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 یقاسم)نایمب(نایم|وونھیرمان د

  
telegram.me/cafeetakroman 

 
  آھنگ بزنم؟یچ

 رایشک:دیمھش
محو ... محوش شدمدنیرقصی پاپ مپی بلند شدن و ھدی ومھشنای و گرفتم وزدم مکنترل

 موھاش و کھ تکون کردمی با لبخند بھش نگاه مدادی کھ انجام میحرکات ماھرانھ ا
 عصابم دمی بھ اون درهی و خعادی دفعھ نگاه مھی دی تپی انگار قلبم داشت تو دھنم مدادیم

 تی کھ ھالھ با عصبانگھی آھنگ دھی و گرفتم و زدم رل کردم کنتیظیخورد شد واخم غل
 گفت

  نکبت؟ی دارمرض
 کنھی مزی وزی مگس داره وھی اری اون مگس کش و بیجان

 ؟یکشی نم،خجالتیی پررویلیخ=ھالھ
 ستی خوب نمینقاش
 نی بھم برقصپرنی می ھگھیبستھ د=اریجان

  با خنده اومد طرفم و گفتنای معادی و پسرا اومدن وسط جز من و مدخترا
 م؟ی برقصیای میاسی داداش

  اخم کردم و گفتمی لبخندش دلم ضعف کرد ولبا
  من برقصم؟یدی دی کتو
 یدیرقصی ممانی نریی با دای تازه داشتنیھم=نایم

  برقصمخوامی نماالن
 یدونیھرجور خودت م=نایم

اگھ ! حقتھ....دنیرقصی ھم بلند شد و باھم معادیم! عصابم خورد شد...عادی مشی پرفت
 عادی میاصال نگاھا...دی رقصی نمرتی غی االن با اون بیکردیدرخواستش و قبول م

 نای و معادی تر شد آقا بزرگ بھ منو مظی اخمم غلنی ھمیبھ اون و دوست نداشتم برا
 کردینگاه م

  بزنی عرباسری=دیمھش
 رو نای شروع کردن بھ رقص مالی ھمدوی و مھشنای ھمھ نشستن می آھنگ عربھی زدم

 ی منم عصابم خط خطکردی نگاش مرهی خی اون لعنتدیرقصیکمرش شال بستھ بود و م
 اسری:کردمی بودم فکر مدهی کردم و ھمونجور کھ دراز کشونیبود روم و بھ تلوز

 و وضع کردمی کارخونھ کار مھیو تیمی پتروشی مھندسسانسیسالھ ل٢٤ ھستمایمھرن
 پسر عمھ بودن ی بودم پسر تو خانوادمون بود ولای داشتم تک پسر خاندان مھرنیخوب

 بودن و من فقط دهیی پسراش دختر زایواز شانس بد آقا بزرگ پدر بزرگ بابام ھمھ 
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 و ھوام و ھمھ جا داشتھ باشن رنی بگلمی تحوی باعث شده بود کلنیپسر بودم و ھم
 چھارمم ی عمھ ی بچھ نایتا عمو،م٢تا عمھ داشتم٥... خانداننی شدم تخس انیھم یبرا

 پدرش مرده بود واونم دمشی پرستی می واقعی بھ معنایعنی دوستش داشتم یلیبود خ
 دوستش نی تریمی کھ باشھ دختر خالش صمدیمھش...تک فرزند بود مثل من

 یکید،ی بودوبرادر مھشعمم  کھ پسراری جانیکی داشتم کی فابرقیتا رف٣منم...بود
 بودو پدر و مادرش کھ مردن مونی ھمساشناختمشی می نبودو از بچگلمی کھ فامنیحس

 کھ مانی ھم عموم نریکیمستقل شدو خواھرش و شوھر داد و االنم وضعش خوبھ و 
 تنھا می بازوونھی چون ددی شاوونھی بودم بھ د معروفلیتو فام...االن نامزد گرفتھ

 پسرش کھ مرده بود یتادخترا٣ی آقا بزرگ دلش براومدی چشم ھمھ مھ بود کھ بیزیچ
 ی کنھ ھمھ ی دھن گشاد با عشقش عروسی اجازه داد ھالھ نی ھمی برارفتیغش م

 ی ولنی خدارو شکر ھمھ ھم راضارهی ملی فامی دخترایخواستگارا رو آقا بزرگ برا
 !! کنھی معرفنای آقا بزرگ منو بھ می روزھیمن دوست دارم 

 
  آھنگ تموم شدوونھی داسری=الیھم
  نکبتتھی آبجوونھید

 شعوریحرف دھنت و بفھم ب=ھالھ
 ی بکنیخوای می چھ غلطنمی بفھمم ببخوامینم
  با ھردوتونمگھیبستھ د= بزرگآقا

 می شدساکت
 نیاریشام و ب=آقابزرگ

 عطرش داشت مستم ی بودیدی ملمی نشست و داشت فشمی اومد پنای رفتن شام بکشن مزنا
  و باز کردم و دادم بھش و گفتملمی نگاه کرد موبالمی تموم شد بھ موبالمی فکردیم

  بگرد توشبرو
  خنده گفتبا

  کھ نخواستمشمن
 شھی وگرنھ نظرم عوض مریبگ
  و دست بزنھاسری لھی وساتونھی کھ مھی تنھا کسنایم=رایھ

 شھ؟ی متیحسود
  گفت و ادامھ دادشی اھی با حرص رایھ
  بشھ؟می داره بھش حسودیچ
 دمی غرتی کھ با عصباننیی سرش و انداخت پاکردی کھ داشت بھمون نگاه منایم

 ؟ی کھ تو نداریزی چھمون
  ندارم؟یمن چ=رایھ
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 آخرت باشھ یدفعھ ...یری بودن،وقار،سربھ زاقت،ادب،خانومیعقل،فھم،شعور،ل
 وگرنھ ھم زبون تو ھم زبون خواھرات و کوتاه یگی چرت و پرت منای میدرباره 

 کنمیم
  کن کھ گفتمشی ماست مالیعنی لبش و گاز گرفت اری با تعجب بھم نگاه کردن جانھمھ

 ی ولکنھی کنم سواستفاده نمی اگھ کارکنھی جبران مدونمی چون مدمی و ملمی وسانای مبھ
 شھی کھ اسب جلوتون دوال منیری مھورتمی بھتون رو داد چنان ھیشما فقط کاف

 و لبخند نیی کردم سرش و انداخت پانای نگاه بھ مھی ھرسھ تا با نفرت نگام کردن فقط
 رفت تو عکسام چشمام گرد شد گشتی ملمی خوشحال شدم تو موباشیزد از خوشحال
 شی خودم آخی خدا کمک کن رفت تو عکسای وارمی از دستش بگتونمیھول کردم نم

 زد بازم ھول کردم خداکنھ ربھ گرفتم ضنمی سی روھی کھ از خالکوبی عکسیرو
 متوجھ نشھ

  توئھھی خالکوبنمیا:نایم
  آرهیعنی...نھ...آره

  کجاستی برانی پس ااسری کھ نوشتھ نجایا
 آرنج نوشتھ کی دست تا نزدی دستھ راستم بود کھ از مچ جلوی رواسری از منظورش

 م اشاره کردم و گفتم چپی نھی بھ سیسی بھ انگلاسریبود 
 نجاستیا
 ھ؟ی چنیا

  با خودش خوندبعد
 ...ستی نینھ م...یم

  بھم گفترو
 ھ؟یچ=نایم

 ای بری و بگلتی موبااسری=اریجان
 ی با ابرو ھااری جانشی و ازش گرفتم و رفتم پلمی خدا رو شکر نجاتم داد موبااووووف

 چشمک بھش زدم کھ ھی کارو نی گرفت نکن دختر اشیباال انداختھ بھم نگاه کرد دلم آت
 دونستی ھم منای عشقم بھ می درباره شمونی اومد پمانی نردی مھششیلبخند زد و رفت پ

 بعد یخوامش،ولی و بھ ناموس خودم رحم نکردم مرتمیغ یاول ازش کتک خوردم کھ ب
  باھاش صحبت کردن خوب شد و کمکم کرداری و جاننیحس
 نای سمیپس فردا بر=مانینر
 ؟ی چیبرا
 !!!!!!!عقدمھ ھا=مانینر

  دنبالتون؟امی آره فردا بآھان
 آره=اریجان
 خوادی معادی برن بازار لباس بخرن مخوانی باھم مای و لعدی و مھشنایفردا م=مانینر

 ببرتشون
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  داد گفتمبا
 ؟یچ

  محکم زد تو پام و و گفتیکی مانی نگاه کردن بھم کھ نرھمھ
 دیادامھ بد...دیببخش
 کھ دنیچی تکون دادن و مشغول شدن کم کم سفره رو داشتن م سر از تاسفھی ھمھ
  گفتمانینر

  گرفتھ چھ خبرتھ؟درد
 برمشونی خودم ممن

 با اون دی خرمیری خودمون ممی ما داردنی بعد دانی ھمراه تو بخواستنی اول ماتفاقا
  برنخوانیم

  مواظبشھدی ھستن مھشای و لعدی نداره مھششی کاریاسی الیخیب=اریجان
 یخی بگھیراست م=مانینر

 امی فعال تا بتونم با خودم کنار بنی نزنزر
 خفھ شو=اریجان

 از اول تا آخر اخمام توھم بود داشتم شام می سفره رو گذاشتن شام خوردبالخره
  خند گفتشی با نعادی کھ مخوردمیم
  اخمات توھمھ؟اسری ھیچ

 یفضول
 ومدهی نیاصال بھت خوب=عادیم

  آدم باشاسری=ھالھ
 یمونی اگھ آدم بشم تو تنھا ممن

  گفتغی جغی با جھالھ
  بھش بگوزی چھی ییبابا... ادبیب

 !!!!!اسری= بزرگآقا
 ھان
 !!!!اسری=بابا

 ھان
 !!!اسری=مامان

 ھان
 !!!اسری=اریجان
 ھان

 یاسیداداش =نایم
  لبخند بھش نگاه کردم و گفتمبا

 !!!جانم
  گفتالی گرفت کھ ھمشگونی بھی اری جاندی خندنایم
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  ھان؟؟یگی مھی جانم بھ بقیگی منای مبھ
 بھ شھی متیحاال اگھ تو حسود... شدنای مبی رو بگم جان کھ نسی آخرنی ولم کنخواستم

 تو ھم بگم
  نفرت بھم چش غوره رفت کھ آقا بزرگ گفتبا
 ری اون زبونت و بگی سر سوزن جلوھی کمی اسری

  شروع کرد بھ من چھ؟؟خودش
 ؟یدیتو چرا ادامش م= بزرگآقا

 دارنی دور ور می بار جوابشون و ندھی اگھ چون
  بزرگ با حرص گفتآقا

  و بخورشامت
  مزاحم شدنزتونی عزی کھ نوه ھاخوردمی داشتم ممنم
 ھ؟ی چزشی عزیمنظورت از نوه ھا=اریجان

  ننھ و روباه مکارگربھ
 ی ولمی حضار جمعش کردی خنده زودم با چش غوره ری زمی زدمانی و نراری جانمنو

 اونم با تلنگر مامانش لبخندش و جمع کرد غذام و کھ خوردم زدی داشت لبخند منایم
 و نطرفی دستم بود داشتم اونی و کنترل تلوزدمینشستم رو مبل ھرچند ننشستم دراز کش

 کردمیاونطرف م
  قشنگھلمھی فنی باشھ انجای بذار ھماسری=رایھ

 دهی نشون نمی عکس العملدمی نگاه کردم دنای بھ میشم چری کردن زدیی زنا تای ھمھ
 سن ی صحنش روستی شما خوب نی برالمی فنی تو اتاق انی بردی ، مھشنایم=ھالھ

 ذارهی مری تاثنتونییپا
  کانال و عوض کردم کھ ھالھ گفتزود
 اااااا

 نھی نبچکسی ھای ننی جمع ھمھ ببای
 ننیخوب بب=ھالھ
  کن بعد بزنمی عذر خواھدی و مھشنای از ماول
  با اخم گفتھالھ

 !!عمرا
 اسری= بزرگآقا

 زنمی نممنم
 اصال کنترل و بده بھ من= بزرگآقا
  وجھچی ھبھ
  درست صحبت کنییبا بابا=الیھم

  بھش فحش دادممگھ
  بدهاینھ جون من ب=رایھ
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 بدم؟
  بزنشھیاالن تموم م=ھالھ
  کنم خواستم و از اول گفتمفکر
 باشھ=ھالھ
  و با حرص گفتدی و مھشنای رو کرد بھ مبعد

 خوامی ممعذرت
  با التماس بگوی نھ نھ با حرص گفتنھ
  با التماس گفتنای انای نفرت بھم نگاه کرد و رو بھ مبا

 خوامیمعذرت م...دیببخش
 لمتی فنمی اای شد بحاال

 پشت  کھاری با تشکر بھم نگاه کرد کھ بھش لبخند زدم و بھ جاننای ھمون کانال موزدم
 سرم بود گفتم

 ام؟ی ساعت چند بفردا
 ایب١٠.....یخدارو شکر کنار اومد=اریجان
 یاوک

***************************** 
 می ماھم با اونا برمی تونستینم
  گفتم نھیدی بار پرسستیاه دو=مانینر

  کنمزشی تمادی جونم در بدی پاش نکن بعدا باختی رنقدری امانینر=نیحس
 میکنی مزشی تمنجای اگھی دمیھست=مانینر

 می ھستاسری کھ من و نھیمنظورش ا=اریجان
  چطوره؟نی ااسری نیبب....خفھ شو=مانینر

 قرمز؟
  قرمزهدای لباس شگھیآره د=مانینر
  ترهکی شدی مزخرفھ ھمون سفیلیخ!!!! مردونھ قرمزراھنی اه اه پاه
  قرمز بھترهنینھ ھم=مانینر

 ؟یدی چرا از من نظر پرسپس
  شونھ انداخت باال و گفتھی مانینر

  بھت داده باشمی حالھی خواستم
  مارزھر

 تنش بود انگار تی فاهی مردونھ قرمز و کروات سراھنی گرفت با پاهی کت شلوار سھی
  اون دوختنیبرا
  من و حساب کنیبرا=اریجان
 و شلوار کتان ی با کت اسپرت سھ ربع سرمھ ادی سفی آخوندقھی راھنی پھی اریجان

 دادی و نشون مشی وزرشکارکلی ھراھنشی اون پومدی گرفت اونم بھش میسرمھ ا
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 یاسی تو تموم شد یبرا=نیحس
 آره
 دادی بنفش پررنگ کھ نقش و نگار داشت و تنگ بود و بازوم و نشون مشرتی تھی منم

 اهی سھ ربع سنی و کت اسپورت آستاهیگرفتم با شلوار کتان س
 ما گذاشت تو ی برامیدی داد ماھم خرفی تخفی ما رو حساب کردو کلی برانیحس

 کیپالست
 من برم خونھ=مانینر
 ؟یخوای و منی بمونم ماشخوامی ممن
  خدافظرمی خودم مخوادینھ نم=مانینر

 خدافظ
 نی حسشی پمی مونداری و اون رفت فقط منو جانمی کردیخدافظ

  آقا جونتی جنگ بود خونھ دونی مشبیپس د=نیحس
 کننی اونا شروع مشھی نداشت ھمیری تقصاسری یی خدایآره ول=اریجان
  با توامیھو...اسری یفردا رو زھر مارمون نکن=نیحس
 ھان
 ی بگیتونی جانم االن نمیگفتی منای خوب بھ مشبیھان و مرض د=نیحس
  نھ؟ای کنھی نگاش معادی فکرم االن رفتھ خونھ؟ منیتو ا... شوخفھ
 رو نگاه نای معادی اگھ مپوشنی می فردا ھمھ لباس مجلسمی بدبخت شدنی حسیوا=اریجان

 ندازهی دعوا راه ماسریکنھ 
 افتاد آمپر نچسبون اون دوتا بدبخت و زھره ی اتفاقنی ھمچانای اگھ احاسری=نیحس

 ستای واششی برو پای بگو خودش و بپوشونھ نای مشی برو پواشیترک نکن 
 نی شد شما کنترلم کنی طوراگھ
 ؟ی خبر ندارتی بازوونھیتو از د=اریجان

 نی کنترلم کنگمی کھ مدارم
  جم نخورشمونیپس از پ=نیحس

***************************** 
 کنھی داره نگاش می چطورنی تونم ببینم

  لبخند بزنستای جا واھیآدم باش ..ا... ندارهیاشکال=نیحس
 !!!دهیُ آقا بزرگ چطور پزت و مینی ببدی بااسری=اریجان
 ...ی،باھوشی،پولداری،خوشگلیپی خوشتنی نداره بھ نظرت؟پسر بھ اُپز

  رفتادتی رو وونھید=نیحس
 !!ایخوری مکتک

  کارت دارهایب..!!!گھی دگھیراست م=اریجان
 ؟؟یک

 آقا بزرگ=اریجان
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  کجاست؟آھان
  اون مبل بزرگیرو=یجان
  باشھنای حواستون بھ مشما
 !!زه؟؟ی ھاسری قھی رفگنینم=نیحس
 گمی شو من دارم بھت مخفھ

  آقا بزرگشی رفتم پو
 ؟؟ی داشتی بزرگ کارآقا
  دختر اشاره کرد و گفتھی مرد ھم سن خودش و ری پھی بزرگ با لبخند بھ آقا
  خانمی دختر خانم گلشون ھستشونمی ھستن و ایدی حمی آقاشونیا

 کنھیخم نگام م دوتا چشم داره با ادمی پدره دست دادم خواستم با دختره ھم دست بدم دبا
 و دست دمی دستم  پس کشعی شد کھ سری چدونمی روش و برگردوند نمعی بود سرنایم

 دختره تو ھوا موند
 !!!ھی مزه ای بھی چھ شوخنیا!!اسری= بزرگآقا

  نبود آقا بزرگحواسم
 یچرخونی آقا بزرگت و می کارخونھ دمیشن=یدیحم

 نیدی شندرست
  شاگرد اول دانشگاھشونھشھی ھمھی درسشم عالخونھی می منم دکتریھست=یدیحم
 دنبال دنی فکر کنم اون و آقا بزرگ برام خواب دکردی مفی داشت از دختره تعریھ
  دفعھ دختره بھم گفتھی گشتمی منایم

 ن؟؟یگردی می کسدنبال
 آره

 ؟ی بپرسم کتونمیم=یھست
 ری خنھ

  گفتدی آقا بزرگ کھ اوضاع رو قمر در عقرب دجاخوردن
  بودنکی بھم نزدیلی آخھ خمانی نرھی  ناراحتھ بابت عروسکمی اسرمی دیببخش

  آقا بزرگعقدش
  لب گفتری بزرگ زآقا

 رسمی بعدا بھ خدمتت مھمون
  خدافظدنتونیاصال خوشحال نشدم از د... تا بعداحاال
 تو بغل ھم دای و شمانی آھنگ آروم زد نرھی دفعھ ھی نی حسشی پوزخند رفتم پوبا

 دنیرقصیم
 کھ ھی مثلھ خرافشی قرهیمی می داره از ذوق مرگی چطورنی االغ ببمانی نریا=نیحس

  دادنتابیبھش ت
  زوجا اومدن وسطی ھمھ
 زوی ھمھ چکنھی خراب مزنھی االن مرونی و ببر باسرین،یاوه اوه اوه حس=اریجان
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 چرا؟؟
 ستمی مگھ با تو ننیحس=یجان
 شدم ی  عصبانرقصھی منای داره با معادی مدمی ددفعھی کردی با ترس بھم نگاه ممانینر

 و یجان... بدبخت از ترس افتادمانی کھ نررفتمی و بزنم داشتم معادی میکیخواستم برم 
 با اون نای از رقص مای بخندم مانی از کار نردونستمینم...  ھم دستم و گرفتننیحس
  بشمی عصبانکھیمرت
  رو بکش خودت برقصنایبرو آروم دستھ م!!! آروم باش خوبنیبب=نیحس

  بغلش؟؟دی رو کشنای چرا ماسری گنی نمعستی کھ ضانیا
 !! ترهعی ضای ضمن تو کھ دعوا راه بندازکنھ؟؟دری کارو منی اعادیچطور م=نیحس
 بھ من نگاه دیرقصی کھ منجوری ھول کرده بود ھممانی رفتم بدبخت نرزود

 ری زمیدیھم نگاه کردم رقص و افتاد تو بغلم با تعجب بدمی رو کشنایدستھ م...کردیم
 گوشش گفتم

 یرقصی معادی آخرت باشھ با می دفعھ
 چرا؟=نایم

 !!ادی کھ گفتم خوشم نمنیھم
  باز گفتی شد ولساکت

  سمت من؟ی اومدومدی اون دختره خوشت ناز
 اسمم گھی کھ من کردم محالھ دی اینکاریری با شی ولدی بزرگ برام خواب دآقا
  قضاوت نکن کوچولویدونی نمیوقت....ارنیب
  کوچولویگی بھ من مادی اصال خوشم نمیاسیداداش =نایم

  کوچولوگمی منم بھت نمیاسی بھم نگو داداش تو
  بگم؟؟یپس چ=نایم
 اسری
 !!!اسری=نایم

 جانم
  صدات کنم؟؟اسری=نایم

 اد؟؟یخوشت نم...آره
 ؟؟یشیناراحت نم=نایم

 ھی کھ بقی اوونھی دی حتشمی ناراحت نمی صدام کنی ناراحت بشم؟؟تو ھرچدی باچرا
 گنیم
 من با شھی نملی دلزننی می حرفھی ھی بقوونھی کھ صدات کنم دیستی نوونھیتو د=نایم

 دمی ندیوونگی ازت دی کنم وقتدییتکرار کردنش حرفاشون و تا
 مشکوک یلی ببوسمش متوجھ نگاه آقا بزرگ شدم کھ خخواستی لبخند زدم دلم مھی

  گفتمنایود بھ م زکردینگامون م
 !! خودم وای کشمی اون و مای!!! عادااااای دورو ور می نرگھید
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 !!! مزاحمھشھیاون ھم=نایم
  خودم محلش نذارشی پایب

