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 ھی ھم داش انی وھمھ بچھ ھا درحال جزو نوشتن بودن استاد کمی نشستھ بودسرکالس

 نوشتم ی ھم مدادمی منم جونم براتون بگ داشتم بادقت ھم گوش مدادیم,سره درس
 خخخ خدارو چھ دی بخونم وشانایباشھ تابتونم اخر ترم وا, خوش خطکردمی میوسع

 نفر ھی ھواونی عاشقم شد ھویبعد   وامد از من جزو گرفیکی خدا زد پس کلھ یدید
 یترانھ توبازجوووو زده شد,,,ااا( خخخخ     یی ھم عالیلی خوب خیلیشد خ,ارش
 )دختر

 تا رسمی برو بعدا خدمت مدمی  من شو دارم درس گوش میخیوجدان جان من ب_
 ., گمی راس می جان عمھ کتی کنحتمینص

 )اره ارواح خاک عمھ ات(
 تا اخر گید. شھی ک واسھ من نمره نمنایاووووف منم خلما بھ درسم برسم واال ا_

 کالس حواسمو دادم بھ درس
 
 
 
 تا میدی درس گوشگی دمی ساعت ونکیخالصھ ک .. ندادم تیدرو اطرافم اھم,طی محبھ
  شد گفتالیخی جووون بانی کنکیا

   دیخستھ نباش_
 یلی درس ومدرک تحصی از ھرچانی واقعا سر کالس کی درسم خوب بود ولنکیباا

 دادی از اول تااخر جزو می بااخم ھابا درھم وجدانی استاد کنی بسکھ اومدیبدم م
  واال بد اخالقزدی لبخند ھم نمھی چی استراحت ک ھھیدزسم ک ,وسط

 
 
 
 ...)و برو بھ خودش بگی جرعت داریلی خزمیعز(
 حالت ی مرخصکمیبرو , ی بھ ما ھیچی پی میستی سرحال ناایریوجدان امروز گ_

  مخم ازاد باشھ ھوووم چطوره خوبھکمیخوب بشھ منم 
 )  بھ کارت ندارمی کارگیاصال د.اره توھم منو از سر خودت باز کن (
 بشون گفت باال چشمت ابروھھ قھر شھی واال نممی قدیاوا  قھر کرد وجدانم وجدانا_
 دکتر برم ھی باخودم رمای شده نچ نچ منم درگی عجب دوره وزمونھ ارنی مکننیم
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 ک مثل شمر زل یلی باز بھ لشی ھام برداشتموبا نیری دست از خود درگیلی لیباصدا
   شدمرهی خدکری بود ونگام مستادهیجوشن باالسرم وا

 ی شدیچقد خوردن, یم االن کوپ گوجھ شدجان خود.. یچتھ عشقم چرا قرمز شد_
  اری بی نمک دارمیجوون مر

   تر شد با حرص گفتمظی اشو جمع کرد واخمش غلافھی قمیمر
  چقد ناز بکشمگیچتھ حرفتو بگو د_ 
   گفتمیمر
  کنھی می ک بدتر ادمو عصبسی ھم مثل ادم ندنتی کشناز

   گفتماخمو
 کنم ی تا منم بلد باشم ناز کشدهی نازمو خری کی از ادم داریی خوب چھ انتظاراھیچ

   ھااایزنی مییواال حرفا
 بھ مشامم خورد اره خودشھ ارشھ درس چقدم دی خوب بھ دماغم ااا ببخشی بوھی

   بکشم ک گفتقی نفس عمخواستمی پشت سرم مستادهیوا
   ناز تورو بکشھادیم,یاخ ک_

 کال میزنی ک دوسالھ باھم سرو کلھ مسی نروزی برگشتم سمتش کار امروز ودخونسرد
   اھان کجا بودمیییی توروخدا ھینیبی شانسو مادیاز من خوشش نم

  ھووومی ک چی واال فکرکردکشنی ک ناز تورو مییھمون ھا_
 
 
 

  زدو گفتیپوزخند
 توھماتت نی نداره توھمبی خخخخ عختی اعتماد بھ نفست زد سقف کالس ریاخ_

  باش تا اموراتت بگذره
 نی ک خودمو بھ استمی ننی ھا دنبال ای ھم خوبھ ک مثل بعضیلیباش بابا اصال خ_

 ک ھستم خدا ھم مھربونھ نمی بھم نشون بدن من ھمی گوشھ چشمھیواون نشون بدم تا 
   برام گذاشتھ کنار تا بھ وقتشپی ناز کش خوشتھی دی شایدیچھ د

 تا کردی میش ھرکار روزا ارنی حرفمو گرفتن اکی خود ارش تی حتیلی ولمیمر
 باشھ و خبرا یی جامی مرشھی مگ می ھم ندونھ ولی مثال کسنکیمھتاب دوس بشھ وا
 تخس باحرص ی و ارش پسر کوچولودنیخندی مزی رزی رالی ولمیپخش نشھ خخخ مر

 یادی خوب زیلی   خااای ھندملی مثل فشدی مثال عاشقم مییھوی شدی می چکردینگام م
 ژنی عطرشم اکسرونی بمی کردم بھ دخترا اشاره کردمو از کالس زدی پردازایرو

 ............. ک از درکش خودمم عاجزمھی جالبھ حسم بھ ارش جورکنھیبدنمو اضافھ م
 وبھ رونی کشو ازاتاقم امدم بی رو جمع کردم و بلند شدم چادر تاکردم گذاشتم توسجاده

 ：گذاشتم وگفتم مامان یسمت اشپزخونھ رفتم ھردودستمو روچشما
  مامان جونم؟می من کی گفتاگ
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   دخترمییویکیالحق ک خود ا_
 ：  شل شدشمین_
   حاال عشقمی درس کردیچ
 ：  گفتیمامان بااخم ظاھر_

  یعشخ باباتم شما مزاحم,من فقط... ستمیمشق تون. عشق من
   مزاحممیدست شما درد نکنھ حاال ماشد_
 ：  زدوگفتطونی چشمک شھیمامان _

   مزاحمای شنی مخل اساای کال بچھ ھا گی داره
 ：  ک تازه وارد اشپزخونھ شده بود گفتبابا

   دختر کال مزاحمھنی امخصوصا
 :  گفتمشدی نمزونی از اون اوشتری بگی ک فکر کنم دییبالبا

 نیمنو از کدوم پرورشگاه گرفت)روکردم بھ بابا ( برم دنبالشون دی باشھی نمیطوری انھ
 ؟

 نگاه بھ ھی وارد اشپزخونھ شد ی علریام, ھمون لحظدنیبلند خند,یدا وبابا باصمامان
  ما سھ نفر انداخت وگفت ؛افھیق

   ھووومنی اوردریمنو تنھا گ,ی شما دوتا خواھرباز
 قایدق, وبابا ھماھنگ گفتن مامان

 
 
 
 ：  انداختم وگفتمی علری نگاه بھ امھی

  ستمی نیزی چیی من بچھ سرراھانای توراستشو بگو احییداداش_
  گفتکردنی بھ مامان وبابا ک بالبخندو محبت بھ من نگاه مطونی نگاه شھی ی علریام
： 
 من خوبھ االن بره نی اخ والدرهیگی کمبود محبت از کجاسرچشمھ مگنی بعد مایب_

  معتاد بشھ
 ： گفتدوی خندبابا
 نی عرضھ ھاھم ندارنیاخ ازا_
 ：  گفتیرعلیام
  کنھی مدادی خانواده ما بی تو محبت وعشق بھ فرزندینیخخخخ _
 لحن متاسف گفتم ھی ھم زدم بعد بای ترثی شد ولبخند خبداری بثمی لحظھ اون ذھن خبھی
 ؛
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 وبعد شما رهی رن بگی ک فردا روزی علری مامان فکر کن  امشھی چھ بد میواااا_
 باشھ بعدشم ک نجای سره اکی نی ک اذارهیم,یرعلی اخ مگ زن امدی بشروناتوانیپ

  نای سرتون اذارهی منت می کلادی کمکتون حاال اگرم بادیعمرا اگ عروستون ب
   بھ فداش مطلبو گرفت و گفتی ھم ک باھوش ابجی علریام
 ی وااااشمی ملمیصدرصد خصوصا ک منم بھ بابام رفتم زنزل_
   لحن دلسوز تر گفتمھی مامان وبابا نگاه کردم بازونی اوافھی قبھ
 ی ولرمی مزارمی منای ک معلومھ مزاحم وانطوری اخورمی نمعتونی بھ بچھ واقمنم ک_

 من فداتون ی الھی شما دوتا اخنیمونی پس مھی شما سربار بودن بددردشی پمونھیدلم م
   بشم

   گفتی وبابا ھرشون امدن سمتمو بغلم کردن مامان بالحن بامزه امامان
  یومات کرد,شی من وباباتو مثال کیکنی ک فکر می خوشحالیلیاالن خ_

  گفتی داش مشدی ھم با ھمون لحن ولبابا
 بود ی جا طوطمی کنیبچھ ما خودمون جوجھ بود کالغ بود حاال ھرکدوم رنگ م_
   ھووومی مارو رنگ کنیخوای بھ ملت اونوقت تو ممیفروشی میاقناری

   بوس روگونھ ام گذاشتن وبابا گفتھی ھرکدوم بعدم
 من, فقطیی مزاحم بابایخودمتو مزاحم _
 گشاد شده بھ ی ک منفجر شد منم ک باچشمای علری ابراز عالقھ بابا بھ من خخخ امنمیا
 ：：： کردنی باال رفتھ داشتن منو نگاه می با ابروھاکردمی دوتا نگاه منیا

  من دارم اخ بھ فداتون ترانھطونی شی بابامامانو
 
 
 
   نگاه ارشاز
 
 
 مامان وبابام ی صداھوی ساعت شد ک می نھی دی راه امدم سالم کردم رفتم تو اتاقم شااز

 حواسمو ی گذاشتم ھگری دندون سر جی ھخوردمیرفت باال بازم من داشتم حرص م
 برداشتمو زنگ زدم موی گوشی ناگھانمی تصمھی ی نداره طدهی نھ فادمیپرت کردم د

 خونھ مامانم جواب داد
 بلھ؟_

 ) خونمونیمتر١٠٠٠توفاصلھ ( تو اتاقش انمی پوشی ؛ مامان من االن پگفتم
  گفت؛خوب
 ادی منجای نداره صداتون داره تا اگفتم؛خوب

 ادی تا اونجا مینی یگی میگفت؛چ
  ارومترکمی گیبلھ د; گفتم
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 ： گھی قطع کرده بھ بابام مویگوش
  می نزدیتو دعواک حرف بد,

 دراتاق ھوی امدش نیلی ادمی در امد فھمی خنده ھمون لحظھ صداریاتاقم زدم ز,ی تومنم
  وارد شدن مامانم گفت؛ییباز شدو سھ تا

 نیلیمامان وبابا رفتن ا,ی وقتمیکردی  وگرنھ تاصبح دعوا ممی ارشو دارخداروشکر
 ： امدو گفت

   توروداره ھووومکردی ک مامان داش خداروشکر مھیموضوع چ_,
 ختیری بی کنھ ک ھمش باعث دردسرفی از تو تعرادیب پھ نھ پھ یفوضول： گفتم

 ：  زد توسرمو گفتدونھی
   عمتھختمیری دماغو بادی بادتی تی زدم ک بچگنویا_
 ی وگرنھ چی ازم بزرگتری سال واندھیخوبھ _
 
 
 
 امی چھ خبره تا بنمی سر اشپزخونھ ببھی روزه واال من برم ھی روزم ھی باو نمی بنیبش_

   چند روزینی ی سالو اندھی بدم حیبرات توض
 ھی دوی ھم حوالش کردم ک خندی پشت چشم توپ ناز نازھی امو کج وکولھ کردم افھیق

 کمی باوو برم یخی بابا پشتشھ وگرنھ بفی خاک برسر برام امد واال حھیباکف دست 
 استراحت کنم

 چرا دوسدارم دونمی دانشگاه واون دختره ترانھ افتادم نمادی دمی تخت دراز کشیرو
 با شتری بادخترا جوره بی ولھی دختر شوخ وبانمکارمیاش کنم حرصشو درب,یعصب

 ی ولسی اش برامم مھم نافھی دقت نکردم بھ قی کمتر از دوشمن خونیپسراھم ک کم
 زی چھی خوب مھتاب برام ارمی جاملشو رو بھم انداخت حاکھی امروز اون تنکیسر ا

 کم پسر دنبالش ھیحساسم دوسدارم باھام باشھ چشم اب از اارمی سر دربتونمی نمگسید
 ھھھھھی عالمی ھفتھ اس بامن دوستھی االن نکی باھاش بودن وخوبھ  خوبترھم اسین
  نمیبودن بب, پسرا ک دنبالشی بعضی حسرتو توچشماتونمیم
 منتظرشم ھاا دونھی مزنھی انداختم اووووف چرا زنگ نمی بھ گوشیکالفھ نگاھ 
 چشم زدمیزنگ م, خودم بھششدی ھالکش بشم بعد زنگ بزنھ اگ ناراحت نمخوادیم
   منیاب

 در اوردمش بھ صفحھ اش نگاه کردم خودشھھھھ بمی از جعی زنگ خورد سرمیگوش
 جواب دادم

  منیسالم چشم اب_
 ： حوصلھ جواب دادیب

 یسالم ارش خوب_
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  منی چشم قشنگ من عسلتیبھ خوب_
 دای خوشم نمینطوریارش نگو ا_
 دارمی خریدونیجانم ناز کن م_
 ،： وگفتدی نفس کشیحرص_
 تو بارفتارتت بھ ھمھ ی ولمی تودانشگاه نفھمھ ک ما باھمیمگ من نگفتم فعال کس_

  یفھموند
 ات ی چشمامو کنترول کنم تا پتونمی کنم نمکاری سختمھ مھتاب چی ولنیبلھ فرمود_

 نگرده
 
 
 

 ：دوگفتی کشی پوفیعصب
 باشھ وفتھی دوسندارم حرفم سر زبونا بیبکش, دورمنو خطدی خودتھ فقط بالیم_

 ؟ی بود قبولش ندارمونیمن برا دوست,شرط
 یلیحرکاتش خ, بمونھ حرفاش ی مخفدی بای چی تونستم درکش کنم برای شدم نمدلخور

  ی چشم ابشھی باالخره مال من مدمی من از دستش نمی ولدمیفھمی نملشویسرده من دل
  خوب شدکنمی مراعات مشتری بھ بعد بنی ازایاحت ھرجور رزمیباشھ عز_

 ：دوگفتی کشی اھمھتاب
   برمدی بای نداریخوب کار_
  ی قطع کنیخوایچھ زود م_
 ادی نکن تازه خوابمم متی کار دارم اذیارش کل_
 ： گفتمطونیش
  مھتاب امممی بشھ بغل من بخوابیک_

 ：  گفتی حوصلھ وعصبی بمھتاب
  ااا ارش خداحافظ_

 اصال حسم برام مبھمھ نھ ای ستمی بش وابستھ نی کرد شونھ باال انداختم اونقدرقطع
 مھتاب باالخره کھ ی بشم جالبھ ھم حس من ھم سردالشیخی بتونمیبنظرم عاشقم نھ م

  مھمھنی اادی من ازش خوشم میچ
 
 
 

 ترانھ
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 دید شا کتک زدن مھتاب بود واال اگ اون نبودمیدی ھامو می از فانتزیکی خواب داشتم
 فی ھم خوش خوشانم بود خالصھ داشتم کی داشتم تا بھ ارش برسم کلیشتریشانس ب

 لحظ ھی بود بھ جان مھتاب ی چنی زدم لرز کردم اخی ان احساس کردم ھی ک کردمیم
   واالیخونیم ی چھی گمی می چھیمردم اصال شوک بودا 

 ھی نگاه کردم ی علری امافھی نشستم بھ قخیس.  حد ممکن باز شدنی تا اخرچشمام
 ：  وگفتمدمی بنفشششششش کشغغغغغغیج
   سای واکشمتی دستم بھت برسھ می علریفاتحھ اتو بخون ام_
 بدو کل خونھ ری بدو من بدو امری من بدو اممی بدو ک رفتی علای نیی پادمی تخت پراز

  شد ظاھرشد جلوم تا چشمش بھدای از کجا پھوی بابا دونمی روسرمون نممیرو گذاشت
 از فرصت استفاده کرد رمی گفت و دستشو گذاشت روقلبش امییی ھھی افتاد لمیشما

 ： شد بابا گفتمیورفت پشت بابا قا
 
 یکی یگی نمی نگاه بھ خودت انداختھی چی ھی جادوگرا شدھی شبھی چھ وضعنیدختر ا_

 یمونی مشھی نمدای خواستگار برات پگی من رد کردم دچی سکتھ ک ھنھیبیتورو م
  رودستمون

 جلو دی از پشت کشروی کردو امی گشاد شده من نگاھی بھ چشمالکسی ریلی خبعدم
 ：وگفت

 دی باانصاف رفتار کنحتی نصھی فقط کنمی دخالت نمی خواھروبرادریمن تو دعوا_
 تک تک یرعلی سر امدمی پری لبخند مامانھی بایرعلی امرسمی االن حسابتو ماخشششش
 ：گفتی ومدیخندی اونم مدمیکشیموھاشو م

 بمونھ بسھ ی دستت بشکنھ مونذاشتیییی ھمھ موھامو دختر ای کندییییی ایترانھ ا_
 شمی خوشگلھ ماه منھ سوارش مینکشششش باتوام ابج

   ک داد زددمی تر کشمحکم
 ی بشلی عر عر فقط ول موھامو بسھ زلای باشھ باشھ فدات بشم اصال من خر بییییییییا

  دنین نم بم زگیمو نموند برام د
  شدمالشیخی خورده ک دلم خنک شد بھی خوب

 
 
 
 ： گفتی علریام
  رسما کچل شدم_

 ：  باال انداختمو گفتمابرو
 بخدا سکتھ یرعلی امیکنی می خرکی ھای شوخنی دفعھ اخرت باشھ ازانکیحقتھ وا_

  زدم
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 ：  مظلوم سرشو کج کردو گفتریام
   خوبھترسونمتیفردا کم تر م_

  کردماخم
   کوچولوھی_

   شدشتری باخمم
 واال من ی چینی ک ھس نھی ھمیحق اعتراضم ندار.... کوشولو ی کوشولوھیخوب _

   واالی شدیبزرگترم حرف حرف منھ اصال پس چرا ابج
  وار گفتم ؛دی باال انداختمو خونسردوتھدشونھ

  گی دیدونیخودت م_
 امروز کالس ندارم تا  گفتمدهیرندی ساعت نگاه کردم اوووووف تازه ساعت ھشتھ خبھ

   نذاشت ک شروع کردم بھ نق نق کردنخوابمیدوازده م
 ی الھی ات نذار خواب راحت داشتھ باشندهی زن ای الھیرعلی امی کچل بشیالھ_

 بھ درد ی الھی عمھ تامرز مردن ببرتت وصدسال عمر کنیھرروز صبح گوگول
   کی ک درمون نداره الھی گرفتار بشیعاشق
 سرمو بھ ھوی شد ی خود خدا چایکردم روھوام , ک احساسگفتمی اشو مھی بقداشتم

   دربھ دریییییی اری شد  بھ سر امدهیسرعت باد برگردوندم وسرم محکم کوب
 مثل خودش یکی خدا ی اشی راحت بشم از دستت مخل اسای بریری زن بگیک_

   من راحت بشمشونی کن تا برن سرخونھ زندگبشیخلوچل نص
 ： بت نگام کردو گفت بامحیرعلیام
 کھی کوچی منھ ابجی خواستن برای جور خوبھی دلت ک نق زدنھاتم یفدا_

 ： کرد وگفتشی اخمم چاشنھی چشم غوره توپ برام رفت ھی بعدش
 کنم دارتی ازخواب بینجوری اامی بدی سھ بار بای ھفتھ ارمیدرھر صورت زنم بگ_
   جوون شمکمی
 ： حوصلھ گفتمیب

  ی توبگی بخوابم داداش اصال ھرچگی دکمی بذار برم یرعلیام_
   من خخخمی دختر باکالسنی ھمچمینی بلھ بدی کشموینی بدویخند

  شرط دارهھی یباشھ ول_
   درشت کردمو زول زدم بش تا شرطشو زودتر بگ من برم کپھ مرگمو بذارمچشمامو
 ：  کرد وگفتزی رچشماشو

   خوبیکنی چون وچرا قبول میب_
 ：  گفتمکنجکاو

 ھ باشھ بگوباش_
زد دستمو گرفتو بدو بدو منو سمت اتاقش برد داخل شدو پشت بندشم من , برقچشماش

 رفتم تواتاقش بعدم درو قفل کرد
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 نکنھ ییییی  ھکنمی وقت نھ بابا داداشمھ ھا چھ فکرا مھی چشھ منو نکشھ نی ای علای وااا
 فکر کردم نھ بابا کمی ی سرنی اکشمشی کرده می جزو امو اب پرتقالیمثل اون سر

 ی چنمی ببی لحظھ ساکت بشھی شھیم( وسالم گذاشتم تو کالسورم پس حی صحشبیاونو د
 )  بگھخوادیم
 ک خونسرد داشت بھ منو ی علری بھ امی عصبدی وجدان جون باژھیحرفت منطق_

  دمی توپکردی نگاه مرھامیخوددرگ
  دھھھھھی جون بھ سرم کردی بگیخوای می چگیاه بگو د_
  نگو باشھیزی چی بھ کسی علری جان امی بت بگم ولخوامیم,یزی چھینھ ترا_
 باشھ بگو_
  گمی نمی بھ کسری نشد بگو جان امگینھ د_
 نشدم ری سی از وقت خواب ک گذشت الاقل از گشنگخورمی قسم میباشھ داداش_

   بخورمیچیحرفتو بزن تا برم 
  زدو منو روتخت نشوند خودشم نشستیلبخند مھربون_
 
 
 
 ھامونم ی گفتم ابجنکی تااادی بشدی نمی ناھار راضیامروز با نگار قرار دارم برا_
 منتھا تا باخودش حرف نزنم ک رهی وقصدم خخوامشی ک برا ازدواج میدونی ممیبریم
  باھامییای شد می چشھینم

 پسرعموم ی داداشم تو جشن ملودھی مذھبھی دختر خوشگل وخون گرمشناختمی منگارو
 شده ی حاال چکردی نگار قبول نمی ولرشھی گی ک پشھی می سالھیاالنم  بودتش دهید

 داداش منم ک نی اکنھی سالھ داره ناز مھیقبول کرده خدا داند واال مردم شانس دارن 
 شھی نمینطوری کنم ایابی شھی ردی باستمی نینطوریا  من چرادونمی نمخرهیدلخستھ ناز م

 ：  باز گفتمشیبان
  چرا کنھ ھم فال ھم تماشا خخخ_
 ：  وگفتدی گونھ امو بوسدیپر
 ری ترانھ   حاالم برو وقتمو نگکنمیجبران م_
  ی رو روبرم ھیھ_
 
 ھی مرتبش کردم کمی اتاقم ی بھ مامان کمک کردم رفتم توکمی صبحونھ خورم کمی

 کمرم ی تا گودشی بلندم ک بلندی گرفتم کم کم حاضر شدم موھاییدوش سرپا
 کرم ھی بودم دی بستم بھ صورتم نگاه کردم سفرهیبودوشونھ کردموبافتم بعد باگ

 زدم چشمام درشت داد روش مکمی داشتم ی وھشتدهی کشیضدافتاب زدم ابروھا
 یی قلوه ای بود بھ لباکی وکوچی قلممینی بدمی دورش خط کشی بود بامداد مشکیومشک
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 ی گفت خوب بودم مانتوشھی مییی نگاه کردم انھییلب زدم رفتم عقب بھ ا, برقھیھم 
 شھ شلوار دهی چادر قشنگ دری وشال ھمرنگشوروسرم بامدل بستم تازدمی پوشی نفتیاب

نھ ۶٠بود وزنم ١.٧٠ نگاه کردم قدم کلمی اوبازم بھ ھنھیی رفتم جلو ابھ خوفی وکیمشک
  کنم ازخودم خوبھ نھفی تعرکمیخوب بودم خخخ 

 
 
 

 ارش
 یزی چی بھ اتاق انداختم ومطمعن شدم جنی نگاه کلھی ھوا ودمی متر پرھی  غی جیباصدا

   اممممادشی از کجا مغغغی جی صدانی پس اسین
 ی تخت بود خخ گوشری کنم زدای خورده بھ مخم فشار اوردم تا منبع صدا رو پھی

  ارمی دربھ در مگ دستم بھ اش نرسھ حالشو جامانی کارو کرده پونی ایمعلومھ ک
 تازه داشت دوباره چشمام گرم دمیستم جواب بدم قطع شد از دوباره دراز کش خواتا
    جواب دادمغغغغغغغغی ک دوباره جشدیم
 کنمی متیگوجھ سبز دعاکن دستم بت نرسھ حال,یری سردرد دوساعتھ بگی الھیا_
 سایوا
  برات گذاشتمیتوپ, چھ زنگ تماسیدی سر ذوقت اوردم دی اول صبحاااایحال کرد_
  ار ببر صداتو کارتو بگوزھرم_
   کارمو بگم ھوووماید نھ د نشد ببرم صدامو _
  ارواح خاک عمھ اتانیبنال پو_
  ییای بدی دارم توھم باپیکی ای بابچھ ھا ی دورھمھیخبرت برا ناھار _
 شمی شماھا ھم ک ھمھ زوجھ من معذب مادیمھتاب نم_
 ادشونی از ی من وکامیدنی ک ھمو دناھمی صدف ومادیالل بخف باااو  مھتاب ن_
  می باھم فرق ندارادی پس زحرفنی بند باھم مھی میریم
 امی مدیباژ_
 ی باری کارنیافل_
  سین_
 فعال_

 خوش پیکی تواومدی خونگرم بود باھام منای قطع کردم کاش مھتابم مثل صدفو مویگوش
 انی داش پونکی می خالبتوی خودمونو عشقھ جیخی بخوادی حاال ک نمی ولگذشتیم
 
 
 
 کمی باسشوار رونی دوش ارش پسند گرفتم امدم بھی حموم دمی حولھ برداشتم پرھی

 ساده شونھ کردم چون موھام لختھ یلی نمھ ھم براق کننده زدم خھیموھاموخشک کردم 
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 سوختھ اس یی رنگشم قھوازهیری ممیشونی سختھ ھمش روپیوحالت گرفتنش کم
 مھتاب ی چشماھمرنگ رست رنگ دی درشت ابی چشمای پرپشت کمونیابروھا
 ولب ینی بادی مھتاب خوشم مھی ابی بازم از چشماھی چشمام ابنکی ک بااسیجالب ن

 چھارشونھ وتو پر نای ک بھ لطف ورزشو اکلممی خوش فرم درکل خوبم خخخ ھیھا
 بھ گفتھ خانومم نارمی ھستم ایلیچون ک من ادم کامال زنزل(بود ٨٠وزنم١٨٠بود قدم 
 )سمینوی اشو مھیخدا چپ چپ نگاه نکن ترانھ   باشھ نزن االن بق ای یییییھ.....نوشتم 
 پول فی ما خخخخ کمی ھستی ادم متواضعنی رفتھ قابل تحمل بودم بعلھ ھمچروھم
 می برداشتمو بدو ک رفتنوی ماشچی وسویوگوش

 
 
 

  ترانھ
 جوجھ ی راستارنی بموی ک سفارش داده بودیی تاغذاھامی چھار نفره نشستھ بودزیسرم

  ھی وضعھی نحای اصال االن امیسفارش داد
 وخودشون حرف بزنن اونوقت خان داداش من ازخجالتشھ ندهیی امدن ک درمورد امثال

 ھمون نی کرده واال انگار ازوگلدونی رومی خودشو سرگرم دستمال کاغذشھی بازای
  می ندارشی ک از دستش توخونھ اساسی خان نریام

 نگار ک مثل ی ابجنی فقط منو انجای فوضولش بھ قربونش بره بدتر ای ک ابجنگارم
 دی رو ادم قطع بود مارو اوردن واال ادم بای بغلیزای مای میی پای منارویاایفوضوال 

 سینطورنی باشھ انیواقع ب
 دوگاز خخ بھ حرفاشون برسن نی دور کنم تا ازی منی بچھ رو از انی ادی بادمی فھماھا

 دور کنم  پاشودم خوامی منوی مثال االن من فقط ای الکسی خوب ننیک برا سن نازن
  حاال مادوتارو باشنای وایی دست شومی برای ک بکنمیدارم بش اشاره م

 
 
 
 اونم ک ماشااله رهی منظورمو بگکردمی می داشتم سعنی واشارع بھ نازنمای با ایھ

 دمی دگی اصال دستنیخنگ ھزارتا حرکت از خودم دراوردم اون دوتا ھم ک تو باغ ن
 اخم کردم چشمامو دور سالن شھی می بھتر حرصمم خالیلی بزنم خرمی بگنوینازن

  الوده نشھ کھھھھھھھھنی اون وقت دستم بھ خھی ناکرده ییگردوندم ک خدا
 حتما کنھی باز داره نگام مشی چطور باننی ارشھ ببی وادمی دوی کیدونی نمییییییییھ

اونم ....... دادمی درصدم احتمال مھی ک نی نازنینی نبریخ ی الھی ادهیھمھ حرکتامو د
 کاش قدرتشو ی نازنھیتری عروسکا پسربچھ پشت ونی اھھی شبیرفت بھ باد   واااااا

  یی من باشی چند لحظھ برای بازم برایکوتاه ول,داشتم ک ھرچند کم 
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 و مچ دستشو گرفتم نی حواسمو دادم بھ نازندونمی نمی ک پوزخند زد اما بھ چدمید
 میییای می زودیی دستشومیما بر_ گفتم ندهیزن داداش ا,وبلندش کردم رو بھ داداش 

  گفتنی نازنیی بردمش سمت دستشودموی کشنوی دست نازنبعدم
 ی دستمو کندگی دواشیچتھ _
 بلک منظورمو کنمی می بازمی ساعتھ دارم برات پانتومھی حرف نزن ھااا نینازن_

  ماشااله خنگ توھم ک یبفھم
  عمتھ_
  عمھ خودتھ_

  و ولش کردم گفتممی شدیی دستشووارد
  ک خواھرشوھرشم پس حجاب کالم بخرج بدهیدونی داشتھ باش متوی ابجیھوا_
 ک باش ی ھستی ک خواھرشوھرمنیخف باو اوال حجاب کالم نھ عفت کالم  دو_

 ی بدم نذاره خونھ ننھ ات دھنتو واکنادشی نیھمچ
  براش کج کردم وگفتمدھنمو

 
 
 
 ھی ھی و خالصھ ردادنی رژه رفتن و بھ ھم گنھیی جلو امی وقت گذروندیی تو دستشوکمی

 نی بعد بگای باھم بحرفن بکمی تا اون تا روشون باز بشھ میربع خودمونو االف کرد
 رفتمی با شالم ور منھیی واال داشتم جلو استمی فوضولم نیی خوووبنیخواھرشوھر بده بھ ا

   کالفھ گفتنیک نازن
  شمی باھم تنھا بودن بابا من دارم خفھ می بھ اندازه کافگیبسھ د_
 رهی داداش دستھ گلم خواھرتو بگنی ک اکنمی می دارم کاری شوھری وضع بنیتو ا_

   بعدش نوبت توی باشی دختر خوبیزنی حرفارو منیاونوقت تو ا
  فرھنگ وگفتیادب ب,ی دراورد بزبونشو

 دستو پام دوتا مزاحم دنبال خودم راه بندازم من تمام قول یبرو بابا مگ مثل نگار ب_
  کنمی می بعد باخانواده اوکذارمیقرارامو م

 ایح,ی کن بایح_
 ادم نی ببھی مطبوعی چھ خوبھ چھ ھواژنی اکسشی اخرونی زدم بیی از دستشوبعدم

  کنھیھا ک نم,یبخاطر داداشش چھ فداکار
 اون دوتا گرم صحبت بودن رسما ادم حسابمون نکردن خخخ زی سرممیدی رسیوقت
 دونمی خل شدم رفت ممیستی ما نای میی مانی سرم برنگردوندن ببیحت
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 از ی فقط کمی منم کممیزدی ھم تو سروکلھ ھم ممیخوردی ھم غذا ممی داشتنی ونازنمن
 زدنی حرف منای ونگارم درمورد رنگو وغذاو ایرعلی بود امنای ارش ازی میحواسم پ

 می روافتادیفکرکنم حلھ عروس
 چندمتر نکی نھ اگمی منجای حاال تا اومدی ھم منجای تا انای ارش ازیبخند م, بگویصدا

 ارش زشونی فاصلھ اس سرمو برگردوندم روبھ مزیفاصلھ باشھ ھا نھ منظور دوتا م
 از دوستاش داش یکی انی پوزدیحرف مدرست روبھ رو بود داشت بالبخند باتلفن 

 کردی متشیاذ
 
 
 

   دوازدهپارت
 دنیخندی ھم بھ کاراشون مھی وگرفت بقانی دھن پوی کالفھ شد وبادستش جلوارش
 ک منم لبخند بھ رهی میلی ویلی تھ دلم قدنشی جور انگار با خندھی چقدر قشنگ دنشیخند

 من ی جور از حس خواستن وداشتنش باالتره اون براھی ک حسم بھش فھممی مادیلبم م
 تمام امممم جالبھ ک خوستنش روھم ژنیاکس دنی دوسال شده مرور نفس کشنی ایتو

 از اخالق ھام ک خودم دوستش یکی نکی شدم مثل ای احساسیادیدوست دارم خوب ز
 یابی بفھمھ چون ھروقت ناراحت تونھی نمیچکی اگ ناراحت باشم ھنکیداشتم ا

 از ی ناشی دوسال افسردگنی ای تونکھی بخاطر ھمرمی تو جمع مرقصمیوصلھ ام مح
   واالگرفتمیبھ چشم ارش م  نشدندهید
 و تاخواستم بزنمش دستاشو اورد باال نی برگشتم سمت نازنعی گرفت سرشگونمی نی کاه
 نی خوب شد نازنشی محکم ترشو گرفتم اخدونھی نکنم ی تالفشدی باعث نمنی ایول
  گفتدیمالی ک گرفتھ بودمو میشگونی نی ک داشت جانطوریھ
 ی خان داداشت حساب کرد تو تو فکرزمی تموم شد ممی سھ ساعتھ غذا خوردییکجا_

   تاقالمون نذاشتنمی بھ اون دوتا برسمیپاشو بر
 ی کنار در ورددمشی نرسھ چطور منو صدا نکرد دی علری مگ دستم بھ اون امااا

 شی پمی رفتنی انداختمو بلند شدم وھمراه نازننای ارش ازی بھ مگی نگاه دھیرستوران 
 زوج عاشق

 
 
 

 رمی اخم خطرناک کردم امھی نگاه بھم انداخت ک ھی یرعلی بھشون اممیدی رسیوقت
 خخخ جونم جذبھ  از دینداشتش کش,شی باز کرد ونامحسوس دستشو بھ رششوی نعیسر

 اول نگار خانوم می شدریام رنگ یمشک٢٠۶ نی سوار ماشمویرستوران خارج شد
  سمت خونمونمی وبعد رفتمیورسوند
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 ارش
 

 دستمو گرفت انی پاشودم ک حساب کنم پومی ھارو دراوردگیشلی ک دخل شیوقت
 وگفت

   نوبت کامرانھی سرنیکجا داداش ا_
  معترض گفتکامران

  وسطیپری مگی درفتیااا خوب داش م_
   وقتھی ی بدعادت بشترسمیپاشو برو حساب کن کامران م_

   راحت نشستم کامران بلند شد رفت حساب کردو امدالی باخسی نوبت من ندمی دمنم
 گی دمی برنیجاتون راحتھ پاش_

 کامران می ھمھ باھم از رستوران خارج شدی من نازلانی نفر بلند شد وپونی اولصدف
  گفتی ونازلنشونی رفتن سمت ماشیونازل

  می پارچھ بخرمی برییای فردا ب منو ھا منتظرمیصدف نکار_
   بوس براش فرستادو گفتھی صدف

  رهی نمادمی تخت التینھ خ_
 نمتیبیپس فردا م_
  باشھ فعال_

   تکون دادو گفتی ھم دستکامران
 نیری امشب دل درد بگدوارمیبچھ ھا ام,خداحافظ_
   خاک برسر براش فرستادو گفتھی انیپو
  خوشتھی ما حساب کردنادی از دماغت دربیا_
 ی گفتیا_
  فعالگیزھرمار برو د_
 سوار شدن ورفتن,خخخ خداحافظ_
   زد روشونھ امو گفتی دستھی انیپو
  داداشمیبزن بر_
  کونتی ماشنییایمگ بامن م_

   وگفتدی کشی کالفھ پوفصدف
 کار دست خودش رونھی باسرعت منقدری اخر ارگاهیزده بھ درخت کنار جاده االن تعم_
  دهیم

   نگام کردیص حرانیپو
 نی ماشسی  بدبخت خسشھی کمت می حاال مارو بروسونی انداختادشی یمرض دار_

  یپرسی چرا مگیاوردنو د
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   ابرو باال انداختمو گفتمبامزه
  انی ھا پویاعصاب ندار_
   صدف اشاره کردو گفتبھ
 ادی منمی بند غرزده اصال اسم ماشھی نوی ماشانی جردهی ک فھمی از صبحنھی اریتقص_

 شمی میعصب
  شھی خشک مرتیباشھ حرص نخور ش_

   گفتانی خنده و پوری زد زصدف
  می    بخند بخند صدف جون  دلمون خوشھ دوست دختر دارمیداشت_

  می بشنی سوار ماشمی برنییای توپ رفت باخنده گفتم بی چشم غره ھی صدف یبرا
  می وسوار شدمی رنگم رفتدی سفیمای ماکسنی تکون دادن وبھ سمت ماشیسر

_ 
 
 
 
 ی کارای ک با صدف مثال قھر بود منم ک فکرم پانی نزد پوی حرفی کسنی ماشتو

 ی باھاش حرف بزنم ولدی باانی بود سپرده بودمش دست پویشرکتھ ک دوسھ روز
 رو ندارن بچھ ھارورسوندم ی کاری حرفانی باالخره خانوما حوصلھ امی تنھا بودیوقت

  گفتمانیو بھ پو
   باشھانی پوخوامی دوسھ روز نبودمو منی ک اییارش تموم کارافردا گذ_
  حلھ داداش_

کنم ,ی سوگندو بررسی دوتا پرونده شرکت سھام دارھایکی بود ازی رفتم خونھ نخودمم
   کنمدای کارمونو پریمشکل وگ

 تھ خنده یی خداکردی میی ترانھ افتادم چھ حرکاتاادی چراغ قرمز زدم رو ترمز پشت
  بود
 بداخالق وسرده ک دوتا نقدری چرا افھممی تلفنو قطع کرد نمی بگو باچھ لحن بدبومھتا

   کرد گفتانی پویشوخ
   بدهادی بھ دوست جونت ادب برو
 گذاشتم ھردوشون باخنده جواب دادن اما یانازلی سربھ سر صدف یلی خودم خمن

 ی عالقھ اادیبھ احتمال ز,ی ولھی بفھمم حسش بھ من چتونمی رفتاراش نمنیمھتاب باا
بشم سرد تر رفتار ,الشیخی بتونمی نمدونھی منم ک مزنھیسزباز م,بامن بودن نداره ھمش

 کنھیم
 
 
 

 ترانھ
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 ھی خونمی خط مھی جلوم و ختمی باعث شده برم سر درس خوندن جزوه ھارو ری کاریب

 یسوارخ, ینم, ی بلکم ترککنمی و موکت و تخت و خالصھ نگاه مواریساعت بھ درود
 دی عی بھ سرم زد بھ نظرم خوبھ برادی جدی فکراکممی کنم تازه دای پیزی چیتگسوخ,
 د بای باھی اتاق و رنگ کنم فکر خوبیواراید

خندھاش چھ , لبخندش ای ادارشی افتادم روزی دادی گھی می چنمیمامان صحبت کنم بب
 ھم صحبتشھ لبخندشو داره نکی ھم باھاشھ ای دوستی برایخوشبختھ مھتاب ک حت

  نگاھشو,خودشو 
 سال خودت ھی فقط شھی میچ, عاقبت من و عشقم بھشای خداھی اش مامانافھی قنگااااھش

 طرفھ رو بھم بده ھی عشق ھی خودتم صبر شی سرراھم گذاشتیمھرشو بھ دلم انداخت
  طاقتشو بھم بده

 ادم از شھی مگ میییی ولرونی بامی سرمو گرم کنم تا فکر ارش برونی از اتاق برم بدیبا
  ادی برونی بودنش بلیفکر دل

 شدم رنگ رهی از حالت دراز کش بلند شدم ورو تخت نشستم بھ اتاقم خپوووووووف
 نھییزوای و می وپرده ھاھم بھ ھمون رنگھ تخت و عسلی روتختھی اب کاربونواراید

 ارشھ بھم ی رنگاشو دوسدارم مثل رنگ چشمای پررنگ ھارمونی بودن موکتم ابدیسف
   بازم ارش نھی چدهیارامش م

 واری بود بھ ساعت رو دیرعلی اتاقم اتاق امی روبھ رورونی شدم و ازاتاق رفتم ببلند
  حالم دور کنھنی منو از اتونھی امده لبخند زدم اون میرعلیغروبھ ام٧نگاه کردم 

 
 
 

 بزنم ھااا ی در بزنم نھ بابا ارش از خودمونھ ولنمی بذار ببستادمی دراتاقش وای روروبھ
 ی خود خدا چای در تخت باز شد چشمام چھار تا شد ھوی حوصلھ اشو ندارم الیخیب

 باز منو شی ک داش با نی علری بھ امگمی می بامن بود ھااا چی بود کی بود چیشدش ک
  کردینگاه م
   گفتمیحرص

  ختیچتھ قلبم ر_
   انداخت باال بامزه گفتابروھاشو

   درو خودم برات باز کردمنکی اییای نای اتاق یای بیکنی استخاره می داردمید_
   نگاش کردم ک گفتی سوالدی کجا فھماز
   در اتاقمی پات و معکست جلوی صدااز
   گفتمطونیش
 نای پا و ای صدای باھوش شدیزنی و باھاش حرف می پری ک با نگار میاز وقت_

   جومونگ ھاا باللمی فی ک شده مثلھ حماسو توتمیحس شنوا
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  چشمک زدم وگفتمھی
  چھ خبره ھوووم_

   سرشو خاروند وگفتدویخند
   سال ممنوعجدهی ھری زگی دگید_

  کج کردم وھولش دادم اونطرف رفتم داخل اتاقش نشستم روتخدھنشو
 
 
 

 ینی دستشو گذاشت روچشمش ک نھی بششمی و بھش نگاه کردم اشاره کردم ک پتخت
  شمیبھ چشم امدو نشست پ

  گفتم
  ی االن با نگارنکی مگ نھ ای علریام

 نگام کرد گفتم,یسوال
  من کوشینیری شخوب

  دوگفتیخند
  ھوومارمی بینیری از کجا برات شاالن

   ھاموباالانداختمو گفتمشونھ
  خوامی مینیری من چھ من شبھ

   تکون دادو گفتیسر
  ادی باھامون بتونھی منمیر بھ نگارم بگم بب بذاباشھ

  وگفتدی بزنم ک انگار خودش فھمی قلق نگاش کردم خواستم حرفبد
  یبرادر, خواھر میری باشھ خودمون دوتا مباشھ

  ھوا گفتمدمیپر
   داداش خوشمل خودمووولیا
   وگفتدی کشموینیب

  بھ رگمی توپ بزنی بستنھی می حاضر شو بری زودپس
 ربع حاضر اماده بودم ھی وبلند شدم بدو بدو خودمورسوندم اتاقم سر دمی اشو بوسگونھ
 عطر بھ کمی داشتم ی دخترونھ مثل ھر سرمی موالشی اراکمی زدم بای مشکپیکال ت

 باز ی علری امی براشموی زد بھ در تق تق رفتم درو باز کردم نیکی ک زدمیخودم م
  کردم وگفتم

  ی اماده ام داداشمن
 کردنی می مامانو بابا داشتن باھم شطرنج بازنیی پامی گرفت و باھم از پلھ ھا امددستمو

   بابا گفتدنیتا مارپ د
  ی بھ سالمتکجا

   گفتی علریام
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  خوادی می دلش بستنی ابجرونیب
   واالینیری درستش ھمون شیول

   گفتدفعھی مامان
  ی کردی  احمد بازم جرزنااا

 داد خودشو متعجب نشون بابا
   جابھ جا کردمناروی ای من کنھ

   اخم کرد سمت ما گفتھی اخم کرد و روشو برگردوند بابا مامان
   کنمی منت کشنی بذارگی دنی براه
 می خارج شدیرعلی درو باز کردم اول من بعد اممی از سالن رفتمیدی ومن خندی علریام

 می ود برو ک رفتمی شدنیسوار ماش
 
 
 

 ی بود بستنی محلی فروشی بستنھی اونور تر خونمون ابونی دوتا خی فروشی بستنمیرفت
 یلی بود خی ھاش عالی بستنی وجمعمو جور بود ولکی داشت کوچنای و ایسنت

 بھ می اونا نشستی مغازه داشت روی روبھ رورونی بزی ھاش دوتا میخوشمزه بود بستن
 ی ھم کمشینی بود بی چشماش قھوایول می ھم بودھی شبای نگاه کردم تغربی علریام

 بامزه ی علری قربونش برم امی داشت الھی مردونھ وقشنگافھی در کل قیبزرگ تر ول
  گفت

  یزنی مشکوک می ساکتنقدی شده امشب ایچ
   گفتمدمویخند

   ھمی سروکلھ می حتما بزندی باھیچ
   چطورمی حرف بزنکمی می اروم نشستخوب
   زد وگفتلبخند
 باورم شد ک بھ ی لحظھ احساس کردم بزرگ شدھی  امشبیزنی حرف منی متچقدر

  ی موضع بدری تغنی خانوم متھی بھ طونی دختر بچھ شروشھی از یتونیموقعش م
 دارم ی کلمات الرژنی بھ اگی دسی کش امد اصال دستم خودم نشمی نفای تعرنی ااز

   گفتی علری امشھی شل مشمی نی فورکنھی مفی ازم تعریکیانگار تا 
  سی ننی ھا سنگھندونھ
   کنم بعد بحرفھ گفتمفی ککمی درد نذاشت خخخ

  بپرسم ازت داداشزی چھی
 زمی عززبپرسیدوچ_
  ی از احساست بھ نگار برام بگکمی شھیم_
  یپرسی منوی شده ک ایچ_
   نباشھی نداره فقط دوسدارم حستو بدونم اگ فوضولی خاصلیدل_
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 دمشی کجا دیدونیخوب نگار  دفعھ اول ک م_
  یاھوم جشن مھد_
 عی سرکنمیم, دارم نگاشدی تادنکی اولش از نجابت نگاش خوشم امد ادمشیاره د_

 ھربار نکیا,حرکاتش ,  دومش بخاطر حرفاشنییروشو اونور کرد سرشو انداخت پا
 جلو ی ھرسرنکی  خوب بھ نظرتون اکردوگفتی اخالقم اشاره مھیسمتش رفتم بھ 

 شتری پسم زد ھربار بیھ جوری خالصھ ھربار ھی کار درستدیدانشگاه راھمو سد کن
 ی وقتی من خوبم ولھی انگار بھار ھواعالزنھی لبخند میمھرش بھ دلم نشست وقت

 ی ولسی حسم بھش بھ اندازه عشق ندونمی ھوابده اصال منم بدم مشھی میچشماش ابر
   دوستش دارمسیحسم بھش کمتر ھم ن

  دوگفتی کشقیعم, نفسھی
  ی شدیراض

  شعر گفتمھی روھم گذاشتم چشمامو
  سی بھت دست خودم نحسم

  سی انگار ک ممکن نبودنت
  رهی مشی تا کجا پخواستنت

 سی حسم بھت دست خودم نکنترول
  یگری دی دنبالت باشم و تو پدی کجا باتا
 ,سی دلت انگار با من نی ولی باششھیم

   گفتیرعلی امدمی کشیقیعم,نفس
 یخونی نمتارتی برام با گگی دی حتیونده بود وقت بود ک شعراتو برام نخیلیخ

  ی ھستھیامشب پا
   قاشق خوردمھی گذاشتھ بودن زی ک رومی بستناز
 اره چراکھ نھ_
 
 
 

 خونھ می رفتمی شدنی حساب کرد وسوار ماشری اممی ھارو خوردی بستنکی ابعداز
   گفتری اممیدیتارس
   صداتو کردهی دلم ھواارمی و بتارتی تابرم گنی رو تخت بشبرو

 ھی دی حرفام ھھ شایشده بود رفتارم حت, عوضمیمن امشب روح, زدم جالبھ من لبخند
 شاد وشلوغ باشم درونم ھرچقدر ھم ک داغون و شھی ھمدی نھ من بایشبھ پختھ شدم ول

 کنمی تظاھرو در منی ای خودم خستگیی بذاره تو تنھاری روظاھرم تاثدیخراب باشھ نبا
  تونمیمن م
 کنار کی باغچھ کوچھی نگاه کردم مونیمتر٣٠ اطی از فکر کردن برداشتم بھ حدست

 وبنفشھ ی خرمالو گلم محمدکشی البالو بودوشیکی ک دوتادرخت داشت می داشاطیح
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 تختا ک تو قھوه خونھ ھس ھھ چھ باحال نی بود از ھماطی تخت ھم تو حھی میکاشتھ بود
 ری زدم امھی تکواری تخت نشستم و بھ دیال کفشامو دراوردمو بایی کردم خداافیتوص

  وهی ومی چاینیومامان وبابا امدن باس
   نگاھشون کردم گفتمباخنده

   باوودی کردچھ
   گفتبابا
  می مشغول باشکممی وما گوشامون کر شھ یکنی تا تو حنجراتو پاره ممیگفت

   اعتماد بنفس دادنت باباجوننی من قربون اینی ھاااا
   گفتمباخنده

   بدتردیخونی گل نازه منھ رو ممی شما ک صبح کلھ سحر برا مامان مری از صداینی
  گفتدی از خنده وبابا امد گوشمو کشدنی ترکری واممامان

   پدرسوختھیکنی معی ضامنو
   گذاشتم رو گوشمو گفتمدستمو

    چرانیستی نری اخ اخ انتقاد پذی ایا
  دی شما بگی باشھ باشھ ھرچیییییا

 ول کرد وگفت گوشمو بابا
  دمی حقو مکنمی نمفی دل بابا تو صدات معرکس تعرزیعز

   کردمو گفتمبغلش
   باباجونقلفونت

  جدا کردو گفت, از خودشمنو
   بسھ برو کنار نچسب بھ منبسھ

   داد دستم وگفتتاروی گیرعلی ابراز احساساتشم امنی مرده اکشتھ
  اھنگ ترانھ پسند برامون بخونھی

 بھ ارش فکر اباھاشی گوش کردم ای دوسال ھرشب نی ک اھی ترانھ پسند اھنگاھنگ
  نی برداشتمو بتاروی وقتھ ک نخوندم فقط گوش کردمش گیلی براش خوندم خایکردم 

   اھنگ دلمو زدم اھنگ ارشوماشی کردم و باسمشیدستام گرفتمش تنظ
 )اھنگ سکوت بابک جھانبخش(
 

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

 ) چھره ارش امد جلو چشمام( تو یای روی توشمی گم مدارم
   کنمدای باتوپخوامی رو مخودم

   ان نشونم بدهکی رو حضورت
  تماشاکنمی ان و عمرنی امن
  اوج پرواز منرتممممی گنیزم
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   اسمونو بھ دستام بدهاااایب
  لبخند شکستم بدهھی  بایبھ عشق تن ندادم ول,ی عمرھی
 
 
 

......................... 
  ی فقط از خودت بھترخودتو

 
  یباتریتو ھرلحظ از قبل ز.
 

 )٢(ی بری ک بانگات منھ خستھ رو تاخودت می ھستی کستوتنھا
 

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

 
  برامیدی امای درھی ک ییتو

  کرانم نکنی بی حسترتمثل
 

 ی روازمن ولی زندگنی ازمن اریبگ
    با خودت امتحانم نکنگید
   باخودت امتحانم نکنگید

   بھممی باشکی نزدی عمربذار
  ی سکوتت بگنی از حرمت اتو
 ... ک دارم بگمیی از دردامن

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

  یباتری تو ھرلحظ از قبل زی فقط از خودت بھترخودتو
   ک با نگاتی ھستی تنھا کستو

  یبری ماه عسل می عمرمنو
 )٢...( یبری ماه عسل می عمرمنو

 
 
 

 دست زدن بلند شدم واز تخت امدم یرعلی اخر اھنگو زدمو تمام مامانو بابا وامنت
   کمر خم کردم وبالبخند گفتمنییپا
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  ی مرسی مرسیمرس_
   گفتیرعلیام
   معرکھ بود دخترشھیمثل ھم_

  نی خجالتم ندینی ک دمی کشمیشونی پی کردن دستمو رودیی باباھم تامامانو
 ھی ارش ی شدم پر بود از ستاره مثل چشمارهیون خ نشستم روتخت وبھ اسمدوباره

  گفتمی علری بھ امجانیدونھ ستاره چشمک زد برگشتم با ھ
  زنھی نگاه کن اون ستارھھ چشمک منی ببی علریام_
  بھ اسمون انداخت وگفتی نگاھی علریام
   ھااای دختر خوب پرتماستیاونک ھواپ_

 اشتباه کرده ھمون ستاره اس نھ بابا یرعلی امدی ستاره اس شاھی شد چقد شبزونی اولبام
   حرکت کردنی ببای بکنھیمگ ستاره ھم حرکت م

   ستاره نما برداشتم و بھ بابا نگاه کردمیمای بابا دست از سر ھواپی صدابا
 نی گفتیزیجونم بابا چ_

 ی برو استراحت کن ساعت ونگاه کردنی صبح زود با ما نشی فردا کالس دارگمیم_,
   پاشو باباجانیشی کسل مدوازده صبح

  گیااا بابا مثل بچھ ھا بامن حرف نزن د_
  دوگفتی خندبابا

   بابای من بچھ ای بازم برای ک بزرگ باشھرچقدرم
  الالی بھ سوشی پاشدم پدمی بابا روبوسیشونی زدمو پلبخند

 
 
 

 ارش
 

 خوردمی ھم کم کم می و از چاخوندمی بھم داده بودو مانی رو ک پوی گزارش کارداشتم
   تاسف تکون دادم وگفتمی ازروی امد داخل سرانی دراتاق چھارطاق باز شد پوھویک 

   ااایزی چی توقی تقھی تو ییای منیی پایچرا مثل خر سرتو انداخت_
  خف باو بعدشم اون گاو نھ خر_
 شیی فرمایخوب حاال ھرچ_
  سی نیامر خاص_
 ختھی کار سرم ری کلیدونی مگ نمی چرا امدیزھرمار کارندار_
 
 
 
   بابا وقت ناھاره_
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 دمی بودم نفھمنقدرمشغولی شد اکی ساعت یکی بھ ساعت انداختم اوو ی نگاھباتعجب
  شدکی ساعت یک
  نگاه کردم وگفتمانی پوبھ
 یغذا باخودت اورد_
 دوتاتونم بھ اندازه ی براری غذانگرونی ازبگیاره  صدف صبح کلھ سحر بر آورده م_

 اس
 گفتم زدم ولبخند
 ھوامو نقدی برا منک نھ مامان نھ مھتاب امی برسیی نون و نواھی دروبر تو بھ بلک

   غمم بودیداشتن چ
   وگفتدی خندانیپو
   عوضش من ھواتو دارمقی ندالھ رففیع

  اونم بلند شد وگفتلبخندزدم
  غذا گرم شدنمی بببرم
 شی دوسال پنی ام ھمگھی فاب ھمدقی ورفمی باھمرستانی از دبانی اتاق رفت من وپواز

   کی شرمی وبشمی شرکت و بزننی امیباھمت دوتامون تونست
 تا کار بھ رو قلتک دی سال طول کشکی سخت بود یلی خلشی اوای شرکت تجارھی
  وفتھیب

   امد و رومبل نشست وگفتانیپو
  ارهی اقا محسن غذا رو ماالن

 ینی ارش نشستم اقا محسن باسشی سالھ بلند شدم وپانی مبای شرکتھ تقری ابدارچمحسن
 غذا امد تو رو بھ من گفت

  سالم اقاخستھ نباشد_
 و رفت ااااا دھنم واز زی رو گذاشت رو مینی سنی سالمت باشنیسالم اقامحسن خوب_

 نھ خوشم امد بھ یرازی وساالد شیموند صدف چھ سنگ تموم گذاشتھ قورمھ سبز
   گفتمانیپو
  و خودش درست کردهنیا_
   گفتخوردیونطور ک تند تند م ھمانیپو
  اره دست پختش حرف نداره مثل خودش_
  دی کنی رابطتون رو رسمیخواینم_
 کامل دارم دختر نانیچرا تو فکرشم صدف و ھمھ جوره امتحان کردم بھش اطم_ 

  شی اعالم کنھ بعد برم خواستگارشوی مھربونھ منتظرم فعال امادگھیخوب
 ی تا اخر غذا حرفگی بود دی مشغول خوردن شدم امممم خوشمزه شده طعمش عالمنم
  زنگ خوردمی ک غذا تموم شد گوشنی ھممینزد
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   برثاشتم مھتابھ زنگ زده جواب دادمموی گوشزی می شدم ازروبلند

  ی خوبیسالم خانوم_
  تیسالم اره خوبم بھ خوب_

   کنار پنجره وگفتمرفتم
 ی بھم زنگ زدی ازمن کردیادی شده یچ_
   قطع کنمیناراحت_
 ھم خوشحالم فقط تعجب کردم یلینھ چرا ناراحت باشم خانومم زنگ زده اتفاقا خ_

 زنمی من زنگ مشھی اخ ھمیزنگ زد
  اھان_
  خوب چھ خبر_
  کارت دارممینی رو ببگی غروب ھمدشھیارش م_
 زمی کارت درچھ مورد عزیچرا ک نھ ول_
  درمورد خودمون_
  ی دنبالت خانومامی ساعت چند بیاوک_

   گفتکالفھ
  ایپنج عصر ب_
  نمتی بیباشھ گلم پس م_
 داری دیبھ ام_
  فدات خداحافظ_

  دمی از اتاق رفت ک من نفھمی کانی پوی قطع کردمو نشستم رو صندلویگوش
 حوصلھ وکالفھ ی بنقدی داش چرا اکارمی مھتاب چینی ی صندلی دادم بھ پشتھی تکسرمو

  بود
 دارم جانی روھم گذاشتم و بھ خودمون فکر کردم بودنش و دوسدارم کنارش ھچشمامو

  باشھشمیدوست دارم پ
 
 
 
 زی می و از رونی ماشچی ساعت چھار مشغول کار روپرونده ھا بودم بعدش سوتا

 اب بھ صورتم زدمو کمی ی بھداشتسی امدم رفتم سرورونی بتیریبرداشتمو از اتاق مد
 باالتراز ساختمون کمی نوی امدم ماشرونی امدم از شرکت بعدش از ساختمون برونیب

 نی سوار ماشروزدمین رسوندم و دوزد گیپارک کرده بودم باچند قدم خودمو بھ ماش
 نایشدم تخت گاز رفتم سمت خونھ مھتاب ا
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 بمی از جموی گوش و پارک کردمنی سر کوچشون زدم رو ترمز وماشدمی رسیوقت

 زدم وتماسوبرقرار کردم  بوق ی مخاطب ھا ورواسم چشم ابستیدراوردمو زدم رول
   جواب داد بالحن اروم گفتمیبوق سر سوم

  ییایمھتاب سر کوچھ شمام منتظرم تاب_
  امیباشھ االن م_
 ک ھر دو طرفش چند تا کوچھ ابونی خھی دورواطراف وبرانداز کردم ادی مھتاب بتا

 بود٧ نیاسمی ک اسمش نای مختلف بود مثل کوچھ مھتاب ایبااسم ھا
 کی نزدنی وبھ ماشداشتی شد ک نرم وسبک قدم برمدای بعد قامت مھتاب پنی مچند

 ی مانتوی صورتی ھادباطرحی زده بود شال سفدی کم رنگ وسفی صورتپی تشدیم
 مثل ی عروسکیصورت. دی وکفش سففی وکدی کمرنگ تنگ وکوتاه شلوار سفیصورت

 کامل شیارا  بارونی بود بختھی ھم موھاشو از ھردوطرف صورتش رشھیھم
 ھی تفاوت ی نگاه بھی ودرو بازکردوسوار شد بھم نگاه کرد نی بھ ماشدی رسشیشگیھم

  دیچی پنی ماشی صداش تو فضای سردوتوخالسی توش نی حسچینگاه ک انگار ھ
   آرشیسالم خوب_

   زدم وگفتملبخند
   حالم بدباشھوی باششھیمگ م_
 چرا ی ولسی تولبخندش نی احساسچی درک کردم ک ھدمی زد فھمی لبخند مصنوعھی

 بشم بغلش کنم کی  بھش نزدخوامی اراده فقط می بشمھی پی دارم چرا وقتجانیمن ھ
 ک ھی چرا حسم بھش چشمی داغ مشمی میی ھواچھیپی ام مینی عطر تنش تو بیچرا وقت

 مھتاب ی بھش دارم صدایقیعم  کامال واضحھ کششنی ای ولکنمیخودمم درکش نم
  منو از حالو ھوام دور کرد نگاھمو برنداشتم وگفتم

  مھتاب اصال حواسم نبودی گفتیزیچ_
   شد وگفترهی تکون دادوبھ جلو خیسر

 دم خونھ زود برگردی من بایوفتی راه بیخوایگفتم نم. سیاره کامال معلومھ حواست ن_
   افتمیچرا االن راه م,اھان چرا _

 میدی ک رسی اصلابونی رو پدال گاز گذاشتم دنده عوض کردم وراه افتادم بھ خپامو
  گفتم

  زمی عزی راحترمیخوب خانوم خانوما کجا بر_
  بودگفترهی ک بھ جلو خھمونطور

 می حرف بزنکمی اونجا می پارک ھس برھی جلوتر کمی_
 خودم ی منم بھ رودی ک اخم کرد امادستشو نکشدمی بردم جلو دستشو گرفتم ددستمو

 ی بھ حالینوازش کردم و حال. با انگشت شصتم پشت دستشو نوازش کردم اوردمین
  شدم کف دستم عرق کرد
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 برگشتم سمت مھتاب نونگھداشتمی بھ پارک کنار جدول زدم رو ترمز وماشمیدیرس
 نگام کرد ومن دستشو یدستشو بکشھ ک نذاشتم سوالھنوز دستش تودستم بود خواست 

 یحس خواستنش ول. لذت داشت پر شدم از حس دمی لبم وبوسکیاروم اوردم نزد.اروم 
   شدادهی پدوی دستشوکشھوی

 کالفھ خواسی بازم سرد بود بازم نممی ک داشتی رابط ای ماه واندھی نی کردم تواتعجب
 داخل پارک می اشاره کردم ک برروزدمی گ شدم دوزدادهی پدموی بھ موھام کشیدست

 نشستن داشتم نھ الی نھ من خمیزدی وقدم ممیامدکنارمو شونھ بھ شونھ داخل پارک شد
  مھتاب

 دو کردی صورت ادمونوازش مسمی خنک بودونبھشتی خوب بود اواخر اردیلی خھوا
 شدی راه اسفالت داشت روح ادم تازه مھیطرفھ پاک پر چمن ودارو درخت بود وسط 

 می ک قدم زدکمی کردی ادمو نوازش مینی مختلف بی گالی بویوقت
 
 
 

   گفتمھتاب
 ی بامن باشیخوایآرش ھنوز ھم م_

   گفتمھی ک باھاش باشم داشتھ باشمش منظورش چخوامی نگاھش کردم معلومھ ممتعجب
  باھات باشم ؟خوامی ک میدی نفھمنی از احساسم تو ماشینی_

   کرد وگفتنگام
 ؟ی تر موافقی رابط جدھیپس با_
 ھ؟یمنظورت چ_
  می چطوره ک باھم نامزد بشگمیمنظورم ک واضحھ م_

  گفتمدهی فکر رسنی شبھ بھ اھی می کردم نامزد بشنگاھش
  ؟یدی فکر رسنی شبھ بھ اھیچطور _
 می بشھ اونوقت راحتری رابطمون جدخوادی و من دلم ممی باھمی ماھو اندھیمااالن _
 
 
 

 دونستمی منک می چھ فکری فکر کنم ولدی بامی نشستمکتی گرفتم وبردم رو ندستشو
 خوشبختش کنم تونمی خواستن ک ھس می نباشھ ولی حسم بھش اگ وابستگخوامشیم

 دهی نادجانموی ھتونمی مھتاب رسما مال منھ نمموی ک نامزد شدکنمی فکر منی بھ ایوقت
 شدم رهی داشتنش مھمھ بھش خکنمی نمر فکنای نھ بھ ای سردنی ا اخالقش ھمرمیبگ

  برگشت ونگام کردوگفت
  ؟یفکراتو کرد_

   روھم گذاشتمو لبخند مھربون زدمچشمامو
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  بامامان صحبت کنم وبھت اطالع بدمدی فقط بازمیاره عز_
 ان فکر ھی حس چرا نی چرا ای چینی دمی زد ترسی برقھی شد ثی لحظ چشماش خبھی

 و دست مھتابوفشردم مھتاب بلند شدو دمی کشقی نفس عمدونمی نممی قربانھیکردم من 
   وگفتدی کشرویدستشو از دستم ب

  کار دارمی برم کلدیبا_
   کردماخم

   بعدمی بخوریزی چھی می برسایوا_
   گفتکالفھ

   ک کار دارمگمینھ ارش م_
   گفتمیحرص

  کنمی مجبورت نمیباشھ ھرجور راحت_
   زدو گفتلبخند

 یمرس_
 می وسوار شدروزدمی دوزد گمی رفتنی شدمو باھم بھ سمت ماشبلند
   وراه انداختموبھ سمت خونھ مھتاب راه افتادمنیماش

 بشھ ادهی سر کوچشون زدم رو ترمز مھتاب خواس پدمیرس,ی زده نشد وقتی حرفتوراه
  ک صداش کردم

   نگام کرد گفتمبرگشت
 ازم یتونی نمگی و دی مال خودمندهیی باتوبودن ودوستدارم تا چندروز اجانیھ_

  یفرارکن
  زدم, چشمکم بھشھی
   شدوگفتادهیپ

   فعالمینی بیم_
   وبست ورفتنی چشمک زد ودرماشھی

  مھتاب مال منی تو مال مندمی خندبلند
  خانوم خوشگلھدمی بھ موقعش ماتمی محلی بجواب

 م سمت خونمون تاھرچھ زودتر با مامان حرف بزنم و راه انداختمو رفتنیماش
 
 
 

 ترانھ
 

 یلی لی مامان وبابامیکردی نگاه می ھندلمی وفمی نشستھ بودونی جلوتلوزیلی ولمیبامر
 تنھا نباشھ دست دراز یلی لشی پمیرفتھ بودن مشھد پابوس امام رضا ماھم امده بود

 سرشم خورهی بشقاب پفک و گذاشتھ بغلش و تند تند ممی مردمی پفک بردارم دھیکردم 
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 دونھ محکم زدم پسھ کلھ ھی سی تو مرام ما نی خورتک  بھمدمی کف دستامو مالنھییپا
  نگاه بھمون کردو گفتھی یلیاش ک رفت توبشقاب ل

   تک خور خاک برسرمی مریا_
 میدیکشی سرش موھاشو ممیختی رییی دوتایلی ک منو لدادی داشت سرشوماساژ ممیمر
  زدی وغر مزدی اونم مارو ممیزدیم
  یلی دستت بشکنھ لی الھی منو اااا      انی کشی منی خوردم دارشتریبابا دوتا دونھ ب_

  شوریاخ اخ موھام نکش ب
  می ک دلمون خنک شد دست از سرش برداشتیوقت

   حوصلھ امون سررفت گفتممی نشستکمی
  قتیاحقی جرعت نییایب_

   گفتمیمر
  ارمی ازتون دربی پدرھی یا_
   گاز زد وگفتبشوی سھی ھم الیل

  امھیمنم پا_
 ھی بم خونشون دستم بود تو روی زنجای امیومدی مادی رفتم اشپز خونھ کال زبلندشدم

 ی حال واشپزخونھ نقلھیمتر بو دوتا اتاق و١٠٠اپارتمان چھارطبقھ بودن واحدشون 
  ھارو گشتم کتی کجااااس ھمھ کابی بطرنی اووووف پس ازیوتروتم

 
 
 

   کن من گشتم نبوددای خودت پای بیلی لیاھاااا
  امدم_

 وسط می گذاشتی وبطرمی ھمھ دور ھم نشستارهی بی رفتم حال واونم رفت ک بطرمن
   زدم وگفتمیلی چشمک بھ لھی بود می سرش بھ من وتھش بھ مرمشیوچرخوند

 قتیاحقیجرعت _
   تکون دادوگفتی سرمیمر
  قتیحق_
 می بده ک چندوقتھ باھاش از کالسمون جحی بھمون توضیخوب درمورد اون کس_
 یزنیم
  دوگفتی خندالیل

  ولیا_
  پشت چشم نازک کرد وگفتھی میمر
 مدت باھم حرف ھی دادم ک شنھادی ومن پی امدن خواستگارشی ماه پدیاسمش حم_

 ھم نظرم ی اونم قبول کرده اخالقش خوبھ باحوصلھ اس توھرموردمی و اشنا بشمیبزن
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 ی توپر راضکمی ویکلی ھسی بدم نی ولسی خوشگل نادی زافھیبراش مھمھ از نظر ق
   خوبھشمی مالتی وضعنیشد

  شدیلی وتھش لمی سرش مردمی وچرخونی بطردوباره
 
 
 

   کرد وگفتیطانی خنده شمیمر
 ونی حھی یفھمی مونمی حھی من خرم من گاوم من یگی بھ محسن میزنیاالن زنگ م_

   شتر دوستتدارمھیمثل 
 خدا بھ داد من برسھ شدمی داشتم منفجر مگی چھار تاشد ودھنش باز من دیلی لیچشا

   درمونده گفتیلی ک اشک ازچشمام امد لدمی خندنقدری ایاعلی
 ... کمی_

   نذاشت ادامھ حرفشو بزنھ وگفتمیمر
 گ بزن بذار رو بلندگو زودراه نداره تازه زن_
   اورد وشماره محسن وگرفتشوی بلند شدورفت گوشالیل

   گذاشت رو بلندگوالی جواب داد ولی سردومبوق
  زمی عزیسالم خانوم خوشگل خودم خوب_
  سالم خوبم_

 چشماشو بست گرفتی اش مھی داشت گرگی دیلی باابرو بھش اشاره کردو لمیمر
  وگفت

  ی تو خوبیگی می چگفتی میمحسن ھ( گاوم ھی خرم من ھیمن .....محسن من _
   شتر دوستتدارمھی مثل یفھمی مونمی حھیمن )دی ھم خندیبالنصبت  کل

 ھم الی لمی بودنی ک پخش زممی وقطع کرد منو مری بنفش زد و گوشغغغغغغی جھی بعد
  کردی داشت مارو نگاه میحرص

   صبر کنی بدتراشو بگنی از اکنمی مجبورت موفتھی بھ من بمیبخدا مر_
 دی جرعت وبادونستمی تھش بھ من بود مالی بار سرش بھ لنی ادی چرخی بطردوباره

 دنیفھمی مدی ونباانھی ودوسدارم ی کسدنیپرسی مشدی نمقتیانتخاب کنم چون حق
   گفتالیل

  کدومش_
 جرعت_
 
 
 
  ی پرندم ارزو دارم کنارم باشھیپاشو برو توراھرو داد بزن من _
   شبھااااالیخی بییییییچ_
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 ورفتم وسط راه رو رونی ھاشو باال انداخت ناچار بلند شدم واز خونھ امدم بشونھ
   بلند گفتمی با صداستادمیوا
 ھی خونھ درو بستم دمی پررونی بادی بی تاکسی پرندم ارزودارم کناااارم باشھیمن _

 بود ک بازم می ومرالی لی سرنی امی وچرخوندی بطرششونیخاک برسر گفتم ونشستم پ
   گفتعی سرمی مردیپرسی مالیل

  قتیحق_
   گفتالیل

  ی بار انتخاب کردھی شھینم_
 استفاده کرد شھی بار مھی بود از ھرکدوم نی امونی شد اخ قانون باززونی لباش اومیمر

   کردوگفتیثی لبخند خبالیل
  احمقھی بگو من دیزنگ بزن حم_
 
 
 

  میشوری کال ادم بیشوری جوراباتم خودت مشھی بگو غذام شور ممی چلوفتدستوپا
  واخر گفتدی فقط خنددی کلمھ ھاروگفت حمنی زنگ زد وعمیمر
  منی کوچولواتمی خل بازنیعاشق ھم_

  می وگفتمی بھم نگاه کردالی ولمن
  ییییییچ_

 ی کوچولوگیاونوقت م١.٨٠ وقدش بخاطر بسکتبال لوی ھفتاد کمی خنده مرری زمیزد
 من خخخخخخ

   تمومش کنمدی بھ نفع من نبود پس بای ادامھ بازدمی دراز کشمن
  توروخدامی بخوابمیری خستم بگیییییا_
 
 
 

 ارش
 
 سی خونھ نی االن ک کسی نکردم تا با مامان حرف بزنم ولدای ک وقت مناسب پشبید

 ی طبقھ باال بود ولنیلی وراحت بدون مزاحم گفت اتاق من واھی قضشھی ممیمن ومامان
 و برداشتھ بودن بھ ساعت نگاه کردم خوب االن نیی پای از اتاق ھایکیمامان وبابا 

 کنھی نگاه ملمشوی فروقتشھ ھمھ کاراشو کرده داره تکرا
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 ک رو دمی رفتم مامان ودییرای شدم و بھ سمت پذری از پلھ ھا سرازرونی اتاقم امدم باز
  ھی عالکنھی نگاه ملمی وفرهیگی پوست موهیمبل نشستھ و داره م

   نشستم دستمو انداختم گردنش واز گونھ اش بوس کردمششی پرفتم
  نگام کردو گفتمتعجب

  ؟ی مھربون شدنقدری شده ایچ_
  می باھم حرف بزننمی بششتی پکمی کردم لی نشده ک گفتم امروز ک کارو تعطیزیچ_
 ااای نگاه کنم بعد بلمویبرو من ف_
  یدی از من واجب تر تازه شبم ک دلمی فینیان اا مام_
  می خوب حرف بزنیلیخ_
  ی بره خواستگارخوادی مانی پویدونستیمامان م_

   نگام کردوگفتکنجکاو
 ھمون دختر سبزه وبانمکھ ی بره خواستگارخوادی بھم نزده حاال می حرفنیمینھ س_

  بودیاسمش چ
  اره ھمون  صدف_
   ان شاالهیاره اره بھ خوش_
   حرفانی وقتشھ وتوھم دست بکار بشو از اگی دگفتی مانی پوگیاره د_
  بده واالحتیحاال بذار خودش قدم از قدم بردار بعدا بھ تو نص_
 شھی میخوب مگ چ_
   بشھخوادی می مامان جان چیچیھ_
  شھی مدای روزا کم پنیاره دختر خوبم ا_
  اھوم اره_
  رشی بگی زوددی کرد بادای وپیکیادم _

   نگام کردمشکوک
  ؟یکنی نگام مینجوریچرا ا_
  ؟یخوای می چیگیچرا حرفتو کامل نم_
  زن_

   بار پلک زد گفتچند
 ؟یخوای میچ_
  خوامیخوب زن م_
  ارمیاالن از کجا برات زن ب_
  ی خواستگارمی برگمیااا مامان م_
 برووووو_

   کردماخم
   چھ زود تورو از راه بھ درکرددهی ورپرانی پونیا_
   بھانھ استانی پودونستی چشمکم زد خخخخ از اول مھی
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   مگھیخوب چ_
  خوادباشھی می چیچیھ_
   چشمک زدو گفتطونیش
   بعدمی کندای تا دختر خوب پی صبر کندیبا_

   وگفتمدمیخند
  مامان بد نشو_

   وگفتدیخند
  ی خوب االن خودت گفتھیچ_
   دختر بھ اسم مھتاب دوستمھی خبر داده ک بانیلی ادونمیمنک م_

   بدجنس خونسرد گفتمامان
  یگی پرو پرو بھ من میچشمم روشن حاال دوستھ دختر دار_
  مامان_
  امانی_
   خدایییی جوره ھیاااا ماروباش فکر کردم بھ تو بگم سھ سوتھ ھمھ چ_

   وگفتدیخند
  برات بکنمنمتوی مکاری چنمیباشھ بابا دلم برات سوخت بذاربب_
 
 
 
   نکنتیمامان اذ_
  گی باشھ دگمی بچھ مھی چتیاذ_
  ؟یخوب ک_
  فرار کنھ ؟خوادی م؟مگیچرا عجلھ دار_
  از دستم بھ دزدنشترسمینھ من م_

  دمی چپ چپ نگام کرد ک بلند خندمامان
  نی قربونتون برم حسود نشیالھ_
   پشت چشم نازک کردوگفتھی

 نداشت فردا زنگ ی بعدشم اگ حرفگی می چنمی ببزنمیامشب با بابات حرف م_
  می بردی بای کمینی تا ببرمیگی وقت ممیزنیم

 ھھھھیعااااااااال
   گفتدی خندی ومزدی مغی مامان جدمی بغلش کردم بلند شدم چرخدمویپر
   چھ خبرتھونھینکن د_
  نی ارش  بذارم زمیییییا

 از روتخت برداشتم نشستم رو تخت زنگ موی بدو بدو رفتم اتاقم گوشنی زمگذاشتمش
 زدم بھ مھتاب
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 شدم بھ مھتاب رهی بھ سقفرخدمی دراز کشزدی بود حتما داشت بادوستاش حرف ماشغال
 ی ک وقتی کنارمھ بھش دارم بھ لذتی ک وقتیفکر کردم بھ چشماش بھ لباش بھ حس

   بھم دست دادی دستش حتدنی از بوسروزید
 وبھش زنگ زدم بازم اشغالھ چھ خبر مگ  چشمامو  رو برداشتمی دوباره گوشاز

   خوابم بردی کدمیروھم گذاشتم نفھم
 انداختم دمی نگاه بھ اتاق سفھی بلند شدم کردی ناھار صدا می مامان ک منو برایباصدا

 ھمشونم نھیی اھی تخت وھی وتریزوکامپیھرمی نھی نذاشتم مامان توش بچیادی زلیوسا
 ی روبرداشتم و بھ مھتاب زنگ زدم بوق بوق سرسومی رنگ بازم گوشیقھوه ا

  جواب داد
 الو سالم ارش_
   خوشگلمی خوبیسالم خانوم_
  یاره خوبم توخوب_
  شمای بد باشم دارم داماد مشھیمگ م_
  ؟ی شد با مامانت حرف زدیچ_
 برا میری بھ مامانت تا وقت بگمیزنی حلھ امروز فردا زنگ می ھمھ چزمیاره عز_

 ازدواج
 
 
 
   چرا احساس کردم ناراحتھ صداش گرفتھ بود بھش گفتمدونمینم
  شده ؟یطور_

   ھول شد تند گفتیانگار
   بشھ مثالینھ چ..نھ _
   توی ناز کردنانی ادونمی اونوقت من می بشھ محرمم بشیامممم مھتاب ک_
  ؟ی چینی_
   بدجور ھواتو کردمخوامتی االن مینی قرارتم ی بینی_
 یگی میاااا ارش چ_
  خوامتی مگمی خوب مگمی میجونم چ_
   حالت بدهنکیمثل ا_

   وگفتمدمیخند
  ی خوبم کنیایاره اره حالم بده م_

   گفتیحرص
 ؟ی نداری براتا اصال کارامیارش م_
   دارمیییییلی  کارمممم ک خای بایجونم ب_
  من قطع کردم_
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  ؟ی کار داریرسی بھ من می چینی قطع کن ااا یجرعت دار_
  گفت کالفھ

  یکنی متیاخ اذ_
   گفتمدمویخند

   مونده حاالتامی اذیدیکجاشو د_
   گفتیحرص

  ارش_
   منیجونم لب عسل_
  اااااااا_
  جان جان_
  ی خواستگاریای بخوادی شدم نممونیاووف از دست تو من پش_

   گفتمیحرص
   مگ دست خودتھخودیب_
   بابایا_
  یخوای ممی داریخوای تموم شده شوھر ممیبابا ندار_

   وگفتدی خندجالبھ
  ونھیزھرمار د_
   دخملھیدی جانم خندیا_
   نھیگی حالت بده مگمیم_
  ی خوبم کنییای گفتم نھ گفتم حالم خرابھ میک_
   برم ناھار بخورمی نداری کارختی ریدرد ب_
   برو بخور نوش جونت بھ خودت برس قشنگگینھ د_
  اوووف خداحافظ_

   وگفتمدمیخند
 خداحافظ_
 
 
 

  ترانھ
 
  گیادی توھااا بی خواستگارمیری ممی بابا داری پس ایی کجاایرعلیام_
  انھی خوشگل باشم دی باگیامدم د_

  گفتمامان
  شدی نمیزدی مشاتوی امروز اون رھیحاال _
   گفتومدی منیی طور ک ازپلھ ھا پانی ھمیرعلیام



              اختصاصی کافھ تک رمان                              رمان دارمت وندارم انگار

@cafeetakroman 36

   از اول رو راست باشھدینھ ادم با_
   موندهنی بھ اتیوا حاال روراست_
   شروع کرددی باکی کوچیزای چنیاز ھم_

  وگفتیرعلی دونھ زد پس کلھ امھی بابا
  میابری بچھ بیزنی حرف مادیز_

  تھ خنده بودای علری امی چشماینی رفت رونی بجلوترازماازخونھ
  ساعت راه بودمی  ننای تا خونھ نگارمی شدیرعلی امنی وسوار ماشمی رفترونی بازخونھ

