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  کپوریا نی رویبایتصادف عشق بھ قلم ز

  

telegram.me/cafeetakroman  

  

  ی                                  بســــــــــم تعال

مو خوندن و نظر دادن و یزم کھ کھ رمان قبلیسالم مجدد خدمت دوستان عز
 یعنین رمان یممنون دوستان حاال من با ا(  وقتھیلیرمان خ)ک کردنیال

ل کمک فراوون ین رمان بھ دلی تصادف عشق در خدمتتون ھستم ارمان
کنم یم میش رو تقدیش بھ خود رمان مربوطھ دومیدوستام دوتا مقدمھ داره اول

ا جون یمی دادن دوباره جا داره از کین مقدمھ رای گلم کھ بھ ایبھ دوستا
 عکس ی کھ تو نوشتن رمان بھم کردن و طراحیادیتشکر کنم بابت کمک ز

 از ی جلد رو بھ عھده داشتن مرسیزم کھ طراحیت ھا و پگاه عزیشخص
ش یھ وقت پی تو رمان یھ نکتھ ھم بگم  اگھ اشتباھی دوستان جا داره یھمگ

ش ی پیچ اشتباھید البتھ من در تالشم تا ھی خودتون ببخشیاومد شما بھ بزرگ
اد ین بدوارم خوشتوی دوستتون دارم دوستان چاکرتونم دمتون گرم امیلیاد خین
 یگم آدرس تلگرامم کھ آھنگ ھاو اخبار مربوط بھ رمان ھایگھ میھ بار دی

  نھیتوش ھس ا... من و

telegram.me/royanikpournovels  

نھ یتوشھ ھم ا...ت ھا و ینستام کھ عکس شخصیو آدرس ا
royanikpour.roman_  
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  ) کھ بھ رمان مربوطھ( اولیمقدمھ 

  ...ک تصادف شروع شدیز از یھمھ چ

  ...اما بزرگ...ک تصادف بھ ظاھر کوچکی

  ... بزرگ کھ سرنوشتم را عوض کردیبھ قدر

  ...تصادف عشق

  ...ل بھ تصادف عشق شدیو بعد تبد...ک تصادف شروع شد یعشقمان از 

  ...نگونھ باشدید ھمھ عشق ھا ایاصال شا

  ... بودید ھم نھ فقط عشق ما تصادفیشا

  ...ن است و خواھد بودیپس عشق ما ا

  ... ما تا ابد پا بر جاستعشق

  ... منیدوستت دارم عشق تصادف

  

د خواھشا ی ببخشیشعور مگھ گوزه کھ در کنیب( در کردمیاوالال چھ مقدمھ ا
 یم واسھ مقدمھ یبر) حرفمیگھ با خودم مینھ کھ دیھ ذره مشکل دارم ایمن 
   دادن ممنونمین مقدمھ رای کھ بھ ای در ضمن از دوستانیدوم

  

  ) بھ رمان مربوطھ یکھ کمتر از اول( دومیمقدمھ 

  ...مانیوفتد؛ وسط زندگیک اتفاق خوب بیخدا کند 

  ... روزانھ مانی ھای حوصلگیوسط ب...نجای ھمیآر
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  ... شبانھ مانی ھاینگران

  ... دلمانیوسط زخم ھا

  ...میچوقت نکردی را ھیآنجا کھ زندگ

  ...وفتدیک اتفاق  خوب بی

  ...آنقدر خوب

  ...ادمان برودیدن از یدن و خواستن و نرسیجنگکھ خاطرات سال ھا 

ن حاال از پشت کوه یھم،ن ساعتیھم،ن االنیک اتفاق خوب ھمیآنگونھ کھ 
  ... صبرمان طلوع کندیھا

  ... کھ غروبشیطلوع

  ...مان باشدی غصھ ھایغروب ھمھ 

  ...شھی ھمیبرا

  

   نوشتن رمانیم برایخب حاال بر

  

  خدا یگھ ایده بدو دیااااه چقدر لفتش م

  ن ضرب گرفتمی زمیبا پام رو

دم کارشو کرد کرد یھ بھش فرصت میخواد تمومش کنھ ده ثانینھ انگار نم
  دید از چشم خودش دی دیگھ ھر چینکرد د

  کی....دو.....سھ.....چھار.....پنج.....شش.....ھفت.....ھشت.....نھ.....ده
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 ساعتھ ما کین کھ ی نھ ایمنفجر شدم درستھ احترام بھ بزرگ تر واجبھ ول
  کلللللل ملت رو معطل گذاشتھ. رو معطل گذاشتھ البتھ فقط منم نھ

 یایا اگھ می خب نی با خود پرداز کار کنیستی تو کھ بلد نیرید بدو اخھ پ-من
  ست شھیھ نفر برات بکنھ کھ زود تر کارت راست و ریحداقل بده 

 بود  اون انگار کریگفتن ولیرمرده می از من بھ پیملت ھم بھ طرفدار
  د سمعکشو نزده بود فک کنمیشنینم

   شده بوداااایاصن ھمھمھ ا

  رون اومدیسالھ ب61_60ھ مرد حدودایھو یکھ 

   شدهین رو سرتون چینجا رو گذاشتینجا ایچھ خبره ا- مرد

  ھو چشش بھ من خورد و گفتی

  !ایآن- مرد

  بلھ؟-من

  نیموم کنا تو آقا شما ھم لطفا زود تر کارتونو تیزدم بید حدس میبا-یاشکان

  رفتم تو

  چھ خبر-یاشکان

  یسالمت-من

  بابا مامان چطورن-یاشکان

  اونا ھم خوبن سالم دارن خدمتتون-من

  ھیسالمت باشن امروز نوبت ک-یاشکان
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  متاسفانھ من-من

 ی و خونتو مرتب کنید زود تر کارتو راه بندازم تا بریخب پس با-یاشکان
   پسرم آشنات کنم ن خونھ ما دوس دارم بایاین بیریشھ نگیحاال نم

  مگھ از خارج اومد-من

  آره-یاشکان

  ...ایا زویا موی بووووووود سویاسمش چ-من

  اسینھ اسمش پو-یاشکان

   کار کنھیومد خب اومده چیادم نمیا داره ھا یگم توش ویا میھان آره پو-من

  وطنشھ اومده موندگار شھ-یاشکان

  یپس شرکتش چ-من

  سپرد بھ دوستش-یاشکان

ختھ سرم یاد رید بھ خدا کار و بار زیشھ کار منو راه بندازیال مھااااان حا-من
   کار دارمید برم خونمو مرتب کنم و خالصھ کلیبا

  ا دعوتنیپتون کیاز اک-یاشکان

  دا و الھھی و نارال وپانتھ آ و ویا و ملودیتا و مانیب-من

  نیچن نفر-یاشکان

  م ھشت یشیبا من م-من

  بلھ-یاشکان

  پایاا از اون اکماااایپی اکینیآره -من
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  پ بد؟؟؟یاک-یاشکان

  پ باحالیر اکینھ خ-من

ھ ی وقتا یھ ھا فقط بعضی آدم خوبین اشکانیاعصابمو خورد کرد با سواالش ا
   رو مخھ مخصوصا حاال کھ من اعصاب معصاب ندارمیادیذره ز

ھ زن خوشکل داره بھ اسم ین یمی صمیلی دوست بابامھ خی پدرام اشکانیآقا
ا کال یا بھ اسم پوریا و برادر پوی از خارج اومده اسمش پو با پسرش کھیپر

   ھستنp یخانواده 

  

  یخوایخب چقدر پول م-یاشکان

  صد تومن-من

  کارتتو بده-یاشکان

  کارتمو بھش دادم

  نم صد تومن و کارتتیبفرما ا-یاشکان

  گھی من برم دیمرس-من

   حاالیبود-یاشکان

  ید برم بای باینھ مرس-من

   شبونتون برو در پناه خدایای جوونا با اون مھموناز دست شما-یاشکان

  س قرمز خوشکلمیگاز دادم بھ سمت جنس

   ی دی از  سیکیزود 
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رم یرو گذاشتم و صداشو تا آخر بلند کردم خدارو شکر تو مس 0098ن ی اشک
  س نبوووودیپل

  خوندمیشروع کرد بھ خوندن منم ھمراش م

  

  خوام برسونمتیم

  سونمت سونمت

  الو بترکونمت

   ساکتینیو بشی نگیچیماچ آبدار کنمتو ھ

  

   مامانمو گرفتمیلم رو در آوردم و شماره یخوندم موباینطور کھ باھاش میھم

  الو-مامان

  سالم مامان-من

 رو بابا ی اون ضبط کوفتی صداین شدیتو دوباره سوار ماش-مامان
  !!!!!؟؟؟؟؟؟یببر

  ھ منم خونید با بچھ ھا بریر نده تو رو خدا امروز بایگ-من

   شبونھ؟یباز مھمون-مامان

  آره-من

  ا تو اتاقتی خونھ خودت یری خب میلیخ-مامان
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  یخونھ خودم زنگ زدم اطالع داشتھ باش-من

  آھان باشھ خداحافظ-مامان

  یبا-من

  و شروع کردم ادامھ آھنگ رو خوندن

  

  رمتیخوام بگیخوام میم

  دنتی بھ من نمینگ

  شم زنتی نمینگ

  

  یزیھ چی کردم محکم خوردم بھ خوندم احساسینطور کھ میھم

  اده شدمی ضبط رو کم کردم و پیصدا

  اده شدیاونم پ

نک یھ مرد قد بلند چھار شونھ اندام توووووووووپ فقط صورتشو چون عی
  ف کنمیتونم توصی زده بود نمیآفتاب

   خانمیآھا- مرد

  پررو پررو گفتم

  دی داشتیبلھ کار-من

 ی کاریگی میغون کردنمو دای ماشیخانم زد-شعوری بیکھ عوضیمرت
   بابا من کار مھم دارمیداشت
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  د پرداخت کنمید بگیخوایاگھ خسارت م-من

  ر من االن کار واجب دارمینھ خ- یاون عوض

  بھ من چھ؟؟؟؟-من

  گم؟؟؟؟؟یگم؟؟؟نھ بد میبد م

ن خودت کھ ی ماشینمو داغون کردی و ماشینکھ شما زدیمث ا-کھ خریمرت
  ن دوست منھ کھ داغون شدهین نازنینجاس فقط ماشیانگار شاخ شمشاد ا

  د لھ شدش کردمیھ نگاه بھ پرای

  کنمید من پرداخت میخب شما خسارت بگ-من

   بودییھ بنده خداین مالھ من نبود مالھ یبابا ماش-وونھید

   کار کنمید چیگیخب م-من

  ھ ذره فک کرد کھ خودم گفتمی

  رم؟ید نو بگیھ پراید من یخوایم-من

  ت گفتیعد با عصباناول با تعجب نگام کرد ب

  الزم نکرده-وونھید

  ده شد و پاشو گذاشت رو گازیرفت سوار پرا

 غول تشن فقط یریکبی نھ ایگفتین آدم میوونس خب عیواااا ملت خل شدن د
شھ فقط بلدن با یشون نمی کھ از شعور و اخالق حالیچیتن گنده کرده ھ

   ور بزنن اهییپررو

رو  0098ن ی از اشکنم شدم و آھنگ برسونمتیرفتم سوار ماش
  کردمreplayیپلیر
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  خوام برسونمتیم

  سونمت سونمت

  الو بترکونمت

   ساکتینیو بشی نگیچیماچ آبدار کنمتو ھ

  شتیخوام بمونم پیخوام میم

  شھیوان نمی کیشکیھ

  شھینو گفتم ھمیا

  

  

  رمتیخوام بگیخوام می  م

  دنتی بھ من نمینگ

  زنمتی میایاگھ ب

  شم زنتی کھ نمینگ

  

  یوام بلرزونخیخوام میم

  یھمشو تو مھمون

  ی و ناز بکنیتونی کھ نمینگ

  ین برییواسھ من باال و پا

  یآواز بخون
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  یخوام بچرخونیخوام میم

  ست رقصیخودتو تو پ

  یای ھس عشوه بی ھر چیبتکون

  ...یای و غمزه بیواسھ من قر بد

  

  اده شدمیم ضبط رو خاموش کردم و پیدیرس

  با عجلھ رفتم داخل

  زدیتلفن ھم زنگ م

  بلھ-من

  بلھ و بال عنتر خانم-نارال

   نارالیتو دوباره شروع کرد-من

  یف کنی تعری چیخوایزر نزن م-نارال

  بھ تو چھ-من

  ایزر نزن آن-نارال

  تی تربیب-من

  تیقربون شما با ترب-نارال

اد ینقدر بترسونمتون شب لولو بیکشمت نارال حاال ای میای بیوقت-من
  بخورتتون 
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  یاز من برنده بش یکنیتو غلط م-نارال

  برمیخود زر نزن ازت میب-من

  یشاال نبریا-نارال

  برمیم-من

  یخفھ با-نارال

  یبا-من

  خب

  فک کن فک کن فک کن

  ھاااااااان

ختم یتمام پاستل ھامو در اوردم و ر... بگمی شبونھ چیدم واسھ مھمونیفھم
  انیبعد زنگ زدم ار...نی زمیرو

  سھ بوق....دو بوق....ھ بوقی

  دییبفرما-انیار

  ر دادمو گفتمییصدامو تغ

 کھ یار د بھ ادرسیمل 20گھ یک ساعت دیم اگھ تا یز دلتونو گرفتیما عز-من
  مشیکشین میاریدم نیم

  نش معلوم نشھ قاتل من بودمی بکشیدم جوریارد میصد مل-انیار

   شعوریزر نزن ب-من

  یخفھ حاال چتھ مزاحم اوقات خوشم شد-انیار
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مانتال یسانت(ی مث من حرف بزنی مان تالینتاز خداتم باشھ با دختر سا-من
  ) خوشکلینی

  سیحاال کھ ن-انیار

  انی اری شعوری بیلیخ-من

  مث تو حاال چتھ-انیار

  ان جونمممممیار-من

  ھااااان؟-انیار

   جانمیھ بار شد من تو رو صدا کنم بگیھان و کوفت -من

  جانم عشقم ناناسم گلم-انیار

  یاریمامانم عروسکامو ب از خونھ یریگم میحاال خوب شد م-من

  ی کنی عروسک بازیخوای کوچولو میوا-انیار

  گھیت نکن دیاذ-من

  ز دلمیباشھ شما امر کن عز-انیار

  یاریم-من

  گھ اونجامیقھ دیاره دو دق-انیار

  م  ی تنھا عشق زندگیمرس-من

 یا رو پلی اف ام و رضایرفتم سر لپتاب و اھنگ دلبر از تتلو و طعمھ و تو ا
  کردم

   دوسش دارم شادهیناسور ھاس ولی مالھ دوره دادونمیم
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  طون بالیدلبر ش

  ابرو کمون مو طال

  ی دوسم داریگیدروغ م

  دخترک پر ادعا

  

  یخوایبگو چرا منو نم

  یای نمییچ جای و با من تو ھ

  شھی ازت کم میمگھ چ

  یایھ نمھ با ما راه بیاگھ 

  

  طون موشیدخترک ش

  بد اخالق بلد چموش

   یریبدون من ھر جا م

  لباس تنگ و کوتاه نپوش

  

  یزاریما رو سر کار م

  یذاری دم خونتون قال می و ھ

  ینی ما رو بچیخوایتو کھ م
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  یذاری قرار میبگو واسھ چ

  

 عروسک دستش در رو باز کردم یھ گونیان بود با یفون رو زدن اریزنگ ا(
  عروسکا رو گرفتم

  ی بایمرس-من

  امیداخل ن-انیار

  پررو-من

  از تو بھترم-انیآر

  شعور حاال برو گمشویب-من

  یکنیرون می نامرد حاال منو بیا-ان یآر

  آره چرا نکنم خنگول خدا-من

  من خنگولم؟-انیآر

  ینھ من خنگولم با-من

  )در رو بستم و رفتم تو

  

   یتو کھ مھربون

  یز جونیواسم عز

  نم یتو اصن بگو بب

  یمونی باھام میتا ک
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  من دل نگرونم

  ده جونمیبھ لب رس

  و بشنومخوام از تیم

  مونمی باھات میتا ک

  

  )رپ(

  دنیھمھ برات رد خواب د

  رنینن از حال میبیتا تو رو م

  رنی صف راه می محلومون پشتت تویپسرا 

  ھ سره پسرهیدورو برت 

  ھ وخ بزنھ بھ سرتینکنھ 

  ھ ذره کھ سرهیھ پسرا ینھ و بقیدوس پسرت ارم

  ھمھ حسودا دورو بر توان

  کنن من تو رو بد نام یخوان جلویم

   خودمیخوام تو رو برای بدون کھ فقط منم کھ رسما میول

  

  

رون یکردم عروسک ھا رو دونھ دونھ با حوصلھ بین کار ھم مین بیدر ا(
کردم و بعد بھ در و یکردم و ترسناکشون میمشون میاوردم و با پاستل گریم
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 عکس روح و ی ھر چی انباریکردم رفتم از تویزونشون میوار خونھ اوید
م ی تنظیھ طوریوار المپ ھا رو ھم یرون اوردم و زدم بھ دیتم بجن داش

ا عروسک مورد ی پوستر یخواستم رو برویکردم تا با کنترلش ھر وقت م
 یم کردم رو صدا ھاینظرم باشھ و عکس روشن شھ ضبط صوت رو ھم تنظ

 کھ تو عروسکا کار گذاشتھ بودمم با کنترل ی مصنوعیترسناک خفاش ھا
  )رونیان بیخوام پوستر رو پارا کنن و بی کھ میوقع کردم کھ میکار

  

  رپ

  

  بپر تو بغل من

   دستامنیبگو دستات تو

  نگو دلت از اھنھ

  نکنھ دلھ تو از اھنھ

  کنم من دل من از توینھ نم

  دهی ور پریم دلبر از تودلبر خودمی نداریاری

  شھ اخھ بھتر از تویدا میکجا پ

  

   یتو کھ مھربون

  یز جونیواسم عز

  نم ی بگو ببتو اصن
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  یمونی باھام میتا ک

  من دل نگرونم

  ده جونمیبھ لب رس

  خوام از تو بشنومیم

  مونمی باھات میتا ک

   

  ) اف امیا و تو ایدلبر از تتلو و طعمھ رضا(

  

   تموم شد کارامیییییاوف-

  د برم حمومیحاال با

  رونیھ دوش مختصر گرفتم و اومدم بیع یزود تند سر

  دمی برق و مو ھامو اتو کش مو رو زدم بھیع اتو یسر

  دمی مو ھم پوشی آسمونیتاپ و شلوارک آب

  رفتم رو مبل و لم دادم

   شدیدم چیھ چشامو بستم کھ اصن نفھمیھ ثانی

  

************  
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  دار شدمیزدن از خواب بی داشتن زنگشو میھ مشت بز ھیفون کھ ی آیبا صدا

  ھاااان-من

  نمی در و باز کن ببی کھ چی خر سھ ساعتھ ما رو معطل گذاشتیا یآن-طرف

  شما-من

  گھینم دیمن رام-طرف

  پس چرا صدات زنونس-من

  ا باز کن در رویآن-طرف

  ھین کینم اصن رامیبگو بب-من

  میی خر مایا یآن-طرف

  دی ھستیخب شما ک-من

  !!!!ایآن-طرف

  رمز ورود لطفا-من

  وونھید درو باز کن د-طرف

  غلطھ-من

  !!!!ایآن-طرف

  سینم نیا-من

  ھیدونھ چی رمز ورود میھا کسبچھ -طرف

سا یم وایروز رمز گذاشتین دیخنگھ ھم-ھ پانتھ آ بود گفتی کھ صداش شبیکی
  من امتحان کنم
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  فون و گفتیاومد جلو آ

)  ترسیملکھ ( ونسایرن خونھ یو دوستاش م) س جن ھاییر(نیکاتر- پانتھ آ
  کنھ در رو باز کنھ ونسا در رو باز کنین از ونسا درخواست میکاتر

  ار شده باشم گفتمینگار ھوشا

  ھین و بقین تو کاتریایب -من

 یت ھایم شخصی گذاشتھ بودیتیھ شخصی ینا رمزمون بود واسھ ھر کسیا
  م یریترسناک ما کال تو کار ترس و ومپا

  ھ آب بھ دست و صورتم زدم و اومدمیرفتم 

  چھ خبر خانم خانما؟-نارال

   خبریب-من

  ؟یآماده ا-نارال

  چرا نباشم؟-من

 پوستھ یبا سازی زین براید ایسک رو آوردم و ھر کس بھ صورتش کشما
  گھ یم دیم کھ خوشکلیرسیخب ما بھ خودمون م

 یقت بازیا حقین با بچھ ھا شجاعت ین بی بچھ ھا رو حالت دادم در ایموھا
  میکردیم

  تا و پانتھ آی بیم افتاد روی رو چرخوندیبطر

  قت؟یا حقیشجاعت  - پانتھ آ

  قتیحق -تایب

  ھ ذره فکر کرد و گفتی یپان
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   بوده؟ی چی کھ تا حاال کردین کاریخجالت آور تر -یپان

  تا سرخ شد و گفتیب

 ازش ندارم اومده بود ین کھ منم دل خوشیشناسی رو کھ میحام -تایب
   عجوزشیختم رو ننھ ی رو رییم منم ھمھ چایخواستگار

  میدیھمھ خند

  چقدر خجالت آور-من

  گھید-تایب

  ای و مانیم افتاد رو ملودیچرخوند رو یدوباره بطر

  قت؟یا حقیشجاعت  -ایمان

  گم شجاعتین شجاعت خودم میگیچکدومتون نمی کھ ھییاز اونجا -یملود

ره بعدم بذاره یلم بگیا  فیار و بذار آنیمون در بی میقھ ادا یھ دقی -ایمان
  نستاگرامیا

  نھھھھ -یملود

  ارھھھھھھھھ -ایمان

  باشھ  -یملود

  گرفتم یلم میمنم فادا در اورد و 

  نستاگرامیخب بذارم تو ا -من

   تو رو خدایآن-یملود

  ذارمیقسم نده بابا نم -من



 @cafeetakroman          اختصاصی کافھ تک رمان            تصادف عشقرمان 

 23 

   رو چرخوندن افتاد رو منو الھھیبطر

  قت؟یا حقیشجاعت  -الھھ

  قتیحق-من

  ھین آدم جمع کیخشکل تر -الھھ

  دن داره؟ینم پرسیخودم ا -من

  ن توامیھم-الھھ

  مگھ من چمھ -من

  سیبگو چت ن -الھھ

 کھ بھ مامانم رفتھ بود و بھم ییبای زی با لب ھای قلمینی و بی آبیمن چشا
ن حاال یدا کوتاه کرده بودم کوتاه نھ کھ فکر کنیومد داشتم موھام رو ھم جدیم
ختھ بودم موھام ی ریر شونم جلوم رو ھم چتریسانت ز 5 کوتاھا نھ تا یلیخ

  ( مثالیالک)دارمی بیبایگنا من زی خفتھ کھ میبای ھس در کل زیقھوه ا

 یی و لب ھای قلمینی داشت و بی خاکستری و چشمای قھوه اینارال ھم موھا
د بھ یگھ بایومد در کل خوشکل بود خب دوست خودمھ دیکھ بھ صورتش م

  من بره

 قلوه ی خوش حالت و لبای قھوه ایره داره موھای تی موجی آبیالھھ چشما
ھ بار یا مث الھھ ھاس اد الھھ واقعی کھ بھ صورتش مینی دارھو بیا

 با الھھ بودن یزده بود الھھ چھار حرفھ ول(ت تو واتساپشویوضع)استاتوس
 یزم چھار حرف الھھ خودمم تو چی ام دادم عزی حرفھ منم بھش پیلیخ
  ن اعدامم کردیوتیگھ خالصھ با گیمون دی میگیم
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 یزیھ چی داره موھاش ی قلوه ای و لبای قلمینی سبز و بیپانتھ آ ھم چشما
 ی روشنھ البتھ رنگ نکرده موھاش خدادادیلییی خی و قھوه این قھوه ایب
   خوشکلش کردهیلین خصلتش خیھ و اینطوریا

 ی داشت موھاش مشکی پر پشتی خوشکل و مژه ھای سبز وحشیا چشمایمان
ھ داداش بھ اسم یومد ی کھ بھ صورتش میبا و لب کوچکی زی قلمینیبود و ب

ا چشش ی مانی ھم بھ گفتھ یارو مانین یا بود ایانھ می داشت کھ اونم شبیمان
اگھ عکس ) کھ دنبال ناموس مردم باشھ واالی کور شھ چشمیدنبال منھ ول

  (دی خودتون ببخشیا تاره بھ بزرگیمان

 داشت موھاش رو رنگ کرده بود یل بھ عسلی مای قھوه ای چشمایملود
ک نھ یگ نھ کوچش ھم متناسب بود نھ بزرینی خوشکل شده بود بیلیبلوند خ

 صورتش بھ اسمش ی متناسب صورتش لب ھاشم کھ نگو خوردنیقلم
   و آھنگ بودی دنبال موسقیلیتش چون خیخورد و کال شخصیم

