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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

  

 حـــــــــق بنام 

 شود تلخهاشیرین ازمحبت

 شود مسهازرین محبت وز

 شود دردهاصافی ازمحبت

 شود دردهاشافی وزمحبت

 میشود خارهاگل ازمحبت

 میشود هامل سرکه وزمحبت

 میشود دارتختی ازمحبت

 میشود بارتختی وزمحبت

 میشود گلشن سجن ازمحبت

 میشود گلخن روضه محبت بی

 میشود نارنوری ازمحبت

 میشود حوری دیو وزمحبت

http://www.romankade./
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 میشود روغن سنگ ازمحبت

 میشود آهن موم محبت بی

 میشود شادی حزن ازمحبت

 میشود هادی غول وزمحبت

 میشود نوشی نیش ازمحبت

 میشود موشی شیر وزمحبت

 میشود صحت سقم ازمحبت

 میشود رحمت قهر وزمحبت

 میشود زنده مرده ازمحبت

 میشود بنده شاه وزمحبت

 حق محبوب او گردد ازمحبت

 حق مطلوب شد بود طالب گرچه

 :اول فصل

 برای داره شیوا اسم به سالش81خواهردارم دارم،یه مدیریت لیسانس فوق سالم52 هستم شادی

 هم شرکت یه معماری رشته سالش52شایان اسم به دارم برادر یه....کنه می آماده کنکورخودش

 .....داره

 خواهرداره یه مامانم.....داره خانه زهره مامانم داره،اسم شرکت ویک کارخانه پارسایک بابام اسم

 دوهر بخاطرهمین خوبن باهم خیلی داداشم ساشاهمسن اسم به پسرداره زیبایه زیبا،خاله اسم به

 سالش82سایه اسم به خواهرداره یه....کردن اندازی راه شرکت یه وشریکی رشته یه رفتن
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 قفو ❤خوبیم باهم بردیاخیلی اسمش دارم هم دایی یه....پرستاربشه داره دوست تجربی رشتش

 .....داره روانشناسی لیسانس

 ورضا،عمو مهدی اسم به داره دوتابرادر عزیزم باباپارسای

 ومحمدرضا،ودوتادختر امیرعلی اسم به دوتاپسرداره مهدی

 ازدواج مهشیدهم....فرشته زنشم اسم کرده ازدواج هم امیرعلی....مهشیدومهوش اسم دوقلوبه

 محمدرضاهم....برادرن باهم وکیان کیان،کامران هم مهوش شوهر اسم کامران شوهرش اسم کرده

 ......فعلا البته نداره قصدازدواج

 فریبایه عمه....فریباوفاطمه اسم به دارم دوتاعمه....داره هلیاوهدیه اسم دوتادختربه عمورضاهم

 عمه....مهتاب اسم به داره خواهرهم داره،یه ماشین منه،نمایشگاه سن هم سامان اسم به پسرداره

 ....وساریناداره سوره اسم دوتادختربه هم فاطمه

 :آنالیزکردم خودم نشستم آینه جلوی رفتم

 روهایقلمی،اب کوچولو سبز،بینی به متمایل آبی چشمام بلند،رنگ برف،مژهای عین سفید پوست

 .....چاق نه لاغرم نه بایدبگم هم ازنظرهیکل خرمایی، موهام رنگ پیوندی،

 لیخی باحرم خونمون ی فاصله بودآخه معلوم رضا امام رنگ گنبدطلایی ایستادم پنجره دم رفتم

  نداشتیم شمال داخل کسی بخاطراینکه بودولی شمال قبلا ماخونمون....بود کم

 بیایم گرفتیم تصمیم ردن،بخاطرهمینک می مشهدزندگی فامیلامون ی همه مشهد،آخه آمدیم

 ....کنیم زندگی مشهد

 متصمی پس نداشتم پله همه این ی حوصله انداختم پایین به ازبالا نگاه یه بیرون آمدم ازاتاق

 رفتیم که برو د ها پله ی لبه نشستم بلندکردم پام پایین بیام ازبالالیزبخورم گرفتم

 :بلندگفتم باصدای ازبالا

 یووووووهوووووو_
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  زمینی سیب داشت مامان آشپزخونه داخل رفتم پایین آمدم

 شپشت رفتم کنم اذیتش یکم گرفتم تصمیم نمیدید بودومن من طرف پشتش....کرد می سرخ

 :گفتم بلند باصدای ایستادم

 پخخخخخخخخخخ_

 یکی اون بودوداخل قلبش روی دستش یه کرد من طرف سرش مامان عقب رفتم بعدسریع

 ......بدوووووو اون بدو حالامن کردوافتاددنبالم بهم نگاه یه....کفگیربود دستش

 شدم قایم پشتش رفتم سریع واردشد باباپارساتاازدرسالن

 :باباگفتم به کرد می وکبودم باکفگیرسیاه رسید می بهم دستش اگرمامان چون

 ....بشی شادی بی که خوادمنوبکشه بگیرمی خانومت جلوی آفرین_

 :خندیدگفت می که بابادرحالی

 .....خوره؟؟؟ می حرص داره که داشتی بازچکارخانومم_

 :خوردگفت می حرص داشت که درحالی مامان

 .....باتوووو میدونم من نرسه بهت دستم مگه_

 :گفتم مامان بابابه ازپشت

 .....هوووومیاره سرت پارسامیره بابا میشه چروک نخورپوستت اینقدرحرص مامانی_

 :بودگفت قرمزشده ازخنده که بابادرحالی

 ....نمیدم کسی به خانومم تارموی یه من_

 :آمیزگفتم اعتراض

 ......اااابابانداشتیماااااا_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM کمائیریحانه  – من شادی

telegram.me/romanhayeasheghane 6 

 :کردوگفت وبغلش مامان سمت بابارفت

 ....نباشی خسته....خوبی؟ عزیزم_

 :باباکردوگفت به نگاه یه مامان

 ....نباشی خسته عزیزم،توهم مررررسی_

 :گفتم مامان بعدروبه.....کردم می نگاشون داشتم منم

 .....سوخت غذات فکرکنم عزیزم مامانی_

 :کردوگفت نگام باحرص مامان

 .....سوخت هم غذام که کردی تقصیرتوووودیوانم همش شاااادی_

 .....نشستیم سالن داخل رفتیم آشپزخونه،منوباباهم طرف زودرفت مامان

 :باباپارساگفت

 .....میشه؟؟ افتتاح شرکتت فردا بابا شادی_

 :وگفتم کردم بابانگاه به

 .....میشه افتتاح بابافرداشرکتم آره_

 :صداکردوگفت آشپزخونه ازداخل مامان

 .....بیاغذا پسرم عزیزم،شادی،شیواشایان_

 .....کنه صدامی بااسم هاش بعدبچه عزیزم میگه عشقش به توراخدا کن نگاه

 ونشستم کشیدم عقب بود،صندلی کشیده شام مامان آشپزخونه داخل بابارفتم با بلندشدم

 بود خورشت غذابرنج
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 ......ونوشابه باسالادودوغ

 ......شدم شیوا،شایان ی متوجه تازه کردم بودم،نگاه خورشت برنج عاشق که منم

 .....ندیدم؟؟ من آمدیدکه شماکی_

 .....کردن نگاهی یه گرفتن بالا سرشون هردوتاشون

 ما به حواست دادی می حرص مامان توداشتی آخه_شایان

 ......ماآمدیم کی نبودکه

 .....ندیدمشون من که آمدن حتمازودترازبابا داشت کنکور کلاس شیواهم بود شرکت شایان آخه

 :گفت مامان

 باباتون دنبالش افتادم منم پخخخخ گفت آمدو ازپشت شادی کردم می غذادرست داشتم_

 .....نخورن کتک نشه اعصبانی مامان وقت یه که خندیدن ریزمی شیواوشایان....داد نجاتش

 .....غذاخوردن به کردم شروع.....خورد می حرص وسط این هم مامان منوبابالبخندمیزدیم

 :گفتم مامان روبه بلندشدم خوردم شامم بعدازاینکه

 ....زدم چشمک یه بعدهم.....عزیزم مرسی_

 :زدوگفت لبخندبهم یه مامان

 .....عزیزم جانت نوش_

 :گفت مامان روبه شایان

 ....باورکنن ابلهان مادرودختردعواکنن_

 :گفتم دربیارم حرصش بخاطراینکه منم
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 .....ایی؟؟ توابله مگه داداش_

 :شدگفت منفجرمی ازحرص داشت که شایان

 !!!!.....ابلهم؟؟ من_

 :گفتم منم

 .....میزاری؟؟ دهنم تو چراحرف ابلهی گفتم من_

 :اباگفتب روبه شایان

 .....بگید بهش چیزی باباشمایه_

 .....خندیدن می شیواومامان که درحالی

 :باباگفت

 ....نکن اذیت داداشت شادی_

 ....منوشیوا جزء به بیرون رفتن آشپزخونه ازداخل همه

 ظرفشویی،بعداز ماشین داخل هاگذاشتیم منوشیواظرف

 میوه ظرف یخچال داخل.....بخونه تادرس اتاقش داخل رفت کرد هاروخشک شیواظرف اینکه

 می پوست وباباسیب خودم برای کناربابانشستم،داشتم رومبل سالن داخل ورفتم درآوردم

 ......خورد می میوه داشت هم مامان کردن می نگاه فوتبال داشتن وبابا کندم،شایان

 :گفتم جمع روبه بلند باصدای

 .....بابا؟؟؟ آره دعوتن همه شرکتم افتتاحیه فردابرای_

 :کردوگفت مامان به نگاه بابایه

 .....دعوتن همه عزیزم آره_
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 ارفتمه ازپله کوتاه بخیر شب بایه خوردم و بودم کنده وباباپوست براخودم که سیبی بعدازاینکه

 رفتم،بود پایین وباباهم مامان اتاق.....بود شایان اتاق روی روبه من شیواواتاق اتاق جفت بالا،اتاقم

 .....برد خوابم نکشیده ثانیه وبه کشیدم دراز تختم روی اتاقم داخل

 ربع دوش یه اتاقم حمام داخل رفتم بلندشدم.....بود6ساعت بازکردم چشمام بانورخورشید صبح

 شتپ باکلیپس سشوارکردم،موهام وموهام نشستم آینه جلو رفتم....بیرون وآمدم گرفتم ساعته

 دز کرم یه فقط نزدم پنکک سفیدبود پوستم چون گذاشتم وری رویه موهام وجلوی بستم سرم

 .....نشه پاک که زدم ایی قهوه ساعته52رژلب نشه،یه خراب صورتم که صورتم به زدم آفتاب

 ست هک پوشیدم ایی قهوه مانتووشلوارومغنعه یه بازکردم و درکمدم ورفتم آینه ازجلوی بلندشدم

 .....بیرون زدم جانذاشتم چیزی مطماشدم بعدازاینکه برداشتم هم ایی قهوه کیف باشه،

 هاآمدم ازپله خوب های خانوم ومثل شدم منصرف ولی پایین بیام هالیزبخورم ازپله خواستم

 من ی متوجه کس خورن،هیچ می صبحانه دارن نشسته همه دیدم آشپزخونه داخل رفتم.....پایین

 :بلندگفتم باصدای من آمدم که نشد

 .....بخیر صبح_

 بعدازاینکه خوردن صبحانه به کردم ونشستم،شروع عقب کشیدم صندلی دادن جوابم همه

 نبش تاآماده ومنتظرماندم نشستم راحتی های مبل روی سالن داخل رفتم تشکرکردم سیرشدم

 جلونشست مامان معمول زدطبق سانتافه باباریمونت.....باغ داخل وبابارفتم جلوترازمامان

 .....کرد شدوحرکت سواربنزش هم ،شایاننشستیم عقب ومنوشیواهم

 گازدادو زدتابازبشه،تادربازشدباباسریع ریمونت با بابادرباغ

 ......شرکت سمت رفت زدبیرون ازباغ

 ......ندزدت؟ کسی شدی خوشتیپ خیلی مامان_

 :کردوگفت مامان به نگاه باباپارسایه

 ......رودنده وگذاشت گرفت دستش بعدهم....نمیدمش کسی به خودم مال خانومم_
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 ......وریزخندیدم کردیم هم به نگاه منوشیوایه

 مجتمع داخل ورفتیم شدیم پیاده ازماشین کرد،همه بلندپارک مجتمع یه جلوی باباماشین

 وارد.....شد متوقف52ی طبقه درآمد حرکت آسانسوربه 52ی طبقه زدیم وسوارآسانسورشدیم

 چرم مبل دست ویه چرم مشکی مبل دست یه شرکت بودداخل بزرگ شرکتم شدیم، شرکت

 ......بود سالن ی گوشه هم سبز،میزمنشی

 بزرگ ی پنجره یه هم صندلیم بودپشت قرمزوآبی مبل دودست درروبازکردم اتاقم داخل رفتم

 .....بودن آمده همه بیرون آمدم بودازاتاق

 :گفتم بلند باصدای

 .....برهمگی سلام_

 ....بودن شده من ی متوجه تازه همه

 :وگفتم بردیانشستم دایی پیش رفتم

 .....خوبی؟؟ چطوری عشقم سلام_

 ....بسلامتی باشه خوبم،مبارک سلام_

 .....عزیزم مررسی_

 :تمگف مهشیدومهوش روبه پرسی واحوال نشستم،بعدازسلام مهشیدومهوش پیش رفتم بلندشدم

 .....کردیم ماشماروزیارت عجب چه_

 .....بودیم پیشش بدبودمنومهوش لشحا مادرشوهرم والله_مهشید

 .....بود؟؟ چش!!!....خوبه؟؟ حالش_

 .....بود گرفته شدید بهترسرماخوردگی خداروشکرحالش_مهوش
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 .....بلادورباشه که ایشاالله_

 .....مابدی؟؟ ناهاربه افتخارشرکتت به خوای نمی جان شادی_عمورضا

 .....میدم ناهارهم چشم عموجان_

 .....ناهارافتادیم یه جون اخ_ساشا

 :گفتم پسرابگیرم حال بخاطراینکه

 .....شماپسراناهارنمیدم به من نزن صابون دلت به_

 :گفت بود گرفته حرصش ساشاکه

 .....بایدبدی_

 .....ناهاربدن بهت خوشکلت های بروبگودوست منوتهدیدنکن عزیزم_

 عمومهدی پشت رفتم سریع منم طرفم شدخیزبرداشت منفجرمی ازاعصبانیت داشت ساشاکه

 دستاشوبازکردکه خندیدن،عمومهدی مادوتامی کل کل به داشتن همه که سنگرگرفتم،درحالی

 .....بگیره منو ساشانتونه

 ....باتووو میدونم من زدی دخترم به اگردست_عمومهدی

 :کردوگفت من طرف ساشاسرش

 .....باتوووو میدونم من نرسه بهت دستم مگه_

 .....نمیرسه بهم پاتم هیچ که دستت_

 :گفت زیباباتحکم خاله

 .....باتو میدونم من زدی دخترخواهرم به ساشا،اگردست بسه_

 ......ااااماااااامااااان_ساشا
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 ......گفتم که یامان،همین_

 ......شدیم وسوارماشین بیرون آمدیم ازشرکت یافت ماپایان کل کل بعدازاینکه

 ......یک ودرجه شیک رستوران بابابرویه_

 .....عزیزم اشهب_

 رستوران سمت به شدیم پیاده کرد،هممون پارک شیک رستوران یه روی کردوروبه باباحرکت

 .....نشستم مهشیدومهوش پیش رفتیم،من

 :آمدوگفت گارسون

 .....دارید؟ میل چی_

 .....جوجه پرس یه_

 .....دادن سفارش جوجه ازمن طبعیت به هم مهشیدومهوش

 ....مبارکشون توجیب بذارن بزاردست نکن پسراروحساب سفارشات باباپارساپول_

 .....عزیزم باشه_

 می داشتم ومن خوردن می حرص پسراداشتن دادم چشمکش جواب زدمنم چشمک بعدیه

 :پسراکردوگفت به نگاه یه بودمهوش کبودشده ازحرص صورتشون.....خندیدم

 .....بعدخندید....درآوردی حرصشون خوب شادی_

 .....نیست خوب نخوربرات زیادحرص داداش_

 .....نکنم تلافی که باش خودت باشی،مواظب من خوادناراحت تونمی_

 ....هستم خودم مواظب من عزیزم_
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 خوردیم غذاخوردن،بعدازناهارچایی به کردیم شروع آورد سفارشاتمون گارسون بعدازاینکه

 وسوارماشین کردیم خداحافظی ازهمه بیرون آمدیم ازرستوران وبلندشدیم

 هارفتم ازپله خونه داخل ورفتم شدم پیاده جلوترازهمه کرد پارک تاباباماشین.....باباشدیم

  وایسادم دراتاقم بالاوجلوی

 شتباانگ وفقط وفقط بازنمیشه دراتاقم نزارم تاانگشتم دیوارتادربازبشه،چون به زدم انگشتم

 الباسب لباسام رفتم یرونب وآمدم شستم وصورتم دست بازمیشه، هم باکلید البته بازمیشه خودم

 .....برد خوابم کی نمیدونم بودم خسته ازبس تختم روی کردم،درازکشیدم عوض راحتی

 :دادم جواب وبیداری توخواب بیدارشدم ازخواب گوشیم بازنگ

 ......بلهههههههه_

 .....ودرد،کوفت،مرض بلهههه_

 ......چقدربخوابی؟!قطبی؟ خرس بودی خواب_

 !!......داشتی؟؟ چکارم بودم خواب آره_

 .....است شنبه پنج بلندشوامروز_

 .....وگذار گشت میریم شنبه ماهرپنج آمدکه یادم تازه

 ......نمیدی؟؟ چراجواب مردی مگه شادی_

 .....بدم بگیرتاجوابت دهن به زبون لحظه یه_

 .....مردی شدفکرکردم راحت خیالم_

 .....ااااااستاااااایش_

 .....شوووو آماده زود بابانزن باشه_

 ....فاطی به بزن زنگ یه راستی میشم آماده الان باشه_
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 .....سبزشد علف زیرپام گفت بدبخت زدم بابازنگ_

 ......بایییی فعلا باشه_

 ......بایییییی_

 کمدم سراغ بیرون،رفتم آمدم زدم وصورتم دست به آبی یه دستشویی داخل ورفتم بلندشدم

 اشتد دورکمرش هم طلایی کمربند یه که ایی فیروزه مانتوآبی بایه شلوارلی یه بپوشم تالباس

 دمز کرم کمی ویه نشستم میزآرایشیم پشت کردم،رفتم سرم ایی فیروره آبی شال پوشیدم،یه

 داخل همه پایین آمدم بودم،ازپله شده عالی درکل کردم آینه داخل به نگاه لب،یه برق بایه

 .....منودید بودکه یکس اولین بودن،شایان نشسته پذیرایی

 .....کجابسلامتی؟؟؟_

 

 .....فضولی؟؟_

 .....کجامیره؟؟ داره خواهرم نبایدبدونم_

 ....نبایدبدونی نه_

 .....نداری؟؟ بامن کاری بیرون شام برم خوام می بادوستام باباجونم_

 .....بروبسلامت عزیزم نه_

 .....خداحافظ پس_

 :شیواگفت که بودم نشده هنوزازدرخارج

 .....بیام؟ باهات منم میشه شادی_

 ....نداری؟ درس مگه_
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 ....خوندم درسام ی همه نه_

 ....شووو بروزودآماده باشه_

 باهاتون منم وگفت آمدبیرون ازآشپزخونه مامان بشه تاشیواآماده نشستم مبل روی رفتم

 .....پذیرایی داخل آمادن شدن آماده همزمان شیوا و میام،مامان

 .....بریم_مامان

 .....عشقم بریم_

 محمدی گل عاشق من میومدآخه محمدی گل بوی باغ داخل بیرون،رفتم زدیم ازخونه

 جلونشست نشستم،مامان فرمون وپشت بودرفتم پرادوآبی یه که ماشینم سمت رفتم....بودم

 دررو نشست پشت شیواهم

 هکردب شروع دونه دونه اسم به امیدجهان آهنگ کردم روشن ضبط بیرون آمدم بازکردم باریمونت

 :خوندن

  و تورومیگیرم ودست میمیرم برات من»

  و دلگیرم ازهمه نباشی لحظه یک اگه

  دستاموبگیرو چشماتوببندو

 نگیر کم روتودست علاقه همه این

 میریزه میریزه میریزه ودلم کنی نازمی

 ریزه سینه شکل به توچشام اشکام دونه دونه

  عزیزم نوشتم قلبم توروروی اسم

  توبریزم عشق پای به کمه دنیام تموم
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  هستی توکنارم دلچسبه زندگی

