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 یقاسم)نایمب(ناینوشته م| عسل ی بيرمان روزا
 

telegram.me/caffetakroman 
  کسچی های اعسلیبا،یفر
 سرم وجلو ي عروسم بشه من چطورادی فرداپس فردا بنی بچه ا؟؟؟؟؟؟؟؟؟یفهمیماهان اون دختره اُمله م:بایفر

  بلند کنم؟؟الیفک وفام
 ه؟؟ی بحثخوامی اُمله؟؟؟اصال من زن اُمل مذارهی عسل چادر مچون

 ماهان باهام بحث نکن حوصلت وندارم:بایفر
 ی برنمگهی ددی حمیی داشی پرمی نه من نه تو می توشمال نرفتي خواستگاريری خانوم شما برام مبای فرنیبب

 گردم
 نی بود از اتی موقعنی مثله اون االن بهتریکی بشم دیترسی مشهی همارمی خورد انتظار نداشت اسمش و بکهی

 نقطه ضعف به نفعه خودم استفاده کنم
  باترس گفتبایفر

 گمی امشب بهت مکنمی فکرام ومباشه
  به هانا نگاه کردم با خنده گفتی باخوشحالورفت

  فرمون برو جلونیهم
  بگویگی می اگه جواب مثبته رو امشب نداد هرچنیصبر کن بب!!حتما
  هم نگاه کنی به جنبه منفکمی  مطمئن نباشادیخوب حاال ز: هانا
 دی کارخونه تولهی بابام می پولدار بودیلی خي خانواده هی... و رفتم  داخل اتاقم و ولو شدم رو تختدمیخند

  مامانمم اسمش...دمشیدی کم میلیپوشاك داشت هر ماه هم مسافرت بود خ
 
 تمی خواهر دوقلو هم دارم به اسم هانا خدا رو شکر اذهی... تو مجلساسشتری بی ولستی و شاغل نباستیفر
  تیری رشته مدسانسی ساله فوق ل26منم ماهان هستم .....هی دختر خوبکنهینم
 

 نه تا اون حد باز حد یعنی و می داریخانواده اُپن..... کنمی کارخونه بابام کار مي از شعبه هایکی دارم و تو یصنعت
   خب حقمری دادن که زن بگریمامان بابام گ اواخر نیا...میدونیخودون و م
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تو شمال .....  خواهرم حق ازدواج نداشتکردمی و مثلما تا منه بزرگتر ازدواج نمدیترشی دخترشون داشت مداشتن
   دخترهی اونجا هم عاشق رفتمی دانشگاه منی وشاهي محمدومهدقامیبا رف

 
 مزاحمش یکی بارم هی اون و مادرش و رسوندم و ارمی کله امارش ودربنکهی اي شدم و برای العاده مذهبفوق

  نای شد که عاشقش شدم و انی دراوردم کال ايشده بود رفتم سوپرمن باز
 

 نی عسل بشه عروس انکهیاالن سرا!! قصد ازدواجي البته برامی بودقی بود و تا االن با هم رفمونیی آشنااول
   کل انداختم وباین با فر االنی همدی منم که مشاهده کردمیخانواده دعوا دار

 
 بود جواب نی زنگ خورد نگاه کردم شاهلمیموبا.... دی حمیی داشی المان پرمی مي کردم نرن خواستگاردیتهد
 دادم

 نی شاهالو
  گل پسر؟يکاریب

 آره
 می دور بزنمی بابچه ها برمییخوای مرونی بپر بپس
 شمی االن حاضر میاوک

  دنبالتامیحاضر شو م=نیشاه
  فعالباشه

 ادی که نگام به موهام افتاد نی انداختم همنهی نگاه به خودم تو اهی دمی لباس پوشهی حوصله ی کردم وبوقطع
   پا انداختپی من و با تپمی تنی افتادم که پدر عسل به خاطر همياون روز

 
  وگفترونیب

 دمی ها زن نمی به بچه قرتمن
 زنگ خورد لمی موبامیدی خندی کلهی قضنی با اون حال با بچه ها سر همی خوردم ولی شکست عشقنکهیباا

 محمد بود
  دادمجواب
 هان
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 نیی بپر پامرض
 ن؟؟؟ی اوردنیماش

 رمی میی جاادهیاره ببو به نظرت من پ=محمد
  پرنسس کالسش باالستوی دنی رفت اادمی اه

  بدونییکوفت بپر پا:محمد
 تاپ هی چندش تنش ختی ری بي مزخرفه هانا اومد اه اه دختره قی رفنی باز انیی کردم ورفتم از پله پاقطع

 با لبخند اومد جلو باهام دست دادوگفت.... بودو شلواركغی جیصورت
  برات تنگ شدسنای دله منو ری بخدنی ماهان جون رسسالم

  نداره کهی گشادش کنه ناراحتاطی خيدادیم
  و گفتدی خورد هانا لب به دندون گزکهی روناك

 !!اهانم
 ي برم بادی بامن

 نی تو ماشدمی و در و باز کردم و پررونی بورفتم
  سالمکیعل=محمد

  سالم سالماووووف
 ؟یزنی شد نفس نفس میچ=نیشاه
  کردمفرار

  کردن دختر خانومتی مامان بابات زندونیآخ=محمد
 کشتی منو مموندمی شو از دست روناك فرار کردم اگه مخفه
 ؟ي کردیمگه چه غلط=يمهد

  گشادش کنهاطی گفت دلم برات تنگ شد گفتم بده خیچیه
 ی عالمیلیبه به به به خ=نیشاه

 ي جلو روم راحت ترای و شلوارك خوب لخت بپوشهی جلف جلوم تاپ مي دختره
 تی تربی بی رو دل کنترسهیم=نیشاه
 دونهی خدا مرهی مي شوهرش چجورجلو

  کتک مفصل بهش بزنمهی باشه رفتم خونه ادمی ادی مي جلو تو اونجورادیجلو من با حجاب م=محمد
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 رمیگی خودم طالقت و می نکنه تو شوهرش باشخدا
 ؟یخواهرت چ=محمد

 ي خواهرم و نداراقتی خر لنه
  و در آورد و گفتخورنی می که شکست عشقیی آدماي اداي با مسخره بازمحمد

 ؟ی چپس
  مثله عسل منيری بگدی زن باهی

  ها با خنده گفتنبچه
  اوه 

  زد تو سرم و گفتیکی هم که بغل دستم بود نیاهش
 دهی پدرش اون و به تو منی اول ببتو

  نه و عسل خانوماون
  منو در آورد وگفتي ادا نیشاه
 ی هرچحاال

  شمال؟نیری میک
 میری اوباش مي و ما پس فردا با رفقاکنهی موافقت مبای فرامشب

 آخ جون=يمهد
 ؟يپری منیی باال پاينطوری اونجاست که چشت و گرفت ای کدهی ور پريهو=محمد

  اونجا تنگ شديمنحرف نباش دلم برا=يمهد
 ؟ي مجلس خواستگارادی قرارِ همرات بیحاال ک=نیشاه

 پمونی از شما اوباشاو آقا داماد خوشتیکیبا،هانا،یبابا،فر
  بختم باز شددی شاامیمن ب=محمد

 دنی مربا خانومم و بهم نميای غلط اندازه بافتی قتو
  ادب عسل خانومیب=محمد

  خودمه دوست دارم مربا صداش کنم به تو چه؟؟زن
  داشت ببرمشيزی چیلی فامهی اگه مربا خانومتون امیخوب من ب=محمد

  خانومم کار نداشته باش کتکه هايالی فامبه
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  مرده ها کرد و گفتلی و مثله ذلافشی قمحمد
  مثله مربا خانوميریگ بدی زن باهی ی گفتخودت

 کنمی راجبش فکر محاال
  نگاه بهم انداخت و گفتهی محمد

  نخورگه
 ک؟؟ی الستی بيکجا برم فرقونا=نیشاه

  گفتی به زبون مازندرانمحمد
 ) سر قبر منمیبر( مه قبرِ سر میبور

 فاتحه واست هی و میریکه م...شایا( م؟؟ی کجه بوريا....ی تسه اتا فاتحه خومیکه شوم... شایا=نیشاه
 )م؟یباز کجا بر..... میخونیم

 ... پاركمیبر=يمهد
 )میما از تو نظر نخواست(یاَما ته جا نَظِر نِخواسِم=نیشاه
 چرا؟=يمهد
 )میسازی جماعت نمیما با تهران(ی جِماعت نِسازِمیاَما با تهران=نیشاه
 )دهنت و ببند(شِه کِدارِ دوِن=يمهد
 )دمی صحبتت گوش مایال به حرفت حا(اِسا ته صابته گوش کِمه=نیشاه

  رفت به سمت پاركو
********************************* 

 بوق جواب داد3 بعدبای که زنگ زدم به فرمی نشسته بودنی بود تو ماش10ساعت
  ماهانالو

  جوابت؟خوب
  خونه؟يومدیتو که هنوز ن:بایفر

  اگه نه برم به بچه ها شام بدمطی پاسپورت و بلي برم دنبال کاراهی اگه جوابت منفخواستم
  گفتدوی کشقی نفس عمهی بایفر

 م؟ی بریک...قبوله
  باشهدهی لباساتون پوشحایترج... فرداپس
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 حاال خوشگل هست؟=بایفر
 یشی نممونی و بگم پشنی فقط اگهی دشینیبیم

 دوارمیام=بایفر
  درست نشه و بهم ندنشيزی با اومدن شماهم چترسمی من میول
  بارهنی بارآخرهی ننشست همون ي خواستگاررمی اگه به دلم نشست چند بار  منمشیبیم=بایفر
  گفتم؟؟بعدی چنهی اگه به دلش نشدمی ترسکمی

  خدافظباشه
 يبا

  کردموقطع
  من دمغ بود که محمد گفتي افهی قی ولکی و تبرادی و داد و فری و خوشحالدنی ها داد کشبچه
 ل؟؟ی شلچته

 ؟ی چنهی نشبای دله فربه
  اخم کرد وگفتمحمد

 زن هتی نکهی  اي جواب باباش و بخور غصه ي غصه ي ننت و بخوري غصه نکهی ايبه جا... برادر مننهیشیم
   نباشه بدبخت و به زور همیوگرنه  تو اگه ننت هم راض....نده رو بخور

 
 يری تا جواب مثبت و بگيبری منقدری شده اکه

  لبخند تلخ زدم و گفتمهی
 ؟يدی مي دلداري داراالن

  ی تا انتظار اتفاقات بدتر هم داشته باشگمیدارم بهت م=محمد
  شدی راضدی  خانوادت و ددی شايدی ماهان فعال شاد باش خدا رو چه دگهیمحمد راست م=نیشاه
 يای دوست داشت تو باخانوادت بدی شاگهیراست م=يمهد

 کن به زور عقدش مشیدزدی ممیریاصال اگه هم قبول نکرد م=محمد
  شوخفه
  گفتنی و به شاهدیخند

 ) رستوران باکالسهی میروشن کن بر( اَتا باکالسِ رستوران می هکِن بورروشِن
  پاتوقمون بودگهی دنجای امیدی رسقهی روشن و حرکت کرد بعد چند دقنیشاه
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  حسامشی رستوران باکالس نه پهیگفتم برو =محمد
 گهی خوبه دنیگمشو  هم=نیشاه
  مخصوصمون شلوغ بودزی رو ممی و نشستمی کردی حسام و سالم احوال پرسشی پمیرفت

 ه؟ی برنامت چختی ری بيخوب پسره =محمد
 که امی و مرمی منقدری بعد اي خواستگارمیریم...زنهی زنگ مبای بعد فرمیکنی استراحت می شمال اول کممیریم

 بهم بدنش
 می شمال باشدی و تا آخر عمربامیاصل مطلب هممون سرکار=يمهد
  و گفتمدمیخند

 دنی نزن همون اول اون و به من محرف
 !!!ستی نی مشکلچی هدهیآره بابا م=نیشاه

  عقاب؟یکنی ممسخره
 ننی بار اول ببياونا هانا رو برا........نی کال خانوادش مذهبیِ پدر مذهبی فهمیآخه م...آره زغال=نیشاه

 رونی بندازنتیم
  بپوشندهی گفتم لباس پوشبای اون و فربه

  پدرِ آمادت کنمي سئوااليولش کن بذار برا=محمد
 گهی دنی همي چقدر درآمد دارهی شغلت چگهیم... حاالکنهی سئوال می چمگه

 که نجوری بدجوره ایلی عسل خي بابای ولیی بودم خدادهی دی قبول دارم مذهبیگی و نی ایراجب هر ک=محمد
  دمی به چشم دیعنی مهربونن یلی خی مذهبي آدمادمیمن  شن

 
 قنی عسل عتي بابا و داداشایول...ییخدا
  شدنشون ربط دارهتی و مذهب نداره به چطور تربنی به دی ربطگهی دنیا:يمهد

 شهی و فقط خودش حالمیمانی ای انگار ماها همه بزنهی جور حرف مهی باباش یآره ول=محمد
 شهی سرتون نممونی و انی از دیچی روز اول گفت هادمهیآره :نیشاه

  من سئواال رو بپرسمنیبذار=محمد
 دییبفرما

 م؟یما چند تا امام دار=محمد
 شناسمی فقط حضرت محمد و مدونمینم
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 م؟؟ی داشتامبری چندتا پنیآفر=محمد
 ؟؟يجد

 تا124=محمد
 ؟یدونی رو از کجا منای اتو

 دهی رو پرسنای باباش از پسره اي شب اول خواستگارگفتی داشتم می دوست دختر مذهبي=محمد
 ؟؟يجد

 گهی دگمی دارم بهت منهی هميبرا...آره بابا=محمد
  خوب بگوآهان

 ه؟یامام سوم ک=محمد
 )ع(نی حسامام

  شد؟دی کجا شهنیآفر=محمد
 دوننی و همه منی سئوال سخت تر بپرسه؟؟امام حسیکنی نمفکر

 ه؟یخوب امام هشتم ک....یگینه بابا راست م=محمد
 دونمیمام رضائه خودم م ابابا

 يزای چدنی رفت چند بار بردمت اونجا بهت نشون دادم اون ننه بابات که به خودشون زحمت نمادمیآره =محمد
  کنمتکاروی ادی بدن من باادتی ینید

  بپرسگهی دزی چهی حاال خوب
 ه؟؟یاسم پدر امام رضا چ=محمد

 دونمی نمآممممممم
 ؟؟یشناسی رو مییتو چه اماما...یخسته نباش=محمد

  فاطمه،حضرت محمدنب،حضرتی زمان،امام رضا،حضرت ابوالفضل،حضرت ز،امامی علن،امامی حسامام
 یستی رو بلد نهیبق....ي مطلبش و بلدي اصالنیآفر=محمد
  هم بلدمنامشونی اماما دارم تازه زندگنی به ايادی زي من عالقه خوب

  شد؟؟دیحاال تو کجا شه... کاظمیاسم پدر امام رضا امام موس...خدا رو شکر=محمد
 ....آمممم
  با نوه ش اونجا دفن شدهنی از اسمش معلومه کاظمی تو بگستیالزم ن=محمد
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 !! واقعایمرس
 به؟یحاال بگو کدوم امام زندست اما غا:محمد

 یپرسی مينجوری من باز به اماما و خدا اعتقاد دارم که ادونهی میمونی ای هر بگهی و دنی ابابا
 لنگیجواب و بگو ش:محمد

 گهی زمان دامام
 نیآفر=محمد

  گفتنی رو به شاهبعد
 میری براش بگي و شلوار پارچه اي آخوندقهی هی می باشه برادتی
 ؟؟ي کارایر

 ي بله خواستگاررینه خ=محمد
 ي کارای رشهی کار منیا

  دونستمی از کمکتون من نمیمرس=محمد
 ستم؟؟ی کنم که نيزی تظاهر به چدی باچرا

  فکر کرد و گفتی کممحمد
 ! هستنستنی فهمه همه که مثله تو خر نید،می جلف دپی پدرِ روز اول تورو با تیگی مراستم

  کنم؟کاری چدیحاال من با.... ادبیب
  مراعات کنکمی یخودت باش ول=يمهد
  جلفم؟؟من
 اونا کم کم می فرق داریلی خنی جلف واقعهی هستن و ابونی که تو خییما با اونا... خوب از نظر ما نه=نیشاه

   اونامی عسل ما جلفي از نظر بابایول...می ما هنوز پسری ولشنیدارن دختر م
 
 .یابونیخ

 !! بودیمنطق
 زنمی منطق حرف ميمن کال از رو=نیشاه
 !!!کشمیخجالت م....رمای نمالی وهی تو نای ماهان من همراه بابات ایراست...زر نزن=يمهد

 !!کنهینترس هانا حاملت نم...یاوووف بخورمت خجالت=محمد
  با حرص گفتي که مهدمیدیخند
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 ترسمی منی از هماتفاقا
  باخنده گفتنیشاه
 بودم،ماهان حموم بود منم تو هال نای بار تو خونه ماهان اهی.... روز برام اتفاق افتادهیآخه ...ترسمی ممنم

  دمی منم ترسرفتی مزدی لبخند می هومدی هانا هم منی اادیمنتظرش موندم تا ب
 

  تو اتاق ماهان درو قفل کردمرفتم
 میدیخند

 کم کم دادی که نمیی به به چه قرادیرقصی خواهرش داشت منای انی بار رفته بودم خونه شاههیمنم =محمد
   تادی کشغی متوجم شد و محکم جهوی که نمی جلو که بهتر ببرفتمیداشتم م

 
 هی...دمیدی داشتم رقصت و م؟گفتمیکنی مکاری چنجایبهم گفت ا....زدی میبل ساعت گوشم داشت سوت بلکی

  جرات نکردم بهش نگاه کنمگهی تو سرم که ددیدفعه چنان با بالشت کوب
  با خنده گفتنیشاه

 ی باشی به خواهر من نظر نداشتی تو باشتا
 با خنده بغلش ؟؟منميری زن بگيخوای تو نمي مهدگهیاومده بهم م.... در افتادمالشونیمن با گودز=يمهد

  يخوای لبخند زد و با عشوه گفت مهیاونم ...ادی نمرمیزن خوب گ:کردم و گفتم
 

 سوسول گهی دي تو اگه قول بدمیمن که دختر خوب و خوشگل: ادامه دادد،اونمی زنت بشم؟برق از چشمام پرمن
   کهدمی رسی از بدبختي به چه درجه انیبب...کنمی باهات ازدواج مینباش

 
 دهی ازدواج مشنهادیساله داره بهم پ5 دختر بچههی

  گفتنی خنده که شاهری زمیزد
 خواهر خوشگلم بشم که ي فدایاله... باهات ازدواج کنهخوادیشه،می زنت نمی کسنهیبی مکنه،ی بهت لطف مداره

 مثله داداشش دلسوزه
  هم اومدی رو صدا کرد مصطفی زد پس کلش و مصطفیکی محمد
 ن؟ی پسرا خوبسالم
 ؟ي چطورم،شمایخوب... گلیِسالم آقا مصطف=محمد
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 ن؟ی دارلی میشکر،خوب چ=یمصطف
  ها منو رو نگاه کردن که گفتمبچه
  پول ندارمدی ها ارزون ها رو انتخاب کنبچه

  خونهمی و بعد رفتمی خوردی و سفارش دادن شام و باخنده و شوخنی با خنده گرون تراوناهم
************************************ 

  شدمم،خستهی بخوريزی چهی می کن برستی انجای ابابا
  بزن کنارنجایباشه،پس هم=بابا

  بوددهی زدم پس کله محمد که با دهن باز خوابیکی....قطع کردم و زدم بغل 
  شد؟یچ....هاااا=محمد
 می غذا بخورمییخوایپاشو،م
  فحش سرو شدی تازه کلیمرس=محمد

 هم نای محمد هم رفت دستاش و بشوره بابا امی تخت نشستيِ رومیرفت...رونی بمی و به زور هولش دادمیدیخند
   ناهار غذا سفارشي و برامیدی کشونیقل... آوردنونیاومدن برامون قل

 
 میداد

 حاال دختره چند سالشه؟=مامان
 سال20
 ؟؟!!کترهیسال ازت کوچ6:بایفر

 کنهیه بچه رحم نم ادبه بی بیلیآره خاله پسرت خ=محمد
  زدم به پهلوش و گفتمیکی

  شوخفه
  گفتمبای رو به فربعد

 کترهیسال ازم کوچ6مگه من چمه؟اون فقط...کنهیساله ازدواج م20 دخترهی نود ساله بارمردی پهی االن بایفر...ا
  کنمچی خودم و شال پدی پسر بانی بخاطر انیبب=مامان

 پشت ي هایمحمد شوخ...نی صحبت نکنلیمانتو تنتون باشه با موبا...نی شالتون و درست کنهی چچی شال پبابا
 نی نکن بدبخت نشم همیوانت
 دینی جا بشهی دی همتون الل شیگفتی میمطمئنم تعارف نداشت=هانا
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 گهی ددی تحمل کننییخوای شب مهی؟؟يندازی مکهی بابا چرا تيا
 ؟؟!!! تا اونا بهت جواب رد ندنمیری اونجا الل بمدیما با....گهی دگهیخوب هانا راست م=بابا
 زننی مپی بابا و داداشاش ری خانوادش خوبن ولنه

 ؟؟يداداش داره؟؟راستش و بگو چندبار از دستشون کتک خورد=هانا
  گفتمباخنده

  چندبار بود؟نیشاه
اال چندبار ح... بار خودت تنهاهی،ي بار تو و مهدهی بار تو و محمد،هی می کتک خوردمی بار من و تو رفتهی=نیشاه

 شه؟؟یم
  با تعجب گفتهانا

 !!!بار4
  با خنده گفتمحمد

 !!!میدی چه حال داد چقدر خنديوا
  شده بود؟یمگه چ=بابا

 داداشاشم بودن مثال من و برد که هواش کردی ماهان با باباش داشت صحبت ممیمن و ماهان رفته بود=محمد
   تا بهترمی بشقی من و عسل رفنی دفعه ماهان گفت بذارهیو داشته باشم 

 
 تو لکسی منم ررونی کردن با کتک انداختنش بی بابا و داداشاش غاطنهی آقا چشت روز بد نبمی بشناسهمو

  یلی داخل خونه که اومدن بابائه خخوردمی میی و چاینیریخونشون داشتم ش
 

واقعا راست : گفتمخوردمی مینیری همونطور که داشتم شلکسیمنم ر...تی خاصی جلف بيپسره : گفتیعصب
   تا چشمشون به من افتاد اومدن با کتک انداختنمنی دارکاریآقا چ...نیگیم
 
 رهیگی تموم تنم درد مکنمی هنوز که بهش فکر مرونیب

  بابا با خنده گفتمی خنده غش کرداز
 ن؟ی بود شاهی تو چهیقض!!! کهواقعا
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منم ... ماهان شدنالیخی اونا شروع کردن به زدن ماهان بعد من و نگاه کردن و بمیمن و ماهان رفت=نیشاه
  اونام... شروع کردم به کتک زدن خودم و ماهانزننی االن من و کتک مدمید
 
  خونهمی اومدن مثله سگ من و زدن آخر لنگون لنگون رفتباز
 کردی که از خنده اشکاش و پاك منجوریهم بابا می ماجرا هم باحال بود اصال خاطره داشتنی خنده اری زمیزد

 گفت
 ؟ی تو چيمهد
 پاشدن تا کتکش بزنن فرار ی بعد وقتکنهی صحبت مرهیمن بدبخت فلک زده اوضاعم بدتر بود ماهان م=يمهد

  کتکم زدنری دل سهی ماهان ي بعد منم خواستم فرار کنم که جاکنهیم
 ی هر بار رفتی قبل درس نگرفت از دفعهسیماهان دهنت سرو... مردم از خندهيوا=هانا

 تر و گنده ي ما از سه نفرشون قوکلی هییخدا.... رو بردم که اگه دعوا شد کمکم کنننای مثال اه؟منی چیدونیم
 !!!می نداشتی سرمون شانسختنی رییتا3 چونیتر بود ول

 چندتا بچن؟=هانا
 عرفان مجردِ، بعدغزل اونم مجردِ ی زن داره، خواهرش فاطمه شوهر داره، سومیعل... دوتا پسر سه تا دختر...تا5

  عسلي،آخر
 !!! کتک خوردن ندارما گفته باشميماهان من حوصله =بایفر
  فقط من و محمد و بابازنهی شما رو کتک نمگهید

  با ترس گفتبابا
 ي خواستگارامی من نمماهان

  ندارنمونیست،کاری نيزی بابا نترس چيا
  مشغول فکر کردن بودم که محمد گفتنیتو ماش....می و حرکت کردمی صحبت خوردی رو با کمذاغ

  شد؟؟می تفهي و فردا استراحت پس فردا خواستگارامروز
 ست؟؟ی نرید

 لیبرو گمشو عقب مونده زن ذل=يمهد
 !!خوادیدلم آرامش م.... خستمیلیاوووف خ... ادبیب

  کنم؟؟یمن رانندگ=محمد
  منظورم اون آرامش نبودنه
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 ؟یپس چ=نیشاه
 دی استراحت کنالیخی بیچیه

***************************** 
  خوبه؟؟نیا=محمد

 پوشمی کت و شلوار نممن
  بهت زن نده؟؟يخوایم=نیشاه
  به لباس داره؟ی ربطچه

 ی بپوشيخوای میپس چ=يمهد
 گمی مرونی بنیبر

 م؟ی م نامحرم شدگهیاالن د....دستت درد نکنه=محمد
 رونی بنی گمشآره
 هی که روش شعر حافظ نوشته شده بود روش اهی سی رکابهی و دمی پوشاهی شلوار کتان سهی رونی خنده رفتن ببا

  هی هی رکابرشی زستی خدا رو شکر معلوم ندمیکت اسپرت سبز پوش
 

 رونی بدست رفتم بلی و سبز بستم و موبااهی ساعت سهی و اهی نو در آوردم به رنگ سجوراب
  سوت زد و گفتهی محمد

 نیچه خفن شد... به آقا دومادبه
 ستی جلف نپتیخدا رو شکر ت=يمهد
 ن؟یکنی مکاری رو شکر شما چخدا
  دلتون بسوزهمیکنی مي بازشنی استی پلمینیبی ملمیما ف=نیشاه

 کوفتتون بشه=محمد
 خدا نکنه کور شده=يمهد

 کنمی مي باهاتون بازامی داش ماهان و حل کنم بعد مهیمن برم قض=محمد
  اونجا؟؟ی بگی چیدونیم=يمهد

 نه
  داد بهم و گفتي هندزفرهی نیشاه

 ی بگی چمیگی بهت ممیکنی باهات صحبت منی ااز
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 ؟ی پسره جلفه چنی بگه ااگه
  و روشن کنلتی بلوتوث موبایراست!!کهی هم شیلیکجا جلفه؟؟خ=نیشاه
  و گفتمبمی و گذاشتم تو جمی که گفت و انجام دادم و گوشيکار

  نشمعی لطفا جواباتون هماهنگ باشه من ضاپس
 شارژت تموم نشه:محمد

  دارمگانیمکالمه را=نیشاه
  رو شکرخدا
  زنگ زد جواب دادمبابا
 بله
  پسر؟ییکجا=بابا

 ن؟یچرا طول داد...منتظر زنگتون بودم..خونه
  کتک آماده کردميخودم و برا=بابا

  و گفتمدمیخند
  خدافظامی االن من منی کنستی انی کردی خوباری بسکار
 خدافظ=بابا
  قطع شدو

 نی گمشنی بود خوب بری مکالمه عالنیاول=نیشاه
  شدری محمد دمیبر

 میبر=محمد
 ی صحبت کردم بعد حرکت کردم و سعی برام زنگ زد اول کمنی شاهمی شدنی و سوار ماشرونی بمی رفتباهم

  و گفتمستادمی وای گل فروشهی ي باشم جلويکردم عاد
  دستم به دامنتمحمد
 پوشمیعمرا من شلوار دارم دامن نم=محمد

 می باهم برایب
 يزی چهی شد نیا=محمد

  گفتمنیه به شای خوشگل بود بعد سالم احوال پرسیلی داخل گالش خمیدر و قفل کردم و رفت.....می شدادهیپ
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 ی هستنی شاهالو
 آره بنال=نیشاه

 رم؟ی بگیچ
 زن=نیشاه

 رم؟ی بگی احمق گل چنه
 کاکتوس=نیشاه
 ریماهان رز قرمز بگ...گمشو=يمهد
 شهی کن خوشگل مشی و زرد هم غاطدیسف=نیشاه
 یمرس

  به فروشنده گفتمرو
 خوامی گل با همون مناسبت مهی ي برم خواستگارخوامی مآقا

  مد نظرتونه؟یگل خاص...مبارك باشه آقا=فروشنده
 دی زرد و سفهی قرمز باشه بقشترشیب. رزگل

 چشم آقا=فروشنده
 !!گهی دی ما رو گرفتيگل موردعالقه =محمد

  با لبخند گفتفروشنده
 ومدی مشی کم پیلی خدمی من ندیول!! باشهدمی گل رز ببره شاي تو مجلس خواستگاری بودم کسدهی حاال ندتا

 !!رهی ازم گل رز بگشی مجلس خواستگاري برایکس
 !! خاصهیلیآخه  گل رز خ=محمد

 !! گل بره دستش هم خاصهنی که قرارِ ای کسو
 سیاوه :محمد
 گل و دادم محمد می شدنی سوار ماشمی و رفتمی کارمون تموم شد و پول و حساب کردم گل و گرفتبالخره

  هی شدم و رفتم داخل ادهی و پستادمی وادمی دی فروشینیری شهیداشته باشه بعد 
 

  بود رفتم جلو و گفتمشخوانی کم سن و سال پشت پدختر
 اد؟ی بی به بزرگترت بگيری معمو
  با تعجب گفتدختر
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 ؟ی منبا
 تمی با پشت سرنه

  کنم؟؟تی خط خطامی ادب؟؟بی بیکنیمسخره م=دختر
  و؟؟من

 ؟ي دارکاری چنجایا....بله=دختر
 کنن؟؟ی مکاری چنجای امردم
 ندازنی هم نمکهی تکننی نمی مثله تو فضولرنی مخرنی مینیریش=دختر

  گفتیی صداهی دفعه هی
  بهاربهار

 بله=دختر
  پسر اومد و گفتهی دفعه هی
 ؟؟یکنی کل کل می کبا

 یچیه=بهار
 سالم آقا=مرد

 سالم
 ن؟؟ییخوای مي اینیریچه ش=مرد

 گمیاالن م!!هان؟؟
 کردم بهش گفتم برام بذاره تو جعبه بعد انجام کارا پول و حساب کردم و با دای خوب پزی چهی رفتم گشتم و بعد
  به بهار گفتمطنتیش

  بهار خانمخدافظ
  با تمسخر گفتاونم

 خدافظ
  شدم و حرکت کردمنی و سوار ماشرونی با خنده رفتم بو

 ؟یکنی اس رد و بدل می با کي محمد داريهووو
 مهال=محمد

 کدوم؟؟
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 کنهی کار میشیآراهمون که لوازم =محمد
  دستت نباشهلیزود حرفت و تموم کن اونجا موبا....آهان

 یاوک=محمد
 سرکوچه بودن براشون بوق زدم اونا نای مامان ازدنی باهم حرف مي و مهدنی موقع ها شاهیبود بعض9ساعت

  قهی برسم خونشون بالخره بعد چند دقعیهم حرکت کردن گاز دادم تا سر
 

 میدیرس
  استرس دارمنی شاهي وانی شاهيوا

 ؟يدیرس=نیشاه
 آره

  برولکسی ریلی و حفظ کن ختیخونسرد=يمهد
 باشه

 نگاه به تک تکشون کردم بابا کت هی دست مامانم بود ینیری و گل و گرفتم دستم و شدمی کشقی نفس عمهی
  ششیمامان هم خوب بود آرا...دی بود خدارو شکر اسپرت نپوشدهیشلوار پوش

 
  داخلمیدر باز شد و رفت!! گهی هم قشنگ تر بود خوب خواهر منه دشیهانا هم خوب بود بدون آرا... بودمیمال

 !!شمی مهوشی من االن بنیمحمد،شاه
 گهیاه آدم باش د=نیشاه

  کتکم بزننترسمیمنم استرس دارم م=محمد
 به محمد بگو خفه شه=نیشاه

  خفه شوگهی منیمحمد،شاه
  بتونم جوابش و بدمستمی نیبهش بگو تو اوضاع=محمد

 گهی ديدیشن
 کنمی متیی راهنماشنومی مپرسنی که ازت دارن میی جاهاکننی صحبت نکن شک منقدریآره حاال ا=نیشاه

 ی مرسخوب
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 رو نای خوب خدا رو شکر ارفتنی ماستی و هانا با سبایفر...نی باباهم هممیرفتی مرده ها ملی و محمد مثل ذلمن
   دم در همه جلو رفتن بعد من آخرمیدیبالخره رس!!...می داري آبرو داريبرا
 
 به دیگل و با.....عسل نبود... با ترس سالم کردمدمی ترسدمی همه به همه سالم کردم بابا و داداشاش و که داز
  گفتمواشی یلی خدادم؟؟ی میک

  گلنیشاه
 بده به عسل=نیشاه

 ستین
 ست؟ی نیچ= عسلبابا

 بده به مادرش=نیشاه
 گفتم لبخند با

  بدم؟ی و به کگل
 نیبده به من پسرم برو بش)=مادر عسل( مهربان خاله
  محمدشی و دادم بهش و رفتم پگل

 ؟ي طول دادنقدری شد چر ایچ=محمد
  و دادم به مامانشگل

 ؟يری ننش و بگيخوایمگه م=محمد
  نزن اونجا نبودزر

  خدا رحم کنه امشب ويوا=محمد
  شد؟ی ماهان چيهو=نیشاه
  و دادم به مامانشگل
 دنشی اصال بهت نمدمی که من دی وضعنی با ای تو ذوقت بزنم ولخوامی نمنیبب=نیشاه

  اومدنخانوادش
 شنومی باهام صحبت نکن خودم مگهی من گوش کن دي به حرفانیبب=نیشاه
 یلی وسط عرفان خنی هم با مهربان خانم و هانا با غزل ابای باهم صحبت کردن فری و پدر عسل کمبابا

 کردیترسناك نگام م
  گفتواشی محمد
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 کنن؟ی نگات منی همچچرا
 ؟يچطور=نیشاه
  ارث باباش و طلب دارهانگار

 می فرار کنادی بگو بنی به شاهمیخوری ماهان به دلم افتاده امشب کتک میچیه=محمد
 نی باشدواری نداره امتونینترس کار=نیشاه

 دوارمیام
  سرفه کرد و گفتهی دفعه عرفان هی کردی به غزل نگاه ممحمد
  کمک عسل؟؟ي بریتونی جان مغزل
 محمد ی رفت آشپزخونه ولعی کردم غزل سرسی به اون و محمد رفت که من خودم و خي چش غوره انیهمچ

  زدم به پهلوش و گفتمیکی بود با حرص الیخیب
 ؟ی خودت و کنترل کنیتونینم

 دمیدی و مشی تو گوشيداشتم عکسا=محمد
 !!!محمــــــــــد

 زدی چرخ منیبه خدا داشت تو ال=محمد
 ؟يدی ديچطور
 راحت بود=محمد

 ماهان به بابات بگو بره سر اصل مطلب=نیشاه
 ی سرفه مصلحتهیبابا هم .... به بابا اشاره کردبای گفت بعد فربای گوش فرری نگاه به هانا کردم اونم گرفت و زهی

 کرد و گفت
 طلب سر اصل ممی حاال برخوب

 نییبفرما= عسلپدر
 درسته ماهان؟؟.... تا دختر خانمتون عسل خانم فکر کنممی مزاحمتون شدنجایخوب ما ا=بابا
  پدر جانبله
 می کني ماهان خان پسر گلم خواستگاري تا از دخترتون برامیبله ما اومد=بابا
  با آقا ماهان صحبت کنمخوامی من منیالبته اگه اجازه بد...اری سي آقانیقدم رو تخم چشم ما گذاشت= عسلپدر
  غالمتونهنی داراریاخت=بابا
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 دنیخندی میزکیزری و هانا ربای فرمی باال و به بابا نگاه کردمی ابرو انداختهی و محمد من
  ماهان؟؟هیفاز بابات چ=نیشاه

 دونمینم
 ؟یدونی رو نمیچ= عسليبابا
  شما نبودمبا

 ؟ي دارایچ...خوب= عسليبابا
  گفتنی شاه شده بودمهول

 زاستی چنی مال و منال و امنظورش
  مرفع رو بسازهی زندگهی که بتونه يزیهرچ
 ؟يخونه دار= عسليبابا
 بله
 ه؟یشغلت چ= عسليبابا

  کارخونه پدرم هستمری خوندم مدعی صنایمهندس
 ؟يبه خدا اعتقاد دار= عسليبابا

  گرد شدچشمام
 !! مثلمابله
  پوزخند گفتبا

 م؟ی تا امام دارچند
  گفتعی سرنیشاه

 تا معصوم14تا امام12 بگوماهان
  حرف و تکرار کردم که باز گفتنیهم

  کدوم امامه؟شمی شامام
 جعفر صادق=نیشاه

  کردمتکرار
  جعفر صادقامام
 !!گفتااااای محمد راست مکردنی با تعجب به من و اون نگاه مهمه



      رمان روزای بی عسل                                             اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 24 

 ؟يتا حاال نماز خوند= عسليبابا
 نه
 م؟ی دارامبریچند تا پ: عسليبابا

 تا124ماهان بگو=يمهد
 تا124
  عسل هم ادامه دادي با تعجب نگام کرد باباهانا

 ی از نظر طبقاتی ولنیدی جسارت کنم که شما نمخوامینم....دهی متی و نماز و قرآن اهمنی به دیلی من خدختر
 شه؟ی مدهی تفاوت ها دیلی تو ازدواج شما خنیکنیفکر نم

 ی رو قبول داشته باشن حاال دوتاشون تو زندگگهی که دوطرف همدنهیمهم ا.... خوبهیلیبه نظر من که خ=بابا
  طرف مقابل وقف بدنطی خودشون و با شراتوننیمشترك م

 !! کار از کار گذشتهگهی اما دگمی و منیمتاسفم ا: عسليبابا
 ار؟؟ی مازي آقاهی حرفا چنیمنظورتون از ا=بابا
  شما دختر بدمتونمینم= اری مازيآقا
 ن؟یهم=بابا
 بله به سالمت=اری مازآقا

 ه؟ی چه حرفنیاحمد ا= خانممهربان
 !! سروپا بدمی الت بهی که دخترم و به يازم انتظار ندار=اریماز
  زن خوب گرفتن ندارم؟هی التم حق ار؟چونی مازي آقانیهم
  حواله کنهگهی دي جاهی و تیبرو،برو خدا روز... بچهي که باهاشون دوست بودهیی تو همونااقتیل=اریماز
  تهمت زد؟ی به کسی الکدی شما نگفته نبانی دن؟تویکنی قضاوت می الکچرا

  با پوزخند گفتعرفان
 ؟ي دوست نبودی و تو اصال با کسکنهی آقاجونم اشتباه می بگيخوای میعنی