 داشت موھاش لخت بود و زود ی مشکی و موھای آسمونی آبیدا چشمایو
ش یومد پی وقتا ھم می بود بعضیھ مدلیشھ ین ھمیگرفت بھ خاطر ھمیحالت م

ھ ی کھ با ی نازی داشت و لب ھایبا و کوچکی زینیدادم بیمدل مخودم واسش 
   خوشکل بودیلی خییشد خدایبا تر میرژ لب ز

   خب بازم من تو جمع از ھمھ سر ھستمی ول

ا یلمم من آنی بعدم خانم من مث فامی ھستیھ تھرانیحاال نھ خودت مث ھد -من
  ما ام  یما واقعا خوش سیخوش س

  کروفون بدمیم -الھھ

  یھ مرسن-من

ک یم کیتونیگھ مونده و االن میساعت د 1شبھ فقط  9بچھ ھا ساعت  - دایو
  میدرست کن
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  گھیاره راس م -بچھ ھا

  م آشپز خونھی بریاوک-من 

  )ک درست کننیستن کی کھ بلد نییسم واسھ کساینویدستور پخت رو م(

  ارهیرون بیدا گفتم لوازم رو بیبھ و

  ارمیا رو بیچ - دایو

  ..پودر کاکائو...نگ پودریکیب...لیوان...روغن...تخم مرغ...شکر...آرد-من 

  نیھم- دایو

  میگم بھ کمک ھم درست کنیاره بچھ ھا دستور پخت رو م -من

 یکھ کرم رنگ شھ بعد تو( با ھم زن)میزنی میتخم مرغ رو بھ اندازه ا -من
م بعد یکنیم و بھ تخم مرغا اضافھ میزیری شکر میل رو رویمونھ وانیھ پی

م بعد یزنیم دوباره ھم میکنیم روغنم اضاف میزنیبا ھم زن ھم مدوباره 
م و بھ اون مخلوط تخم مرغھ اضاف یزیری آرد مینگ پودر رو رویکیب
م یزیریم میزنی مواد ھم میم قاطیزیریم بعد پودر کاکائو رو میزنیم ھم میکنیم

  ھ قالب و بعدم فریتو 

ود کھ کارمون تموم شد ب 10:15با حدود ساعت یبچھ ھا دس بھ کار شدن تقر
  م بھ خوردنیو شروع کرد

   شده تووووووووووووووووووووپیزیامممم عجب چ -نارال

   خوشمزسیلیا خیک مخصوص آنیخب معلومھ ک -من

  اووووووووووو حاال انگار خودش اختراع کرده -نارال

  میک رو خوردیک
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ر ک خودم کھ ظھی اتاق تاریحاال نوبت داستان ترسناک بود بردمشون تو
  ن کردنش کردمیکل وقتمو صرف تزئ

  چراغ قوه و کنترل رو ھم بغل دستم گذاشتم

 یت نکنھ انداختم توی کھ چشمامو اذین طوریینور چراغ قوه رو از پا
  صورتم

  ر بگمیی تغیخواستم داستان  انابل رو با کمیم

ھ ساحره بود اون ساحره یک و ترسناک یھ جنگل تاری یھ روز توی -من
  طان پرست بودی بود و شھ جنیشتر شبیب

  دنیغ کشی جن روشن شدن بچھ ھا جیبا کنترل زدم و پوستر ھا

اد زد و بھ یطان فری کوه و عشق خودشو بھ شیاون ساحره رفت باال -من
   شدیھ عروسک مخفی یصورت روح رفت بھ شھر و تو

  غ مانند رو فعال کردمی ترسناک و جیبا کنترل صدا ھا

  ده بودنیبچھ ھا ترس

 عروسکشو ول کرد و یحب اون عروسک بھ خاطر جنگ جھانصا -من
طاااااااااااااان بود اون عروسک واسھ ی بھ خودش اومده بود شیعروسک وقت

   اون خونواده رو کشتی انتقام تک تک اعضای

   آزاد شدنیکی پالستیدکمھ رو زدم و خفاش ھا

  دنیغ کشیییییییییبچھ ھا ج... عروسکا رو زدمی نور رویدکمھ 

  کشھیاد طرفش رو میون عروسک ھنوز زندس و ھر کس با-من

  ده بودی رنگشون پریچراغا رو روشن کردم و بچھ ھا ھمگ

  ھ اب بھ دست و صورتشون زدن و برگشتنیرفتن 
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  ایآن-نارال

  ھیچ -من

  جی استی آرایجھ ینت -نارال

  ع زدم من و تویسر

ن برنده یارم امدوینال بود امیروزم فیم دیدیش بود کھ ندی پیالبتھ مال ھفتھ 
  شھ

 نجاتشون رو یال اومده بودن و اھنگای و فرین و مھدیشد امی باورم نمی وا
  خوندنیم

  دادنی مید رایشھ شاھکار کرد حاال داورا باین مث ھمیام

 و یدین از گروه بابک سعیام ...یکپی از گروه حامد نیمھد -یرھا اعتماد
  میکنیم شروع یکپی با حامد نیال از گروه رضا روحانیفر

 بھتر ی مھدیھمتون اجراتون خوب بود اما بھ نظر من اجرا  -یکپیحامد ن
  بود

  ن بھتر بودیشعور امیب -من

   بدهی اگھ رایدیبابک سع -یرھا اعتماد

  م ی ندیم رایتونی مینی -یدیبابک سع

  د و گفتیخند

  امین در می امی ھمتون خوب بود اما من پشت اجرایاجرا -یدیبابک سع

  ین خب رضا روحانی امیک رای و ی مھدیک رای -یرھا اعتماد
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 برعکس شده یدم انگار ھمھ چی می امشب رایمن گفتم بھ اجرا -یروحان
ن ی ای بم ھا مشکل داشت ولی قوتش اوجش بود و تویال معموال نقطھ یفر

  خوند و اوج رو مشکل داشت یدفعھ بم ھا رو خوب م

  نیخب بگو ام -من

  نید المصب بگو ام -داد زدم

با و ی زیلی ھم اوج رو خیادش رفت و مھدین ھم دو جا شعر یام -یوحانر
  نمی مردم رو ببیاد دوست نداشتم و من دوست داشتم راین رو زییپا

  نی بگو امیدی نمی رایغلط کرد -من

  چکدوم بدون نقص اجرا نداشتنی سختھ چون ھیلی دادن خیخب را -یروحان

   شما؟ی رایول -یرھا اعتماد

  نھیمن ام یرا -یروحان

  دمی کشی از سر خوشحالیغیج

  گوشم کر شد!مرض  -نارال

  گھی می چیریکبی این سندینم ایخفھ بذار بب -من

د و ھمھ براتون دست بزنن شما یوم باشیھ استادویشما اگھ تو  -شھرام آذر
  ھیریادگید مھم یکنی نمیشرفتیچ پیھ

   بدهین رایباشھ تو بھ ام -من

  .... منیو را -شھرام آذر

  نیام...نیبگو ام...نیام...نیام -من

  یمھد -شھرام آذر
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  ی حناق و مھدی کوفت و مھدیزھرمار و مھد -من

 شده و ی ھا مساویج رای استی برنامھ ین بار توی اولیبرا -یرھا اعتماد
  ...کنھی بعد اجرا میمونھ و ھفتھ ی کھ با ما میکس...می مردم رو مشماریرا

  نھیرو خدا تو بگو امتو ...نھیام...نھیام...نھیام -من

  نھیام -یرھا اعتماد

  میدی کشیغ از سر خوشحالیھممون ج

  ون رو خاموش کردی خر تلوزیھ ھو نارال یکھ 

  ماااایدیدیم می داشتیھووو-من 

  بھ من چھ-نارال  

  دنیافتادم روش بھ کنترل کش

   من کھ آخر سر ھم من برنده شدمید ھیکشی اون میھ

   شو تموم شدهیعنین یغ داشت و ایون رو روشن کردم کھ تبلیتلوز

   شدم یعصبانــــــــــ

  دم تو روحتی رینینارال -من 

  گوه نخور-نارال 

  خورمیتو رو نم-من

  ــــــــــا جونــــــــــــــــــــــــــــــممممیآن-نارال

  ھاان؟-من

  ھان و مرض ھان و کوفت-نارال
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  ی چینی کوفت یدونیم-من

  ی چینی-نارال

   تویدم فدا کل وجوینی-من

  یبعد چطور-نارال

  تو=ت ،یفدا=ف،وجودم =و،کل =ک-من

  ن زر ھاتیتو ھم با ا-نارال

  م؟ی کار کنیمشنگ حاال چ-من

  ا نھیم ی برقصیآھنگ ماھنگ قشنگ واسھ رقص دار-نارال

  ؟یاز ک-من

   منیبا یکنھ متناسب با رقص زیفرق نم-نارال

   تویبایرقص ز-من

   عق زدن در اوردمیادا

  و ھمن تیھم-من

 باشم از تو قشنگ تر یش من ھر چیییی ای ھستیحاال خودت چ-نارال
  رقصمیم

  م؟یمسابقھ بد-من

  ھ؟یداور ک-نارال

  بچھ ھا-من

  یاوک-نارال
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  گشتمیوتر و دنبال آھنگ شاد میرفتم تو کامپ

   رو انتخاب کردمیگی بی و سامی از تھیرقصیآخرشم آھنگ با من م

  

  تمم منم واست کم نذاشی تو زندگیاومد

   و چشم از روت بر نداشتمی گمشدمیمھ ین

  چشمات آسمونھ بغضت ابره

  ھ قطرهی باشھ یاشکات بارونھ حت

  طونی شیھ صورت فرشتھ با چشای

   جوووونیگم ایخواد و منم میبا نگاش منو م

   جونیا

   جون یا

   جونیا

  طونیش

  

  

  یرقصی می وقتیرقصیبا من م

  ادیمن ازت خوشم م

  یبھ دلم نشست

  یصرقیبا من م
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  یرقصی میھ جوری

  اد یمن ازت خوشم م

  یبھ دلم نشست

  

  

کردم تا من یاده می من  از ھمھ نوع رقص داشتم پیداد ھی نارال تکون میھ)
ره ین میا... رقصش توپ بود یلی خیی خدایارم ولیبرنده شم و ازش کم ن

 بھ خودم ینطوری نھ رقص خودم خوشمل تره آره ایا؟ولیان عایش خردادیپ
  ( د برنده شدمی نفس بدم شااعتماد بھ

  

  

  باورش سختھ

  فوق العادس

  دن ما رو با دسیدارن ھر لحظھ نشون م

  باورش سختھ

  میلیما چقدر تکم

   وقتھیلیخ

  میریک تقدیکھ تو 

  

  دل و بده دل و بده
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  تو بغلم قر رو بده

  برقص بھ ساز عمو کمر رو عقب و جلو بده

  رهیره داره میداره م

  ره یشش گیقلبم پ

  ھیشش کیس کھ پیره مالھ منھ پس مھم نھر جا ب

  

 کھ اصن جو گرفتش یزدن ملودی ماھره بچھ ھا دس میلینکھ خینھ بابا مث ا)
 یدن بچھ ھا ھم معلوم بود قررر تو کمرشون فراوونھ ولیاومد وسط بھ رقص

  (یھ وضی باحال شده بوووووووود اصن یلیزن کال خیشھ بریروشون نم

  

  لھی تکمیھمچ

  یگی بیسام

  یتھ

  یرقصیبا من م

  

 تلگرامم یل بھ دانلود دارن من توی کھ تمایی کسایرقصیاھنگ با من م)
  (گذاشتمش

  

  بروبچ دست زدن انگار کھ سر ذوق اومده باشن
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  دی بدیخب را-من

  ا ھستی من آنیرا-الھھ

  چشات دراد-من

  شییییذاره ای مین چھ کالسیا ببی بدست آوردیھ رایحاال -نارال

  ال من ناریرا - پانتھ آ

   گوه نخوریپان-من

  دمیشتر پسندیزر نزن خب مالھ نارال رو ب- پانتھ آ

  گنی میھ چیم بقینیخفھ تا بب- نارال  

  ا ھستی من آنیرا- دایو

  دمی نمین من رایدی رقصی کھ ھر دوتاتون عالــــــــــییاز اونجا-یملود

  یمنم مث ملود-تایب

   من نارالیرا-ایمان

   بھتر بوده؟یم کیمخب ما االن از کجا بفھ-من

  میشمری مردم رو میرا-ایمان

  !!!! مــــــــــردم؟؟؟؟؟؟یرا-من

 نارال دادن ی برایرا 542ا و ی آنی برایرا 543نستا تا االن یلم در ایف-ایمان
ا ھمھ اسم ی آنیرا554 داره نارالیرا564این آنیبچھ ھا شاھکار کرد

ن یلم رقص ببیھ فیمن  ی خداینطور وایخوان نارال تو ھم ھمیکت رو میکوچ
ا پسرا درخواست ی نارال آنیرا581ا داره و ی آنیرا 632ک خورده یچقدر ال
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ن بدبختا ی با ای تو چکار کردیت دخیان خواستگاریخوان بیدن و می میدوست
 کامنت داده بھ اون یکیشھ یھمھ طرفدارت شدن تعداد کامنت ھا رو بھ افزا

 تو رو یلم اکبریشدم اسمم حامده فامد من عاشقش یبگ(ایآن)دختر بلوز بنفشھ
 کامنت داده اون یکیخدا ج بده شمارشم گذاشتھ ھمھ عاشقتون شدن بچھ ھا 

ش یخوام برم خواستگارین من میشمارش رو بد(نارال)یدختر چشم خاکستر
 واست یکیا ی رو بھ نارال آنیرا712ا دادن و ی رو بھ آنیرا798تا حاال

نم ین دارم پولدارم ماشیخونھ دارم ماشکنم واست یکامنت داده ھر کار م
ا تا یکنم فقط زنم شو آنیم رو بھ نامت میال دارم ھمھ چیھ وینیالمبورگ

   یرا781 نارال تو ھمی داریرا811االن

ھ حرکت ی یطشد کھ ین بچھ ھا ھمھمھ شده بود و سرم داشت منفجر میب
   داد زدمیانقالب

  خانما چھ خبره-من

  ھمھ خفھ خون گرفتن

  لومت تو حلقمو-الھھ

  یچیگھ ھی منھ اگھ بخوام صدامو بلند کنم کھ دی حالت عادین صدایا-من

  ....ایآن-ایمان

  خفش کردم

لم ما ی فی کنم تو بھ چھ حقیخوام خود کشی نگو کھ از دستت میچی ھیمان-من
نا رو ینستا ای اصن ایلم گرفتی فینستاگرام اصال بھ چھ حقی ای تویرو گذاشت

 تو باشھ اونم ی گوشیلم رقصمون رویم فی نباشیراضد ما یول کن خب شا
شھ حاال تو ی چک میت آقا مانیرتیت ھر روز از طرف برادر غیتو کھ گوش
م آقا تو یری بھ سرمون بگینھ ما دو تا چھ گلی ببیھ وقت مانی یاصن نگفت

 یی بشھ تو خداینھ عصبانیلم رو ببین فیجتو باز کنھ ایان پی آریگیاصال نم
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م از ی ما چکار کنیگی خب االن میالقوز رو نکردی ین نارالی ایبافکر ننھ با
 یلم کوفتین فیدست تو آخھ دختر خوب آدم عاقل چرا بدون مشورت با ما ا

 و ازدواج ی پسرا ھم درخواست دوستینستاگرام حاال چی تو ایرو گذاشت
 نارال روشن اصن یدادن چشمم روشن چشم مامانم روشن چشم مامان بابا

ان یت کردن حاال اگھ آری تربین دختر روانی تو روشن کھ ھمچیھ باباچشم نن
د ی حساسھ بایلین موردا خیان رو ایرم آری بھ سرم بگیده باشھ من چھ گلید

کشمت خرو اخھ من چھ کار کنم کدوم گل رو یم می کنیھ ماه منت کشیفقط تا 
  رمیبھ سرم بگ

نم یوونھ فکر ای خب دیز گفتیھ رینھمھ یفکت خستھ نشد ا....گل رس-ایمان
  کنھ خو اسکل معلومھ نذاشتمی کارم می چیجم مانیبکن من اگھ بذارم تو پ

  گاووووووو-من

  یییییخودت-ایمان

  می برقصیذارم ھمگیحاال زر مفت نزن آھنگ م-من

  یاوک-بچھ ھا

  

آھنگ  دلبر کھ ظھر واسھ خودم گذاشتھ بودم رو گذاشتم صداشم تا آخر بلند 
  کردم

  

  

   بالطونیدلبر ش

  ابرو کمون مو طال
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  ی دوسم داریگیدروغ م

  دخترک پر ادعا

  

  یخوایبگو چرا منو نم

  یای نمییچ جای و با من تو ھ

  شھی ازت کم میمگھ چ

  یایھ نمھ با ما راه بیاگھ 

  

  طون موشیدخترک ش

  بد اخالق بلد چموش

   یریبدون من ھر جا م

  لباس تنگ و کوتاه نپوش

  

  یزاریما رو سر کار م

  یذاریخونتون قال م دم ی و ھ

  ینی ما رو بچیخوایتو کھ م

  یذاری قرار میبگو واسھ چ

  

   یتو کھ مھربون
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  یز جونیواسم عز

  نم یتو اصن بگو بب

  

  

  (فون رو زدنیزنگ آ)

  ع آھنگ رو قطع کردم و رفتم جواب دادمیسر

  بلھ-من

د یایھ چند لحظھ بیشھ یم اگھ میشی مزاحم مید از اداره آگاھیخانم ببخش-اروی
   دردم

  وحشت زده رو بھ بچھ ھا گفتم

  ون قلوووویلیھ مید اونم ییبچھ ھا گاومون زا-من

   شدهیمگھ چ-الھھ

  س اومدهیپل-من

  !!!؟؟؟یچ-الھھ

  س اومدھھھھیپل-من

  دم و رفتم در رو باز کردمیم رو پوشیمانتو و روسر

  دی داشتیامر-من

ن یگرفت ینکھ پارتی بلند ضبطتون و ایل صدایخانم از شما بھ دل-سھیپل
  ت شدهیشکا
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  تعجب کردم

   نگرفتمی؟من کھ پارتی؟کدوم پارتیپارت-من

  ست؟ی نیھ اگھ پارتی چی بلند ضبطتون براید صداییپس بفرما-سھیپل

  تونھ آھنگ گوش کنھی خودشم نمی خونھ ی آدم توینید یببخش-من

  ین بلندیتونھ اما نھ بھ ایم-سھیپل

  ....آخھ من عادت دارم برا-من

   نارال نا تموم موندحرفم با اومدن

   شده سرھنگ؟یزید چیببخش-نارال

 یت شده کھ پارتی آھنگ بلنده ؟شکاینجا صدایل اید بھ چھ دلیببخش-سرھنگ
  دمی بلند گوش میگن نھ من عادت دارم آھنگ رو با صداین خانم میگرفت

ھ ذره با بچھ ھا بزن و یاس؟آھان بلھ ید شما منظورتون تولد آنیببخش-نارال
  میبکوب داشت

  ھ نگاه کنم؟یشھ داخل رو یم-سرھنگ

  د باشھیک تولدم بایبھ من من افتادم اخھ اگھ تولد باشھ ک

  دییبفرما-نارال

  سرھنگ رفت تو کھ بھ نارال گفتم 

  ک تولد من کو ھان؟یاحمق اخھ ک-من

  م موندهی کھ با ھم درست کردیکیا برو تو ھنوز چن تا قاش از کیب-نارال

   گفتمخواست بره تو کھیسرھنگ م
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  نمیشھ کارتتون رو ببید میبخشیم-من

  ھ کارت بھم نشون دادی

  ایسرھنگ فرزاد بزرگ ن

  از جلو راھش کنار رفتم و گفتم

  دیید داخل بفرماییبفرما-من

  رفت تو

  د خشکش زدیبچھ ھا رو کھ د

  یفر-الھھ

  ....نجا چکاری تو ایال-فرزاد

  حرفشو ادامھ نداد رو بھ من کرد و گفت

  دیھستا یشما آن-فرزاد

  بلھ-من

  ما؟یا خوش سیآن-فرزاد

  بلھ-من

  خوشبختم من نامزد الھھ ام-فرزاد

  نیفکم خورد زم

د بچم یس شایدونم حاال بھ ھر حال مھم نید نمیسالھ؟؟؟؟شا30ھ پسر  یالھھ و 
ا آدم یشھ؟خدایم؟مگھ می و عشق؟مگھ داریآخھ ال...خخخخخ...عاشق شده باشھ

  شنوه ھای مییزایچھ چ
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  ردم کھ گفت نگاه کیبھ ال

کنم فرزاد جان ھستن ی مید معرفیادم رفت ببخشیخواستم بگم اما یآره م-الھھ
  عشق بنده

  یاری میتا پسر کاکل زر 34شاال یمبارکھ ا-من

  !!!!چھ خبره؟؟-الھھ

  ادیمن کھ بدم نم-فرزاد

  ھ وقت کم نباشھی یلمی دیتو کھ البتھ پررو خان الدولھ -الھھ رو بھ فرزاد

  بھس خویکم ن-فرزاد

  اصن نھ من نھ تو برو گمشو-الھھ

  تیم؟اصال من اگھ اومدم خواستگاری خانم داشتیال-فرزاد

  کنمیوسف ازدواج میا خب منم با ین-الھھ

  شکونمی خودم گردنشو میکنیتو غلط م-فرزاد

رم یگھ میھ کھ الھھ میوسف کین ینم ایکنجکاو شدم بب...ھو صورتشیسرخ شد 
  شمیزنش م

  م پس زر مفت نزنی خواستگاریایاره بحاال فعال کھ قر-الھھ

  یم کھ شما اومدی گرفتن بودیحاال آقا فرزاد ما در حال پارت-من

 داشتھ یدتونم مبارک انشاهللا سال خوبیش عیشاپیخوام پیمن عذر م-فرزاد
  د تولدتونم مبارکیباش

  دمیخند
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   خالص شدن از شر شما گفتمیتولدم نبود برا-من

  دیخند

د یشم بایگھ مزاحمتون نمیگھ؟؟؟؟ اشکال نداره من دیم دیحاال ما شر-فرزاد
  برم خدانگھدارتون

  خداحافظ-من

  دم رو سر الھھ و گفتمینکھ رفت پریبھ محض ا

ع ی شده زود تند سری؟چیسالھ؟عاشق شد 30ھ پسر یم؟تو و ی داشتیال-من
  ف کنیتعر

 لشیسالھ اسمش فرزاده فام 29سالھ نھ و 30خب صبرم بده تا بگم اوال -الھھ
 یلینا با ما دوست فامیا از خونواده پولدارن عشقم سرھنگھ خالصھ ایبزرگ ن

م اما بعد من حس کردم کھ یدمش ھر دو مغرور بودین بار کھ دیھستن بعد اول
 فرزاد خودشم اومد و گفت بھ من حس داره یبھش احساس دارم بعد از مدت

وسف یموم نکھ پسر عیمنم از احساسم بھش گفتم و عشقمون شروع شد تا ا
س یم و منم بھش جواب رد دادم اما اون دس بردار نبوده و نیاومد خواستگار

نھ من ی مھم ایگھ ولیخوام میوسف من شما رو نمیگم بابا آقا ی بھش میھر چ
م با فرزاد یش کنی حاال قراره رسمیس ولیگھ ول کن نیخوام بعدم دیتو رو م

  سف دست از سرم بردارهویم تا ی کنیل بھ زن و شوھریمون رو تبدینامزد

  !!!!عجب-من

 devil)پمونیپن مث ما کھ اسم اکیھ اکیھ اونام ی پسر باحالیلی خیآره ول-الھھ
girlsپشون یھست اونام اسم اک(طانی دختران شbad boysپسران بد ینی 
  ھس

  ھ ؟خوشکلن؟یپشون چی اکیخب اسم اعضا-نارال
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ب یآره چجورم اسما بھ ترت-الھھ
ار و یار کھ البتھ سامیکام_ارسالن_اریسام_ایپور_ایوپ_یمان_ایارش_فرزاد

  اسی ھم داداش مانیا ھم برادرن مانیا و پوریار دو قلو ان پویکام

  واقعن؟چھ جالب-من

  ایا و پویادم بھ عمو پدرام افتاد پسراش پوری

  ھ؟یا چیا و پوریل پویفام-من

  یاشکان-الھھ

  پشونھی خودمونم تو اکی چھ جالب پس پوپویوا-من

   خودتون؟یپوپو-ھالھ

   ما ھسیلیا ھس دوست فامیپوپو پور-من

  ا چھ خوشکلھ؟ی پویدیواقعا؟پس د-الھھ

  دمشیدونم تازه از خارج اومده و منم ھنوز ندیواال تا اونجا کھ من م-من

   خوشکلھ المصبیلی خیدم تازه از خارج اومده ولیاره منم شن-الھھ

  ؟اگھ بھ فرزاد نگفتمیچش چرون-من

   عنتر بزیغلط کرد-الھھ

  نیگم حاال ببی شعور بھش میعمتھ کصافط ب-من

  اینگ!ایآن-الھھ

  باشھ بابا-من

  ؟یا رو دوس داریا تو پوریآن-الھھ
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  گفتم|  :افھ زل زدم بھشین قیمن با ا