 نای انی حسشی ولش کردم و رفتم پبعد
 ن؟؟یکردی عاشقانھ مینجوا ھا=اریجان
 ن؟یگفتی میچ=نیحس

 ن؟؟یفضول
 !!!گھیلوس نشو بگو د=نیحس

  گفتی رو گفتم کھ جانماجرا
 ؟ی کرددیتوکھ فقط تھد=یجان

  فکر کنم بو بردهکردی چشم آقا بزرگ؟؟داشت نگامون می ببوسمش جلوی داشتانتظار
  چھ االن چھ بعد ھایکردی اعتراف مدیبھ درک تو کھ بالخره با=نیحس
  لحظھ فکر کردم بدبخت شدمھی=مانینر

 بھ آقا داماد=نیحس
 ؟ی افتادیتو چرا ھول کرد=یجان
  بھ خدادمیترس=مانینر
  رو بھ من گفتبعد

 ؟ی بھش گفتی باھاش؟؟چیدی رقصی بغلش کردی رفتچرا
 دشیفقط تھد...شمیی اشکال نداره من کھ باز پسردارقصھی نزن پسر عمت باھاش مزر

 نیکردم ھم
 اد؟؟ی خوشش مدی از تھدیُاحمق کدوم دختر خل=مانینر

 !!!زنمای عقدت و بھم مزیدر ضمن عصابم و بھم نر... کردقبول
  با ترس گفتمانینر

  کردمغلط
  حاال شدآھان

  خونھ ھامونمی اون جشن مسخره تموم شد و ما رفتبالخره
******************************* 

  بعددوھفتھ
  رو ببر تولد دوستشنای عمت می برو خونھ یاسی=مامان
  ھست؟؟عمھ

 شھی مرشینھ برو بدبخت د=مامان
 ھی  اهی سوشرتی سھی و دمی پوشاهی شلوار لش سھی بود ی شدم و رفتم باال ھوا بارونبلند

 نیی بھ دست رفتم پاچی و سوئلی و موبادمیجوراب پوش
 ری بگستمی لنی ایای میدار=مامان
  ازش کاغذ و گرفتم کھ چشمام گرد شدرفتم

 برو منتظرتھ=مامان
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 رونی برفتم
************************** 

 خوشگل شده بود بھ لباش نگاه کردم رژ قرمز زده بودو رژش یلیردم خ کنگاش
 بھ دمشی خم شدم و بوسکردی داشت وسوسم مششی پررنگ بود با اخم رفتم پیادیز

 کھ چھ مزه داد ولش کردم پاک شد ی وادمشیخودم فشردمش تا در نره قشنگ بوس
  گفتمطنتی خودش شوکھ شده بود با شیول

  رژ پر رنگ نزن خانم گلمگھید..خوش مزه بود... شدپاک
 !!!اسری=نایم

 جانم
 ...تو..تو=نایم

 ؟ی چمن
 چرا؟؟=نایم

  دارمدوستت
 !!نھ=نایم

 آره
  نگاه کرد کھ بغلش کردم و گفتمبھم

  دارم؟؟ی مگھ من باھات شوخااایکنی آخرت باشھ حرف منو باور نمی دفعھ
  با بغض گفتنایم
 ... مناسری
 ی چقدر بھ خاطرت کتک خوردم؟اون روز کھ دستم زخمیدونی می تو مال خودمسیھ

 ِعاشقتم خانم گلم.... کتک خورده بودممانیبود از نر
 اسری=نایم

  منتظرمگھی بگو بگو دی تو بگو بگو منو دوست دارحاال
 ..دوس...من دوس=نایم
  دوس دوس نکن بگونقدریا
  با لبخند گفتنایم

 نی ھممنم
  تو ھوا چر خوندمش و و بغلش کردم و گفتمی خوشحالبا

  کره خرعادی نھ اون می خودممال
  و گاز گرفت و گفتلبش

 می براسری
  خانمممیبر
 تا بره گفتمی بھ مامان مدیحاال بعدا با...آخ جون بالخره گفتم....رونی رفتم بو

رو  برق لب زده بود خدا نی منو باور کنھ نشستم تو ماشدی اول بای ولیخواستگار
  کھ گفتمکردمی کنھ داشتم حرکت موونمی ددی نبادونھیشکر م
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  خانم گلم فقط قبلش آدرس و بدهزنھی حرف دلم و مدی اسری امزنمی من حرف نمگھید
 رو زدم و حرکت کردم تپھی قلبم تند مدی اسری آدرس و داد آھنگ امحشی با لبخند ملنایم

 ھمزمان کھ دادی فقط با لبخند گوش منای نزدم میو ساکت شدم تا خود مقصد حرف
  گفتنای آھنگ تموم شد کھ ممیدیرس

 اسری
  دلمجان

  انداخت و گفتری خجالت سرش و بھ زبا
  دوست دارمیلیخ
  گفتمطنتی شبا

 ی پازمتیری میفقط خانمم آب نش.... دارمشتردوستیمن ب... برممی خانم خجالتقربون
 گلدون

  اعتراض گفتبا
 اسری

  کھ گفتدمیخند
 !!! دنبالمایب
 یای تا بمونمیم
 کشھی طول میلی خیشیخستھ م=نایم

  شدم و گفتممحوش
 رهی در ممی خستگنمتیبی باز می ولشمی مخستھ
  زدو گفتلبخند

  برمگھی دمن
  بگذرهخوش

 و قفل کردم نی بود در ماشدهی پوشاهی پالتو سھی باز کرد و رفت ھوا سرد بود درو
 غروب بود دمی چقدر گذشت کھ پردونمی چشمام بستھ شد نمکردمیھمونجور کھ نگاش م

 می و ن٥ و بھ ساعت نگاه کردمدمی دست بھ صورتم کشھی خوابم بپره دمی کشازهی خمھی
 افتاد کھ خودم و نھی بھ آافمی لحظھ قھی و خوردم دم در آورپسی چھیبود از تو داشبورد 

 رهیگی خندم منمیبی مشغول غذا خوردن منھی  خودم و تو آشھی ھمدمی خنددمید
  زنگ خورد جواب دادملمی کھ موباخوردمی مپسی داشتم چینجوریھم....خخخخ

 ھان
 اسری

  مامان؟بلھ
 ؟یدی جواب نمزنمیچرا زنگ م=مامان
  بودمخواب
 ؟کجا؟یخواب بود=مامان

 ؟ی داشتی کارنی ماشتو
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 ؟یوردی ن؟چرای کرددیخر=مامان
 کنمی مدی خررهکسی نای دنبال مرمی منھ

 ی نرقاتی رفشیباز پ!!!ایایباشھ زود ب=مامان
  خدافظرمی نمنھ

 خدافظ=مامان
 ی و  گذاشتم رو صندللمی داشتم موبانیتا تماس از حس٢ نگاه کردملمی کردم بھ موباقطع

 خوردم بعد دست ی آب و گرفتم اول کمی و زدم درو باز کردم و بطرنیبعد قفل وماش
 آب زدم و درو بستم وآب گذاشتم جاش بعد دستم و با دستمال خشک ھیو صورتم و 

  جواب دادنیکردم و زنگ زدم بھ حس
 

 الو
 ؟ی داشتکاری چی زدزنگ

  سالمکیعل
 سالم
 ؟یایفردا م=نیحس
 امی منای با مآره
 ؟؟!!نایبا م=نیحس
  خخخخوادی بالخره بھش گفتم اونم من و مآره
 اسری الو الو
 ؟ی جانھیچ

 ؟ی ابراز عالقھ کنای شی برسونیتو رفت=یجان
 ھردوتا

 ؟یی کجااالن
  بردمش تا االن منتظرمیاز وقت...ادی تا بقشمی در خونھ رفدم

 گھی دیاحمق=نیحس
  شوخفھ
  نره خدافظادتی ایب٤فردا ساعت=نیحس

 خدافظ
 رو خندون نای کھ مرونی عالمھ دختر اومدن بھی دفعھ ھی کردم وقطع

 کاری فضول و چنیا!!! بار کنی باقالارویخر ب!!! ھستدمیمھش...ااااا....دمید
 درو باز کردم و بلند شدم دوتا دختر نچسب کردی نگام مثیکنم؟پدرسوختھ با لبخند خب

  بھم با ناز گفتدی رسنکھیھم نای سمتم معلوم بود مومدنی داشتن منای مدویبا مھش
 دی چند ساعتھ ببخشی خستھ شداسرمی

  گفتمھی رو کم کندمی فھمی وقتی کردم ولتعجب
 زمی در رفت عزمی خستگدمی دتورو



 @cafeetakroman               اختصاصی کافھ تک رمان                ھوونیرمان د

 15 

  گفتننای دوتا دختره با حرص بھ ماون
  بوسزمی عزی بامی بردی شد باری جون دنای میوا
 خدافظ مھتا جون=نایم

  منم نشستم و حرکت کردمنی باھم دست دادن  بعد نشستن تو ماشبعد
  داداشگمی مکی تبراسریآقا =دیمھش
 میقسمت تو بشھ از دستت خالص بش...شای ایمرس
  با خنده گفتدیمھش

  سر منری زنای راست مدست
 خوادااای دلت میلیخ=نایم

  حواسش جمع باشھکمی آدم دی باگھی دی شوھری بنیتو ا=دیمھش
  کجا ببرمت؟؟دی بادیمھش
  خونشونرمی منایھمراه م=دیمھش
  اول شما رو برسونمای نییای کنم مدی برم خرخوامی ممن

 مییایم=نایم
 من خستم=دیمھش
 میری منای منو مرسونمی تورو مباشھ
 شتونمی رخی من بری ؟؟نھ خی دکم کنیخوای مارمولک میا=دیمھش

  کثافت مزاحماه
  اوووومیخودت=دیمھش

  و گفتمنای مامان و دادم بھ مستی زبون در آورد لھیو
  بکن خانم خونمدی خرتو

  گفتدی کھ مھشدی بھ دندون گزلب
 !!ناااایکنی دل و قلوه رد و بدل منی دارنجامی من ھنوز ایھوووووو

  مزاحممون نشھی بگکنھی کھ داره عر عر می بھ اون خرشھی مزمیعز
  گفتغی جغی با جدیمھش

  گستاخشعوری بی جنازه االغ خر خودتی پسره تی تربیب
 می و قفل کردم و رفتنی ماشمی شدادهی پمیدی تو سر و کلھ ھم زدن رسی و بعد کممیدیخند

 شی کردن منم رفتم پدی فابم بود اونا رفتن خرقیصاحب فروشگاه رف.....داخل فروشگاه
 پر ی صحبت دخترا با سبدای بعد کمانی و اونا بمی تا باھم صحبت کنقمیمھران رف

 اومدن چشمام گرد شد
 ن؟یدی اضافھ نخرنیمطمئن

  بودناینھ ھم=نایم
  کردم بھ مھران و گفتمرو

  کن داداشحساب
  گفتکردی ھمونجور کھ حساب ممھران
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 التن؟یفام
 اوھوم

  اشاره کردم و گفتمنای مبھ
  عشقمھنیا

  اشاره کردم و گفتمدی بھ مھشبعد
  بھ عشقمدهی چسبی کنھ نمیا

  گفتواشی دیمھش
  شوخفھ

 ؟ی خانم چدی مھشدوننی ھمھ میعنی.....دونمی منیی خانم کھ شمانایم=مھران
  با لبخند گفتدیمھش

  عمشمدختر
 گھی دارهی جانباباخواھر

 دنتونی خوشحال شدم از دیلی؟خیجد...ا=مھران
  گفتنای کردن کھ مھران رو بھ می دو تا ھم اظھار خوشبختاون
 نی دوستون داره ھا قدرش و بدونیلی اسمھ شما رو زبونش بود خشھی ھماسری نی اخانم

  نگفتیسالھ شما رو دوست داره ول٣
  با تعجب گفتنایم
 سال؟٣

 دیترسیبلھ از آقا بزرگتون م=مھران
 اسر؟ی یترسی نمگھیاالن د=دیمھش
  احساس خطر کردم گفتماالن
 !!عاد؟؟یالبد م=دیمھش

 شکنمی گردنش و منمشی روز ببھیمن اگھ =مھران
  کردسی و سرودھنم

  مثلھ مھسا نشھشی خانم باشھ قضنایحواست بھ م=مھران
  حواسم ھستنھ
 ھ؟یمھسا ک=نایم

  کرد و مردی بدبختش کرد بعد مھسا بدبخت از ترس آبرو خودکشعادی مھران مخواھر
  گفتنی با نارحتدی و مھشنایم

 امرزدشیخداب
  با لبخند تلخ گفتمھران

 امرزهی رفتگان شما رو ھم بخدا
 ؟یای مفردا

 ارم؟ی و دارم کھ بیک=مھران
  اشاره کردم و گفتمدی نامحسوس بھ مھشیلیخ
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 ؟یخوای مارمشیم
  با خنده گفتمھران

 ...!!!ی خریلیخ
  و دادم و گفتمپول

  سرش گرم بشھ مزاحم ما نشھای کنست تو بنکھیا
  و گفتدی خندمھران

  نھ منی بھ فکر خودتپس
  حرف نزنایب

 گھی دیشگی ھمیھمون جا٤ساعت=مھران
 آره
 یاوک

 نمتیبی ممی ما رفتخوب
 داری ددیبھ ام=مھران
 و گذاشتم صندوق و درش و بستم و لی وسارونی بمی و گرفتم و رفتلی وسامی داددست

  و روشن کردم و حرکت کردم و گفتمنینشستم و ماش
 ن؟ییای ھم مشما

 کجا؟=نایم
 من رونی بمیری دوست دخترا و عشقاشون مای و زنا قایتم باشھ با رف٨ فردا کھشھی ھمما

  با عشقم برمخوامی امسال نامزد کرد بھتر شد چون مرفتمی ممیی دخترداھر سال با
 !!کشمیتنھا؟؟خجالت م=نایم
 میبری مزاحمم منیا
 ؟یای مدیمھش=نایم

 نمی بباروی برم  دوست دختر جانخوامی مآره
 ی فضولیلیخ

  استفاده کنمرمی ازش آتو بگرمیبرو بابا م=دیمھش
  توی ھستی نوچ نوچ چھ پدر سوختھ انوچ
  ادبی بی دارکاریبھ بابام چ=دیمھش

 حاال خوبھ دوبار جلو بابات بھت گفت=نایم
 گھی نمنایچرا بھ م=دیمھش

  تولھ ھم مال منھنیا
 !!!اسری=نایم

 جانم
  نزدی حرفگھی شد و دساکت

**************************** 
 !! رفتھادتی داره یامشب آقا بزرگ نذر=نایم
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 می دارکاری بھ اون چمیری ما مخوب
 شنی مشکوک ممیآخھ من و تو نباش=نایم

 دنبالت کھ مثال ببرمت امی منم ممونمی شبم مقمی برم خونھ رفخوامی مدی بگو با مھشتو
 گھی دمیری دوستت بعد میخونھ 

 ؟ی دوستم چیزنگ بزنھ خونھ =نایم
  بابای اگھی با دوستت ھماھنگ کن دتو
 م؟یریباشھ حاال کجا م=نایم
  اونجامیری امامزاده ھست مھی
  خدافظکنمی مشی کارھیمن =نایم

  خدافظیاوک
 کردمی نگاه مونی کردم و بھ تلوزقطع

 ؟یزدی حرف میبا ک=مامان
  ترس بھ مامان نگاه کردم با ھول گفتمبا
 قمی با رفیچیھ

  داره؟کاری چدی با مھشقتیرف=مامان
 گھی داریجان... در ارتباط باشھدی باشھ کھ با مھشتونھی می چھ کسقمی جان رفمامان
 آھان=مامان

  سرگرم بودم کھ بابا اومدونی چند ساعت با تلوزدمی نفس راحت کشھی رفت و
 ون؟ی تلوزی پایباز تو نشست=بابا

  خوبمن؟منمی خوب ھستسالم
  کارخونھ؟؟یریتو چرا نم!!! خوش مزه نشواسری=بابا

  رفتمصبح
 ؟ی اومدیک=بابا

 شھی می دوساعتھی
  زود؟نقدریچرا ا=بابا
  نداشتم کارام کم بود زود انجام دادم تموم شد اومدمی خاصکار
 اوضاع چطور بود؟=بابا

  بودخوب
  اونجا رو؟یور شکست کھ نکرد=بابا

 !!!گھی درد نکنھ ددستت
 خدا رو شکر=بابا

 اعتماد اسرمیآقا بزرگ اگھ بھ .... بھ بچمی دادری گومدهیچھ خبرتھ مرد ن=مامان
 ی بترسستی بھش بچم کار بلده الزم ندادی اونجا رو نمتیری مدچوقتینداشت ھ

  باز کردم و بھ مامان گفتمشمی حرف مامان بابا ساکت شد نبا
 یی برم جادی ناھار حاضره من بایمامان... مامان گلم بشمیفدا
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  ناھار و بکشمرمیآره مامان حاضره من م=مامان
  رفت آشپزخونھو

  دارهی شب آقا بزرگ نذرای زود بیریھر جا م=بابا
 امی بتونمی امشب نممتاسفم

  گفتتی با عصبانبابا
  ھر طور کھ شدهیای بدی باندفعھی ای سر باز کردشھی ھمری خنھ

  قول و دادمشرمندم
 ؟یذاری داره چرا قرار می موقع نذرنی ھر سال آقا بزرگ ایدونیتو کھ م=بابا
  با دوستامرونی ب برمدی موقع بانی کھ ھر سال ادونمی منمی اآخھ
 کنسل کن=بابا
  وجھچی ھبھ

 یدیتو آخر منو دق م=بابا
 نی بدری بھ ما گشھی رو سرمون باشھ ھمتونی نکنھ ساخدا
 بھ ی بستوونھی دھی ی دادی پسر بھ تبارمون ندادایخدا... کردمی چھ گناھدونمینم=بابا
 شمونیر

 گنی بھ پسر شاخ شمشادم مگمی نمیچی من ھی ھرچیکشیخجالت نم!!!!ناصر=مامان
 ...وونھی دیگی آخرت باشھ بھ پسرم می دفعھ گنی پررو شدن مھی کھ بقیگی تو موونھید

  ذوق مرگ شدم مامان رو بھ من گفتاری بسیبس
  ناھار حاضرهای پسرم بگل
  رو بھ بابا گفتبعد
  اهای ھم بتو

 زبون زدم کھ با حرص ھی سمت آشپزخونھ و بھ بابا رفتمی باز داشتم مشی شدم با نبلند
 نگاه بھ ساعت ھی اتاقم رفتمی نشستم غذام و خوردم و داشتم مینگام کرد رو صندل

  بعد دوبوق گفتنایبود زنگ زدم بھ م٣کردم
 بلھ
  شد؟یچ

  حاضر شم؟یمن ک...حلھ
  دنبالتامیم٥/٣ حاضر شو مناالن
  عشقمی بایاوک

 زمی عزیبا
 ھول شدم زود رفتم باال ھوا سرد بود کننیم م مامان بابا با تعجب نگادمی کردم دوقطع

 ھی دمی پوشدی سفشرتی تھی رشمی زدمی بافت سبز پر رنگ کھ مامان برام بافت و پوشھی
 بھ دست کاپشنم و گرفتم و چی ھم گذاشتم پول و سوئدی شال سفھی دمی ھم پوشیشلوار ل
 اری بود زنگ زدم بھ جانع ساعت سھ و ربرونیرفتم ب

 ھ؟یچ=اریجان
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 ؟یری میدار
 نشی و ببره تو ماشدی مھشادی برم دنبال عاطفھ فقط منتظر مھران ھستم بخوامیم=اریجان
  کھ نگفت؟یزیچ

 رسمی خونھ حسابش و ممیساکت بود احساس کردم ذوق مرگ شده رفت...نھ=یجان
 امیمن برم دنبالش زود م...وونھی شو دخفھ
 ی باای زود بیاوک=یجان

 خدافظ
 کاپشن نکھی با انی و زدم و رفتم تو ماشچی سوئدمی و پوشمی کتونرونی کردم رفتم بقطع

 باز کردم و موتی رو روشن کردم در خونھ رو با ری باز سرد بود بخاریتنم بود ول
 نای بودم البتھ بعد منمی بود عاشق ماشدی کوپھ سفوندای من ھنیماش....رونی رفتم بعیسر

 نایزنگ زدم بھ م  آھنگ زدم وھیو مامانم 
 بلھ=نایم
  منتظرتمایب

 امی باشھ تو سر کوچھ باش من مباشھ
  دنبالتامیچرا؟؟م

 امی خودم مخوادینھ نم=نایم
 ؟یزنی حرف مواشی چرا

 گمیاومدم بھت م= نایم
 ای زود بباشھ

 سر کوچشون دمی رسعی سریلی حرکت کردم بھ سمت خونشون خعی قطع کردم سرو
 زدی بود نفس نفس منای مدمی دفعھ در باز شد ترسھی کھ ادی و منتظر بودم تا بستادمیا

  شد؟یچ
 گمی برو بھت معیسر=نایم

 چرا؟
 برو معطل نکن=نایم

  از اونجا گفتمی کھ رد شدکمی کردم  حرکت
 یای گفت نھ منتظر بودم برمی می دنبالم منم گفتم نھ با تاکسادی بعادی زنگ زد بھ ممامان

 ادی بعادی منکھی اومدم قبل از اعیبعد سر
 !!!رمیگی و معادی منی آخر حال امن

  کجاست؟دیمھش....ستی نی عددالی خیب=نایم
 ادی مھران مبا
  با تعجب گفتنایم
  مھران؟با

  باھم آشنا شن اونم قبول کردشتریمھران خواست ب....آره
 خوبھ=نایم



 @cafeetakroman               اختصاصی کافھ تک رمان                ھوونیرمان د

 21 

 سر بھ سرش گذاشتم کھ بالخره کمی و می صحبت کردندمونی آی درباره کمی
 و قفل نی ماشمی شدادهی پنای با مدمی پارک کردم بچھ ھا رو دنگی پارکھیتو....میدیرس