 نه
  بلند شد و گفتي با تندبایفر
 سرو ی الته بگنی و به پسر دسته گلم مزننیراست راست تو چشمم زل م.... نشده بودمری تحقنقدری حاال اتا
 زهیری ماهان کم کم داره اعصابم بهم ممیبر....پا
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  لحظه صبر کنهی تو رو خدا بایفر
  گفتتی با عصبانبایفر

  تا نزدمتای بعیفقط سر!!ساکت
 بدو ماهان=بابا
  زور بلند شدم که محمد بلند داد زدبا
 چه نیحالم بهم خورد ا...می که بابت گل دادیتومن100 اونفیح....خورهی هاتونم که اصال بدرد نمینیریش
 !!هی اینیریش
 دفعه پدر و هی که می درمی طرفمون مامان و بابا و هانا فرار کردن من و محمد هم خواستدی دفعه عرفان پرهی

  دی که محمد دستم و کشزدنیپسرا افتادن سرمون مثله سگ داشتن ما رو م
 
  محمد گفتمی که دور شدکمی و حرکت کردم میشد نی سوار ماشمی فرار کردو

 می بازم کتک خوردنی ببيری نمماهان
  ازت نظر خواست؟؟ی؟کي نظر دادشونینیری دفعه چرا راجب شهی گهی توئه دری تقصهمش
 خوردی بدرد نمشونینیری شییخوب خدا=محمد
  نزدمی خونه حرفمی تا برسگهی شدم و دساکت

 ياری در مهی چای بچه بازنی غذا بخور اای بوانهید=نیشاه
  و بغض داد زدمتی عصبانبا
داداش قربونت برم ....ماهان=محمد!!  نکردمي که کارنه؟منی حق من ایعنی من حق ندارم عاشق بشم؟یعنی

 گهی دیکی نشد نی ول کن بابا پسر ارونی بایجون داداش ب
 دل بکنه که اسمش عاشق نبود ازش دل بکنم؟اگه عاشق بتونه راحت تونمی می راحتنی به همي کردفکر
  غذا بخورای شو بالیخی بي دوست داریتو رو جان هر ک...ي بغض کردیکشی گنده خجالت نميپسره =نیشاه

 خوامینم
 !! گفتی چی رفتروزی کن دفیبراش تعر!!ي شد نه مهدیبابا پدرِ راض=نیشاه
 نه بهتره نگم=يمهد
 بگو گوسفند...ا=نیشاه
 فرصت بده که با چوب هی الوات زن بدم بعد خواستم بگم هیمن رفتم حرفم و زدم بعد گفت عمرا به =يمهد

 افتاد دنبالم به زور از دستش فرار کردم
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  احمق جون؟؟ي دهنت و ببندیتونیتو نم=نیشاه
  بگویخودت گفت=يمهد
  گفت؟ی پدرِ چیاصال محمد تو بگو امروز رفت....زر نزن=نیشاه

  بهترهمنم نگم=محمد
 بگو بذار حالش خوب شه خنگول=نیشاه

 گهی که گفتم ماهان لنگه کفشش و در آورد خواستم در برم که زد تو کمرم و گفت دنیمن رفتم هم=محمد
  بعد من فرار کردماری من نشیاسم اون هرزه رو پ

 يریبم=نیشاه
 ختیریاشکام داشت م...دمشیپرستی دوستش داشتم اصال عاشقش بودم مخواستمی و نمنی من اختمی راشک

 که محمد گفت
 رونی بای ماهان بمیکنی مشیراض
 خوامینم

 می پس فردا برای فردا دیماهم با... برنخوانی منای فردا مامانت اای کنار بتی با واقعکمی...لوس نشو ماهان=محمد
 ی فراموشش کندیپس با

  و گفتمرونی برق گرفته ها بلند شدم و رفتم بمثله
  برن؟وانخی منای امامان
  فردا برنخوانیآره گفتن م=محمد

  گفتنی که شاهرونی و رفتم بدمی پوشوشرتی سهی و گرفتم و چی رفتم تو اتاق سوئعیسر
 ؟ي بريخوای مکجا

 نای مامان اشیپ
 مییایصبر کن ماهم ب=يمهد

 رمی خودم منه
  که گفتمننی بچه ها تو ماشدمی که دنی تو ماشنمی در و باز کردم خواستم بشرونی برفتم
  بشه؟ی که چنییای بشما
 گهیبرو د...ی تنها نباشنکهی ايبرا=نیشاه
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 شدم بچه ادهی و پارك کردم و پنی ماشدمی رسرفتمی که می با سرعتعی سریلی و روشن و حرکت کردم خنیماش
  کردی و جمع ملشی داشت وسابای درو باز کردم و رفتم داخل فرومدنیها ن

 
  گفتمکه

 ؟ی به سالمتکجا
 م؟ی کجا بریخواستیمگه م...خونه=بایفر
 می ما قبال باهم صحبت کردبایفر
 جواب ی ولی عقد و عروسي کاراي برامی قرار شد اگه جواب مثبت دادن بمونی ولمیدرسته حرف زد=بایفر

   بعدی خونمون تو عسل خانم و فراموش کنمی قرارمون شد برمی گرفتیمنف
 
 ي خواستگارگهی دي جاهی تهران میبر

  کردم و گفتمبغض
  فراموش کردن آسونه؟یکنی مفکر
  زنگ بزنم هان؟گهی بار دهی که يانتظار ندار=بایفر

  و مظلوم کردم و گفتمخودم
  ماهانجون

  گفتتی با عصبانبایفر
 خودخواه و بکشم؟؟اون به ما رمردی پهی بخوام منت ؟آره؟مني فرض کردیکی خوبه ماهان؟من و آدم کوچحالت

  فکر... کردکی پدر و مادرت ماهان؟اون ما رو کوچ؟بهیهمفی کرد منیتوه
 

  چند بار زنگ زدم؟يچند بار زنگ زدم؟؟هانا تو شاهد... مشینی ببادی نذاشت بمیخوری دخترش و مکرد
 بار5،6=هانا

  زنگ بزنگهی بار دهی
 ؟؟ی طالبشنقدری داره ایاون دختر مگه چ... به غرور ما هم فکر کنکمیبابات هم چند بار رفت ماهان =بایفر

 نجابت
  من برم صحبت کنم؟نییخوایم=هانا
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 کنم خودمم کاری چشهی نمی دلم بابات رفت باهاش سه چهار بار صحبت کرد راضزیدختر گلم،عز=مامان
   که زورشمیتونی پدره مخالفه نمی نداره ولی مشکلچارهیصحبت کردم مادره ب

 
  دخترشه دوست نداره بدهمیکن

 ذارمی تهران وگرنه پام و تو اون خونه نمامی با عسل بدی من حتما بای ولنی برنی شما خواستهممفی نمیچی همن
  رو گونمختی نشستم اشکام رنی بغضم شکست رفتم سمت ماشرونی برفتم

  شد؟یچ=محمد
  که گفتزدمی نمیحرف

  کنمی من رانندگنجای انی بشایب
 دستام گرفتم و اشک نیسرم و ب... مني اون نشستم و اونم جاي خدا خواسته بلند شدم رفتم جااز
  دی بهش برسم ؟؟مگه حتما باخوانیچرا نم.... تو گذشتمزدمیانکاش گند نم...ختمیریم
 

 و کنترل کردم تا دونست؟؟خودمی عشق و تو ازدواج مهم نمچکسی مثل هم باشن تا ازدواج کنن؟؟چرا ههمه
  به محمد نگاه کردم و گفتمادستی وانی دفعه  ماشهی...داد نزنم

 ؟يستادی اچرا
  حال و هوات عوض بشهکمی می برایب

  ندارم محمدحوصله
 !!زنمتایبلند شو ماهان م=محمد

  که گفتمی شدادهی بود هر چهارتامون پي جدافشیق
 می بکنمیتونی مکاری چمینی رو هم ببمی فکرامون و بذارکمی به آروم شو تا کمی

 فکر نی و به ادمیکشی برامون آوردن طعم پرتقال داشتم مونی دوتا قلهی می تخت نشستهی ي داخل رومیرفت
  کنمی پدرش و راضدی باي چجورکردمیم

 ؟يخوب ماهان آروم شد=محمد
  گفتمی حوصلگی ببا

 خوبم
  بشهی تا راضششی پمیری مشتری بمیمونیما م...میکنی مي کارهی=نیشاه

 می و بدشنهادی پنی امی ما عقل نداشتیکنیمغز متفکر فکر م=محمد
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 ؟ي داري اگهی دشنهادی پنی از اریغ=نیشاه
  بذاره برهشیر=يمهد

  نگاه چش غوره بهش رفت و گفتهی محمد
  وقت؟هی ی نشخسته

  و باز کرد و گفتششی نيمهد
  حد تو توانم بودنی همدر

 ن؟ی نداري اگهی دشنهادیپ=محمد
 چرا؟=يمهد

 ؟یچ=محمد
  کنهی باباش و راضمیگبه عسل ب=يمهد

 !رونی بادی بادی زتونهیاحمق جون مگه عسل نگفت نم=محمد
 گهی درونی بمشیکشونی مما

 ه؟؟ینقشت چ:محمد
  که بعد چند بوق جواب دادنکری خونشون و گرفتم بعد گذاشتم رو اسپي و در آوردم و شماره لمیموبا
 بله

  رو قطع کردمی بود گوشعرفان
 يدی دایب=محمد

  دختر بگردهی چرت گفتن برو دنبال ي جابه
 چند تا دختر بچه سن بودن محمد می نگاه به تخت روبرومون کردهی نگاه به دور و ورش کرد و هی محمد

 بهشون نگاه کرد و گفت
 خانم،خانم

محمد !! رفتادمی بود اسمش؟اه؟ی بود چمیدی هم دی فروشینیری که تو شي به ما نگاه کردن اون دختردخترا
  باز گفتشی چون با نشناختی از کجا اون و مستیمعلوم ن

 ن؟ییای لحظه مهی خانم بهار
 بهار با اخم گفت!!! بهار بود اسمشدمی فهمآهان

 ؟ي دارکاریچ
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 ای لحظه بهی فقط میقصد مزاحمت ندار=محمد
ه  کنکاری چدی داد باحی که محمد براش توضنی اونم هممی بلندشد و اومد سمت ما و نشست سالم کرددختره

 زنگ زدم خونشون که باز عرفان جواب داد
 بله

 رهی رو بگی گوشنی بگنیتونیمن بهارم دوست عسل جون م...سالم=بهار
 ن؟ی تازه زنگ زدنیشما بود=عرفان

 ره؟؟ی رو بگی گوشنی بگنیتونی قطع شد شارژم تموم شد شرمندم حاال مدیآره ببخش=بهار
 ه؟ی چتونیلیفام=عرفان

  با اخم گفتبهار
 شناسهی بهار خودش منی بگشما

  و گفتی شروع کردن به صدا کردن عسل دستش و گذاشت رو گوشعرفان
 کارکنم؟ی چفونهیی آرو

  خودت بهش بگويرمز=محمد
 ؟ی چشناسمیاگه بگه نم=بهار

 کنهی مشی هست حالخواهرش
 دیچی پی قشنگش تو گوشي رو برداشت صدایگوش
 بله

 ؟یسالم عسل جون خوب=بهار
  گفتنی هميش گرفت از طرف منه برا فکر کنم خودعسل
 ؟ي تو چطوری بهار جون مرسسالم
 يای تو محوطه دانشگاه کارمون داره ممی و ن4استاد گفته فردا ساعت...زمی مزاحم شدم عزدیببخش..شکر=بهار

 گه؟ید
 ن؟یگی میباباجون شما چ...دونمینم=عسل

 برو دخترم= عسلپدر
  بهار؟می باهم برشهیم...زمی عزامیم=عسل
  دانشگاهمیریپارك منتظرتم از اون طرف باهم م4فردا ساعت....چرا که نه=بهار
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  خدافظنمتیبی فردا مزمیباشه عز=عسل
 خدافظ...در پناه خدا:بهار
  گفتمی کرد که با خوشحالقطع
  ممنونم دستت درد نکنهواقعا
 ومدی بود که از دستم بر مي کارکنمیخواهش م=بهار
  ممنونمبازم
  برم خدافظگهیخوب من د... نکردمي تشکر نکن کارنقدریا=بهار

 خدافظ
  و رفت رو به محمد گفتممی کردی ازش خداحافظو
  حساب کن بدوگهی دمی هم برما

 امی مکنمی من حساب منی تو ماشنیشما بر=محمد
 ! درست بشهی وارم همه چدی لبخند زدم امهی نی تو ماشمی و رفتمی بهار دست تکون دادي برامی شدبلند

********************************** 
  لباسم؟خوبه

 ي شدمونیمثله م=محمد
  گرد شده نگاش کردم و گفتمي چشمابا

 !!!واقعا؟؟
 ي هم خوب شدیلی خزنهیزر م=يمهد
 می بردی باعی سري مهدبپر

 !!االن؟؟=يمهد
 میون4شهی ممیما تا بر4 ساعت االنگهی دآره

 میباشه بر=يمهد
 هم در و ي مهدرونی روشنش کردم و رفتم بنی و رفتم سمت ماشدمی و پوشمی کتونرونی بمی شد و رفتبلند

  و حرکت کردمنیبست و نشست تو ماش
 م؟ی گل بخردیبا=يمهد

 !!!هی مگه خواستگارنه
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 ي خانم برهی دنی گل سرخ زشه بدون گل به دهی می بخردی شاخه گل که باهی=يمهد
 گهی دمیکنی از پارك میکی خوب ی باشه ولآهان
 زی برو بخر اعصابم و بهم نرسی فرهنگ خسیب=يمهد
 دی دي زنگ خورد مهدلمیموبا

 ه؟یک
 خانم گلم=يمهد

  تعجب گفتمبا
  من زنگ زد؟لی تو چرا به موباخانم
 عسل:يمهد
  عسل که مال منهینالوط
  با حرص گفتيمهد

  االغ منظورم خانم گل تو بودشعوریب
  باشهکری رو اسپدی خوب جواب بده فقط صدات و نازك کن شاآها
  تعجب گفتبا

 ! کنم؟نازك
 کنهی بدو االن قطع مآره

  رو برداشتیگوش
 بله=يمهد
.... 

 سالم
  که گفتشدمی و دخترونه کرده بود داشتم از خنده پاره مصداش

 کره؟؟ی رو اسپصدا
... 

  خدا رو شکرخوب
  نبودکریرو اسپ کرده بود البد ي صداش و عادحاال

.... 
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 ای پارك کنار درای بچونیبپ=يمهد
... 

 آره=يمهد
.... 

 آره ماهان منتظرته خدافظ=يمهد
.... 
  نگاه خصمانه بهم کرد و گفتهی قطع کرد و

 ي خاطرت دختر هم شدم آخر عمربه
  و گفتمستادمی وای گلفروشهی کنار
  شاخه گل بخرهی یبرو گل فروش... بودفتیوظ

 الیخی بیتو که گفت=يمهد
 رو زای چنی ایخدا رو شکر تو هست...ایربی شاخه گل سرخ  بگهیبرو .. خانومم برمدنی دی زشته دست خالگهی دنه
 می برالی خی بگفتی محمد بود می کني آورادی

 وجود من نعمته شکر گذار باش=يمهد
  برو چرت نگوخوب
 زده بود نگاه کردم خوشگل بود اومد نشست و ونی که پاپي به دوتا رز قرمزقهاومدی و رفت و بعد چند دقدیخند

 حرکت کردم و گفتم
  شد؟چند
 چطور؟=يمهد

  و بدمپولت
  نگاه تند انداخت و گفتهی يمهد

 ي بز بدي صدازنمتی جور مهی نزن ماهان زر
  پولت و بدم احمقبگو
  شدمشعوری برنقدیا...رمی داداشم انجام دادم ازش پول بگي و برانکریبرو گمشو من ا=يمهد
  تو جبران کنميقسمتت بشه برا...شایا... داداشیمرس
 یمرس=يمهد
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  و پارك کردم و گفتمنی ماشدمی زود هم رسیلی گاز دادم که خعیسر
 گهی برم دمن
  شد زنگ بزنيمواظب باش داداش و پدرش کتکت نزن طور..یفقط گند نزن... پهلوونیموفق باش=يمهد
  فعالباشه
 فعال=يمهد

 که من و یی داخل اول با چند تا از برو بچارفتمی و گرفتم دستم و داشتم منکمی شدم و در و بستم عادهیپ
  نکهی کردم بعد رفتم جلوتر و همی احوال پرسشناختمشونی و من مشناختنیم
 

 کاری چششی عرفان پنی حسای... و گذاشتمنکمی روم و برگردوندم و پشت کردم و ععی بهشون افتاد سرچشمم
   و در آوردم و زنگ زدم بهلمی موباعی بکنم؟؟سری چه غلطد؟؟حاالکریم
 

  بعد دوبوق جواب داديمهد
 ؟ي کتک خورده؟نرفتهیچ
  کنم؟کاریچ...ششهی عرفان پنه

 د؟یتو رو د=يمهد
  گذاشتمنکی روم و برگردوندم ععی سرنه

  اوناشی پفرستمی دختر و مهیخوب من االن =يمهد
 ؟؟ینیبی و مشانس

  هاااامی بدبخت شنتتی نبمکتی ني رونی فعال بشکنمی نداره صبر کن حلش میاشکال=يمهد
  حله فقط زود باش ممکنه برهباشه
 باشه=يمهد

 نمی رو ببي تا مهدکردمی نگاه مي بعد به ورودمکتی نهی و نشستم رو بمی و گذاشتم تو جلمی قطع کرد موباو
  کردمیگاش م نامحسوس نیلی و در آوردم و زنگ زدم به عسل خلمیموبا

 
  دادجواب

 بله
  و نازك کردم و گفتمصدام
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 ؟یی جون کجاعسل
  با خنده گفتعسل

 ستادمی پارك با برادرم واتو
 کره؟ی رو اسپصدا

 نه=عسل
  کردم و گفتمي و عادصدام
 کنه؟ی مکاری چنجایعرفان ا...گهی از اول بگو دخوب

  گفتواشی
 رهی کنه مصحبت

 ارم؟ی بری االن دختر از کجا گمن
 يری جوانب و اول در نظر بگي همه یکنی مي هر کاریحقته تا تو باش=عسل
  موقعهی ي گاف ندادی بکنهی می دختر و راضهی ي مهداالن

 نه بابا حله=عسل
  فعالخوب
 فعال=عسل
 دختره هی نامحسوس اومد یلی خي رو قطع کردم و به در پارك نگاه کردم گل هنوزم دستم بود مهدیگوش
  اومد سمت عسل و گفتعیسر

  عسل جونسالم
 ؟ی خوبيسالم بهار=عسل
  موندمکی شد تو ترافری ددی عشقم ببخشیمرس=دختره
  داداشم عرفانکنمی میمعرف... نداره گلمیاشکال=عسل

  رو به عرفان گفتبعد
  بهاردوستم

  کردن که عرفان گفتی دوتا هم اظهار خوشبختاون
 اگه شهی مزاحمش میلی پسره هم هست خهی... به شما حواستون بهش باشهسپارمی خانم من عسل و مبهار

 باشه؟...نی خبر بدسی به پلنشیدید
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  دختره با شک گفتچارهیب
 رسمی به من خودم حسابه اون پسره رو منشی بسپورنی ببرفی تشرنیتونی مواظبشم شما مباشه

  خونهایخدافظ عسل باز زود ب.. خدافظنی لطف کردیلیممنون خ=عرفان
 باشه داداش خدافظ=عسل

  و گفتمي رفت زنگ زدم به مهدعرفان
  عسلشی تک بزن من نرم پهی ادی داره ميدی پشت سر عرفان برو مطمئن شو رفته اگه ديمهد
 باشه=يمهد
 قهی چند دقدونمی باهم حرف زدن بعد نمی منتظر شدم عسل و دختره اونجا نشستن و کمکمی کردم قطع
   هم برداشتمنکمیخورد بلند شدم رفتم سمت عسل ع تک زنگ هی لمیموبا

 
 از دختره تشکر کردم و دختره رفت بعد گل و گرفتم سمت عسل و می کردی بهشون سالم احوال پرسدمیرس

 گفتم
  باعشق خانم گلممیتقد

  لبخند گل و ازم گرفت و گفتبا
  آقامونیمرس

 کنهی تمام تنم درد مزننی دفعه کتک مهی شد يزی هر چنینطوری داداش و بابات انی چرا اعسل
  دردت هم گرفت؟؟کلی هنیبا ا=عسل

 تو تن و بدن منه کنهی می جون تو دستشه خالی هرچزنهیبابات با تموم قدرت م... خوب ماشاآره
 کرد؟؟ی بکس کار نمشی بابات تو جوونیمطمئن...چارهیب

  و گفتدیخند
 ی رو تحمل کننای بدتر از ادی باستی که نی دخترشون الکنیکتری کوچي خواستگارياومد....آره

 ده؟ی شکوندم چرا تو رو نمي خواستگارنیشتری و تو بنسیعسل من که رکورد گ... خداای
  با لبخند تلخ گفتعسل

  ي رکورد زدآره
  بود؟ی بابات گفت کار از کار گذشته منظورش چي شب خواستگاریراست

  گفتی با ناراحتعسل
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 نظرم و بپرسن جواب مثبت دادن قرار بود نکهی هم اومدن بدون اي بدن خواستگارگهی دیکی من و به خوانیم
   من و عرفانندفعهی قراره ای ولچوندی غزل پی گروه خون ولمی برروزید
 

 بفرستن
  با بغض گفتمدی دور سرم چرخایدن
 ؟یچ
  گفتهی گربا
  ماهان من دوست ندارم زن اون بشمی عجله کندیبا

 ه؟ی الکمگه
  بکني کارهیماهان تو رو خدا ...از نظر اونا هست=عسل

  بکنی حرکتهی حداقل تو ي بار اومدم خواستگارستی بکنم؟دوتونمی مکاریچ
  گفتکردی همونطور که اشکاش و پاك معسل

 چقدر؟؟... و اخمي و سرديه،التماس،تندی بکنم؟؟اعتصاب،گردی باکاری چگهید
 دن؟ی غزل و نمچرا

  خوشش اومدهدهیاز شانس من پسره من و د=عسل
 رو نشون من نظر داشته دی نبادیفهمی خودش مارمی ماهان سي برایگفتی مدی کرده خوشش اومده تو باغلط
 باشه

  زد و گفتی لبخند باحالعسل
  من تو رو دوست دارمنهی نشو آقامون مهم ایرتی غحاال
  کم دارم؟؟يزی پسره چ چرا بابات اون و انتخاب کرد مگه من از اوناصال
  بشهی بدهالیخی تا بخوادی بهش بدهکاره و عوضش من و مایای یچیه=عسل
 کنه؟؟ی و منکاری راحت داره ایلی خبابات
 عسل ازدواج کنه چه بهتر که دی مجبورش کرد گفت بالخره که بای علی خودشم سخت بود وليبرا=عسل

  حرفانی باشه و از انیشوهرش ا
  عسلي داری داداش پستیلیخ

  شد عرفان هنوزم ناراحتهی گفت که بابا رضنقدری ای علیعرفان مخالف بود ول=عسل
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  عسل ازدواج رسهی حتما فردا بهم خبر مدهی ننشست و داره شوهرت مکاری چند روز بنی داداشت تو اگهی دخوبه
 !!کرده بچه هاشونم تو راهه

  و گفتدی خندعسل
 !!مسخره

  هست؟؟ی عقد کحاال
  هفته جمعهنیا:عسل
  و گفتمختی رو گونم راشکام
 )9فصل(شمی من بدون تو داغون معسل

  اشکام و پاك کردم و گفتمعی داشت سری قلبی توهم رفت حدس زدم قلبش درد گرفت چون ناراحتاخماش
 قلبت ضرر داره ي خوب تورو خدا جون من حرص نخور براکنمیخودم درستش م... شوالیخی جون من بعسل

 خانومم باشه
 کننی دارن من و ازت جدا می باشم ماهان وقتالیخی بتونمیچطور م=عسل
 ی ازدواج کنيخوای کنن مالی شو بذار خالیخی بیپرستی که میی باشه تو رو همون خدای تو مال منکننی مغلط

 دمی منانی باشه بهت اطمکشمی نقشه توپ مهیمن خودم 
 قول مردونه؟=عسل
  باشه؟توهم قول بدهاری باش به خودت فشار نلکسی ریلیفقط تو خ... مردونه از جنس ماهانقول

 دمیقول م=عسل
 ساعت و محل جشن هم بگو... پسره رو بگولی اسم و فامیراست... خانوممیمرس

 خونمون2ساعت... شغلش تجارت فرشِیلیشهرام خل=عسل
  برسونمت سرده هواای بباشه

  برم مغازه باباخوامیم...رمیخودم م=عسل
 رسونمتی تا اونجا مخوب
 ؟ي باز کتک بخوريخوایم=عسل

  ارزهی رسوندنت مبه
  حواسم هستشهی نممیبرو آقامون طور=عسل
  من رفتم مواظب خودت باشباشه
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  آقا خدافظنیتوهم هم=عسل
 خدافظ

  و گفتمي و زنگ زدم به مهدرونی و آوردم بلمی شدم و رفتم موبابلند
 ؟ییکجا
 نیماشتو =يمهد
 یاوک

  و در و باز کردم و نشستم و گفتمنی به ماشدمی رسعی سریلی کردم و خقطع
  حالم بدهيمهد
 خوامت؟ی شد؟گفت نمیچرا چ=يمهد

  بغض گفتمبا
 جمعه هم عقدشه... گروه خون به زوررهیفردا هم داره م....گهی دیکی من و بده به خوادی بابام مگفت
 ؟ی کنکاری چيخوایاالن م=يمهد

 عسل و بهم گفتم که جمعه دهیاالنم که اصال نم.. کردمي بار خواستگارستی تا حاال دورسهی عقلم نمدونمینم
 عقدشه

 !!!هی ای چه بدبختگهی دنیا!!! خدايا=يمهد
  ندارمگهی االن دبای داشتم به موندن فردی امکمی مونهی اصال نمگهی بفهمه دبای اگه فراالن
  حرکت کننخوانیم12ساعت=يمهد

  تهران؟می هم برما
  اومدشی پی اتفاقهی دی شايدی خدا رو چه دمی تا جمعه بمونگهینه د=يمهد
  ندارميدی امگهی که دمن
 ي وقت داری و از دست نده ماهان هنوزم تا روز جمعه فرصت هست کلدتیام=يمهد

  بدهیلی خونه حالم خمی بربهتره
  کنم؟ی من رانندگيخوایم=يمهد

  برونمتونمی منه
******************************** 

 امروز رفتم دم در مغازشون=محمد
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  نگاه کردم و منتظر ادامه حرفش شدم که گفتبهش
 تو فقط دخترت و بده بهش بذار دخترت و رهیگی دخترت بخواد براش می هر چشهی ماهان عوض مگفتم

 خوشبختش کنه
  و گرفتم تو دستم و گفتمگارمیس

 خوب؟؟
  گفتتی و عصبانی با ناراحتمحمد
 اون تونمی نداره منم نمی کار از کار گذشت راهگهی و امروزم رفته گروه خون دکنهی عسل داره ازدواج مگفت

  به ماهاندادمشی وگرنه مونهی آبرو در ميخانواده رو رد کنم پا
 خوب؟... به ماهاندادمی مگهی کار از کار گذشت مدی حاال که فهمکهیمرت

 هم اومدن باهم التماس و خواهش و تمنا ي و مهدنیواهش و التماس کردم شاه خی کلگهی دیچیه=محمد
 دی نداره خودتون و خسته نکنی راهچی نداشت گفت هي ادهی فای ولمیکرد

 ؟ی سادگنی همبه
 تهران اونجا می و برایبه نظر من ب... مگهگفتی مدی بای آره داداش چزهی چیعنی...ی خوشمزگنیبه هم=محمد

 شهی مدای ازدواج با تو برات پي برای خوبيسایک
  من عاشق شدم عاشقمحمد
 ؟ی فراموشش کنیتونینم=محمد

 تونمینم
 م؟ی کنکاریخوب ما االن چ...اوووووف=محمد

  افتادی اتفاقهی ي به قول مهددی شامی جمعه بمونتا
 میریجمعه رد شد م=محمد

  با بغض گفتممی باطنلی خالف مبر
 میری مشنبه

  دود نکن ضرر داره احمقگاری سقدرنیا...باشه=محمد
 باشه

 بردار ای شده بی عسل راضي که باباادی لحظه خبر بهیانکاش .... روبرومومدی می راه حلهیانکاش ....رونی رفت بو
   دفعه پسره تو زرد از آب درهیکاش ...ببر عسل و
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 بذارم دینه نه من نبا....ستی نتیواقع... کاشِنای اي ماهان همه گهیکاش،کاش،کاش،کاش بس کن د....ومدیم
   رو دستختی رو ری که آب پاککار؟اونی کنم؟چکاریاما چ.... بذارمدینبا
 

 کنم؟من که امروز صبح رفتم دست به دامن غزل و کاریمن چ...دمیگفت زن نم...ي و مهدنی و شاهمحمد
   عسل خواهش وي باباشیمن که رفتم پ!!! و مهربان خانم شدمیعرفان و عل

 
 و گرفتم و تمام ناله هام و تارمی شد گياشکام جار... مونده انجام نداده باشمي چه کارایخدا!!! کردمالتماس

  تو دستام و نواختم و خوندمختمیر
  رو به خدا بعد من مواظب خودت باشتو
  باشتی به فکر زندگری نکن آروم بگهیگر

 يخوری غصه مي اگه بفهمم دارشهی مغصم
 ي دلخوریلی خنکهی نکن با ای از کستیشکا
  و بدوننی مهربون عاشقتم ارهی نگدلت
  ازهم جدا کردنمونیدونی گرفته مدلم
  نگرونتم همش اگه خطا کردم ببخشدل
  هات ببخشی من و به خاطر تموم خوببازم
  و ببخش من و ببخشمن

 ی فراموشم کن و فکر کن من و نداشتاصال
 ی بهتره بگو من و نخواستیلی خينجوریا

 ي دوستش دارادی زیلی رو خییتنها بگو برو
 ي نداري کاری با کسی تو تنها بموناگه

  و بدوننی مهربون عاشقتم ارهی نگدلت
  از هم جدا کردنمونیدونی گرفته مدلم
  نگرونتم همش اگه خطا کردم ببخشدل
  هات ببخشی من و به خاطر تموم خوببازم
  و ببخش من و ببخشمن

  اومد داخل و گفتنی که شاهبردمی هام فرو مهی و تو رگاری از نواختم برداشتم و با بغض و اشک دود سدست
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 می شام بخورمییخوایرون؟؟می بياینم
 خورمینم

 ؟یکنی و منکاریچرا با خودت ا=نیشاه
  تاوانشم بدمدی و خراب کردم باندمی حقمه خودم آچون
 ....نکارای ایکنیفکر نم=نیشاه
  با خودم کنار اومدم و ولش کردمدی ولم کن بذار تو حال خودم باشم شاکنمی خواهش منیشاه
 یکی زن شهی چون پس فردا عقدشه و اون ميای کن زود با خودت کنار بی سعیباشه هر جور راحت=نیشاه

   رو ناموس مردمستی نی چون کار خوبی بهش فکر کنیتونی و تو نمگهید
 

 ری اگه گشنت بود برش دار بخور شب بخي رو بخارذارمیشامت و م...ی داشته باشچشم
 پس فردا عقدش باشه و من نکهی تصور اکردی موونمی دگهی دیکی ناموس شدی عسل منکهی رفت تصور او

   بهدمیفعال که من ام... بکنم مثله خوره افتاد به جونم يچکاری هتونمینم
 

  حرکت از اونمهی و منتظر خداست
*********************************** 

 شدی تموم می و وقتکردمی و دود مگارمی سی عصبي و به لبخنداکردمی روشن بود به دودش نگاه مگارمیس
  بعد5 امروز جمعه بود و من تا االن که ساعتکردمی روشن مگهی دیکی عیسر
 

 باعث اعتراض محمد نی که اکشمی مگاری و سدمی دراز کشمکتی ها زل زدم به آسمون رو نوونهی مثله دازظهر
   چند مدت دوست داشتن بودنی سهم من از عسل همدمی شده بود شانایا

 
  به برگشتن عسل ندارميدی امگهی چون دگشتمی بر مدیبا.... خونهگشتمی بر مدی االن بادیشا

 ماهان اونجا رو نگاه=يمهد
 بلند عیسر.... سمتمومدی عقدش داشت با دو مدیعسل بود که با لباس سف!!شهی خدا باورم نمای.... و کج کردمسرم

  انی عسل و عرفان و داماد و پدرش و غزل دارن مي بابادمیشدم که د
 

  که گفتمشمیعسل نفس نفس زنان اومد پ... ما البته اونا هم با دوسمت
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  قلبت ضرر دارهي برایدونی دختر؟نمي بدو کردچرا
  گفتهی گربا

  دوستش ندارم من تو رو دوست دارمخوامیهان نم با اون ازدواج کنم ماخوامی نممن
  قلبت ضرر دارهي آروم باش حرص نخور براسیه

  ماهانخوامی رو بدون تو نمیزندگ... مردم راحت شدمدی به درك که ضرر داره شاخوامینم=عسل
 .... امای و بگم تو مال خودمرمی بغلش بگخواستی شد دلم مي جاراشکام

  گفتتی عسل با عصبانيبابا
 یفهمی کردم متی که ازت شکای هان؟وقتدمیچند بار بهت بگم دختر بهت نم... سر توئهری زی همه چدونستمیم

 ی دخترم تا گولش بزني پاری زینی بشدینبا
  گفتغی و جهی با گرعسل

 من نیدی نمتی من اهمقی خودم بود بابا من ماهان و دوست دارم شما اصال به خواسته ها و عالي خواسته نیا
 کشمیعاشق ماهانم من دوستش دارم اگه با اون ازدواج نکنم خودم و م

  عسل با شوك گفتيبابا
 عسل
 می خودش تصمندشی آي که بذار برانی بار به خودتون گفتکی عاشق بشم؟تونمی نمه؟منیچ=عسل

  ذارمی نمگهی دندفعهی ایول....نی و انتخاب کردنی گرفتمی من تصمهی جاره؟همشیبگ
 
 نی کنی با من خدافظدی باای کنمی من با ماهان ازدواج مای نیری بگمی من تصميجا
  دختررهی عسل آبرومون مسیه= عسليبابا

  سر مزارم مالقاتنییای بدی بانی نکردنی که کردنی اگه من و با ماهان عقد کرددونمی نمیچیمن ه=عسل
 گهیبابا خوب بذار عقد کنه د=غزل

  شده باشهمونی پسر پشنی ادیشا= عسليبابا
  بهم نگاه کرد و گفتعسل
 ی من و عقد کندی باماهان
 چشم
 یی باباکنمیخواهش م...میبه خاطر من بذار باهم ازدواج کن... بابا ماهان هم موافقهيدید=عسل

  دفعه قلبش و گرفت و گفتهی عسل من و من کرد که عسل يبابا
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 يآ
  عسل با هول گفتيبابا

 ستی دخترم باشه حرص نخور برات خوب نباشه
  ازدواج کنهدی و باشه مگه قرار نبود عسل با حمی چیار؟؟چی مازي چه خبره آقانجایمعلوم هست ا= داماديبابا

 کنمی باهاش ازدواج نمرینه خ=عسل
  عسل بگهیهر چ= عسليبابا
 هر قیخال...خورهیه الت م گندنی به درد همدتی که دختر ترش؟الحقيما رو مسخره فرض کرد=دی حميبابا

 دی حممی برقیچه ال
 ي خوش اومديهر=محمد

  گفتی با خوشحالنی رفتن که شاهاونا
 می کار داری که کلادی خانم بگو ببای زنگ بزن به فرکنهی و حل می خدا همه چنگفتم
  زدم و به عسل نگاه کردم که گفتلبخند

  حرکت از طرف من آقامونهی نمیا
  و گفتمدمیخند
 میرسی تربچه فردا شب با خانواده خدمت ميخوری لباسا سرما منی خونه با ابرو

  با خنده گفتعسل
  خدافظباشه

 خدافظ
  گفتمي و با شادنای انی رفت رو کردم به شاهنای همراه پدرش او

 بای زنگ بزنم به فربهتره
  رو گرفتم بعد سه بوق جواب دادبای و در آوردم شماره فرلمیموبا
 بله

 ی مامسالم
 خونه؟ی کبکت خروس مهیچ...سالم گل پسر=بایفر

 شهی برسون فردا شب پسرت داماد معی و سرخودت
  گفتی با خوشحالبایفر
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  کرد؟قبول
 آره
 ي گل پسر بامیرسونی معیباشه ما خودمون و سر=بایفر
  جونمی ماميبا
  قطع کردم که محمد گفتو

 ؟ي بدینیری بهمون شيخوای لوس نمي پسره خوب
 ي با سفارشات پدرم و در آوردمتهی اون دفعه بردمت اون رستوران گرون قي و بخورکوفت

  مهمون من خوبه؟ندفعهیاصال ا=نیشاه
 می برهیعال

 ستی خجالتم تو کارت نيشعوری کال بستی خودت نریتقص=نیشاه
 میبچه ها بر...ی تعارف نکنیخواستی داره مومدی اومد نتعارف

*********************** 
 ادکلن مخصوص کمی اهی کت مخمل تنگ سهی و دی مردونه سفراهنی پهی با دمی پوشی شلوار کتان مشکهی

  با خنده گفتمرونیخودم و زدم و رفتم ب
 خوبه؟؟
 میکردی اگه همه رو تا االن جمع ممی داددنی گل خري که ما برایی ماهان پوالیی خدایول...یعال=محمد

 می داشتلی خونه تو برزهیمطمئنن 
  گفتي که مهددمیدخن

  ماهانِيمطمئنم االن خونشون پر گال...گهی راست ممحمد
 می برمیتونی که نمی کنم دست خالکاری چخوب
 م؟؟یماهان بر=يمهد

  کنمحتی بز و نصنی انینه صبر کن=محمد
  با خنده گفتنیشاه
 ...!!! کنه کهحتی تو رو نصدی بایکی..ی کنحتی مونده تو ماهان و نصنمیهم

 از بابت بابات و ی ولستی نيهرچند به تو اعتماد!!هوی یخر نش!!ای نگرادی رو زهی ماهان مهرنیبب!!سیه=محمد
   کنی سعمیعروس...دنی نمهی راحته که پول مفت واسه مهرالمیمامانت خ
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 می از شرت خالص بشيری تر بگزود
  و گفتمدمیخند
  برادرانتحتی از نصیمرس

  بود داداشفمیوظ=محمد
 !!! کرده زده به سرشي واقعا مغزش سردگهی محمد دمی بري که مهدواقعا
 میبر..کامال باهات موافقم=يمهد

 نی خوشمزه بخوريخداحافظتون کتکا=محمد
 ماهان صبر کن برات اسپند دود کنم=نیشاه

 یزنیحرف م)خدمتکارمون( خانمنتیمثله ز!!!جانم؟؟
  صبر کنقهیعوض چرت گفتن دو دق=نیشاه

  و گفتمي و دادم به مهدچی هم رفت تا اسپند دود کنه سوئنی رو مبل شاهنشستم
 امی منتظر باش مرونی و روشن کن بنی ماشبرو