  خورهیا میم بھ پوریبز آخھ من چ-من

  نتون باشھی بیزید چی پوپو گفتم شایآخھ گفت-الھھ

    گوه نخوریاووووو-من

  خورمی نمتو رو-الھھ

  ایمن رو با خودت اشتباه گرفت-من

  میخب چکار کن-الھھ

  ت؟یز ایم ایوات تا-من

  دیبابات گوز- دایو

  شعور ساعت چندهیب-من

  میدوازده و ن-دای و

  میپس بخواب-من

  یاوک- دایو

  ار پھن کنی رختخواب ھاتو بین بروبچ آنی خب بکپیلیخ-الھھ

   براشون انداختمم ویرون آوردیبھ کمک بچھ ھا رخت خواب ھا رو ب

  یگی برام قصھ نمیمامان-یملود

  ک تر از تو ھستمیسال کوچ 3ور نزن آشغال من -من

ون داشتم دو ی دکوراسیسانس طراحیسالش ل 24 یسالم بود و ملود 21من 
   خونده بودمیتا کالس رو جھش
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  شعور بکپیب-یملود

  خوام بخوابمیگھ ببند مید-من

  دمیدم و خوابر پتو لم دایچراغا رو خاموش کردم ز

  

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

  

  دار شدمی رو اعصاب نارال بیبا صدا

  تولھ سگ پاشو...یآن...ا یآن-نارال

  ھ جفتک انداختم بھشی

  خوام بکپمیگمشو اونور م-من

 ی مامان بابات با دار و دستھ ی روانیندازی کھ جفتک میمگھ خر-نارال
   اومدن خونھیاشکان

  ھ؟ی کیاشکان-من

  پاشو پاشو-نارال

  ار شدمیھوش

   نھینجاس؟؟؟؟؟؟وای ایاشکان-من

تو ... داشتمیی و دستشوییخدا رو شکر تو اتاقم حموم و روشو...ھول شدم
   دست و صورتم رو شستمییرو شو

  رون یع اومدم بیسر
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 خوش یتند تند موھا...دمیدم با شلوار سفی پوشی آسمونی آبیھ مانتو ی
 کوتاه کرده بودم یقسمت جلومو کھ چتر...ستملمو شونھ کردم و از باال بیاستا

  ...دمیدمم پوشیختم تو صورتم شال سفیر

  عطر مخصوصمم زدم

   شده بودمایگریامممم ج

 ھم زدم رژ ی آبیھ یھ سایمل و خط چشم زدم ی با ریشم رژ لب صورتیآرا
  نھ بھ خودم نگاه کردمین بار تو آی آخریبرا...خب...گونھ ھم زدم

  رونیم و رفتم بواسھ خودم چشمک زد

   ھم با پسراش بودیھمھ نشستھ بودن بچھ ھا ھم رو مبل نشستھ بودن اشکان

 شبونھ یشب کھ مھمونی خانم؟دیچطور... بھھھ دختر خوش خواب-یاشکان
  اینم پسرم پوین اینیگھ نشد ھم رو ببید...ا ھم داشتین پوی داشتینی ...یداشت

  ها  اینم پسرم پوی ایکی نھ علی ادب نھ سالمیب

   جون دست دادم و گفتمی کنم رفتم با پرینکھ کاریبدون ا

   کھ چقدر دلم براتون تنگ شده بودین وای جون خوبیسالم پر-من

  ر سالمیز دلم صبحت بخینطور عزیمنم ھم- جونیپر

  ایرفتم پھلو پور

  سالم پوپو جون-من

بھ یوفتھ؟بابا زشتھ عین پوپو از تو دھنت بیس ایتو قرار ن...ک سالمیعل-ایپور
  کنن؟ی فکر میملت چ

  ییبھ من و تو چھ پوپو-من
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  نقدر نگو پوپویمرض و پوپو درد و پوپو ا-ایپور

  چشم پوپو جون-من

  رفتم با عمو پدرام دست دادم

  سالم عمو جون-من

  ؟یسالم دختر خوشکلم خوب-عمو

   ممنونیلیخ-من

  اسیا پویاس نھ مویاس نھ زوینم پسرم پویا-یاشکان

  دمیخند

  ایوسالم آقا پ-من

  ا خانمیسالم آن-ایپو

  ر گوشم گفتیز

  ن بخریخانم ماش-ایپو

  با تعجب بھ چھرش زل زدم

  آره خودش بود

  رمید نو بگیھ پرایخودم مجبور شدم -ایپو

  ن نھیرم گفتیمن کھ گفتم بگ-من

   شده؟یزیچ- جونیپر

   جونینھ پر-من
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  ا نشستمیرفتم کنار مان

   نکرد؟یبکار خرای چطور بود؟مانیا مھمونیخب آقا پو-ایمان

  ش بود خشک جواب دادیشونی کھ رو پیا با اخمیپو

  نھ نکرد-ایپو

  انگل جامعھ...شعوری؟بی بدیھ جواب درست حسابیشد ی میوا خب چ

   خوب بود؟یعنی-ایمان

  بد نبود-ایپو

   ذوق انگلیاه ب

   انگل جامعھیچھ اسم جالب

   انگل جون؟خخخخخیچطور

  م تو خودمونیدیم کھ ریدینقدر ترسی توپ بووود ایلیبلھ خ-ایپور

  ترس؟-من

  آره داستان ترسناک-ایپور

  ھو گفتمی

ھ دخدره بود بھ اسم یھ روز ی:ا یبچھ ھا بچھ ھا داستان ترسناک پور-من
ا ھم اونو دوس ی شده بود پوریا اشکانیھ پسر بھ اسم پوریندرال کھ عاشق یس

ز سرش تونستھ دس ایا خوشکل بوده کھ نمینقدر پوریندرال اینداشت اما س
  ...برداره و
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نقدر التماسم کرد کھ دلم براش سوخت اومدم باھاش یآره بعد خالصھ ا-ایپور
 ھمھ امتحان کردم یشم جا گذاشت منم بھ پایدوست شدم بعد اون کفششو پ

  ا مزدوج شدمیا خورد بعدم با آنی آنیآخر سر بھ پا

  گوه نخور اونم با تو اه اه-من

   بھترمین غول سنگی ا باشم ازیدلتم بخواد ھر چ-ایپور

  ی ول باو غول سنگیا

   داداش؟ی گفتیزیا چیپور-ایپو

   گفتم بچھ ھا؟معلومھ کھ نگفتمیزیمن چ....نھ بھ قرآن-ایپور

  ی غول سنگیدم گفتین جمالتت شنی من بیول-ایپو

ھ سنگ ین من با یا....ھان...ینی یغول سنگ....زهیچ....یعنیآآآآآآآرره -ایپور
  یم غول سنگیگیرست کردم بھش مھ غول دی شبیزیھ چی

  ر لب گفتیز

  ھ تو ھھی ھم شبیلیکھ خ-ایپور

  دمیم خوب بود فھمیالبتھ زمزمھ کرد و من چون لب خون

   خوب انگل جامعھ رو آسفالت کرداایی خدایول

  یآن-مامان

  جونم-من

  اری بینیریبرو ش-مامان

  شھ بگمینا ھم نمیخاک بھ سرم تموم شده بود حاال جلو ا
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  چشم-من

  فتم تو آشپزخونھر

   خدا حاال چکار کنم؟؟؟یا

  یایقھ میھ دینارال ....نارال-من

  اومد تو آشپزخونھ

  بلھ-نارال

   کار کنمیم چی ندارینیرینارال ش-من

   ندارمیگفتیخب االغ م-نارال

  ن انگل جامعھی ایجلو-من

  انگل جامعھ؟-نارال

  ایپو-من

  قھیھ دیسا یوا-نارال

  اینش رو در آورد و زنگ زد مایگوش

  ا اومد تو آشپزخونھیمان

   تموم شدهینیریت شیا دستم بھ شلوار کردیمان-من

  نارال ادامھ داد

  ارهی بی بگو بخره از در پشتیھ زنگ بزن مانی یتونیاگھ م-نارال

  ش رو در آوردیگوش

  دادمیدستامو با استرس تکون م
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و ار تی بیر از در پشتی بگینیریھ جعبھ شی نگو فقط یچی ھیالو مان-ایان
  ایآشپزخونھ آن

   -.....یمان

  ی بایباشھ باشھ مرس-ایمان

   گفتیچ-من

  گفت باشھ-ایمان

  ایقربون دستت مان-من

  ارهین طرفام االن میباشھ حاال زر مفت نزن صبر کن گفت ھم-ایمان

   حال داد زدیمامانم از تو

   شدیا چینیرین شیا پس ایآن-مامان

  ارم مامان صبر کن کاراشو بکنمیاالن م-من

  یاری می داریمگھ چ-مانما

  ی کھ با نارال اون ھفتھ درست کردم عاشقشون شدینیریش-من

  ارین دستت درد نکنھ زود تر بیآفر-مامان

  چشم-من

  ا و گفتمیرو کردم بھ مان

  تو بدهیگوش-من

  داد بھم

  یزنگ زدم بھ مان
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  چھار بوق.....سھ بوق......دو بوق......ھ بوقی

  بلھ؟-یمان

  این منم آنی خوبیسالم آقا مان-من

 ی رو اون قھوه اینیریش... خواستم زنگ بزنمین میا خانوم خوبیسالم آن-یمان
ز یا چیا آورد برامون ین مانین دادیھ بار درست کردین کھ یخوایھا رو م

  گھ؟ید

  ن دستتون درد نکنھیآره ھمونا رو بخر-من

  گھ؟یکنم امر دیخواھش م-یمان

  یس بای نیعرض-من

  خداحافظتون-یمان

گفت بھت نظر یا میا مانی حی شعور بیخداحافظتون خداحافظ عمت بجلبک 
 بھ من ی ولیگھ بایکردم چون اون طبق عادتش بھ ھمھ میداره ھا باور نم

  گھ خداحافظتون باشھیم

  استرس داشتم

  ر برسھینکنھ د

   تویھ بعد اومد از در پشتیقا سھ ثانیھ دقیسھ ثان

  دییبفرما-یمان

  خندهیکنھ و میبر منو نگاه مز بر و یشتو ببند جلبک ھین

  نین بریتونی ممنون میلیخ-من

  خدانگھدار-یمان
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  ر لب زمزمھ کردمیز

  نگھدار عمت-من

  ن؟ی فرمودیزیچ-یمان

  ن خونتونییفرمودم بفرما-من

  رونش کردم خخخیرسما ب

   کردم تو ظرفیا رو خالینیریش

   مھمونایبردم برا

   جون تعارف کردمیاول بھ پر

   دختر گلم ممنونیلیخ- جونیپر

   جونیقابلتونو نداره پر-من

  بھ عمو پدرام تعارف کردم

   ممنونیلیخ-عمو پدرام

  ا تعارف کردمیبھ پور

خورم اگھ ی من نمی؟نھ مرسیھ توش زھر مار؟تو درستش کردیچ-ایپور
   کشندسی تو درست کنیھر چ...رمیمیبخورم م

  برندار بھ درک-من

  ا گفتیا تعارف کنم کھ پوریرفتم بھ پو

  ...ایم بیایحاال با ھم کنار م-ایپور

  بھش تعارف کردم
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  دمیگھ بھت نمیا کھ دی نکنیگھ گوه خورید-من

  یمرس-ایپور

  خواھش-من

  بھ انگل جامعھ تعارف کردم

  خورمی نمینیریمن ش-ایپو

 جامعھ یافتم ببرن انگل غول سنگین مرده شور قینخور بھ درک اسفل السافل
  شیا...یریکبی ایاخمالو ...

   بابام تعارف کردمبھ مامان

   خودمون پخش کنھین بچھ ھایبعدم دادم نارال ب

  زمی عزیی خوشمزس کدبانویلیالحق کھ خ-عمو پدرام

   ممنونیلیخ-من

  زمیکنم عزیخواھش م-عمو

بش و سھ تا تراول صد یش رو خورد و بال فاصلھ دستشو کرد تو جینیریش
    در آورد و بھم دادیھزار تومن

  م مبارک خوشکلمیا ید آنیع-عمو

  د کھ فردا ھستی عیول-من

  یریگیش رو امروز میدی عیول-عمو

  نیدی زحمت کشی مرسیوا-من

  ؟یدی من رو ھم میدیع...بابا-ایپور
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  ای در آورد داد بھ پوریھ ھزاریبش و یعمو دس کرد تو ج

ن یاخھ ا... بھ من ھزار ی ولیصد ھزار دادیا سیااااا بابا چرا بھ آن-ایپور
  انصافھ؟

  ز ترمیشعور معلومھ من عزین سر جات بی بشغر نزن-من

  نمیز تریبرو بابا من خودم عز-ایپور

  دمیا رو فردا می پوریدین فقط عیزیھر دوتون عز-عمو

   منو بدهیدیا تو ھم عیخب آن-ایپور

  ی بدن تو بزرگ تریدید بھ کوچک ترا عیبزرگ ترا با-من

مو بده من تو یدیومدم عیا نیرشم حرف نزن اصال من ھنوز بھ دنینھ خ-ایپور
  شکم مامانمم

  ریت رو از داداشت بگیدی کوچولو عینی نیاوخ-من

  ا و گفتیرو کرد بھ پو

  یدیع...یدیع...یدی عیداداش-ایپور

ا بعدم ی در آورد و داد بھ پوریھ تراول پنجاه تومنیبش و یا دس کرد تو جیپو
  خشک گفت

  گھ حرفم نزنیا دیب-ایپو

  فت گیھ لحن بچھ گونھ ایا با یپور

  چشم-ایپور

  میدیھمھ خند
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کل ین ھیکلت خجالت بکش زشتھ با ایاز ھ...خجالت بکش خرس گنده-من
  ؟یتن گنده کرد!!!؟؟؟؟یزنیغول مانند بچھ گونھ حرف م

   ادبیغول عمتھ ب-ایپور

  زبونمو واسش در آوردم

  :)من عمھ ندارم-من

  انھیخب اصن آر-ایپور

  انم نھی بھ آرین کنھ ولیخواد توھی میگھ بھ ھر کیرتم باد کرد دیرگ غ

  ت گفتمیرفتم جلوش و با عصبان

کنم ی کارت می چینیگھ حرفتو تکرار کن تا ببیھ بار دی یجرعت دار-من
ن یانم توھی بھ آری حق نداری بکن ولین کنی توھیخوای مین بھ ھر کیبب...
  !!!!!ر فھم شد؟؟؟؟؟یش...یکن

  گمیگھ نمیباشھ بابا د-ایپور

  رفتم سر جام نشستم

  ستم سر جامنش

  دی کم حرفیلین ظاھرا خی بگیزیھ چیا شما یآقا پو- دایو

  میا خانوم زدن نذاشتن ما ھم حرف بزنی بگم ھمھ حرفا رو آنیچ-ایپو

  ن بود کھ من پر حرفمیمنظورش ا

  گھ؟ی من پرحرفم دینی-من

  نو نگفتمیمن ا-ایپو
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  ن بودی منظورتون ایول-من

  دیشا-ایپو

   و زھرماردید و کوفت شاید و مرض شایشا

  ن بحثویا ھم اومد وسط جمع کنھ ایپور

  ؟یری فوق بگیخوایا تو نمیگم آنیم...ال ی خی بیاصن حاال ھر چ-ایپور

  ؟یفوق چ-من

 ی دو تا کالس رو جھشیبابا تو کھ ھمت کرد...گھیسانس دیفوق ل-ایپور
گھ دکترا یسانس دی فوق لیگھ ھم بخون بشی ھمت کن سھ سال دیخوند

  ادیالبتھ اگھ ب...ادیمواست خواستگار 

   من قصد ازدواج ندارمیختھ برام ولیاون کھ ر-من

  ک سالتھ خجالت بکشیست و یب...ایترشیبابا م-ایپور

   تویگی میکنن چیامروزه زنا چھل سالھ ازدواج م-من

 ین خونھ یا ای بیون  داری دکوراسیسانس طراحیگم تو کھ لیحاال م-ایپور
ا بھش رنگ و رو یھ بھ خدا بی زشتی  خونھیلی کن خیا رو ھم طراحیپو

  ببخش

  چن تا اتاقھ-من

ھ آشپزخونھ یھ حال و ی ینطوریھ با سھ تا اتاق ھمییھ حموم و دستشوی-ایپور
  اپن

  ادایخب گرون در م-من

  میر نشین خرجا فقیم کھ با اید انقدر پول دارینگران نباش-ایپو
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  کھ بندازه انگارید تی شعور فقط بایب...یدیر

   نگفتمیزین چیمن ھمچ-من

  بھ ھر حال-ایپو

   رنگ اتاقا بھ چھ صورتھیگفتیا جان میخب پور-من

  ا بدونھ؟ی منھ پورید خونھ یببخش-ایپو

  دییخب شما بفرما-من

 یشم صورتیکی یاسیش بنفش یکیھ ی آسمونیش آبیکیاز اون سھ تا اتاق -ایپو
حال  شده ی کاری ھم کھ کاشییده حموم و دستشویکم رنگ آشپزخونھ ھم سف

  دهی کمرنگ و سفیلی خیلی خین نارنجیھ رنگ بیھم 

  یگری جیچھ خونھ 

  (نستام ھستیعکسش تو ا)نقدر خوشکلھ کھ نگویھ ایمالھ خودم اتاقم کال آب

   خونھ خودم خوشکل ترهیره ولیکنما اصن دلم ضعف می تصور کھ میوا

  زنمیھ سر میبلھ -من

  میاز داریھ کار بلد نی ممنون ما بھ یلیخ-ایپو

  ا جونم کار بلده تازه از دوستانم ھست بھترهیا جان آنیپو-مو پدرامع

  دی شما بگیھر چ-ایپو

  یش انگل جامعھ غول سنگیا

  ام؟ید کھ بی وقت داریخب ک-من

  دیاید بیتونیمن معموال صبح ھا آزادم م-ایپو
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  بلھ اگر وقت کنم-من

  حاال نوبت من بود براش تاقچھ باال بذارم

  د؟یاگر وقت کن-ایپو

  ن پپ 

  چوقت وقت نکنمیدم ھیبلھ و شا-من

چوقت وقت نداشتھ باشھ شما ی کھ ممکنھ ھیس بھ کسی نیخب پس اعتبار-ایپو
  اد درست کنھ خونھ رویگم بین من خودم بھ دوستم میس زحمت بکشیالزم ن

  اه لعنت بھ تو انگل

 ی کھ طراحیھ دوست داریا جان شما کھ ینھ پویمنظورم ا....خب ان-من
 یلین وقت منم خیدونیآخھ م...ام ید بیکنیده چرا بھ من اصرار مخونده و بل

  پره

ک بود ینقدر بھش گفتم انگل عادت کردم نزدیا... خوب شد جمعش کردمیوا
   توپ آسفالت شدایلی خیول...بھش بگم انگل جان 

 و ی کنیا و بابا اصرار دارن شما طراحی ندارم پوریچ اصراریمن ھ-ایپو
سانس ین دوستم فوق لیدونیفھمم اخھ میشون رو نمنھمھ اصراریل ایمن دل
شتر بلده و سرش ی بیلید خیسانس داری رو داره و قطعا از شما کھ لیطراح

  شھیم

  ش یا

ھر (ف زشت بودی حیخواستم بگم سگ در صدا ولیم)بلھ صد در صد-من
  دیطور راحت

  ایس بیم اما اگھ پر نیا جان وقتت پره؟اگھ پره مزاحمت نشیآن-عمو پدرام



 @cafeetakroman          اختصاصی کافھ تک رمان            تصادف عشقرمان 

 60 

  امیس میاگھ واسھ شماس نھ پر ن-من

ازده یم صبح ساعت ی داریھ مھمونیده ما یا جان فردا کھ عی آنیراست-عمو
  انیان کھ دارن میا مامان بابات و آری بیتونیاگھ م

  امیاد منم میان؟خب اگھ اون میآر-من

  فرسم دنبالتیا رو میپس پو-عمو

  میم با بچھ ھا پارکیستینجا نیاما ما فردا صبح ا-من

  اد دنبالتیا بیس پویخب آدرس پارک رو بنو-عمو

  گھ نتونستم مخالفت کنمید

  چشم-من

  ایھ برگھ برداشتم و آدرس رو نوشتم دادم پوی

  گھیم دیخب آرمان جان ما بر-عمو

  ن کھیحاال بود-بابا

  مینیبیگھ رو میشاال فردا ھم دیشم این مزاحمت نمیشتر از ایگھ بینھ د-عمو

  ه خداباشھ برو در پنا-بابا

  یخدانگھدار ھمگ-عمو

  خداحافظ-من

گم انگل یبھش م... ھم نگفتی خشک و خالیھ خداحافظی...انگل جونم رفت
 یم؟اگھ ھم باشھ از بی نکنھ؟نھ داری کھ خداحافظیم کسیجامعھ حقشھ آخھ دار

 نھ یبا، ی بایگفتیخب القل م... ادبی بیغول سنگ...شھیشعور
  تی تربیب...خداحافظ
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  یفھمیا خداحافظ مگھ میگم آنی دارم بھت می سھ ساعتھ ھیی کجایاو-ایپور

  د حواسم نبودیببخش-من

   بود؟یش کیپ-ایپور

  ؟یچ-من

   بودیش کیحواست پ-ایپور

 ھم نکرد الحق کھ ی خشک و خالیھ خداحافظیش انگل جامعھ کھ یپ-من
 دائم االخم بس کھ یکھ ید بھش گفت مرتی اصن بای غول سنگیدرست گفت

  کنھیکس اخم مشھ بھ ھمھ یھم

  غر نزن خداحافظ-ایپور

  خداحافظ-من

  نیرفتیشششششش بابا زود تر میآخ...مانتوم رو در آوردم...رونیرفتن ب

  م تو آشپزخونھیبا بچھ ھا رفت

 ی داستان بھتریم کھ کین کنیید االن تعی نباشھ بایخب بچھ ھا ھر چ- دایو
  گفت

  دا برنده شدی کردن و آخر ھم خود ویری گیبچھ ھا را

   بھمون؟یدی نمینیریخب ش-من

گھ برم ید دوباره قصھ بگم من دیحرف نزن خب امشب رو چون من با- دایو
  خونم

منم با کمک بچھ ھا ناھار رو درست ... کرد و رفتیاومد با ھممون روبوس
ھ بار سفر یاد گرفتم ی ھا ین غذا رو از الریا...باالتابھ درست کردم...کردم
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 خودشون باالتووه البتھ من یبھ لھجھ ) باالتابھدم دارنیکرده بودم بھ الر د
اد یرم بھم یاد بگیگھ کنجکاو شدم یکنن دیدرست م(ستم خدارو شکری نیالر

  دیریاد بگیسم ینویدادن دستور پختش رو م

م یداریر رو برمی از خمین کھ ور اومد مقداریم بعد از ایکنیر میآرد رو خم
ر کنجد و تخم مرغ و ی خمیروم بعد یکنی داغ با دس پھن می تابھ یو رو

بعد تابھ (دیھ کنید تھیتونید میا جھرم باشیمھوه اگھ تو شھر الر )میزیریمھوه م
رم پختھ شھ بعد کھ پختھ شد از رو تابھ بر ی خمیم تا رویگردونیرو برم

  میخوریم و میداریم

خچال برداشتم یتزا باالتابھ رو قاش زدم و دادم بچھ ھا نوشابھ ھم از تو یمث پ
خورم خونوادمم ین میندازم و رو زمیم من معموال سفره میو آوردم تا بخور

 ی باش تا خاک نشدیھ جملھ ھس کھ ورد زبونمھ خاکیعادت دادم چون من 
  کنم ی انتخاب می بودم دوستامم خاکیشھ خاکین ھمیبھ خاطر ھم

رش یدا ھم نگھ داشتم و دادم الھھ کھ مسیم تو رگ واسھ ویم و زدینشست
  دا ی بھ اونطرف بده بھ وخوردیم

م وگرنھ یف کھ ما مھوه نداری خوشمزس فقط حیلیا خیھ آنیزیعجب چ-الھھ
  میکردیدرست م

  ا الر بخریبرو جھرم -من

  گم بخرهیبھ بابام م-الھھ

  م  یبا کمک بچھ ھا سفره رو جمع کرد

   خودشی رفت خونھ یگھ ھر کید

  نم شدم و رفتم خونمونیمنم سوار ماش

  خودمو انداختم تو بغلش و گفتم...ان اومد در رو باز کردیآر...زنگ رو زدم
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  دلم برات تنگ شده بود کصافط-من

  مگھ من کجا رفتھ بودم؟-انیآر

  دوستت دارم-من

  شتریمن ب-انیآر

  ؟یکنی منو فراموش میھ روز ازدواج کنیان؟اگھ تو یآر-من

  می تو ھستیھ سره خونھ یمعلومھ کھ نھ خواھر خوشکلم اصن -انیآر

  م تویوونھ برید-من

  میبر-انیآر

...  

