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 یرانی انینوشتھ نسر| شده ھیرمان قلب بخ

 
 

telegram.me/cafeetakroman 
   ھاچسبھی حموم اول صب مولیا

   سرحال اومدمشیآخ
  ھا خشک کردنشبتھی بلندم مصی موھایوااا
 گھی بازم دوسش دارم دختره وموھاش دیول
 

  مونمی شد االن از کالس جا مرررررری داوه
  نگا کردمگھی  بھ انتخاب لباس انقد دکنمی شروع مباعجلھ

 پوشمی مموی و مغنعھ مشکی وشلوار کتان مشکی آبی لی مانتوھیآخرسر  
 ملی کوچولو رھی وکشمی خط چشم نازک مھی تو صورتم زمیری فرق کج مموھامو

  خوشملم بھ بھی لبای روزنمی رژ بنفش خوش رنگ مھی و زنمیم
 
 شمی حملھ ور منیی و بھ سمت پادارمی با کالسرمو برمموی مشکفیک
 
  برمی کھ چشامو بستم لذت منجوری وھمخورمی نرده ھا سرمی از رویشگی عادت ھمبھ

 نمیبی  کھ مکنمی چشامو آروم باز مسی قابل استفاده نگھی دمینی لحظھ حس کردم بھیک 
  ای بردی نھیصاف رفتم تو س

   غر زدنکنمی شروع مرهیگیگاز م داره از خنده نرده ھارو فھممی  مدمی ماساژمموینیب 
 ...ی بخندی نتونگھی ک دواری تو دی بخوری الھیا
 می دماغش بخورده ب نرده کج شھ بخندندتی زن آای بگم بردیا
 رهیگی دھنمو می و روادیم
 
   خوابنااااااییییترمز آبج_
 

 و رهیگی  آخھ بد خواب بشھ تاشب سردرد مکنھی کلمو مادی االن مامان میواااا
  زنھیغرم

  کنمی نگاه مساعتو
 ... زنمی زل مای و بھ بردکنمیوربھ چشامو مظلوم م٧ رشدی امام زاده ھا دااکثری
 کنھیچپ چپ نگاھم م 
 

  یخوای می خودتو چی گربھ کردنھیھ؟؟عیھوم چ +
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 ... زهی امم چگمی داداش خوشگلم میچیھ_ 
  بگوووو بچھ+
  شده و برسونمت آرهرتی دی بگیخوای ک االن مدونمیم
 

 کنمی تو خال جبران می دمت گرم برادر زدی باھوشیلی تو خایعھ برد+ 
 گھی و مکنھی نگام مطونیش
 
   ک  ناھار مھمون تو پاتوق ھوم؟؟یبھ شرط+

 کنمی نگاھش ممتفکر
 
  بتھی شدن جی رو مھمون کردن برابر خالای بردیوا
   ماشاالخورهی میلیھ؟خی چوالسی ھدونمینم

 خورمی مشتری بشھ از اژدھام بشتری بی بروسلی بسازم و زورم از ننھ کلمویبرم ھ منم
  واال

 خخخخ
   شمی مزونی و از گردنش آورونی بامی فکر ماز
 
   شدرمی دیداداش_
 
  می بدو برسی خسھیباشھ فسقل+
 

  اطی توحامی مباعجلھ
  کنھی و درو باز مکنھی نگاھم مطونی با لبخند شای کھ بردنی  سمت ماشمیریم
 

   جلوی رو صندلکنمی خودمو پرت ممنم
 ...جانھی پراز ھمی داداشھی آخھ رانندگجانی ھیوااا

 
  ی خواھریآماده ا+
 
  میاوھوممممم بزن بر_
 

 میری ومزنھی درو مموتی و رخندهی مایبرد
 
   دانشگاهی ب سوشیپ
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   خدایا

 خــــــــــوااااامی نمجانی ھگھی غلط کردم بخدا دی مامانیوا
 

 حالم نی  رو ترمز من بھ جا ماشزنھی می  و الککنھی وسرعتشو کم مکشھی میی الانقد
 ...بد شده

 
   شدهی روغنم قاطآب
  دارهی کھ جلو در دانشگاه نگھ منیھم
 
  زنمی شدن غرھم مادهی پنیح
 
   شد اهیکی دل ورودم ی داداشی نشی بگم چای بردیییآ_
 
 زود برسونمت خب یدختر خودت گفت+
  خوش گذشت خخخخمیلیخ
 
 ینجوریا+
 نھیبی چشام چھارتا می حالت تھوع گرفتم وای منھ بدبخت چی تو آره ولبھ
 
  بودانی ک ماشی سالتو سوار نشدیعسل+
 
  از سالتوخشن ھم بدتربود_
 یکنی منو مسخره منمی ببستایوا
 
 ...  نرهادتی برو بچھ قولتم ی گوجھ شھی شبخوادینــــــھ خب حاال نم+
 

  کنمی امروز باپولم خدافظدی باندازهی مادمی یھ..عجب
 
 ... سمت کالسرمی با عجلھ مکنمی می و خدافظشمی مادهیپ
 

 ایبرد
   دارمای خواھرعجب

   نھ مثل قبلی ولطونھیش
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  شدری عسل ھم گوشھ گایلیبا رفتن ا 
  شمی مونھی دوتا من دنی سر ازدست اآخر

  وفتمی ماشونیطونی شادی
 ...ی فسقلنی شد بخاطر ارمی دی کرده بودن،ھعاهی سروزمون

 
   خانوم شدمسی ناھارم کھ مھمون خسھی

 ... سمت شرکتوفتمی و راه مکنمی رو جا ب جا مدنده
 
 "عسل"
  ھی کھ سرش توگوشنمیبی سرکالس الھھ رو مرسمیم
 ادی کنم  کھ استاد می فضولخواممی منمیشی کنارش مرمیم
  بابای ادایچقد زود م 
  نھیبی وتازه منو مکنھی ممی قاشوی ھم فورا گوشیال 
 
  ی اومدیسالم عھ ک+
 
 ی متوجھ نشدی سرگرم بودستی وقت نیلی نشستت خی بھ روکیعل_
 
  خواست حرف بزنھ کھیال

 ٤ی بھ درس دادن مدنکنھی شروع می نجفاستاد
 وھاھاھای... خورد تو برجکشخخخخخ

 
 ..ایلی سمت ارهی وفکرم مشمی می الالیخیب

 ... واسش تنگ شدهیلی دلم خکای منھ دوسالھ کھ رفتھ امریدوقولو
 ..دهی جواب سرباال میگردی برمی کپرسمی ازش مھروقت

 
  از کالس خخخرونی بشمی ب درس خاک بھ سرم االن پرت مسی حواسم نییییوا
   آزمون دارماگھیترم د٣من  
  شمی نمی... گچیھ

   واسھ خودممی وضع درس خوندنمھ ھا وگرنھ من نخبھ انی  منظورم بااالبتھ
 
 ھی کنمی  ببکنمی سرمو بلند مکنمی رو حس می نگاھینیسنگ 
 
  خخخخھی ک استاد نجفنیعھ ا 
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 ششی  ک ندمی ملشی تحوی نشم کھ درس گوش ندادم لبخند ژکونتعی کھ ضانی برا امنم
 ...شل شد

 
 ... استادام را افتادنگھی دعجبا

  رفتھادشی رفتھ تو بحر درس کھ منو نی  ھمچیال
   بقاپم خخخخشوی گرفت گوشکرمم
   برداشتمشوی آروم گوشبشوی بردم تو جدست

 خخخخ) خودشھستی الھھ رو بلد نھی کھ رمز گوشیالبتھ تنھا کس( بلدم آخ جونرمزشو
 

  عکسا کھی توے گالررمی ومزنمی  مرمزو
 

 کنمیھنگ م...اسیلی ای کھ عکسانای ااوووووه
 
 کنھ؟ی مکاری چی الھی گوش؟توی چینی

  فشی تو کزارمی مشوی گوشیواشکی ی مشغول بود ولیلی کھ فکرم خنیباا
  رو دوست دارهایلی ای الیعنی کنمی فکر منی بھ اھمش
   بھ من نگفتھ پسچرا
   ھنگ کردهمخم

  بودی کار الدمی دگردمی بازوم سوراخ شد برمکنمی آن حس مھی
 
  عنتری دستمو سوراخ کردیمرض دار_
 
  رونیعنتر عمتھ بدھکارم شدم از ھپروت آورمش ب+

  کالس تموم شد خررررمی برپاشو
 وا
 زنھی نگو چلو پنجم مزنھی چل مکردمی چرا انقد توپش پره فک منیا

 
   صبر کنی الییییھو
 گھی و مگردهیبرم

 
  رمیمی می دارم از گشنگگھی دای زود بیآج+
 
  نی آمیالھ_
 
  ادبی بخفھ+
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   گرفت کھ بزنھگارد
 
   بابامیتسل_

    قول دادم ناھار مھمونش کنمای سلف من بھ  بردی بردی تنھا بایراست
  خندهی میال
 
 یبازم بنده خدا رسوندت اول صبح+
 
 کوفت_
 
  گھی بست ومششوی شدم نی جددید
 
   برو خوش بگذرهیباشھ اج+
 
  گلمیمرس_

  نمتیبی خودت باش ممواظب
  نمی بببپربغلم

   ھمومیبوسی بغلم و مادیم
 

 زنگ بزنم کھ ای بھ بردخوامی مارمی مانتوم درمبی از جموی گوشی از الی از خدافظبعد
 خودش زنگ زد

 
  بھ بھ سالم داداش خوشگلم_
 
  جلو درم بدوای خوشحالم بدوبیسالم آبج+
 
 یباشھ اومدم داداش-
 

 نشوی زده بھ ماشھی تکای بردنمیبی جلو در دانشگا ک مرسونمی و خودمو مکنمی مقطع
   سمتشرمی براش مدمی دست تکون مکنھیسمت منو نگا م

  ای بردشی ک برم پشمی رد مابونی از خدارم
   برگردمشھی باعث مینی بوق ماشی صداکھ

 نی امام حسای
 ... حرکت کنمتونمی وپام قفل کرده بود نممخم
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  رمی بزنمو جلو چشامو بگغی جرسھی کھ بھ ذھنم میزی چتنھا
   کھخوندمی فاتحھ مداشتم

 
 "ایبرد "

 ادی عسل بودم کھ بمنتظر
   خستمیلیخ

 منم دهی و دست تکون مزنھی لبخند مدی و منو درونی از در دانشگاه اومد بدمشی دعھ
 زنمیلبخند م

 
  پس چرا اخدای ادسمتشی داره مادی از دور باسرعت زنی ماشھی سمتم ک ادی مداره

  خورهیعسل تکون نم
 ... کپ کردهدوباره

 ... وچشاشو گرفتھزدی مغی سمتش داره جرمی دو مبا
 

  نی زممیوفتی ممویدی کھ تعادلمونو از دست مکشمشی و مرمیگی مبازوشو
   ترمزی  روزنھی ھم مراننده

 
  زنمی صدامشم،عسلوی میعصب

  
   سی نیچی چشاتو باز کن ھیعسسل خواھر_
 
 "عسل "

  زنھی صدام مایبرد
 
  ستی نیچی چشاتو باز کن ھیعسسل خواھر+
 

 کارم نی ھم از اھی ھم عصبای  ک بردمی  سالمنمیبی مدارمی از چشامو برمیکی یجلو
  خندش گرفتھ

 
 یداداش_
 
 یجان داداش+
 
 م؟؟ی مااالن توبھشتگمیم_
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 گھی مباتعجب
 یبھشت چرا عسلــــــ+
 
 م؟؟ی جھنمینی_
 
  ؟؟یگی چرا چرت ممیابونیعســــــل پاشو بچھ وسط خ+
 
  از کجا اومده؟ی پسره بھشتنی امیابونیاگھ وسط خ_
 

 "ایبرد   "
 ؟؟؟ی بھشتپسر
  گھی کرده عسل چرتو پرت می قاطپاک

    پسره  اومده باالسرمون و کپ کرده از حرف عسلنمیبی مکنمی بلند مسرمو
  از دست دادنمی جو عقل داشت اھی ایخدا

 
 "آرش"

  زی عزی خونھ می کھ بری دانشگاه دنبال علرمی مدارم
   باالستشھی مثل ھمسرعتم

  شھی کھ داره آروم  رد منمیبی دخترو مھی دانشگاه ابونی تو خچمیپی کھ منیھم
  ی در پی پزنمی مبووق
  شھی متوجھ من متازه

 
  ستادی قفل کرده ھمون جا وایانگار

 مترے مونده بود بھش می  فک کنم نکنمی میرصمو سر ترمز خال تمام قدرت و حمنم
  نی زموفتنی  کنارو مکشسی پسر ھمزمان با ترمز من مھیبزنم ک 

  نشدهشونیزی چنمی ببشمی مادهی پیعصب
   دختره بھ پسره گفتدمی دکھ
 
 یداداش×
 
  یجان داداش+
 
 م؟؟؟ی ما االن تو بھشتگمیم×
 

  ونسی خدادای کردم ھنگ
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 یبھشت چرا عسلــــــ+
 
 م؟؟؟ی جھنمیعنی×
 
 یگی چرا چرت ممیابونیعســــــل پاشو بچھ وسط خ_
 
  از کجا اومدهی پسره بھشتنی امیابونیاگ وسط خ 
 

 ...گاردشمی فک کرده بھشت منم بادخخخخ
  عسل خانوم فک کنم مخش جا ب جاشدهنی گرفتھ  اخندم

 
 کنھی نگام متین و با عصباکنھی ک پسره سرشو بلند مخندمیم
 

 "عسل
  نھ؟شمی کھ زدم خندم گرفتھ درست میی از حرفاخودمم
 خندهی مپسره
 کنھی ومنو بلند مشھی و بلند مشھی می عصبایبرد
  گھی پسره مبھ
 
 ؟؟یخندی می عذر خواھی بعد بجای بکشموی آبجی بود بزنکینزد+
 

 گھی و مکنھی خندشو جمع مپسره
 
  شرمندهخوامی اقا من معذرت میگی درست مشما×

  گھی روبھ من مبعد
 
   نشد کھتونیزی چخانوم×
 

  گرفتھ بد جورخندم
 
   زنمی مییلبخند دندون نما... خراب شھنتونی لنت ماشمی باعث شددینھ آقا ببخش_
 

   گرفتھخندش
  دهی سمتمون و با پسره دست مادی ممی ھمکالسی حسامی بزنھ کھ علی حرفخواست
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   گھی پسره مروبھ

 
  شده آرش؟یزیچ=

  گھی انگار تازه متوجھ ما شده مبعد
 
  افتاده؟ی اتفاقیعھ خانوم تھران=
  گھی و مکنھی می دستشی پیعل
 
 شونی رانندگنی بود خواھر منو بکشھ با اکی آقا نزدنی اریخ+
 

  اسمش آرشدمی کھ تازه فھمپسره
  گھیم
   کردم کھی من معذرت خواھآقا×
 
 کنمیخواھش م+
  گھی و مرهیگی مایف برد دستش رو ب طریعل
  گھیبعد رابھ برادرش م..ی خانوم تھرانھی ھستم ھمکالسیعل=
 
   داداشم آرش ھستنمیا=

  گھی و مزنھیے م  لبخندایبرد
  تونییخوشحال شدم از آشنا+

   شدری دگھی دمی برعسل
 
   روزتون خوشدی ببخشونیآقا_
 

   گنی می   روز خوشھردوشون
 
 میشی  سوارممیری منی ب سمت ماشای بردبا
 
  ی وارمیمی می داداش کھ دارم از گشنگمیبزن بر_
 
  خخخی بود ناھار نخورده وداع کنکیعجبا نزد+

  گمی مباحرص
 ..گھی برو دایبرد_
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  باشھ مھمون تواماادتی فقط یباشھ اج+ 
 

 می نازنی منو از پوالھیی جدانی بنداز اادمی  ھمش گھی دباشھ
 

   خندهری  زمیزنی مجفتمون
   پاتوقمیری ومکنھی روشن منوی ماشایبرد

 
 "آرش    "
 زی عزی خونھ میری و ممیشی منی سوار ماشی عسل و برادرش رفتن  با علنکھی ابعد

 
   اتفاق امروزهری فکرم درگھمش

  گھیمتر زبون داره برداشتھ بھ من م٣ تی ھمکالسنیا...یعل:من
 .. خراب شھنتونی لنت ماشمی باعث شددیآقا ببخش_
 

  گھی و مخندهی میعل
 ھی خوبیلی در کل دختر خیول..آره+
 

  زنمی می لبخند بامزه اناخودآگاه
 شمی می نگاه علمتوجھ

 
 ؟؟یکنی نگا مینجوری چرا اھیچ_
  گھی و مکنھی نگام مطونیش
 
   داداشیچیھ+
 

   میشی ساکت مجفتمون
 .. مطمئنمشمیخستھ ترھم م. خستھ شدمی حسابامروز
   رو روشن کردم ستمی سبرموی مدست

 
  شھی تتلو پخش میکنی فک می بھ چی داراھنگ

 
  گمی ومی سمت علگردمی برمیفور

 
  بچھ؟یتو باز فلشتو با فلش من جا ب جا کرد_
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  گھی و مکنھی برشو نگاه مدورو
 
  من؟؟بجون داداش من دست نزدم+
 
  یدی باز ادامھ مادی من بدم میدونی آره؟؟مزی دست زده؟حتما عزیپس ک_
 کنمی رو خاموش مستمیس
 
 اونوقت مث گل تو یکشی مویکی یزنی ب فلش می شو االن حواستو دادالیخیداداش ب+

 مایکنی مریخر گ
 گمی تعجب مبا
 
 ؟؟؟یجا بجا نگفت_
 
  نبودینجورینھ مگھ ھم+
 
  ی بحث رو عوض کرددونمی و مینھ کامال برعکس گفت_
  گھی مدنی خندنیح
 
  چپ؟یمعلوم بود کوچھ عل...استی پرریھمش تقص+

 ....  کنمی متعجب
 
  نبودترایبلــــــھ ؟مگھ م_
 
 حخخخ.نھ داداش با اون کات کردم+
 
  عنتریزنی رل میکی با قھیخاک تو سرت ھرد_
 
  برارخوادیجربزه م+
 

 ... میخندی براش و مرمیگی و دستامو ب حالت خاک برسرت مکنمی منگاش
 
 "عسل"
   پاتوقمیرسیم
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 میگی منی بخاطر ھممیای مشھی و دوستامون ھمای کھ منو بردھیی جایشگی ھمنرستورا
  پاتوق

 
  زی سرممینیشی مای بردبا
 
 می دارم کھ ظرف نشوری کم جان من باورکن درحدیبرادر سفارش بده ول_
  خندهیم
 
 اری در نی بازسی خسخورمیبچھ پرو من ھرچقدم بخوام م+
 
 گھی دشورمیباشھ بابا فوقش ظرف م_
 

  رهی بھمون کھ سفارش بگدی منو مادوی ک گارسون ممیخندی مجفتمون
 
  با مخلفات ساالد فصل ھم حتماخوامی وجوجھ مدهیمن کوب+
 
  ابوالفضلای_
 
 ؟ی آبجیخوری میتوچ....کوفتھ+
 
 ...ی فقط مرسدهیمن من کوب_
 

 ورونی سمت پنجره وبگردنمی و رومو برمای واسھ بردکشمی خط ونشون مرهی مگارسون
  کنمینگاه م

 
 .... کنھکاری چدونھی از خنده نمایبرد

 
 کنمی نگا مای بردی غذاھارو آورد باحسرت بھ غذاھاگارسون

 
 )خورهی چقد منینیآخھ بب..ستمای نسیمن خس(امی پول جونخدافظ

 
  ب غذا خوردنمیکنی مشروع

 
 خورهی زنگ ممی غذاست  کھ گوشیآخرا

  و شماره مامان افتادهارمشی درمبمی جاز
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 جونم مامان سالم_
 
  مادر؟یی؟کجایسالم عسلم خوب+
 
   پاتوقمی اومدای برد؟بایفداتشم شماخوب_
 
 کدوم پاتوق؟+
 
 ؟ی ما مامانمیچندتا پاتوق دار_
 
 تا٢_
 
   رستوران فداتشممیاومد...عھ آره _
 
 نییای بای عمھ فاطمت با بردی خونھ رمیمن زنگ زدم بگم م.زمیآھان باشھ عز+

 ..اونجا
 
 باشھ مامان مواظب خودت باش_
 
 ی باگھیخب د..نطوریھم+
   جواب بدم ک قطع کردخوامیم

 کنمی مای بردنگاه
 ... کنھی نگام میسوال 
 

 مامانم راه افتاده ھا_ 
 
  گھی و مخندهیم

 دے؟؟یتازه فھم+ 
 
  غذاتو؟یجناب خورد_
 
  دی دمت گرم چسبیآره آبج+
 ) بھت نشون بدمیدی چسبھی(
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   نوش جونتیفدات داداش_
 م؟؟یبر
 
 ... میبر+
  میشی منی سوار ماشای و با بردکنمی  صندوق و حساب مرمیم
 
 ایبرد_
 
  جانم+
 
  دور دور؟؟میبر_
 

  گھی و مزنھی می چشمکایبرد
 
 ...زمی عزمیبر+
 
  یآخ جــــــون مرس_
 
  بوسمیلپشو بوس م 
 ....کنھی نثارم می و چاپلوسخندهیم
 
 "آرش"

 زی  خونھ عزمیدی ساعتھ رسھی االن
  مھمھیلی خگھی باھامون صحبت کنھ مخوادی ھمھ رو ناھار جمع کرده مزیعز

 
   کنارمنھیشی میعل
 
 ؟ی آرش باز کھ تو تو خودتھیچ+
 
  گمی حوصلھ میب

 ادی خوشم نمنجانی ک ایی اصال از جمع وادمایدونیخودت م_
 
 ... ب شبنم وعمھکنمی چشم وابرو اشاره مبا

  دختره کنھادی چقد ازش بدم مدونھیخدام
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   داداش انقد حرص نخورالیخیب+
 ... میری شھ مزتمومی ناھار کار عزبعد

 
  زود تر تموم شھی ھرچدوارمیام_
 

 ...دهی و سرشو تکون مخندهی میعل
 
 ن؟ی باھم ھستی ھست از کی خانوم کای پرنی اگمیم...درد_
 
 دوستم داره خودت یلی خھی دختره خوب ونازیلیخ.. دانشگاسی از بچھ ھایکی+
  کھ چقد خاطر خواه دارمیدونیم

  گمی ومرمی بھش می غره اچشم
 
 انمیبلھ درجر_
 ... شھی کن درحقت داره ظلم مفی از خودت تعرکمی گمیم
 

   رو لباشکارهی می مھربونی خنده
 
  سمت سحررهی  و مزنھی میچشمک. کنمفیپس من برم از خودم تعر.باشــــــھ حتما+

 خخخ. توبھایخدا
 

 زنھی صدام مزی کھ عزکنھی باز می کھ چ برا خودش پپسی بھ علحواسم
  گمی سمتش و مرمیگی مسرمو

 
 زیجانم عز_
 
  پسرمنجای اایب+
 
   اومدمزیچشم عز_
 
 ..نمیشی کنارش مرمیم
 
  خانوم؟؟زی عزیچطور_
 
  خوبم پسرم+
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  اومده؟شی پیم؟مشکلیای بی گفتیامروز واسھ چ..زیعز_
 
 ....راستش...زمینھ عز+
 
 "عسل"

 ...ھیطونی شی ھی پاای کارم اخھ بردنیعاشق ا. دور دورمی رفتی رستوران با علبعداز
 . عمھی جلو درخونھ میدی رسدی چسبیلیخ. مھمونم کردمی بستنھی
 
 ی بود مرسی روز خوبیلی امروز خای بردیوااا_
 
  خانوم خانوماکنمیخواھش م+
 
  یفدات داداش_
 

  زنمیمن زودتر رفتم زنگ خونھ عمھ فاطمھ رو م...میشی مادهی پباھم
  اف افی  توچھیپی عمھ می بعد صداھی ثانچن

 
 ھ؟یک×
 
  عمھمی ھستایمنو برد_
 
   دلمیزای تو عزنیایب×
 

    تورمی می فورای بدون توجھ بھ بردمن
   جلو در سالنادی معمھ

  ماھھیلی بغلش آخھ من عاشقشم خپرمیم
 
 سالم عمھ جونم_
 
  ذره شدهھیدلم واست ..یای نم؟چرایخوب.زکمی عزسالم×
 
 ... دانشگامری عمھ؟شرمندم بخدا درگیخوببببب شما خوب_
 
 زمیدشمنت عز...خوبم دخترم+
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 ... کنھی صداشو صاف مایبرد
 
  رهی بگلی مارم تحویکیاھم اھم سالممم +

  گھی سمتش و مرهی باذوق معمھ
 
 ؟ی خوبی جان خوش اومدایدسالم بر-

 ھی بقشی  پرمی ومکنمی نثارش می خانحسود
 
  عمھ خخختیسالاااااام اھل ب_

  کنھی سمتمو بغلم مادی مرزا
 
 ی خوبییییسالم بنت دا+
 
 نمی ماچ بده ببھی ای بیتوپپپپ تو خوب_
 )میمی صمیلی خمی چون باھم بزرگ شدمی ھم سنبایمنو رزا تقر(
 

  گھی رو گونمو مذارهی لباشو مرزا
 
 یگوربان اولوم سن.چشم خواھر جان+

  گمی مباخنده
 ؟ی چینیبلھھھ؟؟_

  خندهیرزام
   قربونت برمینیخخخخ +
  من  کو رزای ننھ یراست...آھان خخخ 
 

  شھی مدهی و کشخورهی مچی از پشت پگوشم
 کھ ننت کجاست آره؟؟؟-

 ... کلمھنی از اادیبدش م... مامانھیوا
  گمی درد مبا
 ی نامردیلیخ... یییی غلط کردم مامان جونم ول کن گوشو آیییییآ_

  گھی با خنده مایبرد
 

  ادب شھ خخخخکمی ک کنده بشھ بلکھ ی مامان جوربکش
  گمی سمتشو مرمیگی مدی اشارمو بصورت تھدانگشت
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 کنده شد..گھی جون دی ول کن مامیآ... خاااانایدارم برات برد_
 

  گھی و مخندهی معمھ
 ولش کن نرجس جان-
 
   عمھشی پرهی گوشمو مکنھی و ول مرهی بھم میمامان چشم غره ا 

 داغ شده خخخخ... داغون شدی آدمی رو گوشمو مالشش مزارمی مدستمو
 

  گھی روبھ رزا مایبرد
 
  کجاست؟نی رامرزا×
 
 رفتھ کارخونھ..گھی ساعت دمی نھی ادیم+
 ...آھان×
 
 گمی می بغض ساختگبا
  دستتون درد نکنھ..نیممنون کھ بفکرم_
 

   اتاقممی برای بگھی و مرهیگی دستمو مرزا
 ... آخھ عادتمونھشمی مخوشحال

 
 یباشھ آبج_

 ... اتاق رزامیری نییدوتا
 .. رزامی رو تخت رزا و تو فکر حرفانشستم

 انی ککردمیفکر نم...سالھ  شده٦٠ دلش مث یسالشھ ول١٩..می شده آبجتی اذچقد
  چرا اومد؟خواستشیپس اگ نم.یاومد خواستگار.. کنھی کارنیھمچ

 گمی درگوشش مکنموی بغل مسرشو
 
 چرا دپھ لتی ک پروفاشی چند روز پدمیمن ازت پرس.شرمندتم کھ ازت غافل بودم_
 ی نگفتیزیچ
 

 ...ی کنرونی از دلت بانوی کدی بای باشی قودی نکن گلم تو باھی گریآبج
 

  گھی مدگرفتھی باال چشماش قرمز شده باصداارهی مسرشو
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 دق گفتمی طاقتشو نداشتم اگ نمگھی دی ولینگفتم کھ ناراحت نش..یدشمنت آج+
 کردمیم

 تونمیاون عشقمھ نم.تونمی مگھ ممیسال باھم بود٣ ب نظرت؟ماشھیم.. 
  گمی ومرمیگی مدستاشو

 
 یشی داغون مینجوریا.ی فراموش کندی بایول.زمی عزیگی می چفھممیم_
 
 ...آخھ اون+
 
  ادی میی صداھی ادامشو بگھ کھ خوادیم
  ادامھ بدهگمی اشاره مبا

  کنمی سمت درو بازش مرمی مخودمم
  درست بودحدسم

 
   در ھمانا و افتادن دونفر بعدشبازشدن

  ھیدنی دنی و رامای بردی افھی قیواااا
  گمی مغی جبا
 
  ــــــنیستیمی فــــــــــالگووووش وانطوریکھ ا_

 .... وگمی منوی اکشتمــــــــــــون
 

 "ایبرد
 ...  نشستم تک وتنھا رو مبل حوصلم درحد انفجار سر رفتھتوسالن

  رمیگی رو منی و شماره رامدارمی رو برمیگوش
  دهی جواب مزود

 
 ؟ی چطورایسالم برادر برد+
 

    فک کردم اشتباه گرفتمدمی رو از گوشم فاصلھ میگش
  زنھی صدا منیرام

 
  ایالو برد+

  رهیگی مخندم
 
 ؟یسالم خوب_
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  صدا زدمیدیخوب داداش چرا جواب نم+
 
  ینیآخھ ھنگ کردم فکر کردم زنگ زدم حاج حس_

  ادی  بلندش می خنده یصدا
 
 ... بد کردمرمی بگلتیخواستم تحو...زھرمار+
  خندمیم
 ؟یی کجاالیخی بنارویا.نھ برادر_
 
 ؟یی راه خونم تو کجاتو
 
 بره شی پینجوری اگمیم...نجاستی حوصلم سر رفت ھمش مونث اایخونھ شمام زود ب_

 شھینسل مردا منقرض م
 زنھی مقھقھ
  دادشسیدھنت سرو+ 

  امی نخور محرص
 
 باشھ فال_
 فعال+

   سر بزنم  حوصلم سر رفتھی تلگرام رمی منی از تماسم با رامبعد
  نھی آنالایلیا

  کنمی مپی تاعیسر
 
 ؟یسالم داداشم خوب_

  کنھی مپی کھ سند شد تانیھم
 مامان،بابا،عسل خوبن؟...ی داداشی خوبسالااام

 
  خوبن شکر_

   دلمون تنگ شدهمیزنی ممی پرپر دارنجای از اونجا ھممون ایکنی با مرام چرا دل نمفداتم
 
 امی کارامو درست کنم می بزودامیبقران داداش منم دلتنگم م+
 

  زنمی ملبخند
  میمنتظر. خدادبیام_
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 ؟ییکجا.فداتشم+
 
  یجات خال...خونھ عمھ فاطمھ_
  زمیخوش بگذره عز+
 مواظب خودت باش.قربونت_
 نطوریتوھم ھم.حتما+
 فال_
 فعال+

  خونمون ماتم کده بود. رفتایلی کھ ای سمت روزرهی مفکرم
 

  شدمشقدمیعمھ خواست بره پ. زننی خونھ عمھ رو مزنگ
 
  گمی منھی بشکنمی اشاره م کھ بادست بھشینیح
 نیشما بش. عمھ رمیمن م_
 

 ادی تا بمونمی و خودم منتظر منی رامی برازنمیدرو م...کنھی متشکر
 شھی مداری تو در پدنی بلند رامقامت

 ی سمتشو دست و روبوسرمیم
 

  رهی گرفتن ملی تحوی کلبعداز
 ... بھشدهی کھ گرفتھ رو میلی مامانشو وساسمت

   کنھی می راحتھ وشوخیلی خبامامان
  ادی سرو وضعش رو مرتب کنھ و برهی مگھی مبھم

  نمیشی ممنتظرش
 .نگمھیقوجیرف

 .ادی بعد منی مچند
  گھی رو زانومو مذارهی مدست

  کن برارفیخوب تعر+
 مرامی باااایستین_
  کارخونم بخداری درگیا+
  گمی و مکنمی نگاش مثیخب
 م؟؟ی کنتی دخترارو اذکمی ی اھیپا.زمیعب نداره عز_

  گھی ومخندهی منیرام
 کوشن. داداشتمیپا_
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 ..اتاقش رزان_
 میبر.آھان+

 باشھ
    سمت اتاق رزا کھمیری مباھم
 میشنوی پچشونو مپچ

  گھی ک عسل میزی بھ در  با چمیچسبونی بھم و گوشمونو ممیزنی مچشمک
 ادی  از تعجب زشھی گشادمچشامون

  شمی می عصبیلیخ
  وفتھی منی بھ رامنگاھم

  حقم داره....زنھیقرمز شده و رگ گردنش نبض م 
 چشاش قرمزه. کنھی منگام
  ستی ننی حالم بھتر از راممنم
 ...نمک نشناس.. نی منو رامقی رفانی کآخھ
اومدم خودمو جمع کنم ک .نی  زموفتمی شد و می خالرپامونی  زمی لحظھ حس کردی

  افتاد رومنیرام
  زنھی مغی جعسل

   کشتمتــــــــــووونــــــنیستیمی فــــــالگوووووش وانطوریکھ  ا 
  شدی وحشاخدای
  گمی منی اشاره ب  رامبا
  بدو وگرنھ دھنمون آسفالتھ_

 شھی مکی فراروکنم ھمجا تارخوامی ومشھی بلند میفور
 

 "نیرام
 .دوره زمونھ عوض شده ھا. دوتا وروجک زدنموننی از بس اکنھی بدنم درد مکل
 خخخخ. کھ پتو انداختن رو سرمون و زدنمونمی در برمی خواستای بردبا

 .دی خوشحالم کھ خواھرم خندھم
 .. کھ حالش چرا گرفتھدمی من نفھمچرا

 یلیییی امافکرم مشغولھ خمیسرشام
 یچی ھی ھم متوجھ حالم شد ولیعل. گرفتھ شدیلی حالم خدمی اون حرفارو شنیوقت

 ..نگفت
 کنمی مشیحال... دل خواھرمو شکوندهمعرفتیب.شکونمی مانوی کگردن

   کور شدهاشتھامم
  کنمی مامان سرم رو بلند میباصدا

  جانم مامان+
  گھی منگران
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  شدهیزیچ. حواست نبودیصدات کردم جواب نداد_
  گمی ومزنمی می مصنوعلبخند

 ی مادرن
 شدی آشنا نمانی با کچوقتی کاش خواھرم ھچرخھی عسل و رزا منی بنگام

   اما بھ مامان گفتمدمی غذارو نفھمی کھ مزه نی ابا
  خوشمزه بودیلی خممنون

 
 .اطی تو حرمی ومشمی بلند مزیازسرم

  زنمی بھش می و پوک محکمکنمی روشن مگارمویس
 گاری سنی وقتھ کھ ھمدم دل گرفتارم شده ایلیخ

 خوامشی بفھمھ مشدی مکاش
 ... اما

  ای بردگردمی  برمنھیشی نشست رو شونم میدست 
  گھی ب چشام ومدوزهی مچشماشو

 
 .میگذریازش نم. کردهیبا ابرومون باز.میاریحالشو جا م.ی ناراحتی براچدونمیم+
 

  باشھ کھ غم دلتو بدونھیکیچقد خوبھ ...رهیگی آروم می کمدلم
 

  گمی و مرمیگی مدستشو
 
 ی ک ھستیمرس.نوکرم داداش+

 کنھی پاش لھ مری و زرهیگی مگارموی و سزنھی میلبخند
 ..ی کھ دلمو آروم کنیی خدا کجاآخ

 .دونھی دردمو نمیچکسی عمره ھھی
  ارمی کم مدارم

_____________________ 
 "عسل

 و ای بردھی لبم بخاطر عصر کھ بخاطر فضولی اومد روی لخنددمی دراز کشروتختم
  میدی وخندمشونی با رزا زدی کلنیرام
 شیخوب.شی آخمشونی زدی و با بالش کل روشون می کھ داد زدم با رزا پتو انداختنیھم

 ... بود ک رزا حال و ھواش عوض شدنیا
 ... یلی دمغ بود خیلی شده خی بود ک چدهی شننیرام
 موی گرفتی ک با رزا سلفیی و عکسازنمی می چرخھی نستای تو ارمی مخوابموی شکم مرو

 خخخخخ. زارمیپست م
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  گذاشتــــــــــھدی جونم نفسم عکس جدیا..ایلی اجی  پرمیم

 ذارمی وکامنت مکنمی مکی الیفور
 
  داداش خوشگلمیفداااا_
 

  دهی مجواب
  جونمیفداتشم آج+
   اومد واسمامیتلگرام پ 
  استیلی اکنمی و بازش مرمیم
 
  نفس داداشیچطور+

  کنمی مپی تاھیباگر
 
  طاقت ندارم بخداگھی دیای میک.زکمیخوبم عر_

  ذارهی ناراحت مشکلک
  کنمی  مفیکارامو رد.یدورت بگردم ب زود+
 ... سختھیلی خیدور...زنمی لبخند مھی گربا
 یباشھ داداش_
 
  نصف شبھیبرو بخواب نفسم خستھ ا+
 
 مواظب خودت باش.زمیباشھ عز_

 ری بخشب
 
 شبت ناز مثل خودت+

 ...  از خوابشمی مھوشی بالش  بی روذارمیسرمو م. لبمی  روادی لبخند مایلی بھ ابافکر
 ...زنھی برام رغم می چدی تقددونمی نمیول
 

 "عسل
 ھمش وفتادهی نی اتفاق خاصچیھ.. گذشتھمی عمھ بودی ک خونھ ی ھفتھ از روزھی( 

 )دانشگاه بودم
  عســــــــــلــــــــــدارشویب
   کردهی ابوالفضل  مامان باز قاطای
 دی ک مامان زد خواب کلن از سرم پری دادبا
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  چشمم بازهھی چشمم بستھ است و ھی  روتخت نمیشیم
  پرمیمث فنر از جام. و خواستم  پتو رو بکشم روم ک مامان اومدکشمی می اازهیخم

  گمی مھی حرف بزنھ کھ با حالت گرخوادیم
  ننھدارمیبخدا ب_

  گھی می عصبمامان
 
 .می کار داری صبحونھ بخورک کلایننھ و زھرمار بدو ب+ 

 امیباشھ برو م_
 نی اکنمی ھنگ می قدی نھی ب آخورهی ک چشمم منیھمwc ھ راه رو ترمی غر مبا

 منــــــم؟؟
 خخخ. ی توپیی ظرف شومی لباسم تو شلوارمھ و موھام شده  مثل سنصف

 
 ..رونی بامی  بھ دست صورتم و مزنمی میآب

 کنمی کش رفتم عوض مای ک از بردیشرتی تھی و لباس خوابمو با زنمی شونھ مموھامو
 نمیشی رو نرده ھا مرمی رومو مکنمی می عطر بوگارتمو خالپوشمیو شلوارک اسپرتمو ن

 نیی پاخورمیُ سر موھوگفتنیوھمراه با 
 ــــــوھــــــوی

 خخخ. منزانی عزریسالااااام صبح بخ_
  گھی و مزنھی میُ لبخند عسل کشبابا
 
  سالم دختر بابا+

  گمی و مکنمی لوس مخودمو
 
   اردالن خانی جونــــــم چطوریا_
    بغلشپرمی و مگمی منویا

  گھی دور گردنم و مذارهی دستشو مبابا
 
  طونیخوبم ش_
 می صبحانھ بخرمی برایب

  چشم_
 خورهی بخورم  ک تلفن زنگ مرمیگی ملقمھ

  گمی می لبخند فداکارانھ ابا
 دمیمن جواب م_
  دارمی رو برمی تو سالن و گوشرمیم
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 دییبلھ بفرما_
  گوشمی تودیچی پایلی ای مردونھ یصدا

 ؟یداری رو برمی گوشایچرا مثل منش.. نفسمسالم×
  گمی و مخندمیم

 ی خــــــوبایلی اسالم
  گھی می شادی باصداایلیا

 ؟ی تو خوبیعال×
 
 فداتشم چ خبرا_
 
 .می خوب آجیخبرا×
  زنمی می بلندغی جگھی بھم مایلی ک ای خبر خوشبا

    تو سالنرونی بانی از آشپزخونھ مھمھ
 

  گھی مکنھی ھول ممامان
  شده عسل؟؟یچ-
 

 "ایبرد
  گمی و مکشمی بابا دست از خوردن میباصدا

 جانم بابا_
  گھی مشیشگی متانت ھمبابابا

 
 ره؟ی مشی پی شرکتت چجوریکارا+

  زنمی ملبخند
   خوبھیلیخداروشکر خ_
 خداروشکر پسرم+

 ره؟ی مشی خوب پ؟کاراشی کردکاری ک سفارش دادمو چی اون پروژه اای بردیراست
 
 ... تمومھگھی دی ھفتھ ھی.آره پدرم_

   تشکر کنھ کھخوادیبابام
 ادی عسل مغی جیصدا
 .  تو سالنمیری بھ سرعت ممیترسی تامون مسھ

 ستی معلوم نیزی کپ کردش چی افھی حرکت مونده  از قی بعسل
  گھی نگران ممامان
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    شده؟؟؟ی چعسل×
  گمی می وبا لحن نگرانرمیگی ازش موی سمت عسل و گوشرمیم
 
 الو؟؟؟_
 

 گھی مادنگرانی مایلی ایصدا
 
  شد؟یداداش عسل چ.
 
     شدهوانھیبسم هللا د. دهی عسل داره قر مدمید
  گمی مجیگ
  شده فکر کنمونھی درقصھی کپ کرده بود  حاالم داره می گفتی بھ عسل چایلیا

 
  گھی خنده و مری ززنھیم
 
 رانمی اگھیروز د١٠ خواھرم خوشحال شده آخھ بھش گفتم ھی چونھینھ داداش د+

  خدارو شکریا.شھی نمباورم
  گمی می ناباوربا
 
 ؟یای مینی..بگوجون داداش_
 
   برم کار دارم مواظب خودت باش و سالم برسوندیمن با.امیآره داداشم م+
 
 .خدافظ.باشھ داداش_

  ذارمی رو میگوش
 گھی نگران ممامان

 
 اد؟یخوادبی میکنھ؟کی منی دختره چرا ھمچنی شده ای چایبرد×
 
  گمی خنده مبا
 ادی مگھی ده روز دایلی خبر خوب دارم واستون اھی_

 شھی شکر مامان بلند میالھ
 .. خوشحالھ  ھم مامان ھم بابایلیخ.
 . سمت عسلرمیم

  گمی با اخم مکنمی مزی رچشامو
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 ونھ؟؟؟ی دی دختره ی سکتمون دادیدونی؟میکنیچرا مث آدم رفتار نم_

  گھی و مارهی و زبونشو برام درمکنھی بعدش چشاشو گرد می ولترسھی اولش معسل
 
  مدلمھ بھ توچھ؟؟خوادیدلم م+
  گمی باال و مندازمی ابرومو می تاھی
 
   سمتشرمی و مگمی منویبھ من چھ ھان؟ا_

  ھزنی مغی وجدوعھی بھ سمت باال مھی خطردی ھم دعسل
 . بھش رفت تو اتاقشو درو قفل کرددمی من رستا

  گمی بھ درو مچسبونمی ملبمو
 
 .ی نشون بدم ک تا ابد مدل بمونیاونوقت بھت مدل...گھی درونی بیایعسل خانوم م_

  گھی معلکمھ مشی کھ شادیی باصداعسل
  ھــــــــــھیتونیعمــــــــــرا نم 
 .نیی پاامی و مگمی نمیچیھ) باشالی خنیبھ ھم(

 کنھی مھی داره گری از خوشحالمامان
 
 بوسمی  دستشو مزنمی جلو پاش زانو مرمیم

  گھی رو سرمو مکشھی مدست
 
  پسرمیزنده باش+

   خوب و شاد دارمی خانواده ھی شکر کھ ایخدا
 فداتم مادرم_

 بوسھی ک سرمو مبوسمی  دست بابارو مشمی مبلند
  کنمی میخدافظ 
   خوشحالمیلیخ. شرکترمی و مدارمی برمچموییفموسوی کرمیم

 ...خداروشکر
 

 "آرش
  آماده باشھ ھااااااان؟؟؟دیبا٤ طرح ھا تا نی مگھ نگفتم اخانوم

 پرهی میعی رنگ خانم رفدمی کھ کشی دادبا
 گھی تتھ پتھ مبا
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 کجاست بخدا قبل از ناھار دونمی نمی ولدمی من بخدا وقتمو گذاشتم وکشی حسامیآقا+
  بود منزمیروم
   حرف بزنھذارمی باال ونمارمی سکوت می بھ نشونھ تمودس
 
 بده بھ ھی بابانوئل برش داشتھ ببره ھدشھ؟حتمایمگھ م. خانومی چینی فھممیمن نم_

  ھوم؟یکس
 

  کنھی نماھم مناراحت
  کارش خوبھ دوست ندارم اخراجش کنمچون

  گمی میدحوصلگیباب
 
 .نی اخراجنمی ببی نظمی بندفعھیا.دمی مگھی فرصت دھیبھتون _
 .کنمی میدگی گم شدن طرح ھام رسی مسئلھ نی ابھ

  سرکارتوندی برحاالم
 ...ادیفردا ھم باطرح ب 

  گھی میبادخوشحال
 
  چشم حتما. مھندسیمنون آقا+
  بندهی و  درم مرهیم
 

 سردرد گرفتم.ھوف
  دارمی و برمتلفن

 ارهی آب بوانی لھی قرص و ھی واسم گمی میبھ منش 
 یلی فکرم خدمی اون دختره رو دای در دانشگاه ارمی کھ جلوی روزاز

  نمشیبی ومرمی اراده میھرروز ب...مشغولشھ
 ..رهی کھ مھرجا

 رهی مشی انقد فکرم پمی نھ تو زندگھی دخترنیاول
 .داکنمی پشویزی چی شماره ای تلگرامی دی آخوامیم

 رمیگی رو می علی شماره
 دهی مجواب
 ؟ی داداش خوبسالم

 
  نسناس؟گذرهی خوش م؟شمالیخوبم توخوب.سالم فداتم_
  گھی و مخندهیم
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 خخخ. داداشی خالجات
  خداروشکر

 
 ؟ی کنفی برام ردیتونی ازت بخوام میزی چھی ک گمیم.زمی عزیخوش باش_
 
 تو جون بخواه. داداشیچ+
  گمی می لحن آرومبا
 
  شماره عسلای ی دیآ_
  گھی با تعجب میعل
 
 ایبگــــــو بجان ارم+

  رهیگی مخندم
 
 بجون تو_
 
 نگو دلتو برده.یی خداشھیباورم نم+
 

  شمی مونھیدارم د..شمی متی اذنیسرھم...دونمی نمخودمم
 
 ... دارم باھاشیکی کار کوچیفقط .ن بابا_
 
 خخخ.باشھ داداش منم اون دراز گوش تو ذھنتم+

 فرستمی مکنمی مدای تا شب پباشھ
 
 نوکرم.دمت گرم دادا.یاون کھ ھست_
 
 یسرور+

  دمغھینجوری  تو فک کنم بازم فالگوش واستاده کھ اادی ممیمنش
 
  فعال.فدات باشھ_
 
 .زمیفعال عز+

   گمی مزکھی رو مذارهی و آب و مقرص
 ستی نی اصال کار خوب ومناسبستادنیفالگوش وا_
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  پرهی مرنگش
 

  دمی مادامھ
  نگفتم؟ادی کارات نمنیمگ صد بار نگفتم خوشم از ا_
  گھی با ترس منیثم
 
 .دی آقا ببخشنیگفت+
 

 گمی ومکنمی چپ نگاش مچپ
 
 .روووونیحاالم برو ب. کنمکاری چدونستمی وگرنھ مکنھی کھ سرم درد مفیح_

 .رفت و درم بست.ی حسابدهیترس
  خورهی زنگ ممی  کھ گوشخورمی و مقرص

 
  بودزی کردم عزنگاش

  نبرهی از صدام بھ سردردم پکنمی میسع
  زجانیسالم عز_
 
 ؟یسالم پسرم خوب+
 
 ؟یجانم کارم داشت.زیممنون عز_
 
 .. ک گفتم بھتونشی پیآره پسرم بابت موضوع ھفتھ +
 
   کنھمی ارث تقصخوادی مزگفتی عزیچقد ناراحت شدم وقت. افتادادمی

  المصب.دمی عمھ رو دھی خوشحالواضح
 ...نیی پاارمی خودمو کنترل کردم نزنم فک خودشو دخترشو بچقد

 زنھی صدام مادکھی مزی عزیصدا
 
 ؟ی شدیآرش جان آرش چ+
 
 .زی عزیچیھ.جانم_
 
 .ی شدی باز عصبای گفتم ی چیدیشن+
  پنھون کردزی از عزشھی نموی چچیھ
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  زیراستش نھ عز_
 
 ادی ھما ھنگ کن بلھی با دوستت کھ وکگمیاز دست تو م+

 بھ اون یراست. فوت شدشی سال پھی ی خودمون ک خبر دارھی خانوادگلیوک
 .ادی مرام ھم خبر بده بی بلیکروکود

 
  شھی مشتری بمی لعنتسردر

 
 ی بلیکروکود.ھم ھنگ بودم ھم خندم گرفتھ بود.اونم ب چشم.چشم حتما.زیآره عز..آ_

 خخخ.مرام
 
  نره ھاادتی+
 چشم_

 زی رو مزارمی رو می و گوشکنمی میخافظ
 

  دمی ھامو مساژمقھیشق
 

 .مادره واسمون. باشھ اون ما رو بزرگ کردهزی دوست ندارم حرف رفتن عزآخھ
   رونی برمی مدارموی برمچویی کمھ  واسم سوھوا
 ستمینمی بود اگ واجب بود زنگ بزن و وایکار. خونھرمی من دارم مگمی منی ثمبھ

  جوابمو بده
  زنمی م رونگی  سمت آسانسور وپارکرمیم
 

 . کردهونمی دگرنی منیا.حتما چشام قرمز شده.کردی درد میلی خسرم
 ... زدمو سوار شدمموتویر.نگی پارکدمیرس

 
   نروزی توروخدا عزنھ

  بوسھی ممویشونی و پنھیشی کنارم مادی مزیعز
 
 ستی بھ موندن من نی راضیکس.تونمی پسرم نمشھینم+
  گمی نالھ مبا
 .رمیمی من بدون تو مزیعز.می ھستیپس ماچ_

 ادی از دستم درمزی عزیدستا
 زنمی اسمشو صدا مھی گربا
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 ھ؟ی چھی گرزنمی زار مزنباشھی من عزیول..کنھی نمھی مرد گرگنیم.
 
 ...دمی کھ گفتم از خواب پری نھ ابا

   عرق شدهسی بدنم ختمام
  شکر خواب بود خداروشکرخدارو

  رمیگی رو مزی فورا شماره عزکنمی بھ ساعت نمنگا
 
  بوقھی.

  دو بوق..

 .سھ بوق..
 .. خداای.
 ..چھار بوق.
 

 ومدیداشت اشکم در م...دیلرزی مدستام
 

 کھ
  دهی جواب مھی نگرانیباصدا

 
  مادری شب زنگ زدنوقتی شده کھ ایجانم آرشم چ_
 

  سکتھ زدمھوف
  دمی لب شکر گفتم وجواب مریز.
 
 ؟یخوب.یچیھ. جونمزترازی عزیچیھ.._
  گھی می لحن مھربونبا
 
 ؟یدیخواب بد د.خوبم پسرکم+
 

 دونھی خوبھ کھ اخالقامو مچھ
 
 آره دورت بگردم_
 
 من خوبم پسرکم آروم باش+ 
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  کردمدارتیببخش ب.چشم چشم_
 
  نداره برو بخوابیبیع+
 
 شتی پامیفردا م.چشم مواظب خودت باش_
 

 خداحافظ. زمیباشھ عز+.
 
 خدانگھدارت_

 . بھ ساعتوفتھی نگام م وکشمی می راحتنفس
 ضشی کردم با قلب مردارشینصف شب ب٣:٣٠ساعت.زی عزچارهیب
 دی خواب از سرم پرگید
 
 . سمت آشپزخونھرمیم
  کشمی و سرمدارمی آب برمی بطرھی
 چ خنک بود.شیآخ.
 Tv ی رو مبل روبھ رونمیشی مرمیم

 . خوابم بردی چجوردمی بودم کھ نفھمتوفکرخوابم
_____________________ 

 "عسل
 امیلی تو مخم از بس تو فکر اومدن ارهی نمخونمی می صب ھرچاز
 آخ جون. روز تولدمونھقای آخھ روز اومدنش دقرهی جشن واسمون  بگخوادیمامان م.

  زدندراتاقمو
  گمی می شادی صدابا
 بفرماتو_ 

  ادتوی  و مامان خوشگلم مشھی مدرباز
 
 ..دهی زحمت دیلیدستاش خ.اومد نشست کنارم.ستسمامانم پرستاره بازنش.

  خوشحالھ البتھ ھممونیلی خبوسمی مدستاشو
 گھی می مھربونبا
 
  دی خرمی بریای مادر درسات تموم شد میعسل+
 
  مامان؟ستیزود ن_

  گھی شاد ممامان
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 ھی چجوردامی ک خریدونینھ گلم خودت م+ 
  شھی مامانم صورتم جمع مھی سخت پسندیادآوریبا
 .شھی دھنــــــم آسفالت میواااا.

  گھی موفتھی ک بصورتم منگاش
 
  دختر؟یکنی منی ھمچافتویوا چراق+
 

  گمی ومزنمی می الکلبخند
 
 امی مامان چشم میچیھ_
 
 یمرس. دخترمنیآفر+
 
  فداتشم_
 
  کار دارمیمن برم کل.خدانکنھ+
 
 زمیبرو عز_

 . و درو بسترفت
 ام یتا پ٥٠٠٠ روز نبودم ھی خدا ای تلگرام گروھمون رمی مگھی دکشھی مخم نمدمید

 چ خبره.دادن
  کھخوننی درس نمحرفنی مھمش

  خخخ.ایبا عشقش ارم. افتادم کھ با بچھ ھا رفتن شمالای پرادی
 .خوشبحالش

 نفسم نی جونش دوستم داشتھ باشھ منم تا آخری تا پایکی خوادی دلم ممنم
  شدم رفتیھند. خخخخییییھع.بخوامش

مخ مامانو .دی آخ جون خردی خرمی بعد حاظر شم بررمی دوش بگھی سمت حموم مریم
 ... آخ جــــــونخرمی دوتا مانتو واسھ خودم مزنمیم
 

 "عسل
 ..کنھی  اما انتخاب نممیکنی مروی پاساژو زمیساعتھ دار٣ االن

   خداااایا
 .. کنھی پاھام ذوق ذوق مکف

  زنھی باحرص صدام ممامان
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 عسل؟+
 گمی حوصلھ میب
 
  بلھ؟ینی..ھا_
 
  بچھ؟یزنی لب غر مری زیچتھ ھ+
  زنمی ھم می لبخند مسخره اھی  بعد نی مامان شما ادامھ بدیچیھ..ه_
 

  ب کارش ادامھ دادمامانمم
 زی  ک دوتا کفش مدل مردونھ اما سارمی پشت مامانم مث جوجھ اردک مینجوریھم

 نمیبیفنچ جلوم م
 

  یییییییی خوشگلی چ بچھ یواااا
 گھی می بالحن بامزه اپسربچھ

 
 . گردنم درد گرفتد؟منینی بششھیخانوم؟م+

 . دارهی ذره بچھ چ زبونھی.خخخ
  زدم جلوشزانو

 نمیشی و مخندمیم
 زم؟ی عزیخوبھ؟کارم دار_
 ....رهیگی و جلوم مارهی دستھ  گل رزقرمز از پشتش درمھی

  گھی متفکر مپسربچھ
 
 ؟یشما عسل ھست+
 
 ؟یدونی تو از کجا مزمیآره عز_
 
 ...  دادن بدم بھتونیی آقاھی دستھ گل رو نیا+

 ؟ی چیعنیھنــــــــــن؟
 
  گالرو ب شما داد؟نی ای کزمیعز_

  گھی و مکنھی قنچھ ملباشو
 
 ... زد و بدو بدو رفتیچشمک. گفت بدم بھتونناروی فقط دادبھم ای خانومشناسمشینم+

 ؟ی چینی... هللابسم
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 شمی پادی ب سرعت ممامان
  گھی می با لحن حرصمامان

 ... دخترییکجــــــا+
  گمی مجیگ
   جانیھم..ھا_

 گھی ومرهی بھم می غره اچشم
 
 گل ی ک انتخاب کردمو نشونت بدم تو رفتیمن دوساعتھ دنبال توام ک لباس+

 ...نمی ببایب..یدیخر
 

 ...کشونھی دنبال خودش ممنو
  دهی نمیاریمخم ...ھنگم
 ... ندارم اھھھھھھشھیمن ک عاشق پ. باشھتونھی می کآخھ

 ...  اتاق پرو ومن تو فکرم  کھرهی ممامان
____________________ 

 "آرش
 میدوتا قرارداد داشت... خستھ شدمیحساب.ادبودی زیلی شرکت خی کاراامروز

   لم دادمی صندلرو
 ....زننی درر اتاقمو مکھ

  گمی خستھ میباصدا
 دییبفرما_
  داخلادی منیثم
 
 ی ھستن اومد برای تھرانی شرکت مھندسرعاملی مدگنی اومدن میی آقاھیآقا +

 .. معاونشون اومده بودن باھاتون صحبت کردنگنیم...قرارداد
   بابایا

  گمی مکالفھ
 ارهی بکی بگو دوتاقھوه وکیمی کری کن داخل و بھ آقاشونییراھنما_

 یتھران
  یتھران 

 . بودیک.... من چقد آشناستی خدایوا
 ادداخلی ک ممنتظرشم

 ...ِ کھ برادر عسلنی اعــــھ
 ...کنھی ھنگ منھیبی منو ماونم
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 "یعل
 .. واسھ قرار دادانی پوی رفتھ بود شرکت مھندسروزی دسبحان

 .. برم شرکتشون واسھ بستن قرارداددی ھم گفت کھ بااالن
 رمی مفموی تو کزارمی و مدارک ھم مدارمی برمچموییسو

  زنمی سرش تو لب تاپ  بود ک صداش میمنش.
 یخانم احمد_

  کنھی بلند مسرشو
 ی تھرانیبلھ آقا+
 رمیاز اونجا ھم م.اقوتی برج ی واسھ کار مشارکتدی واسھ قرار داد جدرمیمن دارم م_

 . زنگ بزنلمی بھ موبای داشتیخونھ کار
 خدانگھدار.چشم آقا+
 خدافظ_
 انی سمت شرکت  پووفتمیم و راه شمی منی وسوار ماشنگی  پارکرمیم
 

 . سمت شرکترمی مدارموی برمفموی ککنموی پارک منویماش. رمی مقھید٤٠ ازبعد
 ی منشزی سمت مرمی و مرونی بامی آسانسور ماز

 ... جلو دستشھی برگھ ھاسرگرمھ
 
 .ریسالم خانوم روزتون بخ_

  کنھی من سرشو بلند میباصدا
 
  امرتوون.یمرس.سالم آقا+
 
  قبلیمعاونم اومده بودن دفعھ . ھستم اومدم واسھ قرار دادیمن تھران_

 ادی مادشی انگار
 
  اطالع بدمسیی بھ ردیچند لحظھ منتظر باش.بلھ+
 
 باشھ منتظرم_
 

 ادی مقھی چند دبعداز
 گھی مبالبخند

 
  منتظرنی حسامی آقای تھرانیآقا+

  زنمی ملبخند
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 باشھ ممنون_
 ... ک اشاره کردی سمت اتاقرمیم

   داخلرمی  و مزنمی مدرو
  کنمی تعجب منمیبی ک میزی چبا
 

 عجب. بزنھ بھ عسلنی ک خواست با ماشی ھمونی حسامآرش
 . انگار توبھت بوداونم

 گھی می وبالبخند بانمکرهیگی سمتمو دستشو سمتم مادیم
 
  شمای دوباره دنیخوشحالم از د.ی خوش اومدیلی خیسالم جناب تھران+

  زنمیلبخند م و دمی باھاش دست ممنم
 
 ی حسامنطورجنابیمنم ھم.سالم ممنونم_

 نھیشی و مزنھی می بامزه البخند
 نمیشی  ومنم مزنھیتعارف م.
 

 کنھی آدمو جذب خودش مشی رنگیچشما
  دارهی مھربونیدرکل چھره .
 گمی می اپستانھی لحن دوبا
 
 نمی دوباره شمارو ببکردمیفک نم_

  گھی ومزنھی میچشمک
 
 . االن خوشحالمیول.نطوریمنم ھم+

 ...نمی ای حسامیآقا.نیھمچن:من
 گھی و مکنھی می تک خنده اآرش

 
  بھترهیبا من راحت باش آرش صدام کن+
 شمام راحت باش.چشم.ممنون_

  کھ الزمھی مدارکنمی اگفتمی مداشتم
 .. مشارکت بھ نحوه احسنت انجام بشھنی ادوارمیام
  دارمدوارمویام+

  داخلادی می مسنی آقاھی و زننی مدراتاقشو
 گھی ومکنھی بھش اشاره مآرش
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  ممنون.یمی کری آقانجایبزارشون ا+

  رهی مزوی رو مزارهی ومکنھی آقا ھم اطاعت ماون
 نگاه نجاروی اونی ھم دکوراسخورمی  منم ھم قھومو مکنھی داره مدارکو نگاه مآرش

   جالبھکی شیلیخ.کنمیم
 سمت چپ یواری وکاغذ دیشتو ناز مشک دری و باگالدی سمت سفھی ی ھایواری دکاغذ

 ھیسورمھ ا
 کال 

 ِی مشکی ھم ب رنگ سورمھ اونیدکوراس
  قشنگھیلی ِ خرپاتی تھران زیوی آرش ھم وپشت
  گمی ومکنھی آرش داره با لبخند نگام منمیبی  مگردمیبرم

 
   جانیچطوره عل+
 
 ھی عالونتی دکوراسیلی خییخدا_

  گھی مبآقفتخار
 
  کار برادرمھ+

 .میکنی وآخر امضا مکنمی و  برگھ ھارو نگاه مگمی میآھان
 ...زنھی حرف می کھ از کفھممیاما بعد ھا م... خونھی حقوق می کھ علکنمی فکر مباخودم

 
 گھی و مذارهی ک آرش نمامی آماده شم بخوامی  و مگمی مکیتبر

 
 .میناھارو باھم باش+ 

  کنمی مقبول
  ھیپسر خوب.

   ما خورده شدی با بگو بخنداناھار
 گمی شکمم با خنده می روزارمی کھ دستمو میدرحال

 
 دی چسبیلیخ. خوردمی چدمیآرش دمت گرم دادش صبحانھ اصال نفھم_
  گھی و مخندهیم

 نوش جونت.دی چسبیلیبھ منم خ+ 
 خورهی زنگ ممیگوش

  می گوشی صفحھ ی رووفتھی عسل معکس
  دمی مجواب
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  ؟ی خوبیسالم جانم عسل+
 
 یخستھ نباش.ی خوبم تو خوبیاشسالم داد_

   خستھ باشمشھی مگھ ممی آجباوجود
 
 خوبم.زمی عزیمرس_
 
  ؟ی برددی تو کلمی پاساژ لباس بخرمیری ممی منو مامان دارایبرد+

  کالفست خخخخمطمئنم
 
 کدوم پاساژ حاال.آره عسل جان_
 
 ... پاساژه+
  اسم پاساژ روکنمی رفتھ بود کجاست تکرار مادمی

 کنھی اونجا کار می کھ الینکنھ ھمون.کجاست..... پاساژ_
 
 گھیآره داداش ھمونجاست من برم د+
  فالزمیباشھ عز_
 .فعال+

  کنھی متفکر نگام مآرش
 زنھی لبخند منھیبی منگاھمو

 
 دارمی وکتم رو برمشمی مازجابلند

 
  شمارتو بدهیراست. دستت درد نکنھگھیخب داداش من برم د_
 گھی و مخندهیم
 
 ٠٩١٢سیبنو.زمینوش جان عز+
 یمرس_
  سمت خونھوفتمی وراه مدمی آرش دست مبا
 

 "آرش
 .رونی برمی و از اتاق مدارمی برمچمویی رفت فورا کتمو سوای کھ بردنیھم
  قرار عصر رو کنسل کنرمی من دارم مگمی باعلھ منی ثمبھ
 ی حرف بزنھ ولخوادی منیثم
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 . سمت آسانسوررمی ادامھ بده فورا مذارمینم
 ... ک عسل اونجاستی سمت پاساژرمی پشت فرمونمو دارم ماالن

  عسل.کنمی زمزمھ ماسمشو
 چرا واسم مھم شده. شدمرشی انقددرگچرا
  کنمی و نگاه مدارمی برش می زودادی ممی اس ام اس گوشیصدا

 ... یعل
 )٩١٢.................. وشماره عسلی دی آنمیا..سالم داداش  عاشقم(

  شکرت چھ ب موقع خخخخای جووووون خداآخ
  پاساژکی نزدرسمیم

  نمیشی منتظر منی ماشتو
چرا واسم ... دختر انقد بھ دلم نشستھنیچرا ا.با مادرشھ ... اومددمشید. رب گذشتھی

 مھمھ
  خوشگل شدهچقد

 با طرح ی کھ مشکی روسرھی  بادهی رو پوشادی  کھ ب اندامش می زرشکی مانتوھی
  یشلوار مشک وی زرشکیھا

 ...رسمی من دارم ب جنون میخدا
  داخل پاساژرفت

  رمی و پشت سرشون مشمی مادهی پنی از ماشمنم
 

  چرا گردنیطبقھ رو م٦ نی دارن کل اقی پاھام خستھ شد االن سھ ساعتھ دقای خداعجب
 خرهی نمیچیھ

 .. زد بھ سرمیفکر
  از پاساژرونی  برمی میفور

 .... خوب بلدمنجاھارویا
 ِ پاساژکی بھ فروشگاه گل کھ نزدرسمیم
 
  دمی داخل و سالم مرمیم
 

 گھی میی با خوشروفروشنده
 
 .نییبفرما.یسالم آقا مرس+
 
  خواستمیتاگل رز قرمز م٣٠_
  لطفادی کننشییتز
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 دییحتما شما بفرما+
 
   عجلھ دارمعیفقط لطفا سر_

  دهی وکارشو انجام مگھی میچشم
  دمی پامو تکون می استرس ھاز
 

   بعد آماده شدقھی دپنج
   سمت پاساژرمی  و فورا مکنمی رو حساب مپولش

 
 ی  کنار درب ورودستادهی پسر بچھ اھی
  زنمی کنارشو صداش مرمیم
 
 آقا پسرگل_
  گھی بچگونش می صدابا
 
 بلھ؟..سالم عمو+
 
 ؟یدی واسم انجام میکاری زمیسالم عز_
  گھی و مخندهیم
 
 ... بھمی رو بدزشی کھ جایآره عمو بھ شرط+

  ھـــــا خخخخی بچھ اعجب
 
 ھ؟یاسمت چ...چشم پسرم_
 
 صدرام عمو+
 
 نیتری جلو وھی ب اون خانومھ کھ مانتوش زرشکی بدیبری گل ھارو منیصدراجان ا_
  ستادهیا

 
 ... بدهزمویی اول جایچشم عمو  ول+
 

  شھی  از تعجب بخاطر زبونش گشاد مچشام
 ذوق میکل...دمییدوی بجا موتور و مشدمی سوار مزاشتمی بودم جارو منیمن ھم سن ا..

 داشتم
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  گمی بھش و مدمیم٥٠ تراول ھی

  بخر خب عموی دوست داریھرچ_
 

  گھی میباخوشحال
 
   عمو چشمیمرس+
 

 ....شمی آسانسور پنھان مواری پشت درمی ازم گرفت و رفت سمت عسل منم مگالرو
 ...دی گفت کھ عسل زانو زد جلوشو خندی نشدم چمتوجھ

 .....فھمھی االن عسل ماخدای... سمت مندی ھارو از پشتش درآوردو بھ عسل دادو دوگل
 . کنار خودمدمشی سمتم وکشاومد

 
  گمی می حرصیباصدا

 
  صدرا؟نجای ایچرا اومد_
 
  بخر بد ووووووزهیی برام جامی برایعمو ب+
 
 کاردارم. صدراجانتونمینم_
 
  گھی میخس تبا
 
  گــــــمی بھ عسل میایاگھ ن+
 ــــــھی کگھی دنی ابوالفضل اای

  باھاشرمی ناچار مبھ
 ....ھوف

 
 "عسل
   حوصلھی رفت  اتاق پرو ومن تو فکرم  وبمامان

   تلگرامرمیم
  کنمی اومده  واسم رو باز مدی ام جدیپ 
 
  سالم خانوم گل+

  اومد؟د؟؟؟خوشتی مث خودت بودن ب دستت رسشی کھ قشنگییگال
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 ...گھی دھی کنی من ایخدا

 .. ھنگ کردمی واقعی معنا؟بھی چیعنی
 
  نمیبی مکنمی رو شونم سرمو بلند مزنھی میکی دمید
  قرمز شدهیمامانھ و حساب 

  گمی مزنموی می مصنوعلبخند
 
 جونم مامان_

  گھی می با لحن حرصمامان
 
 کنمی ساعتھ دارم صدات مھی. درد وجونم مامانیا+
 
 ...دیببخش_

 ادی بھش میلی خوش دوخت کھ خی کت دامن بادمجونھی شمی متوجھ لباسش متازه
 

 گمی میباخوشحال
 
 .مبارک باشھ. قشنگــــــھیلی جونم مامانم خیا_
 
 .پس برم عوضش کنم تو برو حساب کن.زمی عزیمرس+
 
 من پول ندارم ک_
 
  کارتمو ببرای بسیخس+

 .خخخخ
    حساب کنمرمی و مرمیگیم
  با مامانرونی  بامیم

  گھی متعجب ممامان
 
 ؟ی عسل ؟اون گالرو از کجا آوردیراست+
 
 گمی من من مبا
 

  ازشدمی پسره بود خرھی دست ی شما رفتزهی چاممم
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 ستی من نباشم خوب نادی االن بابات مگی خونھ دمیبر.باشھ.آھان+
 
 چشم... ومجنونیلیبابا ل.خخخ_
 
  نمیبی آشنا می ام وی بھی از پاساژ ک رونی  بمیریم

  اوممم آرش ِنی ماشھیچقد شب...
 
