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  ینوشتھ فاطمھ بازرگان|رمان اسمش عشقھ
 

telegram.me/cafeetakroman 
 
 پرده نی ای کی شدم اه اول صبحداری نور تو صورتم از خواب نازم بمی خوردن مستقبا
 با زور از رو تختم بلند شدم کردمی کنار ھمون جور ک غر غر مدهی صاحب و کشیب

 آب و باز کردم و سھ تا ری اتاقم شییستشو چشم بسھ رفتم تو دی چشم باز و یو با 
 سرو نکھی بپره موفقم بودم بعد از اوابم خکمی زدم تو صورتم بلکھ خیمشت اب 

 ب ساعت خوشمل اتاقم نگاه کردم رونی اومدم بییصورتمو خشک کردم از دستشو
   خدای چرا نزاشتن من بخوابم اخھ ایلی بود روز تعطازدهیاووووف تازه ساعت 

 بود ی دوست داشتم دکورش قرمز مشکیلی ب کل اتاقم کردم اتاقمو خیاجبار نگاه ی
 طرف ی قرمز ی با رو تختی تخت مشکی کمد قرمز مشکی قرمز مشکزتوالتیم
 ینی طرف کال قرمز عشق اتاقم بودم ی ی کال مشکوارید
 ی خونھ ما رونی لباس عوض کنم از اتاق زدم بنکھی باز شدم و بستمو و بدون اشین

 بنده ی کرده بود اخھ بابای خودم نقششو طراحیخونھ دوبلکس خوشمل بود ک بابا
 ....دی فکر کردیمعماره بعلھ چ

 نییی ب طبقھ اول سر خوردم پاشدی طبقھ دوم ک اخرش ختم می پلھ ھااز
 .... سالم تھرانرانی سالم خانواده سالم اوھووووووووووووووووی:من
 

 نشستھ لدای طبقھ اول مامان و بابا و دمی ک رسدمدای داشتم ب ھمھ سالم منجوریھم
 ی من ک از پلھ ھا سر خوردم دھنشون مثل غار علدنی صبحونھ ببا دزیبودن سر م

  صدر باز مونده بود ھھھھھھھ
 ؟....دیدی مگھ جن ددیکنی نگاه مینحوریوا سالم دادما چرا ا:من
 چ نی سالم دوما اکی علاوال: گفتعی بابا سرانی بود تا از بھت دربی جملھ کافنیھم

 .... اومدن از پلھ ھاسنییوضعھ پا
 ی بابا جونالیخیب:من

 یزی چی لدای دمی وماچ کردم ددیخندی لپشو ماچ کردم لپ مامانم ک داشت مدمی پرفورا
 کردی لبش زمزمھ مریداشت ز

 بابا پول بده مامان اخر ھفتھ با دوستام ینی ماچ کردناش نی پاچھ خوار بدبخت ایا:لدای
 .....ی شداری تا بدمی جونور حقت بود صبح پرده اتاقت و کشی ارونمایب
 پرده کار اون بوده دنی کشدمی از خنده پس فھممی من و بابا و مامان منفجر شدگھید

  خانوملدایدارم برات 
 محکم ی ناگھان حرکتھی ماچت کنم ک تو خوامی مثال می رفتم طرفش ک الکفورا

 مامان و بابا ک داشتن از رونی از تعجب زده بود بلدای یخوابوندم پشت گردنش چشا



 @cafeetakroman              ی کافھ تک رمان ص اختصا       رمان اسمش عشقھ

 3 

 دنی دلدای افھی وسط قنی ای خودمم خندم گرفتھ بود حسابزدنی و گاز مزیخنده م
 ...داشت

 
 
 رو گھی از جونمون ھمدشتری سالمھ بجدهی سالشھ و منم ھزدهی تنھا خواھر منھ و سلدای

  میدوست دار
 ی شھر بازی خانوم در آوردن البتھ خانوم قول لدای و از دل دنی خندی بعد کلباالخره

 از اونجام ببرمش بھش ی بشھ قرار شد شب ببرمش شھر بازیرو ازم گرفت تا راض
 ...انی نشدن بی کردم مامان و بابا راضی بدم ھر کارتزایپ

 امتحان داشتم اھان ی شنبھ کلی براخوندمی درس مکمی دی صبحونھ رفتم تو اتاقم بابعد
   کنکوری و اماده برارستانمی بگم ک من سال اخر دبدی بایراست
 شل شد سام پسر شمی شماره سام ندنی زنگ خورد با دمی گرم درسا بود ک گوشسرم

  جواب دادمی دوستم فورنیخالم بود و البتھ بھتر
 جوووووووووووونش:من
 دررررررررررردددددددش درست جواب بده دختر:سام
 باشھ قطع کن دوباره زنگ بزت دوباره جواب بدم:من
 ی ک ھستینیده بارم زنگ بزنم تو ھم:سام
 ی بخوادی بای غلط کردمیخوای بخواه نمیخوایم:من
  من ازت پنج سال بزرگ ترماتی تربیب:سام
 رونی سام از فکر اومدم بی با صدای و سھ سالش بود و دانشجو پزشکستی سام باخھ
 ی کجا رفتیھووووو:سام

 
 

 نجامی تو کالت ایھو:من
  بدجور حوصلم سر رفتھسنای ی اکارهیشب چ:سام
  و از اونجام ببرمش بھش شام بدمی رو ببرم شھر بازلدایقراره :من
  دوباره خراب شده تو سرتشدهیچرا چ:سام

 کردن سام از خنده غش کرده بود بعدش قرار شد فی صبح و تعرھی کردم قضشروع
  می باھم برادیاونم ب
 ی دوش  حسابی درس خوندن نبود بھتر بود ی برای حسگھی و قطع کردم دیگوش

 توش بھ بھ حس خوب ب دمی تو حموم و وان و پر کف کردم و خوابدمی فورا پررمیبگ
 دختر ی شدم رهی خنھیی خودم تو اری بزرگ بود ب تصونھی ای روبرو وان گنی منیا

 تو چشم قلوه ی و لبایمدل عمل  دماغی خاکستری چشای بلند با رنگ مشکیبا موھا
 دل کندم نھی دخترا تک بودم باالخره از انی بلی تو فامکردنی مفی تعرافمی ھمھ از قیا

   کردمافی کشی اخرونی و اومدم بدمی گرفتم و حولھ رو پوشی دوش حسابیو 
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 ی انبوه لباس دنبال نی شب لباس اماده کنم کمد و ک باز کردم بی سر کمدم تا برارفتم
 مانتو سبز کوتاه با ی مانتو ھام نی بودم از بی شھر بازی براکی شیلباس اسپرت ول

 و و ی و کتونی و شلوار و شال مشکدمی کشرونی برگردون بقھی سھ ربع و ینایاست
 فیک
 
 
 ھم برداشتم و ی دست لباس راحتی خوبن نایخب ھم رو ھم در اوردم ی طرفھ مشکی

 پس از پشت دیکشی کار می خشک کنم کلخواستمی موھام ھنوز نم داشت اگھ مدمیپوش
  بافتمشون و خودم و راحت کردم

 و رونی از اتاق زدم بی خانواده گرامشی پنیی گرفتم برم پامی سر رفت و تصمحوصلم
 در کمال تعجب دمی ک رسنیی شدم ب طبقھ پاریبعدشم زووووووو از پلھ ھا سراز

 پس ومدی جونم از اشپزخونھ می مامان و جولی کجان پس صدانای نبود وا ایکس
 اونجان

 من چشم ی  از وقتی جولگمی خانوم ک بخاطر اسمش من بھش ملھی ھمون جمیجول
 انقدر زن و شوھر خوب کردنی تو خونھ ما کار ممیباز کردم ھمراه شوھرش مش رح

 پاک ی با مامان دارن سبزدمی وارد اشپزخونھ شدم دشدی نمریدن ک ادم ازشون سبو
 کننیم

  عشقمی جون خودم خوبیبھ بھ جول:من
 یسالم دخترم خوبم مرس: جون گفتی و جولدنی حرفم خندنی جون با ای و جولمامان
 ماما پ بابا گوش؟: دادم و رو ب مامان گفتملشی تحوی خوشگللبخند

 
  اومده بودشی کار پنکھیرفت شرکت مثل ا:مامان

 ? ندارهی کاری کساطی حرمیاھا پس من م:من
 بزرگ ما ب لطف اطی شدم حاطی حی جون سر تکون دادن و منم راھی و جولمامان

 دمی استخرم پشت ساختمون بود با دی منظره عالی و گل بود وهی پر درخت ممیمش رح
 ک سخت مشغول ھرس کردن درخت انگور بود لبخند رو لبام نشست ب میمش رح

  طرفش رفتم
 ...     یخستھ نباش? ی جونم خوبمیسالم مش رح:من

 خوبم یسالم باباجان درمانده نباش: لبخند زد و گفتی من با مھربوندنی با دمی رحمش
 باباجان خوبم

 چاکرم:من
 لب اروم زمزمھ کرد امان رین دادو ز تکوی حرفم ب خنده افتاد و سرنی با امی رحمش

 شدمی کم کم حاضر مدی زدم و راه افتادم طرف خونھ بای دختر لبخندنیاز دست ا
  واالکندی کلمو ملدایوگرنھ 
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 بود ھوا زیی رفتم تو اتاقم و ب ساعت نگاه کردم اوه اوه ساعت پنج بود چون پافورا
 دونمی من نمشدی مکیزود تار

 
 ی قدنھیی لباسام شدم و اخرش جلو ادنی  اخھ مشغول پوشی شھر بازرهی االن میک

 مشغول قربون نجوری ھمی ھم کاشتی گل محمدی خانوم گل کاشتسنای بھ بھ سادمیوا
 شرور سام و افھیصدقھ رفتن خودم بودم ک در اتاقم با شدت باز شد و از پشت در ق

  شددهی دلدایمظلوم 
  اقا سامی باز تو رم کردیھووووو:من
 گھی شد دری بدو دتی تربیب:سام
  اومدمدیبر:من

 ی فممی و کفمی انداختم تو کموی گوشی فورنیی تکون دادن و رفتن پای و سام سرلدای
 خب موھامم نھیی جلو اسادمیطرفھ انداختم اودکلن ورساچ ھم زدم مچ دستام دوباره وا

   کلمو نکندنیخب بود ھمھ رو جمع کرده بودم باال خب برم تا اون دوتا زامب
   کلمو بکنن ھھھھھھخوانی معلوم بود ملدای سام و افھی از قنیی رفتم طبقھ پایوقت

 میدی و رقصمی زدی حامد پھالن کلی تو راه با اھنگای طرف شھر بازمی را افتادباالخره
 ھوا سرد نبود و ی مھرماه بود ولنکھی با امی شدادهی و پی شھر بازمیدی رسمیدیو خند

 رو گرفت و راه افتاد منم کنار لدای جور واجور بود سام دست یاز ادماپارک مملو 
 طیبل اونا راه افتادم طرف باجھ

 میری بگی چطیخب خانوما اول بل:سام
 
  صبای صبا کشتیکشت:لدای

 ری نداره برو ترن بگجانی ھھی صبا چیاه کشت:من
  خورهی ک ب ترن نملدایخب نابغھ سن :سام
  ترنمی بعد خودمون برمی صبا کنی رو سوار کشتلدایخب :من
 می رفتم تو فکر درستھ ما با خانواده مادری تکون داد و رفت بعد رفتن سامی سریسام

 برعکس با ی اونم ب برکت خانوم جون ولمیشی دور ھم جمع مشھی و ھممی خوبیلیخ
 ....خانواده بابام

  تو فکری رفتیی سام اومد کجاسنای:لدای
 می برمیر بیچین ھ...من ...ھا:من
 ی طرف صف ترن وقتمی و خودمون راه افتادمی صبا کردی رو سوار کشتلدای سام با

  دھنم از تعجب باز موندمیدیرس
  نجایواه دده چھ خبره ا:من
  تو صفیسی وادی فقط بایچیھ:سام
  بودی شھر بازتی بچھ اخھ وتی تو روح خانواده پدرلدایعمرا اه :من
  تو صفمی برایغر نزن ب:سام
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  تماشا کنسای عمرا واسمیمن تو صف وا:من
 سای مثل آدم تو صف واای بالیخی بی روانی کنکاری چیخوایم:سام
 سای واسمی واشھی تموم متمی شخصتونمیبابا من نم:من
 

  جلو و داد زدمرفتم
 گرفتھ نصف شی اتی شھر بازنگی پارگمی مررررررردم ھممون بدبخت شدیا:من
   شمام نسوختھنی تا ماشدیی سوختن بدونایماش

 طرف دنی بودن زدن تو سر خودشون و دوسادهی ک صف وایی حرفم نصف کسانی ابا
 باز کردم برگشتم شموی شده بود نی بودم و حاال عملدهی ک کشی از نقشھ انگیپارگ

 کنھی با دھن باز داره نگام مدمیطرف سام ک د
  طرفش و باخنده گفتمرفتم
  تا برنگشتنمی سوار شمی برایببند مگس رفت توش حاالم ب:من
 از اول تا اخرش می سوار ترن شدمی تاسف برام تکون داد و باھم رفتی از روی سرسام

   بعلھجانمی اصال بنده کال اھل ھدمی خندی کلغی جغی جیب جا
 نی از بھتریکی پت و مت ک یچی ساندوی راھجانی و ھی بازی بعد کلاونشب
 بود سفارش دادن من چی ساندوی نامرد ھرچیلدای سام و نی امی بود شدایچیساندو

  خداااااایبدبخت اخرش پولشو دادم ا
 باباو مامان تو می شب سام مارو رسوند خونھ و خودش رفت وارد خونھ ک شداخر

 اتاقم شدم زود ی گفتم و راھریسالن نشستھ بودن چون فردا صبح کالس داشتم شب بخ
 ...دمیتم و خواب پتو و چشامو بسری زدمیلباس عوض کردم و خز

 
 شدم با زور چشامو باز کردم ساعت ھفت بود از داری بمی زنگ گوشی با صداصبح

 زود صورتمو کننی خفم مقی کنم سحروشقاری دده امروزم دیجام مثل فنر پاشدم وا
  رونی زود از کمدم مانتو و شلوار مدرسمو در اوردم برونیگربھ شور کردم و اومدم ب

 ی برق لب زدم  موھای توالت و فقط زی میل و نشستم رو صنددمیلباسامو تند تند پوش
 شد زود مقنعھ رو سرم کردم و بعد از برداشتن یبلندمو محکم از باال بستم خب عال

 فکر کنم ھمھ خواب بودن ب ساعتم نگاه کردم اوه اوه رونی و  از اتاق اومدم بفمیک
 طبقھ یفش از پلھ ھا سر خوردم و از جا کعی شد وقت صبحونھ خوردنم نداشتم سررمید
 طرف در خونھ خدا دمی پام کردم و پری برداشتم و ھل ھولکموی مشکی ھای کتوننییپا
 دوستامن از نی از بھتریکی قی سحرو شقاکنھی سحر کلمو نصف منی شد االن باز ارید

نھ سحر  خوی خانواده ھامونم بخاطر ما باھم دوست شدن  راھمی با ھم دوستییراھنما
   تشکر بلند گفتمیدرو برام باز کرد منم برا می شدم دم در مش رحنایا

  میچاکر مش رح:من
 دمی و سرش و تکون داد سرخوش خنددی خندمی رحمش
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 جلود در و ب سادهی کالفھ وادمی جلو در خونھ سحر ددمی بردم باال باالخره رسسرعتمو
 طرفش چون پشتش ب دمی زد ب سرم با سرعت دویطانی فکر شی کنھیساعتش نگاه م

 از ترس صد متر چارهی بھش بلند داد زدم موووووش بدمیمن بود متوجھ من نشد تا رس
 زل زد ب تی ک ب خودش اومد با عصبانکمی  بلند زد ھھھھھھھھھغی حی ھوا و دیپر

  کفرستادمی لب صلوات مری قرمز شد منم اروم داشتم زتیمن   صورتش از عصبان
 شموی حرکت افتاد دنبالم اخرم گرفتم از ترس نی نزنھ لھم کنھ سحر تو وونھی دنیا

  لبری زی خنده اونم ھری زدم زی تا برگشتم ب صورتش نگاه کردم پقیبستھ بودم ول
  خنده ھام گفتمنی اخرش با زور بدادیبھم فش م

د ھھھھ ھھھھ و مرض ھھھھ و در: سحردمی ترکی وااای سکتھ کردییھھھھھھ خدا:من
   اول روزت بودری از سالم صبح بخنمی ای راحت شم از دستت الھیو سرطان بترک

                                           از خنده ک با خوردن کولھ سحر تو کلم رسما خفھ شدمدمی حرفش باز ترکنی ابا
         مدرسھدمی رسباالخره

  کجاسقیاوه اوه پس شقا:سحر
 می برای بیشگی ھمیحتما رفتھ جا:من

 یشگی ھمی جامی و باھم رفتدمی کشدستشو
 

  رو ب سحر گفتممیدی رسیوقت
 ناھاشیا:من

  زنگ خوردمی برای بیھوز شق:سحر
  تو کالس و گفتمدمی پرعی سرمی تو کالس تا وارد شدمی ھم رفتبا

  بددددددددبختمیبدبخت شد:من
 از دخترا با ترس و لرز یکی مدفوع بچھ شده بود ھھھھھھھھ ھی ھمھ بچھ ھا شبرنگ
 دیپرس

 ه؟....شدیچ....چ:دختره
  با لحن خودش جواب دادممنم
 ....دیبا.... ک می بدبخت شدنی....فقط بخاطر ا... ی...چ...ی...ه:من

 بھم رفت واال ی چشم غره حسابی حرفام بود ک کالس رفت رو ھوا دختره ام وسط
 مردم خل شدن

                          جانیسی شدهیچ:رایسم
  دختره لوسرمی حالت و بگخوامی ک مسای جان با من بود وایسی گفت ی چنی اجاااااان

  و گفتمای از صندلیکی پرت کردم رو فموی کلکسی ریلیخ
 عرض کنم خدمت پسر خالھ گلم:من
 

   احمقشی ادیخندی خودشم مرای از خنده سمدنی ترکدنی ھا ک منظورم و فھمبچھ
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 کرد بعد خوردن زنگ سی با اومدن معلم بحث تموم شد و معلم شروع ب تدرباالخره
 ... تو فکر بودم کمی شداطی حی راھقیبا سحر و شقا

 با تعجب برگشتم طرف بچھ ھا ک حاال رونی بدمی ک خوردم از فکر پری پس گردنبا
 دنیخندیداشتن ھر ھر م

   مسواک گرونھدیھر ھر ھر نخند:من
   شد منم خندم گرفتھ بودشتری حرفم خندشون بنی ابا

                                                                                                                                                               ی خفھ شدم از گشنگمی بخریزی چی از بوفھ میخب بر:سحر
 ی گفتیا:من
 چسبھی مبی بعد کالس عجمیدی خروهی و ابمکی طرف بوفھ  و ھممون کمی ھم رفتبا

 بی سمی کالس داشتینی زمبی زنگ با سنی تو کالس امی خوردن زنگ دوباره رفتبعد
   بودینی زمبی سھی نمور شبی معلم زبان بود فقط بنده خدا ی ھمون خانوم احمدینیزم

  و خنده و حرف گذشتی شوخی اون روز با کلخالصھ
 

 عی زد سری حوصلم سر رفتھ بود ذھنم جرقھ ای تو اتاقم نشستھ بودم بدجورانروز
 ردم و رفتم تو گروه تلگرامون برداشتم و نت و روشن کمویگوش
 ? بروبچمی اکارهیخب چ:من

                                                                                                                                                                                               پاتوقمیبر:سحر
 :.....من

                                                                                                                                                         ی پاساژکردمین بر:سحر
 :.....من
 فرحزاد                                                                                                                                      مین ن بر:قیشقا
 ....من

 ی مرض سھ نقطھ گرفتسنای یریاھع بم:سحر
 واال:قیشقا
  پاتوقمی برگمیخب من م:من
 جااااااااان: ھا با ھمبچھ
 ?میبر:من
 میبررررر: ھا باھمبچھ

 شیساعت ش: دفعھ سحر گفتی
  ھم خوبیلیخ:من
                                                  ھیعال: قیشقا
 ?ی با کنیماش:من

 ذارنیمن و ک نم:سحر
 منم ک عمرا:قیشقا
 شیو ھا ا ترسارمیخب بابا خودم م:من
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 بخوابم ب قول بچھ ھا من خواب دوس دوس ھھھھ کمی شی گرفتم تا ساعت شمیصم

                                با دمی کردم و خوابمی تنظمی ساعت پنج و نیساعت و برا
 دست و صورتمو شستم و رفتم سمت کمدم ھوا عی شدم سرداری بمی االرم گوشیصدا

 با شال و شلوار و کرم ی قھوه ازهیی پاانتو می نی سرد شده بود بخاطر ھمینسبتا کم
 ب صورتت برس کممی خانوم سنای خب سادمی اتاقم وانھی جلو ادمیبرداشتم و تن تن پوش

 موی گوشعی خب بسھ سری رژ صورتی خط چشم نازک پشت چشام و ی عیسر
  جووووونمی خوردم ا طبق معمول از پلھ ھا سوررونیبرداشتم و از اتاق زدم ب

 جون در حال حاضر در آشپزخانھ ی پرینی نی نبود خب ای کسنیی طبقھ پادمی رسیوقت
 و برداشتم و کفشامم از تو نی ماشچی و سویدی اروم رفتم طرف جا کلبرهیب سر م

 ستی رسوندم و سوار دونگی زدم با دو خودمو ب پارگمی جعی برداشتم و سریجاکفش
  نگھ داشتممیرح  پشی مامان شدم دم در جلو پادی سفشیو ش
 ی مشتی خودم خستھ نباشمی مش رحکمیسالم عل:من

  بابا جانیسالم دخترم درمونده نباش:می رحمش
  یمیفناتم مش رح:من

  بوق زدم و از کنارش ردشدمبعدم
 

 سحر سرکوچھ منتظر بود دمی رسی وقتابونی سر خادی راه ب سحر تک زدم ک بسر
  سوار شدعیگھ داشتم اونم سرجلو پاش ن

 یسالم در چ حال:سحر
 یعال:من

   پاتوقادی گفت خودش مقیشقا:سحر
 یاوک:من

  پخش شدستمی از سی بردم طرف ضبط و روشنش کردم اھنگ قول بده تھدستمو
                                                     ...............................                 جک کردم چقدر خوبھ ابعادنشوی بار چپ راس باال و پاصد

  اھنگ قطع شد با تعجب برگشتم طرف سحری دفعھ صدای
 مایکردی گوش ممی داشتیوا چرا قطع کرد:من

   واقعا کشھی روم باز میگی نمیزاری جلو من مھی چنای اشوریب:سحر
 ب دنی خنده تا رسری زمی دفعھ دوتامون زدی گشاد زوم کرده بودم روش ی با چشامنم

 بعد میدی رسی وقتمیدی خندی شھرک غرب بود کلی شاپ ھای از کافیکیپاتوق ک 
 می و رفتمیدی دیشگی ھمزی و سر مقی داخل شقامی با سحر رفتنیپارک کردن ماش

  پاتوقمیگین می بخاطر ھمشناسنی ھمھ ما رو منجایطرفش کال ا
 

 :                                 گفتمقی دفعھ از پشت شقای  زی سر ممیدیرس
 بھ بھ بھ بھ بھ بھ:من
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 ....کوفت.درد.مرض : بود با ترس گفتدهی ک ترسقیشقا
 دایباز شروع نکن:سحر
  اب پرتقال سفارش دادنقمی من سفارش قھوه تلخ و سحرم و شقازوی سر ممینشست

 !!!!خب چ خبرا:من
 ھست ک از ھم نداشتھ ی چ خبرگھی دمینابغھ ما ک ھر روز تو مدرسھ باھم:قیشقا
 میباش
 قانع شدم:من

 اھع ومدی در نمچکدومونی ب خوردن صدا از ھمی رو اوردن شروع کردسفارشا
   مثال دلمون باز بشھرونی بمیاومد
 دی با مادر شوھر دعوا کردایچتونھ شوھرتون مرده :من

 می بگی وسط خوردن چمایخوری ممیخب دار:سحر
  تا بھتون بگمدی باوشھ بخوراسینجوریعھ ا:من

   حرف نزدی تا اخر خوردن کسگھید
 سنای زل زده ب ھی روبروزی ماروی نی امی اومدی از وقتدیبچھ ھا خبر دار:قیشقا
 ھمون شاھزاده نیجاااان من اخ قربونش برم حتما ا: بلند گفتمی با صدافی ک خر کمنم

 سوار بر اسب
 

 گفتھ خواب زن چپھ اخھ ی کی واااادمی خوابشو دشبی ک ددهیسف
   غش کرده بودنقی و شقاسحر

  دیخندیوا مرگ چرا م:من
   اومد و من سفارش اب دادمشخدمتای از پیکی موقع ھمون

  ھمون شاھزاده سوار بر اسب بودهنی ایمطمئن:قیشقا
  من رد خور نداره ب جان سحریاره بابا خودشھ خوابا:من

 شوریجان عمت ب:سحر
 قلوپ ازش خوردم ھنوز قورتش نداده ی اب و برام اورد و درشو باز کردم شخدمتیپ

 برگرد شاھزاده خوابت و تماشا کن:بودم ک سحر گفت
 دھنم اروی دنی ھمانا و فوت کردن تمام اب تو دھنم تو صورت سحر ھمانا با دبرگشتن

 ی اصال ی قورباغھ ای مرد حدود شصت سالھ با سر تاس و چشایباز مونده بود 
  سحر درومدغی جی بودم ک صداافشی ھنوز تو بحر قیوضع
 نی خررررررررررررررررررررررررررررررررر ببسنای یواااااااااااااااااا:سحر

 ی کردکاریچ
 نگاھم ب صورت سحر افتاد خخخخخخخ کر کر خنده بود ھھھھھھھ از سرو تازه

  من ودیچکیصورتش اب م
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بچھ ھا حاال : وسط خنده ھا من گفتمخوردی و سحر حرص ممیدیخندی بلند بلند مقیشقا
  چپھمیلی ک خواب زن خدمی رسجھی نتنی ب اکنمیک دارم فکر م

 ی ولکردنی شاپ و برداشتھ بود ھمھ با تعجب نگامون می خندمون کل کافی صداگھید
 گفتی نمیزی شاپ چی صاحب کافمی اونجا بودیچون مشتر

  رونی بمی شاپ زدی و از کافمی نشستن با بچھ ھا پاشدقھی پنج دبعد
 دی دور دور ھستھیبچھ ھا پا:من

 اوررررررره:قی و شقاسحر
  پخش شدستمی ضبط و روشن کردم اھنگ چشمات از سی زودمی شدنی ماشسوار
  منم عاشق تو برسون ب دلم دلتویخی تو چقدر

  برامنھیری وقتا شی خودت و دروغ گاھبرسون
 امی کوتاه نمخوامی و منی برام من ھمنی ای زندگھمھ

   بگم ب چشاتی دروغ قشنگ چشات تو بگو چی
 ..... نفس بکشمشھی پام و پس بکشم مگھ میچجور
 سر چھار راه چراغ قرمز شد و مجبور شدم کردنی مغی جغی فقط جقمی و شقاسحر

 شھی مثل گراز کلشو از ششونیکی سادنی پر پسر بغلمون وانی ماشی ک ھمزمان سمیوا
 ییگرای جونم چ جیفت ا و گرونیاورد ب

 دمی رو کششھیننت فدات شھ نسناس بعدم ش:من
 

 اون ومدنی دنبالمون نگھی چراغ ک سبز شد فورا حرکت کردم خداروشکر اونام دباال
 و نی بود ماشکی نزدسی جا پلی ک می بگذرمی دور زدابونای تو خیشب با بچھ ھا کل

 حسابمون با مش حسن بقال بود سھ تا دختر اونم بدون گرفتینگھ داره اگھ ک م
  نامھھھھھھیگواھ
 خاموش کرد نی شب بچھ ھا رو رسوندم خونشون و خودم راه افتادم ک تو راه ماشاخر

 و از کجا دراوردم از امکی خخخخ تو اون وضع خندم گرفت ک سامکی امامزاده سای
 نمی بزار ببگھی منیھمچ( چشھ نمی شدم و کاپوت و باز کردم خب بزار ببادهی پنیماش

 بلکھ درست بشھ تو بحر کارم کردمی مشدیم دستمو ھر جا) ارهیچشھ انگار سر درم
 ? خراب شدهنتونیماش: صدا از پشتم گفت ی ھویبودم ک 

  زدمغی چشامو بستم و فقط جشی ناگھانی ترس صدااز
ودم و اروم باز  چشمامو ک از ترس بستھ بادی صدام در نمگھی لحظھ حس کردم دی ک

 و دستم رو دھنم بود دمی بودن و دسمی تو فسی فبای پسر و ک تقریکردم ک صورت 
 با چشام اشاره کردم ک دستاتو بردار اونم برداشت تا ادی صدام درنمدمیتازه فھم

 یضی واال اگھ مری مگھ مرض دارچتھ اروی یھ: بھشدمی توپتیبرداشت با عصبان
 من دکتر اشنا دارم

  رفت تو ھم اومدم فکر کردم از حرفام ناراحتاخماش
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 خونم گھی پلک بزنھ زل زده تو صورتم دنکھی بدون ادمی ک دقت کردم دکمی ی ولشد
 ب جوش اومد

 ی زل زدی ب چیییییییھ:من
 ...ت....ت:پسره

 برو بابا خدا شفات بده:من
 و نیش خرابھ بدون توجھ ب پسره مانی رفتھ بود ماشادمی بودم ک ی عصبانانقدر

  روشن کردم ک روشن شد
 فکر کنم انگولک کردنام جواب داد پامو رو گاز فشار دادم و با سرعت از ھھھھھھ

 شدن زل زده تو صورت من وونھیکنار پسره ک ھنوز مات بود رد شدم  واال مردم د
 زنھیتازه با لکنت حرف م

 یدم درمون با  دمی رسی کومی تو راه با خودم حرف زدم و غر غر کردم ک نفھمانقدر
 نی در حرف بزنم اموتی با بابا درمورد ردی درو برام باز کرد باعی سرمیبوق مش رح

  نگھ داشتممی مش رحیبنده خدا گناه داره بغل پا
 شاالی ای خودم خوبی جونمیسالم بر مش رح:من

 از دست تو دختر جان خوبم باباجان: و سرشو تکون داد و گفتدی خندمی رحمش
 ای نادهی توام پگھی دمی بپر درو ببند بپر باال باھم برممممممممیمش رح:من

  اطی کار دارم تو حکمین بابا جان تو برو من :می رحمش
 نگی و تو پارگنی تکون دادم و حرکت کردم ماشیسر

 
 کردم و راه افتادم طرف خونھ در سالن و باز کردم بعلھ ھمھ دور ھم نشستن پارک

 جمعتون جمعھ نمیبیبھ و بھ و بھ م: ترو بلند گفتمکیرفتم نزد جون یجول.لدای.مامان.بابا
  گلتون کمھ

  نبودیاتفاقا اصال جات خال: رو بھم گفتلدای باخنده برگشتن سمتم و سالم دادن ھمشون
 نمی بسای واگمیاالن بھت م:من

 جونم غش ی منم دنبال اون مامان و بابا و جولدنی حرفم شروع کرد ب دونی با الدای
  رمی رو بگلدایکرده بودن اخر سر تونستم 

  خانوملدای ی خوردیخب خب چ شکر:من
 ب زنمی بخورم جوش مخورمی من شکر نمیدونیمن اصال شکر خوردم تو ک م:لدای

 یجان اج
 الیجان عمت گودز: با حرصمن
 خبر ی برام از خانوادش نگفتھ بود حتچوقتی حرفم چھره بابا رفت تو ھم ھنی ابا

 رفت تو ھم افشی داره ک قگھیاره د?نداشتم چند تا خواھر و برادر داره اصال داره
  بحث و عوض کردنھی سنگیلی حو خدیمامان ک د

   نای سالمھ نمی ماشنمی ول کن بچمو بگو ببسنایخب :مامان
 می داری جون گشنمھ چی جولیاره مامان:من
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  بخورای بکنمیاز شام مونده داغ م: از جاش بلند شد و گفتی جون با مھربونیجول
 

  جونیقربون مرامت جول:من
 می موضوع خانواده پدرنی اگھی بابا ھمچنان تو فکر بود دی با اخم نگام کرد ولمامان

 شھی نمینجوری اارمی ازش سر دربی جوری دی برام سوال شده بود بایلیخ
 لقمھ نون بخورم بعد یتم تو آشپزخونھ تا  حون از فکر درومدم و رفی حولی صدابا

 دمی دراوردم و پوشیخوردن شامم رفتم تو اتاقم و از کمدم بلوز و شلوار ست صورت
 گرفتم برم می ام نداشتم پس تصمی فردا درس خوندیحوصلھ تو اتاق موندن نداشتم برا

ده ھا سر  خواستم برم طرف پلھ ھا و از نررونیب  نگاه کنم از اتاق اومدملمی فکمی
 توجھمو جلب کرد زدنی حرف زدن بابا و مامان ک تو اتاق حرف میبخورم ک صدا

 منم ک فضول رفتم پشت در
  دلم براشون تنگ شدهتونمی نمگھی دیپر:بابا

              دنیب نظرت ھنوزم ما رو نبخش:مامان
  دونمی نمدونمینم:بابا

 :.....مامان
  بزرگھ زشتھ ھاینچ نچ ابج:لدای
 لدای حرص برگشتم سمت با

  شوریزھرمار ب:من
 ھمھ فکر ی ولنیی با حرص از پلھ ھا سر خوردم پادنی ھر ھر شروع کرد ب خندلدامی

  قراره اونا روی بود کی مامان و بابا بود منظور بابا چی حرفاشیو حواسم پ
 

 ..... اووووووف خدا کالفھ شدمببخشھ
 منم االن تو مدرسھ گذرهی مدمی بابا و مامان و تو اتاق شنی ھفتھ از اون شب ک صدای

 ی رازنی سر از ادی ھر جور شده بارهی ھنوزم ذھنم درگی نشستم ولیسر کالس عرب
 ....می کردن خانواده پدردای و  صدالبتھ پارمی مامان و بابا ھست سر دربنیک ب

 محکم خورد پس گردنم شکھ از فکر درومدم ی پس گردنی ھوی فکرا بودم ک نی ھمتو
 خونم کنھی باز نگام مشی ک با ندمی و دقی ک شقاھی کار کنمیو بغل دستمو نگاه کردم بب

 ب جوش اومد
  چ طرزشھ بشرنی اخھ ای ادمییییییییھ:من
  رونیدوس داشتم گلم بعدشم زنگ خورده پاشو حضور نحضتو ببر ب:قیشقا

  ث ما بود باز تماشاگر بحشی با نسحرم
 ?من حضور نحضتو ببرم:من
   تکون داددیی سرش و ب عالمت تاقیشقا
 بلند عربده ی از جام پاشدم کولمو انداختم پشتم بعدش با صدالکسی ریلیخ

 رررررررررررررررسممممممیحساااااااااابتوووووووون و م:دمیکش
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 از دم دنی شروع کردن ب دوعی سردمی دادم و تھدی صدادنی و سحرم با شنقیشقا
 مدرسھ دنبالشون کردم ھم من ب غلط کردن افتاده بودم ھم اونا یکالس تا در ورود

 سادیاخر سر سحر وا
 

  من خستھ شدمیواااااااااااااااااا:سحر
  ندارمی کاردیایباشھ ب:من ..

 می رد بشابونی از خمی اومدمی با خنده اومدن کنارم کوچھ مدرسھ رو باھم رد کرداونام
 من شجاعم بععععلھ نای تو ادنیترسی مابونی از رد شدن از خشھیم ھقیسحرو شقا

 نگاھم کردی سحر ک اسممو صدا مغی لحظھ با جی ک رفتمیداشتم جلو تر از اونا راه م
 طرفم انگار ب پاھام چسب زدن شکھ بودم ومدیم  سرعتنی افتاد ک با آخرینیب ماش

 با خوندمی لب اشھدمو مریداشتم ز قدم از قدم بردارم چشامو بستھ بودم و تونستمیو نم
 گذشت و قھی با کارتک جمعم کنن چند دانی االنھ ک بچسبم ب اسفالت بگفتمیخودم م

چشمم باز کردم  یکی از چشامو باز کردم عھھھھ من زنده ام اون یکی نشد اروم یخبر
 بود ھنوز با بھت سادهی وامی قدمی افتاد ک درست تو یدی مزدا سفنینگاھم ب ماش
  من و ب خودم آوردقی شقای ک صداکردمی نگاه منیداشتم ب ماش

 سنای دهی فداتشم رنگ پری خوبسنای یواا:قیشقا
 یزنی چت شده چرا حرف نمسنای:سحر

  سحر فکر کنم از شدت ترس الل شدهیوا:قیشقا
  با من بود صدامو انداختم پس گردنم و دادنی ایییییییچ
 

 شوریالل شده بعمتتتتتتتت :زدم
  با بھت زل زدن بھمقی و شقاسحر

 شھی و محکم زدم ب شکی اون دوتا راه افتادم طرف راننده احمق مزدا رفتم نزدالیخیب
 ای نامھ داده بی ب تو گواھی مگھ کدوم کلھ خری گورنمی بنیی پاای بی ببو گالبیھ:من
  نییپا

 ب صورتش دقت کمی شد ادهی و پنج سالھ پستی ببای پسر تقری باز شد و نی ماشدر
 ک ستی ھمون پسره ننی انمی بسای عھ وادمی و کجا دنی چقدر اشناس من انیکردم عھ ا

 ی مشکی لکنت گرفت اره خودشھ دوباره زل زدم ب صورتش چشم و ابرودیمن و د
  کنم ک صداش مانع شدلیل تحشمی متناسب اومد بقی متوسط اندامیو لبا
 ?تموم شد:پسره

  موندهکمشین خفھ :یی با پرومن
 قرمز شده بود ھھھھ فکر کنم بخاطر خفھ تی صورتش ک نگاه کردم از عصبانب

  گفتنم بود
  بچھکردمی متی وگرنھ خفھ بودن و حالیی ب چشمم اشنایلی ک خفیح:پسره



 @cafeetakroman              ی کافھ تک رمان ص اختصا       رمان اسمش عشقھ

 15 

 اونم ب قی دستمو ب عالمت برو بابا تکون دادم و رفتم طرف سحر و شقایالیخی ببا
  شد و رفتنیسرعت سوار ماش

  بچھ ھامیخب بر:من
 

 ? بودی پسره کنی اسنای یخوب: گفتی با نگرانقیشقا
 فی تو راه براتون تعرمی بردیای داره بھی پسره ھم قضنی ادیمن ک خوبم نگران نباش:من

 می تکون دادن و دوباره راھمون و ادامھ دادیکنم اونام سر
 خراب شد و نمی ماشابونی اونشب ک تو خھی ب خونھ ھامون ھمھ قضدنی رستا

 ی و ھر کسمی و جدا شدمی کردی کردم سر چھار راه از ھم  خداحافظفیبراشون تعر
 مامان و ی طرف حرفادی گرفت تو راه بازم فکرم پر کششیراه خونھ خودش و در پ

   دست ب کار بشمدی باشھی نمینجوریبابا ا
 زنگ و فشار دادم ی حوصلگی جلو در با بدمی رسی کدمی تو فکر بودم ک نفھمانقدر

  کردنقی بھم تزرنی صداش انگار آدرنالدنی و برداشت با شنفونی جون ای جولیوقت
 بعلھ: جونیجول
 می مش رحگریمنم ج:من

 ھی حرفا چنی دختر ای ایا: جونیجول
  جوووووونی اون خجالتت بشم جولی من فدایالھ:من

  توایبسھ بسھ ب: جونیجول
 حتما تھ باغ مشغول بود دمی ندموی شدم مش رحاطی باز کرد منم با خنده وارد حدرو

شونھ ھامو باال انداختم و راه خودمو ادامھ دادم تو درو خونھ رو باز کردم و رفتم تو 
  کردنغی جغیشروع کردم ب ج

 
جون  ی عھ جولدی نکننی تورخدا ھمچی چ استقبال گرمیسالااااااااااااااااااااام واااا:من

 صورتم پر تف شد قربونت برم بابا ک ی عھ مامان بسھ انقدر بوسم کردھی کارا چنیا
 ....چشات پر اشکھ

 نی از ای ولادی صدا درمواری از ددمی دفعھ دی زدمی داشتم بلند بلند حرف مینجوریھم
 ستنی ک ننای ای نگاه کردم زکیخانواده من ن دوروبرم و 

 شنی جوونا چرا معتاد مگنیبعد م:ودم حرف زدن غر غر شروع کردم دوباره با خبا
  واالگھی دکننی کارا رو منی پدر مادرا ھمگھی دھیاز کم محل

  بلند زدمغی جی مامان ی دفعھ ی ی صدابا
 ھییییییییی:من

   بود دوباره شروع کرددهی من ترسغی ک از حمامانم
 دیچتھ دختر زھرم ترک:مامان

  اخھیکنی دفعھ اعالم حضور مھی مامان چرا یوا:من
  چتھنمی پس کلت اومدم ببی باز صدات و انداختدمید:مامان
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 فی تعردیدی ک موقع اومدن من ب خونھ انجام می داشتم از استقبال گرمیچیھ:من
 کردمیم

  ناھارت و بخورایخوبھ خوبھ اگھ گشنتھ ب:مامان
 عی اتاقم فورا رفتم تو سر تودمی اتاقم شدم تا رسی راھی روزگار با خستگی رفت ھبعدم

  تو حموم اب و داغ و باز کردمدمیمانتو شلوارم و در اوردم و پر
 

 وان پر اب و کف شد نکھی کف کنھ بعد ای کردم تو وان تا حسابی بدنو خالشامپو
 شییییییی زدم توش اخرجھیش
 دماغ ی مشکیی و موھای الھی تی با چشای شدم دختررهی وان خی روبرونھیی اب

 دل کندم و شروع نھی دوست داشتم باالخره از اافموی قی تو چشم قلوه اییسرباال و لبا
 نا نداشتم سر پا ی ک اخر از خستگدمی انقدر زدم و رقصدنیکردم  ب خوندن و رقص

 رفتم رونیمو تنم کردم و از حموم اومدم بی بدنمو شستم و حولھ خوشمل صورتسمیوا
 دمی پوشعی و سررونی و بدمی کشیبلوز و شلوار اب دست یسمت کمدم و از توش 

 ول کردم دورم تا خودشون خشک بشن خب بھتره از االن ینجوری ھمسموی خیموھا
 لب گفتمو و از اتاق ری بسم هللا زی رو شروع کنم ی کشف خانواده پدردای پاتیعمل
  نیی خونھ سرررر خوردم پای و از طبق معمول از پلھ ھارونیب زدم
  خانوادھھھھھھھھ زند من امدددددددم:من
 ?ی خونھ اییبابا:دمی نشستھ با تعجب پرسلدای بابام کنار مامان و دمی دنیی پادمی رستا
  وسط حرفمدی مثل قاشق نشستھ پرلدای
 پ ن پ سرکاره:لدای

 الی با تو بود گودزیک:من
 نشیبابا بب: با اخم برگشت طرف بابا و گفتلدای

  نکنھتی دخترمو اذنی مسعود ببگھیاره راس م:مامان
 

  بگھیزی بابا چسنای حق نداره ب چکسیھ:بابا
 زدمی بغل بابا و صورتشو غرق بوسھ کردم و ھمزمان حرفم مدمی ذوق پربا

 .... قربونت برم مااااچیا. .. فداتشم مااااااچیا:من
بعدشم ...نی پدر و دختر عاشق ھممیدیبسھ بسھ فھم: ادامشو بگم ک مامان گفتاومدم

   خونھ رو لرزوندی برام نازک کرد ک قھقھ بابا ستونایپشت چشم
 زی آورد و برامون گذاشت رو موهی سبد پر می جون ی ک جولدیخندی بابا داست مھنوز

   زرد برداشتم و ب گاز کنده بھش زدمبی سیمنم حملھ ور شدم و 
 یب خوردن ھر کس برداشتن و شروع کردن وهی می ھر کدوم لدامی و مامان و بابا

 زدی نمی حرفی خودش بود و کسوهیمشغول خوردن م
 برگشتم رو ب مامان کھی نقشھ شماره ی موقع اجرانی کردم االن بھتری فکری

  البوممون کجاسیمامان:گفتم
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   گلو بابا و ب سرفھ افتاددی پرنی ھمچبی دفعھ سی
 کاری چیخوایم:مامان

  خاطره کنم خبدی تجدخوامیم:من
 ارمی برم بیخوای کمده تو اتاق ماس می تولدای خودت و یالبوم عکسا:مامان

 خوامی شما و بابا رو می عروسین البوم عکسا: جواب دادمی بدجنسبا
  بابا و مامانی حرفم رنگ و رونی کردم با ااحساس

 
                      ی خاطره کندی تجدی ک االن بخوایتو ک اون زمان نبود: دفعھ مامان گفتی دیپر

  اومد ب کمکملدای خوشبختانھ
  خبمینی و ببتونی عروسی عکسامی کنجاواریمامان خب ب:لدای

 ب بابا کرد باباھم مجبور سرشو تکون داد مامان از جاش بلند ی با عجز نگاھمامان
 ایب: البوم داد ب دستم و گفتنیی البوم ب دست اومد پاقھیشد و رفت طبقھ باال بعد چند د

 برا شما البوم نمیا
  گفت و اومد بغلم نشستی اخ جون بلندلدای

 کنم اما دای پبھی چھره غری و باز کردم با دقت شروع کردم ب نگاه کردن تا البوم
 بود ک کنار مامان و بابا عکس گرفتھ بودن و می خانواده مادری ھمھ عکسا براغیدر
 ک شدمی مدی حروم شد اوووووف داشتم ناامی الکی نقشم الکینی خدا ی ایچی ھگھید
 ..... عکسا کجانھی بقینی ی چینی ھی البوم خالشتری نصف بدمید

 ھی خالشترشی ک نصف بنیمامان ا:من
 گھی قدره دنیخب ھم: مامان

 نکنم ک بابا و ی کنجاوگھی گرفتم دمی تصملنگھی داره مھی قضنی ای جای کردم احساس
 مامانم شک نکنن

  تست بزنمکمی من برم باال دی نداری اگھ کاری ک اوردی مرسیاھان باشھ مامان:من
 زمیبرو عز:بابا
 
 طبقھ باال چشمم خورد ب در اتاق دمی جام پاشدم و راه افتادم طرف پلھ ھا تا رساز

 اروم رفتم طرف اتاق و درشو شھی مدای پیزی چی اره خودشھ اونجا حتما نایمامان ا
 نگاه ب دور و برم کردم خب از کجا شروع ی پشت سرم بستم و باز کردم درو اروم

 ......کنم
 بھم گفت برو سمت کمد منم ناخوآگاه رفتم سمت کمد در کمد و ک باز ی حس درونی

 مامان من و باش ب ی رو پاھام زکختی رلی از وسایلی باال بود ک سیکردم حواسم 
 سای شد اندازه توپ بسکتبال وا دفعھ چشامی شلختھ خم شدم تا جمعشون کنم گھیمن م

 عی بوده سری خالنای بخاطر نبود البومپس نصف ا.... ک ھمش عکسھ پسنای انمیبب
 با یکی با سن کم یکی پی عکس بابا کنار دوتا مرد خوشتنیعکسا رو برگردوندم اول

 رو ک یعکس بعد... مامان با سھ تا خانوم خوش پوش بودیعکس بعد....شتریسن ب



 @cafeetakroman              ی کافھ تک رمان ص اختصا       رمان اسمش عشقھ

 18 

  ن من ک اون موقعی ک منم ولنیا.... نی ازنھی نمگھیبرگردوندم احساس کردم قلبم د
 و انقدر ب من شباھت داره مخم سادهی ک کنار مامان و بابا واھی دختر کنی پس انبودم

 عکس و برداشتم و عی سرادی صدا مرونی احساس کردم از بھی کنی اینی دیکشیسوت م
 در کمد و بستم و رفتم سمت در اروم بازش کردم کلمو عیر رو چپوندم تو کمد سھیبق
 با دو خودمو رسوندم ب رونیع از اتاق زدم بی سرستی نی خب کسرونی بردم بکمی

 اتاق خودم و پرت کردم تو اوووووف
 
 نی اینی ای اروم بشم دوباره عکس و گرفتم جلو چشمم خداکمی تا دمی نفس بلند کشی

 ی اومد سراغم عکس و الی اونم بازم ھمون حس گالفھ کھی ک من انقدر شبھیدختر ک
 فکرام و متمرکز کنم احساس دی از کتابام گذاشتم و خودمو پرت کردم رو تخت بایکی
 کنم دای رو پکھی تی قدم ب قدم دی شدن ک بانیورچ جی ھی برام شبمی خانواده پدرکنمیم

 از فکر درومدم و میگوش ی فکرا بودم ک با صدانیو بزارم تا پازل کامل بشھ تو ھم
  جواب دادمی شل شد زودشمی رو صفحھ ندی اسم فردنی با دمیحملھ کردم سمت گوش

  یستی جون خودمون نیبھ بھ فر:من
  وقت تو فرھنگ لغتت نبودهجیسالمم ک ھ:دیفر
  اخھ بشریسوزونیچقدر تو فسفر م....جونم :من
 ی رو بشنوم خواستم بگم با برو بچھ ھا پنج شنبھ راھنای دختر زنگ نزدم ایھ:دیفر

 ?ی ھستمیدربند
  ستی بدم نی خودم گفتم ھبا

 ی اتم داش فرھیپا:من
 یشیزھر مار تو ادم نم:دیفر
 یمونیتنھا م:من
 ?یچ:دیفر
 یمونیادم بشم تنھا م:من
 سنای کشمتتتتتتتتتتتیم: اوج گرفتدی فری حرفم صدانی ابا
 

 ? سامانم ھست حاالالیخیھھھھھھ ب:من
  جلو درتونممی و نشیاره خب من برم پنج شنبھ ساعت ش:دیفر
 یباوشھ با:من
 یبا:دیفر
 یلی سالشھ خشی و شستی من بود ک بکی کوچیی دادی قطع کردم فرموی لبخند گوشبا

 یییییییلیییییییگلھ خ
 .....  درسی درس بخونم رفتم سراغ کتابم و نشستم پاکمی گرفتم میتصم
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 من دوساعت تموم درس خوندم و تست زدم ینی ب ساعت  نگاه کردم اوه ی کرختبا
 .... ھدفکالی اراده بارولی چون اسنای پشتکار ولیا

 دی ھوا در اتاقمو باز کرد و پری بلدای ک کردمی باز می داشتم برا خودم پپسینجوریھم
  ھااااااااانیری اجازه بگدی نباشوریاخھ ب: نگاش کردم و گفتمتیتو با عصبان

 یی زانوری زی انجام کارھانی ھتونمی نمگھی اگھ در بزنم ک دی اومدم سر کشرینخ:لدای
  کنم خواھرمرتیدستگ
   نسلھنی اقی الالی گودزینی باز موند شی از حاضر جوابدھنم

   مھمون اومدهای صدر اومدم بگم بی دھنت بشھ غار علخوادیحاال نم:لدای
 برام مھم بود و لدای دادن ی و گوشمالیری االن فقط حالگھی مھم نبود مھمون کبرام

  زدمغی بلند شدم و با تموم توانم جی ازصندلتیبسبا عصبان
 والاای دختره ھرمتی فقط دعا کن نگکشمتی ملدااااای:من

 کردم زود فلنگ و بست منم پشت سر اون حاال اون بدو من ی قاطیلی خدی ک فھملدامی
 رفتن از پلھ ھا منم طبق روش خودم و بدون توجھ نیی پاعیبدو اخر سر شروع کرد سر

 ھمون نرده ھا سر خوردم تا زودتر ینی ی از راه فرعنی کدونستمی ک نمییب مھمونا
 ی دھنم باز موند واییاری تو پذدمی تا رسی برسم وللدایب 

 
ن  بودشی بابا و خانوم و دختر عفاده اکی مھمونامون شرکننی مکاری چنجای انای ادده

  طرف بابا و ماماندیسرم چرخ
 یفی از خانواده شرکردنی جون با لبخند نگام می بابا با تعجب و جولتی با عصبانمامان

نگم ک بھتره چشاشون از تعجب انقدر باز بود ک ھر لحظھ امکان داشت از کاسھ 
 رونیبزنھ ب

 یھھھھ اقا ھیعھ دخترم اومد: دفعھ بابا گفتی شده بودم ب اونا اونام ب من رهی خمن
 خواھرش خبر داده شما ی دخترم انقدر شما و خانواده رو دوس داره ک وقتیفیشر

 یلی نکنم خدیی اگھ تادمی مگھ ن بابا جان دنیی خودش و رسونده پاینجوری انیاومد
  حرف باباردن کدیی شروع کردم ب تاعی اس سرعھیضا
 بفھمم طناز شھی خودمو رسوندم اصال مگھ می چجوردمیبلھ بلھ باباجان اصال نفھم:من

  کنمری لحظھ ام دی نجاومنیجون اومده ا
 نی نگاه خشمگی بود ک با لبخند سرش و برگردوند ولی انگاز از جوابم راضبابا

 کردم ک ی نگاھلدای منم با حرص ب صورت شنگول کردی مینیمامان ھنوز روم سنگ
 ادیحساب کار دستش ب

 حرص نوش جون کردم شی طناز و ننھ گرامنی شب از دست ا ک من  چقدر اونبماند
  کردن مخم رفت اخر شبفی تعرشونی خارجیاز بس مادر و دختر از سفرھا

 



 @cafeetakroman              ی کافھ تک رمان ص اختصا       رمان اسمش عشقھ

 20 

 لمی خاتون تو اون فسھی فسی طناز با فنی اصال اشییییی اخدمی رفتن نفس راحت کشیوقت
 اه اه حال بھم زن بعد رفتن اونا رفتم تو اتاقم ک مامان سرم غر غر زدیطنزه مو نم

 دمینکنھ و گرفتم خواب
 
 سرش تو الک خودش ی ھرکمیدادی مگس پر ممی و رسما داشتمی کالس نشستھ بودتو

 بود و ھمھ ومدهی زنگ اخر بود و معلممون نزدنی بچھ ھام داشتن چرت مشتریبود و ب
 کردم افتادم امروز دای پنای عکس ک تو اتاق مامان اادی دفعھ ی می نشستھ بودکاریب

                     کمکم کننکمی بلکھ اونام م و سحر نشون بدقیاورده بودم ک ب شقا
 زدی داشت چرت مقمی شقازی رو مدهی سحر خوابدمی طرفشون ک دبرگشتم

   کارتون دارمدی سما دوتا پاشدی مگھ خرسیھ:من
  از جام بلند شدم و با داد گفتمدی ب ذھنم رسیطانی فکر شی دنی محل نمدمید

 یبررررررپاااااااا سالم خانوم نجف:من
  نقشھ توپی گنی منی سرجاشون ھھھھھھھ ب اسادنی واخی دفع کل کالس سی

 از چ قراره و با حرص زل زدن ھی قضدنی نگاشون ب در بستھ کالس افتاد فھمیوقت
 بھم
 دای نگاه نکنینجوریا:من
 
 ک عکس و از کردنی ھنوزم با حرص نگام مقی خودم نشستم سر جام سحروشقادمبع
  در اوردمفمیک

  مشورت کنم باھاتونکمی ب من دوما خواستم دی زل نزنیاوال اونجور:من
 تفاوت زل زد بھش کم یسحر عکس وبرداشت اول ب... انگار قانع شدن و نشستن اونام

 نگاه ب عکس وضع ینگاه ب من کرد  یکم چشماش از تعجب گنده شد و تند تند 
   انگار ب خودشون اومدنقھی بود بعد چند دنطوری ھمقمیشقا
 ?ی چینی نی اسنایخب :قیشقا
  و بدونمنی ھمخوامیمنم م:من

 ھمھ نی دختر ک اون زمان ھم سن و سال تو بوده و انی اینی: با تفکر گفتسحر
  ب تو و بابات و خانوادش دارهی و چ ربطھیشباھت ب تو داشتھ ک

 داشتھ یکی رابطھ نزددی بایلی ک خدمی اونم بعدشم من احتمال مھیباھوش من شب:من
   کستی نیگی من و اون از رابطھ ھمسانی ھمھ شباھت بنیباشھ وگرنھ ا

 ?تھی کردن خانواده پدردای پی نقطھ شروع برای دختر نی ایگی مینی:قیشقا
 دونمی راجبش نمیچیھنوز ن چون من ھ:من

  ب تو و خانواده بابات دارهی و چ ربطھی کی بفھمیخوای میچجور:سحر
  ک تو کلم بود براشون گفتم اونام انگاریی نقشھ اعیسر
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 سنای: گفتقی دفعھ شقای تکون دادن دیی اومد چون ھر دو سرشون و ب تاخوششون
 ?ی ھستتی خانواده پدرریگی پیبرا چ

 عقب افتاده پسر ی سامنی از اری مامانم ک غیالیفام تو نیخب بب: گفتمی شوخبا
 پسر یی کنم بلکھ اونجا پسر عمودای و پمی خانواده پدرخوامی مستی نیدرست و حساب

 گھی کنم خودمو بندازم ددای پیعمھ ا
   و سحر مرده بودن از خندهقیشقا
  ک زنگ و زدنمی گرم حرف زدن شده بودتازه
  می برنیپاش:من

واه (می کولھ ھاشون و برداشتن و مدرسھ رو ب مقصد خونھ ترک کردقمی و شقاسحر
 دوباره سر چھار نکھی تا امی باھم حرف زدیسر راه کل) زنھیدده چ لفظ قلمم حرف م

 امروز رفتمی و داشتم راه خودم و منیی سرم و انداختھ بودم پامیراه از ھم جدا شد
 ب تو چھ اخھ شونھ ھامو سنای الیخی بزدیم کوچمون خلوت بود پرنده ھم پر نبیعج

 باال انداختم و راھمو ادامھ دادم
 جون پا درد داره ی جولدمی دی وقتروزی خودم درو باز کردم ددی با کلدمی در ک رسدم

   بردارم ھمراه خودمدی کلگھی گرفتم دمیتصم
   تو باغچھ مشغول سر و سامون دادن ب گال بودمی باز کردم مش رحدرو
 ی جونمیسالااااااااااااااااااااام مش رح:من
 

  مرد چقدر مھربونھ اخھنی خدا ای با لبخند برگشت طرفم وامی رحمش
 سالم دخترم:می رحمش
  کخوادی خونھ ما گل نمگھی ددی جون گلی سما و جولمیمش رح:من

 برو وروجک برو: و گفتدی خندمی رحمش
 یادم سمت در خونھ درو باز کردم کس جدا شدم و دوباره راه افتمی لبخند از مش رحبا

 ?.... کجاننای نبود عھ پس اییرایتو پذ
 راھمو کج کردم طرف اشپزخونھ تا سالم بکنم ومدی مامان و بابا از اشپزخونھ میصدا

 بھشون ک حرفاشون مانع شد
 ی نگفتی اوردسنای ک البوم و برا روزی مگھ دستی نمی عکس مری چینی یپر:بابا

  تو کمدی اونارو گذاشتیعکسا
  ستی االن نیمسعود من گذاشتم ول:مامان

 شھی مدای پی خانوم حتما رفتھ تھ کمد بگردشھیمگھ م:بابا
 مطمئن شدم بحثشون تموم شده وارد ی وقتومدی درنچکدومی از ھیی صداگھید

  اشپزخونھ شدم
  سالم:من
 یدی رسیسالم دخترم ک:بابا
  برم بالخوامی خستھ ام میلی خیی االن بابانیھم:من
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  دربندمی و سام و دوستامون بردی فردا صبح قراره با فری کنم راستاستراحت

 ی بگدیاالن با:مامان
 و سام دی با فرستی خانوم تازه تنھا ک نی دارکارشیچ: زود مداخلھ کرد و گفتبابا

  راحتھ برو باباجانالمونی خرهیم
 بوس و چشمک حوالش کردم و از اشپزخونھ اومدم ی عی گلم  سری بابایفدا:من

 درو باز کردم و دمی پلھ ھا رو اومدم باال دم در اتاقم ک رسی چجوردمی نفھمرونیب
 چ می مرنی اینی ی واااااااااااااااااامی مردمی اسم دختررو فھمنی اولایرفتم تو خدااااا

د تو جونم ب خودم ک  مثل خوره افتاده بوینجکاو من داره کی ب خانواده پدریربط
 کنمی فکر ممی پشت در و دارم ب مرسادمی از اون موقع ک اومدم تو اتاق وادمیاومدم د

و ھنوزم مانتو شلوار مدرسھ تنمھ از جام حرکت کردم و مانتو شلوار مدرسمو عوض 
و ولو شدم رو   برداشتمموی کردم لباسامو مرتب کردم و گوشزونیکردم و از کمدم او

 ب اونام دیبا)قی من و سحر و شقاینی(شن کردم و رفتم گروه خودمونتخت نتمو رو
  تند تند شروع کردم ب نوشتندمی ک اسم صاحب عکس و فھمگفتمیم

 افتمیبچھ ھاااااااااااااا خبر خبر :من
  زود فرستادقی فرستادم شقایزود
  رووووووویچ:قیشقا

 
 یافتینگو ک شوھر :سحر

 دای اسم صاحب عکس و پرمی نخی ک فقط فکر شوھریریسحر بم: حرص نوشتمبا
 کردم

  واقعایواااااااااااااااااا: خوندن زود فرستادسحربعد
 مھیاره اسمش مر:من
  از کجاھی ک عالنیا:قیشقا
 ساعت حرف زدن می کردم بعد نفی حرف زدن مامان و بابا رو براشون تعرھیقض

  می کردیخدافظ
 خوابم بعد پاشم تست بزنم بکمی گرفتم می خستھ بودم تصمیلیخ

 دمی و خودمو رو تخت جاب جا کردم و چشامو بستم و خوابلنتی گذاشتم رو سامویگوش
  توی پاشو دختر مگھ خرسسنای ییییی ھسنای:مامان

 اھع مامام بزار بخوابم:من
  ی تو از گرسنگی نمردنمیپاشو ب:مامان

  بخوابمخوامیننننننننع م:من
 ....  رفتشی اخومدی ب جز بستھ شدن در اتاق نیی صداگھید

 نتونستم بخوابم با حرص پاشدم رو تخت گھی دی ولگذرهی ربع از رفتن مامان می
 نشستم و شروع کردم ب غر غر کردن
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 ..... دی بمونسنای ی بیالھ....دی ھمتون راحت بشرمی من بمیالھ:من
 

 نی امیالھ
 ینجوری رسما پاره شد من ھممی صوتیرا ک فکر کنم تادمی کشیغی جی صدا دنی شنبا

 دستشو گذاشتھ بود رو گوشاش و زل زده بود لکسی ریلی خدی و فرزدمی مغیداشتم ج
 ب من

 ب نشونھ تاسف ی دستاش و از رو گوشاش برداشت و سرزنمی نمغی جگھی ددی دیوقت
  تکون داد

 ندتی بدبخت شوھر اسنای شدم دی ب کل ازت نا امگھینچ نچ نچ نچ واقعا د:دیفر
 اعالم حضور دی اول بایفھمی خوووووودت ک نمندهی زن آچاااااارهیب: حرص داد زدمبا
  ب حرف زدنی بعد شروع کنیکن
  بخواد واالخوادی ک ھست مینیھم:دیفر

 تا یی براش نازک کردم و رفتم تو دستشوی نداشت پشت چشمدهی بشر فانی با ابحث
 سرش و کرده تو کمد دمی درونی اومدم بییستشو از دیدست و شورتمو بشورم وقت

 کنھیلباسام و داره مانتو ھامو نگاه م
 ? نھستی تو کال اجازه مجازه تو کارت نی ھیھ:من
 نچ:دیفر
 یکنی مکاری چی حاال دارفی حگھی دیمی دافیح....نچ و:من
 کنمیدارم برا فردات لباس انتخاب م:دیفر
  چالقمایمگھ خودم کورم :من
 

 ی دارفی تشرقھی نمور کج سلی فقط چکدومیھ:دیفر
 دای دنبال پلکسی ھمچنان ردی فری ولرونی بزدی داشت از گوشام داشت دود مرسما

 ی با شلوار و شال مشکیزیی رنگ پای مانتو ابیکردن لباس برا من بود اخر سرم 
  تا فردا بپوشمرونیبرام گذاشت ب

 شب بمون قبول نکرد بعد می ما بود ھرچقدرم ما اصرار کردشی شام پدی فراونشب
 ک صبح خواب نمونم بعد رفتن دادیخوردن شام رفت موقع رفتنم ھمش ب من تذکر م

 ک مثال قرار بود بعداز ظھر بزنمو و یی گفتم و رفتم تو اتاقم تا تستاری منم شب بخدیفر
 گرفتم بخوابم میازده تصم باالخره ساعت دودن تست زکسرهیاالن بزنم بعد دوساعت 

  تا خوابم برددی طول نکشیزی و چدمیتا صبح خواب نمونم رو تخت دراز کش
 
 مالحضھ شدن با حرص ی شد اھع مردم چ بداری از خواب بلمی زنگ موبای صدابا

 جواب دادم
 ی اول صبحنیخوای می چھیبعلھ چ:من
 ی تو ھنوز خوابسنای:سام
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 ی ک بپرسیزنی اول صبح زنگ میرض دار بشر مگھ مرهی زنت بمیسام الھ:من
  داری بایخوابم 

  دربندمی پاشو حاضرشو خبرت مگھ قرار نبود بری دارکاری بازنم چیھووووو:سام
 دربند....سام....دیفر.... دفعھ رادارام فعال شد منی

   اومدمدیسی واشمی اومد االن حاضر مادمی اومد ادمی یواااا:من
 مھی عجلھ ام نکن چون ھنوز ساعت پنج و ننی ھمچیخواین م:سام

  می حرکت کنمی و نشی ما ک قرار بود شمھی ساعت پنج و نییییییییییییییییییچ
 ساااااااااااااااااااام خدا خفت کنھھھھھھھ:من
 سام کشمتی می بوق اشغال جواب حرفامو داد حرصم گرفتھ بود حسابیول
 کشمتتتتتتتتتتیم

  کنم اخھ ھووووووفکاری چمی و نشی من از االن تا ساعت شحاال
 اب و باز کردم و دست و صورتمو شستم صورتمو ری شیی رفتم تو دستشوپاشدم

  بزاردمی کنم اھان فھمکاری خب االن چرونی اومدم بییخشک کردم و از دستشو
 

 ب صورتم تو شی آرازی می خوشمل کنم رفتم نشستم رو صندلیلی خودمو خامروز
 کرد خط چشممو برداشتم شھی خب چ می پف داشت ولکمی نگاه کردم چشام ھنوز نھییا

 شدما ییو دست ب کار شدم کارم ک تموم شد ب شاھکار خودم نگاه کردم بھ بھ چ ھلو
 افھی ب قنھیی تو اییرژ گونھ ھلو  پررنگ وی چشام و رژ صورتیخط چشم نازک باال

 دهی از باال محکم بستم تا چشام کش چشمک زدم موھامو شونھ کردم و ھمھ رویخودم 
 بود انقدر تو بحر کارم شی ب شقھیتر بشھ کارم ک تموم شد ب ساعت نگاه کردم ده د

 ک یی گذشت بھتره زودتر لباسامو بپوشم رفتم سراغ لباسای چجوردمیبودم ک نفھم
 رو انداختم سرم و بعد ید برام گذاشتھ بود کنار شلوارمو پام کردم و شال مشکیفر
 و راحت تر گرفتی بھتر بود شالم جلو دست و پامو نمینجوریانتو رو تنم کردم ام

 از نیی ھم برداشتم و رفتم پای ال استار مشکی رنگمم ب ھمراه کتونیبودم کولھ مشک
 خونھ غرق سکوت بود اروم رفتم تو نیی پامدی رسی اروم سر خوردم وقتیلیپلھ ھا خ

 وقت تو راه ی برا خودم گرفتم و شروع کردم ب خوردن تا ری لقمھ پنیاشپزخونھ و 
 از خونھ ی فوردهی فردمی زنگ خورد فھممیضعف نکنم مشغول خوردن بودم ک گوش

 ک نیی پاامی ھام و پام کردم اومدم از پلھ ھا بی کتونی دم در ھول ھولکرونیزدم ب
 یساس کردم از  احدنیدی چشام تار مکنمی رفت و احساس کردم دارم سقوط مجیسرم گ

 دمی نفھمیچی ھگھی پرت شدم و دییجا
 
 و زدی چشامو باز کردم نور المپ باال سرم چشامو میدی احساس سر درد شدبا
 برام ی ھمچقھی صبر کردم تا چشام عادت کنھ بعد چند دنمی رو ببیی جاتونستمینم

 سام  کجاس مگھ قرار نبود بانجایواضح شد شروع کردم ب نگاه کردن ب دوروبرم ا
 خواب موندم من و نبردن نھ نککنمی مکاری چنجای برم دربند پس من ادیو فر
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 فکرا بودم ک در اتاق باز شد و مامان و نی برم تو ھمخواستمی ن منم میواااااااااااااااااا
 دفعھ ی چرا کننی مکاری چنجای انای امام اااااااای تو ختنی رمی مادرتیبابا و کل اھل ب

 حملھ کردن تو با ترس شروع کردم مثل بلبل حرف زدن
 تو اصال چرا من دی اومدینجوری چرا اشدهی چدیکنی مکاری چنجای شما اییییییی:من

  ک باز خواب موندمدی مگھ قرار نبود برم دربند نگنجامیا
 اتفاقم فکر کنم نی اصال مخ نداشت با انی خدا ایواااا: وسط حرفم و گفتدی پردیفر

 دیمخش ب کل پوک
 ک تونستم ی تنھا کاردی حرصم گرفتھ بود از دست فردنی شروع کردن ب خندھمشون
 و چشامو چپ کردم ک دوباره خنده جمع رونی بود ک زبونمو تا تھ اوردم بنیبکنم ا

 مارستانھای بنجایچ خبرتونھ ا: خانم اومد و گفتیبلند شد ھمزمان 
 تی فسفرام شروع کردن ب فعالتازه
 ی اتفاقی شده نکنھ برا مامانشیزی چی کسیواااا:من
 

   شدهشیزی نکنھ سام چی وااااافتاده
 سنای سرت اومده یی چ بالستی نادتی تو ینی:بابا
 یین چ بال:من

  خوردهھی و سرت بخی از سھ تا پلھ افتاداطیخانم باھوش صبح تو ح:مامان
 می ک گوشدمی پوشعی ھامو سری شروع کرد ب مرور کردن اتفاقات صبح کتونمغزم

 .... رفت وجی سرم گھویزنگ خورد اومدم جواب بدم ک 
  خوردهھی االن سرم بخینیاھا اھا اره :من
  ھنوزی زنده ایبدبخت:دیفر
  توامیمنتظر حلوا:من

  ک مامان تو خونھ منتظر ھممونھمیخب خب جروبحث بسھ بر:خالھ
  رو انجام بدم و بعدم رفتسنای صی ترخیمن برم کارا:بابا

 و عوض کنم مارستانی بی فقط مامان موند تا کمکم کنھ لباسارونی از اتاق رفتن بھمھ
 دکتر گفتھ بوده نکھی مثل ارفتی مجی سرم گکمی رونی بمی لباس از اتاق اومدضیبعد تعو

 نیاش ھمھ انگار منتظر ما بودن سوار مرونی بمی اومدمارستانی با مامان از در بھیعیطب
   عاشقشمی اخ جوووووون ماماننای ایم طرف خونھ مامانی و راه افتادمیھا شد

  مامانی شدم ک صداادهی پنی از ماشعی سرمیدی رستا
 

 درومد
  کنتی ھات تازه ان رعاھی مگھ بخیدختر عقل ندار:مامان

  ھادمشی مھمھ دو ھفتھ اس ندیاالن مامان:من
  سره فسار دادم اخر سر سام برداشت و گفتھی گذاشتم رو زنگ و دستمو

 ھان:سام
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  نمیجفت پاھام باز کن ب:من
 یضیتو نثال مر:سام
 می بچھ پرو باز کن دلم تنگ شده برا مامانی خودتضیمر:من
 شھی میباز نکنم چ:سام

  اعتراض خالھ درومدیصدا
  باز کن پسر:خالھ
 اعتراض ی طرف خونھ و ب صدادمی سوسول درو زود باز کرد تا در باز شد دوسامم

  کردنغی جغی تو و شروع کردم جدمی ام گوش ندادم در خونھ رو باز کردم و پرھیبق
 ک تی دردونت اومده چراغ خونھ اومده سرسبد خاندان اومده بای بیمااااااماااااان:من

   اومدهیزخم
  دارممممی پپسیپپس:سام
 گمیمرض مگھ دروغ م:من
 سالم دخترم باز: گفتی سام اومد جواب بده مامانتا
 
   با خودتی کردکاریچ

 دنی من بود پلھ ھا من و ندری تقصیب جان سام:من
 ب جان خودت انگل:سام
 شپش:من
 قارچ:سام
  کروبیم:من
 می ب خودمون اومدی اعتراض مامانی صدابا

 سنای نمی ببایبسھ بسھ ب:یمامان
 ماچ کردنش و شروع کردم ب ی طرف مامانرفتم
 ماااااچ مااااااچ ماااااچ:من

  ی کردمیبسھ بچھ تف مال: کنار و گفتدی صورتشو کشیمامان
 و اخر شب میدی و خندمی گفتی دور ھم کلی خنده جمع بلند شد اونشب خونھ مامانیصدا

  خوابم برددهی خونمون و سرم ب بالش نرسمیبرگشت
 

 ?یاالن بھتر:قیشقا
 ?یدرد ندار:سحر

 ? خوردهھیچن تا بخ:قیشقا
 ? خون رفتھیلیخ:سحر
 سره داره ی ادتمی اومدن مثال عی ھمھ سوال کردنشون از وقتنی شده بودم از اکالفھ

 پرسنیم
  چ خبرتونھدی بپرسیکی یکی:من
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  خبمی سوال داریریگیحاال چتھ چرا پاچھ م:سحر
  سواالنی بدی فاصلھ بدی خانوم بعدم حداقل رهیگی مندتونیپاچھ رو شوھر ا:من
  کنفیخب خودت تعر:قیشقا

 رونی بمی امروز بردیایخب ب: ماجرا بعد تموم شدنش سحر گفتفی کردم ب تعرشروع
 می دور بزنی

 موافقم:من
 رونی بی بریخوای ھا مھی بخنی با ای رو موافقی چیچ:قیشقا
  کستی نیزیاره چ:من

  نخورده کریشمش:سحر
 می بردی جمع کندیخب خب قانع شدم پاش:قیشقا
 و شلوار و شال دی سفزهیی اماده بشم رفتم سمت کمدم و از توش مانتو پادیسیباشھ وا:من

 رو لبم و با بچھ ھا دمی ھم کشی رژ کالباسی و دمی پوشعی اوردم و سررونی بیسرمھ ا
 رونی بمیزد
 
 ادهی پی با پامیخب کجا بر: گفتقی شقارونی بمی در خونھ ک اومداز

   فدکمیبر:سخر
 کی بود ک ب خونھ سھ تامونم نزدکی پارک کوچھی فدک می موافقت کردقمی و شقامن

  دم پارکمیدی رسمیدی و خندمی گفتیبود تو راه کل
  مینی بشقای تو آالچمیبر:قیشقا
 می و نشستقای از االچیکی طرف میرفت

  یی چ ھواشیاخ:سحر
 اوره ھوا توپھ:من
 ?ھی چینظرتون با بستن:قیشقا
 موافقم:من

 منم تابع جمع:سحر
  میای تا بنی تو بشسنای می بخرمیریپس من و سحر م: قیشقا

  خودش و سحر راه افتادن طرف دکھ پارکبعدم
 شلوارم دراوردم و شروع کردم ب بی از جموی ک رفتن حوصلم سر رفت و گوشاونا
 موی ب گوشم خورد با ذوق پاشدم و گوشی زدن کستاری گی کردن ک صدایباز

 ی ھر وقت صدای ول کردم و رفتم سمت صدا از بچگقی االچیندل رو صیھمونجور
 پسر دختر کنار ھم ی دمی جلو تر ک رفتم دشدمی خود می از خود بدمیشنی متاریگ

 زنھی متارینشستن و پسره داره گ
 

  پسره ب خودم اومدمی رفتم جلو و زل زدم بھشون با صداناخوداگاه
 ?می کمکتون کنمیتونیخانم م:پسره
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 ? بزنمتاری منم گشھی بلھ مینی...ن...ھا:من
  ب من زل زدنیی نگاه بھم انداختن بعد دوتای دختره پسرو
  کنار ما بزننی بشای بزمیچرا ک ن عز:دختره

  زده رفتم جلو و نشستم کنارشونذوق
 ? ی بزنیخوای می چجوریستیشما ک بلد ن:پسره
  زد ب سرمیطانی شفکر
   فقط انگشتامو روش بکشمخوامیخب م:من

  و گرفت سمتمتارشی بار گنی نگاه بھم انداختن و پسره ای و پسره دوباره دختر
 ک ی شعر و ملودی اوردادی کردم ک شروع کردم ب می رو پام تنظتاروی گبامھارت

  داشتم بزنم بعد شروع کردم ب زدن و ھمزمان خوندنمیتصم
 یری ک مگنی مھمھ
 یکنی و ترکم ممن
 یکنی تو درکم می از ھر کشتری بنندوینم
  من و تو جونمون بستھ بھمدوننینم
 یکنی تو تموم غمامو کم مدوننینم

  ب تو وابستھ بشمدی نباگنی مھمھ
  از عشق تو خستھ بشمشھی مگھ ماخھ

 
 می من و تو عشق ھمدوننی ک نماونا
  ھمون ک عشقم ازم خواستھ بشمخوامی متازه

  نگات وخوامی تو مای یشکی ھای
  اون خنده ھات ویری من نگاز
 خوادی نمی دل ب جز تو عشقنیا
  توای یشکی ھای صدات و خوامیم

 بود و اصال ب صورت اون دختر و پسره نگاه نکردم ک نیی سرم پازدمی داشتم میوقت
 نتم اجرا کردم و سرم و باال گرفتم چشام خورد ب صورت نی آخرنمیتعجبشون و بب

 دست ی دفعھ صدایھ بود با زور جلو خودمو گرفتم ک نخندم متعجبشون خندم گرفت
 دارن برام گھی و چن تا دختر و پسر در و سحقی شقادمیزدن چند نفر اومد برگشتم د

  زننیدست م
 و سحر قی بلند شدم ھمزمان با من اون دختر و پسرم بلند شدن رو ب شقاازجام

 دیعھ اومد:گفتم
 ی خود شدی از خود بیدی دتاری تو باز گنمیبعلھ بب:قیشقا

  و گرفتم سمتشتاری ب صورتش زدم و برگشتم طرف پسره و گیلبخند
  ممنون:من

   دخترھیکارت عال:دختره
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 روش ک فکر کردم تا کشمی فقط دستمو می گفتنیھمچ: لبخند زدم ک پسره گفتبھش
 تاریحاال اصال گ

 
 چھی ھتاری بدون گنی دستش عمرا ارهی نگتاری گنیا: سحر زود جواب دادی نگرفتدستت
  نامزدمدی حمشونمی ھستم و اگانھیدرھر حال خوشحال شدم من :دختره

  ھستمسنایخوشبختم منم :من
 و اونجا دیای بدی دارم موافق ھستیقیمن آموزشگاه موس: گفتدی ک حممی دست دادباھم
 دی کنسیتدر
  بگمی چدونستمی شکھ شده بودم و نمشیھوی شنھادی پاز
  بگمی چدونمیواال نم:من
  در اورد و گرفت سمتمبشی از جی کارتدیحم
  زنگ بزنی گرفتی جدمی ادرس و شماره آموزشگاه منھ اگھ تصمنیا:دیحم

 بلھ چشم: و گرفتم و گفتمکارت
  جانسنای واقعا خوشحال شدم می بردی ما باگھیخب د:گانھی

  ب سالمتزمی عزنطوریمنم ھم:من
  ما رفتنشی کردن و باھم از پی خدافظدی و حمگانھی

 ی آشنا شدنای با اشدی خانوم چسنای نمیخب خب بگو بب:قیشقا
 منم ازس زنھی متاری داره گدی حمدمی سمت دنی اومد اومدم اتاری گیخب صدا:من

 نی و بھم بده تا بزنم اونم داد ھمتارشیخواستم گ
 

   ھا اب شدی بستنالیخیب:سحر
 سحر زنگ خورد ی ک        گوشمیزدی ب دست تو پارک قدم می بستنیی تاسھ

 افتاد چشاش گرد شی نگاش ب صفحھ گوشنکھی دراورد ب محض افشی از کشویگوش
 دفعھ ی انداخت شی نگاه ب گوشی نگاه با تعجبم ب من انداخت دوباره یشد و 

 سنای یسرکار گذاشت:گفت
 یھا چ سرکار: تعجب گفتمبا

 زنھی داره ب من زنگ میاالن ب نظرت ک:سحر
  دارم دختربی مگھ علم غدونمیمن چ موا :من

 یزنی ب من زنگ می دارییاحمق جان تو:سحر
 بمھی تو جمیمنننننننن ک گوش:من
  خل زل زده بود ب مای وسط مثل آدمانی اقمیشقا

 ?زنھی خورزو خان داره ب من زنگ منی اینی بتھی تو جی جینی:سحر
 زنمی ک زنگ مستمی من ننی ببارمی دربموی گوشسایوا:من
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 می گوشدمی و نشون سحر بدم ک دارمی دربموی شلوارم ک گوشبی بردم طرف جدستمو
  زوم رو سرمی و ول کردم و دو دستی بستنستین

 ستتتتتتی نمیگووووووش:من
  و نگاه کنبتی جیکی پا ک نداره بره اون یخستھ نباش:قیشقا

 
  نبودمی گوشی ولبمی جیکی دستم و کردم تو اون یفور
 ستیننننننن ن:من

 ستی من ک دست خودم نی گوشنمی بسای واخوردی سحر ھمچنان داشت زنگ میگوش
 سحر و از دستش ی گوشعی سرزنھی من ب سحر زنگ می ک داره با گوشھی کنیپس ا

  تا گرفتم دستم تماس قطع شدیگرفتم ول
   چتھیھووو: با تعجب گفتسحر

 زنھی من ب تو زنگ می داره با گوشھی کنی ای خب پستی من نیخب خلھ گوش:من
 ھی دست کتی گوشنی تو زنگ بزن ببسنای گھی دگھیراس م:قیشقا
  سحر گرفتمی تکون دادم و شماره خودمو از گوشیسر
 .... بوق دو بوق سھ بوقی

  نفر برداشتی دفعھی ک قطع کنم ک شدمی مدی نا امداشتم
 دییبلھ بفرما:پسره

 رمشی بگامیکجا ب.. بھمنشی بدشھی مال منھ می گوشنی ادیسالم اقا ببخش:من
  مال شماءی گوشنیاستب استب خانم محترم من از کجا مطمئن بشم ا:پسره

  منھی اون گوشگمی محترم دارم می اقای چینی:من
 یکی رو تو ی گوشنیبلھ متوجھ شدم خانم من ا:پسره

 
 دی اسم اون پارک و مدل گوشب رو بگدیتونی کردم مدای پارک پی یقایازاالچ

 اومد ک ادمی االن می تو کلم بخاطر حواس پرتدمی دونھ محکم کوبی دستم یکی اون با
  قی آالچی ول کردم رو صندلینجوری رو ھمی گوشدمی و شنتاری گی صدایوقت

 ب خرف دنیبعدم خودش شروع کرد ب خند... شما نبودی گوششدیالو خانم چ:پسره
 مسخرش

  جواب دادمتی عصبانبا
 جا گذاشتم مدل قی آالچی رو صندلموی فدکھ و من گوش اسم اون پارکریھر ھر نخ:من

  نوت فوره جناب ب ظاھر محترمی گلگسمیگوش
 ی اونجا گوشدیای بدمی ادرس میبلھ بلھ درستھ خب من : و گفتوردی کم ناونم

 دیریروبگ
  دییبفرما:من
   رو قطع کردمی گرفتن ادرس گوشبعد
 نھیپسره خر االغ بوز:من
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  گفتی مگھ چشدیچ:قیشقا
 رمیگی مرمی خودم مدی ب کاراتون برسدی شما برالیخی چرت و پرت گفت بیچیھ:من

 مویگوش
 امی ندارم باھات میمن ک کار:سحر

 برامون                                ادی من برم شب قراره مھمون بادیخب حاال ک سحر م:قیشقا
 و با سحر می کردی خداحافظقیبرو ب سالمت                                     از شقا:من
 می ادرس شدیراھ

  راننده دست از حرف زدن با سحر برداشتمی صدابا
 دیی بفرمامیدیخانم رس:راننده

   بود برا خودشی تعجب ب خونھ روبروم نگاه کردم خونھ ک چ عرض کنم قصربا
 ?نجاستی ایمطمئن: اروم در گوشم گفتسحر

 نھیاره ادرس ھم:من
  دارمای کار و زندگنیی پادییخانما بفرما:راننده

  شوادهی خب سحر پیریگیچ خبرتھ اقا پولتو م:من
 دمی و محکم کوبنی و از حرصم در ماشمی شدادهی سحر پبا

 چتھ:سحر
 می برایحقشھ ب:من

   طرف خونھ زنگمی حرکت کردباھم
 سنای مثل قصره نجایا:سحر

 اوھوم:من
  جواب بده در باز شدی کسنکھی اف و فشار دادم بعد چن لحظھ بدون ااف

 
 بپرسن نکھی بدون ایدی دمی فرار کنای ارواحھ بی خونھ نجای ب مرگ خودم اسنای:سحر

 اصال خودم برات می برای من ھنوز ارزو دارم ارواح جدت بمی برای درو باز کردن بھیک
 خرمی گوشب توپ می

  می برای رو ببند بلھی اون توقھی دیاھع :من
 میدی رسمی خونھ حرکت کردی و باھم ب طرف در ورودمدی سحر و گرفتم و کشدست

 چرا تا من دونمی نمی درو باز کرد ولی سرمھ ادی خانم تپل با لباس فرم سفیب در ک 
   چشاش شد اندازه توپ بسکتبال و زل زد ب مندیو د

 ای بشمارمی تا سھ میدی خونھ ارواحھ دنجای گفتم ایدید: اروم در گوشم گفتسحر
 میدربر

  سحرررر خفھ شو:من
  خانم خانم خانمدیببخش: طرف زنھ و گفتمبرگشتم

 من و امی من انگار ب خودش اومد چشاش پر از اشک شد و تا ب خودم بی صدابا
  سمت خودش و پرت شدم تو بغلشدیکش
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 خانم ی قربونت برم ب ما گفتھ بودن شما مردی اره خودتی خانم جون خودتیواااا:زنھ
 جون
 رونی بدمیه بود اندازه توپ بسکتبال با زور خودمو از بغل زنھ کش من شدی چشاحاال
 .. موی گوشنجای من فقط اومدم ایخانم فکر کنم اشتباه گرفت:من
 

اقا ...خانم بزگ :دی و ھمزمان داد کشدی حرفمو ادامھ بدم دستمو گرفت و کشزاشت
  دیای برگشتھ بممونی ک مردیای بدیایبزرگ ب

   شدمای اخھ عجب گرفتارھی کمیخانم ولم کن مر:من
 و با تعجب اول زل زد ب رونی از اتاقا اومد بیکی نفر با سرعت از ی موقع ھمون

  اون زنھ بعد ب من
   دخترتون برگشتھمھی مردینیاقا بزرگ بب: برگشت طرفش و گفتزنھ
 ی ک زن راه انداختھ بود کم کم ادمایی زل زده بود ب من با سرو صداری پی اقااون

  کننی ک دارن اشتباه مگفتمی مدی شدن باادیدورم ز
 ...موی گوشنجای من فقط اومدم استمی نمی من مردیکنی اشتباه مدی شماھا داردیببخش:من
 گھی گرم دی دوباره فرو رفتم تو ب جاک
   بوددهی واقعا مخم ھنگگھید

  گردهی برمدونستمی برگشت من مممی شکرت مرای شکرت شکرت خداایخدا:مرد
 کردم ک دای و زل زد ب صورتم منم تازه فرصت پرونی بدی من از اغوشش کشبعدم

 چفدر چھرش اشنا تمی بسای وای جو گندمیی موھارهی تی ابیصورتشو رصد کنم چشا
  تر شدهری االن پی ک کنار بابا تو عکس بودن ولھی از اون مردایکی نیاره ا...اره

  برداشتمیری دست از خود درگیی صدابا
 

 سالھ٢٦بای پسر تقریسمت صدا  برگشتم
  چ خبرهنجایاقاجون ا:پسره
  پسرمایپارسا ب:مرده
  پسرم عمتھ عمتمھی مرنیا:پسره

  نره غول باشمنی عمھ اخورهی اصال ب من می اشتباه گرفتیاقا چ عمھ ا:من
 بود من پروندم ب پسره نگاه کردم فکر کنم ی چ حرفنی تو دھنم ادمی دفعھ محوم کوبی

  اون لحظھ دوست داشت من و خفھ کنھ
  دیخندی سحرم بلند بلند می خنده حتری تو سالن بود زد زی دفعھ ھر کی
  خونم ب جوش اومدگھید

 رمی بگموی گوشنجای محترم من فقط اومدم ایاقا:من
  خودش و مثل قاشق نشستھ انداخت وسطپسره
  شماستی کردم برادای ک پین گوشعھ پس او:پسره
 گفتی با تمسخر مناروی اھمھ
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 خوامی ک ماری بمویبا اجازه بزرگترا بعلھ حاالم برو گوش: چپ کردم و گفتمافموی قمنم
 برم

  ی برزارمی کردم مگھ مداتی دلم من تازه پزیکجا عز:مرده
 سناسی اسم من ستمی نمی من مریاقا بخدا اشتباه گرفت:من

 ایبا من ب:مرده
 

  شد و منم پشتش رفتم توی شدم دنبالش برم وارد اتاقمجبور
  درو ببند:مرده
 ی دفعھ ھمچی منھ ن ن ی ک عکسانای بستم و تا برگشتم دھنم از تعجب باز موند ادرو

 صحبت مامان و بابا نای کردن عکس تو اتاق مامان ادای از جلو چشام رد شد پلمیمثل ف
  گفتناشون حتمامیو مر

 دمی خانوم و تو خونمون دنی من عکس امی اره مرمیمر: دفعھ برگشتم سمت مردهی
 خانوم و تو اتاق نی من عکس ادی فقط جون تر از االن بوددمی عکس شمارو ھم دیحت

 مھی اسمش مردمی کردم و بعدھا فھمدایپدر و مادرم پ
  اخر ب حرف اومدکردی مدت مرد داشت با اخم نگام متموم
 یاری رو برام بیگی ک میی اون عکسایتونی مدختر جون:مرده

  برمدی براتون االنم باارمیبلھ بلھ فردا م:من
  شمارت و بزار برامیبرو دل: مرده

 شمارم دست اون پسره ھست:من
 منظورت پارساست:مرده

 بلھ:من
 شربتم تو ی از مبال نشستھ یکی سحر رو دمی درونی بمیباشھ     از اتاق اومد:مرده

  سحر جانمی برگھیدستش رفتم طرفش و گفتم خب د
 ی برزارمیکجا مکھ من م: جلومدی خانم بزرگ پرگفتنی زنھ ک بھش ماون
 ادی بخوادیمھدخت بزار بره فردا م: مرده دخالت کرد و گفتک

  نگفت ب سحر اشاره کردم اونم زود از جاش بلند شدیزی چگھی داونم
 امیدا حتما م من فرمی بردیخب ما با:من

 یگوش: برگشتم طرف پسره و گفتمبعدم
  پوزخند بھم زد ک منم جوابشو دادمی رو گرفت سمتم و یگوش

 رونی بمی و از خونشون زدمی کردی سحر خدافظبا
 
  سحر شروع کرد ب حرف زدنرونی بمی از عمارت زدتا

 مرده کجا رهی بودن اصال تو با اون پی کنای امی کجا بود ما رفتنجای اسنای یواااا:سحر
 یرفت
   بپرس خو دختریکی یکیسحررر :من
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 خب تو دونھ دونھ جواب بده:سحر
 ک اونا تا من و میری من و بگی گوشنجای امی بدم ما اومدحیخب بزار برات توض:من

 اسم تو رو نی کرد امی مرمی شروع کردن ب ماچ و بوسھ بعد اون مرده اومد مردنید
 ?ندازهی می چادی

 و بعدا ی ک اوردی اون عکسیواااا....خب...خب ....میمر: فکر کرد و گفتکمیسحر
  ارهی واااامھی تو بود مرھی اسم اون دختره ک شبیدیفھم
  ترواشیدوما ... اونمھیاوال من شب:من

 خب ادامش و بگو:سحر
 مھیر اتاق عکس میوارای کل ددمی تو اتاق با برگشتم دمی با اون مرد رفتیچیھ:من

  سحر از تعجب باز مونده بوددھن
  شدینجوری اافمی قدمی دی منم وقتقایدق:من

 ی کردکاریخب چ:سحر
 اون عکسا عکس نی بی عکس خونھ ماست سحر من حتنی منم گفتم مثل ھمیچیھ:من
 دمی مردم دنیھم

 واقعااااااااا:سحر
 اره بعدا قرار شد فردا با اون عکسا برم خونشون:من
 

  داشتھ باشھتی ب خانواده پدری ربطنای ممکن اینی سنای:سحر
 کنم دای ازشون پتونمی سر نخ ک می نداشتھ باشھ ی اگھ ربطی سحر ولدونمینم:من

  شدهری دی ک حسابمی بشنی سوار ماشایحاالم ب
 تو می دست تکون دادم و سوار شددی ک رسی تاکسنی تکون داد و ب اولی سرسحرم

 سحر سر می امروز بودی اتفاقاریار ھر دو درگ زدم ن سحر انگی ن من حرفنیماش
 رو حساب کردم ھی شدم و کراادهی شد و رفت منم سر کوچھ خودمون پادهیکوچشون پ

 بودن راحت بشھ انقدر ری ھمھ درگنی ااز  برم بلکھ ذھنمادهی پکمی دادم تا خونھ حیترج
 دستمو اوردم باال و اف اف و ی جلو درمون با سستدمی رسی کدمیتو فکر بودم نفھم

 بلھ: جون جواب دادیزدم جول
  جون باز کنیمنم جول:من

 زکمیبفرما عز: جونیجول
 مانتوم و سرمو بی درو برام باز کرد رفتم تو و درو بستم دستامو کردم تو جبعدم

 ھامو در اوردم و ی کتونییرای ب در پذدمی خودمو شمردم تا رسی و قدمانییانداختم پا
 کردن زی جون مشغول تمی نبود رفتم طرف اشپزخونھ جولییرای تو پذیتو کسرفتم 

 بود
  جونیسالم جول:من
 

   نگران اومد سمتمدی تا من و دی سمتم ولبرگشت
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 ھینجوری جرا رنگ اشدهی دخترم چیوا: جونیجول
  مگھھیچجور: گفتمباتعجب

 ی روی ھاھی درستھ با اون بخنی دختر اخھ ایرنگ ب صورت ندار: جونیجول
  ن اخھ درستھرونی بیسرت بر

 ستنی نلدای جون مامان و بابا و ی جولیخیب:من
 ی خانم گفت بھت بگم توام برنیی شام اونجاناین رفتن خونھ اقا فرھاد ا: جونیجول

  بود و با مامان دوقلو ھستنمی وسطیی دافرھاد
  جون فعالی جولیباشھ مرس:من

  تو صورتتادی رنگ ب بدم بخورزی چی ای بیریکجا م: جونیجول
  ستی نیاجی جون خوبم احتین جول:من
 طبقھ باال چشمم خورد ب دمی ھمھ رو رفتم باال تا رسی افتادم طرف پلھ ھا با خستگراه

 رفتم طرف اتاقشون و درو می تصمتی عکس اون مردم بردارم با ادی بانایاتاق مامان ا
باز کردم و بعدم اروم مشت سرم بستمش با سرعت رفتم سمت کمد و بازش کردم مثل 

 کردم ھمونجا نشستم رو دای رو زدم کنار و البوم و پاسا رو پام لبختی نریزی چندفعھیا
 کنم چشمم ب دای پخواموی ک میی تا عکسازدمی و البوم و باز کردم تند تند ورق منیزم
 برگھ کنجکاو یس خورد زود برداشتمش اومدم البوم و ببندم ک چشم خورد ب عک

 شدم و بازش
 

  بود شروع کردم ب خوندنیمی نامھ قدی انگار کردم
 می نام حکم دھنده حکبھ

   گلمی ب داداش مسعودم و زن داداش پرباسالم
 رفتمی مدی حقم بود حقم بود ک برم من بانی ای ولدی االن از دست من ناراحتدونمیم

   رو نداشتم ب صورت اقاجون نگاه کنمگھیوگرنھ د
 نی مسعود من و ببخش فقط ھمداداش

 نی اینی ازش مشخص نبود یزی چچی نامھ ک تموم شد دوباره و دوباره خوندمش ھمتن
 فردا با خودم ببرم نامھ رو ھم ھمراه عکس برداشتم نمی ادی بود با خودم گفتم باینامھ ک

و گذاشتم کنار البوم و بستم و مثل اول گذاشتم سر جاش و نامھ و عکسم برداشتم و از 
   رو بستم و زود خودمو چپوندم تو اتاق خودمنای امامان  در اتاقرونیاتاق زدم ب

 نامھ نی اایچشام خدا رفتم سمت تختم و نشستم روش نامھ و عکس و گرفتم جلو کالفھ
 ی المی عکس مرشی ھوووووف از جام پاشدم و نامھ و عکس و گذاشتم پھیاز طرف ک

  درش اوردم بابا بود زود جواب دادمبمی زنگ خورد از جمی موقع گوشنیکتابم ھم
 ییجانم بابا:من
  باباییسالم ب دختر گلم کجا:بابا
 امی حاضر شم بخوامیاالن اومدم خونھ م:من
 ھینجوری چرا صدات ای دخترم خوبناسی:بابا



 @cafeetakroman              ی کافھ تک رمان ص اختصا       رمان اسمش عشقھ

 36 

 
 ن بابا خوبم نگران نباش:من
  دنبالتادی بگم سام بیخوای ک مکنھی سرت درد نمھیبخ:بابا
  با دوم بد موافقمی اول ن ولنھیگز:من
 ادی مگمی باشھ االن مطونی شیھھھھھ ا:بابا
 شمیمنم االن اماده م:من
 باشھ دخترم فعال خدافظ:بابا
 خدافظ بابا:من

 بھم شک کنن رفتم نای کنم ک بابا ای کاردی قطع کردم و انداختمش رو تخت نبایگوش
 ھنوز دستم نخورده بود نگاه کردم اشونی ک بعضییسمت کمدم و بازش کردم ب لباسا

 اوردم و شروع کردم ب رونی و بدی و شلوار و شال سفی مانتو کالباسنشونیاز ب
 ب دمی بستم و رژ کالباس پر رنگ و کشنیی موھامو شونھ کردم و با کش از پادنیپوش

 موی لبخند زدم گوشی خودم خوسم اومد و ب خودم پی از تسادمی ک وانھییلبام جلو ا
 داشت نتونستم از پلھ ھا سر بخورم ھی چون سرم بخرونیبرداشتم  و از اتاق اومدم ب

 میگوش  ک ھمون موقع سام بنیی خوب اروم اروم پلھ ھا رو اومدم پایپس مثل دخترا
 ی بغل در کفشای کردم و از جاکفششتری جلو در منتظره سرعتمو بدمیتک زد فھم

 ب در دمی و قدمامو تند تر کردم باالخره رسدمی رو در اوردم و پوشی کالباسیعروسک
 شونھ باال انداختم درو باز الیخی کجاس بینی نبود با خودم گفتم میکوچمون مش رح
 یسوار شدم و اونم حرکت کرد اون روز از مھمون  منتظرم بودنیکردم سام تو ماش

 نای دستھ ب خودم قول داده بودم تو فکر نرم ک مامان ادمی نفھمیچی فرھاد ھییخونھ دا
 اخر شب میاونشب بعد خوردن شام کنار خانواده مادر..... شدی نمیشک نکنن ول

 لباسامو ی گفتم و رفتم تو اتاقم و با خستگری شب بخی عی خونھ و من سرمیبرگشت
 دمیعوض کردم و رفتم رو تخت و اروم گرفتم خواب

 
  نگگگگگگگگگگگگی زنگگگگگگگگگگیز
 با زور از جام پاشدم و خوابالو رفتم طرف واری رو بکوبم تو دی دوست داشتم گوشاه

 ی چشمم باز بود و ی خندم گرفتھ بود دمی ک صورت خودمو دنھیی تو اییدستشو
 اب و باز کردم و دستامو پر ری رو ھوا بود شتھیچشمم بستھ موھامم بخاطر الکتروس

 خوابم بپره ک کمی کارو کروم تا نی ھم اسر  تو صورتم دوبار پشتدمیاب کردم و پاش
 شد سحر رمی دی چشمم افتاد ب ساعت واااارونی اوموم بیی موفق بودم از دستشوکممی

 دمی و تند تند پوشرونی مدرسمو اوردم بیمدم و لباسا سمت کدمی دوکننی خفم مقیو شقا
 سرم کردم و رو  ببندم مقنعھنیی سرم فعال مجبور بودم موھامو از پای ھاھیبخاطر بخ

 پلھ ھا رو دمی اصال نفھمرونی از اتاق اومدم بی برداشتم و ھول ھولکمویکولھ وگوش
 مش دمیو تا جلو در دو و برداشتم و پام کردم ی مشکی ھای کتوننیی اومدم پایچجور

 دمی و جلو در دمیرح
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 یمی خدافظ مش رحیمیسالم مش رح:من
  عجلھنیسالم بابا کجا با ا:می رحمش
 ی شد فعال خدا سعدرمی دیمشت:من

 خداحافظت دختر خوشگلم:می رحمش
 بود ی با ھر جون کندنومدی نفسم باال نمدمی تا سرکوچھ بکوب دورونی در اومدم باز

 دمی دوسادنی منتظرم واقی سحر و شقادمیخودمو رسوند سر چھار راه د
 

  اونام متوجھ من شدن سحر شروع کرد فش دادنششونی پدمی تا رسسمتشون
  روزانت سبز شدی پامون غذاری زیی خر چش کجانھیدختره الدنگ بوز:سحر

  خودتھ گلم دوما سالمییاوال علف مکمل غذا:من
 دهی خر رامون نمی وقت اومدنھ االن سلطانزھر مار سالم:قیشقا
   نشدهرتری تا دمی بردیایشکر خورده ب:من

 بود خودمون و ی ب ھر بدبختمی مدرسھ شدی دادن و باھم راھتی رضاباالخره
  میرسوند
 ادی برتی شوھر کچل گسنای ینی نبری خیواااا: گفتقی شقامی مدرسھ ک شداطی حداخل

 زی وقت عزنیب حق ا
 یکنی منی چرا نفریھووووو:من

 قی الزمی عزیقشیال:سحر
   از خندهمی غش کردقی حرف سحر من و شقانی ابا

   نرفتھیزی عزنی سر کالس تا امی بردیای شد براشون بدای خواستگار پنمی بدیببند:سحر
 ھم شی رفتن پقی سمت کالسمون طبق معمول سحر و شقامی و رفتمی تکون دادیسر

  برگشتم سمتشونمی اونا نشستم سرجاھامون ک نشستی جلوزینشستن منم م
  چ خبراگھیخب د:من

 ی توا خاتم اون عکسا رو اوردشیخبرا پ:سحر
  عکسا رو اوردم ب عالوهی انداختادمیاھا خوب شد :من
 

 گھی دزی چی ی چینی:سحر
 قھی دی سایوا:من

   و باز کردم و عکسا و نامھ رو دادم دستشکتاب
 با تعجب نگام کرد منم با ابرو دیکسا شد ب نامھ ک رس مشغول نگاه کردن عسحر

  مثل منگوال زل زده بود ب ماقی مدت شقانی بازش کن تو اینیاشاره کردم ک 
  زل زد ب منجی نامھ رو باز کرد و شروع کرد ب خوندن نامھ ک تموم شد گسحر
 ی چینی نیخب ا:سحر

  داشتھ باشھھی قضتی ب ای ربطی دی باکنمی فقط احساس مدونمیمنم نم:من
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 ھم سحر ھمھ بچھ ھا با دمی کشغی ھم من جغشی ک از جدی کشیغی جقی دفعھ شقای
  از خندهدی دفعھ کالس ترکیتعجب زل زده بودن ب ما 

 یکشی مغی چتھ چرا جیھو: و گفتمقیوا چتونھ     بعدم برگشتم طرف شقا:من
  چ خبرهدی خب ب منم بگشوریاز دست شما دوتا ب:قیشقا

 اھا از اون لحاظ بزار برات بگھ:سحر
 

  کردنفی تعرقی رو ب شقای شروع کرد ھمھ چبعدم
    باز مونده بودقی شقادھن
 ? چت شدیھ:من
 ?گھی راس منیا:قیشقا

   ن سحررررر خانومنیا:سحر
 بعد برگست سمت من و گفت....برو بابا: قیشقا
  بشھی ک چی عکسا رو نشون اونا بدنی ای بریخوایخب االن م:قیشقا
   پدر من و افراد اون عمارت وجود دارهنی بی رابطھ ایمن مطمئنم :من
  اونجا؟ی بریخوای میک:قیشقا
                        رمیبعد مدرسھ م:من

 یگی می چنایب مامانت ا:سحر
  چونمیپی می جوری:من
  دارمی فکری:قیشقا
 یچ:من
 تست کمی خونھ ما با ھم یای بیخوایبعد مدرسھ زنگ بزن ب مامانت بگو م:قیشقا
 میبزن
 ستی نیفکر بد:من
 می دادانی بحثمون و پایزی اومدن خانوم عزبا
 

     بچھ ھادیخستھ نباش:یزی عزخانم
 درس داد و کسرهی رفت اووووف پدر صاحب بچھ رو در اورد رونی بعد از کالس بو

 تست گفت
دھنمون اسفالت  یزی عزی بشی بگم چی الھیواااااا: کرد ب غر غر کردنسحرشروع
  یکنی ب اون فک خودت رحم کن اگھ ب ما رحم نمکمیشد اخھ زن 

   نردبونکھی زنی گفتیا:قیشقا
  ضعف کردممی بخورزی چی می تا زنگ نخورده بردیایبسھ بچھ ھا ب:من

 رفت از بوفھ قی و شقامی من و سحر پول داداطی تو حمی قبول کردن باھم رفتاونام
 دمی تا رسمینیشی مشھی ک ھمیی جامی با سحر رفتادی بقی تا شقارهی بگچیبرامون ساندو
 ی بعدازظھر چجورنکھی و زانو ھامو بغل کردم و زفتم تو فکر انینشستم رو زم
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 ری درگفتھی می بعد نشون دادن عکسا چ اتفاقنجا اصال رفتم اومیچونی بپنارویمامان ا
 زنھی سحر داره صدام مدمی فکرا بودم و دنیھم

 ی بد تو فکریی خانوم کجاسنای ی ھسناااااای:سحر
  کنمدای نشونھ پی تونمی امروز رفتم اونجا و اون عکسا رو نشون دادم مینیسحر :من

 ی ھستیچرا ک ن دختر نگران چ:سحر
   نرسمیی ب جاترسمیسحر م:من

 ستای از االن نچ نچ اصال خوب نیدیناام:سحر
 زنمای حرف میزھر مار جد:من
 

 قی مرگ شقا بمیمنم جد:سحر
 در ب درت یب مرگ عمھ : گفتغی از پشتمون سر دراورد و با جقی دفعھ شقای
 شوریب

 گفتی مینجوری اقی سحر عمھ نداشت شقاچون
 شد شتری خندمون بدنشی ک از حرص قرمز شده بود با دقی طرف شقامی برگشتباخنده

  درومدشتریک حرص اونم ب
 شھی خشک مرتی حرص نخور شیادیخب حاال ز:سحر

  دیخندی ھمراه ما منباری اقمی خندمون بلند شد شقای صدادوباره
 گرفت سمتمون از چاروی سر کالس بعدم ساندومی ک زود بردی کوفت کندیایب:قیشقا

  زنگ بلند شدی ب خوردن ک صدامی و بعد از تشکر شروع کردمیدستش گرفت
 مای بخورمیاھک تازه اومد:من

  میخوری سر کالس ممیغر نزن بر:سحر
  معلمم ھمراه ما اومد تو کالسمیدی افتادیم طرف کالسمون تا رسراه
 می بودی ما کدوم گوری کردنمیخدا شانس و تقس: لب غر زدری زقیشقا

 می دارفی تشردهی االنم ک االنھ ترشدیتو صف شوھر ک اونم بھمون نرس:سحر
 سر جامون می و رفتمی ساکت شدی خندمون دوباره بلند سد ک با تشر خانوم رباتیصدا
 مینشست

 
 دفعھ ی از کالس خارج شد عی گفت و سردی خستھ نباشی خوردن زنگ خانم ربانبا
 ھی معلم و شروع کردم ب زدن و خوندن بچھ ھام ک پازی گل کرد رفتم رو مطنتمیش

 شروع کردن ب دست زدن و قر دادن
   برو برگشتی از رشت اومدم باومدم

 اومدم جاده بستھ بود من از راه دشت راه
   درن دشت اومدمیالی وھی و نی ماشھیبا

  اومدمزی قر ری اومدم و با زی تبربچھ
  اومدمرانی اومدم و دنبال جرانی حسنھ
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  اومدمسانی پشت ندمی پری دشواری بمن
  بچھ ھام باھام ھم صدا شدندمی ک رسنجای اب

 .... دونھ بنزی واسش خرمی روزا منی داراخ داخ داخ عاشقشم من اخ اخ ھمداخ
 جلو سادهی وانھی دست ب سرمونی مددمی ک حواسم رفت سمت در دمی ادامشو برمیاومد

  دفعھ فاز و عوض کردم و بلند خوندمیدر کالس و زل زده ب من ھول کردم 
 ...ارانتی شھررررر ازاد کشتھ خون ینی ببی نبودممد
 نشده بودن رینوم مد ھا ھمھ با تعجب زل زدن بودن ب ما ھنوز متوجھ حضور خابچھ

 دنی دفعھ ھمشون برگشتن طرف در با دیمجبور شدم با چشم و ابرو ب در اشاره کنم 
  بچھ خخخخیی دستشوھی رنگشون شد شبریخانوم مد

 
 اگھ دمی زدن منم دنھی ھمشون برگشتن طرف من و با ھم شروع کردن ب سدوباره

  دوباره شروع کردم ب خوندنشھینخونم اوضاع بد م
 پخمھ ام وسط قی کربوبال شقابرهی کربوبال دل و مبرهی امام و شھدااااا دل و مااااااادی

   بزن عجرت با شھدانھیخوندم بلند گفت محکم س
 دنیخندی از خنده ھمھ دستشون و گذاشتھ بودن رو شکمشون و مدی دفعھ کالس ترکی
  غش کرده بود از خندهرمی خود خانم مدیحت
  دی گرفتی عروسنجایچ خبرتونھ ا:فت شد و گی دفعھ جدی یول

  نیی خنده بچھ ھا قطع شد ھمھ سراشون و انداختن پایصدا
 با شما بودما:ری مدخانوم
  برگشت سمت منری خانوم مدنباری اومدی درنچکسی صدا از ھدوباره
  کن خانوم زندفیخب تو تعر:ری مدخانوم

 ی با بچھ ھا می داردیدی خودتون ک دریخب خانوم مد: گفتمعی ک حاضر جواب سرمنم
 میکنی دو بھمن آماده مستیگروه سرود برا ب

   ب سحر افتاد ک با اشاره گفت خاک تو سرتنگاھم
 تکرار نشھ: ک مشخص بود خندش گرفتھ گفترمی مدخانوم

 
 بچھ ھا شروع کردن ب رونی تا رفت بی ولشیییییی اخرونی از کالس رفت ببعدم
  گاز زدنزی و مدنیخند

  خری طرف دختره ی قی طرف اون جملھ شقاینا بدتر بودم ھمھ  از اوخودمم
 ی بود گفتی شقا اون چییخدا: طرفش و گفتمرفتم
   جو بدمی ھمھ رو گرفتھ گفتم ی شور ممددمیاوال شقا و مرض دوما خب د:قیشقا
 ینیخاک :من

  شداری دمیخب بچھ ھا بر:سحر
 می تو مدرسھ بمونمیخوای اگھ نممی اجازه داشتمی زنگ اخر ورزش بود معلمم نداشتچون

   خونھ ھامونمیبر
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  میخب بر:من
  رونی بمی و از کالس زدمی ھامون و برداشتکولھ
 یچونی بپناروی مامانت ایخوای می چجورسنای ی گرفتمیخب تصم:سحر

 ی خونتون تلفن خونھ رو بکش ک ی رفتقی گفت خوبھ فقط شقاقیھمون ک شقا:من
 شھوقت اگھ مامانم زنگ زد سھ ن

 یاوک:قیشقا
 یریگی منیاز سر چھار راه ماش:سحر

 می باھم بردیاره تا اونجا با:من
 ?میای مام بیخوایم:قیشقا
 ن قربونت خودم برم بھتره:من
 

  نشدهری تا ددیایپس زود تر راه ب:سحر
 کردن و ی خداحافظقی سحر و شقامیدی سر چھار راه ک رسمی کردشتری و بسرعتمون

 راه افتاد نی دست تکون دادم و آدرس و بھش دادم تا ماشی تاکسنیرفتن منم جلو اول
 زنگ زدم ب مامانم بعد چند تا بوق برداشت

  خودمیالو سالم پرپر:من
   توییقربون ادبت دخترم سالم کجا:مامان

  خونھامی مری باھم دمی تست بزننای اقی خونھ شقامی برمیخوایمامان م:من
  باشھ برو ب سالمت دخترم:مامان

 سرم بچھ ریخ:                                                      مامانیاودافظ پرپر:من
  خط فقر خدافظری کردم ادب و شعور صفر زتیترب

 ی دونھ ای و ک قطع کردم خندم گرفتھ بود تو دلم گفتم مامان یگوش
 زدی ک داشت زنگ می زنگ خورد ب شماره امی فکر بودم ک دوباره گوشنی ھمتو

 دقت کردم ناشناس بود
  نزاشت جواب ندمی کنجکاویول

 دیبلھ بفرما:من
  ومدی از اونور خط نییصدا
 دییبعلھھھھھ بفرما:من

  جواب ندادی کسبازم
  جوابیزنی زنگ می مرض داری اللی کریھ:من
 
  باتوامایدینم

 سالم
 بھ بھ زبونتون باز شد سالم:من
 تظره توا اقاجون منیی کجانمی حرف نزن بگو بیادیز
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  درست حرف بزنا بعدشم شمای ببو گالبیھ:من
 ی بابا روانبرو
 نی بود ای کضنی رو قطع کرد وا مردم مری گوشبعدم

 میدیخانم رس:راننده
 دییدستتون درد نکنھ بفرما:من

  پول و گرفتم جلوشبعدم
 دست شما درد نکنھ خدا بده برکت:راننده
 عمارت بزرگ تو نی بار دوم چشمم خورد ب ای شدم براادهی پنی زدم و از ماشیلبخند

 شمی موونھی نکنم ددای پمی نشونھ از خاندان پدری ب مرگ خودم اگھ ایخدا:دلم گفتم
  کمکم کن

  خانوم اف اف و برداشتی قھی سمت در و زنگ و فشار دادم بعد چند درفتم
 بلھ:خانومھ

 ... انروزسنایمنم خانوم :من
  ای تو بای دختر بیی تویااواا: گفتعی ادامھ بدم سرنزاشت

 ک چ اطی بسم هللا رفتم تو اروم طول حی و با دمی کشی درو برام باز کرد پوفبعدم
 عرض کنم باغ تا خونھ رو

 
 داره چشام از کاری چنجای انی ک اومد سرمو بلند کردم عھ ایی ک با صدارفتمی مراه

 اون بدتر از من انگار اون زودتر از من ب خودش اومد ک افھیتعجب گرد شده بود ق
 یکنی مکاری چنجایا....نجایعھ تو ا:گفت
 ?یمفتش:من

   جا خورد از حرفمانگار
  دمتی ندگھی دنمی ماشی چرخاری زیاز اون موقع ک کم مونده بود بر:پسره

 کردی مکاری چنجای انی بعدم پوزخند زدمو و از کنارش رد شدم اینیقرارم نبود بب:من
 اون خانومھ ک اونروزم بغلم دمی ب در سالن ک رسکنھی واقعا مخم داره ھنگ مگھید

 ابلموم کرد قشنگ ک تف ی بغلش و حسابدیکرد درو برام باز کرد و بازم من و کش
   کرد ولم کردمیمال

  ی خوش اومدزکمیسالم عز:خانومھ
  خانماکرم

 خانومھ اکرم خانومھ خاک بر سرت نی سمت صدا اه باز پسره عھ پس اسم امیبرگشت
  کنھی کرده انگار چ ذوق می چ کشفسنای

 یخوای میزی پسرم چانیک: خانوماکرم
 کنمی کشف مییزای واقعا چ چانھی کرهی بگری زخواستی ک من و ماروی نی پس اسم اعھ

  کی بارکیمن امروز بار
 ?دهی خدمت کار جدھی خانوم کنین فقط ا:انیک
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  توجھ ب اکرم خانوم صدامو بردم باالی ب من گفت خدمتکار بییییییییییییییییییچ

 یدی تو شغل خودتو ب من نسبت نده فھمقھی خدمتکار الیھوووووو:من
 شھی میبدم چ:انیک
 برا خورد کردن تو سرش بودم ک لھی وسی واقعا خونم ب جوش اومد دنبال گھید

  برداشتمش و تو صورتش داد زدمعیچشمم خورد ب مجسمھ بغل دستم سر
  دمیاالن بھت نشکن م:من

اکرررررم : مجسمھ رو پرت کنم سمتش ک فرار کرد و ھمزمان داد زدخواستم
  ھی کی وحشنیخانوممممم ا

 یییییییییییییییییییی خودتیوحش:من
 ک ھی کنمی نفر دستمو رو ھوا گرفت برگشتم ببی مجسمھ رو پرت کنم سمتش ک اومدم

  ھمون نره غولھ اس کنی وار رفتم تو دلم گفتم اافشی قدنیبا د
  نره غولھ ب خودم اومدمیباصدا

 ی کنکاری چیخواستی میھو: غولنره
  ام اضافھ شدگھی ب مفتش دنکھی تو کالت دوما مثل ایاوال ھو:من
 یکنی منی تو خونھ خودمون ب ما توھیتو دار: غولنره
  کنم نره غولنی ک بخوام بھت توھیستیدر حدم ن:من
 پسره ک نگاه ی باز من حرف و پروندم ب چشای رو دھنم واااادمی دفعھ محکم کوبی

 زدی مشیکردم ازش ات
 
 ? نظرتمی با صلح حلش کنای بنیبب: ھول شدم و گفتمرونیب

 میای کنار بمیتونینچ ما نره غوال با صلح نم: غولنره
 گھی نفر دی ی با صدا دندون شکم بھش بدم کی اومدم جوابنطوریاھان گ ا:من

  سمتشمیبرگشت
 اقاجون شھی اقاجون ن خب مگنی بھش منای انھی ن منظورم اناسی ک اقاجون انی اعھ

 یزنی مجی ول کن توام گسنای اه نایا
  وقتھ منتظرتمیلی خیسالم دخترم اومد:مرده

 و اون پسره انی ب کادهی مفتش زنجای خب ای وقتھ اومدم ولیلیسالم بلھ اقا من خ:من
   شدری بدم دحی توضنای بھ اامیاشاره کردم و ادامھ دادم واال تا ب

 پسرا نیدخترم ا: گفت بعد رو ب من گفتیزی لب چری کرد و زی بلندی خنده مرده
 ی از نوه ھایکی انی اقا کشونیا: اشارع کرد و گفتانی منن بعد ب طرف کینوه ھا

  اقا پارسا نوه بزرگ منھنمیا:ه کرد و گفت منھ بعد ب اون نره غول اشارطونیشر و ش
 نره غولم ھس: لب زمزمھ کردمریز

 دیکشی و برام با چشاش خط و نشون مدی پسره شنک
 می اتاق حرف بزنمی برھیخب دخترم نظرت چ:مرده
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  مشتاقمیلی اقا اتفاقا منم خمیبر:من
 و اول خودش وارد شد و بعد من رفتم تو و می گ اون روز رفتی رفت طرف اتاقمرده

 پشت سرم در و بستم
 

 ? بودهی اتاق کنجایاقا ا: ک بستم برگشتم سمت مرده و گفتمدرو
  بودمی اتاق سابق مرنجایاوال ب من نگو اقا دوما ا:مرده

  بگم؟یپس من بھتون چ:من
 ھینظرت با اقاجون چ:مرده

 نخب قبولھ اقا جو: فکر کردم و اخرش گفتمکمی
  و ب کاناپھ گ خودش روش نشستھ بود اشاره نی بشایخب دخترم ب: زد و گفتیلبخند

  با فاصلھ ازش نشستمکمیکرد رفتم و 
 میخب دخترم از کجا شروع کن:اقاجون

  اول عکسا رو بھتون نشون بدوندیخب بزار:من
  بھترهنیاره ا:اقاجون
 عکسا الش بود و در اوردم  کی باز کردم و کتابپشوی از کنار پام برداشتم ک زکولمو

 اوردم اتاق ساکت بود و انگار اقاجونم منتظر رونیکتاب و باز کردم و  عکسا رو ب
 پچ پچ از پشت در ی لحظھ صدای اومدم عکسا رو بھش بدم ک نھیبود عکسا رو بب

 و از جام پاشدم اقاجون اومد حرف گذاشتم احساس کردم عکسارو برعکس رو کاناپھ
بزنھ ک دستمو گذاشتم رو دماغم ک بھش اشاره کردم حرف نزنھ اروم برگشتم سمت 

 و انی خوردن کنی لحظھ درو باز کردم باز کردن در ھمانا و با مخ زمیدر و تو 
   گردی اقاجونم با چشادمیترکیافتادن پارسا روش ھمانا من ک از شدت خنده داشتم م

 
 افھی قدنی و پارسا بود من با دانی اخمو کافھی از ھمھ خنده دارتر قکردینگاھشون م شده

 بخند اقاجونم بعد ی خنده حاال نخند کری از دست رفت بلند زدم زارمی اختگھیھاشون د
 و کردنی و پارسام داشتن با اخم ب من نگاه مانی کدنی شروع کرد ب خندقھیچند د

  اقاجون درومدی ک صدابودن ھنوز از جاشون بلند نشده
 خوبھ خوبھ خوشم باشھ چشم و دلم روشن تو چرا پارسا از دیکنی میک فضول:اقاجون

  تو چرای خل انتظار ندارم ولانی کنیا
 تی رسمش بعدش با عصباننھی ایدست و پنجت درد نکنھ حاج: با اعتراض گفتانیک

پسر لطف کن شازده :برگشت سمت پارسا ک ھنوز از روش بلند نشده بود و گفت
 مبارک و بردار پرس شدم

 و اروم اومد سمت من فکر خوامیمعذرت م: با اخم پاشد و رو ب اقاجون گفتپارسا
 باطل چون امد اروم جلو الی خی زھی ولکنھی میکردم االن از منم معذرت خواھ

 دارم برات دختر جون:صورتم گفت
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 انی گشاد شده از تعجب و نگاه کنجکاو اقاجون و کی رفت و من موندم و با چشابعدم
 حمی منتظر توضانیگ: اونا ب من اخر سر اقاجون گفتکردمیمن ب اونا نگاه م

 یب جان خودم نباشھ ب مرگ خود پارسا خودش من و اغفال کرد ب جون حاج:انیک
 االھ اکبر برو تا نزدم پس گردنت بچھ....جون :اقاجون

 
  ماچ بده برمی یچشممممممممممم حاج:انیک

 و از اتاق خارج شد از دنی شروع کرد ب دوعی برداشت سمتش ک سرزی خاقاجون
  چوب خشک نبودیرفتارش خندم گرفتھ بود معلوم بود برعکس اون پارسا

 می از دست اسن دوتا فضول عقب افتادی ک کلنی بشایخب دخترم درو ببند ب:اقاجون
  پشت درنیدیفقط از کجا فھم

 ری ک بلند زد زدی فکر کنم شنیبسوزه پدر تجربھ ول: و اروم گفتمنییم پا انداختسرمو
  بابا جاننی بشایامان از شما جوونا ب:خنده و دوباره اشاره کرد ب کاناپھ و گفت

   رفتم رو کاناپھ نشستمدوباره
 نمیخب دخترم عکسا رو بده بب:اقاجون

  برداشتمشون و گرفتم سمت اقاجونعی عکسا سری اورادی با
  بفرما:من

 دنی عکسا رو از دستم گرفت و شروع کرد ب نگاه کردن احساس کردم با داقاجون
 دیعکسا رنگش ب شدت پر

 ی و خودش بنی لحظھ عکسا از دستش ول شد رو زمی زل زده بودم بھش تو نگران
دم و شرول کردم ب داد  دفعھ ب خودم اومیحال افتاد رو کاناپھ با ترس زل زدم بھش 

 زدن
  دی تورخدا حرف بزنشدی اقاجون چیواااا:من

  سمت در بازش کردمرفتم
 

  کمک اقاجون حالش بدش شدهایاکرم خانوم اکرم خانوم تورخدا ب:من
  شدهی اقا چشدهیچ: خانوم با ھول اومد سمتم و گفتاکرم

 تو اتاق حالش بد شد:من
 و با دو دنی حرفامو شنومدنیطبقھ باال م ک داشتن از انمی موقع پارسا و کھمون

 اری اقاجون و بی زبونریاکرم خانوم ز: داد زدعی سرانیخودشون و ب اتاق رسوندن ک
 بودم ستادهی فقط من مات سرجام انی بنی سمت اشپزخونھ تو ادی دوعی خانومم سراکرم

 بعد ک کمی زبون اقاجون ری قرص و گذاشت زعیاکرم خانوم قرص اورد و پارسا سر
 حرکت کولمو یحال اقاجون بھتر شد با خشم برگشت سمت من و نگام کرد با 

  بکنمی کارتونستمیم بودم و ندهی ترسافشیبرداشت و اومد سمتم از ق
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 حرکت مچ دستمو محکم گرفت  و خودش راه افتاد منم دنبال ی بھم  و با دی رسپارسا
 دستمو ی رفت جلو در وروداطی بھ طرف حشدمی مدهی با بھت دنبالش کشدیخودش کش

 نداشتم ک کولمو یاری اختچی کولمو پرت کرد تو صورتم ھتیول کرد و با عصبان
 داد زدنش احساس کردم بدنم شروع یدا افتاد جلو پام با صی و کولھ ھمونجوررمیبگ

 ب لرزش کرد
 

 خونھ ام نی ایلومتری کی تو ی حتگھی درونی بنجای ولگرد گمشو از ایدختره :پارسا
 یدی فھمنمتینب
 دمیلرزی ب من گفت ولگرد ب من از شدت خشم داشتم منی حرفاش ب خودم اومدم ابا

 با ھر ی از خشمم کم بشھ ولکمی بلکھ رفتمی قدم برداشتم سمتش اروم اروم جلو منھیبا ک
  با خشم گفتمدمی جلوش ک رسشدی تر مادیقدم خشمم ز

  ی بودیتو ولگرد و با ک:من
 تو بودمبا:پارسا

 دستمو بردم باال و با ھمھ توانم زدم تو تی کنترلم از دستم در رفت با عصبانگھید
 کم ی شد خودمم ترسوند ولجادی ک از برخورد دستم ب صورتش اییصورتش صدا

  با خشم تو صورتش داد زدمی و ھمونجوروردمین
 یمن بگ ب یدی ک ب خودت جرات میی ن من تویی ولگرد توی و زدم تا بفھمنیا:من

  یدیولگرد فھم
  گھی دکردی متعجب نگام مپارسا

 برداشتم و خاک روش و پاک کردم نی ندونستم و کولمو از رو زمزی موندن و جاگھید
 ادما ب تی شخصیلی برات متاسفم خیلی ک خگمیبازم بھت م:دوباره رو ب پارسا گفتم

 یلی روز خی و پول ب خودت نناز چون افھی و قکلیادب و فرھنگشونھ ن ب ھ
  کنھیخوشگل خوردت م

 رونی رو مو ازش گرفتم و راه افتادم طرف درو از اون خونھ زدم ببعدم
 
 خودمو گرفتم با ی بود بغضم بترکھ ک با زور جلوکی پامو گذاشتم تو کوچھ نزدتا

 کردمی تکرار میخودم ھ
   اروم باش اون پسره الدنگ ارزش نداره ولگرد خودشھ ناراحت نکن خودت وسنای

 بی زنگ خورد دستم کردم تو جمی ک گوشدادمی می داشتم خودمو دلدارینجوریھم
   در اوردم مامان بود صدامو صاف کردم و جواب دادممویمانتومو گوش

  جونم:من
  مامان جانیی بال کجایجونت ب:مامان

   مامانواشی اشوی امیدارم م:من
  سرتی برای وقت دکتر دارایزود ب:مامان

 یعھ مامان چرا زودتر نگفت:من
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  دخترمای افتاد زود بادمیاالن :مامان
 چشم اومدم فعال:من

  ب سالمت:مامان
 دربست گرفتم و سوار عی سرابونی سر خدنی و قطع کردم و شروع کردم ب دویگوش

 عی بود سرقی شقاندفعھی زنگ خورد امیشدم و ادرس خونھ رو دادم ک دوباره گوش
 جواب دادم

 خب کنمی مفی تعرامی مھی اش  طوالنھیقض....دمی نفھمیزین چ....رفتم...اره ..سالم:من
 ?ی نداریکار
 بزار من دھنمو باز یزنی حرف می سره داری چتھ خر گازت گرفتھ یھووووو:قیشقا
 کنم

 
  واه دده:من
 نمی کن بفیمرض واه دده واال تعر:قیشقا
  کنمی مفیشقا ب مرگ خودم نا ندارم حرف بزنم بعدا تعر:من
  نکبتریبم:قیشقا
 ی بایفداتشم با:من
  گلمیب سالمت گور ب گور بش:قیشقا

 رهی بگمی کم مونده بود گرگھی رو قطع کردم ک دوباره زنگ خورد دی خنده گوشبا
  ام سحر بودندفعھیا

  دادمجواب
 بعلھھھھھھھ:من

  چتھ:سحر
 خستھ شدم زنگ پشت زنگبابا :من

 شدی چنمی بنال باقتی لیوا ب:سحر
   براتونکنمی مفی تعرامی گفتم مقمیبابا ب شقا:من

  شده واالادیواه واه عفاده ھا ز:سحر
 یبرو بابا سد:من

 خدافظ:سحر
  راننده بلند شدی رو قطع کردم صدای ک گوشنیھم

 میدیخانم رس:راننده
   نشنومیی من صداقھی دی شھی نمنکھی مثل اری لب غرغر کردم نخریز

  شدمادهی پنی رو حساب کردم و از ماشھیکرا
 

 دم دنی شروع کردم ب دوکنھی شد مامان خفم مری دی نگاه کردم واااامی ساعت گوشب
 ک در و باز کنم ک بمی با زور دستمو کردم تو جومدی نفسم باال نمگھی ددمیدر ک رس



 @cafeetakroman              ی کافھ تک رمان ص اختصا       رمان اسمش عشقھ

 48 

 ب دمی باال و رسدمیاق مردونھ جلوم کش بری نفر درو باز کرد نگامو از کفشای
  تو بغلشدمی رفت پرادمی امیگ  انگار ھمھ خستھدنشیصورت بابام با د

  ی خوبییسالم بابا:من
 می بابا منتظر بودییسالم ب دختر گلم کجا:بابا
 می برشمی االن اماده میی باباومدمیاروم اروم م:من
 امی و بیی سر برم جای بخور منم یزی چین عجلھ نکن برو تو :بابا
  باشھ پس فعال بوس بوس:من
  طونکیبرو ش:بابا
  مشغول بوداطی تو حمی رفت و منم راه افتادم طرف خونھ مش رحبابا
 ی جونمی مش رحکمیسالااااااااااااااااااااام و عل:من

  و سالم دخترمکمیو عل:می رحمش
 ی جولنیا:روم گفتم زدم و ای بعد چشمکمی مش رحیراه افتاد: و گفتمدمی کشیسوت

 ?جون رات انداختھ
  جون از پشتم خشکم زدی جولی صدابا

  خانومسنایخوشم باشھ خوشم باشھ : جونیجول
  جون و گفتمی برگشتم سمت جولی لبخند مصنوعبا
 

 ماشاال ماشاال گفتمی داشتم ممی بود ب مش رحرتی جون اتفاقا ذکر و خیاوا جول:من
   ادبھیای جون دریجول
 سمت خونھ و از پشت سرم دنی زدم و شروع کردم ب دومی ب مش رحی چشمکبعدم
   جون بلند شدی و جولمی خنده مش رحیصدا

 نشستھ ونیزی تلوی تو خونھ مامان رو مبل جلودمی ھامو دراوردم و پری خنده کتونبا
   اروم رفتم سمتشکردی نگاه مالیبود و داشت سر

 سالم مامان:من
  ی خوبسالم: سمتم و گفتبرگشت

  فدا خب برم حاضر شم:من
 ?ستیگشنت ن:مامان 

   ندارملی مادین ز:من
 می برادیپس برو حاضر شو االن بابات م:مامان

  کجاسلدای...باشھ:من
  یرفتھ خونھ مامان:مامان

  برمخواستمیوا خب چرا منم م:من
  میریمام شب م:مامان

  من رفتم آماده بشمولیا:من
 برو:مامان
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 تو دمی ھمھ پلھ ھارو رفتم باال و تا رسی و راه افتادم طرف طبقھ باال با خستگبرگشتم
  بودیاتاقم خودمو با شکم انداختم رو تخت و چشامو بستم امروز روز سخت

 
 ک حالم جا اومد پاشدم و مانتو شلوار مدرسھ رو دراوردم و رفتم سمت کمدم چون کمی

 انتخاب کنم ی لباس خوبخواستمی میامان خونھ ممی برمیممکن بود از مطب دکتر مستق
 ی زرشکزهیی کمد بودم ک چشمم خورد ب مانتو پایبا وسواس مشغول وارس

 ھم براشتم و در کمد و بستم ی ساتن و شلوار راستھ مشکی مشکیبرداشتمش روسر
   تا صورتمو اب بزنمییلباسارو گذاشتم رو تخت و رفتم تو دستشو

   رو صورتمختمی پر ر مشتی و باز کردم و خی اب ریش
 لباسا شلوار و مانتو دنی شروع کردم ب پوشعی  سررونی اومدم اومدم بیی دستشواز

 جمع کردم پشت پسی موھامو شونھ کردم و ھمھ رو با کلنھیی رفتم جلو ادمیرو پوش
 ی رو لبام مداد مشکدمی کم رنگم کشی بستم رژ زرشکی مدل عروسکمویسرم روسر

 رو ھم ی مشکی دستفی زدم کی لبخنددم نگاه کرنھیھم تو چشام کارم ک تموم شد ب ا
 رونی انداختم توش و از اتاق زدم بمویبرداشتم و گوش

 بابا ھم دمی رفتم دنیی سرم مثل ادم از پلھ ھا پای ھاھی و بخژمی بھم نخوردن پرستبخاطر
  اومده
 میخب بر: سمتشون و گفتمرفتم
 میبر:بابا

  طرف مطب دکترمی حرکت کردنی و بعد سوار شدن تو ماشمی شداطی حیاھ رباھم
 

                     داخلدییخانوم زند بفرما:یمنش
  مامانرمیخودم م: گفتمعی از جام پاشدم مامانم خواست بلند شھ ک سری منشی صدابا

  ھایترسی بکشھ مھی بخواد بخدیشا:مامان
  امی االن مدینیوا مامان مگھ بچھ ام بش:من

 طرف اتاق دکتر و دوتا ضربھ ب در زدم و وارد شدم چشمم خورد ب مرد رفتم
   چرخدار اتاق نشستھ بودی ک رو صندلیانسالیم

 سالم:من
 نی بشایسالم دخترم ب:دکتر

   نشستمزشی مکی نزدی صندلرو
د  بعدی ھا رو کشھی سرم بخنھی الزم و اخر با معای سواالدنی شروع کرد ب پرسدکترم

   ازجاشون پاشدن رفتم سمتشوندنمی اومدم مامان و بابا با درونیتشکر از اتاق ب
 میخب بر:من

 ؟یدی ھاتو کشھی بخشدیچ:مامان
 اره مامان جان:من
 رمیبده برم دارو ھات و بگ:بابا
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  خوبھمیلیدارو ندارم بابا جان دکتر گفت حالم خ:من
 و رونی بمیای شدن ک از مطب بی راحت شد راضالشونی و بابام و انگار خمامان

 می بابا شدنیسوار ماش
 یبابا بگاز سمت خونھ مامان: گفتمعی سرمی نشستتا
 

 چشممممم دختر بابا:بابا
 چاکر بابا:من

  زد ک رسما الل شدمی دادی مامان
  درست حرف بزنسناااااااااای:مامان

  جونیچشمممممم پرپر:من
   چشم غره بسنده کردینم ب  خنده ماماری حرفم بابا بلند زد زنی ابا

 و جلو در نیتا بابا ماش***************************************
 خونھ ی طرف درخونھ ماماندمی و دورونی بدمی پرعی پارک کرد سریخونھ مامان

 بود ک من عاشقش بودم دستمو گذاشتم یمی خونھ خوشگل و خوش ساخت قدی یمامان
  رو زنگ و فشار دادم

  و برداشتفونی چند لحظھ سام ابعد
 یستیک:سام
  مارک پلو ھستم:من
  مارکوی اوردمانیچ برا:سام
 نی زمرانی از اژهی ویمحصول:من
 ایاری نکرده کم نییخدا: و گفتدی خندسام
  باز کن دربوندمیکم اوردم خبر م:من
 شھی میباز نکنم چ: با حرص گفتسام

 میباز کن پسر از پا افتاد:مامان
  ھول کرد انگارسام
 چشم بفرما خالھ جون...چش:سام

 
 بودم مخصوصا ی خونھ ماماناطی داخل عاشق حمی باز کرد و با مامان و بابا رفتدرو

  سام ب خودم اومدمی با صدااطیدرخت زردالو گوشھ ح
 کشمتی می من و جلو خالھ اب کردسنای کشمتیم:سام
  گازم نگرفتھنی تا اارهی و بی اون واکسن ھاریکی ارام ارام باش یھ:من
 غی و شروع کرد ب دنبال کردنم منم شروع کردم ب جدی ب حد انفجار رسگھی دسام

 ب نکھی و جالب ااطی ما اومده بودن تو حی ھمھ از صدادنی دواطی کردن و دور خغیج
 و با دی فکر ب ذھنم رسی با لبخند زل زده بودن ب ما رنی سام و بگی جلونکھی ایجا

  خانومسنای ی دست ب کار بش خودتدیخودم گفتم با
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 سام ب نکھی و بازش کردم و شلنگ و گرفتم دستم قبل ااطی رفتم سمت فلکھ اب حزود
 .... شلنگ و گرفتم سمتش وادیخودش ب

 شده بود ب من ھھھھھ فکر کنم شکھ شده بود رهی و مات خدیچکی از سر و روش ماب
 ک از پشتم گفت چ خبره برگشتم پشت و یی رفت ھوا با صداھی خنده بقکی دفعھ شلی

 اصال حواسم نبود ک شلنگ ھنوز دستمھ از ھمھ بدتر ابم ھنوز با فشار بازه
 خودمم با زور داشتم گھی ھھھھھھ ددی شدن فرسی شد از سرتاپا خی مساوبرگشتنم

  انگار تو شک بودندمی ک نخندم سام و فرکردمیخودمو کنترل م
 

 نعره سام و ی بزنم ک با صدامیروم از محل جرم ج اومدم اومدی صداشون درنمک
  کردمسی رسما شلوارمو خدیفر

 کشمتی مسناااااااای:دی و فرسام
 بھتر نبود تمی خودمم وضعسنی جون نداشتن رو پاھاشون واگھی از خنده دنای ایمامان

 شدن شدوع کردم ب کی قدم بھم نزدی ک دی فعال فقط وقت فرار بود سام و فریول
   سنگر گرفتمی رفتم پشت مامان ودنیدو
 ری لولو رو بگییییییمامان:من

 مجازات دی بای کردی زخمیدخترم لولو ھا رو بدجور: کرد و گفت ی خنده بلندیمامان
 یبش
  از پشن گوشمو گرفتیکی رو بدم ی اومدم جواب مامانتا

  یاخ اخ ول کن کند:من
  لولوشمی بعدا میکنی مسمیاول خ:دیفر
 ن ب جان خودت لولو رو با سام بودم:من
  گوشمو گرفتیکی اونور سام اون از

  اره؟یک با من بود:سام
   گوشم گش اومد اهدی بودم بابا ولم کندین ب جان خودت با فر:من
 ی بشھی تنبدینچ با:دیفر
  گلمیی جونم دادیفر:من
  دقت کنیی دایگی فقط ب من میتو کارت افتادن:دیفر
 

 ایگیاره راس م:من
  خانومسنایادم شو : دونھ زد نک دماغم و گفتی باخنده گوشمو ول کرد و دیفر
  شھیاخھ من ادم شم سام تنھا م:من
 گوشت ھنوز نی حواست باشھ ایھو: ب گوشم اورد و گفتی فشاری اونور سام از

 دست منھ ھا
 اوخ اوخ ول کن:من
 ینھ تا سرما نخورد برو خوایبسھ سام ولش کن ب: گفتی اومد حرف بزنھ ک مامانسام
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 می تو خونھ تا وارد شدمی گوشمو ول کرد و با اطاعت رفت داخل مام دنبال اون رفتسام
  دلم درد گرفتدمی از بس خندسنایاز دست تو : فرھاد گفتییدا

 عیاعتراف کن من نمک خاندانم زود تند سر: زدم و گفتم یچشمگ
  یتو کوه نمک: فرامرزییدا

   خنده جمع رفت ھوای صدادوباره
 پنج شنبھ ی رفتن و براتکری چی و قرار میدی و خندمی گفتی کلی شب تو خونھ ماماناون

  میجور کرد
 .... بودممی کردن خانواده گنک پدردای  پالیخی اون شب من چ قشنگ بو
 .....  بدهریی تغموی و زندگفتھی ک قراره بیی غافل از اتفاقاو
 

  چشامو باز کردملدای ی و داداغی با جصبح
 ی خونھ ھا ھوووووی موندمی ما رفتسنااای دارشوی بسنای یواااااااااااااااااا:دای

  بزار بخوابم خبلدایاه خبرت :من
  مایکنی حرکت ممیباباشھ پاشو دار:لدای

  سر قبر منرمی ممیکجااااا دار:من
 تکری چمیری ممی دارجی گمی روحت پخش کنی شادی برامیدیاره خرمام خر:لدای
  پنج شنبھ....تکریچ... سرجام نشستم ماخی حرفش سنی ابا

 گھی دیکردی مدارمی خب زودتر بلدای ینی نبری شد خری دیواااااااااااااااااا:من
  یشی مداری ساعت باالسرت نشستم مگھ بیبرو بابا :لدای

 عی تا اماده بشم سررونی برونیخب حاال ب:من
 و دست و صورتمو یی طرف دستشودمی پرعی سررونی گفت و پاشد رفت بیشی الدای

 زدم سمت کمدم و درشو باز کردم شروع کردم ب رجھی شرونیشستم و زود اومدم ب
 و انداختم دمی کشرونی بی کم رنگ و شال و شلوار مشکینگاه کردن لباسام مانتو اب

 و گذاشتم کنار لباسا رونی باوردم  رو ھم ک نو بودن وی مشکی ھایرو تخت و کتون
  چشامری زدمی رو برداشتم و کشی مداد ابی و نشستم روصندلشی ارازیرفتم سمت م

 
 کارم ک نگاه کردم خوشم اومد انی رو لبام ب پادمی مات رو ھم کشی کالباسرژ

 و شونھ کردم و جلوش و فرق وسط باز کردم و دیرسی کمرم منییموھامو ک تا پا
 بستمش و انداختمش پشت رفتم ین تموم ک شد با کش ابپشتشو شروع کردم ب بافت

 از سادمی اتاقم وای قدنھییجلو ا  کارم ک تموم شددنیسمت لباسام و شروع کردم ب پوش
 خودم زدم رفتم سمت کولم تا ھدفم و از توش پی ب تکی الی خوشم اومد و پمیت

گذاشتھ بودم  ک عکسا رو توش ی کولمو باز کردم ک چشمم خورد ب کتابپیبردارم ز
 عکسا روبرو شدم ی خالیکتاب و برداشتم و بازش کردم تا عکسارو بردارم ک با جا

 دفعھ مغزم شروع کرد ب مرور اون روز ی کردمی خالشون نگاه میب جا شکھ داشتم
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 و بعد اون نی حال اقاجون بد شد از دستش افتاد رو زمی افتاد عکسا وقتادمی دفعھ ی
 ....پسره
   ک در اتاقمو زدمدادمی زدم تو سرم و ب خودم فش ممحکم

 دییبلھ بفرما:من
   دروباز کرد و اومد داخلبابا
  دخترمیاماده ا:بابا
 اره بابا:من
 

 ایپس پاشو ب:بابا
  چشم اومدم:من
 قھی عکسا پنج دی خالی شدم ب جارهی و درو بست و من باز خرونی رفت ببابا
 ک بعدا دمی رسجھی نتنی کنم باالخره ب اارکی ک چکردمی داشتم فکر مینجوریھم

 موی براشتم و گوشموی مشکفی ناچار از جام پاشدم و از کمد کرمی بگمیدرموردش تصم
  رونیانداختم توش و از اتاق زدم ب

   بودن از نردھا سر خوردمنیی پس ھمھ پاومدی از طبقھ باال نمییصدا
  من اومدمھوووووووووی:من

 چ عجب:مامان
  ی پرپرریسخت نگ: بھش زدم و گفتمیچشمک

  ھی چی ادب پرپریب:لدای
   گل پری بگدیبا: گفتلدای دفعھ ی انداخت ک لدای ب ی نگاھنی با تحسمامان

   خنده من و بابا خونھ رو لرزوندی حرف صدانی ابا
 دی بنفش کشغی جی دفعھ ی ک کردی نگاه ملدای با بھت ب مامانم
 مسعود ای دوتاتونم بدی بشلی زلی گرفتتتتتتھ الھادیام از تو  بچھ نی اسناااااااااای:مامان
   دوتا انگل اجتماعوالی بچھ ن دوتا ھی ولدمیی بزا زایگی میخان ھ

  مامانم با حرصدیخندی ھمراه من و بابا ملدامی ندفعھیا
 کردی نگاه ممارو

 
  شدری دمی بردیایخب ب: گفتشھی اوضاع داره خراب مدی ک دبابا

  مام با خنده پشت سرشاطی براھممون پشت چشم نازک کرد و راه افتاد طرف حمامان
 رفت رو ضبط و روشنش رجھی شلدای می تا سوار شدمی بابا شدای سوار پرشنگی پارگتو

  دنی شروع کرد ب رقصلدامی و پر کرد نی اھنگ دوستدارم گروه سون ماشیکرد صدا
 دراوردمش فمی درومد فورا از کمیوش گی بودم ک صداابونای مشغول نگاه کردن خمنم
   جواب دادمعی شل شد سرشمی شماره ندنیبا د
 جوووووووون:من
 دیی بال کجایجونت ب:دیفر
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 تازه راه افتادم:من
 دیسی وای دم ورودمیمام تازه راه افتاد:دیفر
 یباوشھ با:من
 ب سالمت گلم:دیفر
  بودیک: قطع کردم باباگفت تا

  میسی وای گفت دم وروددیفر:من
  تکون داد و سرعتشو برد باالی سربابا
 و نی بابا ماشی وقتی گذشت دم ورودلدای من و یای کل راه با مسخره بازتکری خود چتا

  بابا رفتمیدی فرھاد و فرامرز و دیی دانینگھ داشت ماش
 

 ک کمی ھم پشتمون ایی دانی پشتم و بعد راه افتاد ماشدیای بینی و بوق زد کنارشون
 پامو نی تا از ماشمی شدادهی پنی و پارک کرد و از ماشنی گوشھ ماشی بابا میجلوتر رفت
 و سام اونجان قبل دی حتما فردونستمی فرھاد میی دانی طرف ماشدمی پرنیگذاشتم زم

 رونی و باز کرد و اومد بنی ماشدر  من درو باز کنم سامنکھیا
 سالم دختر خالھ گلم:سام
 سالم پسر خالھ خلم:من
  ی بوداقتی لی بیاز بچگ:سام
 ی خل بودیتوام از بچگ:من
   امروزودیبسھھھھھ ادم باش: وسط حرفمون و گفتدی پردیفر
   عروسی پاری کالم از گوسفند زھی:من
  افتاد دنبالمدی تا حرفمو شندیفر
 نمی بسایک من گوسفندم اره وا:دیفر
  دارهی وسط صاحبش برمیندازیحرفو م:من
 ی خررررررییییییلییییییخ:دیفر
  میدست پروده ا:من
  فرامرز ادامھ حرفامون قطع شدیی دای صدابا
  کمکدیایبسھ ب: فرامرزییدا
 شده رفتم المیخی بنی ادمی منم دھی دست از دنبال کردنم برداشت و رفت طرف بقدیفر

   می نشستی و ھمگمی جابھ جا کردالروی و وساششونیپ
 ایگیاره راس م:من
  خانومسنایادم شو : دونھ زد نک دماغم و گفتی باخنده گوشمو ول کرد و دیفر
  شھیاخھ من ادم شم سام تنھا م:من
 گوشت ھنوز نی حواست باشھ ایھو: ب گوشم اورد و گفتی فشاری اونور سام از

 دست منھ ھا
 اوخ اوخ ول کن:من
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 یسرما نخورد برو خونھ تا ایبسھ سام ولش کن ب: گفتی اومد حرف بزنھ ک مامانسام
 می تو خونھ تا وارد شدمی گوشمو ول کرد و با اطاعت رفت داخل مام دنبال اون رفتسام

  دلم درد گرفتدمی از بس خندسنایاز دست تو : فرھاد گفتییدا
 عیاعتراف کن من نمک خاندانم زود تند سر: زدم و گفتم یچشمگ

  یتو کوه نمک: فرامرزییدا
   خنده جمع رفت ھوای صدادوباره

 پنج شنبھ ی رفتن و براتکری چی و قرار میدی و خندمی گفتی کلی شب تو خونھ ماماناون
  میجور کرد

 .... بودممی کردن خانواده گنک پدردای  پالیخی اون شب من چ قشنگ بو
 .....  بدهریی تغموی و زندگفتھی ک قراره بیی غافل از اتفاقاو

  چشامو باز کردملدای ی و داداغی با جصبح
 ی خونھ ھا ھوووووی موندمی ما رفتسنااای دارشوی بسنای یواااااااااااااااااا:دای

  بزار بخوابم خبلدایاه خبرت :من
  مایکنی حرکت ممیباباشھ پاشو دار:لدای

  سر قبر منرمی ممیکجااااا دار:من
 تکری چمیری ممی دارجی گمی روحت پخش کنی شادی برامیدیاره خرمام خر:لدای
  پنج شنبھ....تکریچ... سرجام نشستم ماخی حرفش سنی ابا

 گھی دیکردی مدارمی خب زودتر بلدای ینی نبری شد خری دیواااااااااااااااااا:من
  یشی مداری ساعت باالسرت نشستم مگھ بیبرو بابا :لدای

 عی تا اماده بشم سررونی برونیخب حاال ب:من
 و دست و صورتمو یی طرف دستشودمی پرعی سررونی گفت و پاشد رفت بیشی الدای

 زدم سمت کمدم و درشو باز کردم شروع کردم ب رجھی شرونیشستم و زود اومدم ب
 و انداختم دمی کشرونی بی کم رنگ و شال و شلوار مشکینگاه کردن لباسام مانتو اب

 و گذاشتم کنار لباسا رونی باوردم  رو ھم ک نو بودن وی مشکی ھایرو تخت و کتون
  چشامری زدمی رو برداشتم و کشی مداد ابینشستم روصندل و شی ارازیرفتم سمت م

բสኘደஸЗஅ, [௩0.0௫.௧௬ ௧0:௪௨[ 
 کارم ک نگاه کردم خوشم اومد انی رو لبام ب پادمی مات رو ھم کشی کالباسرژ

 و شونھ کردم و جلوش و فرق وسط باز کردم و دیرسی کمرم منییموھامو ک تا پا
 بستمش و انداختمش پشت رفتم ی ابپشتشو شروع کردم ب بافتن تموم ک شد با کش

 از سادمی اتاقم وای قدنھییجلو ا  کارم ک تموم شددنیسمت لباسام و شروع کردم ب پوش
 خودم زدم رفتم سمت کولم تا ھدفم و از توش پی ب تکی الی خوشم اومد و پمیت

 ک عکسا رو توش گذاشتھ بودم ی کولمو باز کردم ک چشمم خورد ب کتابپیبردارم ز
 عکسا روبرو شدم ی خالیکتاب و برداشتم و بازش کردم تا عکسارو بردارم ک با جا

 دفعھ مغزم شروع کرد ب مرور اون روز ی کردمی خالشون نگاه میب جا شکھ داشتم
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 و بعد اون نی حال اقاجون بد شد از دستش افتاد رو زمی افتاد عکسا وقتادمی دفعھ ی
 ....پسره
   ک در اتاقمو زدمدادمی زدم تو سرم و ب خودم فش ممحکم

 دییبلھ بفرما:من
   دروباز کرد و اومد داخلبابا
  دخترمیاماده ا:بابا
 اره بابا:من
 ایپس پاشو ب:بابا
  چشم اومدم:من
 قھی عکسا پنج دی خالی شدم ب جارهی و درو بست و من باز خرونی رفت ببابا
 ک بعدا دمی رسجھی نتنی کنم باالخره ب اکاری چ ککردمی داشتم فکر مینجوریھم

 موی براشتم و گوشموی مشکفی ناچار از جام پاشدم و از کمد کرمی بگمیدرموردش تصم
  رونیانداختم توش و از اتاق زدم ب

   بودن از نردھا سر خوردمنیی پس ھمھ پاومدی از طبقھ باال نمییصدا
  من اومدمھوووووووووی:من

 چ عجب:مامان
  ی پرپرریسخت نگ: بھش زدم و گفتمیچشمک

  ھی چی ادب پرپریب:لدای
   گل پری بگدیبا: گفتلدای دفعھ ی انداخت ک لدای ب ی نگاھنی با تحسمامان

   خنده من و بابا خونھ رو لرزوندی حرف صدانی ابا
 دی بنفش کشغی جی دفعھ ی ک کردی نگاه ملدای با بھت ب مامانم
 مسعود ای دوتاتونم بدی بشلی زلی گرفتتتتتتھ الھادی بچھ ام از تو نی اسناااااااااای:مامان
   دوتا انگل اجتماعوالی بچھ ن دوتا ھی ولدمیی بزا زایگی میخان ھ

  مامانم با حرصدیخندی ھمراه من و بابا ملدامی ندفعھیا
 کردی نگاه ممارو

  شدری دمی بردیایخب ب: گفتشھی اوضاع داره خراب مدی ک دبابا
  مام با خنده پشت سرشاطی براھممون پشت چشم نازک کرد و راه افتاد طرف حمامان

 رفت رو ضبط و روشنش رجھی شلدای می تا سوار شدمی بابا شدای سوار پرشنگی پارگتو
  دنی شروع کرد ب رقصلدامی و پر کرد نی اھنگ دوستدارم گروه سون ماشیکرد صدا

 دراوردمش فمی درومد فورا از کمی گوشی بودم ک صداابونای مشغول نگاه کردن خمنم
   جواب دادمعی شل شد سرشمی شماره ندنیبا د
 جوووووووون:من
 دیی بال کجایجونت ب:دیفر
 تازه راه افتادم:من
 دیسی وای دم ورودمیمام تازه راه افتاد:دیفر
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 یباوشھ با:من
 ب سالمت گلم:دیفر
  بودیک: قطع کردم باباگفت تا

  میسی وای گفت دم وروددیفر:من
  تکون داد و سرعتشو برد باالی سربابا
 و نی بابا ماشی وقتی گذشت دم ورودلدای من و یای کل راه با مسخره بازتکری خود چتا

  بابا رفتمیدی فرھاد و فرامرز و دیی دانینگھ داشت ماش
 ک کمی ھم پشتمون ایی دانی پشتم و بعد راه افتاد ماشدیای بینی و بوق زد کنارشون

 پامو نی تا از ماشمی شدادهی پنی و پارک کرد و از ماشنی گوشھ ماشی بابا میجلوتر رفت
 و سام اونجان قبل دی حتما فردونستمی فرھاد میی دانی طرف ماشدمی پرنیگذاشتم زم

 رونی و باز کرد و اومد بنی ماشدر  من درو باز کنم سامنکھیا
 سالم دختر خالھ گلم:سام
 لمسالم پسر خالھ خ:من
  ی بوداقتی لی بیاز بچگ:سام
 ی خل بودیتوام از بچگ:من
   امروزودیبسھھھھھ ادم باش: وسط حرفمون و گفتدی پردیفر
   عروسی پاری کالم از گوسفند زھی:من
  افتاد دنبالمدی تا حرفمو شندیفر
 نمی بسایک من گوسفندم اره وا:دیفر
  دارهی وسط صاحبش برمیندازیحرفو م:من
 ی خررررررییییییلییییییخ:دیفر
  میدست پروده ا:من
  فرامرز ادامھ حرفامون قطع شدیی دای صدابا
  کمکدیایبسھ ب: فرامرزییدا
 شده رفتم المیخی بنی ادمی منم دھی دست از دنبال کردنم برداشت و رفت طرف بقدیفر

 می نشستی و ھمگمی جابھ جا کردالروی و وساششونیپ
  شدی عصبدی ک فری ب پا کردیشی باز چ اتسنای: گفتی مامانمی نشستتا

 وسط ی حرف و ک بندازگفتنی نممای مگھ قدیمی شما خودت بچھ قدیواال مامان:من
 ?دارهیصاحبش برم

 دی درخشدیی تانی من از ای تکون داد ک چشای سردیی ب نشونھ تایمامان
 کالم از گوسفند ی نکردم ک فقط گفتم ی منم کاریخب مامان: اضافھ کردمطنتی شبا
   انگار صاحب حرف بود زود برداشتشدی عروس بعدم فری پاریز

 کردی بود ک با حرص نگام مدی از خنده فقط فردی ترکجمع
 سنای حرف و باھات موافقم ی نیا:یمامان
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 پاشھ و دنبالم کنھ منم ک ی عصبدی خنده جمع بلند شد ک باعث شد فری صدادوباره
 دنبالم اون بلند بلند برام خط و دمی فردنیی حملھ بودم فرض شروع کردم ب دونیآماده ا

  دمیخندی و منم بلند مدیکشینشون م
 دفعھ احساس کردم خوردم ب ی ن ک ای شده کی بھم نزددی فرنمی برگردوندم ببسرمو

  نی سخت و بعدم شاراپ خوردم زمزی چی
رمانا ب طرف مقابلم ک خوردم بھش  درد گرفتھ بود سرمو بلند کردم ک مثل یلی خپام

 مثل دی شانکھی جلومھ خودمم خندم گرفتھ بود از فکر اواری دی فقط ی زکدمیبتوپم ک د
  شاھزاده خر سوار اومدم پاشم ک صدیرمانا خورده باشم ب 

 
 و دارن سادنی چند تا پسر وادمی خنده بلند چند نفر از پشتم درومد با تعجب برگشتم دیا

 از جام پاشدم لکسی ریلی بعد خی ولدمی خجالت کشی اولش کمخندنیب من ھر ھر م
 بھم نکھی حالشون و بخاطر اکمی ومدی دلم نی رد بشم ولالیخیخواستم از کنارشون ب

 داشتن بھم ینجوری اونام ھمسادمیو جلوشون وا کشونی پس رفتم نزدرمی نگدنیخند
 دنیخندیم

 دای بابا برا دندوناتون خواستگار پنیخندھرھر ن: نگاه از سرتاپاشون انداختم و گفتمی
  شد

 جووووون خواستگار کو: برگشت گفتشونیکی
 دنی دوستاش ب حرف مسخره اون خندبعدم
   ندارهیبی عی عخی کپک زدیمعلومھ حساب:من

 گری جی خوشگلیھر چقدر من کپک زده باشم تو حساب: ھمون پسره گفتدوباره
   نکنھ تو گلوتری گایب:من

 ....راحت ال:پسره
  پسره خفھ شددی فری صدابا

  دنبالت بودم گلمیینجایعھ خانومم ا:پسره
 من تازع یگی عشقم منم انگار گم شدم اخھ نمیواااا: گفتمعی ک نقشھ رو گرفتم سرمنم

 شناسمی نمنجاھاروی ارانیاومدم ا
  برا اون ور ابھای جور حورنی اگھیمعلومھ د: لب گفتری از پسرا زیکی

 دم گرفتھ بود با زور جلو خودمو گرفتم خنرسما
 می برای دلم بزی عزدیخب ببخش:دیفر
 ونی اقای گلم بامیبر:من

  پسراھم ناچار برام دست تکون دادناون
   بخند من بخنددی خنده فرری زمی زدیی دوتادی با فرمی ک دور شدکمی ازشون

 سنای خوشم اومد ولیا:دیفر
 ھھھھ....اوغ زھر مار فزض کن من خانوم تو :من
 خب بسھ پررو نشوھا:دیفر
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  جووووونییچشم دا:من
 ? ارهگھی نرفتھ من گوسفندم دادمی بعدشم ی منم خودتیکنیاونوش دراز ک فکر م:دیفر
 ن ب مرگ ساممممم:من
 می برای بستی ننجای سام ایخخخخ شانس اورد:دیفر
  شمادییکجا: فرامرز گفتیی دامیدی تا رسھی بقشی پمی دوباره رفتدی فربا

  اخھ انقدر ک زبلھرمی رو بگزهی رنی اشھیمگھ م:دیفر
  بعلھ بعلھ:من
   ب منم ھندونھ بدهسنای:سام

  بغلم بودری گذاشتھ بود زدی بود ک فریی ھندونھ ھامنظورش
 نچ ھمش برا خودمھ:من
 می دوچرخھ اجاره کنمی بردی بخوریی چایباشھ :سام
 ووووووووون دوچرخھ دوساخ ژو:من

  اعتراض مامان درومدیصدا
 دختر                                                                     نی حرف زد اینجوری حرف زد باز اینجوریباز ا:مامان

  ارمی و بونی اون قلنیاه خانوم ولش کن من برم از ماش:بابا
   پاشد و رفتبعدم
                                         گل خالھ روی دارکارشی چیعھ پر: من گفتی ب طرفدارخالھ

 
  خالھھھھھ جوووووونی دارییفدا:من

 ی با حرص کفششو ک بغل پاش بود برداشت و پرت کرد سمتم منم زود جاخالمامان
 اخ  ی خورد ک ھمزمان صدای ب کدونمیدادم و کفش درست از بغل دستم در رفت نم

  طرف بلند شدسوختم
 اون کردی مکاری چنجای انیا.... نی پسره خشکم زد ادنی بود ک با دی کنمی ک بببرگشتم

  دیپری منییھنوز متوجھ من نشده بود و داشت باال و پا
 من نشستھ بودم و فقط ی ولشدهی چنی ھجوم بردن سمتش ک ببی با نگراننای امامان
  کردمینگاه م
 لحظھ ی تو دادی ک اوتم کوتاه جواب مزدنیھش م بی حرفی ھر کردم نای امامان

 سرشو بلند کر
 اون ھنوز مات ی سالم بردم باال ولی ابرو ھامو ب معنواشی افتاد ب من نگاھش

  مونده بود رو من
  مامان انگار ب خودش اومدیباصدا
  نشد کیزیاقا حالتون خوبھ چ:مامان
  ن ن خانوم خوبم:پارسا

  سنای ندارن شی مردمم از دست تو آسای ولیچیما ک ھ: برگشت سمت من و گفتدیفر
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 ک فشونھی ک وظالیاوال فام: ارامش از جام پاشدم و شونھ ھامو انداختم باال و گفتمبا
 ھام بھیغر: بعد با سر ب پارسا اشاره کردم و گفتمشی عادت کنن بدون اساینجوریا

  آقاکمی خودشون باشن درست مشی مواظب اسادیبا
 نگامو گره زدم تو چشاش انگار ی شد تو چشام منم با گستاخرهی فقط با حرص خپارسا

 خانوم اتفاق دینگران نباش: نگاشو ازم گرفت و رو ب مامان گفتارمی من کم نمدیفھم
  برم خدانگھداردی من بافتادی نیخاص
  ازمون دور شدبعدم

   شده بودرهی سرجاش خشک شده بود و راه رفتن پارسا خی ھمونجوری ولمامان
  دمی شک پرسبا

  شدهیزیمامان چ:من
 ومدی بابات کو نیچی ھیچین ن ھ:مامان

  وسط حرفموندین سام پر:من
 می جلو برانیاقا دوچرخھ سواراش ب:سام
 می داش سام برتمیپا:من
 میبر:دیفر
 یای فرھاد نمییدا:من
  دی شما بردی بریین دا: فرھادییدا

  خبای توام بیی زنداگھی دای بییعھ دا:من
 ادی با شما بادی اگھ فرھاد مامی من بمونھی نفس مسناین : سمانھییزندا

 امین منم نم: فرھادییدا
  اوه خب حاال عشق فوران کرد بسھ:من
 گھی دمی برای بسنای یھووووو:دیفر
  جوووووونیچشممممممم فر:من
   دوچرخھستی طرف پمی و سام راه افتاددی ک با فرمی جدا شدھی خنده از بقبا

 و ب سادمی رفتن دوچرخھ ھا رو اجاره کنن منم کنار وادی سام و فرمیدی رسیوقت
 با دوچرخھ ھا اومدن دی ک سام و فرکردمی نگاه مکردنی می ک دوچرخھ بازییکسا
  قرمزتھووووولیا: ک دست سام بود و بلند گفتمی طرف دوچرخھ قرمزدمی پرعیسر
 یسی طرفدار پرسپولمیدی خودت و کنترل کن فھمواشی واشی:سام
 برو بابا:من

 ی ب مسخره بازمی و سامم سوار شدن باھم شروع کرددی سوار دوچرخھ شدم فربعدم
 اشاره کردم اونم گرفت و رفت دی جا من ب سام چشمک زدم و ب دوچرخھ فری

 وچرخھ سام منم دوچرخمو چسبوندم ب ددیدرست بغل دوچرخھ فر
 

  ھاندی داری چ نقشھ ایھ: مشکوک گفتدیفر
  جونیییییی دایچیھ:سام
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 طرف می ب من اشاره کرد دوتامون ھمزمان فرمون دوچرخھ ھا رو چرخوندبعدم
 اونم ک انتظار نداشت کنترل دوچرخھ از دستش در رفت و دوچرخش دیدوچرخھ فر
 .... یچپ شد ول

 چپ کرد و دی دختر روش بود نبود فری ک دی فری حواسمون ب دوچرخھ بغلاصال
 ھمزمان اون دختره ام چپ کرد و افتادن کنار ھم

 کارو کرد نی و سامم ھمنیی دوچرخمو نگھ داشتم کنار و از روش اومدم پای نگرانبا
 از یی جای و اون دختره ک کنار ھم افتاده بودن و ھرکدوم دی ب طرف فرمیدیباھم دو

  بدنشون و گرفتھ بودن
 ی خانوم شما خوبی خوبشدی چدیفر: جلو گفتمرفتم

  مات شدم واقعا خوشگل بوددنشی سرش و بلند کرد از ددختره
  ن ک من سالمم: گفتعی سردی داغون شدم فریخانوم چ خوب:دختره
 ی طلب کارم شدنکھیمثل ا:دختره

   بزنھ ک سام نزاشتی اومد حرفدیفر
 مای پاشو بابا کار داردیفر:سام
  تکون داد و از جاش پاشد و با سام رفتن اونور تری سردیفر

 حالتون خوبھ: دراز کردم سمت دختره و بلندش کردم و گفتمدستمو
 ممنون:دختره

  ازتون فعالکنمی می معذرت خواھدی من از طرف فردیخب حاال ک خوب:من
 یی واقعا پرودی و گفتم؛فردی کردم و رفتم طرف سام و فری دختره خدافظبا

  سام الدنگ شدانی تو و اریاصال تقص?یمنم با اون دختره عفاده اپرو :دیفر
 نای مامان اشی پمی و بعد پس دادن دوچرخھ ھا دوباره برگشتمیدی سام بلند خندبا

 و من بعد شب می ب خونھ برگشتزمی کنار خانواده عزی و شوخدنی خندی بعد کلاونروز
 زود یلی و خدمی ب اتاقم رفتم و بعد ار عوض کردن لباسام روتخت دراز کشریبخ

 خوابم برد
 گمی پاشوووو پاشو مسناااااااااای:مامان
  برگردوندم اون طرف و دوباره چشامو بستمرومو
                        باتوام لنگ ظھره پاشوسنای:مامان

 اه ولم کن مامان: غر غر گفتمبا
  پاشو عھمگیدارم م:مامان

  پاشمینم:من
  ب جھنم: مامان
   منی وضع عشق خانوادگنمی اای و درو محکم بست برونی از اتاق رفت ببعدم

  با غرغر پاشدم و نشستم رو تخت بلند داد زدمدی خوابم پرگھی ک رفت دمامان
  دیرسونی بخوابم چرا ازار مدی بابا بزاردیخداااااااا من و بکشھھھھ راحت بش:من
  تو اتاقدی بدست پرری دفعھ در اتاق باز شد و مامان گفگی
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  یدی ھان چتھ کم خوابیگی میچ:مامان
 روتخت خندمم گرفتھ بود با زور جلو سادمی حملھ کرد سمتم از ترس واری با گفگبعدم

 خودمو گرفتم ک نخندم
  ب دست شدریعھ مامان چرا گفگ:من

  انقدر بزنمت لھت کنمرمی بگخوامیم:مامان
 وا مامان چرا:من

 زدم و غی جی نمی بسای وادی بکنشھی خون من و تو شدی گرفتمیامروز ھمتون تصم:مامان
 مامانم رونی سمت در و بازش کردم و ار اتاق زدم بدمی و دونیی پادمیاز رو تخت پر

  دنبالم خندم گرفتھ بود
 ی ب دست دنبالم کرده واری کمک قاتل گفگیاھااااا:من

   قاتل و بھت نشون بدمسایوا:مامان
  زدمغی و ھمزمان جنیی نکردم زود نشستم رو نرده سر خوردم پامعطل

 کنھی لھم مرهی من و بگنی بابا اسی پلدی جون زنگ بزنی جولمی مش رحلداااااایبابا :من
   اومده سراغ من اخھینجوری انی کردکارشیچ
 کننی ھمشون دارن از شدت خنده غش مدمی ددمی ک رسنییپا

 ...دیکنیواقعا دستتون درد نکنھ انقدر کمکم م:من
 یزی چی دفعھ احساس کردم ی و حواسم ب مامان نبود زدمی حرف مینجوری ھمداشتم

 محکم خورد تو مالجم
 اخخخخخ:من

  شی خنک شدم اخشییییاخ:مامان
  خودشو انداخت رو مبل و شروع کرد ب باد زدن خودشبعدم
 قرمز شده بودن از خنده منم خشکم زده بود و دستم رو سرم گھی ک دنامی ابابا

   خشکم زده بودیھمونجور
  ما شدی قربون دخترم برم ک قربونیالھ: ک خندش تموم شد گفتبابا
  اخھدیکنی منی اخھ چرا ھمچمیبابا چرا اخھ چرا مگھ من بچھ سر راھ:من

   خندهری مامانم زد زندفعھیا
  دی بخنددیاره بخند:من

 ی دردت گرفت ابجسنای:لدای
 ی اجیلیاره خ: گفتمعی شدم و سرفی کخر

  مامان دست و پنجت درد نکنھولیا:لدای
  ب زدن ھممی و گرفتمش شروع کردلدای و حملھ کردم طرف دمی ب انفجار رسگھید

  می ولو شدییرای و کنار ھم وسط پذمی تو سر و کلھ ھم اخر خستھ شدمی زدانقدر
 کنھی کف سرم درد ملدای یکچل بش:من

   من کف دستت بنداز بعد درمورد سرت بگوی نگاه ب اون موھای:لدای
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اه اه : با چندش دستمو تکوندم و گفتملدای ی پراز موھادمی نگاه ب کف دستم انداختم دی
 چندش اوغ

 از شکمم درومد ک نشون از ی ناھنجاری صدای دفعھ ی اومد حرف بزنھ ک لدای
  فراوان بودیگشنگ

   خندهری زمی زدلدای با
  جون ب داد برس ک معده سوراخ شدیجول:من

   ناھارهگھیاالن د:مامان
 خب من گشنمھ:من

 طرف دمی از جام پاشدم و پرعی بخور تا ناھار سری و چاینیری شی ایپاشو ب:مامان
 اروم رفتم جلو و از پشت بغلش کردم پختی می جون داشت ماکارانیاشپزخونھ جول

 اومدم حرف بزنم ک صداش نزاشت
  بزار برا شبننایبی نکن زشتھ االن اقا و خانوم میی تومیاوا مش رح: جونیجول
 ی دستاھی من شبی دستای کجادی من و ندی واقعا دستاینی دمیترکی زور خنده داشتم ماز

  اخھمھیمش رح
 نع شد حرف بزنم ک دوباره صداش مااومدم

 ومدهی ندهی ورپرسنای نی ولم کن شب جبران کن برو تا امیعھ باتواما رح: جونیجول
  بخنی خنده حاال نخند کری و زدم زرمی نتونستم جلو خودمو بگگھید
 
 خنده من مامان ی ک انتظار داشتم حنجرم پاره بشھ از صدای جوردمیخندی بلند بلند مد

 ی جولشدی لحظھ ام خندم قطع نمی شدن رهی امدن اشپزخونھ و ب من خلدایو باباو 
 ومدیجونم انگار ھنوز تو شک بود ک صداش درنم

  چ خبرهسنای ھیعھ چ: گفتشھی خندم قطع نمدی ک دمامان
  یچیھ...یھ....ه: گفتمبازور
   ھاشم بچم خل شد مسعودی قمر بنای:مامان

 خندهی مینجوری ااسنی شدهی خانوم چلھی چ خبره جمنمی بسای خانوم وایچ خل شدن:بابا
 .... من...زهیخب   خب اقا چ: جونیجول

 یچیھ: جلو خندمو با زور گرفتم و گفتمنی ک بگھ بخاطر ھمکشھی خجالت مدونستمیم
 بعدم برگشتم طرف خندمی جون و ترسوندم بخاطر اون میبابا من اومدم از پشت جول

  جونیمگھ ن جول: جون چشمک زدم و گفتمیجول
 اره اقا....ار: گفتعی جون سریجول
   گفت و از اشپزخونھ زد ببرنیزی لب چری تکون داد و زی سربابا

 یشیتو ادم نم:مامان
  نچ:من
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 سرش گرمھ دمی دی وقتخچالی رفت سراغ لدای ی ولرونی از اشپزخونھ رفت بمامانم
 است شب مراد است یامشب چ شب: گفتمطنتی جون و با شیاروم رفتم کنار گوش جول

 ....م وصالامشب ھنگا
  سنای یگی جون می ب جولیچ:لدای

 یالھ: جون نگاه کردم از خجالت قرمز شده بود محکم لپشو بوس کردم و گفتمی جولب
 قربون خجالتت برم عروس گلم

 و راه افتادم طرف رونی از اشپزخونھ زدم بی و با سر خوشرخندهی بلند زدم زبعدم
 ھجوم بردم عی سرادی می گوشی صدادمی دطبقھ باال و رفتم تو اتاقم تا درو باز کردم

  جواب دادمعی شماره سحر سردنیسمتش و برش داشتم با د
 جانم:من

  خفتھیبایسالم ز:سحر
  ندرالی سیسالم نامادر:من
 دی بلند کشغی جی حرف و زدم نی اتا

 شوری بیخووووودت:سحر
  خفتھ امیبای من زیخودت گفت:من

 قیغلط کردم با شقا:سحر
  صدا از اون ور گفت ھوووووی ھوی

 عھ شقا اونجاس:من
 ی پاساژ کردمی برای بسنایاوره :سحر
  قبول کردمعی نبود سری بدفکر
 ی ازشما بانمی جلو درتونم ماشگھی دمیتا ن:من

  و من ببرم ھخھھنی حرف بزنھ ک بگھ ماشنزاشتم
 موی وگوشفی و کدمی انتخاب کردم و پوشی سرسری سمت کمد و مانتو شلواررفتم

 نیی از نردھا سر خوردم و زوووووو اومدم پارونیبرداشتم و از اتاق زدم ب
 رونیمامان بابا من رفتم ب:من

 تو ک گشنت بود:مامان
  جونی کن پری طیالیخی بخورمی میزی چی رونیب:من

 می از جلوش جعی سری با حرص نگام کرد و منم بخاطر بروز ھر نوع حادثھ امامان
  اومدمرونیزدم و از خونھ ب

 تک زدم ک شی ب گوشدمی تا رسنای دم خونھ سحر ادمی تا رسدی ساعت طول کشمین
 و جلوم نگھ رونی اومدن بدی سفدی سوار بر پراقی سحر و شقاقھی بعد ده درونی بای بینی

 داشتن سحر پشت فرمون بود
  بپر باال: و گفتنیی رو داد پاشھیش
  نی ببر پشت بشفی اشاره کردم ک تشرقی شقاب

 سنایفکرشم نکن :قیشقا
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 یریم:من
  نچ:قیشقا
 ?یرینم:من
 ی کنکاری چیخواین م:قیشقا
  نوکرتم ھستمیچیھ:من
  منم رفتم پشت نشستم و سحر راه افتاددنی و سحر بلند خندقیشقا
 میریخب کدوم پاساژ م:من

 یشگیھم:سحر
  بخورمیزی چی می گشنمھ بریلی قبلش من خیباشھ ول:من
 ی بخور ناھار مھمون منیزی چیکی کی:قیشقا
 اوھو چ عجب:من
 دست رو نزار ک مجبورم:قیشقا

  رو باختھیاره شرط بند:سحر
 یچ شرط بند:من

 شرط ای بعد من گفتم بستی خوابھ منم گفتم نسنای می گفت االن زنگ بزننی ایچیھ:سحر
  شد شرطم باختھی ظای بودداری بمی قبول کرد بعد ک زنگ زدمیببند
  شدن صبحمداری حاال من بگم از بنطوریاھا ک ا:من

 بعد دنیخندی من می تا خود پاساژ بچھ ھا فقط ب حرفافی شروع کردم ب تعربعدم
 پاساژ پارک کرد و نگی و تو پارگنی و سحرم ماشمی شدادهی پنی از ماشمیدی رسنکھیا

  می شدیباھم راھ
 سحر جلو دمی گرفتن از لباسا ک درادی مغازه ھا و ای ب وارسمی اول شروع کرداز
   رفتم جلوی کت تک و شلوار دمپا مشکی مغازه ھا چشم دوختھ ب نیتری از ویکی

  تن بزن قشنگھیخوایاگھ م:من
 واقعا:سحر

 اوھوم:من
  تومیپس بر:سحر

 شروع کرد قمی تو مغازه و سحر لباس گرفت و رفت تا امتحانش کنھ شقامی رفتیی تاسھ
  بودمسادهی واکاری مغازه منم بی لباسایب بررس

 دینی ببدیایبچھ ھا ب: سحر اومدی صداک
  لباس تو تنش قشنگ بودمی رفتقی شقابا

 عیعال:قیشقا
 توپھ:من

 خرمشیپس م:سحر
 ارهی رفت داخل اتاق پروو تا لباس و درببعدم
  چشتو نگرفتھیزی تو چقیشقا:من
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  خوشم اومدهیراستش از اون سارافن ل:قیشقا
  بودیه کردم لباس قشنگ نگاکردی ک اشاره می اون لباسب
 ھوووم خب قشنگھ امتحانش کن:من
 یجد:قیشقا
 دی دوستمو بدزی سای از اون سارافن لدیاره اقا ببخش:من

 رونی موقع سحر از اتاق بنی ھمارهی کرد و رفت تا لباس و بقی نگاه ب شقای فروشنده
 میخب بر:اومد سحر

  لباس امتحان کنھرهی داره مقمی شقاسایوا:من
 امی و حساب کنم بنی حا من برم انی ھمسایباش پس وا:سحر

 برو:قیشقا
   رفت تا امتحانش کنھقمی شقاقی اومد و لباس و داد دست شقافروشنده
 رونی بمی از اون مغازه زدقی سحر و شقادی بعد از خرباالخره

  راه برمتونمی نمگھی من گشنمھ دیوا:من
 کارد بخوره تو اون شکمت بچھ:سحر

 بابا خب صبحونھ ام نخوردم:من
   اومدیی صدای ھوی

                           دورت بگردم منیالھ:صدا
 گل کرد اروم رفتم طرفش و گفتم طنتمی دوباره شگولی پسر ژی سمت صدا میبرگشت

  دویخوایم:
 
 ی من بگردر

 زمیاره عز:پسره
 باشھ بگرد:من
 پا ری زی دور کامل دورم راه رفت اومد وارد دور دوم بشھ ی اومد سمتم و یی پروبا

