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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 1پارت 

 صدنفربهم   کیدنزدیشا نیب  نیاتاق کارن درا یشدم وراه ادهیپ  نیازماش

 مغرورو   یلی،خ یهستم سرگردآگاه یجود میگذاشتن )من مر احترام

 هستم(  یخانواده فردمهربون یتو یاحساس هستم ول یوب بداخالق

 د یخشک گفتم:بفرمائ   یلیدرزدن آمد،خ ینشستم صدا  زیشدم وسرم وارداتاق

 )بابام(باهاتون کاردارن یواردشدبعداحترام گذاشتن گفت:سرهنگ جود یسرباز 

 :باشهمن

 داره، پاشدم تااتاق باباهمع احترام   کارمی باباچ یعنی.پووووووف رونی ب  رفت

 د یدرزدم که بابام گفت:بفرمائ گذاشتن

 م وبعداون نشستم احترام گذاشت  واردشدم

 !ن؟یدار ی:بامن کار من

http://www.romankade.com/
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 . ادیب  ی:آره چندلحظه تاسرهنگ کاظمبابا 

 :باشع من

   ادیب  گفتیکه بابام یکس نیتاا شمردمیگوسفندارو م داشتم

بابانشست منم که  یچهارشونه وارد شدوبعداحترام گذاشتن روبع رو یدرآمدوبعداون پسر  یصدا
 ال ی خیب

 فقط سرشو تکون داد)پسربوق(  یکاظم ،یدخترم سرگردجود ی:سرهنگ کاظمبابا 

 به اون در،،،من:توخفع  نی:ای وج

 گهیساعت د کیالبته  نیانجام بد شهیکه خوب کارتون رومثل هم  دوارمیام ن یبر اتیعمل  هی:قراربابا 
 که من قبل کنفرانس گفتم    میکنفرانس دار

 

 

 

 

 

 ۲پارت

 

به طرف اتاق خودم اون   م،منیباشه وبعدهردو ازاتاق خارج شد یبه معن میروتکون داد هردوسرمون
 طور   نیهم هم

 

 دم یرو د داوساراوفاطمهیشدم واون جا آتناوآ ی ساعت گذشت وبه طرف اتاق کنفرانس راه۱
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 :سالم باهمه دست دادموکنار آتنا نشستم، من

 ی :آتمن

 :بله آتنا

 ! آتنا ؟یدونیم هی کنفرانس چ هی:قضمن

 نه ما، یدبدونی،بایی:توکه اون باالطنتگفت ی آتناباش

 :مسخرهمن

 ندارم  یمنم خبر  یجد  ی:ولآتنا

 :اهم اهم،خوب،همه آمدن؟!بابام

 وبابا شروع کردوگفت:  میهاگفت یبله مثل دبستان هی

شن   یواردباند م  یمخف سیکه به عنوان پل  یوکسان  میکن  ریباند مواد رو دستگ هی میخوا یم خب
 هستن  یوسرهنگ کاظم یسرگرد جود

. مفهموم   نیکن  یخوام که باهدوتاشون همکار  یشما م یها موفق بودن واز همه  نهیدرهمه زم که
 بود

 :بللللههههم یصداگفت کی یهم

 داد  حیهرکدومشون توض یخالف کاروگذاشت وبرا  تاعکسید یرو

 اون نی رزرب یوهمه کارا ز  سیکله:دست راست رئ دیفر

 دست  نی پائ ینوچه ها نیمواد ب عیجوجه:توز  حسام

 داه  زنظر یخارج رو ز ی:دست چپ وکاراناصرپلنگ 

 مواد ونوچه هاشم زنن  غیخفن:توز سوسن

 از خودش تااالن به جا نزاششته یرد چیوه  میازش ندار یعکس  چیکه ه سی ودرآخررئ
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  نمی رو بب اروین یکنجکاوشدم زود هم یلیجالب خ  چه

 . .......... میموند یهمه رفتن و فقط منو کاظم بعدکنفرانس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۳پارت

  

 سوسن وارد باند بشم ق یدازطریمن با داستی طورکه پ نی:خب امن

 به مسخره زل  یبه عنوان درسته وبعله تکون دادوکاظم  باباسرس

 حسام وارد باند بشم قیازطر دیوگفت :پس منم با  زدتوچشمام

 :مسخرهمن

 ندارم   یحرفتون مسخره است من حرف دیکن ی:شنااگه فکرم یکاظم

 ی عوض
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 ی :زن گوزنی وج

 :توخفه من

 ندارم   ی:من حرفی وج

 :هه هه نمک دونمن

 ی خودت اسم انتخاب کن یبرا یخوا ی:دخترم نم بابا 

 :ها. ... بعله...ام...عسلمن

 ی سمت کاظم  باباروکرد

 ن ی:آرت یکاظم

  ن یبر نیتون یم باباخوب

 بامن  نیای رفت ومن روکردم سمت باباوگفتم نم  یکاظم

   امی:نه خودم مبابا 

 :پس فعال من

 :فعال بابا 

 

 

 

 ن ییپا  ایب می:مرزدیمامانم که دادام یباصدا ستم یکاره ن  نیمن ا نع

 ام یوگفتم:االن م زودخودمارروانداختم

 !مامان ؟یدار  کارمی حرکت کردم وگفتم:چ  نییطرف سالن پا به
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 گه ید ن ییپا  ایب میکاردار ین یب  ینم دهی:ورپرمامان

 :باشهمن

عمووزن عمو ودخترعموم بابابام وداداشم مشغول  دمیرفتم د  اطیشدم ازپله ها وبه طرف ح  ری سراز زود
 فرش شستنن منم رفتم کمک

 موقعه  نیا میشوریفرش م میسوال شه که چرا مادار دبراتونی)شا

 د یفکرکن کمی  ستین  دمیبعله ع سال

 

 

 

 

 باشه  زی که تم میشوریمحرم فرش هامون رو م  یبرا میمادار درواقعه

 :نرگس)دخترعموم( من

 :جانم نرگس

 رو بده من  رآبیبال ..ش  ی :بمن

 به من  رودادی ش نرگس

 !اد؟ی:نرگس چرا آب نم من

 ست ی :خوب بازننرگس

 گه ی:خوبازش کن دمن

 :باشه  نرگس
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 بودم رگرفتهیش  یرو جلو سرم

 

 

 

 

 ۴پارت

 

 پارت امروز   نیآخر

 

 

 د یخندی رو به طرف نرگس گرفتم که داشت م  رآبیآب شدم باحرص ش چیومن ل ختیتموم آبار که

 رختمیمن آب م  یه  ختی ریاون وب م یآغازشد ه جنگمون

 باال   نیهردوتاتون بر االی  نیتر نیسنک نیعمو:بسه، شماکارنکن زن

 :چشششمم منونرگس

 میحموم ولباسامون رو عوض کرد  میرفت هردو

 بزرگ داره خونمون و تپ لواسون اطی ح هیو ییالیخونه ما و ی)راست

 هم نایجان ماوعموم ا ن یهم ممی و مادر یپدر   یالیمتر وهمه فام۲۵۰

 ورشکسته شد  شیسال پ۲چون عموم  میکنی م یخونه زندگ  هی یتو

 ی طرف عاشق شدن مهد هی نایآمدن ا نجا،،یاونام آمدن ا وخالصع
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 )برادرم(ونرگس)دخترعموم(همانا(( 

 

 بود  بلکسی رفتم چون خونه تر ن ییطرف پا به

 ی :مهدمن

 :بعله یمهد

 ! ؟یی:کجامن

 ! ؟یاونم شد ی:ماشاءاهلل ..خواهرما کورنبودیمهد

 آقققااا  ی...شماپرو شدری به طرفش رفتم وگفتم:نخ ضی باغ من

 ی !اله؟یکش یون  مجون چرازورت روبه رخ آقام می:اوا مرنرگس

 منن  یشم گوگول فدات

 :خاک......عققق من

 شدم وزنگ زدم به نفس  یبه طرف اتاقم راه بعدم

 ! ؟ی:الوونفس خووبمن

 ! ؟ی)دخترعموم وخواهر نرگس و دوست وهمراهم(:آره باو،توچطور نفس 

 دوردور،  میبر یایم  گمی:منم خوبم،.ممن

 دنبالم ای خرخون ب ریام نی ا شیپ  دمی:آره باباحوصلم سرفته پو سنفس 

 ا ی:روتوبرم تو بمن

 یها،،با یانجام آماده باش  گهید قهیدق۱۵خوب تا لی:خ نفس 

 ی :بامن
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 روپام کردم   یسانت۲۰وکفش پاشنع یبامانتو بلندمشک  یشلوارل هی

 ن ییپول ورفتم پا  فیبرداشتم با ک ممینبودم(گوش شی)اصالاهل آرا

 کجا گل دختر؟!  ی:بسالمتبابا 

 رون یب  رمی :بانفس ممن

 :خوش بگذره بابا 

 ی :مرس من

 ! ؟یر ی حاال کجا م یکه خوب فرارکرد نمیبی :ممامان

 م یریمردم منو نفسم همون جا م رنی :کجاممن

  رونیهمون لحظه حالل زاده تک زد برم ب  مه

 زع ی :فعال با من

 نفس رفتم  ییآلبالو۲۰۶ نی طرف ماش به

 ییی :سالم ...هوا جووون من

 دل و روده هااان یبه تو بگه مر   یکی :دردوهوا، خوبه نفس 

 عسلم شهیحرص نخور پوستت چروک م من؛جان

 :خفه نفس 

 .............. شی ....،ا ومدیبهت محبت کردن ن اقتیل ی :بمن
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 ۵پارت

 

 ترنکن  فیفتوکث ی :حاال خون کثمن

 ! ؟یذار ی:مگه تومنفس 

 :آره من

 تخت،ماکان بند(- التیحرکت کردومنم دستم روبردم وآهنگ)خ  نفس

 .میآهنگ بود نیهردوعاشق ا  روگذاشتم

 

 

 آهنگ نیامکان انفجارباا  دیفرمائ  توجه             �🎵�.          دیفرمائ توجه

 �🎶�باالست   اریبس  اریبس

 به فکرمن باش تو  کمی کن  عاشقم

 احساسو تودلم کاشتو  نیا باتیز یچشما

 لحظه دورازت باشم  هی شهیم بگومگه

 توانم توفکرت نباشم  ینم  ست یکه ن  یزپر  آخه

 که ازدستت بدم راحت  ستی ن یمتیق  چیه خوامیتورو م  من

 حالت   نینبودم توعمرم توا تاحاال

 بابت. عاااششقق شدددددمممم  نیتخت ازا التی خ مونمیم عاشق

 ماکان بند                                                       



 یی غرق در تنها

12 
 

 محونگات شدم دوباره نیمنوبب 

 نگات واسم نذاشته چاره نیمنوبب 

 وآهنگم صداش باال بود(  میگفت  یهاشو م نی )منونفس منوبب

 محونگات شدم دوباره نیمنوبب 

 نگات واسم نذاشته چاره نیمنوبب 

 یواسم شبوروز نذاشت نیمنوبب 

 ی کاشک یانقدر خوشگل نبود نیمنوبب 

 

 وبعدش   سیپل  نیرماشیآژ یکه صدا میخودمون بود یوهوا توحال

 نگه دار۲۰۶:رانندهگفتیکه م سیپل یصدا

 کردیم  یرانندگ  الیخی ب نفسم

 )دخترکرر( یشتافت یباق اریبع د ی:نفس هووووومن

 ضبط رو کم کردم یصدا

 !؟ی:نفس کرشدمن

 :نع چطور نفس 

 گرفت یحرصم م شی الی خیاز ب  داشت

 یی شنو یرو نم   سیپل  ریآژ ی:صدامن

 بامن بود  سی:ااا پلنفس 

 گه ی:نع باعمم بود دنگه دار دمن
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 ی :چرازودتر نگفتنفس 

 شنون یباچشم غره:مگه کرررر خانوم م من

 به من زدونکه داشت  یچشم غره جبران هی نفس

 ن ییپا نی ایشدودرزدوگفت:ب  ادهیپ  نشیازماش  افسر

 میخارج شد نیهردوازماش 

 :سالم جناب سرگرد من

  ابونیچه وضعه،آهنگ که صداش کل خ نی:سروانم،بعدم خانوم اافسر

 برداشت بود  رو

 ده یحال م  ینجور ی:آهنگ باس بلند باشه امن

 رمجاز ی:سرعتم غافسر

 خوب  ینجور ی:آروم رفتن کار الک پشت امن

 باشه  یجور   نیهم دیبا گهیدور دور د می:خوب جناب سرگرد آمدنفس 

 خانوم  هیسروانم،بعدم دور دور چ ستم،ی :اوال من سرگرد نافسر

 طرف به   نیشهر از ا یها  ابانیکه جوانان درخ   ستی:دور دور دورمن

 زنندی دور م یییطرف ه  آن

 دارم ی :من باشما شوخافسر

 دیخودتون ببخش ی:حاال شما به بزرگ وار نفس 

 ن یبعد بر  نیبد ادیتست اعت انی:اول ب افسر

 داره دنداره که ادیآهنگ تست اعت هیذره باالو هیسرعت  هی :وااا،من
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 شما انگار نع انگار  یگم نگه دار ول  یمن م ییی :چراکه داره هافسر

 هااااا نیکن یکندش م ادی :شمام زمن

 می کاردار یل یما خ نیریزود بگ  دی:لطف کننفس 

 خانوم بذارن)منظورش من بودم( نی:اگه اافسر

 اجازه مام دست شماست  دی:اااا نفرمائمن

 بود  یمنف  ادی زود دستگاه رو آوردوتست اع نیمن کالفه شد بخاطرهم ییبود از پرو افسرمعلوم

 من کرد ورفت  ییپرو یتوپپپپ برا مهیجر هی

   مشمیجر  یکنیم یتند رانندگ  ی:دختربوق،سه نفطه مرض دار من

 هااا  یدیم خودت

منو  یکه به افسرداد ییبعدم بااون جوابا یدی:سرعت کم کارالک پشت خودتم پولشو م  نفس
 ن یکرد بخاطرهم  مهیجر ینجور یا

 یدیپولش رو خودت م نصف

 خام   الی:هه، خمن

 رم یگ یمن(م ی:از عمو)بابانفس 

 م ینیب  ی:م من

 :حاال نفس 

 راست رفتم به طرف  هیخونه(منم  میبرگشت میکوفت نکرد میچی)ه

 ........دمیومحکم درو بستم وخواب اتاقم
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 ۶پارت

 

 رفتم  نیصورتم روشستم پبعد انجام کارم پائ   دارشدمیباغاروغورشکمم ازخواب ب صبح

 :سالم براهل خانه حالتون خوبهمن

 روسرت   ی! خونه روگذاشت؟ یدارشدی:بازتوبمامان

 برررمم   ی:ناراحتمن

 خوش گذشت دوردور  شبی:مامانت رو ولش کن دبابا 

 بود  ی:اوووووفف، عالمن

 م یونداشت میدیزاندیچ  نی:واال....ماازامامان

 م یاهلش نبود مم یعمو:مااگه داشت زن

 :آره ،واال....عمو

 ر ی :سالم ،صبح بخنرگس

 !؟ییخودم،چطوورر ی:سالم ،به کواالمن

 گللممم ی:خوبم،کواالم جهت اطالع خودتنرگس



 یی غرق در تنها

16 
 

 !؟یدار  کارخانوممی :چیمهد

 ی شترکاردار ی)باچشمک(شمابچ،ی:همن

 بلند شدم  زی داغم روخوردم وازسرم شکالت

 :فعال من

 :کجا؟! مامان

 ! گه؟ی:خونه ننه شجاع،اتاقم دمن

 استقبال عمه ات  میبر می خوایآماده باش م ۶: ۳۰:بعدظهرساعت مامان

 عمه؟!  من؛کدوم

 جا موند  نیواگه شد هم اد یقراره باپسراش ب گهید نتی:عمه نازن مامان

 برنگرده  کهیود گاربشه

 :نننننننننننههه من

 :آررررههه مامان

 ! ؟یخوشحال نشد هیعمو:چ  زن

 ست ی :چراشدم،معلوم ن من

 ! ؟یسکته نکن ی:ازخوشحال نرگس

 ارخنده دنیترک همه

 باحرص گفتم؛مواظبم،چشششم  ومن

 اتاقم شدم  یراه بعدم
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 ادیحاال عمه ام اضافه شد چقدرم من ازش خوشم م  میوحوصله دار باباخودمون کم حال ی)ا
 سالم بود ۵که من شیسال پ۱۵همون

 ازمن بدش  یل یاالن البته ناگفته نماند که عمم خ نیام رفت،تاهم  عمه

   ادیهم فضول بودم هم ز طون،چونیوراج ش گفتیوبهم م  ومدیم

 شه  ینم  لیدل نیا یول  رفتمیراست باال م   نیواززم زدمی م حرف

 وار ینه د نی :زمی وج

 :مهم اصل مطلب بود که گفتممن

  نی خارج رفتن هم یعمم برا  لیسالش بودوشاگرد اول کالسش اصال دل۱۲پسرعمم  خالصه
 ل ی )پسرعمم(سام بود. چون مخ بود تو فام

 کالغ، ۴۰۰یفکرکنم طبق گفته ها االنم

 کالغ ۴۰:ی وج

 کنه توام  ینم یفرق گهی:همون دمن

 جهان شدآققا حال من خودم دارم  یتو یدکترها  نیاز مشهورتر یکی

رو حال    یبرم دانشگاه پوووف زندگ دیبا گهیچندوقته د۲خوانم االنم ترم  یکودک م یروانشناس 
 ( نییکن یم

 یی افتادن هع میخوب بچه گ یروز ها ادیو دم یتختم دراز کش یرو

 بود   یخوب یروز ها چه

 ماکان بند (بود منو از فکرکردن درآورد -تخت  التی که آهنگ )خ میزنگ گوش یصدا

 دادم:الوو  جواب

 :سالم نفس 
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 :سالم بردخترعمو نفس خانم من

 باال   ارمیم رینگ لمیانقدر تحو هی:چنفس 

 ؟یبگ یچ یفضول زنگ زد هی،چیندار  اقتی:لمن

 اد یعششقم ب گهی:قرارتاچندروز دنفس 

 باشن؟! ی:انوقت عشقتون ک من

 گهیاردیمسا ونهی:دنفس 

 اد یکه امروز ن  یدون ی:آها بعدانوقت چطورنم من

 :نه نفس 

 :اوره من

 ادیم گهی:امکان نداره،آخه خودش گفت چندروزدنفس 

 نگفته نکیا یک ی دیدروغ گفته که بع نکهیا یکی می:خوب دوراه دارمن

 کنه  زتیسوپرا

 :واقعا نفس 

 انع ی ادیسامم باعمع م یدون  ینم یکه،راستی :آره د من

 برات مهم  یلی:االن خ طنت یباش   نفس

 دم یسوال پرس هی:گمشوحاال من

 هاا  یاز دکتر مملکت دار  ییدونم توام چه انتظارها ی:نم نفس 

 کاردارم   یلیمن خ یزدم اگه کارندار  یزر  هی:حاال من

 شو بگو  یکی :فقط نفس 
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 فرودگاه رفتن یلباس مناسب برا کی:انتخاب من

   ی:چه کا مهمنفس 

 مسخره کن اخمخ  ومدهی:گمشو عمتو تان من

 ی کاردار ی:به مادرشورم  چ   نفس

 ....حالم بهم خورد  یییی:امن

 خنده داره(  یلیعاشق نفس شدع خ  اربگهیسام  یعمه وقت افهیق ی)وا

 ی مرد یی:هوونفس 

 رم ی من تا تورونکشم وحلواتو نخورم که نم رمیتوکالت ،نخ  ی:هومن

  که

 دیه ام کور شود هرکه نتواند دمنم زند ی:هه هه چه فکرکردنفس 

 نحس  افهیقرارع ق ۶: ۳۰چون ساعت نمیبیمن که م ی:کورشود ول من

 نمی بب  تورو

 !؟یندار  یباحرص:کار   نفس

 ی:نع ازاولم تو زنگ زدمن

 ی:بانفس 

 ی :بامن

 ............. یرو حرص بد  یکی  دهیم یچه حال  شیآخ
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 ۷پارت

 

 ساعت بعد....* کی

 ن یکنم بخاطر هم طنتیش  زهیحوصله م سررفته بودگفتم   یکار ی ازب

 دادم  امیرو عوض کردم وتوتلگرام به نفس پ  میگوش زودخط

 عشقم سالم

 نوشت :_سالم شما؟!؟! نیاآنال میکه دا نفسم

 گللمم یشناس ی:منونم من

 :مزاحم نشو خانومنفس 

 خانوم  هیکنم با یفرق نم لی بیمن س  هی:من بامن

 نیبدتر شماآقاهم هست گهی:دنفس 

 من هنوز پسرم  دهی بهم دست م  یر ی گلم احساس پ هی:آقا چمن

 :خوش بحالت حاالهم گورتو گم کننفس 

 ! ؟یخور یحرص م جم؟ی :چراعجمن
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 :من نامزد دارم نفس 

 باش  ابامن ی :گورپدرنامزدبمن

 نده  امیبه من پ گهید کهی خودت گورتو گم کن مرت  یی:هونفس 

 نم یبب خواستمیمن محتاج توام آرره واقعا که من م ی:چه فکرکردمن

 ! ؟یشیدوست م بامن

 !ه؟ی:حاال اسمت چ نفس 

 رضاست ی)چه زود واداد(من:اسمم عل

 !؟ی :زن و بچه ندار نفس 

 :چرازن دارم اما بچه نهمن

 ! ؟یکن یبامن چت م  ی:واقعا که بعدآمدنفس 

 برات مهم  یل یخ نی:االن امن

 نده ام یبه من پ گهی:دنفس 

 بدم گلم  حی توض  یخوایم هی:چمن

 :دردوگلم پرپرشدم  نفس

 آن شو  دمیم  ام یپ۶: ۳۰برو من ساعت ی:من اکه کار دار من

 شه   ینم رونمی:_اصالبا بابام ب نفس 

 !؟ی:گلم برامن وقت ندار من

 آن باش ۷خوب ساعت لی:خ نفس 

 بوسمت   ی:باش ممن
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 ی :الزم نکرده بانفس 

 عشقم  ی:بامن

 نفس خانوم  رمی ازت بگ یحال  هی۷نفس چه زودخررشد بزارساعت نیا یوا

 خداجون شهی بفهمه دلم خنک م یا

باشال   یسبرلجن دممانتویگربه شورکردن پر هیورزش کردم بعد  ۶تاساعت  یسالن ورزش  رفتم
 نبودن  یخال یوبرا یوشلواروکفش مشک 

 ن ییپا  دمیشدپر۶:  ۳۰چادرمم سرم کردم که ساعت  ضهیعر

 ! ؟یومدی:فردامضی باغ مامان

 ! ام؟یبرم فرداب  نیخوای:ا،ممن

 سنگ پاست بعدشم خجالتم خوبه   ستی:ماشاءاهلل...روکه نمامان

 ! ؟یجلوعمت وبرو منو ببر  یتوان یم نیب

 سوت ۳شما لب ترکن  تونمی:ها که ممن

 دخترتو  نشی)بابام(بب مای :نمامان

 گهیهرا)مامانم(ولش کن جوونه د:زبابا 

 نع  ینطور یا یول می:مام جوون بودمامان

 سرموقع هاا  میرسی نم رشدیزن داداش د نی بر  نیای:بعمو

 وروجک بزاره  نی:اگه امامان

 بلند بابا  یشاست یونرگس تو یمنومامان وباباومهد خالصه

 به طرف فرودگاه ........ میعمو راه افتاد۲۰۶ن یعمو توماش عمووزن
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 ۸پارت

 

 

  یل یارخیاش چون اون موقه ها منوسام نمی دوست دارم بب یل ی.خادیکه سامم ب دوارمیتوفکر)ام رفتم
 سام مثل عمه ازمن   م،امایمچ بود

سال ازمن بزرگ تر  ۸قایترودق  کی سال ازسام کوچ ۲ار یکردم،سامی احساس م ینجور یا امنی متنفربود
 سالش باشع ۲۸دیاربایواالن سام

 اول خاطرخواه هم بودن  ارازهمونیسالش.نفس وسام۳۰وسامم

  هیکنجکاو یول نیبگ یهرآ نیخوا  یکارمنو م نیدونه حاال ا یکس جز من نم   چیموضوع رو ه نیوا
 سالش  ۲۱حاظر نفس   گع،ودرحالید

 لیا  کیاونجا  میسال از من بزرگ تر ..االن که بر هیو یآخر معمار   وترم

 تاعمه که هردوتاشونم  ۲و ربابامی تا عمودارم بغ۴..آخه من وتبارجمعن
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گل وزن عمو   یلیبعداون عمونادرکه خ  هیک  نیدونیکه م  اریننه سام وسام  نیبچه اول عمه نازن خارجن
 که دوتادختردوقلو بع  الیسه

 ۲۴که مانیعداونها پسرش نرسالشون وب۲۶که کادارنی ساراون اسم

 ون یدوسش دارم وزن عمو کتا یلی عموناصر که خ میسالشه،،عموبعد

 دوتا دخترداره نرگس ونفس که نرگس کننیم ی االن خونه ما زندگ  که

 اسمش  میبعد یسالشه،،عمو۱۹ رکهیپسر به اسم ام کیسالشه و۲۴

 پسردارن به اسم آرمان کی خوب وزن عمو شهال که عشق و  یلیحامدخ 

  لی فام یبابچه ها  یلیکه خ دیوآخرم عموحم می بعد یسالشه،،وعمو۱۵

خودم   یوبابا  لوفریدخترناز داره به اسم ن هیسالشه واسمش هلن و۳۲سالشه وزن عموم۳۵وعموم مچ
که ما  اکانیواسمش ن۳۲سالشه وشوهرش۳۰که  مهیعمه هد  دیخانواده جاو  یوم وته تغار ۳که پسر
 (کان یعموپ  میگیبهش م 

 

 ! ؟یمرد  میمر ی:هو نرگس

 توعالم هپروتم  رمی:نخ من

 ومده یشو تا صداشون درن ادهی:پنرکس 

 :باشه بابا من

 شدم ورفتم توسالن انتظار به به همه آمدن که نفس تا  ادهیپ  نیازماش

 بغلم  دیدپریمنود

 همه بفهمن؟!  یخوایم  اری درن یباز   غیشترمرغ انقدر ضا ی:هوومن

 جهنم رو  ببنددراون
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 کنمیمثل تو معاشرت م  یمن که باآدم فی:مرگ حنفس 

 :خفهمن

 دست دادم وکنار  لیسمت زن عمو وعموهام رفتم وبابروبچ فام وبه

 نشستم  نفس

 ( گعیخوره وبهم م ینم  سی دونستم آلوتودهن نفس خ ی!)م؟یندار  یز ی !چ؟ی:خبرمبر من

 گمیبعدا  بهت م  یشده ول  یز یچ هی:نفس 

 خوب ،بعدا چرا حاال بگو من

 شه  ینم  مانی:جلو نرنفس 

 خلوت................. یجا هی می:پ پاشپ برمن

 

 

 

 

 

 

 ۹پارت

 

 م ی:بر  نفس
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سرشوروبه نشونه  م،مامانمیگردیوبرم یی. دستشومیری مامانم گفتم:مامان منونفس م بلندشدموروبه
 ی باشه تکون دادومنونفس الک 

 م یمستراب شد یراه

  گهی:خوب بنال دمن

 م یو یپسرآمدتوپ هی۳:  ۳۰ساع یامروز طرف ها شهیم نفس؛باورت

 :خوب من

 انعیدونم قبول کنم  یحرفا ومنم نم نی:گفت بامن دوست شو وانفس 

 بفهمه  اریاگه سام ونهی:دمن

 خوبه نع یون خوش گذر یبرا ی:باباجونده الک نفس 

 بود  یحاال اسمش چ ونهی:دمن

 رضا ی:عل نفس 

 :به نظرم باهاش دوست نشو من

 نده  امیبهم پ  گهید دیگم شوهرم فهم  یم میکه چت کرد۷شم ساعت یدوست نم  هی:_فکرخوب نفس 

 ه ی:فکرخوبمن

 (یخورد  ینفس خاانننممم حال کن،چه گول ی)ا

 توانه گولت  ینم  یوکس  یکه زرنگ ی:نفس هنوزم سرحرفت هستمن

 !بزنه؟

 :آره،چطور؟!نفس 

  گهید می،بر یچ ی:همن



 یی غرق در تنها

27 
 

 م ی:برنفس 

رفت بهتون   ادمینشست)راستس  ر یعالمه تاخ هیاعالم کردن که پرواز عمه بالخرع با میدیرس یوقت
 شوهرش   شی ساله پ۵بگم که عمم