 .... دارهکارینجاچی بابا آرش انھ

_____________________ 
 "آرش

 جواب ی امم  رو خوند ولیپ..حالم گرفتس...شمی باره ک پھلو بھ پھلو منی دھمنیا
 ...اه شانس ندارم کھ..نداد
 ونھی دایخدا.کنمی عصر اومدم خونھ تا االن فقط وفقط دارم ب عسل وحسم فکر ماز

 نشم خوبھ
 ارمی نمطاقت

 
   دمی ام می بھش پدوباره

 
  زندینھ در م_
  ردیگی اجازه منھ
  دھدی خبر منھ

 ! دی آی مفقط
   وقت و ھر کجا کھ دلش بخواھدھر
  امیی تنھای زده خی ی در کلبھ یحت
 ...یآر
 ! میگوی  را مادتی
 

 ...منتظرم
  انتظار
 انتظار

 ...خوندش
 ... ک دارمھی چھ حالنی ای وارمیگی قلب متپش

 
 "عسل
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   توگلدونزارمی خونھ گالرو ممیرسی ک منیھم
  استراحت کنمو گالرم باخودم آوردم تواتاقرمی  خستم مگمی مامان موبھ

 
  کنمی اسپرت عوض می شلوارک خاکسترھی خوشگل وی آبشرتی تھی لباسمو با اول
 ... روتختنمیشیوم
 
  کنمی فرستنده فک مبھ

  شکلکو گذاشتھنی ننوشتھ بجاش ایاسم
 ؟ی چینی

 .خخخخ. شدن بخداونھی دمردم
 

 ھ؟ی چنی اآخھ
   تو گپ دانشگاهرمی و مکشمی مدراز

 
 ادی ام می کھ پسرگرمم

 
  ھمون فرستنده استدمی کردم دبازش

   فرستادهی قشنگامی پچھ
 .... دلم نشستب
 

   کردمپی فقط تااما
 شما؟

_____________________ 
 "آرش

 ... شدپی تادرحال
 ..شھیشترمی قلبم بتپش

 
 .. رو قلبمذارمی مدستمو

 
 شدی مگ میول.آروم.ستی نیزیچ. باشآروم

 . ام اومدیپ
 

  کنمی مبازش
 شما؟؟+

 کنمی مپی تایفور
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  ام کھ امروز برات گل فرستادیمن ھمون_ 

_____________________ 
 "عسل
  خولھ ھاھوف

  کنمی مپیتا
 
 دونمی خودمم منویخب نخبھ جان ا_
 

 ی منو از کجا آوردھیدیھ؟آی چاسمت
 

  وزنبور جواب دادکوزه
 )کوزه و زنبور(از گال خوشت اومد؟+
 

 ... ب دلم نشستنیلیخ.  سمت گالرهی منگام
  نوشتم

 
 آره.امممم ....راستش _
 ی ھستی کی نگفتیول

__________________ 
 "آرش

  یییآخ...چقد صادقھ . جــــــونم خوشش اومدهیا
 

  سمینوی فقط ماشی کنجکاودرجواب
 . شبت خوشمزهیعسل_

 خخخخ
   با فکر بھ عسل لبخند اومد رولبمکنمی خاموش منتمو

 ...هبری خوابم می  کشمی خستھ ام کھ متوجھ نماونقدر
__________________ 

 :عسل
  خدایا.آف شد... رو نگانھی بوزعھ

  کــــــھرمیمی می من از فضولخب
  کشمی دراز  دوباره دراز موترویزکامپی رو مذارمی مویگوش

 ....زننی در اتاقمو مک
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 "آرش
 ... بخوابمذارنی خدا چرا نمیا

  داشتما اه گند زدن توشی راحتخواب
   کنمی مداشی  کنار بالشم پگردمی چشمم ک بازه دنبالش مھیبا
 

 ...شھی کھ چشام باز ممیشونی  رو پزنمی می جورنمیبی رو کھ مشماره
 ...زی عزی رفت امروز قرار بود برم خونھ ادمی ی وایا

 گمی و بسرعت مدمی جواب مفورا
 
  رفتادمی من شرمندم امروز قرارداد داشتم  زجونمیسالم عز_
  خندهیم
 فقط نگرانت شدم پسرم. نگفتمیزیمن کھ چ.زمیمھلت بده عز.سالم پسرم_
 . نگرانت کردمدیببخش.معذرت.خخخخ_

 ِ. شب٩:٣٠  کنمی ساعت منگاه
 
 .شتی پامی موفتمی رامشمی االن آماده مزمنیعز_ 

  گھی مخوشحال
 
 خدانگھدارت.باشھ پسرم منتظرم+
 
 .خدانگھدارت.میفداتم مادر_
  سمت حمومرمی و منیی  پاامی روتخت ماز
   دور کمرمچمیپی کھ حولھ رو منی انی حرونی برمی و مرمیگی می اقھید١٠ دوش ھی.

 .رمیگی رو می  علی شماره
 ... بوقھی

 ...دوبوق
 ... بوقسھ

 ...کنمی قطع موی کنم آقا سرش گرمھ گوشفک
 و خورهی دکمھ منمی سیایکی تا نزدقھی کھ از ی  مشکراھنی پھی کشمی سشوار مموھامو

  ی شلوار کتان سورمھ اھیوبا..پوشمی  رو مخورهیاز آرنج تا مچ دکمھ م
 ...ی براق مشککمربند

  سمت راه رورمی مدارموی برممویچوگوشیسو
  سمت آسانسوررمی مدموی و پوشمی مشکیکفشا

 ..نگیرفتم تو اتاقکش و رفتم پارک... مای طبقھ دیرس..
 زی عزی خونھ رمی ورمشمی منمیسوارماش
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___________________ 
 ایبرد

 .ادی در می ک صدانمیبی رو ک سبحان زده بود رو میی طرح ھادارم
 

 ..زی رو مزارمی و مارمی درمنکمویع..  کنم مامان و عسل اومدنفک
 
 نیی پارمی و مشمی بلندمی رو صندلاز

 .اوردی داشت مانتوشو درممامان
 گمی ومکشمی لپشو مرمیم
 
 یسالااام مادرجونم خستھ نباش_
  گھی و مخندهیم
 
 ... واستزمی بری چانی بشایب... ی توھم خستھ نباشزمیسالم عز_
  حوس کردمیلیاتفاقا خ...چشـــــم_
 
 .... ولبخند رولبشھادی می چاھینی بعد مامان باسقھی رو مبل چند دنمیشیم

  گمی و مدارمی رو برمیچا
 
 نی کرددیخر.دستت درد نکنھ مامان_
 
 یای فردا باھام بدی رو باایلی کردم واسھ عسل وادیآره فقط من خر.زمیخواھش عز+

 ؟یایبخرم م
  گمی رو چشام و مزارمی و مدستم

 
 ...چشم فداتشم_

 ؟. عسل کجاستیراست
 
 .خستھ بود رفت اتاقش+
 
  دلم واسش تنگ شدهششیباشھ مامان من برم پ_
 
 .ادیباشھ منم برم شام بزارم االن بابات م. دلت پسرمیفدا+
 ... سمت اتاق عسلرمی و مخورمی و ممییچا
  گھی کھ مادی عسل میصدا.زنمی مدر
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 بفرماتو+
   تو اتاقرمیم
 
  دلم واسش تنگ شده. چ نازهمی جونم خواھریا

 ... بدو اومد سمتمدی منو دتا
  دبغلمیپر
  گھی ذوق مبا
 ی خوبیسالم نفس آج+
 
 خوش گذشت؟. خوبمیتو باش.خوبم.زکمیسالم عز_

  گھی و مکنھی جمع مصورتشو
 
 نھ.خداروشکر+

  کنھیپاھام درد م...ھی چجوریدونی کردن مامانو مدی کھ خرخودت
 
 .اشیطونی بھ شخندمیم
 
 م؟ینی بشیخواینم_ 

  گھی سمت تخت و مکشونتمیم
 . برادرنیبش

 خخخخ
  گمیاز احساس برادرانم م 

 امی دلتنگاز
  امیی تنھااز
  کھ چقد درم پرهآخ

  فھمھی داغونم رو فقط خواھرم محال
  خورهی زنگ ممی دردو دلم کھ گوشوسط

  وگمی لب مری زیپوف
 

 "عسل
 ... نکنھی گرنیتوروجون رام... نکن رزاھیگر

 .کھی عمل کوچھی گفت  یعل. حالش بخداشھی مخوب
  گھی مھی و گری قراری با برزا
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اگ ...من ناراحت نباشم.. منیگیم..ی الکیدار.. دیحالش خوب ن..ح...یگیدروغ م+
 .رمیمیبشھ من م.. بشیزیه چ...
 

 ھی گررهی ززنھی بلند دوباره میباصدا
 

 گمی مکالفھ
 ششی پنیی  پابرمتیسرمت ک تموم شد م... گلمشھی حالش خوب مایرزا بجون برد_

  باشھ؟ی آبجشھیاونم زود عملش تموم م
   گرفتھصداش

  رو ھمزارهی رو مشی اشکی و چشماگھی می اباشھ
 

 ... بزار کف دستشانوی حق کایخدا
 .خورهی زنگ ممیگوش
  ستبابا
  گمی می بالحن سرحالی کھ خستھ ام ولنی ابا
 
  جانم؟ییسالم بابا_
 

 ... گوشمی توچھیپی نگران بابا میصدا
 پرسمی ممیھرچ.کنھی مھیمن االن اومدم خونھ مامانت داره گر.. شدهیچ.سالم دخترم_
  شما دوتانییکجا. کنمیدارم سکتھ م..گھی شده نمیچ
 ...یمارستانیما راستش ب...خدانکنھ باباجون_

   ادامھ بدمذارهیبابانم
 
  شده؟یزی چای شده؟بردی چرااااا؟چمارستانیب+
 .گمی االن مدینھ باباجون صبر کن_

 وگفت خودتو برسون ای بردھی ک رزا زنگ زد ب گوشمیزدی حرف ممی داشتایمنوبرد
 انی باکنی راممیدی اونجا کھ دمی ھم فورا رفتایمن وبرد.گمی ک میبھ آدرس

 ..میمارستانی شد کھ االن بنیا..کردی مھیرزاھم داشت گر...کننیدعوام
 پرسھی وحشت زده مبابا
 
  کھ نشده؟شیزیچ.اخدای+
  از اتاقرونی بامی آروم مکنھیرزا داره گوش م 

  پرسھی با داد مبابا
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  شده؟؟؟؟شیزی چگمیم+
 
 ...آره چاقو خورده ب شکمش االن اتاق عملھ_
 
 مارستان؟یکدوم ب. دادی داد بیا+

 د...... مارستانیب:من
 .امیاالن بامامانت م:بابا
 باشھ خدافظ:من
 خداحافظ:بابا

 ... نامردِــــانیک
 ...شھی چرا امشب تموم نمایخدا

_____________________ 
 . بره  سمت اتاق عملکنمیکمکش م... رزا تموم شدِسرم
 ...تی مثل مشھی مخی و پرهی مشتریرزا رنگش ب.میشی مکی بھ اونجا نزدیھرچ
 نمیبی رو معمھ

 ...ختیری واشک مگفتی و ذکر می صندلینشستھ بود رو.
 ...دنیبابا و مامان ھم تازه رس... بودنیینشستھ بودو سرش پا) شوھر عمھ فاطمھ( عمو
  کالفھ استیلیخ. ای کنار بردرمی ومی رو صندلنشونمی رو مرزا

 . اشکزازیلبر... چشاش غم بودتو
 ... بھ درب اتاق عملدوزهی  ونرهیگی ازم منگاشو

 ..  سمت عمھرهی منگام
خداجونم ... نشھشیزی چنیرام. خودت کمک کنایخدا...گھی خالصانھ داره ذکر مچقد

 ....مواظبش باش
 رونی ک دکتر اومد بکردمی مازی رازو نباخدام

 ... سمتش کھ بنده خدا ھول کردو رفت عقبمی حجوم بردھممون
 پرسھی و مشھی قدم مشی پبابا
 
  حالش خوبھ؟نی شد؟رامی دکتر چیآقا+

 گھی می با خوشحالدکتر
 
  انجام شدیعملش بخوب...خداروشکر بلھ+

 ... خداروشکر ھمھ بلند شدیصدا
 ....ممنونم خداجونم..کنھی توجھ مشھی کھ بھ ما بنده ھاش ھمکنمی خداروشکر مرلبیز
 

 "عسل
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 ..ادی خوابم میلی خشمی لھ می از خستگدارم
 موند و مارو فرستاد ششی حالش خوبھ بردنش تو بخش عمو پنی رامخداروشکر

 ...خونھ
 ...برهی خوابم نمی ولشمی دارم پھلو بھ پھلو ماالن
 ...  تلگرامرمی و رمشمی منیآنال
  صبھ٤ساعت... آف شدنھمھ

 ... امد اومدی پدمید
  طرف کوزه و زنبوراز
 
 ؟ی  دختر؟مگھ فردا کالس نداریداریچرا تا االن ب+
 

  ایخدا... کالس دارمی من کدونھی از کجا منیا... هللابسم
 
  ام دادم بھشیپ

 رموی کھ کجا منی درمورد من؟اوی ھمھ چیدونی خانوم محترم شما از کجا مای من؛آقا
 . کالس دارمیک
 

  دهی مجداب
 ...شھی متیحاالم بخواب چشات اذ.من آقاھستم+
 چونھیپی م؟چرای چینی. شدمیعصب 
 

 کنمی مپی تایحرص
 
 ...کنمی بالکت مای یگی مای کوزه و زنبور ی آقانیبب_

____________________ 
 "آرش

 ... بلندی اونم باصداخندمیم
  دلــــــمی وزنبور آکوزه

 .رهیگی قلبم درد مکنمی کھ گفت بالک مادی مادمی جملش یول
 ...  نھنھ

 کنمی مپی تاباالجبار
 
 شاپ اسپرسو یبعدازظھر کاف٤ فردا ساعت ی اسرار دارادیھوف حاالکھ ز_

 فرستمیآدرسشم واست م..منتظرتم
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 ریشب بخ...باشھ+
 
  گمی تھ دل ماز
 
 ....یشبت عسل_

___________________ 
 "عسل
 ...نمشی چرا برم ببشناسمی آخھ نمکردمی قبول نمکاش
 ...الیخی کھ قبول کردم بحاال

 .... وآرامشای رویای ب دنسپارمی رو بالش خودمو مذارمی مسرمو
 

 "عسل
 ...دارشدمی بکردی صحبت مشی کھ داشت با گوشای بردی باصداصب

 زنــــــھی بابا چرا انقد بلند حرف میا
 ..رونی رو زدم کنارو رفتم از اتاق بپتو
 ادشی کھ برگشت چشمش خورد بھ من حرفشو نی ھمزدی تو راه رو حرف مایبرد

 دھنش باز موند وخشک مونده بود...رفت
 ...کنھی نگا مینجوری چرا انی اوا
 ..سی حالش خوب نمیعل

سرمو بلند کردم تو ... شستمیبعداز گالب ب روتون داشتم دستامو م...wc  سمترفتم
 ؟؟؟یی منم خدانیبسم هللا ا...م باز موند کھ دھننمی خودمو ببنھیآ

 ... مثل برق گرفتھ ھاشده بودموھام
 ...ی پف کرده بود بخاطر کم خوابچشام
 حق ایبرد.خندم گرفتھ بوووووود...شلوارم تا زانو تاشده بود. تو شلوارم بودلباسم
 ...داشت

 ... زدم ب دست وصورتم و رفتم سمت اتاقمیآب
 اھــــــھ.خواب مــــوندم نگاه کردم نـــــھ ساعتو
  چرا نرفتھ سرکارایبرد...ظھره١١ ساعت

 وشلوار اسپرت ی چھارخونھ کرم قھوه اکی تونھی شونھ کردمو لباسمو با موھامو
 اومد یثی پلھ ھا واستاده لبخند خبنیی پای علدمید...نیی عوض کردمو رفتم پایخاکستر

 ...نییرو لبمونشستم رو نرده ھا وسر خوردم پا
 خخخخ...ای گفتمو خوردم ب بردنوی اومــــــدم امن
 ....می وجفتمون افتادرشدی اومد بره کنار ک دایبرد
  دادفی کیلیخ.دمی تھ دل خنداز
 .... گوشمو گاز گرفتی کھ علدمیخندی واسھ خودم مینجوریھم
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   دستشو گذاشت رو گوششای زدم کھ بردیغیج
  ورونی از اشپزخونھ اومد بمھی سراسمامان

  شد عســــــلیگفت چ 
  گمی مھی با حالت گرمن
 
  گوشمو گاز گرفتایبرد_

  گھی متعجب مایبرد
 
  آوردسرمیی چ بالنی خودش بود ببریتقص+

  گھی و مرهی می چشم غره امامان
 
 رسمی پاره االن حسابتو مشی آترسرتوعھی تورو ھمش زمیشنایعسل من م+
 ...دنی بلند شدم بھ دوی خطردمید

 ... بدو مامان بدومن
  گمی مباخنده

 
 ...یآ... نفسمی آییدوی مگھ مسابقست کھ تند مگھیمامان آروم بدو د_

  واسنپمدیکشی ھم خط و نشون مدییدوی مھم
 
 ... پروی دختره دمی مسابقھ رو ھم بھت نشون مرمتیصبر کن بگ+

  گمی مغیباج
 
  کمکای تو روخدا بااااااااایبرد_

     از خنده قرمز شدهایبرد
  خخخخیییدوی مامان چ باحال میآ×
 
 ؟؟یخندیب من م...زھرمار+
 
 ..ای گفت و رفت سمت بردنویا

 ... دنبال جفتمون بودحاال
 ...  اومد توسرمیطانی شی نقشھ

 ... واستادممممدفعھی ادهی سرعتشون زدمید
 نی دادم خوردن زمی منم جا خالای خورد ب من و مامان خورد بھ بردایبرد
  خداااای خنده دلم درد گرفتھ بود آاز

 دادی داشت پاشو ماساژ ممامان
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 گفتیم 
 
 ؟؟؟ی تو چرا انقد سفتای بردیبترک..  پامی دختر آی نشلیزل×

  خوارونھی سرشو مایبرد
 
 . فک کنم دنده ھام شکستیآ...یکنی مفیممنونم ک انقد تعر+

 منو ی افھی ومامان ھم خندشون گرفتھ بود تاقای برددمیخندی شده بودم رو مبلو مولو
 .خخخخ.رخندهی زدن زی پقدنید
 ... ک تلفن خونھ زنگ خوردمیدیخندیم
 

 "آرش
 ...نمشیبی مستممممی ذوق دارم کھ رو پا بند نانقد

  نتمیبیم
 ؟ی باھام باشھ چخوادی بگھ نم؟اگھی اگ پسم بزنھ چیول
 

 ... نده عھی منفی انقد انرژالیخی بآرش
 
 ...کنمی مرتب مشموی تھ ررمیگی دوش مھی حموم رمیم
 

 نھیی آی جلو رمی  دورمو مزنمی رو محولھ
 
 ... موھامدنی بھ سشوار کشکنمیشرو م.

 .. دوست دارممدلشو
 ...ادی بھم میلی خگنیھمھ م.
 ...بندمی با کمربندمم می وشلوار کتان مشکدمی پوشدجذبی کوتاه سفنی شرت آستی تھی
 ... زودهیلی ھنوز خنمیشی  تو سالن رومبل مرمیم

 ..دمی از استرس تکون مپاھامو
  واسھ عسل نفرستادمادآدرسوی مادمی
 

  فرستمی و بھ شمارش مکنمی مپی تافورا
___________________ 

 "عسل
 ... خالست با مامان کار دارهدارمی رو برمتلفن

  بلندی باصدازنمی رو صداممامان
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  خالھ کارت دارهای  بمــــــامــــــان
 

   پس کلم وزنھی مکمھی نزدمامان
  گھیم
  کنارتمایزنیدختر توچرا داد م_
  گمی و مکنمی مظلوم مافمویق
 
 ی سرگرمی گفتم خالھ فکر کنھ مثال کار دارینجوریخب ا_
 

 ...کنھی وبا تلفن صحبت مرهی چشم غره بھم می ولرهیگی مخندش
 
 ...رونی برمیم٤ من ساعتگمی مای بھ برد وگردمی برمی برم باال ولخوامیم 

  تو اتاقمامیوم
 

 ...کنھی داره منفجرم میکنجکاو
 

 ١١:٣٠ ساعت
  بھ درس خوندنکنمی وشروع منمیشیم

 ... چقد تشنمھاااااه
 ٢:٣٠کنمی وبھ وساعت نگاه مدمی  بھ بدنم می کش وقوسھی
 

 ... چقد درس خوندماووووه
 . آماده شمدی باگھید
 ... سمت کمد لباسمرمیم

  بپوشمی چاووم
 ی با شلوار کرم و روسردارمی برمی جلوباز و مشکی مانتوھی گشتن قھی ده دبعداز
 ... کرمی ھی با حاشیمشک

 ...ی وکفش مشکفیک
 ...شی آرازی سمت مرمیم
 یموھامم محکم دم اسب. یگری رژ جھی و زنمی مملی و رکشمی خط چشم نسبتا کلفت مھی
 .بندمیم

 ... نوبت لباسامھحاال
 ... شدماااایگریچ ج...نمیبی خودمو منھی آجلو
 می سراغ گوشرمی منکھ آدرسو ندارم معھ

   کنمی اس ام اس اومده  برام بازش مھی زنمیپسورد رو کھ م 
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  ناشناس ِشماره
 . شاپھی کھ آدرس کافنی اعھ
 

 خخخخ. اون کوزستی شماره نی اپس
___________________ 

 "آرش
 ...دمی ھست رسی اقھی ده دھی

 ...حسم دوست داشتنھ خواستنھ. دارماسترس
 فکر یلیبھ حس خودم خ.کنمی مقی ھفتست دارم راجع بھش تحقکی.ستی رو ھوس ناز

 ...کردم
  نرهشِی پتونھی نمستی دست خود آدم ننھی دل کھ بشبھ
 

 ...  توادی شاپ می فکرام کھ از در کافنیتوھم
 ...گردهی چشاش دنبالم مبا
 

 ..شھی مکی نزدزی ھمزمان  بھ مارهی درمشوی گوشفشوی تو کبرهی مدست
 

 ...خورهی من زنگ مھی دم گوشش کھ ھمزمان گوشزارهی مشویگوش
 ... منھی گوشزوی سمت مادی منگاش

  زنھی مخشکش
 ...کنھی و فقط نگام مفقط
  بھی تو چشماش عجحس
  شمیبلندم

___________________ 
 "عسل
 ...شھی نمباورم

  ھی کھ روبھ رومھ آرش داداش علینیا
  کوزه آرشھینی
 .... گل ھارو آرش دادهینی

    زدهخشکم
 .....زی سمت مرمی اراده میمنم ب....ادسمتمی ومشھی مبلند

 
 ..زی  سرمرمی ممتعجب

 ...نھیشی از من متیآرش ھم ب تبع...نمیشیم
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 تو چشاش و نگام زهیری  وجودشو منانی کھ حس اطمدهی کنم تعجب وتو چشام دفکر
 ...کنھیم

 ... ھنوزمتعجبمی  آروم شدم ولناخودآگاه
  گھی و مشکنھی سکوتو مآرش

 
  عسل سفارش بدم؟یخوری میچ+
 
 شھی می  باال چ زود خودمونرهی ابروم می تاھی

  گمی تمام متیباجد
 
  آبوانی لھیفقط _

  گھی و مکنھی با لبخند نگام مآرش
 
 ... انقدگھی نھ دی ولسمیدرستھ خس+
  زنھی پسرجوون رو صدا مھی
 
  لحظھ؟ھی یای منیشرو+
 ادیم 
 
  داداشجانم×

 .کشف مھم کردم. فکر کنم پاتوقشھ خخخخعھ
  گھی میرینظی با لبخند بآرش

 
  دوست دارهیلی خانوم خی شکالتکی باکاریداداش دوتا قھوه ب+
 

 ...دونھی ازکجا منی  اکنمی مھنگ
 شمی خدا دارم چل میا

 
 رهی و مزنھی بھ آرش میچشمک نیشرو

 
  گھی و مزنھی دستاشو تو ھم گره مآرش

 
  ھوم؟یخب خانوم عسل خانوم چرا انقد تعجب کرد+
  انگار گلھ دارم... گمی می لحن آرومبا
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 ی بزنھ بفرستت دار فانکھی نزدادوی می اتفاقیکی؟یکنی تعجب نمی باششما
  فرستھی بعدش بدون نشون دادن خودش گل می ھفتھ بعد

 ...آخھ کوزه و زنبورم شد اسم.ی دی اونم بدون اسموآدهی ام می پبعدش
 .. گمی تند دارم متند

  شھی  دھنم بستھ موفتھی آرش می افھی بھ قنگام
 
 کنمیبا تعجب نگاش م 

  شدینجوری چرا انیوا بسم هللا ا. شده قرمز
 ...کنھی منگام
 .. دمیترس
  ھایریمی میشی االن خفھ مری آرش نفس بگگمی میتند
 

 ... رو دھنمزارمی گفتم دستمو می چدمی ک فھمبعد
 ... بخندیحاال نخند ک... خندهری ززنھی می  آرش پقگمی کھ منویا

 نگو از خنده قرمز شده... گفتم ناراحت شدهیزی باش فک کردم چمنو
  خندهی می ھنی ادمید

 . ھم سفارشارو آوردنیشرو
 .. شاپی زدن کافدی  ب دکنمی مشروع

 ...ھی دبش و نابی چ جااووووم
  چقد خوشگل... ی مث داخل کشتطشی ومحداخل
 ... سوختھھی بھ رنگ قھوه اِی چوبشی چھمھ

 .. دومی طبقھ رفتی دار بود کھ فک کنم مچی پی راه پلھ ھی اونورشم
 ...ادی آرش نمی خنده ی صداگھید

  گمی و مکنمی منگاش
 
  گفتم؟ی خنده دارزیچ_
  گھی مشھی کھ ھنوز خنده توش حس می لحنبا
 
  اسمم گذاشتم جالب بودی ک جایی از شکلکافتیآخھ توص... آره ینینھ +

  کنمی متفکر نگاھش ممن
 
 ... کھنیخب ادامش  ا.آھان_
   حرفمونیادمیم
  گھی می لحن شوخبا
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  ھاارهی بگھی دیکی من پول ندارم بگم شھی سرد می صحبتت قھوتم بخورنی حشھیم+
 ....رهیگی کھ خندم مکنھی بامزه مافشویق
 
 گمی دستمو مرمیگیفنجون قھوه رو م...باشھ_
 

 ھ؟؟ی  چای باشک بازمی قانی اھیمعن
 ...رهیگی استرس مانگار

 ..چطور بگم... کھ نیواسھ ا+
 ...من

  خخخخادی بلند و لختش کھ مدل لش زده بود خوشم می  تو موھاکشھیدست م 
  کالفستمعلومھ

 ... بگمیچجور+
  گھی بابا بگو دیا

 
   از تومن

 می باھم باشخوامیبھ تو عالقھ دارم و م...  من ینی
 .. گھی معی سریلیخ

 کنمی مھنگ
 ...برهی مماتم

 ....ی واقعی بھ معناھنگ
 

 "آرش
 ... پسم نزنھایخدا
 ..  تابھی دلم بنی ببایخدا

   خداخوامشی من منیبب
 ...ای خداکشھی نممخم

 
  کھ دوسشون دارمییچشما.. بھ چشاشزنمی تو چشامو زل مزمیری احساسمو متمام

 
 .  سمت دستاشرهی دستام ناخود آگاه می چرا ولدمی لحظھ نفھمھی
 

   تو دستامرمیگی ونازشو مفی ظریدستا
 ... کنھی منگام

  ھیبی حس عجھی تونگاش
 ھ؟ی بفھمم چتونمی نمچرا
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  کنمی کھ خواستن توشھ صداش میبالحن
 
 عسل؟_
 
 ...کنھی نگام میحالت سوال 
 
 ؟ی قبول دار؟عالقمویکنیمنو قبول م_

 ...کنمیخوشبختت م...ستی باش ھوس نمطمئن
 ..... اصالنیبب
  جواب بده ھوم؟ی اعتماد کنیتونی بھم میدیھروقت د.. االن جوابمو ندهیخوایم

ت  خجالای فکر کنم فکرش مشغولھ نیی  پاندازهی وسرشو مدهی فقط سرشو تکون معسل
 ...کشھیم
 

 خوامی دخترو منیمن ا.خودت حواست بھم باشھ. فکر قلب منم باشایخدا
____________________ 

 "عسل
 ...نمیبی از توچشاش محسشو

 ...کنھی دلم نفوذ متو
 دوست داشتنو... صداقتو

 
 نمیبی رو مھمھ

 
 .. گرمو مردونشھی تو دستادستام

  خدایا..کشمی مخجالت
 گمی از دستشو با من من مرونی بکشمی مدستمو

 
 .. برگردم خونھدیبا... دیمن با_
 ...شمی و بلند مگمی منویا

 
  زوی رومزارهی تراول مھی و شھی بلند معی سرآرش

 گھیم
  من برسونتمت؟شھیم+
 

  گھی می مظلوم وخواستنانقد
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 راه رونی و ب سمت بدمی آره تکون می قبول نکنم وسرمو بھ نشونھ ادی  دلم نمکھ
 ...وفتمیم

 ...زنھی و مموتی رادوی ھم مآرش
  گمی کنھ کھ ماددروبازیم
 
 راحت باش... کنمیباز م_
 ...دهی و سرشو تکون مخندهیم
 ... ھماھنگ با من نشست پشت فرمونرهیم

  وفتھی مراه
 
  عسل؟یدیآدرسو م+

  گمی می آرومیباصدا
 
 ....گمیبرو م_

  دهی مسرتکون
 
 باشھ گلم+
 ...گمی نمیزی چگھید

 ..کنمی بھ آرش و حسش و چشاش فکر مھمش
 ...کنمی بھش فک مشھی می چخب
 !! راست بگھدیشا
 ادی بدم می از گنگیوا
 ..چرخونمی آرش سرمو سمتش می صدابا
  رهیگی حالتم خندش ماز
 
  گفتم ھوم؟ی چیدیفکر کنم نشن+
 
 ...معذرت..آره_
 
 ...زمی نداره عزیبیع+

 .. برمدی کجا باگفتم
 
 ه....ابونھیخ... باالتر ابونیدوتا خ_
 
 ...آھان حلھ+
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 ِ تو سکوت غرقنی ماشگھی نمیزی چگھید
 ...رسونتمی دم در متا
 گمی شم مادهی پخوامیم
 
 ...یب زحمت افتاد..ممنونم_

 ....خداف
 

 گھی با آرامش مرهیگی مدستمو
 
 .. منتظرمیتا ھروقت بگ.لطفا بھ حرفام فکر کن+
 
  باشھ_

 خدافظ
 احقی

 ...اطی تو حامی ومندازمی و مدیکل
 ..  مشغولھیلیفکرم خ.دارمی قدم برمآروم

 
 . بھ راه رورسمیم

 ... طرف افتادنی درآوردمو ک ھر کدوم ی جورکفشامو
 ..ستی نیعھ چرا کس... تو سالنرمیم
 ... تشنم شدهیلیخ
 ...خورمی و مکنمی پرمری آب از شوامی لھی تو آشپزخونھ رمیم

  داشتادی ھی بھ خورهی م برم  باالک چشممگردمیبرم
 ھم عب نداره یومدین.ای بی دوست داشتنی رامادتی عمیری وبابات مایعسلم منو برد"

 ...داغ کن بخور..غذا درست کردم
 "  نرجسمامان

 رمینم.. حال داره برهی کھوووف
 ... باال تو اتاقمرمیم

 .. رو تختندازمی و خودمو مارمی لباسامو در نمیحت
 

 "آرش
   پامیآ

 
 ...نیی سرخوردم پاواروی کنار درفتم
 .. انتظار چقد بدهایخدا
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 و سالن رو متراژ رمی عسلو رسوندم واومدم خونھ تا االن ھمش دارم راه می وقتاز
 ...کنمیم

  منتظر بمونممممیتاک
 .. آوردرونی تو در منو از فکر بدی چرخش کلیصدا
 ... جانم داداشم برگشتی افتاد بھ در انگام

  گمینگ م دلتیباصدا
 
  جانم؟؟یعل_

 شھی متوجھ من متازه
 
 ؟یعھ سالم داداش چرا اونجا شست+

 ... و رفتم سمتش و مردونھ بغلش کردمپاشدم
 
 ھنوز١٠ ناقال االن یرسیم١ یگفت...چقد دلم واست تنگ شده داداشم_
  خندهیم
 
 امی بکی برگردم دوباره یناراحت.خخخ... منمیمنم داداش+
  زدم پشتشو گفتمی شوخبھ
 
  زھرمار مسخره_
  خودم جداش کردمو گفتماز
 
 طونی پ خبرا شنمی کن ببفی درکن تعری خستگنی بشایب_
  کھ انگار از تنش عاجزه گفتی باحالتیعل
  خوبھ؟کنمی مفی تعری کلامی وبرمیچشم داداش فقط با اجازت برم دوش بگ+
 
 کنم لب سوز و خوش مزه دم ی چاھیمنم ...زمیباشھ عز_

  و رفتدیخند
 کالفھ ام.. دارماسترس

  سازو زدمو منتظر بودمی چارفتم
 ...زی رو مزدمی متمی انگشتام ربا
 اسپرت اومد تو سالن دی وشلوارک سفی شرت آبی تھی با ی گذشت کھ علی اقھی ده دھی

 ...و نشست رو مبل
 
   باشھ داداشتیعاف_



 @Cafeetakroman           اختصاصی کافھ تک رمان           ه شدھیرمان قلب بخ

 69 

 ارمی بی گفتمو بلند شدم ک چانویا
 ... یسالمت باش+
 
 . خانومو بچھ ھا خوش گذشتای داداش چ خبر؟با پرنمی کن ببفیخب تعر_

 چقد دلم واسش تگ شده.مث مامان.. حتما االن چال گونش رفتھ تودیخند
  بردم تو سالنختموی ریچا
 
 .. با عسل بانوی کردکاری چیراست...ی خوش گذشت جات خالیلی خییاره خدا+

  گفتمی خوشحالباحالت
 
 نوکرم...زمیب تو خوش بگذره بھ من خوش گذشتھ عز_

 دمشی امروز داوم
  تو گلوشدی پرخوردی می ک چایعل
 ... گفتمیمگھ چ...وا

 ... محکم زدم بھ پشتشرفتمو
 . چھرش درد معلوم بوداز
 
 ..شکستی حتما استخونام مشدمیاگھ خفھ نم... داداش آروم بابایآ+
 
 ...خوحاال_
   زده استجلنیھ
  گفت؟ی چشیدیجان من د+
 
 ... بھش گفتم عالقھ بھت دارم حاالم منتظر جوابشمیچیھ_
 
 آھان+

   انداختم و گفتمپامو
 
  بلھ_

 .. کردمکی برداشتمو ب لبم نزدموییچا
 ... اوپن برش داشتم وپسورد رو زدمی اومد از رومی اس ام اس گوشیصدا

 ....ھین چند ثای نفسم حبس شد تو گلوم برادمی کھ دیزی چبا
 

 "عسل
 ؟ی خواب بودم متوجھ ھستزمنیعز...مادرمن
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_.......... 
 ..زنمیبعدا خودم بھش سرم..امی نمنھ
_......... 

 فعال.فدات.. چشمآره
 ...ھوف

 ... واالیومدی میشدی پامی نگرانم شدیلیخوب مادرمن خ.دنی آدمو حرص میالک
 ... تنھام آخ جووووونامشبو
  خخخخیی ومنم عشق وحال تنھاموننی خونھ عمھ مای وبابا و بردمامان

 گھی دییبرعکس کسا... اومدم خونھ بھ آرش فکر کردمیاز وقت... کنمکاری حاال چاوم
 ... بھ دلم نشستھیلیخ
 ...استی ری چون بدیشا
 .. شکمم بلند شدی فکر کردن صدانیح

 ....گشنمھ
 ...نیی شلوارکمو رفتم پابی تو جموگذاشتمیگوش

 ....از کردم آخ جون مامان قورمھ درست کرده بخچالویدر
 ...ی تو ماکروفرو خودم نشستم رو صندلگذاشتم
  زنگ خوردمی بودم کھ گوشمنتظر

 ... رو صفحھ افتاده بودایلی درآوردم کھ عکس ابمی جاز
  جواب دادمدموی کشغیج
 
 ؟سالاامی خوبایلی ایوااااااا_

   گفتباخنده
 
 ؟ی چطور مطوریسالم اج+
 
  ؟ی گرفتطیبل.زمیخوبم عز_
 
 شتمی پگھیچن روز د...فھی جونم ردیآره آبج+
 
  از تھ دلخندمیم
 
 ... صبرانھ منتظرمیب. شکریالھ-
 
 ؟ی نداریکار.ینوکرم آبج+
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 نھ برو بسالمت.یزمیعز_
 
 خدافظ...مراقب خودت باش.فدات+
 
 خدافظ_

 ... کھ بھ سرفھ افتادمدمی کشقی قطع کردمو نفس عمویگوش
 ی رو حس کردم واااااای سوختگی آب خوردم کھ بووانی لھی... حاالشھی قطع ممگھ
  خوشمزمیغذا

 ....سووووختتتتتت
 ...نگی رو دستم کردمو از تو ماکروفر درش آوردم و گذاشتم تو سرهی دستگفورا

 ... روشن کردمھودو
 اھھھھ.. بخورم پسیچ

 ..وقت ھس...عھ٩ ساعت کردم نگا
 و گرفتم ری فروشتزای پشماره

  جواب دادی جوونپسر
 
 دییبلھ بفرما+
 
 خواستمی  و سس قرمز می مخلوط و نوشابھ مشکیتزای پھی...دیسالم خستھ نباش_

  گفتی مسخره ابالحن
 
 ..نیخوای نمی اگھی دزی چدیببخش...بلھ+

  گفتمیعصب
 
 ...ریخ
 
 آدرس+
 
 ٣٨٣اشتراک_
 
 یمرس.اھان+
 
  شب خوش_
 

 ....پرو. کھ بھش مھلت حرف زدن بدم قطع کردمنی بدون اویگوش
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 Tv ی رو مبل روبھ رونشستم
اوه چ ..  اومدجشیپ... و اسم آرش رو سرچ کردمنستای چرا بدون اراده رفتم ادونمینم

 ... دمش گرمییییییییعکسا
  نیغمگ... بھ دلم نشستیلی عکسش خھی

 دست چپش رھمگایس... و سمت چپ رو نگاه کرده بود ی صندلھی بود رونشستھ
 ... بودی عالیوا...بود

 ... رفت سمتشفکرم
 .... از تو چشاش معلوم بودعالقش

 .داکنمی منم بھش عالقھ پدوارمیام. و سادهمھربون
 ... رفت سمت اس ام اسادستم

 .... کردمپیتا
 

 "آرش
 .... ام اس رو باز کردماس
 ....یعنی...شھی باورم نمایخدا
 ... باز کردمامشویپ... دھنمو بزور قورت دادمآب

 ...بلکھ ده بار. بار نھ دوبارھینھ .خوندم
 خوندمو خوندم..خوندمش

 ... بھ چشام اعتماد نداشتمنکھی امثل
 .. و استرس بودجانی سرشار از ھوجودم
 ..می شدم ب گوشرهی خدوباره

 ..شھینھ باورم نم.. تک کلماتشو از چشم گذروندمتک
 .عسل.... ام اس از طرف عسل بوداس

 .... رفتھادمی دمیشا. حرف زدن ندارمتوان
 ... اومد سمتمیعل

 دی پرسنگران
 
  اس ام اسنی بود ای بگردم چ؟دورتی شدیداداش چ+

 ھا؟؟؟؟
 .چشاش نگران بود... نگام کردگنگ

___________________ 
 یعل

 ... کھ پدرمھینگران آرش..امیینگران ھمدم تنھا.. شدمنگران
 ...بانمھی کھ پشتی آرشنگران

 . بلند و بلندیخنده ...دیخند
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  باشھ؟ی عصبینکنھ خنده ھا...ایخدا
 .فکر کردن بھش ھم عذاب آوره.نھ نھ..قلبش
 .. سمتشرفتم

 
  نگام کنیآرش داداش_

  با لبخند نگام کردآرش
 .. تو چشام بودمی نگرانتمام

 . چشاش و لباش در نوسان بودنی بچشام
 ...برق دوست داشتن.زدی برق مچشاش

 .. خندون بودشلبا
 .. آرشای کردم ی قاطامنی ایخدا

 
 ھاشو تکون دادم کھ دستاشو گذاشت پشت سرمو برادرانھ واستوار بھ آغوشم شونھ

 ..دیکش
  گوشم حوشحال زمزمھ کرددم
 
  یممنونم کھ کمکم کرد+
 ؟یچ کمک. شدشتریب.. بھت بودمتو
 

  گفتمباتعجب
 
  حالت خوبھ؟یکمک؟آرش_
 

 دیخند
 
 ...شمی نمنیبھتراز ا+
  چرا؟یدونیم
  نھ_
 ... گفتم نگرانی انھ
 
 بھم فرصت داد...خودم..عالقمو..چون عسل قبول کرد+
 
  ھمھ استرس بخاطر قبووول کردن عسل خانوم بود؟نیا...  یعنی
 ؟؟؟ی تا مرز سکتھ رفتم الکیعنی
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 ...یییییپسر سکتم داد...رمیگی مویآرش داداش من حال جنابعال+
 

  از تھ دلدیخند
 
 ... قبولم کنھکردمی فکرنمیدونی نمیبخدا عل+
 خخخخ. مث داداش گلتگھی دی اونھید...فھممتیم_
 

 "عسل
 .... کردمپیتا
 "ی من خوش اومدھی زندگیمھمون ناخونده "

 '️❤صادقانھ...کنمی بھت اعتماد مآرش
 

 ...زدیقلبم بدجورب تند م...فرستادمش
 ...جانی ھایاز استرس . بودی از چدونمینم
 

 ... گذشتھی اقھید١٠ جوابشم االن منتظر
 .. درو زدنزنگ

 ...ــــــــــتزای جون پآخ
 .. مامانو انداختم رو سرموھی چادر رنگھی یفور

 ...اطیرفتم تو ح.
 ... ھم اومد داخلپسره

  
  گفتمبآخم

 
 شھ؟یسالم چقد م+
 

  زدیی دندون نمالبخند
 

 باشھ حاال...یآبج٣٠/٠٠٠
 

  دادم بھش چپ نگاش کردمو پولوچپ
 
 ...دییبفرما.ممنون_
 
 .دمای ترسکمی ییخدا..بچھ پرو... کردمو درو بستمرونشیب
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 ... بدو اومدم تو چادرو پرت کردم رو مبل و خودمم رفتم آشپز خونھبدو
 خخخ..تزامی پی وونھیمن د.آخ جون. بھمدمیدستمو کوب..زوی رو گذاشتم رو متزایپ

اووووم ...نشستم و شروع کردم ب خوردن.. شستمو با حولھ خشکش کردمدستامو
 ...خوردمیبا لذت م.ھیعال

 خخخ.. نذاشتمکشمی تی یحت. شدتموم
 ... کردمو انداختم تو سطل زبالھجمع

 ...و روشن کردمTv  شستمو رفتم نشستم رو مبل ودستامو
 .... دررررردیا. کھ برق رفتکردمی منیی ھارو باال پاشبکھ

  کنم حاالکاریچ
 . روشن کردمو رفتم باال تو اتاقمموی گوشی قوه چراغ
 توجھمو جلب می اس ام اس گوشی  ک صدادادمی بودم روتخت و آھنگ گوش منشستھ

 ...کرد
 ... اومدیی بازش کنم ک صدارفتم
 ..  رفتم سمت درآروم

 غی جدمی د مرد قدبلندھیفقط .دمیدی نمویچی بود ھکیتار.. رفتم و در بشدت باز شدمن
 ..   و رودھنمو گرفتدی و اومدم فرار کنم ک دستمو کشدمیکش

 .... امام ھشتمای.
 . رو زدمسکتھ

 .. از ترسرمیمیدارم م. خودت کمک کنایخدا
 ..... از پشت بغل کردو دم گوشم زمزمھ وار گفتمنو

 
 ایبرد

 نی رامھی ک گوشمیکردی باھم صحبت ممی داشتنیمنو رام...می عمھ فاطمھ ای خونھ
 .زنگ خورد

 .. فکر کنم عسل پشت خطھکردی رفت مامان داشت با تلفن صحبت محواسم
  گفتی حرصمامان

 
 ؟یدادی جواب نمی دختر دلم ھزار راه رفت کجا بودی نشلیعسل زل_
_ .............. 
 نجا؟ی ایاینم.نگرانت شدم..یزدی قبلش ب من زنگ می بخوابیخواستیخب م_
_.............. 
 
 خدافظ.درم قفل کن.مواظب خودت باش.شھ دخترمبا_
 

 .. مامانشی شدم رفتم پبلند
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 دمی پرسکنجکاو
 
 اد؟یمامان عسل نم_
 
 .زنھی سر منی ب رامادی بعدا مگھینھ م+
 

  گفتمکالفھ
 
 ترسھی مییتنھا. خونھرمیپس من م_
 
 شونینی ببیخواینم.نجای اانیعموآرمان وعمو ارسالنت دارن م+
 
 رمیمن م.نمشونیبیبعدا م_

 ... شدم و راه افتادم سمت خونھنی کردمو رفتم سوار ماشی از ھمشون خدافظبعد
 .. رفت از درخونمونی موتورکی پھی دمی ددمی بعد رسقھی دستیب

 ... کردهلی خانوم واسھ خودش فست فود مپس
 .صبر کن.رمیگی محالتو

 . نشستمنی تو ماشی ربعھی ھی
 .. شدم کھ غذاشو خوردهمطمئن

 . سدمادهیپ
 .اطی انداختم تو درو باز کردم رفتم تو حدویکل

 ...ترسھی میکی عسل از تاردونستمیم. برقو قطع کردمکنتر
 آروم دره سالونو باز کردم 

 .. کردمجادی ایی باالو صدایرفتم طبقھ ... تو سالن نبودعسل
 .  سمت دراتاق عسلرفتم
 ومدی پاش می خونھ ساکت بود صداطی محچون

 . درهکی نزددمیفھم.
 دی کشغی بشدت باز کردم ک جدرو

 . رو دھنشو گرفتمدموی فرار کنھ کھ دستشو کشخواست
 .. کرده بودکپ

 . از حرکاتش معلوم بودترس
 . پشت بغلش کردمو دستامو دور شکمش حلقھ کردماز

   گوشش زمزمھ وار گفتمدمھ
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  ی خونھ و ادعایمونی چرا تنھا میی وھنوز کوچولویترسی میخانوم شجاع توک_
 ؟؟ھوم؟یکنیشجاعت م

 
 "عسل
  من چقد صداش آشناستیخدا

 ...ی صدانیا
 .. استی بردیصدا
 ..ستمی عسل نرمی من حالتو نگایبرد

 . نشددهی شنیچی حرف بزنم کھ جز اصوات نامفھوم ھاومدم
 . زد ب سرمی از حرف زدن برداشتم  اوووومممم فکردست

____________________ 
 ایبرد

 گذشت کھ عسل ھی چند ثانھی نگفت یزی چگھید.. خواست حرف بزنھ کھ نتونستعسل
 ...از حال رفت

 ...ترسوندمشی مادی زدی  نبایواااا
 زانوشو بغلش کردمو گذاشتم ری ھم انداختم زیکی کمرشو اون ری دستمو انداختم زھی

 ...رو تخت
 .. ھول کرده بودمیحساب
 . کردمی مسخره اھی چھ شوخایخدا

 س صداش زدم تربا
 
 ..ای منم تو روخدا بھ ھوش بنی ببیعسلم خواھر_

 عسل؟
 ...خوردی تکون نماصال
   رفتم سمت عسلی شامپوکھ تموم شده  بودرو پرکردم آب و فوری تو حموم وجارفتم

   روصورتش کھزمی آب رخواستم
 بود رو دهی کشی پاطی کھ قاطی کھ کرد ھمزمان اومد سمتم با رژ لبی پخـــــــــــــــــبا

 ...دھنش سکتھ رو زدم
 ...زدی تند مقلبم

  عسلخدانکشتت
 ... عسل از خنده غش کردهدمید
  گفتمتی عصبانبا
 
 .. خولو چلیزھرمار دختره ..کوفت_

  تخس گفتعسل
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 یبری سکتھ م؟؟؟منوتامرزیترسونیمنو م..حقت بود+

 یکنی متی اذمنو
  گرفتخندم

 
 ..لوس...بستھ جمع کن خودتو_
  نیی گفتمو اومدم پانویا

 . کنتر و زدمواومدم تو سالن نشستمرفتم
 ششین. آوردونشست روبھ رومفشوی ھم طبق معمول از نرده ھا سرخوردو تشرعسل

 ..باز بود
 ...ونھی دی گرفت دختره خندم

 
   جمع کنشتوین_
 
  خندش گرفتشتریب
 تونمی نمدمید

  قرمز شدهدمی رفت سمت عسل ک دنگام
 ...رخندهی زدم زی پقموی نگاه کردھمو
 .. ھستمی ممنون کھ آبجایخدا

___________________ 
 "عسل

 ... اومد تو ذھنمیفکر..می کردی شطرنج بازی کھ با علنی از ابعد
  گفتمباذوق

 
 ایبرد_
 

  ای بردجان
 
 ھوم؟؟؟. برقصھگھی میکی کھ اون ی با آھنگم؟ھرکدوممونی برقصشھیم
 
 م؟یبر..ھیفکر خوب+
 
 خخخخ.میییییبر_
 

 ..  بود کھ برقصھای نوبت برداول
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  گفتمطونیش
 
  برقصیاومممم با آھنگ عرب_
 

  دیخند
 
 ؟ینانس+
 
 ...اوھوم_
 

 ..دنی کردو شرو کرد بھ رقصی پلآھنگو
 .. از خنده غش کرده بودمیوااااا

 
 ...دیرقصی بامزه میلی خی و شلوار لی مشکھی  با اون رکابایبرد
 .. از خندهکردی درد ملپام
  ک منھ دختر بلد نبودمدادی قرمی کمرش جوربھ

 . نشست کنارمای تموم شد و بردآھنگ
  گفتباخنده

 
  خستھ شدم چطور بودشیآخ+
 
  خنده گفتمنیح
 
 ..خخخ. بودی عالیول...از خنده مردم_
 ..ی بده داداشادی منم بھ

  زدیدوچشمکیخند
 
 ...نوبتھ توعھ+
 
 باشد_
 
 ...ی برقصدی بای مھستنھیبا آھنگ اگھ عشق ھم+
  تفجب گفتمبا
 



 @Cafeetakroman           اختصاصی کافھ تک رمان           ه شدھیرمان قلب بخ

 80 

 ھــــــــــــن؟نامرد سختھ_
   گفتتخس

 
 بدو... عھنمیپاشو بب+
 

 ... کرد ونشست روبھ رومی رفت آھنگ رو پلخودشم
   کردم بھ تاب دادن بدنمشروع

 ...دادمی تابشون می باز کرده بودمو و ھموھامو
   سخت بودیلیخ
 ای تموم شد خودمو پرت کردم بغل بردتا

  گفتمخستھ
 
  خستھ شدمای بردیریکوفت نگ.. ننھ خستھ شدمیوا...یوا+
 دادی خنده جواب منیح 
 
 .سیدھنت سرو..خخخخ ده .خن.عسل مردم از خخخخخ..خخخخخ. عیوا+

 .. گرفتخندم
 
 یدادی تاب ملھیمخصوصا اونجاش کھ موھاتو مث جم+

  گفتمتی و عصبانبابھت
 
 . تو برجکمیزد..شعوریب. دررررردیا_

   گرفتمشگونشی نمحکم
 ...بود١ نگاه کردم ساعتو

  وگفتدی کشازهیخم
 
 ی خواھرمی بخوابمیپاشو بر+
 
 خخخ.میباشد برو_
 

  سرشو از در آورد ای دم در اتاق ک برددمی زود تر از من رفت باال من رسایبرد
  گفترونویب
 
 لھیشبت خوش جم+

 ... کردم سمتش کھ درو بستحملھ



 @Cafeetakroman           اختصاصی کافھ تک رمان           ه شدھیرمان قلب بخ

 81 

 
  زدم بھ دربامشت

 
 ریشب بخ. خانایدارررم برات برد_
 

 "عسل
 ...مھی روز زندگنی بھترامروز

 .ھمسانم...دوقولوم
 .ادی داره منفسم
 ... طاقت فرساھی دورنی بھ ادهی مانی پاداره
 ...ستی تو دلم ندل
 .بازم خوشحالم... خوشحالم ھمھم

 مونھ؟ی مشھی و واسھ ھمادی مایلی ایعنی ایخدا
 .خداکنھ

  آرششی فکرم رفت پناخودآگاه
 ...می کھ آرش اومده تو زندگھی روزده
 ... روزه کھ آرامش تو تک تک سلوالمھده
 ...محبتاش خاصھ.. خاصھشی آدم ھمھ چنیا

 . ماھانیب.نی اومده رو زمیاشتباھ.ھی آسمونکنمی وقتا حس میبعض
 ...دهی کشی سختیلیخ. کرد غم تو دلم خونھ کردفی واسم تعرشوی آرش زندگیوقت
 .شنی تصادف وحشت ناک کشتھ مھیسالش بوده کھ پدرو مادرش تو١٦
اما .. کھ خودش غم نبود پدرو دارهیپدر.سالش بوده١٦ کھیپدر. پدرھی شده ی علیبرا

 ...استواره
 ...مثل رنگ چشماش.ھیچون آرش آسمون. بھش ندارمی از وابستگی ترسچیھ

  آوردرونمیمان از فکر ب مایصدا
 
  بچمرسھی مگھی ساعت دھی شد ری دگھیعسل بدو د+
 
 .میچشم من آماده ام بر_
 ...ولی زدن ای فوق العاده اپی وبابا چ تای بردنیی پامی مامان اومدبا

 .. شدم بھشونرهی خبالبخند
 . ممنونم بخاطر خانوادمایخدا

 
  ھاشھی مری دمیبر_

 .نی سمت ماشمی رفتھممون
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 یلیخ..می  خوشحالیلیخ
  گفتنی مایلی مامان وبابا از انی ماشیتو

 ...دادمی گوش می پی چشامو بستھ بودم بھ آھنگ آرش امنم
 .ادیچون آرامشم داره م.پراز آرامش...امروزخاصھ

 .میداشتی قدم برمجانیباوقارو پراز ھ.می شدادهیھممون پ...میدیرس
 یلیخ...خوشحالم

 .رداشتی تاخقھید٣٠خداروشکر . سالن انتظارمیدیرس
 باباکھ بھ ی کھ باصدااوردمی مادمی گذروندم رو ایلی روکھ باایی بودو روزانیی پاسرم

 .. کھ بابا نشون داد چرخوندمییسرمو سمت جا.. اوناھاش اومد  پسرمگفتیمامان م
 . کردم نفسم تازه شدحس

 ...ستین..ستی نشھ؟نھیسال پ٢ یایلی انی من ای خدایوا
 مرد شده..بزرگ شده.. شدهآقا

 ذاشتی و افتخارو تودلمون می بذر خوشداشتی کھ بھ سمتمون برمیباھر قدم.اومد
  بھموندیرس

 .. بابا گذاشتی بغل کردو سرشو رو شونھ بابارو
   بغض گفتابایلیا

 
 بابا+

   گفتی باخوشحالبابا
 
  ی خوش اومدزکمی عزی بابا خوش اومدجان×
  نگفتو فقط بابارو بوس کردیزیاچیلیا

 ..کردی مھی داشت گرمامان
    رفت تو بغل مامانرونوی بغل بابا اومد باز
 ...ھی گرری ززد

 . انداختھی بھ گرھممونو
   گفتھی با گرمامان

 
 .. پسرکمیباالخره اومد-

 کردی بھ آغوشش گرفت و بوسش ممادرانھ
   باخنده گفتایبرد

 
 ..رهی بگلی مارو تحویکی..مایینجای بابا مام ایا-
با ..ایلی اھیشونی چسبوند بھ پشویشونی  پایبرد.. قدم بھ سمتش برداشتو بغلش کردایلیا

 گھیلبخند م
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  مردی کردرمونیپ..خداروشکر. تموم شدی دورنی اباالخره
  گھی کھ بغض واره می با لحنایلیا

 
 ...کنمی داداش جبران منوکرم
 ..کردمی نگاشون ممظلوم

 .. اومد سمت نگامایلی اینگا
  اومد سمتم..رونوی اومد بای بغل برداز

 ..دی پرت کردم بغلشو بغضم ترکخودمو
 ... زدمزار

   لبخند زد و گفتامیلیا
 
 .. داداشزی نکن عزھیگر..می آروم باش زندگشیھ

 ...کردمی مھی حرف زدن نداشتم فقط محکم بغلش گرفتھ بودمو گرتوان
 
   چونمو گرفت  تو دستش و گفتایلیا

 .بسھ... بسھ قشنگمھیگر
 ..ی کردرییچقد تغ. عسلمی بزرگ شدچقد

  و نگامون کردرونی منو از بغلش آورد بایلیا
   گفتی و با حالت بامزه اشی زد رو پشتونبعد

 
 کجاست من رفتم نمی ببنیستیوا.. کنمی رفت عروستون رو بھتون معرفادمی یوااا

 ت ورفت گفنویا..ارمشیب
 ...میکردی ھم می بھت زده نگاچھارتامون

 ... بودی بدی لحظھ
 ... اجازه ازدواج کنھی بخواد بایلی امیکردی فکرشم نماصال

 گفتھ بود برو سی کھ ھمراھش بود چشم چھارتامون بھ توپ تنی کسدنی اومد با دایلیا
 ....دمی مفتیمن بجات ش

 
 شمونی پسره برگشت پھی با ایلیا

 ... بودی عصبیلی خبابا
 دی دندوناش غری الاز
 
  زنت کو؟ھ؟پسی آقا کنی اایلیا
  پسره اشاره کرد و گفتابھیلیا
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 . زنمھنیا. باباگھی دنھیا
 : زد رو دستشو گفتمامان

  رفتایلی بھ ای وحشتناکیچشم غره ..استغفرهللا..... مرداکای نکنھ تو امرایلیا
پسره رو . دھنشو گرفتھ بودی جلوی ولخوردی داشت از خنده تکون مای بردی ھاشونھ

   سر کارمون گذاشتھایلیا.خخخخ.دمی عکساشو دایلی با ای آخھ چند بارشناسمیم
  دستشو بھ سمت بابا دراز کردو گفتپسره

 
 ..ایلی ای و ھمخونھ یمی ھستم دوست صمی حسام نبومن
 

 ... با لبخند دستاشو گذاشت تو دست حسامباباھم
 : و بھ پسره گفت کردایلی ای نگامامان
   پسرمی اومدخوش
  گرفت و گفتیمی ژست تعظحسام

  گفتایلیممنونم مادر بعد روبھ ا 
   مسخره بودیلی ختی شوخایلیا.
  گھی و مخوارونھی ماسرشویلیا
 گفتم عروستونو نی واسھ ھمدای مایآمارمو بھ برد.زونمھیاخھ حسام مثل زنھ ھمش آو.