 ایباشه زود ب=يمهد
  زنگ خورد بابا بود جواب دادملمی و گرفت و رفت موباچی سوو

 بله
 ؟ییکجا=بابا

 خونم
 ؟يای بيخواینم=بابا

 امی مگهی دقهی پنج دقکمی کن صبر
 میدی هم نخر ما خرینیری عجله کن گل و شکمیباشه =بابا

 فعال...باشه
 يبا=بابا

  سرفه کردم و گفتمهی اومد اسپند و گرفت طرفم نی کردم شاهقطع
 ي دورم چرخ بددی روبروم که باياری بدی جون نبااحمق

 ؟يجد=نیشاه
  که گفتمدمی شروع کرد دورم چرخبعد
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 ؟یکنی اسپند دود مي مرض داریستیتو که بلد ن...ی بسته مرسنیشاه
  و گفتدی کشدنی دست از چرخنیشاه
  خاموشش کنم؟ي چطورحاال

 ؟؟ی خاموشش کنیستی بلد نیعنی
  کنم؟؟کاری جلز و ولزش و چنیاالن ا.. خاموش شدششی فوت کردم آتهیخوب تازه =نیشاه
  آبری ببر زریبگ

 ؟؟یمطمئن=نیشاه
 شهی بذار تو آب خودش خاموش می کنکاری چيخوای باز مگهی دآره

 باشه=نیشاه
  رفت که گفتمو

  من برم خدافظخوب
  خدافظیموفق باش=محمد

  هم از آشپزخونه بلند داد زدنیشاه
 ی داداش موفق باشخدافظ

  تودی به امایخدا
  شدمنی و سوار ماشدمی کفشم و پوشرونی رفتم بو

  کنم؟یمن رانندگ=يمهد
  کنی خودت رانندگگهی دی تو پشت رل نشستیمرد حساب... کنهی عمم رانندگنه

 یهرجور خودت راحت=يمهد
  کرد به بابا زنگ زدم بعد دو بوق جواب دادحرکت

 الو
   منتظرتونمنای خونه عسل انی حرکت کنبابا
 باشه فعال=بابا
  گفتمي قطع کردم که رو به مهدو

  تر بروعی سرکمی کن عجله
 باشه=يمهد
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 سالم نای با بابا امی شدادهی و پارك کرد پنی بابا دم در بود ماشمیدی رسقهی حرکت کرد بعد چند دقعی سرو
  هانا گل و داد بهم و گفتمی کردیاحوالپرس

  خان داداشکیتبر
 کنمی مخواهش

 ؟ي شدمونی پش؟نکنهيگل پسر لبخند بزن چرا مثله برج زهرمار=بایفر
  اسپند گرفتميبو
 رد؟ سپند دود کیک=بایفر

  احمقنیشاه
 ؟؟ي کرد خواست چشم نخوري بدکارچارهیب=بایفر

  عطرم همه رفتي که بودی دورم چرخنقدری ایچی بلد نبود هخوب
  با خنده گفتهانا
 شهی مي اونجا معنوي بده االن حال و هوامگه
 دنی بهش دختر نمگهی دمی برسری که االن اگه دمی برنییایب... به گل دخترم که زد به هدفولیا=بابا

 لبخند زدم عسل دم در بود با لبخند هی داخل درو باز کردن اول همه رفتن داخل آخر من رفتم می رفتگهیباهمد
 گفتم
  خانومسالم
  و خنده گفتی با خوشحالعسل
  آقامونسالم

  و گرفتم طرفش و گفتمگل
 گل و نی و ادی لطف و کننی به من ادوارمی امی ولستی نای تو دنی گلچی شما هییبای خانم هرچند به زدییبفرما

 دی قبول کنری بنده حقنیاز ا
  با ناز از دستم گرفت و گفتعسل
 کنمی قبول مری حقي و گل و از توکنمی لطف و منی منم اشهی مثله من نمی گلچی که هيدی فهمچون
  خانمنی سر بنده گذاشتمنت

 کنهی بانمک االن عرفان پوست هردومون و ميبرو آقا=عسل
 دنت؟؟ی و هانا دبای کن صبر کن فرصبر
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 !!نی همرمی االن اومدم تا گل و ازت بگنینه من  هم:عسل 
 خدا رو شکر 
 گهیبرو د:عسل 
 ي همه باهم مشغول صحبت شدن که مهدي مهدشی کردم و نشستم پی خنده رفتم داخل و سالم احوالپرسبا
  گوشم گفتریز

 ؟يکردی می اونجا چه غلطقهی چند دقیداشت
 دی که طول نکشادی صحبت کردم زکمی

  که هانا موضوع رو جمع کردشتونی پادی بود عرفان بکینزد=يمهد
  شوهر خوب بهش بدههی خدا
 ....انءشا=يمهد

  گفتشیشگی هماستی با لبخند و سبایفر
 اری مازي سر اصل مطلب و رسم و رسومات البته با اجازتون آقامی بهتره برخوب

 دییحتما بفرما= عسليبابا
  گفتاری مازي با لبخند به من نگاه کرد و بعد رو به آقابایفر

 طنتیپسر من مهربون و دلرحمه،ش...اری کارخونه خاندان سنیسالشه و صاحب بزرگتر26دینیبی آقا پسرم که منیا
   ازنقدری ایعنی شهی حالکی احترام بزرگ کوچستی ادب نیداره اما ب

 
 کنه دای عالقه پيزی چای یماهان من اگه به کس!ستهی بتی پسرم از نظر تربدونمی خودم مطمئنم که متیترب

   دختر شمانکهیمخصوصا ا...کنهی مثله جونش ازش محافظت منیمطمئن باش
 
 دختر قرار گرفته و دختر شما هی ری تحت تاثنقدری ماهان انمیبی باره که منی اولي واقعا دوست داره و من برارو
 شهی عشق زندگنیاول
  گفتی عسل با لبخند خجالتيبابا
 و به شمی شرمنده موفتمی کارام و حرفام و رفتارام مادی یمن وقت.. تو روتون نگاه کنمي چجوردونمیمن نم 
  ی حرفکردمی ميچون هرکار...هی عالتی که پسر شما از نظر تربدمی رسنیقی
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 به رفتارام فکر کردم واقعا یوقت.. زورش و داشتنکهی دست رومون بلند نکرد با ای ولمی کتکش زدزدینم
  هم خود ماهان جانقاشونیشرمنده شدم هم شرمنده شما هم رف

  با لبخند گفتبابا
 عشقشون و زانی دوتا جوون صبر و تحمل خودشون و منی بود که انی اشی خوبدیاردشای مازي آقادیینفرما 

   نه؟ای خورنیرد هم م بدننی گذشته بسنجن و ببي اتفاقانینسبت بهم با ا
 
 و داشته باشه و من دنی براش بجنگن البته اگه ارزش جنگدی رو دوست دارن بای کسی که وقتدنی فهمیحت

   ماهان و بهچوقتیمطمئنم دختر شما حتما ارزشش و داشت و داره و ه
 

 و قراره میشی ملی فاممی بالخره داردی اتفاقا رو فراموش کننی اخوامیاز شما هم م...کنمی کارش محکوم نمخاطر
 نیشی نمتی اذينطوری و اوفتهیچشممون تو چشم هم ب

 .دی خودتون و ناراحت نکناری مازي آقاگهی راست مالدیم=بایفر
  گفتشیشگی خانم با همون لبخند هممهربان

 نی تازه کنیی گلوارنی رو بیی بگم چابهتره
  نرمش گفتي با صدابعد

 اری رو بیی جان مادر چاعسل
 شی اومد با نیی چاینی که با سکردی بابا هم کنجکاو نگاه مهی عسل چطورننیو هانا دل تو دلشون نبود بب مامان

   و جمع کن اول بردشی نیعنی زد به پام که يباز نگاش کردم که مهد
 

  با غرور و لبخند گفتبایبا،فری فرسمت
  درد نکنه عروس گلمدستت

  گفت بعد گرفت سمت بابا و به اون داد بابا هم با لبخند گفتی مرسهی واشی لبخند با
  دخترمیمرس

  رو به سمت باباش گرفت که باباش گفتینی بعد سدادی لبخند جوابشون و آروم مبا
  دخترمی باشخوشبخت

  گرفت سمت مادرش بعد رفت طرف هانا که هانا با لبخند گفتبعد
  دلمزی عزیمرس
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 کنمیخواهش م=عسل
  گفتميد گوش مهریز
 ده؟ی به من میک

  گفتواشی هم يمهد
 دنی به داماد آخر از همه ممسلما

  دامادچارهیب
  گفتي که مهدي سمت ما اول گرفت سمت مهداومد
  زنداداشی خوشبخت بشیمرس

 کنمیخواهش م=عسل
  گرفت سمت من که با لبخند گفتمبعد

 !!!ایزی نري کرده بودنی خانمم تمریمرس
  گفتواشی با ناز عسل

 ! نبود بلد بودمنی به تمرازین
  گفتبای که فرزی رو گذاشت رو مینی رو گرفتم که سيچا

 !ی که چقدر تو خوشگليوا... عسل جوننی خودم بششی پایب
 داداشم حق داشت گرفتار بشه=هانا

  خانم با لبخند گفتمهربان
 نی دارلطف
  مامان نشست که مامان گفتشی رفت پعسل
 م؟یکن شروع ی اول از چه بحثخوب

  گفتعی سرعرفان
 هیمهر

  با لبخند گفتبای که فردی خانم بهش چش غوره رفت که اصال ککشم نگزمهربان
 ار؟؟ی مازيخوب چقدر مد نظرتونه آقا...گهی عرفان راست مآقا
  بگناری سي آقای ندارم هر چيمن نظر=اری مازيآقا
  ندارميمنم نظر=بابا
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 معصوم14 تیتا سکه به ن14=اری مازيآقا
  با لبخند گفتيمهد

 هم هیتا بعد بق138تا سکه بشه14 که با می بذارامبریتا پ124 تیتا به ن124 اما به نظر من کنمی دخالت مدیببخش
  باشهنی آپارتمان و ماشهی
  گفتمقی تصدبا

  موافقمي منم با نظر مهدگهی راست ميمهد
  باباجان؟یگی میتو چ= عسليبابا

 م موافقيمنم با نظر آقا مهد=عسل
  با لبخند گفتبایفر

  مشخص شدهی مهرپس
 ادی نشی پی دو تا جوون برن باهم سنگاشون و وا بکنن که بعدا حرفنیحاال بهتره ا= خانممهربان
 ماهان بلند شو...منم موافقم=مامان

 دعوا به خاطر نی بار بود که باهاش دعوا کردم و انی اولي و برابردمی حساب مبای از فریلی خیی شدم خدابلند
   چند وقتم دل و جراتنی نکنم اشی عصبکردمی میعسل بود و گرنه سع

 
 یلی از رفتارش خومدیخوشم م!! مونمی بعد زنده نمي باره چون مطمئنم دفعه نی بار آخرنی کرده بودم  و ادایپ

   ردم از بابابی که از اون حساب ميجور)  هااگهی رو مبایفر( داشت استیس
 

 اتاقش نشستم رو تخت اونم نشست می با عسل رفتکردمی کال بابا رو دور از جون آدم حساب نمبردمی نمحساب
  و گفتیرو صندل

  حرف بزنخوب
  بگم؟یچ

 می وقته زدیلی بگو وقت بگذره ما که حرفامون و خدونمینم=عسل
 می رو مشخص کنی عقد و عروسخی پس بذار تارباشه

 گهیماه د2 باشه یعروس...شنبه4 بعدي هفته يعقد باشه برا=عسل
 خوبه...اووووم

  که هانا اومد داخل و با لبخند گفتمی باهم صحبت کردکمی



      رمان روزای بی عسل                                             اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 53 

  تموم شدمی تاگهی دی عروس داماد خوشگل مزاحم شدم ولدیببخش
 می برباشه
  که بابا گفتمی رفتهی هم به سمت بقي رفت و من و عسل هم پا به پاهانا

 ؟هی عروس خانم نظرتون چخوب
  با خجالت گفتعسل
  من مثبتهجواب
  گفتطونی با لبخند شغزل
  پس مبارکهخوب
  که مامان گفتمونی قبلي جامی گفتن ماهم نشستکی دست زدن و تبرهمه

 م؟ی بذاری رو کی عقد و عروسخیتار
 بهتره ماهان جان بگه=اری مازيآقا
  و باز کردم و گفتمشمیبعد ن)! ؟ي جان چه مودب و مظلوم شديا( دلم گفتم تو

 آذر8گهی هم دو ماه دی بعد چهارشنبه عروسي باشه هفته عقد
  گفتاری مازي رو به آقابابا

 ن؟ی نداري نظرشما
 ریخ=اری مازيآقا
 پس مبارك باشه=بابا
 مبارکه=اری مازيآقا
 مینداختی بهم می بود که از سر خوشحالگهی من و عسل به همدي تو اون لحظات فقط نگاه هاو

************************ 
 عسل
 م؟یخوب کجا بر=ماهان
  دارهی خوبيزای اونجا چمی داره برنورای پاساژ اهی=غزل

 !!! خواهر زن گفتیهرچ=ماهان
  با خنده گفتنی آهنگ زد که شاههی

 ؟ي شدمونی نکنه پشی چرا ساکتزنداداش
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  لبخند گفتمبا
  ندارمی بگم حرفیچ... بابانه

 ؟یکنی ازدواج مي با ماهان داري داریبگو چه حس=نیشاه
 ی خوشبختحس
 !!! بوديجواب قانع کننده ا=نیشاه

 کنمی مخواهش
 تو می رفتمی بلند شدمیدی آخر رسکردی با ماهان کل کل می فضا رو عوض کرد هی که با خنده و شوخدمیخند

  که غزل گفتمی کردی سالم احوالپرسکمی غزل بود ي مغازه که آشناهی
  خواهرمزی ساي مخصوص نامزدمییخوای لباس مهی

 مبارك باشه خانم...چشم حتما غزل جون=دختر
 ی مرسکنمی مخواهش

 نی لباس خوب هم مطابق با اهی نییبای زیلیچشم کف پاتون خ...  ماشادمی شما کم دییبایدختر به ز=دختر
  نی صدبار خدا رو شکر کنه همچي تا آقا داماد روزدمی بهتون مبایچهره ز

 
  شدهبشیص ننی افرشته
  لب گفتری لبخند زد و آروم زهی با عشق ماهان

  شکرتایخدا
  زدم که غزل گفتلبخند
 ي باشه خودت که از خانواده ما خبر داردهی فرشته جون لباس پوشفقط

  گفتزونی با لب و لوچه آوفرشته
  شد کهفی حیلیخ

  رو به غزل گفتماهان
 گهی شبه دهی اشکال نداره غزل حاال
 عسل به اونا جواب رد داده به دنیمخصوصا االن که خاله و عمه هستن فهم!! آقاجون حساسهیدونیتو نم=غزل

 یعروس... کنن بذار االن بگذره ان شاتشیو مثبت داده ممکنه اذ
  نزد فرشته با لبخند گفتی ساکت شد و حرفماهان
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 عسل خانم بره بپوشه ارمیتون م هست االن براادی خوشگل زدهی پوشي لباسانی نداره بچه ها ناراحت نشیاشکال
 نی انتخاب کننیهر کدوم دوست داشت

  فرشته جونیمرس=غزل
 کنمیخواهش م=فرشته

 ی رنگدی باز کرد و لباس سفمی انداختم غزل در و ننهی نگاه به آهی و چادرم و دادم به غزل و رفتم اتاق پرو فیک
 رو داد بهم و گفت

  بپوشنویا
  که غزل گفتدمی و لباس خودم و در اوردم و لباس و پوشی دستش گرفتم و گذاشتم رو چوب لباساز

  شد؟تموم
 آره
  که غزل نذاشت و گفتنهی ببادی و باز کرد که فکر کنم ماهان خواست بدر

 ی شزی سوپرادی باینی مادرت گفت نذارم لباس عقدش و ببکجا
  با اعتراض گفتماهان

 نمی بذار ببستی ننجای که ابای فرحاال
  با خنده گفتغزل
 میگی ممیری ممی که هستنی و آقا شاهمن
  کنمی پشت داداشم و خالتونمی غزل خانم من نمنی من حساب نکنيرو=نیشاه
 گمی به خدا مایماهان ن...گمیخودم م=غزل

 ترسمی مبای از فریدونی می بد جنسیلیخ=ماهان
  حوصلت و ندارمنی بشری ساکت بگسیه=غزل
  رو به من گفتبعد
 ارمی برات بگهی دیکی اری در بستی خوب ننی انه
  لباس سرمه برام آورد و گفتهی و بست منم شروع کردم به در آوردن لباس که در

 ادی خوشگل میلی به نظر خری و بگنیا
 بلند سرمه که ی لباس مجلسهی خوشم اومد یلی خوشگل بود خیلی خدمی رو پوشي گرفتم و لباس سرمه اازش

   سه ربع بود و از جنس تور مدل دارنی گرد بود آستقهی بود ونیاز جنس ر
 



      رمان روزای بی عسل                                             اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 56 

 داشت که مثله کمربند بود در ي سرمه اي هانی با نگي نقره ایلی ربان اکلهی ناف ي روبای بود بعد تقریلیاکل
  قشنگ بودیلیکل خ
 غزل
 جانم=غزل

 نی ببایب
  گفتیبا خوشحال در و باز کرد مات نگاهم کرد بعد غزل

 ي ناز شدیلی خهی عسل عاليوا
 ادینگفتم بهش م=فرشته
 ادی بهش میلی خی شد فرشته عالیعال=غزل
  رو به من گفتبعد
  خوشت اومد؟نی ااز

 هی عالآره
 رونی بایلباست و بپوش ب...میریگی و منیپس هم=غزل

  که گفتدمی و بست لباسم و بپوشدر
 ؟يدی پوشلباس

 آره
  و داد بهم و گفتلونی و باز کرد و نادر

 نهی و بذار داخل ماهان نبلباس
  داخل ك ماهان گفتگذاشتم

 نمی انصاف حداقل بذار لباس و ببیب
 !!!گمایماهان به مامانت م=غزل

 اه=ماهان
 تا حساب شخوانی و گذاشتم رو پلونی گرفتم و نافممی و چادرم و گذاشتم سرم و کرونی بدست اومدم بلونینا

 کنه که ماهان گفت
  خانم؟شهی مچقدر

 قابل نداره=فرشته
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 ی مرسکنمیخواهش م=ماهان
 از دای هم پر طرفدار و پر فروشه چون جدیلی لباس مائه و خنی لباس بهترنیعرضم به خدمتتون که ا=فرشته

  نی خوب چون شما خواهر و شوهر خواهر غزل هستی مدل مد شده ولنیا
 
 نی کنمیتومن تقد.... خوشم اومده شمایلی من از عسل خانم خو
  که ماهان گفترونی بمی و ماهان پول و حساب کرد و رفتمی تشکر کردی ارزون حساب کرد کللیخ

 دهی نکرد پوسفی از من تعریکی ستمی کرد مگه من خوشگل نفی از عسل تعرهمش
  گفتزی آمطنتی با لبخند شنیشاه
 ي قبال و ندارتی جذابگهیماهان د...گهی دیستی خوشگل نالبد

 خفه شو من هنوزم خوشگلم=ماهان
 ویکی پنبندهی و پسر خوشگلم به نافت مرهی و قربون صدقت مکنهی مفی ازت تعری هبای خاله فریوقت=نیشاه

  گل پسر تو فقط از نظر مامان جونت...کنهی میهم باشه احساس خوشگل
 

 یخوشگل
  گفتزونی با لب و لوچه آوماهان

  زر نزننی خوشگلـــــــــــم شاهمن
 نمی بمی کندی برات خرمی برای ما رو بیبچه خوشگل کشت=نیشاه

 ماهان هم کردی نگاه میلی پسر بود که خهی فروشگاه لباس مردونه فروشندش هی سمت می رفتی خنده و شوخبا
  گفتنی شده بود و اخم کرده بود که شاهیرتی غکمی
  کت و شلوار و بپوشنی اایب

  سمت پرو و نگاش به پسره بود بعد ماهان رو بهم گفترفت
 نجای استای واای جان خانومم بعسل

 داشت با فروشنده نی شاهادی تا بستادمی و جمع کردم و رفتم سمت پرو اون رفت تا لباس پرو کنه منم والبخندم
   کت و شلوارهی که ماهان در و باز کرد نگاش کردم کردیصحبت م

 
 ناز یلی خی مشکقهی جلهی و روش دی پوشي مردونه سرمه اراهنی پهیش خوب نشسته بود بعد  که تو تنیمشک

 شده بود با ذوق گفتم
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 ؟يچه خوشگل شد...ي آقامون چه کردي واي وايوا
  هم ذوق کرد و گفتماهان
  خانوم؟؟یگی مراست

 آره
  کنه؟فی حق داشت ازم تعربای فريدید=ماهان

  و سر تکون دادم که گفتدمیخند
 پس چرا پسره نگات تهیمن موندم تو که چادر سرته حجابتم که رعا!! هاکنهی نگات میلی پسره خنی اعسل
 کرد؟؟

  شونه باال انداختم که گفتهی
 براشون یی جوراهی مینطوری خود من ایعنی ندارن ي کارذارنی که چادر میی پسرا با اوناکردمی فکر مشهی هممن

   متلکشتری که دنبال جلب توجهن بیی اون دخترایائلم ولاحترام ق
 
 ي نگاه پسرا رو به خودت جلب کرددمی که من دی هستي نفرنی تو اولخورنیم
  ناز گفتمبا

 می و بسازمی بسوزدی بامیچه کن... و هزار تا دردسر آقامونهی خوشگلبالخره
  با خنده گفتماهان

 گهی خانوممونه که پدر ما و قلبمون و در آورده دهی خوشگلنیهم
 ی زبوننیری شي لباست و عوض کن به جابرو

  چشم خانومم=ماهان
 که رو شخوانی سمت پمی رفتگهی باهمدرونی اومد بقهیدق5 و بست و مشغول عوض کردن لباسش شد و بعد در

  گفتنیبه شاه
  کراوات؟؟ای رمی بگونیپاپ

  قشنگ ترهونیپاپ=نیشاه
  رو به من گفتهانما
  خانومم؟یگی می چتو

  موافقمنی با نظر داداش شاهمنم
 منم که حکم برگ چغندر و دارم=غزل
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  با خنده گفتماهان
 زی خواهر زن عزی که اصل مطلبشما
  و گفتدی خندغزل

 ری و بگونیبه نظر من هم پاپ!! ماهاني زبون بازیلیخ
 چشممممم=ماهان

  رو به فروشنده گفتبعد
 نی رنگ هم بدي سرمه اونی پاپهی

  بودیدر کل روز باحال.....می رو برداشت و حساب کرد و رفتیکی آورد که آخر ونی تا مدل پاپچند
****************** 

 ماهان
 ؟؟ي مهدکنمی فکر می به چیدونیم

 ؟یچ=يمهد
 گذروندمی عسل و می بي تا االن روزاچطور
  با خنده گفتيمهد
  عسلی بيروزا

 اوهوم
  نکردهیی خداي تو عسل و ازدست دادکنهی ندونه فکر میهرک..ی اسم جالب و باحالچه=يمهد

 یی نه خدادمی که به خاطرش دوی چند سالنی بدون اون گذروندن تو ایعنی عسل ی بي روزانی ببگهی دنه
 زبونت الل مردنش...نکرده زبونم الل

  درستهی دومي نهی گزکنهی ندونه فکر میکی ی ولدمی منظورت و فهمدونمیم=يمهد
 !!مرده؟؟

 آره=يمهد
  بگمخوامی می رفت چادمی خارجم کرد یاز موضوع اصل... شدیبرام معلم فارس... حاالخوب
 دیببخش=يمهد

  بستستيبخشدار... و مرضدیببخش
  شدری دمااااای بردیخوب حاال بپوش با=يمهد
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 خونه عسل می بردی بازنهی االن مامان زنگ مارهی برو به اون محمد احمق بگو بره لباس من بدبخت و بخوب
 نایا

 نا؟؟یخونه عسل ا=يمهد
 گهی دآره

 اره؟؟ی بدی عمت باشگاهیعسل و از آرا=يمهد
 می بردی هم باشگاهی حاال آراخوب
  بلند محمد و صدا زديمهد

 محمد،محمد
  اومد داخل و گفتمحمد

 ه؟یچ
 ؟؟ي لباس بسازیسه ساعته رفت=يمهد
  آورد رفتم آماده بشمنیمن فکر کردم شاه=نیشاه
  با حرص گفتيمهد
 زهی بچه چند ساعته معطل شما دو تا گشننی ااری مار برو لباسش و بزهر

 ادکلن به خودم هی آماده شدم عی سریلی لباس خدنی با خنده رفت و لباس و آورد منم شروع کردم به پوشمحمد
 زدم که محمد گفت

 م؟؟ی شد آق دوماد برتمام
  که خانومم منتظرمهمیبر

  گفتنی که شاهرونی بمی رفتباهم
  شد؟تموم

 تمومه=محمد
 شگاهی آراانی دخترت کال همرات ميالی رفتن فقط هانا و دخترخاله هات و فامالتی و فامنایمامانت ا=نیشاه

 نی از اونا با دوتا ماشی کمیلیالبته تعداد خ
  و گفتمدمیخند

 یجانی هعجب
  بچه هامیبر نی باشعیسر=نیشاه
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 !!!ای نکندمی نا امای خدای واسه زندگکنمی مدای چند تا داف پنمی سر من ببری دست راست ماهان زایخدا=محمد
  گفتمدمشی خنده دستش و گرفتم و کشبا
 می برایب

  سبک سر باشه جنتلمن باشنقدریبده داماد ا...ا=محمد
 من و حرکت نی نشستن من و محمد هم تو ماشي مهدنی تو ماشي و مهدنی شاهرونی بمی و رفتمیدیخند
  زنگ خورد جواب دادملمی که موبامی راه بودي وسطامیکرد
 بله
 ؟ییماهان کجا=هانا
 شگاهی آرايکاینزد
  با خنده گفتهانا
 می سه ساعته منتظرلمبرداری با فنای عسل ايالی و خواهر و فامنای االی و ژما

  آماده شد؟عسل
 آره چند ساعته=هانا

 رسونمی خودم و معی االن سرگهی ددیببخش
  نداره عجله نکن مواظب خودت باش فعالیاشکال=هانا
 فعال

  که با زار رو به محمد گفتمشگاهی سمت آرادمی شدم و دوادهی با خنده پمیدی رسعی قطع کردم و گاز دادم سرو
 میدی دست گل نخري وايا

 خخخخ...ا=محمد
 دمیغر

  کنم؟؟کاری چزهرمار
  شد؟یچ=هانا
 دمی نخرگل
  سر از تاسف تکون داد و گفتهی با خنده هانا

 یکشی خجالتم که نمیستیحواس ن...!!! بر سرت کنن ماهانخاك
  کنم؟کاریچ
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  بخرن؟انی دارن منای ايزنگ بزنم مهد=محمد
  آره زنگ بزنآره

 ری که دخترخاله هام زدن زدمیچرخی دور خودم می منم هي رفت اونطرف و شروع کرد به صحبت با مهدمحمد
   زنداداش عسل اومدنمی عسل و مريخنده غزل و فاطمه خواهرا

 
  که فاطمه گفتسمتمون

  شد؟یچ
  با خنده گفتهانا

 دی گل نخردی آقا زحمت کشیچیه
  و گفتدی خندفاطمه
  ندارهی بوده خوب اشکالهول
 ي زديمامان بدونه چه گند=هانا
  گفتطنتیش نگاه کرد و با ش زنگ خورد که به صفحلشی موبابعد
  حالل زادم هستبعله

  التماس گفتمبا
 کنهیپوست از سرم م!!!ای ماهان بهش نگجون
 سیخوب ه=هانا
  و گفتشمی رو جواب داد و شروع کرد به صحبت که محمد اومد پی گوشبعد

 خرنیدارن م.... انی ماالن
  پسر و دختر جوون بودن با خنده گفتنهی که لمبرداریف
  شد؟یچ

  که پسره گفتمی کردفی اونا هم تعري رو براموضوع
  فقط عروس خانم خسته نشنمیمونی نداره ما منتظر میاشکال
  منتظر بمونهکمینه االن زنداداشم رفت به عسل گفت =غزل
 !!! گندتنیمرده شورت و ببرن با ا=هانا
  گفت؟ی چبایفر

 کردم تا مجلس و رو سر ماهان خراب ننییای بعیگفت سر=هانا
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  نهای ادی بدی باي بابا خوب مهديا
 گل و داد بهم عی سردی پري شدن مهدادهی پي بازوونهی با دنی و شاهي مهددمی بوق بوق اومد ديصدا

   منتظر باادی و غزل رفت در زد تا عسل بيلمبرداری هم شروع کرد به فلمبرداریف
 

 خود ای....رونی اومد بهوی که دیکوبی به شدت منمی در باز شد قلبم تو سادی به در چشم دوختم تا باقی و اشتشوق
   خدا خودت کمکمای!!!چقدر ناز شده؟؟!!! خوشگله زن منهنیا...خدا
 

  گفتمیجی خورد تو کلم با گيزی چهی دفعه هی...کن
  کجام؟ه؟؟منیها؟؟چ
 احمق جون دست بده بهش دستش خشک شد=محمد

  گفتماری بسیجیه کردم به زور خندش و کنترل کرد با گ عسل نگاي دست دراز شده به
 !!!می که عقد نکردما

 کردم شییبهش دست دادم و گل و دادم بهش بعد راهنما!! گند زدمدمی با تعجب بهم نگاه کرد فهمنیشاه
  و در و براش باز کردم و نشستم و گفتمنیسمت ماش

 ؟؟ي عروسک شدچه
  نبودمی راضادی زشمی خوب شدم؟؟آخه از آرایمطمئن=عسل
 ونی دختر شاه پرياصال ماه که سهله خوشگل تر از ماه شد....ي ماه شدمثله

 می نظر شما رو جلب کنمیخدا رو شکر تونست=عسل
 یکنی همه جوره نظر ما رو جلب مشما

 گهیحرکت کن د=عسل
 ي حرفای هنی ترکوندن تو ماشرونی بوق بوق کردم بچه ها بی و روشن کردم و حرکت کردم کمنیماش

   عاشقونم از طرف خانومم فحشيحاال بماند جواب نصف حرفا...زدمیعاشقونه م
 

 از شی بي با شاددنی اسپند دود کردن،گوسفند سر برمی شدادهی و پمیدی شور و حال رسی با کلعی سریلیخ!!!بود
  ی رو صندلمی داخل و نشستمی با عسل دست تو دست هم رفتياندازه ا
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 نی و اومدن داخل محمد همدنی و سوت کشغی جی که برامون گذاشتن وسط باغ بچه ها پشت سرمون کليا
  بعد..خاك به سرش آبروم و برد....که اومد داخل با هانا شروع کرد به رقص

 
 ماهم اون وسط از دنیرقصی مي مرده هم همراه خودش برد به طرز مسخره الی ذلي رفت وسط و مهدنیشاه

  چارهی خودم و گرفتم هانا بي خوب جلوی ولکشتمیخنده خودم و  داشتم م
 
 اهل ادی زنای عسل ايالی مابودن فاميالی فامشتری که اخر همه اومدن وسط که بکردی رفتاراشون تعجب ماز

  رقص نبودن جز دو سه نفر که خواهرش و با دخترخاله و دخترعمه و
 

 هی رفت وسط و داشت با هانا و بقبای بودن فرهی باحال و پایلیا از پسرعموهاش که خ با دوتدخترعموهاش
  می رقص عاقد اومد و ما نشستی هم اومدن و بعد کمهی آخر کم کم بقدیرقصیم
 

  به عسل گفتمواشی که خوندی رو مقهی سفره عقد همه ساکت بودن عاقد داشت صسر
 ؟یستی نمونیپش

 اصال
  مجبور کنمخوامیمن نم... درصد بگو نههی واسه ی حتیستی نی راضای ي من و دوست نداریکنی اگه فکر معسل
  نشستم ماهاننجایمن با تمام وجودم ا=عسل

  لبخند گفتمبا
  نعمتههیوجودت برام ...ی نعمتنی وجود توئه عسل واقعا از خدا ممنونم واسه همچی شانسم خوبم از زندگتنها

 ماهان خوامی رو نمی زندگنیبدون تو ا.....دمیعشق م...دمی جون ممی به زندگزمسای و ممیمنم با تو زندگ=عسل
 گمی و از ته دلم منیا
 و گرانی دکهی تی حتای بود ي و بلندی پستی هر چسازمی ممیبا همه چ...شمی که باهات خوشبخت مدونمیم

   و دارمت برامیشمی که تو پنی همگنی می چستیطعنه هاشون برام مهم ن
 

 مهمه
  با لبخند قشنگش گفتعسل

 نی هممنم
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 لم؟یعروس خانم بنده وک=عاقد
 ارهی بینیریعروس رفته ش=محمد

  که عاقد با تعجب گفتمی تعجب بهش نگاه کردبا
 لم؟ی بنده وکپرسمی بار دوم ميبرا

  دم گوش من غر نزنهنقدری رو داده مادرشوهرش بخوره اینیریعروس ش=محمد
 با خنده زد پشت محمد خندم و به زور جمع کردم و بهش چش غوره رفتم که یکی بای خنده فرری زمی زدهمه

 عاقد گقت
 لم؟ی وکپرسمی بار سوم ميبرا

  با لبخند گفتعسل
  اجازه پدرو مادرم و بزرگترا بلهبا

 مثله دنیکشی هم کل مي و مهدنی اونا هم صلوات فرستادن محمد و شاهيالی ما دست زدن فاميالی فامهمه
  ي با ژستای هنی و شاهي محمد و مهدهی با بقمیکس گرفت عکمیدخترا 

 
غزل با زور و خنده ....دادنی که انجام می همه از خنده قرمز شده بودن با حرکات باحالگرفتنی عکس ممخلفت

   عکس گرفتن تموم شدی وقترنی هم عکس بگهیپرتشون کرد اونور تا بق
 

 گفتم ی برقصم که هر چامی تا بدی رفت آهنگ زد و همه اومدن وسط محمد به زور دستم و کشغزل
   خودم و بچهيالی و گرنه تو فامدمیکشی خجالت منجای ای چرا ولدونمینم...رقصمینم
 
  معذب بودمنجای ای ولمیدیرقصی مي با مسخره بازی کلها

  با اعتراض گفتمحمد
 میاری برقص زنداداش هم مای بلیزن ذل...اه

  معذبمنجای امحمد
  عقدتهایگمشو ب=محمد

 بود دی که ازم بعی خجالتی زدن و دست بعد عسل هم آوردن با کلغی به زور بلندم کردن همه جنی شاهبا
  در گوشم گفتنی که شاهدمیرقص

 ؟ي چرا قرمز شدماهان
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  ای عوضکشمی بهتون نگفتم خجالت ممگه
 خفه شو مثله آدم برقص زشته=نیشاه
 نبود یکیآخه !!!خواستنی ازم شاباش می کردم مثله آدم برقصم که هانا و غزل هم اومدن و دورم کردن هیسع

   به دوتاشونیآخر سر دوتا ده تمومن!!! بهشون بگه بابا من پولم کجا بود؟؟
 

  گوشم گفتریهانا ز!!!هیادی از سرشونم زدادم
 میر جات ماها با عروس برقص سنی برو گمشو بشحاال

  رو بهم گفتبای خدا خواسته نشستم که فراز
 ؟ی نشستچرا
  گفتهانا
 یاوک=بایفر

 ی تومن100 منم بلند شدم دوتا تراول دادنی هم بهش شاباش مهی همه دور عسل حلقه زده بودن بقنشستم
   عسل هم با خنده ازم گرفت ودنی کل کشدنشیبهش دادم که همه با د

 
 عمه هی گفتیم.... کنری ابوالفضل خودت به خای... پوزخند زددمیرد نشستم که نگاه عمش و به خودم د کتشکر
  دهیالبته شن... بودنی پسر شنگولش و بهم غالب کنه پس اخواستیدارم م

 
 دامادت چقدر گهیم) عسليبابا(مطمئنن به آقاجون!!!ادی آدما بدم منجوری چقدر از ايوا...ندازهی مکهی تیلی خبودم

   کردم با صحبتیسع!!! ندارهیتی اهم؟؟اصالی مگه مهمالی خیب!!!دلقکه
 

  فکر نکردمگهیتا آخر مجلس هم د... مسخره رو پس بزنم که موفق شدمافکار
********************* 

  عمم و ندارمي هاکهیحوصله ت!!!ای خوب بپوشزی چهیماهان =عسل
 ستیدر ضمن اونا که جلف ن.!!!...يدی من لباسام هموناست که دخوب
 ي که چشم عمه و دخترانی خوشگل و سنگزی چهی... خوب بپوشزی چهی دونمیچه م...از نظر عمه هست=عسل

  درادمونشیزشتش و پسر م
  ادبی بهی حرفا چنیا...عسل...ا
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  وقتهی ی نششعوریب.... تو بفهمن ماهاندنی مرد و با دهی یپی و خوشتی خوشگلی معنخوامیم=عسل
  و گفتمدمیخند
  بخرم؟؟دی بايزی چیراست... بکنمتونمی مکاری چنمیبب...باشه

 ؟یچ=عسل
 يزی،چي اینیری،شی گلدونمی مچه

در ضمن مسابقه ...هی به عنوان هددنی تازه بهت پولم مستی نينطوری انجای ارینه خ!!!ادای خوشت میلیخ=عسل
   نظراشون و دربارهدی بارنی که میهم هست عروس و داماد خونه هر ک

 
بعد آخر از همه که خونه مادرزن و پدر زن داماده ...هی نه به بقی هم بگن ولشی پی غذا و تدارکات مهموني
 500دی و پدرعروس باگنی می مهموننی اونجا نظرشون و راجب بهتررنیم
 

  به برنده بدههزارتومن
  تعجب و خنده گفتمبا

  شهره؟نیکال رسم ا... جالبچه
 می رسما داشتنی ما خودمون از اول از ای ولدونمی رسما داشته باشن من چه منی ها از ای بعضدیشا...نه=عسل
  دنبالت؟امی بیخوب من ک.... جالبهواقعا

 گهیدو ساعت د=عسل
 اونجا8من

  نره خدافظادتیمواظب خودت باش حرفام ...باشه=عسل
  مواظب خودت باش باشه حواسم هست خدافظتوهم

  خنده و گفتری قطع کردم که محمد زد زو
 ی بدبختیلیخ

  شوخفه
 ؟ی بود گفتیرسم چ=نیشاه

  با لحن متفکر گفتنی کردم که شاهفی و براشون تعررسمشون
 !!!عجب
 می بزنشنی استی دست پلهی نییایبچه ها ب=محمد



      رمان روزای بی عسل                                             اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 68 

 نی که آخر شاهمیوردی در مي مسخره بازیلی کج خی کشتي به بازمی و شروع کردونی سمت تلوزمیدی پرعیسر
 گفت

 می لباس بپوشمیشد بر7 خاك تو سرت ساعتماهان
  و به محمد گفتمدمی ساعت نگاه کردم پربه