 هستی وتودلیلش شادی همه این

  توشیرینه عشق باتوخوشبختم من

 میشینه دلم توبه حرفای ی همه

 میریزه میریزه میریزه ودلم کنی نازمی

 ریزه سینه شکل به توچشام اشکام دونه دونه

  عزیزم نوشتم قلبم  توروروی اسم

 «توبریزم عشق پای به کمه دنیام تموم

 :دوم فصل

 :نگفت همزمان وفاطمه وشیوا،ستایش بامامان پرسی واحوال بعدازسلام سوارکردم وفاطمه ستایش

 ......سلاممممم_

 .....توکلام سرت_

 .....واجبه؟؟ سلام جواب دونه نمی شادی خاله_ستایش

 .....دونه نمی والله نه_

 ......ااااماماااان_

 ....یااااامااااان_

 مدرآورد حرکت روبه ماشین(نکردم تاساکتت باش ساکت)یعنی که رفت حسابی ی غره چشم یه

 .....گذاشتم شادهم آهنگ رستوران،یه سمت رفتم
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 آره»

 من قلب بوم بوم

 من دل دوم دوم میزنه

  بری روزی یه اگه

 کارمن دیگه تموم

 تونم نمی تونه بی

 بمونم لحظه یه حتی

 نه

 دیوونم که فکرنکن

 جونم وهمه این عشقم آخه

 آسه آسه قلبم

 واسه میره توداره بی

 راسته بخداکه عشقم

 خاصه جورایی یه اسمم

 من قلب بوم بوم آره

 من دل دوم دوم میزنه

 کن ول بمونه بامن

 من بده رودل همه
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 توجونم به بسته

 خونم می ازنگات دارم

 دیگه مونه نمی حرفی

 گه می داره اینونگات

 آسه آسه قلبم

 واسه میره توداره بی

 راسته بخداکه عشقم

 «خاصه جورایی یه اسمم

 (بوم بوم نام وفرهادبه امیدحاجیلی آهنگ)

 بازم شدم نازم،عاشقت توگل هی»

 نازم می بهت توهستی دستاتوبزارتودستم،وقتی

 بازم شدم نازم،عاشقت توگل هی

 نازم می بهت هستیم که دستم،باهم دستاتوبزارتو

 بازم شدم نازم،عاشقت توگل هی

 سازم دستاتموبگیرتودستت،باتورویاهامومی

 دارم دوست عاشقتم دیوونتم دیوونتم،آره دارم دوست عاشقتم

 بازم شدم نازم،عاشقت توگل هی

 نازم می بهت هستیم که دستاتوبزارتودستم،باهم
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 ازرازم بدونی خوای نازم،می توگل هی

 ازمخودموبب خواستم نمی ازاول،ولی بودم عاشقت

 دارم دوست عاشقتم دیوونتم دیوونتم،آره دارم دوست عاشقتم

 دارم دوست عاشقتم دیوونتم دیوونتم،آره دارم دوست عاشقتم

 (نازم گل نام به امیدحاجیلی آهنگ)

 یه روی کرد،روبه می زمزمه باآهنگ داشت هم رقصیدن،مامان می داشتن وشیوافاطمه ستایش

 .....نشستیم دنج جای یه رفتیم شدیم پیاده ازماشین همه ایستادم شیک خیلی رستوران

 ستایش نوبت بارهم این کردیم می حساب هرکدوممون نوبتی بیرون رفتیم هامی بابچه هروقت

 .....بود

 اخلد اینکه برای.....رفتیم رشته یه هردوتامون بخاطرهمین بودیم باهم دبستان ازاول منوستایش

 وقتی دربیایم کنکور که خوندیم درس خوب باشیم دانشگاه یه

 شد3رتبش هم ستایش شدم5رتبه کنکورآمدمن جواب هم

 وآمدخوانودگی رفت وفاطمه باستایش شدیم،البته دوست بافاطمه شدیم وارددانشگاه که موقعی

 .....داریم

 تیره قهوایی هم چشماش رسیدرنگ نمی من پوست به بودپوسیدسفیدالبته822قدش ستایش

 بود مشکی به متمایل

 هفاطم چشمای بودرنگ چشماشون رنگ وفاطمه ستایش بین مشکی،تنهاتفاوت مشکی باموهای

 .....بود روشن عسلی

 یانمنو،شیواوشا بین بودن،تنهاتفاوت رفته وشیواسرمامان بودم،اماشایان سرباباپارسارفته منم

 .....وشیواسبزبود شایان بوداماچشمای آبی من چشمای بود،رنگ چشمامون رنگ
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 .....ورفت گرفت آمدسفارشاتمون صدازد،گارسون گارسون ستایش

 .....حرم؟؟؟ بریم بعدازشام ی پایه کی_

 منوشیواشام های بازی ومسخره آوردباشوخی سفارشاتمون گارسون کردن موافقت همه

 کنه حساب رفت ستایش بلندشدیم خوردیم شاممون خوردیم،بعدازاینکه

 متس بودرفتم شلوغ گذاشتم،شهرخیلی کلام بی آهنگ یه کردم روشن وضبط شدیم سوارماشین

 وسوار شدیم پیاده وهمگی پارکینگ داخل گذاشتم ماشین حرم

 ......آسانسورشدیم

 وبهسک روی رفتیم دادیم سلام اول شدیم بعدواردصحن گشتنمون اول رفتیم انقلاب صحن ازطرف

 .....خوندن قرآن به کردیم وشروع نشستیم ردیف

 :گفتم بلندشدم ساعت بعدازیک بودنرفتم شلوغ اماچون حرم داخل برم داشتم دوست خیلی

 ......بریم؟_

 .....شده تنگ برابابات دلم بریم آره_مامان

 :گفتم خندیدموباشیطنت

 شده،حالاچکارش تنگ براش دلت تنهاگذاشتی شوهرت که نیست ساعت سه مامان_

 ......زدم بهش چشمک یه.....داری؟؟

 :بلندشدگفت باحرص

 .....بابا بگی مامان به که میزدمت همچین نبودیم حرم اگرداخل شادی_

 .....خندیدن ریزمی شیواوفاطمه ستایش

 .....بعدخندید چکارباباداری؟ میگه راست شادی جون مامان_شیوا
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 .....نشدم دیوونه تامن دوتابده این به عقلی رضایه یاامام_مامان

 :گفت آسمون بلندکردروبه بعددستش

 .......آمین الههههههی_

 دم فاطی بیرون،اول زدیم ازحرم.....میومد اشک ازچشمامون که خندیدیم کارمامان اینقدربااین

 کردم پارک پارکینگ داخل ماشین خونه سمت رسوندم،رفتم ستایش بعدهم رسوندم، خونشون

 ......خونه سمت رفتم شدم زودپیاده بشه پیاده بدم مهلت کسی به اینکه بدون

 هچ اونم کنن می نگاه فیلم دارن نشستن باباوشایان دیدم حال سمت ورفتم بازکردم دررویواش

 .....بودن مانشده متوجه هندی،هنوزباباوشایان فیلم فیلمی

 .......شده تنگ برامادرت میاد؟؟دلم بگوکی شادی به بزن بروزنگ شایان_بابا

 ......بودن باباشنیده های حرف تمام بودن سرم شیواپشت مامان

 .....نشست مبل باباروی باباجفت سمت رفت من به بزنه زنگ شایان ازاینکه قبل امانم

 .....بود شده تنگ برات کجابودی؟دلم خانوومم_

 .....طورعزیزم همین منم_

 .....بابانشستم مامان ووسط سمتشون رفتم بزنن ایی دیگه هرحرف بخوان ازاینکه قبل

 :وگفتم کردم بابابغل

 .....بودبعدخندیدم شده تنگ برات منم دل عشقم_

 .....عزیزم کنی می حسودی_بابا

 ......جداشدم ازش کردمش محکم بوس یه....عزیزم نه_

 ......گفت می باحرص این.....بلندشوووو شادی_مامان
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 .....باباچسبوندم بیشتربه خودم....عزیزم خوبه جام_

 .....خندیدن می منومامان جروبحث به داشتن شیواشایان

 .....بده حرص مادرت کم دخترم_بابا

 :گفتم کردم مامان سمت به سرم

 .....بخوابه خوادپیشم می امشب باباجون....نشوووو ناراحت عشقم_

 .....سرشایان پشت رفتم بلندشدم بده نشون العمل بخوادعکس مامان ازاینکه قبل

 ....بخوابیم بیابریم_مامان

 :وگفتم خودم طرف کشیدم باباگرفتم دست بیرون آمدم سرشایان ازپشت

 .....خوابه می دخترش شوهرشماپیش امشب یه نشدماماااانی_

 .....بروووبگیربخواب سرت تواون تانزدم شادی_مامان

 ...بعدخندیدم.....بخوابه خودم پیش میبرم روهم شوهرت_

 .....خوابم می پیشت میام نخورخودم حرص جون مامان_شایان

 ....گرفت سرش پشت که آبدارزدش گردنی پس یه مامان

 .....رفت شدی شایان بی بابابیاکه_

 ....وپیچوند گرفت گوشش مامان

 ....شناسمت می من....نکن بازی فیلم برامن_

 ......اااااماااااماااااان_شایان

 :گفت رفت،شیواپریدوسط بهش حسابی ی غره چشم یه مامان
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 ......رفت اااااابابااااااسرم_

 :گفتم مامان دست داخل باباگذاشتم دست....کنم جوعوض خواستم الکی منم

 ....بلندکشیدم کللللل یه بعدهم.....دست افتخارش به_

 هم مامان....خندید می داشت زمین روی نشست شیواهم میزد قهقهه داشت افتادرومبل شایان

 منفجرمی ازخنده داشت باباهم.....دادم می بالبخندجوابش من رفت،که می غره چشم بهم هی

 .....نخوره کتک عزیزش اززن وقت تایه بخنده تونست مانمیشدا

 .....منفجربشی نکرده خدای وقت یه ترسم بخندمی عزیزم_مامان

 ....خندیدن کردبه شدباباشروع تمام حرفش تامامان

 .....بودم نخندیدم بوداینجوری وقت خیلی گرم دمت شادی واااای_شایان

 .....شادشد دلم شادی شایان میگه راست_بابا

 .....بخوابم برم من کردین هاتون خنده خوب حالاکه پس_

 ادراتاقمت....بازبشه دیوارتادراتاقم به زدم بالاانگشتم هارفتم ازپله بدم اجازه کسی به اینکه بدون

 .....کردم عوض راحتی بالباس ولباسام اتاقم داخل رفتم بازشدسریع

 ......برد خوابم کی نمیدونم بودم خسته خوابیدم،ازبس تختم روی کردم خودموپرت

 :سوم فصل

 تختم صدای که پایین پریدم تختم ازروی....بود2ساعت بلندشدم گوشیم آلارم باصدای صبح

 دست.....بیرون بیام تاازافکارم دادم تکون راست و چپ به سرم....شکست تختم درآمدفکرکنم

 از.....زدم ومسواک شستم وصورتم

 ی خونه هامیرم جمعه هرهفته بودومن امروزجمعه....توفکر ورفتم بیرون آمدم اتاقم روشویی

 ....مادرپدربابام
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 .....دارن منوبیشتردوست نوهاشون ازبین هاهم اون دارم دوستشون خیییلی

 .....آهایافتم بزارفکرکنم بپوشم چی حالا بازکردم درش کمدم سمت رفتم

 سرم ونگارداشت نقش قرمزکه شال پوشیدم،بایه درآوردم کمدم ازداخل مانتوقرمزشیک یه

 .....پایین رفتم کردم ملایم آرایش ویه پوشیدم هم شلوارلی کردم،یه

 سرشایان پشت ورفتم کردم استفاده نبودازفرصت من به حواسش کسی آشپزخونه داخلرفتم

 :گفتم

 ......پخخخخخخخخخ_

 پشت زدم محکم کارشدم به دست منم...پریدتوگلوش خورد،چایی می چایی داشت که شایان

 .....شد پنیری پنیرودماغش ظرف داخل رفت باسر که کمرش

 ....زیرخنده زدیم هممون دیدیم قیافش وقتی

 .....میومد اشک ازچشمام که اینقدرخندیدم

 که دهنم داخل رونگذاشتم هنوزلقمه خوردن صبحانه به کردم شروع بابانشستم جفت رفتم

 ....سنگرگرفتم سرمامان پشت بلندشدم.....ورشد حمله طرفم به شایان

 ....بگیر پسرت جلوی مامان_

 .....بچست شادی کن ولش پسرم شایان_مامان

 .....ااااامامان_

 ....بگوووو چیزی باباتویه_

 ....نیست بچه دخترمن خانومم_بابا

 .....بوسیدم گونش محکم سمتش رفتم بودم شده مرگ باباذوق ازحرف که منم
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 .....عشقممممم مرررررسی_

 .....انگارشوهرش عشقم میگه چنان_شایان

 ....پنیریییی بشورکه نخودبروصورتت_شیوا

 .....زدبیرون ازآشپزخونه سریع......نبود اصلاحواسم من وااااای ااااای_شایان

 ......سربزنم آقاجون ی خونه برم خوام بابامی_

 .......زدی؟ تیپ بخاطرهمین_بابا

 ......میزنم تیپ همیشه که ااااابابامن_

 .....مامانت مثل تیپی خوش توهمیشه آره_بابا

 ......تیپم خوش فقط من اااابابانداشتیم_

 .....رفت سرم بسهههه شادی_مامان

 .......باشهههههههه_

 ......شده دیرم دیگه برم من_

 ......بامن؟؟ میای شیواتوهم_

 .....میریم باهم بعداهمه بخونه درس شیوااول_مامان

 .......فعلابای رفتم من باشه_

 گفتی بودبایدمی بزرگ چون گفت نمیشه که حیاط،حیاط داخل رفتم بیرون آمدم ازآشپزخونه

 قسمت ویه گل قسمت بودیه پرگل باغبون،باغمون بایه داشتیم مادوتاخدمتکارزن.....باغ

 فتمر.....شد می عااااااشقش میدید باغمون که باغمون،هرکسی بود قشنگ خییییییلی.....چمن

 .....آقاجون عمارت سمت بیرون،رفتم رفتم بازکردم درروباریمونت شدم سوارش ماشینم سمت
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 .....گیرکردم توترافیک اههههه_

 

 کردبه شروع توماشین جلیلی سامان تاآخرزیادکردم،صدای روهم صداش کردم روشن ظبط

 .....خوندن

 بوداماخوردی آخرت قسم»

 اصرار توبه میمونی جونموکه

 تودنیا گشتیوپیدانکردی

 نموندی انگار،نموندی ترازقلبم کوتاه دیواری

  تومنوسوزوندی که چیه گناهم

 نموندی کشوندی،نموندی مردن تاپای اینجوری

 نه تومیگی میکنم جون دارم هی نه تومیگی توزارمیزنم پای

 نه بازتومیگی اینارومیدونی دادم دیگه دلت به دل که منی

 نه تومیگی دلموجامیکنم نه تومیگی تامیکنم هرجوری

 تودادم داروندارموپای

 نه بازتومیگی اینارومیدونی

 داری دوسش تنهاشوبااونکه

 برداری دست جامونمیشه میگیره اونکه

 کاره آخره تصمیمت چیه تکراره روبه قلبم طپش
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 نه میگی تو میزنم زار تو پای

 نه میگی تو میکنم جون دارم هی

 نه میگی تو باز میدونی اینارو دادم دیگه دلت به دل که منی

 نه میگی تو میکنم جا دلمو نه میگی تو میکنم تا جوری هر

 دادم تو پای ندارمو دارو

 «نه میگی تو باز میدونی اینارو

 دخترآمددم یه که قرمزبودم چراغ پشت...بودم آهنگ این عاشق کردم می زمزمه داشتم باآهنگ

 :وزدگفت ماشینم ی پنجره

 .....خواین؟؟ نمی گل خانوم_

 .....بده چرادوتاشاخه_

 حرکت به سبزشدماشین دادم،چراغ بهش دادپولش بهم محمدی گل دختردوتاشاخه

 باغ داخل بردم ماشین دربازکرد رحیم زدم،مش بوق درعمارت جلوی رسیدم وقتی....درآوردم

 ....شدم پیاده کردم پارک

 ......عمووووجوووون سلام_

 ......آمدی خوش دخترم سلام_

 ......عموجون مررسی_

 .....پیچید دماغم داخل محمدی گل بوی بوکردم کردم،گل خودمومرتب اول سالن دم رفتم

 :بلندگفتم باصدای درروبازکردم

 ....آمده گلت ی نوه کجایی؟؟بیاببین عشقمممم سلام_
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 .....نشسته تونشیمن کنی؟؟عشقم بلندمی صدات چته_مامانبزرگ

 .....خودم وعشق نه عشقم دوما اولاسلاااام_

 .....هستی وتوزنش کرده باتوازدواج عشقم نمیدونستم_مامانبزرگ

 ....بودمنوگرفت شده خسته ازت بعدمنوچون شماروگرفت اول ولی شمام هووی من آره_

 ......گرفتمش محکم بغلش داخل پریدم بجنبه خودش تابه دنبالم بیفته خواست مامانبزرگ

 :گفتم درگوشش

 .....شده تنگ برات دلم_

 ....بودگلم شده تنگ برات منم دل_

 .....دادم بهش بودم خریده سرراه که محمدی گل شاخه یه بیرون آمدم مامانبزرگ بغل از

 .....عزیزم مرسی_مامانبزرگ

 .....کنم می خواااهش_

 .....کجاست؟؟؟ آقاجون مامانبزرگ_

 ......نشیمن داخل آقاجونت_

 گوشش دم شدم خم سمتش خوند،رفتم می روزنامه داشت دیدم آقاجون نشیمن سمت بادورفتم

 :گفتم

 ......عشقم؟؟؟ چطوری_

 ازم گل ی شاخه.....میز روی دولاکردوگذاشت روزنامه آقاجون صورتش جلوی گرفتم گل ی شاخه

 .....نشستم آقاجون جفت مبل روی رفتم نشه پژمرده که گلدون داخل گذاشت گرفت

 :گفتم بغلش داخل رفتم سریع
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 .....بود شده تنگ برات دلم عشقم_

 .....بودعزیزم شده تنگ برات خیلی منم دل_آقاجون

 می نگامون بودداشت نشسته آقاجون روی روبه مبل روی درآمدم،مامانبزرگ آقاجون ازبغل

 .....کرد

 ......کردی لوسش روخیلی شادی آقاماهان_

 ......مامانبزررررررگ_

 ......کجای؟چرانیومد؟؟ پسرم_

 .....آقاجون نمیگم درست ذلیل زن خیلی پسرت آخه براهمسرش بچینه گل رفت_

 ی جزدسته من البته نیستن ذلیل زن ها بعضی فقط هستن ذلیل زن همه عزیزم میگی درست_

 ......ذلیلن زن که رفتن سرمن پسرامم هستم اول

 .....باشن ذلیل زن بایدم_مامانبزرگ

 ......آقاجون؟؟ نه مگه ذلیل زن باشم من که دومش اززن نیست ذلیل زن اولش اززن آقاجون ولی_

 .......دومشااااااا زن پیش میره بعدآقاجون میشه چروک نخورپوستت حرص زیاد مامانبزرگ_

 .....داری؟؟ هم بچه حتماازش....داری؟؟ دوم شمازن آقاجون_عمومهدی

 خندیده ازبس که من... خندیدن به کردیم شروع بلند باصدای کردیم هم به نگاه یه منوآقاجون

 ......پایین افتادم مبل نبودازروی حواسم بودم

 بعد...میومد اشک ازچشماش بود خندیده ازبس هم آقاجون

 لک نفهمیدم بودم خندیده ازبس....مبل روی نشستم زمین ازروی بلندشدم خندیدم خوب ازاینکه

 .....کنن می نگاه آقاجون منو دارن خوانواده
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 :گفتم جورکردم و جم خودم

 ......کیه؟؟ آقاجون دوم زن بدونین خواین می_

 .....آرهههههههه_عمورضا

 ......آمادگیشودارین؟_

 .....دااااااریم هههآرههه_عمورضا

 ......لبخندزدم بعدیه.....مامانتونم هووی من_

 !!!!!.....چیییییی_عمومهدی

 ......عموجون آره_

 روی گذاشتم کردم،موبایل پلی آهنگ شدم موزیک ووارد زدم رمزش درآورم اپلم موبایل

 آهنگ برمیکروفنم خیارگذاشتم....رومیز رفتم خیاربرداشتم یه ایی ازتوجامیوه میزبلندشدم

 ....کرد احمدوندشروع مهدی

 :ومیرقصیدم خوندم می باهاش منم

 آره آره آره»

 شدی من ماله دیگه آره آره

 شدی عاشقم دیدی آره آره

 نفس آخرین تا دل آره آره

 بس همینو تو واسه بیقراره

 آره آره آره آره آره

 پری تو هامو قصه شهر تویه نری من کنار از آره آره
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 تو برای من قلب آره آره