 مامان وبابا ھم ک دیباری ک استرس از سروروش میرعلی امزدی حرف نمی کستوراه
 ھارو پشت نی ھاو ماشابونی خی وضعھی اصن لکسی رالیخیتوفکربودن منم ک ب

 میدی رسنکی تا امیذاشتیسرم
 
 
 
 می شدادهی رو گرفت ماھم پینیری شدوامد درسمت منو باز کرد وگل وشادهی پی علریام

   گفتفونی از پشت انی نازنمی وزد منتظرشدفونیمامان زنگ ا
  نییبلھ بفرما_

  گفتمامان
  نیشمسم نازن_
   داخل خانوم شمسنییاوه بلھ بفرما_

   نگار امدن استقبالمونی مامانوبابامی شداطتشونی باز شدو ما داخل حدر
   خانوم مامان نگار گفتشھره

  ردن ومامان گفت کی ان شااله  باھم روبوسنی خانوم خوبمیسالم مر_
  تی بھ خوبزمی عزیسالم شھره جون مرس_
   گفتیمی رحیاقا
   جانیرعلی امی  توچطورنی شمس خوش امدیبھ بھ اقا_
   زدوگفتی لبخندیرعلیام
  یمی رحی اقایمرس_

   تازه شھره خانوم چشمش بھ من افتاد ک گفتیانگار
  نمتی جلو ببای بیستادی چرا پشت ایااا ترانھ مادر توھم امد_

   منوچلوند منم گفتمکمی امدو خالصھ
  دی کنیگفتم راحت تر احوال پرس_
   گفتیمی رحیاقا
  نیی داخل بفزمانییبفرما_

 تا وارد شدم اول یرعلی گرام داخل خونھ شدن وبعدش مادرا بعدشم منو امی پدرھااول
 ھیود  راه رو بھی کنم خونشون بزرگ بود اتاقا ھمھ توی چشم گردوندم تا بازرسھی
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 داشت دی دییرای اشپز خونھ ک از پذھی بودن ودهی بزرگ ک دودست مبل چییرایپذ
  می مبال نشستی ورومیرفت

_ 
 
 
 

 مامان رشتھ ی خواستگارنی اال ازننی حرف می از ھردرمی ساعتھ امدکی اووووف
  کالم و بھ دست گرفت وگفت

   بھ ما بدهیی چاھی خوادی عروس خوشگلمون نمنیخوب ا_
  شھی داره جالب مھی قضنکی مثل انھ

   خانومشھره
  البتھ چراک نھ_

 اری بیی دخترم چازنھی االن داد مکردمی شدورفت سمت اشپز خونھ ااا من فکر مبلند
 زده اس ک مامانش رفتھ جانی ھیلی دختره خنینگفت رفت صداش کنھ آآآ فکر کنم ا

  انھی زده ی گندنھیبب
 ارمی درمی باز ااا خوب دارم خواھر شوھرھھھیچ
 
 
 

 ک سربھ سرش بذارم کنمی نمدایروپی امگی بشھ من دیرعلی امنی زن اادی بنی ااصال
   اصال حرف نزنم اره حسودمنییخوای می بابا پس چیکاله روسرش بذارم ھاااا ا

 ی نگاھھی خدا نکی ان شااله خوشبخت بشن مگ اھی کلدم نگار دخمل خوفی شوخیول
 شھی می اخ چرهی منو بگادی ارش بنی دونھ بزنھ پس کلھ اھیھم بھ دل خستھ من بندازه 

  نھ نزنھ گناه داره ارشم
 یی چانی شھره خانوم امد نشست جاش بھ کوادونھی خودش صالح می بگم ھرچیچ

  چقدم ناز شدهی ھم عالیلی بھ دست خینیگلوم خشک شد بلھھ نگار خانوم امدن س
 
 
 

 دونمی فقط ارش ودوستدارم نمستمینوبت مابشھ خخخخ شوھر دوست ن بشھ ی کیالھ
  ییی ھذارمی منای ای امشب خودمونوجایچرا ھ
  رونی مامان از فکر امدم بیباصدا

   دل نھ صددل ببازه بھ نگار خانومھیدستت درد نکنھ دخترم ماشااله پسرم حق داره _
   زد وشھره خانوم گفتینی لبخند شرمگنگار

  شماستزیکن_
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 ری مجلس گرفت امد سمت منو امی رو برا بزرگترھای چای شده بودا وقتیمی قدنای اااا
   من گرفت ک بالبخند گفتمی اول برامی مبل دونفره نشستھ بودی ک کنار ھم رویعل
  سی شده دستور درس کردنشوبرام بنوییدستت درد نکنھ عجب چاا_
   از قبل گفتم بھ من نگاه کردوارومتردوی خندزی ری علریام
 کننی مفی ازش تعرنقدری فرق داره ک اھی بابقیی چانی ایواال فکر کنم فلسفھ _

   قرمز شده بودنی بخاطر ھمرهی داشت جلوخنده اشو بگی سعنگار
   گفتمدوباره

 خونھ خراب کنھ بخدا نی وبگم     ایقتی حقھی بھت نی درمورد ای چھی بذار نیبب_
 روش نی حاال بشیدارشی روز خودت باارامش از خواب بھی یمونیحسرت بھ دل م
  ؟انھی ی باھاش سر کنیتونی منیخوب فکر کن بب

   گفتماری اختی توپ از بازوم گرفت ک بشگونی نھی ریام
  اخ_

   باحرص گفتمامان
  ترانھ_
 نی انی گرفت منم عی علری رو جلو امی چاینی بار سنی امو مظلوم کردم ونگار اافھیق

 ی ک نتونستن از اون حرف ھادنی زول زدم بھشون فکر کنم ازم خجالت کشرایمچ گ
 عاشقونھ بھم بگن مثال

  ی چقدر امشب خوشگل شدزمی عزیوا_
  مھی زندگی چانی ترذی لذیی چانی اای

  بھ من روبھ نگار گفتی نگاه حرصھی اما بایرعلی امخخخخ
  یدستت درد نکنھ خانوم_

 ی و کنار باباش نشست ھمون لحظ صدازی روگذاشت رومینی لبخند زدو سھی نگارم
   امدو شھره خانوم بلند شدوگفتفونیا

  دیپسرمم رس_
 ی علری بھ امطونی نگاه شھی دونستمی واا مگ نگار داداش داره چھ جالب نمپسرش

  انداختمو گفتم
  نگار درس کرده بھ بھ... یی چھ چانی سرد شد بخور ببتی چای علری امیواا_

   وگفتدیخند
  خونھ دارم براتمیبر.امان از دست تو _
 
 
 

   امھیچرا منک دخمل خوف_ ومظلوم کردم گفتم  چشمامودرشت
   چراگمی خونھ ممیرفت_
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 شدن ییرای پسر قد بلند چھارشونھ داخل پذھی وشھره خانوم بانیی انداختم پاسرمو
  وشھره خانوم گفت

   پسرممای ننمیا_
   مارومبل تک نفره نشستی بامردا دست دادو روبھ روماین

   گفتمیرعلی گوش اندر
  تھی کاتبموی سراغ داداشش حسابت با کرادی نگار بی بانگار دعوا کنی علریام_
  یمنو دستم کم گرفت_
  ریاز من گفتن نگارو نگ_
  لبخند زدوگفتری باز کردم امشموین

  نیار خودتونو دی مورده ھر کدوم جای بتیحسود_
  یکنی می من شوخی کیحسود_

   ھاشو باال انداخت حوصلھ ام سررفت باوشونھ
 وچھارتا ستی وصدوبیلوفرابی بود ک نگار گفت ھزارتا گل نھی درمورد مھربحث

 دوتا باخبر بودن نیسکھ تمام بھار ک ھمھ قبول کردن چون ھردوخانواده از رابطھ ا
 پنج گی دی معمول قرار شد ھفتھ ینفرستادنشون اتاق تا باھم حرف بزنن بعداز حرفا

 ک من اصال قبولش ندارم بھ نظرم ینامزد  سالھی وبعد میری جشن عقد بگھیشنبھ شب 
   دو سھ ماه بس بودینامزد
   رو بھ من گفتمامان

  ایترانھ مامان پاشو ب_
   ک گفتششی پرفتم

 تا راحت برن می بخونتی محرمقھی صھی موافق گی دی بگو تا ھفتھ یرعلیبھ ام_
   انیوب

   گفتاقی گفتم ک بااشتیرعلی ھمھ حرفارو درگوش امرفتم
   بھترنی ازایچ_
  اکنی حکنھی ممیچھ ذوق_
  رسھینوبت منم م_

 داره بالبخند نگام مای ننی ادمی مامان ک دشی کردم خواستم برگردم برم پی کجدھن
  کنھیم
  کنھی داره نگام محی ک بالبخند ملدهی دوی ابروم رفت حتما دھن کجیدی دییییھ

   بھ سرم رفتم درگوش مامان گفتمخاک
   بھترنی ازای چگیم_

   گفتدوی خندمامان
   خوبلھیخ_

 دونمینم( خونده شد غھی شد صنی موضوع ومطرح کرد ک ھمھ موافق بودن امامان
 ) خخخفھی امالم ضعانھیرستھ  دغھیص
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   می خونھ شدی و بعد راھمی نشستگی دکمی

 خودمو نی اھنگ شاد گذاشتم و ھمون طور تو ماشی زودمی شدنی سوار ماشیوقت
  دمیکشی وسطاش کل مدادمیتکون م

   تکون دادو گفتی مامان سری ولدنیخندی بابا مرویام
  متی بندازی ترشدیاخرش با_
 ری شد مامان حال گی بادم خالنی انگار بھ بادکنک سوزن زده زده باشن ھمچینی

  میمادار
   گفتمزونی اویبالبا

  سی ھنوز وقتش نکارکنمیمامان جونم نترس من بلدم چ_
  دوگفتی خندبابا
  دختر خجالت بکش_
 کشمی منمیشی خونھ ممی برسنیباشھ بذار_
 
 
 

  ارش
 
  ی  خواستگارمی مامان با بابا حرف زدش برا امشبم وقت گرفت ک برشبید
  دارم باالخره مال من شدشجانیھ

   برام لذت بخشھفکرشم
   مھتاب منمھتاب

  رفتم سمت کمد لباسا از توش حولھ رو برداشتم سمت نیی پادمی تخت پری رواز
  حمومم رفتم

 ساعت دادیرونشون م١٨ بھ ساعت نگاه کردم رونی دوش ارش پسند گرفتم وامدم بھی
  ستادمی وانھیی جلو امیبودی اونجا مدیبا٢٠

 واکس مو زدم تا براق بشھ کممی گرفتی موھاموخشک کردم بازم حالت نمباسشوار
   بودختھی رمیشونی رو پشی بازم کمیوشونھ کردم ول

 راھنی پھیگ  رنی کت تک برداشتم صورمھ اھی  زنمی اسپرت مپی کمدم رفتم تسمت
  صورمھی ابی شلوار لھی برداشتم بای نفتیاب
   تازدمناشوی استدمی شلوارو پوشراھنویپ

 ساعت گذشت  بذار برم می نھی دمی رنگ برداشتم  پوشدی جفت جوراب سفھی تو کشو از
  خانواده حاضرشدننمیبب
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 ی بود رفتم سمتش وقتنیلی راھرو چندقدم اونورتر اتاق اھی امدم تورونی اتاقم باز

   رنگ اتاقش زدم تق تقی چند ضربھ بھ در قھوادمیرس
   امد ک گفتنیلی ایصدا

   توایب_
   ودر باز شد داخل اتاق شدمدمی کشنیی درو پارهیدستگ
 بھم ی نگاھنھیی ای از توزدی بود و داشت کرم بھ صورتش مستادهی وانھیی ای روروبھ

  انداخت وگفت
  نجای ایه امد شدیاا اقاداماد چ_
   لفظ اقا داماد لبخند رو لبم امد و رفتم روتخت نشستماز
  انھی یشی حاضر منمیھم بزنم بب,ی سرھی سرم گرم بشھ وخواستم شتی امدم پیچیھ_

   لبخند زدوگفتمھربون
  ی ابجپی خوشتیشی داماد می دورت بگردم داداش ک داریالھ_
   شل شد وگفتمشمین

  یبھ کارت برس ابج_
 لی انداختم برعکس اتاق من پر بود از وسای نگاھھی, تکون داد ومنم بھ اتاقشسرشو

 و ی داخلش ھم از صورتلی کم رنگ بود وسای اتاقش صورتیوارای دی ضرورریغ
  لی ووسای قدنھیی بودوک روش اواری بزرگ کنار دزی مھی رنگ شاد بیبژ بود ترک

 کتاب یگنده روش لم داده بود قفسھ   خرسھی نفره ک ھی تخت ھی وگذاشتھ بود ششیارا
 بھ کار بابا ی عالقھ خاصدادی چوباشم خودش برش میک خودش درستش کرده بود حت

 البتھ کردی کار مششی ھم پنیلی داشت وجالبھ بگم ک ای کارگاه نجارھیداشت اخ بابا 
 ی وچشمای کوتاه وھشتیاتاق مخصوص خودشوداشت بھ چھره اش نگاه کردم ابروھا

 ی قلوھای بزرگولب ھای کمی قلمینی رنگ ک بھ مامان رفتھ بود بی اوقھوه درشت
 بزرگ

 
 
 

 یکی بود جثھ کوچفی ظریلی خکلشمی رنگ ھی شکل موھاشم مشکیضی بصورت
  دادی کمتراز سنش نشون میداشت طور

  نی منو ببتی رژ لب توروخدا وضعھی مدادبودو ھی بعد کرم ششیارا
  کنمی ملی وتحلھی و تجزنیلی دارم ای کاری باز

    قبلش گفتمی بلند شدم وتابرم ولزدی صدامون منیی مامان ک از طبقھ پایباصدا
  ی ک بودی ھستیختی ری ھمون بیشی نکن خوشگل نمشی ارانقدمیا_



              اختصاصی کافھ تک رمان                              رمان دارمت وندارم انگار

@cafeetakroman 42

  طرفم ک پا گذاشتم بھ فرارامد
 
 
 
  دادی نامزد شدن نمشنھادی بود ک پی اگ دختر بدزنمی من میول_
   باشھیگی طور ک تو منی ک ھمدوارمیادر من  باشھ ام بریچقدر تو ساده ا_
  ھیشک نکن ک دخترخوب_
 تا دمھ خونھ مھتاب می کردی شده رو طنیی سکوت مسافت تاینزد تو,ی حرفنیلی اگید
 گل دست من بود می شدادهی ونگھداشتم ھمھ پنی زدم تروترمز وماشمیدی رسنایا

  زدمفونوی زنگ انیلی دست اینیریوش
 
 
 

   دادنجواب
  بلھ_

   لبم گفتمی بود لبخند امد رومھتاب
  ارشم_
   داخلنیی بفرمانییاا شما_

 ھم طبقھ دوم بود نای چھاطبقھ بود وخونھ مھتاب امی بازشدوما داخل ساختمون شددر
 خانواده ی سطح مالمی چون اسانسورنداشت از پلھ ھا باال رفتمیوارد ھم کف ک شد

 دختر رو ھم ھی نیپدرش با معلم بازنشستھ بود وھم بود نییمھتاب متوسط رو بھ پا
  داشتن
 در ی مقصدمون بود روبھ رویبرا٢ دوتا واحد انجا بود ک واحد می طبقھ دوم شدوارد
 بھ ی کھ کمی خانوم چادرھیبعد , ومامان زنگ درو زد چند لحظمیستادی رنگ وایقھوا

 دی مسن وچاق روبھ رومون بودن اون خانومھ ک بھ نظرم بای اقاھی بود باھیمھتاب شب
  مادر مھتاب باشھ گفت

   زدوگفتی    مامان ھم لبخندنی داخل خوش امدنییسالم بفرما_
  سالم ممنون پس بااجازه_

  داخل شدوبعدش پدر مھتابمامان
 
 
 

  بابا گفتروبھ
  ی صبوری اقانییبفرما_

   گفتممنم
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  رادیسالم اقا_
 یزی چی نگاه موشکافانھ بھم انداخت ک  کم مونده بود بھ خودم شک کنم ک معتادھی
   بودیمی لحنش صمی ولستمین

  تونییسالم پسرم بفرما_
 بود نگاه کردم کال گم بود اوردمش جلومواونم محجوب ستادهی وانیلی پشت سرم ک ابھ

ونھ جمع وجور  خمی جواب داد داخل خونھ شدیی راد ھم با خوشرویسالم کرد ک اقا
 شکل ی اشپزخونھ مربعھی حال وھی اتاق داشت ھی بناش بود ری زنایا٧٠ دی بود شاینقل

 بودن دهی چی نفرشی دست مبل شھی ینی رو ببھ کل خونیتونستی میشستیبود ھرجا م
 ک اونم موفق نمی روبھ روبود چشم چرخوندم بلک بتونم مھتابو ببونی تلوززیک م

   بابا گفتمی رو مبال نشستمی کردی ھم بامادر مھتاب سالم واحوالپرسنیلینشدم منو ا
  می دوتا جون مزاحمتون شدنی ای راد مابرایبلھ اقا_

  گفتپدرمھتاب
 اصل می نرھی خوب بھتر سر حاشیممنون ول_ نی رو چشم ما جادارھیمزاحمت چ_

  میحرف و اول بزن
  نییبلھ بفرما_
 چند جلسھ ی دانشگاه بادخترتون اشنا شده وتو یتو اقا پسر ما نی انکی اھیاصل قض_

  از دختر خانومتون خوشش امده حاالھم خواستار دختروتون شده
  بلھ_

   بھ من انداخت ک اشھدمو خوندم گفتی مھتاب نگاھپدر
  از خودت برتمون بگوکمیخوب پسرم _
 اما مدرک رمی بگی روانشناسسانسیسالمھ چندماه مونده ک فوق ل٢٥خوب من _
 ساختمون ھی بادوستم تونستم توی دوندگی صنعت بوده کارمم ک بعد کلرتی مدسانسمیل

  کمی بزنم البتھ باشری شرکت تجارھی واحد ھی ی تویتجار
 ھی امدم بھم لبخند زد ذوق کردم اصال ی بار از وقتنی اولی براپدرمھتاب

 
 
 

   پدرزنم پرجذبھ اس من دارم بابا گفتلحظ
   باشھی نظر شماچنمیز اقا پسر ما تا بب انیخوب ا_

   گفتزدی ک تااون لحظ با مادرمھتاب حرف ممامان
   برامونارهی بیی چاخوادی دختر گلتون نمنیخوب ا_

   مھتاب گفتمادر
  زمی عزاری وبییالبتھ مھتاب مامان چا_
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 چھره اش برام ییبای اندامش وزتی امد جذابرونی متفاوت بپی بعد مھتاب با تنی مچند
 ی لولھ تفنگدی سفنی شلوار جھی زانوش بای سبز پرنگ  باالکی تونھیچند برابر شده 

  ھم داشتی کاملشی بود اراختھی ررونی کج بشھی موھاشم ک مثل ھمدیوشال سف
 نیلی نگاه تند بھ اھی دربھ در ازم گرفت چشم از مھتاب برداشتم نیلی ک ایشگونین

 انذاختم وگفتم
  ؟ی شدونھید_

   کردوگفتاخم
 ومدی ک از دستم برموی خوب مامان عالمت داد منم کاریدادی درستھ قورتش میداشت_

  انجام دادم
 می مامان نذاشت ک بھ بحثمون ادامھ بدیصدا

 
 
 
 ...    ماشاایبھ بھ چھ دختر_

   گرفتیی بابا ھم چای برامھتاب
  ی خوشرنگیی دخترم چھ چایمرس_

   گرفتنیلی وسمت اینی خودش تعارف کرد وامد سمت ما اول سی بھ مامان وبابابعد
   سرد گفتیلی وبرداشت خی زدوچای بھ لبخند مصنوعنیلیا

  یمرس_
 ینی سی  اره حسوده خخخ اخشھی مشی حسوددی شادونمی نمادی از مھتاب خوشش نمچرا
  شدم بھ چشماش کم کم نگام امدرهی وسمت من امد سر بلند کردمو بھ مھتاب خیچا
  السی ک قرمز بود بھ رنگ گیی ورولباش قفل کرد لبانییپا
   گفتمواشی وبرداشتمیی چاعی سقلمھ بھم زدو منم سرھی نیلیا

  ی خوشگل شدیلیخ_
   لبخند سرد زدو رفت کنار مامانش نشست مامان گفتھی چشمک بھش زدم ھی

 تا ھی نظرشون چمینی حرف بزنن تا ببکمی دوتا جون برن تا نی انیاگ اجازه بد_
  می و بزنی اصلیحرفا

  نی داراریاخت_
   مھتاب رو بھش گفتمادر

   کن بھ اتاق خودتشونیپاشودخترم راھنما_
  گفتمھتاب

 چشم_
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   وگفتمبلندشدم
  بااجازتون_

   لبخندزدن ومادرش گفتپدرومادرش
  نییبفرما_

 رنگ اتاقش رفت منم پشت سرش را افتادم دی جلواز من راه افتادوسمت درسفمھتاب
 بود وسط اتاق ب ستادهیدرو باز کردوداخل شد منم داخل شدم دروروھم گذاشتم وا

  دی بھ رنگ سفنھییزوباای مھی تخت تک نفره ھی ساده بود یلی نگاه انداختم خھیاتاقش 
تم  رفکردی روبھ روش نگاه منھیی مھتاب نگاه کردم نشستھ بود رو تخت وبھ ابھ

 کردم اخم کشیوکنارش نشستم دستمو انداختم دور شونھ اش وبھ خودم نزد
  گفتمیکردوخواس بره عقب ک عصب

 لتی االن دلیکنی فرار می چرا ھرمی مذارمی میستی مجبور نخوادی اگ دلت نمفھممینم_
   درکت کنمتونمی نمیشی محرمم مگی دوساعت دیکی تاھیچ
   ضرب گرفتنی نگفت اما تکونم نخورد فقط از حرص باپاش روزمیزیچ

 کی ازادم چونشوگرفتم وسرشو باال اوردم وزول زدم بھ چشماش سرمو نزدبادست
 باعث شد ک ضربان قلبم باال بره اروم جانمیکردم اوووف بدنم گرم شد داغ شدم    ھ

  گفتمجانیپر ھ
  ی بھ بعد حق اعتراض ندارنیاز ا_

 کمی دمی بزنھ ک لباموگذاشتم رولباش اروم ونرم بوسی کردوخواس حرفچشماشوگرد
  دمی بوسجانیبعدباھ

  لذت بودولذت,فقط
   خودش اخر لذت بوددادمی می ک با لبام لباشو بازنی ھمی نکرد ولمی ھمراھمھتاب
 مھتاب نگاه کردم حس ی چشمامو باز کردم بھ چشمادمی کشقی ونفس عمدمی کشعقب

    گنگ بودی داشت پر حس ھایمنف
 تونستمی رفت من از مھتاب نمنی خوبم با نگاھش از بی ک چرا ھمھ حس ھادونمینم

  ارمیسر درب
   انگار باھام سرجنگ داشت   انگار ک مجبور بھ بامن بودن بودنگاھش

   و دادشنھادی پنی پس چرا ااما
 ذھنمو دربارش تونمی  خودم از درکش خارجم نمکنھی ک منو تحمل مکنمی حس مچرا

  باز کنم
   کنارش بلند شدمو گفتماز
  ی بزنی نداریحرف خاص_

   خشن گفتی کمبالحن
  چرا شرط دارم_

   نگاش کردم وگفتممتعجب
   شنومیم_
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 ادهی و زمی ھمو بشناسشتری ماه بھی نی ای تومی بخونتی محرمغھی ماه صھی ک خوامیم_
  ی نکنیرو
 
 ک نجایتاا........... زنھی ام نمھی بد حرفنمیبی مکنمیدرست ک فکر م......... بگم دی بایچ

  ازش بگذرمتونمینم..... اشم خدا بزرگھ ھی   بقمیامد
 
 
 

  گفتم
  ھی بقشی پمیباشھ حاال پاشوبر_
  میخوبھ  بر_
   مامان گفتمونی قبلی جامی ونشستمی وسمت مبال رفتمی اتاق خارج شداز
  ؟ھیخوب نظرتون چ_
   گفتی مھتاب نگاه کردم ک انگار دودل بود باسردرگمبھ
 ماه ھی ھم بگم بھتر ک نجای ادمی شرط گذاشتم ک صالح دھی من ی ولمیھردو راض_

  می خوب بود عقد کنی اگ ھمھ چمی باشھ ک بھتر باھم اشنابشتی محرمغھیص
   گفتبابا
   دخترممیذاریبھ نظرت احترام م_

   وبرداشت وگفتینیری مامان بلند شد وشبعد
  بااجازه_

   مھتاب لبخند زدوگفتمادر
 نییبفرما_

 رفت سمت زی وگذاشت رومینیری شیتعارف کرد وقت,ینیری امدوبھ ھمھ شمامان
   وگفتدی انگشتروداد دستش وصورتش وبوسکی جعبھ کوچھیمھتاب و 

  دی ک خوشبخت بشی الھزمی حلقھ نشونت عزنمیا_
   گفتیرسم مھتاب

  ممنون_
   امدرومبل کنار بابا نشست وبابا گفتمامان

  ھی نظرتون چھی مھریبرا_
   تند گفتمھتاب

  بزنمی حرفھی من شھیبابا م_
   مھتاب گفتپدر

 بگو بابا_
 عقد ھمون موقع ی فقط ده تا شاخھ گل رز باشھ حاال براغھی صی االن براھیمھر_

  میریگی ممیتصم
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   گفتبابا
 ..  اخیول_

  نذاشت بابا حرفشو کامل بگ گفتمھتاب
  کنمیخواھش م_

  نظر ازم نخواستی ک از اول کسکردمی می منم نقش بوق وبازبلھ
 
 
 

  گفتبابا
  رادیاقا_
 منصور ھستم_
  نی بخونغھی بچھ ھاصی برانیتونیبلھ اقامنصور شما م_
  بلھ_
  نییپس بفرما_
   چشمیب رو_
  خوندواخرش گفتغھی اشاره بابا بلند شدم وکنارمھتاب نشستم پدرمھتاب صبا
 دیمبارکتون باشھ باباجان خوشبخت بش_

   از مادر مھتابری البتھ بھ غمی کردی بھ نوبت باھمھ روبوسمویستادیھردوا
 کنم کی کردم ک خودموبھ مھتاب نزدی من ھرکارمی خوردوهی مموی نشستگی دکمی

 ندادم بھش        از تی اھمگی شدم ودی بھم محل نداد    منم عصبمیوباھم حرف بزن
   نشم خوبھونھی دنیدست ا

  فھممی کاراشو نملیدل
   روز خوبھ چند روز عصاب ندارهھی ازدستش ختی بھم رعصابم
 ی بھ چدونمی نمگید.......  بھ رابطمون ومدهی بامن کنار ندی   ھنوز شاشھی مدرست

  کنمحیوجفکر کنم تا رفتارشو ت
 
 
 

  ترانھ
 

 ی لبخند بھ لب داشت برای وارش پر انرژمی بوداریاستاد ماذ, ی کالسھ روان شناختسر
 ..........  نامزد کردنروزی بھ گفتھ خودش دکردی پخش مینیریھمھ ش

 ....... ییییییی ھم عالیلیخ
  بغض گلمو گرفت..... پرشدھوچشمامی......... چرادونمی نمفقط

   شدکی تارکالس
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   شدنی ام سنگنھیس
   کم شدژنیاکس....ھوا

       ک نفس ندارمرشی کالس اوار شده و من موندم زیانگار
  شمی دارم خفھ مک
     زمی مجبورم لبخند بزنم  مجبورم اشک نرنکی کجاست  اھی جالب بودن قضیدونی مھھ

 نی ادی فرار کنم دوستش دارم ھھ شاخوامی کنم    سختھ            میمنم ابراز خوشحال
 درد نی باانمی غمھ تو سنی االن باای احسام بھ ارش زانو بزنھ        ک حتیکلمھ جلو
 ھمھ خواسی     درستھ دلم مرهیگی لبخندش     دلم اروم مدنید  گلوم بازم ازیبغض تو

 ی ساعت ارش مال من باشھ    مثل دختر بچھ اھی ادهی روز نھ زھی بدم اما موی زندگی
 احساسم      خودمو گم کردم    ی شلوغ گم شدم    گم شدم توی جاھی یشدم ک انگار تو

         ک دست نمیبی     دارم مرامشمواخ من تمام وجودمو    تمام حسمو       تمام ا
 ........  ..........  رو گرفتھ       ومنگی دیکی یھا
 تفاوتش    بھ نگاه ی       بھ مھتاب نگاه کردم    بھ صورت بستمی مھم نگی دمن

    سردش
  دی طرف خودش کشموی تموم زندگچطور

 عاشقم    نکی بس باشھ مگ نھ ادی من بای ارش نگاه کردم خوشحال بود پس برابھ
 پس منم خوشحالم      بھ کنھی حالمو خراب وداغون مشی ناراحتدنی دنکیمگ نھ ا

 دو سھ بار در ھفتھ اش ھم دل بستھ دنی بھ دی دروغ بگم      من حتتونمیدم  ک نمخو
 بھ دمی شاای ھمھ عطر    نی انی جاتک   بھمھ بودم     بھ فکرش   بھ عطرش ک انگار

        ینی بھش فکر کنم دی نباگیمشام من از ھمھ خوش تره    د
       اصال فکرم ارش ذھنم ارش       تمام وجودم ارشتونمی ممگ

 صداھا وفکرھا راحت بشم   ھھ انگار باتکون دادن نی تکون دادم تابلک از اسرمو
   ستمی نمونی    از حسم بھ ارش پشسی دور           جالب نزمشونی برخوامیسرم م

 بھ می   راضای   خدا از حاالشتری بی حتشمی بازم  عاشقش ممیاگر بازم بھ عقب بر گرد
 ی حکمتھی خواستنم نی ای ک تودونمیم       صالحمھ ھمون بشھیرضات     ھرچ

 ببرم خودت  صبرم بده       ک الاقل ظاھرم ی ک بھ حکمتت پیھس   پس تا روز
  شاد باشھ

 ک ارش ینیری بھ شجی نگاه گھی درونم خارج شدم و رونی ویای از دنمی سقلمھ مربا
  گفتمیسمتم گرفتھ بود انذاختم مر

   خستھ شدنی صبوری   اقاگی بردار دینیریترانھ ش_
 بتونم خودمو دی ظاھرمو حفظ کنم بادی انداختم بھ ارش بای دوباره نگاھشونی وپرجیگ

 کردم غم چشمامو ی    لبخند زدم سعتونمی کردم من مشھی ک ھمیکنترول کنم کار
  تم گفی کنم بالحن شادیمخف

  نی ھم چروک شی بھ پادوارمی  امیاوه مرس_
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 ینیری شھی بفھمن  دی نباگرانی اگرم داغون باشم دنمی رفت روھوا اره من اکالس
  برداشتم ک ارش گفت

  نوبت شما... ان شاا_
 تورو برام پر کنھ ی جاتونھی می   مگ کسنمی ببخوامی ازدواج وبخوابمم نمگی من دھھ

        فکرمو کنار زدم وباخنده تلخ گفتمتونھینھ نم
    ھھ اره می راضمی پر ارامش مجردی لطفا  از زندگنی دعاھا نکننی من از ایبرا_
 ازکنارم رد شدوعطرش دی لرزدودلمی  خندمی راضی مخصوصا االن راضمی راضیلیخ

  نگاھم کردوگفتمیمستم کرد    عشقم بھش و صدبرابر کرد مر
 گی بخور دی تو ھوا نگھداریجوری و ھینیری شیخوایم_
 
 
 

 سمت لبم بردم   انگار ک جام زھر رو ینیری نگفتم درعوض شیزی کردمو چنگاھش
 ک مزه اش نی خوردینیری تا حاال شدونمی     نمزارمی از خوردنش بنقدریبھم دادن ک ا

 تلخھ مثل حال یلی خخورمی من االن دارم می نھ  ولنیاز زھر ھم تلخ تر باشھ     نخور
   منیمن مثل لبخند ظاھر

 ارشم ی روز عروسکنمی مینی بشی خوب من پنی کردینی بشی بھ حال مرگتون وپتا
     کارم تمومھقھی تورگھام نباشھ تو سھ دقژنی اخ اکسارمی نفس کم بشھی ھمی برادیشا

ھ  ک بی از درد خنجرسوزهی ک خفھ کردم قلبم می ھق ھقی درد گرفتھ  از صداگلوم
  احساسم زدم

  سین, بھ من مربوطگی ک مربوط بھش دی     ھرچسی فکر ارشم مال من نگی دیحت
 بلند بشم وبرم فقط برم ی جورھی شدی کاش مشھی تموم می کالس لعنتی داغون کداغونم

 نی ای رفتنم ھمانا وبرمال شدن احساسم ھمانا ولشھی اما مگ محی بدون توضلیبدون دل
 ممی مریواشکی ی از حرفادمی از گفتھ ھا نفھمیزی   تا اخر کالس چسی من نیخواستھ 

 ی درکچی بودم نھ انگار مغزم از کار افتاده بود ک ھه اوردم انگار کر شدیسر در نم
     از دورواطرافم نداشتم

 کنار ھم نشستھ بودن نکی بود بھ ارش ومھتاب بھ ارهی جلو خمکتی نی چشمام روفقط
 تخمل گیداشت   خواستن داشت چشمامو روھم گذاشتم دنگاھم حسرت داشت غم 

   از حسم از ارش   از مھتابکردمی فرار مدی   باکردمی می خودمو خالدینداشتم با
   مھتاب گذاشتمی لحظ خودمو جاھی

 ک باالخره مال من زدمی دانشگاه داد ماطی حی االن بجاش بودم چقدر ذوق داشتم تواگ
             شد

 زی سرموگذاشتم روم   اووووووف
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  کالس تموم شدی کدمینفھم

 ھی ھر رمی دارم راه مابونمی خی االن تودونمی فقط مرونی از کالس ودانشگاه زدم بیک
 داشتم ک با بارون ی من سعکردنی ممیقدم چندقطره اشک ک قطرات بارونم ھمراھ

 خواسی    نمومدیبا دلم راه نم, ک درمونش دلشی بدم   ھھ دردنیواشکام دردمو تسک
 فی اگ کداشتنی ھا تند تند قدم برمی کردم بعضگاه منو بھ مردم ندیدیمنو     اصال نم

 ھم دونفره امده ی  بعضذاشتنی سرشون می دستشون بود رویزی چی مجلھ ای کتابای
 راحت لم داده بودن التی لوکسشون باخینای ک تو ماشامیلیبودن ک قدم بزنن    خ

  رفتنیوتخت گاز م
   دونفره اسبی ھواااا عجیییراست

             کاااش
 شد چرا ی   بازم اشکام جارشمی خودم داد زدم    ترااااانھ        باشھ خفھ مسر

 زول نی واال    ھمچکنمی مھی قتل ک نکردم دلم گرفتھ دارم گرنای اکننی نگام مینجوریا
    شمی قاتل می واقعونکشمشی مزنمی مشھی می قاطمامی سھوی تی       تووضعزننیم
   رو اخادهی چرا خوردن پوستش وسط پناروی فرھنگا ای باه
    خوانی می چگی داربست ھا دنیا
  نجای اھی چواری دنیا

  می بدم از ھمھ شاکری بھ ھمھ گخواستی دلم ماصال
 لگد زدم وفوش دادم واری ک بھ درودکمی ختمی اخ  بازم اشک رسی مثل ادم نممیناراحت

       انگارشھی انگار   فراموش نمشھی   دردش اروم نمکمی شدم فقط یخال
       ارشاخ

  نشستممکتی اتوبوس بود رفتم اونجا رونستگاهی جلو تر اکمی
 
 
 

 ارش
 
 گذشتھ مونی چھار روزه ک از نامزدمی ما االن محرمفھممی رفتاراتو نملیمھتاب دل_
 رمیارمو  االن خستمو   اونوقت من م   کاردتونمی نمی گی مرونی بمی برای بگمی میھ

   مھتاب بذار دوسھ رونھی مھتاب دوساعتھ بگی  مامانت مدنتی دامی بخرمیبرات گل م
فرار کن بعد بھم دروغ بگو اخ ھنوز سھ روز کاملم  سال از رابطمون بگذره بعد ازم

  نشده
 بودم ک حد نداشت خوشحال ی وعصبی شاکی نگاھش کردم از دستش بھ قدررهیخ

 برام وقت بذار اما شتری بتونھی ومسی نی مرزگی دنمونھی ک بیتیبودم ک بامحرم
 ....... االن
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 ک امدم وخونھ نبودش تااالن ک ساعت نھ شب تواتاقش منتظر شی دوساعت پاز
  نشستم ک باھاش حرف بزنم شانس من وباش توروخدا

   نگاھش کردم وگفتمیتخت نشستم حرص ی گرفتم وکنارش روواری امو از دھیتک
  ھوووم؟یدیچرا جواب نم_

   نگام کردوگفتمظلوم
   بگم اخیچ_
 ؟ی بودرونی بیبا ک......  خدا یا_

   نگام کردوگفتی وعصبکالفھ
   بودم چون کار داشتمرونی ااا بیدی مریچقدر گ_
 ی بودرونی بود ک تااالن بیکارت چ_

 جی نبودم گی خوبکنی کردومن ھم بازی می شد انگار داشت بامن بازبندهی فرچشماش
  نگاھش کردم

 ......   کردولباش وگذاشت رو لبامکی خمار کرد تعجب کردم سرشو نزدچشماشو
 ک اروم دی کردم   انگار فھمشی رفت  ھمراھادمی میناراحت....  رفت ادمی تمیعصبان

   دیشدم عقب کش
   گفتمدیباترد

  مھتاب ؟یکنی مکاریامن چ بیتو دار_
   گفتبندهی زدو فرلبخند

  کنمی می بازی ازش بگذریتونی ک نمیدارم با حس_
   نگاھش کردم گفتجیگ
   فقطدمتی مگ ارش بوسکنمی مکاریچ_

   زدم وگفتملبخند
  یکردی ورو نمی کارا بلد بودنیاز ا_
 نگفت بھ چشماش نگاه کردم چقدر مرموز بودن خود مھتاب ھم یزی چشمک زد وچھی

   سی نلی دلیپر از رمز بود   انگار ھمھ کاراش ب
   بلند شدوگفتمھتاب

  ؟یخوری منجایشامو ا_
 ری پرجذبھ باباش ک نامحسوس ادمو زی مخصوصا بانگاھادمیکشی اصال خجالت منھ

  م نھ وبلند شدم گفتینینظر داره سرمو تکون دادم ک 
   خونھرمیم_
  باشھ_
  چقدم ک برات مھمھ بمونم_
   فقطی مجبورت کنم بمونخوامیارش دوباره شروع نکن من نم......اااا_

   کردم وگفتمبغلش
     ھوا بدهیباشھ تو خوب_
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   وبھ خودم فشار دادمش وازش جداشدم وگفتمدمی اشو بوسگونھ
  خوب خداحافظ_
  بھ سالمت_
   بود گفتمدنی دلمیبھ مادرش ک مشغول ف رفتم ورورونی اتاقش باز
   برمگی مزاحم شدم مادرجون من ددیببخش_

  بلندشدوگفت
  کجا پسرم شام گذاشتم_
   بعدیسر... نھ ممنون مامان منتظره ان شاا_
   ھم سالم برسوننای بھ مامان اکنمی اصرارنمادیباشھ پس ز_
   بھ پشتم انداخت وگفتی نگاھھی

  ی نامزدتو بدرقھ کنییایمھتاب چرا نم_
   خداحافظرمی مادرجون خودم مخوادینم_

 ک اوردی خودشم نی بھ روی در رفتم بازش کردم و خارج شدم مھتاب حتسمت
 شدم نی تکون دادم وکالفھ ازساختمون خارج شدم سوار ماشی گفت سریمامانش چ

 وروشنش کردم وسمت خونھ روندم
 
 
 

  ترانھ
  

 جشن عقدش اماده ی تا نگار برامی نشستھ بودشگاهیو ارابعداز ظھر وبا نگار ت٣ ساعت
 واکس مو ھی موھامم ک امی کردن خودم بربشی از پس اراتونستمیبشھ منم خودم م

 انجام داد فقط ھمراه امدم شھی منجای روشونھ ھام اونم ازمیری فقط چون لختھ مخوادیم
  ییای بشگاهیراھم ارا امروز ھمدی باگی ک تو دگفتتانگار تنھا نباشھ صبح زنگ زدو

   پسی چنی نازنگفتم
   وقت گرفتھگی جادھی خانوم گفتش

  امی قبول کردم باھاش بنی عصابش خورده بگم نھ کشتتم بخاطر ھمدمی دمنم
  رونی دنبال بھونھ نبودم ک از خونھ بزنم باصالنم

 بھش فکر گی ارش دور باشم نھ اصال    من دالی خاازی از فکرام فرار کنم      ای
      کنمی می قراری بی     فقط گاھکنمینم

  زمیری اشک مادشی بھ یگاھ
  کنمی می بھ مھتاب حسودیگاھ
 ک زودتر حرکت کنھ     زمان زود تر گمی مراهی بدو بواری دی بھ ساعت رومیگاھ

 روزه    ھی ساعتش ھی مثال رهی مشیچھار روز زمان کند پ. سھ نی چرا ادونمیبگذره    نم
  دونمینم
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  دمی نگار دست از افکارم کشیباصدا
   کارش خوبھی مطمعنگمی ترانھ مییکجا_
 نداره کارش نای ااریادستی کی دختر نگاه نکن جاش کوچیپرسیاره نگار چندبار م_

 ی ناز درس کرده بود تازه نسبت بھ کارش دست مزد کمیلی وخمونی دختر ھمساھیعال
  رهیگیھم م
   تکون دادوگفتیسر

   استرس دارمنقدری چرا ادونمینم_
   زدم وگفتمی مھربونلبخند

 قدم ی راه طوالنھی ی توی داریکنی عقد می خوب دارھیعی طبنی ازممممی عزیالھ_
 ی مشکلی اما اگ دلداده باشبھی ک پراز فرازو نششھی عوض متی ک کل زندگیذاریم

 ی کننانی بھش اطمیتونی ک مھی مردیرعلی نباش در ضمن امیزی پس نگران چیندار
 سالھا پشتم بوده توغم نی نھ چون تواما داداشم باشھ گومپوز در کننکی نھ ای کنھیتک

 ازم نطوری منک خواھرشم ای وقتگمی گاھم بوده مھی تکشھی بوده چون ھممی سھمیتوشاد
   کنھکاری چخوادی تو می برانی کرده پس ببتیحما

   شدی از اظطراب خالچشماش
   بده ک انتخابش درستھنانی نفر بھش اطمھی داشت تا ازی نانگار

   گرفت تودستاش وگفتدستامو
  اروم شدمکمیممنونم _
 
 
 

   زدم وگفتملبخند
     خورهی بھ درد منجای نداشت   خواھر شوھر روانشناس ایقابل_

  دوگفتیخند
  خورهیخواھر شوھر اصال بھ درد نم_

   بھش گفتمی شد حرصشتری گرد کردم خنده اش بچشمامو
  رمیگی بھ موقعش حالتو مسایوا_

   وگفتدیترس
  نی مثل نازنی توخواھر خودمیستی تو ک خواھر شوھر نیول_

   زدمو گفتمی جذبھ لبخند بدجنسجوووونم
  البتھ چرا ک نھ_

   ک مواد رنگ و اماده کرده بود گفتشگریارا
   تارنگو بذارم سرتنی بشی جاروصندلنی اای بیخانوم_

    گفتشدی طور ک پامنیم ھنگار
 ..  خانومگی دنی انتخاب کردیفقط رنگ خوب_
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  یشی راحت امشب ستاره مالتی ھستم خھیسم_
   نشست باز من موندم وفکری لبخند زدو روصندلنگار

   ھای نکردی خودم تشر زدم   ترانھ درمورد ارش فکر کردبھ
      نالھی روش مکنھی مینی ک سنگی       از غمکنھی بازم قلبم درد میییییییھ
 ی چند روز حتنی اکنھی مکاری مھتابھ داره چشھی پینی فکر کنم ک االن کجاس شھیم

  دیکشی ک دلم براش پر می بھش نگاه کنم درصورتشدی نمیدلم راض
  اسلھی پلھی شی ساده وبیلی خالف ظاھر مغرورشھ خارش

 می مریت پسر قبل دوسنی ک حسی وقتدمی ترم فھملی اوای واون روزانی امھربونھ
    ک جلو امدو ھمون کارو باھاش کرد ارش بودی زد وتنھا کسیلی جمع بھش سیجلو

   گفتاخرشم
 ی برو اول مردشو بعد کاراسی خانوم نھیمرد بودن بھ زور بازو نشون دادن بھ _

   گفتمیبزرگتر از سنتو انجام بده بعدم بھ مر
 ھر ی برارهی اول واخر می رفتنری وقت جلوشو نگچی بره رو ھخوادی ک میاون_
   شو بذار گمشھالشیخی اشکارو ھدر نده باشھ خواھر گلم بنی ھم ایشوریب

 ک مظلوم ی کسی بھ تعصبش رورتشیبھ دلم نشست بھ غ, روز بود ک مھرشھمون
  واقع شده بود

 ی نشون بده انجام داده باشھ بلک توی رسما خودنکی ای کارو نھ برانی انکی ابھ
   ھسیربونوجودش مھ

 ی شستن موھاش کمک کردم حولھ ای امدمو بھ نگار برارونی خاطره اون روز باز
  اونم اب موھاشو گرفت ودوباره نشست دمیچیک باخودش اورده بودودور سرش پ

   خانوم موھاشو سشوار بکشھھی تا سمیروصندل
   بھتره کم کم منم اماده بشمدادی ساعت نگاه کردم چھارونشون مبھ
   ساعت گذشتھی

   نگاه کردمشمی حاصل کار ارابھ
 بودم دهی خط چشم نسبتا پھن کشھی کرده بودم ی فقط قسمت پشت پلکمو دودچشمامو

 زده بودم    کرم پودر رنگ پوستم شفاف کننده زده ی چشمم مداد ابنیی پلک پاریز
   بودم باروژ گونھ ورژقرمز

  ه بود اونور کردم    نھ خوب شدنوری صورتمو اامممم
 موھام ختمی وواکس موزدم ودورم ردمی بھ موھام کشکمی ک بھ برق بود ییاتومو
 ازجنس ی مشکراھنی قسمت باال تنھ رو پوشش بده لباسم پتونستی کمرم بود میتاگود

   افتاده جذب بدنمقھی بود یروش نداشت وپشت گردن,ی طرح خاصچی بود ک ھاتنی
   زدمنھی دور جلواھی دمی پوشلباسو

   ھمراه بود باعث شد سمتش برگردمجانی نگار ک باھی شده بود صدابخو
   تو دختری چھ ناز شدیواااا_

   باشووق گفتممنم
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  ی کردری نگار چقدر تغی چھ ملوس شدیواااا_
  می وھردو باھم گفتمی بغل کردھمو

  یتوبھتر_
 کرده بود تماما فردرشت کھ دورش ازاد سی شده بود بابلی بھ رنگ شکالتموھاش

   گوشش روموھاش زده بودی سنجاق گل باالھی بود  ختھیر
  وقشنگحی بوملیاسی صورتشم  بھ رنگ لباسش شیارا
 
 
 
 ی علری وقتش بود ک امگی ددادیبعدازظھر ونشون م۶.٣۵ ساعت نگاه کردم بھ

  گفتمنای نگاری تا ببرتمون خونھ ادیدنبالمون ب
  ادیعاقد م٧ شده مامان گفت ری فکر کنم دگی دادی بی علری امی زنگ بزنسیبھتر ن_
  زنمیاره االن زنگ م_

   حرف زدو برگشتستادی زنگ زدورفت گوشھ سالن ای علری بھ امنگار
   منتظرمون بودشگاهی جلو در ارای علری بعد امنی مچند

     سرمی شالمو انداختم رودموی لباسم پوشی ورومانتوم
 شگروحسابی وپول ارامی برداشتلمونی سرش انداخت و وسای مجلسدی چادر سفنگارم

  میکردم وخارج شد
 چی ک انگار تو عمرش ھکردی نگاھش منی شده بود نگار ھمچی علری حواس امتمام

   دهی ندییبایدختر ز
  کردی باز بھ نگار نگاه ممھی نکرد فقط با دھن نی ھم حرکتمیدی کنارش رسیوقت

 ھم دیخندی  نگارم ک ھم مسی نھ اصال توفاز ندمی کنھ دای حکمی کردم بلک سرفھ
  دیکشیخجالت م

  ک بھ خودش امدو گفتی علری دونھ زدم توسر امھی
  دمی ااا ترسونھیچتھ د_
   کن من بدبخت مجردمای حکمی    ی زول زدیبھ چ_

   نداد وبھ نگار نگاه کردو گفتتیاھم
  ی خانوم خانوما   قصد جونمو کردیچھ خوشگل شد_

   نگاه پرمھر بھش کردوگفتھی نگار
   عاشقت کنم ک بعد چند سال ھم عادت نشم براتیقصد کردم جور_
   لبخند زدومن بھ مسخره گفتمیرعلیام
 نی باامی سوار شمی وباز کن برنی ماشادری حرفا بنی  عوض ای قلبم   چھ احساسیواا_
   نستمیا وابونی تو خافھی قختھیر
   نگام کرد وگفتی حرصی علریام
  ی ھیشی مزاحم مگیخوب فوضول برو سوار شود_
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   گفتمطونی کردم وشدھنشوکج
  ی زنداداشمو بدوزدترسمی داشم مشھید نھ د نم_

  رفت مام پشت سرشنی سمت ماشدوی خندنگار
 
 
 
 ومجلس رقص خانوما ھم ک گرم گذشتی ونگار میرعلی از عقد شدن امی ساعتکی

  شده بود
  شونی کنارھی بودن مرد ھاھم خونھ ھمسانای ھا خونھ نگار اخانوم

   باشھیشتری بی رو برداشتھ بودن تاجامبال
 ک وسط بودن نگاه یی نشستھ بودن وبھ رقص خانومانی زمی کنار ھم روھمھ

  کردنیم
 بودم وبھ ستادهیر اشپزخونھ ا گوشھ کناھی رقص نداشتم ی برای حس وحالچی اما ھمن

  کردمی البتھ نگار نگاه مھی خندون وشاد بقیچھره 
  خوردمی حال نگار غبطھ مبھ

 کرده بود ک یاکاری زده بود   ی باشم مگ تابھ حال ارش بھم حرفی عادتونمی نمچرا
  بشمدواریبھش ام

  نھ
  نھ
 نھ
   قرارشمی ک چطور بدی اصال نفھمدیدیاصال منو نم...... چیھ

   بغضوبازم
  ونی اه سنگھی

   لبخندبازم
  تظاھر

  کن ک مھرش از دلم برهی کارھی ای ایخدا
 ....... ای

   مھتابھ برق چشماششی فعال دلش پدونمی    مخوامشی نمنھ
 لبخندش

اگ .......... جدا بشھ خوادی ک میاگ باخواستنش اون از کس........ بخوامش ازت اگ
   ھامھیباعث بشم ک جداشن بادعاھام باگر

 ...... نھ
  خوامی نمنوی امن

   ارش   از حس خودم برام مھمتریخوشحال
 مش.........خوا.......ی  نماره
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   بازم دوستش دارمیول
  دمی داد کشسرخودم

 ک قطره ھی کمنی شد برگشتم ببدهیبسھ تمومش کن دستم کش..... ......... ترانھ بسھ
  ختی رنیی توچشمام جاخوش کرده بود پایاشک

   نشھاهی نرم پاک کردم تا صورتم سی تار شد تند بادستمال کاغذچشمام
   گفتمکردی ک باتعجب نگام می علری امبھ
   تو مجلس خانومای امدی چیبرا... ی امدیاا تو ک_

   گفتیبانگران
 توروصدا کردم تا یگار برقصم وبعدش ھ ساعتھ پبش امدم تا بانمی ترانھ من نیخوب_

  سی ننجای اما انگار حواست ایباھام برقص
   وگفتمدی ک بھ ذھنم رسی جملھ انی ای ھولکھل
  می باششی پمیتونی مثل قبل نمگی لحظ دلم گرفت ک دھیخوب _
   جشن عقدهھی نکردم فعال یمن ک ھنوز عروس_

   گفتمکالفھ
  می برقصمی برای حرفاست بنی ایوسط جشن جا_

 ......... 
 

 تا خونھ می تابھ شھره خانوم کمک کنمی بعد جشن تموم شده بود وفقط مامونددوساعتھ
  رو جمع وجور کنھ

   نشست وگفتنی کنارم روزمنی شد نازنزی تاخونھ تممی ک مشغول بودیدوساعت
  ھوی شدن بی دوتا موزمار کجاغنیا_

   گفتمخستھ
 .....   ک گفت رفتن اتاق تا صحبت کنندمیاز مامان پرس_

   گفتباخنده
 اال  صحبت کننی می االن ھر کارمیدونی کنن واال ما نمیاره البتھ ک صحبت م_

  کردن
  ی منحرفیلیخ_ بودم گفتم دهی وقت بود ک از تھ دل نخندیلی اما نھ از تھ دل خدمیخند

   چشمک زدوگفتھی طونیش
  گمیاره من منحرف تو بچھ مثبت  مگ دروغ م_
  دونمی بذار فکر کنن ما نماری بھ روت نی ولیگینھ راست م_
   مثال خودمونیالک_
  قایدق_

 می خودمون رفتی وسمت خونھ رونی بمی سھ صبح بود ک از خونشون امدساعت
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 ارش

 
گ زدو گفت  ک اونم زنمی داشتی قرار کارھی می شاپ نشستھ بودی توکافانیباپو

   می قھوه خودمون و مھمون کردھی انمی من وپوادی بتونھی امده ونمشی براش پیمشکل
  دیدپرسی باتردانیپو
  ؟ی افتاده ؟چرا چند روزه پکریارش اتفاق_

   ھی راز نگھداره خوبدونمی اگ باھاش دردودل کنم مشھی می نگاھش کردم چکالفھ
 فکر دهی ممی داره بازکنمی چرا حس مدونمی نممیخودی بی خستھ ام  ازدست فکراانیپو_
  ی چی اما براکنھی ک از من داره استفاده مدونمی مفھممی نمکنھیم
  ھیمگ رفتارش باھات چطور_
 اصال دلش ای چونتمی ک زود بپخوادی اگ جوابمم بده مدهی نماجوابی زنمیزنگ م_
   مواقع اشکالھیلی خشی گوشسی خونھ ننمیبی مرمی خونھ ام مگی منھی منو ببخوادینم
 واقعااا ھنوز دوھفتھ ھم نشده ک_
   کنمکاری چیگینھ نشده م_
   ترسمی دو سھ روز بھت بگم اما از واکنشت مخوامی ممیزی چھیراستش _
   نگاھش کردمو گفتمی کنجکاوبا
  شده ؟یچ_
   من ومن گفتبا
  الیخیب...اممم من .....راستش _
  مگ نھ ؟ی حرفتو نصفھ بزنادی بدم میدونی مانیپو_
   پسر شدھی نی کوچھ باالتراز دانشگاه سوار ماشھی مھتاب شیخوب دوروز پ_

   توگلوم باسرفھ گفتمدی پرقھوه
 ییییییچ_

   گفتیفور
 ی بوده من فقط خواستم بدونلشونی فامدیخوب شا_

 اروم باش..ارش اروم ........ دمی کشقی نفس عمھی...... ی چینی توھم رفت اخمم
 
 
 

 نی باشھ نکنھ االشونی از فامیکی دی شاگی راست مانی قضاوت نکن اره پوزود
  بھ خودم تشر زدم نھ ارش زود قضاوت نکن.........رفتاراش 

 ....  با مھتاب باشمشتری مدت بھی دیبا.... ی بشمونی بعدا پشک
 ...... رمشی نظر بگری زدیبا
  رهی باشھ ابروم منطوریا من اگ ی خدااه
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   کارو بامن نکننی لطفا امھتاب
   حدسام اشتباه باشھی ھمھ کاش
 ........کاش

 
 
 

 ترانھ
 

   تخت نشستمی درھم داخل سرم روی از فکراکالفھ
 ی بب قرارنی اشمی ک اروم مدونمی درد ودل باخدا بکنم مھی نماز بخونم خواستی مدلم
   دست از سرم بردارهیلعنت
   کنمکاری ساعت نگاه کردم نھ صبح بود ھنوز وقتش نبود پس چبھ

   ارومم کنھتونستی خورد  اره متاری اتاقم چشم گردوندم و چشمم بھ گداخل
   تخت نشستمی برداشتمش ودوباره روواری شدم ورفتم از گوشھ دبلند
  کردمو شروع کردم بھ زدن اھنگمی ھاشو تنظمیس
 )  کنمیحس م...ی زمانوسفی(
 
............................................................................................................

..... 
 

 ی حوالنی تورو اکنمی محس
 ی خالی ودستھاسی خی ھاچشم

 
   تواتاقمدهیچی پعطرت

  ی حس تازه دارھی برام تو
 

  ادهی راھش زی واسھ ھم صحبتدلم
   نگاھھکی فقط ازشین
  ی منت ھوامو داری ک بدونمیم

  ی ندارنھی کیستی نای بعضمثل
 

  دمی مییدل تنھا.. بھ دل دل
 شمی خلوت باتواروم منیتوا
   ھم نسازهی زندگنی ایحت
  بازهی اون می قلبمیتو..تو
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  یی جاھی تو قلبمو برد حس

 ی قراری بھی معنی بک
  نھی قلبم ھمیتمنا

  ی ازش برندارچشاتو
............................................................................................................ 

   جز گذشتمی غرورم ک باز
   بچھ باشم مثل گذشتمخوامیم
 

   تحمل ندارمدمی بردل
   ک سر روشونھ ھات بذارمخوامیم
 
   تنھاسی ک تنھای قلبھی اسمتو کوپ کنم پشت قلبم خوامیم

  شھی تو باشھ ھمشی پحواسم
  شھی ھوام تازه میتوباش

 
  دمی مییدل تنھا.. بھ دل دل
  شمی خلوت با تو اروم منی اتو
   ھم نسازهی زندگنی ایحت
   بازهی اون می قلبمیتو. تو
 

 ومن ختنی ری گونھ ام می اشک پشت سرھم روی دونھ ھادی تموم شد بغضم ترکاھنگ
 نھی اشکارو ببنی ای کسدمی بلند شدم درو قفل کردم اجازه نمرمی جلوشونو بگتونستمینم
   محکم باشمدی من باذارمینم

 سرخ وقطره ی دختر  افسرده با چشمانی وبھ خودم نگار کردم نھ  انھیی سمت ارفتم
 من نیا............. بودن من نبودم ی گونھ اش مشغول سرسره بازی ک روی اشکیھا
  ستمین
 وزانو نی رو زمختمی نگاه کردم با حرص وبغض ھمھ رو رزی می رولی بھ وساستمین

  ھام خم شد
  نی زمی روونشستم

  یری جلوشونو بگی بتوندی محکم باش دختر اشکارو پاک کن تو باترانھ
   ک بھش دارمھی چھ حسنی خدا ااه
  ھی چھ عشقنیا

  ادهی نکن  ک دردش زی کسبی ک ھس نصیھرچ
  بھ در زد دستپاچھ بلند شدم ویکی
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   نگاه کردم دوباره نشستم تا جمعشون کنمنی زمی روی ھالھی وسبھ
   گذاشتم و گفتمزی می وقاب عکس ک ترک برداشتھ بود ھمھ رو روعطروشونھ

 بلھ ؟_
   امدی علری سرخوش امیصدا

  یترانھ منم   درو چرا قفل کرد_
 کردم اشکامو پاک کردم ھی ک گرفھمھی حتما منھی نگاه کردم منو ببنھیی چھره ام تو ابھ

  ومشغول زدن کرم پودر شدم وھمون طور ھم جواب دادم
   خولھکردمی چرا درو قفل می بفھمخواستمیاگ م_

  دوگفتیخند
  حاال درو باز کن_

   شاد کردمو گفتمصدامو
  ینی منو نبادیااا چرا دلت م_ بدبخت لی زن زلنمتی خوام ببینم_
  ی ھفتھ بودھی نی ک ایی برو ھمون جاادیاره دلم م_
   نکن ترانھ کجا بودم شبا ک خونھ بودمتیاذ_
  خوندمی میی برات الالومدمی مخواستمیساعت ده شب م_

    لبخند تلخ زدمدادی بار بازم ھمون نگار محکمو نشون منی از چھره ام ک ایراض
   خوبھ نھ ترانھیلی شک نکنھ بھم ھھ خی ذره ای کنم ک حتریرودرگی شدم ذھن امموفق
   امدی علری امیصدا

   من ازت غافل شدمیباشھ تو حق دار_
   بھش نگاه کردم ک دستاشو اورد باال گفتی باز کردم وشاکدرو

  یگی قبولھ تو راست مممیتسل_
  گفتم

  ی دارشمی کتک مفصل پھی ری نخشمی حرفت اروم منی باایفکر کرد_
 بھ مدال دی پا گذاشت بھ فرار منم دنبالش باھی حرفم جددیتم ک فھم قدم سمتش برداشھی

   ھھھیحفظ ظاھر بدن کارم عال
   گفتی علری اممی خونھ رو  روسرمون گذاشتکل
   حواسم بت باشھگی ددمیترانھ ازم بگذر گناه دارم قول م_

  نفس زنون رو مبل نشستم وگفتمدنی از دوخستھ
  نی کردم خوش باشینھ من شوخ_

 امدو کنارم نشست باترس نگام کرد خودمو مشغول دکمھ لباسم کردمو مثال اطیبااحت
   ندارم گفتشیکار

  ؟انھی شھی مداتی دوروبرا پنی ای توھم ازدواج کنمینیبب_
 بھ شھی می معنی چون بعد اون ازدواج حرف بیخودی برگشتم طرفش سوال بخونسرد

  مسخره گفتم
 نینیبی منی ا فرورد بار روزھی یمن واون موقع سال_
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   پوزخندم زدمھی
  دنی گرفتن وموکششگونی سرشو شروع کردم بھ ندمیھوپری مشکوک نگام کرد ک ریام
  زدی ھم غر مدویخندی ھم مریام
 ری نگشگونی نیییی مورو سرم بمونھ          اھی یذاری اخرم نمی  نکن فسقلی ایا_

  المصب درد داره
  لسوفی فگی ک درد کنھ درمیگی مشگونیخوب ن_

  وباتشر گفترونی از اتاقشون امد بمامان
   دوسالھ تموم خونھ گذاشتھ روسرشی مثل بچھ ھامی زن گرفتی کی ما برانیبب_

   دراوردم تاخواستم بگم دلت بسوزه مامان زد تو برجکمری امی وبرازبونم
   مشاورهی برا توشی پانی مندهیی ک ایی اوناینچ نچ ترانھ واقعا متاسفم برا_

 دماغ سوختھ ی ودماغشو بھ معندیخندی بود ک می علری بار امنی شدوازونی اولبام
  دادی نشونم ممیداریخر

 ای من دارم عاری حال گمامان
 
 
 

  ارش
 

  کنھی مکاری بدونم داره بامن چدی باارمی مھتاب سردربی از کارادی بامن
 ھی چطوره برم بھ مامان بگم ی فکرھی دادی ساعت نگاه کردم دوازده ظھرو نشون مبھ

 نجای اارمی ناھار بیناھار توپ درست کنھ تامھتاب وبرا
 امدم رفتم سمت اشپزخونھ مامان نیی از پلھ ھا پارونی از اتاق زدم بعی خوبھ سراره

 رفتم وکنارش نشستم گرفتی ھاروپوست مینی زمبیرو فرش نشستھ بودوداشت س
  وگفتم

 مامان گلم چطور ؟_
  خوبم_
  خورهی می بھتون کمک کنھ پس بھ چھ دردادی بنیکنی و صدا نمنیلی انیچرا ا_
  یخوری ک تو میبھ ھمون درد_

   گرد شد وگفتمچشمام
   ھایمامان اعصاب ندار_
   ادم بمونھی اعصاب براذارهیمگ بابات م_
 ن؟یبازم دعوا کرد_
 کمی_
  ؟یسرچ_
  نیلیخواستگار ا_
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 رهی بگنوی  اخوادی ک مھیااا  کدوم بخت برگشتھ ا_
   از ھمکاراشھیکی_
   اش مگ دختر قطع اخقھی سلیخاک بر سر ب_
 ارررشش_
  ؟ھی چنیلینظر ا.... میاوه  اوه باشھ تسل_
 سی عالقھ نی بنکی مثل اھیاون راض_
 شده ی پسره نشستھ ک راضی پای چطورسی اش معلوم نافھی قنی مامان بااایساده ا_
   عالقھ باشھ وجواب رد بدهی اون وقت برهی بگنوی اادیب

  امان از دست تو_
  ؟گی میحاال بابا چ... اخ یخوری چرا حرص میالھ_
  فعال زودهگیم_

   گفتمباتعجب
   برسھشی ترشگیکجاش زوده کم مونده د_
  اخکیسالشھ کجاش کوچ٢٧منم گفتم _
 
 
 
 خوشش یز ھر پسر ک اسی نی دخترنیلی اھی پسر خوبینی خوادش ی منیلیواال اگ ا_
   وابستھ اسنیلی بھ اکمی یدونی     مزنمینگران نباش منم بابابا حرف م..... ادیب

   نگفت گفتمیزی چگی تکون دادودیسر
  ؟ی کنی کارھی دل پسرت ی برایخوایمامان جونم نم_
  مثالکاریچ_
   خونمونارمی ناھار برم مھتاب وبیبرا_

   تکون دادوگفتیسر
  ارشی نداره پسرم برو ببیع_

   وگفتمدمی اش و بوسگونھ
   دورت بگردمیالھ_

 دهی پوشدی شرت سفی وتدی شلوار اسلش سفھی نگاه بھ لباسام انداختم ھی بلند شدم زود
 دمی وبرداشتم پوشی الانگشتیی دمپای از جاکفشرونیبودم خوب بود از خونھ زدم ب

 زی میشتم خونھ وسمت اتاقم رفتم از رو برنداشتم دوباره برگچی افتاد سوادمیتازه 
رو بازکردم سوار ,اطی زدم درحنی ماشری گدزد اطی وبرداشتم ورفتم سمت حچیسو
 نیماش

 شدم وسمت خونھ نی شدم ودروبستم دوبار سوار ماشادهی بردم پرونی باطیشدم  از ح 
   روندمنایمھتاب ا
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   شماره مھتاب وگرفتمرونی بدمی کشبمی واز جی در خونشون زدم روترمز وگوشیجلو
 ........بوق.......بوق

  دادجواب
  سالم ارش_
  یسالم خوب_
   چھ خبریمرس_
   ناھاری خونھ ما برامی برای درخونتونم حاضر شو بی جلونکیخبر خاص ا_
   ناھار خونھ شماییییچ_
   ناھاری نامزدمو ببرم خونھ امون براتونمی من نمینی ؟یکنیچرا تعجب م_
  فکر نکنم مامانم بذارزیاممم چ_
   زودایحاضر شو ب.. گمیتوغصھ مامانتو نخور خودم االن بھش م_
 .... اخ_

   دادزدمبای تقری وعصبیحرص
   زودیدیفھم.......ای حاضرشو بعیمھتاب گفتم سر_

 فونی وزنگ استادمی در قرمز رنگ ای شدم جلوادهی پنی وقطع کردم از ماشیگوش
  وزدم مادر ترانھ جواب داد

 بلھ؟_
 س
  سالم مادرجون منم ارش_
   توای مادر بییااا ارش جان تو_
 رمی ناھار مھتاب ودعوت کرده خواستم ازتون اجازه بگی مامان براینھ مرس....نھ _

   مھتاب روببرم خونھدیدونیاگ صالح م
   دستھ خودتھارشی اختگیچرا ک نھ پسرم د_
  ادی زود بنی بگشھیاگ م مادر جون پس یمرس_
   داخل تاحاضر بشھایخوب ب_
   منتظرشمنجای ای مرسگینھ د_
  یلیباشھ پسرم ھرطور ما_

  ادی شدم ومنتظر شدم تابنمی ماشسوار
   شدوگفتنی درباز شدو مھتاب امد سوار ماشگی ربع دھی

   کار نبودنی بھ ایازین_
  انھی ھس ازی بھ من مربوط ک نگیاونش د_

   کنار لبش زدم وگفتمکی بوسھ کوچھی نگام کرد ومنم سرموجلو بردم وبااخم
  شھی خشک مرتی حرص نخور شادیز_

   مھتابھی دردت چفھممی روشوبرگردوند باالخره ک مباحرص
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 وروشن کردم وسمت خونھ روندم مھتاب خواست دستشو نی گرفتم تودستم وماشدستشو
   گفتمی ک عصبارهیاز دستم در ب

  اصال فکرشم نکن_
  ادی نگاھش کردم ک حساب کار دستش بی حرصبعدم

 نوی بازکردم حس ادی شدم ودرو باکلادهی پمیدی رسی وقتمی نزدی حرفمی بھ خونھ برستا
  بذارم پس ھمون جا گذاشتم بمونھ,اطی داخل حنینداشتم ک ماش

  دوگفتی مامان امد استقبال وصورت مھتاب وبوسمی خونھ ک شدداخل
  ییای تا دعوت نکنم ک خودت نمیم دخترم خوش امدسال_

   زدوگفتی لبخند سردمھتاب
  سرم شلوغ بودش_
  می ک دور ھم بخورزمی بریی چاھی منم یتاتو لباساتو عوض کن_
  چشم_
 م

   بردمش اتاقم ودرو بستممی مھتاب وگرفتم ازپلھ ھاباال رفتدست
   نگاه کردوگفتبھم
  ی بریتونیخوب م_
   پوزخند گفتمھیبا
   کردم کجا برمداتیتازه پ_

 دی مانتوشو باز کرد وازتنش کشی اوووووف گفت ودکمھ ھاھی نگاھم کرد یعصب
 اندامش وخوب ی ھای تنش بود ک کوتاه وتنگ بود برجستگی نفتی ابکی تونھی رونیب

 رفتار ی شالشودرست کرد طورنھیی جلوای لولھ تفنگدی سفنی باشلوارجدادینشون م
    حضور نداشتمااصالی دیدی انگار منو نمردکیم

 نکرد اما ی پشت بغلش کردم بھ خودم فشارش دادم کاردازی ام منو سمتش کشضھیغر
 تنش ی دستمو روسی خوب مھم ندادی بودنشونشون می ھم ناراضینگاھش ھم عصب

 کی سرمونزدبردمیحرکت دادم واحساس گرما کردم کف دستم عرق کرد ومن لذت م
    شدخارج پشت گردنش بردموخواستم ببوسم ک پسم زدوتند از اتاق

 شوبدونی گوشدی وازاتاق خارج شدم امروز ھرجورشده بادمی توموھام کشی دستکالفھ
   بفھمھ چک کنمنکیا

 ارمی باعث بشھ ک نتونم سرازکارش دربازمی ندینبا
 
 
 

 گذاشتھ بودطعمش یسبز مامان قورمھ میخوردی ناھار ممی وداشتمی سفره نشستھ بودسر
 مامان ی باچشم وابرودی شادادی اصال بھ مھتاب محل نمنیلی اشھی بود مثل ھمیعال
  زدی می حرفاھی یالک
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  تموم شد وگفتمغذام
   بودیدستت دردنکنھ مامان عال_

   لبخند زدوگفتمامان
  زمینوش جونت عز_
   کنارگفتدی کشنمیلیا

  ی عالشھیمامان مثل ھم_
  نوش جونت_
   اخم کردوگفتنیلیا

  ی گی نمزمیچرا بھ من عز_
   باز گفتمشیبان
  ی من کردیباز تو خودتو قاط_

   کردوگفتی کجدھن
   برام افت کالس دارهپرمینھ من با جوجھ ھا نم_
   بابا باکالس_

   نازک کردوگفتی چشمپشت
   سوت بزنیکم اورد_
  صلھ گرفت وگفت بلند شدوچند قدم ازمون فاعی شدم ک سرزی خمی جام ناز
  یدی چرا زور بازوتو نشون میاری کم میوقت_
  چون گردنم کلفتھ_

   کج کرد ومنم گفتمدھنمو
  یاری بھ خودت فشار بخوادی ھم دھنت کجھ نمیطوریھم_

   گفتمنیلی کنار مامان بلند شد تا سفره روجمع کنھ بھ ادی غذاش تموم شد وکشمھتاب
  بلند شو کمکش کن_
  ی ندارمی کارامیب_
  نھ_
  یگیدروغ م_
   کمکش کنای ندارم بتینھ کار_

 ندارم کمک مامان سفره رو جمع کردن بلند شدم شی کاردی دی نگام کردوقتباترس
 امدم درشوبستم رونی بقھی رفتم ودرشو بازکردم وداخل شدم بعد پنج  دقسیوسمت سرو

   نگاه کردم اا مھتاب کوشییرایبھ پذ
   گفتمشستی ک ظرف منیلی روبھ ای چینیم نبود  اشپز خونھ اونجاھرفتم

  مھتاب کجاس_
  نکیرفتن اتاقت مثل ا_
  یگی مینجوریحاال چرا ا_
   افتادهلی نوبر واال انگار از دماغ فگی دنی تشکرم نکرد اھی چیکمک مانکرد ھ_
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  اووووووف_
 مھتاب ک ی وسمت اتاقم رفتم خواستم در وباز کنم ک صدارونی اشپز خونھ امدم باز

  مانع شدومدیاز داخل م
  منم ھنوز دوستت دارم_
  گوشم وبھ در چسبوندم تابھتر بشنومیییییییچ
  ی اوردلی برام دلی چندروز بھ اندازه کافنی ایاری بلی دلخوامی نمگینھ د_

 . .......... 
 بخاطرت نامزدمو ول ی سرنی نشھ اداتی پتای ک دور وبر اون ارمی بھم قول بددیبا_
  کنمینم

.............. 
   بازمی گفتم مستمی نی کن خوبی کرده گفتم بازی شدم نفسم گرفت با ابروم بازخرد

 
 باھاش ی انچنانی وبھم بزنم بعدشم منک گفتم رابط ی نامزدخوامی من مامکیس_

  ھی چتی حسودلینداشتم وندارم دل
 
 ھی درو باشدی گرون تموم میلی حرفاش برام خی باقدنی شنگی طاقت نداشتم دگید

 توچشماش نی زمی از دستش افتاد رویضرب باز کردم نگاھش روم قفل شد گوش
  دمیترس ود

  دمی وگرفتھ ازش پرسنی زمی نشستم روھمونجااروم
 چرا ؟_

   نداد نگاھش کردم گفتمیجواب
   بدهحیبرام توض_

   سکوت گفتمبازم
 نکردم ی احترامی بارم بکی ھاتی باتمام سردیحت.. بودم کارکردهیمگ باھات چ_

...  تودانشگاه یکم کشتھ مرده نداشت............... چرا من ؟ی کردنکارویچرا باھام ا
  ؟ی کردیچرا بامن باز

 داخل انی زدم نتونن بی کردم تا اگر داددی سکوت کرد بلند شدمو در اتاقو بستم وکلبازم
  زدم وعقب گرد کرد داد دی شدم ک ترسکشیچند قدم نزد

   بده زودحیگفتمم چرااااا من ؟توض_
 چون جسم منو ی ھوس سمتم امدی از روی بھم نداشتی عالقھ اچیچون تو ھ_
  یخواستیم
 
 بوده مردونھ جلو امدم ی ھوسای یازیاره عاشقت نبودم کشتھ مرده ات نبودم اگر ھم ن_

   نکردمیحرکت اضاف
   زدمداد
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   بودنی اریغ_
   روگونھ اش وگفتختی راشکاش

  نھ_
 چرا با ابرومم می نامزد کنی چرا گفتیخواستی اگر منو نمی کردیپس چرا باھام باز_

  ؟ی کردی بازرتمیوغ
   زدمداد
  چرااااااا چراااا_
 بود پرت کردم برگشتم واری ودزی زمی روی ھرچنھیی حرص بامشت زدم بھ ااز

   خش دار گفتمیطرفش باصدا
  ؟؟؟؟ھی کامکیس_

   کرد موھاش وگرفتم وداد زدمسکوت
 ھھھھھھ؟؟؟ی کامکیس_

  ک درو باز کنمخواستنی مھی وبا گردنیکوبی بھ در منیلی وامامان
 
 
 
   نکن باز کنی عقلیداداش جون من دروباز کن توروخدا دروباز کن ب_ نیلیا

  میکنی درستش ممیزنی دور ھم حرف ممییایپسرم باز کن درو بذار ماھم ب_مامان
   گفتمی زارباحالت

 اعتماد وووی رفتھ امو غرور خرد شده امو چی مامان ابروی درست کنیخوای میچ_
   حال داغونموایاز دست رفتھ ام و

  مییای بذار ماھم بدی ک نبایکنی می کارھی ی دورت بگردم االن عصبانیالھ_نیلیا
  رو بھ مھتاب گفتم 

 ؟ی بده چرا الل شدحی توضگمیمگ نم_
   گفتھیگر با مھتاب

 چند ی تر بود ولزیمن عاشقش بودم ھشت سال تمام بھ پاش نشستم برام از خودمم عز_
 نابود دنیبوسی دوستم ھمومنی ترکی ک  بانزددمشید..... دمشی جشن دھی تو شیماه پ

   بھش چکم نزدمی نگرفتم حتنھی کیشدم ول
 ی دنبالم بودی ھمی توزندگی تا تو امدنمشی ببخواستمی نمگی باھاش کات کردم دفقط

 ی از روی ک نسبت بھم داشتیمعلوم بود کشش.......ی بھم نداری ک عالقھ ادمیدیم
 دلم ھواشوکرد خواستم بکشمش سمت خودم ک دمی ودامکی توھمون روزا سضتھیغر

 بعدم کردهی مکاریدچیبوده نفھم  بھم گفت مستامکی تورو قبول کردم ک سیدوست
 ................  بااون پسرهتی دوستدونمیگفت م
  کردم اشکاشو پاک کرد وادامھ دادنگاھش
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 ھمون یمنم لج کردم وباتونامزد کردم ول.... یدی ممی بازی داردونمیھمش دروغھ وم_
 ک ومدیمنم بدم نم..... منم گرفتی ھمش باھام تماس مامکی شدم سمونیفرداش پش

 ازدواج بده ک اونم دوشب شنھادی کشش دادم تا پمونوی نامزدیدوباره باھاش باشم ول
  شتری دوستش دارم از جونم بی ولرشمن متاسفم ا........ انجام داد شیپ

   نسبتا بلند گفتمی لبش پاره شد با صدای محکم بھش زدم گوشھ ی تودھنھی بلندشدمو
 ک ی حق نداشتی ک زن من بودی تاوقتی اما زدم تا بدونومدی کار بدم منی ازانکیباا_

 ک اون وقت توفم ی کارا رک بھم حرفاتو بزننی عوض اینستتوی میھرز بپر
 ی ونداشتنی حق ای ولرونی برفتمی متی راحت از زندگیلی انداختم وخیتوصورتت نم

 یلی بازم زدم چون خی کنی بازروم ابرتموی با غی دانشگاه انگشت نمام کنیک تو
 ی حالمو بھم زدنقدری ایزنی از دوست داشتنت حرف می مننننن داری ک جلویحیوق

 ک نخوام بازدنت دستامو ی ھستفی کثنقدری ھم جنس تو بدم امد وبازم ایک از ھرچ
 بھ عنوان زنم رو داشتھ گی لحظ دکی دوسندارم ی ک حتی پستنقدریالوده کنم وبازم ا

  یباش
 

   مانتوشو برداشتمو روش پرت کردم ودر اتاق وباز کردم وگفتمزی رخت اویازرو
  مشرت کمممممممم_

 از ترسشون نتونستن ی شده بود حتدی بخاطر ترس واظطراب سفنیلی مامان واچھره
 مامان ھم ی بھ صدا کردنارونی وبرداشتم واز خونھ زدم بچی بزنن منم سویحرف

  نکردمیتوجھ
 
 
 

  ترانھ
 
  ارش امروز کالس زدنی وھمھ داشتن راجب مھتاب وارش حرف ممی کالس بودیتو
 .....  بود اما مھتابومدهین

 ی توجھچی مشغول بود ھشی خونسرد سرجاش نشستھ بودوباگوشیلی نگاه کردم خبھش
   بودی واقعا اسطوره غرور وسرددادی نشون نمشدی ک درمورش زده مییھم بھ حرفا

 کار احمقانھ دمیترسی مزدی دلم شور مھیتی االن تو چھ وضعدونستمی ارش بودم نمنگران
 از دور ی حتدمشیدی مرفتمی کجاس تا مدمیفھمی می جورھی شدیاش م بکنھ       کیا

  رهیتابلک دلم اروم بگ
   کنمکاری چییییھ

   گفتممی بھ مررو
  ھی ارش تو چھ حالچارهی بسیاالن معلوم ن_

   تکون دادوگفتی سرممیمر
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  ادی مادتی دمی دردو کشنی ک منم اسی نیزیحتما داغون شده کم چ_
   کسی نالشی خنی دختره اصال عنیا..... می مرنیبب...... ادمھیاره _
   تادمھ دانشگاهادی بشدی اون پسره نمنیاگ مھم بود سوار ماش........ مھم باشھ دیچرا با_
  حاال چھ زود خبر پخش شد..... یگیاره راست م_
 وچون از شھی بامھتاب بحثش می موضوعھی مھتاب سر یمی دوست صمنکیمثل ا_
   گھی خبرداشت از لجش بھ ھمھ مھی قضنیا
   ک تااون موقع ساکت بود گفتالیل

 ھمھ حرفاتو بھ ساره نگو مخصوصا ک دھن لق ھم گمی بھت می ک ھنھیواسھ ھم_
  ھس
   انداخت وگفتالی نگاه بھ لھی ی شاکمیمر
   بھ اونی دادریتوباز گ_
  ی موافقم حاال خود دانالیمنم بال_
   از بچھ ھا امد کالس و گفتیکی

  میبچھ ھا امروز کالس ندار_
 دمی فھمی از کالس نمیچی ک داشتم ھی دل اشوبنی شدم چون مطمعنن بااخوشحال

 امد دوی سالن ساره ما رودی تومی رفترونی از کالس بالی ولمی برداشتم وبا مرفمویک
   اروم گفتالیسمتمون ل

   دوست جونت امدمیمر_
  تا چشت دراد_

   گفتمیحرص
   خداحافظرمیاه بسھ من دارم م_

  رونی کنن از دانشگاه زدم بی نموندم تاخداحافظمنتظر
   بخوامشتونستمی ازاد بود من مگی قدم بزنم وبھ ارش فکر کنم االن دخواستی مدلم
  شدمی ازش خبردارمجوری شدی نگرانشم کاش میلی خزنھی شور مدلم
   دیچی پمینی عطر ارش تو بی ک بورفتمی بودوراه منیی طور سرم پانیھم
   تعجب سرموبلند کردم وبھ روبھ رو نگاه کردمبا

   داده بودھی رو تکادهی پواری بود بھ دستادهی وای روبھ روم توچند قدمدرست
  یمتی ارش بھ ھر قدمی بار از دستت نمنی خودم جرعت دادم ابھ

  یشی من ممال
   افتاده بود منظمشتمی از ردنشی دجانیقلبم از ھ 

  دی لرزی حس نداشت و دستام مپاھام
  کرده بودشرفتی پیلی عشقش خیماری ک بانگار

  دمی کشقی نفس عمھی. سی ھم بھ خوب شدنم نیدی امچیھ
  ستادمی واشی قدمکی شدم درست تو کی کردم وبھش نزدی قدم فاصلھ رو طچند

   غرق فکر بود متوجھ من نشدانقدر
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  شھی وقت متوجھ من نمچیھ
   کردم و باتعجب بھم نگاه کرد ومن گفتمی سرفھ مصلحتھی

 ی صبوریسالم اقا_
 
 
 

 یسردو ب..... دونھی االن خودشو شکست خورده مدونستمی روح بود می بچشماش
  حوصلھ گفت

  سالم_
    کردم چقدر ناراحت بودبغض
 ھمھ سال نی ای کردم از اونچھ ک توی نداشتم بھ ذھنم فشار اوردم سعشوی ناراحتتحمل

   باھام درد ودل کنھدی گرفتم استفاده کنم باادی
   نداد حرف زدمیتی دادم اھمھی تکواری بھ دکنارش

 ک االن تورو ھمھ بھ چشم یکنی دانشگاه اما روت نشده چون فکر میای بیخواستیم_
 .....  کردهانتی بھش خیی جوراھی مرد ک نامزدش ھی ننیبی شکست خورده مھی
 

 کردم تا بھش نگاه نکنم موی تمام سعدمی واز نگاھش فھمنیام جلب شد ا بھ حرفتوجھش
  دوباره شروع کردم......

