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  کافھ تک رمانی کاربراختصاصینوشتھ ماھور فتح|رمان رخصت

  
 

telegram.me/cafeetakroman 
 

  بھ نام خودتیالھ
 امنھ ای ننھ اقدس باجونیھوووو دس دس دس ب....آمنھ آمنھ اشک تو آب دماغ منھ 

 روزقشنگمی کاشتم بابا فیامنھ بھ چھ گل
  بسھ ماھورجمعش کن

   سرم بود کردمی کھ باالالی مو صاف کردم ونگاه لمقنعھ
 شده؟ی ؟چعیچ

  پاشوحراست کارت داره
  ھا باھم اوووووبچھ

  گفتم خفبااخم
 منو؟

 نھ منو
 یدی منو چسبقھیخواگھ توروکارداره چرا

  پاشوعیببنددھنتوحوصلھ ندارم بحث جد
 ؟ی الوات شدی توکیاعلی

  ماھورمرگ مادرت پاشو
  داشتھ باشتمویزگفتم ر شدمو روبھ مھناازجابلند

 ی راستشو بگو کجارفتھ بودی اومدم خونتون نبودشبید
   کشون کشون بردمالی کھ لدادی داشت ادامھ مومھناز

   کردمی ومقنعمو بھ قول بابام اسالمنیی دادم پاناموی استسادمی درواپشت
 ودرزدم
 بفرما

  گفتمو واردشدمی کشداراهللای
   بودسادهی اقا کنارپنجره واحاج

   بود خودمو خراب کنمکی کرد کھ نزدی برگشت واخمدی دوتامنو
 مونگولش سوسھ افھی نچسب ھم سرجاش نشستھ بود واس من بااون قی پسره اون

 ومدیم
   سالمکیعل:یحاج
   ورحمت هللاکمیسالم عل:من

  رحمت هللا بزنھ کمرتو ازوسط نصف کنھ:یحاج
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   نرفتم وگفتمازرو
   ندارمموی راستش خودمم حوصلھ زندگیاخ کھ خداازدھنت بشنوه حاج

  گفتم ھندلرلبی زد کھ زی پوزخندپسره
 ؟یچ:یحاج
  شماادامھ بدهی حاجیچیھ:من

 ماھور
 ؟یجونم حاج

  دخترم من تاحاال چندباربھ شماسفارش کردم
 ادی زی حاجادیز

  دخترم؟یدیپس چراگوش نم
  بگم؟زدرگوشتونی چھی شھیحاج اقا شرمندتونم م

 نھ بلندبگو
  یچی پس ھگمیوگفتم نم بھ پسره انداختمینگاھ
   زدوگفتی لبخندیحاج

  ابگویب
  کن تابگم براترونی اجل معلقو بنی سرجدت ای اروم گفتم حاجی رفتم وباصداسمتش

 
  گفتجی ھوی زورخندشو خورد و روبھ اون پسره بھ

  پسرم؟قھی دھی ی باشرونی بشھی جان منیحس
 ی وگفت نھ حاجشیشونی نشست وسط پیظی غلاخم
  نھ؟یچ: نگاھش کردوگفتی جدیحاج
   رفترونی وچپ چپ نگاھم کرد وبدی کشیپوف
 مونی گفتم نخوررلبیز

  یچ
 یچیھ
  ی جمع کنیخای می کتوی بساط مطرب گرنی انمی وبالبگو ببیچیھ

 رمیَھروخت کھ دوراجون شمابم
 دخترم؟

 جان دخترت؟
  ارمتی سالھ تمومھ ھرھفتھ دارم مکیماھورجان االن 

 امابھ یری واسھ ماسختگگنی می اخھ بچھ ھا ھیداری چرادست برنمزنمی حرف مباھات
 ی نداریماھورکار

 نکن وضع قمردرعقرب لھی جون مادرت پیِ گلومو چنگ انداخت وگفتم د حاجبغض
 ھی ی ساعتم نھ چندروزھی ی روزادی بھ سرم می کھ چیدونی میدونیخونھ مارو کھ م

  یاکھ ھ... گوی ھی روانمون شادبشھ وروحارمی دربی مونگول بازکمی بشھ من یبارچ
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  بھ موالدمیبر قورت دادم وگفتم بغضمو
  غمتو ساالرنمینب

   زدمو گفتمی زورکلبخند
 ....ی گالبنی دفعھ کھ اومدم انی مرگ ماھور ایحاج

  توچھارچوب درحاظرشدی گالبی واقادربازشد
   باجذبھ بھم انداختیونگاھ

  بھش زدمی چشمکاوردموی طبق معمول کم نمنم
 ماھورتکرارّ باتشریحاج
  نشھ

  چشم
  ھاامی نمنبارکوتاهیا

  چشم
  اخراجھ ھاندفعھیا

  چشم
  ھاکننیھمھ استادا حذفت م

  وخالصیکنی ساقطم می بگو ازھستوھوی ی بابا حاجیا
  ھشیتکرارنم

 نھ نوکرتم نھ ھمھ سفارشاتت روتخم چشمام
  دهی گفت چقدم کھ گوش مرلبی زد وزی پوزخندپسره
  گاردگرفتمو گفتم بلندتربگویفور

  باشمانبودم
 کنھی مزمن داره باخودش اختالت میری گفتم درگرلبی زمنم

 نیبلندتربگ
  گفتم باتو نبودمی بادھن کجی فورمنم

  گفتم وبھ پسره گفتم بپا کنارازچارچوب دری اوبااجازه
  کھ رفتم صداش اومدکمی

 ز؟؟یچ....ِخانم
 من اسم دارم... ویزخودتیچ گفتم وبرگشتم طرفش وگفتم ی نوچی خوردبااعصاب

 
  ارمی بھ جانمیھھ اخھ ازبس منظبت

  مونی دون مرغ ھمسالیغی جاربھیبھ جان
  یکنی صحبت میورنجی ادونھی چالھ منجایخانم محترم مگھ ا

   کھ توبھ کردم جوابتوندمفیح
   گرگ مرگھیتوبھ 
   بابات مرگھیتوبھ 
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 خواستی کھ دلم میستی ادم بشو نگفتی کھ مدمی اخرشنی زدم لحظھ می جبشمورسھ
 جت نی گرفتم وعالرویبرگردم جوابشو بزارم کف دستش کھ جورنبود توراھرودست ل

  بودسی سرکالس مشغول تدرلمونیفس  سمت کالس واستادمیدییدو
  دهی راھمون نمگھی بکشم ددی تورو من باینگاه ماھورھمش جورگندا

   من بشوگاردی بادای مگھ من گفتم بازپامیِ د اخھ دیذک
   دستت درد نکنشھرعوضی بگلیتحو

  دمیالتوندیبی شرمنده شب بود سیدستت دردنکنھ زحمت افتاد
  زنمی مربھتی فص کتک سھی مریگیشروع نکنا م:یالبانگرانیل

   کردن داره اخھھی گرنمیخاااااک ا
   گفتمالی استاد ازپشت دراومد روبھ لی بفرمای در واسادمو درزدم صداپشت

   مختو بھش بده کنتراتایگمشو ب
  نای وامی سرجاش نشست منم دم گوش استاد گفتم کھ کجا بودالی ولمی کالس شدوارد
   رفتم سرجام نشستماوردومنمی درنی بازشیری سگھی شکرخدا داونم
  وشی صندلینشست رو. کالس بود کھ نطقشو کورکردیاخرا
  دی کنی بردارادداشتی تختھ ی ازروگفت
 استاد اجازه؟:من

 بفرما):لشھی فامدیتعجب نکن(دبانویاستادسع
 .. بانویآاااااا

 کردن ی شروع کردن دست زدن وھمراھیدوانگشت)ثی وساراوحدالیمھنازول( ھاوبچھ
 ......  نازوکرشمھنی زانو غوغابھ پاکن ازای بھ رونی بانو بانوبانو بنشیآ

  نی دادم خوردتوسرامی استاد باخنده خودکارشو بھ سمتم نشونھ گرفت منم جاخالکھ
   وباعجزروبھ اسمون گفتدیخندی کھ می درحالنیام

  ؟مینوبدی ای توئون کارادی مابایاتاکیخدا
 رونیمن ھروقت کھ جونت ازگوشت بزنھ ب

  بانویاقا:من
 )یازین, کردی منومسخره میلیفام(یازیبلھ خانم پ:استاد
  رونی تاازت بزنھ بشی ازت بسازم شیی بانوھی ھا یادگرفتی گفتم شنگول توھم تودلم

 یوت لھی یعنی ؟ی  مشکل نداشتلتی ازخدا بافامی عمرگرفتیسال واند۵٠استاد شما:من
 تھ؟ی بگھ شھرتتون چھ قدخدانشدبھتونیپ

 )گفتیفک کنم داشت بھ طعنھ م( ستنی نیھمھ کھ مثل شمالوت
  بانویغالمتم اقا

 ماھور؟
 بلھ

 شھ؟ی بستھ می من کیلیبحث فام
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 راه ادامھ نی اشعی ام گذاشتمو گفتم بھ شرافتم قسم تاھمنھی سی زدم دستم رو رویلبخند
  دارد
 ییزای چھی وارد کالس شد بھ سمت استاد رفت وی گالبی درامد واقای تقھ یصدا

  درگوشش گفت بعدم باپوزخند نگاه من کرد وگفت
  گرگ مرگھ خانوم؟ی نگفتم توبھ یازی شده توسط خانم نختھیبازم نظم کالس بھم ر

 ) یرابی سیکنی معی منو ضایاھک(
  باز آیخود خداگفتھ صدباراگرتوبھ شکست

 ... زرتیچ وسط نیشماا
 ) افتاد کجام و ادامھ دادمادمی کھ یکنی بگم زرت وپرت مخاستمیم(

  یکنیمنعقد م= منتقدی چھ کالمیعنی
   کالس رفت رو ھواوھوی

  چتونھ؟نیرو دوغ بخند
  ی وباخنده گفت بتمرگ ابرومو برددی مانتومو کشنی استمھناز

  باز گاف دادم؟یاکھ ھ
 نیاره بش

 دمیی رو پای گالبی نشستمواقارکردهی مثل خرتوگل گآروم
 

 تی بع بزرگھ داشت تسلکمی ظھربود وروده کوچی تموم شده بود ساعت حدوداکالسم
 گفتیم
 دی بارمی بگیزی چیچیاساندوی نداشتم کھ فالفل نوی اتوبوس رفتم وقت استگاهی سمت ابھ

  رسوندمیھرچھ زودتر خودمو بھ مغازه م
  دمیشنی رو مکھی اون مرتید وباس غرولندھا شده بورمی دی کلتاحاالشم

  زنھی مغازه شدم اوووف چھ خلوتھ قورباغھ ھم پر نموارد
  سالم

  یرکردی دنقدیسالم چراا:نگار
  با اتوبوس اومدمومدمی بابام کھ نیباجت اسک

 ؟یناھارخورد:نگار
  نھ بابا اصن وقت نکردم

   برو بخورفمھی اوردم توکھیالو:نگار
  ستیدمت گرم گشنم ن

 شھی نمی ھرکسری نمک گگھی خو خصلت ماھوره دی ولگفتمی اسب دروغ منیع
 

  بھ بھ ماھورخانم چشممون بھ جمالتون روشن شد:دیحم
 ی چراغ ھامی مااصن جمال ندارنھیبیچشمتون اشتب م: گفتم ی جدیلی وخبرگشتم

  کنھی ورشکستت مندازهیکھ کنتورم) خاموش کن(چشمتو بخاموش
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   پرپرت کردمیاتفاقا مزه نپروندم پروند یرکردیمزه نپرون چھ قد د
  کنمی ازامروزت کم مرشدهی دی کلابروسرکارتیب    

 نیدرک اسفل السافل
   رد شدمو رفتم سرجام واسادمو لباسارو مرتب کردموازکنارش

ِ ربھ ر پاچھ منو متی غزمی کھیمرت  وگرنھ نشونت رهی گشتی کھ کارم پفی حرهیگیِ
  دادمیم

 نبود من بخت برگشتھ برم ی ادم حسابھی ی بزرگنی شھربھ انی خدانوکرتم توااخھ
   نشمالقوزی نی کارکنم ھرروز دھن بھ دھن اششیپ
  ِ نھ دِد

   مگھ نباس بخت سوختھ اش زاربزنھماھوربدبخت
  دالم

   عوقم گرفتھی مامانشیتی ونگاه پسره کردم اه اه چھ تبرگشتم
 گھی پاشو جمع کن حالم بھ ھم خورد مرد ھم مگھ مییا نگاش کردمو وگفتم یچپک
  دالم

  سالم
 ش؟یفرما. کیعل

 چھ بداخالق
  کنھی ھاس کھ تا دھنشو براش صاف نکنم ولم نملھی ازاون پنی خبردارشد کھ اشصتم

 رو راه بنداز تاشتک متک ش اروی نی برو ااینگار ب نگارو گفتم شی رفتم پالیخیب
  نکردم
   من واستادی رفت سرجاونگار
   حرفا بود بازم اومد سمت مننی ترازاشیری کھ سپسره

 ؟یکنیچرافرارم وگفت
....... 

  یزبونم کھ ندار
   بگم بھت توروخدازده پس کلھ اتید آخھ عقب مونده من چ

   شماره بود گذاشت فک کنمشخونی دراورد رو پبشی کاغذازجکھی تھی
 ؟  برهادتیبچپونمش توحلقت ننھ باباتو 

 ....ینھ عز
 .... دونھ خوابوندم توگوششھیو
 

 ؟یخوری چرارم می صورتش گذاشت وگفت عھ چتھ روانی رودستشو
 ی مگ خودت ناموس ندارخورهیبابات رم م نگاه ھا بھ سمتون برگشت ھمھ

  کنم؟؟؟کمتوسفرهینجاشیھان؟؟؟؟بزنم ھم
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 درخشانت ی ھم بھ کارنامھ ی قاشق نشستھ اومد وگفت چتھ ماھور کتک کارنی عدیحم
  اضافھ شد

   گفتدیمالی کھ گونشومی درحالپسره
   اصال اعصاب نداره کال فازش جنگھنیا

 یدیبفرماد وپسره گفت دی بخوابونم توگوشش کھ نگار دستمو کشگھی دونھ دھی اومدم
  گفتم

  شھی سرت نمی مداری مشترگھی دگھیُ بل گرفت وگفت راس مدمی پسره حمیازحرفا
 ؟ی چند چندتی بگو بازندگشھیشماکھ سرت م
 ....نبارتکراربشھی ای بلدیفقط حاضرجواب
 شھ؟ی میھا؟تکراربشھ چ

   درک؟ھان؟بھیکنی ماخراجم
 بلدم ی پرت کردم اونور وگفتم من نھ عشوه خرکشخونی کھ تودستم بود ازروپییلباسا

   خراب شده سگ دو بزنمنی اونقدربدبختم کھ بخام توانھ
 کھ ی کف مغازه رد شدم وبلند درحالی لباسای خارج شدمو قشنگ ازروشخونیازپ

  پشتم بھشون بود گفتم
  ادیّ خودت وکارت زد زیگوربابا

 کوک ی دندون موشقتی دھنتوبھ یای پشت سرم اومد کھ بھ اونم گفتم دنبالم بعارف
  زنمیم

 ومدی دنبالم نگھی وددی بدبختم گرخاون
 

  ی گور پدرت نداریا
  کردمیِ باوجدان اختالت مداشتم

  شھیماھورداش آکل کھ نامھربون نم:وجدان
 راشی لبخند مکش مرگِ من پذھی وبارمی شمارشو بگینامھربونم کجابود توقع داشت:من

  باشم
   توگوششی زدیخودی بی نداشتم ولی توقعنینھ ھمچ:وجدان

 ....فی حشوندمی نبودحقش بود بھ من بود کھ مادرشوبھ عزاش مخودی بچمیھ:من
  ماھوریشیادم نم:وجدان

  رو ندارمیکیوجدان جان ببند دردروازه رو کھ اعصاب تو :من
 
 اممی بھ بدبختگرفتمی مشی درپرخونھی وجدان ِ شدم وھمونطور کھ مسالیخیب

  کردمیفکرم
  مسافت بودی تا تھ شھر کلنجای بود ازاادی واسھ فکرکردن زوقت

  زمی تو سرم بری ماه و چھ خاکنی حاال ادادی داد بیا
   قول دادم اقامو بخوابونم کمپالدی کھ بھ میلیموبا.... خونھھی کرااوووف
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   کارکنمی دانشگاھمو چھی ااااااشھریچی ھگھی خونھ ھم کھ دخرج
ُ مگھ واسش لغز بخونی خاک توسرت ماھور مجبور بودیا   اخھ یُ

 ھی گردمی مونده می افتادم بھ دست وپاش کھ توروخدا منو ببخشھ تاسربرج کلی پ من
  کنمیدامیکار درست درمون پ

  رفتمی جور کھ داشتم مھمون
 ی اکھ ھرفتی مورتمھی داشت رواعصابم ھلک وھلک نی ماشھی بوق ممتد یصدا

   باباشھی انگا عروسکنھیتمومشم نم
  پام ترمز کردی جلودمی کنم کھ دارشی کھ چندتا آبدار نثار روح لج درببرگشتم

  دارشدی اون پسره درنظرم پدی فندقی افھیوق
  ادی وپشتم مزنھی کرده وبوق ملھی پدمی ادامھ دادم کھ درموی بھش مستی اھمیب

  واسادمدموی کشی بابا بازم نچ بلندیا    
 باز جلو پام ترمز کرد 
  توروخدا صبرکن اومدم برم کھ گفت کردی کرد ونطق نم نگاهی اقھی دھی

 ؟یگی می چھ؟یھا ؟چ
 ؟یشیسوارنم

  دماغتو شکوندهی منو تاحاال کسنیبب
 !دماغم؟نھ

 ھ؟یختی چھ رینی بشکونمش ببیخوایم
 یشی سوارنمدمیباشھ بابا فھم

 
 خوپس زودتربنال کھ وقت ندارم

 ؟ی بزنیخوایچرام
   برمیگی بچھ کھ زدن نداره نمیذک
 الزم یعنی.... کنمی عذرخواھی چجوردونمینم.. من بابت اتفاق امروزشرمندتم نیبب

  ی تا منو ببخشکنمی میباشھ ھرکار
 ؟یھرکار

 کارکنم؟یچ.اره
  دعوانقدیچراا نمی نبختتویراتوبکش برو ر

  ادیچونکھ ازت بدم م 
 چرا؟

 بھ زننی خودشون گندمی واسھ سرگرمنینطوری ھم داراھیِواس خاطرھمھ بچھ ما
  بگم؟ابازمی شدرفھمی شھی بقیزندگ

 ....من کھ گفتم ھرکار
   گفتمدمویی کلومش دوونیم

ُجواب منم شنفت   شادم کنی خداحافظھی حاال بایِ
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 امی مونده بنمی زدم وگفتم ھمی پوزخندومدی خداروشکر دنبالم نگھی راه افتادم دخودم
 ی توقناررپرچمیز

   گرفتمشی رو درپرخونھی مسبازھم
  

 کھ رفتمی باال میکی توقفل درچرخوندمو وارد راه پلھ شدم داشتم پلھ ھارو دوتادویکل
 اکرم خانم صدام زد

 ماھور
   گفتم وبرگشتم طرفشیی بااااابااااِیاااااا

 بلھ اکرم خانم؟سالم
 سالم دخترم مامان خونست؟

   تازه اومدمدونمینم
 ست؟ی اونم نیباباچ

 فی بزار تشردمیاکرم خانم گفتم کھ تازه رس ھم فشار دادمو گفتم ی رودندونامو
   بدهچی پرسھی گاینحسمو ببرم تو بعدشما ب

   کھ گفترفتمی داشتم موبازم
 !ستای نشم؟رضاخونھی پیایشب نم

   گرفتھ باس برم اوناروکمکش پاک کنمی سبزینھ اکرم خانم مامانم کل
  شستیاونارو کھ بعدازظھر داشت م

  پوووووووف
  مادرگھیادیب

   فعال بااجازهکنھیعھ عھ اکرم خانم بابام داره صدا م
 چھ دی حاال بادونمی نمشھی من مِی پا پنمی استی رفتم باال من حالم خوش نوبشمورسھ

  رمی بھ سرم بگیِگل
ُ ھشتمون گرو نھمون بود اکم   غوز ھم شد غوز باالی کاری بنیِ

  ی روافسردگرهی بازمپشیری بھ مامانم بگم کھ تایخدا
  قفل چرخوندمی وتودی لرزون کلیبادستا

 
  ی خونھ شدمو وکفشامو جفت کردم تو جاکفشوارد

  گورپدرت شاغالمیا ازدست اکرم خانم سمت اشپزخونھ رفتم زدمی غرمیودرحال
  ی شب پنجشنبھ ایکارداری مادرجون بھ مرده چشدهیچ

   گفتمشستمی کھ دست وصورتمو مھمونطور
 کننی ملت و بدبخت مھی نگفت فردادییزای منوید آخھ مادرمن اونوقت کھ داشت ا

   زدوگفتی لبخندمامانم
 ..دهیی زانویاوال کھ سالم دوما دخترجون مگھ غالم ا

  گھی کھ تداراکاتش باشاغالم بوده داوردتشیلک لک کھ ازاسمون واسھ افسر ن
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   تو دخترییای حیچھ قدر ب گفت دیخندی کھ می درحالمامانم
   دست وصورتمو ول کردم وباحولھ خشکشون کردمبلخره

 اقام کجاس؟
   باتاسف بھ اتاق اشاره کردمامانم

 ناراحت بودم چون اگھ روپا بود سوختی اقام ھم ناراحت بودم ھم دلم براش مازدست
   ھم کالم بشمی وجودیبورنبودم باھرب تھ کوچمونم سرپا بود ومن مجیھنوز اون بقال

  َ سراداشتی توی من سریاقا.... خوردنی زمنکھی واسھ خاطراسوختی براش مدلمم
 ..... فیحع

  رخصت ردشدموگفتم ازکنارمامانم
  ومدی پژمرده اقام ازتواتاق میصدا
  رخصت ھاگفتنی ترا بھ مرد خونھ ممیقد

  ارگفتمی اختی برفتمی کھ پلھ ھارو بھ سمت پشت بوم باال مھمونطور
 کھ بخام نمیبی نمی مردگھی بود اقاجون االن زمونھ عوض شده منم دمایاون مال قد

 رمیرخصت ازش بگ
 
   بود کھ زدمیِ چھ زرگھی دنی گاه مخم اجی خاک توگیا

 
ده بودم بازکردم   کھ براشون درست کری در لونھ کفترامو کھ توحصار طورقفل

  رونی بختنیوعشقام ر
   نشستمھی چارپای رو تودستم گرفتم وروی کردم وطوقی پلضبطمو

 ھمراه اھنگ کردمی رو تو دستام نازمی وھمونطورکھ طوقدمی کشی پرازحسرتآه
  زمزمھ کردم

  زهیی پاغروب
  زهی غم انگدلم

   فلک نم کمچشم
 زهیری ماشکامو

   اسمون من ھمیا 
   پره دردهدلم

   نھی تو غمگمثل
   سردهیاززندگ

   حروم شدهامیجوون
   ھمزبون شدهی بدلم

  می وزندگدی وامعشق
   اون شدهنوی ابینص

  زبرامییپا
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   زندونھھی
  ززمستونھیی پابعد
  زمیی غروب پامنم
  ونھی چشمم گرشھیھم
 ونھی چشمم گرشھیھم
 

  کردمی رونوازش می سر طوقی شصتم روباانگشت
  بستی ھم چشماشو میطوق

   ھمھ کبوترنی اونیم
 ... نی من شده بود ایطوق
  وجودمنل داش آیطوق

   دل منزی بشھ عزکھ
  امیی بشھ ھمدم تنھاکھ
   بدهنی دردامو تسککھ
  رونمی ویای بشھ شاه دنکھ

 گھی نمیشکی ھی نبود بگھ اخھ ماھورحرف نزنیکی جونم دل آقامو شکوندم طوقے
  یالل

   خودش داغونھی بود اونم وقتی چھ حرفنیا
 خورهی دخترشو می نون بازونکھی ازاکشھی خجالت مخودش

 ....  وسط اخھنیا
   شددهیچی گوشم پھوی

   اقاجون شکرخوردمی آااااایآاااااا
  کنھ آرررره؟ی کفتربازنھی بشادیدختربزرگ کردم ب_
 ھ؟ی کاراچنیِااااخ اقاجون خرپدرتم ا_
   شدم نامرررردگھیحاال د_
   بگمیزی چنی اقاجون من بھ قبر پدرم بخندم ھمچیواااا_
   بھ قبرت بخندمگمی خودش می لحظھ ماتم برد بازم گاف دادم جلوھی

   کھی حرف بزنیستی ادم بلدننی عایب_
   ھاپرهی می زدیھرچ!نوکرتم _
 ؟؟؟یکنیمنومسخره م_
  نھ اقاجون نھ تاج سر نھ سرور_

   بلند گفتمیا دادکھ باصدگھی دچی پھی دوباره
  چیِ و د بھ پی کھ گرفتستیِد پدرمن قالپاق موتورن_

  زدمیشونی پی روی وگرفتم تو اغوشش وبوسھ ادی خنداقام
  دوباره کھ سرپابشم_
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  باباامی بشم ازخجالت زحمت ھات درممرد
   تو کارم نبودھی گری گرفت ولبغضم

 چھ دمی کردم نفھمی ھا نادونی غصھ بخورنمی وقت نبھیدردوبالت توسرم اقاجون _
  خوردمیشکر

 
 نی وامیخوردی بابا شامو زود میشگی طبق عادت ھمنیی آب ودون دادم ورفتم پاکفترامو
   کالس کاراتھرفتی مکمی نبود داش کوچالدخونھیساعت م

  می روپھن کردم ونشستسفره
  کنھی پا اون پا منی مامانم ادمی کھ دسرسفره

  ؟ارمی بیخای میزیجونم مامانم چ_
  نھ_
ُپ چرا وول م_  ؟یخوریَ
   گفتی کھ بابا باکالفگدمی ابو سرکشوانی بگم لیزی چھی خامیراستش م_
 ھورت نکش دختر_
 ؟یعرضیمامان جان نم! چسب_
 یخوای انتگرالو کھ نمکیزی فدی جدیمادرمن نسخھ _ ھولم نکن گمیچرا االن م!چرا_

   جونم اومد وسط فرق سرمگھی بگو دیشرح بد
 !رضا_
 ؟یرضاچ_
   روشن کنھخوادی می مارو کفی ماھور تکلگھیم_

   ھم رفت وگفتمی بشقاب افتاد چشمام روی ازدستم توقاشق
   صاحابش دس منھ کھ روشن خاموشش کنمی بفیمگھ تکل_
  مادرگھی دنای وایخواستگار_

   شدمو داغ کردمیعصب
 مونھینھ من ھمون نھ م ی ام بگگھی باردصتیوی گفتم نھ دینھ نھ نھ صددفعھ گفت_

 بھ ی دخترتو بدادی دلت می چجورنی اخھ مادرمن اشھی بھ آره نملی تبدشھیمحکمتر م
 ی اره برقنیا

   اقاجون صدامو بردم باالیباس ببخش_ گفتم ازجابلندشدمو
   رفتمالدی بھ اتاق مشترک خودمو مزدمیُ کھ غرمیودرحال

  می لقمھ حناق کوفت کنھی نی گذاشتاگھ
  ھست واسھ گند زدن تو حال من بدبختی بھونھ اھی ھرشب ھرشب گھی دنھ
 
 ناھارم نخورده بودم شام ھم کھ کمھی مراسم ھفت روده کوچدمی شب بود کھ دی ھامھین

   کوفتم شدی اره برقی اقا فیبھ لطف روشن خاموش کردن تکل
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ِ خرت خرت میصدا دم  البد موش اومده تو اتاق منم کھ نترس واسھ خوی ذکومدیِ
   ارنولدنھی زمنیتوا

 دمی کھ چراغوکھ روشندارنشھی بالدی چراغو روشن کنم کھ منی پاورچنی پاورچپاشدم
  نویِعھھھھ  ا)روشن کردم (

  کردی تو دھنش مونده بود وباتعجب نگام ملقمھ
   وارفت وبعد گفتکمی

  یسالم ابج_
  سالم کلنگ_
  ؟ی ابجیخوب_
   نمونرونی بروقتی شپش من صددفعھ نگفتم تادَنمیب! کرتم _
  دادمی مادی یاضی تو باشگاه بھ دوسھ تاازبچھ ھا ری نبودم ابجرونیب_

   اوردرونی پول مچالھ بکمی وبشی کرد تو جدست
  دهی واسشون زحمت کشروقتی کھ داداشم تادیی ھای کباب شد واسھ اون پونصدگرمیج
   ھستیتومن٢٠ ھینگاه کن _

  جمع کردم صدتومنم
   تومن١٢٠ شھیم

   رو بخرمھی اون گوششھی می توبزارصدتومنم
 دل صاب مردمو کارکنم؟االنی االن چتونمی ماه نمنی بھش بگم کھ اخاستمیمن م...من
  کارکنمیچ

   تموم وجودمدهی بشکنھ کھ پوکدلش
   براترمیگی زدمو گفتم اره داداش می تلخلبخند
 م؟ی بخوری داری نشستمو گفتم چکشی نزدرفتم

 ؟ی شام نخوردیبازم واسھ بابا سوسھ اومد_
  ومدهی ھا بھت نی فضولنی زدم بھش وگفتم خف ای پس گردنھی

   املت انداختمو گفتمی خالتابھی بھ ماھنگاه
ِ خان زند د اخھ مارمولک امی کراتی مالی کھ صندوقچھ ستی نکمی برم شقربونش  نیِ

  ھان؟یدی کجات جاشون میخوریھمھ م
   وادامھ دادمدیخند
 اقام بخندم کھ سرشام قھرکنم پاشدم چراغو خاموش کردم لیبی بھ سنباری امن

  زدمیُوھمونطور غرم
  سفره روھم لقمھ کردن زدن توگوششی تکون بخورنای اننی الظالمقوم
 ُ بود کھ ازبس غرزدم خوابم بردی کدونمیونم

 
  دراومدقمی عھد عتی االرم گوشیصدا

 َ زھرخرنگوی دنگی دی کوفت انگوی دنگی دی گفتم اتیباعصبان
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   لبم نشست و توجام نشستم وبشکن زدمیلبخندرو
   قوقو صبح شدهیقوقول

  دارشدهی بی وبع وبع ببئبع
 رو دوباره ی زندگنی بازکناطی واق واق ھاپوئھ چشش واشده پنجره ھارو روبھ حواق

 ری صبح بھ خنی بھ ھمھ بگنیاغازکن
  دمی پوشبموی جشی مانتو وشلوارشمیشگی بلندشدمو طبق عادت ھمازجام

  خوندمی قر دادمو متمی بارودوباره
   کارو تالش وقتشھشورونشاط

  روزنشھی پی وقت تنبلھی بپا
   وقت کھ لحظھ ھا دربررررنھی ی نزارگذرنی ھا مھی ھا وثانقھیدق
  یابج_

  افتاد وگفتم ھوم؟الدی پف کرده مافھی بھ قنگام
 ی خوردکنتوی گوشیخواستی ھا نھ بھ اون اول کھ می تعادل نداریدونی خودتم مییخدا_

 .... شعر خودناونینھ بھ ا
 کھ زدم ی تاحاال کنترلش نکردم مثل وقتی لحظھ ماتم برد احساسات من آنھی خودمم

   برمی کدوم گورشدمی من دارم حاظرمیتوگوش پسره ووووااااا
  گھی دنبال کاردبرم

 ؟یارصدامود_
 ھ؟یھوم ھان چ_
   احساساتتگمیم_
َد ھھ ا_  ای دادچی چھارپری بابا بچھ توھم گیِ
 
   مگھ بچھی تو درس ومدرسھ نداریزنی مدیُ بز منو دنی عھیچ_
  رمیامروز نم_
 یخندیتو بھ قبر بابات م_
  یعھ اج_
  نمی بایپاشو )مریآلزا( و سندرم کلساکوفیاج_
 .... تورویابج_
   بشمورزنمی گوشاتو بھ زبونت گره می نشدی کھ شدی پاشدشمارمیتاسھ م_
١ 
 جذبھ ولی زدمو وتو دلم گفتم ای صورتشو بشوره لبخندرونی بدیی پاشد سرپا ودوھوی

  ماھورخان وخرذوق شدم
   گفتم وموھامو دادم داخل شالمی رخصتی الھرلبمی زدم وزرونی درخونھ باز

   زنون راه افتادمقدم
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 دی ماھم باش من االن بای شونھ ھانی فکرایدی ھمھ درد وغصھ منی اخھ نوکرتم اایخدا
   کجارو دارم بگردم دنبال کار اخھکارکنمیچ
  ی گرفتمو رویازمندی چندتا نھی رفتمو از دکھ یمی سمت ھمون محل کار قدبھ
 دمی پارک تمرگمکتین
 
   حقوق درست درمون نداشتنای بودن ادوری ی بھ نظرم خوب اومد ولشونیی چند تاھی

   بودمدهی نرسجھی بودم ظھرشده بود وھنوز بھ نتکالفھ
 تند نکرده بودم خبرمرگم ششوی اتروزی افتادم اگھ دی کم کم داشتم بھ غلط کردن مگھید

 حساب کتاب ومدنشی پاره وقت کھ اومدن نی دانشجوھی بھ یاالن سرکاربودم اخھ ک
  دهینداره کارم

   ورفتمونی داغون اومدگند زد توزندگی بچھ سوسولھ پسره یچ تف تو روح ھراه
   بودمناراحت
   ترشدمناراحت

   ھم امتحان کنمدموی امنی پاشدمو رفتم تا اخرمکتی روناز
  دی مغازه حمی طرفای کفش فروشھی مغازه شدم وارد

  سالم_
  ش؟یسالم فرما_ ادامسشو تودھنش چرخوند و با ناز واداوگفت دختره

   ھم فشار دادمی ازحرص رودندونامو
   باکارتکم  نشھ جمعش کردزدمشی منی ھمچرنبودی کارم گاگھ
  گھی مشھی قول اقاجونم ھمبھ
  روبہ مزاجند رارانی شہآن(

 ) اجی است احتاجی است احتاجیاحت
   اومدمتونیواس خاطرآگھ_
  میاستخدام کرد_
 ؟ی چیعنی_
  می نداریازی ونمی استخدام کردیعنی_

   سرخورده نشده بودمینجوری اتاحاال
   مشت شدتی از عصابدستم

   گفتمرلبیز
  باش ممنون_

   گفت خواھشیستی کھ انگا تو ادم نی لحنھی ادامسشو چرخوند وبادوباره
 نچسب ی حقش بود دختره دمی رو محکم کوبی اشھی زدم ودر شرونی درمغازه باز

 بخوابونم ھی گھی مطونھی شادیِ قدکالس منی شانزدھمھ اییِگنددماغ انگااز نوادگان لو
  زاربشھی بدنیتودھنش از ادامس جوو

  گھی بھت ددنی کار نمستی کھ نی بسھ ماھور زوریووووااا
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  ورفتدی عرضی اومد سالمتی پارازنیِ وجدان عنیبازا
 

 دهی تازه بھ دورون رسنی فعال دوراای نگامو بھ آسمون دوختمو گفتم خدایھعععععع
  ھاس
 )مخفف= وتابلوعیزا( ھای حالمونو زابلو کنی چجوری توھم بلدی گرم مشتدمت

 
   گم شده بوددشی کھ زدم کلی بھ ھر درکردمی مترمابونای ختاغروب

  گشتمی از توبلوار داشتم برمنای وداغون وادپرس
   ھا ھوا بد دونفره بودی بھ قول امروزومدیَ نموره بارون مھی

  خورهی ھا بھ ھم میز باکی رمانتنی اه حالم ازااه
 زدی پر نمابونی بود وملخ تو خکی تارکی ھوا تارگشتمی داشتم ازبلوار برمخالصھ

   موقع شبنی شھر اکف
   بترسمدی من پلنگم باشم بازم باخو

   واخربرج افتادمی پولی بادی ھام افتادم بازم ی ندارادی بازم
   واسھ پولدارااخربرج

 اکرم خانومو شھی می ندارشھی ،مرسھی وا مرسھی بھ ماکھ می پارتشھی محی تفرشھیم
   خونشھیکرا

   بابامی منو شرمندگی خالبی جشھیم
  کمی دل شکستھ داش کوچشھیم

   داداش بزرگترم داشتمھی من ھھ
   نداشتنش بھتره از بودنشیول
  ی چھ بودی بودیکی بھ قول ننھ بزرگم اگر دردم یییھع
 کنمی مدام نقل قول مرزنای پنی روزام کھ شدم عنی ایذک
ّ واسادم واساد رفتم دنبالم اومد پاتند کردم اونم ادی داره دنبالم میکی حس کردم وھوی ّ
   خوابوندم توصورتشفمی باکی چجوردونمی برگشتم و نموھوی ومدیم

  بودمدهی گرخخو
 

 تو  دستشو گذاشتھی بقرضم وفرار کنم کھ دستمو گرفت و گھی دوپا دارم دوپا داومدم
  صورتش

  آخ_ وگفت
   درمونی تفاوت گفتم درد بیب

  نگام کردکمی از صورتش برداشت ودستشو
َااااا َ َ    کھ ھمون پسرستنیَ

   بودنیرسرای زامی بزنم آش والشش کنم ھمھ بد بختحقشھ
  دمیترسی می چنی رو عادهی وبدون حرف بردم تو پدی کشدستمو
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  نمیِااااه د ول کن دستمو ب_
  کرده بودم؟کارتی ھان؟؟مگھ چی چرابازم رم خوردکنمیول نم_
   خوقلبم افتاد کف کفشمیدادی مراژی پشت سرم وی راه افتادیچیھ_
  ی ن خلق کردی اسگوال کنی؟اینیبی مایمن؟دنبال تو؟خدا_
   شدهرمی واجدادت حاال ولم کن کھ دیھوودرست بحرفا اسگول خودت_

 کنمیول نم_ زد وگفت ووردی ازاونا کھ لج منو درمیطونیلبخندش
  ھازنمیداد م_
 بزن_
 بزنم؟_
  بزن_
  ستی نیشکی ھی اقاجونمو صدابزنم وقتری خلوت داد بزنم جد کبابونیخ

   خون گرفتمو روبھ پسره گفتمخف
 شھی قاراش مینجوری ما ھمیول کن جون مادرت زندگ_
  نچ_
 چرا؟_
  توگوش مای راه بھ راه نخوابونی ادم شیتاتو باش_
  ؟یکنیا بگم شکر خوردم ول م بابیا_
  نھ_
 ّبھ جھنم_
 
   گذشتی اقھی چند دقھی
  شکنھی می پاھام داره از خستگخورهی مچی بھ معدم پی رودم داره از گشنگدمید
   کن بزار برمی مردونگایب_
  نچ_
ِ درمون د اخھ انتر اگھ اون روز اعصاب منو ینچ وکوفت نچ وزھرحالحل نچ ودردب_

   بودم خونموندهی االن تمرگی نکرده بودیخط خط
_...... 

   لجمو دراوردشتری ندادکھ بجواب
   کنمرکوفتیزبگی چھیای ابزاربرمی نیبب_

   نگفتیزی کرد و باز چنگاه
 ؟ی دوست داریاللمون_
   سرم رفتیزنیچھ قد حرف م_
ِ فشنت بزار ی تارمودیوی کھ رفت باباتوروبھ اون دوشاهیرفت کھ رفت بھ درک س_ َ

  برم
  نھ_
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َبابا سرور باباشکرپن_    بزار برم خستم گشنمھریِ
  ی بخوررمیزبگی چھی می برایسگ خور ب_
   ھا خوبزاربرم خونمونی الھیقشنگ مشخصھ پ_

   کھ اونروز سوارش شده بودِنی وبدون حرف راه افتاد سمت ماشدی کشدستمو
   سوارشووگفت

   زدمو گفتمیپوزخند
  توبشم؟نی سوارماشامی باوو من ؟بمینیش_
  مگھ؟یریمی می بابا حاال سوارشیا_
  شمی نمنی من سوار ارمیمیآره م_

  ازمادوربودبای وتقرابونی کھ اون طرف خی وبردسمت فالفلدی دستمو کشبازم
 
 دابودی کھ از بھارش پنمی خودم کھ اومدم دوتا فالفلو زده بودم تو گوشش گشنم بود ابھ

  ھیشیریسال س
  ستی ول کن نوفعال

   دستو پاشم حساب کنمیکنیندس اگھ ول ممھ_
 !حساب کردم_
  ی کردخودی  بیلیخ_
  بابایا_
  کنمی ول کن خودم حساب مگمایحاال چارتا بھت م....  باباویا_
   حساب کردمگمی میفھمیم_
  بفھمم ولم کناخواممینھ نم_
   مال خودمھنجایا_
  چھ قد شد؟رهی حرفا نمنی باشھ تو کت من ااباباتیمال خودت _
 رم؟یگینم_
  پووووووف_
    کھ ھستنھیھم_
  نمی ببویمن نخام نون ونمک تو رو بخورم باس ک_
  بابامو_
  ی تو کال دست از سرم بردارنمشیکجابرم بب_
  بھشت زھرا_
  گفتم توروح عمترلبیز
 ؟یری مارو گروگان بگیخوای میتاک_
  ی کھ درست شیتاوقت_
  شد؟می ھم ندارم تفھیمن درست درستم مشکل_
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  می ومام پشت سرش بلند شدازجابلندشد
   رخشو ھامی کنم نی بزنم صافکارحقشھ

   توجھ رفتی و دستم ول شد بمی رفترونی مغازه باز
  ی تعادل ندارگنی خدا؟بعد بھ من می ادمھ خلق کردنمی نگاش کردم اباتعجب

 ....اقا......یمشت.....داش_
_.… 
  نی نقطھ چیاقا......Xیاقا_

   فازلش برداشتیختی رنی ای کنی ای طرفمو غم زده نگام کرد عخبرگشت
   ولم کنھ کھ انگار قاقمیختی رنی ابیخوش ندارم رق_ گرفتم جلوش دستمو

 .....بیرق_
   ودستمو روھواگذاشت وبھ راه خودش ادامھ داددی کشیقینفس عم_
َد ھھ چتھ عمو؟_ ِ 
  ستمیخوب ن_

   رفتمدنبالش
  ؟یستیداوش؟چراخوب نچتھ _
 بھ تومربوطھ؟_
   االن اره االن مربوطھی کھ نون ونمکتو نخورده بودم نھ ولیتاوقت_
  توی گری بساط لوتنیبابا جمع کن ا_
  دورش؟قاممی بساط کنم رفیجمعش کنم کھ سفره نامرد_

  ؟؟؟؟یدی چراجواب نمیچھ مرگتھ الل_ نزد ورفت باصدا داد زدم حرف
   نھ انگار کھ ادممانگار
  زنمی نھ انگار کھ باھاش حرف مانگار

 سوسول یازپسرا! ھیپی از اون روز تو مغازه معلوم بودرفتارت چھ ترھ؟ی چیدونیم_
 ده ھزارررر ندل ی داشت کھ مامان جونتون روزشھی توقعو منی مثل تو ھمیوناناز

 نینتون بگ مجنویلی لی از شکست عشقنینی بھتون بده کھ تازه بشی لفظریز
 

   برگشت طرفم دستش مشت شد و چشماش پرازاشکستادی اازحرکت
 مامان دارن کھ ھی مثل من ییبچھ سوسول ھا....یگی درستھ کھ منیھم.....اره _

  کشھی نازشون رومھیھرثان
 ..... منیول

   نازمو بکشھتونھی کھ مامانم مھی شب اخرامشب
  ی چیعنی_ گفتم رلبی وزدی پررنگم

 کنن تا ھی گرنقدی برن بھشت زھرا ادی مثل من بایی ازفردا بچھ سوسول ھایعنی_
  رنیبم

   عالمھ خاکھھیری نازکششون زچون
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 ؟یگیمیچ_
 ؟یستی خوشحال نادی باتفکررات جور درنمنکھیاازای؟؟یشنوینم_

  خدا شفاش بده_ گفتم رلبی روشونم جابھ جاکردم وزفموی انداختم و کنیی پاسرمو
  دمیدم صداشو شن دورشی قدمچند
 برداشتھ شماکھ فاز بھروز اروی دنتی گری لوطی دخترخانم؟شماکھ ادعادهی نمگھید_ 

 ھی ستی نای معرفت ھم آک مال اون دنستی کھ بھ الف زدن نی ھمھ چیداریوثوق برم
  نمھ خرجش کن

باس _ دست رونقطھ ضعف من گذاشتھ بود برگشتم طرفش و باحرص گفتم نیا
 ؟ی نکنادهی معرفتو روم پی کھ اسم بکارکنمیچ
 ...... شبھی_
  ؟ی شب چھی_
  عروس مادرم شو_
  یکنی بلغورمی چنمیدرست بنال ب_
  نھی کھ عروسشو امشب ببنھیشب اخره مادرمھ ارزوش ا_

 .... ندارهمھلت
  شھی مدی بچش ناامی کال از زندگنھی شما مارو ببی ننھ یذک_
 ...  قدم برداشتم برم کھکی

  ونیلیم کی_
   شدم سرجامخیم
   کردمکارتی بنکھی نباشم بھ خاطراونتی مدگھی دنکھی واسھ اونیلی مکی_
  خودمو بخورمی جربزه دارم کھ نون بازوی اونقدرخامیمن صدقھ نم_
  ستیصدقھ ن_

  ستی نمنت
  کاره
 ؟یھست

  نچ_
  چرا_
 ....  من کھ نخوردمیتو مخ خر خورد_
 مخ خرچرا؟_
 
 پول ونیلی مھی کردن ی نقش بازھی شب ھی واسھ ادی نمی احمقچی ھنکھیواس خاطرا_

  بده
  ستی نیزی تومن کھ چھی_

 تومن دوماه ھی ماجرا رو؟ی دارمی اوستا کرینیبی تودلم گفتم مدی بھ اسمون چرخنگام
 ستی نی پولنایواسع ا....سگ دوزدن منھ 
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 ستی نشنھادیپ..... دمی ماروھمیبابتش دن..... ونھیبحث مادرم درم.....مجبورم _
 شھ؟یم....خواھشھ 

  کردی مھی توچشاش نگاه کردم گربرگشتم
  بھ سرم زدی فکرھی دوختم ونینگاموزم

  ِ از دوستام باشھ اشکل ندارهیکی ستمیخودم ن_
 .... راحتالی باشھ کھ مادرم باخی وگفت نھ فقط ادمدتوچشاشیی دوی شادبرق

 روز نباشھ شب ھی کھ سختھ مامان من معلومھ..... رهی سخت بود کھ بگھ بمبراش
 ..... شھیروزم مختلط م

   مھناز روگرفتمی شماره
  یالووو ژووونم اج_
  باباتھ افتاد؟ی ادم بحرف دوما اجنی عادیاوال کھ ژونت باال ب_
  ی نانابازم افسار پاره کردشدهیچ_
   ادم بصحبتنیمھناز گند نزن تو اعصابم ع_
 باھاتھ بفرماباشھ ساالر گوشم تا جھنم _
 ؟ی خودتھ ھستکسی دارم فی کارھی_
  ؟یچھ کار_
  ی کنی بازوی پسرھی شب نقش نامزد ھی_
  ھست؟یجووووون پسره چھ شکل_
  رهی تی خرپول ھانیازا_.

  مرگ مھناز_
  گمی راست مرهیمھنازبم_
   ھای حلوامونو بخورمیری گفتم توھم از خداتھ مابمزی چھیپدرسگ حاال من _
  ی بگم بھ پسره ھستی چیھھھ مھ_
 االن؟_
  گھی االن دشی دوماه پیکینھ _
  چونمی بابلمو بپی ماھور من االن چجوریری بمیواااا_
  ی گوشتشیباپ_
 نمیخفھ شو فقط ادرس بده خود پسره رو بب_
 

   گرفتمشی خونھ رو درپری کردمو مسی رو دادم واز پسره خداحافظادرس
 

 ھامو دس گرفتم واستھ استھ پلھ ی اکرم خانم کتونی ھاچیروپی پلھ از ترس گتوراه
  ھارو باال رفتم

 مھران از ی درخونمون بازبود وچندجفت کفش پشت دربود  تعجب کردم باصدایال
  حرکت واستادم
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  اقاجون آبرونذاشتھ برات_
  ؟یدی خودت دیتوباچشما_
 خانم یھا یی آبروی بدی بای اقاجون اخرعمرشدی چیدی ددهیمن نھ آقاجون رضا د_

  یروھم جمع کن
  گن؟ی مینطوری راجب من انایا

  دیی تو گلوم دوبغض
 برخورد کرد تو چارچوب در ی محکمی باصداواری وباشدت بازکردم کھ دربھ ددر

  ولیبابادستخوش باباا_واستادم نگاه بغض دارمو بھ اقام دوختم وگفتم 
 زادی مربابادست

 کھ می کف بھ افتخار نامرداش بزنھی_زدم  ودست واری ھامو پرت کردم کنج دیکتون
  درحقشون اجحاف نشھ

 اشاره بھ گل یطعنھ ا(ُاقاجون گل بھ سرت _ انداختن نیی سرشونو پاجفتشون
 ؟؟ی اب ھم روش؟؟شماچھی قورت داده شوی ومردونگیمرد)پسر

  رضا؟ی کھ شدم مضحکھ یکارکردیماھور؟چ:اقاجون
 من؟_

   تااالنیکجابود_ پوزخند پررنگ گفت ھی اومد سمتم بامھران
  کھ جواب بھت پس بدم ؟ااقامی یبھ توچھ ننم_
 کلھ شھر دل ی باالشھری وقت شب باپسرانیبگو کھ تاا! بھ اقات بگو یبھ من نگو ول_
  یگرفتی قلوه میدادیم

 گھ؟یبگو ماھور جواب داداشتو بده راست م:اقاجون
    ستی حرفا ننیبھ موت قسم اقاجون نقل ا_
  پس نقل کدوم حرفاس_
  کنھی پرمشوی داره التنیاقاجون ا_
   چون خون جلو چشممو گرفتھکنمی پر مشویاره الت_
 پولم ی داداش نوکرتم بگمی عمو چتو اونوقت کھ منمی بررررو بکنمی چارتا بارت مھی_
 یای مرتی غِفی قی بھ نھم حاالاومددهیچی دارم ھشتم  پی زندگیگی کن می کمکھی

 ..ی نداره مشتی رنگگھیداداش حنات د
 
  دهی بھ تو جواب پس نمچکسی ھنجای برادر من اابرویب_

   اقام متوقف شدمی برم باال کھ باصدااومدم
  میزنی حرف ممیماھور کجا؟دار_
 ھروقتم نی ناراحت نباشنی شدنی ومھنی وخت نگران نقل دھن شھھی کھ رمی بمرمیم_
 پلھ باال رفتم برگشتم طرف مھران وتو ھیو بگم براتون  قصشامی بنی رفت بگبھی غرنیا

  چشماش ذل زدمو گفتم
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 چون ای ھم  نی وقپفی برندار قنی تو باموچی التپی تری دف کھ اومدنی ایاقا مھر_
 خورهیبھ قد وقوارت نم

  ام ؟بھیمن غر_
  بھی چھ برسھ بھ غرستی روناموسش فکر بد کنھ ادم نیاز نظرمن ھرک_

 ...... ودورشدم
 ....  پلھ ھا باال رفتماز

   ھامیی رفتم پشت بوم تنھابازم
 نگمی جقی رفشی رفتم پبازم

 )یطوق(
 کم دل ھی وخودم نشستم روچھارپانی کف زمدمی گندم پاچکمی بازکردم ودرلونشونو

   ماھورخانم دستت بشکنھ کھ نمک ندارهایواموندم نشکستھ بود ب
 ؟ھاااان؟یکنی مخیرش داداشتو سنگ روَنقل کدوم حرفھ کھ بھ خاط:اقاجون
 کرده بود ی دل شکستم بد رفتھ بود تو چشمم بد جور زخمی ھاکھی طرفش تبرگشتم
 نگاھمو

 ....زای چیلیَنقل خ_
  زونی اوھی م از چارپاگھی دی وپاھی چارپای پام روھی

 ما ی زندگنکھی من مثل ای کسیمثل ب.... زاسی چیلی ودمق ادامھ دادم نقل خغمزده
 دار    ھمون کھ اقا ھی بچھ ماھی کھ نھی نقل اینیی نداره تختھ گاز سر پاینییسرباال سرپا

 گفتم ای بشی گفت قروقمدی موس موس کرد ومنم خوابوندم توگوشش حمگھی میمھر
  سالمت  بھی ھریستی اونم گفت  نستمین

 نیکھ پدرا من ،یی ابروی واسھ ماشده طبل بی روزا شده مد ومارک روز ولنی انقل
 راست ی باس چجوردونمی کھ ازشما شکستھ رونمی دلی جلوچشش ولارمیرضاروم

   کنمستشیور
 یسختھ پھلوون سخت شکستھ مشت.
 

   دل شکستھ ماھوری گفتم گور بابارلبی تفاوت درو بست زی ھمونطور باقام
   ادم بوده کھ االن ادم حسابش کننی کماھور

  ستیّ چون پسر نستی ماھور ادم نیھع
 از ی کسیفکر کرد*شھ؟ی می چرمی  من بمستی نی چون کاکول ذرستی ادم نماھور

 وسھ واری رو دُافتھی سھ دفعھ کھ افتاب بشھی نھ معلومھ کھ نمشھیمردن ما ناراحت م
وماھور بوده * میشدی چموی بودی کھ ما چرهی مادشونیدفعھ ام کھ اذان مغربو بگن ھمھ 

  انبودهی
_ 

 رفتھ بود منم از جاپاشدم الدی شد تو صورتم سرجام نشستم مهدی پنجره پاشنوراز
   ببرم دانشگاهفیولباسامو عوض کردم کھ تشر
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  خوردنی واقام نشستھ بودن تو حال صبحونھ ممامان
  زدمرونی از اون جھنم خونھ بیکی نھ سالم ونھ علمنم

 
 اخم بودم تو ی ھرچبستی ماشوی رفتم رضا  نشستھ بود وداشت بند کتوننییاز پلھ ھا پا 

  سالم...سل....س_صورتم وباغضب نگاش کردم نگاشو اورد باال بامن من گفت 
 یَ نقل قول خالھ خان باجی ھا قاتی تازگدمیسالم ومرض اق رضا شن....سالم ودرد_

   چادر چارقدت کو ؟یاری م،خبریبری خبر میھا شد
   پوزخند گفتھی گاز گرفت وبعد بالبشو

 میری بممی ھستن ماباس بری باالشھری ماخالھ زنک تاپسراعی ماضاگھیبلھ د_
   اخھی مردنم نداراقتی لیخفھ بابا گالب_
   رفتمی کنارش رد شدمو بھ سمت در وروداز
  ی تورش کردی چجورینگفت_

   طرفش و بانفرت نگاھش کردمبرگشتم
 رممی االن بمی ولشدمی زن ادم اس وپاس متی روز تواوج خرھی دی منو؟من شانیبب_

 رفھمھ؟ی ششمیزن نامرد نم
 
   زدمو درو باشدت بستمرونی درباز
   گند بزنھ تواعصاب مننی ادی بای جورھی شھی بابا ھمیا

  بشھ ھای چھ روزامروز
   ودمقم کورشددل
 
 ی بود وبرای پرتی بھ پاتوقمون کھ نقطھ می دانشگاه تو رفتمومستقی درب وروداز

 مرغ خروسک گرفتھ کز کرده بود نی کھ عالی بود رفتم لی مناسبی جایمطرب گر
  کردنی می ھم داشتن خرخونثیساراوحد)خوردن ( یمھنازم کھ درحال اب بند

 پرت کردمو الی کولمو سمت لدمی از دستش کشچشوی پشت مھناز رفتمو وساندواز
 غمزده یالی کش مکش بامھناز برگشتم سرجام تا بھ لی مھنازم دنبالم بعد کلدمییدوو

 گرانی تاب غصھ دی بد بخت ترم ولای خودم از کل دننطورمی ھمشھیکمک کنم ھم
  روندارم

  الی لی محبوب خودومرازوی شای کنارشو بشکن زنون خوندم بنشستم
  الی لی مردم زود اشنامجمال
   اشووبنھی کی بی نھی سدرون

  الی لیی پاک وپرازمھرصفادل
  وونھی لباش لبخند نشست وگفت دی زور روبھ
  ؟ختھی گلم کلک وپرت رشدهیچ_

  عاشق شده: مھناز
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  یشکنی ممی ھا ھم کھ رژی تازگای خوردیادیتوباز ز:من
  دارهمیخفھ شو ھا بابات رژ:مھناز

 
   کھ حالشو ندارماریاسم بابامو ن_

 باھاش حرفت شده؟_ گفت ی بانگرانمھناز
   روبھ رو دوختمو گفتمنگامو

  تو چھ مرگتھ؟الی واسھ عوض کردن بحث گفتم لسی نیزینچ چ_
  من کھ گفتم عاشق شده_

   زدمو گفتملبخند
  چغندر؟نی اگھیراس م_

 ....  عاشق شده عاشقگمیاره راس م_ 
  یکشی می دستھوترمزی؟یپ چت شد ساکت شد_ شد و باناخوناش وررفت ھوساکتی
   انداختنیی لبشو گاز گرفت و سرشو پاالیل

ِدبنال د خاطر خوا_  ؟ی شدی کیِ
 ؟ی ناراحت نشیدیماھور قول م:الیل

  می مونددهی وماھنوز ترشیکنی شوھر می ناراحت شدم تو داریلیراستش خ_
  یگیراس م_

 ناراحت شم ھا چھ دیِد اخھ االغ من چرا با_ چپ نگاش کردمو باحرص گفتم چپ
   بھ من دارهیَدخل

 .....  کھھی ادمھیاخھ _
 ؟ی کھ چی ادمھی_

   سمتتادی کھ داره مھیادم:مھناز
 ھی زبونم رفت دراعماق رودم واز تعجب ی گالبی اقادنی بھ کنارم دوختم وبادونگامو

 خاااااااک توسرت یدور تو مخم زد وبرگشت سرجاش اب دھنمو قورت دادم و گفتم ا
 ؟ی شدنی ایتو خاطرخوا

  گفت چشھ مگھ؟ی باناراحتالیل
  لنگھمورخانیم ت چپ مرحوی پاستیچش ن_
  یازیخانم ن:ی گالبیاقا
  جا پاشدمو وگفتماز
 

 بلھ؟امرتون؟
 .....حراست_
  نی بدخودی بری گنیای ادمم شما بنی روز ھم کھ من عھی بابا یا_
  نیی بفرماستی نخودی بریگ_
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ُ ورفتم کفرم دراومده بود اون ااز اول صبح وجر ومنجر الی تو سر لدمی کوبکولمو
  توش گمھاسمنمی صنم دارم کھ نقدری انی کھ ازانمی االی لیبارضا اون از خاطرخواھ

   در زدمتیباعصبان
   وارد شدمی حاجی بفرماوبا

   شروع نکرده گفتمیوحاج
 کالسوچوندم؟ی کردم؟کالسو پی خودت وعمت توسرم من مطرب گری درد وبالیحاج

   حراستامی راست مرمی ثابت حراست شدم چپ می پای حاجگھی ؟نھ دختمیبھ ھم ر
   سالمیعنی ناھمھیا_

 ھر حرف کشھی ناراحتم اعصابم نمکمی یعنی ھمھ نای دوختموناراحت گفتم انی زمنگامو
   رویو حرکت

  شھیکالست ساعت چند شروع م_
  گھی دقھی دقستی ربع بھی_
  می صحبت کنکمی یحوصلھ دار_
  ھ؟ی چھ حرفنی ایغالمتم حاج_
 نی بشری حاال بگیزیعز_
 

   وگفتمی رو صندلنشستم
   گوشم باھاتھیجونم حاج_
 گھ؟ی راست مدیحم_
  رو؟یچ_
   کار کنھششیخوادپی نمگھی ماھور گفتھ دگھیم_
  وگفتھ برات؟انی اصال جرنیرالمونیمن؟نھ بھ ام_
م رفتم و گفت ماھور تومغازه خوابونده  کارت دارم منایبھ من زنگ زد گفت ب_

   خودتو کارتی و بھ منم گفتھ گور بابایتوگوش مشتر
 شناسمی و بابامم نمشمی سگ می کھ حسابیی ھاتی ازاون عصبانی شدم وعصبانیکفر

 چرا ؟من مگھ جذام دارم یشناسیِد اخھ من نوکرتم بھ نظرت راستھ تو کھ منو م_
 رم؟ی پاچھ مردمو بگیخودیب

  نگفتمیزیاروم دختر من کھ چ_
  گاز گرفتمتی از عصبانلبمو

   ادامھ دادی بھ روبھ رودوختم وحاجنگامو
   نبودنیحرف من اصال ا_

 اما وقت محاکمھ ستی ھمرام نستی پام نیچکی چرا ھدیی بغض توگلوم دوناخوداگاه
   دارنی ھیھمھ پا

   قول بھروز نظام روزگارهبھ
   گندت بزنن روزگاریا



 @cafeetakroman                    تک رمان   اختصاصی کافھ       رمان رخصت

 28 

   بگمخواستمی رو می مسعلھ اھی:یحاج
  شماامر بفرما_
  اومدهمیحکم بازنشستھ گ....من .....من _
 
   نکنای شوخنی ازاینگو حاج...نگو _

   الکردار طاقتشو ندارمنگو
    خودمم سختھیبرا_
   سختیلیخ

   جز اطاعتش ندارمی دفعھ حکمم اومدوچاره اھی تااخر ترم باشم اما قراربود
ِ صبح زوده دارم ر بھ ر بد نقد؟ازی ھم ای ؟گندشانسنقدی ھم ایاریِ بابا د اخھ بد بیاااااا ِ

 ھمھ نی بای گور پدرت زندگیِ کلھ بد اھی شھی  شانس ما کھ خوب وبد سرش نمارمیم
  مکافاتت

 ماھور؟_
 ؟یبلھ حاج_ اومدم وگفتم رونی تفکراتم باز
 ؟یناراحت شد_
   شکمم حنابندوننھ ناراحت چرا تو رودم عقد بندونھ_

   کلشو بکوبھ بھ ستونخوادی ادم دلش میپرسی سوال مشمام
   نبودنمی امی زد وگفت حرف اصلی تلخلبخند

 ی با چوب بستنیدی دوھوی حال خبر بد ندارم گھی دیکی جون مادرت من یپ چ_
  خودمو دار زدما

   خوبھگھی دیکی نینھ ا_
  چشمم کوردندم نرم  باس توئون بدمکوستی کھ ھرچھ از دوست رسد نیبگو حاج_
  دورازجونت دختر_
  ی بفرما جون بھ فرق سرم کردی حاجگھی پاره نکن دکھیتعارف ت_
 ...  سفر حجمی برمیخوایمن وحاج خانم اگھ خدا قبول کنھ م_
   ادم بشمکمی بلکھ نی ببرنیخوای ام نکنھ منم مکارهی وسط چنیمبارکتون باشھ من ا_

  گمی رو کجا می چدونستمی بودم نمیعصب
  گفتمی مومدی بھ زبونم می بستھ بودم وھرچچشمامو

  بگم کھیزارینم_
   شمابفرماسی از اولم گفتم کھ حالم خوش نیشرمنده حاج_
   بھ مراقبت دارهاجی خانوم خونھ تنھاست واحتھیحاج_
 ن؟یدوتا زن دار_
   خانم مادرمھھیحاج_
 اااااااا مادرتون ھنوز زنده اس؟_
  احرص گفت ماھورب_
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   باشھشونی عمر مادربزرگ مرحوم منھ خاک ای کھ ھرچنھی منظورم اینی_
   بازم گاف دادمدونمی گفتم فقط می چدمی نفھمخودمم

  شده اش گفت ماھور؟دی کلی دندونانیباغضب نگام کرد واز ب 
   گفتمیبادستپاچگ

 ای کرددی کلسی من کھ گفتم حالم خوش نیحاج_
  بگھخوادی می چرهی مادشی ادم یاری حرف تو حرف منقدیا_
 
   منو حاج خانمگفتمیداشتم م_
 حاج خانم مادرتون بود؟_
   خانم مادرمھھی حاج خانم زنمھ حاجاری درنی بابا دختر خنگ بازیا_

 روھم ی بھ مراقبت داره  کسازی نرهی حج مادرم خونھ تنھاست پمی برمیخوای خانمم ممنو
  کھ ندارم

  ی ومواظبش باشیای تو بمیستی رو کھ نی خواھش کنم دوھفتھ اتمخواسیم
 من؟_
   باس بگمی چکشھی مخم نمیواال حاج_ نجاستی ای کسرتومگھیبھ غ_
  انھی یبگو ھست_
  سختھ.... داره تی اما مسعولیبودن کھ ھستم حاج_
  روت حساب کردما_
 ادی اگھ دزد بیدونی خونھ درندشت مھی تنھا تو رزنی پھی منو ی حاجشھینم... من_

 باس ھم قد پول خون بابام خسارت بدم معاف کن یچی ؟ھشھی می کنھ چیوخونتونو خال
  سرور معاف کن

 وبس دوما من یاوال کھ خونھ نگھبان داره و اشپز تو فقط مواظب خود مادرم_
 خمی سنگ رویخوای زنم دادم حاال می پزتو جلویرومعرفتت حساب کردم دختر کل

 ؟یکن
   کنمی غلطی من شکر بخورم ھمچیجنھ حا_
  میپس نھ ندار_
_...... 
  دمی بھ نرخ باشھ دوبرابرمیحقوقتم ھر چ_
 کھ دستم یدونی نداره ھا می حلھ البتھ قابلی برابرشو بدھی ھمون خوامیصدقھ کھ نم_

 .....تنگھ
  وغمزده ادامھ دادم.... بااجازه ی جام بلندشدم وگفتم حاجاز

  بھ جاتون؟ادی می اگھی کس دھی ازفردا
 جواب مثبت تکون داد بغض گلومو چنگ ی دمق تر از من سرشو بھ نشونھ اونم

 باس توکتم بره ی گاھم بوده چجورھی ھمھ تکی حاجی سال وخورده اھی نیانداخت توا



 @cafeetakroman                    تک رمان   اختصاصی کافھ       رمان رخصت

 30 

 من ی دهی از شانس سوختھ وخشکرهی جاشو بگی گالبی نکنھ اقاستی نگعیکھ از فردا د
  کھسی ندیبع
 

   ر واسادم کھ صدام زد ماھور دتوچارچوب
 ؟ی کردموگفتم جانم حاجمی قامی بغض دارمو پشت لحن داش مشتیصدا

  کمپ؟یبرزو رو خوابوند_
  شده زورگوسی برزو نگھیبرزو د_

   فقط بلد شده زخم بزنھای برزو تازگی کجابود حاجترکش
   رفتمو درو بستمرونی چار چوب باز

   بود کھ دمق بودمی بارنی بود کھ اروم بودم اولی بارنی اولتوراھرو
 یی بھ خاطر زورگوشدن برزو بھ خاطر دروغگوی حاجی خاطر نبودن از فردابھ

   مھرانی معرفتیرضا ب
   واسھ فکر کردن دارمنقدموضوعی باره توعمرم کھ انی وپوووف اولالی لیخاطرخواھ

 
 

 ادی بود احساساتم زی مدلنیکال ھم کم شده بود امی از ناراحتکمی نشستھ بودم سرکالس
 شدی نمخکوبی  مزی چھیرو

 ی متفکر ومستبد بود کھ سرکالسش افسردگی ادمانی بود ازاسی مشغول تدراستاد
  یگرفتیمزمن م

 ی واره براادی ومراسم یدیپوکی ومیشدی ملی فسدی بانانھی غرق در تفکرات روشن بو
  یکردیمخ ت پھن م

   تاسی کلھ ھیتوبا( خوندمی لب مری بود زسی کھ مشغول تدرھمونطور
 توجھ درافکارم ی کالس ساکت شد ومن بھوی) یخندی سھ سطل ماست چرا نمیخوریم

 تاسش ی داره از کلھ دمی سرم روکھ باال اوردم تا بھ تختھ نگاه کنم ددادمیداشتم ادامھ م
  زنھی مرونی بشیات

 ی گفتم استاد از جلودمی دشیاشم منم کھ اوضاع رو قارکنھی منو نگاه مرقضبی منیوع
  نیری وقت کالس و نگسنینوی کنار بچھ ھا دارن منیتختھ بر

  دمیخندی ترشد و منم تو دلم میحرص
   دونمره کم کردن رو شاخش بوددیفھمی چون اگھ مواشی اما دنیخندی کالس ھم مکل

  نوشتمی مزی چی چپ و داشتم دروغکی منم زده بودم کوچھ علکردی منگام
  یازی داد زد خانم نوھوی

  گفتم ژانم؟وی رادی ھای مجرنی با ناز وادا عمنم
  رونیییییییی فلش بھ سمت در گرفت وگفت بنی عدستشو

 عھ چرا؟_
  ررررونی بگمیچون من م_
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  ستای واسھ پوستتون خوب ننیخوری حرص منقدریاستاد؟ا_
   ترم حذذذذفنی ای نرفتچی کھ ھی وگفت اگھ رفتدی توصورتش کشی دستکالفھ

  ارمی براتون بنیخوای نمیزی چیی چارونی برمیباشھ چشم فقط م_
  ی حذذذفیازی وگفت ندی کشی بلندپوووووف

 خوندمی اھنگ رو منی اتمی ررفتمی از جام بلندشدمو ھمونطور کھ بھ سمت در معیسر
 شدیواونم گوجھ تر م) یخندی چرانمیبری از ھمھ دل میتوکھ باعشوه گر(
 
 و نی داشتم زمالیخی بود بگھی ساعت دمی نمی کالس بعدرونیو کھ شوت شدم ب کالسنیا

  کھ کھ بچھ ھا بدددواومدن سمتمکردمیمتر م
  گمی خودم منی ومھناز اب دھنشوقورت داد وگفت بزارزدنی نفس منفس

  شده چتونھ؟یچ_
 ....یحاج_
 ؟ی چیھا؟حاج_
 ..... نکھی ایحاج...خوب ...یحاج_
  تفاوت گفتم بازنشست شده؟یب

 یدونیاره تو از کجا م_,
   کھ حوصلھ ندارمنی ندراژیخودش صبح گفت االنم رومخ من و_
   بدهتوی تختھ شاسیلیل
  می نشستمکتی نی ورومی پرتش کرد تو ھوا سمتم وھمونطور بھ سمت پاتوقمون رفتالیل