  یاز کشتن همون دغ دادن بااون اخالق گند  جوادآقاروکشت،منظورم

 رفت(  یانتظار نم نمیشترازایداره ب که

 !؟ییکجا ی:مر نفس 

 گهیجام د نیکجا باشم هم  یخواستی:ممن

 ی بود  یبه فکرک طونی ش ی:ا  نفس

   یچک ی:همن

 ارآمدنی!پاشو عمه وسام وسام؟یگ ی:توکه راست منفس 

 پ سامم آمد ااا

 استقبال رفته بودن وبساط بوس وماچ برپا بود.عمه که به  یبرا همه

 مادر  ییتو میرو درست کردوگفت:ماشاءال..... مر نکشیع  دیرس من

 ن ی:بعلع عمه جووون،خوش آمدمن

 ی :مرس عمه

سالم خشک اکتفا   کی دست دادم وسام انقدرمغرپردربرابرمن بود که فقط به  ارگرمی باسام
 بگم( ادبهش یاز دهنم درم یخواست هرچ ی..........،آخ دلم میکرد)پسر 

 م یخونه ما شد یعمو ناصرنشستن وراه نیعمه وپسراتوماش بعداون

خوشگل تراز قبل شده بودوتوفرودکاه چشمم  یل یخ یلعنت یکندم ول  یخواست سرسان رو م ی)دلم م
 همه دخترا روش بو کصافط( 
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 وباباحرکت کرد به سمت خونه.............  میبابا شد  نیسوارماش

 

 

 

 

 

 

 ۱۰پارت

 

 ماواال... ادخونهیخوادبی ازش دارم که حاالم یدل خوش یلیخ

 گهیمن توخونه د یراحت یربرایبهتون بگم که نفس وام  نمیا ی)راست

 دانشگاهشونم هست( کیکه البته نزد کننیم  یزندگ

 خونه مامنم باهمه دخترا  یوتبارم راه لیوهمه ا میشد ادهیپ  نیازماش

 تو حموم عوض   ی.لباسم رو بالباس راحتمیبه طرف اتاقم رفت لیفام

 رون ی وآمدم ب کردم

 میماکه نامحرم نبود می:مرسارا

 ی کردیگه جلوماعوض م ی:خوب،راست مکاین

 نیدار شترم یتازه ب  نیمن دارم شمام دار ینشه،هرچ تونیادی :نه بابا،زمن

 گهیمال تو بهتر د دی:خوب شانفس 
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 کف پام  رهیشرفم م یشه خواهرم من که اون تور  ینم  لیدل  ی:اون که بعله ول من

 !؟یگی:توکه راست م نرگس

 !؟ی دی:بله از کجا فهممن

 دم یکش  غیج ه یدروبازکرد ومن زلزله   مانی لحظه نر نیدرهم

 تو  یآمد نییپا  یلست،سرتوانداختیتو نجایمگه ا یعلف   ابوی ی:هوومن

 هاننن؟ 

 خورم،بعدم یوعلفم نم ستمیابون ی توکالت بعدم من  ی:اوال هومان ینر

 ی ا لهیتوام گاو توتو لستیتو  نجایا آره

 :پس خوش بختم جناب گاو مذکر من

 :ازخداتم باشه مان ینر

 تو؟! ی:چراآمدسارا

 نخاله گفت  نیمن حرف بزنم زن عمو مادر ا ذارهیم نی:اه،مگه امان ینر

 ن ییپا نیایب

 هان؟! هی:نخاله کمن

 عشقم یباز:خودت  شی بان  مانینر

 بهت نشون بدم،من  یعشق هی:من

 دم یدو یشروع کرد به فرارکردن ومنم دنبالش م   مانینر

 مگه دستم بهت نرسه پسر گاو،  مانی :نرمن

 خام   الیرسه خ  ی:نم مان ینر
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 رفت پشت مبل بابام  مانینشسته بودن نر همه

 یکشمت نر  ی:ممن

 ی تون  ی:نم مان ینر

 توانم  ی:ممن

طورباتوام   نی،همیست یتوکه بچه ن مانینر گهیعمه گفت:بسه د نکهیتاا دمیدو یومن م دیدویم اون
 میمر

 دونهیبهم رفت که خدام یره الحظات مامانم چنا ن چشم غ نیدرهم

 وگرنه...حاال بماند(  نجاستیعمت ا  فیح نکهیشم ا ی)معن

 :عمه جووون مان ینر

 :بعله عمه

 هنوز بچست ،وبه مننگاه  یک یبه نظرم اگه من بچه نباشم  ی:ول مان ینر

 کرد 

 :منظور عمه

 مگه نه  می اونم مر میدختر نخاله دار هی لی:منظورم واضحه،آخه ماتوفام مان ینر

 اد یچشم غره بهش رفتم که گفت :چشات ازکاسه درن هی من

 مواظبم ادی :نممن

 ی ابوعلف یگفتم:  یبه صورت لبخون بعد

 (چون االنم اخم کرد،اد ی بدش م یلیخ   یعلف ابویاز  مانی)نر

 رو میاست . گوش قهیدق  ۷: ۳۰به به ساعت دمی ساعت نگاه کردم د به
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 دادم.......... امیدرآوردم وبه نفس پ  نمیشلوارج   بیازج

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۱پارت

 

 

 طرفتراز من نشسته بود ربودواونی کنارام قای دق نفس

 !؟یجواب داد:سالم،توکجابود  بالخره

 داره؟!  تیبرات اهم یل یخ  زمی :عزمن

 ی بد قول  یلیخ  دمیفهم  ی:نه ،ول نفس 

 رضا ی :ناراحت م،جون علمن

 :من نارحت نشدمنفس 

 خوشگلم  یرون ی !هنوز ب؟ی کن ی کارمی :خوب چمن

 :نه،بابا خونم نفس 
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 نفسم  دمت ی:آره دمن

 !!م؟یدی:دنفس 

 !؟یداداشت ننشست رجونی:آره ،االن مگه کناراممن

 ی کردم؛اله  پیسرشوآوردباالمنم خونسرد بهش نگاه کردمو تا نفس

 م یها، آره منم مر شهینخور پوسستت چروک م  جوجوانقدرحرص

 بخوره نه صاحب ریتوتنه ش  یکه بچت نم اریانقدربه مخت فشارن گلم

 شهیم  یدرست وحساب  عقل

 مممممممم ییییییی :مرررررررردوگفت یکش  غیج  هیکه براش رفت  نیا

 جاااااااااااااانننننننننننمممممممم   ییییییییی:امن

 مبل وپشت مبل سام قرارگرفتم  یازرو دمیپر

 کوووشششمممممتتتتت   یییی:ممم نفس 

 خخخخوووررررمممتتتت   ییییییم:من

 کنه که عمه گفت:بببسسسسسسهعههه یبدوآمدکار   نفس

 ستادم یواستادومنم راحت ا  نفس

 ونهی! همه دن؟ی کنیباهم دعوام یسگو گربه ه  نی :چه خبرتونه ععمع

 چه وعضه نیا نیشد

 ن یکنیدوهفته شمادوتا غذادرست م  غیوپ  غیهمه ج  نیگه،بخاطرای:عمه تون راست ممامان

 ........ی:ول نفس 

 واماواگرنداره سرمون از دست شما دوتارفت   یعمو:ول زن
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 دند یصداش کنمهمه خند یخوا  ی:اااا زن عمو کجا رفت ممن

 با خنده گفت:از دست تو  ونیعمو کتا زن

 :چراازدست من زن عمو جون از دست نفس بهترها من

 دنیجک گفتم که همه خند  باانگار

 زنند  ینم  ادیدخترها فر  سیگفت:ه مانینر که

نرافزارتو عوض   یخوا یبودم  شیاون مال دوساعت پ  ینشد  تی ریآقا هنوزت آب گ ادزدمی :کجا فرمن
 کنم؟!

 رم یباحرص:نخ   مانینر

 خودت گفتم داش   یراحت یمن برا ی:_باشه حرجور راحت من

 تون شام درست کنه  یک ی نی حرف زدن پاش یالت  ی:بجامامان

 چون اون شروع کرد  می:اول نوبت مرنفس 

 ن یندارم،فقط همه عموها وزن عمو ها چتر  ی:باشه مشکلمن

 ی چ یعنی نی:چترعمه

 نکن  یادب یجون ب  یمن:هووج     یدون یتو چه م یر ی)آخ پ

 :اهوع خانوم بادبی وج

 فرزندم(..............  ری بگ ادی نهی:امن
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 ۱۲پارت

 

 حواست به منه  می:مرعمه

 ن یکردی عرض م ی:..اام...بعله عمه جون چمن

 چه ترز حرف   نیا گمیحواس پرت نسارم کردوگفت:م  هیبا حرص  عمه

 زدنه

 ن ی،هم نیدار فینگفتم فقط گفتم:همه تشر  یز ی :خومنکه چمن

 ها میمرد یوگفت :_ماز گشنگ د یدادم رس دبهیعموحم 

 شدم   یچشمک حوالش کردم وبه سمت آشپزخونه راه هی:بعله االن ومن

 جووووننن  یقرمه سبز  نهیدرست کنم هم یحاال چ  خوب

 نهیا نیدرست کنم که انگشتاتونم بخور یقرمه سبز  هی

 قشنگ درست شد وجاافتاد  غذام۱۱خورشتمو درست کردم وبعدم برنجمو خالصه ساعت  تندتنداول

شال  هی با  یپاشنه بلندمشک یوکفشا   یمشک غهیباشلواروجل  دیمردونه سف  راهنیپ هیرفتم باال و زود
 که خوشگل بستمش  یمشک
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 گارسون هاشدم  هیشب قشنگ

شام همه حمله کردن قبال  دییبفرما دازاندجنتلمنیبلند گفتم :ل یحولم رو دستم انداختم وباصدا هی
 کردم  نیوقشنگ تزئ  ز یم امیب نکیا

 !ه؟یچه سرووضع نی:امامان

 دم ی:خولباس گارسون هاروپوشمن

 !؟یدیکم بود بهمون م ی هرچ یعنی :گارسون جون،ار یسام

 ی :هرچمن

 !؟ی:هرچ ار یسام

 :بعله من

 ! ؟یهرچ یهرچ یعنی:  مانینر

 ی که ندارم،هرچ ی:شوخمن

 ه یعال کنهی م یبالب ولوچه ات باز  ستیبه غذان لقمع گذاشتم تودهنم به هی

 ( ه ییازخود نباشه ها؛دست پختم عااللل فی)تعر

 :نمکدون روبدع سام

 دادم  بهش

 :اون ساالدروبدع کارسون جونمان ینر

 دادم  بهش

 :گارسون ماستوبده ریام

 دادم د،بهشی:بفرمائمن
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 رو بده   ی:قرمه سبز سارا

 ا ی :بمن

 ( کردنیم ی)داشتن رو اعصابم راه که چه عرض کنم اسک 

 رو بدع یجان ،دخترم اون سبز  می:مردیعموحم 

 عموجوون   دی:بفرمائمن

 :دالع)خاله( لوفر ین

 :بله من

 :دوک بدع)دوغ بده( لوفر ین

 پدرسوخته کنهی م  یبچه کوچک هم باهات باز   کی ای:ب ی وج

 :اعصاب ندارم خفهمن

 زگار رو یه یدار   ی:باماسرناسازگار ی وج

 زنم ی صدات م  یه ییکجا می:مرعمه

 :بعله عمه جان  من

 زبرام ی بر عمه؛آب

 د یآب ،،بفرمائ   ختنی:چشم ،بعدر من

 بخورم مامانم گفت:نوشابع بده   تاآمدم

 د ی:بفرمائمن

 زحمت   یبرنج رو بده ب  سیرفت طرف لبم عموناصرگفت:دخترم اون د دوبارتاقاشق

 عمو جون   دی:بفرمائمن
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 شد(  یقشنگ اعصابم پشگل گی)د

 رروبده ی :گارسون جون اون ماءشعمان ینر

 ا ی :بمن

 بده  ی،ترشی:مر کاین

 ا ی :بمن

 ز ی :آب بربابا 

 بابا جونم   دی:بفرمائمنباحرص 

 بگه گهید زیچ هیتا آمد درگاراژشو باز کنه و  مانینر

 لقمه کوفت کنم  هی نی:اگه گذاشتمن

 غذاتو بخور   می:مابه تو کار نداربابا 

 گهی:بخور دعمه

  ختیتوگلوم وشروع کردم به سرفه کردن مامانم برام آب ر دیلقمه از غذام خوردم بهو المصب پر هی
 چون کنارم سارا و اون طرفم عمو 

 عمو   هوچنانیکه  ومدیزد پشتم من سرفم بند ن ی بود سارا هرچ ناصر

 م کمرم همه از جا درآمدن ومرد یپستم گفتم:مهر ها ناصرزد

 آب رو از دست سارا گرفتم مو خوردم  زود

 چه وضعه زدن عمو جوون  نیا رمی خدا اال ن بود کع بم یا ی،وا ی:امن

 یزدم ،بعدم هنوز که نمرد  واشیناصر:من  عمو

 مچکرم یل یخ ی:مرس من
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 نکردم  یکار  کنمی :خواهش معمو

 شدم  ریس گهیمنم گفتم:من د دنیخند همه

 تا غذاتو مثل بچه آدم تا ته یر یجانم  چیه ینخورد  یچی :توکه همامان

   ینخور 

 مادرانه تی از حما ی:نرس من

 ومد یبود که از دستم بر م ی:کار مامان

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

 ،سر شدم  شی:آخ من

 منو درآورد(  ی)بعدم آداادیم  می:حاال چه قپمان ینر

 

 ۱۳پارت

 

 یگاو خورد نی ون خودت عآره ج رشدمیس گهی:من دمان ینر

 ی :گاو،خودتمن

 ل یف نی دختر شکمش ع نیگفتم که ا  ی :من از اولم ممان ینر

 یون یبه چه ح گهید لی:دستت درد نکنه،خودم که گاوم شکمم که فمن

 هان؟!  کمینزد

 :بزار..... آها..سگمان ینر

 :انوقت ،چرا؟! سارا
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 رهی گیوپاچه تو م کنهیسگ هاپ ،هاپ م  نهوی:چون عمان ینر

 خان   مانیآوردن نر یوگرنه دمااز روزگارت درم  ستمیچستو آابک ن گهیسر شدم د فی:ح من

 :هم تووو مان ینر

 :آره،،منننن من

 لو یمگه نع ن ی بکن یتوان  ینم  یگلت چی:هم همان ینر

 ( مانی:حگ با عمو نرمان)حق با عمونرلوین

 رو   ی:عمونرمان مواظب باش تالفمن

 :مواظبم مان ینر

 ر ی ب بخ:شمن

 :مرغ مان ینر

 باش  گه،راحتیبگو باغ وحش د  هوی ای :روتوبرن بمن

 ی تو بگ ی:راحتم،بازم هرچ مان ینر

 پسر نرخر(  یآ یآ ی)آ

 :فعال من

  ستی)به به به ..نع ،به به باغ ندینشده بود که خواب ۳جواب دادن ومنم رفتم باال تو اتاقم هنوز   همه
 که قصر هلو

 !؟ی!موتور ؟یکه گفت:چطور   دمیرود  مانیتو گلو،،،محو باغ بودم که نر بو

 و آرامش ندارم  شیپسره لوس،من از دست تو آسا من؛گمشو

 شد(  لی دوسر تبد وید  کیبه  مانیهو نر کی
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 فقط دستم بهت  مانینر  یدارشدم،ایواز خواب ب دمیکس  غیج هی منم

 ی ماورنم  کشمت اااا...تو خوابم دست از سر کچل یخودم م  برسه

 ....پووففف ابوی داره

 شدم حاال داریشعور کله سحر ب   یب  نیصبح بخاطرا۷: ۳۰ساعتوووو 

 کارکنم،،،، یچ

 نهیا آهاااااننن

 حولمو ورداشتم ورفتم حموم  زود

 نی حموم چن هی یبکن  یخوا  یم  کاریآها گفتم چ یگفت یجور  هی:  یوج

 داشت  یآهان

 :اصال به تو چهمن

 مگه:بعععععغغغغلللللللللهههههعهععع  کننی خوانندگان به عقلت شک م گمی:من بخاطر خودت می وج

 :لطف کن برو  من

 ام ی: فعال بازم م ی وج

 رون یآمدم ب  یحموم حساب  هیبعد  خالصه

 !(ه؟یخوجمل خانوم ک نی)به به ا

 یی شلوار برمودا هیکندم و نهییاز خودم دل از آ فیعالمه تعر هی بعد

 صندل  هیسرم و یشال مشک هیتنم کردم و یشرت خاکستر  یت هیو

 پام  یمشک

 زدم    یمحرم  پی محرم منم ت۱ امروز
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 صبح  ۸: ۳۰نگاه به ساعت کردم ساعت  هیچه خبر  نمیبب   نییپا برم

 آب سر از   وانیل هیآشپزخونه و دمیبه سرم زدم پر یفکر شبطان  هی

 زکردم  اتاق نفس شدم،آرون درو با یسرد کن برداشتم وراه آب

 نع یبیبه خواب هفت کوتوله م به

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

 بزار به کارم برسم  ی:مرض،بازتو قاشق نشسته شدمن

 : اصال به درک ی وج

 ش ی:امن

 دارشو یشدم وتکونش دادم وگفتم:نفس، ب کشینزد رفتم

 امروز آمدم خونتون بزار بکپم   هی ی:مامنفس 

 بپاشم   ای یش  ی:نفس پام من

 :بپاش نفس 

 .................... 
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 ۱۴پارت

 

 رو خال کردم روش  وانیحرکت پتورو از روش برداشتم ول هی با

 میییی :مرررررر دوگفتیکش غی ج هیمنگ به من نگاه کرد بعد اون  نفس

 کککککککککککششششششمممممتتتتت  یییییییم

 د یخونه لرز اصال

 ی :نموتونمن

 م یدبرو که رفت بعدم

 عمه هردو  ی.باصدادیدو یوم  دیکش یم  غیونفس ج دمیدو یم من

 چچچچهه خخخخببلبرررر؟! تننججججاااااییییی:امیستادیا

 )اوه اوع گلو عمه جرررر خورد( 

 :_توخفه ی وج

 جون   ی:چرا وجمن

 رتوبودی :کرمک تقصی وج

 (گه یم یعمه چ نمی:ببندباو ببمن

 نع  یگنده آدم شده باشن ول یبلکه خرس ها نمی ب یآمدم م  رانی:اعمه

 چه وضعه بزرگ کردن بچه  نیکه بودن بلکه بدترم شدن ا یهمون

 ! د؟ینداد ادینذاکت رو  ت،یبه بچه هاتون،ادب،ترب  ون،زهرا یهان کتا است

 چشم غره توپ به من رفت وگفت:آخه عمه جون کودک درونشون....... هی مامان
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 بود،کودک درون چه  نی از اولم هم  میوسط حرف ننه ام:مر دیپر عمه

 دختره پبش فعال  نیدکتر ا  نشیگفتم ببر مای ،من به تو ن هیا غهیض

 هان؟!آقاجون از اولم اشتباه کرد که.....  رو

 خواهر من دکتر گفت بزرگ بشه خوب میوسط حرفش:برد  دیپر بابام

 شهیم

 اتاق من  ایتکون داد وگفت:ب  یسر  عمه

 بهم برخورد  یلی (خنیوت یرگیسرعمه رو ببرم ز خواستیدلم م یا ی)ا

 ۰بود

رو ورداشتم ورفتم   نمیماش چیوسوئ  یآادرم سرم وگوش  هیمانتو جلو باز تنم کردم و هیبدو رفتم  بدو
 مامانمم توجه یبه صدا رونیب

 خوردم یوم  کردمی بودم وفکر م  رونیکله ب هیشب  ۱۲تا ساعت  نکردم

 منو به سام چه؟! هیچه فکر مسخره ا نی(اه اطونمیچون ش  ادیسامم از من بدش م یعنی)

 ........ دم یو خواب نیرو خاموش کردم وسرم وگذاشتم رو فرمون ماش میگوش
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 ۱۵پارت

 

 

   شهیش ستادیافسر ا دمی.د دارشدمیاز خواب ب یز یتق تق چ  یباصدا

 افتاده!!؟  یشده؟!اتفاق یز یو گفتم:بله.چ  دمیکش نییپا  رو

 وفت یراه ب  ر،خانومی:خافسر

 وقت صبح  نیشده ا یگفتم چ پپووووف

 :باشهمن

  کمم ی زدم،شیها پرسه م  ابونیهدف تو خ  یرو روشن کردم وب  نیماش

 وارم که از شمال  دی برم خونه آقاجون ام دی با یکردنم یغور م  غارو

 باشع  برگشته

 همرامه نی:آقاجون ،ماش طرف خونه آقاجون رفتم زنگو زدم وگفتم به

 رو رو بزن   یدرماش

 بزرگ آقاجون  اطیرو توح  یدر بازشد ومنم ماش قهیاز چند دق بعد

 کردم)خوبه که آقاجون برگشته( پارک

 بلند گفتم:سالم سرورخانه من باالخره  یخونه شدم وبا صدا داخل

 !؟یآمد

 ومدی ن ییصدا
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 !؟ییی:آقاجون کوووج گفتم

 سکوت  بازم

 کنهیکارم ی چ نجایا نیشد )ا ا انیپاآمد که چهره سام نما یهو صدا کی

 خونه ماباشه(  دیبا نکهیا

 :سالم آقاجون کو؟! من

 دونم؟!  یوگفت نم  دیکش ازهی خم هی سام

 ( ست ین دم ی)بدوبدو رفتم دراتاق آقاجون رو باز کردم د

 !؟!؟ییییگفتم:آقققااااججججوووننن کککجججااا یشتر یر۱۲ یباصدا

 یکرد:کرم سام

 ی :مهم نمن

 :اتفاقا مهم ههسام

 در سالن شد وآقاجون آمد یصدا  نیب  نیدرهم

 مک، ی:به به مرآقاجون

 :آقاجونمن

 قربونت برم من یبغلش کردم وگفتم؛کجابود زود

 م ینداشت یز یچند وقت نبودم چ نید،ای:خدانکنه،رفتم خرآقاجون

 !کنه؟ یکارم یچ  نجایلندهور ا نیگفتم؛پ ا واشی

 هاااا  دمی:شن سام

 گفتم واشی:حاال خوب من
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 یبلندگو قورت داد  ستی :بله صداکه ن آقاجون

 با اعتراض:آقاجون  من

 شد  ریصبحونه که د نیای:ب دوگفت یخند آقاجون

 به صبحونه میو حمله کرد مینشست زینفرمون پشت م  هرسه

 !؟یگشنه ا یلیکه خ  نمیب  ی:م  آقاجون

 نخوردم(  یز یتااالن چ  روزینتوتم)آخه از د یز ی چ دوزتاتالنیبادهن پر:باله)بله(،آکه از د من

 آقاجون؛چرا 

 لقمه رو قورت دادم وگفتم:داستانش مفصله اول صبحونه من

 نگفت.............. یز یصبحونه چ  انیسرشو به نشونه موافقت تکون دادو تاپا آقاجون

 

 

 

 

 

 

 ۱۶پارت

 

 شده؟! ی چ نمی آقاجون گفت: خوب بگوبب بعدصبحونه

 ن یراحت باش  رمی :من مسام
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 ۵+ ۱حاال انکارمذاکرات نی:خودتولوس نکن بشمن

 کردم  فیآقاجون وسام تعر یدوباره سرجاش نشست ومن از اول تا آخرش رو برا سام

 حرف بزنه،،کارتو   دیچطور با ادنگرفتهیهنوز  نی نازن  نیبااخم:ا آقاجون

 یکن یم  یندارن..چرا؟!اون ها رو عصب  یدرت گناهاشتباه بودپدروما ام

 خوام بدونم چقدر براشون ارزش دارن  ی:درسته آقاجون،اماممن

 زنگ بزن  هی:آقاجون

 جا بمونم والبته  نیخوام تا تاسوعاوعاشورا هم  یزنم،م ی:نه ،نم من

 ستم یمزاحم ن اگه

 کنه  یرو درست نم   یکار  یلجباز  ی:اشکال نداره ول آقاجون

 دونم  ی:ممن

 بگم یز یچ هیشه من  یکه تا اون لحظه ساکت بودگفت:م  سام

 :البته من

 دونم که االن نگرانت   یم  نویا ستین یز یدلش چ ی:مادرم توسام

 شده

 پسرانه  تیحما ی:مرس من

بود که من گفتم حاال هرجور   قتی نبود بلکه حق تی حما ن یشناسم و ا یم  شترازتوی:من مادرم رو ب سام
 ی دوست دار 

 از اون غروراولش کم شده بود حد یکمیاما سام از نظر من  دونمی)نم

 دونم  یدربرابر من بازم نم  اقل
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 رفتتت   میخل شد یه

 شود  یباورت نم یول  ی:بودی وج

 :دهنتو آب کش  من

 که نگفتم یبد زی :وا چی وج

 ست ی:گمرو حوصت نمن

 :باشه بابا ی وج

 :بشاش چتات واشه من

 ادب ی:ب ی وج

 :برو باادبمن

 :خدافس ی وج

 :خدافس( من

 عجب رفت برم به کارم برسم............. چه
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 ۱۷پارت

 

 محرم تاسوعا( ۹،،،،روزبعد، ۹)

 

 !؟یی کجا مکی:مرآقاجون

 ام ی:االن ممن

 وچادرم رو سرم درست   یو شال مشک  یوشلوارمشک یمانتومشک هی

 ها رو جهت اطالع  ن یاستار رو پام کردم ا-وکفش اسپرت آل  کردم

 بودم  اوردهیلباس ن د،چونیرام خرب  آقاجون

 یکه سام برا  یدیجد نی سام و آقاجون سوارماش  نیبدو رفتم پائ  بدو

 داشت که من   یاسم سخت کیبودم شدم والمصب  دهیخر  خودش

 توانستم بگم  ینم

 زده بودن  یسرتا پا مشک  پی و آقاجونم ت سام

 مم یییباحرص:بررر سام

 دم ی!برو من اجازه م؟یمنتظر اجازه من بود ی:اله من

 بعد قهیدق چند

 بگو  نتویاسم ماش گهیبار د هی:سام،من

 گم  یبا حرص:نم  سام

 خواهش موتونم  گهی:ااا بگو دمن
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 ی ت ی ج نتتالیکانت ی:پووووفف بنتلسام

 مونه یم ادمی  یت یبابا من فقط ج  ی:امن

 ی ت  ی:اصال تو فقط بگو جسام

 کنه عاغا  ی :باشه،برام فرق نممن

 وفت ی:سام چراغ سبز شد راه بآقاجون

 :بلهسام

 بد آماده کرده یهمه اتفاق ها یسام راه افتاد من خودم رو برا خالصه

 بودم 

 !؟!؟یی:کجاسام

 جام  نی:توراه برگشتم،،خو هممن

 دمیند نمت یب  یم زی :نکه رسام

 ی سر برو چشم پزشک هی:آها،،حتما من

 میدی پاشو رس  یاد انقدر فک بزنخو ی:حاال نم سام

 چه زود می دی!رس؟ی.....چ ی:بمن

 :بعله سام

 :واقعا من

 :واقعا، سام

 بود  دهیکرده دلم براش تنگول رییچه تع دمیکردم د اطینگاه به خ هی

 بغض گلو مو گرفت   ییهه



 یی غرق در تنها

51 
 

 هااااا یهفته رفت کی:خوب حاال ی وج

 روز بود،،بعدم دلم تنگ شده خو ۹هفته نبودو کی:من

 کرده تو به من بگو یر یی:آخه لوس چه تع ی وج

 :ااا.....همه جاش من

 :مثال کجاش؟!ی وج

 ...اه یآورد ری :_گمشو منو گمن

 حاال گمرو  یشد  عی:ضای وج

 ادب( ی :بمن

 

 

 

 

 

 

 ۱۸پارت

 

 رو ضه  یرفتم،صدا یشدم وبه طرف درورود  ادهی بالخره پ  نیازماش

 بودن وباالهم خانوم  ونیآقا  نییطبقه پا شهیمثل هم  ومدیم خونه از

 ها
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 بود  یدرورود کیپله ها باال رفتم چون نزد از