 بھم دی کھ منو دنی ھممانی رو باھاشون آشنا کردم نرنایکردم با بچھ ھا دست دادم و م
 گفت

  االغ؟یچطور
 شکر

 ی بھترم ھستای با وجود بعضنکھیمثلھ ا=مانینر
  چشم شمای کوربھ
 نای بار بھ ستاره گفتم مھی من نای منای می از بس گفتیدیخدا رو شکر بھش رس=ثاقیم

 کردی کور شدست باور نماسری نی گفتم عشقھ ای ھرچکشتیداشت منو م
  کردم بھ ستاره و با خنده گفتمرو
  حساس نشوگھی دنھی انای ستاره منیبب

  و گفتدی خندستاره
  خانومت خوشگلھیلیخ... خوبھقتیخدا رو شکر سل...دمیفھم

  کھ گفتمنییخجالت سرشو انداخت پا با نایم
 ی زن جذاب و لوند داشتھ باشھ کھ شاھدش ھستھی دی بابای جذاب و زپی مرد خوشتھی

  و گفتثاقی می و  زد بھ بازودی خندستاره
 ثاقی مری بگادی
 کننی می حسودینیبی قربون صدقش نرو نماسری بابا یا=ثاقیم

 ارمی چشاتون و در بخوامی ماتفاقا
 شھی ملی زن ذلنی ایدونیولش کن بابا تو نم=نیحس
 لبخند گلھ گشاد زدم کھ ھی نی دلم قنج رفت بنابراشھی زن من منای کھ فکر کردم منیھم
  گفتاریجان

 مینی جا بشھی می برمی زدخی کھ رشی بگلی زن ذلاسری ایب
 ما می و نشستمی جا رو انتخاب کردھی امام زاده ی تو محوطھ می و رفتمی و گرفتلیوسا

  عالمھ نشستھ بودنھیدور و برمون شلوغ بود ...... دخترا باھممیزدیپسرا باھم حرف م
 ی بازنییایبچھ ھا ب=سپھر

 ؟یچ=نیحس
  موشکمیقا=ثاقیم

  گفتمباخنده
 مسخره

 خوادی موشک ممی دلم قایلی خیجد=ثاقیم
  من آبرو دارمیی آبروی زشتھ تو بنجای ای ولدی شامی جنگل بودتو

  گفتنی کھ راددنی خندھمھ
 می کنی ورق بده بازعادل
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 ن؟ییایخانوما شما ھم م...یاوک=عادل
 آره=عاطفھ

 ی سالم بازی بی ھم موافقت خودشون و اعالم کردن عادل ھم ورق آورد و ماھم بھیبق
 می و چرت و پرت گفتمی کردی بازنقدری بالخره ااوردنی در می ھمھ مسخره بازمیکرد

 بچھ ھا ی کھ غروب شد و اذان گفت ھمھ  جا شلوغ شد سرد بود ولمیو زر زد
 می داشتینجوریرفتن امام زاده ما پسرا ھم چادراشون و دادن بھ ما بعد از ما گرفتن و

 شمی اومد پواشی یلی خنای دخترا اومدن مقھی بعد چند دقمیدیکشی مونی و قلمیزدیحرف م
 و گفت

  بازار؟؟میبر
 میبر

 فشی شدم اونم چادرش و جمع کرد و گذاشت تو کبلند
 اسر؟ی یری مییجا=سپھر

  بازارمیری منای با مآره
 م؟؟یری ما ھم میجان=عاطفھ

 پول ندارم=یجان
  و گفتدی کشفی خفغی جھی عاطفھ

 !!!اریجان
  با حالت زار بھم گفتاریجان
 !!!اسری مرگت بده خدا

  خدا نکنھنییییھ=نایم
  زدم و گفتماری زبون بھ جانھی
  خانومم و؟تی حمایدید

 گھ؟آره؟ی بازار دمیری ماھم منیحس=فاضلھ
 م؟ی بعدا برشھیاالن؟نم=نیحس

 رینھ خ=فاضلھ
 باشھ=نیحس

 مییای ھم ممانیمن و نر=دایش
  کھ گفتمی نگاه کردمانی بھ نرھمھ
  بگھدای شی چھر
 نی شما برمی ما اومدنیشما باش=اریجان

 باشھ داداش=شھداد
 ؟؟یای تو نمدیمھش=نایم

  نامحسوس بھ مھران اشاره کرد و گفتیلی خدیمھش
 مونمی منجای خستم امن
  خنده بھ مھران اشاره کردم و گفتمبا
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  در کنی خستگنی بشآره
 رفتمی قربون صدقش ممی رفتی کھ راه منجوری با ناز دستم و گرفت ھمنای ممی رفتماھا

 گرفتن لھی وسی مارو فراموش کردن و کلدی دخترا کھ از ذوق خرمیدیبالخره رس
  باشھنطوری ھمشھی مثلھ االن کھ با عشقم شادم ھمدوارمیام

************************* 
 ماه بعد٨
بار ٤،٥ ی کھ ھفتھ ای طورشدی عاشقونھ میلی خیلی خنای من و میماه رابطھ ٨نی اتو

 رونی بمیرفتی ممیزاشتی قرار مشدی روزمون شب نممیزدی اگھ بھم زنگ نممیدیدیھمو م
 نای االن برم دنبال مدی حنانھ باکمی خونھ عمھ کوچمی بود امروز قرار بود بریکال وضع

  خونھ حنانھ زنگ زدم بھشمی و شب باھم بررونی بمیر بعد از ظھر بمیقرار گذاشت
 زمیسالم عز=نایم

 ام؟ی بی شد؟حاضری خوشگلم خوبسالم
 ؟ی بودآره حاضرم صبح کجا...یخوبم مرس=نایم

 دمی رسشی ساعت پمی بودم کارخونھ نرفتھ
  امروز استراحت کنمیبذار فردا بر.... کھی خستھ ای وایا=نایم
  سرمختھی تو کارخونھ کار رنمتی ببکنمیفردا اصال وقت نم... ندارهی اشکالامی منھ
  حداقلیکردی استراحت مینوچ انکاش کم=نایم

  سر کوچھ من اومدمای عشقم بستی نمھم
 زمی عزیباشھ با=نایم
  عشقمیبا
  قطع کردمو

  کارت دارمنی بشقھی دقھی اسری=مامان
  برمدی عجلھ دارم بامامان
 نیگفتم بش=مامان
  نشستم کھ گفترفتم

 بھ یخواینم...تی اومده تو زندگی چند وقت متوجھ حالتت شدم انگار کسنی انیبب
 ؟یمادرت بگ

 می زندگی دنبال ھمون کھ اومد تورمی دارم مستی االن وقتش نمامان
  من عاشق شدهیپس حدسم درست بود پسر کوچولو=مامان
 سالمھ٢٤ منمامان
 دختره و عاشق شدنت ی االن درباره دوارمی حاال امی بچھ اشھی من ھمیبرا=مامان

 یبگ
 !!االن؟؟
 می بھتره زود کار و تموم کندهی وقت ازدواجت رسگھیآره بگو د=مامان
 بگم؟
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 زمیه عزآر=مامان
 نایم

  با تعجب گفتمامان
 ؟یچ
 نایم

 د؟یدختر عمھ خورش=مامان
 آره

حاال اون تو رو دوست ....برات خوشحالم گل پسرم....پس حدسم درست بود=مامان
 داره؟؟؟

  گفتی و باز کردم و سرم و تکون دادم کھ مامان با خوشحالشمین
 نای مثلھ می دوست داشتم عروسشھیمن ھم...نای بھتر از می ھم خوب چھ کسیلیخ

 گمی رو مھی بشھ پس امشب بھ آقا بزرگ قضبمینص
  گفتمدی تردبا

 امشب؟؟
 ؟یخوای نمنویمگھ ا...آره=مامان

 ترسمی می ولخوامیم
 از ری غی حرف و کسنی ست ابھی من غراسریترس با .... من فدات بشمیالھ=مامان

  گل پسر؟؟یدی نداره فھمی معناسری ی بزنھ ترس برادی بااسری
  گفتمی ارادم و جمع کردم و با خوشحالگفتی مراست

  مامان عاشقتمیمرس
  کھ گفترونی بعد از بغلم آوردمش بدمشی کردم و بوسبغلش

 ؟؟ی دختره رو بھ کشتن ندکلی ھنی خفھ شدم تو بغلت با ااسری یوا
  باز گفتمشی نبا

  ھستحواسم
 در و باز کردم و رفتم موتی خوشحال بودم کھ حد نداشت با رنقدری ارونی رفتم بزود

 با فکر و قھی چند دقدونمینم!!! خدایبشھ زنم وا.... بشھ مال مننای مشدی باورم نمرونیب
 در ھم ی افھی بوق زدم اونم با قنای می برادمی کھ بالخره رسگذروندمی داشتم مالیخ

 دمیپرس اومد داخل حرکت کردم و
 شده؟ من چش خانومھ

 کنن؟؟ی عالف منجای دختر و سھ ساعت اھی=نایم
  خبر خوب برات دارمھی کن یحاال آشت... مامان مچم و گرفتدیببخش

 یشیعمرا تو اصال درست نم=نایم
 م،ھمھیخانومم،عمرم،زندگ..گھی کن دی آشتی وجبمی نگھی بار بود دھی نیھم...ا

 کسم،نفسم،ھمسرم
  و گفتدی بھم نگاه کرد و با ناز خندنایم
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 کنمی می آشتی اگھ برام لواشک بخرالبتھ
 دیبھ نظر من با.... باز مخصوصا تونی دارجاتی شما دخترا چھ عشق ترشدونمی نممن

 لواشک و ترشک مھرت کنم
 رسھی بھم نمی وقتدهیچھ فا=نایم

  بد شدیلی کھ بھت برسھ خمیریگی ما کھ طالق نمدستی فای اصال بیگی مراست
  خبر خوبت و بدهای درمی بعد برمی لواشک بخرمیاول بر=نایم

 باشھ
 ھی آلو خشک کھ روش لواشک بود و می باھم رفتمی شدادهی و پای رفتم طرف درعیسر

  کھ گفتمی سکو نشستھی رو ای درمی و رفتمی قرمز گرفتیصیق
  حاال خبر خوبت و بگوخوب

  رومیزی برنوی اجانی از ھترسمی بخور بعد مشما
  بگوگھیشو دلوس ن...ا=نایم

  دارهخرج
 شھ؟یچند تومن م=نایم
 ستی نی خانم مادنھ
 ھ؟یپس چ 

  بعدیدی بوس بھم مھی غروب کھ شد شما
 کنھی قبل لبم درد میبوس؟؟عمرا؟؟ھنوز از دفعھ =نایم

  گفتمطنتیباش
  خوش گذشتیلی خوب بود خیلی کھ خاون

  آروم زد بھ بازوم و گفتیکی نایم
 تا ی سونا و جکوزمی رفتدی ھفتھ با مھشھی دردم گرفت اصال کل تنم درد گرفت تا من

 خوب بشم
 !!!می نکردیخوبھ کار خاص!!! کھ فقط بغلت کردممن

  کھ صورتش از خجالت سرخ شد گفتنایم
  لھ شدمی گندست بغلم کردکلتیھ؟ھی چمی نکردی ادب کاریب

 ی نکنی دلبریخواستیاصال حقتھ م... حاالخوب
  لوسی حاال بگو خبرت و پسره شوریب=نایم

  من کھ بھت گفتم خواستم وعمرا
 اسری=نایم

  دلمجان
 بگو=نایم
  راه ندارهمانی وجھ جون نرچی ھیب
  راه دارهیعنی ی قسم خوردمانیجون نر=نایم

  داره منم کھ راھش و بھت گفتمگھی دآره
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 باشھ فقط تو خبر و بگو=نایم
 یری کھ استرس نگگمی حنانھ می خونھ میری وقت مھر

  خبر خوبیتو کھ گفت=نایم
 گمی مھنوزم

 ؟ی چیپس استرس برا=نایم
 ذارمی من نمی ولی زبونم بکشری از زیخوای متو
 معلوم بود؟...اه=نایم

 آره
 ھ؟یبرنامت چ=نایم

  ساعت چنده؟االن
 ٦=نایم

 ی مغازه میری شما ھم تموم کن اون لواشکات و بعد منمیبی اول غروب آفتاب و مخوب
  خونھ حنانھمیری بعد منیحس

 آھان=نایم
 آفتاب غروب کرده بود میزدی حرف مخوردی کھ منجوری مشغول خوردن بود ھماون

  بودقھیدق٤٥و٦ساعت
 تموم شد=نایم

 ؟یخورد
 با اجازه=نایم

 م؟یبر
 می داره دستم و بشورم بریی دست شونجای امیاول بر=نایم

 می برباشھ
 اون زود رفت یی سمت دستشومی آشغاال رو انداخت تو سطل آشغال بعد رفتمی شدبلند

 و می شدنی قفل و زدم و سوار ماشرونی از پارک بمیدست و روش و شست و اومد
 تو پاساژ تو می و قفل کردم و رفتمی شدادهی پمیدیزود رس...نی حسی سمت مغازه میرفت

 زود تر رفت و اری و بگو بخند جان صحبتیکم  ھم بود بعداری جانمیمغازه نشستھ بود
 دی امروز و بگم اونم خندی ماجرای رمزیلی خنیگفت منتظرمھ منم مجبور شدم بھ حس

 کردی مقیو منو تشو
  چنده؟ساعت

 ٨=نیحس
  شدری کھ دمی بریوا

  بھم نگاه کرد و گفتطنتی با شنیحس
  بگذرهخوش

  خنده گفتمبا
  خدافظشتی پامی فردا مگذرهیم
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 خدافظ=نیحس
 منم ھی خبر خوب چدیپرسی ازم می ھنای منی تو ماشمی شدنی سوار ماشرونی بمیرفت
 و خاموش نی پارک کردم و ماشنای حنانھ ای دم خونھ میدی رسنکھی تا اکردمی متشیاذ

  گفتمطنتیکردم ھمھ اومده بودن با ش
  و حاال خبر خوبخوب

  گفتاقی با اشتنایم
 بگو

  لبخند زدم و گفتمطنتی شبا
 ...اول

  بگوشھی رژم پاک ماسریتوروخدا =نایم
  و گفتمدمیخند

 دی فھممامان
 ؟یچ=نایم

 خوامی تورو مکھ
 ؟یجد=نایم

 کنھی می جمع ازت خواستگاریامشب جلو...آره
  گفتی با خوشحالنایم

 یگی مراست
 آره

 شھیباورم نم=نایم
 یشی مال خودم مگھی دنای میوا...کردمی باور نممنم

  لبخندش جمع شد و گفتنایم
 استرس گرفتم.... از مامانتکشمی مخجالت

 می برای بالی خیب
 یتا آخر ھست=نایم
  آخرش ھستمتا
 می و زدم در و باز کردن و ما ھم رفتفونیی و قفل کردم و آنی در ماشمی شدادهی خنده پبا

 ھمھ  داخل بامی استرس گرفتھ بود آرومش کردم و رفتنایداخل کفشام و در آوردم م
 اروی جانشی من پدی مھششی نشست پنای بعد ممی کردی و احوال پرسمیدست داد

 ینجوری بکشمش ھمخواستی دلم مکردی نگاه منایم  ھمزمان بھ من وعادی،م.....مانینر
 نای مرهی داره خعادی مدمی کھ دکردمی ھم نگاه منای و بھ مزدمی حرف می و جانمانیبا نر

 ی نگاه کردم شالش عقب رفتھ بود و موھانای بھ مختی عصابم بھم رکنھیرو نگاه م
 و در آوردم لمیموبا  کھ زده بود ھم کامال تو چشم بودی ایجلوش معلوم بود رژ صورت

  اس دادمنایو بھ م
  و بکش جلو موھات و بنداز عقب رژت و پاک کنشالت
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دم منم اخم  نگاه کرد و بعد لبخند زد و بھ من نگاه کرلشی اومد بھ موبالشی موبایصدا
 ما سھ تا شدن ی ھا متوجھ نگاه ھای بعضکردمی نگاه معادیکرده بودم و بھ م

 و با نکاری نگاه کرد نامحسوس بھش چشمک زدم اونم ھمنایمخصوصا آقا بزرگ بھ م
 لبخند کرد و رفت تو اتاق

 ره؟ی مشی اوضاع کارخونھ چطور پاسری=آقابزرگ
 شھی روز بھ روز بھتر مخوبھ

 ؟یمونی تو کارخونھ میتا ک= بزرگآقا
 ٤ای٣ داشتم امیم١ای١٢ نداشتمی کاررمیصبح م٨از
 ی و ول نچرخی تو کارخونھ صرف کنشتری کن وقتت و بیسع= بزرگآقا

 ریشنبھ ست تا جمعھ تو کارخونم شبم تا د٢ مستجاب شد آقا بزرگ از فردا کھدعاتون
  خونھامیوقت م
 ن مامااری بھ خودت فشار نادیز=مامان
  دستور دادن؟؟ی آقا بزرگ چنینیبی نممگھ

 زمی بھ اندازه کار کن عزاری بھ خودت فشار نادیتو ز=مامان
 شالش و آورده بود جلو و موھاش و صاف بست رونی از اتاق اومد بنای دفعھ مھی

  لبخند گلھ گشاد زدمھی نگام و ازش گرفتم و دی مھششیرژش و ھم پاک کرد و نشست پ
  شام و بکشمنیآقا بزرگ اگھ اجازه بد=حنانھ

 بکش دخترم= بزرگآقا
  بلند شدن و مشغول سفره گذاشتن شدنزنا
  بعد شام اقدام کنھخوادیمامانت م=اریجان
 دی شادونمینم
  وسطمی رو بندازی بحثھی دیپس با=مانینر
 نی بھ شما دوتا البتھ اگھ عرضھ داشتھ باشسپورمیم

  بعد شاممیکنی مکاری چی منو جاننیخفھ شو بب=مانینر
  کھ ھالھ گفتمیخوردی شام ممی صحبت شام و آوردن و داشتی کمبعد

  ساکت شدهاسری دای جدی دقت کردعادیم
 ... باز شروع کرداووووف

 آره منم بھش مشکوک شدم نکنھ معتاد شده=عادیم
  رو بھ من با لبخند مزخرف گفتعادی توجھ بودم می اخم کرده بود منم بنایم

 ن؟کدومش؟؟یشھ؟علف؟کوکائیش؟شیاک؟حشین؟تری؟ھروئیکشی می چحاال
 بابام و دختر عمھ ی و کال پسر عمھ ھای و مھدالی و ھمرای خودش و ھالھ و ھبعد

  آبم و خوردم  رو بھش گفتمی منم با خونسرددنیھاش خند
 آقابزرگ روشن نوه ؟چشمی انکارهی نکنھ خودتم ایدونی اسم مواد مخدر و مخوب

 !! شدهی ساقزشیعز
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حالشون گرفتھ شد حواسم و بھ ...دنیخندی کھ بھ من میی خنده بھ جز اوناری زدن زھمھ
  بھش نگاه کردمعادی می کھ با صدانی دادم و بھش نگاه کردم بھم لبخند زد منم ھمنایم
  وقت؟؟ھی ی نشاسر؟لوچی کنھی جاھا کار میلیچشات خ=عادیم

 ھمھ بھ نای بھ معادی می اشاره کرد ھمھ بھ ما نگاه کردن و با اشاره نای با سر بھ مبعد
  ھول شده بود با پوزخند گفتمیلی خنایماسھ تا نگاه کردن م

 ی ھم ربطی بھ کسکنمی و دلم بخواد نگاه می من نباش من ھر کی نگران چشماتو
 ھیقط  من فیاریدر ضمن تو فکر خودت باش کھ با چشات پدر آدم و در م....نداره

 کنمینگاه کوتاه م
  گفتعادی کھ مکردنی اشاره کردم ھمھ بھ بحث ما نگاه منای بھ مبعد

 کنم؟؟ی نگاه می من چجورمگھ
 التونی خنی ھربارم آبروتونم ببرم عدی با من کل کل کننی داری شما چھ اصراردونمینم
 گھی درفتی آبروش مبرمی شما رو می کھ من آبروینطوری بھ خدا سگ بود اگھ استین

 نی واقعا شما رو داری ولدی پلکیدور و بر طرفم نم
 !!!اسری= بزرگآقا

  شروع کردخودش
 !! تمومش کناسری= بزرگآقا

 شام و کھ می و تو آرامش کھ چھ عرض کنم تو سکوت شام خوردمی ساکت شدھمھ
 زنا سفره رو جمع کردن و شروع کردن بھ شستن ظرف ما ھم صحبت میخورد

 چقدر گذشت کھ ظرف شستھ شد و زنا دونمی نمادی  نبود تا مامان ب دل تو دلممیکردیم
 ھم گرفت و مانیمان،نرینر ی زد بھ پایکی اشاره کردم کھ اریاومدن نشستن بھ جان

  گفتعیسر
 ترشن؟ی دخترا دارن منی آقا بزرگ دقت کردگمیم

 کنمی وقشھ ازدواج کنن من خودم براشون جور مایتو بگو ک= بزرگآقا
 ناید،میرا،مھشیال،ھیھم=مانینر
  زد بھ پام و خودم و جمع کردماری باز شد کھ جانشمی ننای گفتن مبا
 نای و مالیفرستم،ھمی براش میکی ھم دی درس بخونھ،مھشخوادی کھ مرایھ= بزرگآقا

  بدمعادی رو بھ منای مدی شوھر بدم شالی تو فامخوامیرو م
 خوردی زد منم خون خونم و مدانھروزمنی لبخند پعادی با ترس بھ من نگاه کرد منایم

  چشمک بھم زد و بھ آقا بزرگ گفتھیمامان 
 ...رمی زن بگاسری ی گرفتم برامی منم تصمترشنی دارن مگھی االن پسرا ھم دواال
 خواد؟؟یزن م= بزرگآقا

 البتھ با اجازه آقا گمی ھم ھستن ملی فامی اومد و بزرگتراشیبلھ حاال کھ بحث پ=مامان
 بزرگ