  خرابم بد ادی بخونم حالمون جا بزی چھی رو دستم گرفتو گفتم تختھ
   بخونیاره ماھ_

 زندی گرفتموشروع کردم بچھ ھام دس مظرب
  ،ی دفتردی آمار جدطبق
   درثبت اسناد محلیدفتر

   از مملکت خارج شدمشی دوازده سال پده
   لقمھ نون وھی کردم واسھ نذر

  ی مدرک مھندسھی
  اشدمی دنی کردمو اواره جای بنذر
  شدمی بنده چی بودم حاجی بنده چیحاج

   زمانکی درچاکرت
   شدممممنی وھم ماچنی ھم چی زمان شرمنده کی
   تاونکشی روزازسرپل تجرھی

   نم نمکی ھمچی نگیبگ
  دوتا شھرفرنگووونی بھ پشت اون خرک ومی سوار قاطرک وگاھیگاھ

  ماھور_
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 خراب کنھ پشتم بھ شخص صداکننده بود مویقی فاز موسوھوی یکی ادی بدم منقدی اه ااه
 امانی ماھور واتاقانی ماھور ومرگ ماھور وگفتمیموداشتم 

 
 لھ ؟... گرفتم وبالکنت گفتم ب ببی کرده اللمونی خانم چادربھ سر اسالمھی دنیباد
 ؟ییماھورخانوم شما_
   بلھ ماھور ھستمکتونیکوچ_
   ھستمی دخترم من ھمسر حاج مصطفیبزرگ_
  نمتونیبی خوشحالم کھ میلیخ_
  بااجازت دخترمنطوریمنم ھم_
 نی داراریاخت_
  باھات صحبت کرد؟ی چند قدم رفت وبرگشت ونگام کرد حاجھی

  بلھ حاج خانم صحبت کرد_
   لب گفتم رخصتری و باال کرد ورفت منم زدستش

  می بزنیی چاھی می برنیای کور شد بمیبچھ ھا نطق مطرب گر _
_______________ 

 ماھور نی ادونمیام دست بر نداشتم نم ھی ھم گذشت ومن ازشلوغ کاری بعدکالس
   خور خونھی ماھور توسرااونی وحرف نشنو ماھوره طونیش
   ھم واسھ اقام داشتم شد کشکی دوزار ارزشنی بر پدرت رضا ھمیا

  ماھور:مھناز
 ھوم؟_
  رسونمتی خودم مسای واقھی پنج دقھی_
  رمی خودم مستمیالزم نکرده چفت کھ ن_
   باھات حرف بزنمخوامی مشبیراجب د_

 تا نوی رفتم نشستم تو ماشنی توھواپرت کرد ومنم گرفتمش وسمت ماشچشوییسو
   شدنی ربع بعد مھناز برگشت وسوار ماشھی کردم ی فضولتونستمیم
  یمعطل کھ نشد_

   نگاش کردمو اونم ساکت شد وضبطشو روشن کردغضبناک
  گھی پشت ھم می ور ور چستی کھ معلوم نی فوفول مامانی اھنگانیازا

   بار چپ راستصد
   چک کردم چقد خوبھ ابعادنشویی وپاباال
  یدی گوش مھی خضعوالت چنیخاک تو گورت مھناز ا_
  گھی اھنگھ دقھیگمشو بد سل_
   قشنگ ترهنی اقاجونم ازایاگزوز موتور گاز_
  یریگی مادی ی حرفا روازکنی گفت ماھور توادیخندی کھ میدرحال_
 شب؟ی راجب دیستیکنجکاو ن_ ییلویاز دکون سرکوچمون ک_
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   بھ من ندارهی دخلگھینھ د_
 شدمی داشتم پر پر می از فضولگفتمی اسب داشتم دروغ منیع
 

  کنمی ومنم باور میگی توراس ماره
ِ گفتم قدتوقربون چتودلم    منزفھمیَ

 
  دم درسبز شد وگفت کجا؟انی کھ پوومدمی داشتم مشبید

   کار دارمیی جاگفتم
   وقت شب وخالصھنی اگفت

   توسرت خورد نکردمنتوی رومخمھ بزن بره تا ضبط ماشیلی خنیاستپ استپ ا_
   جون مادرت ولش کنی اگھی دزی گفت ندارم چتی باعصبانمھناز
   دراوردمی مشتی اھنگای دی سھی نگاش کردمو از تو کولم یچپک

  ؟یکنی حمل منارویتو باخودت ا_
  دی مغازه حمبردمی اونم مستی نشتری بی دی دونھ سھی کھ سینانیا_

   وروشن کردمو اھنگ پخش شدضبط
   بھ شکل پرواز پرنده اسعشق

 
 .....  رمندسی اھوھی خواب عشق

  حاال بنال_
 کرد وگفتم لھی پانی وبھ قول خودت پورونی از در اتاق زدم بگفتمی داشتم مشعوریب_
 شی ببرممیری ممی حال ماھور بھم خورده دارمی بھ بابامم گفتای نداره ھمراھم ببیع
  مشیچوندی بھونھ بلخره پی باکلمارستانیب

 رفت واسھ ادمی بود اصال گری خوشگل وجنقدی پسره ای اون ادرس کھ دادمی رفتانیباپو
   رفتمیچ
 خوب؟_
  مارستانی بمیباھاش رفت_

 ..... سرطان داشتربودی پمادرش
   کھ سوزوندمشی از حرص گاز گرفتم دلم سوخت واسھ دللبمو

   مھربون بودیلی بود خی کنھ ماھور زن خوبدایخداکنھ شفا پ_
  انشا_
   پاکت گرفت طرفم وگفتھی تو داشبورت از
 ..  پسره دادنمیا

  بھ من چھ مگھ من رفتم_
   بدم ورگاهیمنم بھ خاطرتو رفتم از روش فقط صدتومن برداشتم کھ پول تعم_

  دستم خستھ شدرشی بگیکنی مچرانگاه
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 قی گرفتمش وگفتم دمت گرمھ رفلرزون

  ھی چھ حرفنینھ بابا ا_
   کوچمون نگھ داشتوسر

  تو ؟یاینم_
   کار دارم خونھینھ داش کل_
 ؟یکنیتعارف م_
  نھ جون تو فعال_
  بھ سالمت_

 مو داد ھی پول بشھ شھرنی باادی بوق رفت بھ سمت خونھ راه افتادم شاھی از زدن وبعد
 الدی بشع واسع مدی بشع بابا رو خوابوندکمپ شادی اکرم خانومو داد شاھی بشھ کرادیشا

 دی خریگوش
   کھ بھ داداشم دادم واستمی قولی باس اول پانھیھم
   ومامان پنجره رو بازکردشمونی زدم بھ شکی سنگ کوچکھی تھیبا

  کیسام عل:من
 ؟ی نداردیسالم دخترم مگھ کل: مامان

   خونسالدیم_
 ؟یاره کارش دار_
  یی جاھی می دم در حاظر باشھ برگھی دھی ثانمیاوھوم بھش بگو س_
   بخوریی چاھی باال ایب_
  ادی مادر من بگو حاظرشھ زودتر بخامینم_
  باشھ_

   پنجره رو بست و رفت داخلدر
   اخھھی سوالستی ھا مگھ بکنھی مدی ننھ منم کلپووووف

  دارشدی حاضر بشھ کھ در بازشد ورضا تو قاب در پدالدی تا مسادمی در وایجلو
  ی انداخت ومنم اصال نگفتم تو ادمینگاھ

   سالمکیعل_
_....... 
  جواب سالم واجبھ ھا_
  کی کھ علمیریگ_
  ماھور باھات حرف دارم_
   ندارمی حرفچی دم داره ماھور نھ وماھورخانوم دوما من باتو ھشیشمیاوال کھ ک_
   جوابشونو بدمی نزاشتی ھاتو گفتیتنگف_
ِد نھ د من فقط جواب چ_    رو دادم کھ شنفتمییزایِ

 !  قاز توروھی صد تا ی حرفاجواب
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  یزنی می گفتم کھ انگ نامردیمن ؟چ_
 ی ھم گفتھ باشم حقتھ چون توھم انگ بی انگھ؟ھرچنیا! یّذک_ زدمو گفتم یپوزخند

  ی زدییابرو
 دعوا اش و الشش نی اخر ادونستمی برم سر کوچھ مخواستمی کنارش رد شدم مواز

  کنمیم
 نھ؟ی جوابم ازنمی سالھ فقط دارم حرف دوست داشتنتو م۴ ی معرفتی بیلیماھور خ_

   بلندگفتم نزززززن  دوسم نداشتھ باشی طرفش و باصدابرگشتم
  ی من ازت خواستم خاطرمو بخامگھ

  کال نباش؟؟؟ایاش  داداش بای ھمون موقع دادم نگفتم جوابتم
   انداختنیی پاسرشو
   گفتمادیوبافر

  زبونتو موش خورد؟ ھان؟نگفتممم؟چرا
   شد دستاش مشت شدغمزده

   بھ خرج دلم نرفتی ولیگفت_
 ....دی پات در مغازه حمی تو کتم نرفت بوق بوق اون پسره جلوی ولیگفت
 
   زدشمیات_
   مھربون تراز مادرھی دای زد مگھ من ننھ بابا ندارم کھ شدشتیبتوچھ کھ ات_
  شھی حسودھم مشھیادم کھ عاشق م_
  جمع کن بابا_
  رمی دلمو جمع کردم و دارم میجمع کردم سفره _
 کجا؟_
  یسرباز_
 تو؟_
 من چمھ ؟_
  ی موفق باشیچیھ_
چھ کھ اروم  بسمت سرکومی و چپ چپ نگاه رضا کرد راه افتادرونی از دراومد بالدیم

  گفت
 ن؟ی اگفتی میچ_
   بابا چرت وپرتیچیھ_
 .... گفتھ بگو تایزیاگھ چ_
   خودتو صفت بچسب باد نبرهیالزم نکرده تو کال_
  االن؟میریکجا م_
  گھی دمی بخری گوشاروی مغازه اون میبر_
 ؟ییخدا_
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  اوھوم_
  ی ممنونم ماھوریوااا_
 ی انگوریگی می انگا داریماھور صددفعھ نگفتم نگو تی وتب مالت غزمیماھور_
   ماھور خانوم جانھیمچکرم سرکار ال_
 مخلص_

 کترمی داش کوچالدی ممیدی خرالدی دونھ ماسماسک واسھ مھی دنی چرخی بعد کلمویرفت
  بود
  شی ابجشی شقی رفی و بھ طورخوندی می سالش بود ومعمار١٧ کھ
  یتزافروشی ناھارم بردمش پمی اونور رفتنوری ای کلی گوشبعد

  ھیختی چھ ری پولدارمینی ببمی حس کنخواستمیم
   نباشھفتی کی حواست بھ پوالنکھیا

 واسھ ی نباشھ کھ بزارفتی تھ کی بھ قرض وقول نباشھ وحواست بھ سکھ ھاحواست
 شھی کھ حالمون خراب مالیخی بیخط واحد ھع

 
   نشون اقام دادوی گوشی ھا ورداشت فوریی آنگوالنی عالدی خونھ وممیبرگشت

   تو پشت بوم کھ حساب کتاب نکنھدمیچی پی فورمنم
   ھمھ پول بدهنی ایکی باورش سخت بود کھ خو
 ویچکی بد بختا ھنی من نباشم ای تو حصار تورختنی لونھ رو بازکردم وجوجوھام ردر

   خودمنیندارن ع
 ماھور_
  دمی بگو گرخیزی چیِ اھمھیعھ اقاجون _
  ومده از کجا ای گوشنیا_
  گھی ددمشی خری فروشی از گوشی قنارریاز جزا_
   از کجااومدهگمینمک دون پولشو م_
  دمشی ھم گزاشتم روش خروخدهی خودش پس انداز داشت وخدهیپولش کھ _
  ی از کجا اوردیستی نکاریتومگھ ب_
   مگھدهی کلادی بابا اقاجون المپیا_

   شدکھی رو پرت کرد کنارم چند تیگوش
   شدکھی چند تدلمم

  ی گوشنی عشکست
   خونھ پانزدهنیمال حروم تو ا_

   ودر وبستورفت
   اقاجونتی گفتم تف تو مردنگشھی بااون بغض پرررلبیز

  تونی خرکرتی بھ تو ھم صنفات تف تو غتف
  زد دل خستموشی اتشتری نشد بی روجمع کردم وروقلبم گذاشتم تا بشھ مرحم ولیگوش
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  کردمی بغض مدیرسی کھ منجای بھ اشھیھم
  زاشتمی اما نمزمی قطره اشک کھ برھی واسھ کندمی نھ داشتم جون مھی گراما

 دهی کارد بھ استخونم نرسھنوز
   جلوچشمام دو دو بزنھیفی وضعی بد بختخامینم
   کنمھی کھ گری بھ روزیوا
 چھل ستون شمی می اونموقع ماھورنمشی کنھ وببکھی کھ قطره اشکم چی بھ روزیوا

  ّتیچھل پنجره توبد
  زمزمھ کردمرلبی من اومد کنارم تو دستم گرفتمش وزیطوق
  جلد خونمونکفتر

   ومھربونکفترخوب
   خوب وباوفاکفتر
   ھمھ پرنده ھاشاه
   تو اسمونیری میوقت

   تو ھوایشی منقطھ
   منھی بھ دستانگات
  کجا تنت کجادلت
 سی انشابنوھی من گفتھ زی عزمعلم

  نی زمی رویازگل ھا 
  سی دل ابرابنوتا
   جونی طوقسمی بنویچ

   نمونده واسمونیحرف
  ستی کھ نانشا
   ودلھدرد

   ساده مشکلھی ھاحرف
  کھیی نام اون خدابھ
   کھ فردانرسھی نفسھ کاشکایواسھ ھمھ دن 

  بنده خداچی ھیشبا
   مثل شب مانباشھ

    اسمون نگاه کنھبھ
   صبح دعا دعا کنھتا
   شب سحر نشعی کاشکھک
   دربھ در نشھیچکسیھ

  ادی فردا نصابخونمون
   وبغضمو تبدار کرددیچی وپدیچی اقام تو گوشام پدادی داد وبیصدا 
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  لرزون ادامھ دادیباصدا
 
  اگرکھ نصف شب بابام 

   جمع بکنھبساطشو
   ذره از عربده ھاش سرھممون کم بکنھھی 

   توگوشم نزنھیلیباس
   کمھشی کع دلخوشیوقت

    برام دعا کنھادی جانم اگھ بازم زمامان
  خداخداکنھنی ازاشتری اگر بدیشا

  
    خوب وباصفایطوق
   ھمھ پرنده ھاشاه
  بھ عزت خداقسم

   امام رضابرمتیم 
   رو زانوھام گذاشتمسرمو
 سرم ی خودم کھ مرد نبودم اما رسم مردونگی ھام غصھ خوردم برای کسی بیوبرا

  شدیم
 می تو زندگزننی کسام دارن گند منی ترزیودم کھ عز خیبرا
 
   نرفتمنیی اما پادمی تا صبح روپشت بوم تو سرمالرزشبید

   برامی سخت شده زندگکشمینم
 رفتم اقام طبق معمول صبحونھ نیی پاشدم بدنم خشک شده  بود از پلھ ھا پاازجام

 خوردیم
  ختیری میی چامامانمم

 کجا مادر؟:  مامانمبستمی ماموی بند کتونداشتم
 ؟یایم! نگاه کردمو وگفتم قبرستون یچپک

 تو قاب در ومدی صداشون نگھی خونھ ودامی انداخت ومنم گفتم شب ھم نمنیی پاسرشو
  پشت بھشون واسادمو باطعنھ بھ اقام گفتم اقاجون

  یَ نره کھ مردادتی بکش التیبی سی دس بھ جاھی ی کردوقت
  دمی و درو کوبرونی رفتم بو

   رخصتی زمزمھ کردم الھرلبی اسمون زروبھ
  کردمی تحمل می جورھی ھم  کالس داشتم باس امروز
   کھ اعصابم قمردرعقربھھرچند

_________ 
   بدوبدوداخل رفتمی در وروداز
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  ی شده کلرمی دتاحاالشم
  فتھی صاحابھ تا داغون نکن واموندشو راه نمی بی خط واحد ھانی اریتقص

   مونده مسافر وجاساز کننکم
  توباکشون

   رو ھم رد کردم کھدرسالن
  نفرواسادمھی یباصا

 
  کھ نگوووادی بدم متی از ادم پارازنقدی ااااااه

  دهی جدی البد ورودمی نداشتیختی رنی ای پسرانی طرفش ماازابرگشتم
  دوسھ قدم جلو اومدی ومجلسکی شیلی نگام کرد وخباجذبھ

 وگارد جذبھ ادی واسھ من سوسھ ممونی مزمایدک وپوزشو بھ ھم بر بزنم گھی مطونھیش
  رهیگیم
 ؟یی شمایازین_
   احمق و نگاه کناشعوریب

  یپرسی کھ می حسنکارهی بعدم بتوچھ چیازی نھ وخانم نیازیاوال کھ ن_
 ی رو دوشت کھ بگم آجانی وستاره ام ندارماه

 کالم داش کھیت(یشناسی نگاه نکن نمیقاچاق_ گفتم رلبی شدزخمی مقھی چند دقھی پسره
 )اکل

  وبعد باحرص گفت 
 ... دییبفرما

  از کالسم جاموندمی تاحاالشم کلمیفرماینم_
  ادی کھ برمو گفتم ضد زبرگشتم

   گفتھ باھاتون صحبت کنمیحاج_
  ی سوگولی روزه شدھی ی ھستی اصال شماکنمیب_
 حراست_

   توروحتی شانس ای بخشکی وگفتم ادمی کوبمیشونی دست بع پباکف
  ی ک گاف دادبازم

  باختمی نباس مخودمو
 شنفم؟یش؟میبلھ؟فرما_
  ایھمراھم ب_

   اوراقشی افھی رو بااون قشعوری کن حاال نکبت بنگاه
  ی خوشگلنی بد بخت بھ اکجااوراقھ

   رو ندارمیکی دھنتو وجدان االن حال تو ببند
 ادی وشدی داغ دلم تازه مدمیدی منوی بود ھروقت ازی ھم پشت منی اتاق شد حسوارد

   افتادمی مالیحماقت ل
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   گفتم رخصت وارد شدمرلبیز
 ک ستی نی حاجگھی بود از امروز دی از شادی حاکنی حسی مندانھ روزی پلبخند
   کنھتمیحما
   گاھمو از دست دادمھیتک
  ؟یازیخانم ن_
  کجام گفتم ھوم؟نکھی توجھ بھ ایب

   نشستھ بودشیشونی کھ باال اوردم اخم وسط پسرمو
  بلع بلھ خوب شد بفرما حاالبلھ
 
   نرفتمنیی اما پادمی تا صبح روپشت بوم تو سرمالرزشبید

   برامی سخت شده زندگکشمینم
 رفتم اقام طبق معمول صبحونھ نیی پاشدم بدنم خشک شده  بود از پلھ ھا پاازجام

 خوردیم
  ختیری میی چامامانمم

 کجا مادر؟:  مامانمبستمی ماموی بند کتونشتمدا
 ؟یایم! نگاه کردمو وگفتم قبرستون یچپک

 تو قاب در ومدی صداشون نگھی خونھ ودامی انداخت ومنم گفتم شب ھم نمنیی پاسرشو
  پشت بھشون واسادمو باطعنھ بھ اقام گفتم اقاجون

  یَ نره کھ مردادتی بکش التیبی سی دس بھ جاھی ی کردوقت
  دمی و درو کوبرونی رفتم بو

   رخصتی زمزمھ کردم الھرلبی اسمون زروبھ
  کردمی تحمل می جورھی ھم  کالس داشتم باس امروز
   کھ اعصابم قمردرعقربھھرچند

_________ 
   بدوبدوداخل رفتمی در وروداز

  ی شده کلرمی دتاحاالشم
  فتھی صاحابھ تا داغون نکن واموندشو راه نمی بی خط واحد ھانی اریتقص

   مونده مسافر وجاساز کننکم
  توباکشون

   رو ھم رد کردم کھدرسالن
  نفرواسادمھی یباصا

 
  کردی اخم ترسناکش نگام مبااون

   واسھ ھمھ التھنی ادمیترسی من کھ نمیول
   من شکوالتھواسھ
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   شدهرمی برم سرکالسم دنیگیاگھ نم_
 

   دادهی حاجنوی پاکت اومد پاکتو گرفت سمتم وگفت اھی سمت کمد وبارفت
  ھست ؟یچ_
   بازش نکردمدونمینم_

  ستی تو وجودش نی خوش بھ حالش دوزار فضولااااا
 برم؟_
   نرهادتونی گفت بگم سفارشاتش یحاج_

   برم کھ گفتواومدم
  می رو مالقات کنگھی ھرروز ھم دمی کھ مجبور باشنی نکنیی بھ بعد کارانیلطفا ازا_

 اشاره شی جوابشو بدم کھ بااون نگاه ذاقارت پرغرورش نگاه بھ ساعت مچبرگشتم
  رشدیکرد وگفت کالستون د

  کردی روادهی بد جور رومخم پنی حسی لبھای پھن شده رووپوزخند
 

 ادابو دی کھ دانشگاھم وبارهی مادمی ی چرا ھدونمی وکالسو باز کردمو واردشدم نمدر
   کنمتیرعا

 لبھاش ی لبخند رودی کھ دتموی سرخ از عصبانی افھی بانو سرکالسمون بود قاستاد
   کھ گفتنمی بشرفتمینشست وداشتم م

 ؟یازیپ_
 دمی کشزدی توش چشمک متی کھ عصبانی نچ بلندرسھی بھ اون نرسھ بھ تو کھ مزورم
   بانویبلھ اقا_وگفتم 

   تویای منیی پایندازی سرتو منطوریھم_
   ھم باال بودیلی بود خنییسرم پاکجا _
  رونیب_
  نھ جون مادرت_

  بردی از کل کل بامن لذت می پھن تر شد انگارلبخندش
  کھی مرتی نوشابھ الندا بخندرو
  رونیب_
   بابایا_
  رونیب_
 ؟یکنی ملھیمصبتو شکر ،چرا پ_
  سای گوشھ تختھ واای نرو برونیباشھ ب_
 چرااونوخ؟_
  گمی من منکھیواسھ ا_
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   نداشتم رفتم کنار تختھ واسادمنوی بدو باایکی حوصلھ
   باالریدستات رو بگ_
   ارواح جدتالیخیب_
  ِھیتب_
  اخھ؟یواس خاطر چ_
 

 ی بنکھی سوم ای اجازه وارد شدی بنکھی سر کالس دوم ای اومدری دنکھیاول ا    _
 نکھیجم ا پنی نظم کالسوبھم زدنکھی سرجات چھارم اینی بشی بریخواستیاجازه م

  یوقت کالس رو گرفت
 شتری نفر ب٣٠ کالسھ سرجمع ھی یکنی ناسا کھ اداره نمیَپوووووووف رکتور ھستھ ا_
 ھی من ھی کھ کلشون تو گوشامی نصفزننیُ چرت ماکھی نصفچوننیپی کھ مای نصفستین

   قاز بچرونمنجای کھ انی لنگِ پا نگھ داشتھی دمینفرم کھ بھ درس گوش م
  نی وگفت برو بشدی خندزی رزیر
  مارو؟یگرفت_

  نی وگفت بشدی خندبازم
  زی رومدمی کھ کنار پنجره بود نشستم وکولمو کوبمیشگی ھمی سمت جارفتم

____ 
____ 

   داغونمو روشن کردم کھ زنگ خوردی محوطھ نشستھ بودم گوشتو
   دادمجواب

  الو_
  الو سالم دخترم_
  میری بممی پارسال دوست امسال بریبھ سالم حاج_
  دخترم؟ی خوبھی چھ حرفنیا_
 ارمی اداشو دارم درمی ولستمی راستش خوب نینھ حاج_
  شده؟یزیخدا بد نده چ_
  ام دارهی نداره کھ اضافھ کاری مرخصدهی بد می در پی بھ ما پی حاجیھععع_
 
   نکن دختریناشکر_
   دلم ناجور پرهی شکرھم نمونده حاجیاخھ جا_
  نمی ببشدهیقشنگ بگو چ_
 ....شکنھیدل م.... برزو خان ظالم شده نی ایحاج_

  کنمی دارم از خروس خون تا بوق سگ کارمدوسالھ
  احرومھی حالل گھینم
   کھ گربھ عابد وزاھدشدهشددهی چدونمی نموھوی
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  زنھی از حالل حروم مدم
  شھی حال شمام گرفتھ می حاجالیخیب

 ؟ی کرددای کار پیبھش گفت_
   کرد زد دلمو شکوندی ابروتوھم کرد قاتھوینچ نزاشت کھ بگم _

   نرهادتی از ی بکش کھ مردونگالتیبی سی دست جای فقط گفتم وقت کردمنم
   رونقطھ ضعفشیدست گذاشت_
  من شده عادت براشیاگھ قبال نقطھ ضعفش بود االن حرفا_
  ماھور_
  شھیخدابزرگھ دخترم درست م_ گوشم باشماست یجان حاج_
  رست بشھ من مردم تا دی حاجالیخیب_

  خانم کجاس؟حاج
  ی حاجیراست_ خونھ دخترم میفعال کھ اومد_
  جانم دخترم_
  ؟اموقتھی شما کال ی پسره اومده جانیا_
   درسشو پس دادهی ولامتاسفانھی بگم خوشبختانھ دی بادونمینم_
   توسرمزمی کنم بری اب قاتوانی لھی مشت خاک وھیبگو بد بختانھ کھ من _

  وگفت چرا ؟دیخند
 یفی قھی نتونی اقا حسنی کم بود شدن دوتا ھمیکیشده حکات از گل بھترقضنفر _
  کھ نگوومدیم
 
  ی نداریزی چی فعال دخترم کارنمیچیٌنگران نباش برگردم خودم دمشو م_
   سالم برسونیلی خیلی فقط خیاعلی ینھ حاج_
  رسونمی متویبزرگ_
  یاعلی_
 خدانگھدارت دخترم_

   دست بستھ شدھی از پشت سر توسط چشمام
 ال؟یل_
 نچ_
 سارا؟_
  آ آ_
  ثیحد_
  نھ_
  گھی دیمونتیِمھناز خود م_
   زد پس کلھ امی پس گردنھی چشمام بردلشت ویدستشو از رو 

  ھی کدمی شدم ونگاش کھ کردم فھمیشاک
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  یِسوگند خود خرت_
  یشوریھنوزم کھ ب_
 ؟یکنی مکاری چنجایچاکرم ا_
   دارمی با حاجی کارھی_
  ی کھ حاجسین_
 ِااااا کجاس؟_
  بازنشست شده_
 ست؟ی االن بھ جلش نی کسیعنی_
  ِ پسر ھستھیچرا _
  یپس فعال ابج_

 ی طور خاص ومشکوکھی نمتیبی مامی زد وباچشمک گفت ممیشونی پی روی ابوسھ
   توھم زدمدی شادونمی تو چشاش بود نمی جور دست پاچگھی کردیرفتار م
 خوندی درس نمی بودن ولری تی بود ازاون خر پول ھارستانمونی دبقی رفسوگند

 خوندمی حقم داشت منم بودم نمومدی نگھی ترم خوند دھیدانشگاھم بھ زور قبول شد اومد 
 

  ی خونھ حاجرفتمی کالسم تموم شده بود واز فرداصبح باس مساعت
  گرفتمی مشی پددری خونھ خانم جون روباری مسکردپی مراقبت نمی کھ کسکفترامم
 پسر مو ھی سوگند باشھ اما نبود دی کردم شاالی  خسادمی وانی ماشھی تک بوق یباصدا

 توجھ  راه ی جلو پام زد رو ترمز باپسرنی دخترن ستی کھ معلوم ننای ازایخی سخیس
  کنھی ول نمدمیافتادم د

   بوقبوق
 کھی چتھ مرت وگفتمدمی کابوت کوبی اروم بود رونی و چون سرعت ماشبرگشتم
  یکنی بوق بوق مینجوری باباتھ ایعروس
 تو جھ راه افتادم ی خرخرشو بجوام دوباره بخواستمی نگاه انداخت کھ مھی زی ھپسره

   اسدهی فای جماعت بوونیبحث کردن باح
  ستی ول کن ننی اری ننننھ خدمید
   رو اومدادهی رو از پادهی از پدمیچیپ

   کھ ول کن نبود وبد رومخ بودخالصھ
   خوشگلت برم منی خوشگلھ؟ قربوون اخما؟یخانم_

 ابونی خھی سرظھرو نجای باشمو بزنم اری نبود کھ شدی مغازه حمنجای ادادمی نممحلش
 زھره مو شمی غول تشن نمنی افی حرامی بیٌ دختر تنھا بود ھرچقدم کھ قپھیخلوتو 

 پسره رو بستھ ی جلونی ماشھی  دمی برگشتم دکی الستغی جیاورده بودم باال باصدا
 وگفت مزاحم دی چسبقشوی نییدپای کشنیشصورتش مشخص نبود اما پسره رواز ما

 پسره رو محکم ھول داد قھی شد مونی واومد بزنتش کھ پششرفی بیشیناموس مردم م
 ارنیعقب و گفت گورتو گم کن تا ندادم پدرتو درب
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  شد؟دایکلھ ات پ سروھوی ھا؟ازکجای اکارهیتو چ_

 بھ دی و پرتش کرد تو درم روش بست وبالگد کوبنی بردش طرف ماشھیپسردوم
  ی وگفت ھرررنشیماش
 نھمھی اخھ منو ادادمی بودموزبونم بند نرفتھ بود اون وسط قر مدهی اگھ نترسیگی ممنو

   محالھیخوشبخت
   اومد سمتمپسره

 ....  کھنیاااااااااا
  کردی بود وداشت صحبت منیی پاسرش

 یابونای وقت ظھر خنی استی نی درستی منطقھ جانی انیخانم خودتونم مراعات کن_
   دختر جوونھی یخلوت برا

   کلومش وگفتم دمتون گرمونی مدمییدو
  نیی و باال اورد واول نگام کرد عھ شماسرش
گفتم خوب بود کھ  بلند ی باصداداشتمی کھ قدم برمی رولبھام نشست ودرحالی تلخلبخند

  یکردی وگرنھ تره ام برام خورد نمینشناخت
  یکنی فکرومنیچراا_
  موندمخی خوردم سرجام مکھی 

 ترم دنی قول می تنبل کھ ھی شاگردانی مثل اھی مدلنی من ھمش ھمی زندگنکھیواسھ ا_
  بعد روجبران کنن

   قراره از ترم بعد بھتربشھھیختی رنی ماھم ھمیزندگ
   خوش مرامیاقا ️❤ رخصت️❤

 رسھی از راه می کھ ھرکسی فحش بارخودم کردم قرار نی تند کردم وتو دلم کلقدمامو
  ی پھن کنششی دلتو پیسفره 
  ستی دلم نی سفره
  دهی دلم پوسی سفره

   گوش کنھواری کھ دگمی رو فقط بھ درمنایا
   کھ بھ گوش خودش برسھگمی بنده ھاش مبھ
  کردم نگھ چرای من وزخمام باشھ کھ اگھ گناھی ماجرایبھش بگم کھ قات 

 اومده بود سمت رونی لوالش بی کھ بھ چفت دربستھ بودن وادامش از الی و با طنابدر
   تا بازشھ بازکردمیدیکشی وباس طنابو مرونیب

   کھ حوض نداشتکی کوچاطی حنی اتو
   غرق بودنی بھ اندازه کافی کسی تو بچون

 وقت بود حاج بابا یلیکھ خ.... داشت اطی درخت خرمالو کنج حھی کی کوچاطی حنیا
   بزنھ کود بده اب بدهلینبود کھ پاشو ب

  ھم بعد اقاجون مردخرمالو
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  کردی قل قل منجای سماور خانم جون امای کھ قدکی روتخت کوچنشستم

   کھ داغ باشھاری بیی از وسط سماور برام چاگفتی مشھی حاج بابا ھماخھ
   ولب دوز باشھ لب سوزکھ

 نجای امیدییدووی بامھران مشدی منی کھ دلمون چرکزدی می وقت کھ برزوخان حرفھی
 صد سال ی غم ھاچی برزو کھ ھیَ کھ اخم وتخم ھاکردی طوررفتار مھیحاج بابا 
 .....  بره مھران خوب بودادمونیبعدمونم 

   بودقیرف
   بودپناه

   خواھرمھنی بگھ اومدی عارش مگھی رفت دادشی ی کھ شد ھمھ چعاشق
   خونمونھنجایا
 ...... بابامھنیا

  ی اومدیعھ مادرجون ک_
  نیی کھ زانوھاش روگرفتھ بود از پلھ ھا اومد پای جون درحالخانم
  زدمو گفتم سالم خانم جون حال واحوال؟ی محولبخند

  دهی مادر پادرد امونم رو برستمیخوب کھ ن_
  بھنام کجاس پ َ_

  اب نزاشتھ برام کھاعص! پشت بوم _ 
    بلکم ادمش کنمششی سر برم پھیبااجازتون من _
   گنده کردهکلی کھ فقط ھستی مادر ادم بشو نستین_
   پشت بومدمی پلھ ھا باال رفتمو رساز
  میی منو دای کفتراتی شده حکارهی مشیی حاللزاده بھ داگنیم
 رخصت_
  ی اباجی کردی اومده سنت شکنی کنیبھ نگاه بب_
   ام ازتیمرض شاک_
 ...  بعدیبزارازگرد راه برس_
  تخم چشات وتاج سرت باشھ نگفتم؟دیمن صددفعھ نگفتم خانم جون با_
 ... ھست بھ_
   وخانم جون بگھ بھنام فالنامی بندفیقسم نخور حوصلھ جنگ ودعوام ندارم ا_

  َ کندمقبرتو
   حاالیچسب کجابود_
  دانشگاه_
  بابرزوحرفت شده_

  دمیچی کھ پھن کرده بود نشستم و دستامو دور زانوھام پکی کوچی چھی قالی روکنارش
   بھ روبھ رو گفتمرهی خو
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 بحث برزو رونکن حالشوندارم_
 م؟ینی ببلمی فمیبر_
  ی تو بساطتت  داریچ_
  کنھ االن فقط دشنھ دم دستمھیری ھامو کھ سبحان برده خش گی دیھمھ س_
   بھ خدای دارولیا_
  دونمیم_

   عقب ھول دادم وگفتم گمشو رو دارسرشو
 ؟یراست_
 ھوم؟_
   بادختره حرف زدمروزید
 عھ خوب؟_
 
  یکنیبگم باور نم_
  گھی نکن بنال دیبازارگرم_
  دختره دوتا بچھ داشت_

   وگفتم خاک توسرتدمی خندیحساب
  دونستمیچتھ خو چم_

  دمی خنددوباره
  ی رو زده بودرمردهی ازتو بھترم کھ تو پاساژ مخ پگھیبسھ د_
  زھرمار_

  یی دل دازی بوس کرد وگفت پاشو عزمویشونی وپدیخند
_______________ 

 لونھ کفترامو دادم خانم جون  فردابھش بده دی بود کلدهی بھنام خوابیی ودامی وخوردشام
  کھ  مواظب باشھ واب و دونشون بده

  مجبور نباشم برگردم ی رفتم خونھ حاجنکھی ای چند دست لباس برداشتم براھی خودمم
  وشب رو ھمونجا بمونم

  می اورده بود کھ بخورنی دارچیی وخانم جون چامی اتاق نشستھ بودتو
  دخترم_
 جونم خانم جون؟-
  ی چرا دمقیازصبح کھ اومد_

 سی نمیچی زدمو گفتم نھ خانم جون ھی دروغکلبخند
 صادقتوخودم باراوردم ؟بھ یبھ من دروغ؟بھ من کھ بزرگت کردم؟ بھ من کھ چشما_

 .....من
   گاز گرفتمو گفتملبمو

   خانم جون دروغ گفتن بھ شما راه نداره بن بستھنھ
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   خوردمو ادامھ دادممویی قلپ از چاھی

 دل نی  بھ خدااپی ترھی ھمھ بھ قی طرھی  ھمھ بھ شکننی خانم جون ھمھ دلمو مراستش
  شکنھی سر من مشھی ناجور می ھرچی کھ ھرکسیُالکردار سمباتھ ن

   رفتن بغضمنیی واسھ پادمی نفس سرکشھی رو یی چاھی بقو
  ماھور_

   بھش دوختم وادامھ دادنگامو
   و روبشھری زایدن_

  ادی بنی زماسمون
  ی فقط مررررد باشدی بادی اسمون بره تو بانیزم
   مطلبویدار

   تکون دادم و گفتم ھستم خانم جونسرمو
   دست پروردت شرمندت کنھزارمی نمھستم

 زارمینم
 

   کھ داشتمی عادت مضخرفھی سحر از خواب بلند شدم کلھ
  بردی خوابم نمستی خودم نی کھ جایی بود جانیا

   وروموشستمدست
   باحولھ خشک کردمبعد

  ختمی ریی دوتا چایکی سماور نشستم ویپا
طر من از خواب  خانم جون بھ خازاشتمی افتاب قشنگ نزده بود من نباس مھنوز

  دارشھیب
   دست چپ رو پشت بومکی اتاقت کوچھی پلھ ھا باال رفتم از
   بودیی کھ مخصوص دایاتاق
   زدمدر
   ببرهاروابی دنیول
  برهی روخواب مییدا

   ندادجوابمو
   در زدمدوباره
   برم داخلتونستمی قفل بود نمدرھم
   صاحابوی بنیِد بازکن ا_ بھ در زدمو باحرص گفتم یمشت

  ُ بز پشت سرم واسادهنی عدمی برم کھ داومدم
   شدم خفنیشیات
   شروع کنمخواستمی مو
   فوشش دادن کھبھ
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 .... خانم جونگفت
 ؟یزنی پشت بوم رو سانت می وقت صبح چرا دارنی ای بگشھیم_
 االنم خوندمی تا حاال نماز شب مشبی بنده دھی چھ حرفنیاستغفرهللا خواھر من ا_
   نماز صبح بخونم کھمخواستیم
   من اشاره کردوگفتبھ
   مانع شدطانیش

   دراومدشتری بلجم
  ری ھفت جدتھ عقب مونده خاکشطانیش
 ی کن تروخدا ابجشھ؟نگاشی دماغت ھم بزرگ میشی می عصبی وقتیدیماھور د_
   منی چارهیب
   اش دبھزهی راست برھی دیبا

 تھی اش بھ درد لدهی کوبی افھی قنی ورو ھم نداره کھ بھ درد کلم شور بخوره بااَبر
  خورهیم

  یی ھم فشار دادم دای رودندونامو
   چھ قد دماغت بزرگ شدهنی ببنھیی برو تو ایمثل االن باورندار_

 ! ی نازنی نھ بابا دماغ بھ اگھ؟ی مراست
  ی داشتکارمیحاال خارج از بحث دماغت چ_
ِاگھ بازم شر و ور نم یچیھ_ ُ   ی قطار کنیخوایِ
 سر برو سراغ منم گرفتن ھی ھرروز ی کفترامو دادم دست خانم جون وقت کرددیکل

  بگو خونھ ماست
   دارمتیباشھ اباج_
  رخصت....چاکرپاکر _

 رونی جمع کردمو زدم بالموی  باالکردو منم وسادستشو
 

 ️❤ِسورنا️❤ دی جدتیشخص
 
   اعصاب مشوش داغونھی

 ..... ومن
  ندازهی ماشیی تنھاادی ادم بی خونھ عجنیا
   خارجھ شد عشقشالتی کھ تحصی خواھرادی
   کھ فقط حرف حرف مامان بود براشی پدرادی
 .....  کھ بھ بھونھ خواھرم رفتیادمادری

   خودش رفتی کھ فقط دنبال ارزوھادمیفھمی من مفقط
   تفاوت نگام کرد وگفتیب

  یای بی دوست دارورناس
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   کلمھ گفتم نھھی کلمھ فقط ھی... من
   اونم گفت باشھو

 از مشوی گلدی بای پدر ومادر چجوری مادر نبود چرا باخودش نگفت پسر جوونم بمگھ
  ارهیاب درب

   بحث ھانی واسھ ارهی دپوووووف
  نھی ضعفمو ببی کسخوامی شدم چون نمی رفتن تھاجمی وقتاز

 چند زنندی بھ سرم می ھا چھ گلبھی غرکننی نمی پدر ومادر دلسوزی وقتگمی مباخودم
   تکرار کردمرلبمی رو زیبار تھاجم

   مثل اون دختریتھاجم
 .....ی خاص بود لوطیی طوراھی بود صحبت کردنش ی کھ فکر وذکر حاجیدختر
 خالء ھی شد  پس حتما اونم فی مزاحمش شدن وتنھاشد ضعی دختر سرکش وقتھمون

 ..... هدار
 .....  بودنش دارهی تھاجمی درد براھی اونم

 
 ️❤ماھور️❤

 
  ی بابام زنده اس ومن اومدم واس خاطر کلفتھنوز

 ی وندارازی نی بوی اگھی دزیاھرچی یخرحمال.... ی کھ باشھ پرستاری ھرچاسمش
  دهیم
 

 دیگزی داشتم ککم ھم نمی کمرتای کارخونھ دار وتوی اگھ منم مثل ھمسال ھام بابادیشا
 لقمھ نون ھی چقد سگ دوبزنھ واسھ دی ماھور بانی ادم بدبخت اسمون جول عھیکھ 

 !!  باغ بزرگ خوشبحالشونھی زنگ فشار دادم یدستم رو رو
  کردمی گذر مدی بالی سنگ فرش طوھی بازشد واز یکیدربات

 از کنارش ی عمارت کھ ھرچھی اونور سمت چپ دست راست السی باغ بزرگ گھی
 با ی پولدار بوده ورو نکرده ؟ حاجنقدری ای حاجیکردی نمدایش رو پ دریرفتیم

  دارهری دوزار توفی تومنگھی دیپولدارا
 داره کھ ییای ری دل مھربون وبیحاج........ داره قینھ انگشتر عق..... ادعا داره نھ

 نگاه واروی ودر ودکردمی می ھمونطور کھ سنگ فرش ھارو طشھیمحبت سرش م
  کردمیم
   اون روز افتادمادی

   بارم بود کھ تو دانشگاه پام بھ حراست بازشده بودنیاول
   حرف ھا بودمنی احساسم نبود من قد تر ازالی حرفا دخنی وای شرمندگاحساس

  نگام کردوگفت اسمت؟تی باعصبانیّ ذول زده بودم حاجی حاجی مردمک چشماتو
  یازین.....ماھور_
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  یازین....یازیار تکرار کرد ن چند برلبی و زدمیی پاموشکافانھ
 ومد؟ی خوشتون نھیچ_ اروم گفتم یلیخ
 

   تو ھمو ساکت شدمدمی بھم انداخت اخمامو کشی پرجذبھ انگاه
  نگام کرد وگفت اسم پدرت ؟ی طور خاصھی بعد قھی چند دقھی

 ... برزو_
   ھم گذاشت وبالبخند گفت برزوی روچشماشو

   داره ھای قاتاروی نیا
ِ دم ابره ھی نی من بدتر ااز   َ دم بارونھیَ
  نمی پدرت رو ببخوامیم_
  مگھ؟ھی دبستانشیپ_
  ستیراجب شما ن_
 َ پھیراجب چ_
 ..... یمی رفاقت قدھی_
 یری و جون گرفت گفتم اقام از رفاقت خدی پوزخند پررنگ کھ از تھ قلبم جوشھیبا
  میشناسی کھ مانمیقشی لدفا بعدم شما کدوم رفنیدورشو خط بکش.... دهیند
  کی کوچھ بارھی) تھرانیمی قدیمحلھ ( دیکف خاک سف_

   بود بھش شاخ وبرگاشدهیچی انگور پی در بوتھ ھی در جفت ھم اخر کوچھ دوتا
   رو انگار دوختھ بودن بھشاسی ی ھاچکی در پھی

 ....... وادامھ داد رفاقت دوتا پسردی کشیقی عمنفس
 ی  ومصطفبرزو

 .....ی سالگ١٣ای ١٢ ھمون از
  می نبودقی رفگھی از رفاقت گذشت ودکار

  می بود ونبود ھم شدمی وجودھم شدمی پناه ھم شدجون
   شد کھی چطوردونمینم
  سالم_
   دختر نگاه کردم المصب چشاش سگ داشتنی رنگ ای آبی چشمابھ

   کنج لبم نشست وجوابشو دادم وگفتیکی کوچلبخند
   طرفنیازا

 نی ودھنم عنی فکم افتاد زممی عمارت شدی راه افتادم تا وارد قسمت داخلدنبالش
 

 دمی مونگوال پرسنی از کجا عدونمی بازموند ھول شدم ونمی اسب ابنی عودھنم
  چنده؟ینجامتریا

   باتعجب نگام کرددختره
  دونمی گفت واال نموبعد
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 ھیم جمع کنن  ادم خنگ تو دار وندار ھفت نسل قبلتو وھفت نسل بعدتو روھاخھ
   بودی چھ سوالنی ای بخریتونیسانتشو نم

  می دختره در زد وارد شدمی اتاق واسادھی درپشت
   بوددهی تخت دراز کشی روفی نحرزنی پھی

   گفتکردی در وکھ شنفت ھمون طور کھ سقف ونگاه میصدا
   حوصلتو ندارمرووونی ببھیط_

  ادی وگفت از عروسش خوشش نمدی خندی نخوددختره
   قدم جلو رفتمعی رو لبام نشست و یکی کوچلبخند

  سالم حاج خانم_
  یستی نگاه من کرد بعد بااخم گفت سالم کردن بلد نرزنھیپ

  دی دھنشو گرفت وخنددختره
   شکر من کھ سالم دادممصبتو

 من کھ سالم دادم حاج خانم_
   بلند حرف بزنیزنی مگھ دختر چرالب میالل_

 کھ بازم ی رفتم بھش ودختره درحالی چشم غره ادیخندیره م کھ چرا دختدمی فھمحاال
   اورد وروگوش حاج خانم گذاشترونی رفت سمت تخت وازتو کشو سمعک بدیخندیم
  سالم_
  ی گرفتادی بلخره سالم دادن رو کمیاھا حاال شد سالم عل_

   کردمشی روانپررزنی پنی ومن کالفھ تر نگاه ادی صدا خندی بازم بدختره
  ی نکنھ دزدی وای دارکاری اصال تو خونھ من چی ھستی تو کنمیحاال بگو بب_

َ االن شرمو از دنشعی مایخدا   ھی کگھی دنی ایَ کم کنایَ
 .....ینھ حاج خانم منو حاج مصطف_
  اریاسم اون پسر نمک نشناس و جلوم ن_
 چرااخھ ؟_
َجادو کردن بد بختو زنک مھره  _    مار دارهیَ
 چرااخھ ؟_
  زنھی نشستھ زار مدمی مکھ دمی بریلش قرار شد منو مصطفاو_

   من مکھ رفتنھنیری دی ارزویحاج مصطف: وادامھ داد ارهی کرد اداشو دربیسع
  یُ منم کھ بد کفردیخندی غش غش مدختره

   اونجااالن جنگھنیدونیحاج خانم مگھ نم_
  جنگھ؟ی نگام کرد وگفت نھ باکباتفکر

  ایبااسترال_
   پسرمممماابوالفضلی و گفت دینھ اش کوب روگودستشو

 رن؟ی درگیلیخ_
   نفرھم کشتھ دادن١٠٠٠ یلیخ_
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  گفت خوب شد من نرفتمارلبیز
 

   جون ومال دوستنرزنای پی گذاشتھ بودم رو نقطھ ضعفش ھمھ دست
________❣________________ 

 ِ اسمش بھاردونستمی کھ حاال می منو حاج خانم ودخترمی تراس نشستھ بودتو
 مخمو لگد کرده بود کھ اروم نشستن االنش نقدی از صبح ادی کشی خانم اه پرافسوسحاج

   تعجب داشتیجا
  ماھور_
  بلھ حاج خانم_
 ؟ی چیعنی اسمت یمعن_
   دارهیادی زی ھایخوب معن_

   نوع سازهھی اسم مثال
  یماخوردگو در اخر تلخ شدم تلخ تر از شربت سر.... نی اسمون ھا وزمی معنبھ

 .....  خداھیھد_ دادم وادامھ
  یچھ اسم قشنگ_
  ستیاسمش قشنگع حاج خانم رسمش قشنگ ن_

 ...... اجبار خدام..... ستمی نھی ھدمن
   بختکی ھاھی تو مایزی چھی

 ؟یکنی فکر مینطوریچراا_
   فکر کنمینطوری ای مجبورم از بدبختتھی واقعستیفکر ن....اخھ _
  ؟نیحوصلھ قصھ دار_

  یلیمن کھ خ:بھار
 ماھور؟_
   بفرمانیاریصاحب اخت_
  ی روز و روزگارھی_
  ّ الدولھ بود کھ مشاور ارباب بودمی کرھی

   سرا داشتی تویّ الدولھ سرمیکر
  رفتی از پارو باال مشیی پول ودارایوحساب

   بودای داشت کھ اسمش ثری دخترھی
 ی وھرچزاشتی چشماش می اون رو رومیکر.... بودمی نازدونھ دختر کرایثر
   براش فراھمخواستیم

   بزرگ شدای ثرنکھی وگذشت تااگذشت
 از جملھ پسر ارباب ومدی براش میادی زی دختر خوشگل و خوش رو خاستگاراھی

   نفربستھ بود وبسھی دل بھ ای ثریول
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 نھ قد رعنا نھ رای بود نھ پول نھ چشم گافھی پسر الل کھ غالم ارباب بود نھ خوش قھی
   کمونیابرو
  دیدی رو مای ثری دل پاک کھ وقتھی داشت زی چھی فقط

   براشرفتی ضعف مدلش
   گذشتبازم
 ...... گعی دمیکر
 

  یرادای داشت از اگھی دمیکر
  شدی خستھ مایثر
   با پسر ارباب از دواج کنھدی باای اجبار کرد کھ اال و بال ثرو
 .  نرفت ،کھ نخوادای نشد تو مغز ثریول
   جوونک الل بودری عاشق نگاه سر بھ زایثر
 
   بغض کرد واشک تو چشماش جمع شددی جا کھ رسنیا

 :  دادادامھ
  ای ثری خواستگارانی اخر ھفتھ ارباب با پسرش بقرارشد

  خواستی نخواست ونمای ثریول
شھ عروس  دفتر روزگار پاک شھ وباازی عشق ثریکھ نقطھ .... روز مونده بودھی

   گرفتھ بودمشویارباب تصم
 ی دمادم

   ورفت سراغ جوونکرونی زد بی ھمھ خونھ بودند بھ بھونھ اظھرکھ
   جوونک گفتبھ

  ،یای اگھ با من بستمی الدولھ نمی دختر کرگعی دامی ثرمن
  خامی مخاطرتو

   بشم اما دلم بندت شدهرشی کھ پاگی نداریزیچ
  ؟ی تو منو دوست دارنمی ببخوامی محاال

 خجالت نکش اگھ نی گفت ببای ثری انداخت ولنی بازم نگاه محجوبش رو زمجوونک
 .....  بگو دارمیدار

   سرتو تکون بدهحداقل
  یدار

   بھ جوونک چشم دوختمنتظر
   جواب مثبت تکون دادی ھم گذاشت وسرش رو بھ نشونھ ی چشماشو روجوونک

   شروع کننیدی جدی شب باھم فرار کردند کع برن شھر وزندگی ھامھین
  خوردندی صدا اروم از گونھ اش قل می بی اشک ھایول
 ....  نشد ونزاشتنشونیول
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   کرددای پاروی ثرمیکر
   سفره عقد پسر خانی نشست پاای جوونکو ھمون روز اعدام کردن وثرو

   موند وحسرتاشایُ مرد وثرجوونک
   ھاشی حوض دلتنگاموندیثر

 : وحاج خانم ادامھ دادکردی مھی منم تازه شد بھارم اروم اروم گریشگی ھمبغض
 عار ی و بی بود وپسر الکلای ازدواج کھ مجبور بود تحملش کنھ ثرھی موند وایثر

  ھی چی زندگدونستیارباب چھ م
   تھراننباری بازم فرار کرد اای مرد و ثرمی بچھ کرھی موند وایثر

   باباش نزارهی باباش تا پسرش جا پایکرد وفرار کرد تا پسرش نشھ لنگھ  فرار
  دمی کشی سختی ھمھ بد بختنیا

 ادی بزرگ بشع وقدر نشناس بار بی مصطفتا
 

  خواستی رو می دلم طوقبردی کھ نمبردی نمخوابم
  خواستی منگموی جقی رفدلم
 خواستی زورگو رو می برزودلم
  خواستی ھاشو میاری خونمون باھمھ بد بدلم

 اطی و تو حرونی پا اون پا کردم نشد ونتونستم بخوابم از در اتاق زدم بنی ایھرچ
   داشتی سوز سردھی ھوا دمی کشیقینشستم نفس عم

   افتادمھی اون گوشی ھاکھی تادی وھوی
   پول از کجا اومدهنی بچھ ایدی دف نپرسھی اقاجون باغت اباد اخ
  وزمونو شکست زد کاسھ کی تو اوج خماریھع
  خدا اخھ ؟ھی رو چھ حساب ماھور اخھ رو چھ حساب ھددونمی نمیذک

 ......  زدمو نگامو بھ اسمون دوختمی خندزھر
 
  دارشدمی حاج خانم بیُ غر زدنای صدابا
  ی برم ورزش صبحگاھخوامیماھور پاشو کمکم کن م_

 یخوای می ورزش صبحگاھیریمی مرنی دماغتو بگدهی چلوسرزنی دراومد اخھ پشاخم
َ بکپری بگکاریچ ِ  
  ماھوووور_

  دمشیی چشم بستھ پاھی سرجام وبانشستم
  دختری تنبلنقدی اشھیھم_

   بھشاگمی مزی چھی حاال
ُ خرخرات پی سرشب اواز سرخ پوستارو  روشبی دخودت   ی کرده بودادهیُ

 حاج خانم ؟_
   خانم صدام کنیسور_
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   خانمیچشب سور_
  بلھ_
  ستای واسھ سن شما مناسب نیورزش صبحگاھ_

  نگام کرد وگفت چرا؟باتعجب
 
 وآب پرتقال نوش جان ی سن باس استراحت کننی خانم شماتو ایچرا نداره کھ سور_
 یکن

 رباط مفصل ی توسن شما ارتروز وپارگیورزش صبحگاھ_ نگاھم کرد وگفتم متفکر
  ارهیھم م

  دی کھ شنحرفامو
   رفت تو فکرانگار
  دی رفت تو تختش دراز کشبعدم
   خندهری زدم زی پتو پقری کلمو کردم زمنم

 
 خانم باعث شد جزوھام الی عشقوالنھ لی کھ دانشگاه کالس نداشتم اما حواس پرتامروز

   کھ امتحانو خر بزنمگرفتمشونی مرفتمیدستش بمونھ وباس م
    خانم برگشتم سمتشی سوری کھ باصدادمیپوشی ممغنعمو
  ماھور

 جون؟_
 ؟یریکجا م_
  رمی چند تا جزوه بگھی دانشگاه رمیم_
 ِ پسر؟ایِدختر_

 ؟ی گفتم چباتعجب
  یری ازش جزوه بگیخوای منکھیا_

   وتعصبرتی غجونم
  دختره_
  اھا پس برو بھ سالمت_
   براتون حاظر کنھنیغذابراتون سوپ درست  کردم ھروقت گرسنتون شد بھ بھار بگ_
  ی تا برگردمونمینھ مادر جون م_
  امی بری دکمی دیاخھ شا_
  ؟ی بریخوای ام مگھی دیمگھ جا_
  نھ_
  کشھی طول نمادیپس ز_

  مادرونھ اش زدمو باگفتن رخصت از اتاق خارج شدمی بھ مھربونیلبخند
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 بھ سمتش رفتم واز پشت سر گفتم دمی رو کنار بوفھ دالی در دانشگاه تو رفتمو لاز
  پخخخخخخخخ

  یشعوری بیلی گفت ماھووووور خغی باال وباجدی متر پرشی شھی
  ی خوبی اباجدونمی زدمو گفتم میچشمک

 ؟یخوبم تو خوب_
   کھ خوبممیریگ_

   لبھام نقش بستی رویقی پوزخند عموبعد
   جزوھا رو دراورد وگرفت سمتمفشی تو کاز
  ریبگ_
  میدستمم درد نکنھ انشا عروس_

  ی وگفت مرسی زدیلبخند
 ؟یی چامیبر_
  اوووووم آره_

  میکردی ھم صحبت مالی بالکردمی می و دستم گرفتھ بودم وھمونجور کھ باھاش بازقند
 اکرم خانم اخمام ی خونھ ی شماره دنیبھ صدا دراومد باد) لی موبایگوش( ماسماسکم

  می کھ دوباره مشغول صحبت شدی و بھ تھ کولم شوت کردم وھمچیتو ھم رفت وگوش
   دراومدصداش

 ؟یدی خورد وگفت چرا جوابشو نمشییپ از چا قلوھی
   مزاحمھخیب _

   کردارمو دراورد وجواب دادم واز پاشدمنکھی زنگ خورد تاابازم
 .... ھای بازلھی پنی جواب بدم اخوامی نمیعنی دمی جواب نمیوقت_

   تو دستم متوقف شدی ستاره گوشونی گریباصدا
 ......ماھور_
   یحرفی میختی رنی اشدهیچتھ چ_
 ت....با....ماھور با_
 ؟ی بابام چیگی می چنمیَ ار نزن بقھی دھیِد _
  زود......مارستانیب..... ایب_

 ؟یکنی مام؟چراقطعیّکدوم جھنم دره ب_ گفتم ادی شد بافروقطع
  الوووووووو

   شانس دوباره گرفتم شماره روی بخشکیا
  الووووو ستاره؟_
  الو بلھ_
  امی باس بضخونھیکدوم مر_
  ییجا....ر .... دیھ....ش_

 .....  قلبشی علیامرتضی وگفتم دمی تو سرم کوبیدودست
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 ......  اقاجون کنار رفتی ھای اومد سمتم تو دلم ھمھ بددی کھ حال زارمو دالیول
 ..... بافھی دختر بچھ کھ باباش داره موھاشو براش مھی ازش موند ری تصوھی فقط و

  م...یر...ا ب...ی بالیبغضم تازه ترشد وگفتم ل.... اقاجون
  میدی رسمارستانی بھ بموی گرفتی تاکسھی عیوسر

 .... می رفترشیپذ
  سالم خانوم_

   دادن سر جوابم رو دادباتکون
   پدرمیعنی..... ِزیچ......اقام _
 .. اسمش_
  یازیبرزو ن_

   وچک کرد وگفتوتریکامپ
  اتاق عملھ_
 ..... فتاد آن فشارم اھی
   بخورمنی بود زمکی نزدو
  ؟می بردیکجا با:الیل

 ..... طبقھ باال_
 ینشستھ بودن رو صندل.... الدیم...مھران.....ننم ..... لرزون باال رفتمی ھا با پاھاازپلھ

   بودنییوسراشون پا
  راس رفتم باال سر مامانمو بغضمو قورت دادم اقام چش شده؟ھی

  از جابلند شھخواستی ممھران
   گفتظی نشست وروبھ من باغدی دستشو کشالدی مکھ
  یپرسی کھ مشھی چش شده ؟ اصال روت میپرسیتازه م_
  شما خفھ لطفا با مادرم بودم_

  مامان؟
  کردی مھی بود وگرنیی نداد سرش پاجوابمو
  کردم مامان؟تکرار

   جواب ندادبازم
  نگاه کردم پاش زانو زدم سرشو باال کرد تو چشماش جلو

  نھ؟یدی نمجواب
_...... 
  ر...د..باشھ جواب نده وباطعنھ گفتم ما_

  دمی مھرانو شنی صدارفتمی وھمونطور کھ مپاشدم
   دوششون نمک رو زخمشونی بار روی تا نشای نگھی دای نگھی دیرفت_
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 الیکھ تو باخ......  امی کردم وگفتم نمی وباحرص نگاش کردم دندون قروچھ ابرگشتم
 ی برستیراحت بھ مردخور

 
   مانع شدالدی سمتم کھ بازم مارهی ھجوم بخواستیم

  ھیگفتم کھ بدون زخم زدن چھ جور: زدمویزھرخند
   شدهینطوری کھ بابا االن بھ خاطر تو انھی زد وگفت زخم اپوزخند

  شده؟ینطوریبھ خاطر من ا_ 
 کینشست وپاشد باشر شما دوتا کره خر ی ندهی احمق اونوخ کھ اقام بھ خاطر امن

کھ داغ نزارم رو .....ناباب وبساط منقل وبافور پاش بھ خونھ بازشد خفھ خون گرفتم 
  نی کباب کنم کھ بھ قول خودش سر خورده نشگرتونویدلتون وج

   نداشتی شد جوابساکت
 وپسر دوست و ی مادرگھی کنم دکارتی گفتم چکردی نگاھم مرونی مامانم کھ حوروبھ
  می زدرونی بمارستانی واز در بدمی رو کشالیدست ل

   کھ بد نشمزمیکھ اشک نر.... دمی کشیقی عمنفس
 ... ھی چھی کھ نفھمم گرنیی چھل ستون چھل پنجره نشم کھ بغضم بره پاکھ
  ی باھاشون حرف زدینطوریماھور چراا_
  مگھ ؟یدیند_
 .....دی تو نبای ولدمید_
  الی لفھممی نمدی ونبادیبا_
   ابرویُ کھ خان داوشم تو چشمام ذل زد وگفت بی وقت؟ازی از کیدونیم
 گم؟ی می چیریگیم
 
   نازپرورده ره آورد دل پرخون چھ داندیدونینھ نم_
 من نازپرورده ام ماھور؟....منو نگاه کن_
  زتیِ ب دو نکن جون عزِکی الی لسیحالم خوش ن_

 ... نگفتیزی چگھی بھ رو بھ رو دوخت ودنگاشو
 ....  باشھزی کھ خاطرت براش عزی بابا داشتھیحداقل _
تو از ....یدونی میاما تو از سنگ سرد مادرت چ... تکھ ستینمونھ اش ن....آره داشتم_
 .... شھی متی حالی مادر بودن چیب

 ....یھمھ چ_
 منو اری خنیع... امروزیدید..... مادر داشتم کھ نداشتم ھی چون شھی ممی حالی چھمھ

 ... کرد جاش متعلق بھ ھمونجاسی پشتمونو خالی ھرکستی نیالیخ...فروخت
 یلی لمی برای گفتم بدموی کشیقی عمنفس

................ 
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 ومدی کھ خون می شده بود و دستدهی کوبواری کھ بھ دی مشتیجا...کردی درد مدستم
 .... اومدی خون سگ مصب بند نمنیوا

 واری دست الجون ودنی ااخھ
 ....  واون زخم زبون ھاشونی دل پرنی ااخھ

 ....  رو فشردمی حاجی در خونھ زنگ
 ....  نزنمادی ھم فشردم کھ از درد فری رودندونامم

 ھی گرنمی بشری دل سھی خواستیدلم م... کردمی بازشد وسنگ فرش ھارو طیکی باتدر
 .... کنم
    تو خلوتی نھ اشک حرومھ حتیول

  نھ کھ خانواده توشھ خونھ سگش شرف داره بھ اون خونی ای باغچھ
 ی کھ خونی کرمی ومانتودهی دست بردنی خانم اومد سمتم بادی خونھ شدم سوروارد

  دختر؟ی کردکاری طرف صورتش وگفت باخودت چھی دیشده بود کوب
  شھی خوب مسی نیزی گفتم چرلبی و زنیی انداختم پاسرمو
   الزم دارهھی بخنیشھ؟ای خوب منی تو دستش گرفت وگفت ادستمو
ِ خرت گنیخانواده ام نم... باال بزنھ وبازم خفش کردم خواسیبازم م.... جمع شد بغض َ

  سوزونھی واسم دل مبھی غررزنی پنیَبھ چند منھ وا
ِسورنا؟؟ سورنا پسرم ؟.... شھی بھش خوب مزنمی می ذره دواگلھی_ ِ 
   حاج خانمھیسورنا ک_
  ی ببرت درمونگاه زخمتو پانسمان کنادی برات فعال بزار بگمیحاال بعدا م_
 ...نھ حاج خانم بھ خدا_
  بلھ مادرجون_

 نیا..... کھ پسر نداشتیھ؟حاجیِ پسر  حاجنی ایعنی چارتا شد مامان جونشھ؟؟؟؟ چشام
 ..... از کجا

 یعل...سام _
 

 ؟یکنیکارمی چنجای نگام کرد وباغرور گفت شمااباتعجب
ِم مضخرف کم بود کھ ر بھ ر گ ادھی اوصاف فقط نی دراومد توالجم    بدهریِ
   بھ لطف خدا جنسمونم جورشدک
  ؟نیکنی مکاری چنجایباشمام خانم ا_

 خنگ خوبھ حاال ی رفتم پسره یی گفتمو از کنارش رد شدم وسمت دسشوییبروبابا
  یپرسی منی واصول الدادی سد کرج خون مچھی درنی دستم داره عینیبی می دارنکیع

 روکنار گذاشتم یسرتق.... کردمی مخی کم کم داشتم گھی دومدی کھ نومدی دستم بند نخون
  ییرای زدم نشستھ بودن تو پذرونی کھ بییاز در دسشو

   دنبالمادی باتلفن زنگ بزنم اژانس بشھی خانم میسور_
  ؟ی بریخوایچرادخترم کجام_
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   ھم فشردمو گفتم درمونگاهی درد رولبامواز
  قھیزخمت عم درمونگاه ی بردینگفتم با_

   انداختم وگفتم بزنمنیی پاسرمو
  برتتینھ سورنا م_
  شمینھ حاج خانم مزاحمشون نم_

 ی افھی بد بخت بااون قستی تو نفی حکردی داشت نگام مشیشگی ھمی بااخماپسره
 یشی مبیی کاراییایاخمو مثل دزدان در

   ملتو شاد کنھی بخند خو دل کمی
 گفت فتھی بھ من نکردی می بودوسعنیی جاش بلند شداومدسمتم ھمونطور کھ نگاش پااز

 ...  جلواریدستتوب
  مگھ؟ی عمدتوچشاش نگاه کردمو گفتم دکتراز
   بھ ھم کالم شدن باتوندارمیشک نکن کھ بلدم وگرنھ عالقھ چندان_
   گفتم بع درکرلبیز
 یونھ اگھ جھنمم باشع اھلش خانواده  بردم اون خی پزی چھی اما بھ انھی دی شندونمینم

  بھترهیلی ھا خبھی منو نخوان اما نخواستن اونا ازنخواستن غردیشا.....منن 
 

 نقدی کجاادونمینم... قی نھ اما خوب سطحش کم بود وجراحتش عمیلی زد خعی بخدستمو
   بوددهیناجور بر

  شھی مدام سرراه من سبز منیاای شمی پسره سبز منی من مدام سرراه ادونمینم
َ ادمو شتک کنھ بااون قخوادی کھ نداره انگا ماعصابم   افشیَ

 بود اما یری گرزنی زدم درستھ پی خانم وارد اتاق شد لبخندی اتاق بازشدو سوردر
   بودمدهی ندچکسی ھی چشمش داشت کھ بھ چشمای تویی ھایمھربون

  یخوب_
   تکون دادم وگفتم ممنونسرمو

 .... ھی مدلنی باھمھ ھمری ھاس سورنا رو بھ دل نگیبد اخالق_
 پنج تاحرف مدام تو مخم دو دو ھیختی رنی اشھی من ھمیای نداره حاج خانم دنبیع_
  م زاح مزنھیم
 ؟ی کردری کھ دشدی چی حرفو دختر راستنینگو ا_
 .....مارستانیرفتم ب_
  ؟ی چی برامارستانیب_

رو پارفتم ... برگشتم ی بھ دست پانسمان شده ام انداختم وگفتم سالم رفتم زخمینگاھ
 .....  خورده برگشتمنیزم....