  سالم آرزو سالم آرمان-من

اد ندادن بھ مامانت یصد بار گفتم ما رو بھ اسم صدا بزن مگھ بھ تو -مامان
  ؟یدینھ آرمان فھم،بابا ... نھ آرزو، مامان ید بگیبا

  نھ-من

  از دست تو دختر-مامان

  رفتم تو اتاقم

  ؟یناھار خورد-بابا

  آره-من

  یبخواب یخوایپس م-مامان

  آره-من



 @cafeetakroman          اختصاصی کافھ تک رمان            تصادف عشقرمان 

 64 

  دمیدم رو سرم و خوابیرفتم رو تختم پتو رو کش

  

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

  

د آخھ المصب االن ... شده بودمیعصب...دار شدمیم بی آالرم گوشیبا صدا
 بزغالھ یا یس پوریدم آالرمم نی رو برداشتم و دیگوش...دن بودیموقع زنگ

  زنگھیداره م

  ھاااان؟-من

  زھرمار-ایپور

   زھرمار؟ی بگیدار کردیمنو از خواب ب-من

  زنمی ؟ خب من بعدا زنگ میاوا خواب بود-ایپور

  دار شدم بگویحاال کھ ب-من

  .ز شدمیم خیتو جام ن

  ؟یا متنفریگم تو از پویم-ایپور

  متنفر؟نھ بابا-من

  یپس دوسش دار-ایپور

 نھ دوسش یش نھ ازش متنفرینیبیابون میبھ کھ تو خیھ آدم غرین ینھ بب-من
  ؟یدی فھمیدار

  ستیبھ نیا غری پویآره خب ول-ایپور
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   بدوشیگیگم نره تو میمن م-من

  بدوش-ایپور

  ادیگھ من خوابم میاه بسھ د-من

   شدیده پس چی خواب از سرت پریتو کھ گفت-ایپور

 یکنیا آقا اصال بگم غلط کردم خوبھ؟ولم می ھستی بابا چھ زبون نفھمیا-من
  ده بودمی خواببکپم؟آقا تازه چھار ساعت بود کھ

  چھــــــــــار ساعــــــــــت؟-ایپور

  آره چھار ساعت ھنوزم تازه خستمھ ساعت چنده-من

  میساعت ھفت ون-ایپور

  خستمھ-من

  خوابالو-ایپور

   شعور ی ادب بیعمتھ ب-من

 تنبل خانوم پاشو پاشو بند و بساط خوابتو جمع کن عصرونت رو ییتو-ایپور
س کھ ین؟خب البد امروز نوبت تو نیدار شبونھ نیبخور مگھ شما مھمون

ھ دختر خوب از سر جات پاشو بھ ین ی حاال عیاری در می تنبل بازیدار
 رو بھ عنوان عصرونھ کوفت کن یھ زھر ماریھ آب بزن یدست و صورتت 

 دوستت یت رو بپوش برو خونھ ییندرالیش کن بعدم کفش سیآماده شو آرا
ذار منم بھ پات امتحان کنم با ھم ش من جا بیبعدم کفشت رو موقع رفتن پ

  میمزدوج ش

  ی داداشمی خدا تو جایوونھ یبرو بابا اه اه د-من
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 من اگھ بخوام مزدوج شم برام یمی آبجی گوزو تو ھم جایخب روان-ایپور
  ختھیر

  یدیر-من

  گھیتو بد تر پاشو د-ایپور

  از سر جام پا شدم

   من برم کارامو بکنمیخب پس با-من

   یبا-ایپور

ھ یھ آب زدم دست و صورتم بعدم ی ییرو قطع کردم و رفتم تو رو شو یگوش
دم ی سفیمانتو ...د بزنمیپ سفیم گرفتم تیتصم... خوردم و رفتم آماده بشمییچا

جوراب ...دم رو ھم انداختمی سفیف دستیرو برداشتم و انداختم رو تخت ک
م و شالمم دیمانتوم پوش...دمیدم رو ھم پوشیدم و شلوار سفیرنگ پام رو پوش

ش ی آرایفقط برا...شھی نباشھ االن نوبت آرایخب ھر چ...سرم کردم 
 کمرنگ یلی خیم گرفتم آبیآخر سر تصم... بزنمیھ چھ رنگیدونستم ساینم

 ی آسمونی مث آبیزیھ چید بزنم تا ی پشت سر ھم سفیبزنم روش رو ھم ھ
ش معلوم ین آبد بخوره اصیاد کھ بھ سفی کمرنگ در بیــــــــــــــــــــلیخ

م یرژ لب صورت...ھی کھ چقدر خوشکل شدم چون چشمامم آبیزدم وا...نباشھ
دادم پنکک یح مید و خوشکل بودم ترجی کھ خودم سفییرو ھم زدم از اونجا

 ۵کفش پاشتھ ...واسھ خودم بوس فرستادم...رژ گونم رو ھم زدم ...نزنم
 مانتوم بستم یو خوشکلمم ریدیدم کمربند مروایدم رو ھم پوشی سفیسانت
 ی اس سون کھ عمو پدرام از خارج برام آورده بود رو ھم گذاشتم تویگوش

  رونیفم گذاشتم و زدم بیشمم تو کیم لوازم آرایف دستیک

  ؟یریا کجا میگر شدی گاد جیاوووووه ما-انیآر

  دای ویخونھ -من
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  ارتیبرو بھ سالمت خدا -مامان

دم ی شد دین آھنگ کھ پلیلن شدم و ضبط و روشن کردم اویرفتم سوار ماش
زدم ... من سازگار نبودیھ ین با روحی غمگیآھنگا...ومدینھ خوشم نیغمگ

  ش پخش شدیل اولی کھ شاد بود از اون فایل بعدیفا

  برو حالشو ببر

  یدلمو شکوند

  برو حالشو ببر 

  یبا من نموند

  برو حالشو ببر

  یتو منو فروخت

  برو حالشو ببر

  یبا من نساخت

  ربرو حالشو بب

  

  (کنم با آھنگھ ھای ول اصن حال میا)

  

  یگردیمون بر می پشیوقت

  دوس دارم

  یگردیدنبال مجنون کھ م
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  دوس دارم

   دوس دارمیخونیون کھ میبا چشم گر ...یمونیشون کھ میزار و پر

  

  ( دوس دارمیلین آھنگ رو خیم ایدیف کھ رسیح)

  0098( نیآھنگ برو حالشو ببر از اشک)

  ر کرده باشمیبود نکنھ د 8 من ی خدایوا...بھ ساعت نگاه کردم

  ھ اومد دم دریزنگ خونشون رو زدم بعد از چن ثان

  ا تویسالم ب- دایو

  رفتم تو

   من ی بزرگ تر از خونھ ی بزرگ بود حتیـــــــلیدا خی ویخونھ 

  ُا تو قلت ھم ھستیب- دایو

  ھیُقلم ک-من

  نارال جوووووووون- دایو

  مرض-من

دا رفت در رو باز یو...ن کھ نشستم زنگ زدنیمرفتم ور دست نارال نشستم ھ
  کنھ کھ گفتم

  رم تو بھ کارات برسیمن م-من

  یمرس- دایو

  شون اومدن توی بقیرفتم در رو باز کردم کھ گلھ ا
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  شوندی گاو ھا وارد میگلھ -من

   ادبی شعور بی بیا-تایب

  عمتھ برو تو-من

  رفتن تو

خب اگھ بھ ...مون صورتیم رویدا ھم ماسک ھا رو آورده بود گذاشتیو
  م؟یمون رو حفظ کنی خوشکلیم چطوریخودمون نرس

ُ عن رو آورد تا بازیموھامون رو ھم حالت داد و باز ھ ی باحالیباز(می کنیُ
  )نی کنیحتما باز

ن ینداختم تو دستمم نھ سھ بود نھ زرد بھ خاطر ھمید میزرد رو بود من با3
م چون سبز رو فقط رنگ رو ھم سبز انتخاب کرد...رنگ عوض کن انداختم

ا بود و چون حواسش نبود از ھر یبعد من مان...میکردید درو میتو دست من با
 ھم پنج سبز یملود...ھ سبز دادمیمنم ...شدیمھ میھ کارت جریکدوممون 

دا ھم یو...زدیدا میتا دس قطع کن زد و نارال نتونست بزنھ پس ویب...انداخت
  میداد زد و بھ الھھ چھار تا کارت ییچھار تا

  ؟یدا چھ رنگیو -من

  ھمون سبز باشھ- دایو

  م  ی رو ادامھ دادیباز

  دا گفتی ویم ولیک بپزیم کی کھ تموم شد رفتیباز

  نیمن از قبل پختم شما زحمت نکش- دایو

  چھ خبره...دای ویمودب شد-من



 @cafeetakroman          اختصاصی کافھ تک رمان            تصادف عشقرمان 

 70 

   خرهیعروس- دایو

  ی خودمون باشیدا یکردم ویآھان کم کم داشتم شک م-من

  میورک ھا رو آورد تا بخیک

  گھ ھستایز دیھ چیا یک آنی کییخدا-نارال

  نظر لطفتھ-من

  نھ بود...نگاه بھ ساعت کردم...میکا رو خوردیک

 یم کین الزم دارین دو تا ماشیکنیگم فردا واسھ پارک چھ کار میبچھ ھا م-من
  ارم؟یاره؟من بین میماش

  ارمینھ من م-نارال

  ارمیمنم م-الھھ

  ارمیکنم مینم صبحونھ درست من میارین میخب پس اگھ شما ماش-من

  ی کاش بودی واسھ ناھار نھ؟ایستیا تو کھ نیآن-تایب

شھ ساعت یم... ھ ساعت دو ساعت باشھی فوقش یمن ھستم حاال مھمون-من
  امیم نھ؟خب منم بعدش میخوریما کھ ناھار رو ساعت دو م...ک ی

  ارتت؟ی میک-یملود

  م جناب انگل جامعھی شخصیراننده -من

  دیھ خندیدونست منظورم کینارال کھ م

  انگل جامعھ؟-یملود

  یغول سنگ-من
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  ھااااان-بچھ ھا

  دنیبچھ ھا ھان گفتن و خند

  خب پس ناھار با من-تایب

  میموافقت کرد

   ھم با منیباز- پانتھ آ

  میموافقت کرد

  ارمیارم؟خب منم عصرونھ می بیمن چ-ایمان

  اره؟ی میگما چادر کیم-من

  ارمیمن م-یملود

  ھم با منپس عصرونھ - دایو

  نقدر بزرگ ھست کھ ھشت نفر توش جا بشن؟ی چادرت ای ملودیاوک-من

 بزرگھ حد اکثر جاش واسھ ده نفره اما حاال من محض یلیآره خ-یملود
گمون تو ی دیھ چادر چھار تایارم کھ چھار تامون تو یاط دو تا چادر میاحت

ھ ی یاارم بریم ھم می بزرگھ چادره من  گلیلی خب خیگھ ولی دیکیچادر 
  مینی سبزه نشیم روینیرون بشیم بیوقت بخوا

  باشھ ممنون-من

  خواھش-یملود

   داستان ترسناکیم برایبچھ ھا ساعت ده شده بر- دایو

  میبر-من
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  میدیدیک بود اصن نمیک تاریم تو اتاقش تاریرفت

  ف کردی صورتش انداخت و تعریدا نور رو تویم وینشست

 ی شب تو١٢رون ساعت یھ بود ب مازندران رفتیھ دختر تویھ روز ی- دایو
  دیرزن رو شنیھ پی یزد کھ صدایابونا پرسھ میخ

  غ بودیدا اومد کھ انگار جی از تو اتاق وییھ صدای

رزن یک پیخواست و دختر رفت تا کمکش کنھ نزدیرزن مدام کمک میپ- دایو
رزنھ نذاشت ی پیخواست فرار کنھ ولی پا سم داره مید اون بھ جایکھ شد د

 ید توی بھ ھوش اومد دی ھوش شد و وقتید و برد دختر بیدش کشاونو با خو
نکھ آنابل رو تو اون یاد مث ایغ ازش می جی کھ ھمش صدایھ جنگلھ جنگلی

د یگفتن شای اون طرف میالنھ و اھالی گیجنگلھ ول کرده باشن جنگل تو
ر پاش یھو زیزنھ دختر رفت تو جنگل کھ یغ نمی باد باشھ اما باد کھ جیصدا
 بھ خودش اومد اسکلت شده بود و تمام آدم ین وقتی زمی شد و رفت تویخال
ن یر زمی زیغ ھا مال آدم ھای اون جین اسکلت بودن صدایر زمی زیھا

ر قبرستون درست ین اون زی اون جنگل قبر چن تا آدم بوده و ھمیبوده تو
ده ین اونو کشی کھ زمیی جایگن اون دختر ھم اسکلت شده و باالیکرده م

غ یگن جیده تا االن اما می اون دختر رو ندیشکیگھ ھین قبرش ھست دییپا
 یھ طرف بچھ ھا تمام داستان واقعین دختر یغ ایھ طرف جیتمام اسکلت ھا 

ابون التماس ی خی شب توی اگر نصفھ ھاینین داستان دختره یر ایبود بھ غ
 النی گین جنگل ھم توید اید کمک نکنیدی کمک شنیرزن رو برایھ پی یھا

  سی نینا واقعین و ایر زمیھ اما اون قبر ھا کھ گفتم و زیھست و واقع

ھ ین داستانا چیھ کم ایوحشت کرده بودم بابا رحم کن ...چراغا رو روشن کرد
ھ مشت آب سرد زدم بھ دست و صورتم خدا رو شکر لوازم یرفتم ...یگیم

  کردیف نمیا صورتم رو کثیشد ی زد آب بود و پاک نمیشم ھمگیآرا

  ساعت چنده؟؟!!!!!دایو-من
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  ازده چطور مگھی- دایو

  لھیم بابا فردا ساعت ھشت سال تحویبخواب-من

  ان دنبالتیباشھ ساعت چند م- دایو

ل شد اونوقت ی تحویم  وقتیل رو تو خونت باشیازده سال تحویساعت -من
ارن یرون بھ بچھ ھا ھم بگو واسھ خونوادشون اس بزنن تا لوازم رو بیم بیبر

  خونھ تو

  باشھ- دایو

ان اونم یرون و اس زدم واسھ آری اومدم بییبھ بچھ ھا گفت منم از رو شو
  فرستاد

   - chashm asalamانیآر

  میم بعد بخوابینین ھم بچیگم سفره ھفت سیبچھ ھا م-من

  می بگو چھ کار کنی دکور خوندیتو کھ طراح-تایب

  ؟یدار(کائوچو)تیونولیدا یو-من

  ّا ارهیارم یآره با چاقو ب- دایو

  ّاره-من

 ول بھ ھوشش بچھ ھا ھم یّرفت و آورد لوازم رو بھ ھمراه ھش تا اره ا
  کننیکمک م

  ن ده تایاری بلند و کوتاه در بینا رو بھ صورت استوانھ ھایبچھ ھا ا-من

  خواستم درست کنمیوار مید کھ درست شد کنار دی نکشیطول

  یون داریدا پارچھ ریو-من
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  ارمیآره ب- دایو

  اریب-من

ب مرتب کردم  و یت ھا رو بھ ترتیونولی...د بودیون خوشکل سفیھ ریآورد 
وار مرتبت ی کھ بھ دینکھ سر نخوره قسمتی ایون رو انداختم روشون برایر
نھ ی بلند و کوتاه آیت ھایونولین رو گذاشتم رو یشد رو پونز زدم ھفت تا سیم

 یلیت خیونولین ی ھم رو کوتاه ترینھ و ماھیر آین قرآن رو زیھم رو بلند تر
  خوشکل شده بود 

  در زدن

  دا در رو باز کردیو

  دنیبچھ ھا لوازمتون رس- دایو

م داخل من بھ یم و اومدیاط گذاشتیاط دار بود لوازم رو تو حیخونھ ھممون ح
  میکمک بچھ ھا رختخواب رو پھن کردم تا بخواب

  مانتوم رو در آوردم

  شییییییییآخ...ر پتویخودمم رفتم ز

  

  ا پاشویگھ پاشو آنیپاشو د-یملود

  خوام بخوابمی  میولم کن ملود-من

  شھیل میوونھ االن سال تحویپاشو د-یملود

  بھ من چھ-من

  پاشو پاشو پاشوووو-یملود
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 رو ی  خامنھ ایون داره آقایم تلوزیدیل شده و ما نفھمیبچھ ھا سال تحو- دایو
  کننی صحبت م٩۵ سال یده و درباره ینشون م

  ایدی خواب٩۴ سال ین لحظھ یا تا آخریآن-یملود

  از جام پا شدم

  مین بریخب آماده ش-من

  ح ھم کردمیش ملیھ  آرایدم شالمم سر کردم یمانتوم رو پوش

  بچھ ھا ھم آماده شدن

  فمیدا گذاشتم تو کیز وی میک ھم از کشو ینھ کوچیھ آیفم رو برداشتم یک

بچھ ھا ھم ...ن شدمیار ماشلوازمم رو گذاشتم صندوق عقب نارال و سو
  م نارال ھم سوار شد و گاز دادیلوازمشون رو گذاشتن و سوار شد

  ؟ینارال آھنگ قشنگ ندار-من

  م؟یچطوره خودمون بخون-نارال

  موافقم-من

  من شروع کردم

  

  برو حالشو ببر

  یدلم رو شکوند

  برو حالشو ببر

  یبا من نموند
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  برو حالشو ببر

  یتو منو فروخت

  برو حالشو ببر

  یبا من نساخت

  برو حالشو ببر

  

  د وسطو گفتی خر پریھو پانتھ آ ی

   خوبھ؟یلی آخھ؟صدات خیخونی میتو با چھ اعتماد بھ نفس- پانتھ آ

 ھم یلی زاغارت تو خوشکل تره بعدم مگھ صدام چشھ خیبلھ از صدا-من
  خوشکلھ

 ی عمت زاغارتھ بی من زاغارتھ؟صدایصدا...س گوشھ یچش ن- پانتھ آ
  شعور

  ھ ندارم خخخخعم-من

  الی خیب.....حاال- پانتھ آ

  میدین رسیحرف نزن-نارال

  چھ زود-من

  آره-نارال

م رو اول انداخت بعدم با کمک پانتھ آ دوتا چادر ھا رو یاده شد و گلی پیملود
  وصل کردن

  رون آوردم کھ برام اس اومدیمنم از تو صندوق عقب صبحانھ رو ب
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  ان بود نوشتھ بودیبازش کردم از آر

   با صبحونھ؟خودم ذره بھ ذره شو درست کردمیکنیحال م-انیآر

  براش فرستادم

 ی بستھ ایی با چایحاال انگار چھ کار کرده ھشت تا لقمھ درست کرد-من
  ششششی کنارشا ایگذاشت

  فرستاد

  یخفھ با-انیآر

 ھا رو برداشتم و بردم واسھ ییک لقمھ و چای ندادم پالستیزیگھ براش چید
  ارهین نارال بیھم گفتم دستم پره الھھ از تو ماشبچھ ھا ظرف و ظروف 

 رو داد دست یی چاید و استکان ھایم کردم کھ الھھ ھم رسیلقمھ ھا رو تقس
 ھاشون رو گذاشتن توش و ییختن و چایبچھ ھا بچھ ھا ھم آب جوش رو ر

  شروع کردن بھ خوردن

   درست کردهی کیامممم آن- پانتھ آ

  ان چطور مگھیآر-من

   خوشمزسیلی خیی بانوچھ کد- پانتھ آ

در سکوت ...آره واقعا خوشمزه بود...ھ گاز از لقمھ م زدم ی...تعجب کردم
  میغذامون رو خورد

  ھ؟یخب بچھ ھا حاال وقت چ-من

  یییییباز- دایو

  نی منو بدیدیزود ع...یدیرم عینخ-من
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  ی ما رو بدیدید عیاوھوع تو با-الھھ

   ببندیال-من

  ویچ-الھھ

  ت رویپ شلوار کردیز-من

  دمی نمیدیشعور اصن بھت عیکصافط ب-الھھ

  دارمیفت بر میاز ک-من

  نش برداشتمیفش رو از تو ماشیع رفتم و کیسر

  د گفتیدویالھھ ھمونطور کھ دنبالم م

  دعا کن دستم بھت نرسھ-الھھ

 ی خالی خالیوقت...کردمی میفش رو خالی تو کیدم پوالیدویھمونطور کھ م
  فش رو پرت کردم طرفش و گفتمیشد ک

  م رو برداشتمیدیا عیب-من

   شعور بدشون الزم دارمیب-الھھ

  مھیدیر عینھ خ-من

ف ده یف نبود اصن پوال مال خودت تو کیھ پوال و کارتم تو کیخوبھ بق-الھھ
  شتر نبودیتومن ب

نم یخب من بھ ھم...شتر نبودیآره ده تومن ب... تو دستم کردمینگاه بھ پوال
  میراض

  ساعت چنده؟-نارال
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  ل و پنج چطور مگھ؟ده و چھ-من

 شروع یازده مھمونی یاد دنبالت تازه گفتیازده میارو ی یگیتو مگھ نم-نارال
  ر نکنیشھ برو برو بھ کارت برس ما رو ھم فقیم

  گفتیراست م

 ول یا...ھ نگاه بھ خودم کردمینھ رو از توش در آوردم یفم رو برداشتم  آیک
  توپ بودم

  یبا...دا ی نکنیبچھ ھا بدون من باز-من

  برو بھ سالمت-نارال

اد دنبالم؟چقدر یاصن مگھ خودم چالقم کھ انگل جامعھ ب...رفتم واسھ خودم
د و یرون برن دیان بیده میخب معلومھ اوسکل خب ع...ابونیشلوغ شده خ

  دیبازد

ران ی مالھ ایدونستم ولیاسمش رو نم...نگاه کردم...ن برام بوق زدیھ ماشی
نکھ انگل یاه ا...نییشھ رو داد پایو شاری... بودیشھ ھاش دودیش...نبود

  خودمونھ

  ا باالیب-ایپو

  نھ ممنون-من 

  ...ومد دنبالمین میشروع کردم بھ قدم برداشتن اونم با ماش

  ا باال لج نکنید ب-ایپو

  گفتم کھ نھ ممنون-من

  ای نشدم بیا تا عصبیآن-ایپو
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  تونست از غرورش بزنھیھھ آقا نم

  نھ ممنون-من

  یھر طور راحت-ایپو

ھ ی...ارمیگھ من آدرس رو از کجا بیھ حاال نمیشعوریعھ چھ ب...گاز داد رفت
  ...سادهیدم وایکم جلو تر رفتم کھ د

  ا لج نکنیب-ایپو

  نھ-من

   از پشت گفتیکیھو ی

  زم مزاحمت شده؟یعز-مرده

  زش؟یعز...تعجب کردم

   کارتیآقا برو پ-مرده

  شما؟-ایپو

  ھمسرشم-مرده

  اده شد و اومد گفتینش پیاز ماش... شدیشیا آتیپو

  ھ نامزد من زن توھھ؟ی چجوری عوضیکھ یمرت-ایپو

  گسی دیکی دوس دختر یگریھمونطور کھ زن د-مرده

  انت کارم؟یخواس بگھ من خیم

  قشو گرفت و گفتیا رفت یپو

  کھیحرف دھنتو بفھم مرت-ایپو
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   کردیزیارو کھ دماغش خون ریھ مشت زد تو صورت ی

  دستم رو گذاشتم رو شونش

  میا شر درست نکن بریوپ-من

  د ادب بشھینھ با-ایپو

  میا بریام پویا غلط کردم گفتم نمیپو-من

  داد زد

کشم ھم دوس یاد ھم خودتو می از دھنت در بیگھ ای دیبھ قرآن کلمھ -ایپو
  پسرتو

   امیآخھ مگھ من اونجور...ر شدیاشکم سراز

 ینجورکردم آخھ مگھ من اویھ میدم و رفتم گریبدون توجھ بھش راھمو کش
  ام؟

  د دنبالمیدو

  ا صبر کنیا آنیآن-ایپو

  ومدمیا برو بگو من حالم خوب نبود نیبرو پو-من

  ا صبر کنیصبر کن آن-ایپو

  ا برویبرو پو-من

  ...دوس پسرت کھ-ایپو

   کھ خوابوندم تو گوشش خفھ شدیلیبا س
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ستم یستم بھ خدا نیستم نی؟ نیفھمیستم میخفھ شو من مث تو و امثال تو ن-من
 بدون من دوس پسر ی بود ولیدونم کیارو چمیوس پسر ندارم اون من د

  ندارم و نداشتم و نخواھم داشت پس دھنتو ببند

  ...نشستم خب چاره نداشتم...نشی ماشید و بردم تویبازوم رو کش

   شدی چیبھتره فراموش کن-ایپو

  اشکام رو پاک کردم...تونستی نمی کنھ ولیخواس معذرت خواھیھھ م

  رفتمیت رو پذیعذر خواھ-من

  خوام چھ برسھ بھ تویھھ اونم از تو عمرا من از بابامم معذرت نم-ایپو

  کامال معلوم بود از حرفت-من

  مینو روشن کرد و راه افتادیماش

ش نکرده ید کردم خدارو شکر چشمامو آراینش رژ لبمو تمدی ماشینھ یتو آ
ردم بعدم لوازم رو ش کیفم در آوردم و قشــــــــــنگ آرایبودم لوازم رو از ک