 اتاقم شدم طبقه سوم اتاقم بود چادرم  یسالم به جمع دادم وراه هی

 درآوردم چون مانتوم بلند بود  روازسرم

 رفتم وکنار مامان نشستم نیی طبقه پا به

 ! ؟یرفت یقهر کرد  ده،،کجایرندی:خ مامان

 م یزنی:بعدا حرف ممن

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

 هااااا  یا

 ok:من

 ورفتم آشپزخونع پاشدم

 ! ن؟یخودم شوتور ی:سالم به خول وچال من

 یدی:شتر ندآتنا

 یدی:خول و چل نددایآ

 گهیتا د۲شما  دمی:اتفا قا دمن

 واال خونع خودته  ادیم ری د نقدری:آدم اآتنا

 شتر خل وچل آدم نی:خو معلومه خواهر من ادایآ

 ستم ی:درد...معلوم من آدم نمن

 ی قبولم دار  آتنا؛خوب

 فرشته ام فرشته  ستمی :مرض...من آدم نمن
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 :عقق دایآ

 :خفهمن

 زنمت  ی:مدایآ

 بزن ای :بمن

 شد،،اونوقت تا دلت بخواد  یلیروضه است بعد که جمع فام   فی:حدایآ

 زنم یم  کتکت

 خواد ی...دلمم که کتک می:منم گذاشتم تووو منو بزن من

 بخواد دمی:بافاطمه

 کووو؟! دی:چش سفمن

 دی چوس سف  نجامی:اسارا

 آورد  فشهیجمع تون جمع گلتون کم که اونم تشر نمیب  ی:ممن

 ی هست می:چه گلنرگس

 ل :گل بهتر تا گنفس 

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

 !ن؟یدار یچ

 اوردمی ن می:مارکه ندارآتنا

 م یکاررو دار یدا؛ولیآ

 رو ببر تا بعد..........   یچا نیفعال ا ای:بسارا
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 ۱۹پارت

 

 تعارف  ییهال شدم،بعد چا یرو از دستش گرفتم وراه ییچا ینیس

 وستمیبه جمعشون پ  کردن

 ن یکرد ی رو م  ییکدوم بندخدا  بتیغ نمی :خوب ببمن

 خوره ی:به ما مآتنا

 ی ل ی:اوف،خمن

 زد منم زدم  یکیدایآ

 کنه یبرا دعوا درد م  ره،سرشونی رو بگ نایا یکی :سارا

 رهی هرز م  یل یخ دایآ ی:دستامن

 :نه بابا دایآ

 :زن بابا من

 رفت بابا  می:طالقش داددایآ

 !؟ی:ااا...کمن
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 ی :وقت گل ندایآ

 من اون موقه اونجا نبودم  گمی:ممن

 ن ی:ام....ااا.خوخرا برسوندایآ

 خبر خوب بچه ها  هیرو ولش  نا ی:اسارا

 ! ؟ی:چه خبر خوبمن

 مرغا بشه یقات  کای:قرار ن سارا

 !؟ ی:واقعا،پپپ تو چ من

 :حاال سارا

 ی خواستگار  ادی تو محرم م ی:کدوم روان من

 :محرم نبودکه قبلش حرفاشو زدن بعد محرم شد سارا

 گمی...ممن؛آها

 ی :آتمن

 :بله آتنا

 کجانننن؟!؟! ،هرمز،ماکان،وساسان،وسامانیا،هادیه،حامد،هلیث،محدثه،هدی :حدمن

 :نفس بکش آتنا

 :خوتو بگو من

 روستا  ئت یرفتن ه  یچ ی:ه آتنا

 !ان؟یم  ی:واقعا،حاال کمن

 ن ی :فکرکنم اربعآتنا
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 تنگ شده  ی لی:آهان،من که دلم براشون خمن

 ا یمادر ب  می:مرمامان

 :چند لحظه بچه ها من

 نم یبزن بب یزنگ به مهد هیطرف مامان رفتم که گفت:ظهر شده  به

 کجا موند  غذا

 :باش من

 تا بوق جواب۵ضربه زدم بعد  یاسم مهد یرو برداشتم ورو  میگوش

 :الوداد

 :بخور پلو من

 :به جا سالمتهیمهد

 ! ؟یاال سالم داداشم خوب:خوب حمن

 شما  یا ی:از احوال پرسیمهد

 :لوس... من

 ی داشت ی:کار یمهد

 ی :هاا...اگه بزار من

 :خوبگو پشت فرمونمیمهد

 شد؟! یغذا ها چ گهی:مامان ممن

 دخوب یصبر کن  امی بابا..دارم م ی:ایمهد

 گفتم  ی:حاال انگارچمن
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 یندار  گهید ی:کار یمهد

 :نوچ.خدافس من

 خدافس..خوب  نیگیزرت وزرت م یکه ه هیچه عادت بد نی:ایمهد

 خداحافظ  نی بک

 ی .،با ی کنی:پشت فرمون باال منبر نرو تصادف م من

 بر قطع کردم  کهیمنبر د  هی:تا آمد یمهد

 داداشمون مال شد........  میدوروز نبود پووووف

 

 

 

 

 ۲۰پارت

 

 زدی خانوم حرف م  هیطف مامان رفتم که داشت با به

 لحظه هید،ی:ببخشمن

فعال از حضورتون مرخص   دمیمن به شما خبر شو م ییرو کرد طف خانوم وگفت:خانوم رضا مامان
 شمیم

 حضورتون  زنهی حرف م یچه جور  می....ننه موجاننننن

 تا کجا  یادب ی:ب ی وج
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 :چطور؟! من

 کنهیخودشه مسخره م هی:آدم ننه ی وج

 :منننننن؟!!!من

 :پپپپ من؟! ی وج

 ادب  ی..بی:امن

 ودشه کشت  :ننه ات خی وج

 ! ؟ی:چمن

 رونیکه به صورتم خورد از توفکر آمدم ب  یچک  با

 مادر من یزنی ...چرا می:آمن

 منم زدم یصدات کردم جواب نداد ی:هرچ مامان

 یداشت  کارمی:حاال چ من

 من باتو کارداشتم یگیم یمنو صدا کرد ی:وا تو آمدمامان

 ادیم  گهیدوساعت د کیزنگ زدم گفت توراهه و تا  ی:آهاا...به مهدمن

 :خو باشهمامان

 بروم  توانمی:ممن

 :ها...برو مامان

 شدم  یطرف آشپز خونه راه  به

 :نرگس کو؟!من

 wc:حالش بد شد رفت آتنا
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 راست بگو مستراب  هیخو   یار ی:اووو....چرا رو خودت فشار م من

 ستن یکالس ن ی :همه که مثل تو ب آتنا

 که کالس برم  ستمین ییا:من بچه مدرسه من

 یبراب گفتن نداشت ومنم حوصله گوش کردن به بحث ها  ی حرف آتنا

 گوش نکردم داوسارایآتنا و آ یرنگ ومو  مزخرف

 

 

 بعد  فهیدق چند

 

 باشد   یم ریبه شرح ز امیکه متن پ می اس دادبه گوش یمهد

 ( نییپا  نیای)سالم،بادخترا ب 

 ی حممال  میآمد وبر یمامان و دخترا گفتم که مهد به

 موندن..........  ایهمه مهمون ها رفتن و فقط خود ییرایپذ بعد

 

 

 

 

 ۲۱پارت
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 کنه ی که بابام داره بااخم نگام م دمیهم نشستم د میحرکت کرد نییبه سمت پا  همه

 کرد ی داشت با لبخند به من نگاه م اماآقاجون

 نشسته بودم کسیبدون استر منم

 !ع؟ی چ کسی :استری وج

 :استرس من

 :لغت دهخدای وج

 :خفه باو من

 شعور  ی:ب ی وج

 :شورتتو بشور من

 ه یکی :من باتو لباسام ی وج

 ست ی:مهم نمن

 نشگون از پام گرفته بود  هیمحکم  آتنا

 !؟ی :چته روانمن

 کنهیتورو نگاه م یمن(رو نکاه چطور  ی:شوهر عمه)باباآتنا

 شد یبابا گفتم چ یمن؛ا

 ینگاه به اخم بابا کردم وگفتم:درواقه ممه ن  هی

 هه  آتنا؛مهم

 یییی گم ن ی:ممن
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 بعد  قهیچنددق

 سحر رفتن وبعدش  ییپاشد به همراه زندا دایآتنا و آ  یبابا یعل ییدا

 آنهام رفتن  نیمه ییبود پاشدن با زن دا ومدهیفاطمه وعسل که ن یمحمدبابا ییدا

و مامان و زن عمو    یو نرگس و مهد ارونفسی ط عمه و بابا و آقاجون وسام و سامرفتن وفق  عموهامم
 بودن که همه زوم    ریوام ونیکتا

 من بودن  یرو

 چند روز گذشته؟!  یدون ی:تااالن مت یبااعصبان   بابا

 :بل.... من

 !.....جواب منو بده؟یوسط حرفم:ساکت حرف نزن،کجابود   دیباباپر

 !!؟!! ؟

 :_........من

 سر هااا؟!  ری:باتوام دختره خ بابا 

 بگم  شهیحرف نزن ساکت باش حاال م ی خودت گفت  من؛خوب

 شنوم   ی:مبابا 

 :خونه آقاجون بودم من

 ..ههاان؟!؟!؟! یاوردی درم یمارو از نگران یبزت   یزنگک  هی ینداشت ی:گوش بابا 

 :داشتممن

 ی ر یهمون جاهم م ی:پرو....حاالکه خونه آقاجون بودبابا 
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 مونمیجا م ن یهم  نیبخاطرهم امیب  یبرم وه  یمن حوصله ندارم ه ی:ولجونآقا

 شد پدرم((........  غی)آخخخه .....،ضا

 

 

 

 

 

 

 ۲۲پارت

 

 

 :باشه فقط امروز بابا 

 میاضاف  نجایمن ا ماین هی:چ آقاجون

 دم یدختر چش سف  نی:نه..قربونت برم )روکردبه طرف من(باابابا 

 :با دخترگلم درست صحبت کن آقاجون

 !؟یا گهی:چشم کار دبابام

 طور بود و پاشد ورفت  نیهم  شهیبا حرص:هم عمه

 چرا رفت  نی....اااا

 به من کمک کن   ایب  مکیاتاق فعال،مر رمی:من م آقاجون
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 ی :چشوم آقاجونمن

 راست اتاق خودم  هیکرپم ورفتم  عتیو تا باال آقاجون رو مشا پاشدم

 ! ؟یکرد کاریبگو چ گهی بار د هی:جان ما ی وج

 عت ی:مشامن

 :خخخخخ ... ی وج

 ی :هررر ههرر رو چاه مستراب بخندمن

 جنبه   ی:ب ی وج

 :بابا با جنبه من

 ی کن ی اعتراف م یدار  ین یب  ی:می وج

 منم با جنبه ام یعنی  میکی :خفه منمو تو من

 ی :باشه بابا توخوب ی وج

 اد ی خوابم م کردمیم  یاالن داشتم حممال نی ! حاال هم برو تا هم؟یبرد ی:خاک تازه پ من

 ......حمال ری :شب بخی وج

 :درد وحمال گمشو جلو چشمم نباش اخمخمن

 بوس بوس الال  دمیخواب گهیفکرکزدن د کمی بعد

 

 

 

 



 یی غرق در تنها

64 
 

 

 

 ۲۳پارت

 

 گیدارن د زشدنیبعله همه سحر خ دمیدارشدم،دیاز خواب ب صبح

 زدند، یزرد رو هم م شله

 به همه بعدسالم

 هام و زن عمو وعموهام و بچه  ییو زن دا ییواستادم چون دا توصف

 همه بودن البته با عمع ام  هاشون

 سالشه۴۰  هیهان ییسالشه وزن دا۴۳اسمش رضاست که میدائ نی)اول

 سالشه ۲۴که هیدختر باسم هد هیسالشه و۲۶پسرباسم حامد که کیو

 سالشه۳۸سحر  ییسالشه وزن دا۴۱که  یدوم اسمش عل  ییدا

سالشه وزود ازدواج ۳۹محمد که ییسومم دا ییسالشون دا۲۱و۱۹کهدادارهیاسم آتنا و آ  دوتادختربا
 سالشون۱۵و۲۰سالشه ودوتادختر فاطمه و عسل داره۲۴پسر ماکان هیو  نیمه  ییکرده وزن دا

 هام مامان من وبعد اون خاله زهره وشوهر خاله که اسمش ییبعددا

 ساله شون۱۸و دوتا پسر دو قلو به اسم ساسان و سامان داره که  یهدم

دختر که  کیسالشون و۱۵و۱۷و هرمزکه یکه دوتا پسر هاد ونیو شوهرش هما  یزح میبعد وخاله
 سالشه۱۰و استیاسمش هل

 سالشه ودو تا دختر ۳۵سالشه وشوهرش محمدرضا ۳۰که نبی ز وخاله
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  گریج  یلیکه اسمش رو حان خ  میی ته تغار ییدرآخر داسالشو و۷داره که دوقلون و  ثی و محد  ثیحد
 سالشه وهنوزم بچه ندارن ۲۵که نیسالشه واسم خانومش نگ ۲۹و

 

 سر اصل مطلب  میبر میآشنا شد ی:خوب همه رو گفت ی وج

 :دوست ندارم من

 ست ی دست خودت که ن یداشته باش  دی»بایوج

 :خفهمن

 :اووووووو.....چککککووووو ی وج

 !......؟ی:چمن

 

 

 

 

 

 ۲۴پارت

 

 

 نگاه کردم:_  مانیبه نر  ضیکه به صورتم خورد برگشتم وباغ  یل یباس

 !؟یزن ی چرا م ابوییدار  مرض
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 ی فک کردم مرد ی:جواب ندادینر 

 رمکع یمی نپزم نم تامیدس نی:من که تا تو رو نکشم و حلواتو خودم با هممن

 رو دستموت هااا یمون یم شهی:انقدر حرص نخپر پوستت چروک م مان ینر

 تورو بگه برا من کع زود  دیبا   یکی :ببند بعدشم من

 !؟ی گی:توکه راست م ینر 

 حاال هم گمرو نوبت من شده گمیمن راست م ی دی:چه عجب فهممن

 من جاتو گرفتم  یآمد رید گهی:ن .. دمان ینر

 هم بزنع که  یک  نکهیسر ا میکردیدعوا م میخره داشت ینر  مو

 زنعیبه به نفس خانوم پرو پرو داره هم م دمید

 سوء استفاده گر آمد  نی توعه که ا ری خره همش تقص  ی:نکاه نر من

 خودت ته ری همش تقص  ستیمن ن ری:تقص ینر 

 :من؟!؟!؟!!!!؟؟؟؟؟؟ من

 پپسس مننن؟!  »نهینر 

 د یفهم وبتی :چه عجب مغز معمن

 ست یمن ن ری:تقص ینر 

 :هست من

 ست ی:ن ینر 

 :هست من

   هست
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   هست

 هست 

 ست ی:ن ینر 

 ست ین

 ست ین

 :هست من

 هست 

 هست 

 هست 

 هست 

 هست 

 هست 

 هست 

 سسستتتتتتتتتتتتتتتتت ییییی؛نتینر 

 بوپوووو  ااای:هسسسسسسستتتتتتتتتت من

 سارا صداش کرد که گفت:اوره هست  هوی

 هووووووووووو ی:من

 :به من چه  ینر 

 گمرو من هم بزنم  ی:حاال که باخت من
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 و............  گیکردم به هم زدن د شروع

 

 

 

 

 

 ۲۵پارت

 

 

 کنند   دایها شفا پ  ضی )دعا کردم که تمام مر

 ن یآم ی:اله وجدان

 بخت شون وابشه    لی:همع دخترا فاممن

 ...مخصوصا تووو ننندییی:آمی وج

 :خفهمن

 می و من آدم بش  وجدان

 ننننننیییی :فقط تو آمی وج

 :اژز خداتم باشه پرووو من

 

 :تموم نشد؟!  مانینر
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 :چزا؟! من

 :پ بکش کنار جوجهینر 

 جون  ابوی  افتهیجوجه ق من؛مرگ

 (یحرص بد  نویا دهیم یرفتم به به چه حال بعدم

 

 ۲۵پارت  ادامع

 

 !؟ی:تو فکر سام

 :نباشم من

 نم یب  ینم  یل ی:دلسام

 جون   ی:اوووو....دکمن

 گم ی:حوصله بحث ندارم مسام

 ! ؟یگ ی:ممن

 حرف بزنم   یزار ی :مسام

 ،اجازه مام دست شماست :بعله من

 کرد یطور ساکت داشت نگام م  نیهم سام

 یوقت گذاشتم بزر   یلیاالن خ گهید دی:بفرمائمن

 شه نع ینم  تی حال یتر  ک یکوچ  ی:بزرگ تر سام

 نم یب ی نم ی:آخه بزرگ تر من
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 یالزم شد نکی :توواقعا عسام

 برم   یگ یحرص :نم  با من

 :بروووو سام

 بودم  ی:منتظر امر جناب عالمن

 شن؟! یباز م  یاون ورتر بذارم گفت:دانشکاها ک هدقدمیآمدم لنگمو  هم

 ! ؟یپرسیم یچ  ی:برادمیشد پرس زیر یوبا چشما منبرگشتم

 ی طور  نی :همسام

 گهیماه د کی:من

 !؟یخوانیوکدوم دانشکاه درس م ی:چه رشته اسام

 :مهم من

 :نه سوال  سام

 خونه آقاجون  کی:دانشکاه نزدمن

 کودک  یروان شناس رشته

 :آهان سام

 من برم پسر عممهه  یسواللل ندار  گهی:دمن

 ییی دختر دا گهی:نع دسام

 کردم........ دایبه طف صدارفتم تا مامانم رو پ  میگفت مر یم  یمامانم که ه یصدا
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 ۲۶پارت

 

 

 یدار  ی :مامان با من کار  من

 یآمد  رید گهید:نع مامان

 ی ندار  یکار  گهی:دمن

 :نع مامان

 :باشهمن

 قاشوق یصدا دمید نمیرفتم هم آمدم بش  اطیگوشه تو ح  هیطرف  به

 که به  قیپشت االچ کموی ش دایبه به آ دمیجلو تر رفتم د یکم ی ادیم

 خوره یپرشله زرد م  گید هینداره نشسته و داره  دید یز یچ چیه

 :اااا.....رو تو برم م

 تو گلوش وشروع کرد به سرفه کردن دیشله زرد پر هوی

 به پشتش تا حالش جا آمد  زدم
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 ی ندر  ی:ادایآ

 :خوب مچتو گرفتم من

 نمت ینب گهی:گمرو ددایآ

 رو برسم الغوزیحساب تو  نکهیبعد ا رمی :ممن

 ی کن  یام نم یغلت چی:هم هدایآ

 نخاله  مینیب  ی:ممن

 چووووسسس مینیب  بی:مدایآ

 رو گذاشت کنار وآمد منو زد منم زدمش  گید دایآ

 آمد یکه نر  میدرحال کتک زدن بود زدمیمن م یه زدیاون م یه

 کردم دختر هاهم دعوا بکنن یفکر نم wow: ینر 

که هر لحظه تنتون برا دعوا   نی! شما پسرا خوب؟یومن گفتم:چ میدست از زدن هم بر داشت دایآ منو
 خاره یم

 :هوووووو....ادب داشته باش ...اگه عمو بفهمع ینر 

 فهمه  ی:نم من

 که بفهمه میذار  ی:نمدایآ

 که....... میباهم به طفش حمله کرد دایآ منو
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 ۲۷پارت

 

 

 کشم یم غ یجلو ج  نیای :بمان ینر

 :خوب بکش راحت باش دایآ

 :کمک ینر 

 که فرار کرد پسره لوس  میطرفش حمله کرد هردوبه

 به شله زرد خوردن   میقوا شرو ع کرد دیتجد یقدش وبعد اون برا میزد دایآ منو

 شده(  یعجب شله ا یشما خال  ی)اممممممم....جا

 گردن یهمه دارن دنبال شما دوتا م  ییجا بنی:وا شما دوتا انرگس

 :چرا؟! من

 بم یگم نشد ماکه

 ن یبدسن بعد بر یخبر  هیشد  ینم میماکع گم نشد گنیبعد م نی:همع رو سکته دادنزگس

 ی زود زود حرف نزن ییییگم که ه ی:باشه ننه جون دفعه بعد به تو ممن

 نباشه  ازیبه مترجم ن که
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 :من زود حرف زدم.؟؟؟!نرگس

 :پ من بودم من

 ن یارینم بقبلش دم و دسگاه تو یداخل ولبج مینداره بر دهی:بحث با تو فانرگس

 :دمو دستگاه؟!؟!! من

 و قاشق هاتون گی:دنرگس

 ارع ی خورد خودش م دای:همشو آمن

 ! ؟ی:زو تو برم تو نخورد دایآ

 رشون   ایتو ب  رمی:نع حاالهم ممن

 اااااایب دایآ

 ادب  ی :بمن

 ارم یخودم م شهیم دهی کش  کیبار یبحث داره به جا ها  نرکس»بسه

 شروع کرد به غر زدن  بعدم

 ن یکارکن گمی من به شما دوتا نخاله الدنگ م ری تقص همش

 هاااا  میدی:شندایآ

 شما راحت باش  من؛جااااننن

 ن ی زنی حرف م نی دار ادیز گهیگس:د نر

 :ماااا؟!من

  گهید مینرگس»بر

 ...... میوتا داخل شد میشد یو نرگس به طرف خونه راه دایآ منو
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 ۲۸پارت

 

 

  میگذاشت ییرای پذ یپامون رو تو تا

 م یشیما نگران م نی گ ینم  نیها کجا بود ده یند ری گفت:خ مامانم

  نا ی )بعد انگار باخودش باشسه گفت(خو نع ابجنیکنی شما فکرم اصال

 دادن یمنو دق نم کردنی فکر م اگه

 :استوپ  من

 که شما نگران بشبن  مینبود ییماجا بابا

 !؟ییساعت پ کجا کی  ینبود یی:جامامتن

 بعدم عمه جون در  میزدیوحرف م میخوردیشله م میداشت یچ ی:هدایآ

 م یبود جوارشما

 عقق
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 در جوارشما مگه حرمع   یچ

 دیمارو د  مانمی:تازه نرمن

 یگ یگفت:چرا دروغ م مانی برگشت و نر  مانینگاه ها به سمت نر همه

 دم یسنت من کجا شما دوتا رو د نیباا

 روزگاررررر   ییییه

 ! ؟یدیند  داروی:که تو منو آمن

 دم ی:نکه ندینر 

 رسمی :واقعا که من بعدا به حساب تو ممن

 دمیاکثر اماما ترس ای:مان ینر

 ی بترس  دمی:با من

 

 

خونه آقاجون    یخوردن و پخش کردن رفتن خونشون ومنو آقاجون و سام راه  یهمه بعد نذر  خالصه
 میشد

 !؟یاونجا بر  یخوایکجا؟!چرا مگفت:سام تو  ی بماند که  عمه م البته

 ... ستیجا ن   اونجا

 خونه   کیسامم گفت:اونجا راحت ترم بعدم محل کارم نزد خالصه

 آقاجون 

 خفه شد هااااا  یواقع یبه معنا عمه
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 دانشگام رو ورداشتم(  یوکتاب ها میشخص لی لباسام و وسا منم

 !؟یی کجا مکی:مرآقاجون

 گهیجام د  نیآقاجون کجا باشم هم نیخواست یمن؛م

 شد ورفت داخل ساختمون ادهیپ نی سرشو تکون دادو از ماش آقاجون

 شدم....... ادهیپ منم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۲۹پارت

 

 ماه بعد.......          روز اول دانشگاه...... کی
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 هااااا رسمی م رید ی! روز اول ن؟ینکرد دارمی آقاجون چرازود ب یوا

   یکن،،بعدم زود باش سام بره کس  دارمیآقاجون ب ی:اوال نگفتآقاجون

 یببرتت و باهاش بر   ستین

 صبرکنه قعیدق۱بهش بگو امیاالن م گهی:باشه دمن

 :باشه آقاجون

 سام شدم  نیهام رو پام کردم وکولم رو ورداشتم وسوار ماش  یرفت منم تند کفش عروسک آقاجون

 گه ینرسم  دبرو د رید ی ،الحمداهلل منم خوبم فقط زود که روز اول یخوب   ری:سالم ،صبح توام بخمت

 پلک زد وگفت:نفس بکش  یشیچند بار تند تند به صورت نما سام

 :من حالم خوبه زود برو من

  تونهیله کار ش:عجسام

 گه ی:جانننن ننه ات برو دمن

 رم یآروم دستشو گذاشت رودنده و راه افتاد وگفت:زود م یل یخ سام

 خانوم دانشجو  یکردیساعتتو کوک م  دیبعدشم با دانشگاه

   یحالت الک پشت  نیتر از ا عی با عجز:باش،تورو خدا سر جدت سر من

 ساااااااممم  برو

 رم یدارم م ین یم ب ن یتوکه کور نبود زومی :خو غزسام

 تووو  یزنی حرف م یراز ی:وا چرا ش من

 :خوب اونا همه کارشون آروم سام

 :توفقط به گاز من
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 و یک یآ کنمیم کاری :خو من دارم چسام

 سان  ویک ی گااااازززز ا نیییا یر یم  یالک پشت ی:دار من

 یترس ی:تو از سرعت ممن

 ....هه ..اون موقعه ترسمی؟!؟!مننننن؟!؟!!....م یگفت  یبا حرص:چ سام

 یکجا بود دادمیکه من گاز م یا

 نشون بده یگیحاال اگه راست م  دمیبودم ند ییدست شو  دی:ببخشمن

 پاشو گذاشت و گاز داد هاااا  سام

 م یدی:چه عجب رسمن

 ی مرس یبود......)سام از حرص قرمز شد هااا(ول  فتی که وظ  نیباا

 

 

 

 

 

 

 

 ۳۰پارت
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 زود   دمیدویسام منو رسوند دانشگاه تا خود کالس داشتم م بالخره

 بود زود  ومدهیداخل کالس هووووووف خداروشکر استاد ن دمیپر

درم رو  زود از اون حالت اسف بار درآمدم وچا   کننیهمه دارن به من نگاه م دم یواستادم  و د صاف
 نشستم  و در واقعه غش کردم   یخال   یصندل یسرم درست کردم و زود رفتم ته کالس و رو یرو

 یی آشنا یصدا کیطور که چشمام رو بسته بودم به سالم   نیهم

 که به من   طونیسبز ش  لهیرو آروم ورداشتم و به اون دوت سرم

 کردم ی بود نگاه م  رهیخ

 ر یاز من بگ شگونیم هیجان من  ی:وج من

 رمی بگ شگونیاز تو ن یمن چطور   ویک ی:آی وج

 بکن خوب  توی:سعمن

 کارو بکنم  نیا یمن چطور   شی روان پر  ی:روانی وج

 کردهااااا ریروز کا م به تو گ هی:اه ..من

 :من آزادش کردم ی وج

 میدی:هه هه خندمن

 م ی؛خوشحالیوج

 ...نکهیا نمیبینع درست م یییی:وج من

 نکهی:ای وج

 نکه ی:امن

 دو سر  دید گهید یدیسام رو د یجون به لبمون کرد نکهی:درد وای وج
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 ست ین که

 ی دیگاله رو ببند وسط لحظه حساس رس یکی :تو من

 ی :شرمنده من غذام ت، گاز بای وج

 یبر نگرد  گهید ی:بر من

 گردم یتوام که شده برم ی:به کور ی وج

 :غذات سوخت هاااا من

 که( یزار  ی:حواس واس آدم نمی وج

 

 بالخره گورشه گم کرد ومنم هنوز تو بهت سام بودم   یوج

 !د؟ییشما  دی:خانوم جاو سام

 :بله استاد من

 اخم کرد وگفت:حواستون کجاست خانوم سام

 جا   نی:هممن

 ن یدیرو شما کنفرانس م یدرس بعد تونی :بخاطر حواس پرتسام

 اس.....ٔ ی:ول من

 که گفتم  نی :همسام

 واسه    یخوش نشده لعنت  هنوز عرقت یآمد یبگه توک   دیبا  یکی آخه

 ی کن یم  نییکنفرانس  تع گهیهفته د من

 استاد شووو( ای گفت تو ب یکدوم آدم خر  اصال
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 هاااااااااااااا  خوردی خون خونمو م یعنی

 حواستون هست  دی با اخم:خانوم جاو سام

 استاد نیگفت یز ی :بله،چمن

 روز کنفرانس هیهمه بچه ها  یتأسف تکون دادو برا یاز رو یسر  سام

 کرد سی دهن همه رو سرو یروز اول  نیکرپ و خالصه هم ییتع

 تنه........... کی

 

 

 

 

 ۳۱پارت

 

 د یبالخره گفت:خسته نباش  سام

 تو( ی بابا چقدر فک زد ی)ا

 خورهیگاوو غذا م نیشکم پرست نشسته داره ع دایآ دمیبوفه د رفتم

 تو؟!  ی زدم پس کلش و گفتم:نترک  یکی

 ترکم یمن نم ی:تو منو نترکوندایآ

 ! ن؟یچطور ی و فاط ی:سالم آت  هیرو کردم به سمت بق من

 م یستی : بد نآتنا
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 غم برک زده نکهیا ی بند  ی:چرا جمع ممن