 دارن ک دهی ھمھ عقیدونیم...... زدنی مورد نمنی در ای حرفچی تموم بچھ ھا ھیول_
چرا بھ ....... مثل تورو از دست داده یکیچون .... ک شکست خورده مھتاب یاون
 .... یستی ک ضربھ خورده تو نی ک اونی کنی خود ثابت نمی بی فکرایجا
  ی ھستییثابت کن ک قو......... ک شکست خورده مھتاب یاون

 بھ ی حتسی وناراحت باشھ ک نمونی پشدی بادهی ک ھرز پریاون..... ی تو فرار کنچرا
  زننی ک دارن درمورد اون حرف مارهی خودشم نمیرو

   کردمنگاھش
 ک ی نداره     اونیتی ک برات اھمیمرد باش فرار نکن بھ ھمھ ثابت کن ک محکم_

   از غرورت مھم تر باشھدیرفتھ نبا
 افتاد وقدم زد منم کنارش درست شونھ بھ شونھ اش راه رفتم  صداش تو گوشم مثل راه

   اھنگ گوش نواز پخش شدھی
   سر بلند کنمتونمی کرد باابروم نمی بازرتمیبا غ_
 یستی باشھ تو ننیی سرش پادی ک بای باال اونیری سرتو بگدی بایکنیشتباه ما_
   خوردمی خوب بازنقدری انکی از اسوزمی می از چیدونیم_
 کامل درکت ای وحس کنم ی عمق ناراحتتونمیپس مثل تو نم...... ستمی تو نیمن جا_

 وفتادهی نی وانمود کن ک انگار اتفاقی بگم ک محکم باش وطورتونمیکنم من فقط م
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  ارش
  سازمی از دوباره مغرورمو

  ندازمی ارش و دور منیا
   دوباره  خودموبسازمدی من باسپرمی بھ خاک مشھی ھمی ومھتاب وبراھی قضنیا

   شدمادهی پنی برداشتم و از ماشی کناری صندلی رو از روکالسور
 از ی حتای ک قراربود بشنوم وییز حرف ھا محکم اما از درون سست بودم ارونی باز
  دمیترسی مھتاب مدنید

 فرار کنم مھتاب دی من نباگھی درست منمیبی مکنمی ترانھ فکر می بھ حرف ھای وقتیول
   بودوبسمی زندگی خاطره شوم توھی اتفاق ھی
  سازمی بترسم از من غرورمو بازم می حرفچی از ھدی نباگید
   اعتماد نکنمی دخترچی ک بھ ھدمی بھ خودم قول منمیا

   قدمو سمت دانشگاه برداشتمنی بستم واولچشممو
   ندادمیتی چشمامو باز کردم بھ اطراف اھماروم

  نگاه ھابھ
  ی درگوشی حرف ھابھ
  دادنی ک با انگشت نشونم میی بھ کسایحت

  شدمی واز درون خورد مدادمی نمتیاھم
  شدی جون می قدم ھام سست وبدادموی نمتیاھم
  زدی ضربان قلبم کند مدادموی نمتیاھم

   قدمباھر
   فکرباھر
 رفتی ک رو نشونھ می نگاھباھر

  شدمی مزاری جس دختر باز
  رفتی ک بھ سمتم نشونھ می انگشتباھر
  شدی میخی سردو قلبم
  شی ھم وارد کالس شدم وچشمم  بھ مھتاب بھ خونسردیوقت
   مغرورش افتادی چشمابھ

   روح شدی بچشمام
   شدی حس واحساس خالی ارش از ھرچنیا

  سازمی احساس وسنگ از خودم می ارش بھی من
   وخوب بلد باشھی ک بازیکس
   رودست نخورهی ک بھ راحتیکس
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 کالس ھمزمان متوجھ ی تاچشمش بھ من افتاد خوشحال سمتم امدو ھمھ بچھ ھاانیپو
  سالم کوتاهھی کالس دست دادم وبھ دخترا ھم یمن شدن وسالم کردن باپسرا

 
 
 

  شستمی کنار مھتاب مشی ک ھفتھ پیی نھ جامی قبلی سرجانشستم
  مھتاب

   بشر موندمنی ساختار ای راحت وخونسرد سالم کرد من توچھ
  سی بجز ھدفش مھم نزی چچیھ

   بھ عشقش بود ھھدنی من ورسی ھم نابودھدفش
  ی نگاھچی قول ھگید
   ویس احساچیھ
  خورمینم

   کدمی منشون
   بارکی اگ

   بھ قول مھتاب ھوسمبخاطر
   خوردمشکست

  بازمی حس نمنی بھ ای سرنیا
  شمی نمچھیباز
  دمی ارش جدھی من
   ندارمی احساسچی ھمن

  خورمی نمرودست
   ظاھر شادوخندون داشتھ باشمھی دی پسرا گرم گرفتم بابا
   نداشتتی رفتنش اھمی ک برام اندازه سر سوزندادمی بھ مھتاب نشون مدیبا
   گفتانیپو
  ی وشاھد عقدم باشییایداداش شنبھ قرار باصدف عقد کنم  دوست دارم توھم ب_
   مبارکت باشھامیباشھ داداش م_

  وارد کالس شداستاد
   ھم شروع بھ جزو دادن کردی واستاد محمدمی سالم کردھمھ

   وشناختدرک
 سر بلند ی وقتی گرم وپرحرارت بھم دوختھ شده ولینگاه کس کالس حس کردم تموم

 ی کسکردمیم
  دمیدینم
 سی اصال مھم نینی سی مھم نادیز
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  ترانھ
 

  دیچرخی اتوبوس نشستھ بودم و فکرم ھنوز دور وبر کالس وارش مداخل
 رهی نگاه وحواسم رو نداشتم با تمام عشقم بھش خاری اختدمی نفھمیزی کل درس چاز

  دادمی مریی جھت نگاھمو بھ تختھ تغارهی سرشو باال مشدمی حال تا متوجھ منیبودم با ا
  ونداشتمی دورنی تحمل اگید

   کشمکش احساسم رونی اتحمل
   ک بازم از دستش بدمترسمی ممن

  توتب عشقش بسوزمبازم
   بارنی ایول

   تحملش رو نداشتمواقعا
   روبراش باز کردمی شتری بی قلبم جای شدم وتو رهی خبھش

  ارمی گرفتم ک ھرجور شده بھ دستش بمی کردمو با خودم تصمنگاھش
   بود ک بشم مرحم قلب زخم خورده اشنی حکمتت اایخدا
  ای خداینی بھترتو

   کنارم باشفقط
   راه عشقم کوالک کنمی توخوامیم

   بار از تھ دل بودنی زدم البخند
  ونبودامھی اخر دنکردمی ک احساس میی بھ تمام روزایلبخند

 
 
 

   ارش واز دست دادمو نداده بودمکردمی مفکر
   بودی بدیلی خیروزا

   ک بخوامشتونستمی وھم نمخواستمشی مھم
 گذاشتن بھ سبک شی پا پی وقت برانی ک اون روزا برگرده بھترذارمی نمگی داالن

  ترانھ اس
   گذاشتن ترانھ پسندشی پاپھی

 ی نخوردی تو ھنوز بازارش
   باعشق موندهی اصلی بازھنوز

   تحملتو بسنجمخوامیم
   عاشقت کنمخوامیم
  ی عاشقم بشخوامیم
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  ی از دستم در بریتونی نمیی با کمک باالک
   دادمھی شدم وکراادهی پستادی سر کوچمون استگاهی اتوبوس کنار ایوقت

  کردمی از پاھام استفاده مدی باتاخونھ
  م ودر حال پروازم انگار نھ من دوتا بال داراما
  ومدمی در می ب بازمی ابرا باوزش نسی سبکم ک البھ الی قدربھ

  ھوا
  قی عمنفس

  ولبخند
   من بھ سرش بزنھی ک ارش ھم ھواشھی روز مھی

   بااون قدم زدن بھ سرم زدهی منک االن ھوامثل
   نگاه کردمی باال گرفتم وبھ اسمون ابسرمو

   ارش افتادمی رنگ چشماادی کردمو نگاه
   عاشق تر شدمادشی کردم و باز بھ نگاه
    صورتمو نوازش کردمینس

   افتادمداشتمی ک اون روز باھاش شونھ بھ شونھ اش برمی قدم ھاادی
   عطر تنش مستم کردی ک بوگفتم
 داشتم تا جلوشو ی ومن چھ جدالرفتی ابروھاش می سمت گره اری اختی ک دستم بگفتم
  رمیبگ

  ر نگاھش مردم ودوباره متولد شدم ک باھگفتم
  اووووووووووووووف

   ام کردهونھی عشقت دارش
   رفتمی بھ خودم ک کنارت راه مشھی ممی وحسودگمی خودم از عشقت می ک برایطور
  دمیخند
  دمی فھمشدی ک باتعجب بھم دوختھ میی واز نگاه ھانی شدم رفت اخل
 الیخی بیول
 
 
 
   با ارش حرف بزنمدیبا
   از رازم براش بگمخواستمیم

   شدیرتی غدیشا
   دعوام کرددیشا
  تونمیمن م............. دنھیمھم بھش رس.......مھم ارش .... سی مھم نیول

   کنمی بتونم نقشھ ام عملاگ
   قدم دارهازدهی ک
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  توجھ باشھی بتونھی ازم بگذره نمتونھی نمگی ارش دشھی میییعال
  نھ اماده عاشقای بازھی  ی    براارش
  باش

 
   خونھ شدم وبا داد گفتموارد

 سالاااااااااااااااااااااااااام من امدممممممممم_
  باحالت زنونھ گفتدی من ودی امد وقتنیی ک باسرعت از پلھ ھا پادمی ودی علریام
   دختر سکتھ کردمیور بپر_

   ازپشت سرش امد ومن باتعجب رفتم جلو پشتش ونگاه کردمی خنده ایصدا
   گفتمطونی خانوم نگار بودن  شبلھھھھھھ

  مامان کجاس حاال....خوش گذشت _
   گفتی با بد جنسی علریام
  ی محل امدی ک تو خروس بگذشتیداشت خوش م_

   باخجالت بحث وعوض کردنگار
 مامان رفتھ خونھ عمھ ات.... ترانھ یسالم خوب_
  اممم باشھ....تیسالم بھ خوب_

 ز گفت باشی بانی علری امروبھ
  امی تا بنی نشمیج_
 قرض گرفتم بدو رفتم تواتاقم گی کرد منم دوتا پا داشتم دوتا ددودنبالمی خندی علریام

 ودرشو قفل کردم
 
 
 

  ارش
 
  مامان......مامان _
   روسرتیھاااا   چھ خبر خونھ روگذاشت_
   منی دست زده بھ واکس مونیلی انیباز ا_
  بابادونمیمن چھ م_
   کنمکاریاالن من چ.....مامان _
  ی کنداشی پیتونی اونجا منیبرو اتاقش بب_
  من بزنھی مورو سرش بمونھ ک دست بھ واکس موذارمیمگ دستم بھش نرسھ نم_

   گفتی حرصمامان
  بزن بکشش اصال بلک از دست از کل کالتون راحت شم_
  کنمی زجر کشش مکشمشینھ نم_
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  اووووووف....اوووووف_
  شھی مدیموھات زود سف.....حرص نخور مامان _
  رو سرم بمونھی مشکی مونیمگ گذاشت_
   دورت بگردمیخخخخخ الھ_

   امد تواتاقم گفتنیلی لحظ اھمون
  کنمی ساعت دارم صداتون مھی نیینجایا_

   نگاھش کردم ومامان گفتیحرص
  یسالم چرا زود امد_
 ردن کلی ھا زود تعطتی داشت سایامروزمشکل فن_

   من گفتروبھ
  یدی خوشگل ندیکنی نگاه مینجوری چرا اھیچ_
   من کویواکس مو......ھھ خوشگل_

   گرد کردو بادست زد رو صورتشچشماشو
 .... ارشیوااااااااا_

   گفتمی شدم عصبکی شدم وبھش نزدبلند
  ؟ی خریتوچرا خودت نم_

   نگاھم کردو گفتمظلوم
  دهی بد می بوسی خوب نخرمی ک من مییاخ اونا_
  باز گفتمشیبان
  یشی خر شرک مھی شبینطوریا_

   وگفتنی روزمدی کوبپاشو
 ..... ارش_
  اری حرف نزن برو واکس مورو بی ایا_
   اخیارش تو چرا منو دوس ندار_

   نگاھش کردم وبغلش کردمبالبخند
  وگفتم

  ی خودمختی ری گفتھ دوست ندارم کوتولھ تو خواھر بیک_
  دی ام کوبنھیھ س زد وبادست بپس

   گفتیحرص
  سیمحبت کردنتم مثل ادم ن_

   گفتمدمی کششوینی و بدمیخند
  یکنی خواھر کوچولو رفتار مھی اما درس مثل شتریدرستھ سنت ازمن ب_

   زدوگفتلبخند
  ی حرف زدیادی زگید_

   کنم باداد گفتمتشی رفت تو اتاقش حسش نبود اذبدو
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   بدهاری ندارم اون واکس مورو بتی کارنیلیا_
   تو اتاقش داد زداز
 ارمشیباشھ االن برات م_
 
 
 

  ترانھ
 

   بھ خونشون بردشی ساعت پکی نگار وی علری نھ شب بودو امساعت
  کردنی نگاه ملمیمامان وبابا نشستھ بود وف, رومبل سھ نفره وسطاالنم
   بگمی علری بھ امخواستمی بود ک می موضوعشی اما فکرم پمن
  می ارش از تصماز
   نکنھزمی احتماال حلق اوای شروع کنم ک منو نکشھ ی جورچھ

   گفتمکردی نگاه ملمی بھ فالیخی ک بیرعلی بھ امیحرص
   اتاقم باھات کار واجب دارمیای لطفا بشھی می علریام_

   نگاھم  کنھ گفتنکی ابدون
  لمیبذار بعد ف_

   گفتمیعصب
  حاال_

 زود بلند شدو سمت پلھ ھا رفت منم بلند شدم دنبالش دی منو دی عصبافھی کردو تاقنگاھم
  راه افتادم

   با ارامش گفتممی وگرفتم روتخت نشستی علری دروبستم ودست اممی داخل اتاقم شدیوقت
  باھات دردودل کنم بعدشم ازت کمک بخوام فقطخوامی میرعلیام_

   نزن باشھی لطفا حرفیدی حرفامونشنتموم
  تکون دادو منتظر حرفام شدیسر متعجب

   وگفتمدمی کشقی عمنفس
  من عاشق شدم_
 یییییییچ_
 تونمی نمی دوستش دارم ک حتی تره بھ قدریمن عاشقم مثل تو اما حسم از توھم قو_

  ازش بگذرم
 ک عاشقم نھ تنھا از حسم کم ی من دوسال واندری نفسم بھ نفس اون بستھ اس امک

   عاشقشمشی از پشی بینشده بلک حت
   عکس تصورم لبخند زدوگفتبر
  ی حسو تجربھ کردنیخوشحالم ک توھم ا_
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 ک دونمی نامزد کردو نامزدش ترکش کرد ومشیاون ماه پ..... طرفھ اس ھیاما عشقم _
   بجونبم واز دستش بدمری ک بازم دترسمی اما مزاری رابط اس بیاالن از ھرچ

   شد وگفتمی از چشمم جاری اشکقطره
 ک بھش فکر دی وگذروندم ھم عاشقش بودم وھم نبای سختی چھ روزایندوینم_
 امد ی بودوباال نمنی ام بود نفسم سنگنھی رو سییلوی بار صد کھی انگار ک ری امکردمیم

  ارش برام مثل ھوا بود اما مال من نبود
   با دستش اشکامو پاک کردوگفتریام
  ی خواھریاز غمت بگ ی برام دردودل کننایانتظار داشتم زود تر از ا_
   داداشدمیترسیاز واکنشت م_
  ی شناختنطوریمن وا_
 .....نھ اما_
  ی االن بھم گفتنکی مھم ازمی نداره عزبیع_
   مقدمھ اونچھ ک از صبح ذھنمو مشغول کرده بودو گفتمیب

  شی خواستگارمی بردیبا_
 ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!یییییییییییییییچ_
 
 
 
  ک تا اخر بازش کرده بود نگاه کردم وگفتمیی چشمابھ
  شی خواستگارمیری مگمیم_

   گرفت وگفتمویشونی پی دست دماباکف
 .... ؟یتب ک ندار_
 رررررریام_
 پسر مردم ک ی خواستگارمی برمی بامامان وبابا بلندشیخوای زده بھ سرت مھھھھیچ_
   ازدواج کننی با اایب

  ری مگ امشھی میچ_
 کنمیترانھ دارم بھ عقلت شک م_
  میشی مطمعنم ک باھم خوشبخت می گفتدمی از نگار پرسی وقتادتھی_
  شمی زن جھان منی من مطمعنم ک با ارش خوشبختتری علریام
   باھاش ازدواج کنمدی از دستش بدم ھر طور ک شده باخوامینم
  ؟؟؟؟؟ی بھ خواھرت کمک کنیخواینم
 
 
 
 ..... اخ_
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  حرفش وگفتم, وسطدمیپر
   خدا ھم راھمو باز کرد تا بھ عشقم برسمی حتنی ببگیاخ نداره د_

 ...... ھی راضاونم
 ؟.... بگم یچ_
 کردنی متمی کوچھ اذی مثل اون وقتا ک اگ پسرای پشتمشھیفقط بگو ک مثل ھم_

 از یتونی داداش بگو ک بازم مکننی متمی االن غم وترس دارن اذیدیرسیحسابشونو م
  یراھم برشون دارسر 
   دارم ک بشنومازی بگو نیکنی کمکم مشھی ک مثل ھمبگو

   نمناک از اشک ومظلوم نگاھش کردم وگفتمیباچشما
    اجازه عاشق شدمی بنکی ارمی تقصنیبزرگتر_

 ھی قلبم بکشم برعکس مثل ی و توبی حس عجنی وای عاشقنی اتونمی نمنکی اگناھم
 منم دارم عشقمو باھر نگاھش کنھی روتووجودش باعشق بزرگ میمادر ک بچھ ا

  کنمیفکرش بزرگ م.... الشیخ..
  کنمی ک احساسمو کنترول مستمی من ننی اگی ک دیطور

  کنھی منو کنترول ماحساسم
   کردم از عشقش فرار کنمی بخداک سعریام
   بودنم بگذرمی نتونستم موفق بشم ک از ھواشھی نمیول
  ؟؟؟؟یاشم ھستداد.....ریام

  ؟؟؟یکنی مکمکم
 دوگفتی تو موھاش کشی باکالفھ دستی علریام
 ندازمی کارم از چالھ بھ چاھت منی باادونمی نمانھی درستھ دونمیاوووووووووف نم_
   پشتت باشمشھی مثل ھمدی ک بادونمی فقط مکنمی می خوباکاری

  دمی بغلش کردم واز گونھ اش بوسدمی پریباخوشحال
   کردن مامان وبابایدرصدش حل شد مونده راض۵٠

 .......  بکشقی نفس عمترانھ
 یتونی مشھی تو مثل ھمھووووووف

 
 
 
 وقت واز دی نباگی وبا مامان وبابا حرف بزنھ دنیی و مجبور کردم تا بره پای علریام

 کرد ک باھام شی راضشدی بود مختھی بھم ریدست بدم االن ک ارش از لحاظ روح
  ازدواج کنھ

   قبول کنھشنھادموی عمرا پیعنی نی واشھی وسخت می ک بگذره عادکمی یول
 ک خوندمی مدی وحمدو توحی الکرسھی لب اری زکردمی استرس کل اتاق و متر مبا

  بشنیراض
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   داد بابا کل خونھ رو برداشتی ک گذشت صداکمی
  ؟ی خواستگارمی؟برییییییچ_

   بابا رو اروم کنھاستخوی ک مری امیصدا
 مگ خودتون چند بار بھمون نی شما ک خودتون عاشق مامان بودنیبابا اروم باش_

  دیاری بدستش بدی کنی سعدینگفت ک اگر عاشق شد
 .گی بکنھ دخوادی کارو منیخوب ترانھ ھم ھم.... خوب

  کنھیترانھ غلط م_
   خودم برم و با بابا صحبت کنمدیبا

 ھی گذاشتم بابا امد سمتم ییرای پامو تو پذی رفتم وقتنیی لرزون سمت طبقھ پای ھاباقدم
 اوردم سمت صورتم سپرش اری اختی بزنھ ک دستمو بیلی بھم سخوادیان فکر کردم م

 کردم
 
 
 

   اورد وگفتنیی ک تو صداش بود دستامو گرفت و پای با ناراحتبابا
ک ..... یدی داد ترسھیبا........ ی باعث شدم ازم بترسیک...... تورو زدم یمن ک_

 برات ساختم ترانھ یتی ذھننطوریمن ا...... کنمی من دست روت بلند میفکرکرد
  اره بابا......

   صورت مھربونش نگاه کردم وگفتمبھ
 واکنش ھی ینی..... من نی بودمی خوب ک قھرمان زندگنقدری انی خوب بودشھیشما ھم_
 کار دونمی مدی صورتمم حق داری تودی اگر ھم االن بزنیحت...... بود بابای ارادریغ

 پسر ھی تا از ی پدر سختھ ک بره خونھ کسھی ی برادونمی مخوامی وازتون میسخت
 نیی ک نخوانی مھربون ھستنقدری ادونمی مابابخواد ک با دخترش ازدواج کنھ اما ب

  نینی دخترتون وببدنیعذاب کش
   کشھی ک براتون سخت مدونمیم
 داره تی اھمشتری از جونم برام بگمی مدی البتھ ببخشنکی اما باباجون باانیارو بکن کنیا

 دق شی از دورزنمی اما دم نمشکنمی منی اگ موافق نباشتتونیاما بازم بخاطر رضا
  نی چون شما از خودمو خواستھ ام باارزش ترارمی اما حرف رو حرفتون نمکنمیم

  دمی من ھمونو انجام منی شما بگی ھم ھرچحاال
   چروک شده بود نگاه کردم لبخند زدمی ک کنارھاش کمیی باال اوردم وبھ چشماسرمو
 دمی بابا ک تو دستم بودو بوسدست

 
 
 

  ارش
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 مسمم ترانھ انداختمو ی نگاه بھ چشماھی شھی مگ ممی مگ دارشھی باورم نمای خدایییچ

 گفتم
  امکان نداره من اصال قصد ازدواج ندارم_

   خنده وگفتری زد زترانھ
   منوتی توروخدا وضعنی ببکننی ما دخترا جوک درست میاون وقت برا_
   تعجب گفتمبا
  ی خواستگارییای بیخوای میجد_

   گفتیجد
 خونتون تا بھ مادرتون زنھی البتھ مامان ھم زنگ ممیشیپنج شنبھ شب مزاحمتون م_

  خبر بده
  گفتمی ولشدی باز نمنی از اشتری بگی دچشمام

  ھیدرھر صورت جوابم منف_
   گفتزدی صورتش موج می ک تویتی جدبا
  سی فعال قبول نی جوابچیھ_
 ...... یول_
   ھم ندارهیول_

  دوگفتی بلند خندبعد
   خدا جاھامون برعکس شدهیوااا_

   گفتیرکی خودمو گرفتم با زیجلو خنده ام گرفت اما منم
   بخند راحت باش مراعات نکنادیاگ خنده ات م_

 فکرورفتار ادمو حدس بزنھ تونھی انگار مرکھی فکر کردم ک عجب زنی بھ ادمویخند
  گرفتھادیواقعا ک درساشو خوب 

   چشمک بھم زدو من وتوبھت کارش گذاشت ورفتھی
   احساسمو کشتمی من ھمھ کنمیش نم ک بھ خودم دادم وفراموی اما قولدمیخند

  یییی معلومھ منفجوابم
  می خواستگارادی دختر بھی روز ھی کردم ی فکرشم نمچی خنده ام گرفت ھبازم

  وار شدمدی بابا بھ خودم امنھ
 
 
 
 از کردی نگاھم مطونی شی ک با چشمادمی ودانی زد روشونھ ام برگشتم وپوی دستھی

   گفتمدموی صورتش خندیحالت بامزه 
 ی کردینجوری اتو اافھی چرا قھیچ_
   ابروشو انداخت باال وگفتھی
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 .. یدی ک با خانوم شمس دل وقلوه منمیبیم_
  کارم داشت...برو بابا_
 یییییی ھمممم عالییییییلیخ_
   دونھ زدم پس کلھ اش وباخنده گفتمھی

  ی درست کنعھی شایتونی منیزھرمار بب_
 دوگفتیخند

  کردی ک خودش از خنده داشت قش مگفتی میچ_
  صدفی حتی نگی قول بده بھ کسی ولگمیم_
  گمی تخت داداش نمالتیخ_
  می خواستگارادی خواد بیم_

 خنده ری زدم زدمی اشو دافھی گرد شدو لبشو گاز گرفت ابروھاشو داد باال تا قچشماش
  بلند گفت

  ؟؟؟یییییییچ_
   کردم وگفتمنگاھش

   پنج شنبھمیار خواستگادی بخوادیم_
   بابا خوشم امدولیا..واقعااا _
 نی اری راحت شدم محالھ خودمو درگھی ؟من تازه ازدست اون قضیگی می داریچ_
  کنمیکی

  نگاھم کردوگفتیجد
  ؟؟؟یکنی میکیترانھ رو بامھتاب _
  جنسنھیدرستھ باھم فرق دارن اما از _
 شھی ک نممی چوب بزنھیجنس ماھم خوب وبد داره اگ ھمھ رو با_
 
 
 

 ارش
 
  فکر کنمی دخترچی بھ ھخوامی من فعال نمیول_
   گفتطنتی باشانیپو
  کنھیفعال ترانھ بازور داره خودشو تو فکرت جام_
  عمرا_
  دی دمیخواھ_
  ااااانیپو_
   پرده گوشم پاره شدھھیدرد چ_

   شدم و گفتمبلند
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 داره ک ی چھ مشکلاری استاد ماذدونمی نمشھی نملی کالس امروز تشکنکیمثل ا_
  ادیدوجلسھ اس نم

   باز گفتشی بانانیپو
  خووووووبھ ک_
   ھانھی دانشگاه درساش سنگیکنی ک ذوق ممیرستانی تو مگ االن دبیشیادم نم_
 اوه اره چھ بدددددد_

   از تاسف تکون دادمو گفتمیسر
  سی نیدیبھ تو ام_

   وگفتدیخند
  ی بپوشیخوای می چی واسھ خواستگاریوااا_

   رو گونھ اش ودوباره صداشو نازک کردوگفتزد
  ااای بشورزی تمواناروی رو بگو لیی چایوااا_
  اااانیپو_
 رمیگی چادر نمازشو مزمی چادر ھم غمت نباشھ از عزیبرا_
 
 
 

 ترانھ
 

   ومنمی بودستادهی وانای رنگ خونھ ارش ادی در سفی روروبھ
 ی ناراضی نگران وکمیراحت چشما نداشت ھم خوشحال بودم وھم نایفی من تعرحال
 بابا
 ......  قدمنی اولی وتورهی ک نقشھ ام نگدمیترسی کنم وھم مکاری چدی ک بادونستمی مھم

   گوشم گفتی توییصدا
  شھی جور می بھ خودی خودی ھمھ چیبھ خدا ک اعتماد کن_

   درونم چون اظطرابم کم شدواروم شدمشی اتی بود روی ک اسم خدا ابانگار
   بخواه ک بشھایخدا

   بردمو زنگ وفشار دادمفونی سمت ادستمو
 نی ھم بابا رو ک تواکردمی نگاه بھم انداخت وسر تکون داد درکشون مھی ی علریام

 ومامان ک اصال یرعلی امی عصبی گرفتھ کمافھی ھم قزدی کم باھام حرف میلیمدت خ
  رمیاز ترسم طرفش نم

   شدهرهی چپ چپ بھم خھمچنان
   امد ک گفتی جون دختریصدا

  بلھ_
   گفتمی ارومیباصدا
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  ترانھ شمس ھستم_
   داخلنییاوه بلھ بفرما_

 تا اول اونا وارد دمی باز شد من بھ احترام بابا ومامان عقب کشیکی روزد درباتیشاس
  بشن
   شدماطشونی وارد حانیگو.... وبسمھ ادمی کشقی نفس عمھی یرعلی امبعد
 ی ک ھمسن وسال مامان وبابا برای در خونشون ک حاال باز شده بود وخانوم واقابھ

   بودنستادهیاستقبال ا
   داخل خونھمی وتعارف شدمی سالم کردبھم
   منکر لبخند ھاوصورت قرمز خواھر ارش بشمتونمینم
 امد ی منیی طبقھ باال پای ک از پلھ ھادمی وارش ودمی مبل ھا نشستی روییرای پذیتو
  مبل کنار خواھرش نشستی دست دادوروری سالم بھ جمع کردو با باباوامھی
 
 
 

  دندی خندزی گفت ک ھردوشون ریزی گوش خواھرش برد وچکی نزدسرشو
  وبابا مجلس وبھ دست گرفت وگفتمی شدییرای پذیوقت
   اوضاع برعکس شدهنکی بگم اما مثل ای چدونمینم_
  لبخند زدی صبوریاقا

   ادامھ دادوبابا
 باپسرتون ی دخترم کمنی کرده اگ اجازه بدریی تغکمی یخوب چون ک روال عاد_

  می صحبت رو بزنیحرف بزنھ بعد جوابشون باق
   در گوشم گفتی علریام
   خاک برسرت ترانھینی_

 ھی سخت باشھ نقدری ک قرار ادونستمی روشو برگردوند نمری نگاھش کردم وامناراحت
   شدممونیلحظ کوتاه از کارم پش

  مادر ارش نگاھش کردمیباصدا
  بلند شو دخترم_

   منمنی بلند شدم اما محکم قدم برداشتم اباخجالت
  ترانھ

   بدو از خودم دور کنمی حسادیبا
   حرفام فکرکنموبھ

   نشون ندم ک دوستش دارمدیبا
 طبقھ می امدی کدمی بودم ک اصال نفھمدادمی انجام مدی ک بای توفکر حرفاوحرکاتنقدریا

  می وارد اتاق شدیباال ک
   اتاق خودش باشھدی ک بادمی عکسا فھمدنی بھ اتاق انداختم وبا دی نگاه سرسرھی
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  نی بشایب_ تختش نشستم وگفتم ی روخونسرد
   دادوگفتھی پشتش تکواری دبھ
  راحتم_

  باال انداختم ک گفتشونھ
  من حرفم ھمونھ_

  م گفتقاطع
  ی حرفامو بشنودیبا_
 بگو_
  یی ترسوھی ک فھممی باشھ من میخوب اگ جوابت منف_
  ی چیترس برا_
  یترسی منکاری واز دوباره انجام ای رابط شکست خوردھی از نکی ایبرا_
  سی ننطوریاصال ا_
 خوب؟_

   تخت نشست وگفتی بافاصلھ ازم روامد
  خوامیخوب من تورونم_
 ی سعقی نفس عمھی اما بغض گلمو گرفت ک بازنھی حرف ومنی ادونستمی منکیباا

  دوختمواری ببرمش نگاھموازش گرفتمو بھ دنیکردم ازب
 
 
 
 ازدواج بامن بھ نفعتھ ینیبی می ک اگ فکر کنگمی من میخوایمنم نگفتم ک منو م_

   ونھ مھتاب برات مھم بودهیی ک نھ ترسوی نشون بدشھیچون باعث م
   ھردومون خوبھی بگم پس ازدواج ما براتونمی بھ نفعمھ ک نمیلی بھ دالمنم

  نگاھم کردوگفتمشکوک
  سی مھتاب نلی مثل دالانای احیگی ک ملی دالنیھھ ا_

   نگاھش کردم واروم وشمره گفتمیعصب
 ک منو نخواستھ نقشھ بکشم در ی بھ دست اوردن کسی نشدم ک براری حقنقدریمن ا_

 ک ی باشدهی فھمی دوسال واندنی تواکردمی نبوده فکر ممی ھم تو زندگی پسرچیضمن ھ
  سی باپسرا خوب نونمیم
  لتیپس دل_
   فکر کن اقاارش بامن ازدواج کنکمی روز بھت گفتم ھی دیشا_

  کردنگاھم
 لی دالنی ادونستمی مکردی ربع گذشت انگار داشت فکر مھی نگفت یزی کردوچنگاھم

 دونمی اما نمکنھی ازدواج نمی باکسلی دالنیاا دروزمونھ بنی توای مسخره اس وکسیلیخ
   قدم شدم کاش قبول کنھشی پیباچھ فکر
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   روھم رد کردنیلی تخدی شده ک شایی رمانھاھی االن من قضقصھ
 ..... قبول نکنھ امادی شایکی تاری د تویری تاما

   ارش منو از فکر خارج کردیصدا
_ 
 
 
 
 ی بگی منطقلی دلھی مسخره اس ترانھ اگ بھم کمی التی اما دلیگیاره توراست م_

 .....دیشا
 حرفش قانع کننده بود وگفتن کردمی دوسال پنھونش منی ک ای کردم باتموم حسنگاھش

   ازدوشم برداری بارھی ک تونھی عاشقشم الاقل اگ قبولمم نکرد منکیا
   از دستش بدمنکی از اترسم

  دی کردم وبازم دلم لرزنگاھش
 ی ک اوردم بھ نظر خودمم منطقی ھالی از دلکردمی اعتراف مدی بانییپا انداختم سرمو

  نبود
  خفھ گفتمیباصدا

 داشتم از ھمھ پنھونش کنم تورو ی سعی دوسال واندنی ک ایقتی گفتن حقدی شادونمینم_
  رهیازم بگ

 دیدی منو نمی ک حتی عاشق پسرکردی ک نگاھش منو ذوب می عاشقم عاشق کسمن
 ی سختھ برایلی ؟؟؟خی طرفھ رو تجربھ کردھی تاحاال عشق شدیاصال متوجھ من نم

   ندارهی از وجودت خبری ک حتیری بمیکس
  کالس نامزد شدی از دخترایکی ک بایوقت
  تار شدھوی امیدن

   غم گرفتوجودمو
  کردی ارومم مشی خوشحالاما

 از شتری بزهی ک نرکردمی باال اوردم و نگاھش کردم با اشک گوشھ چشم جنگ مسرمو
   رسوا نشمنیا

  گفتم
 من حسرت بکشم ک نتونستم توی تو زندگادی بگی دیکی بازم ترسمی منکی المیدل_

 تونمیارش من بدون تو نم............ نکردم ی بکنم حرکتیکار
 
 
 

 ینتونستم ارش کمکم کن االن ک کس...... کردم فراموشت کنم امانشد ی سعیلی خمن
  رمی میاگ ھم نخوا.................... فرصت بھم بده ھی سی نتیتوزندگ



              اختصاصی کافھ تک رمان                              رمان دارمت وندارم انگار

@cafeetakroman 88

 ی سکوت لعنتنی ربع ھم گذشت اما ارش قصد نداشت بھ اکی نییی انداختم پاسرمو
   بدهانیپا
 می مرگ وزندگنی ک بدونستینم
  کشمی درک کنھ ک االن دارم زجر متونستینم

   ک ھرلحظ منتظرم ک ھل داده بشمستادمی ای لبھ پرتگاھانگار
   ک دوستش نداره ازدواج کنھی باکسخواستمی خودخواه باشم ک ازش مدی شادونمیم
 . بلند شدم وگفتمسی تموم بشھ معلوم بود ک جوابش مثبت نخواستی می سکوت کنیا

   تو قلبم جات محفوظشھیھم_
  د خشک شنی اسمم پاھام رو زمدنی سمت در برداشتم ک باشندوقدم

  ترانھ_
   اسممو صدا کرد چھ خوش اھنگنیری شچھ
 ی منتظر شدم تا بانھ گفتنش ھواستادمی زبونم امد بگم جانمو نگفتم ھمون طور ابھ

  رهیبودنمو بگ
   دادم وگفتمھی تکواری بھ ددستمو

  ھی چزنمی جوابتو ھرچند ک حدس می زودتر بگشھیم_
 من موافقم ترانھ_
 ؟ییییییچ_

  نشستمنی جا رو زمھمون
 
 
 

  ییییی جونم مرسخدا
  ی معجزه کردمی بازم تو زندگنکی از ایمرس
 بشم از مونی از امدنم پششدی ک موقع امدن باعث میی نگاه ولبخنداگی زدم دلبخند
بعد مدتھا ارومم .................................... محو شدن االندمی دیجلو

  االن من ارش ودارم..............
   ارش باعث شد تا چشمامو باز کنم ونگاھش کنمیصدا

   دوتامون خوب باشھی دارم ک فکر کنم براییاما شرط ھا_
  ستی نی باکگی دیاالن اگر جونمو شرط کن......... شرط

  گفتمبالبخند
  شنومیم_
 ھمون روز ی وبدون عروسمیکنی اجاره مکی خونھ کوچھی میکنی ھفتھ بعد عقد مکی_

 مونی زندگ سرخونھمیریعقد م
   اما ارش برام مھمترھی ھر دختری برام از اولم مھم نبوده درستھ ارزویعروس

   داشتمی نخواھی سال رابطھ اکیوما _
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 حرفش ودرک نکردم ی نگاھش کردم واقعا معنجی ومن گنیی انداخت پاسرشو
 تونستمیاه از فکرش گونھ ھام داغ شد وسخت بود اما من م..........منظورش از رابط 

 کنمی تورو باحسم اشنامکنمیھنوز نقشھ ام وفراموش نکردم ارش من عاشقت م
 
 
 

   کردم وگفتمنگاھش
  کنمیقبول م_

   کردوگفتنگاھم
  میی ھست باالیمی ساعت ونکی ھی فکرکنم نیی پامیپس بر_

  می رفتییرای سمت پذموی شدم وشونھ بھ شونھ اش از اتاق خارج شدبلند
   ک باز نشھرمی بگشموی نی من نتونستم جلوودی نگاه ھا سمت ماچرخھمھ
  دی ارش پرسیبابا
  شد پسرم ؟؟؟؟؟یچ_

   نگاھم کردوگفتارش
  میکنیماباھم ازدواج م_

   قدم شدنشی پی روبوسی دست امدوھمھ برایصدا
   منوبغل کرددر گوشم گفتیرعلی امیوقت
  زدلمی عزی نشمونی وقت پشچی ھدوارمیام_

   زدم وگفتملبخند
  شمی نممونی پس پشکنھی کمکم مدونمیبھ خدااعتماد کردم از خودش خواستم م_
   ترانھکردمی منی محکمت رو تحسھی روحنی اشھیھم_

  دمی اش وبوسگونھ
   ارش بغلم کردوگفتمادر

   مادرنیخوشبخت بش_
   زدم وگفتمی گرملبخند

   مادرجونیمرس_
   از دستش دراورد ودستم کرد وگفتیانگشتر

  کنمی عقدت جبران مزمی حلقھ بود عزنیاالن دستمون ھم_
  دموگفتمی اش وبوسگونھ

  ھی عالنی حلقھ اس مادرجون ھمنی بھترنینھ ا_
 دی برق زد وگونھ امو بوسچشماش

 
 

   ارش باخنده گفتخواھر
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  گمی مکی زن داداش تبری دارووولیا_
   داشتی شل شد خانوم ارش شدن عالمشمی کردم از لفظ زنداداش نبغلش

   گفتمنیلی ادرگوش
   ان شاهللا نوبت تویمرس_

   زدلبخند
   ارش گفتی بابامی قبلمون نشستی سرجاھاھمھ

 تیسکھ بھ ن١۴ شما دوستدارم یبااجازه _ باشھ دخترم ی چیمھرت دوستدار_
  معصوم باشھ١۴

 .... اخ دخترم_
  دی شما بگیازم ھر چ پسندم حاال بی وممی راضینطوریمن ا_

   ارش رو بھ باباگفتپدر
   شمسی اقاھینظر شماچ_
  منم با دخترم موافقم_

   سرفھ کردوگفتھی ارش
   بزنمی حرفھیبااجازتون منم _

   گفتبابا
   پسرمی داراریاخت_
 محضر ی مقدمات عقد بعدشم توی اونم برامی ھفتھ نامزد بمونھی فقط نیاگ اجازه بد_

 مونی سر خونھ زندگمی وبرمیعقد کن
 

   ارش گفتمادر
   پسرمی چیپس جشن عروس_
  میری البتھ بھ جاش مشھد ممی راضشتری بنطوریمامان منو ترانھ خانوم ا_

   نگاه بھ جمع انداختمو گفتمھی منم
 بازم پشتش حرفھ بعدم اول یکنی ھرچقدر خرجم می بھتر اخ تو عروسینطوریبلھ ا_

   بھ سالحمونھینطوری خرج پس ای وکلھیزندگ
   ارش گفتیبابا
  دیلیباشھ ھرجور ما_

   ارش گفتمادر
 .... اخیول_
 خوانی جور منیخانوم بچھ ھا ا_
 
 

   نگفتیزی چگی حرف دنی ارش باامادر
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 تونستمی نمشدی اصال باورم نمی وااااامی ک برمی بلند شدینیری وشی خوردن چابعد
  رمینگاھمو ازش بگ

   بودم از جواب ارشجی منگ وگنقدریا
  شدی باورم نمی حتک

 میدی رسی واصال کمی کردی وچطور خداحافظمی چطور ازخونھ خارج شددمی نفھماصال
  خونھ
  کنمی بھ ارش فکرمدموی االن تو اتاقم رو تخت دراز کشومن
   از گناھش بترسمنکی ابدون
   خدااااااااا عااااااشقتمیواااااا

   وشب نبود شدم اصال حواسم بھ روزبلند
   ساعت نگاه نکردمبھ

  دمی پرنیی تخت باال پای اھنگ گذاشتم ورومیباگوش
 نگذشتھ بود ک در اتاق محکم قھی کنم ھنوز پنج دقی خالی جورھی جانموی داشتم ھازین

  شددهی پف کرده قرمز دی اشفتھ وچشمای با موھای علری خورد امواریبھ د
 

   گفتباترس
  ؟ھی بھ کی؟زلزلھ امده ؟جنگ شده ؟ک.. شده یچ_

 ی داد و حرصصی اھنگ وتشخی ک بھ من افتاد وتازه مغزش کار کرد وصداچشماش
 سمتم امد وگفت

   قرت گرفتھی نصف شبکشمتیمن م_
 ی منو گرفت خوابوند روتخت ھی علری بگم ک امیزی وگرد کردم خواستم چچشمام

   قلقلک داد
  نفس زنون گفتم.. نفس دی حس داشتم پر ی ھرچھی چجانی ک ھدمی خندانقدر

   غلط کردمریبسھ ام_
   نگاھم کردوگفتدی کنارم دراز کشخستھ

   فکر کردم زلزلھ شدهدمی ترسنقدریا..... ی خریلیخ_
   گفتمدمویخند

انگار ........ کنم انگار رو ابرام فی حالمو توصتونمینم..... خوشحالم یلی خیرعلیام_
  پرنده ام تو اسمونم

   کردمنگاھش
  ی درکم کنیتونی بار پرواز کرده منی اولی و دارم ک برایحال پرنده ا_
   گفتی اخم کردوحرصی علریام
   بابای سرت داداشتم ھا اریخ...... کن ترانھ ای حکمی_

   وگفتمدمی اش وبوسگونھ
  یکرد تمیممنونم ک بازم حما_
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  دی بابا چقدر خجالت کشیدی نشده بودم ترانھ اصال فھمری تحقنقدریتا بھ حال ا_
   گفتمناراحت

  ی داداش ولدونمیم_
   تخت بلند شدوسمت در رفت وگفتاز
  خجالتو فراموش کرددی حال تورو دی باباھم وقتدی ارزی تو میاما بھ خوشحال_
 
 

  ارش
   مامان گفتمی نشستییرای خانواده ترانھ رفتن ھمھ توپذیوقت
 ی ارش گفتم چھ دختر سبکی خواستگارانی بخوانی زنگ زدن وگفتن میدرستھ وقت_

 از پسر بخوان ک بادخترشون ازدواج کنھ اما انی ک قبول کردن بیوچھ خانواده ا
 بود ی وخانومنیچھ دختر سنگ... ماشاامونمی زود قضاوت کردم پشنکیاالن از ا

  وبافرھنگ بودن بامحبت یلیخانوادشم خ
   ھم گفتبابا
  اره خانوم منم موافقم_
   باخنده گفتنیلیا

  منک ازش خوشم امد_
   نگاه بھ من انداخت وگفتھی

 ..  ھم از مھتاب سربودیلیخ_
   کردم وگفتماخم

  ؟یندازی مکھیچرا ت_
   واااھی چکھیت_

  دھنشو کج کردم ومامان گفت.. چپ کرد چشماشو
   توی برافھیواال ترانھ ح_

   گفتمباتعجب
   ساعت بگذره بعد منو بفروشھیمامان بذار الاقل _
  حرفھ حقھ_
  مامان_
   گفتمدکی خندنیلیا

  باوشتویببند ن_
  چشمممممم_

  دوگفتی کشی اھمامان
 .. نمی ببتویدوست داشتم عروس_

   کنارش نشستمو بغلش کردم گفتمرفتم
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 روپول می پولشو بذارمیتونی مھی خرج الکی دورت بگردم مامانم خوب عروسیالھ_
   پابوس اقا مگ بدهمیری بعدم ممیری خونھ بگی بھتر یخونھ تاجا

   زدوگفتلبخند
 زمی عزنیھرجور شما دوستدار_
 
 
 ھنوز کردمی باخودم خلوت مدی وبلند شدم سمت اتاقم رفتم بادمی مامان وبوسیشونیپ

 بھ دخترا ندارم پس چطور ی حسچی ھگی کردم من دکاری ک چشھیخودم باورم نم
  قبول کردم

  بادستش مانع شد گفتمنیلی داخل اتاقم شدم خواستم درو ببندم ک ایوقت
  ؟یخوای میچ_
   باھات حرف بزنمخوامیم_

   گفتمکالفھ
   دارم ک تنھا باشمازی بعد االن نی برای بذارشھیم_

   مظلوم کردوگفتچشماشو
  کنمیداداش خواھش م_

  ادی راھش کنار رفتم تا داخل بی زدم واز جلولبخند
   وگفتممی تخت نشستیرو
   خانومی شده ابجیخوب چ_
 ....... داداش_
  راحت حرفتوبزن_
  اممم داداش حتما مامان درمورد ھمکارم برات گفتھ_

   با خنده گفتمدمی ودنیلی ادنی نمردم وخجالت کشی وااانیی انداخت پاسرشو
  ادیاصال بھت نم_
 رشا_
  بذارهشی پسره بازم پاپنینگران نباش با بابا حرف زدم موافقھ فقط منتظر تا ا_

   با اخم گفتمدی کردوخندنگاھم
  کنھی ممیزھرمار چھ ذوق_
   چشمک زدوگفتھی

 توچشماش ستاره بارون ییرای پذنی از اتاق امدیاز وقت....... از ترانھ ک نھشتریب_
 یکی خوشحالم ک یلی فکر بود داداش خکردوتویبود اصال تو جمع نبود فقط نگاھت م

   دوستت دارهدیتو رو اون طور ک با
 ....  رو حل نکرده بودم چطور ممکنھھی قضنی خودم اشی زدم من ھنوز پیجی گلبخند

 دمی ونھ شندمی ازش نھ دی حرفای ی وقت حرکتچی ھمن
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 نیلی                 ا             ی بر دوست داشتن من باشھ چقدر دختره تو داری مبنک

چرا قبول کردم                                 .........  ..  شدم بھ سقف  رهی روتخت خدمیبلند شدورفت دراز کش
                                               اعتماد کردمزدی موقع ابراز عشقش موج می بھ صداقتدی شادونمینم

 دوی فکر کنزی تاحاالشده بھ ھمھ چدونمی                           نم بود        ریذھنم درگ
 ی بود ونبود      اوووووف قاطزی       ذھنم مشغول ھمھ چدی فکر نکنزی چچیبھ ھ

 دمی بودم ک نفھمری بود درگم ک تو سری مختلفی بافکرانقدریکردم                       ا
....                                             اه انگار قصد قطع شدن نداشتدمی خوابیک

 دوباره زنگ خورد چشمام اصال باز شی قطع شد تا خواستم بگم اخی گوشیصدا
 امد  ی خوابم میلی چشمامو باز کنم ختونمی االن اصال نمدموی خوابری دشبی دشدینم
  گرفتھ گفتمیشتم                      باصدا رو بردای بالش گوشری بستھ  از زیاچشماب
 
 
  بلھ_

  دیچی پی تو گوشانی سرخوش پویصدا
  انیحرفتو بزن پو_ خودم ی خواب الوکیبھ سالم بھ شر_

   گفتیحرص
  گی سر کارت دای شرکت مگ مال منھ فقط پاشو بنیا_

   گفتمشرمنده
   افتمیباشھ داداش االن راه م_
  منتظرتم_

 شتری دوبار بیکی ی ھا ھفتھ ای تازگگی گفت دی وقطع کردم بنده خدا راست میگوش
 نیی خواب از تخت امدم پاجی گانی ھمھ کاروبار شرکت افتاده گردن پورمیشرکت نم

  ازهی پشت خمازهی خمی ھشدیحاال مگ دھن من بستھ م
  امیر ب دی وخواب الودگی کسلنی تا از ارمی بگعی دوش سرھی رو برداشتم وتا حولھ

 وسرحال دی دوش اب سرد ک رفتم حالم جا امد بخاطر اب سرد خواب از سرم پرریز
  شدم
 ی امدم روبھ رورونی حولھ تن پوشمو تن کردم برونی از حموم امدم بنی چند مبعد

   ژل زدمکمی وموھامو باحولھ خشک کردم ستادمی انھییا
 عطر زدم وخونھ رو بھ مقصد کمی دمی پوشی موباشلوار کتان مشکدی شرت سفیت

  شرکت ترک کردم
.............. 

 دی ک قردادشو تمدی داشت درمورد شرکتانی وپومی نشستھ بودانی با پوتیری مدتواتاق
   گفتھوی ک کردیکرده صحبت م

  شد ؟؟ی بود خوب چتی خواستگارشبی اشتباه نکنم دالیخی بنارویاھااااان ا_



              اختصاصی کافھ تک رمان                              رمان دارمت وندارم انگار

@cafeetakroman 95

 دوست نداشتم ک نقدری وای کرد من تاحاال کسجمی ترانھ بازم گی وحرفاشبی دادی
 من ودوست نقدری ایکی نکیبخاطرش پارو غرورم بذارم چرا بھ خودم دروغ بگم از ا

 ترانھ شنھادی غرور بود ک بھ پنی امی بخاطر ترمدی وشاکردمیداشت احساس غرور م
  جواب مثبت دادم

  دی افکارم خط کشی روانی پویصدا
   ؟؟؟؟باتوام ھایی کجایییییھ_

  کردمو باخنده گفتمنگاھش
  یترکی می از فوضولی دارھھیچ_
 .... قایدق_
 
 
  ادی نمادمی شبید.....خوبھ _

   سمتم قدم برداشت ک گفتمیحرص
  قبول کردم_

   باخنده گفتدی کرد منظورمو فھمی ک توذھنش حرفمو حجکمی نگاھم کرد باتعجب
 دی دمیخواھ.... یدید_
   دانشگاه افتادم ک قاطع ومطمعن گفتم اونروز توادی

  کنمیبھ ھرحال من قبول نم_
   چشمک بھم زدوگفتھی انیپو
  ی داددهی عقریی تغھوی کرد ک کارتیچ_
   گفتمطونیش
   گفتشھیبھ بچھ مچھ ک نم_
  اررررش_
  جووووونم_

  دوگفتیخند
   شدی بھ چی نکن بگو چتیاذ_

   گرفتم وگفتمنفس
 ک ھی اون دوسال واندسی نروزیادیترانھ بھم گفت ک دوستم داره اونم بحث االن _

  دوستم داره
  دوگفتی سوت کشھی انیپو
  کردی فکرشومیواووووووو ک_
  جمیمنم ھنوز گ_
   تودارو محکمھیلی باشھ پس خنطوریاگ ا_
   فکروکردمنیمنم ھم_

   گفتزوی لبھ منشست
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   اما منتظر بود تا با ترانھ حرف بزنھ بعدشیواستگار بره خخواستھی مدی وحیدونستیم_
   کردماخم

  یخوب ک چ_
  دوگفتیخند

   مارویاووووو نکش_
  خم شد طرفمو گفتکمی نگاھش کردم ک اونم یجد
  ک دوستت داشتھ ک از غرورش گذشتھی فقط خواستم بدونیچیھ_
 
 

  ترانھ
 

   زدنغی منم شروع کردم بھ جدمی دونفر از خواب پرغغغغی جیباصدا
   شده بودن بھ مارهی بھ چشمم امدن ک باترس خباباومامان

 دوتا بود رو نی کار اغی جی افتاد ک صدامی انداختم ودوھزاری نگاھیرعلی نگار وامبھ
  بھ بابا گفتم

   کم بود شدن دوتایکیبابا _
 نییاخت پا وگوشش رو گرفت ونگار از ترس سرشو اندی علری رفت سمت امبابا

  باباگفت
 رو مونھی مکنھی سکتھ مشیترسونی تو خواب میگی نمی ادم بشیخوای میتو ک_

  دستمون
   گفتمغیباج
  بابا_

  درامدی علری امی ومحکم تر فشار داد وصداری گوش امبابا
 دی غلط کردم ببخشیا..یا..... کنھیدرد م......ول کن بابا ......اخ بابا ...اخ _

   رو بھ نگار گفتممن
   کنمی تالفنیباشھ صبر کن ھمچ.... میداشت_

   نگاھم کرد وگفتنگار
  اغفالم کرد منو مجبور کردی علری گناھم امیمن ب_
   چشماشو گرد کردوگفتی علریام
   ادم فروشیااا   ا_

  کردوگفتششوبازی نگاه کردونی علری بھ امنگار
  گی دگمیراست م_

   وامد کنارم نشسترونی ب تازه از شوک امدمامان
   ما گفتروبھ

 کنمیاخرش از دست شما دوتا سکتھ م_
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   وول کرد وگفتی علری گوش امبابا
  خدانکنھ خانومم_

  بھ بابا لبخند زد وبلند شدگفتمامان
  برم ناھارو بکشم_

   کمک بره بابا گفتی بلند شد برانگارم
   رو اورد دخل بزرگھکیاخ دستت درد نکنھ خانوم ک روده کوچ_

 بود نگاه ستادهی ک وسط اناق ای علری بھ امی رفتن حرصرونی باھم از اتاق بھرسھ
  انداختم ک گفت

  ی تو کم منو نترسوندشبی  دمی حساب شدیب_
 بودن نیی رو تخت باز خداروشکر مامان وبابا طبقھ پادنمی رقصادی افتادم شبی دادی

  دنی نشنیزیوچ
  االن من نامزد ارشممممینی یواااااا

   دارمدوستت
  دارم ارشمدوستت

   وگفتمرونی ھل دادم بھ بروی امدمو امنیی تخت پای رواز
   بخوابمخوامیم_

 ک از غصھ از نداشتنش خواب بھ یی اون شبای بخوابم تالفخوامی اره مدروبستم
  ومدیچشمام ن
   خودمو پرت کردمو از تھ دل گفتمروتخت

   ک االن دارمشی مرسایخدا.... ی ک ھستی مرسایھدا_
   لب زمزمھ کردمری وزدمی کشقی عمنفس

   ک دارمھی چھ حسنیا
   خوشحالمنقدری از داشتنت اک

  زنھی بھم لبخند مزی انگار ک ھمھ ھمھ چای زدم خدالبخند
   براش تنگ شدهدلم

 خواب شدمو بلند شدم تا الیخی ک اذان گفتھ بشھی می ساعتکی بھ ساعت خورد چشمم
  نمازمو بخونم

   رفتم درشو باز کردم داخل شدمسی اتاق خارج شدم وسمت سرواز
   وصورتمو شستم ومسواک زدم بعد وضو گرفتمستادمی ایی روشوی روروبھ

 رفتھ رو برگشتم وداخل اتاق رفتم چادر نمازو برداشتمو سر کردم جانمازم پھن راه
  کردم
 ھوامو داشتھ شھی دلم ازش تشکر کردم وخواستم مثل ھمین تو طول نماز خوندتمام
 باشھ
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  ارش
 اوردمی درمی درشون وزدم رو ترمز چشمم رو درشون بودوداشتم گوشی جلودمیرس

 دنی امد بادرونی درخونشون باز شدوترانھ سرترانھ بھویک بھش زنگ بزنم ک 
 ودروپشت سرش بست دوقدم جلوامدوسوار رونی باز شدوامد بششی ومن ننیماش
   شد برگشت سمت من وبالبخند گفتنیماش

  یسالم خوب_
   ک تو فکرم بودوبھ زبون اوردمیاون
  ؟؟؟ی منتظر بوداطیتو ح_
   نگاه کردوگفتشھی شبھ
 .. اره_
  اھان چرا حاال_

  سمت من گرفت وگفتصورتشو
  دمینوشنیماش ی ک صدااطی ھوا خوب بود امدم حینطوریامممم ھم_

   باال انداختمو گفتمابرو
  یییییی ھم عالیلیخ.....اھااان _
   نگاھم کردو بانمک ابرو باال دادوگفتی چشمریز
  میبزن بر...... یستی وانجای تا شب ھمیخوایم_

   ازمون فاصلھ داشتنیم۴۵ ک شگاهی وروشن کردم وسمت ازمانیماش
   وگفتدی کشی ک گذشت ترانھ پوفنی مده
 ؟یچھ سکوت_
   نگفتم ک گفتیزیچ
  می سکوت کنگی دزی چھی درمورد ایالاقل ب_
  رمی بگومدوی ک داشت کش میشی نی حرفو زد ک بازور تونستم جلونی بامزه انقدریا

   گفتی گریباموذ
  شمی من ناراحت نمیاگ لبخند بزن_

   کردمو گفتمنگاھش
  سیمھم ن_

   کردوگفتاخم
  ممنونم از جواب رکت_
  قابل نداشت_
   گفتی چشمام نگاه کرد واخمش رفت جاشو بھ لبخند داد بامھربونبھ
  شھی مدای پیزی چی کسل کننده ات اھنگنی ماشنیتو ا_

  منتظر جواب من باشھ دکمھ پخش اھنگ وزدنکی ابدون
 

   پخش شدنی تو ماشغیاھنگ ت... خراتھا دی مجیصدا
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  ھی کن تالفی وبردار دستامو خط خطغیت
  ھی کافی من زدم تو نگفتیعمر

   تعجب نگاھم کرد وگفتبا
  ی فلشتو پر کردیک..... نیاووو چھ غمگ_

   ندادمجواب
  ومدی اھنگ خوشم منیامم منم از ا...سالت بوده ١٧،١٨ یالبد وقت_

   ادامھ دادجانیباھ
 دهی اھنگ ونشننی نبود ک ای اھنگ مد شده بود تو مدرسھ امون کسنی مدت اھی یواا_
   بودای وضعھی اصال دمیدی مغی وتی اونقدر گوش داده بودم ھمھ چگید.......شھ با

 دستامو باال میدی رسی حرف زدوشلوغ کرد ک وقتی از ھردرشگاهی تا ازماانقدر
  گرفتم وگفتم

 دیترکیمخم داشت م.... میدی شکرت ک رسایخدا_
   نگاه کردو گفتبھم
  ممنونم از ابراز احساساتت_

 وزدم  شونھ بھ شونھ نی ماشری شد دزد گادهی شدم اونم بالفاصلھ پادهی گفتم وپاوووووف
  می شدشگاهیترانھ وارد ازما

   گفتترانھ
  من سرتو درد اوردم..... کنھیواقعا سرت درد م_

 شده بود کالفھ زونی اوی با لباطونی شی چھار سالھ ی کردم مثل دختر بچھ ھانگاھش
  گفتم

  شمی خوب می ساکت بمونکمیاگ _
  تونمینم_

   نگاھش کردم ک گفتباتعجب
   کنجکاو گفتمی نگی بھ کسیدیاگ بگم چرا قول م_
  نھ بگو_

 بھ ی راحت از چشماش پیتونستی بود مای ری جالب بود چشماش بدی خندچشماش
   یحالش ببر

  شدی وپرسروصدا لبخند از رو لباش دور نمشلوغ
   برعکس مھتابدرست

  گفتترانھ
   کنمکاری چی گفتی بھ کسی اگ رفتگمینھ نم_
   خونسرد گفتممی توجھ بھ حس فوضولیب

  خوب نگو_
   گفتعیسر

  گمینھ م_
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 بگوو_
  اخھی گی نمیبھ کس_
  گمیگفتم ک نھ نم_

   جمع کردوگفتی وصورتشو با حالت بامزه انیی اورد پاصداشو
  ترسمیمن از امپول م_

   بھ چشمام نگاه کرد نگاھش کردم وگفتمبعد
  یترسی اصال ھم از امپول نمنکی وایری فقط منو بھ حرف بگی داری سعدونمیم_

   گفتباخنده
  عاشقتم_
 وبازم دی فھمنوی بھم دست نداد ترانھ اما ای حسچی وگنگ نگاھش کردم جالبھ ک ھجیگ

 لبخند زد
  دوگفتی کشیت ترانھ نفس صدا دار ک گذشنی نوبتمون چھار نفر مونده بود چند مبھ
  رنیگی ومشی ازمانی ای کسیتو گشنھ ات ن_

 راحت وساده از حس یلی خنکی راه رو بود لبخند زدم از ای نگاھش بھ انتھاچون
  گیوحالش م

   مارو صدا زدن ومانع از جواب دادن من شداسم
 نشستھ بود با ی صندلی رویی اقاھی ک می اتاق رفتھی سمت موی با ترانھ بلند شدھمرمان

  ما گفتدنید
 نینی بشنیی بفرمای صبوریاقا_
 سرنگ ی شده بود بھ من وقترهی اشاره کرد ترانھ نگران خشی رو بھ روی صندلبھ

  داخل پوستم رفت ترانھ اروم گفت
 اخ_
 

 ک ازم ی شده بود بھ سرنگ وخونرهی خی دوختم بھ چشماش ک با نگراننگاھمو
  گرفتنیم

درد ..... از دردم نکی نداشتم ای حسنی وقت ھمچچیمن ھ.....بھ من  بود حسش بیعج
  کشھیم

   دراورد وپنبھ گذاشت روش وباچسب بستسرنگو
   شدم وترانھ امد سمتم گفتبلند

  ی ضعف نکردزمیعز.. .. ارش یخوب_
   نگاه کردن بھش گفتمبدون

  رهی از توھم خون بگنیبرو بش_
 چادر دستشو اورد ری از زی ودوقدم برداشت نشست روصندلنیی انداخت پاسرشو

 مانتو شو تاکرد وسرشو بلند کرد بھ من نگاه کرد ازش خون گرفتن نی استرونویب
   زخم سرنگ من بودیواون نگاھش بھ پنبھ رو
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   و بلند شدنیی پادی لباسش کشنی کارش تموم شد استیوقت
   بھ من گفترو
  میبر_
   ک گفتدمی رو پرسشی گرفتن جواب ازماخی تاررشیز پذ وامی اتاق خارج شداز
  دشیریدوبگییای بدیتونیفردا اماده است م_
  متشکرم_
  گفتی نمیزی برام جالب بود ک ترانھ چمی رفتنی وسمت ماشمی خارج شدشگاهی ازمااز

   سمت خونمون روندمموی شدنی ماشسوار
  باعث شد سمتش برگردم گفتمکردی وزمرمھ میزی لب چری اروم ترانھ ک زیصدا

   بلند تر بگو منم بشنومکمی_
          از عشق خواھم ساختیپل_
   دستانمی را بر روتو
    مرارت ھاومنت ھای سونی ااز
  ابر ھا خواھم بردی سوبھ
  محبت ھازی دل انگی ان سوبھ
   ک عاشق ھایی ان سوبھ

 شانینفس ھا               
   ھاقی ھاوشقای رازقچوعطر

   گلھاستی شانھ ی روبھ
  ک اھنگ قشنگ دل سپردھاستیی ان سوبھ

 اھاستی ھا غرق شوروعشق وروودل
  نانیلبخندش پر از ارامش بود پر از حس اطم... زد لبخند

   گفتھوی نگاه کرد رونی بھ بشھی از شیوقت
  شمای سمت خونھ رهی ک منجای امیری کجا ممیدار_

   تکون دادم وگفتمسر
  مای خونھ میچون قراره بر_

   رو صورتش وگفتزد
  نھھھھھیوااااا_

   گفتممتعجب
 چرااااا_
  شمیمعذب م.... میستیمحرمم ن....تازه بھ مامانمم نگفتم ..... خوبکشمیخجالت م_

   کردم وگفتمنگاھش
تو قرار چھار ....واما خجالت ...... بگم ازش اجازه گرفتم دی ک بایاگ نگران مادرت_

 خونھ ما دی نداره باالخره ک بای االن خجالت معنی من بشھی زن رسمگیروز دپنج 
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 مامان صبح گفت ک ناھار تورو ببرم وفتھی بی اتفاقستی قرار نتیومحرم....ییایب
 .. اونجا
  دوگفتی کشیقی عمنفس

 ی تو بگیباشھ پس ھرچ_
 
 

 با دوقدم می شدادهی وخاموش کردم وھمزمان با ترانھ پنی خونمون زدم روترمز ماشدمھ
   رو زدمفونی وزنگ امیستادیجلو در وا

  امدنیلی ایصدا
  بلھ_
  نیلیباز کن ا_

پشت سرش من وارد .. بشھ اطی تا اول ترانھ داخل حستادمی باز شد وایکی تی باصدادر
  شدم درو بستم

   استقبال امدنی برانیلی بازشد و مامان وادرخونھ
   لبخند زد وگفتدنشونی بادترانھ

  نیخوای مزاحم نمنیسالم خوب_
   بغلش کردو گفتمامان

  ی مراحمزمی عزھیمزاحم چ_
   وگفتدی ھم گونھ اشو بوسنیلیا

  زنداداشیخوش امد_
  انداختری کلمھ گل انداخت واز خجالت سرشو بھ زنی ترانھ باای ھاگونھ

 
 

  ترانھ
  تمام تنم گر گرفت)زنداداش( کلمھ نی ابا

  قراری تند شدو قلبم بنفسام
   بودای روکیارش شدن برام .... ک زن دونستی نمنیلی اانگار

  ارمی دارم بھ دستش مشھی ھنوز ھم باورم نماکی روکی
 ک ی سربلندکردم وچشممو دوختم بھ کساوردی منو بھ زبون میای راحت روچھ

   بدنمی تمام سلول ھایخواستنش شده غذا
   مادر چشم از ارش گرفتمیباصدا

 دیستی سرپا وادییخوای می تا ک داخلنییایب_
  می رو مبل ھا نشستییرای وتو پذمی داخل خونھ رفتھمھ

  تمام مدت با خودم جنگ داشتم ک نگاھش نکنممی اورد وخوردینیری وشیی چانیلیا
   رسوا بشمنی از اشتری بخواستمینم
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   خوبننای مامانت انیخوب ترانھ جان چھ خبرا خوب_
  مادر نگاه کردم وبالبخند گفتمبھ
  مامان ھم سالم رسوندنمی خوبیمرس_
  کنارم نشستھ بود در گوشم گفتنیلیا

  یستیگرسنھ ن_
 ی نخورده ک الھیزی فکر کردم ک ارشم چنی لحظ بھ اھی معده بدبختم افتادم ادی تازه

  گھی نمیزیحتما االن گرسنھ اس وچ
   گفتمنیلی اروبھ

  شمی دارم ھالک م خواھر شوھری گفتیا_
 دوگفتی خندنیلیا

 اریاالن سفره رو م_
   بلند شدو رو بھ مامانش گفتنیلیا

  ندازمیمامان سفره م_
   کمکتامیباشھ دخترم االن منم م_

  از جام بلند شدموگفتمعی بلند بشھ ک سرخواست
  من ھستم.....شما چرا مادر جون _

  بالبخند گفتمادر
  نینھ دخترم تو بش_

  کردم وگفتماخم
 نی بلند بشدیاگ دخترتونم پس تامن ھستم شما از جانبا_

  لبخندش پررنگ ترشد وگفتمادر
  باشھ پس برو کمکش کن_

  ارش از چشمم دور نموندلبخند
  اولقانون

 اول بھ خانوادش محبت دی بایاری وبھ دست بی وک دوستداری دل مردیخوای ماگ
 خونھ ی ک خواه ناخواه از تو توشھیباعث م نکاری باشن چون ای و اونا ازت راضیکن
 ستی نری تاثی کم بنی بشھ وافی مردت تعرشیوپ

  اشپزخونھ رفتم وباخنده گفتمسمت
 خوادیخواھر شوھر گلم کمک نم_

  برگشت سمتم وگفتباخنده
   ھااااینیری زرنگ وخودشیلیخ_

  گفتمدمویخند
 ...... بعدگی دارمی جور دلتو بھ دست بھی دی بایول..... دونمیاره م_
 ی بعد چی ایا_
   چشمک زدم وگفتمھی
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   ات توطعھ کنمھیعل_
 دوگفتیخند

  یخوریبھ ما نم_
  جمع کردوادامھ دادصورتشو

  ادیخوشم نم)یبھ زبان ترک...نیریخودش(من از شورباھا_
  امو جمع کردم وگفتمافھی قمنم
 ییییییی منم مثل تو اقایدق_

  میدی خندباھم
  پس بامن راحت باش_
  ھایخودت خواست_
  میازواوردی مورد نلی ووسامی پھن کردییرای سفره رو توپذنیلی ابا

  ی تو ظرف خورشت خوردیکشی بادمجون وممھی خورشت قنیلی وادمی برنج کشمن
   برنج وبرداشتمو بردم سر سفره ونشستمسی ددوتا
  ک چھارتا ظرف خورشت بود امد نشستینی با سنیلی بعد انی مچند

 
   ارش نشستھ بودم وبشقابشو برداشتمو نگاھش کردمکنار

  برات برنج بکشم_
  کردوگفتنگاھم

 یاره مرس_
   توبشقابو گذاشتم جلوشختمی برنج رری تا کفگسھ
  ختمی روانشی لی دوغ ھم تواز

   قاشق وک مزه کردمنی اولدمی خودم کشی برابعد
  س خوشمزه اامممم
 کنار رو بھ دمی عادت بھ تند خوردن داشتم از ھمھ زودتر غذامو تموم کردم کشچون

 مادر گفتم
   دستتون درد نکنھدی خوشمزه بود بھم چسبیلی مادر جون خیواا_

  ارش گفتمادر
   بکش بخورگی دکمی زمینوش جونت عز_

   رو معدم گذاشتموگفتمدستمو
  ترکمی دارم مگینھ د_

  نگاھم کردوگفتارش
  ی لطفا نمکدون وبدشھیم_

   کنار دستم بود برداشتمو دادم دستشنمکدون
  می سفره روجمع کردنیلی کنار بازم باادنی ھمھ کشیوقت

   دم کردمیی ومن چامی شوستظرف
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   رفتمییرای وباقندون سمت پذختمی روانی لتوچھارتا
  نشستمنیلی ارش رومبل دونفر کنار ای وتعارف کردمو روبھ رویچا

  زنگ خوردمیگوش
  درش اوردم وجواب دادمبمی جی تپاز
  سالم داداش گلم_
 ییسالم خل وچل کجا_
 نایخونھ ارش ا_
 نی دادشیازما_
  اره_
   خونھیای میک_
 امی مگی دنی چند مھی_
  خوبھ مراقب خودت باش_
  اودافظ_

  قطع کردمرویگوش
  گفتدویشونوشی از چاکمی مادر

  دخترم دستت دردنکنھیچھ خوشمزه چھ خوب دم کرد_
  زدموگفتملبخند

 نوش جونتون_
 
 

  ارش
  ک تموم شد روبھ من گفتشی چاترانھ

   خونمونی منو برسونیتونیم_
   زود گفتمامان

   حاالیکجا دخترم ھست_
   مامان بالبخند گفتروبھ

   زحمت دادمی بھ اندازه کافیمرس_
   شدم وگفتمبلند

  یای منتظرتم تا بنیتوماش_
  خوبیبر عکس مھتاب نگاھش گرم بود وپر از حس ھا.... کرد نگاھم

  چشم_
  گذاشتی دست خودم نبود خوشم امد ک بھم احترام مینی شل شد شمین

 ک داشت لبخند ی خوبی جاکرده بارفتارانیلی ک خوب خودشو تو دل مامان وامطمعنم
  شدی لحلظھ ھم از صورتش محو نمھی

  برعکس مھتابدرست
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 ک ترانھ ی با ھرکارکنمی مسھی دوتارو باھم مقانی دارم ای چرا ھدونمی نماوووووف
 پردازهی کردنشون مسھی افتم ذھنم خواه ناخواه بھ مقای حرکات مھتاب مادی دهیانجام م
 رفتم سوار شدم وروشنش کردم نی وسمت ماشرونی زدم باطی از از حدموی پوشکفشامو

  میر وبادیتا ترانھ ب
   ودر بسترونی بعد ترانھ امد بنی مچند

  امدو سوار شد بالبخن گفتنی ماشسمت
 میبزن بز_

   وراه انداختم سمت خونھ اشون روندمنی حرف ماشبدون
  درمورد خونھ باھاش حرف بزنمدیبا
  مقدمھ گفتمیب

پس  منطقھ خونھ اجاره کنم نی پول ندارم ک تو انقدرایترانھ من االن تو دست بالم ا_
  کی نداری فاصلھ باشھ مشکلنجای تا امی ساعت ونکی دی تر شانیی پاکمی میریم

  نگاھم کردوگفتبالبخند
  سی نینھ مشکل_
  یمطمعن_
 بدون شک_

   کرد وباز نگاھش سر خوردوافتاد رو زخم سرنگ امروزنگاھم
 گفت

  یبھتر پنبھ روش رو بردار_
   سرنگ بودی ناراحت جانقدری بود ابی عجبرام
 گفتم

  سی ک نری زخم شمشگی سرنگ ازم خون گرفتن دھیبابا _
  زد وگفتلبخند

  ی من باشی روز جاھیکاش تو ھم _
  نگاه کرد وگفترونی برگردوندو بھ بروشو

  کی نداری مشکلھیزی جھیبرا_
 
  کاملھبای کرده واالن تقردی سال قبل کم کم خرکینھ مامان از _
  خوبھ_
   مکث کردمو گفتمکمی

  منم دنبال خونھ ووقت محضر باشمنی فردا برنیلی بھتره با انای لباس وادی خریبرا_
  کردوگفتنگاھم

 ..... ینی_
  خوردوعوضش گفتحرفشو

 رمی ونگار منیلیباشھ باا_
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  دونداشتمی نگفتم اصال حوصلھ خریزی چگی تکون دادمو دسر
  و چشماشو بست وزمزمھ وار گفتنی ماشی داد بھ پشتھی سرشو تکترانھ

 ادی ک چقدر خوابم میوا_
  بھ خواب رفتھدادکی منظمش نشون می بعد نفس ھانی مچند
   وزدم روترمزنی وماشدمیرس

   بھ ترانھ نگاه کردم خوشکل بودبرگشتم
   کردمصداش

 ترانھ.....ترانھ _
 ی خودش چشی پدونمی ک نگاه کرد نمکمی اروم باز کرد و بھ من نگاه کرد چشماشو

   وگفتشھی شی از جاش وسرش خورد بھ باالدی پرھویفکر کرد 
 دیاخ دربھ در سرم پوک_
 کردهی مکاری کنار من چنی امد تو ماشادشی انداخت و تازه نی نگاه بھ ماشھی

  باز نگاھم کردوگفتشیبان
  نگران نباشیکنیعادت م_

  خدا بھ من رحم کنھمی معلومھ ک با تو برنامھ ھا دارخخ
 
 

 ترانھ
 خونھ دنی خونھ وچی برای ودکوردلباسی خری دنبال کارای سھ روز بھ قدرنیتوا
  می بودمینقل
 می بھ خونھ جمع وجورم نگاه کردم وتموم خستگمی حرف زدن نداشتی نای از خستگک

   رفترونیاز تنم ب
  می کنی سقف زندگھی ری زنجای ک قرار باارش اکنمی فکر منی بھ ایوقت

   بدنم گرم شدولبخند بھ لبم امدتموم
 اتاق خواب واشپزخونھ اما تموم ھی حال وھی دیرسیمتر ھم نم۶٠ خونھ سرجمع بھ دیشا

 ...... خودم وارش ومنی ک برایکی کوچیای من بود دنیزندگ
 .... گرم وپراز محبت کنم ک ارش نتونھ دل بکنھ ومننقدری واکی کوچیای دننی ادیبا
   گذاشتمشی چون بھ خدا اعتماد کردم وپاپشھی ک مدونمیم

 ونی وتلوززی مھی ومی بوددهی بوفھ بھ رنگ بژ چھی وی دست مبل راحتھی حال یتو
 عکس از ارش بود ک خودم بزرگش  کرده بودم بلند شدم ھی تابلو کی وارمی دیرو

 دست مامانم درد نکنھ ی مشکلی بھ رنگ استلیوسمت اشپز خونھ رفتم تموم وسا
  سنگ تموم گذاشتھ بود

   اتاق خواب رفتمسمت
 بژ رنگ زی داشت نشستم بھ می رنگیاسی ی ک روتختی تخت دونفره ی شدم روداخل

   بزرگ روش نگاه کردمنھیوا
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  بودنی اتاق ھملی وساتموم
 
 
 

 ک امی درمیبھ عقد کس٩ شدم پس فردا ساعت رهی بھ سقف خدمی تخت دراز کشیرو
   تر از جونمزیعز...... کس نی ترزیبرام عز
  فکر کردم روھم گذاشتم بھ ارش چشمامو

   لبخندشبھ
   نگاھشبھ

   تر شدموعاشق
  نگار بھ گوشم خوردیصدا

  سالم اقا ارش_
  ستادمی وانھیی ای در اتاق رفتم دوباره برگشتم روبھ روکی بلند شدم تا نزدتند

   گفت خوب بودمشدی روز پر کار مھی ی برااممم
 ک سر دمی  فھمدندی ونگار باصدا خندنیلی باال انداختم وبدو سمت حال رفتم ک اشونھ

 کار بودم
   شده باشھ رو مبل نشستمی ک بادش خالی بادکنکمثل

   گفتمباحرص
 زھرمار_

  گفتنیلی اشون شدت گرفت واخنده
  ی شدعی ضاییاخ_
 .....  خانومنیلی ارسھینوبت منم م_

  گفتنگار
  ی از گشنگشمیدارم ھالک م_

   وگفتمبلندشدم
 کنمی املت توپ درست مھیاالن _
  باحرص گفتنیلیا

 ی تو خونھ ات اخرش املت بمون بدمیکنی جون ممیاز صبح دار_
  نگاھش کردمبرگشتم

  پزمی املت منی راحت باشنکی ای برازمی خودتھ عزنجاخونھیا_
  گفتنگار

  رونی از برهیزنگ بزن اقاتون بگو شام بگ_
 ک کش امده بود یشی گلم بشم بانی قربون اقای کلمھ اقامون قند تو دلم اب شدوواااز

