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 آماده شده است. سایت یک رماناین کتاب در 

www.1roman.ir 

 

 1پارت 

 ازماشین پیاده شدم وراهی اتاق کارن دراین بین شایدنزدیک صدنفربهم

 ترام گذاشتن )من مریم جودی هستم سرگردآگاهی،خیلی مغرورواح

 (بداخالق وبی احساس هستم ولی توی خانواده فردمهربونی هستم

 وارداتاق شدم وسرمیز نشستم صدای درزدن آمد،خیلی خشک گفتم:بفرمائید

 سربازی واردشدبعداحترام گذاشتن گفت:سرهنگ جودی)بابام(باهاتون کاردارن

 من:باشه

 ون.پووووووف یعنی باباچیکارم داره، پاشدم تااتاق باباهمع احترامرفت بیر 

 گذاشتن درزدم که بابام گفت:بفرمائید

 دانلود رمان نیاز عاشقی
 دانلود رمان آرام نا آرام

 دانلود رمان بقا مرگ دوباره

http://www.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
www.1roman.ir
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%db%8c/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%a7-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%82%d8%a7-%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87/
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 واردشدم احترام گذاشتم وبعداون نشستم

 !من:بامن کاری دارین؟

 .بابا:آره چندلحظه تاسرهنگ کاظمی بیاد

 من:باشع

 داشتم گوسفندارو میشمردم تااین کسی که بابامیگفت بیاد

شتن روبع روی صدای  شدوبعداحترام گذا شونه وارد  سری چهار درآمدوبعداون پ
 بابانشست منم که بیخیال

 (بابا:سرهنگ کاظمی دخترم سرگردجودی، کاظمی فقط سرشو تکون داد)پسربوق

 وجی:این به اون در،،،من:توخفع

بابا:قراریه عملیات برین امیدوارم که خوب کارتون رومثل همیشه انجام بدین البته 
 ک ساعت دیگه کنفرانس داریم که من قبل کنفرانس گفتمی

 ۲پارت

هردوسرررمون روتکون دادیم به معنی باشرره وبعدهردو ازاتاق خاری شرردیم،من به 
 طرف اتاق خودم اون هم همین طور

ساعت گذشت وبه طرف اتاق کنفرانس راهی شدم واون جا آتناوآیداوساراوفاطمه ۱
 رو دیدم

 ار آتنا نشستم،من:سالم باهمه دست دادموکن

 من:آتی

 آتنا:بله

 من:قضیه کنفرانس چیه میدونی؟! آتنا

 آتناباشیطنتگفت:توکه اون باالیی،بایدبدونی نه ما،
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 من:مسخره

 آتنا:ولی جدی منم خبری ندارم

 !بابام:اهم اهم،خوب،همه آمدن؟

 :یه بله مثل دبستانی هاگفتیم وبابا شروع کردوگفت

تگیر کنیم وکسررانی که به عنوان پلیس مخفی خب می خوایم یه باند مواد رو دسرر
 واردباند می شن سرگرد جودی وسرهنگ کاظمی هستن

که درهمه زمینه ها موفق بودن واز همه ی شرررما می خوام که باهدوتاشرررون 
 همکاری کنین . مفهموم بود

 همی یک صداگفتیم:بللللهههه

 روی دیتاعکس خالف کاروگذاشت وبرای هرکدومشون توضیح داد

 کله:دست راست رئیس وهمه کارا زیرزربین اونفرید  

 حسام جوجه:توزیع مواد بین نوچه های پائین دست

 ناصرپلنگ:دست چپ وکارای خاری رو زیزنظر داه

 سوسن خفن:توزیغ مواد ونوچه هاشم زنن

جا  به  تااالن  نداریم وهیچ ردی از خودد  ودرآخررئیس که هیچ عکسررری ازد 
 نزاششته

 زود همینیارو رو ببینم چه جالب خیلی کنجکاوشدم

 .......... .بعدکنفرانس همه رفتن و فقط منو کاظمی موندیم

 ۳پارت

 من:خب این طورکه پیداست من بایدازطریق سوسن وارد باند بشم

 باباسرس به عنوان درسته وبعله تکون دادوکاظمی به مسخره زل
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 زدتوچشمام وگفت :پس منم باید ازطریق حسام وارد باند بشم

 رهمن:مسخ

 کاظمی:شنااگه فکرمیکنید حرفتون مسخره است من حرفی ندارم

 عوضی

 وجی:زن گوزنی

 من:توخفه

 وجی:من حرفی ندارم

 من:هه هه نمک دون

 بابا:دخترم نمی خوای برای خودت اسم انتخاب کنی

 من:ها. ... بعله...ام...عسل

 باباروکرد سمت کاظمی

 کاظمی:آرتین

 باباخوب میتونین برین

 ن روکردم سمت باباوگفتم نمیاین بامنکاظمی رفت وم

 بابا:نه خودم میام

 من:پس فعال

 بابا:فعال

 نع من این کاره نیستم باصدای مامانم که دادامیزد:مریم بیا پایین

 زودخودمارروانداختم وگفتم:االن میام

 به طرف سالن پایین حرکت کردم وگفتم:چیکارم داری؟!مامان
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 بیا پایین دیگهمامان:ورپریده نمی بینی کارداریم 

 من:باشه

زود سرررازیر شرردم ازپله ها وبه طرف حیات رفتم دیدم عمووزن عمو ودخترعموم 
 بابابام وداداشم مشغول فرد شستنن منم رفتم کمک

 شایدبراتون سوال شه که چرا ماداریم فرد میشوریم این موقعه)

 سال بعله عیدم نیست یکم فکرکنید

 مون رو میشوریم که تمیز باشهدرواقعه ماداریم برای محرم فرد ها

 (من:نرگس)دخترعموم

 نرگس:جانم

 من:بی بال ..شیرآب رو بده من

 نرگس شیروداد به من

 !من:نرگس چرا آب نمیاد؟

 نرگس:خوب بازنیست

 من:خوبازد کن دیگه

 نرگس :باشه

 سرم رو جلوی شیرگرفته بودم

 ۴پارت

 آخرین پارت امروز

شدم باحر  شیرآب رو به طرف نرگس گرفتم که که تموم آباریخت ومن لیچ آب  ص 
 داشت میخندید

 جنگمون آغازشد هی اون وب میریخت هی من آب میرختم
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 زن عمو:بسه، شماکارنکنین سنکین ترین یاال هردوتاتون برین باال

 منونرگس:چشششمم

 هردو رفتیم حموم ولباسامون رو عوض کردیم

 تپ لواسونراستی خونه ما ویالیی ویه حیات بزرگ داره خونمون و )

 متر وهمه فامیالی پدری و مادریمم همین جان ماوعموم اینا هم۲۵۰

 سال پیش ورشکسته شد۲توی یه خونه زندگی میکنیم چون عموم 

 وخالصع اونام آمدن اینجا،، آمدن اینا یه طرف عاشق شدن مهدی

 ((برادرم(ونرگس)دخترعموم(همانا)

 به طرف پایین رفتم چون خونه تریبلکس بود

 دیمن:مه

 مهدی:بعله

 !من:کجایی؟

 !مهدی:ماشاءاهلل ..خواهرما کورنبودی اونم شدی؟

 من باغیض به طرفش رفتم وگفتم:نخیر...شماپرو شدی آقققااا

 نرگس:اوا مریم جون چرازورت روبه رخ آقامون می کشی؟!الهی

 فدات شم گوگولی منن

 من:خاک......عققق

 بعدم به طرف اتاقم راهی شدم وزنگ زدم به نفس

 !من:الوونفس خووبی؟

 !نفس)دخترعموم وخواهر نرگس و دوست وهمراهم(:آره باو،توچطوری؟
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 من:منم خوبم،.میگم میای بریم دوردور،

 نفس:آره باباحوصلم سرفته پو سیدم پیش این امیر خرخون بیا دنبالم

 من:روتوبرم تو بیا

 دقیقه دیگه انجام آماده باشی ها،،بای۱۵نفس:خیل خوب تا

 من:بای

 سانتی روپام کردم۲۰شلوارلی بامانتو بلندمشکی وکفش پاشنعیه 

 اصالاهل آرایش نبودم(گوشیمم برداشتم با کیف پول ورفتم پایین)

 !بابا:بسالمتی کجا گل دختر؟

 من:بانفس میرم بیرون

 بابا:خود بگذره

 من:مرسی

 !مامان:میبینم که خوب فرارکردی حاال کجا میری؟

 ن جا میریممن:کجامیرن مردم منو نفسم همو

 مه همون لحظه حالل زاده تک زد برم بیرون

 من :فعال بایزع

 آلبالویی نفس رفتم۲۰۶به طرف ماشین 

 من:سالم ...هوا جووونییی

 نفس:دردوهوا، خوبه یکی به تو بگه مری دل و روده هااان

 من؛جان حرص نخور پوستت چروک میشه عسلم

 نفس:خفه
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 ..............،ایشمن:بی لیاقت بهت محبت کردن نیومد ....

 ۵پارت

 من:حاال خون کثیفتوکثیف ترنکن

 !نفس:مگه تومیذاری؟

 من:آره

 (تخت،ماکان بند-نفس حرکت کردومنم دستم روبردم وآهنگ)خیالت

 .روگذاشتم هردوعاشق این آهنگ بودیم

 توجه فرمائید امکان انفجاربااین آهنگ �🎶� .توجه فرمائید

 �🎵�بسیار بسیار باالست

 یکم به فکرمن باد تو عاشقم کن

 چشمای زیبات این احساسو تودلم کاشتو

 بگومگه میشه یه لحظه دورازت باشم

 آخه زپری که نیست نمی توانم توفکرت نباشم

 من تورو میخوام هیچ قیمتی نیست که ازدستت بدم راحت

 تاحاال نبودم توعمرم تواین حالت

 دممممعاشق میمونم خیالت تخت ازاین بابت. عاااششقق شدددد

 ماکان بند

 منوببین محونگات شدم دوباره

 منوببین نگات واسم نذاشته چاره

 (منونفس منوببین هاشو می گفتیم وآهنگم صداد باال بود)
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 منوببین محونگات شدم دوباره

 منوببین نگات واسم نذاشته چاره

 منوببین واسم شبوروز نذاشتی

 منوببین انقدر خوشگل نبودی کاشکی

 مون بودیم که صدای آژیرماشین پلیس وبعددتوحال وهوای خود

 نگه دار۲۰۶صدای پلیس که میگفت:راننده

 نفسم بیخیال رانندگی میکرد

 (من:نفس هوووووی بع دیار باقی شتافتی)دخترکرر

 صدای ضبط رو کم کردم

 !من:نفس کرشدی؟

 نفس:نع چطور

 داشت از بیخیالیش حرصم میگرفت

 من:صدای آژیر پلیس رو نمی شنویی

 ااا پلیس بامن بودنفس:

 من:نع باعمم بود دنگه دار دیگه

 نفس:چرازودتر نگفتی

 من باچشم غره:مگه کرررر خانوم میشنون

 نفس یه چشم غره جبرانی به من زدونکه داشت

 افسر ازماشینش پیاده شدودرزدوگفت:بیاین پایین

 هردوازماشین خاری شدیم
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 من:سالم جناب سرگرد

 ه وضعه،آهنگ که صداد کل خیابونافسر:سروانم،بعدم خانوم این چ

 رو برداشت بود

 من:آهنگ باس بلند باشه اینجوری حال میده

 افسر:سرعتم غیرمجاز

 من:آروم رفتن کار الک پشت اینجوری خوب

 نفس:خوب جناب سرگرد آمدیم دور دور دیگه باید همین جوری باشه

 افسر:اوال من سرگرد نیستم، سروانم،بعدم دور دور چیه خانوم

 دور دور دوریست که جوانان درخیابان های شهر از این طرف بهمن:

 آن طرف هییی دور میزنند

 افسر:من باشما شوخی دارم

 نفس:حاال شما به بزرگ واری خودتون ببخشید

 افسر:اول بیان تست اعتیاد بدین بعد برین

 من:وااا، یه سرعت یه ذره باالویه آهنگ تست اعتیاد داره دنداره که

 داره هییی من می گم نگه دار ولی شما انگار نع انگارافسر:چراکه 

 من:شمام زیاد کندد میکنین هااااا

 نفس:لطف کنید زود بگیرین ما خیلی کارداریم

 (افسر:اگه این خانوم بذارن)منظورد من بودم

 من:اااا نفرمائید اجازه مام دست شماست

ستگاه شد بخاطرهمین زود د سرمعلوم بود از پرویی من کالفه  ست  اف رو آوردوت
 اعیاد منفی بود
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 یه جریمه توپپپپ برای پرویی من کرد ورفت

 من:دختربوق،سه نفطه مرض داری تند رانندگی میکنی جریمشم

 خودت میدی هااا

نفس :سرررعت کم کارالک پشررت خودتم پولشررو میدی بعدم بااون جوابایی که به 
 افسردادی منو اینجوری جریمه کرد بخاطرهمین

 دت میدینصف پولش رو خو

 من:هه، خیال خام

 نفس:از عمو)بابای من(می گیرم

 من :می بینیم

 نفس:حاال

 هیچیم کوفت نکردیم برگشتیم خونه(منم یه راست رفتم به طرف)

 ........اتاقم ومحکم درو بستم وخوابیدم

 ۶پارت

ستم پبعد انجام کارم پائین  ش صورتم رو شدم  شکمم ازخواب بیدار صبح باغاروغور
 رفتم

 براهل خانه حالتون خوبهمن:سالم 

 مامان:بازتوبیدارشدی؟! خونه روگذاشتی روسرت

 من:ناراحتی برررمم

 بابا:مامانت رو ولش کن دیشب خود گذشت دوردور

 من:اوووووفف، عالی بود

 مامان:واال....ماازاین چیزاندیدیم ونداشتیم
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 زن عمو:مااگه داشتیمم اهلش نبودیم

 ....عمو:آره ،واال

 بخیرنرگس:سالم ،صبح 

 !من:سالم ،به کواالی خودم،چطوورریی؟

 نرگس:خوبم،کواالم جهت اطالع خودتی گللممم

 !مهدی:چیکارخانومم داری؟

 من:هیچ،)باچشمک(شمابیشترکارداری

 شکالت داغم روخوردم وازسرمیز بلند شدم

 من:فعال

 !مامان:کجا؟

 !من:خونه ننه شجاع،اتاقم دیگه؟

 خوایم بریم استقبال عمه اتآماده باد می ۶: ۳۰مامان:بعدظهرساعت

 !من؛کدوم عمه؟

 مامان:عمه نازنینت دیگه قراره باپسراد بیاد واگه شد همین جا موند

 گاربشه ودیکه برنگرده

 من:نننننننننننههه

 مامان:آررررههه

 !زن عمو:چیه خوشحال نشدی؟

 من :چراشدم،معلوم نیست

 !نرگس:ازخوشحالی سکته نکنی؟



                 
 

 

 مریم کفایی|  غرق در تنهاییرمان 
 

    www.1roman.ir         ود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه برای دانل

 کنید

 

14 

 

 همه ترکیدن ارخنده

 رص گفتم؛مواظبم،چشششمومن باح

 بعدم راهی اتاقم شدم

شد چقدرم من ازد ) ضافه  صله داریم حاال عمه ام ا ای باباخودمون کم حال وحو
 سالم بود۵سال پیش که من۱۵خوشم میاد همون

 عمه ام رفت،تاهمین االن البته ناگفته نماند که عمم خیلی ازمن بدد

 هم زیاد میومد وبهم میگفت ورای شیطون،چون هم فضول بودم

 حرف میزدم واززمین راست باال میرفتم ولی این دلیل نمی شه

 وجی:زمین نه دیوار

 من:مهم اصل مطلب بود که گفتم

سالش بودوشاگرد اول کالسش اصال دلیل عمم برای خاری رفتن ۱۲خالصه پسرعمم 
 همین )پسرعمم(سام بود. چون مخ بود تو فامیل

 کالغ،۴۰۰االنم فکرکنم طبق گفته های

 کالغ۴۰جی:و

 من:همون دیگه فرقی نمی کنه توام

 یکی از مشهورترین دکترهای توی جهان شدآققا حال من خودم دارم

چندوقته دیگه باید برم دانشررگاه پوووف ۲روانشررناسرری کودک می خوانم االنم ترم
 (زندگی رو حال میکنیین

 روی تختم دراز کشیدم ویاد روز های خوب بچه گیم افتادن هعیی

 ای خوبی بودچه روز ه

 ماکان بند (بود منو از فکرکردن درآورد-صدای زنگ گوشیم که آهنگ )خیالت تخت
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 جواب دادم:الوو

 نفس:سالم

 من:سالم بردخترعمو نفس خانم

 نفس:چیه انقدر تحویلم نگیر میارم باال

 من:لیاقت نداری،چیه فضول زنگ زدی چی بگی؟

 نفس:قرارتاچندروز دیگه عششقم بیاد

 !تون کی باشن؟من:انوقت عشق

 نفس:دیونه سامیاردیگه

 من:آها بعدانوقت چطورنمی دونی که امروز نیاد

 نفس:نه

 من:اوره

 نفس:امکان نداره،آخه خودد گفت چندروزدیگه میاد

 من:خوب دوراه داریم یکی اینکه دروغ گفته که بعید یکی اینک نگفته

 سوپرایزت کنه

 نفس:واقعا

 باعمع میاد یانعمن :آره دیکه،راستی نمی دونی سامم 

 نفس باشیطنت:االن خیلی برات مهم

 من:گمشوحاال یه سوال پرسیدم

 نفس:نمی دونم توام چه انتظارهایی از دکتر مملکت داری هاا

 من:حاال یه زری زدم اگه کارنداری من خیلی کاردارم
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 نفس:فقط یکی شو بگو

 من:انتخاب یک لباس مناسب برای فرودگاه رفتن

 نفس:چه کا مهمی

 :گمشو عمتو تانیومده مسخره کن اخمخمن 

 نفس :به مادرشورم چیکارداری

 من:ایییی ....حالم بهم خورد

 (وای قیافه عمه وقتی سامیاربگه عاشق نفس شدع خیلی خنده داره)

 نفس:هوویی مردی

 من:هوی توکالت ،نخیرم من تا تورونکشم وحلواتو نخورم که نمیرم

 که

 کور شود هرکه نتواند دید  نفس:هه هه چه فکرکردی منم زنده ام

 قرارع قیافه نحس۶: ۳۰من:کورشود ولی من که میبینم چون ساعت

 تورو ببینم

 !نفس باحرص:کاری نداری؟

 من:نع ازاولم تو زنگ زدی

 نفس:بای

 من:بای

 .............آخیش چه حالی میده یکی رو حرص بدی

 ۷پارت

 *....یک ساعت بعد
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 زه شیطنت کنم بخاطر همینازبیکاری حوصله م سررفته بودگفتم ی

 زودخط گوشیم رو عوض کردم وتوتلگرام به نفس پیام دادم

 سالم عشقم

 !نفسم که دایم اآنالین نوشت :_سالم شما؟!؟

 من:منونمی شناسی گللمم

 نفس:مزاحم نشو خانوم

 من:من بایه من سیبیل فرق نمی کنم بایه خانوم

 نفس:دیگه بدتر شماآقاهم هستین

 حساس پیری بهم دست میده من هنوز پسرممن:آقا چیه گلم ا

 نفس:خود بحالت حاالهم گورتو گم کن

 !من:چراعجیجم؟ حرص میخوری؟

 نفس:من نامزد دارم

 من:گورپدرنامزدبیابامن باد

 نفس:هویی خودت گورتو گم کن مرتیکه دیگه به من پیام نده

 من:چه فکرکردی من محتای توام آرره واقعا که من میخواستم ببینم

 !دوست میشی؟ بامن

 !نفس:حاال اسمت چیه؟

 چه زود واداد(من:اسمم علیرضاست)

 !نفس:زن و بچه نداری؟

 من:چرازن دارم اما بچه نه
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 !نفس:واقعا که بعدآمدی بامن چت میکنی؟

 من:االن این خیلی برات مهم

 نفس:دیگه به من پیام نده

 من:چیه میخوای توضیح بدم گلم

 نفس :دردوگلم پرپرشدم

 پیام میدم آن شو۶: ۳۰کار داری برو من ساعتمن:من اکه  

 نفس:_اصالبا بابام بیرونم نمی شه

 !من:گلم برامن وقت نداری؟

 آن باد۷نفس:خیل خوب ساعت

 من:باد می بوسمت

 نفس:الزم نکرده بای

 من:بای عشقم

 یه حالی ازت بگیرم نفس خانوم۷وای این نفس چه زودخررشد بزارساعت

 جونخدا️ ای بفهمه دلم خنک میشه

ورزد کردم بعد یه گربه شررورکردن پریدممانتو ۶رفتم سررالن ورزشرری تاسرراعت 
 سبرلجنی باشال وشلواروکفش مشکی وبرای خالی نبودن

 شدپریدم پایین۶: ۳۰عریضه چادرمم سرم کردم که ساعت

 !مامان باغیض:فردامیومدی؟

 !من:ا،میخواین برم فردابیام؟

 دشم خجالتم خوبهمامان:ماشاءاهلل...روکه نیست سنگ پاست بع

 !بین میتوانی جلوعمت وبرو منو ببری؟
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 سوت۳من:ها که میتونم شما لب ترکن 

 مامان:نیما)بابام(ببینش دخترتو

 بابا:زهرا)مامانم(ولش کن جوونه دیگه

 مامان:مام جوون بودیم ولی اینطوری نع

 عمو:بیاین برین زن داداد دیرشد نمیرسیم سرموقع هاا

 ارهمامان:اگه این وروجک بز 

 خالصه منومامان وباباومهدی ونرگس توی شاستی بلند بابا

 ........ عمو راه افتادیم به طرف فرودگاه۲۰۶عمووزن عمو توماشین

 ۸پارت

رفتم توفکر)امیدوارم که سامم بیاد.خیلی دوست دارم ببینم اد چون اون موقه ها 
 منوسامیارخیلی مچ بودیم،اما سام مثل عمه ازمن

یامن ای یارمتنفربود  یک ۲نجوری احسررراس میکردم،سرررام سرررال ازسرررام کوچ
 سالش باشع۲۸سال ازمن بزرگ تر واالن سامیارباید۸ترودقیقا

 سالش.نفس وسامیارازهمون اول خاطرخواه هم بودن۳۰وسامم

واین موضررروع رو هیچ کس جز من نمی دونه حاال این کارمنو می خواین هرآی 
 لشسا۲۱بگین ولی کنجکاویه دیگع،ودرحال حاظر نفس 

 وترم آخر معماری ویه سال از من بزرگ تر ..االن که بریم اونجا یک ایل

 تاعمه که هردوتاشونم۲تا عمودارم بغیربابام و۴وتبارجمعن..آخه من 

سام وسامیار که میدونین کیه بعداون عمونادرکه  خارجن بچه اول عمه نازنین ننه 
 خیلی گل وزن عمو سهیال که دوتادختردوقلو بع

 ۲۴سالشون وبعداونها پسرد نریمان که۲۶یکادارن کهاسم ساراون
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 سالشه،،عموبعدیم عموناصر که خیلی دوسش دارم وزن عمو کتایون

 که االن خونه ما زندگی میکنن دوتا دخترداره نرگس ونفس که نرگس

 سالشه،،عموی بعدیم اسمش۱۹سالشه ویک پسر به اسم امیرکه ۲۴

 سردارن به اسم آرمانحامدخیلی خوب وزن عمو شهال که عشق ویک پ

 سالشه،،وعموی بعدیم وآخرم عموحمید که خیلی بابچه های فامیل۱۵

سالشه واسمش هلن ویه دخترناز داره به اسم ۳۲سالشه وزن عموم۳۵مچ وعموم
بای خودم که پسرررر با مه که ۳نیلوفر و هدی مه  جاوید ع خانواده  غاری  ته ت وم و

 (عموپیکانواسمش نیاکان که ما بهش میگیم ۳۲سالشه وشوهرد۳۰

 !نرگس :هوی مریم مردی؟

 من:نخیرم توعالم هپروتم

 نرکس:پیاده شو تا صداشون درنیومده

 من:باشه بابا

 ازماشین پیاده شدم ورفتم توسالن انتظار به به همه آمدن که نفس تا

 منودیدپرید بغلم

 !من:هووی شترمرغ انقدر ضایغ بازی درنیار میخوای همه بفهمن؟

 ببنددراون جهنم رو

 فس:مرگ حیف من که باآدمی مثل تو معاشرت میکنمن

 من:خفه

 وبه سمت زن عمو وعموهام رفتم وبابروبچ فامیل دست دادم وکنار

 نفس نشستم
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ستم آلوتودهن نفس خیس نمی خوره وبهم  من:خبرمبری؟!چیزی نداری؟!)می دون
 (میگع

 نفس:یه چیزی شده ولی بعدا بهت میگم

 من خوب ،بعدا چرا حاال بگو

 لو نریمان نمی شهنفس:ج

 .................من:پ پاشپ بریم یه جای خلوت

 ۹پارت

 نفس :بریم

شویی وبرمیگردیم،مامانم  ست شدموروبه مامانم گفتم:مامان منونفس میریم. د بلند
 سرشوروبه نشونه باشه تکون دادومنونفس الکی

 راهی مستراب شدیم

 من:خوب بنال دیگه

 یه پسرآمدتوپی ویم۳: ۳۰نفس؛باورت میشه امروز طرف های ساع

 من:خوب

 نفس:گفت بامن دوست شو واین حرفا ومنم نمی دونم قبول کنم یانع

 من:دیونه اگه سامیار بفهمه

 نفس:باباجونده الکی برای خود گذرونی خوبه نع

 من:دیونه حاال اسمش چی بود

 نفس:علیرضا

 من:به نظرم باهاد دوست نشو
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ساعت شم  ست نمی  شوهرم فهمید که چ۷نفس:_فکرخوبیه دو ت کردیم می گم 
 دیگه بهم پیام نده

 من:فکرخوبیه

 (ای نفس خاانننممم حال کن،چه گولی خوردی)

 من:نفس هنوزم سرحرفت هستی که زرنگی وکسی نمی توانه گولت

 !بزنه؟

 !نفس:آره،چطور؟

 من:هیچی ،بریم دیگه

 نفس:بریم

ستس وقتی رسیدیم اعالم کردن که پرواز عمه بالخرع بایه عالمه تا شست)را خیر ن
 ساله پیش شوهرد۵یادم رفت بهتون بگم که عمم

 جوادآقاروکشت،منظورم از کشتن همون دغ دادن بااون اخالق گندی

 (که داره بیشترازاینم انتظار نمی رفت

 !نفس:مری کجایی؟

 من:میخواستی کجا باشم همین جام دیگه

 نفس :ای شیطون به فکرکی بودی

 من:هیچکی

 ؟!پاشو عمه وسام وسامیارآمدننفس:توکه راست میگی

 ااا پ سامم آمد

 همه برای استقبال رفته بودن وبسات بوس وماچ برپا بود.عمه که به

 من رسید عینکش رو درست کردوگفت:ماشاءال..... مریم تویی مادر
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 من:بعلع عمه جووون،خود آمدین

 عمه:مرسی

به یک سررالم باسررامیارگرم دسررت دادم وسررام انقدرمغرپردربرابرمن بود که فقط 
ست هرچی از دهنم درمیادبهش  سری..........،آخ دلم می خوا شک اکتفا کرد)پ خ

 (بگم

 بعداون عمه وپسراتوماشین عمو ناصرنشستن وراهی خونه ما شدیم

شده ) شگل تراز قبل  سان رو می کندم ولی لعنتی خیلی خو سر ست  دلم می خوا
 (بودوتوفرودکاه چشمم همه دخترا رود بو کصافط

 .............ین بابا شدیم وباباحرکت کرد به سمت خونهسوارماش

 ۱۰پارت

 ...خیلی دل خوشی ازد دارم که حاالمیخوادبیادخونه ماواال

 راستی اینم بهتون بگم که نفس وامیربرای راحتی من توخونه دیگه)

 (زندگی میکنن که البته نزدیک دانشگاهشونم هست

 خونه مامنم باهمه دخترا ازماشین پیاده شدیم وهمه ایل وتبارم راهی

 فامیل به طرف اتاقم رفتیم.لباسم رو بالباس راحتی تو حموم عوض

 کردم وآمدم بیرون

 سارا:مریم ماکه نامحرم نبودیم

 نیکا:خوب،راست می گه جلوماعوض میکردی

 من:نه بابا،زیادیتون نشه،هرچی من دارم شمام دارین تازه بیشترم دارین

 دیگهنفس:خوب شاید مال تو بهتر 

 من:اون که بعله ولی دلیل نمی شه خواهرم من که اون توری شرفم میره کف پام
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 !نرگس:توکه راست میگی؟

 !من:بله از کجا فهمیدی؟

 درهمین لحظه نریمان زلزله دروبازکرد ومن یه جیغ کشیدم

 من:هووی یابو علفی مگه اینجا تویلست،سرتوانداختی پایین آمدی تو

 هاننن؟

 توکالت بعدم من یابونیستم وعلفم نمی خورم،بعدمنریمان:اوال هوی 

 آره اینجا تویلست توام گاو توتویله ای

 من:پس خود بختم جناب گاو مذکر

 نریمان:ازخداتم باشه

 !سارا:چراآمدی تو؟

 نریمان:اه،مگه این میذاره من حرف بزنم زن عمو مادر این نخاله گفت

 بیاین پایین

 !من:نخاله کیه هان؟

 باز:خودتی عشقمنریمان بانیش 

 من:یه عشقی بهت نشون بدم،من

 نریمان شروع کرد به فرارکردن ومنم دنبالش می دویدم

 من:نریمان مگه دستم بهت نرسه پسر گاو،

 نریمان:نمی رسه خیال خام

 همه نشسته بودن نریمان رفت پشت مبل بابام

 من:می کشمت نری
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 نریمان:نمی تونی

 من:می توانم

ید یدو ید ومن م یدو چه اون م مان توکه ب گه نری فت:بسررره دی مه گ که ع تااین م 
 نیستی،همین طورباتوام مریم

 درهمین لحظات مامانم چنا ن چشم غره ای بهم رفت که خدامیدونه

 (معنی شم اینکه حیف عمت اینجاست وگرنه...حاال بماند)

 نریمان:عمه جووون

 عمه:بعله

 به مننگاهنریمان:ولی به نظرم اگه من بچه نباشم یکی هنوز بچست ،و

 کرد

 عمه:منظور

 نریمان:منظورم واضحه،آخه ماتوفامیل یه دختر نخاله داریم اونم مریم مگه نه

 من یه چشم غره بهش رفتم که گفت :چشات ازکاسه درنیاد

 من:نمیاد مواظبم

 بعد به صورت لبخونی گفتم:یابوعلفی

 نریمان از یابو علفی خیلی بدد میاد(چون االنم اخم کرد،)

 دقیقه است . گوشیم رو ۷: ۳۰نگاه کردم دیدم به به ساعتبه ساعت 

 ..........ازجیب شلوارجینم درآوردم وبه نفس پیام دادم

 ۱۱پارت

 نفس دقیقا کنارامیربودواون طرفتراز من نشسته بود

 !بالخره جواب داد:سالم،توکجابودی؟
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 !من:عزیزم خیلی برات اهمیت داره؟

 نفس:نه ،ولی فهمیدم خیلی بد قولی

 ن:ناراحت م،جون علیرضام

 نفس:من نارحت نشدم

 من:خوب چیکارمیکنی؟!هنوز بیرونی خوشگلم

 نفس:نه،بابا خونم

 من:آره دیدمت نفسم

 !!نفس:دیدیم؟

 !من:آره ،االن مگه کنارامیرجون داداشت ننشستی؟

 نفس سرشوآوردباالمنم خونسرد بهش نگاه کردمو تایپ کردم؛الهی

 ک میشه ها، آره منم مریمجوجوانقدرحرص نخور پوسستت چرو 

 گلم انقدربه مخت فشارنیار که بچت نمی توتنه شیر بخوره نه صاحب

 عقل درست وحسابی میشه

 این که براد رفت یه جیغ کشیدوگفت:مرررررررریییییییمممممممم

 من:اییییییییی جاااااااااااااانننننننننننمممممممم

 پریدم ازروی مبل وپشت مبل سام قرارگرفتم

 میییی کوووشششمممممتتتتتنفس:مم

 من:میییییی خخخخوووررررمممتتتت

 نفس بدوآمدکاری کنه که عمه گفت:بببسسسسسسهعههه

 نفس واستادومنم راحت ایستادم
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 عمع:چه خبرتونه عین سگو گربه هی باهم دعوامیکنین؟! همه دیونه