 :عاشق شدم یفاط

 !ه؟ینباکی ا ی:بازم عاشق شدمن

 :عاشق تو هان شدمیفاط

 اصال آدم  هیاسم کدوم خر کهی:توهان دمن

 ی :خفه شو خرخودتفاطمه

 انگار هی جد یل یاوه خ :اوهمن

 بود یانقدر جد  شهی: همآتنا

 پا بند نععع   ی:ولدایآ

 بسه گهی:دفاطمه

 شیدی کجاد ی: حاال نگفتآتنا

 تازه وارد  دمشید میکه دار ی:تو کالس مشترک یفاط

 نع ینگاه عاشقش شد ک ی:جااانننن توام بامن

 کنه ی باهمه شون فرق م نی:آره،وافاطمه

 !؟یچه فرق  یبگ شهی:ممن

  کننی هم فرق م ررضاوجوادی د،امیجاو ،ی،مرتض  یوحسن و مجتب   یعل یگفت  یتو هردفعه م واال

 دم یفهم یوا

 ! و؟ی: چآتنا

 گهید هیبا بق   کنهی م یچه فرق من؛که
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 یدی بالخره فهم فاطمهپس

 که ی اسمش ش یلیخ  یک ی نیا یاسمشون زا عارت بود ول هی ........بق گهی:آره دمن

 خنده ری ز میزد دایو آ یبعدش منو آت  یهمه تو بهت بودن ول اولش

 گهینع د کنهی فاطمه باحرص :گفتم توهان با همه شون فرق م یول

   یمنو مسخره کن تو

 شهیخوش م  رتیدخترجان حاال حرص نخور ش   یتو بگ ی،هرچok:من

 :بچه ها  من

 نگاه کردن منو که گفتم:.......... همه

 

 

 

 

 

 

 

 ۳۲پارت

 

 بگم باورتون نشه یچ هیا بچه ه یوا

 !؟! ؟ی کنجکاو گفتن:چ  همه
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 :سام شده استادم من

 باهم : نعععععغ باباااااا همه

 :زن بابا من

 رفت بابا  می: طالقش دادآتنا

 !؟ی:ااااا....کمن

 ی :وقت گل ندایآ

 گم من اون موقه نبودم ی:ااا....ممن

 زد آممددد  غی ج  هوی... نی:بحث چرتتون رو عوض کن یفاط

 : م

 

 ۳۲پارت ادامه

 

 

 هاااااا یکنی م غی ج  غیج  نقدریآمد ا یییک وااااا

 تو هان آمد  ی:وایفاط

 ست یلو لو که ن گهیآمده خوب تو هان د ی:ااا گفتم حاال ک من

 بده  یکه سام  استادماس چه حال  یگ ی:حاال راست مدایآ

 بده؟!  ی:چه حال من

 کنهی :بهتر کمکمونم مآتنا
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 .عمرا اگه کمک کنه!...سامم..؟ی:کمن

 کرد یدی: حاالدآتنا

 کرد  یگشاد:هااانن....چ یبا چشما من

 :مرض دادنزن دایآ

 منحرف  گهی : منظورم کمکون دآتنا

 آسوده:آآآهههااا  الیبا خ  من

 کنه  یمطمئنم کمکمون نم یول

 کنه  ی:مدایآ

 خوام اون کمکمون کنه   ی:صدسال اصال نم من

 ...جانم تو هانو نگاه کن  نیکن یبکن ،نکن م  ی:ولش باو ه یفاط

 .......رهی بگ نویا یک ی:من

 

 

 

 

 ۳۳پارت

 

 ستا ین میمال ن یانداختم و گفتم:حاال همچ  کفتی که م یبه تو هان  ینگاه اجمال هی

 ! کنه؟یم  کاری چ ررضای ام شیپ  نی: مال رو ولش اآتنا
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 رضا    ری...ام من؛جان

 کلک یا

 بگو من دعوتم   هیخبر

 سوال یبزنم بعدم نع برام جا یوز  هیزارع من  ی: اااه ااه چندش نمآتنا

 کنه هاااا  یجوون نگات نم یمهد گهی د یش یوگفتم:انقدر نخور چاق م دایزدم پس کله آ گهید یک ی:من

 شدم   ری:جاان اصال س دایآ

 :خاک با کلوخاش تو سرت من

 که چقدر خوشگله نع  ینیب ی:م یفاط

 گم چه جالب  ی: مدایآ

 !؟یتو حلقم گفتم:ه چپوندمی م تیسکویب هیطور که داشتم شکالت داغ با  نیهم

 : هااا؟!دایآ

 ؟! یچ گهی:م  آتنا

 رو به نشونه آره تکون دادم  دستم

 همه با همن نععع   یو مهد ررضای:خوب جال که توهان و امدایآ

 تو گلو  دیشکالت داغ پر هوی

 دن یخندیم نایو ا کردمیمن سرفه م یا

 که آروم شدم  کمی

 ههااااننن هیجواب گو یک  رمی من اگه بم نیرو چاه مستراب بخند هرهر

 ن ی:مرض آبروم رو بردیفاط
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 گه یخانوم همونه د یولللش تو هان فاط  ناری: ادایآ

 همون رو گفت نع   یفاط گهی:گمونم دمن

 خوشگله چشمت روش موند  یل یخ  هیزم،چی پشت چشم نازک کرد وبا عشوه گفت:بله عز هی یفاط

 زدوگفت........ یشی: آره،،چندتا پلک پشت سرهم به صورت نمادایآ

 

 

 

 

 

 

 

 ۳۴پارت

 

 منظورت نع  لیخوشگل باغ نارگ  زمیعز

 میدیخند همه

 گگگههه ی:بسه دت یبا حرص و عصبان فاطمه

 هاااااااا یذشیگم پرو م ینم ی چیمن ه ی: هد یسلف ارز کل

 من ی:هووودور برندار برا دایآ

 هیچ  ایجنبه باز  یب گهی:بسه دمن
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 ی کالس یب ی:هه چه دخترایمهد

 محترم  ری غ یاز تو نظر نخواست آقا ی:کسمن

 خانوم  دی:درست صحبت کنتوهان

 شهی م یچ نمی خوام درست حرف نزنم بب  ی:ممن

 می: بسه برآتنا

 آقا کاردارم  نیمن با ا نی :شما هااا برمن

 کنم یخواهش م  مممییییمر میبر   ای:من غلط کردم....اصال گوه خوردم بفاطمه

 ن ی:دددمن مگه نگفتم برمن

 مزه مزه کردم وگفتم:تلخ   کمی قهوه  فاطمه رو برداشتم و  وانیرفتن ل همه

 .  ....مثل....تو ...کل قهوه رو انداختمدهیمزه گوه م کمی  یدونیرفتم جلو م  آروم

 اما از اخالق   دم یوگفتم:من مزه تو رو نچش  کردیمشوک زده داشت منو نگاه   روش

 شه یانسان مزه و اخالق درونشم معلوم م هر

 بود کمرم رگ به رگ شد  نی:جمله سنگیمهد

 عمو مواظب باش  ی:اوخ من

 شکنم یکه خودم شاخ همتونو م وفتی:آق کوچولو نه با من نه با دو ستام در نمن

  فعال

 

 

   رونیب رفتم



 یی غرق در تنها

90 
 

  میای ما ب یشد چرا نزاشت  یچ می: مرآتنا

 تو دهنش زدمی : خودم مدایآ

 کنه  ینگامم نم یحت گهی:دفاطمه

 برات کارستون   کنمیم یکار  هی:نگران نباش خودم  من

 ارم یبع سرش م ییچه بال نیاز اون لنکاش کج شه بب  یک ی خوادیدلم م فقط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۳۵پارت

 

 ......... یتوعه  ری :همش تقصفاطمه

 : بسه آتنا
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 کشمت وبعد با دو رفت  یشدع م یز یچ نمیاگه بب  یباشه ول هفاطم

 هم دنبالش رفت  آتنا

 زدم یکردن من حرف بد  یجور   نیآرا ا نای:االن امن

 ی گ یم ی:خودت چدایآ

 گم فقط که گشنم ینم یخاص  یز ی:واال چمن

 ی کوفت نکرد یز یچرا همون جا چ:خو دایآ

 :مرض خو دلم نخواست من

 ی کالس عموم می:حاال بردایآ

 شد یچ  نیآتنا بزن بب نیزنگم به ا هی می:برمن

 : باشهدایآ

 آتنارو گرفت  شماره

 ...ٔآها..باش شهیکالس شروع م گهید قهیچند دق  یرفت  ی........سالم....کدوم گور االووو

 زود...قربانت خدافظ فقط

 کجاست  شدی:چمن

 اد یفا طمه آژانس گرفته االن م یبرا یچ ی: هدایآ

 آتنا و پشت سرش استاد آمد  قهیچند دق بعد

 ی آت  ی:همن

 : هااااآتنا

 دختر خر   نیشده ا ی:چمن
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 کرده ریتوهان گ شی دلش پ هیجد ندفعه یفرستادمش خونه رفت ا یچ ی:ه یآت

 و با توهان  نی رفتیرو اعصابش راه م یطور  نیا دیداغون بود نبا یلیخ چون

 ن یکردیم دعوا

 گفت  یخود پسر خر چ یدیمن بود ند ری:مگه تقصمن

 ست ین شی حال  یچی :درسته اما اون االن عاشق هیآت

 :بعله خانوم رو ان شناس من

 مسخره نکن  گمیم ی:جدیآت

 :ساکت استاد

 ی دیگوشم کرد وگفت:توهانو د کیاز اون طرف سرشو نزد دایآ

 :نع کجاست؟!من

 : اونور دایآ

   ظیاخم فرا غل کی گفت نگاه کردم که توهان داشت با ی م دایکه  آ یر یمس به

 کرد یمن نگاه م به

 چشم غره براش رفتم  هی منم

 

 آمد دایکه آ زدمیبا آتنا در مورددرس حرف م  داشتم

 هااا نی زنیتنها تنها حرف م هی: آدایآ

 ی :به تو چه فضولمن

 خواهر من ی:خر رسول آتنا
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 : واقعا کهدایحرکت کردم آ 

 زع ی:خوب دوستنا ن فعال بامن

 ی ت  یج  نیحرکت کردم و به سمت ماش  نگیکردم وبه طرف پا ک یخدافظ  داوآتنایآ

 رفتم  سام

 فرماشدن فیجناب بالخره تشر  یبعد عال قیدق جند

 یزود آمد یلی :خمن

 برم  یخوای :مسام

 رو تو برم من   یعنی:من

 .......هوی نشستم که نیماش  ریسام  رفتم ز  تی شدم وبخاطر امن  نیماش سوار

 

 

 

 

 ۳۶پارت

 

 

 شده میاون قا ریپشت و ز یرفته صندل یعنی نیماش ریاز ز منظور

 ی از اطالع رسان یجون مرس ی:وج من

 فهمن  ی مردم نم  یبچه ها یرسون   یمفهوم رو درست نم گهید نهی:همی وج
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 چه به فکر wow:من

 ر ی بگ ادی  نهی:همی وج

 :گمرو باز من به تو رو دادم من

 رم یم  یکنی التماس م یدار  ای:حاال چون زی وج

 دختر سمج نع  نیا  یسرم رفت ول ییوااا

 دش یسام و چالپ چالپ ماچ  نیتو ماش دیدختر پرو پرو پر هیشد که   یسام خارج م  داشت

 )ماچش کرد( 

 ورا سوگل  نی:چه عجب از اسام

 بکنم  ی عرض اندام هیگفتم  ی تو دانشگاه دمیسوگل:واااا پسر عمو د دختر

 شمیجا تلف م  نی:عق عرض اندامت بخوره تو سرت من دارم امن

 ی بر  یخوا  ینم میدی:خوب دسام

 عشقت   یپسر منم سوگ ییتو ن یبا بهت:سام ا سوگل

 رون ی تحملت کردم گمشو ب ادیاالنتم ز ن یشو تا هم ادهی:پ سام

  بگممممی:به بابام م سوگل

   رونی:ب سام

 کرد یجور مونده بود وحرکت نم  ن یرو بست سام هم نی با حرص در ماش دختر

 شمیخفه م ری ز نیمن دارم ا ی بزائ الغوزی ی:هوومن

 :اااا... چه جالب سام

 نفله  گهی:د برو دمن
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  رونیمنم زود آمدم ب  رونی حرکت کرد هم از در دانشگاه زد ب سام

 به به  یژنیچه اک شدمی. ..... داشتم خفه می ....دم باز دم ....آ یآ

 به به   نع

 هااا  یبود ریدقه اون ز کی خوبه   یراه انداخت ی:چه به به وچه چه سام

  شدمیپخته م  ریدقه  من داشتم اون ز هی!! ؟ی:چمن

 

 بعد  قهیدف چند

   یاستادم  ی:چرا نگفتمن

 یدی:نپرس سام

  کنهیم نینفرانس  معواسه هفته اول ک  یکه بپرسم بعدم آخه ک دنستمی:ممن

 تو   یکرد  سی همه رو سرو دهن

 یر ی گیم ایبعدم   ینکن ری تو هپروت س یتو که ه یبشه برا یم :تا درس عبرت  سا

 :خودم بلدم من

 خوره ماد مازل یقبات که بررر نم شی ریبع ت  یر یبگ  ادیشتری:ب سام

 توانمدم تو رو ببرم  ینم مارستانیبرم ب دیچون بعد کالس هام با بعدم

 :باشه من

 نی بمون نجایقرا ا یراست

 تو رو تنگ که نکردم  یجا  هی:چسام

 سوال کردم هااا هی ری:نخ من
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 م ینکرد دایپ ییفعال که جا می :آره دنبال خونه ا سام

 سام زنگ خورد که.............   یلحظه گوش نیدرهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۳۷پارت

 

 

 جواب داد سام

 سالم

 ! ؟یخوب

 !؟!کجا؟
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 ! ؟یمطمئن

 ام یم گهید قهیتا دودق  باش

 اونجا  رمیکرده من م دایپ  اریرو کرد به من:خونه رو سام سام

 که زنگ زده بود؟! اربودی :ساممن

 سرشو به نشونه آره تکون داد سام

 تو ام به کارت برس شمیم  ادهیبزن کنار پ ok:من

 :آخه سختت سام

   هیچ  ایلوس باز نی:اووووو....امن

 شمیم ادهیدارپ نگه

 گوشه نگه داشت ورفت  هیرو  نی ماش سام

 شدم  نی شدم منتظر ماش ادهیپ

 جا خونه آقاجون نگه داشت  یتاکس  بالخره

 رو  حساب کردم  هیشدم وکرا ادهیپ

 رو انداختم ورفتم داخل دیکل

 عشقم  یی:سالم آقاجون سالم کجامن

 مک ی مر نجامیبند آمد وگفت :ا  شیپ هیبا آقاجون

 یمدهد پ  ازی زنا بو پ نیا  نیطرفش رفتم وگفتم:اه اه آقاجون چرا ع به

 کنم ی م یتو من دارم آشپز  یبه جا ی:بررووو پدر صلواتآقاجون

 :ناهار باشما شام بامنمن
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 :حواسم باشه زنگ بزنم اورژانس آقاجون

 با اعتراض:آقاجووونن من

 سر آشپز  یغذا ایبعد ب  در بره تیتا خستگ ری دوش بگ هی:برو باال لباساتو درآر آقاجون

 رو بخور و حال کن آقاجون

 گه ی:با نا خنام دمن

 !؟ی:بله پ چ آقاجون

 رم یبرم دوش بگ یچ ی:همن

 

 :واقعا که  ی وج

 :چرا؟! من

 کنه  ینرخر کار م یتو   یمرد فرتوت داره به جا ری پ هی:چون ی وج

 :جاااانننن ر و تو برم منمن

  نیبه ا یآقاجون بگو فرتوت دهنتو آسفالت کنه بعدم کور  هیجلو رو  یدار  جرأت

 ی قبراق

 دم یرو ند التونیبیشب بود س  دی:ببخشی وج

 دقت کن ،،،،روز گار وجدانمان کور نبود که اونم شد ی:همن

   هیمعن ی:با تو حرف زدن ب ی وج

 طور   نی با توهم هم قهی:دقمن

 برو  یمزاحم  یلیخ
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 حمام شدم و ..................  وارد

 

 

 

 

 

 

 

 ۳۸پارت

 

 

 ماه بعد  کی

 

 

 یی روز خونه نو هیشده بودوقرار بود  دایتموم شده بود،،خونه عمه پ محرم

   میریشون رو جشن بگ وآمدن

 وفته یاتفاق ب نیامروز قرار هم که

 شوهر عمه ام لی همه خونه عمه پالسن براجشن وفام کیبزرگ تا کوچ از

 ادیم
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 :آقاجون من لباس ندارم من

 م یریبرات لباس بگ   میریم  مکیعضه ندار مر نکهی:خوب اآقاجون

 :واقعا من

 و جول   ادیب  نجایبار آخر ا یامروز قرار سام برا یصبر کن  دیبا ی:آره ول آقاجون

 پاساژ  ادیسر راه با توأم ب  گمیجمع کنه و بره م وپالسشو

 نیای شه شما ب  ی:نع نم من

 من کاردارم ری :خآقاجون

 من: بااعتراض :آقاجون 

 :رو حرف من حرف نزن آقاجون

 

 ۳۸پارت  ادامه

 

 :چشم آقاجون من

 از همون روز که اون  ادیمن افاده ب یبرا  یموند اون پسر دماع عمل نمیهم

 تا  ومدین گهیصاحاب خونه شدن د  نایو ا  نیتو ماش  دیوزع پر نی ع دختر

 امروز 

 ی خوشگل  نیدلت بخاد با ا لمی:خ ی وج

 گهید لی دم نبود خوشگل با غ نارگ ای:اون خوشکله........ آها من

 شعور چندش درمورد شوهر من درست وز ککن  ی:ب ی وج
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 :جاااانننن  من

 شووهههرررتتت 

که اون خودش خوشگله وجدانشم خوشگله  ییخوام وجدان اون تور کنم از اون حا  ی:بعله می وج
 اقت یل یب گهید

 هاااننن  یبه وجدان اون برسمن  قیاز طر یخوا یپرو تو م یی:همن

 :بددد ی وج

 کنم یرو درحق توووووووو نم  یکمک   نیمن همچ ی:نع خوب ...ولمن

 :مرگگکگگ ....،، برووووو اصال به درک ی وج

   ورفت

 چقد هوا خوبه   بهتر

 

️ 

 

 ۳۹پارت

 

 

 خفش کنم حاال خوبه آقاجون بهش   خوادیحضرت واال آمدن دلم م  بالخره

   ادی زود ب گفته

 ره ی:االن دی وج
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آمده دنبال من  ۸ساعت شونیپام دم در علف سبز شده بعد ا ری ز۵من از ساعت  ی:نع زود تو کور من
 هاااا

 :خفه درس صحبت کن ی وج

 شوهر جونت   شیپ  یر  ی:چرا نم من

 م یایکه مابهم م یدیرس جهینت نیتوام به ا یدید ی:وای وج

 ییی لللیله خ :بعمن

 سام حرکت کردم که گاز داد رفت جلو  نی طرف ماش به

 کبونم به آسفالت  یامروز کله مو م نیاز دست ا من

 ! آسفالت؟!؟ییی:چی وج

 :پ کجا؟! من

 :تاق ی وج

 ی ر یبگ ییخواد غلظ امال ی:تو نم من

 ی:باشه بابا چروک شدی وج

 

 رفتم جلو باز گاز داد   باز

 اون گاز نداد من بجاش سوار نشدم    نشیقشنگ رفتم به طرف ماش یلیمنم خ  خر

 بشم وبرم پاساژ الغوزی نیا ن یانقدر بد بخت نشد بودم که سوار ماش  هنوز

 زد یبوق م یو آقام ه رفتمیتوجه به اون م یب داشتم

 یت   یج ننتالیکانت یبنتل  نیآمد وگفت:ماش  سی پل نیح  نیدرهم که
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 بگه چه جالب  العوزی  نیا نیتوانست اسم ماش سی پل ججاااننن

 مزاحمت شدن  شونی:خواهرم اافسر

 بخور آقا سام  خوب

 :بله من

 زم یعز میکرد یشوخ هیحاال ما یگی :اااا....چرا دروغ مسام

 گلم  کنمی م ی:منم شوخ من

   کنمی م یکه سام گفت:هرکار بگ گرفتنیسام رو م  داشتن

 گه یکنم د ی نم  تتیاذ گهیراهم ادامه دادم که گفت:د به

 ی محل  یب  باز

 ی تو بگ  یهرچ اصال

 ی :هرچمن

 ی :هرچ سام

 د یولش کن شناسمیرو م شونی:جناب سروان من ا من

 ! ؟یخانوم هیکاری کرد به سام و گفت:چ افسررو

 :نامزدم سام

 رفت   یول یقل هیدلم  هوی

 

. 

. 
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. 

 یبگه نامزدمه بگم وا یکیکه  میشوهر نموند  یرمانا ب نیجانم مامثل ا نع

 رفت   یول یقل دلم

 ییی نشد چندشمم شد ا یطور  نیا بلکه

 از بس خااااکککک  یاقتی ل ی:ب ی وج

 

 

 

 

 

 

 

 ۴۰پارت

 

 :خاک برسرررتتت  ی وج

 هااا  یزنی زر م یاز کوپونت دار  یادیجان ز  ی:خفه شو وجمن

 یی اقتتیل  یییب یمنو چه به حرف زدن با آدم ها یگی:راست می وج

 تو اصال حواسم نبود مثل

 برووووووو  یشعور  یب  یلی :خمن
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 رم ی :انقدر التماس نکن نمی وج

 :نرو بدرک من

 

 سام از فکر درآمدم  یزدن ها  باصدا

 !؟ یمنیدر  ای  ی:بامنسام

 :اووووو من

 دونستم جناب  ی من نم یگفتیم شعرم

 شده  رمیپاساژ که من د میبرحاال   ی:مونده منو بشناس سام

 م ی:باش.برمن

 و  نی به بزرگ تر میدیبالخره رس کیوتراف  یمعتل قه یبعد چند دق  خالصع

 پاساژ تهران  ای بازار نیتر کیش

 نایلباس درست درمون ندان ا هیبابا  یا

 ! ؟یدانکردی لباس پ میمر ی:واسام

 هاااا یالزم شد نکیکه واقعا ع  نمیب  ی:نمن

 :چطور؟!؟! سام

 مغازه اشاره کردم  هینداره آخه نگاه ب یلباس درست درمون  ین یب  ینم آخه

 بپوشم  نویا یوجب آخه من چطور  هی همه لباساش  ین یبیم

 نه؟؟؟ی:االن مشکلت اسام

 :اوره من
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 ین ی بیمغازه رفت وگفت :اون لباس قرمز رو م  ه یبه طرف  میابری:ب سام

 :کدوم همون بازه من آخ...من

 ه یخودشه چه لباس نهیهم یوا  شیاون بغل  رمی حرف بزنم گفت:نخ نذاشت

 خوامش ی خوشگله م  یلی:همن

 م یبودیم  نجایساعت ا۲ دی:بازم به خودم وگرنه اگه به تو بود باسام

 :هه ههمن

 !؟یپرو شد دمیدوبار روت خند  فکرکنم

   یالزم  نکیع گهیبعد به من م یدی:بودم خانوم تازه د سام

 هااا  دمی:شن من

 بهتر  ی:گفتم بشنوسام

 یفست فود میکشبدم وخونسرد گفتم:من گشنمه بر قینفس عم هی من

 بربدن میبزن  یز ی چ هیجا  نیهم

 کردن  ی:تا بشوسام

 :اوووووو من

 نع من  ادی گرگدن به شما م گهید یگفت اشتب

 خورد یاون داشت حرص م حاال

 جوووووونننن 

 بسووووووزززززززز 

 وؤولللللل یییییا
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 باشه منو مسخره نکنه  نیتاا نهیهم

 همون زر خودمان رو بزنه دهنشوگرفتم ای وز هیتا آمد   یوج

 ........... نهیا

 

 

 

 

 

 

 ۴۱پارت

 

 جا داشت   نیکه ا یسام منو بردبه رستوران  بالخره

 !؟یخور یم  ی:چسام

 ی :همه چمن

 !!؟ ؟ی:همه چسام

 :آره خوب من

 ن یدار ییآشاره به گارسون کرد وگفت:چه نوع غذاها هی سام

 کردم از همه یشما دارع ما دررستوران مون  سع قهی:بسته به سلگارسون

 م یاستفاده کن تیها درهرکشور ودر هرمل غذا
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 ن ی:فست فودم دارسام

 :بله قربانگارسون

 من یخور یم یچون توهمه چ شهینگاه به منو کردوبه من گفت:م  عی:سام

 سفارش بدم  برات 

 ی کن ی ....پسره گاو منو مسخره م یآ

 دم یبهت م اجازه رو  نیبزرگ وارم ا یل یباخم:چون من خ من

 هستتته رو توف کنننننننننن  یجوووووونننن خورد یییییییآ

 چانا ماسال هیمخلفات و تزابا یتا پ ۲باحرص: سام

 سرشو تکون دادورفت   نگارسو

 یتومعده من بوم خونه راه بنداز  یخواینکونه م هی چوسال چ  نی:حاال امن

 زدا یقهقهه م سام

 کردم یداشتن به متجا نگاه م همه

 یاونم برد میمحکم زدم به پاش وگفتم:چس مثقال آبرو داشت  یکی

 خنده ری دوبار زد ز باز

 خداداند...ٔ.........  خندهیشده و م  طونی امروز انقدر ش نیچرا ا هیچ
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 ۴۲پارت

 

 

 غذا هارو آوردن   قهیچند دف بعد

 نگاه به غذا  هینگاه به سام کردم و  هی

 که گرد شده بو به ییکه داشت رو ورداشتم وباچشما یسیسر د آروم

 نگاه کردم  چوسال

 کم یمن دارم درست م واقعه

 ؟! یمن سفارش داد یکه برا ییبود غذا نیگفتم:ا ضیانداختم با غ مین یبه ب نیچ هی

 به ظاهرش نگاه نکن فقط طعمش حالتو خوب   هی:چطنتی با ش سام

 کنه یم

 یو قصه سهراب سپهر  کنهی حالتو خوب م گهیمشت نخودد هی:آخه من

 !داره؟

 ی بعد بفهم  یبخور  دی:با سام

 بخورم  تزایپ  دمیم حی :من ترجمن

 غذا هردوتاش مال منه  نی:آآآ....اسام

 ..... یلی :خمن
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 ی خواد انقدر منو شرمنده کن  یگلم توام نم یلیخ  دونمیسام؛م

 ی لی:بله خ من

 لقمه بااون نون مخصوصش غذارو گذاشتم تو دهنم   هیاکراه  با

 سووووووخخخختتتتمممممممممممممممممم  یییییییییوووواااااا

 شدیخوب م نیه امگ خوردمیآب م یغذا تند بود که هرچ نیا نقدریا

 برابر ۱۰۰قاشق ماست داد بهم تا غذاشتم تو دهنم بلکه بهتر نشدم   هی سام

 شد   بدتر

 آب گرفتم ری ش ریدهنم وز تونستمیوتا م یییتو دست شو  دمیبدو پر بدو

 گفتن  یمطمئنم که م کردی گرد بهم نگاه م یشد با چشما  یرد م یهرک

 ه یونید دختر

 

 

 حالم جا آمد  یعالمع وعض اسف بار بودن کم  هیبعد  خالصه

 راحت لم داپه بود وشامشم کوفت کرده بود رفتم یل یکه خ  یطرف سام به

 م ی:برسام

 می :بردمیبا خشم غر من

 مونیم یعوض

 خر  گاو

 نه یبو ز  شعوریب
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 خر  یب  خر

 هیا غهیچه ص گهیخر د  ی:جااانننن خر بی وج

 یبا وج  دیرو ندارم توکه با یک ی :تو درجهنمت  رو ببند که حوصله تو من

 گمرو  یخوش باش سام

 گه ید ی اقتی ل ی:از بس ب ی وج

 :باز چرا من

 بااون قهر کردم الغوزی هی :من به خواطر توی وج

 ی دونست یشعور م  یب ی:پپپ تتتومن

 آره بهم گفته بود »خویوج

 جلوم نباش که گشتمت   من»برو

 توران رو سام حساب کرد به سمت خونه راه افتاد.......پول رس نکهیا بعد

 

 

 

 رمان فردا ادامع

 د یداشته باش یباک شب خوب یبخش ب   یپناه هست در
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 ۴۳پارت

 