ن یشھ ھمچی باورم نمی پستیلیا خی خدا متنفرم ازت پویفم وای کیگذاشتم تو
کھ یاقت خودشھ بھ من نسبت داده مرتی لی رو بھ من نسبت داده ھر چییزایچ

  شعوری بی حرصم گرفتھ بود ازش حساااابیییییی عوضیا ی اه خدا پویعوض

  ی بودیبا ک-ایپو

  ویچ-من

  شعوریب-ایپو

  خداا بلند گفتم یوا

  معلومھ با تو-من
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  مایکامال معلومھ خانم خوش س-ایپو

  ی اشکانیبلھ کامال آقا-من

تونستم یرون بعدم در رو تا میدم بیبالفاصلھ در رو باز کردم و پر...میدیرس
  ...دم داخلی بزنھ پرینکھ بتونھ حرفیقبل از ا...محکم زدم بھ ھم

  سالااام-من

  ارهج جونت دیا استیسالم ب-انیآر

نشستم بھ ...پوووووف...ذاشتیدم؟؟؟نھ داشت میر رسی خدا دیدم تو وایپر
 یزم اشکالی عزیآخ...دا سوم شدهیھمون موقع اعالم کرد پان...نگاه کردن

دم برم ین برنده شھ قول میا اگھ امیخدا...ن برنده بشھینھ کھ امیمھم ا...نداره
 معذرت ی غول سنگواه واه چھ حرفا من از اون...ا معذرت بخوامیاز پو

ر یر من بود؟؟؟تقصیبعدم مگھ تقص...اد ازشیش بدم مییییبخوام؟؟؟عـــــمرا ا
ازش ...ده زر زدیا بود کھ ندیر پویبعدشم تقص...اون پسره بود
خخخخ ....دم و زل زدم بھ ادامھ برنامھیق کشیھ نفس عمی...متنفرممممممم

غش زود تموم شد یو شکر تبلخدار...غیدم رفتھ تو تبلینقدر تو فکر بودم نفھمیا
 یییوا... رو ندادیا اشکانیخود از جملھ پوی بیزایو فرصت فکر کردن بھ چ

ھ ستاره درستشون کرده بودن ینشون خوششششکلھ تو ینا چھ ھفت سیمامانم
ن ین امین امین برنده شھ امیا امینشستم بھ دعا کردن خدا.... جووووونیا

 یب... خودمونھینکھ پوپویعھ ا...نی امنیگفت امی کنارم نشستھ بود میکی...
ن جان ننت بگو یبگو ام...ون زل زدمیا بھ صفحھ تلوزیتوجھ بھ پور

من قبال از رپ متنفررررر ...دا کردمیدونم چرا بھ رپ عالقھ پینم...نیام
 خواننده ھا کھ ی بود کھ بعضیکی رکیل فحش ھای خب اون بھ دلیبودم ول

نطور نبود ین ای امیدادن تو آھنگشون ولی رپر گذاشت میشھ اسمشونو حتینم
 قشنگ و با محتوا بود من خودم یلیچ آھنگاشم خییییداد کھ ھیاصال فحش نم

از افکارم در اومدم و بھ ادامھ شو توجھ ...رانمیبھ شخصھ عاشق آھنگ بنام ا
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نھھھھھھھ ...دمیغ کشییییج....نھ یرحسیھو اعالم کرد نفر اول امیکھ ...کردم
  شدید برنده مین بایییییییییام

  ن کھ بھتر بودیاھھھ ام-ایپور

  قایآره دق-من

  ن حقش بودیرحسی بھ نظر من امیول-ایپو

  د نھ؟ید ساز مخالف بزنی از شما نظر خواست؟بعدم ھمش بایک-من

گم اما ینم حق با شماس خب میزنم ھر وقت ببیر حرف حق رو مینھ خ-ایپو
  نجا ظاھرا مردمم با من موافق بودنیدر ا

  ر لب گفتمیز

  شعوریمرده شور تو و نظرت رو ببرن ب-

خب ...کردنیداشتن غذا ھا رو آماده م... جونیش پری کردم و رفتم پیپوف
ش بابا و یرفتم پ...چ وجھیمن کھ حوصلھ غذا پختن ندارم اصال ندارم بھ ھ

م یتصم...کنن کھ من متنفرمی میاسینام دارن بحث سیاھھھھ ا...عمو پدرام
عت بھم آرامش یراستش طب...اطشون بزنمی حی تویھ چرخیگرفتم 

شون یکی... ھا چھ خوشمل ھسنی ماھیاوخ...کنار حوضشون نشستم...دهیم
 کھ با مزه بودو یکیاون ...ایکس پک بود رو نسبت دادم بھ پویکم سیکھ 

ھ جز ی ھم کھ از ھمھ خوشکل تر بود کیاون...اینسبت دادم پور
 تو یزل زدم بھ درختا...رمچقدر اعتماد بھ عرش دا...خودم؟؟؟

م با الھھ یر بچھ بودیادش بخی...من عاشق درختام و گال...درخت...اطشونیح
ھ کتک مفصل یمن کھ ...م خونھیرفتی می گلی آخرم با لباسایِم گل بازیرفتیم

 انگل بھ یبا صدا...میپ بودی اکیآخھ ما از بچگ...خخخخخ...خوردمیاز ننم م
  خودم اومدم
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  ده نھ؟؟یرامش مبھ توام آ-ایپو

  ؟؟؟؟؟؟؟یای و میدیرم تو مث کنھ بھ من چسبیچرا من ھر جا م-من

   زد و گفتیپوزخند

  من؟؟؟؟؟؟؟؟-

  حرفمیوونھ شدم مث تو دارم با خودم می دیدونینھ با خودم بودم م-من

  ر موش کوچولویخودتو با من اشتباه نگ-ایپو

  مونی غول تشن بھترم انگل میاز تو-من

  نیکنم حاال ببیشعوور امشب سکتھ میب یوووووووووووووو

 تو لقب انتخاب کردم بلکھ توام یستم کھ برایپس ظاھرا تنھا من ن-ایپو
  نطور موووش کوچواویھم

 تمام وحشت ھا ی ملکھ ینیھ لقب دارم اونم ونسا ھس ی من یبھتره بدون-من
  ری برو بمیتو بھش عادت ندار

 پادشاه ینیکوب ھس یرم اونم جھ لقب دای منم فقط یپس بھتره توام بدون-ایپو
  غرور و خشونت

  اوھوع آقا رو برو بابا-من

  ونسا و موش کوچولو.....سیامتحانش بد ن-ایپو

  کوب و انگل جامعھیج.......یخودت خواست-من

ھ جور ی...ھیش انگار کییییییییییا...ق تر شد و رفت داخلیپوزخندش عم
آخھ ...اد ازش کھ نگویبدم م...ش انگلیا...اسیره انگار پادشاه دنیگیخودشو م

ن وسط کھ مغرور در ی ای بودیننت مغرور بود؟بابات مغرور بود؟آخھ تو چ
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فتھ یخودش...شیکینم یا...ادی مغرور بدم مینقدر از آدمایا...اه اه اه...یاومد
نقدر حرصم داد کھ تا شب سکتھ یامروز تا حاالش ا... خدایوا...شیییییییا

 کھ ییرفتم داخل روشو...  زدم از رو حرصیفیغ خفیج...نزنم شانس آوردم
دن یاز د...نھ بھ خودم نگاه کردمیتو آ... بھ صورتم زدمیھ آبی...اط بودیتو ح

ملم پخش شده ی خدا کل ریوا...غ زدمی کھ روبروم بود جیموجود
ھ زنگ بزنم مامانم تا یم گرفتم یتصم...ی پشت بدبختیبدبخت...اھھھھھ...بود

شم کھ یواال بدون آرا...صورتم رو قشنگ شستم...ارهیو بــــشم ریلوازم آرا
ا ی پوینطوریش نکنم ھان؟نھ نھ ایاصن چطوره آرا... خوشکلم کھیلییخ
 چھ یول...دا کنمیھ راھکار بھتر پید یبا...فھمھ از دستش حرص خوردمیم

ا یا یده بھ پویم...ارهیآخھ مامانمم کھ درست خودش نم...اه خدا...یراھکار
د زنگ یبا... نداشتمیچاره ا...شھیدر دو حالت وضعم شکوفا ما کھ یپور

  ...بعد سھ بوق جواب داد...م رو در آوردم و زنگ زدم مامانمیگوش...زدمیم

  الو-مامان

   نگو اصال سھ ھم نکن کھ منمیچین ھیمامان منم بب-من

  زم؟ی عزییمھال جون تو-مامان

   امیا خب خوبھ مامان نگاه من االن تو بد مخمصھ یلیخ-من

   شده؟ی مھال جون خدا بد نده مگھ چیوا-مامان

  اطی تو حییار تو دستشویفم رو بی کیمامان بھ بھانھ ھوا خور-من

  چرا اونجا مھال جون؟-مامان

  ی بھ کسیا ندیاری ام مامان خودت بییآخھ من االن تو دستشو-من

  زمیباشھ حتما عز-مامان
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  ی نداریگھ کاریخب د-من

  ا بھ ھمراھتزم برو خدینھ عز-مامان

قھ یبعد از چن دق...مایھ خبر نداشتیگر خوبیمامانمم باز... خدایقطع کردم وا
  ... من چن سال گذشت باالخره اومدیکھ برا

  یمرس-من

 کھ ھمونجا بود و شروع کردم یفم رو گذاشتم رو صندلیک...بعدم در رو بستم
رون یدم بیو پرفم یشم کھ کامل شد لوازم رو گذاشتم تو کیآرا...ش خودمیبھ آرا

د دنبالم ین بایرم ای خدا من ھر جا مییییوا...دمی رو جلو خودم دیھ غولیکھ 
توجھ نکردم و رفتم ...با تعجب نگام کرد...دم کنار و گذاشتم برهیباشھ؟؟؟کش

ان یبعدم اومدم ور دست آر...ف ننم یفم رو گذاشتم کنار کیک...داخل
تش رو دور کمرم حلقھ اونم دس...خودمو تو بغلش جا دادم...نشستم

ھ داداش داشتھ ی کھ چقدر خوبھ آدم یوا...سرمو گذاشتم رو شونش...کرد
  ...تش کنھیباشھ کھ ھمھ جا حما

  انیآر-من

  جونم ؟جون دلم؟-انیآر

   دوستت دارمیلیخ-من

  زمینطور عزیمنم ھم-انیآر

   از پشت مانع ادامھ حرفمون شدی مزاحمیصدا

  ی دار نامزدیونسا جان نگفتھ بود-ایپو
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خب حق داره ...کردیان با تعجب منو نگاه میآر...ــــــــــدمی پوکینی...دمیپوک
ن فکر یاز ا...میان نامزد باشی خدا فک کن منو آریوا...ھیدونھ ونسا کیبچم نم

   منی خدایوا...ق تر شدیخندم عم

 خودم اسم یاصن داشتھ باشم تو رو سننھ در ضمن من در حالت عاد-من
  دارم

  دی کنید نامزدتونو معرفییشھ بفرمایم...مایا خوش سی خب خانم آنیلیخ-ایپو

  انھ داداش منین آریا ایپو...اس ین پویان ایآر-من

وفتاده بود ی نیان کھ ھنوز دو ھزاریآر...دم از خندهینو کھ گفتم دوباره پوکیا
ن صحنھ ینارال اگھ ا... ول بھ خودمممممیا...ع شده بودیا خوب ضای پویول

 یوا...ینی رو ببین غول سنگیع شدن ای کھ ضاییکجا...نارال...دیدیرو م
   گفتیا با لحن خشکیپو...خدا

  خوشبختم-

  نطوریمنم ھم-انیآر

  د رو من و گفتیان پریا جمع و ترک کرد کھ تا رفت آریپو

  ھ؟؟؟؟ ھان ؟ھان؟ ھان؟یونسا ک-

مھ  کھ اون روز بھت گفتم کھ قراره واسھ ھیاوسکل ونسا خودمم اون لقب-من
   تــــــــــرسی مــــــــــــــــــــلکھ یییییعنیم؟من شدم ونسا یبذار

  می نکردیم کنار تا از ترس خرابکاریاوه اوه بر-انیآر

  دم و گفتمیخند

   ولی ول ای ایالحق کھ داداش خودم-
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  یقربونم بر-انیآر

  ھ حاالیش انگار کییییا-من

کردن و حرف ی میآشپزداشتن ...از جام بلند شدم و رفتم تو جمع مامانا
 یالک... بھ خودم بدم بفھمن کد بانو امیھ تکونید یخب باالخره منم با...زدنیم

بابا ... کھ من توش استــــــــــادمیزیچ...پختنیمھ میداشتن خورشت ق...مثال
ت ی اذیاه بسھ وجدان توام ھ...پروفسور...عقل کل...بابا دانا...استـــــاد

 دانا ام منم بھت گفتم دانـــــا یگی خودت مگھیگم دیخب راس م...کنا
وجدان دو ...د استادیآخھ مسخره شدن دار...؟؟؟یکنیمسخره م...استـــــاد

 بکن ی خواستین جمع اظھار وجود کنم بعد ھر غلطیقھ خفھ شو من تو ایدق
نھ پس ...؟؟؟ی اظھار وجود کنی کھ بخوایآخھ تو اصن وجود دار...؟یاوک

  خفھ برو گمشو...رمی رژه میا الکی رو مخ بعضمث تو محو ھستم فقط

  رفتم جلو و با نشـــــاط گفتم

  کنمیمنم کـــــمـــــک م-من

  ؟یمھ بلدیق...د بانوییبفرما...بھ بھ کد بانو- جونیپر

  آره توش استادم-من

  د وسط و گفتیمامانم پر

  بابا استــــــــــاد-

  بعلھھھھ-من

  دت رو بکن استـــــای آشپزیچیھ-مامان

  چشم-من
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 کاراشو خودشون کرده بودن ی کھ بعضییاز اونجا...شروع کردم بھ پختن
ک ی الزم یھ بر تجارب و مھارت ھای وقتھ و با تکیم ساعت تالش بیبعد ن

   چھ برسھ غذایخوری خلق کردم کھ خود بو رو مییبو

   بھ بدنم دادم و گفتمیکش و قوس...رونیرفتم ب

  ش تموم شدیییییآخ-

   دخترکمیباشخستھ ن-مامان

   خستمیلیخ-من

  اد؟؟ی خوابت مینی-مامان

   آرهیکمی-من

  ھیم بخواب چھ کاریا بریخب ب-مامان

  چشم-من

  تونھ توش بخوابھ؟یا میزم کدوم اتاق آنی جان عزیپر-مامان

   دلش بخوادیھر اتاق- جونیپر

  ایم باال آنیا بریب-مامان

 ی از در ھارو شانسیکی...م یدیکردم تا باالخره رسی می حال پلھ ھا رو طیب
 حوصلھ ید ولیچیم پینی خوب تو بیھ بوی...باز کردم و خودمو انداختم داخل

اممم مالفھ ھاش چھ ...شال و مانتوم رو در آوردم و رفتم تو تخت...نداشتم
دم یگھ نفھمیھ غلت زدم و دیتختش دو نفره بود منم راحت ...دهی می خوبیبو
   شدیچ
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*********************************  

  

   غر زدن از جام بلند شدمیبا صدا

  اه آخھ مگھ جا نبود-

  دونستھ اتاق توھھینقدر بچھ نباش اون کھ نمیبس کن ا-

  دهی رو ھم ندین گندگی عکس بھ اینی-

  ومدهی خوابش میلی خب البد خیزنیچقدر غر م-

  عھ واقعا؟پس چرا تو اتاق من-

  ار خوابشو بکنھنقدر حرف ھم نزن بذی ایگھ مگھ بچھ ایبس کن د-

ن یگھ ایاد دی گفتھ باشم خوشم نمیذارم ولیندفعھ فقط بھ خاطر تو میباشھ ا-
  اد تو اتاقم و تو کارام سرک بکشھیدختره ب

  کنمیدارش میرون من بی خب آروم باش تو برو بیلیخ-

 چشمامو از ھم باز یکیا گفتن ی آنی بھ سکوت گذشت کھ صدایقھ ایچن دق
   بابایدار کردن من؟؟؟ای بی نبود برایگھ ایکس د ...ا ھسینکھ پوریا...کرد

  سالم-من

 تو اتاقش ی دعوا کرد کھ چرا اومدیا کلیا پاشو پاشو کھ پویسالم آن-ایپور
  یدیخواب

  اتاق اونھ؟-من

  آره-ایپور
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  جلو خانواده گفت؟؟-من

  دی مدارک رو نشونم بده کھ تو رو دیھ سرینھ با من اومد باال -ایپور

  ...دمی کشیپوف

  امیرون لباسامو بپوشم بی خب برو بیلیخ-من

نگاه بھ ...م زنگ خوردیاومدم آماده شم کھ گوش...رونی رفت بیبدون حرف
سھ بار زنگ زد ...م گرفتم جواب ندمیتصم...ناشناس بود...مخاطب کردم

  گھ اعصاب نمونده بود برامیبار چھارم د... جواب ندادمیول

  !!!!بلھ-من

  چھ خشن-طرف

  !شما؟-من

  ھ آشنای-فطر

   توی ھستیک-من

  ھ آشنایگفتم کھ -طرف 

  ...بالفاصلھ قطع کردم...دمیترس

ھر ...کال ترسو بودم... رنگ بھ رو نداشتمین ولییع آماده شدم رفتم پایسر
  ا نگران اومد طرفمیپور...ترسوندی منو میتلفن ناشناس

  دهیا؟رنگت پری شده آنیزیچ-ایپور

   نگفتمیچیھ

  ا با توامیآن-ایپور
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  سیم نیزیچ-من

  م دوباره زنگ خورد کھ دوباره ترس برم داشتیگوش

  الو-من

  سکوت

  الو حرف بزن-من

   نگفتیزیبازم چ

  ی ھستید المصب حرف بزن ک-من

   رنگ بھ رو نداشتمیقطع کردم ول... نگفتیزیبازم چ

  پرهیزنھ رنگت میھ ناشناس زنگ می تا یھنوزم مث قبل-ایپور

   امینطوریدونم چرا اینم-من

 یاصن ب...دمشین باال بود؟؟؟پس چرا ندیعھ؟؟؟ا...نیی از باال اومد پاایپو
  اه...نییا پایال بھ تو چھ کھ باال بود یخ

  گھ؟یا من برم دیپور-ایپو

   زودهیلیبمون فعال خ-ایپور

  د برم خدافظینھ با-ایپو

  خدافظ-ایپور

اد ی مبدم...خوام نکنھ بزغالھیبھ درک م...شعوری نکرد بیش با منم خدافظییییا
شعور یب...بـــــع جمعشون جمعھ...اطیرفتم تو ح...ازش کھ حد نداره

تا باشھ از ... بودای خواب خوبیلی خیی خدایول...امیمنو صدا نزد ب...انیآر
  ن خوابایا



 @cafeetakroman          اختصاصی کافھ تک رمان            تصادف عشقرمان 

 94 

  د؟یخواھر گلم خوب خواب-انیآر

  یلیییییییخ-من

  اد تو بغل داداششیکھ می کوچین آبجیخدا رو شکر حاال ا-انیآر

  اد؟؟ی نچرا کھ-من

ن داداش یمن عاشق ا... نکرد و سفت فشارم دادیاونم نامرد...دم تو بغلشیپر
 کھ ی خوشکل بود جوریلیان خیآر... جونم داداشمیا... خودممیچشم آب
قربون ...رون دخترا تو حسرتشنیم بیری میوقت... بودی ھر دختریآرزو 

 برم کھ ینکھ من قربون کسیخواد ایاقت میاصال ل...داداش خوشکلم نرم
  اقت الزمھ رو ندارهیان اون لیمتاسفانھ آر

   خواھرمیکنی فکر میبھ چ-انیآر

  بھ تو-من

 یا چھره ی رعنام؟ی؟بھ قد و باال یکردیم فکر میجون من؟حاال بھ چ-انیآر
   ھمتام؟ کدومش؟ی بیا صدایبام؟یز

  ا فدات بشمی بگم قربونت برم یاقت ندارینکھ لیبھ ا...چکدومیھ-من

  مای نداشتی آنعھھھ-انیآر

  یم تو خبر نداشتیچرا داشت-من

  گھ با تو حرف زدمی خواھر نامرد اصن من اگھ دیا-انیآر

  کنھیمث دخترا قھرم...شیش ایش ایا-من

ا مثال مث ی خوبھ؟یا مغرووووور باشم؟اون جوری مث پویخوایخب م-انیآر
  نای مامانمییییی باشم؟وای خجالتیمان
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  انی آریوا...دمیخندیاز حرفاش غش غش م

َشھ مث دلقک دربارم برام از ای مردم خدا نکشتت تا ھمیوا-من ن حرفا یَ
   تا من بخندمی و جوک بگیبزن

  م دلقک؟؟؟یحاال ما شد...یدس شوما درد نکنھ آبج-انیآر

ھ وقت الت ی یکنیھ وقت مث دخترا ناز میا یان تو حال خودتو نداریآر-من
ھ وقت ی یس قادرھ وقت عبایمون یھ وقت میھ وقت دلقک ی یشیم

  ...ھ وقت لوس ننر زشت خنگ خریاورانگوتان 

  ادامھ حرفمو نذاشت بگم

گھ یم دیض شدیم و مصتفیبسھ بسھ قشنگ از الطافتون بھره برد-انیآر
  یاریھ وقت کم نی فردا کھ یش باشھ برایبق...بسھ

اره ی کھ روبروت نشستھ عمرااااااااا کم بییاین آنیا... نگران نباش-من
  ــــــــــمــــــــــراااااااعــــــ

  میف کنیم و تعرینیبب-انیآر

  مینیبیم-من

  مینیبب-انیآر

  مینیبیم-من

  از جام بلند شدم

  نمیسا بیوا-انیآر

   گذاشت کف دستمیھ تراول پنجاه تومنی

  کھ خودمونی کوچی آبجیدینم عید اییبفرما-انیآر
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  ی مرسیییییییییوا-من

خب ... دادیدیان بھ من عیآر...ایخدا یوا...دم و رفتم داخلیگونش رو بوس
ن رفتم تو ی کنجکاو بودم بھ خاطر ھمیلیخ...دهیمثال ع...د بدهیِف خل بایخر ک

دم یفھمی نمیچیاونموقع خواب بودم ھ...اوه اوه اوه چھ خوشکل...ایاتاق پو
 رنگ یریوارا شید... خوشکل بودیلیونش خیدکوراس...ق شده بودمیاالن دق
 ی قھوه ایھ کمد و چن تا کشو ی... ھم اونجا بودیز قھوه ایھ تخت و میبود و 

کشو ... دوم عطر بودیکشو...لباس بود...کشو اولو باز کردم...سوختھ بود 
رون تا سر یبھتر بود برم ب....دم بفھمھ ی سوم  رو باز نکردم چون ترسی

  بھ اتاق انداختم کھیھ نگاه سرسریفقط قبلش ...رونیواش اومدم بی...دهینرس
بعد ...زنگ زدم نارال...رونیاومدم ب...خدا رو شکر ندادم... نداده باشمیسوت

  خواستم قطع کنم برداشتیگھ میش بوق کھ دیش

  الوووو-نارال

  سالممم نارال-من

  !!؟؟یایسالم تو مگھ قرار نبود بعد چن ساعت ب-نارال

  یادم لفت مامانید یاوخ ببخش-من

   شد و گفتیشینارال آت

  رم؟؟؟ی من پی بگیاخویشعوووور میب-

  !!آره چجورم-من

  !!!!ایآن-نارال

  ھ؟؟؟؟؟ی امشب با کیھان چتھ ؟راست-من

  با الھھ-نارال
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  کنھیف نمیاد ترسناک تعریالھھ خدا رو شکر ز-من

  الم راحتھیآره از بابت اون خ-نارال

   از بابت من نباشھیول-من

  یبرو گمشو با-نارال

  ی بز بز قندیبا-من

اد وقت یشدم زیآماده م...رفتم خونھید میبا...طع کردم بگھ قیزینکھ چیقبل ا
  ال بابایخیب...رسمین نفر میاه خدا مطمئنم کھ آخر...ندارم

  مامانننننن مامانننننن من رفتممممممممم-من

  کجا-مامان

  ھیخونھ پسر ھمسا-من

  ا؟یآن.اوا خاک بھ سرم -مامان

   شبونھیرم خونھ الھھ مھمونیدارم م...فدات شم مامان-من

   مخم اومد تو دھنمی دختر تو کھ منو نصفھ جون کردیوا-امانم

  کنمی کھ بھ عقلت شک میمامان نگو باور کرد-من

  !!!!ااااایعھھھھھ آن-مامان

  جونم-من

  برو زود تر تا نزدم لھت کنم... بالیجونت ب-مامان

  یچھ مامان خشن-من

   کھ ھسینیھم-مامان



 @cafeetakroman          اختصاصی کافھ تک رمان            تصادف عشقرمان 

 98 

  خدافظ عشقم-من

  خدافظ گلم-مامان

ن یجھ خودم ماشیا اومدم در نتین پویمن با ماش... خداااایا...رونیرفتم ب
  ...دم بھ الھھید حرص بخورمممم؟؟؟زنگی امروز چقدر بایییوا...نداشتم

  الوووو-الھھ

  سالم الھھ-من

  ؟ییا تویان-الھھ

  آره-من

   خانم؟؟؟یایس بیقرار ن-الھھ

  ھ مشکل دارمی-من

  یچ-الھھ

  ا اومد دنبالمین ندارم امروز پویماش-من

  کنم دنبالتیج می رو بسی خب االن ملودیلیاھھھھ خ-الھھ

  ی منتظرم بایاوک-من

  یبا-الھھ

 سر رفتھ یحوصلم حســــــــــــــــــــاب...ادی موندم تا بیمنتظر ملود... خدایا
 تا یاره ول... وجدان یدار شدیاه تو باز ب...خب سرشو ببند کھ سر نره...بود

 خودمو بھ یحرفا...ھیش پسر ھمسایپ...یدپس کجا بو...حاال خواب نبودم 
شعور اصن نھ من نھ یب...؟؟؟؟؟؟آرررره چرا بر نگردونمیگردونیخودم بر م
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مگھ مث توام کھ فرط و فرط قھر ... خب قھر نکنیلیباشھ خ...تو
  ..یگھ ھر چیبعلھ د...ش انگار چقدر قھر کردم باھاشییییا...کنم

  سوار شدم... بودیودمل...ن بھ خودم اومدمی بوق ماشیبا صدا.

