیخ- من
  خانممشتریمن ب-نیشرو

  کھ گفتمی لحظھ سکوت کردھی
 امی باش االن منجای ھمارمی برات لباس گرم برمیمن م-

 چشم- من
 حلقھ ی احساس کردم دستری رو ازم نگی خوشبختنی اای و قدماشو دنبال کردم خدارفت

 شد دور کمرم با وحشت گفتم
 ی ھستیتو ک-
  ناکامی مای ننی اشی پای ھم بقھی دو دقیزدی جونت الس مییاون موقع با آقا-

  شدی چدمی نفھمگھی قرار داد و دمینی دستمال رو بھی بعدم
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*********************** 
 

  کلی دانا
 او زل زده بود شراره را بھ یبای زیمای بھ سمای بود و نمای در آغوش نھوشی بشراره

 پالتو بھ نی ھنگام شرونی شد و رفت در انی دستانش داد و خود سوار ماشری از زیکی
 یقی اما پس از دقاکندی می ابتدا فکر کرد با او بازدی آمد شراره را ندرونیدست ب

 رھا و مادرش و فرشاد را صدا ستی کھ داخل ھم ندنگران بھ داخل برگشت مطمئن ش
 زنگ سی موضوع بھ پلنی ناراحت از ای ماجرا قرار داد ھمگانیکرد و آنھا را در جر

  زنگ خورد با عجلھ آنرا برداشتنی شرولیزدند کھ موبا
 الو-
 ماین.....نیشرو....الو-
  نکنھی گرقھی دقھی شده ی چیی کجازمیشراره عز-
 کمک....ماین....نیشرو-
 خود ی در موھای کالفھ دستنی شرودیچیپی بوق متعدد بود کھ در تلفن می بعد صداو

 سرگرد را نی رادمنش بعد از سھ بوق پاسخ داد شروای و زنگ زد بھ سرگرد  آردیکش
 را با نی آمد  و  شرونی خانھ شرو سرگرد بھیقی اتفاق گذاشت پس از دقاانیدر جر

 کنند و یابی شراره توانستند  آنھا را رد ی شماره ز برد با استفاده اسیخود بھ اداره پل
  ابندی را بمایمحل ن

 
************************** 

 
 چشمام ی از جلولمی فھی مث زی خدا من کجام ھمھ چی شدم  واداری نم بی احساس بو با

  اومد تومایگذشتن در باز شد و ن
 من کھ عاشقت ادی(داد زد) ی بد بخت ھم نبودی مای ننی اادیخوش گذشت با عشقت؟؟؟-

  ھــــــــــــــــــــان؟؟؟؟؟یبودم ھم نبود
  رو گوشم گذاشتم و گفتمدستمو

  من دوستت ندارمماین-
 سای حاال واکنمی نھ؟خب خودم عاشقت میکھ دوستم ندار-
 دمیچشی رو می چرا حاال کھ داشتم طعم خوشبختای قطره اشک از چشمام افتاد خداھی

 ؟؟؟؟؟
  کنھداتی پتونھی نمگھی اونوقت عشقت دمی برمی حرکت کنادی فردا بسایوا-ماین

 نھھھھھھھ- من
 آره آره-ماین

 ای تنگ شده بود خدانمی شروی دلم براختمی و در رو بست اشک ررونی رفت ببعدم
  تو تنم نمونده ھمونجا از ھوش رفتمی رمقکردمیکمکم کن احساس م
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*************************** 

 
 خان ھم ور دست مای نمی بودنی احساس تکون خوردن از جام پاشدم بععععلھ تو ماشبا

  بوددهیبنده تمرگ
 ؟ی عوضمیبری میکجا دار- من

  دلمزیسالم عز-ماین
 میری ممی داریم گور سالم کرد ھان؟؟؟گفتم کدویک- من

 زمی رودبار عزمیری ممیدار-ماین
 ستمی آشغال نی توزی باشم عزی ھر کزیخفھ شو من عز- من