 دخترونھ ی بلند با صدانی جھنم تا افتاد زمنی شد حاال انیمشت انداختم پخش زم
 اخ مامان جون:گفت
 خود ی و سحر ک جاقی شقادنی اونجا بود و شاھد ماجرا شروع کرد ب خندی کسھر

  دارند
  می بخورزی چی میھرھر بر: سمتشون و گفتمبرگشتم

 ری سکمی تا اون موقع میقی بخر بخور ما ک ناھار مھمون شقاکی کی سنایخب :سحر
 یبش

 و شروع کردم ب دمی خرکی کی پاساژ رونی بی از مغازه ھایکی کردم و از قبول
  اومدمی ک انگار از قحطخوردمی منیخوردن ھمچ

  چ خبرتھواشی یھ:سحر
 ولم کن بابا گشنمھ:من
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 می برا توام بخرزی چی می برای بسنای:قیشقا
 یپس کادو چ:من
 اره کادوام ھست:قیشقا
 میپس بر:من

 دردسر ی ب کشتن و نگاه کردن مغازه ھا بعد کلمی تو پاساژ و شروع کردمی رفتدوباره
  رنگ گرفتمیاسی کی کت شلوار شیاخر 

 دی گردنبند خری قمیشقا... گوشوارهیسحر ... دستبندی کادو فرنازم من یبرا
  بچھ ھاھی تموم شد نوبت چدیحاال ک خر:من
 بدبخت شدن من: گفتعی سرقیشقا

 میحرف نزن ک حقتھ بر:سحر
   اطراف خونھ ھامونیچی از ساندویکی ب می رفتباھم
 چارهی بقی با نون اضافھ و مخلفات دادم سحر از منم بدتر شقای ک سفارش بندرمن

  فالفل سفارش دادیفقط 
 موقع خوردنمون بگم کم گفتم انقدر ک من و سحر یای از مسخره بازی ھر چگھید

   از دست ما حرص خوردقی و شقامی در اوردیمسخره باز
  رفتی پنج بود ک سحر جلو در خونمون رسوندم و بعد خدافظساعت
 ی برالدای ی اجازه گرفتم و ب اصراری رفتن ب مھمونی از مامان و بابا برااونشب

 ب اتاقم رفتم و تا رو تخت دراز رین شب بخبردنش توجھ نکردم اخر شب بعد گفت
 دمی خوابم برد و خوابدمیکش

 شدم و بعد شستن دست و صورتم حاضر داری بمی االرم گوشی روز شنبھ با صداصبح
 وبعد برداشتن کولھ ام سوشرت از اتاقم دمی رفتن ب مدرسھ لباس فرممو پوشیشدم برا
 رفتی ک خوابالو داشت مدمی جون و دی جولنیی از پلھ ھا ک رفتم پارونیاومدم ب

برا من صبحونھ اماده کنھ اروم صداش  رفتیسمت اشپزخونھ بنده خدا حتما داشت م
 کردم

  جونیجول:من
 خندم دی کشازهی خمی زد ک ھنوز کامل نشده وسطش ی سمتم و لبخند کوتاھبرگشت

  جون برو بخواب برویجول: و گفتمکشیگرفتھ بود رفتم نزد
 ... اخھیول: جونیجول
 خورمی میزی چی رمی خودم اگھ بخوام مگھیعھ برو د:من

 ....می تا صبح مش رحشبی دادی خوابم میلی بده خرتیخدا خ: جونیجول
 یگی از دھنش در رفتھ زود با دستاش جلو دھنشو گرفت من و می چدی فھمانگار
 اوضاع خرابھ با دی جون دی نخندم جولزدمی تا انفجارم نبود داشتم دست و پا میمرز

عجلھ رفت خودمو باز زور نگھ داشتم ک نخندم و صدام نره باال تا از در خونھ زدم 
 شدنی مداری ھا از خواب بھیک اگھ ھمسا ی خنده جورری تو کوچھ بلند زدم زرونیب

  تعجب نداشتیجا
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 ابونی سر خدمی رسدمیخندی لب مری ک شدت خندم کم شد و فقط داشتم زقھی چند دبعد
 راه ی و بعد از سالم و احوال پرسششونی بودن رفتم پسادهی منتظرم واقی و شقاسحر
   طرف مدرسھمیافتاد
 خب چ خبر:من

  دای فقط بچھ ھا تا ساعت ھفت آماده باشیچیھ:سحر
  باشھ:من
  می حرف نزدچکدوممونی ب مدرسھ ھدنی تا رسگھی فقط سرش و تکون داد دقمیشقا

  سکوت و شکستقی شقامی مدرسھ ک شدوارد
  ازت بپرسمخوامی مزی چی سنای:قیشقا
 جونم:من
 یستی نتی خانواده پدرریگی پگھیتو د:قیشقا
 بگم بچھ ھا انروز ک رفتم اونجا عکسا جاموند یزی چی خوامی میخوب شد گفت:من

 خونھ اونا
 ییییییییییییییییییچ: و سحرقیشقا
  رفتادمی بعدشم کنمی مفی گفتم بعدا براتون تعرادتونھیخب انروز :من

 نمی کن بفیخب تعر:سحر
   اون روزی کل اتفاقافی کردم ب تعرشروع

  سحرم از اون بدترزدی می از حرص ب کبودقیشقا
 پسره خر چطور جرات کرده:قیشقا

 اونروز و درس ی کالس از کالسامی برمی حرف بزنم ک زنگ خورد مجبور شداومدم
 شده بود بدجور ھر چقدر ب ری فکرم دوباره درگدمی نفھمیچی معلما اونروز ھیدادنا

 رو نکن ھی قضنی فکر االیخی بی سرت امسال کنکور دارری خسنای بسھ گفتمیخودم م
 نتونستن تمام فکرم شده ی ولارنی دربکر داشتن من و از فی و سحرم سعقی شقاشدینم

  رمی عکسارو از اونا پس بگدی بای چحورنکھیبود ا
 از سحر ابونی ذھنم کم نشد سر خیری از درگیزی مدرسھ ام چ تو راه برگشت ازیحت

   کردم و راھمو کج کردم طرف خونمونی خداحافظقیو شقا
 اروم راه افتادم طرف خونھ یی نبود با قدمااطی تو حی و باز کردم کساطی در حدی کلبا

 و دمی کشی نبود پوفییرای تو پذی ھامو در اوردم و رفتم تو کسی کتونیجلو در ورود
 خودمو پرت کردم رو می مشت سرم درو بستم و مستقدمیراه افتادم طرف اتاقم تا رس

 نکرد یریی تغیکم چشامو بستم بلکھ حالم بھتر بشھ ولیتخت سرم در حال انفجار بود 
   گرفتم برم حموم زود لباسامو در اوردم و رفتم تو حموممیتصم

 بکنم تا دی باکاری چنمیز کنم تا بب ذھنمو متمرککردمی می بودم و سعسادهی دوش واریز
 دوست داشتم کردی بدتر کالفھ ام منی و ادیرسی ب ذھنم نمیچی ھرمیعکسا رو پس بگ

 دهی فای بنمی ادونستمی می ب ذھنم برسھ ولیزی چی بلکھ واریسرمو محکم بکوبم ب د
 اس



 @cafeetakroman              ی کافھ تک رمان ص اختصا       رمان اسمش عشقھ

 69 

  و حولمو تنم کررونی دوش اومدم بری زاز
 
 و تنم رونی بدمی بلوز شلوار کشی ی رفتم سمت کمدم و سرسررونی از حموم زدم بدم

 فکر کن فکر سنای و شروع کردم با خودم حرف زدن سادمی وانھییکردم و رفتم حلو ا
 ینجوری اافتی قی مھمونی بریخوای سرت شب مری نباش خری درگینجوری ایکن ول

تاق و زدن و  ک در ازدمی حرف مودم با خینجوری  داشتم ھمشھی مالیباشھ ک واو
  مامان اومدیپشت بندش صدا

  دختری خوابسنای:مامان
 دارمین مامان ب:من

 درو باز کن کارت دارم:مامان
 دی حالم بده ک زود پرسدی انگار فھمدنمی سمت در و بازش کردم مامان با درفتم

  چتھی اافھی چ قنی اسنای:مامان
   فقطادی مامان خوابم میچیھ:من

   چتھنمی ببنی بشایدروغ نگو ب من ب:مامان
 رفتم و با فاصلھ از نمی خودش رفت رو تخت نشست ب منم اشاره کرد کنارش بشبعد

 مامان نشستم
  نمی کن ببفیخب تعر:مامان

 ?مامان بگم:من
 شنومیم:مامان
 ستی ازشون نی حرفنکھی گفتم از امی کردم ب حرف زدن از نبود خانواده پدرشروع

 ک صورت دمی ازشون بزنھ حرفام ک تموم شد دی بابا حرفدمیرم ند بای نکھیاز ا
 مامان از غصھ گرفتھ شده

  ی بگیزی چیخوایخب مامان نم:من
   و قول دادمفی حسنای فیح: لب گفتری زمامان
 قول دادم ب ی چینی مات رفتن مامان شدم رونی با سرعت پاشد و از اتاق زد ببعدم

   قول دادهیک
 کمکم کن تا اخر امسال از ھمھ از رازا ک ایخدا: لب گفتمری و زدمی کشی بلندپوف

 برا کنکورم بخونم از جام کمی دی بلکھ بتونم تو سال جدارمیکالفھ ام کرده سر در ب
 شروع ب خشک کردن نھیی توالت سشوار و برداشتم وجلو ازیپاشدم و از کشو م
 جواب دادم  بودقی زنگ خورد شقامیموھام کردم ک گوش

 انج:من
 یکنی مکاری بال چیجانت ب:قیشقا
 کنمی دارم موھامو خشک میچیھ:من
 می خونھ شما اماده بشمیای من و سحرم بشھی مسنای:قیشقا
   منتظرمنیایاره ب:من
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       ی بامی اونجاگھی ساعت دیتا :قیشقا
 ب سالمت:من

 تموم شد نکھی و قطع کردم و دوباره شروع کردم ب خشک کردن موھام بعد ایگوش
 ی دورم ولشون کردم پاشدم رفتم سمت کمدم و کت و شلوارینجوریھم
 و گذاشتمش رو تخت در کمد و بستم و برگشتم رونی بودم و از کمد اوردم بدهی خرک

 حوصلھ سر خوردن از پلھ ھا رو نداشتم اروم از پلھ ھا رفتم رونیو از اتاق زدم ب
  نبودی خود کسییرای چشمم ک پذنییپا

 لدای.... جونیجول...ییمان کجاما:من
 اطھیسالم مامان تو ح:لدای

 نجای اانی بقی قراره سحر و شقای بھش بگیری می اجلدای:من
  نچ ب من چھ:لدای

 یییییری نملدای:من
  مامان خاتمھ داد ب بحثمونیصدا

  چتونھ باز:مامان
 می باھم برمی اماده بشنجای اانی و سحر دارن مقی مامان شقایچیھ:من

  ندارهیبیباشھ ع:مامان
 ... ونتیمامان ماش:من

  ی ک تند نریب شرط: گفتعی ادامھ حرفمو بزنم و سرنزاشت
  اومدن بفرستشون باالنایقول مامان سحر ا:من

   تکون داد برگشتم و از پلھ ھا اومدم باال و وارد اتاقم شدمی فقط سرمامان
 غرق شده بودم ی کنم تو گوشی نت کردی با گوشکمی نای گرفتم تا اومدن سحر امیتصم

  باز شد و کلھ سحر اومد توی دفعھ ایک در اتاقم 
 سالم خوشگلھ خوش اومدم:سحر

 میالبتھ خوش اومد: سرشو از بغل سر سحر کرد تو و گفتقمیشقا
 شنی دوتا ادم نمنی گرفتھ بود اخندم

  رهی دمی اماده بشنیایب:من
  توھاھیال تولد دختر دا سحر خاک تو سرت مثکھیاوخ اوخ راست م:قیشقا

 حاال وقت ھست تازه ساعت سھ:سحر
 ی کارمون سھ ساعتبای و تقرمی دست ب کار شدمی شروع کندیایخب دعوا بسھ ب:من

 طرف ی من می کردفی کیلی خودمون خمیسادی وانھیی جلو ای وقتی ولدیطول کش
 رو شونم و برام فرش کرد ختی رو رھی زد و بقییقای برام بافت افرقیموھامو شقا

 رو حی ملشی ارایھممونم   کردووی فقط وقمیسحر کال موھاشو لخت کرد و شقا
  صورتمون بود

  میخب بر:من
  میبر:سحر
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 نی و سوار ماشمی کردی و از مامان خداحافظرونی بمی حاضر و اماده از اتاق زدیھمگ
 ی طرف مھمونمی و حرکت کردمیمامان شد

  تومیارک کن بر پنجاسی انھایا:سحر
  دارنیاوه مردم چ خونھ ا: زد و گفتی سوتقیشقا
 شدن منم بعد ادهی بچھ ھا پامی منم پارک کنم بدی بشادهی پدهیبسھ انگار تا حاال ند:من

  شدمادهیپارک کردن پ
 دختره ی می و وارد سالن شدمی و رد کرداطی ک حنی تو ھممی زنگ و زد و رفتسحر

 داشتم ینجوریخودش و انداخت تو بغل سحر و شروع کرد ب ماچ کردن سحر من ھم
                            نگاه نکنیفرنازه اونجور: گوشم گفتری اروم زقی ک شقاکردمیبا تعجب نگاه م

 اھا:من
  ماچ و بوسھ ھاش با سحر تموم شد اومد سمت منکھی ابعد

 ی باشسنای دی تو بای خوش اومدزمیسالم عز:فرناز
 ...سالم ممنون تولدتون مبارک فقط شما من و:من

 قی شقادی ازتون کرده شمام باادی زفیسحر تعر: گفتعی ادامھ حرفمو بگم سرنزاشت
 دیجون باش

   فقط سرش و تکون دادقیشقا
  می لباسمون و عوض کنمی بھتره ما بردیخب حاال ک باھم آشنا شد:سحر
  ی بزنتاری امشب برام گی بھم قول بددی جون باسنایاره فقط :فرناز

 اخھ من:من
 امشب خوادی کرده و منم دلم مفی زدنت تعرتاری از گیلی ک گفتم سحر خنیھم:فرناز

 یبرام بزن
   شدم ک قبول کنممجبور

  و اماده کنتاری گمیای تا بمیخب حاال ک قبول کرد ما بر:سحر
  رفتشمونی تکون داد و از پی سرفرناز

 رونی بمی و اومدمی و لباسامون و عوض کردمی از اتاقا شدیکی یراھ
 

բสኘደஸЗஅ, [௩0.0௫.௧௬ ௧0:௪௨[ 
 شدمی مدهی فقط کشجی منم گدی فرناز حملھ کرد طرفم و دستمو کشرونی از در اومدم بتا

 جون ک گفتم سنای از نمی گلم ایخب دوستا:فرناز من و برد وسط سالن و بلند گفت
   زدنش حرف ندارهتاریگ

  دمی خجالت کشکمی بار فقط نی اولی بھم زل زده بودن و من براھمھ
  داد ب دستم و گفت شروع کنیتاری گفرناز

  بزنمیخب چ:من
 ی دوس داریھر چ:فرناز
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 رو مام تاروی اوردم و گادمی اھنگ توپ اومد تو ذھنم اکورد ھاشو ی فکر کردم و کمی
  و ھمزمان خوندن کردم و شروع کردم ب زدنمیتنظ

  تارمی شبایروشن
  سکوت کوچھنی ای ناشناسم توھمدم

  ھراسمی تو من نمبا
  پناھمی تو من چ بیب
 ازمی نی تو من چ ببا

  سازمی اخھ تو صدارنیگی ھا جون مترانھ
 تی شکای بی با تو بودن لحظھ ھای ھالحظھ
 تی نھای خوب عشقو تو سکوت بی ھالحظھ

  با اعتماد ب نفس ادامھ دادمدیچیپی من می سالن ساکت شده بود و صداکل
  دروغ عاشقانھ اسھی ترانھ بازم نی انگو
  حرف دلم رو نگو ک بازم بھانھ اسنینازن

 الھی و مجنون قصھ خواب خیلی لقصھ
 یقی ما عشق حقعشق
   ک ھمتا ندارهیعشق

  سبب ترنھ دارمی نگاھت بی گرمیتو
 ارمی ماه و مارمی ستاره واسھ تو ماه و می بی شباتو

 اھنگ و تمومش کردم سرمو بلند تاری ضربھ رو گی اکوردم اجرا کردم و با نیاخر
 اخھ مگھ ممکنھ با نجای انی زد اخی احساس کردم خونم دمی ک جلوم دیزیکردم از چ

  دست زدن نگامو از نگاش گرفتمیصدا
  ممنونم ممنونسنایواقعا فوق العاده بود : با لبخند اومد سمتم و گفتفرناز

  کجان؟نای سحر ازمی عزیلطف دار:من
 ششونیاون طرف برو پ:فرناز

 .... شد ودهی کشعتی جمنی ک دستم بنای سحر اشی تکون دادم و اومدم برم پیسر
 "پارسا"

 باھام حرف گھیاجون د کردم اقرونشی اون دختره اومد خونھ اقاجون و من بی وقتاز
 داشتم اون دختره نیقی من ی چون اعتقاد داشت اون دختر گمشده خاندانھ ولزدینم

 دی خب اقاجون بود و دستوراتش بھم گفتھ بود بای ب ما نداره ولی ربطچیگستاخ ھ
   کنم و برگردونمدایدختره رو پ

 کالفھ شده گھی مناسب نبود ک خفتش کنم دتی اصال موقعدمشی دتکری ک تو چانروز
 شتری بنی ازش نداشتم ای نشونچی پاک کرده بودم و حاال ھمی شمارشم از گوشیبودم حت

  کردی ممیعصب
 منم دعوتم و ی از بچھ ھام برا دوس دخترش تولد گرفتھ و بدبختیکی و دار ری گنی اتو
  برمدیبا
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دم اوخ  ب ساعت نگاه کردم تا چشمم ب ساعت افتاد مثل فشنگ از جام پاشی کرختبا
 دوش گرفتم و زود اومدم ی عی تو حموم و سردمی پرزارهی زندم نمدی برسم حمریاوخ د

 و رو کردن لباسا ری حولھ رو بستم ب کمرم و رفتم سمت کمد شروع کردم ب زرونیب
 و پرت کردم رو رونی اوردم بی قھوه انرھی کت تک کرم با شلوار و پیدر اخر 

 سشوار خشک کردم و بھش با ژل حالت دادم لباسامم  و موھامو بانھییتخت رفتم جلو ا
 موی و گوشچی زدم و سوئی خوشم اومده بود لبخندپمی از تسادمی وانھیی جلو ادمیپوش

 یمھمون  شدم و راه افتادم طرفمی ام و مشکی سوار برونیبرداشتم و از خونھ زدم ب
 و پارک کردم و رفتم تو تا وارد سالن شدم نی جلو در ماشدمی ساعت ک رسمیبعد ن

 خوندن ی کنم ک شدادای و مدی جمع شدن اومدم برم حمیزی چی دور عتی کل جمدمید
 ینی ادم زمی ی صدانی اینی صداش ماتم برد تو دلم گفتم دنی دختر بلند شد از شنی
 با ھی کیرا صدا بنی انمی و کنار زدم و رفتم تا ببتیع باشھ ب خودم ک اومدم جمتونھیم
 ....ینی واقعا اونھ نی اینی ماتم برد دنشید

 دنی زل زده بودم بھش اھنگ ک تموم شد سرش و بلند کرد اونم انگار از دینجوریھم
 دخترخ رفت سمتش و ی ک کردی گشاد داشت نگام میمن ماتش برده بود و با چشا

 گفتمی بھش مدی گرفتم و االن موقعش بود باممویچشاشو از رو من برداشت تصم
  اومد سمتمدیبودم ک حم  سرم اومده مشغول نگاه کردن بھشییبخاطرش چ بال

 بھ بھ اقا پارسا چشممون ب جمالت روشن شد:دیحم
  کیدونیفداتشم داداش گرفتارم م:من
  حرفانیاره داداش کارخونھ و ا:دیحم

 رفتم دی بدون توجھ ب حمرهی دختره از جاش پاشد و داره مدمی حرف بزنم ک داومدم
 ک کردی سمت خلوت سالن تقال مدمی دستشو گرفتم و کشتیسمتش و از پشت جمع

 ...... مگھ من ول کن بودمیدستشو بکشھ ول
 "سنای"

 زور خر داشت شدی مگھ می ولرونی ک دستمو از دست طرف بکشم بکردمی متقال
 اخر صدام درومد

  یاه ولم کن بابا وحش:من
 بودم و دهی  خلوت سالن ترسی سمت جارهی و داره مدمی دومدی ازش درنیی صداچیھ

   نداشت ک نداشتدهی فای کردم ولشتریتقالمو ب
  اصالااااااای ھستیولم کن تو ک:من
 لحظھ نفسم رفت از درد چشامو بستھ بودم ی انقدر محکم ک واری ب ددمی دفعھ کوبی

اره دختره ....یگی مراهیب من بد و ب....یزنیدر گوش من م: گوشم گفتری زییک صدا
 شوریب

  دوباره چشام از تعجب گشاد شددنشی چشامو باز کردم با دعیسر
 یکنی مکاری چنجایتو ا..تو:من

 رمی دنبالت بودم حالتو بگیلی ھان خرنی از تو اجازه بگرمی ھرجا مدیبا:پارسا
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  امپر چسبوندم بلند داد زدمگھید
   با خودت اخھی فکر کردی چیری حال من و بگی باشیخر ک:من

 صورتم دستش و ی نگذشت ک ب جایزی بردم باال با ترس نگاش کردم ک چدستشو
  پشت سرمواری رو ددیمحکم کوب

  رمیگی روز قشنگ حالتو می ی ولستی اصال وقتش نستیاالن وقتش ن:پارسا
  ی باشیخر ک: لب گفتمریز

 فکر
 

  نگام کرد ک رسما شلوار الزم شدمی جوری چون دی شنکنم
 کردم رونتی بدی حال اقاحون بخاطرت بدشده اقاجون فھمیاز اون روز ک رفت:رساپا

 مامورم کرده دنبالت باشم
 یخب ک چ:من
   مثال دختره تخس بھم گفتیزی چی لب ریز

 می بردی بااالی یفھمی رو اونجا میک چ:پارسا
  دستمو بکشھ ک اجازه ندادماومد
  امی بتونمیمن االن نم:من

 ی کردجای بیلیشما خ:پارسا
  بعداامی دوما خودم مدیکنی رو شما مجایاوال ب:من

 نی خب حال ای ولرمیگی اونجا و عکسا رو مرمی خوشحالم ک میلی تھ دلم خدرستھ
   گرفتدیپسرو با

  یایمن ب تو اندازه سر سوزن اعتماد ندارم از کجا معلوم ب:پارسا
 دم جواب دای باال و دوباره با تخسدی از ابرو ھام پریکی

 ک ب حساب یستی نی اصال در رده افرادی تو ب من اعتماد داشتھ باشدیچرا با:من
 ? اعتمادت مھم باشھ مفھومھنکھی چ برسھ ب ایایب
 از جام تکون ی بودم ولدهی شد ترسکی فوران کرد بھم نزدشی واقعا از چشاش اتگھید

  سادی و خودشم جفت من واواری ب ددمینخوردم دوباره با شدت کوب
                                                                ی ن باشھ خودت خواستشھی نمتیتو زبون ادم حال:پارسا

 اخ نگفتم فقط یبعدم مچ دستمو محکم تو دستش گرفت و فشار از درد ضعف کردم ول
 صدامو بلند کردم

   اهیابونیبرو کنارغول ب:من
 نمیشمارتو بده ب:پارسا

  ک من شمارمو ب تو بدماریصدم ب اون مخ پوکت فشار ن دری:من
   شد از درد صورتم جمع شدشتری دستش بفشتر
   نای یدی میحاال چ:پارسا

  شکنھی مطمئن بودم مدادی دستمو فشار مینجوری ھماگھ
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  سیاره اره بنو:من
   دراوردبشی از جشویگو

 بگو:پارسا
 ٠٩٣:....من

  و مچ دستمو ول کردی بریتونیم: ول کرد و گفتدستمو
 اخ بلند ی رو پاش دمی لحظھ کل قدرتمو جمع کردم و محکم با پاشنھ کفشم کوبی تو

 گفت و صورتش ازدردجمع شد
 
 

 ک ب حساب یستی نی اصال در رده افرادی تو ب من اعتماد داشتھ باشدیچرا با:من
 ? اعتمادت مھم باشھ مفھومھنکھی چ برسھ ب ایایب
 
 از جام تکون ی بودم ولدهی شد ترسکی فوران کرد بھم نزدشیات واقعا از چشاش گھید

  سادی و خودشم جفت من واواری ب ددمینخوردم دوباره با شدت کوب
                                                                ی ن باشھ خودت خواستشھی نمتیتو زبون ادم حال:پارسا

 اخ نگفتم فقط یفت و فشار از درد ضعف کردم ولبعدم مچ دستمو محکم تو دستش گر
 صدامو بلند کردم

   اهیابونیبرو کنارغول ب:من
 نمیشمارتو بده ب:پارسا

  ک من شمارمو ب تو بدماری درصدم ب اون مخ پوکت فشار نی:من
   شد از درد صورتم جمع شدشتری دستش بفشتر
   نای یدی میحاال چ:پارسا

  شکنھی مطمئن بودم مدادی دستمو فشار مینجوری ھماگھ
  سیاره اره بنو:من
   دراوردبشی از جشویگو

 بگو:پارسا
 ٠٩٣:....من

  و مچ دستمو ول کردی بریتونیم: ول کرد و گفتدستمو
 اخ بلند ی رو پاش دمی لحظھ کل قدرتمو جمع کردم و محکم با پاشنھ کفشم کوبی تو

 گفت و صورتش ازدرد
 

   شد دلم خنکشییییییی جمع شد اخصورتش
   ندارهبی درد گرفت عیلی خیاخ: گفتمی خوشحالبا

 ازش فاصلھ گرفتم عی سمتم ک سرادی اورد باال و با خشم نگام کرد خواست بصورتشو
  ھان کجا کجایکجا بود: گفتری سحر فوردمی بھشون ک رسنای سمت سحر ادمیو دو
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  کنم براتونفی گوشھ تعری می بردیایب:من
 ? شدهیزیچ:قیشقا
 دیایاره ب:من
 تموم شد نکھی بعد افی شروع کردم ب تعرمی نشستی طرف مبال و وفتدمشونیکش

 ? چتون شدیھ:دوتاشونم خشکشون زده بود من
 ین ب جان خودم چ اسگول کردن:سنامنی یاسگول کرد:سحر

 یکنی مکاریخب االن چ:قیشقا
  رمیاگھ زنگ بزنھ م:من

 می وسط برقصمی بردیایبچھ ھا ب:سحر
 و دادن کی بعد خوردن کقی با سحر و شقای و مسخره بازدنی رقصی بعد کلاونشب

 می خونھ شدی و راھمی کردی ھا از فرناز خداحافظھیھد
 

 دمی مامان از خواب پریباصدا
   شدری پاشو مدرست دسنای:مامان

  اهرمیمامان ولم کن نم:من
 ی چینی:مامان

   بزار بخوابمرمممممممممممی نمینی:من
 پاشدم با حرص رو تخت نشستم افتادم ب جون رونیفت و رفت ب نگیزی چگھی دمامان

 روتخت دمی دراز کشدی ک حرصم خوابکمی ب دشک تخت زدمیتخت با حرص مشت م
 ی ک نفسم جا اومد اومدم دوباره بخوابم ک صداکمی زدمی نفس نفس میاز خستگ

 بالشم درش آوردم و ریصدا از زی رفتھ بود بزارمش رو بادمی ی بلند شد اه لعنتمیگوش
   بستھ جواب دادمیبا چشا

 تو زنگ کننی موقع باز نمنی بابا کشتار گاھم ای ھستی اول صبح کھیھااااالن چ:من
  دکترا جواب کردن ھاااااانیضی مری ازار داردمی ن شای کردداری من و بیزد
 هخندی کردم داره ماروی ھمھ بار نی وا من اومدی خنده می انور خط فقط صدااز

  نبودوی شمارش سنکھی ای و ب شماره نگاه کردم واااانیی اوردم پای گوشزود
  طرف اومدی دوباره گذاشتم دم گوشم ک صدایگوش

   الوالو
 بلھ....ب:من

 دی شناختسالم
 

  بشناسم؟دیبا:من
  ھستم پسر عمھ پارساانی البتھ ک ن من کاوه
 و....انی مغزم فشار اوردم کب
  اومدادمی دفعھ ی...........پارسا 
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 بلھ بلھ خب بفرما:من
  پارساشبی دی کردم ولدارتونی اول صبح بدیخب ببخش:انیک

 امی بدی بایمن ک: گفتمعی ادامھ بده سرنزاشتم
 امروز امکانش ھست:انیک

   خدانگھدارامی چون فقط برا گرفتن عکسا مدیبلھ عکسا رو آماده کن:من
 خدا تازه ی قطع کردم ب ساعت نگاه کردم وااااااااااااااااااعی کنھ سری خدافظنزاشتم

  زود خوابم بردیلی پتو و خری کردم و دوباره رفتم زصدای بمویاول صبحھ گوش
   بلند سقوط کردمی جای بودم ک احساس کردم از نیری خواب شتو

  اخییی وادمی کمرم خدا ترکاخخخخخخ
  اومد تولدای ک در اتاقم باز شد و دمیچی درد ب خودم پاز
 شدی چسنای:لدای

  فکر کنم از تخت افتادمیچیھ:من
 ی الھیاوخ:لدای
 

 ساعت چنده؟:من
 با اجازه دوازده منم االن از مدرسھ اومدم:لدای

 خب ب من چھ:من
 سنای ایدیوا خودت پرس:لدای

 رونیخب حاال برو ب:من
ز جام پاشم ک کمرم درد گرفت باالخره  اومدم ارونی گفت و از اتاق رفت بیشی الدای

 رفتم یی ک زودم برگردم خونھ طرف دستشورفتمی زود مدی بود پاشدم بایبا ھر زحمت
 مانتو و ی رفتم سمت کمدم و از توش رونی دست و صورتنو شستم اومدم بنکھیو بعد ا

 بالش ری و از زمی تا بپوشم رفتم سراغ گوشدم و حاضر کررونی بدمی کشکیشلوار ش
 ترور کرده بودن از بس زنگ زده بودن موی گوشقیدرش اوردم اوه اوه سحر و شقا

 توالت و شروع کردم ب زی شدم رفتم جلو ممونیخواستم بھشون زنگ بزنم ک پش
 رو لبام و از دمی ھم کشی دور چشمم و رژ صورتدمی خط چشم کشی کردن اول شیارا

 و فی و بعد برداشتن کدمشونیام و پوش ھجوم بردم طرف لباسعی پاشدم سرنھییا جلو
 رونی از اتاق زدم بمیگوش

 
  نشستھ بودییرای مامان تو پذنیی شدم پاری معمول از پلھ ھا سرازطبق
 ی بابارونی برمیسالم مامان من دارم م:من

  یکجا ب سالمت:مامان
 عھ خب خونھ پسر شجاع:من

  ایزود ب:مامان
  رونی خانوادم بھم اعتماد کامل دارن از خونھ زدم بنکھی و خوشحال از ادمیخند
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 ب عمارت سرمو گذاشتم دنی دربست گرفتم و ادرس عمارت و دادم تا رسابونی خسر
 خانواده و راز نی تا اری از کنکورم بگی و رفتم تو فکر فکر ھمچنی ماششھیرو ش

 میگنگ زندگ
   شدمادهی پنیو از ماش رو حساب کردم ھی کرامیدی راننده ک گفت خانوم رسیباصدا

 عمارت کمکم کن بنده نی اامی نوکرتم دفعھ سومھ دارم مای خودم زمزمھ کردم خدابا
 قدم برداشتم سمت ھی و قسمت چیگی می تو چمینی نشھ ببی تا سھ نشھ بازگنیھات ک م

 پسر جوون از در یدر عمارت اومدم دستمو ببرم سمت زنگ ک در عمار باز شد و 
  گفتمعی من خواست درو ببنده ک سرب  توجھی چون بدیمن و ندخارج شد انگار 

 عھ ن اقا نبند نبند:من
 سالھ بود٢١ای٢٢ بای پسره تقری سمتم برگشت

 
   شده بود بھمرهی تعحب خبا

 برم تو خواستم درو بزنم ک شما درو دی عمارت کار دارم بانیخب من با صاحب ا:من
 دیباز کرد

 بپرسم با کدوم صاحب کار تونمی مدیبلھ بلھ ببخش: انکار ب خودش اومد زود گفتپسره
 دیدار
 گمی من دروغ مدیگی مدی دارینی اقا ی چینی:من

  دیاز کجا معلوم راست بگ:پسره
   خونھ مشکل دارننی ای کل ادمای چینی ب جوش اومد خونم
  ک اومد مانع شدیی دھنمو باز کنم و حرف بزنم ک صدااومدم

  ورانی چ عجب از اوانی کعھ
 رو لبام شکل گرفت اون از یقی پوزخند عمدنشی و پشت سرمو نگاه کردم با دبرگشتم
 من بدتر

  بھ بھ چشم و جمال ما روشن: اومد سمتمو گفتاروم
  برمارنی ک جامونده رو برا من بیی عکسادیوقت ندارم تلف کنم لطفا بگ:من

  اقاجون کارت دارهگھیعھ ن د:پارسا
  شده بود ب مارهی خجی پسره گیکی اون

  بفرما تو فکر کنم اقاجون منتظره: درو باز کرد و رو ب من گفتدی با کلپارسا
  توامی بتونمیمن نم:من

  نثار زبونم کردی دونھ خاک بر سری می درونحس
 
                                          یستی کردن رازت ندای پخمھ مگھ دنبال پسنای دلم گفتم تو
 

  تو فکردی رفتشدیچ:پارسا
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 ری نازک کردم و بدون توجھ بھ اون و پسره رفتم تو و اروم اروم مسی چشممشت
   کردمی عمارت رو طی تا در وروداطیح

   درو باز کنم و برم تو ک در دوباره ب روم باز شداومدم
اھا ....... نوک زبونمھ ھای بود واااای افتاد اسمش چھی چشمم ب ھمون خانوم قبلندفعھیا

 اکرم خانوم
 .... مندیسالم ببخش:من

 ی خانوم جون خوش اومدیوا: گفتعی ادامھ بدم سرنزاشت
 و رونی بدمی بابا بازم شروع شد خودمو بازور از بغلش کشی تو بغلش ادمی کشبعدم
 ... من اومدم اون عکسا رودیببخش:گفتم
 از اتاقا یکیظره بفرما بعدم با دستش ب اره اره اقا تو اتاق خودش منت: خانوماکرم

 نیی طبقھ پای بزرگ ک انگار درش از ھمھ اتاقای اتاق با در قھوه ایاشاره کرد 
 و دوتا تقھ ب در دمی نفس بلند کشی دمی رسیبزرگتر بود اروم قدم برداشتم سمتش وقت

  درو باز کردم و پشت سرم بستمش اقاجونومد ادیی بفرمایزدم ک پشت سرش صدا
 پشت ب من نشستھ بود و انگار ھنو

 
 جھی کردم تا متوجھ بشھ انگار کارم نتی اومدن من نشده بود دوتا سرفھ مصلحتمتوجھ

   رو بھش دادنای من انگار دندنی برکشت سمتم با دیداد چون فور
 ...سالم من اومدم ک:من

 و منگ جی خبر نداشتم گتمی آغوش خودم از موقعی حرفم قطع شد چون رفتم تو ادامھ
  تو ھمون آغوش مونده بودم

 چقدر بخاطر دمی چقدر انتظار کشیدونی می اره اومدزکمی عزیباالخره اومد:اقاجون
  کردمتیتو پارسا رو اذ

 ...من راستش:من
  اون نامھ رو ھم خوندمدمی نگو عکسا رو دیچیھ:اقاجون

قط عکسا ن بلکھ  رفتھ بود فادتی ک سنای افتادم خاک بر سرت ادشی اسم نامھ اومد تا
  جا موندهنجاینامھ ام ا
  بردمی من ب حماقتم پدمیمن فھم: تو فکر برم و گفتشتری نزاشت باقاجون

 ی عروسی رسوند اون عکسا فقط عکسای چ خبره اون عکسا شما رو ب چنجایا:من
 پدرو مادر منھ

 والبتھ پسر و عروس من:اقاجون
 پدرو ینی پسر و عروس من ی چینی رو سرم ختنی حرفش انگار اب جوش ردنی شنبا

 ....مادر من
  برات بگمدی من بای ولی شکھ شددونمیم:اقاجون

 
   برمدیمن با...م...م: لب گفتمری از جام پاشدم و زاری اختیب
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   از کنار اقاجون رد بشم ک اقاجون دستمو گرفت و نزاشتاومدم
اکرم : بعدم داد زد و گفتستی حالت خوب ننیدخترم گوش کن حرفامو بگم بش:اقاجون

 اری اب قند بوانی لی
 دای من پینی:کردمی لب تکرار مری گوشھ و مدام زی ھنوزم شکھ زل زده بودم ب من

  من تونستمینیکردم 
 حالم جا اومد دوباره کمی رو بھم داد وانی از اب قند تو لکمی یقراری خانوم با باکرم

 یحت کن استراکمی یخوایم:اقاجون کنارم نشست و گفت
  برامدی کنفی فقط تعرخوامی نمیچی ھدی کنفین فقط تعر:من

  اول تو برام بگو از پدرت از مادرتھی طوالنیلی دخترم خھی طوالنفشیتعر:اقاجون
  یلی خلیمادرم ھم پر...مسعود زند ...پدرم اسمش مسعوده:من
  چشاش پر از اشک شده بوددمی اقاجون رو ددنی وضوح لرزب
 شما حالتون خوبھ:من

 اره ادامھ بده:اقاجون
 دروبرم چ خبره دمی فھمی ک از وقتدونمی و منی از کجا شروع کنم فقط ادونمینم:من

 میمتوجھ نبود خانواده پدر
 
 نی پدرو مادرم درمورد اونا تصمانھی احساس کردم از اون بدتر حرف زدن مخفو

 نی ای بعد کلارمی دربیاز گنگ راز بزرگو و نی کنم ادایگرفتم دست ب کار بشم و پ
 ی دوباره دنبال نشونھ اخواستمی کردم و مدای عکسا و نامھ رو پنیدرو و اون در زدن ا

 ری اخی اتفاقانی کنم ک ادای ک تو عکسھ پییاز صاحب عکس اون دختر و اون مردا
 افتاد

  کار خداست دخترم کار خدا: و گفتدی کشی آھاقاجون
  برمدی شده بارمی من ددی کنفی تعردییخوایخب شما نم:من

  کردمدای دخترم من تازه نوه گلمو پزارمی مگھ من می بری پینی:اقاجون
  پدرو و مادر من پسر و عروس شماندی بگدیخوای شما مینی:من

 من مطمئنم:اقاجون
 ازکجا:من

  برهی پدر رو میلیاز اونجا ک پدر اسم فام:اقاجون
  شمام زندهیلی فامینی:من

 کوچولوتم چاکرتم ای بود خدااااای تکون داد تھ دلم عروسدیی تای سرشو ب معناقاجون
  ب موالییاقا

  زنگ خوردمی اومد حرف بزنھ ک گوشاقاجون
  وقت روزنی درش آوردم شماره بابا بود نگران شدم بابا افمی از کعیسر

 
   جواب دادمعیسر
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 ییجونم بابا:من
 اقاجون و کامل کنم ی خوشنکھی برا ادی درخشی کردم چشاش اقاجون از خوشاحساس

  بابا تو اتاق پخش شدی و صداکری رو گذاشتم رو اسپیگوش
 سالم ب دختر گل خودم:بابا

 بابا ب ی صدادنی اشک الود اقاجون ک با دوباره شنی چشای پی رفتھ بودحواسم
 خودم اومدم

  الوزمی عزییکجا:بابا
  بابارونمیالو ب:من
 تی خونھ مامانمیک شب ھمھ جمع شد ای زود بیھر جا ھست:بابا
 ی نداری کارامیچشم االن م: گفتمعی و سردی درخشی خبر چشام از خوشنی ادنی شنبا

 بابا؟
 مواظب خودت باش بابا جان خداحافظ:بابا
 امی زود میلی خی ولرمیم: شدم و گفتمرهی اقاجون خی بابا قطع کرد ب چشانکھی ابعد

  زودیلی خدنیبرا شن
 خدانگھدار دخترم منتظرم:اقاجون

 خدانگھدار:من
 بردن ب ی پی دربست گرفتم تو راه فقط شادی ابونی و سر خرونی عمارت زدم باز

  ک اقاجون ازش حرف زدیی دارم کردم و فکر ب اون اتفاقانی از ایبخش
 

 رو حساب ھی کرانای ای دم خونھ ماماندمی رسی کدمی تو فکر بودم کھ اصال نفھمانقدر
  جواب داددی رفتم و زنگ و فشار دادم ک فری شدم بھ طرف خونھ مامانادهیپکردم و 

 بعلھ:دیفر
 ی از خستگفتمیبال باز کن ک دارم پس م:من
   خانوم بفرماسنایبھ بھ :دیفر

 بود زیی پانکھی با ای خونھ ماماناطی شدم ب حرهی کرد رفتم تو و در پشتم بستم خدروباز
   کم نکرده بودییزی چشیبای بازم از زیو درختاش برگ نداشت ول

  دمی رو شنی مامانیصدا
 گھی تو دای دم در بیسادی جان چرا واسنای:یمامان

   و خودمو انداختم بغلشی کردم سمت مامانپرواز
 ایاوه اوه دخترم دلتنگ بود: کرد و گفتی خنده بلندیمامان

 یلی خی مامانیلیخ:من
   مانع ادامھ حرفمون شددی فریصدا

  خرس گندهنمی برونی بای از بغل مامان من بیھووووو:دیفر
 بعدم زبونمو براش در ندتھیخرس زن ا: گفتمی با خونسردرونی اومدم بی بغل ماماناز

 اوردم
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  اخھی دارکاری بدبخت من چندهیبا زن ا: دیفر
  باھمھ کار دارهزهی خالھ رنی ادیولش کن فر:سام

 
  جمعتون جمع بوده و گلتون کمیب پس حسانجاسیبھ بھ اقا سامانم ک ا:من
 ی خلمون کم بود ک اومدکنمی محیتصح:دیفر

   تودی بردیکنیبسھ بسھ شما رو ول کنم تا صبح بحث م:یمامان
 پا ری زھی بره و کھ ی اومد پشت ماماندی خودش جلو تر از ما رفت تو فربعدشم

 و دمی بعد با آرامش از روش پرنیخوشگل نثارش کردم با کلھ رفت رو زم
  دیخانوما مقدمن اقااااا فر:گفتم

  حرص خوردنری نداشت غی چاره ادی خنده و فرری زمی با سام زدبعدشم
  کردنمنی از جاش پاشد و شروع کرد ب نفردیفر
 ی الھمی بخندکمی رتتی بگادی نچکسی ھی الھسنای ھوا ی برنی زمی بخوریالھ:دیفر

 ... خدای الھیکچل بش
  نزاشت ادامھ بدهیمامان

  بال گرفتھریعھ زبونت و گاز بگ:یامانم
 در اوردم کھ باعث خنده دی زبونمو برا فرکی شیلی خی مامانی کردم از طرفدارفیک

     سام شد
  با حرص برگشت سمت سامدیفر
 زھر مار توام فقط بخند:دیفر

  جونییییدوس دارم دا:سام
   جونییمرض دا:دیفر
  جونیی داگفتی سام بھش منکھی بخاطر اشھی ھمدیفر
 

 نی ک منم پررو تر از ایی ارزو داشت من بھش بگم دای ولکردی نوش جون محرص
  داشتمفیحرفا تشر

  جووووووونمدیحرص نخور فر:من
خاک بر سر من مردمم خواھر زاده دارن منم دارم اون سام ھمسن بابابزرگمھ بھ :دیفر

 اخھ من سرم و بھ کدوم دی فرگھی ک ھمسن بچمھ بھم مسنامی نی جون ایی داگھیمن م
 ستون بکوبم نھ شما بگو مامان

   ستون اشپزخونھ خوبھ ھانیھم:یمامان
 شده بود بھش من و رهی نداشت با دھن باز خی حرف و از ماماننی ک انتظار ادیفر

   رو مبلمیسامم از خنده ول شده بود
 ی دارولی ای مامانکیال: گفتمدهی بردهی خنده بروسط

  دنی شروع کردم ب خنددوباره
  زنگ بلند شدی صداک
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 بسھ بچھ ھا سام درو باز کن:یمامان
  سرشو بھ نشونھ اطاعت تکون داد و رفت تا درو باز کنھسام
  بودیساااااااااام ک:من
 نای فرھاد اییدا:سام

  ذوق از جام پاشدم اخ جون دلم برا عسل تنگ شده بودبا
 سمت خونھ و عسلم ومدنی داشتن میی و زندا فرھادیی سمت در و بازش کردم دادمیدو

  بودییبغل دا
 

   و عسل و ازش گرفتمیی خودمو رسوندم بھ دای چجوردمینفھم
  خانومسنای سالم کیعل: فرھادییدا
  بوددهی عسل کوچولو کھ اروم خوابی کوتاه جواب دادم و دوباره حواسم رفت پیلیخ
  خانومسنای شما یخوب: فرھادییدا

   کردنمو دارهتی قصد اذدمیفھم
  ییاوھوم دا:من
  بلند شدیی زندای اومد دوباره حرف بزنھ ک صداییدا

  نکنتشیبسھ فرھاد اذ:سمانھ
 چسبھی چ مسنای کردن تی اذیدونیاخھ نم: و گفتدی فرھاد خندییدا 

 یی خان دااسینجوریعھ ا:من
   تومی برنیای جون حاالم بییاره دا: فرھادییدا

 توخونھ عسل ھنوز تو بغلم بود و غرق خواب می رفتیی تاسھ
 دهی خوابی عسل کییزندا:من

  جانسنای خوابش برد نیتو ماش:ییزندا
  خنده جمع رفت باالی شد ک صدازونی اوافمیق

 دهی فرامرز و خالھ ھمزمان رسیی و دانای مامان اندفعھی زنگ بلند شد و ای صدادوباره
  بودن

 مخصوصا حرف افتادن درباره زن می حرف زدی درباره ھمچی خونھ ماماناونشب
 .... و  خنده جمع بلند بشھدی سر شام ک باعث شد غذا بپره تو گلو فردیگرفتن فر

 بابا نی نقطھ تشابھ بھی شده بودم بھ بابا و دنبال رهی اونشب من فقط خنای بر ھمھ اعالوه
 شده یزی چدیم پرس ازی شدم بھش چون چند باررهی خدیو اقاجون بودم انگار بابام فھم

 دمیخندی تو صورتمھ منم فقط میزی چسنای
 و من تو می خونھ ھامون شدی و راھمی کردی خداحافظدی و فری شب ھمھ از ماماناخر
 اقاجون شی تا دوباره برم پارمی مری فرصت مناسب گھی ی بودم کنی فقط فکر انیماش

 ....  کنھفی رو تعریتا برام ھمچ
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 خوب با زور از ادی چشامو باز کردم اووووف من ھنوز خوابم ممی االرم گوشیباصدا
 اب و باز کردم و دوتا مشت اب خنک یی بستھ رفتم تو دستشویجام پاشدم و با چشا

 کردم اصال با حولھ صورتمو فی خوابمو پروند خودم کنی رو صورتم ھمچختمیر
 رونی مدرسمو ب و مانتو شلوارکمدم  رفتم سمترونی زدم بییخشک کردم و از دستشو

 پی الزمم گذاشتم تو کولم و زی کارم ک تموم شد کتابادنیاوردم شروع کردم بھ پوش
 نشھ کولمو داری بی اومدم اروم در اتاقمو بستم ک کسرونیکولمو بستم و از اتاق ب
افتاد  کی ساکت و تارییرای نگام کھ بھ پذنیی سر خوردم پالھیانداختم پشتم و اروم از م

 ھام از ی کتوندنی سروصدا بعد پوشی جونم خوابن پس بی و جولمیح مش ردمیفھم
  رونیخونھ زدم ب

 ھمھ رفتن تو شنیمی نکنھ مثل اون اندی لحظھ بھ ذھنم رسھی زدی کوچمونم پرنده پر نمتو
   اونارو نجات بدم از فکر خودم خندم گرفتدی و بادارمیخواب و فقط من تو شھر ب

 ذره شده بود رفتم ھی دلم براشون دمی و دقی سحر و شقادمی راه ک رسسرچھار
 سمتشون

 خودم یای خودم سالااااااااااااااااااااام عشقولیسالااااااااااااااااااااام خل و چال:من
  خودمیسالااااااااااااااااااااام نفسا

 
 کردنی برگشتن سمتم و فقط داشتن نگام مییدوتا
 نی سالم بدنیخوایخب االن نم:من

  کوفت سالم عشقمزمیمرض سالم گلم درد سالم عز:سحر
 غالم ابراز عالقتم سحر:من
  نگاه کنسای خانوم واسنای یدیابراز عالقھ من و ند:قیشقا
 و قی من بدو شقادنی خودمونھ پس شروع کردم بھ دوی منظورش ھمون گوشمالدمیفھم

 کردنیسحر بدو ولم  نم
  اوردن و شروع کردن زدن تو سرو صورتمرمی سر تو کوچھ مدرسھ گاخر

  ھادهی برسی گی خر کجا بودشوری بکشمتیم:سحر
  داغت بھ دل شوھرت بمونھ حرف بزززززنی زده الھگریحرف بزن جز ج:قیشقا

  رونی بدمی دستشون کشری زور خودمو از زبا
  اھع چتونھ:من

 سای بھت بفھمونم واسایچمھ ھان چمھ وا:سحر
  مدرسھ براتون بگممی بردیای بدم بابا بحیر توض نکن بزاتیعھ اذ:من
  شکنجھ بشھدی باکنھی با زبون اعتراف نمستی نی اعتمادنینھ سحر بھ ا:قیشقا
 گمی تو مدرسھ ممی بردیای اخھ بدیمگھ با قاتل طرف:من
 
  می کردم و داخل مدرسھ شدشونی زور راضبا

 خب بنال:قیشقا
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  نچ نچتی تربینچ نچ ب:من
  سنایحرف بزن :سحر

  بگمدی بدی مژده گونیخب بابا جوش نزن اول :من
 زد تو ای زن کولنی و مثل انی خودش و پرت کرد رو زمقی حرف و زدم شقانی اتا

 سرو صورتش
 نگو میدی نگو کھ من و سحر ترشی بدبخت شدم نگو کھ توام شوھر کردیوااا:قیشقا

  یخوای می خبر مژده گوننیکھ بخاطر ھم
  خندم گرفتھ بودوردی باحال ادا درمانقدر

   دارمگھی خبر دھی ریپاشو جمع کن پاشو نخ:من
  زود از جاش پاشد انگار منتظر حرف من بودقیشقا
 خب بچھ ھا من تونستم خب راستش:من

         سنای یاھع جون بھ جون بش:سحر
  گمیخب بابا ھولم نکن م:من
  شروع کردم تند تند حرف زدنبعد
 افتاد کھ از راز یی اتفاقاھی ی رفتم اون عمارت فقط برا گرفتن عکسا رفتم ولروزید:من

   سر دراوردمی تا حدودمی و خانواده پدرمیزندگ
 و صدا از کننی دارن مثل عالمت سوال نگام مقی سحر و شقادمی کھ بلند کردم دسرمو

 ادی درنمچکدومیھ
 الو....قیشقا.... چتون شد سحریھ:من
 
  کھ گوشام کر شددنی کشیغی جھی یی دفعھ دوتاھی

 وھوی یھوراااا واااااااااااااااااا:سحر
  ولیاخ ژوووووووووون ا:قیشقا
  بابا چھ خبرتونھ:من

  حملھ کردن سمتم و شروع کردن بھ بوس کردنمییدوتا
 رونی بدمی دستشون کشری زور خودمو از زبا

   اوغ حالم بد شدنی کردمیاه بسھ تف مال:من
  کھی نداراقتیل:قیشقا

  بازم کنھ زنگ خوردیزی چھی سحرم اومد تا
  سرکالس ادامشو بگممی بردیایب:من

 خب بگو بگو: گفتقی شقامی سمت کالس تا وارد شدمی راه افتادباھم
 ...باشھ خب:من

 دنی دقی سحر و شقاافھی تموم کھ شد قروزی دھی کردن کل قضفی کردم ب تعرشروع
  داشت

  ھارو خخخخخخخخافھیھھھھھھھھ ق:من
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 یگیتو راست م:سحر
 یگی میجد:قیشقا
  ھاوونھیوا مگھ دروغم دارم د:من

 کالس کرشدن ھمھ با ی کل بچھ ھاچی کھ من ھدنی بنفش کشغی جھی یی دفعھ دوتاھی
  شده بودن بھ ما ھمزمان معلمم اومدرهیبھت خ
 ک کردمی خوشحال بودن منم فقط خدارو شکر می کلقی تو مدرسھ سحر و شقاانروز
 ..... دارمی گلی دوستانیھمچ

 
   تو کولمختمی کھ خورد زود کتابامو رزنگ

 شییییییی استقالل اخشییییییی اخشییییییی اخی ازادشیییییییاخ:من
  کردی با چشم و ابرو بھ پشت سرم اشاره مسحر

 پشت سرمھ من کھ ختی ری معلم خپل چاق بنی ای بگیخوای االن میگی می چھیچ:من
 شھیباورم نم

   مگھ من ول کن بودمی ادامھ ندم ولگھی تو چشاش کھ دختی عالمھ التماس رھی سحر
  اه اه اهنمشیبی مزهیری گوشت تنم مادی معلم بدم منی سحر چقدر از ایدونیاخ نم:من

  خانوم زندیگی میجد: از پشتم گفتیی صداھی دفعھ ھی
 گاو زخم ھی بوده مثل  بوفالو کھ پشتمنی ابی امام غرای ترس برگشتم سمت صدا با

 شھی سھ میلی نگم خیزی چدمی دکردیخورده داشت نگام م
 گفتمی بود داشتم بھ سحر مرتونی االن ذکر خنی ھنوز اتفاقا ھمدیعھ خانوم نرفت:من

 گفتمی منمی اصال دوست ندارم کالساش تموم بشھ اتھی چقدر با شخصیسحر خانوم حسن
 ...دی و نخواھم ددمی شما تو عمرم ندیکلی بھ خوش ھیکھ معلم

 از زور خنده ی خانوم حسنافھی قدی بلند کردم ادامشو بگم کھ حرف تو دھنم ماسسرمو
  چش شدنی وا ازدی میب کبود

  خانومی خانوم سکتھ نکندیخانوم خانوم خوب:من
 
 خود دارم ھمھ با تعجب ی من کھ جادی خنده کھ کل کالس لرزری زد زنی دفعھ ھمچھی

 نکھی واقعا خلھ بعد اای خندهی داره متی واقعا از عصبانمینی کھ ببمیدکری نگاش ممیداشت
 یلی نگاه بھ کل بچھ ھا خھی نگاه بھ من کرد بعد ھیخنده ھاش تموم شد سرشو بلند کرد 

 ونری از کالس رفت بلکسیر
 از اونور کالس بلند رای گاز زدن سمزی خنده و مری رفت کل بچھ ھا زدن زتا

 سنای دمت گرم ییخدا:گفت
 چاکرم چاکرم:من

 دی دستمو گرفت و کشسحر
 عھ چتھ سحر:من

 می برایحرف نزن ب:سحر
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 و دست من و پشت سرش رفتی سحر جلو راه ممی کھ از در مدرسھ خارج بشیتاوقت
   بودومدهی امروز نقی شقادیکشیم

 رونی اومدم بقی سحر از فکر شقایباصدا
 شھی می بگھ چری خر بھ مدی اگھ حسنیدونی میشی تو ادم نمسنای:سحر

  شونھ ھومو باال انداختملکسیر
  گلم حرص نخور برا پوستت بدهشھی نمیچیھ:من

 دونمی خودم مرمیمی مکنمی محضت سکتھ میالیخی بنیمن اخرم از دست تو ا:سحر
 ریخدانکنھ گلم دھنتو گاز بگ:من
 

 ?رمیکجامو گاز بگ:سحر
 گھیدھنتو د:من

   اون زبونھ اسگول جانسناااااااااای:سحر
 من یکنی زنا فقط غرغر مرهی پنی کھ مثل ایزاریخب بابا ھمون برا ادم حواس نم:من

  اون شوھر مادر مردت عزادارمندهی آیاز االن برا
 با حرص کولشو بلند کردخواست بزنھ تو سرم کھ فرار کردم از پشت سرم سحر
  رو مخم بودغشی جیصدا
 ی مرده فرض کندی خودتو بارمتی بگندمی بھ مرگ ھمون شوھر اسنای:سحر

 عمرااااااااااااااااااااا:من
 لھیاھا پس منم دارم برات برنامھ فردا تعط:سحر

 برنامھ فردا کنسل بشھ از انروز کھ از خونھ اقاجون زدم دی خشکم زد نھ نباسرجام
نج شنبھ بود ک قرار  فرصت فقط برا پنی و اششی منتظر فرصتم دوباره برم پرونیب

 از زی رشگونی نھی ی فقط وقتدی بھم رسی سحر کدمیبود سحر برام جورش کنھ نفھم
 ھوا  رفتغمیبازوم گرفت بھ خودم اومدم و ج

  چتھ انگلی وحشیھووووو:من
  کردمادای پی خوب نقطھ ضعفمیھا ھا ھا دلم خنک شد خودمون:سحر

  شدھاری بار کارم گھیزھر مار :من
  کھ مثال من حرص بخورمنداختی ابروھاشو تندتند باال م باخندهسحر

  ی دلقکمیدی فھماریخوبھ خوبھ ادا درن:من
 ام کھ از سحر ی وقتمیدی و خندمی در اوردی تا خود خونھ با سحر مسخره بازانروز

 و بعد خوردن شام رفتم فتادی نی خونھ شدم و شبم تو خونھ اتفاق خاصیجدا شدم راھ
 دمیتو اتاقم و خواب

 
 بھ دی بدجورم چسبدی بود چسبی چھ خواب خوببشییی چشامو باز کردم اخی ارومبھ

 ولی خوابالو نگاه کردم ساعت ده صبح بود امممم ای تختم با چشایساعت روبرو
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 وان و پر کردم و رمی بگی دوش حسابھی تو حموم تا دمی خوبھ از جام پاشدم و پرنمیھم
 ...... توشدمیپر
 نی و ابرمی می پی امروز بھ ھمھ چرونیبودم و بعدش اومدم ب ساعت تو حموم مین

 شاد بودنھ از کمدم بلوز و شلوار سبز خوشگلمو دراوردم و تنم لی من خودش دلیبرا
  دفعھ در اتاقم باز شد و دوتا کلھ پوک حملھ کردن توھیکردم 

 یزی چی اوھمھی ی اھمھی منگوال یھووووو:من
 میحرف نزن باو حاضر شو بر:قیشقا
  مردم و جمع کنم اخھی برم رختھ خواباخوامیمگھ م:من

  حاضرشووووووووسنای:سحر
  باشھ باشھ:من

 بود موھامو خشک کردم  ھمھ رو جمع کردم باال و ی و بھ ھر بدبختنھیی جلو ارفتم
  کردی داشت از کمد برام لباس انتخاب مقمی بستم شقایمحکم دم اسب

 ھگی دیپوشی بزارم می ھر جسنای:قیشقا
  اوھومم گفتمھی زدمی مملی کھ داشتم ب چشمم رھمزمان

 سوختھ و شلوار ی مانتو بافت قھوه اھی برام قی شقادمی کھ تموم شد از جام پاشدم دکارم
                                             کنار گذاشتھی و شال بافت مشکیمشک

 نای با اپزمیبابا مگھ برف اومده چھ خبرتھ من م:من
   بپوش سردهسناینھ :سحر

 کم بود یزی چھی کردم فقط فی خودم کسادمی کھ وانھیی جلو ادمی لباسارو پوشیمجبور
 خوشم اومد بچھ یلی رو لبام کارم کھ تموم شد خدمی برداشتم و کشرموی تیرژ قھو ه ا

 از ی بوت قھوه امی ندنی و پوشمی قھوه افیھام خوششون اومد باالخره با برداشتن ک
 رونی بمی زداتاق

   از نرده سر خوردمقی توجھ بھ سحر و شقابدون
 ھووووووووووی:من
  پلھ ھا خشکشون زده بودی باالقی سحر و شقانیی پادمی رسیوقت

  خندهری داشت بلند زدم زدنی دافشونیق
  گھی ددیایھھھھھھھھھھھ بابا چتونھ ب:من

  مگھدی دختر خل و چل من و نشناختنیشما ھنوز ا:مامان
                        عھ سالم مامان:من

 کم داره و خل و چلھ و کمی سنای نی امیدونستیخالھ جون ما م: ازاون باال داد زدسحر
  نھ آنقدرگھی دی ولوبھیمع
 کشمتیسحررررررررررررررررررررررررررر م:من

 ی بخور داریزی چھی برو ای زشتھ بسنای: برم دنبالش کھ مامان نزاشت ماماناومدم
                                                            ی ضعف نکنرونی بیریم

 چشم:من
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 لقمھ بزرگ برا خودم ھی اوردم و رونی بری نون و پنخچالی تو اشپزخونھ و از رفتم
 گرفتم و با ولع شروع کردم بھ خوردن

 بھ منم بدھھھھھھھ: از پشتم گفتقی دفعھ شقاھی
 شدمی تو گلوم و افتادم بھ سرفھ رسما داشتم خفھ مدی ترس لقمھ پراز

 دی خندی توجھ بھ من می داشت بقمیشقا
  حالم بھتر بشھکمی اب داد بھم و تا کمی زود اومد کنارم و محکم زد تو کمرم و سحر
  االغقی شقایری بمیالھ: کھ جا اومد گفتمنفسم
 دیخندی ففط مقیشقا

  د شری دی کھ حسابمیلقمھ رو بخور بر:سحر
 اروم در رونی بمی از مامان با بچھ ھا از خونھ زدی رو خوردم و بعد خداحافظلقمھ

 ....قتی حقی بھ سوشیپ:گوش سحر گفتم
 

 لب ری زسادمی جلو عمارت کھ وامی شدادهی جلو عمارت نگھ داشت و پنی ماشراننده
 روز دوم بھ بھانھ عکس روز سوم بھ بھانھ گرفتن عکس یروز اول بھ بھانھ گوش:گفتم

 قتی حقدنیو االن فقط بخاطر شن
 یگی لب مری زی داریچ:قیشقا
 می بردیای بیچیھ:من
  سحر بگومی بگیزی چھی سنای سایوا:قیشقا

  عھ بھ من چھ خودت بگو:سحر
 نھ تو بگو:قیشقا
  نھای دیگیم:من

 ھی اطراف نی امی گرفتمی تصمقی تو من و شقامیای نداره ما بی لزومسنای نیخب بب:سحر
 یای تا تو بمی بزنیدور
 دیای بدیامکان نداره شما با من با:من
 ی ببریخوای ما رو ھم میتو خودت اونجا سر خر:قیشقا
  اخھیول:من

 تک بزن ما خودمون و رونی بیای بی ھر وقت خواستگھی نداره برو دیول:سحر
  جانی ھممیبرسون

   بچھ ھاواقعا ممنونم:من
 فھی گلم وظفتھیوظ:قیشقا
 اصال من منظورم سحر بود:من

 دیکشی رو مگھیاھع شما رو بزارم تا صبح ھمد:سحر
 

  سنای برو
  باشھ:من
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  کردم و بھ طرف در عمارت حرکت کردم و زنگ و زدمی بچھ ھا خداحافظاز
 بلھ: خانوماکرم

 ... ھستم ھمون کھسنایسالم اکرم خانوم :من
 ای تو دخترم بایب: گفتعی خانوم نزاشت ادامھ بدم سراکرم
 رهی و در بزرگ عمارت و پشت سرم بستم کل مساطی برام باز کرد رفتم داخل حدرو

 بھ در سالن اکرم خانوم دمی کردم تا باالخره رسی مشتاق طی تا خونھ رو با قدمااطیح
 اومد بھ استقبالم

  زکمی عزیاومد: خانوماکرم
 نوم بلھ اومدم اقاجون ھستسالم اکرم خا:من

   تا صدا کنم اقانی داخل بشایب: خانوماکرم
 اقاجون شی کھ من رفتم پی کرد بھ سالن و خودش رفت سمت ھمون اتاقتمی ھدابعدم

 ی قشنگونیچشم از در اتاق گرفتم و حواسمو جمع خونھ کردم امممم چھ دکوراس
 قشنگ یلینصب شده بود خ واری خوشگل رو دی تابلو فرش مھر مادرھیخوشمان امد 

 کھ تابلو روش نصب بود جلوش یواریو با مھارت بافتھ شده بود پاشدم و رفتم سمت د
  بردمی پشیبای بھ زشتری تازه بسادمیکھ وا

 
 ?خوشگلھ نھ: از پشتم گفتیی صداھی

  زدمی اقاجون لبخنددنی و با دبرگشتم
 فوق العاده اس:من

 قبل از مرگش تمومش کرد:اقاجون
  شدم بھشرهی خجی و گاوردمی سر در نیزی حرفش چاز

 ی کھ بشنوی اومدنکھیخب مثل ا:اقاجون
  اماده ام:من

 ?می اتاق مرمیبر:اقاجون
 کھ روز اول اقاجون من و برد ی سمت اتاقمی تکون دادن سرم اکتفا کردم و با ھم رفتبھ

 توش
 اول رفت تو منم پشت سرش رفتم تو و در و بستم اقاجون نشست رو کاناپھ بھ اقاجون

  اروم رفتم و نشستنمیمنم اشاره کرد کنارش بش
 باشھ ی و قضاوتم نکنیای وسط حرفم نگمی کھ می دخترم دوس دارم ھر چنیبب:اقاجون
 دخترم

 چشم بفرما:من
  کف اتاق و بعد شروع کرد ب حرف زدنی شد ب قالرهی چند لحظھ خاقاجون
 دخترم عموم بود و بھ نطوریمن محبوبھ رو اندازه جونم دوست داشتم اونم ھم:اقاجون
 ما تو اسمون بھ ھم گره خورده بود محبوبھ اروم بود و محجوب وندی پایمیقول قد
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 ی و زندگمی باھم ازدواج کردی سال نامزدھیدرست مثل اسمش محبوب ھمھ بود بعد 
 و شروعر
 

 اومدن پسرمون محمود خوشبختمون چند برابر شد ای خوب بود با بھ دنی ھمچمیکرد
 ی اومد و خوشبختای بعد دوسال مھدخت بھ دنکشتیمحبوبھ مثل پروانھ دور محمود م

 و دوباره خبر دار شدم محبوبھ حاملھ گذشتیما چند برابر شد روزا پشت سرم ھم م
 اومدن بچھ ھا ای بودم بعد بھ دنتی پر جمعدهشق خانوا عاشھیاس رو پاھام بند نبودم ھم

 بچھ ھا رو دادن ی دختر داده بود وقتھی پسر و ھی دو قلو ھستن خدا بھمون میدیفھم
   منھی تو دستاایدستم احساس کردم ھمھ دن

 زدمی نمی و حرفکردمی شده بودم بھ اقاجون و حرفاشو گوش مرهیتموم مدت خ    
  کف اتاق و انگار غرق شده بود تو گذشتھیبھ قال بود رهیاقاجون فقط خ

 نای مسعود و دخترم ممیاسم پسرمو گذاشت:اقاجون
 ی باباینی...ینی:من

 نیری با شی توا مسعود از ھمون بچگیاره دخترم منظورم بابا: گفتی فوراقاجون
خالصھ ....ی کل خانواده عاشقش بودن ھبای و تقرکردی ھمھ رو جذب خودش میزبون

 بچھ بسمونھ منم حرف عشقمو قبول کرده گھی کھ دگفتیبگم برات بابا جان محبوبھ م
 ی روز تلفن کردن و گفتن کھ باباھی کھنیبودم و بھ نظرش احترام گذاشتھ بودم تا ا

 لی خونھ عمو ھمھ فاممی خودمون و رسوندی چجورمیدیمحبوبھ تصادف کرده نفھم
 کردی مھی گریکیبودن اونجا بودن و دور عمو نشستھ 

 
 میکردی سر و کلھ خودش من و محبوبھ فقط مات نگاه مزدی میکی غش کرده بود یکی

 بابات ی اومدرید: اومد سمتمون و محبوبھ رو بغل کرد و گفتھیکھ زن عمو با گر
 زن عمو ماتم برده بود ک حواسم بھ اطرافم ی من با حرفای اومدریرفت محبوبھ د

 نکھی انی محبوبھ ولو شده رو زمدمید  کھ زن عمو زد ب خودم اومدم ویغینبود با ج
 با مارستانیتو ب....دونھی و فقط خدا ممارستانی بغلش کردم و رسوندمش بیچجور

  نی بھ زمدی کھ دکتر گفت پاھام چسبیحرف
  حرفشو قطع کرد و دوباره رفت تو فکراقاجون

  عدا وقت ھست اقا جون بدی ادامھ نددیخوایاقاجون حالتون خوبھ م:من
 یی جاھی شونھ شو تکون دادم کھ انگار از کمی دستمو بردم جلو دهی نھ جواب نمدمید

  ھوادیسقوط کرد و پر
 نیدی اقاجون ترسشدی چیییییھ:من

  نھ دخترم نھ دخترم:اقاجون
   فردای بمونھ برادیخوای مستیحالتون خوب ن:من

  ھمشو بگمدی باشھی باز از شونم برداشتھ منینھ تازه داره ا:اقاجون
 .... اخھیول:من
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 ینکنھ خستھ شد:اقاجون
 ....نھ اقاجون بخاطر خودتون:من

 میمن خوبم خب کجا بود: و گفتدی برحرفمو
 

  بھتون زد و شمارو شکھ کردمارستانی کھ دکتر تو بیحرف:من
 .....اھا خب دکتر گفت کھ:اقاجون

  و ادامھ داددی نفس بلند کشھی لحظھ سکرت کرد و چند
 نیاون بارداره و با ا.... مواظب محبوبھ باشم چون اون یلی خدیاون گفت من با:اقاجون

 میدی دکتر نفھمی از حرفایچی ھگھی کھ بھش وارد شده امکان مردن بچھ ھست دیشک
  خوادی بچھ رو نمنیمحبوبھ من باردار بود و من مطمئن بودم ا

 ی نشد وقتکردمی کھ من فکر می اونجوریول: و بازم ادامھ داددی اه بلند کشھی اقاجون
 دی تو چشاش درخشبی برق عجھی بارداره احساس کردم دیخود محبوبھ فھم

 چھلم عمو ھم تموم شد حاال انگار محبوبھ داغ پدرشو فقط با وجود اون بچھ مراسم
 زنھیرف م کھ ساعت ھا تو خلوتش با بچھ تو شکمش حدمی دی ھر روز مکردیتحمل م

 رفتی محبوبھ قطعا از دست مادی سر بچھ بیی کھ اگھ بالکردی ھمش من و نگران منیا
  ستی حال شما اصال خوب نی ولدمی وسط حرفتون پردیاقاجون ببخش:من

  نھ خوبم:اقاجون
 کمی جون شما گذشتھ رو بفھمم متی بھ قخوامی جا بسھ من نمنینھ اقاجون تا ھم:من

 دنی برا شنامی م من فردامدیاستراحت کن
 

   مخالفت کنھ کھ نزاشتماومد
 ھی کالمھ و بعد ھی من حرفم شھینھ اقاجون مخالفت نکن کھ اصال نظرم عوض نم:من

 محبوبھ یھ: لب گفتری و سرشو تکون داد و زدیچشمک خوشگل بھش زدم خند
 یی برگشتھ کجازتی عزینی کھ ببییکجا
 فردا حتما دمی قول می ولدیکنی شمام استراحت مینطوریاقاجون من برم بھتره ا:من

 امیب
 برو بھ سالمت دختر گلم:اقاجون

 کھ گفتمی بھ اکرم خانوم مدی بارونی کردم و از اتاق اومدم بی اقاجون خداحافظاز
  اکرم خانوم درحال مخت غذادمیمواظبش باشھ اروم رفتم سمت اشپزخونھ د

 کنمی احساس مدی مواظب اقاجون باششھی مرمی اکرم خانوم من دارم مدیعھ ببخش:من
 ستی حالش خوش نادیز
  دخترمیمونیمگھ نم: برگشت سمتم و گفتی مھربونبا

 اکرم خانوم مواظب اقاجون مونمی کل ماجرا مشخص نشھ نمینھ اکرم خانوم تا وقت:من
  خدانگھداردیباش

 بھ سالمت دختر گلم: خانوماکرم
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 تو فکر بودم درستھ خودم نزاشتم یلی شدم خاطی و وارد حرونی در سالن زدم باز
  اوردی داشت پدرمو در می کنجکاویاقاجون ادامھ بده ول

  اخمم رفت تو ھمواری دھی شبیزی چھی خوردن بھ با
 یبری مفی تشروارمی خداروشکر تو دی کورم شدسنایاه :من
 
  تو بغل بندهیدی پریاوردی نفی تشرواری دتو

  پارسا ستاروی نیکھ ا نی اوردم باال اوھوع اسرمو
  باطلالی خیزھ:من

 یکنی میی تو خونھ خودم برا من پروییدختر تو چرا انقدر پرو:پارسا
  خونھ اقاجون نھ تو جنابنجایاوال ا:من

 ولی اقاجون ھھھھ ایمی چھ صمیوا:پارسا
 حلو دی باشھی ھمی برادمی نحضتو تحمل کنم شاافھی قنی ادی بای مدتھیمتاسفم کھ تا :من

 یچشمم باش
 بااجازه گفتم و از بغلش رد شدم و از عمارت زدم ھی ابروھامو باال انداختم و بعدم

 رونیب
 "پارسا"

 می تصمیعنی ی چیعنی شھی برا ھمدمی مدت تحملم کنھ شاھی گفت ی دختره چنی اجونم
 چھ خبره نجای بفھمم ادی امکان نداره دختره پرو بانی کنھ نھ ای زندگنجای اادیداره ب

  سمت خونھ و  وارد شدمدمیدو
 ییاکرم خانوم اکرم خانوم اکرم خانوم کجا:من

  چھ خبرتھ پسرم سرم رفت اروم تر اقا خوابھیوااااا: خانوماکرم
 کردم ی غلطھی بابا من نجای اادی مھی دختره کنی چھ خبره انجایاکرم خانوم ا:پارسا
  اخھدیکنی منیرا ھمچ ببره چادی کردم و زنگ زدم بدای و پنی ایگوش

 
 حی برات توضنی بشای بکنھی اقاجونت داره استراحت مواشی گمیپسرم م: خانوماکرم

 بدم
  ی ناھار خورزی رفتم تو اشپزخونھ و نشستم پشت مھمراھش

 بفرما اکرم خانوم:من
 داره و خب امرزتونی بھ عمھ خدا بیبی خانوم شباھت عجسنایواال پسرم : خانوماکرم

 ...اقاجونتونم
  ادامھ بدهنزاشتم

  شباھت داشتھ باشھ با ما نسبت دارهمی بھ عمھ مری ھر کیعنی اکرم خانوم ی چینی:من
 و نی استی ربط نی دختر بھ خانواده شما بنی ای پسرم ولدونمیمن چھ م: خانوماکرم

  و اون دختره و خدادونھیاقاجون م
  واقعا اون از اقوام ماءینی تحملت کنم دیبا کال دی حرف دختره افتادم شاادی
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 نورای اومدهی نانیباشھ ممنون اکرم خانوم ک:من
 نھ پسرم سر نزده: خانوماکرم

 زارهی نمادی مستمی زحمت بکش بھش بگو من نھی باال استراحت کنم اومد رمیمن م:من
 بخوابم

 از دست شما دوتا باشخ برو پسرم: و گفتدی خانوم خنداکرم
 اتاق طبقھ باال شدم وارد اتاق کھ ی و راھرونی کردم و از اشپزخونھ اومدم بی اخنده

 شدم کالفھ کتمو
 
 بار ھی ی دوست ندارم حتگھی دای موھام خدای و دستمو بردم الدمی کشرونی تنم باز
 با ما نداشتھ ی اصال دوست ندارم خدا جون اگھ اون نسبتنمی اون دخترو ببگھید

 بزنم خواستمی کھ می نازش اومد حلو چشمم و از حرفی الھی تی لحظھ چشاھی...باشھ
 داغ ی حسابی کھ ھوا سرد بود ولنی با ادم شدم رفتم سمت پنجره و بازش کرمونیپش

  کرده بودم
 تموم فکرم شده بود اون ی ولکردمی و نکاه ماطی و ظاھرا داشتم حسادمی پنجره واجلو

 دختر و رابطش با ما
 رو اوردم خونھ و بھ دختره زنگ زدم یکھ جرا اون گوش بار خودمو فش دادم ھزار

 ادی بشی موضوع پنیکھ حاال ا
 از جلو پنجره اومدم کنار و بستمش واری کالفھ بودم دوست داشتم کلمو بکوبم دواقعا

 رفتم برهی مادمی رو از یچشمم بھ تخت افتاد و با خودم گفتم خودشھ فقط خواب ھمھ چ
 شدم بھ سقف انقدر کھ رهی و آرنجمو گذاشتم رو چشمام و خدمیرو تخت و دراز کش

  خوابم بردی کدمینفھم
 
 "سنای"

 اومدنت زنگ رونی اومد سحر گفتھ بود قبل بادمی تازه رونی عمارت کھ اومدم باز
 و شماره سحر و گرفتم رونی اوردم بفمی از کموی گوشی اه لعتتنجای امیایبزن تا مام ب

 بعد چھ بوق جواب داد
  جانسنایجانم :سحر

 نییسحر کجا:من
 میگردی ممی اطراف دارنیا:سحر

  امی بنیی بگو کجاقی دقرونیمن اومدم ب:من
  قبلشیعھ مگھ قرار نبود زنگ بزن:سحر

 امی بنیینشد حاال بگو کجا:من
 میای ھمون جا االن مسای واخوادینھ نم:سحر

 باشھ پس منتظرم فعال:من
 یبا:سحر
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 ی بانی بقی تا سحر و شقانجای اسمی وادی االن من بایعنی قطع کردم ھووووف یگوش
 دونستمی کھ منفجر بشم خودمم نمخواستمی تلنگر مھی انگار فقط دیحوصلھ بودم شد

   موندن داستان اقاجونمھی نای شدم ینجوریبخاطر اون پسره ا
 مرد نی کلمھ دور بودم و حاال چقدر زود بھ انیچقدر سال ھا از ا......اقاجون

  نھای باھاش دارم ی بدونم واقعا نسبتنکھیخورده گفتم اقاجون بدون اسال
 کشھی مخم نمگھی کمکم کن دااااااااااایخدا

 
   بدهحی رو برام توضی خود باباھم ھمچدی بسھ باگھی با بابا حرف بزنم ددی باامشب

 
 دی باارمی خانواده رو از گنگ بودن دربنی ادیبا 

 دمی و از پشتم شنقی شقای فکرا بودم کھ صدانی ھمتو
 سالم:قیشقا

 زی من بودن از جونمم برام عزی دوستانی بھترقی سحر و شقاای سمتش خدابرگشتم
  شکرت کھ ھستن شکرایترن خدا

 دی بلند کشغی جھی با لبخند زل زده بودم بھشون کھ سحر ینجوریھم
 بھ ی زل زدینجوری کن دو ساعتھ ھمشی چشاتو دروزی ھکھی مرتیھووووو:سحر

  ھانارمی چشاتو در بامیصورت ما ب
 نی از بمی ھان ھان ھان     انگار ھمھ کالفگمی لھت کنمیایاره ب: کردشی ھمراھقمیشقا

 دنشونیرفت با د
 زن دارم ھی اخھ من خودم دیستی نمی اش دھن سوزنیاه اه خاک بر سرتون ھمچ:من

 کاری چخوامیخوشگل کدبانو واال شما دوتا عجوزه رو م
  عجوزه رو با تو بوداقیاااااااشق:سحر

  جان با شخص خودت بودسنای سخن ینھ اتفاقا رو:قیشقا
 زانی چون با دوتاتونم بودم عزدیجوش نزن:من

  دوتاشون دادملی لبخند خوشگل تحوھی بعدم
 

 ریحرفت و پس بگ:سحر
 رمی اگھ پس بگقیبھ جان شقا:من
 شوریجان پسر خالت ب:غی با جقیشقا

  زل زده بود بھ ماجی گقمی خنده شقاری زمی و زدمی نگاه بھم انداختھی سحر با
  اخھی دارکاریبا سام بدبخت چ: خندھام با زور گفتموسط

 خب اون اومد نک زبونم:قیشقا
  اگھ بھش نگفتم:من
  کھ واالترسمیبگو نم:قیشقا

  می بردیایبسھ دوستان ب:سحر
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 کھ ی بزرگی فروشید بھ بستن چشمم خوری اصلابونی طرف خمی راه افتادیی تاسھ
  بودیتوش پر از مشتر

 ھی چیبچھ ھا نظرتون با بستن:من
  سرمانیتو ا:قیشقا
 ھمھ نی وقت سال انی ھاش خوبھ کھ ای کجا سرده اخھ تازه حتما بستنقیاه شقا:من

  تو مغازه ھستیمشتر
 سنای بھ حساب ی ام ولھیمن کھ پا:سحر

  باشھ ھستمسنایمنم اگھ بھ حساب :قیشقا
  باشھ بھ حساب منمی بردیای بگھی دنھی دوست شدن ھمسی عده ادم خسھیبا :من
 ی فروشی طرف مغازه بستنمی رفتیی تاسھ
 

 می و نشستمی کرددای پی خالزی مھی با زور می کھ شدوارد
 اه چھ شلوغھ:قیشقا

 ننیشی نمرنی و مرنیگی رو می بستنانی کھ میی حاال اکثر کسانیبب:سحر
  خوشمزه اسیلی ھاش خیحتما بستن:من

  می سفارش دادی سنتی پسر جوون اومد سمتمون و سفارشا رو گرفت ھممون بستنھی
 می کنکاری چمی خوردنکھیبعد ا:قیشقا
   خونتونیبری مفیتشر:من

 رونی بمینھ بر:سحر
 اصال حوصلھ ندارم بخدا:من
 نمی کن ببفی تعریراست:قیشقا

   موقع سفارشمون و اوردنھمون
   تا بگم براتوندیشروع کن:من

 وارد خونھ شدم تا موقع خروج و برخوردم نکھی کردن از اول افی کردم بھ تعرشروع
 ....با اون پسره

   کنھفی ادامشو برات تعریری میحاال ک: گفتی فورقی حرفام تموم شد شقاتا
 گھی ھفتھ ددی فردا شادی شادونمینم:من

 یستیکنجکاو ن:سحر
 ادی زند فشار بی بھ آقاخوامی نمی کنجکاوم ولی کھ فکر کنی از اونشتریب:من
  زندی شد بھ اقالیاقاجون تبد:قیشقا
  کھ مطمئن بشم اقاجون صداش نکنمی تا زمانخوامیم:من

 ی و گرفتمی تصمنیچرا ا:سحر
   وابستھ بشمخوامینم:من

 نزد و بعد حساب ی حرفی کسی تا اخر تموم شدن بستنگھی تکون داد دی سرسحر
 ....رونی بمی زدی فروشی و از بستنمی ھا حساب کردیکردن بستن
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 خوشمزه ی عجب بستنیول: گفتی فورقی شقارونی بمی زدی فروشی از بستننکھی ابعد

  بودایا
 دی چسبیلیاوھوم بھ من کھ خ:سحر

 مفت باشھ کوفت باشھ واال:من
 فتھ بود خنده خودمم خندم گرری زدن زیی دوتاقی و شقاسحر

  دی و ببندشتونیخب بستھ ن:من
  خونھی بریخوای جوووونم واقعا مسنای:قیشقا
                       قی خستھ ام شقایلیاره خ:من

   می بشنی سوار ماشدیایباشھ پس ب:سحر
  می سوار شدیی دست تکون دادم و سھ تای تاکسنی اولی تکون دادم و جلویسر
 درک قمی انگار سحر و شقاابونی و زل زدم بھ خشھی سرمو چسبوندم بھ شنی ماشتو

   حرف نزدنگھیکردن کھ واقعا خستھ و کالفھ ام د
 کردی حالمو خرابتر منی پر بود از عالمت سوال و اذھنم
 نی از ماشقی بر داشتم بھ ھمراه سحر و شقاشھی کھ متوقف شد سرمو از رو شنیماش

  می شدادهیپ
  بھتونمدی زحمت میلی خدیبچھ ھا ببخش:من
 می من و سحره ما مثال دوستفھی وظنی گلم ایچھ زحمت:قیشقا

 می ما ھستی تا ھر وقت کھ بخواسنای گھی راست مقیشقا:سحر
 

  ممنونم واقعا ممنونم:من
   فشار روت بودهیلیبرو خونھ استراحت کن امروز خ:سحر

                              دستتون درد نکنھگمیبازم م:من
 تو کوچھ دمیچی ازشون جدا شدم و پی فقط لبخند زدن بعد خداحافظنباری و سحر اقیشقا

   صدایخودمون طبق معمول کوچھ خلوت و ب
 داشتمی اروم برمی بود و قدمانیی پاسرم

 در فمی و از کدی دم درمون کلدمی رسی کدمی اصال بھ دور و برم نبود اصال نفھمحواسم
 بود کھ با نییدم و درو پشت سرم بستم سرم پا شاطیاوردم و درو باز کردم وارد ح

  سرمو اوردم باالمی مش رحیصدا
  ی دخترم خوبسنای:می رحمش

  زدمی کم جونلبخند
  میخوبم مش رح:من

 ... انگارشونھی پریلیاخھ دخترم صورتت خ:می رحمش
   فعالستی نیزی چی جونمینھ مش رح: ادامھ بدم و زود گفتمنزاشتم
  رد شدممی تند کردم و از کنار مش رحقدمامو
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   و بعد در اوردن کفشام رفتم تودمی در سالن رسبھ
 حتما دنیدی مافھی قنی تو سالن نبود اووووف خداروشکر اگھ مامان و بابا من و با ایکس

  سر و صدا از پلھ ھا باال رفتمی چھ مرگمھ بدنیفھمیم
 

 ی راجب چنمی کنجکاو شدم ببومدی مرونی جر و بحث مامان و بابا از اتاقشون بیصدا
  بحثشون شده اروم رفتم پشت در اتاقشون و گوشمو چسبوندم بھ در

  اصرار نکنشھی نمشھی نمشھی نمینھ پر:بابا
  خانوادتای با خودت یکنی لج می داری مسعود با کیکنی مینجوریچرا ا:مامان

 یفھمی شدم چرا نمیبا خودم من باعث اون اتفاق لعنت:بابا
 ی و درک کننی ایخوای مسعود چرا نمی کاره بودچیتو ھ:مامان

  االننی ھمی بحث و تمومش کن پرنی االن انیھم:بابا
 ی رو بدپرسھی مسنای کھ یی جواب سواالدی خودت بایباشھ ول:مامان

 ...سنایمگھ :بابا
 نتونستم بھش بگم بخاطر یجی من ھی ولدی رو پرسی ھمچدی از من پرسسنایاره :مامان

 یزی جسنای مسعود من بھ تو قول دادم مامانم کھ قول نداده بھ ی کھ بھ تو دادم ولیقول
 نگھ
   نگھیچی ھدی پرسیزی ازش چسنای بھش بگو اگھ یبا مادرت صحبت کن پر: بابا

 ای سست رفتم تو اتاقم و درو بستم خدایی با قدمادمیشنی از حرفاشون نمیزی چگھید
 ...یمامان
 با ی حتما از ھمچی انقدر خنگم مامانیعنی بود برم سراغش دهی بھ فکر خودم نرسچرا

  االننی ھمششی االن برم پنی ھمدیخبره با
 زند تموم بشھ بعد برو ی بزار اول قصھ اقاسنای از درونم بھم گفت نھ یکی انگار یول

 یسراغ مامان
 بھ ذھنم تونستی مثل اب داغ نمیچی ھدیکشی واقعا مخم داشت سوت مدمی کشیپوووف

 رشیسامون بده لباسامو در اوردم و وارد حموم شدم اب داغ و باز کردم و رفتم ز
 ....نجاسی ارامش ای ھمھ دغدغھ و خستگنی بعد اکردمی تکرار می لب ھریز
 

 سمی اب شل شده بود و نا نداشتم واری ساعت تو حموم بودم انقدر کھ بدنم زمی نحدود
 رفتم سمت کمدم و می مستقرونی حولم از حموم اومدم بدنیستم و بعد پوش اب و بریش

 اوردم و پرت کردم رو تخت تا رونی بلوز شلوار بھی حوصلھ یدرشو باز کردم ب
  بپوشم
  شدم بھ خودمقی و دقسادمی وانھیی و جلو ارفتم
 کھ زود جا زده ییسنای ھی بود گھی دیسنای ھی بود نھیی کھ تو ای دخترنی نبودم انی امن

 خودم و نفسمو فوت کردم و ی شدم و تو چشارهی خنھیی تو استمی ننیو خستھ شده من ا
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استوار مثل ...محکم....ی قوشھی می چنی باش تا اخرش ببسنایجا نزن : لب گفتمریز
 شھیھم
 اومدم کنار و رفتم سراغ لباسا حولھ رو از تنم در اوردم و بلوز شلوار و نھیی جلو ااز

   ھر زدمدیچکیکردم از موھام اب متنم 
 .... برم کوتاشون کنمدی خشک کنھ اخھ اه باناروی حوصلھ داره ای کیواااا:من
  کھ در اتاقم زده شدزدمی داشتم غر مینجوریھم
 بلھ:من
  داخلامی بتونمی مسنای:بابا
 البتھ بابا جون:من
  لبخند رو لبم نشستدنشی درو باز کرد و اومد داخل با دبابا
 یخوریدختر موھاتو خشک کن سرما م:بابا
 

   زدمغر
  بخدا خستم کردنادنی زیلیبابا حوصلھ ندارم خ:من
   پرهیلی بابا خیسنای دل یوا:بابا

   نگفتمیزی و چنیی انداختم پاسرمو
 کنمی خودم برات خشک منیبش:بابا

  خندهری کھ زد زدی دی چافمی بابا تو قدونمی بلند کردم نمسرمو
 یخندی چرا معھ بابا:من
  تا برات خشک کنمی رو صندلنی بشای زد بی چشمات چھ برقیدونینم:بابا

 توالت و بابا حولھ ب دست اومد باال سرم و شروع زی می رفتم نشستم رو صندلزود
 کرد بھ خشک کردن موھام

  امروزی کن کجا بودفیخب تعر:بابا
 نی انگار مجبورم حاال اولی تا حاال بھ بابا دروغ نگفتھ بودم و دوست نداشتم بگم ولمن

 دروغ و بھش بگم
                        با تو بودما حواست کجاسسنای:بابا
  رونی بمی رفتنای خب با سحر انجاسی حواسم ایعنینھ ....نجایا....عھ:من
 خوش گذشت:بابا
 یجاتون خال:من
 با بابا حرف بزنم ھی نگفت دوباره رفتم تو فکر کھ االن وقت خوبیزید و چ لبخند زبابا

  بگمدی بایبا نھ اصال چ
 
  سوال کنم ھوووووف خدا کمکم کن باالخره لب باز کردم و گفتمی چاز
  چند تا سوال بپرسمھی تونمیبابا م:من
 اره بپرس بابا:بابا
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 راستش... بپرسم کھخوامیخب بابا م....خب:من
  جانسنای شده یزیچ:بابا
 یخب ن ول:من
 یکنی چرا دست دست مگھیبگو د:بابا

  از کجا پروندمدونمی کردم و نمھول
  کالس کنکور ثبت نام کنمدیدی بگم اجازه مخواستمیم:من
 ی گند زدسنای داشت اصال خاک بر سرت ی بود من پروندم چھ ربطی چنی ایوا

  احمق
  نداره اره بابا جان برو ثبت نام کندنی پرسگھی کھ دنیا:بابا

  لب تشکر کردم بابا از جاش پاشدری زاروم
  از موھاتنمیا:بابا
 ممنونم بابا:من
   استراحت کنکمی ی خستھ ایلی خنکھیمن برم مثل ا:بابا
 و درم رونی و از اتاق رفت بدی بوسمویشونی توتستم سرمو تکون بدم بابا اروم پفقط

 بست
 
 حرف بود من زدم نھ نی محکم زدم تو فرق سرم واقعا ای دو دستنروی بابا رفت بتا

 لب بھ خودم فش دادم ریاخھ حرف بود با حرص خودمو شوت کردم رو تخت انقدر ز
  خوابم بردی کدمینفھم

 "پارسا"
 افتاد روم با وحشت از ییلوی کستی دوزی چھی خواب ناز بودم کھ احساس کردم تو

  باز زل زده بھم خونم بھ جوش اومدشی با نانی کدمی کھ ددمیخواب پر
  داد زدمبلند
 وزنت لوی کستی بزنم لھت کنم با دوکھی مرتی نھ اخھ تو ادمی تو ادماااااانیک:من

  بگمی بگم نھ خودت بگو چی روم اخھ من بھت چیافتاد
  عشقمی ماچم کن بگو خوش اومدای بزمی عزیچیھ:انیک

  بخدایی پرویلیخ:من
  پروده امچاکرم دست:انیک

   گرفتحرصم
 رونیپاشو گمشو ب:من

  اخھیتو چرا انقدر خشن:انیک
  و درم بسترونی برداشتم سمتش کھ زود از اتاق فرار کرد بزی و خپاشدم
   عقل ندارهکمی سالشھ ی خر سپسره
  و سرو وضعمو مرتب کردمنھیی جلو ارفتم

 



 @cafeetakroman              ی کافھ تک رمان ص اختصا       رمان اسمش عشقھ

 101 

 حتما دوباره ھمھ جمع شدن دور ومدی سرو صدا منیی از طبقھ پارونی از اتاق زدم بو
 بعلھ حدسم درست بود کل نییھم مووووف اصال حوصلھ نداشتم اروم از پلھ ھا رفتم پا

  خاندان زند تو سالن نشستھ بودن
 انی کنی حواسش ھنوز بھ من نبود کھ باز ای در حال حرف زدن بودن و کسھمھ
  گوش خراششو بلند کردیصدا

 زندبھ بھ بزرگ نوه خاندان :انیک
  توجھ ھمھ بھ سمت من بودنباریا

 یسالم بھ ھمگ:من
 نی بشای دلم بزیسالم عز: مھدختعمھ
  کار دارمی برم کلدینھ ممنون عمھ جان با:من

 ینی ما بششی پقھی پنج دھی شھیاوا حاال نم: مھدختعمھ
 ی نداری برم اقاجون کاردیشرمنده ام عمھ جان با:من

 عمھ مھدخت ی از دخترادونستی نگفت خودش میچی فقط سرشو تکون داد و ھاقاجون
 کردم و از عمارت اقاجون ی از ھمھ خداحافظششونی نرفتم پنی بخاطر ھمادیخوشم نم

 رونیزدم ب
 
 "سنای"

 دفعھ ھی کھ کردمی و بھ اطراف نگاه مزدمی باغ بزرگ بودم و سر خوش قدم مھی تو
  نفر از دور صدام زدھیانگار 

 سنای دخترم سناای
 ی نبود خواستم حرف بزنم ولی اثرچی ھی کنم ولدایوندم تا صاحب صدا رو پ گردچشم

 انگار صدامو گم کرده بودم دوباره ھمون صدا اومد
  سنای دخترم سنای

 ....  بدوم سمت صدا کھخواستم
   بودی چھ خوابنی خدا ای وازدمی نفس نفس مدمی خواب پراز
 اب و باز کردم و دو تا مشت اب زدم تو ری شیی جام پاشدم و رفتم تو دستشواز

   حالم بھتر بشھکمیصورتم بلکھ 
 دمی بلند کشغی جھی و سام تو اتاقم از ترس دی فردنی با درونی کھ اومدم بیی دستشواز

  زدنغیاونام بدتر از من شروع کردن بھ ج
  با ترس درو باز کرد و اومد تومامان
 دیزنی مغی چرا جشدی خدا مرگم بده چیوااااا:مامان

  دفعھھی...نایا...نیا:من
 سنای یگی می چایک:مامان

 دی و نگاش خورد بھ سام و فربرگشت
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 یدی کشغی و سامن چرا جدی کھ فرنایخب ا:مامان
 دمشونی دفعھ دھیاخھ خب :من

  سامم بلند شدی ھمزمان صدارونی فقط سرشو تکون داد و از اتاق رفت بمامان
   اخھیکشی مغی چرا جسنای:سام
   نگاتون کنملکسی ردی تو اتاقم بعد انتظار داردیشی دفعھ ظاھر مھی:من
  مگھ نھ ساممی انتظار و دارنیصد در صد ما ھم:دیفر

  سرشو تکون داددیی بھ نشونھ تاسام
 عععععععی سررونی بدیبر: گرفتحرصم

  شدنمی حرفمو زدم اونام زود جغی جبا
 شی ندارن ای کارو زندگنای اه من موندم ااه

  شدهدهی اوووووووف موھامو چھ ژولنھیی جلو ارفتم
 پسی تو موھام کارم کھ تموم شد ھمھ رو با کلدمی حوصلھ برس و برداشتم و کشیب

  جمع کردم باال سرم کھ در اتاقم زده شده
 دییبفرما:من

 نیی پاای مامان گفت زود بسنای: اومد تو و گفتلدای
  کارم تموم شدمیبر:من
 کھ نیی شدم بھ طبقھ پاری و طبق معمول از پلھ ھا سرازرونی بمیت از اتاق رفلدای با

 زد خی کھ رو مبل نشستھ بود احساس کردم تنم ی شخصدنی با ددمیرس
  امکان ندارهکنھی مکاری چنجایا...نیا....نیا

 
 کنم کاری من چای گم کنھ خداشھی ھمی گورشو براودی نرفتھ بود خارج مگھ قرار نمگھ
 اخھ

 رونی بابا از فکر اومدم بی صدابا
 یگرفتی کھ سراغشو مسنای از نمیکامران جان ا:بابا
  اخھ چراگرفتھی اون سراغ من و مدی از حرف بابا لرزتنم

  بابا بلند شدی صدادوباره
 رهیگی کامران از اون موقع کھ اومده سداغ تورو داره میدونی جان نمسنای:بابا
 بود تو رهیاونم خ....شی کھ چند سال پییشا شده بودم بھ چرهی فقط خگفتمی نمیچیھ

  منیچشا
  انگار اون زودتر از من بھ خودش اومدیول

  داری جان مشتاق دسنایسالم :کامران
 ومدی از دھنم در نمیچی گم کرده بودم انگار ھصدامو

  عمت باش نامردداریکھ جوابشو بدم و تو صورتش داد بزنم مشتاق د 
  کامراندنتی شکھ شده از دیلی خسنایانگار :مامان

  زدی لبخند چندش اوردکامران
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 می قبلیسنای کھ فکر نکنھ اون کردمی رفتار مالی خی بدی بازدمی حرف مدیبا
 سالم آقا کامران.س: ھمھ توانم گفتمبا

  درومد صلواتسنای یصدا:سام
  کھ سام نشستھ بود و نگام خوردی سمتبرگشتم

 
  خبر داشت فقط اوندی نگران فقط فردی فری چشاتو

 یدی رو دسنای راحت شد التیخب کامران جان خ:بابا
   راحت شد عموالمیبلھ خ: از سر تا پام انداخت و گفتی نگاه چندشکامران

 دفعھ ھی قدرت راه رفتن نداشتم کھ گھی نشست رو مبل مونده بودم وسط انگار دبعدم
 دی اومد تو دستم و من و کشیدست

  نگراندی تعجب بھ صاحب دست نگاه کردم و نگام خوردخورد بھ فربا
  و کشوند رو مبل دونفره کنار خودش نشوندمن
  نشستم ذھنم شروع کرد بھ مرور اون روزاتا

 ی و بعد کم کم شروع رفت و اومدایدی مجوانی بھ اسم کی بابا با فردشراکت
 ... شدم ویدی مجیپسر آقا ی رفت و امدا متوجھ نگاه ھانی از ایکیخانوادگي تو 

  افکارم دور شدمیای مامان از دنی صدابا
  حواست کجاسسنای:مامان

  جاچیھ...ه:من
  جوابشو بدهدیکامران ازت سوال پرس:مامان

 خب دوباره بپرسھ:من
 باشم نگام و دوختم بھ نگاه کامران تو ینجوری ھمدی شد اره من بای مامان حرصنگاه

 .... کرده ھنوزمالی ھع خزدینگاھش تعجب موج م
 

 خب دوباره بپرس پسرم:بابا
 یری کھ دانشگاه مدمیپرس: صداشو صاف کرد و گفتکامران

 از دستتون در رفتھ فقط سھ سال از ی حساب ماه ھا و سال ھا بدجورنکھیمثل ا:من
 و اون موقع من اول بودم و مطمئنن با گذشت سھ سال من گذرهیرفتن شما بھ خارج م

  جنابرستانمیسال اخر دب
 من تازه ی سقلمھ بھم زد ولھی از بغل دی رفت تو ھم فرافشی حرفمو گرفت کھ قھیکنا
  رو شروع کرده بودمیباز

عھ خب نظرتون : زود گفتادی درنمچکسی جمع ساکت شده و صدا از ھدی کھ دمامان
 ھی داغ چی چاھیدرمورد 

 ارهی دربنیز حالت سنگ موافقت کردن و انگار واقعا مامان تونست جمع    رو اھمھ
 پام ھمھ در حال حرف زدن و ی شده بودم بھ انگشتارهی و خنیی انداختم پاسرمو

  اونی و حتدیفر..لدای..سام..مامان.. بودن بابادنیخند
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 اگھ برگشتھ دوباره ھی چلشی چقدر سخت بود اوت روزا و حاال چرا برگشتھ دلھع
 عذابم بده کور خونده

 نباش کھ نی غمگینجوریبھش فکر نکن و ا: درو گوشم گفت اروم خم شد سمتم ودیفر
  خودش بکنھ چون ھمھ توجھ اش سمت تواشی پیالیخ
 

  من بودخی نگاھش مگفتی درست مدی اوردم باال فرگاھمو
 دوباره ی زدم ولی متوجھ نگاھش شدم روشو برگردوند کھ پوزخند صدا داردی دیوقت

 نگاه چھ ھا نکرده بود با نی و ازدی برق مطنتی چشاش از شندفعھیبرگشت سمتم و ا
   منی پونزده سالگیایدن

 یزنی متاری ھنوزم گسنای یراست:کامران
 زنھی چھ جورم مزنھیاره م: وسط و گفتدی زود پرلدای

 لدایبھ نظرت حاضره االنم بزنھ :کامران
 ی چرا کھ ن مگھ نھ ابجزنھیاره م:لدای

 اھنگ بخونم چشم حتما منتظر رمیگیلتو م حای موزمار عوضی ھمھ رو من بود انگاه
 باش
 لدای اری بتارمویاره چرا نزنم برو گ:من

 ارهی بتاروی زود پاشد و رفت تا گلدای
  بکنمخوامی کھ می من مطمئن بودم از کاری ولکردمی و حس مدی نگران فرنگاه

 ی کردم و نگاه اخرو بھ چشامی رو ماھام تنظتاروی اورد و داد دستم گتاروی گلدای
 مطمئن کامران انداختم

  شروع کردم بھ زدنو
 

  نمونده تو دلمیی تو جای براگھی دبرو
  جوابشھ گلمنمی بھ من ای ھمھ بد کردنیا
    جوابشھ گلمنمیا
  دردسرھی کھ خواستنت برام شده اری نادمی

  مال خودت عشقتو بردار و ببرخاطرات
  نکنی فداکارھگی نزن دی ھات حرفھی گراز
  نکنی من کاری برای کھ بھ فکر خودتتو

  نمونده تو دلمیی تو جای براگھی دبرو
  جوابشھ گلمنمی بھ من ای ھمھ بد کردنیا
  جوابشھ گلمنمیا

  بعد تو تموم کارمی تو نباشیکردی مفکر
  ندارمی جا منم اصرارنی از ای بریخوای متو

  تنھاسنی کھ نگاھم بعد تو غمگیکردی مفکر
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 نجاسی ازت گذشتم اشتباه تو ھمگھی دمن
  نمونده تو دلمیی تو جای براگھی دبرو

  جوابشھ گلمنمی بھ من ای ھمھ بد کردنیا
  جوابشھ گلمنمیا

 لدای اھنگ و تمومش کردم مامان و بابا و سام و تاری ضربھ محکم رو گنی زدن آخربا
  رومکردی مینی سنگدی نگاه کامران و فرنی بنی تو اقیشروع کردن بھ تشو

  مر از بھت سھ سالھیکی نگاه
  تازهی ھای پر از نگرانیکی نگاه و
 

   دوباره کامرانھدنی من فقط دی بدبختکردمی ساده بودم کھ فکر مچقدر
 ی بابا گفت کھ کامران اومده تا چند روز مھمون ما باشھ بھ اوج بدبختی تازه وقتیول
   بردمیپ

 بودن از دهی حوصلھ بودم کھ ھمھ فھمی نبود انقدر بیخبر شھی شاد ھمیسنای از اونشب
  کردی متمی کامران اذیھمھ بدتر نگھ ھا

 مورد عالقھ من بود ی غذانکھی با ازی لحظھ ھم از کنارم تکون نخورد سر مکی دیفر
  بودزی و از ھمھ بدتر جملھ کامران سر مدمی ازش نفھمیچی اصال ھیول

 ی دوست داشتیلی تو کھ زرشک پلو خسنای:کامران
 رمیگی خودم گفتم االن حالتو مبا

 دی مگھ نھ فرشھی عوض مزای چیلی بعد سھ سال خکنھی مریی ھا تغقھیسل:من
 نطورهی ھمقایبلھ دق:دیفر
 لحظھ ام ھی ی حتگھی داشت باالخره خوردن شام ھم تموم شد ددنی کامران واقعا دافھیق

 کار دارم ی اتاقم کلرمیبابا من م:تم رو بھ بابا گفی کامران و نداشتم فوردنیچشم د
  شنبھیبرا
  وقت ھستلھیدخترم فردا تعط:بابا
  ادهینھ بابا کارم ز:من

 شھی کامران ناراحت مسنایزشتھ :مامان
  برهدینھ خالھ بزار: وسط و گفتدی زود پرکامران

 
   خوشیشب ھمگ:من
 سنای کارت دارم قھی دھیمن :دیفر

 یاوه اوه چھ کار:سام
 ?یمفتش:من

  می طبقھ باال شدی راھدی اعتنا نکردم و با فری بھم چشم غره رفت ولمامتن
 سادمی دستمو گرفت جلوش وادی فرمی اتاق کھ شدوارد

 ... تو اون دختره پونزده سالھنی ببسنای:دیفر
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 یی دارم نھ خان دای حسی واقعا فکر کرددی فریگی میچ: ادامھ بده و گفتمنزاشتم
 مطمئن باش

   ببرهی پقتی از چشام بھ حقخواستی شد تو چشام انگار مرهی خدیفر
 یکنی کجا نگاه میی خان دایھ:من
   خودش اومد و نگاه از نگام گرفتبھ
 ییزھر مار خان دا:دیفر

 ی گرامادتی شرت کم ی بریتونی مگھیخب د: کردم و گفتمی بلندخنده
  بھ موالیی پرویلیخ:دیفر

 پست سرش درو رونی از اتاق رفت بی خداحافظھی بعد دی فرندفعھی کھ ادمی خنددوبارع
  بستم و قفلش کردم

 کھ بعد سھ سال از خودم ساختھ بودم من ییسنای شدم بھ رهی و خنھیی رفتم جلو ااروم
  پسری نگاه ھادنی کھ از دی اون دختر پونزده سالھ نبودم دخترگھید
 

  اون نبودم و نخواھم شدگھی پدرش دلش بلرزه و از خجالت سرخ بشھ من دکیشر
 زند افتادم فردا ی تموم اقامھی قصھ نادی منحرف کنم کھ گھی دزی کردم ذھنمو بھ چیسع
 ....موی پازل ناتموم و کامل کنم و بشناسم خانواده گنک پدرنی تا اششی دوباره برم پدیبا

ب بھ  ھنوز خوای ساعت از دو گذشتھ بود ولبردی بودم و خوابم نمدهی تخت دراز کشرو
 از جام پاشدم اروم بھ طرف در بالکن رفتم ی خوابی بنی بود کالفھ از اومدهیچشمام ن

 رهی ندادم و وارد بالکن شدم و ختی اھمی بھ صورتم خورد ولیو بازش کردم باد سرد
 بالکن و خم شدم ی دادم بھ نرده ھاھی و دستمو تکرفتم  بزرگمون جلو تراطیشدم بھ ح

 وردیبھ کلم و حالمو جا م خوردی باد سرد منییپا
 نکھی بعد ادونمی و منی بودم فقط اسادهی چقدر تو بالکن بودم و چقدر تو سرما وادونمینم
 خوابم ی کدمی و نفھمدمی بھ اتاقم برگشتم و روتخت دراز کشدمی رو کشازهی خمنیاول
 ....برد

 چشم چرخوندم زدی صدام نمچکسی ھندفعھی ای ولدمی تو ھمون باغ بزرگ و ددوباره
 بود و از دور برام دهی پوشدی کھ لباس سفی کھ چشمم خورد بھ دخترنمی رو ببیبلکھ کس

 کی برداشتم و بھش نزدگھی سمتش برداشتم کھ لبخند زد قدم دی قدمدادیدست تکون م
 تر شدم

 
 سمی خودم وای ممکنھ خودم روبروی کھ من بودم چجورنی دھنم باز موند ادنشی دبا

 ی بلندی دفعھ محو شد و من احساس کردم از جاھی جلو کھ لمسش کنم دستمو بردم
 ....سقوط کردم

  رو صورتم عرق نشستھ بوددمی وحشت از خواب پربا
 کردمی نمی حرکتچی روبروم و ھواری شده بودم بھ درهی خینجوریھم
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 اره زدی افتادم کھ با من مو نمیمی مرادی دفعھ ھی....خودمن... دختر من بودم اون
 ... بود مرمی اون مردمی تو خواب دموی بود من مرمیخودشھ اون مر

  در از افکارم سقوط کردم تو زمان حالی صدابا
  زور دھنمو باز کردم و جواب دادمبا

 بلھ:من
  صبحونھ حاضرهسنای:لدای

 امیبرو م:من
 و دست و صورتمو یی از جام پاشدم و رفتم سمت دستشوومدی نلدای از یی صداگھید

 شونی پریلی بھ خودم افتاد وحشت کردم صورتم خیی دستشونھییاب زدم چشمم کھ تو ا
 بھ لباسام نگاه رونی اومدم بیی مشت اب زدم بھ صورتم و از دستشوھیبود دوباره 

 کردم بعد از شونھ کردنش دوباره جمعش باز کردم بلوز شلوار ساده خوب بود موھامو
 رونی و از اتاق زدم بدمی کشیقیکردم باال سرم نفس عم

 زود با خودم ی باعث عذابھ ولشی ھمچی اه لعنتومدی کامران مدنی خندی صدانیی پااز
 و طبق معمول دمی کشی نده نفس بلندتی باش و بھش اھمشھی مثل ھمسنایتکرار کردم 

 از نرده ھا سر خوردم
 ووووھووووووی دی نشیگری کنار جدی اومد برگرتونی جوھووووووووووووووووی:من

 من بھ کامرانم نگاه ی کارانی نگام کردن عادت داشتن بھ ایالیخی با بلدای و بابا و مامان
  در چھ حالھنمینکردم بب

   خاندان زندریصبحونتون بخ:من
 رکی جری جریصبح توام بخ:مامان

 نشی بابا ببرکی جری جیگیمااااامااااااااان بھ من م:من
 مورد من حق رو بھ مادرت ھی نیرو ا: برد باال و گفتمی دستاشو بھ عالمت تسلبابا

 دمیم
 ھی شونھ باال انداخت حرصم گرفت اومدم الی خی انداختم کھ بلدای بھ ی عجز نگاھبا
  بلند بکشم کھ صداش بلند شدغیج

 سنای من طرفدار توام یول:کامران
 ستیمھم ن: بھش انداختم و گفتمی سردنگاه
  بھ صبحانھ خوردن و شروع کردمزی رفتم سر مبعد

 
  و جمع کنھزی جون کمک کردم تا می خوردن صبحونھ بھ جولبعد
 کنمی چقدر کمکت منی جون ببی خدا حفظم کنھ جولیواااا:من

 دی جون سرشو تکون داد و خندیجول
 کنھی خانوم کار مسنایچشم و دلمون روشن :مامان

  اخھیگی منیمامان چرا ھمچ:من
 گھی دگھیراست م:لدای
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 رهی بدن نمونجھی لھیتو حرف نزن فضول و بردن تو:من
  سناااااااااای:لدای

  کامران جاندی زشتھ ببخشمایبسھ دخترا مھمون دار:بابا
  کھ سر خرهستی مھمون ننی اه ااه

  اخالقش اصال عوض نشدهسنای راحت باشن برام جالبھ کھ دینھ عمو جان بزار:کامران
  عوض بشمدیچرا با:من

 ...اخھ:کامران
 کارد دارم رونیمامان من ب: ادامھ بده و رومو ازش گرفتم و روبھ مامان گفتمنزاشتم

 امیبرم تا بعد از ظھر م
 یکجا بھ سالمت:مامان

 عھ گفتم کھ کار دارم:من
  نشده برگردکیبرو دخترم فقط تا تار:بابا

 ولش کن: اومد اعتراض کنھ کھ بابا زود گفتمامان
 
   سمت طبقھ باالدمی لپ بابا رو بوس کردم و دودمی پری خوشحالبا

 ی وارد اتاقم شدم و رفتم طرف کمدم و بازش کردم خب حاالااااا من چزود
 بپوشمممممم

 ھمراھش شلوار و می ور انور کردم کھ چشمم خورد بھ مانتو کلفت صورتنی رو الباسا
د رفتم جلو  کارم کھ تموم شدنی و شروع کردم بھ پوشرونی ھم اوردم بیکفش مشک

 و دست بھ کار شدم خط چشممو برداشتم و نازک پشت ی توالت و نشستم رو صندلزیم
    ھم بھ لبام زدمی و رژ صورتدمیچشمم کش

 بستم کارم کھ تموم شد اومدم از جلو ی فرق وسط باز کردم و از پشت دم اسبموھامو
 بزنم غی وحشت کردم دھنمو باز کردم کھ جدمی دنھیی کھ تو ایری پاشم کھ با تصونھییا

  کھ کامران زود اومد جلو و دستشو گذاشت رو دھنم و من و چسبوند بھ خودش
   انجام بدمتونستمی نمی عکس العملچی کارش وحشت کردم و ھاز

 دمی گوشم شنری صداشو زقھی چند دبعد
  نزن دستمو بردارمغی اروم نترس جسیھ:کامران

 من و چسبوند بھ شتری صداش بھ خودم اومدم و شروع کردم بھ تقال بدنی با شنتازه
  گوشم گفتریخودش و دوباره ز

 اروم باش تا دستمو بردارم باشھ:کامران
 

 ھنوز من و تو بغلش نگھ ی دستتو بردار دستشو برداشت ولیعنی تکون دادم سرمو
 داشتھ بود

  ولم کن:من
 کنمیباشھ اروم باش ول م:کامران
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  ولم کنارومم:من
 نکھی قبل از ادمیلرزی از خشم مرونی بدمی شل کرد و زود خودمو از بغلش کشدستاشو

 بزنھ دستمو بردم باال و محکم خوابوندم تو گوشش بازم اروم نشدم و یبخواد حرف
  بھشدمیتوپ
  کنھی مرونتی اگھ بھ بابا بگھ بیدونی تو اتاقم ھان می کھ اومدی کردیچھ فکر:من

 ھی طاقتم تموم شد گھی دکردین دستش رو صورتش بود و مات نگام م مدت کامراتمام
 دمیقوم رفتم جلو و تو صورتش غر

 یدی فھمستمی نشی احمق سھ سال پیسنای اون گھی من دیدی مجیگوشاتو باز کن آقا:من
 ای نکمی نزدچوقتی و ھرونیحاالم گمشو از اتاقم ب

 بفھمم کھ تونستمی و فقط زل زده بود تو صورتم از صورتش نمگفتی نمیچی ھکامران
 ھیحالتش چ

 رونی برو بگمیمگھ نم:من
 با عی شد و سرمونی انگار پشی بزنھ ولی شد دھنشو باز کرد تا حرفکی قدم بھم نزدھی

 رونی بلند از اتاق رفت بیقدما
 

 ری تو گلوم گزی چھی تو پام ندارم و زانو زدم وسط اتاق ی رفتنش احساس کردم جونبعد
  کردیکرده بود کھ داشت خفم م

  دادمی اجازه بارش نمی بغض کردم ولدونستمیم
  جلو چشام نقش بستشی سھ سال پی صحنھ ھادوباره
 اومد اون موقع ھا چقدر احمق بودم کھ فکر ادمی زدمی رو کھ می حماقت حرفدوباره

 چی ھبرمی می االن دارم پیول""" اسمش عشقھ""" کھ بھ کامران دارم ی حسکردمیم
  پونزده سالھ بود و بسیسنای ھی االتی ھمش خی عشقچی نبوده ھیعشق

 از اتاق می و گوشفی باالخره از جام پاشدم و بعد برداشت کی چقدر گذشت ولدونمینم
  رونیزدم ب

 جون از ی مامان و جولی صدانیی طبقھ باال نبود اروم از پلھ ھا رفتم پاچکسیھ
 مدویاشپزخونھ م

  کامران کجا رفتیدی جون نفھملھیجم:مامان
 رونینھ خانوم فقط با عجلھ رفت ب: جونیجول

   رو لبم نقش بستیپوزخند
  برنگردهگھی بره دھع
 و راه رونی از خونمون زدم بدنی اسپرتمو برداشتم و بعد پوشی کفشای جا کفشاز

  گرفتمشی زند و در پیعمارت اقا
 

 صبح بود چرا یی نشستھ بودم فکرم مشغول اتفاقای تو تاکسی وقتی طول راه حتتموم
  داشت اصالکارمیکامران اومده بود تو اتاقم چ
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  کردی موونمی دنی و ھمدادی جا قد نمچی بھ ھفکرم
 ادهی پنی رو حساب کردم و از ماشھی کرادمی رسی کدمی بودم کھ اصال نفھمری درگانقدر

 زارمی نمگھی لب تکرار کردم امروز دریز عمارت بزرگ نیشدم دوباره من بودم و ا
  ی از ھمچارمیقصھ ناتموم بمونھ امروز سر در م

 و زنگ و فشار دمی کشیقی محکم کردم و بھ طرف در عمارت رفتم نفس عمقدمامو
  اکرم خانوم جواب دادقھیدادم بعد چند د

 بلھ: خانوماکرم
 سنایسالم منم اکرم خانوم :من

 ای تو بای بزکمی عزییتو: خانوماکرم
   عمارت شدم و درو پشت سرم بستماطی بسم هللا وارد حھی برام باز کرد و من با درو

 دمی سرمو باال اوردم و اکرم خانوم و درفتمی اروم راه میی و با قدمانیی انداختم پاسرمو
   و تند تر راه رفتمدمی در عمارت منتظرم بود بھ قدمام سرعت بخشیکھ جلو

  خانوم احساس کردم تو چشاش ھالھ غم نشستھ جلو اکرمدمی رسیوقت
 

 سالم اکرم خانوم:من
  کھ معلوم بود پر از بغضھ جواب دادیی صدابا

 ی دلم سالم دخترم خوش اومدزیسالم عز: خانوماکرم
 ? زند ھستنیممنونم اقا:من

 منظورت اقاست:دی خانوم با شک پرساکرم
 بلھ:من

 ای تو تا صداش کنم بمی برایبلھ ھست ب: خانوماکرم
  می وارد عمارت شدباھم
 نی بود و ساکت انگار تو ازی قبل تمی چرخوندم تو سالن عمارت مثل دفعھ ھاچشم

  قانون بودھی و سکوت یزیقصر تم
 رونی اکرم خانوم از فکر اومدم بی صدابا

  تا اقا رو صدا کنمنیدخترم بش: خانوماکرم
 چشم:من

 نیفکر ا... زند رفت دوباره رفتم تو فکر یرف اتاق اقا زد و بھ طی خانوم لبخنداکرم
 شھی کھ امروز کامل می پازلنی ای حتای شدی کھ امروز کامل میقصھ نا تموم

  منتظرت بودمیسالم دخترم خوش اومد: زندیاقا
  رو لباش بودیقی سمتش لبخند عمبرگشتم

  زند ممنونیسالم اقا:من
 وردی بھ روم نی زند اخماش رفت تو ھم ولی بھش گفتم اقانکھی کردم از ااحساس

 
 ارهی بگم اکرم بی دارلی می چنی بشیسادیچرا وا: زندیقا
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 دی کنفی زودتر ادامھ داستان و برام تعرشھی ممنون اگھ میچیھ:من
 مینی بشنجای اای اتاق می بری مشتاقیلیمعلومھ خ: زندیاقا
 یھر جور شما راحت:من
  می تو اتاق مرمیبر: زندیاقا

 کھ روز اول واردش شده بودم و ی زند راه افتاد طرف اتاقی سرمو تکون دادم اقافقط
  میمنم دنبالش رفتم باھم وارد اتاق شد

 نمی زند رفت و رو کاناپھ نشست و بھ منم اشاره کرد کنارش بشیاقا
  گوش کردم و با فاصلھ ازش نشستمحرفشو

  زند شروع کرد بھ حرف زدنی اقانکھی سکوت بود تا انمونی لحظھ بچند
 میخب کجا بود: زندیاقا
 بارداره و بعد اون ھمھ نیدی چدر محبوبھ خانوم فوت کرد فھمی کھ وقتنیگفت:من
  شد اون بچھاشیدن
 ?یاھا بلھ خب اماده ا: زندیآقا
 دییبلھ بفرما:من
  زند چند لحظھ چشاشو بست و بعد شروع بھ حرف زدن کردیاقا
 
 و من شدی و انگار محبوبھ ھر روز بھ بچھ وابستھ تر مگذشتی م ھمیروزا پ: زندیاقا

 ی وابستگنینگران تر از ا
  و ادامھ داددی کشی بلنداه
 اومدن بچھ اس محبوبھ ای وقت بھ دندمی شب محبوبھ دردش گرفت و فھمھی: زندیآقا

 غاشی جی محبوبھ تو اتاق عمل بود فقط صدای رسوندم وقتمارستانیرو فورا بھ ب
 گھی بعد چند ساعت دشدمی اب مادشی فری صدادنی و من لحظھ بھ لحظھ با شنومدیم

 کھ دمیفھمی مومدی محبوبھ می صدایت حالم خراب تر شد حداقل وقی ولومدی نییصدا
 بھتر شد کھ یحالم زمان.... چھ بھ روز من اومد دونھیسالمھ تو اون لحظھ خدا م

 عی رو بھم دادن سرای دختر بچھ بود انگار دنھی و تو بغلش رونیپرستار از اتاق اومدم ب
 تخی بچھ دلم ریبای صورت زھی نگام خورد یرفتم سمتش و بچھ رو ازش گرفتم وقت

 زدی محبوبھ مو نمی دخترمون با چشایی بھم داده بود چشاگھی محبوبھ دھیانگار خدا 
 دنشی د جون افتاده بود بای عشقم رو تخت برونیھمون لحظھ محبوبھ رو ھم اوردن ب

 انگار کردی موونمی دادی سرش بیی محبوبھ بالنکھی تصور ای حتدی پاھام لرزدیرنگم پر
 چون اومد سمتم و دستشو رو شونم دی حالمو درونیب  کھ از اتاق عمل اومدیدکتر

  نباشیچیدوتاشون خوبن نگران ھ:گواشت و گفت
 
  زد و از کنارم رفتی بھ دکتر نگاه کردم کھ لبخندی قدردانبا

   شدم بھ دختر نازم کھ تو بغلم بودرهی خدوباره



 @cafeetakroman              ی کافھ تک رمان ص اختصا       رمان اسمش عشقھ

 112 

 چقدر خوشحال شد بعد چند رور دونھی خدا مدی محبوبھ بچھ رو دی کنم وقتخالصش
  دوتاشونم مرخص شدن

 از دنی اونام بچھ رو دی وقتکردنی میقراری خواھرشون بدنی دی خونھ بچھ ھا براتو
  مات شده بودنشیبایز
  شده بودرهیوزاد خ بھ نی اگھی مسعود جور دیول

 گفتی مسعود فقط می ولگفتی میزی چھی ی ھر کمی براش اسم بزارمیخواستی میوقت
 دی بزارمی مردی بامیمر

 می ام خوشش اومد و اسم دخترمون شد مرمحبوبھ
 ھمھ نی و مسعود بالغ تر بشدی ھر روز بزرگتر ممی و مرگذشتی ھا و سال ھا مماه

   بودشتری و مسعود بمی مرتیمی صمشتریبچھ ھام انگار از ھمھ ب
  مواظبش بودشھی و دوست داشت و ھممی مرگھی جور دمسعود

 ی برا خودش خانوممی مرگھی حاال ددی رفتن مسعود رسی ھا گذشت و وقت سربازسال
 ...شده بود و صد البتھ

  ھول کردمشھی زند داره کبود می کردم رنگ آقااحساس
 

  زندی اقادی زند خوبیاقا:من
 خوبم دخترم خوبم: زندیاقا
 ارمی براتون بدیخوایاب م:من
  نھ گفتم نھ خوبم نگران نباش: زندیاقا

  و دوباره ادامھ داددی کشیقی عمنفس
 معروف بود لی داشت تو فاممی کھ مرییبای زگمی بھ جرات مبایو صد البتھ ز: زندیاقا

 شده نی ساکت و غمگطونی شمی مدت مرنی شد تو ھمھ ای سربازیباالخره مسعود راھ
 روز مسعود ھی... می داشت با خواھراش نداشت بگذرتیمیبود انقدر کھ با مسعود صم

 ھاشو اورده بود ی از ھم خدمتیکی خودش ا مھمون بھی با ی اومد ولی مرخصیبرا
 کھ مسعود ی ھم نامزد بود پسرنایاون موقع مھدخت و محمود ازدواج کرده بودن و م

 بود ی پسر خوب و محجوبیلی اورده بود خونھ بھ ظاھر خبھ عنوان دوست خدمتش
 ... در باطنیول

 اون پسر نکھی متوجھ اچکدومی ھفتھ مسعود و مھمونش تو خونھ موندن و ما ھھی حدود
 می نشدکردی و از راه بھ در ممیداشت مر

 نباری ھا ای تابی بنی ای شروع شد ولمی مریتابی دوباره بدی رفتن مسعود فرا رسروز
 شدی مرهی مسعود بھ اون پسر خی بھ جامیفرق داشت مر

 دمی پرسعی نزاشت حرف بزنم و سریکنجکاو
  بودی زند اسم اون پسر چیاقا:من
 
 ?                     یدیچرا پرس..... دیسع: زندیاقا
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  کنجاو شدم:من
  انگار دوست مسعود کل وجودی مسعود و دوستش رفتن ولگفتمیخب داشتم م: زندیاقا
 ی کھ مسعود تازه رفتھ بود سربازی از زمانی حتمی مرگھی با خودش برده بود دممیمر

 ...شدیحالش خراب تر بود و ھر روزن بدتر م
  مکث کرد و دوباره ادامھ دادیکم
 قول داد دی فھمی برگزار بشھ و مسعود وقتنای میسھ ماه بعد قرار شد عروس: زندیاقا

 ی و مسعود اومد ولدی فرا رسی باالخره روز عروسادی و برهی بگیکھ حتما مرخص
 و خواستم بھش تذکر بدم ومدی کار مسعود خوشم ننی از اادی من زدیبازم با دوستش سع
  کھ  محبوبھ نزاشت

 نکھی بھ جز افتادی نی چند سال اتفاقنی ھمھ رو خالصھ بھت بگم چون تو اخوامیم
 با اومدن می مری تموم افسردگکردمی تموم شد و اومد خونھ من فکر مشیمسعود سرباز

   نکردیریی تغچی ھی ولشھیمسعود خوب م
 از اشنا ھا رو سراغ داشت یکی و دختر رهی مسعود زن بگی گرفت برامی تصممحبوبھ

 ی از مادرت پرری نبود غیو اون کس
  شددیی تاگھی دوماه دی برای زود انجام شد و عروسیلی و عقد خی خواستگارمراسم

 
 می بود و مری با پرشتری نداشتن و مسعود بتیمی صممی مسعود و مرگھی اون روزا دتو

 ی کارچی و منم ھکردی داشت دق ممی مریریاکثرا تو اتاقش محبوبھ از گوشھ گ
 خب ی کرده بود ولمی محبوبھ چند دفعھ اقدام بھ حرف زدن با مری بکنم حتتونستمینم

   بودجھی نتیھر دفعھ ب
 ی خوشحالی جورھی ھمھ شناختی سر از پا نمچکسی ھی و پر مسعودی عروسروز

 دوستشم دعوت کرده تا بھ دی مسعود از اول گفتھ بود کھ سعکردنیخودشون و ابراز م
  دمی دمی مری رو تو چشمای و من اون لحظھ فقط برق خوشحالادی بیعروس

 باغ بود ھنوزم ھمھ صحنھ ھا نی تو ھمی شد و ھمھ مھمونا اومده بودن عروسشب
 کی در عرض سنای شدن طونی دوباره شدی سعدنی از دمی مری چشمامھ خوشحالیجلو

 ...ساعت و ھمھ و ھمھ
 اعتنا فقط ی و منم بستی نمی جشن بود کھ محبوبھ اومد کنارم و گفت کھ مریوسطا

 ..نکھی غافل از ای ولرقصھی داره وسط ملی فامی از دخترایکیگفتم حتما با 
 نوزده سالش بود و خوشگل و دلبر... ستی فقط بممیمر

 باغ و با ی منم دلم سور افتاده بود ھمھ جانباری و اگذشتی ممی مربتی ساعت از غکی
 نی زمی اب شده بود و رفتھ بود تومی انگار مری ولمی و رو کردریمحبوبھ ز

 
 و من و شدهی چدی و پرسشمونی کھ اومد پدی من و مادرش و دی انگار اشفتگمسعود

 بھ داخل ساختمون یی تو اتاقش باشھ سھ تادی و اونم گفت شامی گفتمیمادرش از نبود مر
 شد تا درو باز کرد من می مسعود قدماشو تند کرد و زودتر از ما داخل اتاق مرمیرفت
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 دنی از دیگذاشتم کنار و منم رفتم کنارش ول  تعلل ودمیخشک شدن مسعود رو د
 ....صحنھ روبروم

 ی اتاق منم نگامو بردم ھمون سمت ولی شده بھ تخت تورهی زند خی کردم اقااحساس
  اونجا نبودی خواستزیج
 تخت افتاده نی زده رو ھمیی من با رگامی تخت افتاده بود مرنیدرست رو ھم: زندیآقا

 مسعود خم شد و ی دختر من غرق خون رو تخت افتاده باشھ زانو ھاشدیبود باورم نم
 شتری لرزش پاھام بشدمی تر مکی نزدی افتاد بھ خودم اومدم و رفتم جلو ھر چنیرو زم

 خورد می مرخی بردم جلو دستم کھ بھ دست زونمو لری بھ تخت و دستادمی رسشدیم
 برگشتم و محبوبھ ی وقترهی نمادمی اتاق مردم نیکمرم شکست من ھمون روز تو ھم

 محبوبھ یایبھ بود و حاال ھمھ دن محبویای ھمھ دنمی مردمی در دیبھت زده رو جلو
 مرده بود
  برداشتمش و بازش کردمدمی دمی کاغذ بغل دست مرھی برم سمت محبوبھ کھ خواستم

 
 ..."بھ نام او"

 دی بمونم من و ببخششتونی پتونستمی من نمدی گناه کارتون و ببخشمی و مامان گلم مربابا
 ری غی بھ من تجاوز کرد و من راحتدی پاک مامان محبوبھ نبودم سعمی اون مرگھیمن د
 رفتمی مدی مداستم کھ برم بانیاز ا

 "میدوستدار ھمتون مر"
 رو حفظم چون ھزار بار خوندنش طاقت یی متن اون نامھ کذای حتینیبیم: زندیآقا
 بھ طرفش رفتم و از دونستمی اتفاقا رو مسعود منی بودم و مقصر ھمھ ای عصبورومین

 رو زدم بھ صورتش انگار تازه دلم باز شده بود یلی سنی بلندش کردم و اولنیزم
 مسعود باعث کشمتی نعره زدن ملندشروع کردم بھ کتک زدن مسعود و ھمزمان ب

 ی بکشمتی من و بکشھ منی نامردت وارد خونمون بشھ و دختر نازنقی اون رفیشد
 سرمو بلند کردم و نای مغی با جی ولزدمی بدون توجھ بھ مھمونا فقط مسعود و مرتیغ
 تونستی مسعود و ول کردم و بھ طرفش رفتم محبوبھ من نمنی محبوبھ افتاده زمدمید

 سمت در تا ببرمش دمی بلندش کردم و دونی بلند نعره زدم و از زمکشھنفس ب
 ....مارستانیب

 کھ بود ی کھ بمونھ با ھر سرعتخواستمی و مکردمی ھمش اسمشو صدا منی ماشتو
 کھ شدم مارستانی کردم وارد بادهی پنی و محبوبھ رو از ماشمارستانیبخودمو رسوندم 
  اومدن سمتم و ازم خواستندنمیچند تا دکتر با د

 
 محبوبھ رو گذاشتم رو تخت محبورم کزدن از ی از اتاقا وقتیکی رو ببرم تو محبوبھ

  رونیاتاق برم ب
 کھ می مرای خداگفتمیم لب ھمش ری و ززدمی قدم ممارستانی تو سالن بی اشکی چشمابا

 ی نشد رو صندلی خبرچی ھی ساعت گذشت ولمیرقت محبوبھ رو برام نگھ دار ن
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 چند تا زن اومد ھی گری شده بودم بھ در کھ صدارهی اتاق نشستھ بودم و خیروبرو
 مسعودم بود با سر و مارستانی بدن و مھدخت اومنای مدمیبھشون کھ نگاه کردم د

 رفتم سمتش و حال محبوبھ ی فوررونی ھمزمان دکتر از اتاق اومد بیصورت زخم
 دور سرم مارستانی رفت بجی اون فقط سرشو تکون دادو رفت سرم گی ولدمیرو پرس

 رفت باال بھ خودم اومدم و حملھ کردم سمت مسعود نای مھدخت و مغی جی صدادیچرخ
 ی محبوبھ رو کشتی و کشتمی تو شد تو مرری تقصزدمی کتک و فقط داد مادگرفتمش بھ ب

 گھی کھ اروم شدم کلش کردم و بلند داد زدم دکمی نییمسعود فقط سرشو انداختھ بود پا
  برویستی از خون من نگھی مسعود گمشو تو دنمتی ببخوامینم

 زجھ زدم و مارستانی باطی کرد تا صبح تو حرونی اومد و من و بمارستانی بحراست
 دمیدی مسعود مری اتفاقا رو تقصنیھمھ ا

 
 دمی اره فھمدمیشنی نمگھی من انگار دی ولزدی داشت حرف مینجوری زند ھمیاقا

 بابام نکھی الی زند دلسنای بردم من ی پدرم پی بھ راز زندگدمی و فھمقتیباالخره حق
 ناراحت می مرزی داستان غم انگدنی شنی از طرفدمی و فھمدونستیخودش و گناه کار م

 با شناختمیتو گذشتھ بابام چھ خبر بوده سر از پا نم  بودمدهی فھمنکھی از ایبودم از طرف
  زندی بھ خودم اومدم و برگشتم طرف اقایتکون دادم دست

 دیشما پدر بزرگ من ھست... واقعا شمایعنی:من
 ی تو دختر مسعود منی تن منی تو پاره زمیاره عز: زندیآقا

 حس ھی زند ی خودمو پرت کردم تو بغل آقای کدمی پر از اشک شد و نفھمچشمام
  بگو اقاجونی زند بگو اقاجون حاال کھ مطمئن شدی نگو آقاسنای بھم گفت نھ یدرون
   باز کردم و صداش زدمزبون

 اقاجون:من
 جان اقاجون دختر گلم جان:اقاجون

  خب پدر منمی متاسفم ولمیمن واقعا بابت مرگ مر:من
  گناه بودهی پدرت بدونمیم: نزاشت ادامھ بدم و گفتاقاجون
  چرا بابا رو طرد کردهدونستھی از تعجب گشاد شد اگھ مچشمام

 
 کھ نھی مھم اگمی حاال برات مدمی بعدا فھمیول: تعجب کردم کھ گفتدی اقاجون فھمانگار

 ی منشیاالن تو پ
 دمی کھ ذھنمو مشغول کرده بود پرسی اومد رو لبام و سوالیلبخند

 ? بابام تنگ نشدهیاقاجون دلتون برا:من
 کھ تو خونھ یی از وقتاری غنمیبیمن باباتو ھر روز م: جواب داد و گفتی فوراقاجون

 اس
 ? شماینی اقاجون ی چینی:من
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 چند نی مسعود پسر منھ و تو انمی پاره جونمو نبتونستمیاره دخترم مگھ من م:اقاجون
 کنمینگاش م ی جلو در شرکت و پنھانرمی ھر روز مبایسال کھ ازش دورم تقر

 دیپس چرا نخواست: پدرانھ و با بغض گفتمی ھمھ دلتنگنی پر از اشک شد از اچشمام
 ... اخھدی کنیاشت

  نشد دخترم نشد:اقاجون
 نیی غمزده سرشو انداخت پااقاجون
  شی شدم از ناراحتناراحت

   کردمدای گذشتھ مھم االنھ کھ من شما رو پگھیاقاجون د:من
 از فکر ی جورھی دی نگفت معلوم بود ھنوز تو فکره بایچی زد و ھی لبخنداقاجون
 وردمیدرش م

 کنمی خواھش مدیاقاجون بھش فکر نکن:من
 

  اومد جواب بده کھ در اتاق و زدن و بعدش در باز شداقاجون
  پارسا اخمام رفت تو ھم اونم دنی تو کھ با دادی بخوادی می کنمی بھ در بودم کھ ببرهیخ

  نگاھش بھ من افتاد اخم کرد بدون توجھ بھ من اومد داخل و روبھ اقاجون گفتیوقت
 سالم اقاجون:پارسا

  خوبننای بابات ای سالم پسرم خوبم تو خوباقاجون
  رسوننی سالم میھمگ:پارسا

  بھت بگمیزی چھی خوامی پارسا جان منی بشایب:اقاجون
  منیت درست روبرو توالت نشسزی می تکون داد و رفت رو صندلی سرپارسا
  آقا جوندییخب بفرما: پارسا

 مدت نی اتفاقا تو ایلی خیستی تو خانواده زند با خبر نییزای چھیپسرم تو از :اقاجون
  خانواده اسنی ای حق ھمھ اعضایعنی ی حق توام ھست بدونکنمیافتاده کھ من فکر م

 ھی اقاجون منظورتون چفھممیمن ن:پارسا
 ی برانباری دوباره ھمھ ماجرا افی و شروع  کردبھ تعردی کشقی نفس عمھی اقاجون
 پارسا

 انگار انتظار دمی اقاجون قشنگ باز موندن دھن پارسا رو دی تموم شدن حرفابعد
  کردفی کھ اقاجون تعری داستانری رو داشت غیزی ھر چدنیشن
 

  کھ سکوت حاکم اتاق شده بود پارسا باالخره بھ حرف اومدقھی چند دبعد
 ...ی چینی اقاجون فھممی نممن:پارسا

 شھی تو می دختر عموسنای و ی عمو دارھی تو نکھی اینی:اقاجون
   شد بھ منرهی نگاشو از اقاجون گرفت و خپارسا

   نگاشو ازم گرفتقھی شدم بھ اون بعد چند درهی خمنم
 فھممی سال اخھ نمنیاقاجون پس چرا ا:پارسا
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 ی پارسا حق داری بشجی گیحق دار:اقاجون
  زنگ خوردمی بزنم کھ گوشی حرفاومدم

  درش اوردم شماره ناشناس بودفمی از کعیسر
  و جواب دادمای نھ باالخره دل و زدم بھ درای داشتم جواب بدم شک

 بلھ:من
 شدهی چھی شماره کنی اییسام تو:من
  پارسا کنجکاو شدی آوردن اسم سام احساس کردم چشابا

  مارستانی بای فقط بسنای نگو یچیھ:سام
  از جام پاشدمناخوداگاه

   سامشدهیچ:من
 ی مامانسنای یمامان:سام

 ومدی داشت اشکم درمگھید
  سام درست حرف بزنی چیمامان:من
 

 سنای ای زود بمارستانی بمیحالش بد شده اورد:سام
 نی حال افتادم رو زمی رفت فشارم افتاد و بادمی دنی کردم نفس کشاحساس
  اومدن سمتم و پارسا نگران اقاجون

  ساممارستانیکدوم ب...کجا:من
 رو قطع کردم و ھول از جام پاشدم دست و پامو ی و گفت گوشمارستانی کھ اسم بسام

   کنمکاری چدونستمیگم کرده بودم و نم
  گفتی بود چی جان کسنایاروم باش :اقاجون

   برمدیبا...دیمن با...مارستانیبردن ب... رو بردن یمامان:من
  اروم باش دخترم اروم:اقاجون

 و رونی برداشتم و بدون توجھ بھ اقاجون و پارسا از اتاق زدم بفموی جام پاشدم و کاز
 شد با اضطراب برگشتم و صورت دهی عمارت دستم کشاطی کردم تو حدنیشروع بھ دو

 دمیاروم پارسا رو د
 رسونمتی شو منیسوار ماش:پارسا

  اره کرد پارک شده بود اشاطی کھ تو حینی ماشبھ
 و در جلو رو باز کرد واشاره نی طرف ماشدی مخالفت کنم کھ نزاشت دستمو کشاومدم

 کرد سوار شو
  ک روشن کردنی شدم و پارسا ھم اومد پشت فرمون نشست و ماشسوار

 
 بود کھ ی دراوردم ھمون شماره افمی رو از کی گوشعی زنگ خورد سرمی گوشدوباره

  جواب دادمعیسام باھاش بھم زنگ زده بود سر
 امی دارم مشدهیالو سام چ:من



 @cafeetakroman              ی کافھ تک رمان ص اختصا       رمان اسمش عشقھ

 118 

   اروم باش منمسنای سالم
   کامران شکھ شدمی صدادنی شناز
  شدهی چیکامران تو چرا زنگ زد:من

 حال فرح خانوم ی سام گفت زنگ بزنم بگم نگران نباشستی نیزیاروم باش چ:کامران
 خوبھ

 دروغ نگو کامران دروغ نگو:من
 زمیبخدا خوبھ نگران نباش عز:کامران

  مھم بود و بسی ندادم االن فقط حال مامانتی گفتنش اھمزمی عزبھ
 مارستانی بامیبھ ھر حال من دارم م:من

 منتظرم:کامران
 رو قطع کردم برگشتم طرف پارسا اخم کرده بود و داشت با ی گوشی خداحافظبدون

 کردی می رانندگتیجد
 ی تند تر برکمی شھیم:من

  حرف سرعتشو برد باال بدون
 ی سمت وروددمی شدم و دوادهی بدون تشکر پعی سرمارستانی دم بمیدی ساعت بعد رسمین
 مارستانیب
 
 "پارسا"

 سر بھ اقاجون بزنم بعد برم ھی گرفتم اول می شدم تصمداری کھ از خواب بصبح
  کارخونھ

  خونھ اقاجون شدمی و راھرونی خونھ زدم باز
 پارک اطی و تو حنی ماشنکھی باز کردم و بعد اموتی درو با ردمی درشون کھ رسدم

کردم قدمامو طرف ساختمون عمارت برداشتم وارد خونھ کھ شدم اکرم خانوم اومد 
 استقبالم

 ی پسرم خوش اومدیخوش اومد: خانوماکرم
 ستیممنون اکرم خانوم اقاجون ن:من

  مھمون دارنیچرا ھست ول: خانوماکرم
  ھستیک:من

 نجاسی خانوم اسنای:وم خاناکرم
  اسمش اخمام رفت تو ھمدنی شناز
 کجان؟:من

  اقایتو اون اتاق بغل: خانوماکرم
   تکون دادم و رفتم طرف اتاق و دوتا تقھ بھ در زدم و وارد شدمیسر
  کھ وارد شدم چشمم و تو اتاق چرخوندمنیھم
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 کھ بھش خورد ناخوداگاه اخمام رفت تو ھم و بدون توجھ بھ اون رو کردم طرف نگام
 اقاجون

 یسالم اقاجون خوب:من
  خوبننای بابات ایسالم پسرم خوبم تو خوب:اقاجون

 
                                       آقا جوندییخب بفرما: من

 مدت نی اتفاقا تو ایلی خیستی تو خانواده زند با خبر نییزای چھیپسرم تو از :اقاجون
  خانواده اسنی ای حق ھمھ اعضایعنی ی حق توام ھست بدونکنمیافتاده کھ من فکر م

 ھی اقاجون منظورتون چفھممیمن ن:من
 تعجبم گفتی کھ می کرد با ھر کلمھ افی و شروع بھ تعردی کشقی نفس عمھی اقاجون

 یدرگمم کرده بود انتظار ھمچ اقاجون سری حرفاشدمی مجی کم کم داشتم گشدی مشتریب
  اقاجونی حرفانی از اریرو داشتم غ

  اتاق و فرا گرفتھ بود و اخرن من سکوت و شکستمسکوت
 ...ی چینی اقاجون فھممیمن نم:پارسا 

  شھی تو می دختر عموسنای و ی عمو دارھی تو نکھی اینی:اقاجون
          فھممی سال اخھ نمنیاقاجون پس چرا ا:من

 ی پارسا حق داری بشجی گیحق دار:اقاجون
   زنگ خوردسنای ی دوباره حرف بزنم کھ گوشاومدم

 بھش گفتن ی از اونور خط چدونمی بود نمدای تو چشماش پی جواب داد نگراننکھی ابعد
  بود اقاجون رفت سمتشدهی زنگ و روش پرنیکھ افتاد رو زم

 
  گفتی بود چی جان کسنایاروم باش :اقاجون

   برمدیبا...دیمن             با...مارستانیبردن ب... رو بردن یمامان:سنای
 اروم باش دخترم اروم:اقاجون

 رونی سمت بدی بدون توجھ بھ من و اقاجون از جاش بلند شد و دوسنای
 ستیپارسا برو دنبالش حالش خوش ن: رو بھم گفتاقاجون
سمت در از پشت  دیدوی کھ داشت مدمشی داطی تو حسنای پشت دمی کردم و دواطاعت

 دمی شدم و دستشو کشکشینزد
  اضطراب برگشت و نگام کردبا
 رسونمتی شو منیسوار ماش:من 

 و سوارش کردم خودمم نی سمت ماشدمی مخالفت کنھ کھ نزاشتم و دستشو کشخواست
  نشستم پشت فرمون

  برمدی بامارستانیکدوم ب:من
 ....مارستانیب:سنای
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 ھی نباری زنگ خورد انگار اشی گوشنی کھ دوباره تو ماشمارستانی کردم سمت بحرکت
  زدی بود کھ باھاش حرف مگھینفر د

 میدی ساعت رسمی اروم تر شده بود بعد نکمی رو قطع کرد انگار ی گوشنکھی ابعد
 مارستانیب
 
  شد و در و بستادهی پنی بدون تشکر از ماشسنای

  خارج شدممارستانی پررو بھش گفتم و دور زدم و از بی دختره ھی دلم تو
 رازا نی ھمھ سال انی چطور انکھی اقاجون بودم بھ فکر ای راه بھ فکر حرفاتموم

  پنھون مونده
 گرفتم و با شی باشگاه رو در پری مسکردی مثل باشگاه ارومم نمیچی بودم و ھکالفھ

  سرعت باال حرکت کردم سمت باشگاه
  شدمادهی و پارک کردم و پنیماش در باشگاه جلو

  وارد باشگاه شدم سبحان اومد سمتمتا
 یسالم بھ بھ داش پارسا خوش اومد:سبحان

 ممنون داش:من
 ی گالفھ ایلیچتھ خ:سبحان

  کنمنی تمرخوامی میلی بکس و اماده کن کھ خسھی فقط کستی نیزینھ چ:من
  بھ چشم داداشمیا:سبحان
   و دست کش ھارو برام اوردسھی رفت و کسبحان
 نی افتادم رو زمحالی کردم بھ زدن انقدر زدم انقدر زدم کھ بشروع

 
 "سنای"

 دمی قدمامو تند تد کردم تا رسرشی شدم و چشمم خورد بھ پذمارستانی ساختون بداخل
  خواستم دھنمو باز کنم و سوال بپرسم سام از پشت صدام کردرشیبھ پذ
 سنای:سام

  سمتش برگشتم ھراسون
   کو حالش خوبھی مامانشدهیسام چ:من
  خوبھی اروم مامانسنایاروم باش :سام
  کجاسنمشی ببخوامیکجاس م:من
 اول اروم باش تا بگم:سام
  کھ حالم جا اومد گفتمکمی دمی بلند کشی کردم اروم بشم و نفسایسع
  کجاسیخب حاال بگو مامان:من
 و سام دکمھ طبقھ سوم می دنبال خودش سوار اسانسور شددی بدون حرف دستمو کشسام

 رو زد
  دفعھھی چش شد ی اخھ مامانشدیسام چ:دمی طاقت پرسیب
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  دفعھ فشارش رفت باال و نتونست نفس بکشھھی گھی مدی فریچیھ:سام
  گفتیاون چ...دکترش:من
  قرص فشارشو سر موقع بخورهدیگفت با:سام

 می شدادهی طبقھ سوم با ھم از اسانسور پدی تموم شدن حرف سام اسانسور ھم رسبا
 

 دستمو نگرفت و خودش جلو تر از من راه افتاد طرف تھ سالن پشت سرش نباری اسام
  نگران و پر از اضطرابرفتمیراه م

   و درشو باز کردمارستانی سمت چپ بی از اتاقایکی و رفت تو سادی سام واباالخره
   و خودمو پرت کردم تو اتاقدمی دوبای و تقری اتاق ماماندمیفھم
  کامرانم بودی جمع بودن حتی دور مامانھمھ

  زدی کھ داشت با مامان حرف می توجھ بھ ھمشون رفتم سمت مامانبدون
 تو شک کارم بود کھ دستاش ی انگار مامانی پرت کردم تو بغل مامانخودمو

  تو ھوا خشک شده بودینجوریھم
 کاری چتی خاصی بدی فرنی اخھ ایشدی قربونت برم چی فدات بشم مامانیالھ:من

   شده بودری کھ شما قرصتون دکردیم
  بلند شددی اعتراض فریصدا

 ی خودتتی خاصی بسنای یھووووو:دیفر
  سمتش و با حرص نگاش کردمبرگشتم

 ی من نبودی مواظب مامانگمی مگھ دروغ مگھی دیتی خاصیب:من
   گرفتم کھ خنده جمع بلند شدیادی زی با تخسحرفامو

 ستی نیزی جان چسنایخوبم : گفتی با مھربونیمامان
 ی مامانستی نیزی چی چیعنی:من
 

 سنایشلوغش نکن :سام
  چشم غره بھ سام رفتم کھ ساکت شدھی

 ی برگشتم سمت ماماندوباره
 ی خوبی مطمئنیمامان:من

  اره دختر نازم خوبم:یمامان
  خونھ مایای بدی بای مرخص شدنکھی بعد اینخب خداروشکر ماما:من
 کنھی از خودش داره دستور صادر مای ارهیمی دخترت حرف نزنھ منی ایابج:دیفر

 مرافبت بشھ ازش توام تھ ھمش دی بافھی دخترم مامان االن ضعگھیراست م:مامان
 یرونیب

  اوردمرونی بدی فری کردم و زبونمو تا تھ برافی مامان کی طرفداراز
   حرص نگاھشو ازم گرفتبا

   رو رو خودم حس کردم برگشتم و نگاھم افتاد تو نگاه کامرانی نگاھینیسنگ
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   ابروش و داد باالھی اخمام جمع شد کھ دنشی دبا
  ازش گرفتم و پشتمو کردم بھشنگاھمو

  استراحت کنھدی بای مامانمی بھتره برسنایخب :بابا
  کرددیی فرامرزم زود تاییدا
  میاره بھتره بر:ز فرامرییدا

  بمونمی مامانشی پدی باامیمن نم:من
 ی فردام مدرسھ دارسنایمن ھستم تو برو :مامان

 
 .. اخھ:من
  اخھ نداره حرف بزرگتر خودت و گوش کن:دیفر

  حرف گوش کن باشھدیاره اصال بچھ با:سام
 و ی دوتا برگشتم سمت ماماننی اشنی گرفتھ بود ار دست دوتاشون ادم نمحرصم

 صورتشو ماچ کردم
  ای خونھ ما باشدی فردا از مدرسھ اومدم بای فدات بشم مامانیالھ:من

 حتما دخترم:یمامان
 نیای شمام زود برونی برمیبابا من م:من
 امیبرو دخترم منم االن م:بابا
 بدون توجھ از کنارش دمشی کردم بھ جز کامران انگار اصال ندی ھمھ خداحافظاز

  درو بستم و راه افتادم طرف آسانسوررونیمدم بگذشتم و از اتاق او
  تا آسانسور برسھسادمی اسانسور و زدم و منتظر وادکمھ

 کفش مردونھ ھی و سوار شدم تا در آسانسور خواست بستھ بشھ دی اسانسور رسباالخره
  در قرار گرفت و مانع شدیال
   روبرو شدم مر اخم کامرانی باال کھ با چھره دمی تعجب نگامو از کفشا کشبا

  رو ھمختی رعصابم
 یکنی منیچتھ چرا ھمچ:من

  اومد داخل آسانسوری نگفت و فوریچی ھکامران
 

 کردم توجھ نکنم کھ موفقم بودم پشتمو ی سعی ندادنش حرصم رو در اورد ولجواب
  کردم بھش

  دمیشنی گوشم مری اون رو زی عصبی نفسای صداحاال
  نگفتمیزی من چنباری امن

 و حرکت کرد رونی بھ طبقھ ھمکف کامران جلوتر از من رفت بدی کھ رسآسانسور
 رفتم سمت نی کھ اون رفت بخاطر ھمی دادم نرم سمتحیترج.مارستانیسمت محوطھ ب

   بودن و نشستمدهی کھ تو سالن چیی ھایصندل
 میشونی تو پدمی اقاجون افتادم و محکم کوبادی دفعھ ھی کھ نشستم نیھم
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 ی از اقاجون ندارم ولی افتاد من گھ شماره اادمی ی در اوردم ولفمی از کعی سرمویگوش
  کرده بودموینھ شماره اون پارسا رو دارم اون دفعھ کھ زنگ زده بود شمارشو س

  بابا مانع شدی خواستم زنگ بزنم صداتا
  خونھمی دخترم برسنای:بابا
  بابامیبر:من
 داده ھی کھ تکدمی کامران و دمارستانی طرف محوطھ بمی جام پاشدم و با بابا راه افتاداز

 نی شده بھ زمرهی و خنیبھ ماش
  و بابا حرکت کرد سمت خونھمی شدنی سوار ماشیی تاسھ
 

 و تو نی حرف زدن نداشتم بابا کھ ماشی نای از خستگمی سھ ربع بعد خونھ بودحدود
  شدم و راه افتادم طرف خونھادهی پعی خونمون پارک کرد سراطیح

  جون اومد استقبالمی خونھ کھ شدم جولوارد
 یسالم دخترم خوش اومد: جونیجول
 ی جون مرسیسالم جول:من

 فرح خانوم خوبن دخترم: جونیجول
   جون خوبھیاره جول:من

  دخترمیخب بھ سالمت: جونیجول
  کنندارمی بانی وقت نھی باال بخوابم بھ ھمھ بگو کھ رمی جون من میجول:من

 خند زد و سرشو تکون داد محبت لبای جون یجول
 تو رفتمی افتادم طرف پلھ ھا و اروم باال رفتم انقدر خستھ بودم کھ ھر پلھ رو باال مراه

  طبقھ باال انگار اورست فتح کرده بودمدمی بود پلھ ھا کھ تموم شد و رسیدلم عروس
   سمت اتاقم رفتم و درو باز کردم و رفتم تو پشت سرم درو قفل کردمبھ

 ضرب درش اوردم و انداحتم گوشھ اتاق و با ھمون ھیاوردن مانتوم شدم با  در مشغول
 یای کھ خوابم برد و از دندی طول نکشیلی و چشمامو بستم خیلیشلوار رفتم رو تخت خ

 دور و برم جدا شدم
 
 "کامران"
 کھ با نگاه سنای اون گھی دستی قبل نیسنای اون گھی عوض شده دسنای کالفھ ام یلیخ

  ستی نشدیمن چشماش پر از شوق م
   من مجبور شدمی اشتباه کردم ولدونمی مایخدا
 دنشی با دی باشھ ولشی ھمون دختر سھ سال پسنای کردمی کھ اومدم فکر می روزاز

 ھمھ فکرام اشتباه درومد
   و حاضر جواب و مغرورطونی دختر شھی مای ھمون بود مثل قددمی رو دسنای

  من اون برق و نداشتیچشماش برا گھی دیول
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 انقدر سنای یعنی دی رو خوند احساس کردم خون تو رگام خشکیی اون آھنگ کذایوقت
  من شدهالیخیب
 بھ من رونی کھ بھ گوشم زد و بھم گفت برم بیلی اون روز کھ تو اتاقش بودم اون سای

  رونیگفت برم ب
  ی بکشدی کامران االنم حقتھ بای خودت کردگھی از درونم میزی چھی

 نی با اتونمی حاال نمدمی دسنای ی کھ قبال اون عالقھ رو تو چشمای منتونمی من نمیول
  امی کنار بیسرد

  ندادمتی اھمی زدم دستم درد گرفت ولاطی حواری شدم و مشتمو تو دیعصب
 کھ شی پ سھ سالیسنای جبران کنم من دی کھ زدم و بای رو گندی درست کنم ھمچدیبا

 عشق من و تو دلش
 

 و دوباره تکرار کردم قسم سادمی واسنای تراس اتاق ی روبروگردونمی و برمداشت
 شی مثل سھ سال پکنمی من تو رو عاشق مسنای خورمیم

 شمی دور مسنای تراس اتاق ی و از روبروکشمی تو موھام می دستی از کالفگدوباره
 ...رمی کجا فقط دارم مدونمی نمکنمی و حرکت مشمی منمی سوار ماشو
 "پارسا"

  نشستھ بودم کھ سبحان اومد سمتمنی رو زمخستھ
   خودت وی ترکوندی ولی پسر خستھ نباشیوا:سبحان

  ارزش داره مگھ نھنی شدم و ایعوضش خال:من
  بلھ کھ ارزش داره:سبحان

زنگ نزده  تا االنم نکھی اقاجون االن حتما نگران نبود و اشی پرفتمی مدی جام پاشدم بااز
 ششی منتظره برم پیعنی

  کجا پسر:سبحان
 زنمی بازم بھت سر می برم سبحان ولدیبا:من

  کارو بکننی داداشم حتما ایخوش اومد:سبحان
 شدم و بعد روشن نمی سوار ماشرونی کردم و از باشگاه زدم بی سبحان خداحافظاز

  زنگ خوردمی گرفتم کھ ھمزمان گوششی خونھ اقاجون و در پریکردنش مس
  جواب دادمعی باز شد و سرشمی اسم پدرم ندنی دبا

 جونم بابا:من
 یسالم پسرم خوب:بابا
 

  خوبننای مامان ایممنون شما خوب:من
  شمایایاز احوال پرس:بابا
 یانیگرفتار کارخونھ ام بابا خودت کھ در جر: کردم و گفتمی خنده اتک
   کردمی شوخدونمیاره پسرم م:بابا
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 از پشت ینی برخورد ماشی دفعھ پرت شدم جلو و صداھیبابا رو بدم کھ  جواب اومدم
  رو وداع گفتھ بودمی بلند شد  صد در صد اگھ کمربند نبود دار فاننمیبھ ماش

  بودی چی صداشدیالو پارسا چ: گفتعی چون سردی انگار فھمبابا
 زنمی بھتون زنگ مشدهی چنمی برم ببدیانگار تصادف کردم بابا با:من
 ?امیالزمھ ب:بابا
 نھ باباجون با اجازه خداحافظ:من

  شدهی چنمی شدم تا ببادهی پنی قطع کردم و انداختم رو داشبورد و از ماشیگوش
  اش و الشم عصابم داغون شدنی چشمم خورد بھ ماشتا

 نگاھمو باال اوردم کھ نی کھ بھم زده رو بکشمش خشمگینی راننده ماشخواستی مدلم
 نیحب ماشچشمم خورد بھ صا

  کھ باز کرده بودم عربده بکشم خود بھ خود بستھ شدیدھن
  من شک شده بوددنی انگار از داونم

 
 کامران دوست کنھی و شکھ من و نگاه مسادهی من وای کھ االن روبرونی اشدی نمباورم
  باشھرستانمی دوره دبیمیصم

 کھ مثل برادرم ی من نشناسمش کسشھی مگھ می ولگذرهی از اون روزا میلی خنکھی ابا
 بود

 کی ترافابونی وسط خنکھی و متوجھ امیکردی و فقط بھم نگاه ممیزدی حرف نمچکدومیھ
  میراه انداخت

  بھ خودم اومدمنای بوق ماشی صدابا
 ? پسریخودت...ییکامران تو:من

 دنی شد و شروع کرد بھ ھوار کشادهی پنشی نفر از ماشھی بزنھ کھ ی حرفاومد
 دی کنار مردم و گرفتار کرددی بردیبابا جمع کن:مرده

  کنارمیکشی مناروی االن ماشنتیباشھ اقا ھوار نکش برو تو ماش:من
 نیبرو سوار شو ماش: شد رو بھ کامران گفتمنشی نگفت و رفت سوار ماشیزی چمرده

  کارت دارم پسریو کنار پارک کن کھ کل
 ک سوارش شدم نمی شد منم رفتم سمت ماشنشی تکون داد و رفت سوار ماشیسر
 نموی و ماشی فرعابونی خھی جلوتر رفتم تو کمی و روشن کردم و حرکت کردم نیماش

  پارک کردنشوی کھ کامرانم پشت سر من ماشدمی دنھییپارک کردم از ا
 نشی شدم و رفتم سمت ماشادهی پعیسر

 
 می رو بغل کردگھی شد ھمزمان ھمدادهی پعی سرکامرانم
 کردمی دق مدمشیدی روز نمھیود و اون روزا اگھ  مثل برادر نداشتم بکامران
  ذره شده بودھیداداشم دلم برات : کھ تو بغلم بود گفتی ھمونجورکامران

  معرفت منمیمنم ب:من
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  رونی لبخند از بغلم اومد ببا
   مکھی حاجی حاجی تو کھ رفتای معرفت منم یب:کامران

 دمی خندبلند
  برادر منگھی درس دیرفتم برا:من

   کردمداتیاصال ولش کن مھم االنھ کھ پ:کامران
  ی اش و الش کردنموی ماشی زدیبعلھ ول:من

  داغون بود شرمندهی عصابم حسابیشرمنده داداش ول:کامران
  ذھنتو مشغول کرده بودیدشمنت شرمنده چ:من

   کردم اخماش رفت تو ھماحساس
  گفتمی بدزی افتاده چیاتفاق:من

  می حرف بزنیزی چی شاپی کافمی برھی نظرت چی نگفتی بدزینھ چ:کامران
  دور و برا سراغ دارمنی شاپ توپ ای کافھی من می برایچرا کھ نھ ب:من
 

  داداشمیبر:کامران
 ...ای یای من منیبا ماش:من

 امیبرو پشت سرت م:کامران
 حرکت کردم نمی شدم و بعد روشن کردن ماشنمی تکون دادم و رفتم سوار ماشیسر

 شناختمی کھ می شاپیسمت کاف
 کردی پشت سرم حرکت مقی دقکامرانم

 و شمی کامران اومد پمی شدادهی پنای شاپ و بعد پارک ماشی کافی جلومیدی ربع بعد رسھی
  می شاپ شدیباھم وارد کاف

 می نشستزای از میکی خلوت بود پشت بای تقرمی کھ شدوارد
 زمونی اومد سر می خدمت فورشیپ

 قی رفیخوری میخب چ:من
  داشی تو بخوریھر چ:کامران

  و قھوه ترک سفارش دادمدمیخند
  کامران شروع بھ حرف زدن کردشخدمتی رفتن پبعد

 دمتی چند سالھ ندنمی بزار ببنمی کن ببفیخب پسر تعر:کامران
  بھ حالت مسخره کردن با دستاش شروع کرد بھ شمردنبعد
 دمی خندبلند
  پسر مسخره نکن مجبور بودم برمیھ:من
 
 بلھ بلھ مھندس شدن دردسر داره:مرانکا

   خدمت قھوه ھارو اوردشی حرفش پنی با اھمزمان
 ی کردکاری کن تو چفیخب تو تعر: گفتمعی رفتنش سربعد
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 شی تا االن کھ پمی کھ از ھم جدا شدی کردن از اون موقعفی شروع کرد بھ تعرکامران
 میھم

  چند وقتھنی ای بودکارهی چنمی کن ببفیخب توام تعر:کامران
 رفتم فرانسھ لی ادامھ تحصی کھ برای از زمانفی مثل خودش شروع کردم بھ تعرمنم

 تا االن
   تا االنشی از سرگذشت من از چند سال پنمیخب ا:من

 نطوریاوھوم کھ ا:کامران
 یکنی مکاری من و چنی خسارت ماشمی بگذرنایخب از ھمھ ا:من

 کنمی ممی ھر چقدر باشھ تقدمیتما چاکر شمام ھس: کرد و گفتی خنده اکامران
  بدهصی تا تشخی صاف کارمی ببردیبا:من

  غش کرده بود از خندهگھی دکامران
 کردی کامران فرق می بودم ولی ھمھ جا مغرور و جدمن
 رونی بمی شاپ زدی خوردن قھوه ھا از کافبعد
  کامران خانمیخب کجا بر:من

 دونمینم:کامران
 

 ھیخب نظرت با بام تھران چ:من
  چند وقتھ نرفتمیدونی ام مھیپا:کامران

 میپس بزن بر:من
 برو پشتمم:کامران
  شدم و راه افتادم طرف بام تھراننی زدم و دوباره سوار ماشیچشمک

 "سنای"
  چشمامو باز کردم اوف ساعت چندهی کرختبا

 تختم نگاه کردم اوف ساعت ھفت ی بعد بھ ساعت روبرودمی مالکمی با دستم چشمامو
 شبھ
  یی از جام پاشدم و رفتم تو دستشومارو

   تو صورتمختمی اب و باز کردم و دوتا مشت اب رریش
 زدم تو صورتم تمام خط چشمم تو صورتم ی چھ کنددمی کھ بلند کردم تازه فھمسرمو

   شده بودی چشمام تمام مشکریپخش شده بودن و ز
  کردم بھ غر زدنشروع

  ی کردکاری چنی خاک تو سر خراب کارت ببسنای اه اه
   تو حموم و صابون و برداشتم و شروع کردم بھ شستن صورتمرفتم
  برداشتم و شروع بھ خشک کردن صورتم کردمکموی کھ تموم شد حولھ کوچکارم

 رونی اومدم بیی دستشواز
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   از توش در اوردملموی رفتم ک موبافمی طرف کبھ
 امی عالمھ ام پھی قی اوه چند تا تماس از دست رفتھ از سحر و شقااوه

 بودن خندم دهی عالمھ فشم کشھی بود کھ قی از سحر و شقاشترشی باز کردم بامارویپ
  بھشون زنگ بزنمدیگرفت با

  گرفتم اول بھ سحر زنگ بزنممیتصم
 ی بوق نخورده گوشنی بوق دوتا بوق ھنوز سومھی اوردم و روشو لمس کردم شمارشو

 رو برداشت تا اومدم دھنمو باز کنم شروع کرد بھ حرف زدن
 ی تو عوضیی کجاسنای یدر بھ در بمون:سحر

  استی خوبزیعفت کالم چ:من
  نزنایحرف اضاف:سحر

  ھوووو چتھ:من
 شاالی اگمیچمھ ھا چمھ فردا تو مدرسھ بھت م:سحر
 و با اونم قی با سحر حرف زدم و بعدش زنگ زدم بھ شقای نگفتم کلیچی و ھدمیخند

  حرف زدم
  بعد شروع کرد مثل ادم حرف زدندی فشم کشی مثل سحر اول کلاونم
 صدام کرد نکھی شام صدام کنھ بعد ای اومد دم اتاقم کھ برالدای قطع کردم نکھی ابعد

 رونی زدم شارژ و از اتاق رفتم بمویرفت منم گوش
 
 "کامران"

 چرا گفتمی بود و ھمش با خودم مسنای ری نبود و فکرم فقط درگمی اصال بھ رانندگحواسم
   بشھینجوری ادیبا

   تصادف کردممی جلونی کھ با ماشدمی نفھماصال
 ... تصادف بھ خودم اومدمنی و منک بودم کھ با اجیگ

 .... بودمشدهی ندگھی درستانی پارسا باشھ از بعد دبسادهی جلوم وانکھی اشدی نمباورم
 رو گھی مدت کھ ھمدنی امی کردفی شاپ و ھر کدوم تعری کافمی با پارسا رفتیوقت
 .... جلو تر از منھیلی احساس کردم پارسا در حال حاضر خمی کردکاری چمیدیند

   سمت بام تھرانکنھی جلوتر از من داره حرکت منشی پارسا سوار ماشاالنم
ک کردم  پارسا پارنی بغل ماشنموی ماشمیدی کھ باالخره رسمی سھ ربع تو راه بودحدود

  می شدادهی ھمزمان پییو دوتا
  از بام تھراننمیخب داداش ا: اومد سمتمو گفتپارسا

 نجای اومدمی چند وقتھ نیدونیدمت گرم م:من
  مینی بشمکتای رو نمی برایب: کرد و گفتی خنده اپارسا

 می نشستمکتای از نیکی کردم و با ھم رو موافقت
  برم بخرمیخوری میخب چ:پارسا

  منظره لذت ببرمنی از اخوامی فقط میچیفعال ھ:من
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 ی شده بود و چراغاکی اسمون تارمی سکوت کردیی نگفت دوتایزی چگھی دپارسا

  منظرهنی چقدر لذت بخش بود اشدیشھر کم کم داشت روشن م
  سکوت و شکستپارسا
 مای اگھ ھنوزم منو مثل قدی چری درگی نگفتی ولیری درگیلی خیکامران گفت:پارسا

   کن برامفی تعریدونی خودت میمیدوست صم
 گمی پارسا حتما برات مھی چھ حرفنیا:من

  شی و شروع کردم بھ مرور سھ سال پدمی کشقی نفس عمھی
 ثبت نام کردم باباھم شرکتشو نجای خارج منم دانشگاه ھمی تو رفتنکھیبعد از ا:من

 دو  سرش تو کار خودش بودی نداشت وھر کسی با کسی کاریداشت و تو خونھ کس
   گذشتینجوریسال ھم

 شده و کی بزرگ شھر شری معماری از شرکت ھایکی شب بابا گفت کھ با ھی نکھی اتا
 شھی بھ نفعھ ما میلی شراکت خنیا

 نی رفت و امدا متوجھ دختر انی بابا شکل گرفت تو اکی کم روابط خانواده ما با شرکم
 چشماش دیباری مطنتی باشھ از چشماش شادی کھ سنش زدیرسیخانواده شدم بھ نظر نم

 دیدرخشی شھر می چراغانیدرست مثل ھم
 درخشھی لب تکرار کردم البتھ االنم مریز
 

  گفتی نمیچی سکوت کرده بود و ھپارسا
  و ادامھ دادمدمی کشگھی نفس دھی

 نی دارم خودم کھ اسم ای حسھی دختر کوچولو نی بھ اکردمی احساس می ولدونمینم:من
 انگار اشتباه کردم و ی اسمش عشقھ ولنی اگفتمیحسمو عشق گذاشتھ بودم و با خودم م

 و دمی تو وجود اون پرروش ممی حسھی من بھش ھمزمان رهی با ھر نگاه خدمینفھم
 گھی دی کھ از دختراشدی نمی داشتم ولش حس کوچولو بھھیدرستھ .کنمیداغونش م
 دست بکشم

   گذشتیرنجوی ماه ھمشی برات بگم شخالصھ
 ی ولمیزدی قدم ممی داشتینجوری از دوست دخترام تو پارک بودم و ھمیکی روز با ھی

 ی روبروم شکھ سر جام خشکم زد اونم خشکش زده بود و نگاش رو دستاسنای دنیبا د
 قفل شده من و دوست دخترم بود

 نگفت و یزی چشی با تموم بچگسنای بھ خودم اومدم کھ ی کنم تازه وقتکاری چدونستمینم
 اس شھی ھمی رد شدن اون برانی ادمی من خر نفھمیفقط اروم از بغلم رد شد ول

  ستی برگشت نی برای راھگھی انقدر شکستھ کھ دسنای دونستمینم
 و دیاخر ھفتھ رس.... و اخر ھفتھ خونھ ما دعوت بودن گذشتی ھفتھ از اون روز مھی

 دیمانم نبودش و از مامانش پرس مای نبود وقتسنای یشب باالخره خانوادش اومدن ول
  گفت پارسای مامانش چیدونیم
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  ھفتھ اس مدرسھ نرفتھھی ھفتھ اس افتاده تو خونھ ھی شده گفت ضی مرسنای گفت

 بودم و اون دختر داشت بخاطر من سنای شدم پارسا من مسبب حال خراب داغون
 شدیداغون م

   نشدچوقتی ھی ولنمشیب بدی دفعھ رفتم تو کوچشون تو راه مدرسھ اش تا شاچند
 می روز ھر جور شده برم خونشون و باھاش حرف بزنم باالخره تصمھی خواستمیم

 دی اومد دم دانشگاھم بھم گفت باشیی برم خونشون داخواستمی کھ میگرفت درست روز
  و منم قبول کردممیباھم حرف بزن

 کنھی بھم فکر نمگھی دکنھی داره فراموشم مسنایگفت ... بھم گفتی چنی تو ماشیدونیم
 حرف مونده تو دلم و از ھمھ بدتر ھمون حس ای دنھی گفت و رفت و من موندم و نارویا

  داشتمسنای کھ بازم بھ بیغر
 شدمی شھر و ادماش دور منی از ادی بود بانی گرفتم برم تنھا راھم ھممی تصمباالخره

  ھی حسم چنکھی ادنی فھمی فقط برادیشا
   کشور رفتمنی شھر نھ از انی پارسا از ارفتم
 ...ی از ھمچسنای از نجامی ای شدم از زندگدور

   نبودی چاره ای بود برام ولسخت
   ھی حسم چدمی کھ رفتم فھماونجا

  حسم اسمش عشقھ اره عشقھدمیفھم
 
 "پارسا"

   کردفی رو برام تعری کامران بھ حرف اومد و بھم گفت کھ چشھ ھمھ چباالخره
  چقدر تو برزخھدمیفھمی حرف زدنش ماز
  ارومش کنمدیبا

 ی افتادادشی اصال دوباره چرا ی کھ دوباره برگشتشدهیخب االن چ:من
برگشتم بخاطر اون بھ عشق اون برگشتمو خودمو بھ عنوان مھمون تو :کامران

 ...یخونشون جا دادم ول
  کامران ادامھ بدهی چیول:من

 سھ سال قبل رو تو چشماش یسنای دوباره اون شوق دنمی با دکردمیفکر م:کامران
  و نفرتی از سردری تو چشماش نبود غیچی ھدمشی دی وقتی ولنمیبیم

 الشیخی نگاھش از لحن بی زدم از سرماخی پارسا من شھی مباورت
  بمونھی ات باقفتھی کھ مثل سھ سال قبل شیانتظار نداشت:من

  پاشد و داد زدمکتی از رو نی عصبکامران
 ی ولنمی ببشی رنگیانتظار داشتم اون عالقھ رو تو چشما...چرا انتظار داشتم:کامران

 دمی پارسا ندیفھمی مدمیند
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 اون دخترو دوست یزی لز ھر چشتری کامران بدمی حاال فھمزدی حرفاشو با داد مھمھ
 داره

 
  از جام بلند شدم و رفتم سمتش دستمو گذاشتم رو شونشاروم

 شھیست م دریاروم باش کامران ھمچ:من
 لب ری چشماش زدنی سمتم چشماش دوتا کاسھ خون شده بود شکھ شدم از دبرگشت

 دیغر
 کنمی من ولش نمی فکر کرده ولینجوری پارسا اره ادمیفکر کرده از دستش م:کامران
 خودم ی اگھ شده با روش خودم اون و برایحت: اورد و بغل گوشم اروم گفتسرشو

 ھی ھوم نظر تو چکنمیم
 انقدر عشقق بھ اون دختر یعنی بود دی حرفا از کامران بعنی اکردمی تعجب نگاش مبا
  بودهادیز

  منھ درکم کنی زندگی نگام نکن پارسا مجبورم اون ھمھ ینجوریا:کامران
  کامران اون دختر حق انتخاب دارهکنمیدرک نم:من

رش سر جام  گرفت شکھ از کاقموی کامران سرخ شد حملھ کرد سمتم و ی چشمادوباره
 خشکم زده بود

 یچی من نداره ھری غی حق انتخابچی پارسا ھیفھمیاون فقط مال منھ م:کامران
 باشھ باشھ اروم باش:من

 گھی ول کرد و ازم فاصلھ گرفت و رفت سمت دقموی گالفھ کامران
  ھمون کامران دوست منھنی ایعنی پشت نگاش کردم از
 
 "سنای"

   نشستنزی سر ملدای بابا و دمی دنیی رفتم پایوقت
 سالم:من
  ساعت خوابزمیسالم عز: برگشت سمتم و گفتبابا
 ممنون بابا:من

 رونی جون از اشپزخونھ اومد بیجول
  گشنمھھی جون شام چیجووووول:من

 یھمون کھ تو دوست دار: جونیجول
 ی درست کردی ماکارونیعنی یواااااااااااااااااا:من

  منم باز شدشین جون سرشو تکون داد کھ ھمزمان یجول
 ی خودت و بکشی ماکارانی برایمن حاضرم شرط ببندم تو حاضر:لدای

 تارمی و گیماکاران:من
 زی و اورد و گذاشت رو می ماکارانسی جون دیجول
 زی سر مدیای بمی خانوم خودتونم با مش رحلھیجم:بابا
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 ...اخھ آقا: جونیجول
 گھی دنیای جون بیاخھ نداره جول:من

 دیی شما بفرمامیایچشم االن م: جونیجول
   بعد رفت سمت اشپزخونھو

  ی ماکارانسی چشمامو دوختم بھ ددوباره
 ی تموم شد و حملھ کردم سمتش کھ صداطاقتم

 
 نگاھمو برداشتم و عی نزاشت برگشتم سمت در کھ نگام خورد تو نگاه کامران سرسالن

 ی ماکارانسی شده بھ درهیبازم خ
 ی برای ماکاراندنید و زود بشقابمو بردم جلو و شروع کردم بھ کش تحملم تموم شگھید

  خودم
  و شروع کردم بھ خوردنی نشستم رو صندللکسی شد ری کھ خالسی دنصف

  شام بخورای بیسالم پسرم خوش اومد: نگاشو از من گرفت و رو بھ کامران گفتبابا
  امیسالم عمو ممنون چشم برم لباسمو عوض کنم م:کامران

  تموم نکرده شاموسنای نی تا اایزود ب:لدای
 دی کور شود ھر انکھ نتواند دخورمیمال بابامھ م: دھن پر گفتمبا
  با غضب نگام کرد کھ توجھ نکردم و دوباره مشغول خوردنم شدملدای
 نشستن ھمزمان منم زی و کامرانم اومدن و سر ممی جون و مش رحی ربع بعد جولھی

 بشقاب اولم و تموم کردم
   من نشستی روبروی کنی بلند کردم کھ نگام خورد تو نگاه کامران عھ اوسرم

  کردی فرق ممیلی خکردی فرق مشھی شدم بھ چشماش نگاش با ھمرهیخ
 شدی نمرمی نگامو ازش بگخواستمی چقدر مھر
 
 "                                              کامران"

 نای اسنای سمت خونھ رفتمی بودم و داشتم منی تو ماشکردی موونمی داشت دمیکالفگ
 کھ با پارسا ی بعد گرفتن شماره پارسا ازش جدا شدم عصابم از رفتارشی ربع پھی

  گرفتمقشوی داشت کھ یریداشتم خورد بود اخھ اون چھ تقص
  رو فرموندمی محکم کوبمشتمو

 در و برام می بوق زدم کھ مش رحنای اسنای خونھ دمی بردم باال و باالخره رسسرعتمو
 پارک کردم نگی تو پارگنمویباز کرد بدون سالم دادن با سرعت از بغلش رد شدم ماش

  شدمادهیو پ
  اروم داخل شدمدمی سالن کھ رسی سمت خونھ بھ در وروداروم
   چون زود نگاشو گرفتدی طول نکشادی افتاد تو نگاش عمر نگاھش زنگام
  عمو بلند شدی کھ صدادمی لب کشری زیپوف

  شام بخورای بیسالم پسرم خوش اومد:عمو
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 یسنای نگاه بھ ھی و دوباره امیسالم عمو ممنون چشم برم لباسمو عوض کنم م: من
  کردنم و رفتم طرف طبقھ باالالیخیب