 گفتم
  املت بھتره االن ارش خستھ اس_
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  گفتی حرصنیلیا
 زنمتای مامیم_

   کردم وگفتمچشماموگرد
 ی خشن باشنقدری اادیاصال بھت نم_

  ی علریگفتن ارش وام...اای امدو بعدش دی چرخش کلیصدا
  دنی دست بھ سروروشون کشھی بلند شدن عی سردخترا

  باخنده گفتی علریام
   ھا ندارهقھی سلنی نگار وگرنھ ترانھ ک از اقھی سلنیمطمعنم ا_

   چپ چپ نگاھش کردم وگفتمباحرص
  سالم_

  گفتی علری سمت ما وامبرگشتن
  مردمگیمن د_

 دوگفتی خندنگار
  ی خوش امدزمیسالم عز_
   گرم نگاھش کردو گفتریام
  یسالم خانوم خستھ نباش_

  نگاه کرد وگفتنیلی بھ من واارش
  دخترانیخستھ نباش_

   جلو بھ ارش لبخند زدم وگفتمرفتم
  اقامونیسالمت باش_
  وباحرص گفتمی علری دونھ زدم پس کلھ امھی

  از اول نشست رو مبل وتکون نخوردنکیا....فقط نگار خستھ نباشھ _
  بگ ک تند گفتمیزی چھی چشماشو گرد کردوخواست نگار

 ارمی درمی مثال دارم خواھر شوھر بازیالک_
  لبخند گفتبا
  اھان_

  ادامھ دادعی سربعد
 سخت ی کرد ھمھ کاراکاری خواھرت امروز بامن بدبخت چنی ایدونی نمی علریام_

 یزای کلمھ مجبور کرد ک مبل وچنیمن و مجبور کرد دقت کن بھ ا....وداد بھ من 
  و بلند کنمنیسنگ

   رفت کنار ارش نشست وگفتی ھم بالبخند بدجنسنیلیا
 ....  بگم داداشیمن چ_
  خواست ادامھ بده ارش گفتتا
  ی کنی مجبور کنھ کارتونھی کس نمچیرو ھ.. کاردرو ری تنبل از زی تودونمیمنک م_
   حرفشنیباا
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   جمع ازم کردی فقط جلودی ک شایباطرفتار
 تا گرفتی ومنیلی ای بامھر نگاھش کردم ک داشت دستادی گرم شدوباز لرزدلم

  رهی نگشگونشین
  امد ک گفتی علری امیصدا

 خودتون مشکالتتون دی رابط خواھر شوھر وعروس نکنریمن و درگ... طرفم یمن ب_
   با تشکردیرو حل کن

  ارش نگاھم کردوگفتمیدی ونگار خندمن
   گرفتمتزایترانھ شام براتون پ_
   بود اشاره کردواری رنگ ک کنار ددی سفلونی نابھ

 می دادم ومشغول خوردن شدتزای جعبھ پھی ی شدم وبھ ھرکبلند
 
 
 

 ارش
 

  شھی نمباورم
  باشھنطوری کردم ک ازدواجم ای وقت فکرشم نمچیھ
  ی حسی نھ حتی عروسنھ

 وعمووخالھ یی مثل داکی درجھ ی ھالی اتاق انداختم بھ جز فامی توتی بھ جمعینگاھ
   بودومدهی نی اگھیوعمھ  کس د

 ی توجھی وبھ کسخوندی رو ماسی ترانھ نگاه کردم ک فارق از ھمھ جا سوره بھ
 کردینم

   زرق وبرق دار سرش بوددی چادر سفھی قشنگ مدل داده بودیلی رو خشالش
  دوشلوارشی کت بلند سفھی معلوم بود دشی دست سفھی ی چادر لباسای رواز

   وباوقارش کرده بودنی امد سنگی مبھش
   تا خواست سر بلند کنھ نگاھمو ازش گرفتمکنمی دارم نگاھش مدی ک فھمانگار

  گفتی علریام
 دی خطبھ رو شروع کنھ اماده اخوادیعاقد م_

   شدی بعد خطبھ عقد جارنی چند ممی تکون دادی وترانھ سرمن
  دی سابی سرمون قند می باالنیلیا

 معلومھ بھ عقد ی ھی شمارا بھ مھرلمی وکای مکرمھ خانوم ترانھ شمس ازهیدوش_دیعا
  لمی وکایا.. دراورم ی ارش صبوریداءم اقا

  گفتنیلیا
 ادی دور بگرده بھیعروس رفتھ _

  رو باز کردششی چپ چپ نگاھش کردم ک نھی ومن دنی خندھمھ
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 لمی وکایا.......................................................... پرسمی بار دوم میبرا_عاقد
 نگارگفت

 نوز برنگشتھعروس ھ_
  باحرص گفتترانھ

  وشماھادونستمی رفتار کنم وگرنھ من منی ک ناچارم متفیح_
  گفتی کرد ک ترانھ عصبکاری  نگار چدونمینم
 نی ک زنده بمونستی نینی تضمچی ھرونی بمی ک رفتنجایاز ا_

  لمی وکایا........................................................ پرسمی بارسوم میبرا_عاقد
   گفتنیلیا

 خوادی می لفظریعروس ز_
 دی ترانھ روبوسیشونی قران وپی گذاشت روی صدتومنھی امدوبابا

  گفتی لرزونی لبخند زدوباصداترانھ
  جمع بلھیبااجازه بزرگترا_

  باشھ گم شد دست وسوت ومبارکی صدای گفتن ترانھ توبلھ
 
 
 

 ترانھ
   شکرتایخدا

 بمونھ ادشی شھی بودم ک ھمی حرفھی ک داشتم بھ ارش نگاه کردم دنبال ی تموم حسبا
  متوجھ نگاھم شد نگاھم کرد وگفتیوقت
  رفتار کنمی مثل تموم دامادا باعشق وشادتونمی ک نمدیببخش_

  زدم وگفتملبخند
 تا شانسم رو امتحان کنم از سرمم ی ک بھم فرصت دادنیھم.... ی ک ھستنیھم_
 ادهیز

  داشتم ک بالمس دستاش بھ خودم ارامش بدمازی ونرمی ک دستشو بگخواستی مدلم
  سی نای روھی ستی خواب قشنگ نھی نی باشم ک ایدواریام

  سی ننیری خواب شھی نی وامیی ای من وارش االن زن وشوھر بھ حساب مبلک
  م عاشق شدو نگاھی گرفتم نگاھش عاصدستشو
  گوشش بردم زمزمھ کردمکی نزدسرمو

  ترسمی حسم منی خودم از ای دوستت دارم ک گاھیبھ قدر_
 دستت بھ ی دارم ک با گرماازی و من نی کنارم نشستیقی ک االن حقی ھستییایتورو

  نمیبی وعده رو بدم ک خواب نمنیخودم ا
  تر گفتماروم

  عشقمی فکرت ازم جدا شی توی نتونی ک حتی طورارمیبدستت م_
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   چشمک زدمھی عقب بردمو بھ چشماش نگاه کردم سرمو
   دادمنیلی نگاھمو از ارش گرفتمو حواسمو بھ انیلی ایباصدا

  نی کننیری عسل کامتون رو شنیباا_
   چشمک بھ من زدھی

 بھ ارش ک طنتی شده بود طرفمون گرفت باشنیی ک توش عسل داشت وتزیظرف
   باز کردمشموی ابرو باال انداختمو نکردیه مکالفھ بھ ظرف نگا

 داخل عسل کرد وبعد سمت دھن من اورد من انگشتش رو دی باتردکشوی کوچانگشت
  گرفتم ک اخماش توھم رفتکی گاز کوچھی

   کردی کردم وسمت دھنش بردم ک الحق خوب تالفی من بود انگشتمو عسلنوبت
  اقا لج باز ھستنرمیگی مجھی نتپس

   گفتنکی کردن وتبرھی بھم ھداگوشوارهی کادو مثل النگو وھی پدرامون ھرکدوم مادرو
  گفتکی ھم سکھ دادوتبری علریام
   پاکت پول دادنی گفتن وتوکی ھم تبرلی فامھیبق

  منم تشکر کردمک
 ناز کردنم ک اصال تو کارم دادی رو بروز نمشی مثل من خوشحالی عروسچی بگم ھینی

 نبود
 
 
 
 واز خانواده میرفتی بار من وارش سمت خونھ خودمون منی وامی محضر خارج شداز

  میشدیھامون جدا م
 دادی مری بھ ارش گی گرفتن بود وھلمی درحال فانیپو

   خانوادمیی ک ھم شاد بودوھم ناراحت  جدایی با چشماومن
   سمتم امدو دستامو گرفت وگفتبابا
  ی نشمونی پشی گذاشتشی پاپنکی وقت از اچی ھدوارمیام_
   شد بابا با بغض گفتری واشک از چشمام سرازدمی اغوش پدرونش خزیتو
 یی باباشھی من تنگ می وناز کردنات برااتی وخل بازھاتی شلوغ بازیدلم برا_
   خودش جدام کردوگفتاز
 زود بھ زود بھمون سربزن_
  ادی زیلیدوستت دارم بابا خ_
  دوگفتی بوسمویشونیپ

  من نھ مواظب خودت باش ازشتریب_
  گفتھی بابارو کنار زدوباگرمامان

  تنبل ھم نباش.... ھا یاری درنیدختر خونھ شوھرت بچھ باز_
   بذار کنارھاتمی بازجیگ
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  خونھ مردموی ندشی وحواست بھ غذات ھم باشھ بھ اتی وقت گازو باز نذارھی
  باخنده گفتنگار

 شھی ممونیمامان االن ارش پش_
 دادی مشی بھ ارش نگاه کردم ک مادرش رو بغل کرده بود ودلداردمی خندھی با گرمنم

   وگفتمدمی مامانو بوسگونھ
  چشم_
  امدو بغلم کرد صداش بغض داشت وگفتی علریام
 موھامو ی روسکتھ بدم کی صبح ھا کگی دکھی خواھر کوچی بد عادتم کردیلیخ_

  رو حرص بدمی دعوا کنم کیبکشھ با ک
 م ولبخند گفتبااخم

 شھی تنگ مھاتی مردم ازاری دلت براشھی من تنگ نمیپس دلت برا_
 شھی تنگ مختیری بی تویپھ نھ پھ دلم برا_

  گفتمباحرص
  کنتینگار رو اذ_
 ینھ اون گناه داره تو فرق داشت_
  گرفتشی ودلمم اتختی قطره اشکش رھی ک دمی وموھاشو کشرونی بغلش امدم باز
 شھی ترانھ من ھمی بھم بگھی فقط کافی داشتیاگ مشکل.... ک برات افتاد یھر اتفاق_

  پشتتم
  وگفتمدمی اش وبوسگونھ

  ادی حرفا بھت نمنیقربونت برم ک ا_
   وگفتدی بھ صورتش کشیدست

 ختی ری ک بی نداراقتیل_
  وگفتدی کنارو امد گونھ امو بوسدی کشری امنگار

 .... یخوشبخت بش_
 فت گنای مامان اروبھ

   خونھادی فردا منی ھمنیبابا ا_
  دستمو گرفت و سمت ارش رفت دستمو تو دستش گذاشت وگفتبابا
 ادیاشک بھ چشمش ب.... نذار غصھ بھ دلش سپارمیدخترم بھ خدا بعد بھ تو م_

  گفتارش
  چشم پدرجون_

  ومامان گفتدنی وپدر ھم بھ نوبت گونھ امو بوسنیلی امادرو
  ھا مادر باشھیترانھ بھ پسرم خوب برس_
 چشم_
  گفتنیلیا

   ماکان نگران نباشرسھی ازتو بھش مشتریب_
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   گفتپدر
  بھ سالمتنیبر_

 می وسمت خونمون راه افتادمی ارش شدنی ماشسوار
 
 
 

  ارش
 داخل خونھ می امدی وکمیدی رسی کدمی تو بھت حرف اخر ترانھ بودم ک نفھمنقدریا

   نشستمونی تلوزیومن االن رو مبل روبھ رو
 موھاشم ازاد رو دی سفنی وشلوار جی صورمھ اشرتی تھی امد با رونی از اتاق بترانھ

 .... شونھ ھاش رھا کرده بود
 کمرش ی دست داره تاگودھی وی بلندنی بھ ای ترانھ موھاکردمی اصال فکرشم نمومن

 ...... واندامشدیرسیم
  وگفتمدمی دست از نگاه کردن کشباصداش

 بلھ ؟_
 یی دم کنم اقایی چاگمیم_
  وپرسشیکین_

 دونمی نمی اما بھ چدی خندچشماش
  چشمک زدوسمت اشپزخونھ رفت واز ھمون جاھم حرف زدھی

   ک خوابمکنمی خونھ من وتو باشھ ھنوزم فکر منجای اشھیارش باورم نم_
   بشمداری ک از خواب بترسمیوم

 زی می رو روینی وشکالت امدو کنارم بافاصلھ نشست سی چاینی بعد باسنی مچند
 گذاشت

  بھ من گفترو
 یکنترول کجاست ارش_
  کنارم کنترول برداشتم ودادم بھش وگفتماز
  خورهی مشھد بھ درست لطمھ نممی امتحاناست اگ برکیاالن نزد_
  نگاھم کردوگفترهیخ
 کنمی فکر می بھ چیدونیم_

  نگاھش کردم ک گفتیسوال
  چطورهانھی ی بھم عالقھ داریدی ک فھمی سال بعد وقتی برامیبذار_

  تکون دادم وگفتمیسر
  باشھ_

  نگاھم کردوگفتدیباترد
 یدی طالقم میدانکردیاگ بھم عالقھ پ_
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   حرفو زد نگاه کردم وگفتمنی ک باترس اباچشماش
  موندهیلی حاال تا سال بعد خدونمینم_
 
 
 

 ترانھ
  درس دومواما
 انی مثل پویکی دوست رفتار کنم ھی مثل دی کنم باکی بتونم خودمو بھش نزدنکی ایبرا

  ارهی ک داره بھ زبون بی کنھ وھر حسیتا بامن احساس راحت
  برداشتم وگفتمزی واز رومیچا
  سرد شدنییبفرما_

 کارو نی خوردمنم ھم ھمشی شکالت برداشت وباچاھی ازم گرفت وروی کردوچانگاھم
  کردم

  کردمی می فکرھی ناھاریدبرایبا
  شدم وسمت اشپزخونھ رفتم وھمون طور گفتمبلند

  بپزم ھووومی دوستداریناھارچ_
  کنھی نمی درست کن برام فرقی دوستداریھرچ_
  یمن دوست دارم تو بگ_
  یقرمھ سبز_
 کنمی االن درست مھیعال_
   تو اشپزخونھ مشغول بودم وارش رفت اتاق ک بخوابھی ساعتکی ھی

  دهی خری مامان درد نکنھ ھمھ چدست
   برداشتم تا ساالد درست کنماروگوجھیخ. کاھو
 لمی نشستم داشت فونی تلوزی وروبھ رورونی ک تموم شد از اشپزخونھ امدم بکارم
 رو ی تلفن خونھ زنگ خورد رفتم سمتش وگوشدادی نشون میلی وصدالبتھ تخیھند

  برداشتم
 بلھ_

  دیچی پی خندون نگار تو گوشیصدا
  سالم خانوم خوشگلھ_
 کی علمیریگ_
  جونمیشی اتنقدریچرا ا_
  نندازمتھی گرتی روز عروسستمی من ترانھ نینی_

 دوگفتیخند
  من ک تنھا نبودمی گی محضر میماجرا_
  اونم دارمیبرا_
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  میاری بی برات شام مقوی ولش کن عروس شدنارویا_
  کش امدشمی ناری اختی فکرش تنم گر گرفت وباز

  گفتنگار
 زبونتوموش خورد_
 درد گرفتھ_
 چرااا_
  من خوبمنیاری بیزی چخوادینم_

  گفتنگران
  دکترمی برامی اما االن حالت خوبھ بمیاری وفردا ک صبحونھ رو میمطمعن_

  چھ نگرانھخخخ
  بودگفتمی خنده توش قاطکمی ک ییباصدا

 دیخوبم نگران نباش_
   بھم زنگ بزنی داشتی فقط اگ مشکلشمیباشھ پس مزاحم نم_
 باشھ_

  بودنیلی بار انی تلفن رو سر جاش نذاشتھ دوباره زنگ خورد وای گوشھنوز
  حرفاروزدھمون

 
 
 

  ارش
 بود ضعف کردم وبلند شدم دهیچی خونھ پی ک توی قرمھ سبزی شدم از بوداری بیوقت

  سمت اشپزخونھ رفتم
  سفره بوددنی مشغول چترانھ

  من با لبخند گفتدنیباد
 ومدی دلم نی بوددهی ناز خوابنقدری اینم ول کدارتی امدم بیی اقای شدداریب_

  کردم وگفتمنگاھش
 دونمیم_

   گفتباتعجب
 رویچ_
 خوابمی ناز منکیا_

 ی عشوه خاصھی کردی گرم رفتار میلی مشت بھ بازوم زدواز کنارم رد شدخھیدویخند
 تو کاراش وحرکاتش بود

  کردی دوست رفتار مھی قامثلی بود ک دقجالب
  زدی نمی حرف اضافھ اای حرکت چی ھینی

  سرسفرهادی تا ترانھ ھم بختمی خودم ری از ساالد براکمی سر سفره ونشستم
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 وظرف خورشت دی اب امدونشست سر سفره بشقابمو برداشت از برنج برام کشباپارچ
  رو ھم گذاشت جلوم

  وگفتدی خودشم کشیبرا
 ادی از دست پختم خوشت بدوارمیام_

   قاشق ومزه کردمنی اولختمویرنجم ر بی خورشت روکمی زدم لبخند
   فوق العاده استامممم
  انھی غذاش خوب شده نھی حواس ترانھ بھ من بود تا ببتموم

   کردم وگفتمنگاھش
 یشی میزی چھی ی نخورینھ ترش_
  باز شدو مشغول خوردن شد وھمون طور ھم گفتششین

  ارش_
 بلھ_
  یچیھ_
  گذشت ودوباره گفتکمی

  ارش_
 بلھ_
  یچیھ_
 ی بگیخوای میخوب چ_
   اتاق دارهھی نجای اگمیم_
   نگاھش کردم وگفتمجیگ
  خوب_
  ھمشی پمیخوابی ھردمون تو اتاق مینیپس _
 خوابمینھ من رو مبل م_
  حرفشم نزن_
 شرطم_
 ... ی ولادمھی_
  ندارهیول_

   نگاھم کردو گفتزونی اویبالبا
 حرف تو..باشھ فعال حرف _
 
 
 

 ترانھ
  می بردم وخوردوهی خوردن ناھار وشستن ظرفا مبعداز
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 شھی روز ک نمھی ی صبر داشتھ باشم تودی بامی ردوبدل نکردی شب حرف خاصتا
   شدیمیباھاش صم

   دست رخت خواب بردم تو ھال وجاشو انداختم وگفتمھی خواب رفتم اتاق موقع
  بھترنی ای بخوابیتونی مبل راحت نمیرو_

   کردوگفتنگاھم
  یمرس_

  گفتمدیباترد
  تو اتاق بخواب... تو ای بی بھ تخت عادت کردی راحت بخوابیتونی نمنجایارش ا_
   راحت ترمنجاینھ من ا_
 ریباشھ پس شبت بخ_
 
 
 

   با خودم خلوت کنمکمی دی سمت اتاق ودر وباز کردم وداخل شدم بارفتم
   تراس اتاقم رفتم ودرشو باز کردمسمت
 زش کرد صورتمو نوامی نسمی مالوزش

 بھ اسمون پر ستاره رهی امدن ومن خی اورد موھام باھر وزش بھ رقص درموسرحالم
  شدم

  مشترک من وارشھ امای روز زندگنی شب اولامشب
  یتیمی ونھ صمی برعکس تموم زوج ھاشده نھ عشقدرست

 ...... ی طرفھ چشمام پر شد ولھی عشق ھی
  اماشدی می موندادی شب بھ ھی برام دی باامشب
....... 

  ھستممن
  من ھستموباز

   شبوسکوت
 ییوتنھا

   قراری دل بھی
   طرفھھی عشق ھی

 شدم چھره ارش ومجسم کردم دست دراز کردم وگونھ اش رو رهی دور دست ھا خبھ
  نوازش کردم

  خوامی ک من می ھستیزی زدم تو چلبخند
 دھاستی تموم ناامدی بستم ک امی بھ کسدی اممن

  ارمی بدستت مباالخره
  لب زمزمھ کردمریز



              اختصاصی کافھ تک رمان                              رمان دارمت وندارم انگار

@cafeetakroman 119 

 دمی نمایمن عشقت رو بھ ھمھ دن_
 دمی نمای رو بھ کوه ودرادتی یحت

 شھی واسھ ھممونمی مباتو
  می بخواد من وتو تنھا بمونای دناگ

 دمی ماروی جواب دنرمیمی مواسط
 دمی کشقی نفس عمھی
 
 
 
 ذارهی نمیلعنت اتاقم پنجره نداشت ادمھی تا اونجا ک گی دادی از کجا مدی نور خورشاه

  بخوابم
   تراس واتاق ھردو چشمم وباز کردمدنی چشمم رو باز کردم بادگوشھ

  کجاست ؟؟نجای اااا
 کنمی مکاری چنجای بھ مغزم فشار اوردم من اکمی

   ماینی خونھ من وارش نجای ااھا
  دی ارش لبخندم ماسی خالی لبم با نگاه کردن بھ جای امد رولبخند

   نھ مامی فعال اتاق منھ ومن وارشاما
   شرط ھا بذارهنی ازادی چرا باگی مرد دلوس

  از دست توکشمی می مھتاب ک ھرچی در بھ در بمونیا
 ..........یلی خی دختر تو ک دوستش نداشتاخ

  باش صبح خوشگلتو بافوش دادن بھ مھتاب زشت نکنلکسی ترانھ رالیخی باوووووف
  ساعت نگاه کردمبھ

  نھھھھھھ
 مامان در رابط با ی حرفانکی بشم نھ مثل اداری موقع بنی نداشت من خودم اسابقھ

  ابمی یخونھ شوھر فرق داره دارم درم
   بوددهی چسبنی ھمچنان فکم بھ زمیول

 ٧：٣۵ نمی نگاه کردم نھ بابا امی خرابھ بھ گوشواری دی ساعت رونکنھ
  دادی منشون
  خورمی خودم اسفند دود کنم چشم می برم برادی من بااصال

  واز اتاق خارج شدم سمت اشپز خونھ رفتم ونیی پادمی تخت خواب پراز
  اشپزخونھ بودی وبدتر تویکی یی حموم ودستشوسی بود ک سرونی خونھ انی ایبد
 ... بھ صورت زدم وی وابسی راست رفتم سمت سروھی

  و گذاشتم رو گاز ری امدم ودرشو بستم کتررونی کارم تموم شد بیوقت
  بھ خودمنی ھستم افریزی عجب خانوم سرخااا

  رمی بگھی کارو کنم وروحنی کنھ مجبورم خودم ای نمفی ازم تعردی ک بای کسواال
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  مجبووووورم
 شوش دلم چھ خوشمل یییییی حال رفتم  بھ ارش غرق خواب نگاه کردم اخسمت
  دهیخواب
  تورو دوست دارم اخ عشقمی من چنمی بی مکنمی ک دقت ماالن

   دارمدوستت
  روزی از دشتریب

  از فرداکمتر
   تر ھا نگفتمتشیپ

  بودمیگری ادم دچون
  متی گوی ماکنون

  نماندهی ک ھراسچرا
   بھ بعدیی جاھی از

  سکوت وتحمل
 ستی دست رفتن ناز
  انچھ را ک جاماندهیی بگودیبا

  قلب تا حلقنی حد فاصلھ بدر
 خوره,ازین,زخم, بغض

 یگری کوفت داھری
 ... اسمش ھستک

 عشق
 
 
 

 ی زودتر از شوھرت بلند شدی صبح باگی مشھی شدم وسمت اتاق رفتم مامان ھمبلند
  یوحموم بر

 یدارکنی و شوھرت وبی صبحونھ اماده کنی ومسواک بزنی عطر بزنی خودت برسبھ
  ک بدعادت بشھیبانازو نوازش طور

 ی توبخواب بره تا تموم فکرش تو باشی شب باصدادی باگفتی بزرگمم ھم ممامان
  ی وبھش ارامش بدی کنیذھنش خال

 از یلی بوده اما خمی قدی فکرا برانی درستھ ک اھی رو برداشتم بھ نظرم منطقحولھ
  ھا درست بوده وھستیمی قدیحرفا

  مامان عمل کردمی بھ تموم حرفانی ھمیبرا
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   نگاه کردم چند قدم بھ عقب برداشتم چپ وراست شدم نھ خوب بودنھیی ابھ
 ھی بودم دهی رونم بود پوشی تا روشی رنگ ک بلندی گل بھی پشت گردنرھنی پھی

  کردلشی تکمحی ملشی اراھی بودم ودهی رنگ ھم پوشی مشکی اشھیساپورت ش
   چشمک زدم وگفتمھی خودم بھ
  یتونیتو م_
  ھنوز خواب بود رفتم ارش رونی اتاق باز

   صبحونھ کامل و اماده کنمھی لی اشپز خونھ رفتم تا وساسمت
  دمی وچلی رو توحال پھن کردم ووساسفره
  دی نلرزی ارش رفتم اه لعنتسمت

 وترس از واکنشش باعث شد جانی ھی لرزش دستم نگاه کردم طرفش بردم ولبھ
  دستمو عقب بکشم

   چم شدهمن
 ی تویخوری ک شکست می جلو برینطوری ایبخوا اون شوھرتھ دختر اگ ترانھ

  ی شجاع باشدی عشق بایباز
   بھ صدا درامدفونی دستمو سمتش بردم ھمون لحظ زنگ ادوباره

  رو برداشتمفونی ای بلند شدم ونفسمو فوت کردم بھ طرف در خونھ رفتم وگوشعیسر
 
 
 

 ارش
 ی ک بدو طرف گوشدمی باز کنم ترانھ رو دمھی باعث شد چشمامو نفونی زنگ ایصدا

   رفتی مفونیا
 عی ک احساس کردم زلزلھ امده سرشدمی چشمامو بستم تازه گرم خواب مدوباره

  چشمامو باز کردم ونشستم بھ ترانھ نگاه کردم
  دادی زلزلھ نبوده ترانھ تکونم مپس

  نگاھش کردم ک گفتی خواب وسوالجیگ
  پاشوووشھی برامون بد منھی ببنجای جاھارو انی اادیپاشو ارش االن مامان ب_
 نای خونھ مامان ارفتمی مدی باینی لحظ ھنگ کردم خوب مگ قرار بود کجا بخوابم ھی
 .....ای دمیخوابیم
 اب بھ دست ھی پس پاشو بذار جاتو جمع کنم خودتم یکنی فکر می بھ چیارش دار_

  وصورتت بزن
   کار افتادمغزم

 ....  منی مامانش جایییییچ
 تو کمد می وبذارمی بلند شدمو باکمک ترانھ لحاف وتشک وبالش وبھ اتاق ببرعیسر

 یوارید
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  اتاق وگفتی زنگ خونھ امد وترانھ لحاف وانداخت تویصدا
 دومادا  رفتار کن شک نکن. مثل تازه عروس نایارش جلو مامان ا....بذار تو کمد _

  کننی مکاری عروس دومادا مگ چتازه
  زنمی مجی من چرا امروز گوااا

   امدی خوش وبش ترانھ بامادرش ونگار میصدا
   برداشتم موھامو شونھ کردمزی وشونھ رو از رومستادمی وانھیی ای روروبھ

   رفتمرونی واز اتاق بدمی رو صورتم کشدستمو
  مبل نشستھ بودن من بالبخند گفتمی ترانھ ونگار رومامان

 نی خوش امدیلیسالم خ_
 
 
 

 ترانھ
 نشده ری شده بود ک از خواب سیی بھ ارش نگاه کردم ک مثل پسر بچھ ھابالبخند

   کردندارشیب
   وسمت حال رفتم وبھ مامان ونگار وبعد ارش تعارف کردمختمی رییچا

 ی اشاره اکردی بھ من نگاه می ارش مامان ھمش بانگرانی ھم نشستم رومبل کنارخودم
 بھ سفره کردوگفت

  میاری گفت ک صبحونھ مروزینگار د... مامان جان یچرا اماده کرد_
   زدم وگفتملبخند

 چھ اشکال داره خوب_
   درست کردم اوردمیبرات کاچ_
 یکی کوچی اپن گذاشتھ بود رفت وقابلمھ ی ک رویلی حرف بلند شدوسمت زنبنیباا

رو دراورد وبھ من اشاره کرد ک بھ اشپز خونھ برم بھ ارش نگاه کردم اصال تو باغ 
 نبود
  دی مامان بغلم کردوگونھ امو بوسستادمی شدم وسمت اشپز خونھ رفتم وکنار مامان ابلند

   مامان جانیخوب_
   بھ اونچھ ک مامان بھش اشاره کرده گونھ ام گل انداخت وباخجالت گفتمبافکر

 خوبم مامان_
  خودش جدام کردوگفتاز
   حتما بھم زنگ بزن باشھ مامان جانی داشتی کارمیریباشھ پس ما م_
  نیری بعد ناھار منیکجا تازه امد_

   گفتباخنده
  ی قربونت برم ک خانوم شدیالھ _

   زدملبخند
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  دادادامھ
 کنھی مریارش کجا س_
  زنھی مجی نشده گریاز خواب س_

  وگفتدی ومامان دوباره گونھ ام وبوسمیدیخند
 مراقب خودت باش دخترکم_
  نیری زود منقدری چرا احاال...چشم _
  مییای مگی وقت دھیباشھ _
  باشھ_
  ومامان رو بھ نگار گفتمی امدرونی اشپز خونھ باز
  دخترممی برایب_

   امد سمت مامان وباھم سمت در رفتن درگوش نگار گفتمنگار
  چھ اروم...چھ ساکت _
  کردوگفتششوبازین

  ک گربھ شاخم نزنھرمیاستھ م.. امی استھ میدی مثالو شننیا.... یفعال از دستم شکار_
   چشمک زدوگفتھی

 البتھ بالنسبت شما_
  کردن منم دروبستمی رفتن وخداحافظرونی خونھ باز
 
 
 

 ارش
 ترانھ ناراحت دمی اصال خوب نخوابشبی حوصلھ بلند شدم وسمت اشپز خونھ رفتم دیب

 امد سمتم وگفت
   کی ؟بامنم سرد برخورد کردی نکردی خداحافظنایچرا بامامان ا_

 ی رفتن ترانھ حق داره ناراحت بشھ ولی کدمی شد منک اصال نفھمزونی اولباش
 سوال ھی نکرد فقط غیج. غی داد نزد وجگی دیبرخوردش برام جالب بود مثل خانوم ھا

 کرد وناراحت نگاھم کرد
  گفتمجیگ
 ی شدینطوریتاحاال ا دونمی کسل خوابم نمجمی ووجی گسیباورکن اصال حالم خوش ن_
  شھی منی گوشم سنگادی چون خوابم می ولانھی

   فوت کردم وگفتمنفسمو
   نداشتمی رفتن وگرنھ منظوری کدمینفھم_

   قانع شدی زودنی ک بھ اشدی زد ومن چشمام گرد شد باورم نملبخند
 بخواب منک کمی بخور برو اتاق یزی چھی ای واالن بمیاریباشھ بعدا از دلشون درم_
  کنھی من فرق نمی چون برای گفتم بھت بھتر تخت بخوابشبید
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 ی خوبی کنارم رد شد وموھاش بھ صورتم خورد نرم وخوش بوو امممم چھ بواز
  دادیم

 امد ی بعد ترانھ با دوتا بشقاب کاچنی چندمادی نشستم ومنتظر ترانھ شدم تابسرسفره
  نیی نگاھش کردم سرشو انداخت پایوقت

   کش امدشمی ندی کشخجالت
  ندارمی بھش کششچرا

 
 
 

  ترانھ
 و انجام ندادم فعال دست ی منوال گذشت ومن ھنوز حرکت بعدنی باھمدوھفتھ

  نگھداشتم تا منو بشناسھ
   بشھیمی باھام صمدی وبھ بودنم عادت کنھ وخالصھ ک بارهی باھام خوبگتا

  شھی باز مخشی کم کم داره ک
   رو لباسمختی ری چای وکمدی دستم لرزنیلی بلند ایباصدا

  اخخخخخ سوختم_
  نگاه کردم وگفتمنیلی بھ ایحرص

 یزنیچرا بلند حرف م_
   باال انداخت وگفتابرو

  یدیچون گوش نم_
  گوش ندادم اخیک_
  االننیھم_
 یگفتی میخوب چ_
  چشمک زدوگفتھی

  بھت ساختھ ھایشوھر دار_
  تند گفتنیلی شل شد ک اشمی ارش نادیبا
  اوووو_

  دونھ زدم توسرش وگفتمھی دمویخند
 یخوب ک چ_
  یچاق شد_
 نھھھھھھ_
 ارھھھھ_
  یلیخ_
  کمینھ _
  رمیگی ممیرژ_
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  ینھ خوشمل تر شد_
 شمی بره ک ھرکول مشی پی طورنینھ ھم_
 
 
 

  ارش
 

 کوچھ ی تودیچی ترانھ پی زدم صدافونی وزنگ استادمی وانای در خونھ مامان ایجلو
  خلوت

  بلھ_
 منم ترانھ_
   توایسالم ب_

 ک دمی شدم ترانھ رو داطی باز شد ومن داخل حیکی تی باصدااطی بعد در حنی مچند
  کنھی داده وبالبخند بھ من نگاه مھی تکواریکنار در خونھ بھ د

 ک نسبت بھ داره منو ی ومھرومحبتذارهی ک بھم می انکار کنم ک احترامدی باچرا
 ک بھم ی نگاه گرمای زدی ک از عشقش می باھر حرفکردی می غرور خواستھیغرق 

 منو خوشحال نی وادی چسبی ک  مھتاب زد وخوردش کرد بھم می انداخت غروریم
  کردیم

 اشاره بھ داخل خونھ کرد وبعد بھم ھی لبخندش پررنگ تر شد اول دمی ک رسبھش
 ...  درامده امای ام بھ چھ شکلافھی ک قدونستمی شد نگاھش پر عشوه شد نمکینزد
   از اب در امدهی بامزه ازی نگاه پر خنده ترانھ معلوم بود چاز

 بازم ی نبود ولی مدت ازش خبرنی ک تو ایزی شد بدنم گرم شد چگی نزدصورتش
  بھم دست ندادی حسچی ھگی گرم شدن بدنم دریغ

  تھ بود ک گل انداخیی با گونھ ھادی گونھ ام ولمس کرد وعقب کشلبھاش
   دوختھ شده بود گفتنی ک بھ زمییوچشما

  یخوش امد.. اقامون یخستھ نباش_
 لبم کج شد اما ی گوشھ یکمی ی شوک ناگھاننی لبخند ک چھ عرض کنم از امنم

   ترانھ برق زدیچشما
   خوندعی چشماش سری احساسش رو از توشدی بود ک ملھی پلھی شی ساده وبانقدر
   تا من داخل خونھ بشمدی کنار کشکمی جداشد وازم
 کنارش رد شدم وقدم بھ داخل خونھ گذاشتم ترانھ ھم بعد من داخل امدو دربست باھم از

  رفتمییرایسمت پذ
 جلو رفتم وگونھ اش لمشی فدنی مشغول دشھی درحال تخمھ شکسن بود مثل ھممامان
 دمیوبوس
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ت اشپز خونھ رفت روبھ  ھم دست دادم وکنارش رو مبل دونفره نشستم ترانھ سمنیلیباا
   گفتمنیلیا

  خوب چھ خبرا_
  سی نیخبر خاص_
   شدیبا بابا درمورد خواستگارت حرف زدم وراض_
   باز شد وبا ذوق گفتششین

  جون من_
  گفتمبااخم

  کنھی ممیچھ ذوق..ببند مسواک گرون شد _
  چشم نازک کردوگفتپشت

   ذوق کردمیک_
   گوشش کش امده بودکی تا نزدششی بود االن نیک_
 عمھ ات_
 ؟؟؟؟؟؟یییک_
   سرفھ کردو گفتھی

 ... من_
   رو گذاشت جلوموهی امد سمتم وشربت البالو وبشقاب مینی سھی باترانھ

  گفتنیلیا
  رسھی چھ بھت منیقدرشو بدون داداش بب_
  ک شک نکن پس گفتمزدمی می حرفدیبا
  چرا قدرشو ندونم...ترانھ تک _
 خنده امو گرفتم امروز ی بود نگاه کردم وبازور جلودهی چسبنی ترانھ ک فکش بھ زمبھ

 چھ ی گرد کرد واااشتری چشمک بھش زدم ک چشماشو بھی می کردزیچقدر ھمو سوپرا
  بانمک شده بود

   شدرهی خونی چشم ازم گرفت وبھ تلوزی مامان نشست وبھ سختکنار
   تر شده بود نگاھش کردم امروز بھ نظرم خوشگلامامن

  شدی مدهی امد ک قشنگ دی شال سبز بھش مدیشا
 بود ک بھش ی حرفری فکر کنم ھنوز ذھنش درگکردی نگاھم بود اما نگاھم نممتوجھ

  زدم
 ھفتھ ترانھ ھی نی ای بشم تویمی کنم باھاش صمی نمی ازش گرفتم چرا سعنگاھمو

  باشھ امایمی کرده بود تا رابطمون الاقل مثل دوتا دوست صمی سعیلیخ
 ی  رابطھ اچی بود وذھنم اجازه فکرھی منفدمی بھش اعتماد کنم دتونمی چرا نمدونمینم

 دادیرو بھم نم
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 عاشقانھ نبود چی بازم ضربھ بخورم درستھ ک حسم نسبت بھ مھتاب ھخواستی نمدلم
 اون ی اگ زنم بشھ عاشق نھ اما دوستش خواھم داشت ولدونستمیاما قدم جلو گذاشتم م

   ھوس بازم گفت ک از ھوس ضربھ خوردمھیفت ک بھم گ
   کردن عمل زشتشمی قای براھی خوببھونھ
   سرکوب کردن عذاب وجدانشیوحت

  ترانھ بھش نگاه کردمی با صدااووووووف
 و اما لبخند ختی شد بھم رجی نگاھش کردم گی خوریارش جان چرا شربتت رو نم_

 مھتاب ی ومسخره ابی تو دار بود نگاھم سرد بود ذھنم بھ طرز عجشھیزد مثل ھم
  کردی مسھیوترانھ رو باھم مقا

   از فرارش بھ اشپز خونھ مشخص بودنی بود واختھی ترانھ رو بھم رنگاھم
   شده بودجی گصمی ضدونقی از رفتارااحتماال

  وسرگردونجیگ.... جمی من ھم گخود
 
 
 

 ترانھ
  ؟؟ی چینی

   سردنقدری بار اھی بار گرم برخورد کنھ ھی ک ارش شھی باعث میچ
 باعث ی چینی زده ھم نبوده خی توش نبود اما سرد وی حسچی اولش درستھ ک ھنگاه

  شھیم
  رفتارمی توشتری بدیبا... فکر کنم دیبا

   معروف نباشھ اما دل وجرعت دارهدی ک شای کنم من ترانھ ام کسدقت
  لحظ اااااا نکنھھھھھھی

  کنھی مسھی ذھن وفکرش منو با مھتاب مقای خودشھ داره تواره
  کنھی اه چرا ذھنم کار نمنیوا
 اخالقم خوب دی ازمن خوشگلتر باشھ اما من باافھی از نظر قدی خوب باشم شایلی خدیبا

 باشھ
   عکس مھتاب رفتار کنمدرست
  دی فھمشدی مالقات باھاش منی تو اولی وحتنی سرد وکم حرف امھتاب

   رو داشتھ باشمیژگی چھار ودیا بمن
   سومدرس

   وخونسرد باشمنی وخانوم ومتجی وخنگ وگطونی بھ وقتش شادوشدی بامن
 من سھی شم تا تو مقاکی بھش نزدشتری بدی دوم شروع شد بای بھ وقتش دوره البتھ

 ی اگھیبرنده شم تو فکرش من باشم نھ کس د
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 ارش
 سی درکش کنم اما دست خودم نتونستمی مشھی متی داره اذدونستمی ترانھ شدم منگران

   تونم اعتماد کنمینم
 ی کرده ازحس کششی با من چطور بازادی مادمی ی افتھ وقتی مادمی مھتاب ی کارایوقت

  ک نسبت بھش داشتم چطور سو استفاده کرده
 یلی گرفتھ نشم وخی بھ بازنطوری نذاشتھ باشم تا ای اضھی غرچی ھگی دخواستی مدلم

   خورد نشمراحت
 .........  ترانھیول

   تا دنبالش برمشدی مانع می حسھی چشم از اشپزخونھ برداشتم نگران
  نگاه کردم وگفتمنیلی ابھ
  خوادی ترانھ چرا اشپزخونھ مونده کمک نمنیبرو بب_
  نگاھم کردوگفتطونیش
 نکنھ دلت براش تنگ شده ھوووم_

  کردم وگفتماخم
 یحرفیبزرگتر از سنت م....بھ شناسنامھ ات نگاه کن_

   پس کلم وگفتزد
 منک ازت بزرگترم بچھ_
  بھ فھم وشعورسیبھ سن ن_
  دهیبابا باشعور بابا فھم_
  کنھی  نمداشی پھیزی دنبال چدی شاکنھی مکاری چنی برو ببقھی دقھیحاال _
  دونھی مالروی وسای تر جاھاقیاون از من دق_

 وبلند شد رفت سمت اشپزخونھ بھ مامان نگاه دی پوووف کشھی نگاھش کردم ویحرص
 کردم وگفتم

   ھالمی وسط اون فابیمنم در_
   کردوگفتنگاھم

  پوستت رفتھری اب زدهی ترانھ بھت رسادینھ خوشم م_
  ترانھ امد اما من نگاھش نکردمیصدا

   عروس بدهنی بگی مادر جون چھ بھ حرفت گوش کردم بعد ھینیبیم_
  لبخند زدوگفتمامان

 یی دخترمایستی توک عروس نیول...........عروس بده _
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  کنار من نشست ومن نگاھش کردم لبخند زد وگفتامدو
 سیگرسنھ ات ن_

 دونمی تودار منقدری ک انی گرمش از ای خواست فرارکنم از ترانھ از لبخندھای مدلم
   نشھکی سختھ ک شوھرش بھش نزدیلی زن خھی یبرا
   کنھ واصال بھش توجھ نکنھی محلکم
 .......اما

  ترانھ ھم ھم جنس مھتابھ.... حق و بھ ترانھ بدم دی چرا بااصال
   من مامان جواب دادی ازش گرفتم بھ جانگاھمو

  اری پاشو سفره وبنیلیا...... وقت شامھ گیاره د_
  بلند بشھ ک ترانھ بااخم گفتخواست

  مادر جون_
 ه نشست وگفت باخندمامان

 باشھ منک یھرچ...... کرده بشی کرده ک خدا تورو نسی ارش چھ کارخوبدونمینم_
  میراض
   ما قرار بھ کجا بکشھی اخر ماجرادمینگاھمو ازش دزد...... بھ من نگاه کرد ترانھ

  ننی بھ سمت اشپز خونھ رفت تا سفره شامو بچنیلی وھمراه ادی کشقی نفس عمھی
 ستادمی داخل شد بھ احترامش وای نشون از امدن بابا بود وقتنی باز شد وادی باکلدرخونھ

 وباھاش دست دادم وگفتم
 یسالم بابا خستھ نباش_

  زدوگفتی خستھ البخند
 .... یسالم پسرم سالمت باش_
  دی اشپزخونھ دی بھ خونھ انداخت وترانھ رو توی نگاه کلھی

  گفتدویاشو بوس امد وکنار بابا رفت گونھ رونی بعی سرترانھ
 .....  پدر جوننیسالم خستھ نباش_

  وگفتدی رو بوسشیشونی پبابا
  ستمی خستھ نگید_
  باحرص گفتنیلی ترانھ باز شدو اشین

  دل ازارشھی بھ بازار کھنھ مادینو ک م_
  ترانھ کرد وگفتروبھ

  لوسنیریخودش_
  ابرو باال انداخت وگفتترانھ

  یتا بترک......حسود _
   امد سمت بابا وگفتنیلیا

  ی خستھ نباشییسالم بابا_
  بغلش کردوگفتبعد
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   خودمھیبابا_
  حواس زبونشو در اورد وگفتی بترانھ

  مزهیلوس ب_
  ومامان گفتدنی وبابا با صدا خندمامان

  اقاکننی دارن سرت دعوا مادیخوشت م_
  گفتبابا
  ادیچرا خوشم ن_

  بغل کرد وگفتنیلی ترانھ وابعد
  بابایدخترا_
 
 
 

 نگاه چپ بھم کردن ک منم خنده ام گرفت الحق ک ترانھ خوب بلده ھی نیلی واترانھ
 خودشو تودل جا کنھ

 وشکالت برگشت وبھ بابا یی چاینی بعد باسنی رفت اشپزخونھ چند معی سرترانھ
  تعارف کرد

  نوش جاننییبفرما_
  باحرص بھ ترانھ نگاه کرد ورو بھ من گفتنیلی برداشت ایی لبخند زدو چابابا
 ورش دار ببر خونشون_

  تند گفتترانھ
   خونھ شوھربرنیتورو م...اتفاقا منم ک موندگارم _

  پشت چشم نازک کردوگفتبعدم
 می کمک تا سفره رو بندازایب_

   رفت سمت اشپزخونھبعدم
  گفتنیلیا

  بابا دزد.مامان .... می زنداداشھ مادارنمیا_
   بلندشد تا بره بھ ترانھ کمک کنھزونی اویابالب
   رو بھ من گفتبابا
   خانومھیلیخ_

   زدملبخند
   خواستمی دوست داشتم ک راه قلبمو براش باز کنم ھم نمھم
   با خودم مشخص نبودفمیتکل

   دادم وچشمامو بستمھی مبل تکی بھ پشتسرمو
   امخستھ

  بھ خودم مھلت بدم زمان حالل مشکالتدیبا
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 ترانھ
  می دورھم نشستھی شام بعد
   بازار بودنی وارش مشغول حرف زدن درمورد کار وکسادبابا

   خوردنوهی ومدنی دلمی مشغول فمامان
 از دستش در لمی صحنھ از فھی ای ھی ثانھی ذاشتی عالقھ داشت نملمی بھ فیلی مادر خکال
  بره

 وبھ گرفتمی ارش پزتقال پوست می زنگ خوردورفت باال وامامن براشی گوشنیلیا
  کردمی نھ اما بھ صداش گوش مزدی ک مییحرفا

   اھنگ گوش نوازھی مثل صداش
  انداختی منی گوشم طنتو
 
 
 

 ارش
 وتو قفل در چرخوندم  ودر وباز کردم کنار رفتم تا ترانھ داخل بشھ پشت بندش دیکل

  من رفتم داخل ودرو بستم
  تو حال ورو مبل ولو شدم رفت سمت اتاق ومنم رفتم ترانھ
  دست رخت خواب وروبھ من گفتھی با رونی بعد ترانھ امد بنی مچند

 ..... خوابمی منجایمن ا_
 ی بود با تاپ ستش چشمم بدهی پوشی دامن کوتاھدی انداخت وروش دراز کشجارو

   وخوش تراششدهی کشی شد سمت پاھادهی کشاریاخت
   نکرد در عوض چشماشو بستی نگاھم شد اما حرکتمتوجھ
  غروردی شاشدی مانع می حسھی بشم اما کشی داشتم نزددوست

  ک خوردمی ضربھ بددیشا
   رو از دست دادملمی مکردمی وقت بود ک فکر میلیخ
   خواستی ک باترانھ باشمو نمخواستی دلم مجانی ھنی گرما انی ایول

  کنم گفتمشی داشتم مخفی ک سعی لرزونی وبا صدادمی بھ موھام کشی دستکالفھ
 ....نھ من_

  باز کردوگفتچشماشو
 پاشو برو اتاق بخواب لطفا ی بخوابم اما تو بھ تخت عادت کردتونمینھ نداره من م_

  برقم خاموش کن
 دمیدی وقت مھتاب و نمچی تب داشت ونفس ھام پر حرارت اه کاش ھبدنم
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   بھ تو مھتاب لعنت بھ تولعنت
 برداشتم و ی شلوار راحتھی کشو ی وکالفھ بلند شدم وسمت اتاق رفتم از تویعصب
  دمیپوش
  دمی در اوردم دراز کشرھنموی تخت نشستمو پرو
 فقط اندام خوش فرم ترانھ بود بھ پھلو دمی تو ددمیدی شدم اما سقف و نمرهی سقف خبھ

 فکرشو واستمخی سرمو تکوم دادم انگار مداشتی وفکرش دست از سرم بر نمدمیچرخ
 رونیازذمغزم بندگدازم ب

 
 
 

  ترانھ
   نگاه ارش و کالفھ شدنش شدم و تو دلم قند اب شدمتوجھ
  ھی خوبنشونھ
  ھی عالنی واکنھی امشب بھ من فکر می وحتستی نلی می ک بھ من بدهی منشون
   مقاومت کنھ امای کمدی شاششی اگ االن برم پدونستمی زدم ملبخند

  شھی ممی تسلاخرش
 .... بندهی وقت بھم دل نماون

 ی دوا درمانچی ک ھی ناعالجیماری بھی ذره ذره تو وجودش رخنھ کنم درست مثل دیبا
  نداره
   درمانش من باشمدی باالبتھ
   ھم درمانشیماری خود بھم

   ھمزی ودرمان ناراستی از دردم
  دادی ارش و می بستم بالش وپتو بوچشمامو

   عطر تلخ شکالتیبو
  دمی تن وعطرشو بلعی وبودمی کشقی عم نفسھی
   دم بلند بدون بازدمھی

   اروم خواب بھ چشمام مھمون شداروم
   امدی اشپزخونھ می تق وتوق تویصدا

  دمی پھلو خواببھ
 شھی چرا صدا قطع نماووووف

 
 
 

  ارش
   نداشتی ادهیی پھلو واون پھلو شدن فانی بھ ابردی خوابم نمنھ
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   شدم ورو تخت نشستم سرمو بھ دست گرفتمبلند
  برهی خوابم معی اره خودشھ اگ قرص خواب بخورم سراھان

 دمیجنگی امدم واز اتاق خارج شدم چشمم بھ ترانھ افتاد داشتم با خودم منیی تخت پااز
  ک سمتش نرم

   بدنش بھ چرخش در اوردم و نفس ھام تند تر شدی رونگاھمو
   نگاھمو از گرفتم و سمت اشپز خونھ رفتمی سختبھ
 ک داخل دستم جمع شدرو بھ ی گرفتم ابرشی اب و باز کردم دوتا دستمو  زریش

  دمیصورتم پاش
 سروصدا کمی رفتم ودر شو باز کردم ھمھ جاش وگشتم وخجالی اب وبستم وسمت ریش
  کردی مجادیا

   رو ببندمو سمتش برگردمخجالی ترانھ باعث شد در یصدا
 یگردی میارش دنبال چ_

  کردم ترانھ لبخند زد وگفتنگاھش
  کنمداشی اقامون بگردم پیخوای میچ_
 تونستمی باھاش باشموھم نمخواستمی حرارت نگاھمو پنھون کنم ھم متونستمینم

  گفتمی ارومی وباصدادمی بھ سرم کشیدست
 م؟؟؟یدار..... خوامیقرص خواب م_

  تکون دادوگفتیسر
 مینھ اصال قرص تو تو خونھ ندار_
 
 
 

  ترانھ
  کردی کامل حسش کرد ونگاه پر حرارتش داشت گرمم مشدی رو مشیکالفک

  ی سختھ ک عاشقش باشیلیخ
   ونشھی ارامش اغوشش رو بخوایری خودتو بگی اما جلوی باشمحرمش

   بودن کنارش وباھاش بودن رو بخواد ونشھی وشب دلت ھوای خونھ باشھی تو
   دستمو دور گردنش انداختمی دوقدم فاصلھ رو برداشتم کی کدمیمنفھ
  دمیدی خمار ارش ومی چشمافقط

  شدی لب ھامون ک ھر لحظ کم تر مفاصلھ
  زمی ام منھی داشت بھ شدت خودشو بھ سقلبم

   تند شده بودنفسم
   گرم و باعشقدمی طاقت فاصلھ بھ صفر رسوندم وبوسیب

   ومنکردی می با لبھام بازارش
  کنمی نمدای پفشی توصی برای نگم کلمھ یزی از حال خودم چبھتر
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   اوج بودمیتو
  دمیچی ابرا ستاره می اسمون رویتو
   بودمدهی عرش رسبھ
   داشتنشی براشدمی طماع تر مشدمی تر مصی و حردمیبوسیم
  شدمی وعاشق تر مدمیبوسیم

 .....    بود امای عصبدی عقب کشارش
  چرادمیفھمی نممن
 
 
 

 رفت نی حس پاھام از بدی نگفتم از کنارم رد شدومنو ندیزی پس زد خورد شدم وچمنو
   نگفتمیزیوچ

 ک عاشقانھ دوستش داشتم واز جونم برام ی بود پس زده شدن اونم از طرف کسسخت
   بودزتریعز

 ......  بھ مھتاب فکر کردهبازم
 ......  کردهیکی منو بااون بازم

   تو اوج خواستن پسم بزنھ وبرهھویه ک  نداری اگی دلیدل
  ستمی ک من مھتاب ندیفھی نمچرا
  ستنی نیکی دخترا ک ی ھمھ

   داشتن ارش مصمم تر شده بودمی از پرھام شکستھ بود اما برایکی
   بزرگ برسمیروزی پھی ک بھ شھی شکست ھا باعث منیا

 . دمی از دست نمدموی اممن
  شدی ودردم کم نمدادمی می دلدارخودمو
  شدی قطع نماشکام
   برداشتھ بشھمی مھتاب از زندگھی ک ساخواستمی واز خدا مختمیری ماشک

  وفتھی مھرم بھ دل ارش بک
  خوابم بردی کدمی ک نفھمختمی اشک رنقدریا

 
 
 

 داری اصال حس وحال بشدی مدهی بود ک بھ سرم کوبی مثل پوتکی زنگ گوشیصدا
  شدن نداشتم

   بشمداری ک نخوام از خواب بشدین باعث م شب وسردرد االی خوابیب
   سرم برداشتم وجواب دادمی رو از باالی گوششدی صداش قطع نمیلعنت

 بلھ_
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 دیچی پی تو گوشمی سرخوش مریصدا
  معرفت خواب الوی بقیسالم رف_
  کی علمیریگ_
  دانشگاهیایمنو باش دلم برات تنگ شده خواستم بگم امروز زودتر ب_
 می مگ امروز کالس داریواااا_
  ھایاره برنامھ روزاتو از دست داد_
  رسونمیباشھ خودمو م_
  ی امدیزود_
 فعال_

   اونور بھ بدنم کش وقوص دادمدمی رو قطع کردم وپتو رو از رو کشیگوش
 یواری از جام بلند شدم وجمعشون کردم تشک وپتو رو بردم اتاق گذاشتم تو کمد دجیگ

   فکر نکنم اما مگ دست من بودشبی بھ د ککردمی رو ممیتموم سع
 ک داشتم وحال یجانی شور ھادی شبی دی سمت اتفاق ھاشدی مدهی ناخواه ذھنم کشخواه

  خراب بعدش
 دی ک نبای نگاھمو کنترول کنم رفت سمت اوننتونستم

 
 
 

 شد ی جورھی تھ دلم دمشونی بوسشبی ک دیی بود بھ لباش نگاه کردم لبادهی خواباروم
  لبخند بھ لبم امد

  نمیبی و موانی لی خالمھی نی دارم ھچرا
 قدمش سمت من بود درستھ ک من نی ھم اولدنی بوسنی ک ھمکردمی فکر نمنی بھ اچرا

   نبودلی می قدم شدم اما اون ھم بشیپ
  رمیگی مجھی گفت ک دارم نتشدی مپس

   پررنگ تر شدلبخندم
  نمیبی و موانی لی خالمھی ن اشتباه ودارم کنی ھمشھی شدم ھماروم

  سمت اشپز خدادی رونشون مقھیدق٨：۵ ساعت نگاه کردم بھ
 
 
 

 صبحونھ رو اماده کردم وقت دوش لی رو گذاشتم رو گاز وسای رفتم کتراشپزخونھ
 وباشلوار دمی تاپ پوشھی کردم یمی مالشیگرفتن نداشتم صورتمو شستم ورفتم اتاق ارا

  یل
   بستمی شونھ کردم ودمھ اسبموھامو

   لرزون سمت تخت رفتمی پاھابا
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   اروم باشی قراری بنقدری شده چرا ای قلب من چییییھ
  وفتادهی نی اتفاقچی ھشبی رفتار کنم ک انگار دی طوردیبا

  شدمی مطونی شدی دادم رو تخت نشستم بارونی بنفسمو
  حرف نداشی علری امی کردن ھاداری بامممم

 
 
 
   اب پر کردموانی لھی ی عسلی رواز

  ستادمی سرش وای شدم باالبلند
  باز شل شدشمین

١ 
٢ 
٣ 

 چشماش تااخر باز شد ی سرش انگار بھ ارش برق وصل کرده باشی کردم رویخال
   بلند شدونشستھویو
   نگاه بھ سقف انداختھی

  رمی خنده ام وبگی جلوتونستمی نمگی  دی بھ کل اتاق وااااااااااااابعد
 لحظ متوجھ شدم ک ارش ھی دمی پر عشوه خنددمی خنده بلند وپر صدا خندری زدم زپق

 رومبل رفتمی مرونی وبدو از اتاق امدم بدمی کشفی خفغی جھی برداشت زیبھ سمتم خ
 خوردی وارش ھم خنده اش گرفتھ بود ھم حرص مدمیدوی دور حال باخنده مزیپشت م

   انداخترمیرفتم اشپزخونھ دنبالم امدو گ
   نگاھم کرد ومن چشمامو درشت ومظلوم کردمبدجنس
   بھ حالت قبلش برگشت گفتعی کرد اما سردی تردنگاھش

  ندارهدهیمثل گربھ شرک نگاه نکن فا_
  خندهری زمی گرد کردم وبھ ارش نگاه کردم ارشم بھ من نگاه زدچشمامو

 
 
 

   دست زدم رو گونھ ام ورو بھ ارش گفتمھی بھ ساعت افتاد باچشمم
   شدرمونیکالس بدو ارش د_
 تکون داد وبدوسمت اتاق رفت منم مشغول لغمھ ی نگاه بھ ساعت انداخت وسرھی

  ادی درست کردم منتظر شدم تا بنیری شییدرست کردن شدم براش چا
  رهی نمنیی لغمھ از گلوم پاادیاخ تا ارش ن  

   لب گفتمری واراستھ وارد اشپز خونھ شد زکی بعد ارش شنی مچند
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 شییبای زی تا باچشمان من اورا ننگری تا عمق احساسم را درک کنی شویلی ک لدیبا_
  واریلی من عاشقم ان ھم لینیبینم

   رو خاروند وگفتشیشونی پکی ام معذب شد وبا دست نزدرهی از نگاه خارش
 یکنی نگاه مینجوریچرا ا_

  چشمک گفتمھی کردم وباطونی نگاھمو شحالت
 یچجور_
  زدوگفتی لبخندمچھین

  ی چجوری بگیونیااا مد..... یجوری_
  ک گفتمرهی ولغمھ رو سمتش گرفتم خواست بادست بگدمیخند

   بارھیفقط _
  چشمک زدم وبامزه گفتمھی وباز کرد ولغمھ رو گذاشتم دھنش دھنش

 اصال ی ھمھ خستگنی بار اری ھستم اصال گردنم درد گرفت زیعجب زن زحمت کش_
   برهسنی اسمم تو کتاب گادیب

 دیلرزی مدودلمیخندی مارش
 
 
 

  یدیدی دم نگاھم را تومکی بود اگر بای زچھ
  یدیچی احساسم غمم رازود مزخلوتگاه

 
  میبودی عشق مقی اگر باھم رفبای زچھ
  می کنار عشق خشنوداستی تا دنمیگفتیوم
 

   عاشقت ھستممی لحظ بگوکی بود ک بای زچھ
   در دستمارامندی بدی پراز امودستانت

  شانمی ک من تنھا پرفی بود اما حبای زچھ
  دانمی ک میدانیوم......... یدانی ک مدانمیوم
  یدیدی دم نگاھم را تومکی بود اگر بای چھ زپس

  ی سھ ربع طوسنی استراھنی پھی کردم نگاھش
 ی بھ نظرم ھمھ چومدی بھش میلی تن کرده بود رنگ لباس خی مشکنی شلوار جھیوبا

  سی ک نی امد ارش منھ کم کسیبھش م
 خواستنش چقدر لی مییای روقی با اون دقادی ک نفھمسی فکرم لبخند زدم ومھم ننی ااز

 تنش ی بورمی اغوشش برم ونفس بگی شده واالن سخت ھوس کردم توشتریتو من ب
   بکشم واز عطرش مست بشمینیوبھ ب
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 زنی بررونیور از سرم ب دی ولکی بھ ظاھر نزدی خواستھ ھانی تکون دادم تا اسرمو
   ممکن بودری غنی ایول

   شدمدنی شدم وسمت در خونھ رفتم ومشغول کفش پوشبلند
  منتظرتمنیارش کنار ماش_

  تند امد کنارمو گفتارش
   اماده اممیبر_

   امدم وارش پشت سرم امدو درو بسترونی باز کردم وبدرو
  می پارک بود رفتاطی ک گوشھ حنی وسمت ماشمی امدنیی پلھ ھاپااز

  میدی بعد بھ دانشگاه رسنی مچند
 چرا دلم گرفت تند بھ دونمی نمنی شدن مھتاب از ماشادهی ما ھمراه شد با پدنیرس.... 

  ارش نگاه کردم
 اصال زدی تندواروم میلیاحساسشو ازچشماش بفھمم قلبم خ..  دشوی نوع دخواستمیم

  زدیانگار ک نم
 ودم بودمو نبنی تو ماشنی زمیرو
 
 
 

 ارش
 گشتم ک باعث شد بھ سمتش برم ی مھتاب نگاه کردم تووجودم دنبال ھمون حسبھ

   پامریوغرورمو بذارم ز
 ...... سی چرا اون حس ناالن
   بھش ندارمی احساسچی ھچرا

 بھ ترانھ ھم شک شھی ک باعث می دارم بھش حس نفرت ھمون حسی حسھی چرا نھ
  کنم
 کرده خونم بھ جوش امد رومو بھ کاری افتاد باھام چادمی مھتاب نگاع کردمو بازم بھ

  سمت ترانھ گرفتم وبانگاه مظطربش رو بھ رو شدم
  دمی می امون دارم بازندهی با ترانھ با اکنمی مکاری چمی دارم بازندگمن

  شھی می چاخرش
   کنھری خدا خودش اخرشو بخدونستمی ھم نمخودم
   ومندی شدوبغلم کردگردنمو بوسکمی نزدترانھ

  رمی ھنوزم با خودم درگنکیاای داغ کردم وخواستمش نکی کدوم حالم بگم از ااز
   لعنتت کنھ مھتابخدا

   قلبم دست خودم نبوداری اختشدمی می بھ حالی حالخوردی ک بھ گردنم منفسش
   انداختنی پرارامش تو گوشم طنیقی مثل موسصداش
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 یشاد... ی خندھاملھی دوستت داشتھ باشھ ارش تودلتونھی مثل من نمیچکیھ_
   براترمیمی ک مستی شعار ننی رگھام وای شده با خون تونیعشقت عج.... میزندگ

 بھ خودم بگم با حرفاش قلبم تونمی عقب کشد وبھ چشمام نگاه کرد دروغ ک نمسرشو
   کردمی رو بااھنگ صداش تنظی زندگیسمفون

   باھر کلمھ اشنکی نھ امگ
 .... ی بھ تخت پادشاھرسوندیمھرومحبتش من وبھ اوج م...... حرکاتش..... فتارشر

  دادی قدرت رو فقط ترانھ بھم منی قلب ترانھ ام وانی پادشاه سرزمکردمی ماحساس
 داشتم از ی ک سعی بوسھ اش شد اغاز حسی اش رو گونھ ام حس کردم وجابوسھ

  فرار کنم
   ک دل ببندمخواستمی نممن

   نفسمو فوت کردمدموی داخل موھام کشی شد دستادهی پنی کرد واز ماشرھام
 ی شدم داخل محوطھ ادهی پنی از ماشرمی بھ خودم بگی کردم ظاھر خونسردیسع

  دانشگاه شدم
  کردی ک دوستاش دوره اش کردن واونم باخنده بھشون نگاه مدمی رو دترانھ

 لبام از ھم باز ی بھ خودیود خدمی ترانھ دی خنده رو رولبھای چرا وقتدونمینم
  شدولبخند زدم

 ھی کنمی بھ شونھ ام خورد ومن برگشتم تا ببیدست
 
 
 
   باال انداخت وگفتکردوابروی باز بھ من نگاه مشی بانانیپو
  گذرهیخوش م...... چھ خبرا_
  اھوووم_
  یکردی باز نگاه مشی بانی داشتیبھ چ_

   شدنمعی مصادف بود با ضاانی گفتن بھ پوگفتمی می گرد شد چچشمام
   گفتطونی شانی شروع کردم بھ سرفھ کردن پویالک
  یکردی بھ کجا نگاه مدمیحاال خودتو نکش فھم_
 

   وگفتمدمیخند
  یدیفھم_
  تابلو بود_
_ 
 
 
 



              اختصاصی کافھ تک رمان                              رمان دارمت وندارم انگار

@cafeetakroman 140 

 .....  داشتمینطوریھم_
  وسط حرفمو گفتدیپر
  دییاوه اوه داداش گاوت زا_

   گفتممتعجب
  چرا_
 یلی برگشتم وبھ ترانھ ک خعی نھ سری ھم چی رودر روی وزن فعلتینامزد قبل_

   شدمرهی خکردیخونسرد بھ مھتاب نگاه م
 از حرص سرخ شده بود اصال برامم مھم نبود بره ب نکی بھ مھتاب نبود بھ احواسم
  درک

   رو راحت کردالمی ترانھ بود چھره خونسرد اما مصممش خمھم
  ارهی مھتاب کم بی ک نکنھ جلودمی ک براش نگران شدم ترسسی نبیعج

 شدم تا بتونم صداشونوبشنوم متوجھ من نشدن کی چند قدم بھشون نزداری اختیب
   مھتاب برام ازار دھنده شده بودیوصدا

  ک من دورش انداختمھی ھمون کسیزنی منھی سنگشو بھ سی دارنقدری ک ایھھ اون_
  پر صدا وگفتدی خندترانھ

  ی کارت بھ حراج گذاشتنی ک ابروتو باایکنی فکر نمنای چرا بھ ایچقدر تو بچھ ا_
 دوستت ازت نی تریمی صمی دانشگاه بھت عوض شده حتی تمام بچھ ھادی دنکی اای

 کناره گرفتھ
   نھ ارش منیی ک دور انداختھ شده توی ک اونینی ونمبی بستچشماتو

   گرفتتمی ردوقلبمی گرم شد چشمم خنددلم
   زدوبھ سمت سالن رفت پوزخندھی ترانھ

   حاالنی تعجب کنم مثل ھمشھی باکاراش باعث مشھیھم
  درگوشم گفتانیپو
 خورهی اش نمافھی ترانھ اصال بھ قنی ای زنریعجب ش_

  گفتمی زدموبھ شوخلبخند
  کسی نیزیزنھ من ھا کم چ_
 می وباھم سمت سالن رفتدی خندانیپو
 
 
 

  ترانھ
 تن کردم موھامو ی دامن کوتاه لھی وی پشت گردندی تاپ سفستادمی وانھیی ای روروبھ

  شھی بود مثل ھمحی ملشمی اراختمی دورم رشونیپر
 برقارو خاموش عی سرادی االنک ارش بدادیرونشون م٧：٣۴ ساعت نگاه کردم بھ

   مبلیکردم با چراغ قوه نور انداختم رو
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 ..وهیم... کی ونگاه کردم کزی میرو
 تا کنار مبل رو بی بودم بھ ترتدهی  روک چیی بود سمت در خونھ رفتم شمع ھاخوب

  بافندک روشن کردم
   مبل نشستمی برداشتم وروتارمویگ

  ادی شدم تا ارش بمنتظر
  دی تودر چرخدی بعد کلنی مچند

   دلم بودی ک حرف ھایاھنگ........  زدم وشروع کردم بھ زدن اھنگ مد نظرملبخند
 )ھی گرتب： یب لھراسیعل(

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

   گرفتھ چشاموھی گرتب
   حال وھواموھی ابرچقد

   حرفاموگی دگمی نمی کسبھ
 
 

   نگاموفھمھی ک نمیکس
  اموی دل خوشرهیمی مداره
   پاک کنھ اشکاموگی دسی نیکس
 

   بھ جات عشقمادی نمیکس
   توینی تو ھوا ینی صدا

   برات عشقمرهیمی مدلم
   توی منمال

   ودارمت انگارندارمت
   شدم اخھ تو بگوچراونھید

    نھای عاشقتم یگی مچرا
   بخدااره

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

   زمستونی توشھی ک تموم مونی ای گلدون خشک تومثل
   قلبامونخزدهی شده خی مثل
   دوتامونی چشماسھی خگی من مثل تو مثل بارون دمثل

   مھمونمونھی غمو مرهینم
 

   بھ جات عشقمادی نمیکس
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   توینی تو اره ھوا ینی صدا
   برات عشقمرهیمی مدلم
   توی منمال

   ودارمت انگارندارمت
   شدم اخ تو بگو چراونھید

  انھی عاشقتم یگی مچرا
   بخدااره

 )  متعجبش نگاه کردم وخوندمیسرمو بلند کردم وبھ چشما(
 

   بھ جات عشقممممادی نمیکس
   توینی تو اره ھوا ینی صدا

   برات عشقممممرهیمی مدلم
   تووووووووی منمال

   ودارمت انگارندارمت
   شدم اخ تو بگو چراونھید

  انھی عاشقتم یگی مچرا
   بخدااره

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

   زدم گرمو عاشقانھلبخند
   گذاشتم کنار وبلند شدمتارویگ

   اروم ولرزون سمتش رفتمی ھاباقدم
   قرار بودی حقم داشت بزدی ام منھی محکم خودشو بھ سقلبم
  ستادمی وادموی رسشیمی قدکی بھ

 حرکت وقدم برداشتن ازم صلب شده بود وانگار عطر تنش مغزمو از کار توان
  دمی حرکت کنم باتمام وجودم عطر تنش رو بو کشتونستمیانداختھ بود ک نم

   لرزون گفتمیباصدا
 نی ومطمعنن منم بخاطر تو پا بھ ای امدای ساعت ھا بھ دننی تو ھمی روزنیتو ھمچ_
 بودنم رو دارم دوم از تو لی ومن دلینم ک توھست اول خداروشکرکخوامی گذاشتم مایدن

  یتشکر کنم ک فرصت داشتنت رو بھم داد
  تر گفتمبلند

  می زندگلیتولدت مبارک دل_
  بوددای ک گرفتھ بود کامل پی اافھی از قنی شوک شده بودو اارش
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 ک سالھا از اغوش مادرش محروم بود ی شدم فاصلھ رو برداشتم مثل بچھ اکشینزد

  دمی وجودش بھ جون خری اش گذاشتم وگرمانھیخودمو بھ اغوشش سپردم سرمو روس
   گوشم اورد وگفتکی لبخند بھ لبم امد سرشو نزددیچی دورم پدی ارش باتردیدستا

  شوک شدمیلیخ_
  کردی ومنو سست مخوردی نفس ھاش بھ گوش وپشت گردنم مھرم

 دمیفھم_
  تابلو بودیلیخ_
 اولع_

 دوگفتیخند
 صدات حرف نداره_
 سی نامینطورینھ ا_
 ینگفتھ بود_
  ی بوددهینپرس_
  خودش جدام کرد و گفتاز
 ییای رویلی بود خی قشنگزیسوپرا_
   شل شد وبرق خونھ رو روشن کرد بھ من نگاه کردشمی نفشی تعراز

   نگاھش درحال ذوب شدن بودمری بود ومن زقی عمنگاھش
 شربت البالو رو سمتش گرفتم ک وانی لمیگرفتم وسمت مبل بردم روش نشست دستشو

  دی نفس سر کشھیزود ازم گرفت و 
  رفتم وروشنش کردمی دی وی شدم وباناز سمت دبلند

 
 
 

  ارش
 
 نی وادیچی خونھ پی تو فضای اھنگ عربی کنم شوکھ ام صدافی حالمو توصتونمینم

   بدن ترانھ خشک شده بودیبای حرکات نرم وزیچشماونگاه من بود ک رو
 دی رقصی قشنگ میلیخ

   دختر امشب قصد جون منو کردهنی من ایخدا
   نفس ھام تند شده بوددمی بھ گلوم کشی باز کردم ودستراھنموی پی ھادکمھ

  دمی نفس سرکشھی وختمی از پارچ شربت روانیتول
   ک تووجودم شعلھ ور بود کم نکردیشی اتاز

  شدی مدهی ام کوبنھی سی وقفھ بھ قفسھ ی از دست داده بود تندو بمتمشوی رقلبم
   پخش شدیمی بالبخند اھنگ رو عوض کرد اھنگ مالترانھ
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   کرد ک بھ سمتشاشاره
 رو پا تونستمی نمی ک ازم گرفتھ بود حتی تواننی داشت ازم باایادی خواستھ زچھ
  اره بغل گرفتنشودی دلم ھوابی االن عجیی ولستمیوا
   لرزون سمتش رفتمی با قدم ھاستادمی مبل کمک گرفتم وپا وای دستھ ھااز

   گفتاروم
 دوستت دارم_
 
 
 

   بود من از گرماش گر گرفتمانی کلمھ بھ ظاھر کوتاه ناپانی ایگرما
  وخواستنش ذره ذره وجودمو پر کردهلی خودم ک مشی اعتراف کنم پتونستمیم

   پش برهنی از اشترین ب ک رابط اموخواستمی نماماھنوزم
   شک دارمھنوزم
 اگ ی سرنی ادونمی خراب بشھ مامی ھوس باشھ وبازم دنھی ک حسم ترسمی مھنوزم

   تحمل کنمتونمی نمگیشکست بخورم د
 شد منم دستام رو روکمرش کی دوتا دست ھاشو روشونھ ھام گذاشت بھم نزدترانھ

   نگاھشو بھ نگاھم دوختھ بودمیگذاشتم واروم تکون خورد
   بود درست بر عکس مھتابی چشماش مشکرنگ

   بازم مھتابی لعنتاه
  فھممی رو نمسھی مقانی الی دوستش نداشتم دلمنک

  تکون دادم و اخم کردمسرمو
 
 
 

   ام گذاشتنھی سرشو رو سترانھ
 ک شھی باعث مکنھیخراب تر م......  کاراش حال خرابمونی داره باادیفھمی ک نمانگار

  ارمی احساسم کم بیبازم جلو
   مبل نشستمی جداش کردم برگشتم روازخودم
   شد اما بازم لباش لبخند زدنی غمگچشماش

   پھن کردنی اشپزخونھ رفت وسفره دونفره رو اورد وزمسمت
   مرغنی وتھ چی تا قورمھ سبزری بعد سفره پرشد از ساالدودوغ بگنی مچند

   سر سفره وگفتنشست
   سرسفرهایب_

 ی تنھا کارارمی دربنی حالت غمگنی چشماشو از انکی ای شدم کنارش نشستم برابلند
   بودنی امد ھمیک از دستم بر م
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   کمھیلی خنی ترانھ ای ھای ک درمقابل تمام خوبدرستھ
  کردمی مدای خودمو پدی دست خودم نبود بااما
  اھم کردولبخند زد نگدمیفھمی نوع احساسمو مدیبا    

   گفتمدمویبوکش
   دارن بذار مزه اش وھم امتحان کنممیظاھر خوب..... ییامممممم چھ بو_
   برداشتم وخوردم چھ خوشمزه استنی قاشق از تھ چھی

  ھیعال_
  نوش جونت_

 می باھم ظرف ھارو شستمی وجمع کردلی بعد شام بھ ترانھ کمک کردم وسامی شدمشغول
 
 
 

 ترانھ
 یاکی ختمی ریی چایک...... می ظرفارو شستی کدمی بودک  اصال نفھمری انقدر درگفکرم

 ....... می وبرش زدکیک
 ......  دوختھ شده بود اما فکرمونی بھ تلوزنگاھم

 .........  باشھی راھھی دیبا
 ؟..... ی چاما

 نی بھ اسی قرار نییی ھری کمک بگشی ھمھ سال خوندنی ک ایی از درس ھاترانھ
  یکردی مینی بشی پناروی تو ایاری با پس زدن ارش کم بیزود

 ......... سی ننطوریا
 ....... ھی چی لبخند سرد ومصنوعنی چرا حالت گرفتھ شده ااالن

 بود ک ارش واز ی تنھا برنامھ اواناتی بود مستند حونی ارش نگاه کردم محو تلوزبھ
 کردی جدا مونی تلوزرونی بیایدن
 .....  صداش کردمیفی ضعی صدابا

  نھی کال ساختار مرد ھمکردمی مینی بشیپ...... دینشن
  زدی حرف مادی در مورد تفاوت درک زن ومرد زاری مازاستاد

   بار گفت کھی ادمھی
 باشھ زی کار انجام بدن وتازه حواسشون ھم بھ ھمھ چیلی ھم زمان ختوننیزن ھا م_

 ی ھاجی پاک کنھ ھم جواب مسی ھم حرف بزنھ ھم سبزتونھی خانوم ھم مکیمثال 
 ..... .  داشتھ باشھی فکریری رو بده ھم درگشیگوش
 برنامھ ای متمرکز کنھ زی چکی حواسش رو بھ تونھی اقا فقط مکیمثال ..... مرد واما

  مورد عالقھ اش رو نگاه کنھ
   خانومش وگوش کنھی حرف ھاای

  ھینطوریھ چون ساختار ذھنش ا ھردو رو باھم درک کنتونھی نمیول
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 شاخھ بھ اون نی چون از ازنھی مردش حرف می زن براکی ی ک وقتنھی ھمبخاطر
  زهیری درک کنھ واصوال عصابش بھم متونھی مرد نمپرهیشاخھ م

 ......  االننی ھممثل
  کنھی مرشی ختم بھ خانھی اره ھی بای الکای شنوهی نمای ھرچقدر ھم حرف بزنم ارش من
 ...      کنمکاری چدی من بادی چشماش نگاه کردم وبازم دلم لرزبھ
 ..    اندازه جونم نھبھ
   دوستت دارم ارششتری جونم باز

  دمی کشقی عمنفس
   رو ھم گذاشتمچشمامو

  خوادی اغوشش رو می انکار کنم ک تمام وجودم گرماتونمینم
 ......  لب ھاشدنی بوسی وسوسھ

 ک دونمی مگیستداشتن من حرف بزنھ از من بگ م ک ارزومھ ک از دویی ھالب
 ....... گیم

  خوامیمن م...  خوادی خدا مچون
   ک االن من کنار ارش نبودمخواستی نماگ
 ی ارش تو مال منپس

   دورھرچقدر
   چقدر سردھر
  یشی باالخره مال من ماما

   خواست توستنی اایا
  تی روالی خک

  مرانی سنگی ھاپلک
   وکسالت باری طوالنی شبھادر
  ھم باز نگاه دارداز
 
 
 
 تییای خواست توست ک روایا

  درنظرم جلوه گر شودمدام
 ومرا

   را واع گفتھ امنیری خواب شک
 رد؟ی تمسخر گبھ
   روح توستنی اایا

  اما دورکی نزدی از فاصلھ اک
  تای روان داشتھ امی سوبھ
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  راشرمم
   ثمرم رای بی لحظ ھاوگذران

   نظاره گر باشددرمن
  عشق توستنی اایا

   افکندهھی در من سانی چننی اک
  سی ننی چننیا......نھ

   عشق من استنی ابلک
  نگاه داشتھداری مرا بدگانی دک

   من است کیقی حقعشق
   ارامش را از من ربودهک

 دگانمی دواز
  ساختھتی براداری بشھی ھمینگھبانان

 شی خویداریدرب...........ی ارتو
 ی واز من چھ دورکی چھ نزدبھ

  وچشمانم
  شی خویداریدرب
   را بھ انتظار نشستھتو

  موندرهی لحظ بھم افتادو خکی پررنگ تر شد نگاه ارش لبخندم
   قراری ک کالفھ شد وبدی دی تو چشمام چدونمینم

   شدهشونی وپردهی اوج خواستنم رو دنکنھ
   دارم بھ ارامش اغوششازی چقدر االن بھش ننھیبی مپس

   ارومش تا خوابم کنھی ھازمزمھ
  فاصلھ اسی پاک کنھ ھرچتا
   قراری ک کالفھ شده وبنھیبیم

   ھولش بدم سمت خودمدی بامن
   ھفتمدرس
 تشی ھدادی ک از بایری وبھ مسیسی مرد رو ھول داد پشتش وادی موقع ھا بایبعض

  یکن
   نھ باغر غر کردنی کنزورش

  ات عاشقونھ حرف وحرکبا
  ی ک خودشم قبول داره اشاره کنیی ھازی بھ چی منطقیحرفا
  ی بدجنسکمی باالبتھ

   زدملبخند
  شکنمی من امشب سد تو رو مارش

   امشبنی ھماھااان
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  ی من بشیای قرار دننکی خبر از ای ومن بی شدی گذاشتای دننی ک تو پا بھ ایشب
  شمی بدجنس ممن
   داشتنتی براشمی خودخواه ممن

  یخوای ک تو ھم منو مدونمی مچون
   تر بردمکی شدم وسرمو نزدرهی قرارش خی بی چشمابھ
   سانت نموندھی ھی جز ی من فاصلھ ای من ولب ھااطی اب حنی ک بیی جاتا