 آخری عشقه دیگه آره آره

 دارمت که خوبیه حاله آره آره

 میذارمت چشمم دوتا رو

 میارمت باشم جا هر تو عشق شهر تو هام قصه تو

 دارمه که چیزی تمومه کنارمه عشقم خوبیه حاله

 هام واژه پنهونه عشق تو

 کارمه تنها دارم دوست میگم

 بودنت خوبه خیلی آره آره

 کشوندمت زندگیم تو آخر دیدی

 شدی من ماله دیگه آره آره

 نمیدمت هیچکسی به آره آره

 آره آره آره آره

 بیقرارمی وقتی بیقرارم کنارمی تو خوبه آره آره

 یارمی تنها که بگو باش عاشقم دارمت خوبه خیلی آره آره

 دارمت که خوبیه حاله آره آره

 میذارمت چشمم دوتا رو

 میارمت باشم جا هر تو عشق شهر تو هام قصه تو
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 دارمه که چیزی تمومه کنارمه عشقم خوبیه حاله

 هام واژه پنهونه عشق تو

 «کارمه تنها دارم دوست میگم

 :گفتم شدم خم

 .....دست افتخارخودم به_

 :بلندگفتم باصدای

 .....بیرون بیاین ازتوشوک_

 .....شدی می خواننده رفتی خونی،بایدمی می قشنگ خیییییلی_آقاجون

 .....عشقم مررسی_

 :مگفت وتوگوشش نشستم مامانبزرگ جفت پایین میزپریدم ازروی بودن نشسته مبل روی همه

 .....اینقدرلاغرشده؟؟ که میدی حرص خیلی آقاجون_

 .....نخورم کتک وقت تایه سنگرگرفتم سرآقاجون پشت رفتم بشه تمام حرفم ازاینکه قبل

 بعدباحالت...)بگیر همسرت جلوی آقاجون پیراهنت به دستم نهههه...دامنت به دستم آقاجون_

 .....میشین شادی هاااابعدبی منومیکشه الان(گفتم گریه

 ....خندیدن مادوتامی دعوای به داشتن همه

 ....خندین می شمادارین که داشت خنده کجاش_

 ......شاااااادی دلقکی خیلییییییی_مهشید

 ......دلقککک؟؟ گفتی کی توبه_
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 ......تووووو به_

 .....بگووووو دوباره نشنیدم_

 ......تووووووگفتم به_

 مهشید.....مهشید سمت ورفتم بیرون آمدم آقاجون ازپشت

 ......کنه می جان هانوش کتک ازاون برسه بهش اگردستم دونست می که هم

 داخل پرید دفعه یک که بهش رسیدبودم بدووو بدواون بلندشدوفرارکردحالامن

 .....دردستشویی روی روبه زمین روی نشستم....دستشویی

 :بلندگفتم باصدای

 .....بیرون وآخرمیای اول....بمونی؟؟ دستشویی داخل خوای می تاکی مهشیدبیابیرون_

 :شوهرمهشیدگفت کامران

 ....ببخشش خودت بزرگی به شادییی_

 .....بخشمش اصلاوابدانمی_

 .....مهشیدنمیاد صدای دیدم بود گذشته ایی دقیقه ده یه

 ......ایییییی یازنده مهشیدمردیییی_

 ......شدممممم خفه شادییییی کردم غلط_

 .....ببوسی دستم که بخشمت می شرط یک به_

 می کتکت نکردی قبول هیچ که کردی قبول شمارم می تاده ووولهقبو_

 ,....8،5،3،2،2،6،2،1،1.....خوری

 ......باشه_
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 .....کرد بوس دستم اونم گرفتم جلوش دستم منم آمدبیرون ازدستشویی مهشیدهم بلندشدم

 �😳�.....بوسی می شادی دست ولی بوسی منونمی دست مهشید_کامران

 :گفتم عمومهدی جفت نشستم....سالن داخل رفتیم منومهشیدوکامران

 نتونست متاسفانه که کنه ادبش که دادی شوهرش....نکردی؟؟ ادب دخترت این عمومهدی_

 .....بربیاد ازپسش

 :گفت عموساره زن

 .....مهشیدافتادگردنت کردن تربیت زحمت جان شادی_

 .....عمو زن کنم می خواهش_

 برقرار وارتباط آوردم درش جیبم ازداخل خورد زنگ موبایلم

 :کردم

 .....خوبی؟؟ الووووعشقم_

 ......عزیزم؟؟ خوبی خودم خوشکل ی برنوه الوسلام_(مامانم بابای)آقاجون

 .....خوبی؟ خودت عشقم خوبم_

 فتمر بلندشدم عشقم میگم کی به من ببینن خواستن کردن،می می نگام باکنجکاوی داشتن همه

 :گفتم گرفتم سمتش روبه وگوشی نشستم(بابام بابای)آقاجون سمت

 ......کن صحبت بیاباعشقم آقاجون_

 لیاقتش که میدم کسی به شادی من گفت می همه جلوی همیشه توهم،آخه رفت اخماش آقاجون

 .....باشه داشته

 :گفت گرفت ازدستم گوشی
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 .....الووو_

 ....بازشد اخماش خورده یه که گفت بهش چی(مامانم بابای)آقاجون نمیدونم

 :گفت اخم باهمون آقاجون

 ....خدانگهدار من ازطرف.....هستیم منتظرتون بیارین حتماتشریف بله_

 .....زد چشمک ویه گرفت سمتم به گوشی

 :گفتم گرفتم آقاجون ازدست گوشی

 .....بفرماییدعشقم_

  برات خواستی که چیزی اون عمارت میام عزیزم شادی_

 .....میارم

 .....رتممنتظ پس عشقم مررررسی_

 ......خداحافظ_

 چون....بخره برام اپل گوشی مدل آخرین برام بودم گفته(مامانم بابای) آقاجون به یادم

  یکی دادبه اصلااینجانبودپول

 .....بخره برام خارج بره خواست می که ازدوستاش

 .....بود؟؟ کی دخترم شادی_باباپارسا

 ....آشنامیشین میادباهاش بودالان عشقم_

 .....بگیرم ازت گوشی بودیابیام کی میگی شادی_شایان

 بلندشدم نگه بهش چیزی که دستش روی گذاشتم دستم که دعواکنه باشایان خواست آقاجون

 :گفتم
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 ......فهمیدی؟؟ ندارهههه ربطی توهیچ به_

 در....دربازشد روزدم دکمه رفتم آمدسریع آیفون صدای

 شدم آویزون ازگردنش طرفش دویدم سریع باغ آمدداخل باغ،آقاجون داخل رفتم بازکردم سالن

 :گفتم

 .....بود شده ذره یه برات دلم آقاجون_

 .....طورعزیزم همین منم_آقاجون

 :گفتم درآمدم آقاجون ازبغل

 .....زد حرف بهم هم شایان حتی کردم می صحبت باعشقم داشتم که باورکردن همه آقاجون_

 :شدگفت اعصبانی آقاجون...ریختم اشک چندقطره یه توحس رفتم

 ......طرفه بامن دربیاره گلم ی نوه بخواداشک کسی کرده غلط_

 :گفتم آقاجون به راهرو داخل رفتیم باآقاجون

 .....کنم صدات تامن جابمون همین آقاجون_

 .....بروعزیزم_

 :گفتم سالن داخل رفتم

 .....آشنابشن باهات منتظرهستن بیاهمه عشقم_

 کپ همه باشه آقاجون من عشق که انتظارنداشت کسی چون سالن آمدداخل آقاجون

 پرسی واحوال سلام بلندشدآمدباآقاجون(بابام بابای)اقاجون(.....بابام بابای) کردن،جزآقاجون

 :رسیدگفت که شایان به آقاجون....کردن سلام(مامانم بابای)باآقاجون درآمدن ازتوشوک کردهمه
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 میدونم من کردی دعواش بعدببینم ی دفعه زدی شادی بودبه حرفی چه این_

 .....وتوووووفهمیدی؟؟

 :گفت انداخت پایین سرش شایان

 .....آقاجون چشم_

 .....نشستم دوتاآقاجونام وسط رفتم منم مبل روی نشست آقاجونم یکی اون جفت آقاجون

 .....عشقم؟ گفت شمامی به باباشادی_مامان

 ......بود بامن دخترم آره_

 ی جعبه گرفت، سمتم درآوردوبه موبایل ی جعبه بود دستش که پلاستیکی ازداخل آقاجون

 :وگفتم گرفتم ازدستش موبایل

 .....عزیزممممم مررررسی_

 ....گلم میکنم خواهش_(مامانم)آقاجون

 ......کرد می درموردکارصحبت آقاجون یکی بااون بودوداشت آمده آقاجون بودکه ساعتی نیم یه

 :گفت سالن خدمتکارآمدداخل

 

 ....بفرماییدناهار_

 :تمگف(مامانم)آقاجون به ناهارخوردیم بعدازاینکه موند اصرارمن به که بره بلندشدخواست آقاجون

 .....میام باهاتون منم آقاجون_

 .....میریم خودم باماشین عزیزم باشه_
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 مد یعنی که گوشیش زدبه تک یه آقاجون ی تابیاددنبالمون،راننده رانندش زدبه زنگ آقاجون

 .....درمنتظرمون

 باباپارسا با خواستم وقتی کردیم خداحافظی باهمه

 نچو خونه ببره باخودش تاماشین دادم بهش درآوردم ازتوکیفم کیلیدماشینم کنم خداحافظی

 .....شرکت برم خواستم فردامی

 :گفت کنم خداحافظی(بابام بابای)آقاجون خواستم وقتی کردم خداحافظی باهمه

 .....وروجک سربزنی بیای_

 :گفتم شدم وخم چشمم روی گذاشتم دستم

 .....سرورم چشم_

 :گفتم همه روبه

 .....اوکی؟؟ نکنه منووواذیت عشق کسی_

 ماشین داخل رفیم بود منتظرمون آقاجون ی در،راننده دم رفتیم بیرون زدیم ازباغ باآقاجون

 .....نشستیم

 .....کن حرکت_آقاجون

 کرد پارک ماشین عمارت،راننده به رسیدیم ساعت درآوردبعدازنیم حرکت به ماشین راننده

 شدن بلند احترامش به بازکردهمه درسالن آقاجون....شدیم پیاده همزمان منوآقاجون

 سلام باهمه درآمدم آقاجون ازپشت منونمیدید خاطرکسی همین بودبه آقاجون پشت من

 :گفتم کردم بغلش محکم عزیزرسیدم به وقتی....کردم

 ......بود شده تنگ خیلی برات خوبی؟دلم خودم عزیزجون سلام_

 .....بود شده تنگ برات منم دل_عزیز
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 .....کرد می پاک اشکاش عزیزداشت جداشدم ازش

 .....برم من کنی گریه خوای می اگه اااعزیز_

 .....کنم نمی گریه دیگه عزیزم باشه_

 :مگفت کردم نگاه زیبا خاله به وعزیزنشستم آقاجون وسط

 .....خوبی؟؟ جونم خاله_

 .....خوبی؟؟ توچطوری....خداروشکر خوبم_

 .....مرسی خوبم_

 .....نمیاد؟؟ بردیاکجاست دایی پس آقاجون_

 .....میام میدم انجام کارام گفت کارداشت_

 :بلندشدگفت آقاجون

 .....کنم استراحت برم من_

 :گفتم عزیزکردم مثل صدام

 .....خندیدن همه....ببینی خوب های خواب عشقم باشه_

 موهام عزیزودرازکشیدم،عزیزهم پای روی گذاشتم سرم

 بودیم،عزیزازبس سالن منوعزیزداخل فقط کنن تااستراحت بودن رفته همه....کرد می نوازش

 کرد نوازش موهام

 دیدم بیدارشدم ازخواب دفعه یک....برد خوابم کی نمیدونم

 .....خوابیده عزیزنشسته
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 .....عزیز_

 :بازکردگفت عزیزچشماش

 ......جووووونم_

 .....عزیزچرااینجاخوابیدی؟؟_

 .....گلم نداره اشکال_

 :عزیزگفتم توبغل کردم پرت خودم

 .....دارم دوست خیلییییییی عزیزجون_

 .....خودم گل ی طور،نوه همین منم_

 بودم آقاجون ی خونه85کردمش،تاساعت محکم بوووس یه

 درخونمون بردیادم دایی.....ازخنده بودن برشده روده همه که گذاشتم سرآقاجون اینقدرسربه

 بودن خوابیده همه....وباکیلیددربازکردم کردم خداحافظی کردباهاش منوپیاده

 ......وخوابیدم تختم روی ودرازکشیدم کردم عوض لباسام اتاقم داخل رفتم

 :چهارم فصل

 میادسرکارآرایش بدم بخاطراینکه نکردم هم آرایش زدم سیاه تیپ بیدارشدم6ساعت صبح

 برم ازاینکه قبل....کنم

 ....شرکت بره که ستایش به زدم زنگ پایین

 آشپزخونه داخل پایین رفتم میرم باماشینم باشه گفت اونم

 .....خوردن صبحانه به ونشستم کردم سلام مامان به

 .....کجاست؟؟ باباوشیواوشایان مامان_
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 .....خوابن هم شیواوشایان....شرکت رفت بابات_

 برداشتم مبل ازروی کیفم رفتم.....کردم خداحافظی بامامان تاآخرخوردم چاییم دادم تکون سرم

 .....بود ستایش وبرقرارکردم درآمدارتباط گوشیم صدای که

 ......الووووستایش_

 .....دارین؟ باایشون نسبتی شماچه خانوم سلام_ناشناس

 .....دادم جوابش شوره بادل

 .....هستم دوستش من_

 .....کردن ودرجافوت کردن تصادف ایشون_ناشناس

 ......دنیانبودم تواین کردامامن می صحبت داشت هی ناشناس شنیدم نمی هیچی دیگه

 .....خانم خانم_ناشناس

 .....کرد قطع تلفن نمیدم جوابش دیدمن مردکه

 :گفت آمدبیرون ازآشپزخونه مامان

 ......شرکت؟؟ تونرفتی مگه دخترم_

 ....داد وتکونم آمدطرفم نمیدم دیدجوابش که مامان

 ......شادییییی....شده؟؟ چی دخترم شادی_

 اصلا حالم....کنم چکارمی دارم فهمیدم زدن،اصلانمی زجه به کردم وشروع زمین روی نشستم

 نبود،مامان خوب

 .....محمدرضا زدبه زنگ تلفن سمت شدورفت دستپاچه نیست خوب دیدحالم که

 «محمدرضا»
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 خورد زنگ گوشیم.....بودم دکترمغزواعصاب آخه بیمارستان برم که پوشیدم می لباس داشتم

 ......دادم عموپارسابودزودجواب ی ازخونه گوشیم سمت رفتم

 .....الوووو_

 .....برس دادم بیابه محمدرضاپسرم_

 ......عمووووو؟؟ زن شده چی_

 .....رسونب توراخداخودت پسرم بده حالش شادی_

 .....میام عموالان زن باشه_

 .....پایین هاآمدم وازپله برداشتم ماشین سویچ کردم قطع گوشی

 ......ماااااامااااااان_

 ......پسرم بله_

 .......باباکجای؟؟؟؟ مامان_

 ......داری؟؟ چکارش....سرکارپسرم رفته_

 ......عموپارسا ی خونه میرم دارم نیست خوب شادی حال زدگفت عموزنگ زن_

 .....بیام بشم آماده تامنم صبرکن_

 .....شوووو زودآماده فقط مامان باشه_

 پدال تاآخرروی سوارشدپام سریع هم مامان کردم روشن شدم،ماشین سوارماشین رفتم

 82عرض گازگذاشتم

 زدم آیفون زنگ شدیم پیاده منومامان سریع....عموپارسا ی درخونه دم رسیدم دقیقه

 :گفت باگریه شیوابرداشت
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 .......کیهههههه؟؟_

 ......درروبازکن شیوا محمدرضام_

 هآمدب شیواباگریه درروبازکردم درسالن دم رسوندم خودم زدودربازشدسریع آیفون ی شیوادکمه

 :گفت سمتم

 .....آنجاست محمدرضابیاشادی_

 .....عمو زن توبروپیش مامان_

 هم کردمامان می گریه عموداشت بودزن شادی که اییج رفتم عمو،منم زن پیش رفت مامان

 به وقت بودتایه گرفته دستاش نبودشایان خوب حالش اصلا شادی.....داد می دلداریش داشت

 صورتش لحظه تویک کردم می صداش هی توصورتش زدم زمین روی نشستم...نزنه صدمه خودش

 .....بود ازفشارکبودشده صورتش بخاطرهمین بکشه نفس درست تونست کبودشدانگارنمی

 .....آنبولانس به بزن شیوازنگ_

 صدادرآمدشیوارفت به آیفون صدای دقیقه82آنبولانس،بعداز زدبه زنگ برداشت شیواتلفن

 دربازکرد،دوتادکتر

 :گفت شایان ازدکترهابه یکی سالن داخل آمدن

 .....آقابلندشو_

 :گفت دستیارش ایستاد،دکتربه بلندشدکنارمن شایان

 ....بیار شوک دستگاه کشه نمی نفس_

 :گفت میزدمی عموجیغ زن

 .....بکش نفس دخترم شادی_

 :گفت بلندمی کردباصدای می گریه شیواهم
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 ....بازکن توراخداچشمات آجی_

 شوک اولین....کردم می توموهام دستم کلافه کردن،منم می گریه هم ومامان شایان

 .....برگشت شوک سومین.....برنگشت شوک دومین.....برنگشت

 .....برگشت_دستیاردکتر

 ....شادی ودهن دماغ روی گذاشت اکسیژن دکترسریع

 خودم هک بیمارستانی همون ببرنش که دکترگفتم کردن،به سوارآنبولانس تخت روی گذاشتنش

 .....کارمیکنم

 .....بردبیمارستان عموباخودش وشیواوزن مامان شادی باماشین شایان

 :باباگفتم به زدم زنگ

 .....الوووووبابا_

 .....داشتی؟؟ کاری پسرم بله_

 .....پیشت بیام خوام می....هستی؟ بابامغازه_

 .....شده؟؟؟ چیزی_

 .....ببینمتون بیام خواستم می جوری همین نهههه_

 .....بیامنتظرتم پسرم آره_

 .....خداحافظ بابافعلا باشه_

 ....خداحافظ_

 زدم ودزدگیرماشین شدم پیاده رسیدم.....بابا ازهمغ سمت به کردم وزودحرکت شدم سوارماشین

 .....باباشدم وواردمغازه
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 .....باباخوبی؟؟ سلام_

 .....بیمارستان؟؟ هنوزنرفتی که افتاده اتفاقی خوبم پسرم سلام_

 !!.....بگم چجوری راستش_

 .....افتاده؟؟؟؟ اتفاقی کردی لبم به جون_

 ی خونه رفتیم منومامان نیست خوب شادی حال زدگفت عموزنگ زن بگم خواستم می راستش_

 یقلب ایست شادی تاآمدن آنبولانس به زدیم زنگ بکشه نفس تونه نمی شادی دیدیم عموکه

 ......گردوند برش کرددکترباشوک

 یه گرفت ازدستم آب لیوان دادم بهش ریختم آب سردکن ازآب زودبراش صندلی باباافتادروی

 ......خورد نفس

 .....خوبه؟؟ باباحالت_

 .....بیمارستان بلندشوووبریم پسرم خوبم_

 .....خوبی؟؟ که بابامطماهستی_

 ....شادی پیش منوببربیمارستان فقط پسرم خوبم_

 ......بابا باشه_

 «شایان»

 اشینم سریع....ایستاد ازحرکت آنبولانس بیمارستان به افتادیم،رسیدیم راه سرآنبولانس پشت

 شدیم،زود پیاده ازماشین باهم همگی بیمارستان پارکینگ داخل کردم پارک

  داخل بردن وشادی چندتاپرستارآمدن آنبولانس سمت رفتم

 بابای)آقاجون دیدم کردم نگاه درآوردم جیبم ازداخل خورد،گوشیم زنگ گوشیم.....بیمارستان

 .....دادم قرمزجواب سمت سبزوکشیدم آیکون(مامانم
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 .....خوبی؟؟ آقاجون الوسلام_

 ....نمیده؟؟ جواب گوشیش چراشادی جان خوبم،شایان سلام_

 .....کردن گریه به کردم بعدشروع....شادی آقاجون_

 .....توالان؟؟ کجایی_

 ).....(.....بیمارستان الان من_

 ....میام الان من جاباش همون_

 .....آقاجون باشه_

 ....شدم وواردبیمارستان کردم قطع گوشی

 .....کجابردن؟؟ آوردنش باآنبولانس که پرستارخانومی ببخشیدخانوم_

 .....بابیماردارید؟؟؟ نسبتی شماچه_پرستار

 .....برادرشم من_

 ......ICUبخش5ی طبقه_

 ایستادازآسانسورآمدم دوم ی آسانسورطبقه فشاردادم دوم ی دکمه و سوارآسانسورشدم سریع

 .....سمتش رفتم دیدم سالن عموداخل زن بیرون

 .....نگفت؟؟ عمودکترچیزی زن_

 ......پسرم نه_

 شونه بودوداشت نشسته صندلی روی مامان پیش کردشیواهم می شادی بیقراری داشت مامان

 عمو، ازدوردیدم بهش دادم دیواروتکیه سمت رفتم.....داد ماساژمی هاش

 ........رسید بهمون باباپارساجلوترازهمه میان سمتمون محمدرضاوبابادارن
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 .....گفتن؟؟ دکترهاچی پسرم شایان_باباپارسا