  نیی تو اتاقم و لباسمو عوض کردم و بعد شستن دست و صورتم رفتم پارفتم
 زی نشستھ بودن سر ممی خانوم و مش رحلھیجم
 

   بودسنای ی فقط روبروی خالیجا
   نبود فقط نگاھش بھ بشقابش بود خندم گرفتای دننی نگاه کردم انگار تو اسنای بھ

  نشستمسنای ی روبروی و صندلرفتم
  کردم و شروع کردم بھ خوردنی بشقابمو پر از ماکارونو

 سنای خوردنم بود کھ دوباره نگام رفت سمت وسط
  شد تو چشمامرهیشو بلند کرد و خ نگامو حس کرد سرینی سنگانگار
 چون چشم دی شدم بھش انگار حرف نگاھمو فھمرهی تو چشمام و خختمی حسمو ری ھمھ

 داشتیاز چشمام بر نم
  دوختملدای برداشتم و بھ سنای نگامو از لدای سرفھ ی صدابا
 ذره بچھ ھی ھع دمی ابرو برام باال انداخت و بھ غذام اشاره کرد منظورشو فھمطنتی شبا

  غذات باشھھی حواست گھیبھ من م
   غذامو خوردمھی چند لحظھ تو چشمام بود با اشتھا بقی کھ براسنای از نگاه سرخوش

 ی برادی باسنای کھ دمی رسجھی نتنی تموم شد و من بھدااشی و بدی ھم با تموم خوباونشب
 ....دیمن بشھ با

 
 "سنای"

 یلی امروز خکردمی احساس می چرا ولدونمی شدم نمداری بمی االرم گوشی با صداصبح
 دست و صورتمو کھ شستم اومدم ییسر حالم از رو تخت پاشدم و رفتم تو دستشو

  رونیب
 دنی و سروع کردم بھ پوشرونی رفتم سمت کمدم و مانتو و شلوار مدرسمو اوردم بزود

 اتاقم و موھامو شونھ کردم و ھمھ رو نھیی مقنعھ رو بپوشم رفتم جلو انکھیقبل از ا
  دمیمحکم از باال بستم و بعد مقنعھ رو پوش

  رونی برداشتن کولھ اروم از اتاق اومدم ببعد
 باال غرق سکوت بود و انگار ھمھ خواب بودن اروم حرکت کردم سمت پلھ ھا و طبقھ

  نیی از رو نرده ھا سر خوردم پاواشی
   نبودی کسنمیی پاطبقھ
 رونی سر و صدا از خونھ رفتم بی ھام بیاشتن کتون بردبعد
 قی نفس عمھی گرفتھ بود ی مون غرق سکوت بود و فقط باد درختا رو بھ بازاطیح

 و بدو بدو خودمو رسوندم بھ در کوچھ و بازش کردم و بعد از خروج درو پشت دمیکش
 سرم بستم
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 "پارسا"
دم بخوابم و االنم کھ خوابم برده  شدم اصال نتونستھ بوداری بدی زود از سر درد شدصبح

 بود سر درد نزاشت
 

 لحظھ ام از ھی شبشی سمت کامران و حال ددی رو تخت و دوباره فکرم پر کشنشستم
  رفتی چشمام کنار نمیجلو

   با دختره حرف بزنمدی بادی شای چجوردونستمی نمی داشتم کمکش کنم ولدوست
 بغل تخت ی عسلی از روموی گوشرونی از فکر اومدم بمی زنگ خوردن گوشی صدابا

  برداشتم
  اوه شماره خونھ اقاجون بوداوه

 دی شدتی عصبانیعنی وقت صبح نی زدن اقاجون ازنگ
  جواب دادمعیسر
 الو سالم:من

  یکی چھ علیچھ سالم:اقاجون
  دی اقاجون شرمنده ام من و ببخشدونمیم: گفتمزود

  منتظرمنجای اایزود ب:اقاجون
  رو قطع کردی بزاره من جواب بدم گوشنکھی بدون ابعد
 فتادنی عقب مرفتمی کار داشتم و اگھ نمی کارخونھ کلتو

 بھ طرف رونی از جام پاشدم و از اتاق رفتم بکردی ممی داشت روانگھی دسردردم
  قرص سر درد برداشتم و زود خوردمشھی نتیاشپزخونھ رفتم و از تو کاب

  حالمو بھتر کنھکمی دیشا
  خاموشی وی شدم بھ ترهی مبل ولو شدم و خرو
 

  بلند شدمی زنگ گوشی دوباره صداکھ
 از رو تخت موی و از جام بلند شدم و دوباره رفتم سمت اتاق خواب گوشدمی کشیپوف

 برداشتم شماره کامران بود
  جواب دادمعیسر
 ی وقت صبح زنگ زدنی شده ایزیسالم کامران چ:من

 یکھ نبودنھ نگران نشو خواب :کامران
 نھ خواب نبودم:من

 ی کمکم کندی گرفتم پارسا بایمی تصمھی:کامران
 یمیچھ تصم:من

  کھ تو سرش بودیزی شروع کرد بھ گفتن چکامران
  موندی لحظھ با ھر حرفش دھنم باز مھر

  کھ تموم شد جوش اوردم و سرش داد زدمحرفاش
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  یفھمی کامران ھان میگی می چیفھمیم:من
  فھممیاره م: داد زدکامرانم

 ی احمقانھ رو گرفتمی تصمنی کھ ایفھمی نمیفھمینھ نم:من
  کنمکاری چیگیپس م: با عجز گفتکامران

  برات بکنمتونمی مکاری چنمی تا ببرونی بای بمی تصمنیکامران از فکر ا:من
 ...اخھ:کامران
  حرفشو بزنھنزاشتم

  کھ گفتمنی اخھ ھمیاخھ ب:من
 

  فعالزنمیبعدا بھت زنگ م برم کامران دی بامن
 شد ی انداختمش رو تخت عصابم از دستش خط خطی و قطع کردم و عصبیگوش

  دختررو عاشق خودش بکنھخوادی کار منی احمق مثال با ایپسره 
 ....شھی کارو انجام بده وگرنھ دختره بھ کل ازش زده منی بزارم ادینبا
 سمت کمدم و دمی زود پرکشھی اقاجون من و می دفعھ نگام خورد بھ ساعت اتاقم وااااھی

 و نی ماشچی و بعد برداشتن سودمی پوشعی فقط سررونی اوردم بی چھ لباسدمینفھم
 رونی از خونھ زدم بلمیموبا

 "سنای"
 دمی بودن تا رسسادهی منتظرم واقی سر چھار راه سحر و شقادمی رسنکھی بعد اصبح

 .... حرفانی و ایجا بود زدن تو سر و صورتم کھ کی سرم و کلختنیر
  میدادی مگس پر ممی و رسما داشتمی کھ سر کالس نشستھ بوداالنم

 بودن فقط من و دهی بود و بچھ ھام از خدا خواستھ گرفتھ بودن خوابومدهی نمعلممون
  میکردی بھم نگاه مقیسحر و شقا

 غی جھی و دمی دفعھ از جام پرھی ارمی ھمشون و سر حال بدی سکوت متنفر بودم بااز
 دمیبنفش کش

 ری سالم خانوم مدیواااااااااااااااااا:من
 دنی از جاشون پرنی دفعھ ھمشون ھمچھی
 

 بخند بچھ ھاام کھ ی حاال نخند کدنی و شروع کردم بھ خندرمی جلو خندمو بگنتونستم
 ولو زاشونی فشم دادن و دوباره رو مکمی شده بودن ستگاهی ادنی تازه فھمدنیخندمو د

 شدن
  بخوابمکمی گرفتم منم می نداره تصمدهی فارینخ دمید

 کردم و بعد قرار دادن سرم روش اروم می سرم تنظری زفموی و کزمی شدم رو مولو
 .... کھ خوابم برددیچشمامو بستم کھ طول نکش

 یجی با گیزی چھی بودم کھ احساس کردم کھ سرم محکم خورد بھ نیری خواب شوسط
 لبخند شرور باال سرم ھی کھ با دمی سحر و دطونی شیچشمامو باز کردم کھ چھره 
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 نگاه بھ صورتش ھی دوباره دمی دستش دفموی بود بھ دستاش کھ نگاه کردم کسادهیوا
 کردم

 خواب...فمیک...تو کالس... اومد من ادمی تازه کھ
  و بلند داد زدمدمی جام پراز
 خودت و مرده فرض کن سحر:من

 چرا گلم:سحر
 خلم بھت بگم چرا سایوا:من
 زی منی از امونی سحرم مثل مدنیخندی ما می کالس داشتن بھ مسخره بازی ھابچھ

  دفعھ در کالس باز شدھی منم دنبالش کھ زی رو اون مدیپریم
  ناظم مدرسمون دم در کالسدنی جام خشکم زد با دسر
  شکھ شده بودزای من و سحر رو مدنی انگار از داونم

 
 سمت دمی خشکم زده بود نگامو کشسادهی وازی رو مینجوری کنم ھمکاری چتونستمینم

   زد بھ سرمی فکرھی از ترس زرد کرده دمیسحر کھ د
 ی سراغ حرکت بعدمیریخب بچھ ھا م:من

 کنمی کھ مثال دارم ورزش مزی کردم بھ تکون دادن دست و پام رو مشروع
تھ  رو شروع کردن خندم گرفی زود حرکات من و تکرار کرد بچھ ھام ھمکارسحرم

 دادنی نمی سوتیطی شراچی کالس در ھی از بچھ ھاومدیبود بدجور خوشم م
 ... حرکتمیخب بر:من

  خانوم ناظم مانع از ادامھ حرفم شدیصدا
  چھ خبررررررهنجایا: ناظمخانوم

 میکنی ورزش ممیخب خانوم دار: گفتملکسی ریلیخ
 ?دیکنی ورزش مزیرو م: ناظمخانوم

 دیدونیبلھ خانوم مگھ شما نم:من
  روی چدی پرسجیگ

 بھتره یلی خزی کھ ورزش کردن رو مدنی فراوان فھمقی دانشمندان بعد از تحقدایجد:من
 نیتا رو زم

 رسنی می بچھ ھا دارن از زور خنده بھ کبوددمیدی مقشنگ
  و سر و صدام نکننیی پاای بزی از رو می ولیگی می چفھممیمن کھ نم: ناظمخانوم

 چشمم خانوم: و گفتمنیی پادمی پرزی رو ماز
 

  رونی تکون دادو از کالس رفت بی ناظم سرخانوم
  از خندهزدنی خنده بچھ ھا رفت ھوا رسما داشتن عر می صداھمزمان
 دمیخندی نداشتم و بدتر از اونا می وضع خوبخودمم

  حال کردمسنای دمت گرم یی از بچھ ھا از تھ کالس بلند داد زد خدایکی
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 کنمیم خواھش کنمیخواھش م:من
  محکم زد مشت گردنمی مس گردنھی و نیی پادی پرزی از رو مسحر
  بشریچرا انقدر تو دلقک:سحر
 شوریبد کردم از رفتن بھ دفتر نجاتت دادم ب: چشم براش نازک کردم و گفتمپشت
 دونمیمن کھ قانع شدم سحر و نم:قیشقا

 سنایمنم قانع شدم دمت گرم :سحر
   زنگ خورد و نشد جواب سحر و بدمھمزمان

 می از کالس اومدیی و بعد برداشتن کولھ ھامون سھ تامی کردی بچھ ھا خداحافظاز
 ... رونیب
 مدرسھ پارک شده بود ی روبروتی کھ درینی ماشدنی با درونی بمی از مدرسھ اومدتا

  زدخیتنم 
 کردمی نگاه منی بودم و بھ ماشسادهی مات وانجوریھم
 گھی دمی برای چت شد بسنایوا :قیشقا
 کامران....ک:من

  متعجب برگشتنقی و شقاسحر
 
  شد و اومد سمتمادهی پنی ھمزمان کامرانم از ماشکردمی کھ اشاره می سمتبھ
 نجای اومده بود ای چی برانیا

 ھمون... کامران نی ای کھ بگیخواینم...یخواینم:سحر
 خود نامردشھ:من
 ...نجای اخھ ایول:قیشقا
  شدقی کامران بھ ما مانع جواب دادنم بھ شقادنیرس

 سادی من وای جلو و روبرواومد
 سالم:کامران

 اروم یلی و سحر خقی من شقای جوابشو ندادم و گستاخ زل زدم تو چشماش بھ جامن
 جوابشو دادن

  اوردنتویاومدم ببرمت خونھ مامان:کامران
 ومدمیخودم پا دارم م:من

   ندادمتی از پھلوم گرفت کھ اھمیزی رشگونی اروم نسحر
 یای نبود بیاجیاحت:من

 قی سحر و شقای رو جلوی رفتارنی نگام کرد انگار انتظار ھمچی عصبکامران
  شده خبر دارننی از لحظھ بھ لحظھ اون حس نفرقی سحر و شقادونستی نمینداشت ول

 می اومدم سوارشو برنجایبھ ھر حال من تا ا:کامران
  مخالفت کنم کھ با حرف سحر صدام قطع شداومدم
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 میری باھم مقمی جان برو سوارشو من و شقاسنای گھیاره د:سحر
 شمی منی تنھا سوار ماشنی ھع فکر کرده من با ادی کامران درخشی کردم چشمااحساس

 کور خونده
 دیای برم شما دوتا ھم منیاگھ قرار باشھ من با ماش:من

  کامران خانھی نظرت چھان
 سوار شدیچ: توجھ نکردم و دوباره گفتمدی دشدی کامران می حرص و تو چشمانگقش
  نای یکنیم

 دیبلھ بفرما سوار ش:کامران
  و سحرم پشتم اومدنقی شقانی تکون دادم و رفتم سمت ماشیسر
 کامرانم اومد نشست مشت فرمون و حرکت کرد عمدا کنار می پشت سوار شدیی تاسھ

  لبام کھ نتونھ نگام کنھنیی تا پادمیپنجره نشستم و مقنعھ مو کش
 ....زدنی نمی و سحر ساکت بودن و حرفقیشقا
  دوباره راه افتادنی شدن و ماشادهی پقی چھار راه سحر و شقاسر

 سنای باھات حرف بزنم تونمیم:کامران
 نھ:من

 ?یکنی مینجوریچرا ا:کامران
 خوادیدلم م:من

 شمیدارم داغون م:کامران
 

 ستیمھم ن:من
 کنھی مشی عصبیزی از ھر جشتری جواب کوتاه دادن بنکھی بودم از امطمئن

 ...  نزدی حرفگھید
 قفل عی بشم کھ سرادهی پنی دم خونھ خواستم از ماشمیدی رسدمی فھمنی ماشستادنی ابا

 کودک و زد
 یکنی مینجوریچرا ا:من

 میری با ھم مسای تو وای بریعجلھ دار:کامران
 چی کامران تو ھرونی من بکش بی پاتو از زندگامی بھشت بستمیمن با تو حاضر ن:من
  ی خودت و جا بدی جورھی نکن ی پس سعی من ندارندهی و آی تو زندگینقش
 رو کھ خودت ی اون حس بدیتونی نکن با محبت کردن با اومدن جلو مدرسھ مفکر

 من ی برایچی ھگھی بفھم تو دکنمی بھت نداشتھ باشم خواھش مگھی رو دیدرست کرد
 نی برام نداره حاالم ایتی اھمچی ھدنشمی خونمون کھ دی فرد اضافھ توھی بھ جز یستین

  بشمادهیدرو باز کن پ
  حرفامو زدم راحت شدمشی اخنیی پادمی پرنی حرف درو باز کرد و زود از ماشیب

 ششی در بود با لبخند رفتم پی جلومی رحمش
  جونمیسالااااااااااااااااااااام مش رح:من
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 داخل ی راھی ساختگی با لبخند جوابمو داد و من با خوشحالشھی مقل ھممی رحمش
 خونھ شدم

 
 "سنای"
  وارد خونھ شدم بلند داد زدمتا

  استقبالدیای اومده بسنای اھل خونھ یاھاااا:من
 دارشی باال خوابھ بی اروم بچھ مامانسیھ: و گفترونی از اشپزخونھ اومد بمامان

 یکنیم
  سمتش و شروع کردم بھ ماچ کردنشدمی مامان ذوق کردم پردنی دبا

 یماااچ خوب...دلم تنگ شده بود...ماااچ...سالم ماماننننن...مااااچ:من
  با زور من و از خودش جدا کردمامان
 سنای ی کردی تف مالاه اه تمام صورتمو:مامان
  زدمی پھنلبخند

  کجاااااسیمامان:من
  کنھی باال خوابھ داره استراحت می مامانواشی گمی دارم بھت میواا:مامان

  ششی پرمیم:من
  ھا هللا اکبردهی خوابگمینھھھ دختر خوبھ دارم م:مامان

  بابا از پشتم بلند شدی دفعھ صداھی
   خوابھتی مامانگھی جان مامانت راست مسنای:بابا

  سمت بابابرگشتم
 نمشی ببخوامی خب دلم براش تنگ شده میسالم بابا ول:من
  بشھ بعد بروداریسالم دخترم بزار ب:بابا
 

  نیی شد و سرمو انداختم پازونی و لوچم اولب
   باز شون در سالن اومد سرمو بلند کردمیصدا

 شھی در خونشم سبز مادی مار از پونھ خوشش مشی بود کھ اومد تو خونھ اکامران
 رومو ازش گرفتم

 پس منم برم باال استراحت کنم:من
 ای کنداری رو بی مامانینر:مامان

 رررررمینھ نم: حرص گفتمبا
 یخوریحاال چرا حرص م:بابا
  تنگ شدهی مامانیخب دلم برا:من

  اومدی مامانی صداھمزمان
 زمیمنم دلم برات تنگ شده عز:یمامان

 نیی پاادی اروم داره می ماماندمی سمت پلھ ھا کھ دبرگشتم
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 دمی بلند کشغی جھی باال و دمی ذوق پراز
 ی مامانیواااااااااااااااااا:من

 حرف بزن انقدر صداتو واشی چقدر بھت گفتم سناااااااااای: داد زدتی با عصبانمامان
  شدداری بی پس کلت کھ مامانیانداخت
  شدمداریدم ب من خوی پری دارکارشیچ:یمامان

 یچاکر مامان:من
  سمتش و خودمو انداختم تو بغلشرفتم
   جونمی فدات بشم مامانیالھ:من

 خدا نکنھ دخترم:یمامان
 

  فرح خانوم و سر پا نگھ ندارادی جان زسنای:بابا
 چشم بابا:من

  ی رو مبل راحتنھی رو گرفتم و کمک کردم تا بشی ماماندست
... ی اوهیابم...ی ابیخوای نمیزی چیمامان: رو نشوندم رو مبل گفتمی ماماننکھی ابعد
 یزیچ

  برو لباساتو عوض کنینھ دخترم توام خستھ ا:یمامان
  در رفتمی خستگدمی تو رو کھ دینھ مامان:من

   توجھ بودمی اما بومدی حرف زدن بابا و کامرانم میصدا
 امی من برم لباسامو عوض کنم االن میخب مامان:من

 برو دخترم:یمامان
 نامی فرامرز ایی دانیی اومدم پای طبقھ باال و تو اتاقم لباسامو عوض کردم وقترفتم

 ...انی شام بی و خالھ ھم برانای فرھاد اییاومده بودن خونمون قرار بود دا
 دی کھ بھ لطف فرکردی متمی و فقط وجود کامران اذمی ھمھ اومدن و دور ھم بودباالخره

 شدمیو سام اصال باھاش ھمکالم نم
  شب ھمھ مھمونا رفتناخر
 ی تو اتاق من بخوابیای میمامان:من

 زمیاره عز:یمامان
  اتاق و اماده کنمرمی پس من مولیا:من

  فقط سرشو تکون دادیمامان
 

 رو کنارم داشتھ باشم ھم باھاش حرف ی بود ھم مامانی بودم فرصت خوبخوشحال
 گھی مقتوی بھم حقی کھ ماماندونستمی رو می ھمچبزنم و از اونم بشنوم

 مرتبش کردم کمی طبقھ باال رفتم سمت اتاقم و دمی کھ رسدمی فکرا بودم کھ نفھمنی ھمتو
 نییو دوباره برگشتم طبقھ پا

  اتاق اماده ستیمامان:من
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 دستت درد نکنھ دخترم:یمامان
  زدم و رفتم سمتش و دستشو گرفتمیلبخند

 می بخوابمی رفتی من و مامانریاھل خونھ شب بخ:من
 ی کارسنای نی بھت بده البتھ شک دارم اسنای بگو ی خواستیزیمامان جان اگھ چ:مامان

 ادیاز دستش برب
 ی چیعنیعھ مامان :من

  اتاق خودم بخوابمی برای بی اصال مامانگھی دگھیراست م:لدای
 ی مامانمی برای بخوابھی من مشی پی مامانرینخ:من

  پکر شدلدای
  جانلدای باشھ خوابمیفردام اتاق تو م: گفتلدای رو بھ یمامان

  زدی لبخندلدای
 می رو گرفتم و با ھم اروم از پلھ ھا باال رفتی ماماندست

  در و براش باز کردممیدی اتاق کھ رسدم
 

  رفت داخل و پشت سرشم من رفتم و درو بستمیمامان
  ی بھ اتاقم خوش اومدیخب مامان:من

 ممنون دخترم:یمامان
 نیی من پایستی اگھ راحت نی ولمی با ھم بخوابمیتونی تختم بزرگھ میخب مامان:من

 خوابمیم
 نھ دخترم چرا راحت نباشم:یمامان
 شده بھ رهی خکردی با لبخند نگام می زدم و خودمو شوت کردم رو تخت مامانیلبخند

 دونھیصورتش کھ پر از مھر بود واقعا چقدر من دوسش داشتم خدا م
 دی از پشت بغلش کردم کھ با صدا خنددی اروم اومد بغلم دراز کشیمامان
  دختریکنی مکاریچ:یمامان

 کنمی می تنگ شده بود دارم رفع دلتنگمی مامانی فقط دلم برایچیھ:من
 از دست تو:یمامان
 دمیکشی مشی بحث و پدی وقتش بود باانگار

  و شروع کردمدمی کشقی نفس عمھی
  باھات حرف بزنمخوامی میمامان:من

 یدرمورد چ:یمامان
 ی بھ ھمھ سواالم جواب بدیدی قول میمامان:من

  دلم بپرسزیاره عز:یمامان
  ازشون بدونمخوامی مدی بھم بگمی درمورد خانواده پدرخوامی میمامان:من
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 نمی بود کھ ببنی قصدم فقط ای ولدونمی نمیچی گفتم کھ مثال من ھینجوری قصد ااز
 رونی از فکر شوتم کرد بی مامانی نھ صداای رو بھم گفتھ ھیاقاجون راست قض

 یچرا بھ فکرشون افتاد:یمامان
 ی حق منھ ماماننیا:من

 ...اما من:یمامان
 ی کھ بگی قول دادکنمی برام بگو خواھش می مامانارینھ ن:من

 شھی حل نمیزی با گفتنم چدونمی می ولگمیباشھ م:یمامان
 لکسی خودمو نگھ داشتم و ری بکشم با زور حلوغیت داشتم ج دوسی خوشحالاز

 حاال شما بگو:گفتم
  کردنفی و شروع کرد بھ تعردی اه بلند کشھی یمامان
 ادی رو زگھی بزرگ ھمدیای مھمونی توبای و تقرمیما با خانواده پدرت اشنا بود:یمامان

 ی زند دوتا پسر و سھ تا دختر داشتن تو شھر خانواده ابرو مندی محبوبھ و اقامیدیدیم
  بودی بود خدا رحمتش کنھ زن خوبینی فرشتھ زمھیبودن محبوبھ 

 می و بم ھم خبر داشتری و از زمیشناختی رو مگھی ھا بود کھ ما ھمدسال
 ی خونمون گفت براانی بری امر خی براخوانی روز محبوبھ زنگ زد و گفت مھی

  میای میدخترت پر
  از خانواده زند بھتری اقاجونت گفتم و اونم گفت کبھ
 
 ی برای وقتکنھی و قبول ممی من و پدرش بگی حرف زدم اونم گفت کھ ھر چی پربا

 ی و قرار شد پنج شنبھ ھمون ھفتھ براانی بتوننیبار دوم محبوبھ زنگ زد گفتم کھ م
 انی بیخواستگار

 اون زمان ی خواستگاری و باالخره خانواده زند اومدن برادی پنج شنبھ فرا رسروز
   از عمھ ھاتم نامزد بودیکیعمو بزرگت و عمھ بزرگت ازدواج کرده بودن و 

 و محبوبھ ی بھ بحث واقعدی مراسم با بحث کار و بازار شروع و باالخره کشمیبگذر
  و مسعود برن باھم حرف بزننیگفت پر

 محبوبھ کی دختر کوچمی مری رفتن تا حرف بزنن حواسم رفت پی مسعود و پریوقت
 تو سنای یدونی و تو دل برو مبای بودمش زدهی دای بود کھ تو مھمونینجوریدرست ھم

 مھی بگم درست مثل مریخب چجور... درستافتیق
 ی ماماندونمیم:من

  با تعجب برگشت سمتم و نگام کردیمامان
 یدونیاز کجا م:یمامان

  داستان و من بگمنی ادامھ ادیخوایم:من
 ... تو از کجایول:یمامان

  کھ اقاجون بھم گفتھ بودییزای شروع کردم بھ گفتن اون چی توجھ بھ حرف مامانیب
  شده بود بھمرهی خی مدت مامانتموم
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 نارویاخھ امکان نداره ا... از کجاناروی تو اسنای فھممینم: گفتی کھ تموم شد مامانحرفام

 یدی شنیاز ک
 دمی از پدربزرگم شنناروی داره من ھمھ ایبی عجی سرنوشت بازیمامان:من

 ی کرددای زند و پی اخھ تو از کجا اقاشھیباور نم:یمامان
 کھ البوم عکس و از مامان خواستم و تا ی از زمانفی شروع کردم بھ تعردوباره

  شدنش بھ دست پارسا و رفتن من بھ عمارت زنددای و پمیموضوع گوش
      ی کمکم کنخوامی میمامان: گفتمی کھ تموم شد رو بھ مامانحرفام
 ادی از دست من برمیاخھ چھ کمک:یمامان

 ?یکنی کمکم می مامانگمیبھ موقعش م:من
  براتدمی انجام مادی از دستم بر بیھر کار: فکر کرد و گفتکمی یمامان

   ماچ از گونھ اش کردمھی ی خوشحالبا
 ری شب بخیممنون مامان:من
  دختر گلمریشب بخ:یمانما

  کھ خوابم برددی ھم گذاشتم و طول نکشی و ارزو رودی با ھزار تا امچشمامو
 
 "سنای"
 دنی ھر پنج شنبھ بھ دبای و من تقرگذرهی حرف زدم می کھ با مامانی ماه از روزکی

 اقاجون رفتم
 خانواده ھی باباھم کنارمون باشھ و با ھم نکھی ای برادیکشی دلم مر مرنشی دفعھ با دھر

 میشاد داشتھ باش
  بابامھتابھی کھ بخوندمی از چشاش می ولگفتی نمیزی اقاجون چدرستھ

 شروع کنم از دی بای چجوردونستمی نشد نمی گرفتم با بابا حرف بزنم ولمی بار تصمچند
 کجا

 اومدم شماره ناشناس بود شک داشتم جواب بدم رونی از فکر بلمی زنگ موبای صدابا
  نھای

  و جواب دادمای دل و زدم بھ درباالخره
 دییبلھ بفرما:من

  خانومسنای:صدا
 بلھ خودم ھستم شما:من

 محمود زند...من محمودم:صدا
 ..ی عموی صدا صدانی واقعا ایعنی جملش نی با اختی رقلبم

  تو فکر برمشتری ادامھ نداد بحرفش
 زمی عزیخوب
  زندیسالم اقا...س:من
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  بگمی چدونستمی کرده بودم و نمھول
  گلم من عموتمھی زند چیآقا: محمودعمو

 
  نکنتشیمحمود اذ: خانوم اومد کھ گفتھی ی پشت خط صدااز

 چشم خانوم: و گفتدی خندی بلندی با صداعمو
  باز کردم تا حرف بزنم کھ صداش مانع شددھنمو

 ی پشت خطزمی عزسنای: محمودعمو
 اره...ا:من

 ستمیو نھول نکن دخترم من لول: محمودعمو
 رو از ی گوشیکی چند لحظھ بعد صداش دور شد انگار دی بلند خندی دوباره با صدابعد

 دستش گرفت
  الوشدیالو چ:من
  دست و پامو گم کردمشتری زن بھی سالم دادن ی صدابا

 سالم...س:من
 یسالم گلم خوب:خانومھ

 ممنون..مم.م:من
 دای اصال شمارت و از کجا پای می کھ ما چرا زنگ زدی متعجبزمی عزدونمیم:خانومھ

 متینی ببمی منتظرتی نھای و بدون من و عموت بنی بعد فقط ای بمونھ برانای امیکرد
  امادیشما لطف دار...ش:من

 ما شی مارهی کھ تو رو بمی کردی با بھ زور پارسا رو راضزمیاما نداره عز:خانومھ
 مس خواھشا تو نگو نھ

  نگمیزی چ مجبور بودمیعنی نداشتم کھ بگم یزیچ
  خدمتتونامیباشھ چشم م:من
 

  خدانگھدارزمیمنتظرم عز:خانومھ
 خداحافظ:من
  ھم تو دستمی مات مونده بودم و گوشدیچی پی بوق اشغال تو گوشی صداقھی چند دقبعد

 نمی کدوم ک نبچی اقاجون ھری قبول کردم کھ برم مگھ بھ خودم قول نداده بودم کھ غچرا
   کنھی کھ بابا اشتیتا وقت
  توالت پاشدمزی می شدم و از پشت صندلگالفھ

 دنی کردم بھ قدم زدن تو اتاق و پوست لبمو جوشروع
 دونستمی و حرکت کردم سمت اتاق کار بابا مرونی از اتاق زدم بی انمی تصمھی با

 اونجاس
  و دوتا تقھ بھ در زدمدمی کشقی نفس عمھی دمی در اتاق کھ رسدم
 فتم تو و درو پشت سرم بستم رددبابایی بفرمای صدابا
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  خانوم چھ عجبسنایبھ بھ :بابا
  سالم بابا:من
 نی بشای دلم بزیسالم عز:بابا

  مبل نشستمی بابا روی رفتم و روبرواروم
  سنای شده یزیچ:بابا
   شروع کنمی چجوردونستمینم

 فقط..فقط.. بھت بگم ییزای چھی خوامیخب بابا م...عھ:من
 شمی دارم نگران مسنای شده یزیچ:بابا
 

 ...نھ نھ نگران نشو خب:من
 جون بھ لب شدم دختر:بابا

  بدمحی بارم بھ اون توضھی ستمی مجبور نگھی کردم اگھ مامانم باشھ بھتره دفکر
  بعد بگمادی بھ مامانم بگم بدیبزار:من
  فقط سرشو تکون دادی با نگرانبابا
 از ھمون طبقھ باال رونی و رفتم ب جام پاشدم و اروم رفتم سمت در اتاق بازش کردماز

 ادی اتاق کار بابا کارش دارم اونم گفت مادیمامان و صدا کردم و گفتم ب
   اومد و نشست کنارمقھی برگشتم تو اتاق و نشستم رو مبل مامان بعد پنج دقدوباره
 ھی گرد چزی منی اھی شده قضیخب چ:مامان

 دونمیمنم مثل تو نم:بابا
  ھام و شروع کردم بھ گفتنھی ھوا تو اتاق بود و فرستادم تو ری چھر
 یزی چنی انتظار ھمچدونمی می بد ولای خوبھ دونمی بزنم نمخوامی کھ االن مییحرفا:من

 دی و اخر قضاوت کندی فقط گوش بدنکھی از اری غخوامی نمیچی و ھدیرو از من نداشت
 گھی بھ نفس ددوباره

  مامان ازت البوم خواستمادتھی شیچند وقت م:من
  فقط سرشو تکون دادمامان

  نصف عکسا نبودی ولیالبوم و بھم داد:من
 

 با نگاه کردم بھ چھره مامان و خواستی دلم نمزدمی و حرف منیی انداختھ بودم پاسرمو
 بابا حرفامو قطع کنم

 بودم اون موقع دهی حرف زدن شما رو شنیھمون روز رفتم تو قبل اون بارھا صدا:من
  داشت قانعت کنھی و مامانم سعیزدی شدن حرف مدهیبابا فقط از نبخش

  کردمدای رو پزدی کھ با خودم مو نمی ھمون روز از کمد اتاقتون عکس دخترمیبگذر
 تا رفتن می کردن اون نامھ تا عکس اقاجون از گم شدن گوشدای و گفتم و گفتم از پگفتم

 جا یزی چگھی داستان انقدر گفتم کھ ددنیا اقاجون تا فھم بداریبھ عمارت اقاجون از د
  زنگ زدن امروز عمو ھم گفتمینمونھ حت
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 گفتن گذاشتم و از ھمھ ی و برامی ھمھ انرژدمی کشقی نفس عمھی تموم شد  حرفام
 ساکت شدم اتاق تو سکوت گرفتیاسترس عکس العمل بابا و مامان داشت جونمو م

        ا تو بھتفرو رفتھ بود و مامان و باب
                  ومدی کدوممون در نمچی از ھصدا

  اشک تو چشماشدنی اوردم باال نگام خورد تو نگاه نمناک بابا دلم گرفت از دسرمو
  حرکتش تند تند شروع کردم بھ حرف زدننی از ادمی دفعھ از جاش بلند شد ترسھی بابا
 ...بابا بخدا باور کن من:من

  حرفم ک نتونستم بزنم چون بابا بغلم کرد سرجام خشکم زدادامھ
 

 دادی محکم فشارم مبابا
  کنھی مھی بھم فھموند کھ مامانم داره گرنی فنی فیصدا
  بابا اومدی بعد صداقھی دقچند
 کھ من ی من و کاری بھ ارزوم رسوندیدونی دخترم می بھم کردی چھ لطفیدونیم:بابا
 ... مدت کوتاهنی ایبدم تو تو سال نتونستم انجام ستیتو ب
 سی خی سدم بھ چشمارهی خودش نگھ داشت خی و از خودش جدا کرد و روبرومن

  بابام
 ونتمی مدی بھ علونتمیدخترم مد:بابا
   انجام دادمفمویبابا نگو من وظ:من
 دی و خنددی بوسمویشونی با لبخند پبابا
  سمتشمی مامان با بابا برگشتھی اوج گرفتنری صدابا
  از بغل بابا جدا شدم و رفتم کنارش نشستمدی مامان دلم لرزدنی دبا

  چرا فدات بشمھیعھ مامان گر:من
 ... کھیدونیاخھ نم: باال  و گفتدی دماغشو کشمامان

  گذشتھ مگھ نھ بابای مامان سخت بوده ولدونمیم:من
  فقط با لبخند نگام کردبابا
  بھمدمی از اون بدتر دستامو کوبجانی و ھی جام پاشدم و با لبخند مصنوعاز
 ھر وقت رفتم تابھی اقاجون چقدر بدیدونی شما با اقاجون نمداری دمونھیاالن فقط م:من

  رو از چشماش خوندمیتابی بششیپ
 

  قورتش دادمی ولشدمی بابا طر شد خودم از بغض داشتم خفھ می چشمادوباره
 دلم براش تنگ شده:بابا

  مسعودیکم ازش دور نبود:مامان
 سمت اتاق خودم وارد کھ شدم در و دمی و دورونی جام پاشدم و اروم از اتاق زدم باز

  دیزود بستم و مشت در سر خوردم بغضم ترک
 گفتمی لب مری و مدام زھی شروع کردم بھ گرو
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 ونتمی مدی شکر کمکم کردای خداشکر
برگشتم تو اتاق  و وضو گرفتم یی کھ اروم شدم از جام پاشدم و رفتم سمت دستشوکمی

 و جانمازمو پھن کردم و قامت نماز بستم
 ..... کردم بھ خوندن نماز شکرشروع

 
 "سنای"

 از ی بارھی از خوندن نمازم جانمازمو جمع کردم و اروم از جام بلند شدم انکار بعد
 گرفتم بھ اقاجون زنگ بزنم و بھش بگم با بابا میرو دوشم برداشتھ سدع بود تصم

  کنمزشی دفعھ سوپراھی نزاشت و دلم خواست طنتمیعد حس ش بیحرف زدم ول
  برنده شد و زنگ نزدم بھ اقاجونطنتمی حس شباالخره

 رونی بمی تا با ھم برقی گرفتم زنگ بزنم بھ سحر و شقامیتصم
  و گرفتمقی برداشتم ک شماره شقامویگوش

  بوق اول نخورده جواب دادھنوز
 ?ی بوددهی خوابیرو گوش:من
  بھت زنگ بزنمخواستمی االن منینھ منم ھم:قیشقا
 ?ی چیعھ برا:من
  تو خونھدمیبابا پوک:قیشقا
 اوھوم منم:من
 ?رونی بمیبر:قیشقا
 میاوھوم بر:من
 ای عایمرض اوھوم گرفت:قیشقا
 اوھوم:من
  جلو درمون باشگھی ساعت دھی دمیمرض من بھ سحر خبر م:قیشقا

  رو قطع کردی اومدم جواب بدم گوشتا
 
   رو انداختم رو تخت و رفتم سمت کمد لباسامی خنده گوشبا

  مانتو ھامی کمد و باز کردم و شروع کردم بھ وارسدر
 رونی از کمد اوردمش بدادی امروز جون می ھوای کھ برامی خورد بھ مانتو مشکچشمم

 رونی اوردم بمی و کفش مشکفی رنگم بھ ھمراه کیشلوار و شال زرشک
 توالت نشستم و شروع کردم زی کمد و بستم و لباسا رو گذاشتم رو تخت رفتم و رو مدر

  شیبھ ارا
  شده بھ خودمرهی ختی کھ تموم شد با رضاکارم

  کردی میی رژ قرمز رو لبام خودنماملی خط چشم نازک پشت چشمم ھمراه رھی
م و شروع کردم  بستھ بودم باز کردی لبخند زدم موھامو کھ با کش دم اسبی خوشحالبا

  بھ شونھ کردنشون
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 دهی چشمام کشینجوری شونھ کردنشون کھ تموم شد ھمھ رو باال سرم محکم بستم اکار
 شدی مدهیتر د

 دمی لباسام اول شالمو پوشدنی اومدم کنار و شروع کردم بھ پوشنھیی از جلو اتی رضابا
 فتگری دست و پامو نمی بھتر بود و جلوینجوریو از روش مانتوم رو ا

   بودمی راضستادمی اتاقم انھیی ای جلوی و وقتدمی پوشلباسامو
 رونی رفتم و بعد برداشتنش از اتاق زدم بمی طرف گوشبھ
 

  ھستننیی حتما ھمھ پامیگرفتی مجھی پس نتومدی از اتاق ھا نمییصدا
 بعلھ ھمھ دور ھم دمی ددمی کھ رسنیی طبقھ پانیی خانوما اروم از پلھ ھا رفتم پامثل

 نشستن
  جون بودی و جولمی و مش رحلدایبابا و مامان و .. از ھمھمنظور

 سالم بھ بھ جمعتون جمعھ گلتون کمھ:من
  لبخند زدنھمشون

 سنای یری مییجا:مامان
 رونی بمیری مقیاره با سحر و شقا:من
 دیمواظب خودتون باش:بابا
 ...شھیمامان م...چشم بابا:من

  نزاشت ادامھ بدممامان
  دست باباتھچیسو:مامان

   طرف بابابرگشتم
  و در اورد و گرفت سمتمچی سوبشی و از جدی خندبابا
  گاه اوردم مواظبش باشریتازه از تعم:بابا
 خداحافظ? ندارهی کاریچشم حتما فعال کس:من
  کردمی ھمھ خداحافظاز
 
 "پارسا"
  می ھر پنچ شنبھ باھم بساط کوه و داشتبای و تقرگذرهی با کامران مداری ماه از دکی

 بھ عنوان شدهی روش نمگھی دنکھی افسرده بود مثل ای اگھی از ھر وقت دشتری بکامران
 بھ اونا کی خونھ نزدھی نی کھ عشقش اونجاس بمونھ بخاطر ھمیمھمون تو خونھ ا

 ...کردی می زندگییاجاره کرده بود و تنھا
 دختر عمو مسعود رو بھ بابا گفتھ بود و بابا رو انداختھ ی اقاجون ماجراشی ھفتھ پکی

  باھاش حرف بزنمی رو بدسنای شماره دیبود بھ جون من کھ با
 ...رونی از خونھ زدم بسنای شدم و بعد دادن شماره می باالخره تسلامروز
  زنگ خوردمی برم کارخونھ کھ گوشخواستمی بودم و منمی ماشسوار

  باال و جواب دادمدیم پر بود ابرو ھاانی کشماره
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 دییبعلھ بفرما:من
 ی خوبییبھ بھ سالم پسر دا:انیک

 ? شمادیببخش:من
  عھ لوس نشو بابا:انیک

 یی معلومھ کجاکھیزھر مار لوس نشو مرت:من
 بھ ارواح جدم تھدانم:انیک

 شمی پیومدی چرا نی اگھ تھرانیغلط کرد:من
 امروز اومدم پسر:انیک
 

 یخب حاال چرا زنگ زد: گفتمرمی حالشو بگنکھی ایبرا
  احساس چھ وضع حرف زدنھیانگل ب:انیک
 دمی بلند خندی صدابا

 ییبگو کجا:من
 پاتوق:انیک

 ?ی قرار داریبا ک:من
  قرار داشتم اومد رفت:انیک

  باالدی پرابروھام
  بود اون ادم بدبختیاونوقت ک:من

 ی باای بخ خودم مربوطھ منتظرم زود بگھیاون د:انیک
 ی زود گوشی کسادی بدم مدونستی کلھ خراب می اومدم حواب بدم قطع کرد پسره تا

 رو قطع کنھ
 و عوض کردم و راه نی ماشری شاگرد و مسی رو انداختم رو صندلی حرص گوشبا

 ...یشگی شاپ ھمی کافیعنیافتادم طرف پاتوق 
 "سنای"

 ارهی بفی تا خانوم تشرمی معطل بودنای دم در سحر اقی ساعت بود کھ با شقاکی درست
  نییپا
 کردمی می کم کم داشتم قاطگھید

 نیاھع کجا مونده ا:من
 مرده شور ادم وسواس رو ببرن:قیشقا

 کھ ی در حالرونی اومد بلکسی ریلی باز شد و سحر خنای لحظھ در خونھ سحر اھمون
 می داشتقیمن و شقا

 
   از حرصمیشدی مخفھ

 نشست نی اومد تو ماشلکسی ری ھمونجورسحر
 سالم بچھ ھا:سحر
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 دی دی ھامون چافھی سحر تو قدونمی نممی عقب کھ جوابشو بدمی ھمزمان برگشتقی شقابا
  بخندی خنده حاال نخند کریکھ پق زد ز

   از منم بدترقی رفتارش شقانی کھ خشکم زده بود از امن
  بھ حرف اومدماخر
  زھررررررر مار ھر ھر ھر:من

  نگفت فقط خندش شدت گرفتیچی ھسحر
 واااااااااااااااااا چتھ تو:من

  خخخخخخھی ھاتون خخخخخ شبافھیاخھ ق:سحر
 کنمای می دارم قاطگھی حرف بزن دای بخند ای:من

  نخندهگھی کرد دی شدم سعی جددی کھ دسحر
  حاال مثل بچھ ادم حرف بزننیافر:قیشقا

 رونی از در اومدم بلکسی ری داشت وقتدنی ھاتون دافھی قییخدا:سحر
 یدیخندی ما مافھی ساعتھ بھ قھیتو : نعره زدقیشقا

  با ترس فقط سرشو تکون دادسحر
 گفتمی نمیزی چمنم
  حدس بزنمتونمی میخب حق داشت: دفعھ گفتھی قیشقا

  بودهی ھامون چھ شکلافھی
 دنی خودشم شروع کرد بھ خندبعد
 و روشن کردم و راه افتادم طرف نی تکون دادم و ماشامونی بازوونھی دنی ای برایسر

 ....یشگی شاپ ھمی کافیعنیپاتوق 
 
 "پارسا"
 شدم بدون توجھ بھ اطرافم ادهی پارک کردم و پنموی شاپ ماشی کافی ساعت بعد جلوھی

  شاپیسرمو باال گرفتم و اروم رفتم تو کاف
   کشتمانی چرخوندم و دنبال کچسم

   شاپ لبخند زو لبام اومدی گوشھ دنج کافدنشی دبا
 داشت ور زی رو موانی بود و با لنیی چون سرش پاودی سمتش انگار متوجھ من نرفتم

 رفتیم
  صاف کردمصدامو

  اھم اھم:من
  لبخند زد و از جاش پاشددنمی سرشو اورد باال با دانیک
  بفرمای جونم خوش اومدیی پسر دانجاسی ای کنیبھ بھ بب:انیک

 ی رو صندلنشستم
  معرفتی بی اومدیک:نم
  معرفتی بگھی می بھ کی کیزک:انیک
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 ی رفتی دفعھ گورتو گم کردھی کھ ی تو نبودی بگیخوایھان نکنھ م:من
  معرفتمیباشھ باشھ نزن من ب:  اورد باال و گفتمی دستاشو بھ حالت تسلانیک

  حرفامون قطع شدشخدمتی جواب بوم کھ با اومدن پاومدم
 
 "سنای"

 در ی مسخره بازنی شاپ تو ماشی تا خود کافنای طول راه از دم خونھ سحر اتموم
 دمی و خندمیاورد

 میرفتی توجھ بھ اطرافمون راه خودمون و میب
 می شدادهی پنی پارک کردم و با بچھ ھا از ماشعی و سرنی ماشمیدی رسیوقت

 دارمیاخ جووووون من پاتوقمون و دوس م:سحر
 رف زدنت حنی لوس با ایییییییا:من
  رو دوسنجای منم اگھیخب راست م:قیشقا
 خدا شفاتون بده:من

 شاپ و زود وارد شدم سحر ی کافی راه افتادم طرف ورودقی توجھ بھ سحر و شقایب
  فورا بعد من اومدن توقنیو شقا
 مینیکجا بش: لب گفتمری زاروم
 گھی دمونیشگی ھمیجا:قیشقا
 ی و ولو شدم رو صندلیشگی ھمزی تکون دادم و رفتم سمت میسر
  و سحرم نشستنقیشقا
 می بخوریخب چ:من

 یبزار برس:سحر
  لبخند حرص درار بھ سحر زدمھی کھ زمونی اومد سر مشخدمتی موقع پھمون

 ی شکالتکی قھوه ترک و کھی: گفتمشخدمتی رو بھ پبعد
 
  فقط سرشو تکون دادشخدمتیپ

 خوامی و منیمنم ھم:سحر
 کیقھوه تلخ لطفا با ک:قیشقا

  کرد و رفتادداشتی ھمھ رو شخدمتیپ
 دی خرمی برنجای بعد ادی ھستھیپا:سحر

  میاره بر:قیشقا
 دیری میبا ک:من

  برگشتن سمتم و مثل عالمت سوال نگام کردنییدوتا
 دیری می با کھیمنظورت چ:سحر

   ببرتتونخوادی می کیعنی:من
 گھیتو د:قیشقا
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  خونھرمی فورا منجاینچ شرمنده من کار دارم از ا:من
 یتو غلط کرد: و سحر ھمزمان بلند گفتنقیشقا
 نی بنی شاپ برگشتن و بھ ما نگاه کردم و تو ای کل کافشوری دوتا بنی ای صدااز

 ..... نگاه اشناھینگاھم گره خورد بھ 
 "پارسا"
 بلند دوتا دختر کھ ی دفعھ صداھی کھ می در حال حرف زدن و بگو بخند بودانی کبا

  شاپ و غرق سکوت کردی کافی تو غلط کردگفتنیھمزمان م
  بود کھ نگام تو نگاه اشنا گره خوردزی صدا از کدوم منمی تعجب برگشتم بببا

  انگار اونم شکھ بودکردی بھ من نگاه مرهی خاونم
 
  بھ خودم اومدمانی کی چقدر گذشت کھ با صدادونمینم
 ... زبون درازه ھمون کھ خونھی ھمون دختره نیعھ عھ ا:انیک

  قطع کردمحرفشو
 انی کیدونی رو نمییزای چھی:من

 ھیمنظورت چ:انیک
  بگمی دختر خب چطورنیا:من

 شمی پارسا دارم نگران میزنی حرف مینجوریچرا ا:انیک
 یفھمیفراموشش کن اصال بعدا خودت م: من

   بحث و ادامھ ندادگھی دانی کخوشبختانھ
 "سنای"

 کردمی و مبھوت نگاش ممات
  کردی نگام مرهی من و نداشت کھ خدنی انگار انتظار داونم

  سحر نگامو از نگاش گرفتمی صدابا
 یکنی کجا رو نگاه میھوووو:سحر

 نھ...یچ...من...ھان:من
  خندهری زدن زقی و شقاسحر

  گرفتحرصم
 دیرو اب بخند:من
  بھشی شدرهی بود کھ خی پسره کنی اسنایراستشو بگو :قیشقا
 خب پسر عموم:من
 

 ییییییییییییییییییچ:دنی کشغی حیی دوتادوباره
 مرگ چھ خبرتونھ اه ابرومون رفت:من

 یکردی مفیھمون کھ تعر:سحر
 زی دوتا چیعتی بگم نھ خوامی ام مگھی دزی چھی از اون ریاره خب بچھ ھا غ:من
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 نمیبنال ب:قیشقا
  جشم غره توپ بھش رفتم کھ ساکت بشھھی

 ادتونھی کنھ رمی زابونیخاون پسره کھ کم مونده بود تو :من
 اره اره خب:سحر

   دارهمی با خانواده پدری نسبتھیاونم انگار :من
 چطور:قیشقا
  پارسا نشستھشی ھم االن پی از طرفدمشی خونھ اقاجون دنکھیبخاطر ا:من

  اونازی شدن بھ مرهی تابلو برگشتن و خیلی خقی و شقاسحر
  ابروم رفتدیخاک بر سرتون برگرد:من
 ?یگیدروغ م:قیشقا
 ھیدروغم چ:من

 ھی خبرت چیکیخب اون :سحر
 ...خب امروز من..اوممم:من
 سنایجون بکن :قیشقا
  کردم  انقدر تند تند گفتم کھ نفسم بند اومددایبھ بابا گفتم گفتم خانوادشو پ:من

  و سحرقی اوردم باال نگام خورد بھ صورت بھت زده شقاسرمو
 وا چتون شد:من
 یگی میجد...ج:قیشقا
 اره بخدا:من

  ووووووولی اووووووولیا:سحر
  بابا اروم ابروم رفت اهسیھ:من
  رو عشقھیابرو بھ جھنم االن فقط خوشحال:قیشقا
 کھ پارسا نشستھ بود رو یزی بھ حرفش اروم کلمو خم کردم تا از بغل سحر مدمیخند

 .... رفتھ بودی کنیا... شدی تھ دلم خالھی خالزی مدمی کھ دنمیبب
 
 "پارسا"
 عصابم داشت گھی رفت ھوا دغشونی گفت کھ دوباره جی بھ دوستاش چسنای دونمینم
  بھمختیریم

 انی کمیپاشو بر:من
 چت شد:انیک

 میکار دارم بر:من
  ھمزمان با من بلند شدانمی جام پاشدم کاز
 از کنارش دی نفھمی انقدر سرش گرم بود حتمی و دوستاش گذشتسنای زی از کنار میوقت

 رد شد
   حواسش بھ من باشھدی بھ حال خودم زدم اخھ چرا بایپوزخند
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  تو فکر پارسا چت شدیرفت:انیک
  یچیھ:من

 ی کنفی برام تعریخوای اتفاق افتاده نمییزای چھی یگفت:انیک
 دی ھست باانمی کیی دختر داسنای بود کھ بدونھ انمی حق کنی فکر کردم باالخره اکمی

 بھش بگم
  تو فکری باز کھ رفتیھ:انیک

 ?ی اومدنی با ماشیراست... کنمفی تا برات تعریزی چی پارکھی میبر:من
  نھ:انیک

  و گرفتم سمتشچیسوئ
  کن کھ اصال حوصلھ ندارمیپس تو رانندگ:من
 
 ... پشت سرش راه افتادمنی سمت ماشدی و پردی و از دستم قاپچی سوئانیک
 "سنای"

 زدمی و پلک نمشونی خالی مونده بودم بھ جارهی خینجوریھم
  بھ خودم اومدمخورهی چشمام تکون می دست کھ جلوھی با احساس کھ

 یی کجاسنای نگی دنگید:قیشقا
 می بردی جمع کننی لوس پاششیا:من

 وا ھنوز شروع نکرده:سحر
 می بردیپس بخور:من
 نداشتم بھ یلی مگھی و سحر شروع کردن بھ خوردن و منم فقط نگاه کردم دقیشقا

 ...خوردن
  پاشدمی کھ تموم شد فورا از رو صندلخوردنشون

 میخب خداروشکر تموم شد بر:من
 ی داریچھ عجلھ ا: مشکوک نگام کرد و گفتسحر

  برمدیکار دارم با:من
 گھی دمی شدبھیما غر:قیشقا
 دمیخند
 گمی براتون منی تو ماشمی بردیایب:من
  حدنی نھ تا ایضوال ول فدونستمی مدنی فشنگ از جاشون پرمثل

  شاپی و با ھم از کافزی مقدار پول گذاشتم دو مھی
 

 ....رونی بمیاومد
  دوتاشون در اومدغی جی صدامی شدنی سوار ماشتا

 بدو بگو بدو بدو:سحر
 زود باش بگو:قیشقا
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  اقاجونشی برم پخوامی باشھ خب مگمیچھ خبرتونھ بابا جان م:من
 ? بود کارتنی درد ھمیا:قیشقا
 گھیاره د:من

  دارمکاریمنم گفتم چ:سحر
 یییییییییییییییییی چیعنی:من

  نگفتن دستمو بردم سمت ضبط و روشنش کردمیزی چگھی ساکت شدن و ددوتاشون
  از امو بند پخش شددارمی باھنگ
  کردم بھ خوندن باھاششروع

 زارمی تنھات نمگفتی آخرشم رفت اونکھ میدید
  دوسش دارمیلی خدونستی منکھی با اشمی از پرفت

   و رفتدی چشمامو ندغم
 دارمی منتظرش من ھر شب و بحاال
 سحر بلند شد و مجبور شدم ضبطو خاموش لی موبای کھ صداگرفتمی داشتم اوج متازه
 کنم

 "پارسا"
 سرمو چسبوندم نی کجاست بخاطر ھمرشی مسدونستمی ک راه انداخت و منی ماشانیک

 یبھ صندل
 
 سنای دنی از دیعنی چرا دلم اسوب بود دونمیالم اروم بشھ نم حکمی چشمامو بستم تا و
 دونمی خودمم نمدونمی شدم نمینطوریا

 می شدادهی در خونم پارک کرد و پی و جلونی ماشانی کمیدی رسدمی فھمنی توقف ماشبا
  حرف زدنی خونھ بھتر باشھ برادیگفتم شا:انیک

  تومیاره بھتره بر:من
 "انیک"

  انقدر ناراحت بودی از چکردی ممی پارسا داشت عصبیگالفک
  سمت اشپزخونھ کھ صداش زدمرفتی داخل خونھ پارسا داشت ممی رفتباھم
 نی بشای بخوامی نمیچیپارسا ھ:من

 ...اما:پارسا
  کھستمی نبھی داداشم غرنی بشایب:من

  مبل نشستی من روی نگفت و اومد روبرویچی ھپارسا
 منتظرم:انیک

  و شروع کرد بھ حرف زدندی کشیقیعم نفس پارسا
 دھنم باز گفتی کھ می کھ گذشت با ھر کلمھ اکمی کردمی گوش می عادیلی خاولش

 موندیم
 .... اصالشدی باورم نماصال
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 کردمی کھ تموم شد من ھنوزبا دھن باز نگاش محرفاش
 

 دی حالتم خنددنی با دپارسا
 چرا ماتت برده:پارسا

 شھیاخھ مگھ م..یکھ گفت...یینایا:من
  فعال کھ شده:پارسا

 شھی میحاال چ:من
 نی ھمکنھی می با اقاجون آشتادی عمو میچیھ:پارسا

 نیفقط ھم?نیھم:من
 فتھی بگھی اتفاق دھیاره مگھ قراره :پارسا

 ...کمی من االن یدونینھ م:من
 کنمی درک مدمی شنی بودم وقتینجوریمنم ا:پارسا

  ازش بپرسمدی حال پارسا گالفھ بود بایول
 ? برات افتادهی اگھی موضوع اتفاق دنی از اریپارسا داداش غ:من

 نھ چطور:پارسا
 دمی ندینجوری موقع اچی من تو رو تا حاال ھی تو خودتیلیاخھ خ:من

  تو موھاشدی گالفھ دست کشپارسا
  نگران نباشستی نیچینھ داداش ھ:پارسا

  شدم بھ پارسارهی نگفتم و فقط خیچیھ
 یکنیچرا نگاه م:گام روشھ گفت ندی دیوقت
  نگفتم از جام پاشدمیچیھ

  اقاجونشی پمی بریموافق:من
 ...میبر:پارسا

 "سنای"
  گرفتم و راه افتادم سمتششی خونھ اقاجون و پری مسقی رسوندن سحر و شقابعد

 دادمی اھنگ سرمو تکون متمی ضبط اروم بود و منم با ریصدا
   اقاجونشی پرمی بھ بابا خبر بدم کھ مدی افتاد باادمی دفعھ ھی

   بردارمموی بغل بود گوشی کھ رو صندلفمی و زدم کنار و خم شدم از کنیماش
  کھ برداشتم بھ حالت اولم برگشتم و شماره بابا رو گرفتممویگوش
  سھ تا بوق جواب دادبعد
 جانم:بابا
  سالم بابا:من
 ی جان خوبسنایسالم :بابا
  برم خونھ اقاجونخوامی بگم من مخواستمیخوبم فقط م:من

  نگران شدمومدی از اونور خط نییصدا
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  شد بابایچ...بابا الو:من
 دمی بابا نفس راحت کشی صدابا

 برو دخترم فعال کار دارم خداحافظ:بابا
  اومدم حرف بزنم بوق اشغال تو گوشم صدا دادتا
  چشمامی و گرفتم جلوی تعجب گوشبا
 

 شدم حتما کار داشت مونی دفعھ خواستم دوباره زنگ بزنم بھش کھ پشھی چش شد بابا
  گفتیکھ اونجور

 .... شاگرد و دوباره راه افتادم طرف خونھ اقاجونی رو پرت کردم رو صندلیگوش
 شدم مانتوم کھ نامرتب ادهی و پارک کردم و پنی درشون ماشی جلودمی ربع بعد رسسھ

  رفتم سمت در عمارتقیعم نفس ھیشده بود رو درست کردم و با 
 غی نفر جواب بده اما درھی تا سادمی درو زدم و وازنگ

 سادمی زنگ و زدم و منتظر وادوباره
 سمت زنگ کھ انگار رفتی بار سوم دستم داشت می نبود جواب بده برای کسبازم
  اف اف و برداشتیکس

 دییبعلھ بفرما:صدا
  لحظھ شک کردم کھ درست اومدمھی دختر جوون بود ھی یصدا
  عمارتی شدم بھ نمارهی جواب بدم چند قدم رفتم عقب و خنکھی ابدون

   درست اومده بودمنھ
 ومدی دختر بازم میصدا
 بلھ..ھیک:دختر
  کھ رفتھ بودم عقب و دوباره برگشتم جلوی قدمچند
  زند ھستنی آقادیعھ ببخش:من

 ?شما:دختره
  اومدهسنای دی زند بگیبھ اقا:من
 

 ی داری ھھھھ چھ اسم با کالسینکنھ گدا مدا ھست: لحن ممکن گفتنی با بدتردختره
  سنای
  خندهری دوباره زد زو

 ھی کھ ینیبی صورتمو نمیری تصوفونی از ای دھنمو باز کنم و بگم مگھ کوراومدم
  باز کن درونجای ای کھ ھر روز تلپییگدا تو: زودتر از من گفتییصدا
 ... حس شدی دوبارش احساس کردم پاھام بدنی زده برگشتم سمت صدا کھ با دبھت

 "پارسا"
  راه افتادم طرف خونھ اقاجونانی کبا
 می با ھم حرف زدی راه از ھر درتو
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 گفتمی کارخونھ متی از مسافرت چند روزش و منم از وضعانیک
  در عمارتی بشم کھ چشمم خورد بھ جلوادهی پنی خواستم از ماشمیدی رسباالخره

 کردی مکاری چنجای ایعنی تعحب کردم دنشی دبا
 ستی بنده نی گرامی ھمون دختر عمونیا:انیک

 شدم و رفتم سمتش تا دھنمو باز کردم حرف بزنم با ادهی پنی ندادم و از ماشجوابشو
 گھی می چنمی گوش دادم ببفونی از ادای شیاومدن صدا

 سنای ی داری ھھھھ چھ اسم با کالسی نکنھ گدا مدا ھستدایش
  امپر چسبوندم و داد زدمی چرا ولدونمینم
 

  باز کن درونجای ای کھ ھر روز تلپییگدا تو:گفتم
 خوندمی برگشت و متعجب زل زد بھم بھت و از چشاش مسنای لحظھ ھمون

 شمونی اومد پانمیک
   حرف درو باز کردی بدایش
 دی بنده باشیی خانوم دختر داسنای دیایسالم شما : و گفتسنای اومد سمت انیک
 دی گرفتن من و داشتری کھ قصد زدیبلھ شما ھم ھمون راننده ھست:سنای

  دوتانی گرفت از بحث اخندم
  عمارتاطی برام نازک کرد و رفت داخل حی پشت چشمسنای

  بودی چھی قضانی کیھ:من
 سنای با شی قبلی شروع کرد بھ گفتن برخورداانیک
  از حرفاششدمی من متعجب تر مو

 یکیراست م:من
  پسرھیدروغم چ:انیک

 جالبھ:من
 یلیاره خ:انیک

  تو حاالمی برایب:من
 می قبول کرد و با ھم داخل عمارت شدانیک
 
 "سنای"

 ھی کستی کھ معلوم نشوری بی جواب اون دختره زاشتی مدی گرفت از پارسا باحرصم
 رو بدم

  بودنیی سمت عمارت و سرم پاداشتمی حرص قدم برمبا
  دخترم سرمو اوردم باالی خوش اومدی صدابا
  اقاجون گل از گلم شگفت و پرواز کردم سمتشدنی دبا

  سالم اقاجون فداتشممممیواااااااااااااااااا:من
  بغلش و شروع کردم بھ ماچ کردنشدمی با اقاجون و پردمیرس
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 شده بود اقاجونمماااااچ مااااااچ ماااااچ دلم برات تنگ :من
 رونی دو نفر از بغل اقاجون اومدم بی خنده ی صدابا

 دمی نگام خورد بھ پارسا و اون پسره کھ ھنوز اسمشو نفھمدوباره
 دنیخندی باز بود و داشتن مششونین
  اقاجون برگشتم سمتشی صدابا

  یسالم دخترم خوش اومد:اقاجون
 یفداتشم اقاجون:من

 ینیبی شدن پارسا منیری چقدر خودت ش مردمیوا: اون پسره اومدیصدا
  اقاجون نزاشتی سمتش تا جوابشو بدم کھ صدابرگشتم
 انی اقا ککمیسالم و عل:اقاجون

 یاوا سالم اقاجون:انی
  وردی من و در می اداداشت

                                                   دخترممی برای تو بسھ بمی بردیای و گفت بدی حرص نگاش کردم کھ اقاجون خندبا
  کردم و با اقاجون راه افتادم طرف خونھاطاعت

 
 "سنای"
 نی روشن تعجب کردم تو ای دختر قد بلند با موھاھی وارد خونھ شدم چشمم خورد بھ تا
  بودمشدهی اقاجون تا حاال ندشی ماه کھ من اومدم پھی

 رونی اقاجون از فکر اومدم بیباصدا
  نی بشای دخترم بیسادیچرا وا:اقاجون

 دختره نی اکردمی برا مفشوی کھ کھ تعرسنای جان دایش: رو بھ اون دختره گفتبعد
  دختر عمھ شما ھستندای ششونمی جان اسنایخوشگلھ 

 ..می دختر عمھ رو مالقات کرددهی زدم ھنوز عمھ رو ندیپوزخند
 خوشگل فکر کردم با ملکھ ی گفتنیعھ اقاجون ھمچ: نازکش گفتی با صدادایش

  طرفمسیانگل
  تو حرفاشزدی بھ لحن حرف زدنش زدم حسادت موج میپوزخند
   خوشگلترهسمیدختر من از ملکھ انگل:اقاجون

  زدم و رفتم کنار اقاجون نشستمیلبخند
  اومدن داخلانمی باز شد و پارسا و کی وروددر
  و مشکوک نگاش کردمدمی و رو ددای شدنی وضوح از جا پربھ
  در بلند داد زدی از ھمون جلوانیک
  اقاجونگھی می چیدونیشاعر م:انیک
 

 گھی مینھ چ:اقاجون
  صداشو انداخت پس کلش و بلند خوندانیک
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  دل آزارشھی نوووووو کھ اومد بھ بازار کھنھ مگھیشاعر م:انیک
 باھم مونی برخالف اون دوتا برخورد جددمی خندم گرفت و فھمزدی بشکنم مھمزمان

 اخالقش خوبھ
 بسھ بچھ خونھ رو نزار رو سرت:اقاجون

  کنار خودتی رو نشوندسنای ی چجورنی ببگھی دگمیراست م:انیک
 انی کگھیبلھ اقاجون راست م: نازک کرد و گفتی پشت چشمدایش
  حرفمورمیگی من پس می کرددیی جان چون تو تادایاتفاقا ش:انیک

 دنی نتونستم نخندم و بلند شروع کردم بھ خندگھی کرد دی رو قھوه ادای شقشنگ
 نگاه متفاوت ھی و پارسا با نھی با کدای ما فقط شنی و بدنی ھمراھم خندانمی و کاقاجون
  شده بودرهیبھم خ

  شدمالشیخی بنی بخاطر ھماوردمی سر در نیزی نگاھش چاز
 دمی سمت اقاجون و سوالمو پرسبرگشتم

  بودی دختر جوون جواب داد اون کھی من زنگ و زدم دیاقاجون ببخش:من
  اشاره کرددای بھ شاقاجون

 
 بگم یزی بھ اقاجون چدیترسی حتما مدهی رنگ پریدای و نگامو دوختم تو نگاه شبرگشتم

  نگفتمیزی چگھی پوزخند بھش زدم و دھی فقط یول
 "پارسا"

 نگامو ینی شدم بھش سنگرهی و خدی تو دلم لرزیزی چھی خنده بلندش انگار ی صدااز
  زود نگاھشو گرفتیحس کرد و برگشت نگاھم کرد ول

 نی و جواب داده ناخوآگاه تو دلم بھ افونی ای کدی پرساستی از اقاجون با سیوقت
  گفتمنی افراستشیس

 اقاجون ی منتظر بودم اقاجون جوابشو بده و وقتی ولداسی کار شدونستمی کھ ممن
 میدی رو تو صورتش دیدگی رنگ پریجوابشو داد ھممون بھ راحت

   گرفتمدای اقاجون نگاه از شی صدابا
  گھی ددینی بشدیایب:اقاجون

  رو مبل نشستمسنای اقاجون و ی تکون دادم و روبرویسر
 دی نداری برم کاردیاقاجون من با:دایش

  کجا دخترم:اقاجون
  برم فعال خداحافظدی دارم اقاجون بایکار:دایش
 دیش
  کرد و رفتی خداحافظا
  من چقدر خوشحال شدم از رفتنشو
 
 "سنای"
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  رفت دوباره برگشتم سمت اقاجوندای شنکھی ابعد
  بھتون بگمدی موضوع مھم و باھیاقاجون :من

  دخترمیچ:اقاجون
 ...خب راستش:من

  مانع از ادامھ حرفم شدانی کیصدا
  دختر عمومی برمیمزاحم:انیک
  بھ اقاجون بگمدی بای چحوردونمی خب من نمستی ننطورینھ نھ اصال ا:نم

 شمای شده دخترم دارم نگران میزیچ:اقاجون
  داینھ نھ اصال نگران نش:من

 شھی باشھ نگران می لحن تو ھر کسنیبا ا:پارسا
 گھی بگم ددیخب بزار:من

 بگو بگو:انیک
 ... کردم و باباھمدایمن بھ بابا گفتم شما رو پ.... بگمیراستش من خب چجور:من

  نگاش کردمدهی و ترسدمی ابوالفضل گفتن پارسا از جا پرای یباصدا
  شده بوداهی فورا نگام خورد تو نگاه اقاجون کھ رنگش سیول

 شد..یچ....چ:من
  اکرم خانوماریاکرم خانوم قرص اقاجون و ب:پارسا

  سمت اشپزخونھدی از جاش بلند سو و دوانیک
 
 

 گفتمی نمیچی من بودم کھ خشکم زده بود و ھفقط
 ی بھم دست داد ولجھی فشار منم افتاد جون کم کم چشمام تار شد و احساس سرگانگار

  ندادمتیاھم
  رونی ھراسون کھ از اشپزخونھ اومد بانی خورد بھ کچشمام
 یکنی مکاری چانی کگھید بدو د:پارسا

 ری کھ دستش بود و گذاشت زی بھمون زود قرصدی کرد و رسشتری سرعتشو بانیک
 ....زبون اقاجون

   ساعت گذشت و انگار حال اقاجون بھتر شدمین
 ی اقاجون نصفھ جونمون کردیخوب:پارسا

 خوبم پسرم خوبم: گفتدهی بردهی براقاجون
   اقاجون بھ خودم اومدمی ھنوزم تو ھنگ بودم کھ با صدامن

 ی گفتی جد دخترم توسنای:اقاجون
  گفتمیبلھ اقاجون جد:من

  گفتیاون چ....پدرت:اقاجون
 نھی ھر چھ زودتر شما رو ببخوادیم:من
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 چھ خوب:پارسا
  وقفھی بلند و بدی خنداقاجون

 ... زندسنای من و
  پدر بزرگمدنی خوشحال شدم از خندچقدر

 ... من بس بودی برانی ھمو
 
 "سنای"

 یادآوری و با ھر رفتی نمادمی خوشحال اقاجون از ی لحظھ ان چھره کی راه خونھ تو
 بستی لبام نقش میلبخند رو

 رونی از فکر اومدم بمی زنگ خوردن گوشی صدابا
   مانتو در اوردمبی از جمویگوش

   اه بلند گفتمھی شماره دنی دبا
  جواب دادمتی عصبانبا

 بعلھ:من
 زمیسالم عز:کامران

  کارتو بگو کار دارمستمی تو نزیمن عز:من
 ?                                            ییکجا:کامران

 ?  بدمحی توضدیبا:من
 یی کجاگمیدارم م:کامران

  ندارهی بھ تو ربطگمیمنم م:من
 یکنی عصابمو خورد می دارسنای:کامران

 ستیمھم ن:من
 ی کردریی چرا انقدر تغیلعنت:کامران

   نگھ داشتمابونی و بغل خنی ماشدی بھ اوج رستمی عصبانگھید
 ازت ادی خوشم نمیفھمی چرا نمنمتی ببخوامی من نمای من نکی بار گفتم نزدھیبھت :من

  بران کفاره دارهافتی قدنید
 

  زد کھ رسما خفھ شدمی دادھی کامران
  فقط خفھ شوسنایخفھ شوووووو :کامران

 رونیش ب من بکی تلخھ پاتو از زندگمیلی تلخھ نھ خقتیحرف حق:من
 سنای خودم کنم ی نکن با زور تو رو برای کارھی:کامران

 گفتی داست می چنی بھ زور ای چیعنی رو سرم ختنی رخی اب انگار
 ی عوضیگی می چیفھمیم:من

 و کشمی و تو گوشت فرو کن کھ من ازت دست نمنی توام اسنای نی ببفھممیاره م:کامران
  خودم کنم گلمی کھ تو رو براندمی چندمونی آی برای قشنگی بدون کھ نقشھ ھانمیا
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  کوه اتشفشان فوران کردممثل
 ی عوضی بکنیتونی نمی غلطچیھ:من

  شاگردی قطع کردم و پرت کردم رو صندلیگوش
 ادی حرفاش برام قابل ھذم نبود احساس کردم نفسم در نمزدمی شدت خشم نفس نفس ماز

 دمی کشقی شدم و سرمو گرفتم سمت اسمون و تند تند نفس عمادهی پنیفورا از ماش
 ....یلی خشمی متی دارم اذیلی خدارهی دست از سرم بر نمیلعنت

 
 "کامران"
 واری بھ ددمی رو محکم کوبی گوشتی قطع کرد از شدت خشم و عصبانی کھ گوشسنای

 روبروم و شروع کردم بھ قدم زدن تو خونھ و با خودم حرف زدن
 متی بھ قی ھر طور کھ شده حتارمی چموش بھ دستت می دختره یشی مال مباالخره

 ....دنتیدزد
 "سنای"
  شدم و دوباره راه افتادم سمت خونھنی کھ حالم بھتر شد سوار ماشکمی

 سرمو کی ترافگھی کامران و و طرف دی حرفای خونھ از طرفدمی ساعت رسکی بعد
 بھ مرز انفجار رسونده بود

 افتاد کھ مت با ادمی دنشی درو برام باز کرد و با دمی کھ زدم مش رحی در با دوتا بوقدم
  در ھنوز حرف نزدمموتیبابا درمورد ر

  راه افتادم سمت خونھنگی تو پارگنی پارک کردن ماشبعد
   رفتادمی انگار سر دردم ی ماماندنی کھ شدم با دییرای پذوارد

  جونمیمانسالااااااااااااااااااااام ما:من
   متعجب برگشتن سمتمھمھ
  خبدیکنی نگاه منیوا چرا ھمچ:من
 یشی دفعھ ظاھر مھی شھی ھمی وحشیچون تو:دیفر
  عمتھھھھھھھھییییییوحش:من
 

  کردی احترامی بھ خواھرشوھرت بنینچ نچ مامان بب:دیفر
 دی فقط خندیمامان

  اقاجونشی پی رفتسنای: مشتاق نگام کرد و گفتی با چشمابابا
  لحن بابا دلم ضعف رفت اروم رفتم سمتش و خودمو انداختم تک بغلشاز
  و رو گفتم بھشیاره بابا جون رفتم و ھمچ:من
  گفتیخب چ...خب:دی آشکار پرسی با نگرانبابا
 نمی پسرمو ببستیگفت دل تو دلم ن:من

  رونی از سالن رفت بدی ببخشھی بابا پر از اشک شد و با یچشما
 مو دوختم بھش نگای حرف مامانبا
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 دخترم:یمامان
 یجونم مامان:من

 ی انجام دادمی بکنمی از ما نتونستچکدومی رو کھ ھی تو کارکنمیبھت افتخار م:یمامان
                          چھ خبرهکنھی حاال فکر مگھیعھ مامان پرروش نکن د:دیفر

               گھی راست میی دایاره مامان:لدای
 کردی  بازم خوشحالم منی و ادمیدی و متی کھ نگاه کردم رضای صورت مامانبھ
 

  خانوملدای قربون یا:دیفر
  وجود دارهلی چقدر بخینیبی می مامانشیا:من
 ? مگھ نھیتو کھ با من نبود:دیفر
  با شخص خودت بودمقایدق:من
  ھی کلی تا بھت بگم بخسایوا:دیفر
 دمی شدم و فراطی و وارد حییاری سمت در پذدنی جام پاشدم و شروع کردم بھ دواز

 دنبالم
 سنای سایوا:دیفر
 نچ عمرا:من
 دی از پشت محکم دستمو کشدی فرندفعھی دوباره فرار کردم کھ او

  ھی کلی بخنمیاھا گرفتمت حاال بگم بب:دیفر
 بھ مرگ کامران با سام بودم:من
  خندهری حرفم بلند زد زدنی با شندیفر
 ھی چھ حرفنی اسنایخرا خفت نکنھ :دیفر
  گفتمیوا مگھ چ:من
 یشی میتو بھ مرگ کامران راض: و گفتدی دماغمو کشدیفر
 شمی میاره راض: کھ تو وجودم بود گفتمی تموم نفرتبا

  ماتش برده بوددیفر
 وا چت شد:من
 یگیواقعا م:دیفر
 گمیاره بابا واقعا م:من
 

  باھات حرف دارمکمی سنای نای االیخیحاال ب:دیفر
 یدرمورد چ:من
  تو اتاقتمی برای می حرف بزننجایا:دیفر
  دوست دارهییھر جور خان دا:من
  تو اتاقمیبر: دیفر
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دعواھاتون : گفت دی تا مارو دی تو خونھ مامانمی تکون دادم و دوباره باھم برگشتیسر
 ?تموم شد

 بعلھ:من
 خب خداروشکر:مامان

 شی نزدییدا:لدای
 خالھ سوسکھ رو نی اادیمگھ ادم دلش م: دستشو انداخت دور شونھ ھام و گفتدیفر

 بزنھ
 ندتھیخالھ سوسکھ زن ا:من
  کھشیدینگو فرشتش خانومم ند: اروم دم گوشم گفتدیفر

 چشمک خوشگل بھم ھی و دی زده نگاش کردم کھ خندرتی باز موند از حرفش حدھنم
 زد

  باالمیبر: گوشم گفتری زدوباره
  باھام درس کار کنھکمی خوادی مدی باال فرمیریما م: رو بھ ھمھ گفتمبلند

 امیمنم م:لدای
 میخوای سر خر نمرینخ:من

  درست حرف بزنسنای:مامان
 

 گھی دگمیمامان راست م:من
 یی خان دامی برایب: و گفتمدمی و کشدی دست فربعد
   سمت پلھ ھادمی و کشدیفر

  زود درو پشت سرش بستدی فرمی اتاق کھ شدوارد
  رو تخت و بپر بپر کردمدمیپر
  بگو بگو بگوی بگیخواستی میچ:من
 اروم بچھ چھ خبرتھ:دیفر
 گھی بگو دی بگیخواستیخب چھ م:من
   اروم اومد بغل دستم رو تخت نشستدیفر
 منتظرما:من
  نیی سرشو انداخت پادیفر
  نیی پایندازیوا سرتو چرا م:من
  خودمون بمونھنی و قول بده بگمیم کھ یینای اسنای:دیفر
 باشھ بگو حاال:من
 گمی نمی بھ کسیبگو جون مامان:دیفر
 گھی د جون بکن دگمی نمی بھ کسیبھ جون مامان:من
 سنایمن عاشق شدم :دیفر
 ییییییییییییییییییچ:من
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 نیی پااریزھر مار صداتو ب:دیفر
 ی گفتی بگو چگھی بار دھی:من
  عاشق شدمگمیم:دیفر

  خنده و ولو شدم رو تختری زدم زبلند
 

  دمیخندی بلند مبلند
  نخندسنای یری درد بگیا:دیفر
  خندمو گرفتمی زور جلوبا

  ادم بدبختنی اھیخب حاال ک:من
 نھی خوش شانس تررمیگی کھ من می اونرهیگی کھ تو رو مھیبدبخت اون:دیفر
  اناناس:من
  پاشم برمیدیاصال تو گوش نم:دیفر

  از رو تخت بلند بشھ کھ دستشو گرفتمخواست
  کنفی تعرنیبش:من
 یاری درنی کھ مسخره بازیبھ شرط:دیفر
 باشھ بگو:من
 ?ادتھی با دوچرخھ خوردم بھش تگریاون دختره کخ تو چ:دیفر

 دختر....دیبرخورد فر...تگری فکر کردم چکمی
  اومدادمی دفعھ ھی

 دمیخب خب فھم:من
 کل دانشگاه بای و تقرزدنی مدیپسرا حرف از دانشجو جد یانروز تو دانشگاه ھمھ :دیفر

 کردنی مفی تعرشیبای بودنش از زدهی کھ دی بودن و اون چند نفردنشیکنجکاو د
  دھنم باز مونددنشیبا د. .. دختر وارد کالس شد کھھی از کالسا یکی ھفتھ بعد سر ھی
 

  کنھی مکاری چنجای اون اگفتمی با خودم مھمش
 از جاش پاشد و کی شیلی کنھ خی استاد اومد و ازش خواست خودشو معرفی وقتیول

  ھستمیصبا علو:گفت
 نیی و دوباره سرشو انداخت پادی کشقی نفس عمھی دیفر
 تو نکھی تا ادیدی اون انگار من و نمی از ھمون روز دل باختم ولسنایدل باختم :دیفر

 ... از اردو ھا از عالقم بھش گفتم و اونمیکی
  وسط حرفشدمیپر
  گفتیییییییییییییییییی گفت ھاااااااااااااان چییییییییییییییییییچ:من
  نگفت زد تو گوشم و رفتیچیاروم بچھ ھ:دیفر
 واااااااااااااااااا چرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا:من
  سر جدت اروم حرف بزنسنای:دیفر
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 نیی اوردم پاصدامو
 خب چرا:من
 شھی بشم نمکی بھش نزدکنمی می االنم ھر چقدر سعیرا ول چدونمینم:دیفر
 ی کنکاری چیخوایخب م:من
 ی کمکم کنخوامیم:دیفر

  براش انجام بدمتونستمی مکاری کردم من چتعجب
  چرا ماتت بردیھ:دیفر
  برات انجام بدمتونمی مکاریاخھ من چ:من
 

 یی تودمی امی ولسنای دونمینم:دیفر
 دوست ھی نھ بلکھ مثل یی داھی بوده و مثل شمی پیطی تو ھر شرادی فکر کردم فرکمی

  گرفتممویکمکم کرده تصم
 یی خان داکنمیکمکت م:من
   ھوا بغلم کردی بدیفر
  نوکرتمی بھ علد؛یفر
 ی برام انجام بدی کارھی دی کردم باشی شرط داره اگھ راضیول:من
  باشھ قبولھی ھرچکاریچ:دیفر

   زدمیطانی شلبخند
 یی خان داگمیشو بعد بھت مکار:من
  نگفتیزی و چدی خنددیفر

 کزدن صبا رو از ی قول راضدی و فرنیی پامی مامان صدامون زد رفتنکھی بعد ااونشب
 من گرفت

  اون دختر بود صباشی شب تو اتاقم ھمھ فکرم پاخر
 دی من و محو کرد چھ برسھ بھ فرشیبای زدمشی دتکری روز کھ تو چاون

  کنمشی راضدی بای کردم بھ فکر کردن کھ چجورشروع
 .... سپردماھامی خوابم برد وخودمو بھ دست روی کدمی بودم کھ اصال نفھمری درگانقدر

 
 "سنای"

  شدمداری از خواب بی تا تکون دادن دستصبح
  ساعت دوازده ظھرهی بشداری بیخوای جان دخترم نمسنای:بابا
 بابا خستھ ام بزار بخوابم تورخدا:من
   برات دارم پاشویپاشو دخترم کار مھم:بابا

  اروم نشستم رو تختمی بگم نھ با کرختشدی نمگھید
 جونم بابا:من
  بھ سر و صورتت بزن بعدی ابھی برو شھی کھ نمینجوریا:بابا
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 چشم:من
 ...... اتاقمیی و اروم حرکت کردم سمت دستشوپاشدم

 کھ چشمم خورد بھ بابا کھ رونی اومدم بییو صورتمو شستم از دستشو دست نکھی ابعد
  بودسادهیمنتظر تو اتاقم وا

  شده باشھ کھ انقدر بابا عجلھ داره فکرمو بھ زبونم اوردمیزی شدم نکنھ چنگران
  شدهیزیبابا چ:من
   برگشت سمتم انگار تازه متوجھ من شدبابا
 باھات حرف بزنم ییزای چھی درمورد دیفقط با نگران نشو بابا جان ستی نیزینھ چ:بابا
  بگم براتنجای ھمھی اطی حمیبر
  باباجونیھر جور تو راحت:من
 

 نمی زد و نشست رو تخت و بھ منم اشاره کرد کنارش بشی لبخند کمرنگبابا
 سراپا گوشم بابا: کنارش نشستم و گفتمرفتم
 ...تونمیخب من نم... منسنای ی بگم ولی چجوردونمینم:بابا

  حرفنی ای چیعنی با اقاجون روبرو بشم خشکم زد تونمیمن نم: مکث کرد و گفتکمی
 یچ...یعنی نیا...نیا... بابامن
  بھ چشماش نگاه کنمتونمی و نمکشمی اقاجون خجالت می من ھنوز از روسنای:بابا
 دی نکردی بابا شما کھ کاری چیبرا:من
 ممیه رو تو خونمون باز کردم من مر اون حرومزادیچرا من مقصرم دخترم من پا:بابا

 و کشتم
   کھ چشمام پر از اشک شدهدمینفھم
 یکنی اشتباه میبابا دار:من
  شو دوخت بھ صورتمنی نگاه غمگبابا
 قتھی حقنی اسناینھ :بابا
 تصور یتونی نمی ھمش تصورات توا بابا حتنای نداره اقتی حقچکدومی ھناینھ بابا ا:من
 دی فھمی شد حالش وقتی چجوری تصور کنیتونی نمدنتھی اقاجون چقدر مشتاقھ دیکن

 فرصت و از خودت از اقاجون از ما نی نکن بابا انکاروی کردم اداشیمن بھتون گفتم پ
 کنمی بابا خواھش مرینگ
 

  کردی نگام منشی غمگی فقط با چشاگفتی نمیچی ھبابا
  بگمدی اخرم بزنم باری تدیبا

 لدای دور کردن من و ستی سال کم نستی بی از اقاجون دور بمونیخوایبابا چقدر م:من
   تمومش کنکنمی حس گناھو بابا التماس منی تمومش کن استیاز خانوادت بس ن

 قبل از رونی شد پاشد خواست از اتاق بره بمونی انگار پشی بزنھ ولی اومد حرفبابا
 نھی وقتھ منتظر پسرشو ببیلیفکر کن اقاجون خبابا بھ حرفام : درو باز کنھ گفتمنکھیا
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  و درو بسترونی نگفت و درو باز کرد و رفت بیچی ھبابا
  شدم بھ سقف اتاق و فکر کردم بھ خودم بھ بابا بھ اقاجونرهی شدم رو تخت و خولو
  می مربھ

   دنبال مقصر بودمانگار
  مقصر بودهی بازنی تو ای کایخدا
 دی سعای...میمر...بابا
  دیرسی بھ ذھنم نمیچیھ

 بلکھ حالم بھتر بشھ از جام پاشدم و بعد برداشتن لباسام بھ رمی دوش بگھی گرفتم میتصم
 . ..سمت حموم حرکت کردم

 
 "پارسا"

   شد روم وحشت زده نشستم رو تختی خالخی پارچ اب ھی نکھی با احساس اصبح
  بودمجی تا اخر باز شده بود و گچشمام

  رونی اومدم بیجینفر از گ ھی قھقھ زدن ی صدابا
 شی من نرفتم خونھ و پشبی کردم ددای خودمو پتی چرخوندم تو اتاق تازه موقعچشم

 اقاجون موندم
 ... رو منختی اب ری االن کیول

                      ییمن بودم پسر دا: صدا گفتھی بلند فکر کردم چون بالفاصلھ انگار
  پارچ بھ دست خونم بھ جوش اومدوانی کدنی از پشتم بود زود برگشتم با دصدا
  الدنگ و برندارانی اون کی مگھ صد بار بھت نگفتم رفتاراوانی کیتو بود:من

 عوض سالمتھ:وانیک
  کردنتھداریتوام عوض با محبت ب:من

 دی خندوانیک
 رونیزھر مار برو ب:من

 رونی اروم از اتاق رفت بدی بودنمو دی کھ جدوانیک
  کردم بھ غر غر کردنشروع

 رو من و بھ ختنی دستور اب رانی کدونمی من کھ ممی بخوابزارنی روز جمعھ ام نمھی اه
   دادهوانیک

  و دوباره ولو شدم رو تختدمی کشیپوووف
 
 "سنای"

 ی وارد اتاق شدم و با حولھ نشستم رو صندلرونی ساعت از حموم اومدم بمی از نبعد
  توالتزیم
 خوادی اگھ بابا بگھ نمی گرفتھ بودم حتمموی تصمنھیی خودم تو ا شدم بھ صورترهیخ

   با ھم روبرو بشنکنمی می من کارنھیاقاجون و بب
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  گرفتمنھیی کھ بھ در اتاقم خورد چشم از ای تقھ ابا
 دییبفرما:من

  دوتا تقھ خورددوباره
 دییبفرما:من

  داخلومدی نی کسبازم
 پاشدم و رفتم سمت در درو باز کردم و ی دادم مامان باشھ از رو صندلاحتمال

  تویای نمیزنیمامان چرا در م:گفتم
 درشت ی روبروم سکتھ ناقص و زدم خشکم زد و با چشمادنشی اوردم باال با دسرمو

 کردمیشده فقط داشتم نگاش م
  شده بود بھ منرهی خاونم

 کاری چخوادی درو تا بفھمم می خودم اومدم و خواستم درو ببندم کھ پاشو گذاشت البھ
 کنھ من و ھل داد تو اتاق و خودشم اومد تو و درو بست

 شی بزن خواستم عملغی لحظھ مغزم فرمان داد جھی کنم کاری چدونستمی بودم و نمشکھ
 کنم

 
 دھنمو ی بزنم کھ فورا خودش و رسوند بھم و با دستش جلوغی باز کردم تا جدھنمو

  گرفت و من و چسبوند بھ خودش
  نزنغی ندارم اروم باش و جتیاروم عشقم اروم کار: گوشم اروم گفتکنار

   و شروع کردم بھ تقال کردنشدمی من اروم نمیول
  اروم باش خانومم ارومشیھ:کامران

  بھم گفت خانوممی مخصوصا وقتدمیترکی داشتم متی عصباناز
 بزنم خودشو غی و بخوام جامی ھلم داد سمت در اتاق تا بھ خودم بشمی اروم نمدی دیوقت

 سادیچسبوند بھم و دوباره دستشو گذاشت رو دھنم و چفت من وا
  از ترسدمیلرزی وحشت کردم و داشتم مواقعا

  کھ اروم زمزمھ کرددی انگار فھمکامرانم
 می ندارم نترس اومدم حرف بزنتی دلم کارزینترس عز:کامران
 نیی پادی چرخوند رو صورتم و بعد اروم نگاشو کشنگاشو
 کھ کرده بودم حولھ تو بدنم شل شده بود و حاال نگاه کامران درست یی تقالبخاطر

   گردنم زوم شده بودنییپا
 رمی اون لحظھ دوست داشتم بمدی و شادمی اومدن سرش رو بھ طرف گردنم و دنییپا

  بره عقبکمی فشار دادم بلکھ نشی رو سدستامو
 
 تکون نخورد اشک تموم صورتمو پر کرده بود و تو دلم فقط از خدا نچمی اھی ی حتیول

 خواستمیکمک م
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 شد کامران ی چدونمی اخر کھ احساس کردم االنھ کھ لباش گردنمو لمس کنھ نملحظھ
 و من موندم رونی عقب و فورا من و از کنار در زد کنار و از اتاق زد بدیخودشو کش

 ... وحشتای دنھی شک بزرگ و ھیو 
 "مرانکا"

 نمی خانوم سوار ماشی و بدون توجھ بھ صدا کردن پررونی اومدم بسنای از اتاق یعصب
 کھ بتونم خودمو یی طرف جاروندمیشدم و دور شدم از خونشون با تموم سرعتم م

 و نگھ داشتم کھ وسط نی ماشی کھ وقتدونمی و منی چقدر گذشت فقط ادونمی کنم نمیخال
  بودمابونیب

 گھی انقدر کھ احساس کردم ددمی فقط دورمی کجا مدونستمی نمدمی شدم و دوادهی پفورا
 نینفس ندارم زانو ھام خم شدم و افتادم رو زم

  ابونی رو خاک بزهی و اجازه دادم اشکام برنیی و گرفتم پاسرم
  زدنادی نھ اروم نشدم دھنمو باز کردم و شروع کردم بھ فریول

اااااا خستھ شدم کمکم کن خداااااااااااااا من رفتھ بودم خداااااااا خستھ ام خدااااااا:من
 بخشھی من و نمگھی دسنای رو خراب کردم ی ھمچیباھاش حرف بزنم ول

 
  خدااااااااااااااااااا تو کمکم کن کمکم کنگذرهی ازم نمگھی دندفعھیا

 .... شد و مانع درد و دلم با خدالی ام بھ ھق ھق مردونھ تبدھیگر
 "سنای"

  قدم بردارمھی و نداشتم نی قدرت ای وحشت سر جام خشکم زده بود و حت باھنوز
  کنھ اگھ ولم نکرده بود االنکاری چخواستی بود کامران مشی پقھی فقط تو چند دقفکرم

... 
 و نگام نھیی جلو ادمی رسی وقتنھیی قدرتمو جمع کردم تو پام و اروم رفتم طرف اھمھ

 تو ی چھ خاکدمی خودم تازه انگار بھ خودم اومدم و فھمدهیخورد بھ صورت رنگ پر
 صدای کردن اما بھی و شروع کردم بھ گردی و بغضم ترکنیسرم شده ولو شدم رو زم

 لی شد بھ ھق ھق و ھق ھق تبدلی ام تبدھی گردمکری مھی بھ فرش اتاقم و گرزدمیچنگ م
 شد بھ سکسکھ

 نی جا تار شد و ولو شدم رو زم و ھمھدی اروم نشدم کم کم اتاق دور سرم چرخیول
 ....دمی نفھمیچی ھگھی و ددمی باز شدن درو شنیلحظھ اخر فقط صدا

 "دیفر"
 و ادی بخوادی می کنمی و ببسنای شی سر برم پھی گرفتم می کھ از خواب پاشدم تصمصبح

 با صبا حرف بزنھ
 
   خونشون شدمی راھمی تصمنی ھمبا

  حرف زدم و بعد راه افتادم طرف خونھمی با مش رحی دم در کلدمی رسیوقت
  کردمییرای نگاه بھ پذھی خونھ رو باز کردم و در
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  نبودی بود کسجالب
  تو و شروع کردم بھ صدا کردنشونرفتم
  خانملھیجم...مسعود خان...لدای...سنای...یابج:من
 سنای گرفتم برم اتاق می تصمدمی نشنی جوابیوقت
 سنای حالت دو از پلھ ھا باال رفتم و خودمو رسوندم بھ در اتاق بھ

   در زدن درو باز کردمبدون
 یی کجاااااااسناااااااااای:من
 خودمو رسوندم ی کدمی افتاده بود نفھمھوشی بنی زمی کھ روسنای تا نگام خورد بھ یول

 بھش و کنارش نشستم
 سنای شدهی چزمی عزسنای:من

  دستام و شروع کردم اروم ضربھ زدن بھ صورتشنی گرفتم بصورتشو
 سنای نمی چشماتو باز کن ببیی گل داسنای سنای:من
  برگشتم سمتشمی گفتن ابجی علای ی صدابا
 کنھی من نگاه می تو دستاھوشی بیسنای کھ بھت زده داره بھ دمشید

 ....سنای...سی...ر...ف...ف:میابج
 

  لباس تنش کن ببرمش دکترھی ای فقط بستی نیزی چیاروم باش ابج:من
 رونی اورد بسنای ی مانتو و شلوار براھی عی رسوند بھ کمد و سرعی خودشو سرمیابج
 دل تو دلم نبود و از ی رو تنش کنھ ولسنای تا راحت لباس رونی اتاق اومدم باز

 مردمیاضطراب داشتم م
   رو بد کرده کھ از ھوش رفتھسنای حال یچ
 رونیم ب از فکر اومدمی ابجی صدابا

 دیحاضرش کردم فر:میابج
  رونی بدمی رو دستام بلند کردم و از اتاق دوسنای سمت اتاق و دمیدو
 امی بخوامی صبر کن منم مدیفر:میابج
 برمشی خودم مستی الزم نینھ ابج:من

 نیی از پلھ ھا اومدم پازود
  تو بغلمسنامی و دمی رو دونی طول راه از خونھ تا ماشتمام

 و نی پشت فرمون و ماشدمی رو خوابوندم عقب و پرسنای و نی بھ ماشدمی رسباالخره
 مارستانی بنی ترکیروشن کردم و راه افتادم سمت نزد

 درصدم بھ ھی ی اما حتکردمی نگاه مسنای عقب و بھ گشتمی طول راه ھمش برمتک
  بودومدهیھوش ن

 دمیکشی میی النی ماشنی کردم و از بشتری بسرعتمو
 شدم و در عقب و باز کردم و دوباره ادهی و نگھ داشتم و فورا پنیماش و دمی رسباالخره

 .......مارستانی داخل بدمی رو گرفتم تو بغلم و دوسنای
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 "سنای"
 کجام دھنمو باز دونستمی نمدیدی چشمامو باز کردم چشمام تار مدی احساس سر درد شدبا

 تونستمی نمی انگار زبونمو دوختھ بودن بھ دھنم حتیکردم و خواستم حرف بزنم ول
 تکونش بدم

  شدم چشمامو محکم بستم و فشار دادم و دوباره بازش کردمگالفھ
  نمی بھتر شد و تونستم اطرافمو ببکمی
 کھ روش بودم خورد ی بود نگام بھ تختمارستانی بی اتاقاھی شبشتری رنگ بدی اتاق سفھی

 مارستانمی بو سرم تو دستم مطمئن شدم کھ
 چشمام بازه دی پرستار باشھ اومد تو تا دخوردی دختر جوون کھ بھش مھی باز شد و در

  باالخره خانوم خوشخوابیبھوش اومد:گفت
 نجامیمن چرا ا:من

 ی از حال رفتھ بوددیبخاطر ضعف شد:پرستار
 کھ کامران ی لحظھ صحنھ اھی شروع کرد بھ مرور من چرا ضعف کردم مغزم

  روی ضعف لعنتنی الی اومد دلادمی چشمام و متقابلش یاومد جلو شد کمینزد
  بھم دست دادی کردم و حالت خفگبغض

  توانی نگرانن اگھ حالت خوبھ بگم بیلیخانوادت خ:پرستار
 

 کل بای بعد در باز شد و تقرقھی و چند دقرونی سرمو تکون دادم پرستار رفت بفقط
  تو اتاقختنی رمیخاندان مادر

  شادیسنای گرفت بغض و پس زدم و شدم اون خندم
  اوه اوه چھ خبرتونھ:من

  بفھمم بغلم کردنکھی زود اومد سمتم و قبل از امامان
  دخترمی دلم خوبزی فدات بشم عزیالھ:مامان

 خوبم مامان جان نگران نباش:من
 یتو کھ ھمھ ما رو نصف جون کرد:بابا
 مارستانیورد ب من و ایحاال ک... بابا جونخوامیمعذرت م:من
  اومد جلودیفر
 من:دیفر

 ادم قحط بود: جمع کردم و گفتمصورتمو
 یموندی مینجوری ھمزاشتمیحقت بود م: از حرص قرمز شد و گفتدیفر

 ییحرص نخور خان دا: و گفتمدمیخند
  ھامارستانھیبسھ بچھ ھا ب:یمامان

 یچشم مامان:من
 یضی مری جان مطمئنسنای:خالھ



 @cafeetakroman              ی کافھ تک رمان ص اختصا       رمان اسمش عشقھ

 174 

  ظاھرمو حفظ کردمی خالھ ولیدونی می دلم گفتم اخھ چتو
  خوبممیلی خضمی گفتھ من مرینھ خالھ ک:من
 
 سنای حالت بد شد شدیچ: فرامرزییدا

  رفت و افتادمجی دفعھ سرم گھی یی دادونمینم:من
 کردی تنگ شده نگام می کھ با چشادی خورد بھ فرنگام
  رو نگاه کردمگھی ندادم و دوباره برگشتم طرف دتیاھم
 ی رنگ تو صورت نداری بموندی فکر کنم امروزم بایول: فرھادییدا

 نھ نھ فردا مدرسھ دارم:من
 ستی حالت بده مدرسھ مھم نیوقت:مامان

  نکنتیمامان اذ:من
 یکنی چرا بحث می بچھ شدیپر:یمامان

  مامان جاندهیحرف گوش نم:مامان
  نھای دکترش بگھ مرخصھ دی باستیاصال بھ گفتن ما ن:بابا
 قربون دھنت عمو مسعوداخ :سام
 ارمیبرم دکترشو ب:دیفر
 رو سنای دور دی حاالم باادی پسر وقتش کھ بشھ خودش مھیمگھ دکتر اوردن: فرھادییدا

  ممکنھ بازم حالش بد بشھمیخلوت کن
  سمتمادی اون بدی من ارومم فقط نزاردی ھستی وقتدی نرچکدومی باز کردم بگم نھ ھدھنمو

 .... اتفاق بدونننی درمورد ایزی چدی شدم فعال نبامونی پشیول
 
  ھمھ برگشتن سمتشدی فری صدابا

  ھستمسنای شی من پدی خونھ و استراحت کندیھمتون بر:دیفر
   خانومسنای ی بدحی برام توضخوامی میعنی حرفش نی ادونستمیم

  اومد مخالفت کنھ کھ بابا نزاشتمامان
 می برای بی پرگھی راست مدیفر:بابا

 و من رونی از اتاق رفتن بی بعد از خداحافظی شد و ھمگین راض ماماباالخره
 دیموندمو فر

  درو بست اومد سمتمنکھی بعد ادیفر
  خانومسنای شنومیخب م:دیفر

 دمی ازش دزدچشمامو
 یی خان دای رو قرار بشنویچ:من
  باز کردمارستانی تو رو بھ بی کھ پایزیھمون چ:دیفر
 ی خل شددی فریگی میوا چ:من
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 ی اومد کنارم رو تخت نشست و چونمو گرفت تو دستش نگام کھ خورد تو چشادیفر
 دمی و نگامو دزداوردمیمنتظرش طاقت ن

 سنایبھ من نگاه کن :دیفر
 ی اگھ بھم نگی بھ جون مامانی علی بھ والسنای: گالفھ گفتکنمی نگاش نمدی دیوقت
 کنمی بھ صورتت نگاه نمگھی دشدهیچ

 خوردی قسم مدی فری نگاش کردم وقتزود
 
 گذشتی قسمش نماز

 نمی کن ببفیخب حاال شد تعر: وگفتدی فری اومد رو لبالبخند
 ....یاخھ من چجور:من

  خب شروع کنتیی نھ داسنایمن االن دوستتم : ادامھ بدم و گفتنزاشت
  دھنمو قورت دادم و شروع کردم بھ گفتناب

  بشممارستانی بیکامران اون باعث شد راھ:من 
 ...خب: رفت توھم و گفتدی فریاخما
 نکھیبعد ا... باھام حرف بزنھخوادی کرد و گفت مدارمیصبح بابا اومد از خواب ب:من

 .... گرفتم برم حموممیبابا رفت از حرفاش گالفھ شدم و تصم
  حرفتو قطع نکنسنای:دیفر
 ... بودمدهی با حولھ بودم و لباسامو نپوشرونیاز حموم کھ اومدم ب....زهیچ....خب:من
  و فکش منقبض ترشھی سرخ تر مدی فری چشماکردمی احساس مگفتمی کلمھ کھ مھر

  از اشک شده بودسی بھ صورتم کھ حاال خدمی کھ تموم شد دستمو کشحرفام
 سمت خودش پرت شدم تو دی دستمو گرفت و کشدی دستم رو صورتم بود کھ فرھنوز
 بغلش

 ..... قسم بخورم ارامش و راحت لمس کردمتونمیم
 
 "دیفر"
  و دوست داشتم برم سراغ شدی مشتری بتمی عصبانگفتی مسنای کھ ی ھر کلمھ ابا

 کامران تا جون داره بزنمش
 ... خرکھیمرت
 رسمی بھ خدمتش مکی شیلی بعدا خی ولشھی نماالن
  کھ تو بغلم گرفتھ بودمشسنای خورد بھ نگام

   رفتارو بکنھنی منم ایا نفر با صبھیاگھ : لحظھ فکرم رفت سمت صبا و تو دلم گفتمھی
  رو از ذھنم دور کنمیی کذای فکرانی تکون دادم تا اسرمو

  مننیای دنی و صبا ھمھ سنای دونستمی خودمم خوب میول
 ... دوست خوب و صبا ھم عشقمھی خواھر زادم و البتھ سنای کردی نمیفرق

  تو بغلم خوابش بردهسنای کردم احساس
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  خوابش بردهی کستی معلوم نزهی بعلھ خالھ ردمی از خودم جداش کردم کھ داروم
 پتو روش از دنی و بعد کشدمی شو اروم بوسیشونی لبخند خوابوندمش رو تخت و پبا

 .... تا راحت استراحت کنھرونیاتاق اومدم ب
 ازش یواشکی نشستھ بودم و داشتم عکس صبا رو کھ مارستانی باطی حمکتی نرو

 کردمیگرفتھ بودم نگاه م
 ... منی صبایامیھمھ دن: لب گفتمری عشق زبا
 
 "پارسا"

  زنگ خوردمی کارگرا بودم کھ گوشی کارخونھ مشغول نظارت بھ کاراتو
  شماره کامران لبخند زد و زود جواب دادمدنی شلوار درش اوردم وبا دبی جاز
 جونم داداش:من

 نجای اایپارسا ب:کامران
 ...نیھم
 از صداش ی کارش ولنی ای چیعنی رو قطع کرد شکھ بودم ی و گفت و گوشنیھم

 ستیمعلوم بود حالش خوش ن
 شدم و حرکت کردم سمت خونھ نمی و سوار ماشرونی بدمی از کارخونھ دوی معطلیب

 دمیکشی مییکامران تو راه فقط ال
   شدمادهی پنی سرعت نور خودمو رسوندم دم خونھ کامران با اضطراب از ماشبا

 در خونھ و فورا زنگ و فشار دادم سمت دمیدو
 ...سھ بار...دوبار... بارھی

 جواب بده در ی کسنکھی سمت زنگ کھ بدون ابردمی بار داشتم دستمو منی چھارمیبرا
 باز شد
 ... درو باز کرد و بھ خودم ندادم و زود رفتم توی کنکھی فکر کردن بھ افرصت

 
 "کامران"

  بکنمدی باکاری چدونستمی بودم داغون نمداغون
 و اضطراب امانمو ی اروم کردم و برگشتم خونھ نگرانابونی خودمو تو بنکھی ابعد
  گالفھ فقط راه برمنکھی از اری بکنم غتونستمی نممی و کاردیبر
 کننی ارومم منای تو بار اشپزخونھ اره ای دفعھ چشمم خورد بھ مشروباھی

 و درشو باز کردم رونی ودکا اوردم بی بطرھی خونم و کی بردم سمت بار کوچھجوم
  باالدمی جا کشھیو ھمھ رو 

 .... دومم برداشتمی ندادم و بطرتی کھ کل وجودمو گرفت اھمی تلخبھ
   روم نداشتی اثرچی انگار ھی چقدر خوردم ولدونمینم

  بودشھی دم دستم بود و شکونده بودم و خونھ پر از خورده شی چھر
  کمکم کنھتونھی اون مشمی پادی بھ پارسا بگم بدی تو ذھنم جرقھ زد اره بای فکرھی
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  و شماره پارسا رو گرفتممی بردم سمت گوشھجوم
 انگار آرامش بخش بھم ی پارسا تو گوشی صدادنیچی با پدمیجوی پوست لبمو میعصب
  کردنقیتزر

 جونم دادش:پارسا 
 نجای اایپارسا ب:من

  نگفتم و گوش قطع کردمیچی ھگھید
 

 دمی برداشتم و سر کشگھی دشھی شھیر و  رفتم سمت بادوباره
 نی رو زمفتمی خودمو کنترل کنم کھ نتونستمی رفتن و نمجی کم سرم شروع کرد بھ گکم

.... 
  نی رفت و سقوط کردم رو زمجی لحظھ سرم بھ شدت گھی تو

  تکون بخوردمتونستمی و نمدیچی تو تموم بدنم پدرد
   تو ھمون حالت موندمیمجبور

 کھ تو ی با دردی پارسا اومده خواستم از جام بلند شدم ولدمی زنگ فھمی با صدااما
  بلند شدادمی فریکمرم احساس کردم صدا

 دادی پشت سر ھم زنگ و فشار مپارسا
 فونی بود از جام پاشدم و حرکت کردم سمت ای با ھر جون کندنباالخره

دشون و از دست  و بازش کردم انگار پاھام قدرت خوفونی ادی فقط رفت سمت کلدستم
 یداده بودن کھ دوباره ولو شدم بغل در ورود

 پارسا از پشت ی نگذشت کھ صداقھی چند دقواری دادم بھ دھی بستم و سرمو تکچشمامو
 در بلند شد

   یکامران خوب... درو باز کننیکامران ا:پارسا
  درو بازش کردمرهی دراز کردم سمت دستگدستمو
 .... افتاد کنارمحالیت منم ب زود اومد تو و ھمزمان دسپارسا

 
 "پارسا"

  رسوندم پشت در خونھ اش و صداش زدمخودمو
 یکامران خوب... درو باز کننیکامران ا: من
  تو خونھدمی نگذشت کھ در باز شد زود چپیزیچ

  چرخوندم تو خونھچشم
  داداشم کامرانییکامران کجا:من

  از پشتم بلند شدحالی بی صداھی
 دمی واقعا ترسدنشی از ددهی برگشتم و نگام خورد بھ کامران رنگ پرعیسر
 شدهیبسم هللا کامران چ:من

  بود کھ بخواد جوابمو بدهی تر از اونحالی سمتش و نشستم کنارش برفتم
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  با خودتی کردکاریچ:من
 ...ی...ه...ه:کامران
 نزاشت ادامھ بده اروم صورتمو بردم جلو و دھنشو بو کردم بلھ آقا مشروب سکسکھ

                          تو موھامدمی دست کشیکوفت کرده عصب
  نگویزیباشھ باشھ چ:من
  شو انداختم رو خودمینی بغلشو گرفتم و از جا بلندش کردم و سنگریز

 شدم صداش متوقف دنی ببرمش سمت اتاق کھ با شنخواستم
 بزنم.... حرفخوامیم..... خوامیم:کامران

 
 ی حرف بزنیخوای می چجوریتا خرخره کوفت کرد:من

 خوبم....خ...من:کامران
  شدم و داد زدمیعصب

  احمقی چرا تا خرخره خوردیاگھ خوب:من
  خوبم ولللللللم کنگمیم...م: حرکت از من جدا شد و گفتھی با کامران

 می حرف بزننیباشھ باشھ اصال بش:من
  خوبھنیاررررره ا:کامران
  شده بوددهی صحبت کردنش بخاطر خوردن مشروب کشلحنش
  و نشست رو مبل اروم رفتم و روبروش نشستمرفت

 منتظرم:من
 ی وقفھ چشمام گرد شد ولی بلند و بدنی نگاه بھم کرد و شروع کرد بھ خندھی کامران
  ادم مستھی رفتار از نی تعجبم نداشت ایخب جا

  حرف زدنش بھ خودم اومدمی صدااب
 یدونیرفتممممم خونشون خوااااستم باھاااش حرف بززززنم ھھھھھھھخ م:کامران

 .... ھھھھھھخواستمیمن م... ھھھھھھھھھ منشدیچ
 کامران نی اشناسمی نمگھی دکردمی احساس مگفتی کھ کامران می ھر کلمھ ابا

 لحظھ ھی چرا دونمی نمی بودم ولدهی کھ من فقط اسم اون دخترو ازش شننیروبرومو با ا
 ...حس نفرت از کامران وجودمو پر کرد

 
 "سنای"

 کردن جلومو ی سعیلی و دکتر خدی کرد فرصمی من ترخادی دکتر با اصرار زباالخره
  کو گوش شنوای ولادهی دوباره حالم بد بشع زنکھی امکان اگفتی چون دکتر مرنیبگ
 ی کھ ھر چدمی نفس بلند کشھی از زندان ازاد شدم  انگاررونی بمی کھ اومدمارستانی باز

 ھام                                                                               ھیدود بود رفت تو ر
 بھ سرفھ افتادم و شروع کردم بھ غر زدن
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 رفتار کنھ ی احساساتخوادی مقھی تھران و ببرن کھ ادم پنج دقی ھوانیمردشور ا:من
 زارهی نمیول
 ی با خودت خل شدیگی میچ:دیفر
 یی خل توجھی پس در نتیری مشییحالل زاده بھ دا:من
  و نگفتیزی و چدی خنددیفر

  حرکت کرد سمت خونھدی و فرمی شدنی سوار ماشباھم
  بھت بگمیزی چھی خوامی مسنای:دیفر

  نگاش کردممنتظر
 . .. فکریی اتفاق کذانی بھ اگھی دخوامیم:دیفر

  وسط حرفشدمی ادامھ بده و پرنزاشتم
 دی فریزنی حرف میدرمورد چ: من
 من نھی واقعا ببخواستی نگاه بھ صورتم انداخت انگار مھی برگشت و با تعجب دیفر

 بودم اون حرفو زدم
 

  شدم بھشرهی تو نگام و خختمی رموی تفاوتی بھمھ
 قانع شد کھ دی انگار فرکنمی انگار مطمئن شد بھ اون اتفاق فکر نمدی نگامو دیوقت

  نگفتیزی چگھینگاشو ازم گرفت و د
  شروع کردم بھ حرف زدننی متنفر بودم بخاطر ھمنی از سکوت تو ماششھیھم
  مربوطھ حرف بزنمالی با عامی من بی کیی خان دایراست:من
  برگشت و با بھت نگام کرددیفر
 یکنی نگاه منیوا چرا ھمچ:من
 ?یای بیخوای می زودنیبھ ا:دیفر
  اره چرا کھ نھ:من
 ای بدیھر وقت عشقت کش: زد و گفتقی لبخند عمھی دیفر
  دانشگاهامی پنج شنبھ منیپس ا:من
  صبرانھ منتظرمیباشھ ب:دیفر

  خندهری ززدم
 چقدر مشتاق:من
  بودن با عشقمی مشتاقم براگھیاره د:دیفر
  دی منت فری ھمھ عشق پلک و بنی گفتم بھ انی دلم افرتو

  عشقو داشتھ باشھنی ااقتی بودم صبا ھم لدواری امفقط
 
 "دیفر"

 ی دانشگاه تا با صبا حرف بزنھ کم مونده بود از خوشحالادی گفت پنج شنبھ مسنای یوقت
  خودمو کنترل کردمی بزنم ولادیفر
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 اصال اونم بھ من دهی می رو چسنای صبا جواب یعنی پنج شنبھ بودم تابی االن باز
 انھیعالقھ داره 

  دوباره نگاش کردمسنای ی صدابا
 ?ھیکی صبا خانوم کالساشون با شما نی ایی خان دایراست:سنای

 ھیکی کالسمون ھیپنج شنبھ :من
  ساعت چندولیا:سنای

 ھشت صبح:من
 یب صبح زود بلند شدن براش چھ عذادونستمی خوب مدی خوابسنای کردم باد احساس

 داره
 سنای یای بیستیاصال مجبور ن:من

  جواب دادفورا
 کھ بھ نجوری رو مالقات کنم فقط بھت از االن بگم ھمندهی آیی زنداخوامی مامینھ م:سنای

 و یی کھ بگم داادی خوشم نمای سوسول بازنی صبا ھا من از اگمی بھ اونم مدی فرگمیتو م
 ییزندا
 یگیپس چرا بھ فرامرز و فرھاد و زناشون م:من

  از من بزرگترن نابغھیلیخب اونا خ:سنای
 قانع شدم:من
 
  جونیی دانیافر:سنای

 می فلش تو داشبور ھست بردار بزن تو ضبط گوش کنھی سنای:من
 "سنای"

   تکون دادم و دستمو بردم سمت داشبور و بازش کردمسرمو
   چھ شلوغھنجایاوه ا:من
  خوبھ تو دنبال فلش باشمیلیخ:دیفر
  فلشری غشھی مدای پی ھمچنجایا:من
 اصال نخواستم:دیفر

  جوابشو بدم کھ چشمم خورد بھ فلش تو داشبورداومدم
  و در داشبورد و بستمبرداشتمش

  کردمداشی خب حاال پشیا:من
  وصل کردم بھ ضبط و روشنش کردمفلشو

 بزن دوازده اھنگش قشنگھ:دیفر
   اھنگ دوازدھمی حرفش گوش کردم و زدم روبھ
 عاشق بودم ناخوداگاه منم شروع کردم بھ ی شل شد وااااااااااااااااااشمی اھنگ ندنی شنبا

 خوندن
  احساسھی صدابارون
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 شناسھی بارون چشاتو منم
  رو از دست دادمتو
 بازهی ماشوی لحظھ ادم دنھی تو

  خونھنی سکوت اتلخ
 

 دونھی می خدا کرازی غاخھ
   از دست دادمتورو

 بازهی ماشوی لحظھ ادم دنھی تو
   ضبط قطع شدی دفعھ صداھی تو فاز اھنگ بودم کھ یی جوراھی بستم بودم و چشمامو
   باز کردمچشامو

 شدیوا چ:من
  قطعش کردمیچیھ:دیفر
 ی چیبراااااااااا:من
 کاری چخوامی ضبط و می تا تو ھستگھی دیقطع کردم تو بخون:دیفر

  نگفتم و صورتمو برگردوندمیچی گرفت ھحرصم
  نگفتیزی و چدی بلند خنددیفر

  درو برامون باز کردی فورمی دوتا بوق زد مش رحدی دم خونھ فرمیدی رسباالخره
  و داد زدمرونی رد شد از پنجره کلمو بردم بمی دوتا بوق زد و از کنار مش رحدیفر
 میچاکر مش رح:من

 دی خندمی رحمش
  بچھیفتیم:دیفر

 نترس اون با من: و گفتم نی داخل ماشنشستم
  بلند شددی چشمک زدم کھ خنده فرھی بعد و
 
 "پارسا"

 ی شدم انقدر از دست کامران عصبنمی و سوار ماشرونی از خونھ کامران زدم بیعصب
  کنھکاری چچارهی با دختره بخواستھی مستی نفھم معلوم نیبودم کھ حد نداشت پسره 

  شی پقھی دق رفت بھ چندفکرم
 از تموم ی مستشدی کرد و تو تمام مدت خندش قطع نمفی کل اتفاق و برام تعرکامران

 دوش و ری شدم و بردمش سمت حموم و و پرتش کردم زیحرکاتش مشخص بود عصب
 گذشت کمی اب خشکش زد معلوم بود انتظار نداشت ری و باز کردم رو سرش زخیاب 
 و بردمش تو رونی باوردمش  از حمومدهی از کلش پری کھ مطمئن شدم مستیوقت

 ی برای واقعا کلمھ عصبرونی خوابوندمش رو تخت از خونش زدم بنکھیاتاقش و بعد ا
  رو از کامران نداشتمیوونگی دنیاون لحظھ ام کم بود انتظار ا

   موفق نبودمادی زرونی از مخم بره بشی پقھی تکون دادم تا فکر چند دقسرمو
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 استراحت کنم کمی و روشن کردم و راه افتادم سمت خونھ ام تا نی و ماشدمی کشیپوف
 خوبم از کامران تو ذھنم خراب شد ی تصورای بود ھمھ یامروز واقعا روز سخت

 ... روی خودش خراب کرد ھمچیعنی
 
 "سنای"

 از اون لحظھ کھ وارد خونھ شدم ھر خوردمی موهی نشستھ بودم و داشتم می مامانکنار
  شدمفی گرفت کھ خر کلمی جور تحوھی یک

 کھ مامان برام پوست کنده ی اوهی راحت مالی نشستم و دارم با خی کھ کنار ماماناالنم
 خورمیرو م

  سام سرمو بلند کردمی صدابا
 رنیگی ملشونی چھ تحوشنی مضی مردم مرینیبی مدیخوبھ بخدا فر:سام
 ایاره بخدا اصال شانس دارن بعض:دیفر

تا کور شود ھر ان کس : کنم گفتمتشونی منم اذنکھی ای منظورشون من بودم براقشنگ
 دیکھ نتواند د

 ? مگھ نھیتو کھ با ما نبود:دیفر
 دینھ مگھ شما بھ خودتون شک دار:من
 دی مگھ نھ فرمینھ ما بھ خودمون شک ندار:سام
  قایدق:دیفر
  جوووووون برنامھ اون پروژه کنسلھدیفر:من
 دی دفعھ از جاش پرھی دیفر
 زنھی بھ من چھ سام بھت حرف می چیعنی سنایعھ :دیفر

  ادی میی بوھاھی ی وایوا: تنگ شده گفتی با چشماسام
  چھ خبرهدی فرگھیراست م: ھم گفتیمامان

 
 گناه یوونی حی جون ولیی ھھھھھ حقتھ دادمی و ددی صورت فریدگی رنگ پرقشنگ

 داره بھتره نجاتش بدم
 طرحش ی از پروژه ھایکیستھ بود تو  ازم خوادی فریقراره چھ خبر باشھ مامان:من

 گمیکمکش کنم اون و م
 ? بھت دادهدی دانشگاه باز پروژه جددیعھ فر:یمامان
  وسطدی قاشق نشستھ پرسام
 گھی مارموز دروغ میسنای نی ایکنی چرا باور میمامان:سام
  باشھ بھ تو چھیاصال خبر:من
  بھ تو چھگھیاره راست م:دیفر

 بسھ بسھ:یمامان
  اخھدیکنیچقدر شماھا بحث م: فرامرزییدا
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  سام فوضولھنی اریتقص:من
  خانومسنایدستت درد نکنھ : اعتراض کرد وگفتخالھ
 ی خالھ خودت قبول ندارگھی دگمیراست م:من

 یگی راست منمیبی مکنمیحاال کھ فکر م: فکر کردن و در اورد و بعد گفتی اداخالھ
  جانسنای

 حال نی اخالقش بودم با جنبھ و در عنی عاشق ادیدخنی خنده خود سامم مری زدن زھمھ
 با شعور

 شام اماده اس:مامان
 مممممممممی داریچ:من
 و شروع کرد بھ دی فرھاد بود از خواب پریی داد من عسل کھ رو دست دای صدابا

  کردنھیگر
 

  بچھ بلند شدنی صد بار گفتم داد نزن ببسناااااااااای:مامان
  گرفتمشیی سمت عسل و از بغل دادمی دویفور
  خوابش سبکھنی کنم اکاریخب مامان من چ:من
  شروع کردم بھ تاب دادن عسل تو بغلم تا اروم بشھبعد

 شکستی دستمم داشت مشدی مگھ اروم محاال
  عسل و ازم گرفتی اومد سمتم و با مھربونییزندا
 کنمی خودم آرومش مییعھ نھ زندا:من

  تو برو غذاتو بخورخوادی مریولو ش کوچنینھ گلم ا:ییزندا
 ...یپس غذا:من

  بدو برو بدوخورمیمن بعدا م: نزاشت ادامھ بدم و گفتییزندا
  زد و رفت طبقھ باالی لبخندیی زدم و زندایلبخند
 گشنم بود در حد یعنی غذا چشمام برق زد دنی و کنار بابا نشستم با دزی سمت مرفتم
 کیالمپ
  بخورهدنی انگار بھش غذا نمزنھی چشماش برق منیھمچ:سام
  کردمداشی فقط من االن دنبال فضول بودم کھ پدنینھ بھم غذا م:من
  خنده سامم با خط و نشون نگام کردری زد زدیفر

  چھ وضعھ حرف زدنھسنای:مامان
 گھی دگھیمامان راست م:لدای
 

  ممنونم واقعا ممنونم:من
   فشار روت بودهیلیبرو خونھ استراحت کن امروز خ:سحر

                              دستتون درد نکنھگمیبازم م:من
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 تو کوچھ دمیچی ازشون جدا شدم و پی فقط لبخند زدن بعد خداحافظنباری و سحر اقیشقا
   صدایخودمون طبق معمول کوچھ خلوت و ب

 داشتمی اروم برمی بود و قدمانیی پاسرم
 در فمی و از کدی دم درمون کلدمی رسی کدمی اصال بھ دور و برم نبود اصال نفھمحواسم

 بود کھ با نیی شدم و درو پشت سرم بستم سرم پااطیاوردم و درو باز کردم وارد ح
  سرمو اوردم باالمی مش رحیصدا
  ی دخترم خوبسنای:می رحمش

  زدمی کم جونلبخند
  میخوبم مش رح:من

 ... انگارشونھی پریلیرتت خاخھ دخترم صو:می رحمش
   فعالستی نیزی چی جونمینھ مش رح: ادامھ بدم و زود گفتمنزاشتم
  رد شدممی تند کردم و از کنار مش رحقدمامو

   و بعد در اوردن کفشام رفتم تودمی در سالن رسبھ
 حتما دنیدی مافھی قنی تو سالن نبود اووووف خداروشکر اگھ مامان و بابا من و با ایکس

  سر و صدا از پلھ ھا باال رفتمی چھ مرگمھ بدنیفھمیم
 

 ی راجب چنمی کنجکاو شدم ببومدی مرونی جر و بحث مامان و بابا از اتاقشون بیصدا
  بحثشون شده اروم رفتم پشت در اتاقشون و گوشمو چسبوندم بھ در

  اصرار نکنشھی نمشھی نمشھی نمینھ پر:بابا
  خانوادتای با خودت یکنی لج می داریک مسعود با یکنی مینجوریچرا ا:مامان

 یفھمی شدم چرا نمیبا خودم من باعث اون اتفاق لعنت:بابا
 ی و درک کننی ایخوای مسعود چرا نمی کاره بودچیتو ھ:مامان

  االننی ھمی بحث و تمومش کن پرنی االن انیھم:بابا
 ی رو بدپرسھی مسنای کھ یی جواب سواالدی خودت بایباشھ ول:مامان

 ...سنایمگھ :بابا
 نتونستم بھش بگم بخاطر یجی من ھی ولدی رو پرسی ھمچدی از من پرسسنایاره :مامان

 یزی جسنای مسعود من بھ تو قول دادم مامانم کھ قول نداده بھ ی کھ بھ تو دادم ولیقول
 نگھ
   نگھیچی ھدی پرسیزی ازش چسنای بھش بگو اگھ یبا مادرت صحبت کن پر: بابا

 ای سست رفتم تو اتاقم و درو بستم خدایی با قدمادمیشنیفاشون نم از حریزی چگھید
 ...یمامان
 با ی حتما از ھمچی انقدر خنگم مامانیعنی بود برم سراغش دهی بھ فکر خودم نرسچرا

  االننی ھمششی االن برم پنی ھمدیخبره با
 زند تموم بشھ بعد برو ی بزار اول قصھ اقاسنای از درونم بھم گفت نھ یکی انگار یول

 یسراغ مامان
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 بھ ذھنم تونستی مثل اب داغ نمیچی ھدیکشی واقعا مخم داشت سوت مدمی کشیپوووف
 رشیسامون بده لباسامو در اوردم و وارد حموم شدم اب داغ و باز کردم و رفتم ز

 ....نجاسی ارامش ای ھمھ دغدغھ و خستگنی بعد اکردمی تکرار می لب ھریز
 

 سمی اب شل شده بود و نا نداشتم واری ساعت تو حموم بودم انقدر کھ بدنم زمی نحدود
 رفتم سمت کمدم و می مستقرونی حولم از حموم اومدم بدنی اب و بستم و بعد پوشریش

 اوردم و پرت کردم رو تخت تا رونی بلوز شلوار بھی حوصلھ یدرشو باز کردم ب
  بپوشم
  شدم بھ خودمقی و دقسادمی وانھیی و جلو ارفتم
 کھ زود جا زده ییسنای ھی بود گھی دیسنای ھی بود نھیی کھ تو ای دخترنی نبودم انی امن

 خودم و نفسمو فوت کردم و ی شدم و تو چشارهی خنھیی تو استمی ننیو خستھ شده من ا
استوار مثل ...محکم....ی قوشھی می چنی باش تا اخرش ببسنایجا نزن : لب گفتمریز

 شھیھم
 اومدم کنار و رفتم سراغ لباسا حولھ رو از تنم در اوردم و بلوز شلوار و نھیی ا جلواز

   ھر زدمدیچکیتنم کردم از موھام اب م
 .... برم کوتاشون کنمدی خشک کنھ اخھ اه باناروی حوصلھ داره ای کیواااا:من
  کھ در اتاقم زده شدزدمی داشتم غر مینجوریھم
 بلھ:من
  داخلامی بتونمی مسنای:بابا
 البتھ بابا جون:من
  لبخند رو لبم نشستدنشی درو باز کرد و اومد داخل با دبابا
 یخوریدختر موھاتو خشک کن سرما م:بابا
 

   زدمغر
  بخدا خستم کردنادنی زیلیبابا حوصلھ ندارم خ:من
   پرهیلی بابا خیسنای دل یوا:بابا

   نگفتمیزی و چنیی انداختم پاسرمو
 کنمی خشک م خودم براتنیبش:بابا

  خندهری کھ زد زدی دی چافمی بابا تو قدونمی بلند کردم نمسرمو
 یخندیعھ بابا چرا م:من
  تا برات خشک کنمی رو صندلنی بشای زد بی چشمات چھ برقیدونینم:بابا

 توالت و بابا حولھ ب دست اومد باال سرم و شروع زی می رفتم نشستم رو صندلزود
 کرد بھ خشک کردن موھام

  امروزی کن کجا بودفیخب تعر:بابا
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 نی انگار مجبورم حاال اولی تا حاال بھ بابا دروغ نگفتھ بودم و دوست نداشتم بگم ولمن
 دروغ و بھش بگم

                        با تو بودما حواست کجاسسنای:بابا
  رونی بمی رفتنای خب با سحر انجاسی حواسم ایعنینھ ....نجایا....عھ:من
 ذشتخوش گ:بابا
 یجاتون خال:من
 با بابا حرف بزنم ھی نگفت دوباره رفتم تو فکر کھ االن وقت خوبیزی لبخند زد و چبابا

  بگمدی بایبا نھ اصال چ
 
  سوال کنم ھوووووف خدا کمکم کن باالخره لب باز کردم و گفتمی چاز
  چند تا سوال بپرسمھی تونمیبابا م:من
 اره بپرس بابا:بابا
 راستش... بپرسم کھخوامیخب بابا م....خب:من
  جانسنای شده یزیچ:بابا
 یخب ن ول:من
 یکنی چرا دست دست مگھیبگو د:بابا

  از کجا پروندمدونمی کردم و نمھول
  کالس کنکور ثبت نام کنمدیدی بگم اجازه مخواستمیم:من
 ی گند زدسنای داشت اصال خاک بر سرت ی بود من پروندم چھ ربطی چنی ایوا

  احمق
  نداره اره بابا جان برو ثبت نام کندنی پرسگھی کھ دنیا:بابا

  لب تشکر کردم بابا از جاش پاشدری زاروم
  از موھاتنمیا:بابا
 ممنونم بابا:من
   استراحت کنکمی ی خستھ ایلی خنکھیمن برم مثل ا:بابا
 و درم رونی و از اتاق رفت بدی بوسمویشونی توتستم سرمو تکون بدم بابا اروم پفقط

 بست
 
 حرف بود من زدم نھ نی محکم زدم تو فرق سرم واقعا ای دو دسترونی بابا رفت بتا

 لب بھ خودم فش دادم ریاخھ حرف بود با حرص خودمو شوت کردم رو تخت انقدر ز
  خوابم بردی کدمینفھم

 "پارسا"
 از  افتاد روم با وحشتییلوی کستی دوزی چھی خواب ناز بودم کھ احساس کردم تو

  باز زل زده بھم خونم بھ جوش اومدشی با نانی کدمی کھ ددمیخواب پر
  داد زدمبلند
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 وزنت لوی کستی بزنم لھت کنم با دوکھی مرتی نھ اخھ تو ادمی تو ادماااااانیک:من
  بگمی بگم نھ خودت بگو چی روم اخھ من بھت چیافتاد

  عشقمی ماچم کن بگو خوش اومدای بزمی عزیچیھ:انیک
  بخدایی پرویلیخ:من

 چاکرم دست پروده ام:انیک
   گرفتحرصم

 رونیپاشو گمشو ب:من
  اخھیتو چرا انقدر خشن:انیک

  و درم بسترونی برداشتم سمتش کھ زود از اتاق فرار کرد بزی و خپاشدم
   عقل ندارهکمی سالشھ ی خر سپسره
  و سرو وضعمو مرتب کردمنھیی جلو ارفتم

 
 حتما دوباره ھمھ جمع شدن دور ومدی سرو صدا منیی از طبقھ پارونی از اتاق زدم بو

 بعلھ حدسم درست بود کل نییھم مووووف اصال حوصلھ نداشتم اروم از پلھ ھا رفتم پا
  خاندان زند تو سالن نشستھ بودن

 انی کنی حواسش ھنوز بھ من نبود کھ باز ای در حال حرف زدن بودن و کسھمھ
  گوش خراششو بلند کردیصدا

 بھ بھ بزرگ نوه خاندان زند:انیک
  توجھ ھمھ بھ سمت من بودنباریا

 یسالم بھ ھمگ:من
 نی بشای دلم بزیسالم عز: مھدختعمھ
  کار دارمی برم کلدینھ ممنون عمھ جان با:من

 ینی ما بششی پقھی پنج دھی شھیاوا حاال نم: مھدختعمھ
 ی نداری برم اقاجون کاردیشرمنده ام عمھ جان با:من

 عمھ مھدخت ی از دخترادونستی نگفت خودش میچی فقط سرشو تکون داد و ھاقاجون
 کردم و از عمارت اقاجون ی از ھمھ خداحافظششونی نرفتم پنی بخاطر ھمادیخوشم نم

 رونیزدم ب
 
 "سنای"

 دفعھ ھی کھ کردمی و بھ اطراف نگاه مزدمی باغ بزرگ بودم و سر خوش قدم مھی تو
 دام زد نفر از دور صھیانگار 

 سنای دخترم سناای
 ی نبود خواستم حرف بزنم ولی اثرچی ھی کنم ولدای گردوندم تا صاحب صدا رو پچشم

 انگار صدامو گم کرده بودم دوباره ھمون صدا اومد
  سنای دخترم سنای
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 ....  بدوم سمت صدا کھخواستم
   بودی چھ خوابنی خدا ای وازدمی نفس نفس مدمی خواب پراز
 اب و باز کردم و دو تا مشت اب زدم تو ری شیی جام پاشدم و رفتم تو دستشواز

   حالم بھتر بشھکمیصورتم بلکھ 
 دمی بلند کشغی جھی و سام تو اتاقم از ترس دی فردنی با درونی کھ اومدم بیی دستشواز

  زدنغیاونام بدتر از من شروع کردن بھ ج
  با ترس درو باز کرد و اومد تومامان
 دیزنی مغی چرا جشدی خدا مرگم بده چیوااااا:مامان

  دفعھھی...نایا...نیا:من
 سنای یگی می چایک:مامان

 دی و نگاش خورد بھ سام و فربرگشت
 

 یدی کشغی و سامن چرا جدی کھ فرنایخب ا:مامان
 دمشونی دفعھ دھیاخھ خب :من

  سامم بلند شدی ھمزمان صدارونی فقط سرشو تکون داد و از اتاق رفت بمامان
   اخھیکشی مغی چرا جسنای:سام
   نگاتون کنملکسی ردی تو اتاقم بعد انتظار داردیشی دفعھ ظاھر مھی:من
  مگھ نھ ساممی انتظار و دارنیصد در صد ما ھم:دیفر

  سرشو تکون داددیی بھ نشونھ تاسام
 عععععععی سررونی بدیبر: گرفتحرصم

  شدنمی حرفمو زدم اونام زود جغی جبا
 شی ندارن ای کارو زندگنای اه من موندم ااه

  شدهدهی اوووووووف موھامو چھ ژولنھیی جلو ارفتم
 پسی تو موھام کارم کھ تموم شد ھمھ رو با کلدمی حوصلھ برس و برداشتم و کشیب

  جمع کردم باال سرم کھ در اتاقم زده شده
 دییبفرما:من

 نیی پاای مامان گفت زود بسنای: اومد تو و گفتلدای
  کارم تموم شدمیبر:من
 کھ نیی شدم بھ طبقھ پاری و طبق معمول از پلھ ھا سرازرونی بمی از اتاق رفتلدای با

 زد خی کھ رو مبل نشستھ بود احساس کردم تنم ی شخصدنی با ددمیرس
  امکان ندارهکنھی مکاری چنجایا...نیا....نیا

 
 کنم کاری من چای گم کنھ خداشھی ھمی گورشو براودی نرفتھ بود خارج مگھ قرار نمگھ
 اخھ

 رونی بابا از فکر اومدم بی صدابا
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 یگرفتی کھ سراغشو مسنای از نمیکامران جان ا:بابا
  اخھ چراگرفتھی اون سراغ من و مدی از حرف بابا لرزتنم

  بابا بلند شدی صدادوباره
 رهیگی کامران از اون موقع کھ اومده سداغ تورو داره میدونی جان نمسنای:بابا
 بود تو رهیاونم خ....شی کھ چند سال پیی شده بودم بھ چشارهی فقط خگفتمی نمیچیھ

  منیچشا
  انگار اون زودتر از من بھ خودش اومدیول

  داری جان مشتاق دسنایسالم :کامران
 ومدی از دھنم در نمیچی گم کرده بودم انگار ھصدامو

  عمت باش نامردداریکھ جوابشو بدم و تو صورتش داد بزنم مشتاق د 
  کامراندنتی شکھ شده از دیلی خسنایانگار :مامان

  زدی لبخند چندش اوردکامران
 می قبلیسنای کھ فکر نکنھ اون کردمی رفتار مالی خی بدی بازدمی حرف مدیبا
 سالم آقا کامران.س: ھمھ توانم گفتمبا

  درومد صلواتسنای یصدا:سام
  کھ سام نشستھ بود و نگام خوردی سمتبرگشتم

 
  خبر داشت فقط اوندی نگران فقط فردی فری چشاتو

 یدی رو دسنای راحت شد التیخب کامران جان خ:بابا
   راحت شد عموالمیبلھ خ: از سر تا پام انداخت و گفتی نگاه چندشکامران

 دفعھ ھی قدرت راه رفتن نداشتم کھ گھی نشست رو مبل مونده بودم وسط انگار دبعدم
 دی اومد تو دستم و من و کشیدست

  نگراندی تعجب بھ صاحب دست نگاه کردم و نگام خوردخورد بھ فربا
  و کشوند رو مبل دونفره کنار خودش نشوندمن
  نشستم ذھنم شروع کرد بھ مرور اون روزاتا

 ی و بعد کم کم شروع رفت و اومدایدی مجوانی بھ اسم کی بابا با فردشراکت
 ... شدم ویدی مجی پسر آقای رفت و امدا متوجھ نگاه ھانی از ایکیتو خانوادگي 

  افکارم دور شدمیای مامان از دنی صدابا
  حواست کجاسسنای:مامان

  جاچیھ...ه:من
  جوابشو بدهدیکامران ازت سوال پرس:مامان

 خب دوباره بپرسھ:من
 باشم نگام و دوختم بھ نگاه کامران تو ینجوری ھمدی شد اره من بای مامان حرصنگاه

 .... کرده ھنوزمالی ھع خزدینگاھش تعجب موج م
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 خب دوباره بپرس پسرم:بابا
 یری کھ دانشگاه مدمیپرس: صداشو صاف کرد و گفتکامران

 از دستتون در رفتھ فقط سھ سال از ی حساب ماه ھا و سال ھا بدجورنکھیمثل ا:من
ون موقع من اول بودم و مطمئنن با گذشت سھ سال من  و اگذرهیرفتن شما بھ خارج م

  جنابرستانمیسال اخر دب
 من تازه ی سقلمھ بھم زد ولھی از بغل دی رفت تو ھم فرافشی حرفمو گرفت کھ قھیکنا
  رو شروع کرده بودمیباز

عھ خب نظرتون : زود گفتادی درنمچکسی جمع ساکت شده و صدا از ھدی کھ دمامان
 ھی چ داغی چاھیدرمورد 

 ارهی دربنی موافقت کردن و انگار واقعا مامان تونست جمع    رو از حالت سنگھمھ
 پام ھمھ در حال حرف زدن و ی شده بودم بھ انگشتارهی و خنیی انداختم پاسرمو

  اونی و حتدیفر..لدای..سام..مامان.. بودن بابادنیخند
 اگھ برگشتھ دوباره ھی چلشی چقدر سخت بود اوت روزا و حاال چرا برگشتھ دلھع

 عذابم بده کور خونده
 نباش کھ نی غمگینجوریبھش فکر نکن و ا: اروم خم شد سمتم و درو گوشم گفتدیفر
  خودش بکنھ چون ھمھ توجھ اش سمت تواشی پیالیخ
 

  من بودخی نگاھش مگفتی درست مدی اوردم باال فرگاھمو
 دوباره ی زدم ولیدا دار متوجھ نگاھش شدم روشو برگردوند کھ پوزخند صدی دیوقت

 نگاه چھ ھا نکرده بود با نی و ازدی برق مطنتی چشاش از شندفعھیبرگشت سمتم و ا
   منی پونزده سالگیایدن

 یزنی متاری ھنوزم گسنای یراست:کامران
 زنھی چھ جورم مزنھیاره م: وسط و گفتدی زود پرلدای

 لدایبھ نظرت حاضره االنم بزنھ :کامران
 ی چرا کھ ن مگھ نھ ابجزنھیاره م:لدای

 اھنگ بخونم چشم حتما منتظر رمیگی حالتو می موزمار عوضی ھمھ رو من بود انگاه
 باش
 لدای اری بتارمویاره چرا نزنم برو گ:من

 ارهی بتاروی زود پاشد و رفت تا گلدای
  بکنمخوامی کھ می من مطمئن بودم از کاری ولکردمی و حس مدی نگران فرنگاه

 ی کردم و نگاه اخرو بھ چشامی رو ماھام تنظتارویرد و داد دستم گ اوتاروی گلدای
 مطمئن کامران انداختم

  شروع کردم بھ زدنو
 

  نمونده تو دلمیی تو جای براگھی دبرو
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  جوابشھ گلمنمی بھ من ای ھمھ بد کردنیا
    جوابشھ گلمنمیا
  دردسرھی کھ خواستنت برام شده اری نادمی

  مال خودت عشقتو بردار و ببرخاطرات
  نکنی فداکارگھی نزن دی ھات حرفھی گراز
  نکنی من کاری برای کھ بھ فکر خودتتو

  نمونده تو دلمیی تو جای براگھی دبرو
  جوابشھ گلمنمی بھ من ای ھمھ بد کردنیا
  جوابشھ گلمنمیا

  بعد تو تموم کارمی تو نباشیکردی مفکر
  ندارمی اصرار جا منمنی از ای بریخوای متو

  تنھاسنی کھ نگاھم بعد تو غمگیکردی مفکر
 نجاسی ازت گذشتم اشتباه تو ھمگھی دمن

  نمونده تو دلمیی تو جای براگھی دبرو
  جوابشھ گلمنمی بھ من ای ھمھ بد کردنیا
  جوابشھ گلمنمیا

 لدای اھنگ و تمومش کردم مامان و بابا و سام و تاری ضربھ محکم رو گنی زدن آخربا
  رومکردی مینی سنگدی نگاه کامران و فرنی بنی تو اقیشروع کردن بھ تشو

  مر از بھت سھ سالھیکی نگاه
  تازهی ھای پر از نگرانیکی نگاه و
 

   دوباره کامرانھدنی من فقط دی بدبختکردمی ساده بودم کھ فکر مچقدر
 یبھ اوج بدبخت بابا گفت کھ کامران اومده تا چند روز مھمون ما باشھ ی تازه وقتیول
   بردمیپ

 بودن از دهی حوصلھ بودم کھ ھمھ فھمی نبود انقدر بی خبرشھی شاد ھمیسنای از اونشب
  کردی متمی کامران اذیھمھ بدتر نگھ ھا

 مورد عالقھ من بود ی غذانکھی با ازی لحظھ ھم از کنارم تکون نخورد سر مکی دیفر
  بودزی و از ھمھ بدتر جملھ کامران سر مدمی ازش نفھمیچی اصال ھیول

 ی دوست داشتیلی تو کھ زرشک پلو خسنای:کامران
 رمیگی خودم گفتم االن حالتو مبا

 دی مگھ نھ فرشھی عوض مزای چیلی بعد سھ سال خکنھی مریی ھا تغقھیسل:من
 نطورهی ھمقایبلھ دق:دیفر
 لحظھ ام ھی ی حتگھی داشت باالخره خوردن شام ھم تموم شد ددنی کامران واقعا دافھیق

 کار دارم ی اتاقم کلرمیبابا من م: رو بھ بابا گفتمی کامران و نداشتم فوردنیچشم د
  شنبھیبرا
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  وقت ھستلھیدخترم فردا تعط:بابا
  ادهینھ بابا کارم ز:من

 شھی کامران ناراحت مسنایزشتھ :مامان
  برهدینھ خالھ بزار:ت وسط و گفدی زود پرکامران

 
   خوشیشب ھمگ:من
 سنای کارت دارم قھی دھیمن :دیفر

 یاوه اوه چھ کار:سام
 ?یمفتش:من

  می طبقھ باال شدی راھدی اعتنا نکردم و با فری بھم چشم غره رفت ولمامتن
 سادمی دستمو گرفت جلوش وادی فرمی اتاق کھ شدوارد

 ... تو اون دختره پونزده سالھنی ببسنای:دیفر
 یی دارم نھ خان دای حسی واقعا فکر کرددی فریگی میچ: ادامھ بده و گفتمنزاشتم

 مطمئن باش
   ببرهی پقتی از چشام بھ حقخواستی شد تو چشام انگار مرهی خدیفر
 یکنی کجا نگاه میی خان دایھ:من
   خودش اومد و نگاه از نگام گرفتبھ
 ییزھر مار خان دا:دیفر

 ی گرامادتی شرت کم ی بریتونی مگھیخب د: کردم و گفتمی بلندخنده
  بھ موالیی پرویلیخ:دیفر

 پست سرش درو رونی از اتاق رفت بی خداحافظھی بعد دی فرندفعھی کھ ادمی خنددوبارع
  بستم و قفلش کردم

 کھ بعد سھ سال از خودم ساختھ بودم من ییسنای شدم بھ رهی و خنھیی رفتم جلو ااروم
  پسری نگاه ھادنی کھ از دی اون دختر پونزده سالھ نبودم دخترگھید
 

  اون نبودم و نخواھم شدگھی پدرش دلش بلرزه و از خجالت سرخ بشھ من دکیشر
 زند افتادم فردا ی تموم اقامھی قصھ نادی منحرف کنم کھ گھی دزی کردم ذھنمو بھ چیسع
 ....موی پازل ناتموم و کامل کنم و بشناسم خانواده گنک پدرنی تا اششیاره برم پ دوبدیبا

 ھنوز خواب بھ ی ساعت از دو گذشتھ بود ولبردی بودم و خوابم نمدهی تخت دراز کشرو
 از جام پاشدم اروم بھ طرف در بالکن رفتم ی خوابی بنی بود کالفھ از اومدهیچشمام ن

 رهی ندادم و وارد بالکن شدم و ختی اھمی بھ صورتم خورد ولیو بازش کردم باد سرد
 بالکن و خم شدم ی دادم بھ نرده ھاھی و دستمو تکرفتم  بزرگمون جلو تراطیشدم بھ ح

 وردی بھ کلم و حالمو جا مخوردی باد سرد منییپا
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 کھنی بعد ادونمی و منی بودم فقط اسادهی چقدر تو بالکن بودم و چقدر تو سرما وادونمینم
 خوابم ی کدمی و نفھمدمی بھ اتاقم برگشتم و روتخت دراز کشدمی رو کشازهی خمنیاول
 ....برد

 چشم چرخوندم زدی صدام نمچکسی ھندفعھی ای ولدمی تو ھمون باغ بزرگ و ددوباره
 بود و از دور برام دهی پوشدی کھ لباس سفی کھ چشمم خورد بھ دخترنمی رو ببیبلکھ کس

 کی برداشتم و بھش نزدگھی سمتش برداشتم کھ لبخند زد قدم دی قدمدادیدست تکون م
 تر شدم

 
 سمی خودم وای ممکنھ خودم روبروی کھ من بودم چجورنی دھنم باز موند ادنشی دبا

 ی بلندی دفعھ محو شد و من احساس کردم از جاھیدستمو بردم جلو کھ لمسش کنم 
 ....سقوط کردم

  رو صورتم عرق نشستھ بوددمی وحشت از خواب پربا
 کردمی نمی حرکتچی روبروم و ھواری شده بودم بھ درهی خینجوریھم

 اره زدی افتادم کھ با من مو نمیمی مرادی دفعھ ھی....خودمن... دختر من بودم اون
 ... بود مرمی اون مردمی تو خواب دموی بود من مرمیخودشھ اون مر

 ن حال در از افکارم سقوط کردم تو زمای صدابا
  زور دھنمو باز کردم و جواب دادمبا

 بلھ:من
  صبحونھ حاضرهسنای:لدای

 امیبرو م:من
 و دست و صورتمو یی از جام پاشدم و رفتم سمت دستشوومدی نلدای از یی صداگھید

 شونی پریلی بھ خودم افتاد وحشت کردم صورتم خیی دستشونھییاب زدم چشمم کھ تو ا
 بھ لباسام نگاه رونی اومدم بیی مشت اب زدم بھ صورتم و از دستشوھیبود دوباره 

 کردم بعد از شونھ کردنش دوباره جمعش باز کردم بلوز شلوار ساده خوب بود موھامو
 رونی و از اتاق زدم بدمی کشیقیکردم باال سرم نفس عم

 خودم  زود بای باعث عذابھ ولشی ھمچی اه لعنتومدی کامران مدنی خندی صدانیی پااز
 و طبق معمول دمی کشی نده نفس بلندتی باش و بھش اھمشھی مثل ھمسنایتکرار کردم 

 از نرده ھا سر خوردم
 ھووووووووووی دی نشیگری کنار جدی اومد برگرتونی جوھووووووووووووووووی:من

 من بھ کامرانم نگاه ی کارانی نگام کردن عادت داشتن بھ ایالیخی با بلدای و بابا و مامان
  در چھ حالھنمینکردم بب

   خاندان زندریصبحونتون بخ:من
 رکی جری جریصبح توام بخ:مامان

 نشی بابا ببرکی جری جیگیمااااامااااااااان بھ من م:من
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 مورد من حق رو بھ مادرت ھی نیرو ا: برد باال و گفتمی دستاشو بھ عالمت تسلبابا
 دمیم
 ھی شونھ باال انداخت حرصم گرفت اومدم الی خی انداختم کھ بلدای بھ ی عجز نگاھبا
  بلند بکشم کھ صداش بلند شدغیج

 سنای من طرفدار توام یول:کامران
 ستیمھم ن: بھش انداختم و گفتمی سردنگاه
  و شروع کردم بھ صبحانھ خوردنزی رفتم سر مبعد

 
  و جمع کنھزی جون کمک کردم تا می خوردن صبحونھ بھ جولبعد
 کنمی چقدر کمکت منی جون ببی خدا حفظم کنھ جولیواااا:من

 دی جون سرشو تکون داد و خندیجول
 کنھی خانوم کار مسنایچشم و دلمون روشن :مامان

  اخھیگی منیمامان چرا ھمچ:من
 گھی دگھیراست م:لدای

 رهی بدن نمونجھی لھیتو حرف نزن فضول و بردن تو:من
  سناااااااااای:لدای

  کامران جاندی زشتھ ببخشمایرا مھمون داربسھ دخت:بابا
  کھ سر خرهستی مھمون ننی اه ااه

  اخالقش اصال عوض نشدهسنای راحت باشن برام جالبھ کھ دینھ عمو جان بزار:کامران
  عوض بشمدیچرا با:من

 ...اخھ:کامران
 کارد دارم رونیمامان من ب: ادامھ بده و رومو ازش گرفتم و روبھ مامان گفتمنزاشتم

 امیبرم تا بعد از ظھر م
 یکجا بھ سالمت:مامان

 عھ گفتم کھ کار دارم:من
  نشده برگردکیبرو دخترم فقط تا تار:بابا

 ولش کن: اومد اعتراض کنھ کھ بابا زود گفتمامان
 
   سمت طبقھ باالدمی لپ بابا رو بوس کردم و دودمی پری خوشحالبا

 ی وارد اتاقم شدم و رفتم طرف کمدم و بازش کردم خب حاالااااا من چزود
 بپوشمممممم

 ھمراھش شلوار و می ور انور کردم کھ چشمم خورد بھ مانتو کلفت صورتنی رو الباسا
 کارم کھ تموم شد رفتم جلو دنی و شروع کردم بھ پوشرونی ھم اوردم بیکفش مشک

کار شدم خط چشممو برداشتم و نازک پشت  و دست بھ ی توالت و نشستم رو صندلزیم
    ھم بھ لبام زدمی و رژ صورتدمیچشمم کش



 @cafeetakroman              ی کافھ تک رمان ص اختصا       رمان اسمش عشقھ

 195 

 بستم کارم کھ تموم شد اومدم از جلو ی فرق وسط باز کردم و از پشت دم اسبموھامو
 بزنم غی وحشت کردم دھنمو باز کردم کھ جدمی دنھیی کھ تو ایری پاشم کھ با تصونھییا

  کھ کامران زود اومد جلو و دستشو گذاشت رو دھنم و من و چسبوند بھ خودش
   انجام بدمتونستمی نمی عکس العملچی کارش وحشت کردم و ھاز

 دمی گوشم شنری صداشو زقھی چند دبعد
  نزن دستمو بردارمغی اروم نترس جسیھ:کامران

 من و چسبوند بھ شتریال ب صداش بھ خودم اومدم و شروع کردم بھ تقدنی با شنتازه
  گوشم گفتریخودش و دوباره ز

 اروم باش تا دستمو بردارم باشھ:کامران
 

 ھنوز من و تو بغلش نگھ ی دستتو بردار دستشو برداشت ولیعنی تکون دادم سرمو
 داشتھ بود

  ولم کن:من
 کنمیباشھ اروم باش ول م:کامران

 ارومم ولم کن:من
 نکھی قبل از ادمیلرزی از خشم مرونی بدمیبغلش کش شل کرد و زود خودمو از دستاشو

 بزنھ دستمو بردم باال و محکم خوابوندم تو گوشش بازم اروم نشدم و یبخواد حرف
  بھشدمیتوپ
  کنھی مرونتی اگھ بھ بابا بگھ بیدونی تو اتاقم ھان می کھ اومدی کردیچھ فکر:من

 ھی طاقتم تموم شد گھی دکردی مدت کامران دستش رو صورتش بود و مات نگام متمام
 دمیقوم رفتم جلو و تو صورتش غر

 یدی فھمستمی نشی احمق سھ سال پیسنای اون گھی من دیدی مجیگوشاتو باز کن آقا:من
 ای نکمی نزدچوقتی و ھرونیحاالم گمشو از اتاقم ب

 بفھمم کھ تونستمی و فقط زل زده بود تو صورتم از صورتش نمگفتی نمیچی ھکامران
 ھیحالتش چ

 رونی برو بگمیمگھ نم:من
 با عی شد و سرمونی انگار پشی بزنھ ولی شد دھنشو باز کرد تا حرفکی قدم بھم نزدھی

 رونی بلند از اتاق رفت بیقدما
 

 ری تو گلوم گزی چھی تو پام ندارم و زانو زدم وسط اتاق ی رفتنش احساس کردم جونبعد
  کردیکرده بود کھ داشت خفم م

  دادمی اجازه بارش نمی بغض کردم ولدونستمیم
  جلو چشام نقش بستشی سھ سال پی صحنھ ھادوباره
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 اومد اون موقع ھا چقدر احمق بودم کھ فکر ادمی زدمی رو کھ می حماقت حرفدوباره
 چی ھبرمی می االن دارم پیول""" اسمش عشقھ""" کھ بھ کامران دارم ی حسکردمیم

  پونزده سالھ بود و بسیسنای ھی االتی ھمش خی عشقچی نبوده ھیعشق
 از اتاق می و گوشفی باالخره از جام پاشدم و بعد برداشت کی چقدر گذشت ولدونمینم

  رونیزدم ب
 جون از ی مامان و جولی صدانیی طبقھ باال نبود اروم از پلھ ھا رفتم پاچکسیھ

 ومدیاشپزخونھ م
  کامران کجا رفتیدی جون نفھملھیجم:مامان

 رونینھ خانوم فقط با عجلھ رفت ب: جونیجول
   رو لبم نقش بستیپوزخند

  برنگردهگھی بره دھع
 و راه رونی از خونمون زدم بدنی اسپرتمو برداشتم و بعد پوشی کفشای جا کفشاز

  گرفتمشی زند و در پیعمارت اقا
 

 صبح بود چرا یی نشستھ بودم فکرم مشغول اتفاقای تو تاکسی وقتی طول راه حتتموم
  داشت اصالکارمیکامران اومده بود تو اتاقم چ

  کردی موونمی دنی و ھمدادی جا قد نمچی بھ ھفکرم
 ادهی پنی رو حساب کردم و از ماشھی کرادمی رسی کدمی بودم کھ اصال نفھمری درگانقدر

 زارمی نمگھی لب تکرار کردم امروز دری عمارت بزرگ زنیشدم دوباره من بودم و ا
  ی از ھمچارمیقصھ ناتموم بمونھ امروز سر در م

 و زنگ و فشار دمی کشیقی محکم کردم و بھ طرف در عمارت رفتم نفس عمقدمامو
  اکرم خانوم جواب دادقھیدادم بعد چند د

 بلھ: خانوماکرم
 سنایسالم منم اکرم خانوم :من

 ای تو بای بزکمی عزییتو: خانوماکرم
   عمارت شدم و درو پشت سرم بستماطی بسم هللا وارد حھی برام باز کرد و من با درو

 دمی سرمو باال اوردم و اکرم خانوم و درفتمی اروم راه میی و با قدمانیی انداختم پاسرمو
   و تند تر راه رفتمدمی در عمارت منتظرم بود بھ قدمام سرعت بخشیکھ جلو

 ستھ جلو اکرم خانوم احساس کردم تو چشاش ھالھ غم نشدمی رسیوقت
 

 سالم اکرم خانوم:من
  کھ معلوم بود پر از بغضھ جواب دادیی صدابا

 ی دلم سالم دخترم خوش اومدزیسالم عز: خانوماکرم
 ? زند ھستنیممنونم اقا:من

 منظورت اقاست:دی خانوم با شک پرساکرم
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 بلھ:من
 ای تو تا صداش کنم بمی برایبلھ ھست ب: خانوماکرم
  می وارد عمارت شدباھم
 نی بود و ساکت انگار تو ازی قبل تمی چرخوندم تو سالن عمارت مثل دفعھ ھاچشم

  قانون بودھی و سکوت یزیقصر تم
 رونی اکرم خانوم از فکر اومدم بی صدابا

  تا اقا رو صدا کنمنیدخترم بش: خانوماکرم
 چشم:من

 نیر افک... زند رفت دوباره رفتم تو فکر ی زد و بھ طرف اتاق اقای خانوم لبخنداکرم
 شھی کھ امروز کامل می پازلنی ای حتای شدی کھ امروز کامل میقصھ نا تموم

  منتظرت بودمیسالم دخترم خوش اومد: زندیاقا
  رو لباش بودیقی سمتش لبخند عمبرگشتم

  زند ممنونیسالم اقا:من
 وردی بھ روم نی زند اخماش رفت تو ھم ولی بھش گفتم اقانکھی کردم از ااحساس

 
 ارهی بگم اکرم بی دارلی می چنی بشیسادیچرا وا: زندیقا

 دی کنفی زودتر ادامھ داستان و برام تعرشھی ممنون اگھ میچیھ:من
 مینی بشنجای اای اتاق می بری مشتاقیلیمعلومھ خ: زندیاقا
 یھر جور شما راحت:من
  می تو اتاق مرمیبر: زندیاقا

 کھ روز اول واردش شده بودم و ی زند راه افتاد طرف اتاقی سرمو تکون دادم اقافقط
  میمنم دنبالش رفتم باھم وارد اتاق شد

 نمی زند رفت و رو کاناپھ نشست و بھ منم اشاره کرد کنارش بشیاقا
  گوش کردم و با فاصلھ ازش نشستمحرفشو

  زند شروع کرد بھ حرف زدنی اقانکھی سکوت بود تا انمونی لحظھ بچند
 میخب کجا بود:ند زیاقا
 بارداره و بعد اون ھمھ نیدی چدر محبوبھ خانوم فوت کرد فھمی کھ وقتنیگفت:من
  شد اون بچھاشیدن
 ?یاھا بلھ خب اماده ا: زندیآقا
 دییبلھ بفرما:من
  زند چند لحظھ چشاشو بست و بعد شروع بھ حرف زدن کردیاقا
 
 و من شدیھ بچھ وابستھ تر م و انگار محبوبھ ھر روز بگذشتی ھم میروزا پ: زندیاقا

 ی وابستگنینگران تر از ا
  و ادامھ داددی کشی بلنداه
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 اومدن بچھ اس محبوبھ ای وقت بھ دندمی شب محبوبھ دردش گرفت و فھمھی: زندیآقا
 غاشی جی محبوبھ تو اتاق عمل بود فقط صدای رسوندم وقتمارستانیرو فورا بھ ب

 گھی بعد چند ساعت دشدمی اب مادشی فری صدادنی و من لحظھ بھ لحظھ با شنومدیم
 کھ دمیفھمی مومدی محبوبھ می صدایت حالم خراب تر شد حداقل وقی ولومدی نییصدا

 بھتر شد کھ یحالم زمان.... چھ بھ روز من اومد دونھیسالمھ تو اون لحظھ خدا م
 عین سر رو بھم دادای دختر بچھ بود انگار دنھی و تو بغلش رونیپرستار از اتاق اومدم ب

 تخی بچھ دلم ریبای صورت زھی نگام خورد یرفتم سمتش و بچھ رو ازش گرفتم وقت
 زدی محبوبھ مو نمی دخترمون با چشایی بھم داده بود چشاگھی محبوبھ دھیانگار خدا 

 دنشی جون افتاده بود با دی عشقم رو تخت برونیھمون لحظھ محبوبھ رو ھم اوردن ب
 انگار کردی موونمی دادی سرش بیی محبوبھ بالنکھی تصور ای حتدی پاھام لرزدیرنگم پر

 چون اومد سمتم و دستشو رو شونم دی حالمو درونیب  کھ از اتاق عمل اومدیدکتر
  نباشیچیدوتاشون خوبن نگران ھ:گواشت و گفت

 
  زد و از کنارم رفتی بھ دکتر نگاه کردم کھ لبخندی قدردانبا

  تو بغلم بود شدم بھ دختر نازم کھ رهی خدوباره
 چقدر خوشحال شد بعد چند رور دونھی خدا مدی محبوبھ بچھ رو دی کنم وقتخالصش

  دوتاشونم مرخص شدن
 از دنی اونام بچھ رو دی وقتکردنی میقراری خواھرشون بدنی دی خونھ بچھ ھا براتو
  مات شده بودنشیبایز
  شده بودرهی بھ نوزاد خی اگھی مسعود جور دیول

 گفتی مسعود فقط می ولگفتی میزی چھی ی ھر کمی براش اسم بزارمیخواستی میوقت
 دی بزارمی مردی بامیمر

 می ام خوشش اومد و اسم دخترمون شد مرمحبوبھ
 ھمھ نی و مسعود بالغ تر بشدی ھر روز بزرگتر ممی و مرگذشتی ھا و سال ھا مماه

   بودشتری و مسعود بمی مرتیمی صمشتریبچھ ھام انگار از ھمھ ب
  مواظبش بودشھی و دوست داشت و ھممی مرگھی جور دمسعود

 ی برا خودش خانوممی مرگھی حاال ددی رفتن مسعود رسی ھا گذشت و وقت سربازسال
 ...شده بود و صد البتھ

  ھول کردمشھی زند داره کبود می کردم رنگ آقااحساس
 

  زندی اقادی زند خوبیاقا:من
 خوبم دخترم خوبم: زندیاقا
 ارمی براتون بدیخوایاب م:من
  نھ گفتم نھ خوبم نگران نباش: زندیاقا

  و دوباره ادامھ داددی کشیقی عمنفس
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 معروف بود لی داشت تو فاممی کھ مرییبای زگمی بھ جرات مبایو صد البتھ ز: زندیاقا
 شده نی ساکت و غمگطونی شمی مدت مرنی شد تو ھمھ ای سربازیباالخره مسعود راھ

 روز مسعود ھی... می داشت با خواھراش نداشت بگذرتیمیسعود صمبود انقدر کھ با م
 ھاشو اورده بود ی از ھم خدمتیکی خودش ا مھمون بھی با ی اومد ولی مرخصیبرا

 کھ مسعود ی ھم نامزد بود پسرنایاون موقع مھدخت و محمود ازدواج کرده بودن و م
 بود ی پسر خوب و محجوبیلیبھ عنوان دوست خدمتش اورده بود خونھ بھ ظاھر خ

 ... در باطنیول
 اون پسر نکھی متوجھ اچکدومی ھفتھ مسعود و مھمونش تو خونھ موندن و ما ھھی حدود

 می نشدکردی و از راه بھ در ممیداشت مر
 نباری ھا ای تابی بنی ای شروع شد ولمی مریتابی دوباره بدی رفتن مسعود فرا رسروز

 شدی مرهیاون پسر خ مسعود بھ ی بھ جامیفرق داشت مر
 دمی پرسعی نزاشت حرف بزنم و سریکنجکاو

  بودی زند اسم اون پسر چیاقا:من
 
 ?                     یدیچرا پرس..... دیسع: زندیاقا
  کنجاو شدم:من
 انگار دوست مسعود کل وجود ی مسعود و دوستش رفتن ولگفتمیخب داشتم م: زندیاقا
 ی کھ مسعود تازه رفتھ بود سربازی از زمانی حتمی مرگھی با خودش برده بود دممیمر

 ...شدیحالش خراب تر بود و ھر روزن بدتر م
  مکث کرد و دوباره ادامھ دادیکم
 قول داد دی فھمی برگزار بشھ و مسعود وقتنای میسھ ماه بعد قرار شد عروس: زندیاقا

 یاومد ول و مسعود دی فرا رسی باالخره روز عروسادی و برهی بگیکھ حتما مرخص
 و خواستم بھش تذکر بدم ومدی کار مسعود خوشم ننی از اادی من زدیبازم با دوستش سع
  کھ  محبوبھ نزاشت

 نکھی بھ جز افتادی نی چند سال اتفاقنی ھمھ رو خالصھ بھت بگم چون تو اخوامیم
 با اومدن می مری تموم افسردگکردمی تموم شد و اومد خونھ من فکر مشیمسعود سرباز

   نکردیریی تغچی ھی ولشھیمسعود خوب م
 از اشنا ھا رو سراغ داشت یکی و دختر رهی مسعود زن بگی گرفت برامی تصممحبوبھ

 ی از مادرت پرری نبود غیو اون کس
  شددیی تاگھی دوماه دی برای زود انجام شد و عروسیلی و عقد خی خواستگارمراسم

 
 می بود و مری با پرشتری نداشتن و مسعود بتیمیم صمی مسعود و مرگھی اون روزا دتو

 ی کارچی و منم ھکردی داشت دق ممی مریریاکثرا تو اتاقش محبوبھ از گوشھ گ
 خب ی کرده بود ولمی محبوبھ چند دفعھ اقدام بھ حرف زدن با مری بکنم حتتونستمینم

   بودجھی نتیھر دفعھ ب
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 ی خوشحالی جورھی ھمھ شناختی سر از پا نمچکسی ھی مسعود و پری عروسروز
 دوستشم دعوت کرده تا بھ دی مسعود از اول گفتھ بود کھ سعکردنیخودشون و ابراز م

  دمی دمی مری رو تو چشمای و من اون لحظھ فقط برق خوشحالادی بیعروس
 باغ بود ھنوزم ھمھ صحنھ ھا نی تو ھمی شد و ھمھ مھمونا اومده بودن عروسشب
 کی در عرض سنای شدن طونی دوباره شدی سعدنی از دمیر می چشمامھ خوشحالیجلو

 ...ساعت و ھمھ و ھمھ
 اعتنا فقط ی و منم بستی نمی جشن بود کھ محبوبھ اومد کنارم و گفت کھ مریوسطا

 ..نکھی غافل از ای ولرقصھی داره وسط ملی فامی از دخترایکیگفتم حتما با 
 نوزده سالش بود و خوشگل و دلبر... ستی فقط بممیمر

 باغ و با ی منم دلم سور افتاده بود ھمھ جانباری و اگذشتی ممی مربتی ساعت از غکی
 نی زمی اب شده بود و رفتھ بود تومی انگار مری ولمی و رو کردریمحبوبھ ز

 
 و من و شدهی چدی و پرسشمونی کھ اومد پدی من و مادرش و دی انگار اشفتگمسعود

 بھ داخل ساختمون یی تو اتاقش باشھ سھ تادی و اونم گفت شامی گفتمیش از نبود مرمادر
 شد تا درو باز کرد من می مسعود قدماشو تند کرد و زودتر از ما داخل اتاق مرمیرفت

 دنی از دیگذاشتم کنار و منم رفتم کنارش ول  تعلل ودمیخشک شدن مسعود رو د
 ....صحنھ روبروم

 ی اتاق منم نگامو بردم ھمون سمت ولی شده بھ تخت تورهی زند خی کردم اقااحساس
  اونجا نبودی خواستزیج
 تخت افتاده نی زده رو ھمیی من با رگامی تخت افتاده بود مرنیدرست رو ھم: زندیآقا

 مسعود خم شد و ی دختر من غرق خون رو تخت افتاده باشھ زانو ھاشدیبود باورم نم
 شتری لرزش پاھام بشدمی تر مکی نزدیدم و رفتم جلو ھر چ افتاد بھ خودم اومنیرو زم

 خورد می مرخی بردم جلو دستم کھ بھ دست زونمو لری بھ تخت و دستادمی رسشدیم
 برگشتم و محبوبھ ی وقترهی نمادمی اتاق مردم نیکمرم شکست من ھمون روز تو ھم

 محبوبھ یایدن محبوبھ بود و حاال ھمھ یای ھمھ دنمی مردمی در دیبھت زده رو جلو
 مرده بود
  برداشتمش و بازش کردمدمی دمی کاغذ بغل دست مرھی برم سمت محبوبھ کھ خواستم

 
 ..."بھ نام او"

 دی بمونم من و ببخششتونی پتونستمی من نمدی گناه کارتون و ببخشمی و مامان گلم مربابا
 ری غی بھ من تجاوز کرد و من راحتدی پاک مامان محبوبھ نبودم سعمی اون مرگھیمن د
 رفتمی مدی مداستم کھ برم بانیاز ا

 "میدوستدار ھمتون مر"
 رو حفظم چون ھزار بار خوندنش طاقت یی متن اون نامھ کذای حتینیبیم: زندیآقا
 بھ طرفش رفتم و از دونستمی اتفاقا رو مسعود منی بودم و مقصر ھمھ ای عصبورومین
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 رو زدم بھ صورتش انگار تازه دلم باز شده بود یلی سنی بلندش کردم و اولنیزم
 مسعود باعث کشمتی نعره زدن ملندشروع کردم بھ کتک زدن مسعود و ھمزمان ب

 ی بکشمتی من و بکشھ منی نامردت وارد خونمون بشھ و دختر نازنقی اون رفیشد
 سرمو بلند کردم و نای مغی با جی ولزدمی بدون توجھ بھ مھمونا فقط مسعود و مرتیغ
 تونستی مسعود و ول کردم و بھ طرفش رفتم محبوبھ من نمنی محبوبھ افتاده زمدمید

 سمت در تا ببرمش دمی بلندش کردم و دونی بلند نعره زدم و از زمکشھنفس ب
 ....مارستانیب

 کھ بود ی کھ بمونھ با ھر سرعتخواستمی و مکردمی ھمش اسمشو صدا منی ماشتو
 کھ شدم مارستانی کردم وارد بادهی پنی و محبوبھ رو از ماشمارستانیبخودمو رسوندم 
  اومدن سمتم و ازم خواستندنمیچند تا دکتر با د

 
 محبوبھ رو گذاشتم رو تخت محبورم کزدن از ی از اتاقا وقتیکی رو ببرم تو محبوبھ

  رونیاتاق برم ب
 کھ می مرای خداگفتمی لب ھمش مری و ززدمی قدم ممارستانی تو سالن بی اشکی چشمابا

 ی نشد رو صندلی خبرچی ھی ساعت گذشت ولمیرقت محبوبھ رو برام نگھ دار ن
 چند تا زن اومد ھی گری شده بودم بھ در کھ صدارهی اتاق نشستھ بودم و خیروبرو

 مسعودم بود با سر و مارستانی بدن و مھدخت اومنای مدمیبھشون کھ نگاه کردم د
 رفتم سمتش و حال محبوبھ ی فوررونین دکتر از اتاق اومد ب ھمزمایصورت زخم

 دور سرم مارستانی رفت بجی اون فقط سرشو تکون دادو رفت سرم گی ولدمیرو پرس
 رفت باال بھ خودم اومدم و حملھ کردم سمت مسعود نای مھدخت و مغی جی صدادیچرخ

 ی محبوبھ رو کشتیت و کشمی تو شد تو مرری تقصزدمی کتک و فقط داد مادگرفتمش بھ ب
 گھی کھ اروم شدم کلش کردم و بلند داد زدم دکمی نییمسعود فقط سرشو انداختھ بود پا

  برویستی از خون من نگھی مسعود گمشو تو دنمتی ببخوامینم
 زجھ زدم و مارستانی باطی کرد تا صبح تو حرونی اومد و من و بمارستانی بحراست

 دمیدی مسعود مری اتفاقا رو تقصنیھمھ ا
 
 دمی اره فھمدمیشنی نمگھی من انگار دی ولزدی داشت حرف مینجوری زند ھمیاقا

 بابام نکھی الی زند دلسنای بردم من ی پدرم پی بھ راز زندگدمی و فھمقتیباالخره حق
 ناراحت می مرزی داستان غم انگدنی شنی از طرفدمی و فھمدونستیخودش و گناه کار م

 با شناختمیتو گذشتھ بابام چھ خبر بوده سر از پا نم  بودمدهی فھمنکھی از ایبودم از طرف
  زندی بھ خودم اومدم و برگشتم طرف اقایتکون دادم دست

 دیشما پدر بزرگ من ھست... واقعا شمایعنی:من
 ی تو دختر مسعود منی تن منی تو پاره زمیاره عز: زندیآقا

 حس ھی زند یآقا خودمو پرت کردم تو بغل ی کدمی پر از اشک شد و نفھمچشمام
  بگو اقاجونی زند بگو اقاجون حاال کھ مطمئن شدی نگو آقاسنای بھم گفت نھ یدرون
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   باز کردم و صداش زدمزبون
 اقاجون:من

 جان اقاجون دختر گلم جان:اقاجون
  خب پدر منمی متاسفم ولمیمن واقعا بابت مرگ مر:من

 ده گناه بوی پدرت بدونمیم: نزاشت ادامھ بدم و گفتاقاجون
  چرا بابا رو طرد کردهدونستھی از تعجب گشاد شد اگھ مچشمام

 
 کھ نھی مھم اگمی حاال برات مدمی بعدا فھمیول: تعجب کردم کھ گفتدی اقاجون فھمانگار

 ی منشیاالن تو پ
 دمی کھ ذھنمو مشغول کرده بود پرسی اومد رو لبام و سوالیلبخند

 ? بابام تنگ نشدهیاقاجون دلتون برا:من
 کھ تو خونھ یی از وقتاری غنمیبیمن باباتو ھر روز م: جواب داد و گفتی فوراقاجون

 اس
 ? شماینی اقاجون ی چینی:من

 چند نی مسعود پسر منھ و تو انمی پاره جونمو نبتونستمیاره دخترم مگھ من م:اقاجون
 کنمی نگاش می جلو در شرکت و پنھانرمی ھر روز مبایسال کھ ازش دورم تقر

 دیپس چرا نخواست: پدرانھ و با بغض گفتمی ھمھ دلتنگنیر از اشک شد از ا پچشمام
 ... اخھدی کنیاشت

  نشد دخترم نشد:اقاجون
 نیی غمزده سرشو انداخت پااقاجون
  شی شدم از ناراحتناراحت

   کردمدای گذشتھ مھم االنھ کھ من شما رو پگھیاقاجون د:من
 از فکر ی جورھی دی نگفت معلوم بود ھنوز تو فکره بایچی زد و ھی لبخنداقاجون
 وردمیدرش م

 کنمی خواھش مدیاقاجون بھش فکر نکن:من
 

  اومد جواب بده کھ در اتاق و زدن و بعدش در باز شداقاجون
  پارسا اخمام رفت تو ھم اونم دنی تو کھ با دادی بخوادی می کنمی بھ در بودم کھ ببرهیخ

  اخم کرد بدون توجھ بھ من اومد داخل و روبھ اقاجون گفت نگاھش بھ من افتادیوقت
 سالم اقاجون:پارسا

  خوبننای بابات ای سالم پسرم خوبم تو خوباقاجون
  رسوننی سالم میھمگ:پارسا

  بھت بگمیزی چھی خوامی پارسا جان منی بشایب:اقاجون
  منی توالت نشست درست روبروزی می تکون داد و رفت رو صندلی سرپارسا
  آقا جوندییخب بفرما: پارسا
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 مدت نی اتفاقا تو ایلی خیستی تو خانواده زند با خبر نییزای چھیپسرم تو از :اقاجون
  خانواده اسنی ای حق ھمھ اعضایعنی ی حق توام ھست بدونکنمیافتاده کھ من فکر م

 ھی اقاجون منظورتون چفھممیمن ن:پارسا
 ی برانباری دوباره ھمھ ماجرا افیر و شروع  کردبھ تعدی کشقی نفس عمھی اقاجون
 پارسا

 انگار انتظار دمی اقاجون قشنگ باز موندن دھن پارسا رو دی تموم شدن حرفابعد
  کردفی کھ اقاجون تعری داستانری رو داشت غیزی ھر چدنیشن
 

  کھ سکوت حاکم اتاق شده بود پارسا باالخره بھ حرف اومدقھی چند دبعد
 ...ی چینی اقاجون فھممیمن نم:پارسا

 شھی تو می دختر عموسنای و ی عمو دارھی تو نکھی اینی:اقاجون
   شد بھ منرهی نگاشو از اقاجون گرفت و خپارسا

   نگاشو ازم گرفتقھی شدم بھ اون بعد چند درهی خمنم
 فھممی سال اخھ نمنیاقاجون پس چرا ا:پارسا

 ی پارسا حق داری بشجی گیحق دار:اقاجون
  زنگ خوردمیوش بزنم کھ گی حرفاومدم

  درش اوردم شماره ناشناس بودفمی از کعیسر
  و جواب دادمای نھ باالخره دل و زدم بھ درای داشتم جواب بدم شک

 بلھ:من
 شدهی چھی شماره کنی اییسام تو:من
  پارسا کنجکاو شدی آوردن اسم سام احساس کردم چشابا

  مارستانی بای فقط بسنای نگو یچیھ:سام
  از جام پاشدمناخوداگاه

   سامشدهیچ:من
 ی مامانسنای یمامان:سام

 ومدی داشت اشکم درمگھید
  سام درست حرف بزنی چیمامان:من
 

 سنای ای زود بمارستانی بمیحالش بد شده اورد:سام
 نی حال افتادم رو زمی رفت فشارم افتاد و بادمی دنی کردم نفس کشاحساس
   و پارسا نگران اومدن سمتماقاجون

  ساممارستانیکدوم ب...کجا:من
 رو قطع کردم و ھول از جام پاشدم دست و پامو ی و گفت گوشمارستانی کھ اسم بسام

   کنمکاری چدونستمیگم کرده بودم و نم
  گفتی بود چی جان کسنایاروم باش :اقاجون
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   برمدیبا...دیمن با...مارستانیبردن ب... رو بردن یمامان:من
  اروم باش دخترم اروم:اقاجون

 و رونی برداشتم و بدون توجھ بھ اقاجون و پارسا از اتاق زدم بفموی جام پاشدم و کاز
 شد با اضطراب برگشتم و صورت دهی عمارت دستم کشاطی کردم تو حدنیشروع بھ دو

 دمیاروم پارسا رو د
 رسونمتی شو منیسوار ماش:پارسا

   پارک شده بود اشاره کرداطی کھ تو حینی ماشبھ
 و در جلو رو باز کرد واشاره نی طرف ماشدی مخالفت کنم کھ نزاشت دستمو کشاومدم

 کرد سوار شو
  ک روشن کردنی شدم و پارسا ھم اومد پشت فرمون نشست و ماشسوار

 
 بود کھ ی دراوردم ھمون شماره افمی رو از کی گوشعی زنگ خورد سرمی گوشدوباره

  جواب دادمعیسام باھاش بھم زنگ زده بود سر
 امی دارم مشدهیالو سام چ:من

   اروم باش منمسنای سالم
   کامران شکھ شدمی صدادنی شناز
  شدهی چیکامران تو چرا زنگ زد:من

 حال فرح خانوم ی سام گفت زنگ بزنم بگم نگران نباشستی نیزیاروم باش چ:کامران
 خوبھ

 ان دروغ نگودروغ نگو کامر:من
 زمیبخدا خوبھ نگران نباش عز:کامران

  مھم بود و بسی ندادم االن فقط حال مامانتی گفتنش اھمزمی عزبھ
 مارستانی بامیبھ ھر حال من دارم م:من

 منتظرم:کامران
 رو قطع کردم برگشتم طرف پارسا اخم کرده بود و داشت با ی گوشی خداحافظبدون

 کردی می رانندگتیجد
 ی تند تر برکمی شھیم:من

   حرف سرعتشو برد باالبدون
 ی سمت وروددمی شدم و دوادهی بدون تشکر پعی سرمارستانی دم بمیدی ساعت بعد رسمین
 مارستانیب
 