  کنمیمعرف
 .میدی خندیکل

 مغز ایلی اگمیم... داداشیخوش اومد: رفت سمت حسام و دست داد باھاش وگفتایبرد
  نابودت کرد؟ایسالم واست گذاشت 

  ودستشو گذاشت پشت گردنشو گفتدی خندحسام
 فک کنم سالم دراومدم خخخ:حسام

  میدی خندھممون
 ..شناختی رو مای جالب بود کھ بردواسم

 : اومد سمتمو گفتایلیا
 . من عسل خانومی دوقلونمیا

  زد و دستشو بھ سمتم درار کردینی لبخند نمکحسام
 دنتونیخوشحالم از د: دست دادمو گفتمباھاش
 . خانومنطوریمنم ھم:حسام

 دی راھی بچھ ھا خستھ میبر:بابا
  ی بھ سمت خروجمی افتادراه

 ستی  نای شدم بردمتوجھ
   خندهری بلند زدم زدمی کھ دیزی با چبرگشتم

 رخندهی ھم برگشتن و زدن زھی و بقایلیا
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 ... جمع شده بودافشی و قاوردی داشت سھ تا چمدون بزرگ رو باخودش مایبرد
  کھ نفس نفس زد گفتی درحالایلی اروبھ

 
 کمرم اصلن درد نگرفت..ننای سنگی فک کنیونی داداش مدگمیم
  خنده گفتابایلیا
 .نھ داداش راحت باش:

 ختی رینخند ب.خندمی توھم کنن منم م بارسانی نیعسل خانوم اندازه :ایبرد
 ..گھی بارش کرده بھ من مسانی نی اندازه ایلیوا ا.. شد چھارتاچشام
  گمی  و مکنمی چپ نگاش مچپ
 نیراه افتادم سمت ماش..تیغزم.. اصالحقتھ

  سوار شم جا نبودخواستم
  گمی می حالت زاربا

  کھستی جاننمی من کجا بشمامان
 : گھی و مخندهی مایبرد
  اونجافرستادمتیصندوق عقبم پره وگرنھ م.گھی دستی نجا
 خندنی و حسام مایلی ادمید

  زدم بھ کمرم و گفتمدستمو
 

 ختای ریب.نینخند... ھرھرھر
 . شد خندشونبدتر
 زمی عزای بیخب عسل بابا باتاکس: با لبخند گفتبابا
  تعجب گفتمبا
 

  بلھھھھھھ؟؟یعنیھااااا؟
 م؟؟؟؟؟ی بچھ پرورشگاھمن
  شدزونی لوچم آولبو

   گفتی با لحن دلسوزحسام
 ... کھ تنھاشھینم
  ای خودتم باھاش بیداداش ناراحت:ایلیا

  خندهری زدن زایبابرد
   و اومد کنار مننوگفتیا.باشھ:حسام

 .. ادبایب...نیری بگادی:من
  فعالنمتونیبیبابا م. مامان

 خخخ.ای سمت تاکسدمی گفتمو حسام رو باخودم کشنویا
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 "آرش
   خوشحالمیلیخ. دعوت شدمایاز طرف برد.استیلی جشن تولد عسل وامشبا
 ھی ھدھی والبتھ دمی رو کردم و ست ساعت واسھ جفتشون خرروی کل پاساژارو زروزید

  مخصوص واسھ عسلمی
 . خوشحالھیلیعسلم خ. برگشتکای داداش عسل از امرایلی اروزید

 .برابرشده٢ اشیطونی و شلیپتانس
  واسش تنگ شدهدلم

 از پنجره فاصلھ گرفتمو برش داشتم.. اتاقم زنگ خوردتلفن
 بلھ:من
 چک رو پاس کنن لطفا توننی تماس گرفتن و گفتن امروز نمیی رضایآقا...آقا:نیثم

 .می نقدش کنمیفردا بر
 ..باشھ بھ سبحان بگو امروز نره بانک:من
 .ن؛چشمیثم

  رو گذاشتم سرجاشیگوش
 سم عسل رو لمس کردم برداشتمو المویموبا
  تو گوشمدیچی شادش پیصدا
  سالااام جانم:عسل

 ؟یخوب.سالم خوشگلم:من
 ؟ی تو خوبیعسل؛عال

 چھ خبرا؟.فداتشم منم خوبم:من
 گھ؟ی دیایامشب م..یسالمت.خداروشکر:عسل

 .امی نشھیمگھ م.آره گلم:من
 دیخند

  چشمیقدمت بھ رو:عسل
 .چشت سالمت بانو:من

  از اونور خط اومدییصدا
 ؟ی نداری برم کاردی مامانم کار داره بایآرش:عسل

 .برو.زمینھ عز:من
 فعال.نمتیبیم:عسل

 فعال گلم:من
 ... کشدار تر شدلبخندم

 کھ درو کردمی می فرستاده بود رو برسای کھ بردیی تو لپ تاپ بودو طرح ھاسرم
 .زدن
   گفتمکسل
 دییبفرما
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  اومد داخلیعی رفخانوم
 . ھاشم تموم شدینقشھ کش. امروزی طرح ھانمی مھندس ایآقا:یعیرف
 .نمیبب:من

   زدمنکموی عزوی رو مگذاشتمش
 .شھی بودن مثل ھمیعال... نگاشون کردمبادقتش

  ممنوننیخانوم عال:من
  مھندسیممنون آقا:یعیرف

  بره کھ صداش زدمخواست
  کردمداشونی گم شده رو پنی کھ گفتیی طرح ھایراست:من

 اومد رو لباش لبخند
 خب کجا بودن؟:یعیرف
 ییدست رضا:من

  اون طرح ھارو برداشتن؟ی چی برایی رضایآقا.. جاخورد
  کھ پول موادش جوربشھ بفروشھ بھ شرکت افقیمتی با قمن؛چون

 ..دیباری از چشاش مبھت
  و گفتنیی انداخت پاسرشو

 دیشما فکر کرد. راست گفتممن
   حرفشو گفتمونی مدمیپر

 .ندونستھ قضاوت کردم.دی ببخشمنو
  آقاکنمیخواھش م:یعیرف

  از اتاقرونیرفت ب.بااجازتون
 

 "عسل
 یلی خشیی جاھاھی.گفتی گذرونده بود مکای تو امرایلی کھ با ایی حسام از روزایتوتاکس

 ...زی غم انگشمیی جاھاھی.بامزه بود
 . کھ داشتم و دارمھیقی رفنی بھترایلیا:حسام

 ... حس رو نسبت بھ شما دارهنی ھمامیلیمطمئنم ا:من
 ..  بودییای حسام کامال آری افھیق

 ی مشکیبا موھا.ی وابرو مشکچشم
 بای مردونھ و زی لب ھای قلمھینیب

 .خخخخ. واسھ خودشھی نرده بونھی کھ قدشم
   خواستم حساب کنم کھ نذاشتمیدیرس
  از خداخواستھ قبول کردمو رفتم طرف درسی کھ خسمنم

  رو زدمزنگ
  خخخخری بخدنیبھ بھ خانوم عسل خانوم رس: ایبرد
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 کوفت درو باز کن:من
  باشد: ایبرد
  داخلمی باز کرد با حسام رفتدرو

 .ی خوشگل و سرسبزاطیچھ ح:حسام
  دوستش دارمیلیخ..اوھوم:من

 . دوست داشتدمیبا:حسام
  استخرتون روبھ راھھ؟اون
 چ جورم.اوھوم:من

  گفتی بھم وآخ جوندیدستاشو کوب:حسام
 ..  کردم داخلشیی راھنمادمویخند

_____________________ 
 ...دی مامان ازم کارکشی حسابامروز
 .. پوست نکندامینی زمبی سیحت... من درست کردمناھارو
 .چارهی ام بیآ. کوزت کار کردمی اندازه
منو حسام روبھ .می کردی بازقتی حقای جرات ایلی و حسام و ای با علی ناھارکلبعداز

  ھمی روبھ روایلی و اای و بردمیبود ھم یرو
  چرخوند افتاد بھ منو حسامایبرد
  کردمو گفتمایلی ای نگاثیخب.دمیپرسی مدی بامن
 قتی حقایجرات :من

  قتیحق:حسام
  چند تا دوست دختر داشتکای تو امرایلیا:من

  وسطیاری منو میعھ درمورد خودش بپرس چرا پا: گفتعی سرایلیا
 حساممممممم بگو:من

 تا٤اوم فک کنم: سرشوخواروندو گفتحسام
 ...چھارتاااااا:می ھمزمان گفتای بردمنو

 خخخخ. تازه ھمزمانحسام؛آره
 میرفتی مسھی  ھم از خنده رایمنو برد. قرمز شده بودایلیا
   چپ چپ نگاه کرد و گفتایلیا

 
  خودتونودی جمع کنبستھ
  افتادای و بردایلی رو چرخوند بھ ایبطر

 .. بودایلی انوبت
 قتی حقایجرات :ایلیا

 جرات: با غرور گفتایبرد
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 ی و با ما سلفی و رژ عسل رو بزنی سرت کنیروسر: نگاش کردو گفتطونی شایلیا
 نستای ای بعدش پست بذاریریبگ

  ایبرد. ھول کردایبرد
  نھ نھ:

  آره آره بدومی بلند گفتی تامون با صداسھ
 ... آوردمو اومدمی کاربونی آبھی روسرھی فورا رفتم رژ قرمزمو بامنم

 ..ی  و نشوندمش رو صندلای  رو دادم بھ بردیروسر
منم با دقت براش رژ . وحسام دستاشو سرشو گرفتنایلی کھ اخوردی تکون میھ

 خخخ.ادیاوه چ بھش م...زدم
  موی سرش کردویروسر

 ...می گرفتی من سلفھی گوشبا
 ..می از خنده دل درد گرفتھ بودمیدی عکسو کھ دیوا
 ای بردینستای رو برداشت و عکس رو بلوتوث کرد و پست گذاشت اای بردھی گوشایلیا
 ... از خندهمی مرده بودگھید.زدی غر مای بردیھ

 . و حسامایلیافتاد بھ ا... رو چرخوندمی من بطرنباری امینشست
  حسام بود کھ بپرسھنوبت
 قتی حقایجرات :حسام

 خخخ.جرات:ایلیا
 زی شکر برای بردنیتو باک ماش: نگاش کردو گفتحسام

   گفتی عصبیعل
 ...ی دارکااااااری من چنی بھ ماشآقا
 ...دمی دلم چقد خندیوا..ای خر نشایلیا
 ...اطی رفت شکرو از مامان گرفت و بدو رفت توحایلیا

 ... رو گرفتھ بودنای و بابا بردحسام
 میدیخندی مامان فقط ممنو

 
  شدشتری کردم خندم ب از پنجره نگاهرفتم

  گرفتی و سلفای بردنی تو باک ماشختی شکر و رایلیا
  نشونم دادی  وھی دی دمنو

  اومد توامیلی سر جام انشستم
 ... نگاش کردو گفت دارم براتیاعصبیبرد

 ایلی رو چرخوند و افتاد بھ منو ای با لبخند اومد نشست حسام بطرایلیا
  من بودنوبت

 قتی حقای من؛جرات
 جرات:ایلیا
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 قھید٥ بده بھ مدت تویگوش:من
  کرد و دادی مطمئنینگا

  شدی باورم نمدمی کھ دیزی چرکتشی دارفتم
 .دمی گذاشتم رو پاش و بدو بھ سمت اتاقم دووی کردمو گوشنگاش
 . تو اتاق و درو قفل کردمرفتم

 ... رو تخت و زانومو بغل گرفتمنشستم
  بھ دردیکوبی با مشت مایلیا
 توروخدا... بدمحی درو باز کن توضایلیعسل جون ا:ایلیا

  ندادمجوابشو
 ھ؟ی چھیبذار بھت بگم قض.عسل فکر بد نکن:ایلیا

 ...انتظار نداشتم دوتاشون ازم پنھان کنن. گرفتمیگر
_____________________ 

 "ایبرد
  کھ عسل ناراحت شد؟تی بود تو گوشی چایلیا
 می بھم عالقھ داریعنی.میلھھ دوست عسل باھممن و ا: گفتنویی سرشو انداخت پاایلیا

 ... از تعجب گشاد شدچشام
 . عسل ناراحت شدنی بخاطر ھمپس

  گذاشتم رو شونشو گفتمدستمو
 ...ی بدحی بھش توضدیبا:من

 . حق داشت بدونھاون
 .کنمی برو من آرومش محاالم
 .دی استراحت کندی مامان آماده کرده با حسام براتاقتو
  گفت و رفتی آرومی باشھ

  اتاق عسلو زدمدر
 . درو باز کن لطفاایمنم برد.عسل داداش:من

 درو باز کرد. پاش اومدیصدا
 درو بستمو رفتم سمتش. رو تخت و زانوھاشو بغل کرد نشست
 . شدمکشی رو تختشو نزدنشستم

 ھم گوش ایلی ای بھ حرف ھادی بای ولکنمیمن خوب حالتو درک م. باش؟آرومیعسل:من
 باشھ؟.زود قضاوت نکن.یکن

 ..دلم گرفت. آورد باالسرشو
 .سرشو گذاشت رو پاھام.اومد کنارم . بودی اشکچشماش
 ... کارهنی عاشق ادونمی نوازش کردم مموھاشو

 .ایلیمخصوصا ا.انتظار نداشتم بھم نگن:عسل
 باشھ؟. بھ حرفاش گوش بدهیول.یگی می چفھممیم:من



 @Cafeetakroman           اختصاصی کافھ تک رمان           ه شدھیرمان قلب بخ

 91 

 ...باشھ:عسل
 .. ناراحتھدمید

 ...دم بھ قلقلک دادنش کرشروع
  کرده بود از خندهغش

 .گفتی خنده ھاش مونیم
 دلم...یآ...بستھ..ب....تو روخداااا...تو...ایبرد

  از قلقلک دادنش برداشتمدست
 م؟ی رو بخوندی پست جدی کامنتاھیاون عسل نظرت چ:من

 آره موافقم:عسل
 باشد:من

 تاکامنت اومده برام٥٠٠اخدای.نستای تو ارفتم
 ...میرفتی مسھی از خنده رمیخوندی کھ مھرکدومو

 . کار دارمی کلی عسلرمی کھ تموم شد گفتم من مبعد
  باشھ؟زنی باھاش حرف ادی بگمی مایلی ابھ

  دی سرشو تکون داد و دراز کشعسل
 رونی بوسش کردمو اومدم بمنم

____________________ 
 "عسل

  اومد داخلایلیا
  تختنیی پانسشت

   جونمیآبج:ایلیا
_........ 
  قھر نکنایلیتورو جون ا:ایلیا

 .قسم جونتو نده:من
قراره کارام روبھ راه شدباھم ازدواج ...میما بھم عالقھ دار. شدییھویبخدا عسل :ایلیا

 میکن
 . بھش رفتمو دوباره  سرمو برگردوندمی غره اچشم

  کنیآشت. الھھ نذاشتی بھت بگم ولخواستمیعسل باور کن م:ایلیا
 ...ییییییی پرویلیخ:من
 .دی و لپمو کشدیخند

 ؟یآشت:ایلیا
 . تکون دادم و لبخند زدمسرمو

 .صبر کن.رمیگی حال جفتتونو میول:من
  گفتمو شماره الھھ رو گرفتمنویا
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 "عسل
  جواب دادالھھ
 سالم عسل جونم:الھھ
 یسالم الھھ خانوم خوب:من

 ؟ی گلم تو خوبیمرس:الھھ
 چ خبرا.یمرس.خوبم:من

 چشمت روشن. اومدهایلی توعھ اشی خبرا پیسالمت:الھھ
  توش گفتمزدی کھ تعجب موج میی ابرومو انداختم باالو با صداھی

  کھ بھت نگفتم؟؟؟؟منیدونیتو از کجا م:من
 رو خوندم کھ ایلی نھ پست است؟نھی نادتی ی خودت گفتزهیچ: با من من جواب دادالھھ

 گردمیگفتھ بود برم
 ست نذاشتھ پروزاصالی امروزو دایلیا:من

   کنھ کھ گفتمی خواست ماست مالالھھ
 . بھمی فقط انتظار نداشتم نگدونمی مزویمن ھمھ چ.یچونی منو بپخوادی خانوم نمیال:من

 .... بگھ کھ قطع کردمیزی چاومد
 . بخوابمخوامیم: کردمو گفتمایلی بھ ایثی خبینگا

  برم؟یعنی:ایلیا
 قایدق:من

 یی پرویلیخ:ایلیا
 بھ ھمسانم رفتم:من

   چپ نگام کردو رفتچپ
 . دادفیچقد ک. دنی کردم بھ خندشروع

 . امروز اصال بھ آرش زنگ نزدمعھ
 .... رفتماھای رویایچشامو بستمو بھ دن.زنمی زنگ مبعدا

___________________ 
 "ایلیا

 ... کردای کارعجب
 . زرنگھیلیخ. حرص خوردم از دستشیحساب
 . زنگ خوردمیگوش
   استالھھ

  دادمجواب
 زمی عزیسالم چطور:من

 ... با من قھره؟االنی چرا بھ عسل گفتکشمتی مااااااااایلیا: با دادالھھ
 دبخدایخودش فھم.دختر گوشم کر شد:من

 ارهی کردن نداره اگھ ھم داشتھ باشھ پدرآدمو درمیقھر عسل آشت. کنمکاریحاال چ:الھھ
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 زکمی عزکنمیخودم درستش م. گفتمدمویخند
 زن داداش گھیراست م: گفتمی از بغل گوشم تو گوشیی صداھی حرف بزنم کھ دماوم

 کنھیخودش درست م
  گفت و با خنده در رفت تو اتاقشنوی  بود اایبرد
 . زد و قطع کردغی جالھھ
  کنھری شد خدابخنی روز انیاول.نای دست ااز

   اومد سمتمری برم تو اتاقم کھ مامان با کفگخواستم
  شده مامانیچ:من

  بدون مشورت باما؟ی با الھھ ازدواج کنیخوایکھ م...درد و مامان:مامان
 . گفت و اومد سمتمنویا

 ... کردمایری گعجب
 ....  برم کھ بابا پشتم بودخواستم
 ..... بودم کیری کفگی بستمو منتظر ضربھ چشامو

 
 "ایلیا
 مامان با لبخند نگام دمی چشممو باز کردمو نگاه کردم دھی... جام درد نگرفتچی ھدمید
 بسم هللا...کنھیم

 ....زمی مبارک باشھ عزنییای بھم میلیخ:مامان
 ...لبخند اومد رو لبام 

 ...یاری اسم ازدواجو بی  ازدواج نکنھ حق ندارای تا بردیول... ببندشتوین:مامان
 بلـــــــــــــھ:  دھنمو قورت دادمو گفتمآب

 ...بلھ:مامان
  آورد باالروی کفگ؟ھمزمانی داریاعتراض

 ....نھ نھ من غلط کنم اعتراض داشتھ باشم:من
 بعدشم رفت تو آشپزخونھ.نیآفر:مامان

  برم تو اتاقم کھ بابا گوشمو گرفتخواستم
 مثال مردما... ول کن بابا زشتھی آیآ:من

 ؟ین ازدواج کیخوای اجازه میب... مدت نبودم ادبت کنمھیبابا؛
  ھست؟یاصال ازدواج چ.بابا من غلط کردم:من

 ... گرفتخندش
 روب راه کن و خوشبختش تویزندگ: ول کردودستشو گذاشت رو شونمو گفتگوشمو

  نرو باشھ؟گھید...کن
  من؛چشم

 ... زد و رفت اتاق کارشلبخند
 ...یی چھ روز پرماجراھوف
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 ... رو تخت منهدی خرس خوابنی حسام عدمید... اتاقم رفتم و داخل شدمسمت
 نھی سنگیلیخواب حسام خ... کردمایری گعجب

 ... و پالش گذاشتم روشنی تشک پھن کردم زمھی
 ...نیی رو تخت جا دادمو با لگد حسامو پرت کردم پاخودمو

   خودمو زدم بھ خوابزود
 ... آخش بلند شدیصدا

 آخ مــــــامـــــــان:حسام
 ...دمی و عسل اومدن تو منم مثال از خواب پرای باز شد و برددراتاق

  شده؟؟؟؟؟یا؛چیبرد
  بودمدهی تازه خواب؟؟؟اهیزنیحسام چرا داد م:من

 ... مادرمینی بین؟آیی پای تو منو ننداختیعنی...زھرمار....درد:حسام
 ... حتمایخودت افتاد...نھ من کنارت خواب بودم:من

 !یگیتو کھ راست م:حسام
 ...رفتنی مسھی از خنده رای وبردعسل

 ..دمیدوباره خواب...برو بابا:من
 .. برم پسرحسام؛روتو

 ... گوش ندادم و چشامو بستم و خوابم بردگھید
 

 "آرش
 . خوشحالھیلیعسلم خ. برگشتکای داداش عسل از امرایلی اروزید

 .برابرشده٢ اشیطونی و شلیپتانس
  واسش تنگ شدهدلم

 از پنجره فاصلھ گرفتمو برش داشتم.. اتاقم زنگ خوردتلفن
 بلھ:من
 چک رو پاس کنن لطفا توننی تماس گرفتن و گفتن امروز نمیی رضایآقا...آقا:نیثم

 .می نقدش کنمیفردا بر
 ...باشھ بھ سبحان بگو امروز نره بانک:من

 ... گذاشتمویگوش
 کھ درو کردمی می برس فرستاده بود روای کھ بردیی تو لپ تاپ بودو طرح ھاسرم
 .زدن
 دییبفرما:من

  اومد داخلیعی رفخانوم
 . ھاشم تموم شدینقشھ کش. امروزی طرح ھانمی مھندس ایآقا:یعیرف
 .نمیبب:من

   زدمنکموی عزوی رو مگذاشتمش
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 .شھی بودن مثل ھمیعال... نگاشون کردمبادقتش
  ممنوننیخانوم عال:من
  مھندسیممنون آقا:یعیرف

  بره کھ صداش زدمخواست
  کردمداشونی گم شده رو پنی کھ گفتیی طرح ھایراست:من

  اومد رو لباشلبخند
 خب کجا بودن؟:یعیرف
 ییدست رضا:من

  اون طرح ھارو برداشتن؟ی چی برایی رضایآقا.. جاخورد
  کھ پول موادش جوربشھ بفروشھ بھ شرکت افقیمتی با قمن؛چون

 ..دیباری از چشاش مبھت
  باھاشون؟دیکنی مکاری چحاال
 ...کنمیاخراجش م:من

  و گفتنیی انداخت پاسرشو
 دیشما فکر کرد. راست گفتممن
   حرفشو گفتمونی مدمیپر

 .ندونستھ قضاوت کردم.دی ببخشمنو
  آقاکنمیخواھش م:یعیرف

  از اتاقرونیرفت ب.بااجازتون
___________________ 

 ... تموم شدی کارمیتا
 ... راه افتادمبموی تو جموگذاشتمی برداشتمو گوشچمویی سوکتمو
 جوابشونو جواب دادمو رفتم ی کردن منم با مھربونی مھندسا و کارمندا خدافظی ھمھ

 ... و راه افتادم سمت خونھنگیسمت پارک
  زنگ خوردمیگوش

  لبامی اسم عسل لبخنداومد رودنی دبا
 ؟یچطور.. خانوم خانومامن؛سالم

 ؟یو خوب آقا خوبم تعسل؛سالم
 ؟یزنی بامن حرف می و دارینگو پشت فرمون: حرف بزنم کھ گفتاومدم
  گرفتخندم

 قایدق:من
 کنمی قطع مای کنار یزنی االن منی ھمای: گفتی حرصی با صداعسل
 ... زدم کنارفورا
 ...واستادم خانومم:من
 ...دیخند
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 ... خودمی آقانیآفر:عسل
 ...ی با جون و دل دوست داشتھ باشویکی نھیری شچقد
 چ خبرا؟..زمیفدات عز:من

   دلم واست تنگ شدهیچیھ...یسالمت:عسل
 ...نمتی ببیک... عسلممن؛منم

 اوم فردا خوبھ؟:عسل
 ..زمیآره عز:من

 ؟ی نداری کاریخب آرش:عسل
 ...  بروینھ عسل:من

 آرش خدافظ...خدافظ آرش:عسل
 .دمی بلند خندیباصدا

 .طونیخدافظ ش:من
 ... روشن کردمو راه افتادم خونھنویماش
 .....زهی سور پراھی امشب آخھ

 
 "عسل

 ...دلباسی خرارفتمی با بردشبید
 نی گرد بودآستقھی... کردمدای لباس خوشگل پھی  ای گشتن وخستھ کردن بردی از کلبعد

 ...یحلقھ ا
 .. زانویتا باال. بودی مشکدیسف
 ... خوشم اومدیلیخ
 ... ساپورت بپوشمدی مامان گفت بایول

 .... من نوبت داشتمیول.. شلوغ بودیلی خشگاهیآرا
 . شروع کرد بھ فرکردن موھامشگریآرا

 . سند داشتھ باشھی از ھمھ چدیآدم با.... گرفتم خخخخی فرکردن موھام سلفموقع
 چشامو باز کردم) و دوست مامانشگریآرا( مژده یباصدا

  شدهیگری چ جنشیمژده؛بب
 ... لفظش خندم گرفتاز

  لباسمو تنم کردمپاشدمو
 ... خودم لبخندم کش اومددنیبا د..ستادمی وانھی آجلو
 ... صورتم محو ودخترانھ بودشیآرا
بھ ... زده بود واسمییرژگونھ و رژ لب ھلو... بود برامدهی کشییبای زھی مشکی ھیسا

 ومدیپوست برنزم م
 ..  بودختھی درشت شده بود و  طرف چپ شونم ری فرھاموھامم

 ... خوشم اومدیلیخ
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 شھ؟یچقد م...ممنون مژده جان:من
 ...مامانت حساب کرده:مژده

 ..دمت گرم.. مامانولیا
 ...بازم ممنون:من

 ... رو گرفتمای بردی شماره دموی پوشموی پاشنھ بلند مشکیکفشا
 یجانم آج: شادش اومدیصدا
 یدنبالم داداش ایکارن تموم شد ب:من
 

  اونجامگھی دقھیده د.چشم:ایبرد
 فعال.یمن؛مررررس

 ... قطع کردمو رفتم دم درویگوش
 دی رسای بعد بردقھی دچند

 .. شدمنی ماشسوار
 ای خوشگل شدیلی خیآج: زد و گفتی سوتایبرد
 بودم برادر:من
 برمنکرش: ایبرد

 من؛بشمر
 دی کشموینی و بدیخند
 طونیش:ایبرد
 .... افتادراه

 گھ؟ی ددسی برگشت سمتم و گفت لباست پوشھوی
  راحتالتیآره خ:من
 گھ؟ی دیپوشیساپورت م:ایبرد
 ...آره:من

  باز بپرسھ کھ گفتمخواست
 ...ارهی رو درمری سخت گی آدمایواسھ من ادا... ھاشھی بھ شی بچسبزنمی مایبرد

 . گرفتخندش
 ی عسلگمیمن واسھ خودت م:ایبرد
 ...ممنون:من
 ..میدی تا رسمی صحبت کردای با بردیکل

 ... داخلمی رفتباھم
 ... تا از مھمونا اومده بودنچند

 ... رفتم اتاقم کھ لباسم رو عوض کنمیی و خوش آمد گوی احوال پرسبعداز
 .بھش نگفتم کھ ناراحت نشھ... تو جشن باشھتونستی آرش ھم مکاش
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 "آرش
 ...شھی نمخوامی کھ میاونجور...رمی دوساعتھ دارم با موھام ور ماه

  کردهمیحرص
 ... رب کلنجار رفتن باالخره درست شدھی بعداز

 ... نگاه کردمپمی تبھ
 شلوار کتان ھی و دمی پوشی کت اسپرت وجذاب مشکھی کوتاه جذب ونی شرت آستی تھی

 ...یکرم
 ...ــــــــــــھی عالاوم
 ... برداشتمو راه افتادملمویوسا

___________________ 
 "عسل

 ... مھمونا اومده بودنکل
 می بودستادهی کنار جوونا واایلی امنو
 ... حالش خوب شده بودنیرام
 نی داریچھ حس...سالھ٢٠ نی شدگھی االن دگمیم:رزا

 یحس نسبتا معتدل. ھستمی تھرانایلیا...بھ نام خدا: گرفت وگفتی ژست خبرنگارایلیا
 ...ال الھ اال هللا...رهی کجا مرهی می وقتدونمی برق قطع شد و رفت نمشبید.دارم
 ریتکب
 ...میستی سر پا وامیتونستی از خنده نمگھی دما

 ....کنھی ھام درد مھی بخیمنو نخندون جا. دلمی پسر آیریکوفت نگ: باخندهنیرام
 ... خندمون گرفتبدتر

 ی شدطونی شیلیخ.... بھت ساختھ ھاکای امرایلیا):دخترعموم(سمانھ
 م؟ی کردی چقد مردم آزارادتھیعسل ...نکھ نبودم:ایلیا

 ...ری بخادشی.اوھوم:من
   اومد طرف ماحسام

 ...  حسام خانمیمی دوست صمشونی و داداشا اایآج: دستشو گرفت و گفتایلیا
 ... کردمی تعظحسام

 تو چشماش ی برق خاصھی بھ رزا دیرس. کردی تک تکشون رو بھ حسام معرفایلیا
 .جالب بود واسم...دیدرخش

  بودستادهی در سالن وایجلو.ششیرفتم پ... صدام کردای بودم ک بردسرگرم
 جانم داداش:من
  اومدهی کنی ببایب: ایبرد

 ...  کھ روبھ رومھ آرشی کسشدی طرف در چرخوندم باورم نمسرمو
 زدم و باھاش دست ینیری نتونستم خودمو کنترل کنمو لبخند شی خوشحالاز

  ی خوش اومدیلیمن؛خ...دادم
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 یسالھ ش١٢٠...تولدت مبارک خانوم.نمممنو:آرش
 ممنونم: زدملبخند

 . زد جوابمو گرفتمای کھ بردیآرش از کجا دونست با حرف... بودممتعجب
 ...ھی خوبیلیپسر خ...می شدقی فرار داد باھم رفھیمنو آرش سر :ایبرد

  ادی کردم کھ بدعوتش
  کو آرش جانی علیراست
  اومدای بردیصدا
 ... خانی جناااااب علنجامیمن ا:ایارم

 ...طونھی شیلی گرفت خخندم
 ... دست دادتی وبا منو بردرونی پشت آرش اومد باز
 خخخ.یتولدت مبارک خانوم تھران:یعل

 ... زدیچشمک
 ..دمیخند...ممنونم.ی خوش اومدیلیخ:من
 ... کرد داخلشونیی راھنماایبرد
 ... شده بودپی خوشتچقد

____________________ 
 "آرش

 ... نشست تو دلمای دنیای عسل تمام خوشدنی دبا
 ...شدی شده بود کھ آدم محوش مبای زانقد
 ..دی لرزدلم
 . کرده بودخی انگشتام سر
 .. بھش نظر داشتھ باشھی کھ کسنی ترس ااز

 ...اه امشب و آروم آروم باش...دی کشری تقلبم
 ... کھ کال جوون بودنی تو جمعمی و عسل رفتای بردبا
 ... آشنا شدم تک تکشونبا
 ...چشماش از عسل پر رنگ تره. بودی پسر جذابیلی خایلیا

 داشتن نی و حسام و رامایبرد... بودی و دوست داشتنیمیجمع صم... می جمع بودتو
 ..کردنیصحبت م

 ...نگام کرد.. نگامو حس کردھینیفکر کنم سنگ... من تمام حواسم بھ عسل بودیول
 ...دی لرزدلم

 .لبخند زدم.. زدلبخند
  می برقصمیاه عسل پاشو بر:رزا
  نھ:ایبرد
  خوشحال شدمای حرف برداز

 ..عسل پاشو.برو بابا:رزا
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 ... تکون نخوردعسل
 ؟ی دارکاری بزار بره چایبرد:ایلیا

   نھیفقط عرب: ایبرد
 نیی گفت و سرشو انداخت پانویا

 ... رقصگاهی بلند شد وبا رزا رفت سمت جاعسل
 مشتش محکم تر ای دست منو برددادی کھ عسل بھ بدنش میباھر تکون.زدی تند مقلبم

 ...شدیم
ّ   شره دمشی تو اون حالت دیوقت  ام بھ سمت گونم قھی عرق رو کھ از شقی قطره ھایُ

 ... احساس کردمرفتیم
  بلند شد و خواست بره کھ من دستشو گرفتمایبرد

  من برم ؟یدی ممن؛اجازه
ھواشو داشتھ ...قیبھت اعتماد دارم رف: بھ عالمت مثبت تکون دادو گفتسرشو

 .ستی ھستن کھ نگاشون درست نایلی خنجایا.باش
 ....ورفتم سمت عسل... آروم روھم گذاشتمپلکامو

 
 "آرش

 .. جنبھ شده بودی بیمثل آدمھا.شدی تند تر مداشتمی کھ برمی قلبم با ھرقدمضربان
 ستادمی کنارش ای وقتدیرقصی با ناز معسل
 ... برداشتدنی از رقصدست
 ... متوجھ قصدم شدانگار

 . دستمو بھ سمتش دراز کردمی کالمچی بدون ھمن
 من جاگرفت وبعد من  دستھامو دور ی مردونھ ی دستھای توفشی ظری یدستھا

 طاقت شده ی راستم کھ بی شونھ یاونم دست راستشو گذاشت رو.کمرش حلقھ زدم
 .بود

 .لبخند زدم از تھ دل. شدقی بھ تک تک سلوالم تزرینیری شحس
 ... عمرمی رقص دو نفره نیاول

 . دارمی نابحس
 لحظھ نیا.میخوریآروم و ھماھنگ تکون م...کھی نسبتا تارمیرقصی کھ منو عسل مییجا

 .. عمرمھی لحظھ نی تریادموندنی از بھ یکی
 . زدصدام

 .. آرامش بخشھنویچقد دل نش..کنمی صداش فکر مبھ
 یآرش:عسل

 یجان آرش:من
 ؟یکنی فکر میبھ چ:عسل

 .. مثل اسمتنھیری شادتیبھ تو کھ .. توبھ
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 .ی داری قلبم،ذھنم جای اما تاابد تومی تو زندگی کھ زود اومدییتو
 ... امشبمن؛بھ

 ... قرارهی بیلی امشب خقلبم
 ھیخوب معن.میشونی پی نشست رویعرق سرد.نفسم حبس شد.نمی سی گذاشت روسرشو

 .... برامجانیھ.دونمی عرق ھارو منیا
 زدی مجانی وار وباھوونھیقلبم د. رو ندارمیکی ھمھ نزدنیمن طاقت ا.. من یخدا

  گوشمی تودیچی پصداش
 زنھ؟یآرش چرا قلبت انقد تند م:عسل

 ... لحظھ شد تمام وجودمھی ی کھ توھی حضور کسمن؛بخاطر
 ... رو داشتینیری برق شھیچشاش .. بلند کردسرشو
 ...زنھیآرش قلب منم تند م:عسل

  عسل ھم منوشھیم. رو شدروی زدلم
  داشتھ باشھ؟دوست
 ... سرشی گذاشتم روچونمو

 من؛عسلم؟
 جانم؟:عسل

  عرق شدهسی استرس دوباره دستام خاز
 ... خوشحالم کھ امشب کنارتمیلیخ..یدونیم.. لحظھ واسھ من نابھنیا:من

من آرامش عسلنی اولنیا.. اومدتو بغلمشتری بعسل ِ باره کھ آغوشم ما ِ  دوارمیام.ٔ
 .. باشھنطوریھم

 . بھ خودم فشوردمششتریب
 ...دمی کشقی عمنفس
 رشی ازم نگایخدا

_____________________ 
 "عسل

  آرش. تو وجودمھیبی عجآرامش
 .. اسم انقد آرام کنندستنی اچرا
  شدی پلیوبعد. تموم شدیقیموس

 ..رونی بغلش اومدم باز
 .. بمونمشدی نمیول... کھ از کنارش برمخواستی آرش دلش نمیانگار
 ...ای کردم کنار بردتشی و ھدارونی بدمی دستامو از دستش کشآروم
 .. و لبخند زددی متعجبم رو دی چرا انقد خوشحالھ؟نگاای بردینگا
 .انیچقدربھم م...دنیرقصی باھم مایلیالھھ و ا. رقص نگاه کردمگاهی جابھ
 ...لھھ روبغل کرده عاشقانھ اایلیا

 ... بلند ھمھ رو بھ صرف شام دعوت کردی کھ تموم شد مامان باصدااھنگ
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  می گذاشتھ بودکی بزرگ وکوچیزھای ماطی حتو
 ...می رفتاطی بھ طرف حھمھ
 ھمھ می نشستزی سر منی و رزا ورامای وپری والھھ و آرش و حسام و علایلی واای بردمنو

 . بودییرای پذینوع غذا برا
 ... کھ ھوامو داره واسم جوجھ  گذاشت تو بشقابمشیشگی طبق عادت ھمیعل
 ی گوشش زمزمھ کردم؛ممنونم داداشدر
  ینوش جونت آبج: ایبرد

  برادرمھای خوشحالم کھ بردیلیخ
 ...خوردی غذاشو منیبا وقار و مت... روبھ روم بودآرش

 ..خوردمی بازغذامو می با اشتھامنم
 ...یزی چھی بچھ ھا یراست:رزا

  سمتشدی سرمون چرخھممون
 نای فضولیلیخ: گرفتخندش

 ...میدیخند
 ...گھی بگو دی بگیخواستی میچ:نیرام

 ... و گذاشتم تو دھنمقاشق
 .می داری عروسھیاگھ قبول کنھ ...داشدهیامشب واسھ عسل خواستگار پ:رزا
 ... توگلمدی پرغذا

 
 "عسل
 ... پشتمزدی ھول کرد و محکم مایبرد

 ...دمی و داد دستم ھمشو سر کشختی آب روانی لھی آرش
  بابایگلوم درد گرفتھ ا.. تو چشام جمع شداشک
 ..کردنی نگام میجوری ھمھ
 ...خوردی غذانمی بود و حتنیی آرش کھ سرش پاجز

 ن؟یکنی نگام مینجوریھوم؟چرا ا: بچھ ھاروبھ
 ...یچیھ:حسام

 گفتم و نوی با اخم ادیبھ فکر خودتون باش...کنمی من ازدواج نمدیدلتونو صابون نزن:من
    دوباره برگشتمی ورفتم ولستادمیوا

 ... نھ من نھ توی بکششی بحثا رو پنجوری اگھی دفعھ دھیرزا خانوم : رزاروبھ
 ... کرده بودنھنگ

 ... افتادم سمت سالنراه
 .ناراحت شد. آرشچارهیب.ی صندلی رونشستم

 ... اومدنایآرش با برد... کم ھمھ اومدنکم
 ..دنی وسط و رقصختنی جوونا ردوباره
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 ... بازشدشمیبافکر بھ کادوھان... کادوھارو بدنرسھی چرا نمپس
  ابروھاشو انداخت باال وسرشو تکون دادای برددمید
 ... نگفتمیزی جمع کردم و چشموین

 ... رو داد بھ سمانھ آوردکی کمامان
 ...لھی دختر چقد خوش استانیا

 خوشگل یلــــــــــیخ. طبقھ بود٣ رو آورد کی سمانھ کمی کنار ھم نشستایلی امنو
 . خوشم اومدیلیخ.ھم روش بود٢٠ شمعھی دی سفی با گالی صورتکی کھی...بودا

  از خجالت آب شداکی نگا نکن کی اونجوریآج:ایلیا
 .دھنم آب افتاد.کوفت: گرفتخندم
 ... با چاقو اومد وشروع کرد بھ رقص چاقورزا
 . کھ منم جذبش شدمختی ناز وعشقوه رانقد

 .پراز احساس.نگاش پراز حرف بود. رفت سمت حسامنگام
 ..ارمی از دلش دربدیبا. تمام توجھم بھ آرش بودامشب

 .. تا چاقو رو دادایلی پول گرفت از ای کلرزا
  صدا گفتنکی کھ ھمھ می شمع رو فوت کنمیخواست

 ... اولدی کنآرزوووووو
 . تو دستام بودایلی ای بستمو دستاچشامو

 .آرش شاد باشھ ودوستش داشتھ باشم... کردم کھ پدرو مادرم،برادرام کنارم باشنآرزو
 ...ھمھ دست زدن برامون....می شمع ھارو فوت کردایلی باز کردمو بااچشامو

 ..میدی رو باھم برکیک
 . کننمی رو بردن کھ تقسکیک

 ..نیاری بنییبدو...ادو ھاست ھم باشھ نوبت کینوبت: بلند گفتی با صدانیرام
 استایلی منو ایکادوھا..یتو چرا ھول:من

 ...دنی خندھمھ
 ... چشاش آروم بودآرش
 . با ذھنمی کردکاری چآرش

  کنمی بازشون مرزا؛من
  نرجسیی اردالن و زندایی کادو مال دانیاول:رزا

  یکی کوچیچھ جعبھ ...استیلی ای کادونی اخوب
 اوردی در میمسخره باز.خخخخ
 ؟یی داھی چدی کلنیا....اوالال

 جان ای و ساخت شرکت بردی کھ زحمت طراحھی ساختمون تجارھی دیکل:بابا
 .ی با ارزشھیچھ کادو...دی درخشی از خوشحالایلی ایچشما...ھستش

  ممنونمایداداش برد...ممنون بابا:ایلیا
 . لبخند زدنای وبردبابا
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 ... عسلھی ھینوبت ھد:رزا
 خخخ. کادوامی ونھی من دی داشتم واذوق
 ..یی داولی  اچھیی سونیاومممم ا:رزا
  دختر بابایکھ آرزوشو داشت٢٠٦ چیسو:بابا

  و باباچی سونی نگام درحال نوسان بود بناباورانھ
 

 .... کھ پناھمھیآغوش.. بابا و خودمو جا دادم بغلششیرفتم پ...شدی نمباورم
 . ممنونمییبابا:من

  و لبخند زددی بوسگونمو
 ا سرعت اومد تو برزا
 ..ری بگادیباباخان . خوشگلھیلیعسل کوفتت شھ خ:رزا
 ... از خندهمیدیپوک
   کادوشو داد دستم بازش کردمایبرد

 .. گولد..iphon 6 کھ عاشقشمی گوشیواااااا
 ...دیباری صدام شوق ماز
 .ممنونم داداشم:من
 یمبارکت باشھ خواھر.دی بوسمویشونی اومد و پایبرد

 ...رهی نظی دوست دارم بیلی رو خایلی ایکادو
 عاشقشمممم. جونممممممیا...رنگ الک٢٤ ست
 خخخخ.رمشیبعدا کش م.. خوش بو وخوش عطرهیلیخ.دمی براش ادکلن مارک خرمنم

__________________ 
 "آرش

 . عسلھیاز خوشحال...خوشحالم
 نوبت من بود... کادو ھاشونو دادنھمھ

 رو یکیاما نگاه من فقط . من بودی امشب روایلینگاه خ.. از جام بلند شدمباغرور
 عسل...نھیبیم

  گرفتھشیامشب باز. ضربان گرفتقلبم
 . و عسلمایلیرفتم سمت ا....تی نھایب.شوق دارم. دارهحق

 ...ستادنیھردوشون سرپا ا.ستادمی واجلوشون
 ... کھ گرفتم براشون رو جلوشون گرفتمی اھیھد

 .. با شوق نگام کردعسل
  ممنونم:عسل

 ... کردباز
 ...کردی فوق العاده گران بھا باھاش برخورد مءیمثل ش.. از جعبھ درآوردساعتو

 . گرفتمایلی ای و دخترونھ کھ ستش رو برابای زیلی ساعت خھی
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 یدیزحمت کش.باستی زیلیخ.ممنون آرش جان:ایلیا
 نوکرم..قابلتونو نداره:من

 . خوشگل و بازم خوشگلھیلی آرش خیمرس:عسل
 . زدم و نشستمیمک با نلبخند

 ... قلبشی با دست مشت شدش آروم ضربھ زد روی  با خوشحالیعل
 فداتم کھ: زدملب

 .. خم شدی کمنشوی گذاشت رو سدستشو
................................... 

 ... اشاره کردم بلند شھیبھ عل. وقت رفتن بودگھید
 ...ی تھرانی سمت خانواده میھماھنگ قدم برداشت.باھم

 می جبران کنی زحمت افتادیلیخ.آرش جان ممنونم:آقااردالن
 .فمھیوظ..کنمیخواھش م:من
 .. کردمی ھمشون خدافظاز

شبت .فردا منتظرتما:آروم خم شدم دم گوشش گفتم.. کھ عسل پشتم بودرفتمی مداشتم
 .یعسل

 ... لبخند بدرقم کردبا
 .. دکترتشی پمی بردیافردا حتما ب. گفت؛امشب حواسم بھت بودی نشستم کھ علنیتوماش

 . خستمیلی؟خیکنی میتو رانندگ.من؛باشھ
 چشم داداش:یعل

 ..می عوض کردجاھامونو
 .... و چشام گرم شدی دادم بھ پشت صندلھی تکسرمو

 
 "آرش

 .. پارک سر شوق اومدمی بچھ ھا تودنی دبا
 ،پارک،محبتی تو مداد رنگشھی خالصھ ماشونیدن. قشنگھیلی خاشونیدن

 ...میشی سالخورده می حتمیازمندشی کھ ما آدم بزگاھم نیمحبت
 ... بود کھ سر کدوم نوبتشھ دعواشونھیی کوچولوی بھ بچھ ھانگاھم

 ... اومدادمی شھاب یحرفا..دی کشری دوباره تقلبم
 ...یفھمیچرا نم...ّ برات بده، سمھجانیچند دفعھ بگم تو ھ):دکترم(شھاب
 مواظب قلبت امی کھ من دارم مزنھی در نمجانی کھ ھستیخب دست من ن.فھممیمن؛م
 وفتھی آن اتفاق مھیتو .ھیآن.باش

 ... نخورگھی داتویقبل. قرصارو مصرف کننیا.امیمن از پس تو برنم:شھاب
 ی عمل دارگھیماه د٣ اگھ خدا بخوادتا

 ....عمل
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 ی نھی  کھ تو سگرانی داشتھ باشم از قلب دی چھ انتظارکنھی نممیاری قلب خودم یوقت
 ..من منظم بتپھ

 ...قلب من عاشقھ. قلب رو با درداش دوست دارمنی امن
 عاشق
  باالارمی آرامشم سرمو میباصدا
 کنھی با لبخند و شوق نگام معسل

 دهی وسالم مکنھی بھ سمتم دراز مدستشو
  ی بنرمرمیگیدستاشو م...شمی مبلند
 .زنھی اما با عشق مزنھی مفی اگھ ضعی قلب خودم رو دوست دارم حتمن
 ...ی ماھت خانومی بھ روگم؛سالمی مردونم آروم می صدابا

 ...کنھی نگام ممھربون
 ؟ی آرشیخوب:عسل
  خوب نباشمی تو باششھی ممگھ

 دلم واست تنگ شده بود..زکمی عزمن؛خوبم
 از اونجا رد ی کھ کسیمکتی سمت نبرمشی و مرمیگی دستامھ محکم می کھ تودستتاش

 ...شھینم
 کنھی میکنجکاو

  آرشمیریکجا م:عسل
 شیزی داشتھ باشم چدی دنمی ب ماشخوامی مسمی رو نشونش دادم و گفتم؛چون خسمکتین

 نشھ
 از تھ دل و ساده.. خندهری ززنھی مبلند
 ... نکوبھنمی آرامشش باشھ و خوب خودشو بھ سشھیمگھ م.خوشحالھ...زنھی آروم مقلبم

 ...نھیشیکنارم م...نمیشیم
 ...زارهی شونھ ام می روسرشو
 ... ھواشوکشمی رو سرش و نفس مزارمی مسرمو

 ؟یعسل
 جانم_

 ؟ی دوست دارمنو
 ...کنھی مھمون لباش میلبخند پررنگ... فکر کنمدیبا_

  خودموکنمی اما کنترل مرهیگی مخندم
 ؟ی نداردوستم

  تو چشامزنھیچشاش فقط زل م...کنھی سرشو بلند معیسر
 ...دارم_
 ؟ی داریچ
 دوستت_
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 ..شھی حبس منفسم
 . سمتشگردمیبرم

 ...کنمی قاب صورت نازش مدستامو
  کشمی مقی عمنفس
 گھی دباری بگو

 گمینوچ نم_
 ... عسلبگو

 نھ_
 ؟یخوای میرلفظیز

  کنھی منیی تخس سرشو باالو پای بچھ ھامثل
 آره_

 ...باشھ
 ...ارمی سمت کتمو جعبھ رو درمبرمی مدستمو

 ...  جلوشرمیگیم
 بفرما

 .زارمی کھ نمرشی بگخوادیم
 اول جواب... نوچنوچ

 گھی معی و سرباشوق
  حاال بدش...گفتم دوستت دارم_

 ...رهیگی مخندم
  بھشدمیم
 ..کنھی وصف بازش می ذوق ببا

 ... استمھی کھ قلب نیدی و پالک طال سفری بھ زنجوفتھی مچشمش
 ... از جعبھرونی بارهی مدرش
 .. شھی منو ھدنی بنگاش

 .. بغلمپرهی مغیباج
 ... نازهیلی ممنون خی آرشیوا_

 .. ک خوشش اومدهخوشحالم
  تا بندازمش گردنتبده

 گردهی بچھ ھا با خنده بر ممثل
 ...رهیگی مشالشو

 ..بندمشی پشت گردنش و مبرمیم
 ... کردهخی بیسرانگشتام عج.. گرفتماسترس

 ...گردهیبرم
 ...کنھی پالکش می شوق نگابا
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 ... سردمی بادستارمیگی قاب مصورتشو
 ...شیشونی بھ پزنمی پراز عشق می بوسھ
 ...شھی قرمز ملپاش

 ... خندهری ززنمی بلند می صدابا
 ... بھ بازومزنھی میمشت

  سوالھی یآرش_
 زکمی عزبپرس

 .. مستی ننیا...نصفش کو _
 ؟؟؟یفضول
 ...کنھی مزونی آولباشو

 .لطفا..گھیبگو د_
 .... بدمش بھتگھی مناسبت دھی داشتم کھ برش

__________________ 
 "عسل
 ...رهیگی مخندم

 ... قشنگھیلیخ. شدمرمی پالک زنجعاشق
 ؟یآرش

 جان دلم؟_
 ...گھی دبگو

 . خندهیم
 باشھ.از دست تو_
 ... بگھخوادیم
 ...ابونی سمت اونور خرهی لحظھ حواسم مھی

  ناراحت بشمای خدارو شکر کنم دونمینم.شمیشوکھ م.نمیبی کھ میزیباچ
 ...بر نگرد..آرش ب...آ

 ...کنھی زده نگام مبھت
 ..... برگرده کھخوادیم
 

 "آرش
 کھ دستاش صورتمو نمی کھ عسل رو شکھ کرده ببیزی برگردمو چخوامیم

 ...گردونھیبرم
 .زنھیدو دو م. نگرانھچشماش

  شدهیعسل چ+
 یچیھ...یھ_

 . انقد ھول کردهچرا
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 دمگری وبرمکنمی صورتم آروم جدا می از رودستاشو
 ...شھی چشام گشادوگشادتر منمیبی کھ میزیباچ

 ... ناراحتھیلیخ.کنمی و نگاش مگردونمی طرف عسل برمسرمو
 ..ادیعسل ھم دنبالم م..دارمی قدم برمیباناباور

 خوشگلم جز آھن یbmv از.شمی ناراحت میھم کم..رهیگیھم خندم م. بھشرسمیم
 .. نموندهی باقیزیچ

 کنھی و بسرعت و با وحشت نگام مشھی مادهی پونی کامی راننده
 پسربچھ اومد جلوم خواستم نزنم بھش ھی نبود؟شرمنده ام بخدا نی توماشیآقا کس:راننده

  شمانی طرف ماشچوندمیکھ فرمونو پ
 .نگران نباش. نشدشیزی چیخداروشکر کس+

 مھی نامھ و بی گواھنمیا. شمارمنیا.دمی باشھ میآقا خسارتتون رو ھرچ:راننده
 . کتمبی تو جذارمی گرفتم و مازش

  رو شونشذارمی مدستمو
 برادرمن ناراحت نباش+

  ببرش گاراژ شادی رضا بقمی رفلی بھ جرثقزنمی مزنگ
 وفتمی راه مبموی تو جذارمی دست چپمومرمیگی عسلو تو دست راستم مدست

 م؟ی برادهی پی خانوماوووم
  اوھومگھی ومکنھی می خوشگلی خنده
  کنھی بود منمی کھ ماشیھن پاره ا و نگاه آگردهیبرم

 گمیم
 خخخخ.ستی قابل استفاده نگھید+
 !!ست؟؟یواست مھم ن.آرش_

 کنمی متعجبش می چھره ینگا
 ی سرت خانومیفدا...نھ+

 ...شھی گشاد مچشاش
  آرش_
 گھی دیکی.زمی عزالیخیب.جانم+

  بھ بازومزنھی میمشت
 الشیخی بی وبگی بری ول نکنینجوری روز منم اھی

 ستھی باشھیمجبور م..ستمیمی واشوکھ
 گمی می دلخوربا
 ؟ی باور دارینجوری منو ایعنی؟ی گفتیچ+

 کنھی مھول
 . کردمیشوخ.نھ نھ بخدا_
 .. واسم ندارهی ارزشچی ھایمال دن+
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 .ی برام فرق دارای دنی باھمھ تو
 .زنمی دوباره قدم مرمویگی ازش منگامو

____________________ 
 "عسل

 .امی شوخنیباا.اه گندم بزنن. شده ازمدلخور
 ..کنھی طرفم  ونگاھم مگردونھیسرشو برم.کشمی مدستشو

 ی آدمنجوری ادونمی می ولشناسمتی کھ مھی کھ مدت کمنیبا ا. کردمیآرش بخدا شوخ_
 .یستین

 ... درخشھی منگاھش،چشماش
 ...نمیبی شاپ می کافھی

 .گمی عوض  کردن بحث میبرا
 م؟ی بخوری بستنمی بری آرشگمیم_

 ...مینی بھ بزنھی اشارش مباانگشت
 ؟؟؟یمھمون ک..ی خانوممیبر+

 وفتمی مدارمونی دنی اولادی.رهیگی مخندم
 ! تومھمون

 
 "عسل
 ...میداری قدم برمباھم

 .بارهی از آرش مآرامش
 دهی وقتا گرم و محکمھ آرامش می سرده گاھیلی خی کھ گاھدستاش

 . داخلمیریم
 ..کنھیدامی خوب پی جاھی
 .مینیشیم
  خانومھ شکمویخوری میچ+
 فقط پرخورم خخخ. عھستمیمن شکمو ن_
 . بدهشنھادی پتو
 ..خندهیم
 گھی کھ آرش بھش مارهی منو می پسر جونھی

 .. لطفانیاری برامون بکرزی اسنیدوتا بستن+
 ..ھی طعمش عالی بستنیا+
 .می کنفی تعرمویبخور_

 ...می عاشق بستنمن
 .کنھی نگام مرچونشوی ززارهیآرش دستاشو م..رهی مپسره

 ھ؟؟یھوم؟؟چ_
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 ؟ینی ببزموی عزیایعسل؟م.یچیھ+
 .نتتیمشتاق بب. بھش گفتمازت

 ...شمی ممتعجب
 ؟یایم+
 .از وجود من ناراحت نشن_
 . مشتاقھیلیخ.زمینھ عز+
 امی میھروقت بگ.باشھ_

 .زنھی ملبخند
 .. آوردامونویبستن

  ب خوردنکنھی و شروع مگھی منویآرش ا...شھیشروع کن آب م+
 . زبونمری زرهی فوق العادش میمزه . تو دھنمذارمی قاشق رو منیاول

 ...ھی عالاووووم
   خوشمزستیلیخ.یممنون آرش_
 .نوش جونت+
 ...یمرس_

 ختیری اشک از چشام مدمیانقد خند... خوردن آرش از خاطرات دانشگاھش گفتموقع
 . دستمدهی برداشت و مزی می از رویدستمال

 ؟ی خانوممیبر+
 میبر_

 ...میشی مبلند
 . حساب کنھرهیم

 ... شاپی از کافرونی برمی ممنم
 .. با وقار و مغرورادیم
 ؟ی پاساژ گردمی بریآرش_
 .زمی عزمیبر+

 .میزنی وقدم مرهیگی مدستامو
 زارمی کھ نمرهی بگی تاکسخوادیم
 .می برادهیآرش پ_
 .باشھ عسلم+
 می ھامونو ھماھنگ زدی آفتابنکیع

______ 
 ...ھی رفتن با آرش عالرونیب
 کنھی میطونی ب پام شپا
 .. داخل پاساژمیریم
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 پاھام حساب ی رودی نباگھی دامی بامامانم بیول.می پاساژ گرددوی من عاشق خریآرش_
 باز کنم

 .از تھ دل..خندهیم
 .کشھی ملپمو

  بوددیمامان منم عاشق خر+
 ...رهیگی مدلم

 ..نبود مادر تحملش سختھ.م آدمھ ھمدمادر
 ..کنمی محبت نگاش مبا
 یخدارحمتش کنھ آرش جون_
 فداتشم خانوم خانوما+

 .. تو پاساژمیزدی قدم مآروم
  رفت سمت کاله اسپرت دخترونھ وستشنگام

  کنمی باز نگاش مشی نبا
  جلب شدهی توجھم بھ چفھمھی مرهیگی رد نگامو مآرش

 کی سمت بوتبرهی و مکشھی مدستمو
 .میخواستی ست  رو میآقا اون دوتا کاله اسپرت ل+
  حتماچشم×
 ...ارهیم

  سرمی روزارهی کاله دخترونشو مآرش
  نھی سمت آبرتمیم

 ھی عالیواااااا
 کنھی دم گوشم زمزمھ مآروم

 .زدلمی عزادی بھت میلیخ+
 نمتیآرش بزار سرت بب.ممنونم_
  روسرشزارهی و مخندهیم
 .کنمی ذوق نگاھش مبا
 اااااادیآرش چقد بھت م_
 ی خانومیمرس+
 . حساب کنھرهیم

 ... لباس مردونھ بودکی بوتھی پشتم بھ رونی برمی ممنم
  کردم مانکنھ تکون خوردحس

 ...زنمی مغی جوفتھی کھ نگاھم بھش  منیھم
 

 "آرش
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 بھ کفش اسپرت دخترونھ خورهی کھ چشمم مرونی بامی بخوامی و مکنمی و حساب مپول
 ...ی خوشگلی

  کھ حساب کنھدمی مکارت
 ... اومدی دخترغی جیصدا
 ..نکنھ عسلھ.کنمی مھول

  خداای
 ..رونی بدوامیم

 .. عسلھآره
  دھنشھی سمتش دستاش رورمی عجلھ مبا

 دمی تکون مرمویگی ھاشو مشونھ
   شده خانومم؟نترس گلمیچ_
 تونھی حرف بزنھ نمخوادیم

 کنمیسرشو نوازش م..رمیگی مبغلش
  جلوادی می پسرھی

 نیتری وکردمی من بود منم داخل بودم داشتم مرتب منیتری خانومتون پشتش بھ وآقا×
 دنی و ترسدنیرو کھ خانومتون د

  زنمی کھ عسل خانومم باشھ لبخند منی فکر ااز
 ...لرزهی تو بدنم معسل
 کنمی سرشو آوردم باال تعجب می اما وقتدهی کردم ترسفکر

  خندهی مزی رزیر
 حالت خوبھ؟؟؟_
 گھی خندش مونیم
  دادم نھ؟ی بدھی سوتیکردم اون آقا مانکنھ وجون داره واااا..فکر ...آرش +

 ...فشی گرفت از توصخندم
  ندارهیبی عزمینھ عز_
 ی خانوممی برایب
 ...میری و مدارمی رو بر مدمی کھ خری و کفشمیریم

 شنومی عسلم رو میصدا
 ؟ی آرشیدی خریچ+
   خوبزی چھی_
 گھی نمیزی چگھید

 یرو پل) صدر الیدان( رمی مادتوی تو گوش خودمو عسل  آھنگ از ذارمی میھنذفر
 میزنی قدم مزدلمیوبا عز.کنمیم
 

 رهیگی کھ داره جامومی بھ اونی دوختچشمتو
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 رهی تنھا بمخوادی کھ بعد از تو می اون دلفیح
 ...رهیبم... رهیبم

 رمی مادتوی کھ دارم از گھی بھت منوی اقلبم
 رمی تو می بیدونی  می  عشقمن نباشاگھ
  رمیمی تو مادی  کھ دارم از گھی بھت منوی اقلبم
 رمیمی تو می بیدونی می عشق من نباشاگھ
 .... ک دارمگھی بھت منوی اقلبم
  بھ تو وخاطره ھات منو نابود کردفکر
  طابوت کردی خاطرست توی باھرچمنو
 ....رهیبم

 رمی تو مادی کھ دارم از گھی بھت منوی اقلبم
 ...رمیمی تو می بیدونی می عشق من نباشاگھ

 ... آھنگمنی عاشق اشھی خوبم دو برابر محس
 ...کنمی عسل مینگا

 . آھنگ شدهغرق
 خورهی زنگ ممیگوش

  شھی مزونی عسل آوی افھیق
 افشی بھ قخندمیم

 خندهی مخودشم
   رو صفحھوفتھی می علی شماره

 گمی کھ بخاطر عسل تو وجودمھ می لحن شادبا
 
 جانم داداش_

  تو گوشمچھیپی مای پراز بغض پریصدا
 یآرش عل+

 .ختی ردلم
 ؟ی چیعل_
 ھی گرری ززنھیم

 کشھی مری و قلبم تزنمی داد مرهیگی وقلبم درد مزنمیدادم
  شدهی بگو چی شده؟تو رو بھ علی چی علایپر_
 گھی و ترس مھی گربا
 .. تصادف کرده..ت+

 شھی بلند مشی گریصدا
 شھی مشتری دردش بقلبم

 دمی روش و فشار مزارمی چپمو مدست



 @Cafeetakroman           اختصاصی کافھ تک رمان           ه شدھیرمان قلب بخ

 115 

 رهیگی رو ازم می و گوشکنھی نگران نگاھم معسل
 ...شنومی نمیچیھ

 .  من تصادف کردهی یعل
  داداش تصادف کردهنفس

 . صورتمی روزهیری ماشکام
 ...شھی بلند مآخم

  بھ دادم برسایخدا.زنھی قلبم نمکنمی محس
  قلبم رحم کنفی ضعیا صدبھ
 

 "عسل
 .پرهی مشتری ھرلحظھ برنگش
  قلبشی روزارهی مدستشو

 رهیگی منفسم
  زنھی مداد
  حال برادرشوای از پرپرسھی التماس مبا

  کھ مثل پدربزرگش کردهی برادرحال
  کھ نفسشھپرسھی رو با التماس می علحال
 رمیگی رو ازش میگوش
 دلم ھول کرده.ستی خودمم خوب نحال
 ادی مای پری ھی گریصدا

 پرسمی بغض مبا
 ؟یی شده تو االن کجای چایپر_
 گھیم
   تصادف کردهیعسل عل..ع

  الدهی ممارستانی باالن
 ... خداای

  میوفتیاالن راه م_
  سمت آرشرهی منگاھم
 ... ب روش نموندهرنگ

 ...زنمی عجلھ جلو پاش زانو مبا
 زدلمی چراعزھی؟گری شدی چیآرش_

  اشک ھاشو ندارمدنیطاقت د...ادی در ممیگر
 گھی مدهی بردهیبر
  م...قررررررص...ق+
 بم...ب.. قل آخ
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 ...کنمی مداشی  پی باھربدبختگردمی کتشو مبی تو جی دست پاچگبا
 . زبونشری ززارمیم

 .. من
 ضھی آرش قلبش مردونستمی نممن
 شی مظلومنی واسھ ارهیگی درد مدلم
  بخورهدمی و مرمیگی آب مرمیم
  آدم جمع شده دورمونیکل

  کنمی مھی و گرزنمی مداد
 د؟ی برنیخوای میچ_
  بروی لعنتیکنی نگا می بھ چیھ

  زنمی رو پس مھمھ
  ستمیمی وای تاکسھی ی جلورمیم

 .کنمی توجھ نماداشیبھ داد و فر. رو ترمززنھی مباشدت
 ... مھمھآرش
  حال ندارمنی تو اموی آرش آسموندنیطاقت د... خرابھیلی خحالم
  حالش بھترشدهآرش

 نی سمت ماشبرمشی و مکنمی بلندش مرمویگی مدستشو
 بندمی و درو منمیشی و خودمم می صندلی رونشونمشیم
 گمی بھ راننده مھی گربا
  لطفاالدی ممارستانیآقا ب_

 وفتھی و راه مدهی تکون مسرشو
  رو شونمذارمی آرشو مسر

 ...رمیگی زده اش رو مخی یدستا
  باشایودت مواظب ارم خایخدا
 .. بحال آرش بسوزهدلت

  کنھی از رو شونمو نگاھم مکنھی سرشو بلند مآرش
 شھینابود م...سوزهیم...رهیگی مدلم

 ...ھی آرش مھربون و آرومم بارونیچشما
 گھی بغض مبا
 ...رمیمی بشھ مشیزی چیاگھ عل+

 زهیری مدلم
 گمی تھ دلم ماز
 زمیخدانکنھ عز_

 ... ان شاءهللاستی نیزی باش چآروم
 میدی کھ رسختی چقدر صلوات دادمو چقدر آرش اشک ردونمینم
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 می رسوندمارستانی با دو خودمونو بھ اورژانس بجفتمون
 گھی مھی و با گررشی سمت پذرهی مآرش

 ھی تصادفنجای رو آوردن ای حسامیخانوم عل+
 گھی می باخونسردخانومھ

 دی لحظھ صبر کنچند×
 زنھی و داد مشھی می عصبآرش

  تو رو بخدادیخانوم زود باش+
  ستادهی کھ در اتاق عمل وانمیبی رو مای دور پراز
 کنمی سمت آرش و صداش مرمیم
 ای اونجاست بایآرش پر_
 

 "آرش
 دارمی برمدنی عسل دست از دادکشی صدابا

  کنمی منگاھش
   نگاھششھی قرمز شده کھ عسل نگران تر میلی کنم چشام خفکر
   تھ سالنکنمی منگاه

 ستادهی در اتاق عمل وای جلوایپر
  سمتشدوامی بزور وبھ سرعت می ولکنھی نممیاری می لعنتیپاھا

 ...ادی ھم پشت سرم معسل
  بھشرسمیم

 .   درد گرفتھی بدجورقلبم
  نفس ندارمکنمیحس م.زنھی مفیضع

 پرسمی مای از پریفی ضعی صدابا
  ازش مونده؟ی حالیعنی.. کجاست؟حالش یعل_

  بھمدوزهی مشوی اشکیچشما
 دونمینم...بردنش اتاق عمل +
 ھی گرری ززنھیم
 ... خداای

   سردنی زمی روخورمی و سر مدمی مھی تکواری بھ درمی عقب معقب
  منی تر از دستاسرد
  تراز سرنوشت تلخ منسرد
 رهیگی مشی قلبم داره آتکنمی محس
  مھیشونی پی روعرق
 کنھی و نگران نگاھم مشمی پادی معسل

 شھی بگھ کھ منصرف میزی چخوادیم
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  کشمی میقی عمنفس
   جونم بھ جونش بستستیدونیخودت م... خوب شھمی علایخدا
 یری رو ازم بگی علذارمیمن نم... ازمخوادی می چی پوشالیای دننی اایخدا

 
 رشی ازم نگی ھمموندی تورو بھ خودت کھ امایخدا

 
 ...  چقدر گذشتھدونمینم

 ستیجون تو بدنم ن. تکون بخورمتونمی نمگھی ددونمی مفقط
  وچشماشو بستھگھی ذکر معسل

 کنھی مھی بغلشھ و گرایپر
  شھی عمل باز مدراتاق

 شمی کھ ھست بلند می باھر زورکنمی بازم تالش متونمی بلند شم کھ نمخوامی عجلھ مبا
  رونی کھ اومده بی سمت دکتررمیم
  پرسمی بغض مبا
  شد؟ی  دکتر داداشم چیآقا_

  خوب تموم شد؟عملش
 کنھی نگاھم منیغمگ
  کشھی مری تقلبم

 گھیم
 icu مشی ببردی بگم باتونمی نمیچیعملش تموم شد فعال ھ+

  سرمی توشھی اکو مصداش
icu... 
  یلعنت

   از اتاق عملرونی بارنی تخت مھی
  شھی صورتش معلوم میای با کبودی علی دهی رنگ پری چھره

   باعجلھبرنشیم
 ...زنمی مزار

  ستی من نطونی  شی ی علنیا
 ....نھ... نھ
 نھیشی جا نمھی من ساکت ی یعل
 رهی قلبم درد بگزارهی من نمی یعل
  من باشھی ی علنی اشھی نھ نبخدا باورم نمنھ

 شھی مشتری دردش بقلبم
 شھی ماهی سمت قلبم و ھمھ جا سرهی جونم می دستھ بنی زموفتمیم
 .... مطلقھیاھیس
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 "عسل

  گرفتشیدلم آت... دهی حاال آروم رو تخت خوابطونی شی یعل
   سمت آرشرهی منگاھم

 ...دهی پری بدجوررنگش
 .زنمی کنارش زانو مرمیم

 .. قلبشھی رودستش
 کنمی اشک رو تو چشام حس مجوشش
 ..دمی تراز آرش ندمظلوم

 ..زنمیدادم
 ... کمـــــــک کنـــــــھیکـــــــــــی_ 

   رو پامزارمی آرش و مسر
 .. ھوش رفتھاز
 ...رهیگی شدت ممیگر

 زنمی مادی فربلندتر
  کمک کنھیکیتوروخدا _

 .. سمتمونانی تا پرستار باعجلھ مدوسھ
 برنشی تخت و می روزارنشیم

 ..شھی ھقم بلند مھق
   شد بھم خبر بدهیھرچ_گمی مای پربھ

  رمی ھمراه پرستارا موباعجلھ
  رنی می بھ سمت اتاقباعجلھ

 ..زارنی برم داخل کھ نمخوامیم
 کنمی دره نگاه می کھ رویکی کوچی بھ در واز پنجره زنمی  می جونی بمشت
 کننی نصب مژنی اکسبھش
 شھی کھ دکمھ ھاش کنده مکشنی پبراھنشو میجور
 ... روکھ آرامشش االن دوبرابر شدهی مردی نھی سدهی با دستش ماساژ می جووندکتر
 رده کھ پدرانھ برادرش رو بزگ کیمرد

  ارنی شک رو مدستگاه
 .کنھی رو کھ جون از تنم جدا می صحنھ اکنمی نگاه مناباورانھ

 .دمی سرمی بلندی ھیگر
 ..اری آرش دووم بتوروخدا

 . دارهازی بھ تو نی علآرش
 . کردم آرشدایمن آرامشم رو تازه پ...من
  ھمھ عذابنی اھ؟واسھیسال سن٢٣.. زجر بکشھدی مگھ آرش چند سالشھ انقدر باایخدا
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 .. من رو نبرھی آسمونآرش
 زنھی داد مدکتر

  شوک+
 شتررررررریب

 ..آرش تورو بجون من برگرد... بھ درزنمی ممشت
  رو تنھا نزاری توروخدا منو علآرش

  کنمی بلند التماسش میباصدا
 . برم پراز آدمھدورو

  تا آرومم کنھادی میپرستار
 زنمیدادم

 بھ من دست نزن_
  وکنمی رو پراکنده مانی وار اطرافوونھید

 گمی مبلندتر
  برگردیآرش تورو جون من و عل_

 ... عمرمھی لحظھ نیبدتر
  ندارمستادنی وای داد زدم ناانقد

  شھی کھ بھ آرش وصلھ بلند می دستگاھیصدا
 ...دهی قلب آرشم رو نشون می کھ تپش دوباره نمیبی رو میخطوط

 ...رپوستمی زرهی میخوشحال
 ...نی زموفتمی بازانو مستی تو پاھام نی برم سمتش کھ رمقخوامیم

 و خدارو بخاطر برگردوندن آرش گمیذکر م. ی صندلی رونمی بشکنھی مپرستارکمکم
 ..کنمیشکر م

 
 .رهیگی کھ خدا ازمون مییبھ امتحان ھا.کنمی ھامون فکر می زندگبھ

 .رونی بدمی باصدا منفسمو
  رهی مبرهی وبمی آرش تو جھیگوش

 کنمی و نگاھش مرونی بارمشیم
 شی گوشی صفحھ ی افتاده روزی عزاسم

 ..دمی نمجواب
  ناراحت بشھخوامینم
 ...خورهی خودم زنگ مھی بار گوشنیا

 .. صفحھ افتادهی روای بردعکس
  بغض صدام رو پنھان کنمکنمی میسع
 ایسالم برد_
  صدات گرفتھ؟چراییکجا.یسالم خواھر+
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 شناسھی و نشناسھ من رو خوب میرک ھای رفتھ بردادمی..شمی مھول
  بگم داداش؟یچجور...راستش _

 ... تو گوشمچھیپی نگرانش میصدا
  شدهی بگو چایعسل جون برد+
 .. شدهیبسترicu  داداش آرش تصادف کرده االنی علایبرد_

  شدهی داره االن بستری قلبھی ھم چون ناراحتآرش
 ادی متعجبش میصدا

  مارستانی من کدوم بی خدایوا+
   حرفامادی مادشی انگار بعد

 گھیم
  داره؟ی بھ توچھ ارتباطنایخب ا+

 زهیری می ھوردلم
 گمی تتھ پتھ مبا

 دمی محی بھت توضای بالدی ممارستانیب_ 
 باشھ مواظب خودت باش+

 ...کنھی و قطع ممونھی نممنتظر
 .کنمی سمت در و از پنجره نگاه آرش مرمی و مشمی مبلند

 ...خداروشکر. برگشتھرنگش
  ستادهی اونجا ای سمت اطالعات کھ پرستاررمیم
  نمی آرش رو ببرمی اجازه بگخوامیم

 ... بدهیلی خحالم
 .شھیآرامششون م... کھ آدم جذب صداقتشونھی دو برادر چنی اتووجود

 رسمیم
 شمیخودمم از صدام متعجب م...کنمی مسالم

 .زنھی لبخند می و بامھربونکنھی منگاھم
 ن؟ی داشتیجانم خانوم کار+
  کنمیمظلوم نگاھش م...نمی برم آرش رو ببشھیم_

 گھی ومزنھی ملبخند
  باشھ؟رونی بای بھوش اومده فقط زود بزمی عزآره
 . کھ آرش ھستی سمت اتاقرمی و مگمی میباشھ ا...شمی خوشحال میلیخ

  داخلرمی و مزنمیدرم
 

 "آرش
 مانع یزیھچی سرم کھ ی کھ بزارم روکنمی دستم رو بلند مکنمی چشام رو باز مباسردرد

 .شھیم
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   بھ دستم وصلھسرم
 ...کنھیاما ھنوز قلبم درد م... بھتر شدهی کمدنمی کشنفس
 . امروز روارمی مادمی.نجامی من ای چیبرا

 ی علمارستانیب...عسل
 ... کبودشصورت

  کناررهی رنگ مدی سفیپارچھ ...شمی شتاب بلند مبا
  داخلادی میپرستار..ستی تنم نراھنیپ
 گھی متی و عصبانی نگرانبا
 
 .ستی لطفا شما حالت مساعد ن؟بخوابیکنی مکاریآقا چ+

 کنمی نگاھش مسرد
 
 . برادرمشی برم پخوامیم_
 
 شھی متیباشھ آقا حالت کھ خوب شد برو حاالم دراز بکش قلبت اذ+
 

 ...تپھی نمگھی دچی کھ ھتی اذی بدون علقلبم؟قلبم
 ..کشمی دراز مھکالف

 .رونی برهیم
 ... ھمی روزارمی مچشامو

 
 .شھی زده مدر

 نمیبی و عسل رو مگردونمی برمسرمو
  بدجور پف کردهچشماش

 کنمیشرمنده نگاھش م... رو خراب کردمامروزش
 ...رهیگی و دستامو مکمی نزدادیم

 زنھی مینیلبخندغمگ
 
  چطوره؟یآرش+

  دمی  فشار می روبھ آرومدستش
 
 .....عسل ببخش امروزت رو خراب کردم شرم.خوبم_
 
 گھی رو لبم وبااخم مزارهیدستشوم.. وسط حرفمپرهیم
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 . نگوینجوری اگھید+
 شھی لبخندم جمع مای صورت ارمیادآوری اما با زنمی ملبخند

 
 ششی برم پخوامی حالش چطوره؟من میعسل عل_

 ...کنھی نگران نگاھم معسل
 
 ..ششی پمیریحالت کھ خوب شد م+
 
 کنمیباچشمام التماسش م... لطفامینھ االن بر_

 گھی ونگران مکالفھ
 
  ارمی بلچریصبر کن حداقل و+

 رهی و مکنھی ماخم
  خودت بھ دادم برسایخدا
 رمیمی مایمن بدون ارم.  رو خوب کنمیعل

  گردهی برملچری باوعسل
 ..گمی من من مبا
 
  شھی کھ نمینجوریراھنم؟ایعسل پ_

 ...رهیگی وحالت فکر رو بھ خودش مھکنی جمع ملباشو
 ... برگشتمی صبر کنقھی دچند

 .رهی و بسرعت مگھی رو منیا
  رفت؟کجا

 ..استی کار دننی و سخت ترنی بدترانتظار
 کنمی زمزمھ مرلبی جملھ رو باخودم زھی
 

  انتظاراش
 بہ

 دنیش انـــدازه
  نــــخی

 ..ــگاربــــودیس
 

 ... جلومرهیگی و مکنھیبازش م.. پاکت دستشھھی و ادی بعد عسل مقھی دقچند
  کنمی بھش نگاه ممتعجب
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  دختر؟یدی خرنویاز کجا ا_
 خندهیم
 
 ...گھی دگھید+
  دهی روشن مردونھ برام خرھی آبراھنی پھی
 خورهی می اروزهی کھ بھ فیآب
 ...پوشمشیم

 لچری وی رونمیشی مکنھی مکمکم
  سمت آسانسوربرتمیوم

 icu سمتبرهی آروم منو معسل
 ... باالرهی قلبم مضربان

 ..دمی دھنم رو بزور قورت مآب
  یلعنت. زدخی دوباره دستام

 ...میرسیم
 ستمی سرپا باکنھی مکمکم

 ... وجودم شدهی دختر ھمھ نیا
 شده ی من بستری ی کھ علی اتاقی شھی و سرمو سمت شزنمی مینی غمگلبخند
 گردونمیبرم
  شھی نفسم قطع منمیبی کھ میزیباچ
   نفس بکشمتونمینم
  کشھی وصلھ و نفس مژنی کھ نفسم بھش اکسنیباا

  تونمینم... بھ گلومزنمی مچنگ
 رهیگی مشی آتقلبم
   دم و دستگاه بھش وصلھی و کلدهی تخت آروم خوابی من روی یعل