 اخمات تو همه؟! هیکه سام گفت:چ  کردمی جلو نگاه م ابونیخ  ایبه جاده  بااخم

 :نباشع؟! من

 !؟!سام»چرا؟

 ی دون  ی:تو نم من

 می:کرم از خود درخت بود وگرنه من پسر خوبسام

 ییی لللی:آرع خمن

 گمی مگه دروغ م هی:چسام

 :آره،عمه ام بود .....من

 ادامع حرفمو بزنم وگفت:پسر عمت بود نزاشت

 شعور  ی :بمن

 می:مخلص سام

 کردم جنناااببب  ی کارو نم  نیمنم ا یختی ر ی:اگه تو کوخ نم من

 کرم از خود درخت  گهیبه من م بعد

 دم ین:ش سام

 :چه بهتر من

 ختمی ر ی:من چه کوخ سام

 رتت یبگ  سیگفتم پل یآمد ریکه د ی:رو تو برم من بخاطر من
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 ی خوشمزه بخور  یغذا هیگفتم  ی:منم چون تو بازار معتلم کردسام

 بعد اون غذا خوشمزه بود جالب  ی:هااا جون عمت منو به سوختن دادمن

 :بعلع سام

 درآورد   کیپالست هیعقب خم شد و یها یبود سام به سمت صندل  کیتراف

 به من وداد

 !ه؟یچ نی:امن

 ی فهمی کن م سام»وا

   تزایپ دمیدر پاکتشو باز کردم د آروم

 ست یاش ن  کهی ت۲چرا  نی:ااا...امن

 ینداشت نمی که دلم برات سوخت وگرنه هم فی:بجا دستت درد نکنه حسام

 گشنم بو تند تند شروع کردم به خوردن غذا یلیخ چون

 م ینزد یحرف  گعی جا خونه آقاجون د تا

 

 شهیشدم درو بستم وزدم به ش ادهیرو برداشتم وپ  دمیخر  یها کیپالست  آروم

 ممنون  یبود ول فتی وظ  نکهی:باامن

 گفت و گاز داد یچ هیلب  ر یز سام

 دلم خنک شد شی کوشولو   اخ یحرص خورد پ

 ی :سالم آقاجونمن

 !خوش گذشت ؟ی ،خوب   مکی:سالم مرآقاجون
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 :بله،به لطف شما من

 گذره یآقاجون هااا آخه با سام خوش م  ی زن ی م ییحرفا هی بعدم

 یگیم  ینطور یبه تو فروخته که ا  یتر  زمیبچه چه ه نی:مگه اآقاجون

 !هااانن؟

 کارنکردع ی :بگو چمن

 د یخند ی کردم و آقاجون کل  فی آقاجون تعر یاتفاقات رو مو به مو برا تمام

 بچه مظلوم  نیکه ا ی:بازم معتقدمن

 اونم جبران کرده  ی:خودت کرم رختآقاجون

 با اعتراض:آقااججوونن  من

 ی و حرص خورد یسوزوند شی آت  یلیخوب برو بخواب که خ  یل ی:خآقاجون

  یا خسته

 :باشهمن

 !؟یر ی فردا آراشگاه نم ی:راستآقاجون

 گهید کیکوچ ی مهمون هیبابا  من»نع

 تکون داد یسر  آقاجون

 بوس محکم از لپش گرفتم و رفتم اتاقم و هیآقاجون و ی:شبتون پرتغالمن

 بوس الل... بوس
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 ۴۴پارت

 

 و  دارشدمیکه چه عرض کنم ظهر اونم به زور آقاجون از خواب ناز ب صبح

 آماده کردم  یبعد ازظهر مهون یبرا خودمو

 ! ؟یحاظر   مکی:مرآقاجون

 آاقاجون امی:بله االن ممن

 م یشد یبنز آقاجون شدم وبه طرف خونه عمه راه  نیماش سوار

 

 رفتم  نییخوشگلم به طرف پا یلباسهام بالباس پرنسس   ضیتعو بعداز

 شدم  یراه  لیبه سمت بروبچ فام یطرف عموهام رفتم وبعد احوال پرس  وبه

 جمعتون جمع گلتون کم که اونم اضافع شد  نمیب  ی:سالم...ممن

 : صد بارگفتن ُگل نع َگلتناآ

 ی :منم صد بار گفتم خودتمن

 با یز یبر دوقلوها سالم

 با ی ز یگیراستشو بگو من تا قتشو دارم به من م شدهی:چساسان
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 یندار  اقتی:لمن

 جالب یل یاما ازدهن تو خ  میکه هست بای :زسامان

 جونم چطوره؟! یهاد سالم

 د یاز دهن تو بع یول  ی:عال یهاد

 :واقعاکهمن

 بر ماکان داش گلم سالم

  ی در آر  یانتر باز  نایمثل ا یخوا یتوام م نگو

 یخودم  ی:نعتو آبجماکان

 .... قربون داش گلم بشمی:ا  من

 :خدانکنه ماکان

 !؟ی:سالم آق حامدچطور من

 !؟یتو خوب  ستمی:بد نحامد

 :چون حالت بد من باتو کاردارم من

 م یعال  خودم

 یدیو آ  یو فاط یکردم ونشستم کنار آت  یباهمه سالم واحوال پرس خالصه

 کردن همه هستن( یل یچون پدرومادرم ازدواج فام ی)راست

 هااانننن؟! نیخفن زد پیهمه ت نمی ب ین شدهیچ

 م یبود پیخوشت  شعی:ماهممان ینر

 االن ییا هیبق  سی:شما رئ من
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 خان  نداره   مانی:حرف حق جواب درست تراز نرمان ینر

 :خوب من

 ! ؟یدون ی:واقعا تو نممان ینر

 رو ی :چمن

 اعالم بشه شونیامشب نامزد کای :قراره ساراو نینر 

 با تعجب :واقعععععاااا؟!  من

 گهی:آره دینر 

 بزنن باال  نیبرا من آست دیدوتا با نیا بعد

 هااا میهنوز دار دهیترش  نجا یماا یدیانگار تور ش  یگ یم یجور  هی:ماکان

 حامد بود   قایدق منظورش

 ! انه؟یآدم باشه  ندهی باس فکر آ  ی:نه داش ،ولینر 

 !ستن؟ین یطور  نیها ا یبعض  یول

 

 ۴۵پارت

 

 رفت   ضیبا غ حامد

 واقعا که  نیشعور یب  یلی :خمن

 دمیکه سام رو همراه اون دختره د رفتمیداشتم م رونی دنبال حامد به ب به

 :کدوم دختره؟! ی وج
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 توش داشتا  یسگ هیبود   یچ ادی  ینن ادمیبابا اسم ال کردار  ی:امن

 ی گی:سوگلو می وج

 نه ی:آهان هممن

 کش تنبون نهوی ع دهیمتر پارچه لباسشه بعدم چسب هینگاه   زونوی دخترآو

 رمضون به سام  مش

 !؟یخور یکلک حاال تو چرا حرص م ی»ایوج

 زهی چ یدون ی:ُام... ممن

 به تو چه  اصال

 

 

 رفت   یحامد کدوم گور  نیبرم دنبال ا کنمینکاه م  غیدارم ضا دمید

 درختا نشسته یالبه ال دمید

 :.ا هم .ا هم من

 ی خوا  ینم مزاحم

 ن یبش ا یب  یست ی:مزاحم نحامد

 خر و ماکان که  یر ن یآروم رفتم کنار حامد نشستم وگفتم:از حرف ها من

 ی وارم ناراحت نشده باش دیام

 عادت کردم  گهی:دحامد

 با   یتونیبعد م شهیحال توهم خوب م گعی:حامد جونم عصه نخوردمن
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 ی دختر خوشگله ازدواج کن همون

 می شد مر ی:کاش م حامد

 شهی م  ی:اگه تو عمل کنمن

 ادی ی نم  ادتی یچک ی:دکتراگفتن:بعد عمل هحامد

از ذهنت خارج بشه امااز دل نتوان برود هااا نظرت   دی شا یکه دوست دار  ی:ماها بدرک اما کس من
 حامد جونم

 ی:خوبه که تو هست حامد

 یگفت  یکردم که به منم نم یتو نم  یفضول  شیماه پ ۲:آره اگه اون من

 :بعلهحامد

 یتو داداش می وگفتم:بر دمیخند من

 داخل  میسرشو تکون دادورفت حامد

 کنار نفس  یخال   یو اون جا نشست منم جا نایا ییرفت به طرف دا اون

 خودش کرده بود  ریحامد بد رو مخم بود و فکرم رو در گ  یضیو مر نشستم

 که اصال حواسم به اطراف نبود..............  یطور  به
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 ۴۶پارت

 

 با توام هااا  ییی! مر ؟یُمرد ی:هونفس 

 :هان؟!من

 صاحاب رو   یاون افق ب یوشکافت  ی:کورکردنفس 

 مزه  ی :بمن

 :مفتخرم عمه

 خودش گفت من خرم  یوج یدید یوا

 اون گفت  یگفت لعنت ی:کی وج

 گهیم یچ گهید  نمی:ساکت بزار بب من

 نیی رو به همراه نامزداشون مهران وهوشان دعوت کنم ببان پا  زمیعز یکا ی لحظه ساراون نیدرا

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

اونم باناز منم سوت  نییدوتا اصال بهم شباهت نداشتن آمدن پا نیکه برعکس ا پی خوشت  دوپسر
 زدم یم

 ی:بسه کرم کردنفس 

 :بهتر من

 خوندن ومحرم شدن  غهیص  نکهیا بعد

 وسط انیو ب زنمیزوج نو شگوفته م۴ نیآهنگ به افتخار ا هآی گفت : یج ید

 تا  ۴بعد قر دادن اون  خالصه
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 جفت انداز رفتن وسط جفتک بندازن دوخواهر

 رقص شافل مثل آدم به حرف  هیکالس جفتک لقد چ ی:ب ی وج

 ستمیآدم ن زمی:من عزمن

 ی که خر  ی:پس قبول دار ی وج

 :مرض ،من فرشته ام فرشته من

 ل ی:آره اونم از نوع عزائی وج

 گهید یک یکارداره  لیهمه راهو عزائ  نیا هریم  ی:کمن

 یی :الحق که پروی وج

 استتتااااااددددددد  میدیدرس پس م دی:اوووو....نفرمائ من

 

 دوتا خواهر رفتن وسط   نیرو گذاشت وا  یصد سال _بهنام بان آهنگ

 �🎵🎶🎵🎶�یییی الالالل ییییالالال

 شه یکه چ یبامن رفت یبدشد

 شت یدلم پ  مونهی م یبر   ینگفت تو

 شه یکردم حست عاد یفکرنم

 شه یدل ابر  یبارون چشات هوا  بشه

 شه دوستت دارم   یمثل من عاشق نم یک یبارم  هی صدسال

 شه دوستت دارم  یدلت واسم تنگ نم چتو

 شه دوستت دارم......آره دوستتت دارم   یچرا دلم نگ نم آخه
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 ................یییییالالالالل

 

 دنیوهماهنگ رقص  یعد از اتمام رقص شون عالدست زدن ب میکرد شروع

 ره یتنگ م یبا لباس ماکس  ی لباس شون رو عوض کرده بودن آخه ک البته

 برقصه  شافل

 ن ی آخه درسته نععع شما بگ نیکن  یفکر شما م نیا واقعا

 ا یب  یکی توام با میبرقص میخوا  یم اریآمد سمتم وگفت منو سام نفس

 :باشهمن

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

 خدمت عمه جان شد

  ر یبگ  ادیاز سوگل جان  ی کنی م شی انقدر آرا هیگم چ یم  میمر عمع»وا

 تون نکیع  اریسام ایحتما سام   دی:بعله عمه جان فقط فکر کنم بامن

 عوض کنن  رو

 !عمه؛چطور؟

 دیدار دیاشتباه د  یلی:آخه خ من

 رو عوض کنم  نکتونیتوانم خودم براتون ع یاشکال نداره من م  یول

 .... ییدختر یحرفا رو به من بزن   نیا یکنی :تو چطور جرأت معمه

 :بسه آقاجون

 پدرومادرتن  یادبت نکردن نا سالمت  مایزهراو ن  امی من کوتا ب دیباز با هی:چ عمع
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 کع ادب داشته باشه  ی:من ادب دارم اما دربرابر کسمن

 خوام با حامد جان برقصم   یاجازه م هم با حاال

 رقص بردم  ستی و به طرف پ دمیحامد رو گرفتم و کش دست

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

 

 

 ۴۷پارت

 

 حواست هست  می:مرحامد

 ی حواسم نبود بگو جانم داداش  دی:ببخشمن

   یکی گفتن کوچ یبالخره بزرگ یگفت یبه عمع م دی :اون حرفا رو نباحامد

 گفتن 

 بامن داره یدونم چه پدر کشتگ ینم دشی:تموم حرفات درست اما دمن

 شه  ی:درست م حامد

 وارم  دی:اممن

 از اوت فاز غم در آمدم  میدیرقص  یبا حامد کل  نکهیا بعد

 

 

 ساعت بعد ۱
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 ه یطلبه چ یعالمه رقص م هیکه بعد از  یز یچ نیبه بهتر به

 :شربت ی وج

 :نوچ من

 ر ی: ماءوالشعی وج

 :نوچ من

 : نوشابه ی وج

 شامممم بابا شااااممممم  ی:ا. چقدر تو خنگمن

 شامت بخور  یروان گهید دمی خوب فهم  لی: خ ی وج

 ی زار ی:تو مگه ممن

 یکن  ی: باشه گذاشتم چقدر تو التماس می وج

 :من؟!!عجببببب من

 وجب  می:نی وج

 هااااااننن؟!؟! یگورت گم کن یخوا ی:تو نم من

 صبح شد۴که ساعت  میدی رقص گهیبودم بعد شام د سیسرو سرو شام

 سام کالس داشتم وقرار بودمن کنفرانس بدم  نیفردا با هم  ومن

 ی :چقدم توخوندی وج

 بگو   نوی:هممن

 خونه و من بوس بوس الال.......  میدیرس باآقاجون
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 ۴۸پارت

 

 دارشدم یآقاجون از خواب ناز ب یبا صدا صبح

 میصبح بر گشت۴ساعت  یدون یبذار بخوابم توکه م یمن؛آفاجون 

 گم ی:پاشوم آقاجون

دا  ی:ا  من  خ 

 کنه  یآقاجون دست به کمر واستاده وداره منو نگاه م دمید پاشدم

 شده؟! یز یمن؛چ

 :پاشششششووووو آقاجون

 کردم ی گشاد داشتم به آقاجون نگاه م یباچشما

 :چششمم االنمن

 شدم زود چادرم رو سرم  یوخودمم تند تند آماده م  ادی ب یزدم تاکس  زنگ

 وسوار آژانس شدم کردم

 رو باسام دارم وکنفرانس حاال  یزنگ دوم  دیپر ایاول به قول دبستان زنگ

 چه کارکنم بابد

 جز خر کردن سام نبود  یکار 
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 !شه؟یم  ی: به نظرت عمل ی وج

 :ممکن من

 ی توان  یکه نم ی: پس خودتم مطمئنی وج

 نس:خواستن توتنستمن

 مین یب  ی:می وج

 ن ی:ببمن

 دم یگمرو رس  حاال

 رو دادم نیماش  هیکرا زود

 تو کالس نبود  ینشدع بود چون کس لی کالس تشک هنوز

 طرف اتاق سام رفتم ودراتاق رو زدم  به

 د ی:بفرمائ سام

 چه با کالس  اوه

 وگفتم:سالم ،استاد واردشدم

 طرفا  نیازا ی.؟!راه گم کردیسرشو رو باال وورد وگفت:سالم،خوب  سام

 ! ؟ی:آره خوبم تو چطور من

 داشتم باهات  کار

 ن ی:بش سام

 نشستم  یصندل  یرو  آروم

 شنوم ی:خوب،مسام
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 شده؟!؟! یز یچ

 :خوب از کجا بگممن

 :از اولش سام

 پسر  یچقدر تو زرنگ یوا

 کن نفس بکش حاال دم حاال بازدم  ضیکظم غ میمر

 ستم یکنفرنس آماده ن ی:ا م من برامن

 اد ی از دست من بر م ی:چکار سام

 سااااممم ییشعوررر یتو چقدددررررر ب  یییوا

 اد ی از دست تو همه کار برم یچ  یعنی:من

 خودمم  شبیکه د ییشرط دارم واز اون جا هی،فقط من  ل،خوبی: خسام

 ok یبود داری ب  یو تا ک یکه چقدر خودتو خسته کرد دمید

 تو پسر  یبه فدا نی آسمون وزم ی،دمت گرم تمام کفترها ی:آمن

 آمدم برم کفت:فقط..،. تا

 ! ؟ی:فقط چمن

 :شرطو بگمسام

 قبولللل  دهی:نشنمن

 ی:هرجور دوست دار سام

 راحت شد  المیخ  شی آمدم آخ رونی از اتاقش ب زود
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 سام آمد  قهیدقسرکالس بعد از چند  رفتم

 بعد سالم کردن خودش درس داد  سام

 بود  یچندش کالس که کوپ سگ یاز دخترا یکی

 : سوگل ی وج

 :همون من

 کنفرانس بده دیروبه سام گفت:استاد قرار بود جاو  یشتر  باعشوه

 دختر گاو،،خر  یه

 کنفرانس بدن  شونی:ا ..قرار بود اسام

 به من نگاه کردوگفت:واقعا   باخم

 :بعله استاد من

  یومن خبر داشتم مشکل دیچون قبال اطالع داد بود یول  نیش  یم معیکارتون بعدا جر نی:بخاطر اسام
 ست یفعال ن

 ساناز آدم فروش  یا

 رو  مشونیجر شهیمن نازک کردوگفت:استاد نم یپشت چشم برا هی ساناز

 نیجا وجلو جمع بگ نیهم

 داشته باشه  ی کنم باشما و کل کالس ربطفکرن  رررییی :خسام

 د یام نباش خسته

 اتاقم کارتون دارم  دیای ب دیجاو  خانوم

 :چشممن
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 جوووننن خوب کووونن ساناز سوخت هااا  اخ

 باکپسول خاموشت کونم یخوا یجون م   صیبلق ادیم یبو سوختک  نمیب  ی:نمن

 :خفه ضی باغ  ساناز

 ندارم  ییی:منننن حرففمن

 طرف اتاق سام رفتم  به

 جا بودم   نیهم شی ساعت پ کیمنکه  یدار  کارمی اشکول چ آخه

 وواردشدم  درزدم

 ! ؟یهست مهیجر   یی:خوب آماده اسام

 مع یکه به لطف ساناز شده جر گهی:همون شرطت دمن

 :همون سام

 بگم  حاال

 :بگوووووو.......... من
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 ۴۹پارت

 

 رستوران  یبر ی:امشب منو تو م سام

 :جاااانننن؟!؟!من

 آقا   یوقت رو دل نکن هی یچ گهید

 کتم یقرص نعنا دارم رو دل نم  ن،بعدمی :همسام

 پرررررووووووووو 

 که  ستین یز ی :آخه کنفرانس چمن

 ! ؟یچرا امروز کنفرانس نداد ستین  یز ی:ا  اگه چسام

 میبر یک  دیخوب با  یل ی:جهنم و ضررخمن

 کردم  داشی رستوران که تازه پ میری م۸:امشب ساعتسام

 منتظرم ۸،پس ساعت okمن

 ی :باسام

 :فعال من

 م یداشت یشدم که با استاد احمد یراه  میطرف کالس بعد به
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 د یکه گفت:خسته نباش   یاستاد احمد یباصدا

 زد به حالم یشب به کل تگرگ یآور  ادیرو به من دادن اما با   ایدن انگار

 قبول  دهیکردم گفتم نشن یمن چه غلط اصال

 موقع باز شود  یکه ب ی: لعنت بر زبان ی وج

 :احسنت فرزندم من

 انداخت تو پاچمون هاا یچ  یسام چه پروووو وفرصت طلب هاااا زرت نیا

   یشرط  نیشدم توراهم به سام لعنت فرستادم که همچ یتاکس هی سوار

 گذاشته 

 تو  زهیری ماهم با ما قهر کرده پول نم یبابا نیمن خونه آقاجونم ا آخه

 برهیمنو م  ییجا هیکه  نمیتومن ا ۵۰۰شهیم یار یته حسابم رو در حسابم

 چاره شدم ی رو به سرم بزنم ب یغذاهاش خدا تومن حاال کدوم َگل  که

 ید  یپولم بابتش نم ادی: به نظرم َگل ُرس بهتر بصرفه هم هست زی وج

 هااااا 

  یخواد نظر بد ی:تو نم من

 هااا  میدی!رسن؟یش ی نم  ادهی:خانوم پانندهر

 :هان .........باشه چقدر شد؟! من

 تومن ۳۰: راننده

 چه خبره آقا دوقدم راه که   دمیتومن م۲۰!من هرروز؟ییی:جاااننن؟!چمن
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 یومدین  شتریب

 باال  دعی:دالر کش راننده

 کا یبابا مرگ بر آمر  ی:امن

 نییافته پا  یم یپرو شدع ها کش تنبونش شل شده ه یل یدالرم خ نیا

 کشه باال  یم یه

 خنده  ری زد ز راننده

 ؟!برادرمن  یخند یچرا م هیچ

 ندارم  گهیوگفتم:د فمی تومن درآوردم از ک۲۰

 تومن؟! ۲۰: رانند

 ن یبب رشویصداتو برامن نبر باال برادرمن من اعصاب ندارم هااا خ  هیمن؛چ

 بلند من گفت:چشم یقشنگ از صدا دیکه ترس رانندع

 آقاجون رفتم نی شدم و به طرف ماش  ادعیپ  نیازماش

 باال  کشهیدالر م  نیا یبابا من پول ندارم حاال ه یا

 حاال شبو بگو پسره مفخر   ا ااااا

 : خفه درست به حرف ی وج

 ندارم ها پ از جلو چشمم گمشو تا لت و پارت نکردم  ی:من اعصاب درست حساب من

 بعد من  انیب یکه زد یی: بذار اونای وج

 ...... ای یش ی:خف ممن

 بابا  یخوب رفتم چروک شد ل ی»خ یوج
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 ۵۰پارت

 

 

 !؟یچطور  مکیگفتم:سالم عسل مر یبلند یسرم بستم و با صدا درپشت

 توو  ی : سفت بغلم کردوگفت:نفس،آقاجون آقاجون

 بونت برم من :قر من

 رستوران ؟! میر ی : سام گفت مآقاجون

 !ن؟ یای:جان شمام ممن

 امی :ن  یبا دلخور  آقاجون

 قدمتون سرچشم نیای :چ...چرا بمن

 شدم  یبرم لباسامو عوض کنم وبه طرف اتاقم راه من

 من از تو درآرم سام  یپدر  هی

 ی رو درآر   یخواد پدر کس ینم گهیتو د ادی:پدرتو با پول رستوران درم  یوج
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 روز گار   نی:توفففف به امن

 میباهم تو کن  ای: واقعا بی وج

 تتتتتووووفففففف  آآآخخخخخخ

 ی:امن

 هیی تو دستشپ ی: ای وج

 حال آمد حاال هم برو   گرمیج بعدم

 باووووو  یتو به من کرد ی:چع کمک بزرگ من

 : چاکرشوما ی وج

 م ی:مخلصمن

 گفتم هاااا یز یچ هی: حاال من ی وج

  یندار  اقتی :گمرو لمن

 : رفتم رفتم هاااا ی وج

 ی آمد تی پارا ز نی و ع  ی:آره جون نن جونت دوبست بار رفتمن

   ین مهم

 هااا امی: برم نمی وج

 :بدرک بهتررر من

 : رفتم ی وج

 :به سالمت درم پشت سرت ببند من
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 یلباس هام سام آمد دنبال منو آقاجون وباهم راه  دنیشد بعد پوش شب

 م یشد رستوران

 حرص خوردم  یکردم وه ضی من جدوآبادش رو قشنگ مستف توراه

 رو پارک کرد  نیباالخره آآآآققااااا ماش که

 همه نیومن ا   متی جام معلومه که رستورانش گرون ق نیاز هم  اابولفظلی

 رو صددرصد ندارم بدم  پول

 ...........کنم... کاری چ حاال

 

 

 

 رمان فردا ادامع

 ک ی ش شبتون

 

 

 ۵۱پارت

 

 

 !؟یش  ادهیپ یخوا ی:نن سام
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 :چرا..االنمن

 وله طرف رستوران حرکت کردم  نییسام آمدم پا یت  یج  نیازماش

 تو  میرفت

 دعوت کرده  یک  گهید نارویخداا اخودی

 به همه سالم کردم که  لوفرین  یبودن حت لی فام یبچه ها همهب

 هام و عمم وخاله ییوزن دا ییکه عمو وزن عموودا دیانگارتازه د چشمم

 بودن هامم

 کردم یگرد داشتم به هشون نگاه م یباچشما

 بر پدرت سام  یا

 سر عمه ته ری تو همش ز یدار  کاری چ امورزشی : آخه به پدرخدابی وج

 :آره، من

 کردن بچش   تیترب  نینشه باا  کاری بگم چ یاله

 : واااا،چشهی وج

 :بسته،،گوشه من

َق تو بانمکی وج  ی : چ 

 نمکدوننن 

 :چشت درآدمن

 ! ؟ییکجا ی:هومان ینر

 یرفت به بزرگ تر هات بد  ادتی سالم
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 ی ای:اوال تو جاده شمرونم توام ممن

 به توچه  بعدم

 به همه کنمی عرض م سالم

 جواب سالمم رو دادن  همه

 ام یمنم م ی:جواب اوال اگه تو پول شو بدینر 

 نداشته من بند کردن  یدلشون روبه پول ها داهمهیجد واال

 : بله ی وج

 ی این گهی:تو قرار نبود دمن

 : دوووسسسس دارم ی وج

 :دوست بخوره به سرت من

 دی: کورشود هرکه نتوان دی وج

 جووووووننننننننن  ییییوج  نمیبی:هه هه من ممن

 باتووووووو ندارم  ی : من حرفی وج

 :ببببههههعتتتتررررررررررر،........من
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 ۵۲ پارت

 

 

 مهمون کرده میامروز ما رو مر نیخوش آمد یل یخ زی :خوب خانواده عزسام

 شام توپ به همه بده هی وقرار

 ی شد اون گاله رو ببند یپسر نم دهنتو  به

 !؟یروز خساستو کنار گذاشت ه یچه عجب  ولی:اینر 

 که حوصله تو ندارم هاااا خه  یکی :تومن

 ا یب  یپول شاممون رو حساب کن  هی یخوای:اوع بد اخالق حاال ممان ینر

 بخور  منو

 یشد  یلبه باغچه خوش نم  ی بود ی:اگه خوردن مت

 جوووونننن  اببببوووووی

 لطف کن در اون جهنمو ببند  حاالهم

 خط فقر هاااااا ری :اعصابت زینر 

 حرف بزنم    خوامیم۲و

 دوست دارم به تو چه اصال

 :اصال زر بزن تا جونت درآد من

 چشم غرع بهش رفتم هی
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 خودم عزا گرفتم یوبرا

 یخاک دو عالم توسرت که شرط سام رو قبول کرد یا  

  یگرفتیبخاطر کنفرانس ندادن م  یمنف هی فوقش

 و نگاه کن  ای ب حاال

 ی رو با پول خودت شام بد لیا هی دیبا

 ی انس کوفت کنفر ه ی؟؟یییییسررررچ اونم

 د یاصال گفت کنفرانس با  یکدوم ابله آخه

  میبد

 اصال درستش کرد  یک

 بر پدرش واقعا  که

 زد   یبه اعصاب من تگرگ که

 اووووففففففففففففففف براوووووووننننننننن  واقعا

 ! ؟یتو فکر  هی؛چ سام

 :نباشمضی باغ من

 تو آقاجون رو بدم   یغذا قراربود

 تو فکر نباشم یگیگردنم حاال م یرو انداخت لیا هی یغذا

 دونستم یمن نم ی:اووووووو،، انقدر گدا بودسام

 ست ی ن یی:بحث سر گدامن

 پول ندارم آقا پووووو،للللل  من



 یی غرق در تنها

140 
 

 کادوت رو بهت  ینگاه به من کرد وگفت:اگه پولشونو من بدم ول  هی سام

 ! ؟یشیم  یراض ندم

 !؟!.........؟ییمن؛چ

 

 

 

 

 

 

 

 ۵۳ پارت

 

 

 حرف سام شروع کردن به دست زدن نیهمه بعد ا هوی که

 خوندن   �🎵� مبارک تولدت�🎶�وآهنگ

 کردم یکپ کرده داشتم به همه نکاه م منم

 ججاااااننننننن 

 نبود ادمی چرا

 وتولدمه    ۱۷امروز
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 داره بزرگه رو   کهی گف:زود ببر که رود کوچ مانیرو جلوم گذاشتن ونر کیک

