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 ر.اوشهرزاد.نوشته عاطفه| من ي همتایرمان دخترب
 

telegram.me/caffetakroman 
 ...  خداي مسافرت ارهی اول صبح اونم ساعت پنج و شش می اخه کي واهووووووف

 رو تختم نشستم تا خواب کال از یکمی رونی اومدم بیی از دسشونکهیبعد ا... یی پاشدم و رفتم دستشوازجام
 .سرم بپره و بعدش بنلد بشم  اماده شم

 به مامان و ی هرچی داشتم ولبی دلهره عجهی ی چرا ولدونمی نبود نمی مسافرت خانوادگنی دلم به رفتن ااصال
 .رونی کنکور از تنت بره بهی مسافرت برات الزمه که خستگنی اگفتنی و مدادنی گوش نمگفتمیبابا م

 .   بودقهی دق5:05ساعت نگاه کردم تازه ساعت  به
 لباسام و خرت و شبی بره و پاشدم اماده شدم و چمدونمو که دنی تا دلهرم از بدمی کشــــقی نفس عمهی

 .نیی بردم طبقه پایپرتامو گذاشته بودم توش رو برداشتم و با سخت
 .دنیچی منی رو تو ماشلی داشتن وسااطی و بابا تو حمامان

که ( من و مامان و بابا یعنی دادم بهشون و همه ری باز کردم و با چمدون رفتم سمتشون وسالم صبح بخاطیدرح
 نیسوار ماش)ادی بمی ماهم بهش اسرار نکردامی خوابالو گفت نمي داداش بزرگم به اسم برسام دارم که اقاهیالبته 

 .می راه بخوري رستوراناي و قرار شد که صبحانه رو تومیشد
 . بود به خواب فرو رفتمدهیهنوز خواب کامال از سرم نپر چون من
 
 . حداقل نهار بخوري مامان پاشو صبحونه که نخوردتایبن...تایبن -
 . چشمامو باز کردم و از جام پاشدمي زور البه
  ازهی خمهی هوی شدم کیبه در رستوران که نزد.  رستوران راه افتادمي شدم و به سمت در ورودادهی پنی ماشاز

 هوی بسته راه افتادم که ي با چشمانطوریو هم) چشمام و بستم دهنم رو اندازه غار باز کردم( ـدمیکشـــدار کش
 . سفت برخوردمیلی خءی شهیبه 

 تای نافذ برخوردم ا خاك تو مخت بنی مشکلهی بود که با دوتا تی چنمی رو باز کردم و سرمو باال بردم ببچشمام
 همونطور به چشماش زل زده دای اووف چقد خنگ شدم جدهی اره عسلمونهی می مثل عسلستی نی مشکنکهیا

 ...بودم که
 
 *سیبرد*
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 مربوطه و شستن دست و صورتم از ي راه اقتادم و بعد از کارهای بهداشتسی خواب که پاشدم به سمت سرواز
 شلوار هم هی که جذب تنم بود عوض کردم و ی مشکشرتی تهی خارج شدم و لباسم رو با ی بهداشتسیسرو

 . تنم کردمشرتمیرنگ ت
 بعد نیکردی صبر مکمی ای گهی درازی شنیرفتی ممای بگه آخه پدر من مادر من خوب با هواپستی نیکی هوووف

 . خوبه بهتون گفتن که حاله مادرجون خوبهنی رفتیم
 . انی ممای برگردم چون برگشتنه با هواپرازوی بود من برسونموشون شقرار

 . رفتمنییپا) بگم عمـــارتای( بزرگ خونهي طرف سالن راه افتادم و از پله هابه
 بلند باال دادم ری سالم صبح بخهیمنم به آشپزخونه رفتم و.  تو آشپزخونهخوردنی و بابا داشتن صبحونه ممامان

 :دمیکه دوتا جواب همزمان با هم شن
 .ریسالم پسرم صبح تو هم بخــ -
 نفس خوردم و از مامان تشکر کردم کی رو یعیآب پرتغال طب. ور چند تا لقمه خوردم نشستم و بزی صندليرو

 . پاشدمزیو از پشت م
 چون تازه از خواب دونمی می سفر نبود ولنیمن انگاردلم به ا. انی نشستم تا بنی ماشي و تواطی حي تورفتم

 . مینطوریپاشدم ا
 ... بسم اهللا راه افتادمهی مامان بابا اومدن و من هم استارت و زدم و با باالخره

 .می راه رفتنی بي از رستوران هایکی ناهار به ي که برامی چند ساعت تو راه بودحدود
 .شیاری بي برشهی مارمی بنی قبل از غذام و از تو ماشهی رفت قرصاادمی بابا سیبرد -
 . باشه -

 . شدم و به طرف در رستوران راه افتادمبلند
 . خورد به مني دخترهی کردمی که داشتم در رو باز میوقت

 . انگار نه انگاررری سرشو بلند کنه و بره کنار ولدی که شاکردمی داشتم نگاش ميهمونجور
 . نگاهش کردم که باالخررره خـــانم سر مبارکشون و باال اوردنگهی دکمی
 . بودای نگاش کروم محوش شدم اخه چشماش انگار رنگ درتا

 : تو جلد مغرور و سردم فرو رفتم و گفتمدوباره
 . کوچولو جلو چشمتو نگا کنیهــِ -
 : حرف من به خودش اومد و گفتنی ابا
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 ... خانوم متشخصـــــهی به ي دوما تو چشماتو وا کن نخورستمی اوال من کوچولو نـ
 :گفتم.ز خواب پاشده چون چشماش پف کرده بود بود که تازه امعلوم

 . برمخوامی کن می عذر خواهـ
 ... کنمی نسبتااااا محترم عذر خواهــهی اقاهیعمرااااا که من از  -
 . اومد تو دلماهوی خوب اون هی عجب دختر پررواااا
پس من . یزنیدتو م رسم کوچولو چون تو حرف خوی نمي اجهی نتچی من اگه تا صبح هم با تو بحث کنم به هـ

 . کوچولوي بايبا... گذرمی ممی عذر خواهریاز خ
 ...کنهی داره با خشم نگام مدونستمی می نگاه نکردمو به راه خودم ادامه دادم ولبهش

 
 ... رازی به سمت شمی راه افتادمی ناهارمون رو خوردنکهی از ابعد
 دونگ دوخته بودم به جاده شی مامان بابا باهم و من که حواسم و شکردنی جاده همش جروبحث مهیتو

 .شدی بود که با هم دعواشون مي بارنیاخه اول.  موضوع دعواشون رودمینمفهم
 چرخ زد هی از جاده خارج شد و نی شد که بابا فرمون رو گرفت و حل داد به طرف راست و ماشی چدونمی نمهوی

 ...... شدیچ دمی نفهمگهیتو هوا بعدشم که د
 ****** تایادامه پارت از زبان بن   ******

 .  کوچولوگهی احمق خر به من مـــهیشوری چه پسر باووووف
 مدل باال و نی ماشهی نگام کنه رفت و پشتش رو هم نگاه نکرد و به سمت نکهی خشم نگاش کردم که بدون ابا
 هیرفتم تو) نشیخودش نه ها، ماش( ـود خوشکل بـيادی بود زی هرچی ولدونستمی رفت اسمشو نمکـــیش

 : رستوران و کنار مامان بابا نشستم که مامان گفت
 ؟ي دور اومدنقدی ساعته من صدات زدم پس چرا اکی ـ
 . پاشدم اومدمي گشنمه مجبوریلی خدمی دی وقتی خو دوباره خوابم برد ولـ
 .اوردنی تا نهار رو نای خوب پاشو برو دست و صورتتو بشور بلهی خـ
 ... چشـــــمـ
 ...ی بهداشتسی رفتم که فلش زده بود سرویی جام پاشدم به سمت جااز

 . شدهشتری االن از قبل بیهنوز هم دلهره دارم ول. می را افتاددی چسبــیلـــی از خوردن نهار که خبعد
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 نوری ارهی داره می هنی ماشدمی که دکردمی رو نگاه مرونی که شب شد داشتم بمی تو راه بودی چند ساعتحدود
 ي و فرمون رو به طوردی از خواب پردمی اونور جاده با وحشت به بابا نگاه کردم و صداش زدم که درهیجاده م

 ....دمی نفهميزی چگهیو د  خوردزی تي جاکی از جاده خارج شد و سر من هم به نیچرخوند که ماش
 

 ****ياز زبان راو****
 . شهر اباده بردندي توکی نزدمارستانی بکی خانواده رو به دوتا

 شه؟ی می سرنوشت آن دو خانواده خوشبخت چایآ
  در انتظارشان هست؟ی سرنوشتچه

 برند؟ی آنها جان سالم به در مایآ
 بازند؟ی چند نفر از خانوادها جان مای

  هند؟یا ادامه م رشانیزندگ...  و،محبتی،عشق،دشمنی پر از بدبختيای دننی و در امانندی زنده می کسانچه
 ***دو ماه بعد***

  تــایبنــ  
 وزنه صد هی شد انگـار ی نمـی کردم چشمامو باز کنـــم ولی سعـکنــهی سرمــــ چرا انقدر سرم درد ماخخخ

 . پشت پلکام گذاشته بودن به زور تونستم چشمامو باز کنمییلویک
 م؟ی اصال من کنجا؟ی منو اورده ای کجاست؟  من کجام؟ کنجای ايوا
 . اوممم بزار فکرکنــم.ادی نمادمی یچیه

 )تایبن(ی اسمم؟ اســـــمم؟ اهـــا بـِنه؟ی چاسمم
 ــاد؟ی مادمی ی چگهی دنمی حاال بزار ببخوب
 19. اها اهـــا.............. سالمه؟ چند

  شده؟ی مگه چادی بادمی يزی که چارمی چرا من دارم به خودم فشار ماصن
 . دارمفی تشرمارستانی بعـــله بنده بدمیمو نگاه کردم فهم دورو برکمی

 مارستــــان؟ی بیچـــــ
 چـــرا؟

  شده؟ی چمگه
  همه دستگاه بــه من وصله؟نی اچرا
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 : زدمداد
  الــــووووست؟ی ننجـــای ای کسي اهااااااـ
 :دی پرستار با ترس اومد تو پرسکی در به شدت باز شد و دمی دهوی
   شده؟ی چـزمی شده عزی چـ

 : گفتجانی با ههوی نگام کرد و کمی بعد
 .ي اومدرونی دکتر بگم که از کما بي تا برم به اقاای بخواب بلند نشنجای هم؟ي تو بهوش اومدزمی ااااا عزـ

 ؟یی چه کمـــاگه؟ی می چنی اکــــما؟
 .ــهی چجورنمی دوست داشتم برم تو کما ببشهی من تو کمـــا بودم؟ اخخخخ جـــــون همیعنی
  چــل شدم؟؟؟؟؟نقدی ساکت شدم و فکرکردم با خودم که چرا اکمی

  افتاده؟ی چرا من رفتم تو کما؟ مگه چه اتفاقاصال
 :  اومدیی اقاهی ي فکرا بودم که صدانی همتو
 ) -...: سالم دخترمـ
  سالمـ

 .احت شدم ریاخــــــ.  بود رو باز کردی اصال چدونستمی دستگاها رو که من نمنی اتموم
 ؟ي دخترم حالت خوبه؟ درد ندارـ
 . تو سرمزننی انگار با چکش مکنهی فقط سرم درد مـ
 . نگران نباشکنمی مقی مسکن بهت تززهی بخش و متیبری مهیعی طبسی نی مشکلـ
 فقـــط؟.  هوم باشــهـ
 ... بلهـ
 .ادی نمادمی و سنم  لی بجز اسم و فامیچی من چرا رفتم تو کما اخه من هـ
 گهی ساعت دکی و تا ي بلند مدت شدی تو دچار فراموشیول.  چراگمی تو کما رو بعدا بهت می که رفتنی اـ

 دم که ی قبل از اتفاق رو من احتمـــال میچی هی نگران نباش ولادی مادتی که برات افتاده رو یفقط اتفاق
 .ادی نمادتی
  د؟ی دونی ها رو از کجا منی اـ
 . اومد حتما به من خبر بدهادتی قبل از اتفاق یکی کوچيزی اگه چی زنم ولی حدس متیاتی از عالئم حـ
 ؟ی چه اتفاقیول... چشم ـ



              رمان دختربی همتاي من                                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 8 

 .ادی مادتی گهی ساعت دکی گفتم که بهت دخترم ـ
 . اهان باشه ممنونـ
 . بخشهی برنت توی مانیاالن م... دخترمکنمی خواهش مـ

 . سر تکون دادن اکتفا کردمهی به
 ی که دوتا تخت داشت و هر دوتاش خالی اتاقکی گذاشتن و بردن به گهی تخته دکی ي و من رو رواومدن

 .بود
 .ـــدمی رو نگاه کردم که کم کم چشمام گرمـــ شـد و خوابرونی از پنجره بکمی مسکن دادن و رفتن منم بهم

 
 ـسیبـرد

 گهی دنجایرو نگاه کردم ا بدنم کوفتس اخ سرممم دور و برم نقدی چـــرا اي چشمام وبه زوور باز کردم وايال
  کجاس؟

 مارستانه؟ی بنجایا.  که به من وصل شده بود نگاه کردمیی دستگاهابه
 مار؟ی اونم به عنوان بمارستانم؟ی بهی من توچرا

 که تو ذهنم به وجود اومده یی تو اتاق من ازش سئواالادی بی کسدی اتاق نگاه کردم که شاواری به در و دیکمی
 .رو بپرسم

 . و اعصابم رو خورد کرده بــودکردی درد محححی فجسرم
 و چند بار نگاهم کرد و چند بار ستادی باز من سرجاش اي پرستار اومد تو و با چشماهی اتاق باز شد و در

 . رفت هــواغشی از رون پاش گرفت و جزی رشگونی نهیچشماشو باز و بسته کرد و 
 : پوزخند زدم و گفتمــهی
 .نیداری بداری بنیستی خواب نـ
 :  من دستپاچه شــد و گفتي با صداهــوی
 .ننیاوومد... اوورونیمن برم به دکتر بگم که شما از کما ب...زهیچ...امم.... اممـ
 . که حالـم به هم خوردزدی با اشوه حرف منی اه همچاه

 : دکتر مرد نسبتا مسن اومد تو وگفتهی قهی از چند دقبعد
 ي خوب خداروشکر که از کما اومدی بهت نبودددد وليدی امگهی د؟ي اومدرونی سالم پسرم باالخره از کما بـ
 .رونیب
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  افتاده؟ی من چرا رفتم تو کما مگه چه اتفاقیول....  سالم ممنونـ
   نه؟ای يفقط درد دار. ادی بادتی يزی چکشهی چند ساعت طول مای قهی حدود چند دقـ
 .کنهی اره کله بدنم درد مـ
 . چپت از زانو شکستهي دستات و پا ازیکی خب معلومه ـ

 دم؟یپس چرا خودم ند.  ارهدمی خودم نگاه کردم دبه
  همراه من هست؟ی کسـ
 . ببرنت بخشانی صبر کن تا بقهی چند دقهی... متاسفانه نهـ
 ....  باشهـ

 تخت هی داشت و روی تخته خالهی بردنم که اتاقه گهی اتاق دکی گذاشتن و به گهی تخت دهی من رو رواومدن
 . بوددهی خوابي دختره اهی گهید

 .يدی مثل اون دویکی دختره اشناس؟ ن بابا نی ااااا
 .هوووف ولش کن بدن دردد و بچســـب...دیشا...دونمینم

 . مسکن بدن تا درد بدنم کم بشههی گفتم بهم بهشون
 . مربوطش شداتی گفت باشه و مشغول انجام عملپرستار

 از یکی دستش و هی مثل من قای داشت و دقیبه دختره نگاه کردم صورت جذاب پرستار رفت دوباره نکهی ابعد
 .کردی کم نمتشی از جذابيزی چیپاهاش تو گچ بود و صورتشم زخم بود ول

 .... هم شــــدنطوری خودمو افکارم پوزخند زدم و چشمام رو بستم تا خوابم ببره که همبه
 
 تــایبن
 که نگاه کردم چشمام اندازه گهی دکمی. بوددهی خوابی تخت بغلهی شدم که روی که شدم متوجه شخصداریب

 . باز شـــدینلبک
  دختر تنها؟؟کی اتاق با ــهی پسر توـهی ؟یچــ

 .  شده بـــودمی عصبانیلیخ
 .دهی می کارشون چ معننی انمی بپرسم ببادی بي پرستارهی صبر کردم کمی

 . اومد تودمشی بار دنی که اولي گذشت که همون پرستارقهی دقچند
 : شده بود اومد جلو گفتينطوری اتی صورت سرخم که از عصباندنی نگاش کردم و اون هم با دتی عصبانبا
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 ؟ي شده درد داری چزمی عزـ
 :دمی خشم غربا
 ی پسر و هم اتاقي دختر با ي که دیدی شما کجا دن؟؟؟ی کردی که منو باشون هم اتاقهی اقا کنیا...ــری نخــ

 کنن؟
 . و اتاقا همه پر شده بودمی داشتادی زی اورژانسشیاروم باش اخه چند ساعت پ زمی عزـ
  نداشت؟؟؟ی اتاق خالــکی ی بزرگنی به امارستانی بیعنی ـ
 . جوابم رو ندادی نگاهش کردم ولکمی
 .نننی حداقل اتاقم رو عوض کننی جوابم رو که ندادـ
 .ی ببرنت تو اتاق بغلانی تا بگمی باشه باشه بهشون مـ

 .... باشه تکون دادمهی و به معنسرم
 

 ــسیبـرد
 که داشت کردمی نگاه می سروصدا به دختر تخت بغلیب.  باالدمی از خواب پري دخترهی يغوی جغی جي صدابا

 .نی اتاق گذاشتهی اقا تو کی چرا من رو با زدیغر م
 .اشتن اتاق گذهیهه فکرکرده من خوشم اومده که من و باهاش تو . زدم بهشيپوزخند

 :دمی جمله اخرشو شنی ولگفتی میمن که دقت نکردم چ. غرغر کردن حرفاش تموم شدی از کمبعد
 .گهی اتاق دهی نی حداقل منو ببريدی جوابم رو که نمـ
 .ی ببرنت اتاق بغلانی تا بگمی باشه باشه بهشون مـ

 . به نشون باشه تکون داد و سرشو به طرف پنجره برگردونديسر
 فکر نی اصال حوصله نداشتم و به ای ندارم با اون تو اتاق باشم ولیلی جوابش رو بدم که منم تماخواستمیم

 .مارستانمی بهیکردم چرا تو
 هیتو.... اومدادمی ییزای چهی فکر کردم که گهی دکمی.دمی پ نرسی به جوابی ولکنمی که دارم فکر مقسی دقپنج

 گهی بار دهی...ادی نمادمیبعدشو ...و بعد ... دختره پررو زبون درازکیرستوران و برخورد به ...رازیجاده اصفهان ـ ش
 و بعدش بابا فرمون رو گرفت و از جاده خارجش کرد و دنکری اومد داشتن مامان بابا دعوا مادمیمرور کردم که 

 رفتمی مدیبا.  اومد بزور از جام بلند شدمادمی اتفاقا نیتا ا....دمی نفهميزی چگهی و من ددی کشغی جهیمامان هم 
  مامان بابا کجان؟ حالشون چطوره؟نمیبب
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 ... رفتمرونی لنگون به طرف در راه افتادم و ازش بلنگون
 
 ـتایبـن
 نجام؟یآخه چرا من ا.دمیرسی نمیی به جاکردمی فکر می افکارم غرق بودم و هرچهیتو
 .کردمید نگاه م بومارستانی باطی که تو حیی درختاي برگ هابه

  قراره بشنومي خبر بدکردمی بودم حس مسردرگم
. نیی پاادی داشت از تخت بی تخت به پسره نگاه کردم که سعي گذشت که با صداقهیچند دق. کالفه شدمهووف

 .رونی و لنگون لنگون به طرف در رفت و از اتاق رفت بنییباالخره از تخت اومد پا
 . اتاق سر رفتنی حوصلم تو ايوااا

 که مامان دی پرسی پشت سر هم از دکتر می دکتر و همون پسره اومدن تو پسره هي در اتاق باز شـد و اقاهوی
  من کجان؟يبابا
 .دی پرسی می شدن که هی مگه مامان باباش چوا
 .گمی صبر کن بهت مگفتی بهش می دکتر هم هياقا

 : رو به من گفتدکتر
 اد؟ی بادتی اتفاق رو يموفق شد ؟يدی خوب دخترم به کجا رسـ
 : گفتــميدیبا ناام 
 ( -.:رسمی نمیی تالش کردم به جای هرچادی نمادمی یچی نه هـ
 . به دوتاتون بدهکارمی عذر خواههی خوب من ی ولدمی محی دوتاتون توضي نداره من االن برای مشکلـ

 چـرا؟:  می گفتهمزمان
 . اتاق بزارنکی ي چون ك من گفتم شما دوتارو توـ

 : گفتممن
  گفت؟ی می پرستارتون  چنی پس اـ
 . بدمحی من بهش گفتم بگه اتاقا پر بود که خودم بهتون توضـ
   اهــاـ
   بدم؟حی ك اول اتفاق رو براتون توضنی داریخوب امادگ.نهی اهی بله قضـ
 : به من اشاره کرد و گفتو
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 . اومدهادشونی اتفاق رو ی تهرانيقاچون ا... بدم دخترمحی تو توضي برادی فقط باالبته
 شه؟ی که به دوتامون مربوط مهی مگه چه اتفاقـ
 می با ننی اباده بودکی نزدگهی که درازی جاده اصفهان ـ شهی که تودی شما دوتا خانواده سه نفره بوددینی ببـ

 و دوم هم خانواده شما دخترم و فقط ی تهراني و اول هم خانواده اقاکنهی شما چپ مي هانی ماشریساعت تاخ
 اتفاق براتون افتاده نی که هردو خانواده انیا  که با توجه بهنهی اشی و شما دو نفر جالبری ساعت تاخمیهم با ن

 به دی رو بايزی چکی یول.نی اومدرونی از کما ب4:30تا3 ساعت نی و هم زمان با هم بنیدو ماه هم به کما رفت
 . سختـــهیلیش برام خدوتاتون بگم که گفتن

 ؟یچـــ:  می هم همزمان گفتباز
 :   گفتی تهراني اقاای پسره همون

   خانوادمون افتاده؟ي برای اتفاقـ
 .... بگم متاسفم غم اخرتون باشهتونمی خوب فقط می راستش بله ولـ
 هی کهوی فکر کردم که نقدریا.... شدهی راه چي که توادی بادمی کردم ی به دور و اطرافم نداشتم سعی تسلطگهیذ
 می رستوران بودکی يانگار تو... دی به ذهنم رسيزیچ
 
 
 بابا رو خورهی تکون منی که ماشکردمیحس م...می راه افتادرازی به سمت شمی ناهارمون رو خوردنکهیبعد از ا 

 کی و سرم و به ــدمی بلند کشیلی خغی جهی... کردلی و فرمون رو به طرف راست متمادیصدا زدم از خواب پر
 علت نی من االن به ایعنی یشتناک خدا چه اتفاق وحيوا...ــمی نفهمديزی چگهی خورد و دزی تیلی خيجا

 نجام؟یا
  مامانو بابام کجان؟پس

 بود؟ ی که غم آخرتون باشه چنهی بود؟ بابا و مامانم کجان؟ منظور ای منظورش چگفتی می دکتر چياقا
 ی میاونام االن مثل من دارن زندگ... اونام زنده ان...نه نه امکان نداره... بابا و مامان منیعنی...یعنی

   هــان؟شون؟ی اگه واقعا اونا مردن پس چرا ازم گرفتایخدا...کنن
 ...کردمی و هق هق مزدمی مغی کنترلم دست خودم نبود جگهید.زدمی بلند زجه مبلند
  هـــان؟؟ي چــرا خدا چرا منو باهاشون نبرداخه
  شون؟یچـــرا؟ چــرا از من گرفت... نداره ی برام معنی زندگگهید... کنم؟کاری اونا چی االن بمن

 ... کردم از حال رفتمهی زدم و گرغی بس جاز
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 ـسیبــرد

 را من نمردم؟ که بابا و مامانم مردن؟  اخــه چــرا؟ پس چتهی واقعیعنی بود؟ ی دکتر چمنظور
 نه یول... باشمدهی کابوس وحشتناك که تو خواب دهی خواب بود مثل کی مثل یهمه چ...شدی باورم نماصال

با ... ازت گله دارم ایخدا.  سختهیلــی برام خ؟؟؟ي اخه چجورےولـــ.امی باهاش کنار بدی و من باتهیانگار واقع
 يزی چهی بلند بلند یه. کردیم  و هق هقزدی مغی و باال و بهش نگاه کردم جدمی دختره پرغی جيصدا

 صداش قطع دمی اعصابم خرد شده بود که دگهی دزدی مغی و جکردی و مهی گرنجوری همقهی چند دقهی...گفتیم
 پرستاره که از دمیاومدم بلند بشم برم که پرستار رو صدا بزنم که د... از حال رفتدمینگاهش کردم که د..شد

 سرم بهش زد که اروم بشه هی دختره رو به هوش اورد و اومدو ي اتاق تندي اومده بود توغشی جيصدا
 : تخت که پرستاره گفتيمن هم به زور پاشدم از رو. وبخوابه

 د؟یری شکستتون کجا مي دست و پانی ا اقا کجا شما با اـ
 :  نگاه گذرا بهش کردم و گفتمهی
 درخت بزرگ نشستم و کی ری زمکتی نهی ي رواطی حهیتو...نداره ی هم ربطی به کساطی حهی برم توخوامی مـ

 کی و زاشتی غرورم اصال نمی ولهی گرری بزنم زخواستیدلم م. خراب بودیلیبه اسمون نگاه کردم حالم خ
 ي رو بستم و به صداچشمام...کردی و سرم بشدت درد مسوختیچشمام م.  گلوم خونه کرده بودهیبغض بزرگ تو

 .... بود گوش دادممارستانی باطی حي درختاي که روییگنجشکا
 
 ــتایبن

 دی سفي زن و مرد که لباس هاهی. قشنگ داشتیلی ابشار خکی بودم که سرسبز بود و ی باغکی ي توانگار
 مانده بود که به من برسند یچند قدم... شدندی تر مکی که هر قدم به من نزددمی بودند را از دور ددهیپوش

 .متوجه شدم که بابا مامانم هستند
 دن؟ی پوشدی سفي لباس هاچرا
 : بابا من را از خودش جدا کرد و گفت... را به من داده اندای انگار تمام دنيوا... و بغلشان کردمدمی سمتشان دوبه
 . به من بدهی قولکی من،ي همتای دختـــرم،دختر بـ

 : و تند گفتمعیسر
 .ی چه قولـ
 .ی که من و مادرت را ناراحت کنی نکنهی و گری ات باشندهی آی قول بده که در نبود ما فقط به فکر زندگـ
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 : تعجب نگاهش کردم و گفتمبا
 .دی روی مگه شما کجا مـ
 . نگران نباشمی هم خوشحال هستیلی خوب است و خمانی من و مامانت آن باال جاـ

 : آوردم که باز هم بابا گفتنییسرم را پا آسمان نگاه کردم و دوباره به
 . ات پر کندندهی کن نبود ما را آی و قشنگ در انتظار توست پس سعبای زیلی خي اندهی دختر گلم آـ

 : باهمهردو
 ... خداحافظ دخترمـ
 کی. باغ را گشتم اما نبودنديهمه جا.مامــــان...بابـــــا. زدمشانیصدا. چشمانم محو شدندي از جلوکدفعهی
 : و گفتمدمی کشغیج
 ـد؟یی کجــاـ
 
 کیبلند بلند پرستار رو صدا زدم که ...زدمینفس نفس م...دمی بود که من دی چه خوابنی ايوا...دمی خواب پراز

 :دی صبر کرد و پرسهیچند ثان.  سر و شکلم به من آب داد ودنی اتاق اومد و با ديپرستار با سرعت تو
 ؟يدی کشیدم تند تند نفس م من اومی وقتزم،چرای شده عزی چـ
 : همراه با بغض گفتمي گرفته اي صدابا
 .دمیخواب بابا و مامانم رو د...یچـی هـ
 زدم که یباز هم خدا رو صدا م.... کردمهی خودم گرییباز هم به تنها.  کردنهی بلند بلند شروع کردم به گرو

 : حرف بابا افتادمادیچــرا؟ کـه چرا من رو هم باهاشون نبرد؟ 
 ... ات پرکندندهی کن نبود ما را آی و قشنگ در انتظار توست پس سعبای زي اندهی دخترم آـ

 یبی شهر غرکی ي که تک وتنها توی منشـه؟ی تونم بسازم؟ مگه می ام رو بدون اونا مگه مندهی من ااخه
  ؟ي کردکاری با من چنیاخ خدا اخ بب...ادی نمادمی ری به جز اتفاق اخزی چچی افتادم و همارستانی بکیگوشه 

اخخخ خسته شدم از بس ... کردمی را نگاه مرونی از پنجره بکردمی مهی گرصدای تر شده بودم و همانطور که باروم
 ....دمی دراز کشی تخت کوفتنی ايرو
 

 ـسیبـرد
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دور و اطراف .مارستانمی باطی حي تودمیدور و برم رو نگاه کردم که فهم...دمی از خواب پری بنفشــغی جي صدابا
اخخخ گردنم خشک ... اوردنی اورژانسماری بکی دمی از کجا بود که فهمغی جي که صدانمیرو برانداز کردم بب

 . نداشتدهیماساژش دادم که فا یبا دست سالمم کم...دمی نشسته خوابمکتی نيشده که چند ساعته رو
 بابا و مامان که افتادم اخم هام تو هم ادیدوباره ... راه افتادممارستانی بي لنگون به طرف در ورودلنگون

 چراغ رو ی وقتی ولستی اتاق ني تویبه طرف اتاق راه افتادم و در را باز کردم اول حس کردم که کس...رفت
 . نشستهیکی تاري که دختره تودمیروشن کردم فهم

 : سرد گفتمی به من انداخت و من هم با لحنی نگاهمی نکی
 ن؟ی نشستیکی چرا تو تارـ
 : گفتومدی که بزور باال مي گرفته اي صدابا
 . که من دست و پام شکستهدی ببخشـ
 کمی... اشنا بودیلیچهره اش خ...  افتادما ی چه ادمرهیهووف گ... شدرهی سرش و برگردوند و دوباره به پنجره خو

 نیکاش ا.دمی تخت دراز کشي زدم و رويهه پوزخند... رستورانهي همون دختره تونی ادمیکه فکر کردم فهم
 من که رفتم؟ی کجا مدی باکردی مخصمحاال اگه مر. کردی و مرخصم مکردی رو روشن مفمی و تکلومدیدکتر م

 ...انقد فکر کردم که کم کم چشمام گرم شد... ندارم که بخوام برمییجا
 

 تـایبـنـ
 مردونه فی ککی دکتر با ي اقادمیسرم رو برگردوندم که د... که در اتاق باز شدختمیری اروم اروم اشک مهنوزم

 . بود خوابش برده بودی ساعتمی به پسره کرد که نی به من زد و نگاهکی لبخند کوچهی... داخل شدکیکوچ
 : گفتدکتر

  دخترم؟یکنی مهی گري تو هنوز دارـ
 .گفتی رو منیحرفاش هم اخر تموم شهیبابام هم هم... لبخند تلخ زدم هـههی

 ... خورد پاك کردمی گونه هام سر مي رو که داشت روی اشکقطره
 : گفتی آرومبا
 ده؟ی ما خوابی تهراني اقانی که اقسی چند دقـ
 .شهی می ساعتمی نهی ـ
 . کنم چون با دوتاتون حرف دارمدارشی خوب مجبورم بـ
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 : سمت پسره رفت و صداش کردبه
 .پاشو که باهاتون کار دارم... پسرم پاشو ـ

 تخت ي روی بلند شد به سختي زوددی سرش دي دکتر رو باالي که اقای چشماشو باز کرد و وقتي الاروم
 . دکتر بالشت رو براش صاف کرد و کمکش کردياقا. نشست

 . دکتر سالم کردي به اقای ارومبه
 :امون رو مخاطب قرار داد و گفت جواب سالمش رو داد و دوتیی دکتر با خوشروياقا

 که حافظتون کامل ي تا روزمیتونیما نم.  کنمنتونی بعد از حرفام معادی بای ولنیشی دوتا فردا مرخص مشما
 متر اونورتر از کی بعد از حادثه سی مال پدرتونه پسرم چون پلکنمی هم فکر مفی کنیا.نی بموننجایبرگرده ا

 ف؟ی رمزش چنده کادی نمادتونیشما .  کردندای پنتونیماش
 : گفتپسره

 .کردیاستفاده م.... وکی مثل چهار صفر و چهارتا یی بابام از رمزهاشهی همیول... نهـ
 . امتحان کنای پس بـ
 ... نشستی صندلي رو داد به پسره و روفیک
 

 : فکر کرد و گفتکمی... موفق نشـدی بار رمز رو زد ولچند
 ... باشه1342 ــــای 1343 رمزش کنمی حس مـ
 راستش که سالم بود رو جمع يپسره پا... باز شدفی درست دراومد و در کشیکی دوتاشون رو امتحان کرد که و

 که توجهم رو جلب کرد دو دسته پر از تراول يزی چنیاول... کردی تخت خالي بود روفی کي تویکرد و هرچ
خوش بحال پسره ...رونی بدومی که داشت از حدقه مي باز شد طوری بود چشمام اندازه چـیصد هزار تومن

 :دکتر گفتش...هه
 . مقدار پول به شما بدم دخترمکی خوامی من خودمم مـ

 : تو هم گره خورد گفتمابروهام
 . ندارمازی نيزی ممنون من به چیلی نه خـ

 چشمام ياشک جلو....ـ خدا ازت گله دارمــــیه...  دکتر به من پول بده هی دی کـَس شده بودم که بای بچقد
حس ... اوردمنیی راستم رو که شکسته بود رو از تخت پاي بزور پانمی رو خوب ببیی جازاشتیرو گرفته بود و نم

 ... بازوهامری رو زی حس کردم و دستارمحضورش رو کن...  بلند شد و اومد طرف منی صندليکردم دکتر از رو
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 : دی کرد و ازم پرسبلندم
 دخترم؟ ي بريخوای کجا مـ
 ... کناردیلطفا بر.نمی برم مامان بابامو ببخوامی مـ
 .امی رو تخت تا من بنی بشي فکرهیاها اصال ...ي درست راه بریتونی تو که نمبرمتی باشه باشه خودم مـ

 کم کم داشتم هق هق گهی دومدی ام بند نمهیگر... تخت نشوند و با سرعت از اتاق خارج شدي رو رومن
 :دمی دکتر رو شنيصدا...کردمیم
 ....لـی ونی اي رونی دخترم بشای بـ

 :  رو خورد و گفتحرفش
 .برمتی نمی کنهی گرينطوری ايخوایاگه م...یکنی مهی گري تو هنوز دارـ

هه ... که چهرش تو هم رفته بود دمیصورت دکتر رو د.  هم مثله بچه ها تند تند اشک هام رو پاك کردممن
 .حتما دلش برام سوخته

 ...نمی بشچری ولي بازوم رو گرفت و کمکم کرد تا روری زدوباره
 

 نوه هاتو یخواستیبابا مگه نم...  نی رفتشمیچرا از پ. من اومدم دخترتوننینی ببنی مـامـــان تورو خدا پاشبـابــا
چـــرا پس ...گهی چند سال دینی مطبم ببي منو تویخواستی مگه نمیمامان...ی زود رفتنقدیپس چرا ا...ینیبب

   ندارم؟یی جاگهی کجا برم؟ د؟ کنمکاری شما چی من بـن؟ی پس چــرا دوتاتون رفت؟یرفتــ
 :  گفتم بهشونی خوشحالبا
 ..... کنمی شما زندگشی هم که باشم پای دني دوست دارم هرجاشتون؟ی پامی بنیخوای مـ

 .کردمی بلند هق هق مبلند
 رفت و افتادم رو جی مثل گچشون حالم بد شد،سرم گدی صورتشون رو کنار زدم و از صورت سفي روپارچه

 ......نیزم
 

 ـسیبرد
 باز شد فی در کیوقت... درست دراومدشونمیکی اون دوتا رمز رو حدس زدم که تازه هوی از چرا و از کجا دونمینم
 يل ها دو سه تا دسته پول با تراورونی بختمی بود رو رفی تو کی تخت هرچي سالمم رو جمع کردم و رويپا

 .  بودیصد هزار تومن
 ...یکاوه تهران:  مامان بابام بود درشناسنانه بابا رو باز کردمشناسنامه
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 ..ادی نمادمی رو شونیلی شباهت فاملیدل...ینازگل تهران: هم در شناسنامه مامان رو باز کردمبعد
 : پشتش بودي نوشته اهی تخت افتاده بود و ي بود که به پشت روی عکسهی
   که عشقمو بغل کردمي روزنی اولـ

 يچهره ها... بغل کرده بودنگروی عکس مامان و بابا هم دنیتو ا.  رو برگردوندم و نگاهش کردمعکس
 .دی چشماشون دي توشدی شاد بود و عشق رو میلیدوتاشون خ

 : که دکتر گفتدمیشن
 . به شما پول بدم دخترمخوامی من خودمم مـ

 : توهم رفت و گفتافشی کردم قحس
 . ندارمازی نيزی ممنون من به چیلی نه خـ

 اشک بود که لی سکی قطره، اغاز کی نی و انیی قطره اشک از چشماش سر خورد پاهی دمی کردم که دنگاهش
 ...رونی بومدنیتند تند از چشماش م

 ... لحظه دلم براش سوختکی
 ...می کس شدی واسه دوتامون سوخت که چقد بدلم
 

 دختره که دختره ی تا وقتفی رو گذاشتم تو کلی من هم وسانهی دکتر دختره رو برد که مامان باباشو ببیوقت
 ....نمیبرگرده من هم برم مامان بابامو بب

 ...یی تنهاای دنکیو دوباره و دوباره .... غمای دنهیدوباره .... دوباره سردرد... دوباره بغض ...الی فکر وخدوباره
 ... عادت شده بود واسم پوزخندکی خوب یول... چرا دونمینم.کنج لبام نشست پوزخند اومد هی
 گذاشته بودن اوردن تو اتاق رنگش گهی تخت دي دختره رو با سرعت رودمی نشستم که دي اقهی چند دقهی

 ... سرم بهش وصل کردنهی ي شده بود زوددی سفدیسف
 . مامان بابام رونمشونی ببخوامیمـ من هم .  گفتمرونی برفتی شدم به دکتر که داشت مبلند

 ؟ي کار دستمون بدی دختر خانم غش نکننی تو که مثله ای باشه ولـ
 :  زدم و گفتمپوزخند

 ن؟ی کردسهی سوسول مقاي من رو با پسراـ
 . لنگون لنگون راه افتادم جلوتر از دکتر راه رفتنو

 : که دکتر گفترفتمی ممی داشتم تند تند مستقنجوریهم
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 . پسرم سمت راستهـ
 . رفتمی رفته رو برگشتم و حاال من دنبال دکتر مراه
 

 .سالم بابا. مامانسالم
 د؟یخوب
 گذره؟ی باال بهتون خوش ماون

 ن؟ی خوشحالنیکنی مکاری من چیب
 ن؟ی من رو نبردچرا

  اتفاق شد؟نی بود که باعث ای دعواتون چلی سئوال ذهنم رو مشغول کرده که دلهی نیدونیم
  جاشون امنه؟ایخدا

 جی سرم گدمی رو داهشونی سي با لب هادشونی صورت سفی صورتشون رو برداشتم و وقتي روي هاپارچه
 .دی قطره اشک از چشمم چکهیرفت و 
 .ختمی بار اشک رنی اولي کردم من براتعجب

 .هی کمزهی چیلی نه دوتا فرشته خای اشکا واسه دوتا ادم نی ایول
 . و به سمت اتاق راه افتادمرونی سرد خونه اومدم باز

 . هنوز خئابه دخترهدمی در اتاق رو باز کردم که داروم
 فکر کردم که با نی تحت نشستم و به ايبعد ازشستن صورتم رو... اتاق راه افتادمی بهداشتسی سمت سروبه
  کنم؟کاری پوال چنیا

 ...می فردا مرخص بشقراره
 ره؟ی دختره کجا میعنی

 ـتـایبـن
 که امروز که مرخص کردمی فکر منی و به اکردمی رو نگاه مرونی تخت نشسته بودم و از پنجره بي روبازهم

 دیپوکیاز بس فکر کرده بودم مغزم داشت م... ندارم که بخوام برمیی کجا برم؟ اصال جاشمیم
 ...یتازه مامان بابام رو هم ازم گرفت. ي جوابم رو ندادچوقتی تو هی ولبرمی خدا من به تو پناه ميا

 ... چقدر بدبخت شده بودم منهه
 ... تنهاچقدر
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 ... کـَسے بــچقدر
 ... بهش وارد کردميدی رو با دستام گرفتم و فشار شدسرم

 م؟ی با هم حرف بزنشهی مـ
 :  گفتمي گرفته ايبا صدا. رو باال گرفتم و به پسره نگاه کردمسرم

 ... باشهـ
 ... دارمي فکرهی من ـ
 ... لحن سردش بدم اومداز
  ؟ي چه فکرـ
 ...کردی اخم میچون ه.زاشتی غرورش نمی بگه وليزی چخواستیانگار م. صبر کردي اقهی چند دقهی
 ... که حافظم برگردهی خونه  اجاره کنم تا وقتهی خوامی من مـ

 . داره؟ منتظر نگاهش کردم تا ادامه حرفش رو بزنهی به من چه ربطنی اخو
 ....می همخونه شیی جوراهی و ی کنی من زندگشی پيایب................تو هم........... بگم کهخواستمی مـ
 ...ــــدی کشـقی نفــس عمهی جملشو گفت که نی تند تند انقدریا

 گفت؟؟؟ی می چنی تعجب نگاش کردم ابا
 ـسیبـرد
 .... راه افتادماطی معمول و مثل هرروز به سمت حطبق

 ... کنم و کجا برمکاری چشمیه امروز مرخص م و فکر کردم کنشستم
 هی بارنیاول...هه...دلم براش سوخته بود... هق هقاش تو گوشم بوديهنوز صدا... فکرم رفت سمت دخترهدوباره

هووم ) ی کنکاری چيخوای برو سر اصل مطلب حاال می فکرا بکننی از اخوادینم...( سوزهی نفر مهیکه دلم واسه 
 ..ي کرديخوب فکر

 ...دونمینم
 ... که حافظم برگرده اونجا بمونمی خونه اجاره کنم و تا وقتهی دیبا

 ...هی فکره خوباره
 ره؟ی دختره کجا ماون

 ...ــشـی پـاددددی بهش بـگم که بـیعنی
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و تازه بزارم ... کنمکی کار احمقانه کوچنی نه اصال فکرش رو نکن که بخوام غرورم رو بشکنم و خودم رو با انه
 ...کنمی کار رو منی که بهش نظر دارم و از قصد افکر کنه
 )شه؟؟ی می بار غرورتو بشکن مگه چهی ي نداره برادهیهوف هوف کردن فا...( هوووف

 ... نظر نده غرورم به خودم مربوطهتو
 ... شده بودکیتار. رو نگاه کردمهوا
 ... شدم و به سمت تتاق راه افتادمبلند

 
 ... از پنجرهکردی نگاه ماطی بود و بازهم به حدارشدهی بود که دختره بی ساعتمی نهی

 ... نظر گرفتمری رو زحرکاتش
 بهش وارد يذی دوتا دستاش رو کنار سرش گذاشت و فشار شدهوی ی حرکت بود ولی طور بنی همقهی چند دقهی

 ...کرد
  فکر فرو رفتم بهش بگم؟ي هم توباز

 نگم؟
 کارکنم؟یچ

 ...... عقلم گوش کنم به سمت دختره رفتم و صداش کردمي که به ندانی ابدون
 
 ... با تعجب نگام کردـهوی

 ...خوب معلومه که باتعجب نگام کنه...هه
 : که کامال حرفم رو بهش برسونم گفتمی به لحنبا
 ...ستی درش ني اجباری کمکه اگه نخواستکی فقط نی کارم و انی ندارم از اي قصد بدچی البته من هـ
 ....  زدمیقی پوزخند عمهی و
 : که با پوزخند من اخماش توهم رفت و روشو برگردوند و گفتدمید
 . که فکر کنمدی ساعت بهم وقت بدمی نـ
 ...زارمی باشه تنهات مـ
 ... رفتم و به سمت اتاق دکتر راه افتادمرونی از اتاق بو

 ... تـــق تــــــــقتق
 دیی بفرماـ
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 د؟ی سالم دکتر وقت دارـ
  توایم پسرم اره ب سالـ
 . اجاره کنمای بخرم ای برم امروز دنبال خونه خوامی من مـ
 ؟ي بريخوای مي شکستت چجوري دست و پانی خوب تو با اـ
  که من امروز و برم دنبال خونه؟می فردا مرخص بششهی منکهی اگهی دزی چهیو .  دکتررمی مـ
 ... با اون برو دنبال خونهادی تا بزنمیبه پسرم زنگ م.  باشه ـ
 ...تونمی نه ممنون خودم مـ
 . که گفتمنی هماری نه نـ
 .  که مزاحمتون شدم فعال خداحافظدی دکتر ببخشي باشه اقاـ
 . خداحافظـ
 
 ـتـایبن
 ... که دوباره سرم درد گرفتي فکر کردم به طوریلیخ

 ...دادیاصال غرورم اجازه نم. بشمبهی پسر غرهی برم همخونه خواستی دلم نماصال
  )P- : یپی خوشتنی پسر به ا؟ي بري رو دارییی کن تو اخه جای زندگششی برو پیبــن(

 بهیمن اصال تا حاال با پسره غر. جون تو خفه عاطفه
 ... اتاق تنها نبودمهیتو
 ....)يچرا بود( 

 ..؟یکـــِ
 ) بود؟؟؟تی هم اتاقی چند روز کنیپس تو ا( 
 ... خو حاالاا

 ... از جام بلندشدم و به سمت پنجره رفتمبزور
 یی بمونم و اگه خواستن براشون دستشومارستانی نمازخونه بي تونجای که همای کنم؟ ی زندگششی برم پیعنی

  کنم؟زیها و اتاق ها رو تم
 ...ادی از پسم بر نمي کارنیمن همچ...تونمی اصال نمنوچ
 ... کنمی پسره زندگشیپ......هنکیاونم ا... راه دارمهی...پس
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 ...دمی کشـــــــقی نفس عمهی
  بهش بگم؟؟؟ي چجورحاال

 ...) کنمی زندگشتی که پکنمی راحــت؟ برو بهش بگو من قبول مےـلــیخ( 
 [ -:  بگـــمي چجوردونمی بگم،فقط نمخواستمی که خودم منوی هه هه اهه
 )؟یاوکــ.  کنمی زندگشتی با اعتماد به نفــس کامل برو بگو من موافقم که پنیبب( 

 ... بس کني دوس داریتورو جون هرک... باشه باشه
 )ــشیا...زنمی مـن که با تو حرف مفیاصال ح(

 .....ادی پسره بنی سمت تختم برگشتم و نشستم روش تا ابه
. 

 
 

 سیبـرد
 ... نشستمیشگی همي رفتم و جامارستانی باطی حي توبازهم

 ... دکتر بودمي بود نشسته بودم منتظره پسره آقاي اقهی دقچند
 . سمت منومدنی همسن و سال من بود داشتن مبای پسر که تغرهی که دکتر با دمی بعد دقهی دقپنج

 ... رو لبش بودی لبخند زشتهی پسره
 : دکتر گفتدنی من رسکی به نزدیوقت

 .  پسرمنمی،ای تهراني اقاـ
 : با همون لبخندش گفتپسره

 .نــمی سلــام،من ادرـ
 .سمی سالم،من هم بردـ
 . طور بدون لبخند نگاهش کردمو سرم رو تکون دادمنیمنم هم. خوشبختمیعنی لبخند زد هی
 ...گهی دمی جام پاشدم تا براز

 ... بازوم رو گرفت تا مثال کمکم کنهپسره
 ...ومدی اصال ازش خوشم نمی چرا ولدونمینم
 کرد تا به اهنگ مورد نیی اهنگ ها رو باال پاکمی اون هم ظبطو روشن کرد و می مدل باالش شـدنی ماشوارس

 ...دیعالقش رس
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 ...هی که کومدی نمادمی اصال ی خوانندش اشنا بود وليصدا
 ... گاز فشار دادي کرد و پاهاش رو روی کرد و دوباره از اول پلادی صدا رو زولوم

 
 ...تهی خواصی رگ بی بادم

 ...رکهی شوته تو تمثل
 ...میچی هجی که هنو هنهی همواسه

 ...میستی که پشت هم ننیواسه ا 
 ... میچیپی همو مسربردن

 ... کارا ممنوعنی اگهی دیول
 ... ننگ تن بـــــــودههی که سالهاس مای صورتدنی دممنوعـــه

 ... اون که دورنگه و پرعقده و کمبـــــودهممنـــــوعه
 ...فکر بهش ممنوع اصال با ادم بد چشم تو چشم ممنوع و گناه

 ... داره فاز بد کل کشور رومگهید... زشت ممنوع يرفتارا
 ... کجا بش فهموندی کدونمینم... که رفته عشقم بودیاون
 ... و دندم نرم و چشمم کورمیستی مال هم نگهی دوتا دکه

 ...تو قرمه گوشت ممنوع.. ممنوعقـُـر
 ... گوسفند بودی بکن از هرچدل

 ... دوستم موندهی ماله می سرهی...  امهی درد ماله بدي سرهی
 ... از رو پوستم خوندشهیحرفارو م... بغل و بوس ممنوعیحتـ

 ... اون سر نوری ولکهی تارنجایاره ا... لوس ممنوعيرفتارا
 ... بدو بدو پاداشو و حرص ممنوعیی مثل سگ بدودیبا... ممنــوعحرص
 .... گنده که تو خرسم بودکلی ماله فکره وگرنه هگنده

   وقفهی بی تا کی حرفا که حقشون ني سرهی...نمی سخته بشیلیخ... نمی وقته که ایلیخ
 ...  بزرگ ممنوعکوی کوچدوروغ

 ... با گرگ ممنوعدنیپر
 ... ممنوعاری زدن شی ممنوع نمار
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 ... مثه سوسمار ممنوعرفتار
 ... ننگ تن بــــــودههی که سالهاست مای صورتدنی دممنـــــــوعه

 ... اون که دورنگه و پر عقده و کمبــودهممنـــــوعه
 ... نـــمی سخته ببیلیخ
 ...ـنمی سخته بشیلیخ
 ...نــــنی وقفه بشی بی تا کی جامعن که حقشون ني سرهی
 ....ــری درزش موش مي الهی اونمیستی مجاز ما نریغ

 نگاه نیو اصال به ادر.... اهخوندی بود می چنایا...سرم درد گرفت ...  خاموش کردمتیاهنگ رو با عصبان... تـــق
 ....ــهی عکس العملش چنمینکردم بب

 
 .می دوتامون خسته شده بودمی چنـد تا از بنگاه ها سر زدبه

 ...می سفارش دادچی و هرکدوممون دوتا ساندویچی ساندوکی ي تومیرفت
 ...می رو خوردچی دوتا ساندوقهی چهار دقي که توي طورمیخوردی با ولع مهردوتامون

 ...میدی دوتا خونه رو دمی و رفتمی سرزدگمی بنگاه دهی به
 ..ومدی رو اصال از خونش خوشم نهیاول
 ... بودکی اپارتمان شکی طبقه چهارم ی خونه دومیول

 خونه خوب بود با ي جاهاهیبق تو مبله بودن خونه منو جذب خودش کرد و با خودم عهد کردم اگه می رفتیوقت
 .. توافق کنمنیهم

 داشت که سمت چپ یکی کرم بود اشپزخونه کوچي از قهوه ایبی بود دوخوابه بود و کل خونه ترکی قشنگخونه
 قرار یی حموم و دستشوهی بود که درش دوتا اتاق و کی راهرو کوچهی ییرای بود و سمت راست پذییرایپذ

 ...داشت
 :  که صاحب خونه گفتییرای پذي تورفتم

  چطوره؟ـ
 .. که مد نظرم بودهی خوبه همونـ
 سم؟؟ی سال بنوکی پس تا ـ
 ... ارهـ
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 ... به و امضا صاحب خونه با صاحب بنگاه رفتني خونه رو دادم و بعد از نوشتن روشی من پول پموی کردتوافق
 ...زی که دروبستن و رفتن رفتم نشستم رو مبل سه نفره و پامو گزاشتم رو میوقت
 ...می خونه به اون خونه رفتنی خسته شدم از بس از ايواااا
 : و گفـتـدی کشقی نفــس عمهی نیادر
 .مااای هوووف خسته شدـ

 :  روش لبخند زدم و گفتمبه
 ...یلی اره خـ

 ..  باشهی پسره خوبومدی نظر مبه
 :گفتم

  چند سالتونه؟ـ
  سالمه28 اوال سالتونه نه و سالته راحت باش با من دوما ـ
 می ا خوب همسنـ
 ا؟ی عامی دوست باشمیتونی چه خوب پس مـ
 ه؟یرشتت چ... اره ـ
 .. شرکت بزرگ دارمکی خوندم و االن ی من نقشه کشـ
 . داداشی چه خوب موفق باشـ
 ...ی مرسـ

 ٭٭٭٭٭٭
 ... می برگشتمارستانی ببه

 : کارتش رو گرفت سمتم و گفتشدمی مادهی پنی داشتم از ماشیوقت
 ..می که باهم در تماس باششمی کارت شرکتمه و شمارم روش نوشته شده خوشحال منی اـ
 .. باشه حتماـ
 ... تک بوق زد و رفتهی
 ٭بـرسـامـ٭
 ...اشونوی گوشدنی جواب نمزنمی زنگ می مامان و بابا و خواهر کوچولوم کجــان  که هرچـــای خدايوا
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 حرکت کردن و دوماهه که رازی و گفتم که از اصفهان به شي رفتم کالنترروزید... ي خبری از بشمی چل مدارم
 ...  هفتس که خاموشههی و حدود ستیشماره هاشون در دسترس ن

 ... خبر بودمی بمی زندگي کسانی که از بهترهی دست خودم نبود چند روزحالم
 ... زدمیدشدم و دور اتاق قدم م جام بلناز

 : که تلفنم زنگ خورد فورا جواب دادمکردمی می رو طییرای طول و عرض پذهمچنان
 .. بـلهـ
 ..ری وقتتون بخی پور اصفهاني الو سالم اقاـ
  نشد؟؟رتونی دستگيزیدر مورد خانوادم چ... سالمـ
 ... شدرمونی دستگی اطالعاتهی چرا ـ
  خــوب؟؟ـ
 ساعت اختالف می راه بودن دوتا تصادف با ني  رفته بودن و تونی دادخی که تاری که همون روز اولنی مثال اـ

 .....اباده بردن...مارستانی بي اون هارو توگفتی اباده مسی که پلنطوریو ا....شده
داشتم و  برمی و به همراه کارت بانکنی مدارك ماشنوی ماشدی خونه و کلدی کلي بزنه و تندی نزاشتم حرفگهید

 ....  گـاز فشار دادمي شـدم و پامو رونمیسوار ماش
 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 شدم و با دو ادهی زود پدمی که گفته بود رسیمارستانی به بیوقت...  نصفه شب بودکهی گهی  ددمی به اباده رسیوقت
 .... راه افتادممارستانیبه طرف در ب

 ٭٭٭٭٭٭٭٭
 . سالم خانمـ
 .ــدیـی سالم بفــــرماـ
 ...نجای که در اثر تصادف اوردنشون اهی که حدود  دوماهگردمی من دنبال  خانواده ام مـ
 لشــون؟ی اسم و فــامـ
 ی پور اصفهانـتای مؤدب و بن،مارالی مهبـد پور اصفهانــ
 ...دی لحظه صبر کنهی ـ

رف عقب  موهام و به طيدستمو بردم ال. کالفه شـده بـودم...گشتی بود که داشت مقهی دقکی حدود
 ...دمشونیکش

 :  خشـم گفـتمبا
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 ـــن؟یگردی می دنبـال چـــــنی دارقسی چند دقـ
 دوتا خانواده در اثر تصادف اوردن شی حدود دو ماه پیول... نکردمدای پیلی اسم و فامـنی اقا من همچدی ببنـ
 دختر و پسر زنده موندن و متاسفانه پدر و مادر هی دوتا خانواده فقط نی اي تودمی که من شننطوری که انجایا

 ...دن تموم کرمارستانی راه بي پدر و مادر پسره تونیدختره و همچن
 نم؟ی من اون دختره رو ببشهی مـ
 ... لحظههی ـ
 ... تلفن کردمارستانی بگهی دي از بخش هایکی با تلفن به و
 ... متاسفانه امروز ظهر مرخص شدنـ
 
 منم بکـش راحت ـایخدا...کنــه که دوماهه که از خونوادم خبر ندارم و تازه اومدم دنبالشون خدا منو لعنت يوا

 ...شــتی پـامیمنــو بکـش وگرنه خودمــ م... خدا با توامياهااااا....کــن 
  کجاس؟؟ستی خواهر دارم که اونم معلوم نهی ای فقط از مال دنگهی دیعنـی اونا مردن؟؟ یعنی يوا

 .... راه افتادممارستانی دوباره تند تند به سمت بيزی چيادآوری که با شدمی منی سوار ماشداشتم
 :دمی همون پرستاره پرساز
  خانـم؟؟دی ببخشـ
  بلـه؟ـ
 نجـاس؟؟؟ی جسدشون هنوز اـ
 ...نجاسی بله جسـد دوتا خونواده هنوز اـ
 ...نمشونی ببخوامی مـ
 ...ننی که ببمیدی ما فقط بستگانشون رو اجازه مشهی اقا نمـ
 ــن؟؟؟یفهمی منمشونی ببخوامی من پسرشونم مـ
   که اونا پدر و مادرتونن؟دی نداری مدرکچی شما هشهی اقا نمـ
 . نمشونی ببنی تورو خـدا بزارـ

 .نمشونی که بزارن ببکردمی و خواهش مزدمی مداد
 حرکاتم دست گهید...کردمی جملم و تکرار می من بلند بلند هی ولمارستانهی بنجای چند بار گفت اقا اپرستاره

 .. منو ببرهادی و صدا کرد که بیپرستاره نگهبان...خودم نبود
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 :گفتمی زمزمه وار می و هکردمی می طول و عرض راهرو رو طهمش
 ...نمشونی ببنی اونا پدر و مادرمن بزارـ

 ...مارستانی برونی برد ب مرده اومد و منو بزورهی بعد قهی دقچند
 ـتـایبن
 ...پووووفــــ....ادی بخوادی نه انگار دلش نمدمی دی ولادی پسره نشستم تا بنطورمنتظرهی رب ساعت همهی