 ....  گر گرفتھنجامی گذاشتم روقلبمو گفتم ادستمو
 ؟.. کھ حالت بد شده یدی دیشده؟چیچرا دختر مگھ چ_
 ... کنمیشمام غصھ دار م...الشیخیب_
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 ....  نکن خودتوتیمادر اذ....بگو _
 ای ریدلش ب... کف دست دست نی بود صاف عی بھ شکل طوقبی زن عجنیا

  نیودلنش...زبونش گرم ...
 ...  گفتمرمونمی اخیافتخارات خانودگ.... براش گفتم یاز ھمھ در.... گفتم گفتمو

 ..... مادرت حاللت دخترری شونم گذلشت وگفت شی رودستشو
_________ 

 ...  دارهری دوزار توفی روزا باگذشتھ تومننی ادارشدمی سردرد بای دنھیبا
   بودگھی دپی ترھی غصھ خوردنام مایقد

 اما ھی خونھ چنی نقش من تو ادونمینم... رفتمو دست وصورتم روشستم ییدستشو
 ..   ھست خوبھیھرچ
   ناشناسی شماره ھی بلند شد می زنگ گوشیصدا

 الو_
  یالو سالم اج_
 بھ نوی استمی ھم نی کسچی دختر ھستمی نچکسی ھی بچھ جون من ابجیاشتباه گرفت_

  مادرت بگو
  نتتی ببخوادی قطع نکن تو روخدا بابا دلش میابج_

   تازه بھ ھوش اومدهای بزود
 کھ عقده امی ؟ بامیمگھ من سرخر نبودم کجا ب....مگھ من نمک پاچ نبودم ... امینچ نم_

  نیھاتون رو بارم کن
   تو ببخشی کرد تو بزرگی نادونھی کردی غلطھی نھ فدات بشم مھران ینھ ابج_
 قبال بود یعنی... ستی بوکس نسھی دل من کنی اشھی نمکھی داش کوچدی بخششعینم_

   داغونھدهیواالن پوک
  ای بی جون طوقیاج_
 ...  ھمونھ وخالصای برام مھم باشھ تو کل دنیکیِد قسم نده الکردار اگھ جون _

   دارشد ملتمس شد ودلمو لرزوندھی گرصداش
  ای تروخدا بیابج_
 کھ نفسم بند رفت و مردمو واری بھ ددمی شده بود وکوبھی کھ بخی دستی حواسی رو باز

  زنده شدم
 خان داشت ھستش ؟_
  نھ ستاره رو برده دکتر_
   اونجامگھی دھی ثانمیس_

 مارستانی خودمو رسوندم بی بعد خداحافظی کردم وجلدوقطع
 

 ️❤ورناس️❤
   قلبھی توقی زخم عمھی از ی حاکبرهی کھ ناجور میدست
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 .....  زخم زبونھی تازه اس ی نھی کھی تی حکاشھی مدهی کوبواری کھ بھ دیمشت
 ...  باشھنجای جا خوردم توقع نداشتم کھ ادمی عمھ دی اونو تو خونھ یوقت

   مادرجون باشھوپرستار
   منھی کھ مادرشوھر عمھ نھی کھ بامن داره ای زن تنھا نسبتمادرجون؟اون

 ..... غھی دری ھاش بی دوسش دارم مھربونشتری من از مادرم باما
 ....  جواب دادن ندارمی حوصلھ ادی تلفن ھمراھم بھ صدا درمزنگ
  ی سر صبحی تلفن ھااکثرا
  کننی ادم رو تاشب بد محال

   حرفاسنی دنده تر ازاھی کھ پشت خطھ تلفنھ مزاحم تر وی انگار ادمیول
 ... الو_
 ؟یسالم خوف_
  یسالم مرس_
 ؟یچراپکر_
  ؟ی دست از سرم بردارشھیحوصلھ ندارم سوگند م_

دست از سرت بردارم االن؟چرا زودتر _ تر شد و باحرص گفت ی جدکمی صداش
  ؟ی چرا منو مسخره کردیدونی نمفتوی ھا؟تو کھ تکلینگفت

  می باشیمی صمادی زخوامیمن از اولشم کھ گفتم نم_
 .... ی اما بھش عمل نکردی گفتادھمی اره زیگفت_

   رابطھ تموم شدهنی نبوده واالن ایزی گفتم قبول کن کھ چدموی توصورتم کشیدست
  کنمینھ قبول نم_
  بھ جھنم_

 ....  رو قطع کردمیوگوش
  زهی شده کھ روان منو بھم بردهی بشر افرنیا..... دونستمیم

 ....  دادمرونی نفسمو باحرص بمودی دراز کشروتخت
   شده بودمیمی دختر صمھی بانقدری ای ؟ازکمن
 زبونم اوردم ی دختر رو روھی اسم یاز ک.... صدا کرد کی منو بھ اسم کوچی کاز

  کردمی نمدای محبت بودمو پی پی کھ من عقده ایازھمون وقت....
   منی خدایاماوااا... سوگند اعتماد بھ نفسم رو بھ من باز گردونده بود دیشا
  پاک بودنم رو نقض کردمیقاعده .... کردم کاری چمن
 

 ️❤ماھور️❤
  رهی وراه نمدهی ترککشی کھ الستی پنچرنیمثل ماش.... دیکشی جسم خستمو نمپاھام
ِ واقعا زر زر ھانکنھ  دوششون باشم چھ ینکنھ من باررو.... مھران راس باشھ یِ

 مامانم نکھی ای اوارادی پررنگھ اما بایلی نقشم تو خونمون خکردمی داشتم فکر میاالتیخ
   گرفت قلبم فشرده شددیمنو ند
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   پلھ ھا باال رفتماز
  ّ درست پشت در اتاق بابام واساده بودمحاال
   شونم نشستی رویدست

   دست مامان بودبرگشتم
 دی کھ بادی شونھ نشستع اش کردم وفھمی جفت ابروھام نگاه دست رونی بظی غلبااخم

  دستشو برداره
  سالم

 ....خو...سالم دخترم _
 بود کھ منو ی ھم کھ دادم واس خاطر نھ ماھیسالم... ستمیمن دختر ت ن....َبلوا نکن_

  یدیکشی کاش نمی کھ ایدیکش
  وارد شدم.... زدم در

  زدی خنجر بھ دلم مبیع  عج موقنی رنجور اقام تو ای افھیق
  کردی نفس می اقام ناتوان باشھ نفسمو بنکھیا

  نھی اشک بھ چشمام بشھی صدم ثانھی بار اجازه دادم واسھ نی اولواسھ
   بازشدچشماش

 ....کردی فرق مایاقام بادن..... کرد نگام
 طرف اشاره کرد سمتش برم ھی اتی طرف دنھی تو کلھ من نوشتھ بودن اقات یانگار
   جونشو بوسھ بارون کردمی بیدستا
   لبشی نشست رولبخند

 فشی خفی دادش و باصدانیی لبخند محو ودستش رفت سمت ماسکش از صورتش پاھی
  صدام کرد

 ....دختر بابا....ماھورم_
 .... جونم اقاجون_
  یحالت خوبھ دختر_
   خوش باشم اقاجوناتی تو ناخوشرمیباس بم.... خوب باشم یستی خوب نی وقتشھیم_
 ....نجاسیچون دخترکم ا.....اما من خوبم_

   زدم بھ روشیلبخند
  ر..ت...دخ...حاللم کن .....حاللم کن بابا_

   اما اقام اونجور نفس نفس نزنھرمی بودم سر راست بمحاظر
  بابا؟یکنی بابا؟حاللم میبخشیماھورم م-
   باشمی کِدردو بالت تو جونم اقاجون من خر_

   تختش زانو زدم دستشو گرفتم وکنار صورتم گذاشتمکنار
ُ چشمم سر ی از گوشھ یقطره اشک لجز... وابدم خواستمینم... بغض دارشد صدام

 .... خورد اما پسش زدم
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 ی و نعشگی وھشت خمارشی کھ مدادم تو شیدونیم.... ستی کھ دست خودم نیدونیم_
  باباشکونمیببخش کھ دلتو م....حرکتام ...حرفام .... ستی دست خودم نیچیھ....ام 
 
 ...اقاجون_
  م بابا.ن..و...ج-
 زنده بھ ی ندارم کھ شما نباشیی تو اون خونھ جایکھ شما نباش... دمی فھمروزیمن از د_

  کننیگورم م
  زننی المروت مگری جنی بھ اخنجر

  بچھ ھاش گمم مامان ویایمنم کمرنگم محوم تودن.... ی شما نباشاقاجون
 اون پسر بھ اصطالح یدیند..... زدن بھ جونم شی چطور اتروزی دیدی اقاجون ندیدیند

   برنگردگھی دیمردت بھم گفت رفت
 کجا برم؟ حکات اون دفعھ اش دیبرنگردم با....  رو دارم ی من کجارو دارم کاقاجون

 ھمھ نی مث شما ایکی اقاجون اسی چجورکشھی ماسرک میمدام تو زندگ...شده بازم 
 ....  مثل مھران اون ھمھ نامردیکیمرد 

 .... ختیریاقاجون مثل ابر بھار داشت اشک م.... باالاوردم سرمو
  دخترم؟شدهی اشکاشو پاک کردم دست پانسمان شدمو نگاه کرد واروم گفت چبادست
 .سی نیزی دوختم وگفتم چنی زمنگامو

 
 مامان داغ رو دنی دکندمی نشستھ بودم واز حرص پوست لبمو ممارستانی بمکتی نرو

  شوندی بھ دلم می کھ چھ سوزی واروزی پناه ترشدن خودم دی بدنی دزاشتیدلم م
   سالم کردرلبی کنارم نشست وزمھران

   ندادمجوابشو
   سالم کرد نگامو بھ سمت مخالفش چرخوندمبازم

   بازم جوابشو ندادمو
 مارستانی باطی حرف از جا بلندشدم و بھ حی بدمویدستمو کش رفت سمت دستم دستش
  کردمی نمدی نفر کلھیرو حرف .... نبودم ی انھیک..... ومدی می نم بارونھیرفتم 

 لیوقتش کھ بشھ خودش بارو بند... تا وقتش مونھی تو دلم می زمانھی حرف تا ھی اما
   بھ چاکزنھی ومبندهیم
 ام یی چھ روکنھی خون بھ دلم مدی جدی باحرفادهی نرسشی قبلی ھنوز وقاچت حرفاو

ُ بگھ بپر تو کالمستی نیکی سالم گھی مادیداره م َ ِ 
 
   قالشو کندرتی خوش غنکھی تاااطی موندم تو حگھی دکمی

   نھگعی ان دیی اقام دخترا باباشی رفتم پبازم
   تختش نشستمو دستاشو تو دستام گرفتمکنار
  دلم براش تنگ شده بودبیعج



 @cafeetakroman                    تک رمان   اختصاصی کافھ       رمان رخصت

 66 

  اقاجون
  جانم بابا_
  ؟نی داری بھ اسم حاج مصطفیشما دوست_
 پنھون گھی بھ نظرم ددمیپرسی کھ سر صحبتو باز کنم منی کھ داره فقط واسھ ادونستمیم

   بسھیکار
   شدهی زدو گفت پس حاجیلبخند

 رو تکرار کرد کف خاک ی حاجی حرفانشیری شی کھ رفتھ باشھ بھ خاطره ھاوانگار
 ......دیسف
   بھ ھمونجادی رستا
 خواب نما شد کھ بد دونمی کاسع کوزمون نمری شد کھ اقام زد زی چجوردونمینم_

  بختمون کرد
   بخره سود کنھنی رو فروخت زمخونھ

   شھر ترنیی پامی اومدمام
   رفتھ بودنیبازم رفتم کھ سر بزنم ول..... می دورشدی مصطفاز

 و بھ نی زمنی اومدن وگفتن ادهیاقام طمع کرد سال نرس.... دمشی اون سالھ کھ ندواز
  رو زود گذاشت ی کسی وبیمیتیاما  , چارمی بیُھمونسال مرد اقا....چند نفر فروختن 

   برات باشمی خوبی وبابارمی بگادی زی نبود کھ ازش چیتو دامنمون پدر خوب
  می برسنجاینگفتم اون حرفو کھ بھ ا_
  یس بریخوای میپس بھ چ_

   گفتم وگفتمی از اول حاجبراش
 کرد منم جمع کردم تا برم خونھ ی عذر خواھی انداخت بابت گوشنیی سرشو پااخرش

  ی حاجی
 خان زند قد می کراتی مالی صندوقچھ نی عبی کاراعییای خونھ کھ شدم دزدان دروارد

 تفاوت از ی جذبھ برداشتھ بود کولمو رو دوشم جابھ جا کردم وبپینشستھ بود وتر
  کنارش رد شدمو گفتم رخصت

  سھ برابر من بود  درازی کھی جاش بلندشد مرتاز
   گفتچرخوندی تو دستش محشوی بود وتسبنیی کھ سرش پای در حالبااخم

  نی کجا بودنی بگشھیم_
 ھ؟ی مشکلشھی زدمو گفتم نھ نمیلبخند

  نی کجا بوددمی پرسھیبلھ کھ مشکل_
 الولھی یکولمو شوت کردم رو مبل دست بھ کمر گفتم مفتش تر ی رواننی کھ از امنم

  من بھ بابام تاحاال جواب پس ندادم کھ بھ توامی کجا مرمیکش ؟بھ تو چھ کجا م
 

   جوجھ جواب پس بدمی بھ توکھ
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 کوتاه تر بود تو ھوا نشون داد و گفت یلی بھ قصد تمسخر زد قدم م کھ ازش خیلبخند
  من جوجھ ام جالبھ

   نردبوننی ،نھ ازای باشھ من کھ نھ از حاجیِ پسر حاجدیتم شا گفباخودم
 ؟ی ھستیتو پسر حاج_ نگاش کردم مرموز

   ھمسرشمیبرادر زاده ... ستمی وگفت اوال تو نھ و شما ودوما نھ پسرش ندی کشیپوف
ِ عمتھ ھرشب ھرشب ای نگاش کردمو گفتم خونھ یچپک   ولی ا؟باباییِ ولونجایَ

 ُنکفی با کالشیشی مارو از سر کوچشون کھ رد می دلم گفتم خوش بحالت عمھ تو
   تو خونشونی پالس شی برینجوری چھ برسھ اکنھی پودرت مزنھیم
  یدیمگھ خرجمو م_
   ھاکنھی برو خونتون پسر جون مامانت دعوات مایب_

 ببرش لدفا ای بھی بچھ کنی صدام وبلند ترکردمو گفتم مادر اارمی لجشو دربنکھی ایبراا
  ھی ذاقارتی بچھ یلیخ

  تھی خیلی خاوضاعشم
   کھ ھستستی کھ ھست فضول نستی نتی تربیب

   دستشو تو ھوا گرفت وباپوزخند گفت جوجھدوباره
ُ کرنررو ھی نجای ھمزنمی رو اعصاب من نرو منی سمتش گرفتمو گفتم ببدیانگشت تھد 

 کنمای مادهیدماغت پ
 اون پسره رو کھ من بھ خاطرت تو زحمت یزدی ھمون روز میعھ تو اگھ بزن بود_
  افتمین
 

  تو ھم رفتاخمام
 تو سر ادم حالم بھم کننی پتک مزوی چھی و زارنی کھ مدام منت می مسخره ای ادمااز
 پی تری شوم ننوشتھ بودم کھ خودت اومدتی من کھ نامھ فایفتی نیخواستی مخورهیم

   ستانی رستم زال سی و شدی دراوردی بازنیفرد
 .... تو مخش کھکردی می مات موند البد داشت حالجقھی دھی
 

   زبون ماھور نشدفی حرھی طبق معمول مثل بقکھ
  ی کجابوددمی من پرسیکنی بحثو عوض میدار_
 ؟حاالم بپا کنار کھ اصال ی کردلھی نداره اصال تو چتھ چرا پی کھ گفتم بھ توربطادمھی_

  حالو حوصلتو ندارم
   بغلمری برداشتم زدم زکولمو
  رفتورتمھی انکر االسواتش رو مخم ی کھ باصدارفتمی موداشتم

  مادرجون از صبح منتظرتھ_
  یای بخوادی نمگھی از فردا دتی وضعنیباا
   نخود داغ تر از اش نشوخودی شما برمی اومدم بھ حرف ھمونم میبھ حرف ھرک_
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 حرف من حرف اونھ_
  شد؟رفھمی شخوادی نمی وصلیره آدم زنده ام وکخودش زنده اس زبون دا_
  برگشتم طرفش و بااخم گفتم..... برداشتم گھی قدم دھی

 نگفتھ بود قراره ی حاجی جول و پالسشو جمع کنھ و بزنھ بھ چاک خودتدی کھ بایاون
   تلپ کنھنجای وخودشو اادی مزاحم بھی
 

 شده ھوا پس معرکھ بود منم گازشو ی قرمز بود معلوم بود بد جور عصبانصورتش
   خانومیگرفتم سمت اتاق سور

  کشھی جوووونم داره موھاشو سشوار می ادمی دکھ
   خانمیچاکر سور-
  می دختر نگرانت شدی مادر کجارفتھ بودیسالم دخترکم خوب_
 .... نمی زنگ زد کھ برم اقامو ببکمی داش کوچیعنی.... زهیچ....اقام _
 
   حاال بابات خوب بودیبوداھان پس اونجا _
  ی گوجھ فرنگیایبلھ سالم رسوند خدمت خالھ ثر_
  یگوجھ فرنگ.... ی لب تکرار کرد گوجھ فرنگری کرد وزنیی ذھنش باال پاتو

ِوبات ت پ ِ ت گفت تو ... تو چشماش حلقھ زد اشک ِ  ؟ییتو دختر برزو....ِ
   بلھ دختر برزوامکتونی وگفتم کوچنیی انداختم پاسرمو

   وخاموش کرد واومد سمتمشسوار
  یی برزوھی با دستاش قاب گرفت وگفت چھ قدر شبصورتمو

 )گھی بھ اقاش دای برهی ننھ اش مابھیبچھ (
 ....شھی نمباورم

 برزو کوچولو مردشده و دخترش خانم شھی باورم نمی تو اغوشش فشرد وگفت وامنو
  شده
 ..... منیخدا
 از موھاشو داد پشت گوشش وگفت بھت گفتھ چرا خالھ یُ اغوشش جدا شد تره ااز
  ی گوجھ فرنگیایثر
   شدم نگفشِی پا پینھ ھرچ_
  ؟یپس حتما کنجکاو_
   داغونماینافرم اصال االن از فضول_

   تا برات بگمای عوض کن دست وروتو بشور بلباساتو
  دمیی جونو اجرای وفرمون سوردمی پری فورمنم

  یِھامو توشکمم جمع کردم ونشستم رو صندل چونم پاری زدم زدستامو
  طونی شی کردکارای چنمی ببای جون بیخوووب سور_

   اومد ونشست رو تخت وگفتکردی کھ دستاشو باکرم مرطوب می زد ودرحالیلبخند



 @cafeetakroman                    تک رمان   اختصاصی کافھ       رمان رخصت

 69 

 ..... دی خاک سفکف
   رو بگوی خانم گوجھ فرنگی شنفتم سورنارویا_
  کاشتمی داشتم گوجھ وفلفل مکی کوچی باغچھ ھی_

   بدهی کھ خدا بھش سالمتبابات
 گفتی بھ خودم بگو مای پسرجون بگفتمی می من فلک زده ھرچی گوجھ ھاومدروقتیم

 ی گوجھ اھی گاهی خالصھ گاه و بنمی خودم بچدی اال وبال باخامی مزه نداره نمگھیاون د
 کردم وپودرشو ابی خشک واسی روز فلفل ھاھی کردی وباغچھ رو داغون مکندیم
   روگوجھ ھاختمیر

 ھم ی کھ مصطفشدی چدونمی اومد نماطی تو حغشونی جی عصر بود کھ صدایطرفا
 من تک ی براش سوخت اما خوب حقش بود ھرچیاونروز ھمراھش شده بود دلم کل

  کردی خرابش مومدی اون مزدمی ملی بینفر
 اسفناج گوجھ ی پرفسور بالتازار بوده جادی المصب  ورژن جدمای داشتی باحالیاقا_
 خوردهیم

   نداشتفی حریطونی وگفت تو شدی خندیکم
  ی گوجھ فرنگیای ثری خالھ گفتی ازاون روز بھ بعد بھم ماما

  چطوره؟حھی ملیراست.....
 اونوخ کھ  بد بخت رهی نمادمی قلبم فشرده شد واخمام تو ھم رفت حھی اسم ملبااوردن

  یستی پسر من نگھی بابام وگفت دی نھی تو سدی کوبمیشد
 ودست بھ دامان اکرم خانوم میکھ مارفت.... می بھ زندگیزنی تو گند می ننگمی ھیما... تو
   بدهھی بود رو کرای بلکم اون خونھ کھ مثل سگ دونمیشد

 ؟ی شونھ ام نشست دختر کجارفتی خانم روی سوردست
  نجامیھم

  می کردیکھ بامھران کاسب یی روزاکنمی اون روزا فکر میای کھ بگم کھ بھ بد بختنشد
 باالشھر گرون می و ببرمی کھ بالل ارزون بخردونی ممیرفتی کلھ صبح ممیفروختی مبالل

 ..... میبفروش
 

 مرد خونھ اقام می بود اما زخم زبون نبود اون روزا کھ بامھران شده بودی بھ دردر
 ..... کمپ بود

   ننگ مادرش نباشھی ھی کھ اقام مامیدی بھ جون خراشوی باررفت وبد بختھی
 ....  مردمی بھ خاطر حرف ھانباری امیدی کشی کمپ و ما بد بختدوباررفت

 یباصدا.... بزنھ و بالل باد بزنھ داد بزنھ پی پسرونھ تدهی دختر چھارده سالھ دی کاخھ
   باللریش... باللھ ریش.... بالل ھی باللفشیظر

   زدهکی تازه جلشیبی کھ سی سالع افدهیداشش بشھ مردش داداش ھ  
   بزرگ شدم کھ مرد باراومدمابونی خکف
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 دلش ھی چھی گردونھی کھ میماھور... نی جون کندم تا بزرگ شدم وشدم اابونی خکف
 ... زهیری قطره اشک اما اشک نمھی واسع زنھیلک م

بھ ... بودن ی گرفت اما مشتادی شھی بھروز وثوق ملمی حرف زدنو با دوتا فیختی رنیا
  قلبھ
   دلھبھ
  ستی قمپز والف نبھ
 ... ھی بھ درک سختستی نپیبھ ت 

 تونستی می اھنگھی ام قھی عتی کردم کع بخونھ گوشی پلوشوی داری روزانی ااھنگ
  امی دننی شده بود عکیھواتار...بخونھ کھ بھ حال امروزم بخوره 

 ))وشیسرور دار))(( روزانیا((
 

   دراتاق بھ صدا دراومدیصدا
   تو چھار چوب در حاظر شد بالبخندوبھار

 ؟یایشام حاظره ماھورجان نم_
   دست گلت درد نکنھینھ اباج_
  ادی مھربونت کالس گزاشتن نمی افھی ، پاشو پاشو کھ بھ اون قخودیب_

   زدم وگفتمی محولبخند
  زونشمی فکر کنھ کھ اوی کسخوامینم... ستینقل کالس گزاشتن ن_
 الحق کھ تو رهیگی مافھی بد اخالق واسھ ھمھ قی پسره ؟اونیکنی فکر مینجوریچراا_

  گھی دای حاال پاشو بیھم خوب جوابشو داد
  ستی و خوردن نیتو رسمم نون ونمک ھرکس.....من_

 .... شکنمی بخورم نمک دون نماگھ
 دای چون مطمعنم ک صاف وساده تر از تو پی بگدی بھ من نبانارویا_ حرفم ونی مدییدو
 شھینم

  گرانی بھ دمی خودمونو چسبوندیوگفتم بسھ ھرچ زدم ی تلخلبخند
 ی مراقب مادرش باشنکھی ای برای اومدی تو بھ حرف حاجھی حرفا چنیماھور ا_
 من یاسرارنکن بھار_ ای نداره پس بی از خود راصی بھ اون پسره ی ربطچی ھنیوا

  ھیکیحرفم 
 واز پشت اطی روگذاشتم رو بھ حی رفت صندلرونی واز اتاق بدی کشی محکمپووف

   رو تماشا کردمرونیپنجره ب
   گرفترب درب ی بعد روقھی چند دھی

  امیبھار جان گفتم کھ نم_
 ستمیبھار ن_
 نکھی تعجب کردم ازاکمی
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  نجاستی االن اییای دزد درنیا
  وردمی خودم نی بھ رویول
  ادیشتت ببند سوز م  درم پرونی برو بی باشییخوای میھرک_

  دیرسی تر شدن قدماش بھ گوشم مکی نزدیصدا
   بودمالی خی  من بیول

 دادی تخت نشون مریرجی جیصدا
   تخت نشستھی روکھ
 ......نیبب_
  من اسم دارمگنی بھ درخت منیبب_
   ماھورخانمنیبب_
 ی صدام کنکی اجازه داده باشم بھ اسم کوچادی نمادمی_
   صدات کنمی چیدیشما اجازه م_
   مثل تو بصحبتمیی بافوفوالادی دارم نھ خوشم میف من نھ باھات حریچیھ_
   من فوفولمیکنیفکر م_
 ..... ی مطمعنم کھ لوسارمی زبونم نمی رومطمعن نباشم رویزی چھیمن تا_
   داراھی بچھ ماھی بقنی کھ خودمم بھ زور شنفتم گفتم عی اروم طوریلیخ
 ؟یچ_
 پاشو برو پشت سرتم یعنی نامھ تموم یعنی ندارم یعنی ندارم ی گفتم حرفی جیار پ_

  نگاه نکن
 ... یزی چھی ی ولرمیباشھ م_
 ؟یچ_
  یچی پچیپ_
  اتش بس؟حداقل توخونھ_ نشھ عی ضانیھھ ھھ ھھ بخند_
  یدیُ ارد میای دارم  کھ می الف بچھ جنگھی من باتوی برو بابا بچھ جون فک کردایب_
   شام بخور اوقات مادرجون تلخ نشھای پاشو بیپس اگھ ندار_
_........ 
  ستی معلومھ کھ حرفت حرف نیایاگھ ن_

 اتش بس؟_ گذاشت رو نقطھ ضعفم دست
 رونی جوابشو بدم از اتاق زدم بنکھی پاشدمو بدون اازجا

 
  دارشدمی از خواب بمی االرم گوشیباصدا
   دور برم انداختمینگاھ

   دس وصورتمو شستم لباسامو عوض کردم کھ برم مونگولستاندموی از جاپرو
 حس کتلت شدن تو پوشنی شلوار  تنگ ھارو منی ای دخترا چجورنی ادونمی نممن

 دهی بھ ادم دست متلریجنگ ھ
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 گفتم وقدم زنون بھ سمت ی الھے رخصترلبی و طبق معمول زرونی در خونھ زدم باز
 نی سوار از کنارم عابویِ موتور سوار ھی ژژژژی قوھوی اتوبوس راه افتادم کھ ستگاهیا
   رد شدگی مگیم

   درازهکھی وقواره اش مشخص بود ھمون مرتوازقد
ِ رو خر مش حسن بھش ی حس سواری موتورسواری بھ جاتی غزمکنھی میابوسواری

 دهی مراژی ویَنطورکی اونھیلی م٢٣۵ االنھی ددونھی مچیدست داده احمق ھ
   تعارف ھم نزدھی نامرد اقال دمی رسی چجوردمی نفھمچیٌ  غر زدم کھ کف کردم وھنقدیا

 خو المصب موتورش برق سھ فاز داشت چشممو کور شمی انگار بزنھ من سوار محاال
 کرد

 
 .  کرده بودمری ربع از کالس گذشتھ بود و دھی طبق معمول شدمی راھرو رد ماز
  نیخانم نقطھ چ_

 ھ؟ی اغھی چھ صگھی دنی واسادم نقطھ چسرجام
 ....  لحظھھیباخود شمام _ اومدم برم کھ گفت دوباره
   بدهحی نگفتم منتظر بودم اراعضش رو باذکر مثال تو ضیچی ھی طرفش ولبرگشتم

   صداتون کنمی چنی نگفتشبی جذبھ گرفت وبااخم گفت دگارد
  کردمی جواب ندادم فقط بااخم نگاه ممنم
  نی کردریچرا د_

 دوره یزپای تی باچاپار ھانکھی بھ کمر واسادمو حق بھ جانب گفتم واس خاطر ادست
 و یشی کھ مدام سر راه ادم سبز می بعدشم شما مگھ جلبکومدمی نای بعضنی عیھخامنش

  ادیباپوزخند گفتم عزت ز
 ی روش متھ کرادی منمیِ حال و حوصلھ ام جور ایلیخ... رفتم سر کالس دمویراموکش

 کنھیم
 

   وارد کالس شدمیری امیر کالس واسادمو در زدم و با بفرما دپشت
   گفتمی حوصلگی کھ اخمام تو ھم بود بابھمونطور

  سالم_
 دفعھ عی دلم مونده نی حسرت بھ ایعنی ی کردری ماه خانم بازم کھ دیسالم ب رو_

 یکالس منو زود برس
 نی حراست عی ھاھی  شوالنوری اامی از در راھرو کھ مھی چھ رسمدمیبابا بھ خدا نم_

 یرادی اعی و بھ من برسن وانی خودشونو کھ بکوبوننی مواری من بھ در ددریاسپا
  رنیبگ
  گھی ھست دیرادی اھیخوب حتما _
 ...  باز بدترستی ھم نی کردن حاجدی کلنای نھ ازینھ نوکرتم نھ سرور نھ عز_
  نی نداره برو بشبیع_
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  ادای بھتون میلی خی سرجام گفتم مغنعھ طوسرفتمیھمونطور کھ داشتم م_
____ 

  شدی ملی ساعت از کالس گذشتھ بود کم کم مخم داشت فسمین
 متی رفت منم کھ فرصتو غنرونی خدارو شکر تلفنش زنگ خورد و از کالس بکھ

   ضرب گرفتم وشروع کردمزی میشمردم رو
  می کھ درس بخونمی اومدی دست جمعیامروز ھمگ_
 )  کردنی فرصت طلب تر از من ھمراھبچھ ھام کھ(
  شھی نمشھ،ینم_
 ... شھی اونم کھ پاس نممیفردا کھ امتحان دار_
 .... شھینم....  شھینم_

 با خشم اژدھا تو قاب در حاظر شد وگفت چتونھ کالس و روسرتون یری بازشد وامدر
   و باحرص گفت ماھورنیگذاشت

  پرهی متونیی پلک باالنیکنی اخم می وقتنیدیخانم د_
  ؟یگی ؟چرا دروغ مپرهیمن؟پلکم ؟کجا م_
   مگھ نھ مھنازناھای اگمیدروغ نم_
 ی حرفو زدم دمشون گرم ھمراھنی ارمی وقت کالسو بگنی واسھ ادنی ھم کھ فھمعی بقو

  کردن
 ی افسردگنکھی گفت مامانم جراحھ تاایکی گفت من دکتر خوب سراغ دارم ویکی و

  نھی ببنعییمفرط گرفت و رفت کھ تو ا
   رفترونی در کالس کھ باز

   ماھورولی گفتن اھمھ
  برگشت و باخم داد زد ماااااااھووووووووووررررررھوی کھ
 جانم ؟_

  قترشدی نداد فقط چشم غره اش عمجواب
   ھا نھ؟مگھ نھ بچھ ھاپرهی اونقدارم نمنمیبی اسگوال گفتم خوب کھ منیع
 کنفرانس ھی تو سالن اجتماعات ی وقتزمی نھ عزرون،ی بفرستمتی االن میفکر کرد_

  یگی نمفوی اراجنی ای دادنیسنگ
   نشستزشی پشت مو
  اوردمری تو صدام کھ مثال خر گختمی ریتی مظلومھی
 
 استاد؟_
 بلھ؟_
 سن؟ینوی میختیشکر خوردمو چھ ر_
  رمیگی امتحان پس فردا رو فردا حتما مھیِبا ش کنفرانس اونم دوتا واما بق_

  نای باھم گفتن نھ تو روخدا نھ و اھمھ
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 ....  فروشااریمرض چتونھ خ_
   بازوم گرفت وگفت خفھ شو تا خفت نکردمری از زیشکونی نمھناز

_______ 
_______ 

 ھم با بد مونی میری کالس امخوردمی کاکاعو مری نشستھ بودم وداشتم شمکتی نیرو
   من بستھ شدیبخت

   شددهی کاکاعوم از دستم کشری شوھوی
   کنار و زبونشو دراورددی دوون دوون دوومھناز

  بده من االغ_
  دمی نمدموینم_
   صاحابوی نکنا بده اون بیمھناز جون مادرت آبرو بر_
  نچ_
   کنمتیکی واری دی روی دکتر حسابری باتصوای یدینچ و مرض م_
  نھ نھ نھ_
   دار رواست اخھھی بچھ ماینگمھ وباخورده از من بھ تو _
  برهی قطع کردن سھ شبھ خوابم نمارانمونویفھ شو خ_
  دی چاکرررررتم شدیعنی ایاخ خدا_
   توکمارفتیمرض بابام داشت م_

 جونو از کجا نوسی ژی گرشی اراھی شھری وااای اگفتی میھوشی غش کرد تو بمامانم
  بدم
   کھ تشنج کردانیپو

   گفتمدمیخندی کھ میدرحال
  حقتونھ

 خفھ_
  نی بس کنیوووووووووا:الیل

   من چھ مرگت شدهیالیل:من
  یخبر ندار:مھناز

 رو؟یچ:من
  تا برات بگمنی بنشایب: مھناز

  ی واس خاطر فضولکنمی جان منم کھ جون ماخ
   و مھناز شروع کردمیدیتمرگ

   ماھور قسم بخور_
 ی کتک کاریکنی مانند کره خر وتولھ سگ استفاده نمکی از الفاظ رکیدی فوش نمکھ
  یکنینم
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 ھی ادم بگو حاشنی عنیبی قانون قاعده نداره بنقدی ھم ای عھد نامھ ترکمن چانمی بسیوا_
   نسازھیپاش
 الی لی خواستگارادی قراره فرداشب بنی حسارخوبیبس_,
  چاخان نکن بابا_
  گمی راست متی خانزی مدل چنگیالیبیجون دونھ دونھ س_
  زر نزنا_
  ی گرفتی آمون الل مونی مجسمھ نی عگھ؟چرای راس مالیل

  گھیبلھ راس م_
 ؟یپ چرا پکر_
  باشم؟دی باشم؟؟؟؟نھ واقعا نبادینبا_
   خودت بگودونمی عععھ چمی باشدی بادمی شادونمینم_
 کس کھ بھ درد چی کنم نھ خالھ نھ عمھ نھ ھکاری چدی فردا بای برادونمی نمنکھی ایبرا_

  آدم بخوره
 و ی کھ کردھی گفتم اوال خاک تو سرت دوما غلطموی بھ ھم کردی ومھناز نگاھمن
 عزا یختی رنی کھ امی کرد سوما نکبت مگھ ما مردشھی نمشی و کاری کھ کردھیتیخر

  یگرفت
  نیکنی واقعا کمکم میعنی_
ِنھ پ برو بر ع_ ِ   میکنی بزغالھ نگاه منیَ

  دارمی نقشھ اھی من تازه
 

 ؟یچھ نقشھ ا:مھناز
   بماند_
 می کتابخونھ خر زدمی رفتیی سھ تاموی االف بودی دوساعتھی
  اھمونی ی گالبی برگشت بااقانی ھم تموم شد و تو  ھی کالس بعدو

  می رو بھ رو شدنیحس
   سالم دادی فورنی حسی اخموی افھی از ھول قمھناز

   انداختنیی سرشو پاالیل
   گفتم مبارکا باشھحی لبخند ملھی با منم
  مبارک باشھ ؟یچ_
   جھاننی بھ تموم مسلم٢٠١٧سمسیکر_

   رو گفتمتونی خواستگارانیجر
  رمیآھان ممنون شرمنده وقت نکردم ازتون اجازه بگ_
  میرسیبھ اجازه ھم م_

 نیای درممونمی ساطور ماست از شرمندگری کھ دستتون زفعال
  رونی بمی زدیی سھ تاو
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___________ 
 

  ق معمول آشپزخونھ بود خونھ شدم بھار کھ طبوارد
   تو خونھی چرخھی

   خانم تو اتاقش خواب بودی سورزدم
  دی بع گوش رساطی تو حییای موتور دزدان دری رومخ برویصدا
   نشستمی ناھار خورزی می صندلی بھار روشی رفتمو تو آشپز خونھ پمنم
 قفل در چرخوند و سرمو دتویکل)بی کاراعییای دزدان درتانیکاپ(شکھی جک گنجیاقا

   سالم دادی مھناز خنگ فورنی سرم بود بھار ھم عیکھ باال اوردم  باال
   نگفتمیزی من چیول

   ادبتونیواقعا کھ متاسفم برا:سورنا
 چرااونوخ؟_
   ندادنادتیخانوادتون سالم کردن _
 دهی سالم مادی کھ از در می کسگنی ھست می رسمعی دادن منتھا ادمیدادن خوبشم _
  ی مضخرف از خود راضیاقا
 ؟یبامن_
  فجرملمی تو جشنواره فنی بلورمرغی سسین پ با تند_

  رفتمی خانم می جام پاشدم وھمونطور کھ سمت اتاق سورواز
   زنگ خوردماسماسکم

  اتاق نشستمو در وبستمتو
  نییبلھ بفرما_
  سالم ماھورجان_
 . حاج خانم خوبھ ؟ی حاجی ماھت خوبی بھ رو؟سالمی خودتیحاج_
 
 ی دخترم خودت چطورمیخوب_
  منم خوبم_
   کھکنھی نمیریمادرم چطوره؟بھونھ گ_
 نھ بابا مگھ بچھ اس اخھ_
  ارمشیشرمنده اش شدم کھ نتو نستم ب_
   داشتمی درخاستھی ی حاجی راست،یدشمنات شرمنده باشن مشت_
  جانم دخترم بگو_
 ؟یدونی مالروی از لنی حسیخواستگار_
   گفتییزای چھیآره سورنا _

  شھی خراب مخی حالم از بینی ادای پسره کھ منی ااسم
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 درست درمونم نداره کھ بھ ی مادرش فوت کرده خالھ پالھ یدونی کھ مالروی لیحاج_
 فرداشب حاج خانمو ببرم و شھی اگھ ممیستی وارد نادیدردش بخوره منو مھناز ھم کھ ز

   کنھ فقط باال سرمون نظارت داشتھ باشھیبزرگ
   خودش ھم خوبھھی نداره واسھ روحیبیع_
ّ آب کھ از مکھ منی ای حاجیراست_  ھ؟ی اسمش چارنیِ
 ؟یگیزم زم رو م_
 آق سورنا بلکم نی امی دوقاشق بدی روزاری پر کن بیتری ل١٠ ھی زحمتیاره ھمون ب_

  آدم شع
   پاره کردن قطع کردمکھیتارف ت ی و گفت از دست تو دختر بعد کلدیخند
  دی خانم افتاد ذھره ام ترکی پف کرده سوری کھ چشمانگام

  نی خواب بودنجایشرمنده بھ خدا حواسم نبود ا_
  دهی نداره دختر چرارنگت پریبیع_
  نیای بشھی دوستمھ می خانم فردا خواستگاری سوریراست.. یچیھ_
 ؟یگفتی می مصطفی برای کھ داشتنیھم_
  بلھ ھمون_
  اره مادر چراکھ نھ_
   خانم خاک پاتمیاخ کھ سور_
  یزمیعز_

َ ونگ ونگ گوشی معمول صداطبق  مسخرشو ی دراومد خاموش کردم صدامی ای نفتیَ
   بود۵٠ دھھ ی جوانان گوجھ اکانی پاتوری رادنیکھ ع

   از جام پاشدمدموی کشی اازهیخم
  کردمی لب زمزمھ مری زوھمونطور

 ️❤ کمی علسالم
 

  ️❤کمی علسالم
 

 ️❤ ای عذرا خانم کمی علسالم
 

 ️❤  مش ماشای والده کمی علسالم
 
  ️❤ اونورش نندازنوریا

 
 ️❤ منو سر لج نندازرمی من بماخ
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 ️❤  واهرمیگی ماری رمیم
 

 ️❤ نی ب ت ث ح خ د ذال  نون وعالف
 

 ️❤  ب بدهَکشھی عا مالف
 

 ️❤ تو ت بدهی براب
 

 ️❤  بدهخوادثی می طوطت
 

 ️❤ ج بدهی سواد  دارث
 
 ️❤  دال بدهی جون منج
 
 ️❤  دلبر تم ذال بدهد
 

 ️❤  نکن ز بدهی زارذال
 
 ️❤  شدهلی ذلیا

 
 ️❤ مال ھمھ فرنگھخونمی کھ من میی شعر ھاونی  خانما   اقایااااااااآ 
 

 ️❤  نھنگھنی زمری طبقھ زھفت
 
 
 ️❤  جنگل مازندرون پلنگھیت
 

 ️❤  تفنگھنی مھدست
 

 ️❤  تفنگھنی شھدست
 

 ️❤ و  منت  چسون  چارقونھیھرمن    
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 ️❤ ارقونھی وپاشون شنک
 

 ️❤  تھران فاطمھ  خانم صغراخانم وعذراخانومیزنا
 

 ....️❤  شوھرتنی برسرت بااخاک
 
   اتوبوس منتظر اتوبوس بودمستگاهی بود وابمی خودم کھ اومدم دستام توجبھ
  وبوس نبود کھ اتریادی زود امده بودم دونمینم
 
 ....یازیخانم ن_
 

 ادم گف نی چھ عجب عکردی داشت صدام مشکھی  جک گنجدمیی پشت سرمو  پابرگشتم
 یازیخانم ن
   وگفتکتری نزداومد

  رسونمتیسوارشو م_
  رمیالزم نکرده خودم م_
 ای سرده ھوا بادی کھ نمیدونی نکن اتوبوس تازه رفتھ حاالحاالھم می دنده گھی_

  سوارشو
 
   نھ وتمومیعنی نع گمی میوقت_
   دختریچھ قد کھ تو لجباز_
   کھ ھستنعیھم_
  یاینم_
  نچ_
  ایباشھ ن_
 یاقی برد منم کھ نشی وسمت ماشدی دستمو کشھوی چند قدم رفت ودوباره برگشت و ھی

 کردی ول نمنمی ولم کن اگفتمی می دراوردم وھیباز
   کرد و دروبست خودشم سوارشد ودرقفلنی کرد تو ماشپرتم
  نی بد بخت کردم کھ داد زد سرم بشی درانی بلد بودم باایی زور آزمایھرچ

  حححی فجدماااای گرخیعنی
   اما با اخم گفتمدمی آروم تمرگگھید
 ....  تو مگھیگی بھ من زور می ھستی تومگع کیکشی سرمن داد میکنی مجایتو ب_
 نی برسونمت کھ تواھیکی رامونی مادر جون گفت حاال کھ مسستمی کس نچیمن ھ_

  ستگاهی اینستیسرما وا
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   گرفتمی کال الل مونگھید
  ننی ببھی کن خوش ندارم بقادهی پنجایھم_ و گفتم دی دانشگاه رسدم
  انگار کھ من خوش دارم_
  ی روانیپسره _
 ای گفتی چدمیشن_

  شدم وفقط گفتم دمت گرمادهی پنی نگاش کردمو از ماشیچپک
 

 ️❤سورنا️❤
 ِ  مختصاتھیرفتاراشون براساس  آدما ی ھمھ

   صاف و سادهای وبعضدهیچی پای بعضمختصات
 ..... مثل اون دخترھی ان حدس زدن احساسشون کار سختدهیچی کھ پییآدما
 کل نی اکنمی نسبت بھش ندارم تازه فکر می حس تنفرچی اما من ھمی باھم دعوا دارمدام

  زارنی می خوبراتی رفتارم تعثیکل کردنا رو
  سھی من وای ھست کھ بتونھ تو روی کسدمیچون حاال فھم.... مغرور بودنم کم شده از

   اسرار داره مرد خودش باشھ حرف زور نشنوهنکھی بودنش امغرور
 ی اصطالحات جالبکنھی رفتار می و لوطزنھی حرف می لبم نشست التی رویلبخند

 .... برهی بھ کار مزی ھمھ چیبرا
  ی تو فکرھیچ_
  ستی نیزینھ چ_ نگاه کردمو گفتم نی حسبھ
  ی دروغ گفتدمیمنم کھ خنگم نفھم_

  ای زدمو گفتم خوشحاللبخند
 .... یلی وگفت آره خنیی انداخت پاسرشو

 خوب؟؟_
 ؟یخوب چ_
  یچراخوشحال_
 رو ی مخصوصا اونگھی داماد بشع خوشحالھ دخوادی داره آدم کھ ملیخوب چند تا دل_

  کھ دوست داره بھش برسھ
 ...  سوال دارم صادقانھ جواب بدهھی نیحس_
  باشھ داداش_
 یخوای کھ می خانم رو اونقدر دوست دارالی لی مطمعن شدیعنی یدیاز کجا فھم_

  یباھاش ازدواج کن
 راستشو بگم؟_
  ن پ دروغ بگو_
  دی ھا و خندیازی باخانم نینی اثرات ھمنشنایا_
 کدوما؟-
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  ن پ_
   ھای جوابمو ندادی ولدی شادونمی گفتم نمدمویخند

 دنی نددمیفھم.... گم کردم قلبمو گشتم یزی چھی دمی فھمدمشوی روز ندھی کھ یاز وقت_
  خوامی کھ مھی ھموندمی نظر گرفتم دری آشوبم کرده ازاونموقع رفتاراش رو زالیل

 دمی سر کشمویی چاوانی باال انداختم و لابروھامو
 یمی باھاش صمدی نبادمی فھمریو د..... سوگند آشوب نشدم دنی وقت از ندچی من ھیول
 شدمیم
 

 ️❤ماھور️❤
   ھمھ امتحان رو افتضاح دادن و بھ خونم تشنھ بودنروزمی دی لطف خراب کارھی

 خانم  ی وھمراه سوری خونھ حاجمی منتظر مھناز بودم کھ بری کالس دم ورودبعد
  می برسالی کھ بھ لمیبر
   منودی کنارم رد شد فک کنم نداز
   مھنازیھو_

 ؟ی نگام کرد  گفت نرفتبرگشت
 و صورتمو کمی اومد نزدارنی نحسشونو بفی منتظر ملکھ ونزوعال بودم تشررینھ  خ_

 ... یبوس کرد وگفت اج
   باباتی و درد بابایاج_
   دنبالتامی خوب داش ناھار قرار دارم توھم برو لباساتو عوض کن میلیخ_

 االن وخت قرار گذاشتن بود ییِ د آخھ آنگوالیّ وگفتم ذکدمشیی پافانھی اندر سھعاقل
  ی ناھار قرار داری تو باکنمیبعدم ب

 ؟یای می فرانکیننھ _
  امیاره م_

 بزنھ کھ دستشوگرفتم می جخواستی مارو بھ خودمون اورد ومینی بوق ماشیصدا
 ... آشناسیلی کھ خنھی ماشنیا...

   باشھکنمی بھ روزت مھناز اگھ اونکھ فکر می گفتم وارلبی  و زمی رفتجلوتر
   وگفت اتفاقا ھمونھدیخند

   تو عجوزهی زدنمیمخ ا_
 ....  وگفت چجورمدی خندبازم

ِ و بات ت پ ت گفت دی گرخنھی داد وانگار توقع نداشت منو ببنیی پانوی ماششھیش ِ ِ ِ
  م...ال...س
  نیبردی مفی تشرییبھ سالم شازده جا_
   عرض کنم خدمتتونی سالمعی گفتم شدمیداشتم رد م...نھ _
  ادیّ حاالم ضد زمی مام جوابتو دادیدیسالمتو عرض_
  یشما کھ ھنوزم بد اخالق_
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 بشو ای شب بھی ی مگھ نگفتیزنیھستم چون چاخان م!ھستم کھ ھستم بھ تو چھ _
  عروس ننم

 ھ؟ی چی رفت وآمدھا برانی االن اگھی شد دخوب
   مھنازم جرات نداشت حرف بزنھی کھ گرفتھ بودم حتی کھ من کرده بودم وگاردیاخم

  رمی برد وگفت حق باشماست االن مچیی دستشو سمت سونیی انداخت پاسرشو
   مھناز بازکردمی برانوی خنده و در ماشری زدم زیپق

  ی سکتم دادی عوضکشمتی نگام کردند و مھناز گفت مباتعجب
   ھایزنی حرف می دارادیز_
   کوفتھیا_
   دونتلیغیبھ ج_

 نسلتو داغون شی وشستی و بکی منتظرم بشھ قھی وپنج دقستی و بکی ساعت یمھ
  کنمیم
  چشم_

 اتو بوس راه افتادم کھ بازم ستگاهی کردند وشرشونو کم کردند منم آسھ آسھ ایخداحافظ
  یازیخانم ن_ صدام زد شکھیجک گنج

 بلھ؟_
  رسونمتی مسایوا_
  ؟نمی ببوی باس کامی بابا من نخام باتو بی شدم صدامو بردم باال وگفتم ایشیات
  مادرجونو_
  نمشیباشھ فعال دست مھربونتو ازسرم بردار مھربون تا برم بب_
_ 
 

   کردمی قروچھ ادندون
 شده ادی ازش خوشم میلی ادامھ دادم و باخودم گفتم خرمی توجھ بھ پسره بھ مسی بو

   من مردک درازیبپا
 

   باال رفتمیکی دوتا مارستانوی بی ھاپلھ
  دمی بھ اتاق اقام رستا

 ی بالحن مھربونزدی مدی و داطی بازکردم و داخل اتاق شدم روش بھ پنجره بود وحدرو
  گفتم چاکر برزوخان

   کھ بھم افتاد گفت سالم دخترگل بابانگاھش
 ؟ی مشتاسی تاج سر ،سرور، حالواحوالت چجورکیسام عل_
  یبا توخوبخوبم با_

   کھ کنارتخت بود گذاشتمو گفتم ارادتمندتم ساالریکی کوچخچالی ھاروتو کمپوت
 ؟یدی مادرتو ندرونی بی راستیزمیعز_
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 ... دمشینچ ند_
 ... کردی میقراری تا صبح کنارم بشبید_

   دخترم کجاستگفتی مھمش
  بھش کھ کجام؟نیگفت_
  نگفتم.... اونجاادی می ؟بگم کھ ھیبچھ شد_
  نیخوب کرد_
  ماھور_
  جانم اقاجون_
 ....  مادرت رو ببخشاویب_
   کرده کھ ببخشمشکاری ام؟اصال چرا باس ببخشمش؟مگھ چکارهیمن چ...من_
 ..... جوابمون و ندادوخالصمی کردی سوالھی؟

 خالص سھ تا نقطھ بود کھ ھمش سر خر بودنمو رج نی اقاجون خالص نبود تھ انھ
 .....  بودنموی اضافزدیم*

  ستی بھ ناموسم قسم منت ناقاجون
فک ... لنگھی نباشم خونھ مکردمی مرد خونھ منم فک مکردمی دوسال فکر منی ااما
   باطلالی خی اما نبودو زھزهی خاطرم براش عزکردمیم
  ماھور_
  بلھ_
 یرفت... مونھی نمنھی تو دلت کدونمیم.... یدی کردم بخشتتیمنو کھ اونھمھ اذ....تو_
 ..دیشا... نگاه بھ حالش بندازھی رونیب

 .... ھس اخھیزی چھی_
 وقت توقع ھی اما ستی انجام بده اونموقع باکت نوی کارھی کھ ی توقع داریکی وقت از ھی

  ستی اقاجون گفتن استرس وغصھ برات خوب نالیخیب....اون موقع اس کھ....یندار
 ..  زد وپنجره رونگاه کردی تلخلبخند

  می کھ کمکش کنرمی مالسی لیاشدم وگفتم اقاجون امشب خاستگار پی صندلاز
 زدمو گفتم ی تو چارچوب در واسادمو ولبخند پراز مھرای مھناز وخالھ ثرھمراه

 ... رخصت
 

درو بستم کھ اقام حرفامونو نشنوه و ھمونطور کھ سرم رو . دمی در مادرمو دیجلو
  کی بود گفتم سام علنیِزم
  سالم دخترم_
   چشاش پراز اشکو

 ...  برم کع دستمو گرفت وگفت نرو دخترماومدم
 ... ُ نگام تو نگاش و اشک تو چشاش بغض تو گلومواسادم

 ..  کردم مادر ببخشم دخترمی اشتباھھی....ماھور_
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 تموم غصھ ی مگھ نھ خودت گفتی دادادمی خودت نویا.. مونھی نمنھیتو دل ماھور ک_
 قلب داش آکل بزرگھ مگھ یاشھ بازم مھربونھ خودت گفت داش آکل بنھی عالم تو سیھا

 نھ ؟
 ..  می زخم نزنی گفتنمشی درد داره بالگد نزنیکی ی کھ وقتی دادادمی نمی ایول
   مادرانی ژریش... حاللت دختررمیش... اغوش گرفت و گفت تو

_________ 
 روزا دلم داشت واسھ نی رفتم پشت بوم امی تو قفل چرخوندم و در بازکردم مستقدویکل
  زدی پر پر مقمیرف
 و نشست رونی بدی پریطوق... نی رو زمدمی گندم پاچکمی لونھ کفترامو باز کردم ودر

 .. پام تو دستم گرفتمشو سرشو بوس کردمیجلو
 از من  بود اما ی معرفتی بدونمیم... کردیدلم داشت دق م... قمی رفییکجا_ گفتم و

 .. نورچشم مجبور بودم
 لباسو خرت وپرت کمی ساعت رفتم تو اتاقمونو و می نعی و بعد دمیزم سرشو بوس باو

   اومدی پا می تو راه پلھ ھا صدارونیجمع کردم واز درخونھ زدم ب
 بگم گف سالم یزی چنکھی کدوم گوشھ دلم بزارم قبل انوی بعللللھ ادمی تر رفتم و دنییپا

 ... یابج
   تموم و منم کھ باس بگم داداشیعنی نیی وتموم و پرچم پایعنی گفتنش یابج
   کچلکیبھ سالم داش رضا چطور_

 ... گعی دھی وگفت عوارض مردونگدی اش کشدهی تراشی موھای خالی بھ جایدست
  مرردیموفق باش_
 
  نوکرتم_

 ....  گفتم و از کنارش رد شدمیرخصت
   نھ احمق بودم نھ خریول
عوارض ... دمید.... اشک تو چشاش سوز نزنھ ی آبجگھی می کھ وقتکردی تالش میلیخ

 تی پاھاش کھ من اذری دل بود کھ گذاشتھ بود زای دنھی اش نبود دهی سر تراشیمردونگ
  نشم

 
 رد نای از رو ای وقتکردمی مری ابرھا سی کردم انگا داشتم روی فرش ھارو طسنگ

  شدمیم
 بھ بزرگھ رو کھی حملھ روده کوچی ظھر بود وداشتم جلوکی ی خونھ شدم حدوداوارد

  گرفتمیم
  ومدی کھ نمیی صداسرو
   خانم رفتمی سوراتاق
 ) اخمشھ قوربان(  اوهاوه
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  کیسام عل_
   دختری سالم کجابودکیعل_
  مای جون نداشتیعھ سور_
  می نداشتیچ_
  گھی دنایاخم و ا_
   اخھ ھم تو ھم اون پسره با غرور مسخرتونیزاریمگھ م_
 تر از ی بابام غرورم کجابود خاکلیبی من نھ بھ سی تو خال ولنین کھ زددرمورد او_

   کھیکنی نمدایمن پ
   اونجایسی تا فردا وایخوایم_

   کنارشنی نشستم زمرفتم
   سروریچرا ناراحت_ وگفتم

  یومدیچراباسورنا ن_
 بھ خاطر آقام ی وقتخوامینم....مارستانیبرم ب.... خواستمیم_ دوختموگفتم نی زمنگامو

  نھی منو ببیزانوھام خمھ کس
 ...   و مغرور تر بشھنھی منو تو کف شھر ببخواستمینم... برم خونمون خواستمیم....

 بکنھ چماقو بگھ نمیکھ فرداروز ا... پرچمش باشم ری کھ نخام زخواستمی کھ منھی امھمتر
  مو بکوبش وسط فرق سر...دو دف رسوندمت خستھ شدم و زحمت افتادم 

   بزنھی حرفنیغلط کرده ھمچ_
   حاج خانم گذشتھ ھا گذشتھخیب_
  ھی عصبیلی سورنا خیآره ول_
   چرایعصب_
   دختر بچھ شدمھی ی مضحکھ گھیم_
   منتظرهالی کھ لمی حاال پاشو حاظرشو بررسمی نداره بھ وقتش حسابشو مبیع_
 شمی بخور تا من حاظر میزی چھیباشھ مادر جون تو ھم پاشو _
  ساالرشھیچسب اطاعت م_
 

 ی درخونھ حاجی جلوقھی چھار دقستوی بکی قای ودادم مھناز و قطع کردم و دقادرس
  نای االی خونھ لمیدی رسی ساعتمی نھیبود و بعد 

  کردی داشت جارو پارو مالھمیل
 بھ ناروی ھا واشھی اوضاع و رو بھ دست گرفت و پاک کردن شی خانم فرماندھیسور

   اب دادن بھ گلدون ھا رو بھ من واگذار کرداطویمھناز وشستن ح
  الی لی متحرک بابای نشست روصندلوخودشم

 نی زممیدی تمرگی اقھی دھی تموم شد و بای خونھ تقری کارھای طوالنی جون کندن ھابعد
 نی و خودش باماشالی لمی و دوباره پاشدمی جون سر حال شدی تازه دم سوری با چایول

   بخرننای و اوهی کھ مدیمھناز رفتن خر
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 ی مدام اسگول بازموی شدییرای پذلی مھناز ھم مسعول مرتب وحاظر کردن وسامنو
  میدراورد

  ماھور_
  گفتم ھوم ؟کردمی ھارو پاک می دستشی کھ داشتم پیدرحال

  شد؟نی شد کھ ای قصھ پسره چی بدونیخوایم_
   باذوق گفتم آره آرهی بازستی کھ عشق آرتمنم
 سن مامان خودم ی زن مھربون حدوداھی.. دمی مادرشو دمارستانی بمیرفتاونشب کھ _

 ھی امروز فردا رفتنیعنی... ستی نی موندنادی زگفتنیکھ سرطان داشت دکتراش م
 ....اما
 ی مادرمی زندگی معجزه گعی بھتر شده پسره ھم بھم مگنی مدنشی درمی من می وقتاز
   شدی ماجرا جدیدی دھوی ستی ھم نی بچھ بدیاز طرف.... حرفا نشد کھ بگم نھ نیوا

   بھ صدا دراومدفونی ایکنی می دل مھربونت کارخوبی زدمو گفتم ماھور فدالبخند
  کنمیفکر کنم اومدن من باز م:مھناز

 
   واومدن تو اشپزخونھدی بھ گوش رسصداشون

   ضرب گرفتمو شروع کردمنتی واسع عوض کردن فضا رو در کابمنم
 

   شاه ندارهمی دار دخترھی    
 

   داره ماه ندارهیصورت
 

   تا ندارهیازخوشگل
 
َ کس کسونش نمبھ   میدیَ
 
  میدیَ ھمھ کسونش نمبھ
 
  میدی راه دورش نمبھ
 
   میدی حرف زورش نمبھ
 
  َ کھ کس باشھمیدی می کسبھ
 
   تنش اطلس باشھرھنیپ
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   با لشکرش کره خراش دوروبرشادی بشاه
 

  کترشی پسر کوچواسھ
  می ندای امیابدی امیاندی امی بدایا

 
َ کھ تک باشع ملک باشع و ملک باشعمیدی می کسبھ ِ  
 

   منقی من عققی انگشتر من عقنی من نگقی من  ھم نفس شفقی من رفدختر
 
   شاه ندارهمی دختر دارھی

    داره ماه ندارهیصورت
 

  تا ندارهیازخوشگل
 دمی اونش نمنوی ابھ
  

  میدی ھمھ نشونش نمبھ
  میدی خواستگارش نمبھ
 
  دمی نمارشی ھر دبھ
  کھ تک باشھدمی می کسبھ
 
َملک باشھ و ملک باشھ  َ ِ  
 
  تنش اطلس باشھرھنیَ کھ کس باشھ پدمی می کسبھ
 

  اندمی اابدمی اادی ھا بھی ھدادباگنجی باصد برو بادی شھر ما بشاه
 
  تنشرھنی کھ کس باشھ پمیدی می کسبھ

   باشھاصلس
 

 
  شروع کرد قر دادنومھنازھم

 
  می کھ حاظربشمی رفتیی ظھرشده بود ،وسھ تابعداز

  می حاظرشدنکھی بعد از او
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   ھم اومدالی لیبابا
   منتظر مھمونامی بودونشستھ

   خوبھی ھمھ چدی پرسی بود بانگراندهی چزی می رو روییرای پذلی کھ وساالیل
 .....  کردمو گفتم خوبھ فقطزی نگاه ممتفکر
 ؟ی وحشت زده گفت فقط چی افھی دوبرابرشد باقشینگران

   سمت چپاری بمومی ماکسی رو ده درجھ وهیظرف م_
  دی اروم خندومھناز

   نگام کرد وگفت مسخرهی ھم چپکالیل 
  ی جابھ جاکردناروی خو سندرم وسواس گرفتم ازبس اھیچ_
 واس می خونھ واسادی جواب داد و ھمھ دم در ورودالی لی بھ صدادراومد و بابافونیا
  شوازیپ
 

  باھاشون اومدهنمی اَااااااااا
  می آشپزخونھ رفتیی و سھ تامی دادسالم
 گفتی کھ ارومو  باتعجب مومدی اشپزخونھ نشستھ بودن مکی سورنا کھ نزدیصدا

   بھ خدای از نگران؟مردمیینجایمادرجون شماا
   رفتمسھی منم از خنده رو

  یاری واسھ من در نیُ قد بازی شپش تاتو باشی پسره حقتھ
  گھی نداره بھ ماھور گفتم بھت بگھ دیوانگران: خانم ھم گفت یسور

 ُ قد رک وپوست کنده بھش بگھنی دھنم شکست گلوم و بھ سرفھ افتادم توقع نداشتم ااب
.... 
   مادر جون باھاتون صحبت کنمقھی دھی من شھیم_
 ی کھ سوری ھمچاطی و رفت تو حخوامی عذر مقعی چند دقھی از جا بلند شد و گفت و

  نینی شما بشدمی جوابشو مرمی زدمو گفتم خودم میخانم اومد بره چشمک
  اطی گفتمو رفتم تو حی بااجازه او

   برگرده گفتنکھی ارسن لوپن گارد گرفتھ بود بدون انی پشت عاز
   نگفتھ بودیزی پررو بھ من چی دنده کی لجباز الیخی بیاون دختره _

  رهی ادم باھاتون تماس بگنی کھ ندارتلفنم
 ....  اون دخترهی شماره

ِ بزنم شت و پت ش کنمگھی مطونھی دراومد شحرصم ِ  
  بودی کھ از سر اعصاب خورددمی کشی بلندنچ
 شیِچسبون بھ ر خودتو نی ھفت پشتت من اسم دارم دوما صفت ھاویاوال دختره خودت_
 ...ما

   جاخورده بودی نگام کرد بد جوردهی گرخبرگشتو
  ی تو مگھ فضول محلھ اسوما
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  یاری سر دربزی از ھمھ کس وھمھ چکھ
 .....من_
 کی  انگشتم و نشون دادم وگفتم ی بلدزی فقط سھ چیستی منم نمی من من نکن تو نیھ_

  ی ومفتشیفضول
  ی غمپز پوشالی قپی بعدانگشت
 و نی فقط ھمھی رو بقی تا پا بزاررپاتی زی غرور مسخره کھ گذاشتھی سوم  انگشت

  نیھم
 ....  برگردماومدم

   اول موندمو گفتمی پلھ
   گرفتن بھ جاشونمی وتصمگرانی قضاوت کردن دگھی دزی چھی
 ...  بد جور تو بھت بود اما حقش بوددونمیم
 ِ پررو خود چتر بازش پرروئھگی من مبھ
 

   اما زاپاس ندار هکھی رو دارم کھ بارش الستی حس آدماالن
 چرا دونمینم... کنھی متمی کف دستش اما کل کل کردن باھاش اذزارمی جوابشو مدرستھ

 شھی حالمم خراب مشھیاما خوش ندارم باھاش دھن بھ دھن شم و ھروقت باھاش بحثم م
   باال رفتموزی ھارو تند وتپلھ

   رفتم تو اشپزخونھمیمستق
  کننی ول نمنجامی انی اگھی می گفت چدی کھ اعصاب داغونمو دمھناز

  حالشو ندارم.... ھامو فشار دادمو گفتم ولش قھیشق
  الی لی باباصدازدن

  ییچا...دخترم ....الیل_
 رو تو دست گرفت و ینی چادرشو مرتب کرد سالی لختی ھارو ریی تند تند چامھناز

   رفترونیاز اشپزخونھ ب
 .... می کھ نداربھی غرنیایبچھ ھاشمام ب:الی لیبابا

 ھم نیمادر حس... و باباش و سورنا نی حسای دنی خواستگارنی خلوت ترگفتی مراست
   زود فوت کرده بود و خودش ھم تک پسر بودیلی خالیمثل مادر ل

  اطالعات ھھھھھھجونم
 

 نشست و من مونده الی مھناز کنار لییرای و تو پذمی رفترونی مھنازم از اشپزخونھ بمنو
  نمیبودم کجا بش

   بتمرگم کنار اونخواستمی بود ومن نمی کنار سورنا خالی فقط صندلچون
 الم تا کام باھاش ی نشستم کنارش ولنی بشنی بشگفتنی بھم می ناچار مونده بودم ھگھید

 تکون دادن پاھاش معلوم بود خفن پی بود اونم از ترنییحرف نزدمو ھمش سرم پا
 ھیعصب
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  بزرگتراشروع شدی ھاحبتص

 جلو پاشون الی لی کھ بابای بھا نبود ھرشرطری و شھی سر مھریی و دعواجنگ
  زاشتیم

  ی عقد وعروسانی شد جرندهی ماه آکردی قبول منیحس
   بودی درستھ کھ بامن چپ بود اما الحق کھ پسر خوب و باجنمنیحس

   خوشبخت کنھالروی لتونستی بھ نظرم مو
ِ شر و ور گفتن بزرگترھا و صحبت کردنشون راجب قصی بعد کلمراسمات ُ  ی دهیِ

  شونیخاطرات سرباز
 منتی عاشق ھم رفتن باھم چرت و پرتاشونو گفتن و بھ مشککی دوتا گنجنی شد اتموم

 کرد وبعد دای نجات پیدگی ترشدی از خطر شدالی و لالی انگشتر کردن دست لیو مبارک
 و سورنا می وآماده برگشت شدمی جمع کردلمونویوسا جونم یرفتن اونا  من و سور

   وقصد داشت مارو برسونھد مفتضحشو ھنوز نبرده بوفیخان ھم تشر
 ؟یماھور حاظر_

   کھ سرم بود رو تا کردم گذاشتم تو کولم وگفتم حاظرمیدی سفچادر
 یشونی اخر پی خانم لحظھ ی سورمی خارج شدھی و ھمراه بقدمی رو بوسالیو ل 
   بود بھ خودم بگوی ھا مادر ھرکاری وقت غصھ نخورھی وگفت دیالروبوسیل
   وگفت ممنوندی خانومو بوسی پراز اشک دست سوری باچشماالی لو
  ومدی بود کھ اشکم داشت درمکی صحنھ دراماتنی انقدیا
   صحنھ ھارو ندارمنی ادنی دشی جنبھ ام گنجای بنقدیا

  می کردی خداحافظموی شدشکھی جک گنجنی ماشسوار
   نشمییای دزدان دری برم اما سوار کشتزی خنھی من بود حاظر بودم تااونجا سبھ
  یستی جون بود ورودروای سوراما

 وقتا نجوریا.... دلم گرفت ھوی ی چرا ولدونمی کرده بودم نمری کھ مثل خر تو گل گومن
 دهیط طوقے گوش مفق.... چھ مرگمھ فھمھی می ارومم کنھ فقط طوقتونھی میفقط طوق

.... 
 ...نھ نقطھ نظر.... حتتینھ نص... مالمت نھ
 ُ طرفھ فقط دوتا گوش باشع کھ بشنفھھی خوبھ ادم فقط حرف بزنع اونم یی وقتاعی

_______ 
 ماھور خانم ؟_

  گرفتمو گفتم ھوم؟نی از پنجره  ماشنگامو
 ی شادهی پیخوای نممیدیرس_

 می بوددهیپس حتما رس... خانم افتاد ی سوری خالی نگاش کردم و بعد نگام بھ جاگنگ
  شمی مادهیاالن پ..... دمینفھم_
   شدهیزیچ_
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  سی نیزینچ ،چ_
 ... رهی رفت سمت دستگدستم

 ... ھستی اگھ مشکلی بھ پنجره ارهی خمویدی ربعھ رسکی االن یول_
 ...سی نیچیگفتم کھ ھ_

   بازکردمودرو
 ... یراست_
 ھ؟ی چگھید_
 ..... بابت اون حرفا_
  زدی مغرورش زار می چشمااز

   براش سختھ کارشو راحت کردمو گفتمی خواھمعذرت
   گرفتمخوادبدےیادامھ نم_
 .. ادی بھت میلیچادرخ.... شدم درشو ھنوز نبستھ بودمادهی پنی ماشاز

 تی تا حاال بھ سرو وضع من اھمیک.... نشست رو لبم یلبخند کج... شد تو مخم حک
 دهیم
 
 دستامو قالب بردی کھ نمبردی خوابم نمزدموی غلط می بودمو ھرچدهی جام دراز کشتو

   سرمو فکر کردمریکردم ز
 ..... چندوقتنی ایاتفاقا
 ی تف بھ ذاتت روزگار انگا مارو از بچگیا.... ارمی اقامو از کجا بمارستانی بپول

 ... نیی و ھولمون دادن پای کوه بلندھیگذاشتن رو 
 سیھ پول ن بی ھمھ چاما

 ... خونھ اسضی االن رو تخت مرھی اون پسره بااون ھمھ سرمامادر
   کھ حالش خوب بشھرهی باس سر راه پسرش قرار بگی مھناز نامھیو

   مارو چھ بھ دخالت تو کار خداپووووف
 ..... بزنم بلکم سرم سبک بشھی چرخھی پاشموخواستی مدلم

 ... شدمی مونھیداشتم د 
 ...  جام پاشدمو پالتومو انداختم رو دوشماز
  خوردمی ونشستم رو تاب ھمونطور کھ تاب ماطی رفتم تو حو

 ...  فکر کردمھم
   از پول اون پسره داشتمی تومن٧٠٠ ھی
  ای خداارمی از کجا بشوی بقصتیویو د١ بھم داده بود ی ھم حاجی چک پونصدھی و

 .....  اومدیی صداھیخودمو تاب دادم  روھم گذاشتم و باحرکت پاھام آروم چشمامو
  ِشستی صدا کھ بھ دل مھی

  اما بود و قشنگ بود... بود فیضع
   پاشدمو سمت صدارفتمازجام
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  ومدی پشت درختا کھ چراغش روشن بود و صدا ازاونجا مکی کلبھ کوچھی
  ومدی قران می صداک،ی اروم رفتم نزداروم

  خوننی ُمری جوشن کبی قدر وقتی صوت قشنگ مثل شبھاھی
   پشت کلبھ بودم رو پا نشستم و گوشمو کنار پنجره بردمقای دقاالن
 رمی صوت قران قرار بگنی اری تحت تاثستی و بارم نشھی سرم نمزای چنی کھ امن
 
  ھی صدا کنی بدونم صاحب اخواستی دلم میلیخ
 ....  سورنا شوکھ شدمدنی باددموی پنجره سرک کشی اروم از الو

   ومن تو قعشو نداشتمومدی مدمی شادونمینم... ومدی نمبھش
   فرق داشتیلی خمونھی مشکھی جک گنجھی اخمو کھ شبی سورنا باسورنانیا
   کھ تخت شونھ شده بودیی وموھادی شلوار سفرھنی پھی

  باشمو بخونھخاستیدلم م.... قران خوندش قطع شد ی نشد اونقدر موندم تاصدامتوجھم
.... 