  نبود واقعاحواست
  کن بدوي ماهان بازي برو به جاي مهدبازمی االن مسیه=محمد

  گفتمنی سمت اتاقامون رو به شاهمی رفتنی و شاهمن
  بپوشم؟ی چنیشاه
 لباس=نیشاه

 ه گفتم خندبا
  لباس بپوشمی چنهی منظورم ازهرمار

 لباس پسرونه=نیشاه
  و گفتمدمیخند

  تو دهنتااازنمیم
 ؟؟یزنی لباس دخترونه بپوش چرا ميخوب دوست دار=نیشاه
  گمشوبرو
 دی مردونه سفراهنی پهی سوخته با ي رنگ با کمربند چرم قهوه ای شلوار کاراملهی لباس در آوردم هی تو کمدم از

   کهرونی عطر زدم و رفتم بهی زدم باال موهامم درست کردم و نممیآست
 

 زد ناشمی آستدی مردونه سفراهنی با پدی رنگ پوشاهی شلوار سهی اونم رونی هم همزمان با من اومد بنیشاه
  یکی خواستیعمش بچه ها رو دعوت کرده بود فکر کنم به قول عسل م...باال
 
 هم به زور نی شاهانیخوب بچه ها هم قبول نکردن ب....چه ها قالب کنه از بیکی اون دختر مجردش و به از

  رو به بچه ها...ی حوصلگی از بمردمیاومد من زورش کرده بودم و گرنه م
 

 گفتم
 میری ممی دارما
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 خوش بگذره=محمد
 دی کنیجام و خال=نیشاه
  وجهچیبه ه=يمهد
 خدافظ....نیرینم=نیشاه

 هی بود قهیدق45و7 و حرکت کردم ساعتمی شدنی و سوار ماشدمی کفشم و پوشرونی بمی و رفتمی کردیخدافظ
  هی بودم نایدم در خونه عسل ا8 قشنگ راس ساعتمیربع هم تو راه بود

 
 دمی که پرسی و احوالپرسمی و سالم کردنی و نشستن تو ماشنیی زدم اون و غزل اومدن پاتک

  و آقاجون رفتن؟مادرجون
  همه اومدننییای بار زنگ زد گفت بستی دوکیزدمامان ن...میآره بر=عسل

  کردم و گفتمحرکت
 گهی دامی زودتر بیگفتی مخوب
  اومدنهریعشقش به د=غزل

 ؟ي دارنی ازت بپرسم الخورهی غزل محمد داره من و میراست...اوهوع
  و گفتدی خندغزل

  چطور؟؟آره
بعد خواست مطمئن شه .... کهدی دلتی تو موباي چجوردونمی بار نمنی اولي روز که اومده بودم خواستگاراون

  نه؟؟ای بهش بگو داره پرسهی ازم میه
  شناخته شده هستمی شبکه اجتماعي تو همه بایتقر=غزل
 ستمی نيزی چنستایخاك بر سر من که جز تو تلگرام و ا=نیشاه
  و به عسل گفتمدمیخند

  کجاست؟؟آدرسش
 کی بوتهی سمت راست تو کوچه اول سر کوچش يری مي داری دو راههی برو بعد اونجا می مستقنجوریهم=عسل

 ی و مشکیداره در آب
  رو به عسل گفتممی شدادهی به همون آدرس و پمیدی صحبت بالخره رسی کلبا

 خوبم؟؟
  حواست بهش باشهنی داداش شاهی دفعه گند بزنهی یهول نش...آره آره=عسل
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  جمع زنداداش حواسم هستالتیخ=نیشاه
 غزل زنگ و بزن...میخوب بر=عسل
 و با همه می داخل همه بلند شدن برامون دست دادمی استرس گرفتم در باز شد رفتی زنگ و زد کمغزل

  شی هم عسل و غزل پشی پنی من و شاهمی و نشستمی کردیاحوالپرس
 

  نازك کرد و گفتی هاشون عمه ش پشت چشمدخترعمه
 ؟ي اومدری دنقدری جان چرا اعمه

  شد شرمندهری دنی همي براادیمنتظر غزل بودم از کارگاه ب=عسل
  خاطر به مامانت گفتم براتون زنگ بزنهنیاخه نگران شده بودم به هم=عمه

 خوب آقا ماهان چه خبر؟)=شوهرعمه عسل( ترابآقا
  با لبخند دستپاچه گفتمی هول شدم ولی بهم نگاه کردن کمهمه
 ی سالمتری خخبر

 ره؟؟ی مشیطور پکار و بار چ=آقاتراب
  ندارمي خبرنجامی من که تمام وقت اواال

  پسرعمه مزخرف عسل با پوزخند گفتمحسن
 ؟یی دانشجوای ي کار داراصال

 البته تو تهران.... کارخونه پوشاکمسی رئبله
  گفتنی پوزخند مزخرف زد که آقا تراب رو به شاههی بازم
  خان؟؟نی شاههی شغلتون چشما
  لب گفتری زنیشاه

  ابوالفضلای
  خودم و کنترل کردم که گفتی گرفت ولخندم

  پدرم مشغولميدی هم تو تولمن
 احسنت=آقاتراب

 ما کردی همه باهم صحبت ممیدی نخندگهی که عسل بهمون چش غوره رفت ما هم ددمی خندنی با شاهزی رزیر
   چرادونمی فقط نممی شام هم خورددادنی مواقع شرکت میرو هم بعض
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 من ي افهی خوب قی خودم بود ولنی عکلشی هارمی خودم ني کردم به روی سعکردیبد نگام م نقدری اپسره
  در هر... اون ترسناك بودافهی قیول... از خود نباشهفیالبته تعر...جذاب تر بود

 
  و گفتمنی من خوشگل تر بودم رو کردم به شاهحال

 کنهی چقدر بدجور نگاه ماروی نیا
 ارو؟؟یکدوم =نیشاه

 اروی همون
 !!!شدی معی ضایگفتی بلندتر مکمی واضحه بود اگه یلیمشخصاتت خ=نیشاه
  و گفتمدمیخند

 شعوری و مسخره کن بعمت
 !!ای زنی راجب عمم و حرف مي داریلیماهان خ=نیشاه
  و گفتمدمی خندبازم
 گهی دوستش دارم دالبد
 ؟یگی رو ماروی کدوم یحاال نگفت...یعوض=نیشاه

  گفتمواشی
  داغون عسلپسرعمه

 ؟؟ي نگاه کنه که داردارانهی با چشم خردی و ازش دزدندشی که زن آی به کسيخوب انتظار ندار...آهان=نیشاه
  گرفتم و گفتمشمندی اندافهیق

 هی خوب منطقنه
 حاال برم لهش کنم چپ نگات کرد=نیشاه

  بهش گفتمواشی التماس با
ماه با سونا و 1 اوندفعه سه تا بودن تازننی مثه سگ م من ويری که در میتوئه عوض... شوالیخی مادرت بجان

  مطمئنن جام تو قبرستونهندفعهی خوب شدم االن ايجکوز
 !!ای نمکی بیلی معرفت؟؟خی فرار کردم بیمن ک=نیشاه
   به زدنمي بودن تو شروع کرده بوددهی اونا دست از زدنم کشیول...ي فرار نکردحاال
 کثافت من که خودمم زدم=نیشاه
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 گرمی جی وليزدی می که داشتی من و کال دستت درد نکنه دمت گرم با تموم قوتی وليزدی مواشی و خودت
   کارشون باعث شدننی شروع کردن به زدنت حداقل با اییحال اومد سه تا

 
 ي دست من کتک نخوراز

  و خودش و مظلوم کرد و گفتدی خندنیشاه
 ؟؟ی کنی کشفی ضعادیت م مظلوم و؟؟چطور دل؟منهی من و بزنادی دلت متو
 مظلوم یمی قدنی اون شاهگهی دنی شاهی هستي چه مارموزدمی فهمگهید!! ندارهی من رنگشی حنات پگهید
 یستین

 مونیی هست روز اول آشناادتی یگیاه راست م=نیشاه
  لبخند گفتمبا

 آره
 تازه به جمعمون اضافه نی شاهی ولمی بودقی رفی و از بچگمی بودیی اول راهنماي اومد من و محمد و مهدادمی

  هی چه ماموزمیدونستی ما می مظلوم و ساکت بود ولیلیشد اون روز اون خ
 
 بهش ی چون مظلوم و ساکت بود کسی ولدادی ها رو انجام مي خرابکاري بود همه مونمی شانسمون هم کالساز

   مچششدی مقمی کالسمون که رفي از الت هایکی بار هی کردیشک نم
 
چون !!) من سر دستشون بودمادی فکر کندیونیمد( شد همه هم طرف اون پسره رو گرفتنری گرفت وباهاش درگو
   سمتش و من بامی و محمد رفتيمن و مهد... لج داشتننی با شاهیلیخ
 

  گفتميقلدر
  فرشاد چته؟يهووو
  ماهانای پدسگ و آدم کنم بنی ادیبا=فرشاد

  از بچه ها با خنده گفتیکی
 هان بزن لهش کن ماآره

  شد و گفتکی خرخون کالسمون با ترس بهم نزدي از بچه هایکی
 خورنی کتک منی همه بچه ها به خاطر ازنهی تمام بچه ها رو مرآبی زرهی ماهان مآقا
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 ي قاسم بزنمی بنیبش
 تو ادی زمی بودي شري کتک خورده بودم چون بچه هانی ترس رفت نشست خودمم چندبار به خاطر شاهبا

   و مظلوم کرده بود نگاه کردم دلمافشی که قنی نگاه به شاههی میچشم بود
 

  نامحسوس بهش چشمک زدم و گفتمنی همي بزنمش براخواستمی سوخت خودمم نمبراش
 ؟؟يدیفهم!!ایاری اون روم و باال میکشی شاخ و شونه منی شاهي برانمی ببگهی بار دهی فرشاد يهوو

  با تعجب گفتفرشاد
 !!!ماهان
  توجه گفتمبدون

 !!!دمینشن
 و تا االن باهم می گرم گرفتنی انداخت و رفت از اون به بعد ما با شاهنی نگاه از سر تنفر به شاههی فرشاد

  و گفتمدمی خندمیقیرف
  بودی چه روز باحالنیشاه
  اون روز سگ لرز شده بودم کجا باحال بود؟؟یعوض=نیشاه

 يکردی مسی خودت و خگرفتمی اگه طرفت و نمگمی همون نظر ماز
  با خنده گفتنیشاه
 االن با سه تا از کردمی وقت فکر نمچی همی شدقیآخر که باهم رف... دعا کردم تا دلت برام بسوزهی به خدا کلآره

  شمقی رفمیی دوران راهنمايگنده التا
  خدا رو شکر کنبرو

  وسط خدا رحم کنهمیاری رو میینا خاطرات دوران آشمی که دارمیدی رسيکاری از بيبه درجه ا=نیشاه
  و گفتمدمیخند

 قایدق
 ؟ي آشنا شدي چطوريخوب با محمد و مهد=نیشاه

 یول...می باهم بزرگ شدمی باهم بودی ما از بچگباستی فریمی صمقی خاله خاطره رفیعنی محمد مامان
   کهي مهدیاز سادگ....  آشنا شدمیی تو کالس دوم ابتدايمن با مهد...يمهد
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 همه می و هروقت صف داشتگفتنی همه بهش زور متونستی از خودش دفاع کنه و چون نمتونستی نمي دارخبر
   من تا حاال نزدمشی کالس ولرفتنی بعد مزدنی بهش می پس گردنهی

 
بار زدش اون روز که زدمش بغض کرده بود و چشماش پر اشک بود 4شعوری محمد بی بار زدمش فقط ولهی

   خودم و لعنت کردم بعد از اون روز به بعد باهاش مهربون تر بودم و بهیکل
 

 میقی و تا االن که رفمی شدقی هم گفتم باهاش خوب باشه بعد آخر باهم رفمحمد
 ي مهدچارهیب=نیشاه

  نهی اما محمد عوضمی بهمون زور گفتن و مظلوم واقع شدمونی جا تو زندگهی حداقل ي من و تو و مهدیول
  و گفتدی خندنیشاه

  به حق پنج تن به حق امام زمان مظلوم واقع شهشایا
  سفره رو بذارهخوادی کمک عمه جان مایآقا ماهان ب=عسل

  شدم و گفتمبلند
 چشم
  گفتسی با فعمه

 کننی ماهان خان بچه ها هستن کمک منینیبش
  پاشونیشاه...کنمی بابا کمک منه

 می و بعد همه اومدن سر سفره ما هم رفتمی کمک کردکمیونه و  سمت آشپزخمی هم بلند شد و باهم رفتنیشاه
   پسرعمه عسل هم نشست جلو چشمم غذایعنی المصب نی امینشست

 
  بهم گفتواشی بعد دیخندی مزی رزی رنی شاهدادمی به زور قورت مرو
 میخوری کتک مهی امشبم گهی بهم می حسهی

 وفتهی نمی اتفاقنی داره همچي ادهی پوسحس
 کنهی نمبی عيکار از محکم کار.... محمديفقط بذار زنگ بزنم برا...وفتهی اتفاق ندوارمیام=نیشاه

  بعدمی بذار شام و بخورخوب
  رو مبل بعد اس دادم به محمد و نوشتممی و نشستمی تشکر کردمی و که با استرس سق زدشام
 نجای خودت و برسون امی کتک بخورهی فکر کنم امشب آقا
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  نوشتعی سرمحمد
 چرا؟
 کننی بد نگاه میلی پسرعمش و پسرعموهاش خآخه

  زنگ زد جواب دادم که گفتعی سرمحمد
 امیمگه خرم ب... برهادتی ی تا عشق و عاشقيحقته چند تا بخور... بر سرت با عاشق شدنتخاك

 نامرد نباش...محمد...ا
 زنن؟؟ی من و کتک نمامیکثافت من ب=محمد

 ادی نه دلت ماد؟نهی دلت متو
 کنمی  گرنه خفش مادیبه محمد بگو ب=نیشاه
 گهی ديدیشن

 ي کارهی و تو نینفر من و شاه4 مالنی اهی آخه اونا می بکنمیتونی مکاری چمی اومديآخه من و مهد=محمد
 مارستانی بمشی ببردی؟بای چيمهد...میکن

  از اونور با اعتراض گفتيمهد
  انگار تا حاال تو دعواشون من نبودمگهی جور مهی... شو حاالخفه

  جون منگهی دنییای نداره بیاشکال
 !!!امایباشه من با آژانس م=محمد
 ای بجهنم
 امی هم دعوا شد تک بنداز می وقتنی تو ماشمی و بده برچی سوئندازمی تک مهی میدی ما رسیاوک=محمد
  فقطای زود بباشه

 باشه گمشو فعال=محمد
 فعال

  گفتمنی به شاهواشی قطع کردم و و
 ؟ی چمیحاال اگه از دست اونا کتک نخور... راحت شدالتیخ

  گفتواشی هم نیشاه
 زننی ما رو مثله سگ مي محمد و مهدعوضش

 هیمنطق
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 هی منطقهی منطقگهی نشسته ملکسی ریلی خنی الرزمی من دارم از نگاهاشون مهیزهرمار و منطق=نیشاه
  گفتواشی و با خنده شمونیعسل اومد پ 

 ن؟یکشی من؟خجالتی شما دو تا تو خودتون جمع شدچرا
 چکهی پسرت محبت ميالی فاميزنداداش از چشما=نیشاه

  و با شرم گفتدی خندعسل
 دی درك کنگهی ناراحتن دکمی شرمندتونم واقعا
  میخوری امشب کتک مدونمیمن م=نیشاه

 ذارمینه نم=عسل
 د؟یکنی مینیچه تضم=نیشاه

 ادی نشی تا دعوا پکنمی و ممی سعیعنی یچیه...آممم=عسل
  نداره؟ی اشکالمی زنگ زدي محمد و مهدي برانانی محض اطميحاال ما برا=نیشاه

  و گفتدی خندعسل
 ي دو نفرنیوردی نمی شانسچی هلی انیچون تو ا...نه

 نی محمد بزني زنگ براهی میخوری کتک ممی من و ماهان دارنیدی اگه دنی بکشی زحمتهیباشه فقط =نیشاه
  کنني کارنی همچکنمیمن که فکر نم...باشه حاال=عسل
 دوارمیام=نیشاه

  گفتمنی تک زدبلند شدم و به شاههی محمد
 امی و بدم بچی کن تا برم سوئصبر
 امینه منم م=نیشاه

  کهخورنتیصبر کن نم....ا
  خودش و مظلوم و کرد و گفتنیشاه
  رو قلبم پا نذاریعنی....رو شاشم پا... و تنها نذارمن
  و گفتمدمیدخن

 می شو بربلند
  که آقاجون گفتمی شدبلند

 ؟يری میی جان جاماهان
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 رونی کار دارم بگردمی بر مرمی لحظه مهی
 برو پسرم=آقاجون

 می  رفتمیدی رو دي که محمد و مهدنی ماششی پمی رفتمی و وارد کوچه شدمی  درو باز کردرونی بمیرفت
  گفتي که مهدششونیپ

 ن؟ی نخوردکتک
 ستی نيخدا رو شکر هنوز خبر...نه

 زنمی خودم به جاشون کتکت ممی سرکار بودنمیبه جان ماهان بب=محمد
 نی تو ماشنینی بشری بگای حاال بخوب
  و دادم بهش و گفتمچیسوئ
 می ما رفتفعال

 و شروع مینشست.... چرا عسل هم چشماش پر اشک بوددونمی باز داخل خونه همه اخم داشتن نممی رفتنی شاهو
  بهم گفتواشی ی خلنی به نگاه کردن که شاهمیکرد

  شد؟یچ
  که همراه تو بودم از کجا بدونممن

  که گفتدادمی داشتم با پسرعمش دست ممی برمی و بلند شدمی رو آوردن و ما خوردوهی مبالخره
 رمیگی روز بدجور حالت و مهی ی به خودت باشه بچه قرطحواست

 هم از زدمی نمی اما اگه حرفکردنی کمک مومدنی منای محمد انداختمی دعوا راه م محاسبه کردم اگه االنکمی
   مثله سگي کمک محمد و مهدومدنی هم منای اخوردمی کتک منایمحمد ا

 
  با پوزخند جواب دادمعی سرخوردمی مکتک

 ای برو با بزرگترت بیستی حرفا ننی جوجه مال ابرو
 روم و کردم تا برم که صدام کرد روم و که کردم به طرفش مشتش فرو اومد تو صورتم گوشه لبم خون بعد

  نی حمله کردم به طرفش  شاهعی سرکردنیاومد همه با شوك نگامون م
 

  مبل و داد زدي انداخت بعد رفت باالعی محمد سري تک براهی شد اول هول
  نفس کشيآ
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 کتک می داشتنجوری کنم همکاری چدونستمی هم خندم گرفته بود هم نمزدی رو هممون و همه رو مدی پربعد
  اومدن محمد با داد گفتي که محمد و مهدمیکردی ميکار

 ؟یزنی من و مداداش
 بود که آخر اومدن ما رو از هم جدا کردن محمد و ي اصال اوضاع خر تو خرهی اونا هم حمله کردن به بقبعد

   بود هرختهی که خورد بهم ریی اعصابش به خاطر کتکایلی رو مبل خمینشوند
 

  گفتتی که آقاجون با عصباندادمی کتک زد و فقط چند تا کتک خورد داشتم پشتش و ماساژ می کلچند
 ه؟ی چای مسخره بازنی به دامادم؟هان؟ای گفته حمله کنی کمحسن

 مگه محسن نیاریسن و به عقد عسل در ب و از شما بپرسم خان داداش شما قرار بود محنی ادیمن با= خانمعمه
  کم داشتی الت چي پسره نیاز ا

  گفتتی با عصبانمحمد
 یبچه اون موقع که تو مدرسه و دانشگاه داشت....نهیبی قلدر میلی که خودش و خنهیه؟ای چیدونی پسرت ممشکل
   و دار واری استاد بهت ده نده ماهان سي و منتظر بوديخوندیدرس م

 
 و کلی هي باشگاه چند تا قرص و امپول خوردی رفتکمی حاال ي تو کجا بودکردنی داشتن حکومت مدستش

 ي قلدریلی خي آرنولد فکر کرديکرد
  هم با داد گفتمحسن

 بودنه.....  بودن بهتر از هقلدر
ماهان .... بکنهي کارتونستی ماهان نمنی چون چند تا بودياالن فکر کرد... بابا جوجه التنمی بنیبش= نیشاه

  یی ادبای اونا احترام قائله به بيهم زنش و دوست داره هم خانوادش و برا
 

 دهی تو جواب نممثله
 زدمی تلفن بود زنگ مهی وگرنه می نشسته دعوا راه نندازنجای بزرگتر اای خانواده ی وقتکنهیادبمون حکم م=يمهد

 کردنی مسیها دهنت و سرو......به همون ه
 خوامیمن از طرف محسن از شما معذرت م=آقاجون
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 ي که از خانواده ي جورخورمی خانواده کتک منیبابا من چند باره دارم از دست ا!!!ای ماهان نبخشرینه خ=محمد
   چوندیمشکلتون و حل کن....شما کتک خوردم از خانواده خودم نخوردم

 
 رمیگی اتفاقا تکرار بشه خودم طالق ماهان و منی دفعه بعد انمیبب

 تی قدمکی مرگ در یعنی می بگيزی چهی عصبانی نگم چون وقتيزی کردم چیسع
 ...آقا محمد=عسل
 !!!مای از دستتون شاکیلی که خیزنداداش شما لطفا حرف نزن...سیه=محمد
اونم ... راجعونهی اشاره کرد نگو وگرنه انا هللا و انا النی بگه که شاهيزی چهی محسن خواست دی خندزی رعسل

  نگفت که محمد گفتيزیچ
 زنمتای مامی مدی بسته دوشم پوکماهان

  ماساژش ندادم و گفتمگهید
  نشدهي حاال که طورخوب

 یخواستم صحبت کن=محمد
  رو به همه گفتبعد

 می دفعه واقعا جدنی و ادیدونی بکشه خودتون مي و کار به کتک کارادی بشی پی مشکلنمی ببگهی بار دکی 
 می برایمحمد ب=نیشاه

  فشارم افتادنی آب قند بدهیاول =محمد
 بعد اون خورد بعد داد به نی آب قند درست کرد داد بهم اول من خوردم بعد داد به شاههی رفت عی سرعسل
  يزی اون چي دل غافل براي ای خورد و داد به محمد ولي بعد مهديمهد

 
 نموند
 نی من آورد چرا شما خورديآخه نخورده ها برا=محمد
  درست کرد و اومد داد به محمد اونم خورد و گفتگهی دیکی رفت با خنده گهی بار دهی عسل
 متونی برسوننییای زنداداش بمی ما برگهی دخوب

  با اخم گفتعرفان
  عسل ومیاری مخودمون

  نکناي روادهی بچه رو اعصابم پنمی بنیبش=محمد
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 عسل جلو نشست بچه ها پشت همه رفتن حرکت می و رفتمی کردی با اخم ساکت شد و بعد ماها خدافظعرفان
  که عسل گفتمیکرد
  به خاطر امشب متاسفمواقعا
  خودت و ناراحت نکنزمی نداره عزیاشکال
 گه؟ی دنیدیداداشا بخش=عسل
  نشده کهيزیآره زنداداش خودت و ناراحت نکن چ=يمهد

 ادی زمی کردي تندکمی دی ببخشدیشما با=محمد
 داشتنی داشتن دور بر ميداینه نه حقشون بود ز=عسل
 رو رهی داره میلی داداش عرفانتون بدم چون خنی به ای درس حسابهی دی بای ولنی وارم ناراحت نشدیام=محمد

  می فرض کرده هر چند از نظر اونا ما هرزه ایاعصاب موندم ما رو چ
 

 خدا شاهده ناموس داداشمون مثله ناموس مائه شما هم می چشم ندارقمونی به زن رفی ولمی شده اشناخته
  هم خواهرمونیزنداداشمون

  با لبخند گفتعسل
  باز و مثبت نگاه کنهدی و اون با دنی به ای آدم کمذارهی که نمدستی افکاره پوسنی اما همنی لطف دارشما
  رو بهم گفتبعد

 ؟ی ناراحتماهان
 !!من؟؟نه

 یزنیآخه حرف نم=عسل
 تا گفتمی نمی اعصابم خورد بود  ولشی هممون راستمی ساکت شدانی بنای صبر کن تا بابات امیدیرس...الیخیب

  ی شد و با خدافظادهی اومدن عسل پنایحالش گرفته نشه بالخره باباش ا
 

  محمد اومد جلو نشست که با خنده گفتممی و رفتمی کردی ماهم خدافظرفت
 نای کردیی اونجا چه مبالغه هاییخدا

 نجای اختنیری بچه ها ممیزدی که اگه زنگ مکهیمخصوصا اون ت...گهی همه راست بود ديچه مبالغه ا=محمد
 اوردنیپدرشون و در م

 نیدی کشش منقدری کن بابا چرا اولش
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 ي تو ناراحت شددونمیمن که م=محمد
  فراموش کنمنی بذاردی خوب کشش ندی آره ولخوب

 ومدیت جا م حالومدمی حقت بود نممونیخوب حاال م=محمد
  و گفتمدمیخند
  نباش حوصله ندارمیوحش

  طرف خونه رفتمی حرفچی هی شد بساکت
****************************** 

 ماه بعد1
 ي خونمون خوش اومدبه

  با وجد گفتعسل
 نجاست؟ی اخونتون

  خنده گفتمبا
 نجاستی گفتم ای نه په دوتا کوچه باالتره واسه رد گم کنپه

  زد به بازوم و گفتیکی با خنده عسل
 یکنی من و مسخره مشعوریب

  چطوره؟ی نگفتحاال
  خوشگل و بزرگه مثله قصرهیلیخ=عسل
  بزرگترهیلی خ؟؟اونجایگی می خودمون و چي خونه
  با تعجب گفتعسل
 !!! خودمون؟؟خونه

  خونه من و توآره
  با خنده ناز کرد و گفتعسل

  منه؟؟ي خونه منظورت
  و گفتمدمیخند
  منهيرم خونه  منظوآره

 تو نه،من=عسل
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  گفتمنی سر به سرش بذارم بنابراخواستمیم
 گهی من دخوب
 نه من=عسل
 گهی من دگمی منم مخوب
 اصال خونه توئه=عسل

  گفتمطنتی شبا
  منم از اول گفتم خونه منهخوب
  زد تو بازوم و گفتکی با خنده باز عسل

 ی بدجنسیلیخ
  و گفتمدمیخند
  هانا خواستگار اومدي برایراست

  چه خوبيجد=عسل
 اوهوم
 ؟ي خواستگارانی میحاال ک:عسل

  فردا شبفکرکنم
 هیحاال خودشم راض...یچه عال:عسل

 ی راضهیراض
 خوشبخت بشن...شایخوب ا=عسل

  اتاقممی برایب..شایا
  چش غوره بهم رفت که گفتمهی عسل

  اتاقممی برایب
  تختم و گفتي آروم نشست رویلی  خمی به سمت اتاقم رفتباهم

 م؟یخری و ملی وسامیری میک
  شونه باال انداختم و گفتمهی

 دونمینم
  کنمدای پتونمی می چنمی گشت تو نت بزنم ببهیلب تاپت و بده =عسل
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  زنگ خورد جواب دادملمی تاپم و دادم بهش که موبالب
 کوفت
 رونی بمی برنیی پاای خر صفت بکهیتو شورتت مرت=محمد

  تنهاش بذارمتونمی خونمونه نم؟؟عسلي اوونهید
 نمشیبی دارم منای االن خواهرت اومد خونه انیزر نزن هم=محمد

 زنمی تک مامی صبر کن میخوب کم...ا
  بدولتیخاك بر سر زن ذل=محمد

  کردم و روبه عسل گفتمقطع
  خانومم؟؟عسل
 !!جانم=عسل

 رون؟؟ی برم بمن
 /تنها بمونم؟=عسل

  زده شد و هانا با لبخند اومد داخل و گفتدر
  ماهان سالم عسل جونسالم
  و ماچ و موچ هانا گفتی کرد و بعد روبوسی بلند شد و رفت با هانا سالم و احوالپرسعسل

  نبودم حوصلت سر رفتدیببخش... برات تنگ شد عشقمدلم
 رونیب بره خواستی ماهان میحاال خوبه هست.... ندارهی اشکالزمینه عز=عسل

  رو بهم با اخم گفتهانا
 ذاره؟؟ی االن تازه عروسش و تنها مآدم

  زن گرفت نامرد شدگنی مشنی نرم ناراحت مامی زنگ زد گفت بمحمد
 ي نداراقتمیبرو گمشو ل=هانا
  و گفتمدمیخند

 به خانومم تو انتخابش کمک کن... آماده شمرونی بنی برخوب
 رو مبل نیی و رفتم پادمی منم لباس پوشنیی باهم رفتن پا دست عسل و گرفت و عسل لب تاپ بدستهانا

 نشسته بودن رو به عسل و هانا گفتم
  دخترا؟؟نی نداريکار
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 نه=هانا
 ایمواظب خودت باش زود ب...منم نه=عسل
 ایهانا مواظب خانومم باش... خانوممنی همتوهم
  با خنده گفتهانا

  خونمونننای ایی و دانای خاله اای شب زود تر بیراست... باباباشه
  فعالباشه

 زد یکی تی که محمد با عصباننی و در و باز کردم رفتم نشستم پشت ماشرونی تک زدم به محمد و رفتم بهی
 پس کلم و گفت

  بهت زنگ زدم؟؟ی من کیعوض
  شدری تا لباس بپوشم دخوب

 يکردی به هانا سفارش می و سه ساعت داشتادی تا هانا بي صبر کرددونمیمن که م....زهرمار،االغ=محمد
 ه؟؟ی چيمواظب باشه باز دروغت برا

  و باز کردم و گفتمشمین
 يزدی بازم من و مهوی که یستی آدم نآخه

  گفتنی حرکت کرد که شاهمحمد
 ؟يبری کجا مي ما رو داراالن

 ) نکنیفضول( نَکِنیفِضول=محمد
 )ي مارو ببريخوایکجا م( اَما ره؟ي بوِریکِجه خوان=يمهد

 ) نکنیگفتم فضول( نَکِنیبتِمه فِضول=محمد
 ) پسره؟؟ي شدوونهید...ااا( پِسِر؟ییشِفت ب....اَووو

 ) داداش جانای شدم از دستشون رفتم برادر جان وونهید( بوردِمه وِشون دست جان بِرارمهیشِفته ب=محمد
 )چرا؟؟(سه؟؟یچ=نیشاه

 )ي شدری پری برو زن بگگنیم(یی بری پریگِنِنه بور زن ب=محمد
 ) و آه و ناله نداره کهی که بدبختنیا( کانهی و آه و ناله نای که بدبختوِ

  ترهکیسال کوچ10 دختره از مننهی ندارم که مسئله ایبابا من با زن گرفتن مشکل=محمد
  با تعجب گفتيمهد
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 ؟؟ی عوضیکشی نمخجالت
  دارههی مایلی مهم پوله دختر خگمی به بابام می هرچگهی دگمی خودم دارم مستمی نیبه خدا منم راض=محمد

  داره مگه اون قراره خرجت و بکشهی ربطچه
  کنمکاری چدونمیکالفه شدم از دستشون نم=محمد

 ؟؟يبری کجا مي ما رو داری بگیتونیاالن م=نیشاه
  بهم جواب رد بدهشی خواستگارمی دختره باهاش صحبت کنم فردا شب که رفتدنید=محمد

 ش؟؟یدی حاال دتا
 قرار بود مهران و به خواهر دمی پدر و مادرش و چندبار دی ولنمشیبی بارخ منی اولي االن برانینه هم= محمد

   بزرگتر بود و مهرات هم ازدواج کردنی چون ای قالب کنن ولکهیکوچ
 

 نتونستن
  چرا مهران و واسه بزرگه جور نکردن؟خوب

  و گفتدی خندمحمد
 موفق دنیاالن هم د...ادی کردن مهران از دختره خوشش نمي بدیلیخ ي دعواهی دختره و مهران نکهیمثله ا 

   رو بهم وصل کنن چششون افتاد به من و وکهینشدن مهران و دختر کوچ
 

  بزرگهدختر
  با خنده گفتيمهد

 ی تو حتمی کدوم از شما رو غالب کنه حاال مهران که ازدواج کرد ولهی خواستی خودت و بکش بابات ممحمد
  خانوادهنی همي چه نخواي چه بخوايا

  با زار گفتمحمد
 ؟؟ی اگه دختره زشت باشه چخوب
  زنت بشهذاشتیخوب اگه دختره زشت بود که مادرت نم=نیشاه

 ي چه انتظارگهی مهم پول دخترس دگنی مکترهیسال ازم کوچ10 گمی من بهشون میبرادر من وقت=محمد
 افشی از قيدار

 ن؟؟ی خانوادش چطورحاال
  پولدارنخانوادش=محمد
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 دهی منظورم از نظر عقادونمی و منیا
 ستی صورتش دست زده ندمی از مهدخت شنی راستی قرطادی نه زی مذهبادی نه زیعنیمتوسطن ..آهان= محمد

 يواااا
 یی کرد و خوشگل شد اون دسته دختراریی تغی صورتش و بند کرد کلی عسل صورتش دست زده بود؟؟ولمگه

   وکننی مریی تغی عقدشون کلای ی عروسکننی و بند نمرنیگیکه ابرو نم
 

 شهی نمي برات تکرارافشونمی قشنی مخوشگل
  زنداداشتی اصالتن مال شمالن هم والستنی ننجای مال ایراست.. دختر پشمالو باشهادی من بدم میول= محمد

  و گفتمدمیخند
  بودی طالع من و تو زن شمالتو

 خوامشیمن نم=محمد
 اقتی لی گمشو ببرو

 رهی بگیمنم برم به ننم بگم برام زن شمال=نیشاه
  کرد و گفتقی با خنده تصديمهد
 نی هممنم

 میدیبچه ها رس=محمد
 البته مکتی نهی رو می نشستمی تک به دختره زد ماهم رفتهی لشی که با موبامی شدادهی و پارك کرد و پنیماش

   که آخر دو اارفتی راه می و محمد همی نشسته بودنی و شاهيمن و مهد
 

 ی ولستی مهسا ننی بود و قد بلند و صورتش مرتب بود پس اینکی عشونیکی موش اهی اومدن هر دو سدختر
   بود فقط صورتش دست زده نبود و ابروهاش پری دختر بانمکیکیاون 

 
 بود دی کم تر سفیلی خینکی البته به نسبت اوت دختر عزدی تو ذوق مدشی تو صورت سفکمی بود که وستهیپ
  نکنه!! ی هم بود لنی و کفش هردوشون عفی بود کدی سفادی زهینکیع
 

 !!خواهرشه
 ن؟؟یسالم شما آقا محمد=مهسا



      رمان روزای بی عسل                                             اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 87 

 محمد با تعجب بهش نگاه کرد و گفت)  نداشت خخخ يشناختن مهسا اصال کار(
 ؟؟یی تو هم مهساآره

 بله=مهسا
  لبخند زد و گفتهی محمد
  و ماهاننی،شاهي مهدقامی رفکنمی میمعرف

 خوشبختم=مهسا
  که مهسا رو به دختر کرد و گفتمی کردی هم اظهار خوشبختما
  هستننای دخترخاله من مشونیا

  که محمد گفتمی کردی اظهار خوشبختماهم
 نینی بشلطفا

  نشستن؟؟ي برانینیبی مییجا=نایم
  گفتنای شده بود که معی ضایلی خمحمد

 نیی بفرمامی راحت ترستادهی ما استی مهم نحاال
  رو به مهسا گفتمحمد

 دن؟؟ی کشي من و شما چه نقشه اي پدر و مادرتون برانیدونی مشما
  با اخم گفتمهسا

 متاسفانه
 نی بدی خونتون جواب منفمی فردا که اومدشهیاگه م=محمد
  ابرو انداخت باال و گفتهی مهسا

 دم؟ی من بهتون جواب مثبت منی فکر کردی چه اعتماد به نفسرو
  که محمد با اعتماد به نفس گفتمیدیخندی مزی رزی شده بود ما سه تا رعی ضایلی خمحمد

 !! از من بگذرهتونهی نمچکسی اون نظر عرض کردم که هاز
 جواب مثبت دادم بفهم يدی اگه هم به فرض مثال دهیمن جوابم منف... اعتماد به نفست کاذبهاروی نیبب=مهسا

 ستمیتحت فشار بودن عاشق چشم و ابروت که ن
  زنگ خوردلشی دفعه موباهی

 بله=مهسا



      رمان روزای بی عسل                                             اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 88 

..... 
 سالم بابا=مهسا

.... 
  من دوست ندارم ازدواج کنمانی ننیبابا جان من که بهتون گفتم بهشون بگ=مهسا

.... 
 ن؟؟ین به خاطر ازدواج من و از درس خوندن محروم کنییخوایچرا م=مهسا

.... 
 باشه خدافظ...اه=مهسا

.... 
 شمهی پناینه م=مهسا

.... 
  باهات کار دارهری بگنایم=مهسا

  رو گرفت و مشغول صحبت شد که مهسا گفتی گوشنایم
  و؟؟می بدبختدنی محمد دآقا

 ه؟؟یخوب مشکل من چ=محمد
من ....شمی اگه با شما ازدواج نکنم از درس خوندن محروم من؟؟منیشما فقط به فکر خودتون هست=مهسا

  حداقل... زدم تا فقط با دخترخالم باشمی دوسال و جهشدنیزحمت کش
 

 نییخوای که من و نمنی بگخودتون
 کننی گوش نمگمی میمن هر چ=محمد
  عمل دارم؟؟ي آزادیلی من خنیکنیفکر م=مهسا
 ن؟؟یکنی چرا باهم ازدواج نمخوب
 ه ازدواج نه اووووفنه ن=مهسا
 ....آخه من=محمد
  حرفش و قطع کرد و گفتعی سرمهسا

  نقشه بکشه مراسم و خراب کنههی بره نای تا منی آره توروخدا بگن؟؟اگهی و دوست داریکس
  بگم من ازتون ده سال بزرگترمخواستمینه م=محمد
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  با تعجب گفتمهسا
 سالتونه؟؟30

 سال کجا بود؟؟30سالمه26نه بابا=محمد
  بزرگترنایسال از م4 ونیسال ازم بزرگتر6خوب شما=مهسا
 سالتونه16ای17کردمی فکر م؟؟منيجد...ا=محمد
  با چش غوره گفتمهسا
 ؟؟ي تعارف دارگهیسالته د9 بگوای بخوب

  و گفتدی خندمحمد
  غلط خانوم اطالعات غلطاطالعات

  بالخره اومد و به مهسا گفتنایم
 حاال گهیبرو شوهر کن د... ازدواج کنهدی نه مهسا باگهی واسش مخوندمی اون بابات سه ساعت داشتم روضه مبا

 ستی ني چاره ای ولشهی مختیری نداره شوهرت بیاشکال
  که محمد گفتمیدی باحال شد ما هم خندیلی خافشی محمد قدیمهسا خند 