  بھ مامان نگاه کردن  و ساکت بودنھمھ
 بگو عروس گلم بگو= بزرگآقا
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  لبخند زد و گفتھی مامان
 بودم مثلھ ی بوده و من راضیانتخابش ھم واقعا عال... من گرفتار شدهاسری نی اواال

 و از نگاه ھا و رفتاراشون نی رو دوست دارن اگھی ھم اون دختر ھمداسری ھم نکھیا
 قشی و اسمش و گفت من بھ سللھی بھم گفت اون دختر تو فامراسی امروز ی وقتدمیفھم
 اون اسری دونستمیھم دوستش نداشت اون و عروسم م اسری گفتم ھر چند من اگھ نیآفر

 جمع نی ھمھی تواسری بھ عنوان مادر خوامیسالھ دوست داره و من م٣دختر و االن
  کنم و نظرش و بدونمیازش خواستگار

  کردن با تعجب بھ من نگاهھمھ
 وارثم ی وقتیھرچند من دوست داشتم زن وارثم و خودم انتخاب کنم ول= بزرگآقا

خودش زنش و انتخاب کرده و دوستش داره دوست دارم زود مراسم اجرا بشھ البتھ بھ 
 ادی اون دختر بھ نظر من خوب بنکھیشرطھ ا

  آقا بزرگ رو بھ مامان گفتنیی سرش و انداختھ بود پانای مدمی ترسیکم
 ھ؟ی عروس خوشبخت کنیا

  و گفتدی نفس کشھی مامان
 !!!نایم

 عی سرعادی مادر مدهی بود عمھ حمی عصبانعادی و من نگاه کردن منای با تعجب بھ مھمھ
 گفت

 ِعادی مال منای آقا بزرگ گفت ماما
  لبخند بھ عمھ زد و گفتھی مامان

 دی خودش بانایدمھ م باشھ آعادی مای اسری مال ستی نلھی جون کھ وسنای خانم مدهیحم
 رهی بگمیتصم

 کنھی و کھ دوست داره با اون ازدواج می ھر کنای مگھیعروسم راست م= بزرگآقا
  گفتنای رو بھ مبعد

 ؟ی و دوست داری تو کدخترم
  و دوست دارماسریمن =نایم

  و گفتنی ھم ھمھیقی بزرگ بلند شد و براش دست زد  آقا
 ؟؟ی جان تو موافقدیخورش.... و ببرهاسری بشھ دل دای پیکی کردمی فکر نمچوقتیھ

  بگم آقا بزرگ من از خدامھیچ=عمھ
  بزرگ نشست و گفتآقا

  عروس و دومادنی روز جمعھ موافقمیریگی دوتا جوون و منی بعد عقد ای ھفتھ پس
 ست؟؟ی نری بزرگ جمعھ دآقا

  با خنده گفتآقابزرگ
  نھ؟ای جمعھ خوبھ نینگفت..... ھفتھ ھم روشھی ی جان تو کھ سھ سال صبر کردپسر
 می با خجالت باھم گفتنای باز و مشی با نمن

 خوبھ
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 مبارکھ= بزرگآقا
*********************************************** 

امروز کھ .... وقت نکردم سرم و بخوارونمی چند روز حتنی خستم تو ایلی خنیحس
 ی کارام و برسم تا ھفتھ دی نکردم بای کارچیھ بعد ھم کھ عقدمھ یپنجشنبھ ست ھفتھ 

 دی خرمی برنایبعد با م
 نداره فردا کھ سرت خلوت شد برو ی االنم اشکالیبرو داداش برو خستھ ا=نیحس

 نشیبب
  چند روز؟؟نی بھش زنگ نزدم اشھی نظرت ناراحت نمبھ

 ارینھ بابا فردا برو از دلش در ب=نیحس
  خدافظوفتھی داره از دستم ملی موباگھی من برم بخوابم کھ دیاوک
 خدافظ=نیحس

***************************************** 
 ؟ییکجا=یجان
 نای انای در مدم

 دمی دی خواب بدھی دربارت شبی مراقب خودت باش دنیبب=یجان
 ؟یدی خواب دنیھم
  وحشتناک بود تورو خدا مواظب خودت باش باشھ؟؟یلیخ=یجان

  خدافظباشھ
 خدافظ=یجان

  شدم و درو قفل کردم در زدم در و باز کردن رفتم داخلادهی کردم پوقطع
  عمھسالم

  دلم ھول افتاد با ترس گفتمکردی مھی نگاه بھ عمھ کردم گرھی
  شده؟شی طورنای شده؟میزی چعمھ
 کردی مھی فقط گرعمھ
  کجاست؟نای معمھ
 تو اتاق=عمھ

  سمت اتاقش کھ عمھ گفترفتمی مداشتم
  در اتاقش قفلھنرو
  چھ خبره؟نجای بگو ای چیبرا

  کنرونی رو از سرت بنای فکر ماسری=عمھ
  تعجب گفتمبا

 ؟ی چی گرفتھ؟؟ براتی شوخعمھ
 ھی گرری زد زعمھ
 یکنی موونمی دی چش شده دارنای تورو خدا بھم بگو معمھ
 !!!ستی دختر نگھی دنایم=عمھ
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 آروم دیلرزی پاھام مشدی داشت حرکتاش کند مگفت؟دلمی می  رفت اون چیاھی سچشمام
 گفتم
 ؟یگی می چعمھ
  گفتدهی بردهی برھی با گرعمھ

 عفت کرد،من ی و دخترم و بنجای کور شده اومد اعادیاون م.... کھ من نبودمروزید
 من اسری ودمی من نخواستی و کمک مزدیاحمق نبودم من آشغال نبودم دخترم زجھ م

 نبودم
  رفتم سمتش و کنترلش کردم و گفتمزدی داشت خودش و معمھ
  کجاست؟؟نای ماالن
 امروز کنھی و نالھ مزنھی زجھ مکنھی مھی تا االن لب بھ غذا نزده فقط گرروزی از دبچم

 در و رو زنھی و خودش و مکنھی مھی گوشھ نشستھ و گرھی دمیکھ رفتم بھش سر بزنم د
  با کاراشدهی داره زجرم ماسری.... کنھی مھیخودش بستھ و گر

 کرد قلبم داشت ی آشغال بھ زنم دست درازعادی کرد خورد شدم شکستم اون مھی گرباز
  شل و ول بھ سمت اتاقش رفتم و در زدمیلی  خستادی ایم
 نایم
 کردی مھی گرنایم
  خانممنایم
  زجھ زدنایم
 اسری درو باز کن جون ای تورو خدا بنایم
  و نالھ گفتھی با گرنایم
  ارزش داره بھ خاطر من آشغال  جونت و قسم نخوریلی جونت خاسری

 می رو خدا نفسم در و باز کن باھم حرف بزنتو
  و گفتدی کشغی جھی با گرنایم
 مواظبتم ی با من باشی مگھ تو نگفتاسری ی قولت زدری تو زی قولت زدری تو زاسری
 نجاتم یومدی چرا نی نبودکردمی صدات مروزی شد؟؟چرا دی نداره پس چتی کارعادیم
 اسری یبد

 بھ ی ھر چزدی و خودش و مکردی مھی گرکردمی مھی منم گرگھی شکست حاال دبغضم
 رفتم دستاش و گرفتم و عی آخر بالخره در و شکوندم سرشدی باز نمزدمیدر ضربھ م
 بغلش کردم

 رنی من و از تو بگخوانی اونا ماسری...ستمی مال تو نگھی من داسری=نایم
  و گفتمرونی بغلم آوردمش باز
 ا؟یک...یک....یک
 روشن فمونی آقا جون تا تکلیامشب مارو جمع کرده خونھ ...آقابزرگ=نایم

 کھ بھ ی ھمون عشق،بھیپرستی کھ میی بخدا من دوست دارم،بھ ھمون خدااسری....بشھ
 ستمی نی متنفرم من آدم بدعادیتو دارم قسم من از م
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  و گفتم بند دلم پاره شد بغلش کردمشی از گرکردی مھیگر
  از من جدات کننذامی نمدمتی نمچکسی ھمھ جوره قبولت دارم بھ ھی مال خودمتو
 اسری=نایم

 بخور و من و خودت و عذاب نده آقا بزرگ از زی چھی ی خدا اگھ منو دوست دارتورو
 ی شعادی می تو براذارهیعشقمون خبر داره نم

 ؟یتا آخرش ھست=نایم
  سر حرفم ھستمشھی بدون کھ ھمنمی انمتیبی برم امشب مخوامیم... آخرش ھستمتا
  رفتمو

********************* 
 عادی مختیری ذره ذره اشک منای بودن منی جمع شده بودن و ناراحت و غمگھمھ

 کردمی بود و من با بغضو نفرت نگاش منییسرش پا
د  کھ کری کاری پادی باعادی مرونی رو از سرش بندازه بنای فکر مدی بااسری= بزرگآقا
  عقد کنھنای و با مستھیوا

  و مشت کردم و با داد گفتمدستام
 ؟؟یگی می؟چی فکر کردیی خوبھ؟ تنھاحالت

 !!!اسری=بابا
  کنھرونی رو از سرش بنای فکر مدی باعادیم.... مال منھنای آسونھ؟؟آره؟؟نھ می کردفکر

 ِعادی االن زن منایم=آقابزرگ
  داد گفتمبا
  مفھمومھاسریِ زن من زن نایم

  برداری دست از لجبازاسری= بزرگآقا
  رو قبول دارمنای مشمینجوری من ھمستی مگھ بحث ازدواج من نخوامینم

  عقد کنھنای با مدی باعادیم...ِعادی مھیبحث سر تنب=آقابزرگ
 ذارمی نممن

  کھ گفتمنیھم=آقابزرگ
  بھ تو چھ؟؟می رو قبول دارگھی مھ ھمدمی مھمنای ؟؟من و می فضول؟ی اکارهی چتو
  مودب باشاسری=مانینر
  نگاه کردم و با داد گفتمعادی بھ مضی غبا

 ... توئھ آشغالری ناموس،تقصی توئھ بری تقصھمش
 زدمشی مھی با گردنیکشی مغی کردم ھمھ جی طرفش حملھ کردم عقده ھام و خالبھ

و  مانی بھش زدم نری محکمی با نفرت بھش نگاه کردم و ضربھ واری بھ ددمشیکوب
  ما رو از ھم جدا کردناریجان

  داد گفتمبا
 کنمی می کارھی......ِشعوری بذارمی رو بھ دلت منای داغ مکشمتی بھ قرآن مکشمتیم

  گھ خوردمی ده بار بگیروز



 @cafeetakroman               اختصاصی کافھ تک رمان                ھوونیرمان د

 34 

  خونھنی و ببراسری اریمان،جانینر= بزرگآقا
 و راه دمیکشی مگاری بودم سی با زور من و بردن خونمون عصباری و جانمانینر
 دمی و داد کشنھی افتاد محکم زدم بھ آنھی چشمم کھ بھ آرفتمیم

 ؟یچتھ روان=اریجان
 حالت خوبھ؟=مانینر
 ھم با بغض رفت تا دستم و پانسمان اری جانکردی مھی ھم گرمانی رو سر دادم نرھیگر
  سرم و بغل کرد و گفتمانینر...کنھ

 شھی درست می ھمھ چاسری و ناراحت نکن خودت
 مانی نرخوامی نمنای رو بدون می زندگمن
  گفتھی گربا

  و بده بھ خدا باشھ قربونت برم؟؟توکلت
 کنھی عقد معادی داره با منمی ببتونمیتونم،نمینم
 اومد و دستم و پانسمان کرد و بعدش بھ زور من و اری جانمیکردی مھی گرنطوریھم

 خواب کردن
**************** 

  ھالھ رو گذاشت مراقبم باشھامین رونیآقا بزرگ گفتھ تا عقد ب=نایم
  تو فقط حاضر باششتی پامی االن ممن

 ای زود بباشھ
 باشھ
 عی رفتم دم در خونشون زنگ و زدم و رفتم کنار در باز شد سرعی کردم و سرقطع

 ھالھ اومد رونی آوردمش بعی رو گرفتم و سرنای بود دست مستادهیرفتم داخل ھالھ وا
 و روشن کردم گاز دادم و رفتم ھنوز دنبالمون نی ماشنی نشست منم ھمنایدنبالمون م

  رو بھش گفتممی وارد جاده شده بالخرستادی بعد خستھ شد و واومدیم
 ؟یچطور

 خوبم=نایم
 ؟ی کھ نشدتیاذ
 کمی=نایم

  منھری ھمش تقصدیببخش
 م؟یریاالن کجا م...الیخی اما بدونمی و نمتی عذر خواھلیدل=نایم

  نی حسی خونھ
 کنن؟؟ی نمدامونی پیمطمئن=نایم

 ی دبمی حاضر شھ برطمونی بلمی روز ھستدو
 ؟یدب=نایم

 میکنی و شروع مدی جدی زندگھی ی اسم و شناسنامھ و پاسپورد جعلھی با آره
 ھیعال=نایم
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 ؟یتا آخرش ھست....ھی عالیلیخ
  با لبخند گفتنایم
  آخرش ھستمتا

 و پارک نی ماشنی حسی بھ خونھ میدی گذشت بالخره رسقھی گاز فشردم چند دقیرو
 می شدادهی در و بست پعی سرنی و حساطیکردم تو ح

 سالم=نایم
 د؟ی خانم خوبنایسالم م=نیحس

 می زحمت داددیببخش...یمرس=نایم
 مثلھ داداشمھ شما ھم مثلھ خواھرم ھر اسری نی حرف و نزننیتو رو خدا ا=نیحس
 فستی وظکنمی میکار

 کنمی جبران منی حسیمرس
 می زدخی نمی برو باال بایب=نیحس
 خستھ بودم کھ نقدری امی تو ھال بخوابنی تو اتاق باشھ من و حسنای باال قرار شد ممیرفت
  خوابم بردراندازی رفتم تو زیوقت

************************** 
  روز بعددو
 ؟یینا،کجاینا،میم

 ستی ھم ننجایا=نیحس
  گفتمی شدم با لحن عصبنگران

  دختر؟؟نی رفتھ اکجا
  گفتمنی رو بھ حسبعد
 ؟ی مطمئنی جا رو گشتھمھ
  کوچھ رو گشتمی و پشت کوچھ و جلوابونی و خاطیآره کل ح=نیحس

 بھ اسم نگاه کنم نکھی بدون اعی سریلی زنگ خورد خلمی کھ موبادمی داد کشتی عصبانبا
 جواب دادم

 الو
  خودت و برسونعی سراسری

 دمی با ترس پرسکردی مھی بود داشت گردیمھش
 ؟یزنی حرف مواشی شده چرا یچ

 رو با نای مانی منی نبودی وقتکننی عقد معادی رو دارن با منای ممییمن تو دستشو=دیمھش
 آقا بزرگ االنم بھ زور نشوندش سر سفره و عاقد اوردن ی خونھ برنیخودشون م

 اومدم نای و مامانت و گرفتن تا بھت زنگ نزنن منم از ترس ااری و جانمانی نرلیموبا
 خونھی عقد و مغھیا عاقد داره صی تو رو خدا زود بییتو دستشو

  گفتمنی در اومد رو بھ حسشی از دستم افتاد باطرلیموبا
  بد بخت شدمنیحس
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  با ترس گفتنیحس
  شد؟یچ
 کننی رو دارن عقد منایم

 ام؟یمنم ب=نیحس
 رمی نھ خودم منھ

 عی سریلی خرفتمی می شدم با سرعت سرسام  آورنی و سوار ماشنیی رفتم پاعیسر
 رو فشردم اما قفل بود با داد رهی و پارک کردم رفتم داخل چند بار دستگنی ماشدمیرس
 گفتم
 ناموس زورگو در و باز ی بکھیمرت... با توامیری پیھوووو... و باز کن آقا بزرگدر

 یو آخر و بکش نفس کنمی میکن اومدم کار
  کردمھی گرشدی باز نمزدمی می تا فحش بھش دادم بھ در حملھ کردم ھر چچند
  و باز کن نامرددر

  اومدصداش
 لم؟یعروس خانم وک 
  داد گفتمبا
 نااااااایم

  خون از دستم باز شدزدمی بھ در مشت مباز
 لمی خانم بنده وکعروس

 زدمی بھ در ضربھ مبازم
 لمی عروس خانم بنده وکپرسمی بار سوم میبرا
  گفتمھی داد و گربا
  بلھ رو نگوناااایم

  اومددهی کشیصدا
 ...یجواب مثبت و بده دختره = بزرگآقا
  بود با لرزش صداش گفتنای اومد مھی گریصدا 
  بلھاسرمی بزرگترا و ی اجازه با

 سفره عقد و تی از دور بھ سمت در رفتم در شکست با عصبانتی شدم با عصبانخورد
 نمی رو برد سمت ماشنای  می اون شلوغھی  تواری  جاندنیکشی مغیخراب کردم ھمھ ج

  داد زدمتی پرت کردم  با عصباننھیمنم ظرف و بھ طرف آ
 وونھی دگنی من مبھ

 نای می ھم داخل بود صورتم قرمز بود و چشمانای منی رفتم داخل ماشرونی رفتم بعیسر
 دستش و گرفتم و می شدادهی رفتم سمت پارک،پارک کردم پعی باد کرده بود سرھیاز گر
 ستادی وانای ممیدیدویباھم م

  بھ توئھدمی من امرنتی بگدیای تو برو اونا ناسری=نایم
  تنھات بذارم؟؟یگیم
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 وفتھی بی بھ خاطر من برات اتفاقخوامیمن نم=نایم
  با عجلھ گفتمومدنی داشتن مسی با پلدمشونی دور داز
 انیرن م دامی برایب
 شھی نممیچی برو من ھاسری رتتیگی مسیپل=نایم

  نھ؟ای با اون آشغال باشومدهی ھم بدت نتو
  معلوم ھست؟؟اسری یگی می داریچ=نایم

  کردم و ساکت شدم کھ گفتاخم
  رو جون من بروتو

 نای خودت قسم نخور مجون
 تو رو خدا برو،برو=نایم
 ستیا=سیپل

 و بھ سمت ساحل رفتم دمی پرمکتی و از دستم جدا کردم و فرار کردم از رو ندستش
 نفس تازه کردم و زنگ زدم ی و کمستادمی زدم گمم کرد واونبری مھیھنوز پشتم بودن  

 نیبھ حس
 اسری الو
  خونتامی و ببر منم االن منی ماشدکمی چی پارک با سوئای بعی سرنیحس

  مواظب خودت باشباشھ
 باشھ

 انکاش زمان زدی بارون نم نم مختمی اشک ررفتمی آروم میلی قطع کردم  رفتم خو
 ..برگرده عقب

********************************** 
 ؟یپسر تو عقل ندار....دهی کار دستت متی بازوونھی دنی اشھیھم=نیحس

  بودمساکت
 ؟ی خودت و بکشیخواستی می چیبرا=نیحس
  سکوتبازم
  داد زدتی با عصباننیحس

 !!! بدهجواب
  ندارمیجواب
  نھای داشتھ باشھ یلی دلھی دی کارت بانیا=نیحس
  و ببر خونھمن
  خورد ھستی کافی عصابم بھ اندازه اسری=نیحس

  نزدمی حرفگھید
 اومد با کتک بردش دی فھمعادمی اومده بود میمکی قانکھی مثلھ انتتی اومد ببنایم=نیحس

  بزنتشگھی نذاشتم دمیخونھ بھ زور جداش کرد
  بغض نگاش کردم کھ گفتبا
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 ؟؟یخوری میزیچ
 اری کوفت بکمی آره
 امیمن االن م=نیحس

 کجاست اما بعد چند نی حسدونمی باھام صحبت کرد نمی اومد داخل کماری و جانرفت
 ھی تھ حلقم بعد پرستار اومد ختنیبھ زور غذا ر!! برگشت البتھ با دست پرقھیدق

  و رفتشمیآرامبخش زد و گفت فردا مرخص م
********************************** 

 ی مرخص شدمارستانی روزه از ب١ تازهی بریخوایکجا م=نیحس
 امی جا کار دارم زود مھی

 امی منم حاضر شم باھات بستایپس وا=نیحس
  مواظب خودم ھستمستی نالزم
  برونی با ماشری و بگچتی سوئایپس ب=نیحس
  راحت ترمادهی پنھ
 تو چھره ام دستم ختمی و رتمی عصبانیھمھ .... نده ری گگھی تا درونی زود رفتم بو

 اهی سبی جشی شلوار شھی و زدم باال و ناشی بود کھ آستاهی بلند سنی آستھی بود یچیباندپ
 و دادم عادی می دربست گرفتم و آدرس مغازه ھی قاتال بود سرکوچھ ھی شبقای دقافمیق

 ھی کردی اخمام تو ھم بود راننده بد نگام ممی کردحرکت بھش پولم حساب کردم و
  نی التا شده بودم آخر اھی شبیلی حقم داشت خدهی دی ارهی زنجوونھی دھی انگار ییجورا

 نگاه ھا رفت رو اعصابم و گفتم
 گستی دیکی ندارم طرف حساب  من ی من با تو کار؟نترسی طلب دارھی چعمو

 شدم اون ادهی کھ پنی ھممیدی بالخره رسکردی نگاھم نمگھی و ددی بدبخت ترسراننده
خوب ..... گاز داد و رفت اون قسمت از بازار شلوغ بودعیراننده بدبخت با ترس سر

 گره کرده بھ سمت مغازه ی و مشت ھای محکم و عصبانیبا قدم ھا... اومداسری عادیم
 با ترس بلند دنمی رفتم داخل نشستھ بود با دفروختیم  زنونھی رفتم کھ مانتو ھاعادی می

 شد اما خودش و نباخت و گفت
 دمی و ندالتیبی شب بود ساسری آقا بھ
  گفتمتی عصبانبا
  وامی بازوونھی و ھم دالمیبی ھم سینیبیم

 بھ طرفش واشی واشی تی با عصبانکردنی تا خانم کھ اونجا بودن بھ ما نگاه مچند
  گفتمرفتمیم