   خانمیسالم ملود-من

  ...ا جونتیالبتھ با وجود پو...ایدا شدیا جون کم پیبــــــــــــــــــــع آن-یملود

  وونھیخخخخ فک کن منو اون عمرا د-من

  خخخ آره-یملود

  یکنی کھ بع بع میبعدم مگھ تو بز-من

  ستمینھ مث تو ن-یملود

  یر بزیمنو با خودت اشتباه نگ-من

  ییییییخودت-یملود

   وایزنیغ می خب بابا چرا جیلیخ-من

  غ نزنم ھنر کردم واالیاز دست تو ج-یملود

  مگھ چمھ-من

  سیبگو چت ن-یملود

کت بانو ...خوش صدام...خانومم...البتھ من خوشکلم-من
  ....رمی نظیب... امیعال...دلسوزم...مھربونم...ام

  نذاشت ادامھ بدم گفت

  یـــــنی زمیباشھ بابا فرشتھ -یملود
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  مونی دراد میکیتا چش تو  -من

  شعووووریب-یملود

  یغو نبودیغ جینقدر جی تو کھ ایملود-من

   شدمینجوریاز دست تو ا-یملود

  فدا سرم-من

  میدیخرررر رس-یملود

  عمتھ باشھ-من

  اده شدم و رفتم دستمو رو زنگ فشار دادمیپ

  یاومدم مگھ سر آورد-الھھ

   بھم گفتی کفریه ااومد خودش در رو باز کرد و با چھر

  گھی دیومدی نمیخواستیم-

  ام؟؟یگھ نیبرم د-من

  ا تویش بیا-الھھ

  منگل خر-من

  عمتھ-الھھ

  ام تویگمشو کنار ب-من

  رفت کنار

  ایب-الھھ
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  رفتم تو ھمھ جمعشون جمع بود

  بھھھھھھ جمعتون جمعھ فقط گلتون کم بود کھ منم اومدم-من

  ھوونیره دیگیل میش چھ خودشو تحوییییا-ایمان

   منگلیخودت-من

  زون کردمیمانتو و شالم رو در آوردم و آو

  ارمی پاسور بیخب بچھ ھا باز-الھھ

  آخ جووووون پاسور-من

ول بھ یا...بردمیشانسم ھمشم من م...یم بھ بازیآورد ورق ھاشو شروع کرد
  تایھ بارم بیھ بار ھم پانتھ آ برنده شد یالبتھ ...خودم

  م قصھی بریز خستھ شدم از باییبچھ ھا خدا-من

د بعد ی چسبیلیییییییم دستش درد نکنھ  خی آورد خوردینیریالھھ رفت و ش
الھھ نور چراغ قوه رو انداخت تو صورتش ...م تو اتاق داستان ترسناکیرفت

  و شروع کرد

ھ فضا نورد بود کھ عاشق احضار یھ یھ داستان نھان واقعین داستان یا-الھھ
  مرده خون ید آدم ھایدیروح بود تو فضا جن م

  ر پامون رد شدیع قرمز از زیھ مایبعدم 

 خواھرش کھ ید تو فضا ولینکھ خواھرش رو دی براش مھم نبود تا ایول-الھھ
  کرد خواھرش تو فضا مــــــــــــــــــــردیخونھ بود تو فضا چکار م

 بھ نظر من از ھمھ جاش ترسناک تر قسمت خونش بود کھ یتموم شد ول
الھھ ...ھ آب بھ دست و صورتم زدم و برگشتم تو حالیم رفت...دمیواقعا ترس
  با ذوق دستامو بھ ھم زدم و گفتم...ش آورده بودیلوازم آرا
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  شیآخ جون آرا-من

آروم خودمو ...نھ ھم آورده بود گذاشتھ بود کناریھ آی...بعدم نشستم کنار الھھ
شم یآرا...ظ نبودیشم اونقدر غلیچوقت آرایھ...بایح اما زیمل...کردمیش میآرا

  کھ تموم شد رو بھ بچھ ھا کردم و گفتم 

  چطور شدم-

   نانازت الک بزنمین رو اون ناخونای خوشکل بشیلیخ-الھھ

عاشق الک ... زدنیاونم شروع کرد برام الک صورت...نشستم کنار الھھ
ھ نوار یش کھ تموم شد یالک صورت...شھ ناخونای خوشکل میلیبودم آخھ خ

ناخن ) ناخونامویییییوا... کرد بھ الک بنفش زدنگذاشت رو ناخونم و شروع
کارش کھ تموم شد نوار ھا و الک ھا رو ...کنھیداره مدل دار م( ھام رو

  برداشت و گفت

  خب چطور شد؟-

  با ذوق نگاشون کردم و گفتم

   نازهیلیھھھھ عاشقشم خیعال-

  اد الکی میلی بلند تو خیآره بھ ناخن ھا-تایب

  دونمیم-من

  ک خشک شھ بعد کھ خشک شد بھ الھھ گفتمصبر کردم تا ال

  ؟یل نداری تو بساطت پاستیال-من

  خچالھیچرا تو -الھھ
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ھمھ رو برداشتم و ...ل داشتیتا بستھ پاست 10نا کس ...خچالشیرفتم سر 
   بچھ ھا یھ ظرف بردم برایشون کردم تو یخال

  ؟؟؟؟ی کردیھمشو خال-الھھ

   ھمشویآره ھمھ -من

م یل ھامونو خوردیم و پاستی دورش حلقھ زدیھمگ...ظرف و گذاشتم وسط
ل یم دختر پاستیمگھ دار...لشیاصن دختره و پاست... خوشمزه بودیلیخ

  نخواد؟؟؟

  ن؟؟؟ین بخوابیخوایبچھ ھا شما االن م-الھھ

  ادی من خوابم نمیدونم ولینم-من

 یدیھ سیم یکار نباشینکھ بی ایالھھ برا...د کردنییبچھ ھا ھم حرفمو تا
 یداد کھ ھیھ زنھ رو نشون میداشت ...ا خدای یوا....م ترسناک بودلیف...آورد

 مردم یدن بچھ یھ میلما چین فی اییییوا...خورهیره و خون ھمھ رو میم
انگار براش آشنا بود رفت کنارش ...دی رو دیکین زنھ یعاغا بعد ا...نھیبب

ن ھو ھر دوشون انگار شوک بھشون وصل کرده باشیبا ھم دست  دادن کھ ...
 مردم رو بغل یرفتن ھیم...ش گرفتنیبعد دوتاشون آت...جلز و ولز کردن

دستامو ...نمیتونستم ببیگھ نمی دییییوا... گرفتنیش میکردن و مردمم آتیم
 تعارف رو یرفتم تو اتاق الھھ و ب...ده ندارهیدم فاید...گذاشتم رو صورتم

  ـــــــوووش شدمھـــیقھ بیبعد از چن دق...دم بلکھ خوابم ببرهیتختش خواب

  

***************************  
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  نیی زدم و طرف و ھول دادم پایتو جام غلت...دار شدمی بیکی یبا تکون ھا

  ا پاشو جان ننت پاشویآن-طرف

  ھان-من

  پاشووووو-طرف

  یوا...پانتھ آ بود...کم باز کردمی  چشمامو یال

  چتھ-من

   ی اشکانیخونھ آقا ید بری پاشو مامانت زنگ زد گفت بایآن- پانتھ آ

ا مرده یبرو بابا مرده شور خودشو پسراشو ببرن نھ نھ خودش نھ فقط پو-من
  یشور اونو ببرن عوض

  ن پاشویحاال پاشو آفر...چھ توپت پره- پانتھ آ

انگار ...دم تو صورت خودمیآب رو پاش...ییاز جام بلند شدم و رفتم تو روشو
صورتمو خشک کردم و ...خخخخخخ...دم باالیبرق بھم وصل کرده باشن پر

 یش الھھ رو ھم از کشو یلوازم آرا...دمیمانتو و شالم رو پوش...رونیاومدم ب
ش خوشکل کردم تا برم خونھ انگل یھ آرایرون و یدم بیزش کشیم

فم رو برداشتم و یک...ش رو گذاشتم تو کشویلوازم آرا...شششششیا...جامعھ
  رون یاز اتاق رفتم ب

  یدیبخوایگھ میکم دی-نارال

  نھ بس بود-من

  شعور گمشو برو حاالیب-تایب

  ی؟؟؟رفتم بابایزنیچرا م-من
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  خدافظ-بچھ ھا

  دا در جا متوقفم کردی ویرون کھ صدایرفتم ب

  ایآن- دایو

  بلھ-من

ام پس ین من برو خونتون فردا میر با ماشین منھ بگیچ ماشیین سویا- دایو
  رمیگیم

  بدون تعارف گفتم

   ی بایاوک-من

  یبا- دایو

ھ  ذره حال ی آھنگم نداشت آدم یدیالمصب س...نش شدمی و سوار ماشرفتم
گاز ...یتازینم چقدر میبتازون بب...نو روشن کردم ی کردم و ماشیپوف...کنھ
ن و پارک کردم و یماش...دمید کھ بھ خونھ عمو پدرام رسی نکشیطول...دادم

  فون رو زدمیزنگ آ

  ھیک - جونی پر

  براتونمنم منم مادرتون غذا آوردم -من

  د و گفتیخند

  ا تویز دختر بیمزه نر- جونیپر

چقدر طرفدار ....ا اومد استقبالیھمونجا پور...در رو باز کرد و رفتم داخل
  ...دارم ماشاال

  یا خانم چطوریبــــــــــــــــــــع آن-ایپور
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 خوبم تو یلی؟دوما سالمت کو؟سوما خیکنی کھ بع بع میاوال مگھ بز-من
  ؟یچطور

  م توی خب نزن بابا منم خوبم بریلیخ-ایپور

  میبر-من

   جون منتظر اومد منو بغل کرد و گفتیپر...م داخلیرفت

  طون بالی شیچطور- جونیپر

  ی جون شما چطوری ام پریعال-من

  منم خوبم- جونیپر

  ا از اونور خشک گفتیپو

  سالم-ایپو

  منم خشک جوابشو دادم

  کیعل-من

نشستم ...نون خور کمتر خخخخخھ یخب چھ بھتر ...ظاھرا عمو پدرام نبود
انگار حاال چقدر ...ستادمینقدر سر پا ایش خستم شد ایآخ... از مبالیکیرو 

  شم نشست و گفتیا اومد پیپو... اصنیھر چ...سر پا بودم

  روز خواب خوب بود؟؟ید-

   بود چرا بد باشھیعال-من

   تو اتاقم براتون نبود؟ی نکرده کم و کسریین بود خدایمنظورم ا-ایپو

  ن از اتاق شما انتظار نداشتمیشتر از ای بیاد بود ولی زیلیچرا اتفاقا خ-من
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  دین دندوناش غریاز ب

 کھ بخوام برات سنگ تموم بذارم موش یستیسم نییس چون ریمھم ن-ایپو
  کوچولو

   زدم و گفتمیپوزخند

  رهین انتظار نمیشتر از ایھ انگل جامعھ بیمعلومھ از -

  گفتنمون نشست و یا اومد بیپور

  ن؟؟؟؟؟یشما دو تا باز بھ جون ھم افتاد-ایپور

   ندارمی نکنن تو خواب مردم من باھاشون کاریشون فوضولیواال اگھ ا-من

   زد و گفتیقھقھھ ا

ن سرش ھم یشناسم اینو می کھ من ای کنھ؟عمرا جوریا فوضولی؟پویک-ایپور
   کنھیبره عمرا فوضول

  بعععععععلھ-من

  رون؟یم بیر برن عصیھ ھستیگم پایخب م-ایپور

  چجورم-من

  اما من شرکت کار دارم-ایپو

  ایگھ  بیا زد حال نزن دیعھھھھھ پو-ایپور

  فقط بھ خاطر تو-ایپو

  ول داداش خودمو عشقھیا-ایپور

  ادیبدم م... ذوقیش بیا...ره شدی تفاوت بھش خیا بیپو
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  ع نکنی از خودت نشون بده ما رو ضایزی چیھ احساسیداداش -ایپور

  ا از جاش بلند شد و رفتیھ حرف پوربدون توجھ ب

  عھ رفت؟-ایپور

   شده؟یزیچ...آره-من

  دونمینم-ایپور

  م زنگ خوردیھمون موقع گوش

  الو-من

  سالم-طرف

  شما؟...کیم علیریگ-من

  ھیھمون قبل...ھ آشنای-طرف

   ھان؟؟؟یداریچرا دس از سرم بر نم-من

  یل شخصیدال-طرف

  حرف حساب؟-من

  ؟یاز دنده چپ بلند شد-طرف

  اه-نم

ھ ناشناس بھم زنگ یشھ کھ یمثل ھم...دونم چرایدم نمیلرزیم...قطع کردم
ا من یخدا... اشک رو گونم نشستنیکم کم قطره ھا...دمیلرزیزد میم
از جونم ...زنھیچرا ھمش بھم زنگ م...با من چکار داره...ھی کیعنی...ترسمیم
ون نداشتم  جواب براشیرفتن ولی متنوع تو مخم رژه میسواال...خوادی میچ
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 اومد ی نگرانید با چھره یمنو کھ د...نییا از باال اومد پایپو...
  دونمینم...نقدر ترسو امیآخھ چرا من ا...دمیترسیدونم چرا مینم...طرفم

  ا؟ی  شده آنیزیچ-ایپو

  اشکامو پاک کردم و سرد گفتم

   نشدهیزینھ چ-

انگار ...ه کردره تو چشمام نگایخ...از جام بلند شدم تا برم کھ دستمو گرفت
دم در کھ ...دستمو رھا کرد و رفت... نگفتیول... بگھیزیھ چیخواست یم

  برگشت و اومد کنارم...گھ تو  چشمام زل زدیھ بار دی...د برگشتیرس

  یکنیھ نمی گریچی شده تو بھ خاطر ھیزیھ چیبھ من دروغ نگو -ایپو

  ترسمیمن م...ن منیزه ببیاممم چ-من

  یاز چ-ایپو

دم ھر کس یل خری موبایدم از وقتیترسی از مزاحما میمن از بچگ-من
زم ھاشون رعشھ بھ بدنم یعز...ترسمیزنھ میناشناس بھم زنگ م

دا مزاحمم ی جدیکیاالن ...ترسمی ناخداگاه میست ولیدست خودم ن...ندازهیم
  ھیگھ کی نمیول...ھ آشنا ھسیگھ یم...شده

  تب کرد و گفت جذابشو مرید و کت مشکی خوش فرمش کشی تو موھایدست

  اشکال نداره فعال نترس-ایپو

شتم خودم یگھ نگران نباش من پیمن گفتم االن م...ی دلداریمرررررس
   ھسیگھ چھ غول سنگین دیا...کشمش یم

  خدافظ-ایپو
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  شرت کم-من

   شر ھس موش کوچولویفعال معلومھ ک-ایپو

  کامال معلومھ انگل جامعھ-من

 من شر یپس فک کرد..ررررررخ...شعوریب...خدا رو شکر کھ رفت...رفت
 ی بیفتھ یخود ش..مغرور...شعوریب...یل انگوریگور...مونیم...ھستم
ن یخورم از دست ایپووووف خدا چقدر حرص م...اه...ت یخاص
اصال من ... رفتھیس کدوم گوریا ھم معلوم نین پوریا...ششششیا...نھیبوز

 مختلف یکر ھاف...نشستم رو مبل...گم چمھی مین غول سنگیمنگلم کھ بھ ا
م گرفتم تا عصر یتصم...و ندارمیچ کاریحوصلھ ھ...داشتنیدس از سرم بر نم

ال مھم یخیب...ا بخوابمیدونم چرا دوباره رفتم تو اتاق پوینم...برم بخوابم
ھ ی تو جام زدم کھ یغلت...بردیاما مگھ خوابم م...دمیرفتم داخل و خواب...سین

 یکید و یھ لباس سفی لباس ھاش و ی رفتم سر کشو... تو ذھنم جرقھ زدیزیچ
دونستم امروز یم...یده انداختم تو سبد لباسیدونستم رنگ میره کھ می تیآب

دن یبعد بھ اتمام رس...یین لباس شویندازه ماشی جون لباس ھا رو میپر
ال راحت رفتم تا یدم و با خی کشیھ نفس از سر آسودگیات یعمل

  ...وابم برده بودسرمو کھ گذاشتم سھ نشمرده خ...بخوابم

  

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

  

ا یپو...کم باز کردمی چشمامو یال...دار شدمیھ نفر از خواب بی یبا تکون ھا
  ن؟؟؟ی خدا بازم ایا...بود

  سالم-من
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  یدینجا خوابیک سالم تو کھ باز ایعل-ایپو

  دلم خواس تو رو سننھ-من

  جازه ورود نداره ای ھر کسینجا اتاق منھ بھتره بدونیا-ایپو

  لش دادم و گفتمی تحویپوزخند

  امیرون مانتوم رو بپوشم بیحاال برو ب-من

  رونیخواد برم بیاتاق خودمھ دلم نم-ایپو

  ن چھ پررو ھسسسسیا

  خوام لباس عوض کنمی میول-من

  خب بکن-ایپو

از جام بلند شدم و رفتم سمت چوب ...ا؟؟؟باشھیھ آقا پوینطوریعھ؟ا
بعدم موھام رو از توش انداختم ...دمیبرداشتم و با ناز پوشمانتوم رو ...یلباس

نم یا...د بھ ھمیع از جاش بلند شد رفت و در رو محکم کوبیا سریرون کھ پویب
  نکھ نارال ھس برداشتم و گفتم یبا فکر ا...دیم زنگیگوش...ستایحالش خوب ن

  یالو بزغالھ چطور-من

  ا خانمیبھ آن-طرف

  شما-من

  ھ آشنای-طرف

  خوادی از جونم میآخھ چ...ا دوباره لرزش بدنم شروع شد خدیوا

  حرف حساب-من
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  زنگ زدم حالت و پرس و جو کنم-طرف

  یبرو حال عمتو پرس و جو کن عوض-من

  حاال کھ عمھ ندارم-طرف

   ھان؟؟؟یداریخب حال ننتو چرا دس از سرم بر نم-من

  یل شخصیگفتم کھ دال-طرف

 یک...ھی کینی خدا یوا...ایتخت پو رمق افتادم رو یع بعدم بیقطع کردم سر
 ی خوشیچ خاطره یا ھین مزاحم تلفنیا از ایخدا...ده  ی میداره منو باز

پاھامو تو دلم ...دم  رو تختیا و خوابیز  پویمو گذاشتم رو میگوش...ندارم
تونھ ی می کینی...فکرام آشفتھ بودن...جمع کردم و سرمو روشون گذاشتم

  باز شدتو فکر بودم کھ در ...باشھ

  !!یینجایتو کھ ھنوز ا-ایپو

 با سرعت رفتم یچ کار اضافھ ایبدون ھ... بودن بھم دست دادیحس اضاف
منو ...کنھیکار مینجا چی خدا اون ایوا...ن بودییان پایآر...رون از اتاقشیب

نگران ...ختمیکم اشک ریدم تو بغلش و ید آغوشش و باز کرد منم پریکھ د
  صورتمو تو دستاش گرفت

   شدهیا چیآن-انیآر

  کنھیتم می داره اذیکیان یآر-من

  یک-انیآر

  ھ آشنایگھ یگم شما می می وقتیزنھ ھمش ولیدونم زنگ بھم مینم-من

  نقدر ترسو نبودیعھ خواھر من کھ ا-انیآر
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   منگلیترسو خودت-من

  منو تو آغوشش فشار داد و گفت 

   خودم برمیقربون خواھر خوشکل و ترسو -انیآر

  یکنینجا چکار می تو ایراست-من

  زمش ترهیفوضولو بردن جھنم گفتن ھ-انیآر

  گھیبگو د-من

  ھ؟؟؟یاومدم خواھرمو ببرم مشکل-انیآر

  مینھ بر-من

  ا صدام زدین کھ پوری کردم از ھمھ و رفتم تو ماشیخدافظ

  م پارکینامرد مگھ قرار نبود بر-ایپور

  گھیھ روز دیشاال یا-من

  گاز داد...انم اومدینو بستم و آریبعدم در ماش

  ؟یان آھنگ خوشکل نداریآر-من

   ھا بگرد بذاری دین سیا خودت بیب-انیآر

  آھنگ چرا من... گذاشتمی از مالنیدیھ سی ھاشو برداشتم و آخرم یدیس

  

  چرا مــــــــــــــــــــن

  ینکارو کردیچرا با عشقت ا
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  یحال و سردیتو بازم کھ ب

   بوده ھـــــانیر من چیبگو تقص

  

  ی بریتخواسیتو م

  دم از بھونھ ھاتیفھم

  چرا من

  کار کردم کھ دلت شکستیمگھ چ

  کار کرد کھ بھ دلت نشستیاون چ

  بگو بھ من

   بوده پس  یقول و قرارات باز...ھمھ کارات

  

اد ی...ام افتاده بودمیاد بدبختیا چرا من؟یومد خدایگھ داشت در میاشکم د)
  ( باشم؟؟ید اضافیا باچر...ایش پویپ... بودمیشھ اضافیھم... بودنمیاضاف

  

   شدهینطوریتا حاال ا

  یکھ عشقت باشم و حسش نکن

  ی چشمش نکنینگاه تو

  ی بش فک نکنیکردیھ روزم فک نمی ی کھ حتیکس
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  مھ شباموی نی اشکایدیدیتو م

   ھواموی معرفت نداشتی بیتو

   تنھامو وووویدونستینکھ می با ایتو رفت

   شکستناموی صدایدیشنیتو م

  پات نشستنامو بھ یدیدیتو م

  

   شدینطوری کھ ای مرد حسمو تو خواستییھوی

ان سرشو بلند کرد یآر...ششی ام پیا چرا من اضافیومد خدایاشکام داشت م)
  ون من اخماش تو ھم رفت و گفتی گریدن چھره یو با د

   خوشکلھی شده آبجیچ-انیآر

   امیان اضافیآر-من

  ی چینی-انیآر

  با بغض گفتم

   رو دارمیاضافھ یا حکم یش  پویپ-من

  ان نشست و گفتی آریشونی رو پیاخم

  شھی مینم چیفعال غصھ نخور تا بب-انیآر

  ( ام؟؟؟یا من اضافیخدا...سکوت کردم و بھ ادامھ آھنگ گوش دادم

  

   شدهینطوریتا حاال ا
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  یکھ عشقت باشمو حسش نکن

  ینگاه تو چشماش نکن

  ی بش فک نکنیکردیھ روزم فک نمی ی کھ حتیکس

  

ل بھ ی کھ تمایی خودم عاشقشم تو تلگرامم ھس کسای من از مالنآھنگ چرا)
  )telegram.me/royanikpournovelsدانلود دارن 

  

ال ی خیم گرفتم بیتصم...کردم ی بودنو با تک تک سلوالم حس میحس اضاف
ھ متن کھ یناخدا گاه ...ھ دادم  ین تکیشھ ماشیسرمو بھ ش...ن حس ھا بشم یا