 م؟ی بشناسشتری رو بگهی همدستی مهسا خانم بهتر نخوب
 ه؟؟ی شغلتون چنییخوب شما بفرما=مهسا
  کارخونه ماهان هستم،معاونی صنعتیمهندس=محمد
 خونمی میبنده هم کارگردان...آها:مهسا

 گه؟ی دنیدی میپس جواب منف:محمد 
  گفتلکسی ریلیمهسا خ 
 دمیاگه بخوان نذارن درس بخونم نه جواب مثبت م 
 محمد با حرص گفت 
 ن؟ی بخون شما درسذارمی من منیفکر کرد 
 تی هم با عصباننای منا،ی تر شد روش و کرد به مکمی رو نداشت چشماش ی حرفنیمهسا جا خورد انتظار همچ 

 گفت
 ي خوب تریلی خيسای کيری اون و بگيای نمونده که تو بزونی به اصطالح محترم دخترخاله من آوي آقانیبب 

   ازتی احمقش چي ننه باباسی از شانس بدش معلوم نیهم بودن ول
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 هی مهسا جورطیشرا..اگه مهسا جواب مثبت هم بده بدون از سر اجباره.. شوهرشی که اصرار دارن تو بشدنید
   حرف بزن تا مهسا هم ازي ای اگه شما ناراضی بزنه ولی حرفتونهیکه نم

 
  ذلت خالص بشهنیا
 بعد رو به مهسا گفت 
  مهسامیبر 
 بعد رو به محمد گفت 
 رو گهی موضوع بشن همدنی االیخی که بستنی نیی شما کساي کنار چون مامان بابانیبنداز رو يبهتره بچه باز 

  ادی عشق و عالقه بعد ازدواج هم به وجود منیبه زور هم شده تحمل کن
 

  خدافظدی به حرفام فکر کنخوب
  به مهسا اشاره کرد و رفتن محمد با زار بهم نگاه کرد که گفتمبعد

 عمو ن؟؟ی و نشناختمانی شما خاله خاطره و عمو پیعنی شهیآخه به زور که نم:ي مهدهگی راست منایبه نظرم م 
 ستی نای خاله خاطره کنار بادی کنار بمانیپ
 نگاه نای به می با چه بغضچارهی شو محمد انصافا دلم کباب شد واسه مهسا بالیخی و ازدواج کن و بایب:نیشاه 
  کردیم

  نگاه متفکرانه کرد و گفتهی محمد
  دوست دارنیلی رو خگهیمعلومه همد 
 ؟یک:نیشاه 

 که باباش با برهی حساب منای از منقدری مهسا ایعنی کرد؟؟ی چطور از مهسا دفاع منای ميدید.. و مهسانایم:محمد
  نای به منقدری مهسا ایعنی کنه؟ ی مهسا رو راضنای صحبت کرد تا منایم
 

  زد تا باهم باشن؟ی دوسال جهشنای که به خاطر موابستس
  مثله ما چهارتانگهی دشهیم 
 نگاه نای به مي مهسا بدبخت با چه درديدی تو ندیعنی نیی پاای بطونی محمد از خر شیول...قایدق:نیشاه 
 کرد؟یم
  گفتیمحمد با کالفگ 
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 ...خودمم دلم سوخت اما 
  محمدی با قسمتت بجنگیتونی بود محمد نمنجای تو قسمتت همگهی داری اما و اگر نگهید 
  سکوت کرد و بعد با خنده گفتهی 
  به حساب ماهانرمیگی می بستنهیحاال به مناسبت زن گرفتنم  
 هی دست و بالم خالکنمی می بذار من االن دارم عروسهیخفه شو از خودت ما 
  جونمنیاصال به حساب شاه:محمد 
 رمی پوالم و جمع کنم زن بگدیداداش شرمندتم منم االن با:نیشاه 
  کرد و گفتقی و تصدنی حرف شاهعی سري نگاه انداخت که مهدهی يمحمد به مهد 
 ی آخ گفتیآخ گفت 
 دمی رو ببرن اصال خودم پولش و مسایمردشور شما خس:محمد 
 ادی داره واسه هانا خواستگار مستی ماهان نامیمحمد فردا شب من باتو م:نیشاه 
  بخرمی بگم خواهرت که ادب نداره من رفتم بستنکی باشه زنگ بزنم تبرادمیه به به مبارک:محمد 
 ی هامون و با خنده و شوخی اومد بستنقهی بعد چند دقادی تا بمی ما هم صحبت کردرهی بگلهی رفت تا وسو

  کشهی من و مبای االن فريبود وا8 و بعد محمد من و رسوند خونه ساعتمیخورد
 
  گفتدی من و دنکهی همبای باز کردم که فرتی و با مظلومدر

 ؟؟ي کردری دنقدری اچرا
 دمی محی لباسم و عوض کنم توضاالن

  گفتبای کردم که فری رفتم باال و لباسم و عوض کردم و با همه احوالپرسعی سرو
 شنوم؟؟ی مخوب

 ي خواستگاررنی فردا شب منای امحمد
  گفتی با خوشحالبایفر
  بهم گفت مبارکش باشه خاطره تازهدونستمی مآره
سال ازش بزرگتره 10 نرم شد و قرار شد ازدواج کنن فکر کردکمی دی مخالف بود دختره رو که دی ولآره
   با نمک بود از سر محمد همي خواهريسال ازش بزرگتر بود دختره هم جا6یول
 
  داشت تو راه رفتن و حرف زدنیاستیس!!! سرزبون داشتای بود ولادیز
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  روش حساب کردشهی آدم کردن محمد ميپس برا=بایفر
  در صدصد
 ؟؟ي کردریخوب حاال چرا د=بایفر
 دی بده طول کشینیری صحبت کنن و محمد بهمون شتا
 هیپس قطع=بایفر
 آره
  موندنالغوزتی گرفت فقط اون دوتا دوست ی دوستتم ازدواج کرد مثله خودتم زن شمالگهیخوب د=بایفر

  و گفتمدمیخند
 میریگی می هم گفتن ما هم زن شمالنی و شاهي مهداتفاقا

  باال بزنننیبگم آست)نیمادر شاه(و طال)يمادر مهد( به فائزهدیبا=بایفر
  که انتخاب کردم خوبهیینای انی ببایماهان ب=عسل

  انتخاب کردنییزای هم چه چي عسل و هانا باهمفکرنی ماهان برو ببگهیراست م=بایفر
 ی و اتاق خواب بچه و زوج و اووووف ولییرای آشپزخونه و هال و پذونی رفتم کنارشون مدل دکوراسعیسر

 انصافا خوشگل بودن رو به عسل و هانا گفتم
 ؟؟ی چنی نکندای مبال رو پنی همنهی اگه شما عحاال
 می کندای پمیکنی میسع=هانا

 نگاشون ست باشه که حداقل رمیریگی منای نشد هم مبل هم رنگ اگهیراست م=عسل
  گرمهزای چنی و ای که سرتون با درست کردن خونه و لباس و عروسنمیبیآقا ماهان م=ییدا
  من جواب دادي جابایفر

  ذوق و شوق دارنگهی دجوونن
 اد؟؟ی هانا و ماهان می جشن عروسي برادیبا،حمیفر=ماهی فرخاله

  نهای ادی بدونمی حاال نمادیمن بهش گفتم ب=بایفر
 یعنی دوستش داشتن ی نبود ولی آدم درستدی حمیی دانای ابای به نظر فردی حمیی راجب دای الکي حرفانی ابازم

   خوبی باهاشون رابطه داشت ولکردی رحم نمیچکی دخترباز بود به هیلیخ
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 بود جالب ی وحشدی اما حممی نداشتي رابطه اونجورمی در حد مثال دوتا دوست بودشدمی اگه دوست ممن
   بود اما هم مسقل بود هم پولدار البته منکتری از من و هانا دوسال کوچنجاستیا

 
آباد کرده بودن ... و محمد ماشانی شاهی که اصال نداشت وليمهد....تا2،3 دوست دختر نداشتم جزادیز

   مسخرهی نگاه کردم تا اون بحثونی توجه به بحث مزخرفشون به تلوزیب....خخخ
 
 شه که راه انداختن تموم بيا

************************ 
 ؟يدی خری ماهان چنمیبب=بایفر
  گرفتمی هم رولت و نارنجکینیریش...اری،خيویب،پرتقال،کیس
  کرد و گفتدای نگاه به خرهی بایفر

  خدا رو شکرخوب
 ن؟ی نداري من کاربا

 نه برو آماده شو االناست که برسن؟=بایفر
  برمری رو بگنای اباشه
 دمی پوشدی مردونه سفراهنی پهی و از دستم گرفت و رفتم باال تو اتاقم عسل نبود حتما اتاق هانا بود رفتم لیوسا
  هی طرف اتاق هانا رونی موهامم درست کردم و رفتم باهی شلوار سهیبا 
 

  به در زدم و گفتمي اتقه
  اجازهبا

  توایب=هانا
هانا هم که .... گلدار خوشگل سرش بوددی چادر سفشهیم داخل چقدر خوشگل شده بودن خانومم که مثله هرفتم

  رو بهشون گفتمدی کت دامن خوشگل پوشهی
  نه؟؟گهی زشتم دنجای فقط من انی به عروس خانوما خوشگل کردبه

  و گفتدی خندهانا
 گهی دی خوشگلچرا

 عرکست و گرنه کالش پس مارهی در ني محمدم هست خدا کنه اونجا دلقک بازيامشب خواستگار...اه
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******************** 
 مهسا
  نگاش کردم که گل و داد بهم و گفتی باز بود با نگاه خنثششی معمول نطبق

 من ی گلچی هنی که بفهمنی اونقدر باهوش هستدونمی می باز براتون گل آوردم ولی من خودم گلم ولهرچند
 شهینم
  چش غوره بهش رفتم و گفتمهی
  اعتماد به نفس و داده؟؟نی بهت ایک

  با پوزخند گفتمحمد
 لتیبی با اون ستو
  با خنده بهم گفتنای رفت با دهن باز به رفتنش نگاه کردم و با حرص رفتم داخل آشپزخونه که مو

 چته؟؟
  خنده و گفتری ماجرا رو براش شرح دادم که زد زکل

  کردعتی بد ضایلی از خنده خدمی مهسا ترکيوا
 !!نایم
 نداره ی مامانت که اجازه داد بابات هم مشکلرمشی برات بگای بار بهت گفتم بستیمن دو.... زهرمارسیه=نایم

 ي مشکل داریفقط تو از لحاظ عقل
  دست به ابروهام نزنم آدم شهمی تا روز عروسحقشه

 کنهی طالقت مشیش=نایم
  پرروي ادب اه اه اه پسره ی چقدر بيوا
 مهراد آشغال نی پر بود امی ابروهام زمان خواستگار؟؟منمي بودينجوریخوب حاال در ضمن مگه فقط تو ا=نایم

   شماي تو ابروهانینی خانم من جورابام و گم کردم ببنایهم بهم گفت م
 
 ستین

  خنده و گفتمری ززدم
  به مهراد حال کردمولیا
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 زنهی بودم رفت در مشگاهی چنان چشماش درشت شد من دم در آرامی باهم عقد کردیزر نزن آشغال وقت=نایم
  نی نه اگهی منهی همگهی بهش مشگری آرای زن من کجاست هرچگهیم
 
 روز مثله خر هی نگام بود بعد هی منتظر دیچرخیاز اون روز مثله پروانه دورم م....نیکنی می شما شوخستین

  بهم متلک نندازهگهیزدمش تا د
 کنمی کار و منی هممنم

 اری رو بییمهسا مادر چا=مامان
 رفت نای و جواب دادن اول ممی سالم بلند کردهی می بعد باهم رفتینیری هم ظرف شنای رو گرفتم و میی چاینیس

   بود و محمدنی محمد شاهقی رفشیبعد من  به همه دادم و حاال پ
 

  گفتطنتی با شنای  که محمد به مکنارش
 ن؟؟یختی توش سم که نرانایاح
 می جوابگو باشدی بايری که اگه بمفی حی ولختیریدست مهسا بود م=نایم

  نخورمای بخورم دونمی نمسکهی االنشم رنیهم=محمد
 میدی بچگونه هم انجام نمي روشانی آسون از ایلی آسونه خیلی من و مهسا خيمطمئن باش کشتن تو برا=نایم
  دردسر ترهی هم بشهی هم عقدمون کم ميری تا بممیزنیم

  بهش دادم که گفتیی چاهی و ششی گرفت رفتم پینیری شهی با خنده محمد
  خونهمی بگذرونه امشب سالم برسری به خخدا

 دمی لب غرریز
  نکبت آقایکنی عالم و شاد مهی ي هم مرديمرد
  که با خنده گفتنای مشی و نشستم پزی رو گذاشتم رو مینی رفتم سبعد

  چه خبره؟؟ادی صداشون در نمنای امهراد
  شک کرد همون شوهر توئهدی که بای تنها کسبه
  از شوهر من مظلوم تر؟؟می اصال دارریبم=نایم

  توآره
  آدم بشنششونی پمی خوب بچه ها رو گذاشتیول...اون که صد البته=نایم
  ادم بشندوارمیام
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  محمد رو کرد بهم و گفتپدر
 ن؟ی عروس خانم خوب هستخوب

 ی مرسبله
  گفتی خانم با لبخند خوشگلخاطره
 و ي منت سرش بذاردوارمی امی با تو رو نداره ولی زندگاقتی شاخ شمشاد من لنی هر چند ازمی عزگهی ددیببخش

 یقبولش کن
  بهم گفتواشی لب ری که زنای نگاه انداختم به مهی ذوق کردم با غرور چنان
  عشق و محبتجونم
  گفتاستی با سنی همي نوبت بابا بود براحاال

 باهم بزرگ ی دخترخالش شکل گرفته از بچگي تمام رفتارا و اخالقش بر اساس رفتارانهی خانم ما هممهسا
  دونمی زده تا باهم باشن و میشدن و مهسا به خاطر دخترخالش دو سال جهش

 
  دوست دارهشتری دخترخالش و از من و مادرش بکه
  و گفتنای کرد با لبخند به م لبخند زدن که خاطره جون روهی مزش همه ی حرف باز

 ن؟؟یخونیدرس م...هی دوست داشتنیلی خانم خنای داره عروسم محقم
 هیسندگی و فعال شغلم نوخونمی میبله کارگردان=نایم

  با لبخند گفتخاطره
 ن؟؟یمجرد...نیواقعا آفر...ی عالچقدر

 نه نامزد دارم=نایم
 ما ادی می ککردنی مطمئنن فکر مکردنی گوش هم پچ پچ مری که زنی لحظه چشمام خورد به محمد و شاههی

   محمدنی ای خوب ما رفتارمون خوب بود ولی ولرهی اخالق بگنیرو با ا
 

  محمد با خنده گفتيبابا...کنمی رفتار مينطوری در آورد باهاش اي پررو بازچون
  باهم بزننی گپهی بهتره عروس و داماد برن حاال

  با ترس گفتمحمد
  برمتنها

  خانم با چش غوره گفتخاطره
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 شتون؟ی پمی بچه بفرستمای مثله قديخوای مپس
 ه؟؟ی چنیدونینه آخه م=محمد

  آروم گفتبعد
  بخورتمترسمیم
  داغون گفتمی اعصاببا

  طرفنی محمد از اآقا
  بخورمت؟؟امی بهش بگه مگه من آشغال خورم که بیکیآخه ...کردی حرکت مشمی ترس پبا

************************* 
 ماهان

  نگاه به داماد انداختم خوشگل بود و ساکت و مظلوم بابا رو بهش گفتهی
  آقا داماد از خودت بگوخوب

  بگم؟؟یاز چ=يهاد
  باشهفی که قابل تعریهر چ=بابا
 شکر خدا خوبه ممی جدا دارم وضع مالنیخونه و ماش... هستميسالمه مهندس راه و شهرساز30خوب=يهاد

   از دستی مادرم و تو بچگرونی از آب بکشم بتونمی خودم و ممی گلیعنی
 

 منزل گهی دیکی هستن و شونی ایکی دوتا از خواهرام متاهلن که یکی داداش یکیتا خواهر دارم و 3 ودادم
  خواهر و برادر مجرد دارم که منزل پدرم هستنهی دارن و فیتشر
 !! جان؟؟بایفر=بابا
  به داماد نگاه کرد و گفتاستی با سبایفر

 کنهی متونیی هانا راهنمانی با هانا خانم حرف بزننی بربهتره
 دی دفعه دختر خانواده از عسل پرسهی حرف بزنه که ي بلند شد و رفت تا با هادحی با لبخند ملهانا
  خانم؟نی مجردشما

  کردم که عسل با لبخند گفتیظی در هم رفت و اخم غلافمیق
  متاهلم زنداداش هانا خانوممنه

 دی رو به من پرسدختر
 دی شماست؟؟اوا ببخشزن
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  گفتمی اخم داشتم ولهمونطور
 کنمی مخواهش

 اخم بهش کردم و بهش هی زشته منم یعنی دی خودش و جمع کرد که عسل با لبخند لب به دندون گزدختره
  هی فقط رهای زنم خواستگار بي من براي جلوخواستیالبد م... نکردمییاعتنا

 
 که بالخره دادمی تو دلم بهش فحش منطوریهم...خر... روی عوضکردمی مسشی سروومدی از دهنش در مکلمه

 دی اومدن هانا نشست که دختره پرسيهانا و هاد
 ه؟؟ی هانا خانم نظرتون چخوب
  و گفتنیی سرش و انداخت پاهانا
 بله

 و هی انتخاب مهري و رفتن برامی کردکی و تبرمیبراش دست زد!! بود هانا و خجالت؟؟زی تعجب بر انگکمی
   بعد سه شنبه وي هفته يقرار شد عقدشون باشه برا... و عقدی عروسنییتع
 

 میدیرسیخدا رو شکر فردا شب به بله برون محمد م...گهیماه د2 شونیعروس
******************* 

 مهسا
  خوبه؟؟لباسم

 آره=نایم
  گفتنای اومد داخل و رو به ممامان

 ؟؟ي و حاضر نکردنی تو که هنوز انای ميوا
 کنمی حاضرش ماالن

 انیبابا االن م=مامان
  و درست کنمنی بابا خوب تو برو منم ايا=نایم

  گفتمغی هم من و نشوند و شروع کرد به کندن پوستم با جنای مرونی رفت بمامان
 ادی دردم منایم
 زر نزن=نایم
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 نگاه بهم هی نایم!!ه؟؟ی کگهی دنی کردم انهی نگاه تو آهی تموم شد نای و داد من و مغی با جقهی بعد چند دقبالخره
 کرد و گفت

 !ادی لولو به هلو بدو لباست و بپوش االن شوهرت ملیتبد!! به چه کردمبه
 دمی که صداش و شندمیپوشیداشتم لباس م!! و در آورد و طبق معمول زنگ زد به مهراد اووووفلشی موبابعد

 سالم
... 

 ؟؟ییکجا...ی مرسخوبم
... 

 ؟؟ینیی پایعوض
... 

  ها اومدن؟؟یاالن ک... باشهخوب
.... 
  با شوك گفتنایم

 اومدن؟؟
.... 
 ؟؟ی خدا پس چرا نگفتای=نایم

..... 
 خوب باشه=نایم
  نگاه کرد و گفتهی بهم نای بودم و حاضر حاضر بودم مدهی قطع کرد لباسم و پوشو
 نیی پامیبر...سینا
 نایم
 هان=نایم

 !!می از نرده سر بخورمیتونینم
 می واقعا شانس آوردومدی االنم خاله ننی تا هممیبدو بر.... بدهیلیآره خ=نایم

 واقعا دنی شروع کردن به کل کشدنی من و دنکهی هممای و ابوالفضل و نری مهراد  و امنیی پامی رفتعیسر
   چش غورههی نای مدنیمسخرن همه به ما نگاه کردن و دست زدن و کل کش
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 مهراد منم خواستم شی رفت نشست پنای و ساکت شدن رفتم مدنی و خطرناك بهشون رفت که خندنیسنگ
   خودششی و من و نشوند پدی که خاطره خانم دستم و کشششی پنمیبرم بش

 
  با خنده گفتبعد

  خانم و فراموش کننای ما باش مشی بار پهی حاال
 ي شونه باال انداخت و باز از اون چش غوره هاهی نای می نگاه کردم ولنای لبخند با زار زدم و با التماس به مهی

   دفعههی خاطره خانم نشستم شی مرده ها پلیخطرناك رفت منم مثله ذل
 

ه من  با جهت نگام نگاه کرد و مثلنای جان چه ناز بود دهنم باز موند مي دختر خوشگل اهی خورد به چشمم
  گفتمواشیدهنش باز موند رو به خاطره خانم  

 ه؟؟ی اسمش چهی دختر چادرنی خانم اخاطره
  گفتواشی خانم هم خاطره
 عسل
رو به عسل ... لب گفتم عسلری منم زه؟؟ی لب بهم گفت اسمش چری زنایم...زمیعز.... مثله اسمش عسل بودواقعا
 گفتم
 ن؟؟ی خانم شما مجردعسل
  کرد لبخندش و جمع کنه که موفق شد و گفتی سععسل

  من نامزد ماهان هستمنه
 لبخند دندون نما زدم بعد هی و باز کردم و شمین... گند زدمي واي خدا چرا قرمز شد؟؟اای نگاه به ماهان کردم هی

   خندش و جمع کرد اخر مجلسنای و لبم و گاز گرفتم منایروم و کدم به م
 
 شی نکردمی بار به محمد نگاه نکردم نگاش مهیه خانم نشون و گذاشت جز  خشک شده بود که خاطرکمی

  نی خدا ببي نگاه به حلقم کردم اهی گرفتی حرصم ممیدیبازش و که م
 

 وسط اول مهراد بعد دنی آهنگ زدن که همه پسرا پرهی نایم....  خدافظيمجرد... رفتم تو مرغايچطور
   مهراد دلقک آدمنی محمد رضا اصال ا ودی و حسام و مجمای و نریابوالفضل و ام
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 بود هر چند مهراد هم شعوری بی خوشگل و جذاب بود ولیلی خوشگل بود و جذاب محمد خي برادريجا...شهینم
  ی ولدیپرستی رو منای خوب محمد بد تر بود در ضمن مهراد میبود ول

 
 و برد وسط تا دی و دستم و کششمی اومد پنایم...ارمی برم پدرش و در بنیاصال ولم کن... بود ی نه عوضمحمد

  و گفتشمونی که مهراد اومد پدمیبرقصم به زور هم بود رقص
 یستی دخترونه تر برقص بلد نکمی مهسا
 هی کافي کرددی پسرا رو سفي روي تو بلدهمون
 خندنی نداشتت مشی به ريتا دارن چطور4 اون نی ببگمی بابا من دارم به خاطر خودت ميا= مهراد

 ا؟؟یک
 شوهرت و دوستاش= مهراد
 غی جخواستی و ابروم اشاره کرد دلم ملیبی که محمد با خنده به سقاشی و چرخوندم به طرف محمد و رفسرم

   و بستن بعد سرمششونی نگاه خطرناك کردم که نهی....بکشم و خفش کنم
 
  با خنده گفتنای که منای کردم به مو
  جذبهولیا

 شهی ملی زن ذل دامادمونبندمیشرط م= مهراد
 ؟؟یستی نه که تو نحاال

  نگام کنه؟؟خوادی مترسهی دارم ماستی روش سینیبیمن؟؟نه؟؟نم= مهراد
 خورهی بهم مافتی چون حالم از قنمتیبی بهش بگه اگه نمستی نیکی=نایم

 آره؟؟= مهراد
  با ناز گفتنایم

 آره
  مهرادمینیبیم=
 مینی دوست دارم ببلمیمن ف=نایم

 ی کنفی با کمربند بهت نشون بدم که کیلمیچنان ف= مهراد
  نبود بچهنی بود که شلوارت رو زمتیتو اگه کمربند حال=نایم

 !!! حذف کنماوتری رو برم هم از لب تاپ هم از کامپی که تو ورد نوشتیی هالمنامهی برم فیکنی ميکار= مهراد
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 ای هم از اون دنکنمی حذفت مای دننی چون من هم از استی نيمورد=نایم
  که مهراد گفتدمیخند
  غلط کردم خوبه؟؟من

 کنمی باهات برقصن هم تورو حذف مانی بدمی دهوی برقصه ادی بخوادی دختر منیحاال گمشو برو بش...هیعال=نایم
 کنمیهم دختره رو حذف م

 یشی میچشم خانومم چرا عصب= مهراد
 حاال کنار هم می نشستنای حاال دخترا وسط بودن من و منی رفت نشست و پشت بندش پسرا هم هممهراد

  و گفتمنایرو کردم به م!!! شی آخمیبود
 ه؟؟ی چرا چادرعسل

 خرما چرا هسته داره؟؟= نایم
  بودي مسخره اسئوال

 نیهمچن= نایم
  و باحجابهی عسل چادری که معلومه ولنجوری اُپن هستن ایلی خنای بود که خانواده ماهان انی منظورم انه
 !!جالبه.ی و غرطیمذهب=نایم

 ومده؟ی نشی پنشونی بیمشکل
 ی شهرمونه حرفي از التایکی مثله ماهان که ي مخصوصا پسرومدهی نمشی درصد پهیتو خودت فکر کن :نایم
 !!ایزنیم

  اونا هم مشکل داشتن؟؟یکنی مفکر
  شد عسل و بده به ماهان؟ی عسل راضي چطور باباپس

 بهم گفت با چش غوره نایم 
  خودتم تازه باهاشون آشنا شدمشی خواهر منم پدونمی نمیچی از ماهان بپرس من هبرو

 !!نای رفت رو اعصاب مشهی چقدر راحت مدمیخند
  باش تا جشن تموم بشهنی و ببند سنگشتین= نایم

  شدم تا اون جشن مسخره بشه اه اهساکت
********************* 

 ماه بعد1
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  کن صبرکنصبر
 زهرمار چته؟=محمد
  تو برو اونورگهی دپوشمی من خودم مخوب

 ؟؟یکشی خجالت می بگيخوایمثال االن م=محمد
 ستی خوب بودنت الزم ننه

 ؟؟یمطمئن=محمد
 پوشمی خودم مآره

  تو موهاتیگند نزن=محمد
  حواسم هستزنمی نمنه

 آماده شده بودم مراسم هگید!!! بودی چه حس خوبدمی خوشگلم و با ذوق پوشي لباس دامادرونی رفت بمحمد
  یعنی المونی از فامی بعضنی و همچنمی بود و ما شمال بودنایطرف عسل ا

 
 هم که مامانشون ي و مهدنی مدت عقد هانا و محمد گرفته شده بود شاهنیتو ا...کمونی درجه يالیفام

   و بازشمی نرونیرفتم ب!! بهتره تا براشون زن بسوننی کننی امشب ببخوانیم
 

  که محمد با خنده گفتکردم
  دادنتابی که بهش تي و مثله خرافشیق
  هم باالترهتابی تاز

 ای حی بنمیبرو گمشو ب=محمد
  ماچ به عمو بدههی ایبه به شاه دوماد ب=يمهد

  بغض کرد و گفتنی که شاهمی کردی و روبوسمی رو بغل کردگهی با خنده همدییتا4
 ران خوشمون گذشت معرفتا چقدر زود دوی بشهی برات تنگ مدلم

 ری بخادشی میزدی مشنی استی پلنجای امی بود که داشتروزی دنی انگار همیییییهع=محمد
 مینی رو ببگهی همدستی انگار ما قرار ننیگی مي جورهی حاال خوب

 یلی زن ذلی نداره بدبخت توئه عوضی زنداداش که حرفیعنی ذارهیزنت نم=محمد
  خانومم منتظرهمی نده برری گگهی دامی مادی بشی پخوب

 کنهی مکاری حرصم بده چخوادی منیپدرسوخته رو بب=محمد
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 دم در بود هانا لمبرداری فمیدی رسنی با ماشعی سریلی بود خکی نزدشگاهیآرا...رونی و به زور بردمشون بدمیخند
   عسلزدنی مغی دست و جی جوون من و عسل هم اومدن هيالیو فام

 
 خدا يوا!! شی خوشگل عروسدیباز ماتش شده بودم با اون لباس سف!!  چقدر خوشگل شدي وارونی باومد

   گل و دادگ بهش محمد و دخترخالمنیی اومد پاواشی!! کنترلم کن امشب
 

 نامحس وس به یلیخ!! فقط مهسا بدونه...دادنی ملی و بهم لبخند تحودنیرقصی تو جاشون کنار هم مطناز
   تا حاال مهسا روبندمیشونه باال انداخت شرط م هیمحمد چش غوره رفتم که 

 
روز .. کلفت گرفتیلی البته مهسا دخترونه بند کرده بود نه زنونه ابروهاش و خدهی و صورت بند کرده ندشی آرابا

  يدر و برا!!اصال به من چه... بودمی مالیلی خیلی خششیعقدشم آرا
 

 مثله محمد قای خونگرم و باحال بود دقیلی هم خنایشوهر م... باز کردم و خودمم نشستم و حرکت کردمعسل
   مهرادی ولدیجنبی نامزد داشت سروگوشش منکهی خوب محمد با ایبود ول

 
 یمهسا رو مثله خواه رم دوست داشتم محمدم که مثلما داداش نداشتم بود ول... دوستش داشتیلی خنای مشوهر

  ی مهسا که پشت اون چهره مغرور و عصبفی لطهی داره به روحاراشنکیا
 
  با محمد صحبت کنمدی بارسونهی مبی کرده آسمیقا

 !!!ماهان=عسل
 !!جانم
 ؟؟ي چرا تو فکرزمی عزهیچ=عسل

  گفتی و با شوخدی خندبعد
 ؟؟ي شدمونی پشنکنه
  و گفتمدمیخند

 ؟؟ي که زدیپی تنی با ادهی کار دستت مطنتاتی شیگینم!! خانوممي شدطونیش
  و گفتدی با خجالت خندعسل
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 ؟ي پس چرا تو فکرخوب
 ستی نی اهل زندگمحمد
  شده؟؟يزیچطور چ=عسل

 دهی داره به طناز نخ مدمی دتازه
 کنه؟یچرا داره لج م= عسل
 رهی بهش دست بزنم و چش غوره مذارهی نمگهی صورتش پشم داره بعد مستی خوشگل نگهیم!! احمقهچون
  با تعجب گفتعسل

 کرده اول دای پی حسهی به محمد دای به محمد نگو مهسا بهم گفت جدگمی ميزی چهیآخه ..!! آخهدونمی مدیبع
  ی کمنای من و می محمد ازش متنفره ولکردی فکر مخوردی غصه میلیخ
 

 می دادشیدلدار
 هم بگو به مهسا نای نه؟به مای  دارهيتو بهش بگو با محمد رابطه ا!! با مهسا حرف بزنم زشتهتونمی من نمنیبب

   محمد باشه تا محمد سر و گوشش نجنبه خودت کهشیبگه همه جا پ
 
 !! دارهي حرف شنونای چقدر از میدونیم

  گناه دارنی تا بعد عروسارمی تاقت نمگمی و مهسا منایامشب حتما به م=عسل
 شهی صحبت کن مهسا هم نشنوه حرفاتون و گرنه ناراحت میلی خنای حتما با می نداره ولیاشکال
 نه حواسم هست=عسل
 محمد با دختر مورد عالقش ازدواج ذاشتنی خانوادشه اگه مری تقصستی محمد نریهر چند تقص... احمقي پسره

  دی وقتا خانواده ها نبایبعض!! نه خود محمددیدیکنه االن نه مهسا زجر م
 

 !!گوش نکردم االن خوشبختم!!شدمی بدبخت مدادمی گوش مبایگه به حرف فرمثال من االن ا!! کنندخالت
 خوامی دختر هم بگه به زور مهی کاری بای که نااهل باشه يمثال پسر!! مواقع حرف با خانوادسی بعضیول= عسل

 !!رنیباهاش ازدواج کنم خانوادش مجبورن جلوش و بگ
 خرج دونفر تونهی منهی از خودش مطمئن بشه ببدی بايستگار بره خواخوادی اگه مي هر پسریول!! درستهنمی اآره

   چهار نفر وای خرج سه نفر تونهی منهی بچه دار بشه ببخوادی میو بده وقت
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 !! تمومش کننعی سرخوانی به زمان داره مازی نيزی هر چدوننی ها عجولن نمی بعضیول!!بده
 قایدق=عسل
  چرا نگرانم؟؟یدونی از همه مشتری باالن

 چرا؟؟=عسل
 گهی عاشقشم هست دنکهی ناراحت شده چه بسا اای حسادت کنه نهی ببییزای چهی مهسا امشب از محمد ترسمیم

 بدتر
 شهی نمي باش طوردواریام=عسل
 از خودت بخار نشون بده که شروع کردم به بوق زدن و بعد کمی که رفتی هانا چش غوره مشتری بیعنی ها بچه

   و رقص وارنی روضه خون بخواستنی به تاالر اول ممیدی رسقهیچند دق
 
 عسل صحبت کردن ي مهربان خانم و مامان و بابا باهاشون صحبت با بابانقدری ای باشه وللی تعطزای چنجوریا

  رونی بمی عسل باز کردم و باهم رفتي شدم در و براادهی شد پیکه آخر راض
 

 ی کرد لبخند بزنه با نگرانیش و گذاشت رو لبش اما سع لحظه لبخندش محو شد و دستهی دنیکشی کل مهمه
 بهش نگاه کردم و گفتم

  خوبه عسل؟؟حالت
  جون گفتی با لبخند کم رنگ و بعسل

 ستی نمیزی چزمی خوبم عزآره
 ی بشه که نگرانيزی چستی باش قرار نالیخی بستی استرس برات خوب نزمی در گرفت؟؟عزقلبت
 باشه=عسل

 داخل می کردم ناراحت نباشم و به آرامش دعوتش کنم بالخره رفتی سعی حالم گرفته شد بابت عسل ولکمی
  تاالر بچه ها شروع کردن به رقص رفتم نشستم بچه ها به زور دست عسل

 
 و نی گرفتن و بردنش وسط برقصه بعد تازه هانا نگاش به من افتاد بعد من و هم کشوند وسط محمد و شاهو

   دفعه نگاههی که دمیخندی و مدنیرقصیسرخاله هام داشتن باهام م و پيمهد
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  رقصهی داره با طناز مدمی لحظه نگام افتاد به محمد دهی منم کردی به مهسا که با اخم به محمد نگاه مافتاد
  ي و به طناز چش غوره رفتم و به محمد با تنددمی رفتم دستش و کشعیسر
 

 گفتم
  شعوری بيوسط تا سگم نکرد اری بری دست زنت و بگبرو

 لحظه به مهسا نگاه کردم معلوم بود بغض هی مهسا شی رفت پی حرفچی با تعجب نگام کرد و بدون همحمد
   و مهسا با اشک سرشتی حرف زدن و محمد با اخم و عصبانکمیکرده بعد 

 
 نهی و نبشی گری تا کسنای گذاشت رو شونه مو

  احمقيدختره =محمد
  شد؟؟یچ

 گهی دی با اون خوشی سراغ من وقتي با اون اومدگذرهی بهت خوش نمگهی رقصت تموم شد دگهیبهم م=محمد
 شمی برو خوش باش مزاحمت نمکاری چيخوایمنو م
 گهی دگهی راست مخوب

  با تعجب گفتمحمد
 ماهان

 کنهی حسادت میفهمی نمیرقصی مگهی دي با دخترايری میکشی خجالت نمي مار زن دارزهر
  و باز کرد و گفتششی نمحمد

  حسوديا
 !!! محمد حواست باشه هازهرمار
  گفتیالیخی با بمحمد
  باباباشه

 اووووف
  و در گوشم گفتشمی اومد پبایفر

طرف ما که شد همه .... حوصله ندارمزنهی عمش همش داره غر مستنی راحت نرونی بنی رو جمع کن برپسرا
 نی باهم برقصنی برنیغاط
 ام؟؟ی فقط من که اشکال نداره بباشه
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 انی نهی بقاینه تو ب=بایفر
 باشه
 ي که مهددنیرقصی داشتن مشترای طرف مردونه همه دست زدن و برونی بمی ها رو جمع کردم و باهم رفتبچه

  و گفتشمیاومد پ
 کنه؟؟ی مينطوری محمد اچرا

 ؟يچطور
 ستیبا مهسا رفتارش درست ن=يمهد

 صبر کن باهاش کار دارم...وونستید
 یلی خختیری اشک مي چجوردمی رو دچارهی مهسا بي افهی قی کن ماهان وقتي کارهیتو رو خدا =يمهد

 ناراحت شدم
 نجای اادی االن بنی محمد بگو همبه

 باشه=يمهد
  من و خودش رفت وسطشی رفت و محمد و از وسط کشوند و آورد پيمهد

 ه؟؟یچ=محمد
  کارت دارمنیبش

  که گفتمشمی نشست پمحمد
 ه؟ی رفتارات چنی الیدل

  با تعجب گفتمحمد
  رفتار من رفتارم همونه که هست؟؟کدوم
 زنمی دارم حرف می راجب چیدونی رو اعصاب من راه نرو خودت هم ممحمد
 ؟یکنی صحبت مي داری راجب چدونمیواقعا نم=محمد
 مهسا
 آهان اون=محمد

 ه؟؟ی رفتارت چلیدل
  شوهر مهربون ترمهی ندارم همونطورم فقط حاال با اون به عنوان یرفتار خاص=محمد

  خودش و مظلوم کرد که گفتمبعد
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 ؟یکنی بهش فکر نمکمی چرا
 کنه؟ی به من فکر میاونوقت ک=محمد
 ؟؟یفهمی ممی گاه باشهی تکهی زن ي تا برامی تو و من و امثال ما ساخته شدمحمد
  گاهه؟؟هی ما تکي برایاونوقت ک=محمد

 به جنس دی ما بامی به محبت ندارازی ما نمی به ما آموزش دادن که ما خودساخته باشی از بچگمی خود ساخته اما
  برات قابل درکه؟؟یفهمی ممی کنتشونی حمامی محبت کنفیلط

 ادیمن ازش خوشم نم=محمد
  قانع کنندهلی دلهی و بگو لشی دلچرا

  مغرورهیلی بداخالقه خستیخوشگل ن=محمد
 از دوست دخترات ارزش ازدواج کردن و داشت؟؟در یکیکدوم !! طناز خوشگله؟؟باز دهن من و باز نکنا االنمثال

   واقعا رفتارشکردی گرم برخورد میلی دخترا خیمقابل پسرا مغرور بود ول
 

  باهات خوبهدونمی که من میی در ضمن تا اونجاهیعال
 هیبهت که گفتم همه ظاهر=محمد
 گفتمیمثال تا من به عسل نم.... نشون بدهی واکنشتونهی مسلما نمنهیبی نمیمحبت از طرف تو ی اون وقتخوب

   چونکردی اعتراف نمچوقتی دوستش دارم هشدیعاشقشم تا اون مطمئن نم
 
 تنهاش کردی فکر مکنمی سوءاستفاده مکردی فکر مقامی تو خلوت با رفکنمی مسخرش مکردی فکر مدیترسیم
 کنهی فکر و منی مهسا هم االن مثله عسله همذارمیم