  نگفتم؟ای دور باش گفتم نای گفتم از مبھت
  قدمھی

  نگفتم؟ای مال منھ دور اون و خط بکش گفتم گفتم
  قدمدو

  نکردم؟ای کردم کردم ی جمع بھش گفتم و ازش خواستگاری و جلوعالقم
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  قدمسھ
  نگفتم؟ای گفتم کنمی خفت میاری بی گفتم اسمش و حتبھت

  قدمچھار
 اون از من کوتاه تر بود الغر تر می بودستادهیم،ا ،چشم تو چشم ھنھی بھ سنھی سگھید

  گفتمتی و گرفتم و با عصبانقشی راحت بلندش کنم یلی ختونستمیپس م....بود
 فکر کنھ مادرش و بھ عذاش یھر کس بخواد بھش حت... مال منھ مال مننای گفتم مبھت

 شونمیم
  داد گفتمبا

  نگفتم؟ای گفتم
 پرت شد از رونی شکست و بھ بشھی و ششھی پرتش کردم کھ خورد تو شدنی ترسھمھ

  و بھ طرفش حملھ کردمرونیدر رفتم ب
  اولمشت

  من بودھی زندگنایم
  دوممشت
  توئھ آشغالی حتدونستنی مھمھ

  سوممشت
  گفتم دورش و خط بکشنلی فامی پسرای ھمھ بھ

  چھارممشت
 دمی کشی خاطرش کتک خوردم سختبھ

  پنجممشت
  نزننی ناموسی سال عشقم و مثلھ جونم تو دلم محافظت کردم تا بھم انگ بھس

  ششممشت
  سبک شدم و رابطمون خوب بودنکھی گفتم با ایوقت

  ھفتممشت
 دمیترسی مھی من از عکس العمل بقاما

  ھشتممشت
 ری اون کفتار پشی تو پشی ھمھ پشی و ازش تو جمع پدی مامان فھمنکھی کردم تا اپنھون

  کردیخواستگار
  نھممشت

 از خداش بود قبول کرد قرار بود امروز روز عقد ما باشھ روز عقد دوتا عاشق نایم
 دنیکھ بعد سھ سال عشق بھم رس

  دھممشت
 ی و خراب کردی روزه ھمھ چھی توئھ آشغال اما

 ازدھمی مشت
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 دی با من عقد کنھ بگھ بانای شده بود می کھ بھ زور راضری اون کفتار پی کردیکار
  عقد کنھعادیحتما با م

  دوازدھممشت
  تو بودری تقصھمش
 زدھمی سمشت

  داد گفتمبا
 ی آشغال پستھی تو

 بلند شدم ھمھ دورمون جمع شدن و با ترس زدھمی مشت سیعنی آخر و زدم ی ضربھ
  رو بھش گفتمکردنینگاه م

  فعالامھی بازوونھی چشمھ از دھی تازه نی فعال خوش باش اگردمی باز بر ممن
 ستیا
 وفتمی برادران زحتمکش و صد البتھ فضول ننی وقت دست اھیزود فلنگ و بستم تا  

 گرفتم و شی و پنی حسی مطمئن دم گمم کردن راه خونھ ی زدم و وقتونبری مھیآخر 
  گفتنی حسدمی کھ رسنی خونش ھمدمی رسعیسر
 ؟ی بودکجا

  جا کار داشتمھی
 آھان=نیحس

  تھرانمی برمی و بفروشزی ھمھ چای بنی حسگمیم
 ؟ی چیبرا=نیحس

 بدست آوردنش ی و از نو بسازم و دوباره برازی ھمھ چخوامیم...ی از ھمھ چفرار
 تالش کنم

 مونی برم بگم پشستمی مغازه اما من گفتم فروشنده نی اومد برایاتفاقا مشتر=نیحس
 شدم
  پولش خوبھ چرا کھ نھاگھ
 خونھ ی برای مشترھیپس من برم زنگ بزنم بھ طرف  بعد بھ سامان ھم بگم =نیحس

 می کنھ زود فلنگ و ببندفی خونھ و مغازه ھم تو تھران برامون ردھیجور کنھ و 
  گفتمواشی

 ھیعال
****************************** 

اب کرد  کھ سامان انتخی رفتھ بود تھران تا خونھ انی اومده بود حسی خونھ مشتریبرا
 خونھ رو ازمون بخره خوادی کھ می طرفنی منم قرار بود برم و سند و بھ اسم انھیو بب

با امروز دو روز بود ... من رفت تھراننی خودش و فروختھ بود و با ماشنیبزنم ماش
 لباس عوض کردن نداشتم ی نشستھ بودم و حوصلھ ال ھھیتو... تھران بودنیکھ حس

 بود بلھ سی بلند شدم و رفتم دم در پلی زنگ اومد با بدبختی بودم صدارونیچون تازه ب
  افتادمریبالخره گ
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 ا؟؟ی مھرناسری یآقا
 آره
 ی کالنترنییای با ما بدی باشما
 ؟ی چیبرا
 شھی مشخص می کالنترتو

 شھ؟ی می مشخص کن چنجای ھمشما
  کردهتی فر بھ علت ضرب و شتم از شما شکاوانی کعادی میآقا

 خوب؟؟
 نی بازداشتشما

 امی بذار کفشم و بپوشم مخوب
 در و بستم بھم دستبند زدن رفتم داخل رونی و رفتم بدمی داخل و کفشم و بپوشرفتم
 حرکت کرد حواسم بھ اونا نبود کردنی کوچھ داشتن نگام مای ھمھ از تو خونھ نیماش

 ادهی پمیدی رسقھی تفاوت شده بودم بعد چند دقی بای دنی وقت بود نسبت بھ نامردیلیخ
 خنده شدی مدهی الغر بود دنبالم کشیلیِ سرباز خرفتمی راه می و تخستی با عصبانمیشد
 ِ کردم و بھ سرباز گفتمیکیستریھ

 گھی دای راه بیمردن
 و آقا بزرگ نشستھ بودن عادی در زد و وارد شد مدمی اخم کرد بالخره رسِسرباز

 یکی اومد طرفم و عی سر آقا بزرگ بلند شد وکردیصورتش کبود بود با نفرت نگام م
  گوشمریخوابوند ز

 دی و حفظ کنتونی لطفا خونسردای مھرنیآقا=سرگرد
  بھم گفتتی بزرگ با عصبانآقا

  بگذرهتشی کن تا از شکای عذر خواھعادی از مزود
  زل زدم بھ چشاش و گفتمی خونسردبا

 !!! و بکشم؟؟عمرانی و امنت
  گفتتی اقا بزرگ ھم نشست و با عصبانعادی می روبروی نشستم رو صندلبعد
برو ...ی اوونھید...؟ی و کتک زدعادیچرا م....گھی دیکی نشد نای گذاشتم برات مکم

 کنھیخونھ بدبخت مادرت داره سکتھ م
 یشی بابا تو ھم نگران منھ
  بودم و ھستماتی غد بازنی نگران تو و اشھی بدبخت من ھمشعوریب= بزرگآقا
  گفتمی پوزخند عصببا

  رفتارات و حفظمگھی بگو نشناستت آقا بزرگ من کھ دیکیبھ .... نھ توچکسمی ھآره
 با اقا بزرگ درست صحبت کن=عادیم

 کھ از من یی کتکانی اشتریب...ی تو دخالت کردکننی دوتا بزرگتر دارن صحبت مباز
  موردتھی بی بھ خاطر دخالتایخورد

  ساکت شدعادیم
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  بدهتی کن تا رضای معذرت خواھعادیاز م=آقابزرگ
  شدم و گفتمبلند
 یی زنگ بزنم جاخوامی ممن

 ....ای مھرنیآقا=سرگرد
  جناب سرگردگمی دارم بھتون ممن

  زود جواب داداری تلفن و داد بھم زنگ زدم بھ جانسرگرد
 ی سالمالو

  کجام؟یدونی تو ممگھ
  گفتتی با عصباناریجان
 امی معطل کن تا بکمی دونمی مآره

  منتش و بکشمخوامی من نمی کھ چیایب
 امی گفتم صبر کن دارم ممییای ممی دارنایبا م=اریجان

 باشھ
 گھی زنده بودنم لبخند اومد رو لبم دلی دلومدی کردم و نشستم رو مبل عشقم داشت مقطع

 نای و ماری در باز شد و جانقھیدق٥ بعدادی فقط منتظر بودم عشقم بگفتنی می چدمیشنینم
 کھ عادی سمت مرفتی داشت متی با عصباناری الغر شده بود جان من چقدریاومدن خدا

  گفتداد سربازا جلوش و گرفتن با
  لجن؟ی کار خودت و کردآخر
  با شوق بغلشم کردم و گفتمنای سمت مرفتم
 م؟؟ی زندگی عشقم؟؟خوبیخوب

  و گفتمرونی گونم آرامش گرفتم با بودنش از بغلم آوردمش بی روختی راشکام
 کنھ؟؟ی کھ نمتتیاذ
 ی الغر شده بود چشاش قرمز بود و اشکیلی خکردی نگام می حرفچی ھی اشک ببا

 ی دفعھ پرت شدم چون کنترلھیصورتش ھم قرمز و کبود بود معلوم بود کتک خورده 
  من و پرت کردعادی مدمینداشتم رو خودم افتادم فھم

 یزنی آخرت باشھ بھ زنم دست میدفعھ =عادیم
 کرد و محکم زدش با طرفش حملھ اریجان

  با داد گفتسرگرد
  دوتا آقا رو ببر بازداشتگاهنی بساط و سرباز انی انی کنجمع

  دستبند زد آقابزرگ رو بھ من گفتاری بھ من و جانسرباز
  بدهتی ببخشتتون تا رضادیی بخواعادی ماز
 عادی می بھ پاھی با گردی ما رو دتی کھ وضعنای ممی نگفتیزی چی با تخساری و جانمن

  گفتھیافتاد و با گر
  بده بھ من ببخششونتیتو رو جون من رضا... تو رو خداعادیم
  گفتنای بھ متی با عصبانعادیم
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  خفھ شونایم
  داد زدمتی عصبانبا

  درست صحبت کنباھاش
  تو رو خداعادیم=نایم
  منت نکش بلند شونایم
  جون منعادیم=نایم

  ھقش بلند شد بغض کردم با بغض گفتمھق
  بلند شو منت نکشنایم
  و گرفتھ بود گفتعادی می کھ زانو زده بود و پاھانجوری ھمنایم
  بده آزاد شنتی فقط رضاکنمی می بگی بده تو رو خدا ھر کارتی رضاعادیم
 دلم کنده شد خواستم بھ کردی مھی گرنای زد و پرتش کرد اون طرف منای لگد مھی عادیم

 نشد چند تا اومدن رو بھ فمی نفرم حرھیطرفش حملھ کنم کھ سرباز جلوم و گرفت اما 
  با داد گفتمعادیم

 ی عوضکنمی مزتی رزی من و بزن رای بی جرات داررسھی زورت بھ زن منامرد
 ببرشون=سرگرد

  داد زدمبردنی کھ داشتن منجوریھم
 گردمی بر ممن
 بھ بازداشتگاه میدی رسنکھی تا میرفتی متی با عصباناری من و جانی سالن کالنترتو

  بودمیچندنفر بودن عصبان
 می براش زنگ بزنستی ھم ننیحس=اریجان
  کجاست؟؟مانینر

  زندونفرستھی اونم مشتی پادی کرد اگھ بدشیآقا بزرگ تھد=اریجان
  بازداشتگاه؟؟ی افتادنی ببشی چرا زدتو

 بازداشتگاه و تنھائھ رهی نامرد مھی داداشم داره بھ خاطر نمی ببذارهیمرامم نم=اریجان
 یاومدم تنھا نباش

  زدم رو پاش و گفتمیکی لبخند تلخ با
  تو؟؟ای منم وونھی دحاال
  کرد و گفتی خستھ ای خنده ااریجان
  دومونھر

 ؟ی کنم جانکاری چحاال
 تھران گفت بھ احترام ی بریخوای مدی فھمیبرو طولش بده چون آقا بزرگ وقت=اریجان

 عادی مدت ھم منی تو ارنیگی و معادی و منای می ھر وقت اون اومد مراسم عروساسری
 !!! رو ندارهنایحق دست زدن بھ م

 من تو مراسم خوادی اون مستی کار از سر احترام ننی عذابم بده اخوادی ماون
  باشم تا عذاب بکشمشیعروس
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 خودش عادی تھران طولش بده تا اون موقع میری اگھ مدونمی من نمیحاال ھر چ=اریجان
  مال توشھی منای اونوقت مشھی منای مالیخی بشھیخستھ م

 ؟؟ی راحتنی ھمبھ
 ی راحتنیبھ ھم=اریجان
  خبر بدهنی بھ حسمانی کنھ نرخدا
 کشھی از تھران طول مادی تا بنیمطمئنن خبر داده حس=یجان

  بھ فکرم استراحت بدمیبھتره کم... نگاه بھ زندان کردمھی
************************** 

 نی آزادرونی بنییای بی و کاشانایمھرن
 بھم نی داخل حسمی بھ اتاق درو باز کرد و رفتمیدی باال تا رسمی رفتسای با پلمی شدبلند

  گفتینگاه کرد و با نگران
  خوبھ؟؟حالت
 خوبم
 ؟؟ی توھم ھمراش بازدداشت شدنمی ببامی و سپردم بھ تو بنی من ایعنی=نیحس
  تنھاش بذارم کھتونستمینم=یجان
 می برنییایواقعا کھ ب=نیحس

 ی سربازا چرا دست از سرمون بر نداشتن ھنی ادونمی نممیرفتی ممی کرد داشتیخدافظ
 نی الغر شد تو ایلی ذره شد خھی کھ منتظرم بود دلم براش دمی رو دنای دم در مومدنیم

  گفتمھیرفش و بغلش کردم اشکم در اومد با گر بدو کردم طعیمدت سر
 ی نھ؟؟بگو بگو ھنوزم دوسم دارگھی دی ھنوزم دوسم دارناینا،میم
 اسریھنوزم عاشقتم =نایم

  چرا؟من کجا رو اشتباه رفتم؟؟شدی مینطوری ادی باچرا
  بدون تو تحمل کنمتونمی من نماسری=نایم

 ارمی بده تا بتونم دوباره بدستت بدی کمکم کن بھم امنای مرمیمی بدون تو ممنم
 دمی منانی و بھت اطمنی ااسریمن فقط مال توام =نایم
 و نی گوشش رفتم بزنمش کھ حسری زد زتی با عصبانعادی شد مدهی دفعھ از بغلم کشھی

  گفتمھی جلوم و گرفتن با گراریجان
  نداشتھ باشی کارنای من و بزن فقط با مخوادیتا دلت م... من و بزنای نامرد بنزنش

 دم در منتظرشن=عادیم
  منتظرشھ؟؟یک=نیحس

 بردنی بھ سربازا اشاره کرد کھ سربازا دستم و گرفتن و من و بھ زور داشتن معادیم
 کھ بچھ ھا نذاشتن

 دش؟؟یبریکجا م=اریجان
  باشھ آقا ببرش معطل نکندیھمونجا کھ با=عادیم
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 ھا بھش زل وونھیده بودم و مثلھ د ھم بھ من مسخ شنای بود و نگاه منای فقط بھ منگاھم
  روزه خراب بشھھی کاخ آرزو ھام کردمیزده بودم فکرشم نم

  با داد گفتنیحس
 نی از رو نعش من رد بشمگھ
  و گرفت و گفتعادی مقھی رفت بعد

  ببرنیی داداشم و جای دستور بدی توئھ حق نداری باباتھ آشغال جای خونھ جاوونھید
 نی ھم ھماری جانزدی مادی داد و فری ھنی و داشتن حسنی عده سرباز اومدن حسھی

 زن ی طرفم کھ سربازاادی بخواستی ھم منای مدمی بود دنای کھ نگاھم بھ منطوریھم
 یلی بھ چھ دلدونمینم... خونھوونھی بود بھ اسم دیی اونم گرفتن مقصدم جایاومدن جلو

 بعد نمی ببتونستمی نمخواستمشی بودم با تمام وجود مق بود عاشی عاشقلمیدل!!رفتمی مدیبا
سھ سال جون کندن کھ تازه بھ عشقم اعتراف کرده بودم بھ خاطرش کتک خوردم االن 

 عشقم ی بود کھ برانی خونھ اوونھی دبرنمی دارن منکھیجرمھ ا... بھم خوردیھمھ چ
 من بھ شدن  زدن خوبیوونگی انگ دنی ھمی از دستش بدم براخواستمی نمدمیجنگ

 عاشق ی جامعھ ھر کنی چرا تو ادونمی داره نھ با قرص و آمپول نمیبودن عشقم بستگ
 من از زهیمارستان؟؟جای تبرنمی چون عاشقم دارن مزننی میوونگیبشھ بھش انگ د

 یوونگی عاشق شدن کھ دستمی نوونھی خونھ بود؟؟من دوونھی عشقم دی برادنیجنگ
 جونتم دنی داره اگھ تو راه جنگاقتی کھ لیکس یا بردنیجنگ... ھم قشنگھیلی خستین

 نشستم و بھ رو بھ نیتو ماش!!!....نھی کنم کھ شانس من اکاریاما چ.... ارزش دارهیبد
روم زل زدم چرا من بھش سر نزدم اون روز؟؟چرا زود تر بھ عشقم اعتراف 

!!! ...دونستمی ھمھ چرا تو ذھنم بود کھ جوابشون و نمنینکردم؟؟چرا؟چرا؟چرا؟و ا
 شمی تحمل می دارم بگھی چون درونی بارنی بنجای من و از ادوارمیام

**************************** 
 ھفتھ بعد٢
 سرخ شده ھی چشاش کبود شده بود چشاش از گرری روبروم کھ زیکلی نگاه بھ پسر ھھی

 نی چقدر فرق داره چقدر باسری با اون اسری نیبود و دستاش بانداژ شده بود انداختم ا
 نی و حسمانی و نراری دوھفتھ مامان و بابا و جاننیتو ا.... فاصلھ ستاسری دوتا نیا

 کارامون تو تھران درست شده بود و االن ومدی میواشکی م ھنایم...زدنی بھم سر میکل
 عادی و منای بذارم مدینبا...یاما چطور....کردمی فرار منجای از ادیموقع فرار بود با

 آره می رو ببرم و باھم فرار کننای مامی کنم بفیکارا رو رد برم دی کنن بایعروس
 باز شد و پرستار گفت  در زدم کھ درعی فرار کنم؟؟سری فقط چطورنھیدرستش ھم

 اسر؟؟ی شده یزیچ
  حرف بزنمنی با حسدیبا

 شھینم=پرستار
  باھاش صحبت کنمدی بامن

 شھی می چنمیصبر کن بب=پرستار
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 ی پرستار اومد و گوشقھی در و بست نقشھ رو تو ذھنم مرور کردم و کھ بعد چند دقبعد
 و داد بھم کھ گفتم

 کنمیتموم شد صدات م...ی حاال ھرخوب
  جواب دادعی شماره رو گرفتم سررونی با چش غوره رفت بپرستار

 الو
 نیحس
  خوبھ؟؟؟حالتییکجا!!!؟؟یی تواسری=نیحس
 نمتی ببدی بانیحس...حالمم خوبھ... کجا باشمیخوای مگھی دمارستانمیت...آره
 رسونمی خودم و میجلد=نیحس
 ای بعی سرفقط
 باشھ=نیحس
 نجوری رو دادم بھش رو تخت نشستم و ھمی کردم و پرستار و صدا زدم و گوشقطع

  اومدنی حسقھی بالخره بعد چند دقکردمیکھ نقشھ ور اصالح م
 ؟؟یسالم خوب=نیحس

  تو محوطھمی برریو اجازه بگ برو از اون گای مرسسالم
  بگونجایخوب ھم=نیحس
 شھینم

  گفتھی و بعد چند ثانرونی اشاره کردم کھ گرفت و رفت بنی با ابرو بھ دورببعد
 می برایب

 می نشستمکتی تو محوطھ و رو نمی شدم و باھم رفتبلند
  شده؟یزیچ=نیحس

  فرار کنمخوامیم
 ؟یچطور=نیحس
 ی بھم کمک کندی بایای گفتم بنی ھمیبرا
 ھ؟؟یرو چشمم حاال نقشت چ=نیحس
  نقشم و براش گفتم کھ گفتعیسر
 دو ھفتھ نی چمدون موند کھ تو اھی خودم توی و بردم فقط لباسالی رو شکر منم وساخدا

 می بدم کھ باھم برتی فراری جورھیمنتظر بودم تا 
 ؟ی دو ھفتھ کجا بودنی اتو

  و جمع کنم؟؟لتیاالن من برم خونتون وسا...نایخونھ خواھرم ا=نیحس
 گھی دآره
 ؟ی سرت اومد چییبعد اگھ بال=نیحس
 گھی دمیری مشی نقشھ رو پومدی اگھ نی ولشمی و راحت مرمیمی اومد کھ بھتر ماگھ
 ادی بگمی ماریمن برم بھ جان..باشھ=نیحس

 ادی لباسا بدم منی کھ از ایدونی خودت ماری لباسم برام بھی ی راستباشھ



 @cafeetakroman               اختصاصی کافھ تک رمان                ھوونیرمان د

 47 

 ؟ی نداریباشھ کار=نیحس
 !!ی بگنای نره بھ مادتی فقط حاضر باش نھ

 می برنی تو ماشنی بشعی تو سرزنمیبھت زنگ م...چشم=نیحس
 فعال...باشھ
 مواظب خودت باش فعال=نیحس

 سھ تا رو نداشت نی معرفت اچکسی ھمانی نراروی و جاننی حسیعنی قیرف... رفتو
رفتم داخل در و .... بامرامقی عشق با وفا دارم ھم سھ تا رفھی ھم کنمیخدا رو شکر م

 از یکی و با نھی ساعت بگذره بعد مشت زدم بھ آھی صبر کردم و گذاشتم کمیبستن 
 ختنی بود پرستارا ری کردم لذت خوباحساس  خون وی رو رگم گرمادمی ھاش کشکھیت