 "پارسا"

 سر بھ اقاجون بزنم بعد برم ھی گرفتم اول می شدم تصمداری کھ از خواب بصبح
  کارخونھ

  خونھ اقاجون شدمی و راھرونی خونھ زدم باز
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 پارک اطی و تو حنی ماشنکھی باز کردم و بعد اموتی درو با ردمی درشون کھ رسمد
کردم قدمامو طرف ساختمون عمارت برداشتم وارد خونھ کھ شدم اکرم خانوم اومد 

 استقبالم
 ی پسرم خوش اومدیخوش اومد: خانوماکرم

 ستیممنون اکرم خانوم اقاجون ن:من
  مھمون دارنیچرا ھست ول: خانوماکرم

  ھستیک:من
 نجاسی خانوم اسنای: خانوماکرم

  اسمش اخمام رفت تو ھمدنی شناز
 کجان؟:من

  اقایتو اون اتاق بغل: خانوماکرم
   تکون دادم و رفتم طرف اتاق و دوتا تقھ بھ در زدم و وارد شدمیسر
  کھ وارد شدم چشمم و تو اتاق چرخوندمنیھم

 کھ بھش خورد ناخوداگاه اخمام رفت تو ھم و بدون توجھ بھ اون رو کردم طرف نگام
 اقاجون

 یسالم اقاجون خوب:من
  خوبننای بابات ایسالم پسرم خوبم تو خوب:اقاجون

 
                                       آقا جوندییخب بفرما: من

 مدت نی اتفاقا تو ایلی خیستی تو خانواده زند با خبر نییزای چھیپسرم تو از :اقاجون
  خانواده اسنی ای حق ھمھ اعضایعنی ی حق توام ھست بدونکنمیافتاده کھ من فکر م

 ھی اقاجون منظورتون چفھممیمن ن:من
 تعجبم گفتی کھ می کرد با ھر کلمھ افی و شروع بھ تعردی کشقی نفس عمھی اقاجون

 ی اقاجون سردرگمم کرده بود انتظار ھمچی حرفاشدمی مجی کم کم داشتم گشدی مشتریب
  اقاجونی حرفانی از اریرو داشتم غ

  اتاق و فرا گرفتھ بود و اخرن من سکوت و شکستمسکوت
 ...ی چینی اقاجون فھممیمن نم:پارسا 

  شھی تو می دختر عموسنای و ی عمو دارھی تو نکھی اینی:اقاجون
          فھممی سال اخھ نمنیاقاجون پس چرا ا:من

 ی پارسا حق داری بشجی گیحق دار:اقاجون
   زنگ خوردسنای ی دوباره حرف بزنم کھ گوشاومدم

 بھش گفتن ی از اونور خط چدونمی بود نمدای تو چشماش پی جواب داد نگراننکھی ابعد
  بود اقاجون رفت سمتشدهی زنگ و روش پرنیکھ افتاد رو زم

 
  گفتی بود چی جان کسنایاروم باش :اقاجون
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   برمدیبا...دیمن             با...مارستانیبردن ب... رو بردن یمامان:سنای
 اروم باش دخترم اروم:اقاجون

 رونی سمت بدی بدون توجھ بھ من و اقاجون از جاش بلند شد و دوسنای
 ستیپارسا برو دنبالش حالش خوش ن: رو بھم گفتاقاجون
 سمت در از پشت دیدویشت م کھ دادمشی داطی تو حسنای پشت دمی کردم و دواطاعت

 دمی شدم و دستشو کشکشینزد
  اضطراب برگشت و نگام کردبا
 رسونمتی شو منیسوار ماش:من 

 و سوارش کردم خودمم نی سمت ماشدمی مخالفت کنھ کھ نزاشتم و دستشو کشخواست
  نشستم پشت فرمون

  برمدی بامارستانیکدوم ب:من
 ....مارستانیب:سنای

 ھی نباری زنگ خورد انگار اشی گوشنی کھ دوباره تو ماشمارستانی کردم سمت بحرکت
  زدی بود کھ باھاش حرف مگھینفر د

 میدی ساعت رسمی اروم تر شده بود بعد نکمی رو قطع کرد انگار ی گوشنکھی ابعد
 مارستانیب
 
  شد و در و بستادهی پنی بدون تشکر از ماشسنای

  خارج شدممارستانیدم و از ب پررو بھش گفتم و دور زی دختره ھی دلم تو
 رازا نی ھمھ سال انی چطور انکھی اقاجون بودم بھ فکر ای راه بھ فکر حرفاتموم

  پنھون مونده
 گرفتم و با شی باشگاه رو در پری مسکردی مثل باشگاه ارومم نمیچی بودم و ھکالفھ

  سرعت باال حرکت کردم سمت باشگاه
  شدمادهی و پارک کردم و پنی در باشگاه ماشجلو

  وارد باشگاه شدم سبحان اومد سمتمتا
 یسالم بھ بھ داش پارسا خوش اومد:سبحان

 ممنون داش:من
 ی گالفھ ایلیچتھ خ:سبحان

  کنمنی تمرخوامی میلی بکس و اماده کن کھ خسھی فقط کستی نیزینھ چ:من
  بھ چشم داداشمیا:سبحان
   و دست کش ھارو برام اوردسھی رفت و کسبحان
 نی افتادم رو زمحالی بھ زدن انقدر زدم انقدر زدم کھ ب کردمشروع

 
 "سنای"
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 دمی قدمامو تند تد کردم تا رسرشی شدم و چشمم خورد بھ پذمارستانی ساختون بداخل
  خواستم دھنمو باز کنم و سوال بپرسم سام از پشت صدام کردرشیبھ پذ
 سنای:سام

   برگشتم سمتشھراسون
   کو حالش خوبھی مامانشدهیسام چ:من
  خوبھی اروم مامانسنایاروم باش :سام
  کجاسنمشی ببخوامیکجاس م:من
 اول اروم باش تا بگم:سام
  کھ حالم جا اومد گفتمکمی دمی بلند کشی کردم اروم بشم و نفسایسع
  کجاسیخب حاال بگو مامان:من
 و سام دکمھ طبقھ سوم می دنبال خودش سوار اسانسور شددی بدون حرف دستمو کشسام

 رو زد
  دفعھھی چش شد ی اخھ مامانشدیسام چ:دمی طاقت پرسیب

  دفعھ فشارش رفت باال و نتونست نفس بکشھھی گھی مدی فریچیھ:سام
  گفتیاون چ...دکترش:من
  قرص فشارشو سر موقع بخورهدیگفت با:سام

 می شدادهیر پ طبقھ سوم با ھم از اسانسودی تموم شدن حرف سام اسانسور ھم رسبا
 

 دستمو نگرفت و خودش جلو تر از من راه افتاد طرف تھ سالن پشت سرش نباری اسام
  نگران و پر از اضطرابرفتمیراه م

   و درشو باز کردمارستانی سمت چپ بی از اتاقایکی و رفت تو سادی سام واباالخره
   و خودمو پرت کردم تو اتاقدمی دوبای و تقری اتاق ماماندمیفھم
  کامرانم بودی جمع بودن حتی دور مامانھمھ

  زدی کھ داشت با مامان حرف می توجھ بھ ھمشون رفتم سمت مامانبدون
 تو شک کارم بود کھ دستاش ی انگار مامانی پرت کردم تو بغل مامانخودمو

  تو ھوا خشک شده بودینجوریھم
 کاری چتی خاصی بدی فرنی اخھ ایشدی قربونت برم چی فدات بشم مامانیالھ:من

   شده بودری کھ شما قرصتون دکردیم
  بلند شددی اعتراض فریصدا

 ی خودتتی خاصی بسنای یھووووو:دیفر
  سمتش و با حرص نگاش کردمبرگشتم

 ی من نبودی مواظب مامانگمی مگھ دروغ مگھی دیتی خاصیب:من
   گرفتم کھ خنده جمع بلند شدیادی زی با تخسحرفامو

 ستی نیزی جان چسنایخوبم : گفتی با مھربونیمامان
 ی مامانستی نیزی چی چیعنی:من
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 سنایشلوغش نکن :سام

  چشم غره بھ سام رفتم کھ ساکت شدھی
 ی برگشتم سمت ماماندوباره

 ی خوبی مطمئنیمامان:من
  اره دختر نازم خوبم:یمامان

  خونھ مایای بدی بای مرخص شدنکھی بعد ایخب خداروشکر مامان:من
 کنھی از خودش داره دستور صادر مای ارهیمی دخترت حرف نزنھ منی ایابج:دیفر

 مرافبت بشھ ازش توام تھ ھمش دی بافھی دخترم مامان االن ضعگھیراست م:مامان
 یرونیب

  اوردمرونی بدی فری کردم و زبونمو تا تھ برافی مامان کی طرفداراز
   حرص نگاھشو ازم گرفتبا

  رگشتم و نگاھم افتاد تو نگاه کامران رو رو خودم حس کردم بی نگاھینیسنگ
   ابروش و داد باالھی اخمام جمع شد کھ دنشی دبا

  ازش گرفتم و پشتمو کردم بھشنگاھمو
  استراحت کنھدی بای مامانمی بھتره برسنایخب :بابا
  کرددیی فرامرزم زود تاییدا
  میاره بھتره بر: فرامرزییدا

  بمونمی مامانشی پدی باامیمن نم:من
 ی فردام مدرسھ دارسنایمن ھستم تو برو :مامان

 
 .. اخھ:من
  اخھ نداره حرف بزرگتر خودت و گوش کن:دیفر

  حرف گوش کن باشھدیاره اصال بچھ با:سام
 و ی دوتا برگشتم سمت ماماننی اشنی گرفتھ بود ار دست دوتاشون ادم نمحرصم

 صورتشو ماچ کردم
  ای خونھ ما باشدیاومدم با فردا از مدرسھ ی فدات بشم مامانیالھ:من

 حتما دخترم:یمامان
 نیای شمام زود برونی برمیبابا من م:من
 امیبرو دخترم منم االن م:بابا
 بدون توجھ از کنارش دمشی کردم بھ جز کامران انگار اصال ندی ھمھ خداحافظاز

  درو بستم و راه افتادم طرف آسانسوررونیگذشتم و از اتاق اومدم ب
  تا آسانسور برسھسادمی اسانسور و زدم و منتظر وادکمھ

 کفش مردونھ ھی و سوار شدم تا در آسانسور خواست بستھ بشھ دی اسانسور رسباالخره
  در قرار گرفت و مانع شدیال
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   مر اخم کامران روبرو شدمی باال کھ با چھره دمی تعجب نگامو از کفشا کشبا
  رو ھمختی رعصابم

 یکنی منیچتھ چرا ھمچ:من
  اومد داخل آسانسوری نگفت و فوریچی ھکامران

 
 کردم توجھ نکنم کھ موفقم بودم پشتمو ی سعی ندادنش حرصم رو در اورد ولجواب

  کردم بھش
  دمیشنی گوشم مری اون رو زی عصبی نفسای صداحاال
  نگفتمیزی من چنباری امن

 و حرکت کرد رونی بھ طبقھ ھمکف کامران جلوتر از من رفت بدی کھ رسآسانسور
 رفتم سمت نی کھ اون رفت بخاطر ھمی دادم نرم سمتحیترج.مارستانیسمت محوطھ ب

   بودن و نشستمدهی کھ تو سالن چیی ھایصندل
 میشونی تو پدمی اقاجون افتادم و محکم کوبادی دفعھ ھی کھ نشستم نیھم

 ی از اقاجون ندارم ولی افتاد من گھ شماره اادمی ی در اوردم ولفمی از کعی سرمویگوش
  کرده بودموینھ شماره اون پارسا رو دارم اون دفعھ کھ زنگ زده بود شمارشو س

  بابا مانع شدی خواستم زنگ بزنم صداتا
  خونھمی دخترم برسنای:بابا
  بابامیبر:من
 داده ھی کھ تکدمی کامران و دمارستانی طرف محوطھ بمی جام پاشدم و با بابا راه افتاداز

 نی شده بھ زمرهی و خنیشبھ ما
  و بابا حرکت کرد سمت خونھمی شدنی سوار ماشیی تاسھ
 

 و تو نی حرف زدن نداشتم بابا کھ ماشی نای از خستگمی سھ ربع بعد خونھ بودحدود
  شدم و راه افتادم طرف خونھادهی پعی خونمون پارک کرد سراطیح

  جون اومد استقبالمی خونھ کھ شدم جولوارد
 یسالم دخترم خوش اومد: جونیجول
 ی جون مرسیسالم جول:من

 فرح خانوم خوبن دخترم: جونیجول
   جون خوبھیاره جول:من

  دخترمیخب بھ سالمت: جونیجول
  کنندارمی بانی وقت نھی باال بخوابم بھ ھمھ بگو کھ رمی جون من میجول:من

  محبت لبخند زد و سرشو تکون دادای جون یجول
 تو رفتمیھ ھا و اروم باال رفتم انقدر خستھ بودم کھ ھر پلھ رو باال م افتادم طرف پلراه

  طبقھ باال انگار اورست فتح کرده بودمدمی بود پلھ ھا کھ تموم شد و رسیدلم عروس
   سمت اتاقم رفتم و درو باز کردم و رفتم تو پشت سرم درو قفل کردمبھ
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نداحتم گوشھ اتاق و با ھمون  ضرب درش اوردم و اھی در اوردن مانتوم شدم با مشغول
 یای کھ خوابم برد و از دندی طول نکشیلی و چشمامو بستم خیلیشلوار رفتم رو تخت خ

 دور و برم جدا شدم
 
 "کامران"
 کھ با نگاه سنای اون گھی دستی قبل نیسنای اون گھی عوض شده دسنای کالفھ ام یلیخ

  ستی نشدیمن چشماش پر از شوق م
   من مجبور شدمی اشتباه کردم ولدونمی مایخدا
 دنشی با دی باشھ ولشی ھمون دختر سھ سال پسنای کردمی کھ اومدم فکر می روزاز

 ھمھ فکرام اشتباه درومد
   و حاضر جواب و مغرورطونی دختر شھی مای ھمون بود مثل قددمی رو دسنای

  من اون برق و نداشتی چشماش براگھی دیول
 انقدر سنای یعنی دی رو خوند احساس کردم خون تو رگام خشکیی اون آھنگ کذایوقت

  من شدهالیخیب
 بھ من رونی کھ بھ گوشم زد و بھم گفت برم بیلی اون روز کھ تو اتاقش بودم اون سای

  رونیگفت برم ب
  ی بکشدی کامران االنم حقتھ بای خودت کردگھی از درونم میزی چھی

 نی با اتونمی حاال نمدمی دسنای ی کھ قبال اون عالقھ رو تو چشمای منتونمی من نمیول
  امی کنار بیسرد

  ندادمتی اھمی زدم دستم درد گرفت ولاطی حواری شدم و مشتمو تو دیعصب
 کھ شی سھ سال پیسنای جبران کنم من دی کھ زدم و بای رو گندی درست کنم ھمچدیبا

 عشق من و تو دلش
 

 و دوباره تکرار کردم قسم سادمی واسنای تراس اتاق ی روبروگردونمی و برمداشت
 شی مثل سھ سال پکنمی من تو رو عاشق مسنای خورمیم

 شمی دور مسنای تراس اتاق ی و از روبروکشمی تو موھام می دستی از کالفگدوباره
 ...رمی کجا فقط دارم مدونمی نمکنمی و حرکت مشمی منمی سوار ماشو
 "پارسا"

  بودم کھ سبحان اومد سمتم نشستھنی رو زمخستھ
   خودت وی ترکوندی ولی پسر خستھ نباشیوا:سبحان

  ارزش داره مگھ نھنی شدم و ایعوضش خال:من
  بلھ کھ ارزش داره:سبحان

 تا االنم زنگ نزده نکھی اقاجون االن حتما نگران نبود و اشی پرفتمی مدی جام پاشدم بااز
 ششی منتظره برم پیعنی

  کجا پسر:سبحان
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 زنمی بازم بھت سر می برم سبحان ولدیبا:من
  کارو بکننی داداشم حتما ایخوش اومد:سبحان

 شدم و بعد روشن نمی سوار ماشرونی کردم و از باشگاه زدم بی سبحان خداحافظاز
  زنگ خوردمی گرفتم کھ ھمزمان گوششی خونھ اقاجون و در پریکردنش مس

 ادم جواب دعی باز شد و سرشمی اسم پدرم ندنی دبا
 جونم بابا:من
 یسالم پسرم خوب:بابا
 

  خوبننای مامان ایممنون شما خوب:من
  شمایایاز احوال پرس:بابا
 یانیگرفتار کارخونھ ام بابا خودت کھ در جر: کردم و گفتمی خنده اتک
   کردمی شوخدونمیاره پسرم م:بابا

 از پشت ینی برخورد ماشی دفعھ پرت شدم جلو و صداھی جواب بابا رو بدم کھ اومدم
  رو وداع گفتھ بودمی بلند شد  صد در صد اگھ کمربند نبود دار فاننمیبھ ماش

  بودی چی صداشدیالو پارسا چ: گفتعی چون سردی انگار فھمبابا
 زنمی بھتون زنگ مشدهی چنمی برم ببدیانگار تصادف کردم بابا با:من
 ?امیالزمھ ب:بابا
 نھ باباجون با اجازه خداحافظ:من

  شدهی چنمی شدم تا ببادهی پنیع کردم و انداختم رو داشبورد و از ماش قطیگوش
  اش و الشم عصابم داغون شدنی چشمم خورد بھ ماشتا

 نگاھمو باال اوردم کھ نی کھ بھم زده رو بکشمش خشمگینی راننده ماشخواستی مدلم
 نیچشمم خورد بھ صاحب ماش

 تھ شد کھ باز کرده بودم عربده بکشم خود بھ خود بسیدھن
  من شک شده بوددنی انگار از داونم

 
 کامران دوست کنھی و شکھ من و نگاه مسادهی من وای کھ االن روبرونی اشدی نمباورم
  باشھرستانمی دوره دبیمیصم

 کھ مثل برادرم ی من نشناسمش کسشھی مگھ می ولگذرهی از اون روزا میلی خنکھی ابا
 بود

 کی ترافابونی وسط خنکھی و متوجھ امیکردی و فقط بھم نگاه ممیزدی حرف نمچکدومیھ
  میراه انداخت

  بھ خودم اومدمنای بوق ماشی صدابا
 ? پسریخودت...ییکامران تو:من

 دنی شد و شروع کرد بھ ھوار کشادهی پنشی نفر از ماشھی بزنھ کھ ی حرفاومد
 دی کنار مردم و گرفتار کرددی بردیبابا جمع کن:مرده
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  کنارمیکشی مناروی االن ماشنتیباشھ اقا ھوار نکش برو تو ماش:من
 نیبرو سوار شو ماش: شد رو بھ کامران گفتمنشی نگفت و رفت سوار ماشیزی چمرده

  کارت دارم پسریو کنار پارک کن کھ کل
 ک سوارش شدم نمی شد منم رفتم سمت ماشنشی تکون داد و رفت سوار ماشیسر
 نموی و ماشی فرعابونی خھی جلوتر رفتم تو کمیت کردم  و روشن کردم و حرکنیماش

  پارک کردنشوی کھ کامرانم پشت سر من ماشدمی دنھییپارک کردم از ا
 نشی شدم و رفتم سمت ماشادهی پعیسر

 
 می رو بغل کردگھی شد ھمزمان ھمدادهی پعی سرکامرانم
 کردمی دق مدمشیدی روز نمھی مثل برادر نداشتم بود و اون روزا اگھ کامران
  ذره شده بودھیداداشم دلم برات : کھ تو بغلم بود گفتی ھمونجورکامران

  معرفت منمیمنم ب:من
  رونی لبخند از بغلم اومد ببا

   مکھی حاجی حاجی تو کھ رفتای معرفت منم یب:کامران
 دمی خندبلند
  برادر منگھی درس دیرفتم برا:من

   کردمداتیاصال ولش کن مھم االنھ کھ پ:کامران
  ی اش و الش کردنموی ماشی زدیبعلھ ول:من

  داغون بود شرمندهی عصابم حسابیشرمنده داداش ول:کامران
  ذھنتو مشغول کرده بودیدشمنت شرمنده چ:من

   کردم اخماش رفت تو ھماحساس
  گفتمی بدزی افتاده چیاتفاق:من

  می حرف بزنیزی چی شاپی کافمی برھی نظرت چی نگفتی بدزینھ چ:کامران
  دور و برا سراغ دارمنی شاپ توپ ای کافھی من می برایچرا کھ نھ ب:من
 

  داداشمیبر:کامران
 ...ای یای من منیبا ماش:من

 امیبرو پشت سرت م:کامران
 حرکت کردم نمی شدم و بعد روشن کردن ماشنمی تکون دادم و رفتم سوار ماشیسر

 شناختمی کھ می شاپیسمت کاف
 کردیشت سرم حرکت م پقی دقکامرانم

 و شمی کامران اومد پمی شدادهی پنای شاپ و بعد پارک ماشی کافی جلومیدی ربع بعد رسھی
  می شاپ شدیباھم وارد کاف

 می نشستزای از میکی خلوت بود پشت بای تقرمی کھ شدوارد
 زمونی اومد سر می خدمت فورشیپ
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 قی رفیخوری میخب چ:من
  داشی تو بخوریھر چ:کامران

  و قھوه ترک سفارش دادمدمیخند
  کامران شروع بھ حرف زدن کردشخدمتی رفتن پبعد

 دمتی چند سالھ ندنمی بزار ببنمی کن ببفیخب پسر تعر:کامران
  بھ حالت مسخره کردن با دستاش شروع کرد بھ شمردنبعد
 دمی خندبلند
  پسر مسخره نکن مجبور بودم برمیھ:من
 

 بلھ بلھ مھندس شدن دردسر داره:کامران
   خدمت قھوه ھارو اوردشی حرفش پنی با اھمزمان

 ی کردکاری کن تو چفیخب تو تعر: گفتمعی رفتنش سربعد
 شی تا االن کھ پمی کھ از ھم جدا شدی کردن از اون موقعفی شروع کرد بھ تعرکامران

 میھم
 تھ چند وقنی ای بودکارهی چنمی کن ببفیخب توام تعر:کامران

 رفتم فرانسھ لی ادامھ تحصی کھ برای از زمانفی مثل خودش شروع کردم بھ تعرمنم
 تا االن

   تا االنشی از سرگذشت من از چند سال پنمیخب ا:من
 نطوریاوھوم کھ ا:کامران

 یکنی مکاری من و چنی خسارت ماشمی بگذرنایخب از ھمھ ا:من
 کنمی ممی ھر چقدر باشھ تقدمیما چاکر شمام ھست: کرد و گفتی خنده اکامران

  بدهصی تا تشخی صاف کارمی ببردیبا:من
  غش کرده بود از خندهگھی دکامران

 کردی کامران فرق می بودم ولی ھمھ جا مغرور و جدمن
 رونی بمی شاپ زدی خوردن قھوه ھا از کافبعد
  کامران خانمیخب کجا بر:من

 دونمینم:کامران
 

 ھیخب نظرت با بام تھران چ:من
  چند وقتھ نرفتمیدونی ام مھیپا:رانکام
 میپس بزن بر:من

 برو پشتمم:کامران
  شدم و راه افتادم طرف بام تھراننی زدم و دوباره سوار ماشیچشمک

 "سنای"
  چشمامو باز کردم اوف ساعت چندهی کرختبا
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 تختم نگاه کردم اوف ساعت ھفت ی بعد بھ ساعت روبرودمی مالکمی با دستم چشمامو
 شبھ

  یی از جام پاشدم و رفتم تو دستشواروم
   تو صورتمختمی اب و باز کردم و دوتا مشت اب رریش

 زدم تو صورتم تمام خط چشمم تو صورتم ی چھ کنددمی کھ بلند کردم تازه فھمسرمو
   شده بودی چشمام تمام مشکریپخش شده بودن و ز

  کردم بھ غر زدنشروع
  ی کردکاری چنی خاک تو سر خراب کارت ببسنای اه اه

   تو حموم و صابون و برداشتم و شروع کردم بھ شستن صورتمرفتم
  برداشتم و شروع بھ خشک کردن صورتم کردمکموی کھ تموم شد حولھ کوچکارم

 رونی اومدم بیی دستشواز
 
   از توش در اوردملموی رفتم ک موبافمی طرف کبھ

 امیلمھ ام پ عاھی قی اوه چند تا تماس از دست رفتھ از سحر و شقااوه
 بودن خندم دهی عالمھ فشم کشھی بود کھ قی از سحر و شقاشترشی باز کردم بامارویپ

  بھشون زنگ بزنمدیگرفت با
  گرفتم اول بھ سحر زنگ بزنممیتصم

 ی بوق نخورده گوشنی بوق دوتا بوق ھنوز سومھی اوردم و روشو لمس کردم شمارشو
 رو برداشت تا اومدم دھنمو باز کنم شروع کرد بھ حرف زدن

 ی تو عوضیی کجاسنای یدر بھ در بمون:سحر
  استی خوبزیعفت کالم چ:من

  نزنایحرف اضاف:سحر
  ھوووو چتھ:من

 شاالی اگمیچمھ ھا چمھ فردا تو مدرسھ بھت م:سحر
 و با اونم قی با سحر حرف زدم و بعدش زنگ زدم بھ شقای نگفتم کلیچی و ھدمیخند

  حرف زدم
  بعد شروع کرد مثل ادم حرف زدندی فشم کشی مثل سحر اول کلاونم
 صدام کرد نکھی شام صدام کنھ بعد ای اومد دم اتاقم کھ برالدای قطع کردم نکھی ابعد

 رونی زدم شارژ و از اتاق رفتم بمویرفت منم گوش
 
 "کامران"

 چرا گفتمی بود و ھمش با خودم مسنای ری نبود و فکرم فقط درگمی اصال بھ رانندگحواسم
   بشھینجوری ادیبا

   تصادف کردممی جلونی کھ با ماشدمی نفھماصال
 ... تصادف بھ خودم اومدمنی و منک بودم کھ با اجیگ
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 .... بودمشدهی ندگھی درستانی پارسا باشھ از بعد دبسادهی جلوم وانکھی اشدی نمباورم
 رو گھی مدت کھ ھمدنی امی کردفیر کدوم تعر شاپ و ھی کافمی با پارسا رفتیوقت
 .... جلو تر از منھیلی احساس کردم پارسا در حال حاضر خمی کردکاری چمیدیند

   سمت بام تھرانکنھی جلوتر از من داره حرکت منشی پارسا سوار ماشاالنم
 پارسا پارک کردم نی بغل ماشنموی ماشمیدی کھ باالخره رسمی سھ ربع تو راه بودحدود

  می شدادهی ھمزمان پییو دوتا
  از بام تھراننمیخب داداش ا: اومد سمتمو گفتپارسا

 نجای اومدمی چند وقتھ نیدونیدمت گرم م:من
  مینی بشمکتای رو نمی برایب: کرد و گفتی خنده اپارسا

 می نشستمکتای از نیکی کردم و با ھم رو موافقت
  برم بخرمیخوری میخب چ:پارسا

  منظره لذت ببرمنی از اخوامی فقط میچیفعال ھ:من
 

 ی شده بود و چراغاکی اسمون تارمی سکوت کردیی نگفت دوتایزی چگھی دپارسا
  منظرهنی چقدر لذت بخش بود اشدیشھر کم کم داشت روشن م

  سکوت و شکستپارسا
 مای اگھ ھنوزم منو مثل قدی چری درگی نگفتی ولیری درگیلی خیکامران گفت:پارسا

   کن برامفی تعریدونی خودت میمیدوست صم
 گمی پارسا حتما برات مھی چھ حرفنیا:من

  شی و شروع کردم بھ مرور سھ سال پدمی کشقی نفس عمھی
 ثبت نام کردم باباھم شرکتشو نجای خارج منم دانشگاه ھمی تو رفتنکھیبعد از ا:من

 سرش تو کار خودش بود دو ی نداشت وھر کسی با کسی کاریداشت و تو خونھ کس
   گذشتینجوریسال ھم

 شده و کی بزرگ شھر شری معماری از شرکت ھایکی شب بابا گفت کھ با ھی نکھی اتا
 شھی بھ نفعھ ما میلی شراکت خنیا

 نی رفت و امدا متوجھ دختر انی بابا شکل گرفت تو اکی کم روابط خانواده ما با شرکم
 چشماش دیباری مطنتی باشھ از چشماش شادینش ز کھ سدیرسیخانواده شدم بھ نظر نم

 دیدرخشی شھر می چراغانیدرست مثل ھم
 درخشھی لب تکرار کردم البتھ االنم مریز
 

  گفتی نمیچی سکوت کرده بود و ھپارسا
  و ادامھ دادمدمی کشگھی نفس دھی

 نی دارم خودم کھ اسم ای حسھی دختر کوچولو نی بھ اکردمی احساس می ولدونمینم:من
 انگار اشتباه کردم و ی اسمش عشقھ ولنی اگفتمیحسمو عشق گذاشتھ بودم و با خودم م

 و دمی تو وجود اون پرروش ممی حسھی من بھش ھمزمان رهی با ھر نگاه خدمینفھم
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 گھی دی کھ از دختراشدی نمی داشتم ولش حس کوچولو بھھیدرستھ .کنمیداغونش م
 دست بکشم

   گذشتیرنجوی ماه ھمشی برات بگم شخالصھ
 ی ولمیزدی قدم ممی داشتینجوری از دوست دخترام تو پارک بودم و ھمیکی روز با ھی

 ی روبروم شکھ سر جام خشکم زد اونم خشکش زده بود و نگاش رو دستاسنای دنیبا د
 قفل شده من و دوست دخترم بود

 نگفت و یزی چشی با تموم بچگسنای بھ خودم اومدم کھ ی کنم تازه وقتکاری چدونستمینم
 اس شھی ھمی رد شدن اون برانی ادمی من خر نفھمیفقط اروم از بغلم رد شد ول

  ستی برگشت نی برای راھگھی انقدر شکستھ کھ دسنای دونستمینم
 و دیاخر ھفتھ رس.... و اخر ھفتھ خونھ ما دعوت بودن گذشتی ھفتھ از اون روز مھی

 دیمانم نبودش و از مامانش پرس مای نبود وقتسنای یشب باالخره خانوادش اومدن ول
  گفت پارسای مامانش چیدونیم
 

  ھفتھ اس مدرسھ نرفتھھی ھفتھ اس افتاده تو خونھ ھی شده گفت ضی مرسنای گفت
 بودم و اون دختر داشت بخاطر من سنای شدم پارسا من مسبب حال خراب داغون

 شدیداغون م
   نشدچوقتی ھی ولنمشی ببدی دفعھ رفتم تو کوچشون تو راه مدرسھ اش تا شاچند

 می روز ھر جور شده برم خونشون و باھاش حرف بزنم باالخره تصمھی خواستمیم
 دی اومد دم دانشگاھم بھم گفت باشیی برم خونشون داخواستمی کھ میگرفت درست روز

  و منم قبول کردممیباھم حرف بزن
 کنھی بھم فکر نمگھی دکنھی داره فراموشم مسنایگفت ... بھم گفتی چنی تو ماشیدونیم
 حرف مونده تو دلم و از ھمھ بدتر ھمون حس ای دنھی گفت و رفت و من موندم و نارویا

  داشتمسنای کھ بازم بھ بیغر
 شدمی شھر و ادماش دور منی از ادی بود بانی گرفتم برم تنھا راھم ھممی تصمباالخره

  ھی حسم چنکھی ادنی فھمی فقط برادیشا
   کشور رفتمنی شھر نھ از انی پارسا از ارفتم
 ...ی از ھمچسنای از نجامی ای شدم از زندگدور

   نبودی چاره ای بود برام ولسخت
   ھی حسم چدمی کھ رفتم فھماونجا

  حسم اسمش عشقھ اره عشقھدمیفھم
 
 "پارسا"

   کردفی رو برام تعری کامران بھ حرف اومد و بھم گفت کھ چشھ ھمھ چباالخره
  چقدر تو برزخھدمیمفھی حرف زدنش ماز
  ارومش کنمدیبا



 @cafeetakroman              ی کافھ تک رمان ص اختصا       رمان اسمش عشقھ

 217 

 ی افتادادشی اصال دوباره چرا ی کھ دوباره برگشتشدهیخب االن چ:من
برگشتم بخاطر اون بھ عشق اون برگشتمو خودمو بھ عنوان مھمون تو :کامران

 ...یخونشون جا دادم ول
  کامران ادامھ بدهی چیول:من

 سھ سال قبل رو تو چشماش یسنای دوباره اون شوق دنمی با دکردمیفکر م:کامران
  و نفرتی از سردری تو چشماش نبود غیچی ھدمشی دی وقتی ولنمیبیم

 الشیخی نگاھش از لحن بی زدم از سرماخی پارسا من شھی مباورت
  بمونھی ات باقفتھی کھ مثل سھ سال قبل شیانتظار نداشت:من

  پاشد و داد زدمکتی از رو نی عصبکامران
 ی ولنمی ببشی رنگیانتظار داشتم اون عالقھ رو تو چشما...داشتمچرا انتظار :کامران

 دمی پارسا ندیفھمی مدمیند
 اون دخترو دوست یزی لز ھر چشتری کامران بدمی حاال فھمزدی حرفاشو با داد مھمھ
 داره

 
  از جام بلند شدم و رفتم سمتش دستمو گذاشتم رو شونشاروم

 شھی درست میاروم باش کامران ھمچ:من
 لب ری چشماش زدنی سمتم چشماش دوتا کاسھ خون شده بود شکھ شدم از دبرگشت

 دیغر
 کنمی من ولش نمی فکر کرده ولینجوری پارسا اره ادمیفکر کرده از دستش م:کامران
 خودم ی اگھ شده با روش خودم اون و برایحت: اورد و بغل گوشم اروم گفتسرشو

 ھی ھوم نظر تو چکنمیم
 انقدر عشقق بھ اون دختر یعنی بود دی حرفا از کامران بعنی امکردی تعجب نگاش مبا
  بودهادیز

  منھ درکم کنی زندگی نگام نکن پارسا مجبورم اون ھمھ ینجوریا:کامران
  کامران اون دختر حق انتخاب دارهکنمیدرک نم:من

 گرفت شکھ از کارش سر جام قموی کامران سرخ شد حملھ کرد سمتم و ی چشمادوباره
 خشکم زده بود

 یچی من نداره ھری غی حق انتخابچی پارسا ھیفھمیاون فقط مال منھ م:کامران
 باشھ باشھ اروم باش:من

 گھی ول کرد و ازم فاصلھ گرفت و رفت سمت دقموی گالفھ کامران
  ھمون کامران دوست منھنی ایعنی پشت نگاش کردم از
 
 "سنای"

   نشستنزی سر ملدای بابا و دمی دنیی رفتم پایوقت
 سالم:من
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  ساعت خوابزمیسالم عز: برگشت سمتم و گفتبابا
 ممنون بابا:من

 رونی جون از اشپزخونھ اومد بیجول
  گشنمھھی جون شام چیجووووول:من

 یھمون کھ تو دوست دار: جونیجول
 ی درست کردی ماکارونیعنی یواااااااااااااااااا:من

  منم باز شدشی جون سرشو تکون داد کھ ھمزمان نیجول
 ی خودت و بکشی ماکارانی برایمن حاضرم شرط ببندم تو حاضر:لدای

 تارمی و گیماکاران:من
 زی و اورد و گذاشت رو می ماکارانسی جون دیجول
 زی سر مدیای بمی خانوم خودتونم با مش رحلھیجم:بابا
 ...اخھ آقا: جونیجول
 گھی دنیایون ب جیاخھ نداره جول:من

 دیی شما بفرمامیایچشم االن م: جونیجول
   بعد رفت سمت اشپزخونھو

  ی ماکارانسی چشمامو دوختم بھ ددوباره
 ی تموم شد و حملھ کردم سمتش کھ صداطاقتم

 
 نگاھمو برداشتم و عی نزاشت برگشتم سمت در کھ نگام خورد تو نگاه کامران سرسالن

 ی ماکارانسی شده بھ درهیبازم خ
 ی برای ماکاراندنی تحملم تموم شد و زود بشقابمو بردم جلو و شروع کردم بھ کشگھید

  خودم
  و شروع کردم بھ خوردنی نشستم رو صندللکسی شد ری کھ خالسی دنصف

  شام بخورای بیسالم پسرم خوش اومد: نگاشو از من گرفت و رو بھ کامران گفتبابا
  امیسالم عمو ممنون چشم برم لباسمو عوض کنم م:کامران

  تموم نکرده شاموسنای نی تا اایزود ب:لدای
 دی کور شود ھر انکھ نتواند دخورمیمال بابامھ م: دھن پر گفتمبا
  با غضب نگام کرد کھ توجھ نکردم و دوباره مشغول خوردنم شدملدای
 نشستن ھمزمان منم زیر م و کامرانم اومدن و سمی جون و مش رحی ربع بعد جولھی

 بشقاب اولم و تموم کردم
   من نشستی روبروی کنی بلند کردم کھ نگام خورد تو نگاه کامران عھ اسرمو

  کردی فرق ممیلی خکردی فرق مشھی شدم بھ چشماش نگاش با ھمرهیخ
 شدی نمرمی نگامو ازش بگخواستمی چقدر مھر
 
 "                                              کامران"
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 نای اسنای سمت خونھ رفتمی بودم و داشتم منی تو ماشکردی موونمی داشت دمیکالفگ
 کھ با پارسا ی بعد گرفتن شماره پارسا ازش جدا شدم عصابم از رفتارشی ربع پھی

  گرفتمقشوی داشت کھ یریداشتم خورد بود اخھ اون چھ تقص
  رو فرموندمی محکم کوبتمومش

 در و برام می بوق زدم کھ مش رحنای اسنای خونھ دمی بردم باال و باالخره رسسرعتمو
 پارک کردم نگی تو پارگنمویباز کرد بدون سالم دادن با سرعت از بغلش رد شدم ماش

  شدمادهیو پ
  اروم داخل شدمدمی سالن کھ رسی سمت خونھ بھ در وروداروم
   چون زود نگاشو گرفتدی طول نکشادی نگاش عمر نگاھش ز افتاد تونگام
  عمو بلند شدی کھ صدادمی لب کشری زیپوف

  شام بخورای بیسالم پسرم خوش اومد:عمو
 یسنای نگاه بھ ھی و دوباره امیسالم عمو ممنون چشم برم لباسمو عوض کنم م: من

  کردنم و رفتم طرف طبقھ باالالیخیب
  نیی تو اتاقم و لباسمو عوض کردم و بعد شستن دست و صورتم رفتم پارفتم
 زی نشستھ بودن سر ممی خانوم و مش رحلھیجم
 

   بودسنای ی فقط روبروی خالیجا
   نبود فقط نگاھش بھ بشقابش بود خندم گرفتای دننی نگاه کردم انگار تو اسنای بھ

  نشستمسنای ی روبروی و صندلرفتم
  کردم و شروع کردم بھ خوردنی ماکارون بشقابمو پر ازو

 سنای خوردنم بود کھ دوباره نگام رفت سمت وسط
  شد تو چشمامرهی نگامو حس کرد سرشو بلند کرد و خینی سنگانگار
 چون چشم دی شدم بھش انگار حرف نگاھمو فھمرهی تو چشمام و خختمی حسمو ری ھمھ

 داشتیاز چشمام بر نم
  دوختملدای برداشتم و بھ سنای نگامو از لدای سرفھ ی صدابا
 ذره بچھ ھی ھع دمی ابرو برام باال انداخت و بھ غذام اشاره کرد منظورشو فھمطنتی شبا

  غذات باشھھی حواست گھیبھ من م
   غذامو خوردمھی چند لحظھ تو چشمام بود با اشتھا بقی کھ براسنای از نگاه سرخوش

 ی برادی باسنای کھ دمی رسجھی نتنیموم شد و من بھدا تاشی و بدی ھم با تموم خوباونشب
 ....دیمن بشھ با

 
 "سنای"

 یلی امروز خکردمی احساس می چرا ولدونمی شدم نمداری بمی االرم گوشی با صداصبح
 دست و صورتمو کھ شستم اومدم ییسر حالم از رو تخت پاشدم و رفتم تو دستشو

  رونیب
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 دنی و سروع کردم بھ پوشرونی رفتم سمت کمدم و مانتو و شلوار مدرسمو اوردم بزود
 اتاقم و موھامو شونھ کردم و ھمھ رو نھیی مقنعھ رو بپوشم رفتم جلو انکھیقبل از ا

  دمیمحکم از باال بستم و بعد مقنعھ رو پوش
  رونی برداشتن کولھ اروم از اتاق اومدم ببعد

و انگار ھمھ خواب بودن اروم حرکت کردم سمت پلھ ھا و  باال غرق سکوت بود طبقھ
  نیی از رو نرده ھا سر خوردم پاواشی

   نبودی کسنمیی پاطبقھ
 رونی سر و صدا از خونھ رفتم بی ھام بی برداشتن کتونبعد
 قی نفس عمھی گرفتھ بود ی مون غرق سکوت بود و فقط باد درختا رو بھ بازاطیح

ندم بھ در کوچھ و بازش کردم و بعد از خروج درو پشت  و بدو بدو خودمو رسودمیکش
 سرم بستم

 "پارسا"
 شدم اصال نتونستھ بودم بخوابم و االنم کھ خوابم برده داری بدی زود از سر درد شدصبح

 بود سر درد نزاشت
 

 لحظھ ام از ھی شبشی سمت کامران و حال ددی رو تخت و دوباره فکرم پر کشنشستم
  رفتی چشمام کنار نمیجلو

   با دختره حرف بزنمدی بادی شای چجوردونستمی نمی داشتم کمکش کنم ولدوست
 بغل تخت ی عسلی از روموی گوشرونی از فکر اومدم بمی زنگ خوردن گوشی صدابا

  برداشتم
  اوه شماره خونھ اقاجون بوداوه

 دی شدتی عصبانیعنی وقت صبح نی زدن اقاجون ازنگ
  جواب دادمعیسر
 الو سالم:من

  یکی چھ علیچھ سالم:قاجونا
  دی اقاجون شرمنده ام من و ببخشدونمیم: گفتمزود

  منتظرمنجای اایزود ب:اقاجون
  رو قطع کردی بزاره من جواب بدم گوشنکھی بدون ابعد
 فتادنی عقب مرفتمی کار داشتم و اگھ نمی کارخونھ کلتو

 بھ طرف رونی از جام پاشدم و از اتاق رفتم بکردی ممی داشت روانگھی دسردردم
  قرص سر درد برداشتم و زود خوردمشھی نتیاشپزخونھ رفتم و از تو کاب

  حالمو بھتر کنھکمی دیشا
  خاموشی وی شدم بھ ترهی مبل ولو شدم و خرو
 

  بلند شدمی زنگ گوشی دوباره صداکھ
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 از رو تخت موی خواب گوش و از جام بلند شدم و دوباره رفتم سمت اتاقدمی کشیپوف
 برداشتم شماره کامران بود

  جواب دادمعیسر
 ی وقت صبح زنگ زدنی شده ایزیسالم کامران چ:من

 ینھ نگران نشو خواب کھ نبود:کامران
 نھ خواب نبودم:من

 ی کمکم کندی گرفتم پارسا بایمی تصمھی:کامران
 یمیچھ تصم:من

  کھ تو سرش بودیزی شروع کرد بھ گفتن چکامران
  موندی لحظھ با ھر حرفش دھنم باز مھر

  کھ تموم شد جوش اوردم و سرش داد زدمحرفاش
  یفھمی کامران ھان میگی می چیفھمیم:من

  فھممیاره م: داد زدکامرانم
 ی احمقانھ رو گرفتمی تصمنی کھ ایفھمی نمیفھمینھ نم:من

  کنمکاری چیگیپس م: با عجز گفتکامران
  برات بکنمتونمی مکاری چنمی تا ببرونی بای بمی تصمنی فکر اکامران از:من

 ...اخھ:کامران
  حرفشو بزنھنزاشتم

  کھ گفتمنی اخھ ھمیاخھ ب:من
 

  فعالزنمی برم کامران بعدا بھت زنگ مدی بامن
 شد ی انداختمش رو تخت عصابم از دستش خط خطی و قطع کردم و عصبیگوش

  دختررو عاشق خودش بکنھخوادی کار منی احمق مثال با ایپسره 
 ....شھی کارو انجام بده وگرنھ دختره بھ کل ازش زده منی بزارم ادینبا
 سمت کمدم و دمی زود پرکشھی اقاجون من و می دفعھ نگام خورد بھ ساعت اتاقم وااااھی

 و نی ماشچی و بعد برداشتن سودمی پوشعی فقط سررونی اوردم بی چھ لباسدمینفھم
 رونینھ زدم ب از خولمیموبا

 "سنای"
 دمی بودن تا رسسادهی منتظرم واقی سر چھار راه سحر و شقادمی رسنکھی بعد اصبح

 .... حرفانی و ای زدن تو سر و صورتم کھ کجا بودی سرم و کلختنیر
  میدادی مگس پر ممی و رسما داشتمی کھ سر کالس نشستھ بوداالنم

 بودن فقط من و دهی بود و بچھ ھام از خدا خواستھ گرفتھ بودن خوابومدهی نمعلممون
  میکردی بھم نگاه مقیسحر و شقا

 غی جھی و دمی دفعھ از جام پرھی ارمی ھمشون و سر حال بدی سکوت متنفر بودم بااز
 دمیبنفش کش
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 ری سالم خانوم مدیواااااااااااااااااا:من
 دنی از جاشون پرنی دفعھ ھمشون ھمچھی
 
 بخند بچھ ھاام کھ ی حاال نخند کدنی و شروع کردم بھ خندرمی جلو خندمو بگونستمنت

 ولو زاشونی فشم دادن و دوباره رو مکمی شده بودن ستگاهی ادنی تازه فھمدنیخندمو د
 شدن

  بخوابمکمی گرفتم منم می نداره تصمدهی فاری نخدمید
 کردم و بعد قرار دادن سرم روش اروم می سرم تنظری زفموی و کزمی شدم رو مولو

 .... کھ خوابم برددیچشمامو بستم کھ طول نکش
 یجی با گیزی چھی بودم کھ احساس کردم کھ سرم محکم خورد بھ نیری خواب شوسط

 لبخند شرور باال سرم ھی کھ با دمی سحر و دطونی شیچشمامو باز کردم کھ چھره 
 نگاه بھ صورتش ھی دوباره دمی دستش دموفی بود بھ دستاش کھ نگاه کردم کسادهیوا

 کردم
 خواب...فمیک...تو کالس... اومد من ادمی تازه کھ
  و بلند داد زدمدمی جام پراز
 خودت و مرده فرض کن سحر:من

 چرا گلم:سحر
  بھت بگم چرا خلمسایوا:من
 زی منی از امونی سحرم مثل مدنیخندی ما می کالس داشتن بھ مسخره بازی ھابچھ

  دفعھ در کالس باز شدھی منم دنبالش کھ زی رو اون مدیپریم
  ناظم مدرسمون دم در کالسدنی جام خشکم زد با دسر
  شکھ شده بودزای من و سحر رو مدنی انگار از داونم

 
 سمت دمی خشکم زده بود نگامو کشسادهی وازی رو مینجوری کنم ھمکاری چتونستمینم

   بھ سرم زدی فکرھی از ترس زرد کرده دمیسحر کھ د
 ی سراغ حرکت بعدمیریخب بچھ ھا م:من

 کنمی کھ مثال دارم ورزش مزی کردم بھ تکون دادن دست و پام رو مشروع
 رو شروع کردن خندم گرفتھ ی زود حرکات من و تکرار کرد بچھ ھام ھمکارسحرم

 دادنی نمی سوتیطی شراچی کالس در ھی از بچھ ھاومدیبود بدجور خوشم م
 ... حرکتمیخب بر:من

  خانوم ناظم مانع از ادامھ حرفم شدیصدا
  چھ خبررررررهنجایا: ناظمخانوم

 میکنی ورزش ممیخب خانوم دار: گفتملکسی ریلیخ
 ?دیکنی ورزش مزیرو م: ناظمخانوم

 دیدونیبلھ خانوم مگھ شما نم:من
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  روی چدی پرسجیگ
 بھتره یلی خزی کھ ورزش کردن رو مدنی فراوان فھمقی دانشمندان بعد از تحقدایجد:من

 نیتا رو زم
 رسنی می بچھ ھا دارن از زور خنده بھ کبوددمیدی مقشنگ
  و سر و صدام نکننیی پاای بزی از رو می ولیگی می چفھممیمن کھ نم: ناظمخانوم

 چشمم خانوم: و گفتمنیی پادمی پرزی رو ماز
 

  رونی تکون دادو از کالس رفت بی ناظم سرخانوم
  از خندهزدنی خنده بچھ ھا رفت ھوا رسما داشتن عر می صداانھمزم

 دمیخندی نداشتم و بدتر از اونا می وضع خوبخودمم
  حال کردمسنای دمت گرم یی از بچھ ھا از تھ کالس بلند داد زد خدایکی

 کنمی خواھش مکنمیخواھش م:من
  محکم زد مشت گردنمی مس گردنھی و نیی پادی پرزی از رو مسحر
  بشریچرا انقدر تو دلقک:سحر
 شوریبد کردم از رفتن بھ دفتر نجاتت دادم ب: چشم براش نازک کردم و گفتمپشت
 دونمیمن کھ قانع شدم سحر و نم:قیشقا

 سنایمنم قانع شدم دمت گرم :سحر
   زنگ خورد و نشد جواب سحر و بدمھمزمان

 میاز کالس اومد یی و بعد برداشتن کولھ ھامون سھ تامی کردی بچھ ھا خداحافظاز
 ... رونیب
 مدرسھ پارک شده بود ی روبروتی کھ درینی ماشدنی با درونی بمی از مدرسھ اومدتا

  زدخیتنم 
 کردمی نگاه منی بودم و بھ ماشسادهی مات وانجوریھم
 گھی دمی برای چت شد بسنایوا :قیشقا
 کامران....ک:من

  متعجب برگشتنقی و شقاسحر
 
  شد و اومد سمتمادهی پنی ھمزمان کامرانم از ماشکردمی کھ اشاره می سمتبھ
 نجای اومده بود ای چی برانیا

 ھمون... کامران نی ای کھ بگیخواینم...یخواینم:سحر
 خود نامردشھ:من
 ...نجای اخھ ایول:قیشقا
  شدقی کامران بھ ما مانع جواب دادنم بھ شقادنیرس

 سادی من وای جلو و روبرواومد
 سالم:کامران
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 اروم یلی و سحر خقی من شقای جوابشو ندادم و گستاخ زل زدم تو چشماش بھ جامن
 جوابشو دادن

  اوردنتویاومدم ببرمت خونھ مامان:کامران
 ومدمیخودم پا دارم م:من

   ندادمتی از پھلوم گرفت کھ اھمیزی رشگونی اروم نسحر
 یای نبود بیاجیاحت:من

 قی سحر و شقای رو جلوی رفتارنی نگام کرد انگار انتظار ھمچی عصبکامران
  شده خبر دارننی از لحظھ بھ لحظھ اون حس نفرقی سحر و شقادونستی نمینداشت ول

 می اومدم سوارشو برنجایبھ ھر حال من تا ا:کامران
  مخالفت کنم کھ با حرف سحر صدام قطع شداومدم

 
 میری باھم مقمی جان برو سوارشو من و شقاسنای گھیاره د:سحر

 شمی منی تنھا سوار ماشنی ھع فکر کرده من با ادی کامران درخشیدم چشما کراحساس
 کور خونده

 دیای برم شما دوتا ھم منیاگھ قرار باشھ من با ماش:من
  کامران خانھی نظرت چھان

 سوار شدیچ: توجھ نکردم و دوباره گفتمدی دشدی کامران می حرص و تو چشماقشنگ
  نای یکنیم

 دیبلھ بفرما سوار ش:کامران
  و سحرم پشتم اومدنقی شقانی تکون دادم و رفتم سمت ماشیسر
 کامرانم اومد نشست مشت فرمون و حرکت کرد عمدا کنار می پشت سوار شدیی تاسھ

  لبام کھ نتونھ نگام کنھنیی تا پادمیپنجره نشستم و مقنعھ مو کش
 ....زدنی نمی و سحر ساکت بودن و حرفقیشقا
  دوباره راه افتادنی شدن و ماشادهی پقی چھار راه سحر و شقاسر

 سنای باھات حرف بزنم تونمیم:کامران
 نھ:من

 ?یکنی مینجوریچرا ا:کامران
 خوادیدلم م:من

 شمیدارم داغون م:کامران
 

 ستیمھم ن:من
 کنھی مشی عصبیزی از ھر جشتری جواب کوتاه دادن بنکھی بودم از امطمئن

 ...  نزدی حرفگھید
 قفل عی بشم کھ سرادهی پنی دم خونھ خواستم از ماشمیدی رسدمی فھمنی ماشستادنی ابا

 کودک و زد
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 یکنی مینجوریچرا ا:من
 میری با ھم مسای تو وای بریعجلھ دار:کامران

 چی کامران تو ھرونی من بکش بی پاتو از زندگامی بھشت بستمیمن با تو حاضر ن:من
  ی خودت و جا بدی جورھی نکن ی پس سعی من ندارندهی و آی تو زندگینقش
 رو کھ خودت ی اون حس بدیتونی نکن با محبت کردن با اومدن جلو مدرسھ مفکر

 من ی برایچی ھگھی بفھم تو دکنمی بھت نداشتھ باشم خواھش مگھی رو دیدرست کرد
 نی برام نداره حاالم ایتی اھمچی ھدنشمی خونمون کھ دی فرد اضافھ توھی بھ جز یستین

  بشمادهیدرو باز کن پ
  حرفامو زدم راحت شدمشی اخنیی پادمی پرنی حرف درو باز کرد و زود از ماشیب

 ششی در بود با لبخند رفتم پی جلومی رحمش
  جونمیسالااااااااااااااااااااام مش رح:من

 داخل ی راھی ساختگی با لبخند جوابمو داد و من با خوشحالشھی مقل ھممی رحمش
 خونھ شدم

 
 "سنای"
  وارد خونھ شدم بلند داد زدمتا

  استقبالدیای اومده بسنای اھل خونھ یاھاااا:من
 دارشی باال خوابھ بی اروم بچھ مامانسیھ: و گفترونی از اشپزخونھ اومد بمامان

 یکنیم
  سمتش و شروع کردم بھ ماچ کردنشدمی مامان ذوق کردم پردنی دبا

 یماااچ خوب...شده بوددلم تنگ ...ماااچ...سالم ماماننننن...مااااچ:من
  با زور من و از خودش جدا کردمامان
 سنای ی کردیاه اه تمام صورتمو تف مال:مامان
  زدمی پھنلبخند

  کجاااااسیمامان:من
  کنھی باال خوابھ داره استراحت می مامانواشی گمی دارم بھت میواا:مامان

  ششی پرمیم:من
  ھا هللا اکبردهی خوابگمینھھھ دختر خوبھ دارم م:مامان

  بابا از پشتم بلند شدی دفعھ صداھی
   خوابھتی مامانگھی جان مامانت راست مسنای:بابا

  سمت بابابرگشتم
 نمشی ببخوامی خب دلم براش تنگ شده میسالم بابا ول:من
  بشھ بعد بروداریسالم دخترم بزار ب:بابا
 

  نیی شد و سرمو انداختم پازونی و لوچم اولب
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   باز شون در سالن اومد سرمو بلند کردمیصدا
 شھی در خونشم سبز مادی مار از پونھ خوشش مشی بود کھ اومد تو خونھ اکامران

 رومو ازش گرفتم
 پس منم برم باال استراحت کنم:من

 ای کنداری رو بی مامانینر:مامان
 رررررمینھ نم: حرص گفتمبا

 یخوریحاال چرا حرص م:بابا
  تنگ شدهی مامانیخب دلم برا:من

  اومدی مامانی صداھمزمان
 زمیمنم دلم برات تنگ شده عز:یمامان

 نیی پاادی اروم داره می ماماندمی سمت پلھ ھا کھ دبرگشتم
 دمی بلند کشغی جھی باال و دمی ذوق پراز
 ی مامانیواااااااااااااااااا:من

انقدر صداتو  حرف بزن واشی چقدر بھت گفتم سناااااااااای: داد زدتی با عصبانمامان
  شدداری بی پس کلت کھ مامانیانداخت
  شدمداری من خودم بی پری دارکارشیچ:یمامان

 یچاکر مامان:من
  سمتش و خودمو انداختم تو بغلشرفتم
   جونمی فدات بشم مامانیالھ:من

 خدا نکنھ دخترم:یمامان
 

  فرح خانوم و سر پا نگھ ندارادی جان زسنای:بابا
 چشم بابا:من

  ی رو مبل راحتنھی رو گرفتم و کمک کردم تا بشی ماماندست
... ی اوهیابم...ی ابیخوای نمیزی چیمامان: رو نشوندم رو مبل گفتمی ماماننکھی ابعد
 یزیچ

  برو لباساتو عوض کنینھ دخترم توام خستھ ا:یمامان
  در رفتمی خستگدمی تو رو کھ دینھ مامان:من

   توجھ بودمی اما بومدی حرف زدن بابا و کامرانم میصدا
 امی من برم لباسامو عوض کنم االن میخب مامان:من

 برو دخترم:یمامان
 نامی فرامرز ایی دانیی اومدم پای طبقھ باال و تو اتاقم لباسامو عوض کردم وقترفتم

 ...انی شام بی و خالھ ھم برانای فرھاد اییاومده بودن خونمون قرار بود دا
 دی کھ بھ لطف فرکردی متمی و فقط وجود کامران اذمی ھمھ اومدن و دور ھم بودباالخره

 شدمیو سام اصال باھاش ھمکالم نم
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  شب ھمھ مھمونا رفتناخر
 ی تو اتاق من بخوابیای میمامان:من

 زمیاره عز:یمامان
  اتاق و اماده کنمرمی پس من مولیا:من

  فقط سرشو تکون دادیمامان
 

 داشتھ باشم ھم باھاش حرف  رو کنارمی بود ھم مامانی بودم فرصت خوبخوشحال
 گھی مقتوی بھم حقی کھ ماماندونستمی رو میبزنم و از اونم بشنوم ھمچ

 مرتبش کردم کمی طبقھ باال رفتم سمت اتاقم و دمی کھ رسدمی فکرا بودم کھ نفھمنی ھمتو
 نییو دوباره برگشتم طبقھ پا

  اتاق اماده ستیمامان:من
 دستت درد نکنھ دخترم:یمامان
  زدم و رفتم سمتش و دستشو گرفتمیلبخند

 می بخوابمی رفتی من و مامانریاھل خونھ شب بخ:من
 ی کارسنای نی بھت بده البتھ شک دارم اسنای بگو ی خواستیزیمامان جان اگھ چ:مامان

 ادیاز دستش برب
 ی چیعنیعھ مامان :من

  اتاق خودم بخوابمی برای بی اصال مامانگھی دگھیراست م:لدای
 ی مامانمی برای بخوابھی من مشی پیمان مارینخ:من

  پکر شدلدای
  جانلدای باشھ خوابمیفردام اتاق تو م: گفتلدای رو بھ یمامان

  زدی لبخندلدای
 می رو گرفتم و با ھم اروم از پلھ ھا باال رفتی ماماندست

  در و براش باز کردممیدی اتاق کھ رسدم
 

  رفت داخل و پشت سرشم من رفتم و درو بستمیمامان
  ی بھ اتاقم خوش اومدیخب مامان:من

 ممنون دخترم:یمامان
 نیی من پایستی اگھ راحت نی ولمی با ھم بخوابمیتونی تختم بزرگھ میخب مامان:من

 خوابمیم
 نھ دخترم چرا راحت نباشم:یمامان
 شده بھ رهی خکردی با لبخند نگام می زدم و خودمو شوت کردم رو تخت مامانیلبخند

 دونھیصورتش کھ پر از مھر بود واقعا چقدر من دوسش داشتم خدا م
 دی از پشت بغلش کردم کھ با صدا خنددی اروم اومد بغلم دراز کشیمامان
  دختریکنی مکاریچ:یمامان
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 کنمی می تنگ شده بود دارم رفع دلتنگمی مامانی فقط دلم برایچیھ:من
 از دست تو:یمامان
 دمیکشی مشی بحث و پدی وقتش بود باانگار

  و شروع کردمدمی کشقی نفس عمھی
  باھات حرف بزنمخوامی میمامان:من

 یدرمورد چ:یمامان
 ی بھ ھمھ سواالم جواب بدیدی قول میمامان:من

  دلم بپرسزیاره عز:یمامان
  ازشون بدونمخوامی مدی بھم بگمی درمورد خانواده پدرخوامی میمامان:من
 
 نمی بود کھ ببنی قصدم فقط ای ولدونمی نمیچی گفتم کھ مثال من ھینجوری قصد ااز

 رونی از فکر شوتم کرد بی مامانی نھ صداای رو بھم گفتھ ھیاقاجون راست قض
 یچرا بھ فکرشون افتاد:یمامان

 ی حق منھ ماماننیا:من
 ...اما من:یمامان

 ی کھ بگی قول دادکنمیم برام بگو خواھش ی مامانارینھ ن:من
 شھی حل نمیزی با گفتنم چدونمی می ولگمیباشھ م:یمامان

 لکسی خودمو نگھ داشتم و ری بکشم با زور حلوغی دوست داشتم جی خوشحالاز
 حاال شما بگو:گفتم
  کردنفی و شروع کرد بھ تعردی اه بلند کشھی یمامان
 ادی رو زگھی بزرگ ھمدیای مھمونی توبای و تقرمیما با خانواده پدرت اشنا بود:یمامان

 ی زند دوتا پسر و سھ تا دختر داشتن تو شھر خانواده ابرو مندی محبوبھ و اقامیدیدیم
  بودی بود خدا رحمتش کنھ زن خوبینی فرشتھ زمھیبودن محبوبھ 

 می و بم ھم خبر داشتری و از زمیشناختی رو مگھی ھا بود کھ ما ھمدسال
 ی خونمون گفت براانی بری امر خی براخوانیت م روز محبوبھ زنگ زد و گفھی

  میای میدخترت پر
  از خانواده زند بھتری اقاجونت گفتم و اونم گفت کبھ
 
 ی برای وقتکنھی و قبول ممی من و پدرش بگی حرف زدم اونم گفت کھ ھر چی پربا

 ی و قرار شد پنج شنبھ ھمون ھفتھ براانی بتوننیبار دوم محبوبھ زنگ زد گفتم کھ م
 انی بیخواستگار

 اون زمان ی خواستگاری و باالخره خانواده زند اومدن برادی پنج شنبھ فرا رسروز
   از عمھ ھاتم نامزد بودیکیعمو بزرگت و عمھ بزرگت ازدواج کرده بودن و 

 و محبوبھ ی بھ بحث واقعدی مراسم با بحث کار و بازار شروع و باالخره کشمیبگذر
 م حرف بزنن و مسعود برن باھیگفت پر
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 محبوبھ کی دختر کوچمی مری رفتن تا حرف بزنن حواسم رفت پی مسعود و پریوقت
 تو سنای یدونی و تو دل برو مبای بودمش زدهی دای بود کھ تو مھمونینجوریدرست ھم

 مھی بگم درست مثل مریخب چجور... درستافتیق
 ی ماماندونمیم:من

  با تعجب برگشت سمتم و نگام کردیمامان
 یدونیاز کجا م:یمامان

  داستان و من بگمنی ادامھ ادیخوایم:من
 ... تو از کجایول:یمامان

  کھ اقاجون بھم گفتھ بودییزای شروع کردم بھ گفتن اون چی توجھ بھ حرف مامانیب
  شده بود بھمرهی خی مدت مامانتموم

 
 نارویداره ااخھ امکان ن... از کجاناروی تو اسنای فھممینم: گفتی کھ تموم شد مامانحرفام

 یدی شنیاز ک
 دمی از پدربزرگم شنناروی داره من ھمھ ایبی عجی سرنوشت بازیمامان:من

 ی کرددای زند و پی اخھ تو از کجا اقاشھیباور نم:یمامان
 کھ البوم عکس و از مامان خواستم و تا ی از زمانفی شروع کردم بھ تعردوباره

  شدنش بھ دست پارسا و رفتن من بھ عمارت زنددای و پمیموضوع گوش
      ی کمکم کنخوامی میمامان: گفتمی کھ تموم شد رو بھ مامانحرفام
 ادی از دست من برمیاخھ چھ کمک:یمامان

 ?یکنی کمکم می مامانگمیبھ موقعش م:من
  براتدمی انجام مادی از دستم بر بیھر کار: فکر کرد و گفتکمی یمامان

  ماچ از گونھ اش کردم ھی ی خوشحالبا
 ری شب بخیممنون مامان:من

  دختر گلمریشب بخ:یمامان
  کھ خوابم برددی ھم گذاشتم و طول نکشی و ارزو رودی با ھزار تا امچشمامو

 
 "سنای"
 دنی ھر پنج شنبھ بھ دبای و من تقرگذرهی حرف زدم می کھ با مامانی ماه از روزکی

 اقاجون رفتم
 خانواده ھی باباھم کنارمون باشھ و با ھم نکھی ای برادیکشی دلم مر مرنشی دفعھ با دھر

 میشاد داشتھ باش
  بابامھتابھی کھ بخوندمی از چشاش می ولگفتی نمیزی اقاجون چدرستھ

 شروع کنم از دی بای چجوردونستمی نشد نمی گرفتم با بابا حرف بزنم ولمی بار تصمچند
 کجا
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 اومدم شماره ناشناس بود شک داشتم جواب بدم رونی از فکر بلمی زنگ موبای صدابا
  نھای

  و جواب دادمای دل و زدم بھ درباالخره
 دییبلھ بفرما:من

  خانومسنای:صدا
 بلھ خودم ھستم شما:من

 محمود زند...من محمودم:صدا
 ..ی عموی صدا صدانی واقعا ایعنی جملش نی با اختی رقلبم

  تو فکر برمشتری ادامھ نداد بحرفش
 زمی عزیخوب
  زندیسالم اقا...س:من

  بگمی چدونستمی کرده بودم و نمھول
  گلم من عموتمھی زند چیآقا: محمودعمو

 
  نکنتشیمحمود اذ: خانوم اومد کھ گفتھی ی پشت خط صدااز

 چشم خانوم: و گفتدی خندی بلندی با صداعمو
  باز کردم تا حرف بزنم کھ صداش مانع شددھنمو

 یت خط پشزمی عزسنای: محمودعمو
 اره...ا:من

 ستمیھول نکن دخترم من لولو ن: محمودعمو
 رو از ی گوشیکی چند لحظھ بعد صداش دور شد انگار دی بلند خندی دوباره با صدابعد

 دستش گرفت
  الوشدیالو چ:من
  دست و پامو گم کردمشتری زن بھی سالم دادن ی صدابا

 سالم...س:من
 یسالم گلم خوب:خانومھ

 ممنون..مم.م:من
 دای اصال شمارت و از کجا پای می کھ ما چرا زنگ زدی متعجبزمی عزدونمیم:خانومھ

 متینی ببمی منتظرتی نھای و بدون من و عموت بنی بعد فقط ای بمونھ برانای امیکرد
  امادیشما لطف دار...ش:من

 ما شی مارهی کھ تو رو بمی کردی با بھ زور پارسا رو راضزمیاما نداره عز:خانومھ
 مس خواھشا تو نگو نھ

  نگمیزی مجبور بودم چیعنی نداشتم کھ بگم یزیچ
  خدمتتونامیباشھ چشم م:من
 



 @cafeetakroman              ی کافھ تک رمان ص اختصا       رمان اسمش عشقھ

 231 

  خدانگھدارزمیمنتظرم عز:خانومھ
 خداحافظ:من
  ھم تو دستمی مات مونده بودم و گوشدیچی پی بوق اشغال تو گوشی صداقھی چند دقبعد

 نمی کدوم ک نبچی اقاجون ھری قبول کردم کھ برم مگھ بھ خودم قول نداده بودم کھ غچرا
   کنھی کھ بابا اشتیتا وقت
  توالت پاشدمزی می شدم و از پشت صندلگالفھ

 دنی کردم بھ قدم زدن تو اتاق و پوست لبمو جوشروع
 دونستمی و حرکت کردم سمت اتاق کار بابا مرونی از اتاق زدم بی انمی تصمھی با

 اونجاس
  و دوتا تقھ بھ در زدمدمی کشقی نفس عمھی دمی در اتاق کھ رسدم
  رفتم تو و درو پشت سرم بستمددبابایی بفرمای صدابا

  خانوم چھ عجبسنایبھ بھ :بابا
  سالم بابا:من
 نی بشای دلم بزیسالم عز:بابا

  مبل نشستمی بابا روی رفتم و روبرواروم
  سنای شده یزیچ:بابا
   شروع کنمی چجوردونستمینم

 فقط..فقط.. بھت بگم ییزای چھی خوامیخب بابا م...عھ:من
 شمی دارم نگران مسنای شده یزیچ:بابا
 

 ...نھ نھ نگران نشو خب:من
 جون بھ لب شدم دختر:بابا

  بدمحی بارم بھ اون توضھی ستمی مجبور نگھی کردم اگھ مامانم باشھ بھتره دفکر
  بعد بگمادی بھ مامانم بگم بدیبزار:من
  فقط سرشو تکون دادی با نگرانبابا
 از ھمون طبقھ باال رونی جام پاشدم و اروم رفتم سمت در اتاق بازش کردم و رفتم باز

 ادی اتاق کار بابا کارش دارم اونم گفت مادیمامان و صدا کردم و گفتم ب
   اومد و نشست کنارمقھی دق برگشتم تو اتاق و نشستم رو مبل مامان بعد پنجدوباره
 ھی گرد چزی منی اھی شده قضیخب چ:مامان

 دونمیمنم مثل تو نم:بابا
  ھام و شروع کردم بھ گفتنھی ھوا تو اتاق بود و فرستادم تو ری چھر
 یزی چنی انتظار ھمچدونمی می بد ولای خوبھ دونمی بزنم نمخوامی کھ االن مییحرفا:من

 دی و اخر قضاوت کندی فقط گوش بدنکھی از اری غخوامی نمیچی و ھدیرو از من نداشت
 گھی بھ نفس ددوباره

  مامان ازت البوم خواستمادتھی شیچند وقت م:من
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  فقط سرشو تکون دادمامان
  نصف عکسا نبودی ولیالبوم و بھم داد:من
 

 با نگاه کردم بھ چھره مامان و خواستی دلم نمزدمی و حرف منیی انداختھ بودم پاسرمو
 بابا حرفامو قطع کنم

 بودم اون موقع دهی حرف زدن شما رو شنیھمون روز رفتم تو قبل اون بارھا صدا:من
  داشت قانعت کنھی و مامانم سعیزدی شدن حرف مدهیبابا فقط از نبخش

 ردم کدای رو پزدی کھ با خودم مو نمی ھمون روز از کمد اتاقتون عکس دخترمیبگذر
 تا رفتن می کردن اون نامھ تا عکس اقاجون از گم شدن گوشدای و گفتم و گفتم از پگفتم

 جا یزی چگھی داستان انقدر گفتم کھ ددنی با اقاجون تا فھمداریبھ عمارت اقاجون از د
  زنگ زدن امروز عمو ھم گفتمینمونھ حت

 گفتن گذاشتم و از ھمھ ی و برامی ھمھ انرژدمی کشقی نفس عمھی تموم شد  حرفام
 ساکت شدم اتاق تو سکوت گرفتیاسترس عکس العمل بابا و مامان داشت جونمو م

        فرو رفتھ بود و مامان و بابا تو بھت
                  ومدی کدوممون در نمچی از ھصدا

  اشک تو چشماشدنی اوردم باال نگام خورد تو نگاه نمناک بابا دلم گرفت از دسرمو
  حرکتش تند تند شروع کردم بھ حرف زدننی از ادمی دفعھ از جاش بلند شد ترسھی بابا

 ...بابا بخدا باور کن من:من
  حرفم ک نتونستم بزنم چون بابا بغلم کرد سرجام خشکم زدادامھ

 
 دادی محکم فشارم مبابا

  کنھی مھی بھم فھموند کھ مامانم داره گرنی فنی فیصدا
 ا اومد بابی بعد صداقھی دقچند
 کھ من ی من و کاری بھ ارزوم رسوندیدونی دخترم می بھم کردی چھ لطفیدونیم:بابا
 ... مدت کوتاهنی ای سال نتونستم انجام بدم تو توستیتو ب
 سی خی سدم بھ چشمارهی خودش نگھ داشت خی و از خودش جدا کرد و روبرومن

  بابام
 ونتمی مدی بھ علونتمیدخترم مد:بابا
   انجام دادمفمویبابا نگو من وظ:من
 دی و خنددی بوسمویشونی با لبخند پبابا
  سمتشمی مامان با بابا برگشتھی اوج گرفتنری صدابا
  از بغل بابا جدا شدم و رفتم کنارش نشستمدی مامان دلم لرزدنی دبا

  چرا فدات بشمھیعھ مامان گر:من
 ... کھیدونیاخھ نم: باال  و گفتدی دماغشو کشمامان

  گذشتھ مگھ نھ بابای مامان سخت بوده ولدونمیم:من
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  فقط با لبخند نگام کردبابا
  بھمدمی از اون بدتر دستامو کوبجانی و ھی جام پاشدم و با لبخند مصنوعاز
 ھر وقت رفتم تابھی اقاجون چقدر بدیدونی شما با اقاجون نمداری دمونھیاالن فقط م:من

  رو از چشماش خوندمیتابی بششیپ
 

  قورتش دادمی ولشدمی بابا طر شد خودم از بغض داشتم خفھ می چشمادوباره
 دلم براش تنگ شده:بابا

  مسعودیکم ازش دور نبود:مامان
 سمت اتاق خودم وارد کھ شدم در و دمی و دورونی جام پاشدم و اروم از اتاق زدم باز

  دیزود بستم و مشت در سر خوردم بغضم ترک
 گفتمی لب مری و مدام زھیشروع کردم بھ گر و

 ونتمی مدی شکر کمکم کردای خداشکر
 و وضو گرفتم برگشتم تو اتاق یی کھ اروم شدم از جام پاشدم و رفتم سمت دستشوکمی

 و جانمازمو پھن کردم و قامت نماز بستم
 ..... کردم بھ خوندن نماز شکرشروع

 
 "سنای"

 از ی بارھیکردم و اروم از جام بلند شدم انکار  از خوندن نمازم جانمازمو جمع بعد
 گرفتم بھ اقاجون زنگ بزنم و بھش بگم با بابا میرو دوشم برداشتھ سدع بود تصم

  کنمزشی دفعھ سوپراھی نزاشت و دلم خواست طنتمی بعد حس شیحرف زدم ول
  برنده شد و زنگ نزدم بھ اقاجونطنتمی حس شباالخره

 رونی بمی تا با ھم برقی گرفتم زنگ بزنم بھ سحر و شقامیتصم
  و گرفتمقی برداشتم ک شماره شقامویگوش

  بوق اول نخورده جواب دادھنوز
 ?ی بوددهی خوابیرو گوش:من
  بھت زنگ بزنمخواستمی االن منینھ منم ھم:قیشقا
 ?ی چیعھ برا:من
  تو خونھدمیبابا پوک:قیشقا
 اوھوم منم:من
 ?نروی بمیبر:قیشقا
 میاوھوم بر:من
 ای عایمرض اوھوم گرفت:قیشقا
 اوھوم:من
  جلو درمون باشگھی ساعت دھی دمیمرض من بھ سحر خبر م:قیشقا

  رو قطع کردی اومدم جواب بدم گوشتا
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   رو انداختم رو تخت و رفتم سمت کمد لباسامی خنده گوشبا

  مانتو ھامی کمد و باز کردم و شروع کردم بھ وارسدر
 رونی از کمد اوردمش بدادی امروز جون می ھوای کھ برامی خورد بھ مانتو مشکچشمم

 رونی اوردم بمی و کفش مشکفی رنگم بھ ھمراه کیشلوار و شال زرشک
 توالت نشستم و شروع کردم زی کمد و بستم و لباسا رو گذاشتم رو تخت رفتم و رو مدر

  شیبھ ارا
 دم شده بھ خورهی ختی کھ تموم شد با رضاکارم

  کردی میی رژ قرمز رو لبام خودنماملی خط چشم نازک پشت چشمم ھمراه رھی
 بستھ بودم باز کردم و شروع کردم ی لبخند زدم موھامو کھ با کش دم اسبی خوشحالبا

  بھ شونھ کردنشون
 دهی چشمام کشینجوری شونھ کردنشون کھ تموم شد ھمھ رو باال سرم محکم بستم اکار
 شدی مدهیتر د

 دمی لباسام اول شالمو پوشدنی اومدم کنار و شروع کردم بھ پوشنھیی از جلو اتی رضابا
 گرفتی دست و پامو نمی بھتر بود و جلوینجوریو از روش مانتوم رو ا

   بودمی راضستادمی اتاقم انھیی ای جلوی و وقتدمی پوشلباسامو
 رونی رفتم و بعد برداشتنش از اتاق زدم بمی طرف گوشبھ
 

  ھستننیی حتما ھمھ پامیگرفتی مجھی پس نتومدیاق ھا نم از اتییصدا
 بعلھ ھمھ دور ھم دمی ددمی کھ رسنیی طبقھ پانیی خانوما اروم از پلھ ھا رفتم پامثل

 نشستن
  جون بودی و جولمی و مش رحلدایبابا و مامان و .. از ھمھمنظور

 سالم بھ بھ جمعتون جمعھ گلتون کمھ:من
  لبخند زدنھمشون

 سنای یری مییجا:مامان
 رونی بمیری مقیاره با سحر و شقا:من
 دیمواظب خودتون باش:بابا
 ...شھیمامان م...چشم بابا:من

  نزاشت ادامھ بدممامان
  دست باباتھچیسو:مامان

   طرف بابابرگشتم
  و در اورد و گرفت سمتمچی سوبشی و از جدی خندبابا
  گاه اوردم مواظبش باشریتازه از تعم:بابا
 خداحافظ? ندارهی کاریچشم حتما فعال کس:من
  کردمی ھمھ خداحافظاز
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 "پارسا"
  می ھر پنچ شنبھ باھم بساط کوه و داشتبای و تقرگذرهی با کامران مداری ماه از دکی

 بھ عنوان شدهی روش نمگھی دنکھی افسرده بود مثل ای اگھی از ھر وقت دشتری بکامران
 بھ اونا کی خونھ نزدھی نی کھ عشقش اونجاس بمونھ بخاطر ھمیمھمون تو خونھ ا

 ...کردی می زندگییاجاره کرده بود و تنھا
 دختر عمو مسعود رو بھ بابا گفتھ بود و بابا رو انداختھ ی اقاجون ماجراشی ھفتھ پکی

  باھاش حرف بزنمی رو بدسنای شماره دیبود بھ جون من کھ با
 ...رونی از خونھ زدم بسناید دادن شماره  شدم و بعمی باالخره تسلامروز
  زنگ خوردمی برم کارخونھ کھ گوشخواستمی بودم و منمی ماشسوار

  باال و جواب دادمدی بود ابرو ھام پرانی کشماره
 دییبعلھ بفرما:من

 ی خوبییبھ بھ سالم پسر دا:انیک
 ? شمادیببخش:من

  عھ لوس نشو بابا:انیک
 ییومھ کجا معلکھیزھر مار لوس نشو مرت:من

 بھ ارواح جدم تھدانم:انیک
 شمی پیومدی چرا نی اگھ تھرانیغلط کرد:من

 امروز اومدم پسر:انیک
 

 یخب حاال چرا زنگ زد: گفتمرمی حالشو بگنکھی ایبرا
  احساس چھ وضع حرف زدنھیانگل ب:انیک
 دمی بلند خندی صدابا

 ییبگو کجا:من
 پاتوق:انیک

 ?ی قرار داریبا ک:من
  قرار داشتم اومد رفت:انیک

  باالدی پرابروھام
  بود اون ادم بدبختیاونوقت ک:من

 ی باای بخ خودم مربوطھ منتظرم زود بگھیاون د:انیک
 ی زود گوشی کسادی بدم مدونستی کلھ خراب می اومدم حواب بدم قطع کرد پسره تا

 رو قطع کنھ
 و عوض کردم و راه نی ماشری شاگرد و مسی رو انداختم رو صندلی حرص گوشبا

 ...یشگی شاپ ھمی کافیعنیافتادم طرف پاتوق 
 "سنای"
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 ارهی بفی تا خانوم تشرمی معطل بودنای دم در سحر اقی ساعت بود کھ با شقاکی درست
  نییپا
 کردمی می کم کم داشتم قاطگھید

 نیاھع کجا مونده ا:من
 مرده شور ادم وسواس رو ببرن:قیشقا

 کھ ی در حالرونی اومد بلکسی ریلی باز شد و سحر خنای لحظھ در خونھ سحر اھمون
 می داشتقیمن و شقا

 
   از حرصمیشدی مخفھ

  نشستنی اومد تو ماشلکسی ری ھمونجورسحر
 سالم بچھ ھا:سحر

 دی دی ھامون چافھی سحر تو قدونمی نممی عقب کھ جوابشو بدمی ھمزمان برگشتقی شقابا
  بخندی خنده حاال نخند کریکھ پق زد ز

   از منم بدترقی رفتارش شقانی کھ خشکم زده بود از امن
  بھ حرف اومدماخر
  زھررررررر مار ھر ھر ھر:من

  نگفت فقط خندش شدت گرفتیچی ھسحر
 واااااااااااااااااا چتھ تو:من

  خخخخخخھی ھاتون خخخخخ شبافھیاخھ ق:سحر
 کنمای می دارم قاطگھی حرف بزن دای بخند ای:من

  نخندهگھی کرد دی سع شدمی جددی کھ دسحر
  حاال مثل بچھ ادم حرف بزننیافر:قیشقا

 رونی از در اومدم بلکسی ری داشت وقتدنی ھاتون دافھی قییخدا:سحر
 یدیخندی ما مافھی ساعتھ بھ قھیتو : نعره زدقیشقا

  با ترس فقط سرشو تکون دادسحر
 گفتمی نمیزی چمنم
  حدس بزنمتونمی میخب حق داشت: دفعھ گفتھی قیشقا

  بودهی ھامون چھ شکلافھی
 دنی خودشم شروع کرد بھ خندبعد
 و روشن کردم و راه افتادم طرف نی تکون دادم و ماشامونی بازوونھی دنی ای برایسر

 ....یشگی شاپ ھمی کافیعنیپاتوق 
 
 "پارسا"
 شدم بدون توجھ بھ اطرافم ادهی پارک کردم و پنموی شاپ ماشی کافی ساعت بعد جلوھی

  شاپیسرمو باال گرفتم و اروم رفتم تو کاف
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   کشتمانی چرخوندم و دنبال کچسم
   شاپ لبخند زو لبام اومدی گوشھ دنج کافدنشی دبا

 داشت ور زی رو موانی بود و با لنیی چون سرش پاودی سمتش انگار متوجھ من نرفتم
 رفتیم

  صاف کردمصدامو
  اھم اھم:من

  لبخند زد و از جاش پاشددنمیرشو اورد باال با د سانیک
  بفرمای جونم خوش اومدیی پسر دانجاسی ای کنیبھ بھ بب:انیک

 ی رو صندلنشستم
  معرفتی بی اومدیک:من

  معرفتی بگھی می بھ کی کیزک:انیک
 ی رفتی دفعھ گورتو گم کردھی کھ ی تو نبودی بگیخوایھان نکنھ م:من

  معرفتمیباشھ باشھ نزن من ب:  اورد باال و گفتمی دستاشو بھ حالت تسلانیک
  حرفامون قطع شدشخدمتی جواب بوم کھ با اومدن پاومدم

 
 "سنای"

 در ی مسخره بازنی شاپ تو ماشی تا خود کافنای طول راه از دم خونھ سحر اتموم
 دمی و خندمیاورد

 میرفتی توجھ بھ اطرافمون راه خودمون و میب
 می شدادهی پنی پارک کردم و با بچھ ھا از ماشعی و سرنی ماشمیدی رسیوقت

 دارمیاخ جووووون من پاتوقمون و دوس م:سحر
  حرف زدنتنی لوس با ایییییییا:من
  رو دوسنجای منم اگھیخب راست م:قیشقا
 خدا شفاتون بده:من

 شاپ و زود وارد شدم سحر ی کافی راه افتادم طرف ورودقی توجھ بھ سحر و شقایب
  فورا بعد من اومدن توقنیو شقا
 مینیکجا بش: لب گفتمری زاروم
 گھی دمونیشگی ھمیجا:قیشقا
 ی و ولو شدم رو صندلیشگی ھمزی تکون دادم و رفتم سمت میسر
  و سحرم نشستنقیشقا
 می بخوریخب چ:من

 یبزار برس:سحر
  لبخند حرص درار بھ سحر زدمھی کھ زمونی اومد سر مشخدمتی موقع پھمون

 ی شکالتکی قھوه ترک و کھی: گفتمشخدمتی رو بھ پبعد
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  فقط سرشو تکون دادشخدمتیپ
 خوامی و منیمنم ھم:سحر

 کیقھوه تلخ لطفا با ک:قیشقا
  کرد و رفتادداشتی ھمھ رو شخدمتیپ

 دی خرمی برنجای بعد ادی ھستھیپا:سحر
  میاره بر:قیشقا
 دیری میبا ک:من

  برگشتن سمتم و مثل عالمت سوال نگام کردنییدوتا
 دیری می با کھیمنظورت چ:سحر

   ببرتتونخوادی می کیعنی:من
 گھیتو د:قیشقا
  خونھرمی فورا منجاینچ شرمنده من کار دارم از ا:من
 یتو غلط کرد: و سحر ھمزمان بلند گفتنقیشقا
 نی بنی شاپ برگشتن و بھ ما نگاه کردم و تو ای کل کافشوری دوتا بنی ای صدااز

 ..... نگاه اشناھینگاھم گره خورد بھ 
 "پارسا"
 بلند دوتا دختر کھ ی دفعھ صداھی کھ می در حال حرف زدن و بگو بخند بودانی کبا

  شاپ و غرق سکوت کردی کافی تو غلط کردگفتنیھمزمان م
  بود کھ نگام تو نگاه اشنا گره خوردزی صدا از کدوم منمی تعجب برگشتم بببا

  شکھ بود انگار اونمکردی بھ من نگاه مرهی خاونم
 
  بھ خودم اومدمانی کی چقدر گذشت کھ با صدادونمینم
 ... زبون درازه ھمون کھ خونھی ھمون دختره نیعھ عھ ا:انیک

  قطع کردمحرفشو
 انی کیدونی رو نمییزای چھی:من

 ھیمنظورت چ:انیک
  بگمی دختر خب چطورنیا:من

 شمی پارسا دارم نگران میزنی حرف مینجوریچرا ا:انیک
 یفھمیفراموشش کن اصال بعدا خودت م: من

   بحث و ادامھ ندادگھی دانی کخوشبختانھ
 "سنای"

 کردمی و مبھوت نگاش ممات
  کردی نگام مرهی من و نداشت کھ خدنی انگار انتظار داونم

  سحر نگامو از نگاش گرفتمی صدابا
 یکنی کجا رو نگاه میھوووو:سحر



 @cafeetakroman              ی کافھ تک رمان ص اختصا       رمان اسمش عشقھ

 239 

 نھ...یچ...من...ھان:من
  خندهری زدن زقی و شقاسحر

  گرفتحرصم
 دیرو اب بخند:من
  بھشی شدرهی بود کھ خی پسره کنی اسنایراستشو بگو :قیشقا
 خب پسر عموم:من
 

 ییییییییییییییییییچ:دنی کشغی حیی دوتادوباره
 مرگ چھ خبرتونھ اه ابرومون رفت:من

 یکردی مفیھمون کھ تعر:سحر
 زی دوتا چیعتی بگم نھ خوامی ام مگھی دزی چھی از اون ریاره خب بچھ ھا غ:من
 نمیبنال ب:قیشقا

  جشم غره توپ بھش رفتم کھ ساکت بشھھی
 ادتونھی کنھ رمی زابونیاون پسره کھ کم مونده بود تو خ:من

 اره اره خب:سحر
   دارهمی با خانواده پدری نسبتھیاونم انگار :من
 چطور:قیشقا
  پارسا نشستھشی ھم االن پی از طرفدمشی خونھ اقاجون دنکھیبخاطر ا:من

  اونازی شدن بھ مرهی تابلو برگشتن و خیلی خقی و شقاسحر
  ابروم رفتدیخاک بر سرتون برگرد:من
 ?یگیدروغ م:قیشقا
 ھیدروغم چ:من

 ھی خبرت چیکیخب اون :سحر
 ...خب امروز من..اوممم:من
 سنایجون بکن :قیشقا
  کردم  انقدر تند تند گفتم کھ نفسم بند اومددایبھ بابا گفتم گفتم خانوادشو پ:من

  و سحرقی اوردم باال نگام خورد بھ صورت بھت زده شقاسرمو
 وا چتون شد:من
 یگی میجد...ج:قیشقا
 اره بخدا:من

  ووووووولی اووووووولیا:سحر
  بابا اروم ابروم رفت اهسیھ:من
  رو عشقھیابرو بھ جھنم االن فقط خوشحال:قیشقا
 کھ پارسا نشستھ بود رو یزیش اروم کلمو خم کردم تا از بغل سحر م بھ حرفدمیخند

 .... رفتھ بودی کنیا... شدی تھ دلم خالھی خالزی مدمی کھ دنمیبب
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 "پارسا"
 عصابم داشت گھی رفت ھوا دغشونی گفت کھ دوباره جی بھ دوستاش چسنای دونمینم
  بھمختیریم

 انی کمیپاشو بر:من
 چت شد:انیک

 میکار دارم بر:من
  ھمزمان با من بلند شدانمی جام پاشدم کاز
 از کنارش دی نفھمی انقدر سرش گرم بود حتمی و دوستاش گذشتسنای زی از کنار میوقت

 رد شد
   حواسش بھ من باشھدی بھ حال خودم زدم اخھ چرا بایپوزخند

  تو فکر پارسا چت شدیرفت:انیک
  یچیھ:من

 ی کنفی برام تعریخوای اتفاق افتاده نمییزای چھی یگفت:انیک
 دی ھست باانمی کیی دختر داسنای بود کھ بدونھ انمی حق کنی فکر کردم باالخره اکمی

 بھش بگم
  تو فکری باز کھ رفتیھ:انیک

 ?ی اومدنی با ماشیراست... کنمفی تا برات تعریزی چی پارکھی میبر:من
  نھ:انیک

  و گرفتم سمتشچیسوئ
  کن کھ اصال حوصلھ ندارمیپس تو رانندگ:من
 
 ... پشت سرش راه افتادمنی سمت ماشدی و پردی و از دستم قاپچی سوئانیک
 "سنای"

 زدمی و پلک نمشونی خالی مونده بودم بھ جارهی خینجوریھم
  بھ خودم اومدمخورهی چشمام تکون می دست کھ جلوھی با احساس کھ

 یی کجاسنای نگی دنگید:قیشقا
 می بردی جمع کننی لوس پاششیا:من

 وا ھنوز شروع نکرده:سحر
 می بردیپس بخور:من
 نداشتم بھ یلی مگھی و سحر شروع کردن بھ خوردن و منم فقط نگاه کردم دقیشقا

 ...خوردن
  پاشدمی کھ تموم شد فورا از رو صندلخوردنشون

 میخب خداروشکر تموم شد بر:من
 ی داریچھ عجلھ ا: مشکوک نگام کرد و گفتسحر
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  برمدیارم باکار د:من
 گھی دمی شدبھیما غر:قیشقا
 دمیخند
 گمی براتون منی تو ماشمی بردیایب:من
  حدنی نھ تا ای فضوال ولدونستمی مدنی فشنگ از جاشون پرمثل

  شاپی و با ھم از کافزی مقدار پول گذاشتم دو مھی
 

 ....رونی بمیاومد
  دوتاشون در اومدغی جی صدامی شدنی سوار ماشتا

 بدو بگو بدو بدو:سحر
 زود باش بگو:قیشقا
  اقاجونشی برم پخوامی باشھ خب مگمیچھ خبرتونھ بابا جان م:من
 ? بود کارتنی درد ھمیا:قیشقا
 گھیاره د:من

  دارمکاریمنم گفتم چ:سحر
 یییییییییییییییییی چیعنی:من

  نگفتن دستمو بردم سمت ضبط و روشنش کردمیزی چگھی ساکت شدن و ددوتاشون
  از امو بند پخش شددارمی باھنگ
  کردم بھ خوندن باھاششروع

 زارمی تنھات نمگفتی آخرشم رفت اونکھ میدید
  دوسش دارمیلی خدونستی منکھی با اشمی از پرفت

   و رفتدی چشمامو ندغم
 دارمی منتظرش من ھر شب و بحاال
 سحر بلند شد و مجبور شدم ضبطو خاموش لی موبای کھ صداگرفتمی داشتم اوج متازه
 کنم

 "پارسا"
 سرمو چسبوندم نی کجاست بخاطر ھمرشی مسدونستمی ک راه انداخت و منی ماشانیک

 یبھ صندل
 
 سنای دنی از دیعنی چرا دلم اسوب بود دونمی حالم اروم بشھ نمکمی چشمامو بستم تا و
 دونمی خودمم نمدونمی شدم نمینطوریا

 می شدادهی در خونم پارک کرد و پی و جلونی ماشانی کمیدی رسدمی فھمنی توقف ماشبا
  حرف زدنی خونھ بھتر باشھ برادیگفتم شا:انیک

  تومیاره بھتره بر:من
 "انیک"
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  انقدر ناراحت بودی از چکردی ممی پارسا داشت عصبیگالفک
  سمت اشپزخونھ کھ صداش زدمرفتی داخل خونھ پارسا داشت ممی رفتباھم
 نی بشای بخوامی نمیچیسا ھپار:من

 ...اما:پارسا
  کھستمی نبھی داداشم غرنی بشایب:من

  مبل نشستی من روی نگفت و اومد روبرویچی ھپارسا
 منتظرم:انیک

  و شروع کرد بھ حرف زدندی کشیقی نفس عمپارسا
 دھنم باز گفتی کھ می کھ گذشت با ھر کلمھ اکمی کردمی گوش می عادیلی خاولش

 موندیم
 .... اصالشدی باورم نماصال

 کردمی کھ تموم شد من ھنوزبا دھن باز نگاش محرفاش
 

 دی حالتم خنددنی با دپارسا
 چرا ماتت برده:پارسا

 شھیاخھ مگھ م..یکھ گفت...یینایا:من
  فعال کھ شده:پارسا

 شھی میحاال چ:من
 نی ھمکنھی می با اقاجون آشتادی عمو میچیھ:پارسا

 نیفقط ھم?نیھم:من
 فتھی بگھی اتفاق دھیاره مگھ قراره :پارسا

 ...کمی من االن یدونینھ م:من
 کنمی درک مدمی شنی بودم وقتینجوریمنم ا:پارسا

  ازش بپرسمدی حال پارسا گالفھ بود بایول
 ? برات افتادهی اگھی موضوع اتفاق دنی از اریپارسا داداش غ:من

 نھ چطور:پارسا
 دمی ندینجوری موقع اچی ھ من تو رو تا حاالی تو خودتیلیاخھ خ:من

  تو موھاشدی گالفھ دست کشپارسا
  نگران نباشستی نیچینھ داداش ھ:پارسا

  شدم بھ پارسارهی نگفتم و فقط خیچیھ
 یکنیچرا نگاه م: نگام روشھ گفتدی دیوقت
  نگفتم از جام پاشدمیچیھ

  اقاجونشی پمی بریموافق:من
 ...میبر:پارسا

 "سنای"
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  گرفتم و راه افتادم سمتششی خونھ اقاجون و پری مسقی رسوندن سحر و شقابعد
 دادمی اھنگ سرمو تکون متمی ضبط اروم بود و منم با ریصدا

   اقاجونشی پرمی بھ بابا خبر بدم کھ مدی افتاد باادمی دفعھ ھی
   بردارمموی بغل بود گوشی کھ رو صندلفمی و زدم کنار و خم شدم از کنیماش
  کھ برداشتم بھ حالت اولم برگشتم و شماره بابا رو گرفتممویگوش
  سھ تا بوق جواب دادبعد
 جانم:بابا
  سالم بابا:من
 ی جان خوبسنایسالم :بابا
  برم خونھ اقاجونخوامی بگم من مخواستمیخوبم فقط م:من

  نگران شدمومدی از اونور خط نییصدا
  شد بابایچ...بابا الو:من
 دمی کش بابا نفس راحتی صدابا

 برو دخترم فعال کار دارم خداحافظ:بابا
  اومدم حرف بزنم بوق اشغال تو گوشم صدا دادتا
  چشمامی و گرفتم جلوی تعجب گوشبا
 

 شدم حتما کار داشت مونی دفعھ خواستم دوباره زنگ بزنم بھش کھ پشھی چش شد بابا
  گفتیکھ اونجور

 ....فتادم طرف خونھ اقاجون شاگرد و دوباره راه ای رو پرت کردم رو صندلیگوش
 شدم مانتوم کھ نامرتب ادهی و پارک کردم و پنی درشون ماشی جلودمی ربع بعد رسسھ

  رفتم سمت در عمارتقی نفس عمھیشده بود رو درست کردم و با 
 غی نفر جواب بده اما درھی تا سادمی درو زدم و وازنگ

 سادمی زنگ و زدم و منتظر وادوباره
 سمت زنگ کھ انگار رفتی بار سوم دستم داشت می نبود جواب بده برای کسبازم
  اف اف و برداشتیکس

 دییبعلھ بفرما:صدا
  لحظھ شک کردم کھ درست اومدمھی دختر جوون بود ھی یصدا
  عمارتی شدم بھ نمارهی جواب بدم چند قدم رفتم عقب و خنکھی ابدون

   درست اومده بودمنھ
 ومدی دختر بازم میصدا
 بلھ..ھیک:ردخت
  کھ رفتھ بودم عقب و دوباره برگشتم جلوی قدمچند
  زند ھستنی آقادیعھ ببخش:من

 ?شما:دختره
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  اومدهسنای دی زند بگیبھ اقا:من
 

 ی داری ھھھھ چھ اسم با کالسینکنھ گدا مدا ھست: لحن ممکن گفتنی با بدتردختره
  سنای
  خندهری دوباره زد زو

 ھی کھ ینیبی صورتمو نمیری تصوفونی از ای دھنمو باز کنم و بگم مگھ کوراومدم
  باز کن درونجای ای کھ ھر روز تلپییگدا تو: زودتر از من گفتییصدا
 ... حس شدی دوبارش احساس کردم پاھام بدنی زده برگشتم سمت صدا کھ با دبھت

 "پارسا"
  راه افتادم طرف خونھ اقاجونانی کبا
 می با ھم حرف زدیدر راه از ھر تو
 گفتمی کارخونھ متی از مسافرت چند روزش و منم از وضعانیک

  در عمارتی بشم کھ چشمم خورد بھ جلوادهی پنی خواستم از ماشمیدی رسباالخره
 کردی مکاری چنجای ایعنی تعحب کردم دنشی دبا
 ستی بنده نی گرامی ھمون دختر عمونیا:انیک

 شدم و رفتم سمتش تا دھنمو باز کردم حرف بزنم با ادهی پنی ندادم و از ماشجوابشو
 گھی می چنمی گوش دادم ببفونی از ادای شیاومدن صدا

 سنای ی داری ھھھھ چھ اسم با کالسی نکنھ گدا مدا ھستدایش
  امپر چسبوندم و داد زدمی چرا ولدونمینم
 

  باز کن درونجای ای کھ ھر روز تلپییگدا تو:گفتم
 خوندمیو متعجب زل زد بھم بھت و از چشاش م برگشت سنای لحظھ ھمون

 شمونی اومد پانمیک
   حرف درو باز کردی بدایش
 دی بنده باشیی خانوم دختر داسنای دیایسالم شما : و گفتسنای اومد سمت انیک
 دی گرفتن من و داشتری کھ قصد زدیبلھ شما ھم ھمون راننده ھست:سنای

  دوتانی گرفت از بحث اخندم
  عمارتاطی برام نازک کرد و رفت داخل حی پشت چشمسنای

  بودی چھی قضانی کیھ:من
 سنای با شی قبلی شروع کرد بھ گفتن برخورداانیک
  از حرفاششدمی من متعجب تر مو

 یکیراست م:من
  پسرھیدروغم چ:انیک

 جالبھ:من
 یلیاره خ:انیک
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  تو حاالمی برایب:من
 می قبول کرد و با ھم داخل عمارت شدانیک
 
 "سنای"

 ھی کستی کھ معلوم نشوری بی جواب اون دختره زاشتی مدی گرفت از پارسا باحرصم
 رو بدم

  بودنیی سمت عمارت و سرم پاداشتمی حرص قدم برمبا
  دخترم سرمو اوردم باالی خوش اومدی صدابا
  اقاجون گل از گلم شگفت و پرواز کردم سمتشدنی دبا

 ممم سالم اقاجون فداتشمیواااااااااااااااااا:من
  بغلش و شروع کردم بھ ماچ کردنشدمی با اقاجون و پردمیرس
 ماااااچ مااااااچ ماااااچ دلم برات تنگ شده بود اقاجونم:من
 رونی دو نفر از بغل اقاجون اومدم بی خنده ی صدابا

 دمی نگام خورد بھ پارسا و اون پسره کھ ھنوز اسمشو نفھمدوباره
 دنیخندی باز بود و داشتن مششونین
  اقاجون برگشتم سمتشی صدابا

  یسالم دخترم خوش اومد:اقاجون
 یفداتشم اقاجون:من

 ینیبی شدن پارسا منیری مردم چقدر خودت شیوا: اون پسره اومدیصدا
  اقاجون نزاشتی سمتش تا جوابشو بدم کھ صدابرگشتم
 انی اقا ککمیسالم و عل:اقاجون

 یاوا سالم اقاجون:انی
  وردی من و در می اداداشت

                                                   دخترممی برای تو بسھ بمی بردیای و گفت بدی حرص نگاش کردم کھ اقاجون خندبا
  کردم و با اقاجون راه افتادم طرف خونھاطاعت

 
 "سنای"
 نی روشن تعجب کردم تو ای دختر قد بلند با موھاھی وارد خونھ شدم چشمم خورد بھ تا
  بودمشدهی اقاجون تا حاال ندشی ماه کھ من اومدم پھی

 رونی اقاجون از فکر اومدم بیباصدا
  نی بشای دخترم بیسادیچرا وا:اقاجون

 دختره نی اکردمی برا مفشوی کھ کھ تعرسنای جان دایش: رو بھ اون دختره گفتبعد
  دختر عمھ شما ھستندای ششونمی جان اسنایخوشگلھ 

 ..می دختر عمھ رو مالقات کرددهی زدم ھنوز عمھ رو ندیپوزخند
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 خوشگل فکر کردم با ملکھ ی گفتنیعھ اقاجون ھمچ: نازکش گفتی با صدادایش
  طرفمسیانگل

  تو حرفاشزدی بھ لحن حرف زدنش زدم حسادت موج میپوزخند
   خوشگلترهسمیدختر من از ملکھ انگل:اقاجون

 م زدم و رفتم کنار اقاجون نشستیلبخند
  اومدن داخلانمی باز شد و پارسا و کی وروددر
  و مشکوک نگاش کردمدمی و رو ددای شدنی وضوح از جا پربھ
  در بلند داد زدی از ھمون جلوانیک
  اقاجونگھی می چیدونیشاعر م:انیک
 

 گھی مینھ چ:اقاجون
  صداشو انداخت پس کلش و بلند خوندانیک
  دل آزارشھی نوووووو کھ اومد بھ بازار کھنھ مگھیشاعر م:انیک

 باھم مونی برخالف اون دوتا برخورد جددمی خندم گرفت و فھمزدی بشکنم مھمزمان
 اخالقش خوبھ

 بسھ بچھ خونھ رو نزار رو سرت:اقاجون
  کنار خودتی رو نشوندسنای ی چجورنی ببگھی دگمیراست م:انیک
 انی کگھیون راست مبلھ اقاج: نازک کرد و گفتی پشت چشمدایش
  حرفمورمیگی من پس می کرددیی جان چون تو تادایاتفاقا ش:انیک

 دنی نتونستم نخندم و بلند شروع کردم بھ خندگھی کرد دی رو قھوه ادای شقشنگ
 نگاه متفاوت ھی و پارسا با نھی با کدای ما فقط شنی و بدنی ھمراھم خندانمی و کاقاجون
  شده بودرهیبھم خ

  شدمالشیخی بنی بخاطر ھماوردمی سر در نیزی نگاھش چاز
 دمی سمت اقاجون و سوالمو پرسبرگشتم

  بودی دختر جوون جواب داد اون کھی من زنگ و زدم دیاقاجون ببخش:من
  اشاره کرددای بھ شاقاجون

 
 بگم یزی بھ اقاجون چدیترسی حتما مدهی رنگ پریدای و نگامو دوختم تو نگاه شبرگشتم

  نگفتمیزی چگھی پوزخند بھش زدم و دھی فقط یول
 "پارسا"

 نگامو ینی شدم بھش سنگرهی و خدی تو دلم لرزیزی چھی خنده بلندش انگار ی صدااز
  زود نگاھشو گرفتیحس کرد و برگشت نگاھم کرد ول

 نی و جواب داده ناخوآگاه تو دلم بھ افونی ای کدی پرساستی از اقاجون با سیوقت
  گفتمنی افراستشیس
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 اقاجون ی منتظر بودم اقاجون جوابشو بده و وقتی ولداسی کار شدونستمی کھ ممن
 میدی رو تو صورتش دیدگی رنگ پریجوابشو داد ھممون بھ راحت

   گرفتمدای اقاجون نگاه از شی صدابا
  گھی ددینی بشدیایب:اقاجون

  رو مبل نشستمسنای اقاجون و ی تکون دادم و روبرویسر
 دی نداری برم کاردیاقاجون من با:دایش

  کجا دخترم:اقاجون
  برم فعال خداحافظدی دارم اقاجون بایکار:دایش
 دیش
  کرد و رفتی خداحافظا
  من چقدر خوشحال شدم از رفتنشو
 
 "سنای"

  رفت دوباره برگشتم سمت اقاجوندای شنکھی ابعد
  بھتون بگمدی موضوع مھم و باھیاقاجون :من

  دخترمیچ:اقاجون
 ...خب راستش:من

  مانع از ادامھ حرفم شدانی کیصدا
  دختر عمومی برمیمزاحم:انیک

  بھ اقاجون بگمدی بای چحوردونمی خب من نمستی ننطورینھ نھ اصال ا:من
 شمای شده دخترم دارم نگران میزیچ:اقاجون

  داینھ نھ اصال نگران نش:من
 شھی باشھ نگران می لحن تو ھر کسنیبا ا:پارسا

 گھی بگم ددیخب بزار:من
 بگو بگو:انیک

 ... کردم و باباھمدایمن بھ بابا گفتم شما رو پ.... بگمیراستش من خب چجور:من
  نگاش کردمدهی و ترسدمی ابوالفضل گفتن پارسا از جا پرای یباصدا

  شده بوداهی فورا نگام خورد تو نگاه اقاجون کھ رنگش سیول
 شد..یچ....چ:من

  خانوم اکرماریاکرم خانوم قرص اقاجون و ب:پارسا
  سمت اشپزخونھدی از جاش بلند سو و دوانیک
 
 

 گفتمی نمیچی من بودم کھ خشکم زده بود و ھفقط
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 ی بھم دست داد ولجھی فشار منم افتاد جون کم کم چشمام تار شد و احساس سرگانگار
  ندادمتیاھم

  رونی ھراسون کھ از اشپزخونھ اومد بانی خورد بھ کچشمام
 یکنی مکاری چانی کگھید بدو د:پارسا

 ری کھ دستش بود و گذاشت زی بھمون زود قرصدی کرد و رسشتری سرعتشو بانیک
 ....زبون اقاجون

   ساعت گذشت و انگار حال اقاجون بھتر شدمین
 ی اقاجون نصفھ جونمون کردیخوب:پارسا

 خوبم پسرم خوبم: گفتدهی بردهی براقاجون
  اومدم اقاجون بھ خودم ی ھنوزم تو ھنگ بودم کھ با صدامن

 ی گفتی دخترم تو جدسنای:اقاجون
  گفتمیبلھ اقاجون جد:من

  گفتیاون چ....پدرت:اقاجون
 نھی ھر چھ زودتر شما رو ببخوادیم:من

 چھ خوب:پارسا
  وقفھی بلند و بدی خنداقاجون

 ... زندسنای من و
  پدر بزرگمدنی خوشحال شدم از خندچقدر

 ... من بس بودی برانی ھمو
 
 "سنای"

 یادآوری و با ھر رفتی نمادمی خوشحال اقاجون از ی لحظھ ان چھره کی راه خونھ تو
 بستی لبام نقش میلبخند رو

 رونی از فکر اومدم بمی زنگ خوردن گوشی صدابا
   مانتو در اوردمبی از جمویگوش

   اه بلند گفتمھی شماره دنی دبا
  جواب دادمتی عصبانبا

 بعلھ:من
 زمیسالم عز:کامران

  کارتو بگو کار دارمستمی تو نزیزمن ع:من
 ?                                            ییکجا:کامران

 ?  بدمحی توضدیبا:من
 یی کجاگمیدارم م:کامران

  ندارهی بھ تو ربطگمیمنم م:من
 یکنی عصابمو خورد می دارسنای:کامران
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 ستیمھم ن:من
 ی کردریی چرا انقدر تغیلعنت:کامران

   نگھ داشتمابونی و بغل خنی ماشدی بھ اوج رستمی عصبانگھید
 ازت ادی خوشم نمیفھمی چرا نمنمتی ببخوامی من نمای من نکی بار گفتم نزدھیبھت :من

  بران کفاره دارهافتی قدنید
 

  زد کھ رسما خفھ شدمی دادھی کامران
  فقط خفھ شوسنایخفھ شوووووو :کامران

 رونی من بکش بی تلخھ پاتو از زندگمیلی تلخھ نھ خقتیحرف حق:من
 سنای خودم کنم ی نکن با زور تو رو برای کارھی:کامران

 گفتی داست می چنی بھ زور ای چیعنی رو سرم ختنی رخی اب انگار
 ی عوضیگی می چیفھمیم:من

 و کشمی و تو گوشت فرو کن کھ من ازت دست نمنی توام اسنای نی ببفھممیاره م:کامران
  خودم کنم گلمی کھ تو رو براندمی چندمونی آی برای قشنگیقشھ ھا بدون کھ ننمیا

  کوه اتشفشان فوران کردممثل
 ی عوضی بکنیتونی نمی غلطچیھ:من

  شاگردی قطع کردم و پرت کردم رو صندلیگوش
 ادی حرفاش برام قابل ھذم نبود احساس کردم نفسم در نمزدمی شدت خشم نفس نفس ماز

 دمی کشقی شدم و سرمو گرفتم سمت اسمون و تند تند نفس عمادهی پنیفورا از ماش
 ....یلی خشمی متی دارم اذیلی خدارهی دست از سرم بر نمیلعنت

 
 "کامران"
 واری بھ ددمی رو محکم کوبی گوشتی قطع کرد از شدت خشم و عصبانی کھ گوشسنای

 روبروم و شروع کردم بھ قدم زدن تو خونھ و با خودم حرف زدن
 متی بھ قی ھر طور کھ شده حتارمی چموش بھ دستت می دختره یشی مال مباالخره

 ....دنتیدزد
 "سنای"
  شدم و دوباره راه افتادم سمت خونھنی کھ حالم بھتر شد سوار ماشکمی

 سرمو کی ترافگھی کامران و و طرف دی حرفای خونھ از طرفدمی ساعت رسکی بعد
 بھ مرز انفجار رسونده بود

 افتاد کھ مت با ادمی دنشی درو برام باز کرد و با دمی کھ زدم مش رحی در با دوتا بوقدم
  در ھنوز حرف نزدمموتیبابا درمورد ر

  راه افتادم سمت خونھنگی تو پارگنی پارک کردن ماشبعد
   رفتادمی انگار سر دردم ی ماماندنی کھ شدم با دییرای پذوارد

  جونمیمانسالااااااااااااااااااااام ما:من
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   متعجب برگشتن سمتمھمھ
  خبدیکنی نگاه منیوا چرا ھمچ:من
 یشی دفعھ ظاھر مھی شھی ھمی وحشیچون تو:دیفر
  عمتھھھھھھھھییییییوحش:من
 

  کردی احترامی بھ خواھرشوھرت بنینچ نچ مامان بب:دیفر
 دی فقط خندیمامان

  اقاجونشی پی رفتسنای: مشتاق نگام کرد و گفتی با چشمابابا
  لحن بابا دلم ضعف رفت اروم رفتم سمتش و خودمو انداختم تک بغلشاز
  و رو گفتم بھشیاره بابا جون رفتم و ھمچ:من
  گفتیخب چ...خب:دی آشکار پرسی با نگرانبابا
 نمی پسرمو ببستیگفت دل تو دلم ن:من

  رونی از سالن رفت بدی ببخشھی بابا پر از اشک شد و با یچشما
 مو دوختم بھش نگای حرف مامانبا

 دخترم:یمامان
 یجونم مامان:من

 ی انجام دادمی بکنمی از ما نتونستچکدومی رو کھ ھی تو کارکنمیبھت افتخار م:یمامان
                          چھ خبرهکنھی حاال فکر مگھیعھ مامان پرروش نکن د:دیفر

               گھی راست میی دایاره مامان:لدای
 کردی  بازم خوشحالم منی و ادمیدی و متی کھ نگاه کردم رضای صورت مامانبھ
 

  خانوملدای قربون یا:دیفر
  وجود دارهلی چقدر بخینیبی می مامانشیا:من
 ? مگھ نھیتو کھ با من نبود:دیفر
  با شخص خودت بودمقایدق:من
  ھی کلی تا بھت بگم بخسایوا:دیفر
 دمی شدم و فراطی و وارد حییرای سمت در پذدنی جام پاشدم و شروع کردم بھ دواز

 دنبالم
 سنای سایوا:دیفر
 نچ عمرا:من
 دی از پشت محکم دستمو کشدی فرندفعھی دوباره فرار کردم کھ او

  ھی کلی بخنمیاھا گرفتمت حاال بگم بب:دیفر
 بھ مرگ کامران با سام بودم:من
  خندهری حرفم بلند زد زدنی با شندیفر
 ھی حرف چھنی اسنایخرا خفت نکنھ :دیفر
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  گفتمیوا مگھ چ:من
 یشی میتو بھ مرگ کامران راض: و گفتدی دماغمو کشدیفر
 شمی میاره راض: کھ تو وجودم بود گفتمی تموم نفرتبا

  ماتش برده بوددیفر
 وا چت شد:من
 یگیواقعا م:دیفر
 گمیاره بابا واقعا م:من
 

  باھات حرف دارمکمی سنای نای االیخیحاال ب:دیفر
 یدرمورد چ:من
  تو اتاقتمی برای می حرف بزننجایا:دیفر
  دوست دارهییھر جور خان دا:من
  تو اتاقمیبر: دیفر

دعواھاتون : گفت دی تا مارو دی تو خونھ مامانمی تکون دادم و دوباره باھم برگشتیسر
 ?تموم شد

 بعلھ:من
 خب خداروشکر:مامان

 شی نزدییدا:لدای
 خالھ سوسکھ رو نی اادیمگھ ادم دلش م: دستشو انداخت دور شونھ ھام و گفتدیفر

 بزنھ
 ندتھیخالھ سوسکھ زن ا:من
  کھشیدینگو فرشتش خانومم ند: اروم دم گوشم گفتدیفر

 چشمک خوشگل بھم ھی و دی زده نگاش کردم کھ خندرتی باز موند از حرفش حدھنم
 زد

  باالمیبر: گوشم گفتری زدوباره
  باھام درس کار کنھکمی خوادی مدی باال فرمیریما م: بھ ھمھ گفتم روبلند

 امیمنم م:لدای
 میخوای سر خر نمرینخ:من

  درست حرف بزنسنای:مامان
 

 گھی دگمیمامان راست م:من
 یی خان دامی برایب: و گفتمدمی و کشدی دست فربعد
   سمت پلھ ھادمی و کشدیفر

  زود درو پشت سرش بستدی فرمی اتاق کھ شدوارد
  رو تخت و بپر بپر کردمدمیپر
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  بگو بگو بگوی بگیخواستی میچ:من
 اروم بچھ چھ خبرتھ:دیفر
 گھی بگو دی بگیخواستیخب چھ م:من
   اروم اومد بغل دستم رو تخت نشستدیفر
 منتظرما:من
  نیی سرشو انداخت پادیفر
  نیی پایندازیوا سرتو چرا م:من
  خودمون بمونھنی و قول بده بگمیم کھ یینای اسنای:دیفر
 باشھ بگو حاال:من
 گمی نمی بھ کسیبگو جون مامان:دیفر
 گھی د جون بکن دگمی نمی بھ کسیبھ جون مامان:من
 سنایمن عاشق شدم :دیفر
 ییییییییییییییییییچ:من
 نیی پااریزھر مار صداتو ب:دیفر
 ی گفتی بگو چگھی بار دھی:من
  عاشق شدمگمیم:دیفر

  خنده و ولو شدم رو تختری زدم زبلند
 

  دمیخندی بلند مبلند
  نخندسنای یری درد بگیا:دیفر
  خندمو گرفتمی زور جلوبا

  ادم بدبختنی اھیخب حاال ک:من
 نھی خوش شانس تررمیگی کھ من می اونرهیگی کھ تو رو مھیبدبخت اون:دیفر
  اناناس:من
  پاشم برمیدیاصال تو گوش نم:دیفر

  از رو تخت بلند بشھ کھ دستشو گرفتمخواست
  کنفی تعرنیبش:من
 یاری درنی کھ مسخره بازیبھ شرط:دیفر
 باشھ بگو:من
 ?ادتھی با دوچرخھ خوردم بھش تگریاون دختره کخ تو چ:دیفر

 دختر....دیبرخورد فر...تگری فکر کردم چکمی
  اومدادمی دفعھ ھی

 دمیخب خب فھم:من
 کل دانشگاه بای و تقرزدنی مدی پسرا حرف از دانشجو جدیانروز تو دانشگاه ھمھ :دیفر

 کردنی مفی تعرشیبای بودنش از زدهی کھ دی بودن و اون چند نفردنشیکنجکاو د
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  دھنم باز مونددنشیبا د. .. دختر وارد کالس شد کھھی از کالسا یکی ھفتھ بعد سر ھی
 

  کنھی مکاری چنجای اون اگفتمی با خودم مھمش
 از جاش پاشد و کی شیلی کنھ خی اومد و ازش خواست خودشو معرف استادی وقتیول

  ھستمیصبا علو:گفت
 نیی و دوباره سرشو انداخت پادی کشقی نفس عمھی دیفر
 تو نکھی تا ادیدی اون انگار من و نمی از ھمون روز دل باختم ولسنایدل باختم :دیفر

 ... از اردو ھا از عالقم بھش گفتم و اونمیکی
  وسط حرفشدمیپر
  گفتیییییییییییییییییی گفت ھاااااااااااااان چییییییییییییییییییچ:من
  نگفت زد تو گوشم و رفتیچیاروم بچھ ھ:دیفر
 واااااااااااااااااا چرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا:من
  سر جدت اروم حرف بزنسنای:دیفر

 نیی اوردم پاصدامو
 خب چرا:من
 شھی بشم نمکی بھش نزدکنمی می االنم ھر چقدر سعیرا ول چدونمینم:دیفر
 ی کنکاری چیخوایخب م:من
 ی کمکم کنخوامیم:دیفر

  براش انجام بدمتونستمی مکاری کردم من چتعجب
  چرا ماتت بردیھ:دیفر
  برات انجام بدمتونمی مکاریاخھ من چ:من
 

 یی تودمی امی ولسنای دونمینم:دیفر
 دوست ھی نھ بلکھ مثل یی داھی بوده و مثل شمی پیطی تو ھر شرادی فکر کردم فرکمی

  گرفتممویکمکم کرده تصم
 یی خان داکنمیکمکت م:من
   ھوا بغلم کردی بدیفر
  نوکرتمی بھ علد؛یفر
 ی برام انجام بدی کارھی دی کردم باشی شرط داره اگھ راضیول:من
  باشھ قبولھی ھرچکاریچ:دیفر

   زدمیطانی شلبخند
 یی خان داگمیکارشو بعد بھت م:من
  نگفتیزی و چدی خنددیفر

 کزدن صبا رو از ی قول راضدی و فرنیی پامی مامان صدامون زد رفتنکھی بعد ااونشب
 من گرفت
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  اون دختر بود صباشی شب تو اتاقم ھمھ فکرم پاخر
 دی من و محو کرد چھ برسھ بھ فرشیبای زدمشی دتکری روز کھ تو چاون

  کنمشی راضدی بای کردم بھ فکر کردن کھ چجورشروع
 .... سپردماھامی خوابم برد وخودمو بھ دست روی کدمی بودم کھ اصال نفھمری درگانقدر

 
 "سنای"

  شدمداری از خواب بی تا تکون دادن دستصبح
  ساعت دوازده ظھرهی بشداری بیخوای جان دخترم نمسنای:بابا
 بابا خستھ ام بزار بخوابم تورخدا:من
   برات دارم پاشویپاشو دخترم کار مھم:بابا

  اروم نشستم رو تختمی بگم نھ با کرختشدی نمگھید
 جونم بابا:من
  بھ سر و صورتت بزن بعدی ابھی برو شھی کھ نمینجوریا:بابا
 چشم:من

 ...... اتاقمیی و اروم حرکت کردم سمت دستشوپاشدم
 کھ چشمم خورد بھ بابا کھ رونی اومدم بییو صورتمو شستم از دستشو دست نکھی ابعد

  بودسادهیمنتظر تو اتاقم وا
  شده باشھ کھ انقدر بابا عجلھ داره فکرمو بھ زبونم اوردمیزی شدم نکنھ چنگران

  شدهیزیبابا چ:من
   برگشت سمتم انگار تازه متوجھ من شدبابا
 باھات حرف بزنم ییزای چھی درمورد دی نگران نشو بابا جان فقط باستی نیزینھ چ:بابا
  بگم براتنجای ھمھی اطی حمیبر
  باباجونیھر جور تو راحت:من
 

 نمی زد و نشست رو تخت و بھ منم اشاره کرد کنارش بشی لبخند کمرنگبابا
 سراپا گوشم بابا: کنارش نشستم و گفتمرفتم
 ...تونمیخب من نم...من سنای ی بگم ولی چجوردونمینم:بابا

  حرفنی ای چیعنی با اقاجون روبرو بشم خشکم زد تونمیمن نم: مکث کرد و گفتکمی
 یچ...یعنی نیا...نیا... بابامن
  بھ چشماش نگاه کنمتونمی و نمکشمی اقاجون خجالت می من ھنوز از روسنای:بابا
 دی نکردی بابا شما کھ کاری چیبرا:من
 ممی اون حرومزاده رو تو خونمون باز کردم من مریچرا من مقصرم دخترم من پا:بابا

 و کشتم
   کھ چشمام پر از اشک شدهدمینفھم
 یکنی اشتباه میبابا دار:من
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  شو دوخت بھ صورتمنی نگاه غمگبابا
 قتھی حقنی اسناینھ :بابا
 تصور یتونی نمی ھمش تصورات توا بابا حتنای نداره اقتی حقچکدومی ھناینھ بابا ا:من
 دی فھمی شد حالش وقتی چجوری تصور کنیتونی نمدنتھی اقاجون چقدر مشتاقھ دیکن

 فرصت و از خودت از اقاجون از ما نی نکن بابا انکاروی کردم اداشیمن بھتون گفتم پ
 کنمی بابا خواھش مرینگ
 

  کردی نگام منشی غمگی فقط با چشاگفتی نمیچی ھبابا
  بگمدی اخرم بزنم باری تدیبا

 لدای دور کردن من و ستی سال کم نستی بی از اقاجون دور بمونیخوایبابا چقدر م:من
   تمومش کنکنمی حس گناھو بابا التماس منی تمومش کن استیاز خانوادت بس ن

 قبل از رونی شد پاشد خواست از اتاق بره بمونی انگار پشی بزنھ ولی اومد حرفبابا
 نھی وقتھ منتظر پسرشو ببیلیبھ حرفام فکر کن اقاجون خبابا : درو باز کنھ گفتمنکھیا

  و درو بسترونی نگفت و درو باز کرد و رفت بیچی ھبابا
  شدم بھ سقف اتاق و فکر کردم بھ خودم بھ بابا بھ اقاجونرهی شدم رو تخت و خولو
  می مربھ

   دنبال مقصر بودمانگار
  مقصر بودهی بازنی تو ای کایخدا
 دی سعای...میمر...بابا
  دیرسی بھ ذھنم نمیچیھ

 بلکھ حالم بھتر بشھ از جام پاشدم و بعد برداشتن لباسام بھ رمی دوش بگھی گرفتم میتصم
 . ..سمت حموم حرکت کردم

 
 "پارسا"

   شد روم وحشت زده نشستم رو تختی خالخی پارچ اب ھی نکھی با احساس اصبح
  بودمجی تا اخر باز شده بود و گچشمام

  رونی اومدم بیجی نفر از گھیھ زدن  قھقی صدابا
 شی من نرفتم خونھ و پشبی کردم ددای خودمو پتی چرخوندم تو اتاق تازه موقعچشم

 اقاجون موندم
 ... رو منختی اب ری االن کیول

                      ییمن بودم پسر دا: صدا گفتھی بلند فکر کردم چون بالفاصلھ انگار
  پارچ بھ دست خونم بھ جوش اومدوانی کدنی از پشتم بود زود برگشتم با دصدا
  الدنگ و برندارانی اون کی مگھ صد بار بھت نگفتم رفتاراوانی کیتو بود:من

 عوض سالمتھ:وانیک
  کردنتھداریتوام عوض با محبت ب:من
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 دی خندوانیک
 رونیزھر مار برو ب:من

 رونی اروم از اتاق رفت بدی بودنمو دی کھ جدوانیک
  کردم بھ غر غر کردنشروع

 رو من و بھ ختنی دستور اب رانی کدونمی من کھ ممی بخوابزارنی روز جمعھ ام نمھی اه
   دادهوانیک

  و دوباره ولو شدم رو تختدمی کشیپوووف
 
 "سنای"

 ی وارد اتاق شدم و با حولھ نشستم رو صندلرونی ساعت از حموم اومدم بمی از نبعد
  توالتزیم
 خوادی اگھ بابا بگھ نمی گرفتھ بودم حتمموی تصمنھیی شدم بھ صورت خودم تو ارهیخ

   با ھم روبرو بشنکنمی می من کارنھیاقاجون و بب
  گرفتمنھیی کھ بھ در اتاقم خورد چشم از ای تقھ ابا

 دییبفرما:من
  دوتا تقھ خورددوباره

 دییبفرما:من
  داخلومدی نی کسبازم

 پاشدم و رفتم سمت در درو باز کردم و یدم مامان باشھ از رو صندل دااحتمال
  تویای نمیزنیمامان چرا در م:گفتم

 درشت ی روبروم سکتھ ناقص و زدم خشکم زد و با چشمادنشی اوردم باال با دسرمو
 کردمیشده فقط داشتم نگاش م

  شده بود بھ منرهی خاونم
 کاری چخوادی درو تا بفھمم می گذاشت ال خودم اومدم و خواستم درو ببندم کھ پاشوبھ

 کنھ من و ھل داد تو اتاق و خودشم اومد تو و درو بست
 شی بزن خواستم عملغی لحظھ مغزم فرمان داد جھی کنم کاری چدونستمی بودم و نمشکھ
 کنم

 
 دھنمو ی بزنم کھ فورا خودش و رسوند بھم و با دستش جلوغی باز کردم تا جدھنمو

  گرفت و من و چسبوند بھ خودش
  نزنغی ندارم اروم باش و جتیاروم عشقم اروم کار: گوشم اروم گفتکنار

   و شروع کردم بھ تقال کردنشدمی من اروم نمیول
  اروم باش خانومم ارومشیھ:کامران

  بھم گفت خانوممی مخصوصا وقتدمیترکی داشتم متی عصباناز
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 بزنم خودشو غی و بخوام جامید سمت در اتاق تا بھ خودم ب ھلم داشمی اروم نمدی دیوقت
 سادیچسبوند بھم و دوباره دستشو گذاشت رو دھنم و چفت من وا

  از ترسدمیلرزی وحشت کردم و داشتم مواقعا
  کھ اروم زمزمھ کرددی انگار فھمکامرانم
 می ندارم نترس اومدم حرف بزنتی دلم کارزینترس عز:کامران
 نیی پادی چرخوند رو صورتم و بعد اروم نگاشو کشنگاشو
 کھ کرده بودم حولھ تو بدنم شل شده بود و حاال نگاه کامران درست یی تقالبخاطر

   گردنم زوم شده بودنییپا
 رمی اون لحظھ دوست داشتم بمدی و شادمی اومدن سرش رو بھ طرف گردنم و دنییپا

 ب بره عقکمی فشار دادم بلکھ نشی رو سدستامو
 
 تکون نخورد اشک تموم صورتمو پر کرده بود و تو دلم فقط از خدا نچمی اھی ی حتیول

 خواستمیکمک م
 شد کامران ی چدونمی اخر کھ احساس کردم االنھ کھ لباش گردنمو لمس کنھ نملحظھ

 و من موندم رونی عقب و فورا من و از کنار در زد کنار و از اتاق زد بدیخودشو کش
 ... وحشتای دنھی شک بزرگ و ھیو 
 "کامران"

 نمی خانوم سوار ماشی و بدون توجھ بھ صدا کردن پررونی اومدم بسنای از اتاق یعصب
 کھ بتونم خودمو یی طرف جاروندمیشدم و دور شدم از خونشون با تموم سرعتم م

 و نگھ داشتم کھ وسط نی ماشی کھ وقتدونمی و منی چقدر گذشت فقط ادونمی کنم نمیخال
  بودمابونیب

 گھی انقدر کھ احساس کردم ددمی فقط دورمی کجا مدونستمی نمدمی شدم و دوادهی پفورا
 نینفس ندارم زانو ھام خم شدم و افتادم رو زم

  ابونی رو خاک بزهی و اجازه دادم اشکام برنیی و گرفتم پاسرم
  زدنادی نھ اروم نشدم دھنمو باز کردم و شروع کردم بھ فریول

ستھ ام خدااااااااااااا خستھ شدم کمکم کن خداااااااااااااا من رفتھ بودم خداااااااا خ:من
 بخشھی من و نمگھی دسنای رو خراب کردم ی ھمچیباھاش حرف بزنم ول

 
  خدااااااااااااااااااا تو کمکم کن کمکم کنگذرهی ازم نمگھی دندفعھیا

 .... شد و مانع درد و دلم با خدالی ام بھ ھق ھق مردونھ تبدھیگر
 "سنای"

  قدم بردارمھی و نداشتم نی قدرت ای با وحشت سر جام خشکم زده بود و حتھنوز
  کنھ اگھ ولم نکرده بود االنکاری چخواستی بود کامران مشی پقھی فقط تو چند دقفکرم

... 
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 و نگام نھیی جلو ادمی رسی وقتنھیی قدرتمو جمع کردم تو پام و اروم رفتم طرف اھمھ
 تو ی چھ خاکدمی خودم تازه انگار بھ خودم اومدم و فھمدهیخورد بھ صورت رنگ پر
 صدای کردن اما بھی و شروع کردم بھ گردی و بغضم ترکنیسرم شده ولو شدم رو زم

 لی شد بھ ھق ھق و ھق ھق تبدلی ام تبدھی گردمکری مھی بھ فرش اتاقم و گرزدمیچنگ م
 شد بھ سکسکھ

 نی و ھمھ جا تار شد و ولو شدم رو زمدیکم کم اتاق دور سرم چرخ اروم نشدم یول
 ....دمی نفھمیچی ھگھی و ددمی باز شدن درو شنیلحظھ اخر فقط صدا

 "دیفر"
 و ادی بخوادی می کنمی و ببسنای شی سر برم پھی گرفتم می کھ از خواب پاشدم تصمصبح

 با صبا حرف بزنھ
 
   خونشون شدمی راھمی تصمنی ھمبا

  حرف زدم و بعد راه افتادم طرف خونھمی با مش رحی دم در کلدمی رسیوقت
  کردمییرای نگاه بھ پذھی خونھ رو باز کردم و در

  نبودی بود کسجالب
  تو و شروع کردم بھ صدا کردنشونرفتم
  خانملھیجم...مسعود خان...لدای...سنای...یابج:من
 سنای گرفتم برم اتاق می تصمدمی نشنی جوابیوقت
 سنای حالت دو از پلھ ھا باال رفتم و خودمو رسوندم بھ در اتاق بھ

   در زدن درو باز کردمبدون
 یی کجاااااااسناااااااااای:من
 خودمو رسوندم ی کدمی افتاده بود نفھمھوشی بنی زمی کھ روسنای تا نگام خورد بھ یول

 بھش و کنارش نشستم
 سنای شدهی چزمی عزسنای:من

  دستام و شروع کردم اروم ضربھ زدن بھ صورتشنی گرفتم بصورتشو
 سنای نمی چشماتو باز کن ببیی گل داسنای سنای:من
  برگشتم سمتشمی گفتن ابجی علای ی صدابا
 کنھی من نگاه می تو دستاھوشی بیسنای کھ بھت زده داره بھ دمشید

 ....سنای...سی...ر...ف...ف:میابج
 

  لباس تنش کن ببرمش دکترھی ای فقط بستی نیزی چیاروم باش ابج:من
 رونی اورد بسنای ی مانتو و شلوار براھی عی رسوند بھ کمد و سرعی خودشو سرمیابج
 دل تو دلم نبود و از ی رو تنش کنھ ولسنای تا راحت لباس رونی اتاق اومدم باز

 مردمیاضطراب داشتم م
   رو بد کرده کھ از ھوش رفتھسنای حال یچ
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 رونیم ب از فکر اومدمی ابجی صدابا
 دیحاضرش کردم فر:میابج
  رونی بدمی رو دستام بلند کردم و از اتاق دوسنای سمت اتاق و دمیدو
 امی بخوامی صبر کن منم مدیفر:میابج
 برمشی خودم مستی الزم نینھ ابج:من

 نیی از پلھ ھا اومدم پازود
  تو بغلمسنامی و دمی رو دونی طول راه از خونھ تا ماشتمام

 و نی پشت فرمون و ماشدمی رو خوابوندم عقب و پرسنای و نی بھ ماشدمی رسباالخره
 مارستانی بنی ترکیروشن کردم و راه افتادم سمت نزد

 درصدم بھ ھی ی اما حتکردمی نگاه مسنای عقب و بھ گشتمی طول راه ھمش برمتک
  بودومدهیھوش ن

 دمیکشی میی النی ماشنی کردم و از بشتری بسرعتمو
 شدم و در عقب و باز کردم و دوباره ادهی و نگھ داشتم و فورا پنی و ماشدمی رسباالخره

 .......مارستانی داخل بدمی رو گرفتم تو بغلم و دوسنای
 
 "سنای"
 کجام دھنمو باز دونستمی نمدیدی چشمامو باز کردم چشمام تار مدی احساس سر درد شدبا

 تونستمی نمی انگار زبونمو دوختھ بودن بھ دھنم حتیکردم و خواستم حرف بزنم ول
 تکونش بدم

  شدم چشمامو محکم بستم و فشار دادم و دوباره بازش کردمگالفھ
  نمی بھتر شد و تونستم اطرافمو ببکمی
 کھ روش بودم خورد ی بود نگام بھ تختمارستانی بی اتاقاھی شبشتری رنگ بدی اتاق سفھی

 مارستانمی بو سرم تو دستم مطمئن شدم کھ
 چشمام بازه دی پرستار باشھ اومد تو تا دخوردی دختر جوون کھ بھش مھی باز شد و در

  باالخره خانوم خوشخوابیبھوش اومد:گفت
 نجامیمن چرا ا:من

 ی از حال رفتھ بوددیبخاطر ضعف شد:پرستار
 کھ کامران ی لحظھ صحنھ اھی شروع کرد بھ مرور من چرا ضعف کردم مغزم

  روی ضعف لعنتنی الی اومد دلادمی چشمام و متقابلش ی شد اومد جلوکمینزد
  بھم دست دادی کردم و حالت خفگبغض

  توانی نگرانن اگھ حالت خوبھ بگم بیلیخانوادت خ:پرستار
 

 کل بای بعد در باز شد و تقرقھی و چند دقرونی سرمو تکون دادم پرستار رفت بفقط
  تو اتاقختنی رمیخاندان مادر

  شادیسنایگرفت بغض و پس زدم و شدم اون  خندم
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  اوه اوه چھ خبرتونھ:من
  بفھمم بغلم کردنکھی زود اومد سمتم و قبل از امامان
  دخترمی دلم خوبزی فدات بشم عزیالھ:مامان

 خوبم مامان جان نگران نباش:من
 یتو کھ ھمھ ما رو نصف جون کرد:بابا
 مارستانی من و اورد بیحاال ک... بابا جونخوامیمعذرت م:من
  اومد جلودیفر
 من:دیفر

 ادم قحط بود: جمع کردم و گفتمصورتمو
 یموندی مینجوری ھمزاشتمیحقت بود م: از حرص قرمز شد و گفتدیفر

 ییحرص نخور خان دا: و گفتمدمیخند
  ھامارستانھیبسھ بچھ ھا ب:یمامان

 یچشم مامان:من
 یضی مری جان مطمئنسنای:خالھ

  ظاھرمو حفظ کردمی خالھ ولیدونی می دلم گفتم اخھ چتو
  خوبممیلی خضمی گفتھ من مرینھ خالھ ک:من
 
 سنای حالت بد شد شدیچ: فرامرزییدا

  رفت و افتادمجی دفعھ سرم گھی یی دادونمینم:من
 کردی تنگ شده نگام می کھ با چشادی خورد بھ فرنگام
  رو نگاه کردمگھی ندادم و دوباره برگشتم طرف دتیاھم
 ی رنگ تو صورت نداری بموندی فکر کنم امروزم بایول: فرھادییدا

 نھ نھ فردا مدرسھ دارم:من
 ستی حالت بده مدرسھ مھم نیوقت:مامان

  نکنتیمامان اذ:من
 یکنی چرا بحث می بچھ شدیپر:یمامان

  مامان جاندهیحرف گوش نم:مامان
  نھایرخصھ  دکترش بگھ مدی باستیاصال بھ گفتن ما ن:بابا
 اخ قربون دھنت عمو مسعود:سام
 ارمیبرم دکترشو ب:دیفر
 رو سنای دور دی حاالم باادی پسر وقتش کھ بشھ خودش مھیمگھ دکتر اوردن: فرھادییدا

  ممکنھ بازم حالش بد بشھمیخلوت کن
  سمتمادی اون بدی من ارومم فقط نزاردی ھستی وقتدی نرچکدومی باز کردم بگم نھ ھدھنمو

 .... اتفاق بدونننی درمورد ایزی چدی شدم فعال نبامونی پشیول
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  ھمھ برگشتن سمتشدی فری صدابا
  ھستمسنای شی من پدی خونھ و استراحت کندیھمتون بر:دیفر
   خانومسنای ی بدحی برام توضخوامی میعنی حرفش نی ادونستمیم

  اومد مخالفت کنھ کھ بابا نزاشتمامان
 می برای بی پرگھی راست مدیفر:بابا

 و من رونی از اتاق رفتن بی بعد از خداحافظی شد و ھمگی مامان راضباالخره
 دیموندمو فر

  درو بست اومد سمتمنکھی بعد ادیفر
  خانومسنای شنومیخب م:دیفر

 دمی ازش دزدچشمامو
 یی خان دای رو قرار بشنویچ:من
  باز کردمارستانی تو رو بھ بی کھ پایزیھمون چ:دیفر
 ی خل شددی فریگی میوا چ:من
 ی اومد کنارم رو تخت نشست و چونمو گرفت تو دستش نگام کھ خورد تو چشادیفر

 دمی و نگامو دزداوردمیمنتظرش طاقت ن
 سنایبھ من نگاه کن :دیفر
 ی اگھ بھم نگی بھ جون مامانی علی بھ والسنای: گالفھ گفتکنمی نگاش نمدی دیوقت
 کنمی بھ صورتت نگاه نمگھی دشدهیچ

 خوردی قسم مدی فری نگاش کردم وقتزود
 
 گذشتی قسمش نماز

 نمی کن ببفیخب حاال شد تعر: وگفتدی فری اومد رو لبالبخند
 ....یاخھ من چجور:من

  خب شروع کنتیی نھ داسنایمن االن دوستتم : ادامھ بدم و گفتنزاشت
  دھنمو قورت دادم و شروع کردم بھ گفتناب

  بشمارستانمی بیکامران اون باعث شد راھ:من 
 ...خب: رفت توھم و گفتدی فریاخما
 نکھیبعد ا... باھام حرف بزنھخوادی کرد و گفت مدارمیصبح بابا اومد از خواب ب:من

 .... گرفتم برم حموممیبابا رفت از حرفاش گالفھ شدم و تصم
  حرفتو قطع نکنسنای:دیفر
 ... بودمدهی با حولھ بودم و لباسامو نپوشرونیاز حموم کھ اومدم ب....زهیچ....خب:من
  و فکش منقبض ترشھی سرخ تر مدی فری چشماکردمی احساس مگفتمی کلمھ کھ مھر

  از اشک شده بودسی بھ صورتم کھ حاال خدمی کھ تموم شد دستمو کشحرفام
 سمت خودش پرت شدم تو دی دستمو گرفت و کشدی دستم رو صورتم بود کھ فرھنوز
 بغلش
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 .....سم بخورم ارامش و راحت لمس کردم قتونمیم
 
 "دیفر"
  و دوست داشتم برم سراغ شدی مشتری بتمی عصبانگفتی مسنای کھ ی ھر کلمھ ابا

 کامران تا جون داره بزنمش
 ... خرکھیمرت
 رسمی بھ خدمتش مکی شیلی بعدا خی ولشھی نماالن
  کھ تو بغلم گرفتھ بودمشسنای خورد بھ نگام

   رفتارو بکنھنی منم ای نفر با صباھیاگھ : لحظھ فکرم رفت سمت صبا و تو دلم گفتمھی
  رو از ذھنم دور کنمیی کذای فکرانی تکون دادم تا اسرمو

  مننیای دنی و صبا ھمھ سنای دونستمی خودمم خوب میول
 ... دوست خوب و صبا ھم عشقمھی خواھر زادم و البتھ سنای کردی نمیفرق

  تو بغلم خوابش بردهسنای کردم احساس
  خوابش بردهی کستی معلوم نزهی بعلھ خالھ ردمی از خودم جداش کردم کھ داروم

 پتو روش از دنی و بعد کشدمی شو اروم بوسیشونی لبخند خوابوندمش رو تخت و پبا
 .... تا راحت استراحت کنھرونیاتاق اومدم ب

 ازش یواشکی نشستھ بودم و داشتم عکس صبا رو کھ مارستانی باطی حمکتی نرو
 کردمیگرفتھ بودم نگاه م

 ... منی صبایامیھمھ دن: لب گفتمری عشق زبا
 
 "پارسا"

  زنگ خوردمی کارگرا بودم کھ گوشی کارخونھ مشغول نظارت بھ کاراتو
  شماره کامران لبخند زد و زود جواب دادمدنی شلوار درش اوردم وبا دبی جاز
 م داداشجون:من

 نجای اایپارسا ب:کامران
 ...نیھم
 از صداش ی کارش ولنی ای چیعنی رو قطع کرد شکھ بودم ی و گفت و گوشنیھم

 ستیمعلوم بود حالش خوش ن
 شدم و حرکت کردم سمت خونھ نمی و سوار ماشرونی بدمی از کارخونھ دوی معطلیب

 دمیکشی مییکامران تو راه فقط ال
   شدمادهی پنی سرعت نور خودمو رسوندم دم خونھ کامران با اضطراب از ماشبا

  سمت در خونھ و فورا زنگ و فشار دادمدمیدو
 ...سھ بار...دوبار... بارھی

 جواب بده در ی کسنکھی سمت زنگ کھ بدون ابردمی بار داشتم دستمو منی چھارمیبرا
 باز شد
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 ... بھ خودم ندادم و زود رفتم تو درو باز کرد وی کنکھی فکر کردن بھ افرصت
 
 "کامران"

  بکنمدی باکاری چدونستمی بودم داغون نمداغون
 و اضطراب امانمو ی اروم کردم و برگشتم خونھ نگرانابونی خودمو تو بنکھی ابعد
  گالفھ فقط راه برمنکھی از اری بکنم غتونستمی نممی و کاردیبر
 کننی ارومم منایزخونھ اره ا تو بار اشپی دفعھ چشمم خورد بھ مشروباھی

 و درشو باز کردم رونی ودکا اوردم بی بطرھی خونم و کی بردم سمت بار کوچھجوم
  باالدمی جا کشھیو ھمھ رو 

 .... دومم برداشتمی ندادم و بطرتی کھ کل وجودمو گرفت اھمی تلخبھ
   روم نداشتی اثرچی انگار ھی چقدر خوردم ولدونمینم

  بودشھی دم دستم بود و شکونده بودم و خونھ پر از خورده شی چھر
  کمکم کنھتونھی اون مشمی پادی بھ پارسا بگم بدی تو ذھنم جرقھ زد اره بای فکرھی

  و شماره پارسا رو گرفتممی بردم سمت گوشھجوم
 انگار آرامش بخش بھم ی پارسا تو گوشی صدادنیچی با پدمیجوی پوست لبمو میعصب
  کردنقیتزر

 جونم دادش:پارسا 
 نجای اایپارسا ب:من

  نگفتم و گوش قطع کردمیچی ھگھید
 

 دمی برداشتم و سر کشگھی دشھی شھی رفتم سمت بار و دوباره
 نی رو زمفتمی خودمو کنترل کنم کھ نتونستمی رفتن و نمجی کم سرم شروع کرد بھ گکم

.... 
  نی رفت و سقوط کردم رو زمجی لحظھ سرم بھ شدت گھی تو

  تکون بخوردمتونستمی و نمدیچی تو تموم بدنم پدرد
   تو ھمون حالت موندمیمجبور

 کھ تو ی با دردی پارسا اومده خواستم از جام بلند شدم ولدمی زنگ فھمی با صدااما
  بلند شدادمی فریکمرم احساس کردم صدا

 دادی پشت سر ھم زنگ و فشار مپارسا
 فونیشدم و حرکت کردم سمت ا بود از جام پای با ھر جون کندنباالخره

 و بازش کردم انگار پاھام قدرت خودشون و از دست فونی ادی فقط رفت سمت کلدستم
 یداده بودن کھ دوباره ولو شدم بغل در ورود

 پارسا از پشت ی نگذشت کھ صداقھی چند دقواری دادم بھ دھی بستم و سرمو تکچشمامو
 در بلند شد

   یکامران خوب... درو باز کننیکامران ا:پارسا



 @cafeetakroman              ی کافھ تک رمان ص اختصا       رمان اسمش عشقھ

 264 

  درو بازش کردمرهی دراز کردم سمت دستگدستمو
 .... افتاد کنارمحالی زود اومد تو و ھمزمان دست منم بپارسا

 
 "پارسا"

  رسوندم پشت در خونھ اش و صداش زدمخودمو
 یکامران خوب... درو باز کننیکامران ا: من
  تو خونھدمی نگذشت کھ در باز شد زود چپیزیچ

  چرخوندم تو خونھچشم
  داداشم کامرانییکامران کجا:من

  از پشتم بلند شدحالی بی صداھی
 دمی واقعا ترسدنشی از ددهی برگشتم و نگام خورد بھ کامران رنگ پرعیسر
 شدهیبسم هللا کامران چ:من

  بود کھ بخواد جوابمو بدهی تر از اونحالی سمتش و نشستم کنارش برفتم
  با خودتی کردکاریچ:من

 ...ی...ه...ه:کامران
 نزاشت ادامھ بده اروم صورتمو بردم جلو و دھنشو بو کردم بلھ آقا مشروب سکسکھ

                          تو موھامدمی دست کشیکوفت کرده عصب
  نگویزیباشھ باشھ چ:من
  شو انداختم رو خودمینی بغلشو گرفتم و از جا بلندش کردم و سنگریز

  صداش متوقف شدمدنی ببرمش سمت اتاق کھ با شنخواستم
 بزنم.... حرفخوامیم..... خوامیم:کامران

 
 ی حرف بزنیخوای می چجوریتا خرخره کوفت کرد:من

 خوبم....خ...من:کامران
  شدم و داد زدمیعصب

  احمقی چرا تا خرخره خوردیاگھ خوب:من
 للللللم کن خوبم ولگمیم...م: حرکت از من جدا شد و گفتھی با کامران

 می حرف بزننیباشھ باشھ اصال بش:من
  خوبھنیاررررره ا:کامران
  شده بوددهی صحبت کردنش بخاطر خوردن مشروب کشلحنش
  و نشست رو مبل اروم رفتم و روبروش نشستمرفت

 منتظرم:من
 ی وقفھ چشمام گرد شد ولی بلند و بدنی نگاه بھم کرد و شروع کرد بھ خندھی کامران
  ادم مستھی رفتار از نیم نداشت ا تعجبیخب جا

  حرف زدنش بھ خودم اومدمی صدابا
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 یدونیرفتممممم خونشون خوااااستم باھاااش حرف بززززنم ھھھھھھھخ م:کامران
 .... ھھھھھھخواستمیمن م... ھھھھھھھھھ منشدیچ
 کامران نی اشناسمی نمگھی دکردمی احساس مگفتی کھ کامران می ھر کلمھ ابا

 لحظھ ھی چرا دونمی نمی بودم ولدهی کھ من فقط اسم اون دخترو ازش شننیروبرومو با ا
 ...حس نفرت از کامران وجودمو پر کرد

 
 "سنای"

 کردن جلومو ی سعیلی و دکتر خدی کرد فرصمی من ترخادی دکتر با اصرار زباالخره
  کو گوش شنوای ولادهی دوباره حالم بد بشع زنکھی امکان اگفتی چون دکتر مرنیبگ
 ی کھ ھر چدمی نفس بلند کشھی انگار از زندان ازاد شدم رونی بمی کھ اومدمارستانی باز

 ھام                                                                               ھیدود بود رفت تو ر
 بھ سرفھ افتادم و شروع کردم بھ غر زدن

 رفتار کنھ ی احساساتخوادی مقھی تھران و ببرن کھ ادم پنج دقی ھوانیمردشور ا:من
 زارهی نمیول
 ی با خودت خل شدیگی میچ:دیفر
 یی خل توجھی پس در نتیری مشییحالل زاده بھ دا:من
  و نگفتیزی و چدی خنددیفر

  حرکت کرد سمت خونھدی و فرمی شدنی سوار ماشباھم
  بھت بگمیزی چھی خوامی مسنای:دیفر

  نگاش کردممنتظر
 . .. فکریی اتفاق کذانی بھ اگھی دخوامیم:دیفر

  وسط حرفشدمی ادامھ بده و پرنزاشتم
 دی فریزنی حرف میدرمورد چ: من
 من نھی واقعا ببخواستی نگاه بھ صورتم انداخت انگار مھی برگشت و با تعجب دیفر

 بودم اون حرفو زدم
 

  شدم بھشرهی تو نگام و خختمی رموی تفاوتی بھمھ
 قانع شد کھ دی انگار فرکنمی انگار مطمئن شد بھ اون اتفاق فکر نمدی نگامو دیوقت

  نگفتیزی چگھینگاشو ازم گرفت و د
  شروع کردم بھ حرف زدننی متنفر بودم بخاطر ھمنی از سکوت تو ماششھیھم
  مربوطھ حرف بزنمالی با عامی من بی کیی خان دایراست:من
  برگشت و با بھت نگام کرددیفر
 یکنی نگاه منیوا چرا ھمچ:من
 ?یای بیخوای می زودنیبھ ا:دیفر
  اره چرا کھ نھ:من
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 ای بدیھر وقت عشقت کش: زد و گفتقی لبخند عمھی دیفر
  دانشگاهامی پنج شنبھ منیپس ا:من
  صبرانھ منتظرمیباشھ ب:دیفر

  خندهری ززدم
 چقدر مشتاق:من
  بودن با عشقمی مشتاقم براگھیاره د:دیفر
  دی منت فری ھمھ عشق پلک و بنی گفتم بھ انیافر دلم تو

  عشقو داشتھ باشھنی ااقتی بودم صبا ھم لدواری امفقط
 
 "دیفر"

 ی دانشگاه تا با صبا حرف بزنھ کم مونده بود از خوشحالادی گفت پنج شنبھ مسنای یوقت
  خودمو کنترل کردمی بزنم ولادیفر
 اصال اونم بھ من دهی می رو چسنای صبا جواب یعنی پنج شنبھ بودم تابی االن باز

 انھیعالقھ داره 
  دوباره نگاش کردمسنای ی صدابا
 ?ھیکی صبا خانوم کالساشون با شما نی ایی خان دایراست:سنای

 ھیکی کالسمون ھیپنج شنبھ :من
  ساعت چندولیا:سنای

 ھشت صبح:من
 ی صبح زود بلند شدن براش چھ عذابدونستمی خوب مدی خوابسنای کردم باد احساس

 داره
 سنای یای بیستیاصال مجبور ن:من

  جواب دادفورا
 کھ بھ نجوری رو مالقات کنم فقط بھت از االن بگم ھمندهی آیی زنداخوامی مامینھ م:سنای

 و یی کھ بگم داادی خوشم نمای سوسول بازنی صبا ھا من از اگمی بھ اونم مدی فرگمیتو م
 ییزندا
 یگیرا بھ فرامرز و فرھاد و زناشون مپس چ:من

  از من بزرگترن نابغھیلیخب اونا خ:سنای
 قانع شدم:من
 
  جونیی دانیافر:سنای

 می فلش تو داشبور ھست بردار بزن تو ضبط گوش کنھی سنای:من
 "سنای"

   تکون دادم و دستمو بردم سمت داشبور و بازش کردمسرمو
   چھ شلوغھنجایاوه ا:من
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  خوبھ تو دنبال فلش باشمیلیخ:دیفر
  فلشری غشھی مدای پی ھمچنجایا:من
 اصال نخواستم:دیفر

  جوابشو بدم کھ چشمم خورد بھ فلش تو داشبورداومدم
  و در داشبورد و بستمبرداشتمش

  کردمداشی خب حاال پشیا:من
  وصل کردم بھ ضبط و روشنش کردمفلشو

 بزن دوازده اھنگش قشنگھ:دیفر
   اھنگ دوازدھمی حرفش گوش کردم و زدم روبھ
 عاشق بودم ناخوداگاه منم شروع کردم بھ ی شل شد وااااااااااااااااااشمی اھنگ ندنی شنبا

 خوندن
  احساسھی صدابارون

 شناسھی بارون چشاتو منم
  رو از دست دادمتو
 بازهی ماشوی لحظھ ادم دنھی تو

  خونھنی سکوت اتلخ
 

 دونھی می خدا کرازی غاخھ
   از دست دادمتورو

 بازهی ماشوی لحظھ ادم دنھی تو
   ضبط قطع شدی دفعھ صداھی تو فاز اھنگ بودم کھ یی جوراھی بستم بودم و چشمامو
   باز کردمچشامو

 شدیوا چ:من
  قطعش کردمیچیھ:دیفر
 ی چیبراااااااااا:من
 کاری چخوامی ضبط و می تا تو ھستگھی دیقطع کردم تو بخون:دیفر

  نگفتم و صورتمو برگردوندمیچیگرفت ھ حرصم
  نگفتیزی و چدی بلند خنددیفر

  درو برامون باز کردی فورمی دوتا بوق زد مش رحدی دم خونھ فرمیدی رسباالخره
  و داد زدمرونی رد شد از پنجره کلمو بردم بمی دوتا بوق زد و از کنار مش رحدیفر
 میچاکر مش رح:من

 دی خندمی رحمش
  بچھیفتیم:دیفر

 نترس اون با من: و گفتم نی داخل ماشنشستم
  بلند شددی چشمک زدم کھ خنده فرھی بعد و
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 "پارسا"

 ی شدم انقدر از دست کامران عصبنمی و سوار ماشرونی از خونھ کامران زدم بیعصب
  کنھکاری چچارهی با دختره بخواستھی مستی نفھم معلوم نیبودم کھ حد نداشت پسره 

  شی پقھی رفت بھ چند دقفکرم
 از تموم ی مستشدی کرد و تو تمام مدت خندش قطع نمفی کل اتفاق و برام تعرکامران

 دوش و ری شدم و بردمش سمت حموم و و پرتش کردم زیحرکاتش مشخص بود عصب
 گذشت کمی اب خشکش زد معلوم بود انتظار نداشت ری و باز کردم رو سرش زخیاب 
 و بردمش تو رونی باوردمش  از حمومدهی از کلش پری کھ مطمئن شدم مستیوقت

 ی برای واقعا کلمھ عصبرونی خوابوندمش رو تخت از خونش زدم بنکھیاتاقش و بعد ا
  رو از کامران نداشتمیوونگی دنیاون لحظھ ام کم بود انتظار ا

   موفق نبودمادی زرونی از مخم بره بشی پقھی تکون دادم تا فکر چند دقسرمو
 استراحت کنم کمیروشن کردم و راه افتادم سمت خونھ ام تا  و نی و ماشدمی کشیپوف

 خوبم از کامران تو ذھنم خراب شد ی تصورای بود ھمھ یامروز واقعا روز سخت
 ... روی خودش خراب کرد ھمچیعنی
 
 "سنای"

 از اون لحظھ کھ وارد خونھ شدم ھر خوردمی موهی نشستھ بودم و داشتم می مامانکنار
  شدمفی گرفت کھ خر کلمی جور تحوھی یک

 کھ مامان برام پوست کنده ی اوهی راحت مالی نشستم و دارم با خی کھ کنار ماماناالنم
 خورمیرو م

  سام سرمو بلند کردمی صدابا
 رنیگی ملشونی چھ تحوشنی مضی مردم مرینیبی مدیخوبھ بخدا فر:سام
 ایاره بخدا اصال شانس دارن بعض:دیفر

تا کور شود ھر ان کس : کنم گفتمتشونی منم اذنکھی ای منظورشون من بودم براقشنگ
 دیکھ نتواند د

 ? مگھ نھیتو کھ با ما نبود:دیفر
 دینھ مگھ شما بھ خودتون شک دار:من
 دی مگھ نھ فرمینھ ما بھ خودمون شک ندار:سام
  قایدق:دیفر
  جوووووون برنامھ اون پروژه کنسلھدیفر:من
 دی دفعھ از جاش پرھی دیفر
 زنھی بھ من چھ سام بھت حرف می چیعنی سنایعھ :دیفر

  ادی میی بوھاھی ی وایوا: تنگ شده گفتی با چشماسام
  چھ خبرهدی فرگھیراست م: ھم گفتیمامان
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 گناه یوونی حی جون ولیی ھھھھھ حقتھ دادمی و ددی صورت فریدگی رنگ پرقشنگ

 داره بھتره نجاتش بدم
 طرحش ی از پروژه ھایکیستھ بود تو  ازم خوادی فریقراره چھ خبر باشھ مامان:من

 گمیکمکش کنم اون و م
 ? بھت دادهدی دانشگاه باز پروژه جددیعھ فر:یمامان
  وسطدی قاشق نشستھ پرسام
 گھی مارموز دروغ میسنای نی ایکنی چرا باور میمامان:سام
  باشھ بھ تو چھیاصال خبر:من
  بھ تو چھگھیاره راست م:دیفر

 بسھ بسھ:یمامان
  اخھدیکنیچقدر شماھا بحث م: فرامرزییدا

  سام فوضولھنی اریتقص:من
  خانومسنایدستت درد نکنھ : اعتراض کرد وگفتخالھ
 ی خالھ خودت قبول ندارگھی دگمیراست م:من

 یگی راست منمیبی مکنمیحاال کھ فکر م: فکر کردن و در اورد و بعد گفتی اداخالھ
  جانسنای

 حال نی اخالقش بودم با جنبھ و در عنی عاشق ادیخندی خنده خود سامم مری زدن زھمھ
 با شعور

 شام اماده اس:مامان
 مممممممممی داریچ:من
 و شروع کرد بھ دی فرھاد بود از خواب پریی داد من عسل کھ رو دست دای صدابا

  کردنھیگر
 

  بچھ بلند شدنی صد بار گفتم داد نزن ببسناااااااااای:مامان
  گرفتمشییز بغل دا سمت عسل و ادمی دویفور
  خوابش سبکھنی کنم اکاریخب مامان من چ:من
  شروع کردم بھ تاب دادن عسل تو بغلم تا اروم بشھبعد

 شکستی دستمم داشت مشدی مگھ اروم محاال
  عسل و ازم گرفتی اومد سمتم و با مھربونییزندا
 کنمی خودم آرومش مییعھ نھ زندا:من

  تو برو غذاتو بخورخوادی مری کوچولو شنینھ گلم ا:ییزندا
 ...یپس غذا:من

  بدو برو بدوخورمیمن بعدا م: نزاشت ادامھ بدم و گفتییزندا
  زد و رفت طبقھ باالی لبخندیی زدم و زندایلبخند
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 گشنم بود در حد یعنی غذا چشمام برق زد دنی و کنار بابا نشستم با دزی سمت مرفتم
 کیالمپ
  بخورهدنیش غذا نم انگار بھزنھی چشماش برق منیھمچ:سام
  کردمداشی فقط من االن دنبال فضول بودم کھ پدنینھ بھم غذا م:من
  خنده سامم با خط و نشون نگام کردری زد زدیفر

  چھ وضعھ حرف زدنھسنای:مامان
 گھی دگھیمامان راست م:لدای
 
 

 ... زدملدای چشمک بھ ھی و من دنی خندھمھ
  نشستن و رفتنکمی ی شام ھمگبعد
  رو پاھام بند نبودممردمی داشتم می خستگاز
 ی مردم از خستگیواااااااااااااااااا:من
 بھت بگم بعد برو راحت تو اتاقت استراحت یزی چھی خوامیم: نشست کنارم و گفتبابا
 کن
 دی بگدیخوای میچ:من
 دنشی درمی فرصت منی کھ تو اولیبگ....ی بگم کھ بھ اقاجون بگخوامیم:بابا

  واقعا راست گفتی چیعنی کھ االن بابا گفت ینی اونری از حدقھ زد بچشمام
 یگیبابا راست م:من
 یگی راست مدمی بھ حرفات فکر کردم دھیدروغم چ:بابا

  رو مبلدنی شروع کردم بھ پردمی کشغی جھی کنترل خودمو از دست دادم گھید
 ولی بابا اولی اوھووووووووووووووووی:من

 رونی ھراسون تز اشپزخونھ اومد بمامان
 شدهی چنی امام حسای:مامان

  مامان بابا قبول کرد ھورایواااااااااااااااااا:من
  روییییییییییییییییییچ:مامان

  اقاجون ھوراااااااشی پمیکھ بر:من
 ھیاقاجون ک:لدای

 لدای ی و رفتم جلونیی پادمی رو مبل پراز
  زودیلی خکھی کوچی اجیفھمی زود میلیخ:من

 ... بابادواری ام و نگام خورد تو نگاهبرگشتم
 
 "سنای"

 ..... امروزیعنی خدا ی واااااااااااااااااادیلرزی کنم تموم تنم مکاری چدونستمی استرس نماز
 رونی صدا زدن مامان از اتاق اومدم ببا
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 جونم مامان:من
 یتو کھ ھنوز حاضر نشد: نگاه بھم کرد و گفتھی مامان

  مامان استرس دارمیواااااااااااااااااا:من
 ی چرا استرس داریتو کھ قبال با اقاجون مالقات داشت:مامان

 می االن ھمھ اونجا جنع شدن تا ما برنکھیبخاطر اقاجون نھ بخاطر ا:من
  نباش حاالم برو حاضر شویچینگران ھ:مامان

 تکون دادم و برگشتم تو اتاق چشمم خورد بھ ساعت اتاقم ساعت چھار و نشون یسر
 دادیم

 دی شنی خونشون وقتمیری کھ زنگ زدم و بھ اقاجون گفتم میت رفت بھ صبح وقفکرم
   چقدر خوشحال شددونھیخدا م
 اومد رو لبام و اروم رفتم سمت کمد بازش کردم و چشم چرخوندم توش یلبخند

  نمی ذره بری زبای االن ھمھ اونجان و من تقردونستمیم
 کھ خط ی و روسری و شلوار لولھ مشکی آسمانی مانتو ھام مانتو ابنی از بباالخره

  داشت اوردمی ابیھا
 
 و خط ی توالت نشستم رو صندلزی و گذاشتمشون رو تخت و رفتم سمت مرونیب

 رو دمی کم رنگمم کشی چشمم و رژ صورتی باالدمی نازک کشیلیچششمو برداشتم و خ
 لبام

  بستمیم اسب تو صورتم و پشتشو دختمی موھامو ری شونھ کردم و قسمت جلوموھامو
 دنشونی سمت لباسام رفتم و شروع کردم بھ پوشبھ

 خوب شدم عطرمو برداشتم و ولی اسادمی اتاقم وای قدنھیی ای کھ تموم شد جلوکارم
 رونی از اتاق اومدم بمی مشکفمیخودمو باھاش شستم و بعد برداشتن ک

 می بردیای اھل خونھ بنده اماده ام بیا:من
  نگامو چرخوندم رو لباساشرونی از اتاقش اومد بلدای

 بود دهی پوشدی با شلوار سفی سرمھ اکی تونھی برم پمی قربون خواھر خوشتیالھ
  بستھ بودی مدل عروسکشمیروسر

 شمی االن تموم ممی خوردیوا:لدای
 زنھی چھ حرفا می وجبمی گرد شد از حرفش نچشمام

 ینی زمبی دگفتمی مینی زمبیمن اندازه تو بودم بھ س:من
 ون زمان شما بوده خواھرا:لدای

 میخب بر:مامان
  زدنیپی بھ بھ چھ تدمی سمت مامان کھ بابارم کنارش دبرگشتم

 
 بود و مامانم مانتو شلوار دهی پوشی خاکستررھنی با پی دست کت و شلوار مشکھی بابا

  کھ روش طرح داشتیمشک
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  و گفتمدمی سوت بلند کشھی
 ی و ددی چھ کردن مامنیواااااااو بب:من

 اررررره واقعا:لدای
 می شدپی ما خوشتدینی ببدیچشم ندار:مامان

 از خنده غش دیشنی می حرفو گفت کھ ھر کنی ای حرصھی خنده مامان با ری ززدم
 کردیم

  دارمسنای با کی کار کوچھی من دی بشنی سوار ماشدی برلدای جان با یپر:بابا
 نکنھ منصرف شده ی با من داشت واااااااااااااااااای کردم بابا چھ کارتعجب

   اخھرهی من بھ اقاجون گفتم ابروم میواااااااااااااااااا
  نزاشت تو فکر بمونم و دستمو گرفتبابا
 ی بھت بگم الزمھ بدونیزی چھی خوامی جان مسنای:بابا

 فقط منتظر بابارو نگاه نیی زفتن پالدای کھ مامان و دمی نگاش کردم اصال نفھممنتظر
 کردمیم

  بگم ممکنھی اونجا ممکنھ خب چجورمیاالن کھ ما بر:بابا
 نی ھستیبابا نگران چ:من
 خواھرام و برادرم چھ ی حتای اونجا خود اقاجون می االن کھ ما بردونھی نمچکسیھ:بابا

  نشون بدنیرفتار
 

 دمی بابا رو فھممنظور
 . ..ی فکرنیبابا چرا ھمچ:من
 کھ اتفاق افتاد یزی اونجا ھر چخوامی من فقط ازت مسنای:اشت ادامھ بدم و گفت نزبابا
 ادی زد تو گوش من صدات در نی اگھ کسیحت

 ساکت تونمی مگھ من مادی زد تو گوش من صدات درنی اگھ کسی چیعنی زد خشکم
  کارو انجام بدهنی قراره ایبمونم اصال ک

 باشھ دخترم:بابا
  قراره بزنھ تو گوش شماداری دنی تو اولی کیی سال جداستی بعد بکنمیبابا درک نم:من
  گمی من دارم احتماالت و مسنای:بابا
 ازم ادی بشی پیزی چنی نکرده ھمچیی اگھ خدای ولفتھی اتفاق نمیزی چنیھمچ:من

  ساکت بمونمدینخوا
  بار بابا سرم داد زدنی اولیبرا
  رو حرفم حرف نزنسنای گمی کھ من منیھم:بابا

 زدی باھام حرف مینجوری بار بود بابا انی گرفت اولبغضم
 سنایقول بده باشھ : و گفتنیی صداشو اورد پابابا
 ...اخھ:من
  اخھیاخھ ب:بابا
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  بندازم پس قبول کردمنی حرف بابا رو زمتونستمی نمی سخت بود ولبرام
 

 فقط بخاطر شما بابا:من
 دیوس بمویشونی اروم خم شد و پبابا
  منتظرنلدای مامانت و نیی پامیممنون دخترم بر:بابا

 ...می شدنگی پارگی تکون دادم و با بابا راھسرمو
 "پارسا"

 زنگ خورد شماره خونھ اقاجون بود زود جواب می تو کارخونھ بودم کھ گوشصبح
 دادم
 بلھ:من

 سالم پسرم: خانوماکرم
  شدهیزیسالم اکرم خانوم چ:من

 نجای ادیاری بفینھ پسرم فقط اقا گفتن زود تشر: خانوماکرم
     شده اکرم خانوم نگران شدمیزیچ:من

 نجای ھمھ قراره جمع بشن استی نیزینھ پسرم نگران نشو چ: خانوماکرم
   عمارتکردی مھم ھمھ رو احضار مطی کردم اقاجون فقط تو شراتعجب

 ی چیبرا:من
  پسرمانیانگار قراره اقا مسعود و خانوادش ب: خانوماکرم

 سالھ ستی امشب قراره طلسم بیعنی انی اقا مسعود و خانوادش بی چیعنی زد خشکم
 قطع کردم ینجوری رو ھمی آنقدر شک بودم کھ گوششھی خدا باورم نمیشکستھ بشھ وا

  اقاجون زود خودمو برسونم بھ خونھیلی کارخونھ تا خی سمت سمت خروجدمیو دو
 
 "سنای"

 ی کھ قراره چکردمی فکر منی و دل تو دلم نبود ک ھمش بھ امی راه خونھ اقاجون بودتو
 ھی واکنش عمھ ھام و عمو چای دهی نشون میبشھ اقاجون چھ رفتار

 از درون بھم گفت یی صداھی دمی بھ بابا بگن اونوقت منم جوابشون و می بدزی چنکنھ
 بحث عزت بابام وسط باشھ ساکت ی خفش کردم وقتی ولسنای یکھ بھ بابات قول داد

  کنمی برن تحمل نمی طرفھ بھ قاضھی اگھ بخوان مونمینم
   و حواسم جمع شدرونی بدمی جلو چشمام از فکر پری تکون خوردن دستبا
 کنمی دو ساعتھ دارم صدات میی کجاسنای:لدای

 یگفتی می حاال چدی ببخشلدایحواسم نبود :من
 زدمی کھ بابا گذاشتھ بود حرف می راجب اھنگ داشتمیچیھ:لدای

 کدوم اھنگ بود:من
 شد متعجب نگاش کردم ھنوز کھ ادهی و نگھ داشت و پنی اومد جواب بده بابا ماشلدای تا

  می بوددهینرس
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  کھ بابا چرا نگھ داشتمیدیمامان ھنوز نرس:من
 رهیرفت گل بگ:مامان

  گفتم و تو دلم گفتم اخھ مگھ گل الزمھیاھان
 گھی بخره دخوادی خودم جواب خودمو دادم حتما الزمھ کھ بابا مبعد

 
  تکونم داد برگشتم سمتشلدای

 یکنی منیعھ چرا ھمچ:من
 گھیجوابمو بده د:لدای

 باشھ حاال بگو کدوم اھنگ بود:من
 بھ بحث درموردش کھ بابا گل بھ دست اومد و می اسم اھنگ و گفت و شروع کردلدای

 سبد گل و داد دست مامان و دوباره حرکت کرد
  لحظھ ام نتونستم تمرکز کنمھی ی حتپرسھی می و سواالش از ھر درلدای دست از

   سر نتونستم تحمل کنمآخر
  لدای یپرسیاه چقدر سوال م:من

 یزنیوا چرا داد م:لدای
  بابا اهیمخمو خورد:من

 نداشتم منم پشتمو ی ناراحت شد و روشو برگردوند سمت پنجره حوصلھ منت کشلدای
 دنبال ی شھر چقدر در تالش بودن و ھر کسی شدم بھ ادمارهیکردم بھش و از پنجره خ

 سرنوشت خودش
 نھیی بابا چشمامو از پنجره گرفتم و دوختم بھ ای اومدن صدابا

  کھرهی نمادتیزدم  کھ بھت یی حرفاسنای میرسی ممیدخترا دار:بابا
 ادمھینھ بابا جان :من
  دخترمنیافر:بابا
 
 "پارسا"

 بود از ی کارھی مشغول انجام دادن ی دل تو دلش نبود ھر کسچکسی خونھ اقاجون ھتو
 اخالقشو رهیگی مرادی و اون انی و از ارهیحال اقاجون کھ نگم بھتره مدام تو راه م

  کنھی مینجوری بشھ ای ھر وقت عصبدونستمیم
 رونی از ھپروت اومدم بانی کی صدابا
 یی کجایی پسر دایآھا:انیک

  فکر کنمقھی دقھی ی حتتونمیاز دست تو مزاحم نم:من
 یی پسر داگھی داداشم دگھیراست م: درومد و گفتانی از پشت کوانمیک

  اراستھ شدزیگل بود بھ سبزه ن:من
  از اشپزخونھ داد زدایمی دفعھ کھی
 ای نگفتی گفتیزیچ من یبھ داداشا:ایمیک
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   دادنلمی لبخند ژکوند تحووانی و کانیک
  توشرهی مگس مدیمرض ببند:من

  بشنوهایمی صدامو بردم باال تا کبعدم
  بزرگترا دخالت نکن دختر عمھیشمام تو کارا:من

 بود ی اشھی ازش دختر پاک و بدون خرده شومدی بلند شد خوشم مایمی خنده کیصدا
 چسبنیکھ ھمش م)  عمھ مھدختھیمنظور دخترا( ندرالی سیبرعکس اون دوتا خواھرا

 بھ من
  بھمدی اومد چسبیکی فکرم کامل نشده بود کھ ھنوز

 
 گفتنا مار از پونھ می بھ بھ از قددای کھ نگام خورد تو نگاه شنیی تعجب سرمو اوردم پابا

 شھی در خونشم سبز مادیخوشش م
  شروع بھ حرف زدن کردشیغی جغی جیی اون صدابا
 یی پارسا تویواااااااااااااااااا:دایش

 نھ پس روحمھ:من
 خودشون و ی با زور جلوانی و کوانی کاوردی خودش نی بھ روی شد ولھی ظاقشنگ

 نگھ داشتھ بودن تا نخندن
 شمی پیای چرا نمزمیدلم برات تنگ شده بود عز:دایش

 شدم دستمو از تو دستش ی کفری بشر رو دادنی پروردگارا چقدر بھ ایواااااااااااااااااا
  رونی بدمیکش
  بابای اادی بھ من نچسب خوشم نمدایش:من
  ساکت شدشمی بزنھ کھ با اومدن اقاجون پی اومد حرفدایش

  شدم بھ اقاجونرهی ازش گرفتم و خنگامو
 یکاریپارسا ب:اقاجون

 اره اقاجون چطور:من
  نشدی خبرنیبپر سرکوچھ بب:اقاجون

 شناسنیگھ نماقاجون م: دخالت کردانیک
 ... خبیچرا ول:اقاجون

  اقاجونرمی االن مدینگران نباش:من
 ... زنگ بلند شدی قدم سمت در برداشتم کھ ھمون لحظھ صداھی
 
 "سنای"

 و پارک کرد و برگشت نی کرده بود بابا ماشخی تمام تنم از استرس میدی رسباالخره
 سمت من

  سنایانگار وقتشھ :بابا
  بابادارهیوقتھ د: لب گفتمری گذاشتم رو ھم و اروم زچشمامو
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 گھی دنیی پامی بردی ھستیخب منتظر چ:مامان
  می شدادهی ھم پلدای شد پشت سرش من و مامان و ادهی پنی بسم هللا گفت و از ماشبابا

 جرئت قدم گذاشتن چکدومی و انگار ھمی بودسادهی در عمارت وای جلویی چھار تاحاال
 میاشتبھ جلو رو ند

                کنمی داستان و شروع کرده  روحاال  تمومش منی گذاشتم من  اشی قدم پباالخره
 دی بھ امایخدا: لب گفتمری و زدمی کشقی نفس عمھی دمی زنگ عمارت کھ رسیجلو

 خودت
 نکھی  بدون ادمی بابا  رو از پشتم شنی نفس پر صدای زنگ و فشار دادم قشنگ صداو

            جواب بدهیکس
  فورا باز شد اروم برگشتم سمت بابادر
 یای چقدر مشتاقن بابا پس چرا جلو نمینیبیم:من
   و قدماشو تند تر کردگھی قدم دھی با غم نگام کرد و بھ قدم برداشت باز نگام کرد و بابا
 بزرگ اطی وارد حیی ھم اومدن و چھار تالدای کنارم مامان و سادی و وادی رسبھم

 میعمارت زند ھا شد
 
 فقط ھی بابا چدنی با دھی بقای و عکس العمل اقاجون فتھی بی قراره چھ اتفاقدونستمینم
  نشھکنمی کھ فکر میزی اون چدوارمیام

 اروم لدای عمارت ی بھ در ورودمیدی تو فکر بودم کھ اصال متوجھ نشدم کھ رسانقدر
 اومد کنارم

  کجاستنجای ایابج:لدای
  فھممی درمورد خانواده بابا مییزای چھی امروز یاج:من

  دارهیمگھ بابا اصال خانواده ا?خانواده بابا:دی متعجب پرسلدای
 کردی رو نگاه ملدای اروم نگامو دوختم بھ بابا کھ پر از غم لدای گرفت از حرف دلم

  از بابا گرفتمنگامو
  یفھمی رو امروز مییزای چھیگفتم کھ :من

  منم عمھ و عمو دارمیعنی یواااا: و گفتدیکوب دستاشو بھم لدای
 ...اره ع:من

  حرفم با باز شدن در عمارت نصفھ موندادامھ
 رونی افتاد کھ از در اومد بپی خوشتیلی خی جو گندمی با موھای مردنگام

 کھ گفتی حس ناشناختھ بھم مھی برام اشنا بود انگار بی عجی بودمش ولدهی حاال ندتا
 شناسمشیم

 زدی رو بابا بود و پلک نممی نگاھش مستقمرد
  بابا نگاه کردم باباھم نگاھش فقط رو مرد بودبھ
 
 گھی سمت ھمددنی کھ دودمی لحظھ بابا و اون مرد و دھی تو



 @cafeetakroman              ی کافھ تک رمان ص اختصا       رمان اسمش عشقھ

 277 

 ...ھی نگاه کردم اون مرد کجیگ
 مرد نی ادمیفھمی مدی رو بغل کردن سفت و محکم باگھی ھمدیی و دوتادی بھ بابا رسمرد

  صحنھ بودنی اروم رفتم سمت مامان کھ نظاره گر اھیک
  حرف زدن مرد بلند شدی تا برسم بھ مامان صدایول

 اگھ من کنھی مکاری داداشم چی مکھ ھان نگفتی حاجی حاجی داداشم رفتیکجا بود:مرد
   من برمشعی می پشت داداشم خالیبرم نگفت

 شو چسبونده بود بھ دست من بود چون خوددهی انگار ترسلدای حرفاش با بغض بود ھمھ
 ی بغضھ ولدمی کرد فھمینی تو گلوم سنگیزی چھی کردم چشماش پر از اشک بود نگاش

 وقت شکستنش نبود
  بابا بلند شدیصدا
 ...موی من مررفتمی مدیمجبور شدم داداش مجبور شدم مقصر بودم مقصر با:بابا

 عموم باشھ نزاشت بابا ادامھ بده بابا رو از بغلش اورد دی بادمی کھ حاال فھمیمرد
  تو اقاجون چشم بھ راه توامی برای بی نبودینھ مقصر نبود: و گفترونیب

  خورد بھ ما انگار تازه متوجھ ما شد اروم اومد سمت مامانچشمش
 یسالم زن داداش خوش اومد:مرد

 
   کردن مامان بلند شدھی گریصدا
 تو اقاجون نی نکن بھتره برھی ما گرشی پی نکن زن داداش حاال کھ برگشتھیگر:مرد

 چشم انتظاره
   مامانشی ازم جدا شد و رفت پلدای
  ھی اقا کنیمامان ا:لدای

 دختره تو مسعود اره: و رو بھ بابا گفتلدای نگاش خورد بھ مرد
   زد و رو دوتا زانو نشستی فقط سرشو تکون داد مرد لبخندبابا

 ن عموتم دخترمم:مرد
  بودمدهیپس من چرا تا حاال شما رو ند:لدای

 ی ابجتی لبخند اومد رو لبم  تو دلم گفتم قربون تمام سادگلدای ی سادگاز
  نھای بغل عمو یای حاال میی اتفاقاھیبھ خاطر :مرد

  اروم رفت تو بغل مردلدای
  واژهنی با اکنمی میبی چم شده چرا دارم غرستی مرد مگھ عموم نگمی من ھنوزم مچرا