 شدین این چه وعضه

شمادوتا غذادرست مامان:عمه تون راست میگه،بخاطراین همه جیغ وپیغ دوهفته 
 میکنین

 ........نفس:ولی

 زن عمو:ولی واماواگرنداره سرمون از دست شما دوتارفت

 من:اااا زن عمو کجا رفت می خوای صداد کنمهمه خندیدند

 زن عمو کتایون با خنده گفت:از دست تو

 من:چراازدست من زن عمو جون از دست نفس بهترها

 باانگار جک گفتم که همه خندیدن

 مان گفت:هیس دخترها فریاد نمی زنندکه نری

من:کجا فریادزدم آقا هنوزت آب گیریت نشرردی اون مال دوسرراعت پیش بودمی 
 !خوای نرافزارتو عوض کنم؟

 نریمان باحرص:نخیرم

 من:_باشه حرجور راحتی من برای راحتی خودت گفتم داد

 مامان:بجای التی حرف زدن پاشین یکی تون شام درست کنه

 مریم چون اون شروع کردنفس:اول نوبت 

 من:باشه مشکلی ندارم،فقط همه عموها وزن عمو ها چترین

 عمه:چترین یعنی چی

 آخ پیری تو چه میدونی من:هووجی جون بی ادبی نکن)

 وجی:اهوع خانوم بادب
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 ..............(من:اینه یاد بگیر فرزندم

 ۱۲پارت

 عمه:مریم حواست به منه

 میکردین من:..اام...بعله عمه جون چی عرض

 عمه با حرص یه حواس پرت نسارم کردوگفت:میگم این چه ترز حرف

 زدنه

 من:خومنکه چیزی نگفتم فقط گفتم:همه تشریف دارین ،همین

 عموحمیدبه دادم رسید وگفت :_ماز گشنگی مردیم ها

 من:بعله االن ویه چشمک حوالش کردم وبه سمت آشپزخونه راهی شدم

 رمه سبزی جوووونننخوب حاال چی درست کنم همینه ق

 یه قرمه سبزی درست کنم که انگشتاتونم بخورین اینه

غذام قشررنگ ۱۱تندتنداول خورشررتمو درسررت کردم وبعدم برنجمو خالصرره سرراعت
 درست شد وجاافتاد

زود رفتم باال ویه پیراهن مردونه سرفید باشرلواروجلیغه مشرکی وکفشرای پاشرنه 
 بلندمشکی بایه شال مشکی که خوشگل بستمش

 گ شبیه گارسون هاشدمقشن

یه حولم رو دستم انداختم وباصدای بلند گفتم :لیدازاندجنتلمن بفرمایید شام همه 
 حمله کردن قبال اینک بیام میز وقشنگ تزئین کردم

 !مامان:این چه سرووضعیه؟

 من:خولباس گارسون هاروپوشیدم

 !سامیار:گارسون جون،یعنی هرچی کم بود بهمون میدی؟
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 من:هرچی

 !هرچی؟سامیار:

 من:بعله

 !نریمان :یعنی هرچی هرچی؟

 من:شوخی که ندارم،هرچی

 یه لقمع گذاشتم تودهنم به به غذانیست بالب ولوچه ات بازی میکنه عالیه

 (تعریف ازخود نباشه ها؛دست پختم عاالللییه)

 سام:نمکدون روبدع

 بهش دادم

 نریمان:اون ساالدروبدع کارسون جون

 بهش دادم

 بدهامیر:گارسون ماستو

 من:بفرمائید،بهش دادم

 سارا:قرمه سبزی رو بده

 من:بیا

 (داشتن رو اعصابم راه که چه عرض کنم اسکی میکردن)

 عموحمید:مریم جان ،دخترم اون سبزی رو بدع

 من:بفرمائید عموجوون

 (نیلوفر:دالع)خاله

 من:بله
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 (نیلوفر:دوک بدع)دوغ بده

 ختهوجی:بیا یک بچه کوچک هم باهات بازی میکنه پدرسو

 من:اعصاب ندارم خفه

 وجی:باماسرناسازگاری داری هی روزگار

 عمه:مریم کجایی هی صدات میزنم

 من:بعله عمه جان

 عمه؛آب بریزبرام

 من :چشم ،بعدریختن آب ،،بفرمائید

 تاآمدم بخورم مامانم گفت:نوشابع بده

 من:بفرمائید

ب ده بی دوبارتاقاشرررق رفت طرف لبم عموناصررررگفت:دخترم اون دیس برن  رو 
 زحمت

 من:بفرمائید عمو جون

 (دیگ قشنگ اعصابم پشگلی شد)

 نریمان:گارسون جون اون ماءشعیرروبده

 من:بیا

 نیکا:مری،ترشی بده

 من:بیا

 بابا:آب بریز

 منباحرص:بفرمائید بابا جونم

 نریمان تا آمد درگاراژشو باز کنه و یه چیز دیگه بگه
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 من:اگه گذاشتین یه لقمه کوفت کنم

 تو کار نداریم غذاتو بخور بابا:مابه

 عمه:بخور دیگه

یه لقمه از غذام خوردم بهو المصررب پرید توگلوم وشررروع کردم به سرررفه کردن 
 مامانم برام آب ریخت چون کنارم سارا و اون طرفم عمو

 ناصر بود سارا هرچی زد پشتم من سرفم بند نیومد که یهوچنان عمو

 ا درآمدن ومردمناصرزد پستم گفتم:مهر های کمرم همه از ج

 زود آب رو از دست سارا گرفتم مو خوردم

 من:ای ،وای ای خدا اال ن بود کع بمیرم این چه وضعه زدن عمو جوون

 عمو ناصر:من یواد زدم ،بعدم هنوز که نمردی

 من:مرسی خیلی مچکرم

 عمو:خواهش میکنم کاری نکردم

 همه خندیدن منم گفتم:من دیگه سیر شدم

 ردی هیچ جانمیری تا غذاتو مثل بچه آدم تا تهمامان:توکه هیچی نخو

 نخوری

 من:نرسی از حمایت مادرانه

 مامان:کاری بود که از دستم بر میومد

 همه شروع کردن به خوردن منم غذا مو باولع خوردم چون گشنم بود

 من:آخیش ،سر شدم

 (نریمان:حاال چه قپیم میاد)بعدم آدای منو درآورد

 ۱۳پارت
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 شدم آره جون خودت عین گاو خوردینریمان:من دیگه سیر 

 من:گاو،خودتی

 نریمان:من از اولم می گفتم که این دختر شکمش عین فیل

 من:دستت درد نکنه،خودم که گاوم شکمم که فیل دیگه به چه حیونی

 !نزدیکم هان؟

 نریمان:بزار..... آها..سگ

 !سارا:انوقت ،چرا؟

 گیرهنریمان:چون عینهو سگ هاپ ،هاپ میکنه وپاچه تو می

من:حیف سرر شردم دیگه چسرتو آابک نیسرتم وگرنه دمااز روزگارت درمی آوردن 
 نریمان خان

 نریمان:هم تووو

 من:آره،،منننن

 نریمان:هم هیچ گلتی نمی توانی بکنی مگه نع نیلو

 (نیلو:حگ با عمو نرمان)حق با عمونریمان

 من:عمونرمان مواظب باد تالفی رو

 نریمان:مواظبم

 من:شب بخیر

 ن:مرغنریما

 من:روتوبرن بیا یهو بگو باغ وحش دیگه،راحت باد

 نریمان:راحتم،بازم هرچی تو بگی

 (آی آی آی پسر نرخر)



                 
 

 

 مریم کفایی|  غرق در تنهاییرمان 
 

    www.1roman.ir         ود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه برای دانل

 کنید

 

33 

 

 من:فعال

شده بود که خوابید)به به به ..نع ۳همه جواب دادن ومنم رفتم باال تو اتاقم هنوز  ن
 ،به به باغ نیست که قصر هلو

 !ه گفت:چطوری؟!موتوری؟بو تو گلو،،،محو باغ بودم که نریمان رودیدم ک

 من؛گمشو پسره لوس،من از دست تو آسایش و آرامش ندارم

 (یک هو نریمان به یک دیو دوسر تبدیل شد

 منم یه جیغ کسیدم واز خواب بیدارشدم،ای نریمان فقط دستم بهت

 برسه خودم می کشمت اااا...تو خوابم دست از سر کچل ماورنمی

 داره یابو....پووففف

 صبح بخاطراین بی شعور کله سحر بیدار شدم حاال۷: ۳۰ساعتوووو

 چیکارکنم،،،،

 آهاااااننن اینه

 زود حولمو ورداشتم ورفتم حموم

 وجی :یه جوری گفتی آها گفتم چیکار می خوای بکنی یه حموم چنین

 آهانی داشت

 من:اصال به تو چه

نن  ک ی م قلررت شررررک  ع ننرردگرران برره  خوا گم  ی م خودت  طر  بخررا من  جی: و
 لللللللهههههعهعععمگه:بعععععغغغغلل

 من:لطف کن برو

 وجی: فعال بازم میام

 خالصه بعد یه حموم حسابی آمدم بیرون
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 (!به به این خوجمل خانوم کیه؟)

 بعد یه عالمه تعریف از خودم دل از آیینه کندم ویه شلوار برمودایی

 ویه تی شرت خاکستری تنم کردم ویه شال مشکی سرم ویه صندل

 مشکی پام

 نم تیپ محرمی زدممحرم م۱امروز 

 صبح ۸: ۳۰برم پایین ببینم چه خبر یه نگاه به ساعت کردم ساعت 

 یه فکر شبطانی به سرم زدم پریدم آشپزخونه ویه لیوان آب سر از

 آب سرد کن برداشتم وراهی اتاق نفس شدم،آرون درو بازکردم

 به به خواب هفت کوتوله میبینع

 !کوتوله؟وجی:درلحظات حساس آخه کم عقل خوا ب هفت  

 من:مرض،بازتو قاشق نشسته شدی بزار به کارم برسم

 وجی: اصال به درک

 من:ایش

 رفتم نزدیکش شدم وتکونش دادم وگفتم:نفس، بیدارشو

 نفس:مامی یه امروز آمدم خونتون بزار بکپم

 من:نفس پامی شی یا بپاشم

 نفس:بپاد

.................... 

 ۱۴پارت

 تم ولیوان رو خال کردم رودبا یه حرکت پتورو از رود برداش
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 نفس منگ به من نگاه کرد بعد اون یه جیغ کشیدوگفت:مررررررییییم

 مییییییی کککککککککککششششششمممممتتتتت

 اصال خونه لرزید

 من:نموتونی

 بعدم دبرو که رفتیم

 من می دویدم ونفس جیغ می کشید ومی دوید.باصدای عمه هردو

 !ه خخخخببلبرررر؟ایستادیم:ایییییتننججججااااا چچچچه

 (اوه اوع گلو عمه جرررر خورد)

 وجی:_توخفه

 من:چرا وجی جون

 وجی:کرمک تقصیرتوبود

 (من:ببندباو ببینم عمه چی میگه

 عمه:ایران آمدم می بینم بلکه خرس های گنده آدم شده باشن ولی نع

 همونی که بودن بلکه بدترم شدن این چه وضعه بزرگ کردن بچه

 !ا به بچه هاتون،ادب،تربیت، نذاکت رو یاد ندادید؟است هان کتایون،زهر 

 .......مامان یه چشم غره توپ به من رفت وگفت:آخه عمه جون کودک درونشون

 عمه پرید وسط حرف ننه ام:مریم از اولم همین بود،کودک درون چه

 ضیغه ایه ،من به تو نیما گفتم ببرینش دکتر این دختره پبش فعال

 .....م اشتباه کرد کهرو هان؟!آقاجون از اول

 بابام پرید وسط حرفش:بردیم خواهر من دکتر گفت بزرگ بشه خوب
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 میشه

 عمه سری تکون داد وگفت:بیا اتاق من

 ای ای دلم میخواست سرعمه رو ببرم زیرگیوتین(خیلی بهم برخورد)

 ۰بود

شینم  سوئیچ ما شی و سرم وگو بدو بدو رفتم یه مانتو جلو باز تنم کردم ویه آادرم 
 ورداشتم ورفتم بیرون به صدای مامانمم توجه رو

 شب یه کله بیرون بودم وفکر میکردم ومیخوردم۱۲نکردم تا ساعت

یعنی سامم از من بدد میاد چون شیطونم(اه این چه فکر مسخره ایه منو به سام )
 !چه؟

 ........گوشیم رو خامود کردم وسرم وگذاشتم رو فرمون ماشین و خوابیدم

 ۱۵پارت

 تق تق چیزی از خواب بیدارشدم .دیدم افسر ایستاد شیشهباصدای 

 رو پایین کشیدم و گفتم:بله.چیزی شده؟!اتفاقی افتاده!!؟

 افسر:خیر،خانوم راه بیوفت

 پپووووف گفتم چی شده این وقت صبح

 من:باشه

 ماشین رو روشن کردم وبی هدف تو خیابون ها پرسه میزدم،شیکمم

 ه آقاجون امید وارم که از شمالغارو غور میکردنمی باید برم خون

 برگشته باشع

 به طرف خونه آقاجون رفتم زنگو زدم وگفتم:آقاجون ،ماشین همرامه

 درماشی رو رو بزن
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 بعد از چند دقیقه در بازشد ومنم ماشی رو توحیات بزرگ آقاجون

 (پارک کردم)خوبه که آقاجون برگشته

 من باالخره داخل خونه شدم وبا صدای بلند گفتم:سالم سرورخانه

 !آمدی؟

 صدایی نیومد

 !گفتم :آقاجون کوووجییی؟

 بازم سکوت

 یک هو صدای پاآمد که چهره سام نمایان شد )ا این اینجا چیکارمیکنه

 (اینکه باید خونه ماباشه

 !من:سالم آقاجون کو؟

 !سام یه خمیازه کشید وگفت نمی دونم؟

 (بدوبدو رفتم دراتاق آقاجون رو باز کردم دیدم نیست)

 !ریشتری گفتم:آقققااااججججوووننن کککجججااایییی؟!؟۱۲باصدای 

 سام:کرم کردی

 من:مهم نی

 سام:اتفاقا مهم هه

 درهمین بین صدای در سالن شد وآقاجون آمد

 آقاجون:به به مریمک،

 من:آقاجون

 زود بغلش کردم وگفتم؛کجابودی قربونت برم من
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 زی نداشتیمآقاجون:خدانکنه،رفتم خرید،این چند وقت نبودم چی

 !یواد گفتم؛پ این لندهور اینجا چیکارمیکنه؟

 سام :شنیدم هاااا

 من:حاال خوب یواد گفتم

 آقاجون:بله صداکه نیست بلندگو قورت دادی

 من با اعتراض:آقاجون

 آقاجون خندیدوگفت:بیاین صبحونه که دیر شد

 هرسه نفرمون پشت میز نشستیم و حمله کردیم به صبحونه

 !که خیلی گشنه ای؟  آقاجون :می بینم

من بادهن پر:باله)بله(،آکه از دیدوزتاتالن چیزی نتوتم)آخه از دیروز تااالن چیزی 
 (نخوردم

 آقاجون؛چرا

 من لقمه رو قورت دادم وگفتم:داستانش مفصله اول صبحونه

نه چیزی  یان صررربحو پا تا قت تکون دادو  نه مواف به نشرررو قاجون سررررشرررو  آ
 ..............نگفت

 ۱۶پارت

 !حونه آقاجون گفت: خوب بگوببینم چی شده؟بعدصب

 سام:من میرم راحت باشین

 ۵+۱من:خودتولوس نکن بشین حاال انکارمذاکرات

سام دوباره سرجاد نشست ومن از اول تا آخرد رو برای آقاجون وسام تعریف 
 کردم
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 آقاجون بااخم:این نازنین هنوز یادنگرفته چطور باید حرف بزنه،،کارتو

 رومادرت گناهی ندارن..چرا؟!اون ها رو عصبی میکنیام اشتباه بودپد

 من:درسته آقاجون،امامی خوام بدونم چقدر براشون ارزد دارن

 آقاجون:یه زنگ بزن

 من:نه ،نمی زنم،می خوام تا تاسوعاوعاشورا همین جا بمونم والبته

 اگه مزاحم نیستم

 آقاجون:اشکال نداره ولی لجبازی کاری رو درست نمی کنه

 نممن:می دو

 سام که تا اون لحظه ساکت بودگفت:می شه من یه چیزی بگم

 من:البته

 سام:مادرم توی دلش چیزی نیست اینو می دونم که االن نگرانت

 شده

 من:مرسی حمایت پسرانه

سم و این حمایت نبود بلکه حقیقت بود که  شنا شترازتو می  سام:من مادرم رو بی
 من گفتم حاال هرجور دوست داری

 سام از نظر من یکمی از اون غروراولش کم شده بود حد نمیدونم اما)

 اقل دربرابر من بازم نمی دونم

 هی خل شدیم رفتتت

 وجی:بودی ولی باورت نمی شود

 من:دهنتو آب کش

 وجی:وا چیز بدی که نگفتم
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 من:گمرو حوصت نیست

 وجی:باشه بابا

 من:بشاد چتات واشه

 وجی:بی ادب

 من:برو باادب

 وجی:خدافس

 (من:خدافس

 .............چه عجب رفت برم به کارم برسم

 ۱۷پارت

 (محرم تاسوعا۹،،،،روزبعد،۹)

 !آقاجون:مریمک کجایی؟

 من:االن میام

 یه مانتومشکی وشلوارمشکی و شال مشکی وچادرم رو سرم درست

 استار رو پام کردم این ها رو جهت اطالع-کردم وکفش اسپرت آل

 ودمآقاجون برام خرید،چون لباس نیاورده ب

 بدو بدو رفتم پائین سام و آقاجون سوارماشین جدیدی که سام برای

 خودد خریده بودم شدم والمصب یک اسم سختی داشت که من

 نمی توانستم بگم

 سام و آقاجونم تیپ سرتا پا مشکی زده بودن

 سام باحرص:بررریییمم
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 من:الهی منتظر اجازه من بودی؟!برو من اجازه میدم

 چند دقیقه بعد

 م،یه بار دیگه اسم ماشینتو بگومن:سا

 سام با حرص:نمی گم

 من:ااا بگو دیگه خواهش موتونم

 سام:پووووفف بنتلی کانتینتتال جی تی

 من:ای بابا من فقط جی تی یادم میمونه

 سام:اصال تو فقط بگو جی تی

 من:باشه،برام فرق نمی کنه عاغا

 آقاجون:سام چراغ سبز شد راه بیوفت

 سام:بله

 اه افتاد من خودم رو برای همه اتفاق های بد آماده کردهخالصه سام ر 

 بودم

 !سام:کجایی؟!؟

 من:توراه برگشتم،،خو همین جام

 سام:نکه ریز می بینمت ندیدم

 من:آها،،حتما یه سر برو چشم پزشکی

 سام:حاال نمی خواد انقدر فک بزنی پاشو رسیدیم

 من:بی.....چی؟!رسیدیم چه زود

 سام:بعله
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 من:واقعا

 اقعا،سام:و

 یه نگاه به خیات کردم دیدم چه تعییر کرده دلم براد تنگولیده بود

 ههیی بغض گلو مو گرفت

 وجی:خوب حاال یک هفته رفتی هااااا

 روز بود،،بعدم دلم تنگ شده خو۹من:یک هفته نبودو

 وجی:آخه لوس چه تعییری کرده تو به من بگو

 من:ااا.....همه جاد

 !وجی:مثال کجاد؟

 گیر آوردی...اهمن:_گمشو منو  

 وجی:ضایع شدی حاال گمرو

 (من:بی ادب

 ۱۸پارت

 ازماشین بالخره پیاده شدم وبه طرف درورودی رفتم،صدای رو ضه

 از خونه میومد مثل همیشه طبقه پایین آقایون بودن وباالهم خانوم

 ها

 از پله ها باال رفتم چون نزدیک درورودی بود

 بقه سوم اتاقم بود چادرمیه سالم به جمع دادم وراهی اتاقم شدم ط

 روازسرم درآوردم چون مانتوم بلند بود

 به طبقه پایین رفتم وکنار مامان نشستم
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 !مامان:خیرندیده،،کجا قهر کردی رفتی؟

 من:بعدا حرف میزنیم

 مامان:باشه،برو تو آشپز خونه به دخترا کمک کن مثال صاحاب خونع

 ای هااااا

 ok:من

 پاشدم ورفتم آشپزخونع

 !به خول وچالی خودم شوتورین؟ من:سالم

 آتنا:شتر ندیدی

 آیدا:خول و چل ندیدی

 تا دیگه۲من:اتفا قا دیدم شما 

 آتنا:آدم اینقدر دیر میاد واال خونع خودته

 آیدا:خو معلومه خواهر من این شتر خل وچل آدم

 من:درد...معلوم من آدم نیستم

 آتنا؛خوب قبولم داری

 فرشتهمن:مرض...من آدم نیستم فرشته ام 

 آیدا:عقق

 من:خفه

 آیدا:می زنمت

 من:بیا بزن

 آیدا:حیف روضه است بعد که جمع فامیلی شد،،اونوقت تا دلت بخواد
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 کتکت میزنم

 من:منم گذاشتم تووو منو بزنی...دلمم که کتک میخواد

 فاطمه:بایدم بخواد

 !من:چش سفید کووو؟

 سارا:اینجام چوس سفید

 ه اونم تشریفشه آوردمن:می بینم جمع تون جمع گلتون کم ک

 نرگس:چه گلیم هستی

 نفس:گل بهتر تا گل

 من:فعال خفه بعدا حساب تک تکتون رو میرسم..حاال نفله ها کار مار

 !چی دارین؟

 آتنا:مارکه نداریم نیاوردم

 آیدا؛ولی کاررو داریم

 ..........سارا:بیا فعال این چای رو ببر تا بعد

 ۱۹پارت

 وراهی هال شدم،بعد چایی تعارفسینی چایی رو از دستش گرفتم 

 کردن به جمعشون پیوستم

 من:خوب ببینم غیبت کدوم بندخدایی رو می کردین

 آتنا:به ما میخوره

 من:اوف،خیلی

 آیدایکی زد منم زدم
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 سارا:یکی اینا رو بگیره،سرشون برا دعوا درد میکنه

 من:دستای آیدا خیلی هرز میره

 آیدا:نه بابا

 من:زن بابا

 ادیم رفت باباآیدا:طالقش د

 !من:ااا...کی؟

 آیدا:وقت گل نی

 من:میگم من اون موقه اونجا نبودم

 آیدا:ام....ااا.خوخرا برسونین

 سارا:اینا رو ولش یه خبر خوب بچه ها

 !من:چه خبر خوبی؟

 سارا:قرار نیکا قاتی مرغا بشه

 !من:واقعا،پپپ تو چی؟

 سارا:حاال

 من:کدوم روانی تو محرم میاد خواستگاری

 ا:محرم نبودکه قبلش حرفاشو زدن بعد محرم شدسار 

 من؛آها...میگم

 من:آتی

 آتنا:بله

یا،هادی،هرمز،ماکان،وسررراسررران،وسرررامان  من:حدیث،محدثه،هدیه،حامد،هل
 !کجانننن؟!؟
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 آتنا:نفس بکش

 من:خوتو بگو

 آتنا:هیچی رفتن هیئت روستا

 !من:واقعا،حاال کی میان؟

 آتنا:فکرکنم اربعین

 راشون خیلی تنگ شدهمن:آهان،من که دلم ب

 مامان:مریم مادر بیا

 من:چند لحظه بچه ها

 به طرف مامان رفتم که گفت:ظهر شده یه زنگ به مهدی بزن ببینم

 غذا کجا موند

 من:باد

 تا بوق جواب۵گوشیم رو برداشتم وروی اسم مهدی ضربه زدم بعد 

 داد:الو

 من:بخور پلو

 مهدی:به جا سالمته

 !وبی؟من:خوب حاال سالم داداشم خ

 مهدی:از احوال پرسیای شما

 ...من:لوس

 مهدی:کاری داشتی

 من:هاا...اگه بزاری
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 مهدی:خوبگو پشت فرمونم

 !من:مامان میگه غذا ها چی شد؟

 مهدی:ای بابا..دارم میام صبر کنیدخوب

 من:حاال انگارچی گفتم

 مهدی:کاری دیگه نداری

 من:نوچ.خدافس

 یگین خدافس..خوبمهدی:این چه عادت بدیه که هی زرت وزرت م

 بکین خداحافظ

 من :پشت فرمون باال منبر نرو تصادف میکنی .،بای

 مهدی:تا آمد یه منبر دیکه بر قطع کردم

 ........پووووف دوروز نبودیم داداشمون مال شد

 ۲۰پارت

 به طف مامان رفتم که داشت بایه خانوم حرف میزد

 من:ببخشید،یه لحظه

وم رضررایی من به شررما خبر شررو میدم فعال از مامان رو کرد طف خانوم وگفت:خان
 حضورتون مرخص میشم

 جاننننن....ننه مویم چه جوری حرف میزنه حضورتون

 وجی:بی ادبی تا کجا

 !من:چطور؟

 وجی:آدم ننه یه خودشه مسخره میکنه

 !!!من:منننننن؟
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 !وجی:پپپپ من؟

 من:ای..بی ادب

 وجی:ننه ات خودشه کشت

 !من:چی؟

 خورد از توفکر آمدم بیرونبا چکی که به صورتم 

 من:آی...چرا میزنی مادر من

 مامان:هرچی صدات کردم جواب ندادی منم زدم

 من:حاال چیکارم داشتی

 مامان:وا تو آمدی منو صدا کردی میگی من باتو کارداشتم

 من:آهاا...به مهدی زنگ زدم گفت توراهه و تا یک دوساعت دیگه میاد

 مامان:خو باشه

 من:میتوانم بروم

 مامان:ها...برو

 به طرف آشپز خونه راهی شدم

 !من:نرگس کو؟

 wcآتنا:حالش بد شد رفت

 من:اووو....چرا رو خودت فشار میاری خو یه راست بگو مستراب

 آتنا:همه که مثل تو بی کالس نیستن

 من:من بچه مدرسه ایی نیستم که کالس برم

 هایآتنا حرفی براب گفتن نداشت ومنم حوصله گود کردن به بحث 



                 
 

 

 مریم کفایی|  غرق در تنهاییرمان 
 

    www.1roman.ir         ود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه برای دانل

 کنید

 

49 

 

 مزخرف رنگ وموی آتنا و آیداوسارا گود نکردم

 چند دقیفه بعد

 مهدی اس دادبه گوشیم که متن پیام به شرح زیر می باشد

 (سالم،بادخترا بیاین پایین)

 به مامان و دخترا گفتم که مهدی آمد وبریم حممالی

 ..........بعد پذیرایی همه مهمون ها رفتن و فقط خودیا موندن

 ۲۱پارت

سررمت پایین حرکت کردیم هم نشررسررتم دیدم که بابام داره بااخم نگام  همه به
 میکنه

 اماآقاجون داشت با لبخند به من نگاه میکرد

 منم بدون استریکس نشسته بودم

 !وجی:استریکس چیع؟

 من:استرس

 وجی:لغت دهخدا

 من:خفه باو

 وجی:بی شعور

 من:شورتتو بشور

 وجی:من باتو لباسام یکیه

 من:مهم نیست

 محکم یه نشگون از پام گرفته بودآتنا 

 !من:چته روانی؟
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 آتنا:شوهر عمه)بابای من(رو نکاه چطوری تورو نگاه میکنه

 من؛ای بابا گفتم چی شد

 یه نگاه به اخم بابا کردم وگفتم:درواقه ممه نی

 آتنا؛مهم هه

 من:می گم نیییی

 چنددقیقه بعد

 ر رفتن وبعدددایی علی بابای آتنا و آیدا پاشد به همراه زندایی سح

 دایی محمدبابای فاطمه وعسل که نیومده بود پاشدن با زن دایی مهین آنهام رفتن

عموهامم رفتن وفقط عمه و بابا و آقاجون وسام و سامیارونفس و نرگس و مهدی 
 و مامان و زن عمو کتایون وامیر بودن که همه زوم

 روی من بودن

 !ته؟بابا بااعصبانیت:تااالن می دونی چند روز گذش

 ....من:بل

 باباپرید وسط حرفم:ساکت حرف نزن،کجابودی؟!.....جواب منو بده

 !!؟!!؟

 ........_:من

 !بابا:باتوام دختره خیر سر هااا؟

 من؛خوب خودت گفتی حرف نزن ساکت باد حاال میشه بگم

 بابا:می شنوم

 من:خونه آقاجون بودم

 !اوردی..ههاان؟!؟!؟بابا:گوشی نداشتی یه زنگکی بزتی مارو از نگرانی درمی
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 من:داشتم

 بابا:پرو....حاالکه خونه آقاجون بودی همون جاهم میری

 آقاجون:ولی من حوصله ندارم هی برم وهی بیام بخاطرهمین همین جا میمونم

 ........((آخخخه .....،ضایغ شد پدرم)

 ۲۲پارت

 بابا:باشه فقط امروز

 آقاجون:چیه نیما من اینجا اضافیم

 برم )روکردبه طرف من(بااین دختر چش سفیدم بابا:نه..قربونت

 آقاجون:با دخترگلم درست صحبت کن

 !بابام:چشم کار دیگه ای؟

 عمه با حرص:همیشه همین طور بود و پاشد ورفت

 ااا....این چرا رفت

 آقاجون:من میرم اتاق فعال،مریمک بیا به من کمک کن

 من:چشوم آقاجونی

 پم ورفتم یه راست اتاق خودمپاشدم و تا باال آقاجون رو مشایعت کر

 !وجی:جان ما یه بار دیگه بگو چیکار کردی؟

 من:مشایعت

 ... وجی:خخخخخ

 من:هررر ههرر رو چاه مستراب بخندی

 وجی:بی جنبه
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 من:بابا با جنبه

 وجی:می بینی داری اعتراف میکنی

 من:خفه منمو تو یکیم یعنی منم با جنبه ام

 وجی:باشه بابا توخوبی

شتم حممالی میکردم خوابم من:خاک تازه پ ی بردی؟! حاال هم برو تا همین االن دا
 میاد

 وجی:شب بخیر......حمال

 من:درد وحمال گمشو جلو چشمم نباد اخمخ

 بعد یکم فکرکزدن دیگه خوابیدم بوس بوس الال

 ۲۳پارت

 صبح از خواب بیدارشدم،دیدم بعله همه سحر خیزشدن دارن دیگ

 شله زرد رو هم میزدند،

 م به همهبعدسال

 توصف واستادم چون دایی و زن دایی هام و زن عمو وعموهام و بچه

 هاشون همه بودن البته با عمع ام

 سالشه۴۰سالشه وزن دایی هانیه ۴۳اولین دائیم اسمش رضاست که)

 سالشه۲۴سالشه ویه دختر باسم هدیه که۲۶ویک پسرباسم حامد که

 لشهسا۳۸سالشه وزن دایی سحر۴۱دایی دوم اسمش علی که

نا و آیداداره سرررالشرررون دایی سرررومم دایی محمد ۲۱و۱۹کهدوتادختربا اسرررم آت
سررالشرره ۲۴سررالشرره وزود ازدوای کرده وزن دایی مهین ویه پسررر ماکان۳۹که

 سالشون۱۵و۲۰ودوتادختر فاطمه و عسل داره
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 بعددایی هام مامان من وبعد اون خاله زهره وشوهر خاله که اسمش

 ساله شون۱۸م ساسان و سامان داره که مهدی و دوتا پسر دو قلو به اس

سالشون ۱۵و۱۷وخاله بعدیم زحی و شوهرد همایون که دوتا پسر هادی و هرمزکه
 سالشه۱۰ویک دختر که اسمش هلیاست و

 سالشه ودو تا دختر۳۵سالشه وشوهرد محمدرضا۳۰وخاله زینب که

س۷حدیث و محدیث داره که دوقلون و  شو ودرآخر دایی ته تغارییم که ا مش سال
سم خانومش نگین که ۲۹رو حان خیلی جیگر و شه وا شه وهنوزم بچه ۲۵سال سال