 زنمی و زار مشھی بھ شزنمی ممشت
 ..زنمی نالھ صداش مبا

 ..ا شو جدی تو رو خدا از اون تخت لعنتی داداشیعل
 ..رهی قلبم درد بگیزاشتی نمتوکھ
 ...زنمی مزار

 .زمیری ماشک
 کنمی رو زمزمھ مگفتی برام مشھی کھ ھمی اجملھ

 
  با تو شروع شد ؛زی چھمھ

 
  ؛شودی بدون تو تمام نمزی چچی ھاما
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 …  منی ھای دلتنگنی ھمیحت
 

 . سرنوشت سنگ دلنیاز ا. پرهای از دندلم
 

 عسل
 
  دوباره حالش بد بشھترسمیم
 

 !خورهی زنگ مشیگوش
 

 !شی گوشی صفحھ ی روافتھیزمی عزی شماره دوباره
 
 ...ششی پرمیم
 

  شونشی روذارمی مدست
 رهیگی مشی دلم آتگردهی کھ برمنیھم
 

 ! سرخھھسرخھی از گرچشماش
 

 . نشھری تا اشکام سرازرمیگی لبم و بھ دندون مگوشھ
 

 چند بار زنگ زده زهیعز:گمی و مرمی رو جلوش مگشی و گوشنیی پاندازمی مسرمو
 ! ،حتما نگرانت شده

 
 دهی و جواب مرهیگی رو میگوش

 
 . تاحرفاش و گوش کنمستمینمیوا
 
شبھ ،خانوادت ١٠ برو خونھ ساعتیآج:گمی و مرمیگی و دستشو مای سمت پررمیم

 شنینگرانت م
 
 ...آخھ+
 
 دمی شد بھت خبر می ھرچزمیبرو عز_



 @Cafeetakroman           اختصاصی کافھ تک رمان           ه شدھیرمان قلب بخ

 126 

 
  خبرم نذار، خدافظی  بیممنونم آج:گھی می لحن مھربونبا
 
 خدانگھدارت_
 

 ...رهی و مدهی تکون میدست
 

 میریگی کھ منو آرش ھمزمان جلوش رو می بره اتاق علادی میدکتر
 

 شھ؟یحالش چطوره؟خوب م:گھی با بغض مآرش
 

 ستی خوب ننجا؟حالتونی ادیشما چرا اومد:گھی و مندازهی  بھ آرش می نگاه نگراندکتر
 !دی استراحت کندیبھتره بر

 
 !رهیگی بره کھ آرش دستش رو مخوادیم
 

 ی دکتر حاظرم جونمم بدم برایآقا:گھی می  وبا حال زار و داغونزنھی زانو مجلوش
 !  خوب بشھ،فقطیعل

  رو برگردونی با جون و دل ،فقط علکنمی بدنم رو اھدا می اعضاتموم
 

 ... صورتمی بھ پھنازمیری ماشک
 

 .کنمی بلند منی دکتر آرش رو از زمباکمک
 

  پسرم برادر شما ضربھ خورده بھ کمر و سرش:گھی می با ناراحتدکتر
  نرهادتونی ،دعا گردونھی کھ خدا برش مد،انشاهللای واسش دعاکنفقط

 
 !شکنھی مدلم
 !رهیگیم
 

بز  جلومون سای کھ قامت بلند بردرونی ببرمش بخوامی و ملچری رو ونشونمی رو مآرش
 .شھیم
 

 کنمی و پام رو گم مدست
 می منو آرش باھمگفتمی کاش بھش ھمون اول می و صبوره ولیمنطق
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  شده؟یسالم داداش خدابد نده چ:گھی روبھ آرش می مھربونبا
 

 ... می علینی جان بد نبایسالم برد:گھی می گرفتھ ای با صداآرش
 

 گھی نمگھی دیزی و چنیی پاندازهی و مسرش
 

 تی اذنجای ،اامی منمی  رو ببی منم علرونیآرش رو ببر ب:گھی و مدهی باھام دست مایبرد
 .شھیم
 

 دمی حرکت مرونی رو بسمت بلچری و ودمی رو تکون مسرم
_________________ 

 آرش
 

 ... اضافھ شدامی عسل ھم بھ نگرانھینگران
 

 .گذرهی مسئلھ نمنی مطمئنم ساده از ای خونسرد  رفتار کرد ولیلی  خایبرد
 
 ! مارستانی بی محوطھ ی تومکتی نی رومینیشی عسل مبا
 
  رو دوست نداشتم و ندارمطی محنی وقت اچیھ
 

   جفت کفش مردونھ جلوم قراررفتھی بودم کھ توفکر
 

 استی برددمیفھم
 

  راحت ترمینجوریا: کردم براش اما گفتجاباز
 

 ...؟ارتبایکنی مکاری چنجایتو ا: گفتی کنترل شده ای عسل باصداروبھ
 

 دمی محیبذار من بھت توض:گمی و مکنمی رو قطع محرفش
 

 ... بده:گھی می عصبایبرد
 

 گھی نمیچی و ھنھیی سرش پاوفتھی بھ عسل منگاھم
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 !زنھی ھول مدلم
 
 قصدمم م،ی کھ بھ درخواست من باھم درارتباطھیمن بھ عسل عالقھ دارم،چند روز_

 ...راستش
 
من فکر ... من،آرش من بھ تو اعتماد کردم،منیخدا:گھی حرفم و مونھی مپرهیم
 .ی تواز اعتمادم سواستفاده  کنکردمینم
 
 ! کنمی نگاش می ناراحتبا
 
 من از اعتمادت سواستفاده نکردم_
  بھتون بگمیعنی بھت خواستمیم
 ... ازتون عسل وخواستمیم... خواستمیم
 

 !زنھیدادم
   گردنش متورم شده چشماش قرمز شدهرگ

 
  بشنومیزی چخوامینم×
 

 !کنھی و بلندش مرهیگی عسل رو مدست
 

 ...شھی فشورده مقلبم
 ...رهیگی مدرد

 
 شھ؟ی مینجوری چرا اای تو دستام خدارمیگی مسرمو

 
سالم رو ٢٠ ی ی علخوامی و از خدا مدارمی برمدارم،قدمی آروم قدم برمشمی مبلند

 !برگردونھ
 

 ! برگردونھخوامی رو مقرارمی بی ی و علدارمی برمقدم
 
   اتاقشی شھی پشت شرسمیم

 ...پرونھی برق از سرم منمیبی کھ میزی چاما
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  زمیری رو بھم ممارستانی و سالن بزنمی مداد
 
  زمیری و اشک مشھی بھ شکوبمیم
 

 !؟یــــــریـــگی رو ازم می تقـــــــاص چـــــــــــایخـــــدا_ 
 

 آرش
 ... جمع شدنicu  پرستار ودکتر تو اتاقیکل

   تو سرمکوبھی داد دکتر مثل پوتک میصدا
 ...شوک+

 دنی رو کشی لعنتی پرده نی اچرا
   من طاقت شوک ندارهی یقلب عل... خداای

  امی خودت رحم کن بھ ارمایخدا
 .. کمھنفسم

 . گلومزنمی مچنگ
 . نفس بکشمذارهی نممی لعنتبغض

 رونی بادی میپرستار
 گمی متی مظلوماب

بھش ..ادیاون از آمپول بدش م.نی نکنتشی  من طاقت شوک نداره توروخدا اذی یعل_
 دینزن
 ...شھی ھق مردونھ ام بلند مھق

  طرفمادی و مکنھی مھول
 دی ببرمتون استراحت کندی  باستیآقا شما حالتون خوب ن+
   کھمیزدی  شوک نمی بھ علما
 ... بودکھ متاسفانھ برنگشتی اگھی دضی مرھی

  کنمی رو مرورمحرفاش
 گمی می خوشحالبا
 زنھ؟ی  من حالش خوبھ؟قلبش می ی علیعنی

 ...دیحالش خوبھ نگران نباش..ی حسامیآره آقا+
 ی صندلی رونشونتمی و مکنھی مکمکم
 ... رفتھلی تحلمی انرژی ھمھ

 برهی خوابم ماری اختی وببندمی و چشمام رو می بھ صندلدمی مھی تکسرمو
___________________ 

 "عسل
 .سوزهی بحال آرش مدلم
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 ..ای با بردمینیتوماش
  توھمھیاخماش ب طرز وحشت ناک.کنمی منگاھش
 زنمی اسمشو صدا مبابغض

 ... دادایبرد_
 گھی وشمرده شمرده مکنھی ونگام مگردهیبرم

 ...    نگویچیفعال   ھ+
 گمی نمیزی چگھید.. کجا برهخوادی مدونمیم
 . آرشنیاون از ماش.کنمی امروز فکر مبھ

  ی از تصادف علاونم
 . کنھریخدابخ

 .. کارمھنی ھروقت استرس دارم اکنمی می بازباانگشتام
  خودم و خودشی آورد پارک مورد عالقھ شھیمثل ھم...میرسیم
 .کشونھی بھتره بگم دنبال خودش مبرهی و مرهیگی سمتم دستمو مادیم.میشی مادهیپ

 .ھیشگی ھمتمکی نھدفش
 .نمی بششمیمجبور م.نھیشیم

 گھی می دلخوری بھ جلو وباصدادوزهی رو منگاھش
 ؟ی بھم نگفتھ؟چرای از بودن باآرش چلتیعسل چرا؟دل+
   فقط رو راست باش باھامگھیم. بگم کھ خوامیم

 ..نھیی پاسرم
 .. اومدشی پتی موقعنی ایول. بھت بگمخواستمی میامی بجون خودت کھ دنایبرد_
  کنھ؟قانعمی چلتیپس دل... باشھی خواھرم با کسادی خوشم نمیدونیتوکھ م+

  شکوندمی پنھون کارنی دلشو باایحساب
  بھ چشماشدوزمی رو ممی اشکیچشما...رمیگی مدستشو
 ...شھی منی غمگچشاش

 ..دمی ادامھ نمگھی دی تو نخواایبرد_
 ..ھی بدون آرش آسمونیول

 ستی نی کاراھل
 بھم عالقھ داره....بھم
 ؟یتوچ+

 کنمی نگاھش ممتعجب
 گھی و مکنھی مزی و رچشاش

 ؟ی بھش عالقھ داری گفتم؟تو چی چیدینشن+
 .اگھ عالقھ ندارم چرا باھاش آرومم. جوابمنی دنبال اخودمم

  منم آرش رو دوست دارم؟یعنی
  ندارم چرا بھش گفتم ؟اگھ
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 ..کنمیم لمسش رمی سمت پالک و زنجرهی دستم مناخودآگاه
 دهی می زندگ،حسی آرش بھم آرامش،انرژمثل
  آره دوستش دارمآره

 گمی اراده میب
  ایآره برد_

 ..کنھی نگاھم مناباورانھ
  موھاشی توکشھی می دستکالفھ

 
 ...مکتی نی از روشھی مبلند

 ...نھیشی روب روم رو زانوش مادیم
 گمی و مزنمی میلبخند
  مھربون من چرا انقد مشوشھ؟ی ایبرد

  زنھی ملبخند
 
 .ھی آرش پسر خوبدونمیم..ی بخوری لطمھ اخوامینم.نگرانتم+
 ..ستی نشی حالی و بدی خوبی وابستگیول
  جلورمیم
 ...شیشونی بھ پچسبونمی ممویشونیپ
  گمی نمیچیھ

   آرامش برام بسھنیھم
 گھی گردنم و مندازهی مدستاشو

 
 ...رسمیدست از پا خطا کرد بگو خودم حسابشو م+

 من یوا.. برخورد کردی منطقشھیخداروشکر کھ مثل ھم...زنمی می کش دارلبخند
  باآرش باشمتونمیم

 ...شیآخ
 
 ...شنی دخمل االن مامان وبابا نگران ممیبر+
 
 ..میباشھ داداش_
   سمت خونھمیوفتی وراه منی سمت ماشمیریم

 . خستمیلیخ... خونھمیرسی مقھید٢٠بعداز
 ...ستنی ننای امامان

 . ندارمدنیس پری حوصلھ
 .. باال تو اتاقمرمی و مگمی مری شب بخای بردبھ
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   رو تختندازمی خودمو مرونی بی لباسانیباھم
 ... بخوابمذارهی آرش نمفکر
  اس ام اس دادمبھش

 
 ببخش کھ نشد کنارت باشم.. مواظب خودت باشی آرششتی پامی مفردا

 
  ھم گذاشتم چشام گرم شدی رو کنار گذاشتم و  چشام و رویگوش

_________________ 
 آرش

 ... من چشاش رو باز نکردهی یروزه کھ عل٧ شده قی دقامروز
 ...دمی رو نشنشی پراز انرژی ھفتست کھ صداھی

 ... خستستی روحم،جسمم بدون علایخدا
 .. ھفتست کھ خونھ نرفتمھی

 .دمی بری ھمھ چاز
 .گذروننی روز ھارو منی  پاب پام اای وبردعسل
 ..شدی باورم نمدمی اس ام اس عسل رو ددارشدمی شب بودکھ بی ھامھی شب ناون
 .اوردمی عسل نبود تااالن دووم نماگھ

 شنومی رو بغل گوشم مصداش
 
 افھی قنی بااادی بھوش بی؟علی بھ سر و روت بکشی دستھی خونھ ی بریخوایآرش نم+
  ھاکنھی ھنگ منتتیبب

  زنمی سمتش لبخند مگردمیبرم
 
  زشت شدم؟یلیخ_
 
  خوشگل تر بودی آرش قبلی ولینھ نھ بامزه شد+
 گمی و مشینی بھ بزنمیم
 
  رمی بعدا میباشھ خانوم_

 ؟ی دارنھی آیراست.اوم
 ارهی در میکی کوچی نھی و آفشی تو کبرهی و دستش و مخندهیم
 ...نمیبی و خودمو توش مرمشیگیم

 ...شھی از تعجب گشاد مچشام
 
 ستی نشی تھ رگھی دشامیر
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 ... شدهاهی چشام گود افتاده و سریز
 .. شدمالغر

   بھشدمی رو منھی آکشموی میپوف
  رهیگی نگاھش خندم ماز
 
  ھ؟یھوم چ_
 
 ؟ی نگفتزی ھنوز بھ عزیراست...یچیھ+
 
 ... بگم آخھ قلبش مثل من اوضاعش خرابھترسمینھ م_

  رهیگی مدستمو
 
  یکنی عمل مگھیماه د٣ یخودت گفت...ستی نشیچیقلب تو ھ+
 شھی خوب مشاالیا

 ... قلبم خوشحالھشی مھربونبخاطر
 
 ..اوردمی من دووم نمدیاگھ نبود.. ممنونمایعسل از تو و برد_
 ...دهی شرکت من و خودش رو باھم انجام می کاراای بردچارهیب
 
 .زمی عزھی چھ حرفنیا+

 گھی و مزنھی می چشمکبعد
 
 خخخخ.یکنیجبران م_
 نمشی برم داخل و ببذارنی مقھید١٠ در روز فقطی سمت اتاق علرمی و مخندمیم

 ... دستگاھا وابستسنی نفساش بھ انمیبی می وقترهیگی مشی آتدلم
 ... الغر شدهیلیخ

 ستی  من نی ی علیاون لباس برا. تنش کننمارستانی لباس بنذاشتم
 ..  باشھپی خوشتدی  بامیعل.

 ..کنمی صورتش رو اصالح مھرروز
 ادی گذاشتن خوشش نمشی از ر می علآخھ

 ...جوشھی خستم می و اشک تو چشماکنمی با خودم مرور منارویا
  برم داخلخوادی مدلم
 گمی سمت عسل و مرمیم
 
  امی االن منجای انی بشیخانوم_
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 زنھی و لبخند مدهی تکون مسرشو
 ... سمت اتاق دکترشرمیم
 

   و غرقش شدهھی دکتر سرش تو کتابیمنش
 گمی و مکنمی رو صاف مصدام

 نی بھشون اطالع بدشھیم. کار داشتمی خانوم بادکتررضواندیببخش_
 ...کنھی باالو نگاھم مارهی مسرشو

 افم؟ی انقد بد شده قیعنی... بسم هللاوا
  گھی وبھ دکتر مدارهی رو برمتلفن

  اومدن با شما کار دارنی حسامی دکتر آقایآقا+
 ... حتمابلھ

  داخلدییبفرما
 ..ممنون_

 .. داخلرمی ومزنمی مدر
 دهی سمتم و باھام دست مادی از جاش و مشھی بلند مدکتر

  آرش جان؟یچطور+
 ..نمی رو ببی برم علنیاومدم اجازه بد..خوبم_
 ...کنھی وحس مشنوهیاون م.. خوبتون صحبت کنی از لحظھ ھای بریتونیباشھ م+

 کنمی و تشکر مشمیبلند م..شمی مخوشحال
 icu  بھ اتاقرسونمی خودم رو می خوشحالبا

 .. داخلرمی و مپوشمی بھم مدنی می مخصوصلباس
 ...لرزهی دستام مشمی مکشینزد

 ... کردهخی
 . گرم باشیلعنت

  رمیگی کبود شدش رو تو دستم می و دستارمیم
 زنمی بغضم رو پس می وللرزهی مچونم
 می کھ با ھم گذروندیی از روزاکنمی و شروع مزنمی می زورکلبخند

 
 .. کھیتو کھ انقد خوابالو نبود...ی بلند شیخوای نمیداداش_

 . کنیطونی شو بازم شبلند
  می کردی بازمی بچھ بودادتھی

 یچی قخی خواب بود موھاش کھ تاکمرش بود رو از بی لجت رو درآورده بود وقتھیآس
  کنارشی و گذاشتیکرد

  زدی کھ نفس نفس مدیی و انقد دوکردی بابا دنبالت مادتھی
 ..از ھولش افتاد تو استخر ی کردپخ
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 ... آخھ بابا از آب متنفر بودمیدی روز چقد خنداون
 .. شدهی جاراشکام

 کنمی دردودل ممی دارم با زندگااااااای نیلعنت. کردمپاکشون
 ؟ی بھ روزم آوردی چنی بلند شھ االن ببشمی تھ ریذاشتی  تو نمی علادتھی

 .. قلبمی روذارمی و دستمو مبندمیچشام و م...کشھی مری تقلبم
 ...خورهی تکون می دست  علکنمی محس

  کنمی رو بھ سرعت برق بازمچشام
  کنمی بادقت نگاه ماروی ارمدست
 ... شدمیاالتی خھوف

 صورتش کھ بوسش کنم پلکش کی نزدبرمشی و صورتم رو مکشمی بھ صورتم میدست
 ...خورهیتکون م

 ..اخدای
 کنمیبازم تکون خوردنش رو حس م..کنمی نگاه مبابھت

 زنمی از اتاق و دادمرونی و خودم رو رسوندم بی چجوردونمینم
  منی ی علانیپرستار دکتر توروخدا ب_

   سمتمادی و مکنھی ھول معسل
  شده؟ی چیآرش عل+
  گمی می خوشحالبا

   کنم بھوش اومدهفکر
 .... کنھی نگاھم مباتعجب

 
 عسل

 ...ستی بھوش اومده آرش رو پاش بند نی علی وقتاز
 کنھی و بالبخندنگامون مرونی ساعت دکتر اومد بکی بعداز

 
   برادرتون بھوش اومده و حالشم خوبھی حسامی آقاگمی مکیتبر+

 گھی ومکنھی با ذوق نگاه دکتر مآرش
 
 نیدی زحمت کشیلیخ.اول خدا بعد ممنون شمام..خداروشکر_

  زنھی لبخند مدکتر
 
 نمش؟ی برم ببشھیم_

 دهی سرشو بھ عالمت نھ تکون مدکتر
 
   عکسی براکنی وآمادش مرنیگی مشی چون دارن ازش آزماشھینھ فعال نم+
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 گھی توھم و مرهی آرش میاخما
 
 ؟ی واسھ چشیعکس وآزما_
 
 ی داخلیزی کھ خون رمی مطمئن شمیخوای کھ خورده بھ سرش میبخاطر ضربھ ا+

   نکردهیینکرده باشھ خدا
 رهی و مگھیرو م نیا

 کنھی می طی رو ھکی کوچی طول عرض اون راه روی از استرس ھآرش
__________________ 

 یعل
 ..زنھی کنارم وداره باھام حرف میکی کنمی محس

   آرشمھی صدانیا
 ... دستمو بزارم روش کھ دستم تو دست آرشھخوامی مکنھی دردمیلی خسرم

  دمی متکون
 ... شدهنی سنگیلی پلکم ختونمی چشامو باز کنم نمخوامیم

 اد؟ی نمادمی یچی کجام مگھ؟چرا ھمن
 ..شھی آرش توصورتم پخش مینفسا
  زنمی مپلک
  ادی از دستش درمدستم

 ... توچشممخورهی میدی نور شدکنمی باز مچشامو
 ...کنمی و دوباره باز مبندمشیم

   کھستیآرش ن..کنمی برم و نگاه مدورو
 ..شھی گشاد می بشقاب برنج خوری اندازه چشام

 ...مارستانھی بھیھ؟شبی ھمھ دم ودستگاه چنیا
 ... هللانجا؟بسمی امن

  خوارهی ممینیب
 ...کنمی رو حس می شلنگ نازکھی سمتش کھ برمی مدستمو

 گھ؟ی دھی چنی اعھ
   تو اتاقزهیری گلھ آدم مھی و شھی موقع  در باز مھمون
 ...مونھی باز مدھنم

  سمتمادی می مسنی آقاھی
 
 ھی نیآخھ ا.. می خوشحالیلی خممیمنو ت..ی خان باالخره بھوش اومدیسالم عل+

  عشق برادر بھ برادرشیمعجزست معجزه 
 ..زنمی ملبخند
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 زنھی درمورد آرش حرف مداره
 گمی کھ خشک وگرفتھ مییباصدا

 
 شم؟ی پادیآرش کجاست؟چرا نم_

 گھی و مخندهی مدکتر
 
 ..کنارت بود شی پقھیپسرخوب تا چند د+

 ادی کھ تموم شھ مکارمون
  کھ ازم گرفتن جون ندارم حرف بزنمییشای بخاطر آزمای چقدر گذشتھ ولدونمینم

  داخلادی میپرستار
 زنھی ملبخند

 
   بخشمی عکس واز اونجاھم انتقالتون بدی برامتونی ببرمیخوای می حسامیآقا+

  گمی و مزنمی میچشمک
 
 ؟ی شد مھمون نوازنمیا... نباشھ اه اه شی ببر کھ آمپول وآزماییجایجون مادرت _

  گھی ومزنھی مقھقھ
 
 ...برادرتون حق داره دلش واستون تنگ شھ+

 ... ھم تنھام نذاشتھقھی دھی کنمیحس م..آرش
  نگران قلبششمی منگران

  رونی ببرنمی و از اتاق می تختی روزارنمیم
  امھ ھی کسی کھ کس بنمیبی رو می در کسیجلو

  توھمرهی مچھرم
 ... کردمکاری باآرش چمن
 کنمیبغض م... چھرش عوض شدهیلیخ

 زمیری و اشک مکنمی مصداش
 
 پدرم؟ھمدمم؟..آرش داداشم_

 . سمتمادی و مزنھی رو پس ماشکش
 
 میجانم زندگ..جان آرش+
 
  دلم واست تنگ شده آرش_
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   منمیمنم عل+
 .... توھمرهی اخمام منمیبی کھ میزی با چگردونمی برمسرمو

 
 یعل
 ..ادی مادمی...دردامون... زجرامونی م،ھمھیدی کھ کشی سختی تموم روزادنشیباد

 .  مشتمو بکوبم تو صورتشخوادیدلم م..کنمی مشت مدستمو
 ...شھی بھ سارا اخماش جمع مرسھی می و وقترهیگی رد نگاھمو مآرش

 گھی متی عصبانبا
 
 ؟یکنی می چھ غلطنجایتو ا+

 گمی حرف بزنھ کھ مخوادیسارام
 
 گمیبعد با اخم بھش م.. دمی محیمن برات توض_
 
 ازت متنفرم..نجایگورتو گم کن از ا_
 

 ... سرخ شدمتی از عصبانمطمئنم
  کنھی ادامھ بدم کھ دکتر پراستارا رو صدا مخوامیم

   ادامھ بدمذارنی و نمبرنمی  مپرستاراھم
 ...ایلعنت

____________________ 
 عسل

   و آرشیتار عل رفتوشوک
 کننی رفتار مینجوری کرده کھ باھاش اکاری دختر مگھ چنیا

 نمیشیم... توھمرهی ماخمام
  کنمی بغل مفموی و کیرو صندل 

 کنھی داره با دختره بحث مآرش
   دخترهپی  سمت ترهی مناخودآگاه

 ...  بلوندیموھا.. رنگ کردهی و ابروھارهی تھی قھوه ایچشما
 ... محو و جالبھششی اآراچ
  دارهی متناسب و بلندقد
 دختره نی آرش و انی بی بدونم چشمی کنجکاو میلی خی ولدونمی نمموی ناراحتلیدل

 ... کردهشونی کھ عصبانھیوعل
_____________________ 

 آرش
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   مرخص شدهی کھ علھی روزچند
 کھ تو ییمسبب تصادف و زجرا... گذرهی میروز از بھوش اومدن عل١٥ قای دقاالن
 ... سارا بوددمیروزکش٢٠اون
   برگشتھی علی وقتاز

 ...آرامشم برگشتھ.. منم آروم گرفتھقلب
   خوشبختمیلیخ

 ... کنارمنزیبرادرم،عسل،عز
 ... رو سرم آوار شدای دندمی سارا رو دی روز وقتاون
 . اومدادمی و میدی کھ دیی آزاراتموم
 ...میدی اشتباه کشھی رو بخاطر ییای سختچھ

 ... ردش کردم رفتی جون دادنباھر
 ... نگفتدمی ھم پرسیھرچ... تو فکر بودی بدجورعسل

 ... باالارمی سرمو مزی عزیباصدا
 
 ز؟یجونم عز_
 
 ی بلی شده بھ اون کروکودیمتر٣ حالش خوبھ و زبونش دوباره ی حاال کھ علگمیم+

   ارث حل بشھمی تقصنی ای ھیمعرفت زنگ بزن بگو برگرده کھ قض
 گھی و مشھی دمغ مافشیق
 
   عجلھ دارهیلیعمھ کوثرت خ+
 ...گردهی بره کھ دوباره برمخوادی و مگھی منویا

 
 نم؟ی ببیاری آرش عسل رو نمیراست+

  نھی دوست داره عسل رو ببزی کھ عزنی از اشمی مخوشحال
  سمت خودشکشھی گردنم و مندازهی عصاشو مھی سرزی کھ عززنمی می گشادلبخند

 
 ھیزیخجالتم خوب چ.. کن بچھ جمعشتوین+
 گمی ومخندمیم
 
 .. فشار نده گردنھ ھازجونیعز_
 گھی و مکنھی کج و کول مافشویق
 
 عھ من فکر کردم دستھ+

  کنمی متعجب
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  ای راه افتادزیعز_
 
الغر ... مثل مھتاداسافشیدوھفتھ گم و گور شده بعد اومده ق.. گرفتمادیآره از تو +

 انیچرا منو در جر.. فکری بیپسره ..یاری ھم  تو باند وعصا بھ دست  میعل.شده
 ؟ینذاشت

 
 مادر من.. دلمزی عزینگفتم کھ نگران نش.. چقد دلت پره زیاوه اوه عز_
 
  ولش کن...مادر بھ قربونت کاش ...یپس چ+

  اری عسل رو بردار ببرو
 

 کنمی می رو بررسدهی  تو نبودم بھشون رسای کھ بردیی و طرح ھادمی تکون مسرمو
 

 زننی طرح ھام کھ در مسرگرم
 
 بفرما تو_
  گرمی برمزوی رو مزارمی رو منکمیع
 
  یجانم عل_
 ... رو تختمنھیشی و مادیم
 
 اد؟ی بی بھش بگیخوایم+
 
 ...ادی نخواستم نادی دوست داشت بگمیآره م-
 
 ... سرد شده نسبت بھمونلیچرا انقد م+
 
 یھرچ. نشدی کردم ولیمنم سع... سپردهیمارو بھ فراموش...نھیبیفقط خودشو م_

  دمیادامھ نم...باشھ
  کھ بغض نکنمکشمی مقینفس عم...رهیگی مدلم
 ... معرفتھی بیلیخ

 ...شمی مکالفھ
 
 نتشی ببخوادی مزی عزادی بھ عسل بگم امروز بدی بایراست_
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  گھی و مخندهیم
 
 خوادی تو رو مقی رفاقت نکن بعد رفگھی بھ من مزیعز...خوشبحالت خخخ+
 خخخخ.نھیبب
 
  باھاش ازدواج کنم داداشخوامی کھ مکنمیمن رفاقت نم...کوفت_

  شھی گشاد مچشماش
 

 واقعـــــــــــا؟؟؟؟+ 
 ...دمی سرمو تکون مباخنده

 
  آخھ؟؟؟؟یچجور+

 .... تو دستشذارمی و مارمی در میکی جعبھ ب کوچبموی تو جبرمی مدستمو
 کنھی و با بھت و تعجب نگاھش مکنھی مبازش
 گمی و مزنمی میچشمک

 
 ینطوریا_

____________________ 
 عسل
 ...نتمی ببخوادی جون مزی بھم زنگ زد و گفت عزآرش

  استرس عالم تو وجودمھیوا
  ھی ی وسواس و سختی کلبا

 دی سفی آبھی تنگ وروسردی زانو ھست و شلوار کتان سفی ک تاباالی آسمونیمانتو
 ...کنمیانتخاب م

 نیی پارمی و مدارمی مفوبری و ککنمی میمی مالشیآرا
 
 نھی منو ببزجونی عزرمیمامان من دارم م_
 
 ای زود بزمیباشھ عز+

 نمی سمت ماشرمی و مکنمی میخدافظ
 ... بود کھ آرش رو بھ مامان گفتمشی چند روز پبایتقر

 .... خوبھیلی منو مامان خی رابطھ خداروشکر
 ... کھ آرش دادهی ب سمت آدرسرمی و مشمی خوشگلم منی ماشسوار
  رسمی مقھیدق٢٠ بعداز

 ...  سمت عمارترمی و مکنمی رو پارک منیماش
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  چقد خوشگلھاوه
 ...زنمی رو مزنگ
 ... شھی در باز می حرفچی ھبدون

   وابستش شدمیلیخ...می ماھھ کھ آرش اومده تو زندگکی از شتریب
 ... نگفتم کھ چقدر دوسش دارمبھش

 ..اطی داخل حرمیم
 کنھی سمتم و دستاشو باز مادی کھ داره با دو منمیبی رو مآرش

   بغلشپرمی بھش ومرسونمی با دو خودمو ماری اختیمنم ب 
 ..استی دنی جانی وامن ترنیبھتر

  دلم واسش تنگ شدهیلیخ
 ...شھی از لذت مرشاری و وجودم چرخونھیم..خندمی و مچرخونھی  ممنو

 ... دارهی از چرخوندن برمدست
 گھی ممویشونی بھ پزنھی می ابوسھ

 
 .. عسلمیخوش اومد+

  تنگ شدهیلی واست خدلم
 ... رو سرمزارهی  و سرشو مگھی منویا

 گمی چونش و آروم مری ززنمی می ابوسھ
 
 میی واست تنگ شده آقایلیدل منم خ_
 گھی ومکنھی از خودش جدام می تعجب توام خوشحالبا
 
   من بگو؟؟؟جونی گفتیچ+

 گمی باال و باخنده مندازمی مابرومو
 
 گمینوچ نم_

 ...گمی میبشوخ
 خخخخ...وونھی دی دهیند_
  ھواااااامیپری جفتمون دومتر مزی عزی بگھ کھ با صدایزی چخوادیم
 

 آرش
 ... عشقت نفست بغلتھی وقتھی قشنگیلی خحس
 ...دی دلم لرزیی گفت آقای تو وجودم جمع شده وقتای آرامش دنتموم

   شھیکی بامن خوامی انگار کھ مرمشیگی تموم وجود تو بغلم مبا
  استی دنی بوسھ نی ترنیری چونم شری کھ زد زی ابوسھ
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   بھمون تذکر دادی اومد و با شوخزی عزیوقت
 ... از خجالت قرمز شده بودعسل

  از بازوم گرفت و رفت داخلی محکمشگونی نھی رفت داخل زی کھ عزبعدشم
   بھشگھی می چدونمی بردتش تو اتاقش و نمزی کھ عزاالنم

  گردمی برمی علی صدابا
 
 ھ؟یھوم چ_
 گھی میطونی شی خنده با
 
   داداش نگران نباشادیم...چتھ تو +
  بازه؟شتی داد کھ نفی بغل کگمیم
 

 و شھی نمی بھش حرصم خالخورهی سمتش کھ نمکنمی و پرت مدارمی مبل رو برمبالش
 ....  تو سرشخورهی کھ مکنمی پرت مارموی درماموی رو فرشییدمپا

 
 یزنی داد مخصوصا اون بوسھ چرا منو مفی کیلی خدمیبابا فھم...آخ+
   برم سمتش کھخوامیم
  گھیم
 
  صبر کن برادر من+

 ؟ی ھستی فضولی ھی پاآرش
 گمی و مدمی تکون مسرمو

 
  باشھیتاچ_
 
   و عسلزی عزی و گوش دادن بھ حرفاستادنیفالگوش وا+
 

 گمی و مزنمی میثی خبلبخند
 
 ...میحلھ داداش بر_
  گمی و مزنمی بھش می پس گردنھی کھ ادی با عصا بخوادیم
 
 فھمھی مزی عزدهی صدا منایا...خاک تو مخت_

 گھی مدهی کھ گردنشو ماساژ مینی حدر
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 ...ایگیعھ راست م+
 ...ی فضولی برامی کھ برکنمی وکمک مکنمی نشارش میکوفت

 زی پشت در اتاق عزمیرسیم
  بھ درمیچسبونی مگوشمونو

   پرسھی مزی کھ عزیباسوال
 .ارهی جفتمونو از حدقھ در میچشا

 میکنی ھول میمنو عل....ادی می گوشی جواب بده کھ صداخوادی معسل
 
   خاک تو مختیعل_

  کن اونووووووخفھ
 
 کنمی نمداشیعھ خب صبر کن پ+
 

   ھابھی کھ جشی نذاشتلی تو زنبیعل
 
  جادار تره برادرلی من از زنببی جنیا+
 
 ...جواب بدھھھھھھ...نویخب ول کن ا_
  کنھی مداشی ساعت جست و جو پھی  بعداز یعل  
 گھی جواب بده کھ مخوادیم 
 
  داره؟کاری باما چزیآرش عز+

  کنمی مھول
 
  دونمیمن چ م_

  چرا؟
 
 زنھیاره زنگ م دزهیآخھ عز+
 
  می در برمیخوای کھ منیھم 

 ....کنھی درو باز مزیعز
 

 عسل
 .. ھستمزی تو اتاق عزاالن

 ..دمی جواب می و من با صبورپرسھی مسوال
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 زیعز
 
 عسل خانوم چند سالتھ دخترم؟+

 زی مھربون و خاص عزی مبزنم بھ چھره لبخند
 
 زیسالمھ عز٢٠_
  تودستاشرهیگی ودستامو مخندهیم
 
 مردم رو ی کنن چون دوست ندارم بچھ ی دوستی بھ نوه ھام باکسدمیمن اجازه نم+

 ... کات کننایوابستھ کنن و بعد بقول شما امروز
 ..رهیگی مخندم
 دهی مادامھ

 
  بزارمشی دوست داشتم خودم پاپھی قصد آرش چدمی فھمی وقتیول+

 .کنمی نگاھش مکنجکاو
 
 ز؟ی عزھیمگھ قصد آرش چ_
 
  رصبر کن دخت+
 
 چشم_
 
 دهی و عذاب کشی سختیلیآرش خ+

   کنھ کھ پدر و مادرش فوت شدنی جوونخواست
 .. رو بزرگ کردیعل

  داشتھ باشھی حامنکھی ابدون
 شی حامیچکسی آرش ھی داره ولی گاه محکمھی تکھی چون ستمی نی اصال نگران علمن

 ... ینبود حت
  دهی نمادامھ
  ساکت بمونمدهی اجازه نممی کنجکاوحس

 
 ؟ی کیز؟حتیعز_
 
  آرش بھت نگفتھ پس بزار خودش بھت بگھدونمیم+

  باھات ازدواج کنھخوادی کھ آرش دلش رو بھت داده و منی مطلب ای خالصھ
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 ...کنمی مزی عزی از حدقھ دراومده نگای چشمابا
 
 ؟یچرا تعجب کرد+
 
  یچیھ..ه_

  تو بھترمی مشتری بزی عزی بعدباسوال
 
 ؟ی رو دوست دار؟آرشیتو چ+
 

 ..ھیآرش آسمون.. آرش و دوست دارم حاظرم جونمو واسش بدممن
 .. چھرش مظلومھمثل

  دارهدوستم
 گمی باال و با لبخند مرمیگی مسرمو

 
 زیدارم عز_

  ی بزنی حرفخوادی ومزنھی ملبخند
   سمت دررهی نگاھش ماما

  گردهی سمتش اما برمرهی قدم مھی
  رهیگی رو می و شماره ادارهی برمزی می رو از روشیگوش
 ادی از پشت در میلی زنگ موبایصدا

  کنمی تعجب نگاش مبا
  کنھی سمت در و فورا بازش مرهی تر معی سرنباریا

   رو گرفت پسی مچ آرش و علزی عزرهیگی مخندم
 
 ن؟ی داشتیکار+

 گھی با من من مآرش
 
 میشدی رد ممی نھ داشتنھ×
 سمت کششی و می دور گردن علندازهی عصاش رو مزی بره کھ عزخوادی  میعل

 خودش
 
  حاالیکجا؟بود+

  روبھ آرشبعد
 
 ؟ی رد بشنجای از ادی ھمھ جا چرا بانیا+
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 گھی مزی بگھ کھ عزیزیخوادچی  میعل
 
 ی فضولیلیخ.. سرتوعھری ھش زدونمیبچھ پرو من کھ م+
 گھی و مکنھی بامزه مافشوی پشت گردنشو قذارهی دستشو میعل
 
 ی کارانی وگرنھ من از امیستی فالگوش وامی آرش گفت برزی مقصر نبود عزمن×

 ستمیزشت بلد ن
 
 .. حرفانیتوو ا.. یستیاصال بلدن+

 گھی روبھ من مبعد
 
  با خودتون فقطشیمن جوابم رو گرفتم بق+

 گھی و مزنھی میطونی شلبخند
 
  مبارکھ+
  برهی با خودش مزنھی غر می روکھ ھی و علگھی منویا

   و آرشمونمی ممن
   سمتمادی و مزنھی نابش می اون لبخندااز
  ی صندلی روشنھیم

 ...کنھی منگاھم
 پراز احساس.. پراز حرفھنگاھش

 زنھی دوست داشن تو چشماش موج محس
  زنھی تو چشماش غرق شدم چشمک منھیبیم

 پرسمی و مکنمی مسی خلبامو
 
   قصدت ازدواجھگھی مزی عزیآرش_

 ست؟ی نزود
 
 ...اوھوم+
 ..ستی زود ننھ

 وابستشم.. حسش رو اما من فقط دوستش دارمکنمی مدرک
 ... و حس کردمدمی من عشق رو از تک تک رفتار آرش فھممی کھ باھمی چند وقتنیتوا
 ... جواب دادشھی عاشق رو فقط با عشق مھی جواب دوست داشتن و عشق اما

 دارمی آرش دست از فکر کردن برمیباصدا
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  عسلم؟یکنی فکر میبھ چ+
  عشق رو تجربھ کن... اعتماد کنبھم

 شھ؟یم
 شویشونی رو پاش و پنشونتمی تو دستش مزارمی دستمو مکنھی بھ طرفم دراز مدستشو

 میشونی بھ پچسبونھیم
 ...لرزهی مدلم
 
  خانوم خونم؟ی بششھیم+
 
  ؟ی اعتماد کنضمی  بھ قلب مرشھیم
 
 ؟ی قلبمو بھت بدم عشق بھم بدشھیم
 
 ...زنھی اما با عشق مزنھی مفیضع...زنھی کھ کند منیباا

 ... نھیشی بھ دلم میلی خحرفاش
 ...ھی کھ آسمونیعاشق آرش. منم عاشق شمخوادی دلم میجوری
 
   گردنشھی تو گودبرمی و سرمو مکنمی جدامشیشونی از پمویشونیپ
 

   دوست داشتنی از روزنمی می ابوسھ
 

  شھی مھربون آرش دور کمرم حلقھ میدستا
 

 گھی و مبوسھی سرم رو میرو
 
 ...عسلم عاشقتم+
 

 .شھی میجوری دلم
 

 ...رمیگی قلب مضربان
 
  ستی آرش اھل دروغ ندونمیم

   پھن و مردنشی نھی سی روزارمی جواب عشقش دستامو میبرا
  بوسمی و چشماشو مارمی باال مسرمو
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   آرشی لبای روادی کارم لبخندمنیباا
 

 آرش
 ....شھی رو چشمام قند تودلم آب مزنھی ک می بوسھ ابا
 

 . کھ دارمشکنمی مخداروشکر
 

  وار دوستش دارموونھی کھ دھی دخترنیاول
 

  نرفتھی  دلم واسھ دخترچوقتی ھمن
 

 ... کھ بھ دلم نشستھ عسلمھی دخترنیاول
 
   بودن کھ خواستن خودشون رو تودلم جاکنن اما نشدایلیخ
 

 ... پاکھ... نابھعسل
 

  مثل اسمشنھیری وشی داشتندوست
  رمشیگی تو بغلم مشتریب
 

   رفتھ عقبی کمشالش
 

 .. بوسمی گوشش رو می اللھ یرو
 کنمی زمزمھ مدرگوشش

 
  ی قلبم وباھر تپشتپدیم_

 دی گوی عشق تو را می قصھ
 

   قلبمی روزارهی دستشو مبالبخند
 

 گھی گوشم و مکی نزدارهی مسرشو
 

 ہ فردے تنھا
 
  عشق است؛قیال 
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   معنےہ است سے 
 

   نزده ات راحرفھاے
 

 ...! از خودت بفھندبھتر
 

 ....ی ھمانوتو
 
  قلب رو دوست دارمنی من ایآرش+
 

 ... کھ پراز عشقھیقلب
 

 ... برادرشھی ونھی کھ دیقلب
 

 ...ستی و دروغ بلد ننھی کھ کیقلب
 

 ...شھی سرشاراز حس ناب دوست داشتن موجودم
 

  بار طعم ناب  لباش رو بچشمنی اولی کھ برارمیگی اجازه مباچشمام
 

  دهی ماجازه
  لباشی روزارمی  لبام رو آروم مبرمی صورتش مکی نزدصورتمو

  
 ...نمی سی ب قفسھ کوبھی وار خودش رو موونھی دقلبم

 
 ... با عشقبوسمیم
 
   با دوست داشتنبوسھیم
 

  دمی اما ادامھ مارمی کم منفس
 ... از لباشکنمی و لبامو جدا مزنمی مزی ری بوسھ ھی نفس کم آورده فھممیم
 

   گل انداختھلپاش
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  کشھی فداش شم خجالت میالھ
 کنھی می و با انگشتاش بازنیی پاندازهی مسرشو
  باالارمی چونشو سرشو مری زذارمی مدستمو

 
   رو تجربھ کنمی حس نابیممنونم کھ اجازه داد_

  ادی در نمصداش
 رهیگی مشگونی و بازومو نرهیگی کھ لجش مخندمیم

 ...نھیری اما دردشم شرهیگی مدرد
 ی سمت در کھ علگردونمی سرمو برمادی میکی اھم ی ببوسم کھ صداشویشونی پخوامیم

 گھی مثی و خبطونیبا لبخند ش
 
 دعوتتون خوادی مزی عزنیای تموم شد بتونیداداش و زنداداش اگھ کار خاک برسر+

   دبش و خوشمزهی چاھیکنھ بھ 
  رهی لنگھ پا مھی و بسرعت گھی منویا

 
  کنھی کھ با بغض و بھت نگام منمیبی رو معسل

 خوامی و تا مرهیگی و بازومو گاز مرهیگی خنده کھ عسل حرصش مری ززنمی مبلند
 .... رهی و مکنھی فرار مرمشیبگ
 ... محکم گاز گرفتیلی خطونیش

 رونی برمی و از اتاق مکشمی بھ موھام میدست
 

  عسل
سالھ تنھاشون گذاشتھ و رفتھ ٥ کھ گفتی می از وجود نوه ای چایموقع  زی عزروزید

 ..کانادا
 ...  اخم کرده بودنی آرش و علزدی ازش حرف میوقت
  پسرای دختره ی حتای بود ی اون کدونمینم

 ...ی ھست وجودش آزار دھندس واسھ آرش و علیھرک
 ... بودمی زندگی روزانی از قشنگ تریکی امروز

  ھی موندنادی قشنگ وبھ ی آرش بودن پراز لحظھ ھاکنار
 کنھی رو مطرح می خواستگاری ھی و قضزنھی بھ مامان بابا زنگ مزی عزامشب

 .... دارم بدجوراسترس
  حمومرمی و مکنمی آماده ملباس

 ... عاشق نشدمتاحاال
 دوست دارم عشق با تک تک سلوالم نمیبی عشق آرش رو نسبت بھ خودم می وقتاما
 .... بشھنیعج



 @Cafeetakroman           اختصاصی کافھ تک رمان           ه شدھیرمان قلب بخ

 152 

 رونی  بامی ازحموم مقھید٢٠ بعداز
خوشگل نوشتھ love ھی شرت دخترونھ کھ روش ی تھی و کشمی سشوار مموھامو

  ی شلوارک اسپرت صورتھی با پوشمیم
 ...نیی پاامی و مدارمی برممویگوش

 ...کنھی می کارخونھ رو برسی باباھم داره حسابانھیبیمTv  دارهمامان
 ...ششونی پنمیشی مرمیم
 
  امیسلوم عشقول_

 گھی باخنده مبابا
 
 ؟یسالم دخترگلم چطور+

 دهی من جواب می بجامامان
 
 ....ھمش درحال بخورو بخوابھ.. چطور باشھیخوای مھیعال×

 میکنی بابا با تعجب نگاھش ممنو
 
  ای نکنینجوری چشماتونو اچتونھ×
   اهاه

  خندهری زد زبابا
 
  پره ھایلیخانوم دلت خ+
 
 ... کھ پرهی چپس×

  گردنشندازهی و دستشو منھیشی کنارش مادی مبابا
 
 زم؟یچرا عز+

  گھی بابا و می شونھ ی روذارهی سرشو ممامان
 
  گمی مبعدا×

 ..ھوی مامانم چقد لوس شد عجبا
 
 اه اه.. ای لوسیلیمامان خ_

 کنھی و سمتم پرت مارهی در مشوییدمپا
 ... بھ دستام کھ سپره صورتمھخورهیم
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 ..خورهی زنگ متلفن
  تماس گرفتھی کھ کدونمیم...شھی مادی زیلی خاسترسم
   رو قلبمزارمی مدستمو
 دهی جواب مرهی و مشھی بلند ممامان

  گھی کھ مامان می ھر کلمھ ابا
 ....شھی مشتری قلبم بتپش
 ...زی عزمیدی  فردا بھتون جواب مگھیمامانم م...زهیعز

 
 ..  خشک شدهلبام

   سمتمونادی و با شوق مکنھی می خداحافظمامان
 
  بود؟ی کدیبگ×
 ... بزنمی حرفتونمینم

 گھی می با کنجکاوبابا
 
  بود؟یک+
 
 انی نوش بی کھ برارهی جون مادر بزرگ آقا آرش بود زنگ زده بود اجازه بگزیعز×

 یخواستگار
  گھی با ذوق مبابا
 
 ا؟یآرش ھمون دوست برد+
 
   اگھ با عسل ازدواجشھی مفیح...ھی خوبیلی پسره خآره×
  کنمی بھت بھ مامان نگاه مبا
 رهیگی سمتم وبغلم مادی و مخندهیم
 
 رو اقتتی و لھی آرش واقعا پسر خوبدونمی می منھیتو زندگ...زکمی کردم عزیشوخ×

 ...داره
 ...بوسمشی و مخندمیم
 
  بگم؟ی بھشون فردا چاردالن×
 
  خانومانیبگو ب+
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  دارمی توپیچ خانواده ...نیپرسیممنونم کھ نظر منم م_
 گھی ب بازومو مزنھی ممامان

 
  کھ از خداتھ از رنگ و روت معلومھتو×
 .. مردم مادر دارن منم مادر دارمایب

 ... ھوومھستی نمادر
 .. من عاشقشمیول

 دهی و سرشو تکون مخندهی مبابا
 
  کجان؟ای و بردایلیمامان ا_
 
 .ننی ساختھ رو ببایلی واسھ اای رو کھ بردی اون مجتمعرفتن×
 
 ..اھان_

  تو اتاقمرمی ممن
 
 بسالمت×
  ھی تو اتاقم تو دلم عروسامیم

 ... رو تختمکشمی مدراز
 ... دارمیبی عجحس

  لبمی روادی مینیری تصور آرش و خودم در کنار ھم لبخند شبا
 ی روکاشتی کھ آرش عاشقانھ بوسھ موفتمی می لحظھ اادی رو لبم و زارمی مدستمو

 ...لبام
 بھ درس کنمی و شروع مدارمی رو برممی شناسفری کتاب کرمی ومشمی بلند مبالبخند
 ......خوندن

 
 ایلیا

 ...  از صبح دنبال کارام بودمامروز
 ...ی ام حسابخستھ

 .دهی من ملی و چرت و پرت تحوزنھی ھمش زنگ میکی روزی داز
 ... ام کردهکالفھ

 ..خورهی زنگ ممی گوشدوباره
 ... دختره رونی اای ترکونمی رو می گوشنی ازنمی مای ایخدا

 دمی جواب می کالفگبا
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 ؟ی انقد چرت و پرت گفتیخودت خستھ نشد.ی کردونمی؟دیخوای میباز چ..بلھ_
 
 گھی قھقھ مبا
 
 گمی رو دارم بھت مقتیچرت و پرت کدومھ حق+
 
   من وقت ندارم ب حرفات گوش بدمنیبب_
 

  ک زد نتونستمی قطع کنم با حرفخواستم
 
  دمی رو نشونت ملمشیف+
 
 ...یعنی من ی؟خدای چیعنی

 . ھنگ کردمی واقعی معنابھ
 گمی می ناباوربا
 
 ام؟ی بدیکجا با_
 
 ایفرداب.کنمیآدرس رو اس ام اس م+
 ...کنھی وقطع مگھی منویا

 
 . کنمکاری چدی بادونمی نممی عصبانقد

 .شھیباورم نم.داغونم
 .. بھ سمت خونھ کردهرمی و مکنمی دنده رو عوض می ناراحتبا

____________________ 
 آرش

 ...می وحرفا و شرطامون رو بھم بگمینی ببگروی خونمون ھمدادی قراره عسل بامروز
  کنمی مپمی نگاه تنھیی آیجلو

 دمی پوشدی کوتاه سعنی شرت آستی تھی بای مشکی شلوار جذب ورزشھی
 

  ادینتظرم کھ بحاالم م. خانوم لجباز نذاشت برم دنبالشرهیگی محرصم
 

 ...        ی ، تو باشرشی حاصل تصویوقت...  استی دنی نقاشنیباتری ، زانتظار
 .مونمی در سالن منتظر می جلونھی و دست ب سزنمی دکمھ رو مرمی رو زد مزنگ

 ..ادی وبھ سمتم مشھی رد ماطی از حباسرعت
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  ذارمی بغلم کھ نمادی بخوادیم
 خورهی مجا

  ارمی ب روم نمی ولرهیگی مخندم
   جلوبرمی ملپمو

 
  اول بوس_
 
 یخدانکشتت آرش سکتھ کردم فکر کردم ناراحت+

 بوسھی لپمو مبعد
  کنمی و بغلش مخندمیم
 
 .. خانوممیخوش اومد_
 
 .مییفداتشم آقا+
 

 ... گفتناشو دوست دارمیی آقانیچقدرا
   خنک بشھارمی آشپز خونھ شربت برمی و منشونمشی سمت مبال و مبرمشیم
 

 شھی از پشت دور کمرم حلقھ می کھ دستزمیری شربت مدارم
  رهیگی شونم قرار می روسرش

 
 ؟یکنی مکاری کد بانو چیآقا+
 

 رهیگی تپش مقلبم
 

 ...فھمھی عاشقھ کھ حس و حال عاشق رو مفقط
  دارموی برمختنی از شربت ردست
 رمشیگی و تو بغلم مگردمیبرم

 
 کنمی خانومم درست م شربت خوشمزه واسھھیدارم _
 ...بوسھی رو منمی سی و روخندهیم
 
 دوستمیشربت م.زمیممنونم عز+
 
 ... کسمینوش جونت ھمھ _
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 ... شربت روای اول تورو ببرم تو سالن اووم

  گھی می لحن بامزه ابا
 خخخخ..ھردومونو+
 
 گمی و مکشمی رو مشینیب
 

 باشھ_ 
 
 ی روندازمشی و مکنمی سمت زانوھاشو بلندش مبرمی و دست مکنمی خودم جداش ماز

  دوشم
 خندهی بلند می صدابا
 
 نی بزارم زمستیآرش واسھ قلبت خوب ن+
 
 نوچ جات خوبھ_
  سالنبرمی و مدارمی شربت رو برمھینی دست راستم ھم سبا

 خندهی مھنوزھم
   بھ چرخوندن عسلکنمی شروع مزوی رو مذارمی رو مینیس

 ...شھیندش پخش م بلی و موھاوفتھی مشالش
 شھی شاد مامی و دنخندهیم
 خندمی و مخندهیم

 نی زمزارمشی ومدارمی منگھش
  رهی مجی گسرش

 ... سمت مبل دونفرهبرمشی و مرمشیگی خنده  و مری ززنمیم
 
 ی خوشگذشت ممنونم آرشیلی خشیآخ+

 گمی و مبوسمی رو مسرش
 
 .میخداروشکر نفس_
  سمت موھاشبرمی مموینیب

 ...کنھی موھاش مستم میبو
 
  دارهی خاصیموھات چ بو_
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 شامپوم خاصھ خخخخ+
 خندهی مزی رزیر
 
 عھ؟_
 
 آره+
 
 باشھ_
 
 کردمی فکر می بھ چشبی دیدونی میآرش+
 
  خوشگلم؟یبھ چ_
 
  پاھامی رونشونمشیم
 
  شنی خوشمزه میلی منو تو خی کھ بچھ ھانیبھ ا+
  بشنطونی ششونی مثل عموعلدی بایول

 رهیگی مخندم
 
 ارنای نھ اون موقع پدرمونو در می وایوا_
 
  دوستمیم+
 
  بگم؟یچی_
 
 ...زمیبگو عز+
 ... کشھی مری قلبم تشیادآوری با
 
   ھم دارمگھی برادر دھیمن _
 

 گھی و مشھی گشاد مچشماش
 
 دروغ؟+

  عجبا
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 .خورمتی نکن میچشاتو اونجور_
  گمیراست م..رینخ
 
 کجاست؟+
 
 تو لپ لپ_

 گھی بھ پامو مزنھی میمشت
 
 گھیکوفت بگو د+
 
 الیخیب..ستی ننجایا_
 
 .....  لباشی روذارمی و من لبامو مدهی ادامھ نمگھید

_____________________ 
 عسل

   خودم رو کنترل کنمتونمی کنار آرشم نمیوقت
  کنمی مشیھمراھ
   توموھامبرهی رو مدستش

 ...ندازمی دستامو دور گردنش ممنم
  میاری کھ دوتامون نفس کم مرهگذی چدر مدونمینم
  رهیگی خجالت مبکشم ھم خندم مھم
 
 ... بھمخورهی ما گره مھیآرش فرداشب ھمھ چ_
   خوشحالمیلیخ
 
 ... شب عمرمھ واسمنیقطعا فرداشب بھتر...منم خانومم+
 
 ... قضاوت نابجای اتفاق از روھی کھ دونستی نمی کسچی ھیول
 ....کنھی ھامونو نابود میزندگ... نفرت ی رواز
 
  منتظرفرداشبمیلیخ...اوھوم_

_____________________ 
   خواستھ ھامونطمونوی صحبت با آرش و شرای بعداز کلروزید

 ... خونھاومدم
 ... شدهمی خوشحالم کھ آرش وارد زندگیلیخ
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  می کار داری پاشو برو حموم کلی نشلیعسل دختر زل+
 
 ... توحمومپرمی داد مامان مبا

 . منھ مامان ھول کردهھیخواستگار
 

   انتخاب کردمی مشکی کت و دامن آبھی باوسواس
 .... کردنشی بھ آراکنمیشروع م 
 

  کلیدانا
 ... شده بودوانھی دلمی اون فدنی بعداز دایلیا

   اعصاب خودش نداشتی روکنترل
 ...  و پشت فرمون نشسترونی و بغض زد بتی متروکھ باعصبانی اون خونھ از

 ...  راه خونھ تا مرز تصادف رفت اما بخاطری بارتوچند
 ... کھ برسھ خونھدهی خودشو از مرگ نجات می چ؟بخاطری کبخاطر
 ....  بھبرسھ
  کنھی لب تکرار مری زھمش
 .... خونھرسھی کھ باالخره مانقدر

____________________ 
 آرش

 
  شدری زود باش دیعل_
 
 مایرسیرمی جونم بدو دزیعز_
 
  اون کراواتتو درست کنیپسر چقد عجول+
 
  باشھ باشھ_
 

 ...گردونھی برم می کھ علشمی کراواتم مریدرگ
 ...کنھی وکراواتم رو مرتب مکنھی مکمکم

 
  می داداشیخوشبخت بش+

 گمی و مزنمی ملبخند
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 م؟ینوکرتم داداش بر_
 
 ...زمی عزمیبر+
 ..میشی منی سوار ماشمیری عجلھ مبا

  ھیجوری حالم امشب
 .... کنمی خوشحالم ھم حس مھم
  اه

 گھی ومکنھی مادمی پی پشت فرمون کھ علنمیشی و مزنمی رو پس ممی منفافکار
 
  نمیشی داداش من مشھیکت وشلوارت چروک م+
 

   داداشممی وونھی من دایخدا
  بوسمی رو مشونش

 
  می و خوشحالپی ھممون خوشتامشب

  می کردی علمنو
   خوش رنگی آبرھنی پی و شلوار مشککت

 ....ی مشکوکراوات
 نای عسل ای سمت خونھ میوفتی مراه

  میرسی مقھیدق٢٠ بعداز
   زدهخی از استرس دستام ایخدا
 .... آشوبھقلبم

  میشی مادهیپ
  شدهنیی رز قرمز و تزی پراز گالی گلدست

 ... ترینیری جعبھ شھی
  خودت کمک کنایخدا
 زنھی  زنگ رو میعل

  اف افی توچھیپی مای شاد بردیصدا
 
 دیی بفرمانیسالاااام خوش اومد+
 
 ....شھی کھ باز مزنھی ودرو مگھی منویا
  داخلمیریم

  تپھی گلوم می قلبم اومده توکنمی محس
  داخلرمی و مکشمی مقی عمنفس



 @Cafeetakroman           اختصاصی کافھ تک رمان           ه شدھیرمان قلب بخ

 162 

 ....ستی نایلی در بالبخند منتظر ماھستن اما ای جلوی تھرانی خانواده ی ھمھ
  خوشگل شده چقدر عسلم

 ھی مشکی آبپشی اونم تکنمی منگاھش
   دخترمنی من عاشق اایخدا

 ....مینیشی داخل سالن وممیری میی و خوش آمد گوی حال واحوال پرسبعداز
 ... باھام ناسازگارهقلبم

 کوبھی محکم میحساب
 ...میشونی پی رونھیشی می سردعرق
   مقدمات و رسم و رسوماتبعداز

 شھی مداری قاب در سالن پدی توایلی صحبت کنھ کھ  قامت بلند اخوادی مآقااردالن
   از نفرتھی موجھی ایلی نگاه ای تومیشی بلند مھھمون

  شھی منیی از شدت خشم باال و پانشیس
 .....شھی من ثابت می کھ روچرخھی ومچرخھی منگاھش

 
  زنھی مادی خشم فربا
 
   مای تو خونھ ی پاگذاتیی تو با چھ روشرفیب+
 
   نکردمیمن کار...میکنی بھت نگاھش مبا
 

 ... سمتشرهی مباباش
 
   چ طرزه برخوردهنی اایلیا×
 ییرای از مھمونامون پذینجوری حاال ای بودی کدوم قبرستونستی االن معلوم نتا
 ؟یکنیم
 
   بھ مندوزهی تنفر نگاش رو مبا
 
  مھمون بودن رو ندارهاقتی آشغال لنیمھمون؟ا×
 

   کردمکاری من مگھ من چیخدا
 ....کردمی نگاش مگنگ

  عقبدهی سمتم و ھولم مادیم
 کنھی نفرت نگاھم متیعصبان.. خشمبا
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 ...خورهی ازت بھم محالم×
  سمت عسلگردهیبرم

 
 ...ی کثافتیلیخ×
   ب صورت مثل ماه عسلمزنھی میلی و سگھی منویا

 می کردکاری مگھ ما چایخدا
 گھی مرتشویگی مادی می  با ناراحتایبرد

 
  خجالت بکش+

 ..ی عسل دست بلند کنی روی کجاست؟ده بار گفتم اجازه ندارشعورت
 

 کنھی رو نگاه مایلی با بغض اکنمی عسل منگاه
 ...پاکھ... گناھھی نھ عسل من بنھ

 ...شکنھیم...گزرهی مدلم
  کنمیدستم رو مشت م... خوردیلی سشی من شب خواستگارعروس

 
 رهیگی سمتش و دستشو مرهی اردالن مآقا
 
   مسخرتو جمع کنھی بازنیا×
 
  زهیری واشک مزنھی داد مایلیا

 
   کھ منو عسل روحمونم خبر ندارهگھی مییزای و چزنھیدادم

 
 ...خونھی مای حی و عسل من رو بزنھیدادم

 
 ...خونھی مفی من رو کثعسل

 
  آخ قلبم...عسل من پاک تر از گلھ...کشھی مری تی بد جورقلبم

 ...زنھی بھتون ممی بھ تموم زندگداره
 

 ...شمی مثل الماسشھ و داغون می سمت عسل و اشکاحواسم
 ... تو قلبمھی قطره اشکش مث خنجرھیھر

   ازش دفاع کنم کھخوامی و مزمیری اشکاش اشک می بھ عسل و پابھ پاحواسم
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  کنمی شکمم حس می رو توی جسم فلزھی
 
 ... سمت شکممرهی و نگاھم مشنومی عسل رو مغیج
 

 ......شھی و بدنم سرد منمیبی رو میتعجب عل منگاه
 

 ....وفتمی و منمیبی عسل رو محال
 

 ... وفتمی و مشمی مزی قلب عزنگران
 

 ... کھ نفسم بھ نفسش بندهمی علنگران
  کنمی و سورش شکمم رو حس مشھی تار مامیدن
 

  زنھی کند میلی خقلبم
 
 ...شھی و چشام بستھ مکنمی خون رو حس مھیسیخ
 

 یعل
 ھی وجودم تو بھت و ناباورتموم

 .. سمت آرشمرهی و دوباره نگاھم مکنمی مایلی دست ای نگاه چاقوبابھت
   جون نداشتپاھام

   سمتشدمی زور خودمو کشب
 .... شکمش نقش بستھی گناه روی کھ بی زخمی روذارمی مدستمو
  رونی بزنھی ازش مخون
   تو بغلمرمیگی آرش رو مسر

 زنمی مصداش
 ...آرشم_

   وجودم؟توروخدادچشماتو بازکنی ھمھ
  تھی امشب خواستگارنیبب

  چشماتو باز کناتی ارمتوروجون
  زنھی مغی گوشش و جی عسل کردم دستشو گذاشتھ رونگاه

  بھ لباس آرشزنھی و چنگ مزهیری ماشک
  زنمیدادم

  کنمی مالتماس
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ورژانس نفســــم داره جــون  زنگــــــــ بزنـــــــھ ایکــــــیتـــــوروخــــــــــــدا _ 
  دهیمـــ
 ...شھی ھقم بلند مھق

 ... چشماتو باز کنایآرش مرگ ارم_
  کنھی مباز
   چشماش پراز اشکھستھیمی واقلبم
 گھی و داغون مادی  مایبرد

 
  مارستانی بمشیپاشو ببر 

  کنمی منگاھش
 ...داغونم...داغونھ

  نھی سنگکنمی رو بلند مآرش
  وفتمیم

  زنمی مزجھ
 شکنمیم
  ادی مادمی می پناھیب
   طرفمادی با بھت مایلیا

 زنمی مداد
 زنمی مشی آتاتویدستت بخوره بھ آرشم دن_
   عقبرهیم

  رهی از حال مزی عزکنمی بلندش مدوباره
  کنمی التماس نگاه مادر عسل مبا
 ...کنمی جونم بلند می بی دستای آرشم رو روو
  زمیری واشک مبرمشیم
  نمیشی و خودمم منی عقب ماشیای صندلی روذارمشیم

  شھی ازجا کنده منی کھ ماشدهی گاز میجور...دهی حرکت منوی ماشایبرد
 دهی رنگش پرکنمی آرش منگاه

 اریداداش قشنگم تو رو خدا طاقت ب_
 گھی مدهی بردهیبر
 ودت ب...اظب خ.و... مایم.م...ر...ا+
 ... باش.