  نم مرور شدقبال خونده بودم تو ذھ

  سوبوتا ھت
   ....رخآ یلدنص نآ
   ...ھشیش رانک
  ھکنآ یارب تسایند یاج نیرتھب
   !!!تدوخ رد یوش ھلاچم
   ...ینک لغب ار تدوخ
  ھشیش ھب ینابسچب ار ترس
   .......رود یاج کی ھب ینزب لز و
   !!زیچ ھمھ ھب ینک رکف و
  و یراد تسود ھک ییاھزیچ ھب
   ...!یرادن تسود
   ...تیاھ یروخلد ھب
   ...تیاھ یشوخلد ھب
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  تا یگدنز رد ھک ییاھناسنا ھب
   ...دنتسھ و دندوب
  تتارطاخ ھب ینک رکف
  ،دوش سیخ تیاھمشچ یھاگ و
   ؛گنر رپ روضحزا
   ....لایخ کی
   ....وزرآ کی
   .....هرطاخ کی
   ...تسود کی
  ؟؟ !! تساجک تدصقم دورب تدای و
   !!یراد یدصقم دورب تدای الصا
   ...دوش کچوک سوبوتا ھشوگ نیمھ ۀزادنا ھب ایند ھک دھاوخب تلد و
   ...اھنت و جند
  یِروآدای زا یشکب هآ و
   ...تیاھ هابتشا ، تیاھ تقامح
   ...یدزیم دیاب ھک ییاھ فرح
   ...یدرکیم دیاب ھک ییاھراک
  دریگب راخب ھشیش
   :یسیونب تشگنا اب و
   "شاك ىا" 
  
  

  بھ خودم اومدمان ی آریبا صدا...ومدیگھ داشت در میاشکم د

  اده شویم خانم کوچولو پیدیرس-
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 کردم حال و یسع...گفت موش کوچولویا ھم بھم میآره من کوچولو ام پو
ھ لبخند پت و پھن زدم و ی...ن نکنمیھوامو عوض کنم تا مامان بابا رو غمگ

  ...شنگول رفتم داخل

   مھمون اومدهییصاحب خونھ کجا-من

   یزنیا تو دختر آروم چرا داد میب-مامان

  دوج دالم-من

  گھی نشو دی نین-مامان

  اصنشم بات قھلم-من

  ا گمشو برو تویکنھ بیش برا من ناز میییییا-مامان

  ی محبت مادریمرس-من

  نھ کھ ھسیھم-مامان

دم کنارش رو مبل یھ جھش پریبا ...دیدیون میبابام داشت تلوز...رفتم داخل 
  کھ وحشت کرد و گفت

  کنم؟؟ی من سکتھ میگینمن چھ وضع اومدنھ یدختر ا-بابا

  با خنده گفتم

  شھی دود از کنده بلند مییدختر خودتم بابا-من

  ا تو بغلم دلم برات تنگ شده بوووودیباشھ باشھ فعال ب-بابا

  دیبا...گفتمید بھ بابا ھم میبا...رفتم تو بغلش

  ییبابا-من
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  جونم-بابا

   مزاحمم شدهیکی-من

  ؟؟؟یک-بابا

  ھ آشنایگھ یما مگم شی ھر وقت میدونم ولینم-من

  نگران نباش دخترکم بابا ھواتو داره-بابا

ن یعاشق ا...دمیشتر بھش چسبیستم بی نینکھ واسھ بابام اضافیخوشحال از ا
بابا ھم دستشو انداخت دور کمر من کھ مامان اومد از ... باحال خودممیبابا

  برگشتم...پشت زد رو شونم

  جانم مامان-من

  با حرص گفت

   شوھر منھ؟؟؟؟ی کھ تو بغلشی اونینکیاحساس نم-مامان

   خودمھیبابا-من

از جام بلند شدم کھ برم ...بابا اون دستشو باز کرد و مامان رفت توش
خت یدم رو تخت کھ موھام بھ ھم ریھ جھش پریبا ...رفتم تو اتاقم...گھید

فم در یمو از کین آدم نشستم رو تخت و گوشیدرستشون کردم و ع...
تا اس ام اس ...2لم بود زدمیش رو کھ شماره موبایقمازده ریرمز ...آوردم
  اووووف...از ھمون شماره ناشناس بود...داشتم

  ی خانمیچرا قطع کرد-

  دارمیمن دس از سرت بر نم-
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 ام از ی پیاوه اوه کل...نترنتم رو روشن کردمیا...دم و جوابشو ندادمی کشیپوف
ھمش صدا فرستاده بود منم پانتھ آ کھ ...بازشون کردم...تا داشتمیپانتھ آ و ب

  تا گفتھ بودیستم دانلودش کنم رفتم طرف بیکار نیب

  می ھستیگما امروز خونھ کی میا خوبیسالم آن-

  براش فرستادم

  خونھ ننت-

  ن شد و گفتیقھ آنالیخخخخ بعد چن دق

  می ھستی خونھ کیشعور جدیب-تایب

  ؟یخونھ ملود-من

  مینھ خنگول خونھ تو ھست-تایب

  شوک زده گفتم

  ییییییییییچ-من

   برو آماده بشویچیچ پیپ-تایب

ن گاز ین و رفتم تو ماشییدم پایع دوی کنم سرینکھ کاریگفت بدون ایراس م
د رو در آوردم ین و کلییدم پایپر...دمید کھ رسی نکشیطول...دادم خونھ خودم

ز متنوع بھش ی بود تو اتاقم چن تا چی شب قبلیدکور ھا...و رفتم داخل
آب گرم رو باز ...رمیھ دوش بگیالم کھ راحت شد رفتم ی خاضافھ کردم و
ادش یا اخھ اونم آدمھ کھ تو یال آنیخیاه ب...ا افتادمیاد پوی...رشیکردم و رفتم ز

کارم کھ تموم شد اب رو بستم و حولھ رو دور خودم ...شششیا...یافتاد
ون کھ با ریاز حموم اومدم ب...ازت متنفرم... ایھھ پو...رونیدم و اومدم بیچیپ

   خندان بچھ ھا مواجھ شدمیچھره ھا
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  ا ھای حین بیش کنیاوا خاک بھ سرم چشماتونو درو-من

  رونیدم و رفتم بیدم تو اتاق خودم لباسامو پوشیبعدم پر

  ن؟یدا کردینجا رو از کجا پید اینم شما کلیاصن بب-من

   بھ منید دادیھ کلی کھ تو ییاز ھمونجا-یملود

سوالمو بھ زبون ... چرا زنگ نزدنیول...دادمد یگھ بھش کلیآره راس م
  آوردم

  نیچرا شما زنگ خونھ رو نزد-

  یز شیم سوپرایخواست- دایو

  ز کردنتونین سوپرایمرده شورتونو ببرن با ا-من

دم تو یھ با اجازه گفتم و پری...ادم نبود من قصھ ترسناک ندارمی ییییوا
  زدمیواش حرف می...ایزنگ زدم پور...آشپزخونھ

  الو-ایپور

  امیسالم آن-من

  یخوای میخب چ-ایپور

  ؟یداستان ترسناک ندار-من

  ادداشت کنیا داره  شمارشو ی پوینھ ول-ایپور

  ادش اومده باشھ گفتی یزیبعد انگار چ

  ادداشت کنیادم نبود نھ نھ خطش خرابھ شماره شرکت رو ی-ایپور
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حنش ل...بعد از سھ بوق برداشت...شماره رو نوشتم و با استرس زنگ زدم
  خشک بود

  بلھ-ایپو

  امیسالم من آن-من

  یزنیواش حرف می چرا یدم ولیفھم-ایپو

  تونم بلند حرف بزنمینم-من

  خب کارتو بگو-ایپو

  داستان ترسناک کم آوردم-من

  ؟یخوای خب االن میلیخ-ایپو

  خوامیپ ن پ قرن بعد م-من

 ینیریف کرد منم کلمھ بھ کلمھ ش رو بھ خاطر سپردم و با شیداستان رو تعر
   کارد بخوره بھ اون شکمتونیبھ ھمشوت تعارف کردم ا...رفتم تو حال

  ی داری چیا بازیآن-الھھ

   بھترهیقت خودمون از ھمھ چیھمون شجاعت حق-من

تا و یافتاد رو ب...می رو چرخوندیم و بطریھ حلقھ زدی...د کردنییبچھ ھا تا
  یملود

  قتیا حقیشجاعت -یملود

  نھ نھ شجاعت....قیحق-تایب



 @cafeetakroman          اختصاصی کافھ تک رمان            تصادف عشقرمان 

 123 

رون و داد ی بیکنیا می خونھ آنی طبقھ باالیخب سرتو از پنجره -یودمل
 ی خودم تو بازی از دردسر ھایکی)یزنی من خرم ده بار داد میزنیم

  (قتیشجاعت حق

  نھھھھھھھھھ-تایب

  :))))))آررررره-یملود

  .... ملویول-تایب

   شجاعتیخودت گفت-یملود

   زدرون و دادیتا سرشو کرد بیم طبقھ دوم بی رفتیھمگ

  مـــــن خــــــــــررررم-تایب

اد داد یوونھ میھ دیر از ی غیخب حق داشتن ک...کردنیھمھ با تعجب نگاش م
  زنھ من خرمیم

  مــــــــــن خررررررررمممم-تایب

  گھیھ بار دی-یملود

  منننننن خرممممممممممم-تایب

  گھ بگو من االغم بعد بس کنیھ بار دیدلم برات سوخت -یملود

  غممممممممممن اال-تایب

 یتا ولی و بیم کھ افتاد رو ملودی رو چرخوندیبطر...مین و نشستییم پایرفت
   گفتی زد  کھ ملودیطانیھ لبخند شیتا یب...برعکس دفعھ قبل

  غمبران الوالعزمیا پی-
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  قتیا حقیشجاعت -تایب

  قتیگم حقیقتن میحق-یملود

  ده بشھی ازت پرسی چھ سوالیترسیشتر از ھمھ میب-تایب

  شجاعت-یملود

  نستا چقدرهیفالوئر ھات تو ا-تایب

  کا2 زور زدم تا شدمیکل-یملود

  یھ شدینستا پست بذار عاشق پسر ھمسایتو ا-تایب

  باشھ-یملود

پست کھ گذاشت ...تا داشت2700شرفیاووووووف چقدر فالوئر داشت ب
   بودی ھمون لحظھ خوندنیکامنت ھا

  تیام خواستگاریخواستم بی جون من میملود-

  انم مبارکھملو خ-

  یاری می نیتا ن 100شاالیا-

  نطوری منم ھمییییییوا-

  نھھھھھ من عاشقت بودم-

شو خاموش کرد کھ ادامھ کامنت ھاشو ی گوشیھمون لحظھ ملود
  شعوریب...مینخون
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م در اتاق ی وقفھ باالخره رفتی بیم ساعت بازیبعد ن...یم بھ ادامھ بازینشست
د یخب با...شدیا تو گوشم اکو می پویحرف ھا...میبنده تا داستان ترسناک بگ

  نور رو تو صورتم انداختم و شروع کردم...کردمیشروع م

فھمھ روش یم...ھ روحو احضار کنھیخواد یم...ھ دختر عاشق احضار روحی-
ک یرو پوستر جن ھا کل)ادی روح جن می بھ جایول...نھیکاسھ و چوب بھتر

  رهیمیم(غ زدنیبچھ ھا کھ جدم رو یپر)شھ ویدختره جــــــــــن زده م(کردم

ھ آب بھ دستو صورتشون زدن و یرفتن ...ده بودنیبچھ ھا واقعا ترس
  ...مینیلم عاشقانھ ببیھ فیم یم گرفتیتصم...اومدن

  میھ ما ھم دل داریخب چ

گھ اشکم ی خدا دیوا...مینی دانلود کردم و گذاشتم ببیلم ھندیھ فیوب یوتیاز 
ن یدتش بھ پسر خالش ای بود کھ ننش مھ دخترهیدرباره ...ومدیداشت در م

کنھ پسر یانت میدختره ھم عاشق پسر عمش بوده بعد پسر عمش بھش خ
گھ ی دیکین عاشق یده بعد این عاشق پسر عمشھ طالقش مینھ ایبیخالش کھ م

 یلم خر تو خری فیلیدر کل خ...گھ بودهی دیکیشھ اون طرف عاشق یم
ھ یھمشون گر... بھ بچھ ھا کردمھ نگاهی...ون رو خاموش کردمیتلوز...بود

رفتم رخت خواب ھا رو آوردم و بھ کمک بروبچ ...وونھ ھاید...کرده بودن
  رو بھ بچھ ھا گفتم... خستھ بودمیلیواقعا خ...میم بخوابیریم تا بگیپھن کرد

  م کوه؟ید بریھ ایبروبچ فردا صبح پا-من

  من کھ ھستم-نارال

  منم ھستم-یملود

   بشھ فردای چھ روزیوا...م اوناھم اومدنیریدن ما میبچھ ھا ھم د
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****************************  

  

 یداینکھ ویعھ ا...دار شدمیھ خرمگس مزاحم از خواب بی یبا صدا
  پوف...خودمونھ

  م کوهی بریا مگھ نگفتیدار شو آنیب- دایو

   توش آشکار بود گفتمی کھ خستگییبا صدا

  ساعت چنده-

  شش صبح- دایو

  ادیبم ماوووووف من خوا-من

  نمیپاشو بب- دایو

ن یی کھ مطمئنا برا تزیھ چسب نواریوسط راه ...د یکشیدستمو گرفتھ بودو م
   منید بھ پایبوده و کنده شده چسب

رفتم بھ سمت یدا میھ دست در دست ویھ لنگ در ھوا یحاال من 
  صورتم و دستامو شستم و رفتم صبحونھ...ییروشو

م کھ یخوری مین چیم فقط بگیخوری مبروبچ امروز صبحونھ رو تو کوه-نارال
  من بپزم

  تخم مــــــــــرغ-من

  ..قھ نارال تخم مرغا رو آوردیبعد چن دق...بچھ ھا موافقت کردن

 توش یدونم چی کھ نمی سبدیھ ظرف و ظرف رو ھم گذاشت تویگذاشت تو 
  بود
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ھ یم ینیم بشیھ وقت خواستیتارمو ھم برداشتم کھ اگھ یگ...کارامو تموم کردم
  شعورایام براشون بیھن بد

دم و تو یلباسامو پوش...میم آماده بشیبعد من بچھ ھا ھم تموم کردن و رفت
 یدیھ سیتا یب...اونام اومدن و گاز دادممممم...ن منتظر بچھ ھا شدمیماش

م  یخوندی جنبھ باھاش بلند میما ھم ب...میدیم و گازیآھنگ آورده بود گذاشت
  کم باالی موزیصدا

  

  خونھیزنھ میر میھ امبزن و بکوب

  خونھیزنھ میر میبزن و بکوبھ ام

  دن ھمھ حاالیدستاھمھ بره بال قر م

  

  نھمھ ادا روینھمھ راھو ایره ای میک

   آخرشم تو مارویذاریدونم قال میم

  گم دلربایبزن و بکوبھ من بھت م

  رن از دست مایھ روز کف میدونم تو رو یم

  

  دن ھمھ حاالیھ بره باال قر مخونھ دستا ھمیزنھ میر میبزن و بکوبھ ام

  دن ھمھ حاالیخونھ دستا ھمھ بره باال قر میزنھ میر میبزن و بکوبھ ام

  

  (اریر شھیآھنگ بزن و بکوب از ام)
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دن یبچھ ھا پر...ف دادی کیلیخ...میدیم و رقصیدن بھ مقصد فقط زدیتا رس
بھ ...ا بپر توین کھ ھمون موقع ھمون لحظھ نارال داد زد آنین از ماشییپا

 کھ من ییقا جاین اومد دقیھ ماشیدم یدم داخل کھ دیحرفش گوش کردم و پر
  بودم

 خودمونن با چن تا پسر یا یا و پورینکھ پویبــــــــــــــــــــع ا
ا با لحن یاده شدم و رو بھ پوین پیاز ماش... انیجوووووون چھ مامان...گھید

   گفتمیطلبکار

  ؟؟؟؟؟یستی بلد نیرانندگ-من

  یستیاھرا شما پارک کردن بلد نظ-ایپو

  ی نداری رانندگیاتفاقا شما عرضھ -من

  د وسط و گفتیا پریپور

  دیکنم بس کنیا خواھش میپو...ایآن-ایپور

  دم و گفتمی کشیپوف

و بس کنم ھان؟اگھ نارال بھ موقع آگاھم نکرده بود و من بھ یا من چیپور-من
  ن االن مرده بودمیموقع نرفتھ بودم تو ماش

 کردن نداره من ازت عذر ی کھ شعور عذر خواھین غول سنگیا-ایپور
  خوامیم

  رفتمیباشھ پذ-من

  ا دادم و گفتمیل پویھ پوزخند تحوی

  رمیپذیھ جا گفت اگھ حق با طرف مقابل باشھ من می ییھ آدم دروغگویادمھ ی-
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  خوامی من عذر میگیآره راست م-ایپو

  ایبودن بھ پون بز بالنسبت بز زل زده یپشون با تعجب عیھمھ اک

ا ی کوه کھ پوریم باالیرفتیم میداشت...امی تفاوت بھ اونا رفتم طرف عشقولیب
  صدام زد

  خواد برهیم تند تند میایسا ما ھم بیا وایآن-ایپور

منم ...د بھشید رفت چسبی خر کھ تا فرزادو دیالھھ ...انیصبر کردم اونام ب
  دنی عق زدن در آوردم کھ ھمھ خندیدم اداینو دیتا ا

  شعوریب-الھھ

  قربون شما با شعور-من

  یفھمی می کردیحاال خودت کھ عروس-فرزاد

نگاه کردم ... کرد با چشمشییھ جایلم داد و اشاره بھ یھ چشمک تحویبعدم 
  م بھ باال رفتنی باال انداختم و با بچھ ھا شروع کردیشونھ ا... نبودیکھ کس

  م؟؟؟ین مسابقھ بدیھ ایبچھ ھا پا- پانتھ آ

  آره-من

دادمانصف راه و یفقط گاز م...شروع کردم بھ باال رفتن...چھ ھا قبول کردنب
دم کھ نشستم ی دیبا صافیتختھ سنگ تقر...رفتم کھ بھ نفس نفس افتادم

  سرمو بلند کردم... سرم احساس کردمی رو باالیکیحضور ...ھمونجا

  ھ؟ین کیعھ ا

  زمیییییسالم عز-طرف

  شما -من
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  م باھات خوش بگذرونمخوای اگھ بشھ میدونیمن؟م-طرف

  ؟؟؟ی چیعنی...گفتی مین چیا...خ بستیدستام 

 یظیھ اخم غلیبا ...د خشک شد سر جاشیما رو کھ د...ومد باالیا داشت میپو
  اومد سمتمون

  ش؟؟؟یفرما-ایپو

  ده بود گفتیارو انگار ترسیاون 

  اشتباه گرفتم...یچیھ...یچیھ...یھ-طرف

  م شدیع جیبعدم سر

  شنیچت نمی پا پی نداگھ بھشون پا-ایپو

 نکن برام یخوای باور کن میخوایکرد میمن بھش پا ندادم خودش ولم نم-من
  سیمھم ن

  

م و یبچھ ھا اومدن و بساط صبحونھ رو پھن کرد...بعدم رومو کردم اونطرف
  م بھ خوردنیشروع کرد

 زده ھا فقط یاونام مث قحط...نام انگار تخم مرغ داشتنیا ایپو
  شون نھی بقیخورد ولیا با آرامش میالبتھ پو...خوردنیم

ا تموم کرد و خالصھ باالخره یبعد منم پو...ن نفر خودم تموم کردمیاول
ا یپو...ع شروع کردم بھ ادامھ کوه رو رفتنیمن کھ سر...میھممون تموم شد

  ومدنی بچھ ھا نمیول...ومدیھم داشت م
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کم ی... منیاپووووف خد...میکردی ھم حرکت میقا شونھ بھ شونھ یا دقیبا پو
وحشت ... زدمیغ فرا بنفشی جیییییوا...ر کردی گیھ قسمتیم من پام بھ یکھ رفت

 منو گرفت و تو بغلش فشار یھو دست نجات دھنده ایکرده بودم کھ 
 فرت و ی ھستم کھ ھین کھ دختریحاال فکر نکن...ر شدیاشکم سراز...داد

 یادیا غمم زیترسم کنم کھ بیھ می گریکنھ ھا نھ من فقط مواقعیھ میفرت گر
  کنھ 

  س من گرفتمتی نیزیآروم آروم دختر چ-ایپو

اونم منو بھ خودش فشار ...بھ خودم فشارش دادم...دمیفھمی نمیچی من ھیول
دو تا دستامو گرفت تو ... اون نشوندیدا کرد و منو رویھ تخت سنگ پی...داد

   گفتیدستشو با لحن نگران

  ا؟ی آنیخوب-ایپو

   وگرنھ حتما مرده بودمی تو بودآره خوبم خوب شد-من

  ا اخم کرد و گفتیپو

  این حرفا بزنینم از ایگھ نبید-

  باشھ-من

  م موش کوچولویا ادامھ راھو برین حاال بیآفر-ایپو

  حتما انگل جامعھ-من

  ومدیاونم داشت م...از جام بلند شدم و رفتم باال

   انگل جووون؟؟؟یعقب موند-من

  یوفتی نیلپام جناب عایر دارم مینھ خ-ایپو
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   رفتیلی ویلیش تھ دلم قیاز نگران...نیک شده ای چھ رمانتیییییوا

  یمرس-من

  ا اومد جلو و دستشو انداخت دور کمرم و گفتیپو

  یوفتیم ھم تو نمیحاال ھم ھمقدم شد-

   انگل جامعھینقدر جذابیآخھ تو چرا ا...پوووووف...داغ کرده بودم

  ایپو-من

  جانم-ایپو

جوووووون؟؟؟؟؟عشقت؟برو دھنتو آب بکش ... بال عشقممممیجونت ب
  ماریشعور بی بیدختره 

  میگم برگردیم-من

  یچقدر زود خستھ شد-ایپو

  با تشر گفتم

  م باالیاصال ھم زود خستھ نشدم بر-من

  خودمم شروع کردم بھ باال رفتن از ادامھ کوه

  قھ واقعا خستھ شدمیبعد از چن دق

   موش کوچولویخستھ شد-ایپو

  یلییآره خ-من

ن ییر بغلش و شروع کرد بھ پای اومد و منو زد زیھ حرکت ناگھانیھو در ی
  اومدن از کوه
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  نھ زشتھیبی میکیا یولم کن پو-من

  و زشتھ ول کنی چیچ-ایپو

  نیین حرف کھ کل دل منو با خودش برد رفت پایبعد ا

   بخون دلمون باز شھیھ آھنگیخب القل -من

  بعدن-ایپو

زد کھ کجا یم نارال کھ داشت عر مین بودییقھ بعد پایدق 5قایدق...ششششیا
  نیبود

  گھ اھھھھ یم دیاومد-من

م یم گلینیم بشیم بریافتی سرسبز ییھ جاین اطراف یم من و نارال ھمیبر- دایو
  میھم دار

  یاوک-من

   ضبط ھم رفتھ بود تا آسمونیصدا...نیم تو ماشینشست

  

   برو حالشو ببریدلمو شکوند

   برو حالشو ببریبا من نموند

   برو حالشو ببریو منو فروختت

   برو حالشو ببریبا من نساخت

  

  دمیاس بھ تو  دل نمیا دنیتا دن
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  دمیگھ رفتم از تو دل بریمن د

  شھیدا نمیگھ مثل من واست پید

  شھیمونھ تا ھمیشت نمیبشھ پ

  

   برو حالشو ببریکوندیدلمو ش

   برو حالشو ببریبا من نموند

   برو حالشو ببریتو منو فروخت

   برو حالشو ببرینساختبا من 

  

   دوس دارمیگردیمون بر می پشیوقت

   دوس دارمیگردیدنبال مجنون کھ م

  ییییمونیشون کھ میزار و پر

   دوس دارمیخونیون کھ میبا چشم گر

  

 نبود یابون تا اونجا کسیم تو خیدیگھ رسی ضبط رو قطع کردم چون دیصدا)
  (گھ ھمھ ھستنینجا دیخلوت بود از ا

  

   کردن کھ گفتمبچھ ھا اعتراض
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سن فرط و فرط یسا کھ آدم نیم پلیابونیس االن تو خیاعتراض وارد ن-من
  کننیمھ میجر

  اگھ بھ فرزاد نگفتم-الھھ

  بگو-من

ا یپو...میاده شدین پیاز ماش...میدیدا گفت رسی کھ وییپوووف باالخره بھ جا
  دھن لق رفت بھیم کھ الھھ یم رو پھن کردیگل...دنینام ھمون موقع رسیا

   گفتمیفرزاد گفت کھ چ

  ا ؟؟یگھ آنیراست م-فرزاد

  اره چرا دروغ بگھ-من

  م یرسیما بھ ھم م-فرزاد

   بودم ی رانندگیی راھنمایسایعھھھھ خب من با پل-من

  سی نیآھان از اون نظر مشکل-فرزاد

تار بدست اومد یدم گیھو دیمشونو پھن کنھ کھ یا کمک کردم کھ اونم گلیبھ پو
  نشست

   بخونمی آھنگ کھ گفتنم ازیا-ایپو

  

  دیتار لغزی گیمایآروم دستش رو س

  قھیسا نخون دو دقینھ نھ وا-من
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نو یا تو ھمھ رماناش این رویگیاالن م)تار آوردمین منم گیدم از تو ماشیپر
 ھس ینطوری وقتھ ایلی تصادف عشق و خیعنین دوتا ی نھ فقط اینوشتھ ول