 ندارن

 وجی:خوب همه رو گفتی آشنا شدیم بریم سر اصل مطلب

 من:دوست ندارم

 باید داشته باشی دست خودت که نیست»وجی

 من:خفه

 وجی:اووووووو.....چککککووووو

 ......!من:چی؟

 ۲۴پارت

 _:تم وباغیض به نریمان نگاه کردمباسیلی که به صورتم خورد برگش

 !مرض دارییابو چرا میزنی؟

 نری:جواب ندادی فک کردم مردی

 من:من که تا تو رو نکشم و حلواتو خودم با همین دسیتام نپزم نمیمیرمکع

 نریمان:انقدر حرص نخپر پوستت چروک میشه می مونی رو دستموت هااا

 ودمن:ببند بعدشم یکی باید تورو بگه برا من کع ز 
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 !نری:توکه راست میگی؟

 من:چه عجب فهمیدی من راست میگم حاال هم گمرو نوبت من شده

 نریمان:ن .. دیگه دیر آمدی من جاتو گرفتم

 مو نری خره داشتیم دعوا میکردیم سر اینکه کی هم بزنع که

 دیدم به به نفس خانوم پرو پرو داره هم میزنع

 ء استفاده گر آمدمن:نکاه نری خره همش تقصیر توعه که این سو

 نری:تقصیر من نیست همش تقصیر خودت ته

 من:من؟!؟!؟!!!!؟؟؟؟؟؟

 !نه پپسس مننن؟»نری

 من:چه عجب مغز معیوبت فهمید

 نری:تقصیر من نیست

 من:هست

 نری:نیست

 من:هست

 هست

 هست

 هست

 نری:نیست

 نیست

 نیست
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 من:هست

 هست

 هست

 هست

 هست

 هست

 هست

 هست

 تتنری؛نتیییییسسستتتتتتتتتتتتتتت

 من:هسسسسسسستتتتتتتتتت یااا بوپوووو

 یهو سارا صداد کرد که گفت:اوره هست

 من:یهووووووووووو

 نری:به من چه

 من:حاال که باختی گمرو من هم بزنم

 ............شروع کردم به هم زدن دیگ و

 ۲۵پارت

 دعا کردم که تمام مریض ها شفا پیدا کنند)

 وجدان:الهی آمین

 خت شون وابشهمن:همع دخترا فامیل ب

 وجی:آمیییننند...مخصوصا تووو
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 من:خفه

 وجدان و من آدم بشیم

 وجی:فقط تو آمیییینننننن

 من:اژز خداتم باشه پرووو

 !نریمان :تموم نشد؟

 !من:چزا؟

 نری:پ بکش کنار جوجه

 من؛مرگ جوجه قیافته یابو جون

 (بعدم رفتم به به چه حالی میده اینو حرص بدی

 ۲۵ادامع پارت

 !کری؟سام:تو ف

 من:نباشم

 سام:دلیلی نمی بینم

 من:اوووو....دکی جون

 سام:حوصله بحث ندارم می گم

 !من:می گی؟

 سام:میزاری حرف بزنم

 ،اجازه مام دست شماستمن:بعله

 سام همین طور ساکت داشت نگام میکرد

 من:بفرمائید دیگه االن خیلی وقت گذاشتم بزری
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 سام:بزرگ تری کوچیک تری حالیت نمی شه نع

 من:آخه بزرگ تری نمی بینم

 سام:توواقعا عینک الزم شدی

 من با حرص :نمی گی برم

 سام:بروووو

 من:منتظر امر جناب عالی بودم

 !هم آمدم لنگمو یهدقدم اون ورتر بذارم گفت:دانشکاها کی باز می شن؟

 !منبرگشتم وبا چشمای ریز شد پرسیدم:برای چی میپرسی؟

 سام:همین طوری

 من:یک ماه دیگه

 !ام:چه رشته ای وکدوم دانشکاه درس میخوانی؟س

 من:مهم

 سام:نه سوال

 من:دانشکاه نزدیک خونه آقاجون

 رشته روان شناسی کودک

 سام:آهان

 من:دیگه سواللل نداری من برم پسر عممهه

 سام:نع دیگه دختر داییی

 ........صدای مامانم که هی می گفت مریم به طف صدارفتم تا مامانم رو پیدا کردم

 ۲۶پارت
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 من :مامان با من کاری داری

 مامان:نع دیگه دیر آمدی

 من:دیگه کاری نداری

 مامان:نع

 من:باشه

 به طرف یه گوشه تو حیات رفتم هم آمدم بشینم دیدم صدای قاشوق

 میاد یکمی جلو تر رفتم دیدم به به آیدا شیکمو پشت االچیق که به

 زرد میخورههیچ چیزی دید نداره نشسته و داره یه دیگ پرشله 

 م:اااا.....رو تو برم

 یهو شله زرد پرید تو گلود وشروع کرد به سرفه کردن

 زدم به پشتش تا حالش جا آمد

 آیدا:ای ندری

 من:خوب مچتو گرفتم

 آیدا:گمرو دیگه نبینمت

 من:میرم بعد اینکه حساب تو یالغوز رو برسم

 آیدا:هم هیچ غلتی ام نمی کنی

 من:می بینیم نخاله

 بینیم چووووسسسآیدا:میب 

 آیدا دیگ رو گذاشت کنار وآمد منو زد منم زدمش

 هی اون میزد هی من میزدم درحال کتک زدن بودیم که نری آمد
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 فکر نمی کردم دختر هاهم دعوا بکننwow:نری

منو آیدا دسررت از زدن هم بر داشررتیم ومن گفتم:چی؟! شررما پسرررا خوبین که هر 
 لحظه تنتون برا دعوا میخاره

 وووو....ادب داشته باد ...اگه عمو بفهمعنری:هوو

 من:نمی فهمه

 آیدا:نمی ذاریم که بفهمه

 .......منو آیدا باهم به طفش حمله کردیم که

 ۲۷پارت

 نریمان:بیاین جلو جیغ میکشم

 آیدا:خوب بکش راحت باد

 نری:کمک

 هردوبه طرفش حمله کردیم که فرار کرد پسره لوس

 تجدید قوا شرو ع کردیم به شله زرد خوردن منو آیدا زدیم قدد وبعد اون برای

 (اممممممم....جای شما خالی عجب شله ای شده)

 نرگس:وا شما دوتا ایبن جایی همه دارن دنبال شما دوتا میگردن

 !من:چرا؟

 ماکه گم نشدیبم

سن  شد یه خبری بد شدیم نمی  سکته دادین بعد میگن ماکع گم ن نزگس:همع رو 
 بعد برین

 فعه بعد به تو می گم که هیییی زود زود حرف نزنیمن:باشه ننه جون د

 که به مترجم نیاز نباشه
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 !نرگس:من زود حرف زدم.؟؟؟

 من:پ من بودم

 نرگس:بحث با تو فایده نداره بریم داخل ولبجی قبلش دم و دسگاه تونم بیارین

 !!من:دمو دستگاه؟!؟

 نرگس:دیگ و قاشق هاتون

 من:همشو آیدا خورد خودد میارع

 !تو برم تو نخوردی؟آیدا:زو 

 من:نع حاالهم میرم تو بیا رشون

 آیدا بیاااااا

 من:بی ادب

 بسه بحث داره به جا های باریک کشیده میشه خودم میارم»نرکس

 بعدم شروع کرد به غر زدن

 همش تقصیر من به شما دوتا نخاله الدنگ میگم کارکنین

 آیدا:شنیدیم هاااا

 من؛جااااننن شما راحت باد

 زیاد دارین حرف میزنین نر گس:دیگه

 !من:ماااا؟

 بریم دیگه»نرگس

 ......منو آیدا و نرگس به طرف خونه راهی شدیم وتا داخل شدیم

 ۲۸پارت
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 تا پامون رو توی پذیرایی گذاشتیم

 مامانم گفت:خیر ندیده ها کجا بودین نمی گین ما نگران میشیم

 بجینااصال شما فکرمیکنین)بعد انگار باخودد باشسه گفت(خو نع ا

 اگه فکر میکردن منو دق نمی دادن

 من:استوپ

 بابا ماجایی نبودیم که شما نگران بشبن

 !مامتن:جایی نبودی یک ساعت پ کجایی؟

 آیدا:هیچی داشتیم شله میخوردیم وحرف میزدیم بعدم عمه جون در

 جوارشما بودیم

 عقق

 چی در جوارشما مگه حرمع

 من:تازه نریمانم مارو دید

 سمت نریمان برگشت و نریمان گفت:چرا دروغ میگی همه نگاه ها به

 بااین سنت من کجا شما دوتا رو دیدم

 هیییی روزگاررررر

 !من:که تو منو آیدارو ندیدی؟

 نری:نکه ندیدم

 من:واقعا که من بعدا به حساب تو میرسم

 نریمان:یا اکثر اماما ترسیدم

 من :بایدم بترسی
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فتن خونشون ومنو آقاجون و سام خالصه همه بعد نذری خوردن و پخش کردن ر 
 راهی خونه آقاجون شدیم

 !کجا؟!چرا میخوای اونجا بری؟البته بماند که عمه می گفت:سام تو

 ... اونجا جا نیست

 خالصه سامم گفت:اونجا راحت ترم بعدم محل کارم نزدیک خونه

 آقاجون

 عمه به معنای واقعی خفه شد هااااا

 (های دانشگام رو ورداشتممنم لباسام و وسایل شخصیم وکتاب 

 !آقاجون:مریمک کجایی؟

 من؛می خواستین آقاجون کجا باشم همین جام دیگه

 آقاجون سرشو تکون دادو از ماشین پیاده شد ورفت داخل ساختمون

 .......منم پیاده شدم

 ۲۹پارت

 ......یک ماه بعد....... روز اول دانشگاه

 ی دیر میرسم هاااااوای آقاجون چرازود بیدارم نکردین؟! روز اول

 آقاجون:اوال نگفتی آقاجون بیدارم کن،،بعدم زود باد سام بره کسی

 نیست ببرتت و باهاد بری

 دقیقع صبرکنه۱من:باشه دیگه االن میام بهش بگو

 آقاجون:باشه

سوار  شتم و سکی هام رو پام کردم وکولم رو وردا آقاجون رفت منم تند کفش عرو
 ماشین سام شدم
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وام بخیر خوبی ،الحمداهلل منم خوبم فقط زود که روز اولی دیر مت:سررالم ،صرربح ت
 نرسم دبرو دیگه

 سام چند بار تند تند به صورت نمایشی پلک زد وگفت:نفس بکش

 من:من حالم خوبه زود برو

 سام:عجله کار شیتونه

 من:جانننن ننه ات برو دیگه

 سام خیلی آروم دستشو گذاشت رودنده و راه افتاد وگفت:زود میرم

 دانشگاه بعدشم باید ساعتتو کوک میکردی خانوم دانشجو

 من با عجز:باد،تورو خدا سر جدت سریع تر از این حالت الک پشتی

 برو ساااااااممم

 سام:خو غزیزوم توکه کور نبودی نم بینی دارم میرم

 من:وا چرا شیرازی حرف میزنی تووو

 سام:خوب اونا همه کارشون آروم

 من:توفقط به گاز

 من دارم چیکار میکنم آی کیو سام:خو

 من:داری الک پشتی میری اییین گااااازززز ای کیو سان

 من:تو از سرعت میترسی

 سام با حرص:چی گفتی ؟!؟!مننننن؟!؟!!....میترسم ....هه ..اون موقعه

 ای که من گاز میدادم کجا بودی

 من:ببخشید دست شویی بودم ندیدم حاال اگه راست میگی نشون بده

 شو گذاشت و گاز داد هااااسام پا



                 
 

 

 مریم کفایی|  غرق در تنهاییرمان 
 

    www.1roman.ir         ود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه برای دانل

 کنید

 

64 

 

 من:چه عجب رسیدیم

 بااین که وظیفت بود......)سام از حرص قرمز شد هااا(ولی مرسی

 ۳۰پارت

 بالخره سام منو رسوند دانشگاه تا خود کالس داشتم میدویدم زود

 پریدم داخل کالس هووووووف خداروشکر استاد نیومده بود زود

گاه میکنن زود از اون حالت اسررف بار صرراف واسررتادم و دیدم همه دارن به من ن
درآمدم وچادرم رو روی سرررم درسررت کردم و زود رفتم ته کالس و روی صررندلی 

 خالی نشستم و در واقعه غش کردم

 همین طور که چشمام رو بسته بودم به سالم یک صدای آشنایی

 سرم رو آروم ورداشتم و به اون دوتیله سبز شیطون که به من

 ردمخیره بود نگاه میک

 من:وجی جان من یه میشگون از من بگیر

 وجی:آی کیو من چطوری از تو نیشگون بگیرم

 من:سعیتو بکن خوب

 وجی:روانی روان پریش من چطوری این کارو بکنم

 من:اه ..یه روز کا م به تو گیر کردهااااا

 وجی:من آزادد کردم

 من:هه هه خندیدیم

 وجی؛خوشحالیم

 ...من:وجیییی نع درست میبینم اینکه

 وجی:اینکه
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 من:اینکه

 وجی:درد واینکه جون به لبمون کردی سام رو دیدی دیگه دید دو سر

 که نیست

 من:تو یکی گاله رو ببند وسط لحظه حساس رسیدی

 وجی:شرمنده من غذام ت، گاز بای

 من:بری دیگه بر نگردی

 وجی:به کوری توام که شده برمیگردم

 من:غذات سوخت هاااا

 (ی زاری کهوجی:حواس واس آدم نم

 وجی بالخره گورشه گم کرد ومنم هنوز تو بهت سام بودم

 !سام :خانوم جاوید شمایید؟

 من:بله استاد

 سام اخم کرد وگفت:حواستون کجاست خانوم

 من:همین جا

 سام:بخاطر حواس پرتیتون درس بعدی رو شما کنفرانس میدین

  ٔ.....من:ولی اس

 سام:همین که گفتم

 آمدی هنوز عرقت خود نشده لعنتی واسهآخه یکی باید بگه توکی 

 من هفته دیگه کنفرانس تعیین میکنی

 (اصال کدوم آدم خری گفت تو بیا استاد شووو
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 یعنی خون خونمو میخورد هاااااااااااااا

 سام با اخم:خانوم جاوید حواستون هست

 من:بله،چیزی گفتین استاد

 وز کنفرانسسام سری از روی تأسف تکون دادو برای همه بچه ها یه ر 

 تعیی کرپ و خالصه همین روز اولی دهن همه رو سرویس کرد

 ...........یک تنه

 ۳۱پارت

 سام بالخره گفت:خسته نباشید

 (ای بابا چقدر فک زدی تو)

 رفتم بوفه دیدم آیدا شکم پرست نشسته داره عین گاوو غذا میخوره

 !یکی زدم پس کلش و گفتم:نترکی تو؟

 نمی ترکمآیدا:تو منو نترکونی من 

 !من رو کردم به سمت بقیه :سالم آتی و فاطی چطورین؟

 آتنا: بد نیستیم

 من:چرا جمع می بندی اینکه غم برک زده

 فاطی:عاشق شدم

 !من:بازم عاشق شدی اینباکیه؟

 فاطی:عاشق تو هان شدم

 من:توهان دیکه اسم کدوم خریه اصال آدم

 فاطمه:خفه شو خرخودتی
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 رمن:اوه اوه خیلی جدیه انگا

 آتنا: همیشه انقدر جدی بود

 آیدا:ولی پا بند نععع

 فاطمه:دیگه بسه

 آتنا: حاال نگفتی کجادیدیش

 فاطی:تو کالس مشترکی که داریم دیدمش تازه وارد

 من:جااانننن توام بایک نگاه عاشقش شدی نع

 فاطمه:آره،واین باهمه شون فرق میکنه

 !من:میشه بگی چه فرقی؟

لی وحسن و مجتبی ،مرتضی، جاوید،امیررضاوجواد هم واال تو هردفعه می گفتی ع
 فرق میکنن

 وای فهمیدم

 !آتنا: چیو؟

 من؛که چه فرقی میکنه با بقیه دیگه

 فاطمهپس بالخره فهمیدی

 من:آره دیگه ........بقیه اسمشون زا عارت بود ولی این یکی خیلی اسمش شیکه

 یر خندهاولش همه تو بهت بودن ولی بعدد منو آتی و آیدا زدیم ز

 ولی فاطمه باحرص :گفتم توهان با همه شون فرق میکنه نع دیگه

 تو منو مسخره کنی

 ،هرچی تو بگی دخترجان حاال حرص نخور شیرت خود میشهok:من

 من:بچه ها
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 ..........:همه نگاه کردن منو که گفتم

 ۳۲پارت

 وای بچه ها یه چی بگم باورتون نشه

 !همه کنجکاو گفتن:چی؟!؟

 استادم من:سام شده

 همه باهم : نعععععغ باباااااا

 من:زن بابا

 آتنا: طالقش دادیم رفت بابا

 !من:ااااا....کی؟

 آیدا:وقت گل نی

 من:ااا....می گم من اون موقه نبودم

 فاطی:بحث چرتتون رو عوض کنین ...یهو جیغ زد آممددد

 :م

 ۳۲ادامه پارت

 وااااا کییی آمد اینقدر جیغ جیغ میکنی هاااااا

 وای تو هان آمدفاطی:

 من:ااا گفتم حاال کی آمده خوب تو هان دیگه لو لو که نیست

 آیدا:حاال راست میگی که سام استادماس چه حالی بده

 !من:چه حالی بده؟

 آتنا:بهتر کمکمونم میکنه
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 من:کی؟!...سامم...عمرا اگه کمک کنه

 آتنا: حاالدیدی کرد

 من با چشمای گشاد:هااانن....چی کرد

 ادنزنآیدا:مرض د

 آتنا: منظورم کمکون دیگه منحرف

 من با خیال آسوده:آآآهههااا

 ولی مطمئنم کمکمون نمی کنه

 آیدا:می کنه

 من:صدسال اصال نمی خوام اون کمکمون کنه

 فاطی:ولش باو هی بکن ،نکن میکنین ...جانم تو هانو نگاه کن

 .......من:یکی اینو بگیره

 ۳۳پارت

 میکفت انداختم و گفتم:حاال همچین مالیم نیستایه نگاه اجمالی به تو هانی که 

 !آتنا: مال رو ولش این پیش امیررضا چیکار میکنه؟

 من؛جان ...امیر رضا

 ای کلک

 خبریه بگو من دعوتم

 آتنا: اااه ااه چندد نمی زارع من یه وزی بزنم بعدم نع برام جای سوال

دیگه مهدی جوون من:یکی دیگه زدم پس کله آیدا وگفتم:انقدر نخور چاق میشرری 
 نگات نمی کنه هاااا

 آیدا:جاان اصال سیر شدم
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 من:خاک با کلوخاد تو سرت

 فاطی:میبینی که چقدر خوشگله نع

 آیدا: می گم چه جالب

 !همین طور که داشتم شکالت داغ با یه بیسکویت میچپوندم تو حلقم گفتم:هی؟

 !آیدا: هااا؟

 !آتنا :میگه چی ؟

 دادمدستم رو به نشونه آره تکون 

 آیدا:خوب جال که توهان و امیررضا و مهدی همه با همن نععع

 یهو شکالت داغ پرید تو گلو

 ای من سرفه میکردم و اینا میخندیدن

 یکم که آروم شدم

 هرهر رو چاه مستراب بخندین من اگه بمیرم کی جواب گویه ههااااننن

 فاطی:مرض آبروم رو بردین

 م همونه دیگهآیدا: اینار ولللش تو هان فاطی خانو

 من:گمونم دیگه فاطی همون رو گفت نع

فاطی یه پشررت چشررم نازک کرد وبا عشرروه گفت:بله عزیزم،چیه خیلی خوشررگله 
 چشمت رود موند

 ........آیدا: آره،،چندتا پلک پشت سرهم به صورت نمایشی زدوگفت

 ۳۴پارت

 عزیزم خوشگل باغ نارگیل منظورت نع

 همه خندیدیم
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 نیت:بسه دیگگگهههفاطمه با حرص و عصبا

 کل سلف ارزید: هی من هیچی نمی گم پرو میذشی هاااااااا

 آیدا:هووودور برندار برای من

 من:بسه دیگه بی جنبه بازیا چیه

 مهدی:هه چه دخترای بی کالسی

 من:کسی از تو نظر نخواست آقای غیر محترم

 توهان:درست صحبت کنید خانوم

 شهمن:می خوام درست حرف نزنم ببینم چی می

 آتنا: بسه بریم

 من:شما هااا برین من با این آقا کاردارم

 فاطمه:من غلط کردم....اصال گوه خوردم بیا بریم مرییییممم خواهش میکنم

 من:دددمن مگه نگفتم برین

 همه رفتن لیوان قهوه فاطمه رو برداشتم و یکم مزه مزه کردم وگفتم:تلخ

 .مثل....تو ...کل قهوه رو انداختمآروم رفتم جلو میدونی یکم مزه گوه میده. ...

 رود شوک زده داشت منو نگاه میکرد وگفتم:من مزه تو رو نچشیدم اما از اخالق

 هر انسان مزه و اخالق درونشم معلوم میشه

 مهدی:جمله سنگین بود کمرم رگ به رگ شد

 من:اوخی عمو مواظب باد

 اخ همتونو میشکنممن:آق کوچولو نه با من نه با دو ستام در نیوفت که خودم ش

 فعال
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 رفتم بیرون

 آتنا: مریم چی شد چرا نزاشتی ما بیایم

 آیدا: خودم میزدم تو دهنش

 فاطمه:دیگه حتی نگامم نمی کنه

 من:نگران نباد خودم یه کاری میکنم برات کارستون

 فقط دلم میخواد یکی از اون لنکاد ک  شه ببین چه بالیی بع سرد میارم

 ۳۵پارت

 .........ر توعه یفاطمه:همش تقصی

 آتنا: بسه

 فاطمه باشه ولی اگه ببینم چیزی شدع می کشمت وبعد با دو رفت

 آتنا هم دنبالش رفت

 من:االن اینا آرا این جوری کردن من حرف بدی زدم

 آیدا:خودت چی میگی

 من:واال چیزی خاصی نمی گم فقط که گشنم

 چرا همون جا چیزی کوفت نکردیآیدا:خو

 خواستمن:مرض خو دلم ن

 آیدا:حاال بریم کالس عمومی

 من:بریم یه زنگم به این آتنا بزن ببین چی شد

 آیدا: باشه

 شماره آتنارو گرفت
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لووو........سرررالم....کرردوم گوری رفتی چنررد دقیقرره دیگرره کالس شرررروع  اا
 میشه...ٔآها..باد

 فقط زود...قربانت خدافظ

 من:چیشد کجاست

 الن میادآیدا: هیچی برای فا طمه آژانس گرفته ا

 بعد چند دقیقه آتنا و پشت سرد استاد آمد

 من:هی آتی

 آتنا: هاااا

 من:چی شده این دختر خر

 آتی:هیچی فرستادمش خونه رفت ایندفعه جدیه دلش پیش توهان گیر کرده

 چون خیلی داغون بود نباید این طوری رو اعصابش راه میرفتین و با توهان

 دعوا میکردین

 دیدی خود پسر خر چی گفتمن:مگه تقصیر من بود ن

 آتی:درسته اما اون االن عاشق هیچی حالیش نیست

 من:بعله خانوم رو ان شناس

 آتی:جدی میگم مسخره نکن

 استاد:ساکت

 آیدا از اون طرف سرشو نزدیک گوشم کرد وگفت:توهانو دیدی

 !من:نع کجاست؟

 آیدا: اونور

 ک اخم فرا غلیظبه مسیری که آیدا می گفت نگاه کردم که توهان داشت بای
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 به من نگاه میکرد

 منم یه چشم غره براد رفتم

 داشتم با آتنا در مورددرس حرف میزدم که آیدا آمد

 آیدا: آیه تنها تنها حرف میزنین هااا

 من:به تو چه فضولی

 آتنا:خر رسولی خواهر من

 حرکت کردم آیدا: واقعا که

 من:خوب دوستنا ن فعال بایزع

به طرف پا کینگ حرکت کردم و به سررمت ماشررین جی آیداوآتنا خدافظی کردم و
 تی

 سام رفتم

 جند دقیق بعد عالی جناب بالخره تشریف فرماشدن

 من:خیلی زود آمدی

 سام:میخوای برم

 من:یعنی رو تو برم من

 .......سوار ماشین شدم وبخاطر امنیت سام رفتم زیر ماشین نشستم که یهو

 ۳۶پارت

 ندلی پشت و زیر اون قایم شدهمنظور از زیر ماشین یعنی رفته ص

 من:وجی جون مرسی از اطالع رسانی

 وجی:همینه دیگه مفهوم رو درست نمی رسونی بچه های مردم نمی فهمن

 چه به فکرwow:من
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 وجی:همینه یاد بگیر

 من:گمرو باز من به تو رو دادم

 وجی:حاال چون زیا داری التماس میکنی میرم

 نعوااایی سرم رفت ولی این دختر سم  

سام و چالپ چالپ  شین  شد که یه دختر پرو پرو پرید تو ما سام خاری می  شت  دا
 ماچیدد

 (ماچش کرد)

 سام:چه عجب از این ورا سوگل

 دختر سوگل:واااا پسر عمو دیدم تو دانشگاهی گفتم یه عرض اندامی بکنم

 من:عق عرض اندامت بخوره تو سرت من دارم این جا تلف میشم

 ای بریسام:خوب دیدیم نمی خو

 سوگل با بهت:سام این تویی پسر منم سوگی عشقت

 سام:پیاده شو تا همین االنتم زیاد تحملت کردم گمشو بیرون

 سوگل :به بابام میبگمممم

 سام:بیرون

 دختر با حرص در ماشین رو بست سام همین جور مونده بود وحرکت نمیکرد

 من:هووی یالغوز بزائی من دارم این زیر خفه میشم

 ا... چه جالبسام:ااا

 من:د برو دیگه نفله

 سام حرکت کرد هم از در دانشگاه زد بیرون منم زود آمدم بیرون

 آی ....دم باز دم ....آی. ..... داشتم خفه میشدم چه اکیژنی به به
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 نع به به

 سام:چه به به وچه چهی راه انداختی خوبه یک دقه اون زیر بودی هااا

 ر پخته میشدممن:چی؟!! یه دقه من داشتم اون زی

 چند دفیقه بعد

 من:چرا نگفتی استادمی

 سام:نپرسیدی

 من:میدنستم که بپرسم بعدم آخه کی واسه هفته اول کنفرانس معین میکنه

 دهن همه رو سرویس کردی تو

 سا م :تا درس عبرتی بشه برای تو که هی تو هپروت سیر نکنی بعدم یا میگیری

 من:خودم بلدم

 یریش قبات که بررر نمی خوره ماد مازلسام:بیشتریاد بگیری بع ت

 بعدم چون بعد کالس هام باید برم بیمارستان نمی توانمدم تو رو ببرم

 من:باشه

 راستی قرا اینجا بمونین

 سام:چیه جای تو رو تنگ که نکردم

 من:نخیر یه سوال کردم هااا

 سام :آره دنبال خونه ایم فعال که جایی پیدا نکردیم

 .............م زنگ خورد کهدرهمین لحظه گوشی سا

 ۳۷پارت

 سام جواب داد
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 سالم

 !خوبی؟

 !کجا؟!؟

 !مطمئنی؟

 باد تا دودقیقه دیگه میام

 سام رو کرد به من:خونه رو سامیار پیدا کرده من میرم اونجا

 !من:سامیاربود که زنگ زده بود؟

 سام سرشو به نشونه آره تکون داد

 برس بزن کنار پیاده میشم تو ام به کارتok:من

 سام:آخه سختت

 من:اووووو....این لوس بازیا چیه

 نگه دارپیاده میشم

 سام ماشین رو یه گوشه نگه داشت ورفت

 پیاده شدم منتظر ماشین شدم

 بالخره تاکسی جا خونه آقاجون نگه داشت

 پیاده شدم وکرایه رو حساب کردم

 کلید رو انداختم ورفتم داخل

 من:سالم آقاجون سالم کجایی عشقم

 جون بایه پیش بند آمد وگفت :اینجام مریمکآقا

 به طرفش رفتم وگفتم:اه اه آقاجون چرا عین این زنا بو پیاز مدهد پی
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 آقاجون:بررووو پدر صلواتی به جای تو من دارم آشپزی میکنم

 من:ناهار باشما شام بامن

 آقاجون:حواسم باشه زنگ بزنم اورژانس

 من با اعتراض:آقاجووونن

لباسرراتو درآر یه دود بگیر تا خسررتگیت در بره بعد بیا غذای سررر  آقاجون:برو باال
 آشپز

 آقاجون رو بخور و حال کن

 من:با نا خنام دیگه

 !آقاجون:بله پ چی؟

 من:هیچی برم دود بگیرم

 وجی:واقعا که

 !من:چرا؟

 وجی:چون یه پیر مرد فرتوت داره به جای توی نرخر کار می کنه

 من:جاااانننن ر و تو برم من

 ت داری جلو رویه آقاجون بگو فرتوت دهنتو آسفالت کنه بعدم کوری به اینجرأ

 قبراقی

 وجی:ببخشید شب بود سیبیالتون رو ندیدم

 من:هی دقت کن ،،،،روز گار وجدانمان کور نبود که اونم شد

 وجی:با تو حرف زدن بی معنیه

 من:دقیقه با توهم همین طور

 خیلی مزاحمی برو
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 .................. وارد حمام شدم و

 ۳۸پارت

 یک ماه بعد

 محرم تموم شده بود،،خونه عمه پیدا شده بودوقرار بود یه روز خونه نویی

 وآمدن شون رو جشن بگیریم

 که امروز قرار همین اتفاق بیوفته

 از بزرگ تا کوچیک همه خونه عمه پالسن براجشن وفامیل شوهر عمه ام

 میاد

 من:آقاجون من لباس ندارم

 اینکه عضه ندار مریمک میریم برات لباس بگیریمآقاجون:خوب 

 من:واقعا

 آقاجون:آره ولی باید صبر کنی امروز قرار سام برای بار آخر اینجا بیاد و جول

 وپالسشو جمع کنه و بره میگم سر راه با توأم بیاد پاساژ

 من:نع نمی شه شما بیاین

 آقاجون:خیر من کاردارم

 من: بااعتراض :آقاجون

 رف من حرف نزنآقاجون:رو ح

 ۳۸ادامه پارت 

 من:چشم آقاجون

 همینم موند اون پسر دماع عملی برای من افاده بیاد از همون روز که اون
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 دختر عین وزع پرید تو ماشین و اینا صاحاب خونه شدن دیگه نیومد تا

 امروز

 وجی:خیلم دلت بخاد با این خوشگلی

 غ نارگیل دیگهمن:اون خوشکله........ آها یا دم نبود خوشگل با 

 وجی:بی شعور چندد درمورد شوهر من درست وز ککن

 من:جاااانننن

 شووهههرررتتت

وجی:بعله می خوام وجدان اون تور کنم از اون حایی که اون خودد خوشرررگله 
 وجدانشم خوشگله دیگه بی لیاقت

 من:هیی پرو تو میخوای از طریق من به وجدان اون برسی هاااننن

 وجی:بددد

 ...ولی من همچین کمکی رو درحق توووووووو نمی کنممن:نع خوب 

 وجی:مرگگکگگ ....،، برووووو اصال به درک

 ورفت

 بهتر چقد هوا خوبه

ٔ 

 ۳۹پارت

 بالخره حضرت واال آمدن دلم میخواد خفش کنم حاال خوبه آقاجون بهش

 گفته زود بیاد

 وجی:االن دیره
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سرربز شررده بعد ایشررون زیر پام دم در علف ۵من:نع زود تو کوری من از سرراعت 
 آمده دنبال من هاااا۸ساعت

 وجی:خفه درس صحبت کن

 من:چرا نمی ری پیش شوهر جونت

 وجی:وای دیدی توام به این نتیجه رسیدی که مابهم میایم

 من:بعله خیلللییی

 به طرف ماشین سام حرکت کردم که گاز داد رفت جلو

 من از دست این امروز کله مو می کبونم به آسفالت

 !چییی؟! آسفالت؟وجی:

 !من:پ کجا؟

 وجی:تاق

 من:تو نمی خواد غلظ امالیی بگیری

 وجی:باشه بابا چروک شدی

 باز رفتم جلو باز گاز داد

 خر منم خیلی قشنگ رفتم به طرف ماشینش اون گاز نداد من بجاد سوار نشدم

 هنوز انقدر بد بخت نشد بودم که سوار ماشین این یالغوز بشم وبرم پاساژ

 ی توجه به اون میرفتم و آقام هی بوق میزدداشتم ب

 که درهمین حین پلیس آمد وگفت:ماشین بنتلی کانتیننتال جی تی

 ججاااننن پلیس توانست اسم ماشین این یالعوز بگه چه جالب

 افسر:خواهرم ایشون مزاحمت شدن

 خوب بخور آقا سام
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 من:بله

 سام:اااا....چرا دروغ میگی حاال مایه شوخی کردیم عزیزم

 من:منم شوخی میکنم گلم

 داشتن سام رو میگرفتن که سام گفت:هرکار بگی میکنم

 به راهم ادامه دادم که گفت:دیگه اذیتت نمی کنم دیگه

 باز بی محلی

 اصال هرچی تو بگی

 من:هرچی

 سام:هرچی

 من:جناب سروان من ایشون رو میشناسم ولش کنید

 !افسررو کرد به سام و گفت:چیکاریه خانومی؟

 امزدمسام:ن

 یهو دلم یه قلی ولی رفت

. 