  ھاشھی از حد مشی بناتی داره توھگھی دیاووو-ماین
 ی تو کالت عوضیاو- من

 گھی دی از راھاشمی مجبور می کننی توھی بخواگھی دی ولبخشمی رو مندفعھیا-ماین
  دلمزیوارد شم عز

 باشھ...... از راھاشیکی دی شدم شاساکت
 میدی رسزمیشالت رو درست کن عز-ماین

 کھ جلو نشستھ بود گفت  کھ اروی در گوش اون یزی چھی ھم مای رو درست کردم نشالم
  تکون داد بعدم گفتدییاونم  سرش و بھ معنا تا

 میبلند شو بر-اروی
 یکی متروکھ بود انداختم تو بای خونھ اونجا بود تقرھی شدم و باھاش رفتم ادهی پنی ماشاز

 شب ھی رو چھ خوشکلھ خب معلومھ اسکل خوشکل کرده تا نجایاز اتاقاش اووووو ا
 یلیییییی خمی اه بگذری بافی چقدر تو منفی واگھی دی رو باھاش رقم بزنییایرو

لدون بود  کھ روش گدی خوشکل سفزی مھید کنارش ی سفی تخت دو نفره ھیخوشکل بود 
 شی بود در کشو رو باز کردم پر از لوازم آرایشی آرازی مھی بود اسی یو پر از گل ھا

 چھ خوشکلھ گرمم شده بود بھ دمی جا ندھی یشی لوازم آرانھمھی تا حاال اییییبود وا
 ھی شدم اگھ مونیپش  کت رو لباسم رو در آوردم شالمو ھم انداختم ھمونجانیخاطر ھم

 کت و شالم رو شھی من خوب نمی وضع قطعا برانی منو تو انھی ببادی بی اتفاقمایوقت ن
 گشنمھ یلی بر بدن بزنم کھ خی صبحونھ اھی رونی داشتم برم بمی تصمدمیدوباره پوش

 ام کھ برام نگھبان گذاشتن فرار نکنم د آخھ ی اھھھھ انگار من زندانرونیرفتم ب
 ان؟از جلو نگھبانھ رد شدم کھ گفت ھنمی ببدی باوی کنمی تو رو ببخوام من نشعوریب

 کجا- نگھبان
 سر بوم سھ جا- من

 جواب منو بده تا نرفتم بھ آقا بگم- نگھبان
  آخھ؟؟شناسنی امام زمانم منای آقا انگار امام زمانھ مگھ اگھی جور مھی لب گفتم ریز

  کوفت کنممی داری صبحونھ چھ زھرمارنمی ھمون آقاتون ببشی پرمیم- من
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  لب گفتریز
 ی کوفتم کندیبا-

 ی گفتیچ- من
 دی دوباره جلو روت بلند بگم؟نھ جونم من گفتم بانکھی از اترسمی میفک کرد- نگھبان

  کرت فرو برهی دوباره بگم تا تو اون گوشایخوای میکوفتم کن
  چقدر دوس دارهمینی منو دوس داره ببمای حاال کھ نی خب خودت خواستیلیخ

 ــــــــــماینــــــــــ- من
  اومددی نکشھیثان دو بھ
 بلھ-ماین

  بھ منگھی می نگھبانت چنی ببری بگلیتحو- من
  بھ تتھ پتھ افتاده بودنگھبانھ
 گمی نمیچی ھگھی غلط کردم ددیآقا ببخش- نگھبان

  صبحونھ بخورایدنبالم ب(بعد رو کرد بھ من)بار آخرتھ-ماین
 دراز بود کھ کل سالن رو گرفتھ بود روش انواع غذا ھا زی مھی رفتم اوه اوه دنبالش

 بود
  یای برونی از اتاقت بی بخور چون تا شب حق نداریخوای میھر چ-ماین

 جا نداشتم کھ بخوام بخورم از جام بلند شدم و گھید... خوردمی ھا رو با آرامش مغذا
 ی دلم براای خدای من کنبی ھم نصی خوشبختھی شھی می خدا چیییرفتم تو اتاقم ھ