 .....نگفتن هیچی فعلاکه_

 .......مرد می دخترت نمیزدن بهش اگرشوک برگشت باشوک پارسادخترت_مامان

 .....دیوارتانیفته به گرفت فهمیددستش باباتااین

 ......خوبی؟؟؟ داداش_عمومهدی

 .....داداش خوبم_

 .....بابا داددست برگشت آب لیوان وبایک محمدرضارفت

 .....دادم بودجواب(بابام بابای)بار خورداین زنگ گوشیم

 .....آقاجون الوسلام_

 ....چرااینقدرصدامیاد؟؟ پسرم کجایی_

 ......آقاجون بیمارستانم_

 ......افتاده؟؟ اتفاقی مگه_

 ......نیست خوب حالش شادی آخه_

 .....تابیام؟؟ هستی بیمارستان کدوم_

 ).....(.....بیمارستان_

 ......میام الان باشه_

 .....منتظرم پس باشه_

 آمدبیرون،دکترتامحمدرضادید ویژه های دکترازمراقبت
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 .....کرد پرسی واحوال سلام وباهاش شناخت

 .....سعادت شادی اسم به بپرسم ازمریضاتون یکی حال خواستم می دکترنصیری آقای_محمدرضا

 .....دارید؟؟ نسبتی چه باایشون دکترسعادت آقای_نصیری

 .....هستم پسرعموش من_

 .....درموردبیمارتون؟؟ داشتم سوال یه آقادکترسعادت ببخشید_

 .....سوالی؟؟ چه_

 

 ......شدن؟ شوکه که شنیدن ایشون چیزی بپرسم خواستم می_

 .....دادن ازدست صمیمیش دوست دکترایشون آقای بله_

 .....کماواقعامتاسفم  رفته دخترعموتون واردشده ایشون به که زیادی شوک دلیل به_

 حالم.....اتاق داخل بردنش گرفتن عموزیردستاش رفت،باباوزن بلندکشیدازحال جیغ یه مامان

 .....خورد می بهم ازبیمارستان داشت

 .....میام بیرون میرم من شیواباشه به محمدرضاحواست_

 ....هست بهش حواسم توبرومن باشه_

 مورفت بخشیدم سرعت هام قدم به....دیدم دوتاآقاجون که هابودم بیرون،روپله آمدم ازبیمارستان

 سمتشون،پشت

 وعمورضاودوتا هام،داییم خاله،عمه سردوتاآقاجون

 .....بودن هام مادربزرگ

 .....چشه؟؟ شادی شایان_(مامانم بابای)آقاجون
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 ....چرابیمارستان؟؟ شادی شایان_عمورضا

 :دادگفت آمدجلوتکونم دایی نمیدم جوابم من دیدن وقتی

 .....چرابیمارستان؟؟ پسرشادی بزن حرف د_

 توفو کرده تصادف دوستت میگه میزنه زنگ بهش یکی که شرکتش بره قراربودصبح شادی_

 بدمیشه کردحالش

 برش رسیدوباشوک کشیداماآنبولانس نمی نفس شادی آنبولانس به زدیم زنگ

 ......کماااااا خلدا رفته واردشده بهش که زیادی عصبی بخاطرشوک گردوند،امادکترگفت

 :گفتن همزمان هام دوتامادربزرگ

 ......چییییییییی؟؟_

 بودکه منودایی بیمارستان،فقط داخل رفتن باسرعت شدهمشون تمام هام حرف بعدازاینکه

 .....نشست آمدجفتم هم دایی ونشستم نیمکت سمت رفتم....نرفتیم

 ......کمااااست؟؟ داخل تاکی نگفتن_

 ......دعاکنید براش گفتن فقط نههههه_

 «محمدرضا»

 :باباگفت آمدطرف عمه....تابقیه وعموگرفته ازعمه آمدن همه که ازدوردیدم

 .....کماااااا؟؟ داخل رفته شادی میگه راست شایان_

 ......کمادربیاد ازداخل دعاکنیدکه براش فقط دکترهاگفتن میگه راست آره_بابا

 .....کردن گریه به کردن شروع باخالش شادی های ودوتامادربزگ فریباوفاطمه عمه

 :گفت خالش شیوابه
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 .....بدشده حالش مامان توبروپیش خاله_

 ....عموووو زن اتاق سمت دادورفت تکون سرش خالش

 :گفت آمدطرفش مادربزرگش

 ......اتاق؟؟ کدوم داخل شیواشادی_

 وقتی ویژه های درمراقبت سمت هارفتن کرد،دوتامادربزرگ اشاره ویژه های درمراقبت شیوابه

 انگارباورشون کردن گریه به کردن شروع.....کردن وصل دستگاه شادی به که دیدن شیشه پشت

 .....کماااااباشه داخل خندوندالان رومی شادبودولبخندمیزدوهمه که شادی شدهمون نمی

 :گفتم سمتشون رفتم

 .....بیاد بهوش دعاکنیدکه فقط نکنین گریه_

 بودم ناراحت براشادی منم بودم شده بیشترشد،کلافه گریشون نشدهیچ قطع که گریشون

 ....سمت میاداین بادوتاپرستارداره دکترنصیری ازدوردیدم....خیلی

 :تامنودیدگفت دکترنصیری

 .....بدشده حالش_

 .....کردن می گریه داشتن شادی،همه اتاق داخل باپرستاررفت وسریع

 :پرستارگفت به آمدبیرون دکترنصیری

 .....کرده قلبی ایست بیارمریض شوک پرستاردستگاه خانوم_

 ......رضا یااااااامام_آقاجون

 .....دکتر آقای چشم_پرستار
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 شوک....سوم شوک.....دوم شوک.....اول شوک.....برگشت شوک وبادستگاه رفت پرستارسریع

 .....چهارم

 .....دکتربرگشت آقای_پرستار

 ......خدایاشکرت_نصیری

 .....کشیدیم راحت نفس یه هممون

 :گفت عموآمدبیرون زن عموپارساازاتاق

 .....خبره؟؟ اینجاچه_

 شیوابودباگریه های حرف کرد،عموتوبهت تعریف چیزوبراش عموهمه کردتوبغل شیواخودشوپرت

 ....بابا حتی کردن گریه به کردن شروع عموپارساهمه کردن

 گریه به کردن شروع وفهمیدن جریان وقتی داخل آمدن باداییش بودم،شایان وکلافه عصبی

 .....تابزرک ازکوچیک داشتن ودوست شادی کردن،همه

 :پنجم فصل

 نمی شیواچندروزاول نیست خوب حالش کس توکماست،هیچ شادی که هست ماهی یک الان

 کردن صحبت باهاش وداییش اینقدرشایان.....نیادنمیرم بهوش تاشادی گفت می مدرسه رفت

 عمووهم مادرپدرزن بخاطرهمین نیست خوب عمو عموزن مدرسه،حال برهکرد تاآخرقبول

 .....عموپارسا خونه رفتن ومادربزرگ آقاجون

 وباباومهشیدومهوش مامان.....بیمارستان میره کنه،هرروزهم می گریه شادی عموهرروزبخاطر زن

 توکمابودشایان شادی که ماهی یک همین،تواین هم هام عمو،عمه زن پیش رفتن هرروزمی هم

 .....کرد می واداره شرکتش

 :گفت منشی که بودم نشسته مطبم داخل

 .......کنم؟؟ وصل باشماکاردارن زدن زنگ دکترازبیمارستان آقای_
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 ......کنید وصل بله_

 ......آمدن بهوش دخترعموتون گیرم می تماس باهاتون دکترازبیمارستان آقای_پرستار

 .......گفتم خدایاشکرت یه زیرلب

 .....آمدن بهوش بدیدکه اطلاع خانوادش دکترلطفابه آقای_

 .....دادین اطلاع ازاینکه حتما،مرسی بله_

 .....بدم بوداطلاع ام دکتروظیفه آقای کنم می خواااهش_

 ......دکتر خدانگهدارآقای_

 .....خداحافظ_

 شادی که بفهمن اگربقیه آمده،مطماهستم بهوش شادی که بودم خوشحال کردم روقطع گوشی

 ......شدن می خوشحال آمده بهوش

 .....شایان به زدم زنگ ندادم وازدست وقت

 .....خوبی؟ الووووشایان_

 .....داد جواب غمگین باصدای

 ......داشتی؟ کارم داداش خوبی سلام_

 .....آمده بهوش شادی برات دارم خبرخوب یه_

........_ 

 ......الوووووشایان_

 ......کنی؟ نمی که شوخی ضامحمدر میگی راست_
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 .....میگم بخداراست نههههه_

 ......خدایاشکرت_

 .....عموخبرمیدم زن به خونتون میرم الان من_

 .....داداش باشه_

 .....نداری؟؟ بامن کاری_

 ......خداحافظ داداش نه_

 مشد سوارلندکروزم....کردم خداحافظی بامنشی بیرون زدم ازاتاق بلندشدم کردم روقطع گوشی

 ی خونه سمت به کردم حرکت کردم وروشن عقب،ماشین صندلی گذاشتم کیفم

 اشینازم عموپارسارسیدم، ی خونه بعدبه ساعت نیم که کردم رانندگی اینقدرباسرعت....عموپارسا

 ....فشاردادم نبوددوباره خونه انگارکسی فشاردادم آیفون وزدم،دکمه دزدگیرماشین شدم پیاده

 ......کیهههههه؟_عمو زن

 .....عمو زن منم_

 .....پسرم بیاداخل_

 بالانمی درنفسم دم رسوندم وبادوخودم زددرروبازکردم آیفون عمودکمه زن

 سلام بودن،باهمه همه سالن داخل رفتم کردم پرسی واحوال سلام شیوادرروبازکردباهاش.....آمد

 و کردم

 :گفتم که بره آوردخواست چایی برام عمو زن نشستم مبل روی رفتم

 .....کاردارم باهات عموبشین زن_

 .....پسرم؟ شده چیزی_

 ......عمو زن نههههه_
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 .....نشست کنارمادرش مبل عموروی زن

 .....بگووووو؟؟ محمدرضاخبرت_آقاجون

 ....شیواصداکنی؟ عمومیشه زن_

 ....بیا شیوادخترم_عمو زن

 .....داشتی؟ کاری بامن مامان بلهههه_

 .....دخترم بیابشین_

 :گفتم همه روبه کردم صداوصاف....نشست مبل روی شیواکنارم

 .....آمده بهوش شادی زدگفت پرستارزنگ دارم براتون خبرخوب یه_

 .....بودن شوک داخل همه کردم نگاه همه صورت به شد تمام حرفم بعدازاینکه

 :آمدگفت خودش نفربه عمواولین زن

 .....پسرم؟؟ میگی راست_

 .....ملاقت وقت3ساعت آمدپرستارگفت عموبهوش زن آره_

 همه....آمده بهوش شادی که گفت همه زدبه عموزنگ آمده،زن بهوش شادی بودن خوشحال همه

 رفتن عمو زن وبابای عموپارسا،آقاجون خونه آمدن آمده بهوش شادی که فهمیدن وقتی

 آمدخونه شادی که دوتاگوسفندخریدن،موقعی

 پیش برن غذاخوردن همه بعدازاینکه کردکه درست همه عموغذابرای زن.....کنن قربونی

  چایی همه عموبرای زن پذیرایی داخل نشستیم غذاخوردیم شادی،بعدازاینکه

 عموزدم ازباغ بشن،بلندشدم تاآماده رفتن همه خوردیم چایی همه بعدازاینکه.....آورد ریخت

 سوارماشینم بیرون
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 جلوی رسیدن بامن همزمان همه دربیمارستان جلوی بعدرسیدم ساعت نیم....شدم

 احترامم دیدبه پرستارتامنو....شدم پیاده پارکینگ داخل وگذاشتم دربیمارستان،ماشین

 :بلندشدگفت

 ....دکتر آقای سلام_

 ....وببینم دخترعموم خواستم نباشید،می خسته سلام_

 .....بخش داخل دادیم انتقالش آمدن، خداروشکربهوش بله_

 .....چندبردنش؟؟ اتاق_

 .....383اتاق_

 سرم پشت هم همه 383اتاق سمت به کردم حرکت سریع

 می نگاهم کردوفقط من سمت سرش شادی تادرروبازکردم.....پیداکردم383میومدن،اتاق

 به شادی.....میرفتن اش صدقه قربون شادی سمت ورشدن حمله وهمه درکنارآمدم کرد،ازجلوی

 .....نبود خوبی ی نشونه دادواین نمی پاسخی هیچ ههم های سوال کردامادرمقابل می نگاه همه

 :گفتم شادی سمت رفتم روکنارزدم همه

 .....خوبه؟؟ حالت شادی_

 .....کرد می نگام دادفقط نمی نشون العملی عکس هیچ شادی

 .....زووووود برودکتروصدابزن شایان_

 ......باشههههه_شایان

 ترس توچشماشون کردم نگاه همه چشمای بودن،به شده ساکت همه تادکتروصداکنه رفت شایان

 چراصحبت شادی که بزنم حدس تونستم می.....بود شده خیره پنجره به هم بودشادی ونگرانی

  دروبازکرد شایان.....باشه درست حدسم که خواست نمی دلم اصلا ولی کنه نمی
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 ....بردن دکترهجوم سمت به شد،همه بادکتروارداتاق

 :گفت باهمه پرسی واحوال دکتربعدازسلام

 ......داشتید؟؟ بابنده دکترکاری آقای_

 .....کنه؟؟ نمی صحبت چراشادی بپرسم خواستم دکترمی آقای بلهههه_

 ونهت نمی شده وارد بهشون که شوکی دلیل به ایشون بگه بهتون که پرستاربگم به رفت یادم_

 ......کنه صحبت

 .....دکتربودن های حرف هنگ همه

 ردهک فوت دوستش که کنه،گفتین صحبت تونه بازمی بشه شوکه نباشیداگرایشون نگران_

 .....درسته؟؟

 .....دکتر آقای بلهههه_شایان

 شسرقبردوست ببرین مثلافردادایشون خونه بردین ایشون بعدازاینکه هستن مرخص الان خوب_

 ......کنه صحبت بتونه بشه شایدشوکه

 .....زدبیرون کردازاتاق خداحافظی دکترباهمه

 .....هکن نمی گریه جلوش کسی هیچ کنم تاکیدمی کسی هیچ نیست خوب اصلاحالش شادی الان_

 .....اتاق داخل. وشیواموندیم منوشایان فقط بیرون رفتن همه

 .....کنه وعوض لباساش کن شادی توکمک بیرون شیوامامیریم_

 ......باشه_

 ....هستن کردن گریه درحال همه دیدیم بیرون آمدیم اتاق ازداخل منوشایان

 :گفت عموآمدسمتم زن
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 .....میشه؟؟ خوب شادی پسرم_

 .....نکنه گریه جلوش بگوکسی همه میشه،به خوب شادی حال که عمومطماباش زن آره_

 .....داد تکون باشه معنی وبه عموسرش زن

 بده،بعداز وانجام شادی ترخیص تاکارهای عموپارسارفت

 عموپارسا خونه سمت به کردهمه عموترخیصش اینکه

 داخل تابره کردن شادی کمک مهشیدومهوش عموپارسارسیدیم خونه به وقتی....کردیم حرکت

 عموهمگی زن بااصرار که بلندشدیم همه نشستیم که ساعت بعدازیک.....کنه استراحت اتاقش

 دمبلندش سریع.....بالاآمد ازطبقه جیغ صدای که بودیم کردن صحبت درحال موندگارشدیم،همگی

 خودش زدن درحال شادی وبازکردم میومدن،دراتاق من دنبال به همه رفتم شادی اتاق به

 .....گرفتم ودستاش سمتش رفتم بودسریع

 کردن گریه درحال کردن،شادی می نگاهم بانگرانی داشتن همه کردم دراتاق سمت به سرم

  کردم می بودهرکاری

 .....شد نمی آروم

 .....بیارزوووود کیفم ماشینم بروازداخل شایان_

 .......باااااااشهههههههه_شایان

 کنم،داخل وصل سرم براش تابتونم وگرفت دستاش داد،شایان بهم آمدکیفم دقیقه2بعداز شایان

 زن گریه صدای شادی بخاطراینکه بودن کردن گریه درحال همه.....کردم تزریق آرامبخش سرم

 ....دروبستم عمونشنوه

 .......کنم عموآروم زن میرم من باشه شادی به حواست شایان_

 ......هست حواسم داداش باشه_
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 درازکشید،ازتو تخت روی سرشادی بلندشدپشت شایان

 ....بودن منتظرم شادی اتاق پشت همه بیرون آمدم شادی اتاق

 .....چطوره؟؟ حالش شادی_عموپارسا

 .....کردم وصل سرم براش خوبه حالش عموجون_

 :گفتم عموگذاشتم شونه روی دست

 .....نیاد پیش خاصی اتفاق نکرده خدای که مونم اینجامی امشب عمومن نباش نگران_

 کردن صحبت درحال نشستیم،همه سالن داخل پایین هاآمدیم ازپله دادهمه وتکون عموسرش

 چشم میزناهارخوری،هرچی سمت رفتیم بلندشدیم همه.....کرد صدامون شام شیوابرای که بودیم

 .....ندیدم شایان کردم چشم

 ......بخوره؟؟ نمیادشام مگه شیواشایان_

 .....بالا بردم غذابراش منم باشه بهش حواسم مونم می شادی پیش گفت_

 یک پختش دست عموبودم،آخه زن پخت دست عاشق همیشه غذاخوردن به کردم شروع

 عمو زن پای به کسی یه فقط....رسید عمونمی زن پای به کسی هم توفامیل بودحتی

  نداشت حرف نبودجزشادی،آشپزیش کسی رسیداونم می

 عموتشکرکردم اززن کردم تمام چطورغذام نفهمیدم.....کرد می تردرست خوشمزه عمو اززن حتی

  داخل رفتم بلندشدم.....بود کرده درست که ایی خوشمزه غذای برای

 آقاجون ولی برن خواستن بلندشدن همه بودکه53نشستم،ساعت سلطتنی های مبل روی سالن

 باعزیزومادرپدر

 .....موندن عمو زن

 :گفت آقاجون بابابه
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 .....عمارت؟؟ بری خوای می پدرجون_

 می باخودم هم شادی برم خواستم اگرهم نمیرم جایی شده خوب شادی حال که تامطمانشم_

 .....برم

 شدیم واردسالن هاشون خونه رفتن کردن خداحافظی همه

 اآبت آشپزخونه داخل رفتم.....اتاقشون داخل رفتن بخیرگفتن شب همه نشستن ساعت بعدازنیم

 داخل رفتم بالا، هارفتم ازپله گذاشتم سرجاش خوردم،بطری درآوردم آب یخچال ازداخل بخورم

 بودیم اندازه یه منوشایان ازنظرهیکل......کردم وعوض درآوردم لباس کمدش ازداخل شایان اتاق

 ......برد خوابم کی نمیدونم درازکشیدم شایان تخت بلندتربود،روی ازشایان قدمن فقط

 

 :ششم فصل

 «شایان»

 بغلش شادی پیش درازکشیدم بلندشدم صندلی ازروی پایین رفتن همه بعدازاینکه

 :گفتم درگوشش دادم فشارش خودم به بود خواب کردم،بخاطرآرامبخش

 ....شده تنگ هات شیطنت برای شووودلم زودخوب جونم آجی_

 .....درروبازکردم آورد،بلندشدم شام درآمدحتماشیوابودبرام صدای

 .....آوردم شام برات داداش_شیوا

 .....پاتختی روی گذاشتمش گرفتم ازدستش سینی

 قبع که بخون برودرس هم ومیارمش،بعدازشام سینی خودم بالا بیای خواددیگه گلم،نمی مرسی_

 .....عزیزم؟؟؟ باشه نمونی

 .....داداش باشه_
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 واززیر صندلی بستم، سرش دروپشت رفت شیواازدربیرون

 قاشق اولین....غذاخوردن به کردم شروع پاتختی روی روبه گذاشتمش درآوردم میزآرایشی

 خوشمزه ازمامان بودحتی یک پختش دست توفامیل افتادم شادی پخت یاددست دهنم گذاشتم

 روبرداشتم شدسینی تمام غذام کی نفهمیدم که چقدرتوفکربودم نمیدونم....کرد می تردرست

 ......آشپزخونه داخل رفتم بیرون زدم ازاتاق

 شادی پیش میره خودش بخوابم خودم اتاق داخل برم گفت بهم که دیدم مامان آشپزخونه داخل

 .......اتاقم بالاداخل رفتم گفتم بخیرکوتاه شب یه منم خوابه می

 «مادرشادی»