. 

. 

 نع جانم مامثل این رمانا بی شوهر نموندیم که یکی بگه نامزدمه بگم وای

 دلم قلی ولی رفت

 بلکه این طوری نشد چندشمم شد اییی

 وجی:بی لیاقتی از بس خااااکککک
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 ۴۰پارت

 وجی:خاک برسرررتتت

 اامن:خفه شو وجی جان زیادی از کوپونت داری زر میزنی ها

 وجی:راست میگی منو چه به حرف زدن با آدم های بییی لیاقتتیی

 مثل تو اصال حواسم نبود

 من:خیلی بی شعوری برووووووو

 وجی:انقدر التماس نکن نمیرم

 من:نرو بدرک

 باصدا زدن های سام از فکر درآمدم

 !سام:بامنی یا در یمنی؟

 من:اووووو

 شعرم میگفتی من نمی دونستم جناب

 نو بشناسی حاال بریم پاساژ که من دیرم شدهسام:مونده م

 من:باد.بریم

 خالصع بعد چند دقیقه معتلی وترافیک بالخره رسیدیم به بزرگ ترین و

 شیک ترین بازاریا پاساژ تهران

 ای بابا یه لباس درست درمون ندان اینا

 !سام:وای مریم لباس پیدانکردی؟

 من:نی بینم که واقعا عینک الزم شدی هاااا

 !چطور؟!؟سام:
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 آخه نمی بینی لباس درست درمونی نداره آخه نگاه بیه مغازه اشاره کردم

 میبینی همه لباساد یه وجب آخه من چطوری اینو بپوشم

 سام:االن مشکلت اینه؟؟؟

 من:اوره

 سام:بیابریم به طرف یه مغازه رفت وگفت :اون لباس قرمز رو میبینی

 ...من:کدوم همون بازه من آخ

 نم گفت:نخیرم اون بغلیش وای همینه خودشه چه لباسیهنذاشت حرف بز 

 من:هیلی خوشگله میخوامش

 ساعت اینجا میبودیم۲سام:بازم به خودم وگرنه اگه به تو بود باید 

 من:هه هه

 !فکرکنم دوبار روت خندیدم پرو شدی؟

 سام:بودم خانوم تازه دیدی بعد به من میگه عینک الزمی

 من:شنیدم هااا

 بهتر سام:گفتم بشنوی

 من یه نفس عمیق کشبدم وخونسرد گفتم:من گشنمه بریم فست فودی

 همین جا یه چیزی بزنیم بربدن

 سام:تا بشوی کردن

 من:اوووووو

 اشتب گفتی دیگه گرگدن به شما میاد نع من

 حاال اون داشت حرص میخورد
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 جوووووونننن

 بسووووووزززززززز

 ایییییوؤولللللل

 کنههمینه تااین باشه منو مسخره ن

 وجی تا آمد یه وزیا همون زر خودمان رو بزنه دهنشوگرفتم

 ...........اینه

 ۴۱پارت

 بالخره سام منو بردبه رستورانی که این جا داشت

 !سام:چی میخوری؟

 من:همه چی

 سام:همه چی؟!!؟

 من:آره خوب

 سام یه آشاره به گارسون کرد وگفت:چه نوع غذاهایی دارین

 ارع ما دررستوران مون سعی کردم از همهگارسون:بسته به سلیقه شما د

 غذا ها درهرکشور ودر هرملیت استفاده کنیم

 سام:فست فودم دارین

 گارسون:بله قربان

 سام:یع نگاه به منو کردوبه من گفت:میشه چون توهمه چی میخوری من

 برات سفارد بدم

 آی ....پسره گاو منو مسخره میکنی
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 بهت میدمجازه رومن باخم:چون من خیلی بزرگ وارم این ا

 آییییییی جوووووونننن خوردی هستتته رو توف کنننننننننن

 تا پیتزابا مخلفات ویه چانا ماسال۲سام باحرص:

 گارسون سرشو تکون دادورفت

 من:حاال این چوسال چیه نکونه میخوای تومعده من بوم خونه راه بندازی

 سام قهقهه میزدا

 همه داشتن به متجا نگاه میکردم

 کم زدم به پاد وگفتم:چس مثقال آبرو داشتیم اونم بردییکی مح

 باز دوبار زد زیر خنده

 ......... ٔ...چیه چرا این امروز انقدر شیطون شده و میخنده خداداند

 ۴۲پارت

 بعد چند دفیقه غذا هارو آوردن

 یه نگاه به سام کردم ویه نگاه به غذا

 د شده بو بهآروم سر دیسی که داشت رو ورداشتم وباچشمایی که گر 

 چوسال نگاه کردم

 واقعه من دارم درست میکم

سفارد دادی  یه چین به بینیم انداختم با غیض گفتم:این بود غذایی که برای من 
 !؟

 سام با شیطنت:چیه به ظاهرد نگاه نکن فقط طعمش حالتو خوب

 میکنه

 من:آخه یه مشت نخوددیگه حالتو خوب میکنه و قصه سهراب سپهری
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 !داره؟

 باید بخوری بعد بفهمیسام :

 من:من ترجیح میدم پیتزا بخورم

 سام:آآآ....این غذا هردوتاد مال منه

 .....من:خیلی

 سام؛میدونم خیلی گلم توام نمی خواد انقدر منو شرمنده کنی

 من:بله خیلی

 با اکراه یه لقمه بااون نون مخصوصش غذارو گذاشتم تو دهنم

 مممممممممممممممممووووااااااییییییییی سووووووخخخختتتتم

 اینقدر این غذا تند بود که هرچی آب میخوردم مگه این خوب میشد

 برابر۱۰۰سام یه قاشق ماست داد بهم تا غذاشتم تو دهنم بلکه بهتر نشدم 

 بدتر شد

 بدو بدو پریدم تو دست شوییی وتا میتونستم دهنم وزیر شیر آب گرفتم

 مطمئنم که می گفتن هرکی رد می شد با چشمای گرد بهم نگاه میکرد

 دختر دیونیه

 خالصه بعد یه عالمع وعض اسف بار بودن کمی حالم جا آمد

 به طرف سامی که خیلی راحت لم داپه بود وشامشم کوفت کرده بود رفتم

 سام:بریم

 من با خشم غریدم:بریم

 عوضی میمون
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 گاو خر

 بیشعور بو زینه

 خر بی خر

 وجی:جااانننن خر بی خر دیگه چه صیغه ایه

 من:تو درجهنمت رو ببند که حوصله تو یکی رو ندارم توکه باید با وجی

 سام خود باشی گمرو

 وجی:از بس بی لیاقتی دیگه

 من:باز چرا

 وجی:من به خواطر تویه یالغوز بااون قهر کردم

 من:پپپ تتتوی بی شعور میدونستی

 خو آره بهم گفته بود»وجی

 برو جلوم نباد که گشتمت»من

 .......رستوران رو سام حساب کرد به سمت خونه راه افتادبعد اینکه پول 

 ادامع رمان فردا

 در پناه هستی بخش بی باک شب خوبی داشته باشید

 ۴۳پارت

 !بااخم به جاده یا خیابون جلو نگاه میکردم که سام گفت:چیه اخمات تو همه؟

 !من:نباشع؟

 !چرا؟!؟»سام

 من:تو نمی دونی
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 ه من پسر خوبیمسام:کرم از خود درخت بود وگرن

 من:آرع خیلللییی

 سام:چیه مگه دروغ میگم

 ..... من:آره،عمه ام بود

 نزاشت ادامع حرفمو بزنم وگفت:پسر عمت بود

 من:بی شعور

 سام:مخلصیم

 من:اگه تو کوخ نمی ریختی منم این کارو نمی کردم جنناااببب

 بعد به من میگه کرم از خود درخت

 سام:شنیدم

 من:چه بهتر

 کوخی ریختم  سام:من چه

 من:رو تو برم من بخاطری که دیر آمدی گفتم پلیس بگیرتت

 سام:منم چون تو بازار معتلم کردی گفتم یه غذای خوشمزه بخوری

 من:هااا جون عمت منو به سوختن دادی بعد اون غذا خوشمزه بود جالب

 سام:بعلع

 ترافیک بود سام به سمت صندلی های عقب خم شد ویه پالستیک درآورد

 اد به منود

 !من:این چیه؟

 وا کن میفهمی»سام
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 آروم در پاکتشو باز کردم دیدم پیتزا

 تیکه اد نیست۲من:ااا...این چرا 

 سام:بجا دستت درد نکنه حیف که دلم برات سوخت وگرنه همینم نداشتی

 چون خیلی گشنم بو تند تند شروع کردم به خوردن غذا

 تا جا خونه آقاجون دیگع حرفی نزدیم

 ستیک های خریدم رو برداشتم وپیاده شدم درو بستم وزدم به شیشهآروم پال

 من:بااینکه وظیفت بود ولی ممنون

 سام زیر لب یه چی گفت و گاز داد

 پ حرص خوردی کوشولو اخیش دلم خنک شد

 من:سالم آقاجونی

 آقاجون:سالم مریمک ،خوبی؟!خود گذشت

 من:بله،به لطف شما

 ا آخه با سام خود میگذرهبعدم یه حرفایی میزنی آقاجون هاا

 آقاجون:مگه این بچه چه هیزم تری به تو فروخته که اینطوری میگی

 !هااانن؟

 من:بگو چیکارنکردع

 تمام اتفاقات رو مو به مو برای آقاجون تعریف کردم و آقاجون کلی خندید

 من:بازم معتقدی که این بچه مظلوم

 آقاجون:خودت کرم رختی اونم جبران کرده

 راض:آقااججووننمن با اعت
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 آقاجون:خیلی خوب برو بخواب که خیلی آتیش سوزوندی و حرص خوردی

 خسته ای

 من:باشه

 !آقاجون:راستی فردا آراشگاه نمیری؟

 نع بابا یه مهمونی کوچیک دیگه»من

 آقاجون سری تکون داد

 من:شبتون پرتغالی آقاجون ویه بوس محکم از لپش گرفتم و رفتم اتاقم 

 ۴۴پارت

 عرض کنم ظهر اونم به زور آقاجون از خواب ناز بیدارشدم و صبح که چه

 خودمو برای بعد ازظهر مهونی آماده کردم

 !آقاجون:مریمک حاظری؟

 من:بله االن میام آاقاجون

 سوار ماشین بنز آقاجون شدم وبه طرف خونه عمه راهی شدیم

 بعداز تعویض لباسهام بالباس پرنسسی خوشگلم به طرف پایین رفتم

 رف عموهام رفتم وبعد احوال پرسی به سمت بروبچ فامیل راهی شدموبه ط

 من:سالم...می بینم جمعتون جمع گلتون کم که اونم اضافع شد

 آتنا: صد بارگفتن ُگل نع َگل

 من:منم صد بار گفتم خودتی

 سالم بر دوقلوهای زیبا

 ساسان:چیشده راستشو بگو من تا قتشو دارم به من میگی زیبا
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 ریمن:لیاقت ندا

 سامان:زیبا که هستیم اما ازدهن تو خیلی جالب

 !سالم هادی جونم چطوره؟

 هادی:عالی ولی از دهن تو بعید

 من:واقعاکه

 سالم بر ماکان داد گلم

 نگو توام می خوای مثل اینا انتر بازی در آری

 ماکان:نعتو آبجی خودمی

 من:ِای.... قربون داد گلم بشم

 ماکان:خدانکنه

 !وری؟من:سالم آق حامدچط

 !حامد:بد نیستم تو خوبی؟

 من:چون حالت بد من باتو کاردارم

 خودم عالیم

 خالصه باهمه سالم واحوال پرسی کردم ونشستم کنار آتی و فاطی و آیدی

 (راستی چون پدرومادرم ازدوای فامیلی کردن همه هستن)

 !چیشده نی بینم همه تیپ خفن زدین هااانننن؟

 نریمان:ماهمیشع خوشتیپ بودیم

 من:شما رئیس بقیه ایی االن

 نریمان:حرف حق جواب درست تراز نریمان خان نداره
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 من:خوب

 !نریمان:واقعا تو نمی دونی؟

 من:چیرو

 نری:قراره ساراو نیکا امشب نامزدیشون اعالم بشه

 !من با تعجب :واقعععععاااا؟

 نری:آره دیگه

 بعد این دوتا باید برا من آستین بزنن باال

 یگی انگار تور شیدی مااینجا ترشیده هنوز داریم هاااماکان:یه جوری م

 منظورد دقیقا حامد بود

 !نری:نه داد ،ولی باس فکر آینده آدم باشه یانه؟

 !ولی بعضی ها این طوری نیستن؟

 ۴۵پارت

 حامد با غیض رفت

 من:خیلی بی شعورین واقعا که

 ره دیدمبه دنبال حامد به بیرون داشتم میرفتم که سام رو همراه اون دخت

 !وجی:کدوم دختره؟

 من:ای بابا اسم ال کردار یادم ننی یاد چی بود یه سگی تود داشتا

 وجی:سوگلو میگی

 من:آهان همینه

 دخترآویزونو نگاه یه متر پارچه لباسشه بعدم چسبیده عینهو کش تنبون
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 مش رمضون به سام

 !ای کلک حاال تو چرا حرص میخوری؟»وجی

 من:ُام... میدونی چیزه

  به تو چهاصال

 دیدم دارم ضایغ نکاه میکنم برم دنبال این حامد کدوم گوری رفت

 دیدم البه الی درختا نشسته

 من:.ِاهم .ِاهم

 مزاحم نمی خوای

 حامد:مزاحم نیستی بیا بشین

 من آروم رفتم کنار حامد نشستم وگفتم:از حرف های نری خر و ماکان که

 امید وارم ناراحت نشده باشی

 ت کردمحامد:دیگه عاد

 من:حامد جونم عصه نخوردیگع حال توهم خوب میشه بعد میتونی با

 همون دختر خوشگله ازدوای کنی

 حامد:کاد می شد مریم

 من:اگه تو عمل کنی میشه

 حامد:دکتراگفتن:بعد عمل هیچکی یادت نمی یاد

من:ماها بدرک اما کسی که دوست داری شاید از ذهنت خاری بشه امااز دل نتوان 
 اا نظرت حامد جونمبرود ها

 حامد:خوبه که تو هستی

 ماه پیش فضولی تو نمی کردم که به منم نمی گفتی۲من:آره اگه اون 
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 حامد:بعله

 من خندیدم وگفتم:بریم تو داداشی

 حامد سرشو تکون دادورفتیم داخل

 اون رفت به طرف دایی اینا و اون جا نشست منم جای خالی کنار نفس

 مخم بود و فکرم رو در گیر خودد کرده بود نشستم و مریضی حامد بد رو

 ..............به طوری که اصال حواسم به اطراف نبود

 ۴۶پارت

 نفس:هوی ُمردی؟! مرییی با توام هااا

 !من:هان؟

 نفس:کورکردی وشکافتی اون افق بی صاحاب رو

 من:بی مزه

 عمه:مفتخرم

 وای دیدی وجی خودد گفت من خرم

 وجی:کی گفت لعنتی اون گفت

 من:ساکت بزار ببینم دیگه چی میگه

دراین لحظه ساراونیکای عزیزم رو به همراه نامزداشون مهران وهوشان دعوت کنم 
 ببان پایین

 همه بعد اتمام حررف عمه شروع کردن به کف زدن وساراو نیکا به همرا

دوپسر خوشتیپ که برعکس این دوتا اصال بهم شباهت نداشتن آمدن پایین اونم 
 سوت میزدم باناز منم

 نفس:بسه کرم کردی
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 من:بهتر

 بعد اینکه صیغه خوندن ومحرم شدن

 زوی نو شگوفته میزنم و بیان وسط۴دی جی گفت :یهآ آهنگ به افتخار این 

 تا۴خالصه بعد قر دادن اون 

 دوخواهر جفت انداز رفتن وسط جفتک بندازن

 وجی:بی کالس جفتک لقد چیه رقص شافل مثل آدم به حرف

 زم آدم نیستممن:من عزی

 وجی:پس قبول داری که خری

 من:مرض ،من فرشته ام فرشته

 وجی:آره اونم از نوع عزائیل

 من:کی میره این همه راهو عزائیل کارداره یکی دیگه

 وجی:الحق که پرویی

 من:اوووو....نفرمائید درس پس میدیم استتتااااااددددددد

 ر رفتن وسطآهنگ صد سال _بهنام بانی رو گذاشت واین دوتا خواه

 �🎵🎶🎵🎶�الالالیییی الالاللیییی

 بدشدی بامن رفتی که چی شه

 تو نگفتی بری میمونه دلم پیشت

 فکرنمی کردم حست عادی شه

 بشه بارون چشات هوای دل ابری شه

 ٔصدسال یه بارم یکی مثل من عاشق نمی شه دوستت دارم
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 چتو دلت واسم تنگ نمی شه دوستت دارم

 ٔشه دوستت دارم......آره دوستتت دارمآخه چرا دلم نگ نمی 

 ................الالالاللییییی

 شروع کردیم دست زدن بعد از اتمام رقص شون عالی وهماهنگ رقصیدن

 البته لباس شون رو عوض کرده بودن آخه کی با لباس ماکسی تنگ میره

 شافل برقصه

 واقعا این فکر شما می کنین آخه درسته نععع شما بگین

 د سمتم وگفت منو سامیار می خوایم برقصیم توام بایکی بیانفس آم

 من:باشه

 به طرف آقاجون وعمه وسام وسوگل وحامد رفتم وگفتم:سالم دوباره عرض

 شد خدمت عمه جان

 وا مریم می گم چیه انقدر آرایش میکنی از سوگل جان یاد بگیر»عمع

 نک تونمن:بعله عمه جان فقط فکر کنم باید حتما سام یا سامیار عی

 رو عوض کنن

 !عمه؛چطور؟

 من:آخه خیلی اشتباه دید دارید

 ولی اشکال نداره من می توانم خودم براتون عینکتون رو عوض کنم

 ....عمه:تو چطور جرأت میکنی این حرفا رو به من بزنی دختریی

 آقاجون:بسه

 نعمع:چیه باز باید من کوتا بیام زهراو نیما ادبت نکردن نا سالمتی پدرومادرت
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 من:من ادب دارم اما دربرابر کسی کع ادب داشته باشه

 حاال هم با اجازه می خوام با حامد جان برقصم

 دست حامد رو گرفتم و کشیدم و به طرف پیست رقص بردم

 .......:مشغول رقص با حامد بودم که حامد گفت

 ۴۷پارت

 حامد:مریم حواست هست

 من:ببخشید حواسم نبود بگو جانم داداشی

 ون حرفا رو نباید به عمع می گفتی بالخره بزرگی گفتن کوچیکیحامد:ا

 گفتن

 من:تموم حرفات درست اما دیدد نمی دونم چه پدر کشتگی بامن داره

 حامد:درست می شه

 من:امید وارم

 بعد اینکه با حامد کلی رقصیدیم از اوت فاز غم در آمدم

 ساعت بعد۱

 طلبه چیه به به بهترین چیزی که بعد از یه عالمه رقص می

 وجی:شربت

 من:نوچ

 وجی: ماءوالشعیر

 من:نوچ

 وجی: نوشابه



                 
 

 

 مریم کفایی|  غرق در تنهاییرمان 
 

    www.1roman.ir         ود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه برای دانل

 کنید

 

99 

 

 من:ا.ِچقدر تو خنگی شامممم بابا شااااممممم

 وجی: خیل خوب فهمیدم دیگه روانی شامت بخور

 من:تو مگه میزاری

 وجی: باشه گذاشتم چقدر تو التماس می کنی

 من:من؟!!عجببببب

 وجی:نیم وجب

 !ااااااننن؟!؟من:تو نمی خوای گورت گم کنی ه

 صبح شد۴شام سرو سرویس بودم بعد شام دیگه رقصیدیم که ساعت 

 ومن فردا با همین سام کالس داشتم وقرار بودمن کنفرانس بدم

 وجی:چقدم توخوندی

 من:همینو بگو

 .......باآقاجون رسیدیم خونه و من بوس بوس الال

 ۴۸پارت

 صبح با صدای آقاجون از خواب ناز بیدارشدم

 صبح بر گشتیم۴ونی بذار بخوابم توکه می دونی ساعت من؛آفاج

 آقاجون:پاشومی گم

 من:ِای ِخدا

 پاشدم دیدم آقاجون دست به کمر واستاده وداره منو نگاه می کنه

 !من؛چیزی شده؟

 آقاجون:پاشششششووووو
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 باچشمای گشاد داشتم به آقاجون نگاه می کردم

 من:چششمم االن

 تند آماده می شدم زود چادرم رو سرمزنگ زدم تاکسی بیاد وخودمم تند 

 کردم وسوار آژانس شدم

 زنگ اول به قول دبستانیا پرید زنگ دومی رو باسام دارم وکنفرانس حاال

 بابد چه کارکنم

 کاری جز خر کردن سام نبود

 !وجی: به نظرت عملی میشه؟

 من:ممکن

 وجی: پس خودتم مطمئنی که نمی توانی

 من:خواستن توتنستنس

 نیموجی:می بی

 من:ببین

 حاال گمرو رسیدم

 زود کرایه ماشین رو دادم

 هنوز کالس تشکیل نشدع بود چون کسی تو کالس نبود

 به طرف اتاق سام رفتم ودراتاق رو زدم

 سام:بفرمائید

 اوه چه با کالس

 واردشدم وگفتم:سالم ،استاد
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 سام سرشو رو باال وورد وگفت:سالم،خوبی.؟!راه گم کردی ازاین طرفا

 !خوبم تو چطوری؟ من:آره

 کار داشتم باهات

 سام:بشین

 آروم روی صندلی نشستم

 سام:خوب،میشنوم

 !چیزی شده؟!؟

 من:خوب از کجا بگم

 سام:از اولش

 وای چقدر تو زرنگی پسر

 مریم کظم غیض کن نفس بکش حاال دم حاال بازدم

 من:ِام من برای کنفرنس آماده نیستم

 سام:چکاری از دست من بر میاد

 چقدددررررر بی شعوررریی سااااممم واییی تو

 من:یعنی چی از دست تو همه کار برمیاد

 سام: خیل،خوب ،فقط من یه شرت دارم واز اون جایی که دیشب خودمم

 ok دیدم که چقدر خودتو خسته کردی و تا کی بیدار بودی

 من:آی ،دمت گرم تمام کفترهای آسمون وزمین به فدای تو پسر

 .،..تا آمدم برم کفت:فقط

 !من:فقط چی؟
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 سام:شرطو بگم

 من:نشنیده قبولللل

 سام:هرجور دوست داری

 زود از اتاقش بیرون آمدم آخیش خیالم راحت شد

 رفتم سرکالس بعد از چند دقیقه سام آمد

 سام بعد سالم کردن خودد درس داد

 یکی از دخترای چندد کالس که کوپ سگی بود

 وجی: سوگل

 من:همون

 فت:استاد قرار بود جاوید کنفرانس بدهباعشوه شتری روبه سام گ

 هی دختر گاو،،خر

 سام:ِا..قرار بود ایشون کنفرانس بدن

 باخم به من نگاه کردوگفت:واقعا  

 من:بعله استاد

شین ولی چون قبال اطالع داد بودید ومن  جریمع می  سام:بخاطر این کارتون بعدا 
 خبر داشتم مشکلی فعال نیست

 ای ساناز آدم فرود

 پشت چشم برای من نازک کردوگفت:استاد نمیشه جریمشون رو ساناز یه

 همین جا وجلو جمع بگین

 سام:خیییررر فکرنکنم باشما و کل کالس ربطی داشته باشه

 خسته ام نباشید
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 خانوم جاوید بیاید اتاقم کارتون دارم

 من:چشم

 اخ جوووننن خوب کووونن ساناز سوخت هااا

 ون می خوای باکپسول خاموشت کونممن:نی بینم بو سوختکی میاد بلقیص ج

 ساناز باغیض:خفه

 من:منننن حرففییی ندارم

 به طرف اتاق سام رفتم

 آخه اشکول چیکارم داری منکه یک ساعت پیش همین جا بودم

 درزدم وواردشدم

 !سام:خوب آماده ایی جریمه هستی؟

 من:همون شرطت دیگه که به لطف ساناز شده جریمع

 سام:همون

 حاال بگم

 ..........وووووومن:بگ

 ۴۹پارت

 سام:امشب منو تو میبری رستوران

 !من:جاااانننن؟!؟

 دیگه چی یه وقت رو دل نکنی آقا

 سام:همین،بعدم قرص نعنا دارم رو دل نمی کتم

 پرررررووووووووو
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 من:آخه کنفرانس چیزی نیست که

 !سام:ِا اگه چیزی نیست چرا امروز کنفرانس ندادی؟

 باید کی بریممن:جهنم و ضررخیلی خوب 

 میریم رستوران که تازه پیداد کردم۸سام:امشب ساعت

 منتظرم۸،پس ساعت okمن

 سام:بای

 من:فعال

 به طرف کالس بعدیم راهی شدم که با استاد احمدی داشتیم

 باصدای استاد احمدی که گفت:خسته نباشید

 انگار دنیا رو به من دادن اما با یاد آوری شب به کل تگرگی زد به حالم

 ال من چه غلطی کردم گفتم نشنیده قبولاص

 وجی: لعنت بر زبانی که بی موقع باز شود

 من:احسنت فرزندم

 این سام چه پروووو وفرصت طلب هاااا زرتی چی انداخت تو پاچمون هاا

 سوار یه تاکسی شدم توراهم به سام لعنت فرستادم که همچین شرطی

 گذاشته

 ما قهر کرده پول نمیریزه تو آخه من خونه آقاجونم این بابای ماهم با

 تومن اینم که یه جایی منو میبره ۵۰۰حسابم ته حسابم رو دریاری میشه

 که غذاهاد خدا تومن حاال کدوم َگلی رو به سرم بزنم بی چاره شدم

 وجی: به نظرم َگل ُرس بهتر بصرفه هم هست زیاد پولم بابتش نمی دی
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 هااااا

 من:تو نمی خواد نظر بدی

 م پیاده نمی شین؟!رسیدیم هاااراننده:خانو

 !من:هان .........باشه چقدر شد؟

 تومن۳۰راننده:

 تومن میدم چه خبره آقا دوقدم راه که۲۰من:جاااننن؟!چییی؟!من هرروز

 بیشتر نیومدی

 راننده:دالر کشیدع باال

 من:ای بابا مرگ بر آمریکا

 ناین دالرم خیلی پرو شدع ها کش تنبونش شل شده هی می افته پایی

 هی می کشه باال

 راننده زد زیر خنده

 چیه چرا می خندی ؟!برادرمن

 تومن درآوردم از کیفم وگفتم:دیگه ندارم۲۰

 !تومن؟۲۰رانند:

 من؛چیه صداتو برامن نبر باال برادرمن من اعصاب ندارم هااا خیرشو ببین

 رانندع که ترسید قشنگ از صدای بلند من گفت:چشم

 ماشین آقاجون رفتمازماشین پیادع شدم و به طرف 

 ای بابا من پول ندارم حاال هی این دالر میکشه باال

 ِاااااا حاال شبو بگو پسره مفخر
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 وجی: خفه درست به حرف

شو تا لت و پارت  شمم گم سابی ندارم ها پ از جلو چ ست ح صاب در من:من اع
 نکردم

 وجی: بذار اونایی که زدی بیان بعد من

 ......من:خف میشی یا

 ب رفتم چروک شدی باباخیل خو»وجی 

 ۵۰پارت

 !درپشت سرم بستم و با صدای بلندی گفتم:سالم عسل مریمک چطوری؟

 آقاجون: سفت بغلم کردوگفت:نفس،آقاجونی توو

 من:قربونت برم من

 !آقاجون: سام گفت میریم رستوران ؟

 !من:جان شمام میاین؟

 آقاجون با دلخوری :نیام

 من:چ...چرا بیاین قدمتون سرچشم

 م لباسامو عوض کنم وبه طرف اتاقم راهی شدممن بر 

 یه پدری من از تو درآرم سام

 وجی :پدرتو با پول رستوران درمیاد تو دیگه نمی خواد پدر کسی رو درآری

 من:توفففف به این روز گار

 وجی: واقعا بیا باهم تو کنیم

 آآآخخخخخخ تتتتتووووفففففف

 من:ای
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 وجی: ای تو دستشپییه

 مد حاال هم بروبعدم جیگرم حال آ 

 من:چع کمک بزرگی تو به من کردی باووووو

 وجی: چاکرشوما

 من:مخلصیم

 وجی: حاال من یه چیزی گفتم هاااا

 من:گمرو لیاقت نداری

 وجی: رفتم رفتم هاااا

 من:آره جون نن جونت دوبست بار رفتی و عین پارا زیت آمدی

 مهم نی

 وجی: برم نمیام هااا

 من:بدرک بهتررر

 وجی: رفتم

 من:به سالمت درم پشت سرت ببند

 شب شد بعد پوشیدن لباس هام سام آمد دنبال منو آقاجون وباهم راهی

 رستوران شدیم

 توراه من جدوآبادد رو قشنگ مستفیض کردم وهی حرص خوردم

 که باالخره آآآآققااااا ماشین رو پارک کرد

 همهیاابولفظل از همین جام معلومه که رستورانش گرون قیمت ومن این 

 پول رو صددرصد ندارم بدم



                 
 

 

 مریم کفایی|  غرق در تنهاییرمان 
 

    www.1roman.ir         ود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه برای دانل

 کنید

 

108 

 

 ..............حاال چیکار کنم

 ادامع رمان فردا

 شبتون شیک

 ۵۱پارت

 !سام:ننی خوای پیاده شی؟

 من:چرا..االن

 ازماشین جی تی سام آمدم پایین وله طرف رستوران حرکت کردم

 رفتیم تو

 یاخود خدااینارو دیگه کی دعوت کرده

 وفر به همه سالم کردم کههمهب بچه های فامیل بودن حتی نیل

 چشمم انگارتازه دید که عمو وزن عموودایی وزن دایی هام و عمم وخاله

 هامم بودن

 باچشمای گرد داشتم به هشون نگاه میکردم

 ای بر پدرت سام

 وجی: آخه به پدرخدابیامورزد چیکار داری تو همش زیر سر عمه ته

 من:آره،

 شالهی بگم چیکار نشه بااین تربیت کردن بچ

 وجی: واااا،چشه

 من:بسته،،گوشه

 وجی: ِچَق تو بانمکی
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 نمکدوننن

 من:چشت درآد

 !نریمان:هوی کجایی؟

 سالم یادت رفت به بزرگ تر هات بدی

 من:اوال تو جاده شمرونم توام میای

 بعدم به توچه

 سالم عرض میکنم به همه

 همه جواب سالمم رو دادن

 نری:جواب اوال اگه تو پول شو بدی منم میام

 واال جدیداهمه دلشون روبه پول های نداشته من بند کردن

 وجی: بله

 من:تو قرار نبود دیگه نیای

 وجی: دوووسسسس دارم

 من:دوست بخوره به سرت

 وجی: کورشود هرکه نتوان دید

 من:هه هه من میبینم وجیییی جووووووننننننننن

 وجی: من حرفی باتووووووو ندارم

 ........من:ببببههههعتتتتررررررررررر،

 ۵۲پارت

 سام:خوب خانواده عزیز خیلی خود آمدین امروز ما رو مریم مهمون کرده
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 وقرار یه شام توپ به همه بده