 دمی نفھمیچی ھگھی و دنی شده بودم افتادم زمجیداخل گ
**************************** 

 داشت حواسشون و ومدی ماری جاندادی داد و بیبود صدا٧ و باز کردم ساعتچشمام
 سرم و کندم و لباسم و عوض کردم عی حاال دست چپمم بانداژ شده بود سرکنھیپرت م

 کردمی منی بھ خودم تلقی حالم بد باشھ ھدی نبای بودم ولجی و ھنوزم گکردیدستم درد م
 اری جاندنی با خودم گفتم کارم تمومھ کھ با دشد  داشت در بازرمیخدارو شکر تاثکھ 

  شدم کھ گفتزیسوپرا
  خوبھ؟حالت

  شدری دمی فقط زود برآره
 ١،٢،٣باشھ حاضر شو =اریجان

 نگاه بھ ھی بزنم می کھ بتونم رد بشم و جی باز کرد طورمھی در و نرونی رفت بو
 ضی قشنگ حواسشون و پرت کرد چند نفر بودن کھ اونا ھم مراریاطراف کردم جان

 رونی بھ بدمی بالخره رسکردمی زدم فقط بدو بدو ممی جعیبودن کولھ ام و گرفتم و سر
 کی و ھوا تارشدی داشت غروب مدیھش و زنگ زدم بھ مرونی و آوردم بلمیموبا

 بالخره جواب داد
 اسری الو

 ؟یی کجادیمھش
  صدبار زنگ زدعادی مای بدو بمی پارکنایبا م=دیمھش
  اومدمعیسر

 شد کی و در بست گرفتم ھوا تاری تاکسھی خودم و رسوندم بھ عی کردم و سرقطع
 پارک خلوت دمی تا بالخره رسدمی و دوری شدم مسادهی رو دادم وپھی کراومدیبارون م

 بغلش کردم و ششی رفتم پگھی جا دھی رفت دی و شب بود مھشومدیخلوت بود بارون م
 گفتم
  برات تنگ شده بود عشقمدلم
  طورنیمنم ھم=نایم

  و گفتمرونی بغلم آوردمش باز
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 کنھ؟؟ی متتیاذ
  زد و گفتی لبخند تلخنایم
 یای کنم زود تر از تھران بیگفت تو رو راض...یلیخ
 ی خانومامی من نمیول
 ... مناسری=نایم
 و بھت نی ای شعادی مال اون مذارمی خوب؟؟منم نمی نگو تو فقط مال منیچی ھسیھ

 کنمی مفی کارا رو ردی تھران کمرمی اون بھ آرزوش برسھ مذارمی نمدمیقول م
 من کھ آرزو ھام و بھت گفتم...میکنی و ممونی خودم زندگشی پبرمتیم
  و کھ گفتمدی خندنایم

 مونھی منگی من مثلھ دوپی عشق من بخند خنده تو برابخند
  وجود نداشتیکاش بدبخت=نایم
 مای و ننیاسمی مادر یتو خانوم خودم...ی ھا حرف نزن شب آخری گفتم کھ از بدسیھ

  رفتھادتیبچھ ھامون 
  و گفتدی خندنایم

 ره؟؟ی مادشی بچھ ھاش و ی مادرکدوم
  تو باشھ عشق منی مخصوصا اگھ مادرش بھ مھربونی مادرچیھ
 اسری=نایم

 اسری دل جان
 ھمھ شھ؟بگوی درست می خودت؟بگو ھمچشی پیبری دنبالم؟بگو من و میایبگو م=نایم
 الی و راجبش خمییخوای کھ مشھی ھمونجور میبگو ھمھ چ...؟؟بگویکنی و درست میچ

 و فقط وفتھی اتفاق منای بدونم؟بگو االی و خناری ادی اونا رو نبام؟؟بگوی کردیپرداز
 ستیحرف ن

 دامونی پچکسی کھ ھیی جایریباھم م خودم بعد شی پبرمتی خانومم منای مامیم
 دنی نبود مطمئن باش ھمھ اونا با برگشت من و رسی پردازالیدر ضمن اونا خ...نکنھ

 وفتھی اتفاق مگھیما بھ ھمد
 ی عذاب نجاتم بدنی بھ توئھ تا از ادمیمن ام=نایم

  قولھ خانومم مطمئن باشاسری قول
 اسری وونتمید=نایم

 میوونی چھ دگھی خودش بھت ممارستانی زنگ بزن تی قبول ندارنی ھممنم
  کھ گفتمدی خندنایم

  نھ؟ھی بارون قشنگچھ
 کنھی مھیآسمونم از رفتن گر=نایم

  و گفتمدمیخند
  برات بخونمیخوایم
 بخون=نایم
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  کردم بھ خوندنشروع
  عمره کھ از چشم تو دورم وھی

 ھی تو ھر ثانی توام بکنار
  اسمت و با خودمکنمی مصدا

 ھی من خالشی کھ جات پنمینب
  کردم امشب کھ دستات و بازھوس

  تو دست خودم فرض کنمدوباره
  خودم قرض کنمی امشب براھی کھ از من گرفت ی رو از ھمونتو

 ی حس کنم امشب و با منبذار
 یزنی تو بارون قدم مکنارم

 ھی کافی دلخوشنی من ایبرا
 ی حس کنم امشب و بامنبذار

  خوندم مکث کردم و دوبارهیکم
 ری لحظھ چشمات و از من نگنی اتو
 کشمی از بودن تو نفس ممن

  روزھی ی نباشدمی قول مبھت
 کشمی پام و پس می زندگنی ااز
  کنمی تظاھر بھ خوبشھینم

  نشونم بدهی راھھی تو خود
  تو تا آخرشی بھ پامونمیم

  امونم بدهتی خالی جااگھ
  امونم بدهتی خالی جااگھ

 ی حس کنم امشب و با منبذار
 یزنی تو بارون قدم مکنارم

 ھی کافی دلخوشنی من ایبرا
 ی حس کنم امشب و بامنبذار
  و بغض گفتمی پارک و گرفتھ بود با ناراحتی ھق ھقش فضاھی گرری شد زد زتموم

 !!نایم
  تر شددی شدشیگر
  اتھی نکن با گردمی نا امنایم...یکنی موونمی نکن دھی گرنایم
  کنمی زندگتونمی من بدون تو نماسری مردمی کاش من ماسری من بود ریھمش تقص=نایم

  تو بودن سختھی لحظھ بھی منم ی برازمی عزنطوری ھممنم
 ھمھ نی اقی منھ من الری تقصوفتھی تو می کھ برای اتفاقات بدنی ای ھمھ اسری=نایم

 و یکشی می و سختیجنگی ھمھ منی ای بھ خاطر من دارنمیبی می وقتستمیمحبت تو ن
  برات باشمی کھ نتونستم عشق خوبشمی شرمنده میشنوی منیتوھ
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  حرفا رو نزننی اکنمی خواھش منایم
 اسریمن واقعا شرمندم =نایم

  زنگ خوردلمی بزنم کھ موبای حرفخواستم
 بلھ

 تموم شد؟=نیحس
 گھ؟؟ی دی دم درامی االن مآره
  منتظرتمایآره ب=نیحس

 باشھ
  کردم و گفتمنایبھ م نگاه ھی کردم قطع

  برمدیبا
  نرواسری=نایم

  بروی گفتخودت
 ... اما حاالنمتیبی مدونستمی مکردمیتا االنم اگھ تحمل م... شدممونیپش=نایم
 ؟یدی دختر فھمدارمی من دست از سرت بر نمامی من بازم منای مسیھ
  آروم شد و گفتنایم

 اسری نکن دمی برگرد نا امزود
 نی ھمتوھم
 دم در بود دلم براش نمی کردم و با زور دستام و از دستش جدا کردم و رفتم ماشبغلش

 شد سمت شاگرد نشست و  چمدون و گذاشتم پشت و نشستم ادهی پنیتنگ شده بود حس
  و تالش مجدددی جدی و سالم بھ زندگیپشت فرمون و حرکت کردم خداحافظ بدبخت

********************************** 
 دسال بع٦

سال از اون شب گذشت ٦ شده بود نگاه کردمدی بغل گوشم کھ سفی زدم بھ موھاپوزخند
 ھنوزم صورتم ی شده بود ولدی از موھام سفی کمیسالمھ ول٣٠ کھ تازهنیو من با ا

 و ھر وقت میزدی در ارتباط بودم و باھم حرف منایسال با م٦نی رو داشت تو ایشاداب
 نی سر ای ھعادی نکرده بودن میھنوز عروس چوندیپی مای کردی قطع مومدی معادیم

 ی دستور دستور آقا بزرگ بود و  کسی ولزدی غر مای گرفتی دعوا منایموضوع با م
 جرات حرف زدن نداشت

  خانم با شماناسریآقا =شھره
  خودم اومدمبھ
 بلھ

  با عشوه گفتدختر
 می شی مشترنی حساب کنن؟؟کمتری راه نداره کم تر بددیببخش

  شدمیعصبان
  و بھت بدمنی ای مجانیخوای مخانم
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  از لحن تندم جا خورد کھ گفتمدختر
 ھی یسھ ساعت دار...ا... ھم نخواهیخوای بخواه نمیخوای مگھی بده دادم دفی تخفیگفت

 فتی خوب تکلیخری آخر ھم نماری اون و باری و بنی ایگی می ھای یزنیجنس و چونھ م
 و مشخص کن

  گفتتی با عصباندختر
 نھی افتی وظی چھ طرز حرف زدنھ آقا فروشنده انیا...وا

 بھت فمی حاال تخفی بری پول و بدیری بگلھی کھ وسنھی ای شما بھ عنوان مشترفھیوظ
  کھ من باشم؟؟یی آشنافتی کمترم بشھ شما بھ وظیخوای بماند باز مچیدادم ھ
 وونھیبرو گمشو د=دختر

 رونی رفت بو
  بود؟ی چھ کارنی ااسریآقا =شھره

  کرد؟کاریباز چ=نیحس
  پر اومد داخل کھ شھره گفتی با دستانیحس
 یشگی ھمی ھمون کارابازم
  نشست روبروم و گفتنیحس

 چتھ؟
  برمدی شدم باخستھ

 کجا؟=نیحس
 نجای ارمی رو بانای برم مدی خونھ بامعلومھ

  بشھفی کارا ردکمی کن ستیحداقل ا=نیحس
  شدهفیسالھ کھ کارا رد٦ االننیحس

 صبر گھی دکمی ارهی داره کم معادی مدمی شنی کھ از جاننجوری داشتھ باش پسر اصبر
 یکنی ازدواج منای اونجا و با میری و تموم اونوقت تو مدهی طالق می تقاضاگھی دیکن

 اوووووف
 بھ یاری رو بنای می ھا رو نپرون اگھ بخوای مشترنقدریدر ضمن ا...زھرمار=نیحس

 ی داراجی احتنایپول ا
 یدونی ندارم خودتم می حوصلھ مشتررمی من مدی نرو خرگھی دپس
 رم؟؟ی براتون بگنیخوری میخوب حاال شام چ=نیحس

 من برم=شھره
 کجا؟=نیحس

  مامانم منتظرهگھیخونھ د=شھره
  حاالیبود=نیحس

  بمونمادی میاگھ الزمھ مشتر=شھره
 نھ واسھ شام گفتم=نیحس

 نی خونھ خوش باشرمینھ م=شھره
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  و گرفت و گفتلشی وسابعد
 خدافظ

 خدافظ=نیحس
  خدافظ گفتم و رفتھی لب ری زمنم
 ؟یخوری میتو چ=نیحس

 کوفت
 خوب باز؟=نیحس

 زهی توش برزھرمارم
 باشھ=نیحس

  چش غوره بھش رفتم کھ گفتھی
 ؟یکنی رفتار مینطوری چرا اتو

  رفتار کنم؟ی چطورپس
  اخالق تورو درست کنھتونھی نمچکسیبھ خدا ھ...مثلھ آدم=نیحس

 نیتونی منای نتونھ تو و مچکسیھ
 نمیبی نمی اجھی نتچیپس چرا ھ=نیحس
 یکور
 زنمی حرف می من دارم جداسری=نیحس
 دونمی نمیچی وقتھ ھیلی خنی حسدونمینم

  بھ خودت برسکمی=نیحس
 کنمی توھم اصال درک نمی نگراننی االن کامال خوبم حسمن
  نزنمی حرفگھی کردم دی چش غوره بھم رفت کھ سعھی نیحس

*************************** 
  کارخونھسی شده رئعادیاالن م=اریجان

  زدم و گفتمگارمی بھ سقی پک عمھی
  شددای پعی سرنمی جانشپس
 محکم باش پسر...اسری یبھتره خودت و ناراحت نکن=مانینر

 دمی و بھت قول منی اشکنمی نمگھی وقتھ دیلی خمحکمم
  گفتدی بغضم و دی وقتمانینر

  بود؟ی ای چھ بدبختگھی دنیا
 و مونی زندگمیری باھم مرمیگی رو منای دست مرسمی نباش منم بھ آرزوم مناراحت

 می تا تو عمل انجام شده قرارشون بدمییای افتاد با دو تا بچھ مابی بعد آبا کھ از آسمیکنیم
  کرد و گفتی خنده تلخمانینر

 مای و ننیاسمی البد
  و گفتمدمیخند
 گھی دآره
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 مییای بی کدیاالن ما با=نیحس
 نییایفعال ن=اریجان
 بھش دست بزنھ نھ دهی نھ اجازه منای چون مشھی داره کم کم خستھ معادیآره م=مانینر

 باھاش یلی خنای دوتا داد مزنھی داد اون مھی کننیباھاش خوش رفتار ھمش دعوا م
  خونشونرهیسرده بھ زور م

 ومدی میی سر زدن زندای انکاش برایول=اریجان
 دی مامانت خون بھ دل شد از بس رفت تو اتاقت عکسات و دچارهی بیآخ گفت=مانینر

 نشیوردی منیومدی منجایحداقل شما ا....ای مواقع مشتری کھ باون
 گھی ھفتھ دیعنیدفعھ بعد .... کھ نشد انشاندفعھیا=مانینر
 ؟ی کھ چیای بگھی دی ھفتھ یخوای مباز
 مانی بھتر از نریچھ خر...تی رفتھ مامورستی ناره؟؟بابتی بیننت و ک=مانینر

 ی حمالیساختھ شده برا
 کنھی تا تھران تحملت مدهی افتخارت باشھ مادرم افتخار مباعث

 نم؟؟ی ببدی رو بای افتخار و نخوام کنیمن ا=مانینر
  گمشو حوصلھ ندارمبرو
  صفایتی سمتی فردا ببرمییخوای ماسری یراست=مانینر
  کھ اصال حوصلھ ندارمنیدونی خودتونم منی من نقشھ نکشی تو رو خدا برانھ
  بشھ؟؟ی کھ چیباش=مانینر
 ندهی آی براگار،مشروب،نقشھی،سی زارھی گردونمینم
 !! سالمت برداری ھای سرگرمنی شب و بھ ما افتخار بده و دست از اھیحاال =مانینر
  االغ؟؟یکنی بکوبم تو دھنت من و مسخره ممانینر
  و گفتدی خندمانینر
 اسری گرفتنمون تنگ شد ی کشتی برادلم
  تو حلقتکنمی و گرنھ پتو رو مادی خفھ شو برق و خاموش کن خوابم ممانینر
 ری بچھ ھا شب بخبرمتیتو بخواب من فردا بھ زور م=مانینر

*********************** 
 یشیری سیلیخ
  بھ خودم رفتھتیژگی ونیتو ھم ا=مانینر
 شھ؟؟یری کجا سمن
 ی تو ولش نکردی اون دختر نامزد کرد ولیخوایسالھ م٩ دختر و ھی=مانینر

 بھ دشی امدونمی می فراموشش کنم وقتدی چرا باخوادی اونم من و مدونمی می وقتخوب
 ست؟؟ی نی وجدانیفراموش کردن ب.... و باھاش ازدواج کنمامیمنھ تا ب

  خدایوا=مانینر
 ن؟؟ی داغ دلم و تازه کننی؟؟اومدی رستوران واسھ چمی مثال االن اومدخوب
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 مثلھ سگ ی در آوردی بھ جون عاطفھ تفلون بازاسری...مونیبرو گمشو م=اریجان
 زنمتیم
 ھی کردم ی سعنی بنابراھی جدی اگھ جون عاطفھ رو قسم بخوره جداری جاندونستمیم

 !! شدهمیحداقل ظاھر... و مثلھ آدم خوش بگذرونمارمی در نی بازیلحظھ عوض
 کنھ؟ی شھره چقدر بھت نگاه می دقت کرداسری یراست=نیحس
 نھ

 گھی دیخر=نیحس
  چش چرونیکنی کھ بھ دختر مردم نگاه میزی ھیلی عوض تو خدر
   چشماش بھ توئھدمی نگاش کردم دیچند بار اتفاق....خفھ شو=نیحس

 یل خوشگنی حقم داره پسر بھ اخوب
 ؟یکنیچرا راجب شھره فکر نم=مانینر
  رفتھ؟؟ادتی... رو دارمنای ممن
 باھاش بھم بزن خوش ھم یری می شو بعد ھر وقت دارقی رفنیخوب با ا=مانینر
 یگذرونیم

 وجدانم؟؟در ی بنقدری من ایعنی و بکنم تا بھم وابستھ بشھ بعد ولش کنم؟نکاری ادی باچرا
 رو ھم در نظر نایاصال اگھ م!!چکسیھ.. بدمی رو بھ کسنای می جاتونمیضمن من نم

 دختر ھی بھ خودم اجازه بدم با احساسات تونمی؟نمی چتمی؟انسانی پس وجدانم چمیرینگ
 شعوری آدم باش بکمیتو ھم ... کنملش ساده ویلی کنم بعد خیباز
 ؟یکنی اصال نگاش نمیعنی؟؟ی اصال بھش چشم نداریعنیتو =اریجان

 ی روزنمیبیمن فقط اون و نم... چون کامال دروغھکنمی نگاش نمگمی من نمنیبب
 شھی نملی دلی ولدنی اونا ھم نخ مزنمی من باھاشون حرف مرنی مانی تا دختر مستیو.د

 با احساساتشون عذاب وجدان ی شدنم ھم از بازقی شم کھ چون با رفقیمن رف
 قی رفگھی دیکیشم بعد با  داشتھ بادوست  ویکی کھ من تھی دور از انساننی ارم،ھمیگیم

 باشم
 اصال ھم ککشون غھی صھی دوست دختر ھی زن ھی عشق دارن ھیھمھ پسرا =مانینر
 نی برادر زاده ما رو ببگزهینم
  لبخند تلخ گفتمبا

من بھ .... ھم ازش دل بکنمی عاشق نشدم کھ الکیمن الک....کنمی با ھمھ فرق ممن
 ی رفتم،زندان رفتم،خودکشمارستانیخاطر عشق کتک خوردم،فحش خوردم،ت

 کنمیمن تالشم و م...چوقتیھ...مانی نرگذرمی با تمام وجودم ساده ساده نمدمیکردم،جنگ
 میری میی بھ جامیکنی می باھم زندگنایو م  آخر منشھی کھ مدونمی مال من بشھ و منایتا م

  بھمون نرسھچکسیکھ دست ھ
 رو اعصابم یلی خزمونی میو روبری رستوران شلوغ بود نگاه دخترامی ساکت شدھمھ
 اری کھ جانامی نگاھشون در بری بچھ ھا حرف بزنن تا بتونم از زخواستیدلم م....بود

 نجاتم داد
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 ھ؟ینظرت راجب شھره چ=اریجان
 من ی برای باشھ ولی زن مورد عالقھ ھر پسرتونھی و مھی دختر خوب و ساکتاون

 شھی نمنای میچکیھ
  باز حرفش ھمونھی بگی ھر چنی بچھ ھا االیخیب=مانینر

  زنگ خورد برداشتملمیموبا
 بلھ
 اسری الو
 نا؟؟یم
 سالم عشقم=نایم

  گفتمرونی شدم و با ذوق رفتم ببلند
 ؟ی خانم گلم چطورسالم

 ؟یخوبم تو چطور=نایم
  خوب شدمیلی خیلی خدمی و خوب بود؟؟ھر چند االن صدات و شندی تو رو ندشھیم
 ؟یای بیخوای می دلم دلم برات تنگ شد کزیعز=نایم

 رهی خواست طالق بگعادی وقت مھر
 ... تحمل کنمتونمی نمگھی من خستھ شدم داسری=نایم

 کنھ؟ی متتیچرا؟؟اذ
  و گفتھی گرری زد زنایم

 دمی انگار من بھش چسبکنھی جور رفتار مھی زنھی اون من و ماسری دوستش ندارم من
 اسری ستمی ھرزه ام بھ خدا من ھرزه نگھی بھم آشغالم مگھیم
  بغض گفتمبا
 کرد ھرزه خودشھ و گرنھ تو از ؟غلطیزنی مشمی آتیکنی مھی چرا گررهی برات بماسری

 نکن ھیشھ؟؟گری مشھی خانومم فرشتھ کھ ھرزه نمنای می تو فرشتھ ایگل ھم پاک تر
 ... عشقمگھید
 بھم سر ی زن شدم ھنکھی بھ خاطر ا؟؟نکنھیزنی من و معادی تو ھم مثلھ ماسری=نایم

 بھ خدا من کشمی من خودم و می را رو کننکاری اگھ ااسری خدا ؟؟بھیفت بزنکو
  نداشتمیریتقص

  کردمھی گرفتھ گری عشقم داغون شده بود انگار افسردگختی از چشمام راشک
 نایم
  زدغیج
 ی چرا گذاشتی واقعا دوستم دار؟اگھیای چرا نمی اگھ من و دوست داراسری=نایم

 م؟ھان؟مگھی کنی زندگمی باھم بری کنفی کارا رو ردیخواستی نم؟مگھیرفت
 من زجر بکشم خودت یخوایتو م... نشدفیسال ھنوز کارات رد٦ بعدیعنی؟ینگفت