 تمرف شادی تخت سمت شادی،به اتاق داخل رفتم بلندشدم منم بخوابه رفت شایان بعدازاینکه

 بودمثل نمونده هیچی قبل شادی بودازاون لاغرشده خیلی بچم....درازکشیدم تخت روی وپیشش

 نمی کسی توکمابودهیچ شادی که ازوقتی.....کردم روبغل بودشادی شده پژمرده گل یه

 .....وکوربود سوت اون بدون خونه بیاره رولبامون خنده نبودکه کسی خندید،هیچ

 .....شادی گذاشتم اسمش بخاطرهمین خندید دنیاآمدمی به وقتی یادم

 «محمدرضا»

  نداشتم حال که بودم میومداینقدرخسته گوشی زنگ صدای

 تخت وروی بلندشدم....منه گوشی صدای که این دیدم فکرکردم خورده بازکنم،یه چشمام

 یانشا که اااااین کردم تخت پایین به نگاه یه خوابیدم شایان تخت روی آمددیشب یادم نشستم

 ....خوابید شادی پیش دیشب کی پس

 بود2ساعت کردم ساعت به نگاه یه میزبرداشتم ازروی خوردگوشیم می زنگ داشت هنوزگوشیم

 .....دادم میزدجواب زنگ داشت امیرعلی

 ......الووووووو_
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 .....کجایی؟؟ الووووداداش_

 .....براچی؟؟ عموپارساهستم خونه_

 ......پیشت بیارش خواست می نیست خوب زنش حال ازدوستام یکی_

 .....دوستت به بده مطب آدرس مطبم دیگه ساعت تانیم داداش باشه_

  بود، شایان اتاق داخل که دستشویی داخل رفتم بلندشدم

 .....پوشیدم ولباسام زدم مسواک شستم وصورتم دست

 مکرد خالی آب پارچ سریع حرکت بودتویه آب پارچ میزیه خوابه،روی هنوزشایان دیدم برگشتم

 .....توسرش

 ....انداخت دستم توی پارچ به نگاه یه من به نگاه بلندشدیه باوحشت شایان

 ......دادی؟؟ بودانجام کاری چه بیشعوراین_

 !!......شرکت؟؟ تونبایدبری مگه2بخیرسوماساعت دوماصبح اولاسلام_

 هدیگ ی دفعه که کنم شتکت کنی،بزنم می علیک سلام حالابرام توسرم ریختی آب پارچ یه_

 .....کارهانکنی ازاین

 ......هاغربزن مادربزرگ مثل کم شده دیرت زووودباش_

 بالشت دادم جاخالی که کردطرفم پرت شدوبالشت شنیداعصبانی آخرم تاجمله شایان

 ......ودیوارخوردت

 پایین هاآمدم بیرون،ازپله زدم میزبرداشتم ازروی ماشین وسویچ موبایل پوزخندزدم یه براش

 .....بودن بیدارشده همه آشپزخونه داخل رفتم

 :بلندگفتم باصدای
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 .....بخیر صبح سلام_

 :گفتن عموهماهنگ وپدرزن عموپارساوآقاجون

 ......نشستم دادام تکون سرم.....پسرم بخیر توهم صبح_

 .....بریزم؟؟ چایی برات پسرم_عمو زن

 .....میشم ممنون نیست اگرزحمتی_

 ......پسرم زحمتی چه_

 .....کردم حرکت مطبم سمت به کردم خداحافظی ازهمه خوردم صبحانه بعدازاینکه

 «مادرشادی»

 :مادرگفت که کنم میزوجمع بلندشدم خواستم، خوردم صبحانه بعدازاینکه

 .....کنم می میزوجمع من ببرش بلندکن مادربلندشووووشادی زهره_

 .....دردنکنه دستت مادرجون باااااشه_

 یمملا آرایش ویه پویشدم ایی سورمه مانتو یه بشم وپارساتاآماده خودم تواتاق رفتم بلندشدم

 ......شادی بالاتواتاق هارفتم بیرون،ازپله زدم ازاتاق بلندشدم کردم

 .....بوسیدم وگونش شدم نشستم،خم شادی پیش تخت روی بودرفتم هنوزخواب شادی

 :گفتم گوشش داخل

 .....بیدارشوووو عزیزم شادی_

 اشکم بازه،داشت چشماش شادی دیدم بلندکردم سرم گفتم گوشش داخل بعدازاینکه

 ......کردم می وکنترل بایدخودم ولی درمیومدولی

 :گفتم کردم پاک اشکم سریع
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 .....جایی یه ببرمت خوام می بلندشو عزیزم شادی_

 اآمدیمه وازپله گرفتم دستش پوشیدم لباساش بپوشه،بعدازاینکه تالباساش کردم شادی کمک

 پایین،خداروشکر

 .....وببینه نبودشادی کسی

 هیچ شادی،شادی ماشین سمت رفتیم بیرون زدیم ازخونه بیان باهامون خواستن می واگرنه

 روبازکردم راننده درکمک زدم دزدگیرماشین.....بود شده خیره نقطه یک به فقط زد نمی حرفی

 ینماش ازاینکه قبل.....شدم خارج وباسرعت بازکردم باریمونت تابشینه،درباغ کردم شادی کمک

 .....کردم حرکت قبرستون سمت دروزدم،به ریمونت بیادبیرون کاملا

 مادرش وقتی قبرستون آمدیم تسلیت عرض توکمابودبرای شادی که میادموقعی یادم

 .....کرد گریه منودیدخیلی

 دخترداشت یه همین کردم می درک خیلییییی،مادرش سخته عزیزخیلی دادن ازدست غم

 دزدگیر بشه تاپیاده کردم شادی کمک.....بود سخت خیلی براش دادنش وازدست

 دقیقه بعدازده کردیم وحرکت گرفتم شادی شددست قفل ماشین بعدازاینکه وزدم ماشین

 قبرمورد به رسیدیم

 سنگ روی قبرتاچشمش جفت نشستم،نشست تادیدمن قبرشادی روی نشستم.....نظر

 :بلندگفت قبرافتادباصدای

 ........نهههههههههههه_

 راشب گریه گرفتم وازقبرفاصله بلندشدم بزنه حرف دوباره تونست که بودم خوشحال زدزیرگریه

 بودباید خوب

 به زدم وزنگ درآوردم جیبم ازداخل موبایلم......شد بهترمی کردتاحالش می خالی خودش

 .......بوق سه.......دوبوق......بوق یک......گوشم جفت روگذاشتم محمدرضاگوشی
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 .......الوووووو_

 .....خوبی؟؟ پسرم سلام_

 !!......افتاده؟؟ عمواتفاقی زن خوبم_

 ......بزنه حرف ونستشدوت آخرشوکه سرقبردوستش بردم شادی پسرم نه_

 ......خداروشکر خب_

 ......دربیاری روازنگرانی همه بزنی زنگ یه خواستم می داشتم ازت خواهشی یه پسرم_

 .....نباش عمونگران زن باشه_

 .......نداری؟؟ بامن کاری پسرم مرسی_

 عموخداحافظ زن نه_

 ....خداحافظ_

 :هفتم فصل

 دونستم کرد،نمی فوت ستایش گفت که بودم مردی های حرف بودهنوزتوشوک شده صبح

 کنم صحبت تونستم نمی فشارمیاوردم خودم هرچقدربه.....داره واقعیت مرد های تاچقدرحرف

 ....جایی یه خوادمنوببره می کردگفت بیدارم ازخواب خوابیدم،مامان شدم خسته آخرهم

 نبالد کردنمیدونم می نگاه دورواطراف به مامان پایین هاآمدیم ازپله بپوشم کردتالباسام کمکم

 .....بود چی

 جایی به عقلم ترسه می ازچی فکرکردم بودهرچی ترسی یه کردم نگاه که توچشماش

 .....نشست فرمون پشت هم خودش وقتی بشینم ماشین کردتاداخل قدنداد،کمکم

 هی به رسیدیم ساعت ببره،بعدازنیم خواست کجامنومی کردنمیدونم کردحرکت روشن ماشین

 اینجا نمیدونستم جایی،
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 شدیم واردمحوطه وقتی بشم پیاده ماشین کردتاازداخل کمکم مامان.....کجاست

 کمکم مامان رسیدیم موردنظرمامان جای به وقتی......زهراست اینجابهشت پرازقبربودفهمیدم

 :مگفت ومی کردن گریه به کردم شروع قبرخوندم سنگ روی واسم نشستم وقتی کردتابشینم

 ......نداره واقعیت این نهههههه.....نهههههه_

 می صحبت ورباگوشی اون بلندشدرفت ازپیشم مامان زدم می ضجه کردن گریه به کردم شروع

 ......کنم خالی خودم خواست حتمامی گذاشت تنهام چی برای کردنمیدونم

 رفت می گیج افتادوسرم فشارم که بودم کرده اینقدرگریه

 حرکت درمانگاه سمت به بشم،مامان کردتاسوارماشین وکمکم آمدطرفم مامان

 همب کردمامان تمام سرمم بعدازاینکه خوابیدم ساعتی نیم کردیه وصل سرم تاپرستاربهم......کرد

 ......بشم کردتاسوارماشین کمک

 ونتک ماشین دیدم ساعت بستم،بعدازنیم چشمام خونه به تارسیدن نزدمنم حرفی مامان راه توی

 ......شده پارک باغ داخل ماشین دیدم بازکردم چشمام خوره نمی

 اینکه بدون بزنه حرف خواست مامان کنه می نگام حرفی هیچ بدون دیدم کردم مامان سمت سرم

  بدم فرصتی بهش

 ......خونه سمت رفتم شدم پیاده ازماشین

 کردم،بلافاصله درروقفل شدم وارداتاق باسرعت هاپروازکردم پله سمت وبه بازکردم درسالن

 ......صدادرآمد دربه صدای کردم تادرقفل

 !!!.......کردی؟؟ چرادرقفل شادی_مامان

........_ 

 ......عزیزم دربازکن شادی_مامان

 .....دادم جواب بخاطرهمین پس نیست کن ول مامان ندم اگرجواب دیدم
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 .....تنهاباشم خوام می مامان_

 رفت،از می هاپایین ازپله داشت که شنیدم پاش صدای

 آخه ترسیدم ازخودم لحظه یک کنم نگاه خودم تابه آینه جلوی درکناررفتم،رفتم پشت

 بودورنگ گودافتاده زیرچشمام

 کمد کناررفتم،ازداخل آینه ازجلوی.....بود زردشده صورتم

 گیتارم به چشمم درازکشیدم تخت روی کردم وبامانتوشلوارعوض درآوردم راحتی لباس یه

 ردمدروبازک قفل برداشتم گیتارم بلندشدم تخت ازروی بودم گیتارنزده بودکه وقت افتادخیلی

 .....آمدم هاپایین ازپله

 ......بود آشپزخونه یعنی قرارگاهش نبودحتماداخل توسالن کسی

 :خوندن به کردم وشروع درآورم کاورش گیتارازداخل نشستم نیمکت روی باغ داخل رفتم

 شقایق زانویه رویه کن لالا شبنم زیبای دختر کن لالا»

 حقایق تلخه که بیداریه تو نبینی مهری بی رنگ تا بخواب

 چکیدم هاش شونه روی شب یک که میمونی من التماس مثله تو

 ندیدم رو کوچش و برد خوابم که بود اون نوازشهای گرم سرم

 کرده چکه غریبی سقفش از که خلوت کنجه یه موندمو من حالا

 کرده تکه صد کاشونمو زده جدایی امواج تلاطمهای

 (خوندم می باسوزخاصی آهنگ قسمت این)

 نمیشد وا دنیا به چشمم دیگه شیرین خوابه اون از پس میخواست دلم

 نمیشه پیدا خاطره از دیگه نشونی متروکم قلب میونه
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 نیست ای آوازه هیچ اسمو هیچ ازم کردم گریه بس از غمگینه صدام

 نیست ای تازه آشنای از خبر حالی چه در هی کسی نمیپرسه

 نیست من خاموشیه میله شمعم که بودم گفته صفتها پروانه به

 نیست من فراموشیه وقت حالا کن آشیون درختم رو پرنده

 چکیدم هاش شونه روی شب یک که میمونی من التماس مثله تو

 «ندیدم رو کوچش و برد خوابم که بود اون نوازشهای گرم سرم

 (زندوکیلی لالایی،علی آهنگ)

 :کردم می گریه  وباهاش رفت آهنگ خوندن به کردم شروع لالایی بعدازآهنگ

 سپرد خاطراتمون به منو برد یادگاریاشو تموم رفت»

 سرم اومده چی تو بعد که نپرس خورد ضربه من قلبه

 باورم نمیشه نه رفتنت میخرم کادو بهونه هر به

 غرورمو شکستی که این با دارم دوست رو تو

 هواسم پرته تو به برم که هرجا دارم دوستت بازم

 دارم دوست لباسم روی عطرتو میکنم حس دارم دوست

 غرورمو شکستی که این با دارم دوست رو تو

 هواسم پرته تو به برم که هرجا دارم دوستت بازم

 دارم دوست لباسم روی عطرتو میکنم حس دارم دوست

 کمه طاقتم حساسم روت بفهمی که بشناسم اشکام از منو
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 بسمه دیگه کمه طاقتم برگردونم باید رو تو میتونم عشقت بی مگه

 زدم پا پشت هرچی به خاطرت به رفتیو تو

 زدم جا دوباره ولی بری دلم از میخواستم

 زدم صدا رو تو فقط بستمو چشامو

 خاطرت به رفتیو تو

 زدم پا پشت هرچی به

 بری دلم از میخواستم

 زدم جا دوباره ولی

 فقط بستمو چشامو

 زدم صدا رو تو

 غرورمو شکستی که این با دارم دوست رو تو

 هواسم پرته تو به برم که هرجا دارم دوستت بازم

 دارم دوست لباسم روی عطرتو میکنم حس دارم دوست

 غرورمو شکستی که این با دارم دوست رو تو

 هواسم پرته تو به برم که هرجا دارم دوستت بازم

 «دارم دوست لباسم روی عطرتو میکنم حس دارم دوست

 (وحامدبرادران جلیلی ازسامان دارم تورودوست آهنگ)
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 صحبت باکسی اینکه کنن،بدون می گریه دارن همه دیدم بلندکردم شدسرم تموم آهنگ وقتی

 مرفت ردشدم ازکنارشون حرفی هیچ بدون بلندشدم وسریع کاورش داخل گذاشتم گیتارم کنم

 ......اتاقم داخل بالا طبقه

 به کردم وصلش برداشتم کردم،موبایلم قفل دراتاقم نشه مزاحمم کسی بخاطراینکه

 گریه به کردم شروع گذاشتم غمگین آهنگ یه باموبایلم تاآخرزیادکردم بلندگوووصداش

 رفتهگ دلم ناهاربخورم،خیلی که نرفتم حتی پایین بدبودتابعدازظهرنرفتم خیلی حالم.......کردن

 یادم وقتی......بدمیشه حالم خوابیده زیرخروارهاخاک دوستم بهترین که میفته یادم بودوقتی

 ورتشص تونم نمی دیگه میادکه یادم بدمیشه،وقتی حالم بذارم سرش سربه نیست کسی میادکه

 خونگی لباس چنددست بلندشدم تخت ازروی کردم خاموش موبایلم......بدمیشه حالم ببینم

 هنشست سالن داخل همه....پایین رفتم چمدونم داخل گذاشتم برداشتم ضروری ووسایل وبیرونی

 هب غلیظ اخم بایه زمین گذاشتم بلندشدن،چمدونم همشون افتادسریع من به تاچشمشون بودن

 :گفتم شایان

 .....عزیزباشم چندروزپیش یه خوام می آقاجون ماشین منوبزارتوصندوق چمدونه_

 :گفتم کنه اعتراض کسی که بدم اجازه کسی به اینکه بدون

 .......بده کلیدماشینم_

 تاکفشام بیرون آمدم گرفتمش بادست طرفم درآوردانداخت جیبش کلیدوازداخل شایان

 .....بپوشم

 :گفت مامان که دربودم دم

 .......بری؟؟ خوای کجامی شادی_

 ......دادم جواب پس خواستم نمی این ومن میشه ناراحت ازدستم ندم اگرجوابش دیدم

 ......سارا خاله پیش ستایش خونه میرم دارم_

 .....شدی خوب توتازه باشه خودت به حواست باشه_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM کمائیریحانه  – من شادی

telegram.me/romanhayeasheghane 70 

 چون بفروشم ماشین سوارشدم،بایداین دزدگیرزدم ماشین سمت رفتم رفتم دادم تکون سرم

 مدکردتاآخرزیا صداش کردم روشن پخش دستگاه.....ماشین بااین داریم خاطره خیلی منوستایش

 تاگل کردم پارک فروشی گل مغازه یه دم.....شد ترمی تازه من دل داغ گفت می که ایی باهرکلمه

 مگرفت تصمیم.....بود یاس گل عاشق یاس،ستایش های گل خوردبه چشمم مغازه داخل رفتم بخرم

 گل بیرون زدم ازمغازه کردم حساب خوام،پول می یاس گل شاخه22گفتم مرده به بخرم یاس گل

 ساراازماشین خاله خونه روی روبه کردم پارک ماشین.....کردم حرکت ماشین داخل هاروگذاشتم

 بعدازچند زدم آیفون زنگ شدم پیاده

 ......داخل رفتم بازشددربازکردم تیکی درباصدای دقیقه

 خاله درسالن به رسیدم که بودم خاطراتمون کردم،غرق مرورمی ستایش خودم خاطرات داشتم

 .....زیرگریه سارازدم خاله توبغل انداختم خودم......ریخت می درمنتظربودواشک دم

 زیرخروارهاخاک دخترم دخترشدم،دیدی بدون رفت،دیدی گلم دختردست دیدی_سارا خاله

 .....ندیدم عروسیش خوابید،دیدی

 :دارگفتم خش باصدای جداشدم کردم،ازخاله می گریه من گفت سارامی خاله

 ......داخل؟؟؟ بیام هست اجازه_

 ......نبودبیاداخل حواسم ببخشیدعزیزم_

 داخل رفت هم خاله هانشستم ازمبل یکی پذیرایی،روی داخل رفتیم باهم گرفت ازدستم گل

 اشباه زیرلب کردم نگاه برداشتم عکس بلندشدم ستایش عکس قاب خوردبه آشپزخونه،چشمم

 .....کردم می صحبت

 بهشن پنج حرم،باکی برم کنم،باکی دردودل باکی بزارم سرکی سربه رفتی،حالامن زود خیلی_

 ......کنم دردودل وباهات سرقبرت بیام شنبه بیرون،حالابایدهرپنج بریم هاقراربزارم

 دستش داخل آمدبیرون آشپزخونه ساراازداخل خاله نشستم مبل روی سرجاش گذاشتم عکس

  بلندشدم بودسریع آبمیوه
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 .....سرمیز گذاشتمش گرفتم روازدستش سینی

 .....کشیدی؟؟ چرازحمت خاله_

 .....نبود زحمتی عزیزم کنم می خواهش_

 !!!......کجاست؟؟ شهاب خاله_

 

 باهاش ماهم اینجابمونم تونم نمی فرانسه برم خوام می گفت ستایش بعدازچهلم شهاب والله_

 است، وابسته ستایش چقدربه شهاب میدونستی توکه کردیم موافقت

 هم یخاکسپار بدشد،موقع خیلی حالش نیست وزنده کرده تصادف ستایش که گفتن همونب وقتی

 .....زندست خواهرم گفت می

 :گفت کرد پاک اشکاش خاله دادم سرموتکون

 ......میشه بخورگرم عزیزم_

 بیش تونستم نمی بیرون آمدم کردم خداحافظی ازش سارانشستن خاله پیش ساعت8بعداز

 .....اینجابمونم ترازاین

 نماشی سریع داشتم تهوع بدبودحالت خیلی حالم کردم حرکت عمارت سمت به شدم سوارماشین

 هرچی کردم پرت دستشویی داخل خودم دویدم سالن سمت به....کردم پارک عمارت داخل

 جفت2با بلندکردم سرم که همین بیرون آمدم ازدستشویی شستم بالا،صورتم آوردم بودم خورده

 .....روشدم روبه نگران چشم

 ......نیست چیزیم خوبم_

 .....کنم گرم چیزی یه برات بیاتامن توظهرناهارنخوردی پریدست رنگت شادی_عزیز

 ......عزیز چشم_
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 سمت رفت ناهارخوری،خودش صندلی ومنونشوندروی آشپزخونه بردسمت منوگرفت عزیزدست