 پسر نمی شد اون گاله رو ببندیبه دهنتو 

 !نری:ایول چه عجب یه روز خساستو کنار گذاشتی؟

 من:تویکی خه که حوصله تو ندارم هاااا

 ی یه پول شاممون رو حساب کنی بیانریمان:اوع بد اخالق حاال میخوا

 منو بخور

 مت:اگه خوردنی بودی لبه باغچه خود نمی شدی

 یاببببووووو جوووونننن

 حاالهم لطف کن در اون جهنمو ببند

 نری:اعصابت زیر خط فقر هاااااا

 میخوام حرف بزنم۲و

 اصال دوست دارم به تو چه

 من:اصال زر بزن تا جونت درآد

 یه چشم غرع بهش رفتم

 وبرای خودم عزا گرفتم

 ِای خاک دو عالم توسرت که شرت سام رو قبول کردی

 فوقش یه منفی بخاطر کنفرانس ندادن میگرفتی

 حاال بیا و نگاه کن

 باید یه ایل رو با پول خودت شام بدی

 اونم سررررچییییی؟؟یه کنفرانس کوفتی
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 آخه کدوم ابلهی اصال گفت کنفرانس باید

 بدیم

 کی اصال درستش کرد

 که بر پدرد واقعا

 که به اعصاب من تگرگی زد

 واقعا اووووففففففففففففففف براوووووووننننننننن

 !سام ؛چیه تو فکری؟

 من باغیض:نباشم

 قراربود غذای تو آقاجون رو بدم

 غذای یه ایل رو انداختی گردنم حاال میگی تو فکر نباشم

 سام:اووووووو،، انقدر گدا بودی من نمی دونستم

 سر گدایی نیستمن:بحث 

 من پول ندارم آقا پووووو،للللل

 سام یه نگاه به من کرد وگفت:اگه پولشونو من بدم ولی کادوت رو بهت

 !ندم راضی میشی؟

 .........!من؛چیی؟!؟

 ۵۳پارت

 که یهو همه بعد این حرف سام شروع کردن به دست زدن

 خوندن �🎶� تولدت مبارک�🎵�وآهنگ

 کاه میکردممنم کپ کرده داشتم به همه ن
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 ججاااااننننننن

 چرا یادم نبود

 وتولدمه ۱۷امروز

 کیک رو جلوم گذاشتن ونریمان گف:زود ببر که رود کوچیکه داره بزرگه رو

 قورت میده

 همه خندیدن

 آخه کجاد خنده داد

 ومنم بعد یه آرزوی بلند که گفتم:خدا همه مریض هارو شفا بد وهمه گفتن

 آمین

 ویه آرزو تو دلم

 خداجون رابطه منو سامو وعمه باهم خوب بشه وساییه پدرومادرم روسرم

 باشه پاز دستم دیگه ناراحت نشن وبعدد شمع رو فوت کردم

 وهمه دست زدن

 بعد اون کیکو بریدم ودرآخر همع کادوهاشون رو دادن

 سام گف:کادویمن اینه که هزینه شام رو بدم

 وبابام کفت:خودد میده

 بهم که یه ساعت بودنریمان کادود رو داد

 آتنایه گردنبند وگشواره داد

 آیدا یه دستبند که مثل ست آتنا بود رو داد

 نفس یه سکه بهم داد
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 سامیار یه کت دامن شیک بهم داد

گرون قیمت دادکه همه کپ کردن وعمه یه چشررم غره توپ  ��وسررام یه انگشررتر
 بهش رفت

 عمه یه لباس شب شیک بهم داد

 ۲۰۷ین مامان و بابام یه ماش

 که جدید آمد بود وخیلی جیگر بود رو بهم داد

 آقاجون یه پالک طال بهم داد

 جین الک بهم داد۲فاطمه وعسل و امیر

 نیکایه بسته بزرگ نوار بهداشتی بهم داد

 که همه داشتن میزو گاز میزدن

 نیکا:به یاد من ازد استفادکن

 دختره دیوننه

 دن۵عموناصروزن عمو کتایون یه گوشی بهم دا

 ونادرو زن عموسهیال لوازم آرایش بهم دادنعم

 عمو حمیدوبهم کارت بنکی داد

 میلیون دادجیرینگی هاکه صدای همه درآمد۱\۰۰۰عمو حامدم بهم یه

 آرمان بهم یه تاپ و شلوارک داد

 وهمه خاله هام وشوهر خاله هام وپسرخاله هام و دخترخاله هایی که بهم

 ویه خرس جیگر بزرگ رو که دوبرابرمن کادوندادن باهم پول انداخته بودن

 بود خریده بودن وعکسو تو اتاق خوابم بهم نشون دادن

 چون من همیشه عاشق این نوع عروسک ها بودم
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 شام سرو سرویس بود همه حمله کردن به سمت غذا

 منم داشتم میرفتم که گوشیم تو زنگ خورد یدم شماره حامد

 دد بودِاِاااا من میگم یکی کمه نگووو حامممد

 من:سالم

 ..........پشت خط

 ......ادامع دارد

 ۵۴پارت

 ...من:الو

 صدای صغیفی گفت:کمک

 وبوق متعددی که میومد

 هر چی زنگ زدم بهش ورنمی داشت

 به طرف مامان رفتم

 من:سویچ ماشنمو بده میخوام برم

 مامان:چیشده ماشین که اینجا نیست

 به طرف نریمان رفتم

 من:نریمان سویچتو بده

 ریمان: میخوای چیکارن

 من:سوال نپرس سویچچچچ

 نریمان بالخره سویچشو دادو من تند از در رستوران رفتم بیرون زود

 دزد گیر ماشین رو زدم وسوارشدم
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 که درهمین لحظه یکی سوار شد

 برگشتم دیدم سام بود

 من:چی میخوای هاااا

 یاال پیاده شوووو

 سام: نمی شم

 من:بدرک وگازشو گرفتم

 ا داری میری بااین عجلهسام: کج

 من:به تو ربطی نداره کارای من

 سام:اتفاقا ربط دارع

 من:چه ربطی

 سام:چون آقاجون تورو دست من سپرده

 من:ِا اگه فقط اینه پیاده شو

 چون میتونم از پس خودم بررربیام

 سام: هم تویه فنچچچچ

 من:آرررههههههه

 مننننتنننننننننننن

 سام:داری کدوم گوری میری حاال

 من:مگه مهم

 سام:گفتم آرررهههههههه

 من:خونع مجردی حامد
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 سام:خوشم باشه خونه مجردی حامد میری چه غلطی بکنی هااانننن

 من:اون فکرای خرابتو بزار کنار من میرم کمک

 سام: هه واقعا

 تو راست میگی

 پس چرا نمی زاری من بیام

 من با یه پوزخند صدا دار نکه توام نیومدی

 ف بزنهسام تاامد حذ

 تند ماشین رو جلوی خونه حامد پارک کردم وگفتم:فقط بدوووو

 هردو به طرف آسانسور دویدیم

 ولی مگه ابن لعنتی میومد

 من:بدو از راه پله بریم

 به طرف باال میدویدم

 وقتی به واحدد رسیدم زود کلید انداختم و رفتم تو

 باچیزی که دیدم کپ کردم

 .........اینم از سوپرایز دومممممم

 ادامع رمان فردا

 روز تون قبول درگاه حقققق

 ........ادامع دارد

 ۵۵پارت

 حامد افتاده بود
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 تند به سمتش رفتم وتکونش دادم

 من:حا...مم..م.د.د

 سام:زنگ میزنم اورژانس

 تا اورژانس بیاد ُمردم وزنده شدم

 از ترس

 سام:خوبی

 من:آ..ر.ه

 سام:بیا بریم

 با سام رفتیم

 رسیدیمبه بیمارستان که 

 سام به زن عمو وعمو زنک زد تا بیان

 منم طول و عرض راه رو رو متر میکردم

 *****یک ساعت بعد

 االن یک ساعت میگذره که همه از رستوران آمدن اینحا

 عمه با نفرت وخشم داشت نگام میکرد

 کنار آقاجون نشسته بودم

 آقاجون:مریمک

 من:بله

 آقاجون:برو خونه

 من:نه
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 جا باشمنمیرم میخوام این

 (زن عمو همون طور که گریه میکرد گفت:تووو)دستش سمت من بود

 میدونستی

 وگرنه چرا حامد فقط به تو زنگ زد هااااااا

 چرابه ما ها نگفتی

 عمع:آخه این دختریه بی فکر

 فکر که نمی کنه

 ....زن عمو:بچم اگه به هود نیاد

 آقاجون نذاشت ادامه بده وگفت:بسه

 یدارینهی هیچی نمگم دور برم

 عمه: از اول همین بود

 تو)روبه زن عمو(ناراحت نشو

 !دکترازاتاق حامد آمد بیرون وگفت:مریم کیه؟

 من:من

 دکتر روبه من گفت:بیمار میخوان شما رو ببینن

 زن عمو:چرا؟! اینننن

 دکتر:برین از ایشون بپرسین ورفت البته همراه سام

 وارد اتاق شدم

 غره رفتنالبته قبلش عمه وزن عمو بهم چش 

 که من ترسیدم
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 ......که چششون از کاسه در آد

 ۵۶پارت

 وارد اتاق شدم

 من:هوووففففف

 توکه منو ُکشتی پسررر

 محکم بعلش کردم

 !خوبی؟

 حامد:یه کاری برات دارم

 من؛چه کاری

 ... حامد:این دم آخری

 نزاشتم زر مفت بزنه

 من:خفه

 حامد:برو درخونع پریناز واونو بیار

 یطون:همون دختر خوشگلهمن با چشمای ش

 حامد:آره

 من:آدرس

 ............حامد:جوادیه

 !من:جنوب شهر زندگی میکنن؟

 حامد:آره

 من:باد
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 عمری دیکه

 حامد:عرضی نیست

 من:مرض

 رو دادم بهت پرو شدی هاا

 حامد خندید وگفت:امیدوارم اونجا باشه

 من:امیدوارم

 ازاتاق آمدم بیرون

 *******فردا صبح *دنبال خونه پریناز

 من:ِاه

 پیدا نمی شه خونه لعنتی

 آها

 اینجاست که من نیم ساعت داشتم دور میزدم۲۲اینا هاد پالک 

 وجی: سام میگه کوری درست میکه

 من:خفه

 ببند در اون جهنم رو جلبک

 از ماشین آمدم پایین به طرف خونه رفتم

 زنگو زدم

 دیدم کسی نیومد

 همین طور

 دستم رو گذاشته بودم رو زنگ
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 صدای دختری گفت:ِد سوخت زنگ المصبکه 

 دختر درو باز کرد

 یه نکاه به من کردوگفت:فرمایش

 من:پریناز

 !دختر:چیکارد داری؟

 من؛_به فضوالد ربطی

 !چی؟

 نداره

 دختر:خودمم

 !من:کی؟

 دختر:برد پیت

 خوپرینازم

 من:از کجا بدونم

 دختر:چیه شناسنامه بدم

 من:_میدی

 بدع

 یدختر:تو کارنداری مزاحم شد

 ِپ 

 !چی؟

 برو
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 تا آمد درو ببند گفتم:حامد میخواد ببینتت

 پریناز:کدوم حامد

 من:مگه چندتا حامد داریم

 دختر:خیلیا توی شهر که اسمشون حامد

 من:اسکول تو کدوم حامدو میشناسی همون

 پریناز؛من بااون حرفی ندارم

 من:ولی اون دم آخری حرف داره

 !!!پریناز:چیییی؟

 ........:من

 ۵۷پارت

 تو ماشین نشسته بودیم با پریناز و اینم عرمیزد

 عررررررراااااااااااااااا

 وجی: حاال خوبه نمیومد

 من:واال

 پریناز:چرا انقدر آروم میری

 ای الهی به قربونت برم من

 پس بخاطر همین بود که

 سرد کی  می رفت حااااااممممممممممدددددد

 من:مرض

 ساکت سرم رفت
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 نمی کنهوجی: عاشق نشدی دیگه درک 

 من:یه جوری میگه انکار خودد دویست بار عاشق شده

 وجی: ها کع بعله

 من:خفه

 مثال

 وجی: سام

 من:سام

 وجی: خودد که نع وجیش

 من:خفه بی ادب

 بالخره رسیدیم بیمارستان

 رفتیم تو راه رو به طرف اتاق حامد رفتیم که عمه و زن عمو بودن

 پریناز:وای مامانشم اینجاست

 یهمن:بعله مشکل

 پریناز:نه

 به طرف دربردمش

 که عمه و زن عمو داشتن با چشمای گرد به پریناز نگاه میکردن

 فرستادم اونو تو

 !زن عمو:این کی بود؟

 من:پریناز

 عمع:باحامد چیکارداشت تو چرا فرستادیش تو
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 من:بعدا میفهمین

 زن عمو :آره مثل قضیه مریضیش

 عمه: واقعا که دختر بی عقلی هستی

 استتتااااااااااااادددددددد من:مخلصیم

 آخیش حرصی شود ودیگه حرفی نزد

 بالخره پریناز حامد رو راضی کرد که عمل کنه

 ........حامد:اگه ُمردم

 بااین حرف حامد پریناز زد زیر گریع

 من:اه

 ریدم به اون دهنت

 میخواد سام عملت کنه دیگع مطمئن باد نمیمیری

 حامد:حاال

 خیلی دوست دارم پری

 ه ال و ترکوندنمن:بس

 پریناز:اگه بیدارشدی منتظر من نباد

 حامد:ِا؟!!!؟؟؟

 یهو با صدای بلند گفت و نشست رو تخت دیونه

 مامان خانوم میگی چرا ازدوای نمی کنی بیا اینم زنم من میخوام با پری

 از دوای کنم چک و چونه او نداریم

 مامان:باشه قربونت برم
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 شدokحامد:دیدی

 .....حامد بالخره راهی اتاق عمل شدپری نخودی خندید و

 ۵۸پارت 

 *****یک ماه بعد

 عمل با موفقیت انجام شد وامشب شب نامزدی دوگل نوشگفته یعنی

 حامد و پریناز

 زن عمو با یه عالمه ناز آمدن بالخره از خر شیطون آمد پایین وقبول کرد که

 پرینازو حامد باهم از دوای کننن

 عاشق لباسمم

 میه خط چشم کشید

 ویه رژلب قهوای کم رنگ زدم واز اتاق پرو امدم بیرون به طرف بچه ها تو

 سالن رفتم

 !من:سالم عرض شد چطورین؟

 آتنا: عالی

 آیدابایک چشمک:بعله

 این یعنی یه اتقاقی افتادع

 یا قراره بیوفته

 با همه دخترا دست دادم ونشستم

 موهامو خودم گرجه ایی بستم خیلیم بهم میاد

 د آمدن وبعد یه بزن و بکوب عالیعروس و دوما
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 همه نا خودیا رفتن و ما رفتییم تپی باغ

 ........اوووو سام کوچ

 وجی: بی ادب

 درحد کثافت بگو

 من:بلشه

 معلم اخالق

 المصب یه تیپ جیگری زده بود که چشم همه دخترای فامیل پریناز

 عین وزع رو د مونده بود

 !وجی: حاال تو آرا حرص میخوری؟

 طوریمن:همون 

 یه آهنگ شاد گذاشتن و همه دختر پسرا رفتیم وسط

 حاال بیا

 بیا بیا .......بیابی

 تورو از دورکه دیدمدیدم ودلم از حال

 همهی هود و هواسم به تو انگاررفت

 تو نگاهی به زیر چشت انداختی

 فکرکنم کل وجودم به تو این بارفت

 تاددرهمین لحظه نمی دونم چیشده که نکاه منو سام بهم اف

 من مبهوت اون نگاد شدم

 انگار که زمان برای هردوی ما متوقف شد
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 تا آخر آهنگ هیچی حالیم نشد

 بااون حال خراب رفتم نشستم

 نفس:حالت خوبه چرا رنگت پرید

 ......:من

. 

 ۵۹پارت

 من:خ..و..ب...م

 نفس:ِد نیستی

 من:میگم خوبم

 نفس:وحشی

 ورفت

 ناراحت شدچون سرد داد زدم

 نیود حالم دست خودم

 چی داشت اون آشمای بی صاحابش

 لعنتی

 منو مسخ نگاد کرد

 هرلحظه چشمای سام میومد جلو چشممم

 ورژه میرفت

 لعنتی

 وجی: دیدی
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 !من:چیو؟

 وجی: همون چیزی که

 نویسنده:نگووووووووووو

 وجی: بله

 از پشت صحنه خبر میکنن که نگم

 ِپ فعال

 چیکارکنم نکنه دیونه ای چیزی شدم

 !ویی رفتم اگع آب میزدم گند نمی زد به آرایشم؟به طرف دست ش

 خوب بزنه به درک یه مشت آب پاشیدم رو صورتم

 آخیش حالم خوب شد

 به خودم نگاه کردم

 که شبیه آمازونی ها نشدم

 یهو یادم آمد آرایشم زد آب

 چه خوب

 سارا:مریم بیا بریم

 من:باشه باسارا رفتیم

 ه سام نگاه نکنمتوجشن وتا آخر جشن سعیم براین بود که ب

 ولی نگام بعضی وقتا میوفتاد رود

 وجی: هوی چشم بی ادب نکاه نکن

 چشم:مخلص وجی جانم هستیم
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 من:زر زدی باز تووو

 بد دارم از فاز چوس ناله درت میارم یا نع اخمخ»وجی 

 ......ورفت

 ۶۰پارت

 از عروس و دوماد خدا حافظی کردم وآقاجون تو این هیری و ویری رفته

 واستاده پیش که

 سااامممممممم

 اه

 واستادم تا حرفشون تموم بشه مگه حاال میشه

 رفتم به سمتشون

 خیلی خونسردو عادی گفتم:سالم،

 آقاسام پارسال دوست امسال آشنا چه عجب ما باالخره شمارو زیارت کردیم

 از وقتی خونه آقاجون رفتی دیگه به ما سرننی زنی

 سان:اوووو،

 واسا باهم گاز بدیم

 کارداشتمخوب  

 من:همین

 سام:بیشتر از این توقع داشتی

 من:نع

 رو کردم سمت آقاجون
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 من:اگه میشه بریم

 من خوابم میاد پفردا بایه استاد بد عنق بی شعور کالس دارم

 منظورم خودناکسش بود

 آقاجون :االن

 خوب پسرم درمورد چیزی که گفتم خوب فکرکن شب خود وخدافظ

 سام:حتما،

 شب خود

 خدافظ

 ....دافظ استاد بد عنق وبیمن:خ

 سام:دلت کع نمی خواد بندازمت

 من:وقتی میگم

 .....بیش

 سام:حوصلع جرو بحث با یه جوجه زرو ندارم پس خدافظ ورفت

 بی شعور

 گاو

 یه نفس عمیق کشیدم

 هوووفف

 اولش که قلبم عین چی میزد

 االن آروم شد

 باآقاجون سوار ماشین شدیم و رفتیم خونه وبوس بوس الال
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....... 

 ۶۱پارت

نمی دونم ساعت چند بودفقط یادمع که با صدای شکستن چیزی وبعداد صدای 
 بلنددچیزی از ترس بدوبدو به سمت پایی رفتم

 یاخودخدا

 باصدای بلندی گفتم؛آآآآققققققااااااااجججججووووووونننننن

 آآآآآآآآققققققققققققققااااااااااااجججججججججوووووونننننننننننننننننن

 ی صداد میزدم بیدار نمی شدهرچ

 زود شمارع ای که یادم بود روگرفتم:بعد چند بوق صدای خابالود سام

 از پشت گوشی آمد

 بعله

 من با گریه:الو سام آقاجون

 هق هق گریم باعث شد که دیکه نتونم حرفی بزنم

 وتلفن رو قطع کردم

 مثل ابر بهار گریه میکردم و میلرزیدم

 وزود بازد کردم باصدای زنک در ازجا پریدم

 !سام آمد داخل همون تور که نفس نفس میزد گفت:چیشد؟!؟

 بادستم به بدن نیم جون آقاجون اشاره کردم ودیگه هیچی نگفتم یه گوشع

 نشسته بودم وهمین جور گریع میکردم ویه سام نکاه میکردم

 سام:مریم

 هویییی
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 باتوام

 بدو برو زنک بزن به اورژانس

 خوردم نه حرفی زدم ونه تکونی

 !سام با فریاد و عصبانیت:مریم کری؟

 تلفن رو از کنارم برداشتم وهرچی فکر میکردم شمارع اورژانسو یادم

 نمی یومد چند

 ۱۱۰آها 

 ۱۱۰وجی:آخه 

 !من:ِپ چی؟

 پلیس۱۱۰وجی:

 ۱۲۵من:خووو 

 وجی:واییییی به آتش نشانی آیکار داری

 ۱۱۸من:

 وجی:اونکه اطالعات تافنیه

 یادمن:خووووو یادم نم

 ۱۱۵وجی:

 من:میمردی قوزمیت زود تر بگی

 ...وجی:اگه تا دودقیقه دیگه زنگ نزنی آقاجونت

 من:مرگگگگ

 خفه شو
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 زنگ زدم وهرچی میپرسیدن جواب میدادم۱۱۵زود به 

 تاآمدن اونا دوباره گوشیو کنارم گذاشتم وساکت و آروم فقط به آقاجون

 نگاه میکردم

 چی جوری به بیمارستان رفتدیگه نفهمیدم که آقاجونو کی بردن و

 وسام به همه ایل و تبار خبر داد ومنم فقط یه گوشه نشسته بودم واصال

 .....حرف نمی زدم

 ۶۲پارت

 تا آمدن بقیه سام آمد کنارم نشست روی صندلی های سرد بیمارستان

 وگفت:خوبی

 !باصدای تحلیل رفتته گفتم:حال آقاجون خوب میشه؟

 خوب میشه چرانشه سام سرشو تکون دادوگفت:آره

 آروم پاشدم وگفتم:میشه برم پیش آقاجون

 سامم پاشد وگفت:االن نع ولی به پرستارامیگم که رات بدن تو

 !!من:کی

 سام: هروقت معاینه اد کردن

 من آرو م نشستم دوباره سرجام وگفتم:همش تقصیر منه

 سام: آخه دختر خوب چرا تقصیر تو باشه

 بیدارنشدم وهول کردم من یه دختر ضعیفممن:چون دحتر خوبی نبودم وزود 

 سام: اینطور نیست

 اگه تو یه لحظه دیرتر به من خبر میدادی حتما آقاجون یه کاریش میشد
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 وقلبش وامیستاد

 باصدای گریه بلند عمه وبقیه منو سام از روی صندلی های راه رو بلند شدیم

 !عمه:بابام کجاست؟

 آقاجون الهی فدات بشم

 :منو بهم حمله کرد وگفت بعدبرگشت به طرف

 دلت خنک شد میبینی آقاجونم کجاست

 همیشه ازت متنفر بودم وازت بدم میومد

 !!!می دونی چررراااا؟

 چون آقاجون از بین نوه هاد فقط تو رو دوست داشت همونی که باعث

 مرگش میشه

 همونی که غذاب روحشه

 می دونی چرا تورو از بقیه بیشتر دوست داشت؟!!؟

 ......چون تو

 :باصدای محکم بابام که گفت

 بسسسهههههههه

 عمه ساکت شد

وبعد گفت:چیه داداد چرا ساکت شم مگه غیر اینه دختر شبیه که چه عرض کنم 
 کپی برابر اصل خود شهناز هان وتوهم دلت به هالش سوخت

وبچه دار نشررردی یکسرررو از پرورد گاه آوردی بعدیم که اینو از آقاجون بخاطر 
 در بی لیاقت گرفتی وآوردی خونتداشتن پدر ونا

 بابا:نازنین
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 عمه:مگه دروغ میگم

 !؟

 باهر حرفی که عمع میزد من گی  تر

 ۶۳پارت

 !شهناز کیه؟

 !یعنی مهدی از پرو رد گاهیه؟

 !یعنی بابانیما و مامان زهرا پدرو مادر من نیستن؟!!؟

................. 

 حالم اصال خوب نبود اون از آفاجون اینم از

 های عمهحرف 

 سرم رو بادودستم گرفتم ودنیا دور سرم چرخید وچرخید وچرخید

 صدای خنده های من ،مهدی،بابانیما،مامان زهرا،آقاجون تو سرم همراه

 چرخیدن سرم اکوووووو میشد ودر نهایت چشمام سیاهی رفت و

 محکم خوردم زمین

بود کرره  نفسرررسرررس  غغ  غ غ غ غ غ یی ج تیرردم  یی کرره شررر نهررا صرررردا ت
 ییییییممممممممیگفت:ممممررررریی

********* 

 باصدای دور و اطرافم بیدار شدم تا چشمام و باز کردم همه جا خیر بود

 ودرست نمی دیدم

 چشمامو بستم و دوباره باز کردم

 دیدم یکم بهتر شد
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 عمو حمیدو دیدم

 من:ع..م...و

 کیلویی وصل کردن۵۰گلوم خشک خشک بود وانگار به زبونم وزنع 

 عمو:جانم

 د آمدیبالخره به هو

 !؟

 من:ح..ا.ل..آقا...ی..و..ن....خ.و.به؟!؟

 عم حمید:آره

 به هود آمد وهمش میگه مریم

 من:آ...ب

 عمو زود بهم یه لیوان آب داد

 آب و خوردم

 بلند شدم عین این فیلما و رمانا سرم رو بکنم از دستم برم پیش آقاجون

 هرچی زور میزدم سرم کنده نمی شد

 رمانا و فیلما وااااا پس دروغ میگن تواین

 وجی: چه انتظاری داشتی

 من:فعال حالم بد بروووو

 عمو حمید:صبر کن باید بابت تمام حرف هایی که شنیدی ونمی دونی چیع

 همین االن سر در بیاری ودر موردد خوب فکر کنی

 عم که دید من عین بز زول زدم بهش گفت:باشه عمو جون
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 من:باشه

 ۱پارت 

 فصل دو

پسررر ته تغاری هسررتین چطور از این داسررتان و ماجرا خبر من:عمو ولی شررما که 
 !دارید؟

 عمو:من چندسالی هست که از آقاجون پرسیدم و خبر دارشدم

 من:خوب

 عمو:آقاجون یا همون محمد خان قبل اینکه با مادرما آشنا بشه واز دوای کنه

عاشررق یه زنی به اسررم الهه میشرره که واقعا برای خودد فرشررته و الهه ای بوده 
 میشه

آقاجون میره خواسررتگاری این دخترو باهاد ازدوای میکنه سررالیان سررال که چه 
 عرض کنم یک سال بعد الهه باردار میشه

 وشهناز یا همون مادر اصلی توروبه دنیامیاره

 شهنازم مثل مادرد برای خودد فرشته ای بوده واز همون کوچکی شبیه

 خود الهه است

 سالش میشه ۲سال بعد که شهناز۲

 هه براثریه تصادف میمیرهال

 (الهی ننه جونم)

 ساله۲وآقاجون میمونه بایه بچه ی 

توهمون گیرو دارپدرآقاجون که می بینع آقاجون ناراحت و این دختر کوچیک نیاز 
 به یک مادر داره براد آستین باال میزنه
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 بدون اینکه به آقاجون بگه میره خواستگاری پرستو دختر یکی از شرکاد

 پرستو چون آقابزرگ هم یکی از شریکاد هم به آقابزرگ دینپدرو مادر 

 داره بدون اینکه به پرستو بگن جواب بعله رو میدن

 چند روز بعد پدر آقاجون موضوع رو مطرح میکنه

 البته بماند که چقدرررر آقاجون با پدرد دعوا میکنه وهم پرستو با خانوادد

دوای میکنن اولش کع هر دوتاشون  خالصه که به زور بزرگ ترها این دونفر باهم از 
 سال یه جورایی عاشق هم میشن و۲باهم دعوا داشتن ولی بعد 

 .....پرستو اولین بچه اد رو یعنی نازنین رو به دنیا میاره و

 رازنهفته

 فصل دوم

 ۲ٔپارت

 خالصه نازنین رو به دنیا میارو بعد اون هم ماها رو

 نین و شهناز روزبه روز بدتر میشهمیگذره و همه ما بزرگ میشیم و رابطه ی ناز 

 وبخاطر اینکه آقاجون شهناز رو بیشتر از نازنین دوست داشته

 نازنینم از سر لجبازی و حسادت یه روز با آجر میزنه به سر شهناز و شهناز

 راهی بیمارستان میشه

 (ای بابا این عمه ی مامام دس از سر ماا و آجداد ما ور نمی داره)

 افتزد سر مامانمو شک)

 وجی:برو خدا رو شکر کن که تا حاال نبود ایران وگرنه تو رو با بتون میزد

 من:تو چه میدونی شاید تو کوچیکی بالیی سرم آورده

 از عمه ی ما هر چی بگی بر میاد هاااا
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 !وجی:ِپ تو چرا زند ای؟

 من: ناراحتی برم بمیرم

 وجی:آخ قربون دستت ملتی از دستت راحت میشن

 من:خفه

 (ینم این عمو ی ما چی میگهبزار بب

 عمو:مریم حواست هست

 من:بعله شما بفر مایید

 !عمو:کجاد بودم؟

 من:شهناز راهی بیمارستان میشه

 عمو:آها

 وآقاجونم که میبینه عزیزو ُدر دونش رو نازنین زد ازد ناراحت و دل گیر

 میشه و حتی مدتی باهاد حرف نمی زنه وخالصه

ته باشه ولی نازنین فکر میکنه که آقاجون ازد ولی کیه بچه هاد رو دوست نداش
متنفر میشرره و هر حرفی و هرکاری که به آقاجون مبگه آقاجون مخالفت میکنه و 

 سر سنگین بخاطر همینه

 رازنهفته

 فصل دوم

 ۳پارت

شهناز صه میگذره و  شع و نازنین ۲۵خال شگا  ۲۰سالش می شهناز توی دان سالش 
 ول دار نبوده و به زور خریعاشق یه پسره میشه که از غذا پسر پ

 خانواده شو درمیاوردع
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 شهناز موضوع رو به خانوادد میگه

 و آقاجون خیلی سخت در مقابل شهناز وای میسته ومیگع نه

 شهناز به خاطر سپهر یعنی بابات خود کشی میکنه

 وآقاجون که طاقت از دست دادن جیگر گوشش و عزیز در دونشو نداره

 ول کنه و سپهر و شهناز از دوای کننبالخرع راضی میشه که قب

 بعداز یک سال

 سپهرو شهناز تو رو به دنیامیارن

 ...... وا به زنم به تخته چه زود

 وجی:بی ادب

 دهنتو ببند

 من:به توچه خوب عجله داشتن

 اصال شاید من توعروسی ننم بودم

 وجی:خفه

 دختری بی حیا

 من:بی حیا ندیدی

 بدبخت

 وجی:ِا تو باحیاء هستی پس

 من:بلع

 وجی:بلع و بال

 من:واقعا که تو با این ادبت آمدی منو ادب کنی
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 ..نوچچچچچچ. نوچچ

 راز نهفته

 فصل دوم

 ٤پارت

 عمو: مريم جان عزيزم حواست هست

 من: بله عمو جان داشتين مي فرمودين

 ازدست اين وجي

 عمو:همون طور كه گفتم سپهر شغل درست و درموني نداشت

سپهر تو كارخونه مادرت يك روز باگريه وز  اري امد خونه و بابا رو رازي كرد كه به 
 اد يه كاربده اقاجونم كه عاشق اين دخترد بود

به سررپهر يه كارتو كارخونه داد بابات چون خيلي كارد خوب بود شررد مديرعامل 
شركت اقاجونم خوشحال بود ازابن بابت اون وقت ها از دور هواتون رو داشت تا 

سررت ميشرره مادرت اون موقع يه تو دلي داشررت وحامله اينكه كارخونه ور شررك
 ..........بود

 اي بابا مي زاشتين من بزرگ مي شدم بعد يكي ديگه مي زائيدين

 عمو: مادرت باشنيدن ابن خبر بچه دومشو سقط مي كنه

 الهي

 عمو: واز بد حادثه مادرت بخاطر شوك عظيمي كه بهش وارد شد سكته كرد و ُمرد

 ين حرف خيلي شكست و باپدرت بدتر ل  شداقاجون باشنيدن ا

 پدرتم كه كلي قرض و قوله باال اورده بود حتي ميخواست تو رو بفروشع

 شوكه شدم
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عمو: اقاجون وقتي فهميد تورو ازد خريد و چون نيما و زهرا بچه دار نمي شرردن 
د اقاجون تورو به انهاداد قبل تو مهدي رو از پرورد گاه به فرزندي قبول كرده بودن