   زمزمھ کردماروم
   مثل منک دارم از خواستنت پرمیخوای اما توھم منو میزنیپسم م_

  ی قرارمی وبیزنی مپسم
   ندارمیی وراه بھ جاخوامتی من ماما

   ارشامی من بازم سمتت می ھم ک پسم بزنھرچقدر
  سی دست من نچون

  کنھی متی عشق ک داره منو بھ شدتت بھ سمت تو ھدانیا
 .........نفسم
   بھ جات عشقمادی نمیکس

   توینی تو اره ھوا ینی صدا
   برات عشقمرهیمی مدلم
  تووووووییی منمال

  رمت انگار وداندارمت
  شدم اخ تو بگوچراونھید

 انھی عاشقتم یگی مچرا
   بخدااره

  گفتعی وھول سردی کالفھ از جاش پرارش
   بخوابمرمیم......خستم ترانھ ....من خس_

   اتاق رفتوداخل شد ودروبستسمت
   نشدمری دلگبگم

  دروغھ
   بازم خورد نشدمبگم

  دروغھ
 ....ھم خورد اما. شدم ری دلگھم

  از غرور ودل منھشتری ارش ارزشش بداشتن
   ھشتمدرس

 .... ی از غرورت بزندی عشقت بابخاطر
  ی خودت بگذراز

  ی دلت بذاری پا رویوگاھ



              اختصاصی کافھ تک رمان                              رمان دارمت وندارم انگار

@cafeetakroman 149 

  ھی عشق واقعنیا
  ی تو دست گرفتن زندگینی نیا

   زدم ھنوز از فکر ھول دادن ارش دور نشدملبخند
   در بستھ اتاق نگاه کردمبھ

 چند سانت ی بکوبم وبردارم تا بتونم بھش حتوارودروی داشتم ک اون دنوی قدرت اکاش
   تربشمکینزد

  پووووووووف
 ی پسم بزنیتونی چند ساعت بعد ھم منمی پسم بزن ارش بذار ببحاال

 
 
]Forwarded from یفاطمھ خانوم[ 
  ک ارش از خواب بپرهشدی باعث میی صدادی داخل اتاق شدم نبای بدبختبا

  مونده بھ اخرو باز کردمیکی ی اروم کشویلی کمد رفتم خسمت
   سروصدا راه امده رو برگشتمی برداشتم وبدموی خواب سفلباس

   سمت حموم رفتمدمی نفس راحت کشھی در اتاق وبستم یوقت
   نبودی روشن کردن المپ ھم موردی داشت وتازه برای قدنھیی اچون
   کردمزونیوردم او حموم شدمو درشو بستم لباسامو دراداخل
  گرفتی تر منو بھ بازفی پوست لطفشی خواب واروم تنم کردم ،جنس لطلباس
 کردی وجذابترم مومدی بھ پوستم مدشی انداختم رنگ سفنھیی بھ خودم تو اینگاھ
 ...... کردی میی بند نازک رو شونم خودنمادوتا

   کمرم باز بودی اش کال تور بود از پشت ھم تاگودنھیس
   شده بوددهی وجب تا رون پام پوشکی تمام بھ اندازه ری با پارچھ حرشیبق

   کردمشونی ودورم پردمی داخلش کشی بلندم انداختم دستی بھ موھاینگاھ
  کردی جلوه دادن نقشھ ام کمک می بھ واقعنی اکردمی نم دار می موھامو کمدیبا
 ی کممویشونیش وپ کنار گوی کردم وبعد موھاسی بازکردم ودستامو خی اب وکمریش
   کردمسیخ
   اب وبستمریش

 ...... نقصمو قاب گرفتھ بودوموھام صورتم روی بکلی لباس ھحاال
 پھن کرده بودم رفتم نی زمی حال روی ک توی حموم خارج شدم سمت رخت خواباز

  دمیوروش دراز کش
   روھم گذاشتمچشمامو

 ......  اروم بودمبگم
   ک داشتم واقعا خنده دار بودی در مقابل استرس وتپش قلبیول
   ذھنم وفکرمو در برگرفتی منفی تمام موج ھاھوی

 ...... پسم بزنھاگ
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 .... بازم نخواد ک با من باشھاگ
 .....  بار بھ سنگ بخورهنی چندومی برارمی تاگ

 ؟... شدن ھارو دارم ری تحقنی بازم تحمل اایا
 سوده لبخند بزنم ومن بازم ارهی بشم وغم وجودمو فرا بگری تحقنکیا

 ؟..... امی از پسش بر مواقعا
  اگ...... رو از خودم دور کنم امای منفی حسھا وفکرانی ادیبا
 ... ترانھیاگ چ...... اگ اه

 ....  بود شجاعتتنیا...... باش محکم
 ..  ھاتونمی دختر کجارفت اون من میھ

 ؟؟؟؟ی ک چیخونی روضھ می از االن داری دارشی راه درپی باش ھنوز کلیقو
  یتونی باشھ ترانھ تو مادتی

 ....  بگم مال منھتونمی مای دنی ھس ک تویزی ارش تنھا چتونمی من ماره
 ....ی افکار منفدوباره

 ....... اما فقط اسم داخل شناسنامھ اش...... ارش مال منھ اره
 ... احساس وسردشی جسم بفقط
   زدادی تو سرم فریکس

 ... تماد کن بھ خدا اعیتونی تو مترانھ
   داخل ذھنمی منفی افکاروصداھای بود تا ساکت بشن ھرچی اسم خدا کافدنی شنانگار

 ....  اظطرابمشی اتی بشھ روی ابتا
   قرارمی اروم بشھ قلب بتا

 .....  خدا بامنھاره
   تکون خوردلبھام
   بار ھم دستمو ول نکننی اشھی مثل ھمایخدا
 .... فقطی ک گرفتھی چون عمرری دستمو بگگمینم

  ی کنمی رھامبادا
   خوندم تا اروم تر بشمی الکرسھی زدم والبخند

  دادیرو نشون م۴：٣۵ ساعت نگاه کردم بھ
 ........  وقتشھگید
 
 
 
  شکم نکنھی ک ارش حتی طورکردمی می نقش بازیعی طبیلی خدیبا

 کنھی بھ من کمک مشمی خواب الودگالبتھ
   بسمھ هللا گفتم وچشمامو بستمھی
  ؟؟؟؟؟ی کنم اما چطورھی گردیبا



              اختصاصی کافھ تک رمان                              رمان دارمت وندارم انگار

@cafeetakroman 151 

   فکر کردمترستمی ازشون می بدیاتفاقا 
 

 ... سال بگ بروھی ارش منو نخواد بعد اگ
 .... ازدواج کنھی اگی باکس داگ
 .....  بازم ازدستش بدماگ
   کردنیروی قطره ھاھم از پھی وبقداکردی قطره اشک روگونھ ام راه خودشو پنیاول
  کردمی تجسم مدیبا

 ......  وک ارش بازم سمت مھتاب بره ومنو پس بزنھیروز
 ... نگفتھیزی حاالک ارش از احساسش نسبت بھ مھتاب بھم چتا

 ..... اگ
 ؟؟؟؟ی دوستش داشتھ باشھ چاگ
 .....  نھیوا

 ....  صدامو بلند کردماروم
   بھ زبون اوردمشدنی مفی ذھنم ردی ک تویی کلمھ ھادهی وترسدهیده،بریبر
 ....نھ نرو.................ارش..............نھ_

  رسوندی تجسمش منو بھ سر حد مرگ میحت
 ......  قلبم کند بزنھ ونزنھشدی فکرشم باعث میحت

   ارش بره ومن زنده بمونمشھی ممگ
  رمیمیمن م......... ........ارش_

   امدی قدم ھاش ک بھ سمت من میدا باز شدن در اتاق امد وبعد عطر تنش وصیصدا
  کردی می نبض قلبم بازتمی تنش با رعطر

  رمی ک عطرشو با تمام وجود استشمام بکنم ونمشدینم
  کردی مشتری بمویدلتنگ

  کردی مشتری رو بخواستنش
   کردمری مبھم گی ھمھ حس ھانی اونی ممن
 ...... کمکم کن ارشتو

  خوامی نمیادی ززی چنیفقط تو بامن باش ھم    
 نرو..................مھتاب.........  ارش_

 با گرفتن دستم منو بھ تونستی بود ک می دستدادی ک شونھ برھنھ امو تکون میدست
 اوج ببره

 ؟؟؟.... بشھ تی واقعی خواب الکنی نکنھ ھمھی چھی برادشی ترداما
   کردم وخودمو باختمی بازنقش

 دادیعذابم م...... کردی شده بود فکر رفتن ارش ھم داغونم مشتری بترسم
   انداختنی خوش اھنگش تو گوشم طنیصدا

 ...... ترانھ_
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   لب از لب باز کنم بگم جانمخواستم
 ؟؟؟؟.. صدام کنھ ومن جونمو براش ندم نطوری اشھی مگ ماخ
  بگ جانم وگرفتم عوضش با بغض گفتمرفتی ک میی صدای زور جلوبھ
 بمون.........ارشم نرو .............ب مھتا_
  ؟؟؟؟؟سمی ک ناراحتھ منم ناراحتم ندمی تکونم داد از لرزش صداش فھمشتریب

 ... ینیبی خواب میپاشو دار......... نجامیترانھ من ا_
 دارم چھ توقع یخودی بشنوم چھ انتظار بزمی دوست داشتم ک اخر حرفاش عزچرا

   دارمیادیز
   نبود اگ منو نخوادییگار ھوا اما اندمی کشنفس

  زدادی توسرم فریکی
 .............  کناعتماد
   بوددنی کردن بدتر از خواب دی نبود نقش بازی ونشستم ترسم الکدمی از جام پرباترس

  از ترس نداشتنش مردمھی کردمو ھرثانی نقش بازمن
 
 
 

   بھ نگاه نگرانش گره خوردنگاھم
   بشنری بود تا اشکام دوباره سرازی گره کافنیھم

  دمی کردم بو کشبغلش
   دستامو دور گردنش حلقھ کردمدمی اروم شدم عقب کشکمی

  وزمزمھ وار گفتماروم
 گناه نی اخورمی وپس زدن دارم میی اعتنای ارش چوب کدوم کارمو با بھیگناه من چ_

  ک عاشقت شدم
  ی ھم بھم نداری احساسی حتی دوستم ندارتو

  ؟؟؟چرا
  ؟؟امی بھ چشمت نمکنمی می ھر کارچرا

  مھتاب از من سرتره؟؟؟یچ
  ؟؟؟دمی طقاس کار مھتاب ومن دارم پس مچرا
   کردم وبلند شدمولش

 ...    ینیبی ونممن
 ..... یزنی پسم میھ

 ....  تحملم کم شدهمن
 ...... ی ک دوستم داربگو

 .......دنشی دارم بھ شنازین
 ....   ندارم بخدا ارشارامش
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  نشستم وسرمو رو زانوھام گذاشتمواری دکنار
 
 
 
   ھمون حالت گفتمتو
  دمی بافتم ونقشھ کشای داشتنت روی سھ سال برانیتموم ا_

  ی منیای ک روسی مھم نبرات
 یلیاما تحم........ مھی بود ک خانومت بشم حاال ھستم اما ننی اارزوم

  است خونھ نی ای کجاقای من دقیجا
 اغوشت لح ی بودن توی برای لعنتواری دنی من پشت ای جا باشنی رسمشھ ک تو انیا

  لح بزنم
  بشمکی انصافھ ک ھرشب از خواستنت پر باشم اما حق نداشتھ باشم بھت نزدنیا

 راحت وخواب الی سال ک ارامش ندارم ارش االن چند ماھھ ک رفتنت با مھتاب خسھ
  اسوده رو ازم گرفتھ

   موھام در حرکت بودی رو حس کردم ک نوازش گونھ رودستش
   تر گفتماروم

   ارشارهیعشقت داره از پا در م_
   بلند کردم بھ چشماش نگاه کردم واروم تر گفتمسرمو

  شمی عاشقت مشتری بیریگی ک ھرچقدر ازم فاصلھ مھیچطور_
   بشم وباز پسم بزنھکشی نزددمیترسیم

 .....  بازم عطر تنشیول
 ...... گرمشینفس ھا حرم
 ........  نگران وگنگشنگاه
   صورتش رو غرق بوسھ کردم با تمام احساسمدی خواه نا خواه سمت خودش کشمنو
   لبھاش گذاشتمی لب ھام رو رویوقت

 ......  انداختنای رو ک از اب دور بوده رو بھ دری ماھانگار
 ...... دمشیبوس

 ...... شدی باورم نمنھھھھ
   کردی وھمراھدین رو بوس....م.....ن رو م.......منو
 کمرم قرار گرفت ی داغش بود ک پشت گردنم وروی دستھانی نزد در عوض اپسم

  دیومنو سمت خودش کش
 ارش......من.....   یوااااا

  نگاه بھم انداختھی ولم کردوبلند شد ھوی
 

   گرفت ومنو سمت اتاق خواب کشونددستمو
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 ؟؟؟؟...... شد یچ
  ؟؟؟ھی بھ چیچ

 )وارھااای بھ دی بچسبزنمی مدونھیترانھ ( ندارم شوی خاک بھ سرم من امادگاالن
  ی وقتھ نبودیلی ؟؟؟خی کردیااا وجدان تو اشت_

   رو تخت ھولم دادو منارش
   از خودم بگمیچ
  ک تمام بدنمو در بر گرفتھ بودیجانی ھاز
 .....  ترسمای

 ...  االن ملک ھستمکنمی احساس منکی امی خوشحالاز
 ....  تو عرشمک
 .....  کردفی حالمو توصشدینم

  دمشیبوسی مجانی من ھم با عشق وھدی تر منو بوسی زد لب ھامھی رو خارش
   زن شدن وارد شدمدی جدیای دختر بودن دور شدم وبھ دنیای دناز
   زن ارش شدممن

   زدم وبھ چھره غرق خواب ارش نگاه کردملبخند
  تو ذھنمیکی
 
 
 

   کردزمزمھ
  اون تورو دوست نداره_

   کنھتمی اذتونستی نمی افکار منفنی اگی زدم دلبخند
 .....  امااوردهی ک ارش احساسش رو بھ زبون ندرستھ

 ... وی ک صبح از بابت دل درد احتمالی پرمھرومحبتش نگرانی رفتار ھااز
   بھم دارهی پر واضح بود ک عالقھ اداشت

 ..... ریا خودش درگ ھنوز بفقط
   نتونستھ احساسش نسبت بھ من رو درک کنھھنوز

 دادیرونشون م٧：٢۴ دار نگاه کردم ی ساعت روبھ
   پلک روھم نذاشتمشبی داز
 ..... ی خوشحالاز
 .... جانی ھاز
 ....  تراس وداد بزنم ک من خوشبختمی برم روخواستی مدلم

 ..........  خوشبختمباارش
  دمیچی رودورم پی امدم ومالفھ انیی تخت پای رواز
   راست سمت حموم رفتمکی
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 شبی اوردن دادی ھم گذاشتم ھنوزم از بھ ی چشمامو روستادمی دوش اب گرم واریز
  زهیری دلم مھوی وگرهیتموم بدنم گر م

  محلت بدم بھ ارش تا فکر کنھدی بامن
  نھمدرس

   ازش دور بشمدی باازهی فاصلھ نکمی
   باخودش با احساشس رو راست بشھدیبا
  بھش کمک کنھ باخودش خلوت کنھیلی ختونھی می دورنیوا
 
 
 

 ارش
   باعث شد چشمامو باز کنمزدی تراس بھ صورتم می اشھی ک از در شی افتابنور

   بھ بدنم دادمی بھتر بشھ کش وقوصدمی بار چشمامو بازوبستھ کردم تا ددوسھ
 ...  داشتمی خواب راحتچھ
 ...  ترانھ استلشمیدل

   ما از وقتش گذشتھ بودی براگمی بود ک ییای زدم شب رولبخند
 ...سی بار مطمعنم ک ھوس ننی حسم بگم ک ھنوزم سردر گمم اما ااز

 ... سی نضھیغر
   شدمی  بھ حالی ک داشت حالی از حالشبید
   اوج عشق ترانھ رو درک کردمشبی بگم ک ددیبا
  بخاطر من...... زدی موج مینگران چشماش ترس وعشق وی تونکیا

   من ھستملشیچون دل..
  گرم شدم..... عاشقھ منھ چون

   شدممغرور
  دمی بھ پھلو چرخدنشی دی ھوابھ

 ...... نبود
  فکرکنمشبی داشتم تا بھ تجربھ قشنگ دیبی عجلی شده مداری بزود
  کردی قرار می ومنو بدادی مشی نماشبی از دی مبھمی ھاری تصوبی عجیلی خذھنم
  ک چند چندم ؟؟دونمی اما چرا ھنوز نمختھی انگار ک ترسم رجالبھ

  دمی سر ترانھ بود گذاشتم وبوکشری زشبی ک دی رو بالشسرمو
   بازم تکرار بشھشبی ک تجربھ دخواستی دلم مبیعج..... یلعنت

  ترانھ از حال امدیصدا
   شو تنبل خانداریارش ب_
   ک صداشم خوش اھنگ شدهبھی کش امد عجشمین

   بھ عقب فرستادمشوندمی موھام کشنی بی ونشستم دستبلندشدم
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  دادمجواب
  زیامدم خانوم سحرخ_

  دی دلم لرزی ھاوارهی وددیچی خونھ پی خنده اش تو فضایصدا
  دمی کشقی نفس عمھی امدم نیی تخت پااز

 .... ھی چھ روز خوبامروز
   وسط حال افتادو دلم ضعف رفتمونی اتاق خارج شدم چشمم بھ سفره پرو پاز

 ک بھ خودش زده بود منو مست ی عطری بوکردی رو زمزمھ می داشت اھنگترانھ
  کردیم

  اشپزخونھ ک شدم برگشت ونگاھم کردوبالخند گفتوارد
  ی شدداریچھ عجب ب_
  گفتمی می براش باز کردم چشموین

   ودر کردمذاشتی ک فکرت خواب واسم نمی چندماھنی ای ک خستگگفتمی مبھش
  گی دشدمیم.... شدمی نمعیضا

   اب وباز کردم ودست وصورتمو شستمری رفتم شیی روشوسمت
   حساس بودزای چنی ترانھ قند تو دلم اب کرد پس بھ ای شاکیصدا

 اا ارش_
 باز شمی ونرفتی درمی زدم انگار امروز فنر لبام خراب شده بود ک ھحی للخند ملبازم

 شدیم
 
 
 

  دیچی ترانھ تو فضا پی اھنگ زنگ گوشیصدا
  مبل برشداشتش وجواب دادی زدو از روی جستترانھ

  زمیسالم عز_
.......... 

  ھی کافنمتیبی زنگ بزنم ھمون تو دانشگاه می ک ھکارمیمگ مثل تو ب_
.......... 

 چرا؟؟؟؟_
..................... 

   مگی کرددای ؟؟؟گنج پیپولدارشد_
......................... 

 .... کارا ھم بلده مگنینھ بابا خوشم امد از ا_
   طرز حرف زدنش خنده ام گرفتاز

   بھم انداخت وچشمک زدینگاھ
........... 
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 ؟؟....حاال کجا _
.......... 

  گھی می ارش چنمیبذار بب_
............... 

  امیوا تا اجازه نده نم_
......... 

  عمتھی ک گفتمی اوندی دمیتورو ھم خواھ_
.................. 

  امی شد مزنمی گوشم درد گرفت باارش حرف مگیبسھ د_
.......... 

  می تو مری میبا_
   ازمخوادی برن مگ ک ترانھ اجازه مخوانی مکجا
   ھستشیی جای شاپی کافحتما

   ھم خوبھشی روحی داره برای چھ اشکالخوب
  بزنھ گفتم ی حرفنکی اقبل

 ی خانومی بری ھرجاک دوستداریاجازه دار_
  رمی چشماشو دوستداشتم لپ ھاشو گاز بگکردی مینطوری ای کرد اخ وقتچشماشوگرد

   روزه متحول شدم من نچ نچھی فکرم لبخند بھ لبم نشست چھ از
  برمخوامی ارش منک نگفتم کجا میول_
  بخورهیی ھواھی وبھ سرت ی بریی جایاشکال نداره توھم الزمھ ھراز گاھ_

  گفتباشک
  برم ؟؟؟یذاری اگ جاشو بگم میمطمعن_
   خونسرد گفتمرمی بود پس بگعی بود ک زده بودم ضای حرفگی کردم اما ددی تردکمی

  البتھ_
  ی ارشی خوبیلیتو خ_ وگفت دی دوتا دستاشو بھم کوبباشوق

 ی الرژدای حرفا وتمجنی شونھ تکون دادم عادتم بود اصال بھ اھی باال انداختم وابرو
  کردمی کارو منی اگفتی میکی نکیداشتم ھم

   گفتکردی ک سفره رو جمع می درحالترانھ
 .....  جشن عقدشھگی ھفتھ دمیمر_

 یالی چندروزه بھ شمال ووھی مسافرت ھی بادوستاش تونھی بھش گفتھ ک مشوھرش
 منم تونمی منھی از خدا خواستھ قبول کرده االنم بھ من زنگ ک ببممی بره ک مرشیپدر

 ...... انھیباھاشون برم 
 اونم شمال سھ تا دختر تی موقعنی کردم مسافرت اونم االن تواکاری چ؟؟منییییییییییچ

 عمرا اگ بذارم
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   کنھدشونی خطر ممکن بود تھدیکل

   امکان نداره بذارم برهاصال
 ....... ھا تا دختر اونم تنسھ
 رنگ چشم گی گفتھ بودم ک دی رنگش نگاه کردم راستی مشکی کردم بھ چشمااخم

   دوست ندارمیاب
 ...... ستی قشنگ نگید

   قشنگ تریلیخ........... قشنگتره یمشک
   گفتممتی مالبا
   باشن اونم چند روزالی ک سھ تا دختر تنھا تووسی نیترانھ منطق_

  نھ اما چشماش برق زدای مدی درست ددونمی زد نملبخند
 وخواھر الی درستھ گفتم دوستا اما مامان لمیستینھ ارش فقط ما سھ تا ک ن_

   ھم دارهداری سراالی وچندتا از دخترا ھم ھستن تازه ومیوخواھرشوھر مر
 دمی شدم حاال ک طعمشو چشری بذاربرم  اولش خودم وجو گاری نھ نینی پووووف

   بره اونم چنننننننند روزخوادیم
   بگمتونستمی می نگاھش کردم چریناگز
   برام سخت بودتی موقعنی اونم تو اشیدور
   شده بود ومنتظر جواب من بودرهی خبھم
  امی بھتر باشھ وبتونم باخودم واحساسم کنار بی دورنی ادیشا

 ...........  حالم چھ کنمنی باااماااا
 طرفم خواستن ھی پروبالش وببندم از یلی خخواستیم نم طرف دلھی نبود از ی اچاره

 ک تکرار شھ خواسی دلم می ارادری غیلی بھ طرز خشبیترانھ بااون گرما وتجربھ د
 ... ی دورنی انکار کنم واتونستمی بھ بودن باترانھ رو نملمیوم

  دی کشرونی ترانھ منو از فکر بیصدا
  برم ؟؟؟؟یذاری بگم بھش ارش جان میچ_

 ینطوری وقت اچی دادم من ھحی ترانھ رو بھ احساس خودم ترجی ک خوشحالبھیعج
 .. نبودم

  جمی ،گجی گکنمی درک نمخودمو
   ک نرفتھ دلتنگش شدمسی زدم جالب نلبخند

  ی بریتونیاشگال نداره م_
 دی ناز سمتم امد وگونھ ام روبوسبا

  وگفتدی رو نوازش وار بھ گونھ کشدستش
   سختھ اما الزمھیلی برام خی دورنی ازمی عزیمرس_

  دستش گذاشتم وگفتمی لبخند زدم دستم رو روی رو درک نکردم ولحرفش
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 نی افتی راه میک_
 
 
 
  ظھر۴فکر کنم _
   چقدر زودیییچ_

   باال انداخت و سفره رو برداشت وسمت اشپزخونھ رفتی اشونھ
  سی مثل مال مردم نی زندگنی ازی چچی ھعجبا

 باشم نھ نیری خودشای لی زن زلنکیھ بھ ترانھ کمک کردم نھ ا تو جمع کردن خونمنم
  انیاما بھ قول استاد ک

 بلک سی بودن سما نلی نشون زنزلنی خونھ بھ خانومتون کمک کنی تو کار ھانکیا
 ی کال معنینی بودن تو کار ھاست می بودن وسھکینشون دھنده مدارا کردن وشر

  نھی مشترک ھمیزندگ
  می چقدر من ادم با معلوماتزنمی می اموزنده ای حرفاعجب
   بود اصال گردنم درد گرفتنی چقدر سنگحرفام

  ارهی ممانی بتونھ فکر منو بخونھ بھ خل بودم ایکی ینی
   وشمال افتادم ولبام اوبزون شدمی سفرو مرادی تکون دادم وبازم یسر
 نای اگنیعقل نداره نم جو ھی شوھرشم ک نی اھی چی اخ سفر مجرمی لعنتت کنھ مرخدا

 .....تازه ازدواج کردن
 واال

 
 
 

  ترانھ
 کنھ نرفتھ دلتنگشم دای ک احساسش رو پشھی خوبھ باعث میلی ارش خی برای دورنیا

   چادر وسرم کردمستادمی انھیی ایروبھ رو
 باعث نشھ ک پاھام مونییای رو کردم ک بھ تخت نگاه نکنم تا خاطر شب رومی سعتمام

   اعتراف ارش بشمالیخیسست بشھ وب
  چند روز چطور با دلم سر کنم ؟نی امن

 مبل نشستھ بودوبھ ساک کنار در ی امدم وسمت ارش ک رورونی از اتاق بپوووووف
   شده بود رفتمرهیخ

  ی تو ھم مثل من ناراحتی دورنی زدم پس از البخند
  ی ک دوستم داری زودتر بھ خودت ومن اعتراف کنکاش
  افتاد وبلند شد رو بھ روم واستاد ارش بھ من نگاه
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 صورتش بھ گردش در امدتا خوب تو حافظ ام ثبتش کنم  ی تک تک اعضای رونگاھم
 زدی دلم از رفتن سر باز منطوریانگار ک قراربود ماه ھا وسال ھا ازش دور باشم ک ا

 ...... قیوعقلم بھ رفتن تشو
   کزدی مدای دلم فری تویکی کردم واز فشارش گلوم درد گرفت بغض

  ی مسافرت شالیخی بشھیم
 .....  کنمیری اشکام جلوگزشی ھم گذاشتم وتا از ری روچشمامو

 ... شھی محکم باشم مثل ھمخوامیم
   وبھ خودم مسلط شدمدمی کشقی عمنفس

  در منتظرشون باشمی بھم گفت ک جلونجای ارسنی مگی دنی تا چند منای امیارش مر_
... 

   کرد ومن ضعف کردمنگاھم
 .......  داشتم ک ببوسمش وبغلش کنموسوسھ

 ...... زدی نمی چرا حرفشدمی نگاھش ذوب مری زداشتم
 وعظمتش ای ک از دردی عی ھای شده مثل ماھتمی ک االن درحال مرگم حکادونھینم

 و انتظار یی ودر اخر تو تنھاکننی می زندانکی تنگ کوچھی وتوکننیجداشون م
 ... شنی تلف مایربرگشت بھ د

 ... رهی ترس دارم ک برمو ارش سراغمو نگمنم
   انداختنی ارش تو گوشم طنیصدا

   خوش بگذرهیلی بھتون خدوارمیام_
   زدملبخند

  ی االن خالنی جات از ھمیمرس_
  نیی پامشی ببرارمویخوب برم ساکتو از اتاق ب_

 ...  نفسمو فوت کردمی گرمی تکون دادم چھ خداحافظیسر
   قدم دور شد ک صداش زدمچند

  ارش_
   قرار قدم تند کردم وسمتش پرواز کردمیب..... ونگاھم کردبرگشت
   لبھاش گذاشتمی دور گردنش حلقھ کردم ولب ھامو پر حرارت رودستامو

   شدمدهی وبوسدمی بوسی از دلتنگوپر
 ارش بود ک دورم حلقھ کرده وبود بھ ی چقدر گذشت فقط حواسم بھ دستادونمینم

  دادیخودش فشارم م
  می حالت بموننی رھام نکنھ وتاابد تو ھمخواستی دلم مفقط

 ..... دنی بوسدرحال
 ..  مھم نبودمردمی مشدوی االن نفسم قطع ماگ

 ارش پراز خواستن بود وصدالبتھ من از ی چشمامی باعث شد ازھم جدا بشمی گوشزنگ
  اون بدتر
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  دنی بود حتما رسمی وبھ صفحھ اش نگاه کردم مردمی کشرونی ببمی از جمویگوش
  نیی برم پادی بامھیمر_

 خنده بھ لب ھام رفتی اما اروم ارش ک بھ قصد چمدون سمت اتاق می شاکیصدا
  اورد

 .....  محلیخروس ب_
 
 
 

....... 
ده چشمام  ارای نگاه بھ ارش انداختم بھی می پژو مرنی از سوار شدن داخل ماشقبل

 پرشد وزمزمھ کردم
  داری ددیبھ ام.....دوستت دارم _

   بودندی خوشایلی کلمھ براش خنی ادی برق زد شاچشماش
   تکون دادوداخل ساختمون شدی روھم گذاشت دستچشماشو

  رفتن من رفت؟؟؟؟قبل
  نھی رفتن منو ببخوادی زدم نملبخند

 ...  پنجره اتاقمون نگاه کردمبھ
 .....  منتظر نذار لطفاادی وزمن

   رو تحمل کنمی دورنی اتونمی  مستمی نمطمعن
  دیچی پنی تو ماشالی لی حرصیصدا

   بدبختلی مرد زلگی سوار شو دایاه ترانھ ب_
   نشستم ودروبستمنی ماشداخل

   گفتمی لج دراربالبخند
 عمتھ_

   وراه انداخت وگفتنی ماشمیمر
 ؟یسالم خوب_
  سیبھ تو مربوط ن_
   نگاھم کرد وگفتالیل

 ای کردیقاط_
 .. .  تو نرفتمینھ من بھ عمھ ھا_

   ھم خوبنیلی من خی عمھ ھارمینخ _
   عمھ ھات خوبنیاره توبد_

   دونھ زد رو بازومو گفتھی یحرص
 ی من داری بھ عمھ ھاکاریچ_
 ..... خشونتتم بھ عمھ ھات رفتھ_
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 ولمون کن باو_
  یمگ گرفتمت ازاد ازاد_

  دوگفتی بلند خندمیمر
   ترانھ شو االن از شوھرجونش جدا شده اعصاب ندارهالیخی بالیل_
   گفتممی حرص رو مربا
 فرارکن باو_
   گفتدوی ھم خندالیل

   تنگ شده بودیلی خھاتی تخس بازنی ایدلم برا_
 ... تخسم عمھ اتھ_
  ی پرو شددمیبازم بھت خند_
   مسواک گرون شدیدیاالن باز خند.....من بھ تونگفتم نخند _

   وترانھ باھم گفتنمیمر
  یواااااااااا_

   واون دوتا باحرص نگاھم کردندمی خندمن
  خوابمیاصال من م.... خوب ھیچ_
 خوابم دهی بود چشمامو بستمو بھ دو نرسشبی دیخوابی اثرات بنمی اومدی خوابم میلیخ

 برد
 
 
 

  ارش
  کردی متمی مبل نشستم وبھ خونھ نگاه کردم سکوت خونھ اذیرو

   بھ بودن ترانھ عادت کردمی بدجورانگار
 .....  بود برامبی غرخونھ
   بلند شدم سمت اتاق رفتم خودمو رو تخت انداختمدموی داخل موھام کشی دستکالفھ
 ......  وبو کردمتخت

   بستم وبھ ترانھ فکر کردمچشمامو
  دمی سمتم امد وپرحرارت بوسی ک وقتی حس عالبھ
 ...... تن گرمشبھ
 ....      لبھاشینیری شبھ
 ......  کنھدای داشت از چشمم بھ قلبم راه پی نگاھش ک سعیزی تبھ
 ......  حرفاشی گرمابھ
   جملھ دوستت دارم قبل رفتنش ک بازم دلمو لرزوندبھ
 ......  نگاه دلتنگشبھ
 ........ رشی نظی عشق ببھ
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   وشدمشدمی بھ خودم مغرور مدیبان
  دهی مادمی رو ی مثل ترانھ عاشقم شده وداره عاشقی دخترنکیازا
 یلی ک بھ مھتاب داشتم خیلی وکششم نسبت بھ ترانھ با ملی فکرکردم کال مشبی دبھ

  فرق داشت
 بھ ی براش دلتنگم وانطوری قرارش ھنوز نرفتھ ای ترانھ بود ودلم بری کال درگذھنم

 .....حال فردا
 ....  امدمی گوشامی االرام پیصدا
 ....  ترانھ استحتما
   برداشتمی رفتم وگوشزی امدم وچطور سمت منیی چطور ازتخت پادمینفھم

   حدس زدم ترانھ بوددرست
 یستی ونی ھمھ جا ھستدمی دی جلوگردی تو نقش مری تصوکنمیبھ ھرجا ک نگاه م(

(....... 
 ..... شل شد شمی کش امد ونلبھام
  اممممسمی بنوی چمن

   کلمھ ھا نداشتمی روی تمرکزدیلرزی مدستام
   رفتھ بودنادمی ھمھ کلمھ ھا از انگار
 .......  وقلبمشدی ذھنم تکرار می ترانھ بارھا وبارھا توجملھ

   جملھ اش بودی ک توی از حسشدمی مزیلبر
 ....  ترانھ چقدر سکوتھی خونھ افتادم ک بادی سمی بنوی چمن

 .....  سردهچقدر
   پاسخ ونوشتمزدم

 خونم دی چون خورشدی فرا گرفتھ شای بدی چرا خونھ رو سکوت تلخ وسرمادونمینم(
 )سی ننجایا

 ... فرستادم
 متر ھی باعث شد ی رو تو دستم فشاردادم وسمت تخت رفتم زنگ گوشی گوشجانی ھاز

 بھ ھوا بپرم
 
 
 
 زونی لبام اوانی اسم پودنی نگاه کردم وبا دی باشھ بھ صفحھ گوش ترانھنکی ادی امبھ

  شد
 .. جواب دادم 

  ی خوبانیسالم پو_
   چھ خبراتی بھ خوبکیبھ سالم شر_
  یکنی مکارای تو چیسالمت_
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 ... یچیمنم ھ_
  یچقدر کار مھم_
   حوصلھ ام سررفتھبی عجرونی بمی بری اھیارش پا_
   چرا داداشگیتو د_
  دهی نکنھ توھم حوصلھ ات سرگی تو دیگیچرا م_
  اره چون تنھام_

  دی پرسمتعجب
  ترانھ کجاست پس_
  با دوستاش رفتھ مسافرت_
   مادربزرگشدنی رفتھ مشھد دنای صدفم با مامانش امیچھ تفاھم دار....  ولیاوووووو ا_
  مگ مادربزرگش چشھ_
  ضھی مرنکیمثل ا..... گوشھ سیچش ن_
  اھان خدا شفاش بده_
  ی اھی پاینگفت_
  ھستم_
   دنبالتامیم_
  منتظرم پس_
 ی باریکار_
  ندارم فعال_
 فعال داداش_
 
 
 

  ترانھ
 گرفت ک دادم ھوا رفت چشمامو تااخر باز کردم خودمو تو شگونی نھی از بازوم یکی

   بودالی نھ چندان بزرگ واطی ک داخل حدمی دنیماش
 شگونی منو ننی شدم اخمام توھم رفت پس االی لسی تو فسی ک برگردوندم فرومو
  گرفت

 ....  کشتمترمتی بگالیل_
 نیی وباال وپااطی شد منم پشت سرش حادهی پنی زد واز ماشغی جالیل

  میکرد
   جانانھ ازش گرفتمشگونی نھی گرفتمش باالخره

   و مالش داد وگفتشگونی نی جاالی حال داد لیا
  درد گرفتییییییا_

  م  گفتم چپ نگاھش کردچپ
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  ادی قلقلکت بیخواستیپھ نھ پھ م_
 تا می سمتش رفتالی اورد با لی منیی بود ساک ھارو پاستادهی وانی کنار صندق ماشمیمر

  می ببرالیساکامونو داخل و
 ی برای بودن واالنم درحال استراحت بودن چون کسدهی زودتر از ما رسھی بقظاھرا

  ومدیاستقبال ن
   بوداطی ما داخل حنی جز ماشگی دنی ماشچھارتا

   طورنی ھم ھممی ومرالی رفتم لالی برداشتم وسمت وساکو
   انتھا بودی وببای خورد چقدر زای درکرانی بی بھ ابچشمم

 ...... رنگش
 ...  ارشی کرد درست رنگ چشماشتری بموی چرا رنگش دلتنگدونمینم
 ....کنھی مکاری االن چینی

 .... انھی کنھی من فکر مبھ
 رو باز کردم می گوشامی دراوردم پموی گذاشتم وگوشنی زمالی قدم بھ دروساکوچند
  ونوشتم

 ی تو مادی ھستم ک ھرلحظ مرا یی ھم بھ رنگ چشمان توست اسمان ھم جاای دریحت
 ... اندازد

 ی تو ھم مانند من بھ فکر من ھستایا
 ....ی من ھستدلتنگ

 
 
 
  ا وادارش کنم ک بھ من فکر کنھ ھامی پنی فرستادم دوستداشتم ک بااامویپ
   برسھجھی ارش باشھ تا زودتر بھ نتشی پادمی باشم ونجایا

   رفتم وداخل شدمالی شلوارم گذاشتم وساکو برداشتم وسمت وبی و تو جیگوش
   بزرگیدوبلکس بود وکم......اووو

   من وارش لبخند زدمینی دوسھ  برابر خونھ ما ینی
   قشنگ ترهنجای من از ای ونقلکی بزرگھ وقشنگ اما بھ نظر من خونھ کوچدرستھ

   مونده بودی خالنیی باال ھمھ پر شده بود فقط دوتا اتاق پایاتاقا
  می اتاق بمونھی ک ھرسھ تو می دادحیترج

  دنی دراز کشنی زمی روالی ولمی من رو تخت ولو شدم ومرمی اتاق شدداخل
   گفتالیل

  نیود شد تو ماش کمرم نابیوا_
   کرد وگفتدیی حرفشو تاممیمر
   درد گرفتیلیمنم کمرم خ_
  نمیاتفاقا منک اصال احساس نکردم تو ماش_
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  گفتی حرصالیل
  ھااایدی وکل راھو خوابیدی دراز کشنیعقب ماش.... احساس کن اینھ ب_
  براش باز کردمشموین
 
 
 

 در اورد وجواب داد بشی واز جی وگوشدی زنگ خورد تند از جا پرمی مریگوش
  گرمی جی خوفیسالم مج_

  ؟؟؟ھی چگی دییی مجیییییچ.... می بھم نگاه کردالی ولمن
  باخنده گفتمیمر
   دل منم برات تنگ شدهطونی پسر شیعشخ خودم_

 ... لی مرد زلگی حرفا اووووغ بھ من منی واز امی گرد شد مرچشمامون
   بچھ گونھ شدمی مری صداھوی

   تونم ھای باھات قھل مدهی موھاتو نزن ددهینوموخوام د_
   گفتالی وگرفتم وقطع کزدم لی وداد گوشغی با جموی سر مردمی تند پرالی ولمن
 ... نی دراوردیاه اه چھ لوس باز_

   پشت چشم نازک کردم وگفتمھی منم
   شده بودهدهی ھالک شوھره وترشیحاال معلوم شد ک_

   اخمو گفتمیمر
 ...  بدمیاالن من جواب محسن وچ_
   گفتی وکج کرد وبا حالت بامزه امی دھن مرالیل

  گرمی جی خوفیمج_
  می باھم گفتبعد
   چندنشیییییییییا_

   گفتی حرصمیمر
   شما ھا باتلفن حرف بزنمشی غلط بکنم پگیمن د_

   گفتمخونسرد
  یزنده بمون دمی نمنی اون صورت تضمری چون در غیکنی میاتفاقا کار خوب_

   واز اتاق خارج شدرداشتی وشی چشم غره توپ بھم رفت وگوشھی میمر
   شونھ ھاش وباال انداخت ورفت سمت ساکش تا لباس ھاشو عوض کنھالیخی بالیل

 ....  انداختممی نگاه بھ گوشھی منم
 .... سی نی خبرنھھھ
 ... ..  تابشمی بنگونھی من اانک

 .......سی طلبم ندر
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 ای دادم لباس عوض کنم کنار درحی رو رو تخت پرت کردم ترجی گوشدموی کشیاھ
 ..... برم
  داشتمی امدم وقدم زنون سمت ساحل قدم برامرونی بالی بعد از ونی مچند

  کردی گرفتھ بود وصورتم رو نوازش می لختمو بھ بازی موھاسمین
 ھی یو خنک ونرم راه رفتم وری شن ھای کفشامو دراوردم ورودمی ساحل ک رسبھ

   شدمرهی خایتخت سنگ نشستم وبھ در
 ..... ای امواج ودریصدا

 خوندن مامان ھا بھ ادم یی ک موقع الالی درست مثل حسدادی میبی ادم ارامش عجبھ
 ذهیدست م

 
 
 

 ارش
  سی حواسم بھش نچی بودم ونبودم خودش ھم متوجھ شد ک ھانیباپو
 ...  جا رفتم ونرفتمھمھ

 ....... دمی نددموید
   گم کرده بودمیزی خوش نبود تموم مدت انگار چحالم

 گوش دمی شاکردمی گوش مانی سروتھ پوی بی حوصلھ بھ حرفای خراب بود وبعصابم
   حرفاش نداشتمی روی درکچی کردم چون ھینم

 ......  داشتم برگردم خونھدوست
  کردی قرارم واروم می و دل بدادی ک بھم ارامش میی تنھا جاانگار
   خونھدمی وچطور رسی کدمیو فکر بودم ک اصال نفھم تانقدر
 .... ستادمی در خونھ وای روروبھ
 ترانھ درو با شوق بھ روم باز کنھ شھی داشتم ک مثل ھمی چھ انتظاردی ودلم لرزدست

 ...  ک غرق احساس بودییباچشما
 .... سوزندی تن وبدنم رو مشی ک گرمی لبخندبا
 .......  خونھ دعوتم کنھبھ
  رو تو قفل در چرخوندمدی وکلدمی کشیاھ
 
 
 
 ...  سکوت خونھ دلم گرفتاز

 .... دمیدی می ترانھ رو مشغول کارکردمی  نگاه مھرجاک
 ..... ختنی ریی چادرحال

 ...... نگاه کردنلمیف
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 ........  اتو زدنلباس
  سیخونھ ن... خونھ نی ترانھ انگار ایب

 ...  شدممونی امدن بھ خونھ پشاز
 .... گردهی میشگی ھمی اشناکی محابا بھ دنبال ی رو داشتم ک گم شده وبی کساحساس

 بندازه ی کسادی قرارو دلتنگ وی باشم ک منھ بیی جاخواستمی سمت اتاق رفتم نمخستھ
 ...  عادت کردمدی ک بایزی از چشی بھش بکنمیک احساس م

   زدادی تو ذھنم فرییصدا
 وقتھ ک تموم وجودت شده وتو یلی ترانھ خسی عادت ننی ایگی بھ خودت دروغ مچرا

 ... ی خبریب
 .... ی ک عاشق شدی باور کنیخوای نمدی شاای

 ی روزادی تخت پرت کردم ی وخودمو رودمی نامنظمم کشی داخل موھای دستکالفھ
   بخوابم وجاشو بامن عوض کردنی زمی من رواوردیافتادم ک ترانھ دلش طاقت ن

   لبخند زدمی اون ھمھ دلتنگونیم
   مھربون منترانھ

  دادی ترانھ رو می خوش موھای گذاشتم ک بوی بالشی روسرمو
 یی تو کجادختر

 
 
 

   رو نوشتمی دراوردم وشعربمی رو از جیگوش
  برپا کنمی امشب در کنارت محشردیبا

  عشق تو صد عقده دل واکنمباشراب
 ی خودرا کوک کن با نغمھ دلدادگساز

 یگانگی وبی سرد رھا گردد دلم ازتا
  مستم کن بھ افسون نگاه روشنتمست

   مھروصفا از گلشنتی غنچھ نمی بچتا
   انی ھای ام از روزگار ونامردخستھ
  جانی نازم بمان تا پاروبکشی من گدست
  از اسمانھا بھرمنی اھی تو چون ھدعشق

  محابا جان وتنی از بھر عشقت بدھمیم
 

  حاصل استی اول گفتھ بودم عشق تو بروز
  ودردوسراپا مشکل استی ناکامبھرتو

  اکنون بمان وعاشقم کن تا جان دھم بھرتویول
   تنھا نگذرک شدم عاشق ودلخستھ توازمن
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   ک عاشقش ھستمکردمی اعتراف مدی روفرستادم باامیپ
   روز ندارمکی ی براشوی تحمل دوری ک حتکردمی اقرار مدیبا

 .....  ک زود تر بگردهکاش
 ....  برگردترانھ

   بستم وبھ عشقم فکر کردمچشمامو
  خواب منو بھ اغوش گرفتی کدمینفھم

 
 
 

  ترانھ
   بھمذنی دونا پرنی شدم باز اداری از خواب بشی باگوشالی لی بگو مگویباصدا

 از ارش دارم چشمامو تااخر باز امی پھی دمی برداشتم تا بھ ساعت نگاه کنم ک دمویگوش
  وباز کردمامی پی معطلی ک شل نشھ برمی بگشموی نی جلوتونستمیکردم ونم

 .....  شک کرددشی ارش و بارھا وبارھا خوندم چشمم بھ دامکیپ
 ..  ذھنم قدرت درک کالمت و از دست داده بودانگار

 ...... کردمی باور نمای دمیفھمینم
 ..... منو دوستدارهاون
 ومتعجب جی گی  توجھ بھ نگاه ھای ودرو بھ شدت باز کردم وبدو بدمی پرنیی تخت پااز
  دمی دوای سمت درھیبق

 ....... شھی باورم نمایخدا
  دمی پرنیی زدم باال وپاغی جدمی رسای درکنار

   ک از ذھنم گذشتیزی چنی دو زانو نشستم اولی شد روی خالجانمی ک ھخوب
  شکرتایخدا

 
 
 

   باال اوردم وتند شماره ارش وگرفتممویگوش
   تو ذھنم گفتیکی

 وبھ جون یی کم بخاطرش عذاب تنھای کم بخاطر ارش از غرورت نگذشتترانھ
 عی بھت ابراز عالقھ کنھ وتو سرمی مستقری وشعر غامی پھی ک حاال ارش بایدینخر

  یبھش زنگ بزن
  یشی می راضی بھ خودش زحمت نداد بھم زنگ بزنھ چطور انقدر زود داری حتارش
   دوستم ندارهدی ھنوزم اونطور ک بادی گذر باشھ  شا حس ارش زوددی شااصال

 منو زودتر بھ خونھ برگردونھ از نکی ای برادی باشمی نمی ھا راضی زودنی من بھ انھ
   کنھی سعشتری بدیغرورش بزنھ با
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   اما نھ مثل ارش بھ روش ترانھکنمی می منم ک سردزنمی منم ک پسش منی احاال
 تا خالص بشھ اون زدی بخاطر عشقش از غرورش مدی ازش اما بای بود دورسخت

  موقعس ک عشقش ارزش داره
   دھمدرس

 نھ عشوه ی اما لوس بازدی ناز کندی وبا پا پس بزندی بکششی با دست پدی ھم بایی وقتاھی
   موقع نھی وبلی دلی وبیادی اما زدییایب

  بھ وقتش خوبھی چھمھ
 
 
 

 ازپشت یکی بدم باال ک ی شلوارمو کمنییا خم شدم تا پستادمی واای شدم ولب دربلند
 .... ھولم داد ومن بامخ رفتم تو اب

 ک روش افتاده بودم فکر نکردم وبا ی بود ک از بھ عمق وسطح سختی ناگھاننقدریا
  ترس چشمامو بستم وفقط دست وپازدم

 شنھا ی شد ومنو بلند کردن رودهیچی دور بازوم پیی دستاکردمی می خفگاحساس
   چشمامو باز کنمدمیترسیخوابوندن ھنوزم م

  امدالی لدهی ترسیصدا
   ندارهی ک عمقنجای کوچولو ھولش دادم بعدشم اھیبخدا من فقط _
  تکونم دادیکی

   بلند شدمی مری عصبیصدا
   فقط ساکت شو باشھالیل.....ترانھ _

  رمی جور بگھی رو الی لنی حال اخواستی تکونم داد دلم مدوباره
 رو ھم نگران کنم ھی بقخواستمی شدم نمیری حال گالیخی وبدمی رو شنیی قدم ھایصدا

   رومی مرشتریواز ھمھ ب
 وزھرا بودن چند نی وروژالی ولمی مردمی ک دیی صورت ھانی باز کردم واولچشمامو

 ....  دورم حلقھ زده بودنگینفر د
   بامزه گفتیلی نگاه کردم ک خالی بھ لیحرص

 .........  کردمیزیمن تا چھلمتم برنامھ ر..... یااا نمرد_
   گفتمدموی خندھی گرری ززد
   بکشمت چون حلوا ھوس کردمخوامی حاالم مرمیمیتا حلواتو نپزم نم_

   درامد با حرص گفتمغمی از بازوم گرفت ک جشگونی نھی میمر
 ییییدستت بشکنھ اووو.... یگری مشگونیچرا ن.... یضیمگ مر_

  لم کرد وگفت بغھویدویخند
 ...... می الاقل تا بعد عروسیری نمگی دشھیم_

   باخنده گفتنی ندارن روژی تعادل رواننای ابخدا
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  ریبھش شوک وارد شده ترانھ تو بھ دل نگ_
 باعث شد ھمھ بھ پشت الی مامان لی ام وباال انداختم وخونسرد بلند شدم صداشونھ

  میبرگرد
  نی جمع شدنجای شده ھمتون ایچ_

   گفتممی افتادم ودرگوش مری تالفادی تازه
  می رو حموم کنالی لایب_

   کرد وگفتنگاھم
 ھستم_
 
 
 

 رو بھ ھی چھی قضدی فھمالی کارو کردم لنی رفت ودستشو گرفت منم ھمالی سمت لمیمر
  مامانش گفت

  می ورفتمیمامان اگر باره گران بود_
   بامزه گفتیلی خمامانش

  باشھ برو_
   باحرص گفتالیوج گرفت ول خنده ایصدا

   محبتتم ماماننی خرابھ اینی_
   قدشمی تو اب و زدمی رو ھولش دادالی لمیدی ک رسایلب در 

   باخنده گفتمیمر
 یشی غرق میی جایانوسی انگار ک تو اقی بوددهی ترسی ترانھ طورمی خودمونیول_

   سانتم نبود۵ ٠بابا عمقش
   باز کردم وگفتمشموین

  کردمی منینھ داشتم تمر_
   گفتباخنده

  ھوابدهیاره تو خب_
 
 
 

  ارش
 
   زده بودمیزی شدم نھ دل ودماغ دوش گرفتن داشتم نھ لب بھ چداری ک بی موقعاز
    ولو شدمونی تلوزی مبل جلوی حال از اتاق بھ حال امدم ورویب
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 منتظر بودم تا ترانھ جواب بده کردمی نگاه ممی بھ گوشاری اختی بکباری ھیھرچند ثان    
 .....  بھم بزنھی زنگای

    بوددهی فای انگار انتظارم باما
 ام و نھی سی کارم فضانی بااخواستمی ھامو پر از ھوا کردم ونگھداشتم انگار مھیر
   کنمشتریب
   خالص بشمی دلتنگنی از اتا

  ه بود مقدار سخت شدھی برام دنی قلبم تنگ شده بود انگار نفس کشیجا
   ام ھستنھی سی قفسھ ی روییلوی وزنھ چند کھی کردمی ماحساس

 چند لحظ ھمھ جا ی رفت وبراجی سرم گستمی پا بای مبل بلند شدم تا خواستم روی رواز
   زدمھی شد بھ دستھ مبل تککیتار
   شدی عاددمی بعد دھی ثانچند

   جور ضعف کرده بودم بھ ساعت نگاه کردمبد
١：۵٠ 

 ک یی تو روزای از خودم غافل بشم حتنقدری من تاحاال نشده بود ک ادادی مظھرونشون
  از مھتاب جدا شدم

  دمی بھ صورتم کشیدست
 .... ی کردکاری تو بامن چترانھ

   درست کردم وخوردممروی نھی حال سمت اشپز خونھ رفتم ویب
 ....  تحمل ندارمگی دزدمی بھ ترانھ زنگ مدی حال برگشتم بابھ

 ......  ندارمیی تنھا عادت بھمن
 
 
 
   مبل نشستمی رو برداشتم وروی گوشزی می رواز
   لرزون شماره اش گرفتمی دستابا

  زنھی ونمزنھی گرفتھ مشی انگار بازنبضم
 ....  تماس وزدم ومنتظر شدمدکمھ
 .... اماچھی بپی ترانھ تو گوشی بھ شماره افتاد ھرلحظ انتظار داشتم صدانفسم
 ...  بوق خورد وجواب ندادنیاخر

 دیری لطفا بعدا تماس بگباشدی نمیی مورد نظر قادر بھ پاسخ گومشترک
 ...  اخی چینی دادش ی ،سھ بار،چند بار زنگ زدم اما جواب نمدوبار

 .... دهی رو جواب نمشی گوشچرا
   رفت بھ صفحھ اش نگاه کردم ترانھ بودبرهی تو دستم ومیگوش
  اراده بودی ک زدم بیلبخند
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   گفتماری اختی صداش تنگ شده بود بی دلم براچقدر
  ترانھ دلم برات تنگ شده_

   گفتی شوخدوبالحنی کشیقی نفس عمترانھ
  ؟ی منم خوبم توچطوری مرسزمیسالم عز_

  پررنگ تر شدلبخندم
  ذارهی تو حالم واسھ ادم میمگ دور_
  نکنھ اشتباه گرفتمایزدیارش تو از حرفا نم_
   من عوض شدمستمی نیشناسی ک تو می اون ارشگیمن د... یره اشتباه گرفتا_
  یترسونی منو میدار_
 شدن بھ سرت بزنھ اسردی ک اگ فکر رفتن ی عاشقم کردی چون جوری بترسدمیبا_

  کنمی متیتوخونھ زندان
 ..... اخدای_
 از نوی اشھی ک پشت تلفن داره ذوق مرگ مدمیفھمی اما مثال من نمزدی حرفارو منیا

  دی خوب فھمشدی مجانشی پراز ھیصدا
   گفتمدلتنگ

  نجایترانھ برگرد ا_
   ادامھ دادمطنتی شکمی بابعد
  ارمی سرت ھوو بیخوایتو ک نم_

   اروم کردمصدامو
 .....  ھرلحظکشمی انتظار باز باتو بودن روممی شدی ک باھم بکیاز وقت_

   ھاش تند واروم شد ادامھ دادمنفس
 .... شھی نمی راضی اگھی تو بھ کس دریمتاسفانھ ھم دلم غ_
   وسط حرفمو گفتدیپر
 ...  بشھی راضدمینبا_
   جاااانیا_
  دوگفتی خندزیر
   ندارمی جانتی تو امنشی پگیفکر کنم د_

   گفتمجانی از تھ دل پرھدمیخند
  خوادی انصاف دلم تورو میترانھ ب.... جات امنھ  نجایاتفاقا ا_

 خندھات روح خستھ یصدا.. . شم داری اواز خوندنت از خواب بی صداخوادبای مدلم
 .. امو اروم کنھ

 ...  قشنگت من وبھ اوج ببرهیحرفا
   موندن ھم ندارهھی ثانکی خونھ بدون تو ارزش نی اترانھ
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 ارش_
  جانمممم_
  دوستت دارم_
 یگردی برمیک.. از من شترینھ ب_
 
 
 

   گفتجانیپرھ
 .. پس فردا_

   گفتمیحرص
   دنبالتامی حاضر شو بییچھ پس فردا_

  دیخند
  تراز خونمونم واالنیی دنبالت ک انگار دوتا کوچھ پاامی حاضر شو بیگی میطور_
 از خودم شی بخاطر خوشحالدی بانکی نخواستم زورش کنم مگ نھ انی اشترازی بگید

 ک نھ ترانھ مدی کارو بھ روش ارش پسند انجام منی اوقات پس ھمیبگذرم البتھ گاھ
   براش لح لح بزنمنجایناراحت بشھ نھ من تنھا ا

   گفتماروم
  زمی عزکنمی اصرار نمگیباشھ د_

   قرارتر شدم اروم گفتمی شد ومن بیکی ھامون نفس
  بوس رو لبات_

   گفتباخجالت
 ارش_

   زدملبخند
  قربونت برم...جان ارش _
 کننی من وصدا می نداری کارگید...خدا نکنھ _

   گفتمی بالحن حسودومدی می از پشت گوشکردی ترانھ رو صدا می ک ھمی مریصدا
   محل زشت بد صدایخروس ب_

   من گفتمدوی خندترانھ
  ی برذارمی می شرطھیبھ _
  یچھ شرط_
 بوس بده_

   بوس امد ومنم بوسش کردم وگفتمی بعد صداھی ثانچند
   عشقمداری ددیبھ ام_
 ھا باشھ مواظب خودت باش ی الغر شدنمی ببامی جونم بھ خودتم برس نداری ددیبھ ام_

 ی بازمیعز
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  ترانھ
   نگاه چپ انداختم ک باخنده گفتھی می رو قطع کردم وبھ مریگوش

  یکنی نگاه می چرا اونجورھیچ_
  یکنی اسممو صدا می ھی کنی شناسنامھ صادر میمگ دار_
   شدهیحاال مگ چ_
  زنمی حرف می دارم باگوشینیبیمگ نم_
 ..... اھان واسھ اون_
  درد_
   چشمک بھم زدوگفتھی

  ی کردی ھاااا ک انقدر قاطدیکشی حساس میمعلومھ حرفاتون بھ جاھا_
 الروی ک لھی کنمی در امد باحرص برگشتم ببغمی از پشت بھ کمرم زد ک جی دستھی
   گشاد گفتی دونھ محکم زدم روبازوش ک باچشماھی دمید
   ھایاووووف عصاب ندار_

   گفتمیحرص
  شماھانیذاری ادم عصابم میمگ برا_

   اشاره کرد وگفتالی بھ ژمیمر
  می کم داشتنویا_
   کردوگفتی پوفالیل

  ادی شدوسمت ما مالیخی کالسش وبھویوا چطور _
   باال انداختم وگفتمشونھ

  واالدونمینم_
 ...  رفتم واقعا حوصلھ اش رو نداشتمالی سمت وادی سمت ما بالی ژنکی از اقبل

 یی وسارا ومھنازو ونوس ھم با خوش روالی شدم سالم کردم ک مامان لالی وتاوارد
 تک نفره ی از مبل ھایکی یجوابمو دادن  با چند قدم خودمو بھشون رسونم ورو

  دمی نگاه کردم وپرسکردی مروروی بھ ونوس ک فنجون قھوه رو زینشستم با کنجکاو
   ونوسیکنی مرکایچ_

   بھم انداخت وگفتی نگاھونوس
  زمی مھناز عزی برارمیگیدارم فال قھوه م_

   گفتمبالبخند
  اھان خوبھ_
 ...   ندارهیتی واقعچی دلم اضافھ کردم بھ نظر من ک ھتو



              اختصاصی کافھ تک رمان                              رمان دارمت وندارم انگار

@cafeetakroman 176 

 شده بودن حوصلھ ام رو رهی تو اون جمع ک ھمھ با عالقھ وسکوت بھ ونوس خنشستن
  فکرکنم,ق برمو بھ ارش وحرفاش دادم بھ اتاحیسربرد ترج

 تخت دراز ی فکر از جام بلند شدموسمت اتاق رفتم داخل شدم ودروبستم رونی ادنبال
 دمیکش
 
 
 

 ......  بچھ پرنده رو داشتم ک تازه بھش اجازه پرواز دادنھی حال
   اراده تو ذھنم مرور کردم ووجودم پراز خواستن شدی وبحرفاش

  شدی ومھربون منیری انقدر شی نخواستش وقتشدی مگ ماصال
 .....  ابرامی ک روکردمی ماحساس

 .... دی براش پر کشدلم
 ..... قشنگشی چشمایبرا

 اراش کم ی چشماییبای زی جلواوعظمتشی درییبای زی ک حتدمی رسجھی نتنی بھ اتازه
 .... ارهیم

   ارش واوردمی عکس ھای دراوردمو از داخل گالربمی از جمویگوش
  عکساش زوم کردم از یکی یرو

   بوسش کردممی دلننگباتموم
  ادی زیلی عاشقتم اونم خمن
 ...... دی حرفاش دلم لرزی اورادیبا

 ..... ی ھستی تو عالترانھ
 ....  کنمفی از خودم تعرکمی خخخ
   تابوتھھی برام قدای دننی کل اینباش

  ودلم انبار باروتھشی مثل اتنبودت
 

 ... ی ک ھستھی عالنی زدم البخند
 

   باخنده گفتالی ضرب باز شد ولھی اتاق بادر
  ایای نییای مای بھ دنیکنیم,امدم بگم فردا غلط_

   گردکردم وگفتمچشمامو
  کنمیباشھ روش فکر م_

   وارد شدغی با جمیمر
  شھی شروع ممانشی مامانت فردا درد زاگمی نفر باشم ک منیامدم اول_

  اووووووف
  روھم گذاشتم باحرص گفتمچشمامو
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  ارامش ندارم من از دست شماھا_
   زنگ خورد نگاره جواب دادممیگوش

  ی خواھرشوھرت افتادادی شده یسالم نگارجووون چ_
   تبربک بگمشیشاپی فردا تولدتھ زنگ زدم تا پدمی شنزمیسالم عز_
   خوبھی علریام.. ی چطورزمی عزیمرس_
   از دستت شکارهریام_
  وا چرا_
  یزنی بھ ادم نمی زنگھی ی خبرھی چرا ییای بدی عگی سال دی رفتگیم_
  البد قھر باھام_
  اره_
   دورش بگردمیالھ_

   امدی از پشت گوشیرعلی امیصدا
  ی دورم بگردخوامینم_
  ارمی امدم از دلت درمیفدات بشم داداش_
  بامن حرف نزن_
  لجباز_
  ستمین_

   وگفتدی خندنگار
   ارش خوبھییکجا_
  ارش ھم خوبھ...من شمالم با دوستام امدم _
   خوش بگذره پسیااا شمال_
 یقربونت جات خال_
  ی خوش باششمی مزاحم نمگید_
  فعالنی ھمچنیمراحم_
 فعال_
 
 
 

  ارش
 
 .... می وخانومش توراه شمالی علری ھس ک با امی ساعتھی
 ....  شب تولد رو براش بسازمنی بھترخوامیم

 ک ترانھ نفھمھ ی وطوررهی بگمی رو از مرالی ادرس وی جورھی خواستم تا  نگاراز
 .....  فرداشب اماده اش کنھیبرا
  نگاه چپ بھم انداخت وگفتھی یرعلیام
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 ....... ھی ھا چی سوسول بازنیاخ ا_
  می برسمونی اسوده بھ زندگالی باخیزاری نمچرا

  گرد کردم وگفتمچشمامو
   دارمکاری تو چیمن بھ زندگ_
   بھ جون منی فقط نگارو انداختیچیھ_

   تند گفتنگار
   گفتم مگی من چی علریوا ام_
  رو باز کردوگفتششی نیرعلیام
  یکنی ام مچارهی شب تولدت بی ولیچیاالن ک ھ_

   بامزه چشماشو تاب دادوگفتیلی خنگار
  البتھ از االن بھ فکر باش....اھان _
   نگاھم کرد وگفتی حرصی علریام
  ارمی برتی خلوت گی جاھیفقط _
   خداای_

 من ؟..... مھربون نگاھش کرد ی علری وامدی خندنگار
 ....  عاشقانھ نگاھش کردمنطوری ادیخندی ک ترانھ می وقتی کمن

   سربھ سراش گذاشتمینطوری ایک
 ...  بھ لبش اوردموخنده

 زدلمی برات کم گذاشتم عزیلی خمن
 ........  ترانھ تنگ شدی خنده ھای انقدر دلم براھوی چرا
 ....... رفتی چھره خندونش از جلو چشمم اونطرف نمچرا

 ی دست فرمون وگرفتم وبادست بعدھی با دی بھم زد ک فاز از سرم پری پسھی,ی علریام
  گردنمو مالش دادم وگفتم

  یزنیچرا م_
  می ارزو دار واالی ومارو بھ کشتن ندییایخواستم از ھپروت درب_

   نگاھش کردم ک گفتمظلوم
  یکنیعادت م_

 ....  خداااا خودت شاھد باشی زن زور گومن دارم ابرادر
 ..... کنھی ک داداشت عشقتو شکنجھ مینی ببیی ترانھ کجایییھ

 نی نکنی انصافی بگی ااااا نھ دمی اھان از خود راضی پرو ام چیلی خدونمی مخخخخخ
 ......  ھستمی ھم پسر خوبیلیخ
 ) اره ارواح خاک عمھ ات(
 گی دنی اوردری مظلوم گنی شما بگی خوب ھرچیلیخ... بابا یا
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   می بھ جاده زول زدی حرفچی بدون ھی علری ومن وامدی ساعت نگار خوابکی بعداز

 اما تمام فکر منو ترانھ بھ خودش مشغول کرده کردی فکر می بھ چی علری امدونمینم
  بود
 وقصد تموم ادی راه کش مکردمی ک احساس می تاب بودم طوری بدنشی دی برایلیخ

 شدن نداره
 ی قلبمو نامنظم کنن ودل بتمی باھم دست بھ دست ھم داده بودن تا ری ودلتنگجانیھ

   قرار تریقرارمو ب
 .....  رفتنکی بھ اونمی واعتراف کنم ک من بھ مھتاب مدیزی چکی

 ...  من پابذارهی وباعث شد ک ترانھ بھ زندگرفت
   رو تجربھ کردمی چون با رفتنش من عاشقونمی مدبھش

 ......  فرشتھ شدن روھی عاشق
 .....  اون نبودییبای بھ زیچکی ک بنظرم ھی کسعاشق

   دادمی علری انتھا گرفتم وبھ امی نگاه از جاده بھ ظاھر بی علری امی صدابا
 البتھ ک نی شدلی ک ستاره سھ بھت بزنم وبعدشمیی حرفاھیارش سر عقدتون نشد _

 ...... تونھی اول زندگکنمیدرکتون م
 ی وھرشب خود خوررمی نگم واز قول نگنکی اما بھتر از ارهی دکمی حاال درستھ یول

  کنم
اما ..... بذاره نھ من نھ باباشی ازدواج با تو پا پی نبودم ک ترانھ برای اصال راضمن

 شھی ک اون ھممی تا اون خوشحال باشھ تا ما باعث نشمیھردو بخاطر ترانھ کوتاه امد
 .... تو حسرت بمونھ

 ...  سرشی بزنی کارشو چوب نکننی وقت اچی ک ھخوامی ازت مارش
 .... کنارش باش..... نباشمقابلش
  کن ودوستش داشتھ باشدرکش
   مشھود بودشتری برادر بھی ی نگراندی دزاروی چیلی خشدی کرد تو چشماش منگاھم

  برادرمکی درکش کنم چون منم ونستمتیم
 
 
 

  نمی وببشی ھارو بخوام وخوشبختنی خواھرم بھتری دوستدارم ک برامنم
 دخترشون ی واقاجون چقدر سخت بوده ک برای علری امی چقدر برادونمی منکیھم

 ...... ی خواستگارانیب
   گفتمزدی موج منانی ک توش اطمی لحنبا
 .....  گذاشتھمی از ترانھ ممنونم ک قدم بھ زندگیمن حت_
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 نی از غرورتون بخاطر ترانھ گذشتنی ک از خودتون گذشتونمی بھ شما مدیحت
  ونتونمیبخدا ک مد.........

 ....  حرف بفروشمھی ترانھ رو بھ ی باشم ک تمام محبت ھای ادم بدیلی خدی بامن
 بحث شھی دعوامون نمگمینزنم نم ی حرفنی وقت ھمچچی ک ھدمی بھت قول می علریام
  ارهی غم تو دلش بمونھ اخم بھ ابرو بادی زذارمی اما نمھی باالخره زندگمیکنینم

   باشمطمعن
   ولبخند زد وگفتدی کشیقی نفس عمی علریام
   ارشی راحت کردالمویخ_

   روشونھ اش زدم وگفتمدستمو
  نیلی ای باشم برایکاش منم مثل تو برادر خوب_

 ...... می بھم لبخند زدھردو
 
 
 
 رو نجای ای زدم رو ترمز با بدبختنای ترانھ ایالی وی کناریالی ساعت بعد جلودر وکی

   کردم پول دراوردن چقدر سختھ وخرج کردنش چقدر راحتھی امشب کراھی یبرا
 خانوم مھربون ھی مھم رهی ومادی ترانھ پول مگ مھمھ مدهی گندی تارموھی ی بابا فدایا

  وخوشگلھ ک من دارمممممم
 ......  عشقمممممم حاال فقط چند متر باھات فاصلھ دارماخ
 وداخل بردم وخاموشش نی رو باز کردومن ماشالی واطی شده ودر حادهی پی علریام

 .... کردم نگار ھمچنان خواب بود
 ھم کارمو راه کی کوچی کولھ پشتھی روزه برنداشتھ بودم  ھی سفر ھی ی برای ساکمن

   انداختیم
 نگار ی علری بردم تا امالی باخودم بھ داخل وناروی ایرعلی امکی کولھ وساک کوچمن

   کنھداریرو ب
 .....  بودنی خوابش سنگنکی امثل

   بزرگ نبودادی شدم زالی وداخل
   تخت انداختمی از اتاق ھاشدم وکولھ رو رویکی اتاق خواب داشت ک من وارد دوتا
   براش تنگ شدهیلی دلم خنمی ھرچھ زودتر ترانھ رو ببخواستی مدلم

........... 
 ختھی چقدر کار سرم ری شفارش بدم وااااکی کھی بگردم ویقی گروه موسھی دنبال دیبا

.... 
  ترانھ رو بدوننقی عالشتری ترانھ بی کنم فکرکنم دوستانیی تزی کنار ساحل رو کمدیبا
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 ......  کمجانمیاه رو درکنم ھم از ھ ری دوش گرفتم تا ھم خستگھی

  نداشتگی چند متر رو دنی متر ھا از ترانھ دور بودم دلم جنبھ اوی دوروز ک کلبعد
...... 

 نرمو ترانھ رو با تموم وجودم الی خودمو گرفتم ک بدو بدو سمت اون وی جلوبازور
 ....تو اغوش نکشمممم

 .........  رویدور نی صبر بده تا فردا شب بتونم تحمل کنم اایخدا
 ...  خونھ رو پر کرده بودی فضای علری خنده نگار وامی امدم صدارونی حموم باز
 ......  ترانھ تنگ شدهی خنده ھای الزم ھس ک بگم دلم برادونمینم

 .........  ک االن کنار خانومشھشھی ممی حسودی علری ھس ک بگم بھ امالزم
 ........  سفرت بخوره تو سرتنی ادای ببخشیلی خمی مراخ

 .... دمی رو پوشدی سفنی با شلوار جدموی سفشرتیت
 ....  واکس مو زدمکمی موھامو شونھ کردم ستادمی وانھیی ای روروبھ

 .... خوردنی میی داشتن چای علری رفتم نگار وامرونی اتاق باز
 .... رنیگی خو مطی زود با محنقدری انای در عجبم چطور امن

 ....  ندارهیزی ک چنجای واز کجا اوردن ایی چاالیخی بنارویا
  دمی پرسی کنجکاوبا
  از کجا ؟؟ییچا_
   باز گفتشی بھ نگار لبخند زدونگار بانیرعلیام
   ھسنجایھم ا...  ووانی خشک وقند وفالکس اوردم لیخوب من چا_

   تکون دادم وگفتمیسر
 ... ی ھم عالیلیخ_

   بالبخند تشکر کردمختی برام ریی چاھی مبل تک نفره ونگار ی رونشستم
 رمی کنار ساحل کمک بگنیی تزی برای علری از نگاروامدیبا
 
 
 

  بھ نگار گفتمرو
 .....  دارمازی کنار ساحل ننیی تزی براقتونیزنداداش من بھ سل_

   گفتمی علریروبھذام
 نییای بامن بنای واکی وسفارش کنیی تزلی وسادیرخری برادیداداش تو خانومت ھم با_

  می کننیی گوشھ از ساحل رو تزھی می تا شب بتوندیچون فردا با
   لبخند زد وگفتریام
 .... حلھ داداش_
  یمرس_
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 می وداخل شھر رفتمی شدنی وسوار ماشمی خارج شدالی از ومی خوردیی چانکی ابعد
..... 
وسفارش  بھ شکل دوتا قلب ک مثال با نخ وسوزن بھم وصل شده بودن رکی کھی اول
 ...... میداد
 ..... می کردھی کرازی مھی چتر خوشگل وھی ی دوتا صندلبعد
 ...... دی ھم سفی وبھ گونمی قرمز گرفتی ھازهی سنگ ری تا گونسھ
 ...... میدی وقرمز ھم خری متر پارچھ ابچند

   اما قبل داخل شدن گفتیرعلی مغازه شد امھی داخل نگار
 ...... دشھی خرنی چندمنی ایدی ھمھ خرج رو دستم تراشنی کنھ ک اکارتیخدا بگم چ_

 ..... دمی با حرص داخل مغازه شد خندبعد
 .....  مغازه ھا چرخوندمنی بنگاھمو

 ....  کردرهی چشمم رو خی ابری مغاز  لباس حرھی نیتری وتو
 تا شی داشت بلندنھی گردن وسی روی سنگ دوزھی سھ ربع تنھا نی بودواستی اسکغھی

 ........  رنگی ابری شال حرھی مچ پا بود بایرو
 .... ومدی میلی قشنگ بود مطمعنن بھ ترانھ خیلیخ
 تن ترانھ راھنی پنی دوستداشتم فردا ادمی سمت مغازه رفتم ولباس رو خراری اخنیب

  ؟؟؟یباشھ اما چطور
 
 
 

د  وچند تا سبمیکردی رو پر پر مدی گل رز قرمز وسفمی وداشتمی ھم نشستھ بوددور
 نی زمی گل رونی سر بھتری ورورنی ترانھ انارو تو دست بگی تا دوستامیختیریم

 ..... زنیبر
 ....     تو فکر لباس بودمھنوزم

   مقدمھ گفتمی بھوی
   بھش برسونم ونفھمھی ک فردا بپوشھ اما چطوردمی ترانھ خری لباس براھیزنداداش _
   گفتری با چشم گشاد نگاھم کردن ک امرونگاریام
   باو سکتھ کردمیزنی حرف مھویچرا _

  دوگفتی خندنگار
  بسپورش بھ من غمت نباشھ_
   اخیچطور_
 قراربذارم ولباس می با مرتونمی از موضع فردا خبر دارن مالی ولمیمر... راحت یلیخ_

   فھمھی نمزتی از سوپرایزیوبدم بھش مطمعن باش ترانھ چ
   گفتمی خوشخالبا
  ولیا_
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  زد ک چشمام گرد شد بھم ی پسھی ریام
  لیزنزل..... ببند شتوین_

  گفتمیحرص
  یستینکھ تو ن_
  من مجبورم_
  منم دوستدارم_

   باخنده گفتنگار
 ....  نگار تولده منھی علریام_

 .... حقتھ برادر زن گرام حاال حاال ھا دارم براتخخخ
 ...  امدی بھ ترانھ میلی تاج گل خوشگل ھم درست کردم ک حتما خھی

 حوصلھ ی گرفتم وامدم بعد شام حتتزای پرونی کارا موند واسھ فردا من رفتم از بھیبق
 ...  می بھ اتاق ھامون رفتمی از بس ک خستھ بودمیحرف زدن ھم نداشت

  امامن
 
 
 

 ....    بودم ونبودمخستھ
 ..... ومدی ونمومدی مخوابم
 ....  بودنجایالن ا ک اخواستی دلم مبی عجادی خواب بھ چشمام بذاشتی ترانھ نمفکر

 ....  ودستام بدن خوش فرمش روگرفتی چشماشو قاب مچشمام
 ...... شدی از عطرش پر ممینی از صداش وبگوشم
 ...  قرارتمی بترانھ

 .....  بودشی رو داشتم ک فردا عروسی حس دامادسی فکر فردا افتادم جالب نبھ
 .....  از استرس واظطرابپر
   بودمری ساعت گذشت و من با فکر ترانھ واسترس فردا درگکی

   پھلو بھ اون پھلو شدن خستھ شدمنی ااز
 ....  امدمنیی از تخت پاکالفھ
 ....   تر بھ ترانھ باشھکی باشم ک نزدیی جاخواستمی بھ فرمان من نبود فقط مپاھام
 باال رفتم واالن نای ترانھ ااطی حواری امدم وچطور از درونی بالی چطور از ودمینفھم

 ..... ینییچشم دوختم بھ پنجره اتاق پا
 ..  ک اونجاستگفتی بھم می حسھی اما انھی اونجاس دونستمینم

 ....  در اوردم بھ ساعت نگاه نکردمبمی از جمویگوش
 ...   گذشتھ وممکنھ ک خواب باشھکی نکردم ک از توجھ
 .....  تاب صداشھی دلم بفقط

 ....  گرفتتمیول ک خورد ضربان قلبم ر گرفتم وبوق اشمارشو
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 ....   دی لرزدلم
   بوق خورده نخورده جواب دادنیدوم
 ...  شدمی بھ حالی ومن حالدیچی پی خوش اھنگش تو گوشیصدا
   رو سفت بھ گوشم چسبوندمیگوش

  زمی عزیسالم ارش خوب_
   گفتمی بادلتنگادی لبخند بھ لبم نزموی بگ عزشدی ممگ

  یعشق من خوب.....خانوم خونم ... زدلمیسالم عز_
   حرارت نفسش حرارتمو برد باالدی کشیقی عمنفس

   گفتی قراریباب
   افتمیفردا ک بگذره پس فردا صبح زود راه م....خوبم فقط دلتنگتم _
 ..   ستمیترانھ من خوب ن_

 ....  ونگران شددی لرزصداش
 ... ی شدی چزمیچرا عز_
 خوادیترانھ من دلم اغوشت رو م...... یستی نشمیک پ یخوای منی از اشتری بلیدل_

 ....عطر تنت.. نفس ھاتیھوا
   نامنظم شدنفسش

  خوادی منم دلم تورو مسیارش منم حالم بھتراز تون_
   گفتمی قراری ببا
 اره دادمی ومن باتمام وجودم بھ خودم فشارت می االن تو بغلم بودیدوستداشت_

  یدوستدار
 ......  از توشتری بیلیاره خ_
 .....  طعم لبت تنگ شدهیدلم برا_
بذار منم ..... یگی برام متی خوبھ ک از دلتگیلی خنیا.....  دهیحرفات بھم ارامش م_

 .... بگم
 ولمس دنتی بوسی براقرارمی بای اغوش گرمت رو کرده ی ک چطور دلم ھوابگم

 ...... کردنت
   دوستت دارم ارشمن
 تم خانومم من عاشقشتریمن ب_
 
 
 
   صدات چقدر خوش اھنگیدونیارش نم_
   وقشنگنیری ک چقدر لبخندات شیدونیوتو نم_
   از عشقتشھی خانومم تمام وجودم پر میگی بھم میوقت_
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 گم ای... گم کردم یزی چھیانگار ..... باھام جنگ داره  ای انگار دنیستی نشمی پیوقت_
  شدم

  سی تو نی بازوھانی تر از چند وجب بندی برام خوشایی جاچیارش ھ_
   صدا کنھی قشنگنی تونھ مثل تو اسم منو بھ ای کس نمچیترانھ ھ_
   براترمیمی ارش میواااا_
  بھ خونم گرما بده.....  بمون وبا موندنت عاشق ترم کن خودیب_
  عاشقتم_
 ..... ی نفروشی اگھیمنو بھ کس د... ی وقت ترکم نکنچی ھشھیم_

  ی منو بخوافقط
من عاشقتم من از سھ .... بشھ الیخی عمرشو بنھیی ادم اشھی اصال مگ مزمیالبتھ عز_

  ی عاشقم باششھی ھمشھیوتو م...... عاشقتم شیسال پ
   ازت دست بکشمتونمی ک اگ بخوامم نمی عاشقم کردیطور_

 دی ودلم لرزدیخند
 
 
 

   ترانھ بخنده اروم وپرعشوه اروم گفتمییبای بھ زتونستی ھم مگ می اگھی دکس
 ......  مثل عسلینیریتو ش_

   گفتی خاصباحسادت
 ...... شھی نپرسم امانمخوامی میارش اممممم ھ_

   زدم وگفتملبخند
 ..... شھی می من کنارتم ھمھ چیچرانشھ وقت_
   وبامن ومن گفتدی خندزیر
 ......... توگمیارش م.........ام.......تو _
 .... اممم......بھ

   گفتمباخنده
  ی راحت خرفتو بزنشھی مزمیعز_

   گفتتند
  یزدیتو بھ مھتاب ھم از حرفا م_

  بود حسادتش ک بھ مھتاب فکر نکردمنیری برام شنقدری دست خودم نبود ادنمی خندبلند
...... 