   گوش بدمو
   شممی جا قاھی باس دادی تو کلبھ اومد کھ داشت مانورمییصدا
   از درختا واسادمیکی پشت

   نگاش کردمو
 در رو بھ آسمون نگاه کرد و چشماش روھم ی اومد و نشست جلورونی در کلبھ باز

  زنھیرفت از تکون دادن لبھاش معلوم بودکھ باخدا داره حرف م
 

 ️❤ِسورنا️❤
  باز کردم بھ صحبت لب
 ....  ام کھ از غرورم نردبون ساختمی من واقعا ادمیعنی...ایخدا

   کوچک ترمیکی تو از ھر کوچشی اما پدی تظاھر شاواسھ
   اخم ھارو مجبورمااونیخدا
   صورتم بشونمرو
 رو قلب خستم نزاشتھ یری تاثچی ھستم نشون بدم کھ نبود خانواده ھی نشون بدم قوتا

  تو ببخش..... ھنوز سرپام نکھی امجبورم تظاھرکنم بھ
 .....  خودت ببخشی و مھربونی منو بھ بزرگیجای بغرور

 از جا بلند شدم باخودم دموی کھ رو بھ آسمون بلند شده بود رو بھ صورتم کشییدستا
 .....  امی طبل تو خالھیزمزمھ کردم من فقط 

   شدم و ارنجمو گذاشتملی تاپ نشستم بھ جلو مایرو
   پاھام و اروم خودمو تاب دادمرو
  گھی ماھور راست مستمی منم نمین.... من

  رو لبم اومدیلبخند
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 ..... کردی دختر باتموم دخترا فرق منیا
 
  می سارا کتابخونھ بودالویھمراه مھناز و ل 
   تو اون وقت صبح اکثرا بچھ ھا کالس بودنمی چھار نفره نشستھ بودزی مھی دور و

  کردمی می نفھمھ بازی کھ کسی طورمی بودی حرفھ اداین شد تو کارمووماھم
  می بار چرخوندنی واسھ سومخودکارو

   سرش بھ من افتاد وتھش بھ مھنازو
   گفتدوی خندانھی موذمھناز

  ؟قتیاحقیجرعت _
   دادمو گفتمی بھ صندلمویتک
 ... بزن جرعت_
   شد وگفت باشھطونیش
  اوووومممم اھا_

   جلو تا بگمنیاری ھاتونو بکلھ
   کھ گفتکی نزدمی بردسرامونو

   اقااجازهی بگی وارد شی دم در حراست در بزنی بردیبا_
  ی و فرار کنی کل بکشبعد
   گفتمدمویزکوبی رو مدموی شدم سرش داد کشیکفر
  گھی دھیی چھ شاسگول بازنید آخھ االغ ا _

  روم گفتم انداختم و انیی نگاه ھا برگشت طرفم اخم کردمو سرمو پاھمھ
ِ  شل وپلت  نکرده باشمرونی بی کھ رفتنجای درصد فک کن از در اھیمھناز _ َ َ  
  گلم بھ اعصابت مسلط باش_

 .... مخلوطتزای با مختلفات از پتزای چھارتا پفکر
ِ کھ پالونشو بکشیگردیُخفع شو مفت خورالدولھ دنبال خر مرده م_   یِ

   ناھار باخودتھی ماھور شرطو ببازگھیدبھ نکن د:سارا
   مھناز زدمی بھ ساق پای لگدزی مری جا بلند شدمو از زاز

  نیای بنیسگ خور گم ش_ گفتم وباحرص
  می وارد سالن شدیی چھار تاو
  می سمت اتاق حراست رفتو

   گوشت مھنازی حلزونی درد و بالم تو پرده ی بر پدر پدرت مھناز ایا:من
  مھنازی منو بخوری حلوایا

   کھ ھستنھیشرطھ ھم... یری کلھ مھی یھم سوار قاطر بابات شدبسھ تو _
  مثل شما شرط ببندمیی ھایاغی اقاجونم بخندم با یمن بھ قبر اقا_
  شھیِفعال برو کل بکش کھ داره گشنمون م_
   صاحابویبسھ ببند اون ب_
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 دمی دنمی تو امپاس نمونده بودم کھ بھ لطف مھناز ناجنس اینطوری تا حاال امن
 

 برم؟:من
  گھی د برو دمی کرده باشعتی بھ طبی پامون علف سبز بشع کمکری تا زساینھ وا: مھناز
   بھ اسمون دوختمو گفتم خودت ھوامو داشتھ باشنگامو

   اومدنی حسی زدم صدادر
  نییبفرما_

   درو بازکردمختیری از سر وصورتم معرق
  سرجاشون نشستھ بودنجفتشون

  یازیباشھ خانم ن ی نگام کرد وگفت امرنیحس
   ھا باال گرفتمو گفتم اقا اجازهی بچھ مدرسھ انی عانگشتمو
 قصدم نھی کھ ببکردی نشست درعوض سورنا باتعجب نگام منی لب حسی روپوزخند

  ھیچ
 افھی قدنی از اتاق باحال بودا درونی زدم بی فوردمویِ رو دھنم گذاشتم و کل کشدستمو

 رونی بمیدییدوی ممی داشتیی کار تو سالن چھار تانی بھ ادی ارزی ھاج و اجشون میھا
  یازیکھ صدا ناجور و خفنھ سورنا صدازد خانم ن

   انگشت اشارمو رو بھ مھناز گرفتمو گفتمدمیلرزی داشتم مدی بنی عمی شدخی مسرجامون
   مھنازااااارمی باباتو درممن

   کھسی نیزیچحاال عشقم بھ خودت مسلط باش : حالش خوش تر از من نبود مھنازھم
   نکنشی ماست مالگھیالل شو د:من

  واسھ تو ندادمامفتی راحتھ پول المی خحداقل
   شدفیاره ح_

  ظی اخم غلھی تر شد وکی سورنا نزدی قدمایصدا
   اللھی و بقدهی من گرخشیشونی پوسط

  نی داشتھ باشنکاری ای برای خوبحی توجدوارمی امیازیخانم ن:سورنا
   خودت رحم کنای لب گفتم خداری دھنمو قورت دادمو زاب

 ....  دفترنییبفرما
   خانومنییگفتم بفرما_ گفت ظی واساده بودم کھ باغسرجام

   عمرتھی روھم گذاشتمو گفتم مھنازاخرای اھی ثانچشمامو
  سر پسره رفتموپشت

 
  رفتمی ور ممی بابند ساعت مچی بودم در اسگول باززده

 نی ھستی خدمتکار خونھ حاجالتونی خانوم بھ خنی اشتباه گرفتییبا ابتدا نجارویا:سورنا
  نی بشخی تو بدینبا

   حرفو بھ من زدنی انی اھا؟خدمتکار
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   پستی عوضنامرد
  ُ مردمک چشماش ذل زدمتو
 یری کبزابتی خودت از نوادگان ملکھ الیحرف دھنتو بفھم مردک فکر کرد_
  یکنی بامن صحبت مینطوریا

  کارستی خدمتکار بعدشم کار کھ عار نیگی بھ من میکنی مخودی بیلی ختو
  یخوری اونجا تکونم نمی چتر پھن کردی اومدی چخودت

 ادم پست ھی تو شکھی نھ شپش نھ جک گنجیستی ھمھ قاقن خودت بی کردفک
  یاری بادی نقطھ ضعف ھارو بھ ی کھ فقط بلدیمضخرف

 ھی تو سر بقی چماق کنو
  یستی کھ بشھی مادعادتم
  ننیبی کھ فقط خودشون رو می پوچی از ادمامتنفرم

  دنی کھ تموم دانشگاه صداشو شنی زدمو در و باشدت بستم طوررونی اتاق باز
  شدی چدنی پرسی در بودن بانگرانی کھ جلوالی و لمھناز

  مھنااااازنمتی بااخم گفتم نبکھ
 

 ️❤سورنا️❤
   گفتی بابھت نگام کرد و بالحن خاص ومتعجبنیحس

  ا..رن...سو_
   کرده بودمی روادهی کھ زدمی نگفتم خودم فھمیزی چدموی تو موھام کشی دستکالفھ
   کتم کھ در اتاق با شدت باز شدبی انداختم توجچمویی و سویگوش

   خانوم تو قاب در قرار گرفت و باخشم نگام کردالیل
 کھ دل نی لگد کنتی کھ شخصنی کننی داده کھ توھاری بھ شما اختنقدری ای کنمیبب_

 ... عی تو سر بقنی کھ غرور و اوار کننیبشکن
 تاوان عقده ھاتو از ی داری ھستی چرا؟چون ادم عقده ایستی کردن بلد نخی تو بشما

  یریگی مھیبق
 شما یماھور معرفتش رو صد تا.... ستی قول خود ماھور مردبودن کھ بھ نر بودن نبھ

   مضخرفھیادما
 کردمیتاامروز فکر م.... نی دوخت و گفت اما شما اقا حسنی غضب ناکشو بھ حسنگاه

 رو شما فکر شتریالزمھ کھ ب....نیستی نھ نی ولنی باشدی کھ برام بانی ھستیشما ھمون
   دوختمنی رفت نگاه شرمزدمو بھ زمرونیکنم از در ب

   راحت شدالتی باطعنھ گفت بفرما خنیحس
 ی ادم عقده اھی تو شدی تو سرم اکو مالی لی زدم مدام حرفھارونی از در بدموی پوشکتمو
  کنمی می چقدر دلش رو زخمزنمی حرفومنی ای وقتدمی نفھمگفتیراست م...یھست
 ..... منیخدا
   بفھمھی اگھ حاجیوا
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 ارمی برم خونھ واز دلش در بدی باشھی نمینطوریا.... زدمی محوطھ قدم متو
 

 ️❤ماھور️❤
 اومدم ادهی پی رو کری ھمھ مسنی ادمی کھ نفھمداشتمی قدم برمنی تند وخشمگاونقدر

 بازشد یکی تکون محکم رو دوشم جابھ جاکردمو زنگ وفشار دادم در باتھیکولمو با
 خانم دادم و بھ اتاق رفتم لباسامو ی بھ سوریباعجلھ وارد خونھ شدم و سالم مختصر

 نقدری مادر چرا اشدهی در قرار گرفت و گفت چب خانم تو قایجمع کردم تو کولھ سور
  یشونیپر
   از محبتاش مانع بشھ سرراھمی کھ شرمندگفتھی نگام تو نگاش نخواستمیم
   کردمجابیشرمنده اگ مزاحمت ا..... رمیدارم م_

  جادی زد وگفت ایلبخند
  حاال ھمون_

   جمع کرده بودم امادهالمویوسا
 اده بھم دی کھ حاجی تموم پولنی رو بھ سمتش گرفتمو گفتم اپاکت

ِ دلم گفتم ھرچند کھ بھ خنسی توو    خوردمو الزمشش داشتمیِ
   رو نگرفت جلوتراومد وشونھ ھامو گرفت و گفتپول

  شدهیچ_
 باس برم مواظب اقام باشم مادرم دس تنھاست سی نیزیچ_ گفتم نوی انداختم زمنگامو

  گھی نمنویچشمات کھ ا_
   حاج خانومگنی وقتھ راس نمیلی آدما خیچشما_

 ....ی مصطفیول_ باس برم گھی دنی اجازه بداگھ
   بمونم نپرس چرا چون معذورمتونمینم.... حاج خانوم الیخی رو بیحاج_
 بھ ھمون بده من ی گرفتی پولو از ھرکنی ای ولیباشھ مادر ھر طور کھ راحت_
   قبول کنمتونمینم

  ی بابات ھم الزم داریبرا
   بودمی نبود مالزیرق نگاش ت اوردم باال و تو چشماش نگاه کردم بنگامو

 داشت اون ی کھ چھ لذت خاصدونھیخدا م.... وبعد صورتم رودی شونھ ھام روبوسیرو
 .....رفتاراش

   نکردنھیو گر.... سنگ شدن ی بغض و بازم تالش من برابازم
   برسونھادی مادر سورنا بسایحداقل وا_

 ..... دلم پر بودھرچند
   خربدهی بزنمش کھ صدانقدی اخواستی دلم مھرچند
نباس کھ ... رودل رو دلم مونده بود اما نی عگھی دی کوفت و زھرمارایلیخ... ھرچند

  زدمی مرابشویز
 ... خوردیبھ کردارم نم.... تو رسمم نبود اصال
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  شمی مزاحمش نمرمی خانم خودم می سورنھ
 .... باشھ مادر خدا بھ ھمراھت_

   خانمی نوکرتم سوری گذاشتمو گفتم خعلنھی ادب روسدست
  شتری زد وگفت مابیچشمک

 ...ی بھ قصد خداحافظنباری کردم اما ای سنگ فرش ھارو طبازم
 

  ستی توکار نی باوجود اون مترسک غرور برگشتنشھی ھمی برای خداحافظدیشا
 ️❤سورنا️❤

 ...  تموم تر برگشتم خونھی ھرچباسرعت
   کھ نرهرمی جلوشو بگکھ

 مادر جون ی تو چشماتونستمیاونوقت چطور م... بھ مادر جون نزنھ ی حرفاحداقلی
  نگاه کنم

   و پارک کردمنی رو تو قفل در چرخوندمو ماشدیکل
   رسوندمی خودمو بھ در ورودعیوسر

  ستی نیعنی سوت وکور ی خونھ نیا... اما
 رفتھ و مقصر منم اظطراب یعنی ادی مادرجون وبھار نمی خنده ی خونھ کھ صدانیا

  کردمی محی مادرجون تو جی کارمو برادی بایداشتم چجور
 ..  کھرفتمی و بھ سمت اتاقم مدمی کششمی بھ تھ ریدست..... گفتمی مدی بایچ
  سورنا_

 بود نھ ی قورت دادم و نگران برگشتم طرف مادرجون نھ عصبی دھنمو بھ سختاب
   داشتی اانھی گراخینگاه تو ب

  زدی چشماش موج می تو قھقھرایاراحت نفقط
  م..ال.. لکنت زبون بھ زور گفتم سبا

   کنھخمی تو بمنتظربودم
  یرسوندی ماھور رو میومدی زودتر مکمیکاش _

  دمی کردم ھنوز نفھمحس
 مگھ کجارفتھ؟_
  مادرم دست تنھاست... مارستانھیگفت بابام ب_
   تخت اون باشمی کھ پارمیم

 ی در حقم کرده باشع و شرمنده تر از قبل گفتم ولی مھربوننی ھمچدیگنجی ذھنمم نمتو
  ب اون خاطر نرفتھ

   داد وگفترونی بی بااه پرافسوسنفسشو
   وا ندادی ولدمیخودمم فھم_

   کرده ھاری زدمو گفتم مدل حرف زدنتونم تغیلبخند
  زهیازبس کھ خاطرش برام عز..... زد وگفت اره ی لبخنداونم
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  جونبااجازه مادر_
   برم کھ باز صدام کرداومدم

  چرا رفت ؟یدونیسورنا تو م_
 دی شادونمینم_
  باھم حرفتون شده_
  کمی_
 گمی غرورش رو باتموم وجود لگد کردم بعد مدی بود کھ وجدانم ازم پرسی ؟سوالکمی
 دوستش مھناز  ی پرونده ھا شماره تلفن خونھ نی بھ اتاقم رفتم و در وبستم از بکمی

 خط تلفن بود کھ اونم خاموش شده بود ھی خودش کھ فقط ی کردم تو پرونده دایروپ
   ندارهی بود کھ چرا ادرسبیعج
   رو برداشتی سھ چھار تا بوق بلخره گوشبعد
 نییبفرما...الو _
 

 ️❤سورنا️❤
 

   شوکھ شدمکمیدی بھ گوشم رسی گوشی کھ توی پسریباصدا
   تا خودمو جمع وجور کردمگذشت

  ی فتحی منزل اقاریت بھ خوق...سالم _
  نیبلھ بفرما_
  باخانم مھناز فتحے صحبت کنم؟تونمیم_
 شما؟_
   ھستم حراست دانشگاهیدباغ_
   افتادهیاتفاق_
  رمی وقتشون رو بگخواستمی مقھینھ نھ فقط چند دق_
 .... خوب چند لحظھاریبس_
   رو برداشتی بعد گوشقھی چند دقھی

 الو_
  یسالم خانم فتح_
  ؟شتونی سالم فرماکیمثال عل یالک_
 ...  نیکنی کھ قبول نمدونمی  دارم می خواھشھی....من ....من _
  نی چرامزاحمم شدنیدونیاگھ م_

   سرتقی دختره پووووف
   کھ داشتمیدی اندک املیبھ دل_
  ھست حاال؟ی در چھ رابطھ ادتونیاندک ام_
  یازیراجب خانم ن....راجب _
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  نیاری اسمشو بھ زبون مشھی چطور روتون مدونمیمن نم_
 یزی چی خواھش کنم ادرسخواستمی قبلش می ولرمی از خجالت بمدیبلھ قطعا االن با_

   نیازشون بھ من بد
  کنھی کھ بدون آدرس خدمتکار استخدام نمتونیحاج_
  نیری ھمون بگاز
  یخانم فتح_

   گفتم کھ خودمم شوکھ شدمی جداونقدر
  باھمون لحن جوابم رو دادبای تقراونم

  ی دباغیبلھ اقا_
  آدرس_
  نھ_
 چرا ؟_
 نیخای اونوقت شما منھی رو ببختتونیماھور اصال دوست نداره ر.... رایچون کھ ز_
 دل یبعدم بفھمھ من ادرس دادم داغم رو رو... نی در خونشون و مزاحمش بشنیبر

  زارهیمادرم م
 زهی ھمھ عزی برادرنقیا.... ماھور ھمھ رو جادوکرده انگار

 
 ️❤سورنا️❤
   از شما گرفتمگمیمن نم_

   مکث کرد ومنم از فرصت استفاده کردمو گفتمی الحظھ
 ... بھ ماھوروابستھ اسیلی مادرجون خی خانم فتحکنمیخواھش م_

 ... گفتم ماھورنی ایچرا جلو... دمی کوبمیشونی بھ پیدست
   گل گشاد گفتییباصدا

  نی از من گرفتنیگی کھ نمنی مردونھ بدقول
 ...  مردونھیِمردونھ ...قول _
   رو قطع کردمی بعد از گرفتن ادرس گوشو
 

 ضرب گرفتھ بودم از ظھر تااالن سر کوچشون ی فرمون باانگشتام از کالفگیرو
  ومدهی ھنوز نی ولادیمنتظرم کھ ب

   شدمادهی پنی زدم و از ماشای کشمکش دلم رو بھ دری بعد کلبلخره
   زدمی بھ در آھنی کھ مھناز آدرس داده بود رفتم و ضربھ ای سمت پالکبھ

 ....  کنھ واقعا سختھی محلھ زندگنی تو اتونھی ادم چطور مھی نکھی فکر اتحمل
   خاکسترشدو دوباره جون گرفتمرغی سوخت وھزار بار مثل سدلم

 ... توبھ شکستمیول.... بود کھ از خدا خواستم منو ببخشھ شبی دنیھم.... شد وشرمزده



 @cafeetakroman                    تک رمان   اختصاصی کافھ       رمان رخصت

 100 

 برادرش دی تعجب کردم فکرکردم شاکمی دهی تراشی ھم قد خودم باموھای پسردنیباد
  باشھ

  سالم_
  کیعل_
   کار داشتمیازی باخانم ندیببخش_

 در ی شد واز جلودی ھم کلی کھ دندوناش رودمید.... بھم انداخت ی ادارانھی خرنگاه
  کنار رفت
   گفت طبقھ دووباحرص

 
 

 ️❤ماھور️❤
 

   از کف کوچھ برداشتمو زدم بھ پنجرهی ازهی رسنگ
   گفتدنمی پنجره رو بازکردو بادالدیم
  ی اومدیسالم ابج_

 بودمو بھ داکردهی از کجا پدونمی کھ نمی تفاوتی نداشتم با بی درست حسابی حوصلھ
   گفتمخوردی نمپمیتر
 ؟ی نگھ دارنجایلنگ پا ا ھی منو یخوای مامتی القومی تو تا نمیب... کیسام عل_
  ندازمی مدی االن کلدینھ ببخش_
 ھرچند دمشی تو ھوا قاپزی لسی کرسی منفیکنای بازنی از پنجره انداخت و منم عدیکل

  کردیدستم ناجور درد م
   سر رام سبزشدی اره برقنی کھ بازم ارفتمی پلھ ھا باال ماز

   گفت سالمیوباناراحت
  غرق شده؟قاتی چتھ کچلک قاکیعل_
 

    گفت بدجور غرقھدمق
   گفتم منو سننھتودلم

   رخصت از کنارش ردشدمھیوبا
 ➊ی داریمھمون خارج_

   طرفشو گفتمبرگشتم
 ؟یکنیِعھھھ مسخره م_

  یری وگفت نھ تو بمدی بھ سرش کشیدست
  یشی سوارم مدمی روکھ می جنبھ ندارگمی میدید_

   کردمی طیکی ھارو دوتاپلھ
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   ھاکردی چاخان نمی اره برقنیا
   منھی گرون پولشون پول ِ خون بابای کفشھانیا

   درو بازکردمدیباکل
  دونمی بود نمی کنیا

 ....  شده بودکی فضول دونم تحری غده دانمیشد
  ھمون کھ داغ رو دلم گذاشت.... دی آشنا بھ گوشم رسی صداھی اما

  زخم زبون زد.... کھ ھمون
   کردھی من تخل عقده ھاشو سرھی بقنی عاونم

   دوشم بودی کھ کولم ھنوز روی درحالاموی زانو بند کتونچھار
 .... کردی سخت بود چون دستم درد مکردمیبازم

 ➋ حرفا بودم کھ عوف و کوف کنمنی پوست کلفت ترازااما
  سرم واساده بود وگفتی باالالدیم
  ی ابجیکجابود 

   پس بدم باس بھ توھم جوابی نکنھ توھم اقا باالسرشدھیچ_
 ... داداشتم.. و گفت نیی ناراحت انداخت پاسرشو

  رتتی غی خواھربھ فدایاوخ
  ختمی موھاشو بھ ھم ردموی تو موھاش کشی زدم وازجابلندشدم دستیلبخند

   دستمو بکشمھی درمونگاه بودم رفتھ بوذم بخیرانی مرد اوری اقا باالسر غیاقا-
   بھ دست چپم نگاه کرد وگفت دستتباتعجب

  ِی اقا مھریادگاریبلھ دستم _
 کنھ؟ی کار می چنجای پسره انی انمیب....

   دستم بود گفتی حوصلھ ھنوزم نگاش پی و بناراحت
   باماھور کار دارمگھی  اومده مدوساعتھ

  کنمی مشی کرده االن حالخودیب_
   رفتموییرایپذ

   کھ کنج حال بود ودست بھ کمر گفتمی امھی انداختم رو مبل نصف و نکولمو
  ؟نمی اعال حضرتو کال نبی ملکوتختی کنم کھ رکاریمن چ_

   نشد اخم ھم نکرد درعوض لبخند زدو گفتیعصب
  سالم

  ؟نیاری درمیِ واسھ ھمھ خدمتکاراتون چغر بازنمشمای؟بیچھ سالم_
 

   مھمیلی خایمھمون پولدار =➊
   خودمونیھمون آه ونالع وزار=➋

  ری انتقاد فوش عذر منظور گرفت گنظر
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   لباش جاخوش کرد وگفتی رواری اون لبخند لج در ببازم

 ... ھمشون کھ نھ_
   کھ بخام مسخرش کنم گفتمی کلومش و بالحنونی مدمییدو
 ی شھرنیی خدمتکار پاھی ی خونھ ی اگھ اقدس و قزبس بفھمن شمااومدی وای وایوا
  ؟گنی میچ

   گفتی باناراحت دوختنی شرمندشو زمنگاه
 یازی نخانم

   دخترمی اومد وگفت عھ اومدنیی از پلھ ھا پامامان
  کیسام عل:من

 ...  ھمی دباغی اقایسالم دخترم خوش اومد:مامان
  بردنی مفی گفتم داشتن تشردموی برحرفشو
  ھستم خدمتتون:سورنا

  الزم نکرده پاشو پاشو کھ حال و حوصلتو ندارم:من
  ماھور زشتھ بھ خدا مادر: مامان

 ... اروی نی کھ انھیزشت ا:من
 باھاش ی فرقچی ھگھی معرفت و نامرد باشم کھ دی بنی انی نباس بگم اگھ منم عنچ

  ندارم
  واقعا شرمندم...من ....من : سورنا

 ...  آبروشھینم... غرور شھی واس من نمتی شرمندگیباش تا اموراتت بگذر:من
 گھی شماس دی بھم بگھ خدمتکار صدقھ سریاشم ھر بچھ ننھ ا فردا باس منتظر باز

  از پلھ ھا باال رفتم وھمونطور خطاب بع مادرمکردی گنگ و باتعجب نگام ممامان
 

   بھ مادرم گفتمخطاب
   از کلبھ محقر ما کلکشونو بکنننی کنشونیی وخوردن راھنماشونییچا

   آبروشون نرهدای و پارمتای ارمی وقت جلوھی
   رفتمو در لونھ کفترارو بازکردمباال
 من درستھ آدم ی طوقی مرحمت خوشحالشعی می توقعچی ھی کھ بی دارویکی یوقت

   اماستین
 کھ یی ارزه بھ تموم پسرای مای دنی نصف آدماکلی ارزه بع ھی پرش مری زی ھاکرک

 بودن ی واس خاطر اسم ورسم حاجرنیگی بھ دست محی و تسبپوشنی می اخوندقھی
   بودنی پسر حاجقیوال

 
   بھ در پشت بوم خوردچندضربھ
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 با بستی وچشماشو مشدی من غرق لذت می وطوقدمیکشی می دست تو سر طوقیدرحال
 ...  حالتو ندارم داداالدی گفتم می حوصلگیب

 کرده بود ونگام بشی دستاشو تو جسادی تو قاب در واشکھی بازشد وجک گنجدر
   انداختموی نگاھمیکردنیم
   نگاه دارهھی توجھ ھمون طور کھ پشتم بھش بود گفتم چیب

  گفت نھ نگاه ندارهکالفھ
  یپس ھر_
  ی بزنیخوایتو چرا م_
  من خدمتکار...بالبھ دور ...بزنم؟....شمارو؟...من ... یذک_

  دی پررونی وحشتناکش از حنجره اش بصدا
  گمی نمیزی چکنمی خدمتکار خدمتکار منم مراعاتتو می ھبسھ
   ازپشت سراومدالدی میصدا

  ی شده ابجیزیچ_
   شما بفرمارینخ_
 ...  اگھیول_

   زدم سرشداد
 .... بفرماگمی نممگھ
   بود از دورشدنشی پاھاش کھ حاکیصدا

   و گفتمی طوری وارهی دادم بھ دھی طرفش دستمو تکبرگشتم
   حاالم بفرمای جوابتم شنفتیحرفاتو زد_
   نزدمیمن ھنوز حرف_
  تھی واس شنفتن ندارم حالی گوشگھی شرمنده من دیول_

  کنھی گذاشتم وگفتم درد ممیشونی پی رو رودستم
  یتو فقط درحال الف وگاف... بود یاما الک.... ی بامرامیلی خگفتی میحاج_

   توھمدی کشاخمام
 ادی اره الف زی بھ تو نداره ولی دخل و ربطچی ھستم ھی پسر جون من ھرچنیبب_
 ی اگھ بھ حاجیدونی خودتم خوب مسی تو کارم نی مرامی اما بدمی مادی گاف ھم ززنمیم

 ... دیچیپی تومارتو توھم میختی چھ ری گفتیگفتھ بودم امروز چ
 
 نظم ختنی اما خانم بامرام بھ ھم ری نگفتی ممنون باشم کھ بھ حاجدیاالن مسلما با_

 االن نی ھمتونمی منیدونی داره؟نھ نمی چھ حکمنیدونی منی چشم مسعولیدانشگاه جلو
   مورد رو تو پروندتون گزارش کنمو تمومنیا

   باحرص گفتم بھ درکرلبیز
   داشتھ باشمیحی کن کھ منم توجحی وگفت بھ درک؟شما کارتو توجدیشن
  ندارم_
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 سر کارت بھ قول خودت بھ حرف یگردی و برمیشیپس منم ندارم و شما حاظر م_
 یرف منم بر بھ حیومدیمن کھ ن

   اسمون دوختمی گفتم برو بابا و نگامو بھ روبھ رو ستاره ھای تلخبھ
 ....  نھی اما دست خالرمی زود ھم میلیخ.... رمیم_
_........ 
ُ عنق رو درزنی پھی ی لبھایمن بعد چند سال لبخند رو_  عنق مھربون رزنی پنی ادمیُ

 لبھاش ی شده لبخند از روشماری باشیمھربون.... حاال باوجود تو ی پوستریبود اما ز
  ی حاال کھ دلش باھاتھ ولش کنھی معرفتیب....موندگار شده 

   رمی من می شدیاگھ اومدن..... ایب
 میتا ھفت ون... نمیھفت شبھ تو ماش... در پشت بھم واساد ونگاه بھ ساعتش کرد توقاب

   مردھی یبرا ھینی کلمھ سنگکنمیخاھش م... ای بکنمی خواھش میول... منتظرم 
 
 و ی رو کنار بزاری وگردن کلفتی باس قلدریی جاھاھی انی آدما باس کوتا بیی جاھاھی

 .....ی کھ خبط کردیقبول کن
 ).... کنمیخواھش م(
 

 سورنا
   شده بودم از اومدنشدی رو روشن کردم کال ناامنیماش
   بازشد وسوار شد باتعجب نگاش کردمنی ماشدر
  برم ؟یخای میھا ؟ناراحت_

 جلو ی ساکت بود و از پنجره صندلری کل مسستمی زدمو گفتم نھ ناراحت نیلبخند
 کردی رو نگاه مرونیب
 بشھ ادهی پنکھی کمربندشو باز کرد قبل از انباری پارک کردم ااطی تو حنوی بلخره ماشو

  نگاشو دوخت بھ رو ب رو گفت
 کمک ھی نفربد ازم شاکھیبگو  ی اختالط کردمی خدا امشب کھ بااوستا کری مشتیبنده _

  کن بتونھ ببخشتم
   بھت موندمای دنھی شد تو ادهی پنی ماشواز
  دونستی از کجا منیا    

 مھی شبونھ ام بھ خاطر اختالط با اوستا کری ھای شب زنده داردونستی از کجا منیا
 ... نکنھ....
   سالھ باھامھ١٠بای راز تقرنی ایول
  دمی تو صورتم کشی دستھی کردنھا چھی اون گرلی دلدهی نفھمیتا حاال کس... اون گناه از
  ارمی بادی بھ خوامی نمای عجز گفتم خدابا
  ییسورنا پسرم کجا....سورنا _
   اوردمو گفتم بلھ مادرجونرونی پنجره سرمو باز
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  پشت تلفن کارت دارهھیبدو مادر سا_
 

 سورنا
   نکن کھ حوصلشو ندارمی شوخکنمیخواھش م_
 
  میای فردا مگمی دارم می سورھی چیشوخ_
 
  نیای بھ شما ھا گفتھ بی کخودیب_
 
  بابا گفتھای شدوونھید_
  

  بابا واسھ خودش گفتھ....بابا _
 م؟یای نیخوایم_
 

  می منتظرنیای کالفھ ام بکمی گفتم دموی تو صورتم کشیدست
   رو قطع کردمتلفن

   کاناپھ نشستمی روو
 
 ھ؟ی ساگفتی می مادر؟چشدهیچ_
 

   تو موھام زدمو گفتمیچنگ
  انی منای پرواز ھمراه سارنی فردا بااولگھیم
 
   افتادهی بابات اتفاقی نکرده برایی غصھ نداره پسر گفتم خداگھی دنیا_

   بااجازهری و گفتم شب بخدموی کشیپوف
 
  پسرم ؟یخوریشام مگھ نم_
 
   ندارملینھ مادرجون م_
 

 ..... نی بھ ماھور انداختم اخماش تو ھم بود ونگاش رو زمی اخر نگاھی لحظھ
 

____ -____-____ -____-____ -___- 
 

 ماھور
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   کھ بد گشنمھمی شام بخورمیپاشو دختر بر_
 

  فرماندهشھی زدمو از جا بلند شدموگفتم اطاعت میلبخند
   نیی چرا اما از گلوم پادونمی نمکردمی می شام باغذا باززیسرم

  رفی نم کھرفینم
 ؟یخوریچرا نم_
 
  اشتھا ندارم_
  بازم حرفتون شده... نی اشتھا شدی ھردوتون باھم بشدهیچ_

 سی نیزی بھ زورقالب کردم رولبامو گفتم نچ چی ساختگلبخند
 
 ھ؟ی کیدونی مھیسا_
 ھ؟یک...نھ _
   مادرش عجوزه اسنیخواھربزرگھ سورناست ع_

  گمی مگھ دروغ میخندی خانم گفت چرا مای وثردی خندزی رزی ربھار
   خندشو جمع کنھکردی می کھ سعیدرحال
   نھ خانم حق باشماستگفت
 کھ ی چند سالنیتو ا.... خودت مھربونھ نی عکشھی خواھر کوچنایسار: خانمیسور

   تنھا شدهیلیپدرو مادرش رفتن سورنا طفلک خ
 رفتن و ھی سالی بود بھ خاطر تحصھی سانی در واقع مصوب رفتنشونم ھمیعنی

 موندگار شدن
 سورنا چرا باھاشون نرفت؟_
 وگفت تو مملکت غربت دی خوش بود تو ھمون سن و سال کم عقلش رسنجایدلش ا_
 ارمی دووم بتونمینم

  دمی ابوسرکشوانی ھامو باال انداختمو لابرو
 
   چشمامو اروم باز کردمویال
 لبخند رو لبم نشست غم و غصھ نباس اونقدر جون دار باشھ کھ لبخند و از رو لبات و

  بترکونھ
 .... پوسھی دل موگرنھ

   حاظرشدمدموی از جا پریجلد
  یدابی سرخ اب سفنھ
  ی ترگل ورگلنھ
   ساده بودنیی جوراھی

   کنھی می آدمو خواستنشتری نظرم بب
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 بھشون یِ عرق خاصھی.... سنگ فرش ھا نی بازم ارونی سرو صدا از خونھ زدم بیب
   چرادونمیدارم نم

  ماھور خانم_
 نیی برگشتم طرفشو گفتم بلھ ؟بفرمای کم داشتم باکالفگنوی اول صبح ھمی ھاکھ

 ؟امرتون؟
  رسونمتونی منیایب_

  ستی تروخدا رو کھ ننگاه
  ھی سلطان محمود غزنوی پاسنگ

 شما نی عیتیُافت داره واس جناب باشخص کنھی نمنشیادم کھ خدمتکارشو سوار ماش_
 نی جماعت حساب کنزادی آدمی ھارو قاطچارهی بریکھ ما فق

   گوش کردمتونوی تو صشبید_
  ادی ،عزت زی کردیکارخوب_
 
 ... دهی مجھی نتکردمیفکر م_
   مشکل خودتھگعیاون د_
  راه افتادمستگاهی زدمو درو بستم و آسھ آسھ سمت امی بزنھ جی حرفنکھی قبال از او
 

   راننده اتوبوس روری بود وداشتم جد کبرشدهی معمول دطبق
  کردمی رحمت منیقر

  کنھی مگرتی گازه خون بھ جھی اون وسطدونھی خنگ نممردک
   کم داشتمنوی امروز وجود ذاقارت ھمی ھاھی ثانونی قشنگ میعنی من یخدا_

   اومد سمتمبااخم
   تو ھمدمی اخمامو کشمنم

  سالم: مھران
  نمی نبختتوی پارسال دوست امسال بزن بھ چاک ریبھھ داش مھر:من
 ؟یخوب_
 ؟ی داره مگھ اق مھریواست فرق_
  معلومھ کھ داره_
   پراز نفرتی پوزخند وچشماھی
   زبون تلخھی و
   شدهرمی بکش کنار دیمھر_
 ➊ی چھ سرکاله خود شدای تازگیماھور خبر دار_
  تش الدولھ مفی حسنکارهیتو رو سننھ چ_
   دارمرتیروت غ...داداشتم _
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 بخوره تو سر خودت بزن کنار کھ نھ حالتو رتتی ؟غیبروبابا دلت خوشھ خوابنما شد_
  ِ ب دو کنمِکی واسم باھات نجای اخوادیدارم نھ دلم م

   کنارش ردشدم دستمو گرفت و تو چشمام نگاه کرداز
   اومده بود سراغتشبی بود دی پسره کاون

  ھبھ توچ_
   گازگرفت و گفت کھ بھ من چھلبشو

 بدبخت ی ابجادی بار ھی چند وخ بھی غرھی گفتم اره بع تو چھ چدموی از دستش کشدستمو
  ھا؟یفتیننھ مرده ات م

   گفت ماھورباحرص
 نمی جلو چشمام ببافتوی قخوامی نشو نمیرتیماھور وحناق دلت برام نسوزه سرم غ_

   اقا بفرما برویھر
   توجھ بھ صداکردناشیوب

   افتادمراه
  شده ھایری تو شری شعجب

 
 سر راھم سبز شدند و مھنازشروع بھ الی مھناز و لرفتمی کھ سمت کالس مھمونطور

   کردی کرد شبسترنی حسی قصھ تیروا
   شھینطوری اخواستمی جون مامانم نمبھ
  دونستمی و کفن کنم بھ جون بابام اگھ مانیپو
   بکنمی کارنی ھمچکردمی غلط مشعی مینطوریا

   دھن برامون خفھ شوھی نگاش کردمو گفتم تموم شد؟لطفا ی جدیلیخ
   گفت گفتم کھ بھ خدای ناراحتبا
ِبسع عزو جز نکن اون بھ درک خودم فوت آبم کھ باز_ حرفم ... نای اشکنک داره و ایِ
   اسگھی دزی چھی
 ؟یچ:الیل

 ... آدرس خونمون:من
  ؟یآدرس خونتون چ:الیل

  پسره؟نی داده بھ ایک.... یچیمارپ:من
 ....  کدوم پسرهیگی میچ:الیل

ُ ھل دادمو گفتم االغ تو شویشونی بود کھ کار کار مھنازه بانوک انگشتم پمشخص
  ھی ذاتتیشعوریب
  یکنی راستا تالش منی خودتم دراای
  ھی ارثمی جنھی گزچکدومی لبخند پت وپھن گفت ھھیبا

 پس کار خودتھ؟ _
   بلند گفت بااجازه بزرگترھا بععععععلھھھی از دستم در رفت و باصدادییدو
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   رخصت گرفتن بزرگتر ھاروکنمی متی اونوقت حالارمی مریمن کھ تو روگ:من
 
 

 میدییتماشای مونیزی تلومی خانم نشستھ بودی و ھمراه بھار و سورمی خورده بودشامو
 نیھ فقط محض دکور بودن نشستھ بودم وگرنھ منو چھ بھ االبتھ من ک) میکردیتماشا م(

  ی آبکی ھاالیسر
 فقط باس نقش اولش بھروز وثوق باشھ وگرنھ صفا نداره کھ اووووف اونجا کھ لمیف
  گھیم

 !التماس كردي بھ نامرد نكن! زندگي ھیچوقت التماس نكنتو
 

 !اگر زدي بھ رفیق نزن! مردي نارو نزناگر
 

 !اگر خوردي از یتیم نخور!م نخور مردي مال مرداگر
 

 !اگر خوردي بھ ناموس نخور! مردي قسم نخوراگر
 

 !اگر كردي بھ معبود نكن! مردي پشت بھ كسي نكناگر
 

 !اگر خوردي واسھ دنیا نخور! مردي غصھ نخوراگر
 

 !اگر كردي واسھ پول نكن! مردي گریھ نكناگر
 !توي دنیا ھرچـــــــــي میخاي باش 

  نامرد نباشولي
 
 ....ماھور.....ماھور_
  دی ھوم مانند ازگلوم پری صداھی

 ؟ییکجا:بھار
  جانیھم:من
   نگام کرد باخنده گفتم خوب بابایختی رنیا

  زدمی تفکر مداشتم
   مگھیبلد_

  عجبا_باخنده
  شھی مکی کھ داره نزدکردی ممونی قدماش حالیصدا

 ... مادرجون:سورنا
  گفت ھوم؟ی خستگپی کھ داغون تر از ما بود البت از ترمادرجون
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  نھیشی دونصفھ شب می ساعت حدودانای اھیپرواز سا_
  خندهری زمی زدی بھ من داره منو بھار پقی نگاش کرد کھ انگار چھ دخلی جورھی

   نگفتیزی چگعی دسورنام
   گفتم قدمشون روتخم چشمکردمی کھ خندمو جمع میدرحال

  ممنون_
   اتاقش رفتبھ

   ناراحت شدیعخ
  میریگی مافھی سرطان قی خوابی کھ االنھ از بمی بکبمی جون پاشو پاشو بریسور
  دیخندی مزی رزی ھم داشت ربھار

  ی کلم بروکلنی دماغت شده عی خوابی نگاه بندا از فرط بھی نھیی؟آیخندی مھی چھا
 ..... دی دوباره خندو
 

 نھوی در اتاق عی کھ باصداھی تو فاز دومرفتمی روزده بودم داشتم مکھی کوچچرت
   ھوادمی متر پرشی بالغ شیکانگرو
   کورمال گشتمو گشتمکورمال

  دمی درو بازکردم و سورنا رو پشت در دی کردمو سرم کردم الدای پموی روسرتا
  کردمدارتونی شرمنده کھ بنوگفتیی انداخت پاسرشو

 شده؟ینھ بابا دشمنتون چ_
   خاروند و گفتسرشو

 ....  برم فرودگاهخواستمیم
   ھم کھ خوابھمادرجون

  شھیم... شوازی پادی بستی نی کسیعنی..... کھ ستی نیکس
 رشدیِ من من کردن برو کھ دی بفرما بھ جاشھیاره م_
 

   گفت و راه افتاد رفت منم کھ کال خوابزده شدمی اباشھ
  منتظر رو کاناپھ ییرای مرتب کردم رفتم پذلباسامو

  نی وماشاطی در حی کھ صداگرفتی کم داشتم چرتم مکم
   گوشم خورد پالتومو رو دوشم انداختم وبھ
  قاب در واسادمتو

 ومدی و صندوق منی بازو بستھ  کردن در ماشی بودن صداخودشون
 

ِ بود کھ فرت فرت عازهیخم   ،دمیکشی می ارهی زنجی موءتادانیِ
 ھی ساباالخره

  ناشونی شد  وپشت بندش سارداری پدشون
   چھ خوشگلھناشونی سارولیَاااا ا 
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 ، پلھ ھا باال اومدن ھمون دوسھ تا پلھ رواز
 نییچمدون ھارو از پا: رو بھ من گفت ی عشوه و تحکم خاصھی بود باھیبزرگھ کھ سا 
  اریب

 مگھ خورهی من بھ حمال ھا می افھی جنازه کنم حق ندارم ؟قنویاالن من بزنم ا, نگاکنا
  سالم: گفتم رلبی راجب چمدونا نگفتم فقط زیزی چ؟ی افاده ای؟دختره 

 اری حاال برو چمدون ھارو بیسالمتم داد:  رو بھ روم واساد وگفتدختره
   بامن نبودارشی اختگھی دکردمی بارش نکنم چون اگھ بازش میزی گاز گرفتم کھ چلبمو

 بی کھ مھمون حبمی بودادگرفتھی مھمون ھم بود دوزار ادب از ننھ بابامون بلخره
   حرفانیخداست و ا

 ؟یکنیباتو بودماچرا منو نگاه م_
 شده؟ی عجوزه اش گفت چی رو بھ ابجشدی مکی سورنا از اونور اومد کھ نزدیصدا

 ؟ی رو بھشون گوشزد کنزی چھیسورنا خدمتکاراتون عادت دارن ده بار _
  مگھ ؟شدهیچ_
  گھی نمیزی چکنھی تو چشمام نگاه ماریب چمدونامو گمی دختره منی بھ ایھرچ_

   بھ سورنا نگاه کردمباخشم
   دارم براتیعنی کھ

 ما ی ھای بعد گند بزن تو حال ما ھرچند دلخوشی بزار از راه برستی غزمی دختره
  ستی نشتری دوروز بیکی
  ّ سھ بار بااعمال شاقھ دارهی خودکشی جاچی تعجب کھ ھی باشھ جانای ازاشتری بیعنی

  دمی شنرفتمی کنارشون رد شدم کھ ھمونطور ماز
 .... ستنی ماھور خانم مھمون مادرجونن خدمتکار ن،یابج:سورنا

 .... واقعا ؟ظاھرش کھ: ھیسا
   سمت اتاق کھ صداشونو نشنومدمیی دوتیباعصبان

   ظاھر ظاھر ظاھرھمش
 یستی نباشھ ادم نتانی پتانی اگھ ظاھرت چیعنی
 
  ی مھمون باشی تو صورتت حق نداریِه گل نمال کانی اگھ ھفت قلم عیعنی

   دور انگشتمدمیچی تو جامو موھامو پدمی کشدراز
  نیختی رنی دارا اھی ھمھ مایدی نخور ماھور مگھ ندغصھ

   ندارن کھ بھش بنازنی اگھی دزی اخھ چِد
   اتاق بازم سوزن شد رو اعصابمدر

 دخترش بخاد ری پی سورنا باشھ کھ راجب رفتار اباجدی درو بازکردم گفتم شاپاشدمو
   کنھ اما ھمون دخترخوشگلھ پشت در بود باتعجب نگاش کردمیعذرخواھ

   کنمی ازت عذرخواھھی ازطرف ساخواستمی کردم مدارتی کھ بدیببخش
  کنھی رفتار مینطوری باماھام ھمگھی اخالقھ دبد
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  ستی نیالی گفتم خنویی انداختم پاسرمو
   ھای ناراحت نباشگھی دپس

  ستمی ، نگھی زدمو گفتم نھ دی محولبخند
   بعدم دور شدری زد وگفت شب بخیچشمک
  شھی وخت اشتباه مھی منم ی تا چھارتادودو

 ھ؟ی چنی اون پولداره ااگھ
 نمی بودم نامرد نگفت برم ببی مونگول شاکی ھنوز ازسورنای باال انداختم ولابروھامو

 ناراحت شد نشد
   خدمتکارگھی خودش بھت می داره وقتیتی توچھ اھمی ابلھ ناراحتاخھ
   کلمھ ماھورخاننی بشھ برات ایعاد

   ھاستبھی غری خونھ نجایا
  ی ندارنجای ای دبھ و کب کبھ ادب

 ...  کھستی خودتون نی خونھ
 .....  اروم چشمام گرم شداروم

 
َ ترق پوروق چشمامو بازکردم البد سوریباصدا      باز ھوس ورزش  جونیَ

   بھ سرش زدهیصبحگاھ
  دمی بھ مو ھام کشی تو جامو دستنشستم

  ری دادمو گفتم صبح بخلشی لبخند گل گشادتحوھی کھ کرد نگام
   جوابمو دادی بامھربوناونم
  دمی و دست و صورتموشستم فک کنم تا لنگ ظھر خوابی دشوردمیپر

   بھ ساعت انداختمینگاھ
١١  

   بخوابمنقدی نداشتھ من اسابقھ
  دموی و صورتمو خشکدست

  خانم گفتی سورکھ
   کارت دارمنجای اایماھور ب_

 گشتی کمد بازبود وخودش داشت کمد و مدر
   خانمیجانم سور_
   ترکی نزدایب

   بھ روش واسادمو از تو کمدرو
   کرد گذاشت سرجاشسھی دراورد بامن مقالباس

   جونیسورmiss سی میکنیامکان داره بپرسم چھ م_
  نھ فعال_

   اندازم گرفترھنی کرد و ازروپدای لباس پھی بلخره ی بلخره
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  ھیزی کردم اوووو عجب چنگاش
  یپوشی لباسا مپی ترنی از ای گفتم بال نگفتھ بودی لحن بامزه اھیبا
  ستیمال خودم ن_
  ھیپ مال ک_
  یدختر مصطف.... گانھی_

  شعی اندازت منمی بپوش ببری دراورد وگفت بگی لباسازتوچوب
  نچ_
  نچ؟یچ_
  پوشمینم_
 چرا مادر؟_
 نی نگاه بھ من بندا من از اھی خانم ی بپوشم بعدم سورھی لباس عارامی مونده بنمیھم_

  ؟پوشمیلباس ھا م
 ....  ھای حرفو نزننی اگھی دختر دھی چھیعار_

   اروم گفتی با صدابعد
 .....  کم باشھتیزی چھی ندارم از سادوست

 
  ولیا: زدم و بالبخند گفتم نھی تو آی چرخھی
   براقی بادمجونکی تونھی

 دیببخش( سھ رب ی ھانی زانو پف دار بود بااستی تا کمر تنگ بود وبعدش تا باالکھ
 )ستی خوب نفمیاگھ بده راجب لباس اصال تو ص

   تنگی شلوار مشکھی باو
  شدمی داشتم توش خفھ مکھ

 ....  باصفاترهنی اقاجونم ازاژامھیپ
   ان برا خودشونی دخترا پھلووننی اواال
  شمی کھ االن داغون ممن

  ادی نگام کرد وگفت چھ قدر بھت مبالبخند
  شمی دارم منھدم میول_
  چرا مادر_
   تنگھیادی شلواره زنیا_
   سورنای خونھ رنی منامی نداره مادر امروز فردا رو تحمل کن تا ایبیع_

   لب خوندمری دراتاق نواختھ شد منم زیصدا
  نمیبی من مشوی ساھیوارکی پشت دھی کھی کاونجا

  ِسی بازشد وبھار بالبخند نگام کردوگفت واوو در
   دنبالت کارت دارهامی اقا سورنا گفتن بی راستزهیچ
 منو؟_
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  اوھوم_
  امیاالن م_

   خانم گفت اون نھی کھ سوری سمت روسررفتم
  نھ؟ی نگاش کردمو گفتم چباتعجب

  نی تو دستش رو بھ سمتم گرفت و گفت اشال
 .... نھ_
  اره_
  دمیحاج خانم تو روجدت من تاحاال شال نپوش_

   جلو شالو سرم کرد وموھامو ھل داد تواومد
   مادر تحمل کنگھی روزه ددوسھ

   رفتمرونی اتاق باز
  بی کاراعییای ھارو بھ قصد رفتن بھ اتاق دزدان دروپلھ

   باال رفتم پشت در واسادمو در زدمونی درمیکی
  نییبفرما_

   بازکردم وارد شدمدرو
  کیسام عل_
  ریسالم صبحت بخ_
  ِ باخودش چند چندی بشرم معلوم ننیا
 گھی دف مفرد مھی بندهی دف جمع مھی

  بود؟یشی  بامن فرمانیھم چون_
  نینی بشنییبلھ بفرما_

  وانسی دنگفتم؟کال
   رو کاناپھ اتاقنشستم

   ازاون موقع بھ کتاب تو دستش دوختھ بودشوسر
   باالدی ابروش پری تاھی اورد باال و نگاشو
   کرده حتماکوپ

 ....  جمع وجورکرد وگفتخودشو
 

 خوامی ازتون عذرمھیمن واقعا راجب رفتار سا... من
  ستی گفتم مھم نی تفاوتیباب
 ...یمشت(

 )  نوکرتمی ھم مارو دوس نداش اون  ک بندشخدا
  واال

 اما مھمون منھ و ھی دنده اکی ادم تند خو و دونمی باھاش کل کل نکن مکنمیخواھش م_
   ناراحت بشھترسمی بزنم می بھش حرفتونمینم
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   ارزهی نمی واس کسیزی ما پشیناراحت... ناروی ایذک
   و خالصرمیمی بارم کرد الل می ھرچی ھرکدمی جواب نمکنمیبعلھ کل کل نم_

   موندچونکھ صدام کردرهیستم رو دستگ بلندشدمو دازجا
  ماھورخانوم_
 ھوم؟_
   کردمیمن کھ عذر خواھ_

 بزن کھ ھنوزم ازت لی باغچھ خودتو بی زنلی طرفش و باحرص گفتم تو اگھ ببرگشتم
  ی بزننھی رو بع سگھی دیکی الزم نکرده سنگ میشاک

   درو بستمرونویواز اتاق زدم ب 
   سوارمون بشنخوانی قاجار اشتب گرفتن ھمھ می ھای بابا مارو با درشکھ چیا

   کھ عجوزه صدام کردنیی پارفتمی ھا مازپلھ
   دختریھ_

 گھی مشھی اقام ھمزارنمی گرفتم جواب دندون شکن بدم کھ اگھ وابدم زنده نممیتصم
  ھی ھویجواب ھا

  یگیمی چھیھان چ_
  کردی سوگند شوکھ شدم و شوکھ ترازمن دختره بود کھ باتعجب نگاه مدنیباد
 ؟یبامن...تو .... تو
  صدام زدی تومگھ کسریغ_

  روداری حال اومد دختره گرمی جھھھھھ
 شودی مستیھمون سمد خودمون سمد ارت( سمد ِ ی ننھ امرزی خدابنی عافشی قبااون

 ...)و
 

  ارهی دربی جلوم شاخ بازیکی دهییدر نزاما.... یی منم با پرروکردی نگا مباتعجب
  برو سورنا روصدا کن بگو سوگند اومده_

  دمی کشتی از عصبانی بلندنچ
   زد منوشی پررنگ رولب سوگند آتپوزخند

 ن؟ی ھمقی رفیعنی
  نکھی اقی رفیعنی

  کنھ ؟رتی بھت پوزخند بزنھ؟باپوزخندش تحقی ترنیی جا ازش پاھی یوقت
ِ د نشد دنچ ِ  
   نون آدمھی ادم فقط سفره قی قول خانم جون رفبھ
   جفت پا دارهھی نگاش کردمو گفتم سوگند خودش تی عصبانبا

   متر زبونشی ششمام
  ّ بااشاره گرفتم سمت پلھ ھا وگفتم اونم اتاق سورنا جونتون را باز جاده درازدستمو
 اوردمی طرف ھم خوشحال شدم کھ کم نھی بودم اما از ی کھ عصبدرستھ
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  دارم براش... طلبش یکی..... سوگند واما

  دمی رو شننای ساری صدارفتمی خانم می کھ سمت اتاق سورھمونطور
 عرق راه از تنمون خشک بشھ خودمون دعوتنامھ برات یزاشتیسوگند جان م_
  میفرستادیم
  نای باتحکم گفت سارھی ساو
  دمی نشنشوی بقگھید

  اتاق و باز کردم و دمق وارد اتاق شدمدر
   خانم پشت پنجرهیسور

  کردی نگاه مرونوی بود و بنشستھ
   کنارش واسادمو گفتمرفتم

   خانمی سوریکنی نگاه می چبھ
   نگاه مھربون گفتھی و بابرگشت

  شھی بامزه میلی خافتی قی عصبیوقت
  ام؟ی عصبیدی ھابال از کجا فھمیزی تیلیخ_

  شھیرنگ چشمات ھم عوض م _
 دماغت ی بگیی دانی عیخوای زدموتو دلم گفتم چاخان نکن حتما تو ھم میلبخند

 شھیبزرگ م
 ؟ی بودیحاال چرا عصب _
 چپ و راس باس جواب اق سورنا رو روزی ازگل بھتر قضنفر شده تادگھی دیچیھ_
  اضاف شدشونمی حاال سادادمیم

  رمیمیم..اگھ جواب ندم .... کھ داغون منم
 ...... دونمی جاش بلند شد و باخنده گفت ماز

 شھ؟ی مرخص می بابا کیراست
  دی کال از ذھنم پرھی وضع اقام موضوع سای اورادیبا
   تو فکر فرورفتمو

  ی و نداری و نداری فکر بدبختب و نداربازم
  بــزنــمونی زنــدگــنیُ بــــر بــھ اــھی ــایخــــدا

  دو تــا حکــم افتــاد دستمــونــدیشا
  آســش رو بــھ رخ مــا نکــشــھی ھــر نامــــردکھ
 

   شمارهی پارک نشستھ بودم ھرچمکتی نرو
  گرفتمی و ممھناز
  دادی نمجواب
   و داغون دوباره گرفتمکالفھ
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  الو
  یدیواب نم صاب مردتو جنی ای ھستی االغ کدوم گوریالو و کوفت دختره _
 ی شدیآ آ نانا توکھ باز عصب_
   ادم حرف بزننینانا باباتھ تولھ سگ صد دف نگفتم ع_

   ارومتر شد و گفتصداش
 یّ نکره ات ابرومو بردی بااون صداشگاھمی شو اراخفھ
   گفتم حقتھدمویخند

   مزاحمی داشتکاری چنمی بگو ببی عوضریبم_
 ... ھ دارم بات ناجور واجبی کارواجبھی نیبب_
 شنومیزر بزن م_
 

   سرمو خاروندمو گفتمکالفھ
 ... یعنی..... زهیچ_
  گھیبگو د_
 ..... چرخھیِ بگما زبونم نمخوامیبابا م_

  مھناز
 ھوم؟_
  ؟ی بھ من بدی داری دستی تومنھی ھی_

   و گفتی توگوشدیچی صرفھ اش پیصدا
 .....  اخھارمی از سر قبرم بیاونم دست.... تومن ھی_

  خوردمی مموی درموندگی بازم باس غصھ دمی تو صورتم کشیدست
 
 ...ماھور_
 بلھ؟_
   حاالیخوای میواسھ چ_
  واسھ کفن کردم_
  دمی خبرشوشب بھت مانھی داره انی پونمی بزار ببھی چھ حرفنی اشوریب_
  الزم نکرده_
   ھای نباشھ غصشو نخورتیتو کار_

  شھی مجور
   قطع کردو

  ی تو زندگی الکی ھادی وعده وعگنی مراست
  شھی مجور

  شھی مدرست
  شھی خوب می چھمھ
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 وپنج تومن غصھ ستی بیدوباره شد دونھ ا) لواش( ارواح عمتون ھروقت نوناره
  شھی منم تموم میھا

 ، ِ بودم داغون داغونداغون
 الی شده سرمونیزندگ

 .....  فردا تکرارشومینیبی خودشو مامروز
   سر بھ آقام بزنمھی گرفتم شی پمارستانوی برا
 

   باال رفتمونی درمیکی ھارو پلھ
   کھ اسمش بابا بودی واسھ مردزدی دل دل مدلم

   معشوق بودنورسمش
 

   و بازکردم و وارد شدم چشماش روھم بود اما فک نکنم کھ خواب بوددراتاق
   گفتی ارومیباصدا

 ؟ییفاطمھ تو_
 
 ی بر خسرویی او گـــدایدر کو/  دنی دـــاری داری دولت ؟ دستی کھ چیدانـــ_

 دنیگـــز
 ینیبی ھمرو بھ چشم فاطمھ جان منھی شمام ھمتی اقاجان حکااره

   بازکرد وبالبخند گفت از دست توچشماشو
 گفتم چاکر آقاجون عاشق و خسرو یطونی کردم باشمی گذاشتموتعظنھی دست رو سبا
   حرفانیوا
  ی بابا خوبطونھیسالم دختر ش_
 قوی شفبویحب.... انوی بنی شرالروی لنی حاال اشمی ترم می عالنمیبی ھاتو می عاشقیعال_
 ....  کجاستنایا
   تراستزی غم انگھی تلخ من از گری خنده گنیم

  نھیھم
 خامی نمنویمنم ا... شھی اگھ من نخندم اقاجونم دوصد برابر ناراحت میول
 
  ادی استراحت کنھ و بکمیرفتھ خونھ _
   باشمشتی تا پستمیاقاجون بھ خدا شرمندتم ک ن_

   کنارش نشستمی رفتمو روصندلکشینزد
  دوگفتی تو سرم کشیدست

   شرمنده بابادشمنات
   چشماش غم بودتو
   نداره واسھ مرخص کردنشیزی کھ چکردی می کھ نھ حتما داشت خود خوردیشا
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 ای غصھ بخورنمیاقاجون نب_
  فھی ردفی ردمارستانی بپول

  ھمون نگاه غمزده گفت از کجا؟با
 ...  از مھناز قرض گرفتمکممی..... داده یحاج_

  دی ارزی مای زد کھ لبخندش اندازه دنلبخند
   رو باال گرفت و گفتدستش

  من
 برزو

  سالھ ۵٢
   نزدمیزیساعتھ کھ پاک پاکم و لب بھ چ ٧٢

 بشم من اقاجون تی اون پاکی گفتم اخ فدایشگی باھمون بغض ھمدموی بوسدستشو
   نگفتمیتونیگفتم م..... یتاج سرم....
  گفتم اقاجون..... یِ مردشگفتم

 
 
  رفتمی رو راه مابونایخ
   دارهی معنھی واس ھرکس ابونیخ

 ...... خاطره
 ....... یادگاری

 ........... گذشتھ
 ......کار

 ......ی فروشوهی می دستچرخ
ِ خنسیعنی واسھ من اما    دارمیاری بد بھی یعنی رمی راه مابونیخ ھروقت کھ تو یِ

 ..... فتمی موضوع دارم کھ واس خاطرش بھ چھ کنم چھ کنم بھی یعنی
  دمی بود کھ پشت درخونھ رسی کدمینفھم
   کرده بودری منو پاگی حسابنجامی شدم ااطی بازشد و وارد حیکی باتدر

   دوسش داشتمچون
 ... نبودی بازکردمو وارد شدم از سر وصدا خبریدروورود

 
  مھ اومد و مھ اومد_ 

   از در اومدعاشقونھ
  نیزی و گل برسکھ

  شب چھارده اومدماه
  اعتماد بھ نفسجونم

 .... صابخونھ
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   اتاق در بستھ کنار پلھ ھا اومدھی از  یفی ضعیصدا
   ماھورجاننجایاایب_
   شدمرهی خشی ملکوتی افھی قاب در واسادمو بھ قتو

   چادردنی پوشچقدر
 کردی قشنگ مادمو

 زارهی چطو مفتھی از دستش نمحی پسره کھ تسبنی ازنھی مخم داره چپ وراس می جاھی
   بزننپی تیخواھراش اونجور

  َ قول خانم جون فرنگ گشتھ انبھ
   تو دخترایب_

  قی قران بود کھ بھ خط نستعلی ھاھی اتاق شدم دور تااتاق آوارد
   گرفتھ شده بودنقاب

   محراب بود کھ نور سبز ازباال روشنش کرده بودھی اتاق ی گوشھ اونور
 .....  چند تا رحلو

 ...... بودی قشنگی جاعجب
 
  کردمی ھا نگاه مدی بددی ندنی شوق و ذوق عبا
 قشنگھ نھ؟_
 .... یخعل_

  می شام خوردرونی بمی زدمی تو اتاق موندکمی نکھی ابعد
   رف سرجاش کھ بکبھ اما بھ لطفی و ھرکمیدی دانھی گرالی فسیلمای بعدم بازازاون فو

  بردی خرس کوآال خوابم نمنی تا لنگ ظھر عدنمیخواب
   پھلو اون پھلو کردم کھ خستھ شدمنی انقدی او

   مشرف بوداطی بع کل حقای جام پاشدمو پشت پنجره واسادم کھ دقاز
 ..... کھ

 رو اروی نی ارهیگی زد ھمھ رو برق ماطی چرخ تو حھی باموتورش ابوسواری ی کھیمرت
 ..... یچراغ نفت

   کردادهی پابوشیو از ) تو کارتون بابالنگ درازایجول( پندلتون ای جولیستای پی کپو
   غلطکری بار بره زشی کھ اون قالپاق موتورت شیالھ

  نجای ازنیری خونھ اشو کردن کاخ لس انجلس چپ و راست مدونھی نمیحاج
   وقتھ زنگ نزدهیلی چرا خدونمینم
   کال فکر وتفکرات مارو از کلھ اش پروندهبی غااری داری بابا دیا

 کامل وارد خونھ شدن نای ادی دی اومدن باال خودشم وقتاشی پارک کرد و اجموتورشو
   تھ باغ وصل زدی بھ کلبھ چوبرشویمس

 منم برم دم کلبھ و امشبھ رو ادی نمیی اگھ صدانمی در اتاق گوش دادم ببی از الاروم
 .....  کنمیباھاش شب زنده دار
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  اطی بھ حدمی و اروم اروم از تو حال رد شدم تا رسدمی پوششرتمویسو

   کردمی ھم آسھ آسھ طاطی حو
  نی کلبھ بوم افتادم زمیکایونزد

  دمی کشی بلندی آناخوداگاه
  شکھی جک گنجی پسره یری بمیا
  یری مطلق بگی کچلیا

   کھ مچمو گرفتھ باشھ نگام کردی انگاررونوی در کلبھ زد باز
  ّ اتاقکش چشم غره رفتی وارهی بھ دنھی دست بھ سو
   مردکیای باو واس من چشم ابروممینیش
  یکنی مکاری چنجای بپرسم اتونمیم_

   تا بلند شم گفتمگرفتمی کھ دستمو بھ درخت می حالدر
   کنملی تحلھی زنبق رو تجزاهی مراحل رشد گاومدم
  یاری زد وگفت کم کھ نمی محولبخند

   بشمتین پ واسم بر بر نگاه کنم کھ جلوت خ_
  ی تو اتاقت و بخوابی بریتونی االن مینھ ول_
  خامینم_
 ؟ی اومدی واسھ چیجد_

  انھی یکنی ام عمل مھی بھ توصنمی انداختم وگفتم اومدم ببنی زمنگامو
  کنمیل م کھ دارم عمینیبیم_
   برو بھ کارت برسی بھ من دارکایِااا اصن چ_
  شھینم_

  گفتم او چال؟رمی بگشخندشی کع بخام ریبالحن
   نگام کرد وگفتمرموز

  برو
  نچ_
  کنمیخواھش م_
   راه ندارهینچ قسمم بخور_

  رمی من مپس
   بره کھ گفتم توروخدا نرواومد
 ..... کرد منمنگام

  بود کھ فرق داش باتموم نگاه ھای نبود اما نگاھیطوالن
 

   فروکردبشی تر اومد و دستاشو توچکی انداختم نزدنیی پاسرمو
   نگاشو بھ رو بھ رو دوختو
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   گرفیوودی ژست ھالمی نگاش کردھی ثانمی سنوی ایذک
  برامون

  چرا نرم_
  نکنتی بروقرانتو بخون اذایب.......چون کھ_
 
  تو اتاقت ؟یریشمام م_
  شو کھ را ندارهِنچ چغر ن_
   بابایا_
 ..... زارهی می چھ کالسچھی بابا و دلپیا

 بچھ ادم نی پس عرمی کھ نمرمی کھ نمرمی من نمی ننھ باباتو صدا کننجای تا صبح انیبب_
  دمی فقط گوش متمرگموی گوشھ مھی امی ببر تو و قرانتو بخون منم مفتویتشر

   تعجب داشتی واسھ خودمم جای بازلھی ھمھ پنی ادونمینم
 توگوشم زمزمھ کردن انی مھدرجی و ای کھ از اول عمرم اھنگ عباس قادری مناما
  باشھنای گوش بدم کھ فارغ ازایزی چھی ک بخام ھیعیطب

  شھی وگفت نمدی تو موھاش کشیدست
َد ھــــــــــــــــــــــــــہ اومــد_   کھتی ھــا بابا گالبتون نترس خواستگارـــی نـســازـویِ
  امی بخوامینم
 ... اخھ_
  برادر؟یخوای می لفظری زھی بار کن چی باقالاریحاال خر ب_
   ھستی مشکلھی.......نھ _
 ... بگو.... ھیھا چ_
   سقف ندارهنجایا_

 بروعمو رد کارت بابا ای برادر؟بیکشی جانماز اب میّذک_ کردمو گفتم ی خنده اتک
 ... نوبرشو اورده اصن نخواستم

  گرفتمشی خونھ رو درپوراه
 

   سقف ندارهنجای دراوردم اواداشو
  دی وارسدی بھ ما کھ رسھی پارتنای وممای چاخان ھرشب ھرشب با سی کھیمرت
 ی ھندی برابر اصل مرتاض ھای کپشد

   نگاه کردمرونوی بستمواز پنجره بدرو
 ی با کفشاندرالی سنی عنباری وارونی وزدم بدمویچی رفت تو کلبھ منم پدمی دی وقتو

  نیبلور
  ادی باز گندش در بنوی رفتم کھ نخورم زمراه
  دادمی گاف منی ایھا جلو ➊َ پچولنی چرا مدام عدونمینم

   پنجره شون نشستمو گوش فرا دادمپشت
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 سورنا

 
   کشمکش بلخره رفتی کلبعد

  دونمی اسرار داشت کھ بمونھ نمنقدری اچرا
   پراز عجز ترهیی قران من از ھر اواصوت

  خونمی قران میوقت
  کنمی مھی وجودم عجز و موباتموم

 .....  خاطر اون گناهبھ
   ھرشبم رو شروع کردمی اروم شروع کردم مکالمھ اروم
 ...... ایخدا
 ...... شھی تموم نمچرا
 .......  بشھی سپردی ھرروز از عمرم بھ عذاب اون گناه باچرا
 .....  کردمی نامرددمیفھم..... کردم ی چھ غلطدمیفھم
  رهی نمادمی وقت از چی ده سالھ ھی اون پسر بچھ ی بستھ ی چشماایخدا

  دی کھ کشی بلندغیج
  کردمی مھیداشتم باتموم وجود گر..... من
  کنھی نمھی مرد کھ گرگنی مگھ نمایخدا
  اون پسربچھ بھم پوزخندنزنھخوابمی می ھق بزنم تا شبا وقتدی من ِ نامرد چقدر باایخدا

...... 
   شروع کردمو

   قرانختم
  ی نذر ده سالھ و طوالننی اختم
  انجامشدی خدا مشی من پی حکم تبرءی کھ برای کارتنھا
  داد
 ️❤میبسم هللا الرحمن الرح️❤

 
 ️ماھور️

  خوردی مثل بغض تو گلوم وول میزی چھی بازم
   وافکارمخوادی مھی دلم گرگھی تو گوشمو مزنھیَ بلند ارمی بغضا کھ باصداازاون

 .... میمردونگ
   دلت غلط کرده باخودتگھی تو دھنشو مزنھیم
 ......  کرده مگھکاریچ

 ..... دهیکھ داره توءون م...... کرده ی خبطھی حتما
   توءونشو دادهیعنی با صداش ھیگر
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 ....... نھی اومدنش انجای ھرشب الی دلپس
  شمیم ➋ کالفیل خدا دارم از فضویوا

  دمی تو حال خودم بودم کھ نفماونقدر
 ده قدم نرفتھ دموی جنبری پاشدم کھ بزنم بھ چاک اما دی چراغش خاموش شد جلدیک

  بودم کھ صداش اومد
 ؟یینجای ایاز ک_
   بدبختی داد بازم کھ گاف دادی داد بی اموگفتمیشونی بھ پدمی کف دست کوببا

 و خودمو خراب ارهی جرعتشم نداشتم کھ برگردم گفتم االن صدا کلفتشو در مبرنگشتم
  کنمیم
  کردمی ھمون شد کھ فکر مو
 بود کھ زده ی اما گندستادمی فالگوش وامنجای کردم و االن نباس اجای غلط بدونستمیم

 ........ بودم
 

   جمعش کردشدی بود کھ زده بودمو نمی گنداما
  ؟یینجای ای از کگمیباتو ام م_

   کھ بود رو جفت چشمامی برگشتم طرفش مجازات ھرچاروم
  رمی جنم داشتم کھ غلطمو بپذاونقدر

   قدم جلوتر رفتم و رو بھ روش واسادمچند
   انداختمنی زمنگامو

 .... گفتم شرمندتمو
 التی؟خیدی رسیخواستی کھ میزی نداره خانم کارگاه بھ چی زد وگفت سودیپوزخند

  ی باشی ادمنطوری اکردمیراحت شد؟واقعا فک نم
  رفتی شرمنده بودم اما داشت تند مدرستھ

   برامنھی تو سنگکنمی ھم قد خواھش میعنی..... شرمنده ام گمی میوقت
   چشمگمی برو برگرد می بی ھم بگی اشتباه کردم ھرچدونمیم

 .....  تو ذھنم مرور کردمصرروی قالوگی بستمو گفتم بزن و دچشمامو
 
 زنم ی تو گوشم بزنھ می کھ ھر کنھیواسھ ا. ام  بچھام یلیمن خ. ام، آره من بچھ«: صریق

پھلوون .  من پھلوونمی تو گوشت کھ بزنن بگخواد ی تو دلت م؟یاما تو چ. تو گوشش
 . رد شھفاری از دنیی سرشو بندازه پازنن یتو گوشش کھ م.  افتاده باشھدیھم با

 ...... وقتھ بزرگ شدمیلین ھم خم 
  روزا کھ اقام توحالازاون

  زدی نبود ومخودش
 ......  کنمی کھ بچگشدی اقام نمی کنم چون جلوی پھلونیمجبور بودم ادعا.....  من و

   کردم بزنتکرار
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   نزدیول
  بازکردمچشمامو

   بلند گفتمی باصداو
 ..... بزد

 ....  حرف تو دھنم خشک شدکھ
  گھی دختی رھی خوادی بود ،پس مرفتھ
 ...... حساب کنھھیتصو

 ...... گفتم ھرچھ بادا بادرلبی کور دندم نرم ،شونھ ھامو باال انداختمو زچشمم
  ، شرمنده امی بخابم وقتدی دونم چطور باینم

   سرمو بزارم رو بالش و خوابم ببرهچطور
   گرفتمی گشھی گندم بزنن کھ فقط گند زدنو بھ پیا

 ........... راه رفتماطیذان صبح توح اتا
 

 سورنا
   کلمھی واقعی معنبھ

   بودمیعصب
 ....... زخم زبونشھی بدونھ فردا روز می باشھ اسمش رازه و اگھ کسی راز ھرچخوب

 ......... یول
 .......  بزن تو گوشمگھی بااقتدار منقدری ایوقت
 .......  بزنھی بامعرفتنی کھ تو گوش ھمچی بشھ دستقلم

  دی کشرونی دراتاق از افکار گنگ و پرتم منو بیصدا
  زدمو گفتم جانم؟ی تو قاب در ظاھرشد لبخندنایسار

   چراغ اتاقت روشنھدمی خوابم نبرد دگھی ددارشدمیب-
  می باھم صحبت کنامی بگفتم

   داشتمی اعصاب کالفھ و داغونبااونکھ
   لذت بخش تر بودیزی برام از ھرچنای صحبت کردن با ساریول

  مساری و نشست و بالبخند گفتم درخدمتم تنھی تخت کنارم بشی کردم رواشاره
 ھ؟ی اومدن ما چییھوی علت یدونیداداش م-
  داره؟ی ابروم باال رفت و گفتم مگھ علت خاصیتا

   تکون داد وگفت بلھ نقشھ ھا دارن براتسرشو
 
 

 ️❤ماھور️❤
 

  دارشدمی از خواب بمی زنگ گوشیباصدا
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   سھ سوت حاظرشدمو
   خط صافھی خان مغول شده بود زی چنگنی عچشام

 فی جنازه داشتم تشرنی تاحاال فقط سھ ساعت کپھ مرگمو گذاشتھ بودم واالنم عشبید
   دانشگاهبردمینحسمو م

   سمت درکردمی می سنگ فرش ھارو طدمیکشی مازهی کھ خمیدرحال
 .......... کھ
 

   چنان باسرعت از کنارم رد شدابوسواری مردک ژژژژژیوووووو
   سالم عرض کرد و دوباره رفت سر جاشرونوی بدی ذھره ام از تو حلقم پرکھ
    داد زدم سرشتی بازکرد و منم باعصباناطوی حدر
 .... یکنی کھ نمی قاطر سواریاقی ی کھیھووو مرت-
   حرفمو نصفھ گذاشتھی رفت و بقو

 ستمی کھ دختربابام نرمی نگتوی اگھ حال تو غزممن
    قاطرسواری پسره

   کولمو رودوشم جابھ جا کردم ووارد کالس شدمدمی بار زود رسنی اولیبرا 
   ھمھ اومده بودنبایتقر

 .... ربع بعد استاد اومدکی
   لبخند زنون وارد کالس شدانی ھاداستاد

  سالم-
  زشی جواب دادن و نشست پشت موھمھ

   بودیخوب بحث امروز چ-
  خودشونو آغاز کردندتی کالس فعالی ھانیری شیی چاو

 میدادی مری گمویگرفتی می مھنازم مدام سوتومنو
   ھا بودابوسواری کھ از ھمون ارگان یعباس
   تختھی پارفت
   دست گرفتھ بودحشیتسب

   ھنوزشروع نکرده گفتمو
  یبرادر عباس-

  برادر گفتن وگفت بلھ؟نی نگام کرد ازاباتعجب
   ترهنییبرادر مسجد چھار تا کوچھ پا-
  دنی کرد وبچھ ھا خندحشیو نگاه بھ تسب 

  نییفرمای گذاشت وگفت بلھ درست مبشی تو جحشوی تسبتیباعصبان
   اجازه ھستحاال

  نیاریصاحب اخت-
  بعد گفتم استتتاد ؟قھی کشدار و خواب اورش و پنج دقی شروع کرد بحث ھاو
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 بلھ؟ _
  گھی داره می چدونھی کرد خودشم نمتینو تل مخموگھ؟ی می چنیا_
  ی عباسیاقا_

  بھ من رفت وگفت بلھ استاد؟ی چشم غره اباخشم
  مونده از کنفرانستون ؟گھیچھ قدر د_
  گھی دی قھیده دق_

 استاد عرق خارشتر خدمتتون ھست؟... عییھ_من
 ؟ی چی گفت براباتعجب

 من بخورم بلکھ بھ ملکوت نی جانوشابھ بدھی اگھ خدمتتون ھست نمی ببخامی میچیھ_
   بخورموندی پیاعل

  دنی دوباره بچھ ھا خندو
  یازیخانم ن_
  بلھ استاد؟دیعھ ببخش....جانم _
  یریگی وقت کالسو منکھی ازایبریشما لذت م_

   گفتمبالبخند
  یلیخ.... از بندشم پنھون نباشھ ستی ؟ از خدا کھ پنھون نمن

  ؟خوادی گفت خفھ شو نکنھ دلت بازم کنفرانس م گرفت وشگونمی نمھناز
  ؟یازیخانم ن:استاد

 ؟یبل_
  نی کنفرانس گوش بدھی و بھ بقدی خواھش کنم بنششھیم_
 شده رانی مخم داره بھ مناطق وی ولخوادای کمونتون قسم دلم میاستاد بھ اون ابروھا_

  شھی ملی تبدیری تکفی ھاستیتوسط ترور
   استاد نوکرتماخھ

   کردهدای پخی رو از تاری کفن کردن شاه اشکان ساسانی رفتھ چگونگبرادر
  ھستن ؟ی کشونی زد و گفت ای خودشم لبخند محودنی دوباره بچھ ھا خندو
 ؟یک_
 .... گھی دیشاه اشکان ساسان_
  دارنی عباسی بااخویشاوندی نسبت خودی شادونمی گاف دادم گفتم نمدمی من کھ فھمو

..... 
 