 ؟؟یکنی بگم مسخرم نمزی چهی=محمد
  نگاه کردم و گفتمبهش

 ه؟؟یچ
 من عاشقش شدم=محمد
 ؟؟یگی چرا بهش نمستم؟؟پسی مسخرت کنم؟؟مگه خودم عاشق ندیچرا با...وونهی دهی عالیلی که خنی اخوب

 تا کنمی کارا رو منی انی همي مسخرم کنه براترسمیمنم م... دوستم نداشته باشه ماهانترسمیم= محمد
   بهش عالقه مندشتری فراموشش کنم بنکهی اي انگار به جایفراموشش کنم ول
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 ي تو هم به من شک داردونمی ناراحت شدم هر چند میلی به من و طناز شک کرد خنکهی اهیسر قض...شمیم
   من بامیرگ شد باهم بزی ندارم من و تو از بچگي به خدا من منظوریول
 

 تا قمی مثله خواهر  ساله رفمیکردی می شوخومدمی من اگه خونتون ميالی تو با فامکردمی مي تو بازيالیفام
  به خدا چشم بد نداشتم و ندارم...می برادر برادر بودای برادر 62حاال شده جز 

 
 من با هانا نهیبی اوقات می اون گاهی بگم؟؟خواهر تو مثله خواهر نداشته خودم وليزی راجب خواهرت چیشوخ
 کنهی میی ترشرومیمیصم
 دی باکمی رقصمی برقصم منم نمبهی دختر غرهی هست دوست نداره با نطوریعسل هم هم. زن محمدهی اون

   حداقل بهش با کاراتیگی بهش نمی وقتي دوستش داری وقتيایباهاش راه ب
 

  راحت بهت بگهالیبا خ بهت داره ی تا اگه اونم حسشییخوای کن که مثابت
  گفتتی با مظلوممحمد

  نظرت دوستم داره؟؟به
  خنده گفتمبا
 راحت خودت و تو دل همه جا یلی و خي ای دوست داشتنیلی بگم خدی بامی با طنلی خالف مبر
  فکر کنم داشته باشهی ولستمی مطمئن نادیمطمئنن دوستت داره البته من ز...یکنیم

  کنم؟؟کاریاالن من چ=محمد
  تو هم با مهسا بکنکنمی که من با عسل مي به بعد هر کارنیاز ا....کنهی عاشق مهی که ییکارا

  گفتطنتی و با شدی لب به دندون گزمحمد
 ....تونی اول عروسشب

  و قطع کردم و با خنده گفتمحرفش
  خانواده انجام دادي که بشه جلویی مثبت و کارايمنظورم کارا.... ادبی بگمشو
 !! نداره های هم اشکالی منفيکاراحاال =محمد

 شعوری شو بخفه
  برم برقصم؟؟يدیحاال اجازه م=محمد

  گمشوبرو



      رمان روزای بی عسل                                             اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 111 

 رفتم تا گمشم=محمد
 و می زدنقدریخالصه ا... و خوب انجام داده باشهتشی خدا کنه عسل ماموردمی رفتنش نگاه کردم و خندبه

  ی کرد که بالخره جشن با تموم خوشطنتی و من رفتم باال و محمد شمیدیرقص
 

  تموم شدهاش
********************* 

  باالمی و ببرنیماهان کمک کن ا=بابا
  شدری دشگاهی برم آرادی من بابابا
 !!! خودته هاهی بچه حاال خوبه عروسنمی کنه بدو بکاری چخوادی انگار مشگاهی آراگهی جور مهیحاال =بابا

 اووووف
 ومدااا من برممن جونم در ا=محمد

 نیری هر وقت من گفتم مرینه خ=بابا
  بابا گفتی که بعد چند ساعت کار و حمالمیکردی چهار تا با غرغر بهشون کمک مما

 نی برنیتونی محاال
 به بچه ها بگم نکهی و بدون ادمی دوش مختصر گرفتم و لباس پوشهی به طرف حموم و دمی پرعی اول سرمن

  عی سریلی خمی و روشن کردم و  د برو که رفتنیکت و شلوار و گرفتم و ماش
 
 و کت و شلوارم کردمی و قفل منی که داشتم ماشنطوری زنگ خورد هملمی موبادمی زود رسنی همي براروندمیم

  و جواب دادملیدستم بود موبا
 بله

  جنازه؟؟ییکجا=محمد
 شگاهی آرارفتم
 می باهم بری مگه قرار نبود صبر کنیعوض

 کار نییای منتظرتون هستم شما تا بی زود اومدم ولنی همي برادیکشی طول مموندمیظرتون م من اگه منتبابا
 شهیمن تموم م

 !!ای نرییباشه جا=محمد
 ارهی و بنمی هم ماشرهی دست گل بگهی هم نی کنادهی پی رو سر راه گل فروشي مهدیراست... بابانه
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 ؟؟ي اومدیباشه تو االن با چ=محمد
  صدام و مظلوم کردم و گفتمکمی
 ... راستشیدونیم...با

 شنومیبگو م=محمد
  و گفتمای و زدم به دردل

  تو اومدمنی ماشبا
 کنمی شل و پلت مزنمی اونجا به خدا مامی هان؟؟بامی بیکره خر من االن با چ=محمد

 گهی دنییای بنمی شما با ماشارهی و منمی که داره ماشي بابا مهديا
  برهادتی ی که زن و عروسوردمی ازت در مي پدرهی گوساله و گرنه تهی که عروسفیح=محمد

  و گفتمدمیخند
  خدافظنییای حاال من رفتم زود بخوب

 بعد نشستم و شروع کردم به درست کردن موهام کار ی قطع کردم و رفتم داخل و سالم کردم و احوال پرسو
  تم و لباسم و تو اتاق ساعت گذشت که رفمی ندمی شاای قهیموهام چند دق

 
  گفتن که محمد گفتکی اومدن همه بهم تبري و مهدنی محمد و شاهدمی که درونی و اومدم بدمی پوشپرو

 ی و گرفتنمی بزنمت که ماشحاال
  رفته؟؟ادتی سر قرار ی رفتی و گرفتنمی بار ماشستی دوکی حاال عقده نزدخوب

 اجازه گرفتم نگرفتم؟؟=محمد
  و باز کردم و گفتمشمین

  من و تونداره کهنی ماشحاال
 دادمی به صورته داغونت می حالهی و گرنه تهی عروسفیح=محمد
  ماهان و به گه خوردن انداختچارهی بنی بشایخوب حاال محمد ب=هامون
ب بوق جوا4 زنگ به غزل زدم که بعدهی و رونی و آوردم بلمی رفت نشست منم منتظر نشستم و بعد موبامحمد

 داد
 بله

  تموم شد؟؟غزل
  تموم بشهکهیآره نزد=غزل
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  شماست؟؟شی پلمبرداریف
 با اجازه=غزل
 ام؟؟ی بی کمن

 زنمیبرات زنگ م=غزل
 باشه
 ي نداريخوب کار=غزل

  برو مواظب خانومم باش خدافظنه
 خدافظ...خوب حاال تو هم=غزل
  گفتقهی و در آورد و زنگ زد و بعد چند دقلشی چش غوره بهم رفت و موباهی کردم که محمد قطع

  مهسا خانمسالم
... 

 زم؟؟ی عزیخوب
.... 

  دنبالت؟؟امی بی شم کفدات
.... 

 ومدمی خودم مگهی ديشدی جون نمنایخوب مزاحم م...ا
... 

  خدافظای مواظب خودت باشزمی عزی هر جور راحتباشه
... 
  قطع کرد که گفتمو

  کاردیتقل
 !! کنادی تقلیگفتخوبه خودت بهم =محمد

  به گوش خر خوندمنیاسی مونده من فکر کردم ادتی بابا خدا رو شکر حرفام نه
  خره حواسش بودنینه نترس ا=محمد
  با خنده گفتهامون

  خر تموم شد کارتيآقا
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  شدماااا کاش مجرد بودميزیبه دستت درد نکنه عجب چ=محمد
  چش غوره بهش رفتم که گفتهی

 ی لبخند بزن دلم وا شه عوضکمی خانومم خوشگل کردم حاال خوب شد؟؟ي نشده برايزی هم که چحاال
  گفتي لبخند زدم که مهدهی

  ها ساعت چنده؟بچه
  دنبال قندهییچا=محمد

  بندهيدستم رو=نیشاه
  سانسور بشه زشتهدی بانجای اگمی نممن

 گهی خوب بگو دهی کبهی غرنجایا=هامون
  کن باباول

  زنگ خوردلمی که موبامیدی و خندمی گفتکمی
 بله

  دنبال عسلایماهان ب=غزل
 تموم شد؟؟...ا

  شدریآره بجنب د=غزل
 باشه
  کردم و با عجله گفتمقطع
 می بردی بانی ها بجنببچه
  رو به هامون گفتمبعد

 یدونی خودت ميایعمه گفت ن!!!ایای نره بادتی هامون
 امینه م=هامون
  ماهانمی برایب=محمد

 شدم بچه ها نمی شده بود با ذوق سوار ماشی انداختم عالنمی نگاه به ماشهی بلند شم و به سمت در رفتم عیسر
   بوق بوقی و روشن و حرکت کردم هنی محمد شدن ماشنیهم سوار ماش
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 ستادمی شدم و منتظر دم در واادهی پی پارك کردم و با خوشحالشگاهی دم آرادمی که بالخره رسروندمی و مکردمیم
   و بکن و اونکار ونکاری که ادادی بهم دستور می هلمبرداری فرونی بادیتا ب
 

 کنم بزنم تو ی رو اعصابم که خدا بهش رحم کرد و عسل اومد و نذاشت غاطرفتی اواخرم داشت منی ابکن
   بوددهی اما رنگش پرباشی و زی آبيدهنش محو عسل شده بودم محو چشما

 
دسته عسل و گرفتم و با لبخند !!! چشونهنمی مقدار نگران بود کنجکاو بودم ببهی هول کرده بود و اونم غزل

   که کم کم داشت نگرانمزدی جون می بي اونم لبخندانیبردمش سمت ماش
 
 هم اومد عقب نشست حرکت لمبرداری و فنی منم نشستم تو ماشنیدر و براش باز کردم نشست تو ماش...کردیم

 دمیکردم و رو به عسل پرس
  خوبه؟؟تحال

 آره خوبم=عسل
 !!ایبندی می خالي دارفهممیمن از چشات م... نگو؟؟دروغیمطمئن
  جون کرد و گفتی خنده بهی عسل

 کنهی قلبم درد مکمی
 کم؟؟ی

  آروم گفتعسل
  هم کردمغش

  گفتمی نگرانبا
  دکتر؟؟می بريخوایم

  برامشهی مي عادشهیبرم داخل استرسم کم م...نهی همياسترس دارم برا...شمینه بابا خوب م=عسل
  دکترمیری مکنمی االن راه و کج منی هممن

  خوبه؟؟میریفردا م...نه االن نه=عسل
 ؟؟يدی مقول

 زمیآره عز=عسل
 ي دبه کردنمی ببامیباز ن!! هاي دادقول
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 قول من قوله آقامون=عسل
  قولت حساب کردم خانوممرو
 داخل زنا و می  رفتدنیکشی همه کل ممی شدادهی باغ پمیدی رسی و شوخ حرفی بوق بوق کردم و بعد کمکمی

  یلی خي گوشه از قسمتاهی البته دنیرقصی داشتن میمردا همه غاط
 

 بهمون نقدری و امیدی و رقصمی وسط زدمی عسل بودن که همه چادر داشتن همه رفتيالی هم فامکیکوچ
   شبنی شب بهترنی و امیخوش گذشت که اصال متوجه گذر زمان نشده بود

 
 .... من بودیزندگ

*************** 
 ماه بعد3

 ی بهش استرس وارد بشه منم سعادی زدی نگفته بود گفت نبای خاصزی دکتر چمی رفتی وقتی روز عروسيفردا
   محمد وی استرس عسل و کم کنم  عروسي هانهی به بعد زمنیکردم از ا

 
 رفتی داشت مي هم نامزد کرده بود و مهدنی شاهمی گذشت و ما فک کنم هر شب خونه هم بودهانا

   کالفه بودمگشتمی االن از کارخونه داشتم خسته و کوفته بر منیهم...يخواستگار
 

 نی در ماشي جلوستادمی نگران شده بودم وادادی جواب نمزدمی عسل زنگ ملی به تلفن خونه و موبای هر چآخه
   در پارك کردم و قفلش کردم و رفتم داخلي همونجا جلووردمیل نو داخ

 
 و انداختم و دی کلعی سرنی همي برادمیترسی کم کم داشتم مگهی بود ددهی فای در زدم بی زدم باز نکرد هر چدر

  کردم و در و باز کردم و بلند صدا زدمی و با دو طاطیرفتم داخل کل ح
 عسل،عسل

 م با بغض گفتزدی شور مدلم
 ؟؟یی کجاعسل

  زدمادی با شوك و بغض فردنشی دبا
 عسل
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 بلندش عی با ترس سرزدی کند میلی  نبضش و گرفتم خخوردی تکون نمی رفتم طرفش تکونش دادم ولعیسر
   ونی بردمش داخل ماشعی چادر انداختم دورش و در و بستم و سرهیکردم و 

 
 شدم و عسل و ادهی و پارك کردم و پنی ماشعی سرمارستانی نشستم و با سرعت برق و باد رسوندمش به بخودم

   بالنکاردهی و قفل کردم و بردمش داخل عسل و رو نیبغل گرفتم و ماش
 

 عمر کی من ي برای چند ساعت گذشت ولدونمی اتاق و به من اجازه ورود ندادن نمهی و بردنش گذاشتن
   تر شدم کهریسال پ50 چند ساعت اندازهنی تو اکنمیگذشت و من احساس م

 
  طرفش و گفتمدمی پررونی اومد بدکتر

  دکتر همسرم حالش خوبه؟؟آقا
 ؟؟یشما شوهرش=دکتر

 بله
استرس براش خوب ...نشی داشت که به موقع رسوندی حمله قلبهیخدا رو شکر خطر رفع شد ...خوبه=دکتر

  نیتونی مالقات داشته باشه مالقات ممنوعه فردا مدی فعال هم نباستین
 
 ادی از دستمون بر نمي کارگهی استرس بهش وارد بشه و گرنه ددی اول نباداری تو دی ولنشینیبب

  دکتریمرس...کنمی متی رعاحتما
  با اجازهنی حالش چطوره نگران نباشگنی و بهتون مزننی باز پرستارا به خانومتون سر مکنمیخواهش م=دکتر

  زنگ خورد با بغض جواب دادملمی رفت موباو
 بله
 ماهان=هانا
 بله
 ؟؟ي شده چرا بغض کرديزیچ=هانا

  که گفتمنیی پادی چکاشکام
 عسل

  گفتی با نگرانهانا
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  شده؟ی چعسل
 مارستانی داشته آوردمش بی حمله قلبهی

 االن حالش خوبه=هانا
 آره
  اونجا فعالامیاالن من م=هانا
 فعال

 و نی و محمد و مهسا و شاهي هانا و هادقهیبعد چند دق... عالمه دعا کردم تا حالش خوب بشههی قطع کردم و
   که هانا باومدی مکردی هم داشت بدو بدو مي اومدن مهدنیرینامزدش ش

 
  گفتینگران

 کجاست؟
 شینی ببیتونی تو اتاق مالقات ممنوعه گفتن فردا مفعال

  بابايا=محمد
 حاال چش شده؟؟=مهسا

 نمیبی رفتم خونه معی سردهی جواب نمزنمی نه زنگ منهزی از ظهر که رفتم نه زنگ منمیبیاومدم خونه م...دونمینم
   مسافت ونی ادونهی خدا مزنهی افتاده نبضشم کند مهوشی تلفن بيپا
 

 چه دونمی بوده بهش استرس وارد شده اما نمی حمله قلبهی دکتر گفته مارستانی کردم و آوردمش بی طچطور
 !! بودوفتادهی نی آخه اتفاقیاسترس

 حاال حالش چطوره؟؟=نیشاه
 خوبه

 خدا رو شکر=نیریش
 ؟؟يشام خورد=هانا
  بابانه

  بخورزی چهی تو برو میمونی منجایما ا=مهسا
 ره؟؟ی منیی از گلوم پايزی چمگه

 ي بدی تو به خودت سختستی نی مطمئن باش اونم راضمی هستنجای حاال ما اگهیبرو بخور د=نیریش
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  نهای استرس بهش وارد شده ی چي بدونم برادی من باآخه
 تا فردا یتونی خودت گفته نمي دکتر به گفته شهی درست نميزی که چی باشنجایماهان جان تو االن ا=يهاد

  هستننجای بخور خانوما ازی چهی می برایب...دسی فای پس موندت بشینیبب
  با لبخند زد پشتم و گفتي و که مهدرونی زور بلند شدم با بچه ها رفتم ببا
  غمت نباشه داداشمیینجای اما

  بودهی چهی قضینیبی میزنی باهاش حرف مرونی بادی مشهی بالخره زنداداش خوب مگهیراست م=نیشاه
  بخورزی چهی می برایب=محمد

 و اونا هم شروع کردن به می حرف زدادی رفت تا غذا بخره ما هم تا بي هادمارستانی پارك بغل بهی میرفت
   کنن بهقمی تشونکهی اي اومد و غذا رو آورد بچه ها براي دادنم که هاديدلدار

 
 غذا خوردم که بعد چند ی کملی می بیلی ناراحتشون نکنم خنکهی اي من برای خودشون هم خوردن ولخوردن

   کردن و رفتن وی داخل بچه ها خدافظمیقاشق تمومش کردم بعد رفت
 

 با قهی که چند دقمی هانا فرستاده بودتش نشسته بودیعنی رفته بود خونه ي موندن هادي هانا و مهدفقط
  نگاه به ساعتش کرد و گفتهیصحبت گذشت که هانا 

 امی برمی بگشی لحظه برم آزماهی من
  تعجب گفتمبا
 ش؟؟ی آزمایچ
  لبخند گفتبا

 گمی بهت مبعدا
  و گفتمي رفت رو کردم به مهدبعد
 ؟؟ي نداري نظرچیه
  شونه انداخت باال و گفتهی

 نه
 اغونمد

  خودت ویخوب حاال کشت=يمهد
  کردم و گفتمی تلخخنده
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 ؟؟ی بدبختش کني نکرددای و پی کس؟؟هنوزي کردکاری چتو
  و گفتدی خنديمهد

 فلفور نی زنگ بزننی کرددای و پسی من گفتم بهشون کي دختر براهی االن شمالن و دنبال نای مامان ایول..نه
 امیب

 ؟؟یگرفتی می زن شمالدی حتما باحاال
  زن من نباشه؟؟هیاالن زن شما سه تا شمال...گهیآره د=يمهد

   خوشگلهیلی خوشگلن لباساشونم خیلی؟؟خيریگی نمی ترکای ياصال چرا زن کرد... حاالخوب
 زمیتو نظرات و واسه خودت نگه دار عز=يمهد

  ما گفتناز
 دنیاز ما نشن=يمهد

 ی بس آشغالاز
  گفتیالیخی با بيمهد

 دونمیم
 ي بس خراز

 انمیدر جر=يمهد
 !! تو دهنتازنمی مي مهدی بس پدر سگاز

 یاز بس آشغال=يمهد
 ی هم سطل آشغالتو
 برگه هم دستش بود با تعجب هی شمونی اومد پی که هانا با خوشحالمیزدی تو سر و کله هم ممی خنده داشتبا

 گفتم
 گه؟؟ی دهی چنیا

 شیبرگه آزما=هانا
  گفتي با کنجکاويمهد
 !!شِ؟؟یآزما
 يباردار=هانا
 می با تعجب گفتي و مهدمن
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 !!نه
  بود؟؟یحاال جوابش چ=يمهد
 مثبت=هانا
 گمی مکیتبر

 گمی مکیمنم تبر=يمهد
  فوتبالمی فداش خدا کنه پسر باشه باهاش بریی دایاله

  که دارهي اییخدا به بچت رحم کنه با دا=يمهد
  داداشمگهیخوبه د...وا=هانا
 ؟؟ی گفتيخوب حاال به هاد=يمهد
 ماهمه2تازه... خوشحال شدیلیآره خ=هانا
  هست حاال؟یچ=يمهد

 شهی معلوم میماهگ4 جون بچه تواحمق
 !!دونستمی؟؟نميجد=يمهد

 که رهی فکرم آروم بگکمی لم دادم و روش ولو شدم و چشمام و بستم تا مکتی چش غوره بهش رفتم بعد به نهی
   نگاه به اطراف کردمهی شدم داری بچه ها بيصبح با صحبتا...خوابم برد

 
  نگاش بهم افتاد با لبخند گفتی وقتمحمد

  شدداری خفته بالخره بيبای به زبه
  و گفتمدمی کشازهی خمهی

 عسل کو؟؟...عسل
 بخور زی چهی می باهم برایدکتر اجازه داد برن مالقات االن خانوادش داخلن تو ب...نترس عسلت سرجاشه=محمد
  یتونی راحت مالی تو با خرونی بانیادش م تا اون موقع هم خانوایبعد ب

 
 ی حرف بزنباهاش

 باشه
 سی و ساندکی کهی می آب به دست و صورتم زدم بعد رفتهی شدم و با محمد رفتم داخل محوطه اول بلند
  که رو بهش گفتممی و خوردمیگرفت
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  داخل؟ی رفتتو
  داخلمی رفتنی و شاهنیریآره با مهسا و هانا و ش=محمد

  کجا رفت؟؟يمهد
  اول از همه رفت بعد مامانش زنگ زد بره شمال اونم رفتيمهد=محمد

  نگفت؟؟يزیخوب عسل چ..آها
 اخماش تو هم میوردی ازت ناراحت بود اسمت و میول...گفتی نمیچی شد هی که چمی گفتینه هر چ=محمد

 ؟؟ي کردکاری چنمیبگو بب...ي زدي گندهی دمی فهمرفتیم
 زنگ زدم برنداشت ی شب هر چی هم خوب بود من رفتم کارخونه ولیلی خمیم بود به قرآن ظهر باهیچیه

 نی افتاده همهوشی تلفن بي پادمیمنم رفتم خونه د
 ؟؟یمطمئن=محمد

  به جان خودمآره
 گهی دختهی بهش گفته که بهم ش ريزی چهی زنگ زده یکیپس البد =محمد
 !!مسلما
  بود؟؟ی کیدونیتو نم=محمد

  نبودم؟؟گمی ميخر
  ازت شکارهنقدری شده که ای چنیخوب غذات و بخور برو داخل بب...شعوریعفت کالم داشته باش ب=محمد

 رسهی به مغزم نميزی چکنمی فکر می چهر
 بدو غذات و بخور تا دکتره مالقات و ممنوع نکرد... برادر منيچون تو اصال مغز ندار=محمد
 یعنی نبود يزی چکردمی فکر می هر چگشتمی تو ذهنم تو دنبال اشتباهم می خوردم و هیلی می و با بغذام
   غذام و کهشدمی ناراحت مشتری بنی نکرده بودم که ناراحت بشه واسه هميکار
 

 و محمد نگاه نی عرفان هم با اخم به شاهدمی با محمد رفتم داخل آقاجون و مادرجون و غزل و دعی سرخوردم
  بهم گفتی مادرجون با مهربونکردیم

  جان تو با عسل حرفتون شده؟؟ماهان
  تعجب گفتمبا

 !!! و عسل؟؟نهمن
 ؟؟یمطمئن=مادرجون
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 !!! بحثمونم نشدهی حتمی اصال دعوا نکردنهیزتری به خدا به جون خودم به جون عسل که برام عزآره
 !!! از دستت ناراحتهکنمیآخه احساس م=مادرجون

  گفتمی ناراحتبا
 کردم ي بهش گفتم نه کاريزی آخه نه من چی چي برادونمی خودم نمنی باور کنیول محمد بهم گفت دونمیم

   شب که اومدمی خوب بود ولی همه چمیکه ناراحت بشه ناهار که باهم بود
 

  که از دست من ناراحت بودنی گفتنی رفتنای تلفن افتاده و امروزم که شما و با محمد اي پاهوشی بدمی دخونه
 ختهی گفته که بهم ريزی چهی زنگ زده یکیاحتماال =عرفان
  بهش گفتی با نگاه خنثمحمد

 ؟؟يدی از کجا فهمازیصد امت...نیآفر
 آقاجون و مادرجون هم لبخند زدن رو کردم به میدی خندزی و غزل رنی با اخم بهش نگاه کرد من و شاهعرفان

  و گفتمنای و محمد و آقاجون انیشاه
 راره از چه قهی قضنمی داخل ببرمی ممن
  و گفتمششی چشماش و بست رفتم پدی من و دنکهی در زدم و رفتم داخل همبعد

  عسل؟دهی مي ای چه معننکارایا
 دمی نزد دوباره پرسیحرف
 ده؟؟ی مي ای سکوتت چه معننی ااالن

  گفتمی نزد با لحن عصبی حرفباز
  با توامعسل
  لرزون گفتي چشماش و باز کرد بغض کرده بود با صداعسل

 ي کردکاری از خودت بپرس چدونمینم
  شده باشهتی کرده باشم که باعث ناراحتي کارادی نمادمی کنمی فکر می چهر

  با پورخند گفتعسل
 !!واقعا

  تو چت شده؟؟عسل
  االن حوصله ندارمرونیماهان برو ب=عسل

  گفتمی و ناراحتي ناباوربا



      رمان روزای بی عسل                                             اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 124 

 !!!عسل
 !! ماهانرونیبرو ب=عسل
 محکم و ي و در و محکم بستم با قدمارونی رفتم بعی بزنم سرادی فرخواستی دلم مکردی داشت خفم مبغض
  هی ی ولکردنی داشتن صدام منی به سمت محوطه رفتم محمد و شاهیعصب

 
  گفتتی محمد با عصبانستادمی شدم وادهی کشهوی هم بر نگشتم لحظه
 !!!ستای نگفتم وامگه
  کن محمد حوصله ندارمولم
  شده؟؟یخوب چ=نیشاه
 ي کردکاری حوصلت و ندارم از خودت بپرس چنمتی ببخوامی نمرونی برو بگهی شده می چگمی بهش می چهر

 ؟؟؟ي نکردي کاریمطمئن=محمد
  و بلند کردم و گفتمصدام
  نکردم حاضرم دست رو قرآن هم بذارمي بار قسم بخورم به جون خودم به قرآن من کارچند

 !! هامارستانهی بنجای آقا چه خبرتونه؟؟اواشی=پرستار
  گفتمتی عصبانبا

 !!هی شهربازنجای فکر کردم امن
  و گفترونی دستم و گرفت بردتم بمحمد

 ؟؟يریگی پاچه میشی سگ مچته
  کن محمد حوصله ندارمول

 مهسا رو بفرستم بپرسه چشه؟؟=محمد
  بهم بگهدی خودش باالی خی بری خنه

 نتتی ببخوادی فعال که نممی االن برایخوب ب=محمد
  بگذرونهری همراشون رفتم خدا آخرو عاقبتمون و به خی ناراحتبا

******************* 
 روز بعد4
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 امروز عزمم و دادی نمی اتاق اصال جوابرفتمی نزد و اگه من می بود باهم حرفنجای که عسل اي چند روزنی اتو
   بهمی و ناراحتیجمع کرده بودم تا برم باهاش صحبت کنم هانا با نگران

 
  کرد و گفتنگاه

  من برم اول باهاش صحبت کنم ماهان؟؟يخوایم
 رمی خودم منه

  در زدم و رفتم داخلبعد
 نشستم رو تختش و با بغض گفتم 

 !!عسل
  ندادیجواب

 !!!عسلم
  نگفتيزی چبازم

  شده؟؟ی بزن بگو چی حرفهی رو خدا جون من عسل تو
 ؟؟یکنی فکر میخودت چ=عسل

 بذار از خودم دفاع کنم... قضاوت نکنی شد؟؟الکی فقط تو بگو چکنمی فکر نمیچی اصال همن
 م؟؟ی خواستگاري چرا اومدیاگه دوستم نداشت=عسل

  دختر جهانم باشهنی اگه خوشگلتری حترفتمی رو دوست نداشتم سراغش نمی باش من اگه کسمطمئن
 ه؟؟یروناك ک=عسل

 شناسمیروناك؟؟نم
 دروغ نگو ماهان=عسل

 ... جانِبه
  هانا  رو بهش گفتمقی اومد رفادمی تازه
  با هانا دعوا گرفته بود و باهم قهر بودن چطور؟؟يروناك طاهر... هانا روناکه قی رفاسم

  بودهقی باهات رفگفتیزنگ زد م=عسل
  پوزخند گفتمبا

 خوب؟؟... بودمقی من باهاش رفاالتشی بوده که تو خنی کنم منظورش افکر
 ي و ولش نکردیجمون هنوزم باهاش رابطه داشت تو دوران ازدواگفتی منیهم=عسل
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 از دست من یحرف4 دختره نی تو به خاطر حرف ایعنی... متوهم باشه آخهتونهیچقدر دختر م... توهماتشهتو
 گه؟؟ی راست مي و فکر کرديناراحت شد

  باور کنم دروغ بوديخوای میعنی=عسل
 اگه من ی ولکردمی اول اعتمادت و جلب مدیا من بدی خودم متاسفم شاي برایعنی برات متاسفم عسل واقعا

   به خاطرچوقتی هکردمی باهات ازدواج نمچوقتی کنم هانتی بهت خخواستمیم
 
 و می همه سختنی تو ایعنی...رفتمی به خاطر داشتنت با مامانم و بابات کلنجار نمخوردمی اون همه کتک نمتو
 ي دختر معلوم والحال گوش کردهی و به دروغ ی گرفتدهیناد

  آروم با بغض گفتعسل
 !!!مای قدنی عي شک داشتم فکر کردم شدمن
   مزاجم؟؟ی دمدمنقدری من ایعنی گرفتمی چرا زن مشدمی ممای قدنی عاگه

 دیگفتم که خبر نداشتم ببخش=عسل
 عرفان هم که انگار به خونم کردی بهم نگاه مگهی طور دهی چند مدت بابات نی عسل تو اي من و بردي آبروتو

  تشنه بود
  و گفتختی اشک رعسل

 خوامی معذرت ممن
  گفتمی با ناراحتختی اشکاش دلم راز

  شوالیخی بشهی نکن حالت بد مهی نداره گریاشکال
 ...من...اما من=عسل
 انومم خدی عدی خرمی بردی بادهی بعد عي هفته یشی تو استراحت کن فردا مرخص مرمی نداره من میاشکال
  و گفتدی که عسل دستم و کشرفتمی مداشتم
 ماهان
  نگاه کردم که گفتبهش
 ؟؟یستی ازم دلخور نواقعا

  لبخند گفتمبا
 ستمی معلومه که نزمی عزنه
  عشق بهم چشم دوخت و گفتبا
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  آقامونعاشقتم
  گفتمی لبخند تلخبا
 حاال استراحت کن تا فردا... خانوممشتری بما

 تا بره حسابش و بای زنگ زد به فرتی دادم که هانا با اخم و عصبانحی بچه ها توضي و در و بستم برارونی برفتم
   نداشتم چون دلم خنکهی قضنی با ایبرسه منم خوشحال بودم و مشکل

 
 ي به رودینبا. ناراحت بودمیلی طرف بابت قضاوت عسل خهی از ی ولادی از پسش بر مبای فردونستمی و مشدیم

 !! ممکنه ناراحت بشه و دوباره حالش بد بشهارمیخودم ب
  برم خونهخوامی به مهسا بگو بمونه من ممحمد
  راحتالتی خیکنی ممی استراحتهیبرو داداش :محمد

  کردم و رفتمی لبخند زدم و با همه خدافظهی
******************* 

  گفتغی با جعسل
  بخرمدی لباس عي و تو هنوز من و نبرددهی ع؟؟فردایی کجاماااااااااهان

  خنده گفتمبا
  خانومم اومدماومدم
  ماهان؟؟يدی خونه ها فهميدی رسعیسر=عسل

  در خونه پارك کردم و گفتمدم
  دم درای بدمی رسمن

 ؟یکنیلباس عوض نم!!! زود؟؟؟؟چقدريدیرس=عسل
  خوبهنی همگهی دنه

  من اومدمستایباشه وا=عسل
  با لبخند گفتکردی اومد طبق معمول چادر سرش بود که اون و ناز تر مقهی کردم بعد چند دققطع

  آقامونسالم
  عشق بهش نگاه کردم و گفتمبا

 نی خوشگل شدشهیبه به مثله هم.. خانوممسالم
  خودش و لوس کرد و گفتعسل
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  شدری دگهی دمیبر...ی بگستی الزم ندونمی حاال مخوب
 م؟؟یاول کجا بر...ی شما بگی خانومم هرچباشه

  چون بازار تا آخر شب بازهدی مرکز خرمیاول بر=عسل
 می که رفتمیرفت...چشمممممم

 عسل باز کردم و دست و ي پارك کردم و در و برادی به مرکز خرمیدی بالخره رسمیدی و خندمی کردی شوخیکل
   در مغازهمیری من لباس بگياول قرار شد برا. داخلمیتو دست هم رفت

 
  عسل گفتهوی لباس مناسب بودم که هی داخل دنبال می و رفتمیز کرد بارو

  و امتحان کننی اماهان
 دستمال هی شیی که تو جي و خاکستراهی و سدی سفی با رنگزی کت با چهارخونه رهی نگاه به لباس انداختم هی

   شلوار کتانهی و ی مردونه مشکراهنی پهی داشت و یساتن مشک
 

 تموم شد عسل اومد ی بود با لبخند لباس و ازش گرفتم و رفتم لباسا رو پرو کردم وقتیانتخابش عال..یمشک
 نگاه کرد

  ماهاني شدیعال=عسل
 يای من لباسم و عوض کنم بستای بغل وانی همزمی عزیمرس

  با تعجب گفتعسل
 ستم؟؟ی وانجای اچرا

  گفتمتی مظلومبا
 دنتی دزددمی اومدم ددیشا

  با خنده گفتعسل
 وونهی دنمی تو ببرو

 می و حسابش کردمی رفتشخوانی باهم به سمت پرونی داخل و لباسم و در آوردم و مرتبش کردم و اومدم برفتم
   ودمی کفش خرهی خودم ي گشت و گذار من برایبعد کل....رونی بمیو رفت
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 سفره هفت لی بازار و وسامیبعد رفت...ي و شلوار دودي روسرهی و دی خری مانتو بلند مشکهی خودش ي براعسل
   رولهی وسنی طرف ماشمی برگشتی خستگی و با کلمیدی رو خرنیس
 

  که رو به عسل گفتمنی داخل ماشمی و نشستنی تو صندوق ماشگذاشتم
  رستوران؟؟میبر

  خونهمی برمی کار داریکل... نهي وايا=عسل
 لی و وسانگی و بردم به داخل پارکنی و ماشمیدی رسعی سریلی و روشن کردم و به سمت خونه روندم خنیماش

   و قفل کردم و با عسل رفتم داخل خونهنیو از تو صندوق گرفتم و ماش
 

  تو حال خودم بودم که عسل گفتقهی ولو شدم چند دقونی تلوزي کاناپه جلوي و رودمی تو خونم و پوشيلباسا
 !!!ماهان
 !!!جانم
 می ها رو آماده کنلهیکمک کن وسبلند شو بهم !!!...يباز که تو لش شد=عسل
 خستم
 !!ماهان=عسل
 چشم

 تموم شد ی سنگ تموم گذاشت  وقتی کلنی سفره هفت سي و بهش کمک کردم امسال براششی زور رفتم پبا
  گفتمیبا خستگ

  بده بخورم خسته شدمزی چهی حاال
 کشمیاالن شام م=عسل
  که گفتمیخوردی ممی غذا رو اورد و داشتعی سرزی داخل آشپزخونه منم نشستم رو مرفت

  موهام و رنگ کنم؟؟هی نظرت چماهان
  خودت خوشگل ترهي موهاادی عنوان موهات و رنگ نکن خوشم نمچی نه به هنه

 باشه=عسل
 غذام هضم بشه بعد ی شامم تموم شد نشستم رو مبل و تا کمی وقتمی نزد و شام و تو سکوت خوردی حرفگهید

 رو بهش گفتم
 عسل
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 !!جانم=عسل
 ؟ي نداري خستم رفتم بخوابم کارمن

 لهی سال تحوی شداری زود بدینه عشقم برو بخواب فردا با=عسل
  باشه واسه فرداهی کار نکن بقنقدری اایتوهم زود ب...باشه

 امی نمونده زود ميکار=عسل
 ری فعال شب بخباشه

 زمیشب خوش عز=عسل
 ساعت چند بود دونمینم...دمی و طبق عادت در آوردم و خوابراهنمی سمت اتاق مشترك خودم و عسل و پرفتم
   چشمم و باز کردم عسل بود که با خندههی دهی تکونم میکی دمی دهویکه 
 

  چشم دوخته بود رو بهش گفتمبهم
  شده؟؟یچ

 نیی پامی برای بلیدو ساعت مونده به سال تحو=عسل
  هنوز دو ساعت موندهخوب
 گهی بدو دکشهی طول می و لباس نو بپوشيتا صبحانه بخور... بابايا=عسل

  کن عسلول
  که افتادم بغلم به خودم فشردمش و گفتمدمی دستش و کشبعد

  نکنتمی اذنقدری بخواب توله اری بگتوهم
 ای بخوابذارمی نمیماهان بلند نش=عسل

  خنده گفتمبا
 !!!اااای کردي کارنی همچخورمتی مشمی جان خودم عسل بلند مبه

 چشمم و باز کردم و نشستم تو جام هی لمیبی و سشی با موهام و ري روش و کرد بهم و شروع کرد به بازعسل
 و گفتم

 !!یشی آدم نماصال
  و گفتدی پرنیی باال پاي با شادعسل

 !!! شدداری ماهان بداخالق بهورااااا
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 و صبحانه نییرتم زدم بعد رفتم پا آب به دست و صوهی و یی شدم و با خنده رفتم سمت دستشوبلند
 دمی که با نگاه مشکوك پرسکردی بهم نگاه مطنتیعسل با ش.خوردم

 ؟؟یسوزونی میشی چه آتي دارباز
  گفتتی با مظلومعسل

  به خدایچیه
  که از ذات تو خبر دارم بجنب راستش و بگومن

 گه؟؟ی شمال دمیریفردا م=عسل
  آرهخوب
 م؟؟یمونیچند روز م=عسل

  باشهی روز فکر کنم کافدو
  آره؟؟گهی دمیامروز ناهار خونه خونه خودمون...آها=عسل

 ی درست کنی پلو با ماهي قرار بود سبزآره
  و گفتمدمی با ذوق دستام و بهم مالبعد
  بشه امروزي ناهارچه

  ناهار برن خونه بزرگتردی روز اول عدی بایدونیم=عسل
 !! داره؟؟ی چه ربطنی ای ولآره

 کال گفتم=عسل
 !!؟؟ي کردي پاره نکنه دوباره خرابکارشی آتنمی ببستایوا

  با انکار گفتعسل
  بابامن؟؟نه
 ؟؟ي کردکاری و بگو با غذا چراستش

  خودش و لوس کرد و گفتعسل
  مضره؟؟یلی نمک خیدونیم
  نگاه مشکوك گفتمبا

 !!؟؟یختی نمک نرنکنه
  به حالت قهر گفتعسل
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 می چه خرهی شده؟؟من و بگو به فکر سالمتیحاال مگه چ....آره
  سمتش و بغلش کردم و گفتمدمی خنده پربا