  اتاق زده شـددر
  بله؟؟ـ
  تـو؟؟ـامی منم دخترم بـ
 ... دیی بله بفرماـ

  و باز کرد و داخل اتاق شـددر
 . سالمـ
  دخترم؟؟ی سالم خوبـ
 ... دکتـري ممنون اقاـ
 ... که امروز اوردنی و داد به پسرم ادرادی خودش نتونست بی ولارهی به دخترم گفته بودم که برات کتاب رمان بـ
 ... ممنونیلی خی مرســ
 ..ي نداریتو با دخترم فرق... کنمی خواهش مـ
 :اق و گفت پرستار اومد تو اتهی لبخند کوچولو زدم و دوتا کتاب رو ازش گرفتم که هی
 ...مهی وختشی اوردن که وضعی اورزانسماری بهی دکتر ي اقاـ

 : هم تند تند گفتدکتر
 .. باشه باشه اومدمـ

 : کرد به من و گفترو
 .. برمدی دخترم بادی ببخشـ
 ...خونمی منم کتاب مدی برسماراتونی به بدی شما برکنمی خواهش مـ

 ... تکون داد و با حالت دو از اتاق خارج شــدسرشو
 ... ندا بود اسم کتابشمیکی اسمش باران عـشق بود،اون یکی کتاب ها نگاه کردم به

 ... عشق رو برداشتم و شروع کردم به خوندنباران
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 ...ختمی بخاطر رمانش اشک ری رمان بود و من حسابي اخراگهید... دو ساعت مشغول خوندن بودمحدود

 ... که کنار تختم بوديزیکتاب رو بستم و گذاشتم رو م... تموم شدیوقت
 نگاه مارستانی باطی بود داشتم به حقهیحدود دو دق... نگاه کردممارستانی باطی و به حسادمی کنار پنجره وارفتم

  بقلش که فکر کنم امروز دکتر بهش داده بودری عصا زهی پسره با دمی که دکردمیم
 ... توومدی مداشت
 . سالم اروم کرد که منم مثل خودش جوابش رو دادمهی منتظر اقا شدم که اومد تو اتاق و قهی سه دقحدود

 خستس یلـیمعلوم بود خ...دی و بعدش اومد رو تخت دراز کشییاول رفت دسشو... نظر گرفتمری رو زحرکاتش
 ... که خوابش برددی نکشقهیچون به دق

 
 ؟؟؟ی رو گرفتمتیتصم..میشی مرخص مگهی ساعت دمی خوب ما نـ
 ... اوممم ارهـ
  خوب؟؟؟ـ
 ...من جوابم مثبته..خووب.... خوووبـ
 ؟؟..یعنــی ـ
 .... کنمی زندگـشتی ـ ـمـ که پایباشه مـ ـ ـ ــ..........نــکـهی ایعنـی ـ
 ...گهی ساعت دمی جمع کن تا نالتوی اها خوب پس وساـ
 ...ـ با شـ ـ ـه 

 ..ـرونی و از در رفت بپاشد
 ... از من حرف بکشـهخواستیم... شوری بپسره

 ...چقد سخت بود گفتنش...شـــوریب
 و دوتا شال، گذاشتم نی رو که دو دست مانتو بود و دوتا شلوارجلمی و بلندشدم و وسادمی کشقی نفس عمدوباره

 ...  به دخترش گفته بوده که برام بخرهگفتی ها رو دکتر بهم داده بود و منیا...تو ساك
 ...می تا برادی پسره اورانگوتان بنی رو تخت تا انشستم

 مانتو و شلوار و شال برداشتم و به هی ي و زوددمی کشیفی خفغی جهی که تنم بود نگاه کردم یی به لباسایوقت
 ...سمت حموم اتاق رفتم

  لباس هامو عوض کنم؟؟ي دست چجورهی من با دمی اومدم لباس رو عوض کنم دیوقت
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 اعصابم وفتهی مادمیهنوز هم که ... پسره انتر اومد تونی حموم رو که باز کردم همزمان در اتاق هم باز شد و ادر
 ...  کمکمادی پرستاره صدا کنه تا بهیبزار بهش بگم بره [ -...:شهیخورد م

 ... کـ ـ ـهـگمی مـ
 : خشک و سرد گفتیبا لحن 
 ... بلهـ

 .. بکنم ازش منصرف شدمخواستمی که می لحن سردش رو حس کردم از خواهشیوقت
 ..یچـی هـ

 ... باال انداختی تفاوتی تازه شونه هاشم به نشونه بچی اصرار که نکرد هاونم
 ....  پســـرهااه
 ... راه افتادمرشی به طرف در رفتم و بازش کردم و به طرف پذی سختبا

 :  به سمتم اومد و گفتي که پرستاررفتمی داشتم لنگوون لنگون می به سختنطوریهم
  کمکت کنم؟؟؟يخوای ؟ مي بريخوای کجا مزمی عزـ

 :گفتم
 . ..رشی برم پذخوامی مـ
 ؟؟؟ی براچرشی پذـ
 پرستارا هی از خواستمی منی همي مرخص بشم بعد همراه ندارم که کمکم کنه لباسم رو عوض کنم براخوامی مـ

 ...رمیکمک بگ
 ..ی کمکت تا لباست رو عوض کنــامی من مای اا خوب بـ
 ... ممنونیلی خـ
 ه؟ی اسمت چیراست..زمی عزکنمی خواهش مـ
 .تای بنـ
 ..خوشبختم.. منم کمندمـ
 ....نی همچنـ

دختر ... نکنمغی کمکم کرد تا لباسام رو بپوشم و بعدش شمارش رو داد و گفت اگه کمک خواستم درکمند
 ... و دو سالش بودستی بود و بی خوبـیلــیخ

 : اومد تو اتاق و گفتدکتر
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 ..نیشی خـــوب امشب مرخص مـ
 : به من نگاه کرد و گفتبعد

 ؟؟؟؟يری ا دخترم تو کجا مـ
 : و تا اومدم جواب بدم پسره گفتنیی رو انداختم پاسرم

 ... کنهی من زندگشی پادی مـ
 ... نگفتيزی چی اولش تعجب کرد ولدمی رو بلند کردم و دکتر رو نگاه کردم دسرم

 : نزد و گفتی بازم حرفی کوچولو درهم رفت ولهی چهرش
 .. به سالمتدی بریـچـیه.... گهید... خـــوبی ما ولي خونه يای بگم بخواستمیم... اها ـ
 . رونی از اتاق بادی اون گوشه تا باما بسادیوا... زدی لبخند زورکهی

 ... می رفترونی رو برداشتم پسره هم ساکش رو برداشت و از اتاق بساکم
 ... برسونتتوننیـ پسرم اومده تا با ماش:دکتـر
 ) پسرهیگی راه به راه می پسره هی نگنقدی خونه اسمشو بپرس تا ای رفتـتــایبن( پسره
 ...؟ی حتما چون تو گفتــباشه

 ...  بـــــاز به سمتمون اومدشی با ني پسره اهی که ـمی رفتمارستانی برونی ببه
 : سالم گــرم به باباش و پسره کرد و گفتهی
  داداش؟؟؟ـسی بردي چطورـ

 : نگاهش به من افتاد که من گفتمبعد
 .. سالمـ
 : باز شد و گفتشتری بششین
 ن؟؟؟ی هستسی تا حاال همراه برددمیمن شما رو ند... سالم خانــومـ
  امی تهراني اقای نه من هم اتاقـ
 .ـنـمیخوش بختم من ادر... اهــا ـ
 ...تامی منم بنـ

 عووق...ــشیا... باز شد ششی ندوباره
 گذاشت و یاهنــگ قشنگــ.... می و راه افتــادمی مدل باالش شدنی با دکتر سوار ماشی از خداحافظبعد

 ... پدال فشـــار دادي کرد و پاشو روـادیصداشو ز
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 ...ــادینه نگـــو از عشــق کـه اصال بهت نمــ 
 ...ـــادی منو از يبری می نگو تو کــنه
 ... دفعه راسـتهنی نگـو حرف دلــت انه
 ... التماســـهـهی ـنی نگو از عشـق که انه
 ...  باهمشهی هممی باشگهی نگو دنه
 ... حرفشو نزن تورو شناختمیحت
 ..  دروغــهـهی نی اشـهی با عشق نه نمتو

 ... شلــوغــهیلی روزا خنی قلبت اسر
 ...ـادی نگو از عشق که اصال بهت نمنه
 ...ــادی منو از يبری می نگو تو کـنه
 .... نگـو نه نگو نگو نگونه
 ...اتی شـده دنری من دلگی نگو بنه
 ... نفسهاترهیگی نگو داره منه
 ... دفعه راستهنی نگو حرف دلت انه
 ... التماسههی نی نگو از عشق که انه
 ... با همشهی هممی باشگهی نگو دنه

 ... حرفشـو نزن تورو شناختــمیحتــ
 ... دروغههی نی اشهی با عشق نه نمتو

 ... شلوغهیلی روزا خنی اسرقلبت
 ........ نگو از عشــق،نه نگو نگو نگونه

 ٭٭٭٭٭٭٭٭
 ) باش حال کردمــیمنم خعلـــ(  بــودی خوشم اومد خونه خوشگلــیلی خونه خي تومی و رفتمیدی رسیوقت

 ...  بــه تــوــنیافـــر
 ...ومدی تو نادی پسره اصرار کرد بنی هم که ای مارو رسوند و هرچنیادر

 :  اتاق رو بهم نشون داد و گفتهی
 ... اتاق مال تونی اـ
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 .ـریشب بخ...  باشهـ
 .. شب خوشـ

 .... خوابم بردــعی سری زدم رو تخت و از فرط خستگرجهی و شواری اتاق و ساك رو گذاشتم کنار دي تورفتم
 

 ـسـیبهـد
 ... شده بودکی بودم چشام پف کرده و کوچختهیاز بس اشک ر.  نگاه کردمنهیی آي خودم توبه
 ...شمی متنفر مشتری خونواده بنی از اگذرهی لحظه که مهر

 ... موهام رو باز کردم و دوباره بستمکش
 بار هم هی ی صفتش حتی بيباشـــه و عمو کساش نیزتری از عزخبری ساله سخته که دوماه ب15 دختر هی يبرا

 ....ستی ازشون ني چرا دوماهه خبرنکهینره دنبال ا
 ... رو تخت و سرم رو با دستام گرفتمنشستم

 ...  دنبالشونرمی که شده میمتی به هر قگهید
 ...ــدی کنم بـــاداشونی پــدیبا
 ...می صبحونه بخورمی پاشو بری بهـی بهــ«
 .. اومدمکی چکی بــاشــه چـ

 .. با متکا زده تو سرمی عوضدمی نگاه کردم دچکیبه چ. به سرم خوردی سفتزهی چهی کردم حس
 : خشم نگاهش کردم که گفتبا
 ... زهر مار مگه صدبار بهت نگفتم اسم منو درس تلفظ کنـ

 : و بردم باال و گفتمدستام
 ... جــونکی چکی چدی باشه باشه ببخشـ

 ي و دوستامی رو دوست داشتم که همسن بودچکیاز خونواده عموم فقط چ.وند تو سرم با متکا دوبار کوبدوباره
 .یمی صمیلیخ

 ... نیی طبقه پامی رفتکی چکی صورتمو شستم و با چرفتم
 ...رازی برن شخواستنی چون  امروز صبح زود منجای اوردم اسی بردی داداششبید

 ...  نشستمزی سالم بلند کردم و پشت مهی میدی که رسي غذا خوربه
 ... جواب سالمم رو داد و اما زن عموهی که معلوم بود زوري لبخندهی با عمو
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 :  کوچولو به سمت من چرخوند و به زور گفتهی رو که اصال تکون نداد فقط چشماش رو سرش
 .سـلـام

 . موندمی لحظه ام نمهی خونه نی اي نبود توچکی اه اگه چاه
 ...راه افتادم چند لقمه خوردم و به سمت اتاق هی

 » براشون تنگ شــده کاش من هم باهاشون رفته بودمدلم
 ... کاش که باهاشون رفته بودمي ایکاشکــ

 ...کردمی هق مهق
 ..دمی رو دچکی سرم رو بلند کردم که چیکی کردم رفتم تو بغل حس
 :گفت

 با زنمیدوروزه که با بابام حرف نم.میریگیخودمون دوتا ازشون خبر م..ی کن تا سبک بشهی گرزمی کن عزهی گرـ
 ...نطوریمامان هم هم

 . بودنی رنگش نگاه کردم،غمگیشی مي چشمابه
 ... سفت بغلش کردمدوباره

 ...کردی اروم کمرم رو نوازش ماروم
 ...کردمی نمهی گرگهی بعد دقهی دقچند

 : زد تو سرمو گفتچکیچ
 ...نزدم تو سرت تا دوباره یی نکن برو دسشورتی فرتی فنقدی اه اه اـ
 .... رفتمیی پاشدم و به سمت دستشوي بود از ترسش تندنی بس دستاش سنگاز
 

 ـتایبنــ
 . تخت نشستـمي چشمام رو باز کردم و روی به سختصبح

 .. باز شدی روبه رو نگاه کردم و چشمم که به ساعت افتاد اندازه نلبکواری دبه
 ...... ساعت دههيوا

 ... تخت پاشدم که دادم بلند شدي از رويتند
 ...  شکستم نبودي حواسم به پااصال

 ... که اشک تو چشمام جمع شـدي وحشتناك درد گرفت به طوریلی خاوخخخخ
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 ... رو پاك کردمانی بنیی که قرار بود از چشام پایی تخت نشستم و اشکايرو
 : پسرهي در اتاق اومد و صدايصدا

 .... شــــُے چــ
  مانتو دمی به خودم نگاه کردم که دسادهی پشت به در وادمی چرا حرفش رو نزد که دنمیگرفتم تا بب رو باال سرم

 ...واااا.. بودم تنم بوددهی پوششبی که ديشلوار
 ... شونه هامهي شالم از سرم افتاده و رودمی به سرم که ددمی دست کشهوی

 : گذاشتم سرم و گفتميزود
 ... اهـــم اهـــــمـ
 : دی سرمه پرسيزی مطمئن شد چی روشو برگردوند و وقتاطیا احتاروم و ب 
  ؟؟ن؟یدی کشغی شده؟؟؟؟ چرا جيزی چـ
 .. بلند شدمعی لحظه حواسم نبود که پام شکسته سرهی یچی هـ
  که نشده ؟؟تونیزی اها،االن حالتون خوبه؟ چـ
 . نوچ خوبمـ

 :  ساعت نگاه کردو گفتبه
 .نی بخورنیای و گشنتونه بنییخوایاگه م...رهی هنوز صبحونه رو می االن که ساعت دهه ولـ
 :   گرفتمو گفتمنیی سرم و پای شرمندگبا

 ...باشه
 

 و شلوار کتون و شال ی مانتو تابستونهی بلند شدم ولباس هامو با اطی اروم و بااحترونی که از اتاق رفت بیوقت
 . نداشتميزی بود چیرونی دو دست لباس که همش بنیاجز ... بود عوض کردمدهی دکتر برام خريکه دختر اقا

 ؟؟؟ی اخه با کیاوووف ول... بخرم ی برم دوسه دست لباس راحتدیبا
 .... نشدرمی دستگيزی چی برم ولی فکرکردم که با ککمی

 . رفتم و به سمت اشپزخونه راه افتادمرونی شدم و از اتاق ببلند
 کشدمی شکمم مي لبخند ژکوند دستم روهی با دموی کشقی نفس عمهی صبحونه رو مفصل خوردم یوقت
 حرکت بلند شدم و به نی باهمنطوریهم... نخورده بودمی درست حسابزی گشنم بودا چند روز بود چشــــــــیاخ

 ه؟؟ی کي بر؟؟يبــــر.(دم خان روبه رو شي متعجب بري راه افتادم سرمو که باال اوردم با چشماییرایسمت پذ
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 .. سی بردگهی پسرع دنی همـ
 ؟؟ییی بریگی چرا مپس

 )  \-.: اسمشو کامل بگمی خو حسش نـ
 حاملم که کنهی شدم جلوش االن فکر مهی دوباره زایی لبخندمو جمع کردمو دستمم از رو شکمم برداشتم واهوی
 ... کردمينطوریا

 .. نگاهش کنم به سمت اتاق رفتمنکهی ابدون
 متعجب ی وقتافشی و دستم و گذاشتم جلو دهنم و قَهـ قَهـِ زدم قنی اتاق رو بستم سر خوردم نشستم رو زمدر

 ... باشهدهی ديزی تعجب برانگزهی خنده دار بود تازه دهنشم باز مونده بود انگار چیلیشده بود خ
 مبل ي رودمی کجاس که دنمی ببرونی اروم در اتاق رو باز کردم سرم رو نصفه اوردم بدموی خندگهی دکمی

 ...نهیبی ملمینشسته و ف
 ي باالیوقت.پس اروم رو نوك پا به سمتش حرکت کردم.  کنمتشی اذکمی حوصلم سر رفته بود گفتم منم

 :  بلند گفتممیدیسرش رس
  درست کنم؟؟؟؟يزی ناهار چي براـ
 ...دی که کل خونه لرزدی داد کشهی باال و دی سه متر پرهوی

 . نظاره گر کارهاش بودمدمیخندی که دلمو گرفته بودم و منجوری هممنم
 : با لبخند گفتمی بهم کرد مه حساب کار دستم اومد ولی نگاههی شده ی چدی تازه فهمیوقت

  درست کنم واسه ناهار؟؟ی که چدمی پرسنی فکر کنم سئوالم رو متوجه نشدـ
 :  بهم انداخت و گفتنی نگاه خشمگهی دوباره

 ..ادی بدم نمیی غذاچی من کال از هدونمی نمـ
  تو خونه؟؟می دارایاها پس مواد الزان ـ
 ..نتهیفکر کنم توکاب... موادش بود دی و خرت و پزت خری رفت برامون خوراکنی که ادرروزیچون د. اره انگارـ
 .. ی اوکـ

 ...ی با دسپخت بنــای درست کردن الزاني به سوشی سمت اشپزخونه راه افتادمو پبه
 

 و شلوار کتون و شال ی مانتو تابستونهی بلند شدم ولباس هامو با اطی اروم و بااحترونی که از اتاق رفت بیوقت
 . نداشتميزی بود چیرونی دو دست لباس که همش بنیجز ا... بود عوض کردمدهی دکتر برام خريکه دختر اقا
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 ؟؟؟ی اخه با کیاوووف ول... بخرم ی برم دوسه دست لباس راحتدیبا
 .... نشدرمی دستگيزی چیول برم ی فکرکردم که با ککمی

 . رفتم و به سمت اشپزخونه راه افتادمرونی شدم و از اتاق ببلند
 کشدمی شکمم مي لبخند ژکوند دستم روهی با دموی کشقی نفس عمهی صبحونه رو مفصل خوردم یوقت
 حرکت بلند شدم و به نی باهمنطوریهم... نخورده بودمی درست حسابزی گشنم بودا چند روز بود چشــــــــیاخ

 ه؟؟ی کي بر؟؟يبــــر.(دم خان روبه رو شي متعجب بري راه افتادم سرمو که باال اوردم با چشماییرایسمت پذ
 .. سی بردگهی پسرع دنی همـ

 ؟؟ییی بریگی چرا مپس
 )  \-.: اسمشو کامل بگمی خو حسش نـ
 حاملم که کنهی شدم جلوش االن فکر مهی دوباره زایی لبخندمو جمع کردمو دستمم از رو شکمم برداشتم واهوی
 ... کردمينطوریا

 .. نگاهش کنم به سمت اتاق رفتمنکهی ابدون
 متعجب ی وقتافشی و دستم و گذاشتم جلو دهنم و قَهـ قَهـِ زدم قنی اتاق رو بستم سر خوردم نشستم رو زمدر

 ... باشهدهی ديزی تعجب برانگزهی خنده دار بود تازه دهنشم باز مونده بود انگار چیلیشده بود خ
 مبل ي رودمی کجاس که دنمی ببرونی اروم در اتاق رو باز کردم سرم رو نصفه اوردم بدموی خندگهی دکمی

 ...نهیبی ملمینشسته و ف
 ي باالیوقت.سمتش حرکت کردمپس اروم رو نوك پا به .  کنمتشی اذکمی حوصلم سر رفته بود گفتم منم

 :  بلند گفتممیدیسرش رس
  درست کنم؟؟؟؟يزی ناهار چي براـ
 ...دی که کل خونه لرزدی داد کشهی باال و دی سه متر پرهوی

 . نظاره گر کارهاش بودمدمیخندی که دلمو گرفته بودم و منجوری هممنم
 : با لبخند گفتمی بهم کرد که حساب کار دستم اومد ولی نگاههی شده ی چدی تازه فهمیوقت

  درست کنم واسه ناهار؟؟ی که چدمی پرسنی فکر کنم سئوالم رو متوجه نشدـ
 :  بهم انداخت و گفتنی نگاه خشمگهی دوباره

 ..ادی بدم نمیی غذاچی من کال از هدونمی نمـ
  تو خونه؟؟می دارای اها پس مواد الزانـ
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 ..نتهیفکر کنم توکاب... موادش بود دی و خرت و پزت خری رفت برامون خوراکنی که ادرروزیچون د. اره انگارـ
 .. ی اوکـ

 ...ی با دسپخت بنــای درست کردن الزاني به سوشی سمت اشپزخونه راه افتادمو پبه
 

 :  فر درش اوردم و داد زدمي کامل اماده شد از توای الزاننکهی از ابعد
 ... ناهار آمادسـ
 نمیبیه دارم م بعلـ
 ...  برخورد کردميزی چهی به سرعت برگشتم که به هوی پشت سرم بود قای باال اخه صداش دقدمی سه متر پرهوی

 ... مطمئنم قرمز شدهواری دماغم انگار خورده به داخخخ
 .. بهمخندهی داره هر هر مدمی بودن که دي بعله اقا بردمی برخورد کردم دی به چنمی قدم رفتم عقب که ببهی
 :دمی بهش توپتی نگاه بد بهش کردم و با عصبانهی
 ؟؟ی تهراني اقانی رو کردنکاری ای چي براـ
 ... خانوم کوچولوي رو شروع کردي بازنی خودت اـ
 می پس بچرخ تا بچرخـ
 می بچرخ تا بچرخی اوکـ

 ...می و شروع به خوردن کردمی نشستزی مپشت
 اوردم یخداروشکر هرموقع سرم رو باال م. نهای از غذا خوشش اومده نمی نظر داشتمش که ببری همون اول زاز
 به ای که هر لحظه الزانکردمی و احساس مشدی مشتری باقمی کارش اشتنی منم با اخورهی که داره با ولع مدمیدیم

 ...ادیدهنم خوشمزه تر م
 

 . بلند شدزی از پشت می با به تشکر خشک خالمی دوتامون شام رو مفصل خوردنکهی از ابعد
 :  تمام گفتمیی که با پرروشدی از در اشپزخونه خارج مداشت

 ن؟؟؟ی فقط همـ
 : دی و متعجب پرسبرگشت

  ؟؟ن؟ی فقط همی چـ
  نه؟؟ای خوشمزه بود نی بگنییخوای نمنکهی ایعنی ـ
 .. و اخم کردم) ممنون بابت شام: (  بعد اداشو در اوردمو
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 : کرد و با زور گفتیپوووف
 ... خوشمزه بودیلی دستتون درد نکنه خـ

 : گفتمیی برگشت که بره من بلند شدم دوباره با پررودوباره
 د؟؟ی اگه بد مزه بود بگشهی با زور که نمـ

 : دور دور ِ اشپزخونه گردوند و گفتهی با حرص چشماشو
 .یی برم دستشوخوامی من مدی  نه واقعا خوشمزه بود،االن هم اگه اجازه بدـ
 ...دییبفرما بله ـ

 : روشو برگردوند و رفت زبونمو براش در اوردم و تو دلم گفتمیوقت
 اه اه...خوردی ماقی که داشت با اشتنی با ادهی بود به زور داره نظر می بگه عالادی زورش ميریکبی پسره اشی اـ

 لمی نشستم و توجهمو به في وی تي جلويریکبی هارو جمع کردم و شستم و بدون توجه به اون اظرف
 . که تازه شروع شده بود دادمیترسناک
  باز ی لحظه بستم و وقتهی ترسناك بود چشمام رو برا یلی که خدی رسلمی في جاهی ساعت بعد به کی حدود

 و لمی نشسته فلــکسی ریلی خدمی که دهی عکس العمل اون چنمی برگردوندم ببيکردم صورتمو به سمت بر
 ....ستی حواسش ن و اصالنهیبیم

 .... نوك پا به سمت اتاق حرکت کردمي از فرصت استفاده کردم و اروم و رومنم
 

 دور اتاق رو برانداز کردم و با ترس و لرز دوباره دستم هی چراغ رو روشن کردم و عی در اتاق رو بستم سریوقت
 ...دم روش زرجهی و شدمی برق رفت و خاموشش کردم با دو به طرف تخت رسدیبه سمت کل

 .. و چشمام رو بستمدمی صورتم کشي رو تا روپتو
 ... شده بودشتری بلمی في چرا صدادونمینم
 ...شدی مشتری لحظه ترسم بهر

 ...دادمی پتو رو تو مشتم گرفته بودم و فشار مگوشه
 ...  بلند شدي دخترهی غی جي صداهوی چند لحظه صداها قطع شد که هی

 ... پتو رفتمری زشتری بدموی بلـــــند کشغی جهی هم زمان با اون صدا منم
 ... ومدی خونه مي پارکتاپی پا روي قطع شده بود اما صدالمی فيصدا

 .. دیلرزی بودم کل بدنم مدهی بس ترساز
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 : اومدي پسرهی ي در اتاق باز شد و صداهوی
 ؟يدی کشغی شده؟ چرا جیچ
 : لرزون گفتمي صدابا
 ووو..شــ...شــ..نـ..کـ..کیدددد..نــزرز...نـ...نــ..مـ...مـ...هـ..ـــ...بـ
 ..يدی کشغی بگو چرا جرونوی باری اروم باش حاال سرتو از پتو بسمی نترس من بردـ
 : پتو بردم و گفتمری دوباره سرمو با ترس زیکی اتاق تاردمی فهمی از پتو رو دادم باال و وقتیکمی

 .ن..کــ..وشـــن..ررر...راغ رررو..چ..چ
 . باشه صبر کنـ
 .. پتو معلوم شد که چراغ رو روشن کردری زاز

 .. سادهی سرم واي باالسی برددمی اوردم که درونی پتو بری اروم سرم رو از زمنم
 .. نگران بودنگاهش

 ؟ی خوبــ
 .. اره بهترمـ
 ؟يدی کشغی چرا جـ

 : گفتمنی همي نداشتم بگم چرا برادوست
 ..دمی خواب بودم خواب بد دیچی هـ
 ؟ي االن بهترـ
 . ممنونی اره مرسـ
 ...رونی حرف از اتاق رفت بیب

  کم مونده بود لو برم هاااي واهوووف
 ...  اب هم دستش بودوانی لکی شد و انی در نماي جلوکلشی قدم هاش اومد و بعد هي بعد صداقهی دقدو

 :ت رو سمتم گرفوانی لنگون به سمتم اومد و للنگون
 ...  بخورنوی اای بـ

 ... نفس اب رو خوردمهی دراز کردم و وانی نشستم و دستم رو به طرف لسرجام
 : کردم که گفتیی کوچولوتشکر

 ری شب بخـ
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  شب خوشـ
 ... رو خاموش کرد و از اتاق خارج شدچراغ

 ... و اونور افتادم که باالخره چشمام گرم شدنوری ایکمی
 

 ... ومدنی که داشتن به سمتم مدمی پوش رو ددی بهشت از دور دوتا ادم سفهی جا سرسبز بود مثل همه
 ... مامان بابامندمی تر شدن فهمکی نزدیوقت
 ... هردشونو بغل کردمدمی سمتشون دوبه

 :گفتم
  کنم؟؟ی شما زندگشی منم قراره پشتون؟؟ی مامان بابا من اومدم پـ

 :بابام
 ندهیا.ي ادامه بدتی به زندگوی باشي قودی با،فقطی کنی زندگدیال با تو حاال حانهی زمي نه دخترم تو جات توـ

 .کنهی مداتی پي بزودی دنبالته دخترم  ول،برسامي بسازندتوی خودت ادی بای روته باباجون ولشی پیخوب
 ... شما امن ترهشی جام پنجای اشتونی پامی نه بابا بزار بـ

 :مامان
 ...تی از زندگي کن لذت ببری کن سعباشی بساز زتوی نه دخترم زندگـ
 ... از من دور شدنو

 ...شدنی اونا از من دورتر مرفتمی تندتر به سمتشون می هرچی ولدمی صداشون زدم و به سمتشون دویهرچ
 

 ...دمیدی رو که بازکردم تار مچشمهام
 ..سهی خدمی صورتم که فهمي گذاشتم رودستمو

 ... شدت گرفتمی خوابم که افتادم گرادی
 ...شدی تو ذهنم اکو منحرفاشو

 ...  که دست و صورتمو بشورمیی جام پاشدم تا برم دستشواز
   خارج شدم ویی صورتم رو شستم از دستشویوقت
 ... سمت اشپزخونه راه افتادمبه

 مجسمه کنار دستمو عی و سردمی لحظه ترسهی ي براومدی از توش میی اشپزخونه روشن بود و صداهاچراغ
 ...برداشتم
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 خورهی مي اب دستش و داره قلپ قلپ اي بطرهی و خچالهی سر یکی دمی ددمی در اشپزخونه که رسبه
 ... شدمو مجسمه رو اومدم بکوبم تو سرش که روشو برگردوندکی بهش نزداروم

 ... تو هوا خشک شددستم
 ...  خودمونهي برنکهی اا

 :دمی و پرسنیی رو اوردم پادستم
 ن؟؟ی ا شما بودـ
  نه روح عمه خانومم بودـ
 امرزدشون؟ی خدا بـ
 و؟ی کـ
 ..گهی عمه خانومتون رو دـ
 ...ی اها مرسـ

 ... قرمز بودچشماش
 : نگاش کردم که گفتمتعجب

  برم بخوابم شب خوشگهی من دـ
 ... شب خوشـ
  اخه چرا چشماش قرمز بود؟ ؟؟وا

 نفس همه اب هارو خوردم به هی ي خان با بطري رفتم و منم مثل برخچالی باال انداختمو به سمت ي اشونه
 ... که دلم درد گرفتيطور
 ... شده بودنی سنگوزنم

 . مامان بابام افتادمادی دوباره دمی تختم که رسبه
 ... پاکشون کردمعی سری ولختمی قطره اشک ردوتا
 ... دوست نداشتم که ناراحت بشناخه

 ...بردی خوابم نمی و اونور شدم ولنوری ایلیخ
 داتی پي بزودیبرسام دنبالته دخترم ول:( حرفش منو متعجب کرديجای که کردمی بابام فکرمي به حرفااشتمد
 گه؟؟ی دهی برسام ک؟؟ی چینی) کنهیم

 ....ومدی اسمشم واسم اشنا نمیحت
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 ...ومدی نادمی یچی فکرکردم هیهرچ
 ...  رو که نگاه کردم صبح شده بودرونی پنجره باز

 .... کم کم چشمام گرم شدو الالمنم
 

 ـسـیبرد
 

 دیوزی باد وحشناك هم مهی پرتگاه بودم هی يباال
 
 ...نییکه هرلحظه ممکن بود از پرتگاه پرت بشم پا 
 

 ...  و از پرتگاه دور شدمبرگشتم
 
 ... شدی هرلحظه شدتش کمتر مباد
 

 ... شدنکهی باد قطع شد دونفر به سمتم نزدیوقت
 

 ...شدی هاشون واضح تر مافهی قشدنی مکتری نزدیهرچ
 

  ،می صدمتر باهم فاصله داشتگهی که دیوقت
 

 ... هاشون واسم اشنا اومدچهره
 

 ...  هامو تند کردمقدم
 

 ... بغلشون کردمیکی یکی دمی رسششونی پیوقت
 
 : دلم براشون تنگ شده بودیلیخ
  کنم؟؟ی شما زندگشی به بعد پنی من قراره از اـ
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 ... نجای نه انهی زمي توتی نه پسرم تو زندگـ
 
 د؟؟یکنی مکاری چنجای پس شما اـ
 
 ...می باهات حرف بزنمی ما اومدـ
 
 ؟ی چه حرفـ
 
 ...شتهی خوب در پیی اندهی انی پسرم ببـ
 
 ... خسته نشوتی از زندگچوقتیه
 

 ...ی کندای ازدواجت پي دختر خوب براهی کن یسع
  شهی خونه عموت داره ذره ذره اب مـسیبهد
 

 ... خدافظياری کن زودتر حافظتو به دست بیسع
 

 ...دیچکی رو که باز کردم گوله گوله عرق از صورتم مچشمام
 
 ...  راه افتادمیی تخت بلند شدم و به طرف دستشوي رواز
 

 .. از تعجب شاخ در اوردمدمی دنهی اي رو که توخودم
 
  منم؟؟؟؟؟؟؟نیا

 
 ....  ســــــرخي و چشم هادهیژول يموها

 ... کاسه خـــونهی قول معروف اندازه به
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 ..دمی دفعه اب به صورتم پاشچند
 

 ... خارج شدمیی رو خشک کردم و از دستشوصورتم
 
 ...  به سمت اشپزخونه رفتمی فرط تشنگـاز
 ... نفس خوردمهی اب رو ي رو باز کردم و با بطرخچالی در
 

 .... جاش رو گذاشتم سريبطر
 ... از دستاش باال بود و مجسمه دستش بودیکی شدم که یکی برگشتم متوجه یوقت
 
 ... دخترسدمی دقت کردم که فهمشتریب

 
 : و متعجب گفتنیی رو اورد پادستش

 ن؟؟؟ی ا شما بودـ
 .. نه روح عمه خانومم بودـ
 ...امرزدشونی خدا بـ
 و؟؟ی کـ
 ... عمه خانومتونوـ
 ...ی اها مرسـ
 ....کردی نگفت و کنجکاو به چشمام نگاه ميزی چگهید
 

 :گفتم
 ری من رفتم بخوابم شب بخـ
  شب خوشـ

 ...دمی تخت دراز کشي سمت اتاق حرکت کردمو روبه
 

 . بودری در گیلی فکرم خی کردم بخوابم ولیسع
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 .شدی ممی بابا پشت پلکام ترسری تصوگذاشتمی هم مي چشمامو روتا
 "شهیه ذره اب م خونه عموت داره ذرسیبهد"
 

 ...ستی برم دنبالش؟چرا اسمش برام اشنا ندی به من داره که من بای ربطه؟چهی کسیبهد
 

 ! کنم بدون شما؟کاری چن؟منی چرا رفتبابا،مامان
 ...سرد بود هوا. شدم پنجره رو باز کردمبلند
 ... مطلقیاهیس. اسمون نگاه کردمبه

 ... مطلق بودیاهی من هم از گذشته فقط سریتصو
 ... کنمداشونی پدی کجا باه؟ازی من کيه؟عموی کسیبهد...ایخدا:-
 

 سوال بزرگ هیپتو رو دور خودم جمع کردم با . تختيپنجره رو بستم و رفتم رو.دمیلرز. به تنم نفوذ کردسرما
 ... به خواب رفتمشناختمشی که نمیسیدر مورد بهد

 
 ــــتایبـن 
 

 ... از خواب بلندشدم ساعت هفت صبح بودیوقت
 

 ... تعجب کرده بودم که صبح زود بلندشدمخودم
 
 ....ومدی تو خونه نمي اگهی دي صداچی که تو اتاق بود هی ساعتي جز صدابه
 

 .... خوابهي اقا برحتما
 

 .... از شستن دست و صورتم به سمت اتاقش راه افتادمبعد
 

 .... ومدی نیی صدای تقه اروم زدم ولهی اول
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 ... اروم باز کردم و رفتم تودررو
 

 ... بوددهی به در و تخت خوابپشتش
 
 ... بخورميزی چي صبحونه اهی و به سمت اشپزخونه راه افتادم تا رونی اتاق رفتم باز
 
 .. کره رو برداشتمخچالی ي تواز
 

 ... اپن بودي هم که روعسل
 

 ... و مفصل خوردمزی پشت منشستم
 

 .. نشدهداری اقا هنوز ب دهه وساعت
 

 ... نداشتیچی هی کردم ولنیی نشستم و کانال ها رو باال پاي وی تپشت
 

 ... باهاش بحث کنمکمی شهی نمداری خان هم ك بي برنی حوصلم سر رفت اپـــوفـــــــ
 
 ...دی به ذهنم رسي فکرهی هوی حرکت نشستم که ی بينجوری همکمی

 
 ... خانسی اتاق بردي به سوشیی زدم و دوباره پي اثانهی خبلبخند

 
 ... برداشتم و به سمت اتاق اون رفتمکی چندتا ماژری تحرزی مي کشوي اتاقم و از توي رفتم تواول
 

 ... قلب نسبتا بـــزرگهی و بعدش دمی گل خوشکل کشهی خوب خوب اول خوب
 
 ...  خانسی و کنارش نوشتم برددمی ادمک کشهی

 
 ...  دور تر گچ پاشو نگاه کنمهینوشتم و از جام بلندشدم تا از زاو I Love You Benita هی
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 .... تکون خوردهی هوی

 
 .... با نوك پا الفرارررررعی سمت من که سرگردوندی روشو برمداشت

 
 ... بستم و نفس نفس زدمي اتاقم و تنددر
 
 ... حوصلم اومد سرجاشــشیاخ
 
 ..  ساعته گرفتممی دوش نهی حموم و ي تودمیپر
 

 ...ومدی تاق و توق مي اشپزخونه صداي از تورونی از حموم اومدم بیوقت
 

 ..رونی ساعت خشک کردم و شالم رو سر کردم و از اتاق رفتم بهی رو با حوله موهام
 

 ...خوردی پشتش به من بود و داشت با حرص صبحونه مدمی به در اشپزخونه رسیوقت
 
 ... قدم به سمت عقب برداشتمهی و دمی لحظه ترسهی

 
 ... اشپزخونهي شجاع باش و برو توی نه بنیول
 
 ... اشپزخونهي رفتم توی آنمی تصمهی با
 

 ... هماناي غضبناك اقا بري همانا و روبه رو شدن با چشمارفتن
 

 ... که انگار ارث باباشو خوردمکردی نگام منیهمچ
 
 : لبخند حرص درار زدم وگفتمهی
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 ..ریخ سالم ظهربـ
  

 ... سالم کنه فقط سرشو تکون دادنکهی اي جابه
 
 ... و به سمت اتاقم رفتمرونی از اشپزخونه زدم بي بلند بشه خفم کنه تندنکهی ترس ااز
 
 ) .. اومدم توشو نگاه نکردممارستانی ك از بیچون از وقت(  توشهی چنمی رو برداشتم که ببفمیک
 

 )کمند:( نئشته بودنشیی شماره بود که پاهی خورد که روش ي برگه اهی به چشمم
 
 ... ه؟؟؟؟ی کمند کوا
 

 ... مارستانهی بي همون پرستاره تواهاااااا
 

 ... چند دست لباس بخرمهی دی که باهاش برم خرگشتمی میکی دنبال اتفاقا
 

 ... و تلفن رو برداشتم و دوباره به اتاقم برگشتمییرای پذي تورفتم
 
 .. تخت نشستم و شمارشو گرفتميرو
 

 : از خوردن چهارتا بوق جواب دادبعد
 
 د؟؟یی بله بفرماـ
 
 ...تامی سالم کمند من بنـ
 
 وردم؟؟ی به جا نتا؟؟؟یبن... سالمـ
 
 ..می باهم اشنا شدمارستانی بي که توی همونـ
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 : سکوت کرد و گفتقهی دقدو
 
 ؟؟ی که کمکت کردم لباساتو عوض کنیهمون..دمی اهااا تازه فهمـ
 
 ؟؟؟یخوب... اره ـ
 
 ؟یی کجا؟ي تو چطوری مرسـ
 
 .. هنوزرازمیمن ش... ممنونـ
 
 ...رونی بمی بري روزهی ا پس واجب شد ـ
 
 تو گچم ي پانی هم با استمی رو بلد ننجای اي جاچی هم هی چند دست لباس بخرم ولخواستمی اره چون منم مـ

 ... برمیی جاتونمینم
 
 .... وقت هستیلیاالنم که تا شب خ... شبمفتی من امروز ش؟؟یتونی امروز م؟؟ی دارم فقط کنی اتفاقا من ماشـ
 
 ...دمی خونه پوسي حوصلم سررفته تویلی اره منم خـ
 
 ... پس ساعت سه بعدازظهر دم خونتونم ادرسو برام اس کنـ
 
 ... باشه فعالـ
 
 ... فعالـ
 
 

 .... ندارم بهش اس بدمی من که گوشدمی تلفن رو قطع کردم تازه فهمیوقتـ
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 ...ییرای پذي به دست رفتم توی گوشنطوریهم
 

 ...کردی نگاه ملمی نشسته بود و في وی تيجلو
 
 .... کنارش نشستمقای نفره دقهی مبل ي طرفش رفتم روبه
 
 ....  نشستهی کنهیه به بقل دستش تا بب بندازی نگاههی خوادی نه انگار دلش نمدمی نگاش کردم که دکمی

 
 ..  دسته مبل طرف من بود و برداشتم ووو اهــــاني کنترلو که رومنم

 ...خـامــوش
 
 ... الزم بشمیی بود که دستشوکی نگام کرد که نزدنی رو خاموش کردم همچي وی تتا
 

 :گفتم
 
 ن؟؟؟یدی رو منجای ادرس ازهی اِاِاِاِممم چـ
 
 ؟؟ي رو با گچ پام کردنکاری چرا اـ
 

 : هام و باال انداختم و گفتمشونه
 
 ... چون حوصلم سر رفته بودينجوری همـ
 
 : نگاه بد بهم کرد و گفتهی ارهیدو
 
  کنم؟؟؟؟کاری االن چرونی برم بي کارهی ي برانی با ادرخواستمیـ من امروز م 
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 قبل شهیفقط م... گچتونودی تا رنگش کنرهی بگدی براتون گواش سفدی بگدی زنگ بزننی به اقا ادرشنهادی پهی ـ
 د؟؟؟ی ادرس خونه رو بهم بگنیا

 
 

 ... ادرس رو گرفتم به کمند زنگ زدم و ادرس رو بهش دادمیوقت
 

 ...  شدم تا ساعت دو که بلند بشم اماده بشمدنی دلمی و مشغول في وی تي جلورفتم
 

 ـسـیبرد
 

 . بودشبی دراتیتاث.کردیرد مبدنم د. چشمامو باز کردمي با سر درد بدصبح
 . به خودم نگاه کردمنهی ايتو.یی دستشوي تورفتم
دستمو .ادی بنیی تبم پاکمی زدم به صورتم تا يا. تو تبسوختیبدنم داشت م. هام سرخ شده بودگونه

 .نگاهم به گچ دستم افتاد.شستم
 
 سی دست بردي رودهی کشي دخترت چه شاهکارنی ببایماااماااان ب... چه خوشگل شدیییوووااا :"
 يدی کشهی چنی اکشمتی مسیبهد:-

 رهی مادتی یشیحرص نخور داداش گلم بزرگ م: زدچشمک
 ...رهی مادشی ی تا بهت بگم کسایوا:-
 
 .... حاصل از قلقلکيقهقهه ها...تو بغل گرفتنش... دختر بچهدنیدو
 "...کن...عش...تو جم....ا پسر...یب...بااا...بااا...دم...ط کر...غل...ي...اا :
 

 بود که بابا ازم سیاون دختر بچه همون بهد.. خواهرم بودسیپس بهد.سر دردم بد تر شد.نی زمي روافتادم
 ... کنمداشیخواست پ

 ... مامان بابا من هنوز تنها نشدمبعد
 . دارمخواهرمو

 ! کنم خونه عمو رو؟دای کجا پ؟ازیی کجاي خواهرسیبهد
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 ...دیبهم کمک کن بابا مامان
 که سر و کله خوردمی اشپزخونه داشتم صبحانه ميتو.رونی اب زدم به صورتم و اومدم بنی زمي شدم از روبلند

 ... شددایدختره پ
 ... بزنم لهش کنمای ازش ممنون باشم دی االن بادونمینم

 .رونی که رفت بدی دی نگاهم چي تودونمی نگاه کردم نمبهش
 .نمی ببلمی تا في وی تي صبحانه رفتم جلوزی شدم و بعد از جمع کردن مالشیخیب

 . رو کنارم حس کردمی غرق بودم که حضور کسلمی فيتو
 . ادامه دادمدنمی دلمی شدم و به فالشیخیب

 . رو خاموش کردي وی خانوم تی و مجلسکی شیلی بود که خلمی حساس فيجاها
 . رو خواستنجای و ازم ادرس ادیترس. انداختمی نگاه عصبهی بهش

 رونی برم بنی با ادرخواستمی امروز م؟مني کارو کردنیچرا ا:-
 .دی رو بهم بدنجای بخره فقط قبلش ادرس ادی گواش سفهی دی بگکنمی مشنهادیبهتون پ :

 . بهش دادم اونم رفتادرسو
 
 .مخوای نمشنهادی نکن من پيتو خرابکار.دهی مشنهادیبهم پ...هوف..يدختره :-

 .ومدی منی ادرگهی ربع دهی حاضر شم تا رفتم
 
 

 .دی اوردفی شما تشری خان عجبسیبه برد:نیادر
 
 .کردمی درست منویداشتم ا. شدری ددیببخش-
 
  رو گچت؟يدیـ وا چرا باند کش 
 
 دهیتو خواب برام کش.تاستیشاهکار بن-
 

 .دی خندبلند
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 رهیگی خود به خود خندت مینیبی که مشوی گل گلي اصال اون لپاهی دختر بمب انرژنی ايـ وا 
 

 به همخونم نداشته ی توجهگهی بود که دریانقدر ذهنم درگ. توجه نکرده بودمتایتا حاال به ظاهر بن. تکون دادمسر
 .کنهی مانی بشوی انقدر خوب صفات ظاهردتشی که کم تر از من دنی که ادربهیعج.باشم

 
 میدیـ رس 
 
  یمرس-
 
 . ساختمون شدم و رفتم سمتادهیپ

 
 دیخسته نباش-
 
  امرتون؟یمرس:رشیپذ 
 

 . کار داشتمي صبوريسالم،من با اقا:نیادر
 
 نیـ ادر 
 
 . سمت صدامی برگشتنی ادربا
 

 ن؟یسالم عمو خوب:نیادر
 
 . پسرنمی داخل اتاق ببایـ ب 
 

 .می دستمو گرفت و به سمت اتاق حرکت کردنیادر
 
 .می و نشستمی دست دادي صبوري اقابا
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 . من و سفارش شده از طرف باباي از دوستایکی سی بردکنمی میعمو معرف:نیادر
 
 .خوشبختم جوون:ي صبورياقا
 
 یمرس-
 
 اگه خوامیمن م.ادی نمادتی یعنی،ي نداری نوع تخصصچی جان،تو در حال حاضر هسیخب برد:ي صبورياقا

 . به پخش محصوالتی تو نظارت کنیعنی. پخش محصوالتمو به تو بسپارمی باشیخودت راض
 
 . اعتمادتون باشمقی بتونم الدوارمیام-
 
 . پسرمیتونیـ حتما م 
 

 !؟یبابا چرا تنهام گذاشت.پر از درد. زدملبخند
 

 . و قرار شد از فردا کارمو شروع کنمي صبوري دادم با اقادست
 
 .می شدنی و سوار ماشرونی بمی شرکت اومداز
 
  مهمون منرونیام ب شمی برتای دنبال بنمیـ خب حاال بر 
 
 .رونی بمیری مگهی روز دهی...انشا. سر درد دارمکمی. خسته امینه مرس-
 
 . خونتونامیپس من م.یهر جور راحت.ـ باش 
 
 .راحت باش.خونه خودته-
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در .تایچراغا رو روشن کردم و رفتم در اتاق بن. نبودتایفکر کنم بن.چراغا خاموش بود. خونهمی رفتمی گرفتشام
 . بودرونیپس حتما ب. نبودیدرو باز کردم کس.جواب نداد.زدم
 

 . مبلي نشست رودی نا امنیادر
 
  بابايـ ا 
 
 چته تو؟-
 
  کوش؟تایـ بابا بن 
 
 .دونمینم-
 
 ـ اههه 
 

 . نگاهش کردممتعجب
 
 .گهی دستی هم نتایگرسنه هستم بن...زهی عع خب چـ
 
 .میذاری متای بنيبرا.میخوریمما شاممون رو .رونی بخورهیاحتماال غذا م-
 

 !!وا!ه؟ی چلشیکنه؟دلی متای بنتای انقدر بننی اچرا
 
 .می و شاممون رو خورددمی چزویم
 

 . رفتنی ادرگهی ساعت ده بود دحدودا
 

 . اومدتای بعدش بنقهی دقپنج
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 ـتـایبـنـ
 
  ؟؟؟ي جون چطورتای بــه سالم بنـ
 
 ؟؟ی تو خوبی سالم مرسـ
 
 ؟؟ي ممنون تو چطورـ
 
 ...میگذرونی منم خوبم مـ
 

 ...  و روشن کرد و راه افتادنیماش
 
 ؟؟ی اهنگ شاد  موافقهی خوب با ـ
 
 ... اره چجورمـ
 
 ســـلـــام، بـا مـرامــــ"
 

 ... باورامهی شبيشد
 

 ..کنمی دلو رو مآسه
 
 ... تو بـــــرامممی که برقصتا
 
 می کیدونیم(

 )ی تهـدوباره
 
 ...دونمی خودم منوی ای خاصیگی مبم
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 ...دونمی خودم منمی اره،ایخواستی منو متو
 

 .... معلومه نه دنباله بهونه امبمی عجهاااا
 

 ... زمونه امالیخی فقط بزنم بکوبم من بکه
 

 ....می تو همه مثه هممثــه
 
 ... می دوره هم جمعااا
 

 ...می خوب بوده و تو همه بهترحالمون
 
 ... ی چقد با مراميا

 
 ....ی باورامهی شبتو
 
 ...نهیری به کـامم شایدن
 
  "...ی که تو باهامـــی وقتتا
 

 ...میدیکشی و هووو مزدمی مدست
 
 ...رمیگیدستاتو م "
 
 ... يریگیدستامو م 
 
 ...میریمی بدون هم ممی بهم محتاحما
 

 ... من با تو خوشه دل تو با دلمدل
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 ...  تو خوشکلمي به پامی تموم زندگایب

 
 ... يخوای که تو می اونشمیم
 

 ...يای با دلم راه محاال
 

 ...ــــنیــای چقد شما بهم مگهی منهیبی ما رو ممیهرک
 
 .... ی چقد با مراميوا
 
 ...ی باورامهی شبتو
 
 ...نهیری به کامم شایدن
 
 ...ی که تو باهامی وقتتا
 
   شرابم بدهیساقـ(

 ) نابم بدهشراب
 
 ..ی چقد بامراميوا
 
 ..ی تو باهامـــی تا وقتنهیری به کامم شایدن
 

 " مــــرامبــــا
 
 ... می خسته شدی کلمی بودنی حاال که تو ماشنی هماز
 
 ..دمی اهنگ گذاشتو رقصی کلمی که به پاساژ برسی وقتتا
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 مغازه بزرگ مانتو هی اشارش به دمی که گفت چرخوندم که دی چه خوشگلج و به سمتنی اون مانتو رو ببتـای بنـ

 ...هیفروش
 
 قا؟؟؟ی دقیگی کدومو مـ
 
 ...هی همون مانتو زرشکـ
 
 ....سی اها بد نـ
 
 ...وفتمی بود بکی زد پسه کلم که نزدیکی

 
 " و ادامه داددیدستمو کش" سی بدنوی چی چیعنی ـ

 ..ي بخردی بانوی اگهید...ي پاساژ االف کردنی تمام منو تو ادوساعته
 
 ... کردمشی زور همراهبه
 

 ... بهم بگه تا دم مغازه الل شدمادی در بيزی چهی نکهی از ترس ای ولشدی داشت کنده مدستم
 

 ...گرفتمی گچ مدی پامم بایکی نگرفته بودم اون واری مغازه که اگه دستم و به دي کامال پرت کرد تومنو
 
 : خشم برگشتم نگاش کردمو گفتمبا
 
 ...وفتادمای داشتم مے چته وحشـي هوـ
 
  "  گرفتیدوباره حالت تهاجم "...دی خوب ببخشـ

 ...يای نمکشمتی دنبال خودم می هرچخو
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 ...  پروش کنم تا منصرف  نشدممی برای خوب بلهی خـ
 
 که اونجا کار یی از دخترایکی شی پمی و رفتدی دوباره دستمو کشمیسادی وانجای امی اومدی افتاد واسه چادشی تا
 ...کردیم
 
 دی سلـام خسته نباشـ
 

 ... پشت بندش سرم و تکون دادم جمله کمند و تکرار کردممنم
 
 ... دیی سالم بفرماـ
 

 : من گفتي به جاکمند
 
 ..نیاری رو برامون بنیتری پشت وهی اون مانتو زرشکشهی سالم مـ
 
 ؟؟يزی بله حتما چه ساـ
 
 "و به من اشاره کرد " دوستمزی ساـ
 

 .. کردتی برامون اورد و منو به سمت اتاق پرو هدارفت
 

 ..  گچ دستم افتادمادی رفتم تو پرو اومدم بپوشم که یوقت
 
 ...دمی همشو کتون کش خرمیدیخری اونوقت که شلوار ماز
 
 .... حاالیول
 

 : گفتدی حال دنی اي منو توی افتاد چون در و باز کرد و وقتنی به همادشی کمند هم فکرکنم
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 ... خانم دقت کردنینه ا بود نه من ادتینه تو ... ای بی بنرونی بای بـ
 

 ... رونی رو تکون دادم و اومدم بسرم
 
 .. رونی بمی از مغازه رفتموی دختره تشکر کرداز
 
 ...ساعت نه شبه..می بخوريزی چهی نیی رستوران طبقه پامی برای خوب بـ
 
 ...می برـ
 
 
  چقدر خوردميوا:-
 
 می خسته شدیلیخ.اوهوم:-
 
 ؟یکنی می زندگی تو االن با کگمای متایبن :
 
 . هستسیاسمش برد.می بودی با هم،هم اتاقمارستانیهمون پسره که تو ب:-
 

 . نگاه کردممیبه ساعت مچ. نگفتيزی چگهی تکون داد و دسر
 
 قستیهع،ساعت نه و چهل دق:-
 
 .گهی درسمینم. باشممارستانی بدی بلند شو من ده بايوا :
 
 بدو:-
 
 .کمند با سرعت سمت خونه حرکت کرد و می و حساب کردمی عجله بلند شدبا
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 . کردم اومدم باالی تشکر کردم و خداحافظازش
 . و وارد شدمدی باز کردم با کلدرو

 .رفتم سمت اتاق. همه خاموش بودچراغا
 
 د؟ی اوردفیتشر :
 
 .سالم.هع:-
 
  منتظرت موندیلیخ. بودنجای انیادر.سالم :
 

 . اتاقشي مبل بلند شد و رفت توي زد و از روپوزخند
حاال . اومدمریهمون بهتر که د.ادی ازش خوشم میلیخ. پسره چندشششی منتظر من؟انی چش بود؟ادرنی اوا

 .. پوزخند داشت؟وانیادر
 ... شدنوانهی دمردم

 
 ی چدمی نفهمگهی زدم و درجهی تخت شي اتاق و لباسامو عوض کردم و دست و صورتمو شستم و روي تورفتم
 .شد
 
 

 ـسـیبرد
 

 ...گهی هم به من نمیچی ساعت اومده خونه،هنی کجا بوده،اسیلوم ن معدختره
 .دهی بهم نمی اصال حس خوبارهی رو متای که اسم بنیبرق چشماش موقع.ادی اصال خوشم نمنی ادري رفتارااز

 ...خوادی که تو خونه من هستو،مي پر رو دخترپسره
اون االن به من پناه . نگاه کنهتای به بنينجوری انی دوست ندارم ادری ندارم ولتای با بنی نسبتچی من هدرسته
 ...اورده

 . هم افتادني پلکام روی کدمی بس با خودم حرف زدم نفهماز
 . خودمو نگاه کردمنهی ايتو. بلند شدمادی زي با سرفه هاصبح



              رمان دختربی همتاي من                                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 65 

 ! منم؟نیا.کردمی تعجب به خودم نگاه مبا
 .کردیسرم به شدت درد م.ومدیصدام در نم. گرفته بودمینی سرخ،بي شلخته،چشمايموها

 
 یاه لعنت:-
  دلم بذارم؟ي رو کجای سرماخوردگنیا

 .نهی سرد شب همي هوانی اي تویکنی پنجره باز می خان وقتسی بردبکش
 

 .... خوابم بردعی سریلی راه رفتن نداشتم دوباره به تخت برگشتم و ختوان
 
 

 ـتـایبـنـ
 

 . دست و صورتم رو شستم و رفتم سمت اشپزخونهییرفتم دستشو. ده بود حدودا چشمامو باز کردمساعت
 ...چچچی هدهی نه احساس درونشو بروز مخندهی بشر نه منیکال ا. از جناب چوب خشک نبوديخبر
 .رهی بمرهی کنم اخر غمباد بگفکر

 
 ... بود مثل منطونی اونم قبل مرگ پدر و مادرش شدیشا

 ... بد کردیلیبا ما دوتا خ روزگار
 ... اول نشدميتای بنی نکنم ولهی گرگهی که به مامان و بابا دادم دی کردم بخاطر قولی سعمن
 
 هوففف:-
 

 . کردمدای عاشقانه پلمی فهی و اخر کردمی منیی کاناال رو باال و پاي وی تي خوردم و رفتم جلوصبحانه
 
 . داشتفی خان چوب خشک تشرسی بردنی بود پسره مثل اطونی باحال بود،دختره شوخ و شلمهیف
 . کاراشي از اشمی ازدواج کنم داغون مسی من با بردیعنی یه
 
 هااا؟:-
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 . که زدمی کردم از حرفتعجب

 )یزنی مدی جدي که حرفانمیبی جون میبه به بن(
 "دی پرهویبابا ... جون بخدا اگه حرفم منظور دار بودیوج"
 )اشته پاش نفلهبه جوون مردم چشم ند(
 "شهی تکرار نمگهیچشم غلط کردم د"
 
 . از اتاقشومدی نرونی جناب چوب خشک بنی تموم شد و المیف

 ! مرده؟نکنه
 

 . جواب ندادیچند بار در زدم ول. در اتاقشو زدمرفتم
 . باباسی اصال خونه ندیشا

 . سرشياروم رفتم باال. تختش بوديتو. باز کردمدرو
 !چرا انقدر عرق کرده؟.چرا صورتش سرخ شده. شدهی شکلنی چرا انی اي وايا

 
 سیبرد...سیاقا برد....سیبرد:-
 

 . خداای.چشماشم سرخ بود. چشماشو باز کرداروم
 
 ن؟یخوب:-
 
 عت چنده؟..سا :
 

  خاك عالم چرا صداش گرفته؟هع
 
 ن؟یخوب...1:30حدودا :-
 
  شدمضیفکر کنم مر :
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  مني وايا. کردسرفه

 
 عفونت نتی حتما دوباره گلوت و قفسه سیکنی سرفه مينجوری چرا ايوا....يکه سرما خورد دوباره تایبن"