 ؟؟؟؟؟... مھم بود مھتاب
 در پاک کردنش داشتم ی بود ک متاسفانھ ھرچقدر سعمی نقط شوم تو زندگھی اصال نھ

   نبودریامکان پذ
   گفتمشدی ک بستھ نمیشیبان
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  کمممی دیاممم شا_
   بودی وگرنھ مرگم حتمنجامی ادونھی ک خدا رحم کرد نمدی کشی نفسھی باحرص

  گفتمزدی ک توش خنده موج میی صدابا
   من دوستش نداشتم اون موقع حرفام فقط در حد حرف بودیول_
   از تھ دل از عمق وجودم باورم کنزنمی ک می االن ھر حرفیول

   گفتی ارومبالحن
  زمیباورت دارم عز_ 

   قرارگفتمیب
  ترانھ_
 جانم_
  یمنو چقدر دوستدار_
  شتریازجونم ب_
  یمنم عاشقتم ھمھ کسم_
  اخ_
   خانوممی شدیچ..جااااااان _
  ناز گفتبا
 لبمو گاز گرفتم_
  یشدی خوب مبوسبدمیجووون عشقم کاش اونجا بودم م_
   عشوه گفتپر
 ....  نگو دلم خواسییا_

  گفتمباخنده
 .....  منی کوچولوی شدطونیش_

   پرنازدیخند
  خانومم قصد جونمو کردهنمی بیم_
 
 
 
   اقامون خوب دلم برات تنگ شدهی وایا_

  قربون دلت برم..... جانم یا _
  خدانکنھ دورت بگردم_

 ...  کردمکث
  گفتم

 .... ی بگیخوای میزیچ_
   تا باصدات خوابم ببرهی سعر بخونھی برام شھیم_
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 گی دنی پنج مکنمی صبر کن االن قطع منیفقط چند م...تو جون بخواه ...... یالھ_
   باشھزنمیدوباره زنگ م

  باشھ منتظرم_
 ...  رو قطع کردمیگوش
 ...   از پنجره گرفتم وراه امده رو برگشتمچشم
  ودوباره بھ ترانھ زنگ زدمدمیراز کش بعد رو تخت دنی مچند

   ذوق گفتبا
  یدیفکر کردم خواب_
 ی رفتی گذاشتی بد عادتم کرددی تنھا خوابشھیمگ م_
  عشقمیالھ_
 
 
 
   بخونم فقط قبلش بھ من فکر کنیی برات الالخوامیچشماتو اروم رو ھم بذار م_

   ادامھ دادمبالبخند
   چشماتویبست_
  زمیاره عز_

   زمزمھ وار خوندمدمی کشیقی عمنفس
  حونیالال الال گل ر_

   فال ودوتا منجوندوتا
 یلی فنجون تو لیتو
   خط فال من مجنونتو
 
 

   گل خشخاشالالالال
  داره تو چشماشی نازچھ

   خوابتی نقاشپراز
  فقط فکر اونا باشتو
 
 

   گل پونھالالالال
  خوشرنگ بابونگل

 ای کس تو دنچی ھگید
  مونھی نمسرقولش
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  رهی شبھ دالالالال

 رهی ماھو داره منیبب
   قصھ ھم گفتمھزارتا

 ره؟یگی خوابت نمچرا
 
 

   گل اللھالالالال
  کالھاھاتی رونمینب

   مثل تو پاکھفرشتھ
  فرقش دوتا بالھفقط

 
 

  گل رعناالالالال
 نجای اادی بارون بخوادیم
  ی گفتھ توازم دوریک
  حاالکتمی نزدنیبب
 
 

   گل پستھالالالال
   روزا خستھنی ازاینش

  شنھی ک می خوابچقدر
   تو خوشبختھیتوچشما

 
 

  می گل مرالالالال
  تو چشمات شبنمنھینش

  عمره من فقط ھرشبھی
   تو ارزوکردمواسھ

 
 

   گل پونھالالالال
  خونھدی اخررسکالغ

  شبکی شھیدامی پیکی
 مونھی می قولسرھر
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   گل زردمالالالال
   خاموش کردمچراغارم

   ک مثل پروانھبخواب
  گردمی دور تو مخودم

 
 ....  ک خوابش بردهدادی منظم ترانھ نشون می ھانفس
 نفس ھاش بود ک ی مھم ترانھ وصداومدی مادی قطع نکردم بدرک ک شارژش زیگوش
  دادی بھم ارامش مبیعج
  کم منم چشمام گرم شد وبھ عالم خواب رفتمکم
 
 
 

  ترانھ
 

   اش گذاشتمنھی ک داشتم خودمو تو اغوش ارش رھا کردم سرمو رو سی دلتنگباتمام
 ..... کردی مجانی وجودمو پر از ھبی ضربان قلب ارش عجتمیر
 خندونش نگاه کردم ولبخند ی سربلند کردم وبھ لبھاشدمی می خالیی عشق پرو از جدااز

  مھمون لبھام شد
 مرد نی شک بھترینگاه کردم ارش ب مھربونش ی کم کم باال بردم وبھ چشمانگاھمو

 ....  استایدن
 .... زدی مادی گره خورد وچشمامون عشق رو فرنگاھامون

 .....  لحظ نبودمنی منتظر اکم
 ......  گذشتھ بودمزای چیلی لحظ از خنی ابخاطر

 ...  از شوق چشمام پر شددی چرا نباپس
 .... دی شد وباری از ترس نداشتنش بارھا ابری روزھی ک یی چشماھمون

 .......   االن
 ....  از طرف ارش رشتھ افکارم پاره شدی شدن ناگھاندهی بوسبا

 ..... دمشی  بوسدهی ک بعد مدت ھا بھ اب رسی دورگردنش حلقھ شد ومثل تشنھ ادستام
 .....  افتادمای لحظ ارش از جلو چشمام محو شد ومن با سر تو اب سرد وشور درھی تو

 ....  لرز کردمدومنیفر رس بدنم بھ صیدما
 ... دستم سمت گلوم رفت اما ھوا نبود... نبود ھوا

   روبھ رو شدممی ومرالی وبا صورت خندون لدمی از جا پرباترس
 ...  ک حالم جاامدکمی
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 ...  دستش شدمی نگاه کردم متوجھ پارچ تومی تر بھ مرقیدق
 ھی ک درو برم افتاده بودن کردم و متوجھ قضی وتکھ بخ ھاسمی خی نگاه بھ لباس ھاھی

  شدم
   ترانھ اروم باااااشسسیھ

   بود وبسی خرکی فقط شوخدوستاتن
 .....  چنده باولوی بودن کاروم

   داد گفتمبا
 مممممممممممممیمرررررررررررررر_
 
 
 

  ارش
 

 ..... دمشی بوسمی رو بالبھام قفل کردم وبا تموم دلتنگی ھالب
 ....... رهی نظی لبھاش بطعم

 .. ...  تنش مستم کردعطر
 .....  نرم وخوش حالتش رفتی موھای الاری اختی بدستم

 ....  وساختھ بودنییای روی بود وفضاختھی وعشق درھم امارامش
 ک دمی دیعی وسابونی ترانھ از جلو چشمام محو شد ومن خودمو سردرگم وسط خھوی

  سرم اکو انداختی ک توی علریام داد ی امد وصدای پر سرعت سمت من مینیماش
.... 
 .... دمی برخورد کنم از خواب پرنی با ماشنکی از اقبل
 ....  از ذھنم پاک شدی چند لحظ ھمھ چیبرا
 ....  کجامدونستمینم
 .....  بدمصی تونستم تشخی صورت خندون مقابلم رو ھم نمنیا

  مرد روبھ رو تکون خوردی ھالب
  می کار داری پسر پاشو کلیخوابیارش چقدر م_

 ... ھی علری بھ پردازش درامد امذھنم
 ....... ری داد امی شدنم باصداداریخواب قشنگم ب 

 ...... پس
 .... زدمی داشتم سکتھ می من کردبی نسھی چھ برادرزننی خدا ایا

  حرص نگاھش کردم وگفتمبا
  کشمی حبسشم مبخدا.... چالت کنم اطی جا توحنیھم..... من تورو بکشم شھیم_
   نگاه بھت زده گفتبا
 ...  خداای_
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 ونھی دنی رفتم بخدا من از دست ارونی امدم واز اتاق بنیی بھ چاک کالفھ از تخت پازد
 ھیلینشم خ

 ...  پس راھمو بھ اون سمت کج کردمومدی خنده نگار می اشپزخونھ صدااز
 زونی اوافھی ک نگار اماده کرده بود نشستم با قی صبحونھ مفصلزی شدم وپشت موارد
  دمی نگاه کردم تو دلم نالی علریبھ ام
 ...  المصبکردمی بوسش مداشتم

 
 
 

 ترانھ
 

   برداشتم ک با حرفش تو جام خشک شدممی چند قدم سمت مرباحرص
   شوالیخیجون ارش ب_

 .....  منھیای ک تمام دنخوردی روقسم می راحت جون کسچقدر
 ...  نگفتمیزی کردم وچاخم
  گفتمی تخت ساکمو دراوردم ک مرریازز

 .... یکنیحاال چرا زود قھر م_
  چپ نگاھش کردم وگفتمچپ

   برم حمومخوامیم... باو ھیقھر چ_
  می کار داری ک کلایاھان برو زود ب_
 ؟؟یکار ؟؟چھ کار_

  ھاشو باال انداخت وگفتشونھ
  رنی بگکی جشن کوچھی خوانی رفتھ امروز تولدتھ بچھ ھا شب مادتی نکیمثل ا_

   جشن وکم داشتمنی کردم ھماخم
  ستمیمنک ن_
 ...  کسی تو نی دل بخواھخودیب_
  حرف ارش افتادمشبی دادی
 ..)یبھ خونم گرما بد... ی وعاشقترم کنی بموندیتو با... خودیب(

  بوداری اختی لبھام نشست بی ک رویلبخند
   گفتی لبخندم باخوشحالدنید بامیمر
  پس حلھ... ولیا_

 ... ی بھ چنی اکنمی فکر می من بھ چاووووف
 ....  تو حال بود از اتاق خارج شدم وسمت حموم رفتمحموم

  کردی سرحالم مگرفتی ک تنم رو ذر برمیمی مالاب
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 دمی ک باخودم اورده بودم رو پوشیی حموم ک خارج شدم تو رختکن لباس ھااز
 دمیچیوموھام رو تو حولھ پ

 
 
 

 ارش
   بدهمی صبحونھ نگار رفت تا لباس رو بھ مربعداز

  می اماده کنییای شب روھی ی تا ساحل رو برامی ھم رفتی علری واممن
 می رو از ساحل جدا کردیمتر٢٠٠ شکل لی مستطی فضاھی
 
 
 

  ارش
   بدهمی از صبحونھ نگار رفت ک لباس رو بھ مربعد
  می اماده کنییای شب روھی ی تا ساحل رو برامی ھم رفتی علری واممن

  می بزرگ از ساحل جدا کردلھیرو با چند تا م٢٠٠ شکل لی مستطی فضاھی
  بعد نگار ھم بھ ما ملحق شدنی مچند
 ارزشش رو داشت ھرسھ خستھ ی چند ساعت وقت گرفت وللی وسادنی وچنیی تزکار

  میاما لبخند بھ لب داشت
  می بودی راض کارمونجھی نتاز

  می ھا نصب کرده بودلھی می روونیی ھا رو مثل پاپپارچھ
   من روش قدم بردارهی تا ملکھ می سنگ فرش قرمز وسط درست کردھی

  می رقص درست کردی سکوھی دی سفی ھازهی رباسنگ
  می در نظر گرفتی گروه موسقی ھم برایی جاھی

 ساتن وچھار دی ک با پارچھ سفمی گذاشتزی ومی دوتا صندلای چند وجب بھ دردرست
   روشو پوشنده بودلھیم
  می کرده بودنیی بادکنک وشاخھ گل فضا رو تزی وکلی رنگی چراغ ھایکل

 ....  بودی عالدرکل
 ی علری امیصدا

 
 
 
   کردن فضا برداشتمنیی دست از باال وپای علری امی صدابا
 بلھ؟؟؟_
  لبخند گفتبا
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 نجای اادیترانھ ب١٠گذشتھ وقرار ٨ ساعت از شھی مکیھوا داره تار.... پسر ییکجا_
  یستیاونوقت تو ھنوز حاضر ن

   زدممیشونی کف دست بھ پبا
   بودم ک از خودم غافل شدمنجای اماده کردن اری اخ انقدر درگاخ
  ادی ھم میقی االن گروه موسمی اماده شمی بریگیاخ راست م_

 می رفتالی سمت وباھم
 
 
 

  ترانھ
 خوادی نمی انچنانشی ک مو درست کردن واراکی جشن کوچھی میاخ مر_

  گفتی حرصمیمر
 ......!!!! زنمتایترانھ م_
 ...الیل

  حاال خوبھ ھمش بخاطر خودتھ ھامیکشی نازتو ممی ساعتھ دارھی_
   وگفتمنی بھ زمدمی لج پامو کوببا
  خوامی بابا مگ زوره نمیا_

   ازم گرفتشگونی نھی ی عصبمیمر
  تو حرف نزن باشھ_
  اون نھی رو صدا کرد واااالی ژالیل

 
 
 

  گفتمزونی اوی رو ندارم بالبای حوصلھ اون افاده ااصال
 .. نی بشالی ژالیخیالاقل ب_

  باز گفتشی بانمیمر
 سازهی فرشتھ مھی ازت ھی رو عصابھ اما کارش عالکمیدرستھ _
   چشمام تاب دادمو گفتمبھ
  ھام مثل فرشتھ شمی طورنیھم_
   روسرمون باوختیسقف ر_
  ی وخوب امدنی اخخخ： الیل

   گفتمباحرص
   زود تموم شھ از شرتون راحت بشمگی دادی بنیبگ_
  ھم دلت بخوادیلی اه خاه：...الیل
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 ...  زبون براش دراوردمھی
  می خنده واقعا ک خلری زمی زدمی نگاه کردبھم

 ....  فرما شدنفی تشرالجوووونی ژباالخره
 ...  صورتم ورنگ موھام ومدلش کار کردی ساعت روچھار

 ی حال رو صندلی کرده بودم بغی جغی شدن موھام جدهی ک انقدر از دست کشمن
 ...افتادم

 .....  مردمیوا
 .... دختر ھمھ موھامو کندنی ذره رحم نداره اھی

   شد وکنار رفتالیخی امو دراورد بھی خوب گرنکی بعد اباالخره
 ....وم کرد ورری نگاھش زبا

  زدوگفتلبخند
  زمی عزی شدیعال _

  جلومو گرفت وگفتمی بندازم ک مرنھیی بھ ای زدم وتشکر کردم بلند شدم تا نگاھلبخند
 .... اول لباستو بپوش بعد_
 
 
 

  بکشم ؟؟؟نوی من اشھی مایخدا
   حرص گفتمبا
  می مریکنیاخر منو قاتل م_

  کردوگفتاخم
 .... ی لوس وغرغرو شدیلی امروز خیدقت کرد_
 نھ بابا_
 زن بابا_
   رفتمیشوھرش داد_
 دوگفتی خندالیژ
  نیمثل بچھ ھا شد_

   لباس ونشونم داد واوو چھ خوشگلھھھھھھھھمیمر
 کی داشت کالسی خاصییبای بود اما زدهی حال ک پوشنی عاشقش شدم در عییا

  وقشنگ
  الزم نبود االن خودم مشتاق بودم ک پارچھ نرمش پوستمو لمس کنھمی زور مرگید

... 
 ... دمی وپوشدمی لباسو قاپمی دست مراز

 ری رنگ مو انقدر تاثینی منم چقدر عوض شدم نی ای واااستادمی وانھیی ای روروبھ
 ..... داره
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 کم رنگ پشت پلکھام وخط چشم پھن ک چشمامو ی ابھی بود سامی صورتم مالشیارا
 .... ی ودراخر موژه مصنوعکردیدرشت تر م

 .....  رنگ ورژگونھ ھم رنگشی رژ کالباسھی
 ...  ودخترونھ بودحی ملششیارا

 ....  درشت دورم ربختھ بودی دراورده بود وبا فر ھای بھ رنگ نسکافھ اموھم
 
 
 
  نگاه کردم وگفتمالی لبخند بھ ژبا
   خوشگل شدمیلیتت درد نکنھ خدس_

  زدوگفتلبخند
 ...  نکردم کیخواھش کار_
  باذوق گفتالیل

   بشھ امشبیچھ شب_
  سرفھ کردومن باتعجب گفتممی مردی بھم کوبدستاشو

  بشھ؟؟؟یمگ قراره چھ شب_
  تند گفتالیل

 ..... زهیب اممم چ...ش_
  گی منظورش جشنمونھ دخوب： میمر

   نشدم اما گفتمقانع
 .... ھانا_

 .... نھی امشب منو ببتونستی ان دلم خواس ک کاش ارشم مھی نگاه کردم نھیی بھ ادوباره
 .... بودی واکنشش چینی رفت یلی ویلی قدلم

 ........  باال انداختمشونھ
 ٨：۴۵ نگاه کردم می ساعت گوشبھ
  دادی رو نشون مقھیدق
 ..... تولدم نفرستاده بودکی اس ام اس واسھ تبرھی ی ان ھمھ ذوقم کور شد ارش حتھی

 .... گرفتی بھونھ اشو مدلم
 ... شبھی محشر دیی الالری لوس شدم نکنھ تاثیلی ک من امروز خواقعا
 ...  رولبم نشستلبخند

 ....  ک ھسنی نداده ھمامی وپستین,ادشی نداره ک اشکال
 ... ھی اش باال سرمھ کافھی سانکیھم
  حق ندارم از دست عشقم بدون دونستن علتش ناراحت بشممممن

 ... براشرمیمی من مچون
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 ششی من برم پشھی فردا می خدا کاخ
 
 
 
 ....  نگاه کردمنھیی ابھ

 ...  تن کردمی رنگی وصورمھ ای وشلواراندامکت
 ...ختمی تراز صدبار موھاموشونھ کردمو حالت دادم باز بھم رشیب
 ..  دوبار عطر زدمیکی

 ...  وعرض اتاق وبا قدم ھام متر کردمطول
 ... انگار عقربھ ھا بادل من لج کردنی ساعت نگاه کردم اه لعنتبھ

 ..... گذرهی نمزمان
 .... زنھی ترانھ داره بال بال مدنی دی برادلم

   باشھتونستی می کی علری امری تق بھ در خورد ھمزمان در باز شد غدوتا
 )کردی ترانھ درو باز مییھویمثال (

   وکفتدی کشی سوتھی ری امخخ
 رمتی من خودم بگای بالیخیترانھ رو ب....ی شدیپسر چ_
 ...  شل شد واز جملھ دومش چشمام گردشمی نفشی تعراز

  وگفتدیخند
 ...  بزنھشی حق داشت بخاطرت بھ اب واتمیابج_

 .... ترانھ
 .... دی استرس دست ودلم لرزبازم

   گفتمری امبھ
 ... ادی ھم بیقی االناست گروه موسگی دمی برنیاماده ا_

  تکون دادوگفتیسر
 ... من اماده ام_

   امدری نگار از پشت امیصدا
  منم اماده ام_

   نگاه کردن بھ نگار گفتمبدون
  تا من از استرس نمردممیپس بر_

 ...  راه افتادم سمت ساحلھرسھ
 ای بی منتظرتم عشقم زودترانھ

 
 
 

 ...  ھم امدیقی ما گروه موسدنی با رسھمزمان
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 کردی رو مفشونی تعریلی خانی بگم پودی بودن البتھ باری من وامی تاپسر تو سن ھاسھ
... 

   دادمحی روند کارشون رو توضمی حرف زدزای چنی مقدار درمورد اھنگ واھی
 ...  گرفتن سبد گل ھای ترانھ امدھذبودن برای از دوستاچندتا
 ... زدی داشت با اونا حرف منگار

   ھم ھمش درحال رفت وامد بودی علریام
 .. بھ ھمھ کارا برسمتونستمی درد نکنھ واقعا اگ نبودن من نمدستشون

 زی می گرفت وگذاشت رولشی نگار تحودی ھم از راه رسمی ک سفارش داده بودیکیک
... 

 ...  اجرا کردنی کالم قشنگی مستقر شدن اھنگ بنکی بعد ایقی موسگروه
 بود وبانبود ترانھ زی شب وستاره ھاش ھمھ چای امواج دری اھنگ اروم وصدانیا

  نبودزی چچیانگار ھ
 ...  نگاه کردمدادنی باز ساحل نور می ک بھ فضای ھاببھذچراغ

 ... کی تارکی ستاره بود تاری من ھم قبل امدن ترانھ مثل شب  بدل
 ....  بعدشاما

 ...  ھم گرمادی ھم نور بخشمی بھ زندگشی ناگھانباامدن
 ...  اسمون نگاه کردمبھ

 ....  کردمی رو اسمون نقاشالمی ترانھ رو با قلم خچھره
   نگار چشم از اسمون گرفتمی صدابا
 اقا ارش_
  بلھ_
   فاصلھ دارننجای زنگ زدوگفت فقط چند قدم باامیمر_
  نگار بھ خودم امدمی چپ وراست رفتم ک با صداجیگ... نفسم تند شد یییچ
 نییاقا ارش بدو_
 
 
 

  ترانھ
 

 ..... شدی تر مکی کالم ھر لحظ نزدی اھنگ بیصدا
 وکالفھ ی ک عصبنمی ببیزی چتونستمی ک روچشمم بستھ بودن نمی بخاطر دستمالومن

 ...ام کرده بود
 طور دنبال خودشون نی مچ ھردو دستم رو گرفتھ بودن وھممی ومرالی ک لمخصوصا

 ....دنیکشیم
 .....  امدغی دست وجی ک ھمزمان صدامی برداشتگی واضح وبلندترشد ودوقدم دصدا



              اختصاصی کافھ تک رمان                              رمان دارمت وندارم انگار

@cafeetakroman 198 

 .. دمی دستامو محکم کشنمی ببیزی چتونستمی نمنکی وکالفھ از ایعصب
 ...  چشمم رو باز کردمی دستمال روعیسر
 ....  شوک شدمدمیدی ک میزی چاز

 .....نجای خوشگل بود اچقدر
 بازو پرشکوه ی فضانی ازدی ازش دم ممی مریکی جشن کوچدیکنجی باورم نمتو

 ....  بوده باشھکیورمانت
 .....  خندهری زدن زی انداختم ک پقمی ومرالی بھ چھره خندون لی گرد نگاھی چشمابا

   گفتمغی بلند وپر صدا با جذمی خندمنم
  نی درس کردی قشنگی چھ جایواااااا_

 ...  من دور خودم گم شددنی زد تو چرخمی ک مریحرف
 ...  دمی نشنیزیچ

 ... دمی باذوق دور خودم چرخفقط
 ... افتادیکی و چشمم بھ دمیچرخ

 ..... ستادمی حرکت ااز
 .... ارش بودھی شبچقدر

 
 
 

 ....  بھ پشت نگاه کردمعیسر
 ....یقی خودشھ درست کنار گروه موسوااااوووو

 نجا؟؟؟؟؟یا..... ارش اخ
 ......  سر ارش بودری امروز زی تموم کاراپس
 ......  شدیکی وشوق خنده واشکم جانی ھاز
 ......  کردمی نبودش دلتنگی امروز چقدر برانکی ای برادمیخندیم

 ....... نزده بودی زنگای امی وکالفھ ک بھم پی عصبچقدر
 .... قول داده بودم ناراحت نشم امادرستھ

  خخخگی قول بابا زنم دبھ
 ...... اشکم

 ..... بودزدی ک تو نگاه ارش موج میق برق عشدنی اشکم بخاطر شوق داما
 ...... نمی برق ببنی ک مدت ھا ارزو داشتم با اینگاھ
 .... امی رووستنی پقتی بھ حقدی گنجی سخت تو باورم محاال
 چشم وستنشی پقتی بھ حقی وصبح با ارزوذاشتمی ک با فکر بھش چشم روھم مییایرو

 ......کردمیباز م
 .... .  گره خوردنگاھامون

 .... ی وطوالنتنگ



              اختصاصی کافھ تک رمان                              رمان دارمت وندارم انگار

@cafeetakroman 199 

 ..  ..دی من از خجالت وارش از تردمیکردی ک از ھم فرار میی جبران تمام روز ھابھ
  دست من نبودارشونی انگار ک اختشدنی مری سرازاری اختی بختنیری ک مییاشکا
...... 
   شده بودی ولبخندم قاطاشک

 ...   ابراونی اوج بودم متو
 ...... کردمی می ھا بازباستاره

 ....ت ھاشو باز کرد ومن دسارش
 .... دمیازاد شده سمتش پر کش, ک از قفسی پرنده امثل
 ...  جا گرفتمشی قوی بازوھاونیوم

 .....  تنش رو با تمام وجود بھ شش ھام فرستادم ونگھداشتمعطر
 ...... دادی بھم ارامش متشی گرم وپر امناغوش
 .......  درو برمون رو فراموش کردمی ک ادمایطور

 ....  ازش فاصلھ گرفتمکمی ارش بھ خودم امدم وی صدابا
 ......  ترانھیخوش امد_
 ......  بھ قلبمممممی زندگبھ

 .....  دارمدوستت
 بم ی تو فضا پخش شد وبعدش صدای قشنگیلی اھنگ خی روھم گذاشتم وصداچشمامو

 ......,ارش
 
 
 

Sevgilim..saclarini  tarayp   
gardanini  oksayip 

Ninniler  soyleyip  dizlerimde 
uyutasam  seni 

sevgilim..kadere  aldanmayip 
kagit  olup   kalem  olup 

Mutlulukla  bir son  bulupen           sonuma  yazsam seni 
Hicbir seye  degismem  askla        bakan   gozlerini 

En  son  animda  bile  soylemeliyim  sevdigimi 
Hicbir   seye   degismem     senlegecen  gunlerimi 

En  sen  animda bile tutmaliyim 
ellerini 

 
 یمعن
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 ... کردمیموھاتو شونھ م)  تونستمیاگ م( منعشق

 ....کردمی نوازش مگردنتو
  تا رو زانوھام بخوابونمتخوندمی ھا میی الالبرات
 .... خوردمیگول سرنوشت رو نم)تونستمیاگ م( من عشق
 ..شدمیقلم م. شدمی مکاغذ

  کردمی مدای رو پی خوشبختتھ
 .. نوشتمی تو اون تھ تھا مواسمتو

 ....  عوض کنمتونمی نمیچی ھبا
 ...کننی ک با عشق نگاھم مچشماتو

 ... می لحظات زندگنی تو اخریحت
 گمی عشق ماز

 .... کنمی عوض نمیچی کردم و باھی ک با تو سپرییروزا
 ..... دستاتورمیگی لحظات عمرم منی تو اخریحت

............ 
 .....  کنمری تو چشمام تا بانگاھم بھ قلبش سرازختمی مھرومحبتم رو رتمام
  باز کردملب
 ک دونمی منوی ندارم ک بگم فقط ایزی چییای شب رونی ای تشکر ازت برایبرا_

 ..... مونمی نفسم عاشقت منیتااخر
 ...  شددهی بگ ک دستم از پش کشیزید خواست چ دادولبخند زرونی بی ثرحرارتنفس

   محلی ک شده خروس بھی قول ارش کبھ
 .....  فکر لبخند رو لبم امدنی ابا

 ... تو بغلشدمی زدم وپریغی بود جدهی ک دستمو کشی کسدنیباد
 ... فدای ابجی توھم امدی علریام_

  وگفتدی بود کشختھی ررونی نوک موھامو ک از شال بارش
 ..... شنیکال فداش م... شھی نمیخانوم من فدا کس_

 نگار دنیبا د... پشت چشم نازک کرد ھی کردوی دھن کجری رو لبم نشست املبخند
  دستمو گرفت وگفتری سمتش ک امدمی کردم وپرروولیام
 .... اروم_

 ؟؟؟؟؟ی چی بنوااا
   باال انداختمو نگارو بغل کردم در گوشش گفتمشونھ

 یینجای انکی خوشحالم از ایلیخ_
  وگفتدی خندنگار

 سیداداشت ک خوشحال ن_
 چراا؟؟_
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 ..... ینی نبناروی تا ااوردمی کاش تورو نمگیم_
  وگفتمیشونی زد رو پدونھی نگاھش کردم ک جیگ
 ....بخاطر روز تولدم_
 ... اھان_

 ...... میدیخند
 .....  نگار سمت دخترا رفتمبا

 ... شدی مدهی سوزان ارش ھمھ جا دنبالم کشنگاه
 ....  دوستداشتم ک االن بچسبم بھش اما نھ تو جشنمنم
مھمونمون کردن , رقصھی واتنا الی وژدمی ھم شنی قشنگی بعد ک اھنگ ھانی مچند

  امد سمت من ودر گوشم گفت,ارش
  ؟؟ییای دور بر ما دلخستھ ھا نمیخانوم_

  غنچھ کردم وگفتملبامو
 ....فون دل خستھ اقاموناخ قل_

 ....  شد رو لبام منم کرمم گرفترهی خچشماش
  ترش کردم وبازبون ترشغنچھ

 
 
 

 ... روش وبعد بھ دندون گرفتمدمی غنچھ ترش کردم وزبونمو کشلبامو
  وگفتدی بھ گلوش کشی نفسشو فوت کردو دستارش

 .... کار دستمون بدهخوادی ک ورجک خانوم منمیبیم_
  چشمک زدمھی وباناز دمیحند

  گفتباخنده
 خورمتای منجای ھمطونتینکن ش_

  گرم شدوگونھ ھام رنگ گرفتتنم
  ورو گونم گذاشت وگفت,دستش

 خوامتی میلیترانھ خ_
  کردمو گفتمنگاھش

 ...شتریمن ب_
 ... یدی دور رقص ومھیافتخار _
 نبود یض نامحرم بود اما دلم رایقی جمعمون نگاه کردم درستھ فقط گروه موسبھ

 نگاھش کردم ک گفت
 ی انجام بدسی قرار نی رقص دونفره ک کار خاصنی اس بعدم تو ادهیلباسات ک پوش_
... 
 ...  قبول کردمدی تردبا
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 ....  رفتم واھنگ مورد نظرمو گفتم ک خوشبختانھ بلد بودیقی گروه موسسمت
........ 
 .....  من دور گردنشی ودست ھادیچی ارش دور کمرم پیدستھا
 ..... میشروع بھ تکون خوردن کرد, تو فضا پخش شدوھمزمان من وارشاھنگ

 .... می قشنگ ک بلد نبودواال
 ... رمیمی اغوش تو مدر
   جانسوز تنت سوزمی ک از  گرمی اغوشدر
 ...  ک از درب قلبتی اغوشدر

 ..... ھا سازمنغمھ
 ... ...رمیمی اغوش تو مدر
 .... پوشم ک با نغم خزان ھا سبز وگل ی اغوشدر
 .... مدھوشمشییای روی ک از احساس لغزش ھای اغوشدر
 .....  افتدد از دوشمی می ک بار زندگی اغوشدر
 ... فراموشمای ھمھ دنگرددی ک می اغوشدر

 .... است خاموشمادی داد وفری ک جایدراغوش
 ...  درد چو درمان استنی امرا
 ... با تو ھم اغوشمک
 ....رمیمی اغوش تو مدر

 .....  باال رفتھ بودنمونی بحرارت
 ...زدی قرار دست وپا می نگاھم بیاھی نگاھش غرق بودم وتوسیای درتو

 ......دی گرش کرد وبارون باراسمون
 .....می ھم گم شده بودی ومن وارش تو نگاه ھادی باربارون
 ....دیی نگاه از چشمم برداره دستمو گرفت ودونکی ای کرد برھام

 ..... می اعتنا نکردشدی ک مانع از رفتن میی بھ صداھابدمی دنبالش دودومنمییدو
 .... میدییدوی مفقط

 .....عی وسرسبک
 ....... دوتا پرنده عاشقمثل

 .... نبودی ک از بچھ ھا خبرمیدیی دوانقدر
 ...... دروبرمون نبودیکس

 .....اسمون بود, فضا فقط ماه وسطییروشنا
 .... قرار لبھاشو رو لبھام گذاشتیب
 ....  کردمشی قرار ھمراھیب

 ...میدیبوسی وما ھمو مدی باربارون
 .... میدی شنھا دراز کشیرو

 .... زدمھی خروم
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 .... نبودالمونی خنی وعمی اب بودسیخ
 ... می بفھمیزی ھوا چی از سردذاشتی نمنمونی بحرارت

 .... زدو دوباره لبھام رو شکار کردمھی خروم
 ...دی نفس کم اورد عقب کشیوقت
 .... دی صورتم نگاه کردو بوسی تمام اجزابھ

 ....  ومن مور مورم شددی گردنمو بوسیگود
 ... حس بشھی ک برفتی کم کم مبدنم

 ... واز عشقش گفتدی بوسگردنمو
 .... گفتی دورنی واز عذاب ادی رو بوسصورتم
 ... نرمششی روز از پھی ی شده برای وقسمم داد ک حتدی بوسچشمامو

 ..... واز حال واحوال امروزش گفت ومندی گوشم رو بوساللھ
 ..... تموم نشنخواستی ک دلم میاندی خوشی بودم تو حس ھاغرق

 
 
 

 ..... بعددوماه
 
 ادمی تا زدی رو پس میزی انگار ذھنم ھر چدمیفھمی نمیچی ھدی وسعانی پوی حرفااز
 .... دمی بھ ترانھ پرخودی چقدر بد وبشبی دارهیب

 قتی حقنی حرفاش درست وعیمل واضح بود ک ھمھ  کانکی باادمی داد کشسرش
 .....بود
  ؟؟؟...من.... دمی کشداد
 ....  ترهفی زورمو ثابت کنم تا بھش بفھمونم از من ضعتا

 .....  بھ ترانھ زدم تو سرم اکو انداختیجی وگی از سر ناچارشبی ک دیلی سیصدا
 ...  چقدر بد باشمتونمی ک مدیگنجی تو باور خودمم نمی بود حتسخت

 ..... خودمو ثابت کنمخوامی ترانھ می برادنی انقدر پست شدم ک با زدن ودادکشی کمن
   بودمجیگ... بودم کالفھ

 الی ولمی کنار مرمکی نی دانشگاه رواطی چھره زرد رنگ ترانھ ک اونطرف حبھ
 ....نشستھ بود نگاه کردم

 .... کردم وبھ خودم لعنت فرستادمنگاه
 ....  منھریزارونذار ترانھ ھمش تقص حال نیا

 پنھان کردن غلطام از زورم استفاده ی وبراکنمیم,ی ک ھر غلطیمن.... شوری بمنھ
 ....کنمیم
 ..... شد ک انقدر بدشدمیچ
 ...  وشب تولد ترانھ افتادمشی دوماه پادی
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 ... دمشی بارون بوسری ک زی شبادی
 ... ھس ک اصال سمتش نرفتمی االن دوھفتھ ایراست

 .... دمیشی طعم لباش نچاز
 نبود تاصبح توھمون ی علری امدادی ودادوبخوردی زنگ نمامونی اونشب اگ گوشادمھی

 ..میموندی متیوضع
 
 
 

 .... زنھی میلی پوچ خی ادم مزخرف ک حرفاھی دروغ ام من
 .... کدوم از قوالم عمل نکردمچی ک بھ ھنمیبی محاال

 ...  ک من ھرچقدر بد شدمزمسوی منی ااز
 .... کردمتی اذھرچقدر

 ....  ساکتھترانھ
 ...  خودشی توزهیری فقط مکنھی نمدادی وبداد
 ...ختی نریاشک.. نزدی خورد حرفیلی ک ازم سروزی دیحت
 ....  سوختممن
 ....سی خسی بالشش خدمی ک صبح ددمی خجالت کشمن

 ...  باز صبحانھ ام اماده اسدمید
 .. دهی گل می مثل ھرروز بووبازم
 .....  اماچشماش پراز غم بودزدی ملبخند
 ھامی بخاطر بدومدی دلش نمی بود مطمعن بودم ک حتاری اختی ابروھاش ھم بنی باخم
 .... اخمم بکنھھی یحت

 ...  اعتراضش بھ رفتارامتنھا
 ....بھ...بھ
   خاعنمھی ذھنم تکرار شد من یاماصدھا بار تو.... ارمی اسمشو بھ زبون بی حتخوامینم

  کارمانتی خھی من اره
 ..... سکوتھفقط
 ... بھ شونھ ام خوردیدست
 .... رمی نگاھمواز ترانھ بگخواستمی چون نمھی کنمی برنگشتم ک ببیحت
 ...  من بودمکردوباعثشی بھ روبھ روش نگاه مرهی ک زارونذار خی کساز

 کرد ک چطور تا گردن تو اریه ھوش سنگ بھ سرم خورد ومنوتازھی مثل انی پوحرف
 ...  کرذمریلجن زار گ

 ؟؟؟..یکردی مکاری شاپ چی توکافروزیبا مھتاب د_
  ادامھ دادیعصب
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 .....ی باترانھ بکنی کارنی ارش ک تو ھمچشھیباورم نم_

 زده از غرورش شیبخاطرت بھ اب وات..... رو وقف تو کرده شی ک تمام زندگیباکس
 .... گذشتھ

 ...یکنی مکاری چی پسر تو داریھ
  معلوم ھس ؟؟؟؟چیھ

 ... زدی ک از عشق دم می باشی تو ھمونشھی نمباورم
 .... حسوده کوری ک اسم ترانھ ورد زبونش بود وبرق چشماش چشم ھرچیھمون
 ؟؟؟؟یکنی مکاریبااون دختر معصوم چ..  تی بازندگیدار
 ....یشی مھتاب می چھی بازم بازی دارتو

 .   دهی متیباز داره بازم
 ....ی کردتی وباز وارد زندگشی کرد وتو باال اوردانتی ک بھت خی کسچطور
  زد وگفتپوزخند

 .... ک مھتاب ھسی تو ھمون قدر پستسیھھ اصال حواسم ن_
 .....ای دختر دننی ک مھتاب باتو کرد اونم درحق بھتریکنی رو می ھمون کاریدار
 ....  داشتم ک بگم زبونم الل شدهی چگفتمی میچ
 ؟؟؟.. گفتمی میچ.. دفاع از خودم داشتم ی برایچ
 ھی ک االن می گند زدم بھ زندگی از دست دادم وطورارموی ساعت اختھی من تو گفتمیم

  جمعش کنمتونمیماھھ نم
 
 
 

 ...  ازش استفاده کنم ودورش بندازمرمی مثال خواستم انتقام بگھھ
 ...  من بودم ک باختمنی بازم انکی ازاقافل

 ... ترانھ روباختملبخند
 ....  وعشق روباختمیشاد

 ....  ارومم رو باختمیزندگ
 .... فرستادمی وبھ خودم لعنت ممردمی از عذاب وجدان مھرلحظ

 مجبورم ک داشتھ ی ولخوامشی شدم ک اصال نمی ساعت پدر بچھ اھی عرض در
 ...باشمش

 ....... گندمو جمع کنمتونمی نممن
 .....  پدر شدمچون

 ....رمی ھر کار اشتباھمو بھ گردن بگتی داده ک مسعولادی رو بھم نی اوپدرم
 ... کنھی نمھی گفتھ مرد گری ھر کی گور باباخواسی مھی کردم دلم گربغض
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 .....گفتی نمیزی رفتارامو چنی الی دلدونستی مینی جون ترانھ بھم افتاد ی بنگاه
 ...  خدایوااا

 ...  بھش بگمیچ
 .....  لحظ غفلتم بگمھی چطور تو چشماش نگاه کنم واز اصال

 
 
 

 ترانھ
 
 ....  لب از لب باز کنمخوامی جنگ عصاب ارش واما بازم نمدمیدیم
 ...  اعتراض کنمخوامیم
 ..... مھتابھی با سکوتم جنگ کنم باھرچخوامیم

 .....  شکستممن
 .. .  باختم بھ مھتابمن

 .... رمی نمچرا
 ...... ھنوزم دوستش دارمچرا
 برمو نذارم غم بھ ششی ک پخوادی کرده بازم انقدر دلم مانتی بھم خدونمی منکی بااچرا

 .  ادیخم بھ ابروش ب..... نھیدلش بش
 .....  بودی ماه خوشکی حدواندازه فقط ی عشق بنی از اسھمم

 .... دمی رسنجای من چرا بھ اایخدا
 ...  خطا زفتمیک
 ... پامو کج گذاشتمیک

 .... بودهانتی ام بھ ارش خی توجھی کدوم بجواب
 ....  از من سرتر بودهشی چمھتاب

 ...... چرا باختمایخدا
 ... رفتن ندارمی حاال ک باختم ناچرا
 ..... ازش متنفر باشمتونمی نمچرا

 ....  گلمو گرفتبغض
 ...   میشگی ھمیاشنا

 ... بغض نشکستھھی
 ....نی اه سنگھی

 ....  لبخندوبازم
 ... تحت شعاع گراردادهمی افتادک تمام زندگی گردوندم ونگاھم بھ مھتابچشم

 ...زدی برق مچشمام
 ... یروزی اشنا بود برق پبرقش
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 ....  باشھ اون از من بردمبارکش
 ....  دور شونھ ام حلقھ شدمی ودست مردمی کشاه
 
 
 
 ... گفتمی بھ ارش میچ
 ....  خبر دارم از ھمھ کاراتگفتمیم

 ....  ساختمون منتظر بودمنیی من پای بودی تو ھمون لحظ ک مشغول عشق بازبگم
 ...رمی قرار بمی کنمی ببنکی امنتظر

 ....  من مردماره
 ....  مرده متحرکمھی

  تپھی ارش می ھنوزم قلبم برافقط
  بکنھی کارنی باھام ھمچتونھی ارش مشھی باورم نمھنوزم

 
 
 

 ....می زندگنی ای من کجاایخدا
 ...  عشق وتوچشماش گرفتی ھوس وشھوت جای وقتینی

 .... وفتادی من نادی کردی می کارنی داش ھمچیوقت
  وفتادی نگاه نگران وعاشق من نادی شدی مھتاب قفل می نگاھش تو چشمایوقت
 .... لحظ کوتاهھی ی برایحت

 ...  کردمگناه
   گناه رو من عاشق شدمنی بزرگتردیشا

 .... ون عاشق شدم قانیب
 ...  من رفتم وباز دختر خونھ بابا شدممیری گاصال

 .   مونمی بابا نگاه کنم وبگم   ک پشی بھ چشماچطور
 ...  شکست خوردمبگم

  دیچیمامان تو سرم پ...ریام.. بابا یصدا
 ....ی نشمونی پشدوارمیام
 
 
 

 ....نھی بابا غم بشی باعث بشم ک تو چشماتونمی نممن
 عمر خودش رو سرزنش کنھ ک کاش بھ پشتم رو ھی یرعلیادوامی مامانم بھ درد بدل

 ستادی ایبھ روم م
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 ....  با درد رو ھم گذاشتمچشمامو
  گفتی بود ک با نگرانمی تکونم داد برگشتم سمتش مریدست

  ترانھ؟؟؟یخوب_
 .....  خوبھھ

 ... رمی بمخوادی انقدر خوب ک دلم می عالمیعااااال
 .... جونمی نباشم شوھرم پدر شده اونم نھ از من از بالچرا
 ...  شدم تا برمبلند
   تنھا باشمکمی داشتم ک اجیاحت

  گرفتھ گفتی با صداالیل
 ؟؟... مگ ییایترانھ کالس نم_
  رو شونھ ام نگاھش کردم وگفتماز
 ..... نی منم جزو برداری براشھی مالیاصال حال ندارم ل_

  امیبذار منم باھات ب_ میمر
 ....  تنھا باشمخوامیم_

 .....  بره بھ درکدرس
 ...  شروع شدنجای از ھمی خراب بشھ ک ھمھ چدانشگاه

 ..... چرا دانشگاه ؟؟؟مھتاباصال
 ....  کنمنتی نفرتونمی نمی بھ تو مھتاب حتلعنت

 ....  دانشگاهی درد قدم برداشتم سمت خروجبا
 .... بردی تپش قلبم رو باال مبی عجشدی مکی ک بھم نزدیی قدم ھایصدا
  زدی ومن نشناسمش من عاشقشم گرچھ اون بھم بد زخمادی ارش سمتم بشھی ممگ

 
 
]Forwarded from یفاطمھ خانوم[ 

 ....شھی درمون نمیی ک با ھر دوایزخم
 ......دهی ام رو بھ سوالبھ کشچارهی قلب بیزخم
 ..... زخماروزده ھمون کسم مرحم زخمامھنی ک ای خنده دار ک ھمون کسوچھ
 تند کردم واز دانشگاه خارج شدم ارشم بھ دنبال من چند قدم ک از دانشگاه دور قدم
 ....  با حرص برگشتم سمتشمیشد

 ...... تونستمی نمبخدا
 ....دمیکشی نممن
 .... رمیمی درد منی از امن
 ....  ک انقدر از خودم گذشتمیمن
 .....  کردمیشتنش ھرکار دای ک انقدر برایمن
 ....  سختنطوریا
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 ... بادردنطوریا
 .... عشق رو پس بدمنی اتوان

  پر درد گفتمی صدابا
  تنھا باشمخوامیم.... ارش ایدنبالم ن_
 ....  زدمادی دلم فرتو
  شد؟؟؟؟ینجوری ای کاز
  پر سروصدا از دستم خارج شد؟؟؟ی تپش ھانی قلب وانی ااری اختی کاز
 ....  سالھسھ
 عشق ازش شد ومن دهی کشری گذاشتم قلبم زنجای دننی من از ھمون لحظ ک قدم بھ انھ

 ....دمیچھ دردھا ک نکش
 .....  ارش رو نداشتمی نگاه کردن بھ چشماتاب

 .... دمیدی نمی اگی دزی چیروزی تو اون جز چھره خندون وسرمست مھتاب از پچون
 . ..  ک از مھتاب وارش تجربھ کرده بودنیی پر بود از حساچون

 ...... دادی قلبم رو ازار منیوا
 
 

 ...  بودستادهی اما مسر رو بھ روم اومدی از ارش در نییصدا
 ... دارمی ھرچقدر ک من تندتر قدم برمدمی وبھ راھم ادامھ مگردونمی برمرومو
 ....شھی قدم ھا تند تر میصدا

 .....  منی خدااه
 ؟؟؟؟..... ازش فرار کنمچطور

  کنم؟؟؟؟کاری وپردردم چضی قلب مرنی ابا
  برم ؟؟؟؟؟چطور
 .....رمی از  ارش بسوزم وبمی سالھا با حسرت وفکر بھ چشمھا ودوربرمو

  بمونم؟؟؟؟چطور
 نی فکر کنم ک انیبا ھر حرفش بھ ا.... وھرلحظ با ھر رفتار ارش بمونم

 ؟؟؟....انھی مھتاب انجام داده یکاراورفتارھاروھم برا
 ....دهیبوسی منطوری مھتاب رو ھم اای فکر کنم ک انی ومن بھ اببوستم

 .... من وبکش وراحتم کنای خدایوااااا
 ...... برام نموندهی تحملگی صبر بده ک دای بکش ای

 با دردوسوز رو گونھ ام اری اختی نداشتن بختنی وقت اجازه رچی ک ھیی واشکھادمیدو
 ....رون شدن

 .... شددهی از پشت کشدستم
 داره؟؟؟ی چرا دست از سرم بر نمایخدا
 ؟؟..کنھی نمی ماه سردھی نی مثل اچرا
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 .... ک با مھتاب باشھرهی نمچرا
 ...دیچی مھتاب تو سرم پیصدا

 ...یگفتی مشی واز خوبیزدی منھی ک اونطور سنگش رو بھ سیاون_
 ....ای بشی عشقتون از پاکاز
 .... فروشھی لذت مھی چھ راحت عشق پاکت رو بھ نی وببایب
 .... مردهھی تا ثابت بشھ بھت ک ارشم فقط ایب

 رهی خجالت زده ونادمش خی حالم بھ چشمای وبی اشکی سمتش با چشماگردمیبرم
 ....کنمینگاه م

 ....شھی جملھ بھ سرعت نور از ذھنم رد مھی
 قشنگ وخوش رنگ نشأت ی چشمانی دردھا رو صاحب انی زخمھا وانی تمام اینی
 .....رهیگیم
  گفتمدی لرزی می ک از حرص وناتوانیی صدابا
 .... ارشیکنیچرا ولم نم_

 .... ی دنبالمچرا
 ....یخوای از جونم میچ

 .... گذشتممی از ھمھ چمنک
 ...  از خودمیحت....از احساسم....تمیاز شخص.... غرورم از
 .....  تورو داشتھ باشمتا

 ارش فی ضعی شدن با صداری ک سرازیی رو ھم گذاشتم وقطره اشکھاچشمامو
 ...ھماھنگ شد

 ......ترانھ_
 ....  باز کردمچشم

 ...ی گذشتم تا تو باشمیاز ھمھ چ_
 ....  داشتھ باشمتتا

 ....ییی کو تو کجااما
 ..... نمتیبی نمچرا
 ....  رو بخاطرش بھ حراج گذاشتمامین ودمی ک تمام زندگی اون ارشسی نچرا

 .....کوکجاس
 بھ یلی سی حرف درس ومنطقی ک بھ جایزدی ک ازش دم می اون مردونگکجاس

 ....یزنیگونھ ام م
 .....چی ھچھی ھی ک بھ قلبم زدی کنار اون زخمیلی سنی درد ااما
 
 
]Forwarded from یفاطمھ خانوم[ 

 .... ارش متعجب شدیچشما
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 ....  پوزخند زدمھی
 .....ی کار کردی چمونی تو با من وزندگدونمیاره من م_

 .....ی کردکسانی ان با خاک ھیساختھ بودم تو , ک سھ سال با زحمت وعشقیقصر
 .....ی زدانتی بھ من زخم ختو

 ... نمتی ارزو داشتم ک بچھ بھ بغل ببچقدر
 ......مھتاب رو تو وی از جنس من وتو بلک بچھ ی اما نھ بچھ انمتیبیم

 ..   ارشکشمی درد ممن
 ..... برام سختھبخدا
 ..... شدی ومزدم چدمی بخاطرت با ھمھ جنگی عمرھی من
 .....  شد ھانیچ

 ... نم اشک گرفتچشماش
 .... ی عذابم بذشتریشتروبی کردن چشمات بسی ک با خسی ننینھ جواب من ا_

 .... اون اشک نشستھ گوشھ چشمتختنی عاشقتم ک با ری بھ قدرھنوزم
 ...  فوت کردم عاجزم از گفتننفسمو

 ..... ادامھ حرفماز
 چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟..... بازم دوستش دارمچرا

 .....  برگردم اماخواستم
 .... ک ھنوزم دور مچم وگرفتھ بود مانع شدیدست

 .... عجز نگاھش کردمبا
 ...  برم وتنھا باشمخواستمیم

 ..... وعادت کنمرمی درد خو بگنیباا ک نھ اما فراموش
 کنار ارش باشم وھرلحظ از ودوحس متفاوت خواستن ونخواستن نکی توان ابخدا

 .... وزنده بشم رو نداشتمرمیبم
 .....کنھی بھم رحم نمچرا

 .... ام رحم کنچارهی بھ من نھ بھ دل بالاقل
  گرفتھ گفتی سر افتاده وصدابا
 .... ترانھمی حرف بزندیبا_
 ..... بدمحی منم توضدیبا

 ..... ھی چھی قضیدونی ک محاال
 ..... من
 ..... بدم بتحی توضدی بامن

  کردی قلبم بازتمی کرد با خجالت اما گفت وبازم با رنگاھم
 ..... از دستت بدمخوامی ونمخوامتی میلیچون خ_

 ...  ندارم ترانھدنی نفس کشی برای بھانھ ای اگ برنکی ایبرا
 ....  گند زدممن
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 .....  کردمی اضافغلط
 ی بھت زدم رو بدترش رو بزنشبی ک دیلی اگ صدھا از اون سی حتی حق دارتو

 ..... یحق دار
 ....... بشکنھدستم
 .... بودی از سر ناچاربخدا

 ...  با منایب
 .....  اقرار کنمخوامی کنم محی توجخوامی بھ حرفام گوش کن نمقھی چند دقیبرا

 .....کشمی منم دارم عذاب مبخدا
 .... شتری از تو بیحت

 ..... کردنمی وسوار ماشدی نداد اما منو دنبال خودش کشادامھ
 
 
 

  ارش
 

 ....می شدنی ماشسوار
 ...  بود نگاه کردمرهی تفاوت ترانھ ک بھ رو بھ رو خی رخ بمی نبھ

 ......  گرفتن دستاشی براشدمی موسوسھ
 ....دیکشیعذاب م.... شدی متی کارم ترانھ اذنی باااما

 ....  کردمکاری من چایخدا
  بود ؟؟؟ی ک باخت کی اونواقعا

  مھتاب؟؟؟ای من
 ... فوت کردم ونگاه از ترانھ گرفتمرونی بھ بنفسمو

 ..... روشن کردم وبھ سمت بام تھران روندمنیماش
 ....  ترانھ لب از لب باز نکردریتمام مس    
 جابند ھی نی داخل ماشطونی شروشی ک ترانھ مثل دختربچھ ھایی اون روزای برادلم
 ....دی پر کشدیخندی ومزدی حرف مشدینم
 ....شیشونی پی اخم رونیا
 ....  نگاه خستھ وکالفھ اشنیا

 ..... اش بخاطر من بودھمھ
   ونگھداشتمنی ترمز وماشی زدم رومیدی رسیوقت
 ....می شدادهی پنی ماشاز

 ... زدھی تکنی بھ کاپوت ماشترانھ
 ستادمیر وا جلو تچندقدم
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 ...  بازکردم تا از گناھم بگملب
 .... بال وپر کنھی بنطوری اموینی ک باعث شد فرشتھ زمیی خطااز

 .....نھی لبش بچی رو از روخنده
 ..... بگم ودلشو نداشتمخواستمیم
 .....کردی حرفم لبھامو بھم قفل مینی بگم اما سنگخواستمیم

 .... کردم خدای غلطچھ
 ..... دلمممری زد زیخوش
 ..... واعتماد رو نداشتم نھی ھمھ مھربوننی اجنبھ
 دیچی لرزون ترانھ تو فضا پیصدا

 ..... من منتظرم_
  گرفتھ گفتمی زور با صدابھ
_ 
 
 
 
 ....  مھتاب شروع شدی تک زنگا واس  ام اس ھاشی ماه پکیدرست _

 .... کردمی ھاش مامی نگاه بھ پی نھ حتدادمی برام مھم نبود نھ جواب ملیاوا
 ...  ھفتھ ک گذشت پاش بھ شرکت باز شدکی

 گفتم ک انی ندونستم ک باھاش ھم کالم بشم وبھ پونی اقی الی اول ک امد حتبار
 .... کنھرونشیب

 .. نکی گذشت تا انطوری روز ھم ھمدوسھ
 ...  انتقام بھ سرم زدفکر

 ... دادنی ک ھمھ با دست نشونم مرمی رو بگیی انتقام روزاخواستم
 ....  سختھ ترانھیلی خبخدا
 .... ازت سواستفاده بکنھگی دیکی بھ دنی رسی نفر براھی سختھ ک یلی مرد خھی یبرا
      خودم گفتمبا
چرا انتقام ... نداره بازم امده سمت من چرا من ازش سواستفاده نکنمای دختر حنیا

 ..رمینگ
 ...دمیدی زن مھی رو بھ شکل طونی شکردمی نگاھش می وقتاصال
  بعدش ک امد شرکت راھش دادم تو باھاش حرف زدمروز

 ...مونھی پشگفتیم
 ....تونھی من نمی ک بدهی فھمحاال
 ..... ودوستم دارهمن
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 ... ومنزدی حرف ماون
  امدی ازش بدم مشتری بمن

 ...  ک ترانھ زد کالفھ ام کردیپوزخند
  داشت بخدا حق داشتحق

  دادمادامھ
 ی وحرفازدی بھم زنگ مقھیدم بھ دق... ذاشتی باھام قرار می بھونھ اھیھروز بھ _

.......... 
 ی بھ حالی حالگمی نمشدمی داغ نمگمی نمزدی می باز وبدیحرفا)اوووف.... خدا یا(

 .....شدمینم
 ... ترانھ سختھ بخدا گفتنشاووووف

   کرد وگفتی خنده عصبترانھ
 میدی جالبش رسیادامھ بده تازه بھ جاھا.....نھ چرا سخت باشھ _

 .....  پراز اشکش نگاه کردمی وبھ چشمابرگشتم
  انداختم وگفتمنیی پاسرمو

 ...... مردمھیخوب منم ... کنم خوب حی خودمو توجخوامینم_
 وعذاب دمیدیتورو م.... شدم مونی ادامھ داشت ک من پشھی قضشی پی بھ ھفتھ نی ھمتا
 .. دمیکشیم

 .. رو ندارماقتتی بخدا ک لکردمی لعنت مخودمو
 خودم تو منجالب شتری چون بمیری نخواستم ازش انتقام بگگی سرد شدم دباھاش

 رفتمیشھوت وھوس فرو م
 
 
 
 .....  مھتاب منو ولم نکردیول
 .....  زنگ زدیھ
 ..... دادامی پیھ
 امد ی نداشت وبازم مای اما اون حگرفتی بھ باد فوشش مای امد شرکت وھربار پویھ

 ازدستتم دررفت وکارمون اری بار واونم چند لحظ کوتاه اختکی فقط تو طول اون روزا
 ....دی ک نبادی کشییجا

 ..... کردمی بردم ک چھ غلط اضافھ ای تازه پومن
 .. گرفتھ بود ومن تنھا تو شرکت بودمی نبود مرخصانی پوشی روز پسھ

 .... بازم امدمھتاب
 ...  لبخند زد وگفت ک دلش برام تنگ شدهھی اتاق ک شد داخل
 .... ک تکرار بشھ اماخواستمی زدم بخدا نمی گندھی بار ھی ترانھ من پسش زدم من بخدا
 .... اتاق وقفل کرد وبا زور اندامش بازمدر
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 ... کردخواسی وک می کاربازم
 ....  ک دوباره گند زدمدمی حالم سر جاش امد تازه فھمیوقت

 ..... کنم امارونشیستم ب داد زدم وخواسرش
 .....  زد تو صورتم گفت ک حاملھ اسشی برگ ازماھی

 ....... شدی نمباورم
 .... وبھ خودم لعنت فرستادمختمی صورت تو جلو چشمام بود کل اتاق وبھم رھمش

 ....کردی اروم بھم نگاه مگفتی نمیزی اما چمھتاب
  خوب فکر کنمتونستمی بود نمشمی اون پیوقت
 
 
 
 ... شدمی تنھا مدیبا

 ..   رونی بمی گرفتم واز شرکت زددستشو
 تی واصال تو اون موقعکردمی موردش رو درک نمی بی مھتاب وحرفای الکی ھاخنده

 .....  ک درک کنمخواستمیبرام مھم نبود ونم
 ....  از خودم دورش کنمخواستمی مفقط

 .... بتونم فکر کنمتا
 ..... کردم وسمت خونشون روندمنشی ماشسوار
 .... یتو برام کم نذاشت... دهی چقدر عذابت مدونمی سختھ بخدا مدونمی بود منی ھمھمش

 .... رو نداشتماقتتی من خاک برسر لی فرشتھ اھی تو
 ......رمی احمق مثال خواستم انتقام بگمن
 ....... نابود شدم ترانھاما

 ..... اگستنی ک اون زن وبچھ اش برام مھم نبخدا
 ھی تقاسش رو خوامی گندومن زدم ونمنی انکی ای بره سقطش کنھ براگمی نمیبنی ماگ

 .... گناه بدهی بیبچھ 
 ...  بلند کردمسرمو

 ....  بودسی خسی ترانھ خصورت
 .... لعنتم کنھخدا

 ...... خدا لعنتت کنھمھتاب
 ... بود ک کردمیتی چھ خرنی خدا ایا

 ...دشی وقلبم فشرده مومدی قطره اشکش دلم بھ درد مباھر
 .... سمتش قدم برداشتماطی احتبا
 ...   با خنده وشاد امد خونھ من وحاالی روزھی نشی غمگی فرشتھ معصوم وچشمانیا

 .....  دستمو رو گونھ اش بذارم ک پسم زدخواستم
 .....ختی صدا اشک ریب
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 ...... مظلومشی اشکانی سکوتش با انی با اکردی مداغونم
 .. زدی داد مکاش
 .....دادی مفوشم
 ... موندی ساکت نمنطوری اما ازدی منو ماصال

 ......ختیری خودش نمتو
 ... بشھنطوری اخواستمی ک نمبخدا

 ..... ادم ھوس بازمھی من گی راست ممھتاب
 ......  امیعوض

 ....  ترانھ نگاه کردم وچشمام پر شدسی خی چشمابھ
   بغض گفتمبا
 ...... زی اشک نرنطوری ازهی ک برات عزیترانھ تورو بھ ھرک_

 .... مظلوم وساکت نباشانقدر
 .... از دردتو من بکشمکمی وبزن فوشم بده بذار من

 ... ختی اشک رصدای بھ حرفم نکرد بازم باعتنا
 ..... کردمکاری من با دل ترانھ چشعورمی گرفت از مھتاب از خود بحرصم

 ....  ترانھ درشت شدی زدم ک چشمایلی محکم بھ صورتم سدونھی
 ....  من خنک نشد امادل
 ...  درد ترانھ رو من ھم بکشمدیبا

 .....موی عقلیب... موی ندونم کاردرد
 ..... محکم بھ خودم زدمگی ددونھی

  خش دار گفتی رو ھم زدم ترانھ امد سمتم و دستامو گرفت وبا صدای وچھارمیسوم
 .... شھی دل من اروم نمیھرچقدر ھم ک خودتو بزن_

 ....شھی بلک اضافھ مھشی کم تر نمدردم
 
 
 

 ..... باشمرد
 ...... یسی وای ک کردی کاری پایخوای میگفت
 .....یدیاما توانش رو م.....سایوا

   رفتنی کرد وسمت ماشولم
  گفتنھی راننده بشی جانکی از اقبل

 .....  دو روزای کی ی شده برای مدت تنھا باشم حتھی خوامیم_
 .... ک فکر کنمرمیم
 ..... رمی بگمی تصمدیبا
 ...  وقتھ ازشون غافلمیلی چون خنای خونھ مامانمارمیم
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 .... باشھمیگی نمی بھ کسیزی چفعال
  اورد وگفترونی بشھی شد وسرشو از شسوار

 ........  باشھای ام نیفقط پ_
  گازشو گرفت ورفتبعدم
 ....  مبھوت مونده بودممن

 !!!!!!! خونھ باباش ؟؟؟؟؟رهی مگفت
 .... شمیبرنگرده پ.... ادی نگی وقت بھ سرش نزنھ ک دھی

 ....  بھم رحم کنایخدا
 ..... غلط کردممن

 ...... ابی منو درخودت
 .....  برهشمی از پنذتر

 جبران ی رو نداشتم ولی ک بھم دادی قدر فرشتھ ادونمیم.....ستمی خودت قسم نباشھ نبھ
 کنمیم
 
 
 

 ترانھ
 

 ستی ک نی بارانری خودم درزاالتی خدر
 ستی ک نیابانیاز خ, باتو بھ خانھ رسمیم
 یکنی درمی خستگمی روبھ روینینشیم

 ستی ک نی فنجانی برات توزمیری مییچا
  ک حالت بھتراست؟؟؟یپرسی ومیخندی مباز

 ستی ک نیدانیگرچھ م....!یلی ک خخندمیبازم
   بھ در خوردی اتقھ
  اشکامو پاک کردم وروتخت نشستم وگفتمتند
 بلھ؟؟_

 ....  شد ومامان داخل امددرباز
 .....  فکر دل تنگ ماروچی اتاقت ھی امدیی تنھای حاال ک امدیاینم... یایدخترم نم_
  من حرفشو نصفھ کاره ول کرد وامد سمتم گفتدنی دبا
 ؟؟؟؟؟ی کردھیترانھ مادر گر_

 ..... دی ام لرزچونھ
 .... نباشفی ترانھ انقدر ضعاه

 .....خودتونباز
 ..... درد تو قلبم باشھ ومن بازم محکم باشمنی اشھی مگ ماما
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  صورتمو نوازش کرد وگفتمامان
 ؟؟؟با ارش حرفت شده ؟؟؟.. شده یزیچ_

 .... ختی رو گونھ ام راشکام
 نجای الی ودلشدی بحثمون میخودیکاش ب..... ساده بود ی دعواھی کاش دردم فقط یا

 .... نبود ک االن ھسیامدنم اون
  اخم کردوگفتمامان

 ؟؟؟یگی نمیزیچرا چ_
  لب باز کردمبازور

 .... مامانی نپرسیزی االن چشھیم_
  وسرمو رو پاھاش گذاشتمدمی کشدراز

 .....  ھام بذار با ارامش وجودت اروم بشمیفقط مثل بچگ_
 وتوتا صبح کنارم دمیترسی میالی خیوالھای ک از ھیی باش مامان مثل شبھاکنارم

 ....یموندیم
 ... وتو دلم ادامھ دادمختمیر اشک

 ...دورم کن)مھتاب(می زندگیوالی ھاز
 
 
 

 .... دیچی ارش تو سرم پیحرفا
 شی برگ ازماھی..   . رمی انتقام بگخواستمیم....... ازدست دادم وسمتش رفتم ارمویاخت

 .....زد توصورتم وگفت ک حاملھ اس
 .....  رفتم واوغ زدمیی وتند از جابلند شدم وسمت دستشودیچی بھم پمعدم

 ....  نخورده بودم وفقط زرد اب باال اوردمیزی چازصبح
 .... رفتیاھی سچشمام
 .....زدی واسمم رو صدا مزدی میی تند تند بھ در دستشومامان
   گفتمی خفھ ای وصدابازور

 ...خوبم مامان_
 ....  امدمرونی بیی گرفتم واز دستشوواری امو از دھی ک خوب شد تکدمید

  با چھره نگران گفتمامان
 ... ترانھی شدی چھوی_
 
 
 
 ....نی مامان فقط حالم بھم خورد ھمیچیھ_

   تکون داد وگفتیسر
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 .... خورهیبھم م, حالشینطوریاخ مگ ادم ھم_
  ؟؟؟؟سی ک نی طورنیھم

 ھس؟؟؟؟
 ..... نرفتھنیی از گلوم پایزی اس ک بھ جز دوسھ لغمھ غذا اونم بھ زور چدوھفتھ
 ..... حالت تحوع واستفراغھنی واکنش بدنم ھمنیک کمتر معلومھ

 ..... دونستی مامان ک نماما
 ...  حال وزور داغونم خبر نداشتاز
 ... شده ام ک خبر نداشرونی قصرواز

 .... ک بدونھخوامی نماالنم
 ....  رو نداشتمفی حوصلھ سوال وجواب تعرھم
 ..... ھم
 ....نھی مامان ھم بھ غم بشی چشماخواستمی نمھم

 ..... منو بخورهغصھ
 ....  اما نھ حاالگمیم
 ....رمی درد خوبگنی اول خودم باادیبا
  گفتمی لرزونی صدابا
  نخوردمیزی از صبح چنکی بخاطر ادیشا_
   گرد شده گفتی تعجب وچشمابا
 چرا؟؟؟_
 ....  نداشتملی خوب مدونمینم_

  گفتباحرص
 ؟؟؟! نداشتم لی می چینی_

 ....  گفت لبخندشھی اگر بھ کج شدن لب ھم مینی زدم لبخند
 ؟؟ی خوردن داری برایزیچ....اما االن گشنمھ مامان _

  بردوسمت اشپزخونھ رفتنیی گرفت واز پلھ ھا پادستمو
  حالتدنی ناھار صدات کنم ک بادیاره مادر اتفاقا امده بودم برا_
  خطور کرد وگفتم ک بھ ذھنمی جملھ انی کارم اولحی توجی وسط حرفش و برادمیپر
 بستن قرارداد رفت اھواز واسھ اون یسھ روز از طرف شرکتش برا.اخ ارش دو_

 .... کردمھیگر
  وگفتمنیی انداختم پاسرمو

 اخ دلم براش تنگ شده_
 ...  ک نگفتم واقعا دلم براش تنگ شدهدروغ
 خواستمشی وھم نمخواستمشی دست خودم نبود ھم محالم

 اھاش صاف نبود بودم ھنوز اما دلم بعاشقش
 .... ک باشمخواستمی قرارش بودم وھم نمیب
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  ازم گرفت وگفتشگونی نھی با خنده مامان
 ی انقدر شوھر دوست شدی رفتی شده  تو بھ کیبرووو منم فکر کردم چ_

  از پشت سرم امدی علری امیصدا
 ....بھ مامانش_
 
 
 
  سمتش ومن گفتممی مامان ھمزمان برگشتبا
 ؟؟؟؟ی امدیااا تو ک_

  باتعجب گفتمامان
 ؟؟؟یتو چرا انقدر زود امد٢：٠٠ساعت_
  گرفت وگفتی بانمکافھی قیرعلیام
 ...نیسالمت باش...ممنون منم خوبم ...سالم _

 دوگفتی خندمامان
  رفتادمونی میخوب تعجب کرد_
  پشت چشم نازک کرد وصداش رو نازک کردبا عشوه گفتھی ریام
  استقبال کنھسی مثل اون بلد نیچکی قربون نگار خودم برم ک ھیالھ_

  وگفتی علری دونھ زد پس کلھ امھی مامان
  ناھاریناھار ب.... بھ نگار ارهیحاال مارو فروخت....ای حیب_
  گفتعی سری علریام
 بی ھس ؟؟؟؟؟تو جی فروخت چ؟؟؟؟کجا؟؟؟؟اصالی فروخت؟؟؟من؟؟؟؟؟کیک_

 شناسمش؟؟؟؟ی مھ؟؟؟؟منی ولش نگار کنھاروی اشھ؟؟؟؟نھیجام
 دی لبخند زدم ومامان خندمچھی رو باز کرد ک من نششی نبعدم

 
 
 

 ... نچسب بھ منگی خوب بسھ دیلیخ：مامان
  گفتزونی اوی بالباریام
 ... ابراز عالقھ اتمنی من کشتھ اینی_

 ... پھن کردمنی رو برداشتم ورو زمسفره
 ... ادی سمت اتاقش رفت تا لباس عوض کنھ وبریام

 ....دمیرو چ سفره منم
 .... شده بودشتری تحوعم بحالت
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 محکم زد رو پام ک دونھی امد وکنار من نشست رھمی با نستن ما سر سفره امھمزمان
 اخم بلند شد

 ؟؟.یراه گم کرد... طرفانیچھ عجب از ا_
  چشم غره رفتم وگفتمھی حرفش نی ک با ادادمی دستم پامو مالش مبا
 ..... مینیبیتوروم م_

  با اخم گفتمبعد
 ... ی گرفتادی ھارو از نگار ی شوخنیا_
  چشمک زد وگفتھی بامزه ریام
 رمیگی مادینھ من از نگار فقط بوس _

 ....دی گرد کردم ک بلند خندچشمامو
  حالت خوبھریام_
  چشمک بھم زد وگفتھی

 ....چھ جورم رو ابراممم_
  نگاھش کردم وگفتممشکوک

 ؟؟؟..ی نکنھ مواد استفاده کردگمیم_
  وگفتدیخند

  دیشا_
  باتشر گفتمامان

 .... نیغذاتون وبخور_
 ： ریام
 ....چشمم شما جون بخواه_

 با کار فکرم واز خواستمی بلند شدم وسفره رو جمع کردم فقط ممی ک خوردغذارو
 ..... دور کنمدادیاونچھ ک عذابم م

 
 
 

 ارش
 .... شدم روحمی وسرد وبکی وتو قفل در چرخوندم وواردخونھ تاردیکل

 .... بستم وکفشامو دراوردمدرو
 ) ی عشقممم خستھ نباشی ارش امدیواااا(

 .....  برگشتم سمت صدابالبخند
 لبخندم محو شد چند قدم برداشتم وسمت اشپز خونھ یکی جز تاردمی ندیزی چاما

 ....رفتم
 ....)ارمی شام خوشمزه مھیاالن برات ... اقامونیگرسنھ ا(

 .... مشغول غذا پختن نبودشبندی منم باپی بود وترانھ ی گاز خالی رواما



              اختصاصی کافھ تک رمان                              رمان دارمت وندارم انگار

@cafeetakroman 222 

 ... روھم گذاشتمچشمامو
 ...دمی اب رو سر کشھی رفتم ودرشو باز کردم وبطرخجالی سمت
  وبا تشر وعشق گفتدیچی ک دور کمرم پدمی ترانھ رو دفی ظریدستا

 ؟؟؟....ارمی تا برات اب بی؟؟؟اصال چرا بھ من نگفت..یدیاا اقامون چرا سر کش_
 ....   سمت دستش رفت امادستم
 ....... شدمحو

 .....  وبستمخجالی در کالفھ
 ...... امدم وسمت اتاق خواب رفتمرونی خونھ بازاشپز

 ....رهی لختش ور می ک با لباس خواب قرمز نشستھ وبا موھادمی تخت ترانھ رو درو
 ..... کرده بودییای وروباشی مھتاب چھره زنور

 .... نرفتمسمتش
 .... ک توھم باشھدمیترس

 .....ھی ک بازم جاش خالنمی ک سمتش برم وببدمیترسیم
  دادمھی تکواری بھ دھمونجا

 
 
 
 ....ییبای زی شدم بھ تابلورهیخ

 ..   سمت دکمھ اول لباسم رفت تا بتونم بھتر نفس بکشمدستم
  زمزمھ کردماروم

 .....ترانھ_
 ....م ظاھر شد چشمی محو شد وعوضش چھره غرق اشکش جلورشیتصو
 ... نشستمنی خوردم ورو زمسر
 .... کردمکاری چمن

 .... حق ترانھ نبودنیا
 ....مونمی پشای بھ من خدالعنت
 .... اھھی سروم
 .....ادی ناگ
 ..... منو نخواداگ
 ... نذار ک مھرم از دلش پاک بشھایخدا
 ....وفتھی نخواه ک عشقم از سرش بایخدا
 ..... کن ک برگردهیکار
 ....نھی لحظ غم تو چشماش بشھی ی براذارمی خودت قسم ک برگرده نمبھ

 رو ی چھره خودم دستی رفتم وبھ جانھیی شدم وبا حرص از جا بلند شدم وسمت اکالفھ
 .... ک محکم رو گونھ ترانھ زده شدهدمید
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 ..... داد زدم نھھھھھھبلند
 .....نی رو زمختی ک خورد شد وردمی کوبنھیی مشت بھ ابا

 ...... می عوضھی من
 .... تو پام رفتشھی تخت قدم برداشتم ک شسمت

 رو از پام شھی درد چشمامو روھم گذاشتم ولنگ پا سمت تخت رفتم وروش نشستم شاز
 .....دراوردم

 ..... شدمرهی خزی می رو تخت وبھ عکس ترانھ رودمی کشدراز
 ..... شدهنی ک با خون تنم عجدمی فھمری دچقدر

 
 
 

 ....خوامی رو نمی اگھی ک بدون اون کس ددمی فھمری دچقدر
 ..    نگاه کردمکمی خونھ تاربھ

 .... واما حاالدیباری وعشق می خونھ خوشبختنی اواری ترانھ بود از درودیوقت
 ......کنمی مری توش گشتری بھی ومن ھر ثانزهیری منیی ھا پاواری گناه من از دلجن

 ...... رمی فرو مشتری بزنمی ک دست وپامھرچقدر
 ...  دمی پھلو چرخبھ

 ....      سردهچقدر
 قاب دشوی صورت سفشونشی پری ک موھادمی ک ترانھ رو ددمی پھلو چرخنی ابھ

 .....گرفتھ
 ...پر زد, رنگ چشماشی بستھ اش کردم دلم برای بھ چشمانگاه

 .... دوباره طعم لباشدنی چشی قرمزش افتاد ولح لح زدم برای بھ لبھانگاھم
 .... بردم تا صورتش رو نوازش کنم ک دوباره محو شددستمو

 ... بھ ساعت نگاه کردمدمی ودوباره بھ پھلو چرخدمی کشاه
 ....گذشتی زمان نمچرا

 .....  ھاقھیدق
 .... کردندی ھامو سفقھیشق
 ....  ھامقھیشق
 ..... باعث سردردنشھیھم

 ....... باتو بودن برگردنی ھاقھی بازم دقکاش
 
 
 

 ...ترانھ
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 ی رو از روی حال بھ پھلو شدم وگوشی چشمامو باز کردم وبمی زنگ گوشیباصدا
 ... برداشتمیعسل

 ... بھ شماره نگاه کنم جواب دادمنکی ابدون
 بلھ؟؟؟_

 .... امدی بود ک از پشت گوشی اھی صداجوابم
 .... حرم نفسھاش نشناسمشدنی اگ با شنستمی نعاشق

  حال گفتمیب
 ......نبودت برام سختھ اما_

 ...... دهی عذابم مبودنتم
 ..... دوستت دارم وھم خستھ شدم از دوست داشتنتھم

 ...... کردم امای ھمھ عاشقنیا
 ..... جز دل شکستن نبودجوابم

 امدم رونی بیی تخت انداختم واز اتاق بھ قصد دستشوی رو روی دلم بھم گوشدنیچی پبا
 ....  شدمییداخل دستشو

 .... کردم وچند بار اوغ زدمیی تو روشوسرمو
 .....  زرد اب باال اوردمکمی

 روحم ی بھ صورت بنھیی وتو ادمی اب رو باز کردم وچند مشت بھ صورتم اب پاشریش
 ....نگاه کردم

 ...شدی حالم بدمموندمی گشنھ میوقت
 ..... ک خوردمی از زخمیادگاری ھی نمی اھھ
 ... روبھ رو شدمی علری ام خواب الودافھی امدمو با قرونی بیی دستشواز

 ...  اشفتھ اشیموھا
 .... بازشمھی نیچشما
 .....  بودنیی لباساش ک باال پاوضع

 ..   جک ساختھ بود ازشھی
 تا اخر دچشماشوی ترسری ک امدمی بلند خندی رفت وبا صداادمی لحظ دردھام ھی واقعا

 .... باز کرد
 ..... شدشتری ام بخنده
 نشون بده سمت ی عکس العملنکی بود ک انقدر غرق خواب بود ک بدون انی اشیجالب

 ....اتاقش رفت وخودشو رو تخت پھن کرد
 ..... امد وبرگشت اتاقشنجای تا ای چی برانی ادمی نفھممنک

 ... راھرو نگاه کردمواری دی تکون دادم وبھ ساعت رویسر
 ٧：٠٠ساعت

 ی زودنیبود بخوابھ ک صبح بھ ا معلوم بود ک ارش خوب نتونستھ دادی نشون مرو
 .....باھام تماس گرفتھ
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 ی کرده لبخند بھ لبم امدولی قراری انقدر بنکی از ای ازش دلخور بودم ولنکیباا
 .... مھتاب محو شدادی باعیسر
 ....  مالش رفتدلم
 ..... شدم و بھ سمت اشپزخونھ رفتمری پلھ ھا سرازاز

 ...   بخورمیزی چھی خواستی دلم مفقط
 .... چشمام برق زداری وگوجھ وخری پندنی رفتم وبا دخجالی سمت

 خجالی اوردم ودررونی بری پنی رو برداشتم وبا بستھ کشی کوچدونھی ھرکدوم از
 .....وبستم

درست ) فھیھمون لغمھ واال امالم ضع( بلھ ھی نصفھ لواش برداشتم وھی ی جانونی تواز
 .....  گاز زدمھیکردم وبااشتھا 

 ......در خوشمزه اس چقیوااا
 ....... دیچسبی جوجھ بھم مای از کباب شتریب

  وگفتمدمی رو دلم کشی تمومش کردم دستیوقت
 ....دیچھ چسب.... شیاخ_
 ......  رفتمی علری امدم وسمت اتاق امرونی اشپزخونھ باز

 .....نی ک با خنده غمو از دلتون بشورنی ک دوست داشتھ باششده
 .... رهی ازتون فاصلھ بگی کمدهی ک ازارتون می منفی فکرھاتا

 ..... چند لحظی شده برایحت
  نشست وبا بھت بھم نگاه کردخی سری کردم ومحکم بستم ک امروبازی اتاق امدر
 
 
 
  گفتمی بلندی صدابا
 ..... مبااااارکیبرھم وطنان گرام١٣٩۵سال _

  گفتیجی باگری باز کردم امشموی نبعد
 حاال تا اخر سال خوابم....نینکرد دارمیچرا زود تر ب_

 .... خدا نمبشھ نخندمیییییواااااا
 بالشم ی ک شب رویی بھ اشکھادمی دردام خندی بھ ھمھ دمی با تمسخر خنددمیخند

 .....دمی خندختمیر
 ....دمی عذاب خندبا
 ...دمی ک داشتم بلند خندی تموم غمبا

 ..... می بھ خودم نشون بدم ک منم قوخواستم
 بخندم ھرچند با تونمی بازم مانتی پس زده شدن وخی ھنوزم با وجود تموم زخم ھابگم
 ....درد

 ... ودنبالم کرددی ک تازه بھ خودش امده بود با حرص از جا پرریام
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 بھ رھمی امدم امنیی ازشون پایکی سمت پلھ ھا ودوتا دمی ودودمی خفھ کشعی جھی من
 ....دنبالم

 ترانھ مگ دستم بھت نرسھ_
 منو گرفت ورو مبل ری ک اممیدیچی کردم چنددور دور خونھ پی زبون درازبراش

 ... نشوند وشروع کرد بھ قلکلک دادن
 .....دیچیپی مور مور شدن درد تو دلم می چرا بھ جادونمینم

 .....دیچی شاد بابا توھم پی اخم با صدایصدا
 اخ_

 ：بابا
 ....نی اوردریباز شما دوتا ھمو گ_

 وبابا با دی با تعجب کنار کشری امارهی بابا دوم بی شد نذاشت ک خوشحالشتری بدردم
  سمتم امد وگفتینگران

 ؟؟؟ی شد؟؟؟چرا قرمز شدیچ_
  گفتمھی درد وگربا
 اخ....بابا دلممممم .... دلمممممیییوااا_

   با ترس جلو امد وگفتتی من تو اون ضعدنی امد با درونی از اتاق بمامان
 .... شده ترانھیچ_
  گفتریام
_ 
 
 
 
 ... شدینطوریقلقلکش دادم ا_
 ...دمیچیپی بھ خودم می درد ھاز
 داسش ی ادی خونگپی بود با ھمون تدهی انقدر ترسری ومامان تند حاضر شدن امبابا

  وروشنش کنھرونی ببره باطی واز حنیرفت تا ماش
 ... شدمنی پوشند وبا کمک بابا سوار ماشی روسرھی مانتو وھی تند مامان

 ..... روندمارستانی باسرعت سمت بی علریام
 تند من وداخل برد ری واممی شدادهی وپمیدی رسمارستانی ربع بھ بھی عرض در

 ....ودکتروصدا زد
 انداختمو دلم گرم شد وخدارو شکر کردم ک ی ومامان وبابا نگاھری امدهی ترسافھی قبھ

 ....دارمشون
 ... اتاق بردنم وروتخت خوابوندنمیتو
 .. دنیتر با پرستارش داخل اتاق شدن واز بابا علت پرس دکھی

 ... گرفتنی ازم مدی بای سونو گرافھی وشی ازماھی ام کردن ونھییمعا
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   سرنگ ازم خون گرفت ورفتھی رفت وپرستار با دکتر
  امد وگفتلچری وھی با گی پرستار دھی

 ...ی سونو گرافی تا ببرمت برانی بشای برمیسالم عز_
 .... نشستملچری رو وری با کمک امی لبخند کجبا

 .. حاال انگار چم شدهفرستادی سره صلوات مکی مامان
 منو از دوسھ تا راھرو گذروند تا بھ اتاق مورد نظر انی نذاشت تا دنبالمون بپرستار

 ...  ومنو داخل برددمیرس
  گفتی تخت خوابوندم بالبخند مھربونیرو
 ....انی بخواب االن خانوم دکتر منجایا_
 ....  اتاق خارج شداز
 ... دستگاه سونو توش بود انداختمھی تخت وھی رنگ ک دی نگاه گذرا بھ اتاق سفھی

 .... بعد خانوم دکتر وارد اتاق شدومن سالم دادم ک با لبخند جوابم رودادنی مچند
 رو بھ من بالبخند زی می کرد وبعد گذاشتش رویقی دستش نگاه دقی توشی برگ ازمابھ

 گفت
 ... بودهی ات کانھی عادتت ماھنی اخرنمی بگو ببیخوب خانوم_
 .... داشت اصالی ؟؟؟چھ ربطی چینی شدم جیگ
 ینگفت_
  گفتمیجی گبا
 سی نادمیواال _
 ...نی خودمم فراموش کردم چھ برسھ بھ ای ک برام افتاده حتیی اتفاقانی دلم گفتم بااتو
 ... باشھ پس لباستو باال بده_
 ....دیچیپی تو دلم می گاھیم ھنوزم درد حرفش عمل کردبھ
 ... اوردی ابروھام منی اخم بھ بک

 دلم گذاشت وچرخوندوبھ صفحھ ی روی مانندی دستگاه گوشھی ژل بھ شکمم زد و کمی
  ترشدضی نگاه کردک لبخندش عرتورشی مانی
  ی تو حاملھ ازمیعز_
 ؟؟؟؟یییییچ
 ....  نداشتمنانی گوشام اطمبھ

  گفتمی ک زد رو درک نکردم با گنگی حرفاصال
 نی گفتیچ_

  رو بھم نشون داد وگفتتوری مانصفحھ
 ....  ماه ودوھفتھ اشھکی تازه کی مامانش چقدر کوچنشیبب_
 ....  کردهتتی کردو اذی اونم تالفی کردتشی اذکمی
 بھ بعد بھ نی نشده اما از اشی گذشتھ وبچھ طورری ک بھ خنباری چشمک بھم زد اھی

 .... مامانش باشھیاریشکمت فشار نم
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 ...شھی نمباورم
 ؟؟؟؟؟...من.......من

 ...   شدمرهی ختوری گرد شده بھ مانیباچشما
 ......کھی کوچچقدر

 تا اون یکردی دقت میلی خدی بود ک باکی کوچی مشخص نبود بھ قدریادی ززیچ
 ...ینی رو ببکی کوچیگرد

 ....  بھت بودمتو
 ..... نداشتم نھ خوشحال بودم نھ ناراحتی حسچی تو شک بودم ک ھانقدر
 ....  امدمرونی از اتاق بھ کمک پرستار بجی گی ادمامثل
 ...  من ھرسھ سمتم امدندنی با ددمی رسنای بعد کنارمامان انی مچند

  دی پرسی با نگرانمامان
 ....  شده مامان جانیچ_

 ؟؟..ھیتش چ فکر کردم ک حکمنی نگاھش کردم بھ اگنگ
 ：بابا

  باباترانھ
  انداختم وباخجالت گفتمنیی زدم سرمو پای امھی بابا نگاه کردم لبخند نصفھ نی چشمابھ
 من باردارم.....من_
  باخنده گفتریام
 ... سکتھ داد ماروومدهی ؟؟ھنوز نشھی میمعلومھ بچھ شر_
 کم رنگ ودر اخر محو می اوضاع زندگی اورادی لبخند بھ لبم نشست اما با اری اختیب

 .... شد
  وگفتدی گونھ ام رو با مھر بوسمامان

  باشھ برات دخترمریقدمش خ_
  گفتی وبھ شوخدی رو بوسمیشونی پبابا
  اضافھ شدگی مزاحم دھی بابا یا_

  گفتی بار با مھربوننی زدم وبابا البخند
  بابازیمبارک باشھ عز_
 
 
 
 ممنونم بابا_ گل افتاده از شرم گفتم ی گونھ ھابا
 .. می خارج شدمارستانی کرد واز بھی نخسھ رو از داروخونھ تھریام
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 ....  روشن کردوسمت خونھ روندنی ماشری واممی شدنی ماشسوار
 ... دادمھی تکنی ماششھی بھ شسرمو

 ...  اماگمی جونم کفر نمخدا
 .... رو ھواس چرامی ک زندگتی وضعنی تو ااالن
 ...... چراسی با خودم مشخص نفمی تکلی ک حتاالن
 ..... ارش کجاس چرای تو زندگگاھمی جادونمی نمی ک حتاالن
 ؟؟؟؟؟...االن
 شکمم رو لمس کردم ودروغھ اگ بگم خوشحال ی سمت شکمم رفت ورودستم

 ....ستمین
 ..... االنی حتخوشحالم

 قلبم کنھیکمم داره رشد م بچھ از وجود من وارش تو شھی ک کنمی فکر منی بھ ایوقت
 ....رهی مالش میاز خوش
 ...  ارش بھم بد کرددرستھ
 ....ومدهی کنار نھی قضنی ک ھنوزم دلم باادرستھ
 ...... کردم دلخورمی ک عاشقش بودم وعاشقیی ازش بھ قدر تموم روزاھنوزم

 .... بازم عاشقشماما
 .... بچھ ھستم ک ثمره عشقمھنی اعاشق
 ... اماگذرهی باردارم نمنکی ساعت ھم از دونستن اکی ی حتھنوز

 .....  شدهنی بچھ با تموم وجودم عجنی ک اکنمی ماحساس
 ....  رو ارش درحقم کردی ناحقنی انکی مگ نھ ااصال

 .... سمی بچھ بنونی ای چرا گناه ارش رو بھ پاپس
 ...... گناه منی ببچھ
 ....دمی کشیقی عمنفس
 .....  دست بکشممیز زندگ ک اخوادی خدا ھم نمحتما
 ... دارهیلی دلھی بچھ نی وجود احتما
 ...  شده بخاطر بچھ امی بتونم حتدی بامن

 ...  غمنی پنھانش کنم با اتونمی ک بھ ارش ھنوزم دارم ونمی احساس پاکبخاطر
 .... درد ھم بجنگمنی ابا

 ..می شدادهی پنی خونھ واز ماشمیدیرس
 .....می بھ قفل در انداخت ودرو باز کردو داخل شددی کلبابا
 ...می گذشتم ووارد خونھ شداطی حاز

 ....رفتی مالش می دلم از گرسنگاووووف
 ھم کنار من نشست ودستشو ی علری مبل ولو شدم امی رفتم وروییرای حال سمت پذیب

  دمھ گوشم گفتی ارومیدور گردنم انداخت با صدا
 ه من مامان شدکی کوچیابج_
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   صورت خندونش نگاه کردم ولبخند زدمبھ
 نمی بشھ منم بچھ تورو ببیک_
 ... گفتم سرفھ کردنوی اتا

  کردم وگفتمزی تر شدچشمامو رضی عرلبخندم
  شد؟؟؟؟یچ_

   گفتھول
 یچیھ... یچیھ_
 
 
 

 ارش
 
 دارهی مھتاب تا جواب ندم دست از سرم برنمنی اری نگاه کردم نخمی حرص بھ گوشبا

... 
  جواب دادمیعصب

 حرفتو بگو_
 ... یاوه اوه چھ عصبان_

  گفتمکالفھ
 ؟؟؟یزنی زنگ می؟؟؟چرا از صبح ھ...یخوای میمھتاب چ_
 خوامیتورو م_
  حرص گفتمبا
  دست از سرم بردارزتیجان عز... یخوای مخودیب_
 تونمینم_

  کردم خدای عجب غلطاوووووف
  گفتی گری موذبا
 ...ذارهی ک تو شکمم از تو دارم نمیتازه اگ بخوامم بچھ ا_

  گفتمی ک زدم جلوم سد شدبا زاری گندبازم
 ی بازمیبا زندگ... خواھشا تو ازم دور شوی ولستادمی اون وایمھتاب منک گفتم پا_

 .....ذارمی ک ابرو برات نمیدونی مینیبینکن ک بد م
  حرص گفتبا
  یزدی حرفا نمنی از ایکردی حالتو می اون موقع ک داشتھی؟؟؟؟؟؟چیکنی مدیتحد_

 .... احمقانھ خودمھی از کاراکشمی می لعنتم کنھ ک ھرچخدا
 ... یاگ منم اون غلطو کردم باعثش تو بود_

  وگفتدی خندمستانھ
 اھوووم چون دوستت دارم_
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 ....  دوستتدارم ھاسی کلمھ دروغ نبود اگ بگم متنفر شدم از ھرچنی شد از اچندشم
 ... دمی کوبنی رو زم رو قطع کردم وبا حرصیگوش
  صفت شدمطانی اون مھتاب شی چھی من چطور بازم بازنمیبی مکنمی ک فکر محاال
..... 