  زنمی مداد
  کنمی مالتماس

 زارهیو تنھا نم نھ آرش مننھ
 ...ارمی کم منفس
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   بھ دادم برسیی کجاایخدا
  رهی داره از دست ممی زندگتموم

 کنمی با پشت دست تند تند پاک ماشکامو
  بوسمی و مبوسمی صورتش رو متموم

 سی نی آرشم موندندونھی ھم مای کھ دنانگار
  ادی مبارون

   منی چشماھم
   آسمونھم

 گمی بغلمو مرمیگی مسرشو
 ؟ی چیعنی یفھمی مرمیمی میتو نباش_

 یذاری وقت تنھام نمچی ھیگفتی مخودت
   قولتری زیزدی نمچوقتی ھتو
   ھم نزنندفعھیا

 زنمیدادم
  ال کردارمارستانی بنی بھ امیرسی می کایبرد_
  گھی دقھیچند د+

   باالستسرعتش
 ...کنھی قرمز رو رد مچراغ

 ... دنبالمونوفتھی مسیپل
 کنھی مشتری و سرعتش رو بکنھی توجھ نمایبرد

  میرسیم
   کمکمادی ھم مای بغل بردرمشیگیم

  دارنی نگھش مسای پلاما
 دوامی جون می و ببرمی رو مآرشم

  زنمی مداد
  خوامی مکمک
   بھ لباسمزنھی چنگ مآرش

  جونم داداشم_
  نفس داداشجونم

 نی..بش...ب+
   پاھامھی روی و لنمیشیم
  وجودمیجونم ھمھ _
 وقت غصھ ھی ینزار... باشمی وجودم مواظب خودت و زندگیھمھ ...یداداش... یعل+

 بخوره
  نره.تون .اد..ی یگ..ند...ز



 @Cafeetakroman           اختصاصی کافھ تک رمان           ه شدھیرمان قلب بخ

 167 

 ای...عرش
 من....دلتنگشم

  تونھی حرف بزنھ نمخوادیم
  زارهی بلند شم نمخوامیم
  منو نبر..خدا م..رو..تو+
 حرفمو بزنم..زار ح..ب

  گمی ھق مباھق
  تو بعد باشھ؟جون علبمیبزار بر_

  کنھی بزور باز و بستھ مچشماشو
  برمشیم
  کنھی مخی و بدنش برمشیم
 شھی و چشماش بستھ مبرمشیم

  زنمی و داد مشھی تموم متوانم
  کنمی مھی و گرزنمی مداد
   تو صورت خودمزنمی مزنموی مداد

 زنمی و زجھ مکشمی مھوار
  شھی نمشی چچی نھ آرش من ھنھ
 ... نفســـــم دارهنیالکـــــردارا بھ دادم بـــــرس_ 

  کشھی نفس نمی چشماش بازه ولکنمی منگاھش
  شھی راشون باز ماشکام

 کنمی مھی بدنش و گری رووفتمیم
 زنمی مزجھ

 ... جمع شدنمی دور منو آرش آسمونمارستانی بکل
 ذارمی سمتمون نمادی بخوادی میھرک

  زنمی وار زجھ موونھید
  پدرم کھ پدرم نبود..می زندگھی حضم کنم حامتونمینم

 ...ستی نگھی بود دمی کھ زندگداداشم
  نھنھ

 ...  منآرش
  کنمی مشی آبی و نگاه چشمانمیشیم

  بندمشی چشماش و می روکشمی مدست
  مارستانی بیکای سرامی روکوبمی تموم توانم سرمو مبا

  کنمی خون رو حس مھیداغ
 ....بندمی تو دستامو چشامو مرمیگی آرشم رو میدستا
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 عسل
  دوامی باتموم وجودم می ولی چجوردونمینم
 .. کھ قرار بودبشھ ھمسرمی دنبال کسدوامیم

   بشم عاشقشقرابود
 .... عاشقمبمونھ

  شھی دور مای بردنیماش
   کف پاھام زخم شدهنی دنبال ماشدمی دوانقد
 شمی ترمز سوار می روزنھی پام می جلونی با ماشبابا
 

  کنمی مھیگر
   پالکمی رورهی مدسمتم

  مارستانی بمیرسی چقدر گذشتھ کھ مدونمینم
  زمیری و اشک مدوامی مشمی مادهیپ

   درهی دستبند دستشھ و جلوایبرد
  گھی برم سمتش کھ بااشک مخوامیم
 آرش منتظرت بود+
  سالن اورژانسی تورمی مدوامیم
   آدم جمع شدهیکل

  زنمی مکنارشوم
   وار دوستشون دارموونھی کھ دیی بھ کسارسمیم

 زنمی مزانو
   سمت آرشکشونمی مخودمو
   قلبشی روزارمی مسرمو

  زنھینم
   ندارمنفس

  زنمی مغی گوشمو جی روزارمی مدستمو
   پراز خونھنی زمکف

   آرش منخون
   آرشی نھی بھ سزنمی مشت مبا
 ...آرش بلند شو_

 یری بمی ندارتوحق
 ی منو تنھا بزاری تو حق نداریلعنت

   کھ کنارتھ بلند شوتی علتوروجون
 

   باال صورتش پراز خونھارهی سرشو میعل
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   سمت صورتشرهی مدستم
  عقبکشمی دستمو مدوباره

 زنمی مغیج
 
  دیکنی نگاه موی چنیسادی واایلعنت_

  دی کنکمکش
   ببرنخوانی رو بزور می و علانی مپرستارا

  رهینم
 رمیگی سرد آرش رو مدست

  زمیری و اشک منشی سی روزارمی مسرمو
  بوسمی رو مشھی نمنیی باالو پاگھی کھ دنشی سیرو

   سمت گردنشرهی منگاھم
 ...زنھی برق میزی چی

  لرزهی مدستام
  رونی بارمشی گردنش می تواز

  شھی مشتری باشکام
  زنمی مزجھ
   بھ لپشچسبونمیلپوم

 .. بھم دادروی پالک و زنجنی کھ اوفتمی اون روز مادی
 ... کجاستگشی بدونم نصفش دخواستمی مھمش

 .. کجاستدمی فھمستی خودش نحاالکھ
   کھ سرش رو بانداژ کننبرنی رو بزور می علپرستارا

   ببرنخوانی آرش رو مانی می ودکتر پزشک قانونسایپل
 نی ببرزارمی نممویآرش آسمون...زارمینھ نھ نم_

  کننی بزور بلندم مزی و عزمامان
  زنمی مغیج

 زمیری ماشک
 کنمی مالتماس

  زنمی مزجھ
 اما
  برنی رو ممی آرش آسموناما

 برنی جونش رو می بجسم
  زمیری و اشک مبرنیم

  مارستانی باطی تو حوفتمی من مبرنشی مباآمبوالنس
  ندارهی آرشگھی کھ دییای و دنمونمی ممن
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   دلشکستھی تنھام و علمن
 ...کنھی آرشم رو بدرقھ مبارون
 ....زنھی ھم زجھ مآسمون

 
  کنھی  وبلندم مرهیگی بازو مو مری زیکی

   شدهیچیسرش باند پ... ترشدمیتی بود میتی کھ امشب نمیبی  رو می و علگردمیبرم
  قرمز و ورم کردهچشماش

 ... زنمی بغلش و زار مرمی و مارمی طاقت بتونمینم
 ....کنھی کمرمو نوازش می علیدستا

 گمی بغض مبا
 یعل_
  جانم+
   بخوامیمن آرش و از ک_

  لرزهی ھاش مشونھ
  نشی بھ سدمی فشار مشتری بسرمو

 ... حالمون زارهجفتمون
 .. بودی کھ سرشتش آسمونمی رو از دست دادی آرشجفتمون

 ... گناهی و بپاک
  نی سمت ماشبرتمی و مکنھی خودش جدام ماز
 گمی می گرفتھ ای صدابا
 
  میریکجا م_
 

 گھی می گرفتھ تریباصدا
 
 ارویلی گردن گرفتھ کار اایبرد+
 ...زمیری و اشک مکشمی مینیھ
 
  بھت گفت ؟یک_
 
  بابات+
 ی بھ اداره آگاھمیرسیم

  مییدوی مدوتامون
 ...ھی عذا دارتودلم

 ... ببرن بازداشگاهخوانی رو مای کھ بردیی بھ راه رومیرسیم
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  کنمی بھت نگاھش مبا
  ھی اشکچشماش

 زنمی مداد
 
 دیتوروخدا ولش کن... گناھھیاون ب_

 ... نکردهی کارایبرد
  دنی گوش نماما
 ادی می بلندی نھ ی ببرنش کھ صداخوانیم

  استیلی امیگردیبرم
   تو چشماشزنمی زل می  نگرانبا

 ... تو چشماشھای دنی حس ھاتموم
  کھ معلومھھی حسنیشتری بیمونیپش
 
   آرش رو بھ قتل رسوندممن×

 زنھی داد مایبرد
 
 ...گھیدروغ م+
 شھی بھ صورتش  دلم پراز درد مزنھی می و مشتایلی سمت ارهی با نفرت میعل
   برن سمتش کھخوانیم
  رونی بادی از اتاقش می سرھنگھی
 
  چھ خبره؟نجایا-
 
  رو دستبند زده بھ دستشای کھ دست بردی سمت سروانکشونھی رو مایلی ایعل 
 

 گھی نمیزی اما چلرزهی شونھ ھاش مبابا
 زنھی و دم نمزهیری اشک ممامان

 زهیری و بازم اشک مزهیری اشک مزیعز
 گھی و مکنھی اشکش رو پاک میعل
 
  گناھھی بایبرد... داداشمو کشتنیا+

  مارستانی بمشی کمک کرد برسوناون
 گھی با ھق ھق منویا

 
  سھی بھ پلدهی کھ باھاش آرش رو زد میی و چاقوبشی تو جبرهی دست مایلیا
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 گھی راست می سرھنگ،علجناب×
 
   مدرکمنمیا 

   آرش و اثر انگشت من روشھخون
 شھی  انگار قانع مسرھنگ

  تو اتاق مندییایب-
 

  کلیدانا
 و باشگاه مشغول نسیزی کھ پاشو توکاناداگذاشتھ خودشو با کارو بی روزاز

 ..  دوباربھ خانوادش زنگ زدهیکیفقط  ...کرده
 ...دهی اون روزھا دوباره جنون بھش دست میادواری با
 ...کنھی می بوکسش خالسھی رو سر کی و عصبی در پی پی مشت ھاتی عصبانبا

 و بھ سمت شھی منی و سوار ماششھی زار از باشگاه خارج می ساعت باحالکی بعداز
 ....کنھیخونھ حرکت م

 ...کنھی رو آروم متشی سرعت عصبانشھیھم
 ...کنھی رو سرزنش مخودش

 .شھی وھمشھیھم
 ی تکراریخستس از روزا. خونھرسھیم

 ...یی تنھااز
 ... از خودشیحت..از
 ...شھی تو درو وارد مندازهی رو مدیکل

 ... جاھی کنھی رو پرت مالشی از لباس و وساکھیھرت
  سمت حمومرهی ممیمستق
   دور خودشچھیپی دوش آب گرم حولھ رو مھی بعداز

 ... سمت تراسرهیم و زنھی قھوه ساز رو مرهیم
 .دهی آزارش مشھی کھ ھمیفکر. تو فکررهیم

 ... ممکن بودمی تصمنی کھ احماقانھ تریمیتصم..فرار
 ارهی بھ زبون بتونھی اونقدر مغروره کھ نماما

  کشھی مسشی و خی مشکی موھای توی دستکالفھ
 ... داخل سالنگردهی قھوه ساز برمیوباصدا

 ...زنھی شور مدلش
 ...بعداز سالھا دلتنگھ. قرارهیب

 ...رهیگی ھاشو منیزتری عزی سمت تلفن و شماره رهی مدستش
   ھمون شمارستدونھیم
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 .... ندونھشھی ممگھ
   قرارهی بقلبش

 .انتظار
 انتظار
 انتظار

 ی گوشیکس
   طرف رو گوش کنھی کھ صدانی ای اما بجادارهی رو برمی
 شھی و شوکھ مکنھی گوش مشھی کھ قرات می قرآنی صدابھ
 .... صوت فقط مال مراسمنیا
 .....  وگھی می ابوالفضل بلندای
 

 یعل
  گذرهی می روزه از اون شب لعنتسھ
 یستی انگار صد سالھ کھ نی ولیستی روزه نسھ

  شمی مونھی من دارم دآرش
 ... منوخوابوننی قرص مبا

 ی برگردشدی مکاش
 ... زدهشی آتگرموی تو جداغ

 ..ب عکسش قای روزهیری ماشکم
  پلکشنیی پاقایدق
 وفتمی آھنگ مورد عالقش مادی
 
   دارمیامشب در دل شور_

   دارمیامشب در دل نور   
  باز امشب در آسمانم  

  باستارگانمی رازباشد
   سر شوق و شورمکی امشب

   دورمیی عالم گونی ااز
  کھ رسم بھ فلکرمی پرگی شاداز

  خوانم برحور و ملکی ھستسرود
   ھا غوغا فکنمدرآسمان

   ساغر شکنمزمی برسبو
  سر شوق و شورمکی امشب

   دورمیی عالم گونی ااز
 می گوی سخننی ماه و پروبا
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  می جوی مھ خود اثری رووز
  شب ھانی زابمی جان

  کاھم از غم ھایم
  و زھره را بھ طرب آرمماه
  خبرم زشعف دارمی خود باز

  بر لب ھای انغمھ
  سر شوق وشورمکی امشب

   دورمیی عالم گونی ااز
 

  از چشامنیی پاومدی مثل بارون مینجوری ھماشکام
 

  منھ مگھ نھ؟ادی االن آرشم بھ ایخدا
 
 ...می دوباره اومد تو ذھن وخاطر لعنتشیادخاکسپاری
 

 کی تنگ و تاری بزارنش اون جاخواستی نمدلم
_________________ 

  روزقبلسھ
  کلیدانا

 ... آروم آرش رو آوردنجسد
  شد بھشت زھراغوغا

 ...  شکستھیعل
 ... کس شدهیب
 ... ھمدم شدهیب

 کردی مھی وار گروونھی دعسل
  شی ابدگاهی جای بزارن توخواستنی رو مآرش

  ذاشتی نمیعل
 زدی مداد
 زدی سرو صورت خودش متو
   کھ برادر بودی پدری براکردی مونیش

 ... کھ ناکام بودی برادریبرا
   گرفتھ بودنشقاشیرف

 ... بغلش کردو زار زدایبرد
 زدی زجھ مای بغل دبردتو

 . رو بھ خاک سپردنآرش
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 ... کنارزنی خاک رو برکردنی تالش می و علعسل
 ..  متنفربود اون تو تنھا بمونھیکی کھ از تاری آرشنزارن

  رونی بارنشی بخواستنیم
 کردی مھی خون گرآسمون

_____________________ 
  امی مرونی فکر باز
   قاب عکسش پراز اشکھیرو
 ... قلبم آخ داداشمآخ
  امیدن

 ... کسمی ھمھ
 کنھی زنگ ازجا بلندم میصدا
   سمت در عمارترمی مرمویگی عکس  آرش رو بغلم مقاب
  پرسمی مدارمی اف رو برماف
 بلھ؟_

  دهی جواب نمیکس
 ادی در میصدا

 ...شھی نفس تو گلوم حبس منمیبی کھ میزی با چکنمی سمت درو باز مرمیم
 .....  سرمی توشھی مدهی مثل پوتک کوبگذشتھ

 
 ایارش
 ...سالھ تنھاشون گذاشتم٥ کھ مییزایسختھ رو بھ رو شدن برام با عز    
 ...دمی صداشونم نشنیسالھ کھ حت٥

  نبودنستاھمیاگھ ا...دمی دنستای عکساشونو تو ااما
 ...  جرات نداشتمی انقد بزدلم کھ حتمن
 رونی از فکر بکنھی فرودگاه اعالم می رو تومای مھماندار کھ فرود ھواپی صدابا
 ...امیم
 .شمی میسوار تاکس..رونی بامی شدن از فرودگاه متی اذیبعداز کل 

 نستاشونی آرش تو ای کھ دوستای پستدنی اون صوت و ددنیبعداز شن... دلم آشوبھتو
  گذاشتن

 ...شھیدستام مشت م.. شدباورم
  رسمیم

   نصب شدهزی در عمارت عزی کھ جلویتی تسلی بنرھاندیباد
 ...کنمیبغض م...زهیری مدلم

  کنھی نمیاری می لعنتیپاھا
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 کھ قلبش مردو بزرگ تراز من بود کمی کھ عکس برادر کوچی اھی سمت اعالمرمیم
  روشھ
 ...شھی می بارونچشام
   اف افی توچھیپی می مردونھ ای زنگ صدای روزارمی مدست

 
 بلھ؟+
 

 ... جواب دادن ندارمتوان
 

 .زنمیدرم
 ...ادی پا میصدا

  شھی مدرباز
 ... پوش شدهی کھ مشکنمی رو مببیعل
  شدهختھی کھ بھم ریعل

    شدهبزرگ
 ...کنھی فکر می بھ چدونمیم. توھمرهی ماخماش
 ..نیی پاندازمی مسرمو

  کنمی آغوش م رونش حس می خودم رو توی آنھی
 ترکھی مبغضش

 
 ری دیلیخ.. داداشمیراومدیا؟دی عرشیکجا بود+
 .. منی خدایوا

 .شمی موونھی ددارم
 
  کجاست؟؟؟آرشیعل_
 

  ھیاون اعالم..تی تسلی اون بنرانگو
 
 .. راستھھا
 

  راومدمی منھ ترسو دنگو
 

 ... آرشیعل
   وسط حرفمپرهیم
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 ...آره داداش راستھ+
 

   کھیکس..آرش من رفتھ..آره
 
 ...  تنھام نذاشت حاالچوقتیھ
 ...ھی گرری ززنھیم
   و زار زدنختنی اشک ری کلبا
 ... توارمشیم
   مبلی رونشونمشیم
 
  کجاست؟زیداداشم عز..یعل_
 

 گھی مزنھی مشمی کھ آتییباصدا
 
 ...رفتھ خونھ عمو+

  خوب نبودحالش
 گمی من من مبا
  بھ سر آرش اومده؟ی کن چفی برام تعریعل_

 ..رهیگی و سرشو تو دستاش مزی مھی عسلی روزارهی عکس آرش و مقاب
 شکنمی و مکنھی مفیتعر
  شمی و داغون مکنھی مھیگر

 ...شھی و دستام مشت مزنھی مزار
 گمی وبا تحکم مرمیگی باال مسرشو

 ؟یعل_
  کنمی درست مویھمھ چ.. کھ تنھاتون گذاشتمیی سال ھانی ابرخالف

 
  تقاص پس بدنکنمی میکار

 گھی مناراحت
 ..آرش گفت مراقب عسل باشم+

 خواستی وار عسل رو موونھی داون
 ...کنمی مزمزمھ

 عسل
   خونھمی و استراحت کن برری برو دوش بگایعرش+

  خونھ رو کردهی ھوادلم
  بوسمی مشویشونیپ
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  رمیگی ھمونجا دوش ممیپس پاشو بر_
 گھی منی لبخند غمگبا
 
  باشھ داداش+

 ....کنھی صحبت مزی با عزرونی رفتن بھ بنی و حدارهی عکس آرش رو برمقاب
 

 یعل
  برگشتھای خوشحالم کھ عرشیلیخ

 ... و با عشق ساختدی روخرنشی زمی کھ آرش باسختی خونھ امیری ممیدار
 ...زدی بود کھ می طرح و نقشھ انیاول
  دی اون روزا اشک تو چشام جوشھیادآوری با
 

  ای رفت سمت عرشنگاھم
  سالشھ٢٦چقدر چھرش مردونھ تر شده حاال ... توھم بوداخماش

   درشت و مردونھ شدهکلشیھ
 

  ری بخادشی گرفتم ادی رو از آرش یرانندگ
 

 .. خاموش شدنی بار کھ نشستم ماشنیاول
  واری زدم تو دمی کنم آخرشم مستقکاری داد چحی تو ضی با صبورچقد

 
 ... و صورتم پراز اشک شدهمیدی رسدمی خودم اومدم دبھ
 
 ...میدیداداش رس+

   اشکامدنی با دشھی ناراحت مایعرش
 لبخند تلخ و پراز درد...زنمی لبخند ماما
 

  میشی مادهی پھماھنگ
   سمت آسانسورمیریم

 ...خوردمی ماروی روزا بود حسرت  ھمقدم بودن با عرشیلیخ..می ھم قدمباھم
 ھوف

 
 ...مینی بی توچھیپی آرش می بوکنمی کھ درو باز منیھم.. تو در ندازمی مدیکل
 شھیداغ دلم تازه م...کشمی ھوا نفس میب
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 ..ارمی مادی خوبمون رو ب ی و روزابندمی مچشامو
 .. کردن دخترا بودتی کھ دغدغم اذییروزا
 ...خوردی و حرص مکردی محتمی نصی ھم کلآرش

 
  سمت اتاق آرشرمی فقط مای بھ عرشستی نحواسم

 
 شھی از خاطرات تو ذھنم مرور می موجشمی کھ مداخل

 
 ..ساعتش

 ..عکساش
  لباساش
 ...تختش

  ستی نگھی کھ آرش ددهی منوی ای و ھمھ نشونھ ھمھ
 ... اتاق رو ندارمنی من دل بودن تو ارونی برمیم

 گمی سمتم کھ با بغض مادی مایعرش
 
   اتاقتو نشون بدمای بایعرش_

_________________ 
 عسل

   روزه خونمون شده ماتم کدهسھ
  رسمی دارم ب جنون ممن

 ... آرشمدلتنگ
 ...امیلی ادلتنگ
  خوبی روزادلتنگ

 ... آزاد شھامیلی بده اتی التماس کنم رضای علشی برم پدیبا
  دهی متی رضاآره
  مثل آرش دلش مھربونھیعل

 و راه کنمی سرم مموی و شال مشکپوشمی مموی و مانتو شلوار مشکزنمی پس ماشکامو
  وفتمیم

  کنمی اما توجھ نمزنھی صدام ممامان
   برمدی بامن
  شمی منی عجلھ سوار ماشبا
 ...کنمی توجھ نمزنھی مشھی بھ شای کھ بردیی مشتابھ

 ...رمی و با سرعت مذارمی رو گاز مپامو
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  میدادی رو  کھ اون روز با آرش گوش میرمی مادتوی از آھنگ
 ...کنمی می پلرو

 ...شھی منم بلند تر می ھی گری صداشھی کھ خونده می کلمھ اباھر
 ...دمی رسفھممی کھ نمکنمی مھی گرانقد

  شمی مادهیپ
   سمت زنگرمی و با دو مزنمی پس ماشکامو
   روشزارمی مدستمو

  اف افی توچھیپی می علیصدا
 بلھ+
 گمی بغض مبا
 
 یعل_
  گھی مینی غمگی صدابا
 
  توای؟بییعسل تو+

  زنھی مدرو
 
  بودمنجای کھ ای اون روز آخرادی مادمی و رمیم

   روز رو برام ساختنی اون روزو کھ آرش بھترادی مادمی و دارمی برمقدم
 دارمی و قدم برمزمیری ماشک

  نمیبی مسی رو با چشم خی و علکنمی بلند مسر
   سمتشکشمی طاقت پرمیب

  ھی گرھی گرری ززنمی مبلند
  کنھی مھیو گر...رهیگی محبت بغلم مبا
 
  ترکھی دلم داره میعل_
 رمیمی  دارم میعل
   حضم کنم نبودش روتونمینم
 
 .دونمیم..زمی عزدونمیم+

  تو بودادی آخرھم ی لحظھ ی حتیدونی معسل
  زنمی زار مشتری حرفش بنی ابا
 
  نمی نزار منم داغ برادر ببیعل_

   داغم دو برابر شھنزار
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 .... نزار داغون تر شمتوروخدا
 

   سرمی روزارهی مسرشو
 
  زمیآروم باش عز+
 .... بایب

  می کھ برگردکنھی رو وادار می منو علی مردونھ ایصدا
 دمیدی کھ  کاش نمدمی رو دیکس
 .... برام رقم زدی بدجورریتقد
 

 ایعرش
 ...  دارمدی درد شدسر
 ... کنمدای پیزی چی مسکنھی سمت آشپزخونھ بلکھ رمی مشمی مبلند

 ...کنمی مدای مسکن پھین قرصا  رو کردروی زبعداز
  ادی دختر مھی ی ھی گری برم تو اتاق کھ صداخوامی و مخورمیم

 ... نبودی کھ کسنجای اکنمی متعجب
  ارمی و سراز سالن در مرمی صدا مدنبال

  رمی توبھت مشتری بنمی کھ مبیزی چبا
  کنھی مھی داره گری بغل علی دخترھی

  کنمی  و بادقت نگاھشون مکنمیزمی رچشامو
 ... نکنھشتری داغش رو بخوادی می از علباالتماس

 ھی کستی معلوم نھوف
  و سردرد گرفتھھی کھ بخاطر گریی صدابا
 گمیم
 
  ھستن؟ی کشونی ای چ خبره؟علنجایا_
 

  گھی می و علگردنی و دختره برمیعل
 
   عسلھ نامزد آرشنی اایارش+
 
 ...کنمی تعجب نگاھش مبا

   و خانوادش مسبب مرگ آرشننیا.رهیگی تعجبم رو می جااخم
  از خودمشمی می کھ بھش نسبت دادم عصبانی لفظ محترمانھ ااز
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 ی چنجای ای اومدی حاال پاشدی و خانوادت مسبب مرگ برادرم؟تویخوای می چنجایا_
  رونی ب؟برویبگ
 کنھی تعجب نگاھم مبا

  گھی و مکنھی اخم میعل
 
   نگو بھشیزی لطفا چرهی تقصی عسل بایعرش_

  خورهی برمبھم
 ستیدست خودم ن...شھی متشنج ماعصابم

  کنمی تو اتاقش ودرو روش  قفل مدمی و ھولش مرمیگی رو می دست علرمیم
   سمت درکشونمشی و مرمیگی دختره رو ممچ

  دهی کھ قسمم مرومی بندازمش بخوامیم
  دی  ب حرفام گوش کنیشمارو بھ جون عل+

   برادرم رو اعدام کنننینذار
  شمی میعصبان
  واری بھ دکوبونمشی و مرمیگی مگلوشو
  محکم کوبوندمش کھ مطمئنم کمرش درد گرفتھانقدر

 غرمی دندونام می الاز
 

  دهی خاک خوابری بخاطر تو داداش من االن زیی ھرجای دختره نیبب_ 
 ؟؟؟یدی فھمیمونی و منتظر مرگ و جسد برادرت میکنی جا گم منی از اگورتو
  تو راه روکنمی گلوشو پرتش می از رودارمی برمدستمو

  بندمی و درو مکنمی حال خرابش توجھ نمب
  شھی مشتری بسردردم
 ... کنھونمی دخوادی متیعصبان

   تو آشپزخونھرمیم
  کنمیکاری دیبا

 ...تی از عصبانرمیمی مدارم
 یکای سرامی روزهیری قطره قطره خون مشکنھی کھ مدمی تو دستمو انقد فشار موانھیل

  شمیآشپزخونھ اما آروم نم
  زنمی و داد مشکونمی سالن گلدونارو دونھ دونھ می تورمیم
  شمی نمی خالشکونمویم
  زنمی و زار مشکونمیم

 گھی مھی ب در وبا گرکوبھی مشت می کھ علزنمی دادمانقد
 
  داداش توروخدا درو باز کن+
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   آروم باشتوروخدا
  تونمینم
 .....بندمی تو اتاقم و درو مامی می براش و بدون توجھ بھ دستم و علکنمی درو باز مرمیم
 

 عسل
 گذرهی میی سھ ماه از اون روز کذاقی دقامروز

 رونی برادر آرش انداختم بای کھ عرشی اون روزاز
  ده بار رفتم و التماسش کردمشترازیب

   بھمدادی پاش افتادم اما اصال گوش نمبھ
 ..خانوادم ھم ھمراھم خواستن و شکستن.. من نبودمتنھا

  و پس زده شدنخواستن
   باھامونکردی خشک رفتار میلی خایعرش

 ھیخشن و عصب..دمی ازش ترسیلیخ
 

 ... و آرشی علبرعکس
 

 .. رو کردهروی ھممون رو زھی نبودت زندگنی ببآرش
   دلمون خون شدهنیبب

   دلتنگتمآرش
  اون لبخنداتدلتنگ

  اتی مھربوننگدلت
  ارنی بامویلیمنتظرم ا... االن کجامنیبب

   شھلی دادگاه چھرم تشکمیمنتظر
  سرنوشت برادرمممنتظر

   حال و روزمون رونھیبی آرش میعنی
   رو آوردنایلیا

 نازش رو ی تنشھ و دستبند دستشھ موھاایسالم لباس زندان٢٠ یایلیا... گرفتشی آتدلم
  زدن

 ...شھی می جاراشکام
 ... ب دادم برسایخدا

 ... کھ سربازه نذاشتششی پمی برمیخواست
 ..میمنتظر 

  گرفتھایلی ای براای کھ بردیلی وکمنتظر
 ... خواھان خون آرشمنتظر

 ...نھی سنگیلی آرش داغت خآخ
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 ..انی  ھم می و علایعرش
  کنھی سمتمون و باھممون صحبت مادی مینیگی با حالت غمیعل

 ...کنھی نگاھمون مرهی کھ با اخم بھ ماھا خھییای بھ عرشنگاھم
 ...زنھی بھ من پوزخند موفتھی کھ منگاھش

  سنگھ؟گھ؟ازی دھی کنی اایخدا
 ...ھیرانی جذاب و کامال اچھرش

 .. و جالبدهی کشیابروھا..ی مشکیچشما
 ... و موج داری مشکیموھا

 ...ی ورزشکلی بلند و ھقد
 ... جذاب شدهکلشی بخاطر ھی ولادی نمادی بھ پوست برزنش زی مشکلباس

  رو بردن اونجاایلی کھ ای داخل اتاقرهی و مکنھی بھم اخم منمیبی مامی خودم مب
  ادی مایلی الیوک

  زدنش رو ندارم ودی دی حوصلھ
  داخلرمی دنبال خانوادم مبھ
 

 ...  ماده و تبصرهی کلبعداز
 ننی بشخوادین م ازشوی قاضارنی مایلی الی آرش و وکلی ک وکی  احھی الی کلبا

 سرجاشون
 

 ... کھ دادهی بھ خوندم حکمکنھی شروع می و دقت وبرسی پرونده باصبورھیقاض
  شھی رو سرم خراب مای دنگھی کھ می ھر کلمھ ابا

  شھی بابا خم می ھاشونھ
  شھی داغون مای بردحال
 شھی مامانم شکستھ مدل

   تو سرمچھیپی می قاضیصدا
 

  ی تھرانایلی ای اول پرونده،آقافی متھم ردحکم
 باشد و مجازات خوانده قصاص  است و ب موجب ی می عمد مرحوم آرش حسامقتل

  کامل پرداخت شودھی حکم دنیا
 .... پروندهانی شاکتی مگر بھ رضاستی نی حکم لغو شدننیا

 ... جلسھختم
  شھی مامان بلند مغی جیصدا

  نی امام حسای
 ...رهیگی مشی آتامیدن
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 ...شھی ماهی و ھمھ جا سوفتمی و مچرخھی دور سرم مای کھ  دنای برم سمت عرشخوامیم
 

 عسل
 ...  سرمآخ

   کردهری دستم گتونمی ببرم سمت سرم کھ نمخوامی مدستمو
 ادی میکی آخ یی صداکشمشی کھ منیھم

  کھ اومدیی سمت صدابرمی و نگاھمو مکنمی باز مچشامو
  ت کنم دختر سرم شکسکارتیخدا بگم چ+

 ...خخخخخ
 ... رو دستم بودهای بردسر

  امروزیادآوری اما با خندمیم
   تو دلمنھیشی از غم مییایدن
 گمی می ناراحتبا
 ا؟یبرد_
 جانم؟+
  کھ باعث شد آرش رو بکشھ؟؟دهی دی چگھی چرا نمایلیا_
 دونمینم...ی خواھردونمینم+
 ی علشی برم پدیبا

 یریکجا م...ی استراحت کندی باگھی می ھرچایبرد...شمی مبلند
  دمی نمگوش

 شمی می باعجلھ سوار تاکسمارستانی از برونی بدوامیم
 کجا برم خانوم؟+

  کنمی فکر مایلی بھش و بھ ادمی رو مآدرس
 ؟یی بھ من گفت ھرجای بخاطر چداداشم
 ... بھ آرش پاک و مھربون لقب متجاوز دادی چبخاطر

 شمی مونھی دارم دایخدا
 ... ھمی روزارمی و مچشام
  ادی مادمی کھ رفتم شرکتش رو یروز
 ی شد روختھیدستم خورد بھ فنجون قھوه و ر...دیپا ب پام خند.. کردمیطونی شچقدر

 ...نقشھ ھاش
 ...می کردلشونی داد و تا عصرش باھم تکمادی بھم
 ... گردنم جا خوش کردنرایدوتا پالک و زنج... آرش چقد معصوم بودایخدا

 خوامیو نم... لحظھ ھم تورو از ذھنم پاک کنمھی یاما من نتونستم حتماه گذشتھ ٣ آرش
  دمی رو مھی وکراکنمی راننده چشمام رو باز میباصدا

 ...شمی مادهیپ
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 ... خونھ فقط آرامشش بخاطر آرش بودنیا
 ...رمی  باخودم کلنجار مدارمی کھ برمیھرقدم

 ...رسمیم
  شھی زنگ رو بزنم کھ در باز مخوامیم

 .... شھی پوش جلوم ظاھر می مشکیای بلند عرشقامت
 رهیگی سراسر وجودمو مترس
  از ترس خشک شدهدھنم

 گھی می عقب کھ با لحن خشندارمی قدم برمھی
 ؟یخوای می چنجایباز ا+

 گمی من مبامن
   کار دارمیبا با عل... بخدایچیھ..ه_

  زنھی مپوزخند
 ؟ی رو ھم خام خودت کنی علیخوایآرش کم بود؟م+

 ... ابروھامنی بنھیشی ماخم
  شمی میعصبان

   بھ ظاھر دلسوزی آقایھ_
 حاال تی و نوش و ولگردشی دنبال عی؟رفتی ھمھ سال کجا بودنی اشھی ادعات متوکھ
 ...؟تویکنی می برادری ادعایاومد

 گلوم خفھ ی بھ صورتم صدام رو توخورهی کھ می محکمیلی ادامھ بدم کھ سخوامیم
 ...کنھیم
 کنمی نگاه مای عرش بھت بھبا
   طرفمادی خشم مبا
 ؟؟؟ی خودتو بھ من دادی لقبای جرات کردی ولگردچجوریدختره +
  یدی خانتم دایلی ایدی پشت گوشتم دنیبب
 رهی و مشھی منشی و سوار ماشگھی منویا

  آدمھ؟فکر نکنمنی اایخدا
 ... دستت بشکنھیالھ
  اومدمی واسھ چوفتھی مادمی برم کھ خوامیم

 گھی کھ مادی می علی صدازنمی رو مزنگ
 دییبلھ بفرما+
  منم عسلیعل_
 زمی عزاتویب+

 ... کنھی باز مدرو
 ...  مثل آرشاشی مھربونیعل
   در واحدش رو بزنم کھخوامی مرسمیم
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  کنھی درو باز میعل
  اتویسالم ب+
 سالم چشم_
   تورمیم

  نمی برم بشکنھی ممییراھنما
 ذارمی بره کھ نمخوادیم
   خودتو کاردارمنی بشیعل_
 وفتھی بزنھ کھ نگاھش بھ سمت چپ صورتم می حرفخوادیم

  روشزارهی آروم مدستشو
  شده صورتت؟یچ+

 شھی بلند مآخم
   بزارم روشخی ایدرد داره؟پاشو ب+
   آشپزخونھی توبرتمی کھ مینیح
 گھیم
 ؟یکنی مکاری چنجای ای بودمارستانیتو ب+
 گمی می لحن مظلومبا
  ی بدتیازت بخوام رضا... اومدم ازت کمک بخوامیعل_

  پاشھی خانوادم داره از ھم مبخدا
 ... من

   روب لبمذارهی اشارشو مانگشت
 کنھی کنار گوشم و زمزمھ مارهی ملبشو

 دی کرد کھ باکاری بدونم آرش من چدیبا... رو بدونم لشی دلدی بای ولدمی متیمن رضا+
 ...شدیکشتھ م

  رهی من بمی سالھ٢٣ دآرشی باچرا
 نیی پاندازمی مسرمو

  فھممیم...یتوحق دار_
  ذارمی صورتم کھ نمی بزاره روخی خوادیم
 گمی بغض مبا
  ی بفھمکنمی کمکت میاعل... برمدیمن با_

   خودمم سوالھواسھ
 خدافظ

  رونی بامی دو مبا
 ... روزانی از اخستم

 ... سرنوشت مزخرفنیازا
 .... سمت خونھرمی مادهیپ



 @Cafeetakroman           اختصاصی کافھ تک رمان           ه شدھیرمان قلب بخ

 188 

 
 یعل

 ... داغون بود با اومدن عسل داغون ترشدحالم
 ... دختر چرا انقد مظلومھنیا

 ... بودای صورتش کار عرشمطمئنم
 ... کجاستستی کھ معلوم ناالنم

 .... نداشتی ب ما کارگھی نگفتھ چرا رفت و دھنوزم
 ... از اتاقمرونی برم بکنھی درمجبورم میصدا

 گمی بره تو اتاقش کھ مخوادی منھیی پاسرش
  داداش؟یسالم کجابود_

 زنھی می و لبخند خستھ اکنھی بلند مسرشو
 ...کردمی مفیکارامو رد... بودمرونیب+

 گمی می نشدم ولقانع
 ؟یشام خورد...آھان_
 ؟یآره داداش تو خورد+
 ... من عادت داشتم با آرش غذا بخورمنھ

 ... خونھ و با من غذا بخورهادی تا بزدی بود لب بھ غذا نمرونی دو روز بی کھ حتیآرش
 شدی درست کنھ بحثمون می سر کچقد

 ...کردی آرش درست مآخرشم
  مروی تو نختیکاری روغن ری کنھ بجاھی کھ منو تنبنی بار بخاطر اھی

 .روز گالب ب روم بودم٤_٣ تاکھ
   لبامی رونھیشی می تلخلبخند

 کنمی خوشم  دل می از خاطره ھاای عرشیباصدا
 جانم داداش؟_
 ؟؟ی بودی تو فکر چیچیھ+
  یچیھ_
 ؟؟ی بپرسم تو با عسل اون کارو کردخوامیم

 گھی و مکنھی ماخم
 کدوم کار؟+
  ی کردی زشتیلیکار خ...شھیحتما کبود م... قرمز شده بودیلیصورتش خ_

  زنھی مپوزخند
 ... ھریحقش بود دختره +
 ی کننی کھ آرش دوستش داشت توھی ب دختر پاکیداداش حق ندار_
  ارهی انقدر مغروره کھ ب روش نمیول...شھی مراحتنا

 کشھی تو موھاش دست مکالفھ
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 ... داداشیتند رفت_
   تو اتاقمگردمیبرم
  خورهی زنگ ممیگوش

 دمی ناشناس جواب مشماره
 بلھ؟؟_

 گھی می مردونھ ایصدا
 ؟ی حسامی علیآقا+
 بلھ امرتون؟_
 ازم خواستھ کھ ایلیراستش ا.. موقع شب مزاحم شدمنی ادیببخش.. ھستم ایلی الیمن وک+

   رو بھتون بگھییزای چھی خوادی مالقاتش مدیای فردا بیبھتون بگم شما و خانوم تھران
 شھی مشغول مفکرم

 ...نیممنون کھ خبر داد...حتما_
 ریشبتون بخ..کنمیخواھش م+
 ...ریشب شماھم بخ_

 ...کشمی کنارم و دراز مزارمی رو میگوش
  رسمی دارم بھ مرز جنون مگھی دھوف
 فکر
 فکر
 فکر
 ... دلش واسم بسوزه و بذاره بخوابمکاش

 ستی نی شدنیول
 رمیگی عسل رو می و شماره دارمی رو برمیگوش
 دهی بعد جواب مھی ثانچند

 ؟یجانم عل+
 ؟یخواب بود..یسالم خواھر_
 ؟یکارم داشت...نھ.زمیسالم عز+
 ی کار مھمدنشی دمی بھم زنگ زد ھماھنگ کرد کھ فردا برایلی الیوک...زمیآره عز_

  داره
 .اوھوم ب منم زنگ زد+
  باشھ؟می دنبالت باھم برامیم٩خب فردا صب ساعت _
 ی ممنون کھ ھستیباشھ عل+
 ریشبت بخ...فداتشم برو بخواب _
 ریشب بخ+

  کشمی نفس مکالفھ
 ...میماھھ نھ من نھ عسل دانشگاه نرفت٣االن
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 ... سمت لب تاپ و مرور خاطراترمی مشمی مبلند
 ... ھرشبمکار

 
  عسل

  ایلی اشی پمیری ممی داری علبا
  زنھی شور میلی خدلم
 
 ی خواھرینجوریدستت داغون شد نکن ا+

  ی سمت علگردمیبرم
 
  بلھ؟؟یعنیھا؟؟_
 

 گھی و مزنھی میلبخند
 
 ... کف دستتیدستت داغون شد انقد ناخونت رو فشار داد+

 ....  بھ کف دستمکنمی منگاه
 ....ستی نیزی شده امادر برابر زخم قلبم چزخم

 
  بگھ؟خوادی می چیعنی... ارسترس دارمیعل_

 ...کنھی منگاھم
 
 ... منم استرس دارم گلم+
 ..میفھمی می ب زودیول
 

 .میشی فکرامون غرق میای و تو دنمیشی ساکت مھردومون
 
 ...میرسیم

 ...ایلی الی سمت وکمیری و ممیشی مادهی پجفتمون
  یازی نبابک

  دمی و منم سرمو تکون مدهی  باھاش دست میعل
 ...  داخل زندانمیریم

 نجای االن از ای و موکالمو نجات بدم ولنجای اامی ذوق داشتم بشھیھم.. ھول کردهدلم
 ....متنفرم

  خشک شدهگلوم
   عرق کردهدستام
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 رهیگی دستمو میعل
 
 ...ستی نیزیچ..آروم باش+

  زنمی می نگرانلبخند
 

  ی اتاقھی تو کننی ممونییراھنما
 میمونی ومنتظر می صندلی رومینیشیم
   توادی مایلی و اشھی کھ در باز مکنمی می انگشتام بازبا
  رمیگی سمتش و بغبش مرمی طاقت میب

 و پا ب پام اشک کنھی رو دور کمرم حلقھ مستی کھ آزاده و دستبند دستش ندستاش
 ...زهیریم

 کنمی صورتش رو بوسھ بارون متموم
  ومینیشی  مشمی وقت کمھ  ازش جدا مگھی کھ مایلی  الی وکیباصدا

 ...شھی کھ قلبم شکستھ مزنھی میی حرفاایلیا 
 ...سوزهی بحال آرش مدلم

 ... درو و دروغگوی از آدماشمیمتنفرم
 

 ...شھی توھم و دستاش مشت مرهی می علیاخما
 
   فتوشابای ھی کھ معلوم نبود واقعیلمیف ھی تو بخاطر ایلی ای چیعنی_

  قبرستونی نھی سی آرش رو خوابوندقی تحقبدون
 ی کردوونھی و بابارو دمامان
 ... خودت در خطرهھیجوون

 ی  رو کھ برادرش براش پدر بود رو داغ دار کردیعل
 ذارهی نمای بلند شم ارمخوامی و ابلحانھ بود می منطقی بیلی خکارت

 
 زهیری و اشک منیی پاندازهی و ماسرشیلیا

 
 ... نامردمیلیمن خ.. بودم کھ فکرمو بکار ننداختم حداقل بپرسمیانقدر عصب+
  پرسھی قرمز و رگ گردنش کھ متورم شده  می  با چشمایعل
 
  رو نشون داد؟لمی بھت اون فیک×

  بود؟ی چلمی فاون
  شھی ب خودت کمک می لعنتبگو
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  کنھی نگاه مدی باتردایلیا
 

 گھی شمرده شمرده میعل
  نجای از ارونی بارمتیمن م... بگوتوروخدا×

 ...دمی متیرضا
 گھی تو دستاش و مرهیگی سرش رو مایلیا

   کجا بوددونمی تجاوز آرش بھ عسل بود نملمیف+
 کنھی مھی و گرزی رومذارهی مسرشو

 ...مونھی باز مدھنم
  کنمی نگاھش مبابھت

 ... بوسھ بودهھی و آرش تنھا رابطمون من
   منیخدا
  نیی پافرستمی دھنمو بزور  مآب

 ...نیی پاادی اراده می باشکام
 گھی بھم ومدوزهی سرخش رو می چشمایعل
  

  بھت نشون دادی کایلیا×
 
  دختر عمت شبنم+
  شھی ب سرعت بلند میعل
 
   ب دادگاه بگونارویا...ایلی اکنمی مکمکت×
  

  دوامی مدنبالش
  میشی منی و سوار ماشمیریگی مامونوی و گوشی ملکارت

   فرمونی روکوبھی با مشت متی از عصبانیعل
  منی خداشناسمی رو نمی علنی امن

   گلومو گرفتھی بدبغض
   کھ دروغھ مردیلمی فھی بخاطر آرش

  تونمی نمگھید
  کشمینم

   توانم تموم شدهایخدا
  ھی گرری ززنمی بلند میباصدا

  کنھی می رانندگادی ھم با سرعت زیعل
   اما مقصد نھدونمی رو مھدفش
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   عذاب نکشھگھی خودت کمک کن روح پاک آرش دایخدا
  رهی آروم بگی کن دل علکمک

 
 ....من
 

 عسل
 

 آرامشم
  ست کم کار شدهیمدت

  تیصدا
  تمام وقتی شنونده کی

  خواھد ؟ینم
   ازمونرهیگی روزا داره تقاص نبودنت رو میستی نی از وقتنی ببآرش

  کنمی منم اشکامو پاک منی ماشستادنی ابا
  رمیگی بشھ کھ دستشو مادهی پخوادی میعل

 گمی مباعجز
 
 .... بخدا من و آرش هیعل_
  گھی می بگم با ناراحتذارهینم
 
آرش اھل ..شناسمی اگھ نشناسمت برادر خودم رو کھ می دارم وحتمانی وبھت ایتوپاک+
   کارا نبودنیا

 
 ... کھ حرفم و باور دارهشمی دل خوشحال متھ
  میشی مادهیپ
  رمی منم پشت سرش می سمت ساختمونرهی عجلھ مبا

 ...دارهی رو زنگ و برنمذارهی مدستشو
 گھی می خانومھی عصبانیصدا

 
 ... زنگ سوی خبرتھ مگھ سرآوردبلھ؟چ×
   وسط حرفشپرهی متی  باعصبانیعل
 
  شبنم کجاست...عمھ+

  شھی خانومھ مھربون میصدا
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 ... جان تویعل×
 
 ...  شبنم کجاستگمیعمھ م+
 
 ی علدونمینم×

  زنھی دادمتیباعصبان
 
   کجاستی کجاست؟عمھ بھ نفعشھ بگگمی ؟مشھیمگھ م+
 
   اصفھان با دوستاشرهی بھ من گفت مپسرم×

  شھی مشت مای ارمیدستا
  نی سمت ماشکشونتمی و مرهیگی عمش دستمو می توجھ بھ صدا کردنایب
 
   برم دنبالشدیسوار شو برسونمت خونتون خودم با+
 
  ی علامیمنم م_
 
  نھ+
 
  یتونیتنھا نم..امی لطفا بذار بیاعل_
 

   بھ صورتشکشھی دستشو مکالفھ
 
   معلوم شھفشی تکلایلی ای باشنجای ادی تو باشھی نمزمینھ عز+
 آرش تمی شد اما با رضاادیدردسرم ز... اطالع دادملمونی رو بھ وکتمی من رضایراست 

  شھیخوشحال م
 

  درخشھی می از خوشحالچشمام
 
  تا ابد؟؟ممنونتمیگی  راست می علیوا_

  گھی و مزنھی می تلخلبخند
 
   شدرمی ببرمت دختر دمیبش+
 
 گمی وصف می بی خوشحالبا
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 چشم_

___________________ 
 یعل
 ...شھی مطمئنم آرش ھم خوشحال مشی خوشحالبا

 ... دل ناآرومم رو آروم کنایخدا
  کنمی و روشن مستمی سمت سرهی مدستم
 شھی می دوسش دارم پلیلی کھ خیآھنگ

 
  حاال کھ رفتن تو مسلمھی تا تو برکنمی بھ عکست مرو

  ھا واسھ من شروع غصھ و غمھی تو شروع راه خوشواسھ
 کنمی تو ، تو گلوم بغضمو پنھون مشی پارمی کھ کم ننی اواسھ

 کنمی رو بھ خونھ مھمون مھی تو گری خنده ھای بجانیا  ازبعد
  مبارکتی مبارک ، نبود من تو زندگتی حس خستگشکست
  مبارکتی بھ دل خوشدنی ، رسنی سنگی ھاھی ثانگذشتن

  مبارکتی مبارک ، نبود من تو زندگتی حس خستگشکست
  مبارکتی بھ دل خوشدنی ، رسنی سنگی ھاھی ثانگذشتن

 ی خواد بری دلم می نھ کھ فکر کننمتی نبکنمی بھ عکست مرو
 ی سکوت من آخھ روت نداره اشکام اثرنی اھی ناچاری رواز

  تو چشمام عکس چشاتشنی مرهی رفتنت از خونھ بدون خی لحظھ
  خاطره ھاتی ھمھ شنی زنده مزنمی حرفامو با عکست مھمھ

  مبارکتی مبارک ، نبود من تو زندگتی حس خستگشکست
  مبارکتی بھ دل خوشدنی ، رسنینگ سی ھاھی ثانگذشتن

  مبارکتی مبارک ، نبود من تو زندگتی حس خستگشکست
  مبارکتی بھ دل خوشدنی ، رسنی سنگی ھاھی ثانگذشتن

 
 ... سمت عسلرهی منگاھم

  گرفتنی میاگھ آرش بود عروس.رهیگیدلم م.. الغر شده یلیخ
  کنھی مصدام

 
 یعل+
 
  جانم_
 
  سوال بپرسم؟ھی+
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 زمیبپرس عز_
 
  چرا انقد مغرور و دل سنگھ؟ایعرش.اوم... داداشتنیا+
 

 ...ایعرش
 ...رفتی خبر نمی اگھ دلسنگ نبود بایعرش

 ...ذاشتی از خودش نمخبری وقت مارو بچیھ
 
  بازم دوسش دارم...کردی وقت مارو کھ سنمون کم بود ول نمچیھ
 

 امی بھ خودم مباصداش
 
  دی؟ببخشیناراحت شد+
 
 ..دنبال جواب بودم..نھ ناراحت نشدم_
 

  رانیمجبورشد بره از ا... شدتی اذیلی داشت خی تلخی گذشتھ راستش
   تو فکررهی و مگھی میواشی آھان

 
 ... توفکر رفتن ھم دارهای عرشسرگذشت

 
 رهی و مکنھی می عسل خداحافظمیرسیم

 ... کھ مسبب مرگ آرشم اونجاستیی جارمی مکنمی رو عوض مدنده
 
 ھرجا کھ باشھ.... کنمی مداشیپ
 

  عسل
   واست تنگ شدهیلی دلم خآرش

   گلمی ھستی زندگنی بھترقیمنم خانومم ببخش تنھات گذاشتم تو ال+
 .. رهیگی سمتم و بغلم مادیم
 
 ..یینجای اشھیآرش باورم نم_

   دوست دارمیلی خمن
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   از چشمامنیی پاادی ماشکم
 ...بوسھی رو ممیشونی و پکنھی مپاکشون

 
   آرامش ندارم عسلنجایا..میمنم دوست دارم نفس+

  کنکمکم
 
 شھی بزنم کھ ازم دور می حرفخوامیم

  شنوهی اما نمکنمی مصداش
  پرمی دادم از خواب می کھ باصدازنمی مداد

 ... عرق شدهسی بدنم ختموم
   ار اشک شدهسی سمت صورتم کھ خبرمی مدست
  ستی آرش روحش درآرامشھ؟نایخدا
   کمک کنگفتیاگ بودکھ نم... نھ

  ایخدا
  دمی ھم فشار می روپلکامو

  کنمی بازشون مھی چند ثانبعد
 

   از اتاقمرونی برمی و مشمی مبلند
 ...  کنھداشی نتونستھ پی رفتھ دنبال شبنم ولیروزه کھ عل١٠امروز

 خورهی برم آب بخورم کھ تلفن خونھ زنگ مخوامی و منیی پارمیم
  خورهی بھ ساعت منگاھم

  یعنی ھیصبھ ک٣ هللا ساعت بسم
 
  دییسالم بفرما_

 ادی می کلفت مردیصدا
 
 ای خواستم اطالع بدم کھ شاکزنمیزنگ م...  من از زندان یسالم خانوم تھران+

 ....درخواست دادن کھ امروز برادرتون اعدام بشھ
  دیاری بفیموعدمونھ لطفا تشر٥ ساعت

 
  زنھیقلبم نم... ندارم تکون بخورماراده
 ... تو سرمشھی اعدام اکو می کلمھ
   من نھ نھیخدا

 
   سمت پلھ ھارمی و با دو منی زمندازمی رو متلفن
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  نیی پاوفتمی بھ پلھ و از پلھ ھا مکنھی مری برم باال اما پام گخوامیم
 
   پلھی بھ لبھ خورهی ممیشونیپ

 ...گمی می درد ناکآخ
 

 توان بدنم کنمی اما توجھ نمکنمیرو حس م ی و گرمقی رقعی فورا مارهیگی درد مسرم
   بھ اتاق مامان و بابارسونمی رفتھ اما بزور خودمو ملیتحل
   قفلھدر

 ...ایلعــــــــــنت
 ... دروبندمی رگبار مشت  مبھ
 

   بابای نھی بھ سخورهی مزنمی مشت رو کھ منیآخر
  گمی نالھ مبا
 
  ایلیبابا ا_

  گھی ناراحت مبابا
 
   خداای شده؟؟؟یصورتت چ+
 
  ذارمی سمتم کھ نمارهی دستشو بخوادیم
 گمی مھی گربا
 
 ...ستیبابا صورتم مھم ن_
  می بردی اعدام کنن باخوانی رو مایلیا

 
 ...کنھیبابھت نگاھم م...پرهی بابا مرنگ

   سمت اتاقرهی مسخ شده با عجلھ می آدمامثل
  تو اتاقم کھ لباس بپوشمامی با عجلھ ممنم
 ..نمی مرگ داداشم رو باچشام بببرم

 ... رونمیزتری عزمرگ
 ... ھمسانم رومرگ

   کمک کنایخدا
  رهیگی دل شکستھ می دعاگنیم

 ... کنھی قلبم رو بخامیلی خودت با کمک ب اایخدا
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   خودت کمک کنایخدا
   خودت داداشمو نجات بدهایخدا
  می راه زندانتو

 ... بدهیلی حالش خبابا
 ... داغون شدهایبرد

 ....کنھی مھی داره گرمامان
 ؟یکنی کمک بنده ھات میگی مگھ خودت نمایخدا
   ھواشونو دارهیگی نممگھ

   بدهنشونم
 ....  نشونم بده نذارایخدا

 دارمی دست از مناجاتم برمگھی بھ در زندان ددنی رسبا
 ...  سمت درمیری عجلھ مبا

  قستید٤:٤٥ ساعت
 ... تو وجودمھای دنی حس ھایھمھ ... ینگران...  استرس

   بھ محوطھ ب زندانمیرسی دردسر و عذاب می کلبا
  شمی موونھی دار دی بھ چوبھ وفتھی مچشمم

  بابا
 ایبرد

  مامان
  من

  میزیری اشک مھممون
  ارنی رو مایلیا
  ذارنی سمتش نممی برمیخوایم

 زنمی مدادا
 
  می باھاش حرف بزننیتو روخدا بزار_
 

  دهی حکم اجازه می ھیی اجراسیرئ
 

  میکنی مدورش
  میکنی مبغلش
 ...میزنی مزار

 ...کنھی و داره با پوزخند مارو نگاه مبشھی کھ دستش تو جای بھ عرشخورهی مچشمم
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   ب پاشوفتمی سمتش مرمی دو مبا
 گمی مھی گربا
 
  کنمی متویزی بده بخدا کنتی رضاایتو روخدا عرش_
 

 .. بدهتی تورو خدا رضاکنمی متوینوکر
 ...نمی نزار داغ ببایعرش... توروخدا

 ...نزار م.. بشھدهی کمر بابام خمنذار
 
   کناررهی توجھ بھ من میب

  کنھی بلندم مادی مایبرد
 ... بغلشرمی مھی گربا
 
 ...شھی داغون مامونی و دنبرنی رو مایلیا

 
 ...نی  زموفتمی و من با زانو مایلی گردن اندازنی رو مطناب

 
 ...چھیپی مامان تو کل محوطھ می ھی گریصدا
 ...زنمی مزار

 
   خودت نجاتش بده داداشمو نجات بدهاااااایخدا

 
  تونمی بخدا نمتونمی نمگھی من دنھ

  ایلی سمت صورت ارهی منگاھم
   بارون شدهاشک

 ...لرزهیم
 ... ترسھی مداداشم
  نی زمزنمی مچنگ

 
  ھیی چھارپای روزارهی باال پاشو مرهی میسرباز

 
  کشھیرمی ھام تقھیشق

 ... زنمی مغی و جقمی شقی روزارمی مدستامو
  زنمی مغی و جلرزمیم

 ... بتپھدی بارهی مادشی لحظھ ھی قلبم نمیبی کھ میزیباچ
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 ...  و منستھیمیوا
 

 ...ی لعنتبزن
 ...کشھیرمی ام تقھیشق
 ؟؟؟یکنی خدا چرا بھم رحم نماخ

 ... زارهحالم
 ...شھی مانع مای عرشی کھ صداھیرچھارپای بزنھ زخوادی مسرباز

 
 نیدست نگھدار+
 
 ...ادی غرور بھ سمت ما مبا

 ... لباشھی روپوزخند
     

 .. کنارمونادیم
   بگھخوادی کھ ممی ھستیمنتظرحرف.میمنتظر

 
 ...ای خداستی تو دلم ندل

   مواظب داداشم باشخودت
  گھی و مندازهی بھمون می نگاھایعرش

 
 ...دمی متی شرط رضاھیبھ +
 
 شھ؟؟ی میعنی من ی خدایوا

  گھی با ذوق مایبرد
  میکنی باشھ قبول میھرچ... یچھ شرط-

  کنھی من می باال ونگاندازهی ابروشو مھی ایعرش
  گھی مو
  کسالیفقط ...ادی سال بھ عقد من دربھی کھ عسل یبھ شرط+

  کنمی و وحشت نگاھش مبابھت
 نھ؟؟؟ی تنھا راه نجات برادرم ایعنی

 ...  بھ صورتشزنھی می سمتشو مشتکنھی حملھ مایبرد
 نی زموفتھی و مدهی مشت ونداره تعادلشو از دست منی کھ انتظار ااونم

 ... حاظر محوطھ بابھت ناظرنافراد
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 و دست بابارو ذارهی بلند کنھ کھ نماروی عرشخوادی کنار و مکشھی  رو مای بردرهی مبابا
  زنھیپس م

 ...شھی مبلند
  ای سمت بردرهی و مکنھی اما توجھ نمدای خون مشینیب
 گھی و با داد مرهیگی مقشوی
 
 ... برادرت تو مشتمھھی زندگنیبب+

 ...ینیبی وگرنھ بد ماری درنی بازیوحش
 
  کنھی رو پاک مشینی عقب و با دستمال برهیم

 ... ی گوشھ ابرنیو م. رنیگی رو مای و بردانی بزنش کھ  چند تاسرباز مخوادی ایبرد
 

 ا؟؟ی کنم خداکاری چدی بامن
 ...شناسمشی نمی با کسازدواج

 
 ...  کھیباکس
 ...ستی وقت فکر ناالن

   سمتشرمی متی جدبا
  کنھی نگران نگام مبابا

  زهیری اشک ممامان
 ...لرزهی کھ داره مھییایلی فقط نگاھم بھ اومن

 ...سالمھ٢٠ یایلی ابھ
   کارهمی بھترنکاری اآره

 گردهی برمباصدام
  کنمی نگاه مشی مشکیتو چشما 

  گمی کھ گرفتھ مییباصدا
 
 ...  بدهتیفقط رضا....قبولھ_

   تو چشاشنمیبی لحظھ مھی رو بھت
 گھی باغرور میول
 
  ی برگھ رو امضا کننی ادیبا+
 ...ادی کھ بکنھی اشاره ملشی و بھ وکگھی منکیا

 
 ...کنمی و قبول منمیبی شدن بابارو مخورد
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 ...کنمی و امضا منمیبی مامان رو می ھااشک
  ی پازنمی و انگشت منمیبی رو مای بردھی لرزون و صورت عصبی ھاشونھ

 ؟؟ی چیپا
 ...ی زندگی اھدایپا
 ...ستی در انتظارم نی خوبی کھ روزادونمیم
 ستی  از احساس تو وجودش نی نشونچی مرد ھنیا

 
 ...  ندارمتوان
 ... قفل کردهمغزم

   تموم شد؟یعنی
  دیبا...دی بامن
 ... فتھی عسل تو وظسیھ
 .زمیری دلم اشک می غصھ ھای اندازه بھ

  کنھی نامھ رو امضا متی رضای و برگھ رهی مایارش
  ارنی در مایلی رو از گردن اطناب

  نی زموفتھی زانو مبا
  سمتشمیریم

 ... زدهخی بدنش تموم
  گمی مھی گربا
 
  رونی بیای میآروم باش ب زود...یتموم شد داداش_
 

  گھی و مزنھی می تلخلبخند
 
   تویاھای خراب شدن رومتیب ق..آره تموم شد+

 .....ی بذار بمری برو پس بگتوروخدا
   لبشی روذارمی اشارمو مانگشت
  کنمی رو پاک ماشکش

 
  ی داداشمیمنتظر... نگویچی ھگھید_
   حال و روزشھی الھھ چیدونینم
  ی و اونو خوشبخت کنیای بدیبا
 

  برنشی و مانی زندان میمسئوال
 ...رونی بامی مماھم
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 ...می داغونھممون
 ...بی درد دارم عجسر

  کنھی و نگام مگردهی کھ برماستی بھ عرشنگاھم
   سمتموندارهی برمقدم
  نی تو ماشنھیشی توھم و مرهی  اخماش مایبرد
  نھیی سرش پابابا

   سمتمرهیگی رو می کارتایارش
 ... توھمھی بدجوراخماش

  دونمی ازش نمیچی کھ ھی مردنی از اترسمی ممن
  گھی پراز غرور می صدابا
 
  می کھ کارامون رو انجام بدکنمیفردا عصر ھماھنگ م.... شماره تماسمھنیا+
 
  گھی بگم کھ میزی چخوامیم
 
  فعال... شده رمیمن د+
  رهیم

 ...مونھی باز مشی ھمھ سردنی از ادھنم
 ...شی ھمھ سختنی ااز

   حواست بھم باشھایخدا
 ...ی بزرگ و بخشنده ایلی کھ خی نشونم دادگرچھ
 ... کھ وجودم  وابستھ بھ خودشھسپارمی میی بھ خداموی و زندگشمی منی ماشسوار

 کشھی انتظارم رو می چدونمی دادم کھ نمی تن بھ زندگمن
 

 ....  آرش بوداگھ
 ...زنمی و فکرام و پس مکشمی آه مانند مینفس

 ...  سالکی
   خشن مردھی سال تحمل کی

 ....اھھی کھ گذشتش برام مثل چشاش سی کستحمل
 ...دهی داره رد ممخم

 ...  کنارزارمی مافکارمو
 

 ...رهی دست و دلم بھ کار نماصال
  ؟؟؟شھی می من چی ندهیآ

 ... مھمھی دختر جسم دخترونش واسش از ھمھ چھی واسھ



 @Cafeetakroman           اختصاصی کافھ تک رمان           ه شدھیرمان قلب بخ

 205 

 کشھ؟؟؟ی انتظارمو میچ
 

 ...دهی نجاتم مرشونمی کھ درگیی از فکرامی گوشزنگ
 ... رو صفحھوفتھی می ناشناسی شماره

  دمی جواب می حالی ببا
 
  بلھ؟_

   تو گوشمچھیپی مای خشن عرشیصدا
 
 ... دنبالت کارت دارمامیآدرس خونتون رو بده م+
   حرف بزنمتونمی ترس و تعجب نماز

  زنھیدادم
 ... زبونت دراز بودیکردی کھ التماس مشبی؟؟دیالل+

 ...رمیگی بھ دندون ملبمو
  گمی باشھ می جدکنمی می کھ سعیی صدابا
 
 ... ی کننی بھم توھی حق نداری ولادی سر داداشم بیی بالیدرستھ نذاشت_

  شنومی نفس تندش رو میصدا
  گھی می کنترل شده ایباصدا

 
  امی تا بیستیمیآماده جلو در وا٥آدرس رو بفرست برام ساعت ...کنمی متیحال_
 ... کنھی اعتراض کنم کھ قطع مخوامیم

  رهیگی محرصم
 ...می خودم از زندگاز
  کابوسھ؟؟؟نی خدا ایا

 ... رو تموم کنی کابوسھ لعنتنی خودت اتوربھ
 ...زمیری ماشک

 ... دلمھی دردانی چند ماھھ  تسکنی کھ ایکار
 ... رو گونھ ھامادی اشک آروم آروم می ھاقطره

  شھی اتاقم زده مدر
   توادی مای اشکام رو پاک کنم کھ بردخوامیم
   توھمرهی اشکام اخماش مدنی دبا

  کنھی اما پاکش مشھی مسی چشمش خی گوشھ
 زنھی تختم و زانو منیی پاادیم
 ھ؟؟؟ی خوشگلش بارونی جونم چرا چشمایآج+
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 ...گمینم
 ... بھ آغوش مھربونھ داداشمسپارمی فقط خودمو مزنمی نمدم

 ... وار دوسش دارموونھی کھ دیآغوش
  گمی و مپرسھیم

  گمی براش مدردامو
 ... ترساموامویدلتنگ

 ...گمی مغزم سپرده شھ می چالھ اهی کھ قراره بھ سییآرزوھا
  زهیری ب پام اشک مپا

 ...دهی گوش مدردامو
 ختمی چقدر باھاش حرف زدم و اشک ردونمینم

 ...رمی و من ب خواب مکنھی نوازش مموھامو
 

  ایعرش
 ...گھی دیدو ھفتھ ...آره مطمئنم_

  یکنی مفی رو برام ردی چھمھ
  گفتم؟؟ی چیدیفھم

.................+ 
 ...منتظر خبرتم..باشھ_
 

   آماده شمرمی و مکنمی رو قطع میگوش
 ... دنبال اون دخترهبرم
  ومدهی ھنوز نیعل
 ... برم دنبالشدیبا

 ... نشم خوبھی روانایخدا
 

 ...ی و شلوار کتان مشکپوشمی می شرت جذب مشکی تھی و کنمی مرتب مموھامو
   نبود آرشغم

 ...کنھی داره داغونم مدنشی ندحسرت
  نی سمت ماشرمی و مبندمی مدرو

 
 ...کنمی می آھنگ مورد عالقمو پلوفتمی کھ راه منیھم
 

  من،  دمی ندی خوشی ولی، خوش  مندمی کشای تو چبدون
  مندمی رسای ، تھ دنی خوشبختری اول مستو

 ی فھمی روزامو ، منی من سرت چقدر گرمھ ، کھ حال ابدون
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  رحمھی بیای ، کار دنرحمھ ی بیای، کار دن   توی دارم گناه نکردقبول
 رهی دیلی خیدی رسری ، تو درهی برادر از برادرش س، رهی گی عمر ما رو مزمونھ
  دورت بگردمایخودت ب   برگردم،ی من چجوری کردم ، تو رفتی تو ھرکاربخاطر
 مھی نصفھ نی خستھ م از عشقاگھی صدام کن ، دمھ،ی بچگیی تو الالی کن صداصدام
  جوون ندارم ، کھ بگمگھی کن ، بھ جوون چشات دنگام

 شھی کھ زندگی آدم از اونگذرهی ، مگھ مشھینم
 شھی ساقھ ھاش ، خستھ می از زدشھی رمگھ

  جوون ندارم کھ بگمگھی، د  جوون چشاتبھ
 رهی دیلی خیدی رسری تو د، رهی برادر از برادرش س، رهی گی عمر ما رو مزمونھ
  دورت بگردمای برگردم ، خودت بی من چجوری کردم ، تو رفتی تو ھرکاربخاطر
 مھی نصفھ نی خستھ م از عشقاگھی صدام کن ، دمھ،ی بچگیی تو الالی کن صداصدام
  جوون ندارم کھ بگمگھی، بھ جوون چشات ، د  کننگام

 شھی کھ زندگی آدم از اونگذرهی مگھ م، شھینم
 شھی، خستھ م   ساقھ ھاشی از زدشھی رمگھ

  جوون ندارم کھ بگمگھی، د  جوون چشاتبھ
 

  بودم؟؟؟ری از برادرم سمن
 ... نبودمبخدا
 ... ترسو بودمفقط
 .. مرام بودمی بفقط
 .. نبودمری سبخدا
 ... ب عذابش نبودمی راضبخدا
 ...ری دیلیخ...دمی رسری دآره
   شد اومدممیتی یعل

 ... برادر شدم و اومدمی بخودم
  و باعث عذاب بودمدمی ندی خوشمن
  رسمی و مشمی کھ متوجھ گذشت زمان نمرمی باخودم درگانقد

   در اونم مثل من عذا دارهی جلونمشیبیم
   سمتمادی و مدارهی برمی محکمی قدم ھاشھی من ممتوجھ

 ... نھیشی و مکنھی باز مدرو
 گھی می لبری زسالم

 ..دمی نمجوابشو
 ..زارمی دختر و برادرش بمی از امن

  گمی مبانفرت
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 ... ستمی چرت و پرتا  ننی رفتن و ارونیمن اھل ب_
  گمی ھمھ حرفامو منی ماشتو
 
 ... وفتمی و راه مکنمی گشادشدش توجھ نمی بھت و چشمابھ
 ...زنمی حرفامو می رانندگنیح
 

  گمی کھ می کلمھ اباھر
  شھی مشتری و غمش بی ناراحتشدت

 ... ترضی لبخند من عرو
 ...شمی و من ساختھ مشکنھیم

 اما
 .... کھ قراره برام رقم بخوره خبر ندارمی اندهی از آاما
 

 عسل
  دمی غم بھ حرفاش گوش مبا

 ... و خراب کردامی کھ دنییحرفا
 ... دلمی گذاشت روی کھ زخم بزگییحرفا
 طشی ب شرادمی مگوش

  گھی می خشک و خشنی صدابا
 
 .. عقد سادهھی...میریگی نمیعروس+
  میمونی نمرانی چون ای کاراتو انجام بدی ھفتھ وقت دارھی
 
  نمیبی رو ممرخشی سرعت برمردم سمتش و نبھ
  دهی انجام نمی عکس العملچیھ
  گمی کردم بغضش معلوم نباشھ می کھ سعیی صدابا
 
 ...ای کجا برانھی امیاما من تموم زندگ_
 
 و اعدام رو رمی نامھ رو پس بگتی برم رضای قبول کنیتونیاگھ نم...ستیبرام مھم ن+

  دوباره برقرار کنم
  شھی انجام می نفوذ دارم کھ ب راحتانقد

 
  کنمی مرد مغرور نگاه منی دھن باز بھ ابا

 ...زامی سال دوراز عزھی کنم ی سال زندگھی نی باای من چجورایخدا
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  مگی می ناراحتبا
 
   کنمکاری چدیبا..باشھ_
 
 .... گمی کھ می بھ دفتریای باخانوادت میسھ شنبھ با شناسنامھ و مدارکت اگھ خواست+

 ... کھ قراره برام رقم بخورهیبی ھمھ غرنی از ارهیگی مدلم
 ...کشمی از سر بغض میقی عمنفس
 ... کھ قراره ازش دورشمی سمت خونھ ارهی و مزنھی مدور

  گھی شم کھ مادهی پخوامیم
 
 ..ستمیمن اھل تکرار کردن  ن+
  نرهادتی

  شمی مادهی و پدمی تکون میسر
   داخلامی من بستھینمی وایحت

   سر کنمنی باای من چجورایخدا
 ...کنھی موانمید
 

 … قھی نفس عمھی فقط یی حرفاھی جواب
 

 !  دارمی کنن مشکل قلبی چند وقتھ ھمھ فکر ماالن
 
 ... حال روز منھنیا

  شمی مدهی کشی کھ دارم بھ تباھیمن
 ...خودت کمکم کن... خدا من توان ندارمآخ

 نمیبی در سالن می تو فکربودم کھ خودمو جلوانقدر
  کننی نگران نگام مھمھ

  پرسھی برم باالکھ بابا مخوامی و مدمی میسالم
   بھش ندارمی کھ عالقھ ای ازسرنوشتپرسھیم

   کھ صدام نلرزهکنمی تالشم رو متموم
  گمیم
  می زندگی از قرار نانوشتھ گمیم

 ...شکنمی و منمیبی بابارو می لھ شده غرور
  شمی و داغون منمیبی رو مای بردی متورم شده رگ