 ......بخورم بایدهمش دستوردادکه جلوم گذاشت سوپ کاسه یه ساعت گازبعدازربع

 روشستم کاسه شویی ظرف سمت رفتم بلندشدم تاآخرخوردم بودسوپ ام گرسنه چون منم

 شهبودهمی بالا طبقه من اتاقم،اتاق سمت رفتم بیرون زم ازآشپزخونه.....کابینت داخل گذاشتمش

 نمی واردش کسی بودکه دراختیارم اختصاصی اتاق یه(مامانم بابای)آقاجون خونه میومدم وقتی

 ......برد خوابم کی نمیدونم درازکشیدم تختم سمت شدرفتم

 :هشتم فصل

 :بعد ماه2

 ماه3عزیزبودم، خونه ماه5شرکتم، میرم که ماه2خونمون، نرفتم که ماه2بده، حالم که ماه2

 هستم،(پدربابام)خونه

 چندتاقراردادچند تونستم شرکت میرم که ماهی2تواین

 ......بود عالی بگم تونم می شرکتم اوضاع ببندم ملیاردی

 :صدادرآمد به دراتاقم صدای

 .......بفرمایید_

 .....پایین برین بزنم صداتون گفتن مادربزرگتون ببخشیدخانم_

 ......میام الان باشه_

 قازاتا کردم سرم هم سیاه شال کردم،یه عوض بامانتوشلوارمشکی لباسام بلندشدم تخت ازروی

 ......نشیمن سمت رفتم پایین هاآمدم ازپله بیرون زدم

 ......سلام_

 .......بشین خودم خوبی؟بیاپیش عزیزم سلام_مامانبزرگ
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 .....نشستم مامانبزرگ وپیش سلطتنی های مبل سمت رفتم

 درآوردم جیبم وازداخل میاد،گوشی گوشیم صدای دیدم

 ......برقرارکردم وارتباط

 .....هستین؟؟ خوب رحیمی آقای سلام_

.........._ 

 ......هستم پدربزرگم خونه بیارین تشریف بله_

........_ 

 ......کنم می اس ام اس براتون آدرس_

.........._ 

 ......خدانگهدار_

 آیفون زنگ صدای بلندکردم تاسرم کردم اس ام اس براش کردم،آدرس وقطع گوشی بعداازاینکه

 ...عمه،عمو،دایی،و که دیدم بعدازچنددقیقه......دربازکرد آمدخدمتکاررفت

 شده قبل مثل شادی فکرکردن توهم رفت هاشون اخم همه که سردکردم سلام یه آمدن،باهمه

 نکرد می صحبت باکناردستیشون مبل روی نشستن همه.....نمیشه قبل مثل دیگه شادی ولی

 هم خودم البته......کنه صحبت نبودباهام کسی بودم نشسته نفره تک مبل روی چون من ولی

 :گفت می کردم می صحبت تاباکسی نداشتم،چون کردن صحبت حوصله

 .....کنم صحبت نداشتم دوست باکسی هابخاطرهمین حرف وازاین چراسردشدی شادی_

 صدادرآمدزهرا به آیفون زنگ صدای دوباره ساعت32بعداز

 :آمدگفت سالن تادربازکردوبه رفت خانوم
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 .....کاردارن باشما رحیمی آقای خانم شادی_

 ......سال کنیدبیادداخل راهنماییشون_

 .....خانم شادی چشم_

 آقای که میدونستن کردهمه پرسی واحوال سلام شدباهمه واردسالن رحیمی آقای دقیقه2بعداز

 ......آمده چی برای که نمیدونستن وکیلم،ولی رحیمی

 :کردگفت صاف وصداش بابانشست پیش رحیمی آقای

 ......وضوعم تادرموردهمون آمدم خانم شادی_

 .....کردن می نگاهم سوال باعلامت زدهمه حرف این رحیمی تاآقای

 ......چقدره قیمتش نیست مهم خوام رومی خونه که شماگفتم به من رحیمی آقای_

 خونه روپرسیدم،قیمت خونه قیمت ازش زدم زنگ خونه صاحب به من گفتیدبخاطرهمین بله_

 ......روبخرید؟؟؟ خوایدخونه شمامی ملیاردهست32که گفتن

 .....بخرید برام خونه نیست مهم اصلابرام قیمتش که گفتم رحیمی آقای بله_

 .....کارهامیدم ترتیب امضاکنیدمن برگه شمااین باشه_

 .....میشم ممنون_

 تواعصبانی باباباخشم رفت رحیمی آقای کرد،بعدازاینکه خداحافظی بلندشدباهمه رحیمی آقای

 :گفت

 ......نداری؟؟ خونه خودت بخری؟مگه خونه خوای می چی برای شادی_

 ......باشم مستقل خوام می ولی چرادارم_
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 یبخر خونه نمیزارم ولی نداره اشکال باشه گفتم باشم مستقل بزنم شرکت خوام می گفتی_

 .....داری خونه خودت تاوقتی

 درآوردم اززیرتخت اتاقم،چمدونم بالاداخل طبقه رفتم بلندشدم جام ازروی واعصبانیت باخشم

 مبرداشت وکیفم گوشی....بستم ودرش روگذاشتم چی همه بازکردم زیپش تخت روی گذاشتمش

 پایین آمدم دستم داخل باچمدون من که دیدن تاهمه رفتم سالن سمت به بیرون زدم ازاتاق

 :گفتن ایستادن جلوم وشایان امیرعلی که درسالن سمت بلندشدن،رفتم

 ......کجااااااااا؟؟_

 :بلندگفتم باصدای

 ......هاااااااا بیاین باهام خوای سرقبرم،می_

 زدم وشایان امیرعلی کردن،بادست گریه به کردن شروع زیرگریه زدن همه زدم حرف این تامن

 داخل گذاشتم چمدونم بودمش خریده تازه که فراری سمت رفتم....بیرون رفتم کنارازدرسالن

 بی داشتم بودکه ساعت ربع به نزدیک.....بیرون زدم ازباغ شدم سوارماشین سرعت به صندوق

 رحیمی آقای به زدم زنگ.....درآوردم جیبم ازداخل گوشیم چرخیدم هامی خیابون داخل هدف

 به گوشیم کردم قطع بعدازاینکه برم نداشتم جایی چون روبخره خونه تافردابرام گفتم

 :دادم بودجواب(بابام بابای)آقاجون صدادرآمدم

 .....الووووو_

 ......کجایی؟؟ دخترم الوشادی_

 ......چطورمگه؟؟ هوتل_

 ......برگردخونه دخترم_

 ......مونم می هوتل داخلش،داخل برم بخرم ام خونه تافرداکه گردم برنمی من آقاجون_

 .....باش؟؟ خودت مراقب باشه،پس_
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 .....خداحافظ اوکی_

 خدانگهدار_

 شام کردتابرای اصرار کلی بعدازاینکه دوستم فاطمه خونه سمت رفتم کردم قطع گوشی

 هوتل برم خوام می شده دعوام باخانوادم فهمیدکه فاطمه موندم،وقتی شام بمونم،برای

 ......بمونم خونشون امشب کردم کردتاقبول وخواهش اینقدرالتماس

 مسواک شستم وصورتم دست دستشویی داخل رفتم بلندشدم بیدارشدم ازخواب بودکه6ساعت

 بیرون زدم،آمدم

 .....درآوردم خاکستری لباس ست یه چمدونم ازداخل

 شونش به زدم فاطمه سمت کردم،رفتم ملیح آرایش یه فاطمه میزآرایشی سمت رفتم پوشیدم

 :گفتم

 ......شده بلندشوووودیرمون فاطمه_

 :گفت بازکرد چشماش فاطمه

 .....میشم آماده الان باشه_

 طمهفا بایای مامان.......آشپزخونه سمت رفتم بیرون زدم فاطمه ازاتاق برداشتم باموبایلم چمدونم

  آشپزخونه داخل

 .....بودن

 ......بخیر صبح سلام_

 ......بخور صبحانه بریزم چایی بیابرات بخیرگلم توهم صبح دخترم سلام_سوسن خاله

 .......جون خاله مرررررسی_

 خوردن،بعداز صبحانه به کردم شروع صندلی روی نشستم
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 تشکرکردم ازخاله.....پیوست بهمون هم فاطمه چنددقیقه

 :گفتم بهش کردم خداحافظی باهاش بلندشدم

 ....دادم زحمت بهت که جون ببخشیدخاله_

 .....سربزن بیابهمون کارهاکن ازاین همیشه زحمتی چه عزیزم نهههه_

 .....میشم حتمامزاحمتون چشم_

 ......خودت اینجاخونه عزیزم مزاحمی چه_

 فرمون پشت رفتم صندوق داخل گذاشتم چمدون ماشینم سمت رفتم شدم خارج ازدرسالن

 درپارک جلوی ماشین.....بیرون زدم سوسن خاله خونه ازدرحیاط کردم روشن نشستم،ماشین

 ردمک روشن ماشین بیادضبط تافاطمه.....شرکت بریم بشه تاآماده ایستادم ومنتظرفاطمه کردم

 :خوندن کردبه شروع جلیلی سامان آهنگ

 دلگیره خونه هوایه»

 پریشونم نیستی که تو

 روزم یک تو بعد ببین

 نمیمونم خونه این تو,  نمیمونم خونه این تو

 پرسم طولانیه چقد شب هر چرا نمیپرسی

 میترسم نیستی که این از من باشی فهمیده شاید

 میترسم نیستی اینکه از

 تو سمت رو من که راهی

 نیست که بیراهه میکشه
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 بایست عاشقت به رو تو رفتنی راه یه هرجا

 نکن اضطراب دچار باز هامو پرسه و بیا

 رو دیوونه این شبهای

 نکن خواب قرص محتاج

 شهر های کوچه تمومه

 نمیشناسن تو بی منو

 من با رفتنت کرده چه که ندیدی نبودیو

 من با رفتنت کرده چه

 کرده گم رو راهش شاید پس دیوونم که میگن همه

 نمیگرده بر خونه به تو بی تو عاشقه ولی

 نمیگرده بر خونه به

 نیست که بیراهه میکشه تو سمت رو من که راهی

 بایست عاشقت به رو تو رفتنی راه یه هرجا

 نکن اضطراب دچار باز هامو پرسه و بیا

 رو دیوونه این شبهای

 «نکن خواب قرص محتاج

 (جلیلی خونه،سامان هوای آهنگ)

  وروی آمدبیرون ازدرخونه شدفاطمه تمام آهنگ بعدازاینکه
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 .....نشست راننده کمک صندلی

 .......افتادم یادبدبختیام شنیدم غمگین آهنگ ببندازبس ضبط این_

 .......باباااااااااا بردییییییی سرم_

 ......شرکت سمت رفتم کردم روشن ماشین

  های ازآهنگ دیگه یکی کردم روشن ضبط

 :خوندن کردبه شروع جلیلی سامان

 دلم وای دلم وای دلم وای»

 بگو زندگیتم کجایه من عشقه

 بگو آخر به میرسیم که بگو پرپر روزایه این از

 بگو روبروتم که الان من عشقه

 بگو زندگیتم تمومه بگو آرزوتم که بگو

 نبودت میده عذابم دلم وای سکوتت میکشه منو دلم وای

 وای نمیتونم تو بدون دلم وای

 منی عشقه هنوزم تو دلم وای میکنی دل من از بگو دلم وای

 وای نمیتونم تو بدونه دلم وای

 بگو غرورم از مونده چی من عشقه

 بگو مبهم سکوته این از بگو دورم تو از من چرا

 بگو روبروتم که الان من عشقه
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 بگو مرگم روز رسیده بگو ترکم تو میکنی که

 نبودت میده عذابم دلم وای سکوتت میکشه منو دلم وای

 وای نمیتونم تو بدون دلم وای

 منی عشقه هنوزم تو دلم وای میکنی دل من از بگو دلم وای

 «وای نمیتونم تو بدونه دلم وای

 منوفاطمه کردم پارک پارکینک داخل شرکت،ماشین به تارسیدیم کردم می زمزمه باآهنگ

 آسانسورزد دکمه آسانسور،فاطمه سمت ورفتیم.....شدیم پیاده ازماشین همزمان

 هم اتاقم،فاطمه سمت رفتم......بیرون ایستادازآسانسورآمدم52درآمدوطبقه حرکت وآسانسوربه

  اتاقش سمت رفت

 زنگ کردم،صدای می هاروچک وپرونده میزنشستم پشت صندلی بود،روی معاونم فاطمه آخه

 :صدادرآمد به تلفن

 .......باشماکاردارن آوردن فتشری آقارحیمی سعادت ببخشیدخانم_منشی

 ......داخل بیارن بگیدتشریف بهشون_

 .....سعادت خانم چشم_

 .....صدارآمد دربه صدای

 ......بفرمایید_

 ......کردم پرسی واحوال سلام باهاش بلندشدم رحیمی آقای احترام به

 ......کارداشتم باهاتون شدم ببخشیدمزاحمتون سعادت خانم_

 ......بفرمایید کنم می خواهش بلهههههه_
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 خریدم بودیدبراتون خواسته که ایی خونه سعادت خانم_

 ......امکانات باتمام البته

 ......کشیدید زحمت رحیمی آقای مرسی_

 ......نبود سعادت،زحمتی خانم کنم می خواهش_

 ......داشتم ازتون خواهشی یه رحیمی ببخشیدآقای_

 ......بفرماییددرخدمتم بلهههه_

 باغبون ویه چندتاخدمتکارزن خوام می ازتون هستم شرکت تادیروقت من رحیمی آقای_

 .....پیداکنید مورداعتمادبرام

 سعادت، خانم کنم می حتماتافرداخبرتون بله_

 .......بفرمایید کلیدخونه هم این

 :بلندشدگفت میزم روی کلیدگذاشت رحیمی آقای

 .....سعادت خانم میشم مرخص ازخدمتتون_

 کردم،بعدا خداحافظی باهاش بلندشدم آقارحیمی اماحتر به

 سره یه82تاساعت......افتادم عقب کارهای به کردم شروع نشستم رفت رحیمی آقای ازاینکه

 غذا حتی کارکردم

 .......نخوردم

 .....میدی کارانجام هنوزداری توکه_فاطمه

 ....شد وارداتاقم درزدن بدون فاطمه دیدم بلندکردم سرم

 ......داخل بعدبیای دربزنی توبلدنیستی_
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 ......عزیزم نهههه_

 

 .....غذابخوریم رستوران بریم بلندشووووباهم_

 ......باشه_

 بیرون،باهم زدم ازاتاق وبافاطمه کیفم داخل گذاشتم روبرداشتم کیلیدخونه بلندشدم

 .....کردم حرکت رستوران سمت ماشین،وبه سمت رفتیم سوارآسانسورشدیم

 :خوندن کردبه شروع پویابیاتی آهنگ کردم روشن ضبط

 کردی باز من دیدن واسه که چشمی از ممنونم»

 کردی آغاز منو صبح ترین شیرین خندیدیو 

 کنارم در همیشه باشی که تو جاشه سر حالم 

 نذارم تنها نرو هم تو نمیذارم تنهات 

 دلنوازی چه کنی ثابت من به تا میشی آواز 

 بسازی اول آجر از منو تا میشم آوار

 شنیدم خیلی ماهیا از تو تعریف و دریایی 

 دیدم مروارید تو در نهایت بی من و دریایی 

 بسازی اول آجر از منو تا میشم آوار دلنوازی چه کنی ثابت من به تا میشی آواز

 دیدم مروارید تو در نهایت بی من و دریایی شنیدم خیلی ماهیا از تو تعریف و دریایی 

 کن عسل رو جهانم کام بخون شعری بزن حرفی
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 کن المثل ضرب منو خال بمون من با نرو من بی 

 میشه انگیز غرور حالم منو میبینی وقت هر 

 میشه پاییز ازم میگیری چشماتو که وقت هر 

 دلنوازی چه کنی ثابت من به تا میشی آواز 

 بسازی اول آجر از منو تا میشم آوار 

 شنیدم خیلی ماهیا از تو تعریف و دریایی 

 دیدم مروارید تو در نهایت بی من و دریایی 

 بسازی اول آجر از منو تا میشم آوار دلنوازی چه کنی ثابت من به تا میشی آواز 

 (مروارید،پویابیاتی آهنگ)

 :خندیدن کردبه شروع دیگه آهنگ آهنگ،یه بعدازاین

 یزنم حرف اینجوری تو با دل ته از میخواست دلم همیشه من»

 بکنم دل خودت غیر چی همه از کن کاری یه تو

 شدنم بد روزایه تو حتی دلم کنار میمونی تو

 شدن دیوونه مرز تا میرم تو با روزا بعضی

 من پناه تنها بزن ساده رنگایه شکستم قلبه دیواره درو رو

 بالا اون از نیفتم پام نلرزه مواظبی

 حالا عاشقتم من شدم بد که ندیدمت

 اشکالا همه با عاشقونه داری هوامو
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 شرمندم ندیدمو خودم از تر معرفت بی

 آیندم و گذشته من عزیز من رفیقه

 میخندم تو رویه به میخندم تو رویه به صورتم رو اشکایه با

 ام خجالتی اما میشه تنگ دلم همش که ام اونایی از من

 ام حالتی چه تو میدونی دقیقا دقیقه هر که همونی تو

 ام کی که میاره یادم داری دوباره که تو یعنی عشق

 هاش معجزه اینه عشق اینروزا شده عوض دنیام

 داشت غم دلم وقتی نباش غریبه دیگه روزا اون مثه من با گفتی

 بالا اون از نیفتم پام نلرزه مواظبی

 حالا عاشقتم من شدم بد که ندیدمت

 اشکالا همه با عاشقونه داری هوامو

 شرمندم ندیدمو خودم از تر معرفت بی

 آیندم و گذشته من عزیز من رفیقه

 «میخندم تو رویه به میخندم تو رویه به صورتم رو اشکایه با

 (باند میخندم،پازل آهنگ)

 :نهم فصل

 رفتیم شدیم وپیاده کردم پارک رستوران جلوی کردیم،ماشین می زمزمه آهنگ بااین منوفاطمه

 :صدازدگفت گارسون فاطمه..... نشستیم دنج جای یه رستوران داخل
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 ......بیارید بامخلفات کوبیده دوپرس ودوستم ببخشیدبرامن_

 .....ندارید؟؟ چشم،امردیگه بله_

 ......نههههه_

 ......بیاره کنه آماده تاسفارشاتمون رفت گارسون

 بدی،تاکی گوش غمگین آهنگ خوای می بپوشی،تاکی سیاه لباس خوای می عزیزم،تاکی شادی_

 اینقدرنگرانت،اگر که نمیدی؟ زهره خاله کنی،چراجواب توکارغرق خودت

 ........بود منم توبود،دوست دوست ستایش

 بیامکنار بانبودستایش تونم نمی ولی باشم کارکرده غرق خودم شایدمن فاطمه میگی تودرست_

 بودم دوست باهاش دبستان ازاول من بودولی توهم دوست ستایش که سخته،درست هنوزبرام

 .......تربود نزدیک یوابهمش ازخواهرم

 ناراحت ازخودت خانوادتم توداری قضیه بااین کناربیای کن سعی ولی موافقم هات حرف ی باهمه_

 ......کنی می

 .....کنم فراموش زودی همین به که باش نداشته توقع کناربیام،ولی میکنم باشهههه،سعی_

 .....بشی موفق تونی می که عزیزم،میدونم باشهههه_

 میزورفت،بعدازاینکه چیدروی آمدوسفارشاتمون گارسون

 دم فاطمه کردم،اول حساب رفتم بلندشدم خوردیم غذامون

 عمارت روی روبه بودم،خونم خریده تازه که ایی خونه سمت ورفتم کردم پیاده درخونشون

 ......خبرنداشت قضیه ازاین کسی بود،ولی(مامانم بابای)آقاجون

 محمدعلیزاده آهنگ کردم روشن ماشین ضبط بودبخاطرهمین فاصله خیلی تاخونم فاطمه ازخونه

 :خوندن کردبه شروع
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 منه با دلت اما دوری ازم»

 روشنه دلم اما دورم ازت

 تو چشمای عکس من چشمای توو و چشمامه عکس تو چشمای توو

 ازت، دورم که هایی لحظه این توی

 خط، به خط هامونو خاطره همه

 کنم می نگاه ذهنم توو دوباره

 کنم می صدا هی اسمتو دارم

 کشم؟ می دست توِ   عشق از گفته کی

 کشم می نفس تو خیال با دارم

 آرامشی چه عجیبی، حس چه

 کشی می نفس خیالم با هم تو

 دلخوری من مثل هم تو دونم می

 خوری می رو بغضت من مثل هم تو

 دله درد و حرف از پر نگاهت

 فاصله این میشه تموم خب ولی

 قدیم روزای اون مث دوباره

 زدیم می قدم بارون توو هم با که

 کنیم می حظ همدیگه احساس از
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 کنیم می عوض رو زمان و زمین