 ... شدم و تو فکر رفتم کھگالفھ
  رونی سھ تا خانوم از در اومدن بندفعھی در عمارت باز شد و ادوباره

 پرواز کردن سمتش و خودشون و انداختن تو بغل بابا و بای بابا تقردنی با ددوتاشون
  کردنھیشروع کردن بھ گر
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 می صبر نکردن بری کھ حتنیک نای سرجام خشکم زده بود اکردمی بھت نگاشون مبا
 عموم رونی از بھت اومدم بی کسی انقدر دلتنگ بابا بودن با اومدن صدایعنیداخل 

 ی بود برایدی کھ اومد تو مغزم لبخند زدم عموم عمو عمو چھ واژه جدیبود از کلمھ ا
  بودم باھاشبیمن کھ ھجده سال غر

  یی توگنیزش ماکرم خانوم ا. ..پارسا. .. کھ اقاجونییسنایپس :عمو
 دفعھ ھی پر ابھتش صدامو گم کرده بودم انگار ی شدم بھ چشمارهی گرفتم باال و خسرمو

  اغوش گرم اغوش عمومیرفتم تو
 دنمی دیای می گفتی کردی دختر بد قولنمتی ببنایقرار بود زودتر از ا:عمو
  توانمو جمع کردم و حرف زدمتمام
  ارزششو داشت مگھ نھ عمو جانی ولدونمی کردم میبد قول:من
 دی بوسمویشونی و از خودش جدا کرد و اروم پمن

 زند و دوباره کنار ختھی خانواده بھم ریاره عمو جان ارزش داشت چون تو تونست:عمو
 یھم جمعشون کن

  یممی مرھی کھ چقدر شبیوا
 دی بوسمویشونی پدوباره

 خداحفظت کنھ دخترم:عمو
  زدمیلبخند

 
  بابا چشم از عمو گرفتمی صدابا

    بابایلدای و سنای ناھاشنیا:بابا
  دادی داشت ما رو بھ اون خانوما کھ تو بغلش بودن نشون مبابا

 نای دستمو گرفت و برد سمت بابا اعمو
  دادهگھی دمی مرھی خدا بھ ما دینیبیم:عمو

 ... واقعا تویعنی من یخدا: لرزون گفتی از خانوما اروم اومد سمتم و با صدایکی
  و شروع کرد بھ زار زدننی دفعھ رو زانو ھاش افتاد رو زمھی

  شکرتای شکرت خدااا شکرت داداشم برگشت خانوادش برگشتن خداااااایخدا:خانومھ
  اشک اروم گونھ ھامو شستنی حرفش شکست و قطره ھانی با ابغضم

  اکرم خانوم نزاشتی کھ صداششی پنمی شدم کھ بشخم
  داخلنیایقا محمود اقا فرمودن با: خانوماکرم
 میایبگو االن م: بھ بابا کرد و گفتی نگاھعمو

 برو داخل دنتی دی برازنھی داداش اقاجون داره پر پر مدیوقتش رس: بعد بھ بابا گفتو
 نشیو بب

  سمت عمارتدی نگاه بھ عمو کرد و دوھی نگاه ھی بابا پر از اشک بود یچشما
 داخل اقاجون چشم بھ راه شما و بچھ نیزن داداش بر: کھ رفت عمو بھ مامان گفتبابا

 ھام ھست
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   بغلشو گرفتری بلند کرد و زنی اون خانوم و از زمبعد

 بھم ی حسھی انگار ی چرا ولکنمی سمت داخل عمارت نمدمی توجھ بھ ھمشون دوبدون
 ... گفت بدو

 ... عمارت و باز کردم و وارد سالن شدمدر
 شد من ھمزمان شد با باال رفتن دست اقاجون و در اخر فرود اومدن رو صورت اردو

  بابا
 دھنم گرفتم و ی بود بھت زده دستمو جلوی ارادی کھ اون موقع زدم کامال بیغیج
  نگفتیزی و چنیی شدم بھ بابا کھ فقط سرشو انداخت پارهیخ
  تو خونھدنی دواطی ح ازھی من اقاجون نگاش افتاد بھم و عمو و بقغی جی صدااز

 درستھ بھ بابا قول زاشتمی مدی نگاشو ازم گرفت و دوباره دستش رفت باال نھ نبااقاجون
 نمی ساکت بشدی االن نبایداده بودم ول

  رو صورت بابا کھ داد زدمنھی کھ بشرفتی اقاجون داشت مدست
  نھھھھھھھھ نزن اقاجون:من

 بھت زده باباھم سرشو اورد باال و نگام کرد با نگاھش نباری بازم نگام کرد ااقاجون
  ساکت بمونمتونستمی مگھ می نگو ولیزی چگفتیداشت م

 نیی رو محکم تر برداشتم سرم پای قدم برداشتم سمتشون قدم بعدھی گرفتم و ممویتصم
  ھمی جمع کردم و قدم بعدمویبود و دستامو نشت کرده بودم ھمھ انرژ

 
  بودم درست کنارشونسادهیاوردم حاال منم کنار بابا و اقاجون وا سرمو باال برداشتم

 نی جورچدمی دوختم بھ دست رو ھوا خشک شده اقاجون و کلمات و تو ذھنم چنگامو
 کلماتم کھ کامل شد شروع کردم بھ حرف زدن

 تو دیزنی اول مادی بی ھر مھمونتونی مھمون نوازنھی اشتونیاقاجون بابا اومد پ:من
 نکھی چرا اقاجون بخاطر اھینجوری من ای بابای فقط براای دیکنی مییرای پذگوشش و بعد

 ی جواب دلتنگنھی سال کھ برگشتھ استی و حاال بعد بدی خودتون طردش کردی زمانھی
 دوتاتون بھش

 ادی کردم بی توچشماتون  باال رو راضی اون برق دلتنگدنی من بھ خاطر داقاجون
 تو روش نگاه کنم اقاجون تونمی نمکشمی از اقاجون خجالت مگفتی مومدی چرا نمدیدونیم
 .... پسرتونی ھمھ خجالت زدگنی جواب انھیا

  بابا نزاشت ادامھ حرفامو بگمیصدا
  بھت گفتم دخالت نکنسنای:بابا
  تموم بشھدی ھست امروز بایبابا جان ھر چ:من

 نی خودم از اشی سال پستیب: دختربعد برگشت سمت بابا و گفتیحق دار:اقاجون
 کھ دوتا از بچھ ی روزرهی نمادمی کردم اون روز نحض رونتی خانواده بنیخونھ از ا
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 باعث رفتن پسرم خودم شدم یھام و زنم رفتن زنمو و دخترمو مرگ ازم گرفت ول
  کردمرونشیخودم ب

 
 باال و اری باتوام سرت و بدمی سال چھ کشستی بنی از دل من پسر تو ایدونی مچھ

 حرف بزن
   اقاجون نوکرتمینوکرتم بھ عل: شد بھ اقاجون و گفترهی اروم سرشو اورد باال و خبابا
 راه اشکامو باز کرد و با دمی کھ کشی خودشو انداخت تو بغل اقاجون نفس راحتو

 کھ تو اون تونستم پدر و ی صحنھ اموی صحنھ زندگنی تماشا کردم بھتری اشکیچشما
 ............پسرو بھم برسونم

 
 ومدنی نرونی دو ساعتھ کھ بابا و اقاجون رفتن تو اتاق اقاجون و ھنوز بکی نزدالنا

  موندم بھ در اتاقرهی و خدمیاز استرس تموم ناخونامو جو
 ییتموم شد ناخونات دختر دا:وانیک

 ... در عمارت بودی افتاد جلوادمی دمشی سمتش و روز اول کھ دبرگشتم
  نزاشت برم تو فکرصداش

  خوب نبوده شرمندهادیبرخورد اولمون ز:وانیک
  ندارهیبیع: استرس جواب دادمبا
 یحاال چرا انقدر استرس دار:وانیک
 یبھ تو چھ فضول: از پشتش گفتیی صداھی
 دی دی بود وقتسادهی کھ پشتش دست بھ کمر وای برگشت نگام خورد بھ دختروانیک

 شمی لبخند خوشگل زد و اومد پھی کنمینگاش م
 

 از کرد سمتم دردستشو
 وانی و کانی و خواھر کناتی ھستم دختر عمھ مایمیسالم من ک:دختر
  کردمو بردم جلو و دستشو گرفتمخی دست

 یخی دختر تو چرا انقدر یوااا: دستمو لمس کرد گفتتا
  ھمخ برگشتن سمت مابای جملشو بلند گفت کھ تقرانقدر
 سنای شدهیچ:مامان

 یچیھ...ه:من
   کردهخی یی زنداگھیدروغ م:ایمیک

  ادامھ دادی نگو ولیزی چیعنی فشار دادم دستشو
 فکر کنم فشارش افتاده: ایمیک

 ...  فقطستی نیزینھ نھ چ:من
 دی دستمو کشایمیک
 می قدم بزنکمی اطی تو حمیریما م:ایمیک
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  دنبال خودشدی مخالفت کنم کھ نزاشت و دستمو کشاومدم
   اخر برگشتم و نگام خورد تو نگاه پارسالحظھ

  دی عمر نگاھم طول نکشادی سدن دستم زدهی با کشیول
  دمی نگاھش انقدر موشکافانھ بود و نفھمچرا

   بشمرمی درگادی نخواستم زو
 . .. فقط فکر من اقاجون و بابا بودناالن

 
 عالمھ ھی نگامو چرخوندم وسط رونی از ھپروت اومدم بایمی ول شدن دستم توسط کبا

  بوددهی من و کشنجای تا اایمی کیعنی میدرخت بود
 دمتی کشنجای اره من تا ااری بھ مغزت فشار نادیز:ایمیک

  از تعجب گرد شدچشمام
 ... کھ منیدیتو از کجا فھم:من

  ھستمای باالخره بنده دانشجو روانپزشکدنشی سخت نبود فھمادیز: و گفتدی خندایمیک
  زدی زدم کھ در جوابم لبخند شادابیجونی بلبخند
 مینیبش: کھ اونجا بود و گفتیمکتی کرد بھ ناشاره

 مینیبش:من
 شدم بھ اسمون رهی روش سرمو گرفتم باال و خمی و نشستمکتی سمت نمی رفتباھم
  باغ پر از ستاره بود اسمونشکیتار

 برات سخت بود:ایمیک
  سمتشبرگشتم

 ?یچ:من
 ینداشتن خانواده پدر:ایمیک

 یلی نداشتن خانوادش خی داشتم و ھمھ از لطف بابا بوده ولی ھمچمیمن تو زندگ:من
  جور کمبودھی و پوچ بود و صد البتھ یبرام خال

 امروز ی ولکردمی غم بود کھ درکش نمھی مامانم ی تو چشماشھی ھمسنای یدونیم:ایمیک
  اون غمولی دلدمیفھم

 
  شدنی خانواده قرباننی ایھمھ اعضا:من

  منظورتوفھممین:ایمیک
 ستیمھم ن:من

 و اقاجون از اتاق اومدن یی کھ االن حتما دامیباشھ بپر بر: از جاش پاشد و گفتایمیک
 رونیب
  با حرفش دوباره استرس افتاد تو جونم 
 حاال دنیخب حاال رنگ و روت نپره مطمئنم بھ توافق رس: و با خنده گفتدی فھمایمیک

 میپاشو بر
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 کھ برداشتم چند تا ی من با ھر قدمونھدی و راه افتادم سمت عمارت و خدا مپاشدم
 ....نمیصلوات فرستادم تا فقط اقاجون و بابا رو کنار ھم بب

 
 "سنای"

 نیی بلند پرت شدم پای جاھی خواب ناز بودم کھ احساس کردم از تو
 بعلھھھھھھ از رو تخت سقوط کردم دمی خدا کمرم شکست چشمامو باز کردم کھ دیوا
  بودما اهنیری پوووووف تو خواب شنییپا
 و ساعد دستمو گذاشتم رو نی موندم رو زمینجوری بلند بشم و نداشتم ھمنکھی اینا

  چشمام
             دی بلند کشغی نفر جھی کھ در اتاقم باز شد و پشت بندش بردی کم داشت دوباره خوابم مکم
 دمی و از جام پردمی بدتر از اون کشغی جھی از ترس منم
 یزنی مغی مرده چرا جی ھا کجا سوختھ کشدهی چیااااواااااااااااااا:من
   و اصال بھ دور و برم توجھ نداشتمگفتمی خودم می داشتم براینجوریھم
   خنده بلند چند نفر بھ خودم اومدمی صدابا

 کردنی باز داشتن نگام مشی کھ با نوانی و کلدای و ایمی افتاد بھ کنگام
 خندنی ساعتھ داره بھ من مھی نای ایعنی و درک کردم تی موقعتازه

 دمی نعره زدم کھ خودم رسما گرخھی
 کنممممممممممی لھتوووووووووون مشورررررااااااااااااااااااااایب:من
 
 می کرد بھتره فرار کنی قاطوانیک:ایمیک
 می بشمیاره بھتره ج:وانیک
 دی بردی غول ول کننی اشی من و پدیخوایشما کھ نم:لدای
  خونم بھ جوش اومد و حملھ کردم سمتشون اونام شروع کردن بھ فرار کردنگھید

  با شمامممممدیسی وادیاگھ جرئت دار:من
   خنده ھاشون بودی فقط صداجوابم

 فورا رفتم سمت حموم شورای بھ ھم بدمی حرص برگشتم تو اتاقم و درو محکم کوببا
 ....کردی ارومم مخیاالن فقط اب 

 ...شی ھفتھ پھی بودم و فکرم رفت تو سادهی دوش واریز
 در ی جلومیدی باالخره رسمیدی عمارت با سرعت دوی تا در ورودبای تقرایمی کبا

 نکنھ نکھی لحظھ با فکر اھی فقط ومدی مرونی ھمھمھ از داخل عمارت بیعمارت صدا
 سادمی بست و سرجام واخی خون تو رگام کنھی مرونیاقاجون داره بابا رو ب

 شمید پ اومایمیک
  دختریسادیچرا وا:ایمیک
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 کھ لدای ی دفعھ از داخل عمارت صداھی سکوتم بود قدرت حرف زدن نداشتم جوابش
 فقط با سرعت در عمارت و باز شدی چدمی نفھمگھی ددمی رو شنکردیبلند بابا رو صدا م

 کردم و رفتم تو و بلند داد زدم
 

  کارو نکننینھ اقاجون ا:من
 برگشتن طرفم و با تعجب نگام کردن بابا و اقاجون کنار ھم رو مبل دونفره نشستھ ھمھ

  بودن
  زودتر از ھمھ بھ خودش اومد و بلند شد اومد سمتممامان
  نکنھکاری اقاجون چشدهی جان دخترم چتھ چسنای:مامان

  بابا رو دوباره طرد کنھخوادیمامان اقاجون م:من
    رونی بومدی از تھ چاه مصدام
  یگی می معلومھ چسنای:مامان

  چرا داد زدلدایپس ....پس:من
  بلند شدلدای یصدا

  صداش کردمی اونجورنی اقاجون بد گفت بخاطر ھمشی بابا از من پیابج:لدای
   حرفش انگار پاھام جون گرفت و چشمام پر از اشک شدبا

 و دم گوشم دی بوسمویشونی اروم پدی از جاش پاشد و اومد سمتم بھم کھ رساقاجون
 ....دنمی ممنونم دخترم بھت مدی خانواده واقعھی می ما دوباره بشیتو باعث شد:گفت

 رونی اومدم بشی ھفتھ پھی تقھ خوردن بھ در حموم از فکربھ ی صدابا
 بعلھ:من

 یکنی مکاری اون تو چسنای:مامان
 
  بکنھ اخھتونھی مکاری بھ مامان من بگھ ادم تو حموم چستی نیکی

 خونمیدارم درس ممامان :من
 یوا تو حموم چھ درس:مامان

 از دوش ری ام غگھی کار دشھی تو حموم مگھ منھی االن سوال منم ھمگھیھمون د:من
 گرفتن کرد

 یکنیمن و مسخره م: بھ در و گفتدی با حرص کوبمامان
 وانینھ بھ جون ک:من

 تی تربیبھ جون عمت ب:وانیک
  خانوانیبھ بھ ھمھ جمع شدن تو اتاق بنده در ضمن عمھ من مامان خودتھ ک:من

  یی ساعت اون توھی بسھ رونی بایبسھ بسھ ب:مامان
 می کار دارسنای ایزود ب:وانیک

 باشھ:من
 رونی حولم از حموم اومدم بدنی دوش کنار اومدم و اب و بستم بعد پوشرشی زاز
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 دهی رو تختم خواب کھدمی رو دایمی وارد اتاقم شدم کتا
 یزی چی اجازه اھی یھووووو:من

 ی بخاطر خانوم کلمیخفھ اماده شو بر: کھ چشماش بستھ بود گفتینجوری ھمایمیک
 میمعطل شد

 میکجا بر:من
 .. بدو حاضر شویفھمیم:ایمیک
 
 "پارسا"
 داره ی و ھمچگذرهی کھ عمو و خانوادش اومدن خونھ اقاجون می ھفتھ از اونروزھی

 رهی مشیخوب پ
  بود زود جواب دادمانی زنگ خورد شماره کمی دفترم نشستھ بودم کھ گوشتو
 جونم داداش:من

  خودمیسالم داداش:انیک
 کمیو عل:من

 ?یپارسا امروز خونھ ا:انیک
  شب خونھ ام چطوریاالن کھ کارخونھ ام ول:من

 ادیقراره برات مھمون ب:انیک
 ? ھستیک:من

 ی زود برو خونھ شام بزار بازهی سوپراگھیاون د:انیک
  اومدم دھنمو باز کنم و حرف بزنم تلفن و قطع کردتا

   مھموننی ھست ای کیعنی وونھی دی پسره
  کھ دوباره زنگ خوردزی رو بزارم رو می گوشاومدم

   شماره کامران بودندفعھیا
 باھاش تماس ادی زرونی از اون روز کھ از خونھ کامران زدم بدمی کشی بلندپوف

  از چشمم افتاده بودیی جوراھینداشتم 
  جواب دادمی گالفگبا

 بعلھ:من
  پسریستی نیسالم پارسا خوب:کامران

 
 یستیھستم تو ن:من

  افتادهیاتفاق:کامران
 نھ چطور:من

  ی ازم ناراحتکنمیاحساس م:کامران
   ناراحت باشمی چیبرا: و گفتمدمی کشی صدا دارنفس

  بخاطرزهیچ...اخھ:کامران
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 فعال زنمی خورده کار دارم خودم بھت زنگ مھیکامران من : و گفتمدمی برحرفشو
 خدافظ
 زی و قطع کرد و پرت کردم رو می بگھ و گوشیزی چنزاشتم
   تو موھام دست خودم نبود کھ با کامران سرد شده بودمدمی گالفھ کشدستمو

 . .. خونھ شدمی و راھونری و کتم از دفتر زدم بی جام پاشدم و بعد برداشتن گوشاز
 "سنای"

  کردمپمی نگاه و بھ تنی و آخرسادمی وانھیی و آماده جلو احاضر
 یخی و شال بافت یخیشلوار ... کوتاه دی سفبافت
  از پشت بافتمشوی موھامو فرق باز کردم و بقیجلو

   گرفتمنھیی چشم از اایمی سوت زدن کی صدابا
  شد بھ ھلولی لولو تبدیواااااااااااااااااا:ایمیک

   کنشیچشمتو درو:من
 نیی منتظره پاوانی کمی برایچشممممم حاال ب:ایمیک
 

  میری کجا مینگفت:من
 خونھ پارسا:ایمیک

 دی فھمایمی زد کخشکم
 یچرا خشک شد:ایمیک

 چرا اونجا:من
  اونجا کار دارهمی گفت برانی کدونمینم:ایمیک

 پووووف مگھ جا قحطھ:من
 ی چرا با پارسا انقدر لجسنای فھممینم:ایمیک

  با نگاھشارهیحرصمو در م:من
  توی اوونھی دنیفقط ھم: خنده و گفتری زد زایمیک

 تھیی اون پسر داوونھی دشیا:من
  تودی پروانی بگھ کھ در اتاق باز شد و کیزی دھنشو باز کرد کھ چایمیک
   کلمو کند از بس زنگ زدانی شما پس کدییکجا:وانیک

  ی اوھمھی ی اھمھی ی هللا ای ھی یھو:من
   پدرمو در اورد از بس زنگ زدانی کگمی میگی می تو چگمی میمن چ:وانیک
 می بردی پاشدیبحث نکن:ایمیک

 با مامان سوار ی و بعد از خداحافظرونی بمی از اتاق زدیی تکون دادم و سھ تایسر
 .... خونھ پارسای و راھمی شدوانی کنیماش

 
 
 "پارسا"
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 منتظر بچھ ھا بودم کھ رفتمی ور مونیزی تلوی خونھ نشستھ بودم و داشتم با کاناالتو
  حوصلم سر رفتانیب

 ک پاشدم و خواستم برم سمت اشپزخونھ کھ زنگ و ی و پرت کردم رو عسلکنترل
 ... بھ سمت در رفتم و بازش کردمانھی اومد رولبام حتما کیزدن لبخند

 انی نگفتھ بود قراره بانیشت در خشکم زد ک پسنای و وانی و کایمی کدنی دبا
  داخلمیای بی اگھ تعارف کنیونی مدکمیسالم و عل:وانیک

 دی خوش اومددیینھ بفرما..ن..سالم..س:من
 یی پسر داھی اثرات چنایاوھو چھ با ادب ا:ایمیک
 میخب حاال برو کنار کھ از پا افتاد:وانیک
 بار بود ساکت نی کھ فقط تماشاگر بود اولسنای توجھ بھ حرفش نگام خورد بھ یب
  قطعا تعجب اور بودنی و ادنشیدیم

 گھی تو دنیای بدی ھستیخب منتظر چ:من
  تومیای کنار می بریالبتھ البتھ لطف کن:وانیک

 سنای کھ ی ھم بعدش اومدن تو موقعسنای و ایمی اول و کوانی در رفتم کنار و کی جلواز
زبونت کو : کرمم گرفت و اروم خم شدم و کنار گوشش گفتمشدیداشت از بغلم زد م

  نچ نچیکشی باور کنم تو     خجالت مدیدختر عمو االن من با
 
 "سنای"

  نچ نچیکشی باور کنم تو     خجالت مدیزبونت کو دختر عمو االن من با:پارسا
 و نھی الدنگ بوزی پسره سای واستمی نسنای رمی گرفتم من حال تو رو نگشی حرفش اتاز

 ...زشت
 یگی از حرص می دارای زشتھ یی خداسنای بھ حرف اومد وجدانم
  از حرص بگمدی زشتھ چرا بامیلی خرررررررری داد زدم نخسرش

 گھی دنی بشای بیسادی دختر چرا واسنای:ایمیک
  نشستمایمی با وجدانمو کنار گذاشتم و کنار کبحث
  کجاسانیپس ک: گفتماروم

  االنادیم:ایمیک
   بودم از دست پارسای سرمو تکون دادم ھنوزم حرصفقط
  زشی نفرت انگاتی مشکوکش کم بود حاال زبون تلخشم اضافھ کرده بھ خصوصنگاه

 یداری برنمییدختر عمو چا:پارسا
 و ی روسرھی رو افھی بود ھھھھ قسادهی بھ دست جلوم واینی خورد بھ پارسا کھ سنگام

 چادر کم داره
   کھ اومد رو لبام کھ دور از نگاش نموندیطانی شلبخند
  پاشکی پامو بردم جلو نزداروم
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 ی از درد قرمز شد ولافشی رو پاش ک فشار دادم قدمی حرکت پامو محکم کوبھی تو
  نامرد اخ نگفت

 خورمینھ پسر عمو ممنون نم: زدم و گفتمی حرص درارلبخند
  حرص نگام کرد و از کنارم گذشتبا
 می با پسر دای چھ کرددمیفکر نکن ند: اروم خم شد و کنار گوشم گفتایمیک

 حقش بود دختر عمھ جوووون:من
 یدی پلیلیخ:ایمیک

 "پارسا"چاکرم                                                            :من
 خل وضع پامو ترکوند اخ اخ قشنگ ی دختره نتی رو کابدمی رو کوبینی حرص سبا

شمام نگاه کرد و پامو فشار داد واقعا چقدر اون لحظھ شکستن گردن درازش تو چ
  حالل بود

  جونمیی پسر دایخوایکمک نم:وانیک
  برگشتم سمتشیعصب

 نجای اختھی داره باز شما رو ری چھ نقشھ اانی کنیا:من
 یریگیاوه حاال چتھ پاچھ م:وانیک
  نگاش کردم کھ حساب کار دستش اومدی جورھی
  و بخور من گناه دارمانی برو کگناھمیبخدا من ب:وانیک

   شفا بدهیخدا ھمتون و دستھ جمع:من
 نی آمیالھ: دستاشو گرفت باال و گفتوانیک
 
 شھی کھ نمشھی ادم نمنی خودم گفتم ابا

  زنگ دوباره بلند شدیصدا
  اون داداش خرتھ برو درو باز کن:من

  و رفت تا درو باز کنھدی خندوانیک
  بلند شدانی کی صداقھیق چند دبعد

 دیسالااااااااااااااااااااام برو بچ خوب:انیک
 االن وقت اومدنھ اخھ:ایمیک
 وانیکار داشتم بھ جان ک:انیک
  بھ جان عمت:وانیک

 انی و سالم آقا ککمیعل:من
 ی تر از جانم خوبزی عزییبھ بھ پسر دا: برگشت سمتم نگاش کھ بھم افتاد گفتانیک

 برادر
  تنگ کردم و نگاش کردمچشمامو

 یکنی نگاه مینجوری چرا اھیچ:انیک
  باز کردم جوابشو بدم کھ دوباره زنگ در و زدندھنمو
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 ?ادی قراره بی اگھی دیکس:دمی شک پرسبا
 ھی کنی برو ببگھینھ د:انیک

 نی بھ در ادی تکون دادم و رفتم سمت درو بازش کردم با باز کردن در پاھام چسبیسر
 کردی مارکی چنجایاالن ا

  داداشیگیخوش امد نم: با لبخند اومد سمتم و گفتکامران
  توای بیاومد..چرا خوش..چ:من

  لبخند زد و اومد داخلکامران
 

  شدمییرای شد منم دنبالش وارد پذییرای پذوارد
 شکھ کھ ھنوز یسنای از جاشون پاشدن نگام خورد بھ دنشی با دوانی و کانی و کایمیک

  کردی پر از تعجب کامران و نگاه میرو مبل نشستھ بود و با چشما
 شناسنی رو مگھی ھمدیعنی سنای بود رو رهی سرجا خشکش زده بود و فقط خکامرانم

  افتادهی اتفاقی زل زدیداداش بھ چ: کامران و گفتمشی پرفتم
 کاری چنجایا...نجای تو اسنای: گفتسنای توجھ بھ من رو بھ ی بکامران

   از جاش بلند شدعی نگاھش پر از خشم و نفرت شده بود سرندفعھی اسنای ی رفت پنگام
 ی چرا پاشدشدی چسنای:ایمیک
  ایمی کرمیمن م:سنای
 ی چیچرا برا:ایمیک
  شدی دفعھ چھی سنای:وانیک
 ستی ننجای من ایفقط جا... فقط یچیھ:سنای

 ...دونمی نکن مینجوری اسنای:کامران
  نزاشت ادامھ بده و بلند داد زدسنای
 ھی اگھ فقط ی عوضنمی و ببافتی قستمی حاشر نی نحضتو بشنوم حتی صداخوامینم:سنای

 نجای ازاشتمی پامو نمیای توام مدادمیدرصد احتمال م
  سمت من و با پوزخند نگام کردبرگشت

 
 بود ممنون ی عالییرای پسر عمو پذدمیفھمی مشکوکتو می نگاھای معندیاز اولم با:گفت
  واقعا

  کرده اخھکاری پارسا چیکنی مینجوری چرا اسنای چھ خبره نجایا:انیک
 نی بھ ادی کردم بای نگفت خونم بھ جوش اومد و قاطیچی ھگھی پوزخند زد و دسنای

  سالھ رو سر جاش بنشونمجدهیدختره بچھ تخس ھ
  سمتش و دستشو محکم گرفتم و فشار دادمرفتم

  دستم شکستیکنی مکاریولم کن چ:سنای
 داداش خونھ رو خلوت کن: گفتمانی بھش رو بھ کتی اھمیب
   اشاره کرد و اونام از جاشون پاشدنوانی و کایمی بھ کگمی می چدی فھمانیک
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 کامران می برایب: اروم رفت سمت کامران و گفتانی چشم بھ کامرانم اشاره کردم کبا
 یزنیبعدا با پارسا حرف م

 رونی با خودش بدی دستشو گرفت و کشی مجبورانی خشکش زده بود کی ولکامران
   و درو بستنرونی ھا رفتن ببچھ

 کردی کھ داشت تقال مسنای تو موھام و برگشتم سمت دمی دستمو کشیکی اون گالفھ
 .... و نگاش کردمرونیدستشو از دستم بکشھ ب

 ... تقالش لبخند رو لبام نقش بستاز
 
 "سنای"

   افتاد تو جونم چرا من و نگھ داشتی ترسھی راستش رونیھ فرستاد ب رو از خونھمھ
 کردی المصب زور خر داشت مگھ ول می ولرونی کردم دستمو از دستش بکشم بتقال

  واقعا خونم بھ جوش اومدکنھی داره با لبخند نگام مدمی اوردم باال دسرمو
  اگھ بھ اقاجون نگفتمسای مثال وای چیعنی کارت نی ایابونیول کن دستمو غول ب:من

 دادی و من و حرص مدیخندی بلند بلند مدنی کرد بھ خندشروع
 ھر ھر ھر نخند بابا:من

 می حرف بزندی بانیبش: شد و گفتی دفعھ جدھی
  برم دستمو ول کنخوامی باھات ندارم میمن حرف:من

  رو مبلنمی فشار بھ دستم اورد و مجبورم کرد بشھی
 وز ول نکرده بود کنارم نشست دستمو ھنخودشم

 گھیبابا جان دستم شکست ول کن د:من
 دستم شروع کردم بھ ماساژ دادن مچ دستم یکی کرد و دستمو ول کرد زود با اون اخم
  داغونش کردنھیبوز

  کنفیتعر:پارسا
  رویچ:من

  کامران خشکت زددنیچرا با د:پارسا
  رفت توھمخمام

 بھ تو چھ:من
 دمی نگاه بھم کرد کھ رسما گرخھی سمتم و برگشت

 درست جواب بده مجبورم نکن خودم بفھمم:پارسا
  مثالی بفھمیخوایاز کجا م:من

 گھی رو بھم می اشاره کنم کامران ھمچھی:پارسا
 ھیرابطت با کامران چ:من

 کمھیفرض کن شر:پارسا
 امکان نداره:من

 چرا اونوقت: با تعجب نگام کرد و گفتپارسا
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  کردهدای پکی شری چجوررانیومده اکامران تازه ا:من
 تو و کامران ھست کھ نی بی چی کی کنفی من تعری برادی االن تو باستیمھم ن:پارسا

 ی کنرمی و تحقی و تازه من و نقصر بدونی با نفرت نگاش کنیباعث شد اونجور
 ستی بھ تو مربوط نگمیبازم م:من
   جام پاشدماز
 دخالت نکن لطفا:من
  رونی خونھ زدم باز

 دربست گرفتم و سوار شدم کل راه فکرم سمت بھ ابونی مھمم نبود سر خومدی ندنبالم
 .... بھ ھم دارنی کامران و پارسا چھ ربطیعنی بود کھ نیا

 
 پارسا

 »دمی نداره بھت نشون میبھ من ربط!!!  سر رهی خی اه دختره اه
 ! دستام گرفتم و پاھامو تند تند تکون دادمنی بسرمو
 از کامران ی، وقت!کامران! فھممی نمیکنی واسا فک مرمیگیحالتو م... دمممی فھماخخخ

 !یفھمی مدمیپرس
   ندارهیبھ تو ربط:  ب من گفت یب چ حق!  خورد شده بودیلی خاعصابم

 !ی نداره بھتره دخالت نکنیب تو ربط:  بعد اداشو در اوردمو
 ! و کالفھ دستامو کردم تو موھامنی زمدمی حرص پامو کوببا

 !  باھم دارن بھ خودشون مربوطھی اصن بھ من چھ ھر نسبتالیخی بپوووففف
 دختر لوس و ننر ھی یخیپووف ب!  کھ تو ذھنمھ نباشھیزی بودم اون چدواری امفقط

   ندارهزاروی چنیارزش ا
» ! اگھ ب اقاجون نگفتمسای مثال وای چینی کارت نی ایابونیغول ب«  حرفش افتادمادی

 لب ری شد و زلی لبخند پر از حرص تبدھیواقعا بچھ بود لبخندم بھ  زدم یلبخند محو
 ! لوسسیدختره : گفتم

 !زارهی بھ الالش می لی اقاجونھ م انقد لری تقصھمش
  افتاده بود برداشتم کھ برمی عسلزی ک رو ممویگوش

 
 ! اتاق

 جانم؟: بودانی موقع زنگ خورد کھمون
 شد؟ی بال داداش چیجونت ب: انیک

 مھمون ی ھماھنگی بھ حسابت برسم تا بی بعدا چجوردونمی نشد میچیمرض ھ: من
 ! یدعوت نکن

  اونجاس؟شدی چسنای الیخیاوه اوه حاال ب:  و گفتدی خندانیک
 ! با اجازتون رفت خونشونرینخ: من

 !از دست شما: انیک
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 خدافس!فعال گمشو برو کار دارم: من
 ! منتظر جوابش نشدم و قطع کردمو

و ! رونی در رفت اومدم بمی ساعت  خستگمی حموم بعد ندمی پرعیاقم و سر اترفتم
 !دمیخودمو پرت کردم رو تخت و خواب! موھامو با سشوار خشک کردم

 "سنای"
 خوردمی نشستھ بودم و فقط داشتم حرص منیتوماش

   عھ پسره نفھم دستمو خورد کردعھ
 شدی انگار طلبکاره خوب کردم جوابشو ندادم رو دار مپرسھی از ادم سوال منمیھمچ

 لحظھ بھ فکرم ھی شدم ادهی رو حساب کردم و پھی کرادمی رسدمی فھمنی توقف ماشبا
 کرد و رامو کج کردم طرف خونھ دشیی و مغزم زود تانای کھ برم خونھ سحر ادیرس

 ....نایسحر ا
 

 داشتی سحر برمزدمی بودم و ھر چقدر زنگ مسادهی وانای در خونھ سحر ایجلو
  بازم جواب ندادی سحر زنگ زدم ولیدوباره بھ گوش 

   خدای شده باشھ واشیزی سرش اومده نکنھ چیی وجودمو گرفت نکنھ بالینگران
  ازت خبر داره زود شمارشو گرفتمقی جرقھ زد اره حتما شقامغزم

 ..سھ بوق..دوبوق. .. بوقھی
  جواب دادباالخره

 بلھ:قیشقا
 قی شقایالو سالم خوب:من
  شمادیببخش:قیشقا
 مرض ادم باش:من
   ھان باتوامیی معلومھ کجایخووووودت ادم باش عوض:قیشقا

 زنھی حرف مینجوری کھ اشدهی چیعنی قی بودم از طرز حرف زدن شقاشکھ
  سحر کجاسیزنی حرف مینجوریچرا ا:من
  االن من کجامیدونی مگھی دشناسمتی نمسنای:قیشقا

 گرفتی داشت جونمو مینگران
  شدهی چییکجا:من
 مارستانھی بسنایسحر تصادف کرده :قیشقا

 
  نتونستم بگمیزی زد دھنم قفل کرد و چخشکم

  سنای یشدی چسناااایالوووو :قیشقا
 یگیراست م...ر:من
 ی خوبسنای شد ینجوریچرا صدات ا:قیشقا
 ..مارستایکدوم ب...ک:من
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  اروم باشی کردم ابجی شوخسنای کردم یشوخ:قیشقا
  بودمدهی بودم نھ شندهی ندنی بدتر ای شوخیعنی رو سرم ختنی رخی اب انگار

 سناااااااااای بگم ینجوری سحر در بھ در گفت انی غلط کردم اسنای:قیشقا
  واقعا کھدیواقعا مسخره ا:من

   ندادمتی اھمی بالفاصلھ زنگ خورد ولفمی و قطع کردم و انداختم تو کیگوش
 نگاه اخرمو بھ خونھ ی کردن عصبی مسخره ای بودم شوخی دست دوتاشونم عصباز

 خوردی داشت زنگ ممی کردم و رامو کج کردم طرف خونھ خودمون گوشنایسحر ا
 رو صفحھ ایمی شماره کی ولرونی اوردمش بفمی از کیھنوز و کامال رو مخم بود عصب

 افتاده بود
   نداشتم جواب بدمحوصلھ
 ساعت بعد جلو درمون می و قدمامو بلند تر برداشتم و نفمی انداختم تو کموی گوشدوباره

 ...بودم
 
 "پارسا"
 رفت بزارمش رو ادمی ی شدم اه لعنتداری از خواب بمی زنگ خوردن گوشی صدابا

 لنتیسا
 دم کردم ک جواب داداشی کنار تخت پزی بستھ دنبالش گشتم و رو می چشمابا

 ھوم:من
 ییپارساااا کجا:کامران

 دمی جام پراز
 یزنیچرا داد م:من

 یشناسی رو مسنای یتو نامرد چرا نگفت:کامران
  بھ تو بگمدونستمی از کجا مدی من باھیمنظورت چ:من

  گفتم بھتتتتتتتسنایمن کھ بھت گفتم اون دخترررررر اسم :کامران
 ... کھسنای ھمون سنای نی فکرم درست بود ایعنی زد خشکم

 جواااااب بده نامرد:کامران
  کامرانییکجا:من

 خونھھھھھ:کامران
  اونجا االنامیاالن م:من

 زدم سمت کمد و لباس برداشتم و رجھی و قطع کردم شی جواب بده و گوشنزاشتم
 دمیپوش

  با خبر بشمی زود برم و از ھمچدیبا
 . ..دیبا
 "سنای"
  بودنییرم پا شدم ساطی درو باز کردم و داخل حدی کلبا
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 ایمی پشتم بستم برگشتم سرمو کھ اوردم باال چششم خورد بھ کدرو
 صورتش قرمز قرمز بود و فقط کم مونده بود از ھی شکلنی چرا انی اافھی قنی امام حسای

 رونیسوراخ دماغش دود بزنھ ب
  شدهی شکلنی چرا اافشی قدنی از ددمی لحظھ واقعا گرخھی

 ... چتھ چرا قرمزایمیک...ک:من
  چوب در اورد و افتاد دنبالمھی حرفم تموم بشھ از پشتش نزاشت
  دنی کردم بھ دوشروع

 ییی چتھ روانیواااااااااااااااااا:من
 یدی من اون صاحب مردتو چرا جواب نمای یی تویروان:ایمیک

  دوستتتتت داشتم:من
  دوست داشتنو نشونت بدمسایوا:ایمیک

 سمممممی کرده وایادیمگھ جونم ز:من
  تودمی خونھ و زود چپی سمت در وروددمیدو
 ومدی ھم ول کن نبود و دنبالم مایمیک

  کردنغی جغی کردم بھ جشروع
 مامان بابااااا کمک تورخدا کمک:من
 

 نیی ھراسون از پلھ ھا اومد پامامان
  تو رو بکشھ ھانخوادی می دزد اومده کسنای شدهی چنی حسای:مامان
 سرجام و شروع کردم سادمی دنبالمھ واایمیبامزه بود کھ فراموش کردم ک حالتش انقدر

 دنیبھ خند
 یخندی دختر دزد اومده تو میخندی میچرا دار:مامان
 محکم خورد پشت گردنم دھنمو کھ ی پس گردنھی دفعھ ھی جواب مامان و بدم کھ اومدم

  باز کرده بودم محکم با خوردن اون ضربھ بستھ شد
 ایمی چشمام خورد تو صورت شرور ک برگشتم کھشکھ

  نھای یدی نگاه نکنا حقت بود فھمینجوریا:ایمیک
  نھای چھ خبره باالخره دزد اومده نجااااااایا:مامان

 کردی داشت از دست من فرار منی اھی دزد چیینھ زندا:ایمیک
  خورد پشت گردنمگھی ضربھ دھی اومدم دھنمو باز کنم و حرف بزنم کھ دوباره

  شکھ برگشتم سمت مامانندفعھیا
  حقتھ مردم فکر کردم دزد اومدهھیھا چ:مامان

  قربون دستات برم منیی زنداولیا:ایمیک
 رفتم و از بغل مامان زد شدم و از پلھ ایمی چشم غره توووپ بھ کھی نگفتم فقط یچیھ

شو  خودایمیھا باال رفتم و خودمو رسوندم بھ اتاقم رفتم تو اتاق اومدم درو ببندم کھ ک
 پرت کرد تو اتاق
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  پرروی داد دختره لمی لبخند ژکوند تحوھی چپ نگاش کردم کھ چپ
 گھی درونی برو بیخوای میھا چ:من

 نچ کار دارم حاال باھات:ایمیک
  بابارونی برو بایب:من

 نی باھات حرف بزنم بشخوامی مسنای: شد و رفت رو تخت نشست و گفتی جدایمیک
  شد پاشو جمع کن بابایاوھو خانوم جد:من

  ادم باشقھی پنج دقسنای:ایمیک
 کنمی ممویسع:من

 نی بشای شروع خوبھ حاال بی برانیافر:ایمیک
  رو تخت و کنارش نشستمدمی گوشھ و پرھی پرت کردم فمویک

 شنومیم:من
  کنفی تعرشنومیمن م:ایمیک

  سرم سبز شدی دوتا عالمت تعجب باالقشنگ
  رو بگمیچ:من

 ی شدی عصبشیدی بود کھ تا دی دوست پارسا چھیقض:ایمیک
 می نحض خودش و اسمشو از زندگھی سای کدونمی رفت تو ھم اه بازم کامران نماخمام
 رونیبره ب

  باتوام نرو تو ھپروت جواب من و بدهیھو:ایمیک
 الیخی بستی مھم نایمیک:من
 
  کامل برگشت سمتمایمیک
 سنای روانشناسم ھی من دنشی تو ھم با درفتیاگھ مھم نبود اخمات نم:ایمیک

  عمتھی دوما روانییاوال فعال دانشجو:من
 ای ھستی روانیخودتم قبول دار: و گفتدی خندایمیک
  تو سرشدمی حرص کوببا

 نتھی بوزیی اون پسر دایروان:من
 دیخندی منیری شیلی منم خندم گرفت خدنشی از خنددی بلند خندایمیک

 زھرمار خوشت اومد:من
 یگی نمینجوری کھ امی چھ نقشھ ھا براتون داری مثل اگھ بدونیزی چھی لب ری زایمیک
  گفتیزی چنی ھمچھی انگار ی ولستمی مطمئن نقایدق

  لب ھا ھا ھانری گفتم زی چی چیچ:من
  نگفتمیزی نگفتم نھ من چیزی من نھ چیچ: گفتعی کرد و سرھول

  تنگ کردم و نگاش کردمچشمامو
 ی چرا ھول کردایمیک:من
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 ی کردی چرا خونھ پارسا اونجوری نگفتیچوندی رو پعی قضنمیخب بگو بب:ایمیک
  شدمالیخی بی نھ من ولیچونیپی می بگم تو دارخواستمیم

 .... کامران و براش بگمھی گرفتم قضمیتصم
 
 "پارسا"

 بھ پنجره ی نگاه سرسرھی شدم ادهی کامران پارک کردم و پی خونھ ی جلونیماش
خونش کردم و قدمامو برداشتم سمت در خونش و زنگ و فشار دادم در فورا باز شد 

   منتظر بودهیلی زدم انگار خیپوزخند
 ھی دمی تو و درو بستم اروم از پلھ ھا باال رفتم نگام رو پلھ ھا بود کھ باالخره رسرفتم

 چشمام خورد تو نگاه می کھ خونھ کامران توش بود نگامو کھ اوردم باال مستقیطبقھ ا
  کامرانیعصب

 زدم گھی پوزخند دھی در رفت کنار تا برم تو ی از جلودمی شدم کنار در کھ رسکشینزد
 و رفتم تو

  پشت سرم بست برگشتم سمتشدرو
 خوش اومدم:من

  ندارمیحوصلھ شوخ:کامران
 ی حال من و دارقایچھ جالب دق:من

 منتظرم:کامران
  انداختم باالابرومو

  ی منتظر چدیببخش:من
 یگفتی و نمیشناختی رو تو عشق من و مسنای تو یلعنت:کامران

  نسبت داد رگ گردنم قلمبھ شدسنای کلمھ عشق من کھ بھ از
 یدونی نمیچیتند نرو ھ:من
 

 ی مشخصھ ھمچی ھمچدونمی خوبم میلی خدونمیچرا نم:کامران
 نی حرف اضافھ نزن و بشگمیدارم بھت م: زدمداد

 نشستم رو مبل و شروع کردم بھ تکون دادن پام کارم یر رفتم و عصب جلو تخودم
  بودنی ھمتیموقع عصبان

  گالفھ اومد و روبروم رو مبل نشستکامران
 منتظرم:من

 و من ی بودکی نزدسنای ھمھ بھ نی تو ایمن منتظرم چرا سرکارم گذاشت:کامران
 دونستمینم

 یزنیاز کجا انقدر مطمئن حرف م:من
  دختر عموتھسنای گفت کھ انی پارسا کستمیھھھھ من احمق ن:کامران

   کردمشوری بانی بزرگ تو دلم بار کزی چھی
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 ...اره دختر عمومھ و:من
 ثابت کرد رفاقتتو اقا نی ھمی بگیخوای می چگھید: ادامھ بدم داد زد و گفتنزاشت
 پارسا
  بھ جوش اومد و مثل خودش  داد زدمخونم

  حرفامو گوش کننی کامران خفھ شو بشیزنی حرف اضافھ می دارگھید:من
 ی بگی مونده کھ بخوای چگھید:کامران

  کمکم کن لھش نکنمایخدا
 یفھمی می و گوش بدی خفھ بشقھیدو دق:من
 .... کردنفی فرصت ندادم بھش و شروع کردم بھ تعرو
 
 "سنای"

   کردمفی تعرایمی کی کھ من کل داستان خودمو و کامران و براگذرهی ساعتھ مھی االن
 سنای یگی واقعا راست مپرسھی بار مھی قھی در آورده ھر پنج دقپدرمو
 بعد روز از نو قھی تو فکر دوباره پنج دقرهی مدمی کھ جوابشو ممی ام کرده وقتگالفھ
  از نویروز
  کھ خواست دھنشو باز کنھ و حرف بزنھی اخردفعھ

  بلند زدمغی جھی
 اتاق واری تورو خودمو درو دی بگگھی کلمھ دھی بھ جان خودم اااااااااااااااااااااایمیک:من
 کنمی میکیو 
 شھیاخھ باورم نم:ایمیک

  جھھنممممممممممممممم:من
              شھی سوال بپرسم تورخدا اخرھی:ایمیک

  بدو زود باشرونینھھھھھھ اصال پاشو برو ب:من
  حاالیشیواااااااااااااااااا چرا سگ م:ایمیک

  یپرسی سوال می دارکسرهی:من
 شھیخب باورم نم:ایمیک
 دمی واقعا بھ درجھ انفجار رسگھید

  موھاشدنی انداختم روش و شروع کردم بھ کشخودمو
  چتھ ولم کنیاخ وحش:ایمیک

 گھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھی بپرس نھ بپرس دگھی کلمھ دھی یتونیفقط اگھ م:من
 
پاشووووووو غلط کردم اصال پاشو جون مادرت لھ شدمممممممممم :ایمیک

 کمککککککک
 دمی روش و بلند شدم و کنارش دراز کشاز
 ی ھوا برنی زمی بخورسنایخدا خفت کنھ :ایمیک
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   خودت شدریتقص:من
  پشتشو بھم کرد و جواب ندادایمیک
 یفھمی مرمیگی مثال قھر کرد حاال حالتو مشیا

  شدم و دوباره خودمو انداختم روش و شروع کردم بھ قلقلک دادنشبلند
  ارررررررهییییییییییییییییییییکنیقھررررررررررر م:من

   خفھ شدم برو کناررر اخ قلقلک ندھھھھھھسناااااااااای ی وحشیوا:ایمیک
 یاشت:من

  فقط برو کناریاررررره اشت:ایمیک
 . ..دمی و دوباره کنارش دراز کشدمیخند

 "پارسا"
 ھی چھی قضیدیحاال فھم:من

  فقط نگام کردکامران
 ی راحت شدیدیخب فھم:من

 ی کمکم کندیبا:کامران
  گرد شدچشمام

  یچھ کمک:من
 خوامی رو مسنای پارسا من نیبب:کامران

 
 خوامی رو مسنای گھی من می جلوی چیعنی گردنم باد کرد رگ

 ییسنای ی کارهی از درونم گفت بھ تو چھ تو چیی صداھی
 من بگھ از دختر ی جلوی خفش کردم فعال کھ من پسر عموشم و دوست ندارم کسیول

 ادیعموم خوشش م
  تو فکری رفتشدیچ:کامران

  کامرانی داریاالن تو از من چھ انتظار:من
 ی انتظار دارم من و بھ عشقم برسونیقمی رفیمشخصھ دوستم:کامران

  لحظھ احساس کردم حرارت بدنم رفت رو ھزارھی
  از جام پاشدم و داد زدمیفور
 یکشی خجالت نمیگی میمعلومھ چ:من

 سادی از جاش پاشد و روبروم واکامرانم
  گفتم بھت گفتمیحرفمو فارس:کامران

 یخوای رو مسنایتو :من
 خوامشیاررررره اررررره م:کامران

  کھ حاال ازت متنفر بشھ ھانی بریزاشتی نمشیخواستیاگھ م:من
  قشنگ قرمز کردکامران
 . ..رونی بھ صورت قرمز شده کامران زدم و از خونھ اش زدم بیپوزخند
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 خونھ اقاجون رمی شدم                           مسنمی در خونھ کامران سوار ماشیجلو
      بود

   حرف بزنمھی قضنی با اقاجون درباره ادیبا
 اش حرف بزنم باھدی تو مسائل سخت ھمراھم بوده و االنم باشھیھم

 ی از طرفی کمکمش کنم ولدی چرا سردرگمم کامران دوستم بود من بادونستمی نمخودمم
 ...دونمی نمیچی ھدونمی نمستی نی اصال راضسنای گھی بھم می حسھیھم انگار 

 
 "سنای"

  ھم کنارم بودایمی بودم و کدهی رو تخت دراز کشھنوز
 بود نی ای من فکرم فقط پی ولکردی فکر می بھ چایمی کدونمی نممی ساکت بوددوتامونم

 شناسنیکھ کامران و پارسا از کجا ھمو م
 ای دلمو بھ درارمی سر در بدی باالخره بادمیرسی مجھی کمتر بھ نتکردمی فکر مھرچقدر

 ایمیزدم و برگشتم سمت ک
 یدی سوال بپرسم جواب مھی ایمیک:من

 بپرس:ایمیک
 ?یدیحتما جواب م:من

 حاال بپرس:ایمیک
 ... پارسا ویدونیتو م:من

   بلند شد و مانع از زدم ادامھ حرفممی زنگ گوشیصدا
 از توش موی ولو بود رفتم و گوشنی کھ رو زمفمی رو تخت پاشدم و بھ طرف کاز

 دراوردم
  جواب دادمعی بود سردی فرشماره

  جووووون چھ عجبییبھ بھ بھ خان دا:من
  نقطتت گلمیعجب بھ جمال ب:دیفر

 کلمھ جلو چشمام ھی دفعھ ھی کھ ی چیعنی نقطھ ی جمال بکردمی داشتم فکر مجای گمثال
                                                حمااااااااال. ..یعنینقش بست 

 دیفرررررررررررر:من
 

 یزنیزھرمار چتھ داد م:دیفر
 یدی نھ من فھمندتھیحمال زن ا:من
  حمالی من نشستھ بگی فرشتھ کھ روبرونی اخھ بھ اادینگوووو دلت م:دیفر

 دی بھ گوشم رسدی اخ گفتن بلند فری صداباالفاصلھ
  دروغ نگفتمومدی بگم چشمام از تعجب داشت از جاش درمیعنی

 سنای یشدی چسنایالو :دیفر
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 ...ف....ف.....ف:من
 گمایبلند م... خندهری بلند زدیفر
  جونییچرا زبونت گرفت دا:دیفر
 ییکجا...شتیپ. ..االن. ..واقعا...تو:من
  دخترم اومدھی فی خنده ظری اون صدای ھمراه صداندفعھی خنده اری دوباره زد زدیفر
  زددی کھ فری شد با حرفلی تبدنیقی واقعا شکم بھ گھید

  تعجب داره مگھ من االن کنار عشقم نشستمسنای:دیفر
 دمی بلند کشغی جھی کنترلمو از دست دادم و گھید
  رو تخت نشستخی با دادم از ترس سایمیک

 ووووووولی ای واااااااااااااااااای واااااااااااااااااای واااااااااااااااااایواااااااااااااااااا:من
  ھوووووو ھووووووووووووووولیا

 دادمی خودمم تکون مھمزمان
 
 شده بود رهی و بھت زده خزدی پلکم نمی حتکردی نگاه می روانھی انگار داشت بھ ایمیک

 بھم
 خبببب بابا چھ خبرررررررتھھھھھ دختر گوشمون رفت:دیفر

 دروغ بزرگھ ھی نی رو گذاشتھ بود رو بلندگو نھ دروغھ ای االن گوشیعنی زد خشکم
 الھی خھی

 دو بلندگو مکھ نھ                                                         ی کھ االن گوشی بگیخوای نمدیفر:من
  خنده چند نفر بلند شدیھمزمان با حرفم صدا

 دنیچرا اتفاقا رو بلندگو و ھمھ دارن گوش م:دیفر
 سای فقط واسای وارسمی من حسابتو مدیفر: و گفتمدمی حرص دندونامو رو ھم ساباز
 چرا اخھ:دیفر
  چراگھی مارو باش تازه میی دایزک
 ییییی بایییییچیھ:من

  و قطع کردم و شروع کردم بھ غر زدنی جواب بده و گوشنزاشتم
   رو گذاشتھ رو بلندگو ھمھ بھم بخندنیپسره خل گوس:من

  دونھ زدم تو کلھ خودم و دوباره غر زدمھی
  خودمم ھست چھ طرز حرف زدن بود اخھریتقص:من

 . ..رونی با دختره االن بدی فرشدی چنمی بسای وااصال
  قرار نبود من برم با صبا حرف بزنممممممممگھ

 
 ارمی سر در بدی فری از کاراتونمی خدا اصال نمیواااااااااااااااااا

 ...  افتادم و برگشتم سمتشایمی کادی
  کردی مات من و نگام مھنوز
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 یکنی نگاه مھیوا چ:من
  نگران نباشدهیخدا شفا م: تکون داد و گفتسرشو

 ...برو بابا:من
 "پارسا"
 کرده بودم و منتظر فی رو براش تعرھی تموم قضای اقاجون نشستھ بودم و تقربارکن
  اقاجون بودمشنھادیپ

 ومدی جونم داشت از دھنم درمزدی مگھ حرف میول
  وردمی طاقت ناخرم

  اقاجون من منتظرم:من
 ی انتخاب کندیپارسا تو خودت با:اقاجون

  اقاجونی چیعنی:من
  دوستتای ی بھ دختر عموت کمک کنی خودت انتخاب کندی بایعنی:اقاجون

 . ..یری گمی شما کھ تو تصمشی اومدم پنیمنم بخاطر ھم:من
  و از جاش پاشددی حرفمو براقاجون
 گھی می چنی قلبت گوش کن ببی باشھ کھ بھ صدانی ھمتونھی کمک من منیآخر:اقاجون

 بھت
  دارهیاقاجون بھ قلبم چھ ربط:من
 

 ... توجھ بھ حرفم از کنارم رد شد و رفت تو اتاقشی باقاجون
  روبروم و رفتم تو فکر حرف اقاجونواری شدم بھ درهیخ
   قلبت گوش کنی بھ ندای چیعنی

   اومدم با اقاجون مشورت کنمنی من و باش ببپوووووووف
 .... االنی ولکردی واضح کمکم مشھی ھمندفعھی کرد اینجوری اچرا

   برداشتمشزی و از رو مچمی زدم بھ سوئچنگ
  اکرم خانوووووم من رفتم:من

 رونی خانوم از اشپزخونھ اومد باکرم
 یکجا پسرم تو کھ تازه اومد: خانوماکرم

                امی بدی برم کار دارم شب شادیبا:من
 ادی چون قراره عمھ مھدختت ھم بایحتما ب: خانوماکرم

  منتظرباشامی مپسسسسس حتما: حرفش گفتمدنی دلم با شنتو
  اکرم خانوم فعال خداحافظامیباشھ کارام تموم بشھ م:من

 خدا بھ ھمرات: خانوماکرم
 ... از خونھ اقاجونرونی زدم و اومدم بیلبخند

 
 "سنای"
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 جون ی کھ جولی خوشمزه ای غذامی و داشتمی دور ھم نشستھ بودی شام ھمگزی مسر
 میخوردیدرست کرده بود و م

 خوردمی خودم بود و داشتم می تو غذاسرم
  نفس بکش وسطشسنای یخفھ نش:ایمیک

 اروم خورد ادم خود شھی جون انقدر خوشمزه اس کھ نمی جولیگشنمھ بعدشم غذا:من
 کنھیبھ خود ھول م

 یگی مورد و راست مھی نیا:لدای
   حواست باشھ بچھ من ھمھ حرفام راستھیھ:من

  بچھ ھا ساکتزننیسر سفره حرف نم:مامان
  مشغول غذا خوردن شدی و دوباره ھر کمی ساکت شدمونھم

 لکسی ردمی دایمی با تعجب برگشتم سمت کھی خالدمی کھ زدم تو بشقاب ساالدم دچنگالمو
 خورهیداره غذاشو م

  بلند زدمغی جھی
 یخوررررررررری از ساالد من میتووووووووو دارررر:من
   بابا و افتاد بھ سرفھی تو گلودی من غذا پرغی جبا

   زود پاشد و شروع کرد ضربھ زدن بھ پشت بابامامان
   زنگ درم بلند شدی صداھمزمان
 .... وقت شب اونم وقت شامنی اھی کیعنی برگشتم سمت در متعجب

 
 "پارسا"

 حرف سنای امشب با دی گرفتم برم خونھ عمو بامی تصمرونی خونھ اقاجون کھ زدم باز
  بزنم
 گھی می چسنای نمی ببدی بادمی کامران و شنیحرفا

 دیچی اقاجون تو گوشم پحرف
   قلبت گوش کنی صدابھ

  بکنمدی باکاری خداااااا چپوووووووف
   افتاده تو جونمھی چگھی دی حس لعنتنیا
  حوصلھ دستمو بردم سمت ضبط و روشنش کردمیب

 نی پخش شد تو ماشیلی اھنگ سامان جلبالفاصلھ
  بھ لب خوندنشری شروع کردم اروم زمنم
  یکنی جوابم می حرف دلت و کھ ھھیچ

 یکنی از غصھ ابم میکنی خرابم مخونھ
 شدهی حرفاتو بگو قول و قرارت چتھ

  شدھھھھھی شده کھ عشق من شوخی کزی عزدلت
  ی نموندی نموندی حرفات کھ نموندسر
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 ی کشوندی کشوندی کشوندراھھی و بمن
  کھ عشقت ھمھ دار و ندار دل من بودتو
 ی سوزوندی سوزوندی سوزوندی و بدجوردل
 ....ی نموندی نموندی قوالت کھ نموندیپا

  زنگ خورد مجبور شدم ضبط و کم کنممیگوش
  بھ شماره نگاه کنم جواب دادمنکھی ابدون

 بلھ:من
 
                          جونمییسالم پسر دا:دایش

 صداش فش دادم کھ چرا بدون نگاه کردن بھ شماره جواب دنیبا شن بار خودمو ھزار
 دادم
 کمیو عل:من
  پسی چرا رفتی بودنجایاکرم خانوم گفت ا:دایش

 رفتمی مدیکار داشتم با:من
 ?یایشب م:دایش

  برم فعالدی پشت فرمونم بادونمینم:من
 شیری سی رو قطع کردم اه اه اه دختره یگوش
   شاگرد و سرعتمو بردم باالی و پرت کردم رو صندلیگوش

 ...دادی کھ انجام میی با رفتاراکردی ممی عصبانشھی و ھمشدی من مزونی اویلی خدایش
   شدمادهی و پارک کردم و پنی در خونھ عمو و ماشی جلومیدی ساعت بعد رسمین

   بھ طرف زنگ بغل در رفتم و فشارش دادماروم
 بود سرگرم شدم و منتظر شدم تا درو باز  کھ کنار پامی و با سنگنیی انداختم پاسرمو

 کنن
  نشد دستمو بردم باال و دوباره زنگ و فشار دادمی گذشت خبرقھی دقچند
 ستنی قدم رفتم عقب نکنھ خونھ نچند

 ... باز شدکی تی برگردم برم کھ در با صداخواستم
 
 "سنای"

  تا درو باز کنمفونی جام پاشدم و راه افتادم سمت ااز
 ...یول

  اومده مثالی چی براکنھی مکاری چنجای انی کھ بھ چھره پارسا خورد خشکم زد انگام
 نگاه کرد می بعد سرشو اورد باال و مستقکمی بود نیی نظر گرفتم سرش پاری زرفتارشو

  و دستشو جلو اورد و دوباره زنگ و زدفونیبھ ا
 گھی درو باز کن دسناااااااااای:مامان
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 برگرده خواستی چند قدم رفت عقب و انگار مفونیا دوباره برگردوندم سمت نگامو
 برگشت کھ بره دکمھ رو فشار دادم

 ھی بقشی در باز شد برگشتم پو
  بودیک:مامان

 پسر عمو پارسا:من
  شروع کرد بھ سرفھ کردنایمی کرونی حرف از دھنم اومد بتا

  چھ خبره امشبفتھی نفر بھ سرفھ مھی گمی میوا چرا من ھر چ:من
  بابایزنی مغیچون ج:بابا
  زدمغیاالن من ج:من
 گمی و مشی پقھینھ من چند دق:بابا

 کردی بابا افتادم کھ داشت سرفھ مادی تازه
  حاالنی خدب شدیواااااااااااااااااا:ن

 بھترم:بابا
  پاشو برو استقبال زشتھسنای: گفتایمی پشت کزدی ھمنجور کھ داشت ممامان

 ری برم بخوابم شب بخخوامی من برم عمرا من فردا مدرسھ دارم مییییییییییییییییییچ:من
 سنای زشتھ ی چینی:مامان

 ھی کارا چنی مھمون اومده اسنای:بابا
  کھ کمکم کنھایمی نگامو دوختم بھ کمظلوم

  بره پارسا ھم از خودمونھدی بزاردارهی عمو از صبح زود بگھیراست م:ایمیک
  مامان شروع کرد بھ غر زدنی نگفت ولیزی چبابا

  کھ گفتمنی زشتھ ھمشھینھ نم:مامان
  بھ سرم زدیفکر
  لباس مناسب بپوشمھیپس بھتره برم :من

 نگاه از سر تا پام کرد و انگار حقو بھم داد منم از فرصت استفاده کردم و ھی مامان
  سمت پلھ ھادمیزود دو

 مامان جان منتظر باش حتما نمیبش نھی اون بوزشی پامی تو دلم گفتم اررررره حتما مو
  امیم

 برداشتم ممی تو اتاقم و درو قفل کردم و راحت خودمو پرت کردم رو تخت و گوشدمیپر
 ... کردنیو شروع کردم بھ باز

 
 "پارسا"

 ی استقبال جلوی اومدن براایمی عمو و زن عمو و کناشدمی عموای کھ وارد خونھ نیھم
 .ستی نسنای از ی خبردمی رفتم داخل خونھ دیوقت.دن                  بوستادهیدر ا
 زم؟ی عزیپارساجان شام خورد: عموزن
 .      خوردم دستتون دردنکنھرونیبلھ زن عموب:من
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 گفت شھی داشتن میکی بزرگ وشیخونھ .می نشستییرای پذی تومی تعارفم کرد رفتعمو
 .     خونش معلوم بوددمانی از چھی اقھیزنعمو زن خوش سل

 و موهی برامون می کھ خانوم مسنمی اومد کنار نشست و مشغول حرف زدن شدعمو
 . اورد تشکر کردمیچا
 منم بھش دونمی نمینی باال انداخت ی کجاست اونم شونھ اسنای اشاره کردم کھ  ایمی کبھ

 چشم غره رفتم
                                دادمی من فقط سرمو تکون مگفتی عمو میھرچ. بودم کالفھ تر شدمکالفھ

  کجاستیعنی گھی شدم دی کفرسنای دست از
زنعمو : رو کردم ب زن عمو و گفتمدی ب ذھنم رسیزی چھی تو فکربودم ک یحساب

 ی نگاھھی امی کرده بدای مشکل پندوزشی بھم گفتھ بود وشی کجاست؟؟چند روز پسنای
 !ستیاالنم کھ اومدم انگار خونھ ن.بھش بندازم

 .سنای  کن بره اتاق یی اقاپارسارو راھنماایمیک!چرا پسرم خونست: عموزن
  بھ خودم گفتمینی دلم افریتو
 
.  سراغت منتظر باشامی تو اتاقت دارم میشی ممی و قای خانوووم حاال خونھ اسسسنای

.. 
 "سنای "

 گوشت تلخ و ی پارساتی قزمی افھی ک قنی بودم و خوشحال ازی تو بحر بازیحساب
 ..نمیبینم
 !!یمی کاتوی دراتاقم زده شد گفتم بھوی

   اومد درو قفل کردمادمی تازه ومدی نییصدا
 رو دمی دوباره پرھی بفھمم کنکھی جام پاشدم و رفتم سمت در و بازش کردم و بدون ااز

  بودی گوشی کردن شدم درباز شد سرم ھمچنان تویتخت و مشغول باز
 ھی فک کرده کیریکبی ازشا اادیقدر بدم م شد اون گنده دماغ خان رفت؟؟انیچ: من

  اوھوم اوھومگھی مردونھ می صداھی دمی دھوی
  ابرووووم رکنھی مکاریییی چنجایییی انی ای شتاب سرمو بلند کردم وااااابا

 تو اتاق ی اومدی چی گفتم برایی اعتماد ب نفس خودمو حفظ کردم با کمال پررواما
 من؟؟
 .نمی بشتونمیم.سنایکارت دارم :پارسا

 .  خانومانھ نشستم رو تختکمیخودمم !نیبش:  گفتمدی مکث کردم با تردذرهی
 . و رفتھ تو فکرواری شده بھ درهی خدمید

 !!شنومیخب م: گفتم
  داشتم فکرخوامیمعذرت م:  گفتدفعھی ھول شد انگار

 
  بھت بگمی چجورکردمیم
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 رونی من درس دارم برو بیگیخب راحت باش بگو اگھ نم: من
 ی معلومھ درس داری کھ تو دستت گرفتیاز گوش: با حرص نگام کرد و گفتساپار
 سنایخب خداروشکر کھ معلومھ حاال حرفت و بگو:من

 یخوای می چنمی پسره خو جون بکن حرفتو بزن ببنی بابا اعصابمو خورد کرد ایا
 !!!گھی دیبگ

  داره؟؟ی کامران چھ مشکلھ؟؟مگھیخب نظرت راجب کامران چ: پارسا
 ی اسم نحسش باشھ من ازاون پسره دی بارمیکامران کامران کاااامران ھرجا م:سنای

 کرد کھ کار من بھ روانشناس ی بفففھم اون منو داغون کرد اون کارنوی متنفرم افیکث
 نداشتم لداروی ی کرد کھ من حوصلھ پدرو مادرمم نداشتم حوصلھ ی شھ اون کاردهیکش

 تو راجب من؟؟انقدر ی کردی فکرھ؟؟چھی چارشب نظرم دریگی می اومدیگیحاال   م
 گی دسنای  مرررد سنای ادم پست فکر کنم ھان؟برووو بھش بگو ھیبدبختم کھ برم بھ 

 ریاحساااسااات من ز. وجود ندارهی عشقسنای قلب نداره واسھ گھی دسنایاحساس نداره 
 :ادامھ دادم.    پاھاش لھ شده

 گمشو رونی  از اتاق من برو بدیون مثل ھم اصال ھمتیفی مث اون کثی مثل اونتوام
 خوامی نمگید
 
  کرده بودسی بغضم شکست اشکام کل صورتمو خنمتیبب

 ... پارساام شکستشی پغرورم
 "پارسا"

  نی بھ زمدی زد چسبسنای کھ یی از حرفاپاھام
  بودی انصافی اخرش تھ بیحرفا

   مشت کردم حقشھ االن تموم دندوناشو خورد کنمدستمو
 رونی و از اتاق زدم بسنای نگامو انداختم بھ نی فوت کردم واخری عصبنفسمو

  عمو زود جلوم ظاھر شدزن
 زدی چرا داد مسنایپارسا جان چھ خبر بود : عموزن
 دی زن عمو نگران نباشیچیھ:من

 پارسا راستشو بگو:عمو
  نجاتم بدهیعنی نگاه کردم کھ ایمی بھ کی بدبختبا
 گمی می زود گرفت چایمیک
 گھی اس دوونھی دنیسناسی خر و نمیسنایبابا مگھ :ایمیک

  نکردن و فقط نگران نگام کردنیریی تغچی عمو و عمو ھزن
  برم با اجازهدیعمو جان من با: و گفتمنیی انداختم پاسرمو
 ....رونی ندادم و از خونشون زدم بچکدومی کردن بھ ھی خداحافظاجازه

 
 "سنای"
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  فتم سمت در و بستمش و قفلش کردم ری فوررونی از اتاق رفت بپارسا
  پرت کردم رو تخت و شروع کردم بھ خالس کردن حرصمخودمو
 تخت و بالش ی بھ تخت و بالشم چقدر دوست داشتم االن بھ جازدمی مشت ممحکم

 ارنی تا خون باال بزدمشونیصورت پارسا و کامران جلوم بود و انقدر م
 یداری برممیض کامران و از زندگ نحھی سای کای صورتمو گرفتھ بود خدااشکام

  عالقھ بچھ گانھ بود و بسھی بگم اون فقط ی من بھ کاخھ
 شتری رفتھ بود چشمامو بستم و اجازه ندادم بلی تحلمی ولو شدم رو تخت تموم انرژحالیب

  ببارننیاز ا
 زمی بری قطره اشکم بخاطر اون عوضھی ی حتخواستی نمدلم
  گرفتھ گفتمیی کھ بھ در خورد چشمامو باز کردم با صدای تقھ ابا

 بلھ:من
 نمی درو باز کن ببنی دخترم ای خوبسنای:بابا
 گھی وقت دھی بمونھ شھی مکنھیبابا سرم درد م:من

 کردم اره تی تربینجوری من تو رو انمی درو باز کن ببنی حاال انی ھمشھینھ نم:مامان
 ی کنینجوریکھ بامھمون ا

 
  اعتراض بابا بلند شدیصدا
  توامی اوردری وقت گیپر:بابا

  ی دخترو پررو کردنیمسعود تو ا:مامان
 ینجوری تو حال خودش باشھ اسنای دی بزاری دخالت کنم ولخوامیزن عمو نم:ایمیک

 بھتره
 می برای بی پرگھی راست مایمیک:بابا

 ومدی بھ جز دور شدن قدماشون نیی صداگھید
  و فورا رفتم تو مخاطبامی شدم داغ کردم حملھ کردم سمت گوشی اخر عصبمی بھ سزدم

 رو گذاشتم دم ی کردم و رو شماره رو لمس کردم و گوشدای نحض کامران و پشماره
 گوشم
  اول و خورد منتظر بوق دوم بودم کھ فورا جواب دادبوق
 ختی چقدرم زود جواب داد صداش افکارمو بھم رھع

  بھ من ارهی اره تو زنگ زدنمیبی درست مسنایالو :کامران
  کلمات و تو ذھنم مرتب کردم و دھنمو باز کردمتمام
 اره من زنگ زدم:من

  بگوشنومیشکرت خدا جونم عشقم م.. شکرتایخدا:کامران
 ارمی کلمھ عشقم احساس کردم االنھ کھ کل وجودمو باال بدنی شنبا

  چندش تر از حس من نبودیحس
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 کردم و دھنمو باز دمی کشیقی عمنفس
 ھی برام گرفتم برام ی نداشتھ باش گفتم مردیبھت گفتم کامران گفتم با من کار:من

 یاشتباه بود
  نگفتمای گفتم ستی نی باقیچی االن از اون حس بچگونھ ھگفتم
  انگار تو شک حرفام بودومدی از اونور خط نییصدا
 یدی کامران مجیباتوام اقا:من

 ومدی مرونی انگار از تھ چاه بفی ضعیلی خی بلند سد ولصداش
 ی چیعنی حرفا نی اسنای ھیمنظورت چ:کامران

 جلو کھ ی اون دوست بدتر از خودت و فرستادی ببرشی از پی کاریخودت نتونست:من
  بشھیچ

  تویگی می چھی دوست چیچ:کامران
 از ممممی از زندگرونی چپ بن بستھ برگرد زنگ زدم بگم بروووووو بیکوچھ عل:من

  برام عذابھدنتونمی دگھیون دوستت کھ مثال پسر عمومھ نفرت دارم نفرت دتو و ا
  رو قطع کردمی گوشی از تموم شدن حرفم فوربعد

 . .. بعد خاموشو
  رو پرت کردم رو تخت و خودمم ولو شدم رو تختی در حال انفجار بود گوشسرم
 ی نزاشتشی لعنتت کنھ کامران برام آساخدا
 ااا ازت نگذره پارسا ااخدا

 
 نکھی واقعا رو مخم بود چنگ زدم و برداشتمش و بدون اخوردی داشت زنگ ممیگوش

 نکاه کنم جواب دادم فکر کردم کامرانھ
 زنگ نزن بھ من یدی مرد فھمسنای اخھ ولم کن یداریچراااااا دست از سرم بر نم:من

 رونی برو بمیگمشو از زندگ
  متعجب سحر منم بھ تعجب انداختیصدا
  کردهکاری باز کامران چیزنی حرف مینجوری چتھ چرا اسنای:سحر

  کردنقی کھ با شقای مسخره ای بودم با اون شوخی دست سحرم عصباز
  جواب دادمی دلخوربا

  فکر کردم اونھدیببخش:من
 یزنی حرف منیچرا سر سنگ:سحر

  بلند شدغمیج
 امی بنی سرم اوردقی کھ با اون شقای خرکی با اون شوخینکنھھھھھ دوست دار:من

 ماچتونم بکنم ھان تعارف نکن
 یکنی کھ لطف می کارو بکننیاگھ ا: و گفتدی خندسحر

 خفھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ:من
 اروم بابا گوشم کر شد:سحر
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 خداروشکر کارتو بگو حاال:من
  اونجامیای مقی با شقامیدار:سحر

  خوادینم:من
 ی بامیرسیزر نزن االن م:سحر

 قطع کرد خندم گرفت دوستامم مثل ی باز کردم تا منم دوتا بارش کنم کھ فوردھنمو
 ...  دارنفیخودم خل و چل تشر

 "پارسا"
 کھ یی اومدم جانی با ماشرونی از خونھ عمو کھ زدم بزدمی قدم مابونی ھدف تو خیب

  کنھی ارومم مشھیھم
 شھی لحظھ ام متمرکز نمھی ذھنم

 ...سنای ی اشکیچشما
 .. .ادشیفر

 ...بغضش
  رو سرم بودییلوی وزنھ صد کھی جلو چشمامھ حرفاش کھ مثل ھنوزم

  رعد و برق بلند شدیصدا
  بودندنی کھ منتظر باراهی سی گرفتم سمت اسمون و نگام خورد بھ ابراسرمو
  چشمامی جلوادی مسنای سی نگاه خدوباره

 کامران ی لحظھ ام دوست نداشتم جاھی ی حتدمی نفرت از کامران و تو نگاش دعمق
 باشم

   روانشناس شدمی من راھچھیپی تو گوشم محرفاش
  انقدر داغون بودهسنای حال یعنی

  اول بارون افتاد رو صورتمقطره
 

  سمتماوردنی ھجوم میشتری با شدت بی بعدی بستم قطره ھاچشمامو
  بکنمدی باکاری بفھمم چدی توجھ بودم امشب بایب

 گھی می قلبت چنیبھ حرف قلبت گوش کن بب:ادی مادمی اقاجون حرف
 دمی دسنای ی کھ اشک و نفرت از کامران و تو چشمای موقعگھی می قلبم چدمی فھممن

 دمی قلبمو شنیصدا
 زارمی دختر عموم ناراحت بشھ نمزارمی بشھ نمکی نزدسنای کامران بھ زارمی نممن

 رهی رو ازش بگیکامران زندگ
  ادی رو لبام میلبخند

  کنمکاری چدی بادمی باالخره فھمنکھی از اخوشحال
  پارک کردمنموی کھ ماشیی سمت جاکنمی کج مراھمو

  رسمی کھ منی ماشبھ
  بھش بگمممی اقاجون و از تصمشی بازم پرمیگی ممی و تصمشمی مسوار



 @cafeetakroman              ی کافھ تک رمان ص اختصا       رمان اسمش عشقھ

 309 

 .... سمت خونھ اقاجونفتمی و راه مکنمی و روشن منیماش
 "سنای"

 ایمی کارنی اومدن خونمون و دارن پدرمو در مقی ساعتھ کھ سحر و شقاھی حدود االن
  اضافھ شدننامیکم بود ا

 رو ختنی ریی کھ گذشت سھ تاکمی گرفتم و محل ندادم بھشون افھی کھ اومدن قاولش
 سرم

 
  شدن وام کننی قلقلکم دادن کھ بھ غلط کردن افتادم و اونام راضانقدر

 رونیم ب از ھپروت اومدایمی کی صدابا
  نامشای ادی خودش مای تو فکر نباش یھووو:ایمیک

  موافقمشتریبا خبر مرگش ب:من
  عمق نفرت و نگاااااهی وایوا:قیشقا
  کامران جونمھی خوبم برای از ارزوھایکی نی ایدیکجاشو د:من
  خندهری تاشون ھمزمان بلند زدن زسھ

 ی بگی بعدی از ارزو ھاشھیم: وسط خندش گفتسحر
 بلھ چرا کھ نھ جونم برات بگھ:من

 جنگل بزرگ گم ھیحتما دوست داره کامران تو : وسط حرفو تند تند گفتدی پرایمیک
 دنبالش ی ھمگانی ھم ادم خورا بی و از طرففتنی بھ جونش بی وحشوانی حیبشھ و کل

 ادم خوار کھ از گوشھ ھی و اول رنی باالخره کامران و بگیکنن و کامرانم فرار کنھ ول
 شغال کامران از ترس خودشو ھی ھم ی از طرفھ بشکشی نزدزونیدھنش لختھ خون او

 ...  کنھسیخ
 اوغ بسھ حالم بھم خورد:قیشقا

 تازه اول ارزو ھا:ایمیک
  اخھفھی لطتیچقدر تو روح:سحر

 ی خانوم دانشجو رشتھ روانشناسفی و روان ضعفی روح لطنی کھ با انھیجالب ا:من
  دارهفیتشر

 
  خندهری زمی زدیی کھ تموم شد چھار تاحرفم
  بھ دست اومد تووهی تقھ بھ در خورد و بعد مامان مدوتا

 پارسا ی خانوم صدا خندت خونھ رو برداشتھ داد زدنت فقط براسنای کھ نمیبیم:مامان
 بود

  از اومدن اسم پارسا جمع شدافمیق
   زن عموالیخیب: گفتعی سرایمیک

 از دست شما جوونا: تکون داد و گفتی سرمامان
 ای بددی باینیری شتی کردن خانواده پدردای بابت پسنای یھو: رو بھ من گفتسحر
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  شما مخفوظھینیریچشممممم ش:من
 یمن من من چ:قیشقا
 گفتم کھ چشم:من

 می انقدر ما با ارزشیعنیاوه :ایمیک
 دااااااز بابا: ھمزمان گفتمقی و سحر و شقامن

 رونی و از اتاق رفت بدی خندمامان
 شورایدااااااز بھ وجودتون ب:ایمیک

   شد اصالی چطورنمی بگو ببسنای... ایمی کالیخیحاال ب:قیشقا
  شدی چطوریچ:من

 ی بابات و با پدر بزرگت روبرو کردی کھ چجورنھیمنظورش ا:سحر
 

 یبھ سادگ:من
 نمی بنال ببیمرض بھ سادگ:قیشقا

 ایمی سمت کبرگشتم
  بشنزی بمونن تو کف تمای دختررررر عمھ جونم بگم ھینظرت چ:من

 انداخت و قی نگاه بھ سحر و بعد بھ شقاھی متفکر بھ خودش گرفت و اول افھی قایمیک
 چرکھ بزار بمونن تو یلی خافشونی قگمیامممممممممممممم من م:اخر رو بھ من گفت

  بشنزیکف تم
  حملھ کنن سمتمقی از حرفش رفت ھوا و باعث شد سحر و شقاقھقھم

  ھم اومد کمک منایمیک
 .... مای شد تازه اول بالش بازنی او
 میزدی و نفس نفس منی رو زممی ولو شده بودمونمی کھ گذشت چھارتاکمی

 ادی خدا ازتون نگذره نفسم در نمیوا:من
 حقتھ:سحر

  موندمیزی چھی فقط سحر من تو گھیراست م:قیشقا
 یچ:سحر

   تو صورت من با بالشیتو اون وسطا دو سھ بارم زد:قیشقا
 یخب کھ چ:سحر

  من با تو بودمشوریاخھ ب:قیشقا
 

 دی با طرف مقابل فقط بای با تو و کی کستیتو دعوا مھم ن: و گفتدی دمر خوابسحر
 یبزن
  جا تو حلقمکی و منطقت لیاستدالل و دل:من

 نوکرم:سحر
                            ھر را دستتھ:من
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 ی چیعنی: دی پرسجی گسحر
 مھم صالحھ ستی غالمم مھم نای چاکرم ای نوکرم باش ی اگھ دوست داریعنی:من

 خودتھ
  خنده و سحر فقط با حرص نگام کردری زدن زی پقایمی و کقیشقا

  بکنھی نا نداره تا پاشھ کتک کارگھی ددونستمیم
  بچھ ھا من فردا صبح کالس دارمیوا:ایمیک

  ما سھ تام فردا سھ تا امتحان دارمیچیاون ھ:قیشقا
  امتحانیییییییییییییییییی نشستم سر جام چخیس

 ییییییییییییییییییچ:من
  روحتم خبر نداشتبندمیشرط م:سحر

  پاشم بخونمی رفت وااااااااااااااااااادمیبھ کل :من
 دنیخندی فقط مقمی و شقاایمی سحر و کفمی سمت کدمی فرفره از جام پاشدم و دومثل

 نی بھترقی و سحر و شقاایمی کامران و پارسا واقعا کنار کھی از قضری بھ غاونروز
 روز و داشتم

 برسونشون خونشون و بعد ایمی رفتن و قرار سد کایمی موقع رفتن بچھ ھا با کشب
 ... نگذشت کھ خوابم بردیزی رو تخت و چدمیرفتنشون فورا پر

 
 "پارسا"

 ھمون روز کھ شی دفتر کارخونھ نشستھ بودم و فکرم رفتھ بود بھ  دو ھفتھ پتو
 ی بود کھ وقتروزی دنی گرفتم و راه افتادم  طرف خونھ اقاجون انگار ھمممویتصم

  حرفامو بھ اقاجون زدم سرمو کھ بلند کردم نگام تو نگاه خندون اقاجون گره خورد
 ادی زی از خوشحالشھی اقاجون ھمونستمدی می ولاوردمی از خنده نگاش سر در نیزیچ

 خندهیچشماش م
 االن دو ھفتھ ام از اون روز گذشتھ نکھی مشغول کرده بود خنده نگاه اقاجون با اذھنمو

   کنمدای پلشوی نتونستم دلیول
 حرف زده با کامرانم نی ھر بار باھام سنگی ولدمی رو دسنای دوھفتھ چند بار نی اتو

 ی سعی جورھی دیپرسی ازم میزیھنوز وقت نکرده بودم  حرف بزنم ھر وقتم اون چ
 ری کھ چند بارم کارمون بھ دعوا کشمی بگذرچونمشی بپکردمیم

 رونی تقھ بھ در خورد و من و از فکر پرتم کرد بدوتا
  درست نشستم و صدامو صاف کردمی صندلرو
 دییبفرما:من
 نگام متعجب کردی مکاری چنجای ایعنی خشک شدم دنشی دای اومد داخلسنای باز شد و در

 دمی ھول کردم و از جا پری چرا ولدونمیروش بود کھ متوجھ نگاه اشک الودش شدم نم
 و رفتم سمتش
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 ?یکنی مکاری چنجایا?ی خوبسنای:من
   شد گالفھ شدم از نگاشرهی تو چشمام خشی نگفت فقط با نگاه اشکیزیچ

  یکنی مکاری چنجای چھ وضعشھ انی باتوام اسنای:من
 انگار منصرف شد و عوضش اشکاش با شدت ی بگھ ولیزی باز کرد کھ چدھنشو

  شدنی از چشماش جاریشتریب
  شدم و بازو ھاشو گرفتم تو دستام و تکونش دادمکی تموم شد بھش نزدطاقتم

  نھای یزنیحرف م:من
 م...م...م:سنای

 دمی برحرفشو
  افتادهی اتفاقی کسی برایکنی گالفم می دارشدهی تو چیزنی حرف میرنجویچرا ا:من

 دھنمو باز کردم سشی نگامو دوختم تو نگاه خی سکوت خونم بھ جوش اومد عصببازم
 شمی نھ کھ تمام بدنم داغ شد و احساس کردم تو کوره اتھی یگیتا نعره بزنم و بگم م

  بود بھمدهی خودشو انداختھ بود تو بغلم و محکم چسبسنای نیی اوردم پانگامو
  کردنی چرا ھمچنی شد الی بھ تعجب تبدتمیعصبان
 ... کنمکارشونی چدونستمی باال مونده بود نمفی بالتکلدستام

 
 "سنای"

 زنگ خورد زود برداشتمش شماره می کھ گوشخوندمی اتاقم بودم و داشتم درس متو
  جواب دادمعی بود سرایمیک

 بلھ:من
 سنایالو :ایمیک

 ختی ری و استرس می صداش نگراناز
 ھینجوری صدات چرا اایمی کشدهیچ: از جام پاشدم و نگران گفتمناخواگاه

  می بدبخت شدسنای:ایمیک
 یی مگھ کجاشدهی چایمیچرا ک:من

 ادرس یای بیتونیخودت نم... نھ نھنجای اای االن بنی ھمدمی ادرس بھت مھی سنای:ایمیک
 ای اول برو اونجا با پارسا بدمیکارخونھ پارسا رو م

  رفت باالصدام
 ی چرا انقدر ھراسونشدهیاخھ چ:من

 یزی چی کسسنای? باشھنجای انیای پارسا و باھم بشی فقط برو پسنای نپرس یبیع:ایمیک
 نفھمھ ھا

  کنمکاری چدونستمی کرده بودم و نمھول
 ایمیمن آخھ ک...م:من

 اول برو اونجا بعد زنگ بزن ادرس دمی نگو ادرس کارخونھ پارسا رو میچیھ:ایمیک
 دمی رو بھت منجایا
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  افتادهی اتفاقی کسی برانمیحداقل بگو بب:من
 
 سنای فتھی میایاگھ ن:ایمیک
  شروع کرد بھ دادن ادرس کارخونھ پارساو

  ادرس و نوشتمی من با چھ ترس و لرزدونھی خدا مفقط
  حرف بزنی از نگرانرمیمی حرف بزن من دارم مایمیک:من

  حرف بزنم فعالتونمی نمسنای برم دیمن با:ایمیک
  دیچی پی بوق اشغال تو گوشی بگم صدایزی اومدم دھنمو باز کنم و چتا

 و رونی مانتو و شلوار اوردم بھی ی سمت کمد و سرسردمی بودم زود دوھراسون
بود و ببندم شال و انداختم سرم و بعد از  وقت نکردم موھامو کھ دورم ی حتدمیپوش

 رونی بدمی از اتاق دومیبرداشتن گوش
  دیجوشی و سرکھ مری مثل سدلم
 سمت جا دمی زود دونیی طبقھ پادمی رسی و وقتنیی شدم پاری از پلھ ھا سرازعیسر
 ی سمت در و بھ صدا کردنادمی مامان و برداشتم و دوباره دونی ماشجی و سوئیدیکل

                             مامانم جواب ندادم
 ... شدم و پامو رو گاز فشار دادمنی زود سوار ماشنگی پارگتو

   کردمی تا کارخونھ پارسا رانندگی من با چھ سرعتدونھی خدا مفقط
  و پارک کنمنی ماشنکھی بدون ادمی رسباالخره

 
 بود شونی انقدر پرایمی افتاده کھ کی کسی برای شدم بغضم گرفتھ بود نکنھ اتفاق بدادهیپ

  شدهشیزینکنھ اقاجون چ
 و خم شدم سادمی کردم نفس کم اوردم واشتری سرعتمو بدی کھ بھ مغزم رسی فکر اخربا

  ادی نفسم جا بکمیو دستامو گذاشتم رو زانو تا 
 راه خودشون و ی بعدی و قطره ھانی قطره اشکم افتاد رو زمنی بود کھ اولنیی پاسرم

  شدنیباز کردن و رو صورتم جار
 کھ بودم یی نگامو چرخوندم تو جاسادمی از رو زانو ھام برداشتم و صاف وادستامو

   رد بشھادی بودم کھ بیمنتظر کس
  سمتشدمی دورمردی پھی موقع چشمم خورد بھ ھمون

 دیاقا اقا ببخش:من
  سمتمبرگشت

  کجاندی بگشھی زند کار داشتم پارسا زند میمن با آقا:من
 کردی توجھ بھ حرفم با تعجب بھ لباسام نگاه میب

 ی خودم و تازه بھ عمق ماجرا پی نگامو دوختم بخ لباسادمی و کھ رو خودم دنگاھش
 بردم
  راه راهی رنگ و رو رفتھ قرمز و شلوار خونگمانتو
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 ... افتضاحمپی تنیبھ ا واری اون لحظھ دوست داشتم سرمو بکوبم بھ دچقدر
 
 "سنای"

 دیچی دوباره تو گوشم پایمی بغض گرفتھ کی افتضاحم بودم کھ صداپی تی حال و ھواتو
  اوردم باالسرمو

 دی زند و بھم نشون بدی لطفا اتاق آقاھی ضروریلیاقا باشمام کار من خ:من
 .. من اجازه ندارمنی دارکاریخانوم شما با مھندس چ:رمردیپ

 دمی برحرفشو
  اتاقش کجاسدیفقط بگ:من

 ...اتاق اخر فقط شما: بھ تھ سالن اشاره کرد و گفترمردیپ
 ندادم بھش کھ داشت از پشت تی کھ گفت و اھمی بھ سمتدمی توجھ بھ حرفش دوبدون

  کھ نرمزدی مادیفر
 ی بودم ولدهی رو ندویادی مساحت ززدمی نفس نفس مسادمی وادمی در اتاق کھ رسدم

  علتش بغض تو گلوم بوددی شاومدینفسم باال نم
   ندادم ودوتا تقھ بھ در زدمتی دوباره طر شد اھمچشمام
  در و باز کنم و برم داخلینجوری و نداشتم کھ ھمنی قدرت اانگار

 دمی رسنیقی بھ دنشی کھ از داخل اومدوبا شنیی صدابا
 

  درو باز کردم و وارد شدمنجاسی اتاق پارسا اکھ
 سموی خی نگاش کھ بھ صورتم افتاد و چشای من خشکش زد ولندی کھ با ددمی دقشنگ

  و اومد سمتمدی از جاش پری فوردید
 ?                یکنی مکاری چنجایا?ی خوبسنای:پارسا

                                        شدم گالفھ شد از نگامرهی تو چشماش خمی نگفتم فقط با نگاه اشکیزیچ
  یکنی مکاری چنجای چھ وضعشھ انی ا باتوامسنای:پارسا
 مانعم شد بھ جاش اشکم با شدت یزی انگار چی بگم ولیزی باز کردم کھ چدھنمو

  شدنی از چشمام جاریشتریب
  شد و بازو ھامو گرفت تو دستاش و داد زدکی طاقتس تموم شد بھم نزدانگار

   نھای یزنیحرف م:پارسا 
                  کردم حرف بزنمیسع
                                                                                                                                                                                                                                                      م...م...م:من

                                                                                                                                                                                                    دیحرفمو بر
 ی اتفاقی کسی برایکنی گالفم   می دارشدهی تو چیزنی حرف میورنجیچرا ا:پارسا
 افتاده
 سکوت کردم خودمم گالفھ شدم از سکوتم چرا الل شده بودم معلوم بود خون بازم

  نگاشو دوخت تو نگامیپارسام بھ جوش اومده عصب
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 ی داد بزنھ کنترل خودمو نداشتم بخوادی مدونستمی بگھ میزی باز کرد کھ چدھنشو

  بوداری اختی فاصلھ رو تموم کردم و خودمو انداختم تو بغلش کارم کامال باریتاخ
  بود پارسام شکھ شده چون دستاش تو ھوا خشک شده بودمعلوم

 دورم و گذاشت تو بغلش دیچی کھ گذشت انگار بھ خودش اومد و دستاشو پقھی دقچند
 بمونم
  کردنم اتاق و پر کردھی گری بغضم شکست و صدادمی اون لحظھ بھ آرامش رسچقدر
 دوست داشتم تا ابد رونی بامی دستاشو از دورم باز کرد دوست نداشتم از بغلش باروم

  جدا شدم ازشی مجبوریبمونم تو بغلش ول
  بازوھامو محکم گرفت و تکونم دادپارسا
  دختر خوبی حرف بزنیخوای نمیتو کھ من و نصفھ عمرم کرد:پارسا

  کنمدایدم صدامو پ کری و سعدمی کشقی نفس عمھی
 ?ارمی برات اب بیخوایم:پارسا

 خوامینھ نم:من
  مامیدی خانومو شنیچھ عجب صدا:پارسا

  نگفتمیزیچ
  انداختھھی مغرور و بھ گریسنای کھ شدهی چنمیخب بگو بب:پارسا

 
 دیچی تو گوشم پایمی بغض داره کی صدادوباره

  بھ حرف اومدمی طوطمثل
 صداش نجای اامیگفت ب... گفتخوندمی زنگ زد تو خونھ بودم داشتم درس مایمیک:من

 بعد زنگ بزنم بھش و شتی پامی افتاده گفت بی اتفاقھیبغض داشت ھراسون بود گفت 
  کنی کارھی ی از نگرانرمیمی پارسا من دارم مرمی کھ توشھ رو بگییادرس جا

رو لبام تعجب کردم چرا  شدلبخند اومد طونی  پارسا از زدن حرف اخرم شیچشما
 رمیمی حرفامو با خودم مرور کردم پارسا من دارم مکنھی نگام مینجوریا

 سنای بار خااااک نی اولی اسمشو صدا زدم برایعنی نھ من گفتم پارسا یواااااااااااااااااا
  خاااااااک

  بگوستیتو فکر نرو مھم ن:پارسا
 رونی فکر اومدم باز
 می کنکاریحاال چ:من

 ایمی زنگ بزنم بھ کدیبا:پارسا
 اره اره بزن بدو من نگرانم:من

 مثل ایمی کای دوباره مھمون چشمام شد شروع کردم بھ خوندن صلوات تو دلم خدااشک
  نشھشیزیخواھرمھ چ

 اااایخدا



 @cafeetakroman              ی کافھ تک رمان ص اختصا       رمان اسمش عشقھ

 316 

  پارسالکسی رافھی شدم بھ قرهیخ
 ....ی بھ جوس اومد دوست داشتم بزنم دھنشو پر خون کنم پسره خونم

 
 "پارسا"

   اومد رو لبامی ذوق کردم و لبخندلی دلی بار اسممو صدا زد بنی اولی برایتوق
 متوجھ نگاھم شد و رفت تو فکر خندم شدت گرفت حتما داره حرفاشو مرور سنای
 . .. گفتھی چنھی تا ببکنھیم
 رونی اومدم بشی پقھی از فکر بھ چند دقغشی بلند شدن جبا
 یدی ملمی اونوقت تو لبخند ژکوند تحودمی جون می از نگراننجایمن دارم ا:سنای

   از روش برداشتمموی و گوشزمی فاصلھ گرفتم و برگشتم سمت مازش
  رو گرفتمایمی رو بدم شماره کسنای جواب نکھی بدون او

 سنای اوردم باال و نگام گره خورد تو نگام بغض زده و منتظر نگامو
 سھ بوق..دو بوق.. بوقھی

  جواب دادایمی کباالخره
 ایمی کییکجا...الو...ایمیالو ک:نم

  شدی نبود چون صدا قطع و وصل می مناسبی تو جاانگار
 ای بسنای با کنمی ادرس بھت اس ام تس مھی حرف بزنم فقط تونمیالو پارسا من نم:ایمیک
 ?گھی دشتھی پسنای نمی ببنجایا

 
 میای اس کن آدرسو زود منجاستیاره اره ا:من

 گھی می چایمی شد و اشاره کرد کھ ککی بھم نزدسنای
 منتظر ادرسم فعال: گفتمایمی ندادم و بھ کجوابشو

 یبا:ایمیک
  زی قطع کردم و پرتش کردم رو میگوش

 .. نگرانمیفھمی نمیھ:سنای
 یخب کھ چ:من

 ی جوابمو بددی باگھی می چکنمی اشاره می وقتنکھی ایعنی:سنای
  افتضاحشپی نگاه مسخره از سر تا پاش انداختم کھ تازه نگام خورد بھ تھی

 مرز انفجار بودم از شدت خنده اخرم نتونستم خودمو کنترل کنم و ولو شدم رو تو
  و شروع کردم بھ قھقھ زدنیصندل

  کھستمی مثل تو خز پوش نپوشمی من مد روز مینجوری مد اھی درمون چیدرد ب:سنای
 یگیاره اره تو راست م: گفتمدیلرزی خنده م کھ ازیی صدابا

 دمی قرمزش فھمافھی و از قنی گرفت احرصش
  کرد سمتمحملھ

 دمیاالن بھت نشون م:سنای
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  کردنغی جغی موھام و ھمزمان جدنی شد و شروع کرد بھ کشکی نزدبھم
 
  اره بھ منیخندیبھ من م:سنای

  زشتھ اخ ولم کن دخترادی نفر مھیاخ موھامو ول کن االن :من
 نداشت دستمو دور مچ دستش قفل کردم و با قدرت دهی گوشش بدھکار نبود فایول

   سمت خودمدمی رو کشسنایانگشتاشو از موھام دور کردم و 
   صورتم قرار گرفتی پرت شد سمتم و صورتش جلوبایتقر

 شد باز کردم تا دوتا بزرگشو بارش کنم کھ دوباره نگام قفل نگاش دھنمو
  چشماشلھی شدم بھ ترهی بستھ شد و خدھنم
 میزدی نمی حرفچکدومی بود تو نگاه من ھرهی خاونم

 بزرگ و ی سردرگمھی رو بخونم تو نگاھش پر بود از سنای داشتم حرف نگاه دوست
 دی حس جدھی

   من بودری تعبنی ادی شادونمینم
 چند لحظھ ی براسنای سر  کارم برابر شد با جاو اومدننی سرمو بردم جلو کھ اناخوآگاه
 ... ھمسنای یعنیماتم برد 

 شی قلوه ای رو لبانیی سر دادم پانگامو
   اوردم باال و متوجھ نگاه اون شدم کھ رو لبامھنگامو

  اومد رو لبام و فاصلھ رو تموم کردم و لبامو گذاشتم رو لباشی لبخندناخوداگاه
  کھ از تعجب بود بلند شدسنای نفس بلند یصدا

 
 ی حرکتچی فقط رو لباش بود بدون ھلبام

  کردم پشت سرشتشونی از دور مچش باز کردم و اروم ھدادستامو
 رفتی دستام واشت مخواستمی و منی کنم اره من اکی رو بھ خودم نزدسنای خواستمیم

  کنھ سمت خودمتشیپشت گردنش تا خدا
 ...یول
 رفتم فاصلھ گسنای از ی بھ خودم اومدم و فورمی گوشی صدابا
 و دستامو سنای رو پس زدم و از جام بلند شدم پشتمو کردم بھ سنای شک کارم بودم تو

 ... کردمکاری من چایگذاشتم رو لبم خدا
 "سنای"

 ....می کردکاری چشی پقھی من و پارسا چند دقشدی نمباورم
  شدم بھ پارسا کھ پشتشو کرده بود بھ منرهی گذاشتم رو لبام و خدستمو

  پارسا بودری پارسا بود اره تقصری اتفاق تقصنی شد ای کریتقص
 دی سرم داد کشوجدانم
 ی عقب بکشیتونستی مخواستی اگھ دلت نمی توام بود توام خواستریتقص:وجدان

  بدنم از شرم عرق کرده بود عقب گرد کردمتمام
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 ری تقصی منم بدمیکشی از پارسا خجالت مرونی سرو صدا از اتاق بزنم بی بخواستمیم

 سادمینبودم کھ با اومدن صداش سرجام وا
 ی مگھ نگران نبودایمی سراغ کمی بریخوای مگھ نمیریکجا م:پارسا
  و برگشتممیشونی اوردم باال و محکم زدم تو پدستمو

  میچرا چرا بر:من
 و منم پشتش رونی براشت و جلو تر از من از اتاق زد بزی و از رو مشوی گوشپارسا

 ....از اتاق خارج شدم
 "پارسا"
 ومدی ھم دنبالم مسنای کارخونھ و نگی سرعت خودمو رسوندم بھ پارگبا
 و باز کردم و پست فرمون نی در اوردم و ماشبمی و از جچی سوئدمی کھ رسنی ماشبھ

  بخاطر تند راه رفتنشھدونستمی مزدی سوار شد نفس نفس مسنای بعد از منم کمینشستم 
  گرفتم سمتش با تعجب نگام کردمویوشگ

  کنم ھم ادرس بخونمی ھم رانندگتونمی نگاه نکن من کھ نمینجوریا:من
  و ازم گرفت و شروع کرد بھ خوندن ادرسی تکون داد و گوشسرشو

 کردی مکاری اونجا چایمی از شھر بود کرونی بیی جای باال ادرس برادی پرابروھام
 
 گھی بدو دیکنیچرا حرکت نم:سنای

 و روشن کردم و حرکت کردم نی لب گفتمو ماشری بسم هللا زھی جمع کردم و حواسمو
 ... فرستاده بودایمی کھ کیسمت ادرس

 "سنای"
  دیجوشی و سرکھ مری داشت مثل سدلم

   بودمایمی کنگران
 یچرا انقدر استرس دار:پارسا

  ازشدمیکشی روم نشد تو صورتش نگاه کنم خجالت می سمتش ولبرگشتم
  جواب دادمدمی کھ خودم با زور شنیی صدابا

  شده باشھشیزی نکنھ چامیمینگران ک:من
  نشدهیزی کھ چشاالیا:پارسا

 بار بود کھ خجالت اومد بود نی حرف زدن نداشتم اولی رویعنی نگفتم یزی چگھید
  خجالتنی اھی چقدر حس مزخرفکردمی فکر منیسراغم و من فقط بھ ا

  من شک نداشتم کھ صورتم قرمز شدهی داغنی داغ بود و با اصورتم
  از حرارتش دستم سوختدمی رو گونھ ھام کشیدست

  دادمرونی پر صدا بنفسمو
 . .... تجربھ فوق العادهھی.. حس تازهھی..بی حال غرھی بود فی قابل توصری غحالم
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 "پارسا"
من خودم  معذب باشھ دمی اش بود معلوم بود معذبھ باقھی سرش تو سنای طول راه تموم

 ... دھن باز کنھ من و ببلعھنیاالن دوست دارم زم
 کھ تا حاال تجربش ی حسھی رهیگی حس تازه کل وجودمو در بر مھی شی اورادی با یول

 نکرده بودم
 ...? ھم حس من و دارهسنای االن یعنی
 می حواسمو جمع کردم بھ رانندگنی ماشھی بوق ی صدابا
 ... کارخونھ نرهی ھمھ تالشمو کردم کھ فکرم سمت اتفاق توو
 می مونده برسیلیخ:سنای
   تعجب سرمو برگردوندم سمتش چھ عجب خانوم زبون باز کردبا

  بخون ادرس وگھی بار دھی: من
  کرد بھ خوندن ادرس تموم کھ شد گفتمشروع

 ?ی خستھ شدمیرسی االن مومدهی نمیزیچ:من
 نشدم....خستھ..ن..نھ:سنای

  و بھ جاش سرعتمو بردم باالگھی نگفتم دیزیچ
 بھ دل منم چنگ ی و نگرانمیدیرسی می پرت تری بھ جاھامیرفتی مشی پشتری بی چھر

 . ..زدیم
 ? شدهشیزی چایمی کیعنی

 کنھی مکاری پرت چی جانی تو انجای شده اشیزی چاگھ
 ... تو موھامدمی دستمو کشگالفھ

 
 "سنای"

   بھ دور و برم نگاه کردمی با کجنکاومیدی رسباالخره
  کجاسنجای امام اای

 ?ی بشادهی پیخواینم:پارسا
  کجاسایمی اصال کھینجوری چرا انجایا:من

  نیی پاای بھش بمی زنگ بزندیبا:پارسا
  شدمادهی پنی تکون دادم و درو باز کردم و از ماشسرمو
 خونھ بزرگ دور و ھی جز یچی تر کردم ھقی شد نگامو بھ دور و برم دقادهی ھم پپارسا

 برمون نبود
 کارشو با می کنھ نکنھ تا ما برستی اذنجای رو اورده اایمی کی برم داشت نکنھ کسترس

 ای تموم کرده خداایمیک
  ترس بھ لرزه افتاده بودماز

 کردی مکاری بود و معلوم نبود داشت چشی چرخوندم رو پارسا سرش تو گوشنگامو
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 کنم اونوقت اقا سی از اضطراب و ترس کم مونده خودمو خنجای شدم من ایعصب
 شھیسرش تو گوش

 دمی بلند کشغی جھی کشمی مغی جشمی می عصبی وقتشھی ھممثل
 ی اونوقت تو سرتو مثل گاو انداختی از نگرانرررررررمیمی دارم منجاااااااتیمن ا:من

 یتو گووووووش
 باتوااااام

  سرشو بلند کرد و نگام کردپارسا
 

 ھی لعنتابونی بنی ای کجاایمی کنیھھھھھھھ من زل نزززززن زنگ بزن ببب:من
  محکم اومد سمتمیی پارسا رفت تو ھم و با قدمایاخما

 زدی مشی ازش اخماش بدجور تو ھم بود و از چشماش اتدمی کوچولو ترسھی راستش
 رونیب
  زنگ خوردشی قدم مونده بود کھ بھم برسھ گوشھی
 زنگ خورد وگرنھ تا مرز لھ شی و خداروشکر کردم کھ گوشدمی کشقی نفس عمھی

  نداشتمیشدن فاصلھ ا
  جواب دادعی کرد و سرشی نگاه بھ گوشھی پارسا
 ھمون ادرس کھ اس می ما اومدایمیک. ..یکنی مھی چرا گرایمیک... ایمیالو ک:پارسا
 ایمی نکن گوش بده کھیگر...یکرد

 رو از دستش ی کنم گوشکاری چخوامیھ م سمت پارسا تا بفھمدمی تموم شد دوطاقتم
 دمیکش
 یی بگو کجامی ما اومدیی کجااااااااااااااااااااااایمیک:من

 ... زوسنای نیای تو خونھ ام تورخدا زود بسنای: با ھق ھق گفتایمیک
  دیچی و بھ جاش بوق اشغال تو گوشم پومدی صداش نگھید

 نی رو زمشدمی خودمم داشتم ولو منی پارسا از دستم افتاد رو زمی شل شد و گوشدستم
 کھ پارسا با دو قدم خودشو رسوند بھم و بازوھامو گرفت

 ...سی شد و صورتم خی جاراشکام
 
 "پارسا"
   در حال افتادن بود کھ خودمو رسوندم بھش و بازو ھاشو گرفتمسنای

 سنای یختی بھت گفت کھ بھم ری چایمی کسنای:من
 سرش یی بالخوادی می پارسا نکنھ کسششی پمیگفت تو خونھ اس گفت زود بر:سنای
 ارهیب

   ارومسنایاروم باش :من
   گرفتم و دوختم بھ تنھا خونھ کھ روبرومون بودسنای از نگامو

 نجاسی اایمی کیعنی



 @cafeetakroman              ی کافھ تک رمان ص اختصا       رمان اسمش عشقھ

 321 

  تورخدامی برای خونھ اس پارسا بنی تو اایمیک:سنای
  باشھ اروم باشمیبر:من

  ول کرد و بھ جاش انگشتامو تو انگشتاش قفل کردمبازوھاشو
  و بسایمی االن فقط نگران کدونستمی اعتراض نکرد مسنای

 سنای رو بھ میدی بھ در خونھ کھ رسمی سمت خونھ و با ھم حرکت کرددمی کشدستشو
  باالی بریتونی مرمیگیقالب م:گفتم

 بازه برگشت سمتم تو  کھ درمیدی توجھ بھ من درو ھل داد و در کمال تعجب دبدون
                            دی کششی و دلمو بھ اتدی درخشیزی چھینگاش 
 ... ھمون حس قلبمو قلقلک داددوباره

 
 "سنای"

  رو بھم دادنای در بازه انگار دندمی دیوقت
 بود موقع نی ھمشھی ھمزنھی االن چشمام برق مدونستمی و بھ پارسا نگاه کردم مبرگشتم
 خوادیدر بازه قالب نم: پارسا محو چشمام شده بود کھ گفتمزدی چشمام برق میخوشحال

  معطل نکن بدومی برایب
  انگار ھنوز منگ بود کھ فقط سرشو تکون دادپارسا
  و مجبورش کردم باھام ھمراه بشھدمی کھ تو دستام بود و کشدستش
  ولش کنمخواستی داشت کھ ناخواگاه دلم نمی خاصی گرمھی دستاش

 کنھی مکاری چنجای اایمی ھر چھ زودتر بفھمم کخواستمی تند کردم ماموقدم
 دمیکشی و من ھمچنان پارسا رو دنبال خودم ممی برسی قدم مونده بود بھ در ورودچند

  دختر بلند شدھی غی وحشتناک جی دفعھ صداھی می شدکی نزدی در ورودبھ
   ترس سر جام خشکم زداز

 دنی مطمئن بودم کل بدنم شروع کرد بھ لرزاسیمی کغی جی بودم صدامطمئن
 دیلرزی خودم نبود بند بند وجودم مدست

  داخل خونھدمی از دست دادم و محکم دست پارسا رو پرت کردم کنار و دوارمویاخت
 
 دیدی جا رو نمچی بود چشمم ھکی بازش کردم و رفتم تو ھمھ جا تاردمی در کھ رسبھ

 ی بکشم کھ صداغی باز شدن در اومد با وحشت برگشتم و خواستم جی صدادوباره
 پارسا بلند شد

 منم نترس منم:پارسا
  بودمدهی ترسمیلی بودم خدهیترس

  ھمھ جرئتمو جمع کردم و صدامو بردم باالسادی شد و کنارم واکمی نزدپارسا
 اااااااااااااااااااااایمی کاااااااااااااااااااااایمیک:من

 دفعھ چراغا ھی ی رو صدا بزنم ولایمی دھنمو باز کردم کھ دوباره کومدی نییصدا
  از ھر طرف بلند شدغی دست و جیروشن شد و صدا
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  شدم و دھنم از تعجب باز موندشکھ
  چھ خبر بودنجایا

 خشک گھی دختر دھی و دی و سام و فرقی و سحر و شقاوانی وکانی و کایمی رو کنگام
 شد
 شدنی مکی و بھم نزدنزدی ھفت نفرشون دست مھر
  پارسا در چھ حالھنمی قادر نبودم نگاه کنم ببی تکون بخورم حتتونستمی جام نماز

  و فقط نگام رو بچھ ھا بودفقط
 بچھ ھا ساکت ساکت لطفا: دستشو گرفت باال و گفتانی دفعھ کھی
 

   نگام کردنیی برگشت سمت و از باال تا پاانی ساکت شدن کھمھ
 )گمایبلند م( خنده ری دفعھ بلند زھی

  ک نگاه ھھھھپیت:انی خنده  کری بچھ ھام زدن زھیبق
  با داد پارسا ھمشون خفھ شدنیول

  چھ خبرهنجای بھ ما بگھ ایکی:پارسا
 ومدی در نمچکسی از ھصدا

 با شماھاااا بودم:پارسا
  بودسنای تولد ی برازی سوپرانیداداش داد نزن ا:وانیک
 انقدر اشک زی سوپراھی االن چند ساعتھ من بخاطر یعنی زی خودم اومدم سوپرااااااابھ
 ختمیر
  نگاه کردمایمی خشم بھ کبا
  ابروھاشو برام باال انداخت حملھ کردم سمتشطنتی شبا

 ی اگھ مردسای واکشمتتتتتتتیم:من
 سمیدخترمو وانم:ایمیک

 ی عوضدمی کشی کنم چتی تا حالسای واگمیدارم م:من
 کرد بھ پاچھ شلوارم و ری کردم کھ پام گشتری حرصم گرفت سرعتمو بدی بلند خندایمیک

 .... خنده بچھ ھا اوج گرفتی و صدانیشترق ولو شدم رو زم
 
 میزدی حرف ممی و داشتمی بچھ ھا کف خونھ دور ھم نشستھ بودبا
 

 سنای یدی پوشناروی لباس نبود اییخدا:قیشقا
 مھیچشھ تازه لباس پلو خور:من

 ی داریدوباره چھ نقشھ ا:پارسا...  ھم باشھ نوبت یبسھ بسھ حرف زدن نوبت:ایمیک
 ایمیک
  با ھم اھنگ بخوننسنای فقط قراره تو و یی نقشھ گذاشت پسر داشھیاسمشو نم:ایمیک

 ییییییییییییییییییچ:می و پارسا ھمزمان داد زدمن
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 دی چون مجبوردی نکندادیداد و ب:انیک
 ستین در کار ی اجبارچیھ:پارسا

  بشھدهی کارت بھ دادگاه اقاجون کشیھست تو کھ دوست ندار:وانیک
 وانی سمت کمیبرگشت

 اوردمی سر در نیزی حرفاش چاز
  بزنییسنایمعطل نکن :سام
 میاره بدو منتظر:دیفر
 ... پارسا نگاه کردم انگار گالفھ بودبھ
 "پارسا"

  بودم دوست نداشتم بخونمگالفھ
  نبود انگاری منتظر نگاه کردم چاره ایسنای بھ

 بزن:من
 کدوم اھنگ و:سنای

 اسمش عشقھ:من
  و اسمشو گفتمدی دفعھ بھ مغزم رسھی اھنگ نی ادنی بچھ ھا ھووو کشھمھ

  شروع کرد بھ زدنسنای
 دادی حرکت متاری انگشتاشو رو گاروم

 
  و شروع کردم بھ خوندندمی کشیقی عمنفس
 باره دویکی دهی حس جدھی نیا:من
 دهی مثل اون چشمام نددهی راه رساز

                     دهی اون و خدا واسھ من افریانگار
                    نوبت اون بودسنای کردم بھ اشاره

  و شروع کرد بھ خوندندی فھممنظورمو
   کھ صاف و ساده اروم قدم زدیکی:سنای

 ستی جاده دست خودم نیی امتداد شب تنھاتو
  ارادھھھھھھی بلرزهی مقلبم
  نوبت من بود زل زدم تو چشماش و خوندمحاال
  اسمش عشقھوونھی دل دزهیریم:من
  اسمش عشقھدونھی نمیکس
  اسمش عشقھمونھی مشھیھم
  من اون و دوست دارم اسمش عشقھاگھ

  اسمش عشقھزارمی نمتنھاش
  کنارم اخھ اسمش عشقھادیم
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 عشق ناب بھ ھی دمی حس ناب شاھیز  ازدی چشماش برق مگرفتمی از نگاش نمنگامو
  جلوم بود و چشماشسنای توجھ بودم و فقط یبچھ ھا ب

  صداش نگامو دوختم رو لباشبا
 زهیری بغض و بارون اشکام مھیشب:سنای

  حال روزم مثل مجنونابونی خیتو
 
  کرده دستام مثل زمستونخی

   ندارمی مثل ابھ شکزالل
  خوابھھی انتخاب اخر مثل نیا

  سررررابھنی دوباره ادی شاترسمی ماما
  نگاه خاص بعن کرد و نگاشو ازم گرفت و دوخت بھ انگشتاش و ادامھ دادھی
  اسمش عشقھوونھیغم تو دل د:سنای

  اسمش عشقھدونھی نمیکس
  اسمش عشقھمونھی نمرهیم

  جا جلو چشمامھ اسمش عشقھھمھ
  اسمش عشقھامھی کھ دندونھینم
  اشکامھ اسمش عشقھلیدل

  زد و تمامتاری اخر و بھ گضربھ
 گرفتم و از خونھ سنای ھا شروع کردن بھ دست زدن بھ خودم اومدم و نگامو از بچھ

 . .. بچھ ھا نکردمی بھ صدا کردنای و توجھرونیزدم ب
 
 "سنای"

 فرق شھی چشماش با ھمای خدارفتی چشمام کنار نمی لحظھ ام از جلوھی پارسا نگاه
  داشت

  نفر کنارم نشست حواسمو جمع کردمھی نکھی احساس ابا
  اوردم باال و چشمم خورد بھ صبانگامو
  رو لبام نقش بستیلبخند
  کھستمیمزاحمم ن:صبا
 نی بشای جون بیی زنداھی چھ حرفنیا:من

 دی خجالت کشیی بھش گفتم زندانکھی انگار از ادی و خندنیی انداخت پاسرشو
 نی بشای بییخجالت نکش زندا:من

  کرد و کنارم نشستیا تک خنده صبا
  تکھی صداھی خاصھ یلیصدات خ:صبا
   شمایچاکرم لطف دار:من
 نی و دختر خواھر شوھر بدجور خلوت کردییزندا:دیفر
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 می کرددای پمیاره اتفاقا دنبال فضول بود:من
  با حرص نگام کرددی و فردی خندصبا
  دوباره صورتت از حرص قرمز شددی فرشدهیچ: و گفتشمونی اومد پسامم

 شورهی بیسنای نی اریتقص:دیفر
  اعتراض کردصبا
 ی چیعنی زشتع دیفر:صبا

 
 ی و ادم کندی فرنی بلکھ تو ایی صباولیا:من
 بود نی ای شد از نگاش خوندم حملھ کرد سمتم کھ منم زود در رفتم بدبختیشی اتدیفر

 ردیگیکھ سامم داشت دنبالم م
  نفرھینامردا چند نفر بھ : گفتمدمیدوی کھ مھمونجور

 یخوری نفره ھمھ مارو مھیتو خودت :دیفر
 ستمینچ نچ من مال مردم خور ن:من

  بودم و اصال حواسم نبود سام پشتمھسادهی واسرجام
  افتادادمی مانتوم گرفت قھی از ی وقتتازه
 یابونیاخ ولم کن غول ب:من
  درست حرف بزنایھو:سام
 شھی مینزنم چ:من

                        زد و زود من و برگردوند و شروع کردم بھ چرخوندنمی سام برقیچشما
 
 
 دیبری و حالت تھوع امانمو مجھی چون بعدش سر گومدی کار بدم منی حد مرگ از اتا

 دمی کشغی جبلند
 شھیسااااااام ولم کن االن حاللللللم بد م:من
 یری حرفت و پس بگدیبا:سام
 فکرشم نکن:من
 زمیپس تحمل کن عز:سام

 . داد پارسا دھنمو بستی دھنمو باز کنم و چند تا بارش کنم کھ صدااومدم
 
 "پارسا"

 طاقت ی اطراف و بگردم بلکھ اروم بشم ولکمی خواستی دلم مرونی خونھ کھ زدم باز
  و دوباره برکشتم تو خونھاوردمین

 ... نگاه کنم روسنای سنای خواستمی بازم مدونمی فقط مدونمی رو نمی چطاقت
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 خنده بچھ ھا کل خونھ رو پر کرده بود چشم چرخوندم تا ی خونھ کھ شدم صداوارد
 بھم ی صحنھ روبروم کل بدنم داغ کرد و احساس خفگرنی کھ با دخندنی می بھ چنمیبب

 دست داد
  خودمو کنترل کنم و بلند داد زدمنتونستم

 ییییییییییییییییییییکنی مکارررررری چیدار:من
 سامم با ی بچھ ھا قطع شد و ھمشون با تعجب برگشتن سمت من حتیخنده ھا یصدا

 کردی ول کرده بود و من و نگاه مسنایتعجب 
  سمتم و پشتم سنگر گرفتدی کھ اول با شوق نگام کرد و دوسنای دوختم بھ نگامو

 کردی متی پسر عمو بخورش سام و داشت من و اذولیا:سنای
  خندهری گفت کھ ھمھ زدن زی با لحن بچھ گونھ احرفاشو

 ... زور خودمو کنترل کردم کھ نخندمبا
 
 "سنای"

 تونھی نمی کسگھی دنکھی گرفتم حس ای آرامش خاصھی پارسا کھ سنگر گرفتم پشت
  بھم برسونھیبیاس
  امشب ھنوز کامل نشدهزی کھ سوپرارونی بای از اون پشت بسنای:دیفر
 دیخوری شما من و مخورمینچ من از پشت پسر عموم جم نم:من
 خودت و لوس نکن:سام

  خنده جمع بلند شدی سام کج کردم کھ دوباره صدای براافموی در اوردم و قزبونمو
  کننکاری چخوانی و سام مدی فرمینی دور ھم تا ببمینی بشنیایب:انیک
 نشستن از ششی بچھ ھام پھیمن کھ نشستم بق: وگفتنی خودشو ولو کرد رو زموانیک

 یعنی نشستم و نگانو دوختم بھ پارسا ایمی م و کنار سحر و کرونیپشت پارسا اومدم ب
 گھی دایب

  نشستوانی باز و بستھ کرد و اومد کنار کچشمامو
 ھی چزتونیخب سوپرا:من
  و داد دستشتاری بھ سام زد و سام گی چشمگدیفر

  اومد رو لبامیلبخند
 گفتھ دی روز بھ فرھی ادمھیاصال برام نا اشنا نبود  کھ ی شروع کرد بھ زدن اھنگدیفر

  اھنگ و برام بخونننیبودم کھ دوست دارم تو تولدم ا
 

  ھمزمان شروع کرد بھ خوندندیفر
  و بند اوردمابونیواسھ خاطره تو امشب خ:دیفر
  قشنگ اوردمی خونتون دوباره گالدر

  کردمی رو پارتنجای خاطره تو امشب اواسھ
  گردمی برمی زودارمی و بکی کرمی مدارم



 @cafeetakroman              ی کافھ تک رمان ص اختصا       رمان اسمش عشقھ

 327 

 ی مبارک فدات بشم الھتولدت
 ی فروش اون لبات بشم الھری مداخ

 ی مبارک فدات بشم الھتولدت
 ی فروش اون لبات بشم الھری مداخ

 ی با حرکتی رپش ولی بود بھ جادهی چون رسدهی اھنگ و ادامھ نمگھی بودم کھ دمطمئن
 کھ سام زد دھنم باز موند

 شھیو فوت کن کھ االن داغ مبدو بدو شمعار:سام
 شھی کار ابجگھی دنی ای چاقو کار من نرقص

  شھی وسط قروقاطمی بشی کھ ھمگبگو
 شھی پارتنی بھترنجای اشھی و داغ مباالتر

 شھی بخدا دوسھ تا کتاب ماتی از خوشگلفیتعر
 شھی ھفتھ چاپ منی ھممای داده بھ دست نکھ

 دروغ نگفتم سام و خوندن اونم رپپپپپپپ رونی بومدی چشمام داشت از حدقھ مبگم
 نھھھھھھھھ

  شدم بھش کھ شروع کردرهی بود خدی نوبت خوندن فرحاال
 اری بھترشو بیگی مرمیگیواسھ تو کادو م:دیفر
 
 اری تون ک بکشو واسم سرشو بنی برو گلیگیم

  تو تولدت تو لباست تک باشھی داردوست
  بھ لباسام اشاره کرد و چشمک زد و ادامھ داددیفر
 اری لوپز و درار ار تنش بفری لباس جنیگیم:دیفر
 اری لوپز و درار از تنش بفری لباس جنیگیم
 ؟ی ندادای در؟کناری ندادالی چرا ویگیم
 ی بوک ندادسی فتی تو ساژهی چرا پست ویگیم
 ؟ی ندادنی بنز؟کارتی ندادنی چرا ماشیگیم
 ؟ی ندادنی برلی خونھ توھی  چرا بھمیگیم

 می سام کھ بلند شد ھممون نگاش کردیصدا
  حاال حاالھاکنمی با ما باال باالھا ولت نمایب:سام
           ولوم بده بترکھ تا حاال باالھای جی دبگو
  انھی ان ھمھ مھمونا ھمساھی از دم پاھمھ

  گرفت دستشو وبھش اشاره کرد ک خوندکرواتشو
  منی جاخوننی اھنگ کروات و مکصدایھمھ :سام
  زدمی باز بخاطر تو کروات مشکآخھ
 زننی کھ تورو چشم میگی نمیامشب چھ خوشگل شد: و بھم اشاره کرد و گفتدیخند

  بچھ ھا بلند شدی دستھ جمعی بخونھ کھ صدادی بودم فرمنتظر
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  بند اوردمابونیواسھ خاطر تو امشب خ: ھابچھ
 ردم قشنگ اوی خونتون دوباره گالدر

  کردمی رو پارتنجای خاطر تو امسب اواسھ
 

 گردمی برمی زودارمی و بکی کرمی مدارم
 ی مبارک فدات بشم الھتولدت

 ی فروش اون لبات بشم الھری مداخ
  دست زدن بچھ ھام بلند شدی نتم زد و ھمزمان صدانی اخردیفر
  شوق اشک تو چشمام جمع شده بوداز
 دی تو بغل فردمی جام پاشدم و پراز
  بود مگھ نھادتی:من
 زهی بره خالھ رادمی شدیمگھ م: اردم زمزمھ کرددیفر
 رونی اومدم بدی اعتراض صبا از بغل فری صدابا

 رونی بای ما بی ھا از بغل آقاشھی ممی داره حسودی ھیھ:صبا
 بھم خوش بگذره و بھتر از ی کردن کھ کلی بگم کم گفتم بچھ ھا کاری اونشب ھر چاز

 جشن ھی جشن تولد برا من و ھم ھی قراره فردا اقاجونم نکھیخبر ا بود کھ نیھمش ا
  دوبرابر کردموی شادرهی بازگشت بابا بگیبرا

 خوابن اروم از پلھ ھا رفتم و نای برگشتم خونھ و معلوم بود مامان ادی شب با فراخر
 شدم بھ خودم بھ رهی خیکی و تارنھیی سمت ادمیوارد اتاقم شدم درو بستم و زود دو

 بوسھ رو نی کھ امروز طعم اولیی توش بود و در اخر بھ لبام لبایبیچشمام کھ برق عج
 دیچش

 کرد فکرم رفت سمت پارسا مانتومو از قی عالمھ حس خوب و بھم تزرھی کھ ی ابوسھ
 تنم در اوردم

 
 امروز جلو ی روبروم و بازم تک تک اتعاقاواری شدم بھ درهی رو تخت و خدمیپر

 چشمام جون گرفت
 ... تو کارخونھبوسھ

 ...ایمی کزیسوپرا
 ... اسمش عشقھ با پارساخوندن

 ... سوزان پارسانگاه
 ... و سامدی در اخر کار قشنگ فرو

 ...ی ھمھ شادنی ممنونم ازشون بابت اچقدر
 "پارسا"

  بودمی کھ تو گوشی بودم بھ عکسرهی بودم و خدهی تختم دراز کشرو
  گرفتمشدونھی صاحبش نمی کھ حتیعکس
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 شی جادوی بھ لبخند نابش و چشماشمی مرهیخ
 ازش یواشکی کردی و سام نگاه مدی مشتاق بھ اھنگ خوندن فرسنای ی و وقتعکس

 ...ایمی بھ جز کدی نفھمچکسیگرفتم ھ
   اومد و لبخند و مھمون لبام کردادمی بوسھ تو کارخونھ ناخواگاه

 .... کنارم بود و بازمسنای االن استخوی برام خاص بود چقدر دلم مچقدر
  فکرشم اشتباھھ اشتباهی حتکنمی من مھی فکرا چنی لحظھ بھ خودم اومدم اھی
 گھی دزی دختر عموم باشھ نھ چدی فقط باسنای
  بودیپس بوسھ امروزت چ: از درونم گفتیی صداه

 ینجوری بھ افکارم سر و سامون بدم ادی بارمی دوش بگدی از رو تخت پاشدم باگالفھ
 ...شھینم
 
 "سنای"

 شدی خستھ بودم و چشمام باز نمیلی شدم خداری بی دستی با تکون دادناصبح
 ھوم:من

   پاشووووووسنای:لدای
 رونی برو بپاشمینم:من

  سراغتومدهیپاشووووووو تا مامان ن:لدای
  نفھمممادی خوابم مرونی برو بلدای یواااااااااااااااااا:من

 ھی نفھم کیفھمیباشھ االن کھ مامان و انداختم بھ جونت م:لدای
 دی و درو محکم کوبرونی اتاق رفت باز

   ذره بچھ ام برا من شاخ شدهھی نی گرفت الجم
 کھ دوباره در اتاق باز شد شدی کردم دوباره بخوابم تازه داشت چشمام گرم میسع

  تا انفجار نداشتمممممممیمرز
  بخواااااابم ظالمااااااااااااادیبززززززززااااااااااااار:من

  تو جام نشستمخی کھ سدی بدتر از خودم کشغی جھی مامان
  پاشووووووو باتوااااااامنمیپاشووووووو بب:مامان

   ھانھی اوه خشم اژدھا ااوه
 چشم پاشدم شما خودت و ازار نده:من

 خونھ اقا می بردی باش بانیی پاگھیبع د رھیتا : پشت چشم برام نازک کرد و گفتمامان
 جون

 
 اونجا چرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا:من

  بھمدی و درو محکم کوبرونی جوابمو نداد و بھ جاش از اتاق رفت بمامان
 ...یی گرفت از جام پاشدم و خودمو رسوندم بھ دستشوحرصم
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 برق و تو سونی ادگنی م اصالفتھی فکرش راه میی معموال ادم تو دستشوگنیم
  اختراع کرده بھ جان شماییدستشو

  رهی بگی اومد امروز قراره اقاجون مھمونادمی بودم کھ یی تو دستشومنم
  و حملھ کردم سمت کمدم و بازش کردمرونی بدمی پریی از دستشویزود

  باشمکی شیلی امروز خخواستمیم
 ی و پشت بندش شلوار و شال قھوه ارونی اوردم بی پالتو چرم عسلھی پالتوھام نی باز

 رونیسوختمو اوردم ب
  بردارمممممممممی و کفش چھ رنگفی متفکر کردم تو دھنم خببببب حاال کانگشتمو

  بردارمی و کفشمم عسلفی گرفتم کمیتصم
 دنشونی رو گذاشتم رو تخت و شروع کردم بھ پوشلباسا
 برداشتم و از فممی نداشتم کشی حوصلھ اراسادمی اتاقم وای قدنھیی کھ تموم شد جلو اکارم

 ...رونیاتاق اومدم ب
 
 "پارسا"

 ی مھمونادی دفعھ ھی داشتم برم کارخونھ کھ می شدم تصمداری از خواب بی وقتصبح
 امروز اقاجون افتادم و اه از نھادم درومد

  اوردھاااااری وقت گاقاجونم
  بغل تخت برداشتم و خودم نشستم رو تختی از رو عسلمویگوش
  نھای الزمھ از االن من برم نمی زنگ بزنم و ببانی بھ کدی بااول
  گذاشتم دم گوشمی کردم شمارشو لمس کردم و گوشدای و پانی تو مخاطبا شماره کاز

  بوق نخورده جواب دادھی ھنوز
 جونم داداش:انیک

 ی بوددهی خوابیرو گوش:من
 یزی چنی ھمچھیاره : و گفتدی خندانیک

  ھی جدی مھمونھی قضانیک:من
 ھی جدی چیعنی:انیک

  نشده بھ من بگوری تا دھی کار دارم اگھ سر کاریبابا جان من کارخونھ کل:من
  اتفاقا اقاجون االن سراغتو گرفتای پاشو بینھ پسر چھ سر کار:انیک

 شھی ساعت چند شروع میمھمون: و گفتمدمی کشیپوف
 ھفت:انیک
 

  اونجاممی و نشیش:من
 امی ممی و نشی تا شیگی تو مرهیگی اقاجون داره سراغتو مگمی من میزک:انیک

 ی فعال باانیکار دارم ک:من
   و خاموش کردم و انداختم بغلمی و قطع کردم گوشی بزنھ و گوشی حرفانی کنزاشتم
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 کھ نشستھ بودم خودمو ولو کردم رو تخت و ی ھمونجورلی دلی حوصلھ بودم بیب
  شده بھ سقفرهیخ
  اومده تو وجودمدونمی حس کھ اصال اسمشم نمنی ای شد چطورینجوری کھ اشدیچ

  رو لبامادی چشمام و باعث شد لبخند بی بوسھ تو کارخونھ اومد جلودوباره
  داشتمی اون لحظھ حس قشنگچقدر
 ... دوست داشتم لباموچقدر

  تو ذھنمادی مھی مسخره چی فکرانی اای خداامی خودم مبھ
  نگامی جلوادی مسنای ی پرت کنم چشماگھی دزی چھی افکارمو بھ امی متا

 از اشکش کھ رنگ چشماشو صد برابر سی خی چشمالرزهی نگاش می دوباره برادلم
 خوشگل تر کرده بود

 زهیری خوبمو بھم می کھ ھمھ حساشھی از درونم بلند میی صداھی
  بھ قدم زدنکنمی و گالفھ شروع مشمی رو تخت بلند ماز
 
 کنھی اره خودشھ اھنگ حالمو بھتر مفتھی چشمم بھ لب تابم مرهیگی اتاق دلم متو
 کنمی و روشنش مرمی طرف لب تاپ ب مبھ
 کنمی می ھمھ رو پلشمی اھنگ میالی از فایکی محض روشن شدنش وارد بھ

 کھ تو ی اھنگی با صدای ولرونی تا از اتاق برم بگردمی باال و برمبرمی تا تھ مصداشو
 ...شمی و سرجام خشک مدهی پاھام قدرت حرکت و از دست مچھیپیاتاق م

 "سنای"
  خونھ اقاجونمیری ممی و دارمی نشستنی تو ماشلدای مامان و بابا و با

 رو شھی کھ داره از ضبط پخش می و اھستھ اھنگنی ماششھی بھ شدمی مھی تکسرمو
 کنمیزمزمھ م

 دهی حس جدھی نیا:من
 دهی دوباره از راه رسیکی

 دهی اون چشمام ندمثل
 دهی اون و خدا واسھ من افریانگار

  کھ صاف و سادهیکی
  جادهیی قدم زد تو امتداد شب تنھااروم
  ارادهی بلرزهی قلبم مستی خودم ندست

  اسمش عشقھوونھی دل دزهیریم
  اسمش عشقھدونھی نمیکس
  اسمش عشقھمونھی مشھیھم
 
 لدای ادامھ اھنگ کلمات تو دھنم موند با عوض شدن اھنگ بھ دست تو

  زدمغی جیعصب
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 گھی دخوندی داشت مییییییمگھ کرم دار:من
 دوست داشتم عوض کردم بھ تو چھ:لدای

  داشتم خفش کنم تا دھنمو باز کردم جوابشو بدم بابا نزاشتدوست
  کنی توام زود از خواھرت معذرت خواھلدایبسھ بچھ ھا :بابا

  گفتدی لب ببخشری برگشت سمتم و زلدای
 از اھنگ و کھی تھی چشم غره توپ بھش رفتم و دوباره سرمو چسبوندم بھ پنجره و ھی

  لب تکرار کردمریدوباره ز
  اسمش عشقھوونھی دل دزهیریم

  اسمش عشقھدونھی نمیکس
 اسمش کنھی کھ داره تو وجودم رخنھ می حسنی ایعنی ای خداارهی اختی بکشمی کھ میاھ

 ...?عشقھ
  بھ اون عصا قورت داده ندارمی حسچی نھ من ھیول

 ...ستی برام مھم ناصالنم
  اتفاق بودھی کارخونھ ام ی تواتفاق

  اتفاق بوداره
 رونی و سرمو بردم بنیی پادمی کردم پنجره رو کشداغ

 ... گذاشتم باد صورتمو نوازش کنھو
 
 "پارسا"
 کنمیگ و ھمراه خواننده تکرار م دارم اھننمیبی مامی خودم کھ مبھ

  از دست خودمرسمی و بھ جنون مشمی میعصب
 بندمشی سمت لب تاب و با تموم قدرتم محکم مکنمی محملھ

  روشکوبمی و محکم مکنمی مشت مدستمو
  ندارهتی نداره خراب شدنش اصال اھمتی اھمبرا

  دارهتی حس مسخره از خودم اھمنی فقط دور کردن ااالن
 ی رو لب تاب کھ صداارمی باال کھ دوباره فرود ببرمی و مکنمی دوباره مشت مدستمو

 شھیزنگ خونھ مانعم م
  ھی کیعنی کنمی متعجب
  شدی لحظھ ام قطع نمھی زنگ ی صدای مزاحمم بشھ ولی نداشتم کسدوست
 ھی محل کی خروس بنی انمی ببدی بارونی از دست دادم و از اتاق زدم بطاقتمو

  کردم اروم بشم کھ موفقم نبودمی و سعدمی کشقی نفس عمھی مدی در کھ رسبھ
  حرکت بازش کردمھی بردم و با رهی بھ سمت دستگدستمو

 ... شدن در ھمانا و افتادن نگام تو نگاھش افتادباز
 ...ی کم بودیکی لب گفتم فقط تو ری زدموی کشپوف
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 یکنی مکاری چنجای تو ادایش:من"پارسا"
 یی تو پسر داامی بیکنیتعارف نم: گفتی زد و با لحن چندشی لبخنددایش

  فکر کرده با خودشی دختره چنی رفت تو ھم ااخمام
 ی اومدنجای تا ای داشتیکار: گفتمی جدی لحنبا
 خب..خ ...خ: بھ وضوح جا خورد وگفتدایش

  حرفشو بگھنزاشتم
  برم بھ کارام برسمدیکار دارم کارتو بگو لطفا با:من
  توامیب...امی بیکنی تعارف نمیعنی نیا...نیا:دایش

 ستیواقعا مشخص ن:من
 یی تو پسر داامی بخوامی من میچرا کامال مشخصھ ول: قدم اومد جلو و گفتھی دایش

  رونی از حدقھ زد بیی ھمھ پرونی از ھمچشمام
  تعللم سو استفاده کرد و من و زد کنار و وارد خونھ شدنی از ادایش

  زودتر از من بھ حرف اومدرونی برو بای شدم تا اومدم داد بزنم بیعصب
 امی بی کھ االنم تعارف نکردیسی تو انقدر خسنجای اومدمی وقتھ نیلی پارسا خیوا:دایش

  اومدمیتو خودم زور
 نجای ای اومدی چی انقدر چرت و پرت بھم نباف بگو برادایش:من

  لحظھ سرخ شد حرفم براشھی تو دای صورت شرنگ
 

  بودنیسنگ
  کار دارم مزاحمم نشوی چون من کلرونی برو بی نداریاگھ جواب:من

 ی فورا دھنشو بست و با حالت خونسردی بگھ ولیزی باز کرد تا چدھنشو
  یی کجاست پسر داتییدستشو:گفت
  نگاشو تو خونھ چرخوندی مثال بھ حالت کنجکاوبعد
 امی بیی منم برم دستشوی قھوه آماده کنھی کجا بود تا تو یی اومد دستشوادمیاھا :دایش
 یی اجازه حرف زدن و از من گرفت و تند حرکت کرد سمت دستشوو

  حرص دراری مشت کردم دختره دستامو
 ... منتظر باشکنمی االن برات قھوه اماده مچشم

 "سنای"
 باز کردن و بابا  بابا دوتا بوق زد و درو برامونمیدی در عمارت اقاجون کھ رسیجلو
 اطی و برد تو حنیماش
  عمارتی سمت در وروددمی شدم و دادهی پی و کھ پارک کرد زودنیماش
   بودمدهی از بس دوزدمی نفس نفس مدمی در کھ رسیجلو

  و درو باز کردم و رفتم تودمی کشقی نفس عمھی
 زدی بود کھ داشت با زن عمو حرف مانی کھ نگام خورد کیزی چنیاول
 میسالااااااااااااااااااااام ما اومد:من
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  برگشتن سمتم زن عمو فورا لبخند زد و اومد سمتمانی عمو و کزن
 ی دلم خوش اومدزیسالم عز: عموزن
 فداتشم زن عمو جونم:من
  بغلش و شروع کردم بھ بوس کردنشدمی پرو
  نیریواه واه خود ش:انیک

 ونری و زبونمو اوردم برونی بغل زن عمو اومدم باز
 حسود حسود:من
 دی خندانمی خود کدی عمو خندزن
 اقاجونم کجاست:من

 ینیری خود شگمی میدید:انیک
  اقاجون مانع شدی جوابشو بدم کھ صدااومدم

  سر بھ سرش نزارانیک:اقاجون
  سمتشدمی شل شد و پرشمی ندمی و کھ داقاجون

  شروع کردم بھ بوس کردنشو
  دلم برات تنگ شده بودیییی فدات بشم اقاجونیالھ:من

 یریگی از ما نمی سراغگھید:اقاجون
 ... کھشبمی دزارهیشرمنده ام اقاجون درسام نم:من

 ری کردم بھ دل نگی دخترم شوخدونمی مدونمیم:اقاجون
  بلند شدانی کی صدادوباره

  رو پررو نکنزهی خالھ رنیاقاجون انقدر ا:انیک
  و حملھ کردم سمتشرونی تحملم تموم شد از بغل اقاجون اومدم بگھید
 

  موھاشدنی شروع کردم بھ کشدمی کھ رسبھش
 یاخ ولممممم کن روان:انیک

 ھااااان نیرررررررری خود شییییییییگی بھ من می روااااااانیگیبھ مننننننننن م:من
  حسابتوووورسمی مسای وارسمیحسابتو م

 شکر خوردم ولم کن شکررررر خوردم:انیک
 شکر نخور مرض قند ادی زیدل...نیافر: از رو موھاش کندم و گفتمروزی پدستامو

 یریگیم
 ی اومدن تو و از دست کارانامی بابا ادمی برگشتم ددی بھ گوشم رسھی خنده بلند بقیصدا
 خندنیمن م

 کردی کھ داشت با صورت قرمز نگام مانی برگشتم سمت کدوباره
  پسر عمھیخوب: دھنمو قورت دادم و گفتماب

  قدم رفتم عقبھی قدم اومد سمتم کھ فورا ھی انیک



 @cafeetakroman              ی کافھ تک رمان ص اختصا       رمان اسمش عشقھ

 335 

 ی عااااالیی دختر دامیعال:انیک
  سمت اقاجون و پشتش پناه گرفتمدمی برداشت سمتم کھ فورا دوزیخ

  مونھی می زامبھی شبافشوی قنی بشھ ببکی نزار بھم نزدری غول و بگنیاقاجون ا:من
 
 

 و نگامو رونی خنده جمع بلند شد سرمو اروم از بغل اقاجون اوردم بی صداهدوبار
 انیدوختم بھ ک

  راحت شدالمی خخندهی داره مدمی دیوقت
 ..رونی پشت اقاجون اومدم باز
 
 "پارسا"

 کنم رونی دختره کنھ رو از خونم بنی تا اکنمی ساعتھ دارم ھمھ تالشمو مکی قای دقاالن
 نمیبی نمی اثرچی ھیول
  دخترهنی اشھیری بس ساز
 رونی از فکر اومدم بغوشی جغی جی صدابا
   گرفتھی چندش مھمونی اون دختره ی اقاجون برایپارسا خبر دار:دایش
   گفت از حرص ناخواگاه دستمو مشت کردمسنای لقب چندش و بھ نکھی ااز
 با ادی درصدم بھش نمھی ی براش سفارش دادن بھ نظر من حتمی چھ لباسیدونینم:دایش

  اه اهختشی ری بکلیاون ھ
  زدمادی فربای بھ جوش اومد و تقرخونم

 ی بدلمی چرت و پرتا رو تحونی انجای ایاومد:من
 زمیوا پارسا تو چتھ امروز عز:دایش

  و خفھ کن خفھھھھھھھھھھھنی االن انی خدا ھمیوااا
  بفھمی و وقت من و گرفتنجای ای کار دارم اومدی من کلنی ببدایش:من
  دارم برو بھ کارات برسکاریوا من بھ تو چ:ادیش

  بھ کارام برسمیزاری و نمیکنی میوراج:من
  برو بھ کارت برسزنمی نمی حرفگھیباشھ د:دایش
  بعد حالت بغ کردن گرفت و رو مبل نشستو

  بھمدمی ندادم و رفتم تو اتاقم و درو محکم کوبتیاھم
 

  ام برام مثل مرگ بود مررررگھی ثانھی برا ی دختر حتنی اتحمل
  ھامو محکم فشار دادمقھی نشستم رو تخت و سرمو گرفتم تو دستام و شقیعصب
   در حال انفجار بودسرم

 کشو نی تو اشھی مطالعھ رفتم و کشو رو باز کردم ھمزی جام بلند شدم و بھ طرف ماز
  مسکن داشتم
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   کھ بھ مسکن خورد لبخند اومد رو لبامچشمم
  و بدون اب خوردمرونی از توش اوردم بیکیداشتم و  و برقرص
 دمی دراز کشندفعھی و دوباره برگشتم رو تخت و ازی قرص و پرت کردم رو مبستھ

 روش
  شدم بھ سقفرهی دوباره خو

 ... کم چشمام گرم شد و بعدشکم
 "سنای"

 کھ زن عمو اورده میشگری دست آراری ساعتھ زھی شکستی واقعا داشت مگھی دگردنم
  ونھخ

 قبول نکردن و با زور من و کردن تو اتاق تا اتدسا جون ی ولخوادی نمگمی من محاال
 شیییییحاضرم کنھ ا

 میدی اتوسا خانوم از جا پرغی جی صدابا
 زهیری خانوم چشماتو تکون نده خط چشمت بھم مسناااااااااای: خانوماتوسا

  کنمممممممشی اراخوااااامی خدا من و بکش من نمیوا
 

  بشمھی بلند بکشم بلکھ تخلغی جھی داشتم دوست
 خانوم صاف سنای گرفتی مرادی اتوسا خانومم انگار با من لج بود کھ ھمش ازم انیا

  خانوم دھنتو کج نکن چشمتو کج نکن کوفت و کج نکن درو کج نکنسنای نیبش
 پوووووووف

د تو بھ دو  اومی کنمی ببتونستمی در زدن اومد و پشت بندش در اتاق باز شد نمیصدا
 دموی کنده اتوسا خانوم کال جلو دکلی ھنکھی چشمام بستھ بود دوم انکھی تول الیدل

 گرفتھ بود
  اومدهی کدمی اتوسا خانوم فھمی اومدن صدابا

 ی جان خوبایمیسالم ک: خانوماتوسا
  مایی با دختر دایکنی اتوسا جون چھ میمرس:ایمیک
  انگار داغ دل اتوسا خانوم تازه شدایمی حرف کنی ابا

  خستم کردکنھی خودشو کج و کولھ مشی ھمستی جا بند نھی اصال یوا: خانوماتوسا
 بھ چسبوندی پاشم و اون اتو مو داغ و کھ ھمش مخواستی درومد چقدر دلم محرصم

 کف سرمو بکنم تو حلقش
  کردمی خالی حرصمو با فشار دادن دستھ صندلیول
 ی خوبایمیسالم ک: گفتمو
 یستی خوب نیلی تو خنکھی مثل ایمن خوبم ول:ایمیک
 دی بعدش بلند خندو

 ری بلند زد زایمی دارم کای کارا با بعضیلی بلند بشم خی صندلنیزھر مار من از ا:من
 خنده
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 ... در اوردمچارهی بی منم دوباره ھمھ حرصمو سر دستھ صندلو
 
 "پارسا"
 چشمامو باز کردم کھ عی سرکنھی داره صورتمو نوازش میکی نکھی احساس ابا

 کھ داشت با دستش صورتمو ی صورتم در حالی رو درست تو چند سانتدایصورت ش
 دمی دکردینوازش م

 انگار بھ دامی و نشستم رو تخت شدمی صورتمو کشعی تکون دادم و سرھی خودمو
 خودش اومد و ازم فاصلھ گرفت

 چون مھمونا می برواشی واشی اقاجون زنگ زد گفت ی کنم ولدارتی بخواستمینم:دایش
 انی مگھی ساعت دمیتا ن

 من خواب بودم ی بھ سر تا پاش نگاه کردم و پوزخند اومد رو لبام معلومھ وقتساکت
 دهیقشنگ بھ خودش رس

 ی شل کنھ کھ نزاشتم و با صداششوی نخواستی کم کم مکنمی دارم نگاش مدی کھ ددایش
  گفتمیجد
 امی باش تا حاضر بشم و برونیب:من

  حرفمنی از اری رو داشت غی کنم انتظار ھر جملھ افکر
  و پشت سرش درو بسترونی تکون دادو از اتاق رفت بیسر
  کردم و از جام بلند شدم و حرکت کردم سمت کمد و بازش کردمیپوف

  لباسامی کردم بھ وارسشروع
  بزنمی رسمپی گرفتم تمی تصمرهیگی بزرگ می مھمونھی اقاجون دونستمیم
 

 زی می و گذاشتم رو صندلرونی رو گرفت اوردمش بی کت و شلوار سرمھ اچشمم
 ی و کروات سرمھ ای مردونھ مشکرھنی پھیمطالعھ دوباره برگشتم سمت کمد و 

 رونیاوردم ب
 و ژل و تافت و نھیی گذاشتم کنار کت شلوار و در کمد و بستم و رفتم سمت ااونارم

  برداشتم و افتادم بھ جون موھام
 ... لباسامدی موھام کھ تموم شد شروع کردم بھ پوشکار

  و لبخند زدمسادمی وانھیی کھ تموم شد جلو اکارم
 ... امشبمپی اومده بود از تخوشم

 "سنای"
  گفت تموم شدری کھ جادوگر پکردی می داشت اتصالمی عصبیمای کم ھمھ سکم

  مامان و زن عموی لبخند و اورد رو لبادمیکھ کش یقی عمنفس
  ھوادمی جادوگر دو متر پرغی جی کھ با صدانھیی جام پاشدم و خواستم برم سمت ااز

 نھھھھھھھھ نگاه نکن: خانوماتوسا
 چرا:من
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 اول لباستم بپوش بعد: اومد سمتم و گفتمامان
 جادوگر نی کرده اشی ارای شما رو کنمی ببسای اصال وانمی اول خودمو ببخوامینھ م:من

 ...کھ فقط
 
   زدمی چھ کنددمی چشم و ابرو اومدن مامان ساکت شدم و تازه فھمبا

 زدم و یی لبخند دندون نماکنھی داره با حرص نگام مدمی سمت اتوسا خانوم و دبرگشتم
 دوباره برگشتم سمت مامان

 یما رو ک بود کھ اتوسا جون فقط مشغول درست کردن من بود شنیمنظورم ا:من
 درست کرد

  عمو زودتر از مامان جواب دادزن
 کنھی رو درست مایمی االنم داره کدنیشاگرد اتوسا جون زحمت مارو کش: عموزن
 نمی رو ببایمی کرمی پس من میواااااااااااااااااا:من

 زمی امشب و خودت و کنترل کن عزھی سنای: جلومو گرفت و گفتمامان
 نمی رو ببایمی برم کخوامی من می چھ کنترلیگی میوا مامان چ:من
 دلم و ھر وقت زی عزی ھستی مھمونزیتو امشب سوپرا: گفتی عمو با مھربونزن

  نشدهری االنم پاشو لباستو بپوش تا درونی بیایاقاجون اعالم کرد از اتاق ب
 رونی قلمبھ زد بچشمام

  کھوردمی زن عمو من لباس نیول:من
 اتوسا نیی پامی بردی من و زن عموت باسنای دهی برات خراقاجون لباس امشب و:مامان

 ی لباس و بپوشکنھیخانوم کمک م
 

 و باز من موندم و رونی کھ تموم شد با زن عمو از اتاق رفتن بحرفش
 ...جادوگررررررر

 "پارسا"
 تو ی کنم ولدای رو پدای چشم چرخوندم تا شرونی کھ مطمئن شدم از اتاق اومدم بپمی تاز
  نبودییرایپذ

 حتما رفتھ خب خداروشکر: لب گفتمری اومد رو لبام زلبخند
 نفر دور کمرم حلقھ شد متعجب خواستم برگردم کھ صداش ھی دست نکھی احساس ابا

 مانع شد
  یپرونی کھ ھوش از سرم میی مثل وقتاشھی مثل ھمی شدشھی تر از ھمپیخوشت:دایش
  عطرتیاممممم بو: و گفتدی نفس کشھی

 بھ دمی لباسشو گرفتم و محکم کوبقھی کنار و برگشتم سمتش و دمیش خودمو کیعصب
 وارید

 دمی جا دھی چشماش ترس و وحشت و تو
  ھانی فکر کردیتو چ: شدم گفتمدی کلی دندونانی باز
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 بھت زی چھی ھان رهی دلم برا ضعف می و خودتو لوس کنیای دوتا ناز بی کردفکر
 یدی فھمچوقتی نشو ھکی خوب تو گوشت فرو کن تا اخر عمرت بھ من نزددای شگمیم
  نھای

 قھی از ترس فقط سرشو تکون داد دستامو از دای گفتم کھ شادی اخر حرفمو با فرقسمت
 ...رونی از خونھ زدم بیاش  جدا کردم و عصب

 
 "سنای"

ت و بازش  کھ رو تخت بود رفی جادوگر بھ سمت جعبھ ارونی کھ رفتن بنای امامان
  کرد

 کھ نگام خورد بھ رونی بارهی از توش می چنمی کردم تا ببقی شدم و نگامو دقکنجکاو
 دمی رنگش ذوق مرگ شدم و از جام پردنی از دی کاربنی ابراھنیپ

  اخ جوووووونی کاربنیاخ جوووووون اب:من
 شھی دختر ورجھ ورجھ نکن موھات خراب منیبش: خانوماتوسا

 ری قشنگ زد تو برجکم جادوگر پشیا
   شدم بھشرهی تنگ کردم و خچشمامو

  و اومد سمتمرونی لباس و از جعبھ کامل اورد باطی احتبا
 ی و بپوشنی تا کمکت کنم ااریپاشو ھمھ لباساتو درب:اتوساخانوم

  شد اندازه قابلمھچشمام
 ?ارمیجلو شما درب:من

 رهیاره بدو د:اتوساخانوم
  کھارمی شما لباسامو دربیو جلتونمیمن نم:من

 بھ کارم یزاری و میشی االن لخت منیھم: و گفتتی منفجر شد از عصباناتوساخانوم
  گمی زند میبرسم وگرنھ بھ اقا

  لحن گفتارش خندم گرفتاز
 

  خدا امروز از دست من سکتھ نکنھ صلواتبنده
شما چھ پنھون از  از ی خنده از جام بلند شدم و شروع کردم بھ در اوردن لباسام ولبا

 ختمیری صورتم عرق میخجالت بھ پھنا
  جلوشسادمی واری کامل در اوردم و با لباس زلباسامو

 گھی می چقای دقنمی کردم ببزی با خودش گفت گوشامو تییزای چھی لب ری زاتوساخانوم
   دارهی چھ تر و بدنیخدا کرمتو شکر دختره زبونش مثل زھرماره ول:اتوساخانوم

  بخندی حاال نخند کدنی حرفش و بلند شروع کردم بھ خنددنی شدم از شنمنفجر
  باشم حرفاشودهی شنکردی فکر نمکردی مات نگام ماتوساخانوم

  جادوگر بازم بلند شدغی کھ اشک تو چشمام جمع شد کھ بالفاصلھ جدمی خندانقدر



 @cafeetakroman              ی کافھ تک رمان ص اختصا       رمان اسمش عشقھ

 340 

 رویکم من پ لباستو بپوش ای بزهیری چشمت بھم مشیبسھھھھھھھھ االن ارا:اتوساخانوم
 بچزون

  براش سوخت اروم رفتم سمتش و گونشو ماچ کردمدلم
 اومد رو ی نگاه بھ من انداخت بعد گونشو لمس کرد و لبخند کمرنگھی اول متعجب

 لباش
  بپوش لباسوایخب باشھ خر شد ب:اتوساخانوم

 ....چشممممم:من
 "پارسا"

 و روشن کنم در سمت شاگرد باز نی شدم و تا خواستم ماشنی سوار ماشنگی پارگتو
  شاگردی خودشو پرت کرد رو صندلدایشد و ش

  کردمی نگفتم و ھمھ حرصمو سر فرمون خالیزیچ
  و روشن کردم و  راه افتادم سمت خونھ اقاجوننیماش

 گفتی نمیزی نشستھ بود و چی ساکت رو صندلدایش
 کی بھم نزدگھیش تا د بترسونمکمی اومد رو لبام خب حداقل موفق بودم تی رضالبخند
 نشھ

 بردم سمت ضبط و روشنش کردم چند تا اھنگ و جا بھ جا کردم تا بھ اھنگ دستمو
  مورد نظرم برسم

 کردم و دستمو می تنظومی صدارو رونی اومد بنی اھنگ کھ از باند ماشی مولودیصدا
 و پر کنھ خودمم شروع کردم نی اھنگ ماشی و اجازه دادم صدادمی ضبط کشیاز رو

 بھ زمزمھ کردن ھمراه خواننده
  و بم صداتری بزن کھ تو زیحرف

  چشماتو بشنومی نگفتھ حرف
 ی بگیخوای می کھ چکنھی نمیفرق
  بگو بزار صداتو بشنومفقط

  تپھی سکوتتو تا حس کنم دلم ھنوزم مبشکن
 ری عاشقم دست من و بگھنوزم
  برات بگمیزی بده بھ من کھ از نگفتھ ھا چجرئت

  برات بگمیزی از نگفتھ ھا چکھ
 
 نگام و دوباره زمزمھ کردم ی اومد جلوسنای ی ناخواگاه چشمادی اھنگ رسینجای ابھ

 ھمراه خواننده
  عاشق نشدشھی ممگھ

 یکنی کھ وا مچشماتو
  و زماننی و از زممن
 یکنی چشمات جدا مبا
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 ی پرشم از عاشقبزار
  عشقت واسھ من بسھکھ

  کھ دلواپسھیلب نگام تو قرهی جون بگبزار
  از جلو چشمام دور بشھ و من دور بشم ازشسنای باعث شد نگاه دای شیصدا

  پارسایعوض شد:دایش
 منظور: جمع شد و گفتماخمام

 زهی چھی اھنگ عاشقونھ تو فکر رفتنت ھمھ نشونھ نیواضحھ ا:دایش
 ی بشادهی نگھ دارم پی ادامھ بدیخوای ندارم اگھ مدنیحوصلھ مزخرف شن:من
    بخاطر اون دختر چندش نباشھراتیی تغنی ادوارمی فقط امدمیادامھ نم:دایش

                               خفھ شووووووووو:من
 نھی چقدر کادی فرنی با زدن ادونستمی بود و نمارمی کھ اون لحظھ زدم دور از اختیادیفر

 ...کنمی مادی رو زدایو نفرت ش
 
 "سنای"

   بھم دادی جفت کفش پاشنھ بلند مشکھینوم  اتوساخادمی و کھ پوشلباس
  بپوشمناروی کھ من استی ننیاتوسا خانوم االن منظورت ا:من

 نھیی خودت و جلو ادمی بدو دختر بپوش بعد اجازه منھی منظورم ھمقایدق: خانوماتوسا
 اینیبب
 و شروع ی خودم کفشارو از دست اتوساخانوم گرفتم و نشستم رو صندلدنی شوق داز

 دنشیکردم بھ پوش
  سادمی کھ تموم شد پاشدم واکارم

 گھی دنمی بزار خودمو ببدمیخب اتوسا خانوم پوش:من
 بود و برداشت و با سر بھم اشاره کرد و نھیی کھ رو ای و پارچھ ادی خانوم خنداتوسا
 ی شدی چھ فرشتھ انی ببایب:گفت

 ...نھیی ای قدم برداشتم جلومشتاق
  منمنی خدا ای خودم شکھ شدم واااااااااااااااااادنی با ددمی کھ رسنھیی اجلو
  شدمممممممم منی شکلنی اچرا

  چھ خوشگل شدمایی خدای شدم بھ خودم ولقیدق
 براق اروم اومدم باال رو ی و رژ صورتیی صورتم کرم زده بود و رژ گونھ ھلورنگ

 چشمام
  شده بودی خاصزی چھی چشمام

 
 کھ ملی ری رنگ و خط چشم کھ حالت چشمامو درشت تر کرده بود و کلی دودھیسا

   بلندمو بلند تر کرده بودیمژه ھا
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 گل درست کرده ھی باالتر رو موھام ھمھ رو جمع کرده بود سمت راست سرم و رفتم
  بودفی قشنگ و ظریلی گل بزرگ خھی نھ گمیبود گل کھ م

  زده بودرهیاز پشت گ بود رو صورتم و ختھی طرفھ رھی جلومم یموھا
  بھ موھام داده بودیشتری بتی کھ رو سرم بود جذابی تاجمچھین

 یدستت درد نکنھ اتوسا جون گل کاشت: سمت اتوسا خانوم و گفتمبرگشتم
 بای زنھمھی از خودت بود کھ ای نکردم خوشگلیمن کار: زد و گفتی لبخنداتوساخانوم

 یشد
  اومدایمی کی زدم و تا خواستم دھنمو باز کنم در اتاق و زدن و پشت بندش صدایلبخند

  تو اتوساجونامی بتونمیم:ایمیک
 زمی عزایب:اتوساخانوم

   درو باز کرد و اومد توایمیک
 ..ممنون اتو:ایمیک
 و دوباره رمی خودمو بگی با مزه شد کھ نتونستم جلوافشی من مات شد انقدر قدنی دتا

 .. خندهریزبلند زدم 
 , 
 "پارسا"

  واقعا ساکت شده بوددای شندفعھی اگھی دمی تو راه خونھ اقاجون بودھنوز
 ختھی نفھم امروز عصابمو کال بھم ری دختره

 سرد وارد ی و گذاشتم ھوانیی پادمی پنجره رو کشکردی داشت خفم منی ماشیھوا
   از سرما تو خودش جمع شددای بشھ و اصال توجھ نکردم کھ شنیماش
 دای فقط اروم شدن خودم مھم بود نھ شاالن
  حوصلھ اھنگم نداشتم و دستمو بردم سمت ضبط و خاموشش کردمگھی دیحت

  بلند شددای شی کھ دوباره شدابردمی لذت منی داشتم از ارامش ماشتازه
  رو مخت بودمیلی خی انگارخوامیمعذرت م:دایش

 یرشو بکن کھ فکی از اونشتریب:من
 یچھ از تھ دل گفت: کھ جا خورد و گفتدمید

 اره از تھ دلم گفتم حاال ساکت شو:من
 و سرشو از نیی پادی طرف خودشو کششھی از من شدی نگفت و بھ تبعیزی چگھی ددایش

 رونیپنجره برد ب
  شونھ ھامو انداختم باالالیخیب

 نھ خودش.... اصال برام مھم نبوددایش
 ... وجودشنھ

 ....شی ناراحتونھ
 ...نیفقط ھم... حس درونم بود نی من مھم فقط ایبرا
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 "سنای"
 ی واقعا خودتسنای گفتی مکباری قھی ھنوزم شکھ بود و ھر چند دقایمیک
   و بلند داد زدموردمی گالفھ ام کرده بود اخرم طاقت نگھید

 گھی شو دالیخیاررررره بابا خودمم ب:من
  کنمفی ازت تعری نداراقتی لیخاک بر سرت کھ حت:ایمیک
  بھ حالت قھر روشو برگردوندو

 خوردی بھ روانشناسا نمچشی دختر ھنی گرفت از حالتش اخندم
 خودت و الیخیحاال من و ب: رفتم پشتش و دستمو انداختم دور کمرش و گفتماروم

 ی شدیگریبچسب عجب ج
 یخر خودت:ایمیک

 رونی اصال گمشو باقتی لی بشوریب:من
 صدات امیاره من برم کھ تا االن مھمونا اومدن توام ھر وقت اقاجون اعالم کرد م:ایمیک
 نیی پایای بکنمیم

  چجورشھگھی دنیا: گفتمدموی کشیپوف
 دونھی میزی چھی حتما اقاجون گھیخب د:ایمیک
 رونی بعد چشمک زد و از اتاق رفت بو
  کنم تنھاااااکاری اتاق چنی خب من حاال تو اشیا

 رهی من حوصلمممممممممم سررررر مخدااااا
 
 "پارسا"

 ھمھ نکھی جا نبود مثل انی سر کوچھ اوه اوه تو کوچھ از دست ماشمیدی رسباالخره
 مھمونا اومده بودن

  نھای کنم دای پارک پی جاتونمی منمی تا ببنییبرو پا: و گفتمدای سمت شبرگشتم
دور کنم از خودم وگرنھ مگھ  رو دای بود کھ شنی شد قصدم فقط اادهی بدون حرف پدایش

 کردمی نمدای پارک پی جاموندی منیاون تو ماش
  از ذھنم دور بشھییای تکون دادم تا افکار مالخوسرمو
 ... پارک کنم تو کوچھ عمارت کھ اصال جا نبودی و تو کوچھ پشتنی گرفتم ماشمیتصم
  کوچھ عمارت شدمی و راھدمی بھ کتم کشی شدم و دستادهی و پارک کردم و پنیماش
  مات موندمدای شدنی کوچھ با دسر
 کردم کھ زودتر از من بره تو عمارت تا مجبور نباشم باھاش وارد بشم ادهی و پنی امن
  خانوم امروز اصال ول کن نبوددای شنکھی مثل ایول

  متوجھ ام شدی طرفش کھ فوررفتم
 می برای منتظر بودم بیعھ اومد:دایش

   نگفتمیزی و چمدی رو ھم سابدندونامو
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 قدم برداشتم کھ زود خودشو بھم رسوند و باھام ھم قدم شد در عمارت دای از شجلوتر
  باز بودمی داشتی کھ مھمونییطبق روزا

 
 بلندش نتونھ بھم شنھی پی با اون کفشادای شدم و قدمامو تند کردم کھ شاطی وارد حزود

 ...برسھ
 ... باطلالی خی زھیول
 "سنای"

   اتاق مشغول مگس پروندن بودم کھ در زدنتو
 دییبفرما:من
  باز شد و اکرم خانوم اومد داخل بھ احترامش از جام پاشدمدر
 سالم اکرم خانوم:من

 یھزار هللا اکبر دخترم ماه شد: زد و اومد جلو و گفتیلبخند
 ی اکرم خانوم لطف داریمرس: و گفتمنیی انداختم پاسرمو
 نیی پایرم اقا عرض کردن کھ بر دختتھیواقع: خانوماکرم

  کردخی استرس کل وجودمو گرفت و بدنم ی چرا ولدونمینم
 امیچشم االن م:من

 رونی تکون داد و رفت بی خانوم سراکرم
  سر جاشادی بکشم کھ حالم بقی کردم نفس عمیسع
 ...رونی مصمم از اتاق زدم بیی احساس کردم حالم بھتره با قدمای گذشت وقتقھی دقچند

 
 "پارسا"
  دمی کشقی نفس عمھی ک سادمی وادمی عمارت رسی در ورودبھ
  استرسمو مھار کنمقی نفس عمدنی داشتم با کشی استرس داشتم و سعلی دلیب
   و درو باز کردمرهی کھ حالم بھتر شد دستمو بردم سمت دستگکمی

  دستاش کردری بازومو اسھی اومد تو تا بفھمم قصدش چدای سرم شپشت
 ی بازھیظا: لب گفتری برگشتم سمتش و نگاش کردم با لبخند نگام کرد و زشکھ
 کننی دارن نگامون ماریدرن

  کھ حاال متوجھ ما شده بودنی سمت جمعبرگشتم
 پلھ ھا احساس کردم ی باالدنشی چرخوندم دنبال دو جفت چشم اشنا کھ با دنگامو

 زنھیضربان قلبم تند تر از حد معمول م
  نیی پاومدی کھ داشت خرامان از پلھ ھا مسنای از ری غدیدیم و نچکسی ھچشمام
  بود و متوجھ من نشده بودنیی پاسرش

 بھم چسبوند ثوزتمو برگردوندم سمتش کھ بگم ولم شتری خودشو بدای کردم شاحساس
 کنھ
  پلھ ھا اشاره کردی بھ باالشیطانی شی با چشماکھ
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 ... ھماناسنای ھمانا و گره خوردن نگام با نگاه ناباور برگشتنم
 

 کردی پلھ ھا خشکش زده بود و فقط من و نگاه مرو
 دمیدی رو بھ حز اون نمی منم فقط رو اون بود و کسچشم
 رمی بگییبای زی بازم باعث نشد من نگامو از اون بانوی اقاجون بلند شد ولیصدا

 کھ دوباره من و پسرمو بھم رسوند دی بودی کسدنیخب خب ھمھ مشتاق د:اقاجون
   شددی ھمتون شکھ خواھدنشیمطمئنم امشب با د

  دلمزی عزنیی پاای جان بسنای
 نگاشو ازم گرفت و دوخت بھ اقاجون احساس کردم نفسم ی با خشم و دلخورسنای

 ...گرفت با نگاه اخرش
 "سنای"

 رو رو خودم ی نگاھینی کھ سنگنیی پاومدمی بود و خرامان داشتم از پلھ ھا منیی پاسرم
 احساس کردم

  بلند کردم و نگام خورد بھشسرمو
 نمیبی دارم درست مای کرد خداخی بدنم دنشی دبا

 ی بازوردای اومده بود و شدای با شپارسا
 بود بھ رهی پارسا اونم خی دوختم تو چشمامی کردم و مستقی پر از خشم و دلخورنگامو

  من
 رو یزی چنی دلم ازش گرفت انتظار ھمچبی عجی ولدمیدینم می دلخورنی ای برایلیدل

 نداشتم اصالنم نداشتم
 نگامم بھ پارسابندازم نی باعث شد اخرکردی اقاجون اومد کھ داشت صدام میصدا

 وبعد برگردم سمت اقاجون
 

  دلمزی عزنیی پاای حان بسنای:اقاجون
 داشت گلومو فشار یزی چھی نیی و پلھ ھا رو اروم اومدم پانیی دوباره انداختم پاسرمو

  بزارمی اسمشو چدونستمی و من نمدادیم
 قی نفس عمھی و سادمی ھا کھ تموم شد اروم حرکت کردم سمت اقاجون و کنارش واپلھ
  و بعد سرمو اوردم باالدمیکش

  خونھ رو فرا گرفتی روم و تو بھ لحظھ سکوت ھمھ دی کنجکاو ھمھ چرخنگاه
  اقاجون مانع شدی کھ صدانیی سرمو بندازم پا دوبارهخواستمی شدم و ممعذب

 نی بگم ادی بای ولدینیبی مدی دارگھی دمی مرھی چون االن دی ھمتون شکھ شددیدید:اقاجون
 ی جشن و ھم برانی امروزه و من ای نوه گلمھ کھ باعث شادسنای نی استی نمیمر

  من و پسرم گرفتموندیتولدش و ھم بخاطر جوش خوردن دوباره پ
 نیاقاجون خجالتم ند: کھ فقط اقاجون بشنوه گفتمی طوررلبیز

  منیسنای یی حرفانی بھترقیتو ال:اقاجون
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  اقاجونی اشکی دوختم بھ چشماچشمامو
 زدنی صدا دست مھی دست زدن جمع بلند شد ھمھ یصدا
 ی خوشحالدنیاز د.... ی صحنھ انی ھمچدنی من چقدر خوشحال بودم از دمن

 ...مامان...بابا...اقاجون
 
 "پارسا"

   بودمسنای ی تو شک نگاه پر از دلخورھنوز
 ... نگاشایخدا

 دمی لب غرری و زدای برگشتم سمت شیعصب
 کھ تو جمع کنمی می کاری از دور بازوم نکشفتوی دست کثنی اگھی لحظھ دھیاگھ تا :من

 ی بشخیسنگ رو 
  دستمو ول کرد و ازم دور شدقھی با ترس نگام کرد و در عرض چند دقدایش

  دمی کشی راحتنفس
  شکرتایخدا

  پسری اومدریچقدر د-
 انی سمت کبرگشتم

  اومدشیسالم کار پ:من
  خانوم کار شمامدای شگھیاره د:ایمیک

 ایمی کھیمنظورت چ:من
  یی ندارم پسر دایمنظور خاص:ایمیک
  بسھایمیک:انیک

 انینھ بزار بگھ ک:من
  کامرانشی برو پایبسھ پارسا ب:انیک

  کامرانیچ:من
  بشھکی نزدسنای نزار بھ ششیاره کامران برو پ:ایمیک

 دونھی رو مسنای کامران و انی جرایمی کیعنی و کم داشتم نی ھمای خداپوف
 

  دعوتش کردهیک:من
  خبر ندارنیزی رفتھ اونا از چادتی مسعود ییدا:ایمیک

               ی لعنتی لعنتیلعنت:من
                                      ششی برو پایپارسا چتھ  کامران دوست توام ھست ب:انیک
 
 

  اقاجون بعدشی برم پدیاول با:من
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 از یکی ی فرجی داشت با اقاسنای کھ تموم شد بھ طرف اقاجون کھ ھمراه حرفم
 ... رفتمزدی حرف می خانوادگیدوستا

 "سنای"
 ی از دوستایکی ی فرجیدف بھ حرفاش با اقا ھی بودم و بسادهی اقاجون واکنار

 دادمی گوش مشونیخانوادگ
 کنم و وسط حرفشون از ی ادبی بتونستمی ھم نمی سر رفتھ بود و از طرفحوصلم

 کنارشون برم
  براق مردونھ گره خوردی کھ چشمام بھ کفشانیی و سرمو انداختم پادمی کشیپوف

 کمی باالتر کت ھمون شلوار و کمی ی نگامو اوردم باال شلوار اتو شده سرمھ ااروم
 ...باالتر و در اخر

  ھمزمان تو ھم گره خورد انگار اونم داشت منگامون
  پر از خشمی ولکردی منگام

 
 ....  مننکھی عوض اکنھی نگاه مینجوری کردم چرا اتعجب
  رونی توش و پرت کنم بادی بخولدی کھ می زود تکون دادم تا حرفسرمو
  از پارسا گرفتم وه بالفاصلھ صداش اومدنگامو
  دختر عمودادنی سالم مکترای کوچمایقد:پارسا
 سالم پسر عمو: نکاش کنم گفتمنکھی ابدون

 کھ فورا نگاش خورد بھ پارسا از زنمی حرف می با کنھی برگشت سمتم تا بباقاجون
  شد محترم از جمع ما دوریلی ھم خی فرجی کرد و اقای معذرت خواھی فرجیاقا

 چھ وقت اومدن بود پارسا:اقاجون
  اومدشیشرمنده ام اقاجون کار پ: و گفتنیی سرشو انداخت پاپارسا

 گھی خانوم کار بوده ددای شگھیاره د: بود تو دلم گفتمی کھ اون لحظھ زدم عمدیپوزخند
 شی برم پتونمیاقاجون من م: ندادم و رو بھ اقاجون گفتمتی خشن نگام کرد اھمپارسا

 بچھ ھا
  برو دخترم:اقاجون

 ... زدم و پشتمو کردم بھشون و ازشون فاصلھ گرفتمیلبخند
 انی بھش کنار کانی گشتم چشمم خورد بھش کنار کایمی چرخوندم و دنبال کسرمو

  بود لبخند زدمسادهیوا
 
 ... رفتم سمتشونو
 "پارسا"
  ازمون فاصلھ گرفت و پشتشو بھمون کرد تا برهسنای
   نفسم گرفت نبضم نزد لباسش از پشتدنی دبا
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 شی پشتش کامال بازه و کمر خوش تراششو بھ نمادهی پوشسنای ھی چھ لباسنی اایخدا
 گذاشتھ
  پارسای شدرهیبھ کجا خ:اقاجون

  کردمھول
 ام...یدونیاقا جون خوب م....م....م:من

 چشمات لو داد حرفتو برو پسر: بھ شونم زد و گفتی و دستدی خنداقاجون
  بردی بازم اقاجون بھ آشوب درونم پنیی انداختم پاسرمو

 ششی پمی برای دوستت کامران بنجاسی ای کنی پارسا ببیواااااااااااااااااا-
  زدهجانی مثال ھیدای اوردم باال و نگام خورد تو نگاه شسرمو

  کھ کامران نشستھ بود رفتمی زدم و از کنارش رد و بھ طرفیپوزخند
 دیکشی مگاری بود و داشت سنیی متوجھ ام نشد سرش پادمی کھ رسبھش
 ی بکشگاری سادی نمادمی: رو مبل نشستمو گفتمکناز
 شنیادما عوض م: سر بلند کنھ گفتنکھی ابدون

 
  اورد باال و نگام کردسرشو
  شدمسنای شدم عاشق یگاریمن عوض شدم س:کامران
 ورتش مشت کردم و محکم فشار دادم کھ مبادا نکوبم تو صدستمو

 کنمی االن تالشمو شروع منی از ھمارمی بھ دستش بخوامیم:کامران
  بود حرکت کردسادهی واسنای کھ ی وه زد فورا از جاش بلند شد بھ طرفحرفشو

   احساس تو اسمش ھوسھیخوای رو نمسنای تو زارمی کامران نمزارمی نھ نمسادی واقلبم
 ...              دیشا...دیشا...دیشا...  احساس منیول
  ️❤اسمش عشقھ ️❤ 
 "سنای"

  حرکتھی شدم و تو کی نزدایمی پشت بھ کاز
 پھخخخخخخخخخخ:من

 دی صد متر از جاش پرایمیک
  با پوزخند نگام کردوای خنده و شری زد زانیک
 یشوری بیدای نچسب الحق کھ خواھر ھمون شی دختره شیا

  شد تھ ولم سوخت و سوخت و دم نزدمنی دوباره وجودم غمگدای شی اورادی از
 بودکھ دهی کھ بھ کمرم خورد سوختممممم با خودم گفتم اگھ لباس پوشی ضربھ محکمبا
 سوختمی نمنقدریا

 
 شوری بیچتھ وحش: و گفتمایمی سمت کبرگشتم

 ی من و نترسونگھی دیحقتھ تا تو باش: حق بھ جانب گفتایمیک
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 اراستھ شد زی گل بود بھ سبزه نیزک: و گفتی شد سمت در وروددهی نگاھش کشبعد
  اوردنفی بدتر از خودتم تشریدوستا

  کامران سرجام خشکم کردی برگردم سمت در کھ صداخواستم
 سنایسالم :کامران
  سمتش و نگاش کردمبرگشتم

 یسالم خوش اومد:من
 ممنون تولدت مبارک:کامران

 یمرس:من
 ... باھاتخوامی مسنای:کامران

  کل سالن برگشتن سمتمشچی من کھ ھقی شقاغی جی صدابا
 ی چھ خوشگلللللل شدسنای ی واااااااااااااااااایواااااااااااااااااا:قیشقا
  چھ خبرتھواشی سیھ:من
 ی چھ خوشگل شدسنای ی وایوا: معذب بھ دور و برش نگاه کرد و اروم گفتقیشقا

   ھممون بلند شدخنده
  اومد جلو و اروم بوسم کردسحرم

 
 بارک دوستمتولدت م:سحر

   دوستمیمرس:من
 مینی بشمی برنیایب:انیک
 مینی بشمیاره عشقم بر: گفتی و با دلبرانی خودش و چسبوند بھ کوایش

  گفت گفت عشقمی االن چنی گرد شد جوووووون اچشمام
 زونی دخترام کھ خودشون و اونی من عاشق ای با شوخشھی حرف سام افتادم کھ ھمادی
  از دستشخورهی چقدر حرص مچارهی و خالھ بکننیم
 دمی رو اصال ندی و ماماندی افتاد کھ سام و فرادمی دفعھ ھی

  خبر دارهدی کھ سام و فریبچھ ھا کس:من
 انی بتوننی زنگ زدن و گفتن نمیی انگار بھ زنداینھ ول:انیک

  ی چیعنی:من
  شونھ باال انداختانیک

 امی منم االن منینی بشنی خب شما برلھیخ:من
  کھ مامان با زن عمو و عمھ ھام نشستھ بودنییفتادم طرف جا راه او

 مامان و کھ کردنی می در حال حرف زدن بودن و انگار داشتن سعروزی کھ دبھشون
 مضطرب بود و اروم کنن

 
  فرامرز خالھیی فرھاد دایی کجاس دای مامانومدنی و سام چرا ندی فرشدهیمامان چ:من

  شدسی برگشت سمتم و نگاش خمامان
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  شدهیزیمامان حرف بزن چ:من
 مارستانی حالش مساعد نبوده بردنش بکمی ی فقط مامانزمینھ عز:مامان