 "کرده
 

 .نی زمي رفت افتادم روجیسرم گ. بستمچشمامو
 . حرفا بودنی حالش داغون تر از ای کرد بلند شه ولیسع. با وحشت نگاهم کردسیبرد
 

 شد؟ی؟چی خوبتایبن:سیبرد
 
 . رفتجیخوبم سرم گ.ستی نيزیچ:-
 

 ... اتاقم برداشتم و رفتم سمت اتاقشي حوله از توهی ظرف اب کردم و هیبراش .رونی شدم اومدم ببلند
 
 سیاقا برد:-
 

 ... بهم نگاه کردیسوال. اروم باز کردچشماشو
 
  کنم؟تونیاجازه هست پاشو:-
 

 ...رهی از حال میکه ه نیا... شدهفیچرا انقدر بدنش ضع...ي وايا. تکون داد و دوباره از حال رفتسرشو
 

 . ساق پاهاشي پتو رو کنار زدم و پاچه شلوارشو زدم باال تا رواروم
 .... پاهاشي روختمی ظرف و اب ري بلند کردم گذاشتم توپاهاشو

 ... صورتشي رودمیکشی رو مسی خحوله
 

 ... شب بود امروزمفتیش...ادیگفت با چند تا قرص م.زنگ زدم به کمند. داغ بودیلی خبدنش
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 ... سرشي پرتقال برداشتم و براش اب گرفتم و رفتم باالخچالی ي رفتم از توادی کمند بتا
 
 ...سیبرد....س؟یبرد:-
 
 ...چشماشو باز کرد. تکونش دادمکمی

 
  اب پرتقالو بخور،برات خوبهنی اایب:-
 
 .دیاب پرتقالو خورد و دوباره خواب. تختي داد به باالهی بلند و شد و تکی سختبه
 

 ....چوب خشک...ضی ندارم بدبخت مرتی کار،حاالی تشکر کنکنمی مجبورت مي خوب که شدحاال
 

 ... کردمسی شستم و رفتم صورتشو دوباره با حوله خسی دوباره حوله رو با اب خرونی باومدم
 
 . براش سوپ درست کردمادی کمند بتا
 
 يسالم خوش اومد:-
 
 ؟ی،خوبی مرسزمیسالم عز :
 
 ؟يممنون خوبم تو چطور:-
 
 ضمون؟ی مرنیکجاست ا. منم خوفمیسیم :
 
  تا نشونت بدمای اتاق بيتو:-
 

 . کردنشی سرش و فشارشو گرفت و معاي رفت باالکمند
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 ...مارستانی بشی قرصا رو که خورد اگه خوب نشه بابد ببرنیا... تبش باالستایلی خنی ایبن :
 
 باش فعال تو قرصا رو بهش بده:-
 
 ..مارستانیتا عصر اگه تبش ادامه داشت ببرش ب... تو سرمشکنمی مقی و امپولو تزرزنمی سرم مهیبراش  :
 
 زمی عزیباش مرس:-
 

 ... گفت کار دارهیاصرار کردم بمونه ول. کارش تموم شد و رفتکمند
 

  سرشي ظرف و رفتم باالي توختمی رو رسوپ
 
 سیبرد:-
 
 هوم :
 

  و هومدرد
 
 ي قرص بخوریتونی نمیمعده خال.بلند شو سوپ بخور تا بعد قرصاتو بهت بدم:-
 

 . شد و سوپ رو خوردبلند
 
 ممنون :
 
 کنمیخواهش م:-
 
  شستمشتکسی و واری با جرم گی و حسابرونی منم طرف اب و برداشتم اوردم بدی تخت خوابيرو
 

 .... هم بزرگ بودیلیاخه خ... غذا پختني براگهی که کال سراغش نرم دي اخرنتی کابي توگذاشتمش
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 ... دکترهي کار دختر اقامی رو هم که دارنایهم...نهی همزاتی تجهی و بیی اجاره اخونه
 ... بدهرشی خخدا
 
 

 ـسـیبرد
 
 . تختي دادم به باالهیبلند شدم و تک.برام سوپ اورده بود. چشمامو باز کردمتای بني صدابا
   دهنمي اول سوپ رو که گذاشتم تواشقق
 
 اون طرف افتاده تو هم سیبهد...نی نسوزونشیچند بار بهتون گفتم با هم ات..یبخور قربونت برم اله"
 "بخور مادر... دورت بگردم بدنت عفونت کردهیبخور اله...نهی باغ پدر بزرگ همدیریهر دفعه شما م...نطرفیا

 
 ..دادی مامانو ميسوپش طعم سوپ ها. نگاه کردمتای بنبه

 ... قورت دادم همراه سوپبغضمو
 

 ... دلم تنگ مامان،بابا بودچقدر
 
 ممنون:-
 
 کنمیخواهش م :
 
 ...ومدی نمادمی خونه عمو ی ولومدی مادمی خاطرات داشت ي سرهی.دمی تخت خوابيرو

 ... خواهرمو به خودت سپردمایخدا
 ... کنمدای رو پسید کمکم کن زود تر بهخودت

 
 ـتـایبـنـ

 
 . نرفتم بهش سر بزنمگهی سوپشو خورده دسی که بردیاز وقت.کردی درد مسرم
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 گرده؟ی حافظم داره برمیعنی بود؟ ی اومد چادمی خاطره که اون
 ...ی لعنتی کسی بنی اشهی تموم می کایخدا
 

 ... چوب خشک همخونه هستمهی با نکهی شدم از اخسته
 نی برام سنگیلی خی اپن ولي روذارهی و پولو مارهی درسته اونم به روم نمرمیگی شدم که از اون پول مخسته

 ...بود
 
 ... کمند زنگ زدمبه
 
 ؟يسالم عشقم چطور :
 زم؟ی عزیسالم کمند جان خوب:-
  پسره بهتره؟؟اونی تو خوبیمرس :
 اره بهتر شده.یمرس:-
 خدارو شکر :
  من؟ي براي سراغ داري کمند تو کارزه،راستشیاومم خب چ:-
  خودت؟يبرا :
 اره:-
 .دمی فردا صبح بهت خبر مپرسمی مدونمینم :
  خدانگهدارزم،فعالی عزیمرس:-
 خدافظ گلم.خواهش مسکنم، :
 
 

 ...شهی خوب میلی خودم کار کنم خي بتونم برااگه
 ... گذاشتمزی مي سرمو روي فکري از کشمکش هاخسته

 
 ـسـیبرد
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 ...رونی شدم و رفتم ببلند
 ... بودزی مي سرش روتایبن
  
 تایبن:-
 

 ...فکر کنم خوابش برده بود. ندادجواب
 ...کنمی خسته اش کردم،لطف کرد بهم بعدا براش جبران ميادی زامروز

 ... داشتمی معلوم نبود االن چه حالشدی نمقیبهم تزر... اون نبود و اون امپول و سرم و اگه
 ...هیبودنم حس قشنگ وقتا تنها نیگاه

 ... رو دوست دارمتای بني کردناتوجه
 
  رو دوست دارم؟تایمن توجه بن..ن..؟میچ...چ
 یی جوراهی کنارت هست و ی کسی بنی اي بهت لطف کرده و تونکهی فقط بخاطر اوونه؟توی تو دیگی میچ*

 ...ي بهش داریهمدرت هست حس خوب
 ...نهیاوهوم،هم

 
 ... برداشتم از توش و داغش کردمریش. رو باز کردمخچالی در

 ... کردمنشیری و با عسل شختمی روانی لدوتا
 
 تایبن:-

 . بلند نکردسرشو
  جانتایبن...تایبن:-
 

 .دی صورتش کشي روی دستدنمیبا د. اروم بلند کردسرشو
 
 اوم ساعت چنده؟ :
 قهینه و ده دق:-



              رمان دختربی همتاي من                                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 73 

 ي زود غذا بخوردی شده بافیتو بدنت ضع. خداییی خوابم برد؟وایاصال ک. من شام رو هنوز حاضر نکردميوا :
 نترس حالم ستمیمن گرسنه ن..ری نفس بگکمیبابا ...ایزنی نفس حرف مهی! تویزنیاوووو دختر چقدر حرف م:-

 . ندارميعجله ا.بهتره
 
 . جلوشدمی رو کشوانیل

 
  امروزي بابت کمک هایمرس...بخور. و عسل هستریش:-
  نکردمي،کاریمرس :
 کنمیخواهش م:-
 
 .خچالی و بلند شدم رفتم سمت می رو خوردرمونی سکوت شدر
 ؟يخوای ميزیچ :
 اوم راستش گرسنه ام:-

 . زدلبخند
 .کنمی غذا رو اماده مد،االنیببخش :
 ...  وگرنهستمی بلد ني از اشپزیچی من هدیببخش:-
 

 .دیخند. موهام فرو کردمي تودستمو
 
 ... جبران کاراتونییجورای ستی نیزحمت.دونمیم :
 کدوم کار؟:-
 

 . انداختنیی پاسرشو
 
 ... پول،همخونه شدن و :



              رمان دختربی همتاي من                                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 74 

 رو نکارایمن ا! کسی بهتره بگم بیی جوراهی و مییاالن دوتامون تنها.ستی به عنوان کمک ننای اوونهید.سیه:-
 ی دعوتم کندی حافظت برگشت بایبه جاش بعدا وقت.ی جبران کندی بای فکر کنای و ینکردم که تو ازم تشکر کن

 ...ی بهم برسیخونتون،کل
 
 ...یمرس.لیبا کمال م.باشه :
 .کردمی و سرفه مکردی درد میلی بدنم خی کمک کنم ولي اشپزي بهش توخواستمیم

 . اصرار خودش رفتم تا استراحت کنمبه
 . هم گذاشتمي و چشمامو رودمیچی رو دورم پپتو
 
 .دا زد صتای گذشته بود ؛ بنی ساعتکی

 ... بوددهی رو چزی اشپزخونه مي شدم و رفتم توبلند
 . تعجب به غذا نگاه کردمبا
 
 ه؟ی چنی اتایاوووم بن:-
 .رهی منیینرمه راحت پا.کننی رو درست منایبرا بچه ها که دندون ندارن ا. برنج و گوجه رنده شده هستنیا :
  عمو جوني تو؟نکنه دندون ندارایاالن من بچه هستم :-
 ؟يدیفهم. چون گلوت عفونت کرده و متورمهي برنج عادرهی نمنییتو از گلوت پا. دندون دارمرمینخ :
 دمی که پرسدیببخش.خورمیباش م.اوه اوه چه خشن:-
 

 . ظرف خودمي توختمی رسی ديمنم نشستم و از تو. چشم نازك کرد و نشستپشت
 ...اینی مال نيوا.اومم چه خوشمزست. قاشقو خوردمهی

 
  درست کردهی مامان برات چنیبب.زمی بخور عزيووم خواهراو:- "
 . رو به رومي دهن دختر تپلويقاشقو گذاشتم تو 
 می کني هم بازرون،بای بمی بری عشقم،بخور تا زود بزرگ شنیافر:-

  قابل کنترل بودری غگهی دسی بهدی کار و خونه تکوننهمهی ايتو. پسرمیمرس. قربون دوتاتون برمیاله:مامان
 مواظبشم. سال خدا بهمون داد9 مامان،خواهر تپلومو بعد کنمیخواهش م:-
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 " و رفتدی صورت دوتامونو بوسمامان

 
 سسسسیییس،ببببررررردددیبرد :
 یزنی مغی جه؟چرایچ:-
  افتاده؟بد مزست؟ی؟اتفاقيخوری تو؟چرا نمییکجا :
 . گذشتهيفکرم رفت تو.ستی نيزینه نه چ:-
 

 . بهم نگاه کردمشکوك
 ؟ي اوردادیتو گذشته ات رو به ..ذشته؟تگ :
  بودمارستانینه،منظورم بعد ب:-
 اها :
 
 تای به بعد بگم بننی از اگهی غذا ها دوست دارم دنیمن از ا.می و به غذا خوردنمون ادامه دادمی نگفتيزی چگهید

 . درست کنهينجوریهمش ا
 .نتی شستم و خشک کردم و گذاشتم تو کابتای از شام ظرفا رو کمک بنبعد
 

 .نمی ببلمی تا فونیزی تلوي جلورفتم
 . کردمدای پیسی پللمی فهی کردم تا نیی ها رو باال و پاکانال

 . و پتو و بالشت رو بهم دادستادی جلو اتایبن
 
 .استراحت کن.يبد سرما خورد :
 
 . جلب شدلمیهمراه هم توجهمون به ف.دمیاب کاناپه خوي مبل تک نفره کنارم نشست و منم روي بعدش روو
 
 .ومدیخوابم نم. تموم شدلمیف
 سیبرد :
 بله:-
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 ؟ياوردی نادی هم به کی خاطره کوچهی یو از گذشتت حت..ت :
 
 . اوردمادی از خاطراتم رو به ی بهش بگم من کمخواستمی چرا نمدونمینم
 
 چطور؟.نه:-
  اومدادمی خاطره هی رفت جی تو سرم گيامروز که جلو...راستش من :
  قابل پخشه بگو؟اگهییچه خاطره ا:-
 
 . نگاهش کردم بهم چشم غرنه رفتطونیش
 
 .کردمی ام عفونت کرده بود و سرفه بد منهی سرما خورده بودم سگفتی اومد مامانم بهم مادمی :
 گهی دي قرصاتو عوض کنه و کارادی هست با دکتر صحبت کن شای نشونه خوبنیا.اوهوم:-
 ماوهو :
 .شدی ممونی بگه اما پشيزی تا چکردی بود لب باز متایحواسم به بن. شدمرهی خي وی نگفتم و به تيزی چگهید

 حرفتو نخور...بگو: بود گفتمي وی که نگاهم به تنطوریهم
 . شدمرهی نگاه کرد،به چشماش خبهم

 اومم راستش :
  باش؟راحتیراستش چ:-
 ... ندارم مخصوصا اون پسری اصال حس خوبنمیبیمن اون دکتر رو که م! دکتر؟يای فردا همراهم بشهیم :
  دکترشی پمیریباشه فردا با هم م.دمی،فهمیاوک:-
 یتونی مزاحمت باشم اگه نمخوامینم :
 یستیمزاحم ن.میریگفتم که با هم م:-
 

 . تکون داد و بلند شدسرشو
 
 شب خوش :
 ریشب بخ:-
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 کردمی منیی اتاقش منم همچنان کاناال رو باال پاي تورفت

 
 

 ـتـایبـنـ
 
 

 . اومد استرس گرفتمادمی که اون خاطره روزی چرا از ددونمینم. با استرس بلند شدمصبح
  برگرده؟شهی ام مگه؟حافظهی می دکتر چیعنی

 ...یی خسته شدم از تنهامن
 
 .رونی و رفتم بدمی پوشی ورنیی و کفش سورمه افی با کی و شلوار مشکی همراه شال مشکیی مانتو سورمه اهی

 . در منتظر بودي جلوسیبرد
 .ی مشکنی کرم ساده با شلوار جشرتیت

 ریصبح بخ:-
 .فقط بدو که من عجله دارم.میخوری ممیریگی ميزی چهی راه ي توریصبح تو هم بخ :
 
 !! داره؟واکاری چنیا

 .مارستانیرفتم سمت ب. در بودي اژانس جلونیی پامی هم رفتهمراه
 . عرق سرد نشسته بودکمرم

 ؟یخوب :
 اوهوم:-
 ده؟یچرا رنگت پر :
 استرس دارم:-
 
  لبخند مهربون زدهیبعد چند لحظه . تعجب بهم نگاه کردبا
 مونمی تا اخرش ور دلت مای ادی مادتی و حافظت کننی قرصاتو عوض مای؟یاسترس برا چ.کوچولو نترس :
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 . برام و به روبه روش نگاه کرد انداختزبونک
 ...زنهی مندازه،چشمکی مزنه،زبونکیلبخند م. شدهاشی طورهی شی پسره از بعد سرما خوردگنیا. بابانه

 ... رو ندارموونهی دهی از ي تحمل نگه دارگهی کن من دری خودت بخایخدا
 

 و گفت سه نفر می وقت گرفترشیاز پذ. سمت اتاق دکترمی با اژانس حساب کرد و دوتامون راه افتادسیبرد
 .جلومون هستن

 . از پشت چشمامو گرفتیکی که می ها نشستی صندليرو
 .دمیچرخ.اونم دستشو برداشت. از جامدمی پردهیترس
 می کردداتونی پنی رو زمگشتمی تو اسمونا دنبالتون منی شدلی ستاره سه؟خانومی بنيچطور:نیادر
 سالم:-
 ؟يچطور :
 ممنون خوبم:-
  شده؟يزیچ.. طرفانیا :

 می اومدتای بنيبرا:سیبرد
 
 .اخماش تو هم بود. نگاه کردمسی بردبه
 
 ن؟یبا بابا کار دار :
 اره:-
  کلفته باوتونیشما پارت.. شما کهنیری وقت بگخوادینم.. داخلنیای بابا بيا :
 
 .می داخل اتاق رفتنی و همراه ادرمیبلند شد.با اخم اشاره کرد سمت اتاق . نگاه کردمسی بردبه

 .مینی خوشحال شد و تعارف کرد بشدنمونی از ددکتر
  بابد بکنم؟کاری من چنیخب خوش اومد :
  اومدادمی خاطره از مادرم هی روزیراستش من د:-

  خوبهیلی که خنی اولیا:نیادر
 . زد پوزخندسی برددنی نفهمنی به من جلب بود بخاطر همنی پوزخند زد اما توجه دکتر و ادرسیبرد
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  دخترمادیحافظه ات به دست م...انشا.سمینوی مدی قرص جدي سرهیخب االن من برات  :
 ممنون:-

 .رونی مهمون من بمیناهار بر:نیادر
 دی برم ببخشدیمن با:سیبرد
  دکتريفعال خدانگهدار اقا.گهی روز دهی... منم خونه کار دارم انشاتایبن:-
 .خداحافظ دخترم :

 خدانگهدار:سیبرد
 
 . سمت درمی و رفترونی بمی اومدسی بردبا
  داروهامسیبرد:-
  حوصلشو ندارمومدهی ننی تا ادرمی فعال زود بررمیگیعصر برات م :
 میبر.یاوهوم مرس:-
 

 .درو بست. گرفت و من سوار شدمی تاکسسیبرد
 
 ؟يایمگه خودت نم:-
 فعال.اشبرو مواظب خودت ب.رمیگیبرات داروهاتم م. خونهامیعصر م.من کار دارم :
 باش فعال:-
 

 ! بره؟خواستیکجا م.ابونی رو حساب کرد و رفت اون سمت خی تاکسپول
 . دادمهی تکشهی باال انداختم و سرمو به شي اشونه

 
 که یی جاهاهی هی ساي سرهی تار بود و نامفهمون فقط زشی که همه چيگذشته ا... کردم به گذشتهفکر

 ...شناختمینم
 
 

 ـسـیبرد
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 ... که قرار بود از امروز کار کنمی گرفتم رفتم سمت شرکتی منم تاکستای از رفتن بنبعد
 

 ..یپسره عوض. خورد بودیلی خاعصابم
 نخورده تایمن هنوز دستم به صورت بن. همون موقع که دست گذاشت بزنم لهش کن نکبتخواستی مدلم

  اونم جلو مننننننرهیگی چشماشو مشعوریاونوقت اون ب
 ؟ی باشی شما کدیببخش

  همخونشممن
  همخونه؟فقط
  باشم؟یی اگهی دزی مگه قرار چاره
 ... از خودت بپرسدونمینم
 

 ... تکرار نشهگهی کردم و قول دادم دی رفتنم عذر خواهری شرکت بابت دي رو حساب کردم و رفتم توهیکرا
 ... شروع کردمموی روز کارنی انبار دار اولي هایی انبار و با راهنماي تورفتم

 
 . بود از ادماش خوشم اومدیشرکت خوب. هم گذشتي روز کارنی اولهوف

 دی سمت مرکز خردی برشهی اقا مدیببخش:-
 باشه :
 

 ... شدم و حساب کردم و رفتم داخل پاساژادهی پدی مرکز خريجلو
 ... افتادی عروسک فروشهی تا چشمم به گشتمی مينجوریهم

 .رد رنگ توجهم رو جلب کی صورتي خرس کوچولوهی داخل رفتم
 نمی اونو ببتونمیاقا م:-

  گوشه مغارهینگاهم افتاد به باب اسفنج. رفت سمت خرسفروشنده
 
  امروزتي زرد و شلوار قهوه ارهنیمخصوصا با پ. توعههی شبیلی خی باب اسفنجنی نگاه کن اسیبرد :"
 ی وجبمی نی هستم حتما تو هم پلنگتونیاگه من باب اسفنج. نمکدونزیمزه نر:-
  داداش گلمستیمن که لباسم سبز ن. هستی باب اسفنجیمعلومه ک :
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 ...دی خندزیر
 
 باب ی کیفهمی اوردم تنها قلقلکت دادم اونوقت مرتی که اتاقت گیموقع. دلمزی خونه عزمیرسیشب م:-

 ... هستیاسفنج
  نه غلط کردم قلقلک نهيوا :
" 
 حالتون خوبه؟...اقا...اقا :
 چقدر بدم خدمتتون؟.ممنون خوبم:-
 تومن 20 :
 یمرس.ي پک فانتزي تودشیلطفا برام بذار:-
 

 ... و راه افتادم سمت خونهدمی رو خرتای بني حساب کردم و رفتم داروخانه و دارو هاپولو
 ... مبل نشسته بودي روتایبن
 
 سالم:-
 سالم :
 ؟یخوب:-
 ؟یتو خوب.یمرس :
  از قرصاتنمیا.ممنون:-
 .ممنون :
 
 

 ...ییرای پذي عوض کردم و قرصامو خوردم و رفتم تولباسامو
 ... نشستمتای بني کنارمبل

 
 اب ولرمه.ستی گلوت خوب ني توش براختمی نرخیالبته برات ... گرمهرونیب.شربتتو بخور :
 ممنون کوچولو:-
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 ... مشغول شدلمی بهم نگاه کرد و به ادامه فکج
 

 . کمک کرد تا ظرفا رو بشورهتای به بن درست کرده بودتای که بني از شام خوش عطربعد
 ...می نگاه کردلمی و فمی رو فتح کردونیزی تلوي جلومون،یشگی از تموم شدن کارامون قلمرو همبعد

 ...ییرای پذي اوردم و رفتم تورونی بکی رو از پالستهی اتاق و جعبه هدي تموم شد رفتم تولمیف
 . نبود رفتم سمت اتاقش در زدمتایبن
 
 دییبفرما :

  داخلامیاجازه هست ب: کردم داخل و گفتمسرمو
 ؟ي داريکار.راحت باش :
 

 .رونی رو از پشتم اوردم بجعبه
 
  مال تو هستنیاومم راستش ا:-
 ه؟ی چنیا :
  ناقابلهی هدهی:-
 ؟یبرا چ :
 روزی بابت دی جور قدردانهیخب :-
 

 . زدلبخند
 
 .کردی کارو منی من بود همي جاگهیهر کس د. کار نبودنی به ایاجیاحت :
 .کردمی می من ازش قدردانکردی کارو منی هم اي اگهیهر کس د:-
 

 .دمیلپشو کش. پاهاشي زدم و جعبه رو گذاشتم روچشمک
 
  خانوم کوچولویمرس:
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 . جا موندننی اون معذب بشه از ادیدرست نبود شا.کردمی کارو منی ادینبا.دمیچرا لپشو کش.رونی عجله اومدم ببا

 ... اگه معذب باشهرهی مخب
  برهدیاون نبا! که بره؟ی چیعنی
  بپرسم چرا؟شهیم
  کنهی اجازه بدم تنها زندگتونمی پناهه در حال حاضر نمی دختره بهیاون ...او
 ؟ي االن تو پناهش دادیعنی

 نه
 ؟ی چپس
 ...همخونه منه دختره که به من پناه اورده و هی فقط تایبن. فکر کنمیچی به هخوامیخفه شو نم... شو فقطخفه

 ... حرفموکنمی خودم نقض مزنمی متای راجب بنی شدم؟چرا تا هر حرفينجوریچرا ا... خداهی چی حس لعنتنیا
 ... شدمينجوری چرا ایلعنت
 

 ... مرگ موقت فرو رفتمهی از جنگ قلب و عقلم چشمامو بستم و به خسته
  

 بـرســـامــ  
 
 ...شــــهی نمدای خـــــــــدا سه هفته دنبالش گشتم چرا پي وايا

 
 .. به من لعنت به من لعنـــــتلعنت

 
 ... به طرف اصفهان روندمدی امنا
 

 ... گشتمرازوی هفته بود که کل شسه
 
 ... انگار نه انگاررریول
 
 . کردن منو خبر کننداشی دادم که اگه پسی عکسشو به پلیحت
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 ....هی گرری اتاقم و زدم زي رفتم توعی سردمی به اصفهان رسیوقت
 
 .... کنمهی تو خودم بزار گرزمی طاقتم تموم شد بسه چقد خودمو سرزنش کنم و برگهید
 
 .. رو روشن کردمگاری سمت بالکن رفتمو سبه
 
 ... شده بودميگاری سه هفته سنی ايتو
 
 ...ای نکشچوقتی بکشن تو هگاری مردا سادیـ اه اه داداش بدم م "
 
 ... بکنمي که تو دوست نداري نه قربونت بشم من غلط  بکنم کارـ
 
 ".. عشقــــــمے مرســ
 
 ... پام لهش کردمری خاموش کردم و زعی سرگارویس
 
 ....کنهی خدا فکرش ولم نميا

 
 چوقتی هی نکنداشی اگه پی خوابم و گفت جاش خوبه نگران نباش ولي که بابا اومد تودمی خواب دشبید

 ....بخشمتینم
 

 ... رو روشن کردمگاری چنگ زدم و دوباره سموهامو
 
 ... مجبورم مجبـــوری ولدی کوچولو ببخشیاج
 
 
 ...کردی از حرارت بدنمو کم می و کمومدی ممی مالباد
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 ... داغون به خواب رفتمي رو باز گذاشتمو با فکرپنجره

 
 

 ـتـایبـنـ
 

 ...رونی از خونه رفت بسی زود بردصبح
 ... کجا رفت؟مشکوك شدهنیا
 ... خودم رو نگاه کردمنهی اي باال انداختم و تویی شونه االیخیب

 ... بودنی خالی از هر حسچشمام
 ...یته

 .تلفن زنگ خورد جواب دادم. تختي صبحانه نداشتم برگشتم دوباره روحوصله
 

 یسالم خانوم منش:کمند
 ؟یسالم کمند خوب:-
 و ي دفتريفقط زنگ زدم بهت بگم با داداشم صحبت کردم قرار شد کارا. من االن سر کارمنیبب.یسیم :

  کنادداشتی. ادرس برونی به اگهی ساعت دمی نهیتا .ي شرکتشو انجام بديوتریکامپ
 .کنمیجبران م. واقعایمرس:-
 .مهی آن تايادیزود بروها داداشم ز.لوس.برو بابا :
 داحافظفعال خ.شمیاالن اماده م.باشه:-
 يفعال با :
 
 

 ... شکرتایخدا. که کمند بهم دادی و صورتمو رو شستم و حاضر شدم برم سمت ادرسدست
 
 سالم:-
 سالم امرتون :
  فرخ زاده کار دارميمن با اقا:-
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 خودم هستم امرتون :
 دوست کمند. هستمتایمن بن:-
 

 . و بهم نگاه کردزی مي رو به روم خودکارشو انداخت روپسر
 
 کنمی خواهش مدینیبش. هستموانیخوشبختم منم ک.دیی شماتایپس بن :
  فرخ زادهي اقاتونییممنون منم خوشبختم از اشنا:-
 ؟... خانومدینیبب :
 
 ...ستی نادمی میلی من فاماما
 ... گفتمی الکیلی فامهی

 
 
  ازاد هستمایبن:-
 و دی کنکاری چدهی محی براتون توضادیمعاونم م. دارمازی به شدت نی منشهی به نجای من ادینیخب خانوم ازاد بب :

  فعال با اجازتوندهی ملیفرم استخدام رو بهتون تحو
 فعال.ممنون:-
 
 

باهاش اشنا شدم و فرم استخدام رو پر کردم و .ي رضونی حسری کار شده به اسم امی پسر با اندامهی اومد معاون
 ... الزم رو داد و رفتحاتیبهم توض

 ... هستميوتری از شرکت واردات قطعات کامپي من عضوگهیحاال د. نشستمزی مپشت
 ...ستی به پول اون نیاجی احتگهید.کنمی میفقط کنارش زندگ. باشمسی سر بار بردستی ناجی احتگهید
 
 کارم تموم شد و 8 حدودا ساعت ستمی سي سفارشات توستی شروع کردم به وارد کردن لی خوشحالبا

 ...اه افتادم سمت خونه کردم و ریخداحافظ
 

 ـسـیبرد
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 ... گذشتهی ماهکی

 ... رفتشی پي طبق روال عادزی چهمه
 ...ادی نمادمی قشونوی زمان و مکان دقی اومده ولادمی از خاطراتم يادی زبخش

 مونی از جوونچکدوممونی اومده اما هادشی از خاطرات دبستانش کی کوچیلی قسمت خهی گفت فقط تایبن
 ...ستی نادمونی یچیه

 ... هم دبستانتای بنستی نادمی يزی چگهی درستانمی از دوران دبشتری من بدیشا
 
 میدیاقا رس :
 شه؟یچقدر م.یمرس:-
 تومن6 :
  خدانگهداردییبفرما:-
 به سالمت : 
 
 فرو رفته یبی عجیکی خونه نبود و خونه در سکوت و تاریکس. شدم درو واحد رو باز کردمادهی پی تاکساز

 ... چراغ روشن کردن شدم و صداش زدمالیخیب.بود
 
 تایبن:-
 

 ... بود و مرتبیتختشم خال.اروم درو باز کردم. رفتم در اتاقش،در زدمدمی نشنیجواب
 ... ببرونهحتما

 ...بارهی از سر روش می خستگامی من میوقت. عوض شدهیلی ختای بنری ماه اخهی نیا
 ... قبال درست کردهنکهی ایعنی نی و اارهی مخچالی غذا رو از یخوابه،گاهی می از خستگخورهی شام نمیگاه
 

 ...حتما خودشه. در اومدي قفل تودنی چرخيصدا
 
 ...یهوف مردم از خستگ :
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 داره تا ي بلنديچه موها...مقنعشو از سرش در اورد. و چراغ رو هم روشن نکرددیمنو ند. داده بودمهی اپن تکبه

 ...حاال توجه نکرده بودم
 ... مبلي در اورد و با تاپ نشست رومانتوشو
 ... بودمشدهی وضع ندنی بستم تا حاال با اچشمامو

 ... بدنشي ماه از پنجره افتاده بود رونور
 ...ومدی مبی عجدشی به پوست سفیی دکلته جذب سورمه اتاپ

 
 
 ...وقته ری خانوم راد برسونمتون دگهی بهم مشعوریپسره ب...چقدر گرمه.. مامان پختميوا :
 ی پر رو ششهی نملی دلی که هستی هستکنمی که توش کار میمعاون شرکت... برو گمشو پسره زشت پروتو
 
 
 ...ستی نادمی میلی که گفت فامتایه؟بنی راد ککنه؟خانومی شرکت کار مي توتای؟بنیچ
 

 تایبن: صاف کردمگلومو
 
 ...دی کشي بلنددی کشغیج
 ؟یت.. هسیتو ک..ت :
 

 . اشپزخونه رو روشن کردم و پشتمو بهش کردمچراغ
 
  نترسسمیبرد:-
 ؟يچرا چراغا رو روشن نکرد :
 ي روشن کنم تو اومدخواستمی تا مدمیتازه رس:-
 ؟یکنی نمنوریاها حاال چرا روتو ا :
 

 . دمی کشقی عمنفس
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 چون لباست:-
 هععععع :
 
 . اتاقي تودیدو

 ... خل و چلدختره
 
 ...ومدی نی ولمی شام بخورادی بتای منتظر نشستم تا بنی ساعتکی
 ... خوابش بردهای کشهی االن مثال دارن خجالت مای

 
 در زدم. اتاقشي شدم رفتم جلوبلند

 
 تایبن:-
 

کار . کجا بهم دستور داد که درو باز کنم،ازی چرا،چه حسدونمینم.دوباره در زدم باز هم جواب نداد.ومدی نیجواب
 ... ی نبود اون نامحرمه ولیدرست
 .رمی کردم نگاهمو از تاپش بگیسع. تخت خوابش برده بوديرو. بردم داخلسرمو

 .دی دوباره خوابی در اوردم تکون خورد ولجورابشو
 ...رونی و اومدم بدمی رو روش کشپتو
 

 ...نی زمي اتاق خودم درو قفل کردم و همون پشت در سر خوردم روي بستم و رفتم تودرو
 
 ...یی دستشويبدنم داغ شده بود درو باز کردم و رفتم تو...زنهی انقدر تند مگه؟چرای می چی قلب لعنتنیا

 ... کم شهمی رو باز کردم و زدم به صورتم تا از التهاب درونخی اب ریش
 

 ...دمی تخت خوابي و رفتم رورونی باومدم
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 . نگاه کردمواری ديبه ساعت رو. باز کردمچشمامو
 ... هست11 ساعت يوا

 . خوردمکی و کری شوانی لهیدست و صورتم رو شستم و . نبودتایبن.رونی شدم و رفتم ببلند
 

 ...کردمی منیی شبکه ها رو باال پاونیزی تلوي جلورفتم
 .رونی از اتاقش اومد بتایبن12:30 ساعت

 .دیمالی مچشماشو
 ریسالم صبح بخ :
 ریظهر بخ.سالم:-
 مگه ساعت چنده :
-:12:30 
 !!دمیهعععع چقدر خواب :
 
 

 . اشپزخونهي دست و صورتشو شست و  رفت تویی دستشوي تورفت
 .ومدی خوشمزه مي غذاي روغن داغ شده و بوي گذشته بود صدای ساعتکی
 ... اشپزخونهي و رفتم توارمی نتونستم طاقت بگهید
 

 . و اونم غذا رو اورددمی رو چزیم. درست کرده بودیی تابه اکباب
 . شدن و ناهار در سکوت خورده شدخوشمزه

 
 ... خوشمزه بودیمرس:-
 

 ...رونی همراه تابه شستم و اومدم بنکی سي خودمو گذاشتم تويظرفا
 

 بهش دیبا... گرفتهشی هم بازی قلب لعنتنیا... و حالم دگرگونشدیبدنم داغ م...کردی بودن حالمو بد متای بنکنار
 ...می ندارنی جز ایراه... بهش فکر کردمی کلشبید.بگم
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 ...می مبل کناري اومد نشست روتایبن
 تایبن:-
 بله؟ :
 ؟يریتو سر کار م:-
 تو چطور؟. هستمی من منشيوتری شرکت واردات لوازم کامپيتو.اره :
 . شرکت شدمهی پخش ریمد:-
 .گمی مکیاوهوم تبر :
 ... حقوق من امشب شام مهمون مننیبه مناسبت اول:-
 

 .دیخند
 
 ... شام خوردن دارهنیا.کنمی قبول ملیبا کمال م...چه دست و دلباز :
 ... راستشتایبن:-
  شده؟يزیچ :
 ؟ی تا حرفام تموم نشده قضاوت نکنيدیقول م.ی منظور منو بد برداشت نکندوارمی بگم امي چجوردونمینم:-
 دمیبگو قول م.میترسونی ميدار :
 یلی گرما خنی اي تو،خبیپوشی من شال و بلوز و شلوار ميجلوتو هم . االن تابستونهتای بننیدراستش بب-

گفت من خونه رو ندادم که . بوددهیتو رو د.بعدم صاحبخونه اومد دم در...ی خونه خودتم معذب باشيسخته تو
 ... فساد باشه منم با اجازتهیما
 يدی بگو چرا انقدر لفتش مسیبرد :
 ... نداشتمي اگهی چاره دی کردم قبول دارم ولي کار بددونمیم.میمنم با اجازت گفتم نامزد:-
 خب اونم قبول کرد؟ :
 

 .دمی موهام کشي کالفه تویدست
 
 نیاری نامتونو بغهی صدیگفت با.. قبول نکردیلعنت:-
 !؟ی چیعنی :
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 تی محرمغهی صهی راهه که نی بهترنیا...می غرقامونی بدبختيفعال تو.می ندارنی جز ای ما راهتای بننیبب:-
راستش تو هم که پدرتو از ...شهی و دهن صاحبخونه بسته ممی هر دومونم تو خونه راحت ترينجوری امیبخون

 ...ي اجازه پدر الزم نداريدست داد
 

 . سخت بود گفتن همسن جمله اخرچقدر
 
 قبوله...شه..با...ب: با بغض گفتتایبن
 

خودت همه ...می نداردنی جنگي برای جونگهی دتای من و بنیکنی امتحانمون مي چرا دارایخدا. اتاقشي تورفت
 ... درست کنزویچ
 

 نمونی بتی محرمغهی خونه تا ما رو به هم محرم کنه و صادی زدم به محضر دار قرار شد عصر با دفترش بزنگ
 ... شهيجار
 

 ...کردی امروز رو کار می از لطف خدا بود که محضر دار اتفاقنمیا.لی جمعه بود و همه جا تعطامروز
 
 
 ـتـاینـبـ
 
 

 . اتاقمي تودمیوی دسی بردي حرفادنی از شنبعد
 ... بالشت فرو کردم و زجه زدمي رو شکوندم و سرمو توی لعنتبغض
 ... کردم به حال روز خودم از خداتیشکا

  تو رو کجا ببرم؟؟تی تو اوردم شکاشی ادماتو پتیخداااا شکا:-
 ؟ییینیبی خستم؟نمینیبینم
 ...ی کرده بودم لعنتکاریمگه من چ...ي بود که به سرم اوردیی چه بالنی اکشمی نمگهی دینیبینم

 ...دمی دارم تاوان کدوم گناهمو پس مسی نادممی ی که حتمن
 ن؟ییبااااباااا کجا....ماماننننن
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 ....رونی بادی می لعنتنهی سنی که قلبم داره از انییکجا... که قلبم اتش گرفتهنییکجا
 ... خودتونشی پنمیبری نمچرا
 

 ... شدمهوشی بدمی خوابم برد شای کدمی که نفهمختمی کردم و اشک رهی گرانقدر
 
 . بودسیبرد. شونه هام چشمامو باز کردمي روی نوازش دستبا

 .دی عقب کشخودشو
 
 دارتی بينجوری مجبور شدم اي سرت صدات زدم جواب ندادي باالیهر چ.ياومدم صدات زدم چواب نداد :

 ... نداشتمينظور مدیکنم ببخش
 

 . تکون دادميسر
 
 ...لطفا حاضر باش.ادی مگهی ساعت دکیحاج اقا تا :-
 

 ي اماده کردم گذاشتم روی صورتي و طرحادی با شلوار سفمی مالی صورتکی تونهیبلند شدم .رونی برفت
 ...تخت
 ... حمومي برداشتم و رفتم توحولمو

 ...شنهادشی جز قبول پی پام نذاشتي جلوي اگهی خودت شاهد باش راه دای کارم درسته؟خدایعنی
 ... خودت کمکم کنایخدا
 ...من بهش اعتماد دارم. سر نزدهی خالفچی مدت ازش هنیتو ا. هستی پسر خوبیلی خسیبرد
 ... بگذرونری رو به خزی خودت همه چایخدا
 

 ... اب سرد ماساژ دادم تا از التهابش کم شهری زچشمامو
 ... اتاقمي تودمی پرعیو سر دور تنم دمیچی رو پحوله
 رنگ زدم کنار ی ساده صورتری موگهی و موهامو با حوله خشک کردم و دمی خشک کردم و لباسا رو پوشبدنمو
 ...موهام
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 ...رونی سرم و رفتم بي رو انداختم رودی سفری حرشال
 

 ... مبلي نشسته بود روسیبرد
 ...ی رنگ و شلوار شکالتی نباترهنیپ

 ...سیبعد از خدا تو حواست بهم باشه برد...ی که مردمیی چند ماه تويتو
 
 

 ... ادامه داددنشی نکرد و به فوتبال دییبهم توجه ا. مبل رو به روشي رونشستم
 . اروم وارد شدیلی خي حاج اقاهی ربع بعد زنگ درو زدن و هی

 . باهاش دست داد منم سالم کردمسیبرد
 ... بهم جواب دادیی خوشروبا

 ... هر دو ماي لحظه پر استرس برانی ارامشش تو استنشی به دل مچه
 

 می اصلیلی فشار فامیمنم با کل... داده بودحی تمام ماجرا رو براش توضسیبرد. مبل نشستمي روسی بردکنار
 . اومدادمی
 ... ازادتایبن
 .شدی مي داشت جارغهیص
 قبلت؟ :
 قبلت:-
 ... به دست اوردن حافظتوني براشهی ميریقدم خ... انشا... .مبارکه انشا :
 ممنون:-
 ...ممنون حاج اقا :
 

 ... و رفتهی اقا دو تا شاخه گل بهمون داد به عنوان هدحاج
 .لبخند زد.بهش نگاه کردم. بهم نگاه کردسیبرد
 
 رونی بمیریشام م.برو استراحت کن :
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 ... اتاقشي تکون دادم و رفت تويسر

 ... اتاقي حال بلند شدم و رفتم تویب
 ...دمی با تاپ و شلوارك عوض کردم و خواباسامولب
 
 

 ـسـیبـرد
 

 .. شده بوددهی چزی صبحونه رو می خونه نبود ولي توی کسدارشدمی بی وقتصبح
 
 
 ... لبخند زدم و به سمت اشپزخونه رفتمهی

 
 

 ...ومدی اتاق مي از تومی گوشيصدا
 
 
 ..می صبحونمونو بخورزارنی نمی اوله صبحهی کاه
 
 
 .. زور بلند شدم و به سمت اتاقم راه افتادمبه
 
 

 : بودنی طبق معمول ادراوووف
 
 
 ...ـسی به سالم داش بردـ
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 ...  محلی سالم خروس بـ
 
 
  محل؟؟ چرا؟؟ی ا خروس بـ
 
 
 ...یشی مزاحم مردم می چون اوله صبحـ
 
 
  نه؟؟گهی ا من مزاحمم دـ
 
 
 ...شـــهی همیلی اره خـ
 
 
 ... خدافظگمی بهت نمگهی دی داشتم باهات ولی مهم پس منم کارهی اوکـ
 
 
 ....ـی ادرـ
 
 
 ... اومدم صداش کنم قطع کردتا
 
 

 ... نی اهی اوانهی دعجــــب
 
 

 ..  گرفتم و دوباره زنگش زدمشمارشو
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 : از هفت هشتا بوق جواب دادبعد
 
 
 ...دیی بله بفرماـ
 
 
 ؟؟يدی چرا جواب نمدیی درد و بفرماـ
 
 
 ... من مزاحممدی ببخشـ
 
 
 ...قسی چند دقی انداختی بود مارو از کارو زندگی کار مهمت چنمی کوفت زود باش بگو ببـ
 
 
 عموم کارم داشت زنگ زد بهم اخر دست گفت بهت بگم شی پقهی چند دقیچی هاری خوب بابا جوش نلهی خـ

 ...لهیشرکت تعط
 
 
 له؟؟ی چرا تعطـ
 
 
 ... ستمی من که فوضول ندونمی نمـ
 
 
 ...یستی ول کن نياری رو در نيزی چي اره همون تو که تا تتوـ
 
 
 ؟؟؟یراست... جوابتو بدمگهی که من نتونم دیگی ميزی چهی ي بگم تو زودزی چهی امی خوب باشه بابا تا من مـ
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 ؟؟. بلهـ
 
 
  چطـوره؟؟تای بنـ
 
 
 ... خانوم خوبهتای بنـ
 
 
  اها بله چه خبرا؟؟؟ـ
 
 

 : گفتمنمی که دمشو بچنهی واسه امنم
 
 ..می عقد کردتای با بنشبی دـ
 
 
 ؟؟؟ي...ــی.. چـ
 
 
  گفتم؟؟یبی عجزهی مگه چیچی هـ
 
 
 ه...نــ... نـ
 
 
  ؟؟ي نداري بهم کاري که خبر دادنی از ای خوب مرسـ
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 ..ه داداش خدافظ.. نـ
 
 
  خدافظـ
 
 

 ... شدمدنی دلمی نشستم و مشغول في وی تي از خوردن صبحونه رفتم جلوبعد
 
 
 ... موضوعش عاشقانه بودلمشیف
 
 
 ... جلف حاال محوش شده بودمگفتمی ملمای فنی که تا حاال به ای قشنگ بود منلمشی فیلیخ
 
 

 ... تای مثله منو بنقای و پسره قصه مامان بابا نداشتن دقدختر
 
 
  ....11 تازه ساعت دمی افتادم ساعت رو نگاه کردم دتای بنادی تا
 
 
 .... خونهرسهی اون که ساعت نه ميوا
 
 

 ... شدمدنی دلمی مشغول فدوباره
 
 ...رمیمی می دارم از گشنگيوا
 
 

 ... نخوردميزی رفت که  چادمی شدم لمی ساعته محو فچند
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 ...  رو باز کردمخچالی به سمت اشپزخونه راه افتادم و در يزود
 
 

 ...می نداشتیچی هی رو کردم ولروی رو زبخچال
 
 
 ...ی از گشنگــرمممیمی من دارم ميوا
 
 

 ... گذاشتمنتی کابي تخم مرغ برداشتمو رودوتا
 
 
 ... رو برداشتمعی و روغن ماتابهی ماهنتی کابيتو
 
 

 .. رو روش گذاشتمتابهی رو روشن کردم و ماهگاز
 
 

 ... و منتظر شدم تا داغ بشهختمی رتابهی ماهي رو توروغن
 
 

 ... و همشون زدمتابهی مرغا رو شکوندم تو ماهتخم
 
 
 .... مردمی می حاال خوبه تخم مرغ رو بلدم بپزم وگرنه از گشنگيوا
 
 
 ... گزاشتم و مشفول خردن شدمزی مي رو روتابهی بعد ماهقهی دقدو
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 ....  بلند شدم و ظرفا رو شستمزی کامل خوردم از پشت میوقت
 
 
 ... شدمی با گوشي و مشغول بازدمی مبل دراز کشيرو
 
 
 ـتـایـنـب

 
 .... دمی چزی مي صبحونه رو اماده کردم و روي تنددارشدمی بی وقتصبح

 
 

 ...  دورم شدییییییهـــــ
 
 
 .... خوردمنیری شیی لقمه بزرگ گرفتم و تند و تند با چاهی

 
 

 ... افتادمسی بردادی رو جمع کنم که زی ماومدم
 
 
 ... هم رفتي که افتادم دوباره اخمام توشبی دادی

 
 

 ... ی شال مشکهی و ی شلوار لهی بود و ی زرشکي مانتوهی رو که لباسام
 
 

 ... شرکـــتي به سوشی پام کردم و پموی مشکی ورني به سمت در رفتم و کفشاعیسر
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 ...نی به سالم خانوم ازاد خوش اومدـ
 
 
 ...شهیری پسره سنی پشت سرم که نگاه کردم متوجه شدم که ابه
 
 
 : سرد و خشک گفتمیلیخ
 
 ...با اجازه...  ي رضوي سالم اقاـ
 
 

 ... رفتمزمی نگاهش کنم به سمت منکهی ابدون
 
 
 

 ... نشستم و مشغول شدمزی مپشت
 
 
 ... سالم خانوم ازادـ
 
 
 ...نی فرخ زاده خوش اومدي سالم اقاـ
 
 
 ....ی مرسـ
 
 
 ... باالدمی که من سه متر پري سمت اتاق رفتو در و محکم بست طوربه
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 ...  قلبم گذاشتم و نفس نفس زدمي رو رودستم
 
 
 

 ... کشتی شدم که داشت خودشو ممی گوشمتوجه
 
 
 

 : جواب دادمهی کنمی ببنکهی دهنمو قورت دادم و بدون ااب
 
 ....دیی بببله بفرماـ
 
 
  :" کردیصداشو مثل من رسم " یگی که میشناسی انگار من رو نمگهی دے سالم بنــــ

 ...دیی بفرمابببله
 ..دیلرزی چرا صدات محاال

 
 : گفتمسی نی کسدمی دی کردم وقتگهی دي و اتاقاری کردم و نگاهم رو دپبه سمت اتاق مدي خنده اتک

 
 
 ...زدمی چنان منو ترسوند که داشتم سکته رو مشی پقهی دو دقنی چون که داداشتون همـ
 
 
  ترسوندت؟؟ي چرا ؟؟؟ چجورـ
 
 
منم که حواسم نبود داشتم نگاش .. اومد با اخم سالم کردو به سمت اتاقش رفت و در و محکم زد بهمیچی هـ
 .... باالدمی در سه متر پري چشه که با صدانمی ببکردمیم
 



              رمان دختربی همتاي من                                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 104 

 
 :ومدی قهقهـ مي صدای پشت گوشاز
 
 
 ... نگفتماااااااي خنده دارزی کمند من چي هوـ
 
 
 ....خندمی دااارم به داداشم مددددونـــمی مـ
 
 
  چرا؟؟؟ـ
 
 
 ...  پنچر کردمنشوی ماشي چون امروز کرمم گرفته بود چرخاـ
 

 ...دی هرهر خنددوباره
 
 تی بسترمارستانی دختر برو برو که کار دارم تو هم بگو همونجا تو بي نگه مرض داري کردکاری چیییی هــــ

 ...وونهیکنن دختره د
 
 
 ...ي باشه باشه باباـ
 
 
 ...خدافــظ.... ي درد و باباـ
 
 
 . برداشتم و راه افتادم سمت درفموی و کزی کارامو انجام دادم و بلند شدم از پشت م8 ساعت تا
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 ؟يری ميدار :
 
 ..ی لعنتاه
 
  بله:-
 میریخوبه،با هم م :
 ؟ي رضوي اقادیشما مسئول حمل و نقل تمام کارمنداتون هست:-
 

 .ونری جوابش نشدم و با عجله از در اومدم بمنتظر
 ... گرفتم و راه افتادم سمت خونهیتاکس

 
 . در چرخوندم و وارد شدمي و تودیکل

 ...ومدی بعد من مشهی همسی چراغا روشنه؟بردها؟چرا
 
 
 سالم :
 

 . بودختهی صورتش رياز حمام اومده و بود و موهاش تو. نگاه کردمبهش
 
 سالم:-
 یخسته نباش :
 ممنون:-
 
 

 قرمز ي با طرحادی مچ پاهام سفي وجب باالهی شلوار تا هی کوتاه و نی بلوز استهی اتاق و لباسامو با ي تورفتم
 گاز و تا اب ي و گذاشتم روختمی قابلمه اب ري اشپزخونه و توي رفتم توسی توجه به بردیب.عوض کردم

 ...ادم چرخ کرده رو تفت دي رو در اوردم و گوشت های بسته ماکارونادیجوش ب
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 .دمی رو چزی ساالد و مي روختمی ساالد رو اماده کردم و سس رو ری اماده شدن ماکارونتا
 
 سیبرد:-
 جانم :
 شام امادست:-
 
 ...دهی بهم نمی اصال حس خوباشی توجه هاش و مهربوننیا. مهربون شدهيادی تا حاال زشبید
 

 ... اتاقم تا بخوابمي و من رفتم تومی ظرفارو شستسی و همراه بردمی در سکوت خوردشامو
 ... خسته شدمیلی خامروز

 
 

 ـسـیبـرد
 
 
 ...زنهی ميزی چهی دختره هی نکهی مثل انه
 ...شهی طورهی

 خونه جواب سالم هم به ادی که با اخم مکنهی می داره چه غلطی تو اون شرکت لعنتسی معلوم نشعوری بدختره
 ...دهیزور م
 ... و بوس و بغل اونوقت منخندنی و مگنی مشنی با هم محرم ممردم

 ... شد به تو محرم شه چون مجبور بودیاون دختر راض!ایری تند ميادی زي اقاهه داري هويهو
 ...يتوهم زد.نجای امی بوس و بغل و بگو و بخند نداربساط

  پسر مثل من شوهرش باشههی درك از خداشم باشه به
 اقتی من که محرم نشدم که با خانوم الو بترکونم من محرمش شدم که راحت باشه تو خونه که انگار لبعدشم

 ... تا ادم شهکردی نداره همون بهتر که با چادر و چاقچول تو خونه کار منمیهم
 
 ... صبح شدی کدمی و نفهمدمی کاناپه خوابي فکرام روالیخیب
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 ...7 شدم ساعت داری بمی االرم گوشي صدابا
 ي خوردم و رفتم توي و صبحانه مختصررونی صورتمو شستم و اومدم بیی دستشوي بلند شدم رفتم توهوف

 ...اتاق حاضر شم
 
 . اتاقمون نگاه کردمنی مشترك بواری گرد شده به دي با چشماغی جي صدابا
 
  شدرمیماااامااان د :
 
 زانوش از جلوم با سرعت برق و باد يوجب باال هی تا ی لباس خواب عروسکهی که خانوم با رونیرفتم ب. دركبه

 ...یی دستشويرد شد و رفت تو
 .ارمی سر خودمو خودش میی بالهیاخر .دمی کشقی دهنمو قورت دادم و نفس عماب
 .رونی اومد بیی دستشواز
 
  داره؟دنی شده درشی که دی؟ادمیکنیها چته نگاهم م :
  شدهرتیبه درك که د.برو بابا: توجه به لباسش رومو کردم طرف مخالفش و گفتمیب

 
 غی که دوباره جبستمی در اوردم و داشتم بندشو می جاکفشيکفشامو از تو. سمت در اونم رفت سمت اتاقشرفتم

 .خانوم در اومد
 . بشنوه بزنه تا طرفشغی جدی ناشنوا هستن و حتما باهی بقکنهی چرا حس منی ادونمی نممن
 
 سسسسیییبببرررددد :
 یزنی مغی جه؟چرایهااا چ:-
 
 
 گهی دزی بهت داد چنی که ادرییالی وسانی اگمیم: گفتدیپوشی و همونجور که مقنعه شو مرونی اتاق اومد باز
  توش نبود؟يا

حاال من . رفتهادشی که از خانوادمون مونده بهمون بده ییالی وساصی روز ترخخواستی گفت بابا منیادر..نه:-
 ...لهی تمام وسانیا.اوردم بهتون بدم
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 پرت شده بوده نی هم از ماشنایا..نیهم... پول منفی چمدون کوچولو مال تو و کهی و امونیگوش
 گه؟یحرف د... درست کننمی صفحه اش داغون بود داديدی که دامونمیگوش.رونیب

 .ینه مرس :
 

 ...رونی تکون دادم و درو بستم و اومدم بسرمو
 ...دی روز جدهی ي به سوشیپ

 
 

 ـتـایبـنـ
 
 ... فالکت بار گذشتی زندگنی از اگهی هفته دهی

 سر هی جواب سالم و خداحافظ هم فقط نهیبیاصال منو نم.کنهی مزاحم باهام برخورد مهی مثل ی لعنتسیبرد
 ...تکون دادنه

 ... به تمام معنای ادم عوضهی خوب بودا بعد از اون شده تمونی چه مرگش شده دو روز اول محرمدونمینم
 ... نفهم اشغالپسره
 ...ی از همه چخورهی داره به هم محالم
 ...رمی رو بگی لعنتیضی مرنی ادی ادم من؟چرا من بانهمهی انی خدا چرا باخه
 . کنم از دست بدمرونیم ب کنکور رو از تنی که قرار بود برم تا خستگی مسافرتي مامان و بابامو تودی من باچرا

 ت؟ی اون بزرگکجاست
 من نبود تو اون ي من نبود؟فقط جاي اون اسمونت جا؟توینیبی اصال بذار بگم منو ميشنوی صدامو مای خداهااا

 ... روميزی بری وجب خاك نداشتهی نتی رو زمایاسمونت؟
 ... جا بودگهی که دادی خاکسترم که به اسمونت مي براگهی ديزدی مشمی اتی تو همون تصادف لعنتی نداشتخاك
  اونم نبود؟نکنه

 ... ندارنختنی برا ری اشکگهی چشما رو؟دنی اینیبیم
 ... صبح چشمامو باز نکنمگهی دنکهی ادی هم گذاشتم و به امي روچشمامو

 
 ... برق لبهی و ی و مقنعه مشکی مشکنی و جیی مانتو سورمه اهی. شدمداری بمی آالرم گوشي با صداصبح
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 ...رونی باومدم
 ...رونی از اتاق اومد باونم

 ...یی رفت سمت دستشوتی اهمی سالم نکردم اونم ببهش
 ي با صدايذاری فدات شم و نمیگی دلم چرا بهم سالم نمزی عزری بهت بگه صبح بخیخواستی مه؟نکنهیچ

 ... شروع کنممویقشنگت صبح عال
 ...تای تو سرت بنخاك

 
 ...نگی پارکي و رفتم تودمی پوشکفشامو

 . رو به رو شدمنی باز کردم و با ادردرو
 
 د؟یخوب. خانومتایعع سالم بن :
 د؟یممنون شما خوب.سالم:-
 گمی مکیتبر.نکهی مثل ادیشما بهتر :
 ؟یبرا چ!ک؟یتبر:-
 سیعقدتون با برد :
 

 . زدمپوزخند
 
 ناممون رو نشون غهی صمی تا بتونمی فقط با هم محرم شدسی من و برددیدونی چرا؟شما که مگهیشما د:-

 ...ستی ما ننی بيزیچ.میصاحبخونه بگ
 واقعا؟ :
 خدانگهدار...گمی دارم مینه الک:-
 

 ... پسره کنهستی خوب نحالش
 ...دهی من ملی تحوحی لبخند ملزی همه چهی الکگمی منکهی بعد اکنهی با پوزخند نگاهم ماولش

 ...نی ادرشمی برج زهر مار دومي که اقاشی بگذرون اولری صبح منو بخایخدا
 ...ي پسره چندش رضونی اشهی که مشمیسوم
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 ... خدايا
 ... در هم وارد شرکت شدمیی اافهی قبا
 
 دی داشتری تاخقهی دق5...سالم خانوم ازاد :
سالم به سمت مسئول حمل و نقل کارمندان،سمت مسئول چک کردن رفت و امد کارمندان هم که اضاف :-

 ي رضويقا انیکرد
 
 . فرخ زاده صداش زدي بهم جواب بده که اقاخواستیم
 
  جوجه کوچولوکنمیرامت م:دی لب غرریز
 

 ...شی سومنمیبفرما ا. نشستمزنمی توجه نکردم و رفتم پشت مبهش
 ... نشه خداروشکر سه تا رو تموم کردمي تا سه نشه بازگنیم
 
 

 ـسـیبـرد
 
 

 ... توجه به من رفتی سالم نکرد و ببهم
 . زدمپوزخند

 مطمن باش...برمشی منیمطمن باش از ب. عادتههی که ته قلبمه فقط ی حسنی ازاد اتای بننیبب:-
 

 ... و بدون خوردن صبحانه رفتم دم دردمی پوشلباسامو
 
 گهی داوردنی نمفیاقا تشر :
  حوصله ندارمایخی بنیادر. سالمکیعل:-
  بابامی برنی بشي بلند شدییاووو چته از دنده هاپو :
 هاپو اون عمه بزرگته:-
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 .دی خندبلند

 
 اون که صد درصد عشقم :
 