 کشم؟ می دست توِ   عشق از گفته کی

 کشم می نفس تو خیال با دارم

 آرامشی چه عجیبی، حس چه

 کشی می نفس خیالم با هم تو

 دلخوری من مثل هم تو دونم می

 خوری می رو بغضت من مثل هم تو

 دله درد و حرف از پر نگاهت

 فاصله این میشه تموم خب ولی

 قدیم روزای اون مث دوباره

 زدیم می قدم بارون توو هم با که

 کنیم می حظ همدیگه احساس از

 کنیم می عوض رو زمان و زمین

 . . .« منه با دلت اما دوری ازم

 (بامنه محمدعلیزاده،دلت آهنگ)

 :کردن گریه باهاش کردم خوندن،شروع کردبه شروع بعدی تاآهنگ

 کردم هواتو روزا این تو حیرون من کردم هواتو»

 بگردم دورت آسمون تو بیام میخوام میخوادت دلم
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 داری هوامو میبینم که روزا همون میشم هوایی

 نیاری روم به و ببینی میخوای تاکی بدونم میخوام

 احساسی دلتنگ من دادم تو دست دلمو

 حساسی خیلی من رو تو شم تنها که نمیزاری

 کن آسمونی دلمو دادم تو دست دلمو

 کن مهربونی دوباره بودی مهربون همیشه

 رسیدی که شبایی چه دیدی حالمو روزا چه

 شنیدی منو تنهای دل صدای تو

 میخونی چشمامو که تو میدونی دردامو که تو

 نشونی یه من دل به بازم بده

 احساسی دلتنگ من دادم تو دست دلمو

 حساسی خیلی من رو تو شم تنها که ذاری نمی

 کن آسمونی دلمو دادم تو دست دلمو

 «کن مهربونی دوباره بودی مهربون همیشه

 (محمدعلیزاده،هواتوکردم آهنگ)

 پارکینک داخل منونبینه،ماشین آقاجون که شدم واردخونه ازدرپشتی رسیدم خونم به وقتی

 نوسازوشیکی خداروشکرخونه.....وواردشدم باکلیدبازکردم شدم،درسالن پیاده کردم پارک

 با لباسام شدم بالاووارداتاقم طبقه بود،رفتم

 .......برد خوابم کی نمیدونم درازکشیدم تخت روی کردم عوض راحتی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM کمائیریحانه  – من شادی

telegram.me/romanhayeasheghane 89 

 :دادم بودجواب برداشتم،مامان پاتختی ازروی بیدارشدم،گوشیم گوشیم زنگ باصدای

 الووووو_

 ......کجایی؟؟ دخترم الوسلام_

 .....چطورمگه؟؟ مامان هستم خودم خونه_

 ......نداشتی؟؟ خونه خودت مگه خریدی خونه چرارفتی_

 ......بودیم زده قبلا هامون ماحرف مامان_

 ......شده تنگ برات دلم پیشت تابیام بده خونت آدرس شادی_

 ....باش منتظرم(مامانم بابای)آقاجون خونه میام خودم خوادبیای نمی مامان_

 .....زودبیامنتظرتم عزیزم باشه_

 ......خداحافظ_

 .....خدانگهدار_

 آرایش کردم،یه عوض مانتوشلوارسیاه ست بایه کمدلباسام ازداخل بلندشدم کردم قطع گوشی

 ییک زدم آیفون آقاجون عمارت سمت رفتم......بیرون زدم ازدرپشتی برداشتم کیفم کردم ملیح

  دربازکردم دروزد دکمه ازخدمتکارا

 ....عزیز توآغوش رفتم بازکردم درسالن که همین......باغ داخل رفتم

 :گفت عزیزباگریه

 .....بود شده تنگ برات دلم کجابودی؟عزیزم_

 :گفتم عزیزبوسیدم لپ

 ......بود شده تنگ برات منم عزیز،دل بودم خودم ی خونه_
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 :بوسیدوگفت عزیزدرآمدم،عزیزپیشونیم ازبغل

 ......هستن منتظرت سالن داخل همه_

 سمتم آمدبه افتادبلندشدن،مامان من به چشمشون همه که همین سالن داخل باعزیزرفتیم

 همین کردم سلام باهمه رفتم بیرون آمدم مامان ازبغل......کردن گریه کردبه کردوشروع منوبغل

 جوابم بابابااخم بابارسیدم به که

 :گفت(بابام بابای)کنارعزیزنشستم،آقاجون مبل روی.....داد

 .....کجای؟؟ خریدی که ایی خونه شادی_

 :دادم جواب من کنم،بامن راحت خیالشون مجبوربودم ولی کجای ام خونه که بگم نداشتم دوست

 (.......مامانم بابای)آقاجون عمارت روی روبه_

 کشیدن،باباهم راحت نفس یه عمارت روی روبه بودم خریده که ایی خونه که تاشنیدن همه

 درمیاوردم دلخوربودبایدازدلش باباازدستم میدونم......بود شده کمرنگ اخمش

 .......رفتم خودم خونه به هم شب بودم آقاجون خونه نبودتاشب وقتش اماالان

 :دهم فصل

 هماهنگ باهاش فاطمه به زدم زنگ بود تعطیل هم بودوشرکت شنبه امروزپنج بیدارشدم ازخواب

 بعدازظهر که مکرد

 هب کردم شروع کردم روآماده صبحانه بساط آشپزخونه سمت رفتم بلندشدم.....زهرا بهشت بریم

 صدادرآمدموبایلم به موبایلم زنگ صدای.....شستم هابرداشتم ظرف سیرشدم بعدازاینکه خوردن

 :دادم بردیابودجواب دایی دیدم برداشتم اپن ازروی

 .......الوسلام_

 .....خوبی؟؟ بردخترخواهرخودم الوسلام_
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 ......داشتی؟؟ بامن کاری خوبم،مرسی_

 :داد جواب بامکث نمیکنم صحبت قبل مثل دیدباهاش که دایی

 ......فرستم می برات میگم،آدرس که ایی کافه این بیابه دارم کارت ببینمت خواستم می آره_

 .......منتظرم پس باشه_

 ......خداحافظ بینمت می پس_

 .........خداحافظ_

 تمبرداش زدم،کیفم زدآفتاب کرم کمی یه کردم عوض لباسام بالا هارفتم ازپله کردم قطع گوشی

 آهنگ زدم ضبط دکمه بیرون زدم ازباغ شدم سوارماشین.....پایین رفتم بیرون زدم ازاتاق

 :خوندن کردبه شروع محمدعلیزاده

 من ندیدم خوشی ولی خوشی من کشیدم چیا تو بدون»

 من رسیدم دنیا ته ، خوشبختی مسیر اول تو

 فهمه می روزامو این حال که گرمه چقدر سرت من بدون

 رحمه بی دنیای کار رحمه بی دنیای کار تو نکردی گناه دارم قبول

 دیره خیلی رسیدی دیر تو سیره برادرش از برادر گیره می رو ما عمر زمونه

 بگردم دورت بیا خودت برگردم چجوری من رفتی تو کردم هرکاری تو بخاطر

 نیمه نصفه عشقای از م خسته دیگه کن صدام بچگیمه لالایی تو صدای کن صدام

 بگم که ندارم جوون دیگه چشات جوون به کن نگام

 زندگیشه که اونی از آدم میگذره مگه نمیشه

 میشه خسته هاش ساقه زردی از ریشه مگه
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 بگم که ندارم جوون دیگه چشات جوون به

 دیره خیلی رسیدی دیر تو سیره برادرش از برادر گیره می رو ما عمر زمونه

 بگردم دورت بیا خودت برگردم چجوری من رفتی تو کردم هرکاری تو بخاطر 

 نیمه نصفه عشقای از م خسته دیگه کن صدام بچگیمه لالایی تو صدای کن صدام 

 بگم که ندارم جوون دیگه چشات جوون به کن نگام 

 زندگیشه که اونی از آدم میگذره مگه نمیشه 

 میشه خسته هاش ساقه زردی از ریشه مگه 

 «بگم که ندارم جوون دیگه چشات جوون به 

 (محمدعلیزاده،برادر آهنگ)

 نیست کم تو های دلخوشی اما میگیره دلم من»

 نیست خودم دست تو فکر نباشم باید تو فکر

 آوردم اسمتو هرجا کرد بغل دنیامو غصه

 مردم بار صد شبی من من، ولی رفتی شبه یک

 گفتم دیوار درو به شب هر تنهاییمو غم

 گفتم هربار تو از حالم به شد ابری دنیا

 گفتم دیوار درو به شب هر تنهاییمو غم

 گفتم هربار تو از حالم به شد ابری دنیا

 میخواد کرد ترکش و رفت که همون تو از من قلب
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 میخواد مرد بودن تو بی ببینی نیستی من جای

 میخواد مرد بودن تو بی ببینی نیستی من جای

 کردم اسیر خودمو بفهمی نیستی من جای

 کردم گیر عمره یه من رفتی تو که ساعتی تو

 کردم گیر عمره یه من رفتی تو که ساعتی تو

 گفتم دیوار درو به شب هر تنهاییمو غم

 گفتم هربار تو از حالم به شد ابری دنیا

 گفتم دیوار درو به شب هر تنهاییمو غم

 «گفتم هربار تو از حالم به شد ابری دنیا

 (پویابیاتی،مرد آهنگ)

 :کردن گریه به کردم شروع آهنگ بااین

 قلبم تواین هست یکی»

 خوابه اون و نویسم می اون واسه شب هر که

 تابه بی همه این من قلب که اونه واسه بدونه خوامنمی

  دیوونه دل این همدم شده دوباره خودکار یه کاغذ یه

 خونه نمی و اون بازم کسی و اشکه از پر خیسه که نامه یه

 میره داره گفت دفعه یه اتاقم توی جا همین روز یه

 بگیره غصه و دلش نخواستم آخه نگفتم چیزی
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 میرممی که دونستم می بست می که و در کردممی گریه

 بگیرم و راش جلوی تونستم نمی بود عزیزم اون

 تنها بمیرم نبینم و اون که برسه روزی یه ترسم می

 اینجا میکنم جون دارم بدونه خوامنمی کن کمک خدایا

 دیوار روا ساعت تاک تیک شکنه می داره میشکنه داره و اتاق سکوت

 انگار نمیاد دیگه که من باور بشه خوامنمی دوباره

 میره داره گفت دفعه یه اتاقم توی جا همین روز یه

 بگیره غصه و دلش نخواستم آخه نگفتم چیزی

 میرممی که دونستم می بست می که و در کردممی گریه

 بگیرم و راش جلوی تونستم نمی بود عزیزم اون

 قلبم تواین هست یکی

 خوابه اون و نویسم می اون واسه شب هر که

 

 تابه بی همه این من قلب که اونه واسه بدونه خوامنمی

  دیوونه دل این همدم شده دوباره خودکار یه کاغذ یه

 «خونه نمی و اون بازم کسی و اشکه از پر خیسه که نامه یه

 (هست پاشایی،یکی مرنضی آهنگ)
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 کافه،دایی داخل رفتم شدم کردم،پیاده پارک فرستادماشین دایی که ایی کافه روی روبه

 نشستم صندلی روی سمتش تامنودیدبلندشدرفتم

 ......دیرکردی خانم شادی سلام_

 ........دیرشد بخاطرهمین بودم گیرکرده ترافیک سلام،ببخشیدداخل_

 .......بدم؟؟ سفارش خوری می چی کردم شوخی نداره اشکالی عزیزم باشه_

 ......نسکافه_

 .....بیاره شکلاتی باکیک دوتانسکافه صدازدوگفت گارسون دایی

 .....کنم صحبت باهات درموردموضوعی خوام می شادی_

 ......میدم گوش _

 .....آورد سفارشاتمون گارسون

 .....بگم؟ جوری چه نمیدونم_

 ......باش راحت_

 .......کنی صحبت باهاش بری خوام می آمده خوشم دختری ازیه من_

 .......چیه؟کجادیدیش؟ چیه؟کارش خانم این اسم باشه_

 .....دیدمش کارمیکنم که بیمارستانی روانشناس،داخل خودم صدف،مثل اسمش_

 ........کنم می صحبت باهاش بده وآدرسش تلفن شماره باشه_

 زداخلا موبایلم شدم بیرون،سوارماشین زدم ازکافه بلندشدم گرفتم وآدرسش تلفن شماره ازدایی

 .....برقرارکردم وارتباط زدم شماره درآوردم کیفم

 ......خانم؟ ببخشیدصدف الوسلام_
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 ......شما؟؟ هستم خودم بله سلام_

 باهاتون حضوری درموردموضوعی خواستم ببخشیدمی هستم بردیاتهرانی خواهرزاده من_

 ......کنم صحبت

 ......هستم منتظرتون ستاره کافه حتما،من باشه_

 .....بینمتون می پس_

 :خوندن کردبه شروع یگانه محسن آهنگ کردم روشن ماشین

 میسوزه دلت اما شی خاطره بری میخوای خودت»

 نترس روزه هر بازی این عاشقمی میکنی تظاهر 

 میره خاطرت از دلشورها این بگیزه روز دو میگره دلشور همش رفتن دم آدم 

 تو برای لااقل نیست سخت میدم قول بهت 

 باش راحت تو دنیایه و تو از دورم باش راحت 

 تو فردای واسه من دارم دلشوره تو جایه نمیاد کس هیچ 

 تو برای لااقل نیست سخت میدم قول بهت 

 باش راحت تو دنیایه و تو از دورم باش راحت 

 تو فردای واسه من دارم دلشوره تو جایه نمیاد کس هیچ 

 گرفتی من از میشناسمو که چیزی هر عشق از

 و گرفتی من از احساسمو مونده باقی تو 

 داره وجود مایی بره یادت باشیو من میخوای 
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 نمیزاره ترست رفتنی آمادیه خودت 

 نیست یادش منو تو جز به هیچکی من بی برو راحت نترس اصلا 

 نیست حواسش هیچکی برو راحت داره خبر من از کی کردی فکر 

 تو برای لااقل نیست سخت میدم قول بهت 

 باش راحت تو دنیایه و تو از دورم باش راحت 

 تو فردایه واسه من دارم دلشوره تو جایه نمیاد کس هیچ 

 تو برای لااقل نیست سخت میدم قول بهت 

 باش راحت تو دنیایه و تو از دورم باش راحت 

 تو فردایه واسه من دارم دلشوره تو جایه نمیاد کس هیچ 

 «جدایه مقصد ولی یکی هم با مسیرمون 

 (میدم قول یگانه،بهت محسن آهنگ)

 شه رو زیرو جهانم تا کن خودت درگیر منو»

 شه روبرو هجومت با من هرشب سکوت تا

 رم می تو طوفان سمت مقصد بدون هوا بی

 بگیرم آرامش بلکه کن خودت درگیر منو

 همیشه و روز هر مثل هنوزم تو خیال با

 شه می تو تصویر پر من ی حافظه شب هر

 توام درگیر که من با نکن غریبگی من با
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 توام تصویر مات من ندار بر من از چشماتو

 توام درگیر که من با نکن غریبگی من با

  من ندار بر من از چشماتو

 توام تصویر مات من توام تصویر مات

 رویاست یه شکل شب تو با همیشه جایی همین تو

 جاست همین من جهان تو دنیا ی نقطه آخرین

 دچارم تنهایی به من روز هر و جایی همین تو

 بیارم یادم رو تو تا کن خودم نزدیک منو

 همیشه و روز هر مثل هنوزم تو خیال با

 شه می تو تصویر پر من ی حافظه شب هر

 توام درگیر که من با نکن غریبگی من با

 توام تصویر مات من ندار بر من از چشماتو

 توام درگیر که من با نکن غریبگی من با

  من ندار بر من از چشماتو

 «توام تصویر مات من توام تصویر مات

 (تو یگانه،خیال محسن آهنگ)

 فصد سمت کافه،رفتم داخل رفتم شدم پیاده کردم،ازماشین پارک ستاره کافه روی روبه ماشین

 (......بود داده نشون بهم بردیاعکسش دایی آخه)نشستم صندلی وروی
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 .....بردیاتهرانی هستم،خواهرزاده سعادت شادی من سلام_

 .....امیرنیاهستم،خوشبختم صدف منم_

 ......طور همین منم_

 .....داشتید؟؟ کاری بامن_

 .......بپرسم بردیاتهرانی به راجب نظرتون خواستم مطلب،می سراصل ببخشیدزودمیرم بلهههه_

 ......لحاظ ببخشیدازچه_

 .....میدین؟؟ بهش جوابی شماچه اگربیادخواستگاری بپرسم خواستم می_

 ......ندارم نظری من خب_

 نایشو به شماهم مبپرس خواستم می دارن شماعلاقه به که کردن صحبت بامن دایی خانم صدف_

 ......دارید؟؟ علاقه

 .....ندارم نظری من خوب_

 ......مثبت؟؟؟ جوابت خواستگاری اگربیایم پس_

.........._ 

 ایبر بشیم بنویسیدتامزاحمتون برام پدرتون تلفن وشماره خونتون مبارک،لطفاآدرس پس_

 ......امرخیر

 خداحافظی داد،باهاش بهم کاغذنوشت روی برام پدرش تلفن باشماره خونشون آدرس صدف

 زدم زنگ درآوردم مانتوم جیب ازداخل موبایلم شدم سوارماشین......بیرون زدم وازکافه کردم

 :بردیا دایی

 ......زدی؟؟ زنگ بهم که شده چیزی شادی الوسلام_
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 ......کردم صحبت باصدف بگم خواستم نشده،فقط چیزی نه سلام_

 .....بود؟ چی جوابش خوب_

 .....مثبت_

 .....شااااااادی؟؟ میگی راست_

 ......چیه دروغم پس_

 بامن پدرصدف،کاری به بزنه تازنگ بگم آقاجون به برم من داری پیشم چیزخوب یه پس_

 ....نداری؟

 ........نههههه_

 .....خداحافظ پس_

 ......خداحافظ_

 :یازدهم فصل

 :بعد ماه6

 ازآلمان،ازلاک بچگیم دوران دوست سامان بابرگشت افتاد، خاصی های اتفاق ماه6این داخل

 ناراحت کردخیلی فوت ستایش فهمیدکه سامان وقتی.....بیرون آمدم خودم تنهایی

 وقت هیچ بخندم،ولی بگم باهمه سابق مثل تونستم که ماه6کردتواین صحبت شد،اینقدرباهام

 بلهههه وجواب صدف خواستگاری بردیارفت دایی ماه6تواین....نمیشه پاک ازقلبم ستایش

 وشایان......خوشحالم خیلی براش عروسیش،ومن هم دیگه بعدعقدکردچندهفته روگرفت،دوماه

 گرفت،قراردایی مثبت وجواب دوستم فاطمه خواستگاری رفت پیش چندهفته برادرخوشتیپم

 .....بگیرن عروسی همزمان بردیاوشایان

 روبپسنده فاطمه شایان روزی یک که کردم اصلافکرنمی
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 ......داداشم زن میشه دوستم بهترین که بودم خوشحال براش ومن خواستگاریش وبره

 بعدازاینکه بردیاوشایان،ازصبح دایی روزعروسی امروز

 .....هستیم آریشگاه داخل وفاطمه باصدف خوردم صبحانه

 ولباسامون رختکن سمت شد،رفتیم تمام نفرمون هرسه آرایش بعدازظهربودکه2ساعت

 اطمهوف باصدف پوشیدم لباسام بعدازاینکه.....بود ایی فیروزه آبی لباس یه من پوشیدیم،لباس

 ماشینم، سمت رفتم کردم خداحافظی

 ادهوپی کردم پارک ماشین تالاررسیدم بعدبه ساعت نیم.....تالار سمت رفتم کردم روشن ماشین

 :وگفتم سمتش رفتم ازدوردیدم تالار،مامان داخل رفتم شدم

 .....شیواکجاست؟؟ مامان سلام_

 .....مهشیدومهوش شیواپیش_

 ......دخترم شدی چقدرخوشکل_

 ......مامان مررررسی_

 هی که گفتم وبهش ارکست سمت رفتم بیرون زدم درآوردم،ازرختکن مانتوم رختکن سمت رفتم

 .....رقصیدن به کردم وشروع وسط رفتم......شادبزاره آهنگ

 سوزه اناریه لب سوزه سوزم سوزم»

 سوزه سوزم دوماد,  سوزه سوزم عروس سوزه کاریه اصل

 فهمیدم تو با عاشقیو عاشقتم دیدم من رو تو برات شد هوایی دلم

 میدن بهم رو تو بگیرمت بیام میخوام میگن اینو همه میاییم بهم چقد که آخ

 سوزه اناریه لب سوزه سوزم سوزم
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 سوزه سوزم دوماد,  سوزه سوزم عروس سوزه کاریه اصل