 ی کرددوارمی امرا چی دلسرد شداسر؟؟اگھی ؟آرهی ازم دلسرد شد؟نکنھی کنفیک
 !!! جواب بدهاسریھان؟
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 کھ نای منی کجا اکردیم انی حرفاش و آروم و مھربون و شاد بشھی کھ ھمنای ماون
 با بغض گفتم.... کجاکنھی مانی و غم بھی و داد و گرغیحرفاش و با ج

 ؟ی تو بھم شک دارخانومم
 !!نی ھمشمی پیای تو بخوامیمن االن فقط م=نایم

 ی اوونھی داسری یتو برا...میما مال ھم... برهشی خوب پی ھمھ چدمی قول مبھت
اون پسر ...دوزهی و بھ زمان منی بدست آوردن خواستھ ھاش زمی کھ برایاون...نایم

 گفتنی بھش مکردی از حق خودش دفاع منکھی کھ ھمھ بھ خاطر امیِتخس و غد قد
  نای میاسریتو عشق ...وونھید
 م؟یریبگو کجا م... دنبالمیای بده کھ منانیبھم اطم=نایم

 امی روزا منی از ھمیکی....ی بھ شرفم قسم بھ عشقمون قسم تو مال مندمی قول مبھت
 ادی خارج بھ احتمال زمیری مدیشا....میکنی و ممونیدنبالت و باھم زندگ

 ؟؟یتا آخرش ھست=نایم
 می آخرش ھستم زندگتا
 ای بھ توئھ زود بدمیمن ام...اسریمواظب خودت باش =نایم

 ی نداری کارزمی عزباشھ
 نھ=نایم

  دلم خدافظزی خودت باش عزمواظب
 خدافظ=نایم
 شی رفتم پتی عشقم داغون شده بود افسرده بود با عصبانھی گرری قطع کردم زدم زو

  با داد گفتممانیبچھ ھا رو بھ نر
 من دونستمی نم؟منی داغون شده ھان؟چرا نگفتنقدری ای افسرده شده؟؟چرا بھم نگفتنایم

 خوش نجای من داشتم اشدیعشقم داشت اونجا پرپر م...دونستمیآشغال نم
  بھم؟ی چرا نگفتمانی؟نرگذروندم؟یم

  گفتی با لحن عصبمانینر....نیی پاختیریاشکام م...کردنی داشتن نگامون مھمھ
 ومد؟ی از دست تو بر می بشھ؟چھ کاری کھ چمیگفتیم
 ششی پرفتمیم

 داشتی مادرت نگھت می اومددنیدی می وقتشدی خراب میبا اومدن تو ھمھ چ=مانینر
 گرفتی و معادی و منای می مدت عروسنی آقا بزرگ ھم تو ای بمونیتو ھم محبور بود

  نداشتمی مشکل؟منیخواستی و منیھم
 امی کھ بدمی درد نکشی خراب شد کلعادی می عقدم با کثافتکارمانی نردی از ھم پاشمیزندگ

 با ی زندگی کارا رو دارم برای بھ اونھ ھمھ دمی مدت  عشقم کھ ھمھ امنیبفھمم تو ا
  گرفتھی افسردگدمیاون انجام م

  آروم گفتمانینر
 !! روانشناسشی رو برده پنای معادیم
  داد گفتمبا
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 ؟یچ
 فاز ی دنبالت و ھادی نماسری کھ خوندی خوب بود تو گوشش منایاون موقع کھ م=مانینر
 بھ آقا بزرگ گفت آقا بزرگ ھم مغز عادی گرفت بعد می ھم افسردگنای بعد مدادی میمنف

 کردن االنم ھفتھ شی بسترمارستانی ماه تھی روانشناس آخر شیمتفکر گروه گفت بره پ
 اس روانشنشی پرهی بار مھی یا

  دستام گرفتم و گفتمنی مدت سرم و بنی تو انای مدی کشی کردم چقدر سختھیگر
 تا باھم میجنگی منکھی ای؟برای چی برامارستان؟خوبینھ؟تی عاقبت ما عاشقا ھمیعنی

 نداره اگھ یری تقصنای مدونستمی زنم بشھ چون منای منکھی نداشتم از ای مشکلم؟منیباش
 کردمی کرد نگاش ھم نمی کارنی با خواست خودش ھمچنای مکردمی لحظھ شک مھی
 چون دمیجنگی ھم براش نمچوقتیھ...ی تا بترکھ از حسودکردمی ازدواج مچیھ
 نایم نداشت یریھنوزم ھست چون تقص... پاک بودنای میول.... ارزش ندارهدونستمیم

 ی زندگھیمن .... دارندنی ارزش جنگنای امثال میعنی مانی داره نردنیارزش جنگ
 ی کھ وقتی بھتر بدوندیخودت کھ با...گھی دزینھ چ...نی ھمخواستمی منایآروم با م

 شدم چقدر خودم و سرزنش کردم کترمیسال از خودم کوچ٦ عاشق دخترعمھدمیمفھ
 دمی رو بھ جون خری ناموسی من انگ بمانینر...دمی فحش شندمیچقدر از تو حرف شن

 برام زی چچیھ...نی کنم و خوش باشم ھمی زندگنای تا با مدمی و بھ جون خریمن ھمھ چ
 ....یول...یمھم نبود ول

  گفتمانی کردم کھ نرھیگر
 اسری شھی مدرست

وگرنھ اگھ االن ... کنمی زندگنای با منکھی ادی اگھ تا االن زنده موندم فقط بھ امچطور؟من
  نداشتی ادهی زنده بودنم فاکردی می عروسعادی با منایم

 شھی درست میھمھ چ...اسریچرت و پرت نگو =نیحس
  تو بھ من؟دمی مدی امنایمن بھ م...ھھ

  و گفتدی خندنیحس
 گھی دآره

  استراحت کنمخوامی من مکنھی سرم درد ممی بربھتره
************************* 

 ؟ی شدیگاریس
  مامان؟؟ینیبی پسرت و میداغون
 نمیبی دارم ذره ذره آب شدنت و منجای تا االن کھ اومدم اشی ھفتھ پکیمن کھ از =مامان

  بھ فکر دل منھ؟ھا؟یک...شھی مشی رگرمیج
  کجا رو اشتباه رفتم مامان؟من

  ندارهی معنی بدون بدای خوب دنی ولاسرمی جا چیھ=مامان
 کنھ؟؟یسال ولم نم٦ بعدست؟چرای مدت کوتاه نھی ی برای بدبختمگھ



 @cafeetakroman               اختصاصی کافھ تک رمان                ھوونیرمان د

 58 

 کھ رهیمادرت بم...ینی زجر نبگھی درهیمادرت بم...اسرمی ینیبیآرامش ھم م=مامان
 نھیھمراھت نبود عذابت و بب

  با بغض گفتمھی گرری ززد
  سختمھ خستھ شدمگھید...تونمیمن تنھام من نم....؟ی نرشھی ممامان،مامان

 اسری منتظر توئھ نایم=مامان
؟؟مگھ .. دارمتی من چقدر ظرفگھ؟؟مگھی دگھ؟دوسالی سال دھی طول بدم دی باچقدر

  کنمی زندگنایچقدر جون دار کھ زنده بمونم تا با م
  رفتھ؟؟ادتی حرفام اسری=مامان
  شدم کھ گفتساکت

  دم در منتظرمھچارهی بمانی برم نردی بامن
 ؟؟یزنی باز بھم سر ممامان
 چشم گل پسرم چشم=مامان
  کھ با اشک گفتدمشی کردم با تموم وجودم بوسبفلش

  خدافظاسری خودت باش مواظب
 خدافظ

  رفتو
 یدی امگھید... تنھام احساس کردم اصال پشت و پناه ندارمیلی کردم خاحساس
 و بھ دمیکشی مگاری و روشن کردم و داشتم سگارمیس... کنمکاری چدیمن با...نداشتم

 دستم فشردم دستم سوخت یبا بغض تو... بودگارمی سیآخرا...کردمیساعت نگاه م
 ی ولرهیگی مشی و آتکنھی مشسالھ سوختھ و جاش سوز٦ نھ ب اندازه دلم کھیول
 ی آھنگ و پلنی بنابراخواستی آھنگ مدایدلم االن شد..... زنھی و خودش و دم نمزهیریم

 کردم شروع کرد بھ خوندن
 رهیگی قلبم میستی کھ نیوقت
 رهی اسنجایا بدون تو یدونینم
  باشھی کھ درمونستی نی کسگھید

  باشھی قلبم مرحمی درداواسھ
  باشھی قلبم مرحمی درداواسھ
  دارمی بدون تو چھ حالیدونی ندارم نمآروم

 دارمی من شبا روز و ھمش بتی غم دوراز
 ارمی مادی خاطرات و بھ نیا
  ندارمی بستھ تاقت سختگھید

  دارمی بدون تو چھ حالیدونی ندارم نمآروم
 دارمی من شبا روز و ھمش بتی غم دوراز
 ارمی مادی خاطرات و بھ نیا
  ندارمی بستھ تاقت سختگھید
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  مکث کرد و دوباره خوندی کمبعد
  کھ دل بھ تو بستمی از منیکنی میدور

  بدون تو تنھا و خستمستی نی چاره اگھید
  خرابھیلی روزا حال من بدون تو خنیا
  کھ توش افتادم رو بھ سرابھی جاده انیا

  کھ دل بھ تو بستمی از منیکنی می دورتو
  بدون تو تنھا و خستمستی نی چاره اگھید
  خرابھیلی روزا حال من بدون تو خنیا
  کھ توش افتادم رو بھ سرابھی جاده انیا

  دارمی بدون تو چھ حالیدونی ندارم نمآروم
 دارمی من شبا روز و ھمش بتی غم دوراز
 ارمی مادیخاطرات و بھ  نیا
  ندارمی بستھ تاقت سختگھید

  دارمی بدون تو چھ حالیدونی ندارم نمآروم
 دارمی من شبا روز و ھمش بتی غم دوراز
 ارمی مادی خاطرات و بھ نیا
  ندارمی بستھ تاقت سختگھید

  داغون شدم بھ خاطرت دخترنای منای ام شدت گرفت مھیگر.... تموم شدآھنگ
****************** 

 ...خواستمی من ماسریآقا =شھره
  و جواب دادملمی کردم و موبای زنگ خورد ازش معذرت خواھلمیموبا
 الو

 اسری
 ؟ی خانومم خوبنای مجانم؟سالم

 می از ھم جدا شدی شد گفت بای از دستم عصبانعادی امروز ماسریخوبم =نایم
 خوب؟؟

 گھی دایخوب ب=نایم
 کنھی صرف نظر مامی دختر خوب من االن بگھی صبر کن اقدام کنھ دخوب

  با اعتراض بغض کرد و گفتنایم
 یچونیپی می دارگھی دمی نداشتاسری

 ؟ییاالن کجا... فقط صبر کنامی بھ جون تو منای مچونمیپی خدا نمبھ
 نای اعادی میخونھ =نایم

 ؟یکنی صحبت می دارستی نیکس
  شد رفت کارخونھی عصبانعادینھ م=نایم

  روانشناس؟شی پیری می بھم نگفتچرا
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  شدساکت
  روانشناسشی اون آشغاال فرستادنت پیچرا بھم نگفت... جواب بدهنای توام مبا

  ساکت بودبازم
 یکنی موونمی دی جوابم و بده دارنایم

 ؟ی بر نداشتنای ھنوز دست از سر متو
 ارهی بنای سر میی نھ نکنھ بالی وای بفھمھ ولنکھی از ادمیترسینم... بودعادی کردم مخی

  کھ من بردارمی برداشتتو
 ... امارسھیزورم بھ تو نم=عادیم
  با داد بھم گفتعادی مدمی اومد ترسغی جی دفعھ صداھی

 ی توئھ االن تو دستای کھ زندگییاون موھا... عذاب بکش؟آرهی لعنتیشنوی و مصداش
 کنمیکنده شدنش و حس م...منھ

  با التماس گفتمکردی مھی و گرزدی مغی فقط جنایم
 نداشتھ باش من ی باھاش کاری و دوستش داریپرستی می تو رو قرآن بر ھرکعادیم

 غلط کردم تو رو خدا
  کرد و گفتیکیستری خنده ھعادیم
 کتکات ری ھست زادتی...اسری شمی چقدر خوشحال مشنومی التماست و می وقتیدونینم

 و حاال نوبت منھ و امروز روز انتقام تک دی چرخای؟؟دنی کنچقدر التماست کردم ولم
 ایپسر خاندان مھرن

  قطع کرد ھول کردم با ترس باز شمارش و گرفتم خاموش بودو
  خاموشھنیحس
 گھی دی بدبختھی خدا یوا=نیحس
  برگردمدی االن بانی من ھمنیحس
  برگزار بشھی تا عروسارتتی نقشھ باشھ تا بدی شااسرینھ =نیحس

  گفتمھی داد و گربا
  تحمل ندارمگھی من دنیحس
  خوبھنای بره دنبال ماری بھ جانزنمی بگذره زنگ مکمی آروم باش بذار کمی=نیحس
  االن زنگ بزننیھم... االننیھم
  رونای مفرستھی از طرف توئھ نمفھمھی معادی بره ماریاالن اگھ جان=نیحس

 ؟ی چرهی کتکاش بمری زنایم
  بگذرهینفوس بد نزن فعال بذار کم=نیحس

 نی ھم از من بد تر حسنی و چشمم بھ ساعت بود حسکردمی می ھول کل مغازه رو طبا
 خوب وقتشھ=نیحس
  صحبت قطع کرد و بھم گفتی و بعد کماری و در آورد و زنگ زد بھ  جانلشی موبابعد

  راحتالتی اونجا خرهی مدی با مھشاری جاناالن
 ؟یچ شده باشھ ری داگھ
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  داد زدتی با عصباننیحس
 !!اسری
  بغض بھش گفتمبا

  نگرانمخوب
  و آروم کرد و گفتلحنش

 جز خدا آروم باش و مثبت فکر ستی نری تقدنی ھم جلو دار ای کسنی مال ھمنای و متو
 یکنی رفتن آماده می عوضش خودت و برایزنی زنگ نمنای بھ مگھیکن االن د

  گفتمی خوشحالبا
 م؟ی برگرددیبا

  وقتشھگھیآره د=نیحس
 نجای اادی بگو آخر ھفتھ باریاس بده بھ جان.....یاوک 

 باشھ تو کجا؟=نیحس
  دارمی اساسریی بھ تغازی خونھ نبرم

**************************** 
  بعددوھفتھ
 و نقشھ کردمی متی و تقومی منم داشتم روحگذرهی می از اون اتفاق نکبتدوھفتھ

 آخر ھفتھ اری کجا فرار کنم جاننای با مدی بادونستمی بود نمنیتنھا مشکلم ا...دمیکشیم
 ھم دی آوردن کھ البد بھ خاطر شدت ضربھ ھا بود مھشھوشی رو بنایاومد بود و گفت م

 و میمغازه رو فروخت...میکردی ما اشتباه مدمی شاتگفی نمی ولدونستی میزیانگار چ
 خونھ و ھی سند دوسال قبل ھم ی رفتھ بود برانی اومده بود و حسی خونھ مشتریبرا

داشتم .....گھی دی جاھی بود اما خونھ ی قبلی مغازه ھمون جامیمغازه تو شھرمون گرفت
  زنگ خورد برداشتملمی موباییھوی کھ کردمیفکر م

 الو
 سالم
  بود با تعجب گفتمشھره
  شده؟ین؟طوری شھره خانم خوب ھستسالم
 نمتونی ببخواستمیراستش م... خوبمیمرس

 تعجب گفتم با
 ؟ی چی و؟؟برامن

  و اون پا کرد و با ھول گفتنی اشھره
 کنمی مھمھ خواھش میلیخ

  و کجا؟ی کباشھ
 ٤ شاپ سر کوچھ مغازه ساعتیکاف

 گھ؟ی ساعت دھی یعنی
 زوده؟=شھره
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  فعالامی مستی نی نھ موردنھ
 فعال=شھره

 دوش گرفتم و اومدم ھی رفتم سمت حموم و عی داشت سرکارمی چیعنی قطع کردم و
 پلماتی دقھی رهی تیلی خی سرمھ اراھنی پھی بعد دمی پوشاهی شلوار لش سھی رونیب

 ساعت ھی ادکلن زدم و کمی زدم و بھ طرف کج انداختم ی تازه مدل و بوکسوریموھا
 ھی!!!ومدی چھ بھم مشی نگاه کردم تھ رم بھ خودنھیگذاشتم و پول و برداشتم و تو آ

 رونی نامھ نوشتم و رفتم بھی نی حسی و گرفتم و براچی و سوئدمی پوشی سرمھ اھیکتون
 دمیرس٤ کھ راس ساعتروندمی ملکسی ریلی شدم خنی بود سوار ماشمیساعت سھ و ن

 یدل صنھی دختر و پسر اونجا بودن نشستم رو ی و قفل کردم و رفتم داخل کلنیدر ماش
 صاحب اونجا با خنده بھم امکی کھ سرفتمی ور ملمی بود با موباقمیصاحب اونجا رف

 گفت
  خان؟اسری یچطور

 ؟ی داداش تو خوبیمرس
  طرفانی داداش از ای کردینوران...قربانت=امکیس

  و گفتمدمیخند
  شدمدعوت

  بشھی تا محفل ما نورانیای باعث شد شما بیکیخدا رو شکر =امکیس
  و گفتمدمیخند

 میچاکر
 نھی نگاه بھم کرد و با ھول خواست بشھی باز شد و بالخره بانو قدم رنجھ فرمودن در
 رو براش ی صندلیشی شاپ بلند می کافیری خانم مھی با ی وقتگفتی بھم مشھی ھمنایم
 نھی تا خواست بشی کار و کردم ولنی منم ھمینی بشیری بعد منھی عقب تا بشیکشیم

 باھام قھر کرد دھنم ی اون روز ولدمی خندقدر چنی عقب افتاد زمدمی رو کشیصندل
 می داشتی کرد چقدر روز خوبی لواشک باھام آشتھی شد آخر با سیسرو
 اسر؟ی آقا نی ھستخوب

 ؟ی داشتی باھام کارآره
  تا فراموشم کنھادی ازم بدش بدی باادی از من خوشش بزاشتمی مدینبا
  خورد قرمز شد با تتھ پتھ گفتجا
 ... از کجا شروع کنمیعنی بگم ی چطوردونمینم

  وقت ندارمادی برو سر اصل مطلب من زخوب
  چشماش و بست و گفتدی کشقی نفس عمھی

  دوست دارممن
  درست بود با اخم گفتمنی حسحدس

 خوب؟؟
  قرمز شد و گفتشھره
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 نیھم
  و عشقمقم،عموم،پسرعممیھمھ من و دوست دارن مادرم،پدرم،رف 

  آروم گفتشھره
 ی از نوع آخرمنم

 خورم؟؟ی من بدردت میکنی فکر مچرا
  شدی چدونمیدستھ خودم نبود نم=شھره

شما ھم ...شترهی ھوسھ نھ عشق در ضمن من سنم از شما بی کھ شما داری حسنی ایول
 کم خودم عشق دارم... با من سختھی زندگی من و تحمل کنیتونینم

 کنمیمن تحمل م=شھره
 و تحمل ی مرددیتونی شما نمدیگیم و نی سختھ شھره خانم شما االن ایلی من ختحمل

 دهی بھتون نمی کھ دوستون نداره و اھمتدیکن
 ادامھ دارم.... دلم کباب شدکردمی ساکت مظلومانھ بھم نگاه مشھره

 سی اگھ من عشق نداشتم حتما کنی شھره خانم مطمئن باشی ھستی خوبیلی دختر خشما
  من قول دادمی ولنیمورد نظرم شما بود

 نی انی خوشبخت شنی کھ دوست داری با کسدوارمیام...خوامیمن معذرت م=شھره
 رو براتون دارم از زای لحظھ ھا و چنی بھتری آرزومینیبی رو مگھی باره کھ ھمدنیآخر

 تھ قلبم
  لبخند گفتمبا

 رسونمتونی مدیبمون...نطوری ھممنم
  برمدی باگھینھ د=شھره
 واقعا متاسفم... شھره خانمدی کنحاللم

  خدافظنیمواظب خودتون باش...ستی نی عشق کھ زورنیشمام ھمچن=رهشھ
 خدافظ

 دهی دختره اومد روبروم از اون جلفا کھ جون مھی ھوی نشستھ بودم کھ نطوری رفت ھمو
 با عشوه گفت!!!ی کنعشیضا

 ھ؟ی کسی جانجای ادیببخش
  چطور؟نھ
  ناز نشست و گفتبا

 نجای انمی بشخواستم
 داشت چون تازه اونجا ی بودن قول و قرارزی کھ اون طرف مقاشی با رففکرکنم

  خند بلند شدم و گفتمشی با ندمشید
 خوش باش...آھا
  گرفتمشی شدم و راه خونھ رو پنمی و سوار ماشرونی رفتم بو

********************************* 
  ماه بعدکی
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 ھنوز کردی ممی عصبی موضوع کمنی نداشتم و ای خبرنای ماه گذشت و من از مکی
 می کھ گوشدمیکشی مگاری داشتم سمی موندگار شدقمی و فعال خونھ سامان رفمینرفتھ بود

 زنگ خورد
 الو

 اسری
  گفتمی با نگرانکردی مھی بود گردیمھش
  افتاده؟ی شده اتفاقی چدیمھش

 ...نایم...نایم...اسری... اسری
 یکنی جون بھ لبم می دختر دار؟بگوی چنایم

 دی بااسری رنی و بگشونیقراره ھفتھ بعد سھ شنبھ عروس..... حاملھ ستنایم=دیمھش
 ای بچھ رو بندازه تو رو خدا بذارهی نمعادی مشھی داره نابود منای تو رو خدا میایب
 ی از دستم افتاد و خورد شد چلمی رو سرم خراب شده بود موباای دندمی نفھمیچی ھگھید
 یزی چدی مھشنی ھمیبرا.. نھستی حاملھ ننای نھ دروغھ دروغھ آره دروغھ مگفت؟نھیم
 نی از بدمیشھ؟؟امی بعد عروسی نگاه کردم اون حاملھ ست و ھفتھ نھیبھ آ...گفتینم