 رو گونھ یکی یکی لطفا کمکم کن خدا اشک ھام ای کمک خداای تنگ شده خدانمیشرو
 کردی ھم مدی شاای کردی کمکم نمچوقتی کھ ھییدا دلم گرفتھ بود از خومدنیھام فرود م

 بھ ازی از قبل نشتری بیلی من االن خای خدای ولدمیدی ھا رو میو من فقط بد شانس
 خودت ای خداختمیکمکت دارم رفتم پشت پنجره سرم رو گذاشتم رو دستام و اشک ر

قلبم بھ   لحظھھی ی حتمونمی زنده نمنی تحمل کنم من بدون شروتونمیکمکم کن من نم
 رو از دست می ممکنھ پاکی نجنبری دارم اگھ دازی نتیاری خداوندا بھ تپھیعشق اون م

 با دی رقم خورده کھ باینطوری سرنوشت من ادی شاونمدیبدم لطفا کمکم کن خدا جونم م
 نی داشتھ باشم با فکر کردن بھ اادگاری بھ نی رو از شروی باشم تا آخر عمر و عشقماین

 کھ عشق رو از احساس بچگانھ ستمی کردن من بچھ ندای پدتموضوع اشکام ش
 نذار طعم شکست رو بچشم من ای بار خدانی اولی ندم من عاشق شدم براصیتشخ

 چن بار بھت گفتم کمکم کن نی خودت ببای خدا جونم کمکم کن خدایطاقتش رو ندارم ھ
 کھ از کنمی ماف بار اعترنی اولی آره براترسمی ممای من از نایخب کمک کن بھم خدا

 تو ای کنھ خودت کمکم کن خداتمی اذمای ھس خدا جونم نذار نمای اونم نترسمی نفر مھی
  پس کمکم کنیخوای صالح بنده ات رو میھربونم
 حق ی شب شد گشنم بود ولی کدمی کھ نفھمختمی غرق افکارم بودم و اشک رنقدریا

 تو اتاق کشف نی از ظھر سھ تا دوربادی بمای کھ نی تا زمانرونینداشتم از اتاق برم ب
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 طاقت نداشتم ھر چھ بادا باد کت و شالم رو در آوردم کھ گھی گرم بود دیلیکردم خ
 دمی رو پشتم شنییصدا

 یبدون کت خوشکل تر-
  زدم کھ گفتغی کردم جوحشت

 ی بزن خانمم قراره مال خودم بشغی جشتریجووووون ب -
 کھ یلی روم کھ لگد زدم اونم جوابمو با سدی بشم پرنی زن اخوامی نھ خدا من نمیوا

 نبود اشکام ی کسی ولخواستمی کمک مکردمی و داد مغیشم داد  ج گوریخوابوند ز
 دادی نداشتم کھ از خودم دفاع کنم اونم بھ کارش ادامھ می قدرتگھی دختنیریم
 یولم کن عوض -

 اون مشغول کارش بود دی بھ ذھنم رسی آن فکرھی کمکم کن ای گوش نداد  خدایول
 کرد جادی ای بدیدستمو دراز کردم و گلدون رو برداشتم محکم زدم تو سرش کھ صدا

 نکھی و ایمونی خدا بلند شدم وقت پشی تر شده وانیو احساس کردم وزنش روم سنگ
 پاره ی لباسانی تو خب من کھ با ازنیری ماش مرده رو نداشتم االن نگھبانای زندس نمیبب
 شالم رو ھم بھ قسمت لخت پاھام بستم و د بدو کھ در دمیار کنم کتم رو پوش فرتونمینم
 ھر کس رنی کھ نکنھ منو بگدمیدوی من مث فرفره می نگھباناش دنبالم بودن ولمیر

 شب بدون ١٢ت دختر تنھا اونم ساعھی خب معلومھ شدی مرهیاونجا بود با تعجب بھم خ
 اونا کردمین برام مھم نبود احساس م می ولھیبی عجزی بدوه خب چابونیحجاب تو خ