 سوزه سوزم عشقم سوزه سوزم چشمات

 سوزه سوزم دریا سوزه سوزم جونم

 سوزه سوزم سوزم,  سوزه سوزم صحرا

 فهمیدم تو با عاشقیو عاشقتم دیدم من رو تو برات شد هوایی دلم

 میدن بهم رو تو بگیرمت بیام میخوام میگن اینو همه میاییم بهم چقد که آخ

 سوزه اناریه لب سوزه سوزم سوزم

 سوزه سوزم دوماد,  سوزه سوزم عروس سوزه کاریه اصل

 سوزه سوزم عشقم سوزه سوزم چشمات

 سوزه سوزم دریا سوزه سوزم جونم

 «سوزه سوزم سوزم,  سوزه سوزم صحرا

 (سوزه حامدپهلان،سوزوم آهنگ)

 :رقصیدن به کردیم وشروع وسط آمدن شیوامهشیدومهوش

 سنگه از قلبت دیوار نرو تند»

 تنگه سیات چشمای واسه دلوم ما

 اونجاست دلم میدونی جایی هر که تو

 دریاست از دلت که تو تو مهربونی

 برام تو بده تکون دست یه
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 برام تو بده تکون دست

 برام تو بده نشون دست با حیاط تو بنداز نامه

 برام تو بده تکون دست

 برام تو بده تکون دست

 برام تو بده نشون دست با حیاط تو بنداز نامه

 کن انتظاری چشم کن بیقراری

 کن کاری یه توِ  خود دیدارم واسه

 کن نگا من به تو و کن بیرون سرتو پنجره از

 کن صدا منو تو و بنداز حیاط تو نامه بوم پشت از

 برام تو بده تکون دست یه

 برام تو بده تکون دست

 برام تو بده نشون دست با حیاط تو بنداز نامه

 برام تو بده تکون دست

 برام تو بده تکون دست

 «برام تو بده نشون دست با حیاط تو بنداز نامه

 (حامدپهلان،نامه آهنگ)

 

 :گفت آمدسمتمون مامان بعدازآهنگ
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 ......وداماآمدن درعروس دم بریم هابیاین بچه_

 دامادبیان، تاعروس درتالارومنتظرماندیم دم سمت رفتیم

 :آهنگ این خوندن کردبه شروع ارکست تالارشدن دامادوارد عروس وقتی

 میکنه غوغا سرش رو ، نبات و نقل سکهُ و گل»

 میکنه پیدا دستشو ، سپید تور  اون با عروس

 میکنه دنیا این به ناز ، گله برگ  چون صورتش

 (ریختیم می سبدگل ازداخل منوشیوا بریزین گل گفت تامی)

 باد مبارگ یار مبارک یار ، دوماد و عروس رو بریزین گل

 باد مبارگ یار مبارک یار ، دوماد و عروس رو بریزین گل

 لالا لالا

 عروس تازه ی بافته گیسوی  کمنده چو

 عروس تازهِ   تافته پیرهن  قشنگ  چه

 شادوماده شاده که اون

 میباره شادی چشاش از

 غنچه یه با خنچه پای

 داره دست تو دست

 دوماد و عروس رو بریزین گل

 باد مبارک باد مبارک یار
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 میکنه غوغا سرش رو ، نبات و نقل سکهُ و گل

 میکنه پیدا دستشو ، سپید تور  اون با عروس

 میکنه دنیا این به ناز ، گله برگ  چون صورتش

 باد مبارگ یار مبارک یار ، دوماد و عروس رو بریزین گل

 باد مبارگ یار مبارک یار ، دوماد و عروس رو بریزین گل

 لالا لالا

 عروس تازه ی بافته گیسوی  کمنده چو

 عروس تازهِ   تافته پیرهن  قشنگ  چه

 شادوماده شاده که اون

 میباره شادی چشاش از

 غنچه یه با خنچه پای

 داره دست تو دست

 دوماد و عروس رو بریزین گل

 «باد مبارک باد مبارک یار

 آهنگ این که وگفتم ارکست سمت رفتم نشستن جایگاه داخل دامادرفتن عروس بعدازاینکه

 .....بخونه

 هک رقصیدیم می اینقدرهماهنگ رقصیدن به کردیم شروع وسط رفتیم کشیدم امیرعلی دست

 .......روسرمون ریختن می پول همه

 لباش رو بذار شاباش شاباش»
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 لباش رو بذار شاباش شاباش

 لباش رو بذار شاباش شاباش

 کردی عاشق لیلیتو باوفا شادوماد

 کردی ثابت حرفاتو نداری جرف دوماد شاه

 

 بردار دست نمیتونم نگو  هی و برقص تو

 بردار فیلم این منو عاشق تو مثه ندیدیم

 کردی تمرین ماهه شش امشبت رقص واسه

 کردی فردین به نگاه یه معرفت و مرام تو

 امشبت تیپ  واسه میکنه حظ عروست

 کردی خرج میلیون چند تیپت واسه

 ؟ کردی کم کیلو چند امشبت تیپ واسه

 لباش رو بذار شاباش شاباش

 لباش رو بذار شاباش شاباش

 انتخابت این به مینازه عروس

 حالت نمیشه این از بهتر

 میخونه عاشقش چشمای تو از

 میخوادش جون و دل با دوماد شاه که
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 داره خوبی حال چه دوماد

 داره بکوبی و بزن مهموناش با

 «بشینه نمیخواد رقصه می اش همه

 (شاباش شاباش آهنگ)

 ها ولک ول ول ول ول ول ول,  ها ولک ول ول ول ول ول ول»

 ها ولک ول ول ول ول ول ول

 جانه آرامه تابانه ماه,  جانه آرامه تابانه ماه

 آبادانه اهل آبادانه اهل زبانه شیرین زبانه شیرین

 

 قلبم تو هستی نکن شک دارم دوست رو تو

 قلبم تو هستی نکن شک یار من عشقه

 ها ولک ول ول ول ول ول ول,  ها ولک ول ول ول ول ول ول

 ها ولک ول ول ول ول ول ول

 ها ولک ول ول ول ول ول ول,  ها ولک ول ول ول ول ول ول

 ها ولک ول ول ول ول ول ول

 خوابت تو میام یادت من هستم,  خوابت تو میام یادت من هستم

 راهت سر میام راهت سر میام,  فالت تو هستم فالت تو هستم

 شی من عاشق شاید راهت سر میام,  شی من عاشقه شاید راهت سر میام
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 ها ولک ول ول ول ول ول ول,  ها ولک ول ول ول ول ول ول

 ها ولک ول ول ول ول ول ول

 ها ولک ول ول ول ول ول ول

 جانه آرامه تابانه ماه,  جانه آرامه تابانه ماه

 جهانه امید آبادانه اهل آبادانه اهل زبانه شیرین زبانه شیرین

 قلبم تو هستی نکن شک دارم دوست رو تو

 قلبم تو هستی نکن شک یار من عشقه

 ها ولک ول ول ول ول ول ول,  ها ولک ول ول ول ول ول ول

 ها ولک ول ول ول ول ول ول

 ها ولک ول ول ول ول ول ول,  ها ولک ول ول ول ول ول ول

 ها ولک ول ول ول ول ول ول

 خوابت تو میام یادت من هستم,  خوابت تو میام یادت من هستم

 راهت سر میام راهت سر میام,  فالت تو هستم فالت تو هستم

 شی من عاشق شاید راهت سر میام,  شی من عاشقه شاید راهت سر میام

 ها ولک ول ول ول ول ول ول,  ها ولک ول ول ول ول ول ول

 «ها ولک ول ول ول ول ول ول

 (ولک امیدجهان،ول آهنگ)

 ......گذاشت بفرماییدشام آهنگ ارکست رقصیدیم هم آهنگ بااین بعدازاینکه
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 عزیزم شام بفرمایید»

 خانومم شام بفرمایید

 جیگرم شام بفرمایید

 محترم آقای شام بفرمایید

 هوی شام بفرمایید

 عزیز دوست شام بفرمایید

 آقاجون بفرماییدشام

 گلم شام بفرمایید

 بلبلم شام بفرمایید

 باقلوا بفرماییدشام

 قندنبات بفرماییدشام

 «من وای هی من وای هی

 بیاره،رفتیم برامون تاغذابکشه رفت غذاخوری،مهوش سالن سمت ومهشیدوشیوارفتیم منومهوش

 ......مانشستن پیش آمدن سامان وکیان بیاد،کامران تامهوش نشستیم صندلی روی

 .....غذابیارم؟؟ برات برم خوای می عزیزم شادی_سامان

 ......غذابیاره ترف مهوش نهههه_

 غذاخوردن به کردیم شروع غذاآورد،همه مهوش دقیقه82صندلی،بعداز روی جفتم نشست سامان

 دامادخواست ازعروس ارکست......تالار سمت رفتم بلندشدیم همگی غذاخوردیم بعدازاینکه

 ......رقصیدن به کردن شروع بافاطمه وشایان بردیاباصدف تانگوبرقصن،دایی وسط تابیان
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 :گفتم بهش امیرعلی سمت رفتم

 .....بیار گیتارم برام ماشینم صندوق بروازداخل امیرعلی_

 ......باشههههههه_

  برگشت،گیتارم باگیتارم همراه دقیقه2بعداز رفت امیرعلی

 تمدادرف میکروفون بهم بخونم،ارکست خوام می که وگفتم ارکست سمت رفتم گرفتم ازدستش

 :خوندن به کردم شروع نشستم صندلی روی

 کن صدا منو قلبت ته از کن نگاه منو میخندی وقتی»

 باش رها و آزاد پرنده مثله باش صدا از پر میخندی وقتی

 کن نگاه من به فقط باش من کنار کن وا موهاتو میخندی وقتی

 باش من ذکر تو صبح تا امشبو باش من فکر تو میخندی وقتی

 جونمی منی عمر بگردم چشات دور گلخونمی تویه گل یکدونمی یکی تو

 دیوونمو دله این کن تر دیوونه بزن خونمو از پر قلبه کنی مهمون خنده یه

 دیوونمو دله این کن تر دیوونه بزن

 کن نگاه من به فقط باش من کنار کن وا موهاتو میخندی وقتی

 باش من ذکر تو صبح تا امشبو باش من فکر تو میخندی وقتی

 کن صدا منو قلبت ته از کن نگاه منو میخندی وقتی

 باش رها و آزاد پرنده مثله باش صدا از پر میخندی وقتی

 جونمی منی عمر بگردم چشات دور گلخونمی تویه گل یکدونمی یکی تو
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 دیوونمو دله این کن تر دیوونه بزن خونمو از پر قلبه کنی مهمون خنده یه

 «دیوونمو دله این کن تر دیوونه بزن

 (میخندی وقتی آهنگ)

 ساعت بعدازیک.....ریختن شاباش سرم روی هم بردیاوامیرعلی دایی زدن،شایان دست برام همه

 خوب بعدازاینکه.....میزدیم وبوق افتادیم دامادراه عروس سرماشین پشت شدیم سوارماشین همه

 بودن،بعدازیک خریده هم جفت خونه بردیاوشایان،آخه دایی خونه سمت رفتیم جادورزدیم همه

 تودست بردیاگذاشت دست آقاجون......شدیم پیاده ازماشین همه درخونه دم رسیدیم ساعت

 خونه،رفتم سمت رفتم وخنده گریه بعدازکلی فاطمه تودست گذاشت هم شایان ودست صدف

 .......برد خوابم نکشیده ثانیه وبه اتاقم داخل

 (بعد هفته یک)

 هچید صبحانه برام خدمتکارخونه خانم مهین آشپزخونه سمت رفتم بیدارشدم ازخواب که صبح

 تلفن خوردم صبحانه بعدازاینکه.....خوردن صبحانه به کردم میزشروع سمت میز،رفتم بودروی

 :داد جواب خانم صدادرآمدمهین. به خونه

 .....گوشی هستن خونه هستیدبله خوب خانم زهره سلام_

 ......باشماکاردارن مادرتون خانم شادی_

 ......گرفتم خانم مهین ازدست گوشی

 .....داشتی؟؟ بامن کاری مامان الوسلام_

 .....برسون زودترخودت هرچه دخترم سلام_

 .......مامان؟؟ افتاده اتفاقی_

 .......خونه برسون خودت شب بگم خواستم داریم مهمان شب نباش نگران عزیزم نههههه_
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 .....نداری؟؟ بامن دیگه امری میام چشم_

 ......بیای که نرهههه یادت فقط عزیزم نهههه_

 ......نمیره یادم چشم_

 ......خداحافظ_

 ......خداسعدی_

 دمکم ازداخل اتاق داخل هابالا،رفتم ازپله رفتم بلندشدم صندلی ازروی کردم قطع تلفن گوشی

 اعتهس نیم حمام یه حمام سمت رفتم پلاستیک داخل گذاشتم.....برداشتم شیک مجلسی لباس یه

 ......سرم روی گذاشتم سبزهم شال یه پوشیدم سیاه مانتوشلوارسبزباطرح یه بیرون آمدم کردم

 خونهآشپز داخل بیرون،رفتم زدم وازاتاق برداشتم لباسم وپلاستیک کردم،کیف ملایم آرایش یه

 :گفتم خانم مهین وبه

 ......گردم برمی آخرشب باشه خونه به نیستم،حواستون تاشب من خانم مهین_

 .......خانم چشم_

 بیرون،رفتم زدم ازباغ شدم وسوارماشین عقب صندلی روی گذاشتم لباسم ماشینم سمت رفتم

 مونخوادبیادخون می کی ببینم کنجکاوبودم والبته بعدازظهربرم نداشتم حوصله آخه خونه سمت

 وپیاده کردم پارک خونمون باغ پارکینگ داخل ماشین......مورد بوددراین نگفته چیزی هم ومامان

 :گفتم خونه داخل رفتم بازکردم درسالن شدم

 ......آمدم من خونه براهل سلام_

 عمه،عمو،خاله،)نشستن همه دیدم پذیرایی داخل رفتم

 :گفتم عزیزنشستم جفت مبل روی کردم سلام باهمه.......(و وزنش دایی،مهوش،مهشید،امیرعلی

 ...ً.اینجا؟؟ شدین جمع چراهمه_
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 .......جوری همین_مهشید

 .....هستین مشکوک عجیب ولی_

 .....خواستگاربیاد برات قرارشب خب_مهوش

 .......چیییییییی؟؟؟؟؟_

 ......خواستگاربیاد قراربرات شب میگه راست مهوش_عزیز

 :گفتم بلندشدم مبل ازروی بااعصبانیت

 .....بدید اطلاع تونستیدبهم نمی قبلش_

 ......هست؟؟ خواستگارکی این حالا_

 .....سامان_مامان

 ......میگی؟؟؟ خودمون سامان_

 ......آره_

 :گفتم پام یکی اون روی گذاشتم پام نشستم مبل روی

 .....اوکی_

 .....شد؟؟ چی پس بودی اعصبانی الان توکه جان شادی_زیبا خاله

 .....نیستی؟؟؟ تومخالف میکنم،دخترم کنسل جلسه این من اگرتونخوای_(پدرمامانم)آقاجون

 :گفتم پایین انداختم سرم

 .....آقاجون نهههه_
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 اتاقم سمت بردن منوبلندکردن زدن،مهشیدومهوش کللللل به کردن شروع همه زدم حرف تااین

 به کردن شروع تامنودیدن پایین رفتم پوشیدم لباسم بودکه2آرایش،ساعت به کردن شروع

 سلام صدایصدادرآمد به آیفون زنگ صدای آشپزخونه داخل فرستادم مامان.....زدن کلللل

 پذیرایی داخل بردم برداشتم چایی زدسینی صدام مامان ساعت بعدازنیم....آمد می پرسی واحوال

 :گفت رسیدم که سامان به کردم تعارف چایی همه به

 ......خانم شادی دردنکنه دستت_

 .....خواهش_

 :عموساشاگفت عزیز،بعدازچندساعت جفت نشستم

 سامان پسرم برای شادی دخترم  مجلس بزرگترهای ی بااجازه مطلب سرااصل بریم خوب_

 .....میکنم خواستگاری

 یدیمرس توافق به بعدازاینکه.....کنیم صحبت باهم بریم تامنوسامان گرفت عموساشاازبابااجازه

 :گفت مادرسامان مژگان سالن،خاله داخل رفتیم بلندشدیم

 ......یانه؟؟ بخوریم ماشرینی دخترم شادی خوب_

 .....پایین انداختم سرم

 مژگان باخاله همزمان همه زدن کلللل کردبه بعدشروع....مثبت جوابت پس خوب_مژگان خاله

 ......زدن کل به کردن شروع

 .....کنه دستم دادکه شیک خیلی حلقه یه سامان به مژگان خاله

 ......عموپارسا بااجازه_سامان

 .....کرد اعلام دادوموافقتش تکون مثبت علامت به باباپارساسرش

 .....کشیدن کللللل به کردن شروع وهمه انگشتم داخل انگشترگذاشت سامان
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 میتمحر صیغه(پدربابام)نشستیم،آقاجون رومبل هم کردجفت انگشتردستم سامان بعدازاینکه

 :گفت خوندسامان محرمیت صیغه آقاجون بعدازاینکه....باشیم خوندتاراحت

 امام حرم داخل بریم هستم تولدشادی که دیگه هفته یک بگم خوام بزرگترهامی بااجازه_

 .....عقدکنیم(ع)رضا

 ......رضاعقدکنیم امام حرم داخل بریم دیگه هفته یک که کردن موافقت سامان باحرف همه

 (بعد هفته یک)

 تمام کارم که آرایشگرگفت ساعت2هستم،بعداز بامهشیدومهوش آریشگاه تاحالاداخل ازصبح

 �😢�بودخیلییییییی خالی ستایش خواهرم جای.......پوشیدم ولباسم رختکن داخل رفتم شده

 .....آمد بیاآقاسامان_مهشید

 آرایشگاه،تاواردشدمهشید بردارآمدداخل بافیلم سامان

 زدیم ازآرایشگاه داد،وباهم شاباش آرایشگر به سامان.....زدن کلللل به کردن شروع ومهوش

 پارک عکاسی روی روبه سامان ساعت بازکردوسوارشدم،بعدازنیم برام درماشین سامان بیرون

 ساعت بعدازیک.....انداختن عکس به کردیم وشروع داخل رفتیم شدیم پیاده ازماشین باهم کرد

 کردسامان،باهم پارک پارکینگ داخل ماشین(ع)رضا امام حرم سمت رفتیم انداختیم عکس که

 حرم داخل همه......قراربوعقدکنیم که جایی بعدرفتیم دادیم سلام اول سوارآسانسورشدیم

 الله صل الله رسول قال:خوندن کردبه عاقدشروع نشستیم جایگاه داخل رفتیم منتظرمابودن

 وعلیه

 ....منی فلیس سنتی عن رغب ومن السنتی النکاح:وآله

  عقدآقای شمارابه وکیلم آیا سعادت شادی خانم دوشیزه

 دربیاورم؟ امیری سامان

 .....بده دامادحرص رفته عروس_فاطمه
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 .....خندیدن به کردن شروع همه گفت این تافاطمه

 آیاوکیلم؟؟؟_عاقد

 ......خندیدن به کردن شروع همه....کنه خطی آقادامادخط ماشین رفته عروس_صدف

 .....آیاوکیلم؟ میکنم عرض بارسوم برای خانم عروس_عاقد

 :گفت بودکه شایان شده نازک صدای دفعه این

 .......خواد می زیرلفظی عروس_

 .....بلندشد همه وسوت جیغ صدای که قرارداد دستم کف ای جعبه سامان و زیرخنده زدن همه

 .....آیاوکیلم؟ بارچهارم برای_عاقد

 :وگفتم کشیدم عمیقی ونفس وبوسیدم بستم قرآن

 ......بلههههههههه....مجلس وبزرگترهای پدرومادرم برخداوبااجازه باتوکل_

 :گفت و گرفت دستم سامان عقدکردیم بعدازاینکه

 من شادی شدی زندگیم وارد که خوشحال_

 پــــــــایــــــــان                              

 

 8/2/16:تاریخ

 52:32:ساعت

 کمائی ریحانه:نویسنده

 (ماباشید بعدی باشه،منتظررمان آمده خوشتون ازرمانم امیدوارم)ازنویسنده سخنی
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roman.reyhane.offi:نویسنده اینستاگرام پیج ci al 

 میشم داغون ازغصه دارم«

 میشم توپریشون بی دارم

 برگرد

  میریزم تواشک بی دارم

 میرم تومی بدون دارم

 برگرد

 

 میشم تودیوونه بی دارم

 کنم می تودق بی دارم

 برگرد

 کنم باعکساسرمی دارم

 کنم تکرارمی خاطراتمون دارم

 برگرد

 خرابه توحالم بی

 وزاره گریه توکارم بی

 برگرد

 توگلوم توبغض بی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM کمائیریحانه  – من شادی

telegram.me/romanhayeasheghane 118 

 کنم زندگی تونم تونمی بی

 «برگرد

 (شعرازنویسنده)

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای 

 رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد . 

 جعه کنین .ابرای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مر

 

www.romankade.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