 ...  خطا رو دوبار تکرار کردمھی چطور
 ...  رفتمابونی از جام بلند شدم وسمت پنجره رو بھ خی وعصبکالفھ

 .... ک در حال رفت وامد بودنیی ھا وادم ھانی شدم بھ ماشرهیخ
 ..... گرفتی بھونھ مبی عجدلم

 ....  ترانھ روی بھونھ
 
 
 

 .... پربغضش وحرفاش صدھابار خودم رو لعنت کردمی صدادنی با شنصبح
 .... تموم شده بود وقت رفتن بھ خونھ امای ام نگاه کردم وقت اداری ساعت مچبھ

 .... گرفتدلم
 ..... وسردهکی ک بدون ترانھ ساکت وتاری خونھ ااز
 .....سی کس چشم براھم نچی ھگی ک دیی خونھ ااز
 ..... سی نیرخبری پراز محبت وشادی روشن وخونھ ی چراغ ھااز

 ......سی خونھ نگی ترانھ رفتھ اون خونھ دی از وقتاصال
 .....  برنگردهگی ک دترسمیرمیلی خترسمیم
 .... ودرد وعذاب وجدان باشھیی ک تا اخر عمرم قسمتم تنھاترسمیم

 ....  ھمش حسرت بکشمنکی ااز
 ...... رونمی زمی از دست دادن فرشتھ روحسرت

 .... گشتی برمکاش
 اما کنارم بود عطر نفسش تو کردی محمی امد وھرجور ک دوست داشت تنبی مکاش

 ... دیچی پیخونھ ام م
 .... برام بس بودبخدا
  گفتمی خش داری تقھ بھ در خورد وبا صداچند

 دییبفرما_
 ... روبھ رو شدمانیبا چھره پر اخم پو سمت در وبرگشتم

 .... بودنی وقت بود ک باھام سرسنگیلیخ
 .... شدمی ک مھتاب وارد زندگی از وقتدرست

 ....  امدی ترانھ بدرد می برادلش
  دستش اشاره کردوگفتی پرونده ھابھ
 .... فعالی بھشون بندازی نگاھھیبھتره _
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 ..... گفت وعقب گرد کرد واز اتاق خارج شد ودررو بستنیھم
 ..... دمی کشیاھ

 .... ھمھ عذاب نکشمنی تا من ای کاش انقدر خوب نبودترانھ
 رفتم وبا حرص برش ی مھتابھ سمت گوشنکی بارفکر ای زنگ خورد عصبمیگوش

 داشتم اما مامان بود
  مادری خوبرمعرفتمیسالم پسر ب_

 نباشھ کردم صدام ناراحت یسع
 یسالم مامان جون خوب_
   گفتانھی کبا
  شمای ھایاز احوالپرس_
 نروزایبخدا گرفتارم ا_
  گفتی ناراحتبا
 ...ی مارو فراموش کردیزن گرفت_
 نھ مامان جون جات تو قلب منھ_
 اره جون عمھ ات_
  لحن پر از حرصش لبخند بھ لبم نشستاز
 
 
 
  دورتون بگردمیالھ_
 ...پرسھی ازمون می حالھیکباریبازم بھ ترانھ ک دوسھ روز _

 ..... رمی عزی ترانھ
 اکا نھی از من دلچرکنکی فرشتھ اس بااھی اون یکنی مسھی بامن مقای ترانھ رو دارمادر

 ....  خانواده ام رو دارهیبازم ھوا
 .... ی ترانھ کاش خوب نبوداخ
 ..... اخ ترانھ گلھ_

   وگفتدیخند
 .... دلمون براتون تنگ شدهنجای انییای سر بھی_

 .... امی بکجا
 ....سی من نی جا بدون ترانھ جاچی ھگید
 ... چند روز نلرزهنی بھ خودم فشار اوردم تا صدام از بغض نشکستھ ایلیخ
 میزنی کارم سبک شھ حتما سر مکمی...چشم مامان جان _
 ..... قدمتون سر چشمنی ھر وقت امدزمیباشھ عز_
 مانفدات ما_
 ی نداری دلم کارزیخدانکنھ عز_
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   خداحافظگینھ د_
 ....خدا حافظ پسرم_

 رونی رو برداشتم واز اتاق زدم بفمی وکچی گذاشتم سوبمی رو قطع کردم وتو جیگوش
.... 

 
 
 

 ترانھ
 
  جا ندارمگی خوردم دادی مامان بخدا زیواااا_
 ی فقط تواالن دونفری نوک زدشکی مگ ؟؟؟مثل گنجی خوردیچ...حرف نباشھ _

  زمیبخور عز
 ... گرد شدچشمام
 ..... بشقاب برنج چطور شد نوک زدن اخھی کردن مامان ری موندم تو تفسواقعا
 ناری اونم گرد شد وای گفت ک چشمایزی در گوشش چری وامدیخندی مزی رزی رنگار
 ..... رو باز کردمشمیمن ن

  با تشر گفتمامان
 …بخور ترانھ_
 تعجب داشت ک نگارم ی ک دوباره پر کرده بود نگاه کردم وجایاب عزا بھ بشقبا

 ....  از من نداشتیدستھ کم
 .....  مخمصھ فرار کنم کنی از ای جورھی مغزم فشار اوردم تا بھ

 ... اوغ زدم وباسرعت نور از حال بھ اتاقم فرار کردمیالک
 ....  شکمم گذاشتمی دستم رو رودمی رو تختم دراز کشیوقت

 .....  من چطورهی نین
 ...  زدملبخند

 ....  بگمیزی بھ ارش چخواسی دلم نمھنوزم
 ... نگرفتھ بودمی درست وحسابمی تصمھی ھنوزم

  تقھ بھ در خورد وپشت بندش سر نگار داخل اتاق امد وگفتچند
 اجازه ھس_

  گفتمبالبخند
 اوه چھ باکالس_
 کردوگفت باز داخل شد ورو تخت کنار من بھ زور خودشو جا شی نبا
 ....گی دمیچھ کن_
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 گذرهی خوش می پس ؟؟؟نکنھ نامزدنیری بگی عروسنیخوای میخوب نگار خانوم ک_
  باز شد وگفتششین

  دهی مفی کیلی؟؟؟خ.....چرا خوش نگذره _
 …  سال شدهکی_
 می برمویری بگی عروسھی ماه نی ھمیراستش قراره ارش با بابا حرف بزنھ تا اخرا_

 مونیسرخونھ زندگ
  طرفش وگفتمروموبرگردوندم

 .. اا چھ خوب_
 .....  برق زدچشماش

  شکمم گذاشت وگفتی رو رودستش
  بشھی کھی شبخوادی مینی یواااا_
 شیمعلومھ دا_
 ... نھ باباش_
  مننی شد بشھ فقط خوشگل باشھ عی ھرکھی شبدونمینم_

  وگفتدی پر صدا خندنگار
  روسرمونزهیسقف نر_

  وگفتمدمیخند
 ینگار_
 جونم_
   یگی بگم راستشو مزی چھی_
   چشمام نگاه کردوگفتبھ
 اره بگو_
  حساس شدهیلیروت خ... انقدر مواظبتھ ریچرا ام_

  کرد وگفتسرفھ
 ؟؟؟؟یی ؟؟؟؟کجا؟؟؟کری امیک_

  چپ نگاھش کردم ک گفتچپ
 شھی متی مگ حسودھیخوب چ_

  درشت کردم ک گفتچشمامو
 ییایاصال مگ من بھ اون جشن تولد رو.... کردن ھا ی حسودسیترانھ اصال خوب ن_

 ؟؟؟.. کردمیک ارش برات گرفت حسود
 ......  ارش دلم وبھ درد اوردادی نگفتم بازم یزیچ
 ...... شدی تو چشماش خالقھ متی ک تموم زندگی نارو بخوری سختھ ک از کسیلیخ
 نفھمھ از ی تا کسی ودر ظاھر با ھمھ بگو بخند کنی سختھ ک از درون نابود باشیلیخ

 ... ات جا خوش کردهنھی ک تو سیدردت از غم
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 ： نگار
 … کردمایترانھ شوخ_

 ....  کردم تا از افکار ناراحت کننده دور کنم خودمویسع
  بھ نگار بھ پھلو شدم وگفتمرو
  اون شب افتادمادی لحظ ھیناراحت نشدم ک _

  زد وگفتلبخند
 ...  ھای گفتیزی چی اما نشونم بھ کسگمیترانھ بھت م_

   گفتمکنجکاو
 گمینھ نم_
 قوووول؟؟؟؟_
 قوووول_
 خوب منم حاملھ ام....خوب _
  گفتمیجی گبا
 ؟؟؟؟یییییییچ_
 ....  شدیییی ک چدمی چشمام نگاه کردومن فھمبھ

 .... نکردن کی ک ھنوز عروسنای ایییییوااا
 نگاااااااررررر_

  گفتخندون
 جووونم_
 یکنی میشوخ_
 نھ واال_
 چند وقتتھ_
 ... ماھمھکیتازه _
 ...اما اخ_
  وسط حرفم گفتدیپر
 .... داداشت تندهشیات_

 دموگفتمیخند
 .... خاک نگاری خوشحالم ھا ولیلی خیلیخ_
  باز گفتشی نبا
  دونمیم_
 خخخخ_
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 ارش
 

 ....  شده بودمرهی تخت نشستھ بودم وبھ عکس ترانھ خیرو
 ....زدی براش پر مدلم

 ؟؟؟... گشتی برنمچرا
 ؟؟؟...رنیگی از من نمی نگفتھ پس چرا سراغیزی بھ خانواده اش چاگ
 ؟؟؟؟.... خستھ ام ایخدا

  چراھا؟؟؟؟نی خستم از ایلیخ
  سردرگمم ؟؟؟؟نطوری انکی ااز
 بھ ی فکرھی قسم خودت تی زدم اما تو رو بھ بزرگمی گند وخودم بھ زندگنی ادونمیم

 !!…حالم بکن
 … فوت کردمرونی بھ بنفسمو

 ... خبرمی سھ روزه ک ازش باالن
 ... قرارشمیب
 ....کردی منت بھم محبت میب... ک بود ی اون وقتتا

 ....کردی رو گرم ممیزندگ
 ...دادی وعشق می خونم روشنبھ

 .....  رو ندونستمقدرش
 ...  حقمھاالن
 ..... بکشم حقمھیھرچ

 ... طاقت ندارماما
 ..... ندارمتشوی ظرفایخدا

 ....شمی نابود مدارم
 ....رفتی داشت از دستم ممی کردم حالم بد بود رسما زندگبغض

 ....  خوب وصبورمزن
 .... ومھربونمخانوم
 .....دمی از دستش مدارم

 .... شدشتری تودلم بغم
 .... دی نفسمو بردرددلم

  من تحملم کمھایخدا
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 .... رفتمزی می روگاری شدم وسمت پاک سبلند
 ... کردی دردم وکمتر مدیشا
 عذاب وجدانم ھم نیا.... ھمھ غصھ ھام فرستادمی مرونی ک بھ بی ھمراه بادوددیشا

 .... تو ھوارفتی ومشدیدود م
 ....  پوک محکم زدمھی دراوردم گذاشتم گوشھ لبم با فندک روشنش کردم گاری نخ سھی

 ..... بھ سرفھ افتادمک
 ... کردی متمی تلخ وگسش اذطعم

 ....ملک عذاب من مھتاب
 .... اروم بشمدی بزنم تا شاگاری نبودم ک دست بھ سی کسمن

 ... ی زدمی بھ زندگی زخمنیھمچ
 ...  کی کردی با من بازنیھمچ
 ... فرشتھ مھربونم رو.... منی ترانھ

 ....دمی رو دارم از دست مارامشم
 ونفسم می ک تموم زندگدمی فھمری ومن احمق چھ ددادیترانھ بھم ارامش م.... ارامشم اره

 ....وصلھ بھ بودنش
 ..... بھش معتاد شدماصال

 ....  بد گرفتار شدم وتنھا راه درمانم ھم ترانھ استیماری بھی دی شانھ
 ..... فوت کردمرونی دوم رو زدم ودود ش رو بھ بپوک

 .....  شدم بھشرهیخ
 ...  برگردکنمی ترانھ برگرد ازت خواھش مکشمی درد ممن

  برداشتم وبھش اس دادم رومیگوش
 کن منو ھیبعد ھرجور ک دلت خواس تنب...برگرد وباش...ترانھ برگرد خونھ ات (

 )فقط برگرد....
 ....شدی مانعم می حسھی رو اما امی بار دستم رفت تا بفرستم پچند
 .... دراخر فرستادمیول
  وپوک سوم رو ھم زدمدمی کشقی نفس عمھی
 
 
 

 ...  زنگ خوردمی لحظ گوشھمون
 ....  قلبمو تند ونامنظم کردتمی ممکنھ ترانھ باش رنکی افکر
 .... دیلرزی مدستم
 ... قرارشدی ھام تند وبنفس
 ..ناسی رو برداشتم وبھ شماره نگاه کردم از خونھ ترانھ ایگوش

  بھ چند جھت رفتفکرم
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ز خواستم کنن ک  ترانھ بھ خانواده اش گفتھ واونا ھم زنگ زدن تا بادیشا... نکی اکی
 صد البتھ حق ھم دارن

  باخبر نشدن وفقط زنگ زدن تا حالمو بپرسنیزیممکنھ ھنوزم از چ.... نکی ادوم
 .....و
  جواب دادمدی تردبا
  الو سالم_

 ：مادر
 ... ان شاهللایسالم پسرم خوب_
 ارش,بابا.. نیممنونم شماھم خوب_
  ھنوز؟؟؟یت برنگشتیچھ خبرا ارش جان از مأمور.. میماھم خوب_

  ؟؟؟؟تیکدوم مأمور... کردم تعجب
 … گفتھ ک خانوادش شک نکنننطوری ترانھ ادی فکر کردم ک شانی لحظ بھ اھی

 دمی ھس رسی دوساعتھیبلھ _
 ... ھم دلتنگھیلی زنت ک خدنی دنجای ایومدیااا پس چرا ن_

 ... نھ اما قربون دلش برمای درستھ دونستمی بھ دلم امد نملبخند
 خونھ لباس عوض کنم وساک رو امیگفتم قبلش ب... امی بخوامیچرا مادرجون االن م_

 بذارم
 می خبر خوشم برات دارھی ک ایباشھ پسرم ب....اھان _
  گفتمی کنجکاوبا
 ؟؟؟یچھ خبر_
  مادری نداریکار...ی تا بفھمایب_
  ھس اما گفتمی تا بفھمم ک خبر خوش چمردمی می داشتم از فوضولنکیباا
   افتمیچشم االن راه م_
 خداحافظ... پسمیمنتظر_
 .....خداحافظ_
  لحظ تمام تنم رو استرس گرفتھی
 
 
 
 ... بود شدمی دلتنگنشی مختلف ک مھم تری از حس ھازی لبردنشی شوق داز
 ... شمی اماده مدیبا
 ... زی وتر تمکیش
 .... دلش بازم برام بلرزهدی خوب باشم تا شایلی خدیبا
 ...رفتمی طرف واون طرف منی بھ ای وھول ھجیگ

 ..... وصورتمو مرتب کنمرمی دوش بگھی گرفتم تا می تصمباالخره
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 ... رونی تا امدم بدی ساعت دوش گرفتنم طول کشمین
 ... ودرھمون حال ھم سمت اتاق رفتمکردمی کاله حولھ تن پوشم موھامو خشک مبا
 رنگ برداشتم ی ابیر ل شلواھی  وی شرت جذب صورمھ ای تھی کمد لباسا ی تواز

 ....وتنم کردم
 ....  رفتم وموھام روشونھ زدمنھیی تخت انداختم وسمت ای رو روحولھ

 ...سھی ژل زدم تا خوب واکمی
 .... ک ترانھ دوستداره ھم بھ خودم زدمی عطراز
 برداشتم واز خونھ بھ مقصد زی می رو از روچی خودم نگاه کردم خوب شدم سوبھ

 ....  امدمرونیخونھ پدرزن ب
 
 
 

 ترانھ
 

 مارو ی امد تووقتی علری در اتاق باز شد وپش بندش امھوی رو شکم نگار بود ک دستم
  چشماشو درشت کرد وگفتدید
  شدهی اشتباھھیترانھ فکر کنم _
  نگاھش کردم ک گفتجیگ
 ی منوگرفتیاالن تو جا_

  با خجالت گفتنگار
 ررررریییام_
  گفتمی لبخند حرص دراربا
  ییای حی بیلیاوال خ_

 ... نگار ک بھ زور خودشو کنارم جادادهنی ونگرفتم ای کسی من جادوما
  خاروند وگفتسرشو

  شد؟؟؟یسومش چ_
 شی تو خماری بمونگمینم_
  نگار خم شد وگفتی روکمی پشت چشم برام نازک کردوامد سمتمون ھی

 ....ی کردی اشتباھھیپس تو _
  بالبخند گفتری چشماشو گرد کردوامنگار

 ... بھشیدی ک چسبیترانھ رو بامن اشتباه گرفت_
  گفتری بھ چرخش دراورد وبعد رو بھ امری من وامنی دور بھی نگاھش نگار

 ....  رمینخ_
  گفتری باز روبھ امشی نگاه بھم کردوبانھی دوباره

 ... اخرمی اشتباه بگختی ری بنی خوشگلم رو با ای اقاتونمیمن چطور م_
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  حرصم درامدیا....رفت  لجم گیا
 .. بزنم ناکارش کنم ھاگھی مطونھیش

 ...  شده بودرهی افتاد ک چطور با عشق بھ نگار خری بھ امنگاھم
 ....  لحظھی

 ... می باشنطوری االن من وارشم اخواسیدلم م..  لحظ دلم گرفتھی فقط
 .... انکی شد فقط میحسود

 ...  حسو پسش زدمنی اعی سربعد
 زدم سرش ک اخش بلند دونھی رومون خم بود ری چپ بھشون نگاه کردم وچون امچپ
 .. شد
 .. ھاسی بد ننی کنای جو خھیاندازه _
 .... لطفانی مراعات کنکمی!! گنلمی ک فعال سنینیبیم

 .... می بھ من ومن بھ اونا چشم غره رفتری وامنگار
 
 
 

   دستش رو گرفت وسمت در رفتنری از کنارم بلند شدوامنگار
 کجااا؟؟؟_

   گفتی با حالت بامزه اری نگاھم کردن ک امبرگشتن
 می کنای تا حمیری جو بخکمی میریم_

  زدم وگفتملبخند
 ...نی زحمت درم ببندیپس ب_

  چشم نازک کردن ک گفتمپشت
 ... نیاز کنار بر_

 ....  واز اتاق خارج شدن ودرو بستندنیخند
 ...  شدمرهی محو شد وبھ سقف خلبخندم

 ... ببرهشی منو پخوادی عشق تا کجا منی اایخدا
 .. امی از پادرمدارم

 
 
 

 ... بھ حال خودم باشمکمی دوتا گذاشتن من نی تقھ بھ در خورد اوووووف اگ اچند
 بلھ؟؟؟؟_

 .... اتاق باز شد ومامان داخل امددر
  گفتبالبخند

 ااایخوب از دستم در رفت_
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 ..  تخت نشست وموھامو نوازش کردیدورویاز کردم ک خند بشموین
  لبخند گفتمبا
   خوبھنایھمون مزاحم ا... کارا عادت ندارمااانیاوه مامان من بھ ا_
  وگفتدی خندزیر
 .. بھ خودت برسکمیاالن پاشو برو حموم ...باشھ _
  تعجب گفتمبا
  ؟؟؟؟ی چیاصال برا... حموم بودمروزیمنک د_
 ...ادی بخوادی می کنمیاالن زنگ زدم بھ ارش تا حالش وبپرسم وبب_
 حرفشو بزنھ فقط تو دلم ھی طور بھ دھن مامان زول زده بودم تا بقنیھم..... ای خدانھ

 .....  ککردمیخدا م,خدا
 ؟؟؟. یی ای می کدمی باھاش حرف زدم وپرسکمیاره _

 ... اونجا دنبال ترانھامی خونھ االن مدمی ھس ک رسی دوساعتھی گفتش
 وازم دنی ک انگار قصد داشت با حرفاش نفس کشیی شدم بھ لب ھارهی واج خھاج

 ....سلب کنھ
 دمی نگاه کردن بھش دست کشرهی ک مامان بھم داد از خی تکونبا
 
 
 
 ....ادی شام درست کنم باالخره دامادم داره می خوب برای غذاھی رمیمن م_

  زد وادامھ دادلبخند
   بھ خودت برسکمی پاشو توھم_
 تخت بلند شد وبا چند قدم خودشو بھ دراتاق رسوند دوباره برگشت سمت من ی رواز

 وگفت
 ...زود حاضرشو_

  کردوباز با تشر گفتنگاھم
 گھیپاشوووود_

  گفتمی بالحن ارومی ولی وعصبکالفھ
  شمی منم اماده منیی پانیچشم شما بر,چشم_

 بودم ک تا اسم ارش ی نگفت خوب حقم داره من ھمونیزی چی نگاھم کردولمشکوک
 بھ ارش از غرور دنی ھمون ک بخاطر رسشدی تا بناگوشم باز مشمی نخوردیبھ گوشم م

 ....خودش وخانواده اش زد اما
  باشھتونستی می روحم نشونھ چی بی وچشمازونی اوافھی قنیاالن ا.... ی حاال چاما
.... 
 ....ھیسبت بھذارش چ االن حسم ندونمی خودمم نمیحت

  ستمی ؟؟؟؟؟نھ نمتنفرم
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 ..... اول عاشقشم فقطیھنوزم مثل روزا...عاشقشم
 ....  داغونمفقط
 ....  خوردم کردفقط
 ....افتھی ک چشمت بھش بی اما نخوای باشی تا حاال عاشق کسشده
 ....ی از خودت دورش کننکی ھم ای دلتنگ وناراحت باششی از دورھم
 ... ی فکرشم فرار کناز
 ....ی بھش فکر نکنیکردی فکرشم نمی وک حتیکس

 گونھ ام سرخورد حولھ تن پوشمو برداشتم ی ک گوشھ چشمم جمع شده بود رویاشک
 ...  راھرو رفتمیوسمت حمام تو

 .....  ھم لبخند بھ لبم اورد ھم حسرتری نگار وامی خندھایصدا
 دادم ولباسام رو در اوردم ری گزی حموم رفتم ودرشو بستم حولھ رو بھ رخت اوداخل
 .....  تشت انداختمیوتو 

 
 
 
 ... وبھ اشکام اجازه بارش دادمستادمی دوش واریز
 ... اولاز
 ی رگھام مرور کردم تاروز خواستگاری ارش شده خون تودمی ک فھمی ھمون روزاز
... 

 ... نگران بابای ھا وچشم ھااخم
 ....گذشت وغرورش رتی ک بخاطرم از غی علری امی عصبچھره
 ....  مات ماماننگاه

 ... روزعقدم
   کگفتمی دست بھ دست ارش دادم وبا لبخند وخنده بھ ھمھ می با خوشحالک
 ... شمممی نممونیپش
 ...شمممی خوشبخت ممن

 ... گم شدختیری سرم می ک روی ابی وتوختی قطره اشکم بھ صورتم رنیھزارم
 ....  من ک گم شدممثل

 ی ک خودش رو قوسی نی نالھ اون ترانھ ای درد منی واز ازهیری ترانھ ک اشک منیا
 . . . شدی لبش محو نمی ولبخند از رودونستیم

 .... اون ترانھ رو گم کردمممن
  مامان امدی تقھ بھ در حموم خورد وپش بندش صداچند

 دلم شور افتاد.... ساعتھ مادر ھی یکنی مکاریچ_
  گفتمیرزون لی لبم نشست با صدای روشی از نگرانیلبخند

  مامانرونی بامیاالن م_
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 .... باشھ ورفتگفت
 
 
 

..... 
 ......  و بھ خودم نگاه کردمستادمی وانھیی ای روروبھ
 .... فکر کردمنی شکمم گذاشتم بھ ای رودی سفزی بولی واز رودستم
 .....  گناه منی بی بچھ
 .... شھی می چگناھمی بی بچھ نی افی ارش تکلشی برنگردم پاگ
 ...شھی بچھ طالق مومدهی ک نی ابچھ

 ...  بگمی چھی بھ بقاصال
 ...  کردانتی شوھرم بھم خی سال زندگکی بعد بگم
 ....گی دیکی ک رفت سراغ ی براش کم گذاشتی چنی ببگنینم

 .... من نبودنی ک جااونا
 .... از خودم گذشتم براش امای ک من حتدنیند

 ....  زخمنی شد اھامی ھمھ خوبجواب
 ...  ھمھ گفتن حق بامنھمی امداصال

 ....  گرفتمطالقمم
 ... ودم نزنمنمی رو بھ خودم ببزی ھی مردایجای بی نگاھادی بااونوقت

 شوھراشون رو از دستشون ترسندی نگاھم کنن ک انگار می دروبرم طوری ھازن
 .... ارمیدرب

 ..... نی بسازم ک اخرش بشھ اموی سال تالش نکردم ک زندگکی
 
 
 

 .....چھیباعث شد لرز بھ اندامم بپ اف اف یصدا
 ... قلبم کندو سخت شدضربان

 برام سخت دنی گذاشتھ بودن ک انقدر نفس کشییلوی وزنھ چند کھی ام نھی سی روانگار
 .... شده

  داخل اتاق امدوبا خنده گفتنگار
 ...... نیی ک اقاتون پاایب_
  ام گفتدهی چھره رنگ پردنی دبا
 ..... ترانھی شدیچ_

 ونھ جواب دمیشنی کرد ک البتھ من نھ مچمی سوال پی گرفت وکلی رنگ نگراننگاھش
 ..... دادمیم
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 .... دی منو سمت پلھ ھاکشی نداره ساکت شدو با نگرانی ادهی فادی دیوقت
 از پلھ ھا ی کدمی مامان وارش بود ک نفھمی گفت وگوی ک حواسم جمع صداانقدر

 ی مشتاق وبی وبھ چشم ھاستادمی ارش وای روبھ روی ومن االن چطورمی امدنییپا
 .....  شدمرهیقرارش خ

 سکوت نی ای علت براھی مامان دوختم انگار دنبال قی گردوندم وبھ نگاه دقنگاھمو
 ....گشتی ممیسرد

 .....  ونگاه نگران نگار رو بھ رو شدمی علری امجی نگاھمو گردوندم وبا نگاه گدوباره
 ..... گرفتمنگاه

 حرف بشنون اولش لی فامھی ک دوباره از بقکردمی کارو منی با خانواده ام ادی نبانھ
 .....انتخاب ارش ودومش

 .... ختم بشھی بھ دومذارمی نمنھ
  گفتمی لبخند زدم وباشوق ظاھربازور

 ......سھ روز ذوق زده ام ک ھنگ کردم. بعد دودنتی ارش انقدر از دیواااااا_
  زدوگفتی اما بازم لبخندگرمزنمیھ ظاھر م حرفارو بنی ک ادی ارش فھمگرچھ

 ...می من تو چھ حالیدونیپس نم_
 ...  مقدار بافاصلھ نشستمھی مبل دونفره ی روکنارش
  چشمم ظاھر شدی ک نگاھم بھش افتاد چھره مھتاب جلونی چرا ھمدروغ

 
 
 

 دمی لبش رو دی ک نگاه خندونش ولبخند رونی بلند کردم تا بھ مامان نگاه کنم ھمسرمو
 .... کردنمی نقش بازی گفتم برانیبھ خودم افر

 راه ازش گرفت نی رو بینی سری امد ک امی شربت داشت سمتمون مینی باسنگار
 ک مردش حواسش بش باشھ ونذاره اب تو دلش تکون ھی زن حس قشنگھی یچقدر برا
 زن رو بھ عرش ھی تونھی حرف قشنگ مکی, کی توجھ کوچھی ی حتیبکنھ گاھ
 رفتار ھی حرف ھی ی کنھ وبرعکس گاھی اگ تو چادر زندگی برسونھ حتیخوشبخت
 تی بکوبھ وواقعنی با مخ بھ زمی زن رو از اوج خوشبختکی تونھی گناه مکیناپسند و

 .....  رو بھش نشون بدهیزندگ
 .... منمثل
 ..... وچقدر سختھ گفتنشادی من گرون درمی اعتراف چقدر برانیوا
 بھ ی نگاه عصبھیا تکون دست ارش بھ خودم امدم واول  ک ھمون لحظ بدمی کشیاھ

  شربت سمتم گرفتھ بودی ھاوانی لی محتواھینی ک با سری نگاه گنگ بھ امھیارش وبعد 
... 

 کردی ک داشت از تو خاکسترم میشی بازم اتدمی نفس سر کشھی برداشتم ووانی لکی
 ... خاموش نشد ک نشد
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  گفتی ما نشست وبا لحن بامزه ای رورروبھیام
  دستمم درد نکنھ_

 ....  شدرهی رو ارش  درک کرد ک با بھت بھم خشی تلخداوجی کردم و شای تلخخنده
 ....دادی وصداش عذابم منگاھش

 ....زدهی لبخند منطوری مھتاب ای ک نکنھ براکردمی فکر منی بھ ازدی لبخند میوقت
 ....  تا بھ عشق شک نکنمنمی تا نببستمیوم چشمام کردی با عشق نگاھم می وقتای

 .....  بھش نداشتمینانی اطمگید... دلخورم یلی از ارش خمن
 ... بھ عشق بھ خودم بھ ھمھکردمی شک مکردی نگاھم مینطوری ایوقت
 ؟؟؟؟؟..... کارو باھام کردنی عاشقم بود پس چرا ااگ

 شام زی سرمای گفتم ی چدمی بودم ک نفھمری ذھنم درگی تو ی منفی با خودم وفکراانقدر
 ....  خوردمیچ

 وازش مشتلوق دادی شدم بھ دھن مامانم ک خبر پدر شدن ارش رو مرهی چطور خواالن
 .....خوادیم
 
 
 

 ارش
 ؟؟؟؟؟...!!!!! مادرجوننی گفتیچ_

 دوگفتیخند
 یبابا شد_
 ...من بابا شدم.....من_
 ... کردمکردنگاهی نگاه م وکالفھ بھ مامانشی شوق بھ ترانھ ک عصببا

 .... معجزه اسھی نی اایخدا
 ترانھ رو خواستی انقدر ذوق داشتم ک دلم مدمی نگاھمو بھ مادر دادم وبلند خنددوباره
 .... شدممونی کارم بکنم اما با نگاه کردن بھش پشنی ھمخواستمی وبچرخم مرمیبغل بگ

 ...  بھ مامان مشتلوق دادمی ترول پنجاھھی شدم وبلند
 ... جوابشونو دادمی گفتن ک شادکی ونگار بھم تبرریام

  ترانھ گفتمروبھ
 ....مبارک خانومم_

 لحن نی روحش توجھ نکردم با مھربون تری کنارش زانو زدم بھ نگاه سردو برفتم
 ممکن بھش گفتم

 .. دلممزیمامان شدنت مبارک عز_
  ک فقط خودش بشنوه گفتمی طورارومتر

  مونیگ زندی باشھ براریقدمش خ_
 ...  نگفتیزی پلک زدوچفقط
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  روحی کردم ک انقدر ساکت وبکاری باھاش چنی وپرخنده بود ببطونی من شی ترانھ
..... 
 ..... ی بھم دادگی فرصت دھی ازت ممنونم ک ایخدا

 .... رو برگردونمی کن تا دوباره ترانھ شاد قبلکمکم
  بلند شدم وسمت مامان رفتم وگفتمبالبخند

 .... امی برمی بگینیریتا ترانھ اماده بشھ منم برم ش_
  لبخند زدوگفتمھربون

 ... باشھ پسرم_
................. 

 ...  تر بده لطفاینیری شلویاقا دوک_
 ... دیفھمی ذوق زده وخوشحال بودم ک ھرکس با نگاه اول مانقدر
 ....  تو اسمونا بودمانگار

 ...می بھم داد تا ترانھ رو برگردونم بھ زندگگی فرصت دھی بچھ نی با اخدا
  بھ رفت وامد مردم نگاه کردم وتودلم گفتمی فروشینیری شھی اشھی در شاز
 ی شاد کردنطوری نگذاشتھ دلمو اای دننیک ھنوز قدم بھ ا.... یی بابایخوش امد_

 یومامانتو بھم برگردوند
 
 
 

 ....ترانھ
 ..... دمیچرخی تو اتاق دور خودم می وعصبکالفھ

 ....  جز رفتن نداشتمی برمو چاره اخواستمینم
 ... گفتی نمیزی الاقل مامان بھ ارش چکاش

 .... بگ با خودم مشورت نکردیزی بھ ارش چنکی اصال چرا مامان قبل افھممینم
  گفتمی ک پا بھ اتاق گذاشت عصبمامان

 ن؟؟؟یمامان جان چرا بھ ارش گفت_
 ... مامان مثل طلبکارا نگاه کردمی بھ کمرم زدم وبھ چشمادستمو

 ..... بھش مگی بگیخواستی ؟؟نمی چینی_
  گذاشتم وکالفھ گفتممیشونی رو پدستمو

  من.....من_
  نگاھم کرد ک بھ دروغ گفتممنتظر

  توخونھ خودم بگم بھشرموی جشن دونفره بگھی خواستی دلم مدیشا.... دیشا_
  ناراحت گفتمامان

 ..دونستمیخوب چھ م_
 ....دیزدی بود ک قبلش با خودم حرف مبھتر_
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 .....رونی از اتاق گذاشت ورفت بی دلخور شد وبدون حرفنگاھش
 ..... بھ منلعنت
 .... از توکشمی می بھ تو ارش ک ھرچلعنت

 ..... کردمی سرش خالھاموی تو فشارم گذاشت ومن تمام دقھ دلیلی مامان خامروز
 خودمو سرزنش کردم ومشغول جمع کردن دوسھ دست ی شدم از لحن تندم ھمونیپش

 نیی گذاشتم وحاضر شدم وپای عروسکلونی ناھی ی بودم کردم وتودهی ک تازه خریلباس
 .....رفتم

 .... کنمفی تو دوکلمھ توصتونمی رو ماوضاعم
 .... وسردرگمداغون

 ...کردی تعارف مھی بھ بقینیری شی برگشتھ بود وبا خوشحالارش
 ... بھم دادی شکالتینیری شھیمتم امد وبا دستش  سدی وکھ دمن

 ..    دوست دارمدونستیم
 .....فھی کثکردمی نھ االن اونم از دست ارش ک احساس ماما
 
 
 

  نگاھش کنم گفتمنکی ابدون
 ... ندارملیمن م_
 .... نگاه گذرا بھ نگاه دلخورش از کنارش گذشتمھی با
 تمی اذشیشونی پی اخم رودنی با دلم کرد اما بازم دی ازش دلخورم وکار بدنکی ابا
 ...کردیم

 .... اوردی تو چشماش دلم رو بھ درد می غصھ
 با مھتاب ی فکر کنم مثل اونک وقتشی بھ اخم وناراحتدی تکون دادم ،نھ نباسرمو

 ... رمیمیسرگرم بود براش مھم نبود ک از غصھ م
 ...ارمیدرب مامان سمت اشپزخونھ رفتم تااز دلش ی ھوابھ

 کرده وانگار دنبال خجالی ک  سرش رو داخل دمی اشپزخونھ ک شدم مامان ودداخل
 .... گردهی میزیچ

 یمونی ک پشیی متوجھ من نشد ،کنارش رفتم ودستامو دورش حلقھ کردم باچشمااصال
 ... شدمرهی بھ نگاه متعجبش خزدیرو داد م

 دست خودم نبود... شدم ی عصبیلی ھا خید،تازگیببخش....مامان_
  لبخند مھربون زد وگفتھی مامان

 ....ھی بارداریبخاطر ھرمون ھا... زمی نداره عزبیع_
  اش بوس کردم وازش جدا شدم وگفتمازگونھ

 ؟؟؟یگردی می دنبال چیدار_
  جعبھ قرصا اشاره کردوگفتبھ
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  دنبال قرص معده ام بودم_
  گفتمی ناراحتبا
 ؟؟؟؟؟!!!!بازم معده درد_

 داشت ی بود ک معده مامان سر ناسازگاری زد وشونھ باال انداخت،االن دوساللبخند
 ..کردی متشیواذ

 ：ارش
 ....رهی ک دگی دمیابریترانھ ب_
 ....می رفتییرای حرف ارش من ومامان سمت پذنی ابا

 ...  از رومبل بلند شددی تا ما رو دارش
 ....می شدنی وسوار ماشمیمد ارونی از خونھ بی معمول وخداحافظی تعارف ھابعداز

 وبھ راه انداخت سرمو بھ نی ماشنکی ھمرمی رو بگی ھر ھم صحبتی جلونکی ایبرا
 ..... دادم وچشمام وبستمھی تکی صندلیپشت

 .... چطور بھ اون خونھ رفتم واالن چطورشی سال پکی
 ، کجای شوق وذوق وخوشحالاون

 .... حال زارو نذارم کجانیا
 .....  ام چنگ زدنھی بھ سنی بغض سنگھی فکر نی ابا

 ....سی ک انتھاش معلوم نذارمی قدم می تو راھدارم
 
 
 

 ارش
 
 ... بستش نگاه کردمی بھ ترانھ وچشمای چشمریز
 ی گذاشت وباعشق وگرمامی ک پا بھ زندگی سرد شده درست نقط مقابل ترانھ ایلیخ

 .... کردوبھ نام خودش زدمیمحبتش قلب زخم خوردمو ترم
 ... زدادی تو ذھنم فریداص
 ؟؟؟ی دادیوتو جوابش رو چھ جور_

 ؟؟...ھی کری سرد ودلشکستھ امروز تقصی ترانھ
 .... سواال درد داشتنی جواب دادن بھ ابخدا
 کس ات نی ترزی زخم بزرگ بھ عزھی ک ی ھستی توھمون کسی داشت وقتدرد
 .....یزد

 ... نسبت بھت سرد شده بودگی ک دیی شدن بھ چشمارهی داشت خدرد
 قرار تر ی قرار رو بی ک عطر تنش مشامم رو پر کرد ،منھ بدمی کشقی نفس عمھی

 ....کرد
 ....دادی بھ ذھن وتن خستھ ام میبی عطر ھم ارامش عجنی ایحت
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 ...  بودمدلخور
 ... لحن ونگاه سردشنی ااز
 .... لبش داشتم وحاالی ولبخند روی عادت بھ مھربونمن
 ... گرفتھشی ک درپی از رفتارشدمی متی اذبیعج
 ...  حقمھاما
 ...  حقمھنھای بدتر از ایحت
 ..  انقدر بھش محبت کنمدیبا

 ...  لبخند بزنم تو ھر حالتانقدر
 باشم ک ی ھمون زخمی مرحم روییی جوراھی بدم تا تی سمتش برم وبھش اھمانقدر

 ...بھش زدم
 پاش گذاشت بازم اخ نگم ری باشم ک ھرچقدرم ک غرورمو زی مثل ترانھ انقدر قودیبا

 ...وسمتش برم
 ...  ترمزی در خونھ زدم روی جلودمیرس

  سمت ترانھ ک خوابش برده بودبرگشتم
 
 
 

 ... لمس دستاشی شدم براوسوسھ
 .... صورت مثل ماھشلمس
 .....شمشی ومثل ابراهی سیموھا

 ....  موندمرهیلبھاش خ ی نگاه کردم وروی صورتش با دلتنگی اجزابھ
 .....  دی تند وکند شد ودست ودلم لرزنفسھام

 ، لبھاشدنی بوسی شدم براوسوسھ
 ... لبھاشری نظی طعم بدنیچش

 ....  تند شده بودیلی وسمت گلوم بردم نفسھام خدستم
 ...  نشمکتی ومن نزدی چطور کنارم باشترانھ

 ... نکنملمست
 .... نکنمنوازشت

 ...ارمی طاقت بچطور
 .... بخوامتدی تو اوج خواستن نباچطور

 ... دمی کشمینی سمتش خم شدم وعطر تنش رو بھ بشتریب
 ..... وشعلھ ورترش کردختی درونم رو کم کنھ نفت رشی اتنکی عوض ایلعنت

  زمزمھ کردمدرگوشش
 میدیخانومم رس.....ترانھ_

   چشماشو باز کرد ودوباره بستگوشھ
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 ؟؟…ترانھ_
 .... شدرهی بھ چشمام خیجی وباز کردو با گچشماش

  قرار وداغ گفتمیب
 .... نگاھت بزن وسط قلبمریبا ت...بکش ...بزن _
 ...  لحظ چشماش برق زدکی

 ....  شد واخم کردیخی لحظ بعدش چشماش بازم سرد وھی فقط
 ...  دلخور شدمنھی سخت ازش فاصلھ گرفتم چشم ازش گرفتم تا نبیلیخ
 ..  درخونھ رو باز کرددی شد وبا کلادهی پنی ماشاز

  شدم وسمت خونھ رفتمادهی پارک کردم وپاطی داخل حنی ماشمنم
 
 
 

 ... دست رخت خواب وسط حال افتادھی خونھ ک شدم چشمم بھ وارد
 ...  از نھانم بلند شداه
 ....ی بکشدی ارش خان حاال ،حاال ھا بای فکریچ

 ...م شدرهی گردوندم وبھ دربستھ اتاق خنگاھمو
 ... اون تخت تو اغوش گرم ترانھ بخوانمی روخواستمی وجودم مباتمام
 خوابم ھم ترانھ ی بھ چشماش بھ خواب برم تا تورهی مشامم وخی تنش پر شھ توعطر
 ....نمیرو بب
  پھنشون کردمنی زمی سمت رخت ھا ورورفتم

  اوووو  تنم کردمی نگاه بھذلباس ھاھی برق رفتم وبرق رو خاموش کردم زی پرسمت
   نگاه زار بھ در اتاق انداختمھی چطور بخوابم یباشلوار ل

 ...یترسی نگو مارش
 ؟؟؟...؟؟؟نھ... من

 .... اخی ازم داری با اون نگاه اخرش چھ انتظارراستش
 ... توششمی بخوابم خفھ منای بھ لباسام انداختم نھ عمرا بتونم با ای نگاھدوباره

  چند قدم سمت در اتاق رفتم وچند تقھ بھ در زدمبا
 
 
 

 ترانھ
 

 جانی ک از زور ھیی بودم ک چند تقھ بھ در خورد با صدادهی تخت دراز کشی روتازه
  گفتمدی لرزیوبغض م

 بلھ؟؟؟؟_
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 ：ارش
 ... بردارمی دست لباس راحتھی امی بشھیترانھ جان م_

 ...  بچم چھ مظلوم شدهیالھ
 ایب_

 ...  واروم باز کرد وداخل شددراتاق
 .... ک بھ من ولباس خواب قرمز کوتاھم خورد مات موندنگاھش

 ...  از قصد رومو باز گذاشتمخودم
 .. ام بھ رخ ارش بکشمافھی اندامم وقییبای چرا دوس دارم تا زدونمینم
 ... نشون بدم ک از مھتاب بھترمخواستمی مدیشا...دیشا
ل ذوب شدن بودم تپش قلبم تند شده بودگونھ ھام از  اش در حارهی نگاه داغ وخاز

 ...  شدن ارش با دوقدم خودش رو بھم رسوندیحرارت تنم رنگ
 شدنش  بشم کی لب از لب باز کنم ومانع از  نزدتونستمی چم شده بود ک نمدونمینم

 ...  دوسانت با صورتم فاصلھ داشت نگاه کردمدی بھ صورت ارش ک شاجیمسخ وگ
 نفسش پوست صورتم مور ی واز داغخوردی قرارش بھ صورتم می تند وبی ھانفس

 ....شدیمور م
 ..... لرزون ارش باال امد ودوطرف صورتم قرار دادی ھادست
 ... دادی درونش مجانی از عرقش خبر از ھسی داغ وخیدستا

 لبھام ی قرار روی شد ولبھاش رو بکی وترس گرفت وصورت ارش نزدچشمام
 .... گذاشت

 .... کردی می وبا لبھام بازدیبوسی وپر حرارت متند
 ...  از لبم گرفتکی گاز کوچھی

  بھ خودم امدمتازه
 
 
 

 ...  چشمام نقش گرفتی مھتاب جلوصورت
 .....  لب ارش تلخ شدطعم

 .....  تحوع گرفتمحالت
 .... دیچی مستانھ مھتاب تو گوشم پی خنده ھایصدا

 شدم بھ رهی بھ اشک نشستم خی وچشمانی وبا بغض سنگدمی سرمو عقب کشتند
 .... ارشجیصورت گ

 ....  دستم باال امد وبھ گونھ چپ ارش نشستاری اختیب
 ...  گرد شد ودستش سمت گونھ اش رفتچشماش

  است گفتمدهیفای داشتم از بغض نلرزه وصدالبتھ معلوم بود ک بی ک سعیی صدابا
 ... رونیب_
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 رهی تکون ھم نخورد ھمنطور خکی ی حت انقدر از عکس العملم شوکھ بود کارش
 کردینگاھم م

  بلند تر گفتمی عصبدیچیپی مھتاب وارش تو سرم می خنده ھایصدا
 رووووونیبرو ب_
  من ومن گفتبا
 من.....من....ترانھ _

 ی بختنی گونھ ام ری اشکم تند وپشت سرھم روی اشکام شکست وقطره ھالی سسد
 جون گفتم

 ؟…ارش _
  جانم_

  وگفتممونشی پشیبھ چشما کردم نگاه
 ....می باھم داشتھ باشی گونھ رابطھ چی ھا نخوام ھی زودنیبھم حق بده ک بھ ا_

 ..... تحمل کنمصی ضدونقی حسانی رو با ایکی نزدنی بھم حق بده ک نتونم ایلعنت
  دروببنده گفتنکی حرف بلند شد وسمت در اتاق رفت قبل از ای نگاھم کرد وبکمی

 ...ببخش ترانھ_
  گفتی پردردی صدابا
  بچمون ھم ضرر دارهیتازه برا..شمی مونھی نکن ک دھیفقط گر_

 .... حرفا درو بستنی گفتن ابعد
 
 
 

 رو مینی وبکنمی رو با پشت دستم پاک مکردنندی می گونھ ام سر سره بازی ک رواشکام
 ... باالکشمیم

 .... دارهی بدری بچھ ام تاثی کنم روھی گردی نباگی درست مارش
 تا کردمی رو ممی ومن تمام سعشدی مدهی سمت ارش وبوسھ اش کشی بھ طرز لعنتذھنم

 ... پسش بزنم
 .....  با فکر کردن بھش پر نشم از حسادتتا

 چرم ینطوری مھتاب رو ھم اای فکر کنم ک انی حسادت چون دوستنداشتم بھ ااره
 ده؟؟؟ی بوساقیوپراشت

 وجودم در حال ی ک توی با فکر کردن بھش عذاب نکشم وعذاب ندم بھ بچھ اتا
 …رشده
 ... شکمم گذاشتم واروم زمزمھ کردمی ورودستم

 ؟؟…. کردم مگ نھتتی اذادیامروز ز.... زمامانیعز_
 ...  ھای نشی از دستم عصباناما

 ....کنمی نمتتی اذگی ،قول ک دقول
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 م بخونیی چشماتو ببند برات الالحاال
 .... الالشکیگنج_

 ..... الالسنجاب
 .... دوباره مھتاب الالامد

 یی الالالالییالالالال
 یی الالالالییالالالال
 یی الالالالییالالالال

 شھی     مثل ھمدی زود خوابگل
 شھی تو بدی ساکت    خوابغورباغھ

  یی الالالالییالالالال
 یی الالالالییالالالال
  الالجنگل
  الالبرکھ
 ....  بھ لبم امدلبخند
 بالش گذاشتم تا خواستم چشمامو ببندم بازم ی سرم برداشتم وسرمو روری واز زدستم

 ....  متفاوتجاناتی قبل وبازم ھنی شد بھ چند مدهیذھنم کش
 ....  ک گذرزمان رو حس نکردمربودمی با خودم وافکارم درگانقدر

 ...  پھلو بھ اون پھلو شدمنی از ادوباره
 ... رفتیدلم مالش م بی عجیوااا

 ....  بھ سروصدا کردن افتادشکمم
  کردمزمزمھ

 ..ی بندازکلی نھ ماه مامانت واز ھنی تو ایتونی منمی کوچولو ببی ایا_
 ...  فکر اونموقع رو خودت بکنگی رفتھ سرم ھو اورده دینجوری ھمبابا
 ...ی نکن باشھ مامانختمیری بادیز
   غصھ لبخند زدمبا
 .. رهی ھم فشار دادم بلک خوابم بگی محکم تر چشمام وروکمی

  شد اولش اخم کردم وبعد با لبخند گفتمشتری شکمم بیصدا
  اره؟؟؟ی بھ مامانیگیاز االن زور م_

  اشکال نداره جوجوباشھ
  تخت بلند شدم وسمت در اتاق رفتمی رواز
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 بھ وسط حال ی نگاھنکیا ودر واروم باز کردم وبدون نیی پادمی درو کشرهی دستگاروم
 برق دی سمت اشپزخونھ رفتم وکلنی پاورچنی بود بندازم پاورچدهی ک ارش خوابییجا

 ...  ور اون ورنیرو زدم تا نخورم بھ ا
 بھ دست با تعجب وانی فضا روشن شد چشمم بھ ارش افتاد ک وسط اشپزخونھ لنکیھم

 .... شده بودرهیبھم خ
  گفتمی نسبتا بلندی قلبم گذاشتم با صدایتم ورو ودسدمی بلند کشیییی ھھی ترس از
 ؟؟؟یکنی مکاری چنجایتو ا_
  اشاره کردوگفتوانی لبھ
 ؟؟؟یکنی مکاری چنجای؟؟ایداریتو چرا ب...خوردمیداشتم اب م_
  بھ چشمام تاب دادم وگفتمکمی

 گشنھ ام شده_
 کردی می اش رو از اندامم ک بدجور بالباس قرمز دلبررهی نگاه خی بھ سختارش

 گرفت وبھ با تعجب نگاھم کرد
  کی ثابقھ ھا نداشتنیاز ا_

  چشم نازک کردم وگفتمپشت
 ... کردمدایحاال پ_
  چشمک زد وگفتھی

 ھی سر ورجک بابارینکنھ ز_
 اھووم_

  وگفتدیزوکشی می وصندلامد
  توپ درست کنممروی نھی تا من براتون نیبش_

  گفتینی اعتراض کنم ک با لحن غمگخواستم
 ی فراموش کنیتونی نمدونمی الاقل بذار جبران کنم کارمو مکنمیترانھ ازت خواھش م_

 ....  کمرنگش کنمکمیبرات سختھ اما الاقل بذار 
 ک لبخند از رو لبامون وارامش از یی بھ ھمون روزامی رو کنم تا برگردمی سعبذار

 .... زدیوجودمون پر نم
  تر گفتملتمس

 ؟؟؟..باشھ_
 رفت تا تخم مرغ خجالی نشستم ارش لبخند زدو طرف ی صندلیو نگفتم اماریزیچ

 برداره
 
 
 
 رو کش تی وضعنی اشھی می فکر کردم ک تا کنی شدم بھ ارهی حرکات ارش خبھ

 ؟؟...داذ
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 .... ببندم وفراموشش کنمھی قضنی شبھ چشم رواھی بخدا سختھ ک بخوام سختھ
 ....  سال وقت ببرهی سالھادی کمرنگ شدن کارش شایحت.... شھی ک نمفراموش

 .....مونھی می جاش چند سال ھم باقدهی برقی ک عمیی مثل زخم چاقوانتی خاخ
 ... کردی شوخشھی ک نمی بازندگیول
 ...شھی من ک درست نمی گره با قھر وتلخنیا

 خودشھ  بازم زود ی مقصر اصلنکی باای تحمل کنھ حتتونھی می مدتھی ارش تا مطمعنا
 ....زنھیجا م
 .. شھی خستھ ودل زده مازم

 ؟؟؟؟؟.... زنھی ضرر مشاری بی بھ کتی وضعنی ااونوقت
 ای دننی ک ھنوز پا بھ اخورهی طفل معصوم منی رو ابی اسنیشتری واضحھ ک بیلیخ

 .....نھی رو ببی زندگی ھای تلخنی ادینذاشتھ با
 ....دوزمی منی بھ زمرمیگی رو از ارش منگاھم

 ؟؟؟ی چمن
 ..... کنممشی بھ مھتاب تقدی ازش بگذرم ودودستتونمیم
 ....  از توانم خارجھنی انھ

 راحت وستھی پتی نکردم ک حاال ک بھ واقعی ھمسر ارش شدن زندگیای با روچندسال
 ....ازش بگذرم

 ی شدم ولنی ک نسبت بھش بدبکنمی بشم ک ھنوزم دوستش دارم انکار نمنی منکر اچرا
 قلب مونی درست کردن زندگی برااقشی تابش،اشتیه بھنوزم با لحن گرمش ،با نگا

 ...  لرزونھیعاشقم رو م
 .....نھ....نھ
 ....  ھا وا بدمی زودنی بھ ادینبا
 مھم نبوده ک ادی خودش فکر نکنھ حتما کارش زشی زود از گناھش بگذرم ک پدینبا

 ... وباز تکرار کنھدمشیزود بخش
 .... بشھحی تنبدیبا
 .... تجربھ کنھ ک راحت نتونھ ازم بگذرهھی از دستم بده رو ھر ثاننکی ترس ادیبا
 
 
 

 گفتی مشھی مامان بزرگم ھمامرزی بخدا
 کنھی مری ومحبت قلب شوھرش رو تخسی ھمون طور ک با مھربوندیزن با_

 ازش دی ک بایی وجذبھ داشتھ باشھ تا شوھرش جاھااستی سیھمونطور ھم بابد گاھ
 .... حساب ببره

 ... ارش رشتھ افکارم پاره شدیباصدا
 ....  ارش پزیمروی نھی نمی ای خانومنییبفرما_
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 ...یمرس_
 ونشست دی رو کشی کناری وخودشم صندلزی می ونمک وپارچ اب رو گذاشت رونون

 ....روش مشغول لغمھ گرفتن شد
 ک با کردمی بده بھ من تو دلم دوق مخوادی لغمھ رو ک گرفت فکر کردم ک منیاول

  سمت خودم وگفتمدمی رو کشتابھی شدم ماھیبردن سمت دھنش وخوردنش حرص
 .... خودمھ تو دس نزنیبرا_

  اشو قورت داد وگفتلغمھ
  میااا ترانھ بذار باھم بخور_
 ...یالزم نکرده من حاملھ ام توچ_

 گرفتم ومشغول لغمھ درست کردن زونشی حرف نگاه از صورت اونی گفتن ابعد
 ....شدم
 ....دی چھ چسبشی عقب اخدمی لغمھ رو ک خوردم کشنیراخ

 ....ی از گشنگشدمی ھالک مداشتم
  اب دھنش رو قورت داد وگفتارش

 ...دستمم درد نکنھ....نوش جون_
  جام بلند شدم وگفتماز
  درس کرده ھامروی نھیواال ....فتھیوظ_

 یادم ھا ول ندمروی دلم سوخت ک بھش نکمی دمی اتاق رفتم ورو تخت دراز کشسمت
 ..... کمیفقط 

 ...  لبخند بھ لبم امدکردی ھا نگاه ممروی اش ک با حسرت بھ نافھی قبافکر
 بود ک بھ مھتاب وبچھ توشکمش فکر نکنم وموفق نی امی گذاشتم تمام سعی روچشمامو
 .....ھم شدم

 گرفتھ وخواب الود ی ک بھ در خورد چشم باز کردم وبا صدای تقھ ای با صداصبح
 گفتم

 ...بلھ ارش_
 :ارش

 ...  برات صبحانھ ھم اماده کردمزمی شرکت عزرمیترانھ من دارم م_
 ....  در و باز کرد چشمامو روھم گذاشتم تا فکر کنھ خوابمدی ازم نشنیی صدایوقت

 رو جانمی شدن تخت ھنیی ودراخر باال وپاشدی مکی قدم ھاش ک بھ تخت نزدیصدا
 ١٠٠ یبرد باال
 .....  موھام نشست ونوازش کردی رودستش

 کنھ انقدر بھم دای نوازش ھا وتوجھ ھا تا اخر عمرم ادامھ پنی اخواسی ک دلم مبھیعج
 ...... حسھ بدهی بشم از ھرچی کنھ تا خالیمھربون
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 کردمی وخدا ،خدا مکردمی نگاھش رو حس مینی داغش بھ صورتم خورد سنگی ھانفس
 کرد ی قلبم بازتمی کاشت وبا رمیشونی پی رویقی گرمش بوسھ عمیتا پلکم نلرزه لب ھا

 کنار گوشم زمزمھ وار گفت
   دوستت دارمیھرجور ک باش....نھیشی بھ دلم مبی عجدمی ترانھ جدنی ایحت_

 ....  فاصلھ گرفت وچند لحظ بعد تخت باال امدوارش از اتاق خارج شدازم
  بوداری اختی لبم نشست بی ک رویلبخند

 
 
 

 ارش
 
 ....  شدم وسمت شرکت روندمنمی سوار ماشرونی خونھ ک زدم باز
 .... فشردمشتری پدال گاز بی افتادم وپامو روانی تلفن پوادی
 ... زدمنی فرمون ماشی حرص روبا

 ..... فکر کرده ک صداش رو تو شرکت باال انداختھی احمق با خودش چدختره
  چونھ ام بردم وگفتمکی رو نزددستم

 ...کشھی خجالتم نمشوریاااا دختره ب_
 ... خودمھتی از خرکشمی می خاک برسر خودم ک ھرچینی
 .... کردمشتری رو دور زدم وسرعتم رو بدونیم
 تو پرو امی ھرچقدر من کوتاه بنکیمثل ا...بذار پام بھ شرکت برسھ مھتاب برات دارم_

 .... یشیتر م
 ک خودم خستھ دمی مھتاب خط ونشون کشی انقدر تا شرکت براخوردی خونم رو مخون
 .... شدم
 بمی زنگ خورد از جمی شدم گوشادهی رو پارک کردم وازش پنی ماشدمی رسیوقت

   تند جواب دادمانی اسم پودنیدراوردم وباد
  انیامدم پو_

 ...  رو قطع کردم وداخل ساختمان شدمی جوابش نشدم وگوشمنتظر
 دم وداخلش شدم ودکمھ واحد چھار رو فشردم رسونانسوری چند قدم خودم رو بھ ابا

...... 
 ...  امدمرونی بعد اسانسور نگھداشت ودرش باز شد ومن از بنی مچند
 ...  مھتاب از تو اتاقم بھ گوشم خوردی شرکت باز بود صدادر
 رمی نمرونی بنجای از انمیتا ارش ونب_
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 .... شرکت ک شدم تمام سرھا سمت من برگشتداخل
 اعصابم خط ی روگی طرف ونگاه کارمندا از طرف دھی مھتاب یزیابرور

 ....دیکشیم
   تشر گفتمبا
 ؟؟؟.... دیکنی نگاه میبھ چ_

 !ن؟؟؟ی جمع شدنجای اچرا
 ن؟؟؟؟ی کار ندارمگ
 ...  سرکار خودش رفتی نگاه کردن وبعد ھرکگی دبھم

اق کارم داده  بھ دراتھی تکییای حی ک گردوندم چشم تو چشم مھتاب شدم ک با بنگاھمو
 ....کنھی نگاھم مرهیوخ

 .....  تو ھم رفتاخمام
 .....  سمتش قدم برداشتم ومچ دستش رو گرفتمیحرص

  گفتمانی بھ پورو
 ... داداش حواست بھ شرکت باشھ_
  نگاه تند بھ مھتاب انداختم وادامھ دادمھی

  تموم دارممھی کار نھیمن _
 .....  مھتاب ترس نشستی چشماتو

  کردم ک اخماش از درد تو ھم رفتشتری مچش بی ورو دستمفشار
 .... دمی شرکت راه افتادم ومھتاب رو دنبال خودم کشرونی بسمت

 ... دادمی نمتی غر غر ھاش اھمبھ
 کردمی مسھی ذھنم ناخواستھ ترانھ ومھتاب رو با ھم مقای داشتم توفقط

 
 
 

 دی ک فھمنی باای من انقدر خوب وخانوم بود ک حتی چقدر فرق داشتن ترانھ واقعا
 ک حقم یی تو روم حرف نامربوط نزد اال اونادی بار ھم داد نکشکی کردم انتیبھش خ

 ....بود ونگفت
 .....  مھتاباما
 دختر درستھ مھتاب نی اذاشتی واسھ گفتن نمی بگم ک حرفی تکون دادم چیسر

 ماجرا منم ک با داشتن ترانھ ک واقعا نی ای اما مقصر اصلاناتی جرنیمقصر بود تو ا
 .... مھتاب شدمی چھیتکھ بازم باز

 پرت نی تو ماشی روبای در جلو رو باز کردم ومھتاب رو تقرمیدی ک رسنی ماشبھ
 رو نی رو دور زدم پشت فرمون نشستم وبا حرص ماشنیکردم ودرش رو بستم ماش

 ....روشن کردم وسمت خارج شھر روندم
 ..... ک گذشت بھ مھتاب نگاه کردمنی مچند
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 نکردم انقدر امروز با عصابم ی شکمش بود تپجھی زرد شده بود ودستش رورنگش
 نسبتا ی حال مھتاب بود با صداکردمی ک فکر میزی چنی کرده بود ک بھ اخریباز
  گفتمیبلند

  شرکت؟؟؟؟ی امدی چیبرا_
  نگفتیزی چشمام نگاه کرد وچبھ

  گفتمبلندتر
 ک ی گفتم باشھ گناھی ازم بارداریگفت..... ری فاصلھ بگمی از زندگگمیممگ بھت ن_

  نگفتم؟؟؟؟کنمی من خودم بزرگش ماری باشی بھ دنسمیکردم وباس روش وا
  نچرخ نگفتممم؟؟؟؟می دور وبر زندگگی گفتم دی نداری حرفی گفتی پول گرفتازم

 …ی کردمی روانمھتاب
 ؟؟؟؟یداری دست از سرم برنمچرا

 مھتاب واز حال رفتنش غی بگم ک با جیزی اشاره امو سمتش گرفتم وخواستم چانگشت
 ....دیحرف تو دھنم ماس

 ...  شدمرهی مھتاب خدهی ترمز وبھ صورت رنگ پری بود ک زدم روی ناگھانانقدر
  شد؟؟؟؟یچ

 .....  صداش کردمچندبار
 رو بھ نی وماشمدی موھام کشی توی بھم نداد ک نداد کالفھ دستی دادم اما جوابتکونش

 ...... روندممارستانیراه انداختم وسمت ب
 
 
 
 .... نگرفتمی اجھی ھم صداش کردم اما بازم نتگی راه چندبار دیتو

 ھرچھ خواسی فقط دلم مدمیفھمی نمیزی بودم ک از حس وحالم چی کالفھ وعصبانقدر
 .....نی برسم فقط ھممارستانی بکیزود تر بھ 

 شدم وبدو خودم ادهی ترمز وازش پی بردم وزدم رومارستانی باطی رو داخل حنیماش
  من گفتدنی خانوم اونجا نشستھ بود ک با دکی رسوندم  رشیرو بھ پذ

 نییبفرما_
  بدحال اوردمضی مرھیخانوم _
 کجاست؟؟؟_
 از حال رفتھ... نمی تو ماشرونیب_
تار خانوم  پرسکی اقا وکی بعد با نی رفت وچند می اتاقھی جاش بلند شد وسمت از

 سمت من امد وگفت
 ....می رو بردارضی تا مرنی رو نشون بدنتونیماش_

 برانکارد ی رو نشون دادم مھتاب رو رونی تکون دادم وحلو تر راه افتادم وماشیسر
 ....  کردنتی سمت اورژانس ھدامارستانیگذاشتن بھ داخل ب
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 ت برد وسر جاش نشست وگفرشی خانوم من رو صدا کرد وسمت پذھمون
 ن؟؟؟ی خانوم دارنی باایشما چھ نسبت_
 خانومم ھستن_
   ندارنی خاصیماریب...اھان _
 ریخ_
 ستنیباردتر ن_

  گفتمکالفھ
 بلھ_
 ....چند وقتشونھ_
  نگاھش کردم وگفتمجیگ
 .... باشھناشی ماه اکی فکر کنم یول....دونمی نمقیواال دق_
 ... اھان_
 ... کردمی پرداختش مدی فرم دستم داد تا پرش کنم وبھ قبض ک باھی

 ....  ک انجام دادم سمت اورژانس رفتمکارارو
 ھم انجا قرار داشت رشی پذھی شدم ک چند اتاق داشت وکی راھرو نسبتا بارھی وارد

 ک نشونم ی رو نشونم داد وارد اتاقیسمتش رفتم وسراغ مھتاب رو گرفتم ک اتاق
 کردم وسمتش رفتم از داشین پ حال ونالھ کنای تخت مھتاب رو بنی سومیدادشدم ورو

 دمی ک کنارش بود پرسیدکتر
 ھ؟؟یدکتر مشکلش چ_
  بھم انداخت وگفتی نگاھھی

 ؟؟؟یشما ھمسرشون_
 ..بلھ_

  باال انداخت وگفتییابرو
 نی خانومتون خارج از رحم باردارن وامیدی فھممی ک ازش گرفتیی ھاشیبا ازما_
 ....می فورا بچھ رو کورتاژ کندی براشون خطرناک ھست بایلیخ
 
 
 
 .....  ناراحت نشدمگمینم

 ی بی بچھ کی دی من ومھتاب رو نبای ھای ھم ناراحت شدم تاوان ندونم کاریلی خچرا
 ...دادیگناه پس م

 .....دیچیپی اخم بھ مھتاب نگاه کردم ک از درد بھ خودش مبا
 .... رو سروسامون بدم اتاق عملش ی تکون دادم واز اتاق خارج شدم تا کارھایسر

 واونور رفتم وبرگھ جابھ جا کردم تا وقت عملش روشن شد بھ ساعت نگاه نوری اانقدر
  کردم
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٩：۴۵ 
 ....  اتاق عملبردنشی مگی فوت کردم حاال دوساعت ددادنفسموی رو نشون مقھیدق

 دادم ھی تکواری کنار راھرو نشستم وسرمو بھ دفی ری ھای از صندلیکی یرو
 ..... ھم گذاشتمی رویوچشمامو با خستگ

 .....  بودمخستھ
 کرد تا بھ ترانھ ثابت کنھ ی خودش ھم بازی من بلک باسالمتی نھ تنھا با زندگمھتاب
 .....ی بازنی ای ومن چھ راحت باختم توستنی وقت قابل اعتماد نچیمردا ھ

 رابط برقرار کردن من باھاش ی ک حتی ترانھ ،طوری زدم بھ تمام باور ھاگند
 ....دادیعذابش م

 ....  داغ کردمشی اورادی افتادم وبا شبی دادی دوباره
 از وجودش بھ خواستمی مشتری بی چرا ولینی ی جنسلی می نھ از روی رفتم ولسمتش

 .... ھام ونبودش رو جبران کنمیارامش برسم قدر تموم دلتنگ
 .....ق لذت بشم عمق چشماش غرق بشم واز غرق شدن غرتو
 ....  عطر تنشی برادی پر کشدلم
 ...خواسی اغوش پر مھرش رو مدلم

 ی کرد وباز گناھم مثل پوتک روی بھم دھن کجمارستانی بطی وباز کردم محچشمام
 .....سرم فرود امد

 
 
 

 دراوردم وبھ صفحھ اش نگاه کردم ترانھ بود بمی رفت از جبرهی وبمی جی تومیگوش
   وتماس ووصل کردمدمی کشی گوشی بود دستم رو رواری اختی ک زدم بیلبخند

  سالم_
 ：ترانھ

  سالم_
   دلخور وسرد بودبی عجلحنش

  زمی عزیخوب_
 ：ترانھ

 اھووووم_
 ..  اھوووم گفتن خانوما پشتش ماجرا ھا داشتنی اانی قول پوبھ
  شده خانومم ناراحتھ؟؟؟؟یچ_

 ： با بغض گفتترانھ
 زنمی زنگ متی بھ گوشی ھ؟؟؟چرایی معلوم ھس کجاچی ؟؟؟ھیبھ ساعت نگاه کرد_

 ؟؟؟یدیجواب نم
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  گرد کردم وبا تعجب گفتمچشمامو
 ؟؟؟یحاال چرا بغض کرد_
 دی وترس پرساطی احتبا
 ....مھت_

 کردم نشستھ ری ک دی چند ساعتنی حالش رو حتما تمام ادمیفھمی ادامھ بده حاال منذاشتم
 کرده ومن ومھتاب رو ھم چند دور باخنده درحال گشت وگذار الی خودش فکروخشیپ

 ....تصور کرده
 ....  عاقبت کارت رونی ببارش

 .....ی راحت واعتماد و ازش گرفتالی ک خی کردکاری با روح وروانش چنیبب
  گفتمی ناراحتبا
 ی وبھ خودت واون طفل معصوم استرس وارد کردی حرص خوردی ھینکنھ نشست_

 ھوووم؟؟؟
………………… 

 گونھ اش ی اشکاش رولی ک سدادی منی خبر از اقشی عمی نامنظمش وگاھی ھانفس
  گفتمی لرزونی فکر دلم بھ درد امدو باصدانیرونھ با ا

 منو ببخش ترانھ.....خدا لعنتم کنھ _
 ....خودهی بی ک با خودت کردیی وبدون ک تمام فکرانی ای بگم ولدی بای چدونمینم

 ....ی ک تو تصور کردی نھ اونجوری با مھتاب ھستم ولمن
  کردم ودر اخر گفتمفی براش تعری ماجرا رو از صبحتمام

 مارستانی بارمتی دنبالت بامی بیکنیاگ بازم باور نم_
 
 
 

  گفتمی بھم نداد با محبت ودلتنگیجواب
 ...  رو انجام دادمرششی پذیکارا... خونھ امی بیخوایاصال م_
  گفتی گرفتھ ای صدابا
  نھ بمون...نھ _
 ....ترانھ_

  دی کشیقی عمنفس
گناه ...شھی متی اونموقع بچمونم اذنی ھاببی کنھی گرینی قربون چشمات بشم نشنیالھ_

 یکنی بھ اون بچھ استرس وارد می ھدادی چطور دلت میداره تو ک انقدر مھربون
  داشت پنھونش کنھ گفتی ک سعی لحن حسودبا
 .... تو نگران بچھ نباش_

 ک ھنوزم دوستم داره ھنوزم دوستنداره ک دادی نشون منی اشیرحسودی کردم براذوق
  گفتمی برام مھم تر باشھ لبخند زدم وبھ شوخی اگھیجلو تراز خودش کس د



              اختصاصی کافھ تک رمان                              رمان دارمت وندارم انگار

@cafeetakroman 263 

  ھاااایقبال حسود نبود_
  گفتعیسر

  توامیچھ حسود_
 چراااااا_
 رمینخ_
  منکرش نشوزمی عزگیچرا د_
  نکردمینھ حسود_

  گفتمی قرارو کشداری ببالحن
  تراااانھھگھھھیچرااا د_
 ....  کنم االنکاری چیگیم_
 ... مگ نھیزنیلبخند م_

  نداد ک گفتمیجواب
 ... یخندی مزی ری داردونمی جانم میا_
 لوس نشو ارش_

 با ھمون لبخند کردمی ترانھ رو مجسم مدنی  تو ذھنم بوسرفتی براش ضعف مدلم
  ترانھ رو کرد با زمزمھ گفتمیگرمش وتمام تنم ھوا

 دلم برات تنگ شده_
  وگفتچوندی حرفمو پی تخسبا
  خونھ؟؟؟ییای و مشھی کارت اونجا تموم میک_
  گفتمی لجبازبا
 ....  دل توھم تنگ شدهیدیاااا د_
 راه گی ساعت دکی)دادیرو نشون م٢٣：۵۵بھ ساعت نگاه کردم( زمی جانم عزیا
 باشھ.....رمینخ_ خونھ امی افتم میم
  دلت برام تنگ نشدهینی_
 ....ارش_
 جاااانم_
 اووووف_
 جووووونم_
 اااا_
  جانیا_
  اعتراض گفتبا
 گی نکن دتیااا ارش اذ_
   ناز کردناتمنیعاشق ا_
 اممم_
 ؟؟؟....ترانھ_
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 تاب بگ جانم ی ببره و مثل گذشتھ گرم وبادی لحظ کار اشتباھم رو از کی بودم منتظر
 ....اما
 بلھ_
  گفتمی قراریبا ب....نشستی بھ دلم مبی بلھ گفتنشم عجنیا