 دهیم  قورت

 دنیخند همه

 کجاش خنده داش  آخه

 هارو شفا بد وهمه گفتن ضیبلند که گفتم:خدا همه مر  یآرزو هیبعد  ومنم

 ن یآم

 آرزو تو دلم هیو

 پدرومادرم روسرم  هییرابطه منو سامو وعمه باهم خوب بشه وسا خداجون

 ناراحت نشن وبعدش شمع رو فوت کردم  گهیپاز دستم د باشه

 دست زدن  وهمه

 ودرآخر همع کادوهاشون رو دادن   دمیبر کویاون ک بعد

 شام رو بدم  نهیکه هز  نهیا منی گف:کادو سام

 دهی کفت:خودش م وبابام

 ساعت بود هیکادوش رو دادبهم که  مانینر

 گردنبند وگشواره داد  هیآتنا

 دستبند که مثل ست آتنا بود رو داد هی دایآ

 سکه بهم داد هی نفس

 بهم داد کیکت دامن ش  هی اریسام

 چشم غره توپ بهش رفت  هیدادکه همه کپ کردن وعمه  متیق گرون ��انگشتر هی وسام



 یی غرق در تنها

142 
 

 بهم داد کی لباس شب ش  هی عمه

 ۲۰۷ نی ماش هیو بابام  مامان

 بود رو بهم داد گریج یل یآمد بود وخ  دیجد که

 پالک طال بهم داد  هی آقاجون

 الک بهم داد  نیج ۲ر یوعسل و ام فاطمه

 داد بهم  یبسته بزرگ نوار بهداشت هیکاین

   زدنیگاز م زویهمه داشتن م که

 من ازش استفادکن   ادی:به کاین

 وننه ید دختره

 دن۵بهم دا یگوش هی ونیعمو کتا عموناصروزن

 بهم دادن شی لوازم آرا ال یزن عموسه ونادروعم

 داد  یکارت بنک دوبهمیحم  عمو

 همه درآمد یهاکه صدا  ینگیری دادج ونیلیم۱\ ۰۰۰هیحامدم بهم  عمو

 تاپ و شلوارک داد هیبهم  آرمان

 که بهم ییخاله هام وشوهر خاله هام وپسرخاله هام و دخترخاله ها وهمه

 بزرگ رو که دوبرابرمن   گریخرس ج هیباهم پول انداخته بودن و کادوندادن

 بودن وعکسو تو اتاق خوابم بهم نشون دادن   دهیخر بود

 نوع عروسک ها بودم  نیعاشق ا شهیمن هم چون

 بود همه حمله کردن به سمت غذا سیسرو سرو شام
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 شماره حامد  دمی تو زنگ خورد  میکه گوش رفتمیداشتم م منم

 کمه نگووو حامممددد بود  یکی گمیمن م ا ا ااا

 :سالم من

 خط.......... پشت

 

 

 

 

 دارد......  ادامع

 

 ۵۴پارت

 

 

 :الو...من

 گفت:کمک  یفی صغ یصدا

 ومدیکه م یمتعدد وبوق

 داشت  یزنگ زدم بهش ورنم  یچ هر

 طرف مامان رفتم  به

 برم  خوامیماشنمو بده م چی:سومن
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 ست ی ن نجایکه ا  نیماش  شدهی:چمامان

 رفتم  مانیطرف نر به

 بده  چتویسو مانی :نرمن

 کار ی چ یخوای: ممان ینر

 چچچچ ی :سوال نپرس سومن

 زود   رونی دادو من تند از در رستوران رفتم ب چشویبالخره سو  مانینر

 رو زدم وسوارشدم   نیماش ریگ دزد

 سوار شد  ی کیلحظه  نیدرهم که

 سام بود  دمید برگشتم

 هاااا یخوای م ی:چمن

 شوووو  ادهیپ االی

 شم   ی: نمسام

 :بدرک وگازشو گرفتممن

 عجله  نیباا یر ی م ی: کجا دار سام

 من  ینداره کارا ی:به تو ربطمن

 :اتفاقا ربط دارع سام

 ی :چه ربطمن

 :چون آقاجون  تورو دست من سپردهسام

 شو  ادهیپ نهی:ا  اگه فقط امن
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 ام یاز پس خودم برررب تونمیم چون

 فنچچچچ هی: هم توسام

 :آرررهههههههمن

 مننننتنننننننننننن 

 حاال  یر یم  یکدوم گور  ی:دار سام

 :مگه مهممن

 :گفتم آرررههههههههسام

 حامد ی:خونع مجردمن

 هااانننن  یبکن  یچه غلط یر یحامد م ی:خوشم باشه خونه مجردسام

 کمک  رمیخرابتو بزار کنار من م ی:اون فکرامن

 : هه واقعا سام

 ی گیراست م  تو

 ام یمن ب یزار  یچرا نم  پس

 ی ومدیپوزخند صدا دار نکه توام ن  هیبا  من

 تاامد حذف بزنه  سام

 وووو خونه حامد پارک کردم وگفتم:فقط بد  یرو جلو نی ماش تند

  میدیبه طرف آسانسور دو هردو

 ومدی م  یمگه ابن لعنت یول

 می:بدو از راه پله برمن
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 دم یدویطرف باال م به

 انداختم و رفتم تو دیزود کل دمیبه واحدش رس یوقت

 کپ کردم  دمیکه د یز یباچ

 دومممممم.........  زیاز سوپرا نمیا

 

 

 

 

 رمان فردا ادامع

 تون قبول درگاه حقققق روز

 

 

 

 

 دارد........  ادامع

 

 ۵۵ پارت
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 افتاده بود  حامد

 به سمتش رفتم وتکونش دادم  تند

 :حا...مم..م.د.د من

 اورژانس زنمی:زنگ مسام

 ُمردم وزنده شدم  ادی اورژانس ب تا

 ترس  از

 ی :خوبسام

 :آ..ر.ه من

 م یبر  ای:ب سام

   میسام رفت با

  میدیکه رس  مارستانیب به

 ان یبه زن عمو وعمو زنک زد تا ب سام

 کردم ی طول و عرض راه رو رو متر م منم

 

 ساعت بعد***** کی

 

 

 

 نحا یکه همه از رستوران آمدن ا گذرهیساعت م کی االن
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 کرد ی با نفرت وخشم داشت نگام م عمه

 آقاجون نشسته بودم کنار

 مک ی:مرآقاجون

 :بله من

 :برو خونه آقاجون

 :نه من

 باشم نجا یا خوامیم رمینم

 گفت:تووو)دستش سمت من بود( کردیم هیعمو همون طور که  گر زن

 ی دونستیم

 چرا حامد فقط به تو زنگ زد هااااااا وگرنه

 ی ما ها نگفت  چرابه

 فکر   یب  هیدختر نی:آخه اعمع

 کنه   یکه نم فکر

 ....ادی عمو:بچم اگه به هوش ن زن

 نذاشت ادامه بده وگفت:بسه  آقاجون

 ن یداریمنمگم دور بر یچ یه یه

 بود  نی : از اول همعمه

 )روبه زن عمو(ناراحت نشو تو

 !ه؟یک  میوگفت:مر رونی حامد آمد ب دکترازاتاق
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 :من من

  ننی شما رو بب خوانی م ماریروبه من گفت:ب  دکتر

 نننن یعمو:چرا؟! ا زن

 ورفت البته همراه سام  نیبپرس شونیاز ا نی :بردکتر 

 اتاق شدم  وارد

 قبلش عمه وزن عمو بهم چش غره رفتن  البته

 دم یمن ترس که

 چششون از کاسه در آد...... که

 

 

 

 

 

 

 ۵۶ پارت

 

 

 اتاق شدم  وارد

 :هوووففففف من
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 پسررر  یمنو ُکشت توکه

 بعلش کردم  محکم

 ! ؟یخوب

 برات دارم یکار  هی:حامد

 یکار  من؛چه

 ... یدم آخر  نی:احامد

 زر مفت بزنه  نزاشتم

 :خفهمن

 ار یواونو ب نازی:برو درخونع پرحامد

 :همون دختر خوشگله طونیش  یبا چشما من

 :آره حامد

 :آدرس من

 ............ هی:جوادحامد

 ! کنن؟یم  ی:جنوب شهر زندگمن

 :آره حامد

 :باش من

 که ید یعمر 

 ست ین ی:عرض حامد

 :مرض من
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 هاا یدادم بهت پرو شد رو

 اونجا باشه  دوارمی وگفت:ام  دیخند حامد

 دوارم ی:اممن

 رون ی آمدم ب ازاتاق

 

 

 

 *******نازیصبح *دنبال خونه پر فردا

 :ا همن

 یشه خونه لعنت   ینم دایپ

  آها

 زدم ی ساعت داشتم دور م میکه من ن نجاستیا۲۲هاش پالک  نایا

 که ی درست م  یکور  گهی: سام م ی وج

 :خفهمن

 در اون جهنم رو جلبک  ببند

 به طرف خونه رفتم  نییآمدم پا   نیماش از

 زدم  زنگو

 ومد ین یکس دمید

 طور   نیهم
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 رو گذاشته بودم رو زنگ  دستم

 گفت:د  سوخت زنگ المصب یدختر  یصدا که

 درو باز کرد  دختر

 ش ی نکاه به من کردوگفت:فرما هی

   نازی :پرمن

 !؟یدار  کارشی:چ دختر

 ی_به فضوالش ربط من؛

 !؟یچ

 نداره

 :خودممدختر

 ! ؟ی:کمن

 ت ی:برد پ دختر

 نازم ی خوپر

 :از کجا بدونم من

 شناسنامه بدم هی:چ دختر

   یدی:_ممن

 بدع 

  یمزاحم شد ی:تو کارندار دختر

 پ  
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 !؟یچ

 برو 

 نتت یبب خوادیآمد درو ببند گفتم:حامد م تا

 :کدوم حامد نازیپر

 می:مگه چندتا حامد دارمن

 شهر که اسمشون حامد یتو ایل ی:خدختر

 همون  یشناسی:اسکول تو کدوم حامدو ممن

 ندارم   یبااون حرف ناز؛منیپر

 حرف داره   یاون دم آخر  ی:ول من

 !!!؟یییی:چ نازیپر

 :........من

 

 

 

 

 

 ۵۷ پارت

 

 



 یی غرق در تنها

154 
 

 زدیعرم  نمیو ا  نازی با پر مینشسته بود  نیماش تو

 عررررررراااااااااااااااا 

 ومدی: حاال خوبه نمی وج

 :واال من

 ی ر ی:چرا انقدر آروم منازیپر

 به قربونت برم من یاله یا

 بود که نیبخاطر هم  پس

 رفت حااااااممممممممممدددددد  یم جیک  سرش

 :مرض من

 سرم رفت  ساکت

 کنه  یدرک نم گهید ی: عاشق نشدی وج

 بار عاشق شده  ستیانکار خودش دو گهیم یجور  هی:من

 : ها کع بعلهی وج

 :خفهمن

 مثال

 : سام ی وج

 :سام من

 ش ی: خودش که نع وجی وج

 ادب  ی:خفه بمن
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 مارستانیب  میدیرس  بالخره

 که عمه و زن عمو بودن میتو راه رو به طرف اتاق حامد رفت میرفت

 نجاست یمامانشم ا ی:وانازیپر

 هی:بعله مشکل من

 :نه نازیپر

 طرف دربردمش   به

 کردنی نگاه م نازیگرد به پر  یعمه و زن عمو داشتن با چشما که

 اونو تو   فرستادم

 بود؟!  یک  نیعمو:ا زن

 ناز ی :پرمن

 تو  شیتو چرا فرستاد کارداشتی :باحامد چعمع

 ن یفهم ی :بعدا ممن

 ش یضیمر هیعمو :آره مثل قض  زن

 ی هست یعقل ی : واقعا که دختر ب عمه

 استتتااااااااااااادددددددد  می:مخلصمن

 نزد  یحرف گهیشود ود  یحرص   شیآخ

 کرد که عمل کنه  یحامد رو راض  نازیپر بالخره
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 :اگه ُمردم........حامد

 ع یگر ریزد ز ناز یحرف حامد پر نیباا

 :اه من

 به اون دهنت   دمیر

 یر ی میمطمئن باش نم  گعیسام عملت کنه د خوادیم

 :حاال حامد

 ی دوست دارم پر  یلیخ

 :بسه ال و ترکوندن من

 منتظر من نباش  یدارشدی:اگه ب نازیپر

 :ا ؟!!!؟؟؟حامد

  ونهی بلند گفت و نشست رو تخت د یبا صدا هوی

 یبا پر   خوامیزنم من م نمی ا ایب  یکن  یچرا ازدواج نم یگیخانوم م مامان

 میدواج کنم چک و چونه او ندار از

 :باشه قربونت برممامان

 شد okیدی:دحامد

 اتاق عمل شد.....  یوحامد بالخره راه دیخند ینخود یپر 
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 ۵۸ پارت

 

 ماه بعد***** کی

 

 

 

 

 

 یعن یدوگل نوشگفته  یانجام شد وامشب شب نامزد  تی با موفق عمل

 ناز یو پر حامد

 وقبول کرد که نییآمد پا  طونی عالمه ناز آمدن بالخره از خر ش  هیعمو با  زن
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 حامد باهم از دواج کننن   نازویپر

 لباسمم  عاشق

 دم یخط چشم کش هی

 به طرف بچه ها تو  رونی کم رنگ  زدم واز اتاق پرو امدم ب یرژلب قهوا هیو

 رفتم  سالن

 ! ن؟ی:سالم عرض شد چطورمن

 ی : عال آتنا

 چشمک:بعله  کیدابایآ

 افتادع یاتقاق هی یعنی نیا

 وفتهیقراره ب  ای

 همه دخترا دست دادم ونشستم با

 ادیبهم م میلی بستم خ ییخودم گرجه ا موهامو

   یبزن و بکوب عال هیو دوماد آمدن وبعد  عروس

 باغ  یتپ  مییرفتن و ما رفت  اینا خود همه

 سام کوچ........  اوووو

 ادب  ی: ب ی وج

 کثافت بگو درحد

 :بلشه  من

 اخالق معلم
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 نازیپر لیفام یزده بود که چشم همه دخترا یگر یج  پیت هی المصب

 وزع رو ش مونده بود نیع

 ! ؟یخور ی: حاال تو آرا حرص می وج

 ی :همون طور من

 وسط می آهنگ شاد گذاشتن و همه دختر پسرا رفت هی

   ای ب حاال

 ی اب ی .......ب ایب  ایب

 ودلم از حال   دمیدمدیاز دورکه د تورو

 هوش و هواسم به تو انگاررفت  یهمه

 ی چشت انداخت ری به ز ینگاه تو

 بارفت  نیکل وجودم به تو ا فکرکنم

 

 که نکاه منو سام بهم افتاد  شدهیدونم چ یلحظه نم نیدرهم

 مبهوت اون نگاش شدم   من

 ما متوقف شد  یهردو یکه زمان برا انگار

 نشد  میحال  یچی آخر آهنگ ه تا

 حال خراب رفتم نشستم بااون

 د ی:حالت خوبه چرا رنگت پرنفس 

 :......من
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. 

 

 ۵۹پارت

 

 

 :خ..و..ب...ممن

 ی ست ی:د  ننفس 

 خوبم  گمی:ممن

   ی:وحشنفس 

 ورفت 

 شدچون سرش داد زدم ناراحت

 ودی دست خودم ن حالم

 صاحابش   یب ی داشت اون آشما یچ

   یلعنت
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 مسخ نگاش کرد  منو

 جلو چشممم  ومدیسام م یچشما هرلحظه

 رفت یم ورژه

 ی لعنت

 یدی: دی وج

 ! و؟ی:چمن

 که یز ی : همون چی وج

 :نگووووووووووو سندهینو

 : بله ی وج

 که نگم   کننی پشت صحنه خبر م از

 فعال  پ  

 شدم   یز یچ یا ونهینکنه د کارکنمیچ

 !شم؟یزد به آرا یگند نم زدمیرفتم اگع آب م ییطرف دست شو به

 رو صورتم    دمیمشت آب پاش  هیبزنه به درک  خوب

 حالم خوب شد   شیآخ

 خودم نگاه کردم  به

 ها نشدم یآمازون  هیشب که

 زد آب شمیآمد آرا ادمی هوی

 خوب چه
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 م یبر  ایب می:مرسارا

 م ی:باشه باسارا رفتمن

 بود که به سام نگاه نکنم  نیبرا میوتا آخر جشن سع توجشن

 روش  وفتادیوقتا م   ینگام بعض یول

 ادب نکاه نکن  یچشم ب ی: هوی وج

 میجانم هست  ی:مخلص وجچشم

 باز تووو  ی:زر زدمن

 نع اخمخ    ای  ارمی »بد دارم از فاز چوس ناله درت م یوج

 ......ورفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۶۰پارت

 



 یی غرق در تنها

163 
 

 

 رفته  یر یو و یر یه نیکردم وآقاجون تو ا یعروس و دوماد خدا حافظ  از

 که واستاده  شیپ

 سااامممممممم 

 اه

 شهی تا حرفشون تموم بشه مگه حاال م واستادم

 به سمتشون رفتم

 گفتم:سالم،  یخونسردو عاد  یلیخ

 میکرد ارت یپارسال دوست امسال آشنا چه عجب ما باالخره شمارو ز آقاسام

 ی زن ی به ما سرنن گهید یخونه آقاجون رفت یوقت از

 :اوووو، سان

 میباهم گاز بد واسا

 کارداشتم  خوب

 ن ی:هممن

 یتوقع داشت  نیاز ا شتری:ب سام

 :نع من

 کردم سمت آقاجون رو

 م یبر شهی:اگه ممن

 شعور کالس دارم   یاستاد بد عنق ب هیپفردا با  ادیخوابم م من
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 خودناکسش بود  منظورم

 :االن  آقاجون

 که گفتم خوب فکرکن شب خوش وخدافظ  یز ی پسرم درمورد چ  خوب

 :حتما، سام

 خوش  شب

 خدافظ

 .... ی:خدافظ استاد بد عنق وبمن

 خواد بندازمت  ی:دلت کع نم سام

 گمیم  ی:وقتمن

 ..... شیب

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

 شعور  یب

 گاو 

  دم یکش قینفس عم  هی

  هوووفف

   زدیم یچ  نیکه قلبم ع  اولش

 آروم شد  االن

 خونه وبوس بوس الال  میو رفت میشد  نیسوار ماش  باآقاجون

 ....... 
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 ۶۱پارت

 

 

از ترس   یز ی بلنددچ یوبعداش صدا یز ی شکستن چ یکه با صدا ادمعیدونم ساعت چند بودفقط  ینم
 رفتم  ییبدوبدو به سمت پا

 اخودخدا ی

 گفتم؛آآآآققققققااااااااجججججووووووونننننن   یبلند یباصدا

 آآآآآآآآققققققققققققققااااااااااااجججججججججوووووونننننننننننننننننن 

 شد  ینم  داریب  زدمی صداش م یهرچ

 خابالود سام  یبوق صدا  بود روگرفتم:بعد چند ادم یکه  یشمارع ا زود
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 آمد  یپشت گوش  از

 بعله

 :الو سام آقاجونه یبا گر من

 بزنم  ی نتونم حرف  کهیباعث شد که د میهق گر هق

 رو قطع کردم   وتلفن

 دم یلرزیو م کردمی م هیابر بهار گر مثل

 وزود بازش کردم  دمیزنک در ازجا پر یباصدا

 !؟!شد؟یگفت:چ زد ی آمد داخل همون تور که نفس نفس م سام

 گوشع هینگفتم  یچیه گهیجون آقاجون اشاره کردم ود میبه بدن ن بادستم

 کردم یسام نکاه م هیو  کردمی م عیجور گر  نیبودم وهم نشسته

 می:مرسام

 یییی هو

 باتوام 

 برو زنک بزن به اورژانس بدو

 خوردم  یزدم ونه تکون   یحرف نه

 ! ؟یکر  می:مرتی و عصبان ادیبا فر سام

 ادم ی شمارع اورژانسو   کردمی فکر م یرو از کنارم برداشتم وهرچ  تلفن

 چند  ومدی ینم

 ۱۱۰ آها
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 ۱۱۰:آخه ی وج

 !؟ی:پ  چ من

 س ی پل۱۱۰:ی وج

 ۱۲۵:خووو من

 ی دار  کاری آ یبه آتش نشان ییییی:وای وج

 ۱۱۸:من

 هی:اونکه اطالعات تافنی وج

 اد ینم  ادمی :خووووو من

 ۱۱۵:ی وج

 ی زود تر بگ  تی قوزم یمردی:ممن

 آقاجونت...  یزنگ نزن گهید قهی :اگه تا دودقی وج

 :مرگگگگمن

 شو  خفه

 دادمیجواب م دنیپرس ی م یزنگ زدم وهرچ۱۱۵به  زود

 کنارم گذاشتم وساکت و آروم فقط به آقاجون  ویاونا دوباره گوش  تاآمدن

 کردم یم نگاه

 رفت  مارستانیبه ب  یجور  یچبردن و  یکه آقاجونو ک  دمینفهم گهید

 گوشه نشسته بودم واصال  ه یو تبار خبر داد ومنم فقط  لیبه همه ا وسام

 زدم.....  ینم  حرف
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 ۶۲ پارت

 

 مارستانیسرد ب  یها یصندل  یسام آمد کنارم نشست رو هیآمدن بق تا

 ی :خوب وگفت

 !شه؟یرفتته گفتم:حال آقاجون خوب م  لیتحل یباصدا

 چرانشه شهیسرشو تکون دادوگفت:آره خوب م سام

 آقاجون  شی برم پ شهی پاشدم وگفتم:م  آروم

 که رات بدن تو   گمیبه پرستارام  یپاشد وگفت:االن نع ول سامم

 !!ی:کمن

 اش کردن  نهی: هروقت معاسام

 منه  ریآرو م نشستم دوباره سرجام وگفتم:همش تقص من

 تو باشه  ری : آخه دختر خوب چرا تقصسام
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 فمی دختر ضع هیوهول کردم من   دارنشدمینبودم وزود ب ی:چون دحتر خوب من

 ست ین  نطوری: اسام

 شدی م  شیکار هیحتما آقاجون  یدادیبه من خبر م رتریلحظه د هیتو  اگه

 ستاد یوام  وقلبش

 میراه رو بلند شد یها یصندل  یمنو سام از رو هیلند عمه  وبقب  هیگر یباصدا

 :بابام کجاست؟! عمه

 فدات بشم یاله  آقاجون

 به طرف منو بهم حمله کرد وگفت:   بعدبرگشت

 آقاجونم کجاست   ینی بی خنک شد م دلت

  ومدی ازت متنفر بودم وازت بدم م شهیهم

 چررراااا؟!!!  یدون یم

 که باعث  ینوه هاش فقط تو رو دوست داشت همون نیآقاجون از ب  چون

  شهیم مرگش

 که غذاب روحشه یهمون

 دوست داشت؟!!؟ شتریب هیچرا تورو از بق یدون یم

 تو...... چون

 محکم بابام که گفت:  یباصدا

   بسسسهههههههه

 ساکت شد  عمه
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برابر اصل خود    یکه چه عرض کنم کپ هیدختر شب  نهیا ریداداش چرا ساکت شم مگه غ هیگفت:چ  وبعد
 شهناز هان وتوهم دلت به هالش سوخت 

  یاز آقاجون بخاطر داشتن پدر ونادر ب نویکه ا میبعد  یاز پرورش گاه آورد  کسوی  یدار نشد وبچه
 خونت  یوآورد  یگرفت اقتیل

 ن ی :نازنبابا 

 گمی:مگه دروغ م عمه

 !؟

 تر   جیمن گ زدیکه عمع م  یحرف   باهر

 

 ۶۳ پارت

 

 

 ! ه؟یک شهناز

 !ه؟یاز پرو رش گاه یمهد یعنی

 !!؟! ستن؟یو مامان زهرا پدرو مادر من ن   مایبابان  یعنی

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

 

 از   نمیاصال خوب نبود اون از آفاجون ا حالم

 عمه   یها حرف

   دیوچرخ دیوچرخ  دی دور سرم چرخ  ایرو بادودستم گرفتم ودن سرم
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 تو سرم همراهزهرا،آقاجون   ما،مامانی،بابانیمن ،مهد یخنده ها یصدا

 رفت و   یاه یچشمام س تی ودر نها شدیسرم اکوووووو م دنیچرخ

 ن یخوردم زم  محکم

 مممممممیییییییی :ممممرررررگفت ینفسسس بود که م غغغغغغغییج  دمیکه شت  ییصدا  تنها

 

 

 

 

 ********* 

 

 

 بود  ری شدم تا چشمام و باز کردم همه جا خ داریدور و اطرافم  ب یباصدا

 دم ید ینم ودرست

 بستم و دوباره باز کردم   چشمامو

 بهتر شد  کمی دمید

 دم ید دویحم  عمو

 :ع..م...و من

 وصل کردن   ییلویک۵۰خشک خشک بود وانگار به زبونم وزنع   گلوم

 :جانم  عمو
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 ی به هوش آمد  بالخره

 !؟

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

 :آره د یحم عم

 میمر گهیهوش آمد وهمش م به

 :آ...بمن

 آب داد  وانیل هیزود بهم  عمو

 و خوردم  آب

 آقاجون شی و رمانا سرم رو بکنم از دستم برم پ لمای ف نیا نیشدم ع بلند

 شد  یسرم کنده نم زدمی زور م یهرچ

 لما یرمانا و ف نیتوا  گنیپس دروغ م وااااا

  یداشت ی: چه انتظار ی وج

 :فعال حالم بد بروووومن

 ع یچ یدون یونم یدیکه شن ییبابت تمام حرف ها دی :صبر کن بادیحم  عمو

   یودر موردش خوب فکر کن یار یاالن سر در ب  نیهم

 بز زول زدم بهش گفت:باشه عمو جون  نیمن ع دیکه د عم

 :باشهمن
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 ۱ پارت

 دو فصل

 

 

 ! د؟یداستان و ماجرا خبر دار نیچطور از ا  نیهست یشما که پسر ته تغار   ی:عمو ولمن

 

 و خبر دارشدم  دمیهست که از آقاجون پرس  ی:من چندسالعمو

 

 :خوب من
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 با مادرما آشنا بشه واز دواج کنه  نکهیهمون محمد خان قبل ا ای:آقاجون عمو

 شهیبوده م یخودش فرشته و الهه ا  ی که واقعا برا شهیبه اسم الهه م یزن  هی عاشق

سال  کی سال که چه عرض کنم  انیسال کنهیدخترو باهاش ازدواج م نیا یخواستگار  رهی م آقاجون
 شه یبعد الهه باردار م

   ارهی امیتوروبه دن یهمون مادر اصل ا ی وشهناز

 ه یشب  یبوده واز همون کوچک  یخودش فرشته ا یمثل مادرش برا  شهنازم

 الهه است  خود

 شه یسالش م  ۲سال بعد که شهناز ۲

 ره یمی تصادف م هیبراثر الهه

 ننه جونم( ی)اله

 ساله ۲ یبچه   هیبا  مونهی م وآقاجون

مادر داره   کیبه  ازین  کیدختر کوچ نیآقاجون ناراحت و ا نعی ب یدارپدرآقاجون که م رویگ توهمون
 زنهیباال م نیبراش آست

 از شرکاش  یکی پرستو دختر  یاستگار خو رهیبه آقاجون بگه م نکهیا بدون

 نیهم  به آقابزرگ د کاشیاز شر  یک یمادر پرستو چون آقابزرگ هم  پدرو

 دنیبه پرستو بگن جواب بعله رو م نکهیبدون ا داره

 کنه ی روز بعد پدر آقاجون موضوع رو مطرح م چند

 وهم پرستو با خانوادش  کنهیبماند که چقدرررر آقاجون با پدرش دعوا م البته
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اولش کع هر دوتاشون باهم دعوا داشتن  کننیدونفر باهم از دواج م نیکه به زور بزرگ ترها ا خالصه
 و   شنیعاشق هم م ییجورا هیسال ۲بعد   یول

 و.....  ارهیم ایرو به دن  نینازن  یعنیبچه اش رو   نیاول پرستو

 

 

 

 

 

 

 

 رازنهفته 

 دوم   فصل

 ۲پارت

 

 بعد اون هم ماها رو   ارویم ایرو به دن  نی نازن خالصه

 شه یو شهناز روزبه روز بدتر م نینازن  یو رابطه  میشیو همه ما بزرگ م گذرهیم

 دوست داشته   نی از نازن  شتریآقاجون شهناز رو ب نکهیا وبخاطر

 به سر شهناز و شهناز   زنهیروز با آجر م  هیو حسادت  یاز سر لجباز  نمی نازن

 شهیم مارستانی ب یراه
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 داره(  یمامام دس از سر ماا و آجداد ما ور نم  یعمه  نیبابا ا ی)ا

 

 )زد سر مامانمو شکافت 

 

 زدی وگرنه تو رو با بتون م ران ی:برو خدا رو شکر کن که تا حاال نبود ای وج

 ردهسرم آو  ییبال یکی تو کوچ دی شا یدون ی:تو چه ممن

 هاااا  ادیبر م یبگ   یما هر چ یعمه  از

 !؟ی:پ  تو چرا زند ای وج

 رم یبرم بم   ی: ناراحتمن

 شنیاز دستت راحت م ی:آخ قربون دستت ملتی وج

 :خفهمن

 ( گه یم یما چ یعمو  نیا نمیبب   بزار

 

 حواست هست  می:مرعمو

 

 د یی:بعله شما بفر مامن

 

 :کجاش بودم؟!عمو
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 شهیم مارستانیب  ی:شهناز راهمن

 

 :آها عمو

   ریزد  ازش ناراحت و دل گ  نی ُدر دونش رو نازن زوی عز نهی بی که م وآقاجونم

 زنه وخالصه  یباهاش حرف نم  یمدت  یو حت شهیم

و هر  شهی که آقاجون ازش متنفر م کنهیفکر م  نینازن یبچه هاش رو دوست نداشته باشه ول   هیک یول
 نه یبخاطر هم  نیو سر سنگ کنهی که به آقاجون مبگه  آقاجون مخالفت م یو هرکار  یحرف 

 

 

 

 

 رازنهفته 

 دوم  فصل

 ۳پارت

 

 

 

 شهیپسره م هیدانشگا عاشق   یسالش شهناز تو  ۲۰نیو نازن  شعیسالش م  ۲۵و شهناز  گذرهیم خالصه
 که از غذا پسر پول دار نبوده و به زور خرج 

 اوردع یشو درم  خانواده
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 گهیموضوع رو به خانوادش م شهناز

 نه گعیوم ستهیم ی سخت در مقابل شهناز وا یل یآقاجون  خ و

 کنه ی م یبابات خود کش  یعنیبه خاطر سپهر  شهناز

 در دونشو نداره زیگوشش و عز گریکه طاقت از دست دادن ج وآقاجون

 که قبول کنه و سپهر و شهناز از دواج کنن  شهیم یراض  عبالخر 

 سال  کی بعداز

 ارن ی امیشهناز تو رو به دن سپهرو

 

 به زنم به تخته چه زود ...... وا

 ادب  ی:ب ی وج

 ببند  دهنتو

 :به توچه خوب عجله داشتنمن

 ننم بودم  یمن توعروس  دیشا اصال

 :خفه  ی وج

 ا ی ح  یب یدختر 

 ی دیند ای ح ی :بمن

 بدبخت 

 پس  یهست  اءی:ا  تو باح ی وج

 :بلع من
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 :بلع و بال ی وج

 یمنو ادب کن  یادبت آمد نی:واقعا که تو با امن

 .       نوچچ..نوچچچچچچ

 

 

 

 

 

 

 

 

 نهفته  راز

 دوم  فصل

 ٤پارت

 

 : مريم جان عزيزم حواست هست  عمو

 : بله عمو جان داشتين مي فرمودين من

 اين وجي  ازدست

 و درموني نداشت   :همون طور كه گفتم سپهر شغل درستعمو
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يك روز باگريه وزاري امد خونه و بابا رو رازي كرد كه به سپهر تو كارخونه اش يه كاربده اقاجونم   مادرت
 كه عاشق اين دخترش بود 

سپهر يه كارتو كارخونه داد بابات چون خيلي كارش خوب بود شد مديرعامل شركت اقاجونم  به
ور هواتون رو داشت تا اينكه كارخونه ور شكست ميشه  خوشحال بود ازابن بابت اون وقت ها از د

 مادرت اون موقع يه تو دلي داشت وحامله بود.......... 