   نگاش کردمو گفتمی قالف کردم چپکیازی خانم نمیرفت وگفت تسل دستاشو گیعباس
 ....  من چھبھ

   باتحکماستاد
  یازیخانم ن_
 بلھ ؟_



 @cafeetakroman                    تک رمان   اختصاصی کافھ       رمان رخصت

 128 

 ؟یکنی چت می داریخانم با ک_
 من؟_
  یری خانم مگمیشمارو نم_

   باال گرفت و گفتشی سرشو ازتو گوشثیحد
 بلھ؟

   کنار اون تلفنونیبزار_
 ھی دی شامی چرخ تو تلگرام بزنھی نی بزارادی در نمی کھ بخارنایاستاد ازا_

 دی و دوباره کالس خندمی کرددای پیزی چیخواستگار
 

 نبود و ی کھ اصال جدانھی گراخی نگاه تو بھی از جاش بلند شد و سمتم اومد و با استاد
   کومان بود نگام کردیتی می نگاه ھانیع
   گفتو

   پناه ببرمی من از دست شما بھ کخانم
  ی تمام گفتم خدا بھ خدا پناه ببر باشد کھ رستگارشوییباپررو

 قی کھ رفی و سپھرنھی قزوی ھزار ماشا سنگ پاستی زد وگفت روکھ نیلبخند
   بود گفتی عباسنگیج

 موضوع مشکل نی و کال بااھی با موضوع عباسستی با کالس نیازی مشکل خانم ناستاد
   برماستستیداره انکھ ازمان

 ماس ماس نکن برادر نقدری اخر برگشتم طرفش وگفتم امی زده بھ ساروی نی اگھی میچ
  فشارمون افتاد

  یازیخانم ن:استاد
  بلھ:من

  نیای بنیپاش: استاد
   رفت و و چند تا برگھ بھم دادزشی مسمت
   حراستنی ببرفی تشروگفت

  ن تموم بشھ تاساعت کالس منی خودتونم ھمونجا بمونی دباغی اقانی برگھ ھارو بدنیا
 و سمت مقدمگاه رونی گذاشتمو گفتم چسب فرمانده و از کالس زدم بی نظاماحترام

   رفتمابوسوارانی
 ھوا و با دی متر پرشی شنی ھو تا اخر باز کردم کھ حسکی در باز بود و در و ی الو

 نگام کرد سورنا نھ تی سرجاش و با عصباندی برخورد کرد وتمرگدی امیماھواره 
   مردک امولقشی انداخت و دوباره سرشو کرد تو ی نگاه کوتاھیچی بود نھ ھیعصب

   گفتمو وارد شدمی کشداراهللای و
   اق سورنا رفتمزی سمت مو

 ؟ی در بزنیستیخانم شما بلد ن:نیحس
  رینخ:من
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  ری بگادی گفت پس رفتی مرونی کھ از جاش بلند شد و از در اتاق بی حالدر
   تورافراموشادمی گفتم یل محی اتاقو بست با بدر
   بودنیی سورنا ھنوز نگاھش رو بھ پاو

  زنھی سانت منوی زممای انگا نھ انگار کھ ما ادمیذک
  ی دماغی گفتم اقایطونیباش

   اورد باال وترسناک نگام کردنگاشو
   نزد و گفتی داشتم داد بزنھ ولتوقع

  یازی خانم پبلھ
 کھ عوض داره گلھ نداره بزاربگھ بد بخت یزی نگاش کردمو تو دلم گفتم چباحرص

  رهی بمرهی مزمن بگی وقت رو دلش تلنبار نشھ افسردگھی یعقده ا
  ؟شتونی تحکم گفت فرمابا

   ھستنارتونی الزبی ناتی رفتن کوشمونی با حرص گفتم فرمامنم
   جمعش کرد وگفترھای خود درگنی زد و دوباره عی محولبخند

   من وقتشو ندارمنی مورد کنی بی قراره صحبت ھااگھ
  ی کھ نداری شدمو گفتم نداریعصب
 ادامھ ی بادھن کجارمی داد بانی رو استاد ھادنای و گفتم ازشی رو مدمی ھارو کوببرگھ

   بمونم تا ساعت کالسشون تموم شھنجایدادم خدمتتون و گفتن ا
 چرا؟_
  ی دماغی اقاارمیعادت ندارم روحرف بزرگترا حرف ب_
   کناراتاق نشستمیدل صنی روو
  پاھامو از استرس تکون دادمو
 

 سورنا
   کنمی پافشارشبمی دتی عصبانی روخواستمی میھرچ
  زاشتی نمطنتاشی لحنش و شبازم

ُ حالت قد مانند نگاھشو ھی دوختھ و با رونی ربعھ کھ رو بھ سمت در چشم بھ بکی
  ارهیاصال بھ سمت من نم

 وقت ھا ی دوست دارم گرچھ بعضاشویکنم کھ قد باز خودم اعتراف شی پدی باراستش
 بامزه بھ دی باشتری بفھممی مکنمی اما خوب کھ بھش فکر مکنھی ممیتاحد مرگ عصبان

   کننده باشھی عصبنکھی تا اادینظر ب
 نی زده باشم گفتم خانم لطفا اون درو ببدی کھ حرفنی نگاش کردمو و برای کری زریوز

  زهیریسر وصداش تمرکزمو بھ ھم م
 ری برادر سقف رو سرت خراب بشھ و زترسمی باال انداخت و گفت اخ کھ مابروھاشو

  ی خروار خاک جوون مرگ بشھی
   دادمی داد اصال حواسم نبود وسوتیا



 @cafeetakroman                    تک رمان   اختصاصی کافھ       رمان رخصت

 130 

   نگاه تلخ گفتھی جاش بلندشد و با از
  ادی گذشت برادر مرحمت زخوش

   گفت و از اتاق خارج شدفی رخصت ضعھی کھ دمی شنو
 +رخصت+ شد نیی ذھنم باال پایار تو بچند
 ️❤ماھور️❤

  کنھی منی خودشم پرچگھی مونگول خودش می پسره
 ....  سقف و فالنگفتی من بود کھ مری صغی عمھ شبید

   بزنھ از سھ نقطھ کمرتو قطع نخاع کنھتی کارای راون
  ِ گند دماغی شکھی جک گنجتانیکاپ

  ی پودر شی بھ سطل اشغالی بزنی برابوتی باھمون
 نیای نشستھ بودم ومنتظر بودم تا کالسشون تموم بشھ وبمکتی نیرو

   و منم پاشم رفتم سمت بوفھومدندی گذشت ونی ربعھی
   شددای افتاب از اونطرفا دراومد وسرکلشون پدمی اونجا تمرگو
  دیکشی رو مالی لبای تقرکردی کھ غر غر می مھناز در حالو
   اوردی مو

   کھ شدن نشستنوکینزد
   شد بھ افقرهی مھناز خو
  یای مافھی عنتر النسا چتھ قنونگاهیا_
  میتو حرف نزنا کھ قاط_
   ترمشو کم کردهانی وگفت پادی خندزی رالیل

   ضرب گرفتمو خودندمزی میرو
   غصھ ندارهگھی دنیا

 
   دارهی راھھی مشکالت

 
  ینی ماشباباھر

 
  زاپاس دارهکی الستھی
 

  اشوروصورتم متمرکز کرد نگیعصب
 ھ؟یالی ؟داش خھیھا چ: من

   واست باشھیالی ختونھینھ گردن کلفت ، نھ سرور مگھ م: مھناز
   تو حلقت ھازمیریمھناز دوپھلو حرف نزن دندوناتو م: من

 از کنفرانست یچی گفت ھی تو بھ عباسی حرفارویباباجان دعوا نداره کھ مھناز پ: الیل
  میدینفھم
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  یفھمی ترمت کم کردم مانی از پای گفت وقتانمیھاد
   بزا برممونیغلط کرده م:من
   کنمشیحال

   ھموناقتشیولش بابا حوصلشو ندارم ل: مھناز
    عصر ھجرنی وگفت موتخت ھادی  کشی سر رومقنعھ اش کجکیدستشوجلو

......... 
تم مجبور  ام داشگھی خراب و گشنھ چون دوتا کالس دکمی ظھر بود و بساط شیکاینزد

   کنمھیبودم از سلف تغز
  کنندی پادگان غذا درست منی عالمصب

  شھی مزهی تو غذاشون کھ اونقد بد مزنیری ھم می خاصھی ادوھی 
   و در سلف و ھنوز باز نکرده بودنمی نشستھ بوداطی حتو
  گشتی کھ طبق معمول تو تلگرام دنبال شاھزاده سوار بر خر تک شاخ مثیحد

 زدی مکی جی و مھنازم داشت بااون پسر فندقھ تلفنزدنی و کھ داشتن خر مالی لساراو
 ➊ شدی باجیجی جی فوردی شب نشد مھناز و دھیبدبخت 

 شده کی خفن کوچامی برداشتمو روش ضرب گرفتم دلم واس مطرب گرموی شاستتختھ
  بود

 
 
  بالبات قھرم 
 
   چشمات قھرمبا
 

   نکننگام
 

   قھرمبانگات
 
 

  یدیبودم نفھمعاشقت     
 
  یدی تو خندی بھت گفتم ھیھ 
 

   زبونت بھ دلم نشستزخم
 

   عاشقا سرمو شکستسنگ
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   روز مست ومستونھھی ادمھی
 

   از خونھرونی بای زدم بداد
 

   اخر وتو بھ من بزنسنگ
 

  ونھی برو دی گفتی گفتیدیخند
 

   تو نگامیدی کھ عشقو دیوقت
 

   لبامی کھ اسمت اومد رویوقت
 

   کوچھ ھای روز تو ھی زدم داد
  
 ھی ھمسانی بدوننویا
  

  براشرمیمی دارم مگھی دمن
    

  عاشقم نباشی گفتیدیخند
 
   لبات قھرمبا
 

    قھرمباچشات
 

   نکن باچشات قھرمنگام
 

  یدی بودم نفھمعاشقت
 
   یدی تو خندی بھت گفتم ھیھ

   زبونت بھ دلم نشستزخم
 

   عاشقا سرمو شکستسنگ
 
   روز مست ومستونھھی ادمھی
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   از خونھرونی بای زدم بداد
 

   اخر و تو بھ من بزنسنگ
 

  وونھی برو دی گفتیدیخند
 

   تو نگامیدی کھ عشقو دیوقت
 

   کھ اسمت اومد رو لبامیوقت
 

   کوچھی روز توھی زدم داد
 
   ھاھی ھمسانی بدوننویا

 
   براشرمیمی دارم مگھی دمن
 

   عاشقم نباشی گفتیدیخند
 

  ، ی ھام کھ از خدا خواستھ دست و ھمراھبچھ
   خوش گذشتگھی دی  کھ دانشگاه مثل روزاخالصھ

 
 سورنا
   داغون شده بوددای شداعصابم
   چھ مرگش شده بوددونمی وسط راه نمقای دقموتورم

  شدی درست نمکردمی می ھرکارو
 نا چارا دست بھ رمی ازش کمک بگداشتی ھم نگھ نمی کسومدی از دستم بر نمیو کار 

  نھیس
   ساعت گذشت و کالفع تر شدممی دادم بھ موتور و منتظر نشستم نھیتک
   در دسترس نبودزدمی زنگ  منی ھم بھ حسی بند نبود ھرچیی واقعا دستم بھ جاگھید
 نی ماشدمید  دی کھ رسکی شد دست بلند کردم براش نزددای از دور پینی ماشھی ھوی

   خانم وماھور ھم ھمراھشنالی لیخانم فتح
   مگھ ادم قحط بود اخھای خدامیشونی بھ پدمی حرص ھمون دستو کوباز

   اوردنو اول ازھمھ ماھور گفترونی از پنجره بسرشونو
 ️❤ماھور️❤
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   نگاه کردمو گفتمباتعجب
 ؟ی اومده اخوشی پابوتی واس یمشکل

 ابوم؟؟ی باال رفت و گفت ابروھاش
  بع موتورش کردم وگفتاشاره

  بلھ متاسفانھ_
 ...... خولستمی ازش مگھی دزی چھی خدا برو داره کھ شی پنقدی حرفم ادونستمی اگھ محقتھ
 کنمی مستی رو راست و ری دماغی اقاابوءی من نی گفتم شما برالی بھ مھناز و لرو

  امیم
   نبود بگھ اخھ دختریکی

  ی کمکش کنیخوای منوریازا
  یکنی بارش منوریازا
   مگھی شک نگام کرد و گفت بلدبا
   شدمادهی پنی ماشاز

  امی میُ قپی انداختم رو دوشم وگفت ن پ فک کردکولمو
 رفتم سمت موتور شکھی جک گنجتانی کردنو رفتن من موندم و کاپی ھا خداحافظبچھ

  دمیی و روش و پاریز
  بعلھدمی دو

   موتور وگفتمری زدم ززانو
   بدبختتیابوی نی باای کردکای چبرادر
  گفتی نمونی حالیچی ھمی پوزخند انگاکھ ما قاقھی بانھی بھ سدست

  مگھ حاال؟شدهیچ
  ی درستش کنی از حرص گاز گرفتمو گفتم بلدلبمو

  ی تو االن بھش دست بزنزاشتمیمسلما اگھ بلد بودم نم_
   حوالھ بدم بھ جوب ھاابوشوی لگد بزنم بندازم ھی گھی مطونھی اکبر شهللا
   بزار کارموبکنمری نگافھی قیستی بلد ننیبب_

  ی تر اومد وگفت پس بلدکی ھاش از ھم واشد نزدسگرمھ
 مینی پا تکنسھی زدمو گفتم بلھ برادر واس خودمون یلبخند

  ی دادصی ھم تشخیزی چنیخوب خانم تکنس_
  کردمی موتور بود وداشتم درستش مری زدستام

   از قالف دراومدهنشیز بنریبلھ ش_
 ؟ی زد وگفت جدلبخند

  ی کھ از جا دراومده بود زدم سر جاش وگفتم بلھ جدنیربنزیش
   جام پاشدم خاک رو زانومو تکوندم و پشت موتور نشستم و استارت زدماز

    لبخند تلخ رو لبامھی کردی باز نگام مبادھن
   استارتھی و
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 ھی موتور داشت ھی ی داش بزرگم بھ عشق رضا موتوری زمانھی کھ گرفت گفتم موتور
 .... ابوی گمی تلخ ازش برام موند ازاون وقتھ میخاطره 

  سرشوخاروندوگفت
 می برگردی چجورحاال

 دای پیزی چی تاکسھی موتورو داشتم گفتم شما برو من ی شدمو ھمونطور کھ ھواادهیپ
  امی مکنمیم
  ینھ محالھ تنھا بزارم بمون_
   سامسونتتو بده مننی انیاومممم بب......پس _
   گرفت سمتمفشوی تعجب کبا
   گفتم سوارشوو

   و وسط گذاشتم و بافاصلھ ازش سوار شدمفی شد کسوار
  میبرادر بزن بر_
 ؟ینطوریا_
 اری در نی باززهی پاستورنقدی جون مادرت امی کردتیباو حد فاصل شرع ھم کھ رعا_
 

 سورنا
   زدم وگاز دادم و موتور بھ حرک دراومدیلبخند

 وھووووی ھا داد زد وونھی دنی عھوی
   نمونده بودیتیعصبان

 .... بمونھتونستی نمیعنی
   ماھور محال ممکن بودی ھی روحبا
 !ایخوشحال_
   جو زده شدموھوی نکردم یابوسواری وقتھ یلیخ_

 ؟ی داردی تاکابوی ی کلمھ ی رونقدری گفتم چرا اباخنده
   نزاشت صدام بھ گوشش برسع و گفتدبا
 ؟یچ_

   گفتمبلندتر
 ؟ی داردی تاکابوی رو کلمھ نقدری چرا اگمیم_
  نگاه گوش و دم ھم داره.... گھی دابوءی ستیکھ ن ➊شولت _
  وونھی گفتم درلبی واقعا خندم گرفت و زگھید
  گفت برااااادر؟ھویموی رفتگھی دکمی

 بلھ؟_
   شولت شما بوق ندارهنیا_

   کنم گفتم نھتشی اذنکھی ابرا
  بخوره تو سرت_
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 ای گفتی چدمیشن_
  نی اکنھی مدی از خودش تولیی صداھی ید اخھ قاطر و گوشش و بکش_

   بوق کشدار زدمھی بوقش گذاشتمو ی رودستمو
  مارو ؟یگرفت_
  بااجازتون بلھ_
  یاریصاحب اخت_
  می نزدی بع خونھ حرفدنی تا رسگھید

 کھ بھ خاطرش ی دخترک متفاوت داشتم احساسنی بھ ایندیشا احساس خودونمینم
  بزارمو و ترک موتورم بنشونمشدمیحاظر شدم پاروعقا

 
 ماھور

  نیی پادمی از رو موتور پرمیدی کھ رساطی در حدم
  ،دای چسبشییخدا

   فشار دادم و بھار درو بازکردفونویا
    دل غافلی شدمو باخودم گفتم ااطی حوارد

  کردم ؟ی غلطی ھمچمن
  اخھ؟چطو

  امکان داره؟ی جورچھ
   پارو اساسنامھ دلم گذاشتممن
   نامحرم رد نشوی از ده فرسخگفتی کھ میدل

   گند زدم تو اون اساسنامھمن
   نشستمبھی ترک موتور غرو
 ی نباشی کسنی دری مخم مگھ قرار نبود زی خاک تو مخچھ یا
  َ تو لب شدمکمی

   پاش واسایبندید کھ م عھگھی می اول مردونگبند
  ی عھد باخودت کھ وانستیپا

   ی عمرا واستگرانی دواسھ
   کنارش رد شدمو رفتم توخونھاز

 ...... ازدی شای از شرمندگدی بود شانی زمنگام
 اجوج مجوج سورنا و ی جمعشون کھ جمعھ از کنارشون کھ شامل خواھراناروی ایذک

 دادم کھ خودمم بھ زور ی سالم ارومرلبی بودند رد شدمو ززونیاون سوگند بدبخت او
  متوجھ شدم

  ای سالم بدی ادب داشتکمیماھورجون قبالنا :سوگند
 سوگند یشمام قبالنا سمعک الزم نبود: از خشم روھم رفت برگشتم طرفشو گفتمچشمام

  جون
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  یدی سوگند سالم داد تو نشنگھیراس م: نایسار
  ستیبارمون ن اضافھ رو یکی نی دمت گرم کھ حداقل اآخدا

   اتاقش نبودی خانم رفتم ولی اتاق سوربھ
 چندش و نقدی وقت کرد ای سوگند کنی فک کردم انی ولباسامو عوض کردمو بھ ارخت

  ذاقارت بشھ
   شده قوز باالقوزنمی امیُ تو روغن خودمون سرخکم
 ی ادبی بکمیشرمنده ( ی ھفتھ اروغ بزنھی برات ھم بزنم تا ی دوغھی سوگند خانم سایوا
  )شد
 

 ماھور
 بلھ؟_ اتاق بھ صدا دراومد در
  اجازه ھست؟نامیسار_
   کردم روسرمو گفتم بفرمازونی مموی جا پاشدم رو سراز
   فرما شدفی اتاق و بازکرد وبالبخند تشردر
   لبخند زدمھی منم
  ادی ازت خوشم می مثال خعلی قول مھناز الکبھ

   و کنارم نشستاومد
  مزاحم کھ نشدم_
  ینھ مراحم_
  می باھم باشی ھمصحبت خوبدیحوصلم سررفتھ بود گفتم شا_
  صد البت_

  یزنی نگام کرد وگفت چھ باحال حرف مباذوق
  یدی خنده گفتم حاال بابامو ندبا
   گفتشتری نگرفت و باذوق بکمویت

   سرمو تکون دادم وگفتم ارهکنھی صحبت مینجوری باباتم ایوا
   حسرت گفت چقدر خوببا

 .  داشش داغونھ ھانی عنمی بشر؟ انی اچشھ
 دختر گھی حرف زد ھمش مشھی جلوشم کھ نمزنھی حرف می من کھ ھمش رسمیبابا_

  زنھی حرف نمینطوریکھ ا
   ادموکنھی کالفھ مزنھی حرف نمی کھ اونطوردختر

  ستنی نپی ترھیھمھ کھ _
 ؟ گھی اسمت ماھوره دیاوومم اره خوب راست_
  اره_
   خودت قشنگھنیاسمتم ع_
  کمیکوچ-
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  چند سالتھ ماھورجون_
 تو ی گلھی پلھی شی دختره خوشم اومد انگا بنی  ایِ از چغربازیی طوراھی راستش

  زدیچشاش جار م
 کی و ستیب_
  خوشبختم منم_

  می ھمسنبایسالمھ تقر ٢٣
 منم خوشبختم_
 
  گھی جاش بلند شد وگفت برم داز
   کھیکجا تازه اومد_
   رفت توھم استراحت کنزونی اونی انمی سر ببھینھ برم _

   جلو اورد ومنم باش دست دادمدستشو
   تمومیعنی دمی کھ مدست

   دربست سربازتمیعنی
 ..... یقمی رفگھی دیعنی
  ی باسوگندم دست داده بودادتھی

  بابا باغت اباد رفاقت کجا بود االن...... زپرشک
 ...ثل سوراخ آخر کمربند ھستن ھستن مقای رفیبعض    
 ...انی ب کار نمچوقتی ھستن اما ھشھیھم

   سوراخ کمر بندا کع مھناز باشع رو گرفتمنی از ایکی شماره
   سھ چھا رتا بوق خواب الود گفت بلھبعد
  بلھ و بال_
  ییعھ ماھور تو_
  ارمین پ پروفسور بالتزارم دارم ادا درم_
 ھھھھ پروفسور امرتون ؟_
  گوش بھ زنگت بودم_
  یواسھ چ_
  گھی واسھ پول دمارستانی کردنم تو تیواسھ بستر_
  اھا_
   از چھ قرارهانی جردمی نگفت و فھمیزی چھی چند ثانھی

 جور نشدنھ؟_
 برداشت شھی پولشو خوابونده بلند مدت نمانمی نشد پومی زدیبھ جون ماھور بھ ھر در_

  کرد
  اشکال نداره_
 .... ماھور....ماھور  _
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   قطع کردمی گوشو
   نبودن ھا از کجاستنیا
 .....  اخھ آخداھیشگی نبودن ھا چرا ھمنیا

 ؟...ایخدا
 ... آخھ نوکرتمد

 ؟؟..یری انقد باھام کلنجار مچرا
 ؟؟.. من ھم قد تواممگھ
 .... ھمھ پولونی اارمی من تنھا از کجا باالن

 
  ارچوب در واساد خانم تو چی اتاق باز شد وسوردر

   دوختمی قالی گفتم و نگامو بھ گالی ارومسالم
  سالم دخترم_

   جلوتر وگفت اوووو نگاش کن چھ اخماش تو ھمھاومد
   شده مادریزیچ
  ستی نیزینھ حاج خانم چ_
   منم باور کردمویباشھ توگفت_

 .... ستی نیزی زدمو گفتم چی ساختگیلبخند
 

   اما مخم پر بود از دردامکردمی می بودمو داشتم خر خوندهی تخت دراز کشرو
 ....  واسھ درس نبودیی جاگھید
  رفتمو گفتم بلھ ؟رونیماھور گفتن بھار از اتاق ب... ماھور ی صدابا
  ایشام حاظره ب_
  خورمیممنون نم_

 ... نای رفتھ خونھ سوگند اای وگفت بدیخند
  برنامھ ھاست؟نی اھل اتانی کاپیعنی ؟ی جا واس خاطر چسوگند؟اون

  زی ھامو باال انداختم و رفتم سرمشونھ
  نجاستی کھ انی اعھ

  دمیکشی خجالت مدنشی چرا از ددونمینم 
  ستی درس بخونم گرسنم نرمیم...من .... من من گفتم من با
  دی عکس العمل منو دتا
  ری شب بخستمی جاش بلند شدو گفت منم گرسنھ ناز
  بازم حرفتون شده؟دی خانم با لبخند پرسی مطلب مونده بودم کھ سوری رفت تو گنگو
  نھ بھ خدا_
  دیکنی از ھم فرار مینجوری شده کھ ایپس چ_

 ....  نداشتمی جوابزی پشت منشستم
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 م؟یکردی چرا ازھم فرار مواقعا
   رو کھ خورده نخورده پاشدموشام
   خونھ ذھنم مشغول نباشھ رفتم کمک بھار تو اشپزنکھی ایبرا

 نشستن و بھ ی ناھار خورزی خانم ھم اومدنو پشت می و سورنای بعد سارقھی چند دقھی
  گپ وصحبت گذشت

 آال ی ھاپی  حقا کھ بااون تنای سوگند ای شام رفتھ خونھ ی براھی سادمی فھمنکھیوا
  ِبالشون باھم در وتختھ بودن

 ..... فرق داشت خونگرمو مھربونیی جوراھی نایسار
 

 می تا اخرشب ، اخرشب ھمھ جمع کردمی کردنو چرت وپرت گفتن شدفی تعرسرگرم
   سرجامونمی بکبمیکھ بر

 ....  دلم دل نبودنی ایول
 ....  وقتھ فراموشم کردهیلی کھ خیی خدای از روشرمنده
 ..... کھ مھر شرفم پاش خوردهی از اون قول وقرارشرمنده
 ..... ی از اون اصل مردونگشرمنده

 .... ومدی مگھ خواب بھ چشمم می بودم  ولدهی کشدراز
  خوابش رو ھم رد کرده شمی خانم خان شی جام نشستمو زانوھامو بغل کردم سورتو

  بود
 ..... و من 

 ....  خدادهی پوکدلم
 ...تونمی نمگھی شدم داااای دننیمن غلط کردم وارد ا!!! خدا جون؟...  خداآخ
 
   نگاه کردم منتظرش بودمرونویپاشدم دم پنجره ولب تاقچھ نشستمو ب 

  ومدهی بود کھ ھنوز نبیعج
 ....  موندم کھاونقد

_____ 
   وگردنم بد خشک شده بوددارشدمی باز کردن چشمام ببا
   نموره افتاب زده بودھی

   کامل صبح نشده بودیول
   نداشتمیادی خونھ وقت زضی مررفتمی باس مامروز

   تو چنتھ نداشتمیچی من ھکردنوی فردا پس فردا مرخصش منی ھمدیشا
   بود کھ مھران ندارهمی بند نبود خوب ھم حالیی بھ جادستمم

 )➊( ی کارگرچی طرف درامد ھھی طرف دوا درمون ستاره و از ھی از
   کھ اخھومدی در نمجور

   قرض کنمی ھم نمونده بود کھ بخام از حاجیی روگھید
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 ....  دوسالھ خوب ھوامو داشتھیکی نیا
  فکر کردم کھ ھواھم روشن شدنقدیا

  رونی از خونھ زدم بی فکر و بد بختای دنھی عوض کردمو و با لباسامو
 ..... تانی مصادف شد با رفتن کاپرونی کع زدم باطی در حاز
 

 ....  توھم گره خورده و پس زدنشنگاه
   لب گفتم و از کنارش رد شدمری کھ زیرخصت

   برسونمتیخوایم_
کھ ... ابوی استارت یمونطور کھ پشتم بھش بود گفتم نھ ممون صدا ھخواستمی نمنھ

  شدی مکمینزد
   سوار شوایب_

 ... دمی بگم ھنوز دارم توءون ھمون غلطو مخواستم
   بگم دست بردارخواستم

  ➋  ترک بنددنی بادیول
   بھ موتورش بستھ بود ابروھام باال رفتکھ
 نیبش_
   با شما فرق دارهرمیممنون مس_
  منیکنیبابا چقد تارف م یا_
   سوارشوخورهی مرمی بع مسیھرجا کھ تو بر 

 لی زنبنی تو انمی ام بشی مگھ من سبزیذک_
   ھستمی ازهی من ادم پاستو رنکھی اخھ نھ اھی  چلی وگفت زنبدیخند
   نباشھی اگھ تو راه مسافر سوار کردم مشکل شرعگفتم

  یپس مسافر کش ھم ھست_
 ستی نفر بھم گفت کار کھ عار نھی اخھ گھی کاله کاسکتشو داد باال و گفت بلھ دشھیش
... 
 
  ی کل کل کنیخوای تا ظھر مای یشیسوار م_
 
 
 

  نیی پادمی نگھ داشت و پرمارستانی در بیجلو
 ادتی شد با تعجب نگاش کردم کھ گفت اومدم عادهی خاموش کرد و اونم پابوشوی شیات 
  ف کرده از دوستام تصادیکی

  گرفتمشی با اجازه وراه اتاق اقام رو پنمی رسوندنجای دمتون گرم کھ تا ایلیخ_
   زدمو وارد اتاق شدمدر
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 .....  و اقام کنار ھم نشستھ بودنمامانم
  شستنی کنار ھم نمگعی وقت بود کھ دیلیخ
 .....  نداشتنی باھم حرفگھی وقت بود کھ دیلیخ
 کدوممون نداشت خدارو شکر کھ بازم چی با ھی وقت بود کھ اقام حرف مشترکیلیخ
 .....مای قدنیع

    سالم خانمکی مھربون نگام کرد وگفت علمامان
   کردمو گفتمی تالفلبخندشو

  نی شدکی تو جکی عاشق جی رو دست کفترانی کھ زدنمیبی مکی علسام
  بابای بال گرفتھ نمتی ببنجای اای وگفت بدی خنداقام

 
  چرخوندمی دور دستم مرروی کھ زنجیدرحال
   غصھ ھاو دردام بودنگی جقی کھ رفکردمی زمزمھ مرلبی رو زیاھنگ

   سنگ تراشی ابتراش
 ....  از معدن عشق بھر نگارم بتراشیسنگ

  صدام زد سرم رو باال گرفتمو گفتم بلھ؟نگھبان
   جناب سروان کارت دارهایب_

 ..... باز شد اول و اخرم بود ی خونھ گھی سلول کھ حاال دنی ادر
  نیی دادم پانامویآست

   تو صورتم کاشتماخمو
   گذاشتمبمی تو جکموی کوچری زنجو

  می واسادمیدی در اتاق کھ رسپشت
  می تو گفتن جناب سروان داخل شدای در زد و با بنگھبان

 .... داشتمی برمنی اروم و سنگیقدمھا
   رفترونی از اتاق بی بعد گذاشتن احترام نظامنگھبان

   نبودنیی پاسرم
 ......  کف اتاقوی ھاکی موزاعکردی نگام متر میول
   کھ باال رفتیی ابرویتا
   کھی غرور زخم خورده ااز

 .....  نگھش دارمکردمی می سعداشتم
  بود جناب سروان ؟یبا من امر_
   کارت دارمنیبش_

  رمی مزی خنھی عمره دارم سھی بگم کھ خواستی مدلم
َ کم کمک باس گھید    نگفتھ نبودی حرفای جانجای اما ارمی بگادیواسادنو َ

 ....  نشستم و گفتم گوشم باشماستی صندلیرو
 ....  دادھی تکشی قفل ھم کرد و بھ صندلدستاشو
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   سمتش گفتمرفتمی کھ باخنده مھمونطور

   عاشقونتوناتی تو غزلمیدی پریی شرمنده ھا بدون دمپااقاجون
   گفتم لپات گل انداختھ ننھیطونی وکنار مامان نشستم و باشدموی بوسصورتشو

  ای حی بی لبشو گاز گرفت و گفت امامانم
  گھی دروغ کھ نمالیولش کن بچمو ع_

   خندهری زمی زدی با تعجب نگامون کرد و منو اقام پقمامان
  ھ و زبون من در برابرتون کوتاھنی جاش بلند شد وگفت باز شما دوتا باھم جفت شداز
   رفترونی از اتاق بو
  اقاجون کمتر نازشو بکش نگاه چھ لوس شده_

   و بعد گفتدی بازم خنداقام
 ومده؟ی نیمصطف

 ییقای رفتھ سواحل افرکنھی ندونھ فک میھرک.... زنھی زنگم نمگھینھ الکردار د_
  رهیگی نمیزی چی خبری عربستان خودمونھ نی انتن نداره بابا ھمایکلومب

 ؟ی کھ نداری نداره دخترم مشکلیبیع_
  نھ اقاجون مشکلم کجابود_

   دارن توپی چھ خونھ زندگیدونی اباد اقاجون نمباغشون
 دی بددی و ندیتوھم کھ دختر من_
  مای نداشتیعــــــــــــــــــھ مشت_

   زد وبامحبت گفتیلبخند
 ....  رفتھادتی ھم کھ از یطوق

  گفتمین خاص لحھی با نویی انداختم پاسرمو
   بره اخھادشی اشویی ادم ھمدم تنھاشھی ممگھ

   سر بھش بزن درستھ پرنده اس اما احساس بارشھھی_
  کنھی می گفتھ کم خوراکتیی داگفتیالدمیم
 ....  بال بابایچشمات ب_چشم اقاجون روجفت چشام _

  ستی بار گرانیزنـــــــــــــــــدگ    
 ُ تستیشانی بر پشت پرکھ

 ستی نی آسانکار
  درآوردن و غم خوردن و عاشق بودننان

 پـــــــــــــــــدرم
 !…َ نگاھت خم بادنی از غم سنگکمرم

 مرخصھ گھی دی اقام بودم بادکترشم صحبت کردمو وگفت چند روزشی پی ساعتمی نھی
 ....  جور شھشی رو کھ دارم بدم تا بقی تا اون پولیرفتم حساب دار

 



 @cafeetakroman                    تک رمان   اختصاصی کافھ       رمان رخصت

 144 

  سالم خانم_
   کرداکھیِ بااون ادامسش عصابمو چل تتمی غزمنیا

   گفتنای مامانم ای ھزار تا ناز و ادا و واباعشوه
 سالم بلھ ؟_
   پرداخت کنمدی چھ قدر براشون با٣٠۴ اتاق ضیمر_

   دوتا باادامسش بادکنک ترکوند وگفتیکی دوباره
  شدن؟صیمگھ ترخ_
 نھ ھنو_
 ...یینجای ایپس واسھ چ_
   مقدارشو پرداخت کنمھی خامیم_
   گرفت وگفتوتری حرص چشم از کامپبا

  اسمش
  یازیبرزو ن_
ِ چک کرد تو اون شفتلنگشو کمی   گھی کھ بابام بھ کنترل مھیواژه ا(ِ

 ) دهی ھمون ماسماسکو میمعن
  پرداخت شده_
  ی چیعنی_
  واضح گفتم اتفاقا،  پرداخت شده_
   پرداختش کردهیک... خودیب_
   ھامارستانھی بنیی پااریصداتو ب_
   پرداخت کردهی کگمیھست کھ باش منو سننھ ؟م_
  یزده بھ اسم سورنا دباغ_

  ھا؟؟؟؟؟؟دی سوت کشگوشام
 برسع پول ی اورده ؟شما از ھرکس و ناکسنجای اقامو ااروی کرده مگھ اون خودیب_
  دیریگیم
 بی عمی ھستن ماھم گفتیازی نی اقای  خانم  گفتن خواھرزاده ھی چیھرکس و ناکس_

  نداره
 خودم نی بابامھ مردک فضول پولشو بھش پس بدیغلط کردع کھ خواھر زاده _

  کنمی مھیتصف
 ... یول_
 مھی تفھمنی نداره پولشوبھش پس بدیَ ملی ولنیبب_
 

 دی خودشون اومدن مشکلتونو باخودتون حل کننھای سرمو اشاره کرد وگفت اپشت
   بھ باجھ زدمی ارومیبامشت ضربع 

 د اخھ مشکل منم باشماست_
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   کھسی ننیباا
   ببرنتانی بگم بی  نگھبانابھی یری می کالفم کردیوااااا_

   از رو باجھ برداشتمو رفتم سمت سورنا توپم پر پر بوددستمو
 ...  اقایھو,_

   نگام کردباتعجب
 ھمھ تی وسط و شخصیپری میای ھود منی رابنی ازت صدقھ خاستھ مگھ ؟عیکس_

   ارزش ندارن ؟ی کارش آدما واست دوزار حلواشکری پرهی میکنیِرو گل مال م
  ھنوز اونقدر بدبخت نشدم کھ توءمن
  ی واس من دل بچزونیبخا

   کھ ما ندارمیریگ
  دارھی مای شما اقایول

  ی خودتو نخود اش کنگرونوی دی وسط زندگیی کردن کھ ندوتی کنم حالفک
  میزنی حرف ماطی توحمی برایب_
  ؟یدیُ بھ نوکر بابات ارد می مگھ دارامینم_

  رونی بمی شده اش گفت بردی کلی دندونانی روھم گذاشت واز بچشماشو
 فموی کی رسوندو دستھ کمی نزددنی واز در اتاق خارج شدم خودشو با دووامینم_

 اطی وبرد تو حدیگرفت و کش
 

   بودمی عصباننقدری اومدی خونم در نمیزدی مکارد
  ؟یخای می چگھی تو غرورم دی گفتم ولم کن گند زددموی از دستش کشفمویک

   رو از حنجره خارج کرد و گفتدمیترسی صدا کلفتھ کھ خفن ازش ماون
   شوساکت

 ری ھمھ وقت نخاستم زنیا.... شمینم.... شمینم.... شمی نگاش کردمو گفتم نمی باتخسمنم
   باشمی کسنید

   ویتو اومد...ره حاال تو  سرم منت بزای احدچی ھنخاستم
   نکردم ساکت شو گوش کنی کارچیمن ھ_

 یتونی و تا برگشتنش نمی بھ پول داراجی بھم زنگ زد گفت دستت تنگھ و احتیحاج
  مارستانھی چون پدرت بیصبر کن
   واز حساب خودش پول روبدمامی بامرکرد

  یدی بھت داده فھمی حق خودت بوده کھ حاجنی چون ایستی نی منت کسری تو زپس
   بدم نگفتی ھمچی نھ ولای باز گاف دادم دونستمی نمدمی توھم کشاخمامو

  زدمی پسش مکنمی رو تا برگرده جور می فوقش نخاستم پول حاجحاال
 یگی میحاال چ_
 
   نداشتم کھ بگمیزیچ
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   گرفتمی دوختمو اللموننی زمنگامو
   کنارم گذشت و رفت سمت موتورشاز
 برادر؟_

   طرفمو گنگ نگام کردتبرگش
  من از در خونھ دربست گرفتھ بودما_
 ؟ی و بری بزارنجای  کھ منو ایخاینم

 ....  خوشحالھی بابام وقتنی دلنشیمثل لبخند ھا.... زد کھ بھ دلم نشست یلبخند
  میبفرما بر...معلومھ کھ نھ _

   بھ موتور داشتمگھی حس دھی دی باال شادمی سرش روون شدمو پرپشت
 .....  باشھدهی افتضاح از موتور پر کشی اون خاطره دیشا
 
 

 ️❤سورنا️❤
 و تو دلم حول خوردی خنک تو صورتم میزیی پامی نسھی روندمی می سرعت معمولھی با

 کردیو وال بھ پا م
   بھ ماھور انداختمینگاھ

  کردی فکر باشھ رو  بھ روشو نگاه مای دنھی کھ غرق یانگار
   بھم دادهیادی زیرس ھا دختر تا بھ امروز دنیا

 .....  صفر شدهغرورم
  ارمی و اون بھ دست بنی بھ ادنی نکردم اعتماد بھ نفس کاذب ااز چسبی سعگھی دو

  ،ی طورھی خاستی مدلم
 ...  جدا بشھاتشی درداور روحی کنم کھ از فضای کارھی

 نھی ببمارستانی تخت بیپدرشو رو.... بابا یسوگول.....  دخترھیاونم .... ادم شھی ممگھ
  و دلش درد نداشتھ باشھ

 .... رهی آشوب نگچشماش
   عوض کردمرموی بھ سرم زد و مسی فکرھی
   کھ بھ خودش اومده باشھ اطرافشو نگاه کرد وگفتی بعد انگارقھی پنج دقھی

  ؟میریبرادر مگھ خونھ نم_
   زدم و گفتم نھیلبخند

 م؟یریپ کجا م_
  خوبی جاھی_
  خوب اسم نداره ی جاھی نیاونوخ ا_
  زهی سورپرایداره ول_

  گھی دھی چای سوسول بازنی نگام کرد وگفت ایچپک
 ️ زی لب گفت سورپراری زی محلی با ببعد
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  میدی رسنکھی نگفتم و نگفت تاایزی چگھید
 

 ️❤ماھور️❤
  دمیی دور خودم زدمو دورو برمو با ذوق پای چرخھی
   تنگ شده بودنجایِدلم چقد واس ا 

 ....  بودمومدهی وقت بود کھ نیلی وقت کھ نھ خچند
   زنونھ چادر سرم کردمو وارد شدمیورود

   از سمت مردونھ رفتسورناھم
 ....  کردمو دعاارتیز

   تنگ شده بوداوردم،ی کم می وقتی ھام تو اوج نوجونی دارھی واسھ شب گردلم
 .... لھی پلھی شیب..... میومدی کھ با مھران  میی ھااونوقت

 ....کردمی مھیگر...... ی و قپفی قیب
 ....   شدمی عوض شد و منم سنگزمونھ

   اشکو واسھ چشمام  حروم کردمو خالصگھید
  دمی بوسحوی بلند شدم ضرازجام
 ....  نکردمھی گردرستھ
 .....  اشک چشمامو تر نکرددرستھ

 ....  گفتمنموی تو سیچون دردا... سبک شدم اما
 ....  ھامو گفتمی دل گرفتگچون
   قرار نبود مرد باشمگھی دنجای اچون

 .....  ھامو دم نزنمغصھ
  رونی سرم مرتب کردمو از در زدم بی رو روچادر

   تماشا کردمموی شاه عبدالعظی پلھ ھا نشستمو کبوترایرو
 .... دی ارزی اقا بود کھ بھ تموم مردا مھی کھ اربابشون یی ھایطوق

 .... بون نبود من نامھرنی اقا کھ عھی
   قبولارتی رو پلھ ھا نشست و گفت زکنارم
  نی زدمو گفتم ھمچنیلبخند
 ؟ی کبوترا و گفت کبوتر دوست داری رفت پنگاش
 ...... یلی گفتم خدموی کشیقی عمنفس
ِ سرهیلی آدما خیای دارن کھ از دنییای دنھی نکھی خاطر اواس َ  

 ... ی قشنگریچھ تعب_
 ....  لبخند رو صورتم جا خوش کردھی بازم
   کردماجی بھش احیلیخ...... گرم برادر دمت

   بودفھی گفت وظنوی انداخت رو زمنگاشو
 .... ینھ حرکت.... زده شد ی نھ حرفمی موندگھی کم دھی



 @cafeetakroman                    تک رمان   اختصاصی کافھ       رمان رخصت

 148 

 شدی حرفا بود کھ باس گفتھ می کالم خودمون کلی بیای تو دنانگار
 
   خونھمی برگشتموی زدی چرخھی
 تھشو یزنی دراز کرده سرشو می قالدونمی بازم اونجا بود نمانیزانی سوگند خانم اوو
  نجاستی ایزنیم

  تواتاقدمیچی بزنم پی باکسی حرفنکھی ابدون
   وخالصومدی می حاجگھی چند روز دھی..... زدی دل دل مدلم

  کندمی دل مباس
 .... نجایازا
 .....  خانمی سوراز
 ..... ھایداری شب باز
 ...   شکھی ھمراه جک گنجی ھای سوارابوی از

   اخھ دل بکنمچطور
 .....  دارهی رفتنھی ی قول خانم جون ھراومدنبھ

 .....  شدمغمزده
 ... اخت شده بودمنجای بااچقد

  خانم غر غرکنون وارد اتاق شدی بازشد و سوردراتاق
 صاحب نجای تو سرم انگار نھ انگار  اارنی دختره رو  منی اشھیخودش کم مزاحم م-

  داره
   کردم اما حرف نزدمنگاش

 .... شدی دلم واس دل مھربونش تنگ مچقد
   شدهیزیچ_

   زدمو گفتم نھیلبخند
  مادر؟یپس چرا پکر_

   دستامو قفل  ھم کردمنوی دوختم زمنگامو
  ستی نیزیچ
  پسره و دارو دستھ اش حرفت شدهنیباا_
   دعوام نشدهنای خانم باای کھ بھشون دادخندم گرفت و گفتم نھ سوری صفتاز
 رو تخت نشست و گفت 

 ارمی کھ از کار شما جوونا سر در نممن
 
  یاری و گم من سر در بجی گی سر از احساسادمینبا
  ی اول بدبختیعنی رفتن نجایازا

 .... ی کاریب
 .......ی پولیب
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   کاری کشتھ بودم پی تللیللی ی چند روزبھ جانی اکاش
 

  کردمی در بستم می جمع کرده بودم و داشتم با غصھ نگاه کولھ بساطمو
  رفتمی بغلمو مری ززدمشی مدی باگھیفردا د 

 کردی خانم ھم باغم نگام میسور
   چونم گذاشتو سرمو باالاوردری دستشو زکمی نزداومد

  دی بوسمویشونی پو
  یزن بھم سر بیای بھ حالت اگھ نی گفت واو

   جونی کردم سورداتی زدم و گفتم من تازه پلبخند
 .....  چشماش غم دارهنمیرفت کھ نب.... رفت پاشد
 .... نکھی زدم تاای چرتمی حس من و داره شب شده بود و وقت خواب ننمی کھ نبرفت

 
ُ و شرشر بارونومدی رعدو برق می از روم کنار دادم  صداپتومو ُ  

 اون باال برتمی برمو گوش بدم بھ اون صدا کھ منجامی باره کھ انی کھ اگھ اخرخواستم
  باالھا

  دمی اسھ از جام بلند شدمو پالتومو پوشاسھ
 رونی از خونھ زدم بو
  دی ارزی می بود ولیی سوز سرماھی

  یول... برم سمت کلبھ خواستمی اروم قدم برداشتم ماروم
 

 ️❤سورنا️❤
  شھی بارون حاجت ھا براورده مری زگنیم

  شھی من قبول نمی توبھ زمی بارونو اشک برری زنمی من اگھ صد سالم بشیول
 شھی دلم براورده نمی ده سالھ حاجت
  شعی قبول نمازمی ننذرو

 از رو ی بار تو اوج جوونھی کھ نمی بشی لرز خربزه ای پادی تا عمر دارم بادونمیم
   خوردمیندونم کار

 ...  دارمی لرزبد
  کشھی و گوشم سوت مچھیپی توگوشم مغی اون جی وقترهیگی دلم مبد

   وجدانممری چون ھنوز درگستی من قبول نی توبھ
   زده بودبشی کجا غدونمی اون لحظھ نمکھ

   درختاونی مدمشی رو باال اوردم دسرم
   براش جاذبھ داشتزی شب من چھ چمھی  نی غصھ خوردنانی انیب

  قران خوندنم باشھنی ھممی تو زندگدمی تنھا کار مفدی جام بلند شدم شااز
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 ماھور
   بلند شد ورفت سمت کلبھ اشازجاش

   دنبالش رفتمو
  ادی بارون مدونستمیم
   دارهدنیی بارون واسادن چاریز

 ...  خوردن دارهسرما
   اون صدای مونده بودم پااما

   صدا کھ دلمو تو ولولھ انداختھ بوداون
  منتظر گوش سپردم پنجره نشستم وری زواری دپشت

  کنھی چراشروع نمپ
  کردی کھ باال اوردم باال سرم واساده بود ونگام مسرمو

ِ ت ِ ت پ ت افتادمبھ ِ ِ  
   گند اون دفعھ تکرار نشھخاستمی مو

  زد و گفلبخند
  یخوری تو سرما مای بپاشو

  ی نمکی بنی و نھ بھ ای شوری بھ اون شورنھ
   صد و ھشتاد درجھ برگشتوھوی چطو

  رو چند بار برات تکرار کرد ؟زی چھی دیچرا با_
  و چشمام؟دی و گوشم ھنگدی نگاش کردم و جواب ندادم مخم سوت کشبازم

  یشی مضی برو تو کھ مری تو اگرم نھ پاشو فورای بی گوش بدیخوایاگھ م_
   جام پاشدماز

 ....  رعدو برقھی و دی شدبارون
   داخل و دنبالش رفتمرفت
 ......  باز گذاشت و نشست پشت رحلش و شروع کرددرو

 
 شدم داری برفتی مورتمھی قارقارک داشت رو مخم نی کھ علمی موبای زود با صداصبح

   بندو بساطمو جمع کردمدمویلباسامو پوش
   کردمی خداحافظنای خانم و ساری سوراز
 شکھیپس با جک گنج... ی شکستمی حرگفتی بازم دچار اون احساسھ شدم کھ میول

   نداشتمیکار
   کنمدای لقب مھربون تر براش پھی باس بگردمو دمیشا
   و نم نمک تا سر کوچھ رفتمرونی در زدم باز

 ....  افتادهی دوھفتھ چھ اتفاتنی تو اکردمی فک مداشتم
   انکراالسواتی باصداکھ
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   راننده واسادمھی زدن بوق
 بھ نظرم ھمون لقب دمی و دتانی رحمت کنم کھ کاپنی کھ نسلشو با الطافم قربرگشتم

  خوب باشھ براش
 .... ادی بھش میادیز

 ...  توجھ باز دوباره راه افتادمی رو دوشم جابھ جا کردم و بکولمو
   کنارمدی روند تا رساروم

  ماھور خانوم_
  گفتم بلھ؟رفتمی کردمو ھمونطور کھ رامو منگاش

  رسونمتیشو مسوار _
   حال و حوصلھ دارمایلی بابا خیا

  ی نداری تو کارو زندگنمیب_
 ؟ی د من شدگاریباد
   گفتم برسونمتیری تنھا میدارم خوب گفتم صبح زوده شمام کھ دار_
 بعدم اونجا فقط مال ی کنیری جا تا تھ شھر سھ دف باس سوخت گنیالزم نکرده از ا_

   ھاسچارهیما بدبخت ب
 .....  رد شدم نھ اجازه دادم جواب بده نھ نگاش کردم انگا باخودم قھر شدمو
 
 ھشت صبح بود و کوچھ ی محلمون حدودادمی رسی اتوبوس و تاکسی بدبختی کلبا

 .... شلوغ پلوغ
  شھی برداشتمو زدم بھ شی ازهی رسنگ

 ی اساسنامھ نداربنداول
   ندارنفونمی ای ھا حتچارهی بریفق
  نیی وانداخت پادیو باز کرد و کل پنجره رالدیم

   پلھ ھارو باال رفتمی معطلی بازکردمو بدرو
   تنگ شده بوددلم

  ستنی نی ک از جنس منن و اشتباھییزای چواس
   ھامو جلو در دراوردمو رفتم تویکتون

  گذاشتم وصدا زدم صابخونھ ؟واری کنار دکولمو
  اقابرزو

  اهی سلیبیس
  ی عسلچشم
  طال؟پاشنھ

  یسالم اج_
َ شتک ؟یسالم چطور_ َ 

  زد وگفت نوکرتمیلبخند
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   و پاھامو دراز کردمی دادم پشتھی نشستمو تکنی زمرو
 ننھ بابات کجان بچھ ؟_
  مامان کھ رفتھ  خونھ اکرم خانم بابام کھ رفتھ باال_
 خونھ اکرم خانم چھ خبره مگھ؟_
   واسھ رضاکننی دارن آش پشت پا درست میچیھ_
   باشھمنتیھ معھھھھھ ب_
   جام پاشدمو رفتم باالاز
  پشت بومو بازکردموو صدا زدم اقاجون؟در

   کباب کردگرموی رنجورش جفی خفیصدا
   دخترمنجای اایب

 ام گذاشتم و گفتم ارادت نھی دستمو روسکردی کبوترا واساده بود و نگاشون میتوطور
 ... ساالر
   دخترکمی زد وگفت زنده باشیلبخند

 ؟یدیاقاجون مرد و مردونھ دکتر مگھ نگفت استراحت مطلق ؟پ چرا گوش نم_
 ➊  ابو جابھ جا کردتشت

   زخم بستر گرفتمدمی بابا دختر ازبس خوابی گفت او
   بخورمی تکونھی گفتم

  دورازجون فقط مواظب خودت باش_
   سردارشھی روھم گذاشت و گفت اطاعت مچشماشو

   ساالرشھی زدمو گفتم رخصت میچشمک
   رفتمنیی پلھ ھارو پاو
 الد؟یم_
  الدیم

  ی کع دستش بود و گاز زد و گفت جونم ابجی القمھ
  کھ؟ومدهی ننجای کرگدن ادی چند روزه سعنی انمیب_
  یاومد اج_
  ی بھ کار نبری اخر ھمھ جملھ ھات ابجشھی ناموسا مالدیم_
  چشم_
 انھی اومده نمی بال حاال بگو بیب_
   بابارو وسوسھ کنھخواسی بارھم اومد نامرد مدوسھ...اومد _

 ارانھی گھی دیچی کرد ھسھی زد توپوزش کھ ماستشو کنی ھمچچی اقاجون وا ندادکھ ھکھ
   کھ بره شرشو از سرمون بکنھمی برجمونو دادنیا

  اقاجونولی انداختم وگفتم اابروھاموباال
 

   شونم نشستی رویدست
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 ...  افتادی نگام ب مشتبرگشتمو
   نشست و گفتکنارم

   جوونیبدتوفکر_
  ؟ی مشتیخبر کھ دار_
  بد ؟ایحاال بھ نظرت خوبھ ...... ییزای چھی_
اون .... ھم بد یلیخ.... ی شدمو ارنجمو رو زانو ھام گذاشتم وگفتم بدمشتلی جلو مابھ
 کارم زاره رونیمن اون ب.... ھفت سال نداشتم نیچون توا.... رو ندارم ی کسرونیب

 ...  زاریمشت
 ؟ی کنی زندگدی باھیمگھ واسھ بق_

 ...  رفتمتوفکر
 ؟یکنی می زندگھی مگھ واسھ بقگمیباتوام، م_

   دراوردهرموی درد چند سالھ کھ پنی انی عختی بھ صدام رتاسف
   کردمی تموم عمر نحسم رو فقط واس خاطر سردار زندگیآره مشت_

  کردمی نمفکرشو
   قالم بزارهینطوری اکردمی رقمھ فکرشم نمچی ناموسم قسم ھبھ
  ی نداری مھمھ کھ تو سننیاالن ا..... پسر جان ماسیگذاشت وگذشت مال قد_
  ی  حرفاتو باھاش بزنشینی ببدی بای بردیبا

  ی وابکنسنگاتو
  ی ازدواج کنو

ازدواج ..... انگشتم رو فشار دادم و تکرار کردم ازدواج ی توی کوفتی حلقھ
 ..... اجازدو.....