  زنمی و من دم نمکنھی چشم مادرم کھ راشو رو گونھ ھاش باز ماشک
 ... کھ دوسش دارمی بھ آغوش پدرسپارمی و خودمو مشھی تموم مطاقتم
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   تو خونمونچھیپی مھی گریصدا
 

 .... کھ قراره دورشم ازشی اخونھ
 ... ما ماتم کده شدهی چقدرگذشتھ اما خونھ دونمینم

  می نشستی بغ کرده گوشھ اھممون
  خوادی آرامش مدلم

   از جنس سکوتیآرامش
 .... از جنس مرگیآرامش

 
 یعل

 ...  دردهنی بد تریسرگردون
 ...ستی کھ نستی باشھ رو گشتم نتونستی کھ مھرجا

 ... ھمھ سپردمبھ
 ...دمھی امنی آخرنجایا

 کھ آدرسش رو بھ زور از دوستش رمی مییالی و باسرعت بھ ودمی رو جا مدنده
 ...گرفتم

  رسمیم
  شمی مادهیپ

  بندمی درو نمیحت
 ... باالرمی مواری از دباعجلھ

   مسبب مرگ آرش رو بھ سزاش برسونمدی من بای خستم ولیلیخ
  نیی پاپرمی ازش مھی نسبتا بلندوارید

  کنمی اما توجھ نمرهیگی پام درد ممچ
 ... سمت در سالنرمی مآروم
   روشنھبرقا

  کنمی نگاه می در ورودی شھی از شرمیم
 ... تو ھمرهی اخمام مدنشی دبا

 ... لبامی رونھیشی مپوزخند
   و بندهدی قی بشھی لباسش مثل ھموضع

  رهیگی شرمم ممن
 کنمی و بدون مقدمھ  درو بار مکنمی ماخم

  کنھی من کپ مدنی در و دیباصدا
 ....بارهی چھرش استرس ماز
  گھی تتھ پتھ مبا
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 ؟یکنی مکاری چنجایتو ا+
 

  لھی تکمتمیظرف
  زنمیدادم

 
 ؟؟؟یخوری می.... چھ گنجایتو ا_

   سفت آرش برات بد بود؟؟سگ
  

   سمتمادی مترسھی مبادادم
  شھی وضع لباسش حالم بد مبا

  می بردی صاحبت بای بپوش تن بیزی چھی گمی می و عصبزارمی روھم مچشامو
  ستھیمی جلوم واادیم

  کنھی بھ گردنم اعصابم رو داغون مخورهی داغش کھ مینفسا
   عقبدمی ھولش مشمی می بھ گردنم حرصزنھی کھ می اھی بوسبا
  گمی مدی تھدبا
 
 یکی االن شدمی کارا خر منیمن اگھ باا... کنرونی رو از ذھنت بفتیاون فکر کث_

   تویبودم لنگھ 
 

   کھ درش بازهی سمت اتاقبرمشی و مرمیگی دستش رو ممچ
   تودمی مھولش

   کھ  لباس بپوشھکنمی مشی حالتی داد و عصبانبا
 ...پوشھینم

  شمی میعصب
 ...واری بھ دچسبونمشی و مرمیگی مگلوشو

 ...  نفس بکشھتونھینم
  گمی کھ داغونھ از خشم میی صدابا
 
  کنمی زنده زنده چالت منجای وگرنھ ھمیکنی تنت می کوفتھی_

 ؟؟یدیفھم
 
 ...دهی ترس سرش رو تند تند تکون مبا

  نی زمندازمشی و مدارمی و برمدستم
  زهی وشلوارش بھ رخت آومانتو

   جلوشندازمیم
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 ... پوشھی و مشھی بلند معی کنم کھ سردی تھدخوامیم
   از اتاقرونی برمیم
  شھی تو سرم و حس از وجودم خارج مخورهی میزی چھی صداش کنم کھ خوامیم

 ..... و من آرومشھی ماهی جا سھمھ
 

  ایعرش
 ... چرا خاموشھشی بھ گوشزنمی باره زنگ منی دھمنی اایخدا

 ...نگرانم
 ..امی ارمنگران
 ...  کھ دارو ندارمھی تنھا کسنگران

 ...ستمی نمآرو
   تونستھ آرومم کنھزی چھی سالھا فقط نیتوا
  شمی بلنو می صندلی رواز
 ... سمت آشپزخونھرمیم
 ...رمیگی آرامش وضو مبا
 ...کنھی بھ صورتم تموم وجودم رو آروم مخورهی وضو متی کھ بھ نیآب

   سمت اتاقمرمی و مکنمی مرتب مموھامو
 ...ارمی درمفمی کھ آرش واسھ تولدم گرفتھ بود رو از کی اسجاده

 ... برادرمھیادگاری تنھا
 ... روبھ قبلھکنمی مپھنش

 ... با آرامش دھنده امازی بھ راز و نکنمی مشروع
 ..بندمی مقامت

  کنھی کھ تنم رو آروم مگمی می واکبرهللا
 ...کنھی کھ قلبم را ثابت مخونمی رو میدی و توححمد

 ... کھ حکمتاشم قشنگھگمی رو میی خداسبحان
  رهیگی آروم مالمی خخونمی کھ می ھر کلمھ ابا

 ... منم کھ تنھام اما خدارو دارمنی اآره
  کنھی مدای پانی تو خونم جریی آرامش خدادمی کھ می تشھد و سالمبا
 ..رمی کمکم کنھ انتقام بگخوامی خدا ماز
 ... من بودهیسالھ ٢٣ کھ مسبب مرگ آرشی کساز
 ....گرمی آرشم رو مھی از اون دختر انتقام خاموشمن
 

  عسل
  فمی کی توزارمی لرزون شناسنامھ ام رو می دستابا
 ...نھی سمت آرمیم
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 ...نھیشی غم تو دلم مدنمیباد
   کھ عذادارهمی عروسنی اولمن
 ... داره دلممعذا
 ... داره آرزوھاممعذا

 ...اھھی سلباسام
 گِی دِبٌغض
ِ ک ندآرهَعقل َ ِ 

  َ ھرجا دوس داشتِخودش
 ... شھی ممنفجر

  شھی بغضم منفجر ممن
  کنمی کھ درد داره رو پاک میی اشکاامیلی بخاطر ااما
 ... نیی پارمیم

 ... شھرمنی عروس انی ترنی غمگمن
  رهیگی سمتم بغلم مادی ممامان

 
 ...زارمی بزنھ کھ نمی حرفخوادیم
 ... کنمی جملھ رو زمزمھ منیا

 
 ); داد نزني؟میشھ

 ....ُ سري چیزارو تو مخم بھ زور خوابوندمیھ
  فھمھی جملھ ام رو ممفھوم

 ...گھی نمیچیھ
 

  شھی منی سوار ماشرهی با غم مایبرد
 ...زنھی حالش بده اما لبخند مبابا

 ...میشی منی ماشسوار
 ... کھ برام بد نوشتھی سمت سرنوشترمی دارم ممن
 ...جنگمی من ماما
 ... ندارهی کھ احساسکردمی فکر مییای راه بھ عرشتو
 ...زمی آدم برنی ای بھ پاکسالی تموم دخترانھ ام رو دی بامن
 ... اما تو دلم آرزوھام ختم گرفتنارمی روم نمبھ

 ... بخاطر مرگ احساسم بھ تن کردهی لباس مشکقلبم
  میرسیم
 ..میشی مادهیپ

  می سکوت گرفتی روزه
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  شھی برام سخت مدنی باال نفس کشمیری پلھ ھا کھ ماز
 ....  امانجای اامی آرزو داشتم با عشق و محبت بشھیھم

 ...نی بھ زمزنھی متمی کھ با پاش رنمیبی رو مییایعرش
 لباش جا خوش ی رویشگی بھ من پوزخند ھموفتھی و نگاش مرهیگی باال مسرشو

 ...کنھیم
 ...گھی نمیچیھ

  اضافھ شدشی احساسی ب آداب معاشرت ھم بھکنمی فکر مباخودم
 ... اتاقی تومیری و ممیشی بلند مخونھی رو مای کھ اسم منو عرشیی آقایباصدا

   کنار ھممینیشیم
  کنھی داره مخم رو داغون میسوال
   سمتشگردونمی رو برمسرم

  گمی می گرفتھ ای صدابا
 
 .... چجومی ندادشیماکھ آزما_
 

  گھی وسط حرفم بااخم ممبپره
 
 ... و مزخرفات ندارهشی بھ آزمایازی سال تحمل کردن تو نکی+

 ...شکنھی مدلم
  زنمی تو چشمام اما پسش مجوشھی ماشک
  ستی نگردمی مای ارمدنبال
 ... مواظبش باشایخدا

 ...لرزهی عقد خوندن ومن دستام می بھ خطبھ کنھی شروع معاقد
 ...شھی مسردم

 ... بگمیزی چتونمی اما نممونمیپش
   گلومی تونھیشی بغض مگھی رو کھ ماسمم
 ...شکنمی مگھی ام رو مھیمھر
 ....نمی عروس زمنی ارزش تری امروز بمن
 

 ... ارزشمندهی واسھ ھر دخترھیمھر
 ....  عسلی من سھ جعبھ کندوی ھیمھر
 ...  دارهخنده
 ...  شکوندمنو

 ... کردخورد
 ... داد بزنمخوادیدلم م...مسخرست
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 ... دخترونھی بگم من دخترم با آرزوھاخوادی مدلم
 ...  منونشکن

 ...زنمی دم نماما
  ارهی احساس دربی نماد بنی منو بھ عقد الھی کھ وکپرسھی با حوصلھ معاقد

 
 ... مسخره زود تموم شھشی نمانی اخوادی مدلم

 زنھی کھ مرگ احساس توش موج میی اجازه دادن بھ تکرار کردن جملش با صدابدون
  گمیم
 
 ...بلھ_

 ...ی ازدواج مسخره اچھ
  خورهی از جاش تکون نمچکسیھ

 ...  دارمسردرد
 ...می امضا کنمی برخوادی ازمون معاقد

 ...کنمی ودونھ دونھ آرزوھام رو پر پر مکنمیامضام
 ... رهیگی برم کھ مچ دستمو  مخوامیم

 .. ھفتھ پاسپورتا آمادستآخر
 .. آماده باشمیری مشنبھ

  زنمی مپوزخند
  گھی نمیزی اما چشھی میعصب

  رونی بمیای مباخانوادم
   ناراحتنھمشون

  یبدون توجھ بھ کس...شمی منی ماشسوار
  رهی و مشھی منشی کھ سوار ماشنمشیبیم
 ... سرکنمنی باایاچجوریھ؟؟؟خدای کگھی دنیا

 ... اصال بده بھ درکاه
   کنارمنھیشی ممامان

 ... تو دستاشرهیگی مدستامو
 گھی میون لرزی صدابا
 
 ...میی توونی مدمونویعسل دخترم ما زندگ+
  شمی حرفش داغون منی ابا

  ھی گرری ززنمی بلند می و باصدارمیگی مبغلش
 ...نی ماشی توچھیپیتامون م٤ی ھی گریصدا

  کنمی و اشکامو پاک مرونی بامی بغل مامان ماز
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 گمی ومزنمی زور لبخند مب
 
  پاتوق؟؟می برشھی مایبرد_
 
   گھی و مخندهی مشی اشکی چشابا
 
  چشم... ی خودمیشکمو+

  وفتھی و راه مکنھی و روشن منیماش
 ....  امشب و باخانوادم خوش بگذرونمخوامیم

 ... پشت در دفترزارمی ھامو مغم
 

 یعل
 ... سرمآخ

 ...کنھی داره نابودم مسردرد
  کنمی باز مچشامو
 ... کھ شبنم توش بودھی ھمون اتاقنمیبی برمو مدورو

 ..شمی مبلند
 ...شمی پشت سرم و بلند مزارمی دستمو مشھی بلند مآخم

 ...ستی وتو سالن نرونی برمی مآروم
   تو آشپزخونسترمیم

 ...گردهی من برمی پایباصدا
 ...کنھیدادمی تو چشاش بترس

 ...می عصبیلیخ
   تو آشپزخونھرمی اما مشھی مشتری بسردردم

 گھی مغیباج
 

 ... کردمکاری من اگھ زدم تو سرت حماقت کردم بخدا متوجھ نشدم چنیبب..اجلوین+ 
 

  رمیگی و دستشو مرمی مکنمی نماماتوجھ
 ... درگوششزنمی می محکمھیلی در بره کھ سخوادیم

  کنھی نگام مبابھت
 گمی دادمبا
 
 .... ھرزهی دختره کنمینابودت م_
  کنمی ماهیاما روزگارتو س...ی ھوشم کردی بی بود کھ زدی قصدت چدونمینم
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 کنمیزاده رو نابود م.... حرونی کھ نبرمش تھران اما من اکنھی مالتماس

  نی سمت ماشکشونمشیم
 ...زنھی مغیج

 ...کنھی مھیگر
   حقشھاما
   تقاص پس بدهدیبا
 ی و قفل مرکززارمی فرار کنھ کھ نمخوادی مشمی و خودمم سوار منی تو ماشندازمشیم

 ....زنمیرو م
  گمی و مکنمی خشم نگاھش مبا
 
 ...تقاص عذاب و مرگ آرش_

   منی شکستھ دل
   عسلی نابود شده غرور

  رمیگی ازت ماروی عرشی خم شده کمر
  کنھی نگام مبابھت

 ... برسم بھ مقصدموفتمی من راه ماما
 ... بھشزنمی وپوک محکم مکنمی نخ روشن مھی و ارمی در مبمی از تو جگارمویس
  وفتمی مگفتی کھ آرش می جملھ اادی
 
 کشد می سیگار کھ ردــــــــــم

 ...." تو" 
 نیـــبی می دود
 اما
 ..." او" 
 .... اطرهــــــخ

 .. کھ آرش واسم ساختیی ھاخاطره
 ...شمی داغون مدارم
 ...رمیگی رو مای عرشی و شماره دارمی برممویگوش

 
 عسل

 
 دلگیرم

 رمــگیـدل اــی تـاس ھــگرفت مـدل
 تـاس رـگی مـدل مـھ دـشای اـی
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  …مــدان یــنم
 دمــمیـنفھ را ھاــاین نــبی رقــف تـوق چــھی الًـاص

 ودـش یـم وریـج کـی مـدل مـدان یـم طـفق
 تـســنی ھـشــھمی لــمث ھـک وریــج
 ، یچـھ ھـک ودمــخ ایـھ ھـغص،  ودـش یـم ورــطـاین ھـک مـدل

 نـم ی ھـغص ودـش یـم اــدنی ی ھــھم ی ھـغص
 میشود زده غروب ورــدجـب مــدل دــبع
 

 ... دلمآخ
 ... آزاد شدایلی اروزید
  بودی خوبی لحظھ یلیخ

 ...شمونی اومد پامیلی جونم دوسش دارم اشترازی کھ بی الحظھ
 ... خرابھیلی خشی حال روحاما
 ... توخودشھیلیخ

   رفتنیآماده ام برا... بستم چمدونمو
 ..می از زندگرفتن

 ... آدماشو دوست دارمنی خونھ،انی امن
 .. از اشکشھی مسی خصورتم

  رونی بامی عرفان از فکر می صدابا
 کنھی نگام میباناراحت

  گمی و مکنمی و پاک ماشکام
 
  برادر؟ھیچ_
 . گھی باال و مندازهی ابروشو مھی
 
  ی چند ماھھ کجا بودنی؟؟ایکنی مھی گرینجوری کھ اھی چدبپرسمیمن با+
  دختری مرامی بیلیخ
 

 ... نیی پاندازمی و مسرم
   تختی کنارم رونھیشی مادیم
  گھیم
 
 برات ونوی پس بھم بگو تا قلی خوبمی از دوستایکیتو ..میشناسیسالھ ھمو م٣منو تو +
 ...ارمایب
 . واسماستی دنی جانی و آرامش بخش ترنی سفره خونھ بھترنیا..نجایا...خندمیم
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 ...گمی کھ برام افتاده رو می چند ماھی و از اتفاقانیی پاندازمی و مسرم

  زمیری و اشک مگمیم
 ... خستمایخدا

   کمکم کنخودت
   بھ عرفانوفتھی شدن حرفام نگام مباتموم

 ..کنھیاما خودشو کنترل م.... توھم و ناراحتھیلی خچھرش
 ...زنھی حرف مباھام

 ...کنھی مآرومم
  میکشی مونیقل
  خندونتمیم

 ...رهی نمادمی من دردام اما
 

  گمی حرف زدن می کلبعدار
 
  نباشھداری دنی آخرنی ادوارمیام...من برم عرفان _
 

  گھی منیغمگ
 
  رهی مرانی  دوستم داره از انیبھتر+
 ...یفراموشم نکن. ناراحتمیلیخ

   خودت باشمواظب
 
  گھی و ممینی بھ بزنھیم
 
  خخخخمی مشترمیدرضمن بھتر+

 گمی مبالبخند
 

  توھم مواظب خودت باش...چشم_ 
  ذارهی حساب کنم کھ نمخوامیم

 ...رونی بامی و مکنمی می ازش خدافظی غصھ و دلتنگیباکل
 ... سمت خونھوفتمی راه مادهی و پذارمی ممویھنذفر

 
 ..!! ُ سھرابیآ.
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َ باشد طلبتخانھ َ َ َ .. 
 

ِدل َ من سخت گرفتھ استِ َ َ !!.. 
 
 

 .. بگو
 
 

 ؟ُ دوست کجاستٔشانھ
 ... بھ فکر دل من باشایخدا

 
 ایعرش

 
   بودمادهی تازه درازکشاه

 ... گذاشتناگھ
   سمت سالنرمی و مشمی تخت بلند می از روی کالفگبا

   اومدهزی عزاحتماال
 ...نمیبی رو می علی خستھ ی کھ چھره ی بھ دره ورودرسمیم
   سمتشرمی تعجب مبا

   بغلمادی و مکنھی منگام
  گمی پشتش و مزنمیم
 
  ی مردم از نگران؟بخدایی مرام کجایب_

  گھی می خستھ ایباصدا
 
   داداشیبھت زنگ زدم خاموش بود+

 ...کنمی مفی واست تعرادی دربمیخستگ
 

 گمی مکالفھ
 

  کنمی دم میمن برات چا...برو استراحت کن ...باشھ_ 
 

  تو اتاقشرهی و مدهی تکون میسر
 ...کنمی ساز رو روشن می تو آشپزخونھ و چارمیم

  خورهی زنگ ممیگوش
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 می رو گوشوفتھی ناصر مشماره
 ...دمی مجواب

 ...شھی مشتری بتمی کھ لحظھ بھ لحظھ عصبانگھی مییزایچ
   سر ناصرزنمیدادم

   واسمارهی و مدرک مگھیم
   تو تلگرامرمی و مکنمی رو قطع میگوش
  کنمی رو کھ فرستاده برام رو باز میعکس
  رونی بزنھی از سرم مدود
   گردنشو بشکونمخوادی مدلم

  نی زمزمیری رو مزی میالی وسای ھمھ تیباعصبان
 زنھ؟؟ی دور ممنو

 ...کنمی منابودش
   تو آشپزخونھ اما من بدون توجھادی می با عجلھ و نگرانیعل
  رونی برمی و مدارمی برمچموییسو

 ...رمیگی شمارش رو مھمزمان
 ...زنھی تند متی و عصبانجانی از ھقلبم

 ... دهی نمجواب
 ...زنمی فرمون و دادمی روکوبمی می محکممشت

 .... خودت آرومم کنایخدا
 ... منو دور بزنھدمی اجازه نممن

 عسل
   رو لبام تمومھ دردامھیاھیس
  تو دلم تمومھ حرفامھی عمرکھ
 

   فصالمھونی سرما منی اشھیھم
  روزا غمھ تو فردامھنی انبودت

 
  بمی منم کھ غرای از دنرمیم

 دمی ندی من عشقدمی برنجای ااز
 
  بمی منم کھ غرای از دنرمیم

 دمی ندی من عشقدمی برنجای ااز
 

  ی جونمو تو قلبم جا شدیگرفت
 ی رو بھ روت تو راحت پا شدنشستم
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 ی جونمو چھ راحت جا زدیگرفت

 ی زدیی پشتھ ھردومون چھ حرفاتو
 
  بمی منم کھ غرای از دنرمیم

 دمی ندی من عشقدمی برنجای ااز
 
 بمی منم کھ غرای از دنرمیم

 دمی ندی من عشقدمی برنجای ااز
 
 ... اھنگمنی ای وونھی خدا من دیوا

 خورهی زنگ ممی کھ گوشکنمی مزمزمھ
  دلمی توشنھی ترس مای عرشی شماره دنی دبا

  دمی جواب می آرومیباصدا
 بلھ؟؟_
 

  گھی می خشن و بلندیباصدا
 
 ؟؟؟یدی جلون می داریکدوم قبرستون+

  گمی و منیی پافرستمی دھنمو ب زور مآب
 
 .... دورونیاومدم ب_
 
 ؟ییکجا... یتو غلط کرد+
 
 ... انقالبمدونیم_
 
 .ایخوریجم نم...امی تا بیمونیھمونجا م+
 
 ...کنمی جواب بدم کھ قطع مخوامیم
 

  اه. چرا زبونم بستس جلوشمن
 ...رهیگی خودم لجم ماز

 شھی رد می خانومھی کھ وفتمی بخوامی مخورهی مچی کھ پام پنی زمکوبمی پامو میحرص
  رمشیگیم
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 ...نی زممیوفتی جفتمون مدهی خدا تعادلشو از دست مبنده
 ...  کنم پام درد گرفتھھی گرای بخندم موندم

 رهی  چشم غره بھم منھیبی خندمو کھ مزنھ
  شھی بلند مو

  گمی و مشمی مبلند
 
 ...خوامیخانوم من واقعا معذرت م_

 .. شدیاتفاق
   خندش گرفتھمعلومھ
  گھی و مدهی تکون مسرشو

 
 ..عب نداره دخترم+
 ..رهیم

 ...                 ستمیمی و منتظر واتکونمی و ممانتوم
 

  استی عرشخورهی دوباره زنگ ممیگوش
 ... متروستگاهی برم سمت اگھی مدمی مجواب

 ...کنھی تو دلم رخنھ مشتری ترس بدارمی کھ برمیباھرقدم
 ...رهیگی می لرزش نامحسوسامدست
 . بگذرونری خودت بخایخدا

 
  اگھ من نبودم ؛یعنی
 
  عقده ھاشو ؛ایدن
 

  ؟کردی می خالی کسر
 

  ایعرش
   نمشیبیم

 ...دارهی قدم برمآھستھ
 ... منونھیبی و مکنھی بلند مسرشو
  گرفتسیلی خانگار

 
 .شھی دونھ دونھ موھاشو بکنم از رخوادی کھ دلم ممی عصبانقدر

  نی تو ماشنھیشی مادیم
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 ...زنمی مپوزخند

  گمی می خشنی صدابا
 
 ؟؟یکجا بود_
 
  کنھی چشام نگاه متو
 

   دارهیبی حس عجھی چشماش
  کنھی باز ملب
 
   بارنیرفتھ بودم سفره خونھ واسھ آخر+

  شمی میعصب
 
 ؟؟؟ی بودیباک_

  گھی مخونسرد
 
  چکسیباھ+
 

  گھی داره دروغ میلعنت
 
   خودمو کنترل کنمتونمینم

 ...زنمی روش و بھ گلوش چنگ مشمی مخم
 
 ؟؟؟یگیالمصب چرا دروغ م_
 

 شت؟؟ی بود پی پسره کاون
 

  گمی حرف بزنھ کھ مخوادی و مشھی ممتعجب
 
 ؟یدیفھم...شکونمی منجای گردنتو ھمیدروغ بگ_
 

 کنھی رو باز و بستھ مشی اشکیچشما
   سر جامنمیشی و مدارمی برمدستمو

  وفتمی و راه مکنمی رو روشن منیماش
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  کنمی توجھ نمکنھی مسرفھ
 

 گھی میحالی بیباصدا
 
  می راحتیلیباھم خ.. سفره خونستی از بچھ ھایکیعرفان +
 

  چھ برسھ بھ گردنمزنھی مغزمم نبض مرگ
 گمی و مدمی روھم فشار مدندونامو

 
  ی راحت باشی جز من اونجوری،مردی آخرت باشھ با پسریدفعھ _

 کنمی زنده زنده چالت موگرنھ
   شدهی عصبانگار

 
  زنھیدادم

 
 خان ای عرشی؟؟؟آقایخوای از جونم می چگھی دیکشونی می بھ نابودی دارمویزندگ+

  وکنمی دلم بخواد میمن ھرکار
 

 کنمی تو دھنش قطع مزنمی کھ میلی حرفش رو با سی ادامھ
  کنمی می توجھ بھش رانندگی اما من بشھی پاره ملبش

 ... بدیلی دارم خسردرد
   درخونشونرسونمشیم
 ...رمیگی شھ مچ دستشو محکم مادهی پخوادیم

  کنھی نمنگام
 ھا و معشقوقھ ھات شھی نکن تا از تموم عاشق پیدو روز خودتو نگھدار و ھرزگ_

  دورت کنم
   دستش روکنمی مول

   مانتوشی رووفتھی ماشکش
  بندهی و درو محکم مشھی مادهیپ
   تورهیم

 ...  سمت خونھرمی رو گازو مزارمی پامو ممنم
 .... توان بھم بده نابودش کنمایخدا

   خونھرسمیم
  نی زمی کھ سرشو تو دستاش گرفتھ و نشستھ رونمیبی رو می علشمی سالن کھ موارد

   سمتشرمیم
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   کنارشنی زمنمیشیم
   باالارهی مسرشو
 ... قرمز و ورم کردهچشاش

  لومھ توش معمی کھ ناراحتیی صدابا
  گمیم
 
  داداش؟؟زی شده عزیچ.. داداشمیعل_
 
  نمی روسزارهی و سرشو مگھی نمیچیھ

 ... دلمی تونھیشی عالم میدردا
  گمی و مکنمی رو نوازش مختشی بھم ریموھا

 
  کرده؟؟ینجوری من رو اطونی شی علیچ_
 

  گھی مبابغض
  روز درآوردهنی منو بھ اامی حالت جنون عرشنیا+

   کارو باھام کردهنی آرش انبوده
  ای عرشکنھی داره نابودم مامیدلتنگ

  گھی گلوش می روزارهی کھ دست مینیح
 ...بخدا توان ندارم..شمی خفھ مدارم

 داداش؟؟
   دارم چشام درد گرفتھسردرد

 
  گمیسال ازش استفاده نکردم م٥ کھ ی با لحن مھربوناما
 
 جان داداش؟_
 
 ..توروخدا برام بگو+

 ؟؟ی شدینجوری شده کھ ایبگوچ
 .....  بخاطرتو
 کنمی خودم جداش ماز
 گمی مدهی کھ ازم بعی آرامشبا
 
 ... واست بگمی روزھی دیشا_

   کنم خودموی و خالبگم
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 ... حال داغونم رونیا
  گمی و مزنمی می پر دردلبخند
   ببرمت تو اتاقت استراحت کنپاشو

  گھی می تخسبا
 
 .. اتاق آرشمینھ بر+

  دلتنگشم
  کنمی و بلندش مکشمی میقی عمنفس

 ...  سمت اتاقبرمشیم
   بغضھی برام برابر ھرقدم

   آب دھنمو قورت بدمتونمی بغض دارم کھ نمانقد
  وفتمی کھ ھمدم شب و روزمھ می جملھ اادی
   آخر ھر خندهندی گویم
 

  استھیگر
 

 .... جور کن بخندمی ابھانھ
 

 بیعج بغضم
 

 .... استگرفتھ
 

   کنمھی باشھ بخندونتم تا گریکی کاش
  خوادی مردن مدلم
   کن برامی معجزه اایخدا

   از جنس مرگی امعجزه
 
   تو اتاقمیریم

  زنھی سمت تخت آرش و زانو مرهی ناتوان می اما با پاھاشھی حالش بد میعل
  کشھی بالش آرش و بو می توبرهی مسرشو
 کنھی مھی بلند گریباصدا

 ... مردونھی ھیگر
   مردونھآره

 .... رو ندارمھی من نامردم کھ جرات و توان گرچون
  کنھی نمھی مرد کھ گرگنی جملھ دروغھ محضھ کھ منیا



 @Cafeetakroman           اختصاصی کافھ تک رمان           ه شدھیرمان قلب بخ

 228 

 ... کردنھی گرخوادی میمردونگ
   سرشی روزارمی و سرمو مششی پرمیم

  کنمی مزمزمھ
 

  ؛دھدی مآزارم
 

  ؛دانمی درد درونم را میوقت
 
 …  جز صبر ندارمی راھیول
 

  کنھی نگام میبی با حس عجکنھی بلند مسرشو
  میشونی بھ پچسبونھی مشویشونیپ

 ... بھ دل داداشم آرامش بدهایخدا
 ....شھی و حالشون خوب میدی کھ بھ بنده ھات میآرامش

 
  عسل
  می شدرهی خنی بالبخند بھ دوربمونی کھ پنج نفری سمت قاب عکسبرمی مدست
  نیی پازهیری ماشکام

 ..سپارمی تک لبخندارو بھ خاطره متک
  شمی شکستھ اما بازم دارم خفھ منکھی باابغضم

 ... چمدونمی توزارمشیم
  کنمی سر مموی شال مشکشمی مبلند

 ...شھی اعصاب داغونم داغون تر موفتھی کھ بھ خودم منگاھم
  کشونمی و چمدونم رو دنبال خودم مرمیگی منھی حوصلھ نگام رو از آیب

  نیی پارمی پلھ ھا ماز
 ...ادی مادمی خاطره ھی نیی پارمی ھرپلھ کھ ماز

 ...چھیپی خندھامون توگوشم میصدا
  آدموسورونھی مشھی کھ تا ریی خاطره ھانی امان از اآخ
   از چشمامچکھی قطره اشک مھی ھرقدم با
  نیی پارسمیم
   لحظھنی تو انمی زمی آدم رونی طاقت تریب

 ..زنمی و زار مرمیگی تکشون رو بغل متک
   ھفتھ ازشون دورنبودمھی شترازی تاحاال بمن
 ... صبر بھم بدهایخدا

 .. مشھورهی کھ بھ سرسختنمیبی رو میی بابااشک
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   رو درحقم کردهیی کھ برادرانھ ھانمی رو مببای لرزون بردی ھاشونھ
 . زمیری طاقت  اشک میب
 ...کنھی داد می کھ حس عذاب وجدان تو تک تک رفتارش بنمیبی رو مییایلیا

   مادرمآخ
   منی دهی رنج کشمادر
  زارمی فرودگاه کھ نمانی بخوانی مباھام

  زنمی رفتن رو مدی و قشمی طاقت می بدونمیم
 ... رمی و مشمی التماس ازشون جدا مبا
   جلو درانیم

  دهی تکون می سرایعرش
 ... کدوم از خانوادم صحبت نکردهچی باھتاحاال
     دارهفی الل تشرکردمی فکر مزدی کنم اگھ بامنم حرف نمفکر

  زارمی بازش
 .. ھنورم زخمھلبم

  شمی گرفتھ مای کھ عرشی تاکسسوار
  کنارمنھیشی ماھمیعرش
 ...زنیری کھ اشک منمیبی عقب و خانوادم رو مگردمی و من برموفتھی راه منیماش
 ...ھی تلخییجدا
 کردمی می کھ سالھا ازش دوری تراز قھوه اتلخ

   با آرزوھامکنمی میخداحافظ
  کنمی مزمزمھ

  ؛عتی رسم طبیی اتفاق است جدایدوست
 

  ؛قتی حقییبای نھ بھ زباستی زعتیطب
 

  ؛یی جدای تلخ است نھ بھ تلخقتیحق
 

 … یی تنھای سخت است نھ بھ تلخییجدا
 ...نمی امروز تنھاترنی از ھمومن

 
 ایعرش

 
 ...یای توھم با ما ممی کھ گفتنی بستھ سردرد گرفتم،ھمیعل_

  کنھی نگام میباناراحت
 



 @Cafeetakroman           اختصاصی کافھ تک رمان           ه شدھیرمان قلب بخ

 230 

 ...ی با عسل عقد کردی ورداشتیبھ من نگفت..داداش من ازتو دلخورم+
 ...ی رو عذاب بدچارهی کھ دختره بنیھ؟؟ای چھدفت
 گھی می بلندیباصدا

 
 ؟؟یکنی درک نمنویچرا ا.. ندارهی اون دختر گناھایعرش+

 ...شمی میعصب
 
 ...ی اون دختره ای ی تو داداش منیعل_

 ...ذارهی نگم نمیچی ھخوامی من می ھایخدا
  می پرواز دارگھیساعت د٣ جمع کن التویبدو وسا. کن برادر منبس

 گھی و مگردهی نصف راه برمی سمت اتاقش ولرهی و مکنھی نگام مدلخور
 
 . . . کاش+
  برسھی روزھی

 می انقدر فھم داشتھ باشکھ
 . . . می بفھمکھ
 ....ستی شکستن ھنر ندل
 
 ...کنھی توجھ نمرمی تو فکر مبی کھ عجی و بھ منرهیم
 ... مبلی رونمیشیم

   کمکم کنایخدا
 ...رمی دو از اون دختر و خانوادش بگدهی کھ آرش کشی تقاص عذابخوامی فقط ممن
 ...رمی راه می و عصبشمی مبلند
   و چمدون دستشھادی بعد مقھی دچند

   سمت اتاق آرشرهی وسط سالن و مزارهیم
 ...  از آرش واسش سختھنجاوی از ای دوردونمیم

 .. بزارمش و برمتونمی نماما
   عادت ندارهیی تنھابھ
 حرص ی من و علی حسابراثی ارث و منیسر ا.. گرفتمزاجازهی از عزی بد بختبا

  میخورد
 سالم مادرمن چرا دل عمھ و خانوادش رو شاد  بگھ خداروشکر تنتستی نیکی
 !!؟؟یکنیم
  رونی بامی از فکر می اومدن علبا

  ارهی بده اما بھ روم نمیلی خحالش
  گھی می گرفتھ ایباصدا
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 میبر_
 

 ...دارمی خونھ رو برمیدای و کلدمی مسرتکون
 ....کنمی و درو قفل مرونی بامی از خونھ می حس متضادبا

  میشی می تاکسنی سوار ماشباھم
   ی سمت علگردمی بھ راننده و برمدمی عسل رو می خونھ آدرس

  کنھی رو نگاه مرونیب
  گمی می مھربونبالحن

 
  ی ده روزه نبودنی بخاطر شبنم ای شد؟؟اون روز فقط گفتی شبنم چیعل_
 

  گھی برگرده منکھی ابدون
 
 ... فوتوشاپ بودهلمھی فدنی کردن فھمیی ازش بازجویچیھ_

 .. توھمرهی مچھرش
 ... مردی بخاطر دروغ اون عوضآرش

 ... رو مجاگھی دیکی ی دارتواشتباه
 
 گمی وسط حرفش و مپرمیم
 
 .میما حرفتمونو زد...بستھ_
 
 .یزی چھیفقط ..باشھ+
  آرششی پمیبر
  رهیگی مدلم
 ..باشھ_
 ...کنمی و بھ کارام فکر مگمی نمیچی ھگھید
 

  عسل
 ... ستمی بوده کھ متوجھ دورو برم نری فکرم درگانقد
   سمتمادی جلو مھی از صندلیسر

   جانمیا
 گمی می بلندیباصدا
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 ؟ی خوبی؟؟وای اومدی کیعل_
  گھی و مخندهیم
 
   اومدم؟تازهیسالمت کو آج_

 خوبم
  شمی مخوشحال

 
  شد؟؟؟ی شبنم چیعل_
 گھی و ممینی بھ بزنھیم
 
  ای بھ عرشکنھی برات بعد اشاره مگمیم..چیھ+
  گمی حواس میب
 
 .. ضدحال نزنیعھ عل_

   توروخداای؟؟؟بیای متوھم
  گھی مآروم

 
 ...امیاوھوم م+

  زنمی ملبخند
 ... سمت بھشت زھرارهی منیماش
 .رهیگی مدلم

 ..مردی نمچوقتی آرش ھکاش
 . آرامش رو باخودش بردمی آسمونآرش

  ای سمت عرشرهی نگاھم ماری اختیب
 ... توھمشھی ناراحتھ وواخماش مثل ھمچھرش

 ستھیمی وانیماش
 میشی مادهیپ
 ...شمی و باھاش ھمقدم می علشی پرمیم

  گمی مدرگوشش
 
 ..امی بنجای بخاطر آرش اخواستی دلم نمچیھ_

 .. بودی کھ آرش آسمونحقا
 ...می وقت نشد باھم  حرف بزنچوقتی ھیعل

  گھی و مکشھی مقی عمنفس
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 ما توجھ ی بھ خواستھ ھاای تو دنی قانونچی اما ھخوادی و نمخواستیمنم دلم نم+
 ...کنھینم

 .. آرزوموننی دوبارش شده بزرگ تردنی کھ دی آرششی پمیری مباھم
 

  منتظر بمانگفت
 رفــــــــت

  منتظر ماندممن
 امدی ھم ناو

 ... مایی شدباعث جدامرگ
 

 یعل
 ... خاطرهھی با ی قدم مساوھیھر

 .. منی با اشک ھایمساو
 .. درد اومدن دلمبا

 .. خستمایخدا
 ...خوامی اتفاق نو مھیدلم .. ندارمتوان
 . منی مثل آرش دوباره ی قشنگاتفاق

 ...اھھی سمی کھ مثل زندگی کنار سنگنمیشیم
  روشکشمی مدست
 ...سرده

 ...خھی
 ... احساسھیب

 ... داداشم رو کھ تموم بودو نبودم بود وھستزنمی و صدا مکنمی پرپر مگل
  نجای از ارمی دارم منیداداش پاشو بب...آرش_

 ... بخاطر مراقبت از عشقتفقط
 ...ی خودت گفتی تنھات بزارم ولخوادی جونت دلم نمی بھ جون بوگرنھ
 ... کھ مراقب عشقت باشمی گفتخودت

 ...امی مزود
   دست از انتقام بردارهای عرشدعاکن

   سمت عسلرهی منگام
 ...زهیری اشک مآروم

  دونمی مدلتنگھ
   ماجراستنی اھیقربان

 ... گناهی گناھھ بیب
 ..کنھی بھ سنگ قبر آرش نگاه مرهی آروم نشستھ و خایعرش
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 ... نا آرومھدلش
  شمی و بلند مکنمی پاک ماشکامو

  کننی و نگام مشنی آروم بلند مدوتاشون
 ...نی سمت ماشوفتمی راه مکشموی تو موھام میدست

_________________________ 
 عسل

 ...رمیگی دلشوره و استرس مکننی پرواز رو کھ اعالم می شماره
 ...برمی می بھ عمق فاجعھ پتازه
 . خودت کمکم کنایخدا

  کنمی عرق کردم رو با دستمال پاک میدستا
  ای سمت عرشرهی منگام

 ...ستی بلد نگھی دیزی آدم جز اخم چنی ااه
 ..چھیپی تو گوشم می علیصدا

 
  عسل جان انقد استرس بھ خودت نده+

   نگران نباششتمی پمن
 

 ...ترسمی اما مشھی گرم مدلم
 . رو درست کنی خودت ھمھ چایخدا

 ادی ومن دلم بھ درد ممیریم
 کشونمی میاھی رو بھ سمی و زندگرمیم
 ... خبر ندارمندهی و از آرمیم

 ...کردی رو انتخاب می آدم خودش زندگشدی مکاش
 ..شدی نھ بازم بد منھ

  حکمتت رو شکرایخدا
 
 ...ترسمی پرواز ماز
 .دمی جا نرسچی و بھ ھکردمی می بلند پروازمن

  نھیشی کنارم مایارش
 . کنارش نشستھییبای دختر زھی کھ ی بھ علکنمی منگاه
  رهیگی مخندم

 ...شھی جذبش می کھ ھرکسھی و دوست داشتنطونی انقد شدونمیم
 ...شمی چشم تو چشم مای عقب کھ با عرشارمی سرم و مبالبخند

  کنھی می وحشت ناکاخم
  گمی و مرمیگی بھ دندون ملبمو
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 ھ؟؟یھوم چ_

  اه اهکنھی اخم مھمش
  گھی و مرهیگی دستمو ممچ
 
 ھ؟؟یتو چرا انقد حواست بھ عل+
 ی کھ شوھرتھ منم نھ علی اوننیبب

 ؟؟؟یدیفھم
 
 ..ھیعجب آدم...کنمی دھن باز نگاه مبا

 بندمی و چشام و می بھ صندلدمی مھی و تککنمی ماخم
 ...بردی چشام بستھ بود اما خوابم نمدنی رستا

  دلتنگم
 !ی ھمھ چدلتنگ

 ...کنھی درکم نمی کسچرا
 
  کھ ھستم ؛نجای ااز
 
  ؛ی آنجا کھ تو ھستتا
 

 …  بھ وجب دلتنگموجب
 
  کنمی مھماندارچشام رو باز می صدابا

   باخودشبرهی و منم مشھی بلند مایعرش
   از فرودگاهرونی بمیریم

  گھی سمتم و مادی میعل
 
 ؟؟یچطوره آبج+
  گمی مجیگ
 
 ؟؟؟یچ_
  گھی و مخندهیم
 
 ی دارشدیجار+
  کنمی باز نگاش می چشمابا
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  گمی مبلند
 
 یگیدروغ م_

  رهیگی مخندش
  گھیم
 
 ...مخش و زدم...نوچ+
 
 ؟؟؟ی چایپس پر_
  گھی و مخندهیم
 رانھیاون مال ا+
 ...نجای مال انیا

 ...کنمی دھن باز نگاش مبا
 

  ای عرشی بھ خونھ میدی رسی خندوند منو متوجھ نشدم کی کھ علانقدر
  میشی مادهی در کھ پدم

 ...مونھی بھ خونش دھنم باز مخورهی مچشمم
   خوشگلھیلیخ
   کھ کم از عمارت ندارهی خونھ اھی
   ساختھ شدهبای و زدی سفی سنگ ھابا

   تورهی می و علکنھی باز مدرو
   تورهی بھم و مکنھی توجھ نمایعرش
   نشم خوبھونھی من دای خداعجبا

  شمی رد ماطی حاز
 ... جالب و قشنگھیلیخ
   تورمیم

 ... لوکس و خوشگلھیلی خخونش
 ...ییدای بددی عسل بستھ مثل نداه
 گھی  مکنھی کھ تو آشپزخونس اشاره مای کھ بھ ارشینی لم داده رو مبل و حیعل
 
 .. کد بانو واسمون غذا حاظر کنھنی انجای انی بشی آبجایب+
  خندمی مزی رزیر
 گمی کھ خنده توشھ می لحنبا
 
  لباسامو عوض کنم بعد_
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   سمت آشپزخونھرمی ومنم مزنھی میچشمک
  کنھی داره قھوه ساز رو روشن مایعرش

 گمی میلی می ببا
 
   اتاق  من کجاستایعرش_

  کنھی سمتم و اخم مگردهیبرم
 
   نشونت بدمایب+
 ..کشمی وچمدون رو دنبال خودم مرمی و منم دنبالش مرهیم

   راه رو ھست و چند تا درھی باال و رهیاز پلھ ھا م    
   درھا بزرگ ترهی کھ درش از ھمھ ی سمت در اتاقرهیم

  شھی و داخل مکنھی مبازش
 رمی پشت سرش ممنم

  کنمی اتاق ذوق مدنی دبا
 ...ھی آبدی ست سفشی چھمھ

   تخت دونفره آخ جونیوا
  گمی مباذوق

 
   ممنونھیاتاق خوب_
 
  ستادهی سرجاش وانمیبی لباس عوض کنم کھ مخوامیم
  گمیم
 ... لباس عوض کنمخوامی از اتاقم مرونی بی برشھیم_

  گھی مباغرور
 
  کجا برم...اتاق خودمھ +
 
  گمی و ضدحال خورده مرونی آوی لب و لچھ با
 
 پس اتاق من کجاست؟؟_
 

  گھی بھ اتاق و مکنھی ماشاره
  نجایا+
 کنمی بھت نگاش مبا
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  ؟؟؟ی چیعنی_
 

  گھی و مستھیمی وانھی بھ سدست
 
  ھیکی کھ اتاق من و تو نی ایعنی+

  گمی میعصب
 
 شھی نمشیکی صاحب ی ھمھ اتاق بنیا... اتاق باشمھی باتو توخوادی دلم نم؟ممی چیعنی_

 مال من باشھ؟؟؟
 

   رو تختوفتمی و مکنھی مری از ترس فرار کنم کھ پام گخوامی سمتم و مکنھی محملھ
  کشھی و موھام رو مزنھی ممھی و روم خکنھی استفاده متی موقعاز

  گھی میعصب
 
  کنمی ماهی وگرنھ روزتو سیکنی منی آخرت باشھ بھ من توھیدفعھ +
  ی خوش گذروناوردمی رو نتو
 مرگت رو ی کپھ کنمی منیی کھ من تعی کھ تو اتاقشھی تو محسوب می فھی وظنیا

  یبزار
 
  ترسمیم...چکھی درداشک از چشمام ماز
  گمی نمیچی ھاما
  شھی می عصبشتری بکھ
  زنھی مداد
 
 ؟؟؟؟یدیفھم+
 

 ... گوشم کر شدکنمی ماحساس
 

  دمی تکون مسرمو
  گھی کھ مادی می ھول علیصدا

 
  شده؟؟؟؟؟یچ×

 ؟؟یکنی مکاری چی دارایعرش
 

  شھی و بلند مکنھی موھامو ول مایعرش
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  گھی می بھ علکنھی کھ بھ من نگاه مینی سمت درو حرهیم
 
 ... یتو دخالت نکن عل+
  رهیم

   سمتمادی ومکنھی نگام می با ناراحتیعل
  نمیشیم
  گھی می ناراحتی و با صدازنھی پام زانو منیی پاادیم
 
  کھ نگرفت؟؟دردت×
 
  دمی بغض سرمو تکون مبا

  کنھی چپم و نوازششون می شونھ ی روکنھی جمع مموھامو
 ... توآغوششرمی اراده میب

  گمی مھیباگر
 
   من و تنھا نزاری علی منھیتو تنھا حام_
 

 گھی و مبوسھی موھامو میرو
 
   خوشگمھی آجچشم×

   اشکاتو پاک کنحاال
  ی کھ مردم از گرسنگای عوض کن و بلباساتم
 رونی بمی برھی با ھانمی ھماھنگ کنبعدشم

  
  رهیگی مخندم

 
  ای دوست دخترو دارنی ای در ھر حالیعل_
 گھی غرور و خنده مبا
 
 ...گھی دمینیماا×

 منتظرما
  رهی و مشھیپام

 ...مونمی من تنھا مبازم
 ...سوزهی دلم ممیبی من بحال غرو
  کھ قراره بکشمھی عذابنی ترکی کوچنی ادونستمینم
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 !  داردی چھ دردیـدانــــینمـــــ

 
 .. حــــالـم.. یوقـــتـ

 
 !!…  گنــــجــدی واژه ھــا ھــم نــمدر
 
 رمی  ومکنمی اسپرت و شلوارکش عوض می تاپ حلقھ اھی لباسام رو با ی حالی ببا
 ...نییپا

  ادی مای و عرشی بحث علیصدا
 ...  ندارمدنی شنی حوصلھ

 ...کننیم من حرفشون رو قطع دنی دبا
 ...کنھی سرگرم مشی و خودش رو باگوشکنھی اخم مایعرش

  گھی با لبخند می علاما
 
  دزدنتای نزن مپیدختر ت... شدهپی چ خوشتنیبب+
 ..شمی و من جذب چال گونش مخندهیم

 دم؟؟ی تاحاال نفھمچرا
 

 ... کنارشنمیشی سمتش و مرمی مباذوق
  گھی و مخندهی چالش می روزارمی اراده انگشت اشارم و میب
 
 چطوره؟؟+

 گمی و مرنمی ملبخند
 
 ... من خھیعال_

 بھ سمت رهی و نگامون ممونھی حرفم نصفھ می عسلزی می رویزی شدن چباپرت
 ...زهی می کھ روی شکستھ اھیگوش

  میکنی مای بھت نگاه عرشبا
 ...رهی مشھی و پا مکنھی اخم نگامون مبا
  رونی برهی سالن ماز
  ی علی بھ صورت بھت زده رسونمی و نگامو مدمی دھنم و قورت مآب

  زنمی مصداش
 
 ؟؟؟یعل_
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 ھا؟؟+
 
 اپل بود؟؟_
 
 !!آره..آ+
   داداش مننی اوانسید

 ... توسرت اه اهخاک
 
 ..ی خوشگلو شکوندھی گوشای خاک تو گورت عرشیا

 
  رونی بارمونی از فکر می شکم علیصدا
  خندهری زمیرنی می و پقمیکنی ھم مینگا

 
   داداش تو کھ بھمون غذا ندادنی ایعل_

  می درست کنی چی خودمون پاشو
 

  گھی و مکنھی کج مسرشو
 
 م؟؟ی درست کنیمن بگم چ+
 خندمیم
 
 ؟؟؟یچ_
 

 ^_^ فسنجونگھی میطونی شبالحن
 
 گمی می تو سرشھ ولی چدونمینم
 
  ھست؟؟لشیمگھ وسا_
 

  خندهی دندوناشو منی بزارهی مزبونشو
 ... سمت آشپزخونھبرهی و مرهیگی و دستمو مشھی مپا
 

 فی تو کالشی کھ وسای فسنجونطنتاشی و شی حرص خوردن از دست علی از کلبعد
 ...میکنی  بود رو درست میعل
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  گمی می حس کنجکاوبا
 
  رانی از ای چرا باخودت آوردیعل_
  قحط بود؟؟نجایا
  گھی و مخندهیم
 
 ... و لذت ببرنیفقط بب.. برات گمیم+
 

 خخخخ...ھی آخر خوشی بودن با علدونمی می منظورشو ولشمی نممتوجھ
  رسھی ممینیچی رو مزی می کھ من و علی موقعایعرش

   باالرهی و مگھی نمیزیچ
 ...زی سرمادی می و لباس خونگسی خی با موھاقھی از چند دبعد
 ...شمی جذبش مشیشونی کھ پخش شده رو پسشی خھی مشکی موھادنی با دمن
 

 ایعرش
 .. داغون شداعصابم

 ..شعوری بی دختره
 ...  راحت باشھی دوست ندارم با علاصال

 ..شھی زود وابستھ میلی خیعل 
 .. رو آوردم عذابش بدمنی امن
 ... رو داغون کردمی بودم کھ گوشی عصبانفد

 ... کالس رقص دارهنیرحسی امشی پرمی مادهیپ
  تنگشھیلی خدلم
 ..رهی در گیلی راه فکرم ختو

 ... عذاب دادنشمی چجوررهیدرگ
 ..کنمی نابودش ممن
 .. اونجاستنیرحسی کھ کالس رقص امی بھ ساختموندمی رسنمیبی مامی خودم مبھ

تو باشگاه ھم کمک ... کھ روانپزشکھ و کالس رقص دارهدونمی نمروی ھنوز فاز اممن
 ....منھ

 نیرحسی بھ کالس رقص امرسمیم
   بازهشھی ھمی وروددر

   آسانسورو ندارمی حوصلھ
 ...٢ ی طبقھ رمی پلھ ھا مبا

 ...زنمیدروم
 ..کنھی درو باز مشھی کھ حواسش بھ گوشنیرحسیام
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 ...کنمی نگاش مالی خی بمنم
 ھ؟؟ی چھ آھنگھی لب خونرهی درگستی معلوم نباز

 گھی مھی تو گوشسرش
 
 بلھ؟؟+

  دمی نمجواب
  گھی مباز
 بلھ؟؟؟+

 ... گرفتھ بد جورخندم
 گمیم
 
 ...زھر ماره بلھ_

   توامی گمشو اونور ببرو
   باالپرهی من ابروھاش مدنی باال با دارهی سرشو مشنوهی رو کھ مصدام

 ...  پسر محشرهنیا
 گھی دخترونھ می و باصداکنھی سبزش رو لوچ میچشما

 
 ؟؟ی اومدیاوا ھمسرم ک+
   خندهری ززنمی بلند می صدابا
 
 .دمیپوک.. دلمیآ..کوفت_
 .. بغلمادی و مخندهیم
 
  دلم واست تنگ شده بود داداش+
 
   توامیحاال اجازه ھست ب...ریمنم ام_
   کناررهی و مخندهیم
   تورمیم

 .. اومد برام روشی کھ پی مشکالتدمی  محی صحبت و توضی کلبعداز
  کنھی نگام مناراحت

 دمی کھ دست از انتقام بردارم اما گوش نمکنھی محتمی و نصزنھی باھام حرف میکل
  گمیبجاش م

 
 ول کن داداش_
 ی انقدر جذبش شده بودیدیدی می داشتی چنمی ببایب



 @Cafeetakroman           اختصاصی کافھ تک رمان           ه شدھیرمان قلب بخ

 244 

 
 رو یمی سلی آھنگ علنی گرفتھ و آھنگ آخری کھ سلفیلمی و فشمی پادی می لوس بازبا

  کنھی می کرده پلیلب خون
 
  خندهیم.من کھ جذبش شدم... داداشھیعال_
 
 ...فناتم داداش+
 
  دمیباھاش دست م..گھیخب من برم د_
 
  نمی رو ببی عسل خانوم و علنی اامی بدیباشھ داداش فقط من با+
  فضول...خندمیم
 

  ری از امی خدافظبعداز
 ... سمت خونھرمیم

 ...ارمی کمکم کن کم نایخدا
 ... چموش و پروعھیلی دختر خنیا
   خونھرسمیم
   تورمی تو درو مندازمی رو مدیکل
  خونھی تودهیچی غذا پیبو

 ادی نمادمی واسم اما آشناست
  نمشونیبیم

 ..ننیچی مزی آشپزخونھ باھم دارن متو
 ...چونمی گوشش رو بپدیبا
 ...رمیگی سمت اتاقم و دوش مرمیم

  کنمی و موھامو خشک نمپوشمی می مشکھی خونگلباس
  دنی چی خوشگلزی چھ مزی سمت مرمیم

 زی سر منمیشی می حرفچی ھبدون
  گشنمھیلیخ
 
   تودھنمزارمی خورش و مکنمی ولع قاشق رو پر مبا

  چشمی رو مستی نادمی کھ یزی چھی ی مزه خورمی کھ منی ھماما
   زبونمری زرهی گردو می   کھ مزه خورمی مگھی و دوسھ قاشق دکنمی نمتوجھ

 !!!!نھ
   باالارمی رو با شدت مسرم



 @Cafeetakroman           اختصاصی کافھ تک رمان           ه شدھیرمان قلب بخ

 245 

 ...کنھی نگام مطنتی باشی بابھت و علعسل
  زنمی کھ می دادبا

 ..می عصبی حسابونھدیم...کنھی فرار میعل
 
 ...زنھی مری خدا االن تموم بدنم کھیوا

 ...کنمی مداغ
 .... سمت عسلرمی و مشمی پا می رو صندلاز
 

 ...ی صندلی از روشھی مبلند
 ..ی حسابدهیترس

  گمی داد مبا
 
 ..ی کارت گور خودتو کندنیبا ا...ی احمقیلیخ+
 
 ...رهیگی مشی خدا تموم جونم داره آتیوا

   دنبالشدوامی سمت باال مکنھی سمت دره فرار مچون
 ...رسونھی دو خودش رو بھ اتاق مبا

  زنمی مداد
 
 ... واستاکنمی آسفالت منی دھنت رو بعد ایعل_

  گھی مادی خندش میصدا
 
 ...ردی را بگی حال علیھرگز نتوان کس+

 ...رهیگی محرصم
 ھی کار علدونمیمن کھ م..کنھی مکاری ذره بچھ چھی

 ...رمی حال عسل رو بگخوادی دلم میول
 
 ... سمت اتاق درش قفلھرمیم
 
 ...گمی بھ درو مزنمیم
 
 ...اینیبیخودم باز کنم بد م..درو باز کن عسل_
 ..ادی نمیی صداچیھ
 
 ..کنمیباشھ خودم باز م_
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 .کنمی و درو باز مدارمی رو از تو گلدون بر مدی کلرمیم
 

  گھی ومکنھی ھول مدنمیباد
 
 ..ی دوست نداردونستمی نمبخدا من+
 
 گمی بلند می صدابا
 
   خفتون کنمخوادیدلم م..سوزهیدوست ندارم؟؟تموم بدنم داره م_
 
   سمتشرمیم

 ...رهی عقب معقب
 .. سمتشرمی ممنم
  تراس بازهدره

   رو تراسرهیم
 ...رمیم
 ...کنھی ترس نگام مبا

 .کشمشی مدونھیم..شناختتم
 ... نرده ندارهتراس

  عقبرهیم
 
 ..ینروعقب م_
 
 ..شھی کھ دستام دور کمرش حلقھ موفتھی بخوادیم
 
 ...نیی پامیوفتی کھ جفتمون مزنھی ترس دست و پا ماز

 ...زنھی مغی و جبندهی رو مچشاش
 زهیری ماشکاش

 
  عسل

 ...شھی دور کمرم حلقھ مای عرشی کھ دستاوفتمی بخوامی و مکنھی مری ترس پام گاز
 نیی پامیوفتی کھ جفتمون مزنمی و دست و پامشھی پرت محواسم

 ...زهیری و اشکام از ترس مزنمی مغیج
  اخدای
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 شمی کھ شوکھ مخونمی خودمو دارم ماشھد
  شھی و دھنم پر آب مکنھی مخی داد بزنم کھ بدنم خوامیم

 خداروشکر... تو استخرمی افتادعھ
 ... باالکشونتمی مای عرشیدستا
 ...وفتمی و بھ سرفھ مکشمی منفس
 ..شمی خفھ مدارم
 .. بھ پشتمزنھی مایعرش
  درد گرفتھگلوم
 ...کنھی توجھمون رو جلب می علی خنده یصدا

   خنده ولو شده رو تراساز
 

 گھی مدهی بردهیبر
 
  بدنت نخواره خخخخگھی کرد کھ دیکار.. عسل ایارش...دلم...یآ+
 

 سمت رهی و مرونی برهی و بدون توجھ بھ من از استخر مشھی مثل اژدھا قرمز مایعرش
  خونھ

   از آبرونی  بکشونمی خودمو ممنم
 لرزهی آب میسی تنم از ختموم

   خونھرمیم
 ...چکھی آب مازم

 
  نمیبی مای عرشی رو تو دستای برم تو کھ گوش علخوامی در میجلو

 
 دیببخش...داداش من غلط کردم+
 

 اری در نی جنبھ بازی بگھی دمی بخندکمی گفتم
 

  گھی و مچونھیپی مشتری گوشش رو کھ بایعرش
 
 دمی نشون مدنی آره؟؟؟االن بھت خندمی بخندکھ×
 
 ... گوشم داغون شدگھیداداش ول کن د+
  گھی کھ مخندمیم
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 ..ای تو مقصر؟؟؟ھمشیخندیم+
  گناھمی بمن
 
 در ای گوشش رو از دست عرشی مسخره بازی و با کلخندهی کھ مکنمی تعجب نگاش مبا
 ...ارهیم
  لرزمیم

   باالرمی بھ خودم و مزنمی رو مزی بھ رخت آوزونھی کھ آوی احولھ
 ... عطسھھی دوتا پلھ ھر

 ...مطمئنم سرما رو خوردم..رمی دوش آبگرم بگھی رمی تو اتاق و مرمیم
 

لوار  وشپوشمی می آبشرتی سوھی و رونی بامی می اقھید٢٠ دوش آبگرم ھی بعداز
  اسپرت

   رو تختکشمی مدراز
 ...نھی سرم سنگکنمی محس

 
 ...برهی و خوابم مشھی گرم مچشام

 
  ایعرش
 ... کلشو بکنمخوادی دلم می از علمی عصبانقد

 ...دهی کار دستش ماشیطونی شنیآخرا
  کنارزنمی ممیشونی با دستم از رو پموھامو

 ...ترکھی سرم داره مآخ
  کنمی چشامو باز می علی صدابا
 
  رونی برمیداداش من با عسل م+

 . کردمیری گعجب
 
  گمی خستھ می صدابا
 
 ...دیبر_
 
  باالرهی و مخندهیم

 شھی مکی عسل بھش نزدکنمی رو دور میعل
 ...شھی مکشی نزدی علکنمی و درور معسل

  اهاه
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  نیی پاادی متنھا
 
  شد؟؟یچ_
 
  گھی مکنھی کجو کول مافشویق
 
   دور بزنمھی رمیمن م...خوابھ+
 

 ....خواب
 
 ... بھشگذرهی داره خوش میلیخ
 
 نجارو؟؟ی ایمگھ بلد_
 
 گھی می خنده داری افھی قبا
 
 خدافظ...راھنما دارم +
 

  بھ مبلدمی مھی و سرمو تکدمی تکون مسر
 ....برهی مخوابم

_________________________ 
 عسل

 ... کانادامی ھفتست کھ اومدھی...ی لعنتی خونھ نی تو ادمی صبح تنھام پوکاز
 ... دارمیبی حس غربیعج

 ... دلتنگمای دنیای دلتنگی اندازه
 ... بھ کارم نداره و ھمش درحال عذاب دادن منھی کھ اصال کارایعرش

 
 .کنھی کھ دل خوشم مھی علفقط

 
 ... کردمھی صحبت کردم و گرنای زدم و بامامان ازنگ

 ... دلتنگ بودمیلیخ
 

  خورهی زنگ ممیگوش
 ...دارمی مبرش

 ... صفحھی رووفتھی می علعکس
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 ..دمی لبخند جواب مبا
 
 ؟ی چطوریسالم عل+
 

 ... گوشمی توچھیپی شادش میصدا
 
 ؟؟؟ی خوبیسالم آج+

  خبرا؟؟چھ
  خونھ؟یای؟؟نمییکجا..یسالمت_
 
   گردشمیری امشب با دوستام مینھ آبج+

 ی زدم بھت بگم کھ منتظر نباشزنگ
 
 ...شھیحالم گرفتھ م..شمی حوصلھ میب
 
 ...خوش بگذره.زمیباشھ عز_
 
 فعال.فداتشم+
 ...کنھی کجاست کھ قطع مای بپرسم عرشخوامیم
 
   سمت آشپزخونھ کھ شام بخورمرمیم
 

 زی سرمنمیشی و مکشمی کھ درست کردم رو مییغذا
 ... بخورمتونمی نماما
 ..امی چرا چشم انتظار عرشدونمینم
 

 ...کنمی ساعت مینگا
 ...شبھ٢

 ..زنھی شور مدلم
 ... نشده باشھشیزی چخداکنھ

 ...کنمی رو زمزمھ مادی ھوا بھ ذھنم می کھ بی متنھی
 

 ی تو بودنیاول
 

  بودی ھم تو خواھنیآخر
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  را بنوشمیگری خواھم طعم چشم دینم
 

  بارانت سخت ھم باشدانتظار
 

  آمدنتالی بھ خفقط
 
 سمی خسیخ
 
 شورمی کردم رو مفی کھ کثیی وظرفاکنمی رو جمع مزیم

 ... باالرمی و مکنمی آشپزخونھ رو خاموش مبرق
 

 ...  رو تختکشمی مدراز
 

 برهی اما خوابم نمشمی بھ پھلو مپھلو
 

 ... خاموشھرمیگی ماروی عرشی شماره
  

 ...کنمی می تتلو رو پلبرهی اراده آھنگ خوابم نمی بھ تخت و بدمی مھیتک
 
  کھ ناراحت شم زوددی نبای از من بود ، و حق دارای بچھ بازھمھ 

  خب ھنوز کھ ھنوزهیول
  کردن بھ تو کار ھر روزهفکر

  ، اخالقام بد بودی بعضیگفتی راست متو
 ُ گـنگـــ بودم و رفتارام مرموزی کمھی و

  کمبودتشھی حس میستی نحاال
  من بودهری کھ تقصدونمیم

 رمتی بازم بگمخوای می ولی، خاموش ”برهیخوابم نم“ من
 ی بگم دوسم دارخوادی مدلم

 نمتوی بلھ بازم ببی بگبازم
 رمتی بازم بگخوامی می ولی، خاموش ”برهی نمخوابم“

 ی بگم دوسم دارخوادی مدلم
 نمتوی بلھ بازم ببی بگبازم
 دمی ندیگی میری رو گاز و میذاری پاتو مینیبی مابونی تو خمنو

 یزنی ازت ناراحتم داد متا
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 ضمی مریگی میتوپی جمع مجلو
 ” حتمافھممی من نمدونمینم”  اصالمن

 بمی غری ھست کھ بھم بگلی دلی سرھی
  ھات مثل عطر تنت از رو تختتخنده

 دنی پری رو زندگاز
  گوشھ تنھا چت رو کاناپھھیتو خونھ کمھ ، من . پاھاتیصدا

 ی با کیی کجاستی معلوم نتو
  تنھا کارم فکر رو کاراتھمن
  خب فکرت مونده باھامی سرت ، ولی فدایکوندی شدلو

 یکستی دل منو شی زدی جورھی
  پاھامی روگھی دسمی واشھینم
 رمتی بازم بگخوامی می ولی، خاموش ”برهی نمخوابم“

 ی بگم دوسم دارخوادی مدلم
 نمتوی بلھ بازم ببی بگبازم

 رمتی بازم بگخوامی می ولی، خاموش ”برهی نمخوابم“
 یدوسم دار. بگمخوادی مدلم

 نمتوی بلھ بازم ببی بگبازم
 رمتی بازم بگخوامی می ولی، خاموش ”برهیخوابم نم“ من
 ی بگم دوسم دارخوادی مدلم

 نمتوی بلھ بازم ببی بگبازم
 رمتی بازم بگخوامی می ولی، خاموش ”برهیخوابم نم“ من
 ی بگم دوسم دارخوادی مدلم

 نمتوی بلھ بازم ببی بگبازم
 
   سمت پلھ ھارمی از رو تخت و با دو ممشی در با عجلھ بلند می صدابا
 ...زهیری دلم مدنشی و با دنیی پارمیم
 

 ... و چھرش خستھختستی بھم ریلی وضعش خسرو
  گمی اراده میب
 
 
 ا؟؟ی عرشیکجا بود_

  گھی ومندازهی بھم می تفاوتی بنگاه
 
  بدم؟؟حی بھ تو توضدیبا+
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 ...رهیگی مدلم
 
 ....  برم باال کھخوامی و مگمی می آرومی نھ
 

 ...شھی دور کمرم حلقھ می گرمیدستا
 کنھی گوشم زمزمھ مکنار

 
 واست مھمھ؟؟+
 

 ...رمیگی ماسترس
 ! چرا؟دونمینم

  گمی نلرزه مکنمی می کھ سعییباصدا
 
 فقط کنجکاو شدم...نھ _
 

  زارهی باز کنم کھ نمخوامی مدستاشو
 
  گھی می خشنی صدابا
 
 ... دخترونھی اداھانی از اادیخوشم نم+
 

 .می باھم نداری صنمچیمنتظرم نباش من و توھ... نشھتکرار
 

 خوابھی مبادم
 ....  کردمفکر

  نیی انداختم پاسرمو
 ...زنھی و پوزخند مکنھی باز مدستاشو

 
  اعصابمھی پوزخندش رویصدا

  باالرمی و مرمیگی و بھ دندون ملبم
   رو تختکشمی مدراز
 ... تختنی اتاق و انی من شده اھی زندگتموم

 
  کھی تاراتاق
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 ...نمیبی رو تو در مای قامت بلند عرشاما
  کنھی رو عوض ملباساش

  نمیبی نمزی چچیھ
  استی عرشفھممی شدن تخت منیی باال پابا

 ... کارمونھھرشب
 ...نمونھی وقرار داد نانوشتھ بی خط فرضھی
 

 دنشیبا د... با اومدنش لرزهی من دلم ماما
 ...خوادی مدلم
 ...خوادی نمیچی دلم ھگھی وقتھ دیلی خمن
 ... چمھدونمینم

 .. شدهری بھونھ گیلی خدلم
  ای سمت عرشگردمیبرم

  دهی راست خوابی پھلوبھ
 .. بستستچشماش

 ...شیشونی سمت خط پبرمی اراده دستمو میب
   بھشکشمی مدست

 ...شھی مثل ھمکنھی جذبم مموھاش
   باال کھزنمی مآروم

 ...رهیگی دستم رو ممچ
 ...شمی مھول
 ...دمی دھنم رو بھ زور قورت مآب
 
 گھی حوصلھ میب
 
  نکنلی خودت رو بھ من تحمیھ...ادیچتھ؟؟من ازت خوشم نم+
 

 رهیگی مبغضم
   آرومزهیری و اشکام مگردمیبرم...گمی نمیچی ھاما
 
 گھی بلند می صدابا
 
 ؟؟ی بخوابشھیم+

 ... بخوابمخوامی مرگم مخبر
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  کنمی توبالش فرو مسرمو
 کشمی نفس ھم نمیحت
 

  ایعرش
   از کاراششمی میعصب

 ... سراز تنش جدا کنمخوادی مدلم
 ..کنھی مھی داره گرفھممیم
   سمتشرمیم

   سمت خودمکشونمشی بازوش و مری زندازمی مدست
 ...نمی سی رووفتھی مسرش
 ...شھی مسی  تن برھنم خدهی فشار مسرشو