 

 

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

 : مادرت باشنيدن ابن خبر بچه دومشو سقط مي كنه عمو

 الهي 

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

 باشنيدن اين حرف خيلي شكست و باپدرت بدتر لج شد  اقاجون

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

 شدم  شوكه

نمي شدن اقاجون تورو به   : اقاجون وقتي فهميد تورو ازش خريد و چون نيما و زهرا بچه دارعمو
سالت   ٢انهاداد قبل تو مهدي رو از پرورش گاه به فرزندي قبول كرده بودند تو اون موقع همش

 بيشترنبود 

 هم يادت نمي ياد درسته؟! وچيزي

 كله مو تكون دادم اروم

پدرم بدم امد چطور مي تونست پاره جونشو بچه شو بفروشه مگه من از خون وگوشت خودش   از
 ! نبودم؟
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 بخاطراينكه قرض داره ؟! همش

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

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

 

 رمان ادامه

 

 : دخترم حالت خوب شد؟!عموحميد 

 ون رو ببينيم  : بله عمو جان بريم اقاجمن

 : اره بريم كه بابا سراز تنم جدا ميكنهعمو

 خنديدم  اروم

 پرستار رو صداكنه تا سرمم رو جداكنه عمورفت

 طرف اتاق اقاجون ميرفتيم همه تو سالن نشسته بودند عمه ام بود به طرفش رفتم به

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

 حرفم همه خنديدن بااين

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

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

 عمه رو دراغوش گرفتم اروم
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 دخترعزيزم تقصيرتو ومادرت نبود تو منو ببخش  عمه؛

 : شمارو نمي دونم ولي من باهيچ كس سر دشمني ندارم و همه رو دوست دارم من

 دست عمه رو بوسبدم  اروم

 بچه هاشروع كردن به سوت زدن ودست زدن  همه

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

 حامد: بله بفرمايبد عمو

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

 ه شماچتر بودم : اين چه حرفيه من تواين چندسال تو خونيمن

 حرفم دوباره همه خنديدن   بااين

 زهرا بغلم كردم  ومامان

 : هرچي بشه اينو بدون ما تورو خيلي دوست داريم و عاشقتيموگفت

 : پس من چي؟! مهدي 

 : من بجاي همه تو رو دوست دارم نرگس

 : عق من

 جان برو كه به اندازه كافي ديركردي  می: وقت براي اين حرفازياد مرعموحامد 

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

 فكركردنم بهش جالب بود اقاجون باعصاش خيلي خنده داربود شروع كردم به خنديدن حتي

 : بسه برو ديگه منو به زور وارد اتاق اقاجون كردعمو

 اتاق شدم  وارد
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 : عشقم بيداري؟!من

 : وروجك امدي؟!اقاجون

 نيام : اره اقاجوني مگه ميشعمن

 

 رمان ادامه

 

 ببا بغلم محكم بغلش كردم تمام عطرتنش رو توي ريه هام فرستادم اخيش  اقاجون

 : اقاجون زود خوبشو چون من غيرتوتوي اين دنيا هيچ كسي رو ندارم من

 : بخاطر توام كه نشد خوب ميشم گل دخترم اقاجون

 : پس يعني دارمي گي عاشقمي؟! من

 : پدرسوحته ومحكمتر از قبل بغلم كرد اقاجون

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

 : باشه گل دخترماقاجون

 : اخ جون  من

مراقب خودت باش سامم ايتجاست پيشت مبادا كارخراب و اشتباهي انجام بدي اعصبانيشم  اقاجون؛
 نكن

 : بخاطر گل رويه شما چشششششششممممممن

 : سام  اقاجون

 : بله اقاجون سام
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 مراقب دخترم باش دعواشم نكن  اقاجون؛

 : چشم سام

 اقاجون وسام رفتن فرودگاه هرچقظر گفتم بذارين منم بيتم نذاشتن و

 

 روز بعد  دچن

 

همه دخترپسراي فاميل بريم شمال ازبس به عمو هام زنگ زدم ناله و خواهش كردم كه دوراز   قرارشده
 جونم مردم 

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

 و مهدي وهرمز وهادي و اتنا تو ماشين  پورشه مهدي  نرگس

 نيكا ومهران وهوشان تو ماشبن جنسيس هوشان  ساراو

 وهليا وايدا وعسل و فاطمه تو ماشين فراري عموحميد  ارمان

 ساسان وهديه و حديث ومحدثه تو ماشين سانتافه عمو حامد سامانو

 نفر اقاجون سوارشدن   ٢نريمان و امير تو ماشين لكسوز  دراخرم 

تاماشين بااخرين سرعت كه مثل نوربود مي روند واز يك ديگه سبعت مي گرفتن والي مي  ٦ هر
 دن كشي

 : هووراا من

 : بيشتربابا سام

 : سام درست برون ديگع مااز نري خره عقب مونديممن

 : تومگه خسته نبودي خو بخواب نفس 
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 : باش  من

 چون خيلي خسته بودم به گفته نفس خوابيدم منم

 

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

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

 خنديدن ريز كسي باصداي

 مشكوك شدم   خيلي

 : بكي وجي

 : اينكه مگس ها مگه مي خندن؟!من

 : منو بگو فكركردم يه جو عقل تو سرت هست وجي

 : توله حانم نظرتورو نخواستممن

 الي چشمام رو بازكردم  ومار

 باز نفس روبه رو شدم  بانيش

 : ببند يه موقع مگسي نره توش من

 : ا وا بيدارشدي؟! نفس 

 : بخواتر يه خرمگسي بلهمن

 : درست صحبت كننفس 

 : از كي خرمگس هابراي تو مهم شدن؟! من

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

 : مااينيم نفس 

 دختر توووووللللهههههه  :من

من سام و ساميار كه جاهاشون رو عوض كرده بودن يكيشون از خواب بيدارشد اون يكي  باجيغ
 چرتش پريد ماكانم از خواب پريد  

 بااخم داشتن نگام ميكردن هرسه

 : جان شما همش تقصير اين نفس بود من

 : ابجي گلم من و ساميار به درك ماكان

 ار  : از خودت مايه بزساميار

 : سام بدبخت تاهمين االن بيداربودماكان

 : گفتم كه تقصير اين نفس بود من

 كردم سمت سام از تو ایینع  رو

: من از طرف اين بي شعور، عوضي ميمون. خردريايي ميمون كون سرخ ازت صميمانه مغذرت مي  من
 خوام 

 : ااااا ابنها منم پس تو چي ؟! نفس 

 خوشگل باشعور مهربون فداكار با اخالق هستم من؛

 : تووووو اگه ايني من فرشته ام پس نفس 

 : بسه من مثال حوابمسام

 : ماساكتيم شما بخوابمن

 ت ماكان: داداشي از شمام مغذرت خواهي مي كتم كردم سم  رو
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 حاال نمي خواد چشماتو لوچ كني؟!  ماكان؛

 تو رو خدا ليقتم ندارن من ميگن هي اين وجي ميگه نه مغذرت خواهي كن  بيا

 : من چيزي گفتموجي

 : ته دلت تو خوندم كه ني خواستي همينو بگيمن

 : از كي تاحاال ؟! وجي

 : از همين االن من

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

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

 : به منكه چسبيد حسابيم چسبيد من

 : ساميار نرسيديم؟!نفس 

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

 عالبه 

 

 ادامه 

 

 خركيف شدم از ديدن تمام منظره هاش جالب روبه روم از بچگي عاشق شمال بود  خيلي

 رسيديم خونه همه به هربهانه اي رفتن بخوابن تا

 من بودم كه بيداربود وخوابش نمي يومد  فقط

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

 : كيف پولت كجاست؟!من

 : تو جيب كتمسام

 OK:  من

 دوباره خوابيد و من رفتم خريد  اون

 دم دستم ميومد برمي داشتم از تو فروشگاه  هرچي

 : چقدرشد؟!من

 تومن  ١٠٠: زن

 سام رو دادم  كارت

 واي منكه شماره شو نپرسبدم  هي

 كيفش دنبال شماره كارت مي گشتم تو

 : خو پول نقد بده وجي

 گي ها: راست ميمن

 رو دراوردم وبهش دادم پول

 تاكسي گرفتم و وسايل هارو گذاشتم صندوق عقب ماشين  يه

 : بازارميوه تربار  من

 : بلهراننده

 اونجاهم كلي خريد كردم  از

 رو يه جوري جاكرديم توي ماشبن  وهمه
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 رسبديم   وقتي

 : چقدر شد؟!من

 تومن  ٥٠: راننده

 اسكناس دادم بهش  يه

 : اگه اينهارو تادر ويال بيارين مچكر ميشم من

 : باشه راننده

 در ويال برام اورد زنگ در رو زدم  تادم

 : الو؟! نريمان

 : انقدر شعورنداري اين ايفون نه گوشي ايفونت من

 : ااا توییي بچه خودش امد من نگفتم اين جلد خونه است الكي نگران بودين نريمان

 : درو بازكن خودتم بيا استقبال كارت دارم من

 : واستاتابيام نريمان

 ساعت ديدم يكي داره از دور مياد  ٢ بعد

 : معلوم هست تااالن كدوم گوري بودي سام

 : عوض تشكر كردنتهمن

 و نگران خودت كردي كار مهمي نكردي به جاش همه ر سام؛

 : الزم به نگراني نبود من كه بچه نيستممن

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

 : درست صحبت كن بامن تو نه برادرمي نه شوهرمي نه بابامي  من
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 حاالهم برو كنار  پس

 گي : از اين به بعد هرجايي مي خواستي بري اول به من بايد بسام

 : اگه نگم چي؟!من

 !هان؟

 خواي چه غلطي بكنییيي؟! مي

 محكم يه چك زد تو گوشم سام

 : دفعه بعد انقدراروم نمي زنم وگفت

زدم تو گوشش و گفتم؛  دفعه بعدي وجود نداره چون منم مثل االن تالفي مي كتمةو نگاهت   محكم
 نمي كنم 

 گذاشتم و امدم تو خونه  خريدارو

 اتاقم و درشو قفل كردم رفتم باال يه راست تو  و

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

 بري و بزني تو گوشم برات دارم  راه

 

 

 

 خيال خوابيدم باهزارتافكرو

بود ببين عجب غرق فكرو خيال بودم مني كه صبح زود   ١٢كه بيدارشدم به ساعت نگاه كردم  صبح
 بيدارميشدم االن بيدارشدم 
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از قفل بودن دراتاق مطنئن شدم از تو تراس پريدم بيرون و به طرف فروشگاهي كه نزديك   وقتي
 ويالبود راهي شدم 

 از خريد ازوقه براي اعتصاب كردن  بعد

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

  اخيش

 فكرنكنين كه من ميمونم ها حاال

 : خوب ميموني ديگه البته به ميمون هابرنخوره وجي

 : مدافع حقوق حيوانات من

 : باريك فرزندم وجي

 : گمرو من

 دم نبوفتاده بزنيم بربدن تا قن  خوب

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

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

بخورم بعدم امدم تو اتاقم دلم هواي درياو ارامششو  تشنم شده بود رفتم تا از تو اشپزخونه اب خيلي
 كرد ماتتو صبحم رو تنم كردم وراهي شدم 

 به طرف درميرفتم كه يك خرمگسي جلوموگرفت واين خرمگس كسي نيست جز )سام(  داشتم

 : از سرراهم بروكنار من

 : ازمن ناراحتي؟!سام
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 : نباشم؟! من

 : مقصرخودت بودي قبول كن سام

  برو كنار : خيل خوب حاالمن

 : اگه مغذرت خواهي كنم مي بخشيم؟!سام

 : چه توقع هايمداره از ادم داري ها؟! من

 : خوب؟!سام

 تونم هم اون بااليي كه دوست دارم سرش بيارم وهم باج بگيرم مي

 فكر لبخندي زدم  بااين

 : چته؟! جرا اينجوري نگام ميكني؟! نكنه عاشقم شدي؟! سام

 : سقفو بگير نيوفتهمن

 : مواظبم سام

 نگفتي؟!  خوب

 : از انجا كه من خيلي خانومم و دل رحمم و دل سوز ومهربان مي بخشمت من

 ابنم بگم كه يه شرط دارم البته

 : چه شرطي؟! سام

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

 : باشه بابا سام

 : خوب حاال اون هيكلو تكون بده مي خوام برم من
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 : كجا؟! سام

 : هوابخورم من

 : چه عالي پس بيا باهم بريم هوابخوريمسام

 يي كه تو توش نفس مي كشي مسمومه: ممنون ولي هوامن

 : لج نكن سام

 : خيل خوب بيا من

 راهي درياشديم و روي يه تخته سنگ نشستيم البته بافاصله  باهم

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

 سوال يهوییش هم شك شدم هم خندم گرفت  ازاين

 كردم به خنديدن شروع

 : جوك كه نكفتم  سام

 نم جوك نشنيدم سوالت جالب بود : ممن

 :منو بگو باكي امدم سيزده به درسام

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

 : از دست تو سام

 : خوب جناب عاشق مي گفتي؟!من

 باتو نبايد همچين مسئله هايي رو مطرح كرد  سام؛

 : بابا لفظ قلم مطرحمن

 به خنديدن  شروع كردم  دوباره
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 ؛ نه انگار ياتو تب داري يا قرصاتو چپ خوردي؟!  سام

 : هيچ كداممن

 حرفتو بگوقول ميدم كه نخندم  حاال

 : نمي خواد سام

 : خوب نگو لوس من

سال بيشترنداشت اون موقعه  ٥سالگي از دختري كه  ١٥كمي بعد به حرف امد:من عاشق شدم از   سام
 تازه به بلوغ رسبده بودم و اون اولين واخرين عشقم بود

كه دلشو شكستم رفتم اما هروز دلم بااون بود به اميد ديدنش امدم ايران اون خيلي عوض   هيف
قش و من عاشق ابن رفتارشم مادرم خيلي مخاافشه شده بود اما يه چيزش مثل قديم بود اخال

 سرسخت اما يكمي االن مخالفتش كم شده و من اميدوارم كه بشه 

سالم بود از محبت   ٥داشت اينهارو مي گفت يادم خودم افتادم چرادروغ منم عاشق شدم وقتي  وقتي
ك ماه افسرده هاو حمايت هاي سام خيلي خوشم ميومد تا ابنكه رفتن خارج دلم خيلي شكست ي

بودم تااينكه دوباره به خودم امدم وشدم همون مريم شر قديم كه از دبوارراست ميرفت باال لجباز و  
 سرتق بود اره من فراري بودم از عشق قديمم واالن يادش افتادم 

 : مريم سام

 باتكون هاي دست سام برگشتم به حال  

ي تو ميگيي نه بعدم كه داري گريه مي : حالت خوبه چرا به من زول زدي من مي گم عاشقم شدسام
 كني؟!

 : خيلي رو داريا؟!من

 پاك كردم  اشكامم

 : حالت خوبه؟!سام
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 : مرسي تو خوبي خانواده خوبن؟! من

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

 : اوي اوي درست حرف بزن بايه ليدي محترم من

 = باشهسام

 بريم مادمازل  حاال

 : ها بريم من

 

 رمان ادامه

 

 

 : ليديز اند جنتلمن من

 نگاه ها به طرف من كشيده شد همه

ساله نشستين ٠٠ "٦٠ : من كه بكلي حوصلم سررفته مثال امديم شمال عش و صفا عين پيرهاي من
 پاشين بابايه حركتي بدين به خودتون 

 : مثال چيكاركنيم؟!نريمان

 : هركسي يه جوك بگهمن

 فقينموا

 رو دادن  okهمه  وقتي

 با نيش باز : چند لحظه صبر كنين؟! نريمان
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 خوب

 داشتيم دختر رفته پيش دكتر گفته دلم درد ميكنه  مورد

 گفته: كجاش؟!  دكتر

 ١٨: گفتم جوك بگي نه + من

 ادامه داد:خالصع دكترگفته: كجاش دست بزن  نريمان

 كف زده دخترهم

 قهقه ميزدن  پسرا

 : اينجوربه ؟!من

 : اره نربمان

 : يه همكالسي داشتيم اسمش رضا توشه بود من

 يه بارحضور غياب مي كرد وگفت: رضا توشه؟! معلممون

 جواب داد: بله  اوتم

 تركيديم پسراهم باغيض نگاه مي كردن  همه

 : هه هه مسخره هااانريمان

 ماكان رو كن  داش

 و بگيريم؟!:هي به پسرا گيرميدن برو زن بگير خوب كيماكان

 : اين جوكه؟!من

 : ستاره كه شبا بيرون مياظ چشمك ميزنهماكان

 دم صبح ميادمعلوم نيست كجا بود  سحركه
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 كه همش زير پاته خونه و بيرون نداره  سايه

 روهم كه همه مي كنن   ارزو

 : ماكان من

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

 :ماكان عسل

 له چقدر من هواداردارم بزاربن خوب : بماكان

 مياد ادمو مست مي كنه بهاركه

 هم كه مياد همه خيس مي شن  باران

 دخترا: مااكااااانننن همه

 : هااانننن؟! ماكان

 بقيه شو نمي گم  اصال

 : بهتر  من

 االن جوك بود؟!  اين

 : بچه همشون خنديدن نريمان

 : خنكا من

 : سارا تو بگو من

 تا ني ني باهمم خوابيدن دختره به پسرميگه  ٢: خوب يه روزي  سارا

 دخملي يا پسل؟!  تو

 : من پسلم پسر
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 : نيدونمدختر

 : بذاربرم زيرپتو ندا تونم اون مي فهمم پسر

 پسر ميگه: تو دخملي يهو

 : هي از تجاىفهميدي؟!دخترميگه

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

 مهران خان تحويل بگير  اشدهاااا

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

 : خاكككك نريمان

 داد: خالصه پسر ميگه اخه جوالبات صورتيع  وساراادامه

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

 نيست  

 غش كرديم از خنده مادخترا

 داداش باىحرص: ساميارجان نوبت تويه  نريمان

 : ويژگي هاي يك شوهر خوب از نظر زنها  ساميار

 چيزش واقعي باشه -١اصفهاني:  زن

 ١٨: ساميار اينكه از همين االن + نفس 

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

 رو چيزش وايسدو چيزش راس باشه -٢

 : ساميار نفس 
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 = حرفش ساميار

 چيز مردمو نخورد -٣

 : سا..... نفس 

 : حق ساميار

 خودش و درست چيز كوند -٤

 : سا..... عسل

 : معرفي ساميار

 چيزش با چيزش يكي باشه -٥

 : سام....... نيكا

 : حرف و عمل ساميار

 باچيز زنش بازي نكنه -٦

 دختراباهم= ساااامممممییییيااااررررررررر  همه

 ارداشتم و خودشون شروع كردن به خنديدن : ماكان جان من از تو بيشتر طرف دساميار

 اییششششش

 : اينو داشته باشين من

 جمعه بوده  شب

 : مريم سام

 : خالصه مرده گير ميده من شير مي خوام واين حرفا من

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

 بسرا: مممممررررررییییممممممممممم  همه

 و گفتم: لباساي بيرونشو ميپوشه ومبره سوپر ماركتي يه شير كم چرب ميخره و  رو انداختم باال  ابروم
مياره نفري يه ليوان ميخورن وبا خوشحالي مي خوابن شير كلسيم داره اقابون منحرف براي پوكي  

 استخوانم خوبه شماهم خودتون رو اصالح كنين

 : نوبتيم كه باشه نوبت منه سام

 جالب اقا سام  چه

 ان ازمايش ادارش دستش بود از پرستار ميپرسه چيكارش كنمنون: ليو حيف

 : برو باال پرستار 

 نون: به سالمتي خانم دكتر  حيف

 : عققق من

 نگفت چي گفت؟  نگفت

 كه تااخرشب ماهي جوك مي گفتيم و جوك مي شنوفتيم خالصه

 

 

 فردا

 

 : بچه ها امديم شمال مثل دبروز بريم حال كنيمسام

 دريا  امروز

 ظهر خريد  بعداز
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 جنگل  فردا

 از ظهر رستوران  بعد

 : حاال كي موافقع حرفا و برنامه ريزي هاي ساممن

 به جز من موافق بودن همه

 : ضايعات خريداريمسام

 : فروشي نيست من

 رفتن لباس بپوشن بريم لب دريا  همه

 اتاق شدم  وارد

 اون رژ لب صورتيت كو؟! :نفس 

 : چيكارش داري؟! من

 : مي خوام برم باهاش ارانيوم غني كنمنفس 

 : هه هه بابا بامزه من

 : كو؟! نفس 

 : ديدم اضافيه نياوردمشمن

 : تو اضافي و رفت بيرون نفس 

جملش اتيش گرفتم شايد راست ميگه من براي پدرم اضافي بودم براي مادرم اضافي بودم اگه   باابن
 بودم شايد اقاجون خوب ميبود من نمي 

 : ناراحت نباش وجي

 : باش من
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 اتاق امدم بيرون  از

 : بچه ها من ميرم لب دريا من

 اندازرو برداشتم و رفتم زير

 جاي خوب انداختم و روش نشستم  يه

 بعد جند دقيقه بعد نريمان امد كنارم نشست  كه

 : خوبي؟! نري 

 : اره ولي تو انگا نيستي؟!من

 : شايد بعدا بهت گفتمنري 

 OK: من

 نفس رفتيم اببازي بعدشم كه بهمون جوج دادن  با

 ويال  ورفتيم

 

 

 

 

 يه عالمه خوش گذروني برگشتيم تهران چون همه دانشگاه داشتبم بعد

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

 شو نكبت بيدار هوي

 چته؟! اه مثل خروس هي قد قد مي كني؟! من؛
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 : خروس فدقد مي كنه؟! اوشكولوجي

 : پ  چي؟! پارس مي كنه؟!من

 : خاك وجي

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

 تااين ساديسمي منو تا باجنگل حبوانات قاطي نگرفته  پاشم

 : پاشو ديگه از دانشگاه جا ميموني؟! نفس 

 فكرمي الهي برو بابا  : جقدر بهمن

 : بدرك نفس 

 : االن اين جي كفت؟!من

 : كي چي گفت؟! وجي

 : همين خروس  من

 : همين خروسي كه قدقد مي كنه؟! وجي

 : اره ديگه؟!من

 : هيچي گفت دانشگاهت دير ميشهوجي

 : ياجد سادات من

 يه مانتو شلوارتنم كردم و رفتم دستشويي زود

 رفتم پایین ديدم همه دارن صبحونه ميلونبونن   بدوبدو

 : شما نميرين دانشگاهمن

   ٠: جرا مريم ولي االن ساعتنريمان
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 نگاه به ساعت يه نگاه خشن به نفس منو سر كار مبذاري؟! يه

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

 به نفس كردم: برام يه ليوان چايي بيار  رو

 : خودت دست نداري؟! ياچالقي؟! نفس 

 : بخاطراينكه خوابم رو بهم زدي بايد برام چايي بياري من

 : يه عالمت بي ادبي نشون داد وگفت: بيانفس 

 : بي ادب من

 بگير اقا ساميار   تحويل

 = بلع مي بينم ويه اخم به نفس ساميار

 : پاشو ديگهمن

 ميارم من  سام؛

 برامىچاییمو اوردن و شروع كردم به صبحونه خوردن  منتظرشدم

 صبحونه راهي دانشگاه شديم همه ها بعد

 تو كالس دقيقا پشت من سامم وارد شد رفتم

 : خوب كتابا تو كيف برگه هاتون رودرارين امتحانسام

 بچه باهم كپ كرديم همه

 : اما استاد نگفته بودينمن

 ه امتحان باشين حاالهم برگه تون رو حاظر كنبن خانم : شمابايد هميشه امادسام
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سوال هايي اورده بود كه كپ كرده داشتم بهشون نگاه ميكردم اخه اصال ماتو كتاب همچين چيزي   يه
 نداشتيم

 خدا خفت كنه  سام

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

از سواالت چون نوشته بود كامل پاسخ داده شود منم نوشتم سوال طوالني بود جانمي شد عقب   يكي
 نوشتم

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

كه سام رو مو زمين نمي ندازه برگه رو دادم بهش يه لبخندم چاشنيش كردم و رفتم  باخوشحالي
 بيرون 

 اولش چقدر ترسيدم ها ولي االن خيالم راحت شد  اخيش

استرسي كه گرفته بودتم دستشويم گرفته بود تند به طرف دستشويي ها رفتم و كيفم رو روي   بخاطر
 ا انداختمچمن ه

 امد تو  اتناهم

 اينجايي؟!  تو

 : كجا دوستداشتي باشم؟!من

 : امدي اينجا جيكار؟!اتنا

 : معلوم نيست امدم غذابخورم من

 : نوش جونت فقط يه وقت زياديت نكنه رودل كني؟!اتنا

 : نترس قرص نعنا دارم من

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

 م تو كالس زود برگه تو دادي امدم پيدات كنم: نخيراتنا

 : خوب كارت چي بود حاال من

 نيششو باز كرد وگفت: هيجي  اتنا

 : دختري بوق جه نيششم الكي بازهمن

 : ببند مگس نرع توش باوووو من

 