  نشھشیزی چای خدای خدا مامانی وادمی نشنگھید
  کھ نشده مگھ نھشیزیمامان چ:من

  فشارش جا بھ جا شدهکمی نشده فقط یزی تو معلومھ چی شدینجوری چرا اسنای:مامان
 ...دی االن زنگ بزنم بھ فرنی ھمدی سمت طبقھ باال بادمی نکردم دوتوجھ

 "پارسا"
  مضطرب بود کھ از پلھ ھا رفت باالیسنای ی حواسم پتمام

 ی دستم دادتی خانوم خودت موقعسنای اومد رو لبام یلبخند
  از پلھ ھا رفتم باالسنای جلب توجھ از دنبال بدون

 یعنیزه خودم خورد چشمام گرد شد  بامھی چشمم بھ در اتاق ندمی طبقھ باال کھ رسبھ
  تو اتاق منھسنای

 یسنای باز نگاه کردم کھ نگام خورد بھ مھی نی حرکت کردم سمت اتاق و از الاروم
  بودیزیھراسون کھ دنبال چ

 
 اخماش دنمی با ترس برگشت و نگام کرد با دسنای صبر رفتم تو اتاق و درو بستم بدون

 رفت تو ھم
  باالیچرا اومد:سنای
 کار داشتم باھات:نم
 رونی ندارم برو بی من با تو کاری با من ولیعھ کار داشت:سنای

  دوباره برگشت و بھ کشتنش ادامھ دادبعد
  تماشاش کردمنھی بھ سدست

  صاحب مردم کوی گوشنیاه پس ا:سنای
 یخوای میگوش:من

 بھ تو چھ:سنای
 سنای یرو مخم:من

 ی رو مخمی و بعد بکیسی ور دل من وای مگھ مجبوررونیبرو ب:سنای
 نکھی سمت خودم و پرتش کردم تو بغلم قبل از ادمی رفتم سمتش و بازوشو کشیعصب

  دستامو حلقھ کردم دور کمرش و سفت چسبوندم بھ خودمادیبھ خودش ب
 کردی گرد فقط نگاه می با چشماسنای

  اورد باال و قفل کرد تو نگام نگاشوچشماشو
 یمخم رو شی ارانی لباس و انیبا ا:من
  خودش اومد و شروع کھ بھ تقالبھ
 نمیبھ تو چھ ولم کن بب:سنای

  حواست ھسیکنی منی بھم توھی دوباره دارنیبا ا:من
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 نمیاره حواسم ھست ولم کن بب:سنای

 اگھ ول نکنم:من
 زنمی مغیج:سنای

 شنونی پر سر و صداس نمنییپا:من
 پارسا ولم کن: با عجز نگام کرد و گفتسنای

  تموم شد خم شدم رو صورتشطاقتم
  نزنشمی اتسنای نیی پاای نینجوریا:من

   بازم تقال کردسنای
  خانوم خوش باشدایاه بھ تو چھ اخھ تو برو با ش:سنای

  وقفھی بلند و بدمیخند
  شیشونی چسبوندم بھ پمویشونیپ

 یکنی میحسود:من
  منم کامران وی رو داردای کنم تو شی حسوددینھ چرا با:سنای

  تعجب اور نبودسنای بدنم با حرف ی لحظھ گرم شدن کل اعضاھی تو
 اتاق و خودمم جفتش واری بھ ددمشی انداختم و محکم کوبسنای بھ ی نگاه عصبھی

 سادمیوا
 ی گفتی چنمی تکرار کن حرفت و ببگھی بار دھی:دمیغر

ن  منم کامرای رو داردایگفتم تک ش: زل زد تو چشمام و گستاخ نگام کرد و گفتسنای
  کنمی حسوددیو چرا با

  حرف و زدنی دختر چقدر نترس تو چشمام زل زد و انی اای دوبرابر شد خداخشمم
 
 "سنای"
 ارهی دخلمو نوالی ھنی کمکم کن اای شد خدای چشماش دوبرابر عصببی امام غرای

داغ کامران و بھ دلت : بھم فشار داد و اروم خم شد و کنار گوشم گفتشتری بخودشو
  ی اسمشو ببری جرئت نکنی حتگھی دکنمی می کارسنای زارمیم

  پارسا زندی اقای کنکاری چیخوایمثال م: و گفتموردمی نکم
  بکنمتونمی مکاری چینی ببیخوای االن منیھم:پارسا

  مشتاقمیلیاره خ:من
 دی کششی لحظھ خم شد رو صورتم و لبامو بھ اتھی تو چشمام نگاه کرد و تو پارسا

  بودمرشی نشون بدم کامال استونستمی نمی عکس العملچیھ
   افتاده بودمری گواری پارسا و دنی بالیخی و من بخوردی پارسا رو لبام سر میلبا
  گوشم زمزمھ کردری چقدر گذشت کھ ولم کرد و اروم زدونمینم

  بکنم دختر عمویی چھ کاراتونمی میدیحاال د:پارسا
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 نگاش کردم سرشو اورد نھی جوابشو بدم فقط با نگاه مر از کتونستمی شده بودم و نمالل
 چشم بھم زدن ھیباال و نگام کرد انکار حرف نگامو خوند کھ ازم فاصلھ گرفت و تو 

 رونیاز اتاق رفت ب
 

  خوردم کف اتاق و دستمو گذاشتم رو لبامسر
 ی جھ تجربھ خاصینیری بود چھ خلسھ شی جھ حس خوبایخدا

  تو سرم و غر زدم سر قلب سرگشمدمیمو اوردم باال و محکم کوب ارور داد دستمغزم
  اومده بودم تو اتاقی چی براومدی نادمی و اصال رونی جام پاشدم و از اتاق اومدم باز
  اعتراض بچھ بلند شدی صدای تو خودم بودم و حسابی اخر مھمونتا

   ھا رفتنھی مھمونا بعد دادن ھدھمھ
  ست خوشگل کادو دادمی نھی اقاجون بھم اونشب

   انگشتر الماسھی بابا
  خوشگلی گوشھی مامان
   بودی بچھ ھام عالھی بقکادو

  ھمھ مھم تر کادو پارسا بوداز
 ...بای زی با نقاشبای زی تابلوھی
 
 "پارسا"

 دمی رو ندسنای دو روز نی و من تو تمام اگذرهی اقاجون می روز از شب مھموندو
  کم دارمیزی چھی دارم انگار یبی حس غرھی
  شدممونی مدرسھ اش اما زود پشی لحظھ بھ سرم زد کھ برم جلوھی

  با خودشکنھی می چھ فکرشھی می چنھی اونجا اگھ من و بببرم
 رمی ولش کن نمنھ
 .. برمنھ
  کنمکاری چدی باقای دقدونستمی دل بودم و نمدو

  شدم بھ جلورهی پارک کردم و خابونی و کنار خنیماش
  شدی نمی جلو چشمام ولادی بسنای ی چشماری دوست داشتم االن تصوفقط

  و روشن کردم و راه افتادم سمت مدرسشنی زد بھ سرم و ماشھوی
 ارمی کھ طاقت بشدی نمیعنی ارمی طاقت بتونستمینم
 روندمی سرعت منی آخربا

 کردی می تابی چشماش بی برادلم
 ... روسنای اعتراف کنم کھ تونستمی نمھنوزم
 ...ی اگھی دزی فکر کنم نھ چسنای دنی کردم ففط بھ دی تکون دادم و سعسرمو

 
 "سنای"
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  نشستھ بودم و از دست معلم خوابم گرفتھ بوداتی کالس ادبسر
 بگھ بشر مادرت خوب پدرت ستی نفر نھی اخر دهی اخر درس مقھی تا دقکردی ول ممگھ

 خوب رحم کن
 واری داده بودم بھ دھی و منم سرمو تکندخوی رو می فردوسی از شعرایکی داشت االنم

 زدمیو چرت م
  دمی کھ سحر بھ پھلوم زد پریخونکی سبا

  مگھی چتھ ازار داریھو:من
  با ابرو بھ باال سرم اشاره کردسحر

 ?باال سرمھ:من
  خندهری کل بچھ ھا زدن زچی جملھ رو با تعجب گفتم کھ خودم ھانقدر
 بلھ باال سرتم:ی علوخانوم

 خستھ نیسادیخانوم چرا سرپا وا: لبخند ژکوند کاشتم رو لبام و گفتمھی سمتش و برگشتم
 ستمی نی من راضدینی تورخدا بشدیشیم

  خنده بچھ ھا رفت ھوای صدادوباره
 رونیساکتتتتتتتتت زند برو ب:ی علوخانوم

  گرد کردمچشمامو
 چرا خانوم:من

 رونیبا من بحث نکن برو ب:ی علوخانوم
 چشم خانوم:من
 
 بھ التماس کرد ھھھھھ کور کنمی شروع مکردی گرد شد ھھھھ حتما فکر مشماشچ

 خونده
 و دمی کولمو کشپی برداشتم و گذاشتم تو کولم و ززی و کتابمو از رو مبرگشتم

 برداشتمش
 ی جون خستھ نباشیخانوم علو:من

  نگفتیزی نگام کرد و چی عصبی علوخانوم
 دمی و در محکم کوبرونی زدم و از کالس زدم بیشخندین

 اطی سوشرتم فرو کردم و راه افتادم سمت حیبای انداختم پشتم و دستمو تو جکولمو
 زدمی لب با خودم حرف مریمدرسھ و ز

 ساعت می فوقش ناتھی بھتر از چرت زون سر زنگ مزخرف ادباطیبھتر حداقل ح:من
  واالانی تا بچھ ھا بزنمی قدم ماطیتو ح

 د خورد تو صورتم و خوابمو پروند باد سردمی کھ رساطی حبھ
 بستمی مخی شستمی گرفتم راه برم صد در صد اگھ ممیتصم

  لبری و خوندن اھنگ زاطی کردم بھ راه رفتن تو حشروع
 ی کھ چھ فاز بدیوا-
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 ی باھام بھم زدچرا
 ی از اون اول شمارتو بھ من ندشدی میکاشک

 
 ی کھ چھ حس بدیوا

 ی توام مثل منبگو
 ی قصھ نرنی مثل من از ای توام دوسداربگو
                                    یستی نی وقتھی فاز بدچھ
 یستی نی وقتھی فاز بدچھ
   بمون نروشمی پگمی می وقتھی فاز بدچھ
 یسی تو روم وامتو
  بخونمگھی اھنگ دھی گرفتم می تصمدی رپ اھنگ کھ رسی جابھ
  ذھنم شروع کردم بھ خوندن فکر کردم و با اومدن اھنگ توکمی
  کنارتھیکی من ھی روزا شبنیا-
 قرارتھی بی تو نگات وقتشھی مرهیخ

  ساکتھشھی با توا اون ھمشھی ھمحق
 رهیمی من واسھ تو می اون روزامثل

 رهیگی دلش نمیزنی مھی کنایھ
 رهی و تو رو تو اغوشش بگرهی بمحاضر

 برهی چپ نگات کنھ ابروش و می کھر
  گذرهی اون ازت نمی تفاوتی کھ بتو
 ....گذرهینم

  کھ قلب تو از اھنھدونھی نماون
 گذرهی و مشھی خورد میری میگذریم

  تو دست تو شدهچھی کھ بازدونھی نماون
 

  چشمامی اومد جلوی روز مھمونی با زمزمھ کردن اھنگ اتفاقاھمزمان
   کنار ھمدای پارسا و شدنی داولش

  رو فشار دادن دستمکنمی می و تمام حرصمو خالشی اورادی از کنمی مشت مدستامو
 ھی و بقی ماماننبودن
 ... تو اتاق و اومدن پارسا تو اتاق و بوسشرفتنم
  رو لبامکشمی باال و انگشتامو مارمشی ومکنمی مشت شدمو اروم باز مدست
 باره کھ نی دومنی با ای چیعنی پارسا ی کارانی ارهیگی مشی ھنوز جاش اتایخدا

 کنھیم نکارویا
  بدهمی بازخوادی منکنھ
  کردنم باشھتی قصدش اذنکنھ
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 رونی پرت بشم بالی مدرسھ باعث شد از فکر و خزنگ
 قی تا سحر و شقاسادمی سوشرتم فرو کردم و سرجام منتظر وابی دوباره تو جدستمو

 ... خونھمی و باھم برگردنیی پاانیب
 "پارسا"

  نگاه بھ دور و برم انداختم چشمام گرد شدھی نگھ داشتم و نی کوچھ مدرسھ ماشسر
 کننی مکاری چنجای ھمھ پسر انیا

  ناخواگاه مشت شددستم
  بشھسنای از اونا مزاحم یکی نکنھ

 
 بھ اونا نگاه نکنم و فقط چشم انتظار گھی کردم دی برگردوندم داخل کوچھ و سعسرمو

  باشمسنای
 رونی دختر اومدن بی گذشت کھ در مدرسھ باز شد و بالفاصلھ کلقھی دقده
  کنمدای پی ھمھ دختر چجورنی انی رو از بسنای امام حاال من ای

 .... کنمداشی تر کردم و تا پقی دقنگاھمو
 دمشی شدم و فکر کردم حتما رد شده و نددی نکردم ناامداشی چقدر چشم گردوندم پھر

  مدرسھومدهی کال امروز نای
  روشن کنم و حرکت کنمنی تا ماشچی رفت رو سوئدستم

 دهی مانتو شلوار مدرسھ چھ بچھ نشونش مای نگام خشک شد روش خداکھ
   ھر سھ تاشونم بازشی بود و نقی سحر و شقابا

  خنده سھ تاشون رفت ھوای باز و بستھ شد و دوباره صداسنای دھن
 خندهی کھ وسط کوچھ ھر ھر می چیعنی رفت تو ھم اخمام

  و نگاشون کردمادهی پنی از ماشعی رد شد سرنھی من و ببنکھی بدون انی کنار ماشاز
 ....یول
 از وسط اون گلھ خوانی و دوستاش مسناینکنھ ... دی لحظھ بھ فکرم رسھی لحظھ فقط ھی

 پسر رد بشن
 ... قدم و سمتش بردارم کھنی و دوبرابر جمع کردم و اومدم اولاخمام

 
 "سنای"

  بھم شروع کردن زدن تو سر و کلمدنی کھ رسقی و شقاسحر
  کنھی لھت می سکتھ کردم گفتم االن علوشوریب:سحر

  خری کودن روانشوری تو بی چرا انقدر نترسدی چشم سفیدختره :قیشقا
  ھووووووووو نفس بکش:من
 رررررررمی بمیفھمی مرمی از دست تو خفھ بشم بمخوامی نفس بکشم مخوامینم:قیشقا
 ری راحت باش بمشمیخب مزاحم مردنت نم:من
  نگفتیزیبا حرص نگام کرد و چ:قیشقا
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 می بردیایبسھ ب:سحر
 رونی بمی تکون دادم و با ھم از در مدرسھ زدیسر

  از گوشاش دود بلند شدیدی دیی خدایول:سحر
 دی خنده خود سحرم خندری زمی ھمزمان زدقی شقابا

 زی بھ مکوبھی کلھ خودشو مای کلھ من و ایمن گفتم االن :من
  خنده سھ تامون رفت ھوای صدادوباره

  تو کوچھ بود نگامون کردی خندمون انقدر بلند بود کھ ھر کیصدا
  سر کوچھ رو نگاهسنایاوه اوه چھ خبره امروز :قیشقا

  سر کوچھ خشکم زدی بلند کردم نگام کھ خورد بھ پسراکلمو
 

 کننی مکاری چنجای انایامروز چھ خبره ا:من
  بھ ما چھمی برنیای بستنی نسایحتما پل:سحر

 رونی بمی و از کوچھ برمی از وسطشون رد بشمی مجبور بودبایتقر
 می کھ از وسطشون رد بشستی ننیمنظورت ا:قیشقا

  ندارن کھی با ما کارنھی منظورم ھمقایچرا دق:سحر
 قی شقامی برای بگھیراست م:من
 کنمای می بگھ قاطیزی از اون ارازل بھ من چیکی اگھ ی ولمیباشھ بر:قیشقا

 می برای بگھی نمیزیچ: و گفتمدمی کشدستشو
 سر کوچھ نفسمو محکم دادم میدی و باالخره رسمی سھ تامون قدمامون و تند کردھر

  و اخمامو کردم تو ھمرونیب
  راحت شدالمی خکمی رد شد قی جلو تر از من و شقاسحر

 ... کھنی رد بشمی با ھم اومدقمی و شقامن
  شدم بھ ھمون سمتدهی شد و پشت اون خودم کشدهی لحظھ بند کولھ ام کشھی تو

  گرد شد از تعجبچشمام
 کجا خانوم خوشگلھ-

 شدی مگھ می ولرونی کردم کولمو از دست طرف بکشم بیسع
  خر داشتزور

 
 تالش نکن خوشگلھ کارت دارم گوش بده بعد برو-

  از کولم بکشفتوی اون دست کثگمی بار مکی:من
  فرمودنی چدیدی بچھ ھا شناوھو-
 رمی و موفق شدم از پسره فاصلھ بگدمی تموم توانم کولمو کشبا

  کھ ازاد کردم فورا برگشتم سمت پسرهکولمو
  ی علفابوی ی تو ھان مگھ مرض داریگی میچ:من

  خشنمیجون من عاشق خوشگال: قدم اومد سمتم و گفتھی زد و ی لبخند زشتپسره
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 ... دراز کرد سمتم انکار قصد داشت بکشھ رو صورتم کھدستشو
 "پارسا"
 ھی شدم خواستم ادهی پنی از ماشعی سردی رو کشسنای اون صحنھ کھ پسره کولھ دنی دبا

 نجای بفھمھ من اومدم اسنای دی اومد نباادمیقدم بردارم سمتشون کھ 
  باز زور نگھ داشتم و با اخم بھ صحنھ روبروم نگاه کردمخودمو

  موفق نبودادمی از دست پسره بکشھ و انگار زفشوی داشت کی سعسنای
 و دی دفعھ بند کولشو از دست پسره کشھی کرد و ی قاطسنای گقت کھ ی پسره چدونمینم

 و دستشو برد سمت صورت دی گفت کھ پسره خندی چدونمیبرکشت طرف پسره و نم
 سنای
 

  سمتشوندمی دست خودم نبود دوگھی کردم دیقاط
  کھ شدم بلند داد زدمکشونینزد
 یھووووو دست خر کوتاه عوض:من

  شدمسنای چھره ی برکشتن سمتم قشنگ متوجھ وا رفتگھمشون
  و با خشم نگاش کردمسادمی پسره وای بھشون و جلودمی ندادم رستیاھم

 ?شما:پسره
  بلند شدسنای غی کھ ھمزمان جواری بھ ددمشی گرفتم و کوبقشوی
 ییییییییھ:سنای

  بودم داد زدرهی پسره خی کھ تو چشمایھمنجور
 نیبرو تو ماش:من

  کرد از پسره جدام کنھی اومد کنارم و سعسنای
  ولش کن پارسامی برایپارسا ب:سنای

 نی برو تو ماشیعنی نی برو تو ماشگمیبھت م:من
 رمینم:سنای

 امی تا بسای واقھی دقھی سای وایاگھ مردش: پسره نگاه کردم و گفتمی چشماتو
  بچھ سوسولیکنی فرار میدار:پسره

  برا من چرت نگوگھی دسای وایگفتم اگھ مردش:من
 سادمی برگرد من وایتوام اگھ مردش:پسره

  زدم و ازش جدا شدمیپوزخند
 

 دستشو گرفتم و سنای بدون نگاه وردن بھ گرفتمی مشی بودم و از تو داشتم اتیعصب
 نی سمت ماشدمشیکش

 ستمو پارسا ول کن دیکنی مکاریپارسا چ:سنای
 شوت بای رو تقرسنای و در طرف شاگرد و باز کردم و دمی رسنی نزدم بھ ماشیحرف

  در و بستم و قفل کردمادی و تا بھ خودش بنیکردم تو ماش
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  پارسای کنکاری چیخوای درو منیپارسا باز کن ا:سنای
 ... بودنسادهی واقاشی کھ پسره و رفیی با خشم نگاش کردم و برگشتم سمت حافقط

 "سنای"
  و قفل کردنی ماشی دراچی با سوئامی و تا بھ خودم بنی پرتم کرد تو ماشپارسا

  پارسای کنکاری چیخوای درو منیپارسا باز کن ا:من
 قاشی نگفت فقط با خشم نگام کرد و رفت طرف اون پسره و رفیزیچ
 چشم کردم و  کنھ تمام وحودموکاری چخوادی خدا می وادیلرزی استرس تمام بدنم ماز

  رفتی کھ پارسا داشت مییدوختم بھ جا
 دمیلرزی کرده بود و مخی دستام

 پارسا و اون ی واااااااااااااااااارنی چشمام گرد شد کجا دارن مدمی کھ دیزی با چیول
 رنیپسره کجا دارن م

  بکنمتونستمی نمی کارچی ھی خدا وایوا
 ....ی کارچیھ
 "سنای"

  شده بودکی ھوا تارستی نی خبرچی و از پارسام ھنمی ساعتھ تو ماشمی نقای دقاالن
  تا االن نگران شدننای خدا حتما مامان ایواااااااااااااااااا

  بودم ازشزاری بشھی کھ ھمی کردم بھ خوردن ناخونام کارشروع
  نبودی از پارسا خبری ولگرفتمی لحظھ ام از کوچھ نمھی نگامو
  و تمام صورتم پر از اشک شددی و ترکرمی گرفت و نتونستم جلوشو بگبغضم
  کردمھی صورتم و گری از کوچھ گرفتم و دستمو گرفتم جلونگامو

  بھ خودم اومدمنی باز و بستھ شدن در ماشی چقدر گذشت کھ با صدادونمینم
 ی و دوختم بھ پارسا کھ درست کنارم رو صندلدمی صورتم کشی از جلوی فوردستمو

 راننده نشستھ بود
  حرف بزنمتونستمی بودم و نمدهی تو صورتم ترسختی رشتری باشکام
  بودم خود پارسا حرف بزنھمنتظر

  کھ پارسا بھ حرف اومددی طول نکشادیز
 بھی پسر غر،بھیکنی باز نمشتوی مدرسھ،تو راه مدرسھ نیای با دوستات نمگھید:پارسا

  نھای یدی فھمیدی بھش فش نمیکنینگاه نم
 
  دفعھ برگشت سمتم و داد زدھی نگفتم یزیچ

   نھای یدیفھم:پارسا
  ھوا با ترس نگاھش کردمدمی متر پرھی دادش ی صدابا

 مدرسھ خودمم برت ارمتی بھ بعد خودم منی از ازنمیبا عمو ھم حرف م:پارسا
 گردونمیم
 یدیفھم: نگام کرد و گفتزیت
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  شی جوابشو بدم کھ نگام خورد بھ لب خوناومدم
 خون...رسا...پ...پ:من

  نھای یدی و بگو فھمنی ول کن انارویا: بھ لبشو و گفتدی دستشو کشپارسا
  تند سرمو تکون دادمتند

 خوبھ:پارسا
 ... و روشن کرد و حرکت کردنی ماشو
 "پارسا"

 رو سنای دی مجبور بودم من بای حرف بزنم ولینجوری دوست نداشتم باھاش ااصال
   خودم نگھ دارمیبرا

  ازش استفاده کنمدی کھ بھونش دستم اومده باحاال
  خودم با اون پسرهی رفت سمت حرفافکرم

 پسررو گفتم و مشتمو اوردم باال و تا خواستم تو قھی می دور شدسنای از جلو چشم یوقت
  پسره درومدی صداارمیصورتش فرود ب

 یدوسش دار:پسره
  دندونام گفتمنی ھمون باال نگھ داشتم و از بمشتمو

 
 ی نداره عوضیبھ تو ربط:من

  خوشگلھمیلیخوشگلھ خ:پسره
  تو دھنش و عربده زدمدمی طاقتم تموم شد و مشتمو محکم کوبگھید

 کشمتی کصافط می اره عوضیکنی حرمزاده بھ ناموس من نگاه مکشمتیم:من
 پارسا پارسا حواست کجاست چراغ قرمز شد حرکت کن:سنای
  و حرکت دادمنی بھ خودم اومدم و ماشسنای ی صدابا

  داد زدمسنای سر ی بودم از خودم چرا اونجوریعصب
  کھ دوست داره رفتار کنھی ھر جورتونھی بفھمھ نمدی حقش بود بای ولنھ
 خوامیمعذرت م:سنای

  بگمدی بای چدونستمی نمیعنی ندادم یجواب
 .. من نبود اون پسره کولموری تقصیول:سنای

 دمی خودم ددونمیم: ادامھ بده و گفتمنزاشتم
 "سنای"

 دمی خودم ددونمیم:پارسا
  حرفشنی ای چیعنی زد خشکم

                      شدداتی دفعھ از کجا پھی اصال تو نمی ببسای وایدی کھ دی چیعنی:من
 شدنیخب فقط داشتم از اونجا رد م...من: ھول کرد و گفتکمی انگار پارسا

 
   بگمیزی حوصلھ نداشتم چکھی دیعنی نگفتم یزی چی ولگھی بود داره دروغ ممعلوم
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  و چشمامو بستمشھی دادم بھ شھی تکسرمو
 "پارسا"
   جوابشو بدمی چدونستمی ھول کردم و نمدی پرسسنای کھ ی سوالبا

  دادم واقعا معجزه بودسنای کھ اون لحظھ بھ ی جواباون
  نگفتیزی چگھی و دشھی کھ بھش دادم ساکت شد و سرشو چسبوند بھ شی بعد جوابسنای

 و خواننده شروع کرد ابونی شدم بھ خرهی بردم سمت ضبط و رونش کردم و خدستمو
 بھ خوندن

     بگوتمی زندگی من کجاعشق
  بھ اخر بگومیرسی پر پر بگو   کھ می روزانی ااز

  من االن کھ روبروتم بگوعشق
 تمی کھ ارزوتم بگو    تموم زندگبگو

  سکوتتکشھی دلم من و میوا
   نبودتدهی دلم عذابم میوا
  تونمی دلم بدون تو نمیوا

  دوباره بردم سمت ضبط و خاموشش کردمدستمو
  اھنگم کامال رفت رو مخمنی داشتم ای عصاب درست حسابیلیخ
 

  در خونھ عمو نگھ داشتمی تو کوچھ و جلودمیچی پنای سر کوچھ عمو امیدیرس
 ?میدیرس: ھم چشماشو باز کرد و گفتسنای نی توقف ماشبا

 اره:من
 ریباشھ ممنون پسر عمو شب بخ:سنای

  توامیکجا منم م:من
 ? تویایتوام م: تعجب کرد و گفتسنای

  با عمو حرف بزنمخوامیاره تعجب نداره کھ م:من
  تو ھم و نگاه کرددی اخماشو کشسنای
 ی بپرسم چھ حرفتونمیم:سنای

  سمتش و ابرومو انداختم باالبرگشتم
 ھی نکھی پسر عمو فکر انیبب:سنای?                                        بدمحی توضدیبا:من

  کنرونی و از سرت بامی با تو برم مدرسھ و بکنمی من قبول میلحظھ ام تصور کن
  مام دخالت نکن خواھشای و تو کارانییبرو پا:من
  بھمدی و درو محکم کوبنیی رفت پانی حرص نگام کرد و از ماشبا

 کردم ادی سرش داد و فرنی ساعت تو ماشھی شوری بیصم گرفت دختره  حرمنم
 و نی کن ماشرونی و از سرت برونی بامی من باھات بنکھی فکر اگھیاونوقت االن م
 ... شدمادهیپارک کردم و پ
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 "سنای"
   حرص دراری از پارسا وارد خونھ شدم اه اه پسره زودتر

 ھی فکر کرده ککنھی می من امر و نھیبرا
 امی من باھاش برم مدرسھ و بنھی خواب ببتو
   تا خونھ رو غر زدماطی طول حکل
  کولمو رو دوشم جا بھ جا کردم و درو باز کردم و رفتم تودمی کھ رسی در ورودبھ
 و مامان با صورت پر از شھی دلم گفتم االن کھ برم تو بابا نگران جلوم ظاھر متو

 ... مضطربلدایاشک و 
 ونیزی دارن تلولکسی ریلی مامان و بابا خدمی شدم کھ دییراید پذ فکرا وارنی ھمبا

 کردی می دستش بود و بازی ھم گوشلدای و کننینگاه م
  زد واقعا چقدر نگران من شدنخشکم

 ستمی نی من راضدیتورخدا انقدر نگران من نباش:من
  تاشونم برگشتن نگام کردنسھ

  پارسا کو پسنیعھ اومد:مامان
  من با پارسامنیدونستیشما از کجا م:من
  زنگ زد گفتقیشقا:بابا

  زدن دارم براشونمی معرفتا زود جی بی افتادم اقی سحر و شقاادی ھوی
  پارسا جانیخوش اومد:بابا
 سادهی اقا پشت سرم وادمی برگشتم دعیسر

 
  شدهی پارسا جان گوشھ لبت چیوا:مامان

  تو اتاقمرمی من مدیسا برسبھ اقا پار: حرص دندونامو رو ھم فشار دادم و گفتماز
 ی بشنودی دارم کھ توام بایی حرفاھی دختر عمو با عمو ساینھ وا:پارسا

 ... سمتش و با ھشدار نگاش کردم کھ ابروھاشو برام انداخت باالبرگشتم
 "پارسا"
  بھم انداخت کھ ابروھامو براش انداختم باالی نگاه ھشدارھی سنای

  پارسا جانیچھ حرف:عمو
  حرف زدن ھستی وقت برادینی بشدیایحاال ب: عموزن

  باال لباسامو عوض کنرمیمن م:سنای
  نداد و راه افتاد طرف طبقھ باالتی نگاه بھش انداختم کھ اھمھی

 ادی االن مسنامی نی بشای پارسا جان بایب:عمو
 چشم عمو:من
  کنی اول زخمتو ضد عفونایپارسا جان ب: عموزن
 ستی نیاجینھ زن عمو احت:من
  ھم رفتن تو اشپزخونھلدای و زن عمو و می سمت مبال و نشستمی عمو رفتبا
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  عمو جانی خوش اومدیلیخ:عمو
 ... نگفتمیزی زدم و چیلبخند

 
 "سنای"
 دمی حرص رفتم تو اتاق و درو محکم کوببا

  از رو دوشم برداشتم و پرت کردم رو تختکولمو
 نی و پرت کردم رو زمدمی رو از رو سرم کشمقنعھ

   نشده بودی ھنوز خالحرصم
 غی پرت کردم رو تخت و کلمو محکم رو بالش فشار دادم و با توان وجودم جخودمو

  نرهرونی کھ صدام بدادمیزدم بالشم محکم فشار م
 ... برگشتم و دستامو گذاشتم رو چشمام و چشمامو بستمحالی کھ گذشت بکمی

  اومد تولدای اتاقم زده شده و پشت بندش در
 نیی پاای بگھی بابا میابج:لدای

 امینم:من
 ?یایبھ بابا بگم نم:لدای

 دمی و دستشو کشلدای و ھجوم بردم سمت دمی از جا پریعصب
  نکنی من بلبل زبونی برارونی برو بایب:من

 یشی می ولم کن چرا وحشییییوا:لدای
 نمی ببنیی نشستھ برو پانیی اون پسررررر عموتھ کھ پایوحش:من

 گمای منمیا:لدای
  و درو بستم و قفل کردمرونی کردم بپرتش

 .... خدا من و بکش راحت کنیواااااااااااااااااا
 
 "پارسا"
 نیی پاادی بسنای می بود کھ کنار عمو نشستھ بودم و منتظر بودقھی دقده
  نبود طاقتم تموم شد و رو بھ عمو گفتمی انگار خبریول

   ھم باشھسنای دی بای باھاتون دارم ولیی حرفاھیعمو جان من :من
 نیی پاای بگھی صدا کن بگو بابا متوی پاشو برو ابجلدایباشھ پسرم :عمو

  گفت و از جاش پاشد و بھ طرف طبقھ باال رفتی چشملدای
  کھ زن عمو زد برگشتم و نگاش کردمی حرفبا

  بودی چھی قضی بگیخوایپارسا جان نم: عموزن
 ادی ھم بسنای دیسی فقط لطفا واگمیچرا زن عمو م:من
  نگفتیزی چگھی عمو دزن
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 کھ با شھی نمی راضدونستمی از مغرور بودنش مشی از تخسسنای شدم از دست گالفھ
 تنھا بره و زارمی نمگھی مجبوره من دادی بدی زود سرم خودم داد زدم باادیمن بره و ب

 ادیب
  کوتی ابجلدای شدیچ:عمو

  بودسادهی شدم کھ روبروم والدای و تازه متوجھ رونی فکر اومدم باز
  گفتی چگھی دی چیعنی: عموادی گفت کھ نمیخب راستش خب بابا ابج:لدای
 منم رونیراستش دستمو گرفت از اتاق پرتم کنھ ب: و گفتنیی سرشو انداخت پالدای

  پسر عموتھ منظورش پارسا بودی اونم گفت وحشیبھش گفتم وحش
  شد اندازه توپ بسکتبالچشمام

  پسر عموتھی گفتھ بود گفتھ بود وحشیییییییییییییییییی چسنای
  منظورش من بودمیعنی

 زدی متی از عصبانقمی شقنبض
 کنمی چموش نفھم ادمت می دختره

 می با ھم تنھا حرف بزنشھیعمو م:من
  رو برسمسنای حساب دی اول بایچرا کھ نھ ول:عمو
 حاال کھ ی نکنھ ولی باشھ کھ بعدا مخالفتسنامی خواستمی عمو من مستیالزم ن:من

  ستینخواستھ مھم ن
  ھم حرفمیزنی ھم قدم ماطی تو حمیباشھ بر: از جاش پاشد و گفتعمو
 ...اطی سمت حمی تکون دادم و از جام پاشدم و با عمو راه افتادیسر

 "سنای"
 کرده ادی بودم و ھدفون رو گوشام بود از حرصمم صداشو تا تھ زدهی تخت دراز کشرو

  اومد پشت اتاقم صداشو نشنومیبودم کھ اگھ کس
چھ ...شتر..... اون شتر و گوش بدمی و حرفانیی وجھ دوست نداشتم برم پاچی ھبھ

 ...ختی ری بھتره بگم شتر بی کردما ولدای براش پیصفت خوب
 
 "پارسا"

 و ھر چقدر زن عمو اصرار رونی با عمو حرفامو زدم از خونھ شون زدم بنکھی ابعد
  شامیکرد نموندم برا

فکرم ... بود کھ با عمو زدمیی از حرفاتمی کھ رو لبام بود کامال نشونھ رضایلبخند
 رفت طرف حرفامون

 کھ گذشت شروع کردم بھ حرف کمی بھ قدم زدن می و شروع کرداطی تو حمی عمو رفتبا
 زدن
   کنھجادی ای سو تفاھمچی ھخوامی نمزنمی کھ میی حرفانیعمو ا:من

  راحتالتیبگو عمو جان خ:عمو
  گفتم اونور کار داشتم و رفتمنکھی ظھر البتھ با اھی کردن قضفی کردم بھ تعرشروع
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 ی کنکاری چیخوایخب پارسا االن تو م: کھ تموم شد عمو گفتحرفام
 چشم خوامی دارم نمتی حساسلی فامیراستش عمو من از اولشم رو ھمھ دخترا:من
 رو سنای بھ بعد خودم نیمن از ا دی باشی دنبالشون باشھ اگھ شما و زن عمو راضیکس

  خونھارمیببرم مدرسھ و ب
  کھ عمو جانشھی نمیتو کار دار:عمو
  ندارهینھ عمو جان مشکل: گفتمعیسر

 بودنت بھ یرتیغ: بھم زد و دستشو زد رو شونمو گفتدمی نفھمشوی لبخند کھ معنھی عمو
  ھم ندارمیبابات رفتھ بھت اعتماد دارم اندازه چشمام مخالفت

 
 ... بھم داداروی لحظھ عمو انگار دناون

 "سنای"
   باز کردم و بھ بدنم کش و قوس دادمچشمامو

  کردمای چھ خوابشیییییییاخ
 از رو تخت پاشدم و ھدفون و از گوشم در اوردم و پرت کردم رو تخت و شنگول

 ... اتاقییخودم رفتم سمت دستشو
 تو دمیپر از اب کردم و پاش اب و باز کردم و دستامو ری شدم و شیی دستشووارد

                                                                                                                                                                                                                                 صورتم
  بھ خودم افتادنھی و بستمو سرمو اوردم باال و نگام تو آریش

 و نامرتب بود و از ھمھ بدتر سی و ابروھام خدیچکی گرفت از نوک دماغم اب مخندم
  سرم بودی جنگلیموھا

 توالت رفتم و شونھ رو برداشتم و شروع زی و بھ سمت مرونی اومدم بیی دستشواز
 ھ شونھ کردن موھامکردم ب

  کھ شد ھمھ رو از طرف راستم بافتم و با کش بستمتموم
 و بعد رونی اوردم بی شلوار راحتھی شلوار مدرسھ تنم بود بھ طرف کمدم رفتم و ھنوز

 دمشیدر اوردن شلوار مدرسھ پوش
 

  کم دلم شروع بھ قار و قور کردکم
  بخاطر رفتار ظھرمکنھی مامان پوست کلمو منیی برم پادونستمی میول

  بودم تا سرگرمم کنھیزی چھی چرخوندم تو اتاق و دنبال چشم
  مکث کردمتارمی اتاق و رو گلی دور نگامو کامل چرخوندم رو وساھی

 ... زدم اررررره خودشھیبشکن
   کردممشی طرفش رفتم و برداشتمش و نشستم رو تخت و رو پاھام تنظبھ
 زدم و شروع کردم ی اومدن اھنگ تو ذھنم لبخند بزنم بای فکر کردم کھ چھ اھنگکمی

  و خوندنشیبھ زدن مولود
  فرصت نره از دستنی و حاال نوازش کن کھ امن
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  ھستبای احساس زنی باره کھ انی آخرنی ادیشا
  حاال کھ تب کردمنی و حاال نوازش کن ھممن
  تو برگردمیای بھ دندی شای لمسم کناگھ

 ستی نی کار سختی عاشق بود تو باششھی مھنوزم
 ستی نی وقتگھی مرز با من باش اگرچھ دبدون

 نھیشی دم رفتن تو چشمات غصھ منی انمینب
 نھی قسمتم ادونمی مبوسمی اشکاتو مھمھ

  بلند شدلدای ی باز کردم کھ ادامشو بخونم کھ دوتا تقھ بھ در خورد و بعدش صدادھنمو
 
 یخونی مھی چنی ادیبابا شادشو بخون دلم پوک:لدای
 گذاشتم کنار و از جام پاشدم و بھ طرف تاروی خودمو گرفتم کھ نخندم گی زور جلوبا

 در رفتم و بازش کردم
 لدای خورد تو نگاه نگام
 کھ شاد بخونم:من

 اره:لدای
 خونمی می بگی تو ھر چایباشھ ب:من

 ستی کتک کھ نھیقض: با شک نگام کرد و گفتلدای
  نھای یاینچ م:من

  من بخونمی کھ تو بزنی بھ شرطامیم:لدای
   فکر کردم بدم نبودکمی

  توایباشھ ب:من
 ای بزندی گفتم بایھر اھنگ:لدای

 بااااشھ:من
 رهی بگلمی فگمی جونم میبھ جول:لدای

 گھیپررو نشو د: تو ھم و گفتمدمی کشاخمامو
 شھی قشنگ میتورخدا ابج:لدای

   گرفت از لحنشخندم
 ... کھ مامان از دستم شکارهیدونی فقط مادی جون بیباشع بگو جول:من

  امی حلھ برو تا بدونمیخودم م:لدای
  توجھ بھ من بھ طرف پلھ ھای ببعد

 ... خلی دختره
 
 "پارسا"'

 بھ نی کھ قراره از اگفتمی بھ اقاجونم مدی عمارت اقاجون پارک کردم بای و جلونیماش
  رو ببرم مدرسھ و برگردونمسنایبعد من 
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  شدم و بھ طرف در خونھ اقاجون رفتم و زنگ و زدمادهی پنی ماشاز
  گذشت و اکرم خانوم جواب دادکمی

 بلھ: خانوماکرم
 منم اکرم خانوم باز کن:من

  توای بیچشم پسرم خوش اومد: خانوماکرم
   برام باز کرد و رفتم تودرو
   کھ نکنھ اقاجون مخالفت کنھکردمی فکر منی تا خونھ رو بھ ااطی طول حتمام
 یسالم پسرم خوش اومد: خانوماکرم

 ی در ورودی جلودمی اوردم باال کھ تازه متوجھ شدم رسسرمو
  تو فکر بودم متوجھ نشدمدیسالم اکرم خانوم ببخش:من

  زدی خانوم لبخند مھربوناکرم
 ?اقاجون ھست:من

 اره پسرم: خانوماکرم
  با اقاجون حرف دارمی تو کھ کلمیپس بر:من

 ... و جلوتر از من رفت داخل و منم پشتش رفتم تو تکون دادی خانوم سراکرم
 
 "سنای"

 میکردی نگاه ملمی فمی نشستھ بودم و داشتلدای مبل کنار رو
 می جون خونھ بودی با جوللدای و فقط من و رونی و بابا رفتھ بودن بمامان

 شکوندمی تو دستامو می بود و با سرعت تخمھ ھادهی حساسش رسی بھ جاھالمیف
  محکمترررررنیارررره افر....از اونجااااا نھ از شکمش بزن ...بدو...گھیبزنش د:من

  چھ خبرتھواشی ی ابحیوااا:لدای
  ساکت باشلمھی حساس فی جاینیبینم:من

 شھی ملمی حساس فی جای من حرف زدنیزنیخودت حرف م:لدای
  خفھھھھھلدااااای:من

  نگفتیزی چگھی ساکت شد و دلدای
  بود کھ تلفن خونھ زنگ خورددهی بھ اخرش رسبای تقرلمیف

  پاشو برو جواب بدهلدای:من
 بھ من چھ خودت برو:لدای

  اومد رو لبامی و رفت سمت تلفن لبخنددی چپ نگاش کردم کھ زود از جاش پرچپ
 برهی بابا از نگاھم حساب مولیا

 .... جذبھیمرررررس
 

 ند شد بللدای ی خودم بودم کھ صدای لبخند بھ لب تو فکر جذبھ خرکھنوز
  ااااااااا اقاجونھ کارت دارهسناااااااااای:لدای
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 ?یک:من
 اقااااااااا جووووووون:لدای

  داشتکاری وقت روز باھام چنی کردم اقاجون اتعجب
  گرفتملدای رو از ی جام پاشدم و بھ طرف تلفن رفتم و گوشاز

  و تلفن و گذاشتم دم گوشمدمی کشقی نفس عمھی اول
 جونم اقاجون:من

  بال دخترم سالمیجونت ب:اقاجون
  میشونی دونھ محکم زدم رو پھی

  اقاجون سالمدیببخش:من
  بابا جانیحواست پرت شد: و گفتدی خنداقاجون

 دی اخھ تعجب کردم زنگ زددیدونینھ اقاجون م...نھ:من
  بھ نوه خودم زنگ بزنمتونمیچرا تعجب دخترم مگھ من نم:اقاجون

 ... بود کھنیاقاجون من منظورم ا...نھ...نھ:من
 نجای ایای االن بخوامی مسنای: نزاشت ادامھ حرفمو بگم و زودتر از من گفتاقاجون

  و رو کردری دلمو زینگران
  افتادهی شده اقاجون اتفاقیزیچ:من

  بھت بگمدی دارم بایی حرفاھینھ فقط :اقاجون
 
 

  نشدهیزی چدیاقاجون مطمئن:من
  منتظرم خداحافظای دختر پاشو بیکنیچقدر سوال م:اقاجون

 خداحافظ اقاجون:من
  روبرمواری شدم بھ درهی و گذاشتم سر جاش و ختلفن

 گفتی می اقاجون چشدیچ:لدای
 ششیگفت برم پ:من

 امیآخ جوووووون منم م:لدای
 کھ یی برم باال اماده بشم توام اشغال تخمھ ھاامی زودم مرمیتو کجا من خودم م:من
  رو جمع کنختھی رنیزم

 امیم ممنممم:لدای
 ... ندادم و رفتم سمت اتاقم تا اماده بشملدای و داد غی بھ جیتیاھم

 "پارسا"
  تلفن و قطع کرد و اومد روبرم نشستاقاجون
 ادی گفتم تا بسنای از نمیخب ا:اقاجون

  ھیاقاجون من کھ گفتم عمو راض:من
 ادی داشتھ باشھ با تو بره و بتی رضادی باسنای ستی نیتنھا مسعود کاف:اقاجون
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 و اقاجون ازش سوال کنھ نجای اادی بسنای اگھ دونستمی دستمو مشت کردم متی عصباناز
 گھی می اونوقت اقاجون چکنھی وجھ قبول نمچیبھ ھ

 
 یاقاجون اگھ قبول نکنھ چ:من

 گردهی مدرسھ و برمرهی قبل خودش میطبق روزا:اقاجون
 ...پسراما اقاجون من کھ گفتم اون : فشار دادم و گفتمشتری بدستمو

  و تو گوشت فرو کننی اکنمی نمی کارچی رو مجبور بھ ھسنایپارسا من :اقاجون
  نگفتمیزی چگھی و دنیی انداختم پاسرمو

 ھی شدنت چیرتی غنی الیپارسا دل:اقاجون
  بدمی جواب اقاجون و چدونستمینم

 ی چیعنی شدنم یرتی غنی بودم کھ اجی خودمم گواقعا
  حالت و بفھمنی الیپارسا زود دل: گفتدمی نمی جوابدی کھ داقاجون
 اقاجون کدوم حال: اوردم باال و گفتمسرمو

 لی دلدی ھمھ بانایا...یدودل...رتیغ...ی سردرگمنی الی دلدمیفکر نکن نفھم:اقاجون
 داشتھ باشھ اقا پارسا

 ... منی براسنایخوب اقاجون :من
 یقانع کن نگو گفتم دربارش فکر کن نھ کھ من و یچینھ حاال ھ:اقاجون
  پام و رفتم تو فکرری شدم بھ فرش زرهی و خنیی سرمو انداختم پادوباره
 ....ھی چی ھمھ سردرگمنی الی دلگھی راست ماقاجون

 
 "سنای"

  گفت خرابھمی مامان برم کھ مش رحنی با ماشخواستمی در خونھ زدم ماز
 دونھی غر زدم کھ خدا مانقدر

  بافتم فرو کردم ھوا سرد شده بودیبای تو حدستامو
 زدی طبق معمول خلوت بود و پرنده توش پر نمکوچمون

 ی شده بھ اسفالت کوچمون کھ با صدارهی خرفتمی کھ راه منجوری انداختم و ھمسرمو
  می قدمھی درست تو نی ماشھیترمز 

  ھوادمی ترس ده متر پراز
  کردم فشار افتاد و ضعف کردماحساس

  خدایاااااوااااااااااااا
 رنگ روبرم احساس کردم سرم ی مشکنی اروم اوردم باال و نگام رفت رو ماشسرمو

 و چشمام تار زاشتی نمجھی سر گی کنم ولیی کردم راننده رو شناسای سعرهی مجیگ
 دیدیم

   بستم و محکم فشار دادم رو ھم و اروم بازشون کردمچشمامو
   بدترم شدچی نشد کھ ھبھتر
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 ... نگران اونی باز و بستھ شدن در اومد و پشت بندش صدایصدا
 سنای شدی چسنای سنای:کامران
 ...دمی نفھمگھی رو ھم افتاد و دچشمام

 
 "کامران"

 دنشی دی برازدی بودم دلم داشت لھ لھ مدهی رو ندسنای گھی بھ بعد دی روز مھموناز
 از خونھ چمین سوئ حاضر شدم و بعد برداشتعی کل کرد و سرمیوونگی معمول دطبق

 ...  شدمنای اسنای خونھ ی و راھرونیزدم ب
 نبود تمام می کردم حواسم اصال بھ رانندگی رانندگی چجوردمی طول راه اصال نفھمکل

  بودسنای یحواسم پ
  کردندنی شد و دست و پام شروع بھ لرزشتری شوقم بدمی کھ رسسرکوچشون

 حواس چشمامو بستم ی لحظھ بھی تو کوچشون دمیچی رو گاز فشار دادم و پشتری بپامو
 سنای دنیو از شوق د

  کھ باز کردم ھول کردم و زود زدم رو ترمزچشمامو
  روبروم بودسنای بودم مطمئن

  ھوادی من ده متر پری دفعھ ھی بود کھ با ترمز سنای
  کنمکاری چدونستمی شدم و نمدستپاچھ

  و کم مونده از حال برهدهی کھ ترسدمی بود دسنای گذشت نگام فقط رو کمی
  سمتشدمی شدم و دوادهی پعیسر
 سنای شدی چسنای سنای:من
  از حال رفت و افتاد رو دستمسنای یول
 رو دستام بلندش عی ندوتستم و سرزیتعلل و جا...شدی چای وحشت نگاش کردم خدابا

  سمتدمیکردم و دو
 

 ...نیماش
 "پارسا"

   خدای واادی نکنھ نستی نی خبرسنامی شدم بھ ساعت حوصلم سر رفت از رهی بس خاز
  دخترنی اومدیاقاجون چرا ن:من

 ی چرا انقدر عجلھ دارادیم:اقاجون
 گرفتی افتاده بود تو جونم و داشت تمام جونمو مبی دلشوره عجھی جام پاشدم از

  کردم بھ قدم زدن تو اتاقشروع
 نی رفت بشجیاھع پارسا سرم گ:اقاجون

 کردی حالمو بدتر منی نداشتم بھ اقاجون بدم و ایجواب
 اطی سمت حدمی برداشتمش و دوزی از رو می حرکت ناگھانھی با می خورد بھ گوشچشمم

 و شماره خونشون و گرفتم
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 و ی گوشلدای من مثل صد سال انتظار بود باالخره ی خوردن دوتا بوق کھ برابعد
 برداشت

 بلھ:لدای
  ھستتی ابجالدیسالم :من

 گھی اومد اونجا دسنایسالم پسر عمو نھ :لدای
  کل وجودم دلشوره شدلدای لحظھ با اون حرف اون
 باشھ باشھ فعال:من

  رو گرفتمسنای و قطع کردپ و بالفاصلھ شماره یگوش
 کنھی فکر می چسنای مھم نبود برام

 
 ستی نلی دلی دلشوره بنی ادونستمی فقط دلشوره خودم مھم بود و ماالن

 ... و گذاشتم دم گوشمی خورد و روشو لمس کردم و گوشسنای بھ شماره نگاھم
 "کامران"
 نگاھم ھی بود و ھوشی بیسنای نگاھم بھ ھی روندمی ممارستانی سرعت نور بھ سمت ببا

 ابونیبھ خ
 باعث شد کامی الستغی جی و زدم رو ترمز صدانی ماشمارستانی دم بدمی رسباالخره

  مھم بودسنای مھم نبود االن نی بشھ سمت ماشدهینگاه ھمھ کش
 سمت دمی تو بغلم و دودمشی و درو باز کردم و کشسنای سمت دمی شدم و دوادهی پعیسر

 مارستانیدر ب
  شدم و شروع کردم بھ داد زدنمارستانی بوارد

 دکتررررز دکترررررر کمک دکترررر:من
  سمتمدنی مرد با سرعت دوھی تا پرستار و چند
  اقاشدهیچ:مرد
  از ھوش رفتدیخانومم کمک کن:من

 دیای و دنبال من بدی اروم باشیاقا:پرستار
 ... تکون دادم و دنبال پرستاره وارد اتاق شدمسرمو

 "سنای"
  با زور چشمامو باز کردم نور چراغ چشممو زدکردمی مینی سرم احساس سنگتو
 لدای چراغ و نیاھع خاموش کن ا:من
 
  خانوممیبھ ھوش اومد-
   نشستم سر جامخی پسر کھ خانومم صدام کرد سھی ی صدادنی شنزا
  سرم دستتھ دختریکنی مکاری چسنایعھ -

  کنھی مکاری چنجای انی ارونی چشمام زد بدنشی دوختم بھش با دچشمامو
 نجایتو ا...ت:من
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 ادای در متتی جان بخواب سرمت تموم بشھ االن از دسنای:کامران
 و بعدش کھ از حال نی دفعھ صحنھ ترمز ماشھی بھ کار انداختم کامران کنار من فکرمو

 رفتم اومد جلو چشمام
 ? ارهیپس تو بود:من

  نداشتم گلمیمن قصد بد:کامران
  اوردم از دستش و داد زدمجوش

  منکی نبند بھ خزمیبستھ انقدر خانومم و گلم و عز:من
  پرستار اومد توھی باز شد و در

 یضیھ خبرتونھ خانوم مثال شما مرچ:پرستار
  برمخوامی ماری سرم و از دست من دربنی اای نداره بیبھ تو ربط:من

  چھ طرز حرف زدنھ خانوم پرستار شما ببخشسنای:کامران
 اری رو از دست من دربی لعنتنی اای بگمی رو ببخشھ دارم می چیچ:من
 

 رونی از تاسف برام تکون داد و از اتاق رفت بی سرپرستار
 و از رو تخت دمی و با خشم سرم و از دستم کشدی حد رسنی و حرصم بھ اخرتیعصبان

  شددهی و راه افتادم سمت در کھ بازوم بھ شدت از پشت کشنییاومدم پا
 دی خودش کرد و دم گوشم با خشم غرکی من و نزدکامران
 ایبنیبشھ بد م زی نزار کاسھ صبرم لبرسنای اتی از لجبازشھیتحملم داره تموم م:کامران

  کردم تا بازومو از دستش بکشم کھ محکم تر نگھم داشتتقال
 انداخت ی کھ عرب نیی جابرمتی بغلم و مری ززنمی مامی تحملم تموم بشھ مسنای:کامران

  ینیبی نکن بد میمن و عصب
  کردن پنھانش کنمی سعی گرفت از حرفاش ولبغضم

 ی کندمی تھدی ھستی الزم نگھی دیر تو قصد کشتن من و دادونمیولم کن اشغال م:من
 خورهیحالم ازت بھم م

 ?من قصد کشتن تو رو دارم:کامران
 کشتن من ی برای مناسبی جامارستانی حاالم ولم کن فکر نکنم بی عوضیاره تو:من

 باشھ
 دی قدرت کوبنی حرکت دستشو بلند کرد و با اخرھی تو دهی با حرفام بھ اوج رسکامران
 تو دھنم

  شدت ضربھ بازوم از دستش در اومد و پرت شدماز
 

 مثل خون و کنار لبم حس کردم یزی چی کھ زد گرمیلی شکھ بودم از سنی زمرو
  خون شکھ تر شدمدنی صورتم با دی روش و اوردم جلودمیدستمو بلند کردم و کش

  من و زد من و من وکامران
 نی شدم رو زم رفت و دوباره ولوجی از جام بلند بشم کھ سرم گخواستم
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  بشھ کھ داد زدمکمی خواست نزدکامران
 و مارستانی کل بی بشکمی نباشھ نزدای دنخوامی خدا بھ جون بابام کھ میبھ خداوند:من

  اتاقنی تو ازمیریم
  گفتم کھ سر جاش خشکش زدی حرفمو محکم و جدانقدر
  کھ تو تنم بود و جمع کردم و از جام پاشدمییروی نتمام

 دمی و خودمو کشواری توجھ نکردم و دستمو گرفتم بھ درونی بزدی ھنوزم از لبم مخون
 ...سمت در

 "پارسا"
  کرده بودخی از استرس تمام تنم گھی ددادی جواب نمسنای ی چقدر زنگ زدم بھ گوشھر

 ستی نلی دلی دلشوره من بنی افتاده و ای اتفاقھی بودم مطمئن
 رونی اومده بشی براش پی حتما کاریکنی مینجوریپارسا جان پسرم چرا ا:اقاجون

  با دوستاشرونی رفتھ بدیاصال شا
 
  معلوم بودی خودش نگرانافھی ارومم کنھ وگرنھ از قخوادی کھ اقاجون مدونستمیم
  از خونھرونی بزدمی مدی باشدمی داشتم خفھ موردمی طاقت نگھید

  فعال خداحافظرونی برمیاقاجون من م:من
  پارسایریکجا م:اقاجون

 ... رونی کھ تو پاھام بود از خونھ اقاجون اومدم بی سرعتنی ندادم فقط با اخریجواب
 "سنای"

 بودم دهی دستم کھ سرمو ازش کشومدی کامران دنبالم نرونی زدم بمارستانی باز
 بافت دنی کھ با دشدهی جاش چنمی دستمو بردم سمت بافتم تا بکشمش باال و ببسوختیم

  اھم بلند شدمیخون
  کرددنی رعد و برق بلند شد و بعدش بارون شروع بھ باریصدا
  دست تکون دادم و سوار شدمی تاکسنی اولی دستمو جلدعیسر
 شدم بھ رهی و خشھی دادم بھ شھی عقب و سرمو تکی نشستم صندلکردی تنم در متمام

  شھریابونای تو خختیریقطرات بارون کھ از اسمون م
 کردی ترم محالی بنی و اسوختی میلی سرم خی لبم و جاکنار
 ... لعنتت کنھ کامرانخدا

 
 "پارسا"
 لدای دی  شاگفتمی مدام با خودم مرفتمی مدی بانای طرف خونھ عمو اروندمی سرعت مبا

  کنھتمی و خواستھ اذرهی ھنوز ازم دلگسنای دی اومده شاسنای بست یخال
  تو موھامدمی کشی عصبدستمو

   باشھکنمی کھ فکر مینجوری کنھ اخدا
  نشده باشھشیزی چسنای ایخدا
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  سرش اوردهیی نکنھ اون پسره مزاحم افتاده دنبالش و بالیواااااااااااااااااا
  باشنشدهی دزدنکنھ

 کرد و پشت بندش بارون شروع بھ یدی فکرا بودم کھ اسمون غرش شدنی ھمتو
  کرددنیبار

 کتم در بی رو از جی گوشودی ابونی سر تکون دادم و ھمنجور کھ حواسم بھ خگالفھ
  رو گرفتمسنایاوردم و دوباره شماره 

  فقط جواب بدهشمی قسم اگھ جواب بده تا اخر عمر بنده صالحت متی بھ بزرگایخدا:من
  کرده جوابمو دادخی ی کھ با خدا تموم شد بالفاصلھ صداحرفم

 پارسا-
  و چرخوندم کنار و محکم زدم رو ترمزفرمون
 تم جواب داد نوکرخدااااااا

 
 "سنای"

  شدمادهی پشی کھ بھش گفتھ بودم نگھ داشت و بعدحساب کرون کرای کنار پارکراننده
 خواستی برام مھم نبود فقط دلم قدم زدن مدیباری بارون مھنوز

  بافم فرو بردم و مشتشون کردمیبای تو جدستمو
 کردمی و توجھ نمزدی بھ سر و صورتم می رحمی با ببارون

 زدی پرنده پر نمیعنی سست وارد پارک شدم خلوت بود یی قدمابا
  شروع کردم بھ راه رفتن و فکر کردن بھ اتفاقات امروزاروم

  اوردمی روز من نبود از اولش بد شانسامروز
 دوست نداشتم رونی باعث شد پرت بشم از افکارم بمی گوشبرهی فکر بودم کھ وتو

 رونی بدمی و کشیلوار و گوش شبی دستم رفت سمت جاری اختی بیجواب بدم ول
  صفحش نگاه کردم اسم پارسا افتاده بودبھ

  قلبم رفت رو ھزارضربان
  پارساایخدا
  زود جواب دادمی چرا ولدونمینم

 پارسا:من
 نی محکم ترمز کردن ماشی جز صداومدی از اون ور خط نییصدا

 
  بھ شور افتاددلم
 پارسا....شدیپارسا چ...پ:من
  دادش خفھ شدمی صدابا

 یی فقط بگو کجاسنایخفھ شووووووووو :پارسا
  تازه شدبغضم

 من...م:من
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 امی تا بی ھستی حوصلمو سر نبر بگو کدوم خراب شده اسنای:پارسا
 فدکم:من

 یستی اونحا ننمی ببامی بی علی بھ والسنای یخوری تکون نمی کھ ھستییاز جا:پارسا
  کمی اومدم نزدزارمی کنم زندت نمداتیپ
 .... اشغالی بعدش صداو

 ... پارسا چرا نزاشت حرف بزنمکننی مدی جمع شد تو چشمام چرا ھمھ من و تھداشک
 "پارسا"

 رو فرمون دمی قطع کردم و انداختمش رو داشبورد و محکم کوبیگوش
 چرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سرش داد زدم

   لج کنھ و برهنکنھ
  و روشن کردم و دوباره راه افتادمنی ماشعی فکر سرنی ابا

  دست خودشھ برهمگھ
  طرف پارک فدکروندمی و مدادمی پامو رو گاز فشار مفقط
 ... کنمدای رو پسنای کھ باعث شد یی جامی رو اورد تو زندگسنای از زی چنی کھ اولییجا
   شدمادهی و پارک کردم و پنی ماشعی پارک و سری جلودمی بعد رسقھی دقپنج
  تو پارکدمی ندادم و دوتی اھمکلمی رو تمام ھختی شدنم بارون رادهی محض پبھ

  کنمدای رو پسنای ی من چجورحاال
 و انداختم رو داشبورد کف دستمو می افتاد گوشادمی دوباره بھش زنگ بزنم کھ خواستپ

 میشونی رو پدمیمحکم کوب
 ... حواس پرتم منچقدر

 ''سنای"
  ھنوز اروم نشده بودمی شده بود ولسی کل بدنم خزدمی ھدف قدم میب

  و سرمو بلند کردم رو بھ اسمون و گذاشتم بارون صورتمو بشورهسادمی جام واسر
  زدخی شد و سی صورتم تمام خشستنی بارون با سرعت رو صورتم می ھاقطره

 ...شدی وجودم ھنوزم داغ بود و اروم نمیول
  دنی و چرخدنی کردم بھ چرخشروع

  نفرھی داد ی کھ صداسادمیا رفت و وجی گسرم
 

 ...   شد برگردم سمتشباعث
 سناااااااااااااااااای:پارسا

  سمتمدیدوی پارسا بود کھ داشت مدمی درست داررررره
  شدم بھشرهی خشکم زد و خسرجام
 .. شدنی سنگبغضم

 بگم کھ دستش رفت ھوا و یزی بھم و با خشم نگام کرد دھنمو باز کردم تا چدیرس
 ... فرود اومدسمی زود رو صورت خیلیخ
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 "پارسا
 زدمی رو صدا مسنای و اسم دمیدوی پارک متو

 ...  و نگامو چرخوندمسادمی گرفت و وانفسم
 دیچرخی بارون داشت مری کھ زی ثابت موند رو دخترنگام

  زدمادیفر
 سناااااااااااااااای:من

  سمتش از جاش تکون نخورددمی سمتم دوبرگشت
 خشم نگاش کردم بھش و با دمیرس

 بگھ اجازه ندادم بھش و دستمو بردم باال و با تموم قدرتم یزی باز کرد کھ چدھنشو
 دمیلرزی تو صورتش از خشم مدمیکوب

  دمی نگام کرد بغض کرده بود از نگاھش فھمناباور
 دمی تکون داد و پشتشو کرد بھم و خواست بره کھ نزاشتم و دستشو محکم کشیسر

 ...سمت خودم
 
 "سنای"

  کھ زد تو گوشم تعجب کردمپارسا
  دی تکون دادم و پشتمو بھش کردم و خواستم بزم نھ دستمو کشیسر
  شد و کنار گوشم زمزمھ کردکی نزدبھم

 یدونیاره م....ی چیعنی ی دلواپسیدونیم....ی چیعنی ی نگرانیدونیم:پارسا
 دادی بغض تو گلوم اجازه حرف زدن بھم نمیعنی نگفتم یزیچ

 یدی جواب نمچرا:پارسا
  بلند رعد و برق بلند شدی تحملم تموم شد ھمراه بغضم صداگھی ددی ترکبغضم
   کردمھی و خودمو پرت کردپ تو بغلش و بلند گردمی محکم از دست پارسا کشدستمو
  نشون ندادی پارسا از حرکتم شکھ بود کھ عکس العملانکار
 کردمی مھی ستبرش و بلند بلند گرنھی چسبونده بودم بھ سسرمو
 نشی رو سدمی نشدم دستامو مشت کردم و محکم کوباروم
  دور کمرم و من و بھ خودش فشار داددیچی پارسا بھ خودش اومد دستاشو محکم پانگار

 ... کھ اوج ارامش و حس کردمیوا
 
 "پارسا"

 ھی گرری خودش و پرت کرد تو بغلم و بلند زد زسنای بودم شکھ
 شدی مرشتی بارون بدنی لحظھ شدت بارھر
 زد بھ خودم اومدم و دستامو محکم دور نمی با مشتش بھ سسنای کھ یی ضربع ھابا

 کمرش حلقھ کردم و فشارش دادم بھ خودم
  بودمی عصبندفعھیا
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 سنای نھ از دست یول
  بگھ و زدم تو صورتشیزی چسنای از دست خودم کھ نزاشتم بلکھ

  بگم و ارومش کنمیزی باز کردم تا چدھنمو
 ادی گرفتم بزارم خودش بھ حرف بمی و تصمدی بھ ذھنم نرسیزی چیول
  می شده بودسی کامل خگھی گذشت دکمی
 ...ی ولومدمیمن داشتم م:سنای

  بودنی نگاه اوه رو زمی و تو چشماش نگاه کردم ولرونی بدمشی بغلم کشاز
 لرزهی کردم داره ماحساس

 ?می حرف بزننی تو ماشمیبر:من
  بارون باشمری زخوامینھ م:سنای

 یخوریسرما م:من
  توجھ بھ من حرفشو ادامھ دادیب
 
 بود نیی بشم سرم پانی سوار ماشابونی سر خامی بخواستمیتو کوچمون بودم م:سنای

 دفعھ ھی ھول کردم دمیپارسا بخدا ترس.. دمیترس... ھوادمی پرنی با ترمز ماشیول...یول
 جلوم ترمز کرد

 و نشوندمش رو قای از آالچیکی سمت دمشی شد دستشو گرفتم و کششتری بلرزشش
  خودمم کنارش نشستمیصندل

 مارستانیچشم باز کردم ب...مارستانیاون برده بودم ب...اون...از ھوش رفتم:سنای
 ...کنھی مدیپارسا من و تھد...بودم
  بلندش حرفشو قطع کرد دستمو انداختم دور شونش و چسبوندمش بھ خودمھیگر
  اروم دختر ارومسیھ:من

  انداختیعرب ن... کھییجا... کھیی جابرمتی مگھیبھ من م:سنای
  حرف و زدهنی بھش ای درومد تمام تنم گر گرفت کدوم خرسنای حرف از دھن نی اتا

  دستامنی برگشتم طرفش و صورتشو گرفتم بکامال
  و گفتھنی ایفقط بگو ک:من

 من و زد... تو دھنمدمیکوب:سنای
  از حالتشدمی شد واقعا ترسلی ش بھ خنده بلند تبدھیگر
  خنده بلندش داد زدونیم
 
  زندیسنای زد بھ ی پسرعمو من و زد دوستت من و زد تو دھنینیبیم:سنای

  بودکی نزدسنای دوستم بھ ھی تو ذھنم بود یزی چھی قفل شد و فقط فکم
  سنایکدوم دوستم :من

 دی جوابمو نداد و بلند تر خندسنای
 دم و تکونش دادم زادی کردم و بلند فریقاط
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 سناااااااایباتوام کدوم دوستمممممم :من
  تو چشمام نگاه کرد نگاھش پر از غم بودسنای
 کامران:سنای

 گالفھ دمی از جام پردونستمی مدونستمی مدونستمی مشت شد و محکم فشرده شد مدستم
 شروع کردم بھ قدم رو رفتن

  نبودسنای حواسم بھ اصال
 دمی دوکنھی و من و نگاه ملرزهی بھ شدت داره مدمی لحظھ برگشتم طرفش کھ دکی

 سمتش و بلندش کردم
 سنای شدی چسنای سنای:من
  و بعد از حال رفتدمی لب زمزمھ کرد کھ نشنری زیزیچ

 و بعد ی رو خوابوندم رو صندلسنای و نی سمت ماشدمی دوی نکردم و منم فورتعلل
 ....ارستانمی بنی ترکیخودم سوار شدم و با سرعت روندم طرف نزد

 
 "پارسا"

 رو تخت شھوشی بود کھ بسنای رو می و نگام مستقواری داده بودم بھ دھی تکسرمو
  بود و سرم تو دستش بوددهیخواب

  افتادمشی ساعت پکی ادی
 کردم کھ زود اومدن دادی داد و بمارستانی و انقدر تو بمارستانی رو رسوندم بھ بسنای

 گزاشتنش رو تخت و بھش سرم زدن
  فاصلھ گرفتم و رفتم سمتشواری و از درونی از فکر اومدم بسنای اخ گفتن ی صدابا
 نھھھھ...ولم کن کامران....امیولم کن نم...نھ....اخ:سنای

  تمام وجودمو گرفتخشم
 سای وافھمونمی ناموس بھت می بشرفی بکامران

 کرد  و رو تخت نشست سرم از دستش در رفت شروعدی بلند کشغی جھی سنای دفعھ ھی
                دنیبھ لرز

  کردم ارومش کنمی و زود نشستم رو تخت و سعدمیترس
 سنای... سنای اروم باش سنای:من

 و گفتی لب مری زییزای چھی و واری شده بود بھ درهی چون فقط خدیشنی صدامو نمانگار
 دیلرزیم

  گرفتم تو دستم و تکونش دادمبازوھاشو
  دلمزی جان عزسنای... خانومسنای:من
 

  سمتم و نگام کرد چشماش پر از اشک بودبرگشت
   تو بغلمدمشی و کشوردمی نطاقت

   اروم باشی خانومستی نیزی اروم چسیھ:من
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 ....م...ش....د...ن...ا:سنای
  نگویچی نگو ھیچی ھسیھ:من

  امنھی بود بھ سدهی کامال چسبسرش
 بغلم بمونھ تا اروم  دادم بھ سرش و گذاشتم توھی فشارش دادم و سرمو تکمحکمتر

 ...بشھ
 "سنای"

 تا چرخوندمی می چشمامو ھی صندلھی خرابھ بودم و دست و پام بستھ شده بود بھ ھی تو
  کنم و ازش کمک بخوامدای نفر و پھی

  نبودچکسی ھیول
 دمی و شنیی قدمای دفعھ از پشت سرم صداھی
   شدکمی کم کم قدما نزدو

  صاحب قدما خفھ شدمدنی با دی دھنمو باز کنم و حرف بزنم ولاومد
 کردی و نگام مودی سادهی بود کھ با پوزخند جلوم واکامران

  بلندم کنھی داشت از رو صندلی نگاش کردم کھ حملھ کرد سمتم و سعجیگ
  زدنغی باز کردم و شروع کردم بھ جدھنمو

 نھھھھ...ولم کن کامران....امیولم کن نم...نھ....اخ:من
 

 رونیھ از دھنش خون زد ب لبخند زد کھی کامران
 بلند پرت شده باشم ی جاھی زدم و بعدش انگار از غی و با تموم وجودم جدمیترس

 ...نییپا
 "پارسا"
 دیلرزی نمگھی اروم شده بود و دی ھنوز تو بغلم بود ولسنای
 بود دستمو رھنمی شدم بھ صورتش نگاش رو دکمھ پرهی از خودم جداش کردم و خکمی

  چونش و مجبورش کردم نگام کنھریبردم ز
 ?یدختر عمو جون بھتر شد:من

  لبخند کوچولو زد و سرشو تکون دادھی
  دوباره بزنھ براتادی سرمت از دستت درومد برم بگم پرستار بی کوچولو ولنیافر:من

 می برخوامینھ نم:سنای
 میکجا بر: تو ھم و گفتمدمی کشاخمامو

  برم خونمونخوامیم:سنای
  سرمت تموم شدی وقتی ولیریم:من

   برم خونھخوامیپارسا تورخدا م:دی نالسنای
  حالت خوبھیمطمئن:من

 میاوھوم بر:سنای
  شدشی نگاش ری نگام کرد دلم برامظلوم
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 امی حساب کنم مرمیباشھ م:من
 ... نگفتیزی فقط سرش و تکون داد و چسنای
 
 "سنای"

 رفت تمام تنم جی سرم گکمی نیی اروم از رو تخت اومدم پارونی از اتاق رفت بپارسا
 داغ بود حتما سرما خوردم

  سرما بخورمدمی اون بارون باری معلومھ زخب
  اتاق درشو باز کردم و رفتم تویی و رفتم سمت دستشودمی کشیپوف

  رو صورتمدمی و باز کردم و مشت مشت اب پاشری و شیی رفتم سمت روشومیمستق
 شدی صورتم کم نمی از داغیزی چیول

  و بستم سرمو اوردم باالریشدم و ش خستھ
  بھ خودم افتاد وحشت کردمنھیی کھ تو انگام

  لب زخم بود و روش خون خشک شده بودگوشھ
 زدی می بھ کبودبای طرف صورتمم تقراون

 دمی گرفت و نالبغضم
 برم مدرسھ اخھھھھھھ دستمو مشت کردم و ی صورت داغون چجورنیحاال من با ا-

 واری بھ ددمیمحکم کوب
 کصافط.... کصافط کامران

  منتظر تو اتاقی کھ نگام خورد بھ پارسارونی اومدم بیی خشم از دستشوبا
  رفت تو ھم پارسام زد تو گوشم تو پارکاخمام
  کارو بکنھنی حق نداشت ااونم

 ... حق نداشتنچکدومیھ
 
 "پارسا"

  و مقصدمون خونھ اقاجون بودمی نشستھ بودنی ماشتو
 شده بودن اونجا و منتظر ما بود ھمھ جمع نکھی امثل

 کنمی استرس و تموم منی گرفتھ بودم امشب ھمھ امویتصم
  اخمویسنای از جاده گرفتم و دوختم بھ نگامو
  بامزه شده بودیلی گرفت صورتش خخندم

  سر بھ سرش بزارمکمی خواست دلم
 حاال چرا اخمات تو ھمھ دختر عمو:من

وتا نره غول نفھم روم دست بلند کردن جون چون امروز د: نگام کنھ گفتنکھی ابدون
 بھم فش داده یکی کرده و دمی از نره غوال تھدیکی چون مارستانی بدیدوبار کارم کش
  کھ نتونستم از خودم دفاع کنمفمیچون انقدر ضع

   رو اورد سراغمیمونی تو ھم و حس پشدی اخمامو کشحرفاش
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 خب...واقعا...من:من
 خره سنای ی غرورت و بشکنی چی نکن برای نگو اصال معذرت خواھیزینھ چ:سنای
 ھیک
  وسطنی بکس شده اسھی فقط کسنای
  مھمھ اصالی کی برارهی بمسنای

 کنھی مدی کامران تھدیزنی متو
  شدمی حرفاش عصباز
 یگی میییییییییییییییییی چیفھمیم:من

 بگم خوامی با کامران حرف بزنم مخوامی میدونی اصال مفھممیاره م: داد زد و گفتسنامی
  ی خواستگارادیب

  از حرفش و بلند نعره زدمدمی اوج رسبھ
 خفھھھھھھھ شووووووو:من

  ھوادی پری متر از رو صندلھی دادم ی از صداسنای
  از کوچھ ھایکی تو دمیچی رو گاز فشار دادم و پپامو

  بن بست بودکی کوچھ تنگ و تارھی شانس از
 سادی دفعھ واھی نیر دادم و ماش رو ترمز فشاپامو
  گم شدنی ماشیکای الستغی حی تو صداسنای غی جیصدا

 ی روانیکنی مکاریچ:سنای
  کھ زود دست بھ کار شدم و قفل درارو زدمنی ماشرهی رفت سمت دستگدستش

   حرص برگشت سمتمبا
  روی لعنتنیباز کن ا:سنای
  سمتشدمی بھش انداختم و خودمو کشیشی نگاه اتھی

  ارررررهی با کامران حرف بزنیخوایکھ م:من
 وردی بھ روش نی و از چشماش خوندم ولنی ادی ترسسنای
  باھاش حرف بزنمخوامیاره م:سنای
  سمتش و باز تکرار کردمدمی خودمو کششتریب

 ?ھی جدمتیتصم:من
 ھی جدمیلیاره خ:سنای
 
  سمت خودمدمشی حرکت دستامو انداختم دور بازوھاش و کشھی با
 کامل اومد تو سنای کھ ی انقدردمشی کششتری ندادم و بتی اھمی ولدی کشغی جھی سنای

  شاگرد موندیبغلم و پاھاش رو صندل
 رمی آرامش بگکمی دورش حلقھ کردم و گذاشتم تو بغلم بمونھ بلکھ دستامو

  نزاشتمی ولرونی بادی از بغلم بکردی تقال مسنای
  اروم باش دختر خوبسیھ:من
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 ھی چھ کارنیولم کن پارسا ا:سنای
 دمی نگفتم و بھ جاش دستامو بھ طرف شالش بردم و از رو سرش کشیزیچ
 بگھ کھ نزاشتم و بھ جاش سرمو فرو کردم تو موھاش و اروم بو یزی خواست چسنای

 دمیکش
 تو گوشم دیکشی کھ میقی عمی نفسای صدای نگفت ولیزی چگھی ساکت شد و دسنای

  نداختی منیطن
  اومد رو لبام و اروم لبامو بردم طرف گوشش و زمزمھ کردملبخند

 ? ارهرهیگی ارامش می تو بغلمیپس توام مثل من وقت:من
 ? طرف ارهھی طرف باشھ و آغوش گرمت ھی ای تموم دنی من حاضرمثل

  اروم زمزمھ کردسنای
 
 یگی چرا چرت مھی حرفا چنیپارسا ا:سنای

 ...یقراری توام بدمیھم نفسات فی انگار نکن از صداششششیھ:من
 "سنای"

 شدی بھم وارد می فرا تر از ھر اسمیزی بغل پارسا چتو
 ری نظیب...خاص... نابزی چھی بزارم ی حسم اسمی براتونستمینم

  از حس خوبم کم بشھیزی باعث نشد چی کرد ولجمی پارسا گی حرفاگرچھ
 رونی گوشم از فکر پرتم کرد بری اروم پارسا ززمزمھ
  نظر تو شرطھی بکنم ولی کارھی خوامی مسنای:پارسا

   شدمکنجکاو
 یچھ کار:من

 بازوھامو محکم تو دستاش بود تو چشمام نگاه ی من و از خودش جدا کرد ولپارسا
 ی باھاش موافق باشدی تو فقط بای ولیفھمی خونھ اقاجون ممیاالن کھ رفت:کرد و گفت

 ھی چمتی بدونم تصمدیبا:من
  نھای یامران خالص بش از شر کیخوایتو م:پارسا
  تند تند تکون دادمسرمو
 ی کھ گرفتم مخالفت کنیمی با تصمیپس حق ندار:پارسا

 
 ی گرفتیمی بدونم چھ تصمدی من بایول:من

  نھای یبھ من اعتماد دار:پارسا
  سرمو تکون دادم کھ لبخند نشست رو لباشنانی اطمبا

  موضوع حل شده اس دختر عمونیپس ا:پارسا
 و دستشو از بازوم جدا کرد و چونمو گرفت دی سرمو تکون دادم کھ پارسا بلند خندبازم

  انگشتاشنیب
  کوچولویمگھ زبون ندار:پارسا
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 میشونی و اروم لباشو چسبوند بھ پدی پارسا بازم خندرونی زبونمو اوردم بطنتی شبا
 ...تی بوسھ پر از ارامش و امنھی
 "پارسا"

 شویشونیھ نتونستم خودمو کنترل کنم و خم شدم و پ حالت صورتش بامزه شد کانقدر
 دمیبوس

 شنی شد نگرانمون مری دمیخب بر: و گفترونی خجالت زده از بغلم اومد بسنای
  حتما تا االنم نگران شدن بپر سر جات تا حرکت کنم: خودم اومدم و گفتمبھ
  شاگرد نشستی فورا از رو پام پاشد و رفت رفت رو صندلسنای

 ... و روشن کردم و روندم طرف خونھ اقاجوننی و سرمو تکون دادم و ماشدمیخند
   بردم سمت ضبط و روشنش کردمدستمو

 ...چھی بپنی اھنگ تو ماشی گزاشتم صداو
 
 "سنای"

  می شدادهی در عمارت پارک کرد و با ھم پی و جلونی ماشپارسا
 ی قبول کندی گرفتم بایمی نره ھر تصمادتی سنای:پارسا

 ی اگھ بھ ضرر من باشھ چھی چمتی تصمدونمیمن کھ نم: و گفتمسادمیوا سرجام
  کھ بھضررت تموم بشھکنمی نمیمن کار: اخم کرد و گفتپارسا

  نگفتم و رفتم سمت در و زنگ و زدمیزیچ
 سادی اومد کنارم واپارسا

  و برداشتفونی اکرم خانوم ادی نکشقھی دقھی بھ
  تو بدوای جان بسنای یاومد: خانوماکرم
  باز کرد و اجازه حرف زدن و از من گرفتدرو

  با خنده بھم اشاره کرد برم توپارسا
   و درو بستاطی شدم و پارسام پشت من اومد تو حاطی زدم و وارد حی لبخند کمرنگمنم
  سرد بود و بارون قطع شده بودھوا

 کرده بود اروم اوردمشون باال و جلو دھنم گرفتم و شروع کردم بھ ھا کردن خی دستام
  گرم بشنکمیبلکھ 
  کارم بود و حواسم بھ روبروم نبودنی مشغول اسرم

  سرمو اوردم بااللدای ی صدابا
 یییییییییییییییابج:لدای
 

 جونم:من
  کردنھی تو بغلم و شروع کرد بھ گردی خودشو رسوند بھم و پرلدای
 ی مردم از نگرانی کجا بودیابج:دالی

  من ودیفدات بشم ببخش: بغلش کردم و گفتممحکم
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 ی کجا رفتھ بودیومدی خونھ اقاجون پس چرا نیری میمگھ نگفت:لدای
  االنستی حرفا ننی جان وقت الدای:بابا

 سمتش و خودمو پرت کردم تو دمی جدا شدم و دولدای از ی زوددمی بابا رو کھ شنیصدا
 بغلش
 میدی کشی من و مادرت چیدونی مسنای یکجا بود: محکم بغلم کرد و گفتبابام
 ...بابا من:من

  پسرممیزنی داخل حرف ممی سرده بررونیمسعود ب:اقاجون
  و اروم در گوشم زمزمھ کردی چشمبابا
 بھش حق بده مادره ی کنھ ولی ممکنھ بد اخالقرهیمادرت تو سالن نشستھ ازت دلگ:بابا

 نگران شده
   نگفتمیزیچ

  سمت خونھدی دستمو گرفت و کشبابا
 شھی می و حتما عصبنھیبی صورتمو می خونھ زخم و کبودمی اگھ بردمیترسی من میول

 .... بدمی من جواب بابا رو چلیخدا
 
 "پارسا"

  رو برد داخل منم راه افتادم پشت سرشون برم تو کھ اقاجون جلومو گرفتسنای عمو
 می حرف بزندیپارسا با:اقاجون

  بابا و عمو ھم باشندی بای باھاتون حرف بزنم ولخوامیبلھ اقاجون اتفاقا منم م:من
   شدمسنای یمتوجھ اشفتگ? شدهیزیچ:اقاجون
 می مواظبش باشدیاقاجون با: انداختم و گفتمسرمو

 از کنھی تو مامانت داره دق ممی برایباشھ فعال ب: نفسش و فوت کرد و گفتاقاجون
 ینگران

 ?نجانیبابا و مامان ا:من
 نجانیھمھ ا:اقاجون
   تو موھامدمی کشدستمو

  جلوتر از من راه افتاد و منم پشت سرش وارد خونھ شدماقاجون
   داد عمو توجھمو جلب کردی کھ وارد شدم صدانیھم

  ھی شکلنی صورتت چرا اگمی باتوام مسنای:عمو
 گفتی نمیزی و چنیی کھ سرشو انداختھ بود پاسنای رفت رو نگام
  نھای یزنی حرف مسنااااای:عمو

  داد بزنھسنای حق نداشت سر چکسی تموم شد ھطاقتم
 دمی محیعمو جان من براتون توض:من

 .... سرا برگشت طرف منھمھ
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 "سنای"
  عمو جان لرزه افتاد تو بدنمدمی محی پارسا گفت من براتون توضتا
  گفتی منای بھ بابا ادی نبانھ

 ش و با التماس نگاش کردم دوختم تو نگانگامو
  نگران نباشیعنی رو ھم گذاشت کھ چشمامو

  نگفتھیزی تا پارسا چکردمی می کارھی دی دلم اروم نگرفت بایول
 من تو راه خونھ اقاجون...بابا من راستش خب:من

 می پنھان کنستی الزم نگمی نگو من خودم بھ عمو میزی گفتم چسنای:پارسا
  نھای چھ خبره نجای اگھی بھ ما میکیباالخره :مامان
 دیزن عمو لطفا صبر کن:پارسا

  از اتاقا استراحت کنیکی برو باال تو یخوای دخترم مسنای:اقاجون
 نھ اقاجون خوبم خوبم: استرس گفتمبا
   بودمنی رفت و اگھ دستھ مبل و نگرفتھ بودم  پخش زمجی دفعھ سرم گھی

  طرفمدی دوایمی و کدنی کشغی و مامان ھمزمان جنای معمھ
  یپاشو ببرمت باال استراحت کن... پاشویشدی چسنای:ایمیک

 ستینھ الزم ن:من
 

 اتاق من دیایمحمود ب..مسعود .... کمک کن بره باال استراحت کنھسنای بھ ایمیک:اقاجون
 پارسا حرف داره باھامون

  بازمو گرفت و کمکم کردری زایمیک
 ... پلھ ھا سرمو برگردوندم و با التماس بھ پارسا نگاه کردمدم
 "پارسا"

 دوست داشتم برم و بغلش کنم و فتادی رفت و داشت مجی سرش گسنای ی شد وقتشی ردلم
 ببرمش طبقھ باال و مجبورش کنم استراحت کنھ

  رو ببره طبقھ باالسنای گفت ایمی و بھ کدی اقاجون بھ داد قلبم رسکھ
  پلھ نگاھشو با التماس دوخت بھم و رفتنی پاشو بزاره رو اولخواستیھ م آخر کلحظھ

  گرفتمسنای عمو کھ مخاطبش من بودم نگامو از ی صدابا
  کھ فقط من و تو و اقاجون و بابات بدونھھی چھ حرفنیپارسا ا:عمو
 دی صبر کنکنمیعمو جون خواھش م:من

   تو اتاق مندیای بگھیپارسا عموت راست م:اقاجون
 قی نفس عمھی خودش جلوتر از ما رفت تو اتاقش بابا و عمو ھم رفتن تو و اخر من بعد
 ... و داخل اتاق شدمدمیکش
 
 ''سنای"
  مجبورم کرد رو تخت دراز بکشمایمی و کمی از اتاقا شدیکی وارد ایمی کبا
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  بخداستی الزم نایمیاه ک:من
 ی داریحرف نزن معلومھ از رنگ صورتت چھ حال:ایمیک
   نگفتم و بھ جاش مچ دستمو گذاشتم رو چشمامیزیچ
 خھی دستام چقدر دمی دستمو گرفت تو دستاش و من تازه فھمیکی اون ایمیک
 خھی دختر صورتتم یخیچرا انقدر :ایمیک

 میشونی اورد باال و گذاشت رو پدستشو
   صورتت چرا انقدر داغھسنای یوا:ایمیک

 ی ساکت باشقھی پنج دقشھی مایمیک:من
   تو تبیسوزی می دارشھی نمرینخ:ایمیک

  بھ جھنمممممم:من
  مات نگام کردایمیک

  ایمی کخوامیمعذرت م: گفتمیی شدم و با لحن دلجومونی حرفم پشاز
 ارمی بیزی چی قرصھیاستراحت کن منم برم برات : و گفتدی مھربون خندایمیک
  فکر کردمفتھی داره منیی کھ االن پایی نگفتم و بھ جاش چشامو بستم و بھ اتفاقایزیچ
 ? االن پارسا بھ اقاجون و بابا و عمو گفتھیعنی

 ????.. بگھخوادی می چاصال
 
 "پارسا"

  می اتاق اقاجون نشستھ بودتو
  و عمو و اقاجون رو کاناپھ نشستھ بودن و منم رو تخت درست روبروشونبابا

  نشنی بگم کھ عصبی و جورنمی کلمات و کنار ھم بچکردمی می بود و سعنیی پاسرم
 مایپارسا ما منتظر:بابا

  نیی نگاه کذرا بھ سھ تاشونم کردم و دوباره سرمو انداختم پاھی اوردم باال و سرمو
   و تمام اعتماد بھ نفسمو جمع کردمدمی کشقی نفس عمھی

 دی فکر کنخوامی گرفتم نممموی تصمنی افتاد کھ باعث شد ای اتفاقھیاقاجون امروز :من
 قلبم گوش کردم یاقاجون من بھ صدا... نھیزی ھر چای ھوسھ ی از رومی تصمنیکھ ا

 نی کھ شما گفتیھمون کار
 ھی چقای حرفا دقنیپارسا جان منظورت از ا:عمو

 ... بلند کردم و مصمم بھ عمو نگاه کردم و دھنمو باز کردم وسرمو
 "سنای"
 رونیاتاق رفت ب برام قرص اورد و با زور بھ خوردم دادو بعد خودش از ایمیک

 نیی برم پاخواستمی و مزدی بودم بھ سقف دلم شور مرهی بودم و خدهی تخت دراز کشرو
  پارساشدی چنمیتا بب

 
  قدرت حرکت نداشتمی نھ ولای حرف زد نای بابا ابا
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  تو تنم و خودمو مچالھ کردمدیچی لحظھ سرما پھی
 دادمی اب گلومو قورت می و بھ سختسوختی مچشمام

  حتما سرما خوردمیوا
 ی و سرما نخوری اون بارون بمونری زشھیمگھ م... زدمیپوزخند
 زاشتی نمجھی سرگی رو تخت ولنمی از جام پاشم و بشخواستم

  رو بالشدمی سرمو کوبی بود عصبی چھ حالگھی دنی شدم اھع اگالفھ
 ... چشمام گرم شد و خوابم بردی کدمی بستم و نفھمچشمامو

 "پارسا"
 ابا زد تو گوشم برق و از سرم پروند و ماتم کرد کھ بیلیس

  داد عمو ھم بلند شدی زدن بابا صدایلی با سھمزمان
 داداااااش:عمو

 داد بابا ھم باعث ی دستم ھنوز رو صورتم خشک شده بود صدانیی انداختم پاسرمو
 نشد سرمو بلند کنم

 دست بلند کنھ بعدا قشنگ سنای حق نداره رو چکسی باشھ ھادتی و زدم تا نیا:بابا
 دهی حرفا رو من نشننی پارسا اگمیدارم بھت م....الهللا الھ هللا...یخدمت اون پسره 

  باز بھشی حق نداری حتگھی و توام درمیگیم
 

 ... ی کنفکر
  نکندادیبس کن محمود داد و ب:اقاجون

 گھی می چحی اقاجون کھ پسره وقنیدیمگھ نشن:بابا
  مش کنبسھ محمود تمو:اقاجون

  بگھیزی چیخوایمسعود تو نم:بابا
  چرا:عمو
  سادی من جلوم کھ واشی پومدی داست مدمی شدن قدماشو شنکی نزدیصدا
 سرتو بلند کن پارسا:عمو
 سرمو بلند کردم و با خجالت زل زدم تو صورت عمو حاال کھ عکس العمل بابا اروم
  حرفام اشتباه بودهدمی فھمدمیرو د
 حرکت مردونھ ھی دوم بودم کھ عمو با یلی منتظر سکردی نگاه خاص نگام مھی با عمو

 بغلم کرد
  حرکت عمونی از اری داشتم غیزی شدم انتظار ھر چشوک

 کردی اقاجون با لبخند نگامون می بابا ھم ماتش برده بود ولیحت
  تکون خورد و ازم فاصلھ گرفت دستشو بلند کرد و زد بھ شونمھی عمو
 خوامی فقط ازت مشمی نمی عمو جان من مثل بابات عصبی گرفتمیتصممردونھ :عمو
 سناستی تی شرطم رضای ھم ندارم ولی عاقالنھ باشھ مخالفتتیتصم
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  خدا واقعای واقعا عمو قبول کرده بود واااااااااااااااااایعنی ستادی اقلبم
 ?یگی می چیفھمیمسعود م:بابا

  بس کن محمود:اقاجون
  و درو بسترونی با اجازه گفت و از اتاق رفت بھی با خشم نگام کرد و بابا

 ...می فقط من و اقاجون و عمو تو اتاق بودحاال
 "سنای"
  چشمامو اروم باز کردمکنھی نفر صورتمو نوازش مھی نکھی احساس ابا
  عمو کھ با لبخند رو تخت نشستھ خواستم پاشم کھ نزاشتدنی دبا

 ببخواب دخترم بخوا:عمو
  بخوابمنیینجای رشتھ شمام ادمی خوابیلینھ عمو خ:من

زده تو گوشت منم زدم تو ...شدهی چدمیاز پارسا شن: و گفتدی بھ موھام کشی دستعمو
 رسمیگوشش حساب اون پسره کصافطم م

  اخھ چرااااااااااااااااااای کرد عمو پارسا رو زده ولخی تنم
  ستمی موافقم نی مخالفم ولگمی نمنی کھ گرفتیمیبا تصم:عمو

 یمی عمو رو نگاه کردم چھ تصمی کنجکاوبا
 ی تو واقعا مطمئنسنایاومدم باھات حرف بزنم :عمو
 ...عمو من:من

  مگھ نھ عمو جانیموافق:عمو
 دھنمو باز کردم کھ عمو باز اومد وسط یزنی حرف می بگم عمو راجب چخواستمیم

 حرفم
  اره عمو جانی موافقیعنی سکوتت نیا:عمو
 ... بگمیچجور...خب عمو جان من:من

 جوابتو عمو مبارکتون باشھ حاال کھ تو دمیفھم: و گفتدی بوسمویشونی خم شد و پعمو
  منم موافقمیموافق
 ...ھی چھی قضمی من موافق چگھی می باز موند عمو چدھنم

 "پارسا"
  بودنشیمحمود و عصب: تکون داد و گفتی اقاجون سررونی کھ از اتاق رفت ببابا
 ھیاقاجون نظر شما چ:وعم

  حرف دارمکمی نگو من با پارسا یزی چی بھ کسی ولرونیمسعود برو ب:اقاجون
 نی بشیعنی اقاجون اشاره کرد کھ رونی گفت و از اتاق رفت بی چشمعمو

 می قبلی نگفتم و فقط نشستم جایزیچ
  خودش نشستی قبلی ھم جااقاجون

  بھ اقاجونزدمی تو سکوت غرق بود نھ من حرف ماتاق
  قلبتھی ندامتی تصمنی ایپارسا مطمئن: کھ گذشت اقاجون گفتکمی

  جواب دادمیفور
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 بلھ اقاجون:من

 دارم                                                                                                   سنای تو و ی برای شرطھی ی ندارم ولیباشھ منم حرف:اقاجون
                                                 اقاجونیچ:من

 دی ببری پدی کھ داری بھ حسنکھی مگر اادی نمشی پسنای تو و نی بیکی نزدچیھ:اقاجون
 کنھی می مدتم تو خونھ تو کنار تو زندگنی تو اسنای

 ....سنای من و نکھی ایعنی حرف اقاجون نی برد اماتم
  راحت اقاجونالتونیخ: و گفتمنیی شدم و سرمو انداختم پاسرخ

 سنای قبول کردن مونھیخوبھ م:اقاجون
 دی بگسنای بھ ستینھ نھ اقاجون الزم ن:من

 ?چرا:اقاجون
 ...ممکنھ معذب بشھ و خب:من

 می بگمتی از تصمھی و تا بھ بقرونی بمیباشھ االنم پاشو بر:اقاجون
  کردمھول
 میاالن بگ...ا:من

 از امشب تو خونھ سنای و شدی ھم مغھی صسنای امشبم تو و نی و ھممیبلھ االن بگ:اقاجون
  مونھیتو م

  داشتی واقعا ماتم برد اقاجون چھ عجلھ اگھید 
 ?یاقاجون چھ عجلھ ا:من

 حرفا رو بشنوه نی اسنای دونستمی پاشو  ممیرو حرف من حرف نزن پاشو بر:اقاجون
 .... مجبور بودمسنای حفاظت از یبرا مجبور بودم ی ولکنھیکلمو م

 
 "سنای"

 سفارش کردن کھ استراحت کنم و بخوابم از اتاق ی موند بعد کلشمی پگھی دکمی عمو
 رونیرفت ب

  عمو رفت از رو تخت پاشدم و شروع کردم بھ قدم زدن تو اتاقنکھی محض ابھ
 اصال ھی باشم عمو ھم راضی اگھ من راضی چیعنی دمی عمو نفھمی از حرفایزیچ

  نداد چرا نزاشت حرف بزنمحیعمو چرا بھم توض
  خدایوا

 درش اوردم و پرتش عی بافتمو باز کردم و سری دکمھ ھاشمی کردم تو کوره اتاحساس
 کردم رو تخت

  بودسی تنم بود ھنوزم خی ابی تاپ حلقھ اھی فقط رشیز
 صورتم داغ بود و خی ھی دستام زدمی و خودمو باد مرفتمی تند تو اتاق راه متند
 و بدون دمی بافتمو از رو تخت برداشتم و پوشی ناگھانمی تصمھی با دادمی نمتی اھمیول
 رونی دکمھ ھاشو ببندم بھ طرف در اتاق رفتم و بازش کردم و از اتاق زدم بنکھیا
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 ومدی ھمھمھ می صدانیی طبقھ پااز
 یبزارن صدا پلھ نی چھ خبره بھ طرف پلھ ھا رفتم و تا خواستم پامو رو اولیعنی

 دیاقاجون بھ گوشم رس
  گوش کردمقی کردم و دقزی تگوشامو

 
 گرفتن سنای کھ پارسا و ھیمی تصمنی حق دخالت نداره اچکسیساااااکت بسھ ھ:اقاجون

 تموم ی من شرطامو بھ پارسا گفتم اونم قبول کردم ھمچمی موافقت کندیو ھمھ ما با
 شدس
  بلند شددای داد شی اقاجون صدای بند شداپشت

 مجبورش دیخوای شما مستی نی پارسا معلومھ کھ راضافھی اقاجون از قی چیعنی:دایش
 رهی رو بگدهی ترشی اون دختره دیکن

 دهی جمع بھ من گفت ترشی مشت شد قشنگ جلوتی از عصباندستم
 ادی از دھنت درمی چیفھمی مدااااایش:اقاجون

 شدن خانواده دای با پی ولمی من و پارسا از اولم بھ نام ھم بودفھممیبلھ اقاجون م:دایش
 ختی بھم ری مسعود ھمچیی داییکذا

  جواب حرفاشو گرفتھ دلم خنک شددای شدمی کھ اومد فھمیلی سیصدا
 نیی صبر بست بود دستمو بھ نرده پلھ ھا گرفتم و از پلھ ھا رفتم پاگھید

 رو سرپا ھمھ بھ اقاجون و ھی و بقدمی ددای شی اقاجون و روبرودمی کھ رسنیی طبقھ پابھ
  حواسش بھ من نبودی و کسکردنی نگاه مدایش

  دفعھ حملھ کرد سمتمھی افتاد روم و با خشم نگام کرد و دای شنگاه
 
  رسمی حسابت و میدی رو بھ گند کشی لجن ھمچیدختره :دایش

 کردنی بھم حاال ھمھ متوجھ من شدن و نگران نگام مدیرس
  روم دست بلند کنھی کسزارمی نمگھی رو صورتم نھ دادی رفت باال تا فرود بدای شدست

 کھ دستمو اوردم باال و رو ھوا دستشو گرفتم شدی مکی ھر لحظھ بھ صورتم نزددستش
 و با تموم قدرتم فشار دادم

  انگار انتظار نداشت کھ خشکش زددایش
دت ربط داره بھ من نسبت  بھ خوی ھر چیکنیفکر نم...ییخانواده کذا...دهیترش:من
  دختر عمھ جونیداد
   شعلھ ور کرددای نگاه ششیات

 و با اومدن ی بوددهیی کھ تا حاال تو ھفت تا شکم زادیاگھ تو و پارسا بھ نام ھم بود:من
 و ی پارسا نداشتی تو زندگی نقشچیپس تو ھ... دختر عمھشدی عوض نمیزیمنم چ

 نکن با داد و قال ی بھ بعد سعنی دارم از اشنھادمی پھی? کھیمتوجھ ا...نھیحالت ا
 یفتیخودت از ارزش م  چونی رو تصاحب کنیزیانداختن چ
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 حرکت ول کردم و از ھی بودم دستشو با لکسی و من رکردی با جنون نگام مدایش
 کنارش رد شدم

 کردنی خندم گرفتھ بود با بھت و تعجب نگام معی خورد بھ بقنگام
 
 کردیرموز نگام م لبخند مھی پارسا با یول

  کردم جو و عوض کنمیسع
 ?یاکرم خانوم اب پرتقال دم دستت دار:من

  جانسنای ارمیاالن م: خانوم از اشپزخونھ داد زد و گفتاکرم
  مانع شددای شی زدم و خواستم برم سمت اقاجون کھ صدایلبخند

 مریگی کارا و ازت منی تقاص اکنمی می روزم بھ عمرم مونده باشھ کارھی:دایش
 منتظررررم دختر عمھ جون: سمتش و با خنده گفتمبرگشتم

 رونی از عمارت زد بفشی با خشم نگاشو ازم گرفت و بعد برداشتن کدایش
 رونی نگام کردن و از خونھ رفتن بنھی با کوای مھدخت با حرص و شعمھ
 ادی گرفت از نگاه عمھ اون چرا از من خوشش نمدلم

  دخترم حالت خوبھسنای:اقاجون
 توووپ: زدم و گفتمی سمت اقاجون و لبخند مصنوعبرگشتم
  خوبھ دخترم:اقاجون
  دخترمی مطمئنی کھ گرفتیمی تو از تصمسنای:مامان

 ... تو حرفمدی پارسا پرمی اخھ کدوم تصمنمی اومدم دھنمو باز کنم ببتا
 
 "پارسا"
  وسط حرفشدمی بگھ زود پریزی خواست چسنای تا

  حرف دارمکمی سنای من با دی اگھ اجازه بدخواستمیاقاجون م:من
  متعجبیسنای نگاه مشکوک بھ من انداخت و بعد نگاشو دوخت بھ ھی اقاجون
 ریاز عمو و زن عموت اجازه بگ:اقاجون
  نداد زن عمو ھم با لبخند نگام کردنانی دوختم بھ عمو کھ با پلک زدم بھم اطمنگامو

 ?حاال اجازه ھست: کھ راحت شد دوباره بھ اقاجون نگاه کردم و گفتمالمیخ
 دی تو اتاق خودت طبقھ باال حرف بزندیبر:اقاجون

 ... ھم پشتمسنای تکون دادم و بھ طرف پلھ ھا رفتم و یسر
  بره توسنای درو باز کردم و منتظر شدم تا اول دمی اتاقم کھ رسبھ
 وارد اتاق شد نگاه مشکوک بھم کرد و اروم ھی سنای

  سرش رفتم تو و درو بستمپشت
  برگشت سمتم و شروع کرد بھ حرف زدنسنای کھ بستھ شد در

  می گرفتیمی مگھ من و تو تصمیمی چھ تصمارمی سر در نمھی بقیمن از حرفا:سنای
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  نگاش کردخونسرد
 
 باتوام مجسمھ:سنای

  گرفتمیمی تصمھیگفتم کھ :من
  نھ منی گرفتمیتو تصم:سنای

  گرفتممی ھر دومون تصمیمن برا:ساپار
 می من تصمی برای باشیعھ نھ بابا اونوقت شما ک: دستشو زد بھ کمرش و گفتسنای

 یریبگ
  محرمتشمی مرونی بمی اتاق کھ برنیاز ا: رو تخت و گفتمنشستم

 ھھھھ باحال بود:سنای
 خنده نداشت:من

  و داد کردنغی شروع کرد بھ جکنمی نمی شوخدی دی نگام کرد و وقتی جدسنای
  مجسمھ عمراااییییییی توی تو محرم مت بشیگی می چیفھمی مییییییییییییییییییچ:سنای

  جام پاشدم و رفتم سمت و فورا دستمو گذاشتم رو دھنشاز
   محرم منیشیاره م...اری درنی بازی بابا چھ خبرتھ کولسیھ:من
   چشماش بھ دستم اشاره کردبا

 بھ محرم شدن با ی راضیلیمنم خ....ی بھ حرفام گوش کندی اول بادارمیدستمو برنم:من
 کھ شر کامران و نھی محرم شدن صرفا بخاطر انی ایخوری چون بھ دردم نمستمیتو ن

 از سرت بکنم
 
 نیو درخواست اقاجون بود و من نتونستم حرف اقاجون و زم: مکث کردم و گفتمکمی

  دور برنداریبندازم پس الک
  حرص نگام کردبا

 ی متوجھ انیی پایای و توام بدون حرف مثل بچھ ھادم مدارمینم دستمو برماال:من
 ...?کھ
 "سنای"

 ارمی منتظر بودم دستشو برداره و حالشو جا بفقط
 سای وازارهی من منت مسر

  تو چشمام نگاه کرد و اروم دستشو برداشتکمی پارسا
  دستشو برداشت تو صورتش براق شدمتا

 گمی و بھش مزنمی نبود من کھ گفتم با کامران حرف مازی جناب نیاصال بھ فداکار:من
 کھ
  رفتادمی باال رفتن دست پارسا وحشت کردم و حرفمو از

  نگامو رو چشماش چرخوندماروم
  امام نخوره من وووووای
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         تکرار کن حرفت ویجرات دار:پارسا
  تا جوابشو بدمدی تو دھنم نچرخزبونم
 دی شد و تو صورتم غرکی بھم نزدپارسا
 دوست شتری بکشونمت کدوم و بای نیی پایای االن مثل بچھ ادم منیخودت ھم:پارسا

  دختر عمو جونم انتخاب کنیدار
 

  تکون بدمتونستمی و زبونم و نمدمی از حالتش ترسواقعا
  کھ لبخند اومد رو لباشدی و فھمنی خوب اپارسام
 ...نیی پامی حاال شد بھتره برنیافر:پارسا

 "پارسا"
  بود بھ نفعم بود ازم حساب ببرهنی من بھتری برانی و اون لحظھ ادی ازم ترسسنای
 سمت در و بعد باز کردن در دنبال خودم دمی دستشو گرفتم و کششدی مری داشت دگھید

 دمشیکش
 رونی بدی دستشو از دستم کشسنای کھ میدی پلھ ھا رسبھ
  راه و بلدمامی بتونمیخودم م:سنای

  کنمتیی راھنمایستی بلد ندیعھ واقعا گفتم شا:من
   بخوره تو فرق سرتتییراھنما:سنای
  شدمکی قدم بھش نزدھی

 ی گفتی چدمی نشنیچ:من
 می برای بیچیھ:سنای
 نیی خودش جلو تر از من از پلھ ھا رفت پاو

  سرش منم رفتمپشت
ود و مشغول  شدم کھ کنار اقاجون نشستھ بی متوجھ مردمیدی کھ رسنیی طبقھ پابھ

 حرف زدن بودن
 کردی مثل من با تعجب بھ اون مرده نگاه مسنامی

 می ما اومددیاقاجون ببخش:من
  متوجھ ما شداقاجون

 
  منی از نوه ھانمی جان ایاحمد: رو بھ اون مرد گفتو

 با احترام از جاش پاشد و دستشو گرفت ھی احمدشیلی فامدمی مرده کھ تازه فھماون
 سمت من

  بردم جلو و باھاش دست دادمدستمو
  زود برمدی کنم چون بای رو جارغھیجناب زند بھتره زود ص:یاحمد

 نی توام برو کنارش بشسنای دو اون مبل دونفره نیبلھ بلھ پارسا بش:اقاجون
  بعد اومد با فاصلھ ازم نشستکمی ھم سنای کردم ک رفتم رو مبل نشستم اطاعت
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 غھیع کرد بھ خوندن ص رو مبل روبرمون نشست و شرویاحمد
 ماه خونده شد شی شی براغھی رو مشخص کرده بودن صی ھمچمی ما کھ باال بودانگار

   سکھکی یو و با مھره 
  گرفتمی و تو دلم عروسرونی از فکر اومدم بسنای بلھ گفتن ی صدابا

  خدا تموم شدیواااااااااااااااااا
  شد محرم منسنای

  منمحرررررم
 ی شادادی زرسمی گوالخ حسابتو میھو: کھ اروم گفتدمی رو شنسنای زمزمھ یصدا
 نکن
 ... با گاز گرفتن لبم کنترلش کردمی گرفت ولخندم

 
 "سنای"

  کرد و رفتی رو خوند خداحافظغھی صنکھی بعد از ای احمدیآقا
   در حال انفجار بودسرم
 انگار نھ انگار ی ولشمی پادی اشاره کردم بکردی کھ با لبخند ژکوند نگام مایمی بھ کاروم

  گالفھ شدمومدینم
  پارسا بلند شدی جام پاشدم کھ صدااز

 کجا:پارسا
 دمی جواب پس بدم اروم غرنی شدم فقط مونده بھ ایعصب

  ندارهی ربطچیبھ تو ھ:من
 امشب برو خونھ خودتون و سنای: اومد جوابمو بده کھ اقاجون زودتر گفتپارسا

   پارساشی پیری جمع کن از فردا ملتویوسا
 ی چیعنی زد خشکم

 ی چیعنیاقاجون :من
  کھ گفتمنی ھمیعنی:اقاجون

  عجز بھ بابا نگاه کردم کھ شونھ انداخت باالبا
 شددددددی مگھ ممممممی مگھ داشتشتری بنی از ایبدبخت

  خونھھی شتر برم تو نی مجسمھ با انی با امن
  امکان نداررررررھھھھھھھنھ

 کھ من ی نداشت تموم مدتدهیاقاجون و منصرف کنم فا ھر چقدر تالش کردم کھ اونشب
 کھ ومدی ھع انگار اون بدش نمکردیدر تالش بودم پارسا با لبخند حرص درار نگام م

  کنمی زندگششیمن پ
  گوشھ نشستمھی کنم ی نتونستم اقاجون و راضنکھی سرم سرخورده از ااخر
 دهی بھ خونھ برگشتم و بعد رفتن تو اتاقم سرم بھ بالش نرسنای شب ھمراه مامان ااخر

 ...خوابم برد
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 "سنای"
   انگار روشون و بستھ بودنی چشمامو باز کنم ولخواستمیم

 دادی می بدی تموم وجودمو گرفتھ بود دھنم مزه تلخی حالی باحساس
  انگاری حرف بزنم ولکردمی می جواب بدم سعتونستمی نمی ولکردی صدام میکی

 صدامو گم کرده بودم
 شدمی بعد از سرما تو خودم جمع مقھی دقھی و شدی لحظھ گرمم مھی

 ... نداد و انگار دوباره از حال رفتمی حوابتالشام
 "پارسا"

 و زدمی بھ کارخونھ سر مدی بود اول باختھی کار سرم ری شدم امروز کلداری زود بصبح
  خونھاوردمی رو مسنای و نای خونھ عمو ارفتمی مدیبعدم با

   شل شدشمی باشم نشمی بھ بعد پنی قراره از اسنای نکھی ای اورادی از
   مطمئن بشمپمی تا از تسادمی وانھیی ایجلو

 ی و در اخر کت اسپورت ابی مشکشرتیت...ی مشکشلوار
  درست کرده بودمی خامھ اموھامو

  بزنمپی و من برم دنبالش تادی بسنای خودم نبود دلم خواست حاال کھ قراره دست
 .رونی و برداشتم و زدم بچی کھ مطمئن شدم سوئپمی تاز
 
 ...دادمی اھنگ و گوش مھی راه کارخونھ فقط تو
 ھی کھ بھم فھموند اسم حسم چی خودمو با خودم مشخص کرد اھنگفی کھ تکلی اھنگھی

 کردمی لب اھنگ و زمزمھ مریز
 دهی دوباره از راه رسیکی دهی حس جدھی نیا

  اون وی انگاردهی اون چشمام ندمثل
 دهی واسھ من افرخدا

  کھ صاف و ساده اروم قدم زدیکی
  جادهیی امتداد شب تنھاتو

  ارادهی بلرزهی قلبم مستی خودم ندست
  اسمش عشقھوونھی دل دزهیریم

  اسمش عشقھدونھی نمیکس
  اسمش عشقھمونھی مشھیھم

  رو فرمون و داد زدمدمیشحال کوب اھمگ و دوباره زمزمھ کردم و خوکھی تنیا
  اسمش عشقھارررررره

  نتونستم قشنگ ادامھ اھنگ و گوش بدمگھی زنگ خورد و دمیگوش
  رونی کتم اوردم ببی رو از جیگوش

  کھ بھ شماره خورد تعجب کردمچشمم
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 ستی نگھی بود مگھ قرارمون چند ساعت دنای اسنای خونھ شماره
  و جواب دادمرونی بختمی از سرم رفکرارو

 
 بلھ:من

 رونی بدی ھراسون زن عمو روح و از تنم کشیصدا
 عموتم سوزهی داره تو تب مسنامی زود خودت و برسون یپارسا ھر جا ھست: عموزن

 دارهی برنمشویگوش
 یگی می زن عمو چنی امام حسای:من
 کنھی  چشماشو باز نمرهی منی دخترم داره از بایپارسا زود ب: عموزن
  کن زن عمو زدی از حرفسادی واقلبم
 اومدم زن عمو اومدم:من

 دور نی از اولعی نھ پرتش کردم رو داشبورد و سرای و قطع کردم ی گوشدمینفھم
  برگردون دور زدم و پامو محکم رو گاز فشار دادم

 دیترکی داشت مدلم
  شدهی چیعنی ایخدا
  بد شدهسنای حال چرا

 ...ی وایوا
 چند دفعھ تا مرز تصادف دونمیرسوندم خونھ عمو نم ی خودمو با چھ سرعتدونمینم

   کھ با جنون خودمو رسوندمدونمی و منیرفتم فقط ا
  شدمادهی و نگھ داشتم و پنی در خونھ عمو ماشدم
  بھشدمی سمت درشون و محکم کوبدمی دوو
  درو باز کردمی مشت دوتا مشت باالخره مش رحھی

 بسم هللا پسرم چھ خبرتھ:می رحمش
 

  سمت خونشوندمی ندادم و بھ جاش دوجوابشو
  بدون تعلل رفتم تودمی کھ رسی در ورودبھ
 سنانی نبود حتما تو اتاق ی سالن کستو

 باال یکی حبس کردم و با سرعت بھ طرف پلھ ھا رفتم و ھمھ رو دوتا نمی و تو سنفسم
 رفتم
 سنای باز اتاق می چشمم خورد بھ در ندمی باال کھ رسطبقھ
  تو سرم بودزی چھی شل شد و قدمام
  نشده باشھشیزی چایخدا
  شدم بھ صحنھ روبرومرهی وارد شدم و خدمی اتاقش کھ رسبھ

 لھی جمکردی مھی بود و گرسادهی کنار والدای عمو مشغول پاشور کردنش بود و زن
 کردیخانومم بھ زن عمو کمک م



 @cafeetakroman              ی کافھ تک رمان ص اختصا       رمان اسمش عشقھ

 396 

  سرشو اورد باال و نگام کرد تازه متوجھ من شدنلدای
  ببر دکتر حالش بدهموی ابجای بدو بیا اومدداداش پارس:لدای

 دی از جاش پردنمی سرشو چرخوند طرفم با دی عمو فورزن
 ادی نمنییپارسا تبش پا: عموزن

  بکنمی حرکتتونستمی بود و نمسنای فقط رو نگام
 ?یپارسا چرا ماتت برده خوب: عموزن

 سنای دفعھ ھجوم بردم سمت ھی
 

  دستم سوختشی از داغشیشونی بلند کردم و گذاشتم رو پدستمو
 شدم دختره با ی تنش بود عصبشبی دی بلندش کردم ھنوز لباساعی نکردم و سرمعطل

 دهی خوابسی خیھمون لباسا
 دی مھم بود باسنای زن عمو توجھ نکردم االن فقط ی سمت در و بھ صدا کردنادمیدو
  دکتررسوندمشی زود میلیخ

 د تبش باال بود کھ تشنج رو شاخش بوانقدر
 گزاشتمش عقب و درو بستم و خودمم پشت فرمون نشستم و عی سرمیدی کھ رسنی ماشبھ

 ...مارستانی بنی کردم سمت اولی سرعت رانندگنیبا اخر
 "سنای"

 دیترکی سرم داشت مدادمی و اب دھنمو بھ زور قورت مسوختی مگلوم
  باز کردم نور المپ چشمامو زد و مجبور شدم بازم چشمامو ببندمی با بدبختچشمامو

  کردم عادت کنم بھ نوری سعندفعھی کھ گذشت دوباره چشمامو باز کردم و  اکمی
  من کھ باز رو تختم و سرم تو دستمھ اهی چرخوندم واااااااااااااااااانگامو
 انقدر غر غر نکن دختر خانوم:پارسا

 کردی مکاری چنجای انی ای سمت صدا وابرگشتم
 

  چون من اوردمت دکترنجامیمن ا:پارسا
 دی تعجب نگاش کردم کھ لبخند زد و اومد رو تخت کنارم نشست و دماغمو کشبا

 ستمی بلد نی دختر عمو وگرنھ من ذھن خوانیبلند فکر کرد:پارسا
  برم خونھخوامیم: بھش رفتم و گفتمی غره اچشم

  اماممممم صدام چھ داغون شدهاااااای
  خودشو گرفت کھ نخندهی خندش گرفت از صدام و با زور جلوپارسا
 ی مرخصنیی پاادی بگھی دکمیتبت :پارسا

  من و دکتریاصال مامان و بابام کجان کھ تو اورد...نیی پاادی میک:من
  تو با منھتی رفتھ من االن محرمتم و مسئولادتی نکھیمثل ا:پارسا

  حرفنی مثال ایکھ چ:من
 ی کنمی نکن عصبی سعسنای:پارسا
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  برم خونھھھھھھھخوامیمن ھر جھ زودتر م:من
  گفتھی نره کھ اقاجون چادتی خونھ من ی خونھ ولیریم:پارسا
  خداااااای افتادم وامی بدبختادی تازه
 امیمن نم:من

 گمیمنم بھ اقاجون م:پارسا
 .....ی نگاش کردم کھ شونھ انداخت باال پسره یحرص

 چونمشی اومد تو ذھنم اره بھتره بپی فکرھی دفعھ ھی
 امی مکنمی جمع ملممیباشھ برم خونھ حالم خوب شد وسا:من

 جا بھ جا کرده دی خانوم جمع کرده و فرستاده خونھ من و االنم بالھی و جملتیوسا:پارسا
ا  ام اونجھی خونھ من عمو و زن عمو و بقیایباشن توام بعد مرخص شدن با من م

 منتظرن
  بگم دھنم اندازه غار باز شد کم گفتممممممیعنی

 سای وارمیگیحالتو م:من
 ستی نبیارزو بر جوانان ع: و گفتدی خندپارسا

 ..... منننننی بود برای اوج بدبختنی کنم و ای گرفتم از حرص و نتونستم کارشیات
 
 "سنای"
 شب بدون بحث و داد ھی ھفتھ نشده ھی نی ھفتھ است کھ من اومدم خونھ پارسا و تو اھی

  سر شده باشھدادیو ب
 خورهی حرص متمی و از عصبانارهی از حد حرصمو در مشی بپارسا

  نداشتی ادهی فاچی انکار ھی اقاجون و باھاش حرف زدم ولشی دفعھ رفتم پچند
  شترمنی کھ انگار من واقعا نامزد اکردنی رفتار می جورھی چی ھگھی ام کھ دھیبق

 حوصلم ای خدای روبروم واواری چونم بود وزل زده بودم بھ دری زدستم
 سررررررررر رفتتتت

  کجا رفتھھھھھی روز جمعھ استیمعلوم ن....ی پارسانی اپوووووف
  افتادمقی سحر و شقاادی دفعھ ھی

  خودشھارررررره
  و گرفتمقی و زود شماره شقامی بردم سمت گوشھجوم

  خوابالو جواب دادی ده تا بوق خانوم تازه با صدابھ
 ...ھمممم:قیشقا
 رونی بمی برامی تو پاشو گمشو حاضر شو دارم میکپیدرد ھممم چقدر م:من
 امیمن نم:قیشقا
 یخوری مزیتوووووو چ:من
 

 دیاھع داد نزن خوابم پر:قیشقا
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  جلو درتونمگھی ساعت دمی االن اماده شو بھ سحرم خبر بده تا ننیپاشو ھم:من
 یگور بھ گور بش:قیشقا
 یخفھ پاشو اماده شو با:من

 تو اتاقم و شروع کردم دمی بگھ و خودمم پریزی چگھی و قطع کردم و نزاشتم دیگوش
 ...بھ حاضر شدن

 "پارسا"
 شدمی داشتم ھالک می خستگاز
 امی بدی شغلھ من دارممممم اخھ روز جمعھ ھم بانمیا

  کارگرا رو بگونی اچی من ھحاال
 دهی ھم تو خونھ داره فشم مسنای بودم االن مطمئن

   اتاق زده شددر
 دییبفرما:من
  اومد داخلانی باز شد و کدر
  از جام پاشدمدنشی دبا

  چشم ما روشنانیبھ بھ اقا ک:من
  شد برادری و چشمات نورانیدی من و دیبایبلھ خوشحال باش کھ جمال ز:انیک

 دی خندانمی کدمیخند
  نی بشایب:نم
  اومدم کنار و روبروش نشستمزی اومد و رو مبال نشست منم از پشت مانیک
 

  ورانیاز ا:من
 ی کارخونھ ادونستمی بھت سر بزنم مامیحوصلم تو خونھ سر رفت گفتم ب:انیک

  ھم استراحت ندارمی روز جمعھ اگھی دھیبدبخت:من
  مشترک بگوی ول کن از زندگنارویا:انیک

  دختره پاره پاره ستنیدست رو دلم نزار کھ از دست ا:من
 کارو نی الی دلی بچوقتی تو ھشناسمیپارسا من تو رو خوب م: گفتی جدیلی خانیک
 ی خودت و زدی ولیدونی خودتم خوب مھی چدونمی منم می کھ تو داری اون حسیکنینم

 یجیبھ گ
 چرت نگو پسر:من

  اقا پارسااری درنیغد باز:انیک
  کردم بحث و عوض کنمیسع
 ارنی بگم بیخوری میچ:من

 قھوه: با لبخند محو گفتانیک
  تکون دادم و از جام پاشدم و بھ طرف تلفن رفتمیسر

 "سنای"
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  رو لبامدمی پر رنگ کشیلی خمویگری جرژ
  تموم کردمشموی اراو

  خودم کم مونده بود غش کنمدنی داز
  بودم دورم و جلوشو فرق وسط کرده بودمختھی موھامو فر درشت کرده بودم و رتمام

 
 یییییییگری و رژ گونھ محو و در اخررررر رژ جملی چشم و رخط

   طرف کمد رفتمبھ
 ی بوت مشکمی و نیشلوار لولھ مشک...دمی پالتو کوتاه سفنی سرد شده بود بخاطر ھمھوا
 ی مشکفیو ک
 در کمد و می مشکری شوت کردم رو تخت و بعد برداشتن شال مدل بافت سفالرویوسا

  لباسادنیبستم و تند تند شروع کردم بھ پوش
  خودمپی کھ تموم شد حال کردم از تکارم

 و موی فرستادم و بعد زدن عطر مخصوصم گوشندهی خودم تو ای ماچ خوشگل براھی
 ...رونیبرداشتم و از خونھ زدم ب

 "پارسا"
 دمی دستامو بھم کوبادی زی خوشحالاز
 کارم تموم شد:من

 میخب پس پاشو جمع کن بر:انیک
  سر رفتھسنامی زودتر برم خونھ حتما حوصلھ دیاره با:من

  حوصلش سر رفتھ باشھ و خونھ بمونھسنایاوه فکرشو نکن االن :انیک
 ھیمنظورت چ: رفت تو ھم و گفتماخمام

 رونھی االن حتما بدهی اون ورپرگمی فقط میچیھ:انیک
 
 رونیزه من بره ب دلم گفتم مگھ جرئت داره بدون اجاتو
  تو فکری چرا رفتیھ:انیک

  افتادمیزی چھی ادی یچیھ:من
 گھی پاشو دالیخیب:انیک

 ...رونی بمی پاشد و باھم از اتاق زدانمی پاشدم کی تکون دادم و از رو صندلیسر
 "سنای"

  ممنونشمی مادهیآقا پ:من
   شدمادهی و نگھ داشت و پنی بدون حرف ماشراننده
  اومد رو لبام و رفتم طرفشونی لبخندسادنی کھ منتظرم واقی خورد بھ سحر و شقانگام
 گرایسالااااااااااااااااااااام ج:من
 فی تشری عروسانایاوالال خانوم اح: و گفتدی سوت بلند کشھی دی تا من و دقیشقا

 ?میبریم
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  و سرمو تکون دادمدمیخند
 ?رونی بی اومدی تبپ زدینجوریپارسا نبود کھ ا:سحر
  ندارهی ربطچیبھ اون ھ: تو ھم و گفتمدمی و کشاخمام

 ? مقصد کجاستدیخب بابا اخم و تخم نکن:قیشقا
  دارمدی خری پاساژ من کلمیبر:سحر

 بعدم پاتوق:من
 می سوار شدیی نگھ داشت و سھ تای تاکسنی اولی دستشو جلوقیشقا
  وسط نشستھ و من طرف چپشقی شقانی ماشتو
 

 دمیخندی و ممیزدی حرف میھر در طرف راست از سحرم
 سادی وانمونی چراغ قرمز شد و ماشابونای از خیکی سر

  و سحرقی نھ شقازدمی می نھ من حرفگھید
 ابونی طرف خدی سرم چرخناخواگاه

  من ھمانا و قفل شدن نگام تو نگاه پارسا ھمانادنی سر چرخکھ
  من و نداشتدنی بود و انگار انتظار دنی تو ماشاونم

  پشت فرمونھگھی دیکی خودشم نبود معلوم بود نی ماشتو
 کنھی نگاھم مینجوری چرا انی ایییییی دوباره برکشت رو پارسا ھنگام
  مال باباشو خوردمنکنھ

 ھیخوابی قرمز قرمز بود تو دلم گفتم حتما از بچشماش
 .. فرصت فکر کردن بھم ندادگھی حرکت کرد و دنیماش

 "پارسا"
  و منم قبول کردممی اون برنی اصرار کرد کھ با ماشانیک کارخونھ نگی پارگتو

  راه افتادانی و کمی شدسوار
 میکجا بر:انیک

 دونمینم:من
  پاتوقمیبر:انیک

 میبر:من
  بھ طرف پاتوق حرکت کردانیک

 چرخوندم کھ نگام ابونی چشمامو تو خسادی واانی بھ چراغ قرمز و کمی راه خوردتو
  ما بودنی کھ درست بغل ماشی زرد رنگیخورد بھ تاکس

  توشی دقت کردم بھ ادماناخواگاه
 ...ھی رخش شبمی کھ کنار پنجره نشستھ بود چقدر نی خورد بھ دخترنگام

   تصوراتم تموم نشده بود کھ سرشو برگردوندھنوز
 سنااااااستی واقعاااااا نننننی اشدی نمباورم

 رونی وضع اومده بنی با اچرا
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 چرخوندی نگاشو ممی کنی من تو ماشنھی و انگار کجنکاو بود ببکردی من و نگاه ماونم
 رفتی من ففط نگام روش بود و ھر لحظھ حرارت بدنم از زور خشم باال میول

  بودم االن چشمام قرمز و وحشتناک شدهمطمئن
  شدنمی برگشت و نگاش خورد تو چشمام انگار متوجھ نگاه خشمگسنای
  حرکت کردعیستھ بود سر کھ توش نشی سبز شدن چراغ تاکسبا

  شدم بلند داد زدمیروان
  زردهی برو دنبال اون تاکسانیک:من

 وا چتھ: متعجب گفتانیک
  برو دنبالشگمیبھت م:من
 
 باشھ باشھ داد نزن:انیک

 ...کشمتی مسنای کشمتی رو داشبورد مدمی مشت کردم و محکم کوبدستمو
 "سنای"

 رده بود تو فکر پارسا جلو چشمم بود و من بی نگاه عصبھنوز
   نگاه کردی چرا اونجوریییییییییییییییییی چیعنی
  بلند شدغمی کھ از پھلوم گرفتھ شد جیشگونی نبا

 ھووووو چتھ:من
  شوادهی خانوم لطف کن پمیدیرس:سحر

  باشھشیا:من
 سادهی واابونی پسر کھ کنار خپی الکھی شدنمون ادهی بھ محض پمی شدادهی تامونم پسھ

 ی پرونکھیبودن نگاشون افتاد بھ ما و شروع کردن بھ ت
  بچھ ھا سھ تا ھلویواااااااااااااااااا-
  اونم ھلو پوست کندهقیارررررره رف-

 دنی بھ حرف مسخرش خندقاشی خودش و رفبعد
  بابا مسواک گرونھدینخند:قیشقا

 کردنی نگامون مزی ھی لبخند و چشماھی خندشوت قطع شد و حاال با پسرا
 چشاتون دراد:سحر

 الیخی بمی بردیایب:من
 ... کھمیفتی راه بمیاومد

 
 "پارسا"

  شدنادهی و دوستاش پسنای و سادی توش بود کنار پاساژ واسنای کھ یتاکس
  شدیاوه پس بگو اقا چرا عصب: گفتدی رو دسنای تا انیک

 حرف نزن:من
  سمتشوندمی شدم و دوادهی و باز کردم و پنی ماشدر
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 و دوستاش محفل سنای دنی پسر درست بغل در پاساژ بودن و انگار با دپی اکھی
 مزاحمتشون جور شد

  خندشون بلند شدی گفتن کھ صدای ھم چنی بدونمینم
  تر شدم و رفتم سمتشونیعصب

   برن داخل پاساژفتنی و دوستاش خواستن راه بسنای
 دمیو محکم کش رو گرفتم سنای رسوندم بھشون و دستمو دراز کردم و دست خودمو

 ...دی کشیغی کھ جی طوردادمی فقط دستشو فشار مرتیسمت خودم از حرص و غ
 "سنای"

 دمی کشغی محکم فشارش داد ناخواگاه از درد جیکی شد و دهی از پشت کشدستم
 یواااااااااااااااااا:من

 رونی وضع بنی خونھ و بھت بگم با امیخفھ فقط خفھ تا برس:دی گوشم غرری زییصدا
 ی چیعنیاومدن 

 ? پارساستی عصبی صدانی ادمی خدا درست شنیوااا
 

 میخواستی مسنای من و سحر و دی اتفاقا خوب شد اومددییعھ سالم اقا پارسا شما:قیشقا
 دی خرمیبر

 ادی وضع نمنی خانوم با اسنای ی ولدی بردیتونیشما م:دی غرپارسا
  دارهی چھ ربطنی گرفت اصال بھ احرصم

 ای اتفاقا خوبھ ھا توام برمی گفتھ منم مینھ ک:من
  برویاگھ من گزاشتم بر: تو چشمام نگاه کرد و گفتمی مستقپارسا

 رمیمن م:من
 می برای بامی اتفاقا منم مگھی راست مسنامی وسط پارسا نی اھیعھ خب بحث چ:انیک

  کردمسی نگاش کرد کھ من شخصا خی جورھی برگشت طرفش و پارسا
 میریما م:پارسا

 دیرسی زورم نمی ولرونی کردم دستمو از دستش بکشم بیسع
 گھیاه کنھ ولم کن د:من

  کھ اون اطراف بود بھمون جلب شدی کھ توجھ ھر کسدی داد بلند کشھی پارسا
  خفھھھھھ شووووگمممممیدارم م:پارسا
  ابرومو بردای شدم و بغض گلومو گرفت خداشکھ

 گرفت و با زور سوارم ی تاکسھیبچھ ھا  بھ نگام نداد و بدون توجھ بھ یتی اھمپارسا
 ...کرد و بھ راننده ادرس خونھ رو داد

 
 "پارسا"

 ھنوز نکھی گستاخ مثل ای دختره ارمی داشتم فقط برسم خونھ و حالشو جا بدوست
  بکنھخوادی کھ می ھر غلطتونھی و نمستی محرد نگھیمتوجھ نشده د
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 شار دادم دستشو کھ ھنوز تو دستم بود و محکم فتی عصباناز
 اخخخ:سنای

 ساکت شو:دمی بھ دستش وارد کردم و اروم غرگھی فشار دھی عیسر
  بدبختی روانیدستمو خورد کرد:سنای

 دمی بدبخت و خونھ نشونت میروان:من
  دنبالمادی بابام بزنمی تو اون زندان االن زنگ مامیاصال من با تو نم:سنای

 دمی از دستش قاپی در اورد کھ فورفشی از کشویگوش
 مویعھ بده گوش:سنای
  واقعا گالفم کرده بود کنترلم از دستم در رفت و بدون توجھ بھ راننده بلند داد زدمگھید

  نھھھھھھھای ییییییییشیخفھ م:من
  انگار انتظار نداشت کھ کپ کرده نگام کردسنای

  نگفتیزی م فقط سرشو تکون داد و چراننده
 ...رونی شدم بھ برهی و از پنجره خ رو ول کردم و ازش فاصلھ گرفتمسنای دست

 
 "سنای"

  کردادمونی و راننده درست جلو درمون پمیدی رسباالخره
  بودمدهی ندی از پارسا تا حاال انقدر عصبدمیترسی مکمی راستش

 کھ پارسا زودتر دست بھ کار شد و ارمی و درو بدی تا کلفمی در دست انداختم تو کیجلو
  تا من اول برم داخلسایدر و باز کرد منتظر وا

  نگاه بھش کردم و رفتم توھی
  در و بست و اومد توپارسام

  سادمی طرف اسانسور رفتم و دکمھ رو فشار دادم و منتژر وابھ
  برنگشتمی پارسا رو پشت سرم احساس کردم ولحضور

  درو باز کردم و رفتم تو پارسام پشت سرمدی رسآسانسور
 و منم سرمو بلند کردم و صاف زل زدم تو اوردمی طاقت نکردی متمی نگاش اذینیسنگ

 چشماش
  بود و نکاه من طلبکارانھی اون عصبنگاه

  نگاه داررررهھیچ: تموم شد و گفتمطاقتم
  حرکت بازومو محکم  گرفت تو دستاشھی نداد و بھ جاش تو ی جوابپارسا

 ی کردی چتھ بازم قاطیواااااااااااااااااا:من
 

 طبقھ خودمون پارسا در اسانسور و باز کرد و دی کھ رس نگفت آسانسوریزی چبازم
 دی منم کشی و بازورونیخودش رفت ب

  دردم گرفتواقعا
 اخخخخخ ولم کن دستم:من
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 حرکت ھلم داد داخل و خودشم اومد تو و درو ھی دستش درو باز کرد و تو یکی اون با
 بست و قفل کرد

  بودمنی رو مبل حتما پخش زمشدمی بد ھلم داد تو کھ اگھ پرت نمانقدر
 ... تموم شد و دھنمو باز کردم کھطاقتم

 "پارسا"
  ھاشو رو مخم انجام داده بودی روادهی پر شده بود و قشنگ پسنای ی خطاچوب
 ... روش زوم کردم خواست دھنشو باز کنھ و حرف بزنھ کھ نزاشتمنگامو
 داد زدم مانتوش گرفتم و بلندش کردم و قھی بردم سمتش و از ھجوم

 ھان ھی موھا چنی ای تنت کردھی رنگ چی پارچھ بکھی تنی ھااااان اھھھھی چنیا:من
 ی بھ خداوندسنای یزنی ارررره رژ قرمز برا من مرونی بیزی کھ بریبلندشون کرد

 ?یدی فھمرونی بی رفتینجوری انمی ببگھی بار دھی اگھ کشمتی فقط مکشمتی مسنایخدا 
 ??? نھای ییییییدیفھم

 گشاد شده از ترس ی ھوا و با چشمادی از ترس پرسنای اخر حرفمو با داد گفتم کھ کھیت
 ...نگام کرد

 "سنای"
 رونی از ترس و تعجب زده بود بچشمام

 ھھھھھھیییییی چرا انقدر عصبنی ابی امام غرای
  کاره تواچی از درونم گفت جوابشو بده بزار بفھمھ ھیی صداھی

  کارو بکنمنی ھمدی بااره
  جمع کردم و منم مثل خودش داد زدمجرئتمو

 بھ ی منی کارهیبھھھھھھھھ تووووووو چھھھھھھ ھاان بھھھھھھ توووو چھھھھھ چ:من
 ادتی زنمی می چھ رژی حتای ھی موھام چجورپوشمی می نداره کھ من چی ربطچیتو ھ

 نی اقاجون و ھر طور شده باطل کنم اشی نکن برم پینره حد و حدود خودت و کار
  مسخره روغھیص

 شدی می و وحشتناک عصبرفتی تو ھم مشتری بزدمی کھ می پارسا با ھر حرفچھره
  باعث نشد حرف اخرمو نزنمنی ای ولدمیترس
 کردم ی رو از دست دادم و چھ اشتباھی کھ چھ فرصتفھممی االن دارم مھی چیدونیم:من

 کھ بھ کامران جواب رد دادم و افتادم بھ دام تو
  مثل صاعقھ خورد تو صورتمیلیشدن حرفم س با تموم ھمزمان

 
 ... بود پرت شدم رو مبلادی انقدر زشدتش

 "پارسا"
   نتونستم خودمو کنترل کنم ھمھ توانمو جمع کردم و زدم تو صورتشاصال
  محکم کھ پرت شد رو مبلانقدر

  نشده بودمی بازم خالزدمی شدت خشمم نفس نفس ماز
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  باالدمشی اش گرفتم و کشقھی شدم و دوباره از خم
  بودنیی پاسرش

  زدمداد
  باالاااااریسرتو ب:من

  نکرد دوباره داد زدمیتوجھ
 باتوااااام:من

  سرشو اورد باالاروم
 ... شدهی شکلنی چرا انیا...نی زد اخشکم

  طرف صورتش کامال قرمز شده بودھی و رونی بزدی و لبش خون مینی باز
  بغض تو چشمام نگاه کردبا

 دی بھ ذھنم نرسیزی چی بگم ولیزی و باز کردم چنمودھ
  و اوردم باال تا بزارم کنار صورتشدستم

  با شدت ازم فاصلھ گرفتسنای دفعھ ھی
  با بغض داد زدو
  انگشتت بھم بخورهھی ی حتی حق ندارگھید...یحق ندار:سنای
 

  متنفرم پارسا متنفرمممازت
 "سنای"

 درشو قفل عی تو اتاقم و بعد وارد شدنم سردمی نگامو انداختم تو چشماش و دونیاخر
 کردم

 و کردمی کردن بلند بلند ھق ھق مھی پرت کردم رو تخت و شروع کردم بھ گرخودمو
  خفھ کردن صدام نداشتمی برایاصالنم تالش

  عذاب بکشھکمی بشنوه صدامو بزار
  نگذشت کھ صداش از پشت در بلند شدیزیچ
 سنای شدهی دماغت چنمی ببرونی بای بسنای:ارساپ

  صداتو بشنومخوامی نداره گمشو برو نمیبھ تو ربط:من
 ادی داره از دماغ و خونت خون مرونی بای بسنای:پارسا

  زدمادی فربلند
  برو گمشو برواااااااامینم:من

 تو پس امی راحت بتونمی درو دارم منی ادیمن کل: زد بھ در و گفتی مشت محکمپارسا
  توومدمی بازن کن تا خودم نایب

  ندادم کھ دوباره زد بھ درجوابشو
 سناااای یدی چرا جواب نمسنای:پارسا
 انداختم و شدت اشک چشمام می خوندی جواب ندادم و بھ جاش نگامو بھ پالتو سفبازم

  شدشتریب
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  زد و داد زدمشھی تو دلم رنھیک
 ... ای وحشنمتی ببخوامی نمی حتگھید:من
 
  جلومسادی اتاق باز شد و پارسا وارد

  داشتھدی رو دستش بعلھ اقا کلدمی داشتھ نگامو کشدی واقعا کلیعنی کردم تعجب
 رونی بای بگمیمگھ بھت نم:پارسا

 یفھمی چرا نمنمتی ببخوامی نمرونیبرو ب:من
 دی باال سرم و دستمو گرفت و کشاومد

 رهیداره ازت خون م:پارسا
 بھ جھنممممم دستمو ول کن:من

  تو چشمام نگاه کردمی دوتا بازوھامو گرفت و مستقپارسا
 مجازات نی خودت و ای خودت بود و گستاخری چون تقصخوامی معذرت مگمینم:پارسا

 کارت بود
 ...ت...ت...ی من و مجازات کنی کھ بخوای ھستیتو ک: تکون دادم و گفتمخودمو

  حرفمو کامل بگمزاشتی ھقم نمھق
 ھع...ھع..ز...ت:من

  تو بغلشدمی نگاه خاص بھم انداخت و کشھی پارسا
  انداخت ساکت شدمنی گوشم طنری کھ زی با زمزمھ ای کردم ولمقاومت

  نگوشرفیاز اون ب...جواب نده... نکنی گستاخسنای... نکنھیگر:پارسا
  تا چشمات درادگمیم:من

  و نفسشو فوت کرددی کردم خنداحساس
 

 پوست گردنم مور مورم شدم و خواستم ازش جدا بشم کھ محکم تر تو بغلش فشارم رو
 ... کھ االن تو ھمھیدونیمگھ نم?  توام ارهکاری چیگیم:داد و گفت

  حرفشو نزد و بھ جاش لباشو چسبوند بھ اللھ گوشمادامھ
  خوردمیدی شدم و تکون شدذوب
  روشکردی و نفسشو فوت مکردیم اروم اللھ گوشمو بوس پارسا
 ھی حس چنی اای گرفتھ بود خدانفسم

  تکون بخورمی حتتونمینم
 دمی ارومشو شنزمزمھ
 توام لج رونی بی برینجوری اگھی بار دکی زارمی نمسنای زارمی نمنمیمن ا:پارسا

 ? باشھیکنینم
 و باھاش مخالفت ی تو قلمرو پارسا باششدی بگم مگھ مشدی نمیعنی بگم یزی چنتونستم

 یکن
 یی سمت دستشودی و دستمو کشدی بوسمویشونی گذشت و پارسا ازم جدا شد اروم پکمی
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  صورتتو بشورممی برایب:پارسا
  و درک کردمتیموقع
  تمی بر سرم چقدر من کم ظرفخاک

 ستی الزم نتونمیخودم م: و گفتمرونی بدمی تو ھم و دستمو از دستش کشدمی کشاخمامو
 یشورتو صورتمو ب

 ...  کھ زدم قدمانو تند کردم و وارد اتاقم شدمحرفامو
 
 .... ساعت بعدکی
 "سنای"

 سادمی اتاق وانھیی ای و جلورونی حموم اومدم باز
 دستت بشکنھ پارسا صورتمو ی کبود شده بود و کنار لبم زخم شده بود اخ الھصورتم

 یناقص کرد
   لباسام کردمدنی اومدم کنار و شروع بھ پوشنھیی و از جلو ادمی کشیاھ

  دور موھام و نشستم رو تختدمیچی کھ تموم شد حولھ رو پکارم
 رونی کنم حوصلمممم سر نره و از اتاق نرم بکاری حاال چخببببب

  چرخوندم تو اتاقچشم
  و چشمام شد چلچراغتاری خورد بھ گنگام
  سمتش و برداشتمش و دوباره نشستم رو تخترفتم

  کردم بھ فکرررر کردنشروع
  بزنمممممی چخبببب

  اھنگ اومد تو ذھنم شروع کردم بھ زدن و خوندنھی
 ستی ندنی رسنی اما امیباھم
 ستی عاشق من نامھی کھ دناون
 می ھم سردشی اما پمیباھم

 می کھ ھمدردنی انی تسکھی نیا
 می کھ ھمدردنی انی تسکھی نیا
 می بردینیبی می وقتیینجای تو ای وقتیی ھمھ تنھانی استی حقم ننیا
  روز با تو بودم اماھی حق من کھ ستی حقم ننیا

 دمی تو روز خوش ندبا
 اسی قلب تو دریری شب مھی تو

  چون دلت اونجاستیگردیبرنم
 ....یری می معلومھ کھ داریلی خیری درگیلی خی آشوبیلیخ
 "پارسا"

 کردمی گوش مسنای ی چسبونده بودم بھ در و بھ صداگوشمو
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 تو موھام طاقت دمی داده بود دستمو کشیمونی خودشو بھ پشی جاتی عصبانگھی دحاال
 وردمین

 از خونھ زدم سنای خودم و ی و گوشچی در فاصلھ گرفتم و بعد برداشتن سوئاز
 ....رونیب
 
 "سنای"

  بستھ شدن در خونھ باعث شد از زدن دست بکشمیصدا
 رونی حتما پارسا بود رفت بدمی کشیپوف

  بھ سقفرهی گزاشتم کنار و ولو شدم رو تخت و ختارویگ
  تنگ شده بودی مامانی دلم براچقدر

  اونجارفتمی اگھ االن مشدی خوب مچھ
   اومد رو لبمیپوزخند

   صورت داغون برمنی حتما با ااره
  نبود کھ باھاش سرگرم بشمممی رو پھلو حداقل گوشدمیچرخ
  گرفتممی گوششوری بی پسره
 ... کنمکاری من چحاال
  جز خواب ندارمی چاره انکھی امثل

 ... فکر نکنمیچی کردم بخوابم و بھ ھی بستم و سعچشمامو
   تلفن خونھ بلند شدی کھ صداشدی چشمام داشت گرم متازه

 شی اگھی دھی کنی ااھھھھع
 شدم و بھ طرف تلفن رفتم ییرای زور از جام پاشدم و در اتاق و باز کردم و وارد پذبا

 شتمشو بردا
 بعلھ:من
 
 یاوه اوه چھ عصب:ایمیک

 ی کرددارمیخفھ از خواب ب:من
  چھ وقتھ خوابھ االن:ایمیک

 ?رمی ازت اجازه بگدیبھ تو چھ با:من
 یری اجازه بگدیبعلھ کھ با:ایمیک

 شی گرفت از پروخندم
  حاال کارت و بگو مزاحم:من

 ی سالمنمی بھم گفت کھ با پارسا دعوات شده زنگ زدم ببانی کیچیھ:ایمیک
 ری ختونی گرامییبھ لطف پسر دا:من

 ھھھھھ زده داغونت کرده:ایمیک
  بزغالھیھر ھر ھر رو اب بخند:من
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 چشم:ایمیک
  تو خونھکنمی دارم دق مایمیک: شدم رو مبل و با نالھ گفتمولو

 ستیمگھ پارسا ن:ایمیک
 رونینھ گورشو کم کرده ب:من

 ?می کنتشی اذکمی یخوایم:ایمیک
 اممم چرا کھ نھ: اومد رو لبم و گفتمیلبخند

 خونھ می دنبالت برامی جنع کن بالتوی از وساکمی ستی خب پس حاال کھ نیلیخ:ایمیک
 اقاجون

 اونجا چرا:من
  خفنم بزنپی نباشھ فقط حاضرشو تتیکار:ایمیک
 

 خب چراااااااااا:من
  اقاجونھشیخنگ خدا جون االن پارسا حتما پ:ایمیک

 ..خب:من
 گھی ساعت دمی نباشھ اماده باش تا نتی تو کاریجی گیلی خسنای یاااااااااااااااوااا:ایمیک

  کنشی خفن بزن و اراپیاونجام فقط ت
 باشھ فعال:من

 یبا:ایمیک
 ... و گزاشتم سر جاش و از رو مبل پاشدم و بھ طرف اتاق رفتم تا اماده بشمیگوش

 "پارسا"
   اومدم خونھ اقاجونمیمستق

 کردی بھ اندازه حرف زدن با اقاجون ارومم نمیزی چچیھ
 دهی راه حل و نشونم می ولکنھی سر زنشم مدونستمیم
 از استکان یکی و دستمو دراز کردم و رونی جلوم از فکر اومدم بینی قرار گرفتن سبا

 زیھا رو برداشتم و گزاشتم رو م
  اکرم خانومیمرس:من

 نوش جان پسرم: خانوماکرم
 نوم اشاره کرد کھ بره اکرم خانوم رفت بھ اکرم خااقاجون
  بھت بگمی چدیپارسا من االن با:اقاجون

  شده بودمی عصبیلیاقاجون من خ:من
 

 کنھی نمحی کارت و توجنیا:اقاجون
 دونمیم:من

  رو محرم کردم پارساسنای تو و ی چیمن برا:اقاجون
 نیی و سرمو انداختم پادمی اقاجون و فھممنظور
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 اری نداره از دلش دربدهی فایشرمندگ:اقاجون
 یچجور:من

 کرده کھ بھ عموت ی خانومیلی خسنای یشی مدهی بخشی چجورینی ببدیخودت با:اقاجون
  نگفتھیزیچ
  نداشتم کھ بگمیزی چیعنی نگفتم یزیچ

 نجای ای و اومدی تنھاش گزاشتیپاشو پاشو برو االنم اشتباه کرد:اقاجون
  اقاجون ممنونمیمرس: بلند شدمو گفتمعیسر

   باشسنایبرو پسر مواظب :اقاجون
 .... بگم کھ در اتاق اقاجون زده شد و پشت بندش در باز شد ویزی باز کردم چدھنمو

 "سنای"
  سمت خونھ اقاجونمی اومد دنبالم و با ھم راه افتادایمیک

 بگم ی خودمو پرت کنم تو بغل اقاجون و با چابلوسمیدی بھم گفت تا رسایمی کنی ماشتو
  بمونمششی مدت پھی خوامیم

 گفت ایمی کی دوست نداشتم از خونھ پارسا برم ولی چرا ولدونمی مخالفت کردم نماولش
 کھ الزمھ

 
 می و پارک کرد و با ھم وارد عمارت شدنی ماشایمی کمیدی در عمارت کھ رسیجلو

ه کرد بھ  بھم چشمک زد و اشارایمی خانوم گفت کھ اقاجون و پارسا داخل اتاقن کاکرم
 و بھ طرف در رفتم و دوتا تقھ زدم بھش و بعد درو باز رونینفسمو فوت کردم ب.اتاق

 کردم
  خورد تو نگاه مھربون اقاجون و متعجب پارسانگام

  بھ اقاجون زدم ورفتم جلویلبخند
 ی خودم خوبیسالم اقاجون:من

 ی بھ ما سر زدشدهی چی دلم چھ عجب خوش اومدزیسالم عز:اقاجون
  بمونمشتونی جمع کردم اومدم پلی ھفتھ وساھی یانقدر دلم تنگ شده بود کھ برا:من

 ییییییییییییییییییچ:پارسا
   سمتش و ابروھامو انداختم باالبرگشتم

 ?واضح نبود حرفم:من
  دختر گلمی کردی خوب کاریلیخ:اقاجون
  کھشھیاما اقاجون نم:پارسا

  بمونھنجای اتونھیخواد م تا ھر وقت بسنای اتفاقا شھیچرا نم:اقاجون
  بغل اقاجون و صورتشو ماچ کردمدمی کردم و پرذوق
  فدات بشم منیاخ الھ:من

 ...دیخندی فقط ماقاجون
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 "پارسا"
 مدت بھ وجودش تو خونھ نی ازم دور باشھ تو اسنای تحمل کنم کھ تونستمی نماصال

 ..... کنمکاریعادت کرده بودم حاال من چ
  تنھا باھاش حرف بزنمدی باششھینم

  حرف بزنمسنای من با شھیاقاجون م: و گفتمرونی دادم بنفسمو
 توام بعد شام برو نھی شام تدارک ببی من برم بھ اکرم بگم برادی باشنجایاره ا:اقاجون

 خونھ
  خونھمیری دلم گفتم من نھ ما بعد شام متو

 بساط و نی االن انیمھ: و گفتمسنای برگشتم سمت ی عصبرونی از اتاق رفت باقاجون
 یمونی نمنجای تو ایدی فھمیکنیجمع م

  کردزونی کتم اوقھی و دستشو از سادی اروم قدم برداشت و اومد روبرو واسنای
 یری جلومو بگیخوایتو م:سنای

 اره: شدم تو صورتش و گفتمخم
 ی بکنی کاریتونی توام نممونمی منجای من ایول:سنای

  صورتم بودی باال حاال صورتش روبرودمشی دور کمرش و کشدمیچی پدستمو
  منھ تو خونھ منشی تو پی جای موندن و ندارنجایتو حق ا:من

 عھ نھ بابا: تکون خورد و گفتسنای
 

  نکنیحاضر جواب: فشار دادم و گفتمکمرشو
  یبھتره ولم کن:سنای

 رمتی دوست دارم ھر جور دوست دارم بگیزنم:من
 ی شوھر منی کھ فکر کنشدیحتما ولم کن بابا چھھھعھھ زن اره : و گفتدی خندسنای

  نره کھ من محرمتمادتی:من
 یستی من نیچیتو ھ:سنای

 ... گرفت و خم شدم تو صورتش وحرصم
 "سنای"
 نگذشت کھ پارسا خم شد رو یلی خدمی کھ زدم قشنگ حرص و تو نگاش دی حرفبا

 ...صورتم و لبامو
 گرفتی از لبام میزی ری و گازادیبوسی می خشم خواستبا
 دادی اجازه رو بھم نمنی تو دھنش و ادیکشی بکشم دوباره لبامو مغی جومدمی متا

 از دستاشو از کمرم جدا کرد و مچ دوتا یکی کھ نشی رو سدمی مشت کردم و کوبدستمو
 دستامو گرفت

  دستشم کمرمو محکم گرفتیکی اون با
 خواستی پارسا انگار نمی نفس کم اورده بودم ولی نداشتم و از طرفیی راه تقالچیھ

 دست بکشھ
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 دیبوسی پارسا چشماشو بستھ بود و می من باز بود ولیچشما
 انجامش دادم پامو بردم باال و گزاشتم رو پاش و محکم با عی اومد تو سرم سریفکر

 پاشنھ کفشم فشار دادم
  گفت و لباشو از رو لبام برداشتی اخپارسا

 ھام کردم و اومد سرش داد بزنم کھ زود دستشو گزاشت رو ھی و وارد رژنی اکسعیسر
بھ ... من محرمتم دختر عمویدیحاال فھم: و کنار گوشم گفتنییدھنم و سرش و اورد پا

 ?ی خوش گذشت بھ تو چیلیمن کھ خ
  باز کردم و دستشو محکم گاز گرفتمدھنمو

  و ولم کرددی کشیداد
 فی کثشوریب:دمی حرص غربا

 عھ درست حرف بزنا: و گفتدی خندپارسا
 رونیگمشو ب:من

 یباشھ فدات فعال بابا: زد و گفتی چشمکپارسا
 ... ازوم رفتم نشستم رو تخت و دستامو گزاشتم رو لبامرونی از اتاق رفت بیفور

 .... چقدر داغھای خدایوا
 
 "پارسا"

  اقاجونشی رفتھ پسنای ی از دستم در رفتھ از وقتروزا
  بح برم کارخونھ و از اونجا خونھ فقط شده صکارم

  زنگم نزده بود و منم نزدمھی مدت نی تو اسنای
 شوری بی ازش دختره گرفتی محرصم

 ... نھ انگار کھانگار
  امشبی و خودمو پرت کردم رو مبل و رفتم تو فکر مھموندمی کشیپوف

  خونش امسالم ھمھ دعوت بودنکردی ھمھ اقوام و دعوت ملدای ھر سال شب اقاجون
  مونده بودیلی ساعت نگاه کردم ھنوز خبھ

  و قصد کردم برم حموم کھ زنگ خونھ رو زدنپاشدم
 ھی کگھی دنی ااه
  طرف در رفتم و بازش کردمبھ
  داره اخھکاری چنجای دختر انی رفتم باز اوا
  توامی بیکنیپارسا تعارف نم: ناز نگام کرد و گفتبا

 نجای ای باز اومدیدار کارینھ چ:من
  ھی چھ رفتارنی ازمیوا پارسا عز:دایش

  کارت و بگو کار دارمدایش: تو موھام و گفتمدمی دست کشگالفھ
 ی مھمونمی برمی با ھم حاضر بشنجایاومدم ا:دایش

  تورخدا پارسا: مخالفت کنم کھ زود گفتخواستم
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 ... توادی شدم و درو باز کردم تا بمجبور
 
 "سنای"

 باشھ ھمھ دعوتن منم از اقاجون اجازه گرفتم و ی قراره تو خونھ اقاجون مھمونامروز
   دعوت کردمقمیخانواده سحر و شقا

 دمشی ندشھی ندارم و چند وقتع می پارسا خبراز
 ی مھمونی براارمی از لباسامو بیکی گرفتھ بودم برم خونھ و می تصمامروز

 ادی بشمی ارای بود بازم اتوسا خانوم براقرار
 و رونی و از خونھ اقاجون زدم بدمی پوشرونموی بی ساعت وقت داشتم زود لباساھی فقط

  راه افتادم سمت خونھ پارسایتاکس
  گرفتممموی تصمدنی بود کھ کدوم لباسمو بپوشم و باالخره تا رسنی راه فکرم فقط اتو
  شدمادهی رو حساب کردم و پھی کرامیدی در خونھ کھ رسدم

  بھ ساختمون بودمرهی بودم و خسادهی در وایجلو
 ... خونھ و اون صاحبش بودمنی لحظھ تو دلم اعتراف کردم کھ دلتنگ اھی
 "پارسا"
  حولمو برداشتم و رفتم تو حمومدای توجھ بھ شیب
 رونی ساعت گذشت و کارمو انجام دادم و اومدم بمین

  تو حال نبوددایش
 ھشی باال انداختم حتما تو اتاق داره اماده مشونھ

 
  باال انداختم و بھ طرف اشپزخونھ رفتمشونھ
  حولھ تنم بودھنوز

  درست کردن قھوه بودم کھ دوتا دست دور کمرم حلقھ شدمشغول
 ... بکنمی حرکتچی زد و نتونستم ھخشکم

 "سنای"
  اسانسور شدم و دکمھ طبقھ رو فشار دادمسوار

 ... شدم بھ خودمرهی آسانسور خنھیی تو او
 رونی بھ خودم اومدم و درو باز کردم و اومدم بسادی کھ واآسانسور

  سادمی در وای و تو دستم چرخوندم و جلودیکل
  و انداختم تو قفل و بازش کردمدی و کلدمی کشقی عمنفس
  قدم و گزاشتم تو خونھ و درو بستمنی اولاروم
 ییرای چرخوندم تو پذچشم

  پس پارسا کجاسعھ
 ... چرخوندم طرف اشپزخونھ کھسرمو

 سادی والبمق
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 دی لرزپاھام
          ادی لحظھ انتظار داشتم جونم در بھر
 دیچی از دستم افتاد و صداش تو خونھ پدی سست شد و کلبدنم

 دمی خودم دی پارسا از جاش و با چشمادنی پرقشنگ
 

  قدرت پوزخند زدن نداشتمیحت
 .. بوددای لخت شی من فقط رو پاھای نگای کرد ولنگام

 "پارسا"
  جدا شدم و برگشتمدای از شعی بھ خودم اومدم و سردی مثل کلیزی افتادن چی صدابا
  دمی درست روبرومون خشکسنای دنی دبا

 ای خدایواااااااااااااااااا
  بوددای نگاه اون رو شی ولکردمی منگاش

  چشمام گرد شددمی کھ دیزی با چی ولدای سمت شبرگشتم
 ...سادهیلباساش کو چرا با حولھ وا...نیا..نیا

 سنای زود ازش گرفتم و بازم دوختم بھ نگامو
  متوقفم کرددای شی خواستم برم طرفش کھ صدادمیدی مدنشویلرز

 یای انتظار نداشتم بی اومدی کسنایاوا :دایش
  امی بستی نسنای یپارسا مگھ تو نگفت: سمت من و گفتبرگشت

  گفتم بھشی من کی چیعنی نگاش کردم گنگ
  پاره کردکھی قلبمو تسنای پر بغض یصدا

  االنم اومدم لباس بردارم و برمامیپارسا راست گفتھ من قرار نبود ب:سنای
 یکنی اشتباه مسنای:من

 ... با بغض نگام کرد و سرشو تکون دادسنای
 
 "سنای"

  بودن روشختھی ردی انگار اسسوختی ممیلی خسوختی مقلبم
 بھ پارسا نگفتم فقط سرمو تکون دادم و عقب گرد کردم و با دو رفتم تو اتاق و یزیچ

 درو بستم و قفلش کردم
 نی دادم بھ در و سر خوردم رو زمھیتک

 کردی داشت خفم مبغض
 یلی پارسا خی نامردیلی لب اروم گفتم خریز

 کردم بھ خودم مسلط بشم ھمھ قدرتمو جمع کردم و از جام پاشدم و رفتم سمت یسع
 کمدم

 ی جلوشی پقھی صحنھ چند دقی شده بودم بھ لباسا ولرهی باز کردم بھ ظاھر خدرشو
 چشمم بود
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  پارسای بھ در خورد و مست بندش صدای اتقھ
 نروی بای بسنای ستی نیکنی کھ فکر می اونجوررونی بای بسنای:پارسا

  ندادمجوابشو
  رونی از لباسا و اوردمش بیکی دستمو بردم سمت یسرسر
  نگاه نکردمشیچی بھ ھاصال

 .... گرفتممموی بھ در بالکن نگاه کردم و تصمی مجبوررونی از در برم بخواستمینم
 
 "پارسا"
  شدن نداشتموونھی تا دی مرزدادی جوابمو نمسنای

 اااااایخدا
  زدمادی و حملھ کردم سمتش و بلند فردای تحملم تموم شد برگشتم سمت شگھید

  اره من گفتممممممم ارهیای کھ من گفتم بکشمتی ھرزه مکشمتیم:من
 دیلرزی از ترس مدایش

  تو صورتشدمی براش نسوخت دستمو بردم باال و با ھمھ قدرتم کوبدلم
 نی و افتاد رو زمدی کشی بلندغیج

  تو صورتشدمیولش گرفتم و بلندش کردم و دوباره محکم کوب حقھی نشدم از یخال
 غاشی ندادم بھ جتیاھم
 کصافط لجن برو گمشو لباساتو بپوش و از خونھ من گورتو گم کن:من

  بگھ کھ داد زدمیزی باز کرد تا چدھنشو
 خفھھھھھھ خفھھھھھھھ گمشو:من

 ی عوضی گورتو گم کنی وقت دارقھی فقط ده دققھیده دق: کردم سمت اتاق و گفتمپرتش
  با لرز رفت تو اتاق و درو بستدایش

 وجودم پر حرص بود حملھ کردم سمت شدمی نمی تو موھام خالدمی دست کشیعصب
 ...  وی عسلزیم
 
 "سنای"

 ومدی زدن پارسا مادی فری نگاه کردم صدانی بالکن بھ ارتفاع تا زماز
  زدم نوش دارو بعد از مرگ سھراب چھ سودیپوزخند

 محکم گرفتم پامو بلند کردم و گزاشتم فموی بسم هللا گفتم و دستھ کھی و ایدم بھ در زدل
  اون طرف نرده ھا

  رفتجی خدا سرم گای ی و نگاه کردم وانیی سرمو خم کردم و پادوباره
 نی طبقھ فاصلھ بود تا زمدو

  رمی بمفتمی نی افتاد تو جونم واترس
  و پام ناقص نشھدست

  کمک کنای خدایاوااااااااااااااااا



 @cafeetakroman              ی کافھ تک رمان ص اختصا       رمان اسمش عشقھ

 416 

 پامم بلند کردم و خواستم ببرم اون طرف نرده یکی بھ نفسمو جمع کردم و اون اعتماد
  پارسا تنمو لرزوندادی فریھا کھ صدا

 ی بکنیخوای مکاری چسنااااااای:پارسا
   اوردم باال و نگاش کردمسرمو

 بھ تو چھ:من
  زدمغی کھ جکی اومد نزدپارسا

 نیی پاندازمی خودمو میای بگھی قدم دھی:من
 امی نمکی کنار من نزدایباشھ باشھ تو ب: و گفتسادی واپارسا

 
  سراغ منی معشوقتون رفت اومدشدیچ: طعنھ گفتمبا

  باھمزنمی ور حرف منی اای چرت نگو بسنای: دستشو نست کرد و گفتپارسا
 امینم:من

  کنار خطرناکھای باری من و باال نی اون روسنااااای:پارسا
 ی الھییییییی برام اخی نگران شدیعھ جد:من

 یکنی می روادهی رو مخم پیدار:پارسا
 یسی وایستی مجبور نی بریتونی میھر:من

 ....شدی تر می حرفام با طعنھ بود و پارسا ھر لحظھ عصبھمھ
 "پارسا"
 زدی مشمی کالمش اتکھیت

 از کمرش گرفتم و بلندش ادی طرفش تا بھ خودش بدمی دفعھ پرھی تموم شد و طاقتم
 نوریکردم از رو نرده ھا و اوردمش ا

  بغلم کھ بود بھ خودش اومد و شروع کرد بھ دست و ما زدنتو
  دست نزن بھھھھھ منیکنی مکاریولم کن چ:سنای

  داد زدمی داخل اتاق و ولش کردم رو تخت و عصباوردمش
  رو تموم کنای بازوونھی دنیا:من

 توی مسخره و الکی دلسوزنیتو تموم کن ا:سنای
  درومد و داد زدمحرصم

 
 کھ نکھی ھمش بخاطر انای ای ارزش ندارنچمی اھی من ی بدبخت تو برایچھ دلسوز:من

 شمی پیامانت
 سادی وانمی بھ سنھی با خشم نگام کرد و از رو تخت پاشد و سسنای
 کھ امانتم اررره:سنای

 ی کردی اگھیاره نکنھ فکر د:من
  امانتمی وقتیبوسی من و میکنی مجای بیلیپس تو خ:سنای

 نی بھ زمدی چسبپاھام
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 کنھی کھ مکارای باھات چی امانتنی نگاه کن انیامشبم بش: ادامھ دادسنای
  نتونستم بگمیزیچ
 ...رونی نگاه با نفرت بھم انداخت و از اتاق رفت بھی سنای
 "سنای"

 زی حرص درار نفرت انگشوری بی پسره
 فھمونمی امشب بھت مسای واارمی جا محالتو

   ارزش ندارمنچمی اھی من برات کھ
 سای فقط واسای واکنمی متیحال

  دست تکون دادم و زود سوار شدمی تاکسنی اولی جلویعصب
   گر گرفتھ بودتنم
 کنمی امروزت و فراموش نمی کاراچوقتیھ
 

 ارمی سرت درمشویتالف
  از جا پروندممی زنگ گوشیصدا

 شی اھی کگھی دنی ااھععععع
  شلوارم در اوردمبی و از جیگوش

  سحر بودی شماره
  دادمجواب

 بلھ:من
  خودمی باجسنایسالم بر :سحر

 کمیو عل:من
  خواھرییکجا:سحر

  خونھ اقاجون اماده بشم چطوررمیتو راه دارم م:من
  بپوشمیمن چحور لباس... بزرگھیلی خی فقط زنگ زدم بپرسم مھمونیچیھ:سحر

  ترهی خودمونکمی نیاول باشھ ا یفکر نکنم مثل مھمون:من
  خونھ اقاجونتیری می کھ االن داری کجا بودیراست...اھاااااااا:سحر

 ?ی نداری برات کارگمیحاال م:من
 ی بانمتیبینچ م:سحر
  و قطع کردم و گرفتم تو دستمیگوش

 نای شدم بھ ماشرهی و خرونی دوختم بھ بنگامو
 .... گرفتار خودش بود و خودشی و ھر کسرفتنی رو میری مسھی کدوم ھر
 
 "پارسا"
  رفت و من ھنوز تو اتاق خشکم زده بودسنای
    بعد کھ بھ خودم اومدمکمی
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 بود....یدای شری تقصنای اتمام
  و داد زدمرونی اتاق اومدم باز
  نھای رونی بی از خونھ من رفتی عوضیھ:من
 رونی اومد بدای اتاق باز شد و شدر
   نگاه کردمنشویی باال تا پااز

  لباساشو عوض کردهخوبھ
  سمت دردمی طرفش و از بازوش گرفتم و کشرفتم

  پارسایکنی مکاریچ:دایش
 رونی رو پرت کردم بدای ندادم و بھ جاش در باز کردم و با شدت شجوابشو

  خورد و محکم خورد بھ در اسانسوری انگار انتظار نداشت کھ سکندردایش
 شوری بی کنم دختره تی تا حالنجای ایای بگھی بار دعیدوست دارم فقط :من

  نکردمدای بھ اه و نالھ شی بستم و اومدم تو خونھ و توجھدرو
  رفتم تو اتاقم و خودمو پرت کردم رو تختمیمستق
  تو گوشم اکو داشتسنای یحرفا

 یدیچرا من بوس...دمیامشب نشونت م.... من امانتمکھ
 .... خداااااای واااااااااااااااااایواااااااااااااااااا

 
 "سنای"

 شمی مادهی اقا پیمرس:من
  شدمادهی و نگھ داشت و پنی تکون داد و بدون حرف ماشی سرراننده

 دمی کشی شدم بھ عمارت اقاجون و اھرهیخ
 نجای اومدمی افتادم کھ می اولی روزاادی

 ...می کردن خانواده پدردای پی اون روزا مشتاق بودم براچقدر
 ی االنم خوشحالی از درونم گفت االن چی حسھی

 ھی حسم چدونستمی واقعا نمدونستمینم
  داشتھری من تاثی رو زندگمی اتفاقا افتاده کھ مستقیلی اون روزا خاز
 از پارسا یری فکر نکنم و تمام تمرکزم رو حالگزای چنی کردم بھ ای و سعدمی کشیپوف

 باشھ
  بودی عالشدی می تو سرم داشتم کھ اگھ عملیی فکراھی

  اومد رو لبامیثی خبلبخند
  کارا باھات دارمیلی پارسا امشب خاقا

  حالت گرفتھ بشھی ولقراره
  کار دارم باھاتیحساب

  امروزتی از حرفایشی ممونیپش
 سااااااایوا
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 ....کنمی متیحال
 
 "پارسا"

  نگاه کردمپمی بھ تنھیی اجلو
 ی مشکنی ک شلوار جی جذب مشکشرتیت
  سادهپی تھی

   زدن نداشتمپی تحوصلھ
 زدی شور مدلم
 دلشوره انداختھ بود تو ی چطوردونستمی کھ نمنی و ھمکنھی می حتما تالفسنای دونستمیم

 جونم
  زنگ خوردلمیموبا

  رفتم و بدون نگاه کردن بھ شماره جواب دادمزی حوصلھ بھ طرف میب
 بعلھ:من
 نفھم اون دختره ی کردکاری اشغال کصافط معلوم ھست با خواھر من چیپسره :وایش
 ی روز انداختنی داره کھ بخاطرش خواھر من و بھ ای عنتر چی
  اخرمی زد زدم بھ سسنای کھ بھ ی حرفبا

 وای و جمع کن شزونتی و اون خواھر بدتر از خودت اون خواھر اوییعنتر تو:من
 تا کنمی می کارھی وای خدا شی بھ خداوندارمی م سرشنی بدتر از ای علیوگرنھ بھ وال

 عمر داره فراموش نکنھ
 ی بکنیتونی نمی غلطچیھ:وایش

 عشق لمی بکنم نشون دادن فتونمی کھ میی از کارایکیچرا : کردم و گفتمی عصبخنده
  خواھرتھیباز
 
 خفھ شو چرت نگو: داد زدوایش

 شھی خودش متوجھ می بھ اون خواھر دوردونت بگستای چرت نادمیز:من
  مثل سگیگیدروغ م:وایش

 چھ ابرو نھی سمتم تا ببادی بگھی بار دھی تونھی مھیامتحانش مجان: بردم باال و گفتمصدامو
 ندازمی براتون راه میزیر

  شلوارمبی گزاشتمش تو جلکسی ریلی قطع کردم و خیگوش
  ومدی سمتم مدای شگھی کھ زدم عمرا دیی حرفابا

 ...رونی از خونھ زدم بچی نگاھم بھ خودم انداختم و بعد برداشتن سوئنیآخر
 "سنای"

  شدیپاشو دخترم پاشو کھ ھمون کھ خودت خواست: خانوماتوسا
  رفتمنھیی پاشدم و بھ طرف ای ذوق از رو صندلبا
  خودم دھنم باز مونددنی دبا
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  منمنی ایواااااااااااااااااا
 خواستمی کھ می اتوسا جون درست ھمنجورولیا

  پررنگ و براق قرمزرژ
  خط چشم کلفتھی سای جابھ

 بستھ بود و باعث شده بود چشمام ی کال صاف کرده بود و باال سرم دم اسبموھامو
  تر باشھدهیکش
 

  رفتھ بود باالابروھام
  اتوسا جونییدست و پنجت طال: سمت اتوسا خانوم و با ذوق گفتمبرگشتم

 کنمی نمی از خودتھ وگرنھ من کاریخوشگل: و گفتدی خانوم خنداتوسا
  و بھ طرف لباسام رفتمدمیخند

 زی چھی خب ی بدون نگاه کردن از کمد خونھ پارسا لباس برداشتھ بودم ولنکھی ابا
  بودکیش
  ی کت قرمز و شلوار لولھ مشکھی

 دمی داده بودم پوشایمی کھ کی مشکیی کفشادمشونی پوشزود
 نھیی جلو اسادمی دوباره واو
  منمیگری قربون خودم برم چھ جییییو

 من شروع کردن بھ دنی و سحر اومدن تو و با دقی و شقاایمی اتاق باز شد و کدر
 دنی و خندیمسخره باز

  مھمونا اومدنمی بردیایاھع خفھ بابا ب:من
 میاوره بر:سحر
  بزنمدی و دپشونی افتاد کھ تادمی تازه

 زشونی کردم بھ انالشروع
 ناروی جوووووووووووون ایا: و گفتم دمی کشی کھ تموم شد سوت بلندکارم

  بچھ ھامی بردیای بزیزھرمار ھ:ایمیک
 ...رونی بمی و از اتاق رفتدنمی خندیھمگ

 
 "سنای"

 کھ زن عمو می در حال بگو بخند بودقی با سحر و شقاومدنی کم مھمونا داشتن مکم
 صدام کرد

 یای لحظھ مھی جان دخترم سنای: عموزن
 امیچشم زن عمو االن م:من

 دیسی وامیایاالن م: سمت بچھ ھا و گفتمبرگشتم
 بدو مادرشوھر جونت کارت داره:سحر

 خفھ بابا:من
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 دمی زن عمو کھ رسی بود رفتم جلوسادهی کھ زن عمو وای جدا شدم و بھ طرفازشون
 یدخترم خوب: زد و گفتیزن عمو لبخند

 ممنون زن عمو:من
 ?ی من نگرانشم تو ازش خبر دارومدهیراستش پارسا ھنوز ن: عموزن

 چرا اتفاقا خبر دارم: زدم و گفتمیپوزخند
 ? شدهیزیچ: عمو مشکوک گفتزن
 نھ فقط من رفتم خونھ و:من

  انتقام گرفتن از پارسا بودی قدم برانی اولنی کردم بھ گفتن کل ماجرا اشروع
 رفتی تو ھم مترشی زن عمو بی اخماگفتمی کھ می کلمھ ھر

   بودی عصبیلی کھ تموم شد خحرفام
  جونشھدایحاالم حتما گرفتار ش:من
 

 شوری بی پسره رسمیحسابشو م: عموزن
   اون حق دارهدیزن عمو چرا ناراحت شد:من
  باشھگھی دیکی نداره دنبال ی حقچی تو داره ھی بھ خوشگلی زنھی یوقت: عموزن

   نقشم گرفتولیا
 نیی نگفتم و سرمو انداختم پایزی قصد چاز

دخترم خودت و ناراحت نکن اون من حساب پارسا رو : گفتیی عمو با لحن دلجوزن
 رسمیم

  برم زن عموتونمیمن م: تکون دادم و گفتمیسر
 برو گلم: عموزن
 بچھ ھا کھ چشمم خورد بھ در سالن و شی زن عمو فاصلھ گرفتم و خواستم برگردم پاز

 سادمیسر جام وا
  اوردن اون ھنوز متوجھ من نشده بودفی ابرومو بردم باال بھ بھ اقا پارسا تشری تاھی
  دفعھ نگام خورد بھ پشت پارساھی

 ی و مامااااندددددددددی فریواااااااااااااااااا
   سمتشوندمی زدم و دوغی جھی

 ی شد نکردم و خودمو انداختم تو بغل مامانخی کھ رو میی بھ نگاھاتوجھ
 خجالت بکش خرس گنده: و محکم بغلم کرد و اروم دم گوشم گفتدی خندمیمامان
  ازش جدا شدم و محکم صورتشو ماچ کردماروم

 ی من فدات بشم مامانیالھ:من
 

  دلمزیخدا نکنھ عز:یمامان
  اھم اھم اوھوم:دیفر

 دی تو بغل فردمی پرندفعھی جدا شدم و ای از مامانکامل
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   نکرد و محکم بغلم کردی نامرددمیفر
 اخ کمرم شکست جالد:من
 ی گلسنایدلم برات تنگ شده بودددددد :دیفر
 ی گلدیمنم فر:من

 دی باال و محکم صورتشو بوس کردم کھ ولم کرد و با چندش دست کشدمی کشخودمو
 نمی و بھ صورت نازنییایمیاع اه بابا نمال اون مواد ش:رو صورتش و گفت

  دلت بخوادمیلی خشیا:من
 خوادیاصال دلم نم:دیفر

 ومدی بازم بدت می من صبا جون بود چیاگھ جا: خم شدم و تو گوشش گفتماروم
  بھ جان توکردمینھھھھ تازه استقبالم م: اروم گفتدمیفر

  بلند و پر صدادمیخند
  کم نداشتیزی پسر از خل بودن چنیا

  نفرھی شد و پرت شدم تو بغل دهی از پشت کشدستم
  تو گوشمدیچی پ سامی کھ صدارونی بامی تعجب خواستم ببا

 دایاحواالت شما خانوم کم پ:سام
 ی برگشتی ساااام کیییییو: باور ازش جدا شدم و گفتمنا
 

  خانوم خانوماروزید: و گفتدی و دماغمو کشدی خندسام
  دلم برات تنگ شده بودیحساب:من
 اره از زنگ زدنات معلوم بود:سام
  خاموش بوده اقاتیبلوف نزن خبرتو داشتم کھ گوش:من
 امارت تو حلقم:امس

 ی فکر کردیبعلھ چ:من
  اقاجونت کجاستسنایزشتھ بچھ ھا سر و صدا بسھ :یمامان

 یاون سمت مامان:من
  کھ اقاجون نشستھ بود اشاره کردم کھ نگام خورد تو نگاه پارسای دستم بھ سمتبا

 ارهی کھ مطمئن بودم باھاش تنھا بشم دخلمو مکردی نگام منیھمچ
 ... تو ھم و نگاش کردمدمی و بھ جاش منم اخمامو کشارمی خودم نی کردم بھ رویسع

 "پارسا"
  نشی و کلشو ببرم و بزارم رو سارمی برشی دوست داشتم کھ تنھا گچقدر

 تی باالتر از عصبانرفتی بدنم ھر لحظھ میدما
  دی بره بغل فردی باچرااا

 زشی ھی اون بدتر اون پسر خالھ از
 ..ی دختره کنھی با اخم منی کھ انکار طلبکاره ھمچحاالم
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 ارمی برشی منتظر فرصت بودم تنھا گفقط
 نی و ای شوھر داره حق نداره بره بغل کسی وقتفھمونمی بھش ماوردمی جا محالشو
  چرت و تنش کنھیلباسا

 ....  قرمز تر شدهشھی کھ چشمام از ھمکردمی حس مقشنگ
 "سنای"

   اقاجونشی پمی رفتدی و سام و فری از نگاه سرخ شده پارسا گرفتم و ھمراه ماماننگامو
 ومدهی کھ سرما خورده کھ نگفتی بود و سام مومدهی نخالھ

 اقاجون از جاش بلند شد و شروع کرد بھ حال و احوال کردن میدی اقاجون کھ رسشیپ
 یبا مامان

  گفتمدی فرصت استفاده کردم و اروم دم گوش فراز
 از صبا خانوم چھ خبر:من
 ی خواستگاری برامی ھفتھ برنی خوووووب قراره اخر ایخبرا:دیفر
 دمی ھوا و ھورا کشدمی پری خوشحالاز

  مامان چشم غره رفت بھمندفعھی ھمھ نگاھم کردن و ادوباره
 شد کھ گفتم دهی کشنی بگم کھ دستم از پشت ھمچیزی چدی خم شدم دم گوش فردوباره

 االنھ کھ قطع بشھ
 دممممممی بھت برگشتم کھ دبا
 
 ببببببببی امام غرای

 ....پااااااااااررررررسااااااا
 "پارسا"

 طاقتم تموم گھی کھ دی وااااااااااااااااااددددی کشغی بازم جدددددی کشغی دختره جنی ابازم
 شد

 دمی سمتش و محکم دستشو کشرفتم
   بھت برگشت سمتمبا

اقاجون : وحشت کرد دستشو محکم فشار دادم و رو بھ اقاجون بلند گفتمدنمی با دقشنگ
  خونمون مھمون اومدهنکھی مثل امی بردی باسنایمن و 

  االنیچھ مھمون: بود گفتسنای کھ مشغول حرف زدن با مادربزرگ اقاجون
  دستشو فشار دادم تا الل بشمنی بگھ کھ ھمچیزی خواست چسنای