  (شیکار کنم آھنگ دوس دارم مخصوصا دو نفریخو چ

 من بود یدم اتفاقا آھنگ مورد عالقھ یا و اسم آھنگ و پرسیرفتم کنار پو
  مینشستم سر جام و شروع کرد

  

   منیمعشوقھ 

   منی من دستاتو بذار تو دستای ھستیا

   خوشکل من چشم روشن منیا

   دل و جون و تن منیگرم

  

  دونمی نمیزیش توام آروم آرومم از غم و غصھ ھا چی پیوقت

  ر نم نم بارونمی کھ زیده انگاریس خوب بھم دس مھ حی یھ  جوری

  

  (ای پویکنی کار می چی خدا داریتو چشمام زل زد و ادامھ داد وا)

  

  دونم ی نمیزیش توام آروم آرومم از غم و غصھ ھا چی پیوقت

  ر نم نم بارونمی کھ زیده انگاری بھم دس میھ حس خوبی یھ جوری
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از جام بلند شدم و رفتم اونور کھ ن و یتار و گذاشتم زمیووردم گیطاقت ن)
  (صداش بھم نرسھ

  

  شمی مینطورینمش ایبیچرا ھر وقت م... شدهی چینیا یخدا...پوووووف

  یچرا رفت-

  ا بودیپو...نگاه بھ صاحب صدا کردم

  سیاد خوب نیحالم ز-من

  نگران شد

  م؟؟؟ی برگردیخوایم-ایپو

  نھ نھ اشکال نداره-من

ر گوشم زمزمھ ینارال ز...ش نارال نشستمیبعدم از کنارش رد شدم و رفتم پ
  کرد

  یسرخ شد-نارال

  نھ بابا-من

  نا کامال معلومھیچرا ا-نارال

  دستامو گرفت و گفت

   دخترینقدر داغیتو چرا ا-نارال

  ایر دادی نارال توام گیییییوا-من

  یخوددان-نارال
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  بعدم منو تو آغوشش گرفت

  یمن ھمھ جوره پشتتم خواھر-نارال

  ی آجیمرس-من

  پوکھیم من حوصلم داره میگم بچھ ھا االن چکار کنیم- دایو

   از پسرا گفتیکی

  می کنیبال بازیوال-پسره

  میھ تی ھا ھم bad boyم یھ تی ھا devil girlآره - دایو

  ا نشستمیرفتم کنار پو

پ ما ی اکیع نباشھ؟؟؟االن بچھ ھای ضای کنیشھ دوستاتو معرفیا میپو-من
  شناسنی رو نمی کسیا و فرزاد  و مانیر تو و پوریغ

  ا بلند گفتیپو

  نی نکردی بچھ ھا خودتونو معرفیراست-ایپو

   کردنیدن و تک تک خودشونو معرفیھمھ خند

  پرھام ھستم-

  ار ھستمیکام-

  ا ھستمیبھ نام خدا ارش-

   بامزه بودیلیلحنش خ...میدیھمھ پوک

  اریارم سامیمنم داداش کام-

  ارهی  توپ رو بیکین حاال ی کردیخب معرف-پرھام
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م شروع یھ تیم پسرا یھ تیم دخترا یم شدیدوتا ت...بال ھمونجا بودیتور وال
   خوندنیار شروع کرده بود کریسام...میکرد

  شھ برنده انیگھ پسرا ھمیھ قانون ھس کھ مین دخترا یعمرا بتون-اریسام

   مثال از کجا شروع شدی الکیدونیم-من

  از کجا-پرھام

 یھ خدا گفت الکین چید فرشتھ ھا گفتن ایفر کھ خدا پسرا رو آییاز اونجا-من
  مثال آدمھ 

  بھ نفع ما بود 24و  23ازا ی االن امتیاوف

   داد زدمیھ حرکت انقالبی یط

  ا پشتت رو بپایپو-من

د عقب توپ ینو کھ گفتم حول کرد پریچاره ھم حواسش بھ زدن بود ایاون ب
  مین اونا و ما بردیافتاد تو زم

  س ینس آقا قبول یقبول ن-یمان

  م قبولھیلیخ-من

  سیر قبول نینھ خ-فرزاد

  غ زدمیج...ن نقش بستھ بودی حرکت رو زمیب...ا افتادینگام بھ پو

  ـــــایپو-من

  ایدم کنار پویپر...ھمھ برگشتن عقب

  ایا پاشو پویا پویپو-من
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   نکردیچ حرکتیھ

  ــــــــــــــــــــا پاشوووویپو-من

  بغض کرده بودم... نکردیبازم حرکت

  ایپاشووووو پاشووووو پو-من

ھمھ با تعجب نگاش ... چشمامو باز کرد و بعدم شروع کرد بھ قھقھھ زدنیال
 من یول...زنھی داره قھقھھ می خشک و جدیا یخب معلومھ اون پو...کردنیم

 من یدم بھ نگرانیبا...یدم بھ من بخندیبخند با...کردمیبا بغض نگاش م
  ختمی آروم اشک رآروم...نیدم رفتم تو ماشیدو...یبخند

ازت متنفرم ...کردم غرورم خرد شدهیاحساس م... واسم مھم نبودیچیگھ ھید
  یعوض

ا یپو...سرمو باال آوردم... رفتمیکیاحساس کردم تو بغل ...ختمیآروم اشک ر
  دمین چطور اومد تو کھ من نفھمیا...بود

  ولم کن-من

  دیشتر بھم چسبی بیول

   کھ حاال تو بغلتم باشمادی ازت خوشم میلیگفتم ولم کن خ-من

  ر گوشم زمزمھ کردیز...دیشتر بھم چسبی بیول

  ایآن-ایپو

  جوابشو ندادم

  خوام شرمندهیا من معذرت میآن-ایپو

  د و گفتیبا تعجب تو چشماش زل زدم کھ خند
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  اد؟؟؟یھ بھم نمیچ-ایپو

  اصصصصصال-من

   موش کوچولوید عادت کنین بھ بعد بایاز ا-ایپو

  باشھ انگل جامعھ-من

 کھ بوسھ زده بود دست ییبا تعجب بھ جا... رو گونم کاشت و رفتیبوسھ ا
ھو تو ذھنم ی...عشق عشق عشق...شمی مینطوریچرا من ا... خدایوا...دمیکش

ھ ی...م  رو روشن کردمیگوش...آره خودشھ...تصادف عشق... خوردیجرقھ ا
  ... ام داشتمیپ

  ازش کردمب...دیدوباره تنم لرز... ناشناسھیاز ھمون شماره 

  
  
  ️❤.ن بھ عشقشی امی عاشقانھ ینامھ ️❤

نگ یوتین نین و مجھزتریاالن صاحب بزرگتر. یھ راننده تاکسیاول (
  )لیاتومب

  
  دگار عشقیبھ نام آفر

  
 عاشقانھ رو یستم جملھ ھاید شروع کنم بلد نی بای دونم چھ طوریراستش نم

  .ستم یل کرده نیسر ھم کنم چون مثل شما با سواد و تحص
  
  .تونم ی نمیسم ولی عاشقا واسھ عشقم بنوی دوست دارم مثل ھمھ یلیخ
  

تونم ی بدون تو نمی نفسمی تو ھمھ وجودمیدوست داشتم بھت بگم تو عشقم
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  . کنم یزندگ
  

رم کار کردم ھر یھ روز دستاتو بگید کھ بتونم ین امین چند سال فقط بھ ایتو ا
دار یشھ از خواب بیمن کھ امروز نظرت درمورد من عوض ید ایصبح بھ ام

  .شدم 
  
 یا عوض نمی دنی ھایھ لحظھ داشتنتو با ھمھ دلخوشی دوست دارم بگم یلیخ

  .کنم 
  
  ... خواد بگم دوست دارم ی دلم میلیخ
  
  ... دلم ازت پره یلیره خی دیلیگھ خی دیول
  

   !یدیادتھ ؟؟ چقدر بھم خندی کھ گفتم دوست دارم ین باریاول
  

  ...مھ تک تک حرفات ھنوز تو گوش
  
 ی دوست دارم ولی کھ بھ من بگیدین حد دیتو واقعا خودتو در ا: یادتھ گفتی

  . نداره رو دوست داشتھ باشم یچی کھ ھیھ راننده تاکسیتونم یمن نم
  

 یبی درآمدت بھ اندازه پول توجی کنیتا آخر عمرت ھم اگھ مسافرکش : یگفت
  !!شھ یھ روز من نمی

  
  ت ؟؟ی ؟؟ پول ؟؟ خونھ ؟؟ شخص کھ من دوست داشتھ باشمی داریچ
  
شناسم بعد انتظار یشھ جولو دوستام بگم تو رو می روم نمیمن حت: یادتھ گفتی
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برو ھمون ننتو دوست داشتھ باش و شب بھ شب .  دوست داشتھ باشم یدار
  .ببرش مسجد 

  
ادم نرفتھ دو روز بازداشت ی کھ بھ خاطرت دعوا کردمو ھنوز یاون روز

 ی بیست جلو ھمھ بھم گفتین پسره امل ول کن نی ایگفت یبودم ھمھ جا نشست
  ...ت ازاذل اوباش یشخص

  
ھ دل ی نداشتم بھ جز یچیادمھ آره حق با تو بود من ھیھمھ حرفاتو خوب 

  . گرفت یعاشق کھ شب روز بھونھ تو رو م
  

   !ی بھت بگم حق دارم ازم معذرت خواستی ھرچیتو نامت گفت
  

  ...ست یزا تو مرامشون نین چی ا ھاین شھرییم خانوم پاینھ مر
  

ستن آره مسافرکش ھا ی رسم دل شکستن بلد نی کالسن ولیمسافرکش ھا ب
   دوست داشتنو خوب بلدنیستن ولیپ زدن بلد نیت

  
  ... عوض شدم یلی خینوشت

  
ن مسافرکشم کھ ین ھستم ھمون امی من اصال عوض نشدم من ھمون امیول
  . تو کنھ ی خواست ھمھ وجودشو فدایم
  

 برم مسجد ھنوزم دوستش دارم ھنوزم ینم ھنوزم ھر شب ننمو میھمون ام
 ی بھ عشقم چپ چپ نگاه کنھ دعوا می کالسم ھنور املم ھنوزم اگھ کسیب

  .کنم  
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 روت شد اون ننتو با یچطور: ی بھم گفتی کھ اومدم خواستگاریاون روز
ماھا رو بھ  من شی ما بابای خونھ یاری بیدتو بردارید بدی ندیاون داداشا

  !! کنھ ی خودش ھم قبول نمیکارگر
  

ن کھ با من یھ روز بابات واسھ ای ی کردید اون موقع فکرشو ھم نمیشا
  !! بزنھ یشراکت کنھ خودشو بھ ھردر

  
  ادتھ ؟؟یھ رو یم جون حافظیمر
  

  ادتھ ؟؟یم کھ واست گرفتھ بودم ی مریگل ھا
  

 کردم غرورمو ادتھ ؟؟ اون روز ازت خواھشی پر از اشکمو یچشم ھا
 ی کھ بخوای داری تو اصال چی گفتیدیشھ بھم خندی باز مثل ھمی ولینشکن

   ؟؟یمغرور باش
  

  ...م جون ی مری کردیازم معذرت خواھ
  
زم چون مقصر من بودم تو اون چند یست عزی نی بھ معذرت خواھیازین

  . صاحب من بود ین دل بیر اید ھمش تقصیسال ھمش مزاحمت شدم ببخش
  

 ی حق نداری پول نداشتھ باشی دونن تا وقتیآخھ مسافرکش ھا نمد یببخش
  ی رو دوست داشتھ باشیکس
  
  ... تونن بھ عشقشون نگن دوستش دارن  ی ھا نمین شھرییپا
  
  ... خوام ادامھ بدم یگھ نمید
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  .دوارم با حرفام ناراحتت نکرده باشم یام
  
   

  
  . .ادت ھست؟ ی. . . عاشقت بودم 

  
  یگفت. . م گفتم کھ دوستت دار

  
   دوست داشتنی برایکھ کوچک

  
  رفتم تا بزرگ شوم

  
  اما آنقدر بزرگ شدم کھ

  
  ادم رفت کھ عاشقت ھستمی

  
   

  
  . دارم گل نازم ی خوشبختیبرات آرزو

  
  ...زمیخدا نگھدارت عز

  
  

  براش نوشتم
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  منظور؟؟؟-

من عاشقت شدم دست "توش نوشتھ بود ...بازش کردم...ھ عکس برام اومدی
  "دخودم نبو

  (نستام ھسیعکسھ تو ا)

  یخوای از جونم میآخھ چ...ھ ام گرفتیگر

  ا اومد کنارمیپور...رفتم سمت بچھ ھا...نیین اومدم پایاز ماش

  چھ خبر-ایپور

  نی ام داده ببیدوباره اون شماره ناشناسھ پ-من

  ...نشونش دادم

  تونھ باشھی می کیعنی-ایپور

  دونمینم-من

  ی اومدی از وقتیچھ خبر از خودت؟؟؟سرخ شد-ایپور

  عاشق شدم-من با شرم

  یییییعاشق ک-ایپور

  شیشناسی کھ خودت میکی-من

  اینکنھ پو-ایپور

  ن کھ گفتییبا شرم سرمو انداختم پا

  مبارکھ-ایپور

   نگفتھیزیاونکھ ھنوز چ-من
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  گھ مطمئن باشیدونم دوستت داره بھت میمن م-ایپور

بچھ ھا نگاه بھ ... ھنوز  نگران بودمیکم دلم قرص شد ولی
  ا اومد کنارمیپو...دا کردنیھ جفت پیبــــــــــــــــــــع انگار ھمشون ...کردم

  ن منتظرتمیپشت ماش-ایپو

  کالفھ بود... کھ گفتھ بود ییرفتم جا...ن کردین چرا ھمچیوا ا...بعدم رفت

  ی داشتیکار-من

  ھ کار مھمیآره -ایپو

  شنومیم-من

ھ جرقھ درونم زده شده یگار اونروز ان...می کھ تصادف کردیروز-ایپو
دمت و کل کل ھامون ینکھ دوباره دیتا ا...ھ اتفاق برام افتاده بودیانگار ...بود

  ...من عاشقت شدم دست خودم نبود...............خوام بگمیاالن م...شروع شد

  کھ گفت...لھ شدم از تعجب

ا یت پوران بابات مامانیآر...دونستنیھمھ م...اون شماره ناشناسھ من بودم-
   یخوام بھ خودم بگی می ولی بھش گفتیا االن بھم گفت چیپور...ھمھ

  ن بودی کھ گفتم ایزیتنھا چ

  یمیا زندگیتصادف عشق من عاشقت شدم پو-من

  اومد و محکم بغلم کرد و گفت

  تیم  خواستگاریایمطمئن باش امشب م-ایپو

  شمی ممطمئنن تا شب ذوق مرگ... عاشقشمیلیخ... رفتیلی ویلیتھ دلم ق
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***************************  

  

دم بغلش یدم پریمامانو کھ د...م خونھ خودمونیح کردن رفتیبعد ساعت ھا تفر
  و گفتم

  یسالم مامان-

   شدهیزیسالم قشنگم چ-مامان

   ی خواستگاریزنھ برای زنگ میکیمامان امروز -من

 باشم  خوشکلیلید امشب خیبا... نثارش کردم و رفتم باال تو اتاقمیچشمک
رفتم ...دم ی ھم پوشیھ جوراب شلواریدم و ی رنگمو پوشیاسیکت و دامن ...

ن یش قشنگ و در عیھ آرای...ش کردن خودمینھ و شروع کردم بھ آرای آیجلو
رژ ...شھی باورم نمییییوا... عشقمی خوشکل باشم برایلید خیبا...حیحال مل
قھ یس دقیبعد ب...پوووووف...دم بھ گونھ ھامیکم کشیم رو ی صورتیگونھ 

   الزم کارم تموم شدیھ بر تجارب و مھارت ھای وقفھ و با تکیتالش ب

رون از اتاقش و یمامان اومد ب...رون کھ زنگ تلفن رو زدن یاز اتاق اومدم ب
  بعد داد زد...جواب داد

  ــــــــــااااااایآن-مامان

  بلھ مامان-من

  گفتھ بود؟؟؟بھت ...طونی شیا..... دختریتو کھ آماده شد-مامان

  آره-من
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  ان منم برم لباس بپوشمینا رو آماده کن تا بی و اییوه و چایخب برو م-مامان

  باشھ-من

   زدم تا آماده بشھییآب رو جوش آوردم و بھش چا

قھ اومدن منم بدو رفتم آشپزخونھ و منتظر موندم یمنتظر نشستم کھ بعد چن دق
  صدام کنن

د و استکانا بھ ھم یلرزی تو دستم مینیس... حرف زدن منو صدا کردنیبعد کل
اول بھ مامانش و باباش و ...کم  استکانا رو فاصلھ دادم و رفتمی...خوردنیم

نشستم سر جام ...ان بعدم خودشیبعد مامانم و بابام و آر...ا تعارف کردمیپور
  کھ عمو پدرام گفت

ھ ھ دل نیا ھم بھت گفتھ ی و پویشناسیخب آرمان جان خودت کھ ما رو م-عمو
  ا جان ھم پسر منو دوس داره پس مبارکھیا شده حاال اگھ آنیصد دل عاشق آن

ا یز بھ خود آنی ندارم اما ھمھ چیز ھستم و مخالفتیان ھمھ چیمن در جر-بابا
   داره یبستگ

  دم گفتمیشنی کھ خودمم بھ زور مییبا صدا

  ھ شرط دارمیا رو دوس دارم اما یمن پو-

  ا داد زدیپو

  لھ  باشھ قبویھر شرط-

  ... ویشھ عاشقم باشی و ھمی نکنی رو ازم مخفیچینکھ ھیا-من

  یو چ-ایپو

   یانت نکنیبھم خ-من
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  مونم یخورم تا آخر عمرم عاشقت میا من عاشقتم قسم میباشھ باشھ آن-ایپو

  با لبخند نگاش کردم کھ مامان گفت

  نیا رو ببر اتاقت حرفاتونو بزنیا پویآن-مامان

  در رو بستم و رو تخت نشستم...ت کردمیا رو بھ سمت اتاقم ھدایپو

   قبولھی بگیھر چ-ایپو

  فقط عاشقم بمون-من

  نوکرتم ھستم-ایپو

   جون گفتیرون کھ پریم بیرفت

  حاال مبارکھ.....چھ زود حرفاتون تموم شد-

  آره مامان مبارکھ-ایپو

  ھیمونھ بحث مھریخب حاال م-عمو

  دش سکھ تولینھ بھ اندازه سال ھایواال ما نظرمون ا-انیآر

  ست تایاده بھ نظر من دویان جان زینھ آر-بابا

  رم؟؟؟؟؟؟یم بگیشھ خودم تصمیم-من

  میشنویباشھ دخترم م-بابا

ت تنھا عشق یھ سکھ بھ نیخوام و یھ فقط مھرشو میمن از مھر......خب -من
  میزندگ

  پس مبارکھ-بابا
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*****************************  

  

  د کنم گلماشکال نداره موھاتو بلون-شگریآرا

   بکنیدونیزم ھر کار خودت مینھ عز-من

  بھ خودم زل زدم...بعد چن ساعت کار رو من ولم کرد

 خوشکلم یلی سرم بود کھ خیھ تاج گل روی...شتر تو چشم بود یم بی آبیچشما
   خوشکل شده بودمیلیخ...موھامو فر زده بود و بلوند کرده بود...کرده بود

  ا شوورت اومدیا بیآن-نارال

نتونستم چشم ازش ... خوشکل شده بودیلیخ...ا نگاه کردمیرون بھ پویتم برف
 گونم نشوند و دستمو گرفت کھ ی روی عشقوالنھ ایا بوسھ یپو...رمیبگ

 اشکال یتمون کرد ولی اذیلیلمبرداره ھم خیف...مین شدیوفتم بعدم سوار ماشین
  نداره 

   خودمو کنترل کنم عشقم؟؟؟یتا شب چجور-ایپو

  دم و گفتمیناز خند

  دونمینم-من

  دادیعکاس بھمون ژست م...میھ رفتیبھ سمت آتل

آقا دوماد شما گردن عروس خانومو ببوس عروس   خانم شما ھم -عکاس
  ر باالیسرتو بگ

 عروس ین پایین پایعروس خانم شما بخواب رو مبل و آقا دوماد شما ھم بش
  خانم
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م بھ سمت ی ژستا و رفتم تا باالخره تموم شدیکردیگفت رو می کھ مییکار ھا
  باغ

ذوق برم داشتھ ...م بھ سمت خونھیبعد ساعت ھا  جشن گرفتن حرکت کرد
 آھنگ ھم یصدا...دمیکشین خوشحاال ھو میم و منم عیکردیبوق بوق م...بود

  ...میدینکھ رسیم تا ایکردیم و عشق میبلند کرده بود

مامان بابا دلم ...ر شده بودیاشکام سراز...مامان بابامو با عشق بغل کردم
  شھیبراتون تنگ م

  محکم بغلش کردم و گفتم...انیش آریرفتم پ

  یشھ داداشیدلم برات تنگ م-من

  کھی کوچیشتر آبجیمن ب-انیآر

  عاشقانھ بغلشون کردم و گفتم...نوبت دوستام شد

م بھتون قول یمون ھستیکیھر شب خونھ ...شھیداره تا ھمیمون پایدوست-من
  دمیم

  جدا شدم و رفتم داخل خونھھ از ھمشون یبا گر

  ا فدات شھی پویز دلم الھیھ نکن عزیگر-ایپو

  شعور خدا نکنھیشششش بییا-من

دم و منتظرش شدم تا یرفتم سر کمد و لباس خواب مخصوصمو پوش
 رو از من ین خوشبختیا ایخدا...منو بغل کرد و بوسھ بارونم کرد...اومد

  رینگ

  

***************************  
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واش کارشو کرد کھ ینقدر یا ایپو...دار شدمیم از خواب بی آالرم گوشیبا صدا
رون کھ زنگ بزنم یرفتم ب... منیا یعاشقتمممم پو...اصال درد ندارم

روش نوشتھ ... بازش کردمیدم ولیترس...دمیز تلفن دی میھ نامھ روی...نارال
  بازش کردم...یا اشکانیشده بود از طرف پو

  

  بنام خالق تمام عشق ھا

  

  ...م بودی کھ تنھا ابد در زندگیواژه ا...غرور

  ... کھ ھرگز نتوانستم و نخواستم آنرا از خود دور کنمیزیچ

  ...ز از آن روز شروع شدیھمھ چ

  ... بگذاریاسمش را ھر چھ خواست... مرا با تو روبرو کردیزیدانم چھ چینم

  تصادف...ریتقد...سرنوشت

 کھ تار و پودش از ی ایزندگ ی کھ باعث عوض شدن تمام ذره ھایتصادف
  ... کاذب ساختھ شده بود شدیغرور

  ...ز از آن روز شروع شدیھمھ چ

  ...یخی روحم بر آن کوه یی از جنس آن غرور و فرمانروای فصلیدر سرما

  ... آفتاب چشمان تو تمام آنچھ کھ بود را تازه کردین بار گرمای اولیبرا

  ...م عوض شدیز برایھمھ چ
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  ... ھرگز نبودمیآر...ودمگر آن مرد نبید

  ...ز از عشق شده بودی لبریل بھ قلبیم  تبدی ھای احساسی آن بیسرما

  ...عشق بھ آن روز...عشق بھ تو

  :میآمده ام ساده بگو

  " دوستت دارمیچ غروری ھیب"

  

م گرفتم یمنم تصم... شده بودنینکھ خودم بفھمم رو گونم جاری ایاشکام ب
  دست گرفتم و شروع کردمخودکار رو بھ ...سمیبراش بنو

  

   عشقیبنام خالق ھر قصھ 

  

د یدی را فقط در دوستانش می کھ زندگیدختر...ی از جنس نازکیو من دختر
  ...و بھ عشق اعتقاد نداشت

  ...ی ات مرا جذب کردیخیتو با آن غرور ...تو

  ...یمرا عاشق خود کرد

 و حال ی گاھت عشق را بھ من ثابت کردی گاه و بیرت ھایتو با غ...تو
  ... ستی تصور آدمی ماورایزیند عشق چیگویفھمم کھ چرا میم

 ھا یماری بھ آن مبتال شدم و تفاوتش با تمام بیدم کی کھ نفھمیماریب...عشق
  ...ی باشیتوانستی فقط تو میمارین بیب این بود کھ طبیا
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  ...فقط تو

  کھ سر نوشتم را عوضیاز بابت تصادف...ن تصادفیاز بابت ا...خوشحالم
  ...کرد

  :میگویزم من ھم مانند تو ساده میھمسر عز

  "با تمام غرورت دوستت دارم"

  

  دیان رسین رمان ھم بھ پای خوبم ایخب دوستا

  دوارم خوشتون اومده باشھیام

  ستم ھستیوانھ نیم اسمش دیرمان بعد

  ادیدوارم از اونم خوشتون بیام

  ــــــــــــــــــــــادیدوستتون دارم ز

  

  انیپا

29/3/95  

  ستیت ھمچنان باقیحکا...ن دفتر یان آمد ایبھ پا

 