 بود در رزنی پھی از خونھ ھا رو زدم یکی کوچھ و در ھی تو دمیچی پعیپشتمن کھ سر
 تعجب کرده بود در رو رزنھی اشکام بھ راه افتاد پلی رفتم تو و سعیرو باز کرد سر

 تبست و اومد کنارم نشس
  شده دخترمیزیچ-رزنھیپ
  بغض گفتمبا
  تلفن بزنمھی شھیم-

 رو گرفتم بعد نی کرد بھ داخل خونشون تلفن رو نشونم داد منم رفتم شماره شروتمیھدا
  جواب دادی نگرانیاز سھ بوق با صدا

 بلھ-
  منمنیشرو-

 زمی عزیی؟؟کجاییشراره تو-نیشرو
  گفتممی گرنی بدهی بردهیبر
از ....فرار کردم....من.....نیشرو-

 ......خواستیم....تخواسیم....اون.....ماین..…دست
  امونم نداد ادامشو بگمھی گرگھید

 زمی عزییاالن کجا-نیشرو
دنبالم ...االنم...نیشرو.... رودباریروستا.... گفتماین.....فقط....نی شرودونمینم- من

 ھستن
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 رادمنش دوستم دنبالشھ ای دنبالشونھ سرگرد آرسینگران نباش عشق من پل -نیشرو
 رنشیگیم

 شمی پای بنیشرو- من
 یی االن کجایچشم خانم-نیشرو

  خانمھ ھستمھی ی تو خونھ مایفرار کردم از دست ن- من
  رو بده بھشیگوش-نیشرو
  گفتمعی رو کھ گذاشت سری گوشدادی رو دادم خانمھ ظاھرا آدرس میگوش

  شدیچ-
  چادر بھت بدمھی ای دنبالت بادی االن شرھرت مزمی عزیچیھ-خانمھ

 ی وادمشی خوشکل از تو اتاق اورد و بھم داد منم ھمون موقع پوشی چادر گل گلھی
  نشھیزی چدوارمیخدا ام
  خانمھ ھم منو تو بغلش گرفتختیری ماشکام
 ھیاسمت چ-خانمھ

 شراره- من
 یی اھل کجازمی عزھی چلتیفام-خانمھ

  اھل تھرانمھی تھرانلمیفام- من
 ؟؟؟؟؟؟ی ھستیتو شراره تھران-خانمھ

 ن؟یشناسیشما منو م.آره- من
  تو بغلش فشار دادمنو

 ی تو جون نوه منو نجات دادـــــزمیعز-خانمھ
 جاااان؟

 شمیمتوجھ نم- من
  درستھ؟یندا نوه منھ داداشش نوه منھ تو پول عمل رو بھ ندا داد-خانمھ

 اررررره- من
 کھ زنگ در رو زدن خانمھ رفت و در رو باز کرد بعدم داد میزدی با ھم حرف ممیداشت

 زد
 شوھرت اومدش... مادر ایشراره جان ب-

  کردمھی بغلش و گردمی پردمی رو دنی دم در تا شرورفتم
 نی تو ماشمی برای دلم بزیآروم باش عز-نیشرو

 چقدر نکھی از ھمھ اتفاقا براش گفتم از انی کردم و رفتم تو ماشی خانمھ خداحافظاز
  گفتم تا خوابم بردنقدری ای شدم ھمھ چتیاذ
 
 
 خدا ی خودمونھ وانی کھ شرونی شدم اداری از خوب بی برخورد بھ شئ سفت احساسبا

 کنمی چکار منیمن تو بغل شرو
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 زمی عزی شدداریب-
  بودی خوبیلیاومممم آره خواب خ-

 شراره-نیشرو
 جانم- من

 خونتون زننی قرار دادم فردا زنگ مانی بال من خونوادم رو در جریجانت ب-نیشرو
 قرار بده انی خونوادت اونا رو ھم در جرشی پی بردی تھران توام بامیگردیامروز بر م
 ییییی و عروووووسزننیفردا زنگ م