 ...زهیری بھم ماعصابم
 ... من بودھی دختر باعث آوارگاشک

 ... دختر باختمھی و بخاطر امی دنمن
 اما احساسم رو کشتم.. احساس نبودمی وقت بچیھ

  تو موھاشکشمی مدست
 گمیم
 
 ..عسل چت شده؟؟نگو کھ_
 

 شمی مکی بھ جنون نزدشتری روزا دارم بنیا...میعصب
  گھی می گرفتھ ای صدابا
 
 ... خونھنی تو ادمیمن پوک+

  خستم
 .. خستسدلم
 ...کشمی دارم عذاب ممن
 ... تنگھدلم
 .. نکنھی تو روخدا گرنھ

 .. دختر رو دوست ندارمختنی اشک رمن
  بوسمی رو مشیشونی اراده پیب

 کنھیبا بھت نگام م. باالارهی رو مسرش
 گمی و مزنمی می جونی بلبخند

 
 ...یی جاھی برمتیفردا م_
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  گھی می کنجکاوبا
 
 کجا؟؟+
 
 ...یفھمیبخواب فردا م_

 ...خوابھی بغلم و مکنھی جا ب جا مسرشو
 ...شھی دگرگون محالم

  شمی بلند مبرهی کھ مخوابش
  رو تراسرمی و مدارمی برمزی و از رو مگارمیس
 ...کنمی رو روشن مگارمی و سنمیشیم
   بھ گذشتھ ھارمیم

 .... ھرشبمثل
__________________________ 

  عسل
 

 ..شمی بلند می هللا اکبریباصدا
   کردم اذانھفکر

  گردمی صدا مدنبال
 ارمی دارم شاخ درمکنمیحس م...کنمی تعجب منمیبی کھ میزی چبا

 خونھی داره نماز مایعرش
 ...نمیشی کنار سجادش مرمی و مشمی رو تخت بلند ماز

 ...شمی و من غرق مناجاتش مرهی مسجده
 

 ...شمی می حالت آسموننی ای ونھی و من دگھی متشھد
 ...زمیری و من اشک مگھی مسالم

 
 ...کنمی رو حس می نورانیای و من عرشگھی حضرت فاطمھ محاتیتسب

 ...شھی نمباورم
 ...کنمی رو باورنمنی امن

   شدمرهی بھش خی خاصباحالت
  شھی کھ تموم منمازش

 گھیم
 
 ؟؟یکنی نگام مینجوری چرا اھیچ+
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 ... جواب بدمتونمی شدم نمنمیبی کھ میدی جدیای غرق عرشانقدر
 ...دمی  سمتش و خودمو توآغوشش جا مرمی اراده میب
 ...کنھی و ھمھ کس باھام برخورد می احساس تر از ھمھ چیب

 گھی و مکنھی رو جمع مسجاده
 
 ... بوسھ زدم بھت ھوابرت ندارهھیاگھ بغلت کردم و +

 ... برخورد رو دارمنی ھم خواب ھام ھمی با ھمھ من
 ...شکنھی مدلم

 ...شمی مخورد
 

 کھ باعث زنمی رو می کھ بھ عواقب حرفم فکر کنم حرفنی ای حالم داغونھ کھ بانقدر
 ....شھیکشتھ شدن روح دخترانھ ام م

 ...نمی زمی آدم رونی ترمونی پشومن
 

 ایعرش
 ... سمتشگرمی مثل برق گرفتھ ھا برمگھی کھ می حرفبا

 گمی متیباعصبان
 
  تکرار کنگھی بار دھی؟؟ی گفتیچ_
 

 گھی اما با غرورمنمیبی رو تو چشاش مترس
 
 یمردونگ..یستیمردن...ینیبی کھ ھمھ رو ھم خواب می ھستیپس آدم ھرزه ا+

 ...یندار
 ...استی و ری نمازات الکپس

 
 ...شھی متشنج ماعصابم
 زی می روزارمی رو مسجاده

 ... رو اعصابم ندارمی تسلطچیھ
 ..ومدی اگھ ھرزه بودم اون بال ھا سرم نممن
 ..دمیکشی اگھ دختر باز بودم عذاب نممن
 ... نقطھ ضعفمھمیماری بمارمی بمن
 ... دروغ باختمھی سر موی ھمھ چمن
 ...زنھی ام نبض مقھیشق

 .شھی تو سرم مرور مادگذشتھی



 @Cafeetakroman           اختصاصی کافھ تک رمان           ه شدھیرمان قلب بخ

 258 

  سمتشرمیم
 ترسھیم
   سمت دررهیم

 ...زنمی مپوزخند
 ... قفلھفھمھی سمت درمبرهی مدست

 
 کشمشی تو دستم مرمیگی بلندش رو می بھش،موھارسمیم

  سرشی روزارهی رو مدستاش
 ... سمت خودمکشونمشیم
 

 ...رمیگی مشی دارم آتکنمی حس ممی عصبانقدر
 

  گوششی اللھ ی روشھی پخش ممی تندو عصبینفسا
 گمی می لحن عصببا
 
 کھ من ھرزه ام؟؟_
 
 ؟؟یکنی منیبھ من توھ_
 

 ...کنمی بدنش رو حس ملرزش
 
 امو؟؟؟ینشونت بدم مردونگ_
 

 ...شھی مشتری بلرزشش
 زنمیدادم

 
 ...ستی مردنی کھ کدمینشونت م_
 
 . روتختندازمشیم
  رمشیگی فرار کنھ مخوادیم
 
 ... دختر بدمھی دوست نداشتم زورم و نشون چوقتیھ

 ... دوست داشتم از عشق رابطھ برقرار کنمشھیھم
 ...ستی دختر آدم ننی ااما

 ... رو لباشزارمی و لبامو مرمیگی مگلوشو
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 ..شھی مسی و صورت منم خزهیری ماشکاش
 . از غرورم بگذرمتونمی من نماما
 ھیرگری ززنھی مبلند
 ....ستمی رو سرم اما تا نگھ اشتباه کردم دست بردار نشھی خراب مایدن

_________________________ 
 عسل
 ...مونمی سگ پشمثل

 ..دنی بھ لرزکنھی شروع مدنمب
 

 ...شھی مشتری قلبم تپشش بدهی رو کھ رو لبام حرکت ملباش
 ...کنھی بھ بازوش اما توجھ نمزنمی و چنگ مبرمی مدست

 
 دارهی رو برملباش
   ولم کنھخوادی مکنمی مفکر

 
 زنمی مغی سمت تاپم جبرهی دست ماما
 
 ... ولم کنایتوروخدا عرش_

 ... توھمھدی شداخماش
  ارهی و تاپم رو درمکنھی نمتوجھ
 ... مرد مقابلھ کردنی بااشھی کھ نمشھی و باورم مشھی مشتری باشکام
 !ی ھمھ چشھی متموم
 ....کنمی می و لجبازدهی حرف نسنجی دخترونھ ھام رو فدامن
 
   ساعت چندهدونمینم

 !رمیمی دارم از درد مدونمی مفقط
  کنھی بدنم درد متموم

 کھ ناظر کشتھ شدن روح و جسمم بود.. چشمامیحت
 
 . تو چشامجوشھی اشک مشی چند ساعت پھیادآوریبا
 

  دهی کھ روشکم خوابییای سمت عرشرهی دورم و نگاھم مچمیپی کھ کنارمھ رو می املحفھ
 ... بدهیلی خحالم

 کنھی نمیاری بلند شم پاھام خوامیم
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   تختی لبھ کشونمی و خودم رو مزمیری ماشک
 ادی مای عرشیاصد

 
 ارمیمن دارم کم م...ادی مرم؟؟خوابمی بمیذاریچرا نم+
 

 رهیگی چھرش دلم مدنی باالبادارهی رو مسرش
 ... عرقھسھی قرمزه صورتش خچشماش

 
   سمت حمومکشونمی خودم رو می و بھ سختگمی نمیچیھ
 ...کنھی و بلندم مادی زانوھام مری زی برم کھ دستخوامیم

 ...کنمی بغض مدنشیباد
 

 نشی بھ سزنمی ممشت
 
 ..نیبزارم زم.ولم کن_
 

 گھی داغونھ میلی کھ خییباصدا
 
  بزار ببرمت..اریلجمو در ن+
 

 .گمی مھیباگر
 ...ی کھ داغونم کردییمتنفرم از تو. ازتادیبدم م...زورگو_
 
 اما رونی بره بخوادی و مکنھی ممی تو وان و آب رو تنظزارمی و مگھی نمیچیھ

 گردهیبرم
 

  ازشکشمی مخجالت
 گھیم
 
 از برادرت...منم از تو متنفرم_
 ...تیاز ھمھ چ.. جنستاز
 

 ...وفتھی اش منھی بھ سنگام
  چنگام روشھیجا
 ...زهیری و من اشکام مرونی برهیم
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  رآبی زبرمی رو مسرم
 شھی می با آب قاطاشکام

 ...شبی دی صحنھ ھایادآوری ھی نفس ھی ھر
 

 ....اما.ھی ھر دختری آرزوایعرش
 .. کوفتستتنم

 ... بھم  وارد شدهیادی زفشار
 

  ندارهی ھم حال مناسبای عرشمطمئنم
 
   دوشری زرمی از وان و مرونی بامیم
   جلومھنھیآ

  کنمی تنم وحشت مدنی دبا
 

 ... دارهی بدنم کبودتموم
 . کبود شده و باد کردهلبم
 ...ھی گرری ززنمی بلند می صدابا
 کنمی مھی گرری دل سھی

 ..میچارگیبخاطر ب..بمی غربحال
 

 کنمی و تنم مدارمی و حولھ ام رو برمبندمی رو مآب
 
  از حمومرونی برمیم

 ستی نایعرش
  عوض شدهی خونھیروتخت

 
 ... باشھ اونارودهی دوباره دای کھ عرشنی از اشھی داغ مصورتم

 
 ایعرش
 ... زدی و لب نخواھیسوزی نداند تو، از درون می دارد کسدرد
 ..مونمیپش
 ... کنمی کارنی قرار نبود ھمچمن

 ... بود فقط عذابش بدم اما کشتمشقرار
 پوشمی کنارو لباسام رو مندازمی ام رو محولھ
 !ی مشکشھی ھممثل
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 ..نیی پارمیم
  اطی تو حرمی و مدارمی رو برمچمییسو
   داخلادی میعل
 شھی چھرش نگران مدنمی دبا
 گھی کنارم و مادیم
 
 ؟؟ی شده؟؟چرا چشمات انقدر قرمز شده؟؟سر درد داریداداش چ+
 

  درد؟؟سر
 ....من وجدان درد دارم!نھ
  خوبم_
 ... ھدفی برمی و مشمی و سوار منی سمت ماشرمیم

 ... کھ آروم شمرمی مفقط
  از شھرشمی کھ دورمرمی مانقدر

 شمی مادهیپ
 زنمی وداد مرمیم

 ...کشمی محوار
 ...کشمی معربده
 ..نی زموفتمی توان ندارم بازانو مگھی کھ دانقدر
 نی زمی ھازهی بھ سنگ رزنمی مچنگ
 ...زنمی نفس منفس
 ..دمی عسل رو بھ گوه کشی ندهی آمن

 ..شمی نمآروم
 ..شمی منی و سوار ماششمی مبلند
 ...کنھی جا من رو آروم مھی فقط

__________________________ 
 عسل

   شلوارکھی و پوشمی تاپ بنفش مھی
  نیی پارمی مسی خیلھ با موھا حوصیب

 .. ضعف کردهدلم
 ...دهی توانم برکنمی حالم بده حس میلیخ
   بخورمداکنمی پی کوفتھی تو آشپزخونھ تا رمیم

 ..ادی در میصدا
 خچالی سمت رمی و مکنمی نمتوجھ
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 ...کنمی ھنگ مخچالھی شی کھ پی علدنی باداما
 ... از من ندارهی دست کماونم

 
 .کنھی نگام می بھت و ناباوربا
  سمتمادیم

 ...زارهی برم کھ نمخوامی و منیی پاندازمی مسرمو
 گھی ومرهیگی مچونمو

 
  کرده؟؟تتی اذایعرش+
 
 گھی بگم نھ کھ مخوامیم
 
 ..استیحال جفتتون گو...ی انکار کنخوامینم+
 

  زنھی مشی تو چشماش دلم رو آتغمھ
 

 ...زنمی بغلش و زار مرمی داغون مباحال
 

 گھی رو موھام و مکشھی رو نوازش مانند مدستش
 
 ...کنھی مونمی حال داغونت ددنید+
 

 ...ی تو نصف آرش منچون
 

 گھی و پالکام مری سمت زنجبرهی رو مدستش
 
 روح آرش من تو وجود توعھ+
 
 ...شری و اشکام سرعتشون بشھی مشتری حرفش بغضم بنی ابا

 .... بھم بدهنیخودت تسک... خستمایخدا
 

 عسل
 ..گذرهی میتھ از اون شب لعنتھف٣

 ..شھی روز حال من بدتر مھر
 ...اما وجودش واسم مھم شده.ستی مھم نای و نبودم واسھ عرشبود
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 .. وابستھ شدمای بھ عرشمن
 ....  منجر بشھ بھمی کھ وابستگنی از اترسمیم
 ..شمی داغون تر می چمدون  علی چرخ ھای صدابا
  دوزمی التماس بھش چشم مبا

 کنھی نگام مناراحت
  سمتشرمیم
 
   تنھام نذاربی کشور غرنی تو روخدا منو تو امی دلگرمیتو شد... نرویعل_
 

 گھی و کنار گوشم مرهیگی بغلم میعل
 
 .. برمدیاما با..ی آبجیی من ھم توھیدل گرم+

  یای توھم بیتونستی مکاش
 

 ...کنھی کھ با اخم نگام مای سمت عرشرهی منگام
 ...زمیری و اشک مشمی جدا می علاز
 گھی و مبوسھی  رو سرم رو میعل
 
 باشھ؟؟... ترم تموم شھامیم+

  زنمی و لبخند مدمی رو تکون مسرم
  رهی و مفرستھی بوس مبادستش

 ...نجای امونمی و من تنھا مرهیم
 ...ترسمی کھ ھم وابستشم ھم ازش مییای عرشبا
 ...واری کنار دنمیشی و من مرنیم

 ...م االن دل تنگنی ھماز
 

   کھ باشم ؛دلتنگ
 

  آورد ؛ی حرف ھا ھم اشکم را در منی ترساده
 
 …  خود داردی تو کھ جاادی
 
 ...ای از تنھا بودن با عرشترسمیم

 .. تو آشپزخونھرمی و مشمی مبلند
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 ...کنمی رو درست مای عرشی مورد عالقھ یغذا
 ... ترشمرغ
 ..رمیگی آرامش مکنمی غذا درست میوقت
 

  نمیچی رو مزیم.. آمادستغذا
 ی صندلی رونمیشیم

 ...ی سمت علرهی مفکرم
 ... رو ادامھ بده،اما مندی ترم جدرهی مخوشبحالش

 .شمی اراده بلند می بستھ شدن در بیباصدا
 

  سمت آشپزخونھادی و مارهی کفشاش رو در مایعرش
 گمی ھول زده مکنھی منگام

 
  ایدستات رو بشور و ب.. مورد عالقت رو درست کردمیغذا_

  گھی و مزنھی مپوزخند
 
 ..خورمی دور نمزشیبر+
 
 ..رهیگی حرفش لجم منی ابا
 .. بھ خوردنکنمی و شروع مزارمی از برنج و مرغ مکنمی حرص بشقابم رو پر ماز
  کنمی تند قاشق رو پر متند

 ... کھ لپام باد کردهیجور
 کنھی باال رفتھ نگام می با ابروھاایعرش

  گردشدهچشماش
  رهیگی مخندم

 ..  تو گلومپرهی غذا مخندمی کھ منیھم
   بھ پشتمزنھی و مادیم
 گھی می لحن مسخره ابا
 
 گھی غذاست دھی..اری در نی بازدی بددیند+
 خخخ.زنمی و با دھن پر غر مکشمی و من از حرص موھامو مرهیم
 

 ایعرش
 ... شلوغ بودیلی باشگاه خامروز
   خستھ شدمیحساب
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 ..شمی پادی منی حسری کھ امخورمی ام رو مقھو
 ...ستمی نی و باھاش جدخندونھی کھ من رو مھی تنھا کسشی روحنی پسر باانیا
 گھی کنارم و منھیشیم
 
 ؟؟ی خانومت رو نشونم بدیخوای داداش نمگمیم+
 گمی می لحن شوخبا
 
 مگھ انگشتره؟؟_
  گھی ومخندهیم
 
  نشھینگ+

  زنھی مچشمک
 
  وانھید_

 ... حال و ھوامون عوض شھمی دور بزنھی پاشو
  خونھ خوبھ؟؟میری مبعد

 گھی و مکنھی منیی مخالف ھم باال و پاابروھاشو
 
 ...خوبھ+

  میشی منی سوار ماشری و با امدارمی رو برمکتم
  خندمی مری امی بھ کارای راه کلتو
  ی با آھنگ  بگو براچرهیگی می سلفلمیف

 ... و آرش دوستش دارمای ارممثل
  کنھی مفی و حرفشم کھ باآب و تاب تعرنی حسری امسرگرم

 ...نمی سمت چپ رو ببگردونمی برمسر
 ...رهی مادمی ی روبھ روم رانندگی صحنھ دنی دبا

 ...ارهی از شوک درم نمری امداد
  نمشیبی اما بازم مشمی دور مازش
   رو ترمزمزنی و مدمی حس شده فشار می کھ بپامو

  شمی مادهیپ
 ...شھی مشت مدستام

 ... نھیبی سمتش منو کھ مرمی می ناباوربا
 

 عسل
 ...کنمی منیی ھدف باال و پایکانال ھارو بtv ی جلونشستم



 @Cafeetakroman           اختصاصی کافھ تک رمان           ه شدھیرمان قلب بخ

 267 

 ... سر رفتھیلی خحوصلم
 .. کجاستستی ھم معلوم نایعرش
  بھ سرمزنھی میفکر

 نیی باال و پاپرمی ذوق رو مبل مبا
   سمت اتاقمرمی سمت باال و مدوامیم
 پوشمی می آبی شلوار لھی طرح پروانھ با دی سفی دخترونھ زی شومھی ی خوشحالبا
 ...نیی پارمی و مدارمی ام رو برمی طرح لفی و ککنمی ساده مشی آراھی

 ...رمی و مدارمی خونھ رو برمدیکل
 ..نجای ارونی برمی باره منی دارم اولاسترس

 ... جالبھی ھست پراز فروشگاه و پاساژاای عرشی کھ خونھ یابونیخ
 ...امی ھا سرذوق منیتری ودنی دبا
 ...ی پاساژگردمی کھ باآرش رفتوفتمی می روزادی

 ... خوب بود اون موقع ھاچقد
  کشمی میاھ
 ...رهیگی جلوم رو می پسرھی برم داخل پاساژ کھ خوامیم

 گمی میسی و بھ انگلکنمی ماخم
 
 عجلھ دارم.. کناردیلطفا بر_
 

 گھی  و مکنھی میحی کری خنده
 
 تازه اومدم کجا برم خانوم؟؟؟+
 
 ...رهیگی تو دلم جا می ترسھی

 .نمیبی رو می اگھی کھ پسر دکنمی سرمو نگاه مپشت
 .نیی پافرستمی دھنمو با ترس مآب

  کنمی و فرار مدمی کھ ھولش مکی نزدادیم
 ... ترس توان پاھام کم شدهاز
 مدوای ماما

 ...گفتمیکاش اصال بھش م...ومدمی مای با عرشکاش
 ...یابونی سمت خرمیم

 ...کھی و تارخلوت
 ... نفس کم آوردمستمیمیوا

 زنمی رو زانومو نفس نفس مزارمی مدستامو
 ...نمشونیبی باال مارمی کھ مسرمو
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 ... بھ صورتمزنھی می محکمیلی سھی
 ...رهیگی دستامو میکی بزنمش ک اون خوامیم
 کنھی کمکم نمیچکسی اماھزنمی مغیج
 .. برسونھاورموی تنھا خوامی دلم از خدا متو
 ... ارزهی اگھ بعدش دعوام کنھ بزنتم میحت

 ... کردهسی صورتمو خاشک
   سمت لباسمرهی دستش مپسره

  کنمیالتماس م...زنمی مغیج
 ...شھی نفر مانعش مھی ی لباسم و پاره کنھ صداخوادیم

  سمتشبرمی منگامو
 ...شھی ھبس منفسم

 ! بدیلیخ...ترسمیم
 ...رهیگی سمتمون و پسرارو مادیم
 کشھی و داد مزنھی متی تموم قدرت و عصبانبا
 ...لرزمی خودم مبھ
 .. سمتمونادی می مردھی

 ..زنھی صدا مارویعرش
 ...زنھیفقط و فقط م..دهی گوش نمای عرشاما

 ..کنھی مخی دستام
   سمتمادی ممرده

 گھی می بھ عقب کھ بھ فارسدارمی قدم برمھی
 
 ...ای دوست عرشنمیرحسی من امنترس×
 

 ...کنمی منگاھش
 ...گھی سبزش صداقت رو میچشما

 گھی کنارم و مادیم
 
  کھ نشد؟؟تیزیچ×
 !!! نھگمی سر مبا

  کنھی کھ اونارو ول مایعرش
 نی جون افتادن زمی مثل جنازه بنمشونیبیم
   سمتمادیم

 نیرحسی سمت امرمی ترس ماز
 گھی با داد مایعرش



 @Cafeetakroman           اختصاصی کافھ تک رمان           ه شدھیرمان قلب بخ

 269 

 
 ؟؟؟یخوری می چھ گوھنجایا+

 .. الل شدم توان حرف زدن ندارمانگار
 ...زارهی نمنیرحسی سمتم کھ امادی بخوادی مایعرش

 گھی و کنار گوشم منی سمت ماشبرتمیم
 
 ..شھی تر می نگو کھ عصبیچیھ×

 ... سوار شمکنھی مکمکم
 

 عسل
 ...شھی و سوار مادی ھم مایعرش

 ... عرقھسیلباسم خ..سردمھ
 گھی عقب و با داد مگردهیبرم

 
 ؟؟یکردی مکاری چنجایتو ا+

 ..نیی پاادی ماشکام
 گھی و مگردونھی برش منیرحسیام
 
   بعدا صحبت کن دربارشستی حالش خوب نعسل×
 

  سمت خونھرهی و مکنھی رو روشن منیماش
 ... خونھادی ھم باھامون بنی حسری کھ امکنمی دلم دعا متو
 ...زمیری اشک می اراده ھیب

 ...شھی مشتری  ترسم بستھیمی کھ وانیماش
  میشی مادهیپ

 گھی سمتش و مرهیگی رو مچیی سوای کھ عرشادی بخوادی مرھمیام
 
 ...رمیگی رو باخودت ببر فردا ازت منیماش+
 گھی مای بگھ کھ عرشیزی چخوادیم
 
  خدافظنمتیبیم+
   سمت خونھبرهی و مرهیگی و مچ دستم رو مستھینمیوا

 ...شھی آشوب مشتری قدم دلم بباھر
 ... تودهی و منو ھول مکنھی باز مدرو

   داخلرمیم
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 ...زارهی برم باال کھ نمخوامیم
 
 ...ستایوا+
 
 ..م بھ خودم دروغ نگفتم.....ی بگم ریعنی
 

 ...ارهی و درش مکنھی رو باز مراھنشی پی ھادکمھ
 . تنشھی مشکھی رکابھی
  سمتمادیم
   تو صورتمزنھی میلی سبا
  زنمی مغیج

 زنھی کھ داد مشمی  مخم
 
 ...ستایصاف وا+
  ستمیمی ترس صاف وااز
  گھی دھیلی سھی
 

  کشھی و مرهیگی مموھامو
 گمی التماس مبا
 
  غلط کردم.. تو روخدا نزنایعرش_

 شھی تکرار نمگھی دبخدا
 

 نی زمندازتمی و مکنھی می وحشت ناکاخم
 ... بھ جونموفتھی و مکنھی فرار کنم کھ کمربندش رو باز مخوامیم
 ... چقدر کتک خوردمدونمینم

  جون ندارم تکون بخورمدونمی مفقط
 ... کنارم نشستھخودشم

 ...زنھی نفس منفس
 تونمی بلند شم نمخوامیم

 .. سمتمگردونھی برمروشو
 ... تو چشماش حلقھ زدهاشک

 گھیم. کنارمادیم
 
 ...یری مرونیب آخرت باشھ یدفعھ +
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 زنمی مداد
 
  یجنون دار...ی اوونھیتو د_

 یروان..ادی بدم مازت
 یعوض

 
 ... رهیگی دستاش مونھی رو مسرش

 ...رهیگی مدلم
 . سمت پلھ ھارمی و مشمی بلند مبزور

  رمیگی مواروی اما دوفتمی بخوامیم
  بھ اتاقرسونمی مخودمو

 ...زنمی رو تخت و زار مکشمی مدراز
 

 ایعرش
 دهی حالش جنون بھم دست مدنی دبا

 .. بھ تمام معنامی وونھی دمن
 رمی و تو خونھ راه مشمی مبلند

 ...میعصب
  خودماز
 ...از سرنوشتم...می زندگاز

  شمی نمآروم
   با دستکنمی سمت گلدونا و دونھ دونھ خوردشون مرمیم

 ...کنمی  دستم توجھ نمھیدگی حالم بده کھ بھ برانقدر
  باالرمیم

 ..شنومی اش رو مھی گریصدا
 ... گلمی تونھیشی می بدبغض

 ... دل شکوندممن
  رو تختدهیدراز کش.. داخل اتاقرمیم

 .. بگمیزی چدهی اجازه نمغرورم
   رو تختکشمی مدراز

 کنھی و نگام مکنھی رو بلند مسرش
 ... ورم کرده و کنار لبش پاره شدهچشماش

 ... بھ منلعنت
 .. سمت دستمادی و مگھی می بلندنھی ھوفتھی تخت می روی کھ بھ خوناچشمش
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 گھی می بغض داری صدابا
 
 ای عرشیدستتو داغون کرد+
 
  کنمی  نگاھش مزنھی توش موج می کھ  ناراحتیی چشمابا
 
 گھیم
 
  ندارمی و باھات کاربخشمتینم+
  بزار دستت رو ببندمیول
 

 سوزهی بھ حالش مدلم
 ...دمی چشمام بھش اجازه مبا
 شمی بلند شھ زود تر بلند مخوادی می حال داغونبا

 کنمی زانو و کمرش و بلندش مری زندازمی مدست
   حرف بزنھخوادیم
 گمیم
 
 ...سیھ_
 گھی نمیچیھ
  مبلی روزارمشی و منیی پابرمشیم
 ارمی تو آشپزخونھ و باند و سرم شستوشو وچسب مرمیم
  سمتشرمیگی کنار پاش و دستم رو منمیشیم
  دستمی کردن خونازی بھ تمکنھی دقت شروع مبا
  سوزهیم

  کنمی ماخم
 گھی مکھ
 
 ...ی ھستی نازک نارنجیلیخ+

  رهیگی ملجم
 ی نازک نارنجگھی بچھ بھ من مفسقلھ

 زارهی دستم رو ببرم کنار کھ نمخوامیم
 
 ...شھی و دوباره مشغول مگھی می لوسرلبیز

  و دلخستھ ترمونی پشومن
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 عسل
 ...کنھی رو مروی دلم رو زنشی غمگحالت
 و زدی مرد بھ جونم افتاده بود و منی ھمشی چند ساعت پبرهی مادمی از شی مشکیچشما

 زدیم
  کنارشزارمی مرتب و مکنمی میچی رو باند پدستش
  تو شکممکنمی جمع مپاھامو

 کنھی تنم درد متموم
 ... کنارمنھیشیم

 ..نیی پاندازمی و مسرم
 ... باالرهی قلبم مضربان

 ... تو دستشرهیگیدستمو م...میشونی پی روشھی می سردعرق
 گھی مآروم

 
  اعصابم ندارمیکنترل رو.ری بھ دل نگی ببخش ولگمینم.. شدمیمن عصب+

 .. قبلی بھ سال ھاگردهیبرم
 
 گمی می دلخوربا
 
  جــــــورـــھی یگــــاھ -

 ــشکنـــنـــتیم       
 

  ھــــاتـــوـــکھی وقــــتــے تــکـــھ
 ـــچســـبونــــےی ھـــم مبــــھ

 
 ...ـــشےی مــــگھی ادم دـــھی
 

  کنمی منگاھش
 ...ھی بفھمم چتونمی کھ نمھی حسھی چشماش تو

 ... باالرمی از کنارش و مشمی مبلند
 .. من چمھایخدا

 ...دنشی دبا
 ...صداش
 دستاش

 ...لرزهی منمی و ددل
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  کنم حالم روری تعبی چجوردونمینم
 ... من حال عاشقاستحال
 ا؟؟یخدا
 ؟؟؟؟یزنی مھی بخی با عشق کی من رو داری ترک خورده قلب

 ...  جور واجور تو مغزمھ و من آرامش ندارمیفکرا
 

 ... کنھی مداریمنو از خواب بtv یصدا
 ...کنمی رو تخت و دور و برم رو نگاه منمیشی مکالفھ

 ..نیی پارمی و باھمون لباس خوابم مشورمی و دست و صورتم رو مشمی مبلند
 ...ادی خوب نشده زامی کبودی گذشتھ و ھنوز جاھفتھدو

 ...ھیجوری حالم
 ... دھنم گسھطعم
 ..نھیبی کھ داره فوتبال منمیبی ماریعرش

  کنمی و صداش رو کم مدارمیو کنترل رو برمtv  سمترمیم
 گھی اخم مبا
 
 ؟؟؟یکنیچرا کم م+
 
 گمی می حوصلگلی ببا
 
  سر درد گرفتم.. بودادی زیلیصداش خ_
   سمت آشپز خونھرمیم

 ...زی سر منمیشی و مکنمی آماده مصبحانھ
 زی سر مادی ھم مای کھ عرشرمیگی ملقمھ

 .. صاحابت بکنی تن بیچی تو سرت خب خاک
 ...رونی بندازهی رو مکلشیھ

 .. براشرهی ضعف مدلم
 ... کھ دوستش دارمدمی فھمیخی اونشب تاراز
   صداشبا

 گمی و مدمی رو حرکت مچشام
 
 ھا؟؟_

 گھی و مکنھی چپ نگام مچپ
 
 ؟؟یدی ند؟آدمیکنی نگام مینجوری چرا اگمیم+
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 ..خورمی و لقمھ رو کھ آماده کردم مکنمیاخم م 
 ..خورمی مری شوانی لھی

 شھی حالم بد منیی پارهی کھ منیھم
 ...ی بھداشتسی سمت سرورمی دو مبا

 ..زنمی تو وعق مرمی ومکنمی مدروباز
 ... معدم تو دھنمھکنمی محس
  بدهیلی خحالم

 رونی بامی و مشورمی رو مصورتم
 نی زمنمیشی محالی و بخورمی در سرمکنار
  کنھی نگام می کھ کنارمھ و بابھت و نگراننمیبی رو مایعرش

 ...شھی و دلم آشوب مفھممی رو منگاھش
 .کنھی و فقط نگاھم مفقط
 .... من
 

 ...نیی پازهیری بارون می مثل قطره ھااشکام
 ...کنمی مای عرشنگاه

 .. بھت تو نگاھشھھنوز
 گھی می داغونیباصدا

 
 ..پاشو آماده شو+

 گمی مباترس
 
 ....مسموم شد..ستی نیزیچ_
 
   حرفم رو بگمذارهینم

 .. الل شمدی کھ بافھمونھی بھم مبااخم
 ...شھی بلند مخودشم

  ندارم بگم خودت ھوامو داشتھ باشیچی ھایخدا. ندارمتوان
 
 ... سمت اتاقرمیم

 ... سمتمادی و مپوشھی رو مشرتشی تایعرش
 گھی و مرهیگی اشارش رو بھ سمتم مانگشت

 
  داشتھ باشھتی کھ تو فکرمھ واقعیزی بحالت اون چیوا+
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 گمی و مکنمی ماخم
 
   نھ منییمقصر تو.. داشتھ باشھتیاگھ واقع_
   بھمی کھ تجاوز کردییتو
 .. کھییتو

 نیی پارهی توجھ بھم می جلومو برهیگی ساکت می بھ معنادستشو
 .. بدهیلی خحالم
  ی و شلوار لپوشمی می ساده مشکلباس

 نیی پارمیم
 ...وفتھی راه مشمی منی کھ سوار ماشنیھم
 ھی عصبیلیخ
 ...کنمی نگاه ممرخشی نبھ

 .... مرد متجاوزه منھنی من ھمیای دنفھممی متازه
 ... غرورشنیباھم

 شیی زورگوبا
  شی محبتی ببا

  از جونمشتریب.. دوستش دارممن
 

  کردمدای رو پشی مدارک پزشکشی روز پچند
 .... نظر روانپزشکھری زدمی فھمی داغون شد وقتحالم

 
 ...زارهی دارم کمکش کنم امامطمئنم  نمدوست

 
 ... دستاش رو گرفتمنمیبی مامی خودم مبھ

 شمی و من غرق لذت مکنھی بابھت نگام مایعرش
 

 ... توھمبرهی مشتری و اخماش رو برونی بکشھی رواز دستم مدستش
 ... بخندمترسمی اما مرهیگی مخندم

  نمیبی ساختمون پزشکان  رو مھی و گردونمی سربرمنی ماشستادنی وابا
 ..ترسمی و نمدمی و آمپول نترسشی وقت از آزماچیھ

 ... از جوابش واھمھ دارمفقط
 ...شمی مادهیپ

   شگاهی بلند وارد آزمای جلو تر ازمن با قدم ھاایعرش
 ...ی صندلی رونمیشی ممن
 ...نھیشی کنارم مادی مای عرشقھی از چند دقبعد
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 .. توھمھیلیخ
  گھی و مکنھی موھام منگاه

 
  جمعشون کنم برات؟؟؟ای یکنیجمعشون م+
 

 ... کردمیری عجب گایخدا
 ...بندمی و موھام رو مارمی درمبمھی موم رو کھ تو جکش

 ... توھمھاخماش
 ..بندهی و چشماش و می بھ صندلدهی مھی تکسرشو

 ...زننی بعد اسمم رو صدامقھی دچند
 ...شمی استرس بلند مبا
 
 ا؟؟یعرش_

 گھی کھ چشماش رو باز کنھ منی ابدون
 
 ھوم+
 صدام زدن_

 گھی مخونسرد
 
 ...بروخب..بھ من چھ+

 .. کھ صدام زدی سمت خانومرمی و مگمی میشی ایعصب
 ی داخل اتاقکنھی ممییراھنما

 ..رهیگی باال و خون ازم مزنمی رو منمیآست
 گمی مبارهی کھ استرس ازش مییباصدا

 
 شھ؟؟ی آماده می کیخانوم_
 

 گھی مبالبخند
 
 ی حسامیالبتھ فقط بخاطر آقا..عصر+
 

 ...شمی و بلند مکنمی کج ملبامو
  در اتاقھی جلوای عرشرونی برمیم

  دارمی بدی جھیسرگ
  رونی بمیریم
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 ...شمی فداش مباھرقدمش
 خورهی بھم محالم
   دھنمی جلورمیگی رو مدستم
   کنار جوبنمی بشکنھی سمتم و کمکم مادی مایعرش

 ...زنمی عق منمیشی کھ منیھم
 ...رونی بزهیری تموم معدم داره مکنمی کھ حس مانقدر
 ...شورمی رو دستم و من صورتم رو مزهیری آب مایعرش

 ... و من دلواپس عصرمنی سمت ماشمیریم
 
 ...شھی مشتری ترس تو دلم بزنھی کھ دکتر میی حرفابا

 .زهی کھ اشکم نررمیگی رو بھ دندون ملبم
 ... مادر شدممن
   روزه ام١٠ماھھ و١ ی بچھ ھی مادرمن
 ...ھی حالھی دلم

 ...ی وصف نشدنحال
  قشنگحس

 ... از پدرشترسمی ماما
 ...  کھیپدر
 کنھی نگاھم متی عصبان کھ باکنمی مای عرشنگاه

 
 ... استراحت کنمدی بودنم بافی کھ بخاطر ضعگھی مدکتر

   دکترهنی دلش خوشھ اچھ
 گھی حوصلھ می بایعرش

 
 میری مگھیبااجازتون ماد+
 

 ...رونی ببرتمی و مذارهی نمای حرف بزنھ کھ عرشخوادی مدکتر
 گھی میعصب

 
 ...کھی زنزنھیچقدر زر م+
 

 رهیگی مخندم
  میشی منی ماشسوار

  گمی بره خونھ کھ مخوادیم
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  تو خونھدمی ھم من پوکمی باھم صحبت کن؟؟ھمیی جامی برشھیم_
 

 ...کنھی و راھش رو عوض مدهی رو تکون مسرش
  پارکھی بھ میرسی مقھی د٢٠ بعداز

 
  باشی و ساختمان زیرونی بی نمادنی باال بادرمیگی رو کھ مسرم
 ..ھی اشھی طبقاتش شی برجھ کھ نماھیمثل ...مونھی باز مشییبای از زدھنم

 ....ی اشھی شی دهی و سقف پوشرهی بھ شکل دای محوطھ اھی
 
 گمی ذوق مبا
 
 ھ؟؟ی چنجای اسم اایعرش_

 ... خوشگلھچقدر
 
  خندهی اما لباش نمنمیبی رو تو چشماش میدنی حس خندھی
 گھیم
 
+Parc Plympiqueدهی سال طول کشیلیکھ خ... و جالبھیخی پارک تارھی...اسمشھ 

 ..ساختھ بشھ
 گھی می لحن آرومتربا
 
 ...امھییپاتوق تنھا+
 

 ..سوزهی بحالش مدلم
 ھھ..اما محالھ... دوست دارم گذشتش رو بدونمیلیخ
 
 ..مینیشی و کنار ھم ممیکنی انتخاب مباروی زی جاھی داخل و میریم
 ... شلوغ و جالبھیلیخ

   بھ دستش کھ ستون بدنش کردهدمی مھی و تککنمی مای عرشکی رو نزدخودم
 خخخ. مطمئنم کھ ھنگ کردهی ولنمشیبینم

 گمی کھ مظلومھ مییباصدا
 
 شھ؟؟ی می بچھ چنی سرنوشت اایعرش_
 

 گھی میباخونسرد
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 ...مشی بندازخواستمیاولش م+

 .. از خونمھدمی تو راه کھ فکر کردم داما
 ... نفسمھاز

 ..میشی اومد از ھم جدا مای بھ دنی وقتپس
 
 ...چکھی حرفش اشک از چشمام منیااب

 ...شمی کھ داغون منھیبینم
 ... مرد مغرور و سنگ دل من از درون من خبر ندارهنیا

   رو شکممزارمی رو مدستم
  منھ؟؟ی بچھ نی ایعنی

 ...ای من و عرشی بچھ
 ...امی کھ شده دنییایعرش
 .. رو دستمنھیشی مای گرم عرشیدستا
  شمی مرهی خنشی غمگی چشمای باال و تورمیگی رو مسرم
 ... با چشام باھاش حرف بزنمخوادی مدلم
 
 ...بوسمی صورتش و چونش رو مکی نزدبرمی اراده صورتم رو میب

 ...شتری و فشار دستش بشھی بستھ مچشماش
 ... رو عاشق کنمای عرشتونمی ممن

 ... بزنمھی باعشق خودم قلب شکستش رو بخخوامیم
 

 ایعرش
 ...زنھی کھ اومدم باشگاه دلم شور عسل رو مازصبح

 ... سھ ماھشھگھی داالن
 ... دارمی وصف نشدنذوق

   دوست دارمیلی اما پدرشدنم رو خستی نبوده و نلی ازدواجم باب مدرستھ
  اوردمی عسل نی کھ بھ رونیباا
 ... بچھنی شده اامی دنیول

 ...کنمی مادر بزرگش مبدون
 ... رو لبامادی ملبخند
 .می سمت گوشرهی مدستم

 رمیگی خونھ رو می شماره
  بوقکی

 دوبوق
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   بوقسھ
..... 
 ده؟؟ی جواب نمچرا

 
 ...رمیگی ماسترس

  زنمی رو صدا منیرحسیام
 ... کھ از پدر شدنم خبر دارهھی کستنھا

  گھی و مادی مبالبخند
 
 جانم داداش؟؟+
 

 زنمی ملبخند
 
 ...  خونھ نگرانمرمی من مریام.. بال یجانت ب_

 دهی جواب نمعسل
 
 گھی و مخندهیم
 
 خخخخ..برو پدر فداکار...برو داداش+
 
 ..چشم_

 ... سمت خونھوفتمی و راه مدارمی رو برمچییسو
  کنھی ھول مشتری دلم بشمی خونھ مکی نزدیھرچ
   بود تصادف کنمکی کھ دو بار نزدرونمی تند مانقدر

 ... رسمیم
   تورمیم و زنمی رو مموتی ری پارک درست و حساببدون
  کنمی کھ باز مدرو

   افتادهنی زمی کھ رونمیبی جون رو می بعسل
  گمی می ابوالفضل بلندای.... و برش خون گرفتھدور

 زنھیم١٠٠٠ قلبم رو ضربان
 
   کنار بدنشزنمی سمتش و زانو مدوامیم

 ...زنھی مفی ضعرمیگی مچش و نبضش رو می روزارمی مدست
 ...ترسمیم

 ... نفرمھی باره کھ نگران نیاول
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 ... نھ من نگران بچممنھ
 ...زنمی مصداش

 خورهی نمتکون
 ...میشونی پی رونھیشی معرق

 ...کنھی درد مچشمام
  نی سمت ماشدوامی رو دستم و مکنمی مبلندش

 ...مارستانی برمی و مشمی عقب و با عجلھ سوار می صندلی روزارمشیم
 
  مارستانی برسمیم

 ... شمی مادهی پباعجلھ
 کنمی و بغلش مرونی بارمشی و مکنمی عقب رو باز مدره

 ...ترسمی شده می خونیصندل
 ... نشھشیزی کھ عسل چکنمی ھوا دعا میب

  مادر بچم حالش خوب باشھکنمی مدعا
 
  خوامی تو اورژانس و کمک مرمیم

 برنشی روش و مزارنی و عسل رو مارنی می تختپرستارا
 ... نشھشیزی چخداکنھ

 
 ... نکنمتشی اذگھی ددمی خودت مواظبش باش قول ماخدای

 .. متنفرممارستانی باز
 ...زنھی شور مدلم
  رونی بادی گذشت دکترش مکسالی ساعت کھ برام کی از بعد

 گمی و مششی پرمی عجلھ مبا
 
 دکتر خانومم و بچم چطورن؟؟حالشون خوبھ؟؟_

 گھی با لبخند مدکتر
 
  بلھ حالشون خوبھ نگران نباش+
 ...شدی میزی چھی حتما نیدیرسی مری نشده بود البتھ اگھ دونشیزیچ

   سرخانومتون شکستھفقط
 .. شد خداروشکر خوبنی بردارعکس

 
 ... رو لبمادی ملبخند

 ... قلب از خدا متشکرممی صماز
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 ...رهیگی آروم مدلم
 ...دمی کھ نظر کردم رو میی و صلواتانمیشیم
 
   تو اتاقرمی حال خوب مبا

 ... عسل بستست و آروم خوابھیچشما
 
   تو دستمرمیگی کنارش و دستش رو مھی صندلی رونمیشیم
  نمیبی لبخند پھن عسل رو مکنمی و سرم رو کھ بلند مبوسمشی اراده میب
 

 بلند ی بار کنارش باصدانی اولی براارهی کھ عسل در می اما با شکلکرهیگی محرصم
 .....نمیبی و عشق رو تو چشماش مخندمیم
 گھی می لب خوناب
 
  فنجان قھوه مھمان من باشکی_

 ! بھ سم عشق، درد نداردآغشتھ
 ی چشمانت را کھ باز کنفقط
  داشتی مرا دوست خواھھی شبیکس
 
 کنمی و لرزش دل نگاھش مبی من با حس عجو
 

 عسل
 ...کنمی مزی خونھ رو تمباغرغرکردن

 ...ای عرشنی چرا انقدر شلختست ااه
  سمتشگردمی برمباصداش

 
  شلختست؟؟یک+

 گمی و میجی بھ گزنمی مخودمو
 
  شلختست؟؟ی گفتھ کیھا؟؟ک_
 

  تو کمدشبرهی کھ اتو کردم رومیی لباسارهیگی مخندش
 

 .. باھام خوب شدهیلی از اون روز کھ سرم شکست خخداروشکر
 از شمونی پادیزنگ زده بود و گفت کھ م)ایارم(ی علی کردم کھ وقتفی براش تعریوقت

 خخخخ...نی کھ پام سرخورد و خوردم زمدمی پرنیی باال و پایخوشحال
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  خنده قرمز شده بوداز
 .... ھوادمی وضعم پرنی بعدش دعوام کرد کھ چرا با ایول
   رو تختنمیشیم

  رو شکممزارمی مدست
 ..ماھمھ٤ االن

 ... ی سونوگرافمی امروز برقراره
  ای سمت عرشبرمی شدن تخت نگاھم رو منیی باال و پابا

 ...کنھی چونش و منو نگاه مری رو گذاشتھ زدستش
 گمی  می اراده و بالحن مظلومیب
 
  دارم؟؟ی بچھ من نقشنی ای ندهی آا؟؟تویعرش_
 

  کنھی نگام مساکت
  نھیعنی نیا

 ...زنھی نھ باشھ حرف نمیزیچ
   کنمدارشی بی سمت اتاق علرمی و مشمی بلند می ناراحتبا

 ....دیگنجی تو پوست خودش نمی عمو شده از خوشحالدی فھمیوقت
   منتظره خخخخھمش

 زنمی مدر
 ...ادی نمصداش
   تورمی و مکنمی مدروباز

 کھ شیداریبرعکس ب...ی مظلومھ توخواب آخیلیچھرش خ... دهی شکم خوابرو
 ....طونھیش

 گمی تو موھاش و مکشمی مدست
 
 ؟؟؟ی بلند شیخواینم..یعل_
 

 ...کنھی نھ بلند می بھ معندستشو
 ...خندمی مزی رزیر
 
 ...ی بی سونو گرافمی برمیخوایم!گھیپاشو د..یعل_

 ... بھمخورهی و سرمون مشھی بلند مگمی کھ منویھم
  دهی و سرش رو ماساژ مکنھی چشم باز نگام مھی با

 ... خندهری زمیزنی و ممیکنی ھم مینگا
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 ... دختر باشھ+
 
   پسر باشھ بگو چشمگمیم×
 
 ؟؟؟یکنی منیی باباشم تو تعمن+
 
 تموم شد... پسرباشھدی باگمی عموشم ممن×
 
   سرم رفتی وااااااااایا_

  گھی ددی کنبس
 ... بچمھی چمیفھمی مدی صبر کناگھ

 .. خندهری ززننی مدوتاشون
 

  بحثھ؟؟؟ی جانی تو ماشآخھ
 ...ستی تو دلم ندل
 ... ھمخونم رو بدونمتی جنسخوامیم
 ... باشھای عرشھی شبخوادی چرا دلم مدونمینم
 

 ... خداجونمی وای مشکیموھا...ی مشکچشماش
 ...میرسیم
 ...میشی مادهیپ

 ... داخلمیری مای مربوطھ من و عرشی از کارابعد
 ...  دستام عرق کردهکف

 ... رو تختکشمی دکتر دراز میی راھنمابا
 

 گھی با لبخند مدکتر
 
  اولتھ؟؟؟یبچھ +
 
  گمی استرس مبا
 
 ...بلھ_
 
  گھی و مخندهیم
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  ترس نداره کھ...از چھرت معلومھ گلم+
 
 خداکنھ سالم باشھ... استرس دارمترسمینم_
 

 .. کنار تختی رو صندلنھیشی مایعرش
 زارهی امواج رو می بھ شکمم و دستگاه ارسال کننده زنھی می ژل مانندعی ماھی دکتر

 ...روشکمم
 ...شھی اتاق پخش می فضای توی ضربان قلب تندیصدا

  
 ...جوشھی تو چشام ماشک

 ... کھ از خون منھی بچھ ای برارهی ضعف مدلم
 ..استی خون عرشاز

 ... سمتشرهی منگاھم
 ...دهی داره گوش میبی حال عجبا
 

 ...می نگاه کنتوری کھ بھ مانگھی مدکتر
 ..زمیری و اشک مزنمی می از خوشحالیغی اراده جی بکنمی کھ منگاش
 ...نمیبی خوردنش رو متکون
 ...  کوچولوشو حائل بدنش کردهیدستا
 ...  کوچولوش جمع شدهیپاھا
   شکرتایخدا

 ...شکر
  گھی می پراز ذوقی با صداایعرش

 
  خانوم دکتر؟؟ھیبچھ چ+
 
   جنابپسره×
 

 ...رهیگی مخندم
 
  زنھی و لبخند مبندهی ذوق چشماش رو ماز
 ...شمی شکممو بلند مکنمی دستمال پاک مبا
 

  رونی بمیای از دکتر مدنی سفارش شنی کلبعداز
  گھی می با حالت سوالیعل
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  بود؟؟؟؟یبچھ چ+
 
 گمی و مخندمیم
 
  پسره_

  بھشزنمی مچشمک
  گھی و مای سمت عرشادی و مخندهیم
 
 عموشو دوست داره...حرف گوش کنھ برادر زادم...وھویمن بردم داداش +
 
 .... رونی بمیری خنده از مطب مبا
 

 ... درد گرفتمکمر
 .. رومکشمی رو تخت و ملحفھ رو مکشمی مدراز

 .. بودمی شب زندگنی بھترامشب
 ..می شام بھ زور من فست فود خوردرونی بردمون بایعرش

   سوار شمیزی من چزاشتنی نمی ولی شھر بازمی رفتبعدشم
 ...نی نگران فسقلھمش
 ...کشھی کنارم دراز مایعرش

 
 ... کردم بھ کنارم باشھ و دوستم نداشتھ باشھعادت

   سمتشکشونمی مخودمو
 

 گمی وار مزمزمھ
 
 ... اگر امـشــب_
 ...  دلمی حوالاز

 ...یگذشت
 ... رد شوآھستھ
 ... رامی ھایدلتنگ

 ...ی ھزار بدبختبا
 ... امخوابانده

 
 ...کشمی می مردونش خط فرضی نھی سی دستم روبا
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 ...زهیری از چشام ماشک

 
 گھی نمیچیھ
 گمی بغض مبا
 
  ھواشو داشتھ باشکمی خوادیبچت محبت پدر م...من بھ درک_
 

 ... دورمچھیپی مدستاش
 ... منوگرهی بغلش متو
 ...ی احساسچی ھی بی حرفچی ھیب

 ... بھ حال خودمسوزهی مدلم
 

  گھی رو شکمم و آروم مزارهی مدستشو
 
   عمر وقت داره با من تنھا باشھھی بچھ نیا+
  شی دارگھیماھھ د٥ بفکر خودت باش کھ فقط تو

 ... تو سرمشھی مدهی مثل پوتک کوبحرفاش
 

 ....ھی گرری ززنمی و مکنمی ممی قانشی و تو سسرم
 ... رو گرفتھمشیتصم

 .... کنمی بدون بچم زندگتونمی می چجورمن
 

   داشتھ باشمششتری تا من بادی بای بھ دنرتری دی کھ آرزو دارم بچم کممی مادرنی اولمن
 

  شمی خفھ مدارم
 
  شھی در باز مھوی

  ادیم)ایارم(ی علی پراز خنده ی کھ صدامی بلند شمیخوای مای و عرشمن
 
 ...زانمی عزنیراحت باش+

  مزاحم شدمدایببخش
   کردهری ذھنمو درگیلی سوال خھی
 

  کنمی ممی قاشتری بای خودمو تو بغل عرشمن
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  دهی مادامھ

 
 کنمی حساب می کھ من خبر ندارم ؟؟ھرچنی و بچھ دار شدنی دست بکار شدیشما ک+

  ھیکی بودم رونی کھ من بی با روزخشیتار
 ......در

 گھی و مخندهی می سمتش کھ علکنھی و پرت مدارهی تخت برمنیی از پاشویی دمپاایعرش
 
   خوب قانعم کردیلیجوابتون خ+

  ری بخشب
 ....رونی برهی خنده مبا
 

 ...خندمی مزی رزی و من رکنھی نگام میرص حایعرش
 

 .... پاشورهی پاشو دعسل
  شمی حوصلھ بلند میب
 
 ... تو رو خدا بزار بخوابمی علھیچ...ھوم _
 

  ادی خندش میصدا
 
 ... واسھ فسقل عمودی خرمی بردیبچھ پاشو با+
 
 ...کنمی ذوق چشامو باز مبا
 
 یگی میجد_
 
  گھی مدهی کھ سرش رو تکون مینیح
 
 ... خان دستور دادنایعرش..آره+
 

 یی سمت دستشورمی و مشمی زده بلند مذوق
  زنمی و مسواک مشورمیدست و صورتمو م 
  رونی بامیم

 گھی میعل
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 واسھ ھیلیفکر کنم فسقل عمو مثل باباش کرو کود... شکمت بزرگ شده ھایآبج+

 ...خودش
 
 ... خندمیم

 ...شدمی نبود حتما افسرده می علاگھ
 گمی منیی پارمی کھ مینیح
 
 ؟؟یصبحانھ خورد_
 

  گھی بھ موھاش و مکشھی مدست
 
 ...گفت باتو بخورم... خان نھ خودش خورد نگذاشت من بخورمایعرش...نھ بابا+
 

 گمی و مزنمی مپوزخند
 
 ...بخاطر بچھ گفتھ_
 
 گھی پشت گوشم و مزنھی وموھامو مادیم
 
 ... ھم بھ فکر تو بودیکمینھ بابا +
 
  عمرا_
  خندهیم
 ...خورهی کھ تلفن زنگ منمی بشخوامی و منمیچی رو مزیم

  گمی بره کھ مخوادی میعل
 
  ی صبحانت رو بخور داداشدمیجواب م_
 
 ...چشم+

 دارمی رو برمتلفن
 
 د؟؟ییسالم بفرما_
 

 ... گوشمی توچھیپیم)یعل( ای پراز بغض بردیصدا
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  من چطوره؟؟مرامی بھیسالم آبج+
  کنھی صداش تموم ذوق عالم تو تک تک سلوالم رخنھ مدنی شنبا

 ...رمی قربون صدش مزمویری ماشک
 ... از خودش بگھخوامی و ازش مزمیری ماشک

 ...شمی من دلتنگ مگھیم
   رو فرستادهشونییتا٥ کھ برام عکس گھیم

 ...  با الھھ ازدواج کردنایلی کھ افھممی بعدش می ولشمی متوجھ نماولش
 ... داداشم نبودمھی کھ من عروسرهیگی مدلم
 گمی پراسترس می صدابا
 
 .... من باردارمایبرد_

 گھی می شاد و بلندی بعد با صداشھی ساکت ماولش
 
 ؟ی گفتی بگوچگھی دباری+

  گمی مباخجالت
 
 ...بچمم پسره.من باردارم_

  شمی و من شاد مادی خانوادم مھی شادیصدا
 ...زارمی صحبت کردن با تک تکشون تلفن رو می کلبعداز

 و من خدارو شاکرم کھ کنھی و باحرفاش آرومم مکنھی و اشکام و پاک مشمی پادی میعل
  ی دارم ھم برادر شوھر خوبی خوبیھم خانواده 

 ... و بداخالقمی دوست داشتنوشوھر
 ...میکنی مدی پسرم خری و برارونی بمیری می صبحانھ با علبعداز

 ... دعوامونھ سره لباسامویخندی میکل
 ...رمیگی کھ دل درد ممیخندی و ممیاری در می مسخره بازانقد
 ....خرهی خودمم میبرا
   دستمونھدی خرکی پالستی خونھ و کلمیگردی برمی خنده و شوخی کلبا

  گھی با غر میعل
 
  ی ھستم علی بخدا علستمی نسانی بابا من نیآبج+
 گمی و مخندمیم
 
  میرسی مگھی دقھی جان دودیغر نزن عل_
  گھیم
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  یکنی می و سر من خالھی کھ پسرت سنگتیتو دق و دل+

 ؟؟یکنی ماسیسالھ ق٢١ماھھ رو با منھ٦ فسقل اون
 ...رخندهی ززنمی بلند میباصدا

 
 ... بفرما داداشممیدیآھا رس... بخداونتمی دیعل_
 ...رمی توومنم مرهی و مخندهیم
 ...مینیچی رو دور خودمون ممیدی کھ خریلی وسط سالن و لباسا و وسامینیشیم
 
   نصفش موندهیعل_
 

 گھی و مکنھی رو مظلوم مچھرش
 
 ...با شوھرت برو خب...اخدای+
 
 چشم_
 

 ...رمیگی می سلفی و عکسامیکنی و نگاه ممیکنی وھمھ رو باز ممیکنی مشروع
 ... شکرتایخدا

 
 ایعرش

 ...دلتنگم
 ...ی ھمھ چدلتنگ

 . چم شدهدونمینم. آشوبھدلم
 ...اما من باخودم عھد کردم کھ عذابش بدم..سوزهی دلم بحالش منمشیبیم

 ... خونھرمی منی از تمربعد
 و عسل ی کھ علنمیبی لباس بچگونھ و خوشگل می کلشمی کھ وارد سالن منیھم

 ...نشوننیب
 ...کنمی متعجب

  شده؟؟؟ینجوری چرا انجایا
 .. داخلامی کنار درو مزارمی مفمویک
 ...ششونی پنمیشیم

 .. ھردوشون خوابنعھ
 ...خداروشکر کھ دوست دارن ھمو... ھم ھستنی لنگھ نایا..عجبا

   باالرمی بغلمو مرمیگی کنارو عسل رو مزنمی ملباسارو



 @Cafeetakroman           اختصاصی کافھ تک رمان           ه شدھیرمان قلب بخ

 293 

 ...نمھی رو سسرش
 ..ھیجوری عطرش

 ...دهی می خاصیبو... من دقت نکردمای عوض شده ای
 ... رو بخاطرم بسپارم بوشخوادی مدلم
  دونمی کارامو نملیدل

 ...ھوووف
  نیی پارمی و مکشمی رو تخت و روش و مخوابونمشیم

 رمیگی رو ھم بغل میعل
 ... نھی و سنگیکلی داداشم ھماشاهللا

 ... کمرمآخ
 ...زنمی رو تخت و روش و مزارمشی تو اتاقش و می با زور و سختبرمشیم
 نیی پاامیم

 ...گشنمھ
 ... نخوردنیزی چمطمئنم
 ... بھ غذا درست کردنکنمی مشروع

 ... و فکرکنمی خودم فکر موبا
 ... بچمو خودمی ندهیآ

 ....شمی کھ متوجھ آماده شدن غذا نمرمی درگانقدر
 ...وفتھی کھ صالحھ اتفاق بی ھرچخداکنھ

_______________________ 
  عسل
  دهی امونمو بردرد

 ...زمیری و اشک مزنمی مغیج
 
 ...رمیمیدارم م.. خدایوا_

 .. .تونمی پاشم کھ نمخوامی دلم و مری ززارمی مدست
  تو اتاقامی با عجلھ می و علایعرش

 
 گھی با تعجب مایعرش

 
 ؟؟یزنی مغی عسل چرا جھیچ+
 
 گمی درد مبا
 
 ...رمیمیدارم م...فک کنم وقتشھ_
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 ...وفتمی نفس نفس زدن مبھ
 رمممممیمی دارم میوا
  زنمی مغیج
  کنھی تنم می سمتمو لباس گشادادیم

  کنھی رو روشن منی ماشرهی میعل
   بغلم کنھخوادی مایعرش

 گمی کھ درد داره میی صدابا
 
 ...رهیگی کمرت درد منمیسنگ_
 
  کنھی و بغلم مگھی نمیچیھ

 ....کنمی نثارش میی و زورگونشی بھ سزنمی حرص مشت ماز
 ...نی سمت ماشبرتمی مباعجلھ

 ...شھی مشتری بشتروی بدردم
 ... االنرمیمی مکنمی کھ حس میجور

 ...زنمی مغی جارموی طاقت نمگھید
 گھی دستم و مدهی و دستش رو مکنھی موھامو نوازش مایعرش

 
  دستم رو فشار بده باشھ؟؟ادهیدردت ز+
 گمی می سختبھ
 
  باشھ_
 

 ...مارستانی بھ بمیرسی مدنی درد کشی کلبعداز
 
  زنمی مغی اما بازم جستی کھ حس تو بدنم ننی ابا
 ی سمت سالنبرنمی رو تخت و مزارنمیم

 ...انی ھم دنبالم می و علایعرش
 ...انی بی و علای عرشزارنی و نمی تو اتاقبرنیم

 ... سختمھدنی کشنفس
 ...کنمی و پا زدن بچم رو حس مدست
 ... ندارمحال
 ... داغونھحالم

 ... ندارمیی اومدنش رو دارم و طاقت جداای بھ دنانتظار
  شھی مشتری بدردم
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 ...زمیری اشک مکشموی مغیج
  خودت کمکم کنایخدا

 ...زنھی تند میلی قلبم خکنمی محس
   و درددرد
 ...ترسمی میی کھ از جدامی مادرمن
 ... خودت دلخوشم کنایخدا
 ...ترسمی ممن

 ...شنومی اش رو مھی گری و صداکشمی مدرد
 ...بندمی و چشام رو مکشمی می آسوده انفس

 ....کنمی کنارمو من حس مزارنشیم
 گمی لب مری زآروم

 
 ... دردانھ امیخوش امد_

 ... سنگ صبور مادری آمدخوش
 رمی و از حال مکنمی صورتم حس می رو تودستش

__________________________ 
  ایعرش

 
 ...منتظر پسرم...منتظرم

 ... وجودمتموم
 ...کننی کھ آدما در حق خودشون مھی کارنی زجرآورترانتظار

 ...میشی بلند می باز شدن در من و علبا
 ...رونی بارنی کھ می سمت تخت بچھ امیریم

  کنمی منگاش
 ...زستی مزهی و رفی ضعیلیخ

 ...کنمی متعجب
 ... بودلویک٤ شکم عسل تو
 ...ستی ھم نلوی دو کنجایا

 .... ایخدا
 ...  نھ بھ من نھ بھ عس ندارهی شباھتچیھ
 ...کنمی بھت نگاھش مبا

  کنمی می علینگا
 ...زنھی شاده و با ذوق باھاش حرف میلی خاون

  زنمی پس مفکرامو
  رمیگی رو مدستش
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  ھی نرم و دوست داشتنچقد
 ...مکشی سمت دھنش و مبرهی رو مدستم

   منی خدایوا
 ... ناز و کوچولوعھچقد

 ...شبرتی و مخندهی مپرستار
 ...ارنی رو معسل

 ...دهی حال خوابیرنگ بھ رو نداره و ب...سوزهی مدلم
 ...میری و ماھم دنبالش مبرنشیم

 ...کننی مشی بستری اتاقھی تو
 .. داخلمیریم

  ومدهی ساعتھ کھ ھنوز بھ ھوش نچند
 

 ... بھ عسلدوزمی و من چشم مرهی گل بگرهی میعل
 ...دی درد کشیلیخ
 ... بخاطر بچھ نگھش دارمخوامیم

 ... خودت کمکم کنایخدا
 ...دهی عذاب کشیلی دختر خنیا
 .... ھی
   بھشزنمی و لبخند مرونی بامی بھ ھوش اومدنش  از فکر مبا

 ....زنھی بھ لبخندم و لبخند مدوزهی رو مشی سبز عسلیچشما
_____________________ 

  عسل
  رهی نظی دارم کھ بیحس

 ... مادر شدنیبای زحس
 ... شکرتایخدا... کردنی قشنگ مادرحس

  کنھی درد میلی دلم خریز
 ... ارزش دارهاما

 میمنتظر
 ...ارنی پسرمون رو بمی منتظری و علای عرشمنو
 ... داخلادی بچھ مھی با ی وپرستار خانومشھی باز مدر
 ...میکنیتامون با ذوق نگاھش م٣

  کنھی م نگاشیبی و با حس عجرهیگی بغلش مایعرش
 بوسشی و مزنھی لبخند ماما
  کنھی می بازی بچھ رو ازش و باھاش کلرهیگی میعل
 



 @Cafeetakroman           اختصاصی کافھ تک رمان           ه شدھیرمان قلب بخ

 297 

  پسرجونم بگو عمو...بگو عمو+
 گھی بغلم مدهی کھ مینی بچھ رو حرهیگی پس کلش و مزنھی مایعرش

 
  بگھ عموی اومده چجورای دو سھ ساعتھ ب دننی گلم اداداش×
 

  گھی و مخندهی میعل
 
  گھی منھ میاگھ برادر زاده +
 
 خندمیم

 ... بغلمرمیگی رو مبچم
 ... انقد الغرهچرا
 ....  کوچولوعھیلی من خیخدا
 ... براشرهی ضعف مدلم

 ...ارمی خودم نمیاما ب رو... دارمی حسھی
    بدمرشی شدی باگھی مپرستار

 ... دھنشزارمی رو منمی و سرمشیگیم
 ... گشنشھبچم

  مکھی ذوق مبا
  ارهی نگذشتھ کھ باال مھی ثانچند

  کنمی ترس نگاش مبا
 ...کنھی و دور دھنش رو پاک مرهیگی با ترس بچھ رو مپرستار

 گھیم
 
 ... تو گلوش حتمادهی پرینترس خانوم+
 
 ...دمی مرشی و دوباره شرمشیگی دست لرزون مبا

   بھشھنگاھم
 ...خورهی نمگھی دگذرهی کھ مقھی ددو
 ...خندمیم
 
   مثل توستی مثل منھ شکمو نایعرش_
 

 گھی و مکنھی چپ نگام مچپ
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 ...مثل خودمھ...آره جون خودت+
   شدهیری رنگش کبود شده و تموم لباسش شنمیبی سمت پسرم کھ مگردمیبرم

 
   قفل کردهمغزم

   سمتشرمیم
 ...کشھی نمنفس

 ... لرزهی مدستام
 کنمی بھت نگاش مبا

 ...وفتھی می صندلشھی بلند می جورایعرش
 ...کنھی بلندش مای سمتش اما عرشبرمی مدست

  دهی متکونش
 

 گھی می بغض واریباصدا
 
 ؟؟؟یکشیپسر بابا چرا نفس نم+
 

  زنھیدادم
 
  کشھینفس نم+
 اما چکھی و خون مشھی سرمم کنده مرمی و منم بدون توجھ بھ سرمم مرونی بدوعھیم

 ... پسرم مھم تره
 .... وشھی نفسم قطع منمیبی کھ میزی چبا
 

 ...نمیبی مای جون عرشی رو رو دست ببچم
 ...رهیگی نفسم منی زموفتمیم

 ...کشمشی بھ موھامو مزنمی مچنگ
 زنمی مغیج
 ... ازمشیچرا گرفت...شی مگھ خودت ندادایخدا_
 ... نبود کنارمشتری بقھی دده
 ... تو صورت خودمزنمی و مزنمی مغیج

 ...نی حال افتاده زمی بایعرش
 ... منی واسھ بچھ  زهیری مردونھ اشک میعل

 ... منی و مرده کی کوچی بچھ
 ... شدهی خونلباسام

 ...رمیگی بچمو ازش مای سمت عرشرمیم
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 ... جونشی و بخی کھ کنمی کبودش می چھره نگاه
 ...بوسمی و مرمیگی رو مکشی کوچیدستا
  رهیگی مدلم
 ... اومده رو از دست دادهای کھ چند ساعتھ بھ دنی کھ بچھ امی مادرمن
 ... داغدارممن

 ...برهی و جسد بچم رو مادی مپرستار
 .. نذارم ببرشخوامی و مزنمی مغیج

 ...زارنی و نمرنمیگی ماما
 ... تو شوکھایعرش
 ... و روزم داغونھحال

 ...شمی حال میب
 ... رو نداشتمبتی مصنی انتظار اایخدا
 ...کنھی نمنکاروی من با من ای خدانھ
 ... و من داغونمزهیری مکاماش

 .... و من آرومشھی ماهی و ھمھ جا سنی زموفتمی محالیب
_________________________ 

 ایعرش
 ... کردنی رو دوباره بسترعسل

   ازشمتنفرم
 ... مرگ پسرمھباعث
 ... مرگ برادرمھباعث

 ...مکتی نی رونمیشی و ممارستانی باطی تو حرمیم
 
 ...کنمی نخ روشن مھی و ارمی مرونی ببمی سناتورم رو از جگاریس

 ...کنمی بھ عسل و پسرم فکر متی باعصبانگارموی بھ سزنمی می محکمی ھاپوک
 ... دادن ھم نداشتری بچھ شھی ی عرضھ

 ... نکردیمادر
 ....کشونمشی میاھی سبھ

 ....گارمی و دلشکستم و سمنم
 کنمی لب زمزمھ مریز
 
  شھربگونی ارهیبھ نگاه خ_

 ... راعاشق خطاب نکندی بھ دستھررھگذر
   داردی کسدیشا
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   راحسابش
 .... کندی مھی تمام خاطرات تسوبا
 

 ایعرش
 ...کردی می تابی بیلی خعسل

 . زور خودش مرخص شدبا
 ...زهیری من و فقط اشک میمی اتاق قدی خونھ رفتھ تومی اومدیازوقت
 ...کنھی درد مسرم

 ...پوشمی رو دوباره ماھمی سرھنی پرمیم
 ... کھ جوون مرگ نشد مثل برادرمی پسریبرا

 ... مرگ شدنوزاد
 .. دستامی تورمیگی رو مسرم

 ... کنارمنھیشی میعل
 .. آرومم کنھخوادیم

 ... خودش ھم حالش داغونھگرچھ
 ...می ادهی من پدر داغ داما
   کھ عسل ھستی سمت اتاقرمی خم شده از غم می شونھ ھابا