  ؟ی تا آخر عمرت عذب بمونیخای مھ؟نکنھیچ_
  دلمو زده_
  ؟؟یچ_
   اگھ گناه نبود تا حاال خودمو صد دف کشتھ بودموخالصیخودکش..... یزندگ_
  اھھی چھ کنم کع گناھھ و پروندم خفن سیول
  ی پخمھ ایلی خاسری_
   گفتمھی باگالدی خندو
  گھی دست شما درد نکنھ دیذک_

   رو شونم گذاشت و گفت دلخور نشودستشو
   از حبسم موندهگمی سالمھ ده سال د۵۵ من

 .... نجامی سالم ھست کھ اپونزده
  ی گذاشتنجای کھ تو ای دوبرابر عمریعنی؟ی چیعنی پونزده سال یفھمیم
   ندارهیتی سندچی نشون کھ ھی حلقھ ھینھ .... ازدواجم ی لگد زدم بھ حلقھ یعنی



 @cafeetakroman                    تک رمان   اختصاصی کافھ       رمان رخصت

 154 

 رونی خراب شده کھ رفتم بنی ازاددارمی امی کس برام نمونده ولچی ھگھی درونی باون
  رو شروع کنمیزندگ

   از نو شروع کنمدوباره
 نیدواری امی خعلگھی شوما دیشرمنده وا ول_

   شونم زد وگفتی اروم روی ھاشو باال انداخت دوضربھ شونھ
 ......  گرفتنی پارتی کھ بچھ ھا برات گودباای بپاشو

 
 ...  نفس راحتھی یعنی بشھ دهی کرگدن از خونمون بردی سعی پایوقت

 ...  بساط منقل بافور جمعیعنی
 ...  پری و خماری نعشگیعنی

   در باز بود رفتم توی رفتم سمت خونھ اکرم خانم، النیی ھارو پاپلھ
   تو خونھ بودی خالھ خان باجی کلو
  دنکری خورد مازی سمت حال داشتن پھی مامانمو اکرم خانم و

   تا برسم بھشونکردمی ھفت خان رستمو باس رد مانگا
  سالم_

 یینجای گفت عھ ماھورجان ای سرشونو باال کردن و مامان و با خوشحالھرجفتشون
  مادر؟ی اومدیک
  دمیتازه رس_

  اکرم خانم ؟ھیی وبرمو نگاه کردمو گفتم خبرادور
  ی دختر رضا رفتھ سربازیوا مگھ خبر ندار_

  ی نشستمو گفتم بھ سالمتکنارشون
  یسالمت باش_
 
 ؟.... ماھوریابج.......؟یابج_

   گفتمدموی رو رو سرم کشپتو
   ساعتمی نھی بکپم نی و ماھور ودرد اگھ گذاشتیابج_

   ھای وگفت تنبل خانم االن دوساعتھ خوابدیخند
   بخوابمشتری بزار بندازهی سرم جابھ جاکردمو گفتم کنتور کھ نمری زبالشو

 گھی پاشو دیاج_
  زنمی از تھ مکی نی موھاتو با ماشلینگی اون جی تو اتاق باششمی بشمور سھ پا مالدیم_

 .... کی و با انگشتم گفتم بشمور رونی پتو اوردم بری از زدستمو
  دمیی از چشمامو بازکردم و تواتاق و پایکی یال

 ... دی گرخبدبخت
 دمی کپدوباره
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 سورنا
   مبھمی حتی خاطره دارھی نفر کی از یوقت
   ذھنت اثر گذارهیرو

  کنمی و حس مشی خالی بود کھ ھنوز باگذشت دوروز جای قویلی کنم اثر ماھور خفکر
 ی ادکلمھی و دمی موتورم کشی روی دستادی مبھم بھ لبم می خاطره ھانی از ایلبخند

 ..... ابویماھور افتادم 
 .... ابوسواری

   نمشی دوباره دلم بخاد ببنکھی مثل ایزی چھی دارم ی وگمجی گاحساس
   عمھ نرفتم بااونکھ عمھ برگشتھی خونھ از
 ... نمشی بشھ و ببی بھونھ اھی بازم منتظرم کھ نجای ادی شادونمینم

  لھی دانشگاه تعطھی روزچند
  ستی ننمشی ببتونمی کھ میی اون جام کھ تنھا جاو

 ... کنھی صدا معمھ
  پسرم....سورنا _

   موتور گذاشتمی و کاله کاسکت رو رودستکش
   رفتم داخلو
 جونم عمھ؟_

   نگام کرد و گفتنمی حسرت داشتم از پدرم ببشھی نگاه مھربون کھ ھمھی با یحاج
  یای ھمراھمون منمی ببخوامی میی جامیریبعد از ظھر م_

   و دماغ ندارم مبترسم بگم نھ ناراحت بشعدل
 ؟ی تو موھام زدم وگفتم کجا حاجیچنگ

 ادتھ؟ی رو کھ یازی نیاقا_
  اومد باشوق گفتم خوب؟ادمی کردم تا بلخره نیی بار باال پاچند

  یای ممیدی ھاشونم می سوغاتادتشی عمیریم_
 .....  رو جفت چشمامامی میآره حاج_
 

 ️❤ماھور️❤
 پنجره ری و مجنون زیلی لرونی بره بی سرخ کردنی پنجره رو باز گذاشتھ بودم بودر

 و قند یی چاینی  توپ از پنجره اومد وسط سوھوی  کھ خوردنی میینشستھ بودن چا
 ی بعلھ بچھ تخسادمی درونی شدم سرمو از پنجره بردم بی مامانم  کالفھ شاکی گلودیپر

  ان ی مردم آزارفیمحلھ درحال شغل شر
   گفت توپم و بدهیی با پررومونیی روبھ روھی پسر ھمسالیسھ

 ؟یخوای از حرص گاز گرفتمو گفتم کھ توپت رو ملبمو
  اره بدوزود باش_
  مردمی زورم گرفتھ بود کھ داشتم می بچھ ھفت سالھ ھمچنی ایی پررواز
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   بصبروخدهی ارمی بھ سرم زد وگفتم چشم االن برات میطونی شیفکرا
   آبو بازکردم و پارچ و تا کلھ آب کردمری آشپزخونھ و شرفتم

 حال اون بچھ پررو نکھی و سرمست از انیی پاختمی نگاه کنم آبو رنوییا پنکھی بدون او
 روگرفتم پنجره رو بستم

 
   کھدمیی لبخند گل گشاد مادر وپدر گرامم رو پاھی با و
  ستای نی رسم مھمون نوازنیبھ خدا ا_

   نگاه کردمرونوی پرده بی دھنم و قورت دادم و از الآب
 گفتم دموی کوبمیشونی با کف دست بع پدهی موش اب کشنی کھ شده بود عتانی کاپدنی بادو

   کردمی چھ غلطیدی دیاکھ ھع
  ی کردسی باز مردم و خشدی باخنده گفت چاقام

   دفعھ رو گند زدم ناجورنی ای راستی گفتم اقاجون راستی نگرانبا
 حاال گھی دادی مشی نداره باباجان پبی جاش بلند شد و رفت سمت پنجره و گفت عاز

   کن قالش کنده بشھ بابای ھست ازش معذرت خواھیھرک
  دمی پنجره رو کھ بازکردم دیال

 .... نای و ایادی غلط زی ھاھی تو مایزی چھی دفعھ ناجور تر از ناجوره نی اگندم
   اومدنتانی بھ ھمراه مادر و ھمسر ھم با کاپیحاج

ِ من من و شرمندگبا    گفتم سالمیِ
   کردمی احوالپرسی چجوردمی نفھمو
 ...  ک در رو واسشون باز کنھنیی و فرستادم پاالدیم
 

   و وارد شدنمی باال رو باز کرددر
   رو نداشتم کھ سرمو باال کنمیعنی
  کردی شرمندم مشتری بشکھی کردن جک گنجنی فنی فو

   نگاه بھ ھم کردنو اشک تو چشاشونھی ی حاجآقامو
   شدجمع

   االننی رفاقت ھست عھی
   بھ دردفقط

  خورهی مواری دی الجرز
   رفاقت ھم ھست ازاون رفاقتاسھی

 ...  اونا کھ نابھاز
 ... ماسی اونا کھ فقط مال قداز

   کردنھی و تو آغوش ھم گردنی ھمو بوسی ھاشونھ
   دل آدمشھی مشی کرذنا کھ رھی اون گراز
   واسھ ھر قطره اششعی دل آدم پاره پاره مکھ
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 ...  وقت بودیلیخ
 .... می کھ ماھا متولد شدیی تموم سال ھای اندازه بھ
 ...  ھاشون دلتنگ بودنی تموم دوری اندازه بھ

 یول... شوی داغوننمی ببخامی گفت نمتھی گفتم اوضاع اقام خی بھ حاجی وقتشی پدوسال
 ... دورا دور ھوامونو داشت

   مامان بھ خودشون اومدنی صدابا
  تانی سر ووضع کاپدنیو با د نینی بشنیی پا کھ بده بفرماسر

  یکنی مھی کارا چنی دختر ای بشلی تو صورتش و گفت خدا مرگم بده ذلدیکوب 
 ی نطوری بھ دخترم اادی دلت می خانم اومد و شونھ ھامو بقل کرد و گفت چجوریسور

  یگیم
   کھ نگوی گرفتھ اگری جز جھی نی اکردکھی ممی مامانم داشت با نگاش داشت حالو
   عوض کنھ لباساشوتانی کھ کاپمی دس لباس دادھی و
 .... دیرسی مارکدار خودش کھ نمی لباسابھ

   شده بودادهی خفتھ رومون پیبای فروش و زتی لباس دخترک کبرتیحکا
   غمبرک زده بودمادی گوشھ تا جوش بھی کردمو نشستم شی رو آتسماور

   اومد تو آشپزخونھ و خنده کنان گفتالدی مکھ
  ؟یکنی مھی کارا چنی ایاج
  ومدهی بھ تو نای فضول گرنیبھ توچھ شتک ا_

  دی خنددوباره
   پارچ آب بودهھی ھی بچھ، چی بخندموریرو روغن موتور وانت ت_

   بره فضااروی گاز دار نبوده کھ نوشابھ
 پول ی مقدارھی دراوردم و ی سماورری زنتی پولمو از کابفی جام بلند شدمو کاز

  ھی نرفتن دکون صفدر نایگرفتم سمتش و گفتم بپر تا ا
   گفتمی بھ صفدرم بگو اجای بی وجلدری درست درمون بگوهی ملوی کچند
 کنھ؟ی مکارتی چیدونی ھات خراب باشھ کھ موهی ماگھ

 ری ترقھ زھی دم دکونش دی رسی قبل کھ نشستم در دکونش وھر کی دفعھ ی اورادی باو
   و رفتدیپاش زدم خند

 تو دمی رفتم تمرگارعی سھ دفعھ منو جوش مادی سماور وامونده ام تا بخاد جوش بنیا
  ننھ جانیحال پھلو

 
 اقاجونم و شنفتنی و مگفتنی شده بود و داشتن گل ماقی با حاج خانم عی جان گراممادر
  ی ام کھ بھ زناشون گفتھ بودن ذکیحاج

 حوصلم نفلھ شد پاشدم کردنی مفی ھم تعر برادر ھم باتانی خانم و کاپی وسط سورنیا
  باز رفتم تو آشپز خونھ

   سماورمونم جوش اومده بودگھی دف دنی او
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   و بردمختمی کھ مخصوص وسط سماوره رایی اون چااز
    زدمی مصلحتی تک سرفھ و
  بھشون تعارف کردمیی چاو
 دمیو باز دوباره تمرگ 

 ..... براش تنگ شده بودبی چند وقتھ دلم عجنی خانم ای کنار سورنباری ایول
   کنارتر از ما نشستھ بودوخدهی ھم تانیکاپ
   خانم ھمھ رو صدا زدی ھا رو خوردنو سورییچا

 ......  پاکت دراورد و گرفت سمت منھی کنارش ی تو ساک دستواز
   تا بناگوشم کش اومدشمی نمنم

   مثالی بھ قول مھناز الکو
 ؟ ھی چنی گفتم اقاقم

  دهی زحمتشو کشی شماس دخترم اقا مصطفیسوغات_
  ناموسا_

 زھرمار گفتمی قبل بھت می دفعھ ھانی نبودن بازم عنای با چشم غره بھم فھموند کھ ااقام
 ... ی ادم شیخوای میبچھ تو ک

 ..... ی حرفا گفتم دستتون طال حاجنی با متانت و ایلی و خنی شرمنده انداختم زمنگامو
  می زحمت شدباعث

   خانومش جواب دادو
 دخترخودمون نی ھم تو رو عی بود،بھ خدا کھ منو حاجفھی وظی دخترم چھ زحمتنھ
 میدونیم
 
  نیشما لطف دار_ دفعھ اقام جواب داد نیا
  ارمی بشورم بوهی رو بدن رفتم مھی بقی و تا سوغاتدی رسانی منی ھم در االدیم
 ... می مادام مارپل ھمش باس جون بکنزی کننی خونمون عادی میکی وخ کھ ھی بابا یا
 و بعد تعارف کردن دوباره نشستم ییرای و رفتم تو پذی اوهی ھارو گذاشتم تو جاموهیم

  ھمونجا کھ بودم
 کردم رو ی کھ پارچ آب رو خالدی تر شد و باخنده گفت ببخشکی نزدشکھی گنججک

 .... سرتون
 ادی مشی پنی خودتونو ناراحت نکنادی حاال زادی مشی پکنمی پرو پرو گفتم خواھش ممنم

  گھید
  دی گفت و باز دوباره خندیعجب

 ... خندهی چھ ھر ھر ھم ممرض
 م؟ی بھ ساعتش کرد و روبھ خانمش گفت حاج خانم بری نگاھیحاج

   تکون دادی حاج خانم سرو
   کردمداتی تازه پیکجا داش مصطف: اقام
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 ..... میشی با لبخند گفت بازم مزاحمت میحاج
  یمراحم... ھیمزاحم چ_

   بھ اقام کرد وگفتی خانم نگاھیسور
  بگم برزوجانیزی چھی خاستمیم_
   رو جفت چشامایجونم خالھ ثر_
   ماشی پادی نداره امشب رو ماھور جان بی اگھ مشکلنمی ببخاستمیم_

   داره امر امر شماسی گفت نھ چھ اشکالیستی کھ انگا مونده بود تو رو دروااقام
   خرت بھ چند منگھی نمیچکی آردم ھسھی وسط کنی من اانگا

   دخترمیایماھور جان م: خانمیسور
   بگم نھ اخھتونمیمگھ م..... نگام نکن  ی اونطورکد

 ستم؟ی تکون دادم وگفتم مزاحم نسرمو
 ... ای حرفو نزننی اگھید_

  یای دخترم حاظر شو کع ھمراھمون ببرو
  رفتم تو اتاق لبخند پت و پھن گفتم چشم وھی با
 
 

 سورنا
  می مونده بودمنتظر

  اون بال رو سرم اوردنکھیبا ا 
 .... دنشی بازم خوشحال بودم از دیول
   ھادنی دنیا

  کردی قبل تر فرق می ھادنی دبا
 .... شھی سوگند کھ ھنوزم باعث ازارم می ھادنید 

 ...  اومد و باز من رو بھ وجد اوردرونی اتاق باز
 ....  بودی کھ سوغات حاجیچادر... ھم چادربازم
   بھشمی شدرهی خھمھ

  انداخت و گفتنی زمنگاشو
 ...ی درد نکنھ حاجدستتون

   با لبخند نگاھش کرد وگفت قابلتو نداشت دخترمیحاج
 . می راه افتادموی کردی بعد خداحافظو
 

 ️❤ماھور️❤
  زدی پر پر منجای چقد دلم واسھ امیدی رسی حاجی خونھ بھ
   عجوج مجوج کجاندونمینم

 موی شدییرای پذوارد
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 شام رو می کھ امشب چون ماھور جانم ھست برگمی می خانم گفت مصطفی سورو
 ... فرحزاد

  رو چشمم مادر جانی مبل گذاشت و گفت چھ فکر خوبی کتش رو رو دستھ یحاج
 

   سورنا رفت تو اتاقشموی نشستھمھ
   پندلتون وارد شدنای جولیستای پی شد و کپدرباز

   سالم کردنو
  ؟انی شمام منی گفت چھ خوب شد اومددنشونی با دی حاجخانم
   کجادنی پرسی دادن و و با کنجکاوسالم
  خوشحال نشدادی دعوت زنی خانم انگار از ایسور
   بالفاصلھ اخماش قفل شد تو ھمچون
  فرحزاد: ی حاجخانم

 دماغش شکست؟اوممممم فرحزاد اونجاس کھ سورنا : ھیسا
   وگفت اره ھمونجاسدی خانم خندحاج

 ن؟یکجابود
 ی نقاشلی وسانای واسھ سارمی تو دستشون اشاره کرد وگفت رفتھ بودی ھاسھی بھ کعیسا
  میریبگ
  نیایخوب حاال م_

 درد کمی اما سرم امی ھمراھتون بخواستی بھ من انداخت و بااکراه گفت دلم مینگاھ
   دارهادی کھ فکر کنم کار زنامیسار... کنھیم

 عمھ جون برم نی صبر کنکمی ندارم ی تو حرفشو گف نھ امروز کاردی پری فورنایسار
  امی بزارم باال و بنارویا

  عھھھھھ
 ...  نشھعی ضایختی رنی ای با قاشق چاه بکنھ ولادم
   بغلشو رفتری زد زالروی ھم وساھیسا

  یای نافھی قی تاتو باشحقتھ
 

  سورنا
  می بودنای و منتظر ساراطی تو حمی ھمھ حاظر بودبایتقر

 کردی بود و بھ درختا نگاه مسادهی گوشع واھی ماھور
 ....دونمی نمگرفتمی مرنظری رفتاراشو زچرا
 کردم کھ سوار نای شدن و اشاره بھ ماھور و سارنی و مادرو ھمسر سوار ماشیحاج
  نشن
   کردمی رو راھی باز کردمو حاجاطوی حدر

   اومدن دستکشامو دستم کردمسمتم
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 ؟ی کردنی رو زابوی...  برادرتانیکاپ_
   گفتم با اجازتوندموی اصطالحش خنداز
   توقف کردماطی در حی کاله کاسکتمو سرم کردمو جلوو

 می اومدن و سوار شدن و راه افتاداونام
 

 ️❤ماھور️❤
 ....  خوب و باصفای جاھی

 چی ھگذرهی نباشن خوش کھ بھم نمالدیننھ بابامو م اگھ رمی من بدبخت ھروخ ھرجا ماما
.. 

  شھی زھرمارمم متازه
  می نشستروتخت

  گھی از حج و خاطراتشون  می حاجو
  میدی ماھام بھش گوش مو

   زنگ خورد و پاشد رفتنای سارتلفن
   دستامو بشورمرمی خانم ھم گفت میسور
 دور و برمونو نگاه تانی و من و کاپکردنی مفی  و بانو اونور داشتن تعری حاجحاال

  میکردیم
 ... ماھورخانم_

  گفتم ھوم؟دمق
   کھ نباس بگماگمی مییزای چھی وقتا ھی گندم بزنن یا

   کردمو گفتم بلھنگاش
   بپرسمشھی ذھنمو مشغول کرده می سوالھی خاروند وگفت سرشو

  می تو رو کم داشتی کردن ھای زمان فضولنی تو افقط
  نیبپرس_
توقع نداشتم .... جا خوردم تانی کاپنیگی بپرسم چرا بھم مخامیم...خوب ...اوممم _

  بپرسھ
 ... بوددهی خودش گفتھ بودم کھ فھمی جلوی کدونستمی نماصال

   دف من بھ من و من افتادمنیا
  ِامممم.....خوب _
  ینطوریھم... زهیچ

  بود اولت ی سری چخماخری امی بگم بھ خاطر اون اخماشدی نمروم
   تو روخدا بگو بھ شدت کنجکاومگھی داره دیلی دلھی شھی کھ نمینطوریھم_
   پرونده واندوزی و ھشتش وشی بشر شنیا
   بگو بفرماگھی دف مھی نیی  و بفرمانی بگگھی دف مھی

   ھایری نگافھی بعدا قای خواستخودت
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 از ی انگا کھ فک کنیی طوراھی... توھم بود دی اخماتون شددمتونی اول کھ دیسر_
 .... ی افتادلیدماغ ف

  تانی کاپگمی منم از اونوقت می شده بودیی بنده خداھی ھیشب
  شمیبھ خدا ناراحت نم...کدوم بنده خدا _

   کھ جلو خودموگرفتھ بودم کھ نخندم گفتمی و درحالنیی انداختم پاسرمو
   بی کاراعییای دزدان درتانی کاپشکھیجک گنج_
 .. ی بدجنسیلی گفت خیلخور حالت دھی با

 کھ اسم سرت یکردی و تاپ اخماتومچی اون پکمی اوردم باال و گفتم بھ من چھ نگامو
 نزارم
  جنبھی گفتم برلبی چرخوند اونور زنگاشو

  ای گفتی چدمی کع نگاش اونور بود گفت شنھمونطور
 .... ی ھم داریزی تیماشاء خدابرات نگھ دار چھ گوشا_
 

 ️❤ سورنا️❤
 .... می فاصلھ دار تراز ھم نشستکمی خانم ی و سورنای ساربااومدن

 ....  نبود کھ دلم مشغولشھدروغ
 ...  کھ ھستی اعترافھ ھرچدونمینم

 ... دخترو کھ فرق داره باتموم دخترا دوست دارمنی امن
 ....  دوسش دارمدونمیفقط م... دونمی و غلطشو نمدرست
 ....  دوست دارمبشوی نگاه نجدونمی فقط مدونمی و درستشو نمراست

 
 ... زنھی قلبم تند تر منمشیبی می کھ وقتدونمیم
 ؟... جانی ھیعنی نیا
 ....  کھ باگذشتھ ھام فرق دارمدونمیم
 .... دل نبستمی کسی بی از روگعید

 .... اگرچھ کم اونم منو بخاد...خداکنھ
___________ 

 ... می کھ برگردمی و حاظر شدمی خوردشامو
 

    حاال منگردهی برمنی مساعد نبود گفت با ماشادی زنایسار
 ... دختر چادر بھ سرنی اموندم

 ...ی بھش بگم کھ دوست دارم مال خودم باشخوادی دلم مستی تو دلم ندل
 ....  کم اوردهتی صداقت راستکی جلوی غرور الکنی بگم کھ ابھش
 رو یادیس مسافت ز برسونمش خونشون پخواستمی و راه افتادم ممی موتور شدسوار

  میکنار ھم بود



 @cafeetakroman                    تک رمان   اختصاصی کافھ       رمان رخصت

 163 

 ...  بودی کافنمی بدون حرف اما ھمدی کالم شای بدیشا
 .... میدی رسبلخره

   نگھ داشتمو
 نی کنم برادر جاخوردم اصال امی پولشو دراورد وگفت چقد تقدفی کفشی تو کاز

  حرکتشو دوست نداشتم
   باشھی کسنی دری کھ دوست نداره زھی ھمون دخترنی ادمی فکر کردم دی وقتاما
  یچیھ_
  گھی بگو دزی چھی شھی کھ نمیچی بھ ھیچیھ_
  یچیگفتم کھ ھ_

 ... وردی باز شد و داشت اسکناس در مفشی کدر
   بودفشی کھ تو کی عکس پسر بچھ ای نگام رفت پیول
   لحظھ لرز رفت تو جونمھی

   رفتجی گسرم
   ھامو فشار دادمقھیشق
 ...  دوباره نگاه کردم خودش بودو

 ...  نگاهھمون
 ....  صورتھمون
 ....  درشت و لبخند قشنگی چشماھمون
  دیچی تو سرم پغی جیصدا

  ھی کنی عکس اشاره کردمو گفتم ابھ
 .... محمد...گفت داداش دوقلومھ .. نی رفت دنبال عکس محزون و غمگنگاش

 االن کجاست؟....ا_
 ....... خاکریفت ز تر از قبل گنی غمگبازم

 
 ️❤سورنا️❤

   کشونده باشھ منونجای اری دست تقدشدی نمباورم
 .....  خواھر اون پسر بچھیجلو..... نجایا

  رشھی ھام درگای کھ تموم روی بچھ اپسر
 ؟یچجور_
 ...  خبر بھش زد و دررفتی از خدا بھی_

 ..... خبربودم کھ زدم بھش و در رفتمی من از خدا بنی بھش بگم ادی بایچطور
 ....  موتور شدم حالم نزار و داغون بودسوار
 ....  دور شدم ازشی ولی چجوردمینفھم
 .. کردی تو چشماش منو شرمنده منگاه
 .. باعث مرگ داداشتم....کھ بگم من ....جرعتشو نداشتم .... نداشتم نوی ایرو
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  مونھی پشت ابر نمماه
 ... دم تاوانشو پس بدیبا

 ....رفتمی مدی اروم درو بستم و رفتم اونجا کھ بااطوی و زدم کنار حموتور
 .... عذاب لبخند پسربچھدمیکشی عذاب مشتری بدی امشب بااز

 ... وجدان داشتن مقابل ماھورعذاب
   کردمرونی وتونوی بھش بگم کھ من زندگدی بایچجور

 .... توقع داشتھ باشم دوستم داشتھ باشھو
 .....  اعتراف نکرده بودم کھ دلم بھ دلش بندهکاش
 .... کاش

 ....  نداشتم کھ از خدا بخشش بخامنوی ای روی قرانمو باز کردم حتیال
 .... یریگی قران دست میی چھ روبا
  ؟یکنی بھ اسمون نگاه میی چھ روبا
 ؟... یزیری اشک میی چھ روبا

 ....  گذاشتمنی رو زمسرمو
 ...  ندارمنجاشوی طاقت اایخدا
 ️❤ماھور️❤

   پولم خشک  تو دستمفی کھوی نی شد اچش
 ....  برق و باد رفتنی عوھوی

  و تو قفل در چرخوندمدی  باال انداختم و کلابروھامو
   باز کردمدی اروم اروم از پلھ ھا باال رفتم و در باال رو ھم با کلو
 ... گفی اقامو شنفتم کھ از تو اتاق می صداو
 
 یآدما...  کوچھ مھران یپارچھ فروش ھا... شوفرا ... پاسبونا ...  زدن  منوایلیخ: 

 ... ی دونیم...  کوچھ سرخپوستا ی ھایاھیس... ممد ارباب 
 ...  شمی می جورھیِ کتک خوردن مفصل ھیِ بعد ھر شھیھم

 ...  ادیاز دردش خوشم م...  بخاروننش ی کھ خارش داشتھ باشھ و حسابی آدممثل
 ... امضا کرده باشنمویِ مونھ کھ حکم مرخصی منی اِمثل
 ... یلی خداوکدی جمالتو کفم برمی گفتم اقاجون جنی لبخند متھی تر رفتمو با جلو
  بابا ؟ی نگام کرد وگفت عھ اومداقام

 ... از سرم دراوردمو گفتم سالمچادرمو
  دادن و اقام باشوق گفت خوب گفتم؟جوابمو

  وال بھ می ترکوندالوگوی دیاوووف زد_
 گذاشتم رو تخت و قاب فموی زد وگفتم رخصت و بھ اتاقمون رفتم چادر و کیلبخند

 .... یشگیعکسو دس گرفتمو رفتم پاتوق ھم
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 صورتمو چسبوندم بھ قاب عکس و گفتم دادا دموی ازاد کشی ھوانی تو ایقی عمنفس
 ....  دلم برات تنگھیلیخ

 ... رھنمی پری کردم زمی پشت بوم باز شد واقام نم نم اومد کنارم قاب عکس و قادر
   کنارمو گفنشست

 ......  نکن بابامشیقا_
 ...  نگفتمیچی اما ھدیی تو گلوم دوبغض

 ...  من بود کھ محمدریتقص_
مصلحت بود .....صالح بود ...قسمت بود .... نبود چکسی ھرینھ اقاجون تقص_

 .... نبودای بھ دنشترینفسش ب.....
 ....  باشھتونستی میوا_
 .... شدی جور ملشمی باشھ اگھ قرار بود باشھ وستونستینھ اقاجون نم_

 ریتقص... اونکھ بھش زد و دررفت نبود ریتقص.... فقط بھ خواست خدا مرد محمد
   رفتن اون موقع شما نبودیسرباز

 ....  مابود اقاجونی از کم سوادریتقص
 ....  ما بودریتقص.... و جھالت ما بود ی نفھمریتقص

بود ونبودم .... وجودم بودی مھیاونکھ ن... بھ سر داداشم اومد ی اومد اون شب چادمیو
 .....تار و پودم بود....بود 

 
 ️❤سورنا️❤

 .... ختیری چشمم اشک می بود و از گوشھ نی زمی ھنوز روسرم
 ....  اونقدرا جربزه ندارم کھ برم و بگم من کردممن
 .... ترسمی مایخدا
   زدهشی نذر ده سالھ روانمو اتنی کھ ایدی داخودتیخدا

 ...... ترکھی بغض  بزرگ تو گلومع کھ ھرشب ھرشب مھی کھ یدید
 .... ادی کھ تا طلب عفو نکنم خواب بھ چشمام نمیدی خودت دایخدا

 .... کشمی کھ دارم درد میدی دخودت
 .....  صبح رو دادناذان

   وضو گرفتمرونی جام بلند شدمو رفتم باز
   ذھنم روی بھ موتور افتاد و تکرار کردم تموم ملکھ ھانگام

 )) گھی دابوئھی ستیشولت کھ ن((
 ))ی کردنی ذابورویبرادر ((
 )) گھی داری در نی باززهیپاستور((

  نرفتھ راھو برگردم ؟یعنی ایخدا
   پشت گردنمو و بازم رو بھ اسمون گفتم خدادمی کشیدست

 ....  بخشکونمششوی جوونھ نزده ریعنی
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 ..... رهی گششی چقد دلم پی کاش بدونایخدا
 ..... دمی نفھمیچی ھگھی ددموی فھمییھوی
 ......زهی بودن چقد برام عزتانی کاپدمی فھمییھوی
 ...  دوسش دارمدمی فھمییھوی

 نی تموم کن اای خداختمی نماز اشک رونی تو قامت گرفتمو و نماز خوندم و بازم مرفتم
 عذابو

 
 ️❤ماھور️❤
   سرمری بودمو دستامو قالب کرده بودم زدهی تخت دراز کشیرو
  واس بار ھزارم  تو مخم مرور کردمی کوفتی اون خاطره و
 
   پارکمی مھران و محمد رفتبا

 خدمت داشتھ انی کھ پای سربازرفتی بخره باس منی ماشخواستی چون اقام ماونوقتا
  باشھ

 .... رهی بگنامھی بتونھ گواھو
 ... رهی برامون بگی رفت بستنمھران

   تا مھران برگرده بھ خرجش نرفت کھ نرفتنی بھ محمد گفتم بشیھرچ
 دنده عقب گرفت قھی زد بھش و بعد چند دقیکی کھ ابونی خودش پاشد رفت اونور خو

  زدمی مھران و صدا مزدموی مغیاشتم جو دررفت د
   ابری شکی نزدمشی سمت محمد  و بردمیدیی ھاش از دستش افتاد و دویبستن

   کبود شده بودصورتش
   تو صورتش بھ ھوش اومددنی و اب پاچی نفس مصنوعی کلبا
 .....  نشدهیزی چرا سرش چنی اکردیِ تھ مخم داشت گز گز متا
 ...  خونھمی اقام کھ دست مھران بود برگشتیابوی ھوش اومد و با بھ

   پاش دررفتھنیی پادهی پرمکتی از نمی تصادف کرده گفتمی بھ مامانم بگمی نکردجرعت
 ...  شکستھ بند و پاش کھ دررفتھ بود جا انداختھی شی پمی رفتشبونھ
   نشدهشی طورنکھی خوش بود از ادلمون

   نبود بگع اخھ احمقایکی
 ....ھ نشده باششھی ممگھ
   راهی کھ نصفھ ھامیگشتی بر ممیداشت

 اما کردی تو سرش و خدا خدا مزدی بھم خورد و بعدش تشنج کرد مامانم مدام محالش
 کرده ی داخلیزی و گفتن سرش خونرمارستانی بمشیرسوند.... نبود یاون موقع جواب

 اهی رخت سدی کھ باکردی ممونی شده بود داشت حالدی کع سفیی و چشمانی اومدرید...
 .... میبپوش

 ....  قورتش دادمشھی ھمنی گرفت و عبغضم
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  بود ؟ی کریتقص 
 ... دونمینم

 ....  خدا بود کھ نخواست محمد بمونھ وگرنھخود
 ؟.... کرد بھ عکس محمد لعی چرا پتانی کاپنمی ببسایوا
 ... دونمینم

 اگھ خدا بخاد نشھ ھمھ عالم جمع دونھی نمی کاش بودم و لگھی مشعی شرمنده اس ھماقام
 ..... شھیبشن نم

 
  شھی عالمو بخورم داشم زنده نمی غصھ گھید

 .... شھی نمدی اونوختمون سفی عالمو بپوشم رخت عزای ھایمشک
 ....  گفتم ھرچھ باداباددموی تو صورتم کشدستامو

 .... پلکام گرم شدو
 ....یابج...... یابج_
   شتکیگی می از چشمامو بازکردمو  گفتم چیکی یال
 ؟یامروز کالس ندار_
  چرا دارم_
  ساعت ھشتھ ھا_
 از در یرونی پلنگ اوزی نی و عدمی فنر از جا پاشدمو ورخت و لباسامو پوشنھویع

 .... رونیخونھ زدم ب
 ....  بدوو رفتمستگاهی تا او

  دمییھ مھد علم و دانش و دو بدمی گالبتونم بود رسسی کھ منبعش شانس گی بدبختیباکل
 بھ ی خوشری نخدمی راحت شده بود نفس گرفتمو اروم قدم برداشتم کھ دالمی حاال کھ خو

  ومدهیما ن
  بلند داد زدم استاددددبانووووی صدابا

   نگام کردبرگشتو
  کی سمتش و نفس زنون گفتم سام علدمیی دوو
   سالمکی و گفت علدی کوبشیشونی دست بھ دست بھ پبا
  زنھی مشی کد شصت و شاروی وا
 ) زننی مجی گکمی کھ رهی بھ کار میی اونای اصطالح کھ براھی(
  درکالس و باز کنھ کھ گفتم استادددد؟خاستیم

  یزنی چرا داد مدمی رو در برداشت و رو قبلش گذاشت و گفت ترسدستشواز
 گرد شده اومد تو ی وارد شدم و نشستم سرجام با چشمالکسی کالسو باز کردم و ردر

  کالس و نگام کرد
   لبخند دندون نما زدم کھ گفتھی
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 و ی خانم شما از جندمی رو کالس راه نمانی مری کھ دیی صدبار نگفتم اونایازیخانم پ_
  یدوازده پرنس کھ بدتر

  یای بار نشد زود بھی
  دمی و راه نمادی بعد من بی ھرکنی جام بلند شدم و گفتم استاد خودتون گفتاز
 امی ھرموقع کھ من بی کھ زودتر از شما اومدم تو کالس، بعدم شما عادت دارمن

 قلمبھ شده تو گلوتون تی تا وقت کالس گرفتھ بشھ اگھ احساس مسعولنی بدری  گنقدریا
  نیری وقتمونو نگنیکھ بدرس

 ی نشست رو صندلدوی کشی سرجام نشستم پوفو
 

 ️❤سورنا️❤
  مو گرم کرده بودم کھ جلوم بود سریی مقالھ ھابا

 .... ی و رفتار لوتی التی اون لحجھ شی فکر و ذکرم نره پکھ
 .... شدی نمیول
  سورناااااا_

 ؟یکنی منی و گفتم چھ خبره چرا ھوار حسنی دادم بھ حسنگامو
 ؟... کنمی ساعتھ دارم صدات مھیواقعا متوجھ _
 ؟....ی داشتکارمیچ...  تعجب گفتم منوبا
 
  می و استقالل خوزستان رو نقد کنی چلسشبی دی بازخواستمی میچیھ_

   زدمو گفتم مسخرهیلبخند
  ی سورنا، ھمش تو فکرشدهی چینھ جد_

  رهی ذھنم درگکمی.... دونمی گفتم نمدموی موھام کشی البھ الیدست
 ؟ی چریدرگ_
 اری درنی چغر بازنی حسیوا_
   خنده و گفت نھ خوشم اومدری زد زیپق

  وشت اومد خی گفتم ازچکالفھ
    ماه موھاتنی اتیالیاز ھا_

  دی خندودوباره
  دمی تو برگھ ھا بردمو اخمامو توھم کشسرمو

 ....یچغر باز.... خوب،از لحنت خوشم اومد  یلیخ_
  دی دوباره خندو
 .... گعی نابابھ دقی با رفینیاثرات ھمنش_
 

 ....  ھم باب بابھیلی خودم  گفتم اتفاقا خشی  انداختم باال وپناباب؟ابروھامو
 ....  کھ باب دلمھھییاون
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  حرفا مال منھ؟نیا
  منم ؟نیا

 .....  داشتمشک
 ؟... بشم الشی خی کنار بکشم و بدی باچطور
 تونم؟ی ماصال

  گفتم چھ مرگتھ ؟تی و با عصباندمی ازجا پرزی می رونی دست حسدنی کوبی صدابا
   نھیگی ھست متیزی چھی گمیمن م_

 ؟یزنی منو چوب میای زاغ سی نداری گفتم تو کارو زندگدموی کشیپوف
 .... شدی بود باورم نمدی طور حرف زدن از من بعنی کردم اتعجب

  ستادمی انھی بشم تو قاب دست بھ سنی حسی سوژه نکھی از اقبل
   بودمکالفھ

   کالس استاد بانو تموم شده وتودادی تھ سالن نشون ماز
   نھای ماھور امروز کالس داره دونستمی بلوا بھ پا شده بود نمسالن

  نمشی کھ داشتھ باشھ و ببخواستی دلم ماما
  دموی پشت گردنم کشیدست
   دلم گفتمتو
 ؟؟.... شمی چند ھفتھ پی ھمون سورنامن
 

 ️❤ماھور️❤
   از خندهمیدی ترکیی پنج تاھوی می در کالس کھ خارج شداز
   شدی فلسفاسیبدبخت دچار _
   ھاکنھی متتی سر بھ سرش نزار اخر ترم اذنقدیماھور ا:الیل

  کنھی  معی منو ضاگردهیبرو بابا دلت خوشھ مردک چلغوز بر م_
 اونوخ من خندهی بزمجھ ھم غش غش منی سارا وگفتم ای زدم پس کلھ ی پس گردنھی

 الل شم؟؟
 .... یدونی واال خودت مدونمیچم:الیل
 ....  خندهری زمی کھ باھاش کردم زدی کاری اورادی دوباره با و
 

   بودمدهی رو ندشکھی از صبح جک گنجامروز
   بوددهیچی در واساده بود و اخماشو توھم پی جلونھی چھ حالل زادس دس بھ سعھ
  می کنارش رد شداز
  دمی ازش ترسرقضبشی می افھی بھش سالم بدم کھ بااون قخاسمیم
  یخانوم فتح_
  ومھناز گفت بلھ ؟می برگشتیی تعجب پنج تابا
  ھی چھ سر و وضعنی بپرسم اتونمیم_
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   نگاه بھ سر تا پاش انداخت و بااخم گفت کدوم سر ووضعھی مھناز
 ...  ساده اسپشی تگھی دگھی از مھناز گفتم راس می طرفداربھ
  ی نگو کھ از ھمھ سرو وضعت بدتریزی چشمام ذل زد وگفت شما چتو

 ....  تو نگاش موندنگام
 .... قھی دھی دونمینم

 .... قھیدود
 ..... قھی دسھ

 شما ی انداختمو گفتم بلھ ھرچنی زمی ذوبم کرد نگامو کھ ازش گرفتم روچشماش
  نیگیم

   کھ زدم منقبض شدی حرفنی خودم از افک
  دنییپای باھم با تعجب منو مھمشون

 ..... بوددی من بعاز
 ... الل کھ نھ کم اوردم.... دفعھ الل شدم نی ادادمی کھ تا جواب دندون شکن نمیمن
 بزنم کولمو رو دوشم جابھ ی حرفنکھی و منم معذبم بدون اکننی باز دارن نگاه مدمید

 کردی می ھنوز مخم داشت چپ و راس روغن سوزیول....جاکردمو رفتم تو محوطھ 
... 
 

   تمساح حملھ کرده بودم بھ ناخونامنی و بااسترس عدیلرزی مدستام
 چشم نگفتم واس خاطر ھیمن بھ بابام ... خودم مونده بودم ی تو دو دو تا چارتازمھنو

 ... دلخوش کنکش
 و دادم تو و با پام ضرب گرفتم رو پلھ ھامنتظر رونی بودم بختھی ری کھ کجکییموھا

  بچھ ھا واساده بودم  کھ
  یازیخانم ن_

 کنھی نگاه منوی داره زمنی حسدمی پشت سرمو نگاه کردم دبرگشتم
 کمی گذاشتم و تا کمر خم شدم گفتم سالم علنمی نگاش کردمو دستم رو رو سطونیش

 ورحمت هللا برادررررر
   گفت سالمی زد  و با ناراحتی جونی بلبخند

  احوالک برادر دپرسنا؟فیک_
   باھاتون حرف بزنمخواستمی بود و گفت منیی سرش پابازم

  گھی دمیزنی حرف ممی دارمیسابیقابلمھ کھ نم_
   بھ کمکتون دارماجیمن احت_
 باشھ اگھ نی فکر کنم ھمی ولدونمی نمقایدق( ماافتادی پس گذر شمام بھ دباغ خونھ ولیا_

 ) خامیاشتباھھ عذر م
  گھیگردش روزگاره د-
 خوب حاال امرتون ؟_
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 ...السیراجب ل_
  شده؟شی طور؟یچ... الی شدمو گفتم لیجد
  نھ_

 .... دادرونیو نفسشو ب کالفشو بھ روبھ رو دوخت نگاه
  نی صحبت کنالی خواھش کنم با لشھی گفت مو
 ؟یراجب چ_

 ھی مرزو بوم ھم نی سازان اندهی امی ناگفتھ نمونھ کھ ھمونطور کھ ما رو پلھ بودالبتھ
   وسطنداختنی میتیپاراز

خونشون کھ ... نھی با من سرسنگالی حرفتون شده لکمی کع شما باسورنا یاز روز_
  ادی نمرونی از اتاق برمیم

 ارهی می بھونھ اھی و ھر دفعھ دهی جواب نمی درست و حسابزنمی کھ بھش مزنگ
  کنھی فرار میجوری  شھی باھاش صحبت کنم اما ھمخامیم....خستھ شدم ....
 ینطوری بزغالھ بدم کھ ایالی بھ اون لی درسھی خواھر برات جزغالھ شھ یالھ

  داغونت کرده
   پراز خواھشش نگام کردی و باچشابرگشت

 .... چشمم برادری زدم دستمو رو پلکم گذاشتمو گفتم بھ رویلبخند
 

 ی سرمو ھختنی کھ رفت بچھ ھا رنی با گفتن ممنون از کنارم رد شد ھمنیحس
  شعوری بیالی واسھ لدمی گفت منم با چشمام خطو نشون کشی چدنیپرسیم
  می بزنثی بھ حساب حدیی چاھی دف نی کھ امی خالصھ رفتو

   بھمون بگھخوادی حتما میزی چھی کھ دادی مدام جو مسارام
  می سفارش دادیی چاھی و می نشستزی دور میی تاپنج
   سارا گفتکھ

  نی گاز بزنی صندلزی کال با منجاروی بگم ازی چھی محترم یخواھرا
   گفتمومدی کھ از جو دادن و شلوغ پلوغ کردن خوشم نممنم
 ...  گرفتھ برامونلدی گرفلدی کاور فدیوی فاز دی از صبح ھگھید بنال د_
   با خنده گفت ماھور دلبندم کاور نھ کاپرالیل

  تو خفھ کھ دارم برات_
   چشم نازک کرد وگف وا چراپشت

   نزنیی بھ را فعال رو مخ من با ساچمھ روپادهیچون کھ چ چسب_
   و سارا گفتمی خون گرفتخفھ
   کردیتگار نفر ازم خاسھی ھا بچھ

 دهی بدبخت شوھر ندی بگنوی کھ ای کردنیَ عھ دھنمونو نقطھ چمی بندش  مام گفتپشت
   کردهی خاستگاریماھور جان خفھ شو گلم تا بگم ک_
   اخم نگاش کردمبا
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  ی گفت عباسکھ
َ بااون ظاھر امول مسما چھ بھ سارای از خنده اخھ عباسمیدی ترکوھمھ  فشن کھ اگھ یُ

 ... شھی روز الک نزنھ روزش شب نمھی
  سارا ؟یگی راست مییخدا_
  ھیاره بھ خدا دروغم چ_

   قبل مھنازی دفعھ نی عدی کشی ورھی جلوش محکم ی رو موھادستشو
   کردی تو دستش گرفت و باھاش بازحی نگاه کرد تسبنوی کج کرد و زمسرشو

  ی عباسی کوپفتو
   گفتزدی حرف می کھ کتابی لحن عباسنیوع

  ری واسھ امر خمی مزاحمتون بششھیم.....من ....من ....من ...یی رضاخانم
   کھ بھ سن شما بخورهمی و ندارچکسی ادامھ داد اقا منم پررو پررو گفتم ما ھو

   و گرفت و گفتی گارد عباسدوباره
 ... می خودتون مزاحم بشیبا خانواده برا.... خواستمیم

 ؟ییییی گفتم چدمی کشغی جھوی نی منم فکم پالس شده بود کف زماقا
   گناه دارهشنوهی نامحرم منی گفت خواھرم صداتونو باال نبراونم
  دمیخندی ھا کھ از خنده غش کرده بودند منم کم کم مبچھ

 خوب اخرش ؟:مھناز
   شرط دارمھی گفتم باشھ گھی دیچیھ:سارا
 ؟ی چگفت
  ی پشت موھاتو سون بزنی برنکھی اگفتم

   نکنھ سارالتی ازخنده و گفتم خدا ذلدمی منم ترکندفعھیا
   گفتیخوب اون چ:الیل

   و رفت اونور غم زده نشستدی چلوسچارهی بابا بیچیھ:سارا
   کالس ھم تموم شدنی سر کالس و امی رفتی مسخره بازی بعد کلخالصھ

 بھت بگم یزی چھی خوامی مھناز گفت ماھور ممیدیشی کھ از تو سالن رد می حالدر
   واس تو ھم خاستگار اومدهھیباخنده گفتم چ

   واجبھیلی و گفت نھ کارم خدیخند
 پس واسھ من خواستگار اومده ؟_
 .... کال خاستگارو بزار کناروونھینھ د_
 
   عراعضت رونیخوب پ بنال ا-
   کردمدایبرات کار پ_
   باالو من من کردمدی فنر پرنھوی ابروم عیتا
  ییقای رفیحال باشم از داشتن ھمچ باس خوشدونمینم
   داغون بشمنکھی اای
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   کھ رفقام دس بھ کار شدندتھی اونقد وضعم خنکھی ااز
  مگھ نھ؟ی نکرددایکار کھ پ_

  یفتی دردسر بی تو توخاستمی کولم وررفتمو گفتم خوب نھ اما نمبابند
  ھیببند دھنتو دردسر چ_
 کجاھست حاال؟_
  ی از اشناھامون تو مغازه  لباس فروشیکی_
   سر کاررمی بھش کھ پاره وقت میگفت_
  می  برای نباش االن بیچیاره قربونت برم نگران ھ_

  قی زدم و گفتم دمت گرمھ رفیلبخند
   برام دراورد وگفت کوچولوتمزبونشو

 ھم یلیخ.... ی نھ تو بزرگکی بع بچھ ھا نشد کھ بھش بگم کوچمیدی رسرونوی بمیرفت
 ..... بزرگ
  می بریی پنج تامی کنتی اذلشونوی فامنکھی مھناز گف واسھ اموی مھناز شددی پراسوار

   جلو نشستمو مھناز پشت فرمونمن
   ھم عقبھی بقو
   روشن کردمنوی ضبط ماشو
 .... دمی دشت امی وحشیگول پونھ ھا((
 

 .... سحر شدوقت
)) 
 اصال الی لنی از خنده ورو بھ مھناز گفتم بجون تو نباشع بھ مرگ امیدی ھمھ ترکھوی

  ی حد ادم باشنی تا اکردمیفکر نم
   گفزدی کھ لبخند می دنده رو جابھ جا کرد و درحالمھناز

   مادرشی بابامو بردم رسوندم خونھ شبی دمرض
   ندهری گذاشتم کھ گنویا

  شھیم بابا؟پس چرا عوض نی دارنوی فقط ھمگفتی ماونم
  میدی دوباره خندو
   رو از داشبرت دراوردمو جاشونو عوض کردمی دیس
   پر کردنوی تتلو ماشی صداو

 ضبطشو بستم و گفتم خاک تو ومدی سوسو خوشم نمی اھنگ ھانی کھ اصال از امنم
  سرت

  در داشبرت ضرب گرفتمو خوندمیرو
 

  دمی تو گل را دداری ددرحسرت
   رنگ تورا داشتنھ
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    تو را داشتی بونھ
   تو راداشتی روی خوشگلنھ
   تو را داشتی کمان ابرونھ
  تو را داشتیسوی گچشی پنھ
   رنگ تو را داشتنھ
   تو را داشتی بونھ
   تو را داشتی تو را داشت نھ قامت رعنای حرم نفس ھانھ
   نگاھشی تو ی محبتنھ
  داره تو عشق و اھشی شکل ماھش نھ غمی توی عاطفھ انھ
  گ تو را داشت رننھ
   تو را داشتی بونھ
   تو را داشتی روی خوشگلنھ
   تو را داشتی کمان ابرونھ
   تو را داشت نھ رنگ تو را داشتیسوی گچشی پنھ
   تو را داشتی بونھ
   صحرا تااون صحرا  ھزاروننی ااز
   فراوونختھی خوش خط و خال رگل

   و طنازبای خوش عطر و بو زھمھ
   شاپرک ھا شوق پروازیبرا

   باغچھی توھزارونش
   سر تاقچھقشنگاشون

   تو گلدونکدونھی یکی
   بارونی لب تشنھ ھمھ

   رنگ تو را داشتنھ
   تو را داشتی بونھ
   تو را داشتی روی خوشگلنھ
   تو را داشتی کمان ابرونھ
  تو را داشتیسوی گچشی پنھ
 

  ومدنی مشی قرو قمزدنوی ھا دست مبچھ
  نیی پانی سر خر و کج کرد کنارو گفت گم شوھوی مھناز نکھیتاا

   ماروی بھ دور اطراف انداختمو گفتم گرفتینگاھ
  ستی نی مغازه اچی کھ ھنجای ااروی

   شرکتشمی بندشو بازکرد وگفت اومدکمر
  باال انداختمو تو دلم گفتم کارش درستھ پسابروھامو
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  می شدادهی پو
   رو بھ روی چند طبقھ ی سمت ساختمان تجارمی رفتو

 ث؟یحد:من
 ھوم؟:ثیحد
 ؟یکارتک دم دستت ندار_

 تھ؟ی نگام کرد وگفت کارتک برا چثیحد
   جمع کننی مارو از رو زمی فکانیا_

  ونھی وگفت ددیخند
 می در واسادپشت

   شدرهی بھ افق خفونی ھفدھم رو فشار داد و تو ایومھناز زنگ طبقھ  
  باالمی باز شد وھمھ رفتیکی با تدر

  دنییپای کھ ھمھ مارو ممی کرده بودی ھا غشون کشدی بددی ندنی عیھمچ
  در واحدشی شرکتشو زده بود جلویتابلو

 )  سازاننیشرکت نو(
  یریسام ام: تیری مدبا

 .... دونمی بود و نمی کگھی دنیا    
  می و وارد شدمی زددر

  می نشستی فلزی ھای رو صندلیی پنج تاھمھ
 کوپ کرده بود کھ قای دقی منتظرن ولدیی سام حرف زد وگفت بفرمای با اقای منشکھ

  اونجامی اومدیچرا ھمھ نفر
 سام ی اقانی ھمدنی درو باز کردم و بادمی ازجامون بلند شدمیزدی مدام لبخند ژکوند ممام

 .... بوددهیتا مرز سنکوب رفتمو برگشتم و با اخم مھناز و نگاه کردم کھ رنگش پر
 برات مھنازززززززززدارم _
 .... دنی ھمشون گرخزمی امدی لحن تھداز
 
 رو دموی در اتاقشو بھ شدت کوبشناسمی از کجا منوی تعجب کرده بودن کھ من اشتری بو

   راحت شدالتیبھ مھناز گفتم خ
   خنک شددلت

  ی کنخمی سنگ رو یخواستیم
  ولیا

   پولھی ی ھم سکھ خمی االن ھم سنگ رو من
   و گفتدی از کنارش کھ رد شدم دستمو کشو

ِ ور ور پیریگی گازشو مھوی چتھ   می شو با ھم برادهیِ
 .... دادی ھنوز اخم تو صورتم داشت جولون می نگفتم ولیچیھ

  اری دربی بازی بعد کولزنھی زر می چنی بتمرگ ببای بقھی دھی: مھناز
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 ...  زر مفتھ ولم کنگھی می گفتم ھرچدموی از دستش کشدستمو
  می گرفت و تو محاصره وارد اتاق شدالی دستمو لیکی بازم گرفت و اوندستمو

   نشستھ بودزی پشت مھی فندقپسر
  نیکنی کتلتم منیزنی مشی پی دفعھ نی من گفت بھ خدا گفتم عدنی بادو
   و منم بھ زور نشستم و خودشم نشستدنی ھمھ خندو

 د؟ینیشی کھ سر پا بودن کرد وگفت شما نمھی بھ بقینگاھ
  نی شما زودتر بگاوردهی در نی بازی بازکولنی تا امیماراحت:ثیحد
  ارهی عمت درمی بازیکول_

  گھی می چیری امی اقانی منھ تو فعال الل شو ببی عمھ یباشھ کول:ثیحد
 ...  نھ و خالصگمی بگھ بگھ بھ جھنم من کھ اول تا اخر مخوادی می چرتھر
   تا غرورت بشکنھی باشنجای من نخاستم ادینیبب:سام

  کنمیروزی احساس پنکھی اای
  دونمی مونی خودم رو بھ تو مدمن

   بزار من حرفامو بزنم بعد شماسی بگم گفت ھیزی چتااومدم
   ادامھ دادو

 مادرم نشده بود مادرم االن معلوم نبود قطعھ ی چون اگھ مھناز وارد زندگونتمی مدمن
   چند بھشت زھراسی

   حالش بھترشدهدهی کھ مھناز رو دی شبازاون
  ی من و مھناز شدیی کھ باعث اشنای شما بودنی اپس

  ونمی من جون مادرم رو بھت مدو
 ... باشھنی حق باادمی تو فکر رفتمو باخودم گفتم شاکمی

   دارمازیواما من االن بھت واقعا ن:سام
  اقعا اداره کردنش برام سختھ دارم کھ وی فروشگاه لباس فروشھی

  ی کمکم کنیتونی ندارم و فقط شما منانی اطمی مسعول صندوق ندارم و بھ ھرکسچون
 کار شما دوباره نی منم کھ باانی ای پرچم منری کھ بھ قول خودت زیستی شما ننی اپس

 ... شمی مونیبھت مد
 ی اگھی راس باشھ پس مشکل دگھی منی کھ اینی کردم اگھ انیی تو مخم باال و پاکمی
 ....ستین
 
 قبولھ ؟_

   نگفتم مھناز بھ جام گفت قبولھیچی و ھنیی انداختم پانگامو
  کننی مینطوری دادم ای عروسی ھمھ با ھم دست زدن انگا بلھ و

 و از فردا کارتون رو نی مغازه و با محلش اشنا بشنییپس با مھناز خانوم بفرما:سام
  نیشروع کن

 ....تو شکر کرمایخدا
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   از جا بلند شدمو گفتم ممنونو
   زدو گفت ممنون از شمایلبخند

 می بھ سمت در رفتیی پنج تاو
   سوالھی دیببخش:سام
   بلھمی طرفشو گفتمی برگشتھمھ

 نی کھ اول کار ماھور خانوم کرد گفتم اومدیبااون اخم.... نیچرا ھمھ باھم اومد_
  دعوا
  رونی بمی زدی و بعد خدا حافظمیدیخند

  ی سور بددیماھور جان وقت ناھاره و ماھم کھ گشنھ با:مھناز
 یِ کھ از من بکنی بھونھ اھی فقط دنبال ادی خوشم میعنی_

  دهی فاز میلی مو از خرس کندن خھی اخھ دگفتیخند
  مرض_

 رو ی سومالی زده ی قحطی گشنھ ھانی کھ امی راه افتادتزامخلوطی سمت پموی شدسوار
  کنمریس
 

 من رفتن شرشونو از سرم کوتاه کردنو منو بی کردن جی و بعد خالمی و خوردارناھ
   فندق خاننی ای مغازه میمھناز ھم رفت

   شدنی نقطھ چھوی مغازه کھ نگھ داشت مخم یجلو
   اون مغازه اسنکھی جلل الخالق اَاااااا
  ی بنده ھاتو کم کنی روی قربونت برم آخدا کھ خوب بلداخ

  می وارد مغازه شدموی شدادهیپ
 پشت دنشیی بااون طرز ادامس جونیی پاارمی فکشو بخواستی دختره کھ دلم مھمون

  رفتی ور مشی نشستھ بود وبا گوشزیم
  یکنی می بردز بازیری انگی تو ساعت ادارشھی بھ سمتش رفت و گفت شما ھممھناز
   ھوا وگفت سالم مھناز خانومدی متر پرشی شدختره

  سالم_
  امرتون؟نیش اومد خویلیخ_
  خامی صندوق رو مدیرمز و کل_
 ؟یچ_
  واضح گفتم-
   بھتون بدمشتونمی خوب من کھ نمیبلھ ول_
 چرا؟_
 .... چون کھ اقا گفتھ_

 ...  تو حرفشو گفت کھ اقاگفتھدی پرمھناز
 ...  سام روگرفتی وشماره
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  گھی و رمز و بگو نمدی کلگمی دختره منی بھ ای سام من االن مغازه ام ھرچالو
   بگو بھش من حوصلشو ندارماخودتیب.

   و گرفت دم گوش دخترهیوگوش
 ... سالم اقا_
  خوامیبلھ عذر م.

  چشم چشم حتما٠
  خدانگھدار.
 ٣۴۵٨۶۴۶ و دراورد وگفت رمز ھم دی مانتوش کلبی تلفن قطع شد دختره از جو
  ھی بھ چی تا بفھمم چ کردمنشیی باال پاکمی و زی وگرفتمو نشستم پشت مدیکل

  رونی بمی زدمی بھ اون دختره محل  بزارنکھی ساعتم بدون امی نبعد
 ....  نوکرتما بد شرمندتمآخدا

  یبری ھم مارو باال می وقتھی چرخ و فلک نیکھ تو ا.. ی خوبیلیخ
 ی پسره اگھ صاحب مغازه اس اونروز مغازه نی وتاب داشت کھ اچی ھنوز مخم پیول

 ....کردی مکاری چدیحم
 

 ️❤سورنا️❤
   پارک کردمو خودمو رسوندم بھ اتاقماطی حی گوشھ موتورمو

   وقت ھا حکم اتاق من رو داشتیلی کھ از خیاتاق
 ....  کھ ھمھ رفتنی اتاق پسرک افسرده احکم

 .... ستی کس نچی ھو
 ....  خونھنی اون مونده واھل او

  شستم داشت ندی داطی کھ بھ حرمی تحرزی پشت می صندلیرو
 ........ ارهی اخرش از پا درم می دلبستگنیا

 .... رفت دوباره سمت کلبھنگام
 .....  اون خاطرهسمت
 .....  گفت بزنتی بستھ کھ با مظلومی اون چشماسمت
 ؟.... تونستمی ممگھ
 ؟..... شدی ممگھ

 .....  مظلوم بود چقدر دلم رفت براشچقدر
 اونشبم و عکس العمل چند شب ی نکنھ از حرفاای گفتم خدادموی تو صورتم کشیدست

 ..... متوجھ بشھیزی ھا چشیپ
 ؟... ی بھش بگیخایمگھ نم... کنھی کھ زمزمھ موجدانم
 .... شرمندم و چشمام پراز اشکھ.... کنمی عجز ماحساس

 .... تونمینم
 ... تونمینم



 @cafeetakroman                    تک رمان   اختصاصی کافھ       رمان رخصت

 179 

 کنمی لب زمزمھ مری زو
 
  آرام  جان خستھ ام ؟یکنی مادمی چیھ
  ممنوعھ ام؟ی معشوقھ یکنی مادمی چیھ
 
  شبھا کھ من سرگشتھ ام ؟یکنی مادمی چیھ

  چون موجھا گمگشتھ ام ؟ی قرار عاشقدر
 
  توام ؟ادی آن سان کھ من یکنی مادمی چیھ

  پژمرده ام ؟ی فراق عشق تو چون اللھ ااز
 
   شھدانھ ام ؟نی ترنیری شیکنی مادمی چیھ
  ترانھ امنی ترنیری لبت، شینیری کھ شیا

 
  جانانھ ام؟ی باده ی ایکنی مادمی چیھ
  غمخانھ امنی کھ عشق تو زده آتش بر ایا

 
  در ھجر تو جان داده ام؟یکنی مادمی چیھ

 .... چون مرده جانان مرده امدنتی غم نا داز
 .... وگفتم لعنت بھ من.... موھام چنگ زدم تو
  منم؟نیا

 .....ییھویچقدر ... دلم رو باختم ییھوی دردناک شده احساساتم چقدر چقدر
 

 ️❤ماھور️❤
 کردم باس واسع امتحانا خر ی شدمو از مھناز خداحافظادهی پنی تز ماشابونی خسر

 زدمیم
 .....  سمت خونمونابونی اروم راه افتادم از سر خاروم
 ....  ھم زدنی رو روبھ روی بقالی چارتا مغازه قای دقدای بددی ندنی گرفت اخندم

   بودنزونی اونای انی از بالکن حسنی و حسدی رفتم بازم حمو
  دیکشی مونی فاطمھ خانوم روپشت بوم قلِالدی  مبازم
 ..... شستنی منی  ماشدی تو کوچھ داشتن با مجالدی مقی محمد رضا رفبازم

 ....  بازمو بازم ھاو
 ای ھندلمی فنی کھ عستی سوار نی فراری پسر چشم طوسھی مونی من ھمسایای دنتو

 رو تو قفل در دیکل.....عاشقم بشھ و بعدم دادار دودور و بادا بادا مبارک بادا 
  چرخوندمو وارد شدم
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 ھامو دراوردمو جفت کردم پشت در و در ی کتونیو در بعد... ھا رو باال رفتم وپلھ
  زدم

  کھ ھدفون گوشش  بود درو بازکرد و سالم کردی درحالالدیم
 .... اااااهللای و بلند گفتم  کردم و وارد شدمیسالم

  برم خونھ خانم جونی دو دس لباس برداشتم تا دوسع روزیکی رفتم تو اتاق و
 

   اتاق بھ صدا دراومددر
 بلھ؟_
  ماھور_
  اقام در اتاقو باز کردمو گفتم جونم اقاجون ؟ی صدابا
 ... یعنی کھ خواستمیم...... خوامیم_
 ؟.اجون  اقشدهی نگاش کردمو گفتم چی نگرانبا

   نفسشو  فوت کردھوی برم سر کار و خوامی انداختو گفت منی رو زمنگاشو
 .... مای اخم نگاش کردمو گفتم نداشتبا
 ...من شرمندتم....دخترم....بابا _
 تارف نداره کھ شما با نقدی ادم با باجناقش اھیمن شرمندتم چ... حرفو اقاجون نینزن ا_

 ... یمن دار
 نمیبی مدتوی سفیمن با شرمنده باشم کھ غصھ خوردناتو موھا... اقاجون ھی چشرمندتم

 ....  نشنوفم ھاگھید
  یول_
 یری و اما و اگر و تو بمی ولی کنید اخھ پدر من حتما باس اعصاب منو خط خط_

 ...  ندارهرمیمن بم
 ..... ،ختم کالم... کشمیخودم جورتو م.... کالم ی

 ٠نامھ تمام .... نوکرتم خودم
 ....  باز تو اغوش پدرونش فرو رفتمو

 ..... ھیاخالقم سگ... ام ی چجورستی نمھم
 ....  تلخھحرفام

 .... و... شمیری و سقد
 بابلم از مو یکھ من گردنم جلو... کتھی دھی شعی کنار ھم مینی کھ بچناروی ھمھ ااما
 ..... ترهکیبار
 
 
 برم خونھ خانم جون ی چند روزھی گفتم اقاجون با اجازت رونوی بغل بابام اومدم باز

  امتحان دارم اونجا درس بخونم
   وگفت باشھ بابادی بوسموی نشویپ
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   رفتو
 پس ھی از پشت سر دی تو خونھ رو صدا کردم کھ نشنزدی کھ با ھدفون چرخ مالدیم

  دنی و منم شروع کردم خنددی زدم کھ زھره اش ترکیگردن
  باز کرد وگفت جونم ؟ھدفونشو

  ییمت دادا امشب کجاجونت سال_
   استخرمیریم) کاراتشون یمرب( یبا محمد رضا و ارسالن و سنس_
   خونھ خانم جونای بیباشھ برگشت_
  اونجا چرا_
  ی سوال راه نندازکی بگم المپزی چھی شد من گھی داید ب_

  رو چشمش گذاشت و گفت چشمدستشو
   بالی گفتم بدمویلپشوبوس

 
   زدمدر

   گفت بلھادی منییبود داره با ھن ھن از پلھ ھا پا جون کھ مشخص خانم
  شمی مردونھ کردمو گفتم حاج خانم از اماکن مزاحم مصدامو

 ؟ی چی حضرت عباس اماکن براای_
 اومدم ببرمش بلکھ ادم نی دارشعوری پسر بھی اخھ دمی خودم با خنده گفتم شنی صدابا

 بشع
 چھ نی و گفت جون بھ سر شدم دختر ادی کشی من نفس راحتدنی و باز کرد و باددر

   وگفتم سالم خانم جونمدمی اخھ مادر صورتشو ماچھیکار
  سالم دخترکم_

   گرفت و برد تودستمو
   نشستم و دراز کش شدماطی تخت تو حی لبھ
  کردی نگاه منویی شده بود و پازونی از پشت بوم اومونی منی افتاد کھ عیی چشمم بھ داو

   با خنده گفتییدم نشستم و دا پاشی فوریھمونطور
   خونھ مای اومدی پاشدی کنتاک کردباز
  امی من خونت نمی اومدم خونھ ننھ بزرگم بھ تو چھ تو ھروقت زن گرفترینخ_
  یستیسالمم کھ بلد ن... سالم کیعل_
   گفتم علک سالمی دھن کجبا

 یفتی میگی نمیکنی می کرد وگفت خدامرگم بده چرا اونطوریی بھ دای جون نگاھخانم
  مادر

 ....  از لبھ پشت بوم رفت اونور و منم نشستم درد و دل واسھ ننھ جانییدا
 

   چشمامو بازکردمیی انکراالسوات دایبا صدا    
   مکتب خونھی بریخوایبچھ پاشو مگھ نم_
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   انداختمو گفتم ساعت چنده مگھ کدخدای افانھی عاقل اندر سھنگاه
  پنج صبح_

  کھی بلھ ھنوز ھوا تاردمی انداختم د بھ پنجرهینگاھ
  یی توروح عمت دای گفتم اتی عصبانبا
  یی دایری مفرط بگی کچلیا
  یی دای بزنری کھی متوالی ھفتھ ھی کھ خدا کنھ یا
  یی ستون فقراتت دنده بھ دنده بشھ دایا
 بخواب نماز صبح ستی ادم ننی عناتمی خنده و گفت خاک تو سرت نفرری زد زی پقھوی
 ...  تو ھمدی گفتم شادارشدمیب
  یخونی نشستمو گفتم ناموسا تو نماز مخی فنر تو جام سنی رفت عو
  خونمیبلھ ناموسا من نماز م_
  یاز ک_
   چند وقتھھی_
 روح حاج بابا و محمد ی قران واسھ شادکمی وضو گرفتمو نماز خوندم ودمی جا پراز

  خوندم
 و دار بودم ری تو گکمی گوش کنم تانویکاپ قران ی کھ دلم بخاد بازم صدای انگاراما

 ....کاش بشع
 ...  صداشو ضبط کرده بودمکمی اونموقع کاش

 .....  اون سوت صدا جامونده بودشی پدلم
 ....  واسھ صاحب صدا تنگ شده بوددلم

 وھو؟؟ی گفتم ی چجانم؟؟؟؟؟االن
  کردمی خودمم بخام حرف بزنم شرم مشی پنکھی ازاانگار

   خوابزده شدمگھید
   بوددارشدهیخانم جون ھم ب... پاشدم
   و رومو شستمو لباسامو عوض کردمدست

   سر کاررفتمی کالس داشتم و بعدش باس مھی امروز
 و ھنو وقت شمی کھ اروم اروم دارم حاظر مھی روزنی من اولی زندگخی تو تاراصال
  دارم
   خانم جون رو زدم تو رگی و گل محمدجی ھوی سفره نشستم و مرباسر

 ... کردی ھوش می کلھ ادم بی عطر گل محمدالمصب
 

   اتوبوسستگاهی سمت امیرفتی میی اروم بادااروم
   مشغول شدهی اپاراتھی ھا تو ی تازگگفتیم

  دمی چطور و چجور رسدمینفھم
   محوطھ شدم و سمت پاتوق رفتم بچھ ھا جمع بودن و بساط ھر و کر بع پا بودوارد
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 .....  دادمو با ھمھ دست دادمو نشستمیسالم
   ماھورشدهی چیدونی با اب و تاب گفت نمسارا

  ؟شدهی گفتم چی تفاوتی ببا
   رفت پشت موھاشو سون زدیعباس_
  رخندهی زدن زی پقو

  اخھ؟شھی تو بھت مونده بودم مگھ ممنم
 می دارمگھ

 
 ️❤سورنا️❤

   کردمییباال بلند ی برداشتم و خداحافظزی می از روفمویک
   پشت سرم اومد و گفتعمھ

   گفتم پسرم ھای نره چادتی_
   و گفتم چشمنیی رو دادم پاشھی شدم شنی ماشسوار

  قربونت برم مادر خدانگھدار_
   و از پارک دراوردمنی براش باال کردم ماشیدست
 .....  زدمبوق

 من عاشق شدم️❤.... م دروغ بگتونمیاما بھ دلم کھ نم... دلتنگ دمیشا.... بودم کالفھ
....❤️ 
   پارک کردمو وارد سالن و بعد اتاق شدمنویماش
   بودوتری سرش تو کامپنیحس

   گذاشتم و نشستمزی می رو روفمی گفتم و کی ارومسالم
 

  ی کاکو تو لکھی بھم انداخت و گفت چینگاھ
 ... خوبم.... ستی نیزی زدمو گفتم چی کجلبخند

  نی باال انداختو گفت منم کھ نقطع چابروھاشو
 
 و منتظر بودم نمشی بخواستی گذشت و واقعا کالفھ تر بودم دلم می دوساعتھی

  کالسشون تموم بشھ
  واری دادم بھ دھی فرو بردمو تکبمی تو جدستامو

 ....  نشستھ بود نکنھ خودش باشھمکتی نی شد کھ اونور روی جلب دخترکنظرم
  دارم ؟جانی ھچرا
  ؟نمشیبی بار اولمھ کھ ممگھ

 دادی سمتش رفتم خودش بود کھ از استرس پاھاشو تکون مبھ
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 ️❤ماھور️❤

   اشتانھی بااون اصول غزمدهیحال بھ ھم زن ترش... مضخرف ی کھی زناه
 ی کدوم خراب شده ای حوضتو بشکن معلوم نخی شما برو مونی بگھ مستی نیکی اخھ

  بھش مدرک دادن
  رهیگیُ بل مکنھی غار غار منطوری اکھ
    از حرص گفتم ااااااااااااااهی کش داری صدابا
  سالم_

  ییی ھوا دستمو رو قلبم گذاشتو گفتم ھعدمی صداش شصت و ھشت متر پردنیباشن
   اخمام توھم رفتتانی کاپدنی با دو
  ی دل ننھ بابام بزاری بود داغم رو روکی گفتم دستت درد نکنھ کھ نزدو

   وگفت جواب سالم واجبھ ھادمیخند
  ی اه اه رو گل بخنداه
  کی گفتم سام علی محلی ببا
  ؟یخوب_
  یشما بھتر_

   خوشحال شده بودمیلی خدنشی چرا از ددروغ
   بھ رو بھ رو دوخت و گفتنگاشو

   اومدم بھتون برسونم و برمیغامی پھی
  کردن ؟رونتی کھ از کالس بی سوزوندشی بازم اتیراست

  حاال امرتون؟رونی نکردن خودم زدم برونمیب_
 
 خودش بع خونتون زنگ زده اما چون ایعمھ گفت شام دعوتتون کرده خونشون گو_

   و دعوتت کنمامیشمارت رو نداشت از من خواست کھ ب
  ی اخ جان مھمونھوووورا

  شمی رو بھش گفتم مزاحم نمی گفتم ولنوی دلم اتو
  دارم با من تارف نکن اصال حوصلھ نیوااا_

 . نی اسفل السافلدرک
 

   اوردمی در میبس باز...وی یختی رنی اکردنی تودلم قند اب محاال
 می جاش بلند شدو گفت خوب بعد دانشگاه بمون تا باھم براز
  نھ_
 چرانھ؟_
   کار دارمییاخھ جا_
   کارمیمن امروز تماما ب_
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  نی اشھیری سعجب
   برم سرکارخوامیم...اخھ _

  ی زد وگفت بھ سالمتیلبخند
  شمی مزاحم شما نمگعی کھ دنھی ایممنون سالمت باش_
   دنبالتامی ادرس بده کھ بیلی تعطی بگو چھ ساعتھی چھ حرفنیا_
   دورهی خعلیعنی خورهی نمرتی بھ مسامیبااتوبوس م_
   ادرسی بابا کالفم کردیا_

  ادی تا باد بنی کھ بشیعنی نگاش کردم ی وچپکدمی پرچلب
  مبارک رو از اعماق حلقش خارج کرد وگفت ادرس؟ی خفن ه ی صداوھوی کھ
   ادرسو دادم بھشدمی کھ بد گرخمنم
 ... لھی پی زورگواه
  اخم رفت و شرشو کندبا
 

  رونی بختنی ھام ربچھ
   پالسمرونی بنی ھمش ای وقتھی ھدف من از دانشگاه اومدن چدونمینم

   شده بوداپی امروز خوش تچقد
  یزنی مدی بچھ مردمو دیکنی غلط می چش و چالتو نداراری اختتی غزمزھرمار

   بابا وجدان جان غلط کردمخوبھ
  می و مھناز مونده بودالی شادمون کردن و حاال منو لی خداحافظعی با ھیبق
   حرف بزنمالی بود کھ با لی فرصت خوبنی ماشتو

   اونم راه افتادمویسوار فرغون مھناز شد    
  یلیل

 وم ؟ھ_
  ؟ی قھرنیباحس_
   مگھشدهی بھ خودش داد و مشکوک نگام کردو گفت نھ چی تکونی بارکھی

 ی تاحاال دروغگو شدیشامپانزه ک_
 ؟ی ؟تو کھ بھ خونش تشنھ انی مھربون تر از مادر حسھی دای تاحاال توشدیک_
  جواب منو با سوال جواب نده ھا_

   وگفت باشع بابا حرص نخوردیخند
   ماھورشدهی نگاه کرد وگفت چنھیی از امھناز

 عقب ھی ی خدا زده پس کلھ یشوھری بیچارگی بی تو بازار بدبختتی غزمنی ایچیھ_
  ادی می گرفتھ بعد واسش قپنویمونده اومده ا

  دهی جواب نمتلفن
  کنھی ناز مکنھی مقھر

  یدونی باتعجب نگام کرد وگفت تو از کجا مالیل
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   ک اومده دردشو واس من گفتھی بدبختو چزوندنی حسنی چقد اگھی دنیبب_
   اومده واسھ تو درد ودل کردهی جدیجد:مھناز

  ادم باشکمی بگم الیدرد و دل کھ نھ گفت بھ ل_
 ؟یشی انداختم و گفتم ادم مالی با خنده بھ لینگاھ

   بھ چشم فرماندهی بست وگفت اچشماشو
  یچشات دراد اگھ دروغ بگ_

 ی کھ کلنیی گم شن پاقی شقای کوچھ نی زد رو ترمزوگفت مسافرالی جواب بده لتااومد
  میکار دار

   کردو رفت منم جلو نشستمی خداحافظالمیل
  نیی پادمی رو تا اخر کششھی شیدی بددی ندنی درعانینوای بنی عقایودق

   راه افتادی باسرعت اروممھناز
   دادمھی بستم و سرمو تکچشمامو

  ی صندلی پشتبھ
  رمی کن خودم مادهی پابونیمنو سر خ_
  امی بخامینھ خودمم م_
  بچھ ؟ی نداری از چشمامو باز کردمو گفتم تو کارو زندگیکی یال
   سرجاشنونمی بشدی پررو رو بای دختره نی ھمونجاس امیاتفاقا کارو زندگ_
  یکنی می خوب کارولی شل شد وگفتم اشمین

  دهیب چھ قشنگم خوانمی بھ بازوم زد وگفت پاشو بیمشت
   بدبخت گدای جابھ جاشدمو گفتم اتوجام

 ... رونھی کھ حال گنیی پازیبر_
  شدی تموم مفتمی کم کم داشت شگھی پنج عصر بود و دساعت
 ھم کھ نداشتم از صبح یی بودم روزانجای کھ دانشگاه بودم ظھرا تاعصر اییروزا

  دهی کار ممھی بھ کارگر نصفھ نیتاعصر دمش گرم خوب تا کرد باھام وگرنھ ک
 من از اسمس دونھی کھ نمھی کدوم اسکلنی بلند شد امی گوشامی پنگی زنگی زیصدا

 نھ ای درستھ دونمی نمدیببخش( استثنا ی بی باشی ھرکیعنی بھ روحت یمتنفرمممممم ا
  کنمیفحش کشش م)

   کردم ناشناسبازش
 ) دنبالت ؟امیساعت چند ب(_
  گھی دھی کنی خدا اای
 )شما؟(
 ) سورنام(
 ) تواون ماسماسکت؟ی شماره منوزدیشما بھ چھ اجازه ا(
 )ساعت چند؟(

  یری تا بمگمی نمی ھا روانھی ادمعجب
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  ادی داد جواب ندادم تا حالش جا بامی زنگ زد و پی ھرچگھید
 البد تصادف می گفتموی اومد ھمھ از جا پاشدکی الستغی جھی محکم ی ربع بعد صداھی

  شده
   لبخند ژکوند وارد مغازه شدھی بانکی با عتانی کاپکھ

   رفتھ بود و االن تنھا بودممھناز
   نشستنقی نفس عمھی ترو ھمھ با کی نزداومد

   جز اون دخترهبھ
  نیی بفرماری با لبخند رفت سمتش و گفت روز بخکھ
   بااون چشاتشی نکبت خوردی دختره اه

   کھ بھ خر بگھ داداش ھاشی بزنخورهی تا میریبگ
  چرا برام مھم شد؟نیا

  کردم؟ی دختره حسودنی بھ اچرا
 وشرم داشتم تو خودم مطرحش  ومدی دلم جور نمی عالمھ چرا کھ با خبط ربط قانوناھی

  کنم
   الزم ندارمیزی نگاش کنھ گفت ممنون چنکھی ابدون

   مونگوال سر پا بھش ذول زده بودم اومد و اروم گفت سالمنی بھ سمت من کھ عو
  ومد بازم حال دختره گرفتھ شد خوشم ایآ
   با چندش نگام کردی شد وقتی غرورم خط خطی ولستمی نی انھیک

  پوشمی مانتو نمی بھ جارھنی پمالمی چرا چون ھفت قلم نمکھ
   کھ توش خفھ شمپوشمی تنگ نمشلوار

 ؟...نھیری چرا نگاه کردنام برام شکنمی بازم دارم نگاش مدمی خودم کھ اومدم دبھ
 نھ ای نگفتم از خجالت بود یزی و چنی نگامو انداختم زمنیگفت ابروم رفت بش باخنده

 .... دونمینم
 کارت تموم نشده ؟_

 ... زنھی مھربون حرف مچقد
 اروم اوردم باال و نگاش کردم بازم ذوب شدم بازم طاقتشو نداشتم سرمو انداختم نگامو

   و گفتم تموم شدهنییپا
   تموم شدفتمی ادامھ دادم شسای پربااومدن

   ھامو محکم کردمی کتونبند
   بودم حل دادم توختھی ور رھی دستھ از موھام کھ ھی و
   تو صورتمزمی براگارای ابشار ننی نصف موھامو عنکھی نھ ای ورھی
   کوچولوھی

   انداختم شونم کھ دستشو بھ طرفم دراز کرد و با تعجب نگاش کردمکولمو
  ی خستھ اارمیو بده ب کولتیکنی نگاه می اونطورھیچ_

  نای جفت چشم بھی خوادی می کور ازخدا چبھتر
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  خونھ کار داشتمومدمی خودم می گفتم کاش گذاشتھ بودموی رفترونی مغازه باز
  بعد؟ی کاراتو انجام بدبرمتیخونھ ھم م _

 یدیرسی نصفھ شبم نمیای خودت بیخواستی نگاش کردم ک گفت خوب اگع میچپک
 یای کھ بزارم تنھا بی کھ از ظھر اونجان بعدم توقع نداشتنامیبابات ا

  دمی ندالتویبیشرمنده شب بود س. رتی غجونم
   نگفتمیچی باال انداختم ھابروھامو

   شد واز داخل در جلورو بازکردسوار
  نمی جلو بشخوامی من نماه

  اهی نوکر بابات غالم سگھی بھم منمی کھ بشعقبم
   بھ روحتیا

  ووردی مبارکم نمی افھی معذبم بھ قزدی قشنگ داد میل جلو ونشستم
   دارهی رخ باحالمی نچع

   دارهی بلندی فالت تبت ھزار تا پستنی دماغشون عیکنی رو کھ نگاه مھی رخ بقمین
   صافھ نگاشو برگشتوند سمت من کھ توھم گره خوردنی امال

    ضبط رو روشن کردموی نگامو دزددمیکشی خجالت منقدیچراا
  نھھھھھھ؟ی بعد خوب کھ بھ اھنگ گوش دادم با ذوق گفتم واقھی چند دقھی
 

 ️❤سورنا️❤
  شدهی زدم روترمز و نگاش کردمو گفتم چعی سرازترس

   ماھورهنی ذوق گفت ابا
   ماھورهی خوب حاال چدمی ترسوونھی خنده وگفتم دری زدم زھوی

 ...... گھی د راهعیخودمو زدم بع .... فھممینم.... دونمی کھ نمیانگار
   دادهوندی کھ شب و روزمو پھیزی ماھور چدونمی کھ نممثال

   اھنگ دستگاه ماھورهنی وگفت ادی بھ ھم کوبدستاشو
  سازش ماھوره؟یعنی_
   وجود داره خوب۴.۴.٢ای ٣.۵.٢ مثل یی ھاکی تو فوتبال تاکتنیعھ نھ بب_

  تکون دادمو گفتم خوب؟سرمو
 اومممم مثال زارهی مری اھنگ تاثی نوع نواختنھ کھ روھی دستگاه ماھور گھی دنیھم_

  اھنگ مرغ سحر طبق دستگاه ماھوره
  دونستمیچھ جالب نم_
 دونستم؟ینم

 بھت ای دنی کھ تویزی ھرچگمی ؟چرا بھش نمگمی ؟چرا دروغ مدونستمی نمچطور
   رو دوست دارمی دوست داشتھ باشیزی ھرچگمیچرا نم...مربوط باشھ بھم مربوطھ 

 .....  اون دورانمیلعنت بھ احمق....لعنت بھ دلم ... درد گرفت لعنت بھ من سرم
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 قرص ھی گرفتم و و از قرصم ی شدمو اب معدنادهی سوپر مارکت زدم بغل و پھی کنار
   اوردمرونی بفونینیاستام

 ....  دونھھی نگاه کردم ھر ھشت ساعت شی خالی بستھ بھ
 ...  کرده بودزی ام تجوچارهی مغز بی برادلم

 ....  وجود دارهمی کاش تو زندگی اچقدر
 ......چقدر....چقدر

 بود کھ تو دل من یزی بار ھرچنی کردم ای و دومرتبھ ظبط رو پلنی تو ماشبرگشتم
 ..... گذرهیم
 
 ....  بھش بگم دوسش دارم دلم خراب کنھترسمیم

 ....  کنھخراب
 
 ..... وسط ثواب کنھنی بھش بگھ عاشقشم اادی بیکی
 
 ...  خدا ھا دل من پراز درد و دلھبھ

 ...  دلھدرد
 
 ..... بلھ بگھ.. و بھ دلم بلھ بگھ ادی اون بشھی میعنی
 
 ....  و بھش بگم جون دلمادی اون بشھی میعنی
 
   رابطھ بھ خدا بدجور خونھ دلمنی ااز
 

   بدهیای رووونھی دنی اگنی مھمھ
 

 ....  منھیای دنوونھی دنی بگو ابھشون
 
 

 شھی دل من رو دلش زور نمکنمی میھرکار
 
 ..... شھی روم نمی بھش بگم عاشقشم ولخوامیم
 

و بازم .... کرد ی نشدم کھ زوم کرده تو صورتم نگاش کردم بازم نگاھامون تالقمتوجھ
 .... دیخجالت کش

 .....  باشھنی حرف دل اونم ایعنی شھی مایخدا
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  شمی دل آسمونی وونھی دھی عمرھی
 
 

   اگھ گلھ من باغبونشمدی بگبھش
 
 ...  زمزمھ کردمرلبی زو
 
 ....  ھم زبونھ دلمی تنھا و بی گوشھ اھی
 

 ...  کنم خوب جوونھ دلمکارشی چخوب
 
  ھی حرف زوریخوای منو نمیگی میعنی
 

 ... ھی سوت و کورشھی سھم دلم ھمی براگھ
 
 ....  بھش بگم دوسش دارم دلم خراب کنھترسمیم
 
   وسط ثواب کنھنی بھش بگھ عاشقشم اادی بیکی
 
  درد دلھ... خداھا دل من پراز درد دلھبھ
 
   و بھ دلم بلھ بگھادی اون بشھی میعنی
 
 .....  و بھش بگم جون دلمادی اون بشعی میعنی
 
  مایدیبرادر رس_
 
 .... ی با برادر گفتنات عذابم ندنقدری اشعیم

 ....  بھم نگو برادرنقدری رو ھم رفت دستم مشت و شد و گفتم اچشمام
 
  بگم خوبھ؟تانیکاپ_
 

 ای تا اخر دنتانشیکا پ....یمن باشم تو باش.... باشھ ی کشتھیاگھ قراره ....تان؟یکاپ
 ..... شکھی از نوع جک گنجیحت... مونمیم
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 .... امی مگھی دھی ثانمی سنیشی کھ معطل مدی شد و گفت ببخشادهیپ
 
 .....  فرمون گذاشتمیسرمو رو..... رفت و
 ....  ربع بعد برگشتعیو
  نتونم از عشقش بگذرمکنھی می کارھی..... کنھی موونھی دختر رسما منو امشب دنیا

 ی ھمون ماھوره کھ التنیانگار نھ انگار کھ ا.... شھی مبایچقدر با متانت و ز..... چادر
 ..... نھیری حرف زدناشم شی ھرچند کھ التزنھیحرف م

 .....  راه افتادماروم
 .....  باھم بودن تموم شھنی اخواستی دلم نماروم

 ؟...برادر _
 ... تانیپ... گفت کا دی رو کھ دنگاھم
 بلھ؟_ گفتم مغموم

 .... ھست سھ تان کالج و ترمز وگازنیی اون پای بساطھی_
  شھی مشتری سرعتش بیپاتو روش بزار.... گازه ھی کنم وسطفک

   گفتی نگاش کردم کھ عصبگنگ
 .... صاحابوی خوب فشار بده اون بد
 

 .... رسھی من نمی فقط مطمعنم بھ کالفگدونمی کالفھ شد نمای بود کالفھ
 

 ️❤ماھور️❤
 ...  حرفاسنی عشق و اپی فقط گمونم تردونمی امروز چشھ نماروی نیا

 ....  نھ خدانکنھعشق
  دارهی بھ تو بر می تو چھ اخھ چھ دخلبھ

 ....  اما و سھ نقطھیچیھ.... بود کھ مخم جواب داد دلم
 ..... نمی نگفتھ ھارو پشتش بچشھی نقطع کھ مسھ
 ی سنگ فرشانی شدم  و بازم ای شدم و وارد خونھ کھ نھ عمارت حاجادهی پنی ماشاز

  اطی گوشھ حی کردم بازم کلبھ ی رو طیدوست داشتن
 ........و بازم درختا 

 وارد شدمو سالم کردم ھی سمت خونھ اسع اسھ راه افتادم در زدم و با بفرما گفتن بقبھ
 ماچ و لی من سدنی کنارھم نشستھ بودن و بادی خانمو خانم حاجیمامان و سور...