 سالت بيشترنبود ٢تو اون موقع همش

 !وچيزي هم يادت نمي ياد درسته؟

 اروم كله مو تكون دادم

شه مگه من از خون  شو بفرو شو بچه  ست پاره جون از پدرم بدم امد چطور مي تون
 !وگوشت خودد نبودم؟

 !همش بخاطراينكه قرض داره ؟

من زندگي بهتري  ازد بدم ميومد اون باعث مرگ مادرمع اگه پدرم نمي بود شايد
 !داشتم االنم زندگيم بدنبود اما كي جاي پدرو مادر خود ادم رو مبگير؟

 اصال حواسم نبود كه دارم گريه مي كنم ودر اغود عموم هستم

 ادامه رمان

 !عموحميد: دخترم حالت خوب شد؟

 من: بله عمو جان بريم اقاجون رو ببينيم

 عمو: اره بريم كه بابا سراز تنم جدا ميكنه

 اروم خنديدم

 عمورفت پرستار رو صداكنه تا سرمم رو جداكنه

سته بودند عمه ام بود به طرفش  ش سالن ن به طرف اتاق اقاجون ميرفتيم همه تو 
 رفتم

شايد بدترمي كردم پس عمه جان  شمابودم همين رفتارو  شايد منم اگه جاي  من: 
دستام خفش  دراين مورد دركتون مي كنم وگر همين رفتاري بامنم ميشد باهمين

 مي كردم
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 بااين حرفم همه خنديدن

عمه : االن كه فكرمي كنم منم خطا كردم به جاي حسادت بايد مثل مادرت دوسش 
 مي داشتم رفتارمنم غلط بود

من: منم بابت اينكه اقاجون منو ومادرم رو ازشماوبقيه نوه هابيشتر دوست داشته 
 معذرت مي خوام

 اروم عمه رو دراغود گرفتم

 خترعزيزم تقصيرتو ومادرت نبود تو منو ببخشعمه؛ د

من: شررمارو نمي دونم ولي من باهيچ كس سررر دشررمني ندارم و همه رو دوسررت 
 دارم

 اروم دست عمه رو بوسبدم

 همه بچه هاشروع كردن به سوت زدن ودست زدن

 پرستار: بسه بابا اينجابه غيرازشما مريض هاي ديگه ابم هست لطفا مراعات كنين

 بله بفرمايبدعمو حامد: 

بابا نيما: دختر عزيزم بايد ماروهم ببخشي چونبهت نگفتيم كه ماپدرومادر واقعيت 
 نيستبم

 من: اين چه حرفيه من تواين چندسال تو خونيه شماچتر بودم

 بااين حرفم دوباره همه خنديدن

 ومامان زهرا بغلم كردم

 يموگفت: هرچي بشه اينو بدون ما تورو خيلي دوست داريم و عاشقت

 !مهدي: پس من چي؟

 نرگس: من بجاي همه تو رو دوست دارم
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 من: عق

 عموحامد: وقت براي اين حرفازياد مریم جان برو كه به اندازه كافي ديركردي

 اگه همين االن نري ؟! اقاجون باعصاد دخل همهمون رو مياره

شروع كردم  صاد خيلي خنده داربود  حتي فكركردنم بهش جالب بود اقاجون باع
 خنديدنبه 

 عمو: بسه برو ديگه منو به زور وارد اتاق اقاجون كرد

 وارد اتاق شدم

 !من: عشقم بيداري؟

 !اقاجون: وروجك امدي؟

 من: اره اقاجوني مگه ميشع نيام

 ادامه رمان

تادم  هام فرسررر يه  مام عطرتنش رو توي ر با بغلم محكم بغلش كردم ت قاجون ب ا
 اخيش

 وي اين دنيا هيچ كسي رو ندارممن: اقاجون زود خوبشو چون من غيرتوت

 اقاجون: بخاطر توام كه نشد خوب ميشم گل دخترم

 !من: پس يعني دارمي گي عاشقمي؟

 اقاجون: پدرسوحته ومحكمتر از قبل بغلم كرد

 من: اقاجون دارين ميرين از اون جايه عالمه لباس خوشگل بيارين

 اقاجون: باشه گل دخترم

 من: اخ جون
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اد سررامم ايتجاسررت پيشررت مبادا كارخراب و اشررتباهي اقاجون؛ مراقب خودت ب
 انجام بدي اعصبانيشم نكن

 من: بخاطر گل رويه شما چشششششششممممم

 اقاجون: سام

 سام: بله اقاجون

 اقاجون؛ مراقب دخترم باد دعواشم نكن

 سام: چشم

 و اقاجون وسام رفتن فرودگاه هرچقظر گفتم بذارين منم بيتم نذاشتن

 چند روز بعد

ده همه دخترپسررراي فاميل بريم شررمال ازبس به عمو هام زنگ زدم ناله و قرارشرر
 خواهش كردم كه دوراز جونم مردم

 منو ماكان و نفس و سام و ساميار توماشبن جي تي سام

 نرگس و مهدي وهرمز وهادي و اتنا تو ماشين پورشه مهدي

 ساراو نيكا ومهران وهوشان تو ماشبن جنسيس هوشان

 ا وعسل و فاطمه تو ماشين فراري عموحميدارمان وهليا وايد

 سامانو ساسان وهديه و حديث ومحدثه تو ماشين سانتافه عمو حامد

 نفر اقاجون سوارشدن ٢دراخرم نريمان و امير تو ماشين لكسوز 

سبعت مي  ٦هر  سرعت كه مثل نوربود مي روند واز يك ديگه  شين بااخرين  تاما
 گرفتن والي مي كشيدن

 من: هووراا

 : بيشترباباسام
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 من: سام درست برون ديگع مااز نري خره عقب مونديم

 نفس: تومگه خسته نبودي خو بخواب

 من: باد

 منم چون خيلي خسته بودم به گفته نفس خوابيدم

 ِا مگسم مگساي قديم انقدر سم  اخه كم مونده بر تو معدم

 اه هرچي كيشش مي كنم دست از سر كچل من برنمي دار لعنتي

 ديدن ريز كسيباصداي خن

 خيلي مشكوك شدم

 وجي: بكي

 !من: اينكه مگس ها مگه مي خندن؟

 وجي: منو بگو فكركردم يه جو عقل تو سرت هست

 من: توله حانم نظرتورو نخواستم

 اروم الي چشمام رو بازكردم

 بانيش باز نفس روبه رو شدم

 من: ببند يه موقع مگسي نره تود

 !نفس: ِاوا بيدارشدي؟

 خرمگسي بله من: بخواتر يه

 نفس: درست صحبت كن

 !من: از كي خرمگس هابراي تو مهم شدن؟

 نفس: خوب خوب........ اونهام حيونن
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 من: بابا حمايت از حيوانات

 نفس: مااينيم

 من: دختر توووووللللهههههه

باجيغ من سررام و سرراميار كه جاهاشررون رو عوض كرده بودن يكيشررون از خواب 
 ماكانم از خواب پريدبيدارشد اون يكي چرتش پريد 

 هرسه بااخم داشتن نگام ميكردن

 من: جان شما همش تقصير اين نفس بود

 ماكان: ابجي گلم من و ساميار به درك

 ساميار: از خودت مايه بزار

 ماكان: سام بدبخت تاهمين االن بيداربود

 من: گفتم كه تقصير اين نفس بود

 رو كردم سمت سام از تو ایینع

سرخ ازت من: من از طرف اي ضي ميمون. خردريايي ميمون كون  شعور، عو ن بي 
 صميمانه مغذرت مي خوام

 !نفس: ااااا ابنها منم پس تو چي ؟

 من؛ خوشگل باشعور مهربون فداكار با اخالق هستم

 نفس: تووووو اگه ايني من فرشته ام پس

 سام: بسه من مثال حوابم

 من: ماساكتيم شما بخواب

 ي از شمام مغذرت خواهي مي كتمرو كردم سمت ماكان: داداش

 !ماكان؛ حاال نمي خواد چشماتو لوچ كني؟
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 بيا تو رو خدا ليقتم ندارن من ميگن هي اين وجي ميگه نه مغذرت خواهي كن

 وجي: من چيزي گفتم

 من: ته دلت تو خوندم كه ني خواستي همينو بگي

 !وجي: از كي تاحاال ؟

 من: از همين االن

شو به تالفي حرفش يه محكم از گردن ماكان اوي شيش تيغ  صورتش  شدم و  زون 
 ماچ پرتوف كرم

 !ماكان: اه چندد مي دوني كه من بدم مياد باز اينطوري مي كني؟

 من: به منكه چسبيد حسابيم چسبيد

 !نفس: ساميار نرسيديم؟

 ساميار: چرا رسبديم با اشتياق به طبيعت اطرافم نگاه مي كردم

 عالبه

 ادامه

ز ديدن تمام منظره هاد جالب روبه روم از بچگي عاشرررق خيلي خركيف شررردم ا
 شمال بود

 تا رسيديم خونه همه به هربهانه اي رفتن بخوابن

 فقط من بودم كه بيداربود وخوابش نمي يومد

 خوب حاال چيكاركنم خودشه به طرف اتاق سام رفتم و گفتم : سام

 سام: ها

 !من: كيف پولت كجاست؟

 سام: تو جيب كتم
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 OK :من

 دوباره خوابيد و من رفتم خريد اون

 هرچي دم دستم ميومد برمي داشتم از تو فروشگاه

 !من: چقدرشد؟

 تومن ١٠٠زن: 

 كارت سام رو دادم

 هي واي منكه شماره شو نپرسبدم

 تو كيفش دنبال شماره كارت مي گشتم

 وجي: خو پول نقد بده

 من: راست ميگي ها

 پول رو دراوردم وبهش دادم

 و وسايل هارو گذاشتم صندوق عقب ماشينيه تاكسي گرفتم 

 من: بازارميوه تربار

 راننده: بله

 از اونجاهم كلي خريد كردم

 وهمه رو يه جوري جاكرديم توي ماشبن

 وقتي رسبديم

 !من: چقدر شد؟

 تومن ٥٠راننده: 

 يه اسكناس دادم بهش
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 من: اگه اينهارو تادر ويال بيارين مچكر ميشم

 راننده: باشه

 برام اورد زنگ در رو زدم تادم در ويال

 !نريمان: الو؟

 من: انقدر شعورنداري اين ايفون نه گوشي ايفونت

نه اسرررت الكي نگران  مد من نگفتم اين جلد خو چه خودد ا مان: ااا توییي ب نري
 بودين

 من: درو بازكن خودتم بيا استقبال كارت دارم

 نريمان: واستاتابيام

 ساعت ديدم يكي داره از دور مياد ٢بعد 

 سام: معلوم هست تااالن كدوم گوري بودي

 من: عوض تشكر كردنته

 سام؛ كار مهمي نكردي به جاد همه رو نگران خودت كردي

 من: الزم به نگراني نبود من كه بچه نيستم

 سام: اقاجون تورو سپرده دست من حق نداري هرغلطي دلت بخواد انجام بدي

 رمي نه باباميمن: درست صحبت كن بامن تو نه برادرمي نه شوه

 پس حاالهم برو كنار

 سام: از اين به بعد هرجايي مي خواستي بري اول به من بايد بگي

 !من: اگه نگم چي؟

 !هان؟

 !مي خواي چه غلطي بكنییيي؟
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 سام محكم يه چك زد تو گوشم

 وگفت: دفعه بعد انقدراروم نمي زنم

ل االن تالفي محكم زدم تو گوشرررش و گفتم؛ دفعه بعدي وجود نداره چون منم مث
 مي كتمةو نگاهت نمي كنم

 خريدارو گذاشتم و امدم تو خونه

 و رفتم باال يه راست تو اتاقم و درشو قفل كردم

 من: پسر بيشور گاو هلندي من اگه مريم نباشم بذارم راست راست

 راه بري و بزني تو گوشم برات دارم

 باهزارتافكرو خيال خوابيدم

بود ببين عجب غرق فكرو خيال بودم  ١٢كردم  صرربح كه بيدارشرردم به سرراعت نگاه
 مني كه صبح زود بيدارميشدم االن بيدارشدم

به طرف  يدم بيرون و  تاق مطنئن شررردم از تو تراس پر فل بودن درا وقتي از ق
 فروشگاهي كه نزديك ويالبود راهي شدم

 بعد از خريد ازوقه براي اعتصاب كردن

ص دوباره خودمو رسوندم به تراس بعد خريد دوباره وارد ويالشدم خيلي نامخصو
 و از درخت باال رفتم و وارد تراس شدم

 اخيش

 حاال فكرنكنين كه من ميمونم ها

 وجي: خوب ميموني ديگه البته به ميمون هابرنخوره

 من: مدافع حقوق حيوانات

 وجي: باريك فرزندم
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 من: گمرو

 خوب بزنيم بربدن تا قندم نبوفتاده

ون همه چي رو شنبده بود كه همه خبردارشده بودن و خالصه انگاره نريمان از ايف
 تاشبم همه مي امدن و مي گفتن سام غلط كردع

نصف  ٢شكرخورده، وهزارتا كوفت وزهرمارديگه منم كوتاه نيومدم تابالخره ساعت
 شب همه ساكت شدن

خيلي تشررنم شررده بود رفتم تا از تو اشررپزخونه اب بخورم بعدم امدم تو اتاقم دلم 
 او ارامششو كرد ماتتو صبحم رو تنم كردم وراهي شدمهواي دري

داشررتم به طرف درميرفتم كه يك خرمگسرري جلوموگرفت واين خرمگس كسرري 
 (نيست جز )سام

 من: از سرراهم بروكنار

 !سام: ازمن ناراحتي؟

 !من: نباشم؟

 سام: مقصرخودت بودي قبول كن

 من: خيل خوب حاال برو كنار

 !بخشيم؟ سام: اگه مغذرت خواهي كنم مي

 !من: چه توقع هايمداره از ادم داري ها؟

 !سام: خوب؟

 مي تونم هم اون بااليي كه دوست دارم سرد بيارم وهم بای بگيرم

 بااين فكر لبخندي زدم

 !سام: چته؟! جرا اينجوري نگام ميكني؟! نكنه عاشقم شدي؟
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 من: سقفو بگير نيوفته

 سام: مواظبم

 !خوب نگفتي؟

 لي خانومم و دل رحمم و دل سوز ومهربان مي بخشمتمن: از انجا كه من خي

 البته ابنم بگم كه يه شرت دارم

 !سام: چه شرطي؟

ساسي بدي البته بگم كه  من: منو ببيري يه شهربازي توپ بعظ شهربازيم يه شام ا
 من ديگه رستوران هندي و پاكستاني و چيني نمي رم

 سام: باشه بابا

 مي خوام برممن: خوب حاال اون هيكلو تكون بده 

 !سام: كجا؟

 من: هوابخورم

 سام: چه عالي پس بيا باهم بريم هوابخوريم

 من: ممنون ولي هوايي كه تو تود نفس مي كشي مسمومه

 سام: ل  نكن

 من: خيل خوب بيا

 باهم راهي درياشديم و روي يه تخته سنگ نشستيم البته بافاصله

 !ق شدي؟همون جوركه غرق درتنهايي خودم بودم يهو گفت: عاش

 ازاين سوال يهوییش هم شك شدم هم خندم گرفت

 شروع كردم به خنديدن

 سام: جوك كه نكفتم
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 من: منم جوك نشنيدم سوالت جالب بود

 سام:منو بگو باكي امدم سيزده به در

 من= داداد اشتب كفتي نه االن بهار كه سبزده به دربري نه امروز سيزدهم

 سام: از دست تو

 !ي گفتي؟من: خوب جناب عاشق م

 سام؛ باتو نبايد همچين مسئله هايي رو مطرح كرد

 من: بابا لفظ قلم مطرح

 دوباره شروع كردم به خنديدن

 !سام ؛ نه انگار ياتو تب داري يا قرصاتو چپ خوردي؟

 من: هيچ كدام

 حاال حرفتو بگوقول ميدم كه نخندم

 سام: نمي خواد

 من: خوب نگو لوس

سررال  ٥سررالگي از دختري كه  ١٥ق شرردم از سررام كمي بعد به حرف امد:من عاشرر
 بيشترنداشت اون موقعه تازه به بلوغ رسبده بودم و اون اولين واخرين عشقم بود

هيف كه دلشررو شرركسررتم رفتم اما هروز دلم بااون بود به اميد ديدنش امدم ايران 
اون خيلي عوض شررده بود اما يه چيزد مثل قديم بود اخالقش و من عاشررق ابن 

شده و من رفتارشم م سرسخت اما يكمي االن مخالفتش كم  شه  ادرم خيلي مخااف
 اميدوارم كه بشه

 ٥وقتي داشت اينهارو مي گفت يادم خودم افتادم چرادروغ منم عاشق شدم وقتي 
سام خيلي خوشم ميومد تا ابنكه رفتن خاری  سالم بود از محبت هاو حمايت هاي 

وباره به خودم امدم وشدم همون دلم خيلي شكست يك ماه افسرده بودم تااينكه د
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سرتق بود اره من فراري بودم  ست ميرفت باال لجباز و  شر قديم كه از دبواررا مريم 
 از عشق قديمم واالن يادد افتادم

 سام: مريم

 باتكون هاي دست سام برگشتم به حال

سام: حالت خوبه چرا به من زول زدي من مي گم عاشقم شدي تو ميگيي نه بعدم 
 !ريه مي كني؟كه داري گ

 !من: خيلي رو داريا؟

 اشكامم پاك كردم

 !سام: حالت خوبه؟

 !من: مرسي تو خوبي خانواده خوبن؟

 !سام خنديد وكفت: بريم ويال نصف شبي هزيون مي گي؟

 من: اوي اوي درست حرف بزن بايه ليدي محترم

 سام= باشه

 حاال بريم مادمازل

 من: ها بريم

 ادامه رمان

 منمن: ليديز اند جنتل

 همه نگاه ها به طرف من كشيده شد

من: من كه بكلي حوصررلم سررررفته مثال امديم شررمال عش و صررفا عين پيرهاي 
 ساله نشستين پاشين بابايه حركتي بدين به خودتون٧٠"٦٠

 !نريمان: مثال چيكاركنيم؟
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 من: هركسي يه جوك بگه

 موافقين

 رو دادن ok وقتي همه

 !كنين؟نريمان با نيش باز : چند لحظه صبر  

 خوب

 مورد داشتيم دختر رفته پيش دكتر گفته دلم درد ميكنه

 !دكتر گفته: كجاد؟

 ١٨من: گفتم جوك بگي نه +

 نريمان ادامه داد:خالصع دكترگفته: كجاد دست بزن

 دخترهم كف زده

 پسرا قهقه ميزدن

 !من: اينجوربه ؟

 نربمان: اره

 من: يه همكالسي داشتيم اسمش رضا توشه بود

 !ه بارحضور غياب مي كرد وگفت: رضا توشه؟معلممون ي

 اوتم جواب داد: بله

 همه تركيديم پسراهم باغيض نگاه مي كردن

 نريمان: هه هه مسخره هااا

 داد ماكان رو كن

 !ماكان:هي به پسرا گيرميدن برو زن بگير خوب كيو بگيريم؟



                 
 

 

 مریم کفایی|  غرق در تنهاییرمان 
 

    www.1roman.ir         ود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه برای دانل

 کنید

 

157 

 

 !من: اين جوكه؟

 ماكان: ستاره كه شبا بيرون مياظ چشمك ميزنه

 صبح ميادمعلوم نيست كجا بود سحركه دم

 سايه كه همش زير پاته خونه و بيرون نداره

 ارزو روهم كه همه مي كنن

 من: ماكان

 ماكان بي توجه به من ادامه داد: عسل رو كه همه مي خوان بخورنش

 عسل:ماكان

 ماكان: بله چقدر من هواداردارم بزاربن خوب

 بهاركه مياد ادمو مست مي كنه

 د همه خيس مي شنباران هم كه ميا

 همه دخترا: مااكااااانننن

 !ماكان: هااانننن؟

 اصال بقيه شو نمي گم

 من: بهتر

 !اين االن جوك بود؟

 نريمان: بچه همشون خنديدن

 من: خنكا

 من: سارا تو بگو

 تا ني ني باهمم خوابيدن دختره به پسرميگه ٢سارا: خوب يه روزي 
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 !تو دخملي يا پسل؟

 پسر: من پسلم

 دونمدختر: ني

 پسر: بذاربرم زيرپتو ندا تونم اون مي فهمم

 يهو پسر ميگه: تو دخملي

 !دخترميگه: هي از تجاىفهميدي؟

 ١٨نريمان به طور نمايشي لبشو گاز گرفت وگفت:هي خانوم مثبت

 شدهااااا مهران خان تحويل بگير

 !مهران: اتفاقا جالب شد مي خوام ببينم تهش چيميشه؟

 نريمان: خاكككك

 مه داد: خالصه پسر ميگه اخه جوالبات صورتيعوساراادا

 ني نيه مي فهمي اقا نريمان بزرگ نشد ذهنش نثل تو منحرف

 نيست

 مادخترا غش كرديم از خنده

 نريمان باىحرص: ساميارجان نوبت تويه داداد

 ساميار: ويژگي هاي يك شوهر خوب از نظر زنها

 چيزد واقعي باشه-١زن اصفهاني: 

 ١٨از همين االن +نفس: ساميار اينكه 

 ساميار: هنوز كالم منغقض نشده لطفا بذارين منظورم)قولش( بود

 رو چيزد وايسدو چيزد راس باشه -٢
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 نفس: ساميار

 ساميار= حرفش

 چيز مردمو نخورد-٣

 .....نفس: سا

 ساميار: حق

 خودد و درست چيز كوند-٤

 .....عسل: سا

 ساميار: معرفي

 چيزد با چيزد يكي باشه-٥

 .......منيكا: سا

 ساميار: حرف و عمل

 باچيز زنش بازي نكنه-٦

 همه دختراباهم= ساااامممممییییيااااررررررررر

شروع كردن به  شون  شتم و خود شتر طرف داردا ساميار: ماكان جان من از تو بي
 خنديدن

 اییششششش

 من: اينو داشته باشين

 شب جمعه بوده

 سام: مريم

 وام واين حرفامن: خالصه مرده گير ميده من شير مي خ

 !ساميار: مري؟!؟
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 من: خالصه ديكه زنه راضي ميشه لباسشو دربياره

 همه بسرا: مممممررررررییییممممممممممم

ابروم رو انداختم باال و گفتم: لباساي بيرونشو ميپوشه ومبره سوپر ماركتي يه شير 
كم چرب ميخره و مياره نفري يه ليوان ميخورن وبا خوشرررحالي مي خوابن شرررير 

لسيم داره اقابون منحرف براي پوكي استخوانم خوبه شماهم خودتون رو اصالح ك
 كنين

 سام: نوبتيم كه باشه نوبت منه

 چه جالب اقا سام

 حيف نون: ليوان ازمايش ادارد دستش بود از پرستار ميپرسه چيكارد كنم

 پرستار: برو باال

 حيف نون: به سالمتي خانم دكتر

 من: عققق

 نگفت نگفت چي گفت؟

 خالصه كه تااخرشب ماهي جوك مي گفتيم و جوك مي شنوفتيم

 فردا

 سام: بچه ها امديم شمال مثل دبروز بريم حال كنيم

 امروز دريا

 بعداز ظهر خريد

 فردا جنگل

 بعد از ظهر رستوران

 من: حاال كي موافقع حرفا و برنامه ريزي هاي سام
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 همه به جز من موافق بودن

 سام: ضايعات خريداريم

 روشي نيستمن: ف

 همه رفتن لباس بپوشن بريم لب دريا

 وارد اتاق شدم

 !نفس: اون رژ لب صورتيت كو؟

 !من: چيكارد داري؟

 نفس: مي خوام برم باهاد ارانيوم غني كنم

 من: هه هه بابا بامزه

 !نفس: كو؟

 من: ديدم اضافيه نياوردمش

 نفس: تو اضافي و رفت بيرون

يگه من براي پدرم اضررافي بودم براي باابن جملش اتيش گرفتم شررايد راسررت م
 مادرم اضافي بودم اگه من نمي بودم شايد اقاجون خوب ميبود

 وجي: ناراحت نباد

 من: باد

 از اتاق امدم بيرون

 من: بچه ها من ميرم لب دريا

 زير اندازرو برداشتم و رفتم

 يه جاي خوب انداختم و رود نشستم

 شستكه بعد جند دقيقه بعد نريمان امد كنارم ن
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 !نري: خوبي؟

 !من: اره ولي تو انگا نيستي؟

 نري: شايد بعدا بهت گفتم

 OK :من

 با نفس رفتيم اببازي بعدشم كه بهمون جوی دادن

 ورفتيم ويال

 بعد يه عالمه خود گذروني برگشتيم تهران چون همه دانشگاه داشتبم

 همه ايل و تايفه بخاطراينكه ما تنها نباشبم امده بودن خونه اقاجون

 هوي نكبت بيدارشو

 !من؛ چته؟! اه مثل خروس هي قد قد مي كني؟

 وجي: خروس فدقد مي كنه؟! اوشكول

 !من: ِپ چي؟! پارس مي كنه؟

 وجي: خاك

 !نفس: بلند شو خرس قطبي به خواب زمستوني رفتي؟

 پاشم تااين ساديسمي منو تا باجنگل حبوانات قاطي نگرفته

 !؟نفس: پاشو ديگه از دانشگاه جا ميموني

 من: جقدر به فكرمي الهي برو بابا

 نفس: بدرك

 !من: االن اين جي كفت؟

 !وجي: كي چي گفت؟
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 من: همين خروس

 !وجي: همين خروسي كه قدقد مي كنه؟

 !من: اره ديگه؟

 وجي: هيچي گفت دانشگاهت دير ميشه

 من: ياجد سادات

 زود يه مانتو شلوارتنم كردم و رفتم دستشويي

 م همه دارن صبحونه ميلونبوننبدوبدو رفتم پایین ديد

 من: شما نميرين دانشگاه

 ٧نريمان: جرا مريم ولي االن ساعت

 !يه نگاه به ساعت يه نگاه خشن به نفس منو سر كار مبذاري؟

 نشستم كنارسام حاال فكر بد نكنين؟! تنها جايه خالي انجابود

 رو به نفس كردم: برام يه ليوان چايي بيار

 !ياچالقي؟ نفس: خودت دست نداري؟!

 من: بخاطراينكه خوابم رو بهم زدي بايد برام چايي بياري

 نفس: يه عالمت بي ادبي نشون داد وگفت: بيا

 من: بي ادب

 تحويل بگير اقا ساميار

 ساميار= بلع مي بينم ويه اخم به نفس

 من: پاشو ديگه

 سام؛ من ميارم
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 منتظرشدم برامىچاییمو اوردن و شروع كردم به صبحونه خوردن

 بعد صبحونه راهي دانشگاه شديم همه ها

 رفتم تو كالس دقيقا پشت من سامم وارد شد

 سام: خوب كتابا تو كيف برگه هاتون رودرارين امتحان

 همه بچه باهم كپ كرديم

 من: اما استاد نگفته بودين

 سام: شمابايد هميشه اماده امتحان باشين حاالهم برگه تون رو حاظر كنبن خانم

سوال هايي صال ماتو  يه  شون نگاه ميكردم اخه ا شتم به اورده بود كه كپ كرده دا
 كتاب همچين چيزي نداشتيم

 سام خدا خفت كنه

بغضرري از سرروال هارو كه يكمي بلد بودم با چرت و پرت قاطيش كردم و نوشررتم 
 هيچ كدوم از سوال هامو مديونين اگه فكر كنين خالي گذاشتم

شته بود كامل پ سواالت چون نو سوال طوالني يكي از  شتم  شود منم نو سخ داده  ا
 بود جانمي شد عقب نوشتم

 پشت برگه نوشتم: امدم اينجاكه خلوت باشه سام جان مادرت )عمه( نندازيم هااا

يه لبخندم  ندازه برگه رو دادم بهش  حالي كه سرررام رو مو زمين نمي  باخوشررر
 چاشنيش كردم و رفتم بيرون

 الم راحت شداخيش اولش چقدر ترسيدم ها ولي االن خي

شويي ها  ست شويم گرفته بود تند به طرف د ست سترسي كه گرفته بودتم د بخاطر ا
 رفتم و كيفم رو روي چمن ها انداختم

 اتناهم امد تو

 !تو اينجايي؟
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 !من: كجا دوستداشتي باشم؟

 !اتنا: امدي اينجا جيكار؟

 من: معلوم نيست امدم غذابخورم

 !ه رودل كني؟اتنا: نود جونت فقط يه وقت زياديت نكن

 من: نترس قرص نعنا دارم

 اتنا: بيشور

 !من: يعني تو انر انر امدي همينو بگي بهم بري؟

 اتنا: نخيرم تو كالس زود برگه تو دادي امدم پيدات كنم

 من: خوب كارت چي بود حاال

 اتنا نيششو باز كرد وگفت: هيجي

 من: دختري بوق جه نيششم الكي بازه

 وووومن: ببند مگس نرع تود با

 تو خونه بوديم و هركسي مشغول يه كاري بود و فاطمه هم سخت تو فكر بود

 !من: هووو فاطي خيلي تو فكري؟

 !فاطمه انگار متوجه نشد بلند تر گفتم: هوي فاطي خيلي تو فكري؟

 فاطي: كركه نيستم

 من؛ اخه خيلب تو فكري گفتم نجاتت بدم تا ازين بدتر غرق نشدي

 !تو فكر توهاني؟

 گفتم كه اون بابقيه فرق مبكنه  فاطي:

 من: اها جواد و رضا و حميد و مهدي و ساسان و سيروان و خسرو و اميد و اريا و
............ 
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 توهمين رو مي گفتي كه اون باهمه فرق مي كنه

 توهانم مثل اونها

 !ماكان: توهان كيه؟

سرم و گ شنيد برگشتن به پشت  فتم: منو فاطمه يا ابر فرضضضضض اين از كجا 
 !قلبم ريخت چرا عبن جن ظاهر ميشي؟

 !ماكان: جوابم رو ندادي؟

 !من: توهان؟

 !توهان كبه؟

 توهان اصال مگه اسمه چه اسمه مسخره ايي مگه نه فاطي

 فاطي: اره

 !ماكان: فكر كردين من اون حيوان گود مخملبم خودتون االن گفتين؟

 من: من؟! كه نگفتم

 !فكر تو هاني؟ ماكان: اتفاقا خودت گفتي چقدر تو

 اي داد اي هوار مريم اون مخ بي صاحابت رو يكم كاربده اها ابول

 من: اره من گفتم انگليسيتم ضعيفه اصال زير خط فقرِ 

 !من به فاطي گفتم چقدر تو فكري تو هاني؟

 هاني ميشه عسلم

شبد و گفت:  شكوك يه نگاه ديگه به ما كرد و لپ خواهرد )فاطي( رو ك ماكان م
 ابجي گلم

 ورفت

 فاطمه؛ هووووفف قلبم امد تو شورتم حتما بايد جاربزني
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 !من: بياو خوبي كن؟

 حاال با درابت من بخير گذشت

 من: من رفتم تا بيشتر گند نزدم

پووف معلوم نيست همه چشون نفس و ساميار عشق و صفا مي كنن فاطي كه به 
 فكر تو هان ايدا به فكرمهدي دوست توهان

اكرده سررم  وكنه اتناهم خوشررش مياد فقط ناز مي كنه و اتنا يه خواسررتگار پيد
سل و ارمانم كه  شون گرمه،ع شون بانامزدا سر ساراو نيكام كه  طاقچه باال ميذاره، 
بكوب درس مي خونن و نريمانم تو خودشررره و به قولي زانوي غم بغل گرفته و 

هدي ماكانم يه سره تو گوشبش ، سامم كه جدبدا ديرمياد ومن خيلي نگرانشم و م
 و نرگسم

 وجي: استوپ

 !من: چرا وسط حرفم پريدي؟

 !وجي: تو اصال چرا نگران سام ميشي؟

 من: سه حرفه عزيزم

 من: سه حرفه عزيزم به تو چه

 !تو اصال چيكارمي؟

 وجي: وجدانتم از همه نزدبكتر

 من: سه حرفه به من چه

 وجي: واقعا ممنون از ابن همه توضبح

 خالصه مهدي و نرگسم

 فله يسره بازارن دارن براي فندق عمه لباس و چيز ميز مي خرنبا امير ن
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به جان شمانه به جان اين وجي توخونه پوسيدم هر كسي سرد تو كارخودشه و 
 منم اينجا نقش بوق رو دارم