 

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

 : هووو فاطي خيلي تو فكري؟! من

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

 : كركه نيستم فاطي

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

 فكر توهاني؟!  تو

 : گفتم كه اون بابقيه فرق مبكنهفاطي

 : اها جواد و رضا و حميد و مهدي و ساسان و سيروان و خسرو و اميد و اريا و ............من

 رو مي گفتي كه اون باهمه فرق مي كنه توهمين

 مثل اونها  توهانم

 : توهان كيه؟!ماكان
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فاطمه يا ابر فرضضضضض اين از كجا شنيد برگشتن به پشت سرم و گفتم: قلبم ريخت چرا عبن   منو
 يشي؟!جن ظاهر م

 : جوابم رو ندادي؟!ماكان

 : توهان؟! من

 كبه؟! توهان

 اصال مگه اسمه چه اسمه مسخره ايي مگه نه فاطي توهان

 : اره فاطي

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

 : من؟! كه نگفتم من

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

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

 : اره من گفتم انگليسيتم ضعيفه اصال زير خط فقر  من

 به فاطي گفتم چقدر تو فكري تو هاني؟! من

 ميشه عسلم هاني

 مشكوك يه نگاه ديگه به ما كرد و لپ خواهرش )فاطي( رو كشبد و گفت: ابجي گلم  ماكان

 ورفت 

 شورتم حتما بايد جاربزني  هووووفف قلبم امد تو فاطمه؛

 : بياو خوبي كن؟!من

 با درابت من بخير گذشت   حاال
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 : من رفتم تا بيشتر گند نزدم من

 

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

يه خواستگار پيداكرده سمج وكنه اتناهم خوشش مياد فقط ناز مي كنه و طاقچه باال ميذاره، ساراو   اتنا
نيكام كه سرشون بانامزداشون گرمه،عسل و ارمانم كه بكوب درس مي خونن و نريمانم تو خودشه و  

خيلي  ومنبه قولي زانوي غم بغل گرفته و ماكانم يه سره تو گوشبش ، سامم كه جدبدا ديرمياد 
 نگرانشم و مهدي و نرگسم 

 : استوپ وجي

 : چرا وسط حرفم پريدي؟! من

 : تو اصال چرا نگران سام ميشي؟!وجي

 : سه حرفه عزيزم من

 

 

 

 

 : سه حرفه عزيزم به تو چهمن

 اصال چيكارمي؟!  تو

 : وجدانتم از همه نزدبكتر وجي

 : سه حرفه به من چهمن
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 : واقعا ممنون از ابن همه توضبح وجي

 هدي و نرگسمم خالصه

 امير نفله يسره بازارن دارن براي فندق عمه لباس و چيز ميز مي خرن با

جان شمانه به جان اين وجي توخونه پوسيدم هر كسي سرش تو كارخودشه و منم اينجا نقش بوق   به
 رو دارم 

 اره از ماهو ١١حوصلم پوكيده بود تلوزيون نگاه مي كردم قراربود شب عروسك انابل بزاره ساعت چون

 جون فيلم ترسناك فقط اينكه حيف االن نمي ذاره من حوصلم سررفته  اخ

 : باريك خانم نترسسس  وجي

 زير گاز رو خاموش كن تا سر نره  بعدم

 : حتما به توصيه ات عمل مي كنم من

 اينكه حوصلم سرنره بيشتر گفتم برم يه دوري بزنم البته تنهايي و خوش بگذره  براي

لباس تنم كردم و از درخونه اقاجون امدم بيرون كه يهو با علي خواستگار سمج اتنا رو به رو   خالصه
 شدم 

 : ا  سالم برادر علي حال شما؟!من

 داخل  بفرمایید

 امد بياد داخل  تا

 پرو  بچه

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

 بي ادب ادامه حرفم رو بزنم: اتنا  نذاشت

 : خانممن



 یی غرق در تنها

210 
 

 : بله اتنا خانم خوب هستن؟!علي

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

 : خدمتكارشون علي

 : شما كارو زندگي ندارين ؟!من

 عشق و عاشفي ديگه هوش و حواس نمي ذاره  : چرا دارم اماعلي

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

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

 : هركاري از دستم بربياد براتون انجام ميدممن

 فكري براتون مي كنمبا اجازه تون برم كاردارم يه  حاال

 : ها جان عمه ات وجي

 : مرسي خدافظ علي

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

 : اها چرا ؟؟علي

 رو داد بهم  گل

 : حاال خدافسسسسمن

 : خداحافط علي

 پسر مردم از دست رفت  هي

 رو زدم  ايفون

 : در بازكن من
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 : باش اتنا

 دي؟!: بال پشت در بومن

 حرفامونم كه شنيدي؟!  تمام

 : نه به........ اتنا

 : خيلي خوب اين گل هارو گذاشتم تو حياط برش دار من

 : باش اتنا

 : به بقيم بگو من رفتم هوا خوري من

 : باش اتنا

 : خدافس من

 هارو گذاشتم تو حياط و در وبستم گل

 طور داشتم براي خودم قدم ميزدم  همون

 يه ماشين منو از فكر وخيال پروند  كه

 تو پياده رو كه راحتر رد شه اما نرفت   رفتم

 ترسيدم نكنه تروريستي چيزيه؟!  خيلي

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

 : تو قدر منو نمي دوني من

 ي اولين كوچع دويدم ماشبن باسرعت پشتم ميادفرارگذاشتم وتو  پابه

 خيلي جديه حاال چيكاركنم؟! قضيه

 بوق ميزد هيم
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 توي يه كوچه گيرم انداختم باپيچم پيچيد اخرش

 اروم اروم سرم رو باال اوردم  باترس

 بابا ماشين نو عجب سپر تميزي  نه

 به شاستك بلندم هست  به

 جانم چه رنگي نوك مدادي  اووو

 بابا شيشه هاي تميزي  او

 صاحب كاشبن كه نگاه كردم  به

 اينكه نري خودمونه؟!  اااااا

 ماشينيم سوارشده چه

 چيكارش كنه الكي ترسوندم  خدابگم

 برم كه دوباره بوق زد امدم

 : ها فهميدم ماشبن نو من

 برم كه دوباره بوق زد   امدم

 رك : فهميدم ديگه ماشبن نو مبامن

 شو كي مي خواي بدي كلك   شيرينيش

 : بيا باال باهات كاردارمنري 

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

 : مگه غير تومگه كسي ديگم هستنري 

 : طبيعي كه مثل من خوشگل خانم زيبا با وقار خوش اخالق ..... من
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 : اگه تعريفات تمومةشد بيا باال نري 

 : خيل خوب من

 چرا همه با من كاردارن؟! امروز

 : ببين اينها چقدررررر بدبختن كه باتو كاردارنوجي

 : وقتي مي گم قدر منو نمي دوني مي گي نهمن

 : هوووو كجاییي؟! نري 

 ت : هو تو كال من

 = يه ساعت به در اويزوني نري

 : يعني داري به مننننن مي گي ميمون؟!من

 : ننننهههههه نري 

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

 : اينجا نمي شه؟! نري 

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

 حركت كرد  نريمان

 : باتوام من

 به جلو نگاه ميكردالل شده  نريمان

 درد بگيري نريمان من االن شوتوري اين فضولي فعال شدم رو غير فعال كنم؟!؟! خو

 از چند دقيقه جلو در دانشگاهشون نگه داشت  بعد

 : امديم اينجا چيكار؟!من
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 از من مي خواي برات جزوه بگيرم  نكنه

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

 فت : ساكت بابا سرم رنريمان

 : چته؟!من

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

 به قبر اجدادم خنديدم   من

 رو تكون دادم: اره چه ربطي داره به جزوه گرفتن سرم

 مگه تو دانشگاهت پارسال تموم نشد؟! اصال

 چراهنوز توكف جزوه گرفتني؟! پس

 دقيقه جلو اون دهنتو بگير كي خاست جزوه بگير ٢: نري 

 : پس امدي اينجا چيكار ؟!من

 : يك كالم عاشق شدمنري 

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

 : انجام ميدي كارم رو يانه؟!نري 

 خوب مفتكي كه نمي شه؟! من؛

 : تو ني خواي از من باج بگيري؟! نري 

 زحمه تكراركن ياد بگيري : عزيزم به اين نمي گن باج مي گن حق ال من

 : انوقت حق الزحمتون چقدر؟!نري 
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 : يه شهربازي و يه شام توپ بعدش البته با همه بچه هامن

 

 رمان ادامه

 

 : يه شهربازي ويه شام توپ بعدش البته باهمه بچه ها و همسر گراميمن

 تا كرد  ٤تا ٢و٢: يه نري 

 خوب قبول خيل

 : حاال شد حاال يه بيوگرافي بدهمن

 : اسم نازلي خليلياننريم 

 رشته معماري داخلي وديزاين   ٢ ترم

 دراورد: اينم عكسشه  گوشيشو

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

 : چالقا مگه دل ندارنوجي

 : خفهمن

 : همينهمن

 : اره ديگه نري 

 : از اولم سليقت افتضاح بود من

 : مگه چشه؟!نريمان
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 : چش نيست ابرويهمن

 اينكه چالق اخه

 : هوي هوي هوي به زن ايندم بي احترامي نكننري 

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

 : اره نري 

 : به نظرم من كارم تموم شده اينجا برم من

 : كجا اخع ؟!نري 

 : خونه من

 چ كرد: خواهش مي كنم؟!چشاشو لو  نري

 : اییییي چندش اخه خرس گنده نمي گي همين جا عش مي كنم من

 : حاال ميري؟!نري 

 : چيكاركنم ديگه از بس من مهربونم باشه ميرممن

 ماشبن پياده شدم  از

 : سوال پيش مياد؟!من

 : چي؟! نري 

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

 اهي مه هم خواهر دوستمه: هم دانشگنري 

 داستان داره بعدم

 = من نرم ضايع بشم ها خود داني؟!من
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 : برو ديگه نري 

 : باش فعال من

 دوستت راضيه؟!  فقط

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

 : سقفو بگير بابا من

 : ببينم مي توني ضايع كني منو يانه نري 

 : خيل خوب بابا من

 دانشگاهشون شدم وارد

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

 : خيلي راحت از روي پاي چالقش وجي

 : باريك من

 پاهاي همه نگاه مي كردم اها يكي پيداركردم به

 به نظرت اين يكمي پاش بزرگ نيست توعكس كه خيلي الغر بود؟! ولي

 نري بابه غول مي خواد از دواج كنه؟! بدبخت

 : خنگه باال رو نگاه كنوجي

 بال كه نگاه كردم  به

 اينكه مرد مي گم ها چرا بزرگ بود  ا  

 دنبال پاي چالق گشتم  دوباره

 اين ديگه خودشه اها
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 چراباز انقدر بزرگه؟! ولي

 اال : بوجي

 نگاه به باال كردم اينم مردكه يه

 اينا همه چالقن ؟! چرادانشگاه

 اسمش دانشگاه چالق شدگان؟!  نكنه

 : عكسشو ديدي از روي اون پيدا كن وجي

 : لطفا تو تز نده  من

 طور دنبال دختر چالق مي گشتم كه پيادش كردم  همين

 به طرفش رفتم اروم

 : سالم من

 : سالم دختر

 ارهچه صداي گوگولي د واي

 : مي تونم خصوصي باهات صحبت كنم؟!من

 : بله پاشين برين دختر

 مي خوام ببينم اخرش چيميشه؟!  دوستش؛

 : عزيزم سينما نيومدي كه ؟!من

 : خودم بهتون ميگم وبالخره رفتن دختر

 : اوا يادم رفت شنا نازلي خليلي هستين؟!من

 : بله نازلي 
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 : خوشبختم من مريم جاويدم من

 نكنه شما خواهر نريمان جاويد هستين؟! نازلي؛

 : خواهر؟! من

 : بله  نازلي 

 اخه خواهر كي شدم؟! ببين

 : دل بچه رو حاال نشكونوجي

 : بچه به اون خرس گنده مي گي بچه واقعاكهمن

 : بله من

 : خوب حاال امدين براي مغذرت خواهي؟!نازلي 

 : براي چي؟! من

 ذرت خواهي ديگه بابت اينكه با ماشينش منو زير گرفت : مغنازلي 

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

 : بله نازلي 

 : همون كه شاستك بلندهمن

 : چي؟!نازلي 

 : يعني شاستي بلند من

 : امدين امار ماشينشو ازم بگيرين يا امدين مغذرت خواهي نازلي 

 : هيچ كداممن

 : شماجاويد ها انگار فقط براي مزاحمت ساخته شدين نازلي 
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 : ببين دخترجون ازاالن براي من زن داداش بازي درنيار من

 = چي؟! نازلي

 دم : شوكه نشي ها اما من براي مغذرت خواهي اينجا نيومدم من براي خواستگاري اممن

 : چي؟!نازلي 

 : گفتم كه اولش شوكه نشومن

چند بار پلك زد وگفت: من بخاطر اينكه اين بالرو سرم اورده و مغذرت خواهيم نكرده عمرا قبول  نازلي
 كنم

 بچه عقده مغذرت خواهي داره الهي

: اي بابا اون بدبخت خودشم عذاب وجدان داره هروز ميگه شكر خوردم ، غلط كردم،شاهي خوردم  من
 باابگوشت راستي خيلي مزه ميده همراه با شمبليله و ريحون و تره وترب.... 

 دخترتركيد از خنده  يهو

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

 :منكه خوب موافقم ولي هرچي داداشم بگه لي ناز

 : داداشت كه قبول موافقت كسي ديگه نيست؟!من

 : نه نازلي 

 : پس مبارك من

 يه عروسي جورشد ايول

 بغلش كردم وگفتم: خوشحال شدم از اشناییت عروس خانم من برم كه نريمان منتظرمه محكم

 : منم بايد برم داداشم مياد دنبالم نازلي 

 ي؟! :كمك نمي خوامن
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 : نه نازلي 

 : تعارف كه نمي كني؟!من

 : نه نازلي 

 : پس خدافسسس من

 : خداحافظ نازلي 

 طرف در دانشگاه حركت كردم يك فكر زد به سرم به

 بدو به طرف ماشبن نريمان حركت كردن زود سوارشدم  بدو

 : نريمان گاز بده زودمن

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

 چه كارت   اصالبه

 : منظورم سريع برو  من

 : اهان نريمان

 كرد وحركت

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

 : خوب چيشد؟!نريمان

 : كناراين پارك وايسامن

 كنارپارك واستاد نريمان

 : خوب انگار دوست نداري جواب رو بشنوي خوب منم عجله ندارممن

 خدافسسسسسسسسسسس 
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 : خوب چرا فهر مي كني؟!نري 

 : قهركاربچه هاست بابا بزرگ من

 : خوب؟!نري 

 : هيچي نمي گم من

 : بگو ديگه؟! نري 

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

 كه؟!انگار تازه استرس گرفته باشه :   نري

 

 رمان ادامه

 

 : كه تمام سعيمو كردممن

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

 : كجايه كاري اقا عاشقم شد به جاي تو من

 : يعني چي؟!نري 

 : يعني اينكه منو كه به عنوان فاميل انتخاب كرد حاال نظرش رو درمورد تو نگفت من

 : مي توني مثل ادم بحرفي؟!نري 

 : اره خالصه داستان دختر دستي دستي خودشو بدبخت كرد من

 : اين يعني چي؟! نري 

 : موندم بااين آي كيوت كه به تو فوق ليسانس دادهمن



 یی غرق در تنها

223 
 

 : مررررییییمممممنممنريمان

 من چته برق گرفت؟!  ترسبدم؛

 : محكم بغلم كردنريمان

 : شعونات اسالمي رو رعايت كن من

 يابوعلفي  باتوام

 : مرسي نريمان

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

 برم خدافسسسسسسس  من

 سرشو تكون داد  نريمان

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

 : درك كن بچه خوشحال وجي

 : كي اين خوشحالي رو رقم زدمن

 : من؟!من

 ساله ام نمي كشه نگو نه٦مي گم عقلش به بچه وقتي

 : منكه چيزي نگفتم؟! وجي

 : بالخركه چي قراربود كه بگيمن

 ببين وقتمو باكي سر مي كنم  منو

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

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

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

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

 خطي: سالم  پشت

 : ميخوري برام من

 حطي يه دختري بودكه صداش بد اشنا ميزد ولي من االن حضور ذهن نداشتم  پشت

 : مردم ازار زنگ زدي بگي سالم؟! من

 قتتو باچيز هاي ديگه پركن بجاش يه اجيلي چيزي بخور اين كاراتتم نكنبيكار عالف برو و  بابا

 قطع كردم  وزرتي

 : ششم حال امد حال كردم وجي

 : توحال كن سرصبحي بعدا حالتو مي گيرممن

 بخوابم دوباره يكي زنگ زد  تاامدم

زرت زرت   : هان؟! چه خبرته؟! ميخواري؟! هي زنگ ميزني؟! رواني؟! توخودت خانواده نداري؟! هيمن
 به شماره دختر مردم زنگ ميزني؟! ونزاشتم حرف بزنه وزرت قطع كردم

 مرگ بركسي كه گوشب رو اختراع كرد هوووف

 امدم بحوابم تا

 مردم ازارها صداي اهنكو زياد كردن اينجارو با خونه عمه شون اشتباه گرفتن  يهووووو
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 بالشت و محكم فشار ميدادن بلكه صدا نياد تقصيري نداشت  هرچي

 خواب انگار براي من حرام  نه

 بيرون  رفتم

 بود   ١١همه نشسته ان ساعتو نگاه كردم  ديدم

 : سالم بر مردم ازارها شام من كو؟! من

 : اااا بيدارشدي عزيزم قربونت برم اتنا

 اين تحويلم مي كير؟! چقدر

 قرصي اشتباهي خورده؟! نكنه

 : بامني؟!من

 : بله گلم بريم برات شام بكشم اتنا

 : ميري شام ميدي و مياي ترسو نريمان

 نگاه به عروسك انابل كردم كه تازه داشت شروع ميشود يه

 تاامدم بگم منصرف شدم  :من

 كش تنبون دنبال اتنا كشيده شدم  عين

 : اي دستم كنده شود؟!من

 : جان من نگو منصرف شدم اتنا

 : خوب بابا شام رو بدهمن

 بهترين فرصت براي اينكه درمورد علي بپرسم االن

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

 : علي ديگه؟!من

 يهو گفت : اخ  اتنا

 : خوب حودتو نكشي حاال سريش افسرده بشهمن

 : اخ دستماتنا

 :بيا اين خمير دندون رو بزن تا بدتر نشده من

 نظرتو نگفتي؟!  خوب

 : بايد بهم وقت بديناتنا

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

 : خوب پسر بدي نيست؟!اتنا

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

 : خوب روم نميشه؟!اتنا

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

 كه نزدي؟! گوزم

 صداي شليك خنده از پشت سرمون امد يهو

 : وا شما كي امدين؟!من

 كل خونه پيچيد: ازهمون وقتي كه بوي سوختن غذاتون تو ساميار

 : بياو كارخيركن غذاتم بسوز من
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 رمان ادامه

 

 صبح  فردا

 

 بازجويي از اين نفس مي كنم نم پس نمي ده كه با همدستي كي ديشب بهم زنگ زده هرچي

 = يه جوري مي گي انگار چيكاركردن؟! وجي

 منو از خواب بيداركردن جرم بزرگي نيست؟! من؛

 بود بسرم يادم رفته بود شما ملكه انگليس هستين؟! : ببخشيد افتاب زياد بود خورده وجي

 : ملكه هيچكي نباشم ملكه اقاجون كه هستممن

 اقاجون هرچي زنگ مي زنم به عمه به كوشي خود اقاجون هيچكي برنمي داره   راستي

 براش تنگيده هي؟! دلم

 

طرف اينجا   طرف سام كه تو سالن نشسته بود وداشت باگوشيش بااخم حرف ميزد رفتم اگه اون به
 بود حتما مي گورخيد 

 شدم تا گوشيش تموم شه  منتظر

 كاري داري؟!  سام؛

 : بامني؟!من

 : يا در يمني؟! سام

 چه چيزايم بلده رو نكردع بود  كلك
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 : همين جام كارت دارممن

 : بعد يه كار فوري دارم و رفت سام

 اين جرا اينجوري كرد؟! اوا

 جوون ها بيرون نشسته بودن همه

 : شما پير شين چي ميشيد؟؟ من

 فوتبال بازي كنيم پاشين

 : چه جالب تو فوتبال بلدي؟! ساميار

 : حاال كجاشو ديدي منم بلدم نفس 

 : منم اتنا

 : منم فاطمه

 : فهميديم همه تون بلدين حاال بريم براي بازي ماكان

 = يه كلمه از قربوني زير پاي عروس نرگس

 ن داداش : ايول ز من

 : پس بريم كه بتركونيممهدي 

 و مهدي و امير و ساميار و ماكان و ارمان تو يه گروه  نريمان

 دروازه بان بود  امير

 و اتنا و فاطمه و عسل وساراو نيكا تويه گروه   من

 ام دروازه بان بود فاطمه

 نشسته بودن تشويق بكنن  بقيم
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 نرگس بازي شروع شد   باسوت

 كرد به طرف ساميار، ساميار بايه اليي به فاطمه و نفس گل اول رو زد دست نريمان بود شوت  توپ

 : واقعا كه اون لنگاتون رو ببنديد العقل اليي نخوريممن

 دوباره شروع شد توپ دست عسل بود عسل به من پاس داد منم با اتنا كه اولين گل رو اتنا زد  بازي

 بغلش كردم  محكم

 م نزديم : اينه اقا ساميار تازه ما اليي گلمن

 به نفع پسرا بازي تموم شد  ٤به نفع ما و   ٥خالصه نيمه اول با مساوي ديگه

 : بچه ها اين نيمه روهم بايد ببريم نفس تو دروازه بان باش  من

 : بفرمایید اب پرتغال تگرگي نرگس

 : چرا شما زحمت كشبدي زن داداش من

 نكردم كار چي ؛ بابا ه  نرگس

دوم اغاز شد فاطمه داشت توپ رو مي برد كه گل كنه كه محكم بجايي كه بزنه به توپ پخش   نيمه
 زمين شد  

 اون صحنه ديدني بود منكه زمين رو گاز ميزدم   يعني

 : فاطي برو بيرون استراحت كن من

 دوباره شروع شدكه وسط بازي سام امد بازي

 : ساميار بيا سام

 : اه داريم بازي مي كنيم؟! من

 االن مياد: سام
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 : فاطي حالت خوبه؟!من

 : اره شما بازي كنينفاطي

 داشتيم بازي مي كرديم كه ساميار امد: نفس ، نرگس خانم و نربمان يه دقيقه بياين  دوباره

 : اي بابا داريم بازي مي كنبم؟!من

 : زود ميان ساميار

 ام رفت كم كم همه رفتن غير من  فاطمه

 : خوب بگين فقط من اضافه ام ديگهمن

 توپ جلوي پام نگاه كردم  به

 جالب منم مثل تو تنهام غرق تنهايي هايه خودم  چه

 مي خوابم بهت يه چيزي رو بگم  می: مرسام

 : راحت باش من طاقت شنيدن همه چيز رو دارم من

 : متاسفانه اقاجون ........)بااسم اقاجون ضربان قلبم تند شد( سام

 جراحي طاقت نياورد و .........  زير

 نههههههه 

 نننههههههههه

 توديگه نهههه  اقاجون

 تنهام نذار من به غير از توكسي رو ندارم  منو

 انگار دور سرم مي چرخيد و درنهايت چشمام سياهي رفت و افتادم... دنبا
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 رمان ادامه

 

 روز بعد  ٤٠

 

 چهلم اقاجون ومن مثل تمام اين روز ها مات به روبه رو نگاه مي كنم امروز

 هي باهاش حرف مي زنم اما جوابي به جز سكوت حقم نيست  تودلم

 : بريم سام

 م رو به معنا عالمت منفي تكون داد سرم

 نازنين: بريم دخترم عمه

 سرم رو به معني نه تكون دادم  بازم

 : عمه شما بامابياين سامم بامريم نريمان

 : باشه  عمه

 ورفتن 

 بالخره تنهاشديم اقاجون اخيش

 ! خوبي؟

 ....... 

 برام تنگ نشده؟!  دلت

 .......... 

 خيلي دلم براي صدات، نگات ،عطر تنت تنگ شده  امامن
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 ............. 

 پاشو بگو همه اينا دروغ پاشو  اقاجون

 بگو مريمك  بهم

 ديگه  پاشو

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

 رو صورتم ريخت  اشكام

 تنهام تو تنهام نذار  من

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

 بهت گفتم برام يا عالمع لباس بيار؟! يادته

 لباس نمي خوام من فقط تورو مي خوام  من

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

 مگه قرارنشد بري زود برگردي هان ؟!   اقاجون

 برمي گشتي اما زود نه دير

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

 من سكوت نيست اقاجون جان مريمك پاشو  حق

 من پاشووو  مرگ

 سكوت محض........ بازم

 : بسه ديگه بريم سام

 : نميام من
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 ؟! : چه عجب زبون بازكرديسام

 : توبرو من پيشش مي مونممن

 : نميشه بايد بريم سام

 : تروخدا بزاربمونم من

 مثل من گفت: بسه بايد بريم  اونم

 : به شرطي كه دوباره بيايم؟!من

 : قول مي دم سام

 بازومو گرفت و بلندم كرد  اروم

 ماشينش شديم  سوار

 : دلم خيلي براي اقاجون تنگ شده من

 : مي خواي بريم سر قبر عمه شهناز سام

 : مگه مي دوني كجاست؟! من

 : اره سام

 : پس بريممن

 : همين جاست سام

 ماشبن امديم پایین وبه طرف يه قبر اشناي غريبه رفتيم از

 جاويد  شهناز

 نشستم   اروم

 نداشتم شايد اگه عاشق بابام نمي شد االن زنده بود ومنم اينقدر تنهاو درمونده نبودم  حسي
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 : به چي فكرمي كني؟!سام

 : هيچي بريم من

 : باشه سام

 سوارماشبن شديم و به راه افتاديم دوباره

 

 رمان ادامه

 

 : بهت مي گم اين در بي صاحاب رو بازكنسام

 : نمي خوام برو من

 دروبازكن : مريم دختر خوب  سام

 : تاهمين امروزم كه مراقبم بودي ازت ممنونم حاالهم برو من

 باچشماي پر اشك به در تكيه دادم محكم

 لگد زدبه در ورفت  يه

 رو زمين  نشستم

 ميريخت بزاربن بادرد خودم بميرم  اشكام

 برم خونه عمه ابنا عمه يه خونه خربده انجا اما من خونه اقاجون راحت ترم   فراربود

 نجا لباس برداريم سام تو ماشين بود درو قفل كردم تامبادابياد داخل اي امديم

 .. وبره
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 هفته بعد  يك

 

هفته اس كه به تنهايي خواببدن و تنهايي بيرون شدن و تنهايي غذاخوردن و تنهايي قدم زدن و   يه
 تنهابي حموم رفتن عادت كردم 

 ه تااالن: خرس گنده يه جوري مي گي؟! انگار كسي باهات حموم ميرفتوجي

 : خوشوهركنم كه تنها ديگه حموم كه نمي رم؟!من

 : حاالكه نكردي؟!وجي

 خيل خوب بابا  من؛

 قراربرم بيرون قدم بزنم  امروز

 عجب هوايه خوبيه ها اخيش

 خودم تاشب قدم زدم داشتم ميرفتم خونه كه  براي

 چندتاپسر بهم تيكه انداختن  يه

 ندادم محلشون

 خوشگله جواب ندادي ها درخدمت باشبم خانم

 گفتم: درخدمت ننه ات باش  باعصبانيت

 : خفه شو دختر...،........ پسر

 نفرشون به طرفم حمله كردن  هرسه

 پابه فرار گذاشتم  منم

 مي دويدم اينابااون لنگاي درازشون پشت سرم مي دوديدن هرچقدر
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 *"خوردم بانون اضافه فقط كمكم كن ایخد

 هلندي چرا قمپز درمي كني كه به تنهايي عادت كردي؟!دخترچالق  اخه

 نفسم ياري نمي كرد  ديگه

 از تنه درخت گرفتم و زود رفتم باال فقط

 : بابا گربه وحشي االن ميام پيشتپسر

 بياد باال يه فرشته امد نجاتم بده همه شون رو يه فصل كتك زد وگفت بيا پایین  تاامد

 بغلش كپ كرده هردو بهم نگاه كرديم و پاشديم   پريدم

 عين كش تنبون گرفت و رفتيم سوارماشبنش