  شد کامال خفھ شدمینجوریھم
 نیای کنم بگم نکاری اقاجون چگھی اومدن دگھید:من

  پسرمنیباشھ بر:اقاجون
  با اجازه:من
 دمی کشسنامی افتادم و دست راه

 ولم کن پارسا دستم شکست: نالھ اروم کرد و گفتھی
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 .... سر خودی کنم دختره تیفعال خفھ شو تا خونھ حال:دمی لب غرریز
 دستش تو دستم بود نگفت ھنوزم یزی چگھید
 

 سرتم سنای نجای اینیشیم: کنم گفتمنشی سوار ماشنکھی در قبل ای و جلورونی ببردمش
 یدی فھمارمی تا برم مانتو و شالتو بنتتی نبی کستی وضعنی نگھ دار با انییپا
  برگردم توخوامی نداره ولم کن من می ربطجی مھمون تو بھ من ھنی ادمی نفھمرینخ:سنای

 ?یعھ جد:من
 یاره جد:سنای

 و ی بفھمھ پرتش کردم رو صندلنکھی و باز کردم و قبل از انی نکردم و در ماشمعطل
  درو بستم و قفلش کردم

 امی تا بنجای اینیشیم:من
 ... و داد کردنش محل ندادم و برگشتم تو خونھ تا مانتو و شالشو بردارمغی جبھ
 "سنای"
 شوری بشوری بشوریب

  بلند شدغمیبورد کھ از درد ج رو داشدمی محکم کوبمشتمو
  محکم زدم دستم نابود شدیلیخ

 نتونستم ی شد حتشترمی بچی کم کھ نشد ھی کردم با ماساژ دادنش دردشو کم کنم ولیسع
 انگشتامو تکون بدم

 ختی کردم از درد و اشکام ربغض
 

  پارسا بودری تقصھمش
  کردسی کل صورتمو خاشکام

 شدی مشتری دستم ھر لحظھ بدرد
  کنمکاری چایخدا
 ...ادی می پارسا کنمی پنجره نگامو دوختم بھ در خونھ تا بباز
 "پارسا"

 ارهی رو بسنای یالی بودم تا وساایمی منتظر کاطی حتو
  اومدایمی گذشت و کقھی دقپنج

 نی برنیخوایپارسا کجا م:ایمیک
 می بردیمھمون اومده خونم با:من

  سمت درو اجازه حرف زدن بھش ندادمدمی و دودمی از دستش قاپالرویوسا
 نی تو کوچھ و از اونجا سمت ماشدمیدو

  و باز کردم و سوار شدمنی قفل ماشسنای نگاه کردن بھ بدون
 سنای زدن غی شدنم ھمزمان شد با جسوار

 ی پارسا احمق نفھم در و چرا قفل کردیشوری بیلیخ:سنای
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 شی اشکیما گرفتھ بود برگشتم سمتش کھ چشمام خورد تو چشصداش
  کردم بھشکی و خودمو نزددمی لحظھ ترسھی

 بھ تو چھ مگھ مھمھ:سنای یکنی مھی چرا گرشدهی چسنای:من
   رفت ھواغشی ھقش باال گرفت طاقتم تموم شد دستشو گرفتم کھ بالفاصلھ جھق
  و زود ولش کردمدمیترس
 غی چرا جسنای...ی:من

 دستمم پارسا دستم:سنای
  دستتشدهیچ:من

 کنھی تکونش بدم درد متونمینم:سنای
  زدغی دراز کردم سمت دستش کھددوباره جدستمو

 اھای نکینزد:سنای
 ?ی درد داریلیخ:من

 ارررره:سنای
  صبر کنمارستانی ببرمتی االن منیباشھ ھم: و روشن کردم و گفتمنی ماشعیسر

 ....مارستانی نگفت و من با سرعت راه افتادم بھ طرف بیزی چگھی دسنای
 
 "سنای"

  بھش دست بزنمکردمی جرئت نمی انقدر کھ حتشدی لحظھ ام اروم نمھی دستم درد
 روندی با سرعت داشت مپارسا
 پارسا اروم تر برو: گفتمی لرزونی از سرعتش با صدادمیترسی مداشتم

 کنھیمگھ دستت درد نم: ھول سرشو برگردوند سمتم و گفتبا
  اروم تریچرا ول:من
  دستتشدهیچ: و گفتنیی تکون داد و سرعتشو اورد پایسر
  کردمی حرصمو جمع کردم و سرش خالتمام
  توااااا توریھمش تقص:من

 ی چینی:پارسا
   تواری  تقصی او عصابمو خورد کردنی ھمیعنی:من

  درست بگردگمیبد کردم م:پارسا
  ندارهی من اصال بھ تو ربطدنیطرز لباس پوش:من

 تی تا حالستی کھ االن وقتش نفی حسنای فیح:و فرمون و گفت ردی محکم کوبپارسا
 کنم
 ومدی ازت برنمیبرو بابا وقتشم بود کار:من

  برگشت و با خشم تو صورتم نگاه کردپارسا
 "پارسا... " چشم غره توپ رفتم بھش و صورتمو برگردوندم سمت پنجرهمنم

  ردوبدل نشدسنای من و نی بی حرفگھید
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 کنھی داره مانتوشو تنش مدمی کھ دسنای برگشتم سمت میدی کھ رسمارستانی بیجلو
 یخوایکمک م:من

 ریخ:سنای
  نگفتم و منتظر شدم کارش تموم بشھیزیچ

  شالشم انداخت رو سرشدی کھ پوشمانتوشو
  رونی از پشت زده بود بموھاش
  بردم جلو و ھمشو کردم تو مانتوشدستمو

 یکنی مکاریچ:سنای
  باشھرونی بادیخوشم نم:من

  نگفتیزی چگھی با حرص فقط نگام کرد و دسنای
 میخب تموم شد بر:من

  شد و ننم پشت سرشادهی و باز کرد و پنی بدون حرف در ماشسنای
 و مارستانی سمت در برفتی کھ داشت با سرعت مسنای دنبال دمی و زدم و دوریدزدگ

 گرفتمش
 اروم چھ خبرتھ:من

  زودتر بفھمم چشھخوامی مکنھیدستم درد م:سنای
 میریباشھ با ھم م:من

 ...مارستانی داخل بنی محکم تو دستم گرفتم و با ھم رفتدستمو
 
 "سنای"
 دمی کشغی جاری اختی کھ دکتر زد بی حرفبا

 نھھھھھھھھھ  عمرا:من
 دکتر یزاری و میگی نمیچیھ:دی پر از خشمش نگام کرد و غری زود با چشماپارسا

 کارش و بکنھ
  تو من عمرا بزارم اون بخواد دستمو حا بندازهیگی میچ:من

 ادیدخترم درد نداره ز: مداخلھ کرد و گفتدکتر
  نمیشمی من راضدی دکتر ھر چقدر کھ بگیاقا:من

 ظاھرا خانوم شما گھی دیضای مرشیپس من برم پ: تکون داد و گفتی سریدکتر
  براش بکنمی من کارخوادینم

  گوش نکن شما کارت و بکننی دکتر بھ حرف ایاقا: زود گفتپارسا
  و دارمارشی بابا دست خودمھ اختی چینیعھ :من

 کنھ زود من و گرفت تو بغلش و دست کاری چخوادی اومد سمتم و تا بفھمم مپارسا
 سالمم گرفت تو دستش

 تو دستم و تا دیچی درد پھی دفعھ ھی کھ یکنی منی دھنمو باز کنم و بگم چرا ھمچاومدم
 مغز و استخونم رفت
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 "پارسا... "دمی نفھمیزی چگھی تموم وجودمو گرفت و دجھی سرگاحساس
  رو انداخت سر جاشسنای دست دکتر

  وسط دختره غش کردنی جرا ادونمینم
 دست ھی سر جاش حاال خانوم با ندازمی خودم مرهی اه ننر من ھر روز پام در ماه

 کنھیانداختن غش م
  سرم بھش وصل کنھھی ادی ب پرستارگمیم: گفتدی رو دسنای تی کھ وضعدکتر
 دیکنیلطف م: تکون دادم و گفتمیسر

 بغل تخت ی رو خوابوندم رو تخت و خودم رو صندلسنای رونی از اتاق رفت بدکتر
  شدم بھشرهینشستم و خ

 .... من بودی دختر زندگنی کھ ایواااااااااااااااااا
 
 "پارسا"

                                      تموم شده بودسنای سرم
 پاشدم و بھ طرف در اتاق ی از نگاه کردن بھ صورتش برداشتم و از رو صندلدست
 رفتم

 ارهی پرستار خبر کنم کھ سرم و از دستش دربدیبا
  پرستار زود رفتم سمتشدنی دبا

 دیاری از دستش دربدیای بشھی سرم خانومم تموم شده مدیعھ ببخش:من
  نداد فقط جلوتر از من راه افتاد سمت اتاق و منم پشت سرش وارد شدمی جوابپرستاره

 کنھی لب زمزمھ مری زیزی چھی داره دمی خواستم دنبالش برم کھ دسنای بھ سمت رفت
 طونھی زشت شی اه اه دختره ی دارھی چھ خانومنی اگریاخھ بگو تو انقدر ج:پرستاره

 بکش رگش پاره بشھ ھا از دستش نی سرم و ھمچگھیم
   شدم از حرفاشیعصب

  توی کار و دارنیجرات ا:من
  وحشت برگشت سمتم و نگام کردبا

 ی جرات دارگمیبا توام م: تا قدم رفتم سمتش و داد زدمچند
  بلند شدسنای نالھ ی بزنھ کھ صدای اومد حرفپرستاره

 دستممم خداااا....اخ:سنای
  گلمی بھوش اومدزمی جان عزسنای: کردم و خودمو رسوندم بھش منھول

 پارسا دستم:سنای
 ستی نیچیھ:من

  پرستاره مثل وز وز مگس اومدی صدادوباره
 واه واه خدا شانس بده:پرستاره

  بھ جوش اومد و برگشتم سمتش و داد زدمخونم
 رونیگمشو از اتاق ب:من
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ره  با خشم نگام کرد و بھ سمت در رفت و بازش کرد تا خواست از در بپرستاره
  اومد داخل اتاقی جو گندمشی اقا با موھا و رھی رونیب

  محترمی اقانجایچھ خبره ا:مرده
  کننیدگی تا بھ مردم رسدی جمع کردیی چھ ادماستی چھ خبره معلوم ندیگیتازه م:من

  افتادهی مگھ چھ اتفاقدیشما اروم باش:مرده
  دستمو گرفت و فشار دادسنای بزنم کھ ی باز کردم تا حرفدھنمو

 کنھی داره با التماس نگام مدمی سمتش کھ دبرگشتم
  نگاھشی شد براشی ردلم

  و زمزمھ کردمدمی بوسشویشونی خم شدم و پاری اختیب
 استراحت کن تا برگردم:من
  افتادهی از اتاق بگم چھ اتفاقرونی بمیبر: حرکت ازش جدا شدم رو بھ مرده گفتمھی تو

  تکون داد و اول بھ پرستاره اشاره کردی سرمرده
 
 ...  بعد خودش رفترونی از اتاق بره بتا
 "سنای"

 رونی و اون مرد و پرستار رفتن بپارسا
 دی بوسمویشونی اون مرد و پرستار پی بودم ار رفتار پارسا چرا جلومتعجب

  کردقی بھ وجودم تزرینیری چھ لذت شیول
  کجاااااا رفتتتتحاال

 پووووف
  بستم و دستمو گزاشتم روشچشمامو
  داشتم برم خونھ و فقط بخوابمدوست
  امشبم کھ کوفتم شدیمھمون

  واقعاییلدای چھ شب ھع
  با پارسا بکنمخواستمی کھ می رفت سمت کارفکرم

 ارمی حالشو جا بخواستمی می شد حسابفی حاھھھھھ
  اتاق باز و بستھ شددر
  ندادمیتی پارساس اھمدونستمیم
 رات تنگ شده بوددلم ب-

  شدم بھشرهی نشستم سر جام و خخی سی صدانی انھھھھ
 تو...ت:من

 تو دلت تنگ نشده بود برام:کامران
 یکنی مکاری چنجایا:من

 با تو ندارم برو ی حرفچیمن ھ: منسنای باھات حرف بزنم خوامی وقتھ میلیخ:کامران
 رونیب
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 کی بھت نزدزاشتی کصافط تو رو ازم گرفت ھمھ جا باھاتھ نمیاون پارسا:کامران
  حرفامو بزندی اومده باشیبشم حاال فرصت پ

 رونی ندارم گمشو بی حرفچی باھات ھگمی میفھمینم: بردم باال و گفتمصدامو
  قدم برداشت سمتم کھ دوباره داد زدمھی

 ای جلو بگھی قدم دھی یجرات دار:من
  شد با باز شدن دری مساوشی بعدقدم

 سادی لحظھ قلبم واھی کردم احساس
 نھی ببنجای پارسا کامران و اشھی می االن چیواااااااااااااااااا

  بود و متوجھ کامران نشده بود فعالنیی سرش پاپارسا
  برگردوندم رو کامراننگامو

 کردی داشت پارسا رو نگاه ملکسی ریلیخ
 شدی مشتری دلم ھر لحظھ باشوب
 ....  سرشو اورد باال و نگاشپارسا

 "پارسا"
 ازش مارستانھی معروف بی از دکترایکی دمی حرف زدم با اون مرده کھ فھمبعد

 سنای کردم و برگشتم سمت اتاق یخداحافظ
 ی من ھم برای ھم براشدی می کنم عالشی عملشدی گرفتھ بودم کھ اگھ میماتی تصمھی
 سنای
 
  در اتاق بودمی خودم کھ اومدم جلوبھ

  بودنیی رو گرفتم و درو باز کردم سرم پارهیدستگ
 دنشی کھ اصال انتظار دی اتاق شدم و سرمو اوردم باال کھ نگام خورد تو نگاه کسوارد

 و نداشتم
  جا تو وجودم فوران کردھیھمھ ...نھیک...تیعصبان...خشم
 یخوری می چھ گوھنجایا:دمیغر

 سنای ادتیاومدم ع: شونھ باال انداخت و گفتلکسیر
 رونی گمشو بیخوریتو گوه م:من

 شمای ناراحت مقی حرف نزن رفینجوریا:کامران
 ی وجود نداره ھری من و تو رفاقتنیب:من

 سنای مگھ نھ شناسھی کھ من و مسنای ی ولمیشناسیباشھ من و تو اصال ھمو نم:کامران
  نگاش کردرهی خسنای

 ی کھ زد انگار ابیا حرف بی شد ولشتری بتمی عصبانشی رو کامران اترشی نگاه خاز
  درونمشی اتی رو ھمھ ختیر
 رونینھ حاال بفرما ب:سنای

 دادی متمی کھ رو لبام اومد کامال نشون از رضایلبخند
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 دی خندزی چشمک بھم زد و رھی نگام کرد و سنامی
 کنمی می باشھ رفتار امروزتون و تالفادتونی خب یلیخ:کامران
  خندهری زمی بلند زدسنای کھ رفت با نی ھمرونی زد و از اتاق رفت بحرفشو

  شدداشی از کجا پنیا:سنای
  رفت تو ھماخمام

 می بری مرخصسنای پاشو دونمینم:من
 ...نیی تگون داد و از رو تخت اومد پای سرسنای
 "سنای"

 شکستی و منی اھنگ فقط سکوت ماشی و صدامی نشستھ بودنی ماشتو
 زدی نمی حرفپارسا

  سر رفتھ بود شروع کردم بھ خوندن اھنگ ھمراه خوانندهحوصلم
  چشات من و کجا کشوندهیدونینم
  نموندهیزی تو چری فکر من بھ غتو
 رهیگی دلم مشتمی کھ پھی جورھی

 رهی من خدا تو رو ازم نگوجود
  بھ جون دوتامونزمیعز
  نگامونونی برق مبھ
 دمی تو چشم تو دیزی چھی

 دمی نمای اون و بھ دنکھ
  پارسای رفت سمت نگاه ھاکرمف

  مھربونی گاھنی خشمگیگاھ
  بود برامی دوست داشتنچقدر

 یییی بود خدا چی حس چنی ااسم
 
  دوباره ھمراه شدم با خوانندهاری اختیب

 دونھی تو خودشم مدل
  جنونھھی عشقم شبکھ
 ی کھ عشقم بمونیالھ
 ی من نتونی کھ بیالھ

 ابونی شدم بھ خرهی و خشھی چسبوندم بھ شسرمو
   روستفمی دوست داشتم تکلیلیخ
  بشھکھ
 شھی می ماه چشی شنی ابعد
 فتھی می اتفاقچھ
  شدی پارسا برم حالم بد مشی ماه از پشی بخوام بعد شنکھی حس ااز
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 شھی می چینی پوف
 کردمی فقط گوش منباری ای پخش بود ولنی اھنگ ھنوز تو ماشیصدا
  اروم ندارمھی ثانھی تو بدون

  تمومھ کارمنمتی روز نبھی اگھ
 دهی ندی کھ کسی جورھی خوامی رو متو
 دهی کھ ازم بعی جورھی عاشقم من
   بھ جون دوتامونزمیعز
  نگامونونی برق مبھ
                              دمی تو چشم تو دیزی چھی

 دونھی دل تو خودشم مدمی نمای اون و بھ دنکھ
  جنونھھی عشقم شبکھ
 ی کھ عشقم بمونیالھ
 ...ی من نتونی کھ بیالھ
 "پارسا"

  کرد و بعد ساکت شدی با اھنگ ھمخونکمی سنامی نزدم و ی راه حرفکل
 و بردم تو و پارک نی و باز کردم و ماشنگی در پارگموتی با رمیدی خونھ کھ رسدر

 کردم
 می و بھ طرف آسانسور رفتمی شدادهی ھمزمان پسنای با

 ادی بمیسادی زدم و منتظر وادکمشو
 دی نگذشت کھ آسانسور رسیزیچ

  اشاره کردمسنای باز کردم و بھ درشو
  تکون داد و رفت داخلیسر

  سرش رفتم تو و درو بستمپشت
  جلوتر دکمھ طبقمون و فشار داده بودسنای

 می آسانسور بوددنی ھم منتظر رسی تو چشمارهی خییدوتا
  منی اون و اون غرق چشمای غرق چشمامن

  و زد حال خوردمسادی کھ آسانسور وارفتمی قربون صدقھ چشماش مداشتم
 رونی بمی اسانسور اومداز
  در اوردم و درو باز کردمبمی و از جدیکل
  رفت تو م و منم پشت سرشسنای
  شب خوشادی خوابم میلیمن خ: زوتر گفتسنای بگم یزی خواستم چتا

 ... رفت تو اتاقش و درو بستیفور
 "سنای"

 تو اتاقم و درو بستم دمی چپزود
  نگاه تو آسانسور گالفھ بودماز
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 می بودرهی بفھمم بھم خنکھی بدون ادوتامون
  نگاشبرق
  شوق نگاشایخدا

 یییییییییییییییییی بزارم چی چاسمشو
  ھول کردم کھ زود خودمو انداختم تو اتاقانقدر
  و مانتومو از تنم در اوردم و با ھمون لباسا ولو شدم رو تختدمی کشیموف

  تکوم خوردن نداشتمحوصلھ
  بودمخستھ

 ... خوابم بردی کدمی شدم بھ سقف و نفھمرهیخ
 
 "سنای"

 چشمامو محکم فشار دادم رو بالش و کنھی داره صورتمو ناز میکی نکھی با حس اصبح
 داد زدم

 ادی خوابم مرونی گمشو بزی کرم نرلداااااای:من
  اومدیزی خنده ریصدا

 ستی نی شکلنی کھ اسنای خنده ی صدانمی ببسایوا
  سفتزی چھی نشستم سر جام کھ دماغم محکم خورد بھ خیس
  درومدغمیج

  اخی دماغم وااایواااااااااااااااااا:من
  خنده طرف شدت گرفتیصدا

  خندشی چقدر نازه صداھی کنی جونم ای دلم گفتم گفتم اتو
  کھ چشمم خورد بھ پارساھی کنمی چشممو باز کردم تا ببھی اروم

 کنھی مکاری چنجای انی اعھھھھھ
 کردی نگام مطونی و شدیخندی مداشت

 یکنی مکاری چنجایتو ا:من
  شدری کنم مدرسھ ات ددارتیاومدم ب:پارسا

  نگامو چرخوندم رو ساعت روبرمعیسر
 دی پارسا بلند تر خندنیی پادمیخت پر بلند زدم و از رو تغی جھی ساعت دوباره دنی دبا

  لقمھ بخورھی ایصبحونھ امادس زود حاضر شو ب: و گفتسادیاومد جلوم وا
 ... سمت کمددمی باشھ گفتم و دوھی یسرسر

 "پارسا"
 رونی اومدم بسنای خنده از اتاق با

 شھی مداری کھ تازه بھی وقتشتری دختر چقدر تو خواب بامزس از اون بنی من ایخدا
  نگاه کردمزی تکون دادم و رفتم تو اشپزخونھ و میسر

  صبحانھی رو اماده کرده بودم برایھمچ
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  و رفتم تو فکرزی شدم بھ مرهی کنار و نشستم روش و خدمی کشیصندل
  پسر عموزی دمت جیزیواو چھ م:سنای

 رهی بخور کھ دنی دختر عمو بشزیزبون نر: خودم اومدم و گفتمبھ
  تکون داد و نشستیسر

 شروع کرد بھ خوردن و
 یخوری مییچا:من
  سرشو تکون دادفقط

 زمی بریی زدم و از جام بلند شدم و رفتم تا براش چایلبخند
  بھش بود و حواسم بھش نبودپشتم

 و تو کنھی با اخم داره از پشت نگام مدمی برگشتم سمتش کھ دختمی ھا رو کھ رییچا
 فکره

 
 سنای شده یزیچ:من

 نھ ممنون بابت صبحانھ: گفتشدی تر مظی با ھمون اخم کھ ھر لحظھ غلسنای
 و از زی گزاشت رو می کھ دستش بود و ھمونجوری بخوام جوابشو بدم لقمھ اتا

 ...رونیاشپزخونھ رفت ب
 "سنای"

 دفعھ برگشتم سمت ھی سرم گرم لقمھ گرفتنم بود کھ زهی بریی پاشد کھ برام چاپارسا
  چشممی اومد جلوروزی دی کھ صحنھ ھازهی برا کمرنگ برییاپارسا و خواستم بگم چ

  از پشت بغلش کرده بود دوتاشونم با حولھدای بود و شی مشغول کارپارسا
  رفت تو ھم و رفتپ تو فکراخمام
  با پارسا صبحانھ بخورمدی اصال چرا باخندمی من االن دارم بھ روش مچرا

  پارسا بھ خودم اومدمی صدابا
 سنای شده یزیچ:پارسا
 نھ ممنون بابت صبحانھ: حفظ کردم و گفتماخممو

 عالمھ ذوق برا خودم گرفتھ بود ھی کھ با ی حرف زدن بھش ندادم و لقمھ افرصت
 "پارسا.... "رونی و از اشپزخونھ زدم بزیگزاشتم رو م

  کھ رفت متعجب خشکم زدسنای
 ی چیعنی رفتارش نیا

  کردینجوری اچرا
 پوووووووف

  کردم اشتھام کور شدزی بھ مینگاھ
 رونی بود و جمع کردم و از اشپزخونھ زدم بزی رو می ھر چعیسر

  تو اتاقشھدمی نبود فھمسنای ییرای تو پذرفتم
 ای منتظرم زود بنی تو ماشنییپا:من
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 دهی شندونستمیم
 ....رونی و برداشتم و از خونھ زدم بنی ماشچیسوئ

 "سنای"
 ای منتظرم زود بنی تو ماشنییپا:پارسا

  شدم بھ خودمرهی خنھیی ای رو تخت پاشدم و کولمو انداختم رو دوشم و رفتم جلواز
 دادمی مظلوم نشون مشی لباس مدرسھ و صورت بدون ارابا

 رونی گرفتم و از اتاق زدم بنھیی از انگامو
 رونی برداشتم و از خونھ زدم بموی رفتم و ال استار مشکی بھ طرف جا کفشعیسر
 نیی ھا برم پا دادم با پلھحیترج
  شدمری و تلف نکردم و از پلھ ھا سرازوقت

 
 داده و سرش تو ھی تکنی کھ پشت بھ من بھ ماشدمی پارسا رو ددمی کھ رسنگی پارگبھ

 شھیگوش
 اھم:من

 می بریاومد: برگشت سمتم و گفتدی کھ شنصدامو
 نجای ھممیسیپھ نھ پھ وا:من

 ... چشم غره توپ رفتم و سوار شدمھی بعدشم
 "پارسا"

  جواب دارهی دختر برا ھمچنی دست ااز
 و روشن کردم و راه افتادم طرف نی تکون دادم و منم سوار شدم و ماشیسر

 ...مدرسش
 سکوت شدی کھ از ضبط پخش می مولودی و فقط صدامیزدی نمی حرفچکدوممونیھ
 شکستیم
 زدی و چرت مشھی داده بود بھ شھی کھ سرشو تکسنای

  و رو شدری کھ کردم دلم زنگاش
  شدی با لباس فرم مدرسھ و مقنعھ مظلوم مچقدر

  کردرمی دفعھ صورتشو برگردوند سمتم و قافل گھی
 یکنی نگاه میبھ چ:سنای

  گرفتمشی کھ زد اتی بگم کھ با حرفی چدونستمی کردم نمھول
 شھی جونت ناراحت مدای نشو شرهی بھ بعد بھ من خنیاز ا:سنای

 ''سنای''...  نگمیزی با دستام فرمون و فشار دادم و خودمو کنترل کردم تا چمحکم
 کردمی نگاش و حس مینی خواب نبودم قشنگ سنگی بستھ بودم ولچشمامو

  دفعھ چشمامو باز کردم و گفتمھی ام کرده بود گالفھ
 یکنی نگاه میبھ چ: :من

  بگھی چدونستی کھ ھول کرد و نمدمی دقشنگ
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 شھی جونت ناراحت مدای نشو شرهیبعد بھ من خ بھ نیاز ا: من
 داشت با فشار دادن فرمون خودش ی سعی چطوردمی و ددمی حرص خوردنشو دقشنگ

 و کنترل کنھ
  زدم و صورتمو برگردوندم طرف پنجرهیپوزخند

  زد نھ منی مدرسھ نھ اون حرفی بھ جلودنی تا رسگھید
 بچھ خوامی نمشمی مادهی بغال نگھ دار پنیھم: گفتممی شدکی مدرسھ کھ نزدابونی خبھ
 ننی مدرسھ مت و با تو ببیھا

 اونوقت چرا:پارسا
 ھمخونھ بودن مسخره خبر دار بشھ بھ خصوص نی از ایچون دوست ندارم کس:من

  مدرسھیبچھ ھا
 ستیبرام مھم ن:پارسا

 برا من مھمھ:من
 با من بحث نکن: مشت کردم و گفتمدستمو
 تو بحث نکن:پارسا

 
 ایپارسا رو مخم:من

  کھ ھستینیھم:پارسا
 و نی مدرسھ ماشی کھ درست جلودمی و سرم گرم شد کھ اصال نفھممی بحث کردانقدر

  نگھ داشتھ
  نگاه کردمرونی کھ جمع شدم محکم زدم رو سرم و بھ بحواسم

  نگاه بھ پارساھی کردی نگاه بھ من مھی شدی رد منی ماشی از جلوی کھر
 کردنی گرد نگاه می با چشماشناختنی ھم کھ من و میی کسااکثر

  باش اقا پارسایمنتظر تالف:دمی لب غرریز
 نجامی اقھیسر ساعت دوازده و ده دق: و گفتدی خندپارسا

  شدم و محکم در و بستمادهی و باز کردم و پنی حرص در ماشبا
  اونجا بود برگشت نگام کردی انقدر بلند بود کھ ھر کصداش

 دمی شننی خنده بلند پارسا رو از داخل ماشیند کاشتم صدا اه اه گاه
 تی کردم از عصبانداغ
 ... طرف مدرسھدمی دویسر

  رو حس کردمایلی کھ شدم قشنگ نگاه خداخل
 "پارسا"لعنت بھت پارسا ... ندادمتی اھمیول

 ترکھی معلوم بود از حرص داره مقشنگ
  حرص خوردنش بودمنی اعاشق

 دمی خودمو کنترل کنم و بلند خندنتونستم
 وونھی دی دختره



 @cafeetakroman              ی کافھ تک رمان ص اختصا       رمان اسمش عشقھ

 436 

 کردی مینی نگاه روم سنگیلی خھنوز
 ....                                 و روشن کردم و راه افتادم سمت کارخونھنی ندادم و ماشیتیاھم

 
  زنگ خوردمی راه بودم کھ گوشتو

  شلوار در اوردمبی و از جی و زدم کنار و گوشنیماش
  شماره تعجب کردمدنی دبا

 ....کامران
  گرفتم جواب بدممیتصم
  و جواب دادمدمی کشقی عمنفس
 بلھ:من

 نمتی ببدیبا:کامران
 ی داریکار:من

 ای بمی داشتنمونی زمان بھی کھ یبھ حرمت رفاقت:کامران
 کجا:من

 ... شاپیکاف:کامران
  اونجامگھی ساعت دھیتا :من

 خوبھ:کامران
 خدافظ:من
 

  بگھ و قطع کردمیزی چنزاشتم
 ... کھ کامران گفتیی و راه افتادم سمت جابمی و دوباره گزاشتم تو جیگوش

 "سنای"
 نگگگگگگیز

  زنگ خوردشیاخ
 دیخانوم خستھ نباش:من

 رونی برداشت و از کالس رفت بلشوی تکون دادم و وسای سری علوخانوم
 می راحت شدیاخ: و گفتمزی ولو کردم رو مخودمو

 ینھ کھ از اول کالس ناراحت بود:قیشقا
 ? بود ناراحتمعی ضایلی تو خال خیزد:من
 رونی بمیمرض پاشو جمع کن بر:قیشقا
 می بخوریزی چھی می گشنمھ بریلیاره خ:من

 میبر:سحر
 رونی بمی و از کالس اومدمی از جامون بلند شدیی تاسھ
 کردم زیامو ت حرف زدن دوتا دختر نظرمو جلب کرد گوشی کھ صدامی راھرو بودتو
 گنی می چنمیبب
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  خوشگل جذابی بود پسره وایگری چھ جینی ببی نبودنازی پریوا:ی اولدختر
  نگاه عاشقش شدنھی بوده کھ کل مدرسھ با یبابا مگھ چ:ی دومدختر
 حتما نمشی کاش بازم ببی کرد وااااافشی توصشھیاصال نم:ی مشت شد دختر اولدستم

 دمیبھش شماره م
  مشت شدمو محکم فشار دادمدست
  دختره بودنی با ایحاال مطمئن:ی دومدختر
  شدادهی پنشی زند از ماشسنای دمی خودم دیاره بابا با چشما:ی اولدختر

  گر گرفتتی از عصبانصورتم
  دست مشت شدمو گرفتقیشقا
 می برای بسنای:قیشقا

  رو دارهی اون حوراقتی زشت لی دختره نیکوفتش بشھ اصال بگو ا:ی اولدختر
 یکنی مفی کھ تو تعرینجوریمعلومھ کھ نھ البتھ ا:ی دومدختر

 و حملھ کردم سمت دمی کشقی از دستم در رفت و محکم دستمو از دست شقاکنترلم
 ...دختره

 "پارسا"
  و از جام پاشدمزی رو مدمی کوبمحکم

  زدمادی کجام بلند فرنکھی توجھ بھ ایب
 ی عوضی بزنی حرفنی ھمچیچطور جرات کرد:من
 

 شی حق من بود ازم گرفتسنای: مثل من داد زد و گفتکامرانم
 شد زن من سنای کامران بھت گفتم ھمون روز کھ اری نفتی رو تو دھن کثسنایاسم :من

 باھات برخورد گھی و جور دکنمی تمام رفاقتمون و فراموش میای بکشیبھت گفتم نزد
 کنمیم

  رو دوست دارمسنای پارسا بھت گفتھ بودم ی کردینامرد:کامران
 رو سنای تو فقط ستی نیچی برات ھسنای کھ دونمیھھھھ من و گول نزن خوب م:من

 یخوایبخاطر پول باباش م
 دی رنگش پردمی وضوح دبھ

 سنای دور بر نمتینب: تکون دادم و گفتمدی زدم و دستمو براش بھ نشونھ تھدیپوزخند
 نمتیکامران نب

 شھی مال من مسنای:کامران
 دمی گرفتم و غرقشی کردم سمتش و از حملھ

 سنای کامران دور باش از من و دمیتحملم تموم بشھ دودمانتو بھ باد م:من
 تراول صد ھی فمی بگھ کھ اجازه ندادم و از کیزی شاپ اومد و خواست چی کافریمد

 ی از کافرونی نگامو بھ کامران انداختم و زدم بنی و آخرزی پرت کردم رو میتومن
 ....شاپ
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 "سنای"

 دادمی بودم و داشتم بھ سرزنشاش گوش می دفتر خانوم نجفتو
 کار نی ای بود زند تو شاگرد اول مدرسھ ادیزند از تو بع: درد گرفت از بس گفت سرم

  زند ال زند بلی چیعنی
 پوووووووف

 شده بودن دوختم بھ اون دوتا دختر کھ زده بودم شل و پل می بلند کردم و مستقنگامو
 ... کتک خوردنیلی ھا خچارهی گرفت بخندم

  و سحرم دنبالم اومدن بلکھ بتونن ارومم کننقی حملھ کردم سمت دخترا شقایوقت
 شدمی مگھ اروم میول

 ارررره دی من چشم داری من زشتم ارررره بھ پسر عموزدمی زدم و داد مدوتاشونم
  نجساارمیچشماتون و در م

  اون لحظھ ھای اورادی شدت گرفت با خندم
 بھ سحر بدبخت کھ یلی دونھ سھی وسط دعوا دمی داغ کرده بودم کھ اصال نفھمآنقدر

  جدام کنھ زدمخواستیم
 گوشت با منھ زند:ی نجفخانوم
   جمع کردم و سرمو اوردم باالخندمو

 بعلھ خانوم:من
  ندارم خانومیحرف: منخوامی محیتوض:ی نجفخانوم
 ی دوتا رو داغون کردنی ای زدی الکیعنی دختر ی چیعنی:ی نجفخانوم

 حقشون بود: حرص گفتمبا
  حقشونھی نکردن پس چجوری کارگنی کھ منایا:ی نجفخانوم
  کنترلم از دستم در رفت حملھ کردم سمت دخترا و داد زدمدوباره

  اررررهدی نکردیشما کار:من
  مچالھ شدن و با ترس نگام کردنشونیدوتا

  وافشونی خدا قیا شدت خندم گرفت وااااابھ
  بسھ زند: بلند داد زد و گفتی نجفخانوم

  ی نظمی بنی از شما بابت اخوامیخانوم من معذرت م:من
 نی بھ حالت اگھ بازم تکرار بشھ ای بھ حالت وای زند وای ولی بریتونیم:ی نجفخانوم

 گمی بھت نمیزی چی بارت بود و شاگرد زرنگ مدرسھ انیدفعھ چون اول
 بلھ خانوم با اجازه:من
  رونی اومدم بی اتاق خانوم نجفاز

   بودنسادهی منتظرم واقی و شقاسحر
  سمتمدنی دودنمی دبا

 ? ارهی اخراج شدشدی چسنای:سحر
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 !پروندت کو مھر اخراج و زدن:قیشقا
 
  بابا فقط بھم اخطار دادی چھ اخراجدیخفھ ش: حرص گفتمبا

  گذشتری بھ خخب خداروشکر: نفسشو فوت کرد و گفتسحر
  کھ المصبستیشانس ن:قیشقا
  لبمو بشورممی بردیایخفھ بابا ب:من
 ی وحشی دستش بشکنھ دختره دهی خون کنارش خشکمیاره بر:قیشقا

 بگم نمی جان اسنایالبتھ : کھ حواسم نبود و زده بودم و گفتیی جادی دستشو کشسحر
 دی کم نداری از وحشیزیخودتون چ

 اول زدی جلو رو مومدی می بنده خدا انقدر گرم شده بود ھر کیدیھھھھ اره د:قیشقا
  نداده بودم صورتم داغون بودی بزنھ تو صورت من جون سحر جا خالخواستیم

 خورد تو گوش یلی و بعد سی دادی تو جا خالیعنی: چشمامو تنگ کرد و گفتسحر
 ?من
   تکون دادی با لبخند سرقیشقا

 قی شقاااااکشمتیم: و گفتدی کشی بلندغی جسحر
  و سحرم دنبالشدی دوعی سرقیشقا

 دمیخندی و مکردمی بودم و نگاشون مسادهی واسرجام
  ھاااااااااااوونھید

 "پارسا''.......  خودم بودنمثل
  کارخونھ بودرمی فرمون بودم و مسپشت
 شدی کامران مدام تو سرم اکو میحرفا
  بودی و عصبگالفھ

  منھی براسنای گھی من می داد شده بود جلوحھی جررتمیغ
  مننننننننیجلوووووووو

  سرما کل بدنم داغ کرده بودنی ایتو
  دادم بھ فرمون و چشمامو بستمھی و زدم کنار و سرمو تکنیماش

  کردی موونمی دسنای لحظھ فکر کردن بھ نداشتن ھی
  تقھ بھ در خورد سرمو با زور از رو فرمون برداشتمدوتا

 نیی رو بدم پاشھی اشاره کرد شافسر
  و کم داشتمنی ھماه
 بلھ: و گفتمنیی و دادم پاشھیش

   پارک ممنوعھنجای محترم ایاقا:افسر
  چرخوندم کھ تازه نگام خورد بھ تابلوسرمو

  تابلو رودمی من نددیبلھ ببخش:من
  لطفادیزودتر حرکت کن:افسر
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  رو دادم باالشھی تکون دادم و شیسر
  اوردم باال و بھ ساعت نگاه کردمدستمو

 سنای شدن مدرسھ لی مونده تا تعطگھی ساعت دمین
 

  کارخونھ رفتن بگذرمری امروز از خدی کنم بافکر
 ...سنای و روشن کردم و راه افتادم سمت مدرسھ نی و ماشدمی کشیپوف

 "سنای"
 ومدی در نمی بودن و صدا از کسحالی ھمھ بچھ ھا ببای اخر بود و تقرزنگ

 دادی راحت داشت درسش و مرمیدب
  اروم دم گوشم زمزمھ کردقی بھ تختھ بود کھ شقاحواسم

  واقعا مھمون اومده بود برا پارساشبید:قیشقا
  ووووشبی داررررری نادمیاصال :من
 ? قرمز بودهتیاوه اوه وضع:قیشقا
 گمیبعدا برات م:من
 نھ االن:قیشقا

 گھی می چمینی ببدی بابا بزاردیخفھ ش: و گفتدی اروم غرسحر
 اھوک خانوم برا ما درس خون شده:قیشقا

 ینی ببیبودم چشم نداشت:سحر
 اونجا چھ خبره بچھ ھا-

 یچی خانوم ھیچیھ: گفتمعیسر
 عی رو ضاھی حق بقرونی بدی بردی گوش بددیخوای اگھ خودتونم نمدی کنتیسکوت رعا-

 دینکن
  زدغی و جدی از جاش پرقی با تموم شدن حرفش زنگ خورد شقاھمزمان

 ووووووولیزنگ خورددددد ا:قیشقا
 رونی تکون داد و از کالس رفت بی سرریدب

 در مدرسھ منتظرشن کھ ی جلودی با اسب سفکنھی ندونھ فکر میچھ خبرتھ ھر ک:سحر
  ذوق دارهینطوریا

  خانومھسنای برا ستی برا من ندینھھھھھھ اسب سف:قیشقا
 کنمای لھت مزنمی مقیخفھ شقا:من
 باشھ نزن: اورد باال و گفتمی دستاشو بھ عالمت تسلقیشقا
 ...رونی بمی بعد برداشتن کولھ ھامون از کالس زدیی ک سھ تادمیخند

 "پارسا"
 شدم رهی دادم بھش و خکھی شدم و تادهی و سر کوچھ مدرسھ پارک کردم و پنیماش

 داخل کوچھ
  بشھلی تعطگھی کھ داالناس
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  مواظبش باشمشتری بدی بھ بعد بانی ااز
  خطرناک شده بودکامران

 رونی بختنی عالمھ دختر رھی نگذشت کھ در مدرسشون باز شد و یزیچ
  کنمدای رو پسنای کردم کھ قی دقنگامو
  عصابمو خورد کرداشونی بعضرهی بلند دخترا و نگاه خی خنده ھایصدا

 
  کجا موندسنای نی شدم اه پس اگالفھ

  دفعھ چشمم خورد بھشھی
  بھ خانوم و نگاه ھر و کرش بھ راھعبھ
  و سحر بودقی شقابا

 ... سمت کوچھ ھنوز متوجھ من نشده بودومدنی مداشتن
 "سنای"

 و خنده من و گفتی دعوا می ھمش از صحنھ ھاقی شقارونی بمی در مدرسھ اومداز
 کردیسحر و بلند م

  تو دعوا کردمای کردم جلوی عجب غلطقی بستھ شقایوا:من
  بگمسای خوبش مونده وای جاھاحاال:قیشقا

 از دخترا و حرفش باعث شد پاھام بچسبھ یکی نازک غی جی اومد حرف بزنھ صداتا
 نیبھ زم

 یریکبی انی پسره حتما باز دوباره اومده دنبال اناھای ای پریواااااااااااااااااا-
   سمتش ھنوز متوجھ من نبودبرگشتم

 مایو مدرسھ دعوا کرد انگار نھ انگار ما تشھی دختره ادم نمنیا
  ولش کنای بمی برای بسنای: و گفتدی دستمو کشسحر
  گرفتمشی زد کھ اتی و خواستم برگردم کھ حرفدمی کشیقی عمتفس

  بدم کنترلم از دستم در رفتشنھادی حاضرم خودم بھش پشھی باورت نمنازیپر-
  و حملھ کردم سمتشنی پرت کردم رو زمفمویک

 کنمی لھت مگھی دندفعھی اشغال ایدختره :من
 یخفھ بابا جراتشو ندار-
 دستمو سمت مقنعھ اش دراز کردم و موھاشو گرفتم تو دستم و شروع دمی کشغی جھی

 کردم بھ چرخوندنش
  نشونت بدمممممیریکبی اھی خر ی دختره یریکبی ایگیبھھھھ من م:من

 کردی مغی جغی فقط جدختره
 دمیکشی خشمم و تو سر انگشتام جمع کرده بودم و با تموم وجودم متمام

 رنی جلومو بگتونستنی نمی اومدن جلو ولقمی و شقاسحر
 ... نفرھی شد و پرت شدم تو بغل دهی دختره کشی دفعھ دستم بھ شدت از رو موھاھی
 "پارسا"
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دختره کنده  االن کلھ کردی مکاری داشت چسنای صحنھ روبروم دھنم باز موند دنی دبا
 شھیم

 کھ دورشون و گرفتھ بودن کنار زدم و خودمو رسوندم بھ یی سمتشون و دخترادمیدو
 سنای
 زدی مغی و دختره فقط جدیکشی دختره رو می با تموم قدرتش داشت موھاسنای

 دمی طرفش و مچشو گرفتم و محکم کشرفتم
 

  دختره جدا شد و افتاد تو بغلمی از موھادستش
 گھی میفھمی االغ و بھ پارسا چشممم داره میسحر ولم کن بزار لھش کنم دختره :سنای
  بدم بزارررر برم لھش کنمشنھادی بھش پرمیم

  طرف از تعجب کردم از حرفاشھی طرف خندم گرفتھ بود و از ھی از
  تویولمممم کن سحر چقدر زور دار:سنای
  دختر مردمویکشت: از خودم جداش کردم و گفتمکمی
 تعجب نگام کرد انگار انتظار من و نداشت با

 ...نی سمت ماشدمی تکون دادم و از دستش گرفتم و کشسرمو
 "سنای"

 پااااااارسااااااااا
 دددددددی حرفاااااامو شنیعنی اون من و از دختره جداااااا کرد اوووون یییییییعنی

 یواااااااااااااااااا
ارم کرد و درو بست و قفل کرد و  و سونی من و کشوند سمت ماشادی بھ خودم بتا

 خودش دوباره رفت سمت اوت دختره
  قفل بودی درو گرفتم ولرهیدستگ

  شدشتری بتمیعصبان
 رونی بھ زخم گوشھ لبم نبود شروع کردم بھ کندن پوستش کھ خون ازش زد بحواسم

 ... شدم بھ پارسارهی تمام وجودم چشم شد و خپووووووف
 "پارسا"
 کردم و درارو قفل کردم و خودم دوباره برگشتم سمت اون نی رو سوار ماشسنای

 دختره
 سادمی رو برداشتم و دوباره صاف واسنای فی راه خم شدم و کیوسطا
 کردنی اوت دختره بحث می کھ داشتن با دوستاقی خورد بھ سحر و شقاچشمم

  بدهحی منم توضی برایکی: شدم و گفتمکشونینزد
  آقا پارساستی نیزیچ: برگشت سمتم و گفتقیشقا

  بودی انقدر عصبسنای یچیبخاطر ھ: دادم باال و گفتمابرومو
 ...خب راستش:سحر

 پرسمی مسنایباشھ از خود :من
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 خوامی از شما معذرت مسنایاز طرف : سمت اون دختره و گفتمبرگشتم
  کنھی معذرت خواھدیاوا شما چرا اون با: شل شد و گفتششی ندختره

 ...نیتم و راه افتادم سمت ماش تو ھم و برگشدمی کشاخمامو
 
 "سنای"

  وودرو بستنی نشست تو ماشپارسا
  حرص داد زدم سرشبا

 دادی خر می صدازدمی آنقدر اون دختررو مدی بای جدام کردیچرا اومد:من
 سنایبسھ :پارسا

 کردمی رو بستھ ھااان اصال بھ تو چھ کھ من داشتم دعوا می چیچ:من
  جلویچرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اومد

 فکر کنم دعوا سر من بوده: باز گفتشی با نپارسا
  رفت تو ھمشتری باخمام

  حرف و زدهنی ایکدوم خر:من
  خود خرت: با خنده گفتپارسا

  و داد زدمدمی متر از جام پرھی حرفش با
  خر ارررره بھ مننننیتوووووو بھ من گفت:من

  کنمکاری چدونستمی نمادی از حرص زدیخندی فقط ماپارس
  رونی و کلمو بردم بنیی رو تا تھ دادم پاشھی برگشتم سمت پنجره و شناچار
  تو سرت واری بیکنی مکاریچ:پارسا

 ھوا بخوره خنک خواستمی مشھی از مخم دود بلند مکردمی ندادم احساس مجوابشو
 بشھھھھھ

  شترررررری پسره
 ... من گفت خرررررربھ
 "پارسا"

 شدی شل مشمی نسنای ی حرص خوردنااز
 ... تو بغلم و فشارش بدمرمشی کھ فقط دوست داشتم بگشدی بامزه مانقدر

 زدی از پنجره نگھ داشت و با خودش غر مرونی راه تا خونھ رو سرشو بکل
  بلند شدغشی جی ثدامیدی خونھ کھ رسدم
 باز من و اورد تو خونھ بابا ی واااااااااااااااااای واااااااااااااااااایواااااااااااااااااا:سنای

  اھھھھھدمیپوس
 رونی بمی بعد برمی باال لباس عوض کنمیخب بابا چھ خبرتھ بر:من

 دی شد و در محکم کوبادهی نگفت و بھ جاش پیزی چگھی دسنای
 ... خل وضعی دختره پووووف

  منتظر من نشده بود و رفتھ بود باالسنای نکھی مثل انگی و پارک کردم تو پارگنیماش
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  تکون دادم و رفتم تو آسانسور و دکمھ طبقمون و زدمیسر
  رونی طبقھ خودمون اومدم بدی کھ رساسانسور

  در اوردم و در و باز کردمبمی و از جدیکل
  ھماناسنای دادی داد و بی صدادنی کردن در ھمانا و شنباز

  سحرررررریگیم ییییییییییییییییییچ:سنای
 
  مکث کرد و دوباره داد زدکمی
 ی تماشا کردیسادی واینجوری ھمجیپارسااااااا غلط کرد با تو اخھ ھو:سنای

 دی رفتم سمت اتاقش و درو باز کردم پشتش بھ من بود و نفھمومدی از اتاقش مصدا
 پشتشم

 و ناظم ری مدشی و کھ بخاطرش خودم و پاقتی لی بنی سحر ھم تو رو ھم اکشمیم:سنای
 و معلما خراب کردم

  با بغض بود اخمام جمع شدحرفاش
  قطع کنمدیسحر با:سنای

 رو دی و از گوشش فاصلھ داد و کوبی گوشعی بگھ سریزی کنم نزاشت سحر چفکر
 نیزم

 ختی گفت انقدر بھم ری گرد شد مگھ سحر چچشمام
  رفتم طرفشاوردمی نطاقت

 یکنی مکاری چسنای:من
   برگشتعی سردی کھ شنصدامو

 نی شد رو زمخی چشماش پاھام مدنی دبا
  سرخ سرخ بود و اشک حلقھ زده بود توش صورتش قرمز بودچشماش

 دمیترس
  شدهینجوری چرا اشدهیچ:من

 رونیبرو ب:سنای
 شدهیبگووووو چ:من

  ارررهشدهی چی بدونیخوایم:سنای
  تکون دادمسرمو
  و داد زدسادی روبروم وااومد

 حق نی ای کی کردی از طرف من از اون ولگرد معذرت خواھیتووو بھ چھ حق:سنای
  و بھ تو داد ھاااااااااااااان

  قرمز تر شد و بلند تر داد زدصورتش
 یدونستی چرا زدمش ھان مگھ میدونستیتو مگھ م:سنای

  بگم کھ نزاشتیزی باز کردم تا چدھنمو
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 کھ ییکارا نکن تو ی وقت سعچیھ: صورتم تکون داد و گفتی اشارشو جلوانگشت
 ی دخالت کنیخبر ندار

  قطره اشک از چشمش افتادھی
  صورتشو برگردوندعیسر

 خواستمی نھ نمخواستمی قدم برداشت کھ ازم دور بشھ نمھی
  و پرتش کردم تو بغلمدمی از پشت گرفتم و کشدستشو
  بغلش کردممحکم

 رونی بادی نکرد تا بیی تقالچیھ
  فشارش دادمشتری اومد رو لبام و بیلبخند
  خندم گرفتومدی منشی فنی فیصدا

  موھاشو باز کردمرهی رو از سرش برداشتم و پرت کردم رو تخت گمقنعھ
 

 نیی پاختی رشونی پرموھاش
 دمی سرمو فرو کردم تو موھاش و بو کشاری اختی شدم بوونھید

  کردم بھ زمزمھ کردنشروع
 ببخش خبر نداشتم و قضاوت کردم یگیببخش من و درست م:من
  از دستم رفتاریاخت

  رو شونھ چپش و لبامو چسبوندم بھ گوششختمی گرفتم تو دستم و ھمھ رو رموھاشو
 ... کردمی بوس مزی رزیر
 "سنای"

  و نداشتم کھ پارسا رو پس بزنمنی داغ کرده بود و قدرت ابدنم
 زاشتی دلم نمی بکشم کنار ولگفتی معقلم
  حالمو خراب تر کرده بودزدی کھ بھ گوشم میزی ری ھابوسھ

 تونستمی نمگھید
 پارسا برو کنار:من

 کجا برم: اروم تو گوشم گفتپارسا
 برو کنار...ب:من

 رمینم:پارسا
 تکون نخور کوچولو: شد تنگ شدن حصار دستاش  پارساجشی تکون دادم کھ نتخودمو

  کشوندشی خم شد و گردنمو بھ اتنباریا
 پارسا...پ:من

  بھت بگمییزای چھی خوامی ساکت مشییییھ:پارسا
  شدمساکت
  اورد باال و با دستاش صورتمو صورتمو قاب گرفتسرشو

  زل زد تو چشماممیمستق
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  برق خاصھی تو نگاش بود یزی چھی
 کردی با ھر روز فرق مچشماش

 راستش... بکمخوامی کھ میینایا... خبنیبب....نیخب بب... من سنای:پارسا
 گھی بگو دیکنی مینجوریچرا ا:من

  نپر تو حرفم فقط گوش بدهسسسسسسیھ:پارسا
  کھیزنیاخھ حرف نم:من

 ... بگم من تو رویچجور...من تورو...من راستش... سنای گمیاالن م:پارسا
  زنگ خونھ نزاشتی صدای باز کرد تا ادامشو بگھ ولدھنشو

 از رونی نگاه بھم انداخت و رفت بھی تو موھاش دی ازم جدا شد و گالفھ دست کشعیسر
 ...اتاق و درو بست

  طرف تخت و نشستم روشرفتم
 ..... بگھخواستی میییییییییییییی گرفتم تو دستم چسرمو

 
 "پارسا"

 ی لعنتی لعنتیلعنت
  و درو بستمرونی اتاق اومدم باز

  رفتم سمت در و با حرص بازش کردمیعصب
  شدهی حرصشتری بوانی و کایمی و کانی کدنی دبا

  سرررر خررررر بودنشھیھم
  تومیایتوزخدا اصرار نکن نم:ایمیک

  تو بابانیایب:من
  ول کردم و اومدم تودرو
  ھام اومدن تو و درو بستنبچھ

  بچھ ھایچھ اسقبال گرم:انیک
 ییبای زیواقعا چھ مھمون نواز:وانیک

  انگار خونھ خودتونھدیینجای اکسرهیخفھ بابا شما :من
  کجاستسناااااااااای:ایمیک
  اتاق اشاره کردمبھ
  در بزنھ درو باز کرد و رفت تونکھی سمت اتاق و بدون ادی دوایمیک
  گفتم انگار خونھ خودتونھیدید: اشاره کردم و گفتمانی کبھ
 ارمی بیزی چیی چاھیپس منم برم :وانیک
  و من فقط سر تکون دادمدی خندانیک

 ... دارنفی خل تشرھمشون
 "سنای"

 ستھ بودم و سرم و با دستام قفل کرده بودم رو تخت نشھنوز



 @cafeetakroman              ی کافھ تک رمان ص اختصا       رمان اسمش عشقھ

 447 

  بگھ کھ زنگ و زدن نگفتخواستی می پارسا چیعنی
  اومد تو سرمصداش

 .... من تو روسنای
 اه
  اومد توایمی دفعھ باز شد و کھی جام بلند شدم و بھ طرف بالکن رفتم کھ در اتاق از

  تعجب نکردم عادتش بوداصال
 ستیدر زدنم کھ تو کارت ن:من

 ای باھوشنیافر:ایمیک
 یخوش اومد:من

  سالمم ندادشوری بی پارسانیباز مرام تو ا: اومد طرفم و گفتایمیک
 گھی توا دییپسر دا: کردم و اروم دم گوشش گفتمبغلش

 و پسر عمو و نامزد شما: از بازوم گرفت و گفتشگونی نھی ایمیک
  و شونھ باال انداختمرونی بغلش اومدم باز
 یایخستھ بھ نظر م:ایمیک

 اره خستھ ام:من
 رونی بمی برمیخوای االن حاضرشو منی ھمخودیب:ایمیک
 

 امی من نمالیخیب:من
 نمی پاشو حاضر شو ببیکنی غلط میلیشما خ:ایمیک

 امی من نماااااااااااااااااااااایمیک:من
  تو لباسامدی توجھ بھ من رفت سمت کمد و سرک کشی بایمیک

 رونی دادم بنفسمو
 ... دختر اصال کار ساز نبودنی با ابخث

 "پارسا"
 رونی بمی کردن کھ برمی با زور راضانی و کوانیک

 ... پاشدم رفتم تو اتاقم تا اماده بشمی حوصلھ نداشتم مجبوراصال
 ییرای اماده تو پذیسنای کھ اومدم چشمم خورد بھ رونیب

  کردمی تا باالشو بررسنیی پااز
  اخمام رفت توھمششی ارادنی سرمو اوردم باال کھ با ددمی ندیرادیا

  بدمارررری بھش اختدی باشھی شدم من ھمیعصب
 ای بقھی دقھی سنای: اخم رو بھش گفتمبا
 تعجب نگام کرد کھ اشاره کردم بھ اتاقم و خودم جلوتر رفتم تو اتاق و درو باز با

 گزاشتم
  اومد تو و درو بستسنای
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 کم شتوی بگم ارادی باشھیمن ھم: شدم و اروم گفتمکینزد برگشتم سمتش و بھش زود
 دیباری می مظلوم نگام کرد از چشماش خستگکمیاول ? کن

  کرده من خودم اصال حال نداشتم تکون بخورمشمی اراایمیبخدا ک:سنای
 ?یکنیکمرنگش م: بردم سمت صورتش و گونشو نوازش کردم و اروم گفتمدستمو
  سر تکون داداروم
 دادی بار بود بھ حرفم گوش منیاول کردم ذوق

 ...رونی و از اتاق اومدم بدمی خم شد و گونشو محکم بوسادی زی خوشحالاز
 "سنای"

  دستمو گزاشتم رو گونمرونی رفت بپارسا
 وونھی گرفت دخندم
  شدمشمی برداشتم و مشغول پاک کردن ارای دستمال کاغذھی نھیی ای جلورفتم

  دعوا کرده بودمی حوصلھ دعوا با پارسا رو نداشتم امروز بھ اندازه کافاصال
 ...رونی تموم شد از اتاق رفتم بشمی پاک کردن اراکار

 ...امی دربی از کسلکمی شب خوب شد و باعث شد ھی کنار بچھ ھا و پارسا اونشب
 "پارسا"

 برده بود اروم خوابش ی رو صندلسنای خونھ میگشتی برممی شب بود و داشتاخر
  و نگاش کردمبرگشتم

  اومد رو لباملبخند
 ی اعتراف کنم کھ دوسش دارم ولخواستمی از دستم در رفت و مارمی واقعا اختامروز

 ...خب اومدن بچھ ھا نزاشت
 رو ازمممم سنای ااااااایخداااااااااا: ازش گرفتم و دوختم بھ جاده و تو دلم بلند گفتمنگامو

 ررررینگ
 
 "سنای"

 زدمی بھ دست وسط اشپزخونھ مشغول غر دادن بودم و خوندن اھنگ بلند داد مریکفگ
 ستی جز تو تو فکر و قلبم نیکس:من

 ستتتتی تو کم نی بھ چشماعالقم
 دمی کھ چشماتو دی اون روزاز
 دمممممی ندبای مثل تو زیکس
 ... کھ بھ عشق تومنم
 ومدی نادمی کردم ادامش ی کارھر

 گھی اھنگ دھیھ خوندن  شدم و شروع کردم بالیخیب
  باورششھھھھھیقلبم نم:من

  تموم شددددد اون رفتتتتینجوری ااخرش
  ھااااام نقش برا ابببببب شددددنقشھ
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  تموم شد نھ خراب شدینجوریا:پارسا
  از دستم افتادری و کفگدمی بلند کشغی جھی و دمی دفعھ صداش اومد ترسھی چون
  گوشم کر شد چھ خبرتھیوااا:پارسا

 ی حرف بزننکھیاعالم حضور کن قبل از ا: سمت و گفتمبرگشتم
 یدیشنی صدامو نمی کھ تو راه انداختھ بودی کنسرتنی با اکردمیاعالم حضورم م:پارسا
  و بردارمری چشم براش نازک کردم و خم شدم تا کفگپشت
 ادی می سوختگی چھ بوسنای گمیم...اممم:پارسا

 یینھ چھ بو:من
  بو کنادیبخدا بود م:پارسا

  ھام شدھی وارد ری سوختی باال کھ بودمی کشدماغمو
  تو سرمدمی شدم و محکم کوبراست

 غذااااااام سووووووخت:من
  سمت گاز و در قابلمھ رو برداشتمدمیدو

 .... کھ زحمتم بھ فنا رفتتتتیواااااااااااااااااا
 "پارسا"

   گرفت از حرکاتشخندم
  بخورم ناھاری شد حاال چفیح:سنای

  آخرشھگھی دختر دنی ادمی از دستم در رفت و بلند خندکنترلم
  ناھارمی بخوریاره واقعا چ: لحن گفتمنی مسخره تربا

   با حرص نگام کردبرگشت
 یکنیمن و مسخره م:سنای

 ?ستیمعلوم ن:پارسا
  و افتاد دنبالمدی بلند کشغی جھی دفعھ ھی

 ییرای تو پذدمی دوزود
  بدو من بدوسنای حاال
 میدی چرخیال م مبدور

 سای وایاگھ جرات دار:سنای
 نچچچچچ:من
 

  تو دستشو نشونھ گرفت سمتم و پرت کردری و کفگسادی جاش واسر
 میشونی درست خورد تو پامی خودم بھ بھی تا

 اخخخخ:من
 حقت بودددد:سنای

 کھ حقم بود ارھھھھ:من
 اوھوم:سنای
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 کردی اون از دست من فرار منباری دنبالش جاھامون عوض شده بود اافتادم
 ساااای وایاگھ مرد:من

 سمینمیزنمو وا:سنای
 سای واگممممیم:من

  برگشت و نگام کردسنای
  مبل و ولو شد روشھی کرد بھ پاری حواسش پرت شد و پاش گیول
  باال سرشسادمی خواست بلند بشھ زود خودمو رسوندم بھش واتا

 ی افتادریخب گ:من
  پسررر عموووو:سنای

 شمیخر نم:من
 پارسا من کھ انقدر عاشقتممممم:سنای

  نتونستم بکنمی حرکتچی ھگھی از حرفش و ددی لرزدلم
  شدم بھشرهی خفقط

خوب : گفتطنتی و با شسادی جون زود از رو مبل بلند شد و روبروم وادی فھمانگار
  پسرررر عمووووایشل شد

 .... کردکاری پشت سرش با دل من چدی رفت سمت در اتاقش و نفھمبعد
 "سنای"

  اتاق شدم و درو بستموارد
 شدی از لبام دور نمخنده

  پارسا خشکش زددمی کھ زدم قشنگ دی با حرفدمی فھمقشنگ
  بخندمخواستی کھ فقط دلم میوااااااا

  تکون دادم و از در فاصلھ گرفتمی و سردمیخند
  سمت کمد و بازش کردمرفتم
  و مناسب بودمی لباس رسمھی دنبال

  روز صبح افتادم امادی
  شدمداری از خواب بمی زنگ گوشی صدابا

  بھ شماره نگاه کنم جواب دادمنکھی ابدون
  کھ اصال متوجھ خوابالو بودن من نشدزدی بود انقدر با ذوق حرف مدیفر
 فرھاد و مامان و خالھ یی فرامرز و دایی و دای خبر بده کھ امشب با مامانخواستیم

 یبرن خواستگار
 رنی فعال فقط بزرگترا منکھی امثل

 
  بھم گفت کھ منم برمدیفر

  اصرار کرد مجبور شدم قبول کنمیلی بعد خی قبول نکردم ولاول
 رونی در زدن از فکر اومدم بی صدابا
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 بلھ:من
 ? توامی بتونمیم:پارسا

 ایاره ب:من
  باز شد و پارسا اومد تودر

   تو کمد بودسرم
 ی داریکار:من

 یگردی میدنبال چ:پارسا
 ی لباس مناسب و رسمھی:من

 ?می قراره برییجا:پارسا
  نھ برممیبر:من

 می نفتی خورد بھ مانتو و شلوار ابچشمم
  صورتمی و گرفتم جلورونی باوردمش

 ...کھ
 "پارسا"

 دمی جلو و لباس و از دستش کشرفتم
 یاونوقت شما قراره کجا بر:من

  عھ بدش من:سنای
 جواب من و بده: تو ھم و گفتمدمی کشاخمام

 دی فری برای خواستگارمیقراره بر:سنای
 شاالی شما کجا ادهی فریخب خواستگار:من

 گمی نمی ھر چیبده من اون لباس و ھ: تو ھم و گفتدی اخماشو کشسنامی
  کوچولوی بگمیزیاوھو قراره مگھ چ:من

 بدھھھھھھھ لباسمووووو:سنای
 ی برخوامینم:من

 عھ عھ بھ تو چھ:سنای
  تو ھمدمی کششتری و باخمام

 یری نمیی تو امروز جاکنمی تکرار نمگھید:من
 یکنی متیچرا اذ:سنای

  نھیعنی نرو گمی مکنمی نمتیاذ:من
 ...رونی با حرص نگام کرد و از اتاق رفت بسنای
 "سنای"
 شوررررررریب

  برررررررمخواااااااامی ممن
  رفتم و ولو شدم روشییرای پذی و بھ طرف مبالرونی اتاق اومدم باز
 دمیترکی حرص داشتم ماز
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 ی دارفی عرضھ تشری انقدر بیعنی یسی جلوش وایتونی نمیعنی سنای بر سرت خاک
  واقعانھ

 سادی و روبرم وارونی از اتاق اومد بپارسا
 ھیھان چ:من
 

  خورهی داره زنگ متیگوش:پارسا
  سمت اتاقدمی فنر از جام پاشدم و دومثل

  دست منھتی گوشناھای ایریکجا م:پارسا
  رونی نکردم از اتاق اومدم بمعطل

 ? ھاااانکنھھھھھی مکاررررری من دست تو چیییییگوش:من
  زنمھ دوست داشتم بردارمشی نکن بابا گوشدادیداد و ب:پارسا

  جواب دادمعی و سردمی و از دستش کشی ندادم و گوشتیاھم
 بلھ:من
  شمایاب دادچھ عجب جو:سام
 یییییییی سامممممم تویواااااااااااااااااا:من
 ھی کیپھ نھ پھ فکر کرد:سام
 شششششیا:من
  دخترکییزھرمار کجا:سام
 خونھھھھھ:من
 ? خونسختممی ریاون شوھر ب:سام
  گفت کھ اخماش رفت تو ھمی کھ سام چدی فکر کنم شنی پارسا فاصلھ گرفتم ولاز
  بھ سامدمی از پارسا دور شدم و توپکمی

  درست حرف بزنااااایھ:من
  ھمھ راه ونی ارهی میاوھو ک:سام
 رمیمن م:من
 ی خواستگاررهی مدی کھ امشب فریدونی بگم مخواستمی میخی بنارویا:سام
 اره:من
 می کنتشی اذکمی ی اھیپا:سام
 امممممممممممممم ارررره بدجور:من
 قراره ساعت نکھی مثل ارسمی مکھی ساعت دمی منم تا نی خونھ مامانایخوبھ پاشو ب:سام

 می و سکتھ بددی فرکمیھشت برن تا رفتنشون 
 ااااامیاالن م: ھوا و گفتمدمی ذوق پربا

 یپس فعال با:سام
 یبا:من

  سمت اتاق تا اماده بشم کھ پارسا جلومو گرفتدمی و قطع کردم و دویگوش
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 کجا دوباره:پارسا
 ی برم خونھ مامانخوامیم:من

 زه داده باشمفکر نکنم اجا:پارسا
 ستی نیازین:من

 .... پارسا رفت تو ھمیاخما
 "پارسا"

 ستی نشی دختره اصال حالنی ارینخ
  قدم رفت عقبھی شدم کھ کشینزد

 ارهی خودش نمی بھ روی ولدهی بود ترسمعلوم
 

 ستی نیازیکھ ن:من
 ستی نیازیاره ن:سنای

  اومد تو سرم نگام رفت رو لباش خببببب ارزش داشتتتتتتیفکر
 واری بھ ددی شدم کھ کامل چسبکشی نزدانقدر

  صورتش کردمکی گزاشتم دو طرف بدنش و صورتمو نزددستامو
 شرط داره:من

  باشھ قبولھی باشھ ھر چیواااااااااااااااااا:سنای
 ?یمطمئن: انداختم باال و گفتمابرومو

 ...ارھھھھھ مطمئن مطم:سنای
 مو گزاشتم رو لباش از دستم در رفت خم شدم رو صورتش و لباکنترلم

   بلند گفتنی ھھی سنای
 کردمی نمی حرکتچی فقط رو لباش بود و ھلبام

  تا مجبورم کنھ برم عقبنمی گزاشت رو سدستشو
  و لبامو رو لباش حرکت دادمنمی از دستام دستشو محکم فشار دادم رو سیکی با

 دمیبوسیبا عشق م... وقفھیب...محکم
  باشمدهی نبود کھ تا حاال چشیزی لباش چمزه

 کردی من و مشتاق تر منی و اکردی نمی حرکتچی ھسنای
  چقدر گذشت کھ جدا شدمدونمینم
  شدم بھ صورتش سرخ شده بودرهیخ
  براش ضعف رفتلم

 خوشگل ادی زیبرو اماده شو ول: و گفتمشیشونی شدم و اروم لبامو چسبوندم بھ پخم
 ...نکن

 "سنای"
  خوشگل نکندای زیبرو ول:پارسا

  سرمو بلند کنمتونستمی کھ زد ازم فاصلھ گرفت از خجالت نمحرفشو
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  تو اتاقم و درو بستمدمی کھ تونستم انجام بدم دوی کارتنھا
  شدم بھ لبامرهی و خننھی رسوندم بھ اخودمو
  روشوندمی اروم اوردم باال و کشدستمو
  اومد رو لبامیلبخند

 ... بازمپارساااا
 
 "سنای"

  تموم کردمشموی رو لبام و ارادمی رو محکم کشی صورترژ
 دنشونی طرف لباسام رفتم و شروع کردم بھ پوشبھ

  کھ تموم شدکارم
  کردن خودمزی و شروع کردم بھ انالنھیی ای جلودمیدو

 ی ساتن مشکی،روسری کاربنی کوتاه اب،مانتوی راستھ مشکشلوار
   باال سرم سفت بستھ بودمموھامو

 ود بووووویعال
 ...رونی برداشتم و از اتاق زدم بممی مشکی دستفیک

  نبودییرای تو پذپارسا
 مممممی براااااای شدااااا بررررری دییییییییپسرررر عموووو کجا:من
 رونی اتاقش باز شد و پارسا اومد بدر

 چھ خبرتھ بابا اومدم:پارسا
  زدھھھھھھیپی خدا چھ تی موندممممم وااااااااااااااااااپشی تمات

 رهی دمی برای کردنت تموم شد بزیبسھ بابا اگھ انال:پارسا
 میبر..میاره بر:من
 و راه می شدنی سوار ماشنگی و پارگمی و سوار اسانسور شدرونی بمی ھم از خونھ زدبا

 ....ی سمت خونھ مامانمیافتاد
 
 "پارسا"

 ادهی پعی ذوقش سر ازسنای و پارک کردم نی ماشمیدی کھ رسسنای ی در خونھ مامانیجلو
 ستادیشد و منتظر من وان

  خندم گرفتھ بود ھم حرصمھم
 شھی دختر درست نمنیا

  زدم و راه افتادم سمت دررشوی شدم و دزگادهی پنیاز ماش  
   باز ول کرده بودمھی درو نسنای

  مونده منم ھستمادشی عجب چھ
  اطشونی چرخوندم تو حی شدم و درو بستم نگامو ماطی حوارد

  توجھمو جلب کرددی داد بلند فری بود صدایی با صفااطیح
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  کردمشتری قدمامو بسرعت
 کنھی کارو نمنی صبا با من ادیگی دوتاتونم دروغ منیگیدروغ م:دیفر

  جلوشدی و سام پلسنای گالفھ و دی بھ در سالن و نگامو دوختم بھ فردمیرس
 سالم:من

  ھمھ برگشت سمتمنگاه
  اومدن استقبالمسنای ی و مامانعمو
 یسالم پسرم خوش اومد:سنای یمامان

 ممنون:من
 ای تو بای عمو جان بی نگفت توام اومدسنای:عمو

  بلند شددی فری صدادوباره
 کنمای باشھ کلھ دوتاتونم می شوخنی اگھ اسنااااااای:دیفر

 انقدر عشق کورت کرده اون دختر امروز زنگ زد ی باور کنیخوای چرا نمدیفر:سنای
 خوامی تو رو نمختی ری زشت بییھ من گفت من اون داو ب
  سنااااااایخفھ شوووو : نعره بلند زد و گفتھی دیفر

  شدمی پشت سام قادی دوسنای
  کردسنای کھ ی گفت و از کارسنای بھ دی کھ فری مشت کردم از حرفدستمو

 ی اومدیاوا پارسا جان تو ک: عموزن
  االننیسالم زن عمو ھم: سمتش و گفتمبرگشتم

 واقعا صبا بھش ی کرده تو خبر داروونھی با حرفش داداش من و دسنای ینیبیم: عموزن
  نھایزنگ زده 

 نھ زن عمو من واقعا خبر ندارم:من
 گھی دختر دھی نشد نی نشده ایزیحاال کھ چ:سام
 سنای کھ بغل دستش بود و برداشت و سام و نشونھ گرفت کھ ی مجسمھ ای عصبدیفر

  زدغیبلند ج
 تا اون کوزه رو نزده فرق ری جنبھ نداره زود برو پناه بگیری زنجنیسااااام گفتم ا:ناسی

 سرت
  خشکش زد و مات نگاشون کردسنای از حرف دیفر
 

 ....کردی متی و اذدی تمام مدت داشت فریعنی گرفت خندم
 "سنای"

  بوددهی خشکچارهی خندم گرفت بدی حالت فراز
 شموی پقھی حرف چند دقکردی ملی و تحلھی خودش تجزشی داشت پانگار

  تو گوشم زمزمھ کردسام
 چرا خشکش زد نکنھ سکتھ مکتھ کرد:سام
  کردم حرف و باور کنھکنھی خودش فکر مشینھ بابا سالمھ داره پ:من
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 می فرار کنای بمی تا نزده لھ نشدسنای گمیم:سام
  بکنھکاری چخوادی ممینی ببساینھ بابا وا:من
  سمتشمی دوتامونم برگشتدی فری صدابا

  شما دروغ بودی حرفانی ھمھ ایعنی فھممیمن نم:دیفر
 ی دروغ نھ و تست جنبھ سنجیی خان داکنمی محیتصح:من
 یی خان دادی تست رد شدنیکھ متاسفانھ شما تو ا:سام
  صبا زنگ نزدهیعنی:دیفر
 نھھھھ:می گفتیی سام دوتابا

  از منادی بدش نمیعنی:دیفر
 نھھھھ: و ساممن
  ساکت شد و انگار رفت تو فکردیفر

  شما دوتادیکشیخجالت نم:مامان
 نھھھھ: و ساممن

 دیپسرمو سکتھ داد:یمامان
  نزاشتدی نعره فری جواب بدم کھ صداخواستم

 کشممممیمن شما دوتا رووووو م:دیفر
 کنھیسااااام فرار کن کھ االن حملھ م:من

  افتاد دنبال مادی خنده و فرری زد زجمع
 "پارسا"

  و سامسنای افتاد دنبال دیفر
   خنده بھ جز منری زدن زھمھ

  بکنھ و بدوغی جغی ھمھ آدم جنی ای بلند جلوسنای ومدی خوشم نمی چرا ولدونمینم
 ی سرت دامادری برو کم کم اماده شو خای توام بدیبسھ بچھ ھا فر:عمو

 رمیبگ و شوری دوتا بنی حال ادیاالن فقط با:دیفر
 شوری با تو بودا بیی سخن خان دای رویدیسام د:سنای

  دوتانی باشھ گفت ادهیاگھ گوشات درست شن:سام
 ی منظورش تو و تو بودگھینھ د:سنای

 ?ھا:سام
 دیاه بسھ بحث نکن: عموزن

 ...نیاخھ مامان ا:سنای
  حرفش قطع شد و چشماش گشاد شدادامھ

 سنای ی فرمودیخب حاال م: کرد رفت کنار و گفتی کامل پارچ و روش خالی وقتدیفر
 خانوم

 
 دی خنددمی خود فردی بلند خندسام
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  ھنوز مات بودنھیبق
 دی بلند کشغی جھی بلند شد و سنای دفعھ ھی
 چرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ساممممم و دددددی فرررررری نامردییییییییلییییییخ:سنای

 ییییی نکرددددددسیخ
  نکن برا اونم دارمغی جغیج:دیفر

  شد و از پشت بغلش کردسنای کی نزدسام
  کردم قلبم از تپش افتاداحساس

 کنھی مکاری داره چی عوضنیا
  بودسنای اون نگاھش رو گونھ ی دوختم بھش ولمویشی اتنگاه

  توسط سامسنای شدن گونھ دهی کارم ھمزمان شد با بوسنی جام پاشدم کھ ااز
 از خشم لرز گرفت بدنم

  کھ از خشم دورگھ شده بود گفتمیی صدابا
 ?دیریعمو االن م:من

 اره پسرم:عمو
 می برسنای خب پس من و یلیخ:من

  نگاش کردمتمی و با تموم عصبانسنای سمت برگشتم
 اماده شو:من

 از سام فاصلھ گرفت و اومد طرفم و دستمو عی انگار خشم نگامو گرفت کھ سرسنای
 گرفت

  باال کارت دارممی بریای مقھی دقھی:سنای
  دمی غراروم

  خونھنی از ارونی بمیری میشی االن آماده منی ھمامی نمییجا:من
 دھن کنمی نمنی تضمرونی بیای نگھی دقھیاگھ تا دو دق: گفتمعی کنھ کھ سری مخالفتاومد

  پسر خالت و اسفالت نکنمنیا
 ...اطی رفتم تو حیفظ رفتم و بعد خداحاھی زدم و ازش فاصلھ گرفتم بھ سمت بقحرفمو

 "سنای"
  بگمیزی گفت کھ نتونستم چی حرفشو جدانقدر
  سام و بزنھدمی ترسواقعا
   ندادمسمی خی بھ لباسایتیاھم

  وقت داده بودقھی و بھ من دو دقرونی رفتھ بود بپارسا
  ندارهی کاری برم کسدیخب من با:من
 بھ پارسا بگم بزاره لباسات خشک بشھ بعد رمی سرده مرونمی بی ھواسھیلباسات خ:دیفر
 دیبر

 رهی ددی بگم تو برو حاضر شو فررمینھ من م:سام
 اوردی سرش میی بالھی صد در صد پارسا رفتی کردم اگھ مھول



 @cafeetakroman              ی کافھ تک رمان ص اختصا       رمان اسمش عشقھ

 458 

  زودتر بھتری برم بخونم ھر چدی درس دارم بای اتفافا کلخوادینھ نھ نم:من
 یزی خب چی بھونھ تو اون لحظھ بود ولنی چرت ترنیا

 
 دی ذھنم نرسبھ

 لتھیباشھ ھر طور م:سام
 ...رونی کردم و از خونھ زدم بی تکون دادم و تک تک با ھمشون خداحافظیسر

 "پارسا"
 عقبگرد کردم کھ دی بھ اوج رستمی نبود عصبانی خبرسنای گذشت و ھنوز از قھی دقپنج

 ارمشیبرم با کتک ب
  من سمتدی و دورونی خورد بھش کھ از در خونھ زد بنگام

 تعلل نکردم و با دستم محکم مچ دستشو گرفتم تند تند قدم دی بھم کھ رسسادمی واسرجام
 برداشتم

 رونی بمی اومداطی حاز
  و زدم و اشاره کردمری دستشو ول کردم و دزدگنی ماشیجلو
 سوار شو:من
  نگفت فقط سوار شدیزیچ

  سوار شدم و با سرعت باال حرکت کردمخودمم
 ردم بھ گفتن حرفام کھ گذشت شروع ککمی

 کنمی نمنی تضمنمی صحنھ رو ببنی بھ بعد انی از ای ولرمیگی مدهیاتفاق امشب و ناد:من
 پسر خالت و زنده بزارم

  می با ھم بزرگ شدی من و سام از بچگھیمنظورت چ:سنای
 دهی نمی حرفت معننیا:من

 منظور:سنای
 ینی ببالروی فامی روی نکن نزارم حتی کارسنای شھی تکرار نمگھیاولش گفتم د:من
 یکنی کارو نمنیتو ا: زد و گفتغیج

 نھی ھمی رفتارات ادامھ بدنیچرا اگھ بھ ا:من
 یستی نره کھ تو اقا باالسر من نادتی:سنای

  کھ ھستمارتیصاحب اخت:من
 رمیمی از دستت میی کذاغھی صنی اانیتا پا:سنای

 ... ندارم و بھ جاش سرعتمو بردم باال تریجواب
 "سنای"

 رونی داشتم از حرص پنجره رو باز کنم و خودمو پرت کنم بدوست
  بگمممممممی منطق کنارم چی آدم بنی من بھ ااخھ

  بودم از بس باھاش بحث کردمخستھ
  چسبوندم بھ پنجرهسرمو
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  باھاش بحثم بشھخواستمی تا چند دقت نمحداقل
  روزا خستھ کننده شدهمی بس باھام دعوا داراز

 پووووف
  بشھخوادی می چی زندگنی ا اخرایخدا

  از درونم گفتییصدا
 ی عالمھ وابستگھی و با یمونی و تو مرهی و پارسا مشھی تموم مغھی صنی امعلومھ

 ....بھش
  وابستھ ام بھشکنمی اعتراف ماره
 ...... ھر روزمونی وابستھ ام بھ بحث ھایحت
 
 "سنای"
 کمی درس نخونده بودم و حاال کارم ادی امتحاناتم تو کل سال زری روزا سخت درگنیا

 سخت شده بود
  و صبا ھم بعد امتحانام باشھدی شده جشن عقد فرقرار
 دمیدی و از اون کمتر پارسا رو مرونی بومدمی از اتاقم مکمتر
  خونھومدی مری کارخونھ بود و شبا دی کاراری درگیلی انگار خاونم

  شدم بھ مسئلھرهی تھ مداد سرمو خاروندم و خبا
 کردمی نمدای راه حلش و پکردمی میھرکار

  درررررسھ اهکمیزی اخھھھھھھ فاه
  مسئلھ کال مخمو چسوندهنی حاالم کھ اخونمی ساعتھ بکوب درس مکی حدود االن

 پووووف
  بستم و از رو تخت بلند شدمی و عصبکتاب
 رونی شده بود از اتاق رفتم بتشنم

  خاموش بودییرای پذیچراغا
  انداختم باالشونھ
  پارسا کارخونھ استحتما

 رونی اب و اوردم بشھی و باز کردم و شخچالی طرف اشپزخونھ رفتم و درو بھ
 .... رو چسبوندم بھ لبم و مشغول اب خوردن شدمشھی و بستم و شخچالی در
 "پارسا"

  شدمییرای خونھ رو باز کردم و وارد پذدر
  خاموش بودچراغاش

 خوندی تو اتاقش داشت درس مسنایھ  ھفتنی طبق روال احتما
  اب بخورمکمی بود بھ طرف اشپزخونھ رفتم تا تشنم
 خوردی اب مشھی کھ داشت با شسنای اشپزخونھ کھ شدم چشمم خورد بھ وارد

 ومدی کار بدم منی از اشھیھم
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  داد زدماری اختیب
 یکنی مکاررررری چیدارررر:من

  گلوشدی و خورد شد و اب پرکای از دستش افتاد رو سرامشھی کھ انتظار نداشت شسنای
  سمتشدمی کردم زود دوھول
 سنای شدی چسنای:من
  صورتش سرخ شده بودکردی سرفھ مفقط

  بردم باال و زدم تو کمرشدستمو
 ..سھ بار.... دوبار... بار ھی

 و مجبورش کردم ی ناھار خوردزی می کردم سمت صندلتشی سرفش کم شد ھداشدت
 ھنیبش
 حالت خوبھ:من
 ?یتو قصد کشتن من و دار: گفتیفی ضعی صدابا

 ..یخوری اب مشھی با شی داردمینھ فقط اومدم د:من
 
 ی سکتم دادی داد زدنیھمچ:سنای

 خوامیمعذرت م:من
 .. فرصت حرف زدن بھش ندادم و راه افتادم سمت اتاقمگھید
 "سنای"

  گفتتتتی االن چپارسا
 خوامی معذرت مگفت

 خوامی پارسا گفت معذرت میجد
  رفتادمی متعجب بودم کھ بھ کل سرفھ کردن انقدر

  ھا رد شدمشھی جام پاشدم از بغل شاز
  ھا رو جمع کنمشھی جارو بودم کھ بتونم باھاش شدنبال

  نبودی و نگاه کردم ولدیرسی جا کھ عقلم مھر
  طرف اتاق پارسا رفتم و اروم در زدمبھ

 بلھ:پارسا
  تومای بتونمیم:من

 ایاره ب:پارسا
  و باز کردم و رفتم تودر

  اوردم باالنگامو
  گرد شدچشمام
  شلوارک تنش بودھی لباساشو عوض کرده بود و فقط پارسا

 نیی تنھ ش لخت بود زود سرمو انداختم پاباال
  تنم داغ شد و خون ھجوم اورد تو صورتمتمام
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 سادهی من وای لخت جلونھییی من جنبم پادونھی نمشوری بنیا
 دمی قدماشو شنی شد صداکمی نزددمی قدماشو شنیصدا

  بھ اشوب درونم ببرهی از نگاھم پدمیترسی باال مارمی سرمو بتونستمینم
 نیی پایسرت و چرا انداخت?یخواستی میزیچ:پارسا

  باالارمیاول لباس درست تنت کن تا سرمو ب:من
 یکشیم خجالت ستی من بلوز تنم ننکھیتو از ا: و گفتدی خندبلند

 ستمی من نی ولیای حیتو ب: حرص گفتم با
  دی کھ دستمو کشرونی بامی کردم از اتاق بعقبگرد

 ولم کن:من
  بھم حرارت بدن داغشو حس کردمدی پشت چسباز
 سوزوندی از رو لباسم داشت تنمو میحت

 یکشیمن محرمتم چرا خجالت م:پارسا
 کردی داغش تو گوشم داشت حالمو بدتر مینفس
 دیلرزی کنترلمو از دست بدم بدنم مخواستمینم
  کھ بغلش نکنمدمی پارسا بفھمھ دارم جون مخواستمینم

 ... موھام سر خورد دورم و قشنگ صورتمو پوشوندنیی انداختم پاشتری و بسرم
 
 "پارسا"
  از پشت تو بغلم بودسنای

 کردمی حس مدنشویلرز
  بار بود تو بغلم بودنی اولنیا

  یخ گستاچی بغل من بدون ھتو
  خم کرده بود و موھاش صورتشو پوشونده بودسرشو

  کردم سمت موھاشتی رو ھدایکی از دستامو دور شکمش حلقھ کردم و اون یکی
   دو فرستادم رو شونھ شما چپشھمھ
  رخ سرخ شده معلوم بودمی نحاال
  براشدی بار لرزنی ھزارمی برادلم

   قلبم رفت رو ھزارتپش
 خواستمی دختر سرگش تو بغلمو منی من اخواستمیم
  شدهمی وارد زندگی از کقای دقدونمینم
 می االن شده زندگدونمی و منی ایول

 خونھ تا حداقل عطرشو امی کارامو زود تموم کنم و بکنمی می سعرونمی وقت کھ بتمام
 حس کنم

  امروز اعتراف کنم بھشخواستمیم
  اعتراف کنمخوامیه م دارجانی بھ من ھیکی اونم از نزدنمیبی کھ محاال
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  کوچولویلرزیچرا م: گوشش و گفتمکی بردم نزدسرمو
  سکوت بودجوابم

  بوددی سکوت بعنی حاضر جواب ایسنای از
 سنای:من

 ...سنای چھ برسھ بھ قلب دی اسشمو با احساس گفتم کھ قلب خودم لرزانقدر
 "سنای"

 کنھی مکاری پارسا داره چایخدا
 زدی فقط متمی قلبم بدون رضربان

  وجودشجانی تنم داغ بود از ھتمام
  عطر تنشاز
  داغشی نفسااز

 ? حرف ناتموم اون روزمو تموم کنم بگمخوامیم:پارسا
  نتونستم بکنم زبونمم انگار از کار افتاده بودی حرکتچیھ

 ? عشق بزرگھ بگم براتھی ھی داستان طوالنھی:پارسا
 شدی سکوت قفل زبونم باز نمبازم

  پاھاشی کرد سمت تخت و خودش نشست و من و نشوند روتمی ھداپارسا
  بودنیی پاسرم

  چونم و سرمو اورد باالری گزاشت زدستمو
  گره خورد تو ھم نگاھش ستاره بارون بودنگامون

  زمزمھ کرداروم
  داستان بگمنی ای از کجادونمینم:پارسا

  بگمدی کھ امروز بادونمی و منی ایول
 ی گوش بدیحاضر

 
 ...و جمع کردم و چشمامو باز و بستھ کردم توانمتمام

 "پارسا"
  چسبوندم رو چشماشلبامو

 عالمھ مشغلھ و فکر کار اصال فکر عشق و ھی پسر با ھی شھی چند وقت پیقصھ برا:من
  حک کرده بودشیشونی رو پگھی جور دھی خب سرنوشت ی نبود ولیعاشق

  فوت کردم و ادامھ دادمنفسمو
  شدشیتر تو زندگ دخھیخودش باعث ورود :من

  عوض شدی دختر کھ اومد ھمچاون
  شدزی ھمھ عزی دختر برااون

 سنای ی شدم بھ چشمارهی کردم و خمکث
  ادامھ حرفم بودمنتظر
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   فرو کردم تو موھاشدستمو
 ی منتظر ادامشیلیخ:من

  تکون دادسرشو
 بھ دفعھ ی ولومدی خوشش نمشی دختر و حاضر جوابی ھایپسر قصھ از لجباز:من

 ... عوض شد و پسر داستانیھمچ
 "سنای"

 شدی مشتری باقمی لحظھ اشتھر
  وجودم شده بود گوشتمام

 شیپسر داستان عوض شد و اون دختر شد زندگ:پارسا
 کنھ اون و محرم تی دختر و اذخواستی کھ می کرد و بخاطر کسدای دختر تعصب پرو

 ...خودش کرد تا ازش دور نشھ
 از گفتی خودم و خودش و می اواخر زندگنی ای داشت اتفاقا کرد پارساخی وجودم

  کردم تا االندای کھ اقاجون و پیزمان
 ... بگھ کھخواستی پارسا میعنی

 سنای درستھ یکنی کھ فکر میاون:پارسا
  مکث کرد و نفسشو فوت کردکمی

 سنایمن دوست دارم :پارسا
  حرف و زد خشک شدمنی اعی سرانقدر
  خبی باورش سختھ ولدونمی مسنای دونمیم:پارسا

  نیی پادمی از رو پاش پرعیسر
 شدیچ:پارسا

  بود پسر عمویھھھھھھ دروغ قشنگ:من
  قدم اومد سمتمھی پارسا
 تھی واقعسنای ستیدروغ ن:پارسا

  بودیجی گی خندم از رودمی خندبلند
 ھھھھھھ باشھ باورم شد:من

 زنمی حرف می دارم جدیخندی میخودی چرا بسنای:پارسا
 و رونی بدمی از اتاق دوعی نگاه با بغض انداختم تو چشماش و سرھی قطع شد خندم

 خودمو رسوندم بھ اتاق خودم
 
 "پارسا"

  از ھر روز خستھ بودمشتری تنم کوفتھ بود امرور بتمام
  بودی از دلتنگممی خستگشتریب

  اعتراف کردم بھ عشقمسنای ی اون شب کھ برااز
 نمشیبی مکمتر
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  مدرسھرهی صحبا با من نمی حتگھید
  تا من برممونھی انقدر منتظر مای رونی بزنھی زودتر از من از خونھ مای

  کھ گالفھ بشھشدمی نمچشی ما پادیز
 ادی با خودش کنار بخوادی مدونستمیم

  داشتی مغرور ھضم سختی اعتراف از زبون پارسادنی داشتن شنحقم
  و درک کردمتی تکون دادم و موقعسرمو
   و در اوردمدی کتم کلبی در بودم ھنوز دست انداختم از جپشت

  و انداختم و درو باز کردمدیکل
  خونھ شدموارد
 مطمئن بودم االن تو نمیبی رو نمسنای باال ارمی اگھ نگامم بدونستمی بود منیی ھنوز پانگام

 اتاقشھ
  و درو بستمدمی کشیپوف

  برداشتم سمت اتاقمقدمامو
 یایخستھ بھ نظر م:سنای

 رهی متوقف شد برگشتم سمتش چشمام ستاره بارون  شد رو مبل نشستھ بود و خپاھام
 کردینگام م

 تازه متوجھ سادی زد و از جاش بلند شد و اومد روبروم وای پوزخنددی کھ درموی خنگاه
  کھ تنش بود شدمیمانتو شلوار

 یلی بخدا خزهیری کوه باشھ مشھی خستھ مدمی عالمھ معاشقھ ادم باھی بعد گھیاره د:سنای
  پسر عمویمقاوم

 دمی و نفھممنظورش
 از خنده کنمی نمنی و تضمرهیگی خندم می کھ حسابھی منظورم چیفھمینگو کھ نم:سنای

 غش نکنم
  بگم کھ نزاشتیزی باز کردم تا چدھنمو
 گھی پسر عمو امروز ساکت باش و گوش بده کھ دشیھ: گرفت جلومو و گفتدستشو

 ی با من تنھا حرف بزنیکنیفرصت نم
  زدیقی نگاش کردم کھ پوزخند عممتعجب

  رفتشی فاصلھ گرفت و بھ طرف گوشازم
  برداشتش و دوباره برگشت سمتمزی از رو مو

  روشن تر کرده بودشوی صورت نورانی بود و نور گوشی تو گوشسرش
  بودم بھشرهیخ
  کردری دفعھ سرشو بلند کرد و نگامو قافل گھی

 گھی دقی پوزخند عمھی دوباره
 قشنگ گوش بده پسر عمو:سنای
  و لمس کردی بعدش با دستش صفحھ گوشو
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 شکستی رو مسنای تو خونھ و سکوت من و دیچی پصدا

 رو سنای و نا باور تر شدی مشتری تعجبم بومدمی درمی لعنتی کھ از گوشیی ھر صدابا
 ...کردمینگاه م

 "سنای"
 شدمی خورد مرونی بومدی می کھ از گوشیی ھر صدابا

  رو از پارسا نداشتمیزی چنی تصور ھمچاصال
 گرفتھ بودم منم اعتراف کنم می کھ تصمدی بھ درستم رسی درست زمانی لعنتی صدانیا

 ... االنیول
  شد سرمو اوردم باالدهی از دستم کشیگوش

 ی و از کجا اوردنیا:پارسا
 شونی پرینجوری داره کھ اقتی گرفت پس حقبغضم
  ھمھ اشکامو پس زدمی پر شد ولچشمام

  بودی شدم تو چشماش نگاش پر از نگرانرهیخ
 ... من براتسنای:پارسا

  بشنومخوامی نمیچیھ:من
 ی بشنودی بایول:پارسا

  داد زدمبلند
 رمی منجای تموم شد من امشب از اگھی وجود نداره دیدی باچیھ:من

  نعره زد کھ از ترس دو قدم رفتم عقبی جورھی پارسا
 سنای شکونمی پاتو میکنی غلط میلیتو خ:پارسا

 
  داد زدم درست مثل خودشمنم
 بازم ھرز ی و تازه بھش اعتراف کردی رو داریکی ی کھ وقتیکنیغلط و تو م:من

 یپریم
 دستمو حفاظ صورتم اری اختی رو صورتبادی پارسا رفت باال سرش کھ فرود بدست

 ...دمی کشغیکردم و ج
 "پارسا"

 شک شد رو ھوا خدستم
  دوباره دست بلند کنم روشخواستپی نمنھ

  نھای ی مسخره رو از کجا اوردی صدانی ایگی مسنای:من
 ی ھان چھ فرقکنھی میچھ فرق:سنای

  زدمادیفر
 کنھی فرق میلی خیلیخ:من

  تموم شده است پسر عموی ھمچگھید:سنای
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 شھی داره شروع می تازه ھمچی تموم نشده لعنتیچیھ:من
  صدا امشب تموم شدنی با وجود ای شروع کنیخواستی کھ تو مینیا:سنای

   تموم شدطاقتم
  دستم ھلش دادم رو مبلبا

 مھی نداشت ولو شد رو مبل خواست پاشھ کھ زود رفتم سمتش و خی کارنی ھمچانتظار
 زدم روش

  ساکتشششششیھ: منیکنی مکاریچ:سنای
  ساکت برو کنار ولم کنی چیچ:سنای

 ساکت شو:من
 ... هی داردمی فھمنکھیرا ساکت بشم ھان اچ:سنای

 ... محکم چسبوندم رو لباش و نزاشتم ادامھ حرفشو بگھلبامو
 
 "سنای''

 ومدی حرفم از دھنم درنادامھ
 دادی پارسا رو لبام بود و اجازه حرف زدن و بھم نمیلبا

 کردی سو استفاده ماوردی مری گی گرفت کھ ھر فرصتحرصم
  نشی زدم رو سی محکممشت
  ازم جدا شد و دستامو گرفت تو دستشزود

  اروم باشگمیمگھ نم:پارسا
 یکنی استفاده میولم کن متنفرم ازت کھ از ھر فرصت:من

 گھی صورتشو فرو کرد تو گردنم و شروع کرد بھ بوسھ زدن بھ گردنم انگار دپارسا
  نبودیعصب

 ینکی می پارسا تو بخاطر ھوست ھر کاریولمممم کن اه حالمو بھم زد:من
 دمی بلند کشغی جھی سرشو بلند کرد کھ از ترس عی سرانقدر

  امام چشماش کاسھ خون بودای
 دیغر

 ?کنمی میمن بخاطر ھوس ھر کار:پارسا
   فوق وحشتناک بودافشیق

 باتوام:پارسا
  از ترس زبونم بند اومده بودانگار
 دست ی خودت از روم پاشد خوشحال خواستم پاشم کھ فورسنای یخودت خواست:پارسا

  زانوھام و بلندم کردریانداخت ز
 ییییییییییییییییییییکنی مکاررررریچ:من

 خفھ شووووو:پارسا
  کھ زدی شدم رسما با دادالل
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  درو بست و قفل کردمی اتاق شدوارد
   وجودمو گرفتترس

 ....خیم...پارسا ...پ:من
 ی ھوس و بفھمی معنخوامیم:پارسا
 ... زدمھی کرد رو تخت و تا بفھمم روم خپرتم

 ''پارسا"
  فھموندمی ھوس و بھش می معندی بای رو دوست نداشتم ولیتی موقعنی ھمچاصال

  دست و پا بزنھ کھ مچ دوتا دستاشو با دستم گرفتم و پاھاشو با پاھام قفل کردمخواست
 دمی بزنھ کھ زود لبامو گزاشتم رو لباش و خشن بوسغی جخواست

  ولع خواستھی با
 شھی طعم لباش برام خستھ کننده نمچوقتی بودم ھمطمئن

  کنترلش کرده بودمی ولزدی ھنوزم داشت دست و پا مسنای
  کام کامل کھ از لباش گرفتم لبامو از لباش جداکردمھی
 
 "سنای"

   لبامو گرفترهی کھ شقشنگ
  شد و تو گوشم اروم زمزمھ کردخم

 ی بریواخی می چطورنمی خونھ ببنی پاشو برو از ایتونیاالن اگھ م:پارسا
  بمونمیخوایچرا م:من

 ی سھم منی چون مال منی من ھرجام اونجا باشی چون مجبورخوامیم:پارسا
 دمینال
 ... توی تو فقط بھ داشتن من قانع نبودیول:من

  دستشو گزاشت رو لبمپارسا
 ستی من نی صدا صدانی برات کھ اکنمی قضاوت نکن ثابت مشیھ:پارسا

   توی صدانی چون من شک ندارم ایتونینم:من
  نداشتھ باشی نتوستن من کارایتو با تونستن :پارسا

 ی و صبا وقت داردی فقط تا شب جشن عقد فریباشھ ول:من
 مونھی وسط منی ایزی چھی ی ولکنمیزودتر از اون بھت ثابت م:پارسا

  انداختم باالابروھامو
 رسھی بھم میاگھ ثابت کنم چ:پارسا

  شدمی عصبدوباره
 سی خسخوامی نمیچیباشھ باشھ ھ: پارسای رو داریلیو خپاشو از روم ت:من

 نھھھھھی اولی اومد تو سرم ایفکر
 غھی صنی امیخوای ممیگی اقاجون و مشی پمیری می ثابت کنی اگھ نتونستساینھ نھ وا:من

 میرو فسخ کن



 @cafeetakroman              ی کافھ تک رمان ص اختصا       رمان اسمش عشقھ

 468 

  پارسا رفت تو ھمیاخما
 ...ی ثابت کنی اگھ بتونیول:من

 اونم می عقد کنمیخوای ممیگی اقاجون و مشی پمیریاونوقت م: و گفتدی حرفمو برپارسا
 شھی ھمیبرا

  من با اخم نگاش کردمندفعھیا
 ? قبولھشدیچ:پارسا

 ی ثابت کنیتونی مطمئنم نمیاره ول:من
  مطمئن نباشادمیز: زد و گفتی لبخندپارسا

 باشھ پاشو از روم:من
 من جام راحتھ:پارسا

 فتادهی نییلوی وزنھ ھزار کھی شما یبلھ چون رو:من
  و از روم پاشددی خندپارسا

  دی از رو تخت پاشدم و خواستم سمت در برم کھ پارسا دستمو کشعیسر
 ی خانومومدی دلم نی ھوس و بھت نشون بدم ولی معنخواستمیم:پارسا

 از رونی و بھ طرف در رفتم و قفلشو باز کردم و زدم بدمی دستمو از تو دستش کششیا
 ... اتاقش

 
 "سنای"

 ییییی خانوممممم موھامووووو کندوااااااااشی اخخخخ:من
 یزنی غر می داری اومدی چھ خبرتھ از وقتسنای:ایمیک

 بخدا موھامو کندددد:من
 شھی االن تموم مگھیتحمل کن د:ایمیک

  رفتم و نگامو ازش گرفتمشگرهی چشم غره توپ بھ اراھی دمی کشیپوف
 و از شگاهی آرامی االن اومده بودایمی و صبا بود و من و کدی روز جشن عقد فرامروز

  باغ جشنمیرفتی با ھم منجایا
 ولم کشھی موھامو می ھمی عصبشگاهی آرانی دست اری تا االن زمی ھم کھ اومدی وقتاز
 کنھینم

  سمت پارسارهی مفکرم
 ستی اون نی نتونستھ ثابت کنھ کھ اون صدا صداھنوزم

  خانومیخانوم ھ:شگریارا
 رونی فکر اومدم باز
 بلھ:من

 شتی ارایکار موھات تموم شده پاشو برو ھمکارم کارا: چشم غره بھم رفت و گفتھی
 و بکنھ
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 خانومھ یکی اون شی جواب چشم غرشو دادم و از جام پاشدم و بدون تشکر رفتم پمنم
 ... کنھشمیتا ارا

  گفتمعی کھ نشستم سری صندلرو
 ت و چھار ساعتھ ماستی ضد اب باشھ و رژم بشمیتمام ارا:من

 ... بھتر از اون عجوزسنی تکون داد نھ انگار ای سربالبخند
 "پارسا"

  و صباستدی جشن عقد فرامروز
 صبر کردم تا امشب بھش ی فرستاده کلسنای ی اون صدا رو برای کدمی فھمروزی دقایدق

 بگم
  تو ذھنش نباشھی مجھولزی چچی ھگھی با طرف روبروش کنم کھ دخواستمیم

  و گرفتم بعد چند تا بوق جواب دادانیاشتم و شماره ک بردزی از رو ممویگوش
 انیالو ک:من

 سالم جانم:انیک
 گھی دادیاون دختره امشب حتما م:من

  داستان ونیاره حل شده بدون ا:انیک
 ? شبی برایدمت گرم اماده ا:من

  خونھ اماده بشمرمیدارم م:انیک
 باشھ فعال:من

 بھ سالمت:انیک
   و قطع کردم و از جام پاشدم و بھ سمت کمد رفتمیگوش

  خاص بزنمپی تھی امشب خواستمیم
 

  بشھی قراره شب بزرگامشب
 سنای ی من ھم برای براھم

 رونی و شلوار کتون و اوردم بی مردونھ مشکرھنی و پی تک زرشککت
 بپوشھ البتھ فقط درباره ی زرشکراھنی قراره پسنای دمی کردم و فھمیای فضولھی قبال

  باشھدهی پوشدوارمی فقط امدمیرنگش موفق بودم و مدلش و نفھم
 ...رمی دوش توپ بگھی گزاشتم رو تخت و بھ طرف حموم رفتم تا لباسارو

 "سنای"
  دست گلھی یپاشو کھ شد:شگریارا

  جلومو گرفتایمی کنھیی از جام پاشدم تا خواستم برم سمت اباخنده
 ساول لبا:ایمیک

  شدمیختی چھ رنمی نکن بزار ببتیاذ:من
  لباسشھینچ نم:ایمیک

  لباس و با کاور داد دستم و اشاره کرد برم بپوشمایمی و کدمی کشیپوف
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 .... و رفتم تا بپوشمدمی حرص لباس و از دستش کشبا
  و برام ببندهپی زادی رو صدا کردم تا بایمی و کھ تنم کردم کلباس

 اوووووو جووون:ایمیک
  باالدی و برام کشپی گفت و زی چشمایمی شدم کی چھ شکلنمیخفھ فقط ببندش برم بب:من

 ی شدیگری چھ جنی ببنھییبرو جلو ا:ایمیک
 نھیی پام کردم و اروم حرکت کردم سمت اکفشامم

 دمی بلند کشغی جھی کھ خورد بھ خودم از ذوق نگام
  شدمممممی چیواااااااااااااااااا

 بود رو ختھی طرفھ رھی شونم و جلوشو ھی بود رو ختھید و ر موھامو فر کرده بوتمام
  تاج گزاشتھ بود رو موھامھیصورتم و 

  توپ بھ تمام معناشمیارا
 دیکشی لبامو بھ رخ می مات زرشکرژ

  برا خودمکنمی کھ من االن غش میواااااااااااااااااا
 رهی دمی مانتتو بپوش برای خودت و  بیبسھ بابا خورد:ایمیک

 باشھ باشھ:من
  و زود تنم کردمدمی از دستش کشمانتوشو

 ... سمت باغمی و راه افتادرونی بمی و زدمی رو حساب کردشگاهی پول اراایمی کبا
 
 "سنای"
  و پارک کردنی ماشایمی کمیدی باغ کھ رسبھ
  ذوق داشتمتی نھایب

  داخل باغدمیدو
 عروس و داماد فرش قرمز انداختھ گاهی شده بود و از دم باغ تا جای باغ چراغونتمام

  بودندهی چی و صندلزیبودن و م
  باغ دست برداشتمزی نفر از انالھی سوت زدن ی صدابا

 جوووون خوشگلھ رو:سام
 زززززی ھششششیا:من
  خوشگل شده بودی نفتی کت و شلواد ابنی نگاش کردم جدا با امنم

 ی داش ساممیشی نمکھیما کھ انگشت کوچ: زدم و گفتمیچشمک
  کوسنای دوستات کلمو کندن از بس گفتن شی برو پای بچھ بزیزبون نر:سام

  کھ رسوندمتسنای کنمیخواھش م: اومد تو و گفتایمیک
 سالم اقا سام: بھ سام گفتبعد
   ما انتظار تشکر نداشتھ باشیسنای خانوم از ایمیسالم ک:سام
 ? گوشنی دوستانیا....دیشوریدوتاتونم ب:من
 اونور:سام
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  اشاره کردزای از میکی دستش بھ با
 ایمی کمی برای بیباشھ مرس:من

 ... بودنقی کھ سحر و شقایی سمت جادمی رو گرفتم و دنبال خودم کشایمی کدست
 "پارسا"

  و حولھ رو بستم بھ کمرمرونی حموم اومدم باز
  شدمگھی حولھ دھی و مشغول خشک کردن موھام با نھیی ای جلورفتم

ذشت حولھ رو انداختم رو تخت و مشغول درست کردن موھام با واکس مو  کھ گکمی
 شدم
   طرفھی رو حالت دادم بھ ھمھ
  لباسام شدمدنی مشغول پوشعی کھ تموم شد دستمو شستم و سرکارم

  امشبی تو دلم نبود برادل
 ....شھی ھمی براشدی من می براشھی ھمی براسنای امشب

 .... شوق لباسامو تنم کردم و اماده رفتن شدمبا
 "سنای"

  و باغ پر از مھمون بودومدنی کم ھمھ مھمونا داشتن مکم
  نبودی ھنوز از پارسا خبریول
  بپرسم پارسا کجاستانی برم و از کخواستی دلم میلیخ
 
  بزارمشی پا پزاشتی خب غرورم نمیول
  ضربھ محکم خورد پشتمھی دفعھ ھی

 وانی و برگشتم نگام خورد تو نگاه کدمیکش غی ترس جاز
  بشریمگھ مرض دار:من

 ارمی گفتم از فکر درت بی تو فکردمید:وانیک
 مردشورت و ببرن:من

 ?ی اھی اھنگ شاد بزنھ پاھیبھ ارکس گفتم :وانیک
  و صبا اومدندی کھ فری وقتیبمونھ برا:من

  از قر کمررمیمیباشھ پس من برم وسط دارم م:وانیک
  و رفت وسطدی خندوانمی کدمیخند

 دی باشسنای دیشما با-
  تعجب برگشتم سمت صدابا
 سالھ بود٢٨ای٢٧ بای پسر تقرھی

 ارمی بھ جا نمیبلھ ول:من
 سجاد ھستم برادر صبا:پسر

 اوردمی خودم نی بھ روی خوردم ولجا
  نشناختمدیاوه بلھ ببخش:من
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 ه شناختم ازتون کرددی کھ فریی ھافی منم از تعرکنمیخواھش م:سجاد
 شھی ادم نمدی فرنی ادمیخند

 .... محکم دور کمرم حلقھ شد و پرت شدم تو اغوش طرفی جوابشو بدم کھ دستاومدم
 "پارسا"

  شدم و اروم قدم برداشتم داخل باغادهی پنی ماشاز
  بودندهی چزی کرده بودن و می باغ و چراغونکل
  نکردمداشی پی گشتم ولسنای چشم دنبال با

  وانی خورد بھ کنگام
 وانننیک:من

  برگشت و اومد سمتمدی کھ شنصدامو
 ی کردوونھی دالرو دیبھ بھ چھ کرد:وانیک

  پسرنی اشھی ادم نمدمیخند
  سالمکیعل:من

   سالمدیببخش:وانیک
 ?یدی رو ندسنای وانیخب ک:من

 الینچ نچ برس بعد برو سراغ ع: ابرو انداخت باال و گفتوانیک
 یخوای تو کتک منکھینھ مثل ا:من

 نی اوناھا ببدمی رو االن دسناینھ نھ :وانیک
  کھ اشاره کردی برگردوندم سمتنگامو
 زدی پسر حرف مھی فر کھ داشت با ی و موھای با لباس زرشکی خورد بھ دخترنگام
 باشھ ممنون:من
  رفتمسنای فاصلھ گرفتم و بھ طرف وانی کاز

 مو جمع کرد اخماسنای خنده ی پشتش کھ ھمزمان صدادمیرس
 

 ... سمت خودم و پرتش کردم تو بغلمدمشی انداختم دور کمرش و کشدست
 "سنای"

  با تعجب اوردم باال کھ نگام خورد تو نگاه پارسا صورتش اخمو بودسرمو
 گذرهیخوش م:پارسا

 یلیخ:من
  خانومسنای دیببخش: بگھ کھ سجاد گفتیزی خواست چپارسا

  سمتشبرگشتم
 بلھ:من

  نگاه بھ چشمامھی پارسا کھ دور کمرم بود کرد و ی بھ دستای نگاھسجاد
 ... آقانیا:سجاد

 ... آقا پسرعنیا: گفتمعیسر
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 شوھرشون ھستم: فشار داد و گفتھی کمرمو پارست
  سجاد جا خورددمی وضوح دبھ

 بود... نگفتھدیوستم فر.دیمن نم....دیبخش..ب:سجاد
  پارسا زودتر از من جواب دادباز

 می بردی ما بادی نداره ببخشی اشکالپارسا
  طرف خلوت باغدی من و ھمراه خودش کشبعد
  دستمو ول کنیکنی مکاریاھع چ:من

  نداد و بھ جاش قدماشو تند تر کردجوابمو
  دور بود و ھمش درخت بودھی کھ از بقیی بھ جادمیرس
  بدمھی از درختا و مجبورم کرد بھش تکیکی کرد سمت تمیھدا

 سادی درست روبرم واخودشم
 نجای ای من و اوردیکھ چ:من

 اوردم چند تا نکتھ رو بھت گوشزد کنم:پارسا
 یاھان اونوقت چھ نکتھ ا:من

 ھی-  سھیکنی رژ مسخره رو پاک منی االن انیھم- دویرقصی نمادیامشب ز-کی:پارسا
 ارمتی کشون کشون مامی میای ننجای ھمیایساعت مونده کھ مراسم تموم بشھ م

 ی نداری اگھیچشمممم حرف د:من
  ندارمی اگھیامر د:پارسا
   بھش رفتمی غره چشم
 رژ مسخره نیا- دورقصمی منھ ھر چقدر دلم بخواد مییامشب شب عقد دا-کی:من

 ی بکنتونسی نمی کارچیھ - و چھار ساعتھ است سھستیخوشبختانھ ب
 ?خندهی چرا مکنھی لھم مزنھی تعجب کردم گفتم االن مدی خندپارسا
 صاحب اون صدا رو ی دوس داریلی با من بعدشم فکر کنم خی ولیرقصیم:پارسا
  بھم و اروم زمزمھ کرددی و چسبکمی اومد نزدیبشنو

 
 ? برات پاک کنمھی و چھار ثانستی و چھار ساعتھ رو تو بستی رژ بنی ایخوایم:پارسا

  گرفت از حرفش  و ھلش دادمحرصم
 تی تربیب:من

  شد و دستمو گرفت تو دستشی دفعھ جدھی
 ادی بدی نبای پسرچی امشب ھیچی اون ھنمی اون پسررو دور و برت ببخوامینم:ساپار

 نی لباس و انی ادنی از پوشکنمی ممونتی بھ جون خودت قسم پشسنایطرفت وگرنھ 
 شیارا
 ? اضافھ شدستیلباسمم بھ ل:من

   بازهیلیاره چون خ:پارسا
  لباسمقھی کرد بھ اشاره
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 شمیامشب از دستت راحت م:من
  مطمئن نباش کوچولوادیز: و گفتدی خندپارسا

 ... حرص فقط نگاش کردمبا
 "پارسا"

 دمی برا نگاش ضعف رفت طاقتم تموم شد و خم شدم و محکم گونشو بوسدلم
 رهی برو کنار االن رژ گونم میوااا:سنای

  وقفھی بلند و بدمیخند
 دمی انگشتام و کشی گرفتم الشوینیب
 اخ ولم کن پارسا:سنای

 .... ازم دور شدعی رو  پام و سردی دونھ محکم کوبھیھ با اون کفشاش  کردم کولش
 
 "سنای"

  رو پاش و زود ازش دور شدمدمی محکم کوبپامو
  رو دماغم مطمئن بودم قرمز شدهدمی کشدستمو

  عقلی پسره بشیا
   با انگشتام ماساژش دادمکمی

 یکجا بود:سحر
  خوشگل شده بودیلی اوردم باال و نگاش کردم امشب خنگام
   اون طرفدمیپارسا کش:من

  گفتیچ: گفتطنتی با شسحر
 بھ تو چھ فضول:من

 شورینگووووو اصال ب:سحر
  و صبادی فرومدنین:من

  سراغت و گرفتمیلی اقاجونت اومد و خینھ ول:سحر
  ذره شدهھی دلم براش یعھ کو کجاس واااااااااااااااااا:من

  نشونت بدممی برایب:سحر
 نای طرف اقاجون امیدادم و با سحر رفت تکون یسر

 میدی کھ رسبھشون
  سمت اقاجوندمی دوزود
                           یسالااااااااااااااااااااام اقاجون:من

   برگشت سمتماقاجون
  رسوندم بھش و محکم بغلش کردممخودمو

  ذره شده بودھی فدات بشم دلم برات یالھ:من
 ی من بمونشی پیای با پارسا دعوات بشھ بدی حتما بانمیمنم گلم بب:اقاجون

  نگفتمیزی و چدمیخند
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 یکنیعروس گلم من و بغل نم:عمو
  بغل عمودمی و پررونی بغل اقاجون اومدم باز
  عمو دلم برا شمام تنگ شده بودیوا:من

 یزنی عمو چرا بھ ما سر نمزیمنم عز:عمو
 شرمنده ام:من

 شرمنده دخترمدشمنت : و گفتدی بوسمویشونی پعمو
  شدمھی با بقی لبخند از عمو جدا شدم و مشغول احوال پرسبا

 ...دمیکشی مشی امتحانا رو پلی و منم دلگفتنی مزنمی بھشون سر نمنکھی از اھمھ
  ساعت ارکس اعالم کرد کھ عروس و داماد اومدنمی بعد گذشت نبالخره
  نشستھ بودی درست کنارپ رو صندلپارسا

  سمت دردمی و دودمی پری شوق از رو صندلبا
  و صبادی در نگام خورد بھ فریجلو

  شده بودنیگری کھ ھر دوتاشون جیواااااااااااااااااا
 دمیکشی و سوت مزدمی تھ دل دست ماز

  اومد بغل دستمسجاد
 ای خوشحالیلیخ:سجاد

 
 ییییییییلییییییخ:من

  من شروع بھ سوت زدن کردی و ھمپادی خندسجاد
 ... رفتن و نشستنگاهی دست ھم بھ طرف جا و صبا دست تودیفر
 "پارسا"

 مخصوصا االن کھ درست سنای پسره بھ نی ایکی نداشتم از نزدی حس خوباصال
 زنھی بھش و داره سوت مدهیچسب

  مانع شدانی کی از جام بلند بشم برم سمتشون کھ صداخواستم
 یای لحظھ مھیپارسا :انیک

  خلوتی جاھی می تکون دادپ و با ھم رفتیسر
 ی روبروش کنسنای با یخوای میک:انیک

                  باشھخوامی مادیمنتظر اومدن اونم ب:من
 انی ندی شاومدنیفعال کھ ن:انیک

  ادیم:من
 ی روبروشون کنیخوای میمطمئن:انیک

 کنمی می ھر کارسنایبخاطر :پارسا
 می برایباشھ ب:انیک

 ..میبر:پارسا
 "سنای"
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  و صبادی فرشی تو دلم نبود برم پدل
 دی بکنم مطمئن بودم فرخواستمی کھ  می کاری بردار و ارکس ھماھنگ بودم برالمی فبا

 ادیو صبا خوششون م
 شمی اومد پسام
 ?یاماده ا:سام
 اره:من
 می برایب:سام
 ... سمت ارکسمی بردار اشاره کرد و با ھم رفتلمی سام بھ فدمی کشیقی عمنفس

 "یراو"
  داشتن و اجرا کنھدی فری کھ برایزی و سام با ھم بھ طرف ارکس رفتن تا سوپراسنای

  بودسنای حواس پارسا بھ تمام
 ھی چسنای حدس بزنھ قصد تونستیم

  بخونھزی ھمھ چشم ھنی انی بسنای ومدی مشت کرد اصال خوشش نمدستشو
  خوبشو بشنونی صدانکھی بھ حال ای تو چشم بود وایلی خینجوریھم
 عکس العملش برنامھ امشبشو بھم نی ترکی کوچدونستی می کنھ ولی کارستخوایم
 ختیریم

 ... کرد فقط تماشگر باشھی محکم فشار داد و سعمشتشو
 "سنای"

  کردممی و رو پاھام تنظتاری رو گی رو صندلنشستم
  صورتم درست کردی و برام جلوکروفنی مسام

 
  سادی کنارم واخودش

 می و صبا بخوندی فری برایی بود دوتاقرار
 شروع کن:سام
 باشھ:من

  اکوردا رو اوردم جلو چشمام و شروع بھ زدن و خوندن کردمتمام
 ی تو عاشق کردیلیشادوماد با وفا ل:من

 ی حرفات و ثابت کردی حرف ندارشاداماد
  دست بردارتونمی نگو نمی برقص و ھتو

  نگاه کردم و ادامھ دادمدی فری اوردم باال و تو چشماسرمو
  بردارلمی فنی مثل تو عاشق من و امیدیند:نم

  تکون داد گردنمو تکون دادمو خوندمی و سردی خنددیفر
 ی کردنی ماه تمرشیواسھ رقص امشبت ش:من
 ی کردنی نگاه بھ فردھی مرام و معرفت تو

  تکتپی بخاطر تکنھی ھز معروست
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 ی خرج کردونیلی امشبت چند مپی تواسھ
  نوبت سام بودحاال
 شاباش شاباش بزار رو لباش:سام

  نباشی امشب و بزن و برقص پاشو تماشاچھی
  بره باال دستاییھوی ھمھ مستم حاال
  از ماکی و برقص بزن و بکوب تا خود صبح موزبزن

 ی دوماد و نگاه کھ شده گل پسرنی و ببعروس
 یبری دل می امشب دارشادوماد

 می تو خوشحالواسھ
 می از تو چشم بردارمیتونینم
  شاباش شاباش بزلر رو لباشاالح

  و بپاشزی برباشی بره تو جتراول
  شاباش بزار رو لباشششششاباش

  ضربھ تموم کردمھی اکوردم اجرا کردم و اھنگ و با نیاخر
  شروع بھ دست زدن کردنھمھ
 رفتی و صبا کنار نمدی صورت فری از روخنده

 و دی و سپردم بھ صاحبش سامم اومد کنارم با ھم بھ طرف فرتاری جام پاشدم و گاز
 ...میصبا رفت

 "پارسا"
  بودمدهی جنون رسبھ
 ینجوری اونم اخوندی مدی نباسنای

 برام مھم یچی ھی اقاجونم ولنی ذره بری زدمی پاشدم قشنگ فھمی از رو صندلگالفھ
 نبود

  و سام رفتن طرف عروس و دامادسنای
 شوندمیر چموش و سر جاش م دختنی ارفتمی مدیبا

  اقاجون مانع برداشتن قدم دوم شدی قدم و برداشتم کھ صدانیاول
 ی رو خراب کنسنای ی شادیپارسا حق ندار:اقاجون

 
 ... کشھیاما اقاجون نم:من

  کھ گفتمنیھم:اقاجون
 ی و دوباره ولو شدم رو صندلدمی کشیپوف

 ...سنای شدم بھ رهی با حرص خو
 "سنای"

 زهی خالھ ریچھ کرد: و گفتدی محکم لپمو کشدیفر
  اه ول کن بابا کش شلواره مگھ:من
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 سنای یدستت درد نکنھ گل کاشت:صبا
  شوھرت من و ول کنھ گل کاشتنم بخوره فرق سره سامنی بگو ازتیجان عز:من
  تو سر شوھرتیھو: زد تو سرم و گفتیکی سام
  ولم کرد حملھ کردم سمت سامدیفر
 شوری بندتیسر زن ا:من
 ی و من و با خانومم تنھا بزاردی اونور دعوا کندیبسھ بر:دیفر
  و سام بلند شددی کھ خنده فرمی عق زدن در اوردی سام ھمزمان صدابا

  شدهی ارکس اعالم کرد کھ درخواست اھنگ ترکھمزمان
  برق زدچشمام

  بھ سام نگاه کردم کھ چشمک زدعیسر
  سرت اومدیی چھ بالای از عروسیکی رفتھ تو ادتی سنایفکرشم نکن : اخمو گفتدیفر
  ساممی برای برقصم بدی االن بای نرفتھ ولادمینھ :من

  ماھر نبودنادی دو نفر وسط بودن و اونام زیکی وسط دمی سامو گرفتم و کشدست
  بھ سام زدم و اشاره کردم شروع کنیچشمگ
 ... کرددنی زد و شروع بھ رقصی لبخندسامم

 "پارسا"
 رونی صحنھ جلوم از حدقھ زد بدنید از چشمام

 کردی مکارررررری داشت چقای دقسنای خدا یواااااااااااااااااا
 دددددددددددددیرقصیم

  با سااااااماونم
  درد گرفتھ بودادی زتی از عصبانچشمام

  اھنگ گرفتتمی کم رکم
  اشکم درومدرونی خوش تراشش اومد بی کھ لباسشو گرفت باال و پاھاسنای دنی دبا
  دختررررر اصال عقل نداشتنیا

  اھنگ جون منم درومدانی پاتا
  نبوددای از شی بھ ده بود و ھنوز خبرقھی ساعتم نگاه کردم درست ده دقبھ

 و اجازه اعتراض زی و زود دور شدم از می پاشدم از رو صندلعی تموم شد سرتحملم
 بھ اقاجون ندادم

  شروع کردن بھ دست زدن براشھی شر و بق کھ اھنگ تمومرفتمی مسنای طرف بھ
 

 ... کندن کلشو داشتمقصد
 "سنای"

 نفسم باال زدنی نشستم ھمھ برام دست می ھای از صندلیکی کھ تموم شد رو رقصم
 ومدینم
  افتاد رو صورتم سرمو اوردم باال پارسا بودھی ساھی
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 افشی بود قی عصبیلی خیول
 خوش گذشت:پارسا

 ییییعال:من
 میساعت ده پاشو بر:پارسا

 کجا:من
  کنمی من نبود و شرط و عملی ثابت کھ اون صداخوامیم:پارسا

  پنبھ دانھندیشتر در خواب ب:من
 ...پاشو تا پنبھ دانھ رو نشونت بدم: و گفتدی دستمو کشپارسا

 "سنای"
 .... ساعت بعدکی

 داشت و من شرط و قتی واقعا حقیعنی و حواسم بھ اطرافم نبود می نشستھ بودنی ماشتو
 باختم
  تموم شدی جشن چجوردمی نفھمی حالم گرفتھ شد کھ حتانقدر
 نکھی دمق بودم از ایلی خزدی و برا خودش بشکن مکردی می رانندگی با خوشحالپارسا

 .... شدینجوریا
 یی معماھدحوری ثابت کنھ رو سنای کھ قرار بود پارسا بھ یدوستان گلم قسمت(

 ) ازشدیشیبھ موقعش باخبر م.....کردم
 
 "سنای"

  چشمامو باز کردمکنھی داره موھامو ناز میکی خواب ناز بودم کھ احساس کردم تو
 سنایپاشو :پارسا

 امممم:من
  خنده پارسا بلند شدیصدا

 می شب مھمون داری نا سالمتمی خونھ رو آماده کندیپاشو با:پارسا
 اھععععع:من

  رو سرمدمی بالش و پتو رو کش رودمی محکم کوبسرمو
  سراغتامی وگرنھ با پارچ مایرونی بگھی دقھیتا دو دق:پارسا

  پارسا نشون داد کھ رفتھی قدمای ندادم و صدایتیاھم
 .... کھ مھمون چشمام شددمی دوباره سپردم بھ دست خواب و نفھمخودمو

 "پارسا"
 رونی اتاق اومدم باز

  بودمدای شونی رو مدنای بود و ھمھ امی روز زندگنی بھترامروز
  بھم کرده بود کھ حد نداشتی کمکناخواستھ

 سنای با خواستمی شدم مزی مدنی زدم و بھ طرف اشپزخونھ رفتم و مشغول چیلبخند
 ....صبحونھ بخورم
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 نداد کھ گفتم با تی نبود فکر کنم بھ حرفم اھمسنای از ی ھنوز خبری کھ اماده شد ولزیم
 تقبالش اسرمیپارچ م

 وانی لھی و رونی رفتم و پارچ و از توش اوردم بخچالی کردم و بھ طرف یطانی شخنده
 ...و پر از اب کردم و بھ طرفش اتاقش رفتم

  بعلھ خانوم خواااابھدمی اتاقشو کھ باز کردم ددرو
  قدم برداشتم سمتشاروم

  روتازمیری خانوم پاشو وگرنھ اب و مسنای:من
 ومدی ازش درنییصدا
 زمایری مسنای:من

  کوچولوی سکوت تو دلم گفتم باشھ خودت خواستبازم
 ....ی حرکت پتو رو از صورتش زدم کنار ولھی تو
 "سنای"

  روتازمیری خانوم پاشو وگرنھ اب و مسنای:پارسا
  ندادمیجواب

 زمایری مسنایپارسا؛
  نگفتمیزی چبازم
  کنمرشی من قافل گخواستمی داشتم براش منقشھ

 دمی زود از جام پردیارسا پتو رو از سرم کش لحظھ پھی تو
 پخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ:من
  شد رو خودشی خالوانی ھوا و لدی ترس پراز
  خنده ولو شدم رو تختاز
 

 ی زدم وااااخی یواااااااااااااااااا:پارسا
 دمی کم اوردم از بس خندنفس

 یزھر مار رو اب بخند: با حرص گفتپارسا
  معلوم بود دلخورهصداش

 کردی نگام می قطع شد پارسا با ناراحتخندم
 شی و رو شد از ناراحتری زدلم

  و جلوشو گرفتمدمی زود از جام پررونی کرد کھ از اتاق بره بعقبگرد
 ی ناراحت شدییعھ پارسا:من

 برو کنار:پارسا
 یناراحت شد:من

  کردشی زود مخفی لحظھ احساس کردم لبخند اومد رو لباش ولھی
  برو کناررینخ:پارسا
 ... تموم شد خودمو رسوندم بھش و دستمو حلقھ کردم دور گردنشطاقتم
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 "پارسا"
   زد از حرکتشخشکم

  ھا رحم کنفھی خدا قلب من ضعیواااااااااااااااااا
  رو سرمیزی و برخی اون اب خواستسیپسر عمو دلخور نباش خوب تو م:سنای

 م منم براش ناز کنکمی دلم خواست ی چرا ولدونمینم
 خودمو کامل چسبوند بھم حاال صورتش با صورتم سنای جوابشو ندادم نی ھمبخاطر

 خوردی داغمون تو ھم گره می سانت فاصلھ داشت و نفساھیفقط 
 ی کنم من و ببخشکاریچ:سنای

 دی از زبونم پرناخواگاه
 بوسم کن:من

 ییییییییییییییییییچ:سنای
  کھ گفتمنیھم:من

 ی پررو شدگھید:سنای
  دستاشو از دور گردنم باز کنھ کھ نزاشتم و محکم کمرشو گرفتمخواست

  زمزمھ کردماروم
 بدو تا ببخشمت:من

  نبخشخوامینم:سنای
  چشماشو بستی فوت کردم تو صورتش کھ فورنفسمو
  دمی بوسشویشونی پاروم

 ...رونی از اتاق اومدم بی کمرشو ول کردم و فورو
 "سنای"

 اسمشششش ننننی من عاشقشمممممم ااااااایخدا رفت لبخند اومد رو لبام پارسا
 عشقھھھھھ
 ...رمی بگی دوش درست و حسابھی بھ طرف حموم رفتم تا خوشحال

 
  ساعت بعددو
 ی کنکاری چیخوای مقای پارسا دقفھممیمن نم:من

  بکنمخوامی نمیکار خاص:پارسا
 ستی نی کار خاصمی عقد گرفتمی تصمی بھ اقاجون بگیخوای کھ منی ای چینی:من

  بحث نکنسنای:پارسا
 .....رفتم تو فکر من از خدام بود کھ با پارسا 

 فکر دی بای اون روز کھ شرط بستی نداری فکر وقتی چون براسناینرو تو فکر :پارسا
 کردمیم

   گفتی جام بلند شدم و بھ سمت اشپزخونھ رفتم پارسا راست ماز
  بھ پارسادنی رسی کھ دوسش دارم و پس بھونھ شرط و باختن خوبھ برامنم



 @cafeetakroman              ی کافھ تک رمان ص اختصا       رمان اسمش عشقھ

 482 

 دمی پارسا رو از پشت سرم شنیصدا
 می کنکاری شام چیحاال برا:پارسا

  دونمینم:من
 ارنی غذا برونی از بمیزنیولش کن زنگ م:پارسا

  دوست دارهیینھ تو فقط بگو اقاجون چھ غذا:من
   دوست دارهیلی خی و قرمھ سبزمھیق: فکر کرد و گفتی کمپارسا
 ھی اومد رو لبام عاللبخند
 ی بپزینگو کھ بلد:پارسا

 مارستانیکارمون نکشھ بھ ب: نھ پارساای بلدم دی دیخواھ: زدم و گفتمیپوزخند
  رو عصابم بودگھید

   نروی و رو مخ منم اسکرونیبرو ب:من
  صدام کنی خواستیزیچشممممممم چ:پارسا

 ... شدمخچالی از لی تکون دادم و مشغول در اوردن وسایسر
 
 "سنای"

   اخر کارا بودبای اشپزخونھ مشغول پختن غذا بودم تقرتو
   غذا گرفتھ بودی بوکلمی ھتمام

  غذا پختن تونی تموم نشد اسنااااااای:پارسا
 شھیچرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا داره تموم م:من

  نشده ھا بزار زنگ بزنم رستورانریھنوزم د:پارسا
  دش حرص دادن من بود حرص جوابشو ندادم قشنگ قصاز

  نگفتیزی چگھی داونم
  کردممی قابلمھ ھارو تنظری شدم و زخم

  خودم دست زدمی کھ شدم از ذوق براصاف
  خودش وکنھی مقمیچھ تشو:پارسا

   سمتشبرگشتم
 ی درست کردم ھم قرمھ سبزمھی کنم ھم ققی تشودیبعلھ کھ با:من

 کھ مجبور ی کنری کارا اقلجون و نمک گنی بارایخوایمعلومھ م: گفتطنتی با شپارسا
 بشھ قبول کنھ

  و فرار کرددی مو از پام در اوردم و پرت کردم سمتش کھ خندییدمپا
  نفھمشوریی-

 باز دوم ی شستن ظرفا شدم و ھمشون کھ تموم شد راه افتادم سمت اتاقم تا برامشغول
 "پارسا.. "رمیدوش بگ
 افشی از قکردمی عشق مخوردی کھ محرص

  برم و انقدر ماچش کن صورتش پر جوش بشھخواستی مدلم
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 دمی خندزی رزی فکر خودم راز
 کردمی منیی نشستم و کانال ھارو باال و پاونیزی تلویجلو

  سمت اتاقشرهی داره مسنای دمی پا برگشتم کھ دی صدابا
  شدممونی بگم کھ زود پشیزی چھی باز کردم تا دھنمو

 .... حرصش بدمگھی دومدی ندلم
 "سنای"

  روبروواری بودم بھ درهی وان نشستھ بودم و ختو
  بودشبی دی سمت اتفاقافکرم
  کھ پر از درخت بودیی و دوباره برد ھمون جادی دستمو کشپارسا

   زن کھ پشتشون بھ ما بودھی مرد و ھی دور نگام خورد بھ از
 نی کنایپارسا ا:من

 یفھمی مایب:پارسا
 انیک: پارسا زود گفتمیدی کھ رسبھشون

  داشتی اون چھ نقشی ولانھی کدمی کھ برگشت فھممرد
 
 رونی تقھ خوردن در حموم از فکر اومدم ببا

 بلھ:من
 یکنی مکاریدو ساعت اون تو چ:پارسا

 کننی مکاری تو حموم چدیببخش:من
 می کنزی خونھ رو تمای بادای اقاجون زنگ زد گفت زود مرونی بایرود ب:پارسا
  از تو وان پاشدمزود
 ...اومدم اومدم:من

 "پارسا"
  رو ھم پاک کردم و ولو شدم رو مبلی عسلنیاخر

 ی باز ولو شدنمیپاشو بب:سنای
 می کنزی خونھ رو تمایغلط کردم گفتم ب:من

 امروز کار از کار گذشتھ پاشو االن ی غلطا نکن ولنی از اگھید: و گفتدی خندسنای
 ادایاقاجون م

  استراحت بدهقھیبابا پنج دق:من
  اونورمی مبل و ببرنی ادی پاشو کارس نمونده فقط باشھینچ نم:سنای

  گرد شدچشمام
 چرا:من

  بده پاشو بدویلیجاش خ:سنای
  حرکت از رو مبل پاشدم و سر مبل و گرفتمھی با
 کنھی نگاه منھی فقط دست بھ سسنای دمید
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 مبل و بلند نیاصال انتظار نداشتھ باش من ا:سنای اون سرشو گھی دری بگیمنتظر چ:من
 کنم
 توام انتظار نداشتھ باش من بلندش کنم:من

  بدو بدویکنیچرا بلند م:سنای
 گفتی کھ می اون سمتدمی حرکت مبل کشھی خشم نگاش کردم و تو با

 خندهی مزی داره ردمی دبرگشتم
 ھیچ:من

 یشدی می مطمئنم بارکش خوبیشدیاگھ مھندس نم:سنای
  برداشتم سمتش کھ فرار کرد تو اتاقش و درو بستزیخ

 دارم برات: تو موھام و بلند گفتمدمی کشیدست
 ... نداد عقبگرد کردم سمت اتاقمیجواب

 "سنای"
 دارم برات:پارسا

  و بھ طرف کمدم رفتمدمی خندزی ندادم بھ جاش رجوابشو
 و در کمد رونی بدمی کشی بلوز  و شلوار طرح دار مشکھی باز کردم و از توش درشو

 و بستم
  کردمدنی شروه بھ پوشعیسر

   محو کردم موھامو دورم باز گزاشتمشی آراھی و سادمی وانھیی کھ تموم شد جلو اکارم
 ..رونی فرستادم و از اتاق زدم بنھیی برا خودم تو ایماچ

 
 "پارسا"

  مرتبپموی موھامو درست کردم و تنھیی اجلو
  سبز تنم بودشرتی و نی مشکی شلوھر خونگھی

 رونی و از اتاق زدم بنھیی زدم بھ خودم تو ایچشمک
 دمی رفتم کھ صداشو از اشپزخونھ شنسنای طرف اتاق بھ

 خوندی اھنگ مداشت
 ی چھ اھنگاونممممم

   بھ طرف اشپزخونھ رفتماروم
  دهی حس جدھی نیا:سنای
                              دهی دوباره از راه رسیکی

                                    دهی اون چشمم ندمثل
 دهی اون و خدا واسھ من افریانگار

   کھ صاف و سادهیکی
  جادهیی قدم زد تو امتداد شب تنھاآروم
  ارادهی بلرزهی قلبم مستی خودم ندست
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  شدم و دستامو حلقھ کردم دور کمرش و اروم تو گوشش زمزمھ کردمکشینزد
  اسمش عشقھنھووی دل دزهیریم:من
  اسمش عشقھدونھی نمیکس
  اسمش عشقھمونھی مشھیھم
  من اون دوست دارم اسمش عشقھاگھ

  اسمش عشقھزارمی نمتنھاش
اگھ تو : و گفتمدمی بوسی کنارم اخھ اسمش عشقھ خم شدمو و کنار گوششو طوالنادیم

 ? اسمش عشقھ مگھ نھیکنارم
  نفساش بلند شده بودیصدا
 تی قراریقربون ب: و گفتمدمیخند

  خونھ رو زدنزنگ
  درو باز کنمرمیاقاجون اومد م:من

 ....رونی فاصلھ گرفتم و بالبخند از اشپزخونھ اومدم بازش
 "سنای''

  بکشمغی دوست داشتم بلند جی واااااااااااااااااادیلرزی بدنم مجانی ھاز
  اقاجون باز کنھی رفت درو براپارسا

  شل شد پارسا چقدر قشنگ حرف دلشو زدشمین
 ..... بھش بگم کھھھھھھھتونمی منم مینی پس

 دمی شنییرای از پذصداشو
 ی خوش اومدیلیسالم اقاجون خ:پارسا

 سالم پسرم ممنون:اقاجون
 بفرما داخل اقاجون:پارسا
 رونی دستامو شستم و ھول با لباسم خشک کردم و از اشپزخونھ اومدم بزود

  رو مبل رفتم جلونھی بشخواستی خورد بھ اقاجون کھ تازه مچشمم
 سالم اقاجون:من
 

 نمی ببنجای اایسالم بھ دختر بابا ب: صاف شد و گفتاقاجون
  سمتش محکم بغلم کردرفتم
  اقاجونی خوش اومدیلیخ:من

   دخترمیمرس:اقاجون
 کنھی کھ نمتیاذ: کھ پارسا نشنوه گفتی اروم جوریلی خبعد
 ننھ اقاجو:من

 خوبھ:اقاجون
 اھم اھم منم ھستم:پارسا

 گفتمی بلند تر میقرار بود تو بدون:اقاجون
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  نگفتیزی کرد و چی اخمپارسا
 ارمی میی االن براتون چادینیاقاجون بش:من

 ممنون دخترم:اقاجون
 ... زدم و دوباره برگشتم تو اشپزخونھیلبخند

 "پارسا"
   رفت تو اشپزخونھسنای

  الزم ندارهیزی چسنای نمی برم ببامیعھ منم االن م:من
  نی بشای بخوادینم:اقاجون
  اقاجون نشستمی روبروناچار

 چھ خبر:اقاجون
  اقاجونیچیھ:من

 ...راستش اقاجون خب: منھی دعوت امشبت چلیدل:اقاجون
 طفره نرو پارسا:اقاجون

 گمی مادی ھم بسنای دیبزار:من
 باشھ:اقاجون

 رونی ب بھ دست از اشپزخونھ اومدینی سسنای
  دپشیی چاھی نمیبفرما ا:سنای

 نی کنارم بشای بزیدستت درد نکنھ دخترم بزار رو م:اقاجون
 چشم:سنای

 ... و رفت کنار اقاجون نشستزی رو گزاشت رو مینیس
 "سنای"

  اقاجون گفت کنارش نشستم پارسا درست روبرومون رو مبل نشستھ بودچون
  شروع کن پارساسنای از نمیخب ا:اقاجون
  نگاه بھم انداخت و اشاره کرد بھمھی پارسا

  تعجب نگاش کردمبا
 چشم غره بھم رفت ھی فھممی نمدی اونم کھ دھی منظورش چدمیفھمی اشاره کرد نمدوباره

 رو بھ اقاجون گفت
 نی عوض شده و ھمھ ازای چیلی اتفاقا افتاده و خیلی مدت خنیاقاجون تو ا:پارسا

 راتیی تغنی خب امی کردداینواده عمو مسعود و پ شروع شد کھ خای از زمانراتییتغ
  ھممون اثر گزاشتیرو زندگ

 
   مکث کرد و ادامھ دادکمی

 و می بھ ھم محرم شدسنای من و دیدونی کھ خودتونم میلی بخاطر دالنی بنیتو ا:پارسا
 دینیبی کھ منھیاالنم اوضاع ھم

 خب منظورت:اقاجون
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  دارمی حسھی بھش دمی کرده فھمی کنارم زندگسنای مدت کھ نیاقاجون تو ا:پارسا
  و ادامھ دادنیی انداخت پاسرشو
  اسمش عشقھگمیخب من م.... حسم نی اسم اکنمیمن فکر م:پارسا

 ....ھی جواب اقاجون چیعنی خدا ی واااانمی بھ قفسھ سکوبوندی محکم خودش مقلبم
 "پارسا"

  اقاجونمی تصمموندی حاال فقط مرونی کھ زدم نفسمو راحت دادم بحرفامو
  کھ اقاجون زد سرمو اوردم باالی حرفبا

 نھی نظر توام ھمسنای:اقاجون
 سنای کردم رو فی دقنگامو

  و سکوت کردنیی سرش و انداخت پاسنای
 ی حرف بزن لعنتدمی دلم نالتو

  کنمی معنیسکوتت و چ:اقاجون
 کھ لیاوا:سنای بھم داد اروی بلند شد و انگار دنسنای ی کھ صدادی سکوت داشتم ناامبازم

 نی ھمھ اتفاق بھ انی بھ ادیرسی نمنجاھای کنم فکرم اصال بھ اداتونی پخواستمیدنبال م
 دلم دی کھ با پارسا محرم شدم شایروز.... خب کار روزگارهیول...ھمھ سرگذشت

 حس بود نی اون روزا اغاز شروع ادونمی خوب می ولخونھ نی پا بزارم تو اخواستینم
  کھ االن قلبمو مملو کردهی حسیا

 کردی داشت اعتراف مسنامی دیکوبی وار موانھی دقلبم
  شکرتتتتای کھ تا امروز منتظرش بودم خدایزیچ
 نی ادی شازارنی اسم مھی رهیگی کھ تو دل و قلبشون جون می ھر حسیادما برا:سنای

  تو قلب من و پارسا ھست بشھ اسمشو گزاشت عشقیحس مشترک
  خودمم معجزه بودیردن خودم تو اون لحظھ برا کھ کنترل کیوا
 ری سربھ زیسنای عشق نگامو دوختم بھ با
  و رو شدری زامی کھ اقاجون زد دنی با حرفیول

 ی داری بھتریلی خی تو خواستگار ھاسنای:اقاجون
  سرشو اورد باال و متعجب اقاجون و نگاه کردعی سرسنای

 ی و عجلھ نکنی ھارو بسنجتی کھ موقعخوامیاره دخترم م:آقاجون
 ...گفتی می مشت شد اقاجون داشت چدستم

 "سنای"
  حرف اقاجون وکردمی درک نماصال

 االن اعتراف کردم پارسا رو دوست دارم اونوقت اقاجون نی شد من ھمیی دلم غوغاو
 ....زنھی حرف و منیا
 "پارسا"

رف و زد نھ بھ من نھ  اون حنکھی بھتر بود اقاجون بعد اخوردمی شام زھرمار مزی مسر
 ... اجاره حرف زدن ندادسنایبھ 
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 می بشھ روانگھی دیکی مال سنای نکھی فکر ای بودم کھ حد نداشت حتی عصبانقدر
 کردیم

  شب کھ اقاجون رفتاخر
 ...دمی رفتم تو اتاقم و درو محکم کوبسنای با ی حرفچی ھبدون

 "سنای"
 من ری دلم ازش گرفت تقصدی کھ رفت پارسام رفت تو اتاق و درو محکم کوباقاجون

 اقاجون بغض کردم و بدون جمع ی بود من کھ اعتراف کردم بھ عشقش اونم جلویچ
 بھ اتاقم پناه بردم و خودمو ولو کردم رو تخت و بھ بغضم اجازه شکستن زیکردن م

 دادم
 کردی مینجوری ادی نباپارسا

 .... حقم نبودنیا
 
 "سنای"
  چشمامو باز کردمدی حس سر درد شدبا

 دمی ھمھ جا رو تار داول
 از تار کمی دوباره بستم و محکم رو ھم فشارشون دادم و دوباره باز کردم چشمامو

 بودنش کم شد
  حرکت کنمتونمی و داشتم کھ بدنم   چوب خشکھ و نمنی جام با زور پاشدم احساس ااز
 یی بود خودمو رسوندم بھ دستشوی ھر جون کندنبا
  ابری و باز کردم دستامو گرفتم زی اریش
 ....سھ تا...دوتا... مشتھی

  نگاه کردمنھیی اوردم باال و تو اسرمو
  خودمدنی کردم از دوحشت

  بودملی شده بود و نشون مداد و راهی چشمام کامل سدور
  پف کرده و متورم بودچشمام

  رفتشی رو پرده نمانھیی تو المی مثل سکانس فشبی دیاتفاقا
  دلم گرفت از رفتار پارسابازم

 اجازه رو نی و ادمی دوباره دستامو پر از اب کردم و پاشی بشھ ولی رفت کھ ابرچشمام
 بھشون ندادم

 شدم بھ سقف و رهی خشک کردن صورتم برگشتم تو اتاق و ولو شدم رو تخت خبدون
 میشونیدستمو گزاشتم رو پ

 ....یلی بود خعی ضایلی چشمام خنی با ای ولرونیرم ب بخواستی مدلم
 "پارسا"
 خودم و ی کھ براییاھای اقاجون قصر روی حرفافتادی ھم نی خود صبح پلکام روتا
  کرده بودرونی ساختھ بودم و وسنای
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  بودری دلگسنای از
 چرا ی اول و اخر من فقط پارساس ولمی ھمون لحظھ بھ اقاجون بکع تصمتونستیم

 نگفت چرااا
  خودم زدمی بھ حرفایپوزخند
   بھتر از پارسایکی معلومھ

  مخالفت کنھدی باچرا
  روشدمی و مشتمو محکم کوبواری خشم حملھ کردم سمت دبا
 سھ بار...دو بار... بارھی

 شمی اروم نمی ولرهیگی درد مدستم
  بشھگھی دیکی ی براسنای نکھی فکر اکنعی موونمید
  دست بزنھسنای خودم کھ بھ ری غی کسزنمی مشیات

  تا خفم کننشنی مکی خونھ دارن بھم نزدیوارای دکنمی ماحساس
 زنمی و زود از اتاق و بعدش از خونھ مدارمی برمزی رو سوئچ و از مزنمی مچنگ

 ....رونیب
 
 "سنای'"
 دمی شدن در خونھ از جام پردهی کوبی صدابا

 رونی پارسا بود کھ رفت بحتما
  اومد سراغماسترس

  خونھادی نگھی رفت نکنھ بره و دکجا
  اضطراب شروع بھ قدم زدن تو اتاق شدمبا
   خودم مشغول حرف زدن شدمبا
 حتما رفت کارخونھ-
 یکارخونھ نره چ-

 شھی پر استرس تموم می روزانی ای کی خدا واااااااااااااااااایواااااااااااااااااا
 یییییییییییییک

 دهی م بھم دستی خفگاحساس
 ...کنمی سمتش و درشو باز مرمی مخورهی بھ در بالکن مچشمم

  ھام کنمھی جا وارد رھی ھمھ ھوا رو کنمی می سعسمیمی بالکن کھ واتو
  نیی پاشمی و خم مرمیگی بھ نردھا مدستمو
 رهیگی دور صورتمو مموھام

 نی بفھمم بھ زمنکھی و قبل از افتھی منیی بھ طرف پاچکھی قطره اشکم منی اولاری اختیب
 شھی مدی نھ ناپدای کنھیبرخورد م

  باالارمی سرمو می سوت زدن کسی صدابا
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 لب گفتم و زود برگشتم تو اتاق ری زی لعنتھی زی ھی پسر با چشماھی بھ خورهی مچشمم
 و در بالکن و بستم

  زنگ خونھ بلند شدی رو تخت صدانمی خواستم بشتا
  و بھ سمت در ھجوم بردمرونی بدمی از اتاق دوی پارسا پشت دره فورنکھی فکر ابا

  خشکم زددنشی کھ باز کردم با ددرو
 یکنی مکاری چنجایتو ا:من

 "پارسا"
  گرفتم برگردم خونھمی از دوازده گذشتھ بود کھ تصمساعت

 شھی می نباشم چسنای اگھ انتخاب کردمی فکر منی قدم زدم و بھ اابونای روز و تو ختمام
 ادی بھ سرم میچ
 ھمش حس ی چرا ولدونمی اومد سراغم نمیبی لحظھ دلشوره عجھی کھ بودم نی ماشتو
  افتادهسنای ی برای اتفاقکردمیم

  بھ خونھ استرس جونمو گرفتدنی دوبرابر کردم تا رسسرعتمو
 داخل منتظر آسانسور دمی شدم و دوادهی و پارک کردم و پنی در ساختمون ماشیجلو

  باالدمینشدم و از پلھ ھا دو
 ومدی نفسم باال نمدمی در واحد کھ رسیجلو

  درو باز کردم و رفتم تودی مکث کردم و با کلکمی
  بودیکی غرق سکوت و تارخونھ

 
 سنای:من

  سمت اتاقش و درو باز کردمدمی دوومدی نیجواب
  کردم و چراغارو روشن کردمدای و پزی بود پرکی تاراتاقش

  نبود نبودسنای  خراب شد رو سرمای اتاقش دندنی دبا
 شی کھ نگام خورد بھ گوشرونی کردم تا از اتاق برم بعقبگرد

  سمتش و برداشتمشدمیدو
  بازش کردمعی داشت سرامی پھی
 کھ از یی منھ جاشی پسنای نگران نباش ی ولی االن نگراندونمی میمی قدقیسالم رف-

 بودی مدیاولم با
  خوندم ھضمش برام سخت بوداموی بار پصد
 واری بھ ددمی رو محکم کوبی و گوشدمی کشنعره
 کشمتی کامران مکشمتیم:من

   وسطشدمی و محکم کوبنھیی شده بودم  حملھ کردم سمت اوونھید
  درش آوردمبمی زنگ خورد از جمیگوش

  جواب دادمعی برق خشمم دوبرابر شد سردمی و کھ دشمارش
  لجن حرمزادهشکمتی کصافطططططط مکشمتیم:من
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 قینچ نچ تند نرو رف:کامران
 زی ھمھ چی بی رو کجا بردسناااااااااای:من

  کامرانزارمیکامران من زندت نم: باشھ مندی کھ باییجا:کامران
 جوش نزن اقا پارسا:کامران

  روسنای برگردون دمی بھت میکامران ھر چقدر بخوا:من
  کنارمھی حورنی ای وقتخورهیپول بھ چھ درد م:کامران

  زدمی بلندادیفر
 کنمی ماهی ستوی دستت بھششششش بخوره زندگشررررفیب:من

  بھش بخورهگممی دی قراره جاھایچیدستم کھ ھ:کامران
  بلندش برابر شد با فوران کردن خشممقھقھ

 دی خونھ لرزی زدم کھ پنجره ھای از دست دادم چنان نعره اکنترلمو
 ی کردتی من و اذیسنای اگھ بفھمم ارمی بھ سرت بیی خدا کامران بالیبھ خداوند:من

 ادی خانوم کوچولوم داره بھوش مقی قطع کنم رفدیبا:کامران
  روی قطع کرد گوشعی بگھ کھ سریزی باز کردم چدھنمو

 ھا و لی رو پرت کردم و حملھ کردم سمت وسای جنون گرفتم گوشی واقعی معنبھ
 ....شروع کردم بھ شکستن ھمشون

 
 ''سنای''

  بودنیداشت و سرم سنگ ی مزه تلخدھنم
  باز کردمچشمامو

  چشمامو بستمعی خورد تو المپ باال سرم و سرمی مستقنگام
   داغ شدمیشونی بلند شد و بعدش پی خنده مردونھ ایصدا
  چشمامو باز کردمعیسر

  برگشتھی پارسا گیواااااااااااااااااا
 ن پارسا نگام خورد تو نگاه کامرای بھ جای نشستم سر جام ولخیس
  گرد شده نگاش کردمی چشمابا

  و درک نکرده بودم ھنوزتیموقع
 زمی عزی شدداریباالخره ب:کامران

 ...جا....نیا...ت...م...م:من
  خودمشی رفتھ اومدم دنبالت اوردمت پادتی فدات بشم ھول نکن یالھ:کامران

  بھ کار افتادفکرم
 .... اومد تو و.... کامرانیانتظار پارسا رو داشتم ول...درو باز کردم.... زدندر

  اومدادتی:کامران
  خشم نگاش کردمبا

 ی باشدی کھ باییجا: کامرانیمن و کجا اورد:من
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  ندادمتی اھمی رفت ولجی از جام پاشدم سرم گعیسر
  برمخوامیم:من

 ? کجایبر: زد و گفتی قھقھ وحشتناککامران
 شھیتا االن حتما پارسا برگشتھ خونھ نگرانم م:من
   لحظھ رنگ نگاه کامران عوض شد و حملھ کرد سمتمھی تو
  و تو صورتم نعره زدواری بھ ددمی لباسم گرفت و کوبقھی از

 نچمی زده ایتونی نمی حتگھی تو دینی رنگ پارسا رو ببدمی اجازه نمی حتگھید:کامران
 یدی فھمیازم دور بش

  رو انقدر بلند گفت کھ ناخواگاه لرزه افتاد تو تنمیدیفھم
  کھ بغلم کرددی دی چدونمی کرد تو چشمام نمقی دقنگاشو

 ی اون نگات بشم خانومی من فدایالھ:کامران
  مشت شروع کردم بھ زدنشبا

  برو کنار ازت متنفرمیبرو کنار عوض:من
   تکون نخورداصال

  حساسشی جادمی حرص زانومو باال اوردم و کوببا
 نی از دورم شل شد و با زانو افتاد رو زمدستاش

  نشو اشغالکی بھم نزدگھید:من
 ....ی سمت در ولدمی کھ زدم دوحرفمو

 
 "پارسا"

  شکستھ نشستھ بودمی ھالھی وسونی اتاق موسط
 شدی نمینجوری اموندمی نمرونی اگھ من تا اون موقع شب بدونستمی و مقصر مخودم
  کنارم بودسنایاالن 
  بدمی رو چھی لعنتم کنھ حاال جواب عمو و بقخدا

  بھشون بگمیچ
 کنھی اره اون کمکم مانی رفت سمت کفکرم

  جام پاشدم و بھ سمت تلفن خونھ رفتم و شمارشو گرفتماز
  خوردن دوتا بوق جواب داد صداش خوابالو بودبعد

 بلھ:انیک
 نجای اای پاشو بانیک:من

 شدهی چییپارسا تو:انیک
 انیبدبخت شدم ک:من

  نگران شدانی کیصدا
  شدهیچ:انیک

  منتظرمانی کنجای اایب:من
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 کردمی رو دستگاه احساس ضعف مدمی و کوبتلفن
 ارهی سرش بیی کامران بالزاشتمی جونمم نممتی بھ قی بود حتمی تموم زندگسنای

  طرف مبل رفتم و ولو شدم روش و سرمو گرفتم تو دستمبھ
 "سنای.... "زارمی کامران نمزارمینم

 ش زدم بھی لگد محکمی کردم در باز نشد لعنتی کارھر
 دمی کامران و از بغل گوشم شنیصدا

  عجلھنیکجا با ا:کامران
  برگشتم سمتشعی سردمیترس
  بودم و کامران بھ مندهی من کامل بھ در چسبحاال

  اورد سمت موھام و لمسشون کرددستشو
  بدمیجواب اون لگد و چجور:کامران

 حقت بود:من
  نشونت بدمیخوای ام دارما مگھی دی حقاھیعھ خب من :کامران

 کامران بزار من برم:من
  زدادی فربلند

 زارمی داغ تو رو مسنای زارمی اون اره نمشی پی ھااااااااااااااان بریکجاااااا بر:کامران
 رو دلش

 ختنی شکست و اشکام ربغضم
 بزار برم من پارسا رو دوست دارم کامران:من

 ینھ تو من و دوست دار:کامران
 زدم ادی تموم شد بلند فرطاقتم

  ولم کنرونی برو بمی متنفرم از زندگینھ من ازت متنفرم لعنت:من
  گرفتشی طرف صورتم اتھی
 

 دی محکم فشار داد و غربازوھامو
 ی بزارم دندونکنمی نمنی تضمرونی بادی حرف از اون دھنت بنی اگھی بار دکی:کامران

 برات بمونھ
 یخوای می چی از جونم لعنتیخوای میچ:من

 خودم ی تموم وجودتو فقط و فقط براخوامیتو رو م: مثل خودم داد زد و گفتکامرانم
 خوامیم

 رو تموم کن من ھی قضنی ایچی ھسنای نگو یچی ھسیھ: جوابشو بدم کھ گفتخواستم
 ی برشمی از پزارمینم

 رونی بدمی بازوھاش کشنی محکم از بخودمو
  اشغالی اشغالھیتو :من
 کنھی فقط نگام مگھی نمیچیھ
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 زنمی بشھ بلند داد مکمی نزدخوادی منی زمفتمی و مکنمی و سقوط مشھی خم مھامزانو
 اااااااای نکمی نزداین:من

 شھی خشک مسرجاش
  نا ندارمی از جام پاشدم ولکنمی میسع

  سمت تختکنھی متمی و ھدارهیگی بازومو مری و زکمی نزدادیم
  حرفامنی تر از احالی بتونمی نمی بازومو از دستش بکشم ولخوامیم

 شنومی زمزمھ ارومشو میصدا
 ی بگم ولیزی چخوامی کننده ھنوز تو بندش ھست مھوشیخداروشکر اثرات ب:کامران

 "پارسا... " وفتھیچشمام رو ھم م
  اروم باش پارسا:انیک

  رو با خودش بردهسنای ی اروم باشم اون لعنتیچجور:من
 می خبر بدسیبھتره بھ پل:ایمیک
 می بھ اون زنگ بزندی داره بای اشنا تو کالنترھیاره اقاجون :انیک

   با دستام محکم فشار دادمسرمو
 شمی برگرده پسنای دی کنیفقط کار:من

  بھتگردونمی راحت داداش عشقت و برمالتیخ: زد رو شونم و گفتانیک
  جام بلند شدم و بھ سمت اتاقم رفتماز

 دونستمی خودمو مقصر مفقط
 ..... اتفاق امروزمقصر

 
 "    اسنی"
  چشمامو باز کردمعی گردنم سرری زیسی و خی احساس داغبا
   محکم دھنمو گرفتی بکشم دستغی خواستم جتا

  کردم شروع کردم بھ دست و پا زدنوحشت
 ومدی چون دھنمو گرفتھ بود صدام واشح درنمی ولدمیکشی مغی جبلند
  زدمھی دست و پا زدنم گالفش کرد اومد روم خاز

  دستشو از رو دھنم برداشت و دستامو گرفتیمجبور
  بروووو کنارررررر ولم کنیولمممم کن عوض:من

  کردمینی الکل و وارد بی رو صورتم بوزمزس
 اروم عشقممممم اروم بزار کارمو بکنم:کامران

  ولممممممم کنننننیکامران ولم کن تو مست:من
 شمی می مست توام تقال نکن وحشیاره خانوم:کامران

  بوددهی فای بی ولزدمیدرومد با تموم وجودم دست و پا م اشکم
 دیکشی مقی عمی و نفسادیبوسی مزی گردنمو رکامران
 زدی حالمو بھم مخوردی کھ تو نفسام گره منفساش
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 ی دوس داریکامران ولم کن جون ھر ک:من
 من تو رو دوست دارم نفسم تو رو:کامران
  بلند شدغمی جی گرفت کھ صدای کھ تموم شد ھمزمان گردنمو گاز محکمحرفش
 ی شد وللی ھام بھ ھق ھق بلند تبدھیجوووووووووووونم جوووووون گر:کامران

  بشو نبودالیخیکامران ب
  شددهی کھ در اتاق محکم کوبشدمی مدی کم کم داشتم نا امگھید
  اومدهشی مشکل پھی اقا رونی بدیایاقا اقا اقل کامران ب-

 اصلھ داد و اروم زمزمھ کرد اروم سرشو از گردنم فکامران
  زودیلی خی خانومگردمیزود برم:کامران

 ....رونی روم پاشد و فورا از اتاق رفت باز
 "پارسا"

 سنای بود رو عکس رهی تخت نشستھ بودم  و نگاھم خرو
  دلم براش تنگ شده بودچقدر
  دونمی مشتری قدرشو بستی حاال کھ نچقدر
 خوامشی مچقدر

  و ضربان قلبم رفت رو ھزاردی کشری لحظھ احساس کردم قلبم تھی تو
  و شروع کردم بھ قدم زدن تو اتاقدمی جام پراز

 سنای ی افتاده برای اتفاقھی بودم مطمئن
 مطمئن

 واری نعره بلند زدم و حملھ کردم سمت دھی
 شدی مشتری شدت ضربھ ھام بزدمی کھ میادی ھر فربا
  شدن دستم بھ خودم اومدمدهی کشبا
 
  اروم باش پسریکنی مکاریپارسا چ:انیک

  افتاده من مطمئنمسنای ی برای اتفافھی انی شده کیزی چھی:من
  نشده اروم باش پسریچیھ:انیک

   زدمادیفر
 اون اشغالھ ی عشقم تو دستای اروم باشممممم چجوررررریچجورررررر:من

 یفھمیم
 کردنت اون ادی داد و فرنی پارسا مگھ با ایکنی مدای رو پسنای کارات مگھ نیبا ا:ایمیک
  تو بغلتزارهی مارهی رو مسنای شرفیب

  رونی بدمی کشانی از دست کخودمو
 ییالی وی خونھ ای خاصی دوستت بوده جای زمانھیفکرتو راه بنداز پارسا اون :ایمیک

  رو ببره اونجاسناینداشت کھ حاال بخواد 
  تو موھامدمی دستمو کشگالفھ
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 مینھ نھ نھ نبود نداشت:من
  ی کالنترمی برنیپس پاش:ایمیک
  زنگ بزنم بھ دوست اقاجونخوامیم:انیک

  بدوزنمیشمارشو بده خودم زنگ م:من
 اری اب بوانی لھی براش ایمی تو کنی بشزنمی پارسا خودم زنگ میتو االن عصب:انیک
 "سنای..... "دی تکون داد و بھ طرف اشپزخونھ دوی سرایمیک

 کردمی مھی و گردمیکشی با دستم محکم موھامو مشدی لحظھ ام قطع نمکی ھقم ھق
 خواستی پارسا رو مدلم
 خواستی اغوش گرمشو مدلم
 خوادی عاشقونشو می زمزمھ ھادلم

  روشزارمی دور زانوھام و سرمو مکنمی دستامو حلقھ مادی باال نمنفسم
  چند وقت کھ کنارش بودم جلو چشمام نقش بست دلم براش تنگ شده بودنی اخاطرات

 خواستی پارسامو مدلم
 ... پارسافقط

 "پارسا"
 می زنگ زد بھ سرھنگ و االنم منتظر اومدنش ھستانیک
  لحظھ ام اروم و قرار نداشتمکی
  رو ھم گالفھ کردمایمی و کانی کدونستمیم

   دست خودم نبودیول
  سمت در رفت و بازش کردمایمی خونھ رو کھ زدن سرجام خشکم زد کزنگ

 دی خوش اومدیلیسالم جناب سرھنگ خ:ایمیک
 ممنون دخترم:سرھنگ

  داخلدییبفرما:ایمیک
  کرد داخلیی و راھنماسرھنگ

 
  بھ احترامش از جاش پاشدانیک
 دی خوش اومدیلیسالم جناب سرھنگ خ:انیک

 ممنون:سرھنگ
 سالم پسرم: بھ من کرد و گفتینگاھ
  از من انتظار سالم دارهنی اون کصافط اونوقت اشی من پی سنای بھ جوش اومد خونم

  دی جناب سرھنگ شما از من انتظار سالم داریچھ سالم:من
 پارسا:انیک

 انی نگو کیچیھ:من
  سادمی سرھنگ وایروبرو
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 منھ نباشھ منم یگجناب سرھنگ اون دختر کھ دست اون حرمزاده س تموم زند:من
 دی کنداشی کھ پخوامی مستمین

 نجامی انی ھمیاروم باش مرد من برا:سرھنگ
 دی کنداشی زود پخوامیم:من

 نھی بزار جناب سرھنگ بشنی بشستیپارسا تو حالت خوش ن:انیک
  داد زدمبلند
  اهی من خوب باشم لعنتیتو انتظار دار:من

  و قفل کردمدمی رسوندم تو اتاق و واردش شدم و درو محکم کوبخودمو
  چشمم خورد بھ در حمومشدمی اروم نمادمی با داد و فرشدمی نماروم
  دوشری تو حموم و با لباس رفتم زدمی دوعی خودشھ سراره
 .... درونمو کم کنھی از داغکمی بودنش خی و باز کردم و گزاشتم خی اب
 
 "سنای"

  لحظھ ام چشمامو نزاشتم رو ھمھی سراغم ادی کامران بازم منکھی ترس و وحشت ااز
 ارهی سرم بیی و بالادی بدمیترسیم

  و مطمئن بودم پر خون شدهکردی درد میلی خچشمام
  روبرم کھ در اتاق باز شدواری بودم بھ درهی خینجوریھم
  وحشت تکون خوردم و زل زدم بھ دربا

  کھ پشت در بود اشاره کرد درو ببندهی بھ دست اومد تو اتاق و بھ کسینی سکامران
  و نگاش خورد بھ منبرگشت
 می زندگیداریب:کامران
  شد از حرفشچندشم

  ندادم و بھ جاش صورتمو برگردوندم طرف مخالفجوابشو
  رفتن تخت و حس کردمنییپا

 ی نخوردیزی چروزی از دیغذا اوردم بخور:کامران
  سکوتبازم

 سنای:مرانکا
 دمی دندونام غرنی برگشتم سمتش و از بیعصب

 اری نفتی اسم من و بھ اون زبون کثچوقتی ھچوقتیھ:من
  غذاتو بخورایب: نگھ کامرانیزی کھ دستشو مشت کرد تا چدمید

  خراب شده برمنی از اخوامی من فقط مکاری چخوامیغذا م:من
 بخور تا ضعف ای حاالم بی کنمی کارا عصبنی نکن با ای سعیری جا نمچیتو ھ:کامران

 ینکرد
 نی و پرتش کردم رو زمینی از دست دادم و حملھ کردم سمت سکنترلمو

 نی تخت و زمی توش بود چپھ شد روی چھر
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 رونیحاال پاشو برو ب:من
  سمت خودشدی گرفت و کشقموی حرکت ھی تو کامران

 رد شدم تو بغلش تا خواستم تقال کنم محکم دستاشو دورم حلقھ کپرت
  نکنمی عصبی نکن لعنتمی عصبسنای:کامران

  باشم برو کنارکتی نزدخوامی باشم نمشتی پخوامیولم کن کامران نم:من
  اروم باش دختر بزار حرفامو بزنمسیھ:کامران

  ولم کن کامرانی بزنی نداریحرف:من
  کردمسی زد کھ رسما خودمو خی تموم شد و چنان نعره اطاقتش
 نکن بتمرگ بزار یعنی نکنننن ممممممی عصبگمممممممممممی میییییییییییییوقت:کامران

 حرفمو بگم
   ترس نگاش کردم چشماش پر از خون شده بودبا

 دمی چقدر زجر کشیدونیم:کامران
 
  مکث کرد و ادامھ دادکمی

 ی بھ سرم اومد لعنتی چی اون نامردشی تصور کھ پنی ھر شب با ایدونیم:کامران
 ھااااان

  شدمی بھ پارسا گفت نامرد عصبنکھی ااز
 نجای ای و اوردیدی کھ من و دزدیینامرد تو:من

  نگام کرد کھ ساکت شدمی جورھی
 من ھر روز از اول ی اون باششی تحمل کنم پتونستمی نمگھیچند روز بود کھ د:کامران

 یای و مجبورت کنم باھام بنمتیصبح جلو ساختمون منتظر بودم کھ بب
 انقدر حالش خراب بود کھ رونی از خونھ زد بشونی پرروزی دنکھی خب نشد تا ایول

  رو نبستیدر ورود
 .... بھم داد و بعدشم من اومدم باال واروی لحظھ انگار دناون
 ... تو فکررفتم

  با کامران روبرو شدمی پارساس درو باز کردم ولنکھی ادی درو زدن بھ امزنگ
  با زور اومدی تو ولادی بزارم بخواستمینم

 ھی تا برگشتم برم تو اتاقم ی کنارش اونم انقدر بمونھ تا خستھ بشھ ولنمیشی گفتم نمبھش
 ...دمی نفھمیزی چگھی گرفت جلو دھنمو و بعدش دیزیچ

 ختی کامران رشتھ افکارمو بھم ریصدا
 می راضی خودم از ھمچشیاالن اوردمت پ:کامران

 کھ دوستشون ییادما کنار کسا: خوش باشم منیزاری تو نمی بودنت از وجودت ولاز
 سازنی رو     میدارن خوش

 ?ادتھی ی زمان دوستم داشتھیتوام :کامران
  زدمیپوزخند
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  نفرهھی سالھ ھر روز عاشق ١٥،١٦ دختر بچھ ھی:من
  منقبض شدفکش

  اون موقع حست بچھ گانھ بودی بگیخوای میعنی:کامران
 قایدق:من

 سادیو خودش پاشد وا دفعھ پرتم کرد رو تخت ھی
 بدون ی کھ نتونی کندای بھم پی حسھی یشمی کھ االن پکنمی می من کاریباشھ ول:کامران

 یمن نفس بکش
 .... رونی نگام کرد و از اتاق رفت بی زدم کھ عصبیپوزخند

 "پارسا"
  سرھنگم بودی حتمی تو عمارت اقاجون جمع شده بودھمھ
  مامان و زن عمو خونھ رو پر کرده بودی ھاھی گریصدا

  و داغون بودی عمو عصبگرفتی بھونھ ملدای
  گالفھ بودبابام

  تو فکر بوداقاجون
  حال خودش و داشتی کسھر
 
 دادی ھمھ بدتر من بودم کھ سکوتم عمق دردمو نشون    نماز

  می منتظر تماس کامران بودھممون
  کھ شونمو لمس کرد بھ خودم اومدمی دستبا
 ی نزدیزی لب بھ چروزی بخور از دیزی چھی برو ایپارسا ب:انیک

  زدمیپوزخند
 یی از من داربی تو چھ انتظاریییییییییییییییییی بخورم ھان چیچ:من

  رومدی کھ بلند شد ھمھ نگاھا چرخدادم
 گردهی برمسنایبا غذا نخورن تو :انیک

   تو موھام و از جام پاشدمدمی دست کشگالفھ
 یفھمی مقصر من بودم واقعا نمیستیمتوجھ ن:من

  ندارهدهی از ما فاچکدومی ھیاالن محکوم کردن خودت برا:اقاجون
  سمت اقاجونبرگشتم

 ... اقاجون من:من
 می دنبال نشونھ باشدی رو بزار کنار پارسا االن بایبچھ باز:اقاجون

  نزاشتھی نقطھ ام از خودش باقھی شرفی اون بیاقاجون چھ نشونھ ا:من
 گھی الدنگ مکھی خبر نداره مرتگھیبھ پدرش زنگ زدم م: منقبض گفتیا فک بعمو

 سرش یی کن تا اون اشغال بالدایمسعود دخترمو پ:متاسفم از کار پسرم زن عمو
 اوردهین

  کھ تموم شد ھق ھقش باال گرفتحرفش
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  مشت کردم و محکم فشار دادمدستمو
 ... ندارهی ادهی فای زن عمو رو اروم کنھ ولکنھی می سعمامان

 "سنای"
  کھ در اتاق دوباره باز شدگذشتی ساعت از رفتن کامران مھی بایتقر

  کھ انتظارشو نداشتمی بھ جاش نگام خورد تو نگاه کسی کامران و داشتم ولانتظار
  زدی پوزخنددی متعجبمو کھ دنگاه

 یی دختر دایانگار انتظار نداشت:وایش
 کردمی بند اومده بود فقط نگاش مزبونم
 کمی نزداومد

 ی شوکھ شدی الھیاخ:وایش
 ا...نجیا...ت...ت:من
  بھ کامرانولیزبون درازت کوتاه شده ھا ا: زد و گفتی قھقھ بلندوایش

 ..شما با ھم:من
  فکرت درستھاریبھ خودت فشار ن:وایش
  نگاش کردمجیگ
 و من پارسا خواستی بود اون تو رو منیاز اولم قرارمون با کامران ا:وایش

 وای و ھم شخواستی پارسا رو مدای ھم شیعنیچشمام گرد شد ...رو
 

 ی چیعنی:من
  بھترهی نکنیفضول:وایش

  داد زدمیعصب
 ی باششرفی بیتونی چقدر میاشغال تو دختر عمھ من:من

  حملھ کرد سمتم و دستشو انداخت تو موھامانھیوحش
  نفھمیاشغال ھفت جد و ابادتھ حروم:وایش

 دمیکشی نمغی جی ولشدی دستش داشت کنده مری زموھام
  کوچولویسگ جونم کھ ھست:وایش

  سگ جون بوددی سگ بایجلو:من
  افتاد تو جون صورتمیلی موھامو ول کرد و با سدی جنون رسبھ

 تو دمی لگد محکم کوبھی حرکت ھی تو ی ولرمی جلوشو بگتونستمی بود کھ نمی وحشانقدر
  تختنییشکمش و پرتش کردم پا

  انتظار نداشت چون شکھ نگام کردانکار
  از جاش بلند بشھ کھ در با شدت باز شد و کامران ھراسون اومد تو اتاقخواست

  تو اون وضع دادش بلند شدوای من و شدنی دبا
  چھ خبرهنجایا:کامران
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 دمی و با تموم قدرت دستمو بردم باال و کوبسادمی و رفتم سمتش جلوش وادمی جام پراز
  بود صورتش برگشتادی شدت ضربھ زرو صورتش

  و گزاشت رو صورتش و نگام کرددستش
   ترشرفی بیکی از یکی دی دور ھم جمع شدی مشت عقده اھیمتنفرم از ھمتون :من

 خفھ شوووووووووو:کامران
  دادش الل شدمبا

  کرد بھم و گردنمو محکم با دستاش گرفتحملھ
 ی و بفھمشرفی بی خفت کنم تا معنیخوایم:کامران

  ھایامتحانش مجان: قھقھ زد و گفتوایش
 ی و احساواری چشماشو بست و باز کرد ھلم داد کھ محکم خوردم بھ دی عصبکامران

 کردم ستون فقراتم خورد شد
  رفت و بلندش کردوای طرف شبھ
 دمی درد نالبا

 از دوتاتونم متنفرم:من
 زمیمنم عز:وایش

 وای شرونیبسھ برو ب:کامران
  اختالط کنممی با دختر داگعی دکمی بزار:وایش

  کرد و در بسترونی رو بوای نزد و بھ جاش شی حرفکامران
 دمیترسی سمتم ازش ماومد
 ای نکمینزد:من

 سادی بھ حرفم نکرد و روبروم وایتوجھ
 

 سنای برمتیفردا م:کامران
 ی..چ....چ:من

 ی فکر رفتن نکنگھی تا دکنمی تو رو مال خودم منجای قبلش ای ولبرمتیفردا م:کامران
  وحشت نگاش کردمبا

 تو...ت...یگی میچ:من
 ی بار با پارسا حرف بزننی اخری بزارم براخوامیم:کامران

  باز بغض کردمنی گفت اخرنکھی ااز
  کارو نکننیکامران ا:من

  بشھینجوری اخواستمی نمسنای یمجبورم کرد:کامران
 کنمیبزار من برم خواھش م:من

  در اوردبشی رو از جی سرشو تکون داد و گوشکامران
  مشغول شماره گرفتن شدو
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 زده بود وای کھ شیلی سی جادادمی نمتی رو صورتم اھمختیری مدت اشکام متمام
  ندادمتی بازم اھمسوختیم

  رو گزاشت رو بلندگوی شماره رو کھ گرفت گوشکامران
  بھ شماره افتادنفسم

 چھار بوق....سھ بوق....دو بوق... بوقھی
 دهی گرفت پارسا چرا جواب نمقلبم

 نگاه کردم لحظھ اخر کھ کامران قصد داشت ی زد با بغض بھ گوشی پوزخندکامران
 ....ی تو گوشدیچی خستھ پارسا پیقطع کنھ صدا

 "پارسا''
 زدنی و اقاجون و سرھنگ اروم داشتن باھم حرف ممی ماتم زده نشستھ بودھمھ

  توجھ نکردمی ولدیکشی مری تمعدم
 زنمی نمیزی نکردم لب بھ چدای رو پسنای ی وقتتا
  پارسا:ایمیک

  سمتشبرگشتم
 ادی سرش نمیی بالھی قویلی خسنای:ایمیک

  ندادمیجواب
 شھی می اخرش چنکھی فکر بودم تو فکر اتو
  بھ خودم اومدمی زنگ خوردن گوشی صدابا

 کردنی با تعجب بھ ھم نگاه مھمھ
 ھی کی زنگ گوشنیا:انیک

 من و ی گوشھی رفت و فشی و بھ طرف کدی از جاش پرایمی دفعھ کھی جواب نداد یکس
 کنھی مکاری چایمی من دست کی با تعجب نگاش کردم گوشرونیاورد ب

 دی کشغی دفعھ جھی رو نگاه کرد و ی صفحھ گوشایمیک
 زنھیکامران زنگ م...کامرانھ:ایمیک

 دنی حرفش پرنی با اھمھ
  رو بده پارسای دخترم گوشدیاروم باش:سرھنگ

 
  رو داد دستمی اومد سمتم و گوشایمیک

 دیلرزی مدستام
 فونی اروم باش و جواب بده و بزار رو امیکنی میابیپارسا خط و رد:سرھنگ

  و جواب دادمدمی کشیقی تکون دادم و نفس عمیسر 
 الو:من

 یمی قدقی شفاریسالم بھ :کامران
  منقبض شدفکم
 ارمی برتیکصافط اگھ گ:من
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  اشاره کرد کھ اروم باشمسرھنگ
 حرفات و بھ نی اخرخواستمی راستش غرض از مزاحمت مقی رفیاری نمریگ:کامران

 ی بگسنای
  حرفا کنترلمو از دست دادم و بلند داد زدمنی گفت اخریوقت
 خفھ شوووووووووووووووووووووووووو:من

  نداشتتی اھمی شکھ نگام کردن ولھمھ
 یبھتره با ادب تر حرف بزن:رانکام

  بگم کھ سرھنگ اشاره کرد اروم باشمیزی باز کردم تا چدھنمو
 شدی مگھ میول
  پاره کردکھی وجودمو تسنای پر بغض ی بگم صدایزی اومدم چتا
 جانم جان دل پارسا: توجھ بھ دور و برم گفتمیپارسا ب...پ:سنای
  دوباره تکرار کردسنای
 پارسا:سنای

 جونم گلم جونم:من
  پاره کردکھی شکستن بغضش قلبمو تیصدا

  باشم پارسانجای اخوامینم:سنای
 کنمی مداتی گل نازم پکنمی مداتیپ:من

  با دستش اشاره کرد کھ ادامھ بدمسرھنگ
 ھمھ حالشون خوبھ پارسا:سنای

  نگران نباشزمیھمھ خوبن عز:من
  ناراحتھیلیمامانم حتما خ:سنای
  اش شدت گرفتھین عمو گر حرف و کھ زد زنیا