 خورمی نداره همش و خودم می که اشکالنی ازدلمیعز
  ذوق گفتبا

 ؟؟يجد
 شهی ملی که االن سال تحومی حاضر شمیبدو بر... عشقمآره
  سفره که با لبخند گفتشی پمی و روشن کردم و نشستونی و من تلوزمی لباس و عوض کردمی رفتگهی همدبا

 مینیشی منی دور سفره هفت سي فرض کن سال بعد سه نفرماهان
  تعجب گفتمبا

 !! نفر؟؟سه
  االغ منظورم بچمونهگهیآره د=عسل

 آها
 اد؟؟ی از بچه خوشت نمهیچ=عسل

 کنهی مهی گری هادی نوزاد خوشم نماز
  من دوست دارمیول=عسل

  دارم که از تو باشه رو دوستي بچه امنم
  سالهي دعا کن آخرانیخوب حاال بش=عسل

 هی هامون،آرزو کردم ندمون،بچهیمون،آیمون،سالمتی دعا کردم واسه خوشبختی بود کللی سال تحوکینزد
   شدلی سال تحوهوی خوب با عسل و بچه هامون داشته باشم تا ابد یزندگ

 
  زد و گفتغی جهی عسل

  مبارك عشقمممممدتیع
  ماچم از لپش گرفتم وگفتمهی کردم و بغلش
 ی داشته باشی سال خوبزمی نو توهم مبارك عزسال

 ؟؟ي رو فراموش نکرديزی چهیفقط آقامون شما ...نیهمچن=عسل
  و گفتمی خودم و زدم به نفهمطنتی شبا

  رفت آشغاال رو بذارم دم درادمیچرا؟؟
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 گهی دزی چهینه =عسل
  رفت قبض و پرداخت کنمادمی فکر کنم آها

 گهی دزی چهینه =عسل
  بزنمنی و بنزنی رفت ماشادمی فکر کنم آها

  با حرص گفتعسل
  ماهان نهنه
 غذا بذارم گشنشون نشه)سگامون(کیونی و دلی رفت به فادمی

  گفتزونی و با لب و لوچه آودی پرنیی باال پاعسل
 ي بديدی رفت بهم عادتی... ماهاننه

  و گفتمدمیخند
  براتهیدی عهی من وجود مبارکم خودش کاری چيخوای ميدی جون عدختر
 خوامی ميدی بده من عيدیزر نزن ع=عسل
  گرفت که گفتمعی دادم سريدی عبهش

  لوس غرغروي دختره ری بگایب
  خودم وکنمی آقام لوس ميلوس هستم که هستم به تو چه برا=عسل

  خنده گفتمبا
  آقات و ببرنمردشور

 یعمت وببرن عوض=عسل
  و گفتمدمیخند
 ؟؟ي دارکاری به عمم چتوله

  قرار ندمتیبه آقام کار نداشته باش تا عمت و مورد عنا:عسل
 !!شمی اون زبون تو نمفیمن که حر...یدنی ددی عمی برایب

 رفتم سمت دنی خوابدمی در و قفل کرد اول رفتم سمت خونه کوچولوئه سگامون دمی به سمت در رفتباهم
 می هم نشست و حرکت کرد و روشن کردم عسلنی و نشستم و ماشنیماش

******************* 
  تو شمالفردا
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 و ي و مهدنیری و شنینا،شاهی و هانا،مهراد و ميمن و عسل،محمد و مهسا،هاد!!می امشب تو پارك بودهمه
  یلیدختر خ!!نامزدش که دو سه روز بعد مرخص شدن عسل عقدشون بود

 
 !!! چقدر خوبمی راحت هممون سر و سامون گرفتیلی اسمشم نگار بود خومدی مي به مهدقای بود و دقیخانوم
 !!! ذوقای بگهی دنیبرقص... برهادمی همه شور و حال محاله نی بره اادمیخاطرات شمال محاله =محمد

  که محمد گفتمیکردی غش ممی از خنده داشتهمه
  ماهان تو بخونخونمی نمگهی اصال من دزهرمار

 تو بخون... کهستمی ن که مثل تو خوانندهمن
 !!نای برقصدیپس با=محمد

  که گفتمی سر تکون دادهی خنده با
  تا من و مبتال کنههههههادیدوباره باز غمت م... نوم تو تو گوش من صدا کنهههههههههي روزهی اگه

  و گفترونی آورد بی سرش و از چادر مسافرتیکی دفعه هی
 !!!مااااای چه خبرته خوابآقا

 م؟؟ی اهنگ بخونخوادی که دلمون ممی کنکاریما چ...ی مرد حسابدنهی خوابيمگه پارك جا=محمد
  و گفترونی اومد بتی با عصباناروی
 ؟ی گفتیچ

  با ترس گفتمحمد
 شهی تکرار نمگهید...دی غلط کردم ببخشگفتم
  چادر و بست که مهسا گفتپی رفت داخل و زتی هم با عصبانمرده

 ؟یترسی ازش مکلتی هنی ابا
 گنده کردن که همه ازشون حساب ببرن کلی فقط هیالک... مثله محمد پهلوون پنبه انییمهسا جان آدما=نایم

 شنی ممی تو هفتا سوراخ قاشهی دعوا مهیوگرنه تا 
  خانواده نشستهنجای ای جواب بدم ولتونستمی مخواستمیبرو بابا من اگه م=محمد

 نیکنی قُمپز در می الکنیری پخ بکنن در مهی نیی شما مردا ترسومیدونیما که م... ما رو بهونه نکنیالک=نیریش
 می ترسیما نم
 به زنده يدی هر چند فکر نکنم اون موقع امری دوباره بخون دعوا بگیترسی محمد اگه واقعا نمگهیراست م=هانا

 موندنت باشه
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 محمد جونم گهی مکنهیم گوشم التماسم ری داره زی هخوندمی من و بسته وگرنه ميماهان دست و پا=محمد
 ترسمی من مکنمینخون التماست م

  زدم پس سرش و گفتمیکی تعجب بهش نگاه کردم و با حرص با
  ترسونهی گمشو بوزبرو

 اون یی تنهادی تو بامی به تو کمک کنمی ما جون ندارزنهی محمد نخون ما رو میگفتی مي خدا تو نبوديا=محمد
 ؟؟یو بزن
  بهم چشمک زد که گفتمبعد

 !! نزن محمدچشمک
  چشمه از قدرتات و بهشون نشون بده پهلوونهیخوب =نیشاه

  کنهی کشفیزشته آدم ضع...نه نه نه=محمد
  با خنده گفتيمهد
  هم دارهی اعتماد به نفسچه

 ستیول کن بابا مردش ن=مهراد
  نکنه برادر منی کُشفی که ضعهیمرد کس=محمد

  که هانا گفتمیدیخند
  اول بودنشد،زنای قدرت مدنیه رخ کش باش اگه بحث بمطمئن

 قایدق=نایم
  با هانا با خنده زدن قدش که نگار گفتو

  کنه؟؟کاری چخواستیمثال م.خوندمی محمد بودم آهنگ مي جامن
 بده؟؟!!نی چشمم بزنخوامینم=محمد
 کنمیخودم برات اسپند دود م=مهسا
 ؟؟ی من و ببره چادی بسیپل=محمد
  با تعجب گفتعسل

 ؟؟ی چي براسیس؟؟پلیپل
 !!! عقدمون کنه کهادی باز عاقد نمکنهی مرمی دستگادی مسی من مردِ رو بزنم بکشم پلیخوب وقت=محمد
  که مهسا گفتدی خندعسل
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  چشمه از قدرتات و نشون بده روشون و کم کنهی محمد
  با زار گفتمحمد

  و حوضممونمی من مکننی فرار منای بشه ايزیاگه چ!!!زننی مادی زر زنای االیخی رو بنای اخانومم
 !! به خاطر منگهی نداره دیاشکال=مهسا

  نگاه بهش انداخت و گفتهی زار محمدبا
 !!نی بزندست

  که خوندمی دست زدما
 نییییییی امام حسای ارمیبگو به ...ي واي خبر از من ببر وانیا....يا. ي کاکول پسر واکفتر

 می از خنده غش کردکردی و دنبالش مرونی فرار کرد مرده اومده بود بو
  گفتتی با عصبانمرده
 مگه با تو نبودم ساکت باش... گوسالهنمی کن بصبر

  دوستام اقفالم کردن وگرنه من به حرف شما گوش کرده بودمنیبه جان خواهر شاه=محمد
 زد و غی و در آورد و پرتاب کرد به طرف محمد که خورد تو کلش محمد جشیی دمپادی به محمد نرسدی دمرده
 گفت

  رسمشهنیا....نی در انداختيراندازی من و با قهرمان تالمصباااا
  که مهسا رو به محمد گفتمی خنده مرداز

 زنمشی مادی اگه بی تو که گفتزمیعز
  به محمد نگاه کرد که محمد با ترس گفتمرده
  کردمی زده باشم نه بابا شوخي زرنی خورده باشم همچزی چمن
 زنمتی مثله خر مي صدا کرد سر وگهی بار دهی=مرد

 !!!!المصب مثله خر؟؟=محمد
 ؟؟یپس چ= بلندي با صدامرد

  با ترس خودش و مظلوم کرد و با ترس گفتمحمد
 نی گوساله گفتم مثله گاو بزننی تازه گفتآخه
  خنده مرده خودش هم خندش گرفته بودری زمیزد

  رفت تو چادرش که محمد با اخم گفتبعد
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 نی من و به کشتن بدنی که فکر کنم امروز همتون قصد کردمی برنییایب
 زدم تو ی با شوخیکی حرکت کردم محمد اخماش تو هم بود با خنده می و سوار شدنی سمت ماشمی خنده رفتبا

 بازوش و گفتم
 می بردی که ما به قدرتات پی خوشحال باشدی؟؟بای چرا ناراحتحاال

 ص گفت خنده که محمد با حرری و عسل زدن زمهسا
  آقا ماهانشهی و بدون نوبت منم منی ای ولنی کنن،مسخرهی بخندآره

 ری نگافهی حاال بسته قخوب
  گفتي لحن مسخره ابا
 یتو غرور مِرا شکست...نه
 ي نازیآخ

 شعوری و کوفت بيناز=محمد
 رو ی اونجا صدات و انداختی شب بود مردم خواب بودن تو رفتگهی خودت بود دری زر نزن خوب تقصحاال

 سرت؟؟
  بخون بخونیگفتیحاال خوبه خودت م=محمد

 ؟؟ي گفتم تو چرا گوش کردزی چهی من
 وفتهی ماهان تو باز کارت به من نمي کره خریلیخ... راهمهی ناباب و نقی لعنت به رفيا=محمد
 بسته حاال محمد=مهسا
 ارمی رو در بی عوضنی پدر ادیبا...گهینه د=محمد

  خنده گفتمبا
 نی چندمیکی نی؟؟اي از قدرتات و نشونمون بدیکی يخواینکنه مثله تازه م!!! جرات دارهنمی بذار ببآره

 !!!قدرتته؟؟
  با حرص گفتمحمد

 زبونت و مار بگزه غده....یکنی آشغال که من و مسخره ميری بگپروستات
  با خنده گفتعسل

  محمد؟یگی میخدا نکنه چ...اِوا
 !!محمد=مهسا
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  با زار گفتمحمد
  زنداداشکنهی و مسخره ممن

 ي ماهان شورش و در آوردگهیبسته د=عسل
 ؟؟یشی می خانومم چرا عصبچشم
  که مهسا گفتدمی زبون به من زد خندهی محمد
 نای مارو برسون خونه مامانم اماهان

 محمد بره گمشه.... باهم خونه پدر و مادر عسلمی برایزنداداش تو کجا؟؟تو ب...ا
  و گفتدی خندمهسا
  بار اس زده برامستی که تا االن دونای خونه مامان امیبر...یمرس

  شدفیح
 ه؟؟ی حتمای درمی بردیاالن فردا با=مهسا
 کشمشونیآره بابا نرن م=محمد

 هی زنداداش حتمآره
 میرونیب!!نای نریی شب جایراست=عسل
 !!! حرکت کنناااادی بخوابن؟؟شب باستیبهتر ن=مهسا
 رونی بمی بردی شب باگهی دخوابنیبعد از ظهر م=عسل
  ندارمیمن که مشکل=مهسا
 !!ادی بگو بنایبه م=عسل
 ادیم=مهسا
  همه جا پالسه از بسادی منای مگهیراست م=محمد
 ادی مکنهیلطف م!!!راجبش درست حرف بزن=مهسا
 دتیخوب حاال با اون دخترخاله پالس=محمد
 و رسوندمشون خونه مادر مهسا و من و میدی چش غوره خطرناك بهش رفت که محمد ساکت شد خندهی مهسا

   و پاركنی ماشمیدی رسعی سریلیخ!!! پدرجون و مادرجونمیعسل رفت
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 يصبح با صدا....دمی خوردم و رفتم باال خوابيزی چهی عی من سری داخل بعد سالم و احوالپرسمی و رفتکردم
   صبحانه خوردمنییعسل بلند شدم اول دست و صورتم و شستم بعد رفتم پا

 
  با لحن خشک گفتیعل

 ن؟؟ی برنییخوای میی جاامروز
 !!! اه چه خشک و نچسباه

 میرونی شبم بای درمی برمییخوای مآره
  گفتی سر تکون داد عرفان هم اومد و رو به علهی هم ی نگاه به ما دوتا انداخت علهی عسل

 ن؟ییای مفرداشب
 فردا شب چه خبره؟؟=عسل
  گفتطنتی هم اومد و با شغزل
 ي عرفان برن خواستگاري براقراره

  ابرو باال انداختم و با تعجب گفتمهی
 ؟؟يری زن بگيخوایم

  کرد و گفتاخم
 ه؟؟ی مگه چآره
 کی تبریچیه

 خدا بهش رحم کنه سوزهی االغ افتاده منی اری که گي اچارهی بنیاوف حالم بهم خورد دلم واسه ا... ندادیجواب
  اه اه اهارهیپدرش و در م

  و گفتدی خندعسل
 می امشب بردی شد ما بافیح
  برهخوادیخوب تو بمون شوهرت م=یعل

  گرد شد و گفتمچشمام
 دمی بهش نمي اجازه انی همچمن
  اخم کرد و گفتیعل

 !!! داداششه ها؟؟خواستگاريذاری نمچرا
 گه؟؟ی شهر دهی تو ی پدرش باشه اونم چي زنت خونه يدی اجازه می باشتو
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  ساکت شد که عرفان گفتیعل
 گهی دنیموندی شب مهی حاال
 ن؟؟ییای بنییخوای مگه نمگهی تهران دنییایدر ضمن شما قراره ب... کار دارمتونمی نمییخدا

 مییایآره آخر هفته م=غزل
 مینیبی پس همو مخوب

  خوردم که عسل گفتمیی از چاکمی
  بار زنگ زدنستی دوکی بچه ها االن نزدگهی بلند شو دماهان

  ساعت چنده؟مگه
 11=عسل

 منتظرمونن؟؟..کنهی اوه االن محمد پوست از سرم ماوه
 آره=عسل

  برم آماده شممن
 و زنش و فاطمه و شوهرش ی رفتم تو اتاق خودم و عسل و آماده شدم  عسل دم در منتظر بود عرفان و علمن

   وی حرص علکمی چشمک به عسل زدم خواستم هیو غزل تو هال بودن 
 

هر ... کردم و صداش و تا ته باال بردمی داشتم پلمی که تو گوشی آهنگنی ناجور ترنی بنابراارمی و در بعرفان
   رو حرصی عرفان و علنی ادادی مفی کی ولدمیکشیچند خودمم خجالت م

 
 !!يبد

  آمپر چسبوند و گفتی اما علگفتی نميزی چدویخندیشدومی مدی سرخ و سفی هعسل
  خانواده نشستهنمی قطعش کن بهی آهنگا چتیا

  آروم زدم به صورتم و گفتمیلی خیکی و قطع کردم و لبم و گاز گرفتم  آهنگ
 زارمی آهنگا نمنیو گرنه من که از ا... عسلِنی اریهمه تقص...دیببخش...استقفرا

  کهیختی رو رنای خودت ادونمی من که میگیچرا دروغ م=یعل
  گفتنتطی از من با شي هم با طرفدارعسل

  داداش کار خودم بودآره
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 نجای ای تو دهنم ولدیکوبی مشدی تلنگر بهش وارد مهی عرفان انگار اگه ی ولزدی نمی اما حرفخوردی حرص میعل
   کردهعی در حال ضاشهیمحمد و کم داشت بزنه تو پوزش هم

 
 و حرکت می نشستنی تو ماشمی کردم و رفتی خداحافظهیبا خنده ... از کاراششمی خوشحال میلیمنم خ....عرفانِ

 کردم که عسل با خنده گفت
 ؟؟ي دارکرم
  کردنشونتی اذدهی حال میلی خیی خداکنمی متی و عرفان و اذی علشهی وارد مي انرژبهم

 ؟؟!!!حواست هست!!!ایکنی متیخوب داداشام و اذ=عسل
 بکنم تونمی که متشونی اذ بزنمتونمی عسل خانم کتکشون نمارمی اون کتکا رو سرشون در بی مونده تالفهنوز

  شهیحداقل بذار عقده هام خال
  سر از تاسف تکون داد و گفتهی و دی خندعسل
 !! کهواقعا
  به خونه مادر مهسا و اون دو تا هم دم در منتظرمون بودن و سوار شدنمیدی رسعیسر

 ی آشغالیلیخ=محمد
  شدری دگهی ددیببخش
  ندارهیاشکال=مهسا
 خبرمون يای تا بنی بچه ها سه ساعته منتظر جنابعالی هم اشکال داره مرد حسابیلیخ...مهسا نبخش...ا=محمد

  پاشونری فکر کنم علف سبزه شده باشه زششونی پمیبر
 گهی نداره دی اشکالحاال
 و خنده گذشت تا ی با شوخای درمی و تا بردنی کردن ماجرا و محمد و مهسا خندفی شروع کردم به تعربعد

  می و قفل کردم و رفتنی و ماشمی شدادهی و پارك کردم و پنی ماشمیدی رسنکهیا
 
 و می کردی و احوالپرسمی بدن دست دادصی و تشخافشونی قتونستنی می که از صد فرسخنای انی شاهشیپ

  گفتنی که شاهمیخوردی تنقالت ممی موکت و داشتهی رو مینشست
  شنامی برحاال
 گهیراست م=يمهد

 می برخوب
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 تمام دم و شدی مسی بودم و گرنه دهنم سرودهی پوشی خدا رو شکر شلوار راحتای سمت  درمی و رفتمیبلندشد
  داخلمی به دخترا و رفتمیدستگاهمون و داد

 امی بخوامینامردا منم م=هانا
 يول کن بابا حوصله دار=نگار

  خدا به دادت برسهي سرما بخورهیمهراد فقط کاف=نایم
 ؟؟یکنی منی خانومم چرا همچگهی باره دهی=مهراد

 دخترا هم اومده گهی حال داد حاال دیلی خمیوردی در مي مسخره بازی تو آب  همی رفتعی بزنن سری تا حرفبعد
   منه خوشبخت فقطنی و گذاشتن تو ماشلیبودن البته قبلش رفتن وسا

 
 به زور مید رفت بعد من و مهرای ولنی هم همنای عسل و مزدی مونده بود و غذا مذا  هانا فقط پاش و آب مموکت

  ی تا کمرونی بمی  همه رفتمیدی خندیکل... داخل آبمشونیآورد
 

  چند ساعت گذشت که محمد گفتدونمی نممیدیخندی و ممی رو موکت نشسته بودمی کناستراحت
  ها شام امشب به حساب ماهانبچه
 يخوری تو خوب مآره

 کردمیمن پول ندارم و گرنه حساب م=محمد
 شهی می مگه چگهی خوب حساب کن دسی خسیاز همه پول دار تر همون خودت=نیشاه

 حساب دی زودتر باال اومد بای هر کمی آب نفسمون و حبس کنری زدی باای درمیری ممیکنی مي کارهیاصال =محمد
 کنه
  با خنده گفتيهاد
 کنمی من خودم حساب ممی اصال بري پول شام ما رو به کشتن بدهی به خاطر يخوای می کن بابا مرد حسابول
 می نه منم با محمد موافقم برنه

  تا تقلب نشهمیریگی ملمی فنجایما هم ا=عسل
 گهیراست م=مهسا

  کنهاداشتی لشی هم تو موباتونیکی رهی کرنومتر بگتونیکی آقا
  کرنومتر دارهلمیمن موبا=مهسا

 سمینویمن م=نایم
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 !!!نای نکنتقلب
 گهی دنینه بابا مطمئن باش بر=نایم
  داخل آبمی رفتای سمت درمی دست زنامون بعد رفتمی و دادمی و در آوردشرتامونیت

 ک،دو،سهی=مهراد
 گرفتم می تصمنی همي برام مثله ده سال گذشت براقهی چن دقنی آب و نفسم و حبس کردم  اری و بردم زسرم
   خسته شدم سرمدمی دور زدم دکمی نشه سی دور بزنم تا دهنم سرویکم
 
همزمان با !!!خدا رو شکر....خندنی  دارن مي و مهراد و هادي و مهدنی شاهدمید!! هر چه باد آبادرونی آوردم بو

   ورونی بمی قدش  و رفتمیبا محمد زد!!من محمد هم باال اومده بود
 

 مینشست
  حساب کنه؟دی بای کخوب

 من=يهاد
 خدا رو شکر=محمد

  تر خدا خلق نکردسیاز تو خس=نیشاه
 ن؟؟ی به شوهرم شاهیگی میچ...وا=مهسا
فقط ما سه تا حساب ... اون حساب کنهدمی تا حاال ندمیقی باهم رفیبه خدا زن داداش ما االن از بچگ=نیشاه

 میکنیم
  من مانتو بخره؟؟ي برایخوب اون اگه خرج کنه ک=مهسا
  که محمد گفتمیدیخند

 کنمیقعا دارم شاهکار م وادمی و خودم و منی خرج انکهیمن هم!!! خرجنهی خودشون نای؟؟ايدید
  گفتي که مهدمیدی و خندمی چند ساعت گذشت که گفتدونمی نممی و خوردمی پفک باز کردهی  میدیخند

 گهی دمیبر1ساعت
 می برآره

  دنبالتون؟؟امیبچه ها من ساعت چند ب=نایم
 خوبه؟؟4=عسل
 آره خوبه=مهسا
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 شما کجا؟؟=مهراد
 که ما ی رستوراننییای شما مردا بمیزنی بعد ما زنگ منیکنی شما خونه استراحت مدی  خرمیریما خانوما م=نایم

 میکنیانتخاب م
  با خنده گفتيهاد

 نی برمتی ارزون قي جاهی نی منم باشبی به فکر جفقط
  دارمي غذا بخورم آلرژمتای تو ارزون قتونمی من نممتی رستوران گرون قهی نیاتفاقا بر=محمد

 اوهوع=يمهد
 تو می نشستسی خي با همون لباسانامونی سمت ماشمی و رفتمیبند و بساطمون و جمع کرد... دی خنديهاد
   ونی ماشمی رو رسوندم بعد خودمون رفتنای گاز دادم اول محمد اعی و سرنیماش
 

 هی  تو حموم ودمی رفتم باال و پرعی و من سرمی سالم کردهی خوردنی داخل داشتن ناهار ممی کردم و و رفتپارك
   ونیی و رفتم پارونی و اومدم بدمی لباس پوشهیدوش مختصر گرفتم و 

 
 ی ساعت چند بود ولدونمینم...دمی عسل نگه داشت منم رفتم باال و خوابي براکمی خوردم مهربان خانم غذا

  خوردی نگاه کردم داشت زنگ ملمی بود و شب شده بود به موباکیهمه جا تار
 

  دادمجواب
 بله

  دنبالمون؟؟يایم=يمهد
 ام؟؟ی بدی دنبال کدومتون باآره

 نیمن و شاه=يمهد
 ؟ی چي و مهراد و هادمحمد

 !!!میما سه تا خواب موند...اونا رفتن=يمهد
  سرم و خاروندم و گفتمدی خندبعد
  بگو حاضر شهنیبه شاه...امی من االن م؟؟باشهيجد

 من برم حاضر شم فعال...باشه= يمهد
 فعال
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 عی نون بعد باز سرکهی تهی آب خوردم و هی منم خوردنی میی داشتن چای عرفان و علنیی کردم و رفتم پاقطع
   شدم و حرکت کردمنی و سوار ماشنیی و اومدم پادمیرفتم باال لباس پوش

 
 زنگ خورد عسل بود جواب لمی بوق زدم موباهی بود کی چون نزددمی رسعی سریلی خنای خونه مادر نگار اسمت
 دادم

 زم؟؟ی عزهیچ
  ماهان معلوم هست؟؟ییکجا=عسل

 امی و مدارمی و برمنی شاهرمی االن مادی داره مي رفتم دنبال مهدنمی ماشتو
 ایزود ب=عسل
 ؟؟ي نداري کارزمی عزباشه

 نه مراقب خودت باش=عسل
  خداحافظباشه

 خداحافظت=عسل
  که گفتممی در و باز کرد و نشست و دست دادي کردم مهدقطع
 ؟؟ي کردری دچقدر
  ناصر بهم گفتدمی بوقتم نشني صداخوردمیگشنم بود داشتم غذا م=يمهد
   حاضر شد؟نیشاه
  سر کوچهادیآره گفتم ب=يمهد

  خدا رو شکرخوب
 ی و سوار کردم و بعد سالم و احوال پرسنی شاهمیدی که بالخره رسمیکردی صحبت می کردم تو راه کلحرکت

 دمیحرکت کردم و پرس
  رستورانه؟؟کدوم
 گمیبرو بهت م=نیشاه
 یاوک

 که بالخره رفتمی منم مدادی بهم ادرس منی شاهنی بنی به صحبت و تو امی و باز شروع کردمی کردحرکت
   داخل محمدمی و قفل کردم و رفتمی شدادهی و پارك کردم و پنی ماشمیدیرس
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 و ششونی پمی و رفتمیدی خندنی و شاهي سوت زد که همه بهش چش غوره رفتن من و مهدهی ي بازی دهاتبا
  به راه بود که محمد گفتونی بساط قلمینشست

 ن؟؟ی کردری دچرا
 می موندخواب
 کشمی نمونی بگو من اصال قلنایماهان حاال تو به ا=محمد
 !!!یکشی نمونی قلاصال

 !!يدید= رو به مهسا گفتمحمد
  نگاه مشکوك بهمون انداخت و گفتهی مهسا
 رهیگی سرفت میباش دهی االن بکش اگه تاحاال نکشخوب

  و زد تو صورت خودش و گفتدی لب به دندون گزمحمد
 !!!کنمی بد نمي کارانی نه نه من از انه

  امتحانهي بار فقط براکی نداره یحاال اشکال=مهسا
 !!!نه نه نه=محمد
 گهی بکش دخوب

  و گرفت و گفتونی قلی نمحمد
 من و خوادی عقل که می زن بهی نی و همچنگنی منای ناباب به اي دوستانینیبب!!! بکشمخوامی بار منی اوليبرا

  کنهيدود
  گفتي رو به هادبعد

  هست؟؟ی طعم چحاال
  و گفتدی خنديهاد
  نعنابی سدو

 سازهی بهم نمکشمینم=محمد
 دمی تا حاال نکشیتو که گفت=مهسا
  رفت حالم بد شدجی سرم گدمی گولم زد با ماهان کشطونی بار شهی اون موقع گمیهنوزم م=محمد
  و بکش پرتقالهنی اای نداره بیحاال اشکال=مهراد
  و دوست دارمنیآهان ا=محمد
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  رونی بدادی حلقه می و هدنی شروع کرد به کشبعد
 رون؟؟ی بادی حلقه حلقه دود مي پس چجوردمی من تا حاال نکشیتو که گفت=مهسا
  طعماش و امتحان کردهي همه ونی سلطان قلگنی بابا بهش مگهیدروغ م=يمهد

  گفتي با ناباورنایم
 ؟؟یگی مدروغ
 ن؟؟یشناسی و نمنیخودتون ا...نه به خدا=يمهد

  محمد و گفتي زد به بازویکی نایم
 ؟؟ي ما رو مسخره کردی عوضآشغال
  با تعجب گفتعسل
  شده؟؟ی چمگه

 که من به گفتی و مونی و مضرات قلزدی حرف مي اومد جورشی پونی بحث قلی همه وقتي جلوشبید=نایم
  نگو خودش به قول ماهان...ستی به شوهرت مثله مهراد نولیمهسا گفتم ا

 
 ونِی قلسلطان
 ی باور نکنیخواستیبه من چه م=محمد

 و شام میدی کشونی قلکمی دمی خندزدشی نبود مثله خر می کسنجای با حرص بهش نگاه کرد مطمئنم اگه انایم
  رهی نمادمی چوقتی خوب هي روزانی امی خوردیو آوردن و با خنده و شوخ

 
 ... بودی و عالزی در کنار عسل برام خاطره انگچون

************************* 
  بعد تهراني هفته
 ستیماهان حالم خوب ن=عسل

  گفتمی نگرانبا
  شده؟؟تی طورزمی عزچرا

 قلبم=عسل
 مارستان؟؟ی بمیبر

  گفتی با سخت گرفت وي رنگ کبوددشی نفسش تنگ شد صورته سفعسل
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 نه
 ی زدم تو صورتش ولیکی نگران دادی صداش کردم جواب نمی زدم کنار چشماش بسته شده بود هر چی نگرانبا

   و روشن کردم و  با سرعت رفتمنی شده بود با ترس ماشهوشیانگار ب
 

 و قفل کردم و بردمش داخل نی و پارك کردم و عسل و بلند کردم و ماشنی ماشدمی رسعی سرمارستانی بطرف
  دمیچرخی می اتاق نگران ههی گذاشتنش تو برانکارد و بردنش تو عیسر
 

  زنگ خورد مادرجون بود جواب دادملمیموبا
 الو

 گهی دنییای بمییخوای نمیچی همی که گفتن؟؟ماییمادر شما کجا=مادرجون
  و گفتمهی گرری ززدم

 مارستانی حال عسل بد شد بردمش بمادرجون
  گفتی با نگرانمادرجون

 مارستان؟؟ی بکدوم
 هی قبلهمون

 میرسونینگران نباش مادر ما االن خودمون و م=مادرجون
 باشه
  و رفتم سمتش و گفتمرونی چقدر گذشت که بالخره دکتر اومد بدونمی نمرفتمی کردم و بازم راه مقطع

  دکتر حال زنم چطوره؟؟يآقا
  دارهوندی به پازین... بدیلیخ=دکتر

  زار گفتمبا
 وندیپ

 ن؟؟ی ندارنی که مشکلیاز نظر مال..ادی نمرونی قلب سالم وگرنه زنده بهی براش دنبال نیبهتره بگرد...بله=دکتر
  گفتمومدی که از ته چاه در میی رو سرم خراب شد با صداایدن
 نه
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 نمی ببرمیاالن هم م... کنمی مدت به شما کمک منی منم تو اادهی زي مرگ مغزماری بستی نیپس مشکل=دکتر
   با خانوادشوننییای بکنمی هستن صداتون مي مرگ مغزيمارایچه ب

 
 نمتونیبی نه؟؟فعال بعد مای اهدا کنن دنی اجازه منینی ببنی کنصحبت

 کردم و از خدا خواستم هی هام و گری رفت و من و با غم تنها گذاشت اشکم در اومد نشستم دم در اتاق بدبختو
 برگردونهعسلم و بهم 

  شده؟؟ی چماهان
 ي محمد و مهدکردنی و اضطراب بهم نگاه می و باال آوردم و مادرجون و پدرجون و عرفان و غزل با نگرانسرم

  گفتمهی هم نگران منتظر بودن حرف بزنم که با گرنیو شاه
 ...اگه نزنن... نزننوندی داره اگه پوندی به پازی نقلبش

 طرفش عرفان هم نگران دی کرد غزل هم پرهیادرجون با شوك زانو زد و گر نذاشت حرفم و ادامه بدم مهیگر
  گفتنی  که شاهشمیبود بچه ها اومدن پ

 شهیزنداداش خوب م... نداره پسریاشکال
  نشه قلبش و اهدا کنه؟؟ی راضی کس؟؟اگهی خوب نشه چاگه

  نفوس بد نزننقدریتوکل کن به خدا ماهان ا=يمهد
 مارستانی تو بدیچی پکردی پرستار که داشت صدام ميصدا

 رشی پذاری ماهان سيآقا
  برگه داد دستم و گفتهی دکتر اونجا بود دکتر رشی با بچه ها رفتم سمت پذعی سریلیخ
 ی به گشتن اگه هم کسی االن شروع کننی شدن بهتره از همي که مرگ مغزهیی کساستی لنی پسرجان انیبب

  بگو بهمنجای اایقبول کرد ب
  عجله و اضطراب گفتمبا

  دکتر ممنونم فعالباشه
 می انداختستی نگاه به لهی با بچه ها بعد

 ؟؟ینی روز ببهی تو يخوای رو منای ايهمه =محمد
 ادنی زیلیخ

  ماهانمیبهتره بر=يمهد
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 داخل که محمد می برمی خواستنی و با شاهبمی و گذاشتم تو جستی لمی در زدهی350 به اتاق می اول رفتعیسر
 گفت

 نی صبر کنيهو
  طرفش و گفتمبرگشتم

 ه؟یچ
 نیریگل و بگ=محمد

  گفتنی گل رز تو دستش نگاه کردم که شاهبه
 ؟؟ی و از کجا کش رفتنیا

  داخل بدونی برری بگاطیاز ح=محمد
 پسر هی باال سر اهی با لباس سکی دختر کوچهی خانم و آقا و هی داخل می و رفتمی دستش گرفتم و در زداز

   آروم و داغون جواب دادن کهیلی که خمی سالم کردهی بودن ستادهینوجوون وا
 

 گفتم
 ن؟؟یشونی اي خانواده شما
 بله= خانوادهپدر

  جلو باهاش دست دادم و گفتمرفتم
  هستماریس

  هستمیسالم=پدرِ
 خوشبختم

 نیمنم هم=یسالم
 م؟؟ی باهم صحبت کنمیتونیم

  نگاه به زن و بچش کرد و گفتهی یسالم
 ستمی نی خوبیلی ختی االن تو وضعمن

  التماس گفتمبا
 تو رو خدا...شهی زود تموم می ولکنمی مدرکتون

  تو محوطه که گفتممی باهم رفتشمونی هم اومدن پي محمد و مهدرونی همرامون اومد بیسالم
  مرحوم پسرتون بودن؟؟اون
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  گفتی با ناراحتیسالم
 بله

 گه؟؟ی شده بودن دي مغزمرگ
 د؟؟یدونیدرسته از کجا م=یسالم
  و گفتی سالمي بگم با نگام از محمد کمک خواستم که اومد روبرويزی چدونستمی قفل کرد نمزبونم

 دکتر و گفت پسر شی پمی به قلب داره ما هم رفتازی و نستی نی خوبتی آقا تو وضعنی خانم ای سالمي آقادینیبب
  نی که اجازه بدمی از شما درخواست کنمیتونی شده و ما ميشما مرگ مغز

 
 مییای از خجالتتون در منیمطمئن باش!!!نی بزنوندی آقا پنی پسرتون و به قلب خواهر من و زن اقلب
 شهی نمی همسرم راضی کار موافق بودم ولنی هم با ایلی ندارم و اتفاقا خهی قضنی با ای من مشکلدینیبب=یسالم

   مثلهيماری بهی هم شی چندوقت پگهی مادره ددی کن دركدوارمیام
 

 نظرش دونمی هم گفتم به خانومم قبول نکرد و من می داشت هر چهی به کلازی شما بود اما نمارهی بتهیوضع
 شهیعوض نم

  کرده باشهریی االن نظرش تغدید؟؟شایمطمئن
 خوادی و نمشهی به ارواح خاك پسرم ناراحت می ولزنمی باهاش حرف مهی قضنی دارم راجب اشهیمن هم=یسالم

  و بکنم متاسفمنکاریا
  شد با بغض گفتمدی نا امدمی امتمام

  خدافظ غم آخرتون باشهممنونم
 و تازه نصف و میگشتی دنبال قلب ممیتا آخر شب داشت...مارستانی داخل بمی کردن و رفتی ها هم خدافظبچه

  کاری من چشدیخوب نم داغون داغون بودم اگه عسلم میگشته بود
 
  اومد طرفم و با بغض گفتکردم؟؟عرفانیم

 !!ماهان
 بله؟؟

  حاضر نشد قلبش و ببخشه؟؟یچکیه=عرفان
  نشون دادم که گفتی سر به عنوان منفيدی نا امبا
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  نه؟؟ای داره ي مرگ مغزماری بنمی ببگهی دمارستانی بهی من برم يخوایم
  نگاه کردم و گفتمبهش

 ؟؟یتونیم
 آره=عرفان

  گفتواشی بعد
  خواهرم انجام بدمي براتونمی که مهی تنها کارنیا
  لبخند زدم و گفتمهی

 می االن برنی همنی من و تو شاهای بپس
 شب بازه؟؟2ساعت=عرفان

 میگردی ممیری ازشون فردا ممیریگی مستی لهی فقط میری بابا بازه مآره
 میباشه بر=عرفان

  و گفتمنی کردم به شاهرو
 ؟؟يای مگهی دمارستانی بهی میری ممیدار

 میآره بر=نیشاه
 دوارمی روندم امگهی ديمارستانای و به سمت بمی شدنی سوار ماشعی سرمی رفترونی به سمت بیی سه تاباهم

  کنمدای پيزیبتونم چ
************************* 

 روز بعد6
 حاضر نبود چکسی هدی قلب بودم و ناامهی و شاد بود من دنبال زدنی به در بود همه سبزه گره مزدهی سامروز

 مشینی ببمی بود قرار بود با بچه ها بري آخرنمیقلبش و بده ا
 کنهی قلب زنش و اهدا ماروی نی ایمطمئن=عرفان

 نهی با آقاجون رفته عسل و ببيدی االنم که دگفتی منطوریا
  کرد و گفتینی اخم سنگعرفان
 ؟ی چي و براعسل

  اخم کردم و گفتممنم
 دونمیم نمنم
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 رونی اومد بزی لبخند چندش و ههی مرده با بالخره
 نی با دامادم حرفاتون و بزندی بری حاتميخوب آقا=آقاجون

  خند گفتشی با نیحاتم
 ؟ی شوهر اونتو
  اخم گفتمبا
 ؟؟یشی ملی زود فامنقدری اشهیشما هم... نه و شماتو

  و جمع و جور کرد که عرفان گفتخودش
 گنی به درخت مته؟؟اونی حالاری ضمن اون نه و خانم سدر

 ن؟؟ی باشکارهیشما چ=یحاتم
  گفتي با قلدرعرفان

  چطور؟؟داداششم
 می حرفامون و بزنمیبهتره بر...یچیه=یحاتم
  گفتی که حاتممکتی رو نمی و نشسترونی بمیرفت