 لحظ جوابم رو ھی ی سختھ اما فقط برادونمی ببر مادتی ک کردم وازی لحظ غلطھی_
 .....  حرفتنیبده واقعا محتاجم بھ ا

  نداد ک گفتمیجواب
 بود ونبودم برات فرق ینی.... من تنگ نشده؟؟ ی اصال دلت براینیخانومم _
 ؟؟؟ی دوستم ندارگید.....کنھ؟؟؟ینم
 
 
 
  گفتی لرزونی کرد وبا صدای معکث طوالنھی

 خونھ وکنار نی تواگشتمی ھم دوستت نداشتم برنمی ذره ایاگ عاشقت نبودم اگ حت_
 ... تو

 ی ھستی اگی کس دانھ؟؟؟بای ی با مھتابنکی تا از استرس واظطراب اگشتمیبرنم
 بار طول وعرض خونھ رو باال  صدی ودرچھ حالیکنی مکاری وچییانھ؟؟؟؟کجای

 گناھھ ی تا طبرعت کنم از ھرچزدمی باخودم حرف نمی ھا ھونھی مثل دکردمی نمنییوپا
 .....دادیک ذھنم بھت نسبت م

 زود امدنت برام مھم نبود صد بار ای رید....اگ بودنبودت ....اگ دلتنگت نبودم..... اگ
 .... موندمی وچشم براھت نمرفتمی  نمفونیدمھ پنجره وا

 ..... دری تودی قفل کلدنی چرخای می زنگ گوشدنیرشنی براکردمی نمزی تگوش
 ....زدمی زنگ نمتی بھ گوشچندبار

 کار اشتباھت برام سخت دنی حدمھ ک بخشی عشق بنی دوستت داشتنتھ ھمنی ھمارش
 .... شده

 انقدر یکنی از اونچھ ک تو فکر مشتری بیلی حسودم خیدی حسودم درست فھمیگیم
 یکنی مفی ازم تعرای, میبوسی مای,یکنی میشوخ,ای یخندی برام میحسود ھستم ک وقت

 نی ک نکنھ برا مھتابم اگمی ھمش باخودم میای قرار سمتم میب,یکنی نگاھم مرهیخ,
 .... کردهیکارو م

 ھم ی اگی کس دی من براری چون دوستندارم غرهیگی مشی دلم اتکنمی فکر منای ابھ
 .... ی باشینطوریا

 دهی رو بوسی اگھی لب من لب دریلبت غ... لمس کرده باشھ ی اگی من تن دری غدستت
 .....باشھ

 .... ی تا درکم کنیستی من نی جاتو
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 ی تابم وھمونقدر ھم از اغوشت واھمھ دارم ک ازت دوری اغوشت بیبرا
 .... گمی می چی درک کنیتونیم.....کنمیم
 ......  حالموی تا بفھمیستی زن عاشق نکی چون تو یتونی نمنھ
 .....  گرفتم وخاکستر شدمشیات.... وسقوط کردم دمی حرفاش ھمزمان بھ عرش رسبا

 ....  کردم باھات ترانھکاری چمن
 ....  کردمی احساسات پاکت بستم وچھ غلطنی ھمھ ای چشم رومن
  رو نداشتماقتشی بھ درد امد وحالم از خودم بھم خورد واقعا من لدلم
 
 
 

 .....ترانھ
 ....  مبل انداختمی رو قطع کردم وروی از گفتن حرفام گوشبعد

 یی کنم از اشکھایری ھم گذاشتم تا جلوگی دادم وچشمام روھی مبل تکی بھ پشتسرمو
 ...... ختنی ریک اماده بودن برا

 ....  حرفانی بود گفتن اازین
 شوھرت ی براکنھی مینی ات سنگنھی سی ک روییزھای از احساسات وازچی گاھدیبا

 .... یدرد ودل کن
 ....  نھ با دعواالبتھ

 ..... ی با بد خلقنھ
 ... ی ک  ناراحتت کرده براش حرف بزنیزی احترام ومحبت از چبا

 ..... اغوشش تمام وجودت پر بشھ از ارامشبذاربا
 .....سی نتی جا دلچسب تر از اغوش مرد زندگجی ھیگاھ

 .....  خوابم بردی کدمی بھ ساعت نگاه کردم ک نفھمانقدر
 شدم اما چشم اری ھوشی کمشدی مدی گونھ ام کشی ک نوازش گرانھ روی احساس دستبا

 مینی خوش عطر سردش بی از تا بودمی ک بو کشکمی دادی بھم میباز نکرثم حس خوب
 ....رو نوازش کنھ

 ....  بازم دوستش دارمھاشی انکار کنم ک با تمام بدتونستمینم
 ھی نمی سالھا بعد بشخوامی اما مھم دل من بود نمادی خنده دار بھ نظر بای احمقانھ دیشا

 گوشھ
 
 
 

 .... داشتنش رو بکشمحسرت
  انداختنی گوشم طنی صداش تواھنگ

 ؟؟؟؟...یدی چرا خوابنجای دلم ازیعز.....خانوم خانوما _
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 .... چشمامو باز کردم وبھ چھره خستھ اش نگاه کردماروم
 ؟؟؟..ی امدیسالم ک_
 .... االننیھم_
 ..مھتاب.....اون_

  وسط حرفمو با ارامش گفتدی ک پردنشی برام سختھ پرسدی فھمانگار
 ..... بودھوشیبچھ سقط شد وخودشم ب_

 شکمم گذاشتم از تموم وجودم از خدا خواستم ک ی دستم رو رواری اختی کردم باخم
 ....... مھتابی وبراوفتھی بچم نی برایاتفاق

 .....  ک ناراحت نشدشدی نمی نداشتم ولی دل خوشازش
 مبل بلند شدم خواستم سمت اشپزخونھ برم ک ارش دستم رو ی کردم واز رویپوف

 ..... گرفت
 معکث سمتش برگشتم ی با کمدی لرزکبارهی بھم برق وصل شد ک تمام وجودم بھ انگار
 .....  نگاھش کردمیوسوال

 ....  شدرهی نگاھم ختو
 ....  نگاھش ذوب شدماز

  راه فرار بودم خواستم دستم رو بکشم ک گفتدنبال
 ترانھ؟؟؟؟    _

 ....  ندادم اما نگاھم ودوختم بھ نگاھشجواب
 ی زوده وتو برایلی خدونمیم... دونمیم.... سی نمونی تو زندگگیمھتاب ھم ک د_

ا ترانھ قھر  منھ امری ھمش تقصدونمیم....ی دارازیفراموش کردن کارم بھ فرصت ن
 و بھت دست ی باششمی تحمل کنم ک پتونمی دروغ بگم نم؟؟؟؟چرای ؟؟؟فرار تاکیتاک

 ....نزنم ک نخوامت
 ....  خودمو نگھداشتمیلی بخدا تا امشبم خری ام نگدهی ترانھ نادازمی پر از نمن

 م؟؟؟؟ی باھم نبودھی از کیدونیم
  محدودم نکن..... نکن غی دارم خودتو از درضھی مردم ترانھ غرمن

 ...  بگمتونستمی می کردم چنگاھش
  ؟؟؟؟ی زخم قلبم چی نداشتھ باشھ ولمونی با زندگی کارگی ددی مھتاب شااره

 انگار گذاشتھ بود تا خوب زدی نمی نگاه کردم ارش حرفنی مبل وبھ زمی رونشستم
 .....فکر کنم

 ...  بودمومدهین ھنوز باھاش کنار ی گرفت وقتدهی زخم رو نادنی اشھیم
 پام ری رو زی خودمو نگھداشتم تا از دردش داد نزنم حرمت زن وشوھریلی ک خبخدا

 ک از ی ک داشتم ھم بھ خاطر خانواده ای کنم ھم بخاطر عشقینذارم تا زندگ
 .....غرورشون گذشتن تا من خوشبخت باشم

 ....  وبرمی زندگنی پشت پابزنم بھ اتونستمی اول مروز
 .....  نخواستمینی نرفتم اما
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 ھم از می زندگی درد رو تا باقنی اکردمی فراموش مدی ک نخواستم برم وبمونم باحاال
 .... دست نره

 غی ارش رو محدود کنم وخودم رو ازش درتونمی میتاک
 
 
 

 ی ک ارش منتظرم بمونھ تا اماده بشم براسی عاشقانھ نلمی فای ی بازی زندگمطمعنن
 .... رابط دوباره

 .... می ک االن ھستیینجای ھمشھی وباز اخرش مشمی از ھم سرد میور دنیباا
 خوب حق داشت من زدی مادی رو فری قراری ارش نگاه کردم چشماش خواستن وببھ

 ....ی دورنی اعتراض کنھ بھ اتونستی ھا برگشتم پس منیبرگشتم با قبول تمام ا
 ھم ی مردونھ اش گذاشتم وچشمام رونھی سی تنم رو در برگرفت سرم رو رودستاش
 ....گذاشتم

 ....  ک ارش رو پس بزنمشدی وباعث مکردی متمی رو ک اذی افکارختمی ردور
 لحظ نی وقتھ حسرت ایلی لب بھ لبم اورد معلوم بود ک خدی ک ارش کشیقی عمنفس

 .... رو داشتھ
  ک گذشت ازش جدا شدم بھ چشماش نگاه کردم وگفتمنی مچند

 سیگرسنھ ات ن_
 
 
 

  زد وگفتلبخند
 ... چرا_
  نگاھم کرد وگفتطونیش
 ... ی کنرمی سیخواینم_

  رو گرفتم اما خودم رو زدم بھ اون راه وگفتممنظورش
 ....ارمی گذاشتم االن میبرات قرمھ سبز_

   تر کردکی نزدکمی امو گرفت وسرش رو چونھ
 .... خوامینھ من تورو م_

 کرد دنمی لبھام گرم وپرحرارت شروع بھ بوسی تموم نشده لبھاش گذاشت روحرفش
 .... امی با دردم کنار بخواستمیافکار مزاحم سمتم امدن ومن پسشون زدم م

 ...   زدکی لبھام رو میشتری کارم با عطش بنی کردم ارش بااشیھمراھ
  کنار بھ چشمام نگاه کرد وگفتدی گاز گرفت وکشھی رو نمیی پالب
 .... عسلمنیریعاشقتم ش_
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 ی ک قلقلم امد وبا صدادی لبھاش رو گردنم کشدی رو تو گردنم فروبرد بوسسرش
  گفتمیفیضع

 .....ارش_
  رو باال اورد نگاھم کرد وگفتسرش

 جوووونم عشقم_
  ادی بود تا لبخند بھ لبم بی جوابش کافنیھم
  لبخندات تنگ شده بودیدلم برا_

 ... دیمت اتاق خواب کش شدو دستم رو گرفت وسبلند
 زد خواست دوباره لبھام رو ببوسھ ک انگشت اشاره مھی تخت خوابوندم روم خیرو

  لبھاش گذاشتم وگفتمیامو رو
 .....ی نباشی اگھی من با کس دری غگیبھم قول بده ک د_

  وگفتدی شد وانگشتموبوسمونی پشنگاھش
 ... دمیچشم قول م_
 ک بھ سرم ھجوم ی کارم خواستم خودمو از افکارنی باادمی من لبھاش رو بوسنباریا

 .....اورد فرار کنم
 
 
 

 ارش
 ...دادیصبح رو نشون م٩:٥ ساعت نگاه کردمبھ
 ....شھی نمرینخ 

 شکمش برھنھ اش  گذاشتم واللھ ی دستم رو رودمی سمتش واز پشت بھش چسببرگشتم
 ...  ترانھ خواب الود باز شدی ک چشمادمی گوشش رو بوسی

  گفتی زبون زدم ک ترانھ حرصدمی بوسدوباره
 ....ادیارش خوابم م_
   وگفتمدمی خندزیر
 ....  بھ تو دارمکاریبخواب چ_
 ....  اخیذاریمگ م_
 ....  تا من بخوابمیذاری تو می ولذارمیمن م_

  سمتم وبا تعجب نگاھم کرد وگفتبرگشت
 ...  ندارمتیمنک کار_
 ی دو رگھ ای شدم با صداکی تحرشتری داغم کرد بدی ام چسبنھی نرمش ک بھ سنھیس

 گفتم
 .... اخی از من داری چھ انتظاریدی خوابنجای وضع انیباا_

  سمتش بردم ک با نالھ گفتسرمو
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 .... ارشیوااا_
 ..... لبھاش رو با لھام قفل کردم تا مانع از اعتراض کردنش بشمباخنده

........................... 
 راست سمت اشپزخونھ رفتم ک ھی واز حموم خارج شدم ودمی پوش تن پوشم روحولھ

 .... دمیترانھ رو سخت مشغول خوردن د
 ....خوردی ومکردی حواسش بھ دور وبرش نبود تند،تند لغمھ درست ماصال

  لبخند گفتمبا
 ... ی خانومواشی_

  نگاھم کنھ گفتنکی ابدون
 ... گشنھ امھ خوب_

  ترانھ نشستم وگفتمیبھ رو رو ی صندلی رفتم وروزی سرممنم
  ؟؟؟یندازی تو حال سفره نمگیچرا د_

  باال انداخت وگفتشونھ
   ندارهی خاصلی،دلینطوریھم_

 رو ک خوردم بلند شدم وسمت اتاق رفتم تا اماده بشم برم شرکت از ھمونجا صبحونھ
  بلند رو بھ ترانھ گفتمیباصدا

 ؟؟؟یخانوم_
 دوباره صداش زدم ک داخل اتاق امد وھمونطور ک سمت کمد لباسا دی نشنانگار

  گفترفتیم
 ؟؟..بلھ_

  لباسم رو بستم وگفتمی دکمھ نیاخر
 ...نای خونھ مامان امی سر برھی امشب ھینظرت چ_

 ژل زدم برگشتم سمت ترانھ لباس کمی وموھاموشونھ کردم وستادمی وانھیی ای روروبھ
  کردیبھ دست نگاھم م

  نھ؟؟؟ای می برینگفت_
 .... منم دلم براشون تنگ شدهمی وقتھ باھم نرفتیلیخ... میاره بر_
  نگاھم کرد وگفتکمی

 ... تا منم لباس بپوشمرونیخوب برو ب_
  گفتمیطونی لبخند شبا
  بھ کار تو دارمکاریخوب بپوش چ_
  گفتی با نمکافھی قبا
 ...شمیاره پشت بپوشم ک باز حموم الزم م_
 ...  خنده ک خودشم خنده اش گرفتری حرفش بلند زدم زنی ابا

  وگفتمدمی رفتم گونھ اش رو بوسسمتش
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 امی منم از شرکت منایفقط تپ زودتر برو خونھ مامان ا.... االن رونی برمیباشھ م_
 یاونجا باشھ خانوم

 ....باشھ_
 ...پس من رفتم_

  واز اتاق خارج شدمدمی لبش رو بوسگوشھ
 
 
 

 .... ترانھ
 ساالدخورد ی وکاھو برااروگوجھی وخمی نشستھ بودنی روزمنیلیاشپزخونھ باا تو
 از دوران زدی فقط حرف منیلیا..کردمی ک نھ خورد ممیکردی البتھ خورد ممیکردیم

 ...  خفن دوست نامزدشی گرفتھ تاعروسیخوب نامزد
 ..... رسما سردرد گرفتمگید

 بزنھ ھمون ی سرھیتا بھ غذا راست سمت گاز رفت ھی وارد اشپزخونھ شد ومامان
  گفتانھی دهی دم کشنھی تا ببکردی میطور ک برنج رو وارس

 ھنوز اماده نشده؟؟؟؟... نیکنی ساالد درس منی ساعتھ دارھی_
  گفتمباخنده

 ... ک ھمش درحال حرف زدنھنیلیا... من خورد کردم نارمیواال مامان ا_
  بامحبت بھم لبخند زد وگفتمامان

 ادی بکش کنار مادر زگیتو د...... دختر تنبلم روشناسمی من خودم مزمی عزدونمیم_
 ... خودتو خستھ نکن

  زدم وگفتمینی شرمگلبخند
 .... نھ بابا خستھ نشدم_
  گفتییھوی ک تا اون لحظ ساکت بود نیلیا

 ؟؟…ی زنداداش امد تو منو فروختنی؟؟؟باز ا…مامان خانوم ک من تنبلم _
 .....رنی منایاالخره ک ا ،باشھ اشکال نداره بباشھ
 برداشت گذاشت اری خھی نشست ونی زمی وارد اشپزخونھ شد وکنار من روارش

  گفتخوردیدھنش ھمون طور ک م
 ...  خودم چطورهیخانوم گل_
 .....  شونھ ام بھ نگاه بھش انداختم ک نامحسوس برام بوس فرستاد لبخند زدمی رواز

 یواشکی نی از ایلی خمونی ھامونم قبل از امدن مھتاب بھ زندگیواشکی نی ھمعاشق
 .....میھاداشت
 .... فکر وافکار مزاحم درباره گذشتھ ومھتابھی تکون دادم تا دور شم از ھرچسرمو
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 .... ادی بادمی دینبا
 .... زخمم رو دوباره تازه کنمشی اورادی با دینبا
 ....  شدماری خنیخورد کردن اخر مامان نگاه از ارش گرفتم ومشغول ی صدابا
 ... ی سونو گرافی برایری میترانھ ک_
 ... گی ماه ودوھفتھ دکی_
  گفتجانی با ھنیلیا

 ؟؟؟… باپسرشھی دختر مینی عمھ زی عزیالھ_
  لبخند نگاھش کردم وگفتمبا
 ..... شدفقط سالم باشھی ھرچسیمھم ن_

  گفتمامان
 .... وسالم باشھ ان شاهللاحیحیاره مادر ص_

  بالبخند نگاھم کردوگفتارش
 ..... پسرهگمی من میول_

   تموم شد نگاه از ساالد گرفتم وبھ ارش نگاه کردمکارساالد
 ：مامان

 نی حال اون بنده خدا ھم تنھا نمونھ باباتم عنی برریارش مامان پاشو دست خانومتم بگ_
 ... جم بخورهتونھی شده بھش نمرهی خرغضبیم

 ارش بلند شد ودستش رو بھ طرفم دراز کرد دستم رو تو دستش گذاشتم میدی خندھرسھ
  گفتممی سمت حال برنکیوبا کمکش از جا بلند شدم قبل از ا

 ....مینیمامان بذار منم کمک کنم سفره رو بچ_
  اخم کرد وگفتارش

 .....ی خم وراست بشی وضعت ھنی تو بااخوادی نمخودیب_
 ....  ندادتی چشم غره توپ براش رفتم اھمھیم نگاھش کردم و اخبا

  سمت حال رفت دمھ گوشم گفتدی رو گرفت وکشدستم
 ...یترانھ چقدر امشب خوشگلتر شد_

 ... چشمک بھم زدھی کردم ک نگاھش
 خوشگل بوووودممممم_

  رو گاز گرفت وگفتنشیی پالب
 ....بر منکرش لعنت_

..... 
 ھا حرف می ندمی ومامان از قدمی شام مردا فوتبال نگاه کردن وماھم دور ھم نشستبعداز

 ..... می خونھ شدیدوساعت بعدراھ... میدی خندیزد وکل
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 .....ارش

 قفل در چرخوندم ودر بازشد کنار رفتم تا اول ترانھ وارد بشھ پش بندش ی رو تودیکل
  گذاشتم ترانھ سمت اتاق رفتیفشمن داخل شدم ودروبستم کفشامو دراوردم وتو جاک

.... 
 رفتم خجالی اوپن گذاشتم ووارد اشپزخونھ شدم سمت ی ماشبن رو روچی وسودیکل

   ترانھ از اتاق امدی صدادمی اب رو برداشتم سر کشیودرش رو بازکردم بطر
 ... ھای اب رو سر نکشیارش بطر_

 ......  بستم روخجالی روسرجاش گذاشتم ودر ی اروم بطریلی زدم وخلبخند
 ....  دور دھنم رو پاک کردمزمی بولنی با استرفتمی ک سمت اتاق مھمونطور

 ...  مثال من اصال اب نخوردمیالک
 ....  تخت انداختم تا بپوشمشی شلوارک برداشتم روھی اتاق شدم وسمت کمد رفتم وارد
 تخت انداختم وبھ ترانھ ک مشغول برس ی رو عوض کردم خودم رو وگرولباسم

 ی خالشمی پی ک جاش حسابیی شدم وفکرم رفت بھ اون روزارهی موھاش بود خدنیکش
 ک نبودش خواب وخوراکم رو ازم گرفتھ بود ترس ازدست دادنش ییبود ھمون روزا

 ..... ارامش رو ازم گرفتھ بود
 گاری سیس ھاش بو عطر تن ونفی روح بود وبھ جای روزا ک خونم سرد وبھمون
 .... خونھ رو پر کرده بودیفضا
 ..... داشتنشی کردم وخداروشکر کردم برافکر
 ....ادشی دبھی کردم ودلم ھزار باره لرزفکر
 ....  شدم ازکارممونی کردم وچندباره پشفکر

 
 
 

 دل پاک ومھربونش ک ی ،براشی وصبورشی خانومی کردم ودلم بھ درد امد برافکر
 ....ز گناھمچقدر زود گذشت ا

   گفتمی ارومیباصدا
 ....ترانھ_

 بھ چشمام نگاه کرد دنشی بھ اغوش کشی ونگاھم کرد دستامو باز کردم برابرگشت
 اغوشم گم شد ی وتودی تخت دراز کشی گذاشت وسمتم امدوروزی میوبورس رورو
 .... تنش تنم گرم شدیومن از گرما

  دمھ گوشش گفتماروم
  یچقدر خوبھ ک ھست_

 کرد می بھ حالی ک حالدی ام روبوسنھی سی ترانھ ھم رودمی گوشش رو بوساللھ
 .... باال ولبھاش رو شکار کردمدمشیکش
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  تا مھتاب رو مرخص کنمرفتمی ممارستانی بھ بدی شدم وباداری زود از خواب بصبح
.... 
  نوشتماداشتی ھی ترانھ ی ساعت اماده شدم وبراربع

 شرکت رمی مرخص کنم بعدش ھم ممارستانیرو از ب مھتاب دیخانوم گل امروز با(
 ) بوس رو لبات.... بھم زنگ بزم عشقم ی شدداریب

 اب پرتقال سروتح صبحونھ روھم اوردم واز ھی دادم وبا ری گنھیی رو بھ گوشھ اکاغذ
 .....  خارج شدممارستانیخونھ بھ مقصد ب

 وبا دوتا تقھ  بعدش سمت اتاقش رفتمدی ساعت طول کشکی مھتاب صی ترخیکارا
 ... وارد شدم

  من چشماش پر شد وگفتدنی تخت نشستھ بود با دی رواماده
 ..... سالم_
  سالم_

   نگاھمو ازش گرفتم وگفتمختی گونھ اش ری از گوشھ چشمش رواشک
 .... می بریاماده ا_
  وگفتستادی تخت بلند شد ووای رواز
 ....میاره بر_
 رونی وبمیدی رسی وبھ در خروجمی گذشتمارستانی بی واز راھرومی امدرونی اتاق باز
 .... می وسوار شدمی رفتنمی وسمت ماشمیامد
  بھ مھتاب گفتمرو
 ؟؟...کجا ببرمت_
 ....خونھ امون_
  ؟؟؟دوننی منایمامانت ا_
 ... شمال با دوستامرمی برم اتاق عمل بھشون زنگ زدم وگفتم مخواستمی میوقت....نھ _
 .....باشھ_

 نای خارج شدم وسمت خونھ مھتاب امارستانی کردم واز محوط ب رو روشننیماش
 ..... روندم
  بھش انداختم وگفتمی چشم بھ نگاھری مھتاب اززھی گریباصدا

  شھی ک باورم نمی ؟؟؟؟ھھ نگو ک ناراحتیکنی مھیچرا گر_
  گفتی لرزونی صدابا
 کرد اونم با دوستم دلم شکست ازش جداشدم گفتم فراموشش انتی بھم خامکی سیوقت_
 سال کی بحث تی زندگی اما سخت بود فراموش کردن ھفت سال خاطره کنمیم

 ک خودم رو ی بود ھفت سال باھاش بودم از وقتی عمر زندگھی،دوسال نبود ک بحث 
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راموشش  دنبال راه بودم تا فاباخودم جنگ داشتم اون روز.. یسالگ١۴/١٣شناختم از 
 قبول کردم اونموقع نھ تو عی تو سرشنھادی الاقل دوباره سمت خودم بکشمش ک  پایکنم 

 دوباره امد سمتم ومن ی مھم بود وقتامکی مردم فقط سی نھ ابرومم نھ حرفھایمھم بود
  بازمی ولمی کردی ولت کردم دوماه خوب بود مثل گذشتھ ھا عاشقدمیبھ خواستم رس

.... 
 ی حالم دست خودم نبود ھمون جا متنفر شدم از ھرچگی دیکی با دمشی دبازم
 ی جز عشق وحالشون براشون مھم نبود مثل من ک برازی چچیبنظرم ھ...مرده

 ...  مھم نبودم نھ خودم نھ عشقمامکیس
 وچشم پاکت تی واز تو مردونگستادی ترانھ ک حرفم شداون اونطور محکم پشتت وابا

 زود وا یلی مردا سست ارادن وخیگفت حرصم گرفت خواستم ثابت کنم بش ھمھ 
 امدم سمتت من نابود بودم نکیا....سی براشون مھم نی ک عشق ومحبت ووفاداردنیم

 ....  نداشتمیزی چاز ی تموم شده بود پس ترسی برام ھمھ چامکیبعد س
 شکستن خواستمی بود میسھ بار اولش باز بار بلک دو،ھی نھ ی تاوادادشتی امدم پانقدر

 باردارم ھمھ دمیاما بعد ک فھم.... نمی تو روببی نابودخواستمی منمیاعتماد ترانھ رو بب
 از بھم یدیترسی میزدی منھی عوض شد گفتم بت واما تو فقط سنگ ترانھ رو بھ سیچ
 ... لجم گرفتشتری بی ترانھ لجم گرفت پول ک بھم داددن واز دست داتی زندگختنیر

 ... قلبتی ترانھ توگاهی جایبرا... تی زندگی کردم برایحسود
 خانواده خواسی وفا مخواسی منم دلم عشق ممی باشتی من وبچم ھم داخل زندگخواستم

 ... مبخواس
  کرد وگفتنگاھم

 ناراحت باشم ھا؟؟؟؟چون دی چرا نباادی زیلیبچم رو دوست داشتم خ...من بچمون رو _
 ..... بدم کردامکیبد نبودم ارش زمونھ بدم کرد س؟؟من ...بدم
 ...  راھمو بد رفتم وبد شدمی زخم خوردم بد نبودم ولمن
 ....  بچم رو نداشتماقتی بد اونقدر ک لیلیخ

 .... چشم دوختشھی ازشرونی ازم گرفت وبھ بنگاھش
 حق  حرفھا بازم بھشنی نکردم با ھمھ ادای واسھ گفتن پی حرفینی.... ندادم یجواب

 ....  بازم دلم ازش صاف نشددادمینم
  رو ببنده گفتنی در ماشنکی شد قبل از اادهی پنی در خونشون نگھداشتم واز ماشیجلو

 ان رونی برمی متی از زندگگید.... بخواهتیاز ترانھ ھم حالل...منو ببخش ارش _
 .... رو دارهنی ااقتی ترانھ لنیشاهللا خوشبخت بش

 ....  ورفتدروبست
  فوت کردمرونی بھ بنفسمو
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 ....  وحاال ھھنجای امدم ای می با چھ شوق وذوقی زمانھی کوچھ نگاه کردم بھ
  اسم ترانھ با لبخند جواب دادمدنی داشبرد برش داشتم وبادی زنگ خورد از رومیگوش
.... 
 .. دلمزی عزی شدداریب...ی متعالیسالاااام ناز بانو،صبح عال_
 ... شدمداری اره تازه بریسالام صبح توھم بخ_
 ...ی خالشتی جونم جام پیا_

  وگفتدیخند
  پسیشی مری سیتوک_
  گفتمطنتی خنده وشبا
 ....یستی نی شدنریاخ س_

 . ..ھی ک دلم ضعف رفت واقعا داشتن خانوم خوش خنده وخوش اخالق نعمتدی خندباناز
   جونم خنده ھاشویا_
 ؟؟؟ییارش کجا_
 خودشو نگھداشتھ تا نپرسھ وگرنھ بھ دلش بود ب جا سالم مبگفت یلی تا االن خدونمیم

 ...ییکجا
 ... اوردمشمارستانی از بنایسرکوچھ خونھ مھتاب ا_
 دی پرسی خاصتی حساسبا
 .... دارنفی شما تشرشیاونوقت االن پ...اااا_

  زدم از حسادتشلبخند
م تا برم شرکت  رو روشن کننی وقتھ رفتھ خونشون خواستم ماشیلی دلم خزینھ عز_

 ... یک شما زنگ زد
  اھااان_

 ...خودنکنھی بی ذھنش رو پرت کنم تا فکراخواستم
 ....  لبم رو لبات باشھخوادیترانھ جونم االن دلم م_

  اعتراض کردباناز
 ارش....ااا _

  وگفتمدمیخند
 خوادی مال خودمھ دلم مھیچ_
  خنده گفتبا
 .. خونھیایمن برم تا عوض شرکت ن_

  وگفتمدمی خندبلند
  ی نداری کارمیصبحونھ ات ھم کامل بخور عشقول...باشھ برو گلم _
 نھ جونم برو ب سالمت....چشم_
 داری ددیبھ ام_
 وی یس_
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]Forwarded from یفاطمھ خانوم[ 

 .... شمی ومن ھرروز تپل تر مگذرنی پشت سرھم مروزھا
 .... کنمی وبھ اندامم نگاه مرمی رژه منھی ای جلوھرروز

  گی بھم مذارهی سربھ سرم می ھارشم
 ختیری بادمی حاال زیری بگی اخرش افسردگترسمی خودتو نگاه نکن منھیانقدر تو ا_

 ...یپی ک ھنوزم خوشتنی بھ خودت تلقینشد
 ای

 ... یشی خپل تر میترانھ ھرروز دار_
 ... شمولی ھا بدهی حرصم مینی

 ... کشمی وموھاش رو مرمیگی وبازوشو گاز مکنمی مغی جغی جمنم
 ..  حرص نخورمادی ک اونم چاق شھ الاقل زدمیرسی بھ غذاش مانقدر
 زنمی چندبار بھش زنگ مادی تا غروب ک بھ خونھ برفتی ازرصبح ک سر کار مارش

 ... دمی مگی خوشمزه دی چبزای وکلی وتوت فرنگالسیسفارش گ
 ... گی با خنده می ھاونم

 ... یش از در رد نگی اخرش دترسمیم_
 دلش میلی اصال خشییی پسره زشت انیی پاارهی اصال اعتماد بھ نفسم رو مکنمی قھر ممنم

 ... بخواد
 ... نھیشی بھ دلم میلی بعدش خی ناز کشالبتھ

 ...  برامده شده بودی چھار ماھم تموم شده بود وشکمم کمگید
 ...  داشتمی وقت سونو گرافامروز
 می وتا وارد مطب شدمیدی مطب دکتر خوشبختانھ درست بھ موقع رسمی رفتباارش

 .... میوارش اسممون رو گفت وارد اتاق دکتر شد
 .. دمی تخت دراز کشی رودی ک دکتر پرسی سالم کردن وچندتا سوالبعد

 .... ختی شکمم ری رو روی رنگی بھی مادکتر
 .... توری بود منم بھ مان شدهرهی ضرب گرفتھ وبود بھ چشمام خنی زمی با پاش روارش
 داده توری دختر ک تمام حواسم رو بھ مانای داشتم تا بدونم ورجکم پسره جانی ھانقدر
 ... بودم
 یلی خیلی خکی کوچیلی خی نی نھی دمی سمتم چرخوند ومن دشتری روبتوری ماندکتر
 ... شدی بھ زور اندازه چھار انگشت مدی شاکیکوچ
 ....  دوختمکردی نگاه متوری گرفتم وبھ ارش ک با عشق وتعجب بھ مانتوری از ماننگاه

 ساعت ھا بھ خواسی قشنگ بود انقدر قشنگ وبااحساس ک دلم میلی لبش خی رولبخند
 ...  بشمرهی لبش خیلبخندرو

 ：دکتر
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 ....  بچھ پسرهتیجنس_
 ... لبخندزدم

 ... دی پرسی با نگرانارش
 ؟؟... سالمھ خانوم دکتر_

 ：دکتر
 ... بلھ سالمھ_

 لحظ ورجک مامان چندتا لگد زدوتکون خورد ک خنده بھ لبم امد دکترم لبخند ھمون
 زدوگفت

 ....  قلبشی صدانمی وشلوغ ،اطونی پسر شھیالبتھ _
 ... دیچی اتاق پی قلب ورجک مامان تویصدا
 قلب ی بھ دستم داد وناباور بھ صدایفی دستم وگرفت وفشار خفجانی با ھارش

  لب زمزمھ کردریکوچولومون گوش کرد اروم ز
 ....معجزه بابا_
 
 
]Forwarded from یفاطمھ خانوم[ 

 بھ اون مغازه رفتن شروع ی فروشیسمونی مغازه سنی واز ای اون روز پاساژ گرداز
 ... شد
 میدیخری می سالگکی لباس نوزاد تا کی وچندتا تمیرفتی مرونی ومامان ھرروز بمن

 از ھمھ مشکل رهی تشک وغی برایی تا انتخاب روری ودوچرخھ بگنیشوعروسک وما
 ... تر انتخاب تخت وکمدش

 معلوم نشده ادی مراسمش بود تا شکمش زی دنبال کاراچارهی روزا ھم نگار بنی ھمتو
 بعد جشنم تازه منم گفتی مدیدی منو می وقتشونی وبرن سر خونھ زندگرنی حشن بگھی
 نی توروخدا اینیبی مدادیبعد باحرص ادامھ م...  بچھی دست بھ کار بشم برادیبا

 .... داداشتو
 .... گرفتمی رو مری وصد البتھ طرف امدمیخندی ممنم

 ی نھ از کمک کردن تو کاراذاشتی نھ از محبت کم مدیرسی بھم میلی روزا خنی اارش
 ... خونھ

 یال وخوشحغی جغی جی وکلمیاوردی رو ممونی نی نی لباسادی بعداز خرھرروز
 ....  بغل کردنشی برارفتی دلمون ضعف ممیکردیم

 تا ھم مامان تو رهی بگنای خونھ مامان اکی خونھ دوخوابھ نزدھی گرفتھ بود می تصمارش
 ...می بچھ داشتھ باشلی وسای نذاشتھ باشھ ھم جا برایرفت وامدش وکمک بھ من مشکل

 
 
]Forwarded from یفاطمھ خانوم[ 
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 ... دی ھم رسی علری روز جشن نگار وامباالخره
 .... شگاهی امدم ارای من با نگار از صبحاالن
 از کی دیکی دست ری زرونی عروس بود ومنم بشی تو اتاق مخصوص ارانگار

 رهی روبھ روم خنھی بھ ادی ک تموم شد عقب کششگری بودم کار اراشگاهی ارایکارکنا
 مدل فون بھ رنگ ی بانمک شده بودم مخصوصا با اون لباس عروسکیلیشدم خ
 ....  ک بھ تن داشتمی کم رنگیصورت

 ھم بھ موھام زده بود ی تاج گل صورتھی بود ختھی موھام رو فر کرده بودودروم رکل
 ...  وقشنگ بود کال بانمک شده بودمتی الشممیارا
 رو دراوردم میشکیساپورت م فمی کی دستت دردنکنھ گفتم واز توھی شگری ارابھ

 ... وباشلوارم عوض کردم
 چشمامون برق زد باخنده سمتش رفتم دنی امد با درونی لحظ نگار از اتاق بھمون
  وگفتم

 ... یچھ ناز شد_
  بغلم کرد وگفتاونم

 ... شتریتوب_
 ...  تابلو نباشھادی جدا شدم لباس عروس اونم حالت فون داشت تا شکمش زازش
  گفت باخندهنگار

 ....  خونھبردمتی مچوندمیپی جاارش باشم جشن ومی بانمک شدیلی ترانھ خیول_
  دونھ زدم بھ بازوش گفتمھی خنده با
 ... ای حی بشمولیب_
 انجام شی توباغ رو دوروز پلمی خستھ نشھ عکس وفادی نگار زنکی ای برای علریام

   سمت تاالر رو بھ نگار گفتممیرفتی راست مھیداده بودن واالن 
 ... ی از خستگیمردی کردا وگرنھ امروز می خوب کارریام_
  قلبش زد وگفتی دستش روبا
 ...  فداش بشم از بس ک خوبھیالھ_
 ... ی از گشنگرمیمی دارم ممی دنبالمون برانی میپس ک_

  با تعجب گفتنگار
 ... ترانھ ھنوز سھ ساعتم نگذشتھ از ناھار ک_

 امدم براش وگفتم چشم پشت
 ... ی بدری مثل ارش گیخوایخوب گشنمھ البد توھم م_
 ... ی چاق نشدادیخوبھ ز_
   ذوق گفتمبا
 ... یگیراست م_
  گفتی بدجنسبا
 ی ھرکول شدنمیبی مکنمیحاال ک نگاه م_
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]Forwarded from یفاطمھ خانوم[ 

 بش بگم گفتن داماد امده ارشم بھ من زنگ زد یزی نگاھش کردم تا خواستم چیحرص
 .وگفت

 ...  جلودرمی خپلایب_
  گفتمباحرص

 ……ارش_
  گفتباخنده

 ..جونھ دلم_
 ...  وشامم انداختم سرمدمی رو باحرص قطع کردم ومانتو پوشیگوش

 ...  دوتا گاز عاشق بھ عشقوالنھ ھاشون برسننی تا امی ساعت معطل شدھی
 ه گفت باخنددی تا منو دریام
 ...  بشکھیچطور_
  حرص گفتمبا
 ... سای داداش وارسھینوبت منم م_
  خواھر خوشگلمی خوبینی.... زهیچ... امم_
 .. یمگ دکتر_
 ... ی خودت جنبھ نداریدی دنیبب_
 ...  فوران کردمی نگار کشش انداختم وعشق خواھرپی نگاه بھ تھی

 ... ی شدپی تختھ چھ خوشت دورت بگردم داداش بزنم بھیالھ.... الیخی بنارویا_
   نگاه بھ نگارگفتھی تو موھاش فروکرد وبای دستی ژست خاصبا
 ...  شدمفی حیبنیم_

  باناز گفتنگار
 ... یلیاره خ_
 ..  ارش منتظرمھگی دنی بریوااا_
 رونی ک بشگاهی از اراانی واونم برهی بگلمی بردار ازشون فلمی راه داد تا برم تا فریام

 ....  کدی بازم تنم لرزشھی دادوسرش تو گوشھی تکنی ک بھ ماشدمیامدم ارش ود
 .... کنھی می بازامی پی نکنھ داره با کسک

 ...  افکار مزاحمبازم
 ...  ترس بازم اظطراب لبخندم پرشد ورفتبازم

 ...  حسی سرد شد وپاھام بدستام
 ....  نامطمعن سمتش رفتمی لرزون وقدم ھای پاھابا
 ی ک انقدر محوشده توش ک بھی گوشھی توی بفھمم چخواسی دلم مبی صدا رفتم عجیب

 .... توجھ بھ دورواطرافش
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 رونی ک ساختم وی رفتم وتو دلم ھزار بار از خدا خواستم  تا دوبارھذقصرسمتش
 ... نشھ
 .... رمیمی بھ خودت قسم مرمیمی بار منی اک

 نگاه ی گوشیحھ  رو ازش گرفتم وبدون توجھ بھ نگاه متعجبش بھ صفی ھوا گوشیب
 ..... ولبخند بھ لبم امددمی کشقی نفس عمھی دمی ک دیزیکردم وبا چ

 
 
 

 .....  من وخودش بود تو روز عقدمونعکس
 ....  بھم زل زده بود نگاه کردمی عصبی از عکس گرفتم وبھ ارش ک با چشمانگاھمو

   حالت نگاھش ھول کردم بامن ومن گفتماز
 ااا... خواستمیم... امم_
 حرص گفت با
 ساکت... سسسسیییھ_

 رو محکم بست نی سوار شدم در ماشی معطلی رو باز کرد ومن بنی در ماشیعصب
 ...  ھوادمیک از صداش پر

 ....  رو روشن کرد وسمت تاالر روندنی ھم نشست وماشخودش
 ....  فرمون ضرب گرفتھ بودی وبا انگشتاش رودیکشی وپر حرص مقی عمی ھانفس

  کارم درست بود اما حق داشتم نداشتم ؟؟؟گمینم
 ....  زخم خورده بودممن

 ....  لحظھی خوب
 ...  ک نکنھ بازمدی لحظ تنم لرزھی

 ...  شد سمتشدهی نگاھم کششی عصبیباصدا
 ی فکر کردیترانھ تو راجب من چ_
 
 
 

 ....  انقدر احمقممن
 .....  ک بازم ھمون غلط رو انجام بدمشورمی انقدر بمن
 ....  خودمھری تقصدمی بھتم حق مستای تو نری تقصھالبت

 ....  اعتمادهی خوده خرمھ ک گند زدم بھ ھرچریتقص
 .... ی باشنی بھم بدبدمی بای بترسدمی خوردم باشی جا نھی خر دوبار از من
   وگفتدی فرمون کوبی کف دست محکم روبا
 ... یلعنت_
  گفتمی لرزونی صدابا
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 ... نیبب.... ینی.. دمی لحظ ترسھیفقط ...... ارش من_
  وگفتشینی بی اشاره اش رو گذاشت روانگشت

 ... دمیگفتم ک بت حق م.... سسسیھ_
 ...  ک دھنم بستھ اسدمی محق

 کنم ھم بھ خودم شتری ھارو بی کش بدم ودلخورنی از اشتری موضوع رو بدمی ندصالح
 .... ھم بھ ارش ک ازم دلخور بشھدادمیحق م

 
 
 

 الاقل امشب رو خواسی شدم بھش اصال دلم نمرهی خدهی وبا نگاه رنج کردمسکوت
 واز می باشری وھمش فکرمون مشغول باشھ وبا خودمون درگمی بگذرونیتوقھر وناراحت

 .... می نفھمیزی چیعروس
 کردم بھ خودش وشعورش اما نی توھیی جوراھی اعتراف کنم کارم اشتباه بود ودیبا
 کارکنم؟؟؟یچ

 ....  خودم نبوددستھ
 ااون؟؟؟ی مھم نبود ک من مقصرم نی پس زدم در حال حاضر اافکارمو

  اون؟؟؟ای ودلخور باشم ی شاکدی نبود ک من بامھم
خاطره بد ...  خاطره خوشی وبھ جامی امشب قھر باشخواسی بود ک دلم نمنی امھم

 ... می وبعد بخاطرش تاسف بخورمی بذارادگاریتوذھنمون بھ 
  نگھداشت وبرگشت سمتمابونی و کنار خنی وماشاوردین طاقت ارش

 
 
 
  گفتی نگاه شاکبا
 ....کنمی تصادف میزیری بھم تمرکزم رو بھم میزنی زل مینطوری ایگینم_

  گفتی کردم ک لحن اروماخم
 .. ی شدی خوردنیلیمخصوصا ک خ_
  گفتی اخم کردم ک با لحن دلخورشتریب

 اون لحظ رو فراموش شھیم.... ی گرفتافھی من ناراحت باشم تو قنکی عوض اھیچ_
  ؟؟؟میکن
  لبخند گفتمبا
 ؟؟؟...یکشی منت میاالن دار_
 .... نھ اصال_
  ناز گفتمبا
 ....چراااااا_
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  وگفتدی ولپم رو کشدیخند
 یاشت... خوب حاال یلیخ_

   زدم وگفتمیقیلبخندعم
 ....یاشت_

 .... رو روشن کرد وبھ راه افتادنی ازم گرفت وماشنگاه
 میدی بعد بھ تاالر رسنی مچند

 
 
 

 ... خوش گذشتیلی خیعروس
 .... میری ارش رو فاکتور بگی اگ اس ام اس ھاالبتھ

 ....ای نرقصادیترانھ ز_
 .... بھم بخوره شب کارت دارمشتینذار ارا_
 ی وقت حسرت نخورھی زمی عزیالھ... ھا می نگرفتی ما عروسفی حگمیترانھ م_

 ...گلم
 انداخت ادمی وبخورم ک لباس عروس تنم نکردم ارش نی حسرت اخواستمی منم نمینی

 ....  روز لباس عروس تنش کنھھی نکی ای ھردختریخوب ارزو...ک حسرت بکشم
 ...  اصالالیخی بییییھ
 من ی سفارش کردن ک نرقصم ولی از جملھ مامان وارش کللی کل فامنکیباا

  گی داداشم بود دیعروس.... دمیرقص
 ... می امدرونی ھم تموم شد وھمھ از تاالر بی عروسباالخره
 .... میکردی ھارو متر مابونی عروس خنی شد وپشت ماشینی سوار ماشھرکس
  کردم ک حنجره ام درد گرفتغی جغی وتا تھ باز کردم وخودمم انقدر جنی ماشضبط

 
 
 

 ونگار رو ری تا اممی توقف کردنای اری اپارتمان امی جلوی گردابونی ساعت خمی نبعد
 ...می خونشون کنیراھ

 .....  خوابم بردی کدمی انقدر خستھ بودم ک نفھممی خونھ شدی راھی تموم شد وقتامشبم
............. 

  ماه بعدپنج
 
 لبھام ی ک روی پرحرارتی وبوسھ ھاخوردی ک بھ صورتم می داغی ھرم نفس ھابا

 ....  چشم ھامو باز کردمنشستیگرم وتند م
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 زده بود بالبخند نگاھم مھی ک خمار خواب بود زل زدم بھ ارش ک روم خی چشمابا
 .... کردیم

 ....  رو نلرزونھمی زندگی ھاھی پای باد وطوفانچی ھگی دشھی مینی ایخدا
 ... شھ نھ عادتی پر باشھ از لبخندوگرما وعشق نھ تکرارمیزندگ
 می ک االن داری روز عشقکی ک ترسمی منیازا......... ...... .   ..... ترسمی مایخدا

 ..... رهی بگیفراموش بشھ وجاش رو عادت وروز مره گ
 ....  دلم ارومھیول

  بھ تو سپردم..... رو می زندگچون
 ....  کنارم بوده وھسمی زندگی ک توتموم لحظ لحظ ھایی خدابھ

 ：ارش
 ....یکنی مری کجاھا سیخانوم_

  وپرعشوه ھمراه بالبخند گفتمکنمی باناز دور گردنش حلقھ مدستامو
 ......  چشمات باشم غرق نشمیای بھ دررهی خشھیمگ م_
 داد وبا گذشت ادی داد با عشقش گذشت وبھم ادی ک عشق رو بھم یی تو چشمارهیخ

 .... کردھیارامش وبھم ھد
 ام ھنوز عادت نکرده چارهی پرحرارت ک قلبم بی اغوش گرم وبوسھ ھانی ھمارامش

 ..... رشی ولذت وصف ناپذجانیبھ ھ
 دستم رو داخل موھاش فرو دی طاقت لبھام رو نشونھ رفت واروم وبا احساس بوسیب

 .... کردمشیکردم وھمراھ
 شکمم ھمون جا ک ی بچھ داخل شکمم از ارش جدا شدم ودستم رورودی تکون شدبا

بھ ارش نگاه کردم ک دستش روکنار  گذاشتم وبا لبخند کردمیتکون ھاشو احساس م
 ... لبشھیدست من گذاشتھ ولبخند رو

  گفتطنتیباش
 بشم کی من بھ تو نزدذارهی مگ مادی فردا ک بی فسقلنیترانھ کارمون درامد باا_

 ....ی اون باششی بھ حالت اگ ھمش پی واااگمیاز االن دارم بھت م.....اخ
 حدواندازه ی بھ ارش نگاه کردم ک با اخم کلزونی اویبا لب ھا..... نھ شروع شدیوااا

 .... مردا بھ پسراشونی حسودنی من موندم تو حکمت اینی کردی منییبرام تع
 .....  امد واز اتاق خارج شدنیی حرفاش تموم شد با خرص از تخت پانکیبعدازا

 ...  بگذرونھری اخروعاقبتمون رو بخخدا
 کردن یری کردن وگرد گزیمشغول تم صبحانھ ارش رفت شرکت ومنم با ھن وھن بعد

 ... خونھ شدم
 کردمی متمی اذیلی خدیچیپی ھا وپھلوھام مھی ک بھ کلی تکون ھا ودردنی وسط انیا
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 .... شدی مشتری بار دردش بکی ساعت کی ھر ک
 مارستانی تا دردھام فاصلشون کمتر نشده بھ بخواسی ک وقتشھ اما دلم مدونستمیم

 ....نرم
 .... کردمنیی راه رفتم مانتو شال سرکردم وچند دور پلھ ھاراھروھارو باالوپاتوخونھ

 ...  ھمونجاھم چندتا لباس لگد کردم وبا دست شستمدمی حموم وخوب بھ خودم رسرفتم
 .... باز بشھشتری دھانھ رحمم بخواستمیم
 ھی بزرگ وقشنگ بود دوتا اتاق خواب با می کرده بودی ک تازه اسباب کشی خونھ انیا

 ....  قشنگ بودیلی اشپزخونھ داشت بھ نظر خودم ک خھیحال و
 رو تو ازشی مورد نلی خوردن ناھار سمت اتاق بچھ رفتم تا دودست لباس ووسابعد

 ....  بذارم واماده کنمکشیساک کوچ
 .... گذاشتمفی برداشتم وداخل کمدارکمم

 ...   بوددهی بار رسھی ربع کی دردام بھ ی فاصلھ گید
 نی بود با دومدهی درد امونم رو برگید... رو برداشتم وشماره ارش روگرفتم میگوش

 بوق جواب داد
 .....جانم_
 .... ارش_

  گفتمظطرب
  ؟؟؟یزنی شده ؟؟؟چرا نفس نفس میھ؟؟؟چی؟؟چ...جانم _
 اخ بلند گفتم ک ارش اونطرف خط سکتھ کرد ھی نتونستم خودمو کنترول کنم گید

 .... نرفتممارستانی شدم ک چرا زودتر بھ بمونیپش
 نیبب.... ک منو ی کشتیوااا...نکنھ دردت شروع شده ھا خانومم .....ترانھ ....ترانھ_

 ....ی تحمل کنیتونی مزمی عزامی ربعھ مھیمن االن 
   تونستم بگم کبازور

 ..تر...د...زو....ط.ق.ف_
 ...  قربونت برم تحمل کن امدمی برات درد داررمی بمیالھ.. زمیعز...جانم _

 یی رفتم داخل دستشویی رو رھا کردم وسمت دستشوی گوشکردمی می کردم پراحساس
 شده ،نشده

 
 
 
 شد ترس تمام وجودم سیتمام شلوارم خ.... ابم پاره شد  سھی ازم خارج شدکی گرمعیما

 ... رو گرفت
  نرفتھ بودممارستانی خوردن افتاده بودم ک چرا زودتر بھ بزین وچ کردھی بھ گرگید

... 
 ....  کردملرز
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 خارج شدم یی شلوارم رو دراوردم پاھام رو اب گرفتم واز دستشوھی وگری بدبختبا
 .... دمی پوشگی شلوار دھیورفتم اتاق 

 .... خدایواااا
 .....یییییییا

 .... نشدهشی بچم طورایخدا
 ... سپردمش بھ توایخدا

 ...   خفھ بشھنکنھ
 .....  زبونم اللیوااا

  پس؟؟؟یی کجااارش
  اخخخخخخخ

 ...  مردم خدایییا
 ....  کردم منی غلطعجب

 ...  درد دارمیییییوااا
 ....  کمتر شده بودیلی درد ھام خی ربع گذشت وفاصلھ ھی

 .. برسھ ارش زودتر خواستمی از خدا مخوندمی وحمد می الکرسھی لب اریز
 تو بدنم ی درد بدھی راحت شد ھمون لحظ المی امد خی حال می ارش ک ازتویصدا

 ....  کردمھی ک من داد زدم وگردیچیپ
  گفتدی وارد اتاق شد وتا من ودمھی سراسارش

 .... ترانھ.... خداای_
  باداد گفتمستادهی وھل کرده ک مردد وسط اتاق وادهی بود ترسمعلوم

 ..   میبر....کن .... کمکایب....یزد....زول ....یچ.....ارش بھ _
 ...  سمت من امد وکمک کرد تا بلند بشمعی خورد وسری تکونارش

 ...  ازخواستم تا ساک بچھ روھم بردارهتمیرفی طور ک سمت در مھمون
 ... می وسوار اسانسور شدمی خارج شدازخونھ

 .... کردیش رو لعنت م وخودرفتی وارش قربون صدقھ ام مکردمی مھی نالھ وگرمن
 بود اگر درد نداشتم ساعتھا بھش یدنی ارش واقعن دافھی قتی تو اون وضعحاال

 ..  دمیخندیم
 ..... روندمارستانی بنی ترکی وارش با سرعت سمت نزدمی شدنی سوار ماشباالخره

........... 
 
 
 

 .....ارش
 ی صورتش رو پوشنده بود بد جور با اعصابم بازی ک رویی ترانھ واشکھای ھانالھ

 ... کردیم
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 .... براششدی وحالم خراب مکشھی جطور درد مدمیدیم
 فشار دادن پدال شتری ھم ازم ساختھ نبود جز بی کارشدمی مونھی وددمیدی ماشکھاشو

 ....گاز
 ...  رنگ رو دلم ضعف رفتی بی ترانھ دنی عقب وبادی سمت صندلبرگشتم

 .... جونم... زمیعز_
 دارم...درد _
 بکش قینفس عم...نفس بکش ....میرسی تحمل کن االن مکمی... زمی عزدونمی جان میا_

 ....گلکم
  وبا حرص گفتمدمی دستم وداخل موھام کشکردی متمی اذنی واختیری ماشک

 ...  کنتیوروجک بابا کم مامانتو اذ_
 شدم مارستانی شدم وداخل بادهی تند پنی ازماشمارستانی بھ بمیدی رسقھی دقستی ببعد

 چرخدار رو سمت ماشبن بردم یوداد زدم وکمک خواستم ک چندتا پرستار با صندل
 ..... بردنمانی واتاق زامارستانیوترانھ رو بھ داخل ب

 ...  بھ مامان ومادرزنم خبر دادم واونا ھم خودشون رو رسوندنقھی عرض ده دقدر
 ....  تحمل نداشتم نگران بودم نگرانھ ترانھگی دمیدی ساعت استرس واظطراب کشکی

  رو بھ من گفتمامان
 ...  پسرمکمی نی بشایب_

  با خنده گفتبابا
 .... پدر شدن چقدر سختھنھیبذار بب. خانوم نھیکجا بش_

  رو لبم نشستی کجلبخند
 
 
 

 ....  فوت کردمرونی حبس شده ام رو با لبخند بھ بنفس
 ... دمو در برگرفتھ بود تموم وجویری وصف ناپذشوق
 .... اوردمی داشتم بال درمبای خوشحال بودم ک تقرانقدر

  سمتم امد وبغلم کرد وگفتبابا
  باشھ نور چشممریقدمش برات خ.... بابا شده گیپسرم د_

 ..... گفتن ومادرمکی وتشکر کردم پدر زنم ومادر زنم ھم تبردمی بابا رو بوسشونھ
  گفتی لرزونی بغلم کرد وبا صدازدی ک اشک تو چشماش موج میدرحال

 بابا شدنت ،پسر دارشدنت زمیعز.... نمی بود ک بابا شدنت رو ببنیتموم ارزوم ا_
  بشھ براتیان شاهللا پسر خلف وصالح...مبارک 

  گفتمی بھ شوخدمی مامان رو گرم وپرمحبت بوسیونیپش
 ...باباش درست مثل شھی می پسر خوبنینگران نباش_

  باخنده گفتمامان
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 ؟؟؟یخودتو دستھ باال گرفت..  کردمفتی تعرکمیبازمن _
  معترض گفتمی صدابا
 مااامااان_

 ....  تر شدضی باال انداخت ولبخندش عرشونھ
  ارش بھ فداشیالھ.... کنھ من دارمعی ضامامان
 ：مامان

 ...  وگل براش بخرینیری تو برو شارنیپسرم تا ترانھ رو بھ بخش م_
  چشم گذاشتم وگفتمی رو رودستم

 ... بھ چشمیا_
  لبخند گفتبا
 ... بالیچشمت ب_
 .... رفتممارستانی بی محکم سمت خروحی ذوق وقدم ھابا

 ...شدی لحظ از لبم محو نمکی ی لبخند حتداشتمی رو ابرا قدم برمانگار
 خالی کنار ھم قرارداشت بی وگل فروشی فروشینیری شمارستانی کوچھ باالتر از بکی

 راه برم واخ ادهی ساعت ھا پتونستمی وشوق داشتم ک  مجانی شدم واالن انقدر ھنیماش
 نگم

 
 
 

...... 
 ...  گلھنی عاشق ادونستمی دستم نگاه کردم می تودی دستھ گل رز قرمز وسفبھ

 یعلری دستم جابھ جا کردم با چند تقھ بھ دراتاق وارد شدم امی رو توینیری شجعبھ
 ونامزدش ھم بھ جمعمون اضافھ شده بودن ودور تخت رو گرفتھ نیلیوخانومش وا

 بود ک بھم می اھنگ زندگنی جون ترانھ بنظرم بھتری بی وسط خنده ھانیبودن ا
 ...دادی مضاعف میانرژ

 .... سالم کردم ک ھمھ برگشتن سمت منیی رسای تک سرفھ کردم وبعد با صداھی
 ... گفتنکی لبخند جواب سالمم رو دادن وبھم تبربا
 طاقت نگاھمو دوختم بھ چشماش یب... شناختمی نگاه ھا نگاه گرم ترانھ رو خوب منیب

 وسمتش رفتم
 ：مامان

 ... پسر نازتونی ببایپسرم ب_
  گفتمرمی نگاه از ترانھ بگنکی ابدون

 ....ترانھ مھم تر مامان_
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 ک دمی اش رو بوسیشونی دست گرفتم وبا لبخند پ ترانھ رو بھدهی وکشفی ضریدستھا
 ..  انداخت وتشر زدنییبا خجالت سرشو پا

 ....نایارش بابا ا_
  توجھ بھ حرفش گفتمیب

 .... زدلمی عزیخستھ نباش_
 ...  نگاھشو دوخت بھ چشمام ولبخند زددوباره

  ؟؟؟ی خوردیزی؟؟؟حالت خوبھ؟؟؟اصال چ... یدرد ندار_
  تر شد وگفتضی عرلبخندش

 ... خوردمکی وکوهیاره ابم... درد ندارم ادینھ بابا ز...حالم خوبھ _
  وگفتمدمی دستشو بوسپشت

 ...ی دورت بگردم خانوم گلیالھ_
  باخنده امد سمتم وبچھ رو بھ بغل ترانھ داد وگفتریام
 ... خونھی بذار براشمیبسھ بابا بق_

  وگفتمدمیخند
 ... حرف نزن ک امارت خرابھگی دیکیتو _

  باال انداخت وگفتابرو
 ....اره_
 ....اررررررره_

 دلم غش رفت طونمیچشمم خورد بھ وروجک ش.. صدام کرد وبرگشتم سمتش ترانھ
 ....براش

 .... چقدر نازهنی ترانھھھ ببیوااااا_
 
 
 
 یس خوبانقدر ح... وفتھی از دستم بدمیترسی بود ک مکی ترس بغلش کردم انقدر کوچبا

 ...داشتم
 ... دمی صورتش بردم وبو کشکی سرمو نزددادی می خوبی بوچھ
 ... دادی مری شیبو

  بوسش کردم وگفتمنرم
 ...  بابازیعز.... من یمعجزه _
 ....  اخی انداختھی چطور مامانت وبھ گریکی کوچنی بھ اتو
   لبخند زد ک دلم ضعف رفتھی

 ... یی تو باباینیری جان چھ شیا_
 ...  قربونت برمیالھ
 ... نمی شدم ھنوز چشماش رو باز نکرده بود تا رنگش رو ببرهی صورت ماھش خبھ
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   دقت کردم بھششتریب
 ：ریام
 ..  منھ انقدر بھش زوم نکنھیشب_

 ：مامان
 ...  ترانھ اسھی شبشتریب_

 ：مادرخانومم
 ...ھی چشماش بازه کوپ ارشھ مخصوصا ک رنگ چشماشم ابینھ وقت_

 ... ھی بابا ابی نی نی زدم پس چشمالبخند
 
 
 
  تخت نشستم اروم گفتمی خودمم کنار ترانھ رونیلی ودادمش بھ ادمی رو بوسشیشونیپ

 ...عشق من چطوره_
  گفتبالبخند

 ..خوبم_
  کردم وگفتماخم

 .. نکردتتی اذادی پسره ک زنیا_
  وگفتدیخند

 ...ادینھ ز_
 ...  بدهرشی بچھ رو بھ ترانھ داد ومامان گفت ک شنیلیا

 ... دادری ھم بالبخند خودش رو اماده کرد وبغلش کردوبھش شترانھ
 ...  اسم بچھ شدبحث

  انتخابش رو بھ عھده ترانھ گذاشتھ بودم شونھ ام رو باال انداختم وگفتممن
 ...واال من انتخاب اسمش رو بھ عھده ترانھ گذاشتھ بودم_

  ک گفتمیترانھ نگاه کرد بھ ھمھ
 .... البتھ بااجازه اقاجون وپدرجون... طاھا_

 .  وھرکس نظرش رو درباره اسم گفت ک ھمھ موافق بودن منم خوشم امدمی زدلبخند
 
 
 

 ترانھ موند شی شب پی مادرخانومم برارونی بمی مالقات تموم شد واز اتاق امدساعت
 ..  ذاشتنیچون منو نم

 ... ترانھ موندشی خارج شدم اما فکرم پمارستانی باز
 ....  زن وبچھ ام موندشی خونھ روندم ودلم اما پسمت
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 ....  لفظ زن وبچھ امنی زدم مغرور شدم از البخند
 ....  داشتنشونی شده ومن مغرورم برالی خانواده ام تکمحاال

 طاقت ی ھارم بھی ثانی تاب بودم وحتی ومن بکردنی ترانھ رو مرخصذمفرداظھر
 ....شموردمیم
 
 
 

 ....ترانھ
  داشتنشی شدم وخدا رو ھزار بار شکر کردم برارهی خزمی عزی ،طاھانمیری پسر شبھ

.... 
 بغلش کردم نکیدمش،ھمی دنکی انقدر درد داشتم ک حد نداشت اما ھممانی زاموقع
 .... رو فراموش کردمدمی ک کشیی درد ھایھمھ 

 .....   عاجزمفشی داشتم ک از توصی حسھی
 ... ھی قشنگ مادر شدن چھ حس خوبچقدر

 ... دمی تخت دراز کشیرو
 ....  ساعت ھا بخوابمخواستی خستھ بودم ک دلم مانقدر

 
 
 

 نشده ری تکونم داد اما من چشم باز نکردم ھنوز از خواب سی خواب بودم ک دستغرق
 ... بودم

  تکونم داد وگفتدوباره
 ...  بده گرسنھ اسریشترانھ مامان پاشو پسرت رو ...ترانھ_

  گرسنھ اش شدهیلی معلومھ خزمامانی عزیی طاھا بلند شد اخھی گری لحظ صداھمون
... 

 ...  داشتم اما طاھا از من وخوابم واجب تر بوداجی وبودم بھ شدت بھ خواب احتخستھ
 .... دمی کشازهی خمھی رو از ھم باز کردم وچشمھام

 ی اونقدرا درد ندارمانی دردش ھمون لحظ اس وبعد زانکی ایعی طبمانی زاھیخوب
 تازه مانی ک بعد زانی امان از سزاری ولی کارات رو انجام بدیتونیراحت خودت م
 ...شھیدرد ھا شروع م

 دادم ھی تخت تکی دستھام کمک گرفتم واز حالت دراز کش بھ نشستھ در امدم بھ پشتاز
امان گرفتم ودلم براش ضعف  از مدی مکی اش رو مکیوطاھارو ک شصست کوچ

 ... کرده اوه اوهمی چھ اخمیرفت فسقل
 بشھ اما بھ مرور اونم تی بچھ اذکمی شدی باعث منی بود ھمکی ام کوچنھی سنوک

 ...شدیدرست م
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 وعشق کردمی نگاه مدی مکی وجودم مرهی لبخند وعشق بھ طاھا ک با ولع از شبا
 ... از داشتنشکردمیم

 اش ھی بود بگم ک تو ھمون چند ساعت جونم بھ جونش بستھ شده بود انقدر ک گرالزم
 ی وخوش فرمش مکی ک گاه بھ لب کوچیی اورد وبا لبخندھای بھ درد مبیدلم رو عج

 .. ی از خوشرفتینشست دلم مالش م
 ....  شکرتایخدا

 ادم  بود کفی انگشت اشاره ام گونھ اش رو نوازش کردم پوستش انقدر نرم ولطبا
 ....دنشی بوسی براشدیوسوسھ م

 کردی باز مالسی از طاھا گرفتم وبھ مامان نگاه کردم ک داشت برام کمپوت گنگاه
 .... ختیری موانیوابش رو داخل ل

 ...یموندیکاش نم... مامان یخستھ شد_
  رو بھ سمتم گرفت وگفتالسی رو پر کرده بود از اب کمپوت گیوانیل

 ؟؟؟اصال توخونھ دلم اروم ی چگید... خستھ بشم کردمکاری مگ چزمینھ عز_
 ...گرفتینم
 ...دی بھم چسبیلی تشنھ ام بود خدمی رو تا تھ سرکشوانیل

  روبھ مامان گفتمکردمی امم شده بود داشتم ضعف مگشنھ
 ...مامان انقدر گشنھ ام شده_
 درست کنھ یزی چی زنگ زدم نگار تا برات سوپی رو ک نخوردمارستانی بیغذا_

 ... بھت بدمیخوریاالن م... ارهی بریبده ام
 ...دستپخت نگار خوردن داره...اره حتما _

 ..  تکون داد ومشغول شدی سرمامان
 شده بود واروم ری کاسھ پراز سوپ جلوم گذاشت وطاھارو ک سھی بعد مامان نی مچند

 خوردن  مخصوص نوزاد گذاشت ومنم مشغولی بود رو ازم گرفت وتو جادهیخواب
 ... شدم

 
 
 

 ....ارش
 چشمم رو باز کنم دستم رو نکی بد جور رو اعصاب بود بدون امی زنگ گوشیصدا

 دستم بھش خورد وبرش نکی گشتم تا امی کنار تخت بردم ودنبال گوشیسمت عسل
 .. داشتم وتماس رو وصل کردم

 ... الو ارش_
  الود گفتمخواب

 ھوووم_
  پسرم؟؟؟کننیترانھ رو مرخص نم٢ساعت  ؟؟؟مگ یدیوا مادر تا االن خواب_
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 ؟؟؟یییی نشستم بعد از مالش چشمام بھ ساعت نگاه کردم چخی حرفش بلند شدم وسنی ابا
١١：۴٧  
  امدی مامان از پشت گوشی شد ک صداری دی وااادادی نشون مرو
  ارش...ارش _
 ... مارستانی برمی مشمی  االن اماده مشھیچرا امروز مرخص م...بلھ  مامان _
 دیکل... کنھ ی ترانھ قربونی تا جلو پادهیباباتم صبح رفتھ بھ گوسفند خر...باشھ پسرم _

 ...  اونجا خونھ رو اماده کنمامی افتم بی ک من االن راه میخونھ رو بذار تو جاکفش
 ...چشم ،من برم اماده شم_
 برو پسرم خدا نگھدارت_
 ...خداحافظ_

 بھ ی ابھی برم تا سیم وبلند شدم تا بھ سرو تخت انداختی رو قطع کردم وذویگوش
 ... دست وصورتم بزنم واماده بشم

 وذوق داشتم ک صبحونھ جانی انقدر ھرونی ربع حاضر واماده از خونھ زدم بھی سر
 .... اب پرتقال سروتحش رو ھم اوردموانی لھینتونستم بخورم وبا 

 ....  روندممارستانی شدم وسمت باسرعت بنی ماشسوار
  شدمادهی وتند پدمی رسمارستانی ساعت بعد بھ بمین
 
 
 

 نشده ری تکونم داد اما من چشم باز نکردم ھنوز از خواب سی خواب بودم ک دستغرق
 ... بودم

  تکونم داد وگفتدوباره
 ...  بده گرسنھ اسریترانھ مامان پاشو پسرت رو ش...ترانھ_

  گرسنھ اش شدهیلیلومھ خ معزمامانی عزیی طاھا بلند شد اخھی گری لحظ صداھمون
... 

 ...  داشتم اما طاھا از من وخوابم واجب تر بوداجی وبودم بھ شدت بھ خواب احتخستھ
 .... دمی کشازهی خمھی رو از ھم باز کردم وچشمھام

 ی اونقدرا درد ندارمانی دردش ھمون لحظ اس وبعد زانکی ایعی طبمانی زاھیخوب
 تازه مانی ک بعد زانی امان از سزاری ولی کارات رو انجام بدیتونیراحت خودت م
 ...شھیدرد ھا شروع م

 دادم ھی تخت تکی دستھام کمک گرفتم واز حالت دراز کش بھ نشستھ در امدم بھ پشتاز
 از مامان گرفتم ودلم براش ضعف دی مکی اش رو مکیوطاھارو ک شصست کوچ

 ... کرده اوه اوهمی چھ اخمیرفت فسقل
 بشھ اما بھ مرور اونم تی بچھ اذکمی شدی باعث منی بود ھمکی ام کوچنھی سنوک

 ...شدیدرست م
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 وعشق کردمی نگاه مدی مکی وجودم مرهی لبخند وعشق بھ طاھا ک با ولع از شبا
 ... از داشتنشکردمیم

 اش ھی بود بگم ک تو ھمون چند ساعت جونم بھ جونش بستھ شده بود انقدر ک گرالزم
 ی وخوش فرمش مکی ک گاه بھ لب کوچیید وبا لبخندھا اوری بھ درد مبیدلم رو عج

 .. ی از خوشرفتینشست دلم مالش م
 ....  شکرتایخدا

 بود ک ادم فی انگشت اشاره ام گونھ اش رو نوازش کردم پوستش انقدر نرم ولطبا
 ....دنشی بوسی براشدیوسوسھ م

 کردی باز مالسی از طاھا گرفتم وبھ مامان نگاه کردم ک داشت برام کمپوت گنگاه
 .... ختیری موانیوابش رو داخل ل

 ...یموندیکاش نم... مامان یخستھ شد_
  رو بھ سمتم گرفت وگفتالسی رو پر کرده بود از اب کمپوت گیوانیل

 ؟؟؟اصال توخونھ دلم اروم ی چگید... کردم خستھ بشمکاری مگ چزمینھ عز_
 ...گرفتینم
 ...دی بھم چسبیلی تشنھ ام بود خدمی رو تا تھ سرکشوانیل

  روبھ مامان گفتمکردمی امم شده بود داشتم ضعف مگشنھ
 ...مامان انقدر گشنھ ام شده_
 درست کنھ یزی چی زنگ زدم نگار تا برات سوپی رو ک نخوردمارستانی بیغذا_

 ... بھت بدمیخوریاالن م... ارهی بریبده ام
 ...دستپخت نگار خوردن داره...اره حتما _

 .. اد ومشغول شد تکون دی سرمامان
 شده بود واروم ری کاسھ پراز سوپ جلوم گذاشت وطاھارو ک سھی بعد مامان نی مچند

 مخصوص نوزاد گذاشت ومنم مشغول خوردن ی بود رو ازم گرفت وتو جادهیخواب
 ... شدم

 
 
 

 ....ارش
 چشمم رو باز کنم دستم رو نکی بد جور رو اعصاب بود بدون امی زنگ گوشیصدا

 دستم بھش خورد وبرش نکی گشتم تا امی کنار تخت بردم ودنبال گوشیسمت عسل
 .. داشتم وتماس رو وصل کردم

 ... الو ارش_
  الود گفتمخواب

 ھوووم_
  پسرم؟؟؟کننیترانھ رو مرخص نم٢ ؟؟؟مگ ساعت یدیوا مادر تا االن خواب_
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 ؟؟؟ییییچ نشستم بعد از مالش چشمام بھ ساعت نگاه کردم خی حرفش بلند شدم وسنی ابا
١١：۴٧  
  امدی مامان از پشت گوشی شد ک صداری دی وااادادی نشون مرو
  ارش...ارش _
 ... مارستانی برمی مشمی  االن اماده مشھیچرا امروز مرخص م...بلھ  مامان _
 دیکل... کنھ ی ترانھ قربونی تا جلو پادهیباباتم صبح رفتھ بھ گوسفند خر...باشھ پسرم _

 ...  اونجا خونھ رو اماده کنمامی افتم بی ک من االن راه میکفشخونھ رو بذار تو جا
 ...چشم ،من برم اماده شم_
 برو پسرم خدا نگھدارت_
 ...خداحافظ_

 بھ ی ابھی برم تا سی تخت انداختم وبلند شدم تا بھ سروی رو قطع کردم وذویگوش
 ... دست وصورتم بزنم واماده بشم

 وذوق داشتم ک صبحونھ جانی انقدر ھرونی ربع حاضر واماده از خونھ زدم بھی سر
 .... اب پرتقال سروتحش رو ھم اوردموانی لھینتونستم بخورم وبا 

 ....  روندممارستانی شدم وسمت باسرعت بنی ماشسوار
  شدمادهی وتند پدمی رسمارستانی ساعت بعد بھ بمین
 
 
 

  رفتممانی ساعت وقت گرفت بعداز اون سمت بخش زنان وزامی ترانھ نصی ترخیکارا
... 
 ...  زنم وپسرمدنشونی دی داشتم براجانیھ

 ک ی ،معجزه من ک باعث شد از دست ندم مامان مھربون وقشنگش رو معجزه اپسرم
 .... دوباره تپش داد،عشق دادمیبا امدنش بھ زندگ

 .... ودتر برسم بھشون ھرچھ زخواستمی مداشتمی ھام رو تند وبلند برمقدم
 ... زمی خانوم خونم وپسر عزی براشون تنگ شده برادلم

 ک ترانھ داخلش بود رفتم وبا زدن دو ضربھ بھ دراتاق ی بخش ک شدم سمت اتاقوارد
 .... وارد شدم وسرحال سالم کردم

 ... ومادرخانومم بالبخند جواب سالمم رو دادنترانھ
 .... نداشتھی بنده خدا معلومھ شب راحتدیباری می مادرخانومم خستگی سررواز

 ینی قشنگ تر شده بود یلی چھره اش خزمی از مادر گرفتم وبھ ترانھ دوختم عزنگاه
  بگم؟؟یچطور....

 ک پسرم صاحب دونستمی مامان مھربون وبا گذشت مھی شدن خوشگلترش کرده مامان
 ....استی مامان دننیبھتر

 ...  ک لبخند زدمدی رو بوسشیشونی رفتم وخم شدم پسمتش
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 ...  بوددهی تخت خوابی خورد بھ پسرم ک کناره رونگاھم
 ... بوس کوچولو گرفتمھی بغلش کردم واز صورت نرمش اروم

 ...  دلمزیعز_
  بھ ترانھ گفتمرو
 ...یصی خونھ ک ترخمیخانومم اماده شو  بر_
   ذوق گفتبا
 ...شمیباشھ االن اماده م...اا_
 بچھ اماده اس ؟؟؟_
  اره_

 .... رفتم وپرونده رو دادم بھ پرستاررشی امدم وسمت پذرونی بغل ازراتاق ببچھ
 ... دی تا سوال ازم پرسچند

 ...  براش نوشت ودوتا برگ دستم داد ک گذاشتمش داخل پروندهشی ازماچندتا
 ... نی از انمی اخوب
 ：ترانھ

 ...ارش_
 ھی وسمت ترانھ ک حاضر واماده بود رفتم وساک بچھ رو ازش گرفتم مادرم با برگشتم

 می خارج شدمارستانی امد وھمره ھم از برونی از اتاق بفیک
 
 
 

 ....ترانھ
 ... سال بعدکی

 ک یی با چشمادی ارش دور کمرم حلقھ شد ومن ومحکم سمت خودش کشیدستھا
  شد وگفترهی بھ چشمام خرفتیخواستن توش موج م

 ... خانوم خانومایریگی ازمن نمی سراغگیوقتت پر شده د_
  وگفتمدمی خندپرناز

 ...یگفتی مینبودم چ...حاال خوبھ ھمش باتوام _
  تر اورد وگفتکی رو نزدسرش

 ...خوامینشد من تموم وقتت رو م...د نھ د_
  تعجب گفتمبا
 ؟؟؟یپس طاھا چ_

  اخم کرد وگفتتخس
 ...دهیاون توروازم دزد... ندارم ی کارمن با اون... مزاحم یاه پسره _

 .... دی لبھام گذاشت وگرم وپرحرارت بوسی اعتراض کنم ک لبھاش رو روخواستم
 ....  کردم ولذت بردم از عشق وجودششیھمراھ
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 طاھا از ارش جدا شدم وتند از اتاق خوابمون بھ سمت اتاق طاھا ھی گری صدابا
 ...رفتم
 ...  امدی دنبالم با غرغر مارشم

 .... اقا اعالم حضور کردنمی خلوت کردکمیتا ما .... حسود یاه اه پسره _
 ... دمی تختش برداشتم وصورتش رو بوسی وطاھارو از تودمیخند

 ..  زدی ھمچنان غر مارش
 ...  مبل توحال نشستمی امدم ورفتم رورونی اتاق باز

 ...  باالدادی ولباسم رو مکردی مھی گرخواسی مری شطاھا
 دادم ارش امد کنارم نشست پباحرص بھ طاھا نگاه ری رو اماده کردم وبھش شخودم

 کردوگفت
 ... خورهی االن داره حق منو منیل_

 ... گوزور
  کردم وگفتماخم

 ... بھ حق تو دارهکاری چخورهی مری شچارهیبچھ ام ب... پسرتھ نیارش ا_
  ازمن اخم کردوگفتبدتر

 ... خوادیخوب منم دلم توروم_
  ارش رو بھ طاھا گفترونی نفسمو فوت کردم بکالفھ

 ... حسودی منم بمونھ زور گوی بذار برای تمومش کردگیپس د_
 گفت ییزای چھی بانمک بازبون خودش یلی ام رو رھا کرد وخنھی لحظ سھی طاھا

 ... خوردن شدری اھھھھھ تموم کرد ودوباره مشغول شھیواخرشم با 
 ا خنده گفت از خنده ارش بمی وارش مردمن
 .... بامن لجھ تو بگونھنیا.. گفتم یدید_
 
 
 
 ... ی کردیاز بس تو بھش حسود_
 ...گیبازم مقصر منم د_

 ... کردم ولبخند زدمنگاھش
 ... ترانھ_
 زمیجونم عز_
 ...ی ھستنکیممنونم از ا_

  وگفتدی طاھا کشی موھای رویدست
 شمیخدا تورو داد تا مامانت از پ.... اره یی بابای معجزه یدونی خوب مگیتوک د_

 ....نره
  گونھ اش گذاشتم ونوازش کردم وگفتمی رو رودستم
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 ....میمن وپسرمونم عاشقت_
 یلی خنای ای نشدی مرتکب اشتباه بعدگی ودی شدمونی اما پشی اشتباه کرددرستھ

 ...یلیارزش داره خ
  چسبوند وگفتمیشونی رو بھ پشیشونیپ

 ....عاشقتم_
 ...شتری بمن_
 وارش می سرامون وجدا کردزدی ک بھ صورت ارش مکشی طاھا ودست کوچغی جبا

 با خنده وحرص طاھا رو گرفت وگفت
 ... ی پسر حسودت رو نکنیترانھ شاھد باش بعدا طرفتار_

 ...زدنی ھم می واون دوتا بازھم تو سروکلھ دمیخند
استم ک ھرروزمون پراز  از تھ دلم از خدا خودیچی خنده ھاشون ک تو خونھ پیصدا

 ...عشق وخنده باشھ
 ...  طاھای خنده ھای ضعف رفت برادلم
 زدی ارشم غر مگرفتمی بھشون ملحق شدم وصدالبتھ طرف طاھا رو ممنم

 
 
 

 دادمی وجواب مدمیخندی ممنم
 ... کنمکاری چگیمادرم د_
 ک یی ارامش وگرمای براکردمی وھرروز خداروشکر ممی بودم از زندگی راضیلیخ
 نی نمک زندگنای اما بھ قول معروف امی بود البتھ دعوا وبحث وقھر ھم داشتمی زندگیتو

 ... شدی ارش تموم می گفتن ھاالیخی بای با کم اوردن من یک گاھ
 بار ھی ینی تا محبت ببی عشق ھمراه با گذشت باشھ محبت بدتی زندگی تودی باکال
  دمی قشنگ بھ مامانم زد ک منم شنیلی حرف خھی مییدا
 ھمون قدرھم ی ،ھرچقدر عشق بدی ھرچقدر محبت کنمونھیقلب ادما مثل بانک م_

 محبت گی ھم ھمون طور پس چھ بھتر بھ قلب ھم دنھی وسود داره وقھر وکیبازدھ
 ....می کنزیوار
  از گناه عشقممی عاشق شدم بخاطر عشقم از غرورم گذشتم وبخاطر عشقم وزندگمن

 ... دمی گذشت وصبرم رو ھم دنیگذشتم واجر ا
 ی توزندگشھی رفتار مکی حرف با کی با ی گاھنیری زنانھ رو دستھ کم نگاستیس

 .... ھدفت مھم ومعلوم باشھدی وبرعکس فقط بایخودت روبھ اوج برسون
 ... ک دارم ازت ممنونمیینای ھمھ ای عاشقتم براایخدا

 انیپا
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