  کھ نکردهتتی اذسنای:من
  باھاش کردهی سکوتش دستمو مشت کرد نکنھ کارومدی نیجواب

  بستھگھیخب د:کامران
 ... دنبال اونوایپارسا ش: و گفتدی کشغی جسنای دفعھ ھی

  ھم قطع شدسنای ی صدای بوق گوشدنیچی با پھمزمان
 ھی چسنای موندم منظور سرگردون

  باشموای دنبال شدی باچرا
 کنترلمو از دست دادم و داد می کنیابی ردمی زود ارتباط قطع شد نتونستیلیخ:سرھنگ

 زدم
 باز زنگ زد بھ نی اخری کھ نشد اون کصافط امروز برایییییییییییییییییی چیعنی:من

  نشددیگیمن اون وقت شما م
 اروم باش پارسا:بابا
 رونی تکون دادم و با سرعت از عمادت زدم بیسر
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 ...وای سراغ شرفتمی مدیبا
 "سنای"

   و قطع کرد و حملھ کرد سمتمی گوشعی سرکامران
  و رفتم عقبدمی کشیغی ترس جاز

 ی کردکاریدختره نفھم چ:کامران
  با ترس نگاش کردفقط

 .... و درو بسترونی از اتاق رفت بعی نگام کرد و سرکمی سرجاش و سادی دفعھ واھی
 
 "پارسا"

  شدمادهی پعی و پارک کردم و سرنی ماشنای در خونھ عمھ ایجلو
  طرف زنگ رفتم و دستمو گزاشتم روشبھ
  زود درو باز کردنیلیخ

  سمت خونھدمی تو و درو بستم و دورفتم
  جلو در منتظرم بودعمھ

   پارساشدهیچ: گفتعی سردنمی دبا
  کجاستوایعمھ ش:من

  تو پسرمایحاال ب:عمھ
 ادی بوای شدی عمھ بگمدموی نی مھمونیبرا:من

  پارسا جانستی نوایش:عمھ
  بھ کار افتادرادارم

 کجاست عمھ:من
 دی حرف عمھ رو بردای شیصدا

  سالم:دایش
 یعمھ جوابمو نداد...کیعل:من
  چھ خبرهنجایا:دایش

 رهیگی رو موایپارسا سراغ ش:عمھ
 دی پردای لحظھ احساس کردم رنگ شکی

  اون کجاستیدونیتو م:من
 از کجا بدونم....م...ن:دایش
  بگویدونیاکھ م: قدم برداشتم سمتش منھی

 دونمینھ من نم...ن:دایش
 سھی وگرنھ سر و کارت با پلدای شیبھ نفعتھ بگ:من

  پارسایگی میخدا مرگم بده چ: محکم زد تو صورتش و گفتعمھ
 دی رو بھم بگوای شیعمھ جا:من



 @cafeetakroman              ی کافھ تک رمان ص اختصا       رمان اسمش عشقھ

 505 

 پروژه دانشگاه با ھم ی جمع کرد و گفت برالشوی اومد و وساشی چند روز پوایش:عمھ
  سفررهی ماشیگروھ

 نگفت کجا...کجا:من
 نھ پسرم:عمھ

  پارسایگردی می دنبال چفھممینم:دایش
 گفتی حرفاشو با استرس متمام
  بھم بگودای شیدونی تو ممن
  برم خداحافظ ماماندی االنم بادونمی نمیچیمن ھ:دایش

 رونی کنارم گذشت و از خونھ زد ب ازعی ادامھ حرفمو بگم و سرنزاشت
 ....وای شی مطمئن بودم اون خبر داره از جادمی دنبالش دوعیسر

 "سنای"
  متنفر بودم ازششھی کھ ھمی کاردمیجوی و ناخونامو مزدمی استرس تو اتاق قدم مبا

 گمی می چدی پارسا فھمیعنی ایخدا
  باشھوای شریگی پدی بادی فھمیعنی
 

 ... خواھرش بخاطر خودشدونستی نمسوختی مدای وسط بھ حال شنی ادلم
  رفت از بس راه رفتم اروم بھ طرف تخت رفتم و نشستم روشجی گسرم
 فتھی قراره اتفاق بای تا فردا چایخدا
 شھی می کھ کامران راه انداختھ چی مسخره ای بازنی ااخر

 برهی واقعا من و با خودش میعنی
 دمی پارسا رو شنی بار اخر صدای من برایعنی

  نبودی راھچی ھی قرار کنم ولخواستی کردم دلم مبغض
  بھت کامران لعنت بھتلعنت
  شدم بھ سقفرهی رو تخت و خدمی کشدراز

  چشممی اومد جلوخاطرات
  اروم شروع کردم بھ زمزمھ اھنگو

 ی حوالنی تو رو اکنمیحس م:من
 ی خالی و دستاسی خیچشما

  تو اتاقمدهیچی پعطرت
 یدار حس تازه ھی برام تو
 اهی رو سی واسھ ھم صحبتدلم

  نگاهھی فقط ازشین
 ی منت ھوامو داری کھ بدونمیم

 دمی میی دل بھ دل ،دل تنھای ندارنھی کیستی نای بعضمثل
 شمی خلوت با تو اروم منی اتو
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  ھم نسازهی زندگنی ایحت
 بازهی اون می قلبمی توتو

 یی و قلبمو اورده جاحست
 ی قراری بی معنی بکھ

 نھی قلبم ھمیتمنا
 ی و ازش برندارچشات

  رو بالشدی قطره اشکم با درد چکنیاول
  حال ادامھ دادمنی کردن با اسی بالش و خیشتری با سرعت بی بعدقطرات

  جز گذشتمیاز غرورم کھ ب:من
  بچھ باشم مثل گذشتمخوامیم

  تحمل ندارمدمی بردل
  کھ سر رو شونھ ھات بزارمخوامیم
  اسمتو کوه کنم پشت قلبمخوامیم
  تنھاستی کھ تنھای قلبھی

 شھی تو باشھ ھمشی پحواسم
 شھی ھوام تازه می باشتو
 دمی میی بھ دل ،دل تنھادل
 شمی خلوت با تو اروم منی اتو
  ھم نسازهی زندگنی ایحت
 لب زمزمھ ری و اھنگ و اروم زبندمیچشمامو با درد م..... بازهی اون می قلبمی توتو
 کنمیم

 ...ارهی سرم بیی کمکم کن نزار کامران بالایاخد
 
 "پارسا"

  دنبالش بودمرفتی کھ میی ھر جادای شدنبال
  اون خواھر جادوگرش خبر دارهی از کاراحتما
  ھستوای بھ کفش شیگی رھی رو اورده بود پس حتما وای اسم شسنای کھ حاال

  و با فاصلھ ازش نگھ داشتمنی حواسمو جمع کردم و منم ماشدای شنی توقف ماشبا
   چرخوندمنگامو
  شاپ نظرمو جلب کردی کافتابلو

  شاپی شد و راه افتاد طرف کافادهی پنی از ماشدایش
   شدم و منم دنبالش رفتمادهی پعیسر

  شاپ شدی کافوارد
  پشتش رفتم داخلاطی احتبا
  کردمقی صحنھ روبروم چشمامو دقدنی دبا
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  رو بغل کردهدای کھ شوای شنی اواقعا
  نظر گرفتمری ھمھ حرکاتشون و زقی رفتم و نشستم و دقزی منی بھ طرف دور ترعیسر
  خبر ندارهوای گفت از شدای شچرا
  دروغ بگھدی باچرا

 دهی تو دزدی نقشھی ندرالی دوتا خواھر سنی بودم امطمئن
 "سنای" برهی رو نموای اسم شخودی بسنای وگرنھ

  راحت شده بودالمی خکمی نبود و ی کامران خبراز
  نزدمیزی لب بھ چنجای اومدم ای از وقتکردی درد میلی خمعدم

  کنار پارسای غذا خوردنای لک زده بود برادلم
 زاشتمی سر بھ سر ھم مچقدر

 دمی کشیاھ
  چرخش قفل در باعث شد از جان بپرمیصدا

  دستشینی ترس زل زدم بھ در کھ کامران اومد تو با سبا
 مثل بچھ ادم غذاتو نی بشای نگاه نکن من و بیاونجوز: گفتی عصبکنمی نگاش مدی دتا

 بخور
 خورمینم:من

  تو حلقتزمیری وگرنھ با زور ھمھ رو مسنای نی بشای بیخوری گوه میلیتو خ:کامران
  حرف زد کھ خفھ شدمی جدانقدر

 نمی رو تخت و اشاره کرد منم بشنشست
  حرکت کردم و با فاصلھ ازش نشستماروم
  گزاشت رد پامینی شد و سکی بھم نزدی عصبنکامرا

 شروع کن:کامران
  شددهی و گرفتم تو دستم و خواستم شروع کنم کھ قاشق از دستم کشقاشق

 یکنی شروع ملی میانقدر ب:کامران
 

  منیلی می بھ بی دارکاریتو چ:من
  دھنمکی ندادو بھ جاش قاشق و پر از برنج کرد و اورد نزدیتی اھمکامران

 ی تو بدخوادی نمخورمیخودم م:من
  عقبدمی اورد جلوتر کھ سرمو کشقاشق

  حرص دستشو اورد و محکم چونمو گرفت و قاشق و کرد تو دھنمبا
 ? زور بابا سرت باشھ ارهدی باشھیھم:کامران

 ..... دھنمی رو ھم پر کرد و اورد جلومی نگاش کردم کھ قاشق بعدفقط
 "پارسا"
  رفتنی شدن و بھ سمت در ورود از جاشون بلندوای و شدایش

  و جلوشون ظاھر شدمدمی از جام پرعیسر
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 دیرفتی میی گلم جایبھ بھ دختر عمھ ھا:من
  دوشون با ترس نگام کردنھر
  ارهستی نوایکھ ش: گفتمدای بھ شرو
 ...ا...پ...پ:دایش

 دی کاسھ دارمی نری زی چھ کاسھ ادای شیچرا دروغ گفت:من
 راست گفتھ من نبودم امروز برگشتم دای باشھ شیزی قراره مگھ جھیمنظورت چ:وایش

 دای شدنی شاپ دی کافی خونھ اومدی برنکھی ایاھان آنوقت بھ حا:من
  جواب پس بدمدیبا:وایش

 ی پس بدسی بھ پلدی بایبھ من نھ ول:من
 یچ...ینی...ی:دایش

 نی ھمیعنی:من
 ی اضطراب داریلی انگار خیی پسر داشدهیچ:وایش

  حرفش و گرفتمطعنھ
 اره دختر عمھ:من

 رونی بدمی گرفتم و دنبال خودم کشدستشو
  ول کن دستمویکنی مکاریچ:وایش

 دمی و غرنی بھ بدنھ ماشدمشی کوبیعصب
 من و با خودش برده و پشت سنای ناموس ی خودت و نزن بھ اون راه اون بوایش:من

  اسم تو رو بردزدمی حرف مسنای داشتم با یتلفن وقت
 دی رنگش پردمیوح د وضبھ

 یدی گرخھیچ:من
  بترسھ مثالدیچرا با:دایش

 تو حرف نزن خودش زبون داره:من
 سی پلشی پی ببریخوای من و میزده بھ سرت بھ حرف اون دختر روان:وایش

  تو صورتشدمی بردم باال و محکم کوبدستمو
   با نفرت نگام کردوای شیکنی زر زر مادیز:من
 نی و باز کردم و پرتش کردم تو ماشنی ماشدر
  پارسای کنکاری چیخوایم:دایش

  ندارهیبھ تو ربط:من
  و روشن کردمنی پشت فرمون نشستم و ماشدمی دوعیسر
 نداختی من و بھ شک منی و ھمکردی نمیی تقالوایش

  راحتھ ھایلی از خودت خالتیھع خ:من
 طال کھ پاکھ چھ منتش بھ خاکھ:وایش

 شھی معلوم می تو اگاھتیپاک: زدم و گفتمیپوزخند
 ... رو گاز فشار دادم و با سرعت حرکت کردمپامو
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 "سنای"
  و دوباره صاف شدنی و خم شد و گزاشت رو زمی خالینیس

 رونی پاشو برو بگھیخب د:من
 رمی نمرونی اتاق بنی امشب من از اگھینھ د:کامران

  حفظ کنمموی کردم خونسردیسع
 یکھ چ:من

  قبلش تورو مال خودم بکنمخوامی و ممیفکر کنم گفتم قراره فردا بر:کامران
  نداشت با ترس نگاش کردمدهی فای خونسردگھید

 سنای نگاه نکن ینجوریا:کامران
 ی کنتمی اذیخوایکامران تو کھ نم:من

  فاصلھ گرفتم ازشعی شد کھ سرکی بھم نزدکمی
  روی برات زندگسازمی مطمئن باش من می ولسنای یخودت مجبورم کرد:کامران

 ...کامران من:من
  سمت خودش افتادم تو بغلش خم شد رو صورتمدی حرکت گرفت و کشھی تو دستمو
  اوردم باال و محکم شونھ ھاشو ھل دادم عقبدستامو

 نکن کامران ولم کن:من
  ارومسییییییھ:کامران

 ی اوونھی دھیتو :من
  تووونھیاره د: کامراندی کشقی فرد کرد تو موھام و نفس عمسرشو

 کنمیکامران برو عقب خواھش م:من
 گمی می چدیشنی نمانگار
  نداشتی اثری کردم ولشتری دستامو رو شونھ ھاش بفشار

 مھی خعی حرکت پرتم کرد رو تخت و سرھی و با رونی بدی دفعھ سرشو از موھام کشھی
 زد روم و سرشو فرو کرد تو گردنم

  زدمغی حبلند
 کامران بروووو اونوررررر تورخدااااا:من

  کھ گالفش کردزدمی و دست و پا مزدمی مغی جی جورھی
  نگام کردی بلند کرد و عصبسرشو
  تقال نکنسنای:کامران

 دمی بغض نالبا
 ... خودمکشمی میاری سرم بیی خودمو کامران بالکشمیم:من

  لباشو گزاشت رو لبامی حرفم خفھ شد وقتادامھ
 دیبوسی لبامو مانھیوحش

 زدمی و دست و پا مدادمی محکم تکون مسرمو
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  کن نبودول
  داشت کنترلم کنھیسع

 شدی ھق ھقام تو گلوم خفھ میصدا
  کھ گذشت ازم فاصلھ گرفتکمی
 

  فوت کرد تو صورتمنفسشو
  عشقمریاروم بگ:کامران

  داد زدمبلند
 کشمی خدا می خودمو بھ خداوندکشمی کامران مزارمیازت ب:من

  مثل صاعقھ رو صورتم فرود اومدیزی چھی بعد ھی رفت باال و چند ثاندستش
 یلی سنی طرف صورتم نابود شد با اھی

  ام اوج گرفتھی گریصدا
  زدادی باال و فردی لباسمو گرفت و کشقھی کامران
 ای ییییییبیدی فھمییییییییی حررررررف و بزننی ای حق نداررررررگھید:کامران

 نھھھھھھھھھھھ
  نگفتم فقط سکوت کردمیچیھ

 سناااااایباتوام :کامران
  نفرت نگاش کردم و اب دھنمو تف کردم تو صورتشبا

 ی روانھی ی ادم لجنھی بھ خدا تو سپارمتیکامران م:من
  ھمون باال مشت شدی دوباره رفت باال ولدستش

 ی لعنتیلعنت:کامران
 رونی از روم پاشد و از اتاق رفت بعیسر

  امھی گری ھمزمان شد با اوج گرفتن صدارفتنش
 ی پاک کنم اثر لباخواستمی رو لبام مدمیکشی و دستامو محکم مزدمی بلند زار مبلند

 کامران متنفر بودم ازش
 "پارسا'' متنفررررررررررررر

 دستام نی و سرم و بدادمی پاھامو تکون می نشستھ بودم عصبی آگاھی ھای صندلرو
 گرفتھ بودم

  شدن بودییق سرھنگ در حال بازجو تو اتاوایش
  بودنشمی ھم پانی و بابا و اقاجون و کعمو

  و سامم زنگ زد اونام تو راه بودندی بھ فرانیک
  اجازه اومدن بھ زنا رو نداداقاجون

 زدی قدم می عصبعمو
  شدهری اندازه چند سال پسنای کھ تو نبود دمی چشم خودم دبا

  بستم و محکم فشار دادمچشمامو
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 یی اخھ عشقم کجایی کجادمی لب نالریز
   از جام پاشدمعی باز و بستھ شدن در اتاق سرھنگ چشمامو باز کردم و سری صدابا

  جناب سرھنگشدیچ:من
 دونھی نمیزی چگھیم:سرھنگ

  اسمشو بردسنای نداره چرا ی مشت کردم اگھ اون نقشدستمو
 ... خودشسنای گھیامکان نداره دروغ م:من

  بگھی اگھی دزی چخواستھی خانوم مسنای دیرو شاپسرم تند ن:سرھنگ
 

 وای بگھ اونم درباره شی درباره موضوعدی چرا باطیتو اون شرا:من
 ی ھرچدیبھتره شمام باھاش حرف بزن: فکر کرد و رو بھ اقاجون گفتی کمسرھنگ

 برهی و ازتون حساب میباشھ شما پدربزرگش
  کردممداخلھ

 کنمی من باھاش حرف بزنم خواھش مدیبزار:من
  باھاش حرف بزنھدی اقاجون باگنینھ جناب سرھنگ راست م:بابا
 ... اخھ منیول:من

  سرجاشادی حالت بمی قدم بزنکمی رونی بمی ما برایپارسا ب:انیک
  ھوای من کوفت بخورم بھ جاانیچرت نگو ک:من

  زنتوکنمی مدای بھ خدا باشھ جون پدتیام:سرھنگ
  و رو شدری تھ دلم زیزی چھی گفت زنت نکھی ااز

 .... زن منھسنای...اره زنم...زنم
 کننی پارسا اقاجون و سرھنگ حلش ممی برایب:انیک

 شما و عمو رو بھم رسوند شما رو بھ سنایاقاجون : رفتن رو بھ اقاجون گفتمقبل
  برسمسنای منم بھ دی بزاردی کندای من و پیسنای دمی خدا قسم میبزرگ

.....  لحظھ نگام فقط شاھد نگاه غمزده اقاجون بودنی و آخردی دستمو کشانیک
 "کامران"
  ازش گرفتمنی کام سنگھی و روشن کردم و گاریس

  خراب بودحالم
  خوندمسنای ی نفرت و امشب از چشمااوج

  کھ بھش زدم افتادمیلی سادی
  رو کف دستم گزاشتممی و از لبام فاصلھ دادم و مستقگاریس
  سوزشش اندازه سوزش قلبم نبودی پوستمو سوزوند ولششیات

 سوختی می جور خاصھی قلبم
 ... اونی ولخواستمی رو مسنای من
  از کف دستم گزاشتمگھی دی جاھی و از دستم فاصلھ دادم و دوباره گاریس
  چشممی اومد جلودمیبوسی کھ لباش و می روبرم لحظھ اواری شدم بھ درهیخ
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 زجر اور و نفرت سنای ی بود و برایافتنیناب و دست ن من ی اون لحظھ براچقدر
 زیانگ
 ... شدم از خشمزی اونقدر قاطع قسم خورد لبری خودمو وقتکشمی گفت میوقت
  تا خاموش بشھدمی و محکم رو دستم فشارش مگاریس
 نی رو زمکنمی بعد پرتش مو

 کنمی و روشنش مرمی و بھ طرف ضبط مشمی جام پاماز
 یشگی بھ اھنگ ھمرسمی و مکنمی تا اھنگ و رد مچند

 
 کنمی و خودمم باھاش زمزمھ مکنمی مادی تا تھ زصداشو

  عاشقم شددی شایدی رو چھ دخدا
  دلم شدزی عمر عزکی بعد دیشا
 یدی نا امنی تو ادی عشق و فھمدیشا
 یدی قصھ برگشت خدا رو چھ ددیشا
  یدی عاشقت بود و انگار نددلم
 یدی کششی اتاموی دنی عشق کبھ

 ی دلت اومده ساده رد شیچجور
 ی بد شیتونی بوده کھ می با کدلت
 شھی از عالقم بھ تو کم نمچرا
 شھی ھمشمی از خاطراتت تو مپر
  دل کنده بودمی تو از ھر کری غبھ

  بازنده بودمی از اول بازمن
 نی رو زمفتمی و مشھی قبل زانوھام خم می مثل روزاشکنمی مکشمی میاھ

 زنی اشکام بردمی و اجازه منیی پارمیگی مسرمو
 من خونده شده کلمھ بھ کلمش ی اھنگ انگار برانی اشھی ھنوزم داره پخش ماھنگ

 حال و احوال منھ
  باھاششمی ھمصدا مدوباره

  دل بھ من داددی شایدی رو چھ دخدا
   من افتادادی بھ ی روزھی ھم دیشا
 یدی نا امنی باورم کرد تو ادیشا
  یدی دلم عاشقت بود و انگار ندیدی قصھ برگشت خدا رو چھ ددیشا
 یدی کششی اتاموی دنی عشق کبھ

 ی دلت اومده ساده رد شیچجور
 ی بد شیتونی بوده کھ می با کدلت
 شھی از عالقم بھ تو کم نمچرا
 شھی ھمشمی از خاطراتت تو مپر
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  دل کنده بودمی تو از ھر کری غبھ
 .... بازنده بودمی از اول بازمن
 ....شمی کھ گرفتم از جام بلند میمی تموم شدن اھنگ مصمم از تصمبا
 "پارسا"
 دنی و سام رسدی کھ فرمی بودسادهی وای دم کالنترانی کبا
 شمونی اومدن پعی ما سردنی دبا

  دروغھنای بگو کھ ھمھ اشدهیپارسا چ:دیفر
 شھی بلند مدی فرادی کھ فرندازمی مری سرمو زشرمنده

 د باتوام جواب بده:دیفر
 دیاروم باش فر:سام
 شی ادم اشغالھ پھی شی پاره تنم پی اروم باشم چجوریچجور: بلند تر داد زد وگفتدیفر

 ... ادمھی
 شھی درست نمادی با داد و فردیفر:انیک

  بفھمم پارسا االاااندیمن االن با:دیفر
  ندارم بدمی جوابکنمی سکوت مبازم

 
  کردنشدای پی برامیکنی تالش ممی ھمھ داردیفر:انیک

 دهی فقط سر تکون مدیفر
 کنمی سام و غم نگاش و درک می تو چشماخورهی باال تو چشمام مارمی مسرمو

 مثلھ عمو....دهیمثل فر... مثل منھاونم
 ...سناستی ھمھ ما نگران مثل

 "سنای"
  خونھگردمی کھ دارم برمشھی باورم نمھنوزم
  معجزسھی نی اواقعا

 ادی مادمی بھ کامران و حرفاش دوزمی منگامو
 داشت با ی فقط سعندفعھی زدن کھ اغی اومد تو اتاق با وحشت شروع کردم بھ جیوقت

 فاصلھ ارومم کنھ
 شدمی مگھ من اروم میول

  برت گردونمخوامی می علی برت گردوندم بھ والخوامی اروم باش مسنای:کامران
  قطع شدغامی کھ زد جی حرفاز

 گردونمی برت مخوامی نمینجوری منم ایخوای من و نمسنای یخواینم:کامران
 ...یگیغ م.و...ر...د:من

  االن ببرمتنی ھمخوامی نھ پاشو میزمیبھ جون خودت کھ عز:کامران
  سر باز کردبغضم
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 بخدا راست سنای:  کامرانی من و ببریخوای می نمال کجارهیکامران سر من ش:من
 گمیم

  بزار خودم برمی ولم کنیخوایاگھ م:من
 برمتی خودم مسنای یی کجایدونیتو نم:کامران

 یگی تو دروغ مدونمیمن م:من
 رونی تو موھاش و از اتاق رفت بدی گالفھ دست کشکامران

 رفتی وگرنھ نمگھی دروغ مدونستمی منی رو زمافتادم
 نگاه خاص اومد روبرم نشست با ھی بعد برگشت با تعجب نگاش کردم کھ با قھی دقچند

 رس پاشدم رو تخت نشستم کھ پوزخند زدت
  قرآن دستمنی انیبب:کامران
 برت خوامی قرآن قسم منیبھ ھم: کھ تموم شد دستشو گزاشت روش و گفتحرفش

  اعتماد کن بھمسنایگردونم 
  و رو شد از قسمش ناخواگاه چشمامو باز و بستھ کردمری زدلم

 سرت تا راه ی و بندازی بپوشارمی بیزی چھی برات رمیم: زد و گفتی لبخندکامران
 ...میفتیب
  بھ خودم اومدمنای بوق ماشی صدابا

  اشناابونی خورد بھ خچشمم
 ... عمارتابونی کھ خنجای من ایخدا

  و نگھ داشتنی سر کوچھ ماشکامران
  کھ صداش متوقفم کردرهی رفت سمت دستگدستم

 
  ببخش من وسنای:کامران

  ببخشمت کامرانیچجور:من
  کھ شده ببخشنمی شدم کھ برت گردوندم بخاطر امونیپش:کامران
  نگفتمیزی و چنیی انداختم پاسرمو

 و رونی مثل دفترچھ اورد بیزی چھی خم شد و از در داشبورد و باز کرد و کامران
 گرفت سمتم

 ی از ھمچیشیبخونش با خبر م:کامران
  بردم جلو و دفترچھ رو گرفتم تو دستامدستامو
 سنایحاللم کن :کامران

 برو: و گفتدی کشقی نفس عمھی
  نگاش کردمسی خی چشمابا

  بروگمیباتوام م:کامران
  و درو اروم بستمنیی و بازش کردم و اومدم پارهی رفت رو دستگدستم

  از کامران نبودی و حرکت کرد و چند لحظھ بعد خبرنی لحظھ ماشھی تو
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  کامرانبخشتی می ولیبد کرد: لب گفتمری رو تو دستم محکم فشار دادم و زدفترچھ
 "پارسا..... " رو صورتم و راه افتادم سمت عمارتدمی کشدستمو

 می کنداشی پی پارسا چجورشھی میاالن چ:دیفر
 کنھی مداشی زود پیلی خگھیسرھنگ م:من
  دارنینشونھ ا:سام

 وایش:انیک
 ی چیعنی:سام

 واستیتنھا نشونھ ش:انیک
  دارهی چھ ربطوای بھ شفھممینم:دیفر
 می ربطنیمام دنبال ا:انیک

 رونی فوت کردم بنفسمو
  درش آوردمبمی حوصلھ از جی زنگ خورد بمیگوش

  بودایمی کشماره
  دادمجواب

 بلھ:من
  باالدی اونور خط ابروھام پری صدادنی شنبا
 الو پارسا:ایمیک

  گرفتشی از صدادمیترس
 ھینجوری صدات چرا اایمی کشدهیچ:من

 سنایپارسا :ایمیک
  شکھ شدمسنای اسم دنی شنبا

 ی چسنای:من
 سنایپارسا :ایمیک

  داد زدمیعصب
 

 ایمی کی چسنای:من
  برگشتھسنایبرگشتھ پارسا : داد زد و گفتایمیک

 دمی رفت اروم ناللی کردم تموم تنم تحلاحساس
 ایمی کیگی میچ:من

  منھی االن روبروناھای برگشتھ اسنایپارسا :ایمیک
 یگیم.....راست:من

 ... پارسا زودگمیاره بخدا راست م:ایمیک
  و از گوشم فاصلھ دادمیگوش

 ...اون...سنای....سنای
  زدمادی فری خوشحالاز
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  با وحشت اومد سمتمانیک
  گفتی چایمی پارسا چت شد کنی امام حسای:انیک

  وقفھی بلند و بدمیخند
  شدهی چیخندیپارسا چرا م:دیفر
 سنای:من
 ی چسنای:سام

  برمدی عمارت من بانیایبا اقاجون و بابا و عمو ب: گفتمھول
  جواب ندادمانمی کی و بھ صدا کردنانی سمت ماشدمیدو

  شدم و پامو محکم گزاشتم رو گازنی ماشسوار
 کردمی لب تکرار مری زمدام

 ...سنای
 "سنای"خداااااااا شکرررررت .... من برگشتھیسنای

   بغل مامان بودمتو
 کردی مھی بلند گرمامان

 صدای بی ولکردمی مھی ھمراھش گرمنم
 ایمی دوختھ بودم بھ کنی غمگنگامو

 کردی داشت با اشک نگام ماونم
 دینالی اروم ممامان
   فدات بشمی دلم الھزی برات عزرمی بمیالھ:مامان

 شھی اروم باش حالش بد میپر: عموزن
   اروم جدا کرد من و از خودش و نگام کردمامان
 صورت نازش کبوده زدنش دخترمو زدنش:مامان

 اومد و من و از مامان جدا کرد با التماس نگاش کردم کھ اروم تو گوشم زمزمھ ایمیک
 کرد

  نگام نکنینجوری اسنای ادیزنگ زدم ب:ایمیک
  شدزی ھمھ خواھرانھ خاص لبرنی از ادلم

 نمی کرد رو مبل بشمیراھنما
  ارومش کنھ داشتی خورد بھ مامان کھ زن عمو سعنگام

  گرفت تو دستشخموی ی دستاایمیک
  سخت بودیلیخ:ایمیک

  جوابش بود فقط منتظر پارسا بودم تا بشکونم قفل زبونموسکوت
  منتظرش بودم تا گلھ کنم ازشفقط

 
 ی و باھاش حرف بزنادی بھ حالت اگھ پارسا بیوا: گفتدمی جواب نمدی کھ دایمیک

 شوریدختره ب
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  لبام تکون نخوردی بھ حرفش کلدمی دلم خندتو
  بخورارمی بزی چھیبرم برات : ایمیک

 برداشتن الی دستشو گزاشت رو زنگ و انگار خیکی قدم نرفتھ بود کھ ھی ھنوز
 ...نداشت

 "پارسا''
 ولش کردم وسط کوچھ و ینجوری و پارک کنم ھمنی ماشنکھی در عمارت بدون اجلو
  برداشتن نداشتمالی سمت زنگ و دستمو گزاشتم روش و خدمیدو
 دنشی دجانی داشت ھجانی ھدلم
  باز شدکی تی صداھی با در

  تودمی ھولش دادم و دوزود
 دمیدوی ھمھ توانم مبا

 ... تابی تاب بودم بی بدنشی دیبدا
 "سنای"
 اطی سمت حدمی کھ درو باز کرد طاقتم تموم شد و با ھمھ توانم دوایمیک

 دنشی دی برازدی داشت پر مدلم
 ادی مگھی نفر دھی دنی دوی احساس کردم صدااطی حیوسطا
 فاصلھ کمی سرجام و نگامو اوردم باال کھ نگام خورد تو نگاش اونم با سادمی وااروم

 کردی نگام مرهی بود و خسادهیوا
  کرده بودخی و بدنم دیلرزی بدنم مجانی ھاز

 می ھم شده بودمسخ
  زمزمھ کردماروم

 پارسا:من
 دمی زمزمھ اونم شنی قدم اومد جلو صداھی

 جانم:پارسا
  قدم رفتم جلو و دوباره تکرار کردمھی

 پارسا:من
  قدم اومد جلو و تکرار کردھی

 جانم:پارسا
 قدم شد و شی بغل کردنم پی سمتش و خودمو رسوندم بھش برادمی تموم شد دوطاقتم

 ...اومد جلو و چند لحظھ بعد
  نبودمنی رو زمگھید
 ای دننی بودم دور از ایی جاھی
  نابیای دنھی
  احساس نابھی
  کھ من مطمئن بودمی حسھی
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 اسمش عشقھ              
 .... و فقط عشقفقط

 
 "پارسا"

  گرفتمش تو بغلم و چسبوندمش بھ خودممحکم
  حسش کنمخواستمیم

 می زندگیکجا بود: در گوشش گفتماروم
  و بلند تو بغلم زار زددی نگذشت کھ بغض ترکیزیچ

  اش مثل خنجر بود تو قلبمھی گریصدا
  تموم شده اروم باشسیھ:من

  محکم دور کمرم حلقھ کرددستاشو
 ...خواستیپارسا اون م:سنای

  نگویچی االن ھمیزنی بعدا دربارش حرف مسنای نگو یچیھ:من
  پارساترسمیم:سنای

 یچی نترس ھیچی از ھگھید: تر بغلش کردم و گفتممحکم
 ....رد باال و زل زد تو چشمام و سرش و اونمی گزاشت رو سدستشو

 "سنای"
  اومد سراغمجھی لحظھ سرگھی زدم تو چشماش زل

  بودمنی از دستم رفت و اگھ پارسا نگرفتھ بودم پخش زمتعادلم
 دی نگرانش بھ گوشم رسیصدا

 شدی چسنای:پارسا
 ری حرکت دستاشو انداخت زھی جواب دادن نداشتم ضعف کرده بود وجودم تو ینا

 زانوم و بلندم کرد
  رو شونش بودسرم

   صدای بنباری ای ولکردنی مسی صورتمو خاشکام
  وارد خونھ شدپارسا

 دمی مامان و شنغی جی فاصلھ صداباال
  حالش بد شدهشدهی پارسا چای خدایوا:مامان
  باال استراحت کنھبرمشی مدینھ زن عمو اروم باش:پارسا

 ..... ومدی نی کسی صداگھید
 "پارسا"

  بھ سمت اتاق خودم رفتممی از پلھ ھا باال بردمش و مستقاروم
  دست در اتاق باز کردم و رفتم تو و با پا بستمشھی با
  ھنوز تو بغلم مچالھ بودسنای

              طرف تخت رفتم و گزاشتمش روشبھ
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  براتارمی بیخوای میزیچ:من
  دستمو گرفت و زل زد تو چشممعیسر

 نرو پارسا تورخدا:سنای
  صورتش و لبشی چشمم خورد بھ کبودتازع
  رفت تو ھماخمام

 کار اون کصافطھ:من
  نگام کردفقط

  تو بغلمدی خزعی رو تخت کھ سرنشستم
 یمونی مشمیپارسا پ:سنا
 اره ھستم:من

 سردمھ پارسا:سنای
  رو ھم گرفتم تو بغلمسنای و دمی دراز کشاروم

  بخواب عشقمسنایبخواب :من
 یریتو کھ نم:ناسی

  کجا برم بدون تو:من
 ...... ارومش کم کم قطع شد و اروم تو بغلم خوابش بردی زمزمھ ھایصدا

 
 "پارسا"
  ھاشی بودم بخاطر کبودی بودم رو صورتش عصبرهیخ

  کنم و گردنشو بشکونمدای کامران و پخواستی مدلم
 کصافطططططططط

  رو صورتشدمی اوردم باال و کشدستمو
  دلم براش تنگ شده بودچقدر
  و زمزمھ کردمدمی بوسقی عمشویشونی خم شدم و پاروم

  کنھتتی اذی کسزارمی نمگھی دمی دارم زندگدوست
  بھ خودمدمی و فشارش مکنمی بغلش ممحکمتر

   بغلم مچالھ شدتو
  ضعف رفت براشدلم

  پشتشدمی نازشگونھ کشدستمو
  و چشمامو بستمشیشونی چسبوندم بھ پمویشونیپ
  از خداخواستمی می من چگھید

  آغوش پر از عشقنی و اسنای ری بخوام غمیزی چتونستمی ممگھ
 ....تونستممممممممی ممگھ

 "کامران"
  کردمی می بغض رانندگبا
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  پر بوددلم
  کھ کردمیی خودم و از کارااز
  ببخش من وسنای بودم دواری بکنم فقط امسنای با خواستمی کھ می کاراز

  تنھا ارزوم بودنی برم انجای از اخواستمی کھ محاال
  بودمشرمنده
  اومدادمی پارسا حرف

 یخوای رو بخاطر پول مسنای تو
  کردم با خودمزمزمھ

 ?خوامی رو بخاطر پول مسنای من
 ... رو فرمون و چشمامو بستمدمی کوبمحکم

  شدم بھ جلومرهی سرمو اوردم باال و با وحشت خنی بوق ماشی صدابا
 ..... تا بخوام بھ خودم بجنبم کردم وھول

 "سنای"
  ھمون اتاق بودم و کامران دوباره اومده بود سراغمتو
 ادی نکمی نزدخواستمی و ازش مزدمی مغیج
  حرفامودیشنی انگار نمیول
  دستاش گرفتنی کھ اوند جلو و صورتمو بدمیکشی مغی تھ دلم جاز
 .... توانم اسم پارسا رو صدا زدمتی اخربا
 "پارسا"
  چشمامو ھراسون باز کردمسنای ی زدناغی حی صدابا

 کردی مھی و گرزدی مغی جبلند
  دادمتکونش

  چشماتو باز کن گلم باز کن چشاتوزمی عزسنای:من
 
  اسممو صدا کرد و چشماشو باز کردادی دفعھ با فرھی

 زمی عزسنای:من
  حرکت خودشو پرت کرد تو بغلم و ھق زدھی غم نگام کرد و تو با
 .... من وخواستیسا اون بازم مپار:سنای

  ھقش نزاشت ادامھ بدهھق
  کھ زدی منقبض شد از حرففکم

  گرفتم تو دستم و از خودش جداش کرد و زل زدم تو چشماشبازوھاشو
 سنایحرفت و کامل بگو :من
  کردهی ترس نگام کرد مطمئن شدم کھ کامران کاربا

  نکردمی حرف بزن تا قاطسنایباتوام :من
 ...خواستیم....خواستیاون م: ترس زل زد تو چشمام و گفتبا
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 نیی انداخت پاسرشو
  و از دست دادم و داد زدمکنترلم

 انھھھھھھھی یزنیحررررررف م:من
 پارسا بخدا من نزاشتم..... بھمخواستیم:سنای

  شروع بھ قدم زدن کردمی کردم و از رو تخت پاشدم و عصبولش
 ادامھ بده:من

آنقدر حرفشو ...  کرد ببوستم و خبی بھم تجاوز کنھ و چند بارم سعخواستیاون م:سنای
 .... کنملی و تحلھی تجزدی طول کشکمیزود گفت کھ 

 "سنای"
 دهی نشون می چھ عکس العملدونستمی شدم بھش نمرهی ترس خبا
  گذشت کھ پارسا اومد سمتمکمی

 ی گفتی چنمی بگو ببگھی بار دھی:پارسا
  ھوادمی زد کھ صد متر پرادی فرنیھمچ
 خدا من...ب...ب:من

 دی و درو محکم کوبرونی پرتم کرد رو تخت و خودش رفت بپارسا
  شدم بھ در اتاقرهی بغض و اشک خبا

  رو تختدمی مشت کردم و محکم کوبدستمو
  کردمی رو عصبپارسا

 ... خدا لعنتم کنھگفتمی مدینبا
 "پارسا"

 رونی بدم از عمارت زدم ب روی جواب سوال کسنکھی بدون ایعصب
 یلی برام گرون تموم شد خیلی زد خسنای کھ ییحرفا
 کردی موونمی کنھ دی بھش دست درازخواستمی کامران منکھی افکر

 کردمی می سرعت مرگبار رانندگبا
 رمی کجا مدونستمینم
 

 ... روی بغض لعنتنی کنم خودمو و ای جا و خالھی برسم بھ خواستمی مفقط
 "سنای"

  رو تخت کز کرده نشستھ بودم کھ در اتاق و زدنھنوز
  توایب:من
  اومد توایمی باز شد و کدر
 رونی رفت بی پارسا چرا اونجورشدهی چسنای:ایمیک

 دمینال
  کردمشی عصبایمیک:من

  اومد کنارم نشستاروم
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 یدونی خب اروم باش خودت کھ اخالق پارسا رو میلیخ:ایمیک
  و اون حرفا رو زدمدونستمیم:من

 چمی من بدون پارسا ھارهی سر خودش بیی نره بالایمیک
  ستیانقدرم خل و چل ن:ایمیک

   چپ نگاش کردمچپ
   نزن مارومیاوه من تسل:ایمیک

  اومد رو لبامی کمرنگلبخند
 ششونی ھمھ منتظرن من و فرستادن خانوم و ببرم پنیی پامیاھا حاال شد پاشو بر:ایمیک

 نجانی اایک:من
  پاشواالی ینیبی خودت منیی پایایب:ایمیک
 "پارسا.... " و از جام پاشدمدمی کشقی نفس عمھی
 .... ماه بعدکی

 ... فرودگاه راه افتادمی گرفتم و بھ طرف خروجلی تحوچمدونمو
  روز برگشتھ بودمی از سبعد
  روز مزخزفی از سبعد

 رونی کھ از عمارت اقاجون زدم بفتمی اون شب مادی
  دور بشمنجای گرفتم از امی شب تصمھمون

 طی با شراامی برم کھ کنار بخواستم
  خودمو اروم کنمخواستم

  رو ازار بدمسنای نخوام کھ
  روز ھر روزش برام جھنم بودی سنی اتو
 کردی باشم ھر روزمو کوفتم مسنای دور از نکھیا

  بھ عکسشزدمی شب تا خود صبح زل مھر
  قول داده بودم بھ خودمیول
  کنم نتونسنم خودمو اروم تا

 برنگردم
  حاالااااا کھ برگشتمیول
 ...سنای داشتن ی ارومم و مصمم برادونمیم

 رمی مای از تاکسیکی و بھ طرف شمی فرودگاه خارج ماز
 رمی و ادرس خونھ رو مشمی سوار مو

 ... شھر و ادماشنی بھ اشمی مرهی پنجره و خشھی بھ شچسبونمی مسرمو
 
 "سنای"
 کھ ی و تازه متوجھ معلم جوونرونی بامی از فکر مزنھی بھ دستم مقی کھ شقای سقلمھ با

 شمی مسادهی شده حاال باال سرم وای قبلری دبنیگزیجا
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 زنھی داد می عصببنھی کھ رو خودش منگامو
 رونی بی بریتونی زجر اوره میلیکالس برات خ-
 کنمی مقی رو بھ شقارمیگی تفاوت نگامو ازش میب

 یآب دار:من
 دمی نمتی بھ معلم کھ اھمکنھی با ترس اشاره مقیشقا
 یچی کھ ھی بده بخورم نداری اب داریاگھ بطر:من

 کنھی کالس و پر مری دبادی فریصدا
 خوامی من دانش اموز پرو نمرونیپاشو گمشو ب-

  کنمی نگاش می و عصبشمی از جام بلند معیسر
 ی گفتیتو چ:من

  نھای رونی بیریم-
  روزمی بغض و حرص سکنھی مفوران

 کنمی مدای کردنش پدای پی خالی برایی کھ جاحاال
  فوران کنھزارمیم

 سمیمی کنار و روبروش واامی مزی پشت ماز
 حرفت و تکرار کن:من

 و ستی کھ حواسش بھ کالس نی بھ دانش اموز پررو و البتھ دختریازیگفتم من ن-
  از حرفششھی خشمم دوبرابر مخوامی کدوم دوست پسرشھ رو نمشی پستیمعلوم ن

 ادی از بچھ ھا در نمچکدومی ھیاصد
 سمت کشمشی تو دستم و مرمیگی و مقنعشو مکنمی سمتش و دستمو دراز مرمی قدم مھی

 خودم
  تفاوتمی بازم بی ولدمی گفت بچھ ھا رو شننی ھیصدا

 دمی صورتش غرتو
 باشھ گرچھ نی کھ سطح ادبت ھمرهی نممی انتظارنی مثل تو ھمچیاز معلم عقده ا:من

 چقدر خودت و ی ھستی کی کل ابا و اجدادت بود تو فکر کردتی نشونھ شخصنیا
 ...سھ سال....دو سال... سالھی ی مگھ چقدر از من بزرگترینیبیبزرگ م

  تو چشمامزنھی تعجب زل مبا
   تو چشمامزمیری نفرتمو متمام
من بھ ... منطقھ نفر اول بودمیادای من کھ تو ھمھ المپستی حواسم نیگیبھ من م:من

 ?اررررره...فکر دوست پسرمم 
  زدمادی آخر حرفمو فرقسمت
 ھی کدونمی نگاه نکرده مشھی مدهی از پشت کشدستم

 ھیولم کن سحر بزار بھش بفھونم پررو و حواس پرت ک:من
 می برای بی بخاطر من اجسنای:سحر
 گمی معلم گستاخ و منی ای تو چشماندازمی اخرمو منگاه
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 حرفتو مزه مزه کن:من
 

 دمی و ادامھ مرونی بدمی می عصبنفسمو
 ی زجر جماعت بشھی نکن مای سعدیبا نفھم:من

 زنمی از کالس می و فوردارمی برمزمی از رو مفموی و ککنمی از مقنعھ اش جدامدستمو
 رونیب

 شنومی و مقی سحر و شقایصدا
 رونی بزنمی از مدرسھ مدمی نمتی اھمیول

  گرفتھبغضم
 کنھی درد مگلوم

 .....دومی فقط می کجا ولدونمی نمدومیم
 "پارسا"
 کنمی و در خونھ رو باز مندازمی و مدیکل
 بندمی تو و درو مرمیم

 ستی نسنای دونستمی مکھی تارخونھ
  ماه ھر روز امارشو داشتمکی نی تمام اتو
  و برگشتھ خونھ عمونجای اادی نمگھی ددونستمیم
  بعد رفتن من داغون شدهدونستمیم
 ستی نمیاد قد شیسنای اون گھید

 کنمی و برقارو روشن مکشمی میاھ
 ...رمی و بھ طرف اشپزخونھ مکنمی ول مییرای وسط پذی و ھمونجورچمدون

  جلو چشمم ھمھ خاطره ھامونادی مشمی اشپزخونھ کھ موارد
 کنمی لبم اروم زمزمھ می روادی می تلخلبخند

 سنایدلم تنگ شده برات -
 ...رمی مخچالی و سمت کشمی میاھ
 "سنای"

  بھ پارک فدکخورهی چشمم مارمی کھ مسرمو
  رو لبمادی میپوزخند

  کھ باھاش خاطره داشتمیی جاامیی دی باچرا
  کھ من و ول کرد و رفتاون
 دی ادامھ حرفامو نشنیحت

  باھاش نکردهی کامل بھش بگم کھ کامران کارنزاشت
 شمی و اروم وارد پارک مکنمی مزونی کولھ اوی و دستامو از بنداکشمی میاھ
  لب بھ اھنگ خوندنری زکنمی شروع مو
  ھنوز عاشقتمیگفتی روز تو مھی کھ ادمھی
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  خستھ شدمگھی ازت دیگی حاال موونتمید
  بگمی دردمو با کارمی مکم
          ی عمر منی بدونخوامیاگھ دلخورم از تو م 

   حاال کھرمیمی می منعشق
  بگمیمو با ک کھ من تنھا بشم دردیری میدار
  جون دوتامون ازت دلخورمبھ
  خدامون ازت دلخورمدونھیم
 ی بردی نباگفتمی چشمام مبا

  ھامون ازت دلخورمھی گرواسھ
 
 ی کھ بلند داد زد کجااااا بوددمی بلند عمو رو شنی نداد و بھ جاش صدای جوابانیک
 سناااااای

  اومدسنای شدی چانیک:من
   ھراسون جواب دادانیک
 ھی عصبیلی خیی برم پارسا دادیمن با:انیک
 ... و قطع کردی خواستم جواب بدم گوشتا
 "سنای"

  بابا فقط سکوت بودیادای داد و فرجواب
 رونی از خونھ زد بی عصبدمی نمی جوابدی کھ دبابا

 پر از بغض مامان دردمو ی مشت کردم و بھ طرف اتاقم راه افتادم کھ صدادستمو
  کردشتریب

 ی کجا بودی بگیخوای نمسنای:مامان
  سمتش چشماش نم داشتبرگشتم

  سمتش و خودمو پرت کردم تو بغلشدمیدو
 مامان تورخدا ببخش من و خدا لعنتم کنھ خدا لعنتم کنھ:من

 بلند شد از مامان جدا شدم و بھش اشاره لدامی ھق ھق ی محکمتر بغلم کرد صدامامان
  سمتم و خودشو پرت کرد تو بغلمدی بغلم دوادیکردم ب

  ببخش من ولدای فدات بشم یالھ:من
  جونمینگو ابج:لدای

 .... شدم و گونشو بوس کردخم
 .... ساعت بعدسھ
  افتاد فکر کردمشی کھ چند ساعت پیی اتاق بھ اتفاقاو

 ایمی گفتھ کھ قراره با کانمی ھفتھ نرم و کھی اجازه گرفتھ ری گفت کھ بابا برام از مدمامان
  برن شمالوانیو ک

  خواستن منم برمو
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 بابا و مامان و نداشتم و ناچار قبول ی روستادنی ای روگھی دی قبول کنم ولخواستمینم
 ...کردم

 "پارسا"
  جواب دادمعی زنگ خورد سرمیگوش
 شدی چانیک:من

  عشقتدنی دیحل شد خودت و روبرم کن برا:انیک
 رونی دادم بنفسمو

 یممنونتم داداش مرس:من
 ?ی نداری داش کارکنمیخواھش م:انیک

 ینھ قربانت با:من
 یبا:انیک

 ... روبرمواری و قطع کردم و با ذوق زل زدم بھ دیگوش
 
 "سنای"

  اومدن دنبالموانی و کانی و کایمی زود کصبح
  شدمی از مامان و بابا راھی خداحافظبعد
  نداشتدهیفا ی حال و ھوامو عوض کنن ولکردنی می سعایمی و کوانی کنی ماشتو

  بودم بھ جادهرهی تو ھم بود و خاخمام
  دوباره بلند شدوانی کیصدا

 می حامد پھالن بزارم برقصیخوای مگمی مسنای:وانیک
 ریخ:من

  جھاندیام:وانیک
 ریخ:من

 یسھ برادر خداورد:وانیک
  گرفت و لبخندم از چشمش پنھون نموندخندم

  ارهیپس شد سھ برادر خداورد:وانیک
 وانی نکن کتشیاذ:انیک
 بھ حرفش اورده بزار حرف بزنھ از خود تھران وانی کنی حاال کھ ایگی میتو چ:ایمیک

 رونیمثل مجسمھ زل زده ب
  شدشتری حرص صداش شدت خندم باز
  ببندشتویزھر مار ن:ایمیک

  کنمکاری من چی چرا ارومیگی ارومم میخندی چرا میگی مخندمیم:من
 رو سرش دنی محکم کوبایمی و کوانی ھمزمان کسنای دوتا خل و چل و نیول کن ا:انیک

  دادش بلند شدیکھ صدا
  و نگامو ازشون گرفتم و دوباره دوختم بھ جاده و رفتم تو فکردمیخند
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 ...شی ماه پکی فکر تو
 رهیھع بھم گفت نم... اون شب و کھ بھ پارسا التماس کردم تنھام نزارهرهی نمادمی

  اومد رو لبمیپوزخند
  کھ سرھنگ خبر داد کھ کامران تصادف کرده و رفتھ کمایشب رهی نمادمی
  زدیلی عمھ مھدخت بخاطر دخترش بھم سرهی نمادمی
  کرددمی تھدوای شرهی نمادمی

  کھ قول داده بود باشھ نبودیی اتفاق افتاد و پارسانای اھمھ
  پر از اشک شدچشمام

  سفر بچھ ھارم زھرمار کنمخواستمینم
 و بھ اعتراض کردن بچھ ھام رونی و کلمو بردم بنیی پنجره رو دادم پاشھی شعیسر

 ...توجھ نکردم
 خواستی ارامش مدلم

  ارامش خاصھی
 ی دلگرمھی آغوھی مثل یزی چھی
 ....دی امھی
 
 "پارسا"

  ادامھ دادممی بھ رانندگلکسی ریلی اھنگ و کم کردم و دوباره خیصدا
 سنای دنی دی تو دلم نبود برادل
  و بھش بگمنمشی ببخواستمیم

  ماهھی نی تو ادمی کشی چبگم
 امی تا تونستم کنار بدمی کشیچ
 ... خودمبا

  بشم از عطر تنشرابی تا سگرمشی انقدر تو بغلم ماول
  براشکنمی مفی تعربعد

  براشگمی رو میھمچ
 ی لعنتی اغاز اون سردرگماز
 ....یشی عشق اتنی بھ وجود اومدن اتا
 "سنای"

 میدی چند ساعت تو راه بودن باالخره رسبعد
   خوشگل پارک کردیالی وھی در ی جلونی ماشانیک
  جونم بودی جوابش لبخند بی شمال خاندان زند خوش امدیالی از ونمیبفرما ا:انیک

  اطرافمزی شدم و شروع کردم بھ انالادهی پاروم
  بودالی وی درست روبروایدر

  مانع شدایمی کی لحظھ ذوق کردم و خواستم برم سمتش کھ صداھی
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 تکون دادم و بھ ی حوصلھ مخالفت نداشتم سرمیری بعدا مسنای تو می برایفعال ب:ایمیک
 ...الی داخل ومی ببرالروی رفتم تا وسانی و کوانیکمک ک

  از مبالیکی خودمو ولو کردم رو ی خستگاز
  ھستلیبازم وسا و باش پاشو جمع کن نی ایزک:وانیک

 وانی کتونمی نمگھیمن د:من
  ارمی کھ بنده بینھ بابا انتظار ندار:وانیک

 نھی انتظارم ھمقایدق:من
  خر بارکشمنجایمگھ من ا:وانیک

  خودت و ھایخوب شناخت:من
 نیی پادمی حملھ کرد سمتم کھ زود از مبل پروانیک
 نمی ببسایوا:وانیک

 عمراااااااا:من
 شھی می چیدونی خودت مرمتیبگ:وانیک

  مثالشھی میچ:من
 بھتر بودا حداقل تا االن گرفتھ ی افسرده بودگمی مسنای: سر جاش و گفتسادی واوانیک

 بودمت
 شمی جمع مافمی و قامی حرفش بھ خودم منی ابا
  نداشتمیمنظور:گھی معی و سرشھی ممی متوجھ ناراحتوانیک

 ی انداختادمی ممنون کھ ستیمھم ن:من
 ... منسنای:وانیک

  باال استراحت کنمرمی مالیخیب:من
 
 ومدی ازش درنیی صداگھید

 از اتاقا و خودمو یکی سمت دمی از پلھ ھا رفتم باال و بدون دقت بھ اطرافم دواروم
 انداختم توش و درو بستم

 ومدی باال نمنفسم
  سمت پنجره و بازش کردمدمیدو

  کرد حال االنموی اورادی بھم ی بود ولنی سنگوانی کیحرفا
 روزه بھ چشمام اجازه ی و طبق عادت سکشمی و اروم دراز مرمی طرف تخت مبھ

 ....دمیبازش و غرش م
 "پارسا"

  بھ بدنم دادمی نگھ داشتم و کش و قوسالی و جلو در ونی ماشدمی رسباالخره
  زنگ بزنمانی بھ کتونستمی شب بود و نمنصف

 نم خوابھ تو راه بوده حتما خستھ اس و االاونم
  روبرو بشمسنای بخوابم و فردا با نی گرفتم امشب و تو ماشمیتصم
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 باعث شد الی باز بستھ شدن در وی و خوابوندم و تا خواستم چشمامو ببندم صدایصندل
  بشمزی خمی نعیسر

 دی با شال سفی و بلوز صورتدی دختر با شلوار سفھی خورد بھ نگام
 رونیاومد ب الی از وھی کنی تر نگاه کردم اقیدق

 بود و مطمئن بودم باد بھش بخوره فی ضعیلی خکلشی ھی مشخص نبود ولچھرش
 نیولو رو زم

 رونی ما اومد بیالی کھ از وھی کیول
 رفتی مای بھ طرف درمی توجھ بھ اطرافش مستقبدون

 ... کھ نفھمھ پشتش راه افتادمی شدم و طورادهی پنی از ماشکنجکاو
 "سنای"

  بودکی کھ باز کردم ھوا تارچشمامو
  خوابم بردهی کدمی نفھماشال

 ای از جام پاشدم و بھ طرف پنجره رفتم تا ببندمش کھ چشمم خورد بھ درحالیب
 شلوارم و با بی گزاشتم تو جموی مانتومو در اوردم گوشعی ضعف رفت براش سردلم

 رونیھمون بلوز و شلوار و شال اروم از اتاق زدم ب
   بود معلوم بود بچھ ھام خوابن غرق سکوتالیو

  خارج شدمالی اومدم و بھ سرعت از ونیی از پلھ ھا پانیپاورچ
  مشاممو پر کردسی خی و شناای دری بورونی کھ اومدم بالی در واز

  رفتمای بھ اطراف نگاه کنم بھ طرف درنکھی ابدون
  بودای فقط بھ درنگام
 رو گھ ی گرفتم و اھنگای لحظھ نگامو از درکی ی در اوردم برابمی از جمویگوش

 رو گرفتم دستم و دوباره بھ ی کردم و گوشادی کردم و صداشو تا تھ زی پلخواستمیم
 راھم ادامھ دادم

 
  بلندی کردن با صدای کردم با اھنگ ھمخونشروع

 رمی کھ با غمت درگیمن ھنوز وقت-
                               رمی مای سمت دربندمی مچشمو

                    زمیری اوارم کھ رو خودم ممثل
 زمیی من فقط پامی تقونی تھ اتا

  نشستم و ادامھ دادمعی سردمی اب رسلب
  من و تو تو ساحلیعنی ممکن ریغ-

  ماه کاملری ھم بودن زعاشق
  بھ ماهشمی مرهی باال و خارمی مسرمو

  رو لبم امشبم ماه کاملھادی میپوزخند
 ی تو برام دلتنگیعنی ممکن ریغ-
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 ی اھنگنی کھ تو ھمیفھمی میعنی
 کنھی سر باز مبغضم
 کننی مسی اشکام صورتمو خدوباره

 خونمی و با بغض مدمی و محکم رو ھم فشارشون مبندمی مچشمامو
  با توشمی ساحل تنھا غرق میتو-

  واتی دری چشام برگردون چشمابھ
 ی برگرددی دوست دارم تو بایلیخ
 ی ممکن کردری غاھاموی کھ روتو
 خواننده ھم ی از تھ دل از تھ قلب سوختم از تھ دل شکستم صدام از صدازنمی مادیفر

 شترهیب
  ماه کاملری من و تو ساحل عاشق ھم بودن زیعنی ممکن ریغ-
 ی تو برام دلتنگیعنی ممکن ریغ
 ی اھنگنی کھ تو ھمیفھمی میعنی

 شمی من قطع نمی ولم صداشھی تموم ماھنگ
 ای بھ درکنمی بدون وقفھ گلھ مزنمی داد مبلند
 خودش گفتتتتتت بدون من ررررررهیچرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مگھ نگفت نم:من
 رھھھھھھھینم

 کھ ییییییییی بود اون حسنی کجاستتتتتتتت انھھھھھھھھی حاالااااااااا من و ببکجاستتتتتت
  عشققققققفقگفتی حس زودگذرش منیاسمش عشق بود بھ ا

  ھوس زود گذرش اسم گزاشتھ بودددددددنی کامل بھ انانی اطمبا
  اسمش عشقھگفتی مااااااااااااااایخدا

  اسمش عشقھگفتی میشنویم
  خداااااااا نبود اسمش عشق نبودنبوددددددد

 نننننننننننننننی حس زود گذر بودددددددد ھمھی اسمش
  زدنادی فریبرا ادی باال نمگھی دنفسم

 ... جون ندارمگھی دی ولزنیری اشکام مشمی محالیب
 "پارسا"

  منھیسنای نی من ایخدا
  بھ سر عشقم اومدهیچ

  لعنتم کنھخدا
 گرفتی مشی جونم اتگفتی ھر کلمھ کھ مبا
 

  کردمکاری چای کردم باھاش خداکاری چمن
 ارهی سر خودش بیی بالترسمی می ازش دور بشم و ولخوامیم

 کنمی مشت مدستمو
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  برم جلودیبا
  باھاش حرف بزنمدیبا
  بھشفھونمیم
 ....فھونمیم
 "سنای"

 کھ الی سمت وگردمی و برمکنمی مای و پشتمو بھ درکنمی و عقبگرد مشمی از جام پاماروم
  نفرھی بھ خورمیمحکم م

 کنمی اروم زمزمھ مارمی باال نمسرمو
 خوامیمعذرت م:من

 کشھی از بغلش رد بشم کھ دستمو محکم مخوامیم
 ... برمدی ولم کنشھی کردم میمن کھ معذرت خواھ:من

 نع-
 دهی و اکو مچھیپی تو مغزم مصداش

 ... ازری بگھ نھ غی انقدر جدتونھی میک
  تو چشماشخورهی ممی کھ چشمام مستقارمی سرمو باال مناباور
 از نگاه شمی نمری سکنھیط نگاه م و فقگھی نمیزی اونم چکنمی و فقط نگاش مشمی مشکھ

 کردن چشماش
  نگاهنی بھ امحتاجم

 .... ھارولھی تنی ادمی رو ندیس
 "پارسا"

  زده بودم تو چشماش زل زده بود تو چشمامزل
 خوندمی رو تو نگاش مناباوري
  قبل طوفان بودنی کرده بود و اسکوت
  باز کردم و بھ حرف اومدمدھنمو

  مندنی روز ندی بعد سیکجا بر:من
 رونی بشھی پرت مگھی دیای و انگار تازه با حرفم از دنکنھی نگام مگھی دکمی

 کنھی تو ھم و با خشم نگام مکنھی و ماخماش
  برهخوادی و مکشھی محکم از دستم مدستشو
  تو بغلمکنمی پرتش مندفعھی و اکشنی و بازوشو مکنمی دستمو دراز مدوباره

 یجوابمو نداد:من
 دی ولم کنشناسمی شما رو نم محترم منیاقا:سنای

   از حرفششمی مشکھ
 کنمی رفتھ صداش ملی تحلی صدابا

 سنای:من
 گھی رو انتظار نداشتم و میزی چزنھی مادی فربلند
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 شیمررررررررررررررررررد خاکش کردن تو کشت:سنای
  ولم کن بزار برمحاال

 
  بھششمی تر مکی و نزددمی دستشو فشار میعصب

          بازم تکرار کن حرفت ویجرات دار:من
 شی مرد تو کشتسنای:سنای
 کنمی ولش نمی کلکنھی بھ خودم تقال مدمی و فشارش مکنمی حرص و خشم بغلش مبا

  ساکتسیھ:من
..                                                             بغلمنی ندارم کھ بخوای محترم من با شما صنمیولم کن اقا:سنای

 طاقتم تموم شد
  ادامھ بده حرفشوزارمی و نمکنمی و با لبام لباشو قفل مشمی خم معیسر

 دمیبوسی روزه می سی حرص و دلتنگبا
 کردی بود و تقال نماروم

 دمشی تر بوسقی دستامو دور کمرش حلقھ کردم و عممحکم
 ... بودم دلتنگدلتنگ

 ''سنای''
  کھ ولم کنھکردمی بودم تقال نماروم

 دادی و من و بھ خودش فشار مدیبوسی با تموم وجود مپارسا
  چقدر گذشت کھ ولم کرددونمینم

  چقدر دلتنگت بودمیدونینم:پارسا
   انتظارشو نداشتزنمی پسش می حرفش عصبنی با ازمیری مبھم
  داد زدمبلند
 ینخندون ما رو بابا دلتنگ بودھھھھھھھھھ :من

 زنمی بلند قھقھ مشھی مشتری خندم بشدت
باشھ ....یدلتنگ بود...یگیاره تو راست م...ھھھھھ...ی ماه رفتھی یدلتنگ بود:من

 .... تشکری مرسی مھربونیلیدستت درد نکنھ تو واقعا خ....ھھھھھ.....یمرس
 شھی مری و کم کم اشکام سرازشھی قطع مخندم

 گھی برو حاال دی خب گفتیلیخ....ی دلتنگی بگیبرگشت... ی ماه چرا برگشتھیبعد :من
 ام برنگرد

 دهی نگامم با بغض انداختم تو چشماش و از کنارش رد شدم کھ دوباره دستم کشنیآخر
 شد

  گوش بده حرفاموسای وایحرفات و زد:پارسا
 رونی کردم دستمو از تو دستش بکشم بیسع
  خودت ولم کنی برای گزاشتمی حرفیحرف تو مگھ جا:من

  سمت خودش و پرتم کرد تو بغلشدمی بدتر کشچی نداد کھ ھگوش
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 نشی رو سدمی عکس العمل نشون دادم و مشتامو کوبعیسر
 خوامتتتتتتتتتتی نمگھھھھھھھھھھھی دخوامتیولم کنننننن ولمممممممم کن نم:من
 

 دی محکم گرفت تو دستش و غرچونمو
  تو دھنت ھمھ دندوناتوختمیبخاطر خدا خفھ شو تا نر:پارسا

  تلخھ ارهقتیچرا ساکت بشم حرف حق:من
 بزار برات بگم:پارسا

 ی بھ خودت رفتازمی تو اوج نی و رفتیری نمی تو گفتی رو بگیپارسا چ:من
  مجبور بودمیلعنت:پارسا

  تر داد زدمبلند
 چرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا:من
 طی با شراومدمی کنار مدیچون با:رساپا

 ....یرفت... پارسای رفتیگزاشت.... من کھ بال سرم اومده بودای یومدی کنار مدیتو با:من
 شرمنده ام ببخش من و:پارسا

  براتو حاال ولم کننی زمدمیباشھ بخش:من
  حرص نگام کردبا

 یکنی با حرص نگام می نگات کنم تو دارینجوری من انکھی ای بھ جاھیچ:من
 سنای یچقدر عوض شد:پارسا

  و داد زدمرونی بدمی دستش کشنی زور خودمو از ببا
   گرفتمندمی ای ھم برایدی جدماتی تازه تصمیدی عوض شدم کجاشو دیلیاره خ:من
 

 دارم ایلی خی خواستگارشنھادیمثال درباره پ: منماتیچھ تصم: تو کرد و گفتاخماشو
 ... جواب مثبت بدمشونیکی بھ خوامی و مکنمیفکر م

 "پارسا"
  رو مخم اکو دادصداش
  مثبت بدمجواب
  مثبت بدمجواب

 و حملھ کردم سمتش و بازوھاشو محکم گرفتم تو دستم و دمی لحظھ بھ جنون رسھی تو
 فشار دادم

 یییییییییییییییییی خوردییییییییییییییییییییییییییییچھ گوھ:من
  ترس زل زد تو چشمامبا

 کنمی متیحال.... ارهی خود سر و پررو شدیلی ماه نبودم خھی:من
 گفتی نمیچیھ

  و سوارش کردم و خودمم نشستم پشت فرموننی طرف ماشدمی گرفتم و کشدستشو
  رو زدمی خودش اومد و خواست درو باز کنھ و بره کھ قفل مرکزبھ



 @cafeetakroman              ی کافھ تک رمان ص اختصا       رمان اسمش عشقھ

 534 

  نکنمی عصبشتری بنی سر جات و از انیبش:من
 یریکجا م:سنای

 ھی شوھرت چیبھت بفھونم تاوان حرف زدن از خواستگار جلو کھ ییجا:من
 یستیتو شوھر من ن:سنای

  و با بھت نگاش کردمبرگشتم
 
 کنار ھم گھی و غم با ھمدی تو سختشھی زندگاری چون شوھر ھمدم زنشھ یستین:سنای
  ی کردکاری تو چی ولموننیم

  زد و ادامھ دادیپوزخند
 مطمئنم فکر امی رفتم با خودم کنار بیگی می االنم برگشتی داشتم رفتاجیبھت احت:سنای

 ی لحظھ ام نکردھی یمن و حت
 بودم بھ رهی و خکردمی نداشتم با سرعت حرکت می جوابیعنی ندادم بھش یجواب
 ....جاده

 "سنای''
  بشمادهی و پارک کرد و اشاره کرد پنیماش
  بشمادهی کھ پیانتظار ندار:من

  نشدمی شو تا کفرادهی پی انتظار و دارنیچرا ھم:پارسا
 ھی کجاست خونھ کنجایاصال ا:من

  یفھمی شو مادهیپ:پارسا
  شدم و رفتم طرفشادهی پی شد مجبورادهی پخودش
  با دساش قفل کرد و ھر چقدر دستمو تکون دادم ول نکرددستمو
 ریاروم بگ:پارسا

 ول کن دستمو:من
  فشار محکم بھ دستم دادھی

 "پارسا... "فھ کرد صدامو خرسما
  باز کردم و اشاره کردم بره تودرو

  شک نگام کرد و رفت توبا
  اومد رو لبمیلبخند

  جذبھ پارسا جونولیا
  صداش بھ خودم اومدمبا
 ھی خونھ کنجایا:سنای

 خونھ خودم:من
 نجای ای من و اوردی چیبرا:سنای

 ی بخورارمی بیزی چھی برم نیبش:من
  خورمی نمیزیچ:سنای
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  برگشتم سمتش مصمم نگام کردگالفھ
 امی االن منیباشھ بش:من
  مبل نشستنی تکون داد و رو اولیسر

 و کنارش نشستم ششی برداشتم و برگشتم پوانی لھی اب و ی تو اشپزخونھ و بطررفتپ
  دستشو گرفتمیخواست پاشھ کھ فور

  حرفامو بزنمنیبش:من
 من بھ ی بچسبستی حرف زد الزم نشھیاز راه دورم م:سنای

  لجبازی پاشد و رو مبل روبرم نشست دختره عی کھ تموم شد سرحرفش
 ... زل زدم تو چشماش و شروع کردم بھ گفتنمیمستق

 
 "سنای"

  کرد بھ حرف زدنشروع
 درک یتونی بھت دست بزنھ داغون شدم تو نمخواستھی کامران میاونشب کھ گفت:پارسا

 قول داده بودم کھ نرم شی حرفا تا چند لحظھ پنی ادنی مرد شنھی ی چقدر سختھ برایکن
 کنم ی جا کھ خالھی برم خواستمی مرونی از عمارت زدم بی نتونستم وقتی ولشتیاز پ

  خودمو
 یخودخواه فکر من و نکرد: وسط حرفش و گفتمدمیپر

 ھیگر.. بود امار ھر روزت و داشتمنجای قلبم ایرفتم ول....بزار حرفم تموم بشھ:پارسا
 اتیشونیپر...کردنات

  تموم شد و دوباره حرفش و قطع کردمطاقتم
 ی و برنگشتیدونستیم:من

 می داشتاجیدوتامونم بھ زمان احت:پارسا
   گذشت زمان فقط خراب تر کرد حال من ویول:من

 حال منم بھتر از تو نبود:پارسا
  پارسا ھم بھ خودت ھم بھ منیظلم کرد:من

  جبرانی برانجامیحاال کھ ا:پارسا
  ندارهدهیفا:من
  حام پاشدم و رفتم کنارش نشستماز
  پارسای جبران کنیخوای رو میچ:من

 بود و نشونش دهی ندی کھ تا حاال کسغموی با تی خود زنی باال زدم و جانموی استاروم
 خوردی کارا بھم منی کھ حالم از ای مننی پارسا ببی جبران کنیخوای و میچ:دادم من

  سر خودم اوردمیی چھ بالنیبب
 ... و سکوت کرده بودکردی بھت نگام مبا
 "پارسا"
 غی زخم تی شدم بھ دستش و جاھارهی بھت خبا
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  تنمو غم گرفتتمام
  پارسای نداری جوابیدید:سنای

 میبھتره بر: جاش پاشد و گفتاز
  دراز کردم و دستشو گرفتمدستمو

 متاسفم:من
  شکستی بدی بغضش با صدا و گرفتم تو بغلم کھدمشی بغض نگام کرد کشبا

 ی بشی کن گلم بزار خالھیگر:من
 نی اخواستمی من تو رو می سخت بود ھمھ کنارم بودن ولیلیسخت بود پارسا خ:سنای

 ی نبودیاغوش گرمتو ول
  رمی نمگھی دلم دزیببخش من و عز:من

 ی رفتی ولیری نمی پارسا اون دفعھ ھم گفتیریم:سنای
  زارمی تنھات نمگھیبھ عشقمون قسم د:من

  کردنش ادامھ دادھی نداد و بھ جاش بھ گریجواب
 .... زانوش و بغلش کردم و بھ سمت اتاق خواب رفتمری تموم شد دستمو انداختم زطاقتم

 "سنای"
  بغلش جا بھ جا شدمتو

 تکون نخور جوجو:پارسا
  پارسا ولم کنیخفم کرد:من

  ولت کنمتونمی مگھ می روز تو بغلمی بعد سسسسسسییھ:پارسا
  تو اغوشش فرو رفتم و چشمامو با لذت بستمشتری و بدمیخند

  پبشتم بخوابمیبخواب زندگ: و اروم زمزمھ کرددی بوسمویشونی پپارسا
 .... زود خوابم بردیلی حرفس آرامش مھمون قلبم شد و خبا
 
 "سنای"

  کھ باز کردم تو بغل پارسا بودمچشمامو
  بستھ بودچشماش

  کردم خوابھفکر
 کجا: خوابالو گفتی کھ سفت گرفتم و باصدارونی بامی از بغلش بخواستم

 یداریب:من
  شدمداریب:پارسا

  بلند بشمخوامیدستاتو بردار م:من
 یکجا بر:پارسا

   ولم کن اهییدستشوووو:من
  کرد و دستاشو از دورم باز کردی خنده اتک
 رونی از اتاق بدمی از جام پاشدم و دوزود
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 دمی پارسا رو شنیصدا
  تو راھرو سمت راستییدستشو:پارسا

 ...یی کھ گفت رفتم و زود خودمو انداختم تو دستشویی طرف جابھ
 "پارسا"
  کھ رفت منم پاشدم رو تخت نشستمسنای

 باھم میخوای کھ مگفتمی اقاجون و مشی پمیرفتی مسنای گرفتھ بودم امروز با ممویتصم
 میازدواج کن

  اومدسنای فکرا بودم کھ نی ھمتو
 االن بچھ ھا الیھھھھ نمک پاشو جمع کن من و برگردون و:سنای ی کردھیتخل:پارسا

 شنینگرانم م
  رفت تو ھماخمام

  زنمی زنگ مانیالزم نکرده خودم بھ ک:من
  برگردمخوامی من میول:سنای

   اقاجونشی پمیری ممی تھران و مستقمیگردیامشب برم:من
 ی چیاونوقت برا:سنای

 می ازدواج کنمی گرفتمی تصممی بگنکھی ایبرا:من
 دی باال پرابروھاش

  و گرفتھمی تصمنی ایاونوقت ک:سنای
 سادمی جام پاشدم و روبروش وااز
                                         من:من

  نداشتم  اونوقتی نقشچیمن ھ:سنای
 ....ی داشتھ باشیقرارم نبود نقش:من

 "سنای"
  اومد تو سرمی سرش داد بزنم کھ فکرخواستم

 باشھ اقا پارسا:من
 یباور کنم کوتاه اومد:پارسا

 دمی دلم بلند بھش خندتو
 سنای دمی روز عذاب کشی سبخشمتی مای اسوننی ب ای آقا پارسا فکر کرددمی منشونت

 تخس و مغرور و لجبازمو ی روز عذابت ندم تو ھنوز اون روصدی اگھ سستمین
 ....?یدیند
 
 "پارسا"
   و تمام حواسم بھ جاده بودکردمی می رانندگاطی احتبا

 ومدی درنمسنای یصدا
 یساکت:من
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  تا دلم خنک بشھرمی حالتو بگی تھران چجورمی برسکنمی فکر منیدارم بھ ا:سنای
  خندهری زدم زبلند
   فکرا نکن کوچولونیاز ا:من

 فتھیباالخره کھ کارت بھم م:سنای
 فتم نگیزی و چدمی خندبازم

 کم بخنددددددد:سنای
 ...چشممممم:من

 "سنای"
 خندهی خل وضع ھر ھر می پسره
  براشگمی جک مانگار

 رونی ببرمی و سرمو منیی پادمی رو مشھیش
  خطرناکھسناینکن :پارسا

  ھوا بخورمخوامیم:من
 گمی تو ماریسرتو ب:پارسا
  گفت کھ فورا سرمو اوردم توی جدانقدر

 یی زورگویلیتو خ:من
 و ی رو صندلدمی از حرص چشمامو محکم بستم و سرمو کوبی لجبازیلیتوام خ:پارسا

 .... کردم بخوابمیسع
 ''پارسا''
  بھ بدنم دادمی وکنار آپارتمان پارک کردم و گش و قوسنی ماشی خستگبا

 شدی از زور خواب باز نمچشمام
 سنای برگردوندم بھ نگام
  اومد رو لبمی خنده
  کنمدارشی بومدی دلم ندهی راحت خوابچقدر

  شدم و رفتم در طرفش و باز کردم و بغلش کردمادهی پنی ماشاز
  لحظھ خودشو جمع کرد تو بغلمھی

  تنش نبودیزی و شلوار چشرتی تھی سرد بود و بھ جز یلی داشت ھوا خحقم
  تو کوچھ نبودی صبح بود و کسدم
 نتشیبی وضع نمنی با ای راحت بود کھ کسالمیخ

 ..... و زدم و راه افتادم سمت در خونھری دزدگ و بستم ونی ماشدر
 .... باز کنمی و چجورنی احاالااااااااا

  زندی اقاکنمیمن براتون باز م-
  ھاھی از ھمسایکی سمت صدا کھ چشمم خورد بھ برگشتم

 دیکنیسالم ممنون لطف م:من
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  درو باز کرددی نگفت و بھ جاش با کلیزیچ
  رفتم تو پشت سرمم اون اومدزود
 ینی معی اقادیلطف کرد:من

 یی بود بھ جارهی نداد و بھ جاش نگاش خجوابمو
 سنای دی بھ کمر سفدمی کھ دنبال کردم رسرشویمس

  رفت تو ھماخمام
 رو ینی معنی رفتھ بود باال و کمرش معلوم بود اگھ تو دستام خواب نبود پدر اشرتشیت

 اوردمیدرم
م و سوار شدم و دکمھ طبقمون و  برگشتم و بدون حرف بھ طرف آسانسور رفتعیسر
 زدم

  حرکت کردعی سراسانسور
 سنای ی دوختم بھ صورت مھتابنگامو

 دمی خم شدم و لباشو محکم بوساری اختی ضعف رفت بدلم
 .... سرمو بکشم کنار کاومدم

 "سنای"
 دیدوی و دنبالم مکردی متمی و پارسا ھمش اذمی خونھ بزرگ بودھی تو

  و پارسا ھم ول کن نبوددمیدوی و مزدمی مغی جبلند
  اطی تو حدمی دوعیسر
  بھم و از پشت محکم بغلم کرددی پارسا رسکھ
خانم کوچولو : پارسادی خودمو تو بغلش مچالھ کردم کھ بلند خندجانی شدت سرما و ھاز

 من سردش شد
 دمی خندزی ندادم و بھ جاش رجوابشو

  بخندشھی جونم ھمیا:پارسا
 ند و زل زد تو چشمام کھ زود برمگردودمی خندبازم
  نگاش کردممنم
  کم سرش خم شد رو صورتم و محکم لباشو چسبوند رو لبامکم

  رفتادمی سرما از ھمھ
 من ندفعھی خواست سرشو بکشھ کھ فورا دستامو اوردم باال و سرشو گرفتم ک اپارسا

  کردمدنشیشروع بھ بوس
  کردیمراھ محکم باھام ھقھی بعد چند دقی حرکت موند ولی اول بپارسا
  کھ از لبم گرفتی کھ با گازدمشیبوسی داشتم مھنوز

 چشمامو باز کردم کھ عی سرنیی پرت شدم پای بلندی وبعدش انگار از جادمی کشیغیج
 کردی نگام مطونینگام خورد تو نگاه پارسا ش

  رو لباساشنیی اومد پانگام
  االنکردی کھ لباساش فرق منی انمی بسای واعھھھھ



 @cafeetakroman              ی کافھ تک رمان ص اختصا       رمان اسمش عشقھ

 540 

  سرمو چرخوندمعیسر
 می نبود و تو اتاقک آسانسور بودی خبراطی حاز

  چشمام شد اندازه توپ دروغ نگفتمبگم
  زمزش تو گوشم من و بھ خودم اوردیصدا

 
 یکنی نگاه مینجوریچرا ا:پارسا

 ...و.ت....من...دمیخواب د...پارسا...پ:من
  و محکم بغلم کرددی تموم نشد کھ بلند خندحرفم
 ی کردشی و عملیدی و خواب دی تو خواب بودیکنی کارا نمنی تو از اگمیم:پارسا

 یییییییییییییییییی چیعنی:من
  بھتگمی تو خونھ ممی برایب: پارسا
 ....رونی بمی تکون دادم و از اسانسور اومدی منگ بودم سرھنوز

 "پارسا"
  خوشحال بودمچقدر

 دی من و بوسسنااااااااای
   اگھ تو خواب بودهیحت
  من وووووبوسھی منھیبی کھ ھر وقت تو خوابش من و منھی نشونھ انی خب ایول
  بھ پھلومدی محکم کوبسنای شل شد کھ شمین
 شدهی چدمیپارسا من ھنوز نفھم:سنای

  رو پامنشوندمش
 یدی دیتو اول بگو خواب چ:من

 نیی انداخت پاسرشو
 بھ تو چھ:سنای

 ... ندارمی من حرفی بدونیخوایاگھ نم:من
 دمیخب من د...گمیم..نھ..نھ:سنای

 یدی دیتو چ:ن
 و ی بعد تو من و بغل کردمی بوداطی حھی من و تو تو نیبب:سنای

 دمتیمنم بوس....خب....منم...یدیبوس
  و بغلش کردمدمی بلند خندشی سادگاز
  تودنی من نھ و صد البتھ بوسدنی بوسی واقعا خواب بوده ولنای و ااطیح:من
                          کرد گرد شده نگامی چشمابا
 نھھھھھھھھھ:سنای

 اوھوم:من
  کردمی گردنم قاری سرخ شد و سرشو زسنای

  باال و محکمتر بغلش کردمدمشی و کشدمی و اروم دراز کشدمیخند
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  خجالتت عشقممن؛قربون
 کنھی می بھ خودتا ادم تو خواب ھر کاری نشدواری امیھ:سنای

  تو گوشش زمزمھ کردمزی و وسوسھ انگاروم
 ی حسی تو بھ من بیعنی...واقعا:من

  حس کردملرزششو
  دمی گوششو بوساللھ
 "سنای" گل نازم ارمی نمونده بھ دستت بیزیچ:من
 سمت اتاق دمی و دورونی از بغلش اومدم بعی و سردمی خجالت کشزدی کھ میی حرفااز

 خودم و درو بستم
 ....دمی واقعا من پارسا رو بوسیعنی خدا ی گزاشتم رو لبام واااااااااااااااااادستمو

 "پارسا"
 بوسش ھنوزم رو لبام بود و چقدر دوست داشتم نیری گزاشتم رو لبام حس شدستمو
  کنھھھھھدایادامھ پ
 ..... اخرررررررررررررررررتااااااا

 
 "سنای"

  پارسا بلند شدی باز ھزارم صدایبرا
  مگھ دختر زودباشیکنی مکاری چسنای یواااااااااااااااااا:پارسا

 بابام صبررررر کن خوووووووب:من
  سنای تو امیدارم م:پارسا

  بلند شدغمیج
 امی االن خودم مااااااااایاینھھھھھ ن:من

  توامی مرونی بیای نقھیتا ده دق:پارسا
 باشھ باشھ:من
  با وسواس خودمو برنداز کردمنھیی ای جلودمیدو

 ی مشکی و شلواد دمپای مشکی کوتاه و مدل کتمانتو
   ھمرنگ چشمامشال
  موھامم فر کرده بودم و باز ازاد ولشون کرده بودم رو شونھ ھامتمام
  ساده بودیلی خشممیارا

 ختموی تو و اتاق بھم رادی االن پارسا می چرخوندم رو ساعت واااااااااااااااااانگامو
 نھیبیم

  سمت در و تا برسم بھش در باز شد و پارسا اومد تودمیدو
  توای مگھ نگفتم نیواااااااااااااااااا:من

  توجھ بھ حرف من مات اتاق شده بودیب
 دمی رفتم سمتش و دستشو گرفتم و کشرونی ببردمشی زودتر مدیبا
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 مممممی برااااااایب:من
 و منم سادی سمت در کھ واکشدمشی و ھنوز داشتم ممی بودییرای پذی اومد وسطادنبال

 ...سمیمجبور کرد وا
 "پارسا''

 سھی و مجبورش کردم وادمی کشدستشو
 کردی تعجب نگام مبا

  باشمی جدیلی کردم خیسع
 موھات و جمع کن تو:من

 چرا....یچ:سنای
  از تنتاری مانتو رو ھم دربنی کھ گفتم انیھم:من

 رادی تو اون اتاق نموندم کھ االن ازم ای من دو ساعت الکیگی می چیفھمیم:سنای
 یریبگ
 ی بزنیپی تنی ھمچی کھ بخوای اتاق و بھم بزنیاصال الزم نبود اونجور:من

 ناروی اکنمی بگو من عوض نمی دوست داریھر چ:سنای
 شدمی تر مکی و بھ نقشم نزدگرفتی کم داشت خندم مکم
  ندارهی ربطچیبھ من ھ:من

  شدزونی کتم اوقھی و از کمی اومد نزدسنای
 گھی نکن دتمیپارسا جونم اذ:سنای

 موھا نی االیخی بتونم بی جورھی دیشا: کنترل کردم و خم شدم رو صورتش منلبخندمو
 و لباسا بشم

  بگوییییی چیچ: با ذوق گفتسنای
  پخش صورتش کردم و اروم نگامو دوختم رو لباشنفسمو

 یای بینجوری بزارم ای اگھ دوباره من و ببوسدیشا:من
  رو پام زدی جوابش بودم کھ لگد محکممنتظر

  اجازهنمیا:سنای
 .... ھولم داد و خودش رفتبعد

 
 "سنای"

  روش باز شدهدمشی بوسی بار اشتباھھی عھ پسره پررو حاال من عھ
  سرتارمی رو درمی کھ زدی لگدنی ایتالف:پارسا

  اقاجون منتظرهمی کن برشی اتایھع ھع ھع حتما ب:من
 میبر:پارسا
  سوار شدعی و زد سرریدزگ

 ... سمت خونھ اقاجونمی اومد پشت فرمون نشست و راه افتادخودشم
 می بازم با اقاجون حرف بزنمیخواستیم
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  کنمتی رفتھ بود اذنکھی داشتم پارسا رو بخاطر امیتصم
 از رمی درست کنھ و باز فاصلھ بگدی داستان جدھی دوبارم ی لجبازدمیترسی خب میول

 پارسا
  دوست نداشتم از دستش بدمگھید
 چوقتیھ....چوقتیھ....چوقتیھ

  داشتماسترس
  بازم اقاجون قبول نکنھنکنھ
  کنھی بازم حرف خواستگارامو وسط بکشھ و پارسا رو عصبنکنھ

 زارمی دفعھ نمنی اگھھھھھھی دنھ
 خوامی رو نمی کسچی پارسا ھری کھ من غگمی ازشون زد فورا می حرفاگھ

 "پارسا''.... چکسیھ
  افتاده بود تو جونماسترس

  از روبرو شدن با اقاجوندمیترسیم
  کنھوونمی حرف بزنھ و دسنای ی بازم بخواد از خواستگارانکنھ

 زارمی نمگھی دندفعھیا
  از دستمممممم برهسنای زارمینم
  بھ خودم اومدمسنای ی صدابا
 پارسا جواست کجاست چراغ سبز شد:سنای

  حرکت کردمعیر تکون دادم سیسر
 یتوام استرس دار:سنای

 نھ:من
 ینجوری ھمشھی اگھ من بگم اره استرس اون ده برابر مدونستمی گفتم چون مدروغ

 بارهیاضطراب از چھرش م
 خوش بھ حالت:سنای

 ھی جوابت چیخوای اگھ اقاجون گفت پارسا رو مسنای:من
  و گرفت برگشتم طرفشنی ماشسکوت
 کردی می و با انگشتاش بازنیی و انداختھ بود پاسرش

 سوالم جواب نداشت:من
 یریگی مدی اقاجون ازم پرسیجوابتو وقت:سنای

  اول من سوال کردم ازت نھ اقاجونیول:من
  بار بھ اقاجونھی بار بھ تو جواب بدم ھی خوامیمنم نم:سنای
 

  بشرنی از ای از دست تخسپوفففف
 ...باشھ:من

 "سنای"
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 ... خودمو خالص کردم از جواب دادنی جورھی شششششششیاخ
  اقاجونیالی وی جلودمی رسباالخره

  از عمارت اقاجوننمیا:پارسا
  شد و درو بستادهی شدم و درو بستم پارسام ھمزمان با من پادهیپ

  پارسا دستشو دراز کرد و زنگ و فشار دادمی بھ طرف در رفتییدوتا
  اکرم خانوم جواب دادنی چند مبعد

 بلھ: خانوماکرم
 باز کن اکرم خانوم:من

  توای بی خوش اومدیلی دخترم خییتو: خانوماکرم
  در و باز کردفورا
 می برایب:من
  تومی تکون داد و با ھم رفتیسر
 میرفتی ھم جلو می عمارت پا بھ پااطی حتو
 ... پارسا خشکش زددنی با دی اکرم خانوم اومد استقبال ولمیدی در کھ رسبھ
 "پارسا"

  اکرم خانومیدیجن د: خشکش زد  با خنده گفتمدی خانوم تا من و داکرم
   اخھیول.ن.ن: خانماکرم

  رفتھ بودم مسافرت:من
  تو اقا تو سالن نشستھنیایب: زد  و گفتی خانم لبخنداکرم

 نجاسی ایک:سنای
  انیآقا ک: خانماکرم

 ممنون اکرم خانوم:من
  زد و جلوتر از من وارد عمارت شدی لبخندسنامی
  تومی دنبالش من و اکرم خانم رفتو

  کھ تو بغل اقاجون بودسنای خورد بھ چشمم
 سالم:من

   نگاشو اورد باالاقاجون
  چشممون بھ جمال شما روشنکیسالم و عل:اقاجون
 نیی سرمو انداختم پاشرمنده

 شرمندتونم اقاجون:من
 می بھ شما بگیزیچ ھی میاقاجون ما امروز اومد:سنای

  اقا کجا بودهنی روشن بشھ کھ انی افی تکلدیفعال با:اقاجون
 ... اقاجونیکل:سنای

 ی حرفای سر بزنھی باالست تا بھش انی با پارسا تنھا حرف بزنم کخوامی مسنای:اقاجون
 ....من و پارسام تموم شده
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  نگاشو دوخت بھ من کھ چشمامو باز و بستھ کردمسنای

 ... و بھ طرف پلھ ھا رفترونی رفت تو ھم و از بغل اقاجون اومد باخماش
 "سنای"

  تو ھم بوداخمام
 رفتمی رو پلھ ھا و باال مدمیکوبی حرص پامو مبا
 زدنی من حرف می جلوشدی میچ

  موضوع مربوط بھ منم ھستنی اخب
 پوووووووف

 با تلفن نای حرف زدن کی طبقھ باال خواستم برم سمت اتاق پارسا کھ صدادمیرس
 توجھمو جلب کرد

 گھی نرو دیعنی نرو گمی میکنی می عشق من چرا لجباززمیاخھ عز:انیک
 ومدی از توش مانی کی کھ صدای قدمامو کج کردم سمت اتاقدی باال پرابروھام

 یسحرم درکم کن دوست ندارم بر:انیک
  موندمسرجام

 گفت سحرمممممم.... گفتی چقای دقاالن
 ...نکنھ سحر...نکنھ

  عمرا پارسا بزارهادی بخوادی مسنامی ییییییییییییییییییچ:انیک
 با ھم بودننننننن و من ناااااایا...  با ھم بودننای ای شد واااااااااااااااااالی تبدنیقی بھ شکم

 دونستممممممممینم
  کردددددنییییییی ازم مخفدوتاشونمممممم

  ھوا درشو باز کردمی سمت اتاق و بدمی رو ھوا زدم و دوی اومد تو سرم بشکنی نقشھ
  من خشک شددنی فورا برگشت و با دانیک

  شدمکشی تکون دادم و نزددی رو ھوا براش بھ نشونھ تھددستمو
  شکھ بودخوردی تکون نمچارهیب

  تو گوشمدیچی سحر پی و گزاشتم دم گوشم بالفاصلھ صدادمی رو از دستش قاپیگوش
  ھستنقمی و شقاسنای.... نکن تورخداتمی اذانی برم کخوامی من میول:سحر

 ..امیاھم کجا منم م...اھم:من
  بلند گفت و صداش قطع شدنی ھھی سحر

  سحر جانیگفتی میداشت:من
 ب....ب....ا ....سنی....ی:سحر

  نشون بدمی کردم صدامو عصبیسع
 ازت انتظار نداشتم سحر:من
 انی اقا کنطوریاز توام ھم: و گفتمانی برگشتم سمت کبعد

 راستش...خب...سنای:انیک
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 .....                 برات متاسفم سحر:من
  مکث کردم تا سکتھ رو بزنھ بعد حرفمو بگمکمی
 

 ی داری بدقھی سلنیبرات متاسفم کھ ھمچ:من
 نیاز تو کھ اصال انتظار نداشتم اخھ ا: گفتمی جدیلی و خانی برگشتم سمت کدوباره

 خورهی بھ درد تو مدهیترش
 کردنی مھی کھ تموم شد سکوت کردن انگار داشتن حرفمو تجزحرفم

  از روبرو بلند داد زدمانی دفعھ سحر از پشت تلفن و کھی
 خداااااا خفتتتتت کنھھھھھھھ:انی و کسحر
  خندهری زدم زبلنر
  عاشق دل خستت حرف بزننیسحر جان از من خداحافظ با ا:من

  کھ رو ھوا گرفتشانیک و از گوشم فاصلھ دادم و پرت کردم سمت یگوش
 رمی رو بگزهی خالھ رنی اول بزار حال ازنمیبعدا بھت زنگ م:انیک
 .... دنبالمانمی از اتاق و کرونی بدمی و دودمی کشغی حرفش جنی ابا
 "پارسا"

 خب شروع کن:اقاجون
  بگم اقاجونیاز چ:من

 ی شدبی دفعھ غھیچرا :اقاجون
 نیی انداختم پاسرمو

  بدتر بودسنایحالت از : خوش نبود اقاجون اقاجونادیحالم ز:من
  ندادمیجواب

 اون دختر داغون بود با رفتن تو بدتر شد پارسا کارت درست نبود:اقاجون
  براشکنمیجبران م:من

 یچجور:اقاجون
  اقاجونشمی پاش مریخاک ز:من

 کنھی قبولت مسنای:اقاجون
 ن پر تجربھ اقاجوی اوردم باال و زل زدم تو چشماسرمو

 خوادیاونم من و م:من
 یزنی مطمئن حرف میلیخ:اقاجون

  نگفتمیزیچ
 نی ھمخوادتی کنم نمدای درصدم احتمال پکی ھم بشنوم اگھ سنای از زبون دیبا:اقاجون

 کنھی و فسخ منتونی بغھیامروز ص
 باشھ:من

 انی کی بلند شد و پشت بدنش صداسنای غی جی بزنھ کھ صدای اومد حرفاقاجون
 سای وایاگھ جرات دار:انیک
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  مگھ مغز خر خوردم:سنای
  سمت ما و پشت اقاجون سنگر گرفتدی زود دوسنای
 ترسو:انیک
 .... کردی خم شد و براش زبون درازسنامی
 
 "سنای"

  رونی اوردم بزبونمو
  نگام کردی حرصانیک

 سنای ی کردکاریباز چ:اقاجون
 یفضول: زودتر از جواب دادو گفتانیک

  مھم کشف کردم اقاجونزی چھی گھی دروغ مرینخ:من
 ی کشف کردیچ:اقاجون

 خب راستشششششش:من
 ی حرف بزنکشمتی مسنایبخدا :انیک

  نکردمتوجھ
 می اتاق حرف بزنمیاقاجون بھتره بر:من

  اتاق منمیمنم تنھا باھات حرف دارم بر:اقاجون
 میبر:من

 اما اقاجون:پارسا
 ساکت پارسا:اقاجون

  بگویزی چی دار تو جراتسنای:انیک
 ... سمت اتاق اقاجوندمی زبونمو براش در اوردم و دودوباره

 "پارسا"
  رفتن تو اتاقسنای و اقاجون

 نیدی رسیک:انیک
  سمتبرگشتم

 ی کارمی راه افتادی زنگ زدنکھیمام بعد ا:انیک?  نی اومدیشما ک..... شبید:من
 می تو شمال بخاطر تو رفتمینداشت

 ممنون داداش:من
 کنمیخواھش م:انیک

 یکردی رو دنبال مسنایحاال چرا :من
 یعھ عھ دختره : افتاده باشھ دستشو گرفت جلو دھنشو گفتادشی انگار تازه انیک

  فضول
 دمیخند
 چرا:من
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 گھیفضولھ د:انیک
  شدم بھ در اتاقرهی نگفتم و بھ جاش خیزی و چدمیخند

 .... االنگنی دارن می چیعنی
 ) ساعت بعدکی(

  تو موھامدمی دستمو کشگالفھ
  دی انقدر طول نکشکامی امررانی پارسا مذاکرات اگمیم:انیک

 ندادم و از جام پاشدم و خواستم برم سمت اتاق کھ درش باز شد و اقاجون و یجواب
 ....رونی اومدن بسنایبعدش 

 "سنای"
 رونی بمی کھ با اقاجون تموم شد از اتاق اومدحرفام

  نگام خورد تو نگاه منتظر پارساکھ
  افتادممی کھ با اقاجون زدیی حرفاادی دنشی دبا
 
  شل شد و با ذوق نگاش کردمشمین

  انیک:اقاجون
  شد بھ اقاجونرهی اول متعجب من و نگاه کرد بعد خانیک
 بلھ اقاجون:انیک

  حساب کرده بودمگھی جور دھی انتظار و نداشتم رو تو نیاز تو ا:اقاجون
  خندهری بلند زدم زدمی کھ دانی ھراسون کنگاه

  نگام کردیعصب
 ...اقاجون بخدا من:انیک

  شمالی بریخوای میگفتیحداقل بھ من م:اقاجون
  امروز چقدر شک وارد شدچارهی خشکش زد خندم شدت گرفت بھ بانیک
 خوامیمعذرت م...من...م:انیک

 و اما تو اقا پارسا....باشھ:اقاجون
 ...اقاجونبلھ ...ب:پارسا

 ...یکنی ھست و فسخ مسنای خودت و نی کھ بی غھی صیری امروز منیھم:اقاجون
  از بناگوشم در رفتشمین

 ...شھی داره درست می شکرت ھمچااااایخدا
 "پارسا"

 سادی واقلبم
 سنای نگامو دوختم تو صورت زارمی امکان نداره من نمنھ
  بازش شکھ نگاش کردمشی ندنی دبا
   فسخ بشھغھی بود کھ صی راضیعنی

  گفتمی چیدیپارسا شن:اقاجون
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 ... اقاجون چرایول:من
  کھ گفتمنیھم:اقاجون

 شتونی پامی من برم لباسامو جمع کنم بدیدیاقاجون اجازه م:سنای
  تموم شد و صدامو بلند کردمطاقتم

 شتونی پامی بیییییییییییییییییی چیعنی:من
 صداتو نبر باال پسر:آقاجون

 ...یاقاجون ول:من
 گمی من براش مدی استراحت کندیاقاجون شما بر:سنای

 باشھ دخترم:اقاجون
  بدون توجھ بھ من رفت تو اتاقبعدم
  و از بازوھاش گرفتمسنای رفتم سمت زود
  فسخ بشھغھی صی چیعنی گفتی می اقاجون چسنای:من

  خودشو ازم جدا کرد و زل زد تو چشمامسنای
  بودطنتی پر از شچشماش

 ... فسخ بشھ وغھی صیعنی:سنای
 ..یو چ:من

 نجای اامی و بمی رو فسخ کنغھی بھتره صمی عقد کننکھیخب اقاجون گفت قبل از ا:سنای
  بمونم چونششیپ
 

 ی عقد دست از پا خطا نکنی برای حاال کھ مطمئنستی نی  بھ تو اعتمادگھی ماقاجون
 مدم دفعھ بھ خودم اوھی مشغول رصد حرفش بود کھ ذھنم

 شدی نمباورممممم
  گفتتتتتتی چنیا...انیک...ک:من

 نجای اادی بسنایگفت اقاجون گفتھ تا عقدتون :انیک
 یگی راست مسنای:من

 گمینھ دروغ م:سنای
  رفتموا

 یگی می چنمی درست حرف بزن ببسنای:من
  شل کرد و فقط نگام کردششوی نسنای

  بوددی چشماش پر از امتو
 ...ی بھ زندگدیام
 ...ندهی بھ ادیام
  اقا پارسایشدیچ:سنای

 اااااانیک:من
 جانممممم:انیک
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 کنممی و خفھھھھھ منیمن ا:من
 کنممممیمنمممم کمکت م:انیک
  و داد زددنی زود شروع کرد بھ دوسنای
  قاتالیواااااااااااااااااا:سنای

 نداد و بھ جاش بلند ی جوابسنای ییی چیعنی کنم سرکار گزاشتن من تی حالسایوا:من
 دیخند

 
 "پارسا"

  گذرهی ممی کھ خونھ اقاجون بودی روز از روزدو
 شی جمع کرد و رفت پالشوی وساسنای فسخ شد و سنای من و نی بغھی شب صھمون

 اقاجون
  اول و اخر برا خودمھسنای راحتھ المی خب االن خی براش تنگ شده ولیلی خدلم
  و جواب دادمرونی ب از فکر اومدممی زنگ خوردن گوشبا

 بلھ:من
 ی تو گوشدیچی عمو پیصدا
 سالم پارسا جان:عمو
 سالم عمو جان:من

  درستھدمی کھ از اقاجون شنییزایپارسا چ:عمو
 خب عمو راستش بلھ درستھ:من

 انتظار داشتم از زبون خودت بشنوم:عمو
 شتونی پامی بخواستمیاتفاقا امروز م:من

 می خب من و زن عموت منتظریلیخ:عمو
 شمیمزاحم م:من

   پسرمیمراحم:عمو
 پس تا شب خداحافظ:من

 خدا بھ ھمرات پسرم:عمو
  و قطع کردم ک بالفاصلھ شماره بابا رو گرفتمیگوش

 "سنای... "میرفتی و شب با ھم مکردپی ھماھنگ مدیبا
  شدمری عمارت سرازی و بالفاصلھ از پلھ ھارونی عجلھ اماده شدم و از اتاق زدم ببا

 وھووووووووووووووووی:من
  مھربون اکرم خانومی پلھ ھا و چشمانیی خورد بھ پاچشمم

  سمتش و صورتشو بوسھ بارون کردمدمیدو
  کارم بھتتتتت افتادھھھھی فدات بشم اکرم جوونی الھیواااااااااااااااااا:من

   و ازم جدا شددی خانوم خنداکرم
 یخوای میچ: خانوماکرم
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  رفتھ کالسیگی بھ اقاجون مرونی بمی برقی با سحر و شقاخوامیم:من
 گمینھ نھ من دروغ نم: خانوماکرم

  گربھ شرک کردم و زل زدم بھشھی شبافمویق
 گھی دیگردیتا وقت شام برم: خانوماکرم

 ارھھھھھ:من
 باشھ برو بھ امان خدا: خانوماکرم

 د رو صورتش و دوباره شروع کردم بھ ماج کردنش خودشو با زور ازم جدا کردمیپر
  دخترگھیبرو د: خانوماکرم

 یییییی باییییییییچشم چشم با:من
 .... و سرش و تکون داددی خانون فقط خنداکرم

 
 "پارسا"

  حرکت کردم سمت خونھ خودم تا اماده بشممی مستقرونی کارخونھ زدم باز
 می خونھ عمو و حرف بزنمی بابا زنگ زدم و قرار شد امشب بربھ

  ھمشون شرمنده بودمی از روگرچھ
 گفتمی ھم مسنای بھ دیبا

  رو گرفتمسنای در اوردم و شماره بمی و از جی و زدم بغل و گوشنیماش
 ...سھ تا...دوتا... بوقھی

  ندادجواب
 دهی رفت تو ھم کجاست کھ جواب نماخمام

   شمارشو گرفتمدوباره
 ...سھ تا...دوتا... بوقھی

  دیچی رو از گوشم فاصلھ بدم کھ صداش پی گوشخواستم
 بلھ:سنای

  رفت باال صداش پر از خنده بودابروھام
 سالم:من

  سالمییعھ پارسا تو:سنای
 دمی شنی جمع و از پشت گوشدنی بلند خندی جوابشو بدم کھ صدااومدم

  طاقتم تموم شددیخندی مسنامی
 یی کجاسنای:من

 رونیبا دوستام اومدم ب...عھ خب من:سنای
 ...خندهی مینجوری و ارونھی با دوستاش بتی مشت کردم از عصباندستمو

 "سنای"
 ی و سوژه کردن و شروع کردن بھ مسخره بازنی زنگ زد و بچھ ھام اپارسا

  و جواب دادمی خنده گوشبا
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                                                                                                              سالم       :بلھ                                                                         پارسا:من
  سالمییعھ پارسا تو:من

 خودشو زد بھ قی بوس کردن در اورد و شقای حرف من سحر ادانی با  گفتن اھمزمان
 غش کردن

 دمیترل کنم منم باھاشون خند و منم نتونستم خودمو  کندنیبچھ ھا بلند خند 
  پارسا رعشھ انداخت تو جونمی جدی صدابالفاصلھ

 رونیبا دوستام اومدم ب...عھ خب من:من
 کردم ول حرف پارسا ادی خودمو منتظر داد و فرکنھی االن پشت تلفن کلمو مدونستمیم

 خشکم کرد
قراره و من  خونتون چون ای سر بھی امشب شھیاگھ وقتت اضافھ بود و زحمت نم:پارسا

 ومدی از لحن حرف زدنش خوشم نمی و حرف بزنمیای بنامیو بابام ا
 یزنی حرف مینجوریچرا ا:من

 دوستات نشم حاالم ی زود حرفام تموم بشھ و مزاحم خوش گذرونخوامیچون م:پارسا
 خداحافظ

  و قطع کردی جوابشو بدم کھ زود گوشاومدم
  و از گوشم فاصلھ دادم و بھت زده نگاش کردمیگوش

 ... ھاشھی مشیزی چھی نمیا
 
 "سنای"

 دیکنی عقد میحاال ک:قیشقا
 رونی کھ فعال آقا ناراحت شده با دوستام اومدم بینیبی مدونمینم:من

  خودمانی صد رحمت بھ کشیا:سحر
 می طرفش و نگاش کردمی برگشتقی شقابا

 ھھھھھھھھی کانیک:قیشقا
 ندیفرمایپسر عمھ بنده رو م: زدم و گفتمیشخندین

 ییییییییییییییییییچ:قیشقا
  زھرمار اروم:سحر

 یییییی دوستنیتو با پسررررر عمھھھھھ ا:قیشقا
 نھی بوزگنی بھ درخت منیا: پس کلش و گفتمزدم
 خبر یرازی سحر و اون پسر عمت فقط من و خواجھ حافظ شنی و ایی تونھیبوز:قیشقا

 ? خانوماره سحر...مینداشت
 دهی تازه فھمسنامی:سحر

 دی چند وقتھ با ھم دوستیعنی نمی ببسایوا:من
  و صبادیامممممممممممممم خب راستش از عقد فر:سحر

  و زدم تو سرشدمی کشی بلندغی جناخواگاه
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 دیستی نشی بی دوتاتونم خرررررشورااااااااااااااایب:من
  نگفتیزی و چدی خندسحر

 "پارسا''... می با حرص نگاش کردقمی و شقامن
  بھ ساعتم نگاه کردمگالفھ

  خونھھھھھھااااادی بخوادی دختر نمنی ھفتم گذشتھ بود ااز
 رونی عمو از فکر اوردم بیصدا
 نی خوش اومدیلیخ:عمو
 ممنون داداش:بابا

  اومد کنارم نشستلدای
 سنای شوھر یجدا تو قراره بش:لدای

 اره چطور:من
 سنای کنھ با خدا بھت رحم:لدای

  ختمی و موھاشو بھم ردمیخند
 رتی خیممنون بابت دعا:من

 کنمیخواھش م:لدای
  بھ پارسایگی می چلدای نمیبب:عمو

  سر کنھسنای با خوادی می فقط گفتم خدا بھش رحم کنھ چطوریچیھ:لدای
  خنده جمع بلند شدیصدا

 دمیفکر کنم اسممو شن-
 سنای سمت در کھ نگام خورد بھ برگشتم

 
 "سنای"

 .. با بچھ ھا راه افتادم سمت خونھی مسخره بازی کلبعد
  تو کوچموندمیجی کردم و پی باھاشون خداحافظابونی خسر

 کردمی دقت بھ اطرافم نگاه مبا
 نجااااااااای ای من دلمممممم تنگگگگگگ شدھھھھھ بوددددد براااااااچقددرررررر

 اطھی االن تو حمی مطمئن بودم مش رحدمی در کھ رسیجلو
  اوردم باال و چند تا ضربھ زدم بھ دردستمو

 ھیک:می رحمش
 ی جونمیمنم مش رح:من

 اومدم دخترم:می رحمش
  در باز شدقھی چند دقبعد

  ذوق زده شدممی مش رحدنی دبا
 مممممی سالم مش رحیواااااااااااااااااا:من

   سالم دختر گلمکیعل:می رحمش
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  زدم و رفتم تویچشمک
  دخترمینزدچرا زنگ و :می رحمش
 ی عشقینجوریھم:من

  دختریشیتو بزرگ نم:می رحمش
  سمت ساختموندمی زدم و دویی دندون نمالبخند

 لدای ی سر جاش بعد    رفتم تو کھ ھمزمان صداادی تا نفسم بسادمی وادمی در کھ رسبھ
 خورد تو گوشم

  سر کنھسنای با خوادی می فقط گفتم خدا بھش رحم کنھ چطوریچیھ:لدای 
  خنده جمع بلند شدیصدا
 دمیفکر کنم اسممو شن: من

  برگشتن سمتم و نگام کردنھمھ
  تو ھمرفتی خورد بھ پارسا کھ در حال رصد کردنم بود و کم کم داشت اخماش مچشمم

 ششششششیا
   نکردمتوجھ

 شمی ناراحت منمی بشدیتورخدا اگھ تعارف کن:من
  دخترمنی خودم بششی پایب:عمو
 شتونی پامیچشم عمو جون فقط برم باال لباسامو عوض کنم م:من

  برو دخترم:عمو
 ... زدپ و بھ طرف پلھ ھا رفتمیلبخند

 "پارسا"
  رفت تا لباساشو عوض کنھسنای

  از جام پاشدمفورا
 کجا پارسا:بابا
  کارم دارمسنایخب من با :من

 نیای زود بیبرو پسرم ول:عمو
 

 ... تکون دادم و بھ طرف پلھ ھا رفتمیسر
 در بزنم رفتم تو و درو نکھی رفتم سمت اتاقش و بدون امی مستقدمی دوم کھ رسطبقھ
 بستم
  بلند شدسنای غی جیصدا

 ییوااا:سنای
  برگشتم سمتشزود
  ساکتسیھ:من

 نجای ای اومدی چیبرا:سنای
  رفتم سمتشاروم
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  ارهرونی بیریبا دوستات م:من
 اره:سنای

  ارهیزنی نا جور مپیت:من
  ناجورپینھ کو ت:سنای

 سادمی واجلوش
 ینیبی ناجور و مپی تی بھ خودت نگاه کننھییتو ا:من

 ییییییییییییییییییخب کھ چ:سنای
 پتی تنی از اادیخوشم نم:من

  لباسمو عوض کنمخوامی مرونی حاالم برو بادیمگھ قراره تو خوشت ب:سنای
  گرفتم و چسبوندمش بھ خودمبازوھاشو

 دی تنش کھ خورد بھ مشامم ھوش از تنم پرعطر
 "سنای.... " از سرش برداشتم و سرمو فرو کردم تو موھاششالشو
 دلم برات تنگ شده بود: فرو کرد تو موھام و گفتسرشو

 منم:دمی نالناخوداگاه
  تعجب من و از خودش جدا کرد و زل زد تو چشمامبا

 ی گفتیچ:پارسا
 گفتم منم دلم تنگ شده بود: زدم و گفتمینیری شخندلب

  کردکی نگام کرد و سرش و اروم اروم بھ صورتم نزدیفتگی با شپارسا
  درست نبودمی ما محرم نبودنھ

 میستیپارسا ما محرم ن: زمزمھ کردماروم
  مثل خودم زمزمھ کردپارسام
  نگویچی ھسسسسسیھ:پارسا

 لباش ی رو لبام بود و چند لحظھ بعد نرممی اون نگاھش مستقی زدم تو چشماش ولزل
  گرفتیلبامو بھ باز

 شدم و دستمو درو گردنش حلقھ کردم و منم کی انقدر اروم کھ تحردیبوسی ماروم
 شیشروع کردم بھ ھمراھ

 واری کرد سمت دتمی ھداپارسا
 واری خورد بھ دپشتم
  لبامو از لباش فاصلھ دادماروم

 نییپا میبھتره بر:من
 نھ:پارسا

 کننیشک م:من
 

  ندارهتیاھم:پارسا
 .... دوبارهو
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 "پارسا''
  کردمدنی لبامو گزاشتم رو لباش و شروع بھ بوسدوباره

 رمی اروم بگخواستمی بودم و مدلتنگش
 رو لباش و ازش فاصلھ دمی بار زبونمو کشنی اخری کردم نفس کم اورد برااحساس

 گرفتم
  سرخ شده بودصورتش

 نمی و سرش و چسبوندم بھ سدمیخند
  شد و تو گوشش زمزمھ کردمخم
  سرخ شدنتیفدا:من
 .. و خودشو تو بغلم مچالھ کرددیخند

 "سنای"
 نیی پامیبر:پارسا
  سرمو تکون دادماروم

 من لباتو خوردم نھ زبونتو ھا: و گفتدی خندپارسا
 ....ر کرد خندش اتاق و پی بھ بازوش کھ صدادمی شدم از حرفش و با دستم کوبسرخ
  نشدهدهی کشکی باری تا کار بھ جاھانیی پامیبھتره بر:پارسا

 میبر:من
 "پارسا.... "رونی بمی گرفت و با ھم از اتاق زددستمو

 و بابا و عمو ھم با زدنی مامان و زن عمو با ھم حرف منیی پامی از پلھ ھا رفتسنای با
 ھم

  ما از جاش پاشد و گفتدنی کھ با دکردی اطراف و نگاه مکاری بلدای فقط
 ی لباس عوض کنی مگھ تو نرفتیعھ ابج:لدای

 دستشو عی سرخ شده سردمی کھ دسنای شل شد و زل زدم بھ شمی برگشتن سمتمون نھمھ
 ...دی و بھ طرف پلھ ھا دودیاز دستم کش

 "سنای"
 ..ھی بقشی عوض کردم و برگشتم پلباسامو

 ...زدنیورد من و پارسا حرف م و عمو و زن عمو و مامان تا اخر شب درمبابا
 زد و بعد من و رسما از بشی مدت غھی نکھی بار پارسا کرد بخاطر ای عمو کلاولش

   کردیبابا خواستگار
  بگمی چگھی دنی و اقاجون راضسنای ی گفت وقتبابام
  لحظھ پارسا پر از ستاره شداون
 بود فکر کمینزد کھ ی بھ سقف بھ خوشبخترهی بودم و خدهی شب رو تخت دراز کشاخر

 ....کردمیم
 
 "سنای"
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 دمی رو بالش و غردمی حرص سرمو محکم کوببا
  تا ما نشدم و چپ و راستت نکردمرونی پاشو گمشو بزی کرم نرلدای:من

 ... من مامورم وی ولیشرمنده ابج:لدای
  نگاش کردم کھ حرف تو دھنش موندی حرص پاشدم و عصببا

  نھای رونی بیریم:من
 نھ پاشو حاضرشو:لدای
  طرفشدمی و از جام بلند شدم و دودمی بلند کشغی جھی

  منم دنبالشرونی بدی پا بھ فرار گزاشت و از اتاق دوعیسر
  خرمگس مزاحمسای وایجرات دار:من

 یییییخرمگس خودت:لدای
  بچھ پرروکنمی لھت مرمتیبگ:من

 سادی و سرجاش وادی خندلدای
  لباسش گرفتمقھی شدم و از کشی نزدعیسر
 خب خرمگس منم اره:من

 دیچھ خبره باز شما بھ جون ھم افتاد:مامان
  دردونت بپرس نزاشتھ من بخوابمنیاز ا:من

  کنھدارتی بادیمن گفتم ب:مامان
 ستی انصاف ننی ادمی خوابریمامان من شب د:دمینال

 ی چیبرا: االنم برو حاضر شو منی بخوابیخواستیم:مامان
 دی خردی تا برنجای اادیمپارسا داره :مامان

 رونی از کاسھ زد بچشمام
 یدیچھ خر:من

 تو ی سرم االنم انتظار نداشتھ باش براختھی کار ری کلسنای یواااااااااااااااااا:مامان
  بدمحیتوض

 فھمھی خنک منی مگھ ای بدحمی توضیمامان اصال بخوا:لدای
  پشت گردنشدمی بلند کردم و کوبدستمو

 تو خفھ:من
  بچھ مویزنیعھ چرا م:مامان

 ادبش کن مادر من ادب:من
 و غر زدن مامان بدم بھ طرف طبقھ باال لدای و داد غی بھ جی جوابنکھی بدون ابعدم
 ...رفتم

 "پارسا"
   چشم رو ھم نزاشتمشبی کنم از دکاری چدونستمی نمی خوشحالاز

  من بودی براگھی کمتر از دو ماه دسنای شدی نمباورم
  منی برااااافقط
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 تا ھر چھ می شروع کنداروی از امروز خرسنای بزرگترا قرار گزاشتن تا من و شبید
 مونی سر خونھ و زندگمیزودتر بر

  تکون دادم و بھ طرف کمدم رفتمسرمو
 
 دنی و شروع کردم بھ پوشرونی اوردم برهی تی و ھمراه شلوار سرمھ ای سرمھ اوریپل

 و بھ طرف خونھ رونی بھ خودم زدم و از خونھ زدم بنھیی تو ای کھ تموم شد لبخندکارم
 ... روندمنایعمو ا

  دمی سھ ربع رسبعد
  درو برام باز کردممی در بوق زدم و مش رحیجلو
 ... بوق زدمھی بغلش رد شدم و از

  شدم و بھ طرف ساختمون رفتمادهی و پارک کردم و پنیماش
  رو باز کردم و رفتم توی وروددر
 مو هللا زن عای:من

  جلومدی پرلدای
 سالم اقا داماد:لدای

  سالم خواھر زن زن عمو کجاستکمیعل: و گفتمدمی کشلپشو
 گھیمنظورت مادر زنھ د:لدای

 دمیخند
  باال خوابھسنامی ی خانوم رفتن انبارلھیمامان با جم:لدای

 می االن حاضر باشھ تا بردیمگھ نبا:من
  کردرونمی دوتا زد سر و کلم و بی کنم ولدارشیرفتم ب:لدای

 ختمی و موھاشو بھم ردمیخند
 باشھ خواھر زن:عھ نکن پارسا من:لدای

 .... سمت پلھ ھادمی بھ چھره با مزش زدم و دوی چشمکبعدم
 "سنای"

  رو صورتم احساس کردمی خواب ناز بودم کھ دستتو
 لدای رمممممیگی کردم حالتو می واقعا قاطگھید

 نھ ای مزاحمم شده لدای اصال نمی ببنکھی ک نشستم رو تخت و بدون ادمی حرکت پرھی تو
 اخ گفتن مردونھ ی رو صورتش کھ بالفاصلھ صدادمیدستمو اوردم باال و محکم کوب

  بلند شدیا
  کھ روبروم بوددی حد باز کردم و نگامو دوختم بھ کسنی چشمامو تا آخرھراسون

  جدددددددددددد سادااااااااااااتااااااااااااااااای
  کھ پاررررررسااااااااااااااااسنیا

 کردی حرص داشت نگام مبا
 کردمی با ترس نگاش ممنم
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 ...ا....لدی.....ی....م....م: ھول گفتمبا
 دیببخش: و زمزمھ کردمنیی انداختم پاسرمو

  چونمو گرفت و مجبورم کرد سرمو بلند کنمیدست
 فتمی باشھ باھات در نادمی ھا نھیدستت سنگ:پارسا

 گھی دیعشقم: و گفتمیشونی و اروم لباشو چسبوند رو پدی تعجب نگاش کردم کھ خندبا
  کنمکاریچ

  ضعف رفتدلم
 
  رو کھ زده بودم و محکم بوس کردمیی خم شدم و جااری اختیب

  ممنوع پاشو کوچولو زودباش اماده شویطونیپارسا؛ش
 چشمممم:من

  منتظرم بدونییپا:پارسا
 ...رونی زد و از اتاق رفت بی لبخندبعدم

 "پارسا"
   تا اماده بشھرونی اتاق اومدم باز

 رفتی از رو لبم کنار نملبخند
  رو کھ زده بودیی گزاشتم جادستمو
  خوابالو زد ناکارم کردی دختره
 ...نیی پر رنگ تر شد و بھ طرف پلھ ھا رفتم و اروم رفتم پالبخندم

 "سنای''
  سمت کمددمی و دونیی پادمیونھ محکم زدم تو سرم و زود از تخت پر دھی

  رونی بدمی رو کشرهی تی و شلوار سرمھ ای شال سرمھ ای سرمھ اپالتو
  با پارسا سن کنمخواستمیم

 دنی تو اتاق و شروع بھ پوشدمی و  صورتمو شستم و دوباره پریی سمت دستشودمیدو
 "پارسا.... "لباسا

 رونی بدمی رو گرفتم و از مغازه کشسنای دست ی خستگبا
 عھ پارسا ولم کن:سنای

 یگردونی می جون ندارم سھ ساعتھ من و دارگھی بخدا دسنای:من
  نھای قشنگھ ی چنمی ببدیخب با:سنای

  میای دوباره ممی بخورزی چھی می برایفعال ب: و گفنمدمی کشدستشو
 ...اما:سنای

 .....اما نداره زود باش:من
 
 "سنای"
  بھمدمی ھوا و دستامو کوبدمی ذوق پربا
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 دادمی زودتر خبرشو بھت میشی انقدر خوشحال مدونستمیم:دیفر
 ی خوش حالممممممممم واااااااااااااااااایلی خیواااااااااااااااااا:من

 شھی عروسایکی نزدنی خوبھ خودشم ھمی حاال از خوشحالیرینم:لدای
 ی اللگھی نمی کسیتو حرف نزن:من
  خندهری بلند زد زبابا
  رفتم و دستشو گرفتمدی طرف فربھ

  باال باھات کار دارممی برایب:من
 ارمی دارم شام مسنای:مامان

 ممممممیایزوددددد م:من
  کردم سمت اتاقمتشی و ھدارونی بدمی و از پلھ ھا کشدیفر
 ی دارکاریحاال چ:دیفر
   اتاق و باز کردمدر
  بھتگمیبرو تو م:من
  و نشستم رو تختدمی رفت تو و منم پشت سرش رفتم و درو بستم و پردیفر
  کنفیخب تعر:من
 امی تا من بھ خودم بی ولی قرار بود من بھ صبا بگم دوسش دارنکھیا: رو  منیچ:دیفر

 دیشما عقدم کرد
  شدی دفعھ اھی ی خب ھمچیگیاھان اون و م: و گفتدی خنددیفر
 خب بگو بگو:من
 گممممینم:دیفر
  نکن بگو بدوتی  اذددددیفر:من
 بھ ی خودت بودی زندگی اتفاقاریخب توام اون روزا درگ: زد و گفتی لبخنددیفر

 درست تو ھمون روزا از بچھ ھا ی کھ من فکر کردم بھ کل فراموش کردیطور
  نامزد کنھخوادی صبا مدمیشن
  و دستمو گزاشتم رو دھنمدمی کشی بلندنیھ

  ھمھ بھش اعتراف کردمیطاقتم تموم شد و دسط دانشگاه جلو:دیفر
 خب خب:من
  شدمعی چقدر ظایدونینم:دیفر
 چرااا:من
 عھی کھ دوستاش بھش دادن کھ شایشنھادیچون صبا ھم من و دوست داشتھ و با پ:دیفر

  و برم ابراز عالقھ کنمامی بلکھ بھ خودم بکنھیکنن داره نامزد م
  خندهریدم ز کھ تموم شد بلند زحرفش
 کردی با حرص نگام مدمی گزاشتم رو دلم و بلند قھقھ زدم فردستمو

 
 یخندیزھرمار چرا م:دیفر
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 واقعا دم ھمشون گررررم حال کردم باھاشون:من
 دیخندی می کلکردی مفی برام تعریصبام وقت:دیفر
  کردم خندمو کنترل کنمیسع
 ھھھھ....ییخدا....ھھھھ...یول:من
  گشنمھنیی پامی مرض پاشو جمع کن بریا:دیفر

 ...رونی خودش پاشد و از اتاق رفت ببعدش
 "پارسا"

  زنگ خوردمی کھ گوشمی شام نشستھ بودزی مسر
  شل شدشمی نسنای اسم دنی درش آوردم با دبمی از جعیسر
  شل نکن پاشو برو جواب بدهشموین:بابا
 و زدم و پاشدم و بھ طرف اتاقم رفتم و دکمھ اتصال دمیخند
 جونم:من

 ی واااااااااااااااااای پارسااااا واااااااااااااااااایواااااااااااااااااا:سنای
 سناااااای شدهیچ: زدنش ھراسون گفتمغی از جدمیترس

  خوشحالممممممیلی پارسا خیواا:سنای
  راحت شد در اتاقمو باز کردم و رفتم توالمیخ

  گلمشدهیچ:من
  و صباسدی فری عروسگھیھقتھ د:سنای

       خودمونھی انگار عروسی ذوق دارنیحاال ھمچ: باال مندی پرابروھام
 دی خرمی فردا بریای مییپارسا: توجھ بھ حرفم گفتبدون

 اره گل نازم:من
  عشقمممممیییییمرررررس:سنای

 دمیخند
 ی نداریپارسا مامانم داره کار:سنای

 نھ گلم برو مواظب خودتم باش:من
 یچشمممم فعال با:سنای

 زمی عزیبا:من
 ... صورتم و محکم بوسش کردمی و قطع کردم و گرفتم جلویگوش

 "سنای"
  و از گوشم فاصلھ دادم و محکمممممم بوسش کرددمیگوش

 سناااااای:مامان
  اومدم:من
 ...رونی بدمی و گزاشتم رو تخت و از اتاق دوی و گوشدمیخند
 یزنی چرا داد مگھیمامان اومدم د:من

 غذا از دھن افتاد دختر:مامان
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  بابا جاننی بشایب:بابا
  زدم و رفتم و کنارشون نشستمیلبخند

 
 دی فری عروسی برادی خرمی بردی مسعود بایراست: شام بود کھ مامان گفتیوسطا

 دی من بھ خودتون زحمت ندیتورخدا بخاطر عروس:دیفر
 دی برم خرخوامی اتفاقا منم فردا با پارسا مشششششیا:من
 فتمی من بھ زحمت نگھی ددیھ بھتر مادرتم ببرچ:بابا

 ... با حرص بابا رو نگاه کرد کھ خنده ھممون بلند شدنی ھمچمامان
 "پارسا"

 زدی صداش لھ می از دوازده شبم گذشتھ بود دلم براساعت
  کنمدارشی بخواستمی باشھ نمدهی خوابدمیترسیم

 دادی دلم اجازه نمیول
  برداشتم و زنگ زدم بھشموی اخر و گوشمی بھ سزدم

 ی تو گوشدیچی شدم خواستم قطع کنم کھ صداش پمونی بوق زد پشھی
 بعلھ:سنای

 یداریب:من
  اره:سنای

 یدیدودل بودم زنگ بزنم فکر کردم خواب:من
  االن رفت منم اومدم اتاقمنی ھمدینھ خواب نبودم فر:سنای

 یھر وقت خواست:سنای دنبالت امیفردا ساعت چند ب:من
 ده اونجام: و گفتمدمیخند

 منتظرم:سنای
 سنای:من

 جونم:سنای
 خوامتی میلیخ:من
  ندادی جوابی ولدیخند
 ی نداریخب ورجک من کار:من

 نھ مواظب خودت باش شب خوش:سنای
 ....شب خوش گل نازم:من

 قطع کردم و اروم خودمو انداختم رو تخت و بالشمو محکم بغل کردم و تو دلم یگوش
 .... تو بغلم باشھ و تا خود صبح نگاش کنمسنای بالش نی ای جاشھی میک:گفتم

 .... خوابم بردی کدمی کم کم خمار شد و نفھمچشمام
 
 "سنای"
 نی رو زمدمی حرص پامو کوببا
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 خوامی و منیمن ھم:من
 رونی بای باری االنم درش بسنای خرمی و برات نمنیمن ا:پارسا

  نکن تورخداتیپارسا اذ:من
  منتظرمرونی زودباش باری در بستمیمگھ با تو ن: ھم و گفت تودی اخماشو کشپارسا
  خودش رفتبعدم

  خودمی لباسادنی شروع کردم بھ در اوردن لباس و پوشتی عصبانبا
 رونی کھ تموم شد لباس و گرفتم دستم و از اتاقک اومدم بکارم

  پسند نشد خانومشدیچ:فروشنده
 دمی پارسا رو از پشت سرم شنی بخوام جواب بدم صداتا

  نشددهی پسندریخ:پارسا
 رونی بدی دستمو گرفت و  و از مغازه کشبعدم

 رونی بدمی محکم از دستش کشدستمو
  بھت برگشت و نگام کردبا

  برگردم خونھخوامیم:من
  کھی نگرفتیزیچرا ھنوز چ:پارسا

بعدا با سحر و  بخرم یزی امروز چخوامینم: منھی گرری حرص دوست داشتم بزنم زاز
 امی مقیشقا

  تو ھم و دوباره دستمو گرفتدی و کشاخماش
 یخریالزم نکرده با خودم م:پارسا

  خوامینم:من
 ی تو بخواستیقرار ن:پارسا

 ... و فقط نگاش کردمدمی کشیپوف
 "پارسا"

  باز بودیلی خدیپسندی کھ می بودم ھر لباسگالفھ
 می نکرددای خوب پزی بھ چمیکردی بکوب پاساژ و ممی دو ساعت داراالن

 خوامی شدم من لباس نممونی اصال پشمی برایپارسا ب:سنای
   سمتشبرگشتم

 ی باز تو جمع ظاھر بشی با اون لباساادی جان درک کن من و خوشم نمسنای:من
 مگھ فقط منم:سنای

 ستنی مھم نھی من بقیبرا:من
  مقنعھ و مانتو تا مچ پام بپوشمیخوای کنم مکاریچ:سنای
 یکنی کارو منیواقعا ا: شل کردم و گفتمشمین

 دسی پوشیلی خنمینھ حاال ا: گفتمعی با حرص نگام کرد کھ سرچنان
 ی روداریلیخ:سنای
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 می کرددای پیزی چھی طبقھ اخر بلکھ می برایحرف اضافھ نزن خانوم کوچولو ب:من
 دوارمیام:سنای

 ... طبقھ اخر پاساژمی تا برمی رفتی محکم گرفتم و بھ طرف پلھ برقدستشو
 "سنای"

 اااادی خوشم نمنیپارسا من از ا:من
  برو امتحان کنادی مطمئنم بھت مسنای:پارسا

 ادی بھم نمدونمیپارسا من م:من
 ارهی و رفت تو مغازه و رو بھ فروشنده گفت لباس و برام بدی دوباره کشدستمو
   زمزمھ کردماروم

  و بخرمانیمن عمرا ا:من
 حاال تو برو بپوشش: لباس و داد دستم و گفتپارسا
 ... و بھش چشم غره رفتم ک وارد اتاقک شدمدمی از دستش کشلباسو
 سادمی وانھیی اجلو
  و تو تنم نشستھ بودومدی باز موند واقعا بھم مدھنم

  بھ در اتاقک خوردی اضربھ
 شدی چسنای:پارسا
  اومد رو لبامیدی پللبخند

  زشتھ افتضاحنی پارسا ایوا:من
 خوامشینھ زشتھ نم: مننمیدرو باز کن بب:پارسا
 باز کن حاال:پارسا
 ... حرکت در اتاقک و باز کردمھی پر رنگ تر شد و تو لبخندم

 "پارسا"
 رمی چشم ازش بگتونستمی خورد بھش نمچشمم
 ومدی بھش مواقعا

 ادی گفتم بھم نمیدید:سنای
  وارد اتاقک شدم و درو بستماری اختیب
 یکنی مکاریعھ چ:سنای

  شدم و شونھ ھاشو گرفتمکشینزد
 ادی بھت میلیخ:من

  اصالنشمرینخ:سنای
  کنھتمی اذخوادی معلوم بود کھ مطنتشی زدم تو چشماش برق شزل
  منتظرمرونی باری زودباش درش بمیخری و منیھم:من

  رونی از اتاقک اومدم ببعدم
 ستش از فی کفش و کدی ھم اومد و بعد حساب کردم پول لباس و خرسنای قھی چند وقبعد

 ....رونی بمیپاساژ زد
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 "سنای"
  و صباستدی فری ھفتھ مثل برق و باد گذشت و امروز روز عروسھی

 ی و ماماندی بھ خصوص خود فرمی بودی کارری ھفتھ ھممون درگھی نی اتو
  بھ خودم اومدمشگری ارای صدابا

 ?ی درست کردن موھات در نظر داری برایمدل:شگریآرا
  دارهدهی پوشقھی جمع باشھ جون لباسم خوامیاره م:من
  فقط سرشو تکون داد و مشغول صاف کردن موھام شدشگرهیارا

 "پارسا"
 شدم و بھ طرف خونھ مامان نی کارم تو کارخونھ تموم شد فورا سوار ماشنکھی ابعد

  رفتننایا
 و داده بودم عوض کنن تا بعد ونشیتمام دکوراس بود و راتی خودمو در حال تعمخونھ

 می کنی اونجا زندگسنای با یعروس
 سنای دنبال رفتمی و از اونجا مشدمی زود حاضر مدی کردم باشتری بسرعتمو

 نمشی زودتر ببخواستی مدلم
 "سنای.. " ھمھ بدرخشھنی نداشتم امشب قراره بشک

  کارت تموم شدیپاشو خانوم:شگریآرا
  تعجب چشمامو باز کردمبا

 واقعا تموم شد:من
 زمیاره عز:شگریآرا
 چقدر بد درستم کرده کھ کارش زود تموم شده مثل برق گرفتھ ھا نی ببختی ری ھردلم

 نھیی ای پاشدم و رفتم جلویاز رو صندل
   دود شد رفت ھواخودمی بی خودم ھمھ فکرادنی با دیول
  جمع کرده بودییبای رو صورتم بود و موھامم بھ طرز زمی خوشگل و مالشی اراھی

 ممنونم واقعا قشنگ شده: سمتش و گفتمبرگشتم
  نگفتیزی زد ک جلبخند

 کھ اونجا یی کساینی کھ اومدم سنگرونی بدمی از اتاقا رفتم و لباسمم پوشیکی سمت بھ
 بودن و قشنگ رو خودم حس کردم

  برداشتم و شماره پارسا رو گرفتمموی رفتم و گوشفمی نکردم و بھ طرف کی اتوجھ
  جواب دادعیسر

 جونم:پارسا
  دنبالمیای میسالم اقا من حاضرم ک:من

 نیی پاای وروجک بدو بشگاھمیجلو ارا:پارسا
 

 اومدم اومدم:من
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 .... رو قطع کردمی و گوشدمی خنددیخند
 "پارسا"

 اهشگی دادم بھش و چشم دوختم بھ در اراموی شدم و تکادهی پنی ماشاز
  سمتمومدی کھ گذشت چشمم خورد بھش کھ داشت مکمی

  زدم و رفتم سمتشیلبخند
 سالم بر پرنسس خودم:من

  بلند خودمیسالم بر شاھزاده سوار بر شاس:سنای
  و دستشو گرفتمدمیخند
 می زودتر از عروس و داماد برسدی فکر کنم بامی برایب:من

  اره بدویوا:سنای
  بھم زد و سوار شدمی زدم و درو براش باز کردم چشمکیلبخند
 ....ی طرف باغ عروسمی و خودمم سوار شدم و راه افتاددمی دوزود

 "سنای"
 کردی می داشت رانندگی جدیلی و پارسا خمی نشستھ بودنی ماشتو

 دنده بود با تعجب ی کردم دستمو اروم گزاشتم رو دستش کھ رویطونی شھوس
  براش فرستادمی زدم و بوسیچشمکبرگشت نگام کرد کھ 

  کوچولوی کردیطونیھوس ش:پارسا
 دمی و مسخ کننده خندبلند

 یباشھ خودت خواست:پارسا
   کوچھ بن بستھی تو دیچی فرمون کچ کرد و پعیسر
 ...پارسا چر:من

 دی ادامھ حرفمو بگم دستمو گرفت و کشنزاشت
  شدم تو بغلشپرت

  کنیطونیخب حاال ش:پارسا
  فرو کردم تو گردنش و اروم زمزمھ کردمسرمو

 دوست دارم:من
 بازم بگو:پارسا

  تکرار کنم اروم لبامو چسبوندم بھ گردنشنکھی ای جابھ
 خواستی اون لحظھ دلم پارسا رو می کردم ولدای جرات و پنی از کجا ادونمینم
  من و خودش و عوض کردی رو خوابوند و جای لحظھ پارسا صندلھی تو

 ود کھ سرشو فرو کرد تو گردنم و زمزمھ کرد اون بحاال
 قرارتمی بیدونی مسنای:پارسا
  گرفتیزی بھ گردنم زد و بھ دنبالش گاز ریزی سرمو تکون دادم بوسھ راروم

 
 دمی نالناخواگاه
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 پارسا:من
  و بلند کرد و زل زد تو چشمامسرش
   تموم شد دستمو حلقھ کردم دور گردنشطاقتم
  حرکت لباشو محکم چسبوند رو لبامھی بھم انداخت و تو ازی نگاه پر از نھی پارسا

 دادمی با دل و جون جواب بوسھ ھاشو مدنمی کرد بھ بوسشروع
  مانتوم شدی دستاش مشغول باز کردن دکمھ ھادمیبوسی کھ میھمنجور

   ازش جدا شدمفورا
 ..پارسا:من

 سنای نگو یچیھ...سیھ: گزاشت رو لبام و گفتدستشو
   و مک زدن گردنم شددنیھ بوس شد و شروع بخم
 اممم:من

 جونممممم جونم عشقممم:پارسا
 دیکشی مکی باری داشت بھ جاھاکار

 پارسا و نھی مجبور شدم و دستامو گزاشتم رو سی ولبردمی خودمم داشتم لذت منکھی ابا
 ھلش دادم عقب

  خمار نگاھم کردی چشمابا
 میپارسا بر:من

 نھ:پارسا
 از لبام گرفت و زی گاز رھی کھ گوشت کمی کشوند شی خم شد و لبامو بھ اتدوباره

 سرشو بلند کرد
 دوست دارم:پارسا

 شتریمن ب:من
 می صبرانھ منتظر شب عروسیب:پارسا
  نگفتمیزی و چنیی انداختم پاسرمو
 می و برمیبھتره سر و وضعمون و درست کن: و گفتدی بوسمویشونی پپارسا

  من و خودش و عوض کردیکھ پارسا دوباره با حرکت جا سرمو تکون دادم فقط
 بدو برو سرجات وروجک من:پارسا

 رو صاف کرد و بعد ی خودم نشستم پارسام صندلی و برگشتم و رو صندلدمیخند
 ... و روشن کردنیمرتب کردن سر و وضعش ماش

 "پارسا"
 کشھی بود معلوم بود خجالت مقشی تو سنای سر ری کل مستو

 کشھی خجالتم مکنھی میطونیودش ش گرفت خخندم
  رفتم و دستشو گرفتمسنای بھ طرف می شدادهی و پارک کردم و پنی ماشمیدی رسباالخره

 ی کنار خودم باشخوامیامشب فقط م:من
 ... باغی نداد دستشو با دستم فشار دادم و راه افتادم سمت ورودی جواببازم
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 "پارسا"
  سمتوندی تو سام دومی از در باغ رفتتا

  پسدییشما کجا:سام
 شگاهی تو آرادی طول کشسنای کار کمیسالم :پارسا

 ? و صبا اومدندیفر:سنای
  تومی برنیای بدنیاونام االن رس:سام

  لباس عوض کنمدی منم بامیبر:سنای
 برو گلم: ول کردم و گفتمدستشو

  زد و رفتیلبخند
   پارسامی برایب:سام
 ...میبر:من

 "سنای"
 ی مطمئن شدم ھمچی کردم وقتدی مانتومو در اوردم و رژمو کھ رفتھ بود و تمدزود

 ...  از خونھ باغرونیخوبھ زدم ب
 "پارسا"
  بھمدی طرفم از جام بلند شدم رسومدی داشت مسنای
 نای ادی فرشی پیرفت:سنای

 مینھ منتظرت بودم با ھم بر:من
 میبر:سنای

 می رفتنای ادی گرفتم سمتش کھ دستاشو حلقھ کرد و با ھم بھ طرف فربازومو
 دی نکن فرتشونیعھ اذ: صباگھی ددیومدیبھ بھ حاال م: گفتدی جلوشون فرمیدی رستا

 چشممممم خانومم:دیفر
  بدبختلیاوغ زن زل:سنای

 دیتا کور شود ھر ان کس کھ نتواند د:دیفر
  خانومسنایالبتھ دور از جون -

 ... برگشتم کھ چشم خورد بھ داداش صبایھمگ
 "سنای"
  پسره بازم اومدنی بابا ایا

  دستشو حلقھ کرد دور کمرم و چسبوندم بھ خودشپارسا
 سالم اقا سجاد:پارسا
 دی خوش آمدیلیسالم خ:سجاد

 ممنون:من
 میدی رو ندھی ھنوز اقاجون و بقمیری ما مگھیخب د:پارسا

 ایکنی مجلس و گرم میامشب چجور نمی ببسنایفقط ...دیباشھ بر:دیفر
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  بھ کمرم داد کھ نفسم رفتی فشارپارسا
  داشرقصھی امشب فقط با خودم مسنای گھینھ د:پارسا

   داشیاک:دیفر
 "پارسا.... " بودننای کھ اقاجون ایی طرف جادمی نگفت و کشیزی چگھی دپارسا
   شب بود و ارکس بھ افتخار عروس و داماد و ھمھ عاشقا اھنگ تانگو گزاشتھ بوداخر
 کردی مقراری و دلم بخوردی اروم تو بغلم تکون ممی وسط بودسنامی و من

 پارسا:سنای
 جونم:من

  نروشمی از پچوقتیھ:سنای
 دمی خم شدم و سرشو بوساروم

 .... گل نازمرمی نمچوقتیھ:من
 
 "سنای"

 و کارا میرونی من و پارسا ھر روز ببای و تقرگذرهی ھفتھ مکی و صبا دی فری عروساز
 میدی رو انجام می عروسیدایو خر

 کھ پارسا زنگ زد و گفت کارخونھ می لباس عروس بردنی دی قرار بود براامروزم
  برمقی و شقاایمی و قرار شد با سحر و کادی بتونھی و نمادهیکاراش ز

   و جواب دادمرونی کھ زنگ خورد از اتاق زدم بمیگوش
 جونم:من
 نیی پاای بمیجلو در:قیشقا
 باشھ باشھ اومدم فعال:من

  شدمری و قطع کردم فورا از پلھ ھا سرازیگوش
  نبودییرای تو پذیکس
  ندارهی کاری کسرونی برمی جوووووون مامان من دارم میجووووا:من

  گھی نیست دی شونھ ھامو باال انداختم حتما کسومدی نییصدا
 رونی خونھ زدم باز
  بودنسادهی و سحر منتظرم واقی و کھ باز کردم شقادر

 می بریاومد:سحر
 می نرومدمیپ ن پ ن:من
 دیدوتاتونم گلولھ نمک:قیشقا
 "پارسا... "ابونی سمت خمی و با ھم راه افتاددمیخند

 کارخونھ ی مدت کھ بھ کارانی داغون بود ا عصابمکردمی میدگی بھ کارا رسگالفھ
 ختھی بھم رییزای چھی دمینرس

 و لباس عروس انتخاب رفتمی مسنای با دی باشم بانجای انکھی ای االن من بھ جاپوووووف
 میکردیم
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 سفارش کردم کھ لباس ی بخاطر کارا مجبور شدم بگم خودش و دوستاش برن و کلیول
 .... بودم بھ حرفم گوش بدهدواری و امرهی نگیعروس باز

 "سنای"
 می شدادهی پنی و از ماشمی رو حساب کردھیکرا
  کجاستگھی دنجایا:قیشقا
  گفت مزون لباس عروسش حرف ندارهایمیک:من

 ششی پمی بردیای بایمیاوناھا ک:سحر
  سمتشمی برکردی کھ اشاره مدمی رو دایمی ککردی اشاره مگفتی کھ میی و بھ جابرگشتم

 می بھ طرفش رفتیی تاسھ
  شروع کرد بھ غر زدنایمی کمیدی رستا
  شما اخھدیی زدم کجاخی:ایمیک

 می اومدری دقھی پنج دقھیخوبھ خوبھ واال حاال :سحر
  پا رو دم من نزارایھ:ایمیک

 دیچقدر شما با ھم مھربون:من
  باشمینجوری با زن داداشم اکشھیعشقم م:ایمیک
 

 کنھخدا بھ دوتانونم عقل سالم عطا :من
  جونمایمی کمی برای بشیا:سحر

  زن داداس گلممیبر:ایمیک
  دست ھم و گرفتن راه افتادنبعدم

   شدهانی سحر و کنی تازه متوجھ رابطھ بایمی خنده نگاشون کردم خوبھ حاال کبا
 می براینرو تو ھپروت عروس خانوم ب:قیشقا
 ...میبر:من
 ...می راه افتادایمی پشت سحر و کقی شقابا
  و غر زدمسادپی وای خستگبا

  مزون از خستھ شدمنی کجاست پس ایوا:من
 ی مامانشیتیواه واه عروسم انقدر ت:سحر

 ارمای سحر چشاتو درمی باشینجوری ایبھت گفتھ باشم تو بخوا:ایمیک
 خدا شفاتون بده:قیشقا
 حاال واقعا بازم مونده:من

 یفھمی می و بخونینی و تابلو رو ببی و باال سرت و نگاه کنیآگھ چشماتو باز کن:ایمیک
 میدیرس

   بھش رفتمی غره اچشم
 ادی بھ حالت اگھ خوشم نی وای کشوندنجایمن و تا ا:من

 می برای بادیخوشت م:ایمیک
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 "پارسا.... " خودش جلو تر از ما وارد مزون شدبعدم
 کردی تو دستام گرفتم چشمام خستھ شده بود و سرم درد مسرمو

  ببندم کھ در اتاق و زدنکمی و چشمامو زی رو م سرمو بزارمخواستم
 بلھ:من
  شدانی نمادای باز شد و چھره شدر
  اخم از جام پاشدمبا

 نجای ایچرا اومد:من
  بست و اومد تودرو

  باھات حرف بزنمخوامیم:دایش
 می نداریما حرف:من
  پارساکنمیخواھش م:دایش

  اسمتو بشنومی حتخوامی نمگھی درونیگفتم نھ برو ب:من
  اخرمو بزنمی اومدم حرفارمی من دارم میلعنت:دایش

  نی گزاشتمی حرفیمگھ جا:من
  و داد زدمزی رو مدمی محکم کوبدستامو

 نی گزاشتمی حرفیجواب بده مگھ تو اون خواھرت جا:من
 شھی ھمی برارمی پارسا حرفامو کھ بزنم مکنمیخواھش م:دایش

  ساعتمی نفقط: تو موھام و گفتمدمی کشدستامو
  نشستزمی کنار می تکون داد و اومد رو صندلسرشو

 
  کردن با انگشتاش شدی و مشغول بازنیی و انداخت پاسرش

 حرفات و بزن:من
 .... کھنجایاومدم ا...نجایاومدم ا:دایش
  زدمادیفر
  نھای یگیم:من
 یپارسا من متاسفم بابت ھمچ:دایش

 خورهیتاسف تو بھ چھ درد من م:من
 بزار حرفام تموم بشھ:دایش

  شدم و فقط نگاش کردمساکت
 می دوست داشتم من و تو با ھم ازدواج کنیلیدرستھ من خ:دایش

  لبمی اومد رویپوزخند
 بی انگار خبر نداشتم رقیول...سناسی راه تنھا دشمنم نی تو اکردمیمن فکر م:دایش

 ...اصال از گوشت و تن خودمھ خواھر خودمھ
  بزنم کھ صداش مانع شدی حرفاومدم
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 من دونستی منکھی با اصھی داشتن تو حری از من براشتری اون بدونستمینم:دایش
 کھ کامرانم تصادف کرد و یدونیبھ ھر حال االن اون تو زندانھ و حتما م...خوامتیم

 مرد
 دونستمی مناروی ھمھ ادونستمی نگاش کردم مخونسرد

 ختنی بھم ری براوای شرمی دارم مشھی ھمی برارمی بگم دارم منجایمن اومدم ا:دایش
 یچی ھگھی موفق نشدن اومدم بگم دی شد ولیکی با کامران دست بھ سنایعشق تو و 

 رمی ممی دارشھی ھمیپارسا من و مامانم برا... جدا کنھتونھیشما رو نم
 سادی جاش پاشد و اومد روبروم وااز
 ییخداحافظ پسر دا:دایش

  احمقمکردی فکر مدی کرد بھم و خواست بره نھ نباپشتشو
 سایوا:من

 سادی واسرجاش
  شدمکی بھش نزداروم

  کردنیکی دست بھ وای فقط کامران و شیتو من و خر فرض کرد:من
 ..ھیظورت چ...من...م:دایش

 اسم دختره تیمی صمی از دوستایکی کار تو و دای کار تو بود شی لعنتیاون صدا:من
 ...نازین ااھا...? بودیچ
 یگی میچ...چ:دایش
 واری بھ ددمشی کردم و محکم کوبقشی از
 ی.س.ک. سی صداھی صدا بلد بود دیتو و اون دختر با کمک داداشش کھ تقل:من

 فقط قصد دور کردن نکاری و با اسنای ی برادی و بعدش اون و فرستاددیمزخرف ساخت
 دی از من و داشتسنای

 کردی با وحشت نگام مدایش
 

  زدمادیفر
 ی و ادعانجای ای حاال کھ اومدی موضوع رو بازش کنم ولنی اخواستمممممینم:من
  احمقی نھ مااااا دختره یییی خر خودتی بفھمدی بایکنی شدن مچھیباز
 من...پارسا م...پ:دایش

 یکردیچون انقدر کھ فکر م... چرایدونی دختر عمھ می موفق نبودادی زیول:من
 نازی فرستاده شده بود و صاحبش اسنای کھ باھاش صدا بھ یاون خط..یزرنگ نبود

 می کرددایھمون دوست تو بود و پ
 ی ولی توام باشخواستمی روبرو کردم مسنای با دی دختر و درست تو شب عقد فراون

 ...یومدینشد ن
 ... بھم زنگ زدنازی اون روز کھ ایعنی:دایش

  قطع کردمحرفشو
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 و اونم زنگ زد درمورد اون صدا حرف زد می ما بھش گفتیدیاره درست فھم:من
 سنای ھر وقت من ک ی و توام گفتخوادی رو می رو کھ قول دادیگفت کھ داداشش پول

 میشونی حرفاتو مسنای کھ من و ی و غافل بودیدی بھش ممیاز ھم جدا شد
 کردی با بھت نگام مدایش

خب ... من شدی براسنای بھ نفع من شد چون یلی کارت خنیالبتھ ا: زدم و گفتمیپوزخند
 یکنی بودن مگناهی شدن و بچھی بازیحاال بازم ادعا

 ی حتگھی درونیگمشو ب: ول کردم منقشوی نگفت فقط با وحشت نگام کرد یچیھ
 البتھ اون حاالحاالھا تو زندانھ..فتھی چشمم بھ تو و اون خواھرت بخوامینم

  ندادم و پشتمو کردم بھشتی اھمی ولدمی و تو چشماش داشک
 ... رفتھدمی بستھ شدن در فھمی بعد با صداقھی دقچند

 "سنای"
  نھای رونی بیایم:دی محکم زد بھ در و غرایمیک

 سایاومدم بابا وا:من
 گھیجونمون درومد بدو د:سحر
 سادنی و جلوشون وارونی و اروم درو باز کردم و رفتم بدمیخند
 چطوره:من
  فقط مات نگام کردنومدی صدا درنچکدومی ھاز
  صاحب مزون نگامو از بچھ ھا گرفتمی صدابا
 ادیواقعا بھت م-

 گھیراست م...ر:قیشقا
  شدهیجوووووون چ:سحر

  زن خودم شوای بالیخیپارسا رو ب:ایمیک
  شدم بھ لباس عروس دکلتھ تو تنمرهی و برگشتم و خدمیخند

  نمونیو حس ب...پارسا...نم... رو تو ذھنم تصور کردمی بستم و روز عروسچشمامو
  کھیحس
 ...اسمش عشقھ...
 
 "پارسا"
  تو حمومدمی تو خونھ رفتم تو اتاقم و چپدمی رستا

  و خستھ بودمگالفھ
 ... بودختھی عصابم بھم ردای شدنی ھم فشار کار روم بود و ھم با دامروز
 رشی کردم و رفتم زمی اب و باز کردم و درجشو رو متوسط تنظدوش

 ... چشمم نقش بستی اومد جلودی روز عقد فری بستم اتفاقاچشمامو
 " روز جشن"
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 ھمش غر سنای ارهی دختررو بانی کھ قرار بود کیی و بردم جادمی رو کشسنای دست
 دمیکشی توجھ فقط دستشو می من بی ولزدیم
  و اون دختر منتظر بودنانی کمیدی رسخواستمی کھ میی جابھ
  دارهھی قضنی بھ ای چھ ربطانی کھی دختر کنی انجای ایپارسا چرا من و اورد:سنای

  اشاره کردم اونم بھ دختره اشاره کردانی کبھ
  خانومسنایسالم :دختره

 اوردمی بھ جا ندیسالم ببخش:سنای
 شناسمتی من می ولیشناسیشما من و نم:دختره

 از کجا:سنای
 ستی من نی ثابت کنم اون صدا براخوامی مگفتمی مادتھی: نوبت من بود منحاال

  دختر دارهنی بھ ای چھ ربطنیا:سنای
 از من دایش... دختر عمتوندای شیمی دوست صمی گودرزنازیا... نازمیمن ا:دختره

 بکنھ اونم بع جاش بھش پول ی صدا بلده بگن براش کاردیخواست بھ داداشم کھ تقل
 دهیم
 ... اون صدایعنی شمیمتوجھ نم:سنای

 دایاست شکار داداش من بود بھ درخو:دختره
  باور کنمدیچرا با:سنای

 موضوع رو نی ھنوز پول داداش من و نداده اگھ االن بھش زنگ بزنم و ادایش:دختره
 یشیوسط بکشم مطمئن م

  فقط سرشو تکون دادسنای
  رو بلندگو گزاشتی دختره گرفت و گوشی رو با گوشدای شماره شانیک

  جواب داددای چند تا بوق شبعد
 بلھ:دایش

 نازمی ای خوبدایسالم ش:دختره
 نازی اشدهیچ:دایش
 خوادی داداشم پولشو مدایش:نازیا

 ستی نی جدا نشدن از پول خبرسنای پارسا و یتا وقت:دایش
 ...یول:نازیا

 
  خدافظزنمی کھ گفتم بھ موقعش خودم بھت زنگ منی نداره ھمیول:دایش
  رو قطع کردی گوشدایش
 سنای شدم بھ چھره متعجب رهیخ
 رو گرفتم تو بغلم و سنای و دختره اشاره کردم برن و اونام رفتن و خودم اروم انی کبھ

  کردم ارومش کنمیسع
 دی نفھمیچی ھی تو خودش بود و من مطمئن بودم از مھمونیلی خسنای اونشب
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 امی بی روز مھمونی تقھ بھ در حموم خورد و باعث شد از فکر کردن بھ اتفاقادوتا
 رونیب

 صد دفعھ زنگ زده کارت سنای رونی بای بیکنی مکاریت اونجا چ ساعھیپارسا :مامان
 داره
  بھشزنمی زنگ مدیاومدم مامان جان بھش بگ:من

 ... ترعیباشھ فقط سر:مامان
 "سنای"
 دادی جواب نمی از صد دفعھ زنگ زدم ولشتریب

 جواب داد و گفت پارسا حمومھ و بھش شوی کھ زن عمو گوششدمی کم داشتم نگران مکم
 زنھی بھم زنگ مگھیم
  راحت شد و اروم بھ طرف بالکن رفتمالمیخ

 شدی نممی حالیزی و ذوق چی از خوشحالی سرد بود ولھوا
 باعث شد می زنگ خوردن گوشیصدا...  من و پارساگھی تا چند روز دشدی نمباورم

 برداشتم شماره پارسا بود چشمام ستاره زی رو از رو می گوشعیبرگردم تو اتاق سر
  دبارون ش

  دادمجواب
 سالم:من

 ی دلم خوبزیسالم عز:پارسا
  صد دفعھ زنگ زدمی کجا بودرینخ:من

 دی ببخشی در بره خانوم گلمی رفتم حموم خستگمیاز کارخونھ اومدم مستق:پارسا
 دمیباشھ بخش: و گفتمدمیخند

 رونی بی رفتنمی بگو ببی منطونیش:پارسا
 می اره پارسا لباسم گرفتیوا: ذوق گفتمبا

  کھستی باز نادی زنمیبب: شد و گفتی پارسا جدیصدا
  شدزونی و لوچم اولب
 ادینھ ز:من

 یمطمئن:پارسا
 اره:من
 باشھ گل نازم:ایپار
 دی خنددمیخند

 یخستھ ا:پارسا
 کمی:من

 برو بخواب عشقم:پارسا
  دلمزینھ عز: پارسای نداریکار...توام بخواب:من
 مواظب خودت باش:من



 @cafeetakroman              ی کافھ تک رمان ص اختصا       رمان اسمش عشقھ

 576 

 دوست دارم نفسم...نطوریتوام ھم:پارسا
 منم عشقم: بستم و گفتمچشمامو

  شب خوشی خوب بخوابطونیبرو ش: و گفتدی خندپارسا
 شب خوش:من

 ..  و قطع کردم و ولو شدم رو تخت و اروم چشمامو بستمیگوش
 "پارسا"

  از تنم درومدمی تمام خستگدمی کھ شنصداشو
 شدم بھ سقف و اروم زمزمھ رهی و خدمی و اروم رو تخت دراز کشدمی پوشلباسامو

 کردم
 .... منھ فقط منی براسنایشکرت کھ االن .. شکرتایخدا:من
 
 ،سنای"

 باز کن چشماتو خانوم خوشگلھ:شگریآرا
                  چشمامو باز کردماروم

 ?تموم شد:من
اره تموم شد پاشو ... تو نداشتمی بھ خوشگلی اعتراف کنم تا حاال عروسدیبا:شگریآرا

 کنم لباستو بپوشکمک 
 نمینھ اول خودم و بب:من
 ینی داماد قول دادم نزارم خودت و ببیبھ اقا:شگریارا
 ی چینی:من
  فقط شونھ ھاشو انداخت باالشگریآرا
 بد درستم کرده خوشم دی شانمی نزارن خودمو ببی چیعنی شدم ی دست پارسا حرصاز
 ادین

 پوووووووف
  لباستو بپوشمی برای بی ھستیمنتظر چ:شگریارا
 ... اتاق تا لباسمو بپوشمھی تو می تکون دادم و با ھم رفتیسر

 "پارسا"
 تموم شد پولشو حساب کردم و سوار شدم و حرکت کردم سمت نی گل زدن ماشکار
 شگاهیارا

 ... روز عمرم بودنی رو لبم بود امروز بھتریلبخند
 "سنای" شدی من می براسنای امشب

  دنبالمادی زنگ بزنم تا پارسا بتونمی گفت مشگری شد ارا لباس کھ تمومدنی پوشکار
  روش بودفمی رفتم کھ کی و بھ طرف صندلرونی بمی اون اتاق اومداز

  بوق نخورده بود جواب دادھی و شمارشو گرفتم ھنوز رونی اوردم بمویگوش
 جونم گلم:پارسا
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  دنبالمیای می اماده ام کییسالم اقا:من
 نیی بدو پاطونی ششگاھمی در ارایجلو:پارسا
  اومد رو لبنمیلبخند

 امیاالن م:من
 منتظرم:پارسا
   و قطع کردمیگوش
  در آقا دامادیجلو:شگریارا
 بلھ:من

  شل انداخت رو شونھ ھام و کالھشم اروم گزاشت رو سرمیلی کھ دستش بود و خشنلم
  نباشیزی و چھار ساعتھ است نگران چستی بشتیتمام ارا:شگریآرا
 ونمواقعا ممن:من
 دی خوشبخت بشدوارمیام:شگریارا
 ...ممنونم:من
 
 "پارسا"

 شگاهی منتظر دوختھ بودم بھ در اراچشممو
  بودسادهی بردارم کنارم والمیف

 رونی اومد بسنای باز شد و شگاهی ارادر
  بودیی تو دلم غوغای ولداشتمی زدم و رفتم سمتش اروم قدم برمیلبخند

  اونم زل زده بود بھ منکردمی لبخند نگاش مبا
  بھش و با دقت نگاش کردمدمیرس

  خوشگل شده بودکردمی کھ فکر می از اونشتریب
  چشم ازش بردارم اونم بدتر از منتونستمینم

 ی شدبای فراتر از زیزی چھی:من
 ی شدکردمی کھ فکر می تر از اونپیتوام خوشت:سنای
 می گرفتگھی بردار چشم از ھمدلمی فی صدابا
 دی ھستی زند منتظر چی بھش آقادیگل بد: بردارلمیف

 بلھ بلھ چشم:من
   و اونم با لبخند ازم گرفتسنای و گرفتم سمت گل

 ....نی کردم سمت ماشتشی گرفتم و اروم ھدادستشو
 "سنای"

  شدم و پارسا اروم درو بست و خودشم اومد نشستنی ماشسوار
 نمی نزاره خودمو ببی سپرده بودشگریچرا بھ ارا: برگشتم سمتش و گفتمعیسر

 بعدش خم شد سمتم با تعجب نگاش کردم کھ نمتی اول خودم ببخواستمیچون م:پارسا
 دستاش اورد طرف بند شنلم
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 شنل و سفت نی بھ کنار حداقل بند انی حاال ایریفکر کنم گفتھ بودم لباس باز نگ:پارسا
 یبستیم

  بستشگرهیمن نبستم کھ ارا:من
 بخشمیم گل امروز و مباشھ خانو:پارسا
 کھ ی و روشن کرد و با ھم بھ طرف باغنی و ماشدی زدم کھ پارسا خندینیری شلبخند

 ....می رفتمیقرار بود عکس بنداز
 "پارسا"

 و در دمی شدم و دوادهی پارک کردم و پمی کھ قرار بود عکس بندازی باغی جلونیماش
  بشھادهی رم باز کردم و کمک کردم پسنایسمت 

 یکی و میدادی تو باغ انجام مدی کھ بایی و کاراشمونی و اومد پدی بردارم رسلمی فنیماش
  داد بھمونحی توضیکی
 "سنای"

 کھ ی اخرلمی و فقط موند فمی گفت و انجام دادلمبرداری کھ فیی نصف کارابایتقر
 رهی بگخواستیم

 و بدوم سمت پارسا کھ حواسش رونی بامی بواری قسمت من از کنار دنی بود تو اقرار
  و پشتش بھ منھستی من نشیپ
 اومدم واری و اروم از پشت درونی کھ گفت شروع کن نفسمو دادم بلمبرداری فی صدابا
 ....رونیب
 

 کرد و ی و طنمونی سمت پارسا تا برسم بھش پارسا خودش برگشت و فاصلھ بدمیدو
 دستمو محکم فتمی بنکھیس امحکم از کمرم گرفت و شروع بھ چرخوندم کرد از تر

  حلقھ کردم دور گردنش
  از ذوقمدمیخندی مبلند

  چسبوندم بھ خودم و لباشو چسبوند بھ لبامامی بھ خودم بنکھی و قبل انیی اوردم پاپارسا
 ... از شک کارش باز مونده بودچشمام

 "پارسا"
دم و  و محکم چسبوندمش بھ خونیی ھوا چرخوندمش و بعد چند دور اوردمش پارو

 لبامو گزاشتم رو لباش و با لذت مزه کردم لبشو
  لبامو از لبش فاصلھ دادم و باعشق نگاش کردم و اروم زمزمھ کردمقھی چند دقبعد
 عاشقتم:من

 وونتمید:سنای
  دی خنددمیخند
 ... از خداخواستمی می چگھی دمن

 "سنای"
  کھ مراسم توش بودی سمت تاالرمی تو باغ کھ تموم شد راه افتادلمی عکس و فکار
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 نی از ادمیخندی و من فقط مزدی بوق مابونی کرده بود و تو خادی اھنگ و زی صداپارسا
 شد و اومد سمت من و درو ادهی و نگھ داشت و خودش پنی تاالر ماشیکاراش جلو

  شدمادهی نگاش کردم و دستمو گزاشتم تو دستش و پیبرام باز کرد با خوش
 می وارد تاالر شدیی دوتاو

 زدنی از جاشون پاشده بودن و دست مدنمونی بھ افتخار دھمھ
 نگام خورد بھ مامان و بابا و زن عمو و عمو کھ با لبخند کردمی ذوق نگاشون مبا

 کردنینگامون م
 می و نشستمی رفتگاهی بھ طرف جایی داد و دوتایفی دستمو فشار خفپارسا

 گفتنی مکی و تک تک تبرومدنی مھمونا مھمھ
 و بابا و زن عمو و عمو با ھم اومدن با پارسا بھ احترامشون از جامون بلند مامان

 میشد
  عروس گل خودمیباالخره شد: و گفتدی بوسمویشونی اومد سمتم و پعمو
 نیی و سرمو انداختم پادمیخند

  دخترم دستت امانتھ ھا پسرنیا:گفتی کھ خطاب بھ پارسا مدمی بابا رو شنیصدا
 مو جان تخت عالتونیخ:پارسا
  پر از اشکشی اومد سمتم زل زدم تو چشمامامان
  خونھطونی شیسنای بزرگ شد یک:مامان
  رو صورتمدی قطره اشکم چکنی تو بغل مامان و اولدمی گرفت خزبغضم

 
  عروس و داماد اختالط کنمنی منم با ادیدیاجازه م-

  روشمی اقاجون نگامون و ثابت کردی صدادنی با شنیھمگ
 البتھ اقاجون:عمو

  و پارسا حرف دارمسنای با دیھمتون بر:اقاجون
  و بابا دست مامان و زن عمو رو گرفتن و رفتنعمو

  و زل زد تو چشمامونسادی اومد روبروم وااقاجون
 دوتاتونم امتحان پس دیدی کشیادی زی ھای شب سختنی ادنی و ددنی رسیبرا:اقاجون

 یگاھ...می برنده اای بازنی ما تو ایگاھ.....کنھی م با ادمیادی زی ھای بازی و زندگدیداد
 دی شما برنده شدی زندگی بازنیتو ا.... بازنده

 من یسنای و میمواظب مر: دست من و گرفت و گزاشت تو دست پارسا و گفتبعدم
    حکم دو نفر و برام داره و اندازه دو نفر برام مھمھ پس حواست و جمع کنسنایباش 
  مثل چشمام ازش مواظبت کنمدمیاقاجون قول م:پارسا

 دونمی پسرم مدونمیم:اقاجون
   عاقد اومده اقاجون ازمون فاصلھ گرفتنکھی اعالم کردن ابا

 و نی کرده بود پارسام اخی استرس گرفتھ بودم و دستام دمی کمکم کرد شنلمو پوشپارسا
 .....دیفھم
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 "پارسا.... " محکم با دستش فشار داددستامو
  من استرس داشتیسنای محکم گرفتم تو دستم و فشارشون دادم دستشو

 می ھا نشستی و رو صندلمی رفتسنای کرد سر سفره عقد منم بادیی عاقد و راھنماعمو
 نجاستیشناسنامھ ھا ا:عاقد
 دییبلھ بفرما:بابا

  شناسنامھ ھارو داد دست عاقدبعدم
 لمی وکایا: گفتاسنی کھ گذشت رو بھ کمی شروع کرد بھ خوندن و عاقد
 نھی رفتھ گل بچسنای:سحر
  از حرفشدنی خندھمھ
 لمی وکگمی بار دوم میبرا:عاقد
 رهی رفتھ گالب بگسنای:سحر
  خنده جمع بلند شدی صدابازم
 ی شما را با مھره معلوم بھ عقد دائم آقالمی وکای اکنمی بار سوم عرض میبرا:عاقد

 اورمیپارسا زند درب
  کردقی دستمو محکم فشار داد و بعدش صداش بود کھ ارامش و بھ وجودم تزرسنای
  مجلس بعلھیبا توکل بھ خدا و اجازه اقاجون و پدر و مادر و بزرگترا:سنای

 رونی محکم فوت کردم بنفسمو
 
 "سنای"

 باالخره بعلھ رو گفتم بالفاصلھ بعد من پارسا بعلھ رو گفت و ما رسما شششششششیاخ
 میشدزن و شوھر 

 و دوباره ارمی از مجلس رفت و پارسا بازم کمکم کرد شنل و دربکی بعد گفتن تبرعاقد
  خودمونگاهی بھ جامیبرگشت

  سرمون منظورن از بچھ ھاختنی بچھ ھا رمی نشستتا
  و صبا و سام بوددی و فرانی و کوانی و کایمی و کقی و شقاسحر
  دست گلت برا منھ ھاسنای: سمتم و گفتدی زود دوسحر

 کاری چیخوای دست گل میتو کھ داداش من و تور کرد:ایمیک
  با خانوم من درست حرف بزنای ھیھ:انیک
 می قدیمردم مردا:ایمیک

 گھی دی جادی رو ببری خانوادگیدعوا ھا:پارسا
  داداشی گفتیا:دیفر

  دختری شدیعال: اومد سمتم و گفتصبا
 دمی خودمو درست ندشھیباورت م:من

 وا:صبا
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  بعدشم سرمون با باغ نمی سپرده بود نزاره خودمو ببشگریبخدا اولش پارسا بھ ارا:من
 دی نوبرگھیشما د: و گفتدی صبا خندمی گرم شدھیو اتل
 ... و فقط سرمو تکون دادمدمیخند

 "پارسا"
   موندن و رفتنشمونی پگھی دکمی ھا بچھ
 می وسط و برقصمی کھ ارکس اعالم کرد کھ برمی نشستھ بودتازه

  با لبخند دستشو گزاشت تو دستم از جاش پاشدسنای جام پاشدم و دستمو گرفتم سمت از
 می تو دست ھم بھ طرف وسط تاالر رفتدست
  مھمونا دورمون حلقھ زده بودنھمھ

  و اونم دستاشو حلقھ کرد دور کمرمسنای دور کمر دمیچی پدستمو
 کھ پخش شد چشم ی دفعھ با اھنگھیکھ  میکردی رو نگاه مگھی لبخند و عشق ھمدبا

  دست و سوت بچھ ھا تاالر و پر کردیدوتامونم گرم شد و صدا
  دهی حس جدھی نیا
 دهی دوباره از راه رسیکی

 دهی اون چشمم ندمثل
 دهی اون و خدا واسھ من افریانگار

   کھ صاف و سادهیکی
  جادهیی قدم زد تو امتداد شب تنھاآروم
  ارادهی بلرزهی قلبم مستی خودم ندست

  اسمش عشقھوونھی دل دزهیریم
 

   اسمش عشقھدونھی نمیکس
  اسمش عشقھمونھی مشھیھم

  کردمتی ھم ھداسناروی شروع کردم بھ حرکت کردن و اروم
  تاالر خاموش شد و نور افشان ھارو روشن کردنی کم چراغاکم
  و اروم با اھنگ خوندمسنای یشونی چسبوندم بھ پمویشونیپ
  من اون دوست دارم اسمش عشقھگھا

  اسمش عشقھزارمی نمتنھاش
  کنارم اخھ اسمش عشقھادیم

  ادامھ دادسنای کردم و مکث
   بغض و بارونھیشب:سنای

  ابونی خی توزهیری ماشکام
  و روزم مثل مجنونحال

  کرده دستام مثل زمستونخی
   ندارمی مثل اب شکزالل
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  انتخاب اخره مثل خوابھنیا
  سرابھنی دوباره ادی شاترسمی ماما

  گرفتم و چرخوندمش و از پشت گرفتمش تو بغلم و تو گوشش زمزمھ کردمدستشو
  اسمش عشقھوونھیغم تو دل د:من
  اسمش عشقھمونھی نمرهی اسمش عشقھ مدونھی نمیکس

  جا جلو چشمامھ اسمش عشقھھمھ
  اسمش عشقھامھی کھ دندونھینم
   اشکامھ اسمش عشقھلیدل

 رو برگردوندم سمت خودم و فورا لبامو چسبوندم بھ سنای چرخش ھیا  بدوباره
 شیشونیپ

 ...دی دست و سوت از ھمھ طرف سالن بھ گوشمون رسیصدا
 "سنای"

 نمی بھ قفسھ سدیکوبی قلبم محکم خودشو مجانی شدت ھاز
 دستمو محکم گرفت و دوباره بھ ی تاالر روشن شد پارسا ازم فاصلھ گرفت ولیچراغا

 می رفتگاهیطرف جا
  چطور بود: بھمون و گفتدی سمتون رسومدی کھ داشت مانی خورد بھ کچشمم
 ?کار تو بود:پارسا

 نی ھمچیھ:انیک
 حرف نداشت:پارسا

  دمی خندیی تاسھ
  سمتشمی سام برگشتی با صداکھ

 جمعتون جمعھ گلتون کمھ:سام
 خلمون کم بود:من
  خانومسنای میداشت:سام

 
 اوھوم:من
  باھات حرف بزنمیزیبھ ھر حال اومدم درمورد چ:سام
 یچ:من
 ھی نظرش درمورد من چینی ببی بگم از دوستت بپرسخواستمی منیخب راستش بب:سام

  تنگ کردپ و نگاش کردمچشمامو
 کدوم دوستش: زودتر از من گفتانیک

 قیشقا:سام
 دی نفس راحت کشانی کھ کدمی دقشنگ
  رفتیعاشق شد:پارسا

 نیی نگفت فقط سرشو انداخت پایزی چسام
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  دوباره بھ سام نگاه کردمقی و نگامو دوختم بھ شقابرگشتم
 ...انی فکر کنم بھم بامممممممممممممم

 "پارسا"
 دی رسانی بھ پای با خوشی ھم سرو شد و عروسی شام عروسباالخره

  اخر شبی تو دلم نبود برادل
 و زدنی بچھ ھا بوق مابونی تو خمی شدنی و سوار ماشرونی بمی از تاالر اومدسنای با

 اوردنی در میمسخره باز
 ناسی ایاوه انگار عروس:سنای

 دمی گرفتم و بوسدستشو
 اره اره:سنای می فرار کنیخوایم:من

 نیپس محکم بش: رو گاز فشار دادم و گفتمپامو
 ...دی فقط خندسنای
 "سنای"

 کھ بھ کل بچھ یی تا جاابانی تو چند تا کوچھ و خدیچی با سرعت حرکت کرد و پپارسا
 ھا گممون کردن

 شیاخ:پارسا
 گناه داشتنا:مگ

  خونھمیگناه من دارم کھ دلم ھالک االن برس:پارسا
 دی بلند خندی و پارسا با صدانیی خجالت سرخ شدمو سرمو انداختم پااز
 عھ پارسا:من

 جون دلم عشقمممممم:پارسا
 ... دنیش کیی النای ماشنی شروع کرد بھ بوق زدن و از ببعدم

 "پارسا"
  خونھی جلومیدی کردم تا باالخره رسی تموم سرعت رانندگبا

   شدمادهی و پارک کردم و پنیماش
  زنگ خوردمی بشع کھ گوشادهی پسنای کمک کنم رفتمی مداشتم
  بودانی در اوردم شماره کبمی رو از جیگوش

  شد و اومد کنارمادهی پنی خودش از ماشسنامی
 

  دادمجواب
 جونم:من

 ی رفتیخوب مارو کاشت:انیک
  شده بود الزم بودادیروتون ز: و گفتمدمیخند

 شھینوبت مام م:انیک
  و قطع کردمی و گوشدمیخند
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  تو عشقممیبر:من
 میبر:سنای

 ...می گرفتم و با ھم بھ طرف خونھ رفتدستشو
 "سنای"

 بفرما خانومم: در و باز کرد و گفتپارسا
  خونھ دھنم باز مونددنی زدم و رفتم تو و با دیلبخند

   خونھ پر از گل بودکل
  چقدر ناز شدهنجای پارسا ایوا: شوق برگشتم سمت پارسا و گفتمبا

  ندارهی گل ارزشیگل برا: گونمو و نوازش کرد و گفتاروم
 یدیتازه اتاق خواب و ند: و گفتدی گرفت و کشدستمو

   اروم بازش کردمیدی در اتاق خواب کھ رسبھ
  بانوبفرما:پارسا
   تکون دادم و رفتم توسرمو

 محض وارد شدن از شدت تعجب دھنم باز موند و دستمو گزاشتم رو صورتم پارسا بھ
 عشقم خوشش اومد:خم شد و تو گوشم زمزمھ کرد

 پارسا واقعا خوشگل شده:من
 قابل تو رو نداره خانوم گل:پارسا
   شدم بھ خودمرهی و خنھیی ای شمع ھا و گال رد شدم و رفتم جلونی از باروم
  خودمو نگاه کنمقی دقخواستمی متازه

 سی ناشی تاج روش و ارای رنگ شده قھوه ایموھا
   پارسا حلقھ شد دورمیدستا

 قرارمی بیلیامشب خ:پارسا
  قلبم باال رفتطپش
  مگھ نھیتوام حال من و دار:پارسا

  جواب بدم و بھ جاش لباشو چسبوند بھ گردنمنزاشت
  زمزمھ کردماروم

  تاجمو بردارمیزاریم:من
 خودم نوکرتم ھستم:پارسا
 ... موھامنی شروع کرد بھ در اوردن تاج از ببعدم

 "پارسا"
 توالت دوباره خم شدم و شروع بھ زی و از رو سرش برداشتم و گزاشتم رو متاج
   گردنش کردمدنیی و  بودنیبوس

  پارسا:سنای
 جوووون:من
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 دنم سمتم و دستشو حلقھ کرد دور گربرگشت
 دوست دارم:سنای

 منم دوست دارم نفسم:پارسا
 حرکت خم شدم و لبامو گزاشتم رو لباش و از پشتم اروم بند ھی شدم بھ لباش و تو رهیخ

 ... کردم رو تختتشیلباسشو باز کردم و اروم ھدا
 "سنای"

  افتادم رو تخت و پارسام خم شد روماروم
 ?اجازه ھست: زمزمھ کرد و گفتاروم
 ش زمزمھ کردم مثل خودمنم
 ی چی تو اجازه برایتمام وجودم برا:من

 ... دی کششی با لبخند خاص نگام کرد و دوباره خم شد و لبامو بھ اتپارسا
 "سنای.... " شب خاص و پر از ناز و نوازشھی من و پارسا ی برااونشب

 .... سال بعدپنج
 کردنی مگھ ول می ولرونی کردم موھامو از دستاشون بکشم بی سعغی جبا

  موھام کنده شددی بابا ول کنیواااااااااااااااااا:من
 بابا...ماما:ارام
  موھارونی ول کن اادیدخترم االن م:من

 ...کجا...ماما:ارمان
  المصب و اهنیپسرم ول کن ا:من

  بشن موھامو ول کردن و رفتن کناری عصبخوامی مدنی کھ ددوتاشون
  جلوشونسادمی و واپاشدم

 دای شدیبچھ بد:من
 ماما دعوا نتن:ارام
 با من حرف نزنا:من

  تو خونھدیچی گرم پارسا پی باز و بستھ شدن در اومد پشت بندش صدایصدا
 دییارامم ارمانم کجا:پارسا

  سمت دردنی پارسا دوی صدادنی ھا با شنبچھ
  خندهری زدم زافشی قدنی مرتب کردم و رفتم استقبالش کھ با دموھامو

 کردنی و ارمان بغلش بودن و دوتاشونم داشتن از لپش ماچش مارام
 

  خنده دارهیچ:پارسا
 افتیق:من

 گھی دخوابنی منایا:پارسا
 میخوابی نممی شددارینھ بابا ما االن ب: دفعھ آرام گفتھی

  شام امادسیتا لباس عوض کن: خنده و رو بھ پارسا گفتمری زدم زبلند
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  فقط با حرص نگام کردپارسا
 ... و بھ طرف اشپزخونھ رفتمدمیخند بازم

 کردمی پنج سال فکر منی کھ مشغول درست کردن شام بودم بھ گذشت اھمزمان
 و قی دختر ناز دارن شقاھی با ھم ازدواج کردن و االنم انی پنج سال سحر و کنی اتو

 ی داشتن و زندگی پسر کاکل زرھی دمیسام ھم تازه ازدواج کرده بودن و صبا و فر
 از زی لبری خدا دو سال بعد ازدواجم ارام و ارمان گلمو بھم داد و زندگخودم کھ
  کردیخوشبخت

 رونی دور کمرم از فکر اومدم بی حلقھ شدن دستبا
 کنھی فکر میعشقم بھ چ:پارسا

  پنج سالنیبھ گذشت ا:من
  می شدری پیھ:پارسا

  نگفتمیزی و چدمیخند
  تو ھنوز گنج قلب و جونمھی پنج سال جانی با گذشت ایول:پارسا

 ماست اسمش نی کھ بی رفتھ کھ حسادتیمگھ : و زل زدم تو چشماش و گفتمبرگشتم
 عشقھ
  ماست اسمش عشقھنی کھ بیحس...  اره اسمش عشقھ: و گفتدی بوسمویشونی پپارسا
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