  بوسع ھا روونھ شد
   کاناپھ نشستھ بودن و کلشون تا گردن تو لپ تا ب بودی کنار رونای و سارالدیم

  رهی رو کولش و مزارهی دومشو ممیای ھروقت ما مھیم و کماالت سا از فھادی مخوشم
  نی بشای مادر بییچرا سرپا_

   کردمو گفتم برم چادرمو بزارم تو اتاقتون چشمی احوال پرسنامی ساروبا



 @cafeetakroman                    تک رمان   اختصاصی کافھ       رمان رخصت

 192 

بازم حرف اونبارشو ... ومدی تا پلھ ھا پشت سرم متانمی کھ کاپرفتمی سمت اتاق مبھ
 ..... تکرار کرد

 بھت یلیچادر خ.(کھ ... کھ باتموم جنگ و دعواھامون اغرار کرد ی باراون
 و ذوب بشم فقط قدم ھامو تند کردم و بھ اتاق کھ نمی ببافشویبرنگشتم تا دوباره ق)ادیم

 جانیھ.... کم بشھ جانمی تا از ھدمی کشیقی قلبم گذاشتمو نفس عمی دستم رو رودمیرس
 ..... شینیبیمگھ بار اولتھ م....چرا 

 
 ذوب کننده اش ی نگاه ھانیا.... قلبم تمی ری تندشدنانیا....ی کوفتجانی ھنی ادونمینم
   کنمیخودت حال.... خدای چیعنی
 .... کجھمی کھ دوزاریدونیم
 

 ی و خانما دور البومازدنی باھم حرف منای وسارالدی بازم ممی روخورده بودشام
 ...دادی محی خانم نشستھ بودن و اونم داشت توضیسور

 .... دهی خونمون خاک سفنجایا
 ...  و برزو چھارسالشونھیمرتض

 .... می تولدگرفتی پنج سالشونھ واسھ مرتضنجایا
 

 وارد حال شد و بعد تارف کردن بھ ما گفت یی چاینی دارنا بھار باسی دل خجستھ اچھ
 خستھ برمی بزنم گفتم بده من ممی منم کھ منتظر بودم جاطی توحنای ای حاجی برابرمیم

  یشد
   گفت باشھ ممنوندی باتردبھار

  رونی گشوده زدم بی منم با بال ھاو
  نیی تاب، سمتشون رفتمو گفتم بفرمای نشستھ بودن رواطیتوح
   شروع کردن تارف لت و پار کردنیی چادنیباد

   خونتون بھ پشت بوم راه ندارهی بھ دور وبر انداختم وگفتم حاجی نگاھھی
 ؟یخوای می نگاه کردوگفت واسھ چمشکوک

   افسوس بخورم بھ حال کفترامامی بنمی برم ببیچیھ_
   باال اونجاسی پلھ ھارو کھ بردوگفتیخند

   راه افتادمومنم
 .....تانھی کھ اتاق کاپنجایا.... سروصدا ازپلھ ھا باال رفتم ی بو

 ی صدانی گوش دادم بع اقھی چند دقھی.... خوندیگمونم داشت نماز م....ومدی مصداش
 ..رای وگنیدلنش
 .... پلھ ھارو باالرفتمعی جت بقنی عی قدم ھاش کھ اومد فوریصدا

   پشت بوم باز بوددر
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 باس ی خونھ بھ اون بزرگی نبود بگھ شوت علیکی نی کردمو فکم افتاد زمبازش
   داشتھ باشعی پشت بومیھمچ

  ی واسع کفتر بازدهی جون میوا
 ....رهیگی تا کبوتر مصتیوی خدا دی واااای بزنی طوری جوش بدلگردی سمتشو ماون

 قشنگھ نھ؟_
 .... دمشی دنکھیاازای ازترسع  دونمی تند کھ نمتمی رعی گذاشتم روقلبم بازم دستمو

   گفتمی کنی حاال ببیکنیشمابلخره منو جوون مرگ م_
  معذرت واقعادوگفتیخند 

 .... نبودیعمد
  نم باور کردم می ارواح عمت توگفتاره
  چرا؟نجایا_
  قشنگھ_

   باال انداختو بھ سمتم اومدابروھاشو
 انداخت چرا دلم نی فروبرد و نگاشو زمبشی دستاشو تو جی تر تو چند قدمکینزد
 .... ضعف کردی اون نگاه خواستنیبرا

 اونموقع ھاس کھ حاظر نبودم ی اخموتانی ھمون کاپنی تو دلم حول وال بھ پاشد اچرا
  ؟نمی ببختشویر
 شماچرا؟_
  شمی مکتریچون بھ خدا نزد_

 یوگھ گدار.. رگفتنی رخصت گرفتن وشب بخریبھ غ... مھی زندگی کجای خداخدا؟
 ... نبودی اگھیحرف د....ھیگال

 بھ جلو خم شد و کمی پشت بوم ی باال اورد و ازکنارم رد شد و رفت سمت لبھ سرشو
 ....ارنجش رو اونجا گذاشت

 ...  جوابش بودی کھ دلم پیمونھ.. دی پرسو
   ؟تھی زندگیخداکجا_

  کردمو نگام کردنگاش
 مھی بخشنده اس کرگنی منکھیجزا.... ستی از خدا بارم نیزی کردم تا بفھمونم چنگاش

 .... مھیرح...
  بدونم؟دی بایچ... یچی ھگھید
 

  گفتدی گرفتنم رو کھ دیاللمون
 ؟ی بھش اعتقاد دارچقدر
 چرا من خرپول گمیاعتقاد دارم چون نم.... تک وتوک بلد باشم نوی جواب اگمونم

 ... ستمین
 ....  بھ رضاتمی راضمی اوستا کرگمی دارم ماعتقاد
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  چرامن؟گمی دارم نماعتقاد
  اعتقاده؟نایا

   بشمتی تودرست و غلط افکارم جلوش خخواستمی نمدادمی نمجوابشو
  ارمی دربی خشکھ مقدس بازخامینم_

 ....... اما
 .... زدی روشن تو کوچھ کھ از رو پشت بوم تابلو می نگاشو داد بھ چراغادی کشی پوفو

  یای چرا ادا مگھی بگو د؟دی چاما
 ..... نھی دلنشاداھاشم
 ...  دلمییجورای.... انکار کنم نتونستم

 ...  قلب پاره پارهنی کرده شھر ھرتھ مگھ اخودی بدلت
 ی خاطره وبره ببند اون درقلب بای دنھی و بزارتت تو ادی با کولھ بارش بی ھرککھ

  صاحاب رو
 .... شوی اون پنجره کوفتی پرده ھابکش
 .... نشھی کسری گدلت

 طرفت داد بزنھ خوادی گفتنا کھ دلت مرلبی زنیازا.... کنارم رد شد صداش اومد از
 ) چقد دوست دارمیکاش بدون...( گھی مواشی یول

  داره؟دوسم
 وا رو ؟ ال قھی منھ
   اس وپاسومن
   کس وکار روی بمن

 .... ادیخدا چطو باھم باس جور در ب... شھی ممگھ
  راست گفت؟نی ابھام وبھت اای دنھی و گذاشتم تو رفت

  اخھ؟ادی مافشی مگھ بھ قدروغ
 ..  صادق و مھربونشی افھی بھ قادینم

 .....چقد زود مھربون شد عوض شد اخماشو کنار گذاشت.....مھربون؟
 .... مھربون شده... شکھی جک گنجتانیکاپ
 

 ️❤سورنا️❤
اونموقع .... یتازونی کھ میستی تو ننیا... ستی حرفا دست خودت نیبعض... دمینفھم

  ؟ی کنرونی مگھ قرار نبود فکرشم از سرت برهیگیدلت افسار زبونت رو دست م
 ؟... قرار نبود مگھ
 ...  دلتویباخت... سورنا یباخت
 ش؟ی نخواگھی قرار نبود دمگھ

 ... تونمی نمگمی مرلبی زارهی کھ بھ چشمام ھجوم ماشکھ
  کنمی مھی گرتونموینم
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 ....  کھ نھ موھاش بلونده نھ چشماش سبزهی من دخترییای روی دختر عادی براھیگر
 دخترک بودن و من باعث شدم بستھ ی چشماھی شببی کھ عجیی اون چشمای براھیگر

 ..... بشن
  دمی خودم بری کھ برای گناه کرده و حکم ابد ده سالھ ای براھیگر
 .... نیسنگ... رازنی انھیسنگ... اوردم کم

  نی سنگنیسنگ
  تلخ دلم زمزمھ کردمی بانواو

 ...ندارمت اما    
 

 . داشتنت را عاشقمدوست
 
 بخوابم ی خامالی شب ھا با خنکھیا
  چشم باز کنمی مضحکدی صبح  با امو
 

  خود معتادمی ناعالجنی بھ امن
 . عاقل شدن ھم ندارمالی خو
 
 ..! داردی درد تو چھ لذتیاگر بدان! آه
 

 ..! افسوسندارمت
 !دوستت دارم... اما
 
  من؛و
  دوست داشتن تو را ھمنیا 

 ...  دارمدوست
 
 یعبدالملک_اشاری#
 

 ️❤ماھور️❤
 رودلم یزی چھی پھلو اون پھلو کردم خوابم نبرد نی ای غوغا بھ پاس ھرچتودلم
  قمی رفشی ازجام بلندشدمو رفتم پکردی مینیسنگ
 .....قی روزا دورم ازت رفنی اچقد
   بود وھوا سوز داشتزیی پای اوردم اخرارونی ازتو لونھ بموی طوقفقط

   تو خرپشتھبردمش
   نشستم رو پلھ ھاو
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  ُ چشمم سر خوردی قطره اشک ازگوشھ ھیشد کھ  ی چجوردونمینم
 ....  کھ راھش بازنشھ و داغونم نکنھدمی کشیقی عمنفس

 ....  خوب وباصفای زمزمھ کردم طوقو
  دمی پراشو بازکردمو بوسی الاروم
 ..... ھمھ پرنده ھاشاه

 .... قی تنگت بود رفیلی و گفتم دلم خدمی سرش کشی رودست
 ....  حرف داشتای دنعی ساده بود کھ واسم ی ھوھوھی فقط جوابم

   دوست داشتنشوکنمی پردازم اما حس مالی خدی شاوونمی ددیشا
  اومدای اون لحظھ کھ بھ دناز

 ....  لحظھ کھ بال و پرش دراومدازاون
   بودزدلمیعز.... بود قشنگ
 .....کردی فرق مباھمھ

 .......  حالم خفن خرابھیطوق_
 .... ھی حالھی دلم
 ..... ودارری تو گبمقل

 ..... شھی اخھ نمیطوق
 ..... رهی نمتوکتم
 ؟. نگف یزی چنی توھم زدم واصال ھمچنکنھ

 .... دمی شنفشوی خفی گفت صدایول
 ..... ادی تومخم کھ چرا من؟ جور در نمندازمیُ چرتکھ می ھرچیطوق

 ... شاھھ....داراست .... ھیاون ملکوت.... اخھ اون کجا و ما کجا د
  ؟یماچ
 .... میکنی خدا خدا مشھی مری دارانمونی بار ھروقت ھی یماھ

  میکنی دست وپا لرزون نگاش مادی پول گاز واب مھروقت
 ... میی شاه و ما گدااون
 ..... ادهی سوارع و ما پاون

 
   سرجاشدموگذاشتمشی کھ دلم سبک شد سرشو بوسکمی

تاخود صبح پلک ھم ... کھ توکمد خرپشتھ بود رو دوشم انداختمو نشستم اونجا یلحاف
 ...... نزدم

 
 ️❤سورنا️❤

 
 ....  ھوا دونفرست وگنی کھ منایازا... یزیی عصر پاھی..... بودعصر
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 فکر کنم گذاشتی تاب نشستھ بودمو سرمو با دستام گرفتھ بودم عذاب وجدان نمیرو
 .... ردامف.....امروزم .... روزمیب د

   کنارم نشستھ بودھی نشدم چھ موقع اما سرم رو کھ باال اوردم سامتوجھ
 ...ریسالم داداش عصرت بخ_

 .....  اکتفا کردمی بھ جواب سالم کوتاھوفقط
 ....  باھات صحبت کنمخواستمیسورنا م_

 ....  خودمم نداشتمی روبھ رو بود حوصلھ نگام
  شنومیم_
 .... یقول بده جرو بحث نکن_
  ستی حوصلم سرجاش نھی ، بگو ساکنمینم_
  گمی مگھی وقت دھیپس _

   گفتم بگوباتحکم
 م؟ی اومدی ما واسھ چیدونیم-
  نیری منو توسرتون بگی حلوانیاومد_
  اه سورنا ادم باش_

   نگفتمیزی با پاھام ضرب گرفتموچنی زمی رویعصب
 ی خونھ امی کھ بمیستی عار ھم نی کار بی بمیری حلواتو سرت بگمیومدی اقا نرینخ_

  میمردم بمون
  می خاطر تو اومدبھ
  شنومی مدی جدی؟حرفا....؟من.....خاطر_
 !!سورنا_
  ادامھ بده_
  میای بی خودت اسرار داشتشیچند ماه پ_
 ادتھ؟ی

  ادمھی_
 م؟ی چراگفتیحتما بھ خاطرھم دار_

 ش؟یبق.... دارم دمی غرباحرص
 ی اگھی تا سوگند با کس دمیای بی اسرار داشتمیاومد ھمون کار یخوب مااالن برا_

  میازدواج  نکرده دست بھ کار بش
   تو سرمدیچی پیشتری ھم رفت و درد بی روچشمام

 ....یول_
 کھ اقا رو نجای ول کردم اومدم اموی کارمو کالسمو زندگای نداره ازاون سر دنیول_

   ناسپاس ھم نباشیکنیسرو سامون بدم پس تشکر نم
  خوامی نمگھید_
  توءه ؟ی دختر مردم مگھ مسخره یکنی مخودی بیلیخ_
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  ؟ھی پاپتی دختره نی نکنھ بھ خاطر انمی ببسایوا
  یگی میبفھم چ_
  پس حدسم درستھ_
 ... نھ_
 ؟یدیفھم.... ستی نی حرفیپس جا_
 ...... ازجاش پاشد رفتو

 ....  االنی بود ولشمی چند ماه پیارزو..... باسوگند ازدواج
 ....  سختھتحملش

 گمم.... خامینم.....دونمینم
 

 .... کردی مثل حرف زدن با خدا ارومم نمیچی ھیول... بلند شدمو قدم زدم ازجام
  انھی دتمی خدا بخشدونمینم
  کنمی باشھ ھم من ازش دل نمدهی اگھ نبخشیول

   منھیخدا....اون
 ....  منھی دل تنھاھمدم

   کردمھی کلبھ نشستمو زانوھامو بغل گرفتمو گرتو
  شدی متوجھش نمی ھمھ سختنی اگھ برادرش زنده بود ادی قدر بد شاچھ

 .... دوشش بردارهی رو از روی بارھی بود تا اون
 ...  کھ مقصر فقط منمافسوس

   اش پھنھھی کھ سامھی سوگند کدوم نقطھ از زندگایخدا
  کنمی حس ممی زندگی ھاینگ کجاست کھ حظورش رو تو قشماھور
  خودم نبود کھ دلمو زود باختمدست
   خودم نبود کھ زود اعتراف کردم دوسش دارمدست
 ....  ھام عاشقم کردهیی کھ تنھاستی خودم نبوده و ندست
 ....  ھاش منمی بشم کھ مصوب بدبختی عاشق کسدی من چرا باایخدا

  دوست دارم.... پررو پررو برمو بگم عاشقتم بعدھم
 ....  رو ندارماقتشی من لنھ

 ... ندارم
 .... ندارم
  ندارم
  دمی رسجھی نتھی کردمو فکر کردم تا بھ فکر

 .....کردی عوض مندموی سرنوشتمو ادی کھ بایزیچ
 

 ️❤ماھور️❤
   رفتمنیی و از دور شونھ ھام انداختم اونور واروم اروم از پلھ ھا پالحاف
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 دف تاظھر ھی صاحاب موند ی دل بنی باس حاظر بشمو برم سرکار حسرت رو ابازم
 تو ارنی بمیستی کھ اسمشو بلد نای غذا خارجکنی ازااروی و صبحانھ واسمون خاومیبخواب

 ... جا
   شدریُ شاغالم بجم کھ دی بخوره توسر ننھ التتی شکر تخمصبتو

   ھاموسفت بستموی کتونبند
 وخ ھی کھ اکرم خانم نیی ورمو انداختم رو شونمو اسھ اسھ پلھ ھا رو رفتم پاھی فی کو
   مصر وازم بپرسھی نشھ و اصول ساخت و ساز اھرام ثالثھ داریب

  دمی بلخره سر کوچھ رسپوف
   پشت سرمنی ماشھی بوق بوق و
  یسوار شو خانم-

 ی رفتوزی اسگول پسره نگاه کردمو گفتم نانا چرا دری افھی جام واسادمو بھ قتو
   دلخور شدم از دستت ھامی باھم بری جون نگفتنی مھیحراج
   ازکنارم رد شدژی کھ پسره وزدی داشت داشبرتو از خنده گاز مشی بقل دستی پسره

   حال اومدگرمی جشیاخ
  ستگاهی عنر عنر راه افتادم سمت او
   پسرهنی بھ دکون ادمی بلخره بعد ھفت خان رستم رسو

 یفی قی اسمش شبنمھ ھمچدونستمی ھم کھ حاال می عجوزه عملنی دادمو وارد شدم اسالم
   کھ نگوومدیم
 ....  نبود بگھ د اخھ پلشتیکی

   هللاستغفر
 ....  تموم گذروندمی صندوق نشستمو تموم روزمو تو کسلپشت

 
   خونھبرگشتم

 ھامو بازکردمو وارد خونھ ی و سرکوچھ و ترس از اکرم خانومو بند کتونتگاهسی ابازم
  شدم

  کھ نگوومدی می خوشمزه ای بوھاھی
  کی تو اشپزخونھ گذاشتموگفتم سام علدارویخر

  ی مامانم نگام کرد وگفت سالم دخترم خستھ نباشو
  چاکرم_

  ی از سرمو انداختم رو پشتدمی کشرونی مو بمغنعھ
  خچالی تو یراغ بطر رفتم سو
   گفتموانوی تو لختمی ازش ریکمی

   سفارشاتتنمی جون ایفاط
  مادر؟حلھ

  قربون دستت دخترم خدا حفظت کنھ_
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  ؟وردی گندم نیی مامان دایراست_
  ارهینھ مگھ قرار بود ب_

   اقام از تو اتاق اومد وگفتیصدا
  ارهی گفتم نمن

   رفتم تو چارچوب درواسادمو گفتمحراسون
   کھزهیری کرک و پرشون می کھ از گشنگنای اخھ پدر من اد
  ھمشونو دادم برد_

   زدم تو سرمی دودستنوی رو زمنشستم
  ختنیری توسرم می خاکھی مزاحمتن تا یگفتی بود می چھ کارنی امایچرا؟اقاجون نداشت_
   کنمی حاال چھ غلطیوا

  ردم کی نکن شوخھی خنده وگفت کفتر باز بابا گرری زد زاقام
  ی اقاجون پشنگمون کردی بلند شدمو گفتم  اکھ ھعازجام
   پدر منفتمی پس می رو نقطھ ضعف ادم چرا اخع نگفتیزاری مدست

 ی ھرچمی شام بخوررونی بمی کن شب بری نگام کرد وگفت برو مامانتو راضبالبخند
  دهی گوش نمگمیبھش م

   چشم رفتمیکنی مچی پتلھی باحال موضوعرو فادی اقاجون خوشم مینی-
 .....مادر....مامان ....ننھ _

  یمام
  یندازی صداتو داد و قال چرا راه مشنومی مکھی ماھور خونھ کوچیوا_
 م؟ی داریشام چ_
 ؟ی از دست دادتوییایمادرجون حس بو_
  رونی بمی شب برشھی مینھ مام_
 بابات پرت کرده؟_

 خودت حل کن گوش لتای عنی خاروندم و بلندگفتم صددفعھ گفتم مشکلتو باسرمو
   کھیدینم
   رفتم سمت اتاقو
   نشستھ بودستمی سی پاالدیم

 ؟ی گرفتمو گفتم بچھ مگھ تو امتحان ندارگوششو
  ییی کردوگفت سالم اجنگام

   وگفتم سالم داداش خوشگلھختمی ول کردمو موھاشو بھ ھم رگوششو
 یخستھ نباش_
 ... یدرمونده نباش_
 

   و سومستی دوقسمت
  شتک؟یکنیکارمیچ_
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  کنمی چارتا برنامھ اس دارم روشون کار مھی یچیھ_
   تخت نشستمو جورابامو دراوردمیرو
 .......الدیم......ماھور_
 جونم ننھ؟_
  ؟شدهی وگفتم چرونی اتاق رفتم باز
  میری شام منیحاظر بش_
  رونیب

  باشھ چسب_
   کردهیزی پاشو حاظر شو امشب مامان ناپرھالدیم_
 

 ️❤سورنا️❤
 

  ی باشگرانی دی سختھ مقصردرد ھاچقدر
  فتمی بشنوه و از چشمش بخامیفقط نم.... فتھی می اگھ ماھور بشنوه چھ اتفاقدونمینم

 .....  فکرکنمدی بابازم
 ..... جھی نتھی
 ....  عوض کنھاموی کھ دنمی تصمھی

 ...  برام اما مجبورمسختھ
   مجازات خودمم شده با سوگند ازدواج کنمی برای کھ حتمجبورم

   فراموشش کنمتونمی نمدونمیم
 .... دونمیم

 ....  مجبورماما
   ماھوررو نداشتھ باشمنکھی مجازات ھمیبرا
 ....... ھی مرگم کافلیدل

 .... پوزخند
 ....  با سوگند خوشبختمکردمی داشتم کھ فکر می مسخره ای فکراچھ

 ....  دوستش دارمکردمی مفکر
 کنم؟ی ظلم نمی سوگند چدرحق

 خواد؟ی نمنوی مگھ اون ھمی چھ ظلمنھ
 

 .... شھیمی کھ بھ ماھور گفتم چی دوست دارمفی تکلپس
  ؟سمی حرفم وای مرد باشم و پادی نبامگھ
  ؟سمی دلم وای پادی نبامگھ
  می تو زندگندازمی می دستی فاصلھ ھارو چرا دستنی اپس

  من گناھکارم و گناھکار ھا محکومند بھ مجازات.... الزمھ
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 تو قاب در قرار گرفت و با خشم بھم چشم دوخت ی بھ صدا دراومد و حاجدراتاق
  ارمی خودم نی مجبورم بھ روی چرا ولدونستمیم

   زنده مردن حقمھنی اچون
  باھات حرف دارم_
  نییبفرما_

   بزنمی اگھی بودم کھ بخام حرف دیزی تر از چدرمونده
   تختی ونشست کنارم رواومد

  منھ پس چرا شرمنده بودم ؟ی زندگنیا
  گھی راست مھیسا_
 .....  باصالبت پدرونش نگاه کردمی چھره بھ

 ...  بودزی برام عزچقدر
 ...  سال ھا پدر بودنی تو اچقدر

 گھ؟ی راست مھیباتوام سا_
 
 ....  بگمی چدی بادونستمینم
 .....  دروغ گفتھ بودھی کاش سااما

  گھی گفتم بلھ درست منوی انداختم زمنگامو
 .....  جملھ از دھنم خارج شدنی چقدر جون کندم تاادونعی مخدا
   ھم گذاشتی چشماشو روتی با عصبانیحاج

  زدمی گفت حدس مو
 ؟یکنی مکاری چی داریدونی مسورنا
 .. کاش... دونستمی مکاش

  ستی کھ نی الکی الکھی عمر زندگھیبحث _
  یدونی منویا

 ...... دونمی شد وگفتم منیی تو گلوم باال پابغض
 ... می کھ قراره با ھرکلمھ اش جون بکنییایلعنت بھ دن...چرا .... دونمینم
 ....  اما مجبورم تظاھر بھ دونستن کنمدونمینم
 
 .. ی نشمونی پشدوارمی شونم گذاشت و گفت امی جاش بلند شد دستشو رواز

 ....  کنھخدا
   کارمنی خودم رو معاخضھ نکنم واسھ اگذرهی ھرروز کھ از عمرم مخداکنھ

 ...  سرکوفت نزنھ توسرمدلم
 فتمی حماقتم ننیادای کھ تا اخر عمر دوارمی اممنم

   بخورموحسرت
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   عوض کرده بوده بودمموی زنگ گوشی ھا صدایتازگ
   اسمون ستارهھی(

  ارمی مھی ھدبرات
  ی مھربونای دنھی
 ) زارمی دلت مشیپ

 قرار بدم تی رو مورد عنای جد کسنکھی بار تو عمرم بدون انی کردمو واسع اولقطعش
  از جام بلند شدم

  بھتر شده بودی زندگچقدر
   نبود اما دلمون خوش بودینیالمبورگ

  ای بھ تموم دندی ارزی منی نبود اما اقام سالم بود و اھی ھاوس تو زعفرونپنت
  کردم عوض لباسامو

   راه افتادمستگاهی و طبق معمول سمت ارونی اروم اروم از در خونھ زدم بو
  سوارم) نوع موتورھی( ی اپاچابوسواری شی رفت پھوی دلم
 ....  کرد کھ رفتخودی بدلم
   دانشگاهدمی بلخره رسو
   کردمدای ھارو پیی تا کالس وقت داشتم و گشتم تا بلخره آنگوالی ربعھی

  زدنی حال و حوصلھ می چرا بدونمی نمیول
  بعدقھی چند دقعی
   گفت اه سگ تو روحشی با ناراحتالیل
   حرفانی سوسولو چھ بھ انی امی ما باتعجب بھش نگاه کردو

   گرفتنی چرا اللمونتای غزمنی و کالفھ شدم ایعصب
  نی چرا ماتم منو گرفتھی چای مونگول بازنی اشدهی چنیبنال_

  گھی دنی بزنخوزر
  میکنی بھ اون فکر ممی شده داریزی چھی بابا یچیھ_
   شدهیزیچھ چ_

  ھمھ سوال داره ؟نیچسنھ سوار خر شده ا:سارا
  اره داره بگو_

   بابا فقطیچیھ:مھناز
 گھی مھناز د بگو دیریبم_
 
   تفاوت گفتم خوب بھ ماچھ مبارک صاحابش باشعی بکنھیسوگند داره ازدواج م:الیل

   خرهیلی کھ صاحابش خنجاستیمشکل ا:مھناز
  ھست؟ی بنده خدارو حاال کنی دارکارشی بابا چیا_
  سو ر نا:الیل

 ؟ی و تموم وجودم پودر شد با تعجب گفتم چدی باال رفت دستم لرزابروھام
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   کردهدای و پسی جرجامبرای پنی االغ گشتھ بی پسره گھی دنی ھمیعنی یچی پچیپ:ثیحد
 ؟یی افتاد بغضم گرفت و گفتم راستھ خدانی رو زمنگام

   تاسف گفتن راستھبا
  یی جونم رفتم سمت دستشوی بی بلند شدمو لرزون با پاھاازجام

 ؟ی اخھ چطوریعنی
  ؟شھی مچطور

  بشع؟دی باچرا
  یزنی الف دوست داشتن میکنی غلط می با دلت چند چندیدونی کھ نمتو

  دمی نفھمیزی چگھی دصورتموشستمو
   گذروندمی چطوردونمیزم رو نم روتموم
  ؟ی جملھ اش فکرکردم وگفتم چرا دروغ گفتنی بھ اخرفقط
   زندمو بھ زور رسوندم خونھی عصر جنازه ی دمادم

   بودیزی پاعیھوا
 ....  نم بارونھی
   ادم خستھھی و

  بازکردمو پلھ ھارو باال رفتمودرو
  دمیشنی اکرم خانوم رو نمی کر بود و ماھور ماھور گفتناگوشم
   بازکردمدرو

   بھ پاستیی چھ بلواخونھ
   نگاھشون کردمحی و منتظر توضی انداختم کنار پشتکولمو

   من اومدمدنی قدر بد کع ھنوز نفھمچھ
 دخترم ؟لباساتو عوض کن ی بود گفت عھ اومددهی مامان کھ تازه منو دقھی چند دقبعد

  ی خونھ حاجمیریم
   خرگوش خفھ کردن ھرروز ھرروزی سمت اتاق گفتم خونھ حاجرفتمی کھ مھمونطور

 بنده خدا پدر مادرش ی اقا سورنا برن خاستگاری براخانی مھی چھ حرفنیعھ مادر ا_
  می گفتن ماھم باھاشون برستندی ننجایا

   حال شدنمی پتک تو سرمو ببازم
   تو ذاتت سورناتف
 ... امینم... گفتم من ی سختبھ
   تخت چمبره زدم و زانوھامو بغل کردمیاتاق رو رفتم تو و
  رهی زن بگخادی درک کھ مبھ

   بھ من چھاصال
   کنمتی خودمو اذچرا
   غصھ بخورمنجای انمی بشچرا

 .....  رمیم
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   ندارهی کھ برام ارزشکنمی مشی حالرمویم

 نداره؟
  بستمی تازه داشتم بھت دل می معرفتی بیلیخ

  می من و دلمو دلبستگی قورت دادم گور بابابغضمو
 مامان ؟_
  بلھ_
  امی منم حاظر شم بنی واستقھی پنج دھی_

  برم ؟خاستمی مواقعا
 .... دونمینم

   عوض کردملباسامو
  رونی زدم بدموی دس لباس خوب پوشھی

  ماھور خانومی کردی بھم انداختوگفت سنت شکنی نگاھبابا
  ی کنار گذاشتبوی جشی شبلخره

 ...  امشبھنیھم...نچ _
   ثابت کنمدی و بای چدونمی امشبھ نمنیھم
  دمی پوشی کتی سادمو کنار گذاشتمو مانتوی امشبو مانتو نی عوض شدم فقط ھمیول
  نشون بدم ؟خامی مرویچ
  خانم باشمتونمی منم منکھی ادیشا
  رفتم ونیی و بدون حرف پلھ ھارو پادمی کشیپوف
 ... واری دادم بھ دھیتک

  ؟یکنی پسر فکر مھی بھ نقدی مخت تاب برداشتھ ا مگھگھی دبسھ
 ....  کھتو
  ؟ی کھ چمن
   تو وجودم عوض شدهزای چیلیخ
 ...... زای چیلیخ

  می برنیسوار ش:بابا
 

  می بشدی بایسوارچ
 م؟ی قاطرم از خودمون ندارھی کھ ما

   سوارشو بابات منتظرهای بیکنیدختر چرا نگاه م: مامان
   شد کھ پشت درخونمون بودی سوار سمندو
  دمشی  وگم بودم کھ ندجی گنقدیا
  ستمی من نگھی من دگمی میدید
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 از نموی حرف بشی بنکھی اوردم نھ ای در منوی ماشنی و بم اری اگھ خودمم بودم زمن
 .....  بشم بھ افقرهی پنجره خرونیب
 

 یصدا
   بدجور رومخمھکننی کھ دارن ھماھنگ می زدن اقامو حاجحرف

  رمی مجبورم الل بمیول
   فکر کنموبازم

 
 

 ️❤سورنا️❤
 

   کردمنگاه
   خودمبھ

   شب مرگمھی ولمھی شب خواستگارامشب
   باخودم با سرنوشتمکنمی می دارم بازمن

   و باعشقمدیی تو گلوم دوبغض
   بھش نگفتھ بودم دوسش دارمکاش
   کھ نامردمکردی فکر نمینطوری بود حداقل ادهی نفھمکاش
 ھم نای فرمون ضرب گرفتم ساری و با انگشت رومی توقف کردنای خونھ سوگند ایجلو

   لباش نبودی روی لبخندنیکتری کوچی بود کھ حتدهیحالمو فھم
  زدی کھ خنجر بع قلبم مھی سای امون از لبخندااما

 ....  ھاشی از خوشحالامون
   فقط عذادارمستمی کھ خوشحال نمن

   وسمند پشتشدی رسی حاجنی ماشبلخره
   باشھومدهی نکاش
  نمشی نبکاش

  دمی می کوفتی ازدواج اجبارنی چرا دارم تن بھ ادونستی مکاشی ایول
   حاظر نبود تو صورتم نگاه کنھی لبم اونموقع حتی پوزخند روھی

   شدادهی پینیری با سبد گل و شھیسا
  دی زود برام برنامھ چچقدر

  بھ قول خودش سرو سامونم داد 
  ھی اون دختره چشم و ابرو مشکشی سرم و سامونم پدونستینم

  می شدادهی پھمھ
   بوداونم

   باتموم شباکردی امشب فرق مچقدر
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  خانوم تر شده بودچقدر
 کس شی خوشحال باشم پس چرا دلم پستی مگھ امشب قرار نمی رفتی سمت در ورودبھ
 ھ؟ی اگھید
 

   پس زدمافکارمو
  می بودکنارھم

   صورتش نگاه کردم و متقابال نگاھم کردبھ
 ....  پوزخند گفت مبارکاباشھ برادرھی با و

   برادر بودننی بھ العنت
   باشمتانی کاپخوادی کنم دلم متی خالی چجورمن
   ممنونیلی گفتم خنی بغض سنگھی با

 ..... سوگند و پدرش استقبالمون اومده بودندمی بازشد و وارد شددر
 ..... ھینی سنگیھوا امشب ھوا چقدر
  می بعد تعارفات وارد شدموی کردسالم
 .... ماھور بودی کھ دستمھ االن تو دستای گل لعنتنی اکاش
 ..... مینشست
 ..... دهی نپوشی روسری بھ احترام حاجی سوگند حتنکھی حالم بد بود از اچقدر

  کردی می بود و با انگشتاش بازنیی کردم سرش پانگاھش
  عوض شده؟نقدری امشب اچرا
  شال سرش کرده؟چرا
 ؟.. دهی نپوشبی جشی شچرا
   عرضھ امی بدبخت و بنقدری من اچرا

 .... دمی کھ باال اورد نگاھمو دزدسرشو
 .....  بھدی رسنکھی و گذشت تااوگذشت

 
 ️❤ماھور️❤

 
   دوتا جوون برن و صحبت ھاشون رو بکنننی انیاگھ اجازه بد:یحاج
  ی حاج مصطفنی داراریاخت: سوگندپدر

 ... کن اتاقتیی رو بھ سوگند گفت سوگند بابا اقا سورنا رو راھنماو
 ...  با کرشمھ از جاش بلند شد و با ترق پوروق صندالش از پلھ ھا رفتسوگند
 .... شھی نمی نکنجادی بااون گالش ھات ای صوتی الودگی عقده ابدبخت
   رو پاک کردشیشونی از جاش بلند شد و عرق پسورنا

 ...  گفت و رفتی ابااجازه
  دیی تو گلوم دوبغض
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 .... تو ماھوری خرچقد
  ؟رتتیگی االن می کردفکر

 ....  نگاه کنناروی اخونھ
   قصرهنیع

 .... شنی دست بھ دامن قابلمھ نمادی برف و بارون میوقت
  یدی رو دسرووضعش

 ....ی بخریتونی دست لباس اونو نمھی ماھتم بزارن روھم شی حقوق شتو
 ... و تو... تاجره یدی دباباشو

 ....ی عقبیلیخ
   بمونمنتونستم
   کجاستیی دستشودمی پرسنای بلند شدمو از سارازجام

   اونم ازجاش بلندشدو
   بدوومخواستی مدلم
 ....خواستی مھیبغض داشتم دلم گر.... من

 ....  و تاب دلش بندهچی بود کھ دلم بھ پی اونی خواستگارشب
 ... یی تو دستشورفتم
 ... قطره اشکنیاول

 ....نیدوم
 ... نیسوم

 ....  کنمھی گرخامینم... خامینم
   نکردمھی تا حاال گرمن
  خامی نمایخدا
 .... مگھ دست من بودیول

 .... صاحاب بود کھ شده بود برج زھرمار رو تمام غصھ ھامی دل بنی ادست
 
  دمی دستم نبود و بارگھید

 ...  نکن نشدھی گفتم نوکرتم گریھرچ
   کردم بد بشمھی قرار بود ھروقت گرایخدا

   ستون چھل پنجره بشمچھل
 ؟.... زنمی چرا با تموم اولدرم بلدورم ھام االن دارم عر مپس
 .... ایخدا

  یماھور جان خوب....ماھور_
 ....گھی کردم بسھ دھی نگاه کردمو گری لعنتی نھی انی ساعتھ بھ امی کردم ننی فنیف

 ...گھی درونی گمشو بیدی گند کشیخت بایشکست
   نمک بشھ رو زخمتننیبی پف کرده ات رو کھ می چشمابزار



 @cafeetakroman                    تک رمان   اختصاصی کافھ       رمان رخصت

 209 

 .. امیاالن م...خوبم _
   بھ صورتم زدمو درو بازکردمیاب

  چشھ؟گھی دنی ادی و تو اغوشم کشقشدی تو صورتم دقنایسار
 .... دوست ندارهزونوی اوی کھ سورنا اون دختره دونمیم..... دونمیم_
 .... کنھی منکاروی چرا ادونمی نمیول
  شھی غصھ نخور درست متو
  شھی درست نممی تو زندگی کوفتچی ھگعی لبم دی پوزخند روھی و

 ....ارمی بچھ بیکی ی من باس زن ھمون رضا بشمو سالای چھ بھ ادم حسابمنو
  ی کردھی کھ گررمی بمی جدا شد وگفت الھازم

   شکستنمواری الکردار بھ روم ند
 ...... جون کندمزهی اشکام نرنکھی واس خاطر انم
 

 ....  احساس منو خوندنی شد و فاتحھ تموم
 ....  بودم عقل و دلم باھم چپ افتاده بودنی خالی خالمی راه برگشت بودتو
 ... میدی رسنی شادهیپ_
 خودم درو بازکردم دلم پر بود پر پر حاال کھ راھشو باز دی شدمو با کلادهی حرف پیب

   المصب تو اتاق رفتمی چشمانیکردم بزار بباره ا
  ی تو حال بخوابشھی داداش امشبھ رو مالدی گذاشتمو گفتم مرونی دوشک ببالشتو

  ؟یفقط تو خوب...باشھ ...ی کردوگفت باشھ اجصورتموکنکاش
 .... تکون دادمو درو بستم ویسر

 
 ؟یھندزفر
 اھنگ؟

 ا؟ی سوسول بازنی امنو
 ... دلم خونھ.... ندارم ی اچاره

 
 

  ری باال بگسرتو
 
 ی اگھی من با کس دی اون از نداریوقت... سرم باال باشھدیچطور با....تونمی نمتونمینم

 .....کنھیازدواج م
 

   قلبت مرد باشمثل
 

  شکست کھ پاش بھ دلم بازشدی وقتمی مردونگحرمت



 @cafeetakroman                    تک رمان   اختصاصی کافھ       رمان رخصت

 210 

 
   بغضت بمونوعاشق

 
 ھی کردم بغض نکنم گری سعیھرچ... و تموم شد دی ترکی بغض کوفتنی استی نگھید

 ... نشد...نکنم
 

  گاه درد باشھیتک
 

  ام دارم مگھ؟گھی دی چاره
 

  خم نکنای دنری ھاتو مثل کوه زشونھ
 

 ....  کوه خم شد وشکستم تمومکدوم
 

   اسمونو از نگاھت کم نکنی ھانعره
 .... اشک چند قطرهو
 

   رحمی طوفان بمثل
 

   موج صخره کوبمثل
 

   خستتوی ھامشت
 
   بکوبی قلب خستگبھ
 
 

 .. نھی ازاشتری بمی خستگکشش
   غمتاستی دراگھ

 
  نی ساحل رو ببصبر

 
 

 .واسھ دلم کھ مرده...صبر کنم... مجبورم
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 نی بچای درنی ھارو از قلب ای قراریب
  
 ....نھی بچناروی باس باشھ کھ ایکی اخھ د
 

   کنھی بارون گرمثل
 
 

  صدای اما بوقتش
 .... شکستم خدا.... ام شدت گرفتھیگر
 

   باشی ازادنبض
 

   ھالھی مرگ پبعد
 
  ری ھارو از خاک افتادن بگستادنیا

 
 

  ری بمستادهی عقاب دراوج باشوامثل
 
 

  اری بھ ابروھات نخم
 

  ی از غصھ پریوقت
 

   یخوری از پشت خنجر مقی بادست رفیوقت
 

  امی با دنی کردکاری سوگند چاخ
 ....ی تو نباششدی میچ
 
 

   شونھ ھاتی بزار نشونھ رواروی دنزخم
 

   نشونھ ھاتی مرد بدون با ھمھ خودتو
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 پی ترھی برام مونھی کھ از امروز میی با تموم غصھ و ھا و دردادی بادیشا... دیشا
   بسازمگھی دیمردونگ

 
 ....رهی روح بمدی بادیشا
 
 ) یلیسامان جل,َمرد (
 
 

  بعدماه
 
 ...  پولتونھیخانم بق_
 
  ممنون_
 

 دوختم کھ می از دست رفتھ گوشی دادمو نگاھمو بھ تماس ھارونی با صدا بنفسمو
  دیدوباره زنگ

 
  نی کرای نی بابا شماھا خریا_

  ادی عزت زدی خرامی نھ باھاتون مخامی نھ لباس ممن
 
   قطع نکنسای واسایوا_
 
   بنال زودترھیھا چ_
 
   بھ خدا بدون تو مزه ندارهگھی دایب_
 
 ؟ی چیعنی حال ندارم تھیمھناز حال_
 
  ستی نمینھ حال_
 ... وونھی دی رو قطع کرد دختره ی گوشو
 
   دوباره مشغول شدمو

 ...رفتی مورتمھی در رو مخم داشت اسھ اسھ ی بوق بوق از جلویصدا
  نیم سمت درو گفتم چتونھ سر اورد جام بلند شدم رفتاز
   شدنادهی کھ پنی ماشاز
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   اوناندمید
 ختنی و برگشتم برم داخل رشھی سرتون نمزادی زبون ادمگھی دنی گفتم خردموی کشینچ

  سرمو دستامو بع زور گرفتن
  نی ادم باشامی خوب میلیخ_
  ارهی از داخل بفموی سارا رفتھ بود کنوی زور نشوندنم تو ماشبھ
 
 ماھور؟:الیل

 
 ھوم؟_
 .. ی تو خودتیلی ھا خیتازگ_
 ؟. گفتھیمن ؟ک_

  ی گوشت تلخ شدگھی دگھیراس م:مھناز
   لبمی پوزخند روھی

 ن؟ی لباس بخرنیخوای مھی منھ ھی تنبکالس
  میدی رسنیی پانی فعال گمشمیخریاونم م_
 ...  شدنادهیپ

 .... خودمودمی ماھھ تموم دزدھی چون اونم ھست دهی جشن ازارم منی امن
   مجبورمیول...نمشی کھ ببخامینم... نمشیبینم

 .... دوستمھنی عقد بھترجشن
  می سمت پاساژ راه افتادبھ
  می تفاوت کھ پنج تا بودنی دالتون ھا باانی عقایدق
 الی تر ازھممون لفی تر نحزهیر

 ... و قد بلند تر ازھممون مھناز بودثی سارا بعد من بعد حدبعد
   رو دارهی حکم شرکت کردن تو جنگ ھستھ ادیاومدن خر نای باایوا
 کننی ندن ول نموندی بھم پقتوی عضالت ستون فقراتو شقتا
  نجای انیایب_
  میسادی وانیتری وی جلوموی پشت سرش رفتبی ترتبھ

 انتخاب:مھناز
  ؟نی بپوشنیخوای منارویناموسا ا_
  می بشورمیخواین پ پابوسن م:ثیحد_

 ... نون ھافی گفتم خاک توسرتون حدموی کشینچ
 

   توسرتازنمیماھور م:مھناز
  یکنی غلط میلی گفتم تو خدمویخند
 ؟....دمیخند
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  ؟خنده
 ؟... خنده
  دمی جالبھ کھ خندچھ

   کردمدایمن پ:سارا
  نمیکوکجاست بب:الیل

 ...ھیاوناھا اون اب_
   پروفمیاوممم اره خوشگلھ بر:مھناز

 
 
  خامی نمیچیاه من ھ_
 کوفتمون تیزمرغی اخالق چنی شد توصورتمو گفت ببند دھنتو امروزو باازیالتیل

  یکنی مینطوری ای بھ خاطر چدونمی من کھ میکرد
  دونستیم
   دراوردمی تابلو بازنقدیا

 ...نایسار... بچھ ھا دونستنی مکھ
 ....الدیم

  دی رفتار جدنی شک کرده بود بھ ابابامم
 .... ارومھ....ھکنی نمی کھ مطرب گری ماھوربھ

   شک کردم بع زنده بودنمخودمم
   بغلشو رفتری بقچھ زد زنی اومدو دلمو عھوی خودم نبود کھ ریتقص
   شد تو مغازهدهی کشدستم

 بگم ی بعدی پارچھ وعروسکھی تھی ی بدم پاارمی کھ با زحمت درمیی پوالادی مفمی حمن
  خز شده
 جدو ابادتو بھ ای یکنی ماانتخابی گفت شگونی و مھناز بانسادنی کنارم واییچھارتا
  کشمیفوش م

 ولم خامی اقا اصال پول ندارم لباسم نمھی چیدونی صورتش نگام کردمو گفتم متو
 ن؟یکنیم
  نھ_
  نیاری رنگھ رو برام بیری تو مغازه زدو گفت خانم اون لباس شی چرخو

   کردمنگاھشون
   دوستشون داشتمچقد

  دمی نمای تارموشونو بھ دنھی کھ چقدر
 .... براشون ارزش دارهمی و ناراحتقنی رفچقدر
   نفلھ بدو عوض کنری کھ اورد داد دستم وگفت بگلباسو
  کردمی تلخی ھرچگھی دبسھ
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   خراب کنمخواستمی رو نمشونیخوشحال
 ....  چند امشب تا صبحھی

 ....  تو جشن عقدشالی لی بھ خاطر شادفقط
  کردن درو بازکردمو نگام دموی پوشلباسو

  جوووون بخورمت:ثیحد
   لباسامو عوض کنمنی زدمو گفتم زھرمار نکبت برلبخند
   رفتمرونی بدموی خودمو پوشی دلم تنگ خودم بودم بغضمو اروم خوردمو لباساچقد

 
  کنمی شتکت مزنمیم... ای نزدی من دست زدیبھ ابروھا_

  نمی شونم گذاشتن و گفتن بتمرگ ببی رودستشونو
  گھی خوبھ دنی دارکاری من چیوھابابا بھ ابر_

 ادی زمیاری برات بی موکت برغی تدی پاچھ بز بانی خوبھ فقط شده عیلیاره خ: مھناز
   در دھنت ھازنمی چسب میحرف بزن

   شدمو نشستمالل
 ....  خوردهی و بفھمھ چھ شکرادی در بتی خاصیبزار چشم اون ب_

  ؟تی خاصی باون
 قلبم تو گھی دی نباس نگاش کنم وقتگھی دی داره وقتیتی؟چھ اھم.... کنھی می فرقچھ
 چون اون مال تو ستی ندنی باس بگم د خفھ شو االن موقع تپکوبھی کھ منمیس
 ......ستین
 

  تموم شد چشماتو بازکن:مھناز
 .....,عوض شدم... چقد فرق کردم بازکردم

  می کنکاری باموھاش چدی گفتم و مھناز از بچھ ھا پرسرلبی زیممنون
  ادی بھ لباسش مشتری فرشون کن بگمیمن کھ م:ثیحد

 ... گھیراس م:سارا
 مھناز داشت ی نشستھ بودو خالھ ی صندلی حرکت روی کھ بالی نگامو دوختم بھ لو

  ی ابجی گفتم خوشبخت بشرلبی و زکردیموھاشو درست م
  یاریسارا نگو کھ اون نامزد چفت و چولت ھم امشب م:مھناز

   خندهری زدن زو
 ک امروز عاشق ییاونا... ای دنی بھ تموم دروغگوھادی ارزی نامزد چفت و چول منیا
 ....  و فردا فارغشنیم

 ......گھی دیکی سراغ رنی دوستت دارم و مگنی کھ بھ دروغ مییاونا
   بعدم اون ازسمت داماد دعوتھ بھ شماھا چھنی دارکاری بھ عباس چشعورھایب:سارا

   خندهری زد زی و پقی گفت عباس عباسرلبی زثیحد
   کرد وگفت االغزی چشماشو رسارا
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   شدری دنی نگاه کرد وگفت بپوششی زد و بعد بھ ساعت مچی چشمکثیحد
 ناروی اونجا ایراست... ناستی انی حسی بچھ ھا سرشب خونھ نینگران نباش:الیل

  ناینپوش
 م؟ی سر قبر خانم جونمون بپوشمیدیپس خر:ثیحد

 واسھ جوونا خونھ خودش جشن الی لی باباناستی خونھ اسرشب...نھ خنگھ :مھناز
  گرفتھ اخرشب

  الی لی جونم بابایا:ثیحد
  شعوریب:الیل

  دیوخند
 ... ی و سرخوشی قشنگنی ھمیعنی ونشونی در مبودن

 
  دمی لباسم پوشی نگاه خودم کردمو پالتومو رونھیی بار تو انیاخر

   نداشتی مشکلچی ھی روسرھی تر بودو بادهی من ازھمھ پوشلباس
  ماھور؟یاومد:مھناز
   گفتم اومدمدموی جلوتر کشمویروسر

   رفتمنیی اروم اروم از پلھ ھا پاو
  نای االی لی سمت خونھ می مھناز رفتنی سوار ماشو
  میدیچی سفره عقد رو مدی ھنوز حاظر نشده بودو تااومدنش باالیل

 شدی نداشت و خونشون می وضع بدنیپدر حس.... مھموناشون بودن می خونھ شدوارد
   قشنگ تر و بزرگتر بودنامی ای از خونھ حاجیگفت حت

 .... دمشید
 کھ چطور دمشی امامن ددیدی اون منو نمدیی بھ لرزه افتادو خون تو صورتم دوقلبم
 ....  تر شدهپیخوشت...

   کنارشھ و دستش رو دور بازوھاش قالب کردهسوگند
   خراب کنمدی رو نباالی شب عقد للای خی بازھم بی کردم ولبغض

 ..... برن کربالخواستنی نبود چون بھ خواستھ خودشون میعروس
   شدری بدو دمیکنی صدات ممی داریینجایا:سارا
   نگاھمو ازش گرفتمو پشت سر سارا راه افتادمنیاخر

 
 .....  رو دارهاقتشی لنی خوشحالھ کھ حسالی کھ لکردمی خدارو شکر مدمویسابی مقند
   ھمو دوست دارنکھ

دلم طاقت ... شھی نمی سرمو باال کنم و نگاش کنم ولخوادی روم واساده چقد دلم مروبھ
  نداره
  گرفتی ملمی سرش گرفتن و مھناز داشت فی و سارا باالثی رو حدسفره
 ....ی و ثنتالنکاه
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  لمی خانم وکعروس

 
  نھیت عروس رفتھ گل بچ خر کدخدا گفی عرزدنانی گوشم عخی سارا بو
 

  لمی خانم وکعروس
 .....ارهی ھم باھمون حالت خر کدخدا گفت عروس رفتھ گالب بثی حدو
 
  لمی عروس خانم وکو

  ومرحوم مادرم بلھ.... پدرم ی بااجازه
  قمی سوخت واسھ مادرنداشتن رفدلم

 ... دیچی و پدیچی دست و سوت پیصدا
   باالارمی مجبورشدم نگامو بو
   جفت شد نگام تو نگاشو
   طاقت ندارمینیبی نگام نکن نمی لعنتد

  می کردی روبوسالی بالموی رو جمع کردسفره
   کردنشی تف مالی ھمھ ھم حسابو

  دادنوکادوھارو
   دف زدنو خوندنو

 ی کھ بگشدی ممی االن ھمش باس صلوات بفرستکردمی درکار نبود اما فکر میرقص
 .... بود امای جشن باحالیلیخ
 

   بود کھ مجبور بودم شاد باشمی رسما واسھ من مراسم ختماما
 ....  دروغگوی بھ تموم ادمالعنت
   جشن تموم شد و ازاد شدمنی شد بلخره اتموم

 .....  موندهیلی شدنم خونھی نھ ھنوز تا دیول
 جشن نای االی لی جمع شدند کھ خونھ الی و لنی حسی از دوستای نفرستی بھی بایتقر

 ... گھی خودمونو چند نفر دیبچھ ھا...باشھ 
  ستادی وامجانی قلبم از ھدمشیدی ھربار کھ مموی مھناز رفتنی با ماشچھارتامون

 .... می در خونشون توقف کردیجلو
 ...   شدادهی پنی ماشاز

  ؟گھی سوگند باز کنھ دی برانوی در ماشدی کردم االن بابغض
  چرا... نکرد یول

 ....  خاموش روشن شدموتی ری با دکمھ نی ماشیچراغا
 ...  در کار نبودی سوگنداما
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   دادھی تکنشی ماشبھ
 ...  دستاشو قفل ھم کردو
 

 ....  منی سوار قصھ ابوی کجاس ابوتی برم جلو و بگم خواسی مدلم
 ... شدمی و الل مکردمی بغض مدی بایول
 ....  سمت خونھمی و رفتموی شدادهی پنی ماشاز

 ...  نبودی محل گذاشتنچی ھی نگاھچیھ.... نبود یول... سرم وارد شد پشت
  سر شبی از سالم ساده ری غبھ

بھ .. بودنشو ی تحمل کنیمجبور.... گفت اروم باش رلبی دستمو گرفت و زمھناز
  اریخودت فشار ن

   بغض بغضبغض
 .... عشقتی راحت تو دستاالی با خیزاری دستاتو می وقتیدونی چھ متو
 ...ی چیعنی اس گھی دیکی عشقت با یھزار بار مردن زنده شدن وقت.... یفھمی چھ متو
   ھنوز سرم بودمی روسری اتاق پالتومو دراوردم ولتو
 ...  بزنھدتی ددی از راه رسی دکور کھ ھرکی کھ موھاتو بزارشھینم

  می بودن وسط سالن نشستدهی کھ گرد چی ھای صندلیرو
 .. موھاشم مخشص نبودی داشت و حتی ادهیلباس پوش الی قدر قشنگ بود کھ لچھ

 زاشتی مھی مارتی براش از غنی قشنگ بود کھ حسچقدر
 ...  وسطختنی ری اھنگ گذاشتن و پسرا دستھ جمعو
 بردی فرو مقشی سرشو تو شتری و بکردی پاک مشویشونی عرق پی ھنی حسونی منیا

.... 
   اول تموم شد و نشستناھنگ

 .... نوبت من بودحاال
  کردمی کوکش میکوک نبود ول.... می مطرب گرساز

   دستم گرفتم و نشستم و ھمھ ساکت شدندی اقابلمھ
   بچھ ھادیآماده ا:من
  بلھ ناخدا: ھابچھ
 داده بود بھ اپن و از رو بھ رو شوی دھنمو قورت دادمو با نگام دنبالش گشتم کھ تکاب

  کردینگاه م
   صداتونودمینشن:من
  بلھ ناخدا: ھا بلند تربچھ

  ھووووووو_
   صدام  نکنگعی دبرو

 
   نگام  نکنعاشقونھ
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 زی نری دروغکاشک

 
  اشتبام نکنریاس 
 
 
   جورهھی ی دلت روزتو
 

  دنیرقصی بودن وسط و مختھی ھا ربچھ
 
   عشقم لب گورهیپا
 
   عشقم لب گورهی جوره پاھی ی دلت روزتو
 
 
   مگھ زورهخامتی نمخامتینم
 
   مگھ زوزهخامتی نمخامتینم
 

   کھ من عاشق تو ھستمچندسالھ
 

   بھ خاطرت شکستمغرورمو
 
 
   کردمیی عجب خطای زندگتو
 
   تو نشستمی ساعت بھ پانیتاا
 

   دل واسھ اسونھشکستن
 
 

   دلت درسشو خوب روونھیراست
 

   صدام نکن عاشقونھ نگام نکنگھی دبرو
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   اشتبام نکنری اسزی نری دروغکاشک
 
   عشقم لب گورهی جوره پاھی ی دلت روزتو
 
   مگھ زورهخامتی نمخامتینم
 
  مگھ زورهخامتی نمخامتینم
 

   نگاه دخترا نکنھکردی می سعی واقعا خنده دار وقتنی حسیرفتارا
 
   در بستھ ندارهنی برات ایدی امگعید
 

   دل خستھ ندارهنی ای تویی جادروغات
 

   تماشا کردمی بسمھ ھرچبسمھ
 
   کردمدای گل ھا تو رو پیتو
 
 

  دمی ستم کشی ھرچبسمھ
 

   کردمدای من جونمو پمگھ
 

  ی ابرو کموندلبر
 

  ی و مھربونباوفا
 
   مگھ زورهخامتی نمخامتینم
 
  مگھ زورهخامتی نمخامتینم
 
   بچھ ھا اھنگ تموم شدغی دست و جی با صداو
 
   دادن بھ سورناری پسرا شروع کردن گو

   بخونھکھ
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  مگھ خوندن ھم بلده اخھ؟نیا

 
 ..  کنج سالن نشستیانوی باصرار پشت پو
 ... میسادی پشت اپن رو بھ روش واثی من و سارا و حدو

   کردشروع
 

  ستای کنم ؟االن وقتش نھینکنھ گر.... کردم بازمبغض
 
 ..... دیمنو ند_
 
 .... یدی ندتو
 
 ... چھ ساده باھام بد شد_
 
 ....  دستم ناراحت شداز
 
 

 .... ی قشنگی صداچھ
 
 .. من خواستم بمونھ نشد_
 
  صورتش رو باال اورد و متمرکز شد تو صورتمی زمزمھ ھام شد ھمراھی کدونمینم

.... 
 