سك انابل بزاره  شب عرو صلم پوكيده بود تلوزيون نگاه مي كردم قراربود  چون حو
 از ماهواره ١١ساعت

 ك فقط اينكه حيف االن نمي ذاره من حوصلم سررفتهاخ جون فيلم ترسنا

 وجي: باريك خانم نترسسس

 بعدم زير گاز رو خامود كن تا سر نره

 من: حتما به توصيه ات عمل مي كنم

براي اينكه حوصررلم سرررنره بيشررتر گفتم برم يه دوري بزنم البته تنهايي و خود 
 بگذره

بيرون كه يهو با علي خواسررتگار خالصرره لباس تنم كردم و از درخونه اقاجون امدم 
 سم  اتنا رو به رو شدم

 !من: ِا سالم برادر علي حال شما؟

 بفرمایید داخل

 تا امد بياد داخل

 بچه پرو

 ....... من: ميگن تعارف امد نيومد داره ماشااهلل شمام كه

 نذاشت بي ادب ادامه حرفم رو بزنم: اتنا

 من: خانم

 !علي: بله اتنا خانم خوب هستن؟

 !: از احوال پرسياي شما ولي كي ادرس داده كه اتنا خانم اينجاست؟من
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 علي: خدمتكارشون

 !من: شما كارو زندگي ندارين ؟

 علي: چرا دارم اما عشق و عاشفي ديگه هود و حواس نمي ذاره

 !من:بله ديگه خيلي خوشحال شدم ديدمتون كاري از من برمياد؟

صحبتي با اتنا خانم و خانوا شون بكنين بزرگ ترين لطف رو در حق علي: اگه به  د
 !من مي كنين؟

 من: هركاري از دستم بربياد براتون انجام ميدم

 حاال با اجازه تون برم كاردارم يه فكري براتون مي كنم

 وجي: ها جان عمه ات

 علي: مرسي خدافظ

 !من؛ خواهش مي كنم فقط اون گل رو احيانا براي اتنا نيارورده بودين؟

 ؟؟علي: اها چرا 

 گل رو داد بهم

 من: حاال خدافسسسس

 علي: خداحافط

 هي پسر مردم از دست رفت

 ايفون رو زدم

 من: در بازكن

 اتنا: باد

 !من: بال پشت در بودي؟

 !تمام حرفامونم كه شنيدي؟
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 ........اتنا: نه به

 من: خيلي خوب اين گل هارو گذاشتم تو حيات برد دار

 اتنا: باد

 هوا خوريمن: به بقيم بگو من رفتم 

 اتنا: باد

 من: خدافس

 گل هارو گذاشتم تو حيات و در وبستم

 همون طور داشتم براي خودم قدم ميزدم

 كه يه ماشين منو از فكر وخيال پروند

 رفتم تو پياده رو كه راحتر رد شه اما نرفت

 !خيلي ترسيدم نكنه تروريستي چيزيه؟

 !خواد تو رو ترور كنه؟وجي: چه خودتم دست باال ميگيري اخه كدوم ابلهي مي 

 من: تو قدر منو نمي دوني

 پابه فرارگذاشتم وتوي اولين كوچع دويدم ماشبن باسرعت پشتم مياد

 !قضيه خيلي جديه حاال چيكاركنم؟

 هيم بوق ميزد

 اخرد توي يه كوچه گيرم انداختم باپيچم پيچيد

 باترس اروم اروم سرم رو باال اوردم

 زينه بابا ماشين نو عجب سپر تمي

 به به شاستك بلندم هست



                 
 

 

 مریم کفایی|  غرق در تنهاییرمان 
 

    www.1roman.ir         ود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه برای دانل

 کنید

 

171 

 

 اووو جانم چه رنگي نوك مدادي

 او بابا شيشه هاي تميزي

 به صاحب كاشبن كه نگاه كردم

 !اااااا اينكه نري خودمونه؟

 چه ماشينيم سوارشده

 خدابگم چيكارد كنه الكي ترسوندم

 امدم برم كه دوباره بوق زد

 من: ها فهميدم ماشبن نو

 امدم برم كه دوباره بوق زد

 ن: فهميدم ديگه ماشبن نو مباركم

 شيرينيش شو كي مي خواي بدي كلك

 نري: بيا باال باهات كاردارم

 !من: به طورنمايشي اطراف رو نگاه كردم: بامن؟!؟

 نري: مگه غير تومگه كسي ديگم هست

 ..... من: طبيعي كه مثل من خوشگل خانم زيبا با وقار خود اخالق

 االنري: اگه تعريفات تمومةشد بيا ب

 من: خيل خوب

 !امروز چرا همه با من كاردارن؟

 وجي: ببين اينها چقدررررر بدبختن كه باتو كاردارن

 من: وقتي مي گم قدر منو نمي دوني مي گي نه
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 !نري: هوووو كجاییي؟

 من: هو تو كالت

 نري= يه ساعت به در اويزوني

 !من: يعني داري به مننننن مي گي ميمون؟

 نري: ننننهههههه

 !وب حاال كارت چي بود هي بوق مي زدي؟من: خ

 !نري: اينجا نمي شه؟

 !من: خاك برسرم نگه دار من پياده ميشم اين چه حرفيه نمي توني اينجا بگي؟

 نريمان حركت كرد

 من: باتوام

 نريمان الل شده به جلو نگاه ميكرد

خو درد بگيري نريمان من االن شررروتوري اين فضرررولي فعال شررردم رو غير فعال 
 !!؟كنم؟

 بعد از چند دقيقه جلو در دانشگاهشون نگه داشت

 !من: امديم اينجا چيكار؟

 نكنه از من مي خواي برات جزوه بگيرم

 ......ببين نري من خودمو كوچيك نمي كنم

 نريمان: ساكت بابا سرم رفت

 !من: چته؟

 نري: مگه تو شمال نگفتي مي خواي بدوني من چرااينجوري شدم

 يدممن به قبر اجدادم خند
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 سرم رو تكون دادم: اره چه ربطي داره به جزوه گرفتن

 !اصال مگه تو دانشگاهت پارسال تموم نشد؟

 !پس چراهنوز توكف جزوه گرفتني؟

 دقيقه جلو اون دهنتو بگير كي خاست جزوه بگير٢نري: 

 !من: پس امدي اينجا چيكار ؟

 نري: يك كالم عاشق شدم

هاي شمام يا سايت شوهر يا زن يابي من: من نمي فهمم من مشكل گشاي ازدوای 
 !باز كردم كه هي همه ميان با من در مورد عشقشون صحبت مي كنن؟

 !نري: انجام ميدي كارم رو يانه؟

 !من؛ خوب مفتكي كه نمي شه؟

 !نري: تو ني خواي از من بای بگيري؟

 من: عزيزم به اين نمي گن بای مي گن حق الزحمه تكراركن ياد بگيري

 !حق الزحمتون چقدر؟نري: انوقت 

 من: يه شهربازي و يه شام توپ بعدد البته با همه بچه ها

 ادامه رمان

 من: يه شهربازي ويه شام توپ بعدد البته باهمه بچه ها و همسر گرامي

 تا كرد ٤تا ٢و٢نري: يه 

 خيل خوب قبول

 من: حاال شد حاال يه بيوگرافي بده

 نريمان: اسم نازلي خليلي

 ي داخلي وديزاينرشته معمار ٢ترم 
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 گوشيشو دراورد: اينم عكسشه

به عكس تويه گوشب نگاه كردم دختر چرا چالق؟! خاك برسرت نريمان اخه عاشق 
 چه چالق هايي كه نمي شي

 وجي: چالقا مگه دل ندارن

 من: خفه

 من: همينه

 نري: اره ديگه

 من: از اولم سليقت افتضاح بود

 !نريمان: مگه چشه؟

 من: چش نيست ابرويه

 اخه اينكه چالق

 نري: هوي هوي هوي به زن ايندم بي احترامي نكن

 !من: عققق بابا هنوز نه به بار نه به دار خانومم؟

 نري: اره

 من: به نظرم من كارم تموم شده اينجا برم

 !نري: كجا اخع ؟

 من: خونه

 !نري چشاشو لوچ كرد: خواهش مي كنم؟

 ا عش مي كنممن: اییییي چندد اخه خرس گنده نمي گي همين ج

 !نري: حاال ميري؟

 من: چيكاركنم ديگه از بس من مهربونم باشه ميرم
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 از ماشبن پياده شدم

 !من: سوال پيش مياد؟

 !نري: چي؟

 من: توكه دانشگاه نمي ري عكس اين دختر پيش تو چيكارمي كنه

 نري: هم دانشگاهي مه هم خواهر دوستمه

 بعدم داستان داره

 !ود داني؟من= من نرم ضايع بشم ها خ

 نري: برو ديگه

 من: باد فعال

 !فقط دوستت راضيه؟

 !نري: چرانباشه از من بهتر براي خواهرد كجا گير مياره؟

 من: سقفو بگير بابا

 نري: ببينم مي توني ضايع كني منو يانه

 من: خيل خوب بابا

 وارد دانشگاهشون شدم

 !حاال من اينو از بين اين همه ادم از كجا گير بيارم؟

 خيلي راحت از روي پاي چالقش وجي:

 من: باريك

 به پاهاي همه نگاه مي كردم اها يكي پيداركردم

 !ولي به نظرت اين يكمي پاد بزرگ نيست توعكس كه خيلي الغر بود؟
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 !بدبخت نري بابه غول مي خواد از دوای كنه؟

 وجي: خنگه باال رو نگاه كن

 به بال كه نگاه كردم

 زرگ بودِا اينكه مرد مي گم ها چرا ب

 دوباره دنبال پاي چالق گشتم

 اها اين ديگه خودشه

 !ولي چراباز انقدر بزرگه؟

 وجي: باال

 يه نگاه به باال كردم اينم مردكه

 !چرادانشگاه اينا همه چالقن ؟

 !نكنه اسمش دانشگاه چالق شدگان؟

 وجي: عكسشو ديدي از روي اون پيدا كن

 من: لطفا تو تز نده

 الق مي گشتم كه پيادد كردمهمين طور دنبال دختر چ

 اروم به طرفش رفتم

 من: سالم

 دختر: سالم

 واي چه صداي گوگولي داره

 !من: مي تونم خصوصي باهات صحبت كنم؟

 دختر: بله پاشين برين
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 !دوستش؛ مي خوام ببينم اخرد چيميشه؟

 !من: عزيزم سينما نيومدي كه ؟

 دختر: خودم بهتون ميگم وبالخره رفتن

 !رفت شنا نازلي خليلي هستين؟من: اوا يادم 

 نازلي: بله

 من: خوشبختم من مريم جاويدم

 !نازلي؛ نكنه شما خواهر نريمان جاويد هستين؟

 !من: خواهر؟

 نازلي: بله

 !ببين اخه خواهر كي شدم؟

 وجي: دل بچه رو حاال نشكون

 من: بچه به اون خرس گنده مي گي بچه واقعاكه

 من: بله

 !اي مغذرت خواهي؟نازلي: خوب حاال امدين بر 

 !من: براي چي؟

 نازلي: مغذرت خواهي ديگه بابت اينكه با ماشينش منو زير گرفت

 !من: اا اب زيركاه باهمين ماشينش كه نوك مداديه؟

 نازلي: بله

 من: همون كه شاستك بلنده

 !نازلي: چي؟
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 من: يعني شاستي بلند

 واهينازلي: امدين امار ماشينشو ازم بگيرين يا امدين مغذرت خ

 من: هيچ كدام

 نازلي: شماجاويد ها انگار فقط براي مزاحمت ساخته شدين

 من: ببين دخترجون ازاالن براي من زن داداد بازي درنيار

 !نازلي= چي؟

مدم من براي  جا نيو غذرت خواهي اين ما من براي م ها ا كه نشررري  من: شرررو
 خواستگاري امدم

 !نازلي: چي؟

 من: گفتم كه اولش شوكه نشو

بار پلك زد وگفت: من بخاطر اينكه اين بالرو سررررم اورده و مغذرت نازلي چ ند 
 خواهيم نكرده عمرا قبول كنم

 الهي بچه عقده مغذرت خواهي داره

شكر خوردم ، غلط  شم عذاب وجدان داره هروز ميگه  من: اي بابا اون بدبخت خود
شمبليله و ر ستي خيلي مزه ميده همراه با  شاهي خوردم باابگوشت را يحون كردم،

 ....و تره وترب

 يهو دخترتركيد از خنده

شما بزرگي كن وابنو ببخش و به عنوان غالمتون بپذير  خالصه كه ناراحت بدبخت 
 !نظرت؟

 نازلي:منكه خوب موافقم ولي هرچي داداشم بگه

 !من: داداشت كه قبول موافقت كسي ديگه نيست؟

 نازلي: نه



                 
 

 

 مریم کفایی|  غرق در تنهاییرمان 
 

    www.1roman.ir         ود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه برای دانل

 کنید

 

179 

 

 من: پس مبارك

 ايول يه عروسي جورشد

كردم وگفتم: خوشررحال شرردم از اشررناییت عروس خانم من برم كه   محكم بغلش
 نريمان منتظرمه

 نازلي: منم بايد برم داداشم مياد دنبالم

 !من:كمك نمي خواي؟

 نازلي: نه

 !من: تعارف كه نمي كني؟

 نازلي: نه

 من: پس خدافسسس

 نازلي: خداحافظ

 به طرف در دانشگاه حركت كردم يك فكر زد به سرم

 طرف ماشبن نريمان حركت كردن زود سوارشدمبدو بدو به 

 من: نريمان گاز بده زود

 !نريمان: مگه من نيروگاه گازم كه گاز مي خواي؟

 اصالبه چه كارت

 من: منظورم سريع برو

 نريمان: اهان

 وحركت كرد

 !باشه يانه؟ ok من: چه ريلكس انگار اصالبرات مهم نبست كه جوابش

 !نريمان: خوب چيشد؟
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 پارك وايسا من: كناراين

 نريمان كنارپارك واستاد

 من: خوب انگار دوست نداري جواب رو بشنوي خوب منم عجله ندارم

 خدافسسسسسسسسسسس

 !نري: خوب چرا فهر مي كني؟

 من: قهركاربچه هاست بابا بزرگ

 !نري: خوب؟

 من: هيچي نمي گم

 !نري: بگو ديگه؟

 ..... من: خيل خوب بااصرارهاي زيادي كه كردي مي گم كه

 !نري انگار تازه استرس گرفته باشه : كه؟

 ادامه رمان

 من: كه تمام سعيمو كردم

 نريمان: من از اولشم مي دنستم بايد يكي ديگه رو ببرم

 من: كجايه كاري اقا عاشقم شد به جاي تو

 !نري: يعني چي؟

حاال نظرد رو درمورد تو  خاب كرد  يل انت فام به عنوان  كه منو كه  من: يعني اين
 نگفت

 !نري: مي توني مثل ادم بحرفي؟

 من: اره خالصه داستان دختر دستي دستي خودشو بدبخت كرد

 !نري: اين يعني چي؟
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 من: موندم بااين آي كيوت كه به تو فوق ليسانس داده

 نريمان: مررررییییمممممنمم

 !ترسبدم؛ من چته برق گرفت؟

 نريمان: محكم بغلم كرد

 من: شعونات اسالمي رو رعايت كن

 وام يابوعلفيبات

 نريمان: مرسي

 !سالم نيست داري گريه مي كني؟٦من: عقلت به اندازه يه بچه 

 من برم خدافسسسسسسس

 نريمان سرشو تكون داد

 حاال يه تعارف خشك وخاليم ميزد اشكالي نداشت منكه ماشبنشو نمي خوردم

 وجي: درك كن بچه خوشحال

 من: كي اين خوشحالي رو رقم زد

 !من: من؟

 ساله ام نمي كشه نگو نه٦گم عقلش به بچه  وقتي مي

 !وجي: منكه چيزي نگفتم؟

 من: بالخركه چي قراربود كه بگي

 منو ببين وقتمو باكي سر مي كنم

 براي خودم تو پارك يه عالمه خوراكي خريدم بايد جون داشته باشم

 كه شب اتنا رو متقایید كنم؟!؟
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ديم همه براي متقاعد كردن از پارك امدم خونه چون خيلي انرژي مصرررف كرده بو
 دخترهم پياده امدن تاخونه خوابيدم

 هنوز تو عالم خواب و بيداري بودم كه گوشبم زنگ زد اي بابا كيه اين وقت روز

جواب ندادم انگار يارو پرو بود دوباره زنگ زد گوشرري رو بدون اينكه شررمارو نگاه 
 كنم برداشتم و گفتم: الو

 پشت خطي: سالم

 ممن: ميخوري برا

پشررت حطي يه دختري بودكه صررداد بد اشررنا ميزد ولي من االن حضررور ذهن 
 نداشتم

 !من: مردم ازار زنگ زدي بگي سالم؟

بابا بيكار عالف برو وقتتو باچيز هاي ديگه پركن بجاد يه اجيلي چيزي بخور اين 
 كاراتتم نكن

 وزرتي قطع كردم

 وجي: ششم حال امد حال كردم

 حالتو مي گيرممن: توحال كن سرصبحي بعدا 

 تاامدم بخوابم دوباره يكي زنگ زد

خانواده  چه خبرته؟! ميخواري؟! هي زنگ ميزني؟! رواني؟! توخودت  هان؟!  من: 
نداري؟! هي زرت زرت به شرررماره دختر مردم زنگ ميزني؟! ونزاشرررتم حرف بزنه 

 وزرت قطع كردم

 هوووف مرگ بركسي كه گوشب رو اختراع كرد

 تا امدم بحوابم
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مردم ازارها صررداي اهنكو زياد كردن اينجارو با خونه عمه شررون اشررتباه  يهووووو
 گرفتن

 هرچي بالشت و محكم فشار ميدادن بلكه صدا نياد تقصيري نداشت

 نه خواب انگار براي من حرام

 رفتم بيرون

 بود ١١ديدم همه نشسته ان ساعتو نگاه كردم

 !من: سالم بر مردم ازارها شام من كو؟

 ارشدي عزيزم قربونت برماتنا: اااا بيد

 !چقدر اين تحويلم مي كير؟

 !نكنه قرصي اشتباهي خورده؟

 !من: بامني؟

 اتنا: بله گلم بريم برات شام بكشم

 نريمان: ميري شام ميدي و مياي ترسو

 يه نگاه به عروسك انابل كردم كه تازه داشت شروع ميشود

 من: تاامدم بگم منصرف شدم

 يده شدمعين كش تنبون دنبال اتنا كش

 !من: اي دستم كنده شود؟

 اتنا: جان من نگو منصرف شدم

 من: خوب بابا شام رو بده

 االن بهترين فرصت براي اينكه درمورد علي بپرسم

 !من: نظرت درمورد سريش چيه؟
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 !اتنا همون طور كه سرگرم گرم كردن غذابود : سريش؟! سريش كيه؟

 !من: علي ديگه؟

 اتنا يهو گفت : اخ

 دتو نكشي حاال سريش افسرده بشهمن: خوب حو

 اتنا: اخ دستم

 من:بيا اين خمير دندون رو بزن تا بدتر نشده

 !خوب نظرتو نگفتي؟

 اتنا: بايد بهم وقت بدين

 !من: وقت نمي خوادكه به من بگو اره يانع؟

 !اتنا: خوب پسر بدي نيست؟

 !من: اها پس گلويه شمام گيره؟! پس چرا بهش نمي گي؟

 !نميشه؟اتنا: خوب روم 

 !من: خو روت بشه كه از ديوارمردم كه باال نرفتي ؟

 !گوزم كه نزدي؟

 يهو صداي شليك خنده از پشت سرمون امد

 !من: وا شما كي امدين؟

 ساميار: ازهمون وقتي كه بوي سوختن غذاتون تو كل خونه پيچيد

 من: بياو كارخيركن غذاتم بسوز

 ادامه رمان

 فردا صبح
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فس مي كنم نم پس نمي ده كه با همدسررتي كي ديشررب هرچي بازجويي از اين ن
 بهم زنگ زده

 !وجي= يه جوري مي گي انگار چيكاركردن؟

 !من؛ منو از خواب بيداركردن جرم بزرگي نيست؟

شما ملكه انگليس  سرم يادم رفته بود  شيد افتاب زياد بود خورده بود ب وجي: ببخ
 !هستين؟

 من: ملكه هيچكي نباشم ملكه اقاجون كه هستم

شي خود اقاجون هيچكي برنمي  ستي اقاجون هرچي زنگ مي زنم به عمه به كو را
 داره

 !دلم براد تنگيده هي؟

شيش بااخم حرف ميزد رفتم  شت باگو شسته بود ودا سالن ن سام كه تو  به طرف 
 اگه اون طرف اينجا بود حتما مي گورخيد

 منتظر شدم تا گوشيش تموم شه

 !سام؛ كاري داري؟

 !من: بامني؟

 !: يا در يمني؟سام

 كلك چه چيزايم بلده رو نكردع بود

 من: همين جام كارت دارم

 سام: بعد يه كار فوري دارم و رفت

 !اوا اين جرا اينجوري كرد؟

 همه جوون ها بيرون نشسته بودن
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 من: شما پير شين چي ميشيد؟؟

 پاشين فوتبال بازي كنيم

 !ساميار: چه جالب تو فوتبال بلدي؟

 ديدي منم بلدمنفس: حاال كجاشو 

 اتنا: منم

 فاطمه: منم

 ماكان: فهميديم همه تون بلدين حاال بريم براي بازي

 نرگس= يه كلمه از قربوني زير پاي عروس

 من: ايول زن داداد

 مهدي: پس بريم كه بتركونيم

 نريمان و مهدي و امير و ساميار و ماكان و ارمان تو يه گروه

 امير دروازه بان بود

 طمه و عسل وساراو نيكا تويه گروهمن و اتنا و فا

 فاطمه ام دروازه بان بود

 بقيم نشسته بودن تشويق بكنن

 باسوت نرگس بازي شروع شد

ساميار بايه اليي به فاطمه و  ساميار،  شوت كرد به طرف  ست نريمان بود  توپ د
 نفس گل اول رو زد

 من: واقعا كه اون لنگاتون رو ببنديد العقل اليي نخوريم

شد توپ دست عسل بود عسل به من پاس داد منم با اتنا كه بازي دوبا شروع  ره 
 اولين گل رو اتنا زد
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 محكم بغلش كردم

 من: اينه اقا ساميار تازه ما اليي گلم نزديم

 به نفع پسرا بازي تموم شد ٤به نفع ما و  ٥ديگه خالصه نيمه اول با مساوي

 بان باد من: بچه ها اين نيمه روهم بايد ببريم نفس تو دروازه

 نرگس: بفرمایید اب پرتغال تگرگي

 من: چرا شما زحمت كشبدي زن داداد

 يچ كار نكردمنرگس ؛ بابا ه

نيمه دوم اغاز شررد فاطمه داشررت توپ رو مي برد كه گل كنه كه محكم بجايي كه 
 بزنه به توپ پخش زمين شد

 يعني اون صحنه ديدني بود منكه زمين رو گاز ميزدم

 ن استراحت كنمن: فاطي برو بيرو

 بازي دوباره شروع شدكه وسط بازي سام امد

 سام: ساميار بيا

 !من: اه داريم بازي مي كنيم؟

 سام: االن مياد

 !من: فاطي حالت خوبه؟

 فاطي: اره شما بازي كنين

دوباره داشرررتيم بازي مي كرديم كه سررراميار امد: نفس ، نرگس خانم و نربمان يه 
 دقيقه بياين

 !بازي مي كنبم؟ من: اي بابا داريم

 ساميار: زود ميان
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 فاطمه ام رفت كم كم همه رفتن غير من

 من: خوب بگين فقط من اضافه ام ديگه

 به توپ جلوي پام نگاه كردم

 چه جالب منم مثل تو تنهام غرق تنهايي هايه خودم

 سام: مریم مي خوابم بهت يه چيزي رو بگم

 من: راحت باد من طاقت شنيدن همه چيز رو دارم

 (ام: متاسفانه اقاجون ........)بااسم اقاجون ضربان قلبم تند شدس

 ......... زير جراحي طاقت نياورد و

 نههههههه

 نننههههههههه

 اقاجون توديگه نهههه

 منو تنهام نذار من به غير از توكسي رو ندارم

 ...دنبا انگار دور سرم مي چرخيد و درنهايت چشمام سياهي رفت و افتادم

 ادامه رمان

 روز بعد ٤٠

 امروز چهلم اقاجون ومن مثل تمام اين روز ها مات به روبه رو نگاه مي كنم

 تودلم هي باهاد حرف مي زنم اما جوابي به جز سكوت حقم نيست

 سام: بريم

 سرم رو به معنا عالمت منفي تكون دادم

 عمه نازنين: بريم دخترم
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 بازم سرم رو به معني نه تكون دادم

 امابياين سامم بامريمنريمان: عمه شما ب

 عمه: باشه

 ورفتن

 اخيش بالخره تنهاشديم اقاجون

 !خوبي؟

....... 

 !دلت برام تنگ نشده؟

.......... 

 امامن خيلي دلم براي صدات، نگات ،عطر تنت تنگ شده

............. 

 اقاجون پاشو بگو همه اينا دروغ پاشو

 بهم بگو مريمك

 پاشو ديگه

................. 

 رو صورتم ريختاشكام 

 من تنهام تو تنهام نذار

.................... 

 !يادته بهت گفتم برام يا عالمع لباس بيار؟

 من لباس نمي خوام من فقط تورو مي خوام
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........................... 

 !اقاجون مگه قرارنشد بري زود برگردي هان ؟

 دير برمي گشتي اما زود نه

................................. 

 حق من سكوت نيست اقاجون جان مريمك پاشو

 مرگ من پاشووو

 ........بازم سكوت محض

 سام: بسه ديگه بريم

 من: نميام

 !سام: چه عجب زبون بازكردي؟

 من: توبرو من پيشش مي مونم

 سام: نميشه بايد بريم

 من: تروخدا بزاربمونم

 اونم مثل من گفت: بسه بايد بريم

 !ره بيايم؟من: به شرطي كه دوبا

 سام: قول مي دم

 اروم بازومو گرفت و بلندم كرد

 سوار ماشينش شديم

 من: دلم خيلي براي اقاجون تنگ شده

 سام: مي خواي بريم سر قبر عمه شهناز
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 !من: مگه مي دوني كجاست؟

 سام: اره

 من: پس بريم

 سام: همين جاست

 از ماشبن امديم پایین وبه طرف يه قبر اشناي غريبه رفتيم

 ناز جاويدشه

 اروم نشستم

حسرري نداشررتم شررايد اگه عاشررق بابام نمي شررد االن زنده بود ومنم اينقدر تنهاو 
 درمونده نبودم

 !سام: به چي فكرمي كني؟

 من: هيچي بريم

 سام: باشه

 دوباره سوارماشبن شديم و به راه افتاديم

 ادامه رمان

 سام: بهت مي گم اين در بي صاحاب رو بازكن

 رومن: نمي خوام ب

 سام: مريم دختر خوب دروبازكن

 من: تاهمين امروزم كه مراقبم بودي ازت ممنونم حاالهم برو

 محكم باچشماي پر اشك به در تكيه دادم

 يه لگد زدبه در ورفت

 نشستم رو زمين
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 اشكام ميريخت بزاربن بادرد خودم بميرم

اجون راحت فراربود برم خونه عمه ابنا عمه يه خونه خربده انجا اما من خونه اق
 ترم

 امديم اينجا لباس برداريم سام تو ماشين بود درو قفل كردم تامبادابياد داخل

 ..وبره

 يك هفته بعد

يه هفته اس كه به تنهايي خواببدن و تنهايي بيرون شررردن و تنهايي غذاخوردن و 
 تنهايي قدم زدن و تنهابي حموم رفتن عادت كردم

 كسي باهات حموم ميرفته تااالنوجي: خرس گنده يه جوري مي گي؟! انگار  

 !من: خوشوهركنم كه تنها ديگه حموم كه نمي رم؟

 !وجي: حاالكه نكردي؟

 من؛ خيل خوب بابا

 امروز قراربرم بيرون قدم بزنم

 اخيش عجب هوايه خوبيه ها

 براي خودم تاشب قدم زدم داشتم ميرفتم خونه كه

 يه چندتاپسر بهم تيكه انداختن

 محلشون ندادم

 شگله جواب ندادي ها درخدمت باشبمخانم خو

 باعصبانيت گفتم: درخدمت ننه ات باد

 ........،...پسر: خفه شو دختر

 هرسه نفرشون به طرفم حمله كردن
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 منم پابه فرار گذاشتم

 هرچقدر مي دويدم اينابااون لنگاي درازشون پشت سرم مي دوديدن

 خدیا*"خوردم بانون اضافه فقط كمكم كن

 !دي چرا قمپز درمي كني كه به تنهايي عادت كردي؟اخه دخترچالق هلن

 ديگه نفسم ياري نمي كرد

 فقط از تنه درخت گرفتم و زود رفتم باال

 پسر: بابا گربه وحشي االن ميام پيشت

صل كتك زد وگفت بيا  شون رو يه ف شته امد نجاتم بده همه  تاامد بياد باال يه فر
 پایین

 ديم و پاشديمپريدم بغلش كپ كرده هردو بهم نگاه كر 

 دستمو عين كش تنبون گرفت و رفتيم سوارماشبنش شديم

 !انقدر تاريك بود كه تشخيص ندادم ماشبنش چيه؟

 !وجي: تواين حيرو ويري واقعا ماشينش مهمه؟

 من: اره خوب برا من اف داره بايه پرايد برم

 وجي: از خداتم باشه

 من: خيل خوب معلم اخالق

 ست حسابي نزده بودتشون پشت سرمون ميومدنبه پشت ماشبنش نگاه كردم در 

اخه به اين بايد گفت دسررت وپاچلفتي؟! توكه بلدنيسررتي دعواكني درسررت طرفو 
 !بزني چراامدي نجاتم بدي؟

 !چرااينا هنوز دارن ميان؟

 من: گازشو بگير ديگه چرا اروم ميروني
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 جوابي نداد

 من: هي عمو؟! باتوام

 به بازود كه دست زدم افتاد روم

 !اين چرااينجوري شد؟عه 

 !االن من چجوري اينو بكشم اينور؟

 مجبورم ديگه رود نشستم و پاهاشو گذاشتم صندلي بغل خودشم هل دادم

 اه

 برو ديگه

 بايه دستم اون و تو اون حالت نگه داشتم خودمم رانندگي مي كردم

 تاابنكه بالخره اون هارو گم كرديم

 ماشين رو نگه داشتم

 !من: عمو حالت حوبه؟

 برق ماشين رو زدم

 دستم درد كرفت ولش كه كردم افتاد تو بغلم

سام مواجه  شده با شكه  شه كه  شونده بود اروم كنارد زدم تا خفه ن شو پو صورت
 شدم

 !من: سام حالت خوبه؟

 !سام: مر...يم.. تو خوبي؟

 من: ارع چيكارت شد؟؟

 سام: با...چا..قو..زد..نم

 !من: كو؟
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 دستشو برداشت

 بيشرفا

 يد بريم بيمارستانمن: با

 سام؛ نه

 !من: اشكول اينجوري كه ميميري؟

 سام: اينهايي ...رو كه .....مي ...گم از ......داروخا...ته ....بخر

 من: باشه

 اون جزهايي كه گفت از داروخانه خريدم

 سام: اين.... سوزن..و ... بگير

 من: من نمي تونم

 !سام: پس.....مي..خواي....بميرم؟

 من: نه

 پس.....بگيرسام: 

 !بالخره نمرديم و بخيم كرديم؟

 گوشيم رو برداشتم و زنك زدم به نريمان

 نريمان: الو

 من: نري منم هرجاكه هستي خودتو برسون خونه اقاجون

 !نريمان:شما؟

 من: مريمم

 !نريمان: ِا تويي؟! خونه اقاجون بيام چيكار كلک؟
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 !من: نريمان مي ياي يا بيارمت؟