 ...کنمی باز مدرو
 .. داخلرمیم
 کنھی باز شدن در،عسل سرش رو بلند مبا

 ...کنھی ممی قرمز و ورم کردش عصبیچشما
 ...  کھیکس

 کنمی و آروم باز مبندمی رو مچشام
   سمتشرمیم
 نمیشیم

 ...شھی مشتری باشکاش
 ...زنھی تو بغلم و زار مادیم

 ... کھ نتونستھ خرج بچش کنھگھی می مھر مادراز
 ... کھ باعث مرگ بچمون شدهگھی میری شاز

  کنمی رو نوازش مموھاش
  شھی مآروم

 ... نگفتمیزی کھ چمن
 ... خوب شدنشی نکردم برایتالش

 ...کنھی جا بھ جا منمی سی رو روسرش
 گمی کھ خستست میی صدابا
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 بذارم آرش بھ خواستمی بخاطر پسرمون کھ اسمش رو مخواستمیمن م..عسل_

 اما...می ادامھ بدمونیزندگ
  کنھی سرش رو بلند متی مظلومبا

 ...کنھی منگام
 ...چکھی ماشکش

 ...دمی مادامھ
 
 ... تحمل کنممی مسبب مرگ برادر و پسرم رو تو زندگتونمی نمگھیاما د_
 
 ...کنھی بھت نگام مبا

 ...لرزهی مچونش
 گھیم
 
 ...دمیاز اون روز کھ نمازخوندنت رو د. من دوستت دارمایاما عرش+
 ... کھ روح و جسمم رو بھت دادمی روزاز
 ... بمن

 ....گمی می آرومشی رو لبش و ھزارمی رو مانگشتم
 ...کنھی و سرش رو تو بغلم پنھون مترکھی مبغضش

 ... رو ندارمی اشک دختردنی دل دچوقتیھ
 گمی بھ خودم و مدمی مفشارش

 
 ...می از ھم جدا بشدیما با...گسستھ... پاره شدهوندمونیما پ...خودت رو عذاب نده_
 

  نمی بھ سزنھی مچنگ
 گھی مآروم

 
  فقط امشب و کنارم باش...ی تو بگیھرچ+

 ...خاطره ھام داشتھ باشمت...دلم.. بزار حداقل تو ذھنمایعرش
 

 .. سمت اتاقمونبرمشی و مکنمی و بلندش مشھی پراز غم مدلم
  کنمی با پا باز مدرو

 ... داخلرمیم
  کشمی رو تخت و روش رو مزارمشیم

  چکھی ماشکش
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 ...کشمی و کنارش دراز مارمی رو در مرھنمیپ
 ...زنھی و حرف مدهی تو بغلم جا مخودشو

 ..ی ھمھ چاز
 ... کھ بھ قول خودش مردنییاھای رواز
 ... قلب شکستشاز

 ...کنمی رو نوازش مموھاش
 ...کنھی باھام درد و دل متاصبح
 ...داغون شدم... شدهداغون
  برهی کھ خوابش مزهیری اشک مانقدر

 ....کنمی  فکر مندهی و آی و بھ زندگبوسمی سرش رو مرو
 

  عسل
 ...شمی مداری بی سردرد کشنده ابا

  استی تو آغوش عرشسرم
 ....کنھی تکون خوردنم چشاش رو باز مبا
 گمی مکنمی ھنگ مدنشی کھ خودم باشنیی صدابا
 
 ...ممنونم ازت...ی شدتی اذدیببخش_
 

 ...رهیگی کھ جونم رو مزنھی می و لبخندبندهی رو مچشماش
 گھیم
 
 ... نداشتیقابل+
 ...خندمیم

 ... سمت حمومرمی و مشمی مبلند
 رونی بامی و مکنمی شونھ مموھامو

 ... خستھ نشستھ رو تختایعرش
 
 ... از اتاقرونی برمیم

  ستیتو اتاقش ن.گردمی می علدنبال
  نیی پارمیم
  رمیگی عذاب وجدان مدنشی دبا

 ... پتو و بالش خوابش بردهچی مبل بدون ھیرو
 ...کشمی سرش و روش رو مری ززارمی و مارمی تو اتاقش و بالش و پتوش رو مرمیم
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 چند روزه شستھ یی بھ ظرفاکنمی و شروع مبندمی رو مشبندی آشپز خونھ و پی تورمیم
 ...نشده
 ...کنمی غذا درست مبعد

 .... ھستی علی مورد عالقھ ی کھ غذای سبزقورمھ
 ....کنمی سرم حس می رو باالای ساالد درست کردنم کھ حضور عرشمشغول

   بھشزنمی ملبخند
 ... ی صندلی روشنھیم

 ... بگھیزی چخوادی مکنمی محس
 گمیم
 
 ؟؟ی بگیخوای می چایعرش_
 
  گھی می حوصلگی ببا
 
 ...رانی ای و بررنی بگطی برات بلکنمیھماھنگ م+
 ...میشی ھفتھ از ھم جدا منی اتو
 

 ... آدممنی حواس تری و برهیگی تموم وجودم رو مبھت
 ...دمی دستم رو برشمی کھ برام رقم زده کھ متوجھ نممی اندهی و آای غرق عرشانقدر

 ...امی بھ خودم مای عرشیباصدا
 

 گھی مناراحت
 
  حواست کجاست... باخودت؟؟اهی کردکاریچ+
 

 ....نمی فرد زمنی ناشنوا ترمن
 

  کنمی مرگ ماحساس
 

 انگار
 

 ...ی مرا خوانده ای فاتحھ
 

 ... حسمی و من ببندهی و مکنھی می رو ضد عفونانگشتم
 ...شمی عذا دار  احساسم ممن
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 .... باالرمی و مشمی بلند مساکت
 .... کمتر از سوزش قلبمھیلی انگشتم خسوزش

 ...خوامی رو ممرگ
 ...مردمی منم با پسرم مکاش
 ...کنمی و نگاش مدارمی رو برمای عکس عرشقاب
 کنھی زده و سمت راست رو نگاه مزانو
   نداشتمیعکس عروس... خوادی کھ من رو نمشمی مییای غرق عرشمن
 ... رو بخاطره بکشممونیی از جدای عکسخوامی ماما

 ... خواستمھتنھا
 

 …  کردن بودیبدون تو زندگ ”میغم زندگ“ تنھا
 

 !  مرگی ندارم ، آماده ام برای غمگری دحاال
 

 ...کشمی مدرد
 ...  حس مادرانھ داشتقھید١٠ رو فقطی کھ مادرمی دخترنی تردهیدردکش

 
 ... عمر داشتمیسال و ن١ فقطمی کھ زنگانگمی زننی تردهی کشدرد

 نیی پارمیم
 کنھی بحث مای با عرشی عصبیعل
 ...رونی برهی و مکنھی توجھ نمای عرشاما
 ... سمتمادی میعل

 ....نی پراز اشکھ و غمگچشماش
 ...  با خودمکشونمشی و مرمیگی رو مدستش

 
 ...ی علی منھیتو تنھا شاھد زندگ_
 
 گھی اخم مبا
 
 ... شمای عرشی شاھد غرور مسخره خوادیمن دلم نم+
 

 ...کنمی و آرامشم رو فدا مبندمی رو مچشام
  ی عقب با علمینیشیم

 ...کشھی مگاری و سکنھی می تو سکوت رانندگایعرش
 ...شمی دلتنگش ممطمئنم
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 ...سپارمی ممینی رو بھ بعطرتنش
 ...زهیری قلبم ممیرسیم

 ...ترسمی میی از جدامن
 ....ترسمی کردن می زندگای عرشی از بمن

________________________ 
  کلیدانا

 ...ستی بھ زنده موندنش نیدی کھ امھی شور و شوق منتظر بچھ ابا
 ... پشت در اتاق عملدارهی استرس قدم برمبا

 ... خستھیمرد
 ...دی امنا
 ...ماریب

 ...ی واھدی دلخوش بھ اماما
 ...ستادهی کھ سرگردون و خستھ منتظر انھیبی رو میمرد
 ... سمت اون مردکشونتشی کھ تو وجودشھ میبی عجحس

  شنیھمدردم
 ... زبونھم
 ...گانھی تیمل

 ...دلخوش
   سمتشرهی و مشھی اومدن بچھ اش بلند مبا

 تو یماری کھ بیماری فرزند بدی اول متعجب واما بعد خوشحال و پراز امدنشیباد
 ...کشھی رو بھ آغوش مستیوجودش ن

 ...  اما بخاطر فرزندشکشھی مدرد
  پسرش

 ...کنھی تحمل مشی زندگتموم
  نھیشی جون کنار در می و مرد ببرهی بچھ رو مپرستار

 ...کشھیس م نفو
 .. از مو ستی خالی درمانیمی کھ بخاطر شکشھی می جونش رو بھ سری بدست

 
  برنشی کھ دورشن و با برانکارد منھیبی رو مشونی پریدکترا

 ...شھی حالش رو بھ راه می  کمژنی وصل شدن سرم و قرار گرفتن ماسک اکسبا
 دهی کشیادی کھ درد زشھی مای جوی و ازحال  ھمسرکنھی اشاره پرستار رو صدا مبا

 ... مارشی آوردن کودک بای بھ دنیبرا
 

 مغز و وندی از نوزاد تازه متولدش پکنھی ومنطق قانعش ملی صحبت و دلی با کلدکتر
 ....رهیاستخوان بگ
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 ..شی بھبودی براشھی مای محی چھمھ
 

 کھ از کودکش گرفتن بھت رو بھ سلوالشون یشی جواب آزمادنی دکتر ھا با داما
 کننی مقیتزر

 
  عسل

 سند کنمی و امضا مکنمی نگاه مای عرشی و اخمونی غمگی بھ چھره گھی دباری
 ... رومونییجدا

 ... و تنھابی غرچقدر
 ...می داشتی حلقھ انھ
 ...ی مراسمنھ

 ...می جداشدیزی چچی بدون ھاالنم
 ...لرزهی مدستام

 ...شدمی مرد منی دوست داشتن اری اسدی نبامن
 ... دلم شکستکردیامضا م کھ با تحکم یوقت
 ... نداشتم وندارمای عرشی تو زندگی نقشچی کھ ھدمی رسنیقی بھ
 ... سمتمادیم
 گھی می عادی چھره با
 
 ...می ببخش چون جفتمون مقصر بودگمینم+

 ...می بودمونی شد زندگدهی مسبب ب گند کشجفتمون
   مواظب خودت باشاما

 ...ی بشخوشبخت
 
 ...کشمی بره کھ لباسش رو مخوادیم

 گردهیبرم
 ...چکھی از چشمم ماشک

 
 گمی می لرزونی صدابا
 
 ...شھی سھم تو نمچوقتی ھیدونی کھ می دوست داشتن کسخوادیشھامت م_

   من باختمدرستھ
   ارزه بھ دوست داشتن توی ماما

 ... فقط کنار تو بودنھیخوشبخت
 ... بسالمتبرو
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 گھی نمیچیھ...شھی منی غمگچھرش
 
 ...رهی نمی رو ھم ببره اما علی علخوادیم

   اخمش توھمھ و بد اخالقیعل
 

 .... و من داغونرهی مایعرش
   سمتشدوامیم

  ای سمت عرشرمی باال و مکشمسی می شده عصبزونی آوشرتمی سونیآست
 ...گردونمی مبرش

 کنھی بھت نگام مبا
 ...ستمیمی پام وای پاشنجھ یرو

  نیی پاکشونمشی دور گردنش و مندازمی مدستمو
   سرششھی مخم

 ...لرزهی و دستام مبوسمی رو مشیشونیپ
 کنھی مسی صورتش رو خاشکم

 گمی می لرزونیباصدا
 
 .... منیایخداحافظ تموم دن_
 

  ی سمت علرمی و خستھ مدهی و خمکنمی مرھاش
 ...گردمیبرم

  رمی و من مکنھی نگاه ممی خالی بھت بھ جابا
 ....رمی و ملرزمیم

 ... بزنمغی جخوادی مدلم
 .... تو خودمزمیری و مکنمی سکوت ماما

 .... زده بھ سرمھی گریھوا
 ...کنمی دلم زمزمھ متو
 
 ... منی ھای خوابی بلی من خداحافظ دلی وایا_
 ... منی من خداحافظ باعث لرزش دستای وایا_

 ... نکردی کھ زنانگمی زننی داغون ترمن
 ... نکردی کھ مادرمی مادرنی شکست خورده ترمن
 

 ... کنھ قلبش روھی ام کھ نتونست بخی ادلشکستھ
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 ... ھتلمی روزه اومد٣ ی علبا
  ھھ

  رانی انجام داده برم اکارامو
 ...رمی من نمیول

 ...نجاستی وجودم اتموم
  برم؟؟کجا
  ارهی در منو بھ خودم میصدا    

 ...زنمی مینی لبخند غمگشھی مداری تو در پدی علقامت
 گھیم
 
 ... رو انجام دادمی کھ گفتییکارا+
 ...رانی ایرفتی کاش میول
 

 ... کردمنگاش
 
 ...تونمینم

 ...رهیگی مدستمو
 
 ....کنمیدرکت م+
 

 ...شھی مفی  ردگھی  روز دسھ
 ..کنمی نگاش مجیگ
 خندهیم
 
 ...گمیخونھ رو م+

 ... بھ حسابتزهیری و پولت رو مفروششی آرش مدوست
 ... پولتھیخوب و اندازه ...می کرددای خونھ پھی نیرحسی با کمک امنجاھمیا

 
 ... خودم کردمریببخش توروھم اس... یممنونم عل_

 کنھی ماخم
 ...نشنوما+

 ...بی شھر و کشور غرنی تنھات بزارم تو اتونمینم...فمھی وظمن
 

  ی بخاطر وجود علشمی می خوشسرشاراز
 



 @Cafeetakroman           اختصاصی کافھ تک رمان           ه شدھیرمان قلب بخ

 309 

 ... سمت چمدونمرمی و مشمی مبلند
   روشنمیشی سمت تخت و مرمی  مدارمی برماروی عرشعکس

 ... سمت پنجرهرهی تو موھاش و مکشھی کالفھ دست میعل
 ...ارمی کم مای و باز در برابر عرشزهیری اشکام مدوباره
 ...خستم
 ....خستھ
 و خوابم شھی خستم گرم می کھ چشازمیری بھ عکسش و اشک مشمی مرهی خانقدر

 ....برهیم
_________________________ 

  ایعرش
 ...رونیروزه نھ باشگاه رفتم نھ ب٣

 ... برام آرامگاه شدهخونھ
 ..  مطلقسکوت

 ...ارمی مادی کھ عسل بود و من بودم رو بھ یی تک روزاتک
  گذرهی از جلو چشمام ملمی ھامون مثل فلحظھ

 ... باھاش مھربون نبودمدرستھ
  دادمعذابش

 ... کردمرشیتحق
 ... ھوامو داشتشھی ھماما

 وفتمی سرماخوردم م کھی روزادی
 

 ادی نکردمی و دعواش مکردمی بھم سوپ بده اما من قبول نمخواستی بھ زور معسل
 ... نشھتیسمتم کھ سرما نخوره  بچھ اذ

 
 ...دمی نکرد کھ عذابش متی شکاچوقتیھ

 ... با کلک بھ خوردم داد سوپ روآخرشم
 ... تو اتاقرمیم
 ...وفتمی روز تولدم مادی

 مھر خودمون بود٢٠روز
 .. قرمز رنگدهی کھ لباس خوشگل شب پوشدمشی باشگاه کھ اومدم داز

 شده خونھ رو دهی قرمز و بھ حالت قلب چی  خاموش بود اما خونھ با شمع ھابرق
 ...روشن کرده بود

 
 ... برام تولد گرفتکردی می اون شکم گردش کھ پسرم توش زندگبا

 ... تشکر سرد ازش کردمھی من فقط اما
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 ...  دل نگرفتبھ
 ... جذاب گرفتھ بودی واسم ساعت مردونھ کادو

 ...دارمی و ساعت رو برمکنمی کشو رو باز مرمی اراده میب
 ... دقت نکرده بودمتاحاال
 .... اسم خودم و خودش حک شده بودپشتش

 ...کنمی و فکر منمیشیم
 ...کشمی معذاب

 
 عسل

 ... باالرهی ضربان قلبم مدنشی دبا
 
 ...رهی توجھ بھ اطراف می و بشھی منشی عجلھ سوار ماشبا

 ...الغرشده
 ...شمی دلتنگ مشتری و من برهیم
 

   کھ باشم ؛دلتنگ
 

  آورد ؛ی حرف ھا ھم اشکم را در منی ترساده
 
 …  خود داردی تو کھ جاادی
 

 بارون ری رو سرم و زکشمی رو مشرتمیی و کاله سونیی پاکشمی رو مشرتمی سونیآست
 ...زنمیقدم م

 ... کشش ندارمگھی دمن
 ...شمی تر مفی ضعروزی ھر روز از دگھی میعل

 رو دارم کھ عروسکش رو گم کرده و بھونھ یسالھ ا٤ ی کھ حال بچھ دونھی نمآخھ
    رهیگ

 ...شدی عروسکم گم مکاش
 ... رو از دست دادمعشقم
 ...خورهی زنگ ممیگوش

 ... صفحھی رووفتھی می علعکس
  گوشمی توچھیپی ناراحتش می صدادمی کھ جواب منیھم
 
 ...دهی حالت رو ازم نپرسباری یماھھ حت١ کھ ییایش؟؟عرشینی ببیتو باز رفت+

 .. کن عسلبس
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 ... خودت رو عذاب بدهکم
 .. خونھایب

 گمی می آرومیباصدا
 
 ...امیاالن م.باشھ_

 ...بمی تو جزارمی رو دوباره میگوش
 ...کنمی ناخونام نگاه مبھ
 ... ازشون نموندهیچیھ

 .... بھ جونشونوفتمی بھم با دندون  مارهی فشار ممی کھ دلتنگھروقت
 

 ...سمینوی کردم حرفام رو معادت
 ...زنمی حرف نمادی زگھید
 

  را باز کردممی صبح کھ چشمھاامروز
 ی نبودتو

  نبودبی کھ عجنی اخب
  از تو نبودی را کھ نگاه کردم خبرلمیموبا

 ستی نبی ھم عجنیا
  استی امروز ھم تکرارپس
 ...یستی نچوقتی ھتو
 

 ... خونھرسمی مخستھ
   آب شدهسی خلباسام
 ....سوزهی مگلوم

 ... خوردمسرما
 ...ستی نیزی چی کھ شکستھ سرماخوردگغرورم

 ... خرما بخورم و واسھ شاد شدنم فاتحھ بخونمخوادی مدلم
 
 ...  تو خونھرمیم

 ... مبلی منتظر نشستھ رویعل
 ...ستھیمی روبھ روم واادی نگران منھیبی منو متا
 ...کشھی ھوا بھ آغوشم میب

 .....  رو درحقم تموم کردهی پسرم کھ برادرنی اونی مدمن
 .... بستھ ب جونشجونم
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  کلیدانا
 ... ندارهی ھا اصال ھمخونشی آزماجواب

  کننی می ماھھ کھ پرونده ھارو برسکی
 ...ستیماھھ کھ ھمخون پدر و مادرش ن١ کودک

 ... کھ پدرش رو نجات بدهنشد
 ... رو از دست دادپدرش

 ... تابھیب
 
 شی اومده ازشون آزماای بھ دنری ماه اخکی نی کھ کودکاشون تو ایی تک تک پدرھااز

 ...گرفتن
 
 ...خوادی و ازشون جواب مادی و بھت زده مرنیگی نفر تماس منی آخربا
 

 ...شی آزمای براشھی مآماده
 ...دهی انجام مگنی کھ دکترا می و سرگردون ھرکارمتعجب

 
 ...شھیساعت بعد جواب آماده م٣ گنیم
 

 ...کنھی دود مگاری رو با کام بھ کام ساشی و دلتنگنھیشی گوشھ مھی تنھا رهی مشھی ھممثل
 

 ... از انتظارشھی میعصب
 ...اشھی مسبب داغونانتظار

  نھی زمی فرد رونی ترمونی پشکنھی محس
 ...کننی مصداش

 ... و داغونشھی چشماش گشاد مشی جواب آزمادنی دکتر و فھمی صدادنی شنبا
 ... دارهی دوگانھ احس

 .... بھ خودش و ھمسرش دارهیبی کھ شباھت عجنھیبی رو میفرزند
_________________________ 

 عسل
 

 گمی میعصب
 
  واسھ خودت؟؟؟یگی می چیفھمی مچیھ... یبس کن عل_
 
 گھی آرامش مبا
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 ...ی بھ کار ھرروزت و داغون ترشی ادامھ بدخوامی نمگھید... گمی می چفھممیمن م+
 

 گھی و مرهیگی مدستامو
 
 ...گمی مندتی جون آرش فقط و فقط بخاطر خودت و آیبھ جون ب+
 

 ... تو اتاقمرمی توجھ بھش می و بشھی پراز اشک مچشام
 .... بخاطر من خراب شھی علی ندهی آخوامی نممن

 .... کھ دوسش داره و عاشقشھی داره  با کسی حق زندگاون
 .... زنم و اون پسرھی من
 .... و کم داشتمنی ھمایخدا

 ....کشھی داره سوت ممغزم
 .... من باھاش ازدواج کنمخوادی میعل

 .....زمیری بھ بالش و اشک مدمی فشار مسرمو
 ....کنمی متی رو ھم اذی علمن
 ..ھم رو دمی حرص دندونامو فشار ماز

 ...شنی االن خورد مکنمی حس میجور
 

 ایعرش
 ...  داد بزنمخوادی مدلم
 ... ای ی از خوشحالدونمینم

 ...کنمی منگاھش
 ...شی مشکی چشمای توشمی مغرق

 ...زنھی با چشام مو نمچشماش
 ....  لباش مثلاما

 ... کھ من داغونش کردھی کسمثل
 ...شکستمش

 ... من
 ...کنھی موونمی دسردرد

 رونی بامی از فکر بشھی منھ باعث میماھھ ١ کودک گنی کھ می کودکی ھی گریصدا
 ...کنمی نگاش مباز

 ...کنمی و من نگاش مزهیری ماشک
 ... کھ عسل رفت و من نگاش کردمی روزمثل
 ... و نگاش کردمدی رو بوسمیشونی کھ پی لحظھ امثل
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 .... ھاش خم شد و نگاش کردمشونھ
 ...بوسمشی و مرمیگی رو تو بغلم مبچھ

 ...  جبران کنمخوامی مانگار
 ... عسلی دل شکستھ جبران
  کنمی منگاش

  کنھی منو نگاه می و با کنجکاوکنھی نمھیگر
 ...وسمیبی و مرمیگی مدستاشو

   کھ با پسرمن و عسل جابھ جا شده بودوفتمی می بچھ اادی کنموی نورچشمم منگاه
 

  خوردی مری شدی کھ داشت نبایماری کھ بخاطر بیکودک
 ... خوردری و شمیدونستی نمما
 

 .... جا کردمی قضاوت بمن
 

 ...ختمی رو بھم رمارستانی بدمی فھمیوقت
 ...ختمی بھم رمونوی کھ زندگھمونجور

 
 ی و  عذرخواھدنیلرزی کھ ھمشون ازترس بھ خودشون مدمی کشادی داد و فرانقدر
 ...کردن

 
 ...خورهی خشک مریماھھ کھ ش١ من کودک
 ....ی ست و مثل مادرش دوست داشتنبامزه
 !عسل
 ...ازش خبر ندارم....عسل
 ... کردمکاری دختر چنی من من با ایخدا

 
 ... بودهششی ماه پکی کھ بچم ی سمت خانومرمی و مرمیگی رو بغلم مبچمون

 ....گمی متی و بابت فوت شوھرش تسلکنمی و ازش تشکر مرمیم
 ... گذاشتھ بود براش سخت بودنیاسی از کودم کھ اسمش رو ییجدا
 ...نتشی دادم کھ بذارم ببقول

  کنھ براشی مادربذارم
 

  فرصت دادم بھش.. قول دادمبھی غرھی بھ من
 ... بھ عسل اجازه ندادماما

 ... کردمقضاوتش
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 ...شمی نابود مدارم
 ...اما... نابودش کنم خواستمیم
 ...نی سمت ماشرمی و مرونی بامیم

  سمت خونھرمی و مشمی و خودمم سوار می صندل روذارمی رو مپسرم
 .... کنمدای عسل رو پدیبا
 
 ... نگاھم بھ بچمھی رانندگنیح

 ...مکھی دور و برش رو نگاه و انگشتش رو مآروم
 کرده دی رفتھ بود و براش خری عسل باعلوفتھی مادمی براش پستونک بخرم خوامیم

 ...بود
 ...کنمی ذوق دوباره نگاه پسرم مبا

 ... خونھرسمی و مشمی کھ متوجھ راه نممی غرق بچمو رانندگانقدر
 ... خونھبرمشی و مدارمی مبرش

 
 ..دی کھ عسل  با ذوق واسش چی باال اتاقرمیم
 ... اون روز روادی مادمی
 

 ...زدی صدام می ھباشوق
   شده بودی کھ انباری سمت اتاقدیکشی روتخت بلندشدم و دستمو گرفتھ بود و ماز

  لوند گفتم کھ باغرو
 
 ؟؟؟ی کردی چرا رنگ؟؟؟؟صورتتویکنی مکاری بابا عسل چیا_
 

   زد و گفتی پھنلبخند
 
 ... کردمکاری چنی ببایب... گھی غر نزن دایعرش+
 

 ... اتاق دھنم باز مونددنی رفتم با ددنبالش
  رنگ کرده بودواراروید
 ... بوددهی رو چلی وساو
 
 ...شمی منی اتاق غمگدنی دبا

 ... قابل تحمل شدهری غگھی دنبودش
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 تو آشپز رمی و مدارمی خشک رو برمری تو کمدش شرمی رو تخت و مزارمی رو مبچھ
 ...خونھ

 
 ...کنمی و پاش باالخره درستش مختی ری کلبعداز
  سوزهی کھ زبونم مخورمی میکمی خودم

 
 ...دارمی نگھش مقھی آب و چند دری ززارمشی مبرمشیم
 ... خنک شدهکنمی ک تستش منباریا

  ارمی شرتمم در می باال ترمی کھ مینیح
 ... تو دھنشزارمی رو مری ششھی و شکنمی کنھ ھول مھی گرخوادی منمیبی مرمیم

 ...خورهی و تند تند ممکھی مھول
 ... بچھ رو بزرگ کنمنی ای چجوریی من تنھاایخدا

 ... کردماشتباه
 ... ھم دلتنگمونمی پشھم

 ... کھ مادر بچمھی دختردلتنگ
 ...رسمی دارم بھ جنون مایخدا

 
 ... باشھ دکترمھیھرچ... حرف بزنمنیرحسی با امدیبا

 ...قمھی رفبعدش
 ...رمیگی و باھاش تماس مدارمی رو برمیگوش

 ...امی زودمگھی منگران
 ..قمی رفنی اونی مدمن
 
 نیرحسیام
 ...شھی نگران و خستش حالم عوض می صدادنی شنبا

 ... داغونش کردهی چستی نمعلوم
 ... کودکشھی دهی مرد داغ دنیا

 ... داره دلشھداغ
 

 رنگم ی شرت طوسی و تپوشمی رو ممی و شلوار کتان سورمھ ابمی تو جذارمی ممویگوش
 ... از خونھرونی برمی و مپوشمیرو م

 
 ...ای عرشی سمت خونھ وفتمی و راه مشمی منی ماشسوار

 نمیبیو دارم م...دمی رو ددنشیسال درد کش٥ من
  دمیسال جنونش رو د٥
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 ... شدنش روآب
 ... تحمل ندارمگھید

 ...  کھ اومد تو مطبی اون روزاز
 ...ھیرانی ادمیفھم
 ... خواست کمکش کنمدلم
 ..شتری اما بفمھیوظ

 ..  مثل برادرم کمکش کردمدنشی دبا
 ...گفتمی زور مکردی نمگوش

 
 ... بود اما نھ در برابر منی خشک و جدآدم
 

 ... شدهی و گفت کھ چدمی و قرمزش رو دونی گری روز کھ چشمااون
 ... خودشھی دختر از زندگھی کھ بخاطر گفت

  خانوادشاز
 ... تموم وجودش فرار کردهاز
 

 ... مردنی من زانو زدم در برابر احساسات ادوبار
 

 ... عسل رو ازش گرفتھ بودی کھ بھ قول خودش دخترونھ ھای روزمخصوصا
 
 ... قول احساسش بھش تجاوز کرده بودبھ
 

 ...دونمی مشی مرد رو قابل ستانی من ااما
 

 ..ارهی خودش نمی درده اما بھ روکوھھ
 
 ...کنھی وار با خودش برخورد موونھی روز طالقشون تا االن داز
 

ماسش کنم کھ بھ  بغل و برادرانھ الترمشی بگخوادی دلم مرسھی کھ بھ جنون میوقت
 ..خودش صدمھ نزنھ

   از عسلشیی روز جداآخھ
 ... پراز خون بودنی رفتم خونش کف زمیوقت

 .. رو داغون کرده بودخودش
 

   خونھ رو شکونده بودی ھالی وساتموم
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 ... کھ روانپزشکم کم آوردمیمن

 ... زدمزجھ
 ... کردم کھ بس کنھالتماس

 ...رسمی باخودم اتفاقا رو مرور کردم کھ مانقدر
 

 ... دری توندازمی مدی و کلکنمی رو پارک منیماش
 
  داخلرمیم

  ادی می بچھ ای ھی گریصدا
 ...کنمی متعجب

 ...tv کنمی مفکر
 ...ھی کھ واقعفھممی مکنھی مھی و گراستی کھ آعوش عرشی بچھ ادنی با داما
 

 گھی سمتم و عاجزانھ مادی من  مدنی با دایعرش
 
 ... شدموونھی آروم کن دنوی دستم بھ شلوارت داداش توروقرآن اریام+
 

 گمی می با سستکنمی زده نگاش مبھت
 
 ا؟؟ی عرشی از کجا آوردنویا_
 

 گھی و مکنھی رو درھم مچھرش
 
 ... بخداگمیآرومش کن م+
 
 ...رمشیگیم
 ...رهی مادمی کردنش ھی گری صدادنشی دبا
 
 ... ھم عسلی و کماستی عرشیکپ
 ...غمبری پای

 ...کنمی و آرومش مامی خودم مبھ
  زهی می رویری ششھیش

 ...کنمی و تستش مدارمی مبرش
 .. تازه درست شدهانگار
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 ... براشخونمی میی تو دھن بچھ و الالذارمیم
 
  بای فرزند ز،ییالال الال_

        من، انسان فرداقھرمان
   شد دوباره، ماه مھربونشب
    از تو آسمونتابھ،ی مداره

  ای ببند، ھمراه روچشماتو
  اسب سم طالت،ی چوباسب

   شب از شبا، موقع بھارھی
  سواری شی اسب، تو مھی الی رو

   آسمون، مثل پرندهی ریم
  با شور و خنده  ھر جا، ی چرخیم
  ھر جا، رو چوب صندلی پریم

  جنگلی برکھ، از روی رواز
  نور ماهی رواه،ی سابرک

  گناهی مھربون، ماه بماه
  دستھ نور، گل و ستارهدستھ

  ذارهی و از رو ماه، کنار مابر
  از نورشھیُ و دشت، پر مآسمون

  از اون دورادی مد،ی خورشیصدا
  بای فرزند ز،یی الالالال

  من، انسان فرداقھرمان
 
 ... بخواب رفتھنمیبیم

 ... و مظلومآروم
 ... تو تختشزارمشی باال و مرمیم

 ... خونھ باخبرمنی از تموم امن
 

 ...زهیری و اشک مگھی تک تکش رو برام مایعرش
 ...  ونیی پارمیم
 

 ...نمیبی رو مایعرش
 ... نشستھ و سرش رو تو دستاش گرفتھواری دی گوشھ

 
 ... آبوانی لھی و دارمی برمنتی آرامبخش از تو کابھی
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 ...رمیگی کنارش و جلوش مرمیم
 ...رهخوی و مرهیگی دستم ماز
 

 شھی ھممثل
 ...زهیری مردونش می و اشکاگھی کھ ازش بخوام برام منی ایب
  شونھ ھاش پھنشلرزهی و مگھیم

   واما خوشحالم کھ بچش زندسترهیگی مشی دلم آتمن
 ... شکریالھ

  کنمی مآرومش
 ....گردونمی و عسل رو برمکنمی کھ کمکش مگمی عسل کجاست اما مدونمی مگمینم
 
 ... باعسل صحبت کنمدیبا

   باالرهی مکنمی مکمکش
 ...کشھی تو اتاقش و دراز مرهیم
  برهی کھ خوابش مزنمیانقدر حرف م...زارمی بکشھ نمگاری سخوادیم
 

   با عجلھ برم تو اتاقشکنھی بچھ وادارم می ھی گریصدا
 

 ...لرزهی و مکنھی مھی گرباشدت
 ...رمیگی مبغلش
 زنمی مدست

 ...شھی اما آروم نمدمی متکونش
   براشزارمی و آھنگ مارمی رو درممیگوش

 ...شھی قطع مشی گرکنمی کھ جاب جا مآھنگارو
 

 ...خندهی مذارمی روکھ ممی زده آھنگ لب خونذوق
 ...رهیگی چال لپش خندم مدنی دبا

 ...دهی بھ آرزوش رسعسل
 
 ... بازدهی کھ خوابنمشیبیم
 ... کھ پوشکش رو عوض کنمبرمشی و مرمیگی دست مھی رو با مینیب
 
 ... مندمی خدا بھ کجا رسیا

 ...رهیگی مخندم
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 خخخخ. کردمای نکرده بودم کھ الحمد هللا بخاطر عرشیمادر
___________________________ 

 عسل
 

 ... ناراحت و گرفتستی روزه کھ علچند
 ...ا کنھ رو بخاطر من فدندشی کنھ و آی مردونگخوادی کھ مدونمیم... حرف زدم باھاش

 ...خوامی نمنوی امنم
   خوشبختش کنمتونمی نمدونمی مچون
 ...استی عاشق پردونمی مچون
 ...شمی مونھی دارم دایخدا

 ...کنھی درد میلیخ..واری بھ ددمی بودم ناخونامو کشی انقدر عصبشبید
 ...دمشی دو روزه ندای عرشی سمت خونھ وفتمی و راه مدارمی برممویھنذفر
 .. زنمی و قدم مکنمی می نو الو رو پلمانی خاحافظ اآھنگ

 ...ھواسرده
 ... تو بدنموفتھی ملرز

   خونشکی نزدرسمیم
 ... خانوم ھمراھشھ کھ بچھ بغلشھھی وادهی پنشی من از ماشدنی با رسھمزمان

 
 ...نمی بھ سکوبھی نمقلبم
  زنھینم

 ...زنھی نمبخدا
 ... بلند نشھمی گری کھ صدازارمی دھنم می و دستم رو روکشمی مینیھ

 ... وجودم ھمراه زنشھتموم
 ... منیوا
  شمی موونھید

 ی صداشمی سمتم مادی کھ با سرعت مینی متوجھ ماشوفتمی و مرمیگی رو گاز مدستم
 شنومیبوقش رو م

 
 ... حرکت کردنی بجااما

  استی و فقط نگاھم بھ نگاه پراز بھت عرشفقط
  شھی ماهی سامی  دننی برخورد کردن ماشبا

 ...کنمیحضور گرم عشقم رو حس م اما
 ....شناسمی رو مدستاش

 
  ایعرش



 @Cafeetakroman           اختصاصی کافھ تک رمان           ه شدھیرمان قلب بخ

 322 

  شمی مداریب
 ... آروم شدهسردردم

 .ادی مادمیشب ...کنمی برم رو نگا مدورو
 رو شمی از خنده ولو منمیبی میزی با چکنمی سمت اتاق پسرم درو کھ باز مرمی مباعجلھ

 ... نیزم
 
   بھ تخت بچھ و خوابھزونھی آونی حسریام

 ... خوابش بردهسرپا
 ...شھی مداری بری کھ امخندمی بلند مانقد

 ...کنھی و بچھ رو با حالت عجز آروم مکنھی دورو برش رو نگاه مجیگ
 ... و داغونھختھی بھم رموھاش

 کنھی و پرت مارهی در مشویی دمپانھیبی و من و مچرخونھی بچھ آرومھ سرشو منھیبیم
 ...سمتم

 
 ی تاصبح مثل مرده ھا خواب بود؟؟خودتیمرض دار...زقنبود...حناق... دردیا+

 ... وروجک دھنم رو آسفالت کردنیمنھ بدبخت تاصبح ا
 
 گمی خندم مونھیم
 
 ...یزنیمثل زنا غرم...ری امیوا_
 
 ... نیی پارمی و مشمی بلند مالی خی  بشھی کھ خطر ناک منمیبی چھرش رو مگمی منویا

 
 ...ادیم دنبالم رھمیام

  گھی تو آشپزخونھ مادی کھ میدرحال
 
 ...ری بچھ بگنی پرستار واسھ اھی عسل داشدنیداداش تا پ_
 

 ...ستی نمی بد فکرکنمی و متفکر نگاش مباتعجب
 ... مطبرهی ھم مری آماده شم امرمی از صبونھ مبعد

  ی آبنی با شلوار جپوشمی مدی سفراھنی پھی
 ... اتاق بچھرمی و مکنمی مرتب مموھامو

 
 و راه دارمی رو بر مچیی و سوگبرمی و بغلش مکنمی آمادش مخورهی انگشتش رو مداره

  مارستانی سمت بوفتمیم
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 ... داره بھ کارازی بوده مطمئنم نششی کھ بچم پی خانوماون
 ... سراغمادی می دلتنگباز

 ...دلتنگم
 ... سنگ دل عاشق شدممنھ

 ...ھی حال و روز من حال عاشقنیا
 ... عاشق مادر بچمممن

 ...ستی کھ زنم نی زنعاشق
  رسمیم

   داخلرمی و مدارمی رو برمبچھ
 ...کنمیدامی آدرس اون خانوم رو پی پرس و جو و بھ سختی کلبعداز

 ... داغونھرسمی می و بھ محلھ ارمیم
 ھ؟؟؟ی زندگی جانجای من ای خدایوا
 ... نھنھ

 ... منیوا...ھیسگدون
 ...کنمی مداشی پی و گرما زدگی سختی کلبا

 زنمی و مدر
 اشکش کنھی با تعجب اول بھ من بعد بھ پسرم نگام مکنھی درو کھ باز مقھی از چند دبعد

 ...زهیریم
 
   سمت پسرمادی ذوق مبا
 ... بغلشدمی می خوشحالبا
  گھی عجلھ مبا
 
 ... داخلدییای رفت تعارف کنم بادمی ی وایا+

 دییبفرما
 

  گمی مبالبخند
 
 ... بھت خانوم فروزندهیمن اومدم خبر خوش_
 

  گھی مباتعجب
 
 ؟؟یچ+
 
  ی پسرم پرستارش باششی پیای بخوامی مگردهی برمی بھ زودستیمن ھمسرم ن_
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 ...زارمی بھ پام نموفتھی بخوادی مزهیری اشک مباشوق

   داخلرهی و مرمیگی رو مبچھ
  رونی بادی مکی و کوچیمی چمدون قدھی بعد با قھی دچند

  نی سمت ماشکنمی مشیی و راھنماگمی نمیچیھ
 ... بغلش گرفتھری زی عکسقاب

 .... سمت خونھمیوفتی و راه ممیشی منی ماشسوار
 
 ...شھی پخش مستی و آھنگ حال من خوب نکنمی رو روشن مستمیس
 
  باشھنی بھتر از اطمی شراخواستمیم
 ناشھی حق تو بھتر از ادونستمیم
  بھترِی زندگھی بسازم خواستمیم
  تو اگھ باشھ چھ بھترۀقی سلبھ
  باشھترک ی سقف محکم کھ بھی

  با نمک باشھی لوکس و کمدوخوابھ،
  قرمزی با تخت خوابی خوابش صورتھی
ُ دخترک تپل بجاھی  ! سگ باشھیُ
 ! باشھی منگی تو رنگیای دنخواستمیم
 ! باشھی دنگ و فنگچی و راحت بدون ھلکسیر

 ... آھنگمنی ای وونھی دمن
 

 ... آھنگھنی بھم چون عسل عاشق ادهی می خاصآرامش
 

 ی رو تخت خواب خالمونی بازعشق
 ! باشھی منگیجنگ Action لمی فنیع

 ! باشھگھی دجورهی شھی داشتم ھمدوست
 ! باشھگھی بھتر از اونروز دانی روز داھر

 ! روز پا شھ، تو دستش نون باشھصبح
 … دختر کوچولومون بابا جون باشھواسھ
 ...کنمیباذوق نگاھش م... سمت پسرمرهی منگاھم

 ....کنھی تعجب دورو برو نگاه مبا
 

 رهی من نمادی تو از خاطرات
 !دهی من نمادی عشق گھی دیکس
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 !رهی دلم بمای ره،یُ من خاطرات، تا دلم بگکنمی ممرور
 …رهی من نمادی تو از خاطرات

 دهی من نمادیُ عشق گھی دیکس
 !رهی دلم بمای ره،ی بگُ من خاطرات، تا دلمکنمی ممرور

 
 م گھی آدم دھی تو ام شی پیوقت
 …م گھیِ عالم دھی من تو ،ی تو با منــیوقت
 گمی عالمھ مھی اتی خوباز
 !دمی نمادمیبھ . خاطرات زشتتمیحت

 …یختیری می کار بودم کھ واسم چائگرم
 ”!ی نختیری بشیی شده و جایعال“ یگفتیم

 ،زنمیم Teabag وانی تو لًدایجد
 !یچکی رو ھی واسھ من چائکنھی دم نمچونکھ

 
 ....شمی عسل می و من شرمنده گھی فروزنده از گذشتش مخانوم

 
 .... چقدر دوسش دارمفھممی متازه

 
 !یسی نخورمی رو، حرص می تنھائکنمی محس

  و منستی خوب نتمیوضع
 !Whiskey.خورمی میھ

 ،ُپنجاه رو برد و باخت نشستم-پنجاه
 ،Abnormal-e تیوضع
 !Risk-i  وقتایبعض
 !یسی نخورمی رو، حرص می تنھائکنمی محس

  و منستی خوب نتمیوضع
 !Whiskey خورمی میھ

 ، بدهیلی ختیُپنجاه رو برد و باخت نشستم، وضع-پنجاه
 !Risk-i تیوضع

 
 …رهی من نمادی تو از خاطرات

 !دهی من نمادی عشق گھی دیکس
 !رهی دلم بمای ره،یُ من خاطرات، تا دلم بگکنمی ممرور

 …رهی من نمادی تو از خاطرات
 دهی من نمادی عشق گھی دیکس
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 !رهی دلم بمای ره،یُ من خاطرات، تا دلم بگکنمی ممرور
  میرسیم
 برگردم وبا شھی باعث منی بوق ممتد ماشی برم سمت در اما صداخوامی ممیشی مادهیپ
 ....پرهی سمتش  برق از سرم مرهی منی کھ ماشی شخصدنید
 

 .... منھعسل
 ... بھ منھنگاھش

  نی زموفتھیم
  وفتھی دستم مدازیکل
 ...  سمتشدوامیم

 ...دوامی اماملرزهی مپاھام
   من خودت کمکش کنیخدا

 ....رسمی مرید
 ... کنارشزنمی مزانو

 ...رمیگیدستش رو م...نی امام حسای
 ... رو گرفتھنی زمی روخون

  گمی بغض مبا
 
 خانومم...عسلم_
   اومدمرینگو کھ د...شتی اومدم پنیبب

 ... خوشگلت رو باز کنیچشا
 

 ... چشماششھیبازنم
  زهیری مدلم
 

 ...خوامی کمک مزنمی مداد
 ...  تو رو بھ محمدری عسل رو ازم نگایخدا
 ... اشتباه کردمدونمیم.. مقصرمدونمی ممن
 ... نشھشیزی روبھ محمدت چتو
  نی برم سمت ماشخوامی و مرمشیگی بغلم متو
 

 ....رسھی آمبوالنس مکھ
   سمت آمبوالنسدوامی و مبغلمھ

   رو تختزارنی و عسل رو مانی ممددکارا
 ...نی زموفتمیم
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  ازمرشی نگایخدا
 ..نھیشی تو گلوم می بدبغض
  بدهحالم

 ...کشمی رو مرھنمی پی قھی سمت گلوم و برمی مدست
 ... خرابھیلی خحالم
 ... بھم فرصت بدهایخدا
 ... مادر بشھی بچم بنذار

 ... شمی بلند می کھ با زور و سختوفتھی راه بخوادی مآمبوالنس
 نی تو کابرمی و مسپرمی و بھش مدمی رو بھش مدی سمت خانوم فروزنده و کلرمیم

 ...آمبوالنس
 ... سر عسل رو بانداژ کردن و بھش سرم وصلھدور

 
 پرسمی مکنھی عسل رو چک میاتی کھ داره عالئم حی از خانومی لرزونی صدابا
 
  شده؟؟؟شیزیخانومم چ_
 

 گھی و مزنھی ملبخند
 
 دیواز حال رفتن نگران نباش... شھھی بخدینھ آقا فقط سرشون شکستھ با+
 

 ...زنمی و لبخند مکشمی می اما بعدش نفس راحتکنمی تعجب ماول
 
 ... نماز شکر بدھکارم بھ خداھی
 
  گمی دلم متو
 
 ... من قلبمون روزننی مھیعسلم تو سرتو بخ_

 .... روی ھمھ چکنمی مدرست
 ...دنی تا وقت رسرمیگی رو مدستش

 
  کنمی مزمزمھ

 
 ... دلتنگم امایلیخ_
 "دانمینم
 "یلیخ
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  کھسمی چگونھ بنورا
 "یلیخ
 .... شوددهید
 ... برنی و عسل رو ممیرسیم

 ... دنبالشوندوامی ممنم
 ...دومی ندارم اما متوان

 .. عشقمبخاطر
   زنمبخاطر
  مادر بچمبخاطر

 
  عسل
 ... زنھی چشام رو مدی و سقف سفکنمی رو باز مچشام

 ....کنمی و دوباره باز مبندمشیم
 

  سوزهیدستم م... کنھی و درد منھی سنگسرم
 ...نمیبی رو مای عرشچرخونمی رو کھ مسرم

 ... تو چشمامجوشھی ماشک
 ...ستی و مال من ننجاستی من اعشق
 ...ستیل من ن  تو دستش و مادستم

 ...ستی کھ تموم وجودمھ مال من نییایعرش 
 ... رو ندارمگھی دیکی کنار ای عرشدنی من طاقت دی چرا من رو نکشتایخدا

 گھی بودم مدهی لحظھ ازش نشننی کھ تا امروز تا ای و با لحنشھی منی اشکام غمگدنی دبا
 
 ... دورت بگردمیکنی مھیچرا گر+
 

 ...کنمی مھنگ
  کنمی نگاھش می گشاد و اشکی چشمابا

 ...زهیری اشکش مقطره
  کشی نزدرمی  مکنمی زور خودم رو بلند مبا

  رمیگی رو تو دستم مدستش
   بامن مھربون شدهای عرششھی نمباورم
 ...شھی نمباورم
 ... خفم کنھخوادی مبغض

  کنمی نگاش می ناباوربا
 گھی می بغض  واری و باصدالرزهی گلوش مبکیس
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 گھ؟؟ی دی ندارگھ؟؟دوستمی دی ندارھ؟؟باورمیچ+
  زارمی ادامھ بده نمخوادیم
 گمیم
 
 ...ستمی نتی کسچی کھ ھ؟؟منیینجای چرا ای توکھ ازدواج کردایعرش_
 

 .... صچی کھ ھمن
  گھی رو لبمو مذارهی رو مدستش

 
  گفتھ ازدواج کردم ؟؟؟؟یک+
 
 گمی اشک مبا
 
   ازشی بچھ ھم دارھی دمیخودم د_
 

 ... خندهری ززنھی وبعد بلند مشھی گشاد مشچشما
 ....میشونی بھ پچسبونھی رو مشیپشون
 ... صورتمی توخورهی داغ و پر محبتش مینفسا
 ...ستی کھ مرد من نمی مردی وونھی دمن
 گھی ممکن می صدانی احساس تربا
 
 یزمیعز...یتو تموم وجودم+

  ینفسم
 

  رمیگی ازش فاصلھ مبابھت
 

 ... چشماش و لبش در گردشھنی بچشام
 
 گمی گفتھ می چدمی تعجب انگار کھ نشنبا
 
 ھ؟؟ی اون زن ک؟؟پسیگی می نھ؟؟؟معلوم ھست چی کنتمی اذیخوای مایعرش_
 
  رهیگی رو تخت و بغلم مشنھی مادیم

 نشھی تو سسرم
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 ... مردمنی عاشق امن
 .... مامن آرامش منھنجایا

  گھی دور کمرم و مچھیپی رو مدستاش
 
  نھ خانومم...زکمینھ عز+

  عسلونتمیمن د...شمی دارم بدون تو نابود ممن
 ...  دلتنگتممی کھ از ھم جداشدی روزاز
  من
   عاشقتممن
 
 ...زمیری و اشک مبوسمی رو منشیس

 ...شھی نمباورم
 ... مغرورم اعتراف کردیای عرششھی نمباورم
   کھ عاشقمھگفت
   لحظھ خواب نباشھنی حرفا انی اایخدا
 ...رمیگی رو بھ دندون ملبم
 
  گمی می لحن ناراحتبا
 
  بودن؟؟یپس اون خانوم و بچھ ک_
 
  گھی و مکشھی رو ممینی و بخندهیم
 
  یفھمیاالن م+
 

   سمت دررهی سر جام و مزارهی  رو ممن
  کنھی باز مدرو

 
   توانی بچھ مھی و یعل
  کنمی تعجب نگاش مبا

 ..... در حال نوسانھی و علای بچھ و عرشنی بچشام
 
 ...کنمی نگاشون مجی حالت گبا

   سمتمادی  میعل
   تنشھ بغلشھی خرسی تپل کھ لباس بچگونھ ی پسر بچھ ھی
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 ... تو بغلمزارشیم
  کنمی تعجب نگاش مبا

 ...استی از من و عرشیبیترک
  رهیگی مبغضم

 ... سرمی توچھیپی مدرد
   منیخدا

  گمی شک مبا
 
 مگھ نھ؟؟...ستی پسر من و توننی اایعرش_

  گھی و مخندهی اما مھی اشکچشماش
 
 ...پسرمونھ عسل+

 ...زنھی موندی رو پمونی کھ زندگیکس
 ... عشق من و توعھی ثمره ییجورای کھ یکس
 

  گمی و مزهیری ماشکام
 
 ؟؟یشھ؟؟چجوریمگھ م_
 
 گھی و مبوسھی رو ممیشونی کنارم و پادیم
 
 ...شھیم.. فداتشمشھیم...زکمی عززیاشک نر+
 

   بخاطر پسرمخوادی و من دلم مکنھی مفی تعربرام
  زکمیعز

 ... بلند خداروشاکر باشمی صدابا
 ... رو تار کردندمی من دیاشکا
 ...زارنی منو پسرم منی مرز بدارن

 ...زنمی مپسشون
 ...کنمی و تموم صورت و بدنش رو غرق بوسھ مچسبونمشی خودم مبھ
 ...مکنی وار نگاھش مونھید

 گمی وار مزمزمھ
 
  من بابات رو دوباره داشتھ باشمیپسرکم ممنونم ازت تو باعث شد_
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 .. بھ دست پسرمزنھی کنارمو بوسھ مادی مایعرش
   رو لبامزارهی آروم و عاشقانھ لباش رو مبعد

 ...زنھی میزی ری بوسھ و
  گھی کھ می علی صدابا
  اھم اھم+

  نیی پاندازمی و من از خجالت سرم و مکنھی سرش رو بلند مایعرش
 گھی و مخندهی میعل
 
  نی راحت باشرونی برم بنیخوایم+

  گھی و مدارهی برمقدم
 
 ... کھ تو اتاق ھستنی من برم دوربیام راست+

   من بمونم بھترهپس
 

 .... خندهری زمیزنی تامون بلند مسھ
 ... شاکرمخدارو

 ... خونھمیری مصی ترخی دکتر و کارای از اجازه بعد
 ...نفر رو دوست دارم٣ نی وار اوونھی دمن

 ...کنھی بر داشت منھیبی کھ میزی وقتا آدم ندونستھ از چیبعض
 ... اشتباه برداش کردممن
 .... دوبارمون بودوندی اشتباه باعث پنیھم
 
   خونھمیرسیم
 ... سمت اتاقموندوامی می وصفی ذوق ببا

 ...کنمی درو بھ شدت باز مرسمی کھ منیھم
 ...پرمی منیی و باال و پاکشمی مغی جی اتاق از خوشحالواری عکسام بھ ددنی دبا

 ...بندهی تو و درو مادی مایعرش
 ... دور گردنشندازمی بغلش و دستامو مپرمیم
 ... رو لبامزارهی و لباش رو مرهیگی عشق بغلم مبا

 ...کنمی مشی ھمراھمنم
 
 ...میکاری ھم می لب ھای کھ عاشقانھ روی بوسھ انی اولنیا

 
 میوفتی کھ بھ نفس نفس مکشھی بوسمون طول مانقدر
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 ... روشزارتمی سمت تخت و مبرتمی مایعرش
 ...کشھی کنارم دراز مخودشم

  و از دردام زنمی کھ مال منھ بوسھ می مردونھ ای نھی صبرانھ بھ سی بغلش و برمیم
 از قصھ ھام

 ...گمی ماه مکی نی کمبود وونبودش تو ااز
 
 ...شکونھی و بغض مزهیری ھمراھم اشک مگمی کھ مییزای چبا
 و من کنھی مفی از حسش کھ تازه اسمش رو گذاشتھ عشق  تعراشی درداش از دلتنگاز

 ...کنمیبا عشق و اشک نگاھش م
 

 .... برامونمونھی کھ توان نممیزنی باھم حرف و اشک مانقدر
 

 ...شھی تموم دردات تموم می عشقت کھ باشبغل
 ... عاشق مردمممن
 ... یشی عشق کھ بزنھ بھ سرت مجنون معشوقت میھوا

 ...رهی مادمی کھ بچم رو امی غرق عرشانقدر
 

 و شلوارک اسپرت عوض ی حلقھ انی شرت دخترونھ آستی تھی و لباسم رو باشمی مبلند
  وکنمیم
 گھی مای کھ عرشنیی برم پاخوامیم 
 
  ی زدپیت...کجا خانوم خانوما+
 
 گمی و مخندمیم
 
 ...دلتنگشم... منتظرمھنیی پایی آقاھی_
 
  کنھی نگام مجیگ
 

   دنبالموفتھی سر کاره مفھمھی کھ مبعد
 دوامی از پلھ ھا کھ مدوامی و مزنمی مغیج
 نییپا 
 
 بھم و خورهی مای کھ عرشکنمی و با دھن باز نگاه مزنمی استوپ منمیبی کھ میزیبا چ 

 .... نی زممیوفتیجفتمون م



 @Cafeetakroman           اختصاصی کافھ تک رمان           ه شدھیرمان قلب بخ

 334 

 
 عسل

 ...  خنده لپام درد گرفتھاز
 ... رو شکمشدی نشستھ خوابش برده و بچم برعکس خوابیعل

 نی باال و دوربرمی مدوامی دھنش و می جلوزارمی خنده ھول دستمو مری ززنھی مایعرش
 ....ارمیرو م

 ... رمیگی می خوشگلی عکساازشون
 .. پسرکمی برارهی ضعف مدلم

  تو اتاقشذارمی مبرمی و مرمیگی بغلش مآروم
 نیی پاامی و مبوسمی رو مکشی کوچیدستا
 ... و روشم زدهی سرعلری بالش گذاشتھ زایعرش

   تو آشپز خونھرمیم
 ... غذادرست کنمخوامیم

 ... کنمی و درستش مکنمی آماده ماروی الزانلیوسا
 ...شورمی کردم رو مفی کھ کثیی ظرفادارم
 ...شھی دور شکمم حلقھ مای گرم و پراز عشق عرشیدستا
 ...شھی پراز عشق ناب مدلم

  گھی رو شونھ ام و مزارهی رو مچونش
 
  ممنونم ازت...یخانوم+
 ... کھ کردمییتایبخاطر اذ... منوی کھ ببخشدوارمیام

 ...یدی کھ کشیی عذابابخاطر
 

  گمی ومزنمی از شوق میلبخند
 
 ...زکمی نگو عزینجوریا_

 ...دمتیبھت بخش کھ روح و جسم دخترانم رو دادم ی ھمون شبمن
 ... وار خواھانت شدموونھی شب دھمون
 ... شب عاشقت شدمھمون

 ... عاشق نمازخوندن شدمی نماز خوندیوقت
 

 ... ممنونم از خدا کھ پسرکم و ھمسرم رو برگردوند بھممن
 
 ...کنھی و بوسم مخندهیم
 



 @Cafeetakroman           اختصاصی کافھ تک رمان           ه شدھیرمان قلب بخ

 335 

  گھی می با لحن شوخبعد
 
 ... ھایخانوم شما بھ من نامحرم+
 
 گھی کھ مخندمیم
 
 ...میکنی عقد ممیریفردا م+

 ...رانی امیگردی برمگھی دی ھفتھ
 چطوره؟؟

 
  خندمی بعد مکنمی بابھت نگاش ماول

  گمیم
 
 من کھ ھنوز بلھ ندادم_
 

 گھی و مکنھی می ورھی و لباش
 
 ؟؟؟ی چیعنی+
 
 گمی و مخندمیزمی رزیر
 
 ...ی نکردی ازم خواستگاریعنی_
 

  گھی و مزنھی ملبخند
 
 ستایوا+
 کھ عشق رو بھ تک ی  با لبخندزنھی سمتم و جلوم زانو مادی باالو چند لحظھ بعد مرهیم

  کنھی مقیتک سلوالم تزر
 گھیم
 
  خانومم؟؟یکنیبامن ازدواج م+
 
 گمی  مکنمی کھ بلندش منی انی حکنمی ذوق نگاش مبا
 
 ... بلھ ھمسرم_
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 ...کشھیبھ آعوشم م تو انگشتم و ندازهی شده رو منیی تزنی کھ با نگییبای زی حلقھ
 
 گردمی دست برمی صدابا

 ... سمتمونادی و مزنھی سوت میعل
 ...زهیری و اشک مزنھی دست منبھی فروزنده کھ اسمش زخانوم

 ...رهیگی و بھ آغوشمون مادی میعل
 ھی بھم ھدی خوبی کھ خانواده میی بھ ھم و من شاکر خدامیچسبونی رو مسرامون

 ....کرده
 

 ...رهی لبم کنار نمی لحظھ ھم از روھی لبخند
 

 بھم اروی خندونش دنی کھ دستم رو تودستش گرفتھ و لباکنمی نگاه مییای بھ عرشباشوق
 ...دهیم
 

 ...استی عقد من و عرشامروز
 .... و پسرکمھی و علنیرحسی عقدمون امیشاھدا
 ... لباشی کھ لبخند کاشتھ شده رودوزمی چشم می بھ علباذوق

 زنھی ملب
 
 ...ی خواھریخوشبخت بش+
 

 ...  پراز عشق خواھرانھ بھ برادرمدلم
 ...شھی برادر ھمسرم مبھ
 

  بھ پدر پسرکم بلھ بگمخوادی عاقد کھ ازم میباصدا
 گمی می باالو با لبخند پراز مھرارمیسرم رو م 
 
 ...بلھ_
 

 ... امضا و امضا و امضاباز
 

 .... ھستمکنھی مدیی امضاھام کھ سند عشقمون رو تانی من عاشق ااما
 

 ...کنمی تشکر منیرحسی و امی از علرمویگی رو بغلم مپسرم
 ... شدنزامیعز
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 ...میریگی رستوران و جشن ممیری مای عرششنھادی پبھ
 ...میورزی و عشق ممیخندیم
 ... و من خداروشاکرممیخندیم

 ...کنمی عوض نمای رو با دنکمی کوچی خانواده نی امن
 ...نفرم٤ کی کوچی خانواده
 ... دوست خوبمنیرحسی آرش،وام،پسرکمیا،علی شده تو وجود عرشخالصھ

 
  رانی امی کھ قراره بروفتھی مادمی باشوق

 ...نمی خانوادم رو ببی دورمی سال و نکی بعداز تونمیم
 ... پدرم رو درک کنمی ھاپدرانھ

 ...امھی مادرم کھ دنی ھامادرانھ
 ... کھ وجودمھییایبرد

 ... دادھیعشق رو بھم ھد...مسانمھ کھ ھییایلیا
 ...ونشمی رو مدمی زندگنی کھ ایآرش
 ... شکرتایخدا

 
 عسل

 .... بعددوسال
 ...کنمی کھ کردم نگاه می کم رنگشی و بھ آرانھی بھ آدوزمی بار نگاھم رو منیآخر

 
 ... کھ چشام رو درشت تر کردهی مشکی ھیسا
 .... تر کردهی کھ لبام رو قلوه ایگری لب جرژ

  از اتاقرونی برمی و مدارمی رو برمفمیک
 ...نیی پارمی آروم از پلھ ھا مآروم

 
 ... کل خونھ رو برداشتھای عرشی آرش و خنده غی جیصدا

 
 ...کنمی مپشونی تنگاه

  پسر ست کردنپدرو
  
 ...ی سورمھ با شلوار کتان سورمھ اونی و پاپدی سفیبای زراھنی پھی

 ...بای و زی کھ نگو خامھ اموھاشونم
 
  گمی لبخند مبا
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 ...نیچھ خبرتونھ؟؟؟خونھ رو روسرتون گذاشت_
 

 سمتم و دستم ادی و با غرور مزنھی برق مشی مشکی باال چشماارهی سرشو کھ مایعرش
  رهیگیرو م

 
 گھیم
 
 .. یاختالت پدرو پسر بود خانوم...یچیھ+
 

 ...گمی و مکنمی چپ نگاش مچپ
 
  گرفتن اختالتھ؟؟؟ی تاحاال کشتیاز ک_
 

 گھی و مخندهی ممردونھ
 
 ...یشما خبر ندار...زمی عزدهیجد+
 
 گھی می و با لحن کودکانھ اکشھی و باباشو مادی کھ پسرم ممیخندیم
 
 ... نداستھ باسایبا مامان من تار... بلو تنارییبابا×
 
 گھی و مکنھی میی اخم مصنوای کھ عرشخندمی مزی رزیر
 
 ... مامان خانوم شما خانوم منھنی پدر سوختھ ایاو+
 ... واسھ من ھای بشیرتی غنمی نبگھید
 

  نمی بشکنھی و مجبورم مکنھی اخم مآرش
 
 گھیم
 
 ؟؟یستی مگھ تو مباظب خواھل من نیمامان×
  گمی و مخندمیم
 
 ...آره پسرکم_
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 گھی ارث برده مای کھ از عرشی بھ کمرش و با حالت غرورزنھی مدستشو
 
  ی بھ خواھل من دست بزنیپس تو حق ندال...یی بابابفلما×
 

 گھی ومکنھی و برعکش مگرتشی مایعرش
 
   ندارم کھی من بھ خواھر تو کارکھیمرت+

 ... با خانومم  کار دارممن
 

  گھی می و با لحن خنده دارزنھی مغی جآرش
 
 ... دھنم آفسالت شدی بابانیبزالم زم... چشچش×
 

 گھی و مشھی چشاش گشاد مایعرش
 
 ؟؟ی گرفتادی و از کجا نیا+
 

 گھی مآرش
 
 .... ندادهادی ی عمو علبوخودا×
 

 ... کار عموشھ کھ جونش بستھ بھ جونشیعنی گھی کھ مینجوریا...زنمی مقھقھ
 

 ...نی زمزارشی و مکنھی بوسش مایعرش
 گھی سمت درو مدوعھی مآرش

 
 ... بابامیمونی جا می از  علوسگھی دنییبدو×
 

 گھی و مکنھیماھمھ  حلقھ م٦ دختر ی و دستش رو دور شکم گردم کھ جاادی مایعرش
 
 زکم؟؟ی عزمیبر+
 

 گمی و مبوسمی رو مچونش
 
 ... عشقممیبر_
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 حسام ی  با خواھر حسام ثنا خانوم و عروسای بردی کھ عروسی سمت باغمیوفتی مراه

 ....و رزا  اونجا برپاست
 
 کھ بغل باباش نشستھ ی  کھ با ذوق کودکانھ اچھیپی آرش می خنده ھای صدانی ماشتو

 ...کنھی میو مثال رانندگ
 
 ... شکممھی روگمی  و دست داستی دستم  تو دست عرشھی

 ... وجود دخترکم شاکرمخداروبخاطر
 ... شده نفس پدرشومدهی کھ نیدختر

 
 ... کھ اسمش رو پدرش با عشق پدرانھ انتخاب کردهدخترم

 
 ...نیش بذاره آرخوادی رو ماسمش
 خخخ. کردهدشیی ھم تاآرش

 
 ... رفتن بھ کانادارو برام گفتلی دلای کھ عرشوفتمی می روزادی

 ... آواره شدنشلیدل
 ... دورشدنش از خانوادشلیدل

 ... دروغھی بخاطر فقط
 ... گفتھ بوددمی دمارستانی کھ تو بی کھ سارا اون دختریدروغ
 ... از خودش فرار کنھای شده بود عرشباعث
 ... کھ وجودش پاک و مطھرهییایعرش
 ... من بودهیای کھ دور از عرشیدروغ
 ...تجاوز
 ... محکوم بھ اعدام بشھامی کھ باعث شده عرشیتجاوز
 ... نابود کردهاشوی کھ دنیحکم

 
 ... برادرش بوده و  ثابت کرده کھ  دروغھ و بھتونھی آرش حامبازھم

   بودهنی کھ سارا شغلش ھمدهیفھم
 

 ...  شدهامی عرشی روانی ھابی کھ مسبب آسیاز کس... ازششمیمتنفرم
 
 .... و من قرص ھارو کنار گذاشتھنیرحسی  باکمک امیول

 ...نمیرحسی امونی مدمن
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 صبر گھی مای شم کھ عرشادهی پخوامی و مدارمی  دست از فکر کردن برمدنمونی رسبا

 ...کنم
 
 ... کنھکاری چخوادی مردمن مدونمیم
 

 ... کمکمادی و منی زمزارهی رو مپسرم
 
 ... داخلمیری کھ پر از مھر و عشقھ مکمی کوچی و با خانواده شمی مادهیپ
 

 ... سمتمونانی مای و پسرش آری داخل علمیری کھ منیھم
 

 گنی کھ باھم مادی درمی و علای عرشی کھ صدارمیگی رو بغل مای آرباذوق
 
 نھیسنگ....نی بزارش زمیکنی مکاریچ+
 

 گمی مزنھی توش موج م کھ خندهیبالحن
 
  حرفارو داره؟؟؟نی سالھ اھی ی بچھ گھید...رمیگیبچم رو بغل م...وا چتونھ_
 

 ...انی ھم ھمراھم می و علای کھ عرشرمیگی آرش رو مدست
 

 ...میکنی می و باھم روبوسادسمتمی مایپر
 

  ھاھمانی مگاهی سمت جامیری و ممیکنی نگاه ھم مباذوق
 

 ...رنیگی وصف بغلم می سمتم و باعشق بانی  منمیبی و بابام رو ممامان
 

  میشی متوجھ ورود عروس و داماد ھا مدنی صحبت کردن و خندی از کلبعد
 
 ...بوسمی سمتشونو برادرم رو مرمی ذوق مبا

 ...امھی وار دوستش دارم و دنوونھی کھ دیبرادر
 

   روای برادر بردی شادامشب
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   پدرو مادرمی ھایخوشحال
 

   کھ تازه پدرشده روییایلی اذوق
 

  الھھ  بارز ھست روی کھ توچشمایی ھامادرانھ
 

  امھی کھ برادرمھ و وجودش دنی علی ھاعاشقانھ
 

  روشھی آسمونی نازم کھ ھم اسم عموپسرک
 

  کھ وجودم وابستھ بھ وجودشھ روای عرشوعشقم
 
  اول بھ خدا 
 

 ....ونمی مدمی بھ آرش  آسمونبعد
 

  ی زدھی ھممون رو باعشق و محبت بخی کھ قلب ھاای ممنونم خدابازھم
 

  ازتممنونم
__________________________ 

 ایعرش
 ...نمی زمی مرد رونی من شاد ترامشب

   آرشیدونیم
 
 ...ی شدمی مسبب درست شدن زندگشھی بازھم مثل ھمتو
 ...ی شدمی بازھم حامتو

 ....ی ھممونھی آسمونتوآرش
 ... من عاشق بشمی باعث شدتو

 ... ھمسرمعاشق
 ... دختر و پسر شدن ثمره عشقمونھی کھ

 .... شدهھی ھامون بخقلب
 ... شکستمونی ھاقلب
 .... گناه کارمون با عشق پاک شدهی ھاقلب

   دارم آرشدوستت
 ممنونتم
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  شدهھی بخقلب
 ....انیپا
 

١١/٤/٩٥ 
   شدهھی رمان قلب بخی ھاتی شخصینستای  ایدیآ 

Ali: _ali_beheshti 
Arash: rezamirzaei 

Arshiya: samannoorii 
Amirhosein: amirhosseinnamdar1.officiall 

Asal; mahlaghajaberi 
Ramin: mehrab_music.official 

Bardiya: alisun908 
Hesam: erfan_tkh 
Roza:samakhanii 

 
 
 

telegram.me/cafeetakroman 
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