 شھی از شیکی مشت زدم و با نھی زدم و محکم بھ آیاد بود ددهی فای تالش بگھیرفت د
  کردم با داد گفتمھی از دستم رفت خون و حس کردم گرنمیھاش رفتم تا نب

  شددی نا امدمیخدا ام...ستی عاشق نھی حق نیخدا ا... حق من نبودنی اخدا
 دمی نفھمیچی ھگھی رفت و دیاھی کم چشمام سکم

**************************** 
  روز بعدسھ
 بلند شو=نیحس
  شدمبلند
 برادر گھی بزن دمی جری رو بگنایخوب برو دست م....ی سابقھ خودکشنیشتریب=نیحس

 ھ؟؟ی چای بچھ بازنیمن ا
  من باختمنیحس
  موندهیھنوز بھ عروس=نیحس

 فرداست
 ی نشستنجایفرداست و تو ا=نیحس

 نی حسمی بردی بایگی مراست
 میبر=نیحس
 بھ شھر دمیرسیسال حاال وقت برگشت بود شب بود و من فردا م٦ بلند شدم بعدعیسر

 ھی و دمی پوشی شلوار مشکھی ھی  وشرتی سھیخودمون دستم بانداژشده بود بلند شدم 
 و نی نشست جلو منم نشستم ماشنی حسرونی روش و رفتم بنای و گردنبند میتاپ رکاب

 حرکت کردم...روشن کردم و با بسم ا
*********************** 
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  کرده شھرریی تغچقدر
 ؟ی کجا بریخوایاالن م... نکنھریی تغیخوایسال م٦بعد=نیحس

  آقا بزرگخونھ
 ؟ی چیااونجا بر=نیحس

  کجاننمیبب
  زود ترمیخوب بر=نیحس

  زدم و گفتمپوزخند
  برگشتوونھی و آماده کن آقا بزرگ دخودت

 شم کھ ادهی پارک کردم خواستم پدمی سرعت طرف خونھ آقا بزرگ روندم بالخره رسبا
  گفتنیحس
 ام؟ی بمن
 رمی خودم منھ

 مواظب خودت باش=نیحس
  و گفتمدمی کشقی نفس عمھی

 باشھ
 مشت شده و ابرو ھا گره خورده رفتم تا عشقم و پس ی شدم با دستاادهیپ

 ھامون،خنده ھینا،گری داشتم روز عقد منجای کھ ایی اومد خاطره ھاادمی...!!!رمیبگ
 و ختمیاشک ر...ھامونیھامون،بازی خونھ،دعوا ھامون،بچگنیھامون،کل کالمون تو ا

 کھ تو یآبشار.... ھا اومد جلو چشممحنھتمام ص...رفتم داخل باغ... ھامونی بچگادیبھ 
 مکتی نھی مجنون کھ دیجلوتر درخت ب....میکردی میخونھ آقابزرگ بود و ما آب تن

جلوتر کنار قفس مرغ عشق ...میگفتی و آرزوھامون ماھای از رونای بود و من و مرشیز
و در  ام شلوغھ کفشدکھی فھمشدیدم در از کفشا م..... من بودندنیعا کھ ھمھ شاھد جنگ

 ...آوردم و رفتم
  پلھھی
  شده باشھری ددمیترس 
  دوپلھ 

  محکم باشمخواستم
 سھ پلھ 
  دلم بسوزهدینبا 
 چھار پلھ 
  تخس و مغرور باشمدی بامیمثلھ قد 
  پنج پلھ 

  آوردی بدست مخواستی می کھ ھر چی کسمی قدمثل
  پلھشیش
 رفتی حرف زور تو کلش نممیمثلھ قد 
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  پلھھفت
 کردی معی ضاشناختی نمکی بزرگ کوچمیمثلھ قد 

  پلھھشت
 می بجنگھ مثلھ قددی کھ ھنوز بایکس 

   پلھنھ
 اسری و ھنوزم ھمون ستی نمای مال قدگھی داسری اون اما
 نیاما آخر  
  برگشتاسریپلھ  
 نبود با ی خبرشی پقھی چند دقی از خنده گھیدر و با شدت باز کردم ھمھ ساکت شدن د 

  گفتمیتخس
 نی راحت باشنی ادامھ بدنی بخندنیدیخندی منی شد داشتیچ
  بزرگ با شوک گفتآقا
 !!!اسری
  گفتمدی تھدبا

  برگشت آقا بزرگ اومد تا نابودت کنھکابوست
  داد زدمتی عصبانبا
  کجاست؟نایم
  تر شدم و گفتمی کھ عصبانزدی نمی حرفچکسیھ

 ن؟ی الل شدچرا
  تر داد زدمبلند
  کجاست؟گفتم

  گفتسی با فدی حمزنعمو
 شگاهی رفتھ آراعروسم

  حرص گفتمبا
  عروس مامان منھنای عروسم عروسم نکن مخودیب

 دمی پرسبعد
 شگاه؟؟ی آراکدوم

 امشبم کھ عادهی مال مگھی اون دی شنای مالیخی بگھی بھتره داسری=آقابزرگ
 شونھیعروس

  نکنم؟؟کاری کنم چکاری چخوامی کھ من می مفتششما
  مودب باشاسری=بابا

 از چشم خودتون نیدی دی وگرنھ ھر چشگاستی کدوم آرانای منی رک و راست بگبھتره
 نیدید

 االنم بمون دی تاالر حمای شب بشینی ببیخوای اگھ می ولمیدونی نمچکدومیما ھ=آقابزرگ
 ناھار بخور
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  نفرت نگاش کردم و گفتمبا
 نمی مونده سر سفره تو بشنمیھم
 سوار شدم کھ نی سمت ماشدمی و دونیی رفتم پاعیتم سر رفتم و در و محکم بسبعد
  گفتنیحس

  شد؟یچ
 عی سردی مراسم و گرفتن شب بادی تاالر عمو حمشگاهی کدوم آرادوننی فقط نمشگاھھیآرا

  اونجامیخودمون و برسون
 م؟یاالن کجا بر=نیحس
 دونمی مچھ
 ی لباسھی مغازه میری بعد ممی بخوریزی چی کوفتی ناھارھی می اول برایپس ب=نیحس

  کنم بپوشدای پیزیچ
  بزنم برمپی عشقم تھی مونده تو عروسنمیھم
  نشناستتی ناشناس بزن کسپی تھیخنگول =نیحس
 می کوفت کنیزی چھی می برعیسر
 نی منتظر بودم تا حسنی تو ماشدی سعیچی طرف ساندومی و روشن کردم و رفتنیماش

 نگاه لمی رو خوابوندم و پام و گذاشتم رو فرمون و بھ موبای صندلرهیغذا رو بگ
 پاره داشت لواشک شی آتنای منیا: رو باز کردمدئوی ونی اولدئوی رفتم تو وکردمیم
 عی کنم سردارشی بخوامی برد االنم مخوابش ھوی منتظرم بود کھ نی و تو ماشخوردیم

 خنده کھ ری زدم زدی کشغی جھی دی تو صورتش با ترس پرختمی کردم و رسیدستم و خ
 ... شدادهی بعد قھر کرد و پشعوریمرض ب:با حرص گفت

 ی خونھ میرفتی ممی داشتمی بودنیتو ماش:ی بعدپی زدم تو کلمونی بازوونھی از ددمیخند
 رمیگی ملمی حواسش نبود دارم فدیرقصی داشت منای بود و مادی ضبط زی صدانای ااریجان

 و دمیخند...نی بندازش زممونیکشی االن منھووید: ھوش اومد گفتیکھ آخر وقت
 کتک اسری:نایکشمت؟؟می االن ممت ھمھ مدت دستم بود نکشتنیا:گفتم

  قطع شدپیوکل....نمیجمعش کن بب!!ایخوریم
 و کھ تازه لمیموبا... برمنای با معی سرخواستی زدم بغض کرده بودم دلم می تلخلبخند

 ھی نیی زده شد آوردم پانی ماششھی بودم خاموش کردم و گذاشتم رو داشپرد شدهیخر
 بچھ بود کھ گل دستش بود

 سالم عمو=بچھ
  عمو؟یخوب... دختر خانمسالم
  گفتبای با لبخند زبچھ

 یمرس
  عمو؟ھی چاسمت

 ژالھ
 ی داری چھ اسم قشنگی وای وایوا
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  و گفتمنیی و از فرمون آوردم پاپام
  شده عمو؟؟یزیچ

  نخوردمیچی از صبح ھیخری شاخھ گل ازم مھیعمو =ژالھ
  و بدهھمش
  با تعجب گفتژالھ
  رو عمو؟ھمھ
 زمی عزآره
  بھم ازش گرفتم و دوتا تراول دادم بھش و گفتمداد

  بخری خوراکی باش برو واسھ خودت کلخوش
  گفتی با خوشحالژالھ
  عمویمرس

  گلمکنمی مخواھش
 خدافظ=ژالھ

 خدافظ
 شاخھ گل ھی دنی خری کھ تازه داشت برایچقدر راحت خوشحال شد دختر... رفتو

 یکیستری برام نمونده بود کھ بھش بدم خنده ھی عشقگھی بھ گل نگاه کردم دکردینالھ م
 کردم و با بغض گفتم

 من عشقم و از دست دادم یدونستی خدا؟تو کھ موردی من می برادی دختر بانی اچرا
 ؟؟ی من فرستادی برا دختر ونی ای چیبرا

  گفتمختی راشکام
 نی از دستش بدم؟بھ ادی کردم؟مگھ کم تالش کردم چرا باکاری چرا؟مگھ من چایخدا

 کن فیقشنگ برام تعر...شتی پامی جا رو حاضر کن منم مھی من یبرا...ای؟خدایراحت
  کنمی توھم بگو ھم راضمونمی مشتی تا آخر عمر پگھید...دمیرسی بھش مدیچرا نبا

 و گرفت چی اومد نشست داخل بعد ساندونی در باز شد و حسنکھی تا اختمیری ماشک
 طرفم و گفت

  بخورریبگ
 مرد بود یلی معرفت و مرام بود خیای پسر دننی نگاه کردم چقدر دوستش داشتم ابھش

  زدم پشتش و با لبخند گفتمیکی
 قی رفی مردیلیخ

  گفتدویخند
 ؟ی کردھی گرچرا

 الیخیبخور ب...روزگار...یھ
 ھ؟؟ی گل واسھ کنیا=نیحس

  نگاه بھ گال انداختم و گرفتم طرفش و گفتمھی
 ای کھ نھ داداش دنقی رفنی با معرفت تریبرا
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  با خنده از دستم گرفت و گفتنیحس
  مغازهمی برعی بخور سرریحاال بگ... داداشیمرس

 میدی رسنیسمت مغازه حس می تموم شد حرکت کردی کردم بھ غذا خوردن و وقتشروع
 رو باز لھی وسی داخل کلمی رفتمیبود بلند شد٣ بھ ساعت نگاه کردممیو پارک کرد

 بود گرفتم با بی جشی کھ رو مچش کشت داشت و شی شلوار ارتشھی آخر سر میکرد
 نی کاله دار  رو بھ حساهی سوشرتیس ھی نقش و نگار داشت و ی کھ کلاهی سشرتی تھی

 گفتم
 ؟ی و خودکار دارکاغذ
 آره چطور؟؟=نیحس
  بدوبده
 گوشھ دور از چشمش شروع کردم بھ نوشتن ھی کاغذ و خودکار بھم داد رفتم ھی عیسر

بود کاغذ و تا کردم و ٦ نوشتم  بھ ساعت نگاه کردم ساعتعیحواسش بھم نبود سر
  و گفتمششی نشستم پنی حسشیرفتم پ

 نیحس
 بلھ=نیحس

 ایب
  بھ کاغذ نگاه کرد و گفتنیحس

 ھ؟ی چنیا
 ی بھم بدی قولھی دی فقط باشینیبی باز میکنی مباز
 ؟یچھ قول=نیحس

 ی جمع بخونی و جلوی نخونی از رفتنم مطمئن نشدتا
  متوجھ منظورت نشدمی ولی تو بگیھر چ=نیحس
 ساعت چنده؟...یاوک=نیحس

 وربع٦
 آھان=نیحس

  و گفتبشی و ازم گرفت و گذاشت تو جکاغذ
 انی تا بمیری نمومدنی اگھ نمیری اومدن منای انای اگھ مپرسمی مزنمی مزنگ

 امی دور بھ اطراف بزنم مھیمن برم ...ھیعال
 باشھ مواظب خودت باش=نیحس

 باشھ
 فرار و اتیبشھ تا عمل٩ وارم زود تر ساعتدی کردم امی رفتم با لذت کل شھر و طو

 میشروع کن
******************************** 

  گفت اومدناری زنگ زدم بھ جانمھی معلوم ھست؟؟ساعت نھ و نیکجا بود=نیحس
 شمی آماده مرمی االن مباشھ



 @cafeetakroman               اختصاصی کافھ تک رمان                ھوونیرمان د

 70 

 لی مغازه رو تعطعی سررونی بدمی رفتم اتاق پرو و لباسم و عوض کردم و پرعیسر
 میدی  بالخره رستمرفی معی سریلی گاز دادم خمی شدنی سوار ماشرونی بمیکرد و رفت

  اومد طرفم و گفتاری داخل مردا دم در بودن جاندمی و قفل کردم پرنی ماشمی شدادهیپ
 ن؟؟ی بودکجا
 اومدن؟=نیحس
 مال یدی بگو دقتی اومد بھم گفت بھ رفی آشغال وقتعادیم...آره بابا=اریجان

  جلوم و گرفتمانی نری بخوابونم دھنش ولخواستمیم..خودمھ
  کردم و گفتمی خنده عصبھی

 شھی االن تمام آرزو ھاش خراب مدونھینم
 و خوشحال بودن ھمھ بودن آقا زدنی داخل ھمھ دست ممی داخل باھم رفتمی برالیخیب.

 ی نداشت ولی رو بھ زور آوردن وسط تا برقصھ رمقنایھمھ م....بزرگ،بابا،آقا جون
 مثلھ فرشتھ ھا دیبا لباس سف!! چھ خوشگل شده بودکردمی از دور نگاش مدیرقصیم

 نتونستم تو دی ببخشنایم..امی بی با خوشحالتیس کھ نتونستم روز عرودیعشقم ببخش!!بود
منو ببخش اگھ ازت غافل شدم من و ... کردمری کھ ددیببخش...رو بھ آرزوت برسونم

 ختمیریاشک م...ببخش
  با بغض گفتنیحس

  حالت خوبھ؟اسری
دارم .... خوشحالمیلی خنمیبی رو با لباس عروس منایدارم م... خوبمیلی خنی حسخوبم

 دوست داشت لباس عروس یلی خنای منیحس... خوشحالمیلی خنمیبیعروس شدنش و م
 اون بھ نھی مھم اکنھی میچھ فرق... کنمشیبپوشھ منم دوست داشتم با لباس داماد ھمراھ

 دی بھ آرزوش رسنکھیاز ا... من نھی ولدیپوش  اون لباسش ودمی من نرسدیآرزوش رس
  خوشحالمیلی خنی خوشحالم حسیلیخ

  با خنده گفتمنی ھم ھماری جانختی آروم آروم اشک رنیحس
 ی برایامروز روز خوب...خوشحال...نی رفقا؟؟خوشحال باشنیزیری چرا اشک مشما
 نیشما ھم بخند!!خندمی من منی ببقتونھیرف
 ا گفتم خلوت بود رو بھ بچھ ھاطی کھ بھ سمت حی طرف درمیرفت

  تنھا باشمنی بذارکنمی مخواھش
 ھوام نجای کھ تا ای مرسایخدا... خلوت ھوا خوب بود چھ راحت باختمشاطی تو حرفتم

 حاال بھم بگو چرا؟چرا؟... واقعا ممنونمیو داشت
 سنگ ھم گذاشتم ھی کھ غروب نوشتم و  گذاشتم رو لبھ  ساختمون و ی کردم کاغذھیگر

 خنده کردم در باز شد  خودش بود کنارم ھی نگاه کردم نیی از باال بھ پاوفتھیروش تا ن
  و گفتستادیوا
 اسر؟ی شد یچ
 دونمینم
  بود؟نیسرنوشت ما ا=نایم
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 آره
  کردم بغلش کردم و گفتمنگاش
 امونی ھمون کھ تو رومی رو کرده بودشینی بشی کھ پشدی ھمونطور می ھمھ چانکاش

 میساختھ بود
  گفتھی کھ با گررونی بغلم آوردمش باز

 م؟؟ی قرار نبود فرار کنمگھ
  ھنوزم سر حرفم ھستمآره

 ؟یتاآخرش ھست=نایم
 نای آخرشھ مگھی دنجایا
 ھ؟یمنظورت چ=نایم
 رسھی دستش بھ ما نمچکسی ھمی کھ قراره بریینجایا
  و گفتدی منظورم و فھمنایم

 نھی ھمی و عاقبت ھر عاشقآخر
 دونمی رو نمھی بود بقنطوری ما کھ ایالبتھ برا...آره

 ومدنی تا نمی برایپس ب=نایم
 نایم
 جان دلم=نایم

 عاشقتم
 منم عاشقتم=نایم

 می بربزن
 حاضرم=نایم

************************ 
 نیحس
 شده بودم اگھ قرار بود فرار کنھ اسری خودمم نگران گشتنی داشتن دنبال عروس مھمھ

 راستش گشتنی منایبود و ھمھ داشتن دنبال م١١ نھ از بالکن ساعترفتی از در مدیبا
 موضوع و مانی بھ نرعی باشھ رفتم سراسری شی پدی کجاست شانای مدونستمیخودمم نم

 ھی نبود ی رو بالکن ھمھ جا رو گشتن ولمیرفت  ھمھ رو جمع کرد وعیگفتم اونم سر
 ھ خوندن رفتم گرفتم ھمھ جمع شدن شروع کردم بعی سردمیکاغذ د

 سالم
 کھ یی دور جای جاھی بھ می رفتنای من و منیخونی نامھ رو منی انی کھ شما داراالن

 تونھی نمچکسیھ!! مال منھنای گفتم کھ معادی میدید!!رسھی دستش بھمون نمچکسیھ
 نی نگاه بندازھی نیی بھ پانی کندای ازمون پی ردھی نییخوایحاال اگھ م... کنھدامونیپ

 اسری شما قربان
 ھیھمھ گر... نگاه کردم نھ امکان ندارهنیی عجلھ نامھ رو انداختم و از باال بھ پابا
 و رفتم باال سرش خون نیی رفتم پاعی من شوکھ بودم سری ولزدنی مغی و جکردنیم
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 با رنگ قرمز مخلوط شده بود و دوتا عاشق تو نای مدیھمھ جا رو گرفتھ بود لباس سف
  شروع کردم بھ خوندننییافتادم ھمھ اومدن پا اسری نامھ ادیبغل ھم جون دادن 

 !! منتنامھی وصنمی اسالم
 راحت گھی االن داسرتی نکن برام خوشحال باش چون ھی تو رو خدا گرمامان

آخھ ... و بفرستتم بھشرهی بگدی و ندمی نکن فقط از خدا بخواه خودکشھیمامان گر...شد
 ... بھشت و تجربھ کنمکمی خوامی برام جھنم بود مای دننیا

سال بود ١ ی فقط برای تنبلنی ای ولی تنبلیگفتی مشھی مواظب مامان باش تو ھمبابا
  نھ بابا؟؟ستمی تنبل نگھیپس د...دمیجنگی منای داشتن میسال داشتم برا٦من
 مگھ عاشق شدن نمی ببی رنگ خوشی تا کمخواستمی فقط عشقم و مخواستمی نمیچی ھمن

 گھی تا دنی من باشھ اما شما دست و پام و بستی برانایو پا زدم تا ماشتباه بود؟من دست 
 ...ارمینتونم بدستش ب

 مال توئھ؟؟بالخره مال من نای می گفتادتھی نکن داداشت راحت شد ھی داداش گراریجان
 یشد جان

 یخوای می گفتادتھی چقدر دوست داشتم صدات کنم عمو؟؟عمو یدونی عموجان ممانینر
 تونھی نمچکسی داره و ھی ای قویلی جا کھ نگھبان خھی ؟گفتمی کجا فرار کننایبا م

نگھبانمون خداست و اون از ما محافظت ... خداشی کجا بود؟پیدونیم!!! کنھدامونیپ
 !!! خوشم نترسنای با منمیبی نمذاب عگھی کارمون نداره دی کسگھی دکنھیم

 نی از دستش بدم ھمخواستمیشھ نم نبودم فقط دوست داشتم عشقم مال خودم باوونھی دمن
 !!! خونھوونھی و دست و پا زدنم شده بود ددنی آخر و عاقبت جنگیول
 یلی خی گاھم بودھی تکشھی ھمی مثلھ داداشم بودیاز بچگ...نی حرفم بھ حسنی آخرو

 برم تھران بھ ی کھ پدر و مادرم نبودن تو بھم کمک کردی زماننیدوست دارم حس
 مثلھ ی نگرانم بودیدیھمھ جا بھ دادم رس...ی کمکم کردی و فروختیخاطر من ھمھ چ

 ای کھ حاضرم قسم بخورم دنیزی برام عزدرنقی مطمئن باش انوی برام و ایداداش بود
 کھ بھت دادم ببخش و یی کردم من و بابت ھمھ زحمتای پات کم لطفری ززمیرو بر

 ی کھ در حقم کردییازت ممنونم بھ خاطر لطف ھا
 نی براتون نالھ کنھ و شما براش زحمت بکشستی نی کسگھی رفقا دیحت شد راگھید

 واقعا دوستون دارم
 وونھی داسری ملقب بھ ای مھرناسریاز طرف ...امتی بھ قدارید
 بھ چھره خون آلود و مرده ش نگاه کردم ھی گرری شوک بھ کاغذ نگاه کردم زدم زبا

 دمی کشادی کردم و فرھیگر
 اسری
 انیپا
  داردی قانونگردی از رمان پیکپ

  انجمن کافھ تک رمانتی حماتحت
 یقاسم)نایمب(نایم:سندهینو
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