 دمنربمان: خيل خوب ام

 تانريمان بخوادبياد يه مسكن براد اوردم

 من: سام اينو بخور

 سام: كمكم كن

 من: باد

 اروم بلندد كردم

 كه گفت: اخ

 من: انقدر سوسول نباد ديكه

 وجي: جاقو خورده ها

 !من: مي خواست يه چيز ديگه بخوره اخه مگه چاقو از خوردن؟

 وجي: خيلي بي جشم و رويي ها

 گفتيمن: خيلي ممنون كه بهم  

 درهمين لحظه نريمان امد

 من: چه زود امدي

 نري: انقدر ترسيدم تا همين جا كاز دادم

 من: اهان بيا كمك كن

 نريمان: جراميري دم ماشين

 من: بيا مي فهمي

 !نريمان: چيكارد كردي؟
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 من: درست صحبت كن من كاريش نكردم

ترسررريدي نريمان: كشرررتيش؟! حاالهم مي خواي بندازي گردن من منو بگو گفتم 
 كمكت كنم

 دقيقه خفه شو اينوببريم توخونه ٢من= 

 !نريمان: نوچ از جونم سير نشدم؟

 من هنوز جوونم

 من: بياديگه

 ادامه رمان

 من: تاكيد مي كنم عمه اينا چيزي نفهمن

 سام: دهن لقي نكن

 !نري: مگه من دهن لقم؟

 !من:نيستي؟

 نري: خوب يكم چرا؟! ولي اين طوري كه شماميگين ؟! نه

 من: خيل خوب تو هيچي نگو

 نري: خوب پس ديگه اون شهر بازي و شام توپ پر

 من: خسيس من بخاطر تو گفتم كه زنت بگه تو به پشه ايي هستي

 نري: دست شما درد نكنه

 من: خواهش مي كنم

 !سام: زنت؟

 زن نداره كه نريمان

 ........من: چرا بابا خو
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 نري: جان من نگو

 !من: چرا؟

 سوپرايز شهنري: مي خوام 

 من: خوب بشرطي كه توام قضيه سام رو نگي

 !نري: قضيه سام؟

 من: افرين

 خوب خيلي ممنون حاال ميتوني بري

 !نري: همين؟

من از ديشب اينجام نتونستم بخوابم همش باالي سر سام بودم اقاسام اينه؟! رسم 
 !پرستاري؟

 من: خوب خوِب دور برندار

 سام: برو بخواب

 تنري: پس فعال ورف

 !من: چرا سرخود تز مي دي؟

 !عمه نگرانت نشد؟

 سام: نريمان زنگ زد بهش گفت خونه انام

 من: اهان

 سام: اخ يادم رفته بود

 !من: چي؟

 سام: امروز قرار وكيل اقاجون بياد

 من: اين چجور وكيل كه بعد چهلم مياد
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ساليه خارجه وقتي كه فهميد اقاجون فوت كردن درتال د سام: وكيل اقاجون چند
 بود كه بهش ويزابدن بياد ولي خوب مي بيني كه تازه بهش ويزادادن

 من: اها حاال كي مياد

عصررر پرواز داره مياد گفت يه راسررت مياد خونه اقاجون بعدشررم  ٦سررام: سرراعت 
 دوباره ميره

 !من: چرا انقدر زود؟

 سام: گويا خانمش مريض تو بيمارستان قراردوباره برگرده

 انقدر هدر داد من: الهي پول بليت چرا

 سام: ماپولشو داديم

 من: خوب پس من برم يكم سر وسامون بدم خونه رو

 سام: باشه

اخ خدا كمرم قطع شرررد اي وجي كمرت قطع شررره كه توگفتي خودت خونه رو 
 تميزكن

 !وجي: وااا چرا لنگ منو وسط مي كشي خودت جوت كرفت به من چه؟

 من: برو بابا

 نشستم رو مبل

 !وليد امد: غذانداريم؟نريمان باموهاي ژ 

 !من: چرا عزيزم؟

 !نري: چي؟

 من: كوفت

 نري: اي بابا چرا زحمت كشيدي من ميدوني كه عاشق كوفته ام
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 من: پاشو كه اعصاب ندارم براي براي خودت يه كوفتي سفارد بده

 نري: سفارد چرا؟! كوفته خوبه كه

 !من: از خواب بيدارنشدي؟

 نري: من كوفته مي خوام

 مون كوفته رو سفارد بدهمن: برو ه

 پسر بيشور

 بعد خوردن غذا

 منكه غش كردم

 !نفس: مريم جان؟

 !من: هان؟

 نفس= عزيزم پاشو

 من: هوا خفه شو

 نفس: خودتون شاهد باشين ها خودد شروع كرد

 مامان زهرا: پاشو گلم

 من: مامان خوابم مياد

 بابا نيما: پاشو خشگلم

 پاشدم نشستم اي بابا

 يه حوري بهشتي نشسته بودروبه روم دقيقا 

 من: اينجا بهشت

 باپس گردني كع نريمان بهم زد
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 از خواب بيدارشدم

 به اطراف نگاه كردم روي مبلي كه نشسته بودم خوابم برده بود

 يه نكاه به حوري كردم

 !من: هوا اين كيه؟

 !نفس: نفس اينقدر سخته مي گي هوا؟

 !من: خيل خوب تنفس اين حوري كيه؟

 قاجوننفس: وكيل ا

 من: اهان

 !وكيل: خوب همه هستن؟

 نريمان: نه من نيستم

 من: بابا بامزه

 وكيل: خوب تو جشماي من نكاه كرد

 !من: تنفس فكر كنم اين وكيل ازمن خوشش مياد؟

 نفس: حتما بااين سر وضعت

 من: خيليم دلش بخواد

 وكيل: به نام خدا

 باصحت عقل من محمد خان جاويد ابن وصيت را مي نويسم

شين و مواظب يكديگر نيماو زهرا ازاينكه مريم رو ا شما درپناه حق با ميدوارم همه 
 تااالن نگهداري كردين و پدر ومادر خوبي برايش بودين ممنونم

اما ازاين به بعد مريمك بايد روي پاي خود بايسرررتد وخودد ازپس مشررركالتش 
 بربياد
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 نمي خواهم سر شمارابه درد اورم

سيله يه خانه د سد تابتواند باپول خانه به اين و سر بزرگم نادر مي ر سان به پ ر لوا
 قرض هاد رو بدهد

 يه خانه در الهيه ميرسدبه ناصر

 يه ويال درشمال ميرسد به نيما

طبقه پيش خريد كردم كه يكي از واحد هاي ان ميرسرررد به حامد  ١٠يه اپارتمان 
 ديگري به حميد و سومي ميرسد به نازنين و اخري ميرسد به هديه

اين خانه كه در حال حاضر دران زندگي مي كنم به همراه نمايشگاه ماشين ميرسد 
به مريم و سام و يكي ديگر از ان طبقه ها ميرسد به شهناز و شهناز چون فوت كرده 

 ميرسد به دخترد مریم

 اميدوارم ازمن راضي باشين

 نمي دونم از كيه كه دارم گريه مي كنم

 اقاجون من فقط تورو مي خوام

 اقاجونم

 نفس: اروم باد گلم منو تو بغلش گرفت و به طرف رو شويي تو دستشويي برد

 نفس: سرو صورتتو اب بزن

 من: باشه

 به خودم تو ایینه نگاه كردم

سرت مريم خنگ مي گم چرا  ستم؟! خاك بر ش ضع جلوي حوري ن سر و من بااين 
 (اين نفس و بقيع يه جوري نگام مي كنند ؟! مخصوصا حوري) وكيل

 اال چطوري برم انجا ابروم رفت كهح

 خفه كنم خودمو كمه
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 !اي بابا تو نمي خواي بري يه چاقو خوردي ها؟

 سام: اينجا خونه منم هست نصف نصف

 من: پس تو حق نداري تو نصف من بياي

 سام: همين طور

 !اخه نصف اقاجون قربونت برم توكه بخشيدي كامل ميبخشيدي جرا نصفه نيمه؟

 سام: اخ

 !شد؟من: چت 

 سام: برو اون جعبه كمك هاي اوليه رو بيار

 من= باد

 زود جعبه رو اوردم

 بيا

 سام: الكل رو بده

 بهش دادم

 باندشو بازكرده بود ورو زخمش ميريخت

 !من : درد ميكنه؟

 سام: بله ادمم

 من: بله

تو نمي خواي بري سركارت قبال يسره تو بيمارستان و دانشگاه بودي االن نشستي 
 !وردل من؟

 سام: ميرم فعال درمرخصي بسرميبرم

 !من: مرخصي به چه مناسبت؟
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 سام: به مناسبت چاقو خوردن و كمك كردن به يه ادم قدرنشناس

 !من: مي خواستي نياي مكه من گفتم بياي؟

 !سام: خوشم مياد كم نمياري؟

 من: نگران نباد زيادم ميارم

 تلفن زنگ زد

 امدم برم برد دارم

 سام: تو نصف من نرو

 !ن: انوقت تواالن تو نصفه كي نشستي؟م

 پاشدم و برد داشتم

 !من: الو؟

 !زن عمو)مادر نريمان( سالم دخترم خوبي؟

 من: مرسي

 !ازابن طرفا ياد ماكردين؟

 زن عمو: امشب بله برون نريمان

 من: ِا مبارِك 

 زن عمو: پس شب بياي حتما

 من: باشع مزاحم ميشيم

 !زن عمو: مي شين؟

 ميشه اينطوري مي گفتم عادتم شدهمن: خوب نكه من ه

 زن عمو: اها خدافظ
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 من: خدافسسس

 هووف بخير ردشد

 !سام: كي بود؟

 !من: به توچه؟

 سام: درست صحبت كن با بزرگتر از خودت

 من: اقاي بزرگتر برو از بزرگترها بپرس

 سام: توكه الل نيستي خوب تو بگو

 من: كلي كاردارم

 و رفتم

 براي شب اماده شم

 ماكسي مشكي برداشت كه خيلي بهم ميومديه لباس 

 ...اقاجون هي كاد بودي كاششش

 تو حموم از بس كيسه كشبدم سرخ شده بودم

 !وجي: خلي ديكه؟

 من: به شما تاجايي كه من مي دونم مربوت نيست

 ببينم امشب مي تونم يكي رو تور كنم

 !وجي: كدوم بدبختي مي خواد تو تور تو بيوفته؟

 د خيليم خوشبختمن: اتفاقا اون فر 

 ادامه رمان

 همه جوون ها كنارهم نشسته بوديم
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 سارا: فكرنمي كردم داداشم بتونه حتي يه پشه رو عاشق كنه چه برسع به يه دختر

 !من: واه واه يعني از االن شروع شد؟

 !نيكا: چي؟

 من:؛دعوا شما با نازلي جون

 !سارا: نازلي جون تو مارو فروختي؟

 !رو تو كجا ديدي؟ نيكا: اصال ببينم عروس

 !كه حاال اسمشو هم بدوني؟

 !من: هان؟

 عجب سوتي دادم

 من: اگه الزم بود شما بدونين نريمان و نازلي ميگفتن ديگه

 سارا امد يه چي بگه كه كل كشيدن و دست و سوت وجيغ و هوراااا به هوا رفت

 من: عروس امد

 اولبن چيزي كه نگاه كردم پاد بود پس گچشو باز كردن

 !: توقع داشتي؟! با همين پاي چالق بياد؟وجي

 من: خوب نه اصال به تو چه ايششششش

 عاقد امد عقد و خوند

 و به قولي ما بله رو از عروس خانم گرفتيم

 زن عمو: شام تو رستوران

 همه هم گشنه بدو بدو به طرف در رفتن

 من موندم و نازلي
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 هردو بهم نگاع كرديم

 بمونيممن: قسمت كه منو تو تنها باهم 

 نازلي بيا ماهم بريم

 مانتومو تنم كردم شالمم شل رو سرم انداختم

 نازليم مانتو شال سرد كرد و به طرف در حركت كرديم

 !من: به به سالم شاه داماد خوبي؟

 نريمان: ممنون

 من: بفرما عروستون

 !راستي سام كجارفت؟

 صداي سام از پشت سرم امد من جايي ترفتم

 فقط يه لحظه محو خوشتيپيش شدمبرگشتم عقب يه لحظه 

 !من: كو ماشينت؟

 سام: همچنان محو من

 نريمان: ايناهاد

 !من: اا كي اينو به شما داد؟

اخه من خودم امدم اينجا اونم تنهايي كه بهمون شررك نكنن بعدم اون موقعه ايي 
 كه من امدم سام تو حموم بود

 !من: االن ما باخر مشتي ممدلي بريم؟! ايا؟

 ين ماشين ميريمسام: باهم

 سوارشديم عقب

 نريمان نمي رفت
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 !من: منتظر كسي هستي؟

 نريمان: اره

 بعد چند دقيقه بعد يه پسر خوشگل خوشتيپ امد سوارشد

 !پسر: ببخشيد كه ديرشد؟

 ناز شي تو پسر محو تو صورت پسر بودم كه سام بيشور منو از فكر در اورد

 من: بله

 !ر هيز نباد اسم ما پسرا بد درفته؟سام سرشو به گوشم نزديك كرد: اينقد

سر بد  سما تو حلقم بود جلو پ شم ور باهركلمش يه موی هواي گرم ميخورد تو گو
االن فكر مي كنه من بااين يابو صررنمي دارم بعدم يسررره بوي عطرد تو حلقم بود 

 حالت تهوع گرفتم

 من: انگار تو بدتري

 رومو گرفتم ازد

 امدم جو عوض كنم

 انم ميشه من بجاي نازلي بهتون نازي بگم اخه خيلي سختمعمن: راستي عروس خ

 !سام: فكر كتم تو بااسم هاي زيبامشكل داري؟

 !من: خوب سخته اسمشون بعدم اون ماشبن لكنته تو خيلي اسمش قشنِگ؟

 !سام: خيلي بچه اي شوخي سرت نميشه؟

 من: پس با بزرگاد بپربابابزرگ

نيسرررتيم خانم به طرفم برگشرررت و يه سرررام: اونكه بعله ولي ما كال اهلش پرد 
 چشكيم بهم زد و گفت: فقط بال ميچينيم

 پسر كثافططططط
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 نه به اون موقعه هاد كه حرف نمي زنه نه به االنش كه ادم رو مي سوزوته

سام عالي گفتي فكر كنم  نريمان همون طور كه مي خنديد گفت: دمت گرم داداد 
 اولين كسي باشي كه مريم جلود كمياره

 نريمان جان شما ببند يه وقت مگس نرهمن: 

ست مي گفت من جلوي هيچكي كم نميارم  صفش را از يه طرف نري بااون عقل ن
 اما االن جلوي اییییين كم اوردم

 !خاك برسرم االن اين پسر چه فكري درموردم ميكنه؟

 وجي: بدرك

 من: تنها كسي كه تونستم تور كنم همين بود

 وجي: تورو پاره كردي پسر پريد

 من: گمشووو

 !تا رستوران كه انگار يه قرن گذشت شامم كه نفهميدم چي خوردم؟

 !نريمان: مريم كجايي رسيديم پياده نمي شي؟

 !من: اها چرا؟

 خدافسسسس همگي

 واز ماشين پایین شدم

 ادامه رمان

 سام: مي خوام برم يه سفر يك ماه

 بري ديگه بر نگردي

 !سام: حواست هست ؟

 زيون همچنان نگاه ميكردمبي توجه بهش به تلو
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 سام: تلوزيون رو خامود كرد: باتوام ها

 من: كر كه نيستم فهميدم داري ميري

 به سالمت

فت: نمي خواي بگي براي چي مي خواي بري كي  گاه كرد وگ سرررام: يكم بهم ن
 !برميگردي؟

 !من: نه منكه زنت نيستم كه همچين حرفايي بزنم؟

 نه و دوست كه هستيسام: يكم بهم نكاه كرد وگفت: هم خو

 من: تو فقط سام پسر عمه مني همين

 شب پرواز دارم ٢سام ناراحت بهم نگاه كرد وگفت: ساعت 

 اون موقع كه خداحافظي ازم نمي كني االن خداحافظي كن

 من: خيل خوي عقده ايي خدافسسسسسسس

 من خوابم مياد برم بخوابم

دم مي خواد بره بدرك مثل وارد اتاقم شرردم خيلي ناراحت شرردم اما به روم نياور 
 قديم بره خوب اون موقعه كي ازد پرسيدم كه االن بپرسم

قدر  نه بوديم چ باهم همخو كه  ماهي  يك  يدم توي اين  خت خواب اروم روي ت
 دعواكرديم

شقم ميكرد  شه اينطوري بود عا سام همي يادت خاطرات تمون ميفتم دلم مي گيره 
 و رهام ميكرد

چقدر تنهايي بعد اقاجون خوشررحال بودم كه  اشرركام روي صررورتم ميريخت اخه
االعقل يكي پيشررم هسررت هميشرره ميترسرريدم ازدوای كنه و بره ها خودد داره 

 باپاي خودد ميره

 همينطوري گريه كردم و غصه خوردم اشكام رو پاك كردم ١تاساعت
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 پشت به دراتاق خوابيدم

خت هنوز نرفته كه همون لحظه در بازشد و دوباره بسته شد غم عجيبي تو دلم ري
 !و اين اوضاع منه اگه بره ديگه چي؟

 باگرماي وجودد انگار مست شده باشم

جاي بوسه اد روي گونه مي سوخت كاد عشقمو اعتراف ميكردم اما هيف يه بار 
 اينكارو كردم و شكستم بازم نه

وقتي مطمئن شرردم رفت از اتاقم به طرف پنجره رفتم اروم نشررسررتم لبش وبهش 
طرف پنجره نگاه كرد وزود پرده رو انداختم قلبم محكم به سررينم مي  نگاه كردم به

 كوبيد االن بود كه بزنه بيرون نكنه ديدباشم

 واي خاك برسرت مريم كودن اخ خودم كفنت كنم

خت بود  باورد برام سررر فت  نارزدم هيچ اثري ازد نبود پس ر اروم پرده رو ك
 امارفت

 يك هفته بعد

 اتنا: بياديگه

 رممن: حوصله ندا

 !اتنا: جديدا حوصله هيچكي رو نداري خبريه؟

 من: نه سرم شلوغ دارم پايان نامه مو مي نويسم

 اتنا: خيل خوب باي

 من: خدافسسسسسس

به عكس سررام نگاه كردم كجايي بي معرفت؟! حالت خوبه؟! غذا خوب ميخوري؟! 
سرد بايكي ديگه گرم شم ميزنه نكنه انجا  شم اتي  هيزي كه نمي كني؟! حتي فكر

 باشه انوقت من خر دارم روضه خوني مي كنم
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 وجي: خوب يه زنگ بهش بزن

 !خيلي دلم مي خواد ولي چي بهش بگم؟

 وجي: يه بهونه ايي جوركن ديگه

 من: گيرم كه بهونه ام جوركردم شمارشو از كجا پيداكنم

 وجي: از نفس كمك بخواه

 ديگع چي كه دسم بندازه نوچ نميشه

 وجي: ميشه

 ن سالممن: الو نفس جا

 !نفس: واي مريم تويي؟! خودتي؟

 ببين يه بار ادم حسابش كردم پرو شد

 من: اره گلم

 !نفس: حاال كارت چيه؟

 من: يه شماره

 !نفس: شماره كي؟

 من: سام

 !نفس: شماره اونو مي خواي چيكار نكنه عاشقش شدي؟

من: يه شررماره مي خواي بدي منحرف ها ؟! بعدم اسررتادمه مي خوام يه سرروال 
 ي بپرسمدرس

 نفس: تابستونه كه دانشگاه تعطيل

 من: كالس تابستوني برداشتم

 نفس: خيل خوب متقاعد شدم تاشب برات ميفرستم اما
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 !من: اما چي؟

 !نفس: توي يكي از بهترين رستوران هاي شهر دعوتم كني؟

خون خونمو ميخورد من خودم يه عمري بای ميگرفتم از همه حاال بايد به اين بای 
 !بدم؟

 : نه عزيزم از عمه جان ميگيرم خدافسسسسسمن

 نفس: باي

 وجي دفعه ديگه تو نظربدي خفه ات كردم

 شماره ساميارو گرفتم نفس برداشت

 قطع كردم

 بايد شب بايه شماره ديگه بهش زنگ بزنم

 اره همبنه

 هرچقدر زنگ زدم نفس برميداشت

 رفته بود رو اعصابم

 تنهاراه ممكن نريمان

 !خوبي؟من: سالم نازي جون 

 !نازلي: سالم مريم تويي؟

 !من: اره عزيزم سا....... يعني نريمان هست؟

 نازلي: نريمان رفته ابميوه بگيره

 !من: شب ميشه براي شام بياين اينجا؟

 !نازلي؛ اتفاقي افتاده؟
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من: كارم به شرروهرشررما گيره موضرروع پيش خودمون بمونه بابغض ادامه دادم : 
 عشق و عاشقيه

 ؟! باشه گلم ميايمنازلي: اي جان

 من: پس منتظرم خدافسسسس

 نازلي: باي

 اينه حاال دست دست شله شله

 به رستوران زنگ زدم و هرچي نريمان تو غذاها دوست داشت سفارد دادم

 يه لباس درست و درمونم پوشيدم

 كفتر عاشق شدم  ٢و منتظر اين 

 زنگ ايغون كه خورد زود پريدم و بازد كردم

يمان بعدد پسررر خوشررگله بعدد نفس منكه كپ كردم همه اول نازلي امد و نر
شون فاطمه  شوهرا سارا و نيكاو  ساميار اتنا و نامزدد علي و  دخترا ماچم ميكردن 

 ....... و ماكان و ارمان و عسل و ايدا و امير و

 يعني همه امده بودن

 من: خدا خوب درو تخته رو باهم جوركرده

نريمان گفتم چون شررروهرم بود بعدد اون نازلي: ازمن ناراحت نباد گلم من به 
 به همه گفت

 !من: همه چي رو بهش گفتي؟

 !نازلي: همه چي؟

 دلم ميخواست خودمو خفه كنم خداااااااااااااا

نفس: سرراميار به شرررطي شررماره رو ميده كه جلوي ما بهش زنگ بزني و باهاد 
 حرف بزني
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 دندونام رو بهم سابيدم

 ادامه رمان

دم شامشون رو خورده بودن و همشون با نيش باز داشتن به به همه شون نگاه كر 
 من نگاه ميكردن

 بهش زنگ زدم

 ضربان قلبم عين چي باال بود و تند تند ميزد

 نفس : بزار رو بلند گو

 من: باد

 گذاشتم رو بلند گو

 باصداي خابالود سام مواجه شدم:الو

 اهي الهي بچم خواب بود

 وجي: بچه ات

 عققق

 بيشورسام: الو مزاحم 

 !تاامد قطع كنه گفتم: سالم خوبي؟

 !سام با تعجب: مریم تويي؟

 !من: توقع داشتي كي باشه؟

 سام: هيچكي ؟! فقط باورد سخته كه بهم زنگ زدي

 من: مي خولي فردا زنك بزنم كه باورت شه

 سام: نه

 !كاري داشتي؟
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 من: هان؟!؟

 پيداكنمخدايا از بس هولم كردن يادم رفت يه بهونه درست و درموني 

 ...... مریم بجوم

 من: خوب..... درواقعه...... خوب....... بخاطر.......... چيز.....زنگ زدم

 اوم.......چيز....حاال.....يادم... رفت تو حرف بزن تا يادم بياد

 نريمان: خاك

 يه چشم غره بهش رفتم

 سام: نصف شبي حرفي ندارم

 بيادمن: پس من همون فردا زنگ ميزنم تا توام يادت 

 نفس زد پس كلم

 فهميدم سوتي دادم

 من: يعني اينكه هم من كارم يادم بياد هم تو

 سام: انگار دوريم و تنهاي ديوونت كرده

 بيا عاشق كي شديم

 !من: انكار خيلي از خود راضي ها؟

 سقفو بگير

 حاال اون راست ميگفت منكه نبايد كم مياوردم

 من: كاري نداري؟! تافردا خدافسسسسسسس

 كردم  وقطع

 اتنا: عاشق شدنتم مثل ادم نيست
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 !نفس: جديدا چه سوتي هايم ميدي؟

 نريمان: تافردا فكركنين يه بهانه جوركنيم براد

 من: شما چرا زحمت مي كشين شمابرين خودم فكر مي كنم

 نفس: اصال وابدا اگه تنهات بزاريم امشب همگي اينجاییم

قلوهاي افسررانه اي ٢وهرهاي من: همه نازي جان داداد نازي جان برادر علي شرر
 !شما پدرمادر ندارين؟

 نازي: مشكلي نيست ميمونيم

 علي و شوهر هاي ساراو نيكام قبول كردن

 ساميار: خونه به اين بزرگي بفرمایید بريم بخوابيم فردا كلي كارداريم

 همه رفتن

 كثااافططططططاااا

 پررارترر اخررر

 سررامرر

ررترره همرره هي زنررگرر مرريزنررنرر و هي از نررمرري دونررمرر اينرر چررنررد وق
 !مررريمرر تررعررريفرر مرري كنررنرر نررمرري دونررمرر مررنرر چررشررونرره؟

حررترري جررالرربرر اينررجرراسررترر كه مررامررانررمررمرر زنررك زد و كلرري از 
نرره اينرركه مررريمرر تررعررريفرر كرد اخرره مررگرره داريمرر مررگرره مرريشرره 

ري  ر ريل ر خر ر رن ر ر وم ر ران ر ره ال ر ره ب ر رود ن ر ره ب ر رن رشر ر ر ت رشر ر رون ره خر ر ب
 خرروشررحررالررمرر كه مررادرمرر مررريمرر رو دوسررترر داره

 يك سررالرر بررعررد

 مررريمرر

 مررنرر نررمرريامرر
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 !سررامرر: خررانررمررمرر اخرره چرررا؟

 نررمرريامررمررنرر: مررنرر بررااينرر شرركمرر 

سررامرر: اخرره مررگرره چررشرره؟! اتررنررا و نررفررسرر و فرراطررمرره امرر 
 حررامررلرره انرر

 مررنرر: نررفررسرر كه زایید

 مرراهشرره مررعررلررومرر نرريسررترر اصررلررا ٢اتررنررامرر كه 

 فرراطررمرره امرر كه هنرروز يكهفررتررشرره

ر زدمرر و گررفررتررمرر همررشرر تررقررصررير ترروعرره مررنررو بررگررو يه جرريغر
 تررو مررنررو گررولرر زدي و هي قرررصرر كردي تررو حررلررقررمرر

 سررامرر: نرراشرركري نرركنرر

 زدمرر زير گررريه

 !سررامرر: چرريشررد خررانررمررمرر؟

 ررنررمررنرر: هيچرري بررچرره هاي پرردر صررلررواتررییترر لررگررد مرريزن

 سررامرر: الررهي فررداشررونرر شررمرر

 مررنرر: اره ديگرره نرروكه امررد برره بررازار كهنرره مرريشرره دلرر ازار

 سررامرر: شررمررا گررلرري ، عررسررلرري، نررفررسررمرري

مررنرر: خرريلرر خرروبرر ولرري گررفررترره برراشررمرر مررنرر اسررمرر بررچرره 
ر رو ان ر رون رمررد هامر را و مررحر ر ريل ر رت رياو سر ر رت ر سر ر كردمر ر راب ررخر رت ر

 حررافررظرر

 سررامرر: همرر اسررمرر مررنررو تررو

 مررنرر: ارعرر اقررامررونرر
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 سررامرر: مررنرر قررربررونرر خررانررمررمرر بررشررمرر

 ار لرراعررقررلرر بررچرره هاترر ادمرر برراشررنررمررنرر: بررذ

رر خررانررمررمرر  رر دوسررترر دارمرر بررچرره هامرر مررثررل سررامرر: مررن
 فرررشررترره برراشررنرر

 مررنرر: مرررسرري اقررامررونرر

 اتررنررا: سررلررامرر

 !مررنرر: سررلررامرر از اينرر طرررفررا؟

 رالررترر كه بررريمرراتررنررا: امرردمرر دنرربر

 !مررنرر: چرره اصررراريه حررالررا مررنرر برريامرر؟

 تررو شرربرر تررولررد خررودمرر برررمرر تررولررد يكي ديگرره

 سررامرر: خررانررمررمرر برررو ديگرره

 مررنرر: نرر مرر ي ر مرر

 اتررنررا: اي بررابررا خررودتررو لرروسرر نرركنرر ديگرره

 ررحررظرره گرروشرري سررامرر زنررگرر خررورددرهمررونرر ل

 سررامرر: الررو .... دارمرر مرريامرر....تررو راهمرر....برراشرره....خرردافررسررسرر

 !مررنرر: كي بررود؟

 سررامرر: برريمررارسررتررانرر ديگرره

 اتررنررا: پرراشررو ديگرره

 بررانرراراحررترري حرراضررر شرردمرر كه بررريمرر

 !ررا: كجررا؟اتررن

 مررنرر: بررريمرر ديگرره
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 اتررنررا: شررروعرر كردبرره گررريه كردنرر

 !مررنرر: چرريشررد؟! اترري؟! خرروبرري؟

اتررنررا: مرريدونرري عررلرري پررسررر خرريلرري دوسررترر داره اگرره بررچررمرر 
 !دخررترررشرره چرري؟

دخررتررربرريشررتررردوسررترر  مررنرر: امررا عررلرري اقرراكه مرري گررفررترر
 !داره؟

 اتررنررا: نررظرررشرر عرروضرر شررده

مررنرر: غررلررطرر كرده اگرره همررينرر سررامررو مرري بررينرري بررچرره هامرر 
 رو دوسررترر نررداشررترره برراشرره سرره طررلرراقررشرر مرري كنررمرر

 د تررو رو سرره طررلرراقرره كنررهاتررنررا: چرره خررشررنرر ولرري سررامرر برراي

 مررنرر: حررالررا

 بررريمرر

 اتررنررا: يه زنررگرر بررزنررمرر بررعررد

 مررنرر: برراشرره ترراتررو زنررك بررزنرري مررنرر مرريرمرر برريرونرر

 اتررنررا: نرره.....بررزار برراهمرر بررريمرر مررنرر از تررنررهايي مرريترررسررمرر

 رووووفرر برراشررهمررنرر: پر

 اتررنررا: امررديمرر برراشرره

 !مررنرر= بررريمرر؟

 اتررنررا= بررريمرر

رر  ر رع ر و شر ر ر زدن ر رت ر ر دس ر رون ر ررام ر ره ب ر ر كه هم ر ريرون ر ر ب ر هردو زديم
رررفرر شررادي  رر و بررمرربرر شررادي و ب ررارك خررونرردن رردترر مررب تررول

 ريخررتررنرر
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 رراعررقررلرر يكيتررونرر خرربرررمرريداد بررهمررمررنرر: برريشررورا ال

 نررري: نررظرررمررنرر بررود

 مررنرر: بررازمرر مررمررنررونرر

 !سررامرر كجرراسررترر؟

راه رو برررامرر بررازكردنرر از وسررطرر شررونرر كه رد شرردمرر ديدمرر سررامرر 
راطررمررعرر ويلررونرر پررشررترر پرريانررو نررشررسررترره ترروهانرر شرروهر فر

برره دسررتررشرر و عررلرري شرروهر اتررنررا گرريتررار برره دسررترر مررنررتررظررر 
 مررنررنرر

 سررامرر ارومرر شررروعرر كرد برره نررواخررتررنرر

 همررونرر طررورهمرر برره چررشررمرراي مررنرر نررگرراه مرريكرد

راي ع ر رم رشر ر چر ر ر اين ر رق راشر ر ر ع ر رن ر رر م رق راشر ر ر ع ر رم ريشر ر رل رسر ر
مررحرربررترراشرر حرررفرر زدنرراشرر عرراشررقرر تررمررامرر وجررودشررمرر 

 ..........چررونرر مررنررو نررجرراترر داد از تررنررهايي هامرر

 پررايانرر

 مررمررنررونررمرر ك

 ♡ه بررامرراهمررراه بررودينرر

 ♡رريمررمررنررونرر از اقرراي عررلرري غررلررام

رديز و  ر ران ر رري ش ر را اكب ر رن ر ر ات ر رم ر روب ر ر خ ر رت ر ر از دوس ر رون ر رن ر رم ر وم
 ♡فرراطررمرره رفررائي

 دقرريقرره ظررهر ١٤:٢٦سرراعررترر:

 ٩/٤/٩٩ترراريخرر: 

 ♡تررنررهايي مررعررنررا نرردارد چررچررچررونرر خررددددا هسررترر
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 وشگاه یک رمانفر 

 

 

 

 

 یک رمان مرجع رمان

درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید که 
شوند می توانید  شر  ساخته و منت شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل  رمان ها و 

 به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس بگیرید.

 پیشنهاد می شود
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