 زھرمار اصال از کجا معلوم من بھ تو جواب مثبت بدم؟- من
 رمیگی ھمون افسونو مرمیباشھ پس منم م-نیشرو

  بگھ افسون؟می بزنیزی چی حرفھی می چھ ھر وقت بخوایعنی شدم ناراحت
 خانمم قھر کرد؟-نیشرو

  ندادمجوابشو
  فدات شمزمی عزمی زندگدیببخش-نیشرو

 ی اسم افسونو نبرگھی قول بده دی خب ولیلیخ- من
 چشم-نیشرو

  شدی افسون چھی قضیراست- من
  کردی مامانشو راضنی بھ کمک نازنیچیھ-نیشرو

  بالی نازیا- من
  بودرهی زل زد تو چشمام با عشق تو چشمام خنیشرو

  دستمو دور کمرش حلقھ کردمو خودمو بھش فشار دادماوردمی طاقت نگھید
 نی دوستت دارم شرویلیخ- من

 می تموم زندگشتریمن ب-نیشرو
 چھ دونمی نمیشی کھ خودت اومدنش رو متوجھ نمیزی چیعنی ما عشق بود عشق عشق

 دادناش تو دانشگاه؟اون ری کرد گنی منو عاشق شرویزیچ
 مشخص نبود عشقم چطور اومد چون ادی زمی زندگ؟تویآھنگ؟خونشون؟خانوادش؟چ

 تی از تموم زندگی حاضرگھی دینیبی و میای روز بھ خودت مھی دهیعشق خبر نم
 ... عشقت خوشحال باشھنکھی ای برایبزن

 
  پسندبای زی اباستی زیزندگ
  رسندییبای بھ زشانی اندزنده
  بازگشتی بنی اباستی زآنقدر

َ از برش مکھ   از جان گذشتتوانیَ
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 دادن و تا ی کھ بھم انرژی از تموم دوستانی رمان تموم شد مرسنی خوبم ای دوستاخب
 اسمش تصادف می رمان بعدـــــادی کردن دوستتون دارم زی رمان منو ھمراھانیپا

   عاشقتونم الو الو الودی منتظرش باشادی از اونم خوشتون بدوارمیعشق ھس ام
١٩/٣/٩۵ 

  انیپا
 
 

 ی بھ ھمگسالم
 ی باشھ برای بسم هللا انشاهللا استارتنی کھ اکنمی رمانمو شروع منی بسم هللا اول گفتنبا

 .گھی دیشروع کردن رمان و نوشتن رمان ھا
 کردن تشکر یاری رمان نی کھ منو در نوشتن ازمی از دوستان عزخوامی منی بنی ادر

 کردن یحرو اونا طرا...  ھا و تی نوشتم عکس شخصییکنم البتھ رمانو خودم بھ تنھا
 و زمی عزی مذکر مرسی ھاتی عکس شخصی جووونم بابت طراحایمیممنونم ک

 برم خوجل من و ممنون از غزالھ نت جونم بوده قربوایمی کی رمانمم بھ عھده شیرایو
 کھ یی رمان کھ بھ من گفتن و ممنون از تمام کسایانی پای بایجووون بھ خاطر شعر ز

 دوستان بروبچ سمی رفتھ اسمشونو بنوادمیبھ ھر صورت بھ من کمک کردن و من 
  از کمکتونیقربونتون مرس

 تو ی ولنینی ببنیتونی ھم منترنتی گذاشتم البتھ تو انستای ھا رو تو اتی شخصعکس
 الزمھ رو ی باشھ اھنگ ھای پاتی ممکنھ قاطنترنتی تو اھی کی مشخص تره کنستایا

 ..  نستامی ای دیھم تو تلگرام گذاشتم آ
.....royanikpour.roman _تلگراممنکیل telegram.me/royanikpournovels      
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