 . و حرکت کردمی شدسوار
 ...شدی و اونور منوری و اشدی ها رد منی ماشنی از بابونی خي و تودیخندی خوشحال بود و سرخوش منی ادرامروز

 
 خونه؟ی کبکت خروس ميادیچته ز:-
  عشقمخونهیاز امشب کبکم مرغ م :
  شده؟یچ:-
 . صبح که منتظرت بودمدمی رو دتایبن :
 

 . نگاه کردمنی انداختم باال و به ادرابروهامو
 
 خب:-
 تای بندمی فهمی از وقتیدونیم. صاحبخونتوننی بوده فقط برا اتهی فرمالتتونی محرمنی ای چرا بهم نگفتشعوریب :

 ...ایرم؟به قول بابا شدم تارك دن دایبا تو نامزد شده چه حال
 

 . مشت کردمدستامو
 
 تی محرمينجوریا...ي خواستگاري خونتون برامیایامشب با بابا و خواهرم م. از دستم برهتای بنذارمی نمگهید :

 کنهی می من زندگشی خونه خودش پي توادی متای و بنمیکنیشما رو هم باطل م
 
  دل بستمی من به کنیهه بب... دختره اشغالخورهیحالم ازت به هم م.کنمی گفتم که فراموشت متایبن

 ... عادت کردمی حرف دهنتو بفهم بگو به کسیبرد
 ...نی اره فقط عادت کردم هماره
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 سی برديهو :
 هوم:-
 چت شد؟ :
 ن؟یای امشب میچیه:-
 اره :
 . بخرمینیری و شوهیباشه پس من امروز زود تر برم خونه م:-
 .ری بگوهیفقط م.میاری خودمون مي بخرخوادی نمینیریش :
 .نیمبارك هم باش...باشه انشا:-
  مامانییییی دختر خوشمزه واهی و ی پسر گوگولهی... دوقلوهی... مامان توله هامشهی متای فکر کن بنيوا :
 
 
 ... شدم و رفتم سمت شرکتادهی کردم و پی خداحافظنی ادراز
 

 ؟ی پسرم خوبشدهیچ:مانی سلیمشت
 اره خوبم.یسالم مشت:-
  کبود شده بابانقدری وا چرا دستت ايا.چرا رنگ و روت کبود شده :
 
 . کردم کبود شده بودی مشتش کردم و تمام زورمو سرش خالادی زنکهیبخاطر ا. دستم نگاه کردمبه
 
 ... شدهينجوری شدم دستامو مشت کردم ای عصبانکای ترافنیاز دست ا. خوبم نترسی مشتستی نيزیچ:-
 

 .ي خودت خرگهی که مییاز اون نگاها. چشمام نگاه کردي انداخت و توی نگاهبهم
 

 . و رد شدمی شونه مشتي گذاشتم رودستمو
 
 ...یتوان بازگو کردنشم ندارم مشت.کشمی نمگهید.کنهی نپرس که قلبم درد میمشت:-

 ... تموم شهزی برام دعا کن تا همه چفقط
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 همه ی  بي بره اون دختره ادمی انبار سر گرم کردم تا ي انبار و فاکتورا رو چک کردم و خودمو با کاراي تورفتم

 ...زیچ
 
 

 ... برسمدامی زود تر از شرکت رفتم تا به خرعصر
 ... بودومدهی هنوز نتایبن. و رفتم خونهدمی خروهیم

 ...زی ميو گذاشتم رو دمی چي خوروهی مي ها رو شستم و تووهی جا رو مرتب کردم و مهمه
 

 ...رونی و اومدم بدمیلباسامو پوش. حمام و دوش گرفتمي اماده بودم رفتم توزی چهمه
 
 . بهم نگاه کردتایبن
 
 نجا؟یچه خبره ا :
 

 . زدمپوزخند
 
 رسنی مگهی ساعت دمیحاضر شو تا ن.ژهی مهمون وهیاونم .میمهمون دار:-
  ندارنی تو به من ربطيمهمونا :
  مهمون تو هستنیاتفاقا ا:-
 

 ... حرف بزنهنی از اشتری اتاق و نگذاشتم بي تورفتم
 ...ومدی بود بهش مدهی که پوشیشمی مانتو

 ... دارهی رنگ چشماش هارمونبا
 
 ...رونی و رفتم بدمی زدم و موهامو سشوار کشي فکرام پوزخندبه
 

 .جواب دادم و در واحد رو باز کردم. موقع اف اف به صدا در اومدهمون
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 ...نی شونه ادري لبخند زدم و زدم رونی دکتر دست دادم و به خواهر ادري اقابا
 
 ... اقا دامادنیخوشبخت ش.دییایبهم م:-
 

 ...ننی کردم سمت مبل تا بششونیی راهنمای از سالم و احوالپرسبعد
 ... مبل دو نفره،کنار مني رو به روش متعجب سالم کرد و نشست روي ادم هادنیبا د... از اتاقرونی اومد بتایبن
 
  جان؟تای بنیخوب: دکترياقا 
 د؟یشما خوب.ممنون:تایبن 
 اد؟یحالت بهتره؟حافظه ات داره به دست م.میشکر ما هم خوب :
 ی بهترم مرسیلیاره خ :

 مای بزنیی اگهی دي حرفاهی میاومد.دی کنتیزی رو وتای که شما بنمیومدیعع بابا ما ن:نیادر
 
 .دمی دکتر خندي از اقاتی و منم به تبعدی دکتر بلند خندياقا
 
 ای حول هستيادی زنیادر:-
  حولهيادی زنیادر. جانسیاره برد: دکترياقا
 

 ...ي دکتر بود و من جاي اقايکاش بابا جا. و پدرشنی زدم به ادرلبخند
 ...ی قرار بود فراموش کنسیبرد
 ...کنمی فراموشش ماره
 
  چه خبرهنجایا: گوشم زمزمه کردری زتایبن
  عجله نکنیفهمیم:-
 
 



              رمان دختربی همتاي من                                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 115 

 دل باخته به دهی که تو رو دي از روزنیادر.میینجای اي خواستگاري جان راستش ما براتایخب بن:  دکترياقا
 ...ی هستیدختر خوشگل و خانوم.البته حق هم داره...تو
 میری که جواب نه نگمیو البته اومد: نیادر
 
 سیبرد:لب زد. نگاه کردمتای بنبه
 
 به تای و بعدش بنمیکنی باطلش مدیهر موقع که بگ.دی ما هم نگران نباشنی بغهیاز بابت ص.دیمبارك  هم باش:-

 ... انشاادی در منیعقد ادر
 ...دی با هم سنگاتونو وا بکندی تو اتاق حرف بزندیحاال بر...انشا: دکترياقا
 
 ... کمرش و هلش دادم جلوي لبخند زدم و دستمو گذاشتم روتای بنبه
 
 

 ـتـایبـنـ
 
 ...ي کارو کردنی چرا ایلعنت. نگاه کردمسی بردبه

 ... باهاش تنها شمدی که بای سمت اتاقيدی هلم مي دارادی بدم منی از ادریدونی تو که مچرا
 ... از دستت گله دارمسیبرد
 ... به تو پناه اوردم اما تومن
 
 زمیخب بگو عز :
 
  بگم؟یچ:-
 
 ...ي که دوست دارزیهر چ.... انتخاب شوهرت و ياز مالك ها...تیای روندهی ایاز زندگ :
 
 ... ازدواجو ندارمی من امادگنیاقا ادر:-
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 ی که حافظه ات بر نگشته عروسی و تا زمانمیسازی با هم ممونویزندگ.شهی درست مزیفدات شم همه چ :
 ...سازمی مییای روی زندگهیبرات . منيتای نترس بنیچیاز ه.ی کندای تا خانوادتو پمیکنینم
 
  ندارمیی عالقه اچی من به شما هنیاقا ادر:-
 
 رو سرم خراب شد ای دننی بهم گفت عقد کردسی که بردي از روزتایبن. هم عالقه دارمیلیخ. من دارمیول :

فقط بهم فرصت بده .کنمی من تو رو عاشق خودم متایبن. رو بهم دادنای دني بودي صورزی همه چیامروز که گفت
 ...عشق من

 
 .دیببخش.تونمی اما نمونمی مدیلی من به خانواده شما خدیببخش.تونمیمن نم:-
 

 . شدم و رفتم سمت دربلند
 
 تایبن :
 

  سمتشبرگشتم
 
 ؟ي دوست دارسویتو برد :
 
 ... نگاهشادی. اتاقي افتادم که هلم دادم توی دستي گرماادی

 
 ... همخونه هست و بسهی من ي فقط براسیبرد.دوستش دارم؟معلومه که نه:-
 

 . همراهم اومدنی و ادررونی برفتم
 ... دکتر و دخترشي بود رو تعارف کنه به اقادهی ظرف چي که تویی هاینیری بلند شد تا شسیبرد
 

 مبارکه:سیبرد
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 هی هم نگاهش سیبرد.دخترش هم خوشحال بود. دهنشي رو برداشت و گذاشت توینیری دکتر با خنده شياقا
 ...دمشیفهمی توش بود که نميزیچ
 

 م؟یبابا جون بر:نیادر
 
  هاتهی داماد؟شبيکجا پسر؟خسته شد :
 

 می نباشتای و بنسی تا مزاحم بردمیبر:نیادر
 

 .دمی شام سفارش مرونی از بزنمی منم زنگ منی راحت باشتایشما و بن.هینه بابا مزاحم چ:سیبرد
 

 ؟؟یکنی ممی ازم قاي دارویاون ته نگاهت چ!؟یکنی منکاروی اي چرا دارسیبرد
 

 فعال خدانگهدار.تیعروس...انشا. جانسی بردگهینه د:نیادر
 

 ... کردن رفتنی دکتر و دخترش هم ازم خداحافظي سمت در و اقارفت
 

 و نکی سي رو گذاشت سر جاشون و ظرفا رو گذاشت تووهی و مینیری اشپزخونه و شي ظرفا رو برد توسیبرد
 ...رفت سمت اتاقش

 
 ازت دلخورم:-
 
 ...ستادیا

 
 چرا؟ :
 
 باهام؟تو که یکنی مينجوری تو اتاق؟چرا اي انصاف چرا هلم دادیب. تو بودمي من همخونه اسیبرد:-
 ؟ي خواستگاري برانجای اانی بي چرا اجازه دادادی بدم منی من از ادریدونستیم



              رمان دختربی همتاي من                                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 118 

 
 

 . زدپوزخند
 
 یچیبه من ه. تو دخالت کنمي تو کارانمیبی نمیلیدل. همخونه هستمهیمن فقط . تند نرو کوچولوی هیه :

 اورده باشم که بخوام راجب شوهرش نظر ای دختر به دنادی نمادمیمن .تی اومده خواستگارنی نداره که ادریربط
 دختر پله و مردم رهگذر انقدرم واس نتو هم بدو. دخترمي خواستگارای نه تو ني خواستگارنیایبدم و بگم اقا ب
 ... نکنيمن زبون دراز

 
 به تو پناه اوردم و ی شهر لعنتنی ايتو. اشغال من االن جز همخونه محرم تو هستمهی سی بردی اشغالهیتو :-

  شدم محرمت شمیبهت اعتماد کردم و راض
 
 نامه رو غهی صمی که به صاحبخونه نشون بدنهی اي برا فقطهی الکزی همه چی گفتنیکدوم محرم؟خودت به ادر :

 اعتمادت به من ی کردم که فکر کنکاری باهات داشتم؟چي مگه تا حاال کاريبهم اعتماد کرد. نکنهرونمونیتا ب
 من ي تو با لباس خواب جلوکردم؟بدبخت  نگاه بد بهتای کردم؟ياشتباه بوده؟اومدم تو اتاقت بهت دست دراز

 يتاپ دکلته تنت بود من چراغو روشن نکردم تا تو بر.وفتهی من رومو کردم اونور تا نگاهم به بدنت نياومد
 بهت اعتماد یگی حاال می نکندای پي خونه احساس بدنیتو ا.ی وقت معذب نشهی تا یلباستو عوض کن

 ...کردم؟منم جواب اعتمادتو دادم
 
 
چون . بودی چون از اولشم الکهی الکزی گفتم همه چنیدرمن به ا.ی صحبت کنينجوری با من ايتو حق ندار:-

 ... راجبمون بکنني و دکتر فکر بدنی ادرخواستمیچون نم.هی الکیخودت گفت
 
اره همه .ي راجب حرف زدن من نظر بدي نداری حقچی و تو هزنمیمن هر جور که دلم بخواد باهات حرف م :
 گفتم با تو نی من به ادرستمی نشعوریمن مثل تو ب.یگفتی منی به ادرتوی واقعدی نبای بود و هست ولی الکیچ

 .... توینزنه ول  از دلباختن و عشقیتا حرف. از روت بردارهفشویعقد کردم تا اون نگاه کث
 
 



              رمان دختربی همتاي من                                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 119 

 .میشونی پي جلو و انگشت اشارشو گذاشت رواومد
 
 پسر هی نگن با نکهی ابخاطر. کارو کردم بخاطر خودتنی من ای که بفهمی انقدر شعور نداشتتای تو بنیول:-

من . دارمي من منظوريفکر کرد. اخالقت گند شدهمی که محرم شدي نفهم از روزي و توی سقفهی رینامحرم ز
 منم یستی محرم نیبهش گفت ی چون تو وقتي هر دختري خوبه براتی موقعهی نی چون ادرادی گفتم بنویادر

 ی بخاطر تو بود ولنای همه استمی بدون من عاشق و دلخسته تو ننوی اتایبن.ینی چاك ادرنهیفکر کردم عاشق س
 ...زای چنی استی نتی که حالیانقدر بچه هست

 
 

 ...دی از خونه و درو محکم کوبرونی عقب و اون دستشو انداخت و رفت بدمی فشار داد و سرمو کشکمی دستشو
 

 . چنگ انداختمرهنموی پ زدم وغی و از ته دل جنی رفت و منم دو زانو افتادم رو زمسیبرد
 ...خدااااا کم اوردممم:-

 ... برس به دادمای بخدااا
 ؟ي چرا ولم کردمااااماااانننن

 دمی شوهرشم نمی حتکنمی دخترمو از خودم دور نمیگفتی نمشهی مگه همباااابااا
 ... ازمنی دور شدچرا
  درد ندارهي جاگهی دینیبی مکنهی قلبم درد مییخدا

 ... شدهکهی تکهی از شدت درد تکی حجم کوچنیا
 ... درستش کنه جز مرگتونهی نميزی چچی قلب شکسته و هنیا

 ...یرسونی چرا مرگمو زود تر نمایخدا
 ... عزرائلتم از من متنفرهچرا
 بسههههه.... بسهههههااااااایخدا
 

 یچی هگهی و دنی زمي افتادم رودی شدي شد فقط با سرفه های چدمی کردم که نفهمهی زدم و گرغی جانقدر
 ...دمینفهم
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 ـسـیبـرد
 
 ... راه رفتمابونای خي و تورونی خونه اومدم باز

 .زی رفتم و فکر کردم به همه چراه
 ".هی الکی بود چون خودت گفتی چون از اولشم الکهی الکزی گفتم همه چنیمن به ادر"
 .شدی سرم تکرار مي جمله مدالم تونیا

 حواسم بهت بود تو چرا ي چجوريدیتو که د...يدی تو که اون شب رستورانو دی ولهی من گفتم الکیلعنت:-
 ...يدوست داشتنمو از تو نگاهم نخوند

 ... کم اوردهيادی بندت زنی اایخدا
 ... رو درس کنزی همه چخودت

 ...میکشی نمگهی دتای من،نه بننه
 

 ...چهار ساعت راه رفتم.پاهام درد گرفته بودن. نصف شب بود حدودا اومدم خونه3 ساعت
 . و رفتم تو سالنی جاکفشيکفشمو گذاشتم تو. روشن بودچراغ

 ... بود موقع رفتنمسادهی که واییدرست همونجا.نی زمي افتاده بود روتایبن
 . زدم به صورتشیلی سمتش و گرفتمش تو بغلم و سدمیدو
 
 تاااایبن... من يتایبن... جانتایبن... خانومتایبن...زمی عزتایبن...تایبن:-

 .نیی بچه بغل کردم و رفتم پاهی رو مثل تایزنگ زدم به اژانش و بن.شهی بلند نمیلعنت
 . پاهامي عقب و خودمم نشستم و سرشو گذاشتم روی رو گذاشتم صندلتایبن
اقا سر جدت تند ... چشماتو باز کنسی جان بردتایبن.غلط کردم داد زدم سرت.ی بلند شيخوای خانومم نمتایبن:-

 .تر برو زنم از دستم رفت
 

 . ارژانسي رو گذاشتن روش و بردنش توتای تخت اوردن و بنهی عی و سرمارستانی بمیدیرس
 نسبتتون با خانوم؟:پرستار

 نامزدشم:-
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 . رو امضا زدم و نشستم پشت در اتاقشبرگه
 ...خودت حواست بهش باشه. به خودت سپردمتاموی بنایخدا

 .رونی اومد بدکتر
  دکتر حال زنم چطورهياقا:-
 . دی نگران نباشانی به هوش مگهی دقهیچند دق. از هوش رفتنی بخاطر فشار عصبستی نيزیچ :
 

لوم  حاال چه مظشی تا چند ساعت پزدی که سرم داد مي دخترنی انیبب. اتاقشي تکون دادم و رفتم توسر
 ... دستشهي و سرم تودهیخواب

 . کنارش نشستمی زدم و صندللبخند
 تایبن:-

   دوست دارممن
 ...اما
 ی که خودت بهم اعتراف نکنی زمانتا
 ... محاله بهت اعتراف کنميخوای حداقل حس نکنم که منو مای

 
 . گذاشتم لبه تخت و چشمامو بستمسرمو

 
  کجاستنجایا..يا..ا :
 

 . بلند کردمسرمو
 
 یمارستانیب.زمینترس عز:-
 ؟ی چي برامارستانیب :
 يلرزیچرا م.تایاروم باش بن:-
  بهم برسهی قراره خبر مرگ کندفعهیا :
 

 . گرفتمدستاشو
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دکتر گفت سرمت تموم .مارستانیاوردمت ب.ي افتاده بودنی زميرو. حالت بد شدهدمیاومدم خونه د.یشکیه:-

 . خونهمیریشه م
 سیبرد :
 جانم:-
 .ترسمی ممارستانیمن از ب. خونهمیبر :
 .نترس.زمی عزمیری سرمت تمومه مگهی دقهیپنج دق.من کنارتم نترس:-
 

 . محکم گرفتدستامو
 . متنفر شدممارستانیاز ب.مارستانی بي خبر مرگ مامان و بابا  رو بهم دادن تونکهیمنم از بعد ا. داشتحق
 . دادصی ساعت گذشت و دکتر اجازه ترخربع
 . سمت خونهمی و راه افتادمی رو گرفتم و سوار اژانس شدتای بنيبازو

 . شده بود سرشو گذاشت رو شونمو و خوابش بردقی که بهش تزریی بخاطر ارام بخش هاتایبن
 . رو بغل کردمتای راننده حساب کردم و بنبا

 .دوباره بست. باز کردچشماشو
 . تختي باز کردم و خوابوندمش روی با هزار بدبختدرو
 . تنش بودهمارستانی بي لباسا تونی اکردمیاساشو عوض م لببابد

 .مانتوشو از تنش در اوردم. مانتوشو باز کردميدکمه ها. از سرش در اوردمشالو
 ... شلوارشاما

 . بستم و دکمه شلوارشو باز کردمچشمامو
 
 تایبن..تایبن:-
 

 . چشماشو باز کرداروم
 
 ... دامنو بپوش راحت ترهنیخودت شلوارتو درار ا. دکمه شلوارتو باز کردمتایبن:-

 . در اورد منم رومو کردم به سمت مخالفشلوارشو
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 . و پتو رو روش مرتب کردمی گذاشتم سر چوب لباسلباساشو
 
 ریشب بخ:-
 سیبرد :
 جانم:-
 

 . خمار بودنگاهش
 
 ؟ی بخوابنجای امشب اشهیم :
 !!کجا؟:-
 رو تخت من..رو :
 . صدام بزنی داشتي کارمیبخواب گلم من اتاق بغل.یگی می چیفهمی نمستی حالت خوب نتایبن:-
 ترسمیم..من..م. لطفاسیبرد :
 .امی مکنمیلباسامو عوض م.هوووف باشه:-
 نه :
 .امیصبر کن م. لباسامو عوض نکنم کهتونمی نمتایبن:-
 

 . اتاقم و لباسامو عوض کردمي رفتم توعیسر
 .خوابش برده بود.تای اتاق بني تورفتم
 . اصال قابل تحمل نبود برامدنمونیکنار هم خواب. دمت گرمایخدا.راحت شدما.شیاوخ

 .دمی اتاق و پتو رو کنار زدم و خوابي و صورتمو شستم و اب خوردم و مسواك زدم اومدم تودست
 .دمی کنارم از خواب پريزی چهی شب با تکون خوردن نصف

 .چراغ خوابو روشن کردم. بودتایبن
 . بودسی خچشماش

 تایبن:-
 سی بردي نامردیلیخ :
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 .هی گرری ززد
 . صورتش نگاه کردمي تخت کنار خودم و دستامو دور شونش حلقه کردم و سرمو خم کردم توي رونشوندمش

 تا؟ی بنشدهیچ:-
 شیات. و بعد فندکو انداخت رومختی ریعی ماهی من ي رونی دره و ادري افتادم تودمیخواب د.دمیخواب بد د :

 .گرفتم
 
 . اش شدت گرفتهیگر
 . رو تخت من بخوابایب.ي حساس شدکمی یبخاطر فشار عصب.زمی عزسی نيزیچ:-

 .خوابمی تخت منیی پاارمی بالشت و پتوتو مرمی ممنم
  کنارت بخوابم؟شهیم...سیبرد:

 
 .رونی بامی امتحانت سر بلند بنی از اتونمی نمگهی من دای خدايا

 ...ارمی بالشتتو برمیفقط من م. کنارم بخوابنی زمي روکنمیباشه بالشت و پتو رو پهن م:-
 ... پهن کردمنی زمي اوردم و پتو رو روبالشتشو

 
 ـسـیبـرد

 
 ... راه رفتمابونای خي و تورونی خونه اومدم باز

 .زی رفتم و فکر کردم به همه چراه
 ".هی الکی بود چون خودت گفتیاز اولشم الک چون هی الکزی گفتم همه چنیمن به ادر"
 .شدی سرم تکرار مي جمله مدالم تونیا

 حواسم بهت بود تو چرا ي چجوريدیتو که د...يدی تو که اون شب رستورانو دی ولهی من گفتم الکیلعنت:-
 ...يدوست داشتنمو از تو نگاهم نخوند

 ... کم اوردهيادی بندت زنی اایخدا
 ... رو درس کنزی همه چخودت

 ...میکشی نمگهی دتای من،نه بننه
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 ...چهار ساعت راه رفتم.پاهام درد گرفته بودن. نصف شب بود حدودا اومدم خونه3 ساعت
 . و رفتم تو سالنی جاکفشيکفشمو گذاشتم تو. روشن بودچراغ

 ... بود موقع رفتنمسادهی که واییدرست همونجا.نی زمي افتاده بود روتایبن
 . زدم به صورتشیلیش و گرفتمش تو بغلم و س سمتدمیدو
 
 تاااایبن... من يتایبن... جانتایبن... خانومتایبن...زمی عزتایبن...تایبن:-

 .نیی بچه بغل کردم و رفتم پاهی رو مثل تایزنگ زدم به اژانش و بن.شهی بلند نمیلعنت
 . پاهامي عقب و خودمم نشستم و سرشو گذاشتم روی رو گذاشتم صندلتایبن
اقا سر جدت تند ... چشماتو باز کنسی جان بردتایبن.غلط کردم داد زدم سرت.ی بلند شيخوای خانومم نمتایبن:-

 .تر برو زنم از دستم رفت
 

 . ارژانسي رو گذاشتن روش و بردنش توتای تخت اوردن و بنهی عی و سرمارستانی بمیدیرس
 نسبتتون با خانوم؟:پرستار

 نامزدشم:-
 

 .مضا زدم و نشستم پشت در اتاقش رو ابرگه
 ...خودت حواست بهش باشه. به خودت سپردمتاموی بنایخدا

 .رونی اومد بدکتر
  دکتر حال زنم چطورهياقا:-
 . دی نگران نباشانی به هوش مگهی دقهیچند دق. از هوش رفتنی بخاطر فشار عصبستی نيزیچ :
 

 حاال چه مظلوم شی تا چند ساعت پزدی که سرم داد مي دخترنی انیبب. اتاقشي تکون دادم و رفتم توسر
 ... دستشهي و سرم تودهیخواب

 . کنارش نشستمی زدم و صندللبخند
 تایبن:-

   دوست دارممن
 ...اما
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 ی که خودت بهم اعتراف نکنی زمانتا
 ... محاله بهت اعتراف کنميخوای حداقل حس نکنم که منو مای

 
 . گذاشتم لبه تخت و چشمامو بستمسرمو

 
  کجاستنجایا..يا..ا :
 

 . بلند کردمسرمو
 
 یمارستانیب.زمینترس عز:-
 ؟ی چي برامارستانیب :
 يلرزیچرا م.تایاروم باش بن:-
  بهم برسهی قراره خبر مرگ کندفعهیا :
 

 . گرفتمدستاشو
 
دکتر گفت سرمت تموم .مارستانیاوردمت ب.ي افتاده بودنی زميرو. حالت بد شدهدمیاومدم خونه د.یشکیه:-

 . خونهمیریشه م
 سیبرد :
 جانم:-
 .ترسمی ممارستانیمن از ب. خونهمیبر :
 .نترس.زمی عزمیری سرمت تمومه مگهی دقهیپنج دق.من کنارتم نترس:-
 

 . محکم گرفتدستامو
 .ر شدم متنفمارستانیاز ب.مارستانی بي خبر مرگ مامان و بابا  رو بهم دادن تونکهیمنم از بعد ا. داشتحق
 . دادصی ساعت گذشت و دکتر اجازه ترخربع
 . سمت خونهمی و راه افتادمی رو گرفتم و سوار اژانس شدتای بنيبازو
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 . شده بود سرشو گذاشت رو شونمو و خوابش بردقی که بهش تزریی بخاطر ارام بخش هاتایبن
 . رو بغل کردمتای راننده حساب کردم و بنبا

 .دوباره بست. باز کردچشماشو
 . تختي باز کردم و خوابوندمش روی با هزار بدبختدرو
 . تنش بودهمارستانی بي لباسا تونی اکردمی لباساشو عوض مبابد

 .مانتوشو از تنش در اوردم. مانتوشو باز کردميدکمه ها. از سرش در اوردمشالو
 ... شلوارشاما

 . بستم و دکمه شلوارشو باز کردمچشمامو
 
 تایبن..تایبن:-
 

 . چشماشو باز کرداروم
 
 ... دامنو بپوش راحت ترهنیخودت شلوارتو درار ا. دکمه شلوارتو باز کردمتایبن:-

 . در اورد منم رومو کردم به سمت مخالفشلوارشو
 . و پتو رو روش مرتب کردمی گذاشتم سر چوب لباسلباساشو

 
 ریشب بخ:-
 سیبرد :
 جانم:-
 

 . خمار بودنگاهش
 
 ؟ی بخوابنجای امشب اشهیم :
 !!کجا؟:-
 رو تخت من..رو :
 . صدام بزنی داشتي کارمیبخواب گلم من اتاق بغل.یگی می چیفهمی نمستی حالت خوب نتایبن:-
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 ترسمیم..من..م. لطفاسیبرد :
 .امی مکنمیلباسامو عوض م.هوووف باشه:-
 نه :
 .امیصبر کن م. لباسامو عوض نکنم کهتونمی نمتایبن:-
 

 . اتاقم و لباسامو عوض کردمي رفتم توعیسر
 .خوابش برده بود.تای اتاق بني تورفتم
 . اصال قابل تحمل نبود برامدنمونیکنار هم خواب. دمت گرمایخدا.راحت شدما.شیاوخ

 .دمی اتاق و پتو رو کنار زدم و خوابي و صورتمو شستم و اب خوردم و مسواك زدم اومدم تودست
 .دمیم از خواب پر کناريزی چهی شب با تکون خوردن نصف

 .چراغ خوابو روشن کردم. بودتایبن
 . بودسی خچشماش

 تایبن:-
 سی بردي نامردیلیخ :
 
 .هی گرری ززد

 . صورتش نگاه کردمي تخت کنار خودم و دستامو دور شونش حلقه کردم و سرمو خم کردم توي رونشوندمش
 تا؟ی بنشدهیچ:-
 شیات. و بعد فندکو انداخت رومختی ریعی ماهی من ي رونی دره و ادري افتادم تودمیخواب د.دمیخواب بد د :

 .گرفتم
 
 . اش شدت گرفتهیگر
 . رو تخت من بخوابایب.ي حساس شدکمی یبخاطر فشار عصب.زمی عزسی نيزیچ:-

 .خوابمی تخت منیی پاارمی بالشت و پتوتو مرمی ممنم
  کنارت بخوابم؟شهیم...سیبرد:

 
 .رونی بامی امتحانت سر بلند بنی از اتونمی نمگهی من دای خدايا
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 ...ارمی بالشتتو برمیفقط من م. کنارم بخوابنی زمي روکنمیباشه بالشت و پتو رو پهن م:-
 ... پهن کردمنی زمي اوردم و پتو رو روبالشتشو

 
 . بالشت خم کرد سمت شونه مني بغلش و سرشو از رويبازومو گرفت تو.دی کنارم خوابتایبن
 

 . منظم شدتای بني نگذشت که نفسایلی و خدمیموهاش بوس ي خم کردم و روسرمو
 
 .... خوابم بردعی سریلی کشکمش و دعوا ها خنیخسته بودم از ا 
 
  ــتایبنــ  
 

 .. شدمی عصباندمی دتی اون موقعي رو توسی شدم وخودمو بردداری بیوقت
 
 

 ... دستم فرو کردمي مشت کردم و ناخنامو تودستامو
 
 

 ... از جام بلندشدم و بهش نگاه کردماطی و با احتاروم
 
 
 
 ...دهی من خوابشی اومده پشبی ازش بپرسم چرا ددی بای بود ولدهی مظلوم خوابیلیخ
 
 
 .... اومدادمی شبی کنم تموم اتفاقات ددارشی اومدم بتا
 
 

 ... برم رو که نگاه کردم از تعجب شاخ در اوردمدورو
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 س؟؟ی اتاق بردي تونجا؟؟؟اونمی اومدم ای کشبی من دی من بخواب ولشی پای بهش گفتم بشبی دمن
 
 

 ....ومدی نادمی فکرکردم یهرچ
 
 

 :هوی که کردمی رو نگاه مسی بودم و بردسادهی طور با اخم واهمون
 
 
 ؟؟؟یکنی  چرا با اخم نگاه مه؟ی چـ
 
 

 ....دمی بلند کشغی جهی باال و دمی متر پرسه
 
 
 

 ... در گوش هاشو گرفتعی سرسیبرد
 
 
 

 : دستاشو از رو گوش هاش برداشت و گفتاطی زدنم تموم شد با احتغی جیوقت
 
 
 زنم؟؟؟ی من دارم حرف ميدی نفهمیعنی یکشی مغی ااااا چرا جـ
 
 
 .... فکر بودمي توری نخـ
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 ؟؟ي شده بودرهی پس چرا به من خـ
 
 
 ؟؟؟یپرسی منی اصول ددونمی نمـ
 
 
 ...دمیفتم و درو با حرص بهم کوب و به سمت اتاق خودم ررونی اتاق زدم باز
 
 

 اد؟؟؟ی نمادمی ؟؟ چرا دمی خوابششی اتاقش و پي رفتم توی من کاخه
 
 
 

 ... نداشتدهی فای هامو فشار دادم ولقهیشق
 
 
 
 و از اتاق با اخم اومدم دمشونی پوشنی ان و چه رنگی به سمت کمد رفتم و بدون توجه به لباسا که چی ناراحتبا
 ....رونیب

 
 
 
 .... چشمام پف کرده و زشت شدهدمی خودمو نگاه کردم دي قدنهی آيتو
 
 
 
 ... باز نشدی ولدمی کشنیی و به سمت پایی دستشودر
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 : گفتي به در که برزدم
 
  هـــوم؟؟؟ـ
 
 

 ... بگه بلهسی هوم مرگ و هوم انگار بلد ندردو
 
 
 .... دست و صورتمو بشورمخوامی مرونی بنیای بشهی مـ
 
 
 ..قهی ده دقهی کشهی کارم طول میی دستشويازه اومدم تو نه من تـ
 
 
 

 ....  منو حرص بدهخوادی جون عمت ماره
 
 
 

 : گفتماروم
 
 ... به دركـ
 
 

 ؟؟؟؟؟یچ:  زد داد
 

 ...نی شما به کارتون برسیچیه:  گفتم
 
 
 .... سمت اشپزخونه رفتم و اب رو باز کردمو دست و صورتمو شستمبه
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 ... و گوجه واسه خودم گرفتم و اروم اروم خوردمری لقمه بزرگ نون و پنهی

 
 
 
 ....رونی بعد اقا اومدن بقهی ده دققایدق
 
 
 ..ی خسته نباشـ
 
 
 ..ی درمونده نباشـ
 
 
 ... به سمت اتاقش رفتو
 
 

 ...  رو تند تند قورت دادم و به سمت در رفتملقمم
 
 
 
 ...  نرو امروز سر کارـ
 
 
  چرا انوخت؟؟؟؟ـ
 
 
 ...می گچ هامونو بازکنمی بردی چون امروز باـ
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   اهاـ
 
 
 

 : در اوردم و شماره شرکت و گرفتممویگوش
 
 ....دیی جانم بفرماـ
 
 

 ... بودي پسره رضونی ايصدا
 
 
 ...ي رضوي الو سالم اقاـ
 
 
 ... خانومتای ا سالم بنـ
 
 
 ...خانوم ازاد... ازاد هستم ـ
 
 
 ... خوبهتای نه همون بنـ
 
 
 ی شرکت و چک کردن رفت و امد کارمندان، تلفن چي شما انگار عالوه بر مسئول حمل و نقل کارمنداـ

 ... فرخ زاده کارشون دارمي به اقادی رو بدی لطفا گوشن؟؟؟یشرکت هم هست
 
 
 .. به من بگوي داري کوچولو کارسی نوانی کـ
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 ام؟؟؟ی بتونمی من امروز نمدی بگشونی به اشهی مـ
 
 
 
 ...گمی حتما مزمی باشه عزـ
 
 
 
 .ي رضـــــــوي خداحافظ اقاـ
 
 

 ... رو قطع کردمی جوابش نشدم و گوشمنتظر
 
 
 

 .. زمی عزگهی پسره اشغال فکر کرده شوهرمه که مپوفففف
 
 
 .... نشونت بدممممممیزمی عزهی

 
 
 ... زده بهتي زرنی همچی کـ
 
 
 ... انگار بلند بلند گفتم حرفاموي وايا
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 ..ستی نبود مهم نی کســـــیــــچــــی هـــــ
 
 
 

 .... اسانسور و زدمدی و کلدمی کفشامو پوشيتند
 
 
 
 ... شانسم اسانسور طبقه ما بوداز
 
 
 
 ...  توش و تند تند و پشت سر هم دگمه همکف رو زدمدمیپر
 
 
 ... مانعش شدسی بردي اسانسور در حال بسته شدن بود که دستادر
 
 
 .... کنار منسادی وارد شد و اومد وای و مجلسکی شیلیخ
 
 
 
 ....  زل زده به مندمی نگاهش کردم دی چشمریز
 
 
 

 ... دم در منتظر بوداژانس
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 .... راه افتادنی و ماشمی سوار شدعیسر
 
 
 

 :وی گذاشته بود رادی تاکسراننده
 
 
 ..زی عزـانـی همشهرـریســــالم صبحتون بخــ "
 
 .... مهربون و مهمون نوازي هايرازیش
 
 ... پکرافهی نه با اخم تـَخم و قنی شروع کرده باشي صبحتون رو با لبخند و شاددوارمیام
" 
 
 

 ... راننده اعصاب نداشت دگمه خاموش رو با حرص زدانگار
 
 
 

 خـــــخخخ... پکر شروع کردهافهی راننده روزشو با اخم تـَخم و قنی کنم افکر
 
 
 
 ... شده بودمرهی خکردنی رو عبور مادهی پي که توی به مردممارستانی به بدنی رستا
 
 

********** 
 
 
 .. دکتري سالم اقاـ
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 .. دکتري سالم اقاـ
 
 
 ...نی جوونا؟؟ خوش اومدنی به سالم چطورـ
 
 
 
 : دکتر دست داد و گفتي با اقايبر
 
 
 ... ممنون دکتریلی خـ
 
 
 
 ....  تا گچ دست و پاهاتون رو باز کنمنینی بشنیای خوب بـ
 
 
 

 ...  رو تخت که به نوبت اومد و گچ دست و پامون رو باز کردمینشست
 
 
 
 .... رو بهم دادنای گچ هارو باز کرد انگار دنی وقتیعنی

 
 
 
 
 ... چرخ زدمهی تخت بلندشدم و بدون توجه به اطراف دست هامو باز کردم و ي از روی خوشحالبا
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 ...کردنی دارن با تعجب و لبخند نگاهم مي دکترو بردمی برگشتم دیوقت
 
 
 
 : و گفتمنیی خجالت سرم و انداختم پابا
 
 
 .. دکتري ممنون اقایلی خـ
 
 
 : کرد و گفتي دکتر تک خنده اياقا
 
 
 شمی دست و پاشو گچ گرفته بود اومد پهی دختربچه پنج ساله مثله تو که هی روز هی...... دخترمکنمی خواهش مـ

 .. حرکتش مثله تو بودقای باز کردم دقیوقت....ك براش باز کنم
 
 
 .... خندهری بلند زد زيبر
 
 
 
 .... چشم غره بهش رفتمهی تعجب نگاهش کردم و با
 
 

 : دکتر گفتيوبه اقا به زور قورت داد و بلندشد و رخندشو
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 ... دکتري ممنون اقایلی خـ
 
 
 .. پسرمکنمی خواهش مـ
 
 
 ..می ما رفع زحمت کنگهی خوب دـ
 
 
 ...ادی نشی براتون پی مشکلنی همچچوقتی هگهی ددوارمی به سالمت امدی برـ
 
 
 

 :می گفتسی بردمنو
 
 ... ممنونیلی خـ
 
 
 
 )... خان بذارهسیالبته اگه برد(  باحالي روزي به سوشی و پرونی بمی زدمارستانی باز
 
 

 ـسیبـردـ
 

 ... منو متفکر بهم زل زدهي جلوستادهی که ادمی رو دتای چشمام رو باز کردم بنی وقتصبح
 
 
 
 ؟؟یکنی چرا نگاه مهی چـ
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 ..... که من زود درگوشمو گرفتمدی کشیغی حرف من چنان جنی ابا
 
 
 
 ... دختر انگار کم دارهـــــنی ايوا
 
 
 

 ... گوشم برداشتمي دستم رو از رواطی با احتاروم
 : رو برداشتمو گفتمدادمی گوشمم که به تشک فشار ماون
 
 
 
 ..زنمی دارم حرف ميدی مگه ندیکشی مغی ااااااا چـرا جـ
 
 
 
 .. تو فکر بودمری نخـ
 
 
 
 ؟؟يکردی پس چرا به من نگاه مـ
 
 
 
 ؟؟؟یپرسی منی اصول دـ
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 ....رونی جواب منو بشنوه از اناق رفت بنکهی بدون او
 
 
 

 ...دی دراتاقش اومد که با حرص بهم کوبيصدا
 
 
 
 
 ...  چشهستی دختره چل معلوم ناه
 
 
 
 
 ... رفتمیی جام بلندشدم و به سمت دستشواز
 
 
 
 
 

 : در زدیی دستشوي رفتم تویوقت
 
 
 
 
  هـــوم؟؟؟ـ
 
 
 
 : بعدش گفتی ولومدی نیی صداقهی دقهی
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 ... دست و صورتمو بشورم؟؟؟خوامی مرونی بيای بشهی مـ
 
 
 
 ...کشهی طول میی اقهی ده دقهی کارم ییی نه من تازه اومدم دستشوـ
 
 
 

 : اروم گفت منم داد زدميزی چهی انگار
 
 
 ؟؟ے چــــ
 
 
 
 ....دی شما به کارتون برسیچی هـ
 
 
 

 .... پاهاش اومد که دور شديصدا
 
 
 
 
 ....رونی طول دادمو بعد اومدم بقهی قصد ده دقاز
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 ...ی خسته نباشـ
 
 
 ..ی درمونده نباشـ
 
 
 ...و به سمت اتاق رفتم و لباس هامو عوض کردم 
 
 
 

 ...رونی برفتی که داشت مدمی رو دتای بنرونی از اتاق زدم بیوقت
 
 
 
 ... امروز نرو سرکارـ
 
 

 : برگردوند و گفتروشو
 
 
  چرا اونوقت؟؟؟؟ـ
 
 
 
 ..می گچ هامونو باز کنمی بردی چون امروز باـ
 
 
 
 .... اهاـ
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 داره با خودش بلند تای بندمی خودم گرفتم و به طرف در رفتم که دي لقمه بزرگ براهی اشپزخونه و ي تورفتم
 ...زنهیبلند حرف م

 
 
 ..زمی عزگهیپوووووف پسره اشغال فکرکرده شوهرمه که بهم م"
 
 ''... نشونت بدمیــزمـی عزهی

 
 

 ...ختی اعصابم بهم ردمی حرفاشو شننی ایوقت
 
 
 
  زده؟؟ي زرنی همچی کـ
 
 
 ...ستی نبود مهم نی کســیـــچــــی هـ
 
 
 
 

 ...رونی از در رفت بدی کفشاشو پوشعی حرفش سرنی از ابعد
 
 
 
 

 ...رونی و از اومدم بدمی لقمه اخرمو قورت دادم و کفشام رو پوشمنم
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 ... که من با دستم مانعش شدمشدی اسانسور داشت بسته مدر
 

 ]02:04 04,09,16[,  ـمــنـــــیــتــا ـهـمــــیــتــر ـبـــدخـ
]Forwarded from ♥️مـنے همتـاےدختـر بـ ♥️[ 
 ️♥ـپـارتـ شـصـتـ و نـهـمـ️♥
 
 
 ... و اروم سوار اسانسور شدملکسی ریلیخ
 
 
 
 .. شده بودمرهی من بهش خنیی که اسانسور برسه پای وقتتا
 
 
 

 ..کردی نگاهم می چشمری زمیگاه
 
 
 

 ...شمی مرهی بهش خیه.  شدم؟؟؟؟ينجوری چرا من ااخحخخ
 
 
 
 .... و به سمت در رفتمرونی من زود تر زدم بمیدی که به همکف رستا
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 ..می و سوار شدمی رفتنی منتظرمون بود ماهم به سمت ماشاژانس
 

****** 
 

 ...دمی خندی کار رو کرد من کلنی اتای و بعد از باز کردن گچ هامون بنمارستانی بمی که رفتیوقت
 
 
 

 ...کنهی به خودش جذب مشتری با کاراش منو بهرلحظه
 
 
 
 

 : گفتمرونی بمی زدمارستانی از بیوقت
 
 
 م؟؟؟ی و رو بگردرازی شمی بريای مـ
 
 
 
 ... اووووم باشه موافقمـ
 
 
 
 .....رمی بگی تاکسهی پس بزار ـ
 
 
 

 ....سادی چراغ زد و وای تاکسهی که سادمی واابونی خکنار
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 ...ي ارامگاه سعدمی برمیخوای اقا مـ
 
 
 
 ... باالدییای باشه بـ
 
 
 
 
 : بود گفتمستادهی واهی ساری به بنبتا که زرو
 
 
 ... سوارشوای بـ
 
 
 

 ...  تکون داد و سوارشدسرشو
 
 
 
 

 ....که راننده راه افتاد.  هم سوارشدممن
 

 ـسیبـردـ
 

 ... منو متفکر بهم زل زدهي جلوستادهی که ادمی رو دتای چشمام رو باز کردم بنی وقتصبح
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 ؟؟یکنی چرا نگاه مهی چـ
 
 
 ..... که من زود درگوشمو گرفتمدی کشیغی حرف من چنان جنی ابا
 
 
 
 ... دختر انگار کم دارهـــــنی ايوا
 
 
 

 ... گوشم برداشتمي دستم رو از رواطی با احتاروم
 : رو برداشتمو گفتمدادمی گوشمم که به تشک فشار ماون
 
 
 
 ..زنمی دارم حرف ميدی مگه ندیکشی مغی ااااااا چـرا جـ
 
 
 
 .. تو فکر بودمری نخـ
 
 
 
 ؟؟يکردی پس چرا به من نگاه مـ
 
 
 
 ؟؟؟یپرسی منی اصول دـ



              رمان دختربی همتاي من                                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 150 

 
 
 
 ....رونی جواب منو بشنوه از اناق رفت بنکهی بدون او
 
 
 

 ...دی دراتاقش اومد که با حرص بهم کوبيصدا
 
 
 
 
 ...  چشهستی دختره چل معلوم ناه
 
 
 
 
 ... رفتمیی جام بلندشدم و به سمت دستشواز
 
 
 
 
 

 : در زدیی دستشوي رفتم تویوقت
 
 
 
 
  هـــوم؟؟؟ـ
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 : بعدش گفتی ولومدی نیی صداقهی دقهی

 
 
 
 ... دست و صورتمو بشورم؟؟؟خوامی مرونی بيای بشهی مـ
 
 
 
 ...کشهی طول میی اقهی ده دقهی کارم ییی نه من تازه اومدم دستشوـ
 
 
 

 : اروم گفت منم داد زدميزی چهی انگار
 
 
 ؟؟ے چــــ
 
 
 
 ....دی شما به کارتون برسیچی هـ
 
 
 

 .... پاهاش اومد که دور شديصدا
 
 
 
 
 ....رونی طول دادمو بعد اومدم بقهی قصد ده دقاز
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 ...ی خسته نباشـ
 
 
 ..ی درمونده نباشـ
 
 
 ...و به سمت اتاق رفتم و لباس هامو عوض کردم 
 
 
 

 ...رونی برفتی که داشت مدمی رو دتای بنرونی از اتاق زدم بیوقت
 
 
 
 ... امروز نرو سرکارـ
 
 

 : برگردوند و گفتروشو
 
 
  چرا اونوقت؟؟؟؟ـ
 
 
 
 ..می گچ هامونو باز کنمی بردی چون امروز باـ
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 .... اهاـ
 
 

 داره با خودش بلند تای بندمی خودم گرفتم و به طرف در رفتم که دي لقمه بزرگ براهی اشپزخونه و ي تورفتم
 ...زنهیبلند حرف م

 
 
 ..زمی عزگهیپوووووف پسره اشغال فکرکرده شوهرمه که بهم م"
 
 ''... نشونت بدمیــزمـی عزهی

 
 

 ...ختی اعصابم بهم ردمی حرفاشو شننی ایوقت
 
 
 
  زده؟؟ي زرنی همچی کـ
 
 
 ...ستی نبود مهم نی کســیـــچــــی هـ
 
 
 
 

 ...رونی از در رفت بدی کفشاشو پوشعی حرفش سرنی از ابعد
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 ...رونی و از اومدم بدمی لقمه اخرمو قورت دادم و کفشام رو پوشمنم
 
 
 
 ... که من با دستم مانعش شدمشدی اسانسور داشت بسته مدر
 
 ... و اروم سوار اسانسور شدملکسی ریلیخ
 
 
 
 .. شده بودمرهی من بهش خنیی که اسانسور برسه پای وقتتا
 
 
 

 ..کردی نگاهم می چشمری زمیگاه
 

 ...شمی مرهی بهش خیه.  شدم؟؟؟؟ينجوری چرا من ااخحخخ
 
 .... و به سمت در رفتمرونی من زود تر زدم بمیدی که به همکف رستا
 

 ..می و سوار شدمی رفتنی منتظرمون بود ماهم به سمت ماشاژانس
 

 ...دمی خندی کار رو کرد من کلنی اتای و بعد از باز کردن گچ هامون بنمارستانی بمی که رفتیوقت
 
 

 ...کنهی به خودش جذب مشتری با کاراش منو بهرلحظه
 

 : گفتمرونی بمی زدمارستانی از بیوقت
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 م؟؟؟ی و رو بگردرازی شمی بريای مـ
 
 
 
 ... اووووم باشه موافقمـ
 
 
 
 .....رمی بگی تاکسهی پس بزار ـ
 
 
 

 ....سادی چراغ زد و وای تاکسهی که سادمی واابونی خکنار
 
 
 
 ...ي ارامگاه سعدمی برمیخوای اقا مـ
 
 
 
 ... باالدییای باشه بـ
 
 
 
 
 : بود گفتمستادهی واهی ساری به بنبتا که زرو
 
 
 ... سوارشوای بـ
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 ...  تکون داد و سوارشدسرشو
 
 
 
 

 ....که راننده راه افتاد.  هم سوارشدممن
 
 
 اه خسته شدم :
 ... قدم بزنمخوامیم.می راحت شدی لعنتي گچ هانیتازه از شر ا.اری در نيلوس باز:-
  
 ...ی فروشی حرص بهم نگاه کرد و رفت سمت بستنبا

 ... کردهیکوچولو دلش هوس بستن. زدملبخند
 ...ستی نفشی توصي بهتر از کوچولو برایی کلمه اچی که هواقعا

 ... همش تا سر شونه منهکنهی و داد مغی جنهمهیا
 ... از کوچولو هم گذروندهنی بهش بگم جوجه ادیبا.فهی ظریلیخ. که نصف مناندامشم

 .خوردی مشوی و بستنجی نشسته بود و داشت اب هوی رو صندلی فروشی و رفتم سمت بستندمی تصوراتم خندبه
 ... بهم توجه هم نکردیحت. سفارش دادم و رفتم کنارش نشستمیی نسکافه ای بستنهی

 ... دركبه
 ...یتو قرار بود فراموشش کن. رفته هاادتی نکهی مثل اسیبرد

 ... بهش فکر کنمکمی بذار ستی ننی مال ادرگهی که دحاال
 ... اون بهت پناه اورده نذار معذب باشه تو خونتسیبرد
 شه؟ی مشی حالزای چنی من ادل
 ... کنشی حالگمی عقل بهت ممن
 

 !نم؟ی ببتوی خوش زندگي قراره روی کایخدا
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 ... تند خوردم و رفتم دنبالشموی بلند شد منم بستنتایبن

 ...  اباد وفی زند و بعدشم باغ عفمخانی ارم،ارگ کره،باغی حافظمیرفت
 ... خونهمی و حدودا عصر بود اومدمی خوردی رستوران معمولهی ي توناهارو

 
 ... اتاقاموني تومی رفتي روادهی پی خسته از کلهردو

 ...دمی تخت چشمامو بستم و خوابي عوض کردم و رولباسامو
 
  ــتایبنــ 
 

 ... باز کردمچشمامو
 ... برداشتم و به ساعتش نگاه کردملمویموبا

 
 هعععع:-
 

 دم؟ی ساعت خواب12 من یعنی. صبح بود6 ساعت
 ...ي وايا

 ...دمی خوابچقدر
 

 ... حوصله ام نشد لباس ببرمگهی خواب بود دسیبرد. خشک شده بود حولمو برداشتم و رفتم سمت حمامبدنم
 ...رونی اومدم بدمیه رو تنم کردم و کالهشو پوش دوش اب گرم گرفتم و با حوله بدنمو خشک کردم و حولهی

 ... رو بستمخچالی اشپزخونه اب خوردم و در ي تورفتم
 
 ...دمی کشغیج
 
 برو اونور..ب:-
 

 ...دیچرخی بدنم مي من و نگاهش روغی بود از جدهی ترسخودشم
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 ...زدمی صبح صد در صد هنگ م6:30 اونم میدی زانو مي تا رونی استی دختر با حوله بهی داشت منم حق
 ... سمت اتاقدمی خودم اومدم و هلش دادم کنار و دوبه

 ... دادم بهشهی محکم بستم و تکدرو
 ... مامانيوا

 ... بگذرونری دوران همخونه بودن ما رو بخنی خودت اایخدا
 ...شدی مداری ب7 شهی شده بود همداری چرا االن بنیا

 ...سامو تو حمام نپوشم غلط بکنم لباگهی دمن
 

 ... رنگی با مانتو عسلی مشکنی و شلوار جدمی پوشدی تاپ دکلته سفهی در اوردم و حولمو
 ... صورتم و کجش کردم و پشت گوشم زدمي از باال اوردم توموهامو

 ...دمی پوشموی چشمم و برق لب زدم و کرم ضد افتاب بعدشم مقنعه مشکي تودمی مداد کشهی
 ... گذاشته بودم ثابت موندنهی اي که جلویی جعبه اي رونگاهم

 بودم رو دستم کردم و دهی خرشی حلقه ساده نقره که دو شب پهی ی نه ولای هست ی کار درستدونستمینم
 ...رونی برداشتم رفتم بفمویک

 ...خوردی از حمام اومده بود و داشت صبحانه مسیبرد
 ... صبحانه شدمالیخیب

 ... نداشتمسوی برديما چشي نگاه کردن تويرو
 ... و برداشتم و راه افتادم سمت شرکتدوی و کلدمی پوشموی عروسکی عسليکفشا

 
 سوار اسانسور شه دکمه رو زدم و استنسور حرکت نکهی بهش توجه نکردم و قبل ادمی رسي با رضوهمزمان

 .کرد
 
 . پسره چندششهی متیعضالت پاهات تقو...ي برات الزمه پله نوردکمی:-
 

 بتی غدی کار داشتم بایلیامروز خ.زمی کردم و نشستم پشت می داخل شرکت و با همکارا سالم و احوالپرسمرفت
 ...کردمی رو جبران مروزید
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 . سرمي اومد بااليرضو
 
 ... متن قرارداد رونی اهی فاکتورا رو وارد کن لطفا بعد هم نیا  :
 

 ... بردم سمت برگه و ازش گرفتمدستمو
 ... نگاه کردمبهش

 
 ییی رضویییادامه حرفتون اقااا..خب:-
 
 . اخم بهم نگاه کردبا
 
 ؟ي کجا بودروزید :
 . بدمحی توضنمیبی نمیلیدل:-
 ؟ي نامزد کردروزیتو د :
 

 . که در حال ظهور بود رو کنترل کنمیی کردم خنده ایسع
 
 ي بدم جناب رضوحی توضنمیبی نمیلیباز هم دل:-
 ه زبون درازجواب منو بده دختر :
  شده خانوم ازاد؟يزیچ: فرخ زادهياقا
 ستی نی مهمزینه چ:-
 ؟ي نامزد کردی به تو نخ دادم تو رفتنهمهی من ايدی؟ندي به کوري خودتو زدای يکور.ستی نی مهمزی چویچ :
 
 

 . کارمند ها دورمون جمع شده بودنتمام
 ... دستامي نگاهشون ثابت شد روي حرف رضونی ابا
 
 .رمی از شما اجازه بگدی نامزد کردنم باي براکنمی من فکر نمي رضوياقا:-
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 ... بهم نگاه کردی عصبانيرضو
 ... چندشي بکش اقاهه

 ... بودمدهی زود تر حلقه خرکاش
 
 گفتن و رفتن کی همکار ها هم بهم تبرهیبق. رو گرفت و کشوندش داخل اتاقشي فرخ زاده دست رضوياقا

 ...سر کارشون
 

 ...دمی خندی ابدار خونه و کلي تورفتم
 ... خدا دلميوا

 ... جلوه دادی واقعزی همه چچه
 !ست؟ی نی مگه واقعتایبن
 !ه؟ی واقعیچ

 ...سی بردپس
 ... مدلههی هر روز یپسره روان. ندارهیی به من عالقه اسیبرد

 ...زمی عزگهی روز مهی زنهی و داد مکنهی روز اخم مهی
 ... با خودشم چند چندهستی معلوم نبابا
 

 ـسیبـردـ
 
 
 

 ...ی گونه مزاحمت گچ حرکت کنچی خوبه بدون هانقدر
 ...کشمی نفس راحت مهی دارم
 ... خوشحال شد و خدا رو شکر کردی دست بدون گچم کلدنی بعد از دیمشت
 ...ی مهربونرمردی پچه

 ... حرف زدنشميرازی شعاشق
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 ... دادمسی دفتر وارد کردم و بردم و نشون رئي انجام دادم و تمام فاکتور ها رو چک کردم و توکارامو
 
 .یخسته نباش. جووننیافر. کردی بهم معرفوی خوب کسنیادر...خوبه :
 .یمرس:-
 . پسرمي بریتونیم :
 ممنون:-
 
 ...ی لعنتنی هم ادرباز

 ...کنهی و هر لحظه شعله ور ترش مزهیری اتش نفرتم مي که روی اسمش شده نفتچرا
 ... و اتش نفرتت شعله ور شدهي شدی عصبشی اومده خواستگارنی مال تو هست که حاال ادرتای مگه بنهه
 ... اما اون محرم منهنه

 ! محرمته؟ی از بس گفتي نشدخسته
 ! هست تکرارش؟یی خسته کننده ازیچ

 ... خودش بهت گفت اون فقط همخونتهیزنی خودتو گول ميفقط دار...اره
 ...هی الکزی گفت همه چنی به ادراوهوم
 ...ی فراموشش کني دادقول
 ...کنمی مموی سعدارم

 
 ... پشتی صندليسرمو گذاشتم رو.  دربست گرفتم و ادرس خونه رو دادمیتاکس
 ...کردی درد مسرم

 
 
 میدیاقا رس :
 

 کاناپه پرت يو باز کردم و بدون روشن کردن چراغ خودمو رودر. رو حساب کردم و رفتم داخل ساختمونهیکرا
 ...کردم

 ... بودومدهی هنوز نتایبن
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 ...دیچراغ ها رو روشن کرد و منو د. اومدتای ربع بعد من بنهی

 
 ؟ی داخل و چراخو روشن کنيای مثل ادم بیتونیتو نم :

 ؟ی منو بترسوندی باشهیهم
 
 تر از ری دی باشه؟بعدشم وقتتونهی جز من می ترس داره؟کمی داردشویل که فقط من و تو کيترس داره؟خونه ا:-

 ... من اومدم خونهگهی که دی بدوندی بايای مشهیساعت هم
 

 ... بگه اما منصرف شديزی چپشو بلند کرد و انگشت اشارشو گرفت سمتم و دهن باز کرد تا چدستشو
 ... انداخت و رفت سمت اتاقشدستشو

 
 ! بود؟ی دستش برق زد چي که رويزی چاون
 ... دست چپش بوداون

 ... قطعا انگشترهیزنی دست برق مي که رويزیچ
 ... انگشت حلقه اش بودي اون انگشتر توو
 ...دهی می معنهی تنها نای او

 ... حلقه بوداون
 

 ... شدنقینفسام به شماره افتادن و عم. مشت کردمدستامو
 ... دستشيتو گهی دیکی محرم منه و حلقه ی عوضي دختره
 ... هرزهي دختره خورهی ازت بهم محالم

 
  ــتایبنــ 
 
 کمند بگم شی بذارم پسمی نامه بنوعتی وصهی دیبا.رمیمی مکنمی چوب خشک دق منی من اخر از دست ایعنی 

 ... منو دق دادهسی بردنی من مردم بگو اي روزگارياگه روز
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 به زنهی مشهی می گفتم ولش کن اعصاب نداره دوباره مثل اون شب روانيشعوری بیلی بهش بگم خخولستمیم
 ...ابونیکوه و ب

 
 ... از بس حرص خوردم لپام سرخ شده بودهوف
 رنگ یشمی سه ربع نی و بلوز استی شلوار مشکهی و لباسامو با نهی اي جعبه اش جلوي رو گذاشتم توحلقه

 ...عوض کردم و در اتاق رو باز کردم
 ... به هم خوردن در اومديصدا
 ... نبود در اتاقشم باز بودسیبرد

 ! رفت؟کجا
 ... نذاره حاال خودش رفتابونی نگفتم که سر به کوه و بیچی من بهش هبفرما
 ... گفته بودماکاش

 ...سی روحت بردتو
 ... شهی حرصم خالکمی کردمی باهات دعوا مرونی بيری مدونستمی ماگه
 
 ... خوب بوددددددیلی خي امروز رضوافهی قيوا
 ... ها ها هاوهای

 ... پسره چندشی سد راه من نشی هی تا تو باشي جناب رضوحقته
 

 ... خوردمارشوی خوشکل با سس خیلی از کار خودم رفتم تو اشپزخونه و همبر درست کردم و خیراض
 ...نوش جونم 

 ...تینه،قزمی بوزي دستپخت منو نداراقتی لي رو از دست دادی خوشمزگنی که غذا به اسی تو سرت بردخاك
 
 ... اره؟اگه حالتو نگرفتميخوری همبر مگهی بدون من دتایبن :"
 "... ول کنی گوشم داداشي اي اکنمی برسام غلط کردم غلط کردم بابا برات درست مي ايا:-
 

 ... کندامی زود تر پای تو خاطراتم بییتو. بعد مامان و بابا فقط تو رو دارمبرسام
 ...ی داداشکشمی نمگهید
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 ...اری بادمی خاطراتمو ایب
 ... خاطره گنگ و تکه تکهي سرهی نه خوامی ممویمو،نوجوونی همه کودکمن

 ...می کن داداشدامی و پای دارمت بدمی فهمی ماهیکی
 

 ـسیبـرد
  
 
 ... و درو محکم زدم به همرونی خونه زدم باز

 ... که پاهام ببرتمیی زدم سمت هر جاقدم
 

 ... کردمی خونه زندگهی ي توتای دختر اشغال هرزه مثل بنهی با نکهی از اخوردی داشت به هم محالم
 ... محرمش شدممن

 ... قلبم بودي نسبت بهش توی حس دوست داشتنهی
 ... از خوردمخوردی داشت به هم محالم
 ... دختر هرزه شده بودمهی عاشق ی تک پسر خاندان تهرانی تهرانسی بردمن

 ...تا صبح کنارش گذروندم شب رو کی
 
 امروز چندمه پسرم؟:خانوم 
  هست مامانری ت13امروز :پسر 
 
  حواست هست امروز چندمه؟چی هسسسیییییییبرد:سیبهد"
 امروز چندمه؟:-
 ؟ي که گفتم سفارش دادییزایبراش اون چ. تولد دختر عمومون هست مثالری ت13امروز  :
 . رفته بودادمی ي وايا:-
 ؟یییییچ :
 .کنمی اروم االن درستش مسیبهد:-
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 . شماره رو گرفتمهی در اوردم و لمویموبا
  واسه تولدخوامی طبقه م4 کی کهی.الو سالم کامران:-
 ؟ی بگدی االن باسیخدا ازت نگذره برد :
 .یشناسی خواهر منو منیخودت که ا.کشتمی مسی کن بهدشی کارهیتو رو خدا :-
 ادرسو بده... برات به ادرسفرستمی م8 تا شب ساعت کنمی مشی کارهیبرات  :
 ستمی و پالکشون رو بلد نابونی خونه عمو رو بده من اسم خسسس؟ادرسیبهد.....سایوا.دمت گرم داداش:-
 
 167 الله پالك ابونیخ. نکنهکارتی خدا بگم چسیبرد :
 ؟يدی رو شنسی برديکامران داداش صدا:-
 گه؟ی دیگی ستار خان رو مي الله توابونیخ.اره حله :
 اره:-
 "فعال خداحافظ...فرستمیبرات م :
 
 

 . دورم جمع شدنتیجمع.نی زميافتادم رو. رفتجی گسرم
 اقا حالتون خوبه؟...اقا :

 د؟یاقا خوب*:
 اقا بلند شو:#
 

 ... دنبالم؟دلم تنگته نامرديای بيخوای نمیداداش:سیبهد
 سیبرد:-
 
 ه؟ی کسی بردیکنی نگاه میاقا به چ*:
 ...ستی اصال حالش خوب ننی زنگ بزنه اورژانس ایکی:×
 
 ...شدی چدمی نفهمگهید

 ...کردیسرم درد م. باز کردمچشمامو
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 ...شمی مطلق رو به رو ميدی سفنی با اکنمی چشمامو باز می باره که وقتنیدوم
 ! کنم؟کاری همه درد تو قلبم چنی با اایخدا

 ... خودش درد داره من که دو تا رو از دست دادمزی عزهی
 ...رمی در حبس چشمامو بگی فرار قطرات زنداني هم گذاشتم تا جلوي روچشمامو

 
 ... دنبالم؟دلم تنگته نامرديای بيخوای نمیداداش :
 
 ...امی مي کردم خواهردایجاتو پ...سیبرد...سیبرد:-
 

 ...دی شدم سرمو از دستم کشبلند
 ... اومدخون

 
 یاه لعنت:-
  شما هنوز سرمتون تموم نشدهدیکنی مکاریاقا چ :
  برمخوامیم:-
 دیتونی نمدیکجا بر :
 

 . زدمداد
 
  برم برو کنارخوامی مگمی؟ميکر:-
 

 .... حساب کردم و رفتم سمت دريرفتم حسابدار. و رفت کناردی ترسدختره
 ... در بست گرفتم به سمت خونهیتاکس

 ... شدمادهی حساب کردم و پعیسر
 ... اومدتای بنغی جي باز کردم که صدادرو
 
  کثافطیزنی زنگ می چرا هی نامزد دارم عوضگمی مستی نتی انگار حالشعوریمردك ب :
 



              رمان دختربی همتاي من                                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 167 

 ... در اتاقشي جلورفتم
 ...دمی رو تو نگاهش دی کرد و برق خوشحالنگاهم

 
 ؟ياومد :
  رو سرتی چته خونه رو گذاشتهیچ.اره:-
 تو ی حالمو به هم زده امروز هم از وقتگهی دچرخهی دور و برم می تو شرکتمون هي پسره رضونی اسیبرد :

 ؟یزد من... که نامی بگی باهاش حرف بزنشهیم.زنهی زنگ می هیرفت
 

 . زدمپوزخند
 
 یبه من ربط. شرکتو رو سرش خراب کنهادی انگشتات بود بگو بي که حلقه اش تویبه همون کس:-

 . نهشهی ناراحت میلی حتما خي واي؟ا!ي حلقه ات کو؟نکنه گمش کردیراست.نداره
 

 ... اتاقم و درو محکم بستمي بهم نگاه کرد و دهنشو باز کرد تا حرف بزنه من اومدم توناباور
 ... رو جمع کردم و درو باز کردمچمدونم

 .... بسته بودتای اتاق بندر
 ...نالی زدم و راه افتادم سمت ترمپوزخند

 
  *.**.*   *.*  *.*  

 
 ... تهراني براگهی ساعت دکی ي گرفتم براطیبل

 ؟يکردی می خداحافظتای از بندینبا
 ...ستمی من کجام و کجا نستیبراش مهم ن.ستی مال من نگهی داون
 ...اون محرم تو هست. همخونه تو هستاون

 ...ی خونه تنهاش گذاشتي درست نبود توکارت
 ...ششی پادی نامزدش بزنهی مزنگ
 ... با تو همخونه بود نه با نامزدشاون
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 ...زی شد همه چتموم
 ... مطمن باشزنمی خط ممی رو از زندگتای بناسم

 ... کنهدای تونست به قلب تو ورود پتای بنیتونی نمتو
 رو اون کوچولو می دوران زندگنی از بهتریکی قلبمه و ي اسم توهی فقط شیادگاری دی شاشهی سهم من نماون

 ...هصاحب شد
 

 ... نشستمی صندلي اتوبوس شدم و روسوار
 ...تایس،بنیبهد

 !کنه؟ی مکاری داره چتایبن
 !ستم؟ی من ندهیفهم
 ... شب بترسهنکنه

 ...ششی پادی نامزدش بزنهی احتماال زنگ منه
 ... دخترو شب تو خونه تنها گذاشتهی دی نبارسهی هر حال نامزدشم شعورش مبه
 !د؟ی شعور تو رسنه

 ... تفاوت باشمی بتونمی اوضاعش چطوره نمدونمی هست که نمیی جاکمی خواهر کوچمن
 ... کنمداشی پخوانی و مامان ازم مبابا
 ...ی باشششی که پخواستی هم ازت متایبن

 ... صاحب دارهگهی دتای کن بنبس
 ... زدناشغی شده وجودش،خنده هاش،جگهی دیکی قلبش مال اون
 ... ندارمتای نسبت به بنگهی دی حقیچی من هگستی دیکی مال همه
 ... کردن به زن شوهر دار حرامهفکر
 ...شهی نمشی حرام و حالل حالقلب

 
  بده نه؟یلیحالت خ :
 

 . نگاه کردممی به پسر کناربرگشتم
 



              رمان دختربی همتاي من                                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 169 

 معلومه؟:-
 ؟یعاشق.تابلوعه داداش :
 

 !هستم؟
 !نه
 ... هستماما

 ...گستی دیکی االن مال اون
 
  اره؟یکنی مصرف ميزی چينکنه مواد... بده بابایلیداداش حالت خ :
 

 ...کنمی مواد مصرف ماره
 ...معتادم
 ...ستی مال من نگهی به وجودش که دمعتادم

 
 اره:-
 ی تو هپروتيادی بوده زی شما هم خوش باش تو حال خودت فکر کنم جنست تقلبمی برنجایاقا ما از ا :
 

 ... شد و رفتبلند
 ... اتوبوسي چوخوندم تونگاهمو

 ... بهم لبخند زدیسی فیبی بینکی عپسر
 ... هم تنها نشسته بود مثل مناون

 ... نشستن کنارمي کرد و اجازه گرفت برااشاره
 ... زدم و سرمو به عالمت مثبت تکون دادمی تلخلبخند
 ... کنارم نشستاومد

 
 . هستدیاسم من ام.سالم :
 . هستمسیبرد.خوشبختم:-
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 . بدبختت؟بنده خدا با خودش حرف زد و رفتی بغل دستنی به ای گفتیچ :
 

 .دمی خندتلخ
 
 گفتم معتادم:-
 ی معتاد باشخورهیبهت نم :
 ؟يتا حاال عاشق شد:-
 .اره :
 ؟یعاشق ک:-
 ... دوستش داشتم اما االنییاز دوران راهنما.اسمش ترالن بود :
 ؟یاالن چ:-
 ...ستی مال من نگهید :
  نه؟یباش داشته بی رقهی بده یلیخ:-
 . بودنی حقم ادی ندارم شایتیشکا... من خودش صالح دونستبیرق. من بد نبودبیاوهوم اما رق :
 
 !؟ی چیعنی. تعجب نگاهش کردمبا

 .دی خندتلخ
 
  منبیخدا بود رق. قدر بوديادی من زبیرق :
 

 .میهر دومون به اشکامون اجازه فرود اومدن داد. شدسیمنم چشمام خ. چشماشي جمع شد تواشک
 

 ... شکرت که عشق من زندستایخدا
 ... دوستش داره خوشبختش کنی هر ککنار
 ...خوامی مشوی فقط خوشبختمن
 ... مني باباگور
 ... تهراندمیرس
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 ... ام کامل برگشتهحافظه
 ... اومدادمی زوی چهمه

 
 ... در بست گرفتم سمت خونه عموی تاکسهی

 . در رو فشار دادمزنگ
 
 دییبفرما :
 . هستمسیبرد:-
 .دییبفرما..ب :
 

 ... دوبارش باعث تعجب خانوادش شهدنی نداره دی تعجبچی دور بوده هشی ماه از زندگ10 که حدود یکس
 

 . داخلرفتم
 

 . بودستادهی در اي جلودهی پریی با رنگ و روزنعمو
 
 .سالم زنعمو:-
 ؟یخوب. جانسیسالم برد :
  با زحمتانین؟چطوریممنون شما خوب:-
 کدوم زحمت رحمت هست همش. شکرمیما هم خوب :
 ن؟ی رو صدا کنسی بهدشهی منیلطف دار:-
 

 .دمی چهره اش دي توترسو
 
 . و چکاوك االن کالس هستنسیراستش بهد :
 ؟یکالس چ:-
 ینقاش :
 د؟یمطمن:-
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 گهیاره د :
 ادی خوشش نمي هنري و کارای از نقاشسی بهدادمهی که یی من تا اونجایول:-
 
 ...دهی رو بهم نمی حس خوبشیدگی و رنگ پرشی زن ،حرفاش،کاراش،دستپاچگنیا

 
  کجاست؟سیبهد.زنعمو:-
 رفتن پارك :
 . پارك تنها برني توستی دنبالشون دوتا دختر درست نرمیم.کدوم پارك:-
 .ارمیمن برم برات شربت ب. االنانشونیم :
 

 ... نپرسمی اتاقش تا ازش سوالي برام شربت اورد و بالفاصله رفت توزنعمو
 ... ربع بعد عمو اومدهی

 
 نیسوژ. شدمنیی باال و پای لعنتمارستانی بنی بابا مردم از بس تو اي؟ایی کجانیسوژ:عمو

 
 سالم عمو:-
 
 ...دیرنگش پر. وحشت برگشت بهم نگاه کردبا

 ...من به تو سپرده بودمش! حالش خوبه؟سمیگه؟بهدی می چنای اي کاراایخدا
 
 ؟یخوب.سالم عمو جان..س: 
 د؟یممنون شما خوب:-
 .يسادی راحت باش چرا وانیبش.منم خوبم.ممنون عمو :
 

 ... اتاقي رفت توبعد
 ... و چکاوك کجا هستنسیبهد.شدمی کالفه مداشتم

 ...تونمی نمگهید
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 نجا؟ی ادیای مقهی دقهی....زنعمو...عمو:-
 

 ...رونی دوشون اومدن بهر
 
  کجاست؟سیبهد.پرسمی بار اخره دارم ميعمو برا:-
 . خونه زنگ زدم بهشون قرار شد عموت بره دنبالشونانیدارن م :
 رمیخودم م.ادرس:-
 .رمینه عمو خودم م :
 ... حرمت ها شکسته شهدیاحترامتون واجبه نذار. به من عمودیگفتم ادرسو بد:-

 خونه خودتون..خ:عمو
 
 .... تعجب بهشون نگاه کردمبا
 
  خونه خودمون؟نشی حاال شما با چکاوك فرستاددی که شما ازش مواظبت کننجای رو اوردم اسیهدمن ب:-
 
 دربست گرفتم و حرکت کردم سمت ی تاکسهی.رونی خشم بهشون نگاه کردم و چمدونمو برداشتم و رفتم ببا

 ...خونه
 
  ــتایبنــ 
 
 
 ... نشدی شد چی اصال چدمینفهم.دمی خاموش کردم و خوابموی گوششبید

 ... رو صدا بزنم که تختش نامرتب بودسی بلند شدم صبحانه خوردم و رفتم بردصبح
 ... صبح زود تر رفتهاحتماال

 ...  و اماده شدمدمی حلقه خوشگلمو پوشالیخیب
 ... افتادم سمت شرکتراه
 

  زنگ خوردلمیموبا
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   کمنديها:-
 
 ؟ي چطوریهلو هان :
 
 ؟ي تو چطوریسیم:-
 
 ؟ییکجا.منم خوفم قربونت :
 
  عدد ادم کارمند صبح کجاست؟کیبه نظرت :-
 
 شه و در ظرف خوب همه زده شود و ي رضوي عدد اقاکی به اضافه خوادی عدد کارمند دلش مکی نی اایا :

 اورد؟ی بای کوچولو به دنی نی عدد نکیسپس 
 
  کنم؟کاریپس چ.زهر مار:-
 
 هم برا دوتامون شگاهی زنگ زدم وقت اراشبیمن د.خودتو خوشکل کنبرو خونه . امروز سر کار نرویچیه :

 مهمه تو هم یلی که شب من مهمون دارم خمی و ابروهامونو اوجل کنمی صورتمونو برداري مو هامیگرفتم بر
  جوجوی باشدیحتما با

 
 . دارماجیمن حقوقمو احت.برو بابا:-
 
 . دنبالتامی تا بسای وای هستییخوبه؟هر جا. با حقوق بدهی بهت مرخصگمی موانیبه ک.یییوا :
 
 .ای تو پارك پرستو تو هم زود بنمیشی مرمی شرکتم میی باالابونی من خایب.باش:-
 
 يباش فعال بابا :
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 . کردم و رفتم سمت پاركقطع
 .. تو دختري چه هلو شدی بنيوا :
 . کردمریی تغیلیاوهوم خ:-
 ي خوشکل شدیلیحرومت خ :
  امشب به چه مناسبته؟یهمونم:-
 یشی خوشحال میلی خی اگه بفهمیییوا :
 شمی خوشحال میلی که من خهی کنمیخب عشقم بنال بب:-
  که مهمونمون غش کرد در انتظارنیی پامیبر.ستی نينترس رضو. نکنی انقدرم فوضولیفهمیاالن م  :
 

 ...ی و مشکيری شي ساتن و صندل های مشکي و روسری مشکنی رنگ و شلوار جيری شکت
 ...هی که قراره باهاش روبه رو شم کیاصال مهمون. لباسام انتخاب کردنی رو از بنای چرا کمند ادونمینم
 ...دونمی نمیچیه
 

 ...ییرای پذي تورفتم
 ...کردی نگاه مرونی پنجره ضرب گرفته بود و به بشهی شي و رودادی پسر با استرس پاهاشو تکون مهی

 
 سالم:کمند

 
 ... برگشتپسر

 ... ام حبس شدنهی سي تونفس
 ...نه
 ..نه
 ... امکان ندارهنیا
 ... کهنیا..نیا

 
 ذارمیتنهاتون م  :
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 ... که رو به رومهی رفت و من موندم و کسکمند
 

 ...میکردی مهی دومون گرهر
 ... دلم تنگ بودیلعنت
 
 ؟ي بود؟کجايکجا بود:-
 ي اما تو نبودتایگشتم دنبالت بن :
 

 ...ز کرد بادستاشو
 ... که حق من بودی کردم سمت اغوشپرواز
 ... رو نداشت جز منای اغوش دننی امن ترمی اجازه تجاوز به حرچکسی و هی من بود از بچگسهم

 
 ...دیکشی و عطر تنمو بو مدادی بغلش فشارم متو
 
  منيتایبن :
 برسام:-
 ...جون دلم خواهر قشنگم...جون دلم :
 برسااام:-
 
 ...میکردی بغل هم هق هق ميتو

 ... شده بودنسی من خي برسام از اشکارهنی برسام و پي من از اشکايموها
 
 ... کردمی زندگي ده ماه چجوریدونی نمتایبن :

 ... نبودي خبرچی هازتون
 ... ابادهمارستانی تصادف کردن و بردنشون بنی پرس و جو کردم گفتن دوتا ماشاومدم
 ...يجسد مامان بابا اونجا بود و تو نبود...ي اونجا و تو نبوداومدم

 ... انجام بدن و گشتم دنبال تونوی تدفي کارایی گرفتم و فرستادم اصفهان تا عمو و دالی تحوجسدشونو
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 ...ي تو نبودتایبن
 ناتی شه و معایدگی تا بهتر بهتون رسرازی شمارستانی حالتون نسبتا خوب شده فرستادنتون بنکهی بعد اگفتن

 ... ازت نداشتني رد و شماره اچی و هيمرخص شده بود.الزم انجام شه
 ... گم شده بودي شهرهی ي من تويتایبن

 ... اونم تنهاي شدی و موندني اومدی مسافرت ولي برايای که قرار بود با مامان بابا بيشهر
 ... از جست جو رفتم اصفهان تا حداقل اونجا حضور داشته باشمخسته

 و به من زنگ زدن و منم پر یی اون دختر توفهمهی کمند خانوم مروزی از پرستارا و ظاهرا دیکیبه  دادم شمارمو
 ...می خواهري برادمیکش
 
 برسام من حافظمو از دست دادم:-
 
 حافظتو میکنیبا هم حلش م.ي که حافظتو از دست داددمی اباده فهممارستانیب. دلمزی عزدونمیم. عشقمدونمیم :

 ...ربونت برم قياریبه دست ب
 
  تنها بودمیلیبرسام خ:-
 
 ... نفس برسامیستی تنها نگهید... عمرمیستی نگهید :
 

 ... رو حس کردمی دستي خوابم برد و صبح با نوازشای کدمی کردم که نفهمهی تو بغلش گرانقدر
 ... باز کردم برسام بودچشمامو

 
  خودمي خواهر خوابالوریصبح بخ :
 ی داداشریصبح بخ:-
 ... اصفهانمی جمع کن برگردالتوی وسامی صبحانه بعدم برمیبلند شو بر :
  اصفهان؟میبرگرد:-
 اره :
  اما من:-
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 تای بنیتو چ :
  تنها بذارمسوی بردتونمیمن نم:-
 ؟يکردی میهمون پسره که باهاش زندگ :
  رو تنها بذارمسی بردتونمیبرسام من نم.اره:-
 
 

 ـسـیبــرد
 

 ... شدمادهی پنی رو حساب کردم و از ماشهی کراعیسر به خونه میدی رسیوقت
 
 

 : به سمت خونمون که راننده داد زددمیدوی مداشتم
 
 ... اقا چمدونتونـ
 
 

 ..دمشی باال و دنبال خودم کشدمی کالفه همه راه رو برگشتم و چمدون رو دستشو کشپوووف
 
 
 

 ... خودمو به در خونمون رسوندم و زنگ در و زدمعیسر
 
 
 
 .... باز شدیکی تي بعد در با صداقهی دقدو
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 ... بزرگ خونه رد شدم و رفتم تواطی حاز
 
 
 
 
 ...ومدی مهی گري طبقه باال صدااز
 
 
 
 ..سهی بهدي صدادمی گوش دادم ك فهمکمی

 
 
 
 ... باالدمیچمدونمو رهاش کردمو به از پله ها دو 
 
 
 
 

 ..ومدی اخر مي اتاقاي از توصداش
 
 
 

 :گفتی انگار می ولدیرسی واضح نمصداش
 
 
 
 ... خسته شدمی زندگنی از اگهی دـ
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 ... رو بغل کردهسی بهدچکی که چدمی که ته راهرو بود را باز کردم دی اتاقدر
 
 
 

 ..دیلرزی مچکی چي دستاری جون خواهرم داشت زی بجسم
 
 
 ..ســـ..ـی...د...د..هـ.... بــــ
 
 
 

 ... سرشانو باال گرفتن و با تعجب منو نگاه کردندوتاشون
 
 
 
 .. و از حال رفتدی کشغی جهی سی بهدهوی

 
 
 : سمتشو زدم تو صورتشو صداش زدمدمیدو
 
 ...شدی خواهر گلم قربونت برم چزمی عزسی بهدسی بهدـ
 
 
 : کردم و گفتمچکی به چرو
 
 

 ...اری اب بوانی لعی برو يزود
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 ...دی با هول به سمت در دوعیسر
 
 

 .. کردمهی جونشو تو بغلم گرفتم و گری بجسم
 
 

 ...  از جونم چقد الغر شدهزتری عزخواهر
 
 

 ... اومد توچکی کع چدمیبوسی الغرشو مي داشتم لپانجوریهم
 
 
 
 ... صورتشي رودمی و از دستش گرفتم و چند قطره پاشوانیل

 
 
 
 ..نیی پامی منم بلندش کردم و لباساشو پوشوندم و از پله ها اومدومدی بهوش ندمی کردم که دنکاروی چند بار اهی

 
 
 
 ... رو مخم بودچکی چي هاهی گرمارستانی به بدنی رستا
 

 : رو به به پرستار گفتممارستانی به بمیدی رسیوقت
 
  اورژانس کجاس؟؟؟ـ
 
 
 
 ... دست چپی سمت راست اتاق اولـ
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 ..ی مرسـ
 
 
 
 .... می افتاد همون سمت راهبه
 
 
 
 ... دراومدهی بقي که پرستاره گفت رو باز کردم که صدای اتاقدر
 
 
 
 : اتاق بود که دکتر گفتي توضی مرهی

 
 
 
 ... تو نوبتدینی اقا بشـ
 
 
 
 ... باالتررهی و هرلحظه مکنهی بده غش کرده و االنم داره تب میلی دکتر حال خواهرم خي اقاـ
 
 
 
 ...امی بگهی دقهی خوب ببرش اتاق بقل تا دو دقلهی خـ
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 ... تخت خوابوندمشي و روی اتاق بقلمیرفت
 
 
 
 ... گلمدارشوی بدارشویب.... قربونت برمیالهـ...زمی خواهرگلم عزـ
 
 
 ... کردنشی بعد دکتر اومد و معاقهی سه دققایدق
 
 
 
 شیاوردی شده اگه دورتر مفیبدنش ضع... نخوردهزی چچی که ههی دختر چند روزنی امهی وخیلی پسرم حالش خـ

 ...کردیتشنج م
 
 
 ... نگاه کردم که باترس نگاهم کردچکی چبه
 
 
 
 :دمی پرسي دورگه اي صدابا
 
 
  چند روزه که غذا نخورده ؟؟؟ـ
 
 
 ...تتت ررروزهــ...ف.. هــ
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 ؟؟؟؟یچــــــ:   زدمداد
 
 
 

 : هق گفتباهق
 
 
 ..خوردی ننننمــکرددمی اصــرارر میخخدا هرچ.. بببخي..ــی.. داداشــ
 
 
 ... به هق هقش ادامه دادو
 
 
 

 ... بسه بســـهای خدا خداي وايوا:  چنگ زدم و گفتمموهامو
 
 
 

 : بهش سرم وصل کرد و گفتدکتر
 
 
 ... بشه تا بهتر بشهي بستردی دوروز باـ
 
 
 
 ...  دکتر فقط خوب بشهي باشه اقاـ
 
 
 ... باال سرشادی بگمی از پرستارا میکی به صورتتون من به دی اب بزنهی دیبر.... نگران نباش پسرمـ
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 .... چشمـ
 
 
 
 ...می به صورتمون بزنی ابهی تا رونی از اتاق بمی رفتچکی چبا
 
 

 ـتـایبـنـ
 
 
 ... اومد توکی پالستسهی کهی که کمند با میزدی حرف ممی هنوز داشتما
 
 
 
 ... به سمت کمند پرواز کردمرونی بقل برسام اومدم بي تواز
 
 

 ... رو از سر گرفتمهی تو بقلم گرفتمش و دوباره گرسفت
 
 
 

 ... ما دوتا پر شده بودي هق هق هاي گرفت و حاال خونشون از صداشی من گري هاهی از گرکمندم
 
 
 
 : گفتمدموی من لپشو بوسمی از هم جدا شدمی که اروم شدکمی
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 ... قربونت بشم منکنمی بخدا جبران می مرسيخواهر ی مرسـ
 
 
 
 ... خواهر برادر و بهم رسوندمهی نکردم که فقط ي من کارزمی عزکنمی خواهش مـ
 
 
 
 ...  اصفهانمی برگردمی بخوادیراستش ما شا... کنمی به هرحال من جبران مـ
 
 
 
 
 ؟؟ی چسی ا پس بردـ
 
 
 
 سال هست ما اگه هی موقته تا غمونیص:  اروم در گوشش گفتم " بعدشمرهی اون که خودش سرکار مدونمی نمـ

 "شهی خود به خود باطل ممیجدا بش
 
 
 
 دونه؟؟ی مگه برسام نميفقط چرا اروم حرف زد...  ي فکر همه جاشو کردگهی اها پس دـ
 
 
 
 ...وی همه چکنمی مفی اصفهان براش تعرمی رفتی نه هنوز نگفتم وقتـ
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 .... پکر شدافشیق
 
 
 
 ... شمی هفته رو سرت خراب معی امی گلم بخدا تابستونا می ناراحت نشو اجـ
 
 
 
 ...کنمی کنم وگرنه دق مدای واسه خودم پویکی دی بايری حاال که تو می تو تنها دوستمـ
 
 
 
 ؟؟؟ی نداشتی دوستچی تو تاحاال هیعنی ـ
 
 
 
 ..مرد.... داشتم که اونمیکی چرا ـ
 
 
 
 .... چه بد؟؟ ناراحت شدمي وا؟؟؟ی چـ
 
 
 
 .... بودشی سال پهی نی همـ
 
 
 
 ..ارمرزدشی  اها خدا بـ
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 ....ی اجی مرسـ
 
 

 : و گفترونی حال اومد بي از توبرسام
 
 
 م؟ی عشقم برـ
 
 
 .... باشهـ
 
 
 
 : به کمند کردو گفترو
 
 
 
 .می بهتون زحمت دادمی کمند خانم مزاحم شماهم شدـ
 
 
 
 : کمند گل انداخت و گفتيلپا
 
 
 ...کنمی که بتونم براش مي مثه خواهرمه هرکارتای بنهی بابا زحمت چکنمی خواهش مـ
 
 

 : بقلش کردم و گفتمدوباره
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 ...می ما برگهیخب د... قربونت برمـ
 
 
 
 ...زمی برو به سالمت عزی ولي اصال دوست ندارم برنکهی با اـ
 
 
 

 ...  کردی هم خداحافظبرسام
 
 
 
 ... تا من لباسامو جمع کنممی و به سمت خونه راه افتادمی شدنشی و سوار ماشرونی بمی در خونشون اومداز
 
 
 ...  تومی خونه رو باز کردم و رفتدر
 
 
 
 

 ... شده بودکی خونه هم تارنی همي براشدی مکی داشت تارهوا
 
 
 

 ...ومدهی هام خاموش بود پس هنوز نچراغ
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 ..... که برسام برام اوردع بودی تو چمدونختمی اتاقم و لباسها و خرت و پرتامو جمع کردم ري تورفتم

 
 
 
 م؟؟؟ی کنی باهاش خدافظادی تا بمی صبرکنيخوای مومدهی هنوز نسی برسام،بردـ
 
 
 
 ... که من داداشم اومد دنبالم رفتمسی نامه بنوهی تو شهی مری دزمی نه عزـ
 
 
 
 : اجبار گفتمبه
 
 
 ...  باشهـ
 
 

 : برگشو کندم و نوشتمهی اوردم و ادداشتی دفترچه
 ....سیسـالم برد "
 

 ... کردمدای داداشم رو بعد از چندماه پامروز
 
 

 ... شد که من رو ببره اصفهاننی بر اقرار
 

 ... مجبورمی برم ولی خدافظی بخواستی دلم نمواقعا
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 ...کنمی رو جبران ميدی که کشیی همه زحمت هاي روزهی
 
 
 

 "ی ببخش دوست دار تو بنمنو
 
 

 .. تختش گذاشتمي رو برداشتم و به سمت اتاقش رفتم و روبرگه
 
 
 

 ...هی خالهی که کمدش بازه و خالدمی رومو برگردوندم دیوقت
 
 
 
 

 .. نبوديزی چی گشتم ولزشوی مي کشوزفتم
 
 

 ....لهی از وسغی دری کمدهارو نگاه کردم ولي تودوباره
 
 
 

 : که برسام اومد تو و گفتکردمی بودم و کمد و نگاه مستادهی و مبهوت وامات
 
 
 ؟ي شدرهی چرا به کمد خهی چرون؟ی بيای چرا نمـ
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 : کمد رو نگاه کرد بعد با تعجب به من نگاه کرد و گفتي کنارم و تواومد
 
 
 ه؟؟؟ی چرا کمدش خالـ
 
 
 ..ــدونـــمیمم... نــ
 
 
  اونم رفته؟؟؟؟یعنی عجب ـ
 
 
 ...  دارهی اخه کجا؟؟؟ اونم مثله من فراموشـ
 
 
 
 ... کردهدای و پالشی از فامیکی حتما دونمی نمـ
 
 
 
  خبر رفته ؟؟؟ی چرا بی ولدی شاـ
 
 
 
 ....می تا صبح اصفهان باشمی برای بزمی ولش کن عزـ
 
 
 ....  در خونه رو قفل کردمرونی بمی خونه زداز
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  کنم حاال؟؟؟؟؟کاری رو چدیکل
 
 
 
  برســــام؟؟؟ـ
 
 
  جانم؟؟ـ
 
 
  کنم؟؟؟کاری رو چدی کلـ
 
 
 .... ي خواهردونمی نمـ
 
 
 
 ... شناسهی دکتر اون پسرش صاحبخونه رو مي و بدم اقادی من کلمارستانی بمی برای بـ
 
 
 ...می باشه برـ
 
  کمـــند؟؟؟ـ
 
 
 .. ی راه باشي تودی االن تو بایکنی مکاری چنجای ا سالم دختر تو اـ
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  ؟ي اومدی اره تو کـ
 
 
 
 
 ؟ي دارکاری چیخوب نگفت..... دمی االن رسـ
 
 
 
 ... بودی خالعی خالی اتاقشو گشتم ولي همه جاهی خالسی که کمد برددمی رفتم خونه دیچی هـ
 
 
 
  اونم رفته؟؟؟یعنیـ وا  
 
 
 
 .... نداشت حافظشم که هنوز برنگشتهوی کمند اخه اون کسدونمی نمـ
 
 
 
 ؟يکارداری چنجای خو االن اـ
 
 
 
 ... دکتر تا بده پسرشي خونه رو بدم اقادی کلخواستمی مـ

 ... شناسهی صابحخونه رو ماون
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 ... اها باشه اتفاقا دکتر تازه اومدهـ
 
 
 
 ...کنمی می باهات خدافظامی اتاقش دوبارع مرمی من مزمی باشه عزـ
 
 
 
 ... باشه فعالـ
 
 
 
  فعالـ
 ... دکتري سالم اقاـ
 
 
 
 ؟ی خوبي به سالم دخترم چطورـ
 
 
 
 ... شماهی ساری دکتر زي اقای مرسـ
 
 
 
 ... سـالمـ
 
 

 : با تعجب به برسام نگاه کرد و گفتدکتر
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 ...دیی سالم بله بفرماـ
 
 
 

 : و گفتمدمیخند
 
 
 
 ... برادرم برسامهشونی دکتر اي اقاـ
 
 
 
 : تعجب گفتبا
 
 
 
 ؟؟؟ي کرددای از خانوادتو پیکی واقعا بالخره ـ
 
 
 
 ...  پسرتوندی و بددی کلنی اخواستمیم... برگردم اصفهانخوامی بله اومدم بگم که مـ
 
 
 
 . چشم حتما.... دخترم دی بری بسالمتـ
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 .... گذاشتمزشی مي دراوردم و روفمی کي رو از تودیکل
 
 
 
 ....نطوری و از کمندم هممی کردی دکتر خدافظي اقااز
 
 
 
 

 ... وطني به سوشی و پمی شدنی ماشسوار
 
 

 ـسیبـرد
 

 ... دستاشهي که سرم توشهی می ساعتپنج
  شده؟ينجوری خواهرم اچرا

 ...زنهی حرف نمچکیچ
 ... شدهینشکلی بهش بد گذشته که ایلی خواهرم خدونمی فقط مشدهی چدونمینم
 
  شده؟ی چنمی بگو ببهی گري جا؟بهی نکنهی انقدر کنار گوش من گرشهی مچکیچ:-
 
 ... اش شدت گرفتهیگر

 ... اخرچکی از دست چکشمی خدا خودمو ميا
 
 ... کنهی گررونی برو بی کنهی گريخوایحداقل اگه م... فقط ساکت باش تو رو به جدتشدهیبه درك نگو چ:-
 

 ...رونی برفت
 ...کردمی موهاشو ناز مگمی رو گرفتم و با دست دسی جلو تر و دست بهددمی رو کشیصندل
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بلند شو ..غاتی جغی جيبرا... خوشکلتي تنگ شده برا اون چشما؟دلمی بلند شيخوای نمیخوشکل داداش:-
 ...بلند شو خواهرکم...قربونت برم

 
 ...نگاهش بهم افتاد. چشماشو باز کرداروم

 ... چشماش حلقه زدي تواشک
 
 سیبرد :
 جونم عمرم..ي خواهرسیجون برد:-
 
 ...دی بغض نالبا
 
 ؟يکجا بود :
 

 ... کردندای شکست و اشکاش راه خودشونو پبغضش
 
 ...یی اومد تو کجاادمی که شی نبود تا دو روز پادمی یچیه... گرفتمی من فراموشسیبهد:-

 ... هامو جمع کردم و اومدملهی موقع وسهمون
 ...ی خونه عمو و گفتن خونه خودمونرفتم

 
 ... لب زمزمه کردریز
 
 ...به اون نگو عمو :
 
 ؟یچ:-
 
 مامان کوش؟ :
 
 نجاستیا:-
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 ... بهم نگاه کردسشی خيبا چشما. کنارم اشاره کردمبه

 ... کردمبغض
 
 بعد مرگمم روحم ولتون ی من انقدر به شما دوتا دلبسته هستم که حتگفتی مامان مشهیادته؟همی:-
 ...می جز هم ندارچکسوی های دننی اي توگهی ديخواهر.کنهینم
 

 ... بهم نگاه کردجی گسیبهد
 ... بغلم گرفتمي توسرشو

 ...میختی دومون اشک رهر
 ... بغلم از هوش رفتي توسیبهد
 ... زدمزجه

 
 دددکککتتتررر:-
 

 ... کردنرونی اومدن تو اتاق و منو بپرستارا
 ...شدی کرده بود چشماش باز نمهی از بس گرچکاوك

 
 ... محوطه نشستمي چمناي و رواطی حيرفتم تو 

 ...ختمی و چشمامو بستم و اشک ر تو شکمم جمع کردمپاهامو
 ...زهی اشک نرتای بودم تا بنختهی که اشک نریی قدر تمام روزابه
 ... کنههی هستم که بتونه بهم تکی گاه محکمهی بفهمه انقدر تکتای بنتا

 ...ستی نتای بنگهی دحاال
 ...مارستانهی رو تخت بخواهرم

 ...ستنی و پدرم نمادر
 !زم؟ی اشک نرچرا
 ... رو اروم نکنمی قلب لعنتنی اچرا
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 ... داشتمشی چقدر گنجامگه
 

 ... پاك کردم و به دست و صورتم اب زدمچشمامو
 ... باالرفتم

 ...کنهی داره هق هق مچکی بغل چي تودمی رو که باز کردم دسی اتاق بهددر
 

 چکسوی هگهید! سر بابات داد بزنه؟ادی ندارم که بچکسوی هيدید! پناه شدم؟ی بيدید!چک؟ی چيدید:سیبهد
 ...ندارم که خودمو براش لوس کنم

 
 ... هست قربونت برمسیبرد..ياروم باش خواهر :
 

 ی کي براگهیحاال د...خوامیمن بابامو م...خوامی می من سوغاتخوامی من مامانمو مخوامی نمسویمن برد:سیبهد
 ! پارك؟می ظرف بشورم تا بذاره با بچه ها بریبرا ک! ببرم تا بهم پول بده؟یی چای کيبرا!خودمو لوس کنم؟

 
 . قورت دادمبغضمو

 
 ...من:-
 
 ...متوجه اومدن من نشده بودن. سرشو بلند کردچکیچ
 
 و ياری بیی برام چادیبا... خانومرینخ!؟ی کني هر کارذارمی حاال که مامان بابا رفتن من مي نکنه فکر کردهیچ:-

 ... پارك با دوستاتي تا بذارم بری برام لباسامو اتو کندیبا... تا بهت پول بدمي بشورنمویماش
 
تو رو خدا قول ! مامان و بابا برگردن؟شهیم...رونی نرم بگهی ددمیقول م... پول نخوامگهی ددمی قول مسیبرد :
 گهیاصال د...کنمی نميچکاری بدون اجازشون هگهی بخدا دسی بردکنمیخواهش م... نکنمتشونی اذگهی ددمیم

تو رو ... جدامون کنهادی نکنم که بابا بعوا باهات دگهی ددمیقول م... تو اتاقم که مامان حوصله اش سر برهرمینم
 ... بگو برگردنسیخدا برد
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 ...دمی و موهاشو بوسنمی سيسرشو گذاشتم رو. جلو و گرفتمش تو بغلرفتم
 ...دستشو گرفتم... کنار رفتچکاوك

 ... نگاه کردبهم
 ... تو بغلمدمی رو کشچکیدم و چ باز کرگموی دست دهی
 ... همسن هم بودنسی و بهدچکیچ

 ... خواهرام هستندوتاشون
 ... کرد خوابش بردهی انقدر گرسی و بهددمی سر دوتاشونو بوسيرو

 ...رونی رو گرفتم اومدم بچکی تخت و دست چي روخوابوندمش
 ...ی صندلي رونشوندمش

 
 کردن تو رو چی سوال پشی گنجاگهیانقدر تحت فشارم که د.جواب سواالمو بده. نکنهی گرگهی دچکیچ:-

 شده؟یبگو چ.ندارم
 

 ... لب شروع کرد به حرف زدنری جمع کرد و زخودشو
 
 از شما ي خبرگهی هفته سوم دیهفته دوم هم به نسبت خوب بود ول... اومد خوب بودسی که بهدیهفته اول :

 بهش زدیبابا به زور لبخند م...دادیجواب سالمشو نم...کردی رفتار نمسی مهمون با بهدهی مثل گهیمامان د...نبود
مامان گفت مگه از ...کنهی رفتار مينجوری اسی چرا با بهدنکهیبا مامان دعوام شد سر ا...دادیو جواب سالمشو م

 کارشی ندارن من چشی که مامان باباش کاریوقت...رهیگی سراغشو نمچکسی بوته عمل اومده که هریز
 ...رونی بره بدی باستی من نيجاش تو خونه ...کنم

 
 ... مشت کردمدستامو

 گوشت و می بره خونه عمو من و مامان رفتسی بهدنکهیقبل ا...ی از لحاظ مالکردی به عمو کمک مشهی همبابا
 ... نشهجادی اشونی تو زندگی تداخلسی وقت با وجود بهدهی خونشون که می و بردمیدی خروهیمرغ و م

 
 خب:-
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 ... حرف نزدمگهیمنم با مامان و بابا د...دیخوابی مهیشبا با گر... ناراحت شدیلی خسیبهد :
 ادی التماس کرد به بابا که بسیبهد...رهیگی خبر نمسی از بهدچکسی شد و گفت چرا هی بابا عصبانشی روز پسه

بعد دعوا با ... شکستي بدجورسی بهدخوانی مامان گفت اونا فرار کردن و تو رو نمیدنبالتون بگرده ول
 ...يگه تو اومدی غذا نخورد تا دگهی دسیبهد... خونه شمامی و اومدمیچمدونمونو جمع کرد

 
 ...می واسه خواهررمی بمیاله

 ...ستی نی زنعموم ادم خوبگفتی مشهی هممامان
 مراسم رازی شمی تا برششونی پمی بذارسوی بهدمی مجبور بودی ولدهی زنعمو گوش مي هم فقط به حرفاعمو

 ... افتادی که اون اتفاق لعنتمی و بعد دو روز قرار بود برگردمی از اقوام مادریکی  يخاکسپار
 
 !ک؟ی چکی خونه چي برگرديخواینم:-
 

 ...دی خندتلخ
 
  رو تنها بذارمسی بهدتونمینم :
 
 ...رازی شمی رو جمع کن تا برسیچمدون خودت و بهد.ری دوش بگهیبرو .زمی خونه عزرسونمتیپس م:-
 
 ... بمونهمارستانی دکتر گفت دو روز بیول :
 
 ...شناسمی من خواهر خودمو ممونهینم!کنه؟ی به حرف دکتر گوش مسیبهد...دکتر بگه:-
 
 ! سفر کنه؟تونهی مسیبهد :
 
 ...اون با من:-
 

 ... خونهمی و با هم رفترونی و اومد بدی رو بوسسی نکرد و رفت بهدیمخالفت
 ... و رفتم شرکت بابادمی پوشی مشکي و دکمه هایی سورمه ارهنی با پی دوش گرفتم و شلوار مشکهی
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 ... شکه شدندنمی از دهمه
 ...ننی منو ببگهی دکردنی نمفکر

 ...نشینی که ببسی نیی باباگهی راحت دالتونیخ
 
 ... خبری چه بنیآقا خوش اومد...آ*:
 ... دفترمياری که از شرکت خارج شده میالی رهی و هر ی حقوقيشایغالم دفتر حساب کتاب و ف:-
 
 .. ارمی شربت بهی عرقتون خشک شه دیاقا صبر کن :
 
 ...زمهی مي همش روگهی ربع دهیغالم تا :-
 

 ... که نزدنیی چند ماه چه گندانی اي توستیمعلوم ن. اتاقم و درو روش بستمي تورفتم
 

 ... کوچولوم االن خواب بودخواهر
 ...خوابونتشی می ساعت5 شده حدود قی که بهش تزری گفت ارام بخشدکتر

 
 ... در زدغالم

 
  توایب:-
 

 ...زمی مي داخل و درو بست و دفترا و زومکنارو گذاشت رواومد
 
 ...شونی اوردریچرا د:-
 ...دیاقا تا جمع و جور کردم طول کش :
 

 ... شرکتي حسابای زدم و حواسمو دادم پپوزخند
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 ی و در اتاقو قفل کردم تا کسزی مي انداختم و جمع و جورشون کردم و گذاشتم روی نگاههی ي رو سر سرحسابا
 ...به دفترا دست نزنه

 ... حق نداره وارد اتاق شهی و کسستمی نیی گفتم به هفته ای منشبه
 

 ...مارستانی شدم و راه افتادم سمت بنیماش کردم و سوار دی بازدهی سالن و ي تورفتم
 

 ... معلومهفمی تکلگهی دحاال
 ...هی کتای تا بفهمم نامزد بنمونمی هفته مهی رازی شگردمی بر مچکی و چسی بهدبا
 ... دوست داره نامزد کردهی با هر کتایبن! داره؟ی تو چه ربطبه

 !شه؟ی حرفا حالنی صاحب مرده من ادل
 ...سی کن بردشیحال
 

 ... فرموني روزدم
 
 ...ییی للللعععنننتتتشششهییینننممم....شششههههییینننممم:-
 
 ...سی بشه برددیبا
 

 ...سی پارك کردم و رفتم سمت اتاق بهدمارستانی در بيجلو
 ... باز شدن در چشماشو باز کردبا
 
  چطوره؟سیعشق برد:-
 ...خوبم :
 ... برم منمی قربون خواهریاله:-
 ...می برسیبرد :
 ... اومدم ببرمتي ندارمارستانی طاقت بدونمی چون مقایدق:-
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 صی ترخي کاراي براش اماده کرده بود و تنش کردم و رفتم حسابدارچکی که چییلباسا. کردم بلند شهکمکش
 ... خونهمیرو انجام دادم و با هم رفت

 
 ...رازی سمت شمیوفتیشب راه م...ری دوش بگهی سیبهد:-
 ...رازیچرا ش :
 !م؟ی برشهی مسافرت سه نفره نمهیبعدشم . کارامو درست کنمدیاونجا با:-
 ...باشه :
 
 ... استراحت کردمکمی رفت حمام و منم چکی کمک چبا
 
 
 ...میخوری مرونی شامو بدیبچه ها حاضر ش:-
 
 ...نیی پوش اومدن پااهی ربع بعد دوتاشون سهی

 
 ! تنتون؟هی چنایا:-
 ...لباس :
 ... نهی مشکی ولدی بپوشیی سورمه ادیاجازه دار.دی عوض کندیبرد:-
 ... ندهریداداش گ :
 دیری مدی و جنتلمن دارپی مرد خوشتهی با یناسالمت...نیای خوشگل بپی منتظرم با تنیی پاسی و بهدچکیچ:-
 ...رونیب

 
 
 ...نیی اومد پایی سورمه اي و مانتوی با شلوار و شال مشکسی ربع بعد بهدهی
 ...ی و مانتو و شال مشکنیر ج هم با شلواچکیچ
 
 ...لجباز:-
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 ...میاری از عذا در بی رستوران توپ تا دلهی سمت می شدن و رفتسوار
 
 ... که چقدر گرسنه هستميوا:-
 

 ... نگفتنیچی هدوتاشون
 
 ...رونی بنیای مرد جنتلمن بهی با دی نداراقتیل:-
 
 ... گرفت همشو بخورهمی خورد که با اخم من تصمی به زور چند قاشقسیبهد. توجه بهشون غذامو خوردمیب

 ... هم غذاشو خوردچکیچ
 ... و الغر شده بودنفی ضعیلی خدوتاشون

 
 ...رازی سمت شمی غذا راه افتادبعد
 

 ـتـایبـنـ
 
 
 ... اومدم اصفهانشهی مي روزدو

 ... خودمشهر
 ... مطعلق به منهدونمی که مییجا

 ...گهی ندارم دیترس
 ... اما من برسام رو دارمستندی نگهیابا د مامان و بدرسته
 ... عمرمو نگاه کردمي تمام سال هاالبوم

 ... اومدادمی زای چیلیخ
 ... شدنمدای به مناسبت پرهی امشب رو جشن بگخوادی و مدهی دو روز برسام در حد توانش بهم رسنی اتو
 
 زم؟ی عزي اماده شدیبن :
 ! بپوشم برسام؟یچ:-
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 ...ي بابا تو که هنوز اماده نشديا :
 

 ... بلند برام انتخاب کردي لباس خاکسترهی سمت کمد لباسم و رفت
 ... خوب بودقشی داشت و نیاست

 ...ی کامل کردم با رژ لب صورتشموی صورتم و اراي قسمتشو کج رختم توهی بستم و موهام
 
 ... بودی و صورتي امشب خاکسترتم

 ...ي و شلوار خاکسترغهی تنش بود با جلمی مالیلی خی صورترهنی پهی خودش برسام
 
 یکنی نگاه مهیهوم چ :
  خبر نداشتماي بودپیخوشت:-
 ... مهمونا اومدننیی پامیبدو بر..یدونی نمپتویخاك تو سرت که قدر داداش خوش ت :
 

 ...نیی جوابشو بدم که رفت پاخواستم
 که باهاشون رقم خورده ی باعث شه خاطراتدنشونی ددوارمی امستی نادمی می و مادري از اقوام پدريادی ززیچ

 ...ارمی بادیرو به 
 
 ... به خودم نگاه کردمنهی اتو

 ! سرم کردم؟ی بود که شال صورتی بار کنیاخر
 ... رفتمرونی بسی بود که بردی شبي و لباس خاکستردمی پوشی که شال صورتي بارنیاخر

 ...ي جور شام نامزدهی
 ... بودی شب خوبچه
 ...کردی انقدر بهم توجه مسی بار بود که بردنی اوليبرا

 ... اما االندمی ترستشی نهای از توجه باونوقع
 ... بودتی اهمی بشهی نماالن

 ... بگمتونمی خودم دروغ نمبه
 !خواد؟ی می دختر چهی مگه
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 ! لباش؟ي روادی لبخند ميچجور
 ...کنهی ته دلشو قرص می حسهی شهی بهش توجه منهی ببی که وقتنهی از اریغ
 ... لباشي روادی لبخند ناب مهی
 ...کنهی مدای پانی تنش جري توی و شور و حرارتینیری شهی
 !نه؟ی از اریغ
 

 ... بودم رو در اوردم از جعبهدهی که خري احلقه
 ... بودفیظر

 ... نداشتشتری بنی نگهی
 ...اما
 ...سمی سال مال بردکی من دادی نشون مدیشا
 ...شیدی برام نخرسیبرد
 ... سراغمادی نی که بدونن من صاحب دارم و کسدمی خودم خریول

 ! باشه؟تونستی مسی جز بردی احساس من کسصاحب
 
 در ي و رفتم کنار برسام که جلودمی پوشموی و خاکستری اومدم و صندل صورترونی زنگ از تفکراتم بي صدابا
 ... بودستادهیا

 
 ...گفتنی مکی خوشحال بودن و به برسام تبردنمی از دلی فامهمه

 ...گفتی دستشو انداخته بود دور کمرم و با لبخند به همه خوش امد مبرسام
 
 
 برسام؟:-
 جون دلم؟ :
 ؟ي سفارش دادیشام چ:-
 ...دهیجوجه کباب و کباب کوب :
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 ... تکون دادميسر
 ! جوجه کباب دوست داشت نه؟سیبرد
 !بعد از محرم شدنمون جوجه کباب بود نه؟ می که با هم خوردی شامنیاول

 ! ذهنم؟ي هک شه توسی دست به دست هم دادن تا با هر اتفاق اسم بردزی همه چچرا
 

 ... در کمال ارامش سرو شد اماشام
 ... نبود که بهم توجه کنهیسی برداما

 ... تشنه اممن
 ... عمر نداشتشتری که دو روز بسی بردي توجه هاتشنه

 ! عوض شد؟سی بردتمونیز دو شب بعد از محرم شد که بعد ایچ
 
 دوستت نی و من بهترمی با هم خوب بودیلیما خ...نمتیبی چقدر خوشحالم که مدونمی نمی بنيوا:  لدای

 !زم؟ی که عزادی مادتی...بودم
 
 ... تعجب به دختر رو به روم نگاه کردبا
 ...می با هم خوب نبودچوقتی هادمهی که یی تا جای بود دختر عمه من وللدای نیا
 !گه؟ی چرا داره دروغ منیا

 ... رفتهادمی زوی تو رو خدا فکر کرده همه چنی ببهع
 ... جمعالتی خرهی نمادمی رو تهی عفري بره توادمی يزی هر چمن
 
 
 دنی من و شما چشم ددوننی که همه میی اخه تا اونجاادی نمادتونی فکر کنم شما ی ولادی مادمی من زمیعز:-

 ...می نداشتگرویهمد
 ...ادی نمادمی گهی دموی دوست شدنی بهتري ها چجوري دورنی تو احاال

 
 ... رفتیشی با گفت الدای دوشون بهم نگاه کردن و هر

 ... شدنوانهی دمردم
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 دختره نچسب:-
 ؟یک :
 ...لدای:-
 ..ادتهی منو که ی بننمیبب...یگیاها اونو م :
 
 ... شده بهش نگاه کردمزی ري چشمابا
 
 ...ادمهیبله تو رو !ست؟ی نمی حالیچی هگهی من دنیکنیچرا همه شما فکر م:-
 ... بانوزندی رثم مگرانی دي براياقا ارش خاطرات ماندگار... باشهادتی دیمعلومه که با :
 ... برامایکنی مجادی مزاحمت اگمی به برسام مزی برو نمکدون کم نمک برایب:-
 
 ! کرده؟جادی مزاحمت ایک:برسام 
 ارش:-
 ... ندارهاقتی خواهرت لنی نداشتما اشیچکاری من هيعع بخدا بر :
 ... بهتر از تو رو دارماقتیل... تو رو ندارماقتیخب معلومه ل:-
 ! زبونت کوتاه نشده نه؟نمیبب :
 نه:-
 
 ... و ارش بهم گفت که از اومدنم خوشحالهمیدی خندی ساله اش ارش کلنی برسام و دوست چندبا

 ... بودزی برسام برام عزاندازه
 

 ـسیبـرد
 

 ...تای خونه مشترك من و بنمیدیرس
 ... باز کردمدرو

 ... مطلقیکی جا تارهمه
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 ...اتاق خودمه راحت باش.. برو تو اون اتاقزمی عزسیبهد:-
 
 ... باز بودتایدر اتاق بن 
 ! رفته سر کار؟5 ساعت یعنی

 ... نامزدش صبح کردهشی شبو پدیشا
 ...دیشا

 ...اره دحق
 ...ي خبرچی هی بی و رفتی تنهاش گذلشتتو

 ...هه
 ...جا رو واس خودش و نامزدش باز کردم!بده؟

 ...دنیرسی به عشق و حالشون با هم مراحت
 ! دروغ باشه همه حرفاش؟شهی میعنی

 ! حرف بزنه؟یتو گذاشت! حرف؟کدوم
 ... چشمام اعتماد کردم اون حلقه دستش بودهی من
 ...ي اشتباه کردسیبرد

 ...گنی چشمام دروغ نمنکردم
 
 سیبرد:چکیچ
 جانم:-
 ر؟ی دوش بگهی منم برم شهیم.دی خوابسیبهد :
 . در سمت راست هستنیحمام اول.خونه خودته.راحت باش:-
 ممنون :
 
 

 ! اتاق انقدر خلوته؟نی اچرا
 ... بودزشی مي عکس مادر و پدرشو چاپ کرده بود و قاب شده روتایبن
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 ! هست اصال؟تای بنسیبرد
 ... کمدشو باز کردمدر
 ...یچیه

 ...کشو
 ...یچیه
 ...نه
 ...نه
 ... بدون من برهتونستی نمتایبن
 ...نه
 ...8 ساعت گردهی برمتایبن...نه
 ...گردهیبرم..اره..ا

 !؟یمطمن
 ... ازدواج کنهغمونی بدون به هم زدن صتونهینم... نامزد منهتایبن...اره..ا

 ... و داد زدمنی زمي زدم روزانو
 
 تونهینم... برهتونهی نمتایبن:-
 !؟یداداش خوب :
 بر 8 ساعت تایبگو بن...ستی نی کشو خالنیبگو ا...ستی نی کمد خالنی بهم بگو انجای اایب...ای بسیبرد:-
 باطل تمونوی ازدواج کنه تا من محرمتونهیاون نم... برهیی جاتونهیاون محرم منه نم!س؟یمگه نه برد...گردهیم

 ...نکنم
 
 ه؟ی کتایبن! شده؟ی چسیبرد...یزنیداداش چرا داد م! قربونت برم؟یگی می؟چیداداش خوب :
 

 ... باز کردمدستامو
 ... بغلمي اومد توسیبهد

 ... و دستامو دورش حلقه کردم و کمرشو نوازش کردمدمی بوسسرشو
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  مگه نه؟گردهی برمتایبن:-
 ه؟ی کتایبن :
 ... کردمی مدت باهاش زندگنی اي که تويدختر...عشق من:-
 ؟عشقت؟یچ :
 ... داداشت عاشق شدهيخواهر:-
 تو.. تسیبرد :
 
 ...رونی بغلم اومد باز

 ... نگاه کردمبهش
 ... شدم و رفتم سمت در اتاقبلند

 ... سمتشبرگشتم
 
 ... دروغ باشهزیدعا کن همه چ... باشهنجای اتای برگشتم بنیدعا کن وقت:-
 

 که خودمم یی شدم و حرکت کردم سمت جانی از خونه و سوار ماشرونی و اومدم ب بهت گذشتمي رو توسیبهد
 ... کجاستدونمینم
 
 

 ـتـایبـنـ
 

 ... روز گذشتچهار
 ... براش تنگ شدهدلم

 ! االن اومده خونه؟یعنی
 !ستم؟ی که من ندهید

 !ه؟ی چجورحالش
 ! اصال؟خورهی میچ

 ... افتضاح بودشی اشپزاون
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 یبن :
 جانم:-
 !م؟ی با هم صحبت کنشهیم :
  افتاده؟یاتفاق:- 
 ...نه :
 جانم بگو:-
 ؟یشناسی تو کمندو خوب میبن :
  ارهیی جوراهی:-
 خانوادشو چطور؟ :
 .کردمیتو شرکتش کار م.فقط برادرش:-
 
 ...ي اون پسره اشغال رضوبا
 
 ازدواج کرده؟ :
 نه:-
 

 ... نگاهش کردممشکوك
 
 برسام:-
 من برم غذا سفارش بدم فعال :
 

 ...ععع
 ... که عاشق شد مثل مننمیا

 !؟ي شدیتو عاشق ک! تو؟مثل
 ...من؟نه عاشق نشدم..م
 ...ی االن گفتتایبن
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 ... ندارمی به کسینه من حس...نه..ن
 ...گنی نمنوی چند روزت انی حرفا و تفکرات ایول
 ... همخونه بودهی فقط سیبرد... محالهنه
 
 ... برسامشی پنیی قلب و عقلم رفتم پاي فرار از بگو و مگويبرا
 ...کمی خونه خاله کوچمی و قرار شد عصر برمی هم غذا خوردبا

 ... مونده تا خاطراتم کامل شهگهی دکمیفقط ... اومدهادمی از خاطراتم ي عمده ابخش
 ... برهنی از بی دوست داشتنی فراموشنی اتا

  بود؟ی داشتندوست
 ...اره..ا

 ... بودیم دوست داشتن اعتراف کندی بادیشا
 ... احساس و تلخی بي کنار اون چشمابودن
 ... شکالت تلخمثل

 ... قلب خوبهي شکالت تلخ براگنیم
  قلب من خوب بودن نه؟ي به رنگ شکالت هم براي چشمااون

 ... تو رو دوست دارهسی بردیکنی که فکر مي بچه ایلی ختایبن
 ؟ی حرف بزننی با ادري هلت داد سمت اتاق تا بري رفته چجورادتی
 ... گفتکی دکتر و دخترش و با لبخند تبري اقاي جلوگرفتی مینیری داشت شي رفته چجورادتی

 ...تای ممنوعه هست بنوهی تو مي براسیبرد
 ... کنقبول

 
 هی رحمی بیول:-
 ؟یچ:

 چیه..ه:-
 

 ... خانسی بردباش
 ...ی تهراني اقاکنمی مفراموشتون



              رمان دختربی همتاي من                                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 216 

 ...زنهی توهم ميادی جنبه من زی قلب بنی که ادیببخش
 

 ـسیبـرد
 
 ... نگه داشتمابونی بي اومدم و تورونی شهر باز
 ...کردی ازش عبور نمینی جاده خلوت که ماشهی
 ... شدمادهی پنی ماشاز
 

 ! کوش؟تای بنایخدا
 ! بود؟نی من احق

 !ومده؟ی شدنم به من نعاشق
 
 خداااااااااااا:-
 

 ... کردمزمزمه
 
 ...ی لعنتيبایدست از سرم بردار ز:-

 ...ی لعنتيبای از سرم بردار زدست
 ... آزاد بودتی نهای رفت تا عمق بدی بایگاه
 ... دل کند از هردی بایگاه

 ...باستی زیکنی احساس مآنچه
 ...کی مرد در دی بایگاه

 ... شدبندی پای نا مرئحصار
 ... دل بستدی بایگاه
 ...یی عذاب و درد و رنج تنهابه
 

 ....ی لعنتيبای از سرم بردار زدست
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 ....ی لعنتيبای از سرم بردار زدست
 ... رفت تا عمقدی بایگاه

 ... آزاد بودتی نهایب
 ... دل کند از هردی بایگاه

 ...باستی زیکنی احساس مآنچه
 ...کی مرد در دی بایگاه

 ... شدبندی پای نا مرئحصار
 ... دل بستدی بایگاه
 ...یی عذاب و درد و رنج تنهابه
 
 

 ... دل ببندمتونمی نممن
 
 !؟يشنویخدااااا صدامو م:-
 ...یی دل ببندم به عذاب و درد و رنج تنهاتونمینم
 ...تونمینم
 ... رو بهم برگدونتایبن

 ... بهمبرگردونش
 ... دل بکنمتونمی نممن

 ...ی لعنتيبای از سرم بر دار زدست
 

 ... زدمداد
 
 ....ی لعنتيبای بردار زدست از سرم:-
 
 
 ... به صفحه نگاه کردملمی زنگ موباي صدابا
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 ... صداش بوددنی شندمی تنها امدیشا
 
 الو:-

 ی گفتيزی چتای به بن،نهيری شرکت م؟نهی هستي معلوم هست کدوم گورچیتو ه:نیادر
 ؟ي خبر دارتایاز بن:-
شهر ... اومد و بردش اصفهانتای داداش بندی بودی کدوم قبرستونستی و معلوم ندی نداشتفی شما تشریاره وقت :

 ...تای بنیاصل
 

 ... رفت اصفهاناون
 ... نکردی از من خداحافظی حتاون
 
 ای بدمی نمگهیحاال د.. واحدتونو داده به من قرار بود بدم به صاحب خونهيدای کلتای بنای؟بیی کجاسی برديهو :
 ...ری رو بگتای و نامه بندیکل
 ؟يچه نامه ا:-
 ...سی به برددی داده بود به بابا گفته بود بدتای بندونمینم :
 فعال خداحافظ. باشنیی پادیبا نامه و کل. جلو خونتونمگهی ساعت دکیتا :-
 

 ... خداحافظشو نداشتم قطع کردمدنی شنحوصله
  تو اون نامه نوشته؟ی چتای بنیعنی

 ...نجاستی نامزدش ای رفته اصفهان وقتي چجوراصال
 ...وونهی دیی تو چقدر ساده اسیبرد

 و بعدش نامزدشو رهی نامزدشو نشون بده رفته اصفهان تا اوضاع رو تحت کنترل قرار بگتونهی االن که نمخب
 ...ببره اصفهان

 ! دروغ باشه؟نای همه اشهیم
 

 ... شدم از جدال قلب و عقلمخسته
 ...نی شدم و راه افتادم سمت خونه ادربلند
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 ...دمی خونشون رس دري ساعت بعد جلوکی
 
 
 د؟ی داشتفی تشریکدوم جهنم.. خاننیبه احوال ادر :
 تهران:-
 ؟یبرا چ :
 رازیخواهر و دختر عموم اوردم ش:-
 !؟يو به دست اورد...تو حافظت...مگه تو :
 ... اون نامه رو بدهنیادر... وقتهیلیاره خ:-
 ؟ی نگفتيزیچرا چ :
 ... تمام شدزی تمام همه چی رحمی تموم شه که با بخواستمینم.. رو دوست داشتمنیری اجبار شنیچون ا:-
 

 ... شدمنی گرفتم و سوار ماشنی رو از ادردی و کلنامه
 ... بودستادهی در اي بهت زده جلوافهی سوال و قی با کلنیادر

 ! من عاشقم؟دیفهم
 ..یکنی نمعی تو اصال ضانه

 ! کارات نفهمه؟نی با اي دارتوقع
 

 ... زدمپوزخند
 ...دی و نفهمدیفهمی مدی که بای جز کسدنیهم فهمه
 ... رو باز کردمنامه

 
 ...ی تهرانيسالم اقا"
 ...خوامی بابت عذر منی مدت مزاحمتون بودم و از انیا

 ...دی مثل من پناه دادی پناهی مدت به دختر بنی که تو ایمرس
 ... اصفهانگردمی بر مدارم

 ...زادگاهم
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  به دستتون نرسهچوقتی نامه هنی ادیشا
 ... بودي الهی از هر وسی خالدمی من اتاقتونو دچون
 ...دی بر گردگهی دکنمی نمفکر
 ...ستمی معرفت نی بمن

 ... نرفتمی خداحافظیب
 ...نی که در حقم کردیی بابت کارایمرس
 ...دی اما شما رفته بودمی کنی رو در رو ازتون خداحافظمی دوست داشتیلی و برسام خمن

 ... بابت تمام زحماتتونکنمی متشکر
 ...رهی منی سال خودش از بکی هم بعد تیمحرم

 ...دی باشخوشبخت
 "...خدانگهدار

 
 ... بودي نامردنیا

 ...ی رفتی خداحافظی هم بتو
 ...رفتمی مدی بامن

 ... بهشي خبر بدیتونستیم
  نه؟کنهی اشتباه مشی تو زندگادم

 ... اشتباه من بودهی نمیا
 ... باختمموی که توش زندگیاشتباه

 ...عشقمو
 

 ـتایبـنـ
 

 . خوابم برده بود که دراتاقم زده شدتازه
 ! هـــــوم؟ـ
 ... هاشهی مری دمی بردی پـاشو بای بنـ
 . بخوابمگهی دقهی دو دقهیبزار . اه خوب من تازه خوابم برده بودـ
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 . خواهر گلمشهی مری دگمی مگهی دقهی دو دقوی چـ
 . توجه بهش دوباره چشمام و بستمبدون

 . اصال حال بلندشدن نداشتمی بود ولدهی خواب از سرم پرگهید
 . در اتاق اومد که باز بسته شدي بعد صداقهی دقدو

 ) .برسام( یِ که برسمطمئنم
 ...شهی تختم مکی که داره نزدومدی قدماش ميصدا

 .کردمی صورتم حس مي رو رويزی چهی
 ..دهیتاش داره قلقکم م برسامه که با دسحتما

 .. دستمي اومد توی جسمهی دستام اومد کنارش بزنم که با
 ...هی چنمی رو باز کردم ببچشمام

 ...دی من ترسغی باال که برسامم از جدمی و پردمی کشیغی موجود تو دستم،چنان جدنی دبا
 ..  دستم بهت نرســهاد،اگهی بدم مركیرجی من از جیدونی مگه نمکشــمـتی می بــــــرســــــــ
 .دمی ترس فرار کرد منم بلند شدم و دنبالش دوبا

 . از اون نداشتمی منم کمی سرعتش باال بود ولیلی خاون
 .نیی پارفتی میکی پله ها رو دوتا داشت

 .. ژیییییی نرده نشستم و وي رفتن از پله ها رونیی پاي بجامنم
 . اون متوجه من نبودی کنار برسام رد شدم ولاز

 . شدممی قاواری پشت درفتم
 : اومدصداش

 . بوداکی نزدشی اخـ
 . پس کلشدمی با کف دستم کوبهوی سروصدا رفتم پشتش و یمنم ب. پشت سرم بودقایدق
 . ااااااااااااااااااااااااخـ

 .دمیخندی دلمو گرفته بودم و هرهر ممن
 .. شدنی بعدش نگاهش خشمگی من متعجب شد ولدنی که برگردوند اول از دروشو

 ..کشـــمتی می بنکشمتی مـ
 ...  خوردمزی غلط کردم چیبرس... غلط کردم ـ
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 . کار از کار گذشتهگهی دـ
 . شدکی سمتم نزدبه

 . اومدم بلندبشم که قدماشو تند کرد و اومد سمتمو بغلم کردمن
 . خانومی بنگمی االن بهت مـ
 ..نیی بزارم پای برسي واـ
 .. امروزم جور شدهی نوچ باهات کار دارم سرگرمـ

 . مبل سه نفره خوابوند و شروع کرد قلقلک دادني رومنو
 ..ي..سـ...ر... بسه بیی ووووااییی ووواـ
 ..ومدی شدت خنده داشت نفسم بند ماز

 : گفتمبزور
 د..ا..ـی..ا نم.لـ..ا..م ب..سـ..فف..ن.. نی برسـ
 .دی کش گفتم برسام نگاهش رنگ ترس گرفت و دست از قلقلک دادننوی اتا
  ؟؟ي خواهری خوبیـ بن 
 .ر..ــایم اب بــ..را..قط بــ..ه ف..ر.. اـ
 ..امی بکش تا بقی فقط تو نفس عمزمی باشع عزـ

 .دمیکشی مقی تند نفس عمتند
 .سوختی خشک شده بود و گلوم مدهنم

 . حقته که چند روز باهات حرف نزنمشوری برسام بيا
 .  قربونت برمای بزمی عزای بـ

 . اب رو به سمت دهنم بردوانی کرد بلند شم و لکمکم
 . و خودم اروم اروم خوردمدمی و با حرص از دستش کشوانیل

 ...  جام بلند شدم و رفتم باال تا حاضرشماز
 .رونی از اتاق که همزمان با من برسامم اومد برونی بعد اومدم بقهی دقدو
 : اخم نگاهش کردم و گفتمبا
 . من حاضرممی برـ
 .می برـ
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 ..دادمی و به سئواالش هم جواب نمدادمی به خونه خاله همچنان براش اخم کرده بودم و محلش نمدنی رستا
 
 
 ؟... سالم خالهـ
 
 .گهی دمیمر. رفتادتیا اسم منو . زمی سالم عزـ
 
 .. جونممی خاله مردی اخخخ ببخشـ
 
 . توای نداره بی اشکالـ
 

 : خودشو رسوند و گفتبرسامم
 
 .ـ سالم خاله 
 
 . تودیایب.زمی سالم عزـ
 

 ..رونی و مهرنوش اومدن از اتاقاشون بالدی تو که ممیرفت
 
 . سالم دوقلو هــــاـ
 

 : دوتام باهم همزمان گفتناون
 
 .. کوچولوی سالم بنـ
 
 ..نیپوشی زشته هنوز لباس ست میلی سالتونه خ22 ستتون بابا ي لباسانی با انی کوفت کوچولو خودتونـ
 

 ..  خالهشی تاسف براشون تکون دادم و بدون توجه بهشون رفتم پي از رويسر
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 ! خاله من لباسام رو کجا عوض کنم؟ـ
 
 .. برو تو اتاق مهرنوشـ
 
 .ی مرسی اوکـ
 
 : حال و گفتمي رفتم توـ
 
 . کدومهدونمی من و ببر تو اتاقت نمای مهرنوش بشتی هـ
 
 . باشهـ
 
 . مبل پاشد و جلوتر از من حرکت کردي رواز
 
 .. کرد توتی اتاقشو باز کرد و من هدادر
 
 . برو تو اتاق خودتهـ
 
 .دونمی مـ
 
 . حساسمالمی پررو بدو کارتو بکن من رو اتاقم و وساـ
 
 " حساسملشیمن رو اتاقم و وسا "ی نگگهی تا دکنمی خراب مالتوی وسازنمی مـ
 

 . اتاق من بودبی ترکقای خوشم اومد چون دقیلی روشن بود خیاسی اتاقش
 
 .. دختره حسودـ
 
  چــرا؟ـ
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 .ي اتاق من تقلب کردونی چون از دکراسـ
 
 که ی به بابات گفتيدی دی بعد تو هم وقتونوی کردم دکراسينطوری اول من ای ولادی نمادتی تو نمیی گمشو بـ

 .اتاقت مثل من بشه
 
 . به هر حال حسودـ
 

 .رونی بمی رفتي عوض کردم و با مهری ساپورت مشکهیر و  نقش دای بلند صورتنی بلوز استهی با لباسمو
 
  عمو کوش؟ي مهرـ
 
 .رسهی مگهی دکمی. ي درد و مهرـ
 
 . اهانـ
 
 . که خاله برام شربت اوردمی حال نشستي تومی رفتـ
 
 . خاله جونی مرسـ
 
 ..گرمی جکنمی خواهش مـ
 
 .. مهرنوشه حسود با چشم غره مامانشو نگاه کردـ
 

 . اشپزخونهي خنده کنان رفت توخاله
 

 . و زبونم واسش دراوردمي به مهرزدم
 
 . کوفتـ
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 . حرص خوردناش خندم گرفتاز
 

 .زدنی هم نشسته بودن اون گوشه و باهم حرف میلی و میبرس
 

 . بلندشدم و رفتم تو اشپزخونه کمک خالهمنم
 

 ـسیبـرد
 
 داداش :
 

  باز کردمچشمامو
 
  شدهیچ:-
  شده؟ينجوریصدات اداداش چرا ..د :
 ... شده صدامينجوریخواب هم بودم ا. سرما خوردمکمی..زمی عزیچیه:-
 حال و میینجای هفتست اهی. براشیکنی مينجوری که اهیاون دختره ک...سی بردیکنی متی خودتو اذيچرا دار :

 ...نهیروزت ا
 

 ... رو زدم کنار و بلند شدمپتو
 
 سمت میوفتی شب راه مدیاماده ش...گهی دستیعشق منم ن.ستیاون نامزد من ن.سی بهدزیتموم شده همه چ:-

 ...تهران
 

 ...رونی نشدم و رفتم بسی حرف زدن بهدمنتظر
 ...ستی که حق من نيزی چکنمی مفراموش

 
 ...رونی اومدم بیی و صورتمو شستم و از دستشودست
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 "خداحافظ. امادست من رفتمزی مي صبحانه روسیبرد"
 

 ... هنوزم صدات تو گوشمهیلعنت
 ...دهی حلقه ات قلبم رو فشار منی برق نگهنوزم

 
 ...کردمی بهت نگاه نمچوقتی هکاش

 ...دمیدی رو مي انگشترنی نه برق نگومدی به وجود می نه عشقگهید
 ... خواب بودهی زی همه چکاش
 ...رازی شمیومدی نمچوقتی هکاش

 ... حال ناارومو نداشتمنی اگهی دينجوریا
 ... نداشتي بازی قلب لعنتنیا
 ...تای بنگفتی تک تک لحظاتش نمي توی فکر لعنتنیا

 
 سیبرد:چکیچ
 
 ... اومدمرونی باالتمی فکر و خاز
 
 جانم:-
 ...يسادی وایی در دستشوي هست که جلوقهیده دق!حواست هست؟ :
 

 ... نگاه کردمبهش
 ... نگاهشون رنگ ترحم گرفته بودچکی و چسیبهد

 ! داشت؟تای نگاه شما رو بنشدی میچ
 ... و نگاهش رنگ ترحم داشته باشهنمی رو ببتای بودم اما حاضرم دوباره بنزاری از ترحم بشهیهم
 ه؟یادی خواسته زایخدا
 ... من مال من باشهيای مال تو،دنای دنهمه
 ... هشدار دادمغزم
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 ...سی بردستی مال تو نتایبن
 ...دونمیم
 

 ... لبخند زدمبهشون
 ...کنمیامروز ناهارو خودم درست م... ناهار خوشمزههی ي برادیدخترا اماده ش:-
 ... بگذرونهریخدا بخ:چکیچ

 من جونمو دوس دارم:سیبهد
 

 ... چشم نازك کردمپشت
 ...دی برا خودتون تخم مرغ درست کندیاصال بر...دلتونم بخواد:-
 
 ...کردی با تعجب نگاهم مسی و بهددی خندچکیچ
 
 !چتونه؟:-
 ... کار دختراستنی ایگفتی از پشت چشم نازك کردن مي متنفر بودس؟توی بردیخودت :
 ...پشت چشم نازك کنه..ز... روهیمغرور ..س..يرد برد..کیم.. فکریک... خدايوا:چکیچ
 

 ...دمیخند
 ...دی خندسیبهد
 ... خونهي تودیچی خنده هامون پيصدا

 ... خنده ها راست نبودنی ایول
 ...ده مسخره بود خنهی

 ...میکردی پشتشو سه تامون خوب حس می که تلخیی اخنده
 
 ... ناهارنیایبچه ها ب:-
 ... خداای :
  زنگ بزن اورژانسيخوای مسیبرد:چکیچ
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 ...نیبخور...زهر مار:-
 ... تو اول بخوريخواینه داداش گلم م :
 
 ...ي منو کور کردي استعداد هاشهیتو هم..میمردم خواهر دارن ما هم خواهر دار:-
 ... جون ما وسطهيپا.ستی بحث استعداد نگهی ده؟االنی چیدونی مسیبرد:چکیچ
  بخریشگاهی استعدادات شکوفا شه داداش گلم؟برو موش ازمايدوست دار :
 
 ... دهنمي سرخ کرده گداشتم توینی زمبی تکه نون جدا کردم و همراه گوشت و سهی توجه به حرفشون یب

 ... خوشمزه شدهچه
 ... قاشق خوردنهی شدن و کی تحرچکی و چسی غذا خوردنم ادامه دادم و بهدبه
 ...کردنی تعجب بهم نگاه مبا
 

 ...ي غذا رو تو درست کردنینگو که ا:سیبهد
  کو؟تیکتاب اشپز...محاله:چکیچ

  کو؟گهیراست م:سیبهد
 ! کجا بودمیکتاب اشپز:-
 همونم سی بردي کردروی مامان خونه نبود،تخم مرغ نممیردی ممی دوتامون داشتی دفعه از شدت گشنگهی :

 ...يسوزوند
 ... گرفتمادی:-
 از کجا؟:چکیچ
 ...ی دوست داشتنیفراموش:-
 

 ... دو سکوت کردنهر
 ...کردی رو همراه خودش حمل می و تلخنیری خاطرات شی دوست داشتنی فراموشنیا

 ...مونی زندگي بود براینی کلمه سنگچه
 ...تایبن

 ... بازم وجودت پر رنگهیستی حاال که نی حتیلعنت
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 ... می زندگي هاهی با تک تک ثاني شدنی عجتو
 

 ...می در سکوت خوردغذامونو
 ... بودزی چهی ری هر کدوممون درگفکر
 ... شدهی وقته سادگیلی ما خی زندگي بودم که شادگفته

 ! بودم؟نگفته
 ـتـایبـنـ

  
 ... و خنده تموم شدی خوشمزه خاله با شوخشام

 ...می نشستهی کنار بقمی خاله کمک کردم تا ظرفا رو بشوره و اومدبه
 

 ؟ی کنکاری چيخوایخب برسام جان حاال م:خاله
 ...گهی دمیریم:برسام

 ؟يبری رو هم متایبن:الدیم
 ...ندهی تا هفته امیری هم م؟بای کشی پنجایاره بذارمش ا:برسام

 
 ...دادمی تعجب به حرفاشون گوش مبا

  کجا قراره بره؟برسام
 ! همراهش برم؟دی کجا بامن
 
 کجا؟:-

 زم؟ی تو عزیدونیوا مگه نم:خاله
 ...من بهش هنوز نگفتم خاله جان:برسام

  چه خبره؟دی بگشهیم:-
 ...ي خواهردمی محی خونه بهت توضمی جان رفتتایبن:برسام

 
 ... اطرافم نگاه کردمي به ادماکالفه
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 ... متنفر بودمرمی سواالمو نگ جوابنکهی از اشهیهم
 ... سمت خونهمی راه افتادمی کردی خاله خداحافظاز
 شنومیم:-
 میزنی فردا صبح کامل با هم حرف متایخسته ام بن :
 ؟ی چیعنی سیبرد:-
 

 ... نگاه کردبهم
 ... تعجب کردمخودم

 ... دهنمي گذاشتم جلودستامو
 
 تایبن :
 بله:-
  نبوده؟يزی چسی تو و بردنی بیمطمن :
 
  بوده؟يزیچ

 ...نبوده
 ه؟ی چيزی از چمنظور

 شه؟ی محسوب ميزی هم جزء چاحساس
 ... ارهشهی حساب ماگه

 ... بودهنمونی بیاحساس
  بوده؟نتونی بی مطمنتاینمون؟بنیب

 ...نه
 ... طرفه بودههی در صد صد
 ... به من نداشتی حسسیبرد
 
 ... ما نبود برسامنی بيزیچ:-
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 ـسـیبـرد
 
 

 ...شدی می در سکوت طراه
 ...می افکار خودمون غرق بودي کدوممون توهر
 ... از ما سه نفر توان شکستن سکوت رو نداشتچکدومیه
 ... پخش رو روشن کردمستمیس
 
 ... ازاد بودتی نهای بابد رفت تا عمق بیگاه :
 
 ... رفتتایبن
 ...کنهی می ازادانه زندگتی نهای عمق بتا
 
 ...باستی زیکنی دل کند از هر انچه احساس مدیگاه با :
 
 ... بودبای زتایبن

 ! نباشه؟بای مجنونش زي برایلی لشهی ممگه
 ... دل بکنمتونمینم
 
 ...یی دل بست به عذاب و رنج و تنهادیگاه با :
 

 نه؟ی مگه جز ایی عذاب و رنج و تنهایعنی شدن عاشق
 
 ... شدبندی پای حصار نامرئکی مرد در ریگاه با :
 

 ... مردممن
 ... مني همتای دختر بییای و روی هستم تا ابد در اغوش نامرئبندیپا
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 ...ی لعنتيبایدست از سرم بردار ز :
 

 ... تمامی رحمی با بی دست از سرم برداشتخودت
 ؟ی و خاطراتتو چرا جا گذاشتادی نی اگهید
 !؟ی شکنجه کنيخوایم
 
 
 ... تو مشکل دارمي با اهنگاشهی من همسیبرد :
 ... منم با تو مشکل دارن عشقمياهنگا:-
 
 ...دی خندچکیچ
 
 ...زی دل به دل راه داره خواهر و بردار عزگنی که منجاستیو ا:چکیچ
 

 ...چکی رو کرد به چسیبهد
 
 ...دهی خز گوش ميخو خواهر من نگاه کن همش اهنگا :
 !؟ي اهنگ بذارم قر بديخوایم:-
  ممنونرینخ :
 

 ... کرددای اهنگ مورد عالقشو پهی کرد تا نییتراك ها رو باال و پا سیبهد
 
 

 ـتـایبـنـ
 

 ...کردی لجوجانه با خواب من جنگ مدی خورشنور
 ... برنده شددی و نور خورشختنی فرو رمی چشم های دفاعواری داخر
 ... به خودم نگاه کردمنهی ايتو
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 ...دمی رو دسی خواب بردشبید
 ...هه
 ...نمیبی که شب خوابتو مکنمی انقدر بهت فکر میلعنت
 کنم؟ی منکاروی دارم با خودم اچرا
 ...خواستی منو از اولم نمسیبرد
 ...ي خواستگارادی بنی ادردادی اجازه نمخواستی ماگه
 ؟یگی می شام محرم شدنتون رو چنی اولیول

 ...ی با شولوار ستش و شال صورتي مانتو خاکسترهی من
 ...ی صورترهنی و پي شلوار خوش دوخت خاکسترهی سیبرد
  بپوشم که با من ست کرد؟خوامی می من چدونستی کجا ماز

 ... هستکی انقدر روحاتون بهم نزددیشا
 ...ستین

 ...شدی از درد عشقش فشرده نمی قلب لعنتنی اومدی اسمش می بود وقتاگه
 ... با اسمششدی تر مادی و ضربان قلبم زرفتی جاش ته دلم قنج مبه

 ... مال منهدونستمی مچون
 ... االناما
 ...رازی شی سنتخانهی رستوران و چانی از بهتریکی میرفت
 ... که پشت من بودی پشتي دستشو گذاشت روسیبرد

 ... اغوشش بودمي جور نامحسوس توهی
 ... عوض شده بودتی محرمغهی بعد از خوندن صسی نگاه بردرنگ

 ...لبخندش
 ... مهربونشنگاه
  از عشق بود نبود؟نای اهمه
 ... ها رو تکه تکه کردياری برام کباب بختسی غذا اماده شد بردیوقت
 ... و چشمک زددی خندکنمی نگاهش مدی دیوقت

 ... تکه رو گذاشت تو دهنمهی
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 ... بودممتعجب
 ...زدی که به زور چند کلمه باهام حرف میسی برداون
 ...کردی بعدش با اخم بهم نگاه می نداشتم ولتی براش اهملیاوا

  شده؟ينجوری احاال
 ...زنهی محرف
 ...کنهی میشوخ

 ...زنهی ملبخند
 ... مهربونهنگاهش

 ! جادو کرده بود؟تی محرمغهی صنیا
 ... دستشو پشت کمرم گذاشترونی بمی رستوران که اومداز
 ... خودش و من بودي پاي خونه دستش روتا

 ... عالقه بودي از رورفتاراش
 ... دوست داشتندیشا
 ... هشدار دادی هم مغز لعنتباز

  دوستت داشت؟یمطمن
 داشت؟
 ...نداشت

 ... تو سرش بودهی شومي بوده که فکرانی کارا بخاطر انی همه ادیشا
 ... خواسته برسهي سرهی محرم شد تا به دیشا
 ... باز هم قلبم داد زد سرمو
 ...ي خریلی تو ختایبن
 ...یی اوانهیم د ادهی تو

 ... به تو دست زد به منظور بدی کسیبرد
 ... باهات نداشتيچکاری و اون هيدی اغوشش خوابي شب توتو
 ...یکنی مي فکرنی پسر که نگاهش پاك بود بهت چنهی که راجب ی پستیلیخ

  بود؟ی چپس
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  عاشق و دلباخته من بود؟سی بردبگم
 ... عاشق و دلباختهاره
 اد؟ی بنی عاشق و دلباخته بود چرا گذاشت ادراگه
  نکرد؟ي عاشق د دلباخته نبود چرا بهت دست درازاگه
 ...دونمینم
 ... دونمینم 

 ...دونمینم
 ... قلب و عقلنی جدال بنی ادامه داره ای تا کایخدا

 ... و منطقاحساس
 ... امخسته
 ...خسته

 
 ...نییرسام نفهمه و رفتم از پله ها پا رو بی سردرگمنی به دست و صورتم زدم تا اي سرداب
 
 برسام:-
 جانم :
 ... رفتادمیمنم .می که نشد با هم حرف بزنشبید:-
 خب :
 ...می کجا قراره برنمیخب و زهر مار بگو بب:-
 یقبل از سفر شما من کارامو درست کرده بودم و قرار بود شما که از سفر م... قرار بود من برم کانادایبن...باشه :
 ... من برمدیای

 ...اما
 

 ... غم نگاهش شدممتوجه
 
 ؟ی کانادا پس من چيخب تو بر:-
 ... کانادامی که باهم برکنمی تو رو دارم مي من کاراگهیخب همون د :
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  کانادا؟امی من بیعنی:-
 ... درس بخونيخوای که مییاره اونجا کنکور بده و هر رشته ا :
  چشه؟رانیخب مگه ا:-
 ... دوتامونم بهترههی روحي برامیبر...زمی عزگهی دمی ندارنجای رو ایما کس :
 
 
 م؟یبر

 ؟ی چسی بردپس
 ... عشنیا

 ... عقل مزاحم داد زدنی هم اباز
 ... کنبس
 ... رو تموم کنسیبرد
 ... احساسه پوچ رو بکشنی انجایهم
 ... رفتنم بهترهدمیشا
 ...کنمی بهش فکر نمگهید
 
 ....  از تفکرات و جنگ و جدل ولمی زنگ موباي صدابا
 ... اومدم و به صفحه نگاه کردمرونیب

 ... رو لبم اومد و تماس بر قرار شدلبخند
 
 
 شعوری بيسالم دختر :
 ؟یخوب.زمیسالم عز:-
 ... ازمی هم نگرفتي خبرچی هگهی دیزهر مار رفت..مرض..درد :
 ... خودت تا تهش بروگهید.... و ی حافظه لعنتنی و ایی و اشنای اومدم مهمونیاز وقت... بخدا شرمنده اميوا:-
 ؟یی کجاالیخی بنارویحاال ا.. عقلت جلبک زدهدونمیهوم م :
 ...گهی کجام؟اصفهانم دیچیهممنون منم دوست دارم:-
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 ...خب منم اصفهانم :
 ؟ییییییچ:-
 ...عامو زهر مار :
 

 ...دمیخند
 ... کمندمي حرف زدنايرازی شعاشق

 
 ... سفرمی و بردار گل اومدزیبا مادر عز.. اصفهانمگمیم :
 ... خونه مانیای بنیبلند ش...ی تو روحت خو چرا زود تر نگفتيا:-
 افهیدلم برا اون ق..نمتی ببایب.. و سه پلی سمیای بمیخوایفقط حاضر شو ما شب م... گمشو عشقمگهینه د :

 ...نحست تنگ شده
 ..نجانبی به اتتونیانهیباز هم ممنونم از ابراز عالقه ب:-
 يبابا.. بهت افتخار دادميادی شرت کم زگهیبرو د.نمتیبی م9ساعت ...کنمیخواهش م :
 
 
 ... کنم قطع کردی منتظر نموند من خداحافظشعوریب

 
 ...کردی مشکوك نگاهم مبرسام

  بود؟یک :
 کمند:-
 

 ... برق زدچشماش
 ...وا
 
 گفتی میچ :
 ... با مادر و برادرش اومدن اصفهانیچیه:-
 ...نجای اانیجون من؟خب دعوتشون کن ب :
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 ...نمشونی و سه پل ببی س9قرار شد ساعت :-
 ...مشونیاری ممیریخب خوبه با هم م :
 
 تو کجا؟:-
 ... تشکر کنم ازشونامی بدی باگهی بابا منم ديا :
 وا برسام:-
 

 ...تاقش و رفت سمت ادی کاناپه پري زد و از روچشمک
  چش بود؟نیا

 ه؟ی نکنه خبرنمیبب
  باز شد؟ششی تا اسم کمند اومد نچرا

 ...نععععع
 برسام؟
 کمند؟

 هععععع
 
 کشمتیبرساممممم م:-
 

 ...دی خندبلند
 ... به من نگفتشعوریب

 ...نکبت
 ...شهی داماد مداداشم

 کنه؟ی خل و چلو مگه کمند قبول منی ایاخ
 ...يخوری می شکست عشقي برات داداش اول عمررمی بمیاله
 

 ... زن داداشي به سوشیرفتم اماده شم پ... بود7 ساعت
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 ـسـیبـرد
 
 

 ؟ی بکنيخوای مکاریچ:سیبهد
 ...دمیراه بابا رو ادامه م...یچیه:-
  کارخونه بابا؟ي بريخوای میعنی :
 ... بهترهينطوریا..اره:-
 ...ی داداشیموفق باش :
 سیبهد:-
 جانم :
بگو کدورتا رو ..ي خواهرستی موندنش درست ننجایاما ا.. رو دوست دارمچکیمن چ.. صحبت کنچکیبا چ:-

 ...می دخترو از خانوادش جدا کنهی ستیدرست ن...میکنیمن و تو هم فراموش م...فراموش کنه
 کنمیباهاش صحبت م..باشه :
 

 ... لبخند زدمبهش
 ... شونه ام بلند کردي از روسرشو

 
 ؟ی گلیلی که خیدونستیم :
 ...به خواهرم رفتم..اوهوم:-
 

 ...دیخند
 ... تنگ شده بوداشی خنده نخودنی برا ادلم
 
 ..سیبهد:-
 جون دلم :
 ؟يتا حاال عاشق شد:-
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 ... نگفتيزیچ
 ... نگاه کردمبهش

 
 ... نکنهنمیبب:-
  ازش نداشتم وجود داره؟ی پنهانزیهنوزم اون داداش که همه جوره باهام بود و چ :
 ... فقط دچارم کردی فراموشنیا..هنوزم همونم:-
 ...منم دچارم :
 خواهر کوچولوم دچار شده؟:-
 ...مانهیاسمش پ :
 
 ...سیبهد:چکیچ
 
 ...میزنیبعد با هم حرف م..ي خواهرزنهیداره صدات م:-
 

 ... شد و لباسشو صاف کردبلند
 ... اتاقو باز کرددر
 
 ...سیبهد:-
 نمجا :
 ... بوددیدچار با... عاشقیعنیدچار :-
 
  نه؟دیفهمی رو مگهی عاشق دهی عاشق خوب هی

 ...فهمهی نمرتی غگهی که دعاشق
 ... همه طعم عشقو بچشنخوادیم
 

 ـتـایبـنـ
 
 ...سادنیاونجا وا....برسام اوناهاشن:-
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 میبر... خداای :
 ... خوبهپتی نترس لباسات خوشکلن تیچته بابا؟خوب:-
  بگم؟ی چدمیکمندو د :
  سالم کنیچیه:-
 
 ... به هوا رفتغمی سرم جي تويزی خوردن چبا
 
 ؟ی چته وحشيهو:-
  سالم کن؟یگی بگم می چگمینفله من م :
 اصال سالم نکن..برو بابا:-
 
 ... توجه بهش راه افتادم سمت کمندیب

 ... چقدر دلم براش تنگ شده بودیاخ
 
 سالم:-
 

 ... سمتمبرگشتن
 ...فرخ زاده با لبخند بهم نگاه کرد خانوم

 ... با محترمانه سالم کردکامران
 ... هم که نگم بهترهکمند

 
 ... ازمي خبرهی دی کفنت کنم نبایاله...ی که رفتیمردشورتو ببرن رفت...سلللالممم خل و چل خودم :
 

 ... حرفشو نگفتادامه
 ... پشت سرم نگاه کردمبه
 ...کردی داداش خلم با لبخند داشت بهش نگاه مبله

 ... ها ها ها حقشهوی
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 سالم:کمند
 

 ...نیی انداخت پاسرشو
 ! شده بود؟ی خجالتی از کیاخ
 

 توپ رو نشونشون خانهی چاهی تا می کرد و قرار شد بری با کامران و خانوم فرخ زاده سالم و احوالپرسبرسام
 ...میبد
 ...ادی ما بنی شد با ماشی اصرار کمتد راضی کلبا

 ...نیی سرشو انداخته بود پای خجالتبچم
 

  کمند خانوم؟دیخوب:برسام
 د؟ی شما خوبیمرس..م :
 ...گهی دمی ازتون نداريخبر.. مکهی حاجی حاجدیشما که رفت:#
  معرفتهی بتایبن :
 اون که صد در صد:#
 .. معرفت عمتهی بيهو:-
 

 ...دشی دنهی اي ادامو در اورد که برسام از توکمند
 ... خندهری زد زبلند

 ... بدبخت خودشو مچاله کردی صندلي از خجالت رفت توکمند
 ... اقامت چند روزشوني و خنده صرف شد و به اصرار من و برسام اومدن خونه ما برای با شوخشام
 ... اتاق مني تومی و کمند رفتمن

 ...سابق مامان و بابا اتاق ي اتاق برسام و خانوم فرخ زاده هم توي توکامران
 ...دی کاناپه خوابي هم روبرسام

 
  کمندگمیم:-
 هوم :
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 ؟يتو تا حاال عاشق شد:-
 ... مطمنم عشق نبودهیول... خوشم اومدهدیشا..نه :
 ؟یهوم ک:-
 به تو چه فوضول چه؟ :
 خو حداقل اول اسمشو بگو نکبت:-
 ...ب :
 دونمیهوم م:-
 
 ... تعجب بهم نگاه کردبا
 
 ؟یدونیم :
 عشقت منم..گهیاره د:-
 فتهیگمشو خودش :
 

 ...دی سرش و خوابي رودی رو کشپتو
 ... کنم به خواب رفتمکی دوتا رو به هم نزدنی اي چجورنکهی من در فکر او
 
 
 ... سر جام نشستمخیس

 ... کردم لود شمی به دور و اطراف چرخوندم و سعنگاهم
 ... اتاق منهنجایا
 ...ستادهی کمنده جلوم انمیا
 ... هم دستشهخی قالب هی

 ... کهمنم
 
  کمنددددکشمتیم:-
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 ...رونی بدی و دودی خندکمند
 ...فتادی منیی و پاخوردی تنم سر مي بود که روخی ی مکعبي هاکهی شدم و تبلند

 
 ...کشمتیکمند م:-
 
 ...نیی پادمی پله ها دواز

 ...کردنی بود و همه متعجب به من نگاه مستادهی برادرش ای پشت صندلکمند
 

 تایبن:برسام
 
 ... خودم اومدمبه

 ... کامراني بودم جلوسادهی زانو واي با لباس خواب تا رومن
 ... باالدمی و دودمی کشغیج

 ...کنمی حاللت نمکمند
 

 ... صبحانهزی عوض کردم و مسواك زدم و دست و صورتمو شستم و رفتم سمت ملباسامو
 ... هنرمندانه صبحانه رو اماده کرده بودیلی خبرسام
 ...ي شوهرنی کمند شه همچکوفت
 ...ی صندلي گفتم و نشستم روری بخصبح
 ...شدی حس می برسام به کمند به خوبی پوستری زي هاتوجه

 ... شنکی دوتا به هم نزدنی نکردم که ادای پیطی فکر کردم شرای هر چشبید
 ... رو هممیزی با برسام حرف بزنم فکرامونو بردیبا

 ...رنی شب مفردا
 ... تا فردا شب برسام حرفشو به کمند بزنهدیبا
 

 ؟یی جامی بعد صبحانه با هم برشهیکامران جان م:برسام
 کجا؟..البته :
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 ... عجله نکن داداشیفهمیم:-
 

 ... به برسام نگاه کردممشکوك
 ... هاش شوم بودنقشه

 ...زدی برق مچشماش
 ... کنهکاری چدهی فهمپس

 
 لم؟یعروس خانوم وک :
 با اجازه بزرگترا بله :
 

 ... زدملبخند
 ... ته دلاز

 ... بدنشونوی بگن و هدکی دور عروس و داماد حلقه زدن تا بهشون تبرهمه
 ... هردوشون هستاقتی لیخوشبخت

  خدا؟ستین
 ... بهشون باشهحواست

 ...نمی برسامو ناراحت ببخوامی نمگهید
 ... کنهی کنار عروسش خوشبخت باشه و خوشحال زندگدیبا
 

 يخواهر:برسام
 جون دلم:-
  من و کمند؟شی پيومدیچرا ن :
  برار جانیدانی که نمدانمی مییزهایچون من چ:-
 ؟یدونی میمثال شما چ :
 وفتهی بی خواست اتفاقهوی نیکنی می چه غلطنمیقشنگ بب️☺نمتونی که کامل ببسادمیمن جلو وا:-

 ... کنميریجلوگ
 یشیهع برو گمشو که تو ادم نم:کمند



              رمان دختربی همتاي من                                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 247 

 شنی ادم نمچوقتیفرشته ها ه..صد در صد:-
 

 ...دی خندبرسام
 ... با حرص نگاهم کردکمند

 
 ... تنگ شده بودامی داداشي خنده هاي دلم براچقدر

 ...ستی خنده هاش تلخ نگهی دشی که کمند اومد تو زندگی وقتاز
 ...نهیری شنهیری هاش شخنده
  خودمهیعسل

 
 ... همراه خانوادها عکس بندازنارنی بفیلطفا عروس و داماد تشر:عکاس

 
 میری عکس بگمیبر..یلیلیک:-

 یشیتو ادم نم:برسام
 

 ... عروسگاهی به جادمی براش انداختم و قر دادم و راه رفتم تا رسزبونک
 ... و برسام هم دست در دست هم اومدنکمند

 ... کامران توجه نکرده بودماافهی قبه
 ... امشب هلو شده برادر عروسچه

 عروس و ي هالی از داماد و عروس هم خوشکل تره چه برسه به فامی هم اضافه کنم خواهر داماد حتنوی االبته
 داماد

 
 ایلطفا ب يدی پوشي که لباس خاکستریخانوم...اها درسته...دی و لبخند بزننی به دوربدیلطفا همه نگاه کن:عکاس

 ... ترنوریا
 

 شعورهی بچه
 
 .تایبن.خواهر داماد هستم:-
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  ترنوری اایب.باشه :
 

 تای من بنگمی بهش می از اول مجلس تا حاال هکشمشی مزنمیاخر م عکاسه رو مخ منهنی چرا ادونمی نممن
 ....ي لباس خاکسترگهی میهست اسمم ه

  
 ...دهی مری به منم گیه. ازش ندارمی دل خوشادیمنم ز.حرص نخور:کامران

 
 ... تکون دادمدیی انداختم و سرمو به نشونه تای نگاهبهش

 
 ...دیخب عکسا تموم شد خسته نباش:عکاس

 
 ...گاهی از جانیی پامیدی پرعی از قفس ازاد شده سري و کامران مثل پرنده هامن
 
  خل بزنم تو سرشاکهیزن..شیاوخ:-
 کشمشی مزنمیتا اخر مجلس م.. چقدر رو نروهنیا :
 ...مشیکشیبا هم م.موافقم:-
 

 ...می و از هم جدا شدمیدیخند
 ... شدی هم پلي اهنگ خوجل بندرهی رقص و ستی پي تورفتم

 ...دمی در اوردم و گذاشتم کنار و تا جان در بدن بود رقصموی پاشنه بلند نقره اي هاصندل
 

 برا اونجا هم می داری هم عروسگهی هفته دهی دختر نی برو بشایب..پاهات کبود شد.. بسه انقد نرقصیبن:برسام
 ... قر بذارکمی

 ...فکر من نباش.. قر تو کمرم خشک شدهی کلگهی هفته دهی تا ياو بر:-
 کشمتی می من نرقصلی جلو فامیعنی:کمند

 ... دارهیبیحتما عروس ع نبودهی نرقصم که همه بگن خواهر شوهر به وصلت راضخوامیاتفاقا م:-
 ... ندارهایبیخواهر من ع:کامران
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 شهی مداشی کامران پزنمی چرا تا حرف مدونمی نممن
 
 کننی مي فکرنی چنلی فامگمیمن م.. شما درست استشیصد البته فرما:-
 اها :
 

 ...تی و کمند خندشونو به زور جمع کردن و رفتن وسط جمعبرسام
 ...گهی پاهام نصف نشه برا مراسم هفته دنمیش بکمی رفتم منم

 ... ناراحتای االن خوشحال باشم دونمینم
 ️☹کنهی می دوبار عروسداداشم

 لی فامي براندهی هفته امیری بگرازی هم قراره شی عروسهی خودمون لی برا فاممی اصفهان گرفتی عروسهی
 ...کمند

 ...باشمی خوشحال منه
 ... قر بدمتونمی شب مدو

 ... خوبه خوشمان امدخوبه
 

 ... خل شدم رفتهامشب
 ... چشماتي جلوادی نسی بردری که تصونهی اي برااتیتمام مسخره باز!ي نشدخل

 
 ...ستنی سه نفرو کرده که ني دلم هواامشب
 ...مامان

 ...بابا
 ...سیبرد..و
 

 ...نی بودکاش
 ...ي لباس دامادادی پسرت چقدر بهش مینیبی؟میمامان

 ... دخترتونی ببییبابا
 ... شده امشب اماخوشکل
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 ...ي که قربون و صدقم بریستی نگهی دتو
 ...ی که برام اسفند دود کنیستی نگهی تو دمامان

 ...کنمی حس مشهی تر از همشی مامان و بابا رو بی خالي که دارم جای تو شبی که کنارم باشیستیتو ن...سیبرد
 ...ی عاشقت نشده بودم لعنتکاش
 ...يشدی فراموش مکاش

 
 ... بلند شدم و راه افتادم سمت ته باغی صندلي رواز

 ... کله حک شده بودهی فکرم فقط ي و توداشتمی و من قدم بر مشدی مدهی کشنی زمي لبسم رودنباله
 ...سیبرد

 ...سی بردهی چیدونیم
 ... شده به کمندمیحسود
 ! داره نه؟خنده
 ... رفتن و شب برگشتن خونهرونی و کامران با هم ببرسام
 ... خوشحال بودبرسام
 ... کردهي با کامران حرف زده و خواهرشو ازش خواستگارگفت

 ... سپرده به کمندزوی هم همه چکامران
 ...ارهی بری کنه و کمند رو تنها گدای فرصت پهی بود تا قراری ببرسام

 ... اوردریگ
 ... باهاش حرف زد و بله رو گرفتاطی حيتو

 ...سی بود بردبی برسام عجي چشمابرق
 ... خوشحال بودداداشم

 ...ی رسمي خواستگاري برامی رفتنای و ما و خاله ارازی و خانوادش رفتن شکمند
 ...خواستی ها دلم تو رو مهی ثاننی تک تک اسیبرد

 ... کردميحسود
 ... کردم به کمنديحسود

 شد؟ی می چيکردی صدم برسام تالش مهی اگه سیبرد
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 ... هشدار دادمغزم
 ...خواستی تو رو نمسیبرد
 ... به دست اوردنتي براکردی از برسام تالش مشتری بیلی خخواستی ماگه
 

 ... قورت دادمبغضمو
 

 ...سی بردیخواستی تو منو نماره
 ... داشتنمي براای با دنيدیجنگی میخواستی منو ماگه
 ...دیجنگی من،مسیبرد
 ... مال تو نبودسیبرد
 

 ...سرم گذاشتم ي رودستامو
 ... مغزم متنفرمي هشدارانی ااز

 ... مال منهقهی دقهی بذار فکر کنم یلعنت
 بغل ي تو رستورانه و من توهی صورتي همون مانتو و شلوار خاکستري لباس دنباله دار خاکسترنی فکر کنم ابذار
 ... نشستمسیبرد
 و نهی دنباله دار منو فرشته خودش ببری لباس حرنی اي توسی هم که شده بردقهی دقهی ي فکر کنم برابذار

 ...قربون صدقم بره و لوسم کنه
 ...ی بذار برگردم به اون دوران فراموشیلعنت
 ...ی برگردم تو اون خونه لعنتبذار
 ...خوابمی بغلش مي فکر کنم شب توبذار
 ... فکر کنم عاشقمهبذار

 ...ادی باال بی نفس لعنتنی کن که ادای پی راههی
 ... کندای پلی دلهی براش

 ... کن برامدای پسمویبرد
 

 ... رو قورت بدمی زار بزنم اما فقط تونستم بغض لعنتخواستی مدل
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 ...دیکنی مکاری چنجایخانوم؟خانوم؟شما ا :
 د؟ی اب بهم بدوانی لهی شهیم:-
 
 ... بهم نگاه کرد و رفتجیگ
 ... ته باغ بودمبایتقر... دور و برم نگاه کردمبه
 ... مهمونا دور شده بودماز
 
 دییبفرما :
 
 ... گرفتم و تشکر کردموانویل

 ...دمی نفس سر کشهی ابو
 
 حالتون خوبه؟ :
 ...نجای شد اومدم ای چدمی بود نفهمری فکرم درگدیببخش..اره:-
 ...دیی خطرناکه شما هم تنهانجایت؟ای کنم سمت جمعتونیی راهنمادیخوایم :
 ... بلدمیمرس:-
 ... انبارمونه اومدم ظرف ببرم برا بچه هانجایا :
 ...دی بعدشو خودتون برکنمی متونی اشپزخونه همراهتا
 ممنونم:-
 

 ... سرش راه افتادمپشت
 ... بودسی مرد بردنی اي جاکاش

 
 ... نشستمزی منی سر اولي رورفتم
 ... به سمتم اشاره کرد و برسام با اخم اومد طرفمکمند

 
 ي بودي کدوم گورتایبن :
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 ییرفتم دستشو... چتهيهو:-
 ... سمتهنی که ایی دستشوي گفتم کجا بوداری سگ منو باال ني او روتایبن :
بابا به من ... گم شدم و رفتم ته باغی سمت و اشتباهنیرفتم ا... بلد نبودمی ولیی برم دستشوخواستمیبابا م:-

 ...کری در و پی بي باغ اجاره کردیچه تو رفت
 ؟یودم بپرس از خيای بيمردیم :
 ... برو تو رو خدا امشبو بهم زهر نکنای کدوم وره؟برسام بیی وسط رقصت بگم داداش گلم دستشوامیب:-
 .. عویلیخ...ي سر خود شدیلی ختایبن :
 

 ... دستاشو مشت کرد و رفتباحرص
 

نگرانت ..ي نشسته بودنجای اشی پمی نهی گفتن یی کجادیاز خالت پرس. نکردمداتی صدات زد پیهر چ:کمند
 ...شد
 ...برو به شوهر گند دماغت برس..برو عروس خانوم..دیببخش.دونمیم:-
 ... گفتتیاز رو عصبان..ری نگيحرفشو جد :
 ...زمی عزستمی نگفت دلخور نيزیچ:-
 

 ... زد و رفتلبخند
 
 
 تایبن :
 

 ... سمتشبرگشتم
 
 جانم:-
 ...سه تا برا برا خودمون ننی گفتم بچزنمیاون م..برات شام گرفتم :
 ه؟یها؟سه تا ک:-
 

 ... که اشاره کرده بودیزنی دور کمرم حلقه کرد و هلن داد سمت مدستاشو
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 برسااااام. برسام نکنيهو:-
 

 ...کردی با خنده بهمون نگاه مکمند
 ...زدی مغی که جکردنی داماد نگاه مي شونه هاي روي برگشته بودن و به دخترهمه

 
 ي برنج بلند کردی بگه گوننی برسام کثافط بذارم زميهو:-
 
 ...دیخندی صدا مبا

 تی جمعي قهقه خنده هاي کنار خودش و با کمند همصدا شدن و قهقهه خنده هاشون توی صندلي روگذاشتم
 ...گم شد

 
 نجای ايچرا منو اورد:-
ا از دست  تمی کنار تو شاممونو بخورنجای امی و حاال اومدمی شام رو گرفتزی و عکس ملمیخواهر خل من ما ف :

 .می راحت شلمبرداری فنی ايغرغرا
 ن؟یخوری شام منی داریی شام خوردن که شما سه تایی سه تاياخه کدوم عروس و داماد.زهر مار:-
 

 ... راحت شهغامی جغی تکه جوجه کباب برداشت و به زور گذاشت داخل دهنم تا از جهی برسام
 ... توجه به من مشغول خوردن شدی بو

  دور از چشم برسام بهم چشمک زد و لب زدکمند
 "یمنت کش"

 ... زدملبخند
 ... از دستش دلخور باشهی طاقت نداشت کسچوقتی هبرسام

 ...ي کاش تو هم مثل برسام بودسیبرد
 ... ازت دلخور باشهی کسی طاقت نداشتکاش
 ... فراموش کنمزوی تا همه چمیدیدی ميومدی من دلخورم ازت و ميدیفهمی مکاش

 ...ي کاش مال من بودسیبرد



              رمان دختربی همتاي من                                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 255 

 ... قورت دادم و خودمو با خوردن شام مشغول کردمبغضمو
 ... ناهار اصال داغون بودماي غذا نخورده بودم برایلی بود منم خي که چه شام خوشمزه ايوا
 ... دهنمي ته بشقابو جمع کردم و گذاشتم توي دونه هالی کمال مبا

 ...زدی بود با افتخار برق منجانبی که مطعلق به ايزیهر چ... دسر و غذا وظرف
 ... برنجم تهش بمونهدونهی خوادی داداشمه دلم نمی عروسخوادی مدلم

 ... باغش پول دادمواسه
 ... بشه به تنم اصالگوشت

 
  کمند و برسام نگاه کردمبه
 ... که بد تر از منننایا

 
 نی چرا همشو خوردنیبابا شما مثال عروس و داماد:-

 غذا ي نفله از بس گفت حق ندارشگری ارانی خوردم بخاطر ارکاکائویبابا من ناهار نتونستم بخورم فقط ش:کمند
 ...شهی اونجور مشهی منجوری اشتی ارايبخور
 ... کارا بودمریبعدشم ناهار نخوردم درگ کال غذا دوست دارمگهی دیشناسیمنم که م:برسام

 ي غذا سوخته بخوردیفردا بابخور داداشم بخور که از ..بله بله:-
 

 ... دلسترو بلند کرد و نشونه گرفت سمتمی قوطکمند
 ...گی مگی دادم و محی هم فرار رو بر قرار ترجنجانبیا
 ...می برو که رفتدِ
 
 

  غم هاااااالی سادی تنهااااا به ي تنهامی رفتن و ما ماندتی کم جمعکم
 
  امشبذارهیبرسام محلت نم.می ما برنی با ماشای بیبن:الدیم
 می عطر فرانسوي با بوکنمی معطر منتوی امشبو ماشدمیبهت افتخار مزهر مار:-
  اصاليای بخوامیگمشو نم :
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 امینم:-
  بوسم کن تا ببرمتهی ایب :
 ... کس نکنی رو بی بدبختچی خدا هیه:-
 

 ... جلوش و اشاره کرد به لپشرفتم
 ...نشی کفشش کبوندمو و فرار کردم سمت ماشي صورتش پاشنه پاهامو روینت و دو ساکی بردم نزدصورتمو

 
 ...یشیخاك تو سرت که ادم نم :
 

 ... و چشمک زدمدمیخند
 
 ...زدمی مغی منم جرفتی تند می کار من هی هم به تالفشعوری بالدیم

 که انقدر تند کردی مالدی هم حواله منی دوتا فحش و نفرهی و اون وسط مسط دعا ها خوندی هم دعا مخاله
 ....نره
 

 .... در خونه خودموني جلودنی و داماد رسعروس
 ...می کنی خونه خودمون زندگي کانادا فعال توي شد تا اقامت کمند درست شه براقرار

 ...رانی اي مدت کوتاه موندنمون تونی همي بخره توهیزی جهخواستی مامان کمند نمگهی دينجوریا
 ...شونی زندگهی سرماي رو داد براهیزی جاش پول جهبه
 

 ... بودمدهی برسام رو براشون چاتاق
 ... وقت گذاشتم روشی کلشبید
 ...  سرخ و شمع وي اتاق پر گل هاهی

 
 ...ژون ژون امشبنی عمه شم همنکهی ادی امبه
 

فته رو تنها  دو گل نوشکنی کردن و رفتن هتل منم رفتم سمت اتاق خودم و ای کمند و کامران خداحافظمادر
 ...گذاشتم به حال خودشون
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 ...ی الو بترکونن ما ادامس خرسنایا
 ی زندگیمرس

 
 ... شدمهوشی تخت بي دوش گرفتم و با همون حوله روهی عوض کردم و لباسامو

 
 ـسـیبـرد

 
 ؟یی کجاسیبرد:سیبهد

 نجامی همیچیه:-
 ؟یمطمئن :
 اره:-
 نکنه داداشم عاشق شده :
 

 ... و از کنار پنجره رفتم کناردمی کشقی عمنفس
 
 دچار شدم:-
 همون دختره؟ :
 ... ازادتایبن:-
 ... داداش مني هاییصاحب تمام تنها :
 ه؟ی کی عاشقشی که گفتی کسس؟اونیبهد:-
 ... بازار تهراني فرش فروشانی از بزرگتریکیپسر .. مصلحمانیپ :
 

 ... نگاه کردمبهش
 ... هاش گل انداخته بودگونه

 ...بلده خجالتم بکشه ظاهرا میخواهر
 
 ... رابطه رو بخوننیفاتحه ا..ازت توقع نداشتم:-
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 ... بهت بهم نگاه کردبا
 ... سمت دررفتم

 
 سیبرد :
 

 ... بغض داشتصداش
 ... نگاهش کنمبرنگشتم

 
 چرا؟ :
 ...یکنی فکر مي داراتشیچون تو به ماد:-
 ...ستی برام مهم ناتی بخدا من مادسیبرد :
 ...چوقتی نکن هشی معرفينجوریپس ا:-
 ي سوسول امروزي پسرانیاز ا...هیاز خانواده اصالت دار..هی بهت بگم که پسر ادم حسابخواستمیمن فقط م :
 ...ستین

 چند سالشه؟:-
 ...کی مکانی رشته مهندس2ترم ..20 :
 ؟ي باهاش اشنا شدیک:-
 ...شهی میکسالی :
  از احساسش؟یمطمن:-
 مانویمن حرف نگاه پ...دونمی پسر خوب مهیمن فرق پسر اشغالو با .. منو بچه فرض نکن لطفاسیبرد :
 ...خونمیم
 سی بهدیی عاشقتم؟چرا انقدر ساده اگهی تو نگاهش؟مگهی میچ:-
 
 ... زدغیج
 
 ...ستی نی اون ادم اشغالشناسمی ممانویمن پ..ستمیمن ساده ن :
  تمومش کنامی شرکت و مرمیتا م..سی بهدی باشی باهاش رابطه داشتذارمی نمگهید:-
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 ...نگی جوابش نشدم و راه افتادم سمت پارکمنتظر

 ... در اوردم از پارك و راه افتادم سمت کارخونهنویماش
 ـتـایبـنـ

 
 برسام:-
 جون دلم :
 به نظرت بهش زنگ بزنم؟..ب:-
 ؟یبه ک :
 سیبرد:-
 ! ازش تشکر کنمخوامیم.نمشی دوست دارم ببیلیخ..ی عروسياره زنگ بزن دعوتش کن برا :
 

 ... زدملبخند
 ... رفت سمت کمندنگاهم
  هم گذاشت و باز کرد وي روپلکاشو
  دادنشنانی اطمجواب

 ... لبخند بر استرس بودهیفقط  
 

 ... کردمپی تاشمارشو
 ... اتصال رو زدمدکمه
 ... اولبوق
 ... دومبوق
 ... سومبوق
 ... چبوق

 
 الو :
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 ... هق هقمو نشنوهي دهنم گرفتم تا صداي جلودستمو
 
 ؟!دیشیالو؟چرا مزاحم م...د؟ییبفرما :
 

 ... کردمقطع
 ... دلم تنگت بودیلعنت
 ... تنگ صدات بوددلم
 ... برگردسیبرد

 ... مال من شوبرگرد
 ...ی لعنتبرگرد

 
 ... و تنها بودمدی و برسام رفته بودن خرکمند
 ...کردمی و هق هق مزدمی مزجه

 
 ... نکنمتتی اذدمی قول مسیبرد

 ...ی لعنتبرگرد
 ... و سرد باشبرگرد
 ...سی بردبرگرد
 ... کمرمي دستاتو روي گرماکنمی حس مهنوز
 ... اغوشتوی گرمکنمی محس
 ...سی بردبرگرد

 
 ... بالشتي زدم تومشت

 
 ... نتونستم حرف بزنمچرا
 ...خوامتی نتونستم بگم مچرا
 ...شمی پای بسی نتونستم بگم بردچرا
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 ... بهشگفتمی مخواستی منو ماگه
 ...زدمی بهم داره حرف می درصد حسکی دونستمی ماگه
 

 ... قلبمي زدم رومشت
 
 ... که دوسم ندارهنهی درد من ای اخه لعنتد

 ...ی تند نزن لعنتانقدر
 ...يشنوی اسمشو می نکن وقتيقراری بانقدر
 ...بسه

 ...بسهههه
 !؟یسینمی چرا وای طاقت ندارم لعنتگهید
 
 

 ... تنم نموندي توی جونگهی زدم و مشت زدم به بالشت که دغی هق هق کردم و جانقدر
 ...ختمی اشک رصدای و بنی زمي خوردم روسر

 ـسـیبـرد
 
 

 ...می بود به صفحه گوشرهی خنگاهم
 ... جفتساعت

 22:22... 
 !؟یکنی تو مگه بهم فکرم میلعنت
 ...تای بنی انقدر سنگدلچرا

 ... زنگ خوردمیگوش
 ...ناشناس
 ... مطلق در برابر حرفامسکوت
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 ... بودتای حاصل فکر کردن بنی ساعت جفتنی اشدی میچ
 ... بودتای پشت خط بنشدی میچ
 ... داشتننی شرکت و ادرسی و رئتای خط رو فقط بننیا

 ! بود؟تای االن بنشدی میچ
 

 ... زدم به تفکراتمپوزخند
 

 ...ود هامون بلهی وسي توامونیگوش
 ... باباای مامان ای من بود ی گوشنی ادونمی نمالبته

 ... هام بودلهی ما سالم مونده بود و جزء وسنی ماشي بود که از تولی فقط دو تا موبایول
 ... سالم که نهالبته

 ... هم خورد شده بودششی که کنارش بود کال در اومده بود و صفحه نمامکارتشی سگاهیجا
 ... نداشتي بهترتی هم وضعتای بنلیموبا

 ... ازشون نبودي اثرچیداغون شده بود و ه...  و شی و صفحه نماي و ممورمکارتیس
 بود که مال نی نشون دهنده انی خورد شده اش بود و اشی کوچولو کنار صفحه نمای چاپ قلب صورتهی فقط

 ...تاستیبن
 ...می کنری رو تعمالمونی و موبامیری کارت بگمی تا سمی رفتتای بنبا

 ... بخورمیفی قی کرد بستنمی راضاشی و لوس بازغی با جتای روز بناون
  نخورند دوست ندارد؟یفی قی که بستنی خداوند کساندیدانی مایعا :"
 ...خورمی لوس نشو زشته جلو مغازه دار من نمتایبن:-
 کدوم؟..زنمی مغی جنجای همای يخوری همرام مای بخورم یی تنهای من دوست ندارم بستنسیبرد :
 چکدومیه:-
 

 ... جلو دهنشو گرفتمعی بزنه سرغی باز کرد تا جدهنشو
 ... دار بهمون نگاه کردمغازه

 ... کمرشي توزدمی خمش کردم و محکم معی نشم سرعی ضانکهی ايبرا
  رفت گلوت؟ی؟چی خوبزمی جان عزتایبن:-
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 ... هلم داد عقب و بهم چشم غرنه رفتتایبن
 
 ... تو گلومدیچی فک کنم اب دهنم پزمی عزیچیه :
 

 ...نی با نگاهش به دوتامون فهموند که خر خودتونکی شیلی دار بهمون نگاه کرد و خمغازه
 
 ...رونی بمی گرفت و رفتتای رو بنی تا بستندو
 ... خوردمشویکی ناچار به
 "... واقعا خوشمزه بودیول

 ... ذهنم ثبت شدني خاطرات چقدر خوب تویلعنت
 ...می بخوری با هم بستنرونی هر روز ببرمت بدمیبرگرد قول م تایبن

 ...می ببرش از زندگيجوری خودت می تو زندگي رو ناخواسته اوردتای که بنينطوری همایخدا
 ... وجود نداشتییتای بنچی که هانگار

 ... خداکشمی نمگهید
 
 
  ـتـایـبـنـ  

  مرادی پسنداریمژده بده مژده بده :برسام
 ؟ي کردکارشیکمند چ.ي خل ترم شدی زن گرفتی از وقتي خل بودایب:-

 گهیعع برسام بهش بگو د:کمند
 ؟ي کردوونشی که تو دنی بگه؟اویچ:-
 گهی خبر دهی خانوم نمکدون رینخ :
  شدهی چنمی ببنیخو بنال:-

 .شمی معتاد مرمیاخر م.نیکنی قر دادم اهنگ خوندم اصال توجه نمنهمهیا. دوتاتونشعوریخاك تو سر ب:برسام
 

 ... از پام در اوردممویی شدم دمپاخم
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 زنمتی منی با همای یگی مای سیبرد:-
 ؟ياوردی بالها در منی خواهرم سر اون پسر بدبختم ایاشتباه گرفتبرسام هستم:برسام

 
 ... زدملبخند

 ... و پامو کردم داخلشنی زمي رو انداختم روییدمپا
 
 فعال.. اتاقمي تورمیم: کردم بغض درونش نهفته باشه گفتمی که سعیی صدابا
 

 ... با تعجب بهم نگاه کردبرسام
 ... نگاهش رنگ ترحم داشتکمند

 ...گهی دستی برام نیچیه
 ...مهم نبود واسم...  و لبخند و هی ترحم و تعجب و اخم و گری بردبس حتبعد
 
 ...نی زمي اتاقمو بستم و همونجا سر خوردم رودر

 ...یدرد گرفت از هجوم خاطرات لعنت قلبم
 ...ادی به اشتباه اسم توعه که وسط مزنمی داداشمو صدا می وقتی اسمت همه جا هست حتی لعنتسیبرد

 ...سی بردخورهی ازت بهم محالم
 ...ی عوضي نکردی توجهچی به من عشقم هتو
 
 ... قطره اشکمهی ی که مطمنم براش مهم نبود حتی کسي ته دلم زار زدم برااز
 
 ... به صدا در اومددر
 

 ... باز کنیبن:کمند
 

 ... زدم به خودم تا حالم بهتر شهیلی با سرعت پاك کردم و ساشکامو
 
 تایبن..زمیعز..یبن :
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 ...کنمیاالن باز م:-
 

 .. تو چشمام و درو باز کردمدمی چشممو کشمداد
 
 یکنی چرا درو باز نمشعوریب :
 ي مزاحم شدکردمی مشیداشتم ارا:-
 نمتیبب :
 
 ... استرس برگشتم سمتش و لبخند زدمبا
 
 چشمات چرا قرمزه :
 ادی تو چشمام اشک مکشمی می دارم وقتتی مداده حساسنیبه ا:-
 
 ... چشمام نگاه کردبه
 ... نگفتيزی چی نه ولای دی فهمدونمینم
 
 .. خودمخرمی میکی بردار بعد نوی ادمی مداد خرهی من ای مارکه استفاده نکن بنیخب از ا :
 خرمیتو راه م. سر خاك مامان بابارمی دارم مینه مرس:-
 گهیمن برم د..اها :
 

 ... سمت دررفت
 
 کمند:-
 جانم :
 ی بگيزی چيفک کنم اومده بود:-
 طیبرسام امشب بل.رهی کانادا رو بگی پزشکي از دانشگاهایکی هیدوست برسام تونسته برات بورس.. رفتادمیاها  :

 .میری که قراره تهران بگی روز بعد عروسيگرفت برا
  هامون فروش نرفتههیچرا انقدر زود؟هنوز که ارث:-
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 زهیری اونم پس فردا پولو مدی و امضا کندی حرف بزنداری تا با خردی فروش رفته قراره فردا با برسام برزمیچرا عز :
 ... حل شدهزیهمه چ.دیفروشی مدیری هم پس فردا منی زمکهی تایمحل کار بابا و .به حسابمون

  نگفتيزی به من چچکسی هیول:-
  زنگ زدن به برساممی که بودرونی شد بییهوی نایهمه ا :
 اها:-
 

 ... چشمک زد و رفتکمند
 ... رفتن امادستي برازی همه چانگار
 ...ی تهرانسی بردي ازت دل بکنم اقادی باگنی دارن مهمه
 ...رمی و مکنمی همون تهران دفن ميراتتو تو و تمام خاطکنمی فراموشت مپس

 
 شهی مرید.. بدوتایبن:برسام

 ام؟یوا کجا ب:-
 شگاه؟ی اراي همراه کمند بريخوایمگه نم :
 ...گهی دشگاهی اراهیاونم . دارمشگاهی گفته من عصر وقت اراینه ک:-
  دنبالت؟ادی میک :
 ..ارتمیاژانش گرفتم ببره و ب.نترس:-

 مطمئنه؟:برسام
 .ی خوشبخت شدوارمیام.یبرو داداش.بزرگ شدم.ستمی بچه نگهیبرسام من د:-
 

 ... و هلش دادم سمت دردمی بوسگونشو
 ...نی شخوشبخت

 ...نی من خوشبخت شي جابه
 ...دی در کنار عشقتون ببالی من به زندگي جابه
 

 ؟یکنی فکر میبه چ:کامران
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 ... سمتشبرگشتم
 
 یچیه:-
 ؟ی غم بغل گرفتي تو زانوشهیخواهر منه که داره دور م.کننیداداشتو ازت دور نم.نترس :
 .کردمی می خوشبختيداشتم براشون ارزو:-
 ؟ی بمونشهینم :
  موندن ندارمي برایلیدل:-
 ...ینی ببيخوای هست تو نملیدل :
 ...ستی نلی پس بدون جزء دلدمیدیاگه بود م:-
 ...تایاما بن :
 .جوابش نه هست.ارشین و به زبون نفراموشش ک:-
 چرا نه؟ :
 ... کامران فرخ زادهي اقارهی گگهی ديچون من دلم جا:-
 
 

 ... سمت اتاقمرفتم
 الك اوجل هی حمام توپ و هیبعدشم ... ماسک صورت و .دمی و ناخونامو سوهان کشدمی به خودم رسکمی

 ...قرمز
 شگاهی ارا4 سر ساعت و
 
 ... باشه و دخترونهحی ملشمیارا:-
 ي کاردمی ملتی بدم پس خوشکل تحولتی خوشکل تحوفمهی تو کار من دخالت نکن من وظنی بشایب:شگریارا

 ...به نظر تو هم ندارم
 ... جوننیمی باشم سخوامی اونجور که مخوامی داداشمه میعروس.میبابا من مشتر:-
 ...ین تو کار من دخالت کخوادیمن دو برابر تو سنمه تو نم :
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 سر برداشتم ابروهام شهیهم.کنهی دلش بخواد مي نداره هر کاري به نظر مشتري جون معرکستاصوال کارنیمیس
 ...باهاش مشکل دارم و خواهم داشت

 یی خدای ولادی بهت می چه مدلدونمی مشگرمی تو حرف نزن من اراگهی مينجوری اخوامی که نمزنمی مغی جیکل
 ...رهی نمرونی بی ناراضی و کسادی ماشی واقعا به مشترکنهی ميهر کار

 به خونه شگاهی ارانی ترکی همخونه شدم و نزدسی که با بردی درست از زمانشناسمشی مشهی می سالکی
 ...مشترکمون

 
 ...کنمی فراموشت مسیبرد

 ... اما ازم نخواه امروز رو بهت فکر نکنمرمی و مکنمی تهران دفن مي خاطراتتو توگفتم
 چوقتی که هی عشقي بذار امروز برای ولگهی و فکر کردن بهت حالل نباشه دي شدگهی دیکی مال دیشا

 ... کنمينتونستم داشته باشمش عذادار
 ... کنمهی گرندهی اي نداشتنت توي واسه تمام روزابذار
 ... رو ندارم بخندم کنارشی و من کسخندنی که برسام و کمند کنار هم میی روزايبرا
 ... بچه کمند و برسام که من از داشتنش محروممي تمام خنده هايبرا
 ...کنمی من ازدواج نمسیبرد

 ...دمی قول مبهت
 ... با خودم ببرمیخی قلب هی و قلب عاشقشو بذارم و طونی شيتای فرودگاه اون بني فردا تودمی قول مبهت

 ...سی بردشهی عاشق نمچوقتی که هیقلب
 ... ندارهی حسچیه
 

 ... هنوزمنمشیبی خونه مي هر لحظه تووونهیه د نبود بمونه اما منقسمت
 ... حال و روزمنهی که اای دني رفته کجانجای ارمیمی که تنها دارم مدونهینم
 ...یی هابهی وقته با من مثل غریلی ختو

 ...یی هوا کجانی تو ازمی هوا عزسرده
 ... سرمادهی رسگهی دزمی سال گذشت عزهی

 ... تنهانجای تو که موندم اي شدی چسرگرم
 ... بخندمدی بای با کیستی کنم که نکاریچ
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 ... که من دوباره شال تو رو ببندمیستین
 ... که جا موندهيزی رو هر چکشمی مدست

 ... تو،تو خونه تنها موندهگلدون
 ...وندهی رو گريزیی پاي ابرانی من به اسمون انگاه

 ...وارهی رو دی قاب عکس خالهی
 ...ارهی من مادی رو نبودنت
 ... دارهي دل اخه مگه چقدر طاقت دورهی بگو خودت

 
 

 ...سی لعنت بهت بردهه
 ... هم وصف حال مننشگاهی اراي اهنگایحت
 ...سی بردي بودی عوضیلیخ
 ....ی اشغالیلیخ
 
 ...تموم شد. جانتایبلند شو بن :
 

 ... باز کردم و بلند شدمچشمامو
 ... خودم نگاه کردمبه

 ... که مهار شده بودی قرمز شده بود بخاطر اشکچشمام
 ...دادی نشون می چشمامو به خوبی چشم دنباله دار که درشتخط
 ...ومدنی به هم میی جوراهی با هم تضاد داشتن و بی عجي دودهی قرمز و سارژ

 ...کردی میی خودنمای تاج مشکهی روشنم جمع شده بودن باال و روشون يموها
 ... شده بودمخوشکل

 
 ...لمی دستام گرفتم و رفتم سمت وساي شدمو توي سنگ دوزی لباس مشکدنباله

 ...رونی دوشم و پول و حساب کردم و رفتم بي رنگمو انداختم روی جمع کردم و شنل مشکلمویوسا
 ... در بودي جلواژانس
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 ... خالص شمی بغض لعنتنی شدم و چشمامو بستم تا از اسوار
 
 ...میدیخانوم رس :
 ...قا ایمرس:-
 

 ... شدمادهی کردم و پحساب
 ... در تکاپو بودن و منتظر عروس و داماد بودنهمه
 ...شناختی منو نمیکس
 ... به سفره عقد نشستمزی منی ترکی نزدسر
 
 ...گهی دزی مهی سر دی برشهیم..میدی چکی رو مخصوص خانواده درجه نجای خانوم ادیببخش :
 

 ... دوشم برداشتمي رو از روشنل
 
 دی بردیتونیم:-
  گفتم؟ی چدیمتوجه نشد :
 
 ... بردارلمی قد کوتاه و تپل اومد کنار فرزنی پهی

 
  شده خانوم؟یچ*:
 شنی خانوم بلند نمنی اگمی میمن هر چ :

 د؟ی تقاضا کنم بلند ششهیخانوم م*:
 ... نشستمی درستيمن جا:-
 گمی می من چدیفهمی نمنکهی بابا شما مثل ايا :
 

 ... نگاه کردملمبرداری روح به فی و بسرد
 
  بشهی احترامی بنیدوست ندارم به مهمونامون کمتر:-
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 ...دی مواظب رفتاراتون باشپس

 ...کهی درجه لی فامزی منی اگمی ظاهرا من مشهی نمتونیشما حرف حال. بابايا :
 رونی بندازمت بایزم؟ی شد عزتیحال.من خواهر دامادم.کمی درجه لیمنم فام. کنم گل منتیپس بذار حال:-

 ... رو بفرستنگهی دیکیزنگ بزنم 
 د؟ی خانوم هستتایشما بن*:
 بله:-
 .من اذر هستم خاله کمند. شما روشناختمیمن نم.زمیخوشبختم عز*:

 ... دست دادمبهش
 .خوشبختم:-
 
 ... با ترس بهم نگاه کردلمبرداریف
 
 ...کنمی رو سرتون خراب موتونوی استدی کنی احترامی بنی به مهمونامون کوچک تریبرو ول:-
 

 ... بد اخالق شده بودمچقدر
 ... توعهری اشغال همش تقصسیبرد
 
 ...عروس و داماد اومدن..عروس و داماد اومدن :
 

 ...نمشونی افتادم سمت در تا ببراه
  بار داداشم داماد شدنی دوميبرا
 ...مکافااااتاااا. مکافات بودای دوتا عروسنی ایعنی

 
 
 ...ختیری و خاله کمند نقل مختمی سرشون گل ريرو
 ... و نشستنددنی رسگاهی به جاغی اقوام و کل و دست و جی همراهبا

 ... نکنمی کردم بد قلقیسع
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 ...دمشونی سمتشون و بوسرفتم
 
 ي چه ناز شدی بنيوو:يبر
  داداش گلمدیدیناز بودم تو چشمت نم:-
 

 ...دی خندکمند
 
 !زمی کجا بردونمینم..قر تو کمر فراوونه.می برقصمی برنیبلند ش:-
 
 ...دنیخندی و برسام و کمند بهم مخوندمی و شعر مدادمی مقر

 وسط قر انی شدن بی بهم تا باالخره راضدنی خندی و اونا هم کلوستنی کمند و مادرش هم بهمون پخاله
 ...بدن

 
 

  خونه مامی برای بزمی جان عزتایبن: کمندمادر
 ینه مرس:-

 ؟يری برسام و کمند اتاق بگشی پي بريخوای؟مي بريخوایپس کجا م:کامران
 گهی هتل دهی یاره ول:-

 . دختر تنها باشههی ی بزرگنی تو شهر به استیدرست ن:کامران
 

  قلمبه شدهرتشی واسه من رگ غنی اچرا
 ... اومدن و با کامران و مادرش گرم صحبت شدنالشونی جواب بدم که دوتا از فامخواستم

 ... شدم که از قبل گرفته بودمی و رفتم سوار اژانسدمی مناسب دتوی موقعمنم
 
 ...عی سمت صنادیحرکت کن:-
 

 ... رو حس کنهیی بستم و اجازه دادم تمام تنم تنهاچشمامو
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 میدیرس :
 

 ... شدمادهی کوچولومو برداشتم و پی رو حساب کردم و کوله پشتپول
 

 ... دارمدشوی کلهنوزم
 ... از روش ساختمگهی دیکی بدم و سی به برددوی نشد کلی دلم راض چرادونمینم

 ... باز کردم و رفتم باالدرو
 ... درو زدمزنگ
 ...ستی نیکس

 ... زنگ زدمدوباره
 ! موقع شب کجاست؟نی اسیبرد
 ... در و چرخوندمي رو انداختم رودیکل
 ... با صدا باز شددر

 ... دوبارشدنی از ددیلرزی مصدام
 
 ؟یستیخونه ن...سیبرد..ب:-
 

 ...  سمت اتاقشرفتم
 ... بودیخال

 ... بودی منم خالاتاق
 ... از گرد و خاك که از قبل بودی انبوهری بود زییالی وسافقط
 ... برنگشتهگهی که من رفتم دی از اون شبپس

 
 ... زدمزانو
 ...یرفت
 ...یینجای من فکر کردم هنوز اچرا
 ...نمتی برگردم تا ببدی فکر کردم باچرا
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 ...یکنی فکر کردم هنوزم بهم فکر مچرا
 ...سی بردي بهم فکر نکردچوقتی هتو

 ...ي بهم فکر نکردچوقتی هیلعنت
 ...شدمی هم صحبت منی که با ادری سمت اتاقي که هلم دادي نکردفکر
 ...ی عوضی حرفچی هی بی که رفتي نکردفکر
 ...شدمی عاشقت مدی باچرا
 ...ی لعنتچرا
 

 ... شدکهی تکهی که تی قلبي براکردمی و ناله مزدمی و از ته دل زجه منی زمي روزدمی ممشت
 ... ازش نموندیچی که عاشق شد و هي دختريبرا
 ... وجود نداشتچوقتی که کاش هیی طرفه اکی عشق يبرا
 

 ... رو روشن کردملمیموبا
 خودم جمع شدم و شنلمو ي تونی جنهی سرد و مثل ي هاکی سرامي کردم و سرم رو گذاشتم روی رو پلاهنگ

 ... خودمي رودمیکش
 
 "...خوامی می از زنده بودن چیدونی تو نگاهم اخه فقط تو مي بازم بخندنمتی ببخوادیدلم م"
 
 !نمت؟ی ببگهی بار دهی فقط شهیم
 
 "... سر به راهستنقدری خواست اخه فقط قلب توعه که با من اگهی جور دهی شهی تو رو مگفتیدلم بهم م"
 

 ي بغل تو بودم نه رويکاش االن تو.سی برديکاش دل به دلم داده بود. قلبت باهام سر به راه بودکمی کاش
 ... سرديکای سرامنیتو اغوش ا

 
 "...قرارمی من باز بیی تو کجارمیمی کنارم من دارم میستی که نرمیاز تو دلگ"
 

 ؟ینی ببقرارموی که قلب بییس؟کجای بردییکجا



              رمان دختربی همتاي من                                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 275 

 
 "... از کنارمی اسون رفتنقدری اشهی رو ندارم باورم نمی جز تو کسیدونیم"
 

 ...دمی خندبلند
 ...یستی هنوز باور ندارم که تو ن؟منینیبیم

 ...گردمی نشونه ازت مهی دارم دنبال هنوزم
 
 "...قرارمی من باز بیی تو کجارمیمی کنارم من دارم میستی که نرمیاز تو دلگ"
 

 ... امنهی سي زدم رومشت
 ...ی لعنت نکوبانقدر
 ...ستی نادشی گهی اسمتم دی که حتی نکن واس کسيقراری بانقدر

 
 "... از کنارمی اسون رفتنقدری اشهی رو ندارم باورم نمی جز تو کسیدونیم"
 

 ...سیبرد
 ... رو نداشتمی کسگهی که جز تو دمن
 ... کسمی قلب بنی پناه اي نشدچرا
 

 ... خوابم بردی کدمی کردم که نفهمهی گرانقدر
 
 ... پاشو دختریه :
 هی کنیاقا ا-
 می تو خونه راه بدي دختر فرارنکهی نه امی رو اجاره کننجای ايما اومد+
 يدی ملمونی خونه درست تحوهی یتو گفت-
  خبرمی منم بدیسی واقهی دقهی بابا خانوم،اقا يا+
 

 ... باز کردمچشمامو
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 ... ترس نشستمبا
  هستن؟ی سه مفر کنیا

 
 د؟یکنی مکاری چنجایشما ا..ش:-
 ... خونه منهنجایا.یکنی مکاری چنجایتو بگو ا :
 !هنوز مهلتم تموم نشده. رو اجاره کرده بودمنجایمن ا..م:-
 ه؟ی چتیلی اصال؟فامی هستی تو کنمیبب :
 

  هات کو؟لهی پس وسي رو اجاره کردنجایاره ا: پوزخند زد و گفتزنه
 
 . ازاد هستمتایمن بن:-
 

 ... دوباره سر باز نکنهیهنمو قورت دادم تا بغض لعنت داب
 
 !ی تهرانسیمزده برد..نا:-
 د؟یدونستیشما نم. گرفتملی تحوشونی ماهه از ا8 خونه رو نی ا؟منی هستی تهرانيتو زن اقا :
  داده؟لی رو تحونجای اسی بردیعنی:-
گفتن داران بر . اومدن خونه رو پس دادن و خسارتشو هم پرداخت کردن و رفتنشی ماه پ8 ی تهرانياقا.اره :
 د؟یکردی می زندگنجای مدت انهمهی و ادی شما خبر نداشتیعنی.دیمونی نگفتن شما می تهران ولگردنیم
 ...دی که گفتییخبر نداشتم از حرفا. اومدم تازهشبیمن د..م:-
 

  نامزدت ولت کرده؟ی طفلیاخ: گفت پر ترحم بهم انداختن و زنی و مرد نگاهزن
 

 ... بستمچشمامو
 ... شدرمی نبودنت باعث تحقسیبرد
 ...ی پر ترحم متنفرم لعنتي از نگاه هامن
 

 ؟ی تهرانيخانوم شما حالتون خوبه؟زنگ بزنم اقا: خونهصاحب
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  استفاده کنم؟ی بهداشتسی از سروشهیفقط م..خوبم..نه:-
 خونه متعلق به خودتونه.البته :
 ممنونم:-
 

 ... شدم و بند شنل رو گره زدمبلند
 ...یی سمت دستشورفتم

 ...دمی دنهی تو اخودمو
 ... قرمزییچشما

 ... متورمییپلکا
 ...دهی پری کبود و رنگیی هالب

 ... ساخته بودی زامبهی پخش شده بود و ازم شمی اراتمام
 ... اب گرفتمری زسرمو
 ... موهام باز شدنتمام

 ... پاك شدشمیارا
 ... خودمیی تنهاي براختمی اب اشک رری شریز

 ... که رفتهیسی برديبرا
 خونه رو پس نده به نی انقدر رحم نداشت که اسی ساخت اما بردموی که خاطرات خوش زندگیی خونه ايبرا
 ... برگشتمدیام

 ...ی بهت عوضلعنت
 

 ...رونی باومدم
 ... و حواسشون به من نبوددنیدی اتاقا رو مداشتن

 ...می کوله پشتي موهامو باز کردم و گذاشتم تورهی صورتم رو خشک کردم و گي دستمال کاغذبا
 
  لباسمو عوض کنم؟تونمیم..دیببخش:-
 ...دیالبته راحت باش :
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کردم و لباس  تنم بود رو با لباس دنباله دارم عوض شگاهی موقع رفتن به اراروزی که دیی اتاق و لباساي تورفتم
 ... روشن کردمموی کوله و گوشيرو به زور جا دادم تو

 
 ... زنگ زدبرسام

 جانم؟:-
 ؟ی هستي کدوم گورتایبن :
  در هتلتونمگهی دمی نهی:-
  خونه کمندایگمشو ب :
 

 ... زدداد
 ...یدونی خودت می جلو خونه کمند نباشگهی ساعت د30 تایبن :
 

 ... و تلفن رو قطع کردمدمی کشقی عمنفس
 ... زدم اژانسزنگ

 
 سی بابت اجازتون از اتاق و سرویمرس.شبی بابت دخوامیبازم معذرت م. اپني گذاشتم روداتونویکل.دیببخش:-

 ... خدانگهداردیموفق باش.یبهداشت
 خدانگهدار. به ما لطف داشتننای از اشتری بی تهرانياقا. نکردمي کارکنمیخواهش م :
 
 ...دمی رو باز کردم و کفشامو پوشدر

 ...دمی کشقی بستم و نفس عمدرو
 ... فراموشت کردمسیبرد

 ...ی باشخوشبخت
 ...ی از خاطراتمی و تو فقط صاحب بخشرهی مرونی بدی جديتای بنهی در نی ااز
 ...ی تهراني اقایستی صاحب قلبم نگهید
 

 ... سوار اژانس شدم و راه افتادم سمت خونه کمندعیسر



              رمان دختربی همتاي من                                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 279 

 
 
 ... شدم و حساب کردمادهیپ

 ... در رو فشار دادمزنگ
 

  توایب:کمند
 

 ...اطی حي باز کردم و رفتم تودرو
 ...واری مانتومو گرفت و کوبوند تو دقهی و هجوم اورد سمتم و رونی از در اومد ببرسام

 
به !؟یکنی مخوادی دلت می هر غلطیشی دارن؟حاال واس من سر خود مفی تشري معلومه خانوم کدوم گورچیه :

 شب؟ی دی رفتي گورتو گم کردیچه حق
 شه؟ی چشمات باز نمهی کرده که از گرکارتیه؟زدت؟چینشکلی اافتی که قي بودیی کدوم حرومزاده اشیپ

 
 ... نداشته باشهمی و برسام کارخواستی و مزدی مغی جکمند

 ...دادمی برسام گوش مي صدا به حرفایب
 دونه؟ی میابونی دختر هرزه خهی منو داداشم

 ...اره خب! بودم؟ی کسشی پشبی کرده من دفکر
 ... بودمسی بردادی خاطرات و کنار

 ... کهگهی دروغ نمداداشم
 ... شدمی ادم عوضهی عاشق من
 ...میابونی هرزه خهی پس

 ... دختر خرابهی
 
 ... سوزش صورتم به برسام نگاه کردمبا

 ... داخل و کامران به اصرار ازم جداش کرد و بردشزدی مداد
 ... کمند و کمند بهم نگاه کردنمادر
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 ... صورت دخترم قرمز شدرمی بمیاله: کمندمادر
 تا؟ی بنيکجا بود:کمند
 ... ازاده جوني زدم به مادرانه هايلبخند
 ... بود که بهم گفت دخترمي نفرنی اخرمامان

 ...هی مامان چقدر جات خالاخ
 

 ! با توامتایبن:کمند
 ...سیخونه مشترکم با برد:-
 

 ... اب تا خون گوشه لبمو پاك کنمری افتادم سمت شراه
 

 ؟يدی رو دسی تو بردیعنی..ي؟یییچ:کمند
 ... داده بودلی خونه رو تحوشیماه پ 8:-

 ؟ي اونجا موندشبیتو د:کمند
 اره:-

 اری بنیبرو بتاد!؟یکشی ازش حرف می تو هينطوری همادیبچم داره لبش خون م. برو کنارایکمند ب: جونازاده
 ... کنمیزخم لبشو ضد عفون

 ...ستی ني اي جدزیچ.خوبم ازاده جونم:-
 ...کمند برو. قربونت برمادی خون مينجوریداره هم :
 
 ... بغض زمزمه کردمبا
 
 ...ازاده جون:-
 

 ... اغوششي تودمی باز کرد و پر کشدستاشو
 
 کاش بود.خوادیدلم مامانمو م:-
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 ...مطمن باش از اون باال حواسش بهت هست :
  ازاده جونمنیدی مامانمو ميبو:-
 

 ...دی هاش لرزشونه
 
 ...دی از گل نازك تر بگدی به دخترم حق ندارگفتی مشهیبابا هم. نذاشت برسام روم دست بلند کنهچوقتیه:-
 ...ي ترفیتو از گل ظر..حق داشتن :
 ... سختهیلی خي مادریب.دی کمندو تنها نذارچوقتی هنیقول بد:-
 ..ی شی کن تا خالهیگر. کن مادرهیگر :
 
 ...دی و شونه هاش لرزختی من اشک ري اغوش مادرانش و هم پاي کردم و هق هق کردم توهی درد گرپر
 

 ... و داد زدرونی از ساختمون اومد بکمند
  
  کردمدایمامان پ :
 ...ي بردهیابرومونو جلو در و همسا. کردن داد زدن داره دختردای پنی بتادگهی زهر مار ديا :
 
 ... اومدم و اشکامو پاك کردمرونی اغوش مادرانه ازاده جون باز

 ... شد بهمونکی اشکاشو پاك کرد و کمند نزدخودشم
 

 ... گشتم دنبالشی شد کلری ددیببخش.نی بتادنمی ادییبفرما:کمند
 

 ... زدملبخند
 ... سوختلبم
 

منم برم داخل حال .. چسب کوچولو بزن روشهی شهی اگه منی کن و ببیبراش زخم لبشو ضد عفون:جون ازاده
 .رمیشوهرتو بگ

 ن؟ی دارکارشیعع مامان چ :



              رمان دختربی همتاي من                                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 282 

 ...نی دارکارشی چیگیدست بلند کرده رو دخترکم م:×
 ...نو اومد به باز کهنه شد دل ازارمامان من دخترتونما :
 ...لوس ننربروو:×
 

 ...ه دعواشون بدمیخند
 ... ترهنیری شهی از صد تا قربون صدقه بقدهی که مادرت بهت میی خوندم فحشایی جاهی

 
 یییاو:-

 . درمانگاهمیبهتره بر. پاره شدهیلیخ.زمی عزادهیزخم لبت ز:کمند
 !یستی پرستار ن؟مگهیی اکارهی چنجایخو تو پس ا:-
  ندارمهیمن نخ بخ :
 ... نخوادهی بخگهی کن دشی کارهی. بعدمونهی بزنم جاش مهیبخ.نععععع:-
 ... بزنمنوی بتادنی ااری طاقت بکمیفعال .کنمی مشی کارهیباش  :
 
 ... باالخره کار کمند تموم شدنجانبی فراوان اي و داد هاغی جبا

 ... دري و چمدون سه تامونو گذاشت جلورونی اومد ببرسام
 
 ... شدهری دی به اندازه کافمی پرواز دارگهی ساعت دهی.عتریسر. درهياژانس جلو.کمند :
 

 ...گروی همددنی و بوسدی مادرشو در اغوش کشکمند
 ... در مهار کردنش داشتنی چشماشون اشک جمع شده بود و سعيتو

 ...نهی نشست تا اشکاشو مادرش نبنی ماشي و رفت تودی کمران رو بوسعی سرکمند
 ...شش جون دستاشو باز کرد و اشاره کرد به اغوازاده

 ... اغوشش فرود اومدمي سمتش و تودمی کشپر
 

 ي ما نموندشی پدیدوست داره صبح که فهم. بهش حق بدهکمی.دعواش کردم. سر برسام داد زدمیکل: جونازاده
 ... شدوونهید
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 ...ستمی نریازش دلگ.دونمیم:-
 ... دو تا رو به تو سپردم هواشونو داشته باشنیا...خدا پشت و پناهتون.برو مادر :
 ..دیمواظب خودتون باش.عاشقتونم.نی ماهیلیخ.چشم:-
 

 ... شدمنی کردم و سوار ماشی و از کامران خداحافظدمشیبوس
 ... سمت فرودگاهمی افتادراه
 

 ...چشمامو بستم    
 ... هاشهی اونور شرفتی مدی جديتای بنکی و موندی ها جا مشهی شنی پشت ازی چهمه

 ... لب زمزمه کردمریز
 
 ... وقت رفتنهگهی خدا دي دور از همه چه صبورم ای وداع وقتنی اخريتو:-
 ... به خاكسپارمی رو متو
 ... به عشقسپارمی رو متو

 ... با ستاره هابرو
 ... رو دوست دارم مثل حس دوباره تولدتتو
 ... از خودتشهی هميگذری می رو دوست دارم وقتتو
 ...ی رو دوست دارم مثل خواب خوب بچگتو

 ...ی به سادگرمی و مرمیگی مبغلت
 ... وقت سفري های رو دوست دارم مثل دلتنگتو
 ... وقت سحري های رو دوست دارم مثل دلتنگتو

 ... به خاكسپارمی و با تو مبمی دل غرنی و ارمیگی تو رو بغلت می کودکمثل
 
 ...دیلطفا مدارکتون رو لطف کن :
 

 ... مدارك رو دادم بهشهی و بقورتپاسپ
 ... کردشونی دقت برسبه
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 دیموفق باش.. خانوم ازاددی بردیتونیم :
 ممنون:-
 

 ... اومد کنارمکمند
 ...رانی اي براشهیدلم تنگ م :
 ...می تحمل کنمیمجبور:-
 تا؟یبن :
 جانم:-
 ...شبیچرا د :
 از یاون فقط صاحب بخش. کمندستی صاحب قلبم نگهی دسیبرد. رو فراموش کنمزیرفتم تا همه چ:-

 شهی شنی مانده اش هم پشت همی همون خونه باقي دفن شد توشبی مونده بود همون ديزیهر چ.خاطراتمه
 ...تموم.ها موند

 !تای بنيسرد شد :
 ... بودشبی دي وجودمم جزء دفن شده هايقلب عاشق و گرما:-
 
 ... زده نگاهم کردرتیح

 ... نشستمی صندلي دادم و رولشی تحوی تلخلبخند
 ...ستی من نيای روگهیتو رو خواستن د:-
 ...دمی احساس مبهم دل برنی ااز
 ... خاموشری تقدنی خستم از اگهید

 ...دمی محالم خط کشي فکرارو
 

 ... خواب فرو رفتمي بستم و در اغوش ابدچشمامو
 
:welcome to montrall 
 )دیبه مونترال خوش امد(
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 ...ی بلند شدم و راه افتادم سمت در خروجی صندلي رواز
 ... بودیی خسته کننده اسفر
 ...نجای به امیدی تا رسمی عوض کردمای تا هواپچند

 ...مونترال
 ... فراواني کانادا با جاذبه گردشگري از شهرهایکی

 ... کمند نگاه کردمبه
 ...ش عوض کرد کالهشو شالمایتو هواپ.ی رنگ با شلوار و کاله کپ مشکیشمی کی تونهی
 ... برسام ست کرده بودی و شلوار و کاله مشکیشمی شرتی تبا
 

 ...مونیخورد:برسام
 

 ... در اوردم و براش شکلک در اوردمزبونمو
 
  تا حاال خورده بودمت عشقمي بودیاگه خوردن:-

 ! به جون هم؟نی دوباره افتادنی کردی ساعت نگذشته اشتهی بابا هنوز يا:کمند
  ندالهلی عمه شینی ندهی دجهی خشک ملتیش!حلص نخول:-
 

 ...می دادم و د برو که رفتحی فرار را بر قرار ترجنجانبی بزنه تو سرم که اخواست
 

 ...انی در منتظر شدم تا بيجلو
 

 ... خونمونمیری بعد ممی دانشگاه تو ثبت نام کنمیری اول میبن:برسام
  نه اول خونهيوا:-
 می زود بردیامروز روز اخر ثبت نامه با.شهینم :

 ؟ي کردکاریبرسام خونه چ:کمند
 ... رو برامون در نظر گرفتهیی چند تاایبرد. دنبال خونهمیگردی از عصر مای خونه بردمیریامروز م :
 ... بدهرشیخدا خ.یچه پسمل گل:-
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 ممنونم+:
 
 ... ترس برگشتم به پشت سرم نگاه کردمبا
 ... به رنگ شبی پوست با موها و چشماندی پسر سفهی

  البته به لطف مکملي ورزشکارتینهای بیکلی و ه180 حدودا يقد
  ازشومدی نخوشم

 
 ...دنی بوسگروی و همددی رو در اغوش کشایبرسام،برد

 
 دلم برات تنگ شده بود نفله:برسام

  خليومدی نای خودته چقدر گفتم بریتقص :
 

 ...میکردی مزه رو به رومون نگاه مین و کمند به دوتا پسر ب و مدنی دو با صدا خندهر
 ! خل و نفله کجاش خنده داره؟اخه
 
 کمند دلم برات سوخت:-
 چرا :
 ي بدبخت شدیاز اول زندگ.وونستیشوهرت د:-
 دمیهوم خودمم فهم :
 

 ... رفتادشونی انقدر غرق صحبت شدن که کال ما رو ای و بردبرسام
 برسام:کمند

 جانم :
 خسته شدم تموم نشد حرفاتون؟:-

  درسته؟دی خانومتایشما بن:ایبرد
 
 ... انزجار بهش نگاه کردمبا
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 بله:-
  هستمایمنم برد.زمی عزنمتیبیخوشبختم م :
 

 ... سمتم دراز کرددستشو
 ... بر نخوردرتشی برسام به رگ غچرا
 
 منم خوشبختم:-
 
 ... انداختد؛دستشوی منو که دی توجهیب
 ... ببرتمون دانشگاه بعدش خونهای کردن و قرار شد اول بردی کمند هم سالم و اوحوال پرسبا

 ...ادی ازش خوشم نماصال
  گندهي چندش با اون بازوهاپسره

 ...ترکهی داره مشرتتی کمتر مکمل حناق کن تخو
 

 1 بدم و اگه قبول شدم حدود  امتحانگهی هفته د2 ثبت نام و انجام دادم و قرار شد از ي دانشگاه و کارامیدیرس
 ... برم سر کالس ها شرکت کنمگهیماه د

 
 رجهی رفتم داخل و در رو پشت سرم بستم و شدمی رو که دی اتاق خالنی خونه و من اولمیدی و کوفته رسخسته

 ... تختيزدم رو
 
 
 دارم و رتی تو غي من رودوننی دلتو بسپار به من اخه به تو خوبه احساسم همه مایب..غیج..هووو همه دست:-

 .... براتمرمی می و عشق من شو اگه بشایب...اددددیصدا دستا نم...حسامم
 

 ! رو سرت؟ی چته خونه رو گذاشتی بنيهو:برسام
 ...ادی زیلی خیشی جذاب تر ميخندی می وقتادیلبخند بزن اخه اصال اخم بهت نم:-
 ... نزنغی حداقل جیخونیخو اهنگ م. کر شدم باباواششی رفتي شدوونهید :
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 ... برسامي جلوسادمی از اهنگ خوندن و قر دادن برداشتم و دست به کمر وادست
 
 ي سر کالس هاگهی هفته دهی از تونمی برادر من؟تو امتحان قبول شدم و مي من خوشحالم؟کورینیبیتو نم:-

 ؟يدیفهم شرکت کنمیپزشک
 

 ... بغلم کرددی زد و پرغی جکمند
 

 ...زمیمبارکت باشه عز.. چقدر خوشحالمیییوا:کمند
 

 ... و تشکر کردمدمشیبوس
 ... متعجب بهم نگاه کردبرسام

 ... به به سمتم گرفتدستشو
 ؟ي قبول شدیتو پزشک!تو؟..ت :
 بله:-
 
 ... هوامي نگذشت که حس کردم رویی اهیثان
 ... که دستم اومديزی چنی و چنگ انداختم به اولدمی کشغیج

 ...زدی دور تا دور سالن و از ته دل قهقهه م چرخوندمبرسام
 ...دمیکشی مغی جمنم

 
 ... کردهیاب روغن قاط.. مهار کن نوی اایکمنننند ب...نی بذارم زميهووو:-
 دیدید.. قبول شدهی پزشکن؟دخترتونینیبیمامانننن،بااابا م.. خداي وای قبول شده باششهی باورم نمی بنيوا :

  هارو داشت؟نی بهترشهی خواهرم همدیدیشرمندتون نشدم؟د
 
 ...ستی نی مصنوعدونستمی که میی و من چقدر خوشحال بودم از خنده هازدی ته دل قهقهه ماز

 ...دیخندی و مکردی نگا موونهی به ما دوتا دکمند
 ... شکرتایخدا
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 ...ونمی دورم رو فقط به تو مديزای عزخنده
 

 ... مبلي رومی با هم افتادیی رفت و دوتاجی سرش گبرسام
 ...دی و دستاشو باز کرد و خندنی زمي مطمن شد حالم خوبه افتاد روی نگاه کرد و وقتبهم

 ... کرد و نشست کنارشی شک افتادنمون بود با خنده برسام به خودش اومد و با برسام همراهي که توکمند
 
 ...سادی قلبم وانیرو اب بخند. زهر ماريا:-

 ...تی به مناسبت قبولي شام بددیبا:کمند
 ...شرمنده من پول ندارم به شوهرت بگو مهمونمون کنه :

 ...خوامیغلط نکن شام م:برسام
 

 ... زنگ در اومديصدا
 ... اومدای مزش با بردی بي های و شوخدنی خندي بعد صدایی اهی رفت در رو باز کنه و ثانبرسام

 ...میبست سرمون ي اتاق و دستمال سر رو روي تومی کمند رفتبا
 ای موهام حجاب داشت بدون کاله شهی که همی مني بود موهامون باز هم معلوم بود اما سخت بود برادرست

 ...دستمال سر بگردم
 

 ...می سالم کردای و به بردرونی بمیرفت
 
 ؟يدی میشام ک..ی بنگمی مکیتبر :
 
 ... تعجب بهش نگاه کردمبا

 !ها؟
 ... تو دهنتخورهی نمسی تو روحت برسام که نخود خيا

 
 ... مهمونتون کنمتییسکوی همراه با بیی چاهی تونمی می ولدمیمن شام نم:-

  باشه هاسی پزشک انقدر خسستیخوب ن.میخوایما شام م:ایبرد
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 ..شیه
 ...ی مردکه بادکنکي اب بخندرو
 

 ...کنهی مهمونمون میبن.. رستورانمیری مایبا برد..کمند جان حاضر شو:برسام
  دوست دارم داداش گلممنم:-
 

 ... مشغول صحبت شدای انداخت و با بردی زبونکبرام
  سه تا گشنه رو شام مهمون کنمنی به اجبار حاضر شدم تا امنم

 ...شعورایب
 

 و دیهمراه با بافت سف. کار شده بوددی سففی که روش سه تا گل ظردمی پوشی رنگیی سورمه ای بافتنکاله
 ... زانوهامي تا باالي و بوت سورمه اییشلوارك سورمه ا

 ...رونی کردم و رفتم بیمی مالشیارا
 ...یی هم که سر تا پا قهوه اای زده بودن و بردی و برسام ست زرد و مشککمند

  پسره زشتشیا
 

 ...می سمت رستوران و غذاهامون رو سفارش دادمی افتادراه
 ... شاد خورده شدیطی بود و در محی خوبشام

 ...ندهی داشتم به ای خوبحس
 ...کردمی فکر نمسی به بردگهید

 ... خودم خودم بودم که مهم بودمگهی و فقط دفقط
 ...سی قولم هستم بردي هم پاهنوز

 ... کنهری قلبمو تسخدمی اجازه نمي پسرچی هبه
 ... خودم بسازمي خوب و مستقل برای زندگهی دمی ازاد قول متای بنمن
 
  ـسـیـبـرد 
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  سال بعدهشت
 ؟ي بريحاال مجبور:مانیپ

 نی اولرانی اياگه بتونم باهاشون قرار داد ببندم تو. هستی به رفتن ندارم اما قرار داد مهمیلیخودمم م:-
 ...شمیشرکت م

معدت حساسه خودت . اشغال نخوريزایغذا هم چ!ایسرما نخور.سیتو رو خدا حواست به خودت باشه برد:سیبهد
 ...یدونیکه م

 
 ...دمیخند
 ...کنهی مادر با بچش باهام رفتار مهی مثل

 ... بعد مامان و بابا شده هم مادر،هم پدر،هم خواهر براماز
 ...ول کن نبود زور شوهرش دادم رفتبه
 

 ؟يخندی میمرض به چ:سیبهد
 تو مثل کنه ی مثال شوهرت دادم از دست خالص شما ول؟بابايداریچرا تو دست از سر کچل من بر نم:-

 ... بهميدیچسب
 

 ...رونی دستشو پرت کرد تو صورتم و رفت بي چشم نازك کرد و لباسا توپشت
 
 ...قهر کرد:مانیپ

 ...کنهیچه زود قهر م!؟ي زنه تو دارنمیا:-
 شرکتت ومدمی ممی و کات کنمی رابطه رو تمومش کنی گفتی انقد لوسه محال بود وقتدونستمیاگه روز اول م :

 ...میه دار رابطمون رو نگي بذارکردمیالتماست م
 

 ...دمیخند
 ...دیخند

 ... ته دل از خدا ممنونماز
 ... رو خراب کنمسی و بهدمانی که اجازه نداد رابطه عاشقونه پممنونم
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 رو دوست داره سی اومد شرکت و بهم التماس کرد و گفت بهدمانی پی بردنش رفتم اما وقتنی تا مرز از بمن
 ... نشد به،به هم زدن رابطتشونیدلم راض

 ... اعتماد کردم و حاال خوشحالممانی پبه
 ...نمیبی خواهرم رو می که خوشبختخوشحالم

 ...کنمی می اومده واقعا باهاش احساس راحتی از وقتهی واقعا پسر خوبمانیپ
 ... داداش نداشتم شدهمثل

 ...ننیبی ثمره عشقشون رو مگهی ماهه د6 که انقدر حالش خوبه کنار عشقش که تا خوشحالم
 ... به عشقششدی رسسی اما خوشحالم که بهددمی به عشقم نرسمن
 ... اصال احساس من اشتباه بود از اولشدیشا
 ... اصال عشق نبوددیشا
 ...کنمی بهش فکر نمگهی وقته دیلیخ
 ... اسم هاهی مثل بقي اسم عادهی شده برام تای بنگهید

 ... شدهي برام عادگهیما د فراموشش کنم اتونمی از خاطراتم رو باهاش ساختم پس نمیبخش
 
  داداشی منت کشي بردیبا:مانیپ

 .. برمدیفکر کنم با..هوم:-
 

 ...رونی برفتم
 ...کردی نگاه مونیزی مبل و داشت تلوي بود رونشسته
 ... چشماشي گذاشتم رودستامو

 
 نکن حوصله ندارم :
 

 ... در اوردماداشو
 
 .. مامان بشه لوس تر شدهخوادی مدهی فهمیاز وقت..دختره لوس..نمای برو ببایب...نکن حوصله ندارم:-
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 ... نگاه کردونیزی نداد و به تلوجوابمو
 ... پاهامي نشستم و بلندش کردم گذاشتشمش روکنارش

 ...دی کشغیج
 
 ...دمیترس..شعوریولم کن ب :
 ...ینی ببلمی فذارمی نمی نکنیتا اشت:-
 ...نمی ببلمی فخوامی ولم کن مسیبرد :
 
 ...دی کشغی گاز گرفتم و جشوینیب
 ...دیخندی ما دوتا مي هاي و به بچه بازرونی از اتاق اومد بمانیپ

 
 ؟یاشت:-
 ...ری صد بار گفتم دندون نگیوحشمینی بيا :
 ...رمیگی بازم دندون می نکنی خودته اشتریتقص:-
 
 ... شدمی قامانی پاهام بلند شد و پشت پي و از رودی کشغیج
 
 سی بردکشمتی میبخدا بهم دست بزن :
 ...رمتیگی مای یکنی می اشتای:-
 ...ای پرواز دارگهی ساعت د2.. بروایچمدونتو جمع کردم ب...یباش بابا غلط کردم اشت :
 

 ... اتاقمي فراستادم و رفتم تویی بوس هوابراش
 ... دري و اوردمش جلودمی چمدون رو کشپیز

 کردم و رفتم ی خودم خالي و عطر رو رودمی پوشی مشکنی و شلوار جی و کاله کپ مشکدی سفشرتی تخودمم
 ...رونیب

 ...کردی داشتم گردنشو بوس ممانی بود و پمانی بغل پي توسیبهد
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 ... اتاقي بستم و برگشتم توچشمامو
 ...دمی کشیقی عمنفس

 دمی که ندیی با هم ازدواج کردن من چه صحنه هانای ای وقتاز
 ...رونی اتاق داد زدم من اماده ام و اومدم بيتو از
 ... لب دوتاشون لبخند بوديرو

 ... باز بودشمی دوتا بودم همش بوس و بغل خوشحال بودم و ننی اطی واال منم تو شرامعلومه
 

 ... صندوق عقبي به دوتاشون کردم و چمدونم رو برداشتم گذاشتم تویاخم
 ... سمت فرودگاهمی در رو زدم و در باز شد و راه افتادموتی هم سوار شدن رمانی و پسیبهد
 

 ـــتــایبـــنــ
 
 ـتااای بنتااااایی بنــــ
  بلهههههه؟ـ
 ؟ییییی اماده اـ
 . اره اره اومدمـ
 . راه افتادماطی نگاه کردم و به سمت حنهی خودمو تو آگهی باره دهی

 : شروع به غر زدن کردي برنی ماشي محض نشستنم توبه
  ؟یشی اماده مي خانوم دکتر دو ساعته دارـ
 . که هسنهی بعله همـ
 ... باز بهش گفتم خانوم دکتر خودشو گرفتـ

 .نی تا ظهر با هم بحث کنخوابنی نگم ك متونیزی عشقم اگه چمی و روشن کن برنیـ برسام ماش:کمند
 
 .می چشم خانومم برـ

 . واسه برسام نازك کردم که اونم زبونشو دراورد برامی چشمپشت
 . شدمنستاگرامی عکسا تو اکی توجه نکردم و مشغول البهش
 . باالدمی پری وحشتناکي منم همچنان مشغول بودم که با صدامی بود که تو راه بودی ساعتمی نحدود
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  غییییییییییی جـ
 . چته صدا اهنگ بودیـ بن:برسام

 ؟یکنی روشن مهوی ي مگه کرممم دارررـ
 . منم حرصم گرفت گفتم بزار جـَو رو  عوض کنمتهی ساعته سرت تو گوشمی نـ
  با ترسوندن منننننن؟ـ
 .گهی اره دـ
 . شدمرهی خرونی به بنهی بهش انداختم و دست به سنی نگاه خشمگهی

    
 .کنمی با ذوق به دورو برم نگا ممیای هردفعه که می مونترال ولی منطقه کوهستانامی بار هزارمه که مي براـدیشا

 .میشد) می منطقه راحت باشـنی امیای بمی بود تا هروخت که خواستدهی برسام خرشیسه سال پ( که ییالی ووارد
 ... شدم و به دور و برم نگاه کردمادهی پنی ذوق و شوق فراوان از ماشبا

 ... بودمنجای اي هااهی چمن و گي بوعاشق
 
  ـسـیـبـرد 
 

 ... روز بودکیوع  شرامروز
 ... روز مهمهی

 ... نحو بتونم ازش استفاده کنمنی به بهتردوارمی برام به وجود اومد و امي فرصت کارنی که بهتريروز
 ... بستم و راه افتادم سمت شرکت طرف قرار دادموی درست کردم و ساعت مچکراواتمو

 
 ی تهراني اقادیخوش اومد :
 رای پاميممنونم اقا:-
  برهشی پی خوبهی زی امروز همه چدوارمیام :
  ارتباطي برقراري براکنهیشرکت من تمام تالششو م.دیمطمن باش:-
 هیواقعا عال :
 

 ... سالن کنفرانسي تومی پشت کمرم گذاشت و رفتدسشتشو
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 ... داده شدیحاتی مورد دستگاها توضدر
 ...زی اومد همه چی نظر خوب مبه

 ... داد بسته شدقرار
 ... بودمخوشحال

 ... بودی خوبفرصت
 

 ...رونی زدم برای پامي از شرکت تجارخسته
 ... نبودری وقت گگهی انجام دادم درانی اي که از قبل تویی خداروشکر بخاطر کارای بود ولسخت

 ...می قرارداد رو بستعیسر
 
 نیلطفا کارت اتاقم رو بد:-
 دییبفرما :
 ممنون. به اتاقمدی و وصل کندی شماره زنگ بزننی باال به ارمیلطفا تا م:-
 
 

 ... اتاق شدم تلفن زنگ خوردوارد
 ... به لب جواب دادملبخند

 
  جوجه؟ییایچطور.ای خواهر دننیسالم بر بهتر:-
 ...صد بار گفتم نگو جوجه.زنمای مغی جسیبرد :
 

 ...دمیخند
 
  شد؟ی چنمیخب بگو بب :
 ... و قرارداد بسته شددمی و نمونه کارارو ددمیرفتم شرکتشونو د..یچیعارضم به حضور خواهر گلم که ه:-
  پس؟يای میک.خداروشکر :
  خدمتتونرسمیجمعه شب م...انشا. هفته خوش بگذرونمهی خوامیم:-
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 !سی بردایمواظب خودت باش.خوش بگذره.زمیباشه عز :
  چطوره؟مانی من خوبه؟پ؟فنچوليتو چطور.مواظبم:-
 ... خوبهنجایاوضاع هم ا.میهممون خوب :
 ...گهی من برم دسیبهد.خداروشکر:-
 ...برو مواظب خودت باش خداحافظ :
 خدانگهدارت:-
 

 ... شدمهوشی تخت بي عوض کردم و رولباسامو
 

  ـتـایـبـنـ 
 
  رومزی غلط کردم برسام اب نري ايا:-
 

 ... صرف نظر کنهچارهی من بي روختنی خنده هاش بلند شد و قصد نداشت از اب ريصدا
 

 سامبر:کمند
 جانم؟:برسام

 ...استیخوره،بردی داره زنگ ملتیموبا :
 ...اومدم :
 
 

 ...دمی نفس راحت کشهی هوف
 ...دیباری شده بود و اب از سر و روم مدهی موش اب کشهی شبافمیق
 
 ؟ي اب بازيایکمند نم:-
 ...شهی مضی هم مری فسقلنیاگه سرما بخورم ا.زمینه عز :
 ... واسشرهی داره قنج ماد؟دلمی مای به دنی فسقل کنیا..هوف:-
 ...ادیم.. صبر کنگهیسه ماه د :
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 ... داد برسام از داخل اومديصدا

 ... رفتمالی عجله به سمت وبا
 

 ؟یکنی می چه غلطي پس اونجا دار؟توی چیعنی ایبرد:برسام
...................:  

 خداحافظ... مونترالرسونمیتا صبح خودمو م..باشه. خبیلیخ:برسام
 
 

 ... چشماشي توجه به من و کمند خودشو انداخت رو مبل و ساعدشو گذاشت روی ببرسام
 

  شده؟یبرسام چ:کمند
 ...می تا صبح مونترال باشدی؟بای جمع کنالتوی وساشهیم.. اشتباه کردهایبرد.زمی عزیچیه :
 اد؟ی از دستم بر میکمک:-

 ...دی فقط زود تر اماده شينه خواهر:برسام
 

 ... موهام فرو کردمي تودستمو
 ... داشتم به گفتنششک

 
 برسام:-
 جانم :
  من بمونم؟شهیم:-
 تنها؟ :
 گهی من ددیای بدیتونیشما بعدش م. بمونمخوامیم.مارستانی دارم از بی هفته مرخصهیتا ..ستمیبرسام من بچه ن:-
 تونمینم
 

 ... موهاش فرو کرد و دو دل قبول کرد که بمونمي دستشو توبرسام
 ... بودی منطقلمی نبود اما دلیه دلش راض تاز
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 ...می برمیتونیم. خودت و خودمو جمع کردميالیبرسام وسا:کمند

 ...ارمی شو منم چمدونامونو منیبرو سوار ماش.زمیباشه عز :
 

 ... بهم نگاه کردکمند
  
 ن؟ی تو ماشی گذاشت؟چمدونتویبن :
 ...امیمن نم.دینه شما بر:-
 ه؟یبرسام راض :
 ... نتونست حرف بزنهمی منطقلی اما رو دلستی نیراض :
 

 ... برادرم روي روزهانی ايای دندمی زدم و در اغوش کشلبخند
 رو ی داد و حاال با پرورش دادن ثمره عشقشون خوشبختهی رو به داداشم هدی خوب بود که کمند خوشبختچقدر

 ... کردلی برسام تکميبرا
 

 ... شدنی ازم جدا شد و سوار ماشکمند
 ... و حرکت کرددی و بوسمویشونی پسامبر
 

 ...هوف
 ... ساحلهی و الی وهی من و موندم حاال

 ... عشق و حال تک نفرهي به سوشیپ
 
   ـسـیـبـرد 
 

 ... باز کردمچشمامو
 ...دمی سرم و کشي بردم باالدستامو
 ... کامل در رفتمیخستگ
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 ...ارنی دوش توپ گرفتم و زنگ زدم برام صبحونه بهی حمام و ي تورفتم
 ... کانادا بودمي گردشگري نت دنبال مکان هايتو
 

 ... در به صدا در اومد در و باز کردمزنگ
 
 ... قربانریصبح بخ :
 ...ری صبح بخیمرس:-
 

 ...دی چزی مي رو روصبحانه
 
  سوال داشتمهی:-
  قرباندییبفرما :
 ... شدمجی به نظرت کدومشو برم،گهیلی کانادا خیدنی ديجاها:-
 هی رودخانه داره 6000حدود . به اتاوا هستکی نزدی دهکده کوهستاننجای به اي مکان گردشگرنی ترکینزد:

 ...هیمنطقه عال
 .یمرس. پسهی توپياوم چه جا:-
 ...ستی نی راهیلیخ.دی ناهار رو اونجا بخوردیتونی مدیاگه االن حرکت کن :
 ...کنمیحتما بهش فکر م. پسري لطف کردیلی خیمرس:-
 

 ... زد و رفتیچشمک
 ... جالبهي نظر جابه

 ...کنمی از ناهار حرکت مبعد
 

 ...رشی زدم به پذزنگ
 
  قرباندییبفرما :
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 لی و اخر هفته تحورمیگی ملیامروز ظهر تحو.خوامی می سفر کوهستانيبرا.دی برام رزرو کننی ماشهی:-
 ...کنمی مهی ظهر تصودیو هم اماده کنلطفا صورت حساب من ر.دمیم
 باشه قربان :
 

 ... کامل از تنم برهی که خستگشهی درست می انگار داره همه چهوف
 ...زدی چشمک مزی مي روصبحانه

 ... حملهپس
 
 ...دی از اقامت در هتل ما لذت برده باشدوارمیام :
 ... بودیعال:-
 
 ... رو ازشون گرفتم و راه افتادم سمت درنی ماشدیکل

 ... کافه بودي که صبح برام صبحانه اورد تويپسر
 ... سمتشرفتم

 
 ...دیببخش:-
 

 ... و بهم لبخند زدبرگشت
 
  افتاده؟یاتفاق :
 ...ی منطقه کوهستانرمی کردم دارم مهیبا هتل تصو:-
 ...خوش بگذره:-
 ...تیی بابت راهنمایمرس :
 

 ...در اوردم و به عنوان تشکر بهش دادم و چشمک زدم و راه افتادم سمت در تا اسکناس چند
 ... در پارك بودي جلونیماش
 ...رسهی به نظر می خوبنیماش



              رمان دختربی همتاي من                                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 302 

 ... افتادم سمت منطقهراه
 
 ... در و چرخوندمي رو انداختم تودیکل
 ... باز شددر
 ... بودی خوبيالیو
 ... خب ارزششو داشتی کرد ولی رو خالنجانبی ابیج
 ... داشتمی حس خاصهی

 ...هی حس چنی اای چرا دونمینم
 ... برام داشتیبی کشش عجالی ونی اجاره اي رو نشونم داد براالی که چند تا وی وقتاما
 ... خوشم اومد انتخابش کردمالی ونی فکرا همش چرته و فقط چون از انی ادمیشا
 ...دونمینم
 

 ... اشپزخونهي اتاق و رفتم توي رو گذاشتم توچمدونم
 ... که چقدر گرسنه بودميوا
 ...ای نبود جز کنسرو اماده خوراك لوبخچالی ي تویچیه

 ...ی از گرسنگکردمی وگرنه من غش مخچالی گذاشت تو يزی چهی نفر قبل بده که ری بازم خدا خهوف
 ... و روشنش کردمونیزی تلوي ظرف و رفتم جلوي توختمی کردم و رامادش

 
 ... چرادونمی بود نمقراری بقلبم
 ... کردم خودمو سرگرم کنم اما نشدیسع

 ...ی قلب لعنترهیگی نماروم
 

 ... در اوردمبمی از جلموی و موبانکی سي که تموم شد ظرف رو گذاشتم توغذام
 ... بودنی انالسیبهد

 ... دادمامی پبهش
 ... خوب بودزی چهمه
 ! چه مرگشه؟ی قلب لعنتنی اپس
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 ...اطی حيو ترفتم

 ... استخري بستم و خودمو پرت کردم توچشمامو
 ...دی اب بدنم لرزي سرداز

 ...کردنیاضاف م...  و زغال و زمی بهش ههی به ثانهی شده بود که ثانیی مثل کوره ابدنم
 وفته؟ی قراره بی چه اتفاقایخدا

 ... بگذرونری بخخودت
  ـتـایبـنـ 

 
 ...هوف

 ...می جورهی تا حاال شبی داز
 ...گذرنی ها نملحظه

 ... دلشورههی
 ...اضطراب

 ...ینگران
 ...يقراریب

 ... زمان بگذرهدنی هستن که اجازه نمی مزخرفي فقط حس هاهی چدونمی نمدونمینم
 ... نه صبحانه خوردم نه ناهار خوردم نه شامامروز
 ... طلسم شدمانگار

 ...مهی بخاطر دلتنگدیشا
 ...هی حس ها فقط از سر دلتنگنی ااره
 ... روز از برسام و کمند دور بمونمهی بارم نشده هی سال هنوز 8 بعد از من

 ...ی مزخرفهی چه دلتنگهوف
 

 !؟ي تو مگه بار اوله دلتنگ شدستی نی حس دلتنگنی ایدونی مخودتم
 ...قرارشهی چاکم پشت دره منم قلبم بنهی تب عشقه؟اره عاشق سه؟بگمی چپس
 ...شناسمی عشقمو مي قدم هايصدا
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 ...کنمی عطرشو داره استشمام ميبو
 ... درست استيار

 ... استاهامی شاهزاده روي برامی هايقراری بتمام
 ... دلبندماه

 ... را ارام کنقراری قلب بنی و اای و باوری در را به صدا در بکوبه
 ... درمان دردم شوایب

 
 ... زنگ در اومديصدا

 ... مبل نشستمي روخیس
 ... فقط حس دکلمه گفتنم گرفته بودش؟منی فرستادي زودنی غلط کردم چرا به اایخدا:-

 ... قصد ازدواج ندارم کهمن
 ... بدملی ادامه تحصخوامیم
 

 ... زنگ اومدي صدادوباره
 
 ...انقدر در رو باز نکن تا بپره..ی خاك تو سرت بنيا:-
 
 ... سمت دردمی مبل بلند شدم و با دوي رواز

 ... در موهامو مرتب کردم و کالهمو درست کردم و در رو باز کردمپشت
 

 ... زدملبخند
 ... شدبمی نصییبای زياهای شاهزاده روچه
 
 سالم خانوم :
 د؟ییسالم بفرما:-
 جا چیه.نجای مهمون دارم و تازه اومدم اد؟منی داريزی چیشما شماره رستوران..کنمی می بغل زندگيالیمن و :
 ...ستمیو بلد نر
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 ... حوصله سر تکون دادمیب

 ... دارهی داغونییکای لحجه امرچه
 ...هوف

 
 ...ارمیاالن براتون م:-
 
 ... تلفنزی هم گذاشتم و رفتم سمت مي رو رودر
 ... اطراف رو برداشتم و دادم بهشي رستوران هاغاتی و تبلی سه تا بوروشور و اگهدو

 ... کرد و رفتتشکر
 
 ... اسمون نگاه کردمبه
 ...گهی بفرست دی خوبزی چهی خب ی اروم کنه ولقراروی قلب بنی اادیخداجونم گفتم حاال ب:-
 ... و شکم گنده نخواستم کهیکی پوست و دهن گشاد و لب الستاهیس
 ... چه برسه بخورتشکنهی نگاش نمي واال جلو کوسه هم بذارنویا

 
 ... کنار پنجرهرفتم
 ...کردی درد مسرم
 ...ایخدا

 !ه؟ی حس چنیا
 ... تاب شدمی بچرا
 
 : لب زمزمه کردمریز
  توام و در دل تنگم گله هاستقراریب

  تاب شدن عادت کم حوصله هاستی باه
  عکس رخ مهتاب که افتاده در ابمثل

 ... من و تو فاصله هاستنی و بی دلم هستدر
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 ... بار عاشق شدمهی

 ... که سهم من نبودی عاشق کساونم
 ... فرسنگ ها فاصلستسی من و بردنیب
 خوادش؟یگه؟می می چقراری قلب بنیا

 
 ... زدمپوزخند

 
 ...متاسفم

 ...ستشین
 ...ستشی من نسهم

 
شلوار . بافتمو سرم کردمی و کاله رنگ رنگدمی پوشی مشکی بلند بافتننی بلوز استهی عوض کردم و لباسامو

 ...اچهی و راه افتادم سمت دردمی پوشی مشکنیج
 

 ... رو فراموش کرده بودمسی بردمن
 ... امروزاما

 ... دارمیبی حس عجهی امروز
 ... حس رو داشتمنی که دلتنگ بودم و رفتم خونه مشترکمون ایوقت

 ... بود اونشبمقراری بقلبم
 ... مثل االندرست

 ... عطرشو استشمام نکني بوچوقتی هي عاشق شدی وقتگنیم
 ... شده با تمام لحظه هاتنی که عجیی و عطر تن هر رهگذر و بویمونی که رفت تو می وقتچون
 ثبت با سند برابر سهینوی تنتو و مکنهی امضا می که عاشقی اشنا و کسي روح و تنت اون بوي توشهی مثبت
 ...است

 
 ... نشستماچهی کنار دري فکري از کش مکش هاخسته
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 ... کردمی پلی اهنگ تصادفهی در اوردم و بمی از جلمویموبا
 ... در اوردمموی مشکي شلوارمو زدم باال و کفشاپاچه

 ... گذاشتم داخل ابپاهامو
 ... بودسرد
 ... به لرزه افتادبدنم

 ...اما
 ... اروم شهی قلب لعنتنی بود تا االزم

 
 
  ـسـیـبـرد 
 

 ... استخر بودمي توشدی می ساعتچند
 ...رونی حس شد و اومدم بی ببدنم
 ... به تنم انداختي لرز بدرونی سرد بيهوا
 ...ستادمی انهی و لباسمو عوض کردم و کنار شومالی وي رفتم توعیسر

 ... گرم بودبدنم
 ... ندارمنهی به شومیاجی احتگهی دسوزمی خودم دارم ممن
 ...رونی زدم بالی و  از ودمی پوشی مشکنی و شلوار جی مشکشرتییسو

 ... متحرك شده بودخی تکه هی شبرونی و از بسوختی از درون مبدنم
 ... در اوردم گذاشتم رو قلبمبمی از جدستامو

 
 !ه؟ی مال چتیقراری؟بی اروم شيخواینم:-
 

 ... قلبم و التهابم از همه بد تر بوديقراری بد بود اما بحالم
 ...زی رود خونه راه رفتم و فکر کردم به همه چکنار

 ... که مال من نبود و مال من هستییزایچ
 ... که ندارم و دارمییزایچ
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 ... پر رنگ بوديادی نبودنش زي اسم جاهی وسط نیا
 ...تایبن
 ! االن کجاست؟یعنی

 ... ازدواج کردهاحتماال
 ... دارهبچه

 ... وجود داشتیسی بردی زمانهی ستی نادشی و خوشبخته
 ... احساسمودی نفهمچوقتی هتایبن
 ... قلبمو گوش کنهي نتونست حرف چشمامو بخونه و صداچوقتیه
  با شوهرش اشنا شده؟ي چجوریعنی

 ! شده؟عاشقش
 

 ... زدم به تفکراتمپوزخند
 ...فهمهی دختره خنگ عشق رو نماون
 

 ... اوردم باالسرمو
 ... بوداچهی درهی
 ... نا اشناطی محهی

 ...دمی رسنجای چطور به ادمی تفکراتم غرق بودم که نفهمي توانقدر
 ...ومدیم اهنگ ي پشت سرم صدااز

 ... بودیفارس
 ... زبانهی هم احتماال فارسدادی که گوش می کسپس

 ... به پشت سرم نگاه کردمبرگشتم
 ... کردمدای صدا رو پمنبع

 
 ... کنار اب نشسته بودی دختر پاچه شلوارشو زده بود باال و با کاله رنگ رنگهی

 ... شده مثل منوونهی دحتما
 ... زانوهاشي رو بلند کرد از روسرش
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 چشمامو بستم رو تموم ارزوهام واسه تو"

 " واسه توامی دني توي های از قشنگگذشتم
 

 ...شهی نمباورم
 ...اون..ا

 ... به شماره افتادنفسام
 ...نه
 ...ستی نی تصادف اتفاقنی انه
 ...دونستی رو مزی من همه چقراری قلب بنیا
 ...نجای به ادنمی که کشدونستنی رو مزی پاها همه چنیا

 ...ایخدا
 !؟ی نابودم کنيخوای مدوباره

 !؟ي عذابم بديخوایم
 
  زوداموی خوبي و فراموش کرديدیمن رو ند"

 "  نبودیگفتی که می اونچوقتی قلبت به من هاحساس
 

 ... توان حرکت نداشتپاهام
 ... ای ازش دلخور باشم دونستمینم

 ...ی همه سال نبودنتو بکننی ای تالفدی بایلعنت
 ... ازدواج کردهدی شاسیبرد
 ... ندارمنوی طاقت اگهی دایخدا

 ... نابودم نکندوباره
 

  ـتـایبـنـ 
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 ...کردی متمی اذی نگاهینیسنگ
 ... زانوهام برداشتم و به دور و برم نگاه کردمي رو از روسرم
 ... پسرهی دور و اطراف نبود جز یکس
 ... بودیلی خوش استاپسر

 ...ی مشکنی جشلوار
 ...ی مشکشرتییسو

 ... سرش بود کامل صورتش مشخص نبودي روشرتیی سوکاله
 ... طرف من بودصورتش

 ! به من زل زده؟یعنی
 
 ...دی وزباد

 ... از سرش افتادکالهش
 ... باور نداشتمدمیدی که ميزیچ
 ...اون..او
 ... که به من زل زدهیاون

 ...محاله
 ... خودش باشهمحاله

 
 ای گوشه دنهی منو ي روزهی يدیاگه د"

  و تنهانمی شکستم گوشه نشيدی داگه
 ي دودنکی عهی پشت ی چشمامو شناختاگه
 "ي با خنده نسوزون چون مقصرش تو بودمنو
 

 ... کردمبغض
 ...سی بردرمی دلگازت

 ...رمی ازت دلگي که نبودیی اندازه تمام سالهابه
 ...سادمی همون اب واي شدم و توبلند
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 ...کردی مسی سرمو تکون دادم و اشکام بود که صورتمو خناباور
 
 مردی نبودم خنده رو لبام نمينجوریمن که ا"

 " من بردي من رو شکست و ماه و از شب هارفتنت
 

 ...ی لعنتسیبرد
 ! بود؟قراری تو بي برای قلب لعنتنیا

 ؟يای جلو نمچرا
  هست منو؟ادتی

 ... ازدونکنه
 

 ... دهنم و هق هقم ازاد شدي گرفتم جلودستامو
 ...رونی سرمو تکون دادم و از اب اومدم بناباور

 ... لبخند زدسیبرد
 ... عقب قدم برداشتمعقب

 تایبن: زدلب
 

 ...یکنی نابود مموی و زندگيای می ازت متنفرم که هیلعنت
 ... جهت مخالف تا ازش دور شمدمیدو
 ... تا دوباره نابود نشمدمیدو

 ؟يریگی ازم موی تقاص چي دارایخدا
 ش؟یریگی ازم می و هيدی و نشونم مشیاری میه

 ! شدم تو دستات؟چهی بازمن
  انقدر قشنگه؟شکستنم

 
  ـسـیـبـرد 
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 ...بلند شد    
 ...کردی متمی هقش اذهق

 ... منيتای اون اشکا رو بنزینر
 ...گهی دیستی من نيتای بندیشا
 ...ستی نقراری قلب بنی صاحب ای هنوزم جز تو کسیول
 

 تایبن: زدملب
 
 ... جهت مخالفدیدو

 ... ازدواج کردهپس
 ...خوادی نممنو
 

 ... زدمپوزخند
 !؟ینی شکستنمو ببیکنی حال مایخدا

 ... دوباره عادت کنم به نبودنشيچجور
 
  سالههی تو هر روز یب"

  واسم محالهدنیخند
 ستی نیعی تو عشقم اصال طببه
 "ستی دست خودم نوونتمید
 

 ... ابي و افتاد تودی کشغی سر خورد و جاشپاه
 ... تو بغلمدمشی سمتش و کشدمیدو

 ... امنهی سي زد تومشت
 
   فکرت نباشمستیدست خودم ن"
  سخته از تو جدا شمیلیخ
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  ینیشی نمشمی وقته که پچند
 "ینیبی تو منو نمی ولی به رومرو
 
 ...بذار فراموشت کنم...یستی مال من نگهی تو دیبرو عقب لعنت...سیبرو عقب برد :
 

 ... شل شددستام
 ... شدهگهی دیکی حتما مال پس

 
  چند وقته حال من داغونه"

 " اسونهي شکستن واست انگاردل
 

 ... رو صاف کردمگلوم
 ...شمی نمتیمزاحم زندگ.رمی بعد مرسونمتی مالیتا و..بلند شو:-
 
 ... زدغیج
 
 ...ی لعنتي شدگهی دیکی مال گهیبه من دست نزن تو د:

 
 دستات سرده مثل نگاهت"

  از چشماتخونمی مینیغمگ
  اون خنده هاتونمیبی نمگهید

 " تمومه عشق من و تويانگار
 
 ... بهت بهش نگاه کردم با
 !زد؟ی حرف می چاز
 
 ...دی وزي سردباد
 ... قابل تحمل نبودگهی باد دنی کانادا،اي اون سرماي بود و توسی لباساش ختایبن
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 ...دی لرزتایبن

 ...خوردی و دندوناش به هم مدیلرزی مبدنش
 
 ؟ی خوبنتایب:-
 
 ...ه..رد..س: هق هق گفتبا
 

 ... در اوردم و کردم تنششرتمویی تو بغلم و سودمشیکش
 ... شدشتری بدنش بلرزش

 ... زانوهاش و گردنش بلندش کردمری انداختم زدستامو
 
  کجاست؟التیو:-
 

 ...دیلرزی و چونش مخوردی مرتب به هم مدندوناش
 
 ...م..یق..ست..پ م...چ.. مت..س :
 
 ... که بهم دادی سمت ادرسدمیدو
 ... خودم کجاستيالی ودونستمینم

 ... خانوادششی بود که ببرمش پنی کار انی تردرست
 
 ...رده..س :
 ... االنمیرسی تحمل کن مکمی:-
 
 ... بغلم جمع کردي خودشو توشتریب

 ... تر کردمشی بسرعتمو
 ...ومدی باال نمنفسام
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 ... شده بودنی سنگکمی دمیدوی که داشتم می مني الغر بود اما وزنش براتایبن
 ...الی خودمو رسوندم به وی سختبه
 
 کدومه؟:-
 

 ... از هوش رفتالی وهی کرد به اشاره
 ...دمیترس

 ... از حد سرد بودشی ببدنش
 ... خودت کمک کنایخدا
 

 ... در رو زدمزنگ
 ... باز نکردیکس

 ...ی لعنتاه
 

 ... شلوارش فرو بردمبی جي رو شونه ام و دستمو توانداختمش
 ... رو برداشتم و در رو باز کردمدیکل
 

 !ست؟ی خونه نیکس: زدمداد
 

 ... ساختموني تورفتم
 ... نبودچکسیه

 ...نهی کنار شومخوابوندمش
 
 تا؟یبن...تا؟یبن...یلعنت:-
 

 ... کنمکاری من لباساتو چاخه
 ... خدايا

 ... قفل کرده بودمغزم
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 ... گونه هاش گذاشتمي رودستمو
 ... بودسرد

 ... سمت اتاقدمیدو
 ... کردمدای دست لباس پهی اتاق نی دوميتو
 

 ... سالني توبرگشتم
 ... از سرش برداشتمکالهشو
 ... باالدمی لباسش رو گرفتم و کشنیی بستم و پاچشمامو

 ... بلوزشينای استي تا دستشو گرفتم و فرو کردم تودو
 ... تنش اماي کردم نگاهم نلغزه رویسع

 ... پسر بودممنم
 ...دمی کشقی بستم و نفس عمچشمامو

 ...سوختی داشت مبدنم
 !کرد؟ی فکر می چدیدی حالت منی اي رو توتای و من و بنومدی شوهرش ماگه
 
 ... شلوارش شدمالیخیب

 ... که از اتاق اوردم و تنش کردمیشرتییسو
 ... گرم شده بودکمی بدنش

 
 ... خانومتایزم؟بنی عزيشنوی صدامو متایبن...تایبن:-
 
 ... شلوارش رو هم عوض کنمدیبا

 ...هی چه امتحان سختنی اایخدا
 ! بست نبود؟ي زجرم دادنهمهیا

 ...یزنی محک مي که صبرمو دارستمی نوبی من ابخدا
 ...ستمی نغمبری پسر پمن
 ... ادمممن
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 ... مردمهی
 

 ... و چشمامو بستمدمی کشقی عمنفس
 ... لرزونمو سمت دکمه شلوارش بردميدستا

 ... پاهاشنیی باز کردم و رفتم پادومشو
 ... و از پاهاش در اومددمی شلوارشو کشپاچه

 ... بستمچشمامو
 ...دمی کشی عوض کردم و نفس راحتشلوارشو

 ...ش رودمی گوشه مبل رو کشيپتو
 ... گرم شده بودبدنش

 ... اشپزخونهي تر کردم و رفتم توادی رو زنهیشوم
 
 ... بودری شخچالی يتو

 ... زدملبخند
 ... خوبهیلیبرا گلو درد خ.. بخورنوی اای بسیبرد :"
  بخورم؟ي بديخوای میبسم اهللا دوباره چ:-
 ...ریبم..اصال نخور..میمن خر رو بگو به فکر ک :
 ...کنهی درد میلیگلوم خ..بده..غلط کردم خانوم دکتر:-
 
 ...دمی رو داد تا ته سر کشری شوانی غم بهم نگاه کرد و لبا

 "...کردی موونمی دزهی مزهی دختر رنی ايمحبتا
 
 ... خاطرات گذشته شدمالیخیب
 ... داغ درست کردری برام شتای روز بنهی

 ...کنمی من براش درست ماالن
 
 کردم و تخم مرغ توش شکوندم و رو داغ ریش
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 ... عسل هم زدمبا
 ... دست شدکی

 
 ... سالني تورفتم

 ...تایبن:-
 

 ... رو بهش دادمری سرش گذاشتم و اروم اروم شری زدستمو
 ... جون باز کردی بچشماشو

 ... بستدوباره
 ... داغ شده بودبدنش
 ...سوختی مداشت

 
 ... رو سرچ کردمی اورژانسي در اوردم و شماره هالمویموبا

 ... زدم به امبوالنس و ادرس رو دادمزنگ
 
 ...زمیاروم باش عز...رسهیاالن اورژانس م...اری لطفا طاقت بتایبن..تایبن:-
 

 ...کردی لب زمزمه مری زی نامفهومکلمات
 ... اصال خوب نبودحالش

 
 
  ـتـایـبـنـ  
 

 ... به زور باز کردمچشمامو
 ... نا مفهوم بودزی چهمه

 ! کجام؟دونستمینم
 ! شده؟یچ
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 ...کردی متی چشمامو اذدی سفنور
 ... چرخوندمسرمو

 ... جوشش اشک رو حس کردمدنشی دبا
 ... قورت دادم امابغضمو

 ... نبودیرفتن
 ...رونی بپره بخواستی سال م8 بعد تازه

 ...ی لعنتي گلوي بودن توی سال زندان8 بود بست
 
 ... باشمفی ضعسی بردي جلوخواستمینم

 ...ستی االن مال من نگهی داون
 ... برام دل بسوزونهخوامینم

 ... نبودالشی خنی کرد و عی بهش بفهمونم اگه اون خوشحال زندگبذار
 ... رفت برام مهم نبودخبری باگه
 ...ستمی قبل نيتای بنگهی دمن

 ... احساساتم مردهتمام
 ...کنمی ميروی از عقلم پفقط

 
 ... و درشت عرق صورتش رو احاطه کرده بودنزی مبل گوشه اتاق خودشو جمع کرده بود و قطرات ريرو
 
 ... باز شددر
 ...دی در از خواب پري صدابا

 ... چک کردمویاتی حمی و پرستار به سمتم اومدن و عالدکتر
 

 ... کردسی رو به برددکتر
 ... مرخص شنتوننی مگهیدو ساعت د..ستی ني خطرگهید..خوشبختانه دوستتون بهوش اومدن :
 
 ... نگاه کردسی تعجب به بردبا
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 شما حالتون خوبه جناب؟ :
 

 ... سر تکون دادسیبرد
 ...یمرس..خوبم :
 

 ... شدهينجوری صداش اچرا
 ... زدمپوزخند

 ...کنمی هنوزم بهش فکر ممن
 ...شمی صداش نگران می گرفتگبا

 ...یلعنت
 

 ... بهم نگاه انداختسیبرد
 ... زدبخندل
 ... توجه به لبخندش نگاهم رو به پنجره دوختمیب

 ...ومدی مبارون
 

 ... کنارم حس کردمحضورشو
 
 ...تایبن :
 بله:-
 خانوادت کجان؟ :
 مونترال:-
 ؟ي بودالی وي تو تنها تویعنی :
 اره:-
 ... خطرکمی تنها بودنت یکنیفکر نم :
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 ... سمتشبرگشتم
 
  نه؟ای تنها بمونم دیکنی منیی من تعي که شما برای تهراني شما دخالت کردم اقایمگه من تو زندگ:-
 ... اتاق بخوابمهی ي باهات ندارم با تو توی نسبتچی که هبهی مرد غرهی نبود من اجی االن احتيتو اگه تنها نبود :
 ... بخوابای ناراحت شدن؟مگه من گفتم به؟خانومتونیچ:-
 

 ... سرشو تکون دادکالفه
 
 ... بابت امکان داره ناراحت بشهنی شوهر تو از اگمیمن م.. نبودنی اصال منظور من انی ببتاینه نه بن :
 

 ... بستم و پوزخند زدمچشمامو
 ... کردنسی اشک صورتمو خقطرات

 ... من شوهر دارمکردی مفکر
 ...ایخدا

 ! بگه من زن ندارم؟شهیم
 ! بگه عاشقتم؟شهیم
 !دم؟ی تو زجر کشی سال ب8 بگه شهیم

 ... خدامی تو زندگشی دوباره اوردچرا
 !چرا؟

  ـسـیـبـرد 
 

 ...گفتمی چرت و پرت مداشتم
 ... شده بودمکالفه

  نهای گفتم که فقط بفهمم شوهر داره يزی چهر
 ... رو خراب کردمزی زدم همه چاما
 

 ... و رفتم کنار پنجرهدمی موهام کشي تودستمو
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 ... رو هم بگموی اخرنی که گند زدم بذار امن
 ...دمی فهمدیشا
 

 ... صاف کردمصدامو
 
 !؟ي به شوهرت خبر بديخواینم:-
 ...دی کنیاز طرف من از همسرتون عذر خواه.حتما سفرتون رو خراب کردم..دی بردیتونیشما م...من مجردم :
 

 ... بودمجرد
 ... لبام ظاهر شدي رولبخند

 ... برق زدچشمام
 ...ایخدا

 ...شکرت
 

 !؟ی دوست نداشته باشه چاگه
 ...فهممی هم ماونو
 

 ... کردم و برگشتم سمتشي رو جدصورتم
 ...کردی سمت مخالف نگاه مبه
 
 !ي ازدواج کردکردمیفکر م:-
 ...دیاشتباه فکر کرد :
 ؟یکنی میتنها زندگ:-
 

 ... دستاشو مشت کردکالفه
 
 نجای برگشتن مونترال و من ای مشکلهیاونا بخاطر .کنمی می من با برادر و زن برادرم زندگی تهرانياقا :

 !د؟ی نشستنجای ارضاع شد؟همسرتون باهاتون کار ندارن که شما اتونیکنجکاو!سواالتون تموم نشد؟.موندم
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 ...ي به همسر من دارکاریتو چ:-
 

 ... چشماش حلقه زدي تواشک
 ... مطمن شده من ازدواج کردمپس

 
 ... بزنم به هموی کسیدوست ندارم زندگ :
 

 ...دمی کشقی عمنفس
 ... شدمرهی مبل بلند شدم و به پنجره خي رواز
 ... لب زمزمه کردمریز
 !ي منو به هم زدیاما زندگ:-
 ن؟ی گفتيزیچ :
 ...نه:-
 

 ... سرشي رودی بست و مالفه رو کشچشماشو
 ... شونه هاش رو حس کردملرزش

 ... صبر کنمدی اما باهی نامرددونمیم
 ...زنمی که خوب شه حرف دلمو بهش محالش

 
 ... رفتم تا راحت باشهرونی اتاق باز

 ... زنگ خوردلمیموبا
 "سیبهد"
 ... بدبخت شدميوا
 ... ندارهي تا حاال ازم خبرروزی داز

 ...کشتمی ماالن
 

 ... صاف کردم و با استرس اتصال رو لمس کردمصدامو
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 الو:-
 
 ...دی کشغیج

 ... از گوشم فاصله دادملمویموبا
 
زنگ زدم !یزنی زنگ نمهیچرا !؟يدی جواب نمدمی مامی پی هر چ؟چرای هستيکدوم گور..کشمتی مسیبرد :

 !؟ی رفتیکدوم قبرستون.شی سه روز پي کردهیهتلت گفتن خبر مرگت تصو
اومدم منطقه . کنمحی تفرخوامیگفتم که م...تعارف نکنا. فحش بدهشتریبمنم دوست دارم خواهر گلم:-

دو .مارستانی شده اوردمش بضی از دوستام مریکی.یشی نگرانم می هستمیبابا بچه که ن. گرفتمالی ویکوهستان
 ... هم مرخصهگهی دمی نهی. بوديروزه بستر

 ... هم فحش دادم حقتهیهر چ!يذاری مخبرمیدفعه اخرت باشه ب :
 

 ... رو قطع کردتلفن
  ندارهااعصاب

 
 ... رو انجام دادمتای بنصی ترخي کارهارفتم

 ... اتاقشبرگشتم
 ... لباساشو بپوشهکردی پرستار داشت بهش کمک مهی

 ... رفترونی سرش مرتب کرد و بي روکالهشو
 
 !م؟یبر:-
 ي حسابدارمیبر :
 ... خونهمیبر.نگران نباش.من حساب کردم:-
 ...کنمی مزیمن وار دیلطفا شماره حسابتون هم بد. همسرتونشی پدیشما بر.ستیالزم ن :
 

 ...شدی و صداش بغض دار مدیلرزی همسرتون مردمک چشماش مگفتی میوقت
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 ... برنامه دارمیکل. بدمشنهادی بهت پينجوری اتونمی خانومم اما نمرمی بمیاله
 ... تحمل کن لطفاکمی

 
 ...دی اما دستشو کشرمی دستشو بگخواستم

 ... زدملبخند
 ...رسونمتی مالیمن تا و.میبر:-
 

 ...می هم قدم برداشتکنار
 ... عطر تنشي تنگ شده بود برادلم

 ... مشمامم هستي عطر تنش توهنوزم
 ....دی که شب کنارم خوابیوقت
 

 ... دلمزی عزیرسونی مطمن باش شب رو تو اغوشم به صبح مگهی هفته دهی از کمتر
 

  ـتـایـبـنـ     
 

 ...داشتمی قدم بر مخسته
 ... من خورد شدمدی نفهمچکسی اما همهیضی مر بخاطرکردی فکر مسیبرد
 ... هشت سال دوباره شکستمبعد
 !؟ي چرا دوباره سر راهم قرارش دادایخدا
 !ست؟ی مال من نگهی شم که دي عاشق مرددی من باچرا
 !؟ي دوباره شعله ور کردختمی و روش خاکستر ردمی سال زحمت کش8 که یشی اتچرا
 
 تایبن :
 بله:-
 

 ... جلوشنی کرد با ماشاشاره
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 ... شدمسوار
 ... رو در اسارت خودش قرار دادشهی همه شهی دادم و قطرات بارون بعد چند ثانهی رو به پنجره سرد تکسرم

 
 ... بستمچشمامو

 ... بودمخسته
 ...زی از همه چخسته
 ... با برسام و کمند برگشته بودم مونترالکاش
 ...دیخری رو نمی لعنتيالی ونی اچوقتی برسام هکاش

 
 تایبن :
 

 ... باز کردم و بهش نگاه کردمچشمامو
 ... داشت لبخندشو جمع کنهیسع
 

 ... زدمپوزخند
 ... رو ندارمیچی حوصله فکر کردن به هگهید

 ... و روز من واقعا خنده دارهحال
 

 ... شدمادهی و پدی کشدستمو
 ... حوصله مقاومت ندارمگهید
 ... دستمو گرفت که گرفت به دركالیخیب

 
 ... کرد داخلتمی رو انداخت تو در و دستشو گذاشت پشت کمرم و هدادیکل
 ... حضورشو تحمل کنمتونستمی نمگهید
 
 رمی من زنگ بزنم شماره حساب بگدیفقط شمارتون رو بد... بتونم جبران کنمدوارمیام..دیلطف کرد..یمرس:-

 ...دی کنیز طرف من از خانومتونم عذر خواها... رومارستانی کنم پول بزیوار
 



              رمان دختربی همتاي من                                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 327 

 ... قورت دادخندشو
شماره هم شمارتو . راحتالتیخ..ستی نينجوری مهربونه اصال ایلیعرضم به حضورتون که خانوم من خ :

 ...وفتهیبده،تک بزنم شمارم ب
 

 ... دادم و تک زد و رفتشمارمو
 ...دمی مبل دراز کشي و روالی وي رفتم توحالیب

 ... قرص مسکن برداشتم و قورت دادمهی زی مي رواز
 ... خودم جمع شدمي خودم و توي رودمی رو کشپتو
 ... نگذشت که چشمام بسته شدیلیخ
 
  ـسـیـبرد 
 
 ... کردمدای خودمو پيالی ادرس وی بدبختبه

 ... فاصله داشتتای دو تا کوچه با بنحدود
 ...خوبه
 ... مال من شهتای بنندفعهی با هم دست به دست هم دادن تا ازی همه چانگار

 
 ... اشپزخونهي حالت صدا و رفتم توي رو گذاشتم رومیگوش

 ...زدمی و قابلمه اهنگ متابهی و با ماهخوندمی اواز مسرخوش
 ... سالن نشستمي درست کردم و رفتم توکی خودم استيبرا

  زنگ بزنه خب منتای تا بنهوف
 ... کهرمیمی استرس ماز

 ... خدایهع
 

 ...ونیزی تلوي خوردم و ظرفش رو شستم و اومدم جوغذامو
 ... دختره زانو زدهي که پسره جلودمی صحنه دهی کردم وسط کانال ها نیی ها رو باال و پاکانال

 ... دقت نگاه کردمبا
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 ...کردی مي دختره داشت خواستگاراز
 ... پسر ساکت شده بودي کارانی از شک ادختره

 
 ... به خودم گرفتمي متفکرحالت

 ... عاشق منهتایبن
 ... عاشقشممنم

 ...می حسمونو بگنی ادی باي جورهی
 ...پس

 ... برق زدچشمام
 ...خودشه

 
 ...رونی رفتم بعی شدم و سراماده

 ... و اومدم خونهدمی رو خرخواستمی که مییزای گشتن چی و بعد کلی بدبختبه
 ... نگاه کردم و دست به کار شدمدامی خرکی ذوق به پالستبا
 
  ـتـایـبـنـ 
 
 ... زور چشمامو باز کردمبه
 ... اتاقي حال دوش گرفتم و دوباره برگشتم تویب

 ... سالني و رفتم تودمی رو پوشلباسام
 ... زنگ خوردمیگوش

 "برسام"
 ...ي وايا

 
 سالم داداش گلم:-
 !؟ی هستي معلوم هست کدوم گورتایبن :
 دیببخج..دمی رو ندلمی اصال موبامارستانیبرده بودمش ب.. از دوستام حالش بد شدیکی یداداش:-
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 !ی مردم از نگرانتایبن :
 ؟یحاال کمند چطوره؟خودت خوب.دیببخج: -
 کدوم دوستت؟ :
 ...کنمی مفی اومدم مونترال تعریوقت..شیشناسینم: -
 ... خداحافظدی دوباره ببخشزنمی زنگ م بهتي برم خواهردی من باتایبن. خداروشکرمیما هم خوب.اوهوم :
 
 

 ... کردقطع
 ... نگاه کردملی باال انداختم و به صفحه موبایی اشونه

 ... ناشناسشماره
 
 ... رفته بودادمی رو سی پاك بردي وايا

 ... صاف کردم تا لرزشش کم شه و دکمه اتصال رو زدمصدامو
 ... بوقهی

 ... بوقدو
 ....سه
 
 الو :
 سالم:-
 سالم :
 .دیقرار بود زنگ بزنم شماره حسابتون رو بد. هستمتایبن:-
دو ...الی ودیای بدیلطف کن. داشته باشمی که بتونم به بانک دسترسستمی نیطی خانوم راستش من در شراتایبن.اها :

 فعال.فرستمیادرس رو براتون م.. برمدی باخوامیعذر م. فاصله دارهالتونیتا کوچه با و
 

 ... کردقطع
 کننی مينجوری انای اچرا

 ...کننی وسط حرف زدنام قطع میه



              رمان دختربی همتاي من                                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 330 

 ...سی از بردنمی از داداشم ااون
 ...وا

 ... همتون رو شفا بدهخدا
 

 ... و کاله کاپشن رو سرم کردمدمی پوشی مشکنی شلوار جهی و ی کاپشن سرخابکی حاضر شدم و رفتم
 ... خودم نگاه کردمبه
 ... متحرك شدهي شکل مرده هاافمیق

 ... زدمپوزخند
 ... چشمامي تودمی خط چشم محو کشهی چشم رو برداشتم و خط
 .. که برام فرستاده بودی پررنگ،رنگ کاپشنم زدم و چند تا دالر برداشتم و راه افتادم سمت ادرسرژ
 

  ـسـیـبـرد
 

 ... به دور و اطراف نگاه کردمخسته
 ... کار رو باهم نکرده بودمنهمهی حاال اتا

 .. به نحو احسنت انجام شده بودزی چهمه
 ... شده بودی عالدمانیچ

 ... بودم رو پوشونده بودستادهی که من ایی در تا جاری شکل مسی قرمز قلبي هاشمع
 ...شدی نمدهی و کف پوش دنی زمي پخش شده بودن رودی و سفی قرمز و صورتي برگ هاگل
 ... دري تا بادکنک قلب رو به هم گره زدم و گذاشتم جلودو

 ... خوب بودزی چهمه
 ... و عطر زدم به خودمدمی پوشیی سورمه انی با شلوار جدی سفشرتی تهی

 ...ییای شب روهی ساختن ي بودم برااماده
 ... که هشت ساله در تبش سوختم و نتونستم دم بزنمیشب

 ... در به صدا در اومدزنگ
 ... دهنم رو قورت دادماب
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  خداای:-
 

 ...دکمه رو زدم و فونی سمت ارفتم
 ... کرده بودم از قبلنیی که تعیی جابرگشتم

 
 ... صدام زدتایبن
 
 !ست؟ی نیکس...ی تهرانياقا...ی تهرانياقا :
 

 ... سمت دراومد
 ... رو هل داددر
 ... نگاه کردکی سالن تاربه
 
 !ست؟ی نیکس :
 

 ... رو روشن کردمچراغ
 ... مني تعجب به دور و برش نگاه کرد و در اخر نگاهش افتاد روبا
 

 ... نم داشتچشماش
 ... منی بغض داشت زندگگلوش

 
 تایبن:-
 

 ... کرد و ناباور سرشو تکون داد و عقب رفتبغض
 ... تعجب بهش نگاه کردمبا

  ـتـایبـنـ 
 

 ... راه گلومو بسته بودبغض
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 ... گفت برم اونجارهیگ با زنش جشن بخواستی که می شبچرا
 ! و عذاب بکشم؟نمی ببخواستیم

 ...دهی داره عذابم مچرا
 

 ... سمت دردمی هامو تند کردم و دوقدم
 ...زدی صدام مسیبرد
 ... و در رو باز کردمدمی تر دوتند
 ...دمی کوچه با تمام توانم دويتو

 ... شد و افتادم تو بغلشدهی از پشت کشدستم
 
 ... لبخند زدنشدنیاشتن رد م که ديرمردی و پرزنیپ
 ...ستی نلمی فکی صحنه رمانتنیا

 ...دی نباشخوشحال
 ...ای لعنتدی نزنلبخند

 
 ! ازم؟یکنیچرا فرار م :
 
 ...دمی کشغیج
 
 که روش رو یمتنفرم که اتش عشق... سال مدام بهت فکردم8متنفرم که ...ازت متنفرم... برو عقبیلعنت:-

 که ی شبیچرا گفت...يدی عذابم مي که دارخورهیحالم ازت بهم م...ي بودم دوباره شعله ور کردختهیخاکستر ر
 ...نی ببایه؟ب خورد شدن من انقدر قشنگدنید...نجای اامی بی الو بترکونيخوایبا زنت م

 
 ... خودمنهی سي زدم و مشت زدم توغی تر جبلند

 
 ... له شددی ببندیایب... خورد شدتای بندینی ببنیایهمتون ب:-
 

 ... گرفتدستامو
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 ...ارمی کردم از دستش در بیسع
 ...نمشی خوب ببدادی بهم اجازه نماشکام

 
 ... کردزمزمه

 
 ...می زندگي توادی همتا میاما از امشب دختر ب..من زن ندارم :
 

 ...دی گونه هام و رد اشکام رو بوسي رو گذاشتم رولباش
 
 ... من در شک حرفش موندمو

 ...ود داغ بلباش
 ... گرم بودتنش

 ... بودنی سنگيادی تاب زی بي بوسه هانی بسته من اخی وجود يبرا
 

 ... جدا شدازم
 
 ...يزی اشک بري حق ندارگهی دی که مال منیتا وقت :
 
 ... کنمي کارچی هتونستمینم
 "من زن ندارم"
 "ی مال منیتا وقت"
 
 ... حرفانی..ا

 ...سیرد..ب
 ... همتایب...تر..دخ

 ...من....مال
 
 ...کردی لبخند بهم نگاه مبا
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 ... اروم بودچشماش
 ...زدی مبرق

 ... خس مبهم نداشتهی می که همخونه بودیی چشماش مثل روزاگهید
 ... نداشتاسترس

 ...دیدزدی نگاهاش رو ازم نمگهید
 
 ...سیرد..ب:-
 

 ...دیخند
 
 ...جون دلم خانومم :
 

 ... زانوهام و گردنمری قفل کرد ز تو دلم نداد و دستاشوي اب شدن قنداجازه
 سرخوش را نظاره ي با قهقهه هاي و مرددنی کشغی معلق در هوا در حال جي عابران بودن که دخترحاال

 ...کردندیم
 
  ـسـیـبـرد 
 
 ...الی وي بغلم گرفتمش و رفتم تويتو

 ... شکرتایخدا
 

 ... مبل و کنارش نشستمي روگذاشتمش
 ... دور شونه اش حلقه کردمدستامو

 
 سیبرد :
 جونم:-
 !؟يدستتو بردار..شهیم :
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 ... رو در اوردملمی زدم و موباچشمک
 ... کردمسرچ
 ... رو گرفتم جلوشلیموبا
 ...دیخند

 
 ...بخونش:-
 ...باشه :
 

 ...خوردی که تکون مکردمی کرد به خوندن و من به لب هاش نگاه مشروع
 ...ش با ارزش بود بهدنی رسي برای سختنهمهیا

 ...ای خدایمرس
 ...ی کردم و گله کردم از زندگتی وقتا شکایلی که خدیببخش

 
 قبلت:-
 

 ... رو بهم دادلیموبا
 ... لبخند نگاهش کردمبا
 
 ...ی غر بزنیتونی نمگهیپس د...ی محرم منگهیحاال د:-
 

 ... پاهامي بغلم و نشوندمش روي تودمشیکش
 ... گرد شده بهم نگاه کردي چشمابا

 ...دی بعد فاصله به صفر رسهی موهاش فرو کردم و چند ثاني رو تودستام
 ...کردی زده عشقم رو گرم مخی ي من بود که لب هاي هالب

 ... هاش رنگ گرفته بودن و چشماش بسته شده بودگونه
 ... انداختنیی و سرش رو پادمیعقب کش 
 ...دمی رو بوسشیشونیپ
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 ... برم منمیخجالت زندگقربون :-
 

 ... زدلبخند
 ... مبلي پاهام بلندش کردم و گذاشتمش روي رواز
 

 ... شدم و رفتم سمت اشپزخونهبلند
 رو مرتب زی و شمع ها رو روشن کردم و مزی مي که گرفته بودم رو گذاشتم رویکی شکل کوچی قلبکیک

 ...کردم
 
 ؟يای لحظه مهی!؟یخانوم:-
 

 ...مدیشنی قدم هاشو ميصدا
 
 جانم :
 

 ... اغوشمي تودی باز کرد و خزدستامو
 ... لبخند زدزی مدنی دبا

 ... زدم و دستاش رو گرفتمچشمک
 ... دستشي دستش گرفت و دستم رو گذاشتم روي رو توکارد
 ... زدبرش

 ... به خودم فشارش دادمشتریب
 
 ... من عاشقتميتایبن:-
 
 ... گردنم زمزمه کرديتو
 
 ...شتریمن ب :
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 ... نامرديا

 
 !؟ی چشتریتو ب:-
 ... رو دارمی که گفتيزی از تو اون چشتریمن ب :
  گفتم؟یمن چ:-
 ی عاشقمیگفت :
 خب حاال جملتو کامل بگو:-
 نچ :
 

 ... صورتمي رودی انداخت و دستشو رو کشیزبونک
 ... تعجب به دستش نگاه کردمبا
 ... بودیی که خامه انیا

 
 ...رونی بدی و دودیخند

 ... پنجره اشپزخونه نگاه کردمي تو روخودم
 ...مامان

 
 ...ومدی سالن مي قهقهه خندش از تويصدا
 ... عشقمکنمی میتالف

 ... سالني و همراه قهوه بردم تودمی ظرف چي رو برش زدم و توکیک
 ... و نشستم کنارشزی مي روگذاشتم

 
 !زم؟ی عزی کنزی صورتت رو تميخواینم :
 ...نه راحتم:-
 

 ... برداشتزی مي رو باال انداخت و قهوه رو از روابروهاش
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 ... شدمکی کردم و مشغول خوردن قهوه و کدای عاشقانه پلمی فهی
 ... شونمي سرش رو گذاشت روتایبن

 ... سرشي رو گذاشتم روسرم
 

 ...ي شدیی عجقم خامه ایاوخ
 
 یبن:-
 جانم :
 !؟ینپخت!؟ياری کاپشنتو در بيخواینم:-
 ...ز کامل خوب نشدمهنو..سردمه..نه :
 

 ... کردمشتری رو بنهی شدم و شومبلند
 ...نهی شومي جلودمی پوست گاو رو کشکی کوچچهی گذاشتم و قالکی کوچی رنگي بالشتانهی شوميجلو
 
 ... کردمشتری رو هم بیشی گرماستمیس

 ...ششی پبرگشتم
 
 ...يخوری سرما ميری که مرونی بينجوریا... بپوششرتیی سواریبرو باال تو اتاق من کاپشنتو در ب:-
 

 ... تکون داد و رفت بااليسر
 ... در اتاق اومديصدا

 ...دی کشغیج
 
 کشمتتتتتتی مسیبرد :
 

 ...دمیخند
 
 ...امی و مرونی برمیم...راحت باش...حمام کنار اتاقه عشقم:-
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 ...رونی رو قفل کردم و رفتم بي رو برداشتم در ورودتای بندی رو خاموش کردم و کلونیزیتلو

  خونه عجقمي به سوشیپ
 

 ... چمدونشي تودمی و چالشی وي رو برداشتم از توتای بني هالیوسا
 و راه افتادم دمی رو خاموش کردم و در ها رو هم کامل قفل کردم و پرده ها رو کشنهی و شومیشی گرماستمیس

 ... خودميالیسمت و
 
 ...رونی از حمام اومده بود بتایبن

 ...دیکشیشوار م رو داشت سموهاش
 
 ...دمشی بغلم کشيتو

 ... موهاش فرو کردمي رو توسرم
 
 !؟يکجا بود :
 ... و خاموش کردم و درارو قفل کردم اومدمیشی گرماستمی و سدمیهمه پرده ها رو کش! تويالیرفتم و:-
 
 ... تعجب برگشت سمتمبا
  
 !؟ي کار رو کردنیچرا ا :
 مونترال من با برادر شما صحبت میری بعدش ممیمونی منجای اگهیتا دو روز د! خودت؟الی وي بريخواینکنه م:-
 ...رانی امیری و بعدش باهم مکنمیم
 !؟ی راحتنیبه هم :
 ...ی راحتنیبه هم:-
 نجایبرسام ا..کنمی کار ممارستانی بيتو... مطب دارمنجایمن ا...محاله برسام اجازه بده من برگردم..نمی برو ببایب :

 ...محاله...شهی پدر مگهیچند ماهه د...کت دارهشر
 

 ... جدا شدمازش
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 هم نجای دارم انی کارخونه قطعات ماشرانی ايتو... ندارمي کارچی هنجایمن ا! کنم؟کاری چي توقع داردیببخش:-

 رو بفروشم و میی من اگه همه دارای ولی پزشک خوب شهی اونجا و يای بیتونیتو م...ي سفر کارهی ياومدم برا
 ...تای ندارم بنشرفتی پي برای شانسچی هنجای اامیب

 ... از خانوادم جدا شمتونمیمن نم :
 ...یکنی رو خراب مزی همه چي دارمی ساعت نشده مال هم شد3هنوز ...زی به همه چیزنی گند مي دارتایاه بن:-
 !يریگی ممی خودخواهانه تصميتو دار!س؟ی تو بردای کنمیمن خراب م :
 ... رو اونجا بذارلتیوسا..هی من خاليکمد کنار لباس ها...میکنیبعدا راجبش صحبت م...باشه..باشه:-
 

 ...نیی پااومدم
 ... اخههی چه مشکلگهی دنیا! کنم؟کاری چنوی اایخدا
 
 ...نیی پله ها اومد پااز

 ... باز کردمدستامو
 ... پاهامي بغلم و نشست روي تودیخز
 

 ...ار زدم صورتش رو کني تويموها
 
 ! خانومم؟يدوست دار..ارنی بتزایزنگ زدم پ:-
 

 ... گذاشتمنمی سي رو روسرش
 
 ...کنار تو زهررمار هم خوشمزست :
 

 ...دمیخند
 ...وونهید
 
 س؟یبرد :
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 جانم:-
 .تند باهات صحبت کردم.دیببخش :
 به ي فقط حق دارگهیتا دو روز د.. فکر نکنیچیبه ه..شهی درست مزیهمه چ... تند رفتمکمیمنم ..فدا سرت:-
 ...ی فکر کنپتی خوشتي و بچه هامون و اقاندهیا

 
 ... لب گفتری زیی و پرودیخند

 
 ... زنگ خوردلمیموبا

 "سیبهد"
 ... به صفحه نگاه کردتایبن

 ... فاصله گرفتازم
 ... تر گرفتمشمحکم

 
 ... گوشش زمزمه کردمریز
 می زندگي زناسیفقط تو و بهد..گهی دزی چچی نه هيمن نه زن دارم نه دوست دختر...خواهرمه..حسود خانوم:-

 ...نیهست
 

 ... بوسه زدمتای بني موهاي اتصال رو لمس کردم و رودکمه
 
 يجونم خواهر:-
 کشمتی بخدا مسیبرد :
 ! شده؟ی بابا باز چيا:-
 ...یکنی می چه غلطي بگو دارسیبرد...يریگی از من نمي خبرچی که هی هستي نکبت کدوم گوريتو :
 ... خوبمي خبرانی اریمنم درگ.. خوب تو راههي خبرايخواهر..یاوف چه عصب:-
 
 ... اغوش فشار دادمي توشتری رو بتایبن
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 !؟ی چیعنی :
 !؟ي باريکار..گهیمنم برم د..زمی عزیفهمی مرانی اومدم ایوقت:-
 ... خدانگهدارفعال.مواظب خودت باش..نه برو :
 ...خدانگهدار:-
 
 ...وونهید

 ... نگاه کردمتای بنبه
 ... بغلم خوابش برده بوديتو
 ... من قربونت برمیاله

 ... کنمدارشی بومدی ندلم
 ... سرشری و بالشت رو گذاشتم زچهی قالي خوابوندمش رواروم

 ... مبل نشستمي و رودمی پتو کشروش
 ... نگاه کردمبهش
 ... شده بودعوض

 ... تو پر شده بوداندامش
 ... بلند تر شده بودکمی قدش

 ... خام و ناپخته نبودگهید
 ... با تجربه ساخته بود ازموني هر دومون رو عوض کرده بود و ادماروزگار

 ... اروم بودچهرش
 ... نبودطونی شگهید

 ... دلم براش تنگ شده بودچقدر
 
 
 ... دختر رو به روم نگاه کردمبه
 ... بودبایز
 ...ي تر از هر دختربایز

 ... ترهبای عاشق معشوقش از همه زهی اما از نظر گری دی نباشه از نظر کسانبای زدیشا
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 ...یشی غرق مشتری بی که هر چه در ان دست و پا بزنستی همانند مردابعشق
 

 ... سال دست و پا زدم و االن غرقم8 من
 ... و پا زدمدست

 ... مونترالمی بهمون خوش گذشت رفتی از اون دو روز که حساببعد
 ...رانی برادرش حرف زدم و اون گفت که قراره برگردن ابا

 ... خانوادش باشهشی کمند دوست داره پچون
 بهم رسوندمون و تمام مشکالت رو از سر ی اتفاقیلی سال خ8 سال ما رو از هم دور کرد و خودش بعد از 8 خدا

 ...راهمون برداشت
 
 ...رانی اومدن اشهی همي براتای برسام و کمند و بندنمونیه هم رس ماه بعد از بکی

 
 ...ي خواستگارمی رفتمانی و پسی بهدبا
 ... االنو
 
 !؟یکنی فکر میبه چ :
 

 ...دمی بوسشویشونی شدم و پخم
 ... دست زدنهمه

 
 ... مال مني شد شدی چنکهیبه ا:-
 س؟یبرد :
 جون دلم؟:-
شب قبل از رفتنم،رفتم خونه مشترکمون و تا صبح ... کردم فراموشت کنمی هشت سال بارها سعنی ايتو :

 ...سی دوست دارم بردیلیخ...ي کردم اما تو فراموش نشدی سعیلیخ...ختمیاشک ر
 

 ... زدملبخند
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 با سر تای شب بنهی هفته اجاره کردم صاحبخونه بهم گفت کی ي و اون خونه رو دوباره برارازی که رفتم شیوقت
 ... شب رو به صبح رسونده بودیی اختهیم رو وضع به

 ... دختر رو پرستش کردمنی من چقدر عاشقانه او
 
 ...گمی بهت ممی خالص شتی جمعنی از دست انکهیبعد از ا...می دارزی سوپراهی امشب تایبن:-
 !؟يزیچه سوپرا :
 

 ... چرخ زد و دوباره به اغوشم باز گشتتای زدم و دستم رو باال بردم و بنچشمک
 
 ...تحمل داشته باش عشقم:-
 

 ... گفتند و رفتندکی دو نفرمون تموم شد و مهمون ها بهمون تبررقص
 ...می و سوار شدمی کردی خداحافظمانی و پسی برسام و کمند و بهداز
 
 ! عروس کشون؟انی اونا نمس؟مگهی برديچرا خداحافظ کرد :
 ... ماه عسلمیریم.. بخوابریبگ..نه عمرم:-
 
 ... تعجب بهم نگاه کردبا
 
 زمی عزیی اوونهیتو د :
 

 ... و چشمک زدم و براش بوس فرستادمدمیخند
 
 ... جاده خوابش بردي توتایبن

 ... در اپارتمان صداش زدميجلو
 ... رو باز کردچشماش

 
 ! کجاست؟نجایا :
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 ... رو نشونت بدميزی چهی دی بارونی بایب..بلند شو خانومم:-
 

 ... باالمی رو گرفتم و با هم رفتدستش
 ... واحد رو باز کردمدر
 

 ... نگاهم کردناباور
 
 سیبرد:

 ...جانم:-
 ...نجایا..ا :
 

 ... دورش حلقه کردمدستامو
 ... شونه اشي گذاشتم روسرمو

 
 داشت پس می خواهیماه عسل خوب... عشقمشهی هم شروع مدمونی جدی که عشق اغاز شد زندگییهمونجا:-

 ...لذت ببر
 
 ... شروع دوست داشتن استيار :
 ...داستی راه ناپانیگرچه پا:-
 
 ...باستی دوست داشتن زنی که همشمیاندی دگر نانیمن به پا:می هم زمزمه کردبا
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