  من موافقم قلب همسر خودم و به همسر شما اهدا کنم اما به دو تا شرط دارمخوب
 نییبفرما
 رمیگی پول مونیمل200 مبلغنکهیا=یحاتم

  گفتمیالیخی چشماش گشاد شد که با بعرفان
  خوب شرط دومقبوله
  لبخند چندش زد و گفتهی یحاتم

  و زن من بشهرهی زنتون از شما طالق بگنکهیا
  تمسخر گفتمبا
 !!.... بگو؟؟گهی بار دهی؟؟یچ

 .... و زن منرهیزنتون از شما طالق بگ=یحاتم
 عرفان هم کمکم زدمشی محکم خوابوندم تو دهنش بعد حمله کردم به طرفش و مثله سگ میکی مشت با
   همه تالش کردن تا جدامون کنن محمد من و ازش جدا کرد وکردیم
 

 عرفان با داد گفت!!!ولی دعوا بود اهی پاشهی همومدی عرفان و از عرفان خوشم منیشاه
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 ندازمی ناموس من جنازه خواهرمم رو دوشت نمی با توئه آشغال هرزه ازدواج نکنه بی ولرهی خواهرم بمحاضرم
   بهيزوری ها پادهی خواستت زنقدری ای دل نکن؟؟رویخودت و دست باال گرفت

 
 ؟؟ي نگاه کردسنت
  با داد گفتممنم

  زنتشی پي تو هم رفته بودگرفتنی اگه جلوم و نمدی قرآن مجبه
  آقاجون گفتنای به آقاجون امیدی رسنکهیبهش دادم و محمد و بچه ها ما رو بردن داخل  هم18+ تا فحش چند

 ؟؟ي عرق کردي قرمز شدنقدری شد پسرم چرا ایچ
  نشديزی چیچیه

 کنه؟؟ی قلب و اهدا میک=غزل
  مردش نبودکنهی شد اهدا نمتموم

 چرا؟=جونآقا
 گمیول کن بابا من خودم بهت م=عرفان

  گفتتی و با عصبانشمی نبود آقاجون اومد پي با آقاجون رفت اون طرف تر از مادرجون خبربعد
 هی اون چه آدمدونستمیمن و ببخش من نم.... ناراحت نشو ماهان جانشنی مدای پیی آدماعجب

  لبخند تلخ گفتمهی با
  نشد قلبش و بدهی راضچکسی بود و هي مورد آخرنی که انهی انجای نداره فقط تنها مشکل ایاشکال
 که اشک ی دردناك تر نبود جز وقتنای ازی چچی هی ولنی عرفان هم همکردی مهی غزل گرمی ناراحت شدهمه

 ..... حقم نبود واقعا حقم نبودنی اای خداکردمی مهی گردمیآقاجون و د
 مژده ، مژده ماهان بلندشو پسر کارت دارم=دکتر
  و بلند کردمسرم

  شده دکتر؟؟يزیچ
  گفتی با خوشحالدکتر

  شد که قلب و اهدا کنهدای نفر پهی بله
  گفتمی با خوشحالمیدی پرهممون

 ه؟؟ی ک؟؟خانوادشیک
  عملي واسه می االن برنیقرار شد هم... و ندارهیکس=دکتر
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  کردم به آسمون و گفتمرو
  صد هزار مرتبه شکرتای شکرت خداایخدا
  رو به دکتر گفتمبعد

  عمل؟؟ي واسه نیری منی داراالن
 بعد قهی سمت اتاق عمل عسل و آوردن داخل و چند دقمی لبخند پر از آرامش زد که دلم قرص شد رفتهی دکتر

  یلی رو سرش بود بردن داخل خدی سفي برانکارد که پارچه هی نفر رو روهی
 

 زدی محی عرفان داشت تسبکردمی اونجا داشتم دعا ممینشسته بود.... واقعا شکرتایه؟؟خدای بدونم ک داشتمدوست
  من...نی آقاجون هم همخوندیغزل هم قرآن دستش بود و داشت قرآن م

 
  و رو بهمون گفترونی بعد چند ساعت دکتر اومد بهوی که میکردی دعا ممی بچه ها هم داشتو

  بودزی آمتی عمل موفقگمی مکیتبر
  برگه داد بهم و گفتهی که دکتر ختمیری و اشک شوق مدمی پرنیی باال پاخوشحال

  و نوشتهنی که قلبش و اهدا کرده ای مال شماست کسنیا
  دلشوره گرفته بودمکمی لبخند تلخ زد و رفت هی بعد

  گفتی با نگرانعرفان
 ه؟؟ی چنی کن ببباز

  نوشته؟؟ی چمی پسرم بلند بخون بشنوگهیراست م=آقاجون
 باشه
  که همه بشنون خوندمي رو با دست لرزون باز کردم و بلند طورنامه

 سالم
 توانستم جان فرزندم را نکهیاز ا... نداشتم و فقط خواستم مرگم را اطالع دهمی نامه قصد خاصنی نوشتن ااز

   مندیخوانی نامه را منیاالن که ا...شودی ام مينجات دهم موجب خرسند
 

 مادر شدن فرزندانم بهتر از آن است که من داغ فرزند و یغم ب... شوم ندارمکی شما شري در شادکهنی اسعادت
   مني خودم را کرده ام و االن به جایمن زندگ....ندیدامادم داغ همسر بب
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 ناراحت هستم که یلیغزلم عرفانم خ...حاج آقا بعد من ازدواجت حالل است... کندی است که دخترم زندگبهتر
  نمی فرزند عسل را ببتوانمی شما شرکت کنم و نمی در جشن عروستوانمینم
 
 پسران انجام بدهند دی من را فقط باتیوص....ستی مهم نيزی چگری است که عسل من زنده باشد دنی مهم ااما

   ندارمی حرفگری ددی است که مراقب خواهرنتان باشنی من اتیوص
 
 امتی به قداری ددی کنی و در همه جا زندگشهی خوشبخت و سالمت همدوارمیام
  طرف مهرباناز
 االن مادرجون مرده؟؟به یعنی... کرده باشهي کارنی مادرجون همچشدی شوك نامه رو دادم به آقاجون باورم نمبا

  نه،نه،نه!!! حالم خراب بودیلی کرد؟؟خي کارنی همچ؟؟چرای سادگنیهم
 
 ری زد ز؟؟آقاجونی چشدی حالش بد مگفتم؟؟اگهی به عسل ميچجور...کنمینه من باور نم... قابل باورهری غنیا

   عرفان با شوك نشست محمد زنگ زده بود به مهسانی غزل هم همهیگر
 
 عرفان که قفل کرده می و غزل و آروم کنه من و بچه ها هم مشغول آروم کردن عرفان و آقاجون شدادی بتا

   بود کهنی و تمام فکر و ذکرم ادمیترسی کار منیاز آخر و عاقبت ا....بود
 

 نی به عسل بگم تا حالش بد نشه هميچطور
******************** 

 روز بعد45
 کرد ی کنار اومد و سعهی قضنی باز با ای به عسل گفتم حالش بد شد ولی چهلم مادرجون بود وقتشیروز پ5

   اومدننای بچه ها و مامانم اروزی داغون شده بود دیلیخودش و کنترل کنه خ
 
 خسته اومدم خونه شوخ و شاد شدم تا ناراحت نباشه و خدا رو یلیاز کارخونه خ..... و  از تنش در آوردناهی سو

   که چقدر گشنم بوديدر خونه رو باز کردم وا...شکر موفق هم بودم تو کارم
 
  چشمام در اومددمی که تو خونه ديزی چدنی دبا

 سالم=عسل
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 تا پاش انداختم و گفتم نگاه به سرهی شل شد شمین
 ؟؟ي غوغا کردينجوریمگه امشب چند شنبس ا.... خانوممي چه کردجووووون

  و زد به بازوم و گفتدی خندعسل
  شاممی برای بستی دسته خودت ني شعوری به جونت کنن بجون
 امی تو حاضر کن من برم لباسم و عوض کنم بباشه

 باشه=عسل
 و نشستم و شروع کردم به غذا نیی سمت آشپزخونه منم رفتم باال و لباسم و عوض کردم و اومدم پارفت

  رو کردم بهش و گفتمطنتی تموم کردم با شقهیغذام و که بعد چند دق...خوردن
  امشب چند شنبه ستااااا؟؟ی نگفتخانومم
 پنجشنبه شبه=عسل
  شدفی حآهان
 می که بعد ندمیدی و داشتم فوتبال مونیبلند شدم نشستم جلو تلوز!!!  خدا خودای زد زی آمطنتی لبخند شهی عسل

   بهم داد شروع کردم بهیی چاهی اومد یی چاینی سهیساعت عسل با 
 

  که عسل با ناز گفتخوردن
 !!!ماهان

 جانم؟؟
  ساکته نه؟؟نجایچقدر ا=عسل

  ابرو انداختم باال و گفتمهی
 گهی دادهی زونی تلوزي صدانه

  ستگهی لحاظ دهیمنظورم از ....نه ماهان=عسل
  شلوغ بشه خوبه؟؟نجای اانی بمیگی فردا به بچه ها مخوب
  که چقدر خوبه آدم بچه داشته باشهنهینه منظورم ا=عسل
  خوبهیلی خاوهوم
 !!ي وااااااشهی رو به اون رو منی آدم از ای زندگادی که بی وقتهی عالیلیاصال بچه خ=عسل
  که گفتردمخوی میی چاداشتم

 می بچه دار شایب
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  خوب شدم گفتمی تو پشتم وقتدی تند تند کوبی تو گلوم و به سرفه افتادم عسل با نگراندی پرییچا
 م؟؟ی دار شبچه

 خوب آره=عسل
 !!االن؟؟
  با تمسخر گفتعسل

 وانهید.... فردانه
 !!! برامون؟؟ستیزود ن!!!زنهی غر می هکنهیخودش و خراب م!!! هاکنهی مهی گرادی ز؟؟بچهیمطمئن
  گفتتی با مظلومعسل

 دی به آرزوش نرسی ولیشی بچه دار می کگفتی بهم می هنهی من و ببي دوست داشت بچه شهیمامان هم...نه
 و زود رفت

  گفتمی و ناراحتی نگرانبا
 میشی نداره تو غصه نخور باشه بچه دار میاشکال
  گفتی با خوشحالعسل

 ولیا
  خستممی بخوابمی خاموش کن برخوب
  گفتطنتی با شعسل

 چشــــــــــــــم
  داشته باشمزی شب خاطره انگهی و بلند شدم و رفتم باال تا دمی خندطونشی لحن شبه

********************** 
 رون؟؟ی بمی بري مجردمای قدادیامشب به =محمد

 تا؟؟4 خودمون
 تا4 خودمون گهیآره د=محمد
 باشه

 ساعت چنده؟؟=محمد
6 

 م؟؟یبر=محمد
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 می و برنمی داخل کارخونه رو ببمی مونده حلش کنم بعد برگهی دکمی کن صبر
خودت و مسخره کن مرد ....ای باهاشون گپ بزن بعد بکممی باهاشون بخور،،شاممیی برو دستشويخوایم=محمد
 یحساب
 به انی هم بگو بي و مهدنی به شاهیزنگ بزن به مهسا بگو بره خونه ما عسل تنهاست راست..... حاالخوب

  نرهادتیزناشونم بگن برن خونه ما 
 من رفتم زنگ بزنم براشون.....نه=محمد
بالخره تموم 6 ربع مونده بههی مدت کارم و انجام دادم که ساعت نی تا براشون زنگ بزنه منم تو ارونی برفت
   بهزدی غر می و کلنی بنیمحمدم اومده بود داخل البته تو ا... شد
 

  گفتمی رو به منشرونی بمیهم رفت و بامیبلند شد....جونم
  فعالرمی من دارم میمی تسلخانم
 به سالمت قربان=یمیتسل
 قهی بعد چند دقنای انی و حرکت کردم سمت خونه شاهمی شدنمی تو محوطه و سوار ماشمی و محمد رفتمن
  گفتنی که شاهمی کردی شدوحرکت کردم و احوال پرسنی سوار ماشمیدیرس
  کرد؟؟ي شد االن دلتون هوس مجردیچ

 که یی چه کاراری بخادشی یهعععععع....مونی دلمون تنگ شد واسه مجردمی کنکاری چگهیدله د=محمد
 میکردی که نمیی هاي چه بازمیکردینم

 ری به خادشی میکردی مي کج بازیآره چقدرم کشت=نیشاه
 می کني خونه ما بازنییای شب بهی=محمد

 فردا
 !!! تعارف زدماااهی خدا ای=محمد

 !! داره نه ماهان؟؟ومدیتعارف اومد ن=نیشاه
 می به مهسا بگو ما ناهار خونتونقایدق

 ن؟؟ییایچرا شام نم=محمد
 میینایشام خونه مامان ا... نه ناهارنه

 یاوک=محمد
  گفتنی که شاهمی کردیسوار شد حرکت کردم و احوال پرس.نای اي دم در خونه مهدمیدیرس
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 !!می محمديه  ناهار خونفردا
 خدا رو شکر فکر کردم شبه=يمهد

 می شب من مهموننه
 نیمنم هم=يمهد

  کجا برم؟خوب
  حسامشیبرو پ=نیشاه
 یاوک
 هی رو می و باهم به داخل رفتمی شدادهی و پارك کردم و پنی ماشمیدی و بالخره رسمی صحبت کردری طول مسدر
   مسخرهی بود محمد هی شب باحالیلی خمیدی خندی کلمی نشستزیم
 
بالخره اون شبم با مسخره ... در رفته بود خدا رو شکرمی منم خستگذاشتی و سر به سر همه موردی در ميباز
   بچه ها رو رسوندمی گذشت و من وقتی محمد و خنده و شوخي هايباز
 

  بغلم و گفتدی با ذوق پرکردی خونه دخترا هم از خونه رفته بودن عسل داشت همه جا رو مرتب مرفتم
 !! ماهانمسالم

  لبخند گفتمبا
 ؟؟ي چطورزمی عزسالم
 یخوبم مرس=عسل

  خبر؟؟خوش گذشت؟؟چه
 ؟؟یتو چ...آره=عسل

 نی هممنم
 باران اگه پسر بود اسمش و می قرار شد بچه دختر بود اسمش و بذارمی ماهان با بچه ها گشتیراست=عسل

  آرمانمیبذار
 !!! خانومموفتادهی نی هنوز که اتفاقی ولي پس اسمم انتخاب کرداوهوع
 يبرو بخواب خسته ا...حاال=عسل
 !!ماایینای محمد اي فردا ناهار خونه ی راستای تو هم زود بباشه

 یاوک=عسل
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 عسل بلند شدم و دست و صورتم و شستم و رفتم يصبح با صدا....دمی باال و لباسم و عوض کردم و خوابرفتم
  که عسل گفتنییپا

 مهیو ن11 ساعتي بريخوای میک؟؟ي شدداری بالخره باههههه
 میری و مخورمی نداره صبحانه رو می اشکال؟؟خوبيجد

  تموم شد به عسل گفتمی و صبحانم و خوردم و وقتزی سر مرفتم
 گهی دمی آماده شو بربرو

 باشه=عسل
 و نی و روشن کنم نشستم تو ماشنی تا ماشرونی من رفتم بنیی پامی و رفتمیدی باال و لباس پوشمی رفتباهم

   حرکت کردم تونی کرد و نشست تو ماشدیروشنش کردم عسل هم در و کل
 
 و بردم داخل نی ماشمی شدادهیپ...میدی رسنکهی تا ادادمی منم جوابش و مکردی صحبت مکمی مسافت عسل نیا

  داخلمی و با سر و صدا رفتنگیپارک
 ؟؟يکثافت کجا بود=محمد
  خواب بودمخونه

 میاالغ سه ساعته منتظر توئه ملنگ...یوابتو سر و تهت و بزنن خ=محمد
 .... نشده کهيزی حاال چخوب

 میدی پوکایزهر مار ب=محمد
  و گفتمونی طرف تلوزدمی پرعیسر
 نی تو و شاهي و مهدمن

 ن؟؟ی بکننییخوای مکاریچ=عسل
 نی زنداداش شما صحبت کنمی بزنشنی استی پلهی ي مجردامی اادیبه =محمد
 تا بالخره نوبت ناهار شد کردنی دخترا هم صحبت ممیکردی می جر زنی حال داد هیلی خي به بازمی کردشروع

   که ظرف و بامی خانوما مجبورمون کردن ظرف بشورمیناهار و که خورد
 

  خوش گذشتیلی در کل خمی کردي بازمی و باز رفتمی خنده شستتینها
******************** 

 ماه بعد3
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 الو
 سالم آقامون=عسل

  خنده گفتمبا
  به سالم خانومم چه خبر؟؟به

 !!! شبه هااااا10 آقامون ساعتي کردرید=عسل
  شدهي طورامی االن تموم شد منی همکارم

 میمهمون دار=عسل
  تعجب گفتمبا

  وقت شب؟؟نی امهمون
 اوهوم=عسل

  هست حاال؟؟یک
 ی شخص دوست داشتنهی=عسل

  گفتمي کنجکاوبا
  هست؟؟ی حاال کيجد

  خوشگلی نی نهی=عسل
 ؟؟يعسل تو حامله ا....؟؟ی نی خوشگل؟؟نی نین

 آره بابا کوچولو=عسل
  و گفتمدمی پری خوشحالبا

 یگی جان من راست مبگو
  خونهایبه خدا بدو ب=عسل
 ؟؟ی دکتر قلب نوبت گرفتیراست...امی االن منی باشه همباشه

 نوبت گذاشت4آره فردا ساعت =عسل
  فعالامی من دارم مآهان
 منتظرم=عسل

****************** 
 4 ساعتفردا
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  هنوز نوبتمون نشدهی ولمی نشستنجای ساعته اهی.... خدايوااا
  ندارهیاشکال=عسل

 گهی بودالبد مطبم داره دمارستانی که تو بي همون دکترمیرفتی مانکاش
  کارش خوبهگنی هم میکی نینه ا=عسل

  زنگ خورد جواب دادملمیموبا
 بله
 سالم ماهان=يهاد

  خوبه؟؟؟هاناي چطورسالم
  بدهیمژدگون...هانا هم خوبه...یخوبم مرس=يهاد

  شده؟یچ
  امروز صبحنی کرده هممانیهانا زا=يهاد

  گفتمی خوشحالبا
  چطوره؟؟ییاالن گل پسرِ دا...مارستانی حال هانا بد شد بردنش بگفتی م؟؟مامانيجد
  توئههیشب خوشگله لب و حالت چشماش و رنگ موهاش یلیخ...خوبه=يهاد

  ذوق گفتمبا
  اونجان؟؟ایاالن ک....رمی بمیاله

 فقط زنگ زدم خبر بدم... همهبایتقر=يهاد
 مارستان؟؟ی اونجا کدوم بمییای ممی و عسل از دکتر که اومدمن
  که عسل بودییهمون جا=يهاد

 فعال.. باشهآهان
 فعال=يهاد

  کردم که عسل گفتقطع
  بود؟؟یک

  کردمانیگفت هانا زا. بوديهاد
  گفتی با خوشحالعسل

  اونجا؟؟میری میک...ولی؟؟ايجد
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 گهی دمی از دکتر اومدیوقت
  داخل نوبت شماستنیی بفرمااریخانم ماز=یمنش
 و من دست دادم عسل نشست منم رو مبل نشستم می کردی داخل با دکتر سالم احوال پرسمی رفتمی شدبلند

 که دکتر گفت
 ن؟؟ی خانم شما مشکل دارخوب
 بله=عسل
 نییخوب بفرما=دکتر

 کنمی قرصا رو مصرف منیمن قرصام تموم شده ا=عسل
  نگاه به قرصا کرد و گفتهی دکتر
 ؟؟ي داری قلبیناراحت
  زدن قلبم ووندی پشمیبله چند وقت پ=عسل
  کهي و بخورنی ادی نباي زدوندیتو که قلبت و پ=دکتر

 گهی دنیسی هست برام بنویهر چ=عسل
 نمی و ببشاتیآزما=دکتر

  بهش نشون داد و عسل گفتعسل
  نداره؟؟ی بگم مشکلخواستمیماهه باردارم م3 دکتر من االنيآقا

  با خنده گفتدکتر
 !! دخترمستمی که دکتر زنان نمن

 !!! براش خطرناکهي زده بارداروندی که قلبش و پی کسگنی ها میآخه بعض...منظورم از نظر قلبمه=عسل
 !!! ندارهیمشکل...نه=دکتر

 طمئن گفتم نامیلیخ
  دکتر؟؟ي آقانیمطمئن
 بله پسرم=دکتر
اول رفتم ....می نسخه رو نوشت و ما رفتیی غذازی صحبت و پرهی و به حرفش خوش کردم دکتر هم بعد کمدلم

   کهي ای فروشینیری بعد رفتم بغل دست داروخونه تو شدمیدارو رو خر
 

  که عسل گفتمی و حرکت کردمی و سوار شدنی سمت ماشمی با انتخاب عسل و رفتدمی خرینیری شهی و داشت
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 ستی نی رو شکر مشکلخدا
  خدا رو شکرواقعا

  سر قبر مامان؟؟يبری من و ممی اومدمارستانی از بیوقت=عسل
 ؟؟ی چيبرا

 دلم براش تنگ شد=عسل
 باشه

 ادهی و تو دستم گرفتم و پلی پارك کردم و وسامارستانی به بمیدی رسنکهی رد و بدل نشد تا انمونی بی حرفگهید
   و با عسلدمی و شماره اتاق و پرسرشی داخل اول رفتم پذمی و رفتمیشد
 

  داخل سالم کردم که هانا با خنده گفتمی در زدم و رفتمیدی رسقهیدق1 اونجا بعد میرفت
  کوچولو؟؟یی دايچطور

  ذوق گفتمبا
 ؟؟یی عسلِ دانیکجاست ا....یمرس

 يدست باباشه کور=محمد
 عسل و با ذوق شی بوسش کردم رفتم پیکی بود همی بود شبيحق با هاد... گرفتمشي رفتم از دست هادعیسر

 گفتم
 !! عسل نگاش کن چقدر نازهيوا

  از بغلم گرفت و بوسش کرد که محمد گفتعسل
 ادی از آب در بیمونی چه مبچه

 چرا؟؟
 گهی دشهیبه تو رفته زشت م=محمد

 شهی جنتلمن مشیی شو اتفاقا مثله داخفه
 ؟؟یستی نی فراهانفتهی خودشی فراهانفتهیشی برادر گلانای شما احدیببخش.....سیاوه =محمد

 ی عوضي آقاری خنه
 ي دقت نداریهست=محمد
 )خوادی بدجور هم کتک مخوادیمحمد دلت کتک م( ته دل کِتِک خوانه بدجور هم کِتِک خوانهمحمد
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 اخالق گندت به ارنی شانس بيهانا و هاد.... بشهيچه چطور بزرگ شد بستیمعلوم ن...زر نزن پشمک=محمد
  شدیمن که اگه بچم اخالقش مثله تو م...بچشون نره وگرنه بدبختن

 
 واال به خدا... خونهمیتی ذاشتمشیم

 دلتم بخواد... شوخفه
 شششیا...!!!دلم غلط کرد بخواد=محمد

 !!!ولش کن بابا ماهان=يمهد
 !!!گرفتمای زن و بچه نشسته و گرنه حالت و منجای افیح

 مثال؟؟=محمد
  کردم و گفتمي خنده مرموزهی

 حاال
  ام شات آپ شدميآ....سیاوه =محمد

 یبی بنیآفر
 میزنی سر ممیای باز فردا مشهی االن شب مگهی دمیماهان بر=عسل
 باشه
 دی که بابا پرسي رو دادم به هادبچه

 کجا؟؟
  بهشت زهرا سر خاك مادرجونمیری ممیدار
 آها=بابا
 !! نرهادتونی خونمون نییایعسل،ماهان فردا شام ب=بایفر
 م؟یعسل بر...یاوک

 میبر=عسل
بعد !!!مارستانی از ساختمون برونی بمی بردی طول کشقهی دق1هرچند...رونی بمی و رفتمی کردی همه خدافظاز

  و حرکت کردم که عسل گفتمی و بازش کردم و نشستنی سمت ماشمیرفت
  چقدر ناز بود بچشيواااا

 !!!گهی رفته دشییخوب مسلما به دا...اوهوم
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 با چشم و ي خاکستري چشمايوا...شهی میخود هانا هم خوشگله احتماال چشماش رنگ!!!برو بابا کپسول=عسل
 !!!شهی چقدر ناز می مشکيابرو

 شهی جالب ماوهوم
 شه؟؟ی می شکلی ما چيبه نظرت بچه =عسل

  مثل باباش جذاب و مثله مامانش خوشگلمعلومه
 ؟؟یمطمئن=عسل

 !!!گهی دآره
 !!رهی به خودم مشی من مطمئنم خوشگلیول=عسل
 ؟؟!! باشه شما بچه خوشگل ما زشت خوبهخوب
  و گفتدی خندعسل

  خوبهآره
 سر قبرش می در و قفل کردم رفتمی شدادهی بهشت زهرا پمیدی عسل رسطنتِی کل کل و شی که بعد کمدمیخند

   ودمی گالب و شمع و خرما خرهیعسل همونجا بود و من رفتم مغازه 
 

 قبر مادرجون و با گالب شست منم شروع کردم به شمع روشن کردن هیعسل با گر... و دادم به عسلاومدم
   عسل ماتم زده نشسته خرما رو گرفتم و سرش و بازدمیکارم که تموم شد د

 
 که عسل گفت... گذاشتم رو قبر وکردم
  خوبه اونجا؟؟؟؟جاتی جونم خوبیمامان

  شدم و نشستم که گفتساکت
 یبخشیمامان من و م....نمی بچت و ببخوادی دلم میگفتی مشهی همادتهی....ماهه باردارم3 جون من حاملممامان

  تو رو به آرزوت نرسوندم؟؟ي بودیوقت
  کرد و گفتهی گرعسل
 ستمی بلد ني از بچه داریچی ه؟؟منیچرا رفت....مامان....دادمیانکاش به حرفت گوش م!!... منو ببخشمامان
  ی بچم بافتني برای بچم و حموم کنه؟؟کی بده؟؟مامان کادمی یک!!!مامان
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 مامان تو قرار ي بودشمیمامان انکاش پ!!... براش بگه؟؟هان مامان؟؟مای از قدی براش قصه بگه؟؟کیکنه؟؟ک
 هان مامان؟؟.... کهی بچه دار شدم از بچم مراقبت کنید وقتبو

  و پاك کرد و ادامه داداشکاش
 زنمی بچه سالم داشته باشم مامان باز بهت سر مهیدعا کن با شوهرم خوشبخت بشم و !! برام دعا کنمامان

 میخدافظ مامان!!هی بچم چتی جنسگمیم
  حرکت کردم سمت خونه ونی سمت ماشمی و باهم رفتنی بلند شد منم همبعد

********************* 
 ماه بعد6

 مسخرش ی محمد هنی همي باحال و خنده دار شده برایلیخ!! توپنیماهه شه و شکمش شده ع9 عسلاالن
   مدتنیالبته ناگفته نمونه تو ا...می بودنای انی شاهياالنم خونه ...کنهیم
 

 و یفاتی مراسم تشرچی ساده بدون هیلی کردن غزل نامزد کرده عرفان هم زن گرفته خی عروسي و مهدنیشاه
  البته انتخاب... ما هم دختره و قرار شد اسمش باشه بارانيبچه !!!یمجلل

 
 !!! رو داشتم اصال آدم حسابم نکردای حکم لوبنجای بود بنده هم که اعسل
  ماهان بزنشولیا=نیشاه
  و گفتمدمیخند
 يدیخودت نفهم... در مقابل راك لزنري رو انتخاب کردوی مستري ریوندم محمد تو رو چه حساب اصال ممن

 ؟؟يبازیم
 !! که کارستونکنمی مي کارهیاالن =محمد

 گفتی اومد که مغی جي دفعه صداهی که میزدی مادی و فرمیکردی مي بازای شروع کرد به حمله مثله وحشبعد
 !!ماهان

  و اضطراب گفتمی با نگراندیچیپی ترس بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه عسل از درد به خودش مبا
  شده؟یچ

 ادی مایبچه داره به دن=عسل
 !!کردم؟؟ی مکاری چدی االن بادمیترس
 مارستانی بمشی ببردیماهان با=نگار
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 و محمد هم اومد نیماش و گرفتم و دست عسل و گرفتم و با مهسا رفتم داخل چمی و رفتم سوئدمی پرعیسر
  که عسل گفتمارستانیجلو نشست و به سرعت برق و باد رفتم سمت ب

 کنهی درد میلیقلبم خ...قلبم
  داخل ماهانمشی ببرعیبهتره سر=مهسا

 رو برانکارد گذاشتنش و عی نبود سري چاره ای شده بود ولنی سنگیلی بغلش کردم و بردمش داخل خعیسر
  زدی دلم شور می هدمیترسی میلی خرفتمی راه میبردنش اتاق عمل مضطرب ه

 
 !!شدمی موانهی؟؟دی چشدی مشی بچم طورای عسل اگه

 چند ساعت گذشت که بالخره دکتر اومد دونمینم....نی هم همنای آقاجون اناوی ها همه اومده بودن مامان ابچه
  و گفترونیب

  هم مادر هم بچه حالشون خوبهگمی مکیتبر
  دکتر؟؟نیمطمئن
اونوقت ...شهیچند ساعت که از عمل بگذره خوب م...نی نترسشهیخوب م....هوشهیآره جوون االن ب=دکتر

 نشینی ببنیتونیم
 هی از اتاق عمل به هوشیعسل و ب... رو پام بند نبودمیاز خوشحال!! شکرتای رفت خدا رو شکر کردم واقعا خداو

  ینیریتم ش رفنی و شاهيبا مهد... بردن منم همراش رفتمگهیاتاق د
 

 پخش کردم پرستار بچه رو ینیری و شنای مامان اشی پخش کردم اخر سر هم اومدم پمارستانی و کل بگرفتم
  ی مامانمیبر...باران خانوم!! بودی خدا عاليوا!!!چقدر خوشگل بود....داد بهم

 
 تلخ جوابشون و يعسل با لبخندا.... تو اتاق عسلمی همه رفتی خودش و تکون داد با خوشحالکمیم؟؟ینی ببرو
  باران و بردم طرفش و بهش نشون دادم و با ذوق گفتمدادیم

  خوشگل شده؟؟يدید!! نگاش کن گل دخترِ بابا روعسل
 ی همه با عسل احوال پرسدیی و نگاش کرد و بودی و از دستم گرفت بغلش کرد و با تمام وجود بوسدی خندعسل

   کردنرونی گفت و مهسا مشغول بيزی چهیوش مهسا  گریکردن عسل ز
 
  که گفتمرونی شد و بچه رو از من گرفت تعجب کردم همه رفتن بهیبق
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  شده عسل؟؟یچ
  گفتیفی ضعي صدابا
 ؟ینی بشیتونیم

 !! حتماآره
  که گفتششی پنشستم

  چقدر دوستت دارم؟؟یدونیم
  و گفتمدمیخند

 وونهی منم دوست دارم دخوب
 هی واسم ي روزهی خوشبخت نبودم ماهان بچه داشتن از تو بزرگ کردنش با کمک تو نقدری امیتو زندگ=عسل

 دی رستی زود به واقعیلی خی بود ولایرو
 ؟؟ی برسی به چيخوای حرفا منی ااز

  نکرد و گفتی به حرفم توجهعسل
 !!خوادی آهنگ مدلم
  و گفتمدمیخند

 ؟؟ي شدوونهیاالن؟؟د
  و گفتدی خنداونم
 ؟؟ی برام آهنگ بزنیتونی مدیشا

  آهنگکدوم
  همون که من دوست دارمیاتی بایپو=عسل

  شدی تعجب آهنگ و براش زدم پلبا
 رمی کن دارم محاللم

 رهی لحظه دلگنی قدر اچه
 ستی گردن ما نیگناه

 رهی تقدری تقصهمش
 هی از بغزم پر از گرپر
 ینیری و شی از تلخپر
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 رمی کن دارم محاللم
 ینیبی هر گز نممنو

  تو عادت کردي کن اگه دستام به دستاحاللم
  کردانتی عاشق کش به ما خيای دننیبب

  بافهی نمیچکی آرزوهامو چرا هکالف
  دور از انصافهیی ما دو تا عاشق جدايبرا

  داشت؟؟ي ای کارا چه معننی؟؟ای چیعنی بهش نگاه کردم ي و گرفتم و با ناباوردستش
  امای منيای روتو

 زمی از کابوس لبرمن
 ي باری معصومانه مچه
 زمی ری مظلومانه مچه

 رفتنی کن لحظه نگام
 ی هم آغوشنی تلخه اچه
  وحشتناك دل کندنچه

 ی سخته فراموشچقدر
 هی از بغضم پر از گرپر
 ینیری و شی از تلخپر

 رمی کن دارم محاللم
 ینیبی هر گز نممنو

 کردی مهی در اومد اونم پابه پام گراشکم
 !!!ااای تنهام بذاريخوای بهش فکر  مخوامیه؟نمی کارا چنی اعسل،عسل

  تو عادت کردي کن اگه دستام به دستاحاللم
  کردانتی عاشق کش به ما خيای دننیبب
  ادامه دادمهی و  با گرهی گرری ززد

 !! نامرد نباشمی بچمون و باهم بزرگ کنی باشدیتو با... معرفتی من دلم به تو خوشه بعسل
  بافهی نمیچکی آرزوهامو چرا هکالف
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  دور از انصافهیی ما دو تا عاشق جدايبرا
  امای منيای روتو

 زمی از کابوس لبرمن
 ي باری معصومانه مچه
 زمی ری مظلومانه مچه

  کنحاللم
 حاللم کن!!از بچمون خوب مراقبت کن ماهان=عسل

 تکونش دادم....دمی و بست ترسچشماش
 !!!عسل
  ندادیجواب

  با توام بلند شوعسل
 دمی کشادی فرهی با گرومدی نیجواب

 !!!عسل
  داخل اتاقدنی پرنای امحمد
 !! شده ماهان؟؟یچ=محمد
  و تکونش دادمعسل
  بلند شو با توامعسل
  گفتمی رو سر دادن با شوك ههی ها گربچه

  تورو خدایکنی می بلند شو بهشون بگو شوخعسل
  اومد داخل و گفتدکتر

  شده؟؟یچ
  آروم پر از بغض گفتغزل
  کردهتموم

  گفتمادی فربا
 !کنهی میعسل داره شوخ... نگودروغ

  رو به عسل کردم و با التماس گفتمبعد
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 گهی تو رو خدا بلند شو دعسل
  سرد خونهنشیببر=دکتر

  گفتمهی داد و گربا
 خورهیسرما م...هیی عسلم سرمانه

  به محمد اشاره کرد و گفتدکتر
 نی کنترلش کنبهتره
  که گفتمبردنی تا پرستار داشتن عسل و مچند
  شد هان؟؟ينطوری چرا اکنه؟؟پسی نمدشی تهدي خطرچی هی حالش خوبه؟؟مگه تو نگفتی مگه تو نگفتدکتر
  گفتمهیبا گر!!  باور کنمتونستمینم!!شدی کردم باورم نمهی نزد و رفت گری حرفدکتر

 نش؟؟یبریکجا م...نیولم کن... ولم کنمحمد
 چه ها نگهم داشتن داد زدم برونی برفتم

 معرفت یب... عسلتونمیمن نم!!!تو رو خدا...نیمنم ببر....نشی نبرنی دوست داری تو رو جون هرکنشینبر
  عسل... عسل پاشومونهیعسل ما تازه اول زندگ... کنمی بدون تو زندگتونمینم
 

 !!! تو رو خداپاشو
 می برایماهان ب=محمد

  عسلشی برم پخوامیمن م....امی بخوامینم!!!امی نمکجا؟؟من
  داد زدمبعد

 یی شد پس؟؟من تنهای چمیکنی من و تو باهم بزرگش می نگفت؟؟مگهی کنکاری چيخوای باران و معسل
 عسل تو رو خدا پاشو... بزرگش کنم عسلتونمینم

 ...!!!شهی درست می ماهان همه چنی تو ماشمی برایب=نیشاه
 کردی باهام بد تا نمنقدری اای به رفتنش نگاه کردم انکاش دنهی گربا

********************** 
 سال بعد6
 روزا شده بود نی عسل اي خاطراتم و چشمادمی کشگاری زدم و سی پوزخند عصبهی آلبومم نگاه کردم و به

   نداشتنش در باز شدي براادی غصه زهی و می درد بزرگ تو زندگهیکابوسم و 
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  گفتتی بود اومد داخل و با مظلومباران
  منتظر توأننجانی همه االن اییبابا

 نیی تو برو پاامی االن میی باباباشه
 نیی و گرفتم و رفتم پاتارمی و خاموش کردم و گگارمی سنیی پارفت

 ؟؟يچطور=محمد
 خوبم
 ساله از مرگ عسل گذشته6ماهان االن=مهسا

 دونمیم
 ...يخواینم=مهسا
 هم جاش ی کسکنمی بشنوم خودم باران و بزرگ ميزی چی دوست ندارم راجب زن و زندگگهید!!خوامی نماصال

  وجهچی به هارمینم
 ؟؟ی گرفتادی انویپ...باران عمو=نیشاه

 زنمی قشنگ میلیآره عمو خ=باران
 نمی با بابات بزن ببیکی يجد=نیشاه
  بزن بخونتاریتوهم گ=يمهد

  ناز رفت نشست و شروع کرد به زدن منم نواختم و خوندمیلی خنهی لبخند به باران اشاره کردم بره بشبا
 نجای تو ساکته ای آروم عسل بانو ، که ببخواب

 ای ِ دنی رحمی بنی انگار ، ازي راحت شدیول
 

 رهی مادشی درد ُ نی ای غصه ، کی آروم و ببخواب
 رهیگی جاتو نمی ، کسستی ننی ِ اخرت اسکانس

 
  ساکت ، زمان آروم ، عسل تو آسمون خوابهنیزم

  تـابـهی مگهید  ي جـاهی ش رفته از امشب ، ستاره
 
 

  بابونهي ســــرخ ، گـل هاي الال گـــل هــاالال
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  خونهيای نگهی ، که تو دشهی باورش منوی ایک
 

  عسل سختهی بي الال بخواب اما ، روزاالال
  رفتهنادموی پرواز ِ پر از دردت ، بهار از با
 
  ، نگات زنده ست ، نفس دارهيدی اما بخشی رفتتو

  پـاداش ، هــزاران بـار اُســکـارهنی تو کـمـتـرواسه
 
  ساکت ، زمان آرووم ، عسل تو آسمون خوابهنیزم

  تـابـهی مگهید  ي جـاهی ش رفته از امشب ، ستاره
 بغلم رومون و دی پریهمه برامون با لبخند و اشک دست زدن باران با خوشحال...اشکام و پاك کردم تموم شد 

   مهربون عسل بودي چشمانی لحظه احساس کردم اهی و میبه آسمون کرد
 

 کردی بدرقمون مکه
 
 انیپا
 !! داردی قانونگردی از رمان پیکپ
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