  می ھردو ادامھ دادو
 

   و رفتسھی کھ چشام خدی نداون
 

  ستشی ناالن
 ... زهی پاعشھی تو ھمبدون

 
 

  فھممی رو مھی فقط بغض و گرزمی پاعزهی نامرد دروغگو پاعاره
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   بھ من نگاه نکرد و رفتبازم

 
   دستاشو گرفت و اون خوشحال بودبھی غرھی
 

 یزنی لبخند میکنی بھش نگاه می وقتی کوفتی تویبود
 
   حرفامونشدیچ
 

   حولش کردبھی غریچشا
 

 ... قولش زد دلم بازم تنھا شدری رفت و زاون
 

 ..... رحمھی بچشات
 

   نبودمخواستی کھ می اونجوردیشا
 

   حسودمیلی کھ من خدونستی ماون
 

   بود کھ من نبودمیکی عاشق
 

   روھی و بقنای مھناز سارالی لی اشک تو چشمانمی بستم تا نبچشمامو
   بازم ادامھ دادمو

.... 
   و رفتسھی کھ چشمام خدی نداون

 
 ....زهی پاعشھی بدون تو ھمستشی ناالن

 
 شدیچ... دستاشو گرفت و اون خوشحال بود بھی غرھی بھ من نگاه نکرد ورفت بازم

 .....حرفامون
 

 .... قولش زدری حولش کرد اون رفت و زبھی غریچشا
 

 .... رونی برفتم
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 بگم کھ غرورو ھست و دی بای چجورزنمی ھق می لرزونمو وقتی شونھ ھانھی نبی کستا
 ری شده خورد و خاکشستمین
 
 ...  و ھق زدمسادمی وااطی حتو
 
  کنمی امو بغض می دم ابرھی.... گمم ی و بھاریزیع پای ھوانیب
 
  کنمی مھی امو گری دم بارونھی
 

 ...  نفرھی شد و پرت شدم تو اغوش دهی از پشت کشدستم
 

   از بچھ ھا اما نبودیکی ای... مھناز باشھ دی کردم بافکر
   اون بودو
 

 .....  بازم ھق زدمی کردم ولتعجب
 

 پس من تو اغوشت ستی نتی شب عروسگھی دی کردمو گناه کرد مگھ ھفتھ گناه
  ؟کنمی مکاریچ
 

 بچسب کھ توی دل بارونی و ھواالی خی لحظھ گناھو بھی... و تنگ تر کرد اغوشش
  نھیارزوش ھم

 
 ....  مرد شونھ ھاش بلرزهھی چقد بده کھ کردی مھی داشت گراونم
 ....ی دوستم داریگھ نگفت کردمو زمزمھ کردم دروغگو مھی گربازم

 
  ببخشم بھ خدا مجبورم.... زمزمھ کرد مجبورم اونم

 
 .... تانی گفتم خرابتم کاپرلبی ھق زدمو و زبازم

 
ّ ذقوم ھم نمگھی کھ درشدهی غرور خاکشگفتم  ....  ارزهیِ

 
 ....  ولم نکنھگھی ددی نره شاگھی ددی بگم شابزار

 
 

   کردمکاری وگفت چدی بعد رھا شدم دستشو تو موھاش کشھی و چند بقدی سرمو بوسیرو
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 .... صاحابم بودی دل بی اروزنیا...ی نکردی بگم کارشدی مکاش

 
   رفتھدمی رفت و با بستھ شدن در فھمیول
 
   زدم پس فطرت ازت متنفرمادی فرو
 

   دروغگو شدممنم
   براش پس چرا دروغ گفتمرمیمی کھ ممن
  ؟ھی من کیزدم و گفتم آخدا مقصر دل پاره  زانو افتادم و ھق ی روو
 

  ؟دهی جواب دل خستمو می کمی کراوستا
 
   کسچیھ
 
   بگھ خرت بھ چند منھ ماھورستی کس نچیھ
 
  ،  بھ بعدش باشھنی بوده کھ از ای حاالش کتا

  ی لھ شدگھیبسھ د... پاشو
   جمع کن خودتوپاشپ
   ناموس بھ من دست نزنی بی تو دھنش بگیدی با پشت دست نکوبچرا

  ی مجبوری واس خاطر چیگی بدبخت چرا نمی عرزه یب
 .. و واسادم.... جام بلند شدم از
 

  کردمی از جام پاشدمو داشتم غرغر مشھی خوردن سنگ تو شیباصدا    
 ؟ی مگھ سر اوردچتھ

 
  کردی مکای چنجای انی الل شدم ابای سوگند تقردنی رو باز کردمو با دپنجره

 ؟
  باال دادمو گفتم بلھ ؟رومواب
  نی در و باز کنشھیسالم م_

  نی کھ ندارفونمی ای بھ در انداختو گفت اخینگاھ
 خوادی بختک منی ھم عنی حالم خوشھ ایلی رفتم خنیی رو بستمو پلھ ھا رو پاپنجره

  جفت پا بزنھ تو اعصابم
   بازکردم و گفتم بفرمادرو
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   داخل و گفت اسانسور ھم کھ ندارهاومد
  نیی پاوردمی نگاه بھم انداخت کھ اگھ مھمون نبود فکشو می

   اسانسورش کجا بودیتی در وپنی وگفت من چھ قد خنگم ساختمون بھ ادیخند
   داخل  و بازکردمدر
   بازم گفتم بفرماو
   بره تو کھ گفتمخواستی کفش مبا
   کفشاتواری در بیھو_
 

 نجاروی خودت ایشی نبود مجبور مادمی دی گفت ببخشنشوی پوتپیسمت  ز رفت دستش
  ی کنزیتم

   گاز گرفتمو وارد شدم اونم پشت سرم اومد تو و در و باز گذاشتلبمو
   ببندشستی کع نرع؟گاراژی با اخم گفتم دستت پشتت نمو

   بست و نشست رو کاناپھدرو
 کنھ؟ی نمتتونی اذنای اری جری سطحش داد وگفت جی رویتکون

 واسھ یی توکنھی متمیش  داره اذ..ه... گوی افھی کھ قی خورد شد و گفتم فعال اوناعصابم
   شرت کمی حرفاتم کھ زدیدی کھ نمیمھمون

 ...  ھنوز مونده حرفامرینخ:  جاش بلند شد و اخم کرداز
  رمی می سگدوننی جواب سوالمم جوابمو گرفتم ھرچھ زودتر از ادنبال

   جامعھ دادنلی کھ تو رو تحویی اونجایسنگ دون_
 ھرچند کھ ظاھرت غلط اندازه و ؟ی داشتکاری تو تپ بغل نامزد من چمی ببنخوامیم_

   ھم ندارهی زندگاقتی کھ لی اشغالکعی تھی تو ی ولننیبی مسھی قدھیھمھ تو رو 
  گعی بار دھی تو ی ولکنمی اون کھ مشخصھ ادمش مفی تکلمھی عروسفرداشب

  ادی درم پشتت ببند سوز نرونی گمشو بی پلھ ھا باال رفتمو گفتم ببند بابا زراتم زداز
 ...  مردن احساسم غرورم شرفمیعنی شدن در دهی کوبی بعد صداقھی چند دو

   ندارماقتیمن ل....شھی حرفاش تو سرم اکو ممدام
 یدید.... دراوردموتو بغلم بھ خودم چسبوندم موی پشت بوم طوقخودمورسوندم

 ....یطوق
 ... بارم کردی چاروی نی ایدید

   تو دھنشدمی نکوبچرا
 .... چرا چراچرا

 نکردنامو باس پس ھی گری کھ تالففھموندی باز شدن بغض بھم منی انگار اھی بازم گرو
 بدم
 

 .....  ھوام گرفتھیطوق
   نبودمی کھ بارونادتھی
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   کھ تا نمشستم پھن کنم رو بند ول کن نبودمادتھی
 ... داغونھ.... بھ خدا خودم دلم ھمھ وجودم دمی پوکیطوق
 ....  زرت و پرتاش دلم از ھمھ جا گرفتھنوی ای باباگور
 و ھم یی اشغال تودمی از حرصو داد کشنی زمدمیپاھامو کوب...و ھق زدم ....... یطوق
 .... فاتیرد

 .... کنمی نمی کسزونی من خودمو اوحداقل
 
 
  یشی متی اذشتری بینطوری ماھور ایایکاش ب:الیل

 
 ...رمیمی مامی زدمو گفتم امااگھ بپوزخند

 برم ی نداریاگھ کار... زمی خودت عزلیم... دونمی ھاشو باال انداخت و گفت نمشونھ
   کم کمگھید
   ندارمیکار...نھ_
  گھی دھیبلخره عروس... ی حاظر بشدیبا..: بانگاه مغممومم گفتمو
  داش ماھور... برم اما مجبورم خوادی کھ دلم نمیدونی بغلم گرفت و گفت متو

 ....  نبودیزی چی پوشالی ادعاھی داش ماھور جز نی زدم اپوزخند
  بود و گذشتی حالھی بھ قول معروف و
 

 شنی دارن حاظر می چجورنمیبرداشتمو پلھ ھا رو رفتم باال تا نب.... ی ھندز فریگوش
  زهی برام عزای اونکھ خاطرش قد کل دنیبرن عروس

   بغض کردمبازم
 ... ی امشب قراره تا صبح زار بزنرسھی ھم مھینوبت گر....االن نھ... نھ ماھوراالن

 .... رسھی غصھ خوردناتم منوبت
 ....  پشت بوم باز شد و مامان تو چارچوب در واستاددر
 ...  شدری حاظر شو دابروی بیینجایدختر تو کھ ا_

 ....  کردم چھ ترگل ورگل کرده بودنگاھش
 .... روح دخترتھی مراسم صالخیری می کھ دارنجای ای بدوناگھ
 ... یری وقت نمچی ھی کھ اگھ بدونآخ
  پاشو حاظر شویکنی برو بر منو نگاه میچرا دار_
 
 امینم_
  پاشو تا باباتو صدا نکردم... مگھ دست خودتھ خودیب_
 و گھی دامی نمیعنی امی نمگمی مای کردلھیتم د ھھ ننھ پ گفدموی کوبمیشونی کف دست روپبا
 ....  رودهی ترشی گفتم بخوره توسرش دختره رلبیز
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  شمی نمفتیمن کھ حر_
  نی کنی ماھورو راھنی انیایب... الدیم... رفتو صدا زد برزونیی پلھ ھا پااز

 ؟ی اومد پشت بوم وگفت حالت خوبھ ابجالدی بعد مقھی دچند
 ...  خرابمیدونی و داد بزنم نمھی گرری بزنم زخواستمیم

 .... رمی بارو ھربار خفھ خون بگنی بازم مثل ایول
   جلوتر نشست جلوماومد

 ؟ی شدپی باغم گفتم چقد خوشتو
 ..... نی انداخت زمنگاھشو

 ؟یخوری غصھ موگفت
  تابلوام؟نقدی ایعنی_
 ....  دروغ بگھستی فقط چشات بلد نیستیتابلون_

 .... یامی برم تو بغلش گم شمو بگم تو تنھامرد دنخواسی دلم منی نگامو انداختم زممنم
  دمی خجالت کشی کھ ھنوز بھم نارو نزده ولیامی کس دنتوتنھا

   و بغلم کرددی بوسمویشونیپ
 دل داداش زیغصھ نخور عز.....ستی چشمات دروغ بلد نگمی میدی گوشم گفت دری زو

 .... الدی میه  تو چشات اسطورزیغم نر...
 ....  رو کردمھی گرنی بغلش اولتو
  موی بود گردهیتا حاالند... بود دهیند
 ... الدی گفتم مھی گربا

  الدی گفت جون مدوی موھام کشی ناز کرد دستشو روموھامو
 ... حالم بده... بدم یلیخ_
 کردمی رو خورد مکھی گردن اون مرتشدیاخ کھ اگھ م... نکن ینطوری االدیمرگ م_
... 
 ....  تر شددی غصھ ھام شدکھی بااوردن اسم اون مرتو
 ....  مرد شدی بارکھی الدی مای.... من بچھ شدم دونمینم
 ...  مھران رو گرفتی جایک

 ؟... قصھ ام بودی کجامھران
 
  یچیھ

 کرد خی رفت سرد شد و رونی دخترک بالل فروش بی تلخ قصھ ھای از روزامھران
 ....  چرادونمینم
 

 .... رفتن
   موقع مردن احساسمدی قد زود رسچھ
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 تو دیچی پاتموی کرد تو مار خلقری از کجا اومد و بند بند دلمو غافلگدونمی کھ نمیاحساس
 .... ھم

 ....آخدا
 .... بھ موالکشمینم... اشک بازم

 .... اون کنارشھیوقت... کشمینم
   تو دستاشعیکی دست یوقت

  کھ ھست؟ادتی من حسود نبودما اخدا
 ...  بودمای من بھ حق خودم راضاخدا

 ...  کھادتھی
 .....  عر زدنای دنھی مونده و ی طبل تو خالھیُ از ماھور و ارداش گھی داخدا

  چنده؟ساعت
 .... باشن تاالردهی رسدی باگھیاالن د.... شبھ ھشت

  کننی می خوشبختی واسشون ارزوگنی مکی تبربھشون
 ....  و تمومی کوفتی زندگنی گور منو با دستاش بکنھ کھ خالص شو از اادی بیکی
 
 باز دوباره رموی مرغ جون بگی سنی قصھ عای دنھی باس بمونمو  با شھی نمیول

 ... خاکستر شم
 .... دمی رو نخاستم کھ االن نشستم توءونشو می زندگنی اخھ من کھ اد

  اخھ؟دمی موی چتوءون
  نھ؟رقصنی روزانوھام گذاشتمو درمونده گفتم ساعت نھ االن باھم مسرمو

  کھ خوشبختش کنھ نھ؟دهی و قول مکنھی سورنا دارع باعشق تو چشاش نگاه ماالن
   اھنگ اھنگاھنگ

 ھمجنس من گھیچون د.... رو کنار گذاشتم یساری و جواد ی وقتھ عباس قادریلیخ
  ستین

 ....الم باشھ کھ زبون حخوادی میزی چھی دلم من
   دردم پخش شدی کردم و صدایپل

   ازدواجشھشب
 ...  ازدواجشھ و شب مرگ منھشب

 
  کنی دل عزاداریا

 
  ی کنی عزاداردی بانھی تا اخر عمر کارت ھمدلم
 

  ترکمی دارم ممن
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   کنی خودت کارخدا
 و بگو حکمتھ بگو نی نکن فقط دوباره و سھ باره و چھارباره مردنم رو ببی کارچیھ

 ...  درشو مالھ بکشمرمیالل شم بگو دھنمو گل بگ
 

  بوسھ از لبشرهی جلو چشم ھمھ نگکھ
  

 .....  کنی من باش ابرو داری ابروفکر
 

 ..  رسوا شدمنمونده
 
   خدای ارهی نمادمی
 

   حرفاشتموم
   گفتغمبری گفت بھ پری مگھ نگفت دوستم داره ؟خودش گفت بھ خدا گفت بھ پخودش

 
  رو گرفت تو دستاشگعی دیکی دست

  
   اونم مثل منیچشما

  سھی خھی گراز
 

  از شوقھ اشکاشدونمی خودم خوب ماما
 

   باشھ خدا ازاون گذشتممبارکش
   ھم دارمی اگھی بگذرم مگھ راه ددیبا.... ھم مونده اخھ ی مگھ چاره اد
 

   کنھ ازش اسون گذشتمالی خبزار
 

   شده بھ مرگ منیراض
 
  رمی بمخامیم
 
 فقط دلم ھوس مرگ خامی ارزو نمخامی نمندهی اخامی نمی جوونخامی اخدا نمرمی بمخامیم

  کرده
 

  ی از زندگدمی کشدست
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   گذشتمازجون

 
  وضعمونی بببستمی دست مردا رو از پشت ممی اوستا کرادی مادتی منما

 
  شدی چکردموی فکر میچ
 

   ساده بودمچھ
 
   عاشق خوش باور  دلداده بودمھی
 

 ..  بافتم و دوختم دست اخر شد زرشکی ھرچگھی داره
 
 یریمی کھ ھنوز واسم مکردمی مالیخ
 
  از چشات افتاده بودمدونستمینم
 

 ...  گرفتھیلی دلم خکنمی مھی بلند گری با صداواروی بھ ددمی مھی تکسرمو
 
و ... رو تختدمی بساطمو جمع کردمو رفتم تو اتاق دراز کشی اگھی از ھروقت دشتریب

 ....  کھ از تھ دل دلم ب دلش بندهدمی دابوسواری مرد ھی واریباھر نگام بھ درو د
 ....  کھ لبخند و اخمش روز و شبمھابوسواری مرد ھی

  می تو زندگیچرااومد
   کم اوردمچرا
 دمی الجونم کوبی با مشت ھا و خورد شدم و داد زدم لعنت بھت وی زدنمی زمچرا

  روتشک تخت
   بھت لعنت بھ ھمتونلعنت
 ....  فطرت کثافتپست

______ 
 ....  تو قفل دردی کلدنی چرخیصدا

   خودمو زدم بھ خوابدموی رو سرم کشپتومو
  الدی می و پشت بندش صدانی لباس رو زمھی افتادن ی اتاق باز شد صدادر

 ...  بودی عجب عروسپوووف
  بود؟ی قشنگیعروس
  گذشت داد؟خوش
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 ... بھم خوش نگذشت... ذره ذره مردمنجای امنکھ
__________ 

 شم دست و صورتمو شستمو حاظر شدم داری کھ بخام بدمی جام بلند شدم نخواباز
   مامان اومدی کھ صدادمیکفشامو پوش

  یکجا دختر ؟صبحونھ نخورد_
  خورمینم_
 ... شونی ماھور عروسیراست_
  کھ بودیرچبھ درک ھ_

  جمع کنم بساط دلمودی دانشگاه شدم بای بستم و راھدرو
 ...  مبارکت باشھگمی جلو ومرمی مکنمی کھ می کارنی اولننی خوردنمو ببنی کھ زمنباس
 ... کردمی می خان رستم رد شده بود و داشتم محوطھ رو طھفت
  کردنی گوشع جمع بودن و ھر و کر مھی ھا بچھ

   از دل من کھ خبر ندارهیچکی ھخوشحالن
   نگفتمیچی طرفشون و ھدمی واسادم چرخالی لی رد بشم کھ با صدخواستمی تفاوت میب
  می کارت دارنی بشایب:الیل

   ندارمی بھ کسی کارمن
 ؟... داشتھ باشن توننی ھم می مگھ مرده ھا کاریراست

 ...  پاشد اومد دستمو گرفتالیل
 ...  برد نشوند منو کنارشونو

 .....  کردن و من فقط با تکون دادن سر جواب دادممسال
 

   باخنده گفت احوال ماھور خانوممھناز
 ...  دارهدنی پرسنمی بگھ د اخھ االغ استی نیکی

   کتابخونھرمی بلندشم و گفتم مخاستمی جام ماز
   شد و نشستمدهی دستم کشکھ
  رمی برم بمنیکنید ھھ چرا ولم نم_

  دهی از دست مجوی خبر مھھی فقط رهی بمنی بزارنی با خنده گفت ولش کنثیحد
  بخوره تو سرتون_
 .... دی ماسی گفت ھمھ چالی جام بلندشدم و دوتا قدم نرفتھ بودم کھ لاز
  بود؟دهی ماسیچ

   گنگ نگاش کردمدمویچرخ
 ..., شد کشتارگاهشونیعروس_

   باتعجب نگاش کردمبازم
 .... شدهی بتمرگ تا برات بگھ چایب:سارا
 ....  خراب نشده باشھکاش
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مبادا غصھ کنج دلش .... نھی بشتانی کاپیمبادا غم تو چشا.... شھی ناراحت ماونوقت
 .... لونھ کنھ

 ....  لب بازکنھالی وسست نشستمو منتظر بودم لاروم
 نبود ی مشکلیعنی خوب بود ی کھ حد نداره ھمھ چشبی شد دی افتضاحھی یعنیاقا _

 ... ادی کھ بمیمنتظر عاقد بود....
   زدخوردی پسره از دراومد تو و سورنا رو تا مھی کھ
   بوددهی بھ خودشون اومدنو چند تا از مردا اومدن کمک سورنا ترکتا
  االن کجاست خوبھ؟دمی پرسی نگرانبا

   گرفت و گفت خفھ شو فعالیشگونی نمھناز
  باابو تاب ادامھ دادالیل
 کھ سی زنگ بزنھ پلخواستی می اورژانس اومد سورنا رو برد و حاجگھی دیچیھ

   سوگند نذاشتیبابا
   گوشھ با پسره حرف زدنھی رفتن و

 فی تعرلشونی فامی ھای از دختر عملی رفتم کلمردمی می کھ داشتم از فضولمنم
   از چھ قرارعھی قضدمی زبونشون کشریکردمو از ز

 از چھ قرار؟_
  گھی دگمی دارم مسایعھ وا_
 ی عمویعنی خورده ھم بودن ینی سوگند بوده و شری پسره پسر عمواروی نی انیبب

 پسره بشھ تا پسره نی دوسالھ ای غھی صکننی سوگند و مجبور میسوگند و باباش زور
 اعتبار داشتھ شی ماه پشی تا شغشونیدوسال بره کانادا درسشو تموم کنھ و برگرده ص

 ی سوگند م کھ داشتھ از بستی نازش ی خبرزننیه زنگ م بھ پسری ھرچنایو ا
 سورنا کھ تازه اومده ی باباشبی کھ البتھ دکنھی خودشو قالب سورنا ممردهی میشوھر

  رمیگی واسھ سورنا نمنوی ارمیگفت من بم
  گھیاالن کجاست حالش خوبھ بگو د_
 ....  ضربھ رو تو سرش زده تو کماستیعنی.... مارستانھیب_

 ؟ی ھندلمی فای بوده یعروس:مھناز
 ....  سورنارو نابود کردایعنی ترسناک بود یلی بود خیھرچ:الیل

 مارستان؟ی جام پاشدم کولمو رو دوشم جابھ جا کردمو گفتم کدوم باز
  ی بریخواینگو کھ م:سارا

 ...  برمخامیچرا اتفاقا م_
 حالش خوب ای گرفتم خدای تاکسرونی گرفتمو دوون دوون از در دانشگاه زدم بادرسو

 .... باشھ
 ...  سالم باشھایخدا
 .... خامشینم

 ...بدونم کھ خوشحالھ... سالمت باشھ فقط
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  دمی بلخره رسو
 ... مارستانی برشی پرواز کردم سمت پذو
 ... ھی سانایسار... یحاج... اتاقو گرفتم پلھ ھارو باالرفتم ی اسمو گفتمو شماره و
  اروم لرزون برداشتمی بودن قدماسادهی واشھیپشت ش... زن و مرد ھی
 

 ... دمی رسشھی شپشت
 با ی کردکاری کھ از گونم قل خورد گفتم چی گذاشتم و با قطره اشکشھی رو شدستمو

 ؟... تانیخودت کاپ
 ...   شونم نشستی رویدست
   کردھی گری نگاه کردم معلوم بود حسابنای ساری چشماتو
 بودن کھ بخان ی حال و جون تر ازاونی سالم دادم بھی لب سالم کردمو بعد بھ بقریز

 بھت سخت گذشت شبید... گوشم گفت ری تو بغلش و زدمی کشنای کنن ساریاحوالپرس
 نھ؟

 ...  امونم نداد کھ بگم مردمھیگر... نتونستم
  گفتم حالش خوبھ؟ھی گربا
 .. شھی خوب میتو باش.... شھیخوب م_

  کردمھیگر
  نیبیبھ درک کھ اشکمو م 

 ...ننیبی درک کھ شکستنمو مبھ
 ....  اومدن موندهی و قپفی واسھ قیزی ھدف چی من پوچ باز
 ...  برم داخلشھیم_
   مامانم نذاشتن کھ برهشھیگفتن نم...نھ گلم _

   زن بھ صدا دراومدغی جیصدا
 ..  بچم عزاشدی عروسیدی دخدا

 ھ باشھ سھ تا بچنی مادر ای زن بھ اون جووندی فھمشدی می بھ سختو
 

  ختمی صدا اشک ری نگاھش کردمو بسادمی واشھی پشت شدومرتبھ
 .....  منی سوار قصھ ابوی پاشو واسا االی د

 .... درد و بالت تو جونم.... دردتو نمی نبپاشو
 
   مستمر پاره کردهیبنده دلمو اشکا.... و خون ابع ھی ھفتھ اس کھ خوراکم شده گرکی
 ... خوامی اگھ عالم وادم بدونن خاطرشو مستی مھم نگھید

 ..  بلند شدمی زنگ گوشیصدا
 ... الو_
   دخترمیسالم ماھور جان کجا_
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 ... نی شما بررسمی مگھیسالم مھوش خانم تو راھم االنا د_
 ....  تو ھم زود خودتو برسونرمی نمگھینھ د_
 ؟.. شده یزیچ_
 ... ای بی فقط جلدیپرسینھ مادر چقد سوال م_
 .... گھی زمستون بود دی اوالخوردی تو صورتم می تند تر کردم سوز بدماموقد

  شھی پشت  اون شدمی و بھ زور و دلھره رسمارستانی بدمی رسبلخره
 ...  و روزگارم پشتش بودای دنکھ

 ... کردندی نگاه متانی شدم ھمھ بھ کاپکینزد
 ....  پلکش باز بودیال

 راستھ؟.. ایخدا
 ....  خوابمای دارمی بشھ بمی کھ حالخواستمی تو ھپروت چار تا چک مرفتم

 ...  دادن مھوش خانم منو بھ خودم اوردتکون
   و جلو برددی کشدستمو

 ...  بھ ھوش اومدهنیبب
 تانیکاپ... ھق زدن خدا جواب داد شھی شنی ھفتھ پشت اھی داد بلخره بعد جواب

 ... پشت بندش ھق زدملبخند بھ لبم اومد و ...چشماشو بازکرد 
 بھ ھوش اومده خدا نیبب...دخترکم حالش خوبھ ... نکن ھی تو بغل گرفت و گفت گرمنو

 .... نگاش کن...جوابمونو داده 
 .... نکن مادر تموم شدھی وگفت گردی پشت کمرم کشدستشو

 نھ؟... گھی اشک شوق دگنی ھق زدم بھش مو
 

  دمیش کیقیدر اتاق و باز کردم نفس عم__________
 ....  نفرمنی من اولزارموی بار بعد بھ ھوش اومدنش پا بھ اتاقش منی اولنیا

 ... کردی موونمی لرزون بھ سمتش رفتم بغ ض داشت دیباقدما
   اون طرف بودروش

 تان؟ی گفتم کاپیفی ضعی صدابا
 ....  من اشک تو چشماش حلقھ زددنیبا د... سرشو چرخوند ی سختبھ
   لب زدیو بھ سخت 

 ... دمینفھم
 ...ماھورم... و دوباره لب زد گھی می چنمی چسبوندم بھ دھنش کھ ببگوشمو

   عالمو بگمی تموم جونم ھاخواستمیم
  شنومی بگم چقد خوبھ کھ صداتو مبھش
 ...  کردمھیو گر.... نشد ی رو اسمم ولیزاری متی مالکمی خوبخ مچقد
 ...  باره لب زددو
 ...  نکنھیگر_
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  ، نکنھی گرگھی دختر می خرمگھ
  گھی دنکن

 ...  زدی جونیو لبخند زدم اونم لبخند ب... پاک کردم نمی با استاشکامو
 ...  بودبایقدر ز.. قشنگ شد ایچقدر دن... قشنگ بود چقدر

 
 ....  بھش بگھی سرش بودم و نزاشتم کسی خوب شده نخواستم بفھمھ کھ باالحالش
 ....  بازم دو ھفتھگذشتھ
 ..  طرف غم دارھی طرف دلم شاده و ھی کھ دوھفتھ

   چون ھست و سالمھشادم
 ... دمشی دارم چون ھست و ندغم
 ... ادی امروز بدیشا
 ... و حاظر شدم... رو از روم کنار دادم پتو
 .... قشنگ تر بودی اگھی دزی ھفت خان رستم از ھرچنی انباری او
 ....دنشی دوباره دی داشتم براجانیھ

 ... دمی رسیطور و چی چجوردمینفھم
سمتش رفتم سرشو باال کرد لبخند زدمو ... داده بود ھی در تکی سالن بودم جلوتو

 ... قدمامو تند تر کردم
 ....  بستھ شدن در خنجر شد رو قلبمیرفت تو اتاق و صدا.... دی و دمن

 .....دنشی واسھ دزدی کھ چک و بال مینگاھ.... نگاه مشتاقمو دیمگھ ند.... چرا
 ......ی لب گفتم لعنتری تو مشتم فشار دادم و زناخنمو

 ....  برج زھرمار جسم درموندمو رسوندم بھ کالسنی عو
 

 ....  و چطور گذشتی چجوردمینفھم
 ...  شدمو خالصوونھی درسما

   کھ دنبالش بودمی نبود جوابنیا
 ....  نبود جواب دل سگ مصبمنیا

 ... چرا...چرا ... رفت چرا
 ...  انداختم و فکر کردمزی می گرفتمو نگامو رو دو دستمنی بسرمو

 ....  شدینجوری کھ اشدی چدونمینم
 ...  کرده بودمقی کھ دلمو عامن

 ....  ھر جنس مذکر و ممنوع کرده بودمورود
 ...  ھاشو بستھ بودمپنجره
 ...  بودمدهی ھارو کشپرده
 .... خواستنشرهیگی اومد و ذره ذره داره جونمو مواشی واشی چرا پس

  یازین_
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 ...  متعجب استاد بانو نگاه کردمی باالکردم و تو چشماسرمو
 .... ختمیری بود کھ کالسشو بھ ھم نمی بارنی داشت اولحقم

 حالت خوبھ؟_
  خامیمعذرت م... تکون دادمو گفتم خوبم سرمو

  کردم؟ی از قبل درشت تر شد من معذرت خواھچشماش
 ..... وش گمھ تاسمنمی غق صنمم کھ اونقدر

 .... گمی می چشنوموی می چفھممینم
 ... رونی بی بریتونی مستی گرفت و گفت اگھ حالت خوب ننگاھشو

 ... نھ خوبم_
  بودگھی دی فکر و ذکر و دل و دماغم جای نگامو دادم بھ استاد ولنشستمو

 
   تموم شد و حال من ھمون حال درمونده بودکالسا

 ی بازم رفت و پاشو روکردمی می با بند کولم بازالوی در واساده بودم منتظر لیجلو
 ....پدال گاز وقلب من فشار داد ورفت

 
  دونمی نمرهیگی مافھی قیختی رنی اچرا
 .... دونمی کارم غلط بوده نمیکجا

   شدمالی دادم و بازم منتظر لرونی با حرص بنفسمو
 
 

 ...  زنگ خوردمی کھ گوشگرفتمی بودم رو پشت و بومو داشتم ناخونامو منشستھ
   بھ اسمش نگاه کنم جواب دادمنکھی ابدون

 ... الو_
_...... 
 ...الو_
_...... 
  ی الو مگھ زبون ندارگمیم_
_....... 
 ....  مزاحمتی لب گفتم غزمری حرص قطعش کردمو زبا
   دوباره کھ مشغول شدم باز زنگ خوردو

   نگاه بھ اسمش کنم جواب دادمنکھی بدون ابازم
 ....  مگھی اللشعوری بیھو_
  ماھور_
   بازم گاف دادم و جمعش کردمی و گفتم اکھ ھمیشونی پدمی کف دست کوببا
 ... مزاحمم شده بود فک کردم اونھی الدنگھی جون شرمنده نایسالم سار_
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 ...  سرتیسالم گلم فدا_
  یخوب

   خوب باشمزارهی شما متی تربی داداش بنیمگھ ا_
   کار کردهی و گفت بازچدیخند

  ادی واسم سوسھ منی نگرفتھ کھ اافھیمن بابام واسم ق_
   اصال باھاش حرف زدشھی شده عمر خطاب نمنھیتو خونھ ھم ھم_
 حالش خوبع؟_
 ... گھی دارهی در ماروی خر بازنیخوبھ کھ داره ا_

   و گفتدمیخند
 شی خونمون کھ امشبو پای بی اخرشب پرواز دارن اگھ ازادنایزنگ زدم بگم مامان ا_

  میھم باش
  برن ؟خانی مییخدا_
   بمونمنجای کارامو درست کنم اخامیم.. رمی اما من نمرهی ھم مھیاره سا_
 ... ولیاااا ا_
 ؟یای بگم بھ مامان میچ-
  امیم_
 ی نداریقربونت کار_
 ... نھ خوشگلھ سالم برسون_
  یباشھ بابا_
 ... رخصت_
 

 ...  زدمنھی جلو ای سرم کردمو چرخچادرمو
   و سر کوچھ رفتمرونی رخصت بلند باال از خونھ زدم بھی ورمو برداشتمو با ھی فیک

 ...  دراومدمی گوشی صداکھ
 ... کالی مرد با خدا بارکالیبار
  کالی شبعون کد خدا بارکالیبار

   و نخواھد بودستی نای من تو دنی افتضاح تر از زنگ گوشیعنی
 ... الو_
  مسالم دختر_
   ورانی مانکن از ایبھ سالم حاج_
 ییبال برده کجا_
 
  ارمی کھ صفا بامیسرکوچم دارم م_

   و گفتدیخند
   جلوتر سوارت کنمای بکمی_
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   کجانای نشری شما کجا محلھ فقی جانم حاجیا_
  ای بزیزبون نر_
   بھ چسبیا_
  زی عزی شدم و با لبخند گفتم درورد بر حاجنی چند قدم جلوتر سوار ماشو

   زد و گفت درود برتویلبخند
 ...  شدی من طی با چرت و پرت گفتناری بستم و راه افتاد و کل مسکمربندمو

 ....  ھاش باشعی پناھی بی کھ شونھ ی پناه داشتھ باشھ مثل حاجھی خوبھ ادم چقد
   تر بھت باشھ و از برادرت بھ درد بخورترکی کھ از پدرت نزدیکی

   شدداری سورنا رو بھ رومون پدنی  زد و در باز شد و ماشموتوی راطی در حیجلو
  زنھی ممی بازم داره جالبد
 شد ادهی اونم پمی شدادهی پنی از ماشمی شداطی عقب گرفت ورفت عقب و ما وارد حدنده
   دست دادیجلو اومد و با حاج...
   ازتھ چاه بع من کردی سالم ارومو

 فوش نثار ی تھ دلم کلی بودم رومو کردم اون سمت و جوابشو ندادم و لی ازش شاکمنم
 .... دهی صاحابم کردم کھ نچرخیزبون ب

  پسرمیریکجا م_
   از دوستامیکی شی پرمیم_
   برنخوانی اخرشب منای مامانت اگھی روز دھی یزاشتیم_
  گردمیزود برم_

پشتمو نگاه کنم گفتم ولش کن  نکھی بھ سمت خونھ برداشتم و تو ھمون حالت بدون اقدم
 ....  شدهنی ما سنگھی ھا سایتازگ... یحاج

 
 ....  سورنای ھای و خر بازای ازتموم دنیشاک_____________________ 

 ....  کردهوونمی دگھید
 اشی بازوونھی از فرار کردناش دکالفم
  دهی نمتی اھمپوشمی نمدهی نمتی اھمپوشمی مچادر

   و فقط بلده فلنگو ببندهدهی نمتی اھمکنمی متانی پتانی لجش چاز
 .... زنمی مپی تنای سارا انی ھا ازعمد عیتازگ
   گرفتھ از تموم کاراشدلم
 .... ای تموم دناز

   تو کولمختمی رلمویوسا
   بزنمکی ماتی روزھی کردی فکرشو میک
 ....  ام و باعثش فقط اونھوونھی دزمی بررونی اسب عرب بالی نی موھامو عای
 ....  از موھامو دادم تویکمی

   رو دوشم انداختم و راه افتادم سمت دانشگاهکولمو
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 خود شمی از فردا مخوادی بھ درک کھ منو نمکنمی کارارو منی کھ اھی روز اخرامروز
 .... رمیگی حالشو مممویقد
 

  دارمی بر موستھی اروم و پیقدما
  مونمی خواب نمی حتگھی وقتھ دیلیخ

 .... دمی در کالس رسپشت
  موھامو ھل دادم تو در کالسو باز کردمو وارد شدمدمی و مدل جدپی تنی از اشرمنده

.... 
 

  رسونمتی مسایماھور وا:مھناز
  رمیالزم نکرده خودم پا دارم م-

   ھای اوونھی تر اومد دستمو گرفت و گفت دجلو
   بزنم اروم اروم قدم برداشتمی حرفنکھی ابدون

  دمیامو تند تر کردم و بھش رس قدمدمشی تو محوطھ دو
   بارھی ونی بار شھی مرگ
 ....  تو دلمھ بگمی ھرچباس
   زدمصدا

 ....  برادریاقا_
  گفت بع من نگو برادرظی و بااخم نگام کرد نگاشو روصورتم چرخوندو با غبرگشت

,.... 
 ....  زدمو گفتم چرا برادریزی تمسخر املبخند

 ی کھ ظاھر درستیی با کسادمی محی ھم فشار داد و گفت ترجی حرص دندوناشو روبا
 .... دی کششی پوزخند زد کھ تاعمق وجودمو اتھیندارن ھم کالم نشم و 

   حرفاش پتک شد تو سرمو
   قدم دور شدچند

 ..... بلده بارم کنھی ھرچکھی مرتخوامی کھ خاطرشو ماهی جھنم سبھ
 ...ستی نامینجوری اری منم ال ل شم نخو

 وسط من نی کھ غرورش آش و الش شده بود ای ھا دورمون جمع شده بودن و اونھبچ
 .... بودم

 ؟یزنی می و درستنیشما حرف از د_
 گاگول ھستم کھ جوابشو ی اونقدرکردی باخودش فک مدی نکرد شای موندو حرکتثابت

 ی بغض کوفتھیبازم سر منشاء ... دیندم صدام لرز
 ....  منھی ادکلنت پول خون بابامتی کھ قییشما.... نزن یشما حرف از درست_

 ....شترهی کھ مارک و برند ساعتات از درامد چند سال من بییشما
 ! نھ ؟یول
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 ....!  دارهازی مثل تو نی کارای ری بھ ادمانتید
  من خرابع؟ظاھر

 ....  شدنی از کولم دراوردم کولم ھمونجا نقش زمچادرمو
 ظاھر نی گفتم اکردی کھ اروم اروم رسوام میی و سر کردم و با قطره اشکاچادر

  یکنی درست میشما بگو ذات خرابتو با چ...خراب من 
 یبع درک کھ برق نگاش از پادرم م...منم نگاه کردم ... و تو چشمام نگاه کرد برگشت

 .... اورد
 و یانگشتمو اوردم باالوگفتم اجازه اقا معلم راست... بود ی تو چشاش چدونمینم

 ازبرق اشک ما قتونی خودتون و ھم صنفاتون کھ برق انگشتر عقی  ارزونتونیدرست
 .... رھا کردمونی زمی ارزه چادرمو روی مشتریب
 

 ....  کردمو رفتمرھا
 ...  بھ درکغرورم

 ....  وسط لت و پارشد دلم بودنی کھ ایاون
 ...  رفتمرفتمو

 .... دونمیکجا؟نم
 اری بشی رو کھ شده بود اتی صاحابی دل بکردمی لعنت مرفتموی تند می با قدمافقط

 .... معرکھ
 ...کردمی مھیگر

 ...  افتادی لحظھ از تک و تا نمھی قدمام
 ...  خوردش شدمنی زمینجوری بود کھ من ای کنیا

 .... خدا
 ... موندی بد کسشیپ... افتاد ری دلم گیی جابد

 ....ابونای تو خدنیبسھ چرخ.... شده بود کی تارھوا
 ...  پشت در بودمامی جنازه تا بھ خودم بنی گرفتمو عشی خونھ رو درپراه

 ....  بھتلعنت
 ... یدی خاطراتمو میکھ چقد بو.... بھیغر

 ...  و پس زدناتای بھ تو قد بازلعنت
 ....  بازکردم و اورد خونھ شدمدرو
 .... ومدی مکی موزعی ی صدافقط

 
 ....  مثل منشھی حالت می  کھ بشعاشق

 
 

   روزھی من کھ ارامش ندارم مثل
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   بھ در دادمو سر خوردممویتک
 

  یکنی و ھر لحظھ دق میشی متنھا
 

  بمونو بسوزگھی و مرهی معشقت
 

 ... دی قطره اشک از گوشھ چشمم چکنی نشستمو اولنی زمیرو
 ...  مثل منشعی حالت می کھ بشعاشق

 
   من کھ زندونم اتاقم شدهمثل

 
   بازیفھمی و مینیشی میکی تارتو
 

  خودهی بزننی کھ از عشق مییحرفا
 

  کشمی عذاب مشی اغم دورھرروز
 

   حالم از روز قبل بدترهھرروز
   شدشتری بمی زانوھام گذاشتم و گری روسرمو

 
  شدمی عاشقت مدی وقت نباچی ھمن
 
 ... تو دلم جاخوش کردی کدونمیلعنت بھ تو و مھرت کھ نم... دینبا.... دینبا
 
  برهی اخرش م عشق ابرمونیا

 
   دلی نشو اعاشق

 
   سر کنییباتنھا

 
  ینیبی رو محالم

 
 ...  باور کنحرفامو

   باز نکنی کسینگفتم در قلبت و بھ رو ... دلم یدید
 ...  بازنکنیجا واسھ کس... ستی قلب سگ مصب شھر ھرت ننی انگفتم
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   دلی نشو اعاشق

 
   شدن دردهعاشق

 
  یریمی میسوزیم
 
   نامردهای دننیا

 
  گردنشمیندازی ھامونو می ھا و پستی و مانامردستیبھ خدا کھ ن... ستی ننامرد

 
  می کھ من عاشق شدم زندگی وقتاز

   جھنم شد و توش گم شدمعی مثل
 

 .... چرخمی پرگار دور سر خودم منی و عشمی نمدای شدم و پگم
 
 

   قصع شدی تویلی مجنون لاون
 

   حرف مردم شدمری من اساما
 ..  حال نزارموکننی کھ درک نمیمردم
 .... دنی و تز مکننی نمدرک
 ؟...د اخھ بھ شما چھ ... ی عوض شدگنی مھمش

 
   کھ من عاشق شدم حالموی وقتاز
 
 ... دی گذشتم ندی مثل روزایشکیھ
 
 .... کنمی نمی قلدرگھید... دمی اورد نمگھید.... دیند
   از پا افتادمستمی شاد نستمی نی قوگھید
 

  شدمی اب مسوختمی شمع مھی مثل من
 

 ...دیکشی و پر مکردی می پروانگاون
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 ...  بھ تولعنت
  کشمی عذاب مشی ازغم دورھرروز

 
   حالم از روز قبل بدترهھرروز

 
  شدمی عاشقش مدی وقت نباچی ھمن
 
 ..... برهی عشق ابرمو اخرش منیا

 
 ...  شونم نشست سرمو باال کردمی رویدست

 
 ... کردی با غم بھم نگاه ممھران
   تو چشماش حلقھ زد و با بغض گفتاشک

 ...  با خودتی کردکاریچ
 ...  نداشتمییتوانا

 ...  خودم نبودم کھ بزنم تو پرشگھید
   بارش کنمکھی کھ تنبودم
 ..  شدبشی نگاه تلخ نصھی  فقط

 ...  تو اغوششدمی کشی فورو
 .... کھ ازش پرم بازم وجودش ارامشھنی بااچرا

 ...  گوشم زمزمھ کردریز
 ...  منی خواھر کوچولوشدهیچ
 ... عشق داداششدهیچ
 ...  کھ چشمات غم دارهشدهیچ
 .... یکنی مھی کھ گرشدهیچ
 ... دل گرفتتونمینب

 ....  بھت گفتھیزی  چیکس
 ...  شدهیطور

   اغوشش ھق زدمتو
   و کمک کرد از جا بلند شدمدی بوسسرمو

 ...  بردم تو اتاقو
 نکھی ای خودمو جمع و جور کردم اشکامو پاک کردم و براکمی تخت و ی رونشستم

   ندهادی زریمھران گ
   ورانی ازاگفتم

  می کنی  زد وگفت اومدم اشتی تلخلبخند
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 ...  باالرفت و گفتم خوبھابروھام
 ... شھی خوب ترم میپس چ_

  تو رگ ؟می بزنی شام برادر خواھرھی نیدیمن افتخار م ی بانوحاال
 ... بھ چھ مناسبت_
 
   خواھرمیصلح و دوست_

  ی کنی از سرم دراوردمو گفتم الزم نکرده ولخرجشالمو
  حقوقش خوبھ... جا بند شده ھیدستم _

 ستاره چطوره؟.. ی زدمو گفتم بھ سالمتیلبخند
 ...می فرحزاد ابگوشت بزنمی برمیخوایم. گھیپاشو حاظر شو د...خوبھ _

 ....اما االن...کردی موونمی تر اسم ابگوشت دمی قددیشا
 ... گھی گفت عھ پاشو ددوی تو ھم کشاخماشو

 ....  پاشدمو
 

 .....  عوض نشدیزی چی ولپاشدم
 ...  دردم کم نشداز
 ...  غصھ ھام کم نشداز

 ....  ھاش گذشتی محلی و گذشت و بازم با بگذشت
 ... ھی چلشی دلدونمینم

 .... کجاسشی بچگانش اثاث کوفترفتار
 ... رهی کتم نمتو

  می تلخ زندگی از مجموع روزاگھی روز دھی بازم
 . زنمی حرف می نھ با کسگھی اون روزا کھ داز
 ... شمی شاد منھ
 
  زنمی لبخند منھ

  کنمی نقطھ و بغض مھی ام بھ رهی خفقط
 ... کنھی بچھ ھام حالمو خوب نمی بال بال زدنای حتگھید

 ..  شستممی از زندگدست
 ...رهیگیدلم ازش نم....اشی ھمھ بدنی چرا باادونمی نمفقط

  نمشی نخام ببگھی کھ دشھی نمی طورھی
 .....  کاراش بازم من خر عاشقشمباتموم

 
 ...  الف نزدماشمی بگم عاشق کج خلقاگھ
 .... ستی محل ندادناشم چاخان نونھی بگم داگھ
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 ... ستی خودم ندست
 .....  کھ بودمی ھمونشدم

 .... فتمی کنھ از چشمش بی کارھی ظاھر خراب ھی خامینم
  دارمی بر مقدم

 ......  ی دلتنگبازم
 ..... نی راھو اشتب خط زدم کھ شدم سزا ش ای کجادمی کع ھنوزه نفھمھنوزم
 باطنم از کردی شدم کھ اگھ ظاھرمو تلخ مییوارد جا... دادمورونی باحرص بنفسمو

 .... بودن اون شاد بود
 ....  نبودی پاتوقگھید

 ...  نبودی گرفتنضرب
 ....  نبودی مطرب گربساط
 گری و خون بھ جکردی و نگاه مواری ماھور دپرس سرخورده بود کھ در و دھی  فقط

 .... شدیم
 ....  شدمی سالن اصلوارد

 ...ومدی نمنجامی ماھور ادنیی دووی صداگھید
 ....  کردمی در نگاھی الاز
 ...  پشت در مشخص بودشی خالیجا... ستین

 ومدهی کردمو بھ راھم ادامھ دادم حتما ھنوز نبمی تو جدستامو
 

 ....  کالس شدمو سرجام نشستموارد
   نداره برامیتی اھمھی بقی پروندن ھاکھی زبون و تزخم

  شدم؟خای من زلایا
تنھام ... باشم چھ داش آکل خای سر خورده و تنھام چھ زلی حساب کنیھ خا بی طورھر

 ....  اونا داغونھنیبختم ع
  رمی بمی کسی داش اکل از بنی اخرش عدی باای
 ... نمی ارامش رو ببی بھ باد رفت روامی و دنمی زندگنکھی بعد اخای مثل زلای

 ....یازیخانم ن,,,,,,ماھور_
   باال کردمو استاد بانو رو نگاه کردمسرمو

  بلھ_
  کنمی ساعتھ دارم صدات مکیحواست کجاس دختر -
 .. نیی بفرماخوامیمعذرت م_
 نجای اای گذاشت و نوک انگشت چشماشو ماساژ داد و گفت پاشو بزی می رو رونکشیع

.... 
 .... زشی جام پاشدمو رفتم سمت ماز
  ای رفت وگفت دنبالم برونی کالس باز
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 .... رفتم پشت در نگاھم کرد غمداررونیب
 شده؟یچ-
  شده؟ی چیچ_
 ھی دباغاروی اگھ بھ خاطر اون دتی جدی رفتارانیا... یستی ماھور نگھی دنکھیا_

 ...  گرفت رفتیانتقال
 ؟؟؟ی گشاد شده گفتم چی چشمابا
 نروزی تو رو بھ ااشی اعصاب بازی بنیا...خدارو شکر کھ رفت ..رفت ....رفت-

 ...انداخت
 .... بگم وداد بزنم نھخواستمیم
 ... نبوداشی اعصاب بازی بنیا

 ... خاطر خوا شده بوددلم
 .... بغض کردمو راه نفسم بستھ شد....  نشد بغض کردم ویول

  نی دادموسر خوردم و نشستم زمعی تکواری دکنار
  نی سر کالس بنشای راحت بالی ب دست و صورتت بزن و با خی ابھیبرو _

 ... ی راحت مشتالی خکدوم
 .. ھی ناراحتی دهیی من تا عمر داره زاالی خنیا

 ...  تو خونشھ کھ ھردم ناراحت باشھاصال
 ...  کردمھیوگر... و رو زانوھام گذاشتم سرم
  معرفت؟ی بیری و میزاری بدم کھ منقدی امن
 

   رو گرفتمی حاجی جمع کردم شماره کمی خودموکھ
   اول و بازم جمع شدن بغضبوق
   دومو بازم تنگ کردن نفسم وبوق
 ...ی حاجی سوم و صدابوق
 ... الو

   راه نفسم بستھ شدبازم
 ؟... بغض گفتم چرا رفت با
 .... ماھور_
 .... حاال کھ دلم بھ دلش بنده_

 ...  کھ نفسم بھ نفسشھحاال
 ...  کردمدای خودموگم کردمواونو پگھی کھ دحاال
  و ھق زدم... یحاج

 ؟ییکجا_
 چرا االن ؟....یبگوچرا حاج_
 ؟یی کجاگمیم_
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  بگو کجا رفت ؟زتی جون عزیحاج_
 ؟یدانشگاھ_
_...... 
  یجواب بده دختر جون بھ سرم کرد_
   کردمو گفتم دانشگاھمنی فنیف
 .....  ھمونجا موندمو

 ....  خداکنمی نمھیگال
 ....اسیبنده مشت... حق بنده خوباست ھیگال
  زنده زنده کفن شدننھی ما فقط ھمحق

 
 
  تا باد بھ کلم بخورهنییی نشستم و پنجره رو دادم پانی ماشتو
   افکارانی بشم از ای خالو
  یبھتر_

بھترم ... کع جلوش دراوردم گفتم یی ھای بازی کردمو شرمنده از کولی بھ حاجینگاھ
 ...  اختالط الزم داشتمکمی...

  یھ بھتر زد وگفت خدارو شکر کیلبخند
 ....  پاکت دراورد و گرفت سمتمھی داشبرت از
 ھ؟ی چنی تعجب نگاش کردمو گفتم ابا
 ... یفھمیبرو بخون م_
 ... گھی دھی سرجدت بگو چیحاج_
 ... سورناستینامھ ...باشھ _
 ؟؟یچ_
 ... نگفتیزی چگھید
 ....  کالمی بیقی موسعی روشن کرد و نوی فقط ماشو
 ... واس خاطر باز کردنشدمی دستم فشردم و انتظار کشی کھ توی نامھ او
   اطرافم نگاه کردمبھ
   کجاسنجایا_

  تاحاال؟یومدی و گفت ندی کشوی دستترمز
   االنی و گنگ گفتم اومدم ولجیگ
 ..ی کھ اروم بشی باشیی جاھی ی بخوادیگفتم شا_
 .....ینو کرتم حاج_
 ...سای وانی ماششی پای بی برو دخترم نامھ رو ھم بخون ھروقت حاظر شدیزمیعز_

 ...  رو گرفتم و رفتم سمت پلھ ھانامھ
 ....   شدی بازم تو ذھنم تداعرشی تصونشستمو
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   اونبار اومدنمونادی
 ...  دستم پاکتو باز کردمیکی چونم گذاشتمو با اون ری زدستمو

  اعصابی بتانی نامھ کاپنی برام تو ای نوشتی چینی
 

 یزی چھی یکی اروم باشع اما ھر بار دی اعصابم باسندمی سرم نوری شدم خوونھی دواقعا
   ندارهی اجھی مخدوش کردن اعصاب من نتری و بھ غگھیم

 نمی ببکنمی پارت گذاشتن باز نمری اصال کانالو بھ غکنمی صحنھ دار نمغی نگفتم تبلمن
  عی بھ چیچ
 گرون تموم نقدی اای بعضی چرابرادونمی واسھ دل خودمھ نمسمینوی من اگھ متن مایثان
  رنی اتو بگخوانی کھ فقط مشعیم

 چون کنمی فقط بالک مزهی حرفا تمرکزمو بع ھم برنی بخواد باای جان مادرم کسبع
  اخر رمانھ و بابد اروم باشم

 شھی سرم داره منفجر متی االن از زور عصبانکھ
 

   رخصتیالھ
 
 ...  خاطراتو
 دھند  ی مزیِ مجال گرنھ
 یِ رخصت خلوتنھ

 درندیِ روح تو را مخاطرات
ِ رخوت سرد   روز ھادر  تیِ

 کنند  ی ات می بارانچنان
 شودی سھم تو مزانی برگ رکھ

  کنند  ی عبور متیھا  از تو و لحظھخاطرات
 یدویم
 دوند ی مو
  زنده تر استکی کدامیدانی نمو
 

 ....  ماھور خانومسالم
 ....ی کار بدای کردم کھ رفتم ی کار خوبدونمینم
 ....  ھرچھ کھ بود فقط بھ خاطر تو بوداما
 ...  خواستمی رفتن رو نمنی کھ بود من ای ھرچاما

 ....  بدمحی تو ضدی باکنمی مفک
 ....  خودش رو دارهلی اخمو ھم دالشکھی جک گنجتانی کاپنی ایای خلقکج

 ... رهی بملی ھزار بار بھ خاطر اون دلی روزوحاظره
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 ... قتی گفتن حققبل
 ...  بگم دوستت دارمدیبا

 ...  از تھ قلب دوستت دارمکنمی متکرار
 ...  اجبار بود ازسمت قلبمکی با سوگند ازدواج کنم خواستمی کھ ماگر

 ...  کھ قرار بود تا اخر عمر مواخذه ام کنھیاجبار
 ....شی تاوان نداشتنت بشھ تاوان اون گناه ده سال پو

 .... یدیشن
   گوشم بزنی توی و گفتیستادی مرد اھی کھ مثل یھمونشب

 ... یدی و فھمیدیشن
 .... نداشتم کھ بخام اروم بخوابمی شبمھی ده سال ننی خدا شاھده کھ تو ااما
 .... ی کنم کھ ازم متنفر بشی کارھی با بد بودنم خواستمیم

 ... ادی ازم بدت بشتری بیلی منتظرم خقتی حاال با دونستن حقیول
 ...  برمخواستمینم
 ...  مجبورم کردناما

استاد بانو اومدنو گفتن کھ ... کھ تو و احساست براشون مھم بود مثل دوستات ییادما
 ,,  برمدیبا

 ...   حال خرابت منملی کھ دلگفتن
   برمدی منم و بالشی دلدنی تو دانشگاه خاک مرده پاشنکھیا

 کنارت باشمو خواستمیاما م...ھرچند تلخ ...ھرچند دور ... بودم بھ بودنت یراض
 ....نزاشتن

 
 ...  بعد رو نگاه کردمی دھنمو قورت دادمو گنگ صفحھ اب
 ...  بگمدیبا
 ...  خودمو خالص کنم از عذاب وجدان اون گناهو

  ی کار کنی تو مجبور نبوددی کھ اگھ نبود شایگناھ
 ... ی داشتی بھتری زندگدیشا
   برات بودی اگعی دی اون بچھ ده سالھ دلگرمدیشا

 ... کھ باشھی چشمم ھرچی بھ رومجازاتش
 ....ی کن درکم کنی سعاما

 .... فقط درکم کن... نکن ماھور قضاوتم
 ....  سالم بودستیب
 ...  برا خانوادش ارزش نداشتیزی پسر  کھ پشھی
 ...  خودشون رفتھ بودندی خانوادش بھ خاطر ارزو ھاو

 ....  پسر نبودنی ایمراه ارزو ھا ھیکس
 ....  پسرنی او
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 ... ابونای پسر بعد رفتن اونا شد دور دور کردن تو خنی اخانواده
 خانواده کنار ھم جمعن ھی دیدی می کھ قرار بود شادش کنن اما وقتیی گردش ھاحیتفر

 .... شدیزھرمارش م
 کھ گند دونمی فقط مدونمی نمی و از کی از چرهی انتقام بگخواستی خودش نبود مدست

  ایلی خیزد بھ زندگ
 ... ابونای دادن تو خراژی مدل باالو وینای با ماشانتقام

 ... کردی دور دور مابونی بار کھ داشت تو خھی روزا نی روز از ھمھی
 ...  جلوشدی پسر بچھ پرھی
  معصومی بھ سرش اورده اون چشمای تا بھ امروز چدونھی پسر بچھ کھ فقط خدا مھی

... 
 دست و پا بودم ی عرضھ و بیمحمد بھ محمد زدم و مثل االن اونقدر ب...من ... ماھور

 ...  االن زنده بودمارستانی ببردمشی اگھ مونده بودمو مدیشا.... گناھم یکھ نموندم پا
 ی از گوشھ ی و گنگ قطره اشکجی گدی دور سرم چرخنی تو سرم پتک شد و زمصدا

 ....  لب زمزمھ کردم محمدمریچشمم سرخ خورد و ز
 
   دوباره تو سرم اکو شد من بھ محمد زدمو
 ...  من بھش زدمیگی باافتخار منطوری مردک کھ ای کردیادی غلط زیلی ختو
 ....تانی کاپشھی ھامو با دست فشار دادم و گفتم باورم نمقھیشق
  دادن بود نامھ رو ادامھ دنی کھ از استرس در حال پوکیی دو باره با دستاو
 
  یبخشی مطمعنم کھ نمیعنی.... دونمینم

 ...  فرارم نزاری رو پارفتنم
 یفقط دراون صورتھ کھ حاج.... ری بگی ادرسمو از حاجی قصاصم کنی خواستاگھ

 ... دهیبھت ادرس م
 ... کنمی بازم تکرار مو

 ...  کردمی ده سال فقط مردگنی تو امن
 .... دهی محمد از گوشام پر نکشغی جی لحظھ صداھی
 ...  منو
 

   دارت سورنادوست
 

  دیچی توسرم پادمی فری گوشم گذاشتم و صدای رو مچالھ کردم و دستمو رونامھ
 .....نامرررررررررد

 .... زکمیعز....محمدم ... داداشم
 .... ھی بازم گرو
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 ... حی کردم و رفتم سمت ضرھی گرو
   کردمھی گرتونستمی بازم تا مو

 ....  حاال از دست رفتھنیھم کھ انگار یزی عزیبرا
 .....  نبودچکسی ھری تقصیگفتی نمشھی مگھ خودت ھمماھور

 ...یترسینم... اون ی خودت رو بزارجاتو
 ... مونمی مکنمی کھ میتی خری اما پاترسمیم_

 ...  کس نبودچی ھری تقصیگفتی نممگھ
 .. نبود... بابات کھ اون موقع نبود ریتقص... یگفتی نممگھ
 ....  خبر بود نبودی مادرت کھ از ھمھ جا بریتقص
 ..  خواست خدا بودیگفتیمگھ نم.. قسمت بود یگفتی نممگھ
  حرفت؟ری زیزد.. چرا ؟االن

 ....  ماھوری کھ اھل دبھ کردن نبودتو
 ... ی حرف زدن نبودری کھ اھل زتو

 ...  جون تر از قبلم کردی بی فکریری درگبازم
 ....  کنمکاری چآخدا

  دی نرسی بھ جوونزمی داش عزنکھی تھ دلم خون بود از ای ولگفتمیم
 ....  لبش سبز نشد و مردپشت

 ....ی گفت بساطتتو جمع کن و ھرای و دندی پونزده نرسبھ
  کنم ؟کاری چھی مقصر کدونمی االن کھ مآخدا

 واسادم پنج ی حاجنی ماششی رفتمو پرونی جام بلند شدم بعد عرض ارادت از حرم باز
   از اونور اومد و گفتی بعد حاجقھیدق
 حالت خوبھ بابا؟_

 ؟یدی ادرس رو می گفتم خوبم حاجدموی کشیقی عمنفس
 قصاص؟_
 ..  قصاصیاره حاج_
   دخترم؟االن کھی بازم فکر کنیخواینم_
 ...  گفتم قصاصدمویی کلومش دوونیم

   فکر کنمخامی نمیعنی کھ
   داشبرتشاز
  فت سمتمگر.. اورد و نوشت رونی کاغذ بقلم

 ...  کھ خودم قصاصش کنمرمی از دستش گرفتمو گفتم مادرسو
 پاتند کرده رفتموی من فقط راه می کرده صدام کرد ولکاری چدی انگار کھ فھمی حاجو

 .... بودم
  دنبالش... برم خاستمیم

  باس بھش بگم ؟ی چاما
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   مھناز و گرفتمی دراوردمو شماره بمی از جمویگوش

  الو سالم جوجو_
  جوجو عمتھ_
  ی باز قاط زدشدهیچ_
  گمی می چنیسگم مھناز رو اعصابم نرو فقط بگوش بب_
  بگو...قشنگ مشخصع_

 یدی می شمال  اون درشکتو چند روزی برم طرفاخامی بھ کاغذ انداختمو گفتم مینگاھ
 قرض ؟

  شمال چرا؟؟؟؟؟؟؟_
 انھ؟ی یدیگفتم کھ اعصاب ندارم م_
  امی م خودمم باھاتیعنی.... دمیم_
   تنھا برمخامیم_
  ؟یری میببند دھنتو خودم خودم ک_
   صبحشیفردا ش_
  حاظر باش_
  رخصت_
 ...  قطع کردمو

  زنھی ھنوز بند بند وجودم داره نبض مستمی باشم ؟حاظر نحاظر
 .... گرفتھاموی دنامھی کھ دنی تو کلم نرفتھ اونھنوز
 ... کنمی باور نمھنوز

  کھ باورم بشھرمیم
 
   رفتم سمت اتاقممی مستقدموی بھ خونھ رسای از دنرونی و سرونیح

   حاظر گذاشتم واسھ فرد ا و رفتم سر کارلباسامو
 .... شمی موونھی کار بمونم تو خونھ دی بی طورنیا

 
 ...  نفس راه رفتمھی و تا سر کوچھ رونی زنگ تلفنم از در خونھ زدم بی صدابا

   رفتمکیکردم و نزد براش دست باال دمی مھنازو کھ دنیماش
   چارشاخ موندمنی ھمشون تو ماشدنی با دو

  نی کنی چھ غلطنجای انی گفتم خبر مرگتون شما اومددموی کوبمی نشوی بھ پیدست
  می ببریضی فھی میای ماھم بمیری تااونجا کھ ممیجوش نزن نانا گفت:سارا

   گردنیبخوره توسرتون وباال_
 دمی درو با حرص کوبنوی تو ماشنشستم
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   اروم ترستیپالون خر بابات کھ ن:مھناز
 ....  خودم غرق شدمی بھش رفتم و باز تو حال و ھوای غرع اچشم
 ...  اصل ماجرا دروغ باشع و نبودکردمی کھ دعا میی و ھواحال

 کھ یمی بعد بھ تصمنی دادم و فکر کردم بھ از اھی تکنی ماشی شھی بھ شسرمو
 .... دنبالشرفتمی می ولھی چدونستمینم
 
 ... گھی شو دادهیماھور پ_

  ستی نی کسریتقص...  ستی ننای اریتقص
  ی چیعنی دل پر درد دونھی نمیکس
   از بود ونبود محمد با خبر نبودنچکدومشونی شدم ھادهی پنی ماشاز
 ... می رفتی راھنی قفل کردن و بھ سمت قھوه خونھ بنوی ماشدر
   و سارا تند تند سفارش دادنثی وحدموی تخت نشستی روو
 ... یتو خودت:الیل

 ... ستی نیزی دوختم و گفتم چگذشتی کھ از بقلمو می خروشانی بھ رود خونھ نگاھمو
 ... منم کھ ار ار_

  بھ صدا دراومدونی قل قل قلی زدمو صدای تلخلبخند
 و نی نگاھمو بع سارا ومھناز دوختم کھ سارا با لکنت گفت بھ جون مادرم اولبااخم
  کنھی بارمھ عباس بفھمھ کتلتم منیاخر

 ... نی زدمو گفتم راحت باشیپوزخند
 
 ...  پشت فرمون نشستثی حدنباری دوباره بھ حرکت دراومد و انی ماشو

 .... دنی خوابوھمھ
داغون بودم ...منتظر بودم .... ومدی خواب بھ چشمم نمی ھم گذاشتم ولی روچشمامو

 ... دم دلتنگ بوکنمیو اعتراف م...
 ... باعث نبودن االن محمد من سورنا باشھدیگنجی وجھ نمچی ذھنم بھ ھتو
 

 ...  جاستنی ھمنیادرسو نگاه کن بب:ثیحد
 ...  کوچستنیاره خودشھ ھم... تو جام خوردمو ادرسو نگاه کردم یتکون

 ... تو ام ھای کلھ ای گفت بشدی کھ وارد کوچھ می حالدر
 ...  ضربان قلبم باال رفتیصدا

 ....  پالکش چندهنیبب:ثیحد
_٢٧ 
  نیی پانیزیارازل بر... و ھفت ستی پالک بنمیا_
 ... می شدادعیپ

 ...  رفتماطی و بع سمت در حدمی کشیقی عمنفس
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 فدهی شونزده ھی بعد بر خالف انتظارم پسرقھیو چند دق.. زنگ گذاشتم ی رو رودستم
  ھول کردمو گفتم...سالھ درو باز کرد 

 ؟...نجاستی ای دباغیاقا
 ن؟یگی و متانی تعجب نگام کرد وگفت کاپبا
 ...  من تعجب کردمنباری او
 تان؟ی کاپدمی پرسو
 ... می صداش بزنتانی بھ بعد کاپنیاقا سورنا گفتھ از ا.. گھیبلھ د_

 بودنش تانی تو جھ بھ پسرک وارد خونھ شدم بغض کردمو تموم افکارم پرت کاپبدون
 ... شد
 ...  در داوردمی خونھ رو باز کردم و کفشامو جلوی وروددر

 ...  مبل کھ پشت بھ در بود سرجام خشک شدمی رودنشیو با د... خونھ شدم وارد
 ... دی دلم لرزو

 ... دی بود سعیک:سورنا
 ...  سست جلو رفتمی لرزون و قدمای ھمون صدابا

 ...  باال گرفتمو گفتم اجازه اقا معلم من بودمانگشتمو
 ...  و نگاه بھت زدش تو نگام گره خورددیچرخ
 ...  صورت بد اخالقش تنگ شده بودیچقدر دلم برا... زدم یلبخند
 ...بازم بغض... دستاش گرفت نی و نگاھشو بھ رو بھ رو دوخت سرشو بدیچرخ

   تارشدن چشمامو
 ...تانی کھ سرزده اومدم کاپدیببخش

  نجایا کھ کشوندتم زاسی چیلینقل خ... ومدمی باس میول
 ..  بره و ادامھ دادمنیی پای بغض کوفتنی دھنمو قورت دادم تا بلکم ااب
 ... دلم...قصاص...دلم ... داداشم نقل
 ...  نھگھی اره و دلم مگھی کھ عقلم مزای چیلینقل خ....دلم .... تو
 ... شھی حل نمیزیچون با مردنت چ...اومدم خودم قصاصت کنم ... تانی کاپیاقا

 ..  دلمفقط
 لبمو گاز گرفتمو ادامھ دادم... گرفت می و گردی لرزچونم

 
 ....  تو نبودری تقصتانیکاپ

 ..  بابام کھ اونموقع نبود ، نبودریتقص
 ...  نبودھی حالت تحوع و سر درد چدیفھمی محمد کھ نمریتقص
 ...  محمد چشھ نبوددونستی مامانم کھ نمریتقص
 ... شدهیرم نگفتن کھ محمد چ احمق و خربود کھ بھ مادی دوتا بچھ ریتقص
 .. اوج گرفتمیگر
 ..  تا پاش دربرهفتادهی نمکتی محمد از نکھ
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 ...  بھش زدهنی و ماشمحمد
   محمد رج زدی تو زندگنوی اریتقد... شد نی خواست قسمت اخدا
 ...  نقطع سر خط و مرگکھ

 ... ستمی موضوع نھی کردن رو دی چون اھل کلگفتمی منوی تو بود باز اری غگھی دھرکس
 ...  بھ رضاتمی اخدا راضگمی مچون
 ... شکرادی بشی پی باشع و ھرچی ھرچگمی با روز وشبم سر جنگ ندارم و مچون
 ... کننگام

 ...  نگام کنگمی مباتوام
 ...  نگام کنگمی مد

 ...  اشکبارش دلمو خنجر زدی سمتو چشمابرگشت
 .. دمید... کردناتو ھیرگ... قران خودندن ھاتو دمید... تانی کاپدمید

   خدا نھ بنده اششی ندارم نھ پیتیشکا
 ... نی از انیا
 ..  خاک توسرتگنی می اگھ بفھمن اومدم منت کشنایا

دلش بھش بگھ ... کھ چند سال بعد بھ دلش بگھ عشق ی خاک تو سر کسگمی من میول
 .. خاک توسرت

 ... ی دماغیاقا
 ی جنمی و بی عرضگی توءون بکنمی می و من جات دارم خواستگارنجامی االن ااگھ

 ... توعھ
 ... ھی چتھ چھ مرگتھ دردت چی بگیومدی ھمون اول ننکھیا

 ... رونی در اگھ بدون تو برم بنیاز ا... رفت سمت در اشارم
  سازمی و خودمو از نو مشھیتموم م.. لیماتم تعط... رمیگی ابغوره نمگھید

 ... اما
 ؟.. ی دوختمو گفتم ھستنینگامو زم... زارمی پات مامویخودت برم دن با اگھ

 ....  ھستمدی خوشحالش بع گوشم رسیصدا
 
 ...  حاظر بودی گازو خاموش کردم ھمھ چریز

 ..  بودمدهی کھ از صبح سخت تدارکش رو دی مھمونیبرا
 ...  اتفاقا افتادهیلی نھ سال خنیتو ا... من بشھی کھ قرار بود بودنش اخر قصھ یمھمون

 ...  ازدواج کردهثی با حدییدا
 ...  بچھ دار شدنالی و لسارا
  کننی کار میکی راه انداختھ و با مھران شری فروشی قالکی حجره کوچھی بابام

 ...  جوانان کاراتھ شدهی مھندس عمرانھ و مربالدیم
 ...  و سام بعد فوت مادرسام از کشور رفتنمھناز
 ...  ازدواج کردهسوگند
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   راه انداختھی نقاشھی مونده و اتلنایسار
 .... لونھ دارهدی من روپشت بوم جدیوطوق
 ...  و نگار ازدواج کردنرضا

 ... گھی دی اتفاقایلی خو
 بھ تی با عصبانتانی کاپی و سورنا و ماھرو وارد خونھ شدن اقادی تو قفل در چرخدیکل

  دی اب و سرکشیاشپزخونھ اومد و بطر
   بخورمخوامی دنبالش اومد و گفت سر نکش بابا منم مماھرو
 ... و گفت ساکت ماھرودی کوبشیشونی با کف دست بھ پسورنا
 ...  زدهی گندھی خبر دار شد کھ البد باز دوباره ماھرو شصتم

   گفت ابرو برام نذاشتھزوی ابو گذاشت رو میبطر
  ھ اب داده بی چھ دستھ گلیدونی تعجب نگاش کردم کھ گفت مبا
 ..  منتظر نگاشون کردمنھیدست بھ س 

 دک و پوزتو یای فردا اگھ دنبالم بتی غزمکھی گفتھ مرتسشیبرگشتھ بھ راننده سرو_
  نیی پاارمیم

  گرد شده بھ ماھرو نگاه کردمو گفتم اره مامان؟یباچشما
   دراوردی کرد وگفت بھ جون مامان خودش چغر بازنی فنیف

 ...  زدم شونھ ھامو باال انداختمی سورنا نگاه کردم و لبخندبھ
  لبخند زد وبھ سمت قابلمھ رفت و گفت رخصت بانو؟اونم

   ھم گذاشتم و گفتمی پررنگ تر شد چشمامو رولبخندم
 ... رخصت

 
   اما رخصتو
 

 کھ ی کم باشن اما ھستن ھنوزم عشقادیشا.... متفاوتھ ی از عشق ھای داستانرخصت
 ...  برگ گل باشنیکبھ پا

 ...  اما ماھورو
 مقدسھ و خوشحالم کھ اسم خودم رو روش یی جوراھی من ی ماھور براتیشخص

 ....  بود کھ معرفتش اسطوره بودی برگرفتھ از مردتی شخصنیچون ا...گذاشتم 
 ....  آکلداش

 
   باشپادشاه

 
  اگر قلمروتیحت
 
  باشدتی عرض شانھ ھای اندازه بھ
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  نفرکی یعنی لھیقب
 

  معنا نداردی خونھم
 
 ... ستی ھمچنان باقتی دفتر حکانی امد اانی پابھ
 
  ی گفت شرح حال مشتاقدی صد دفتر نشابھ
 
   نودوپنجصدوی ھزارو سکی و چھارم خردادماه ستی مورخ  بانیپا

  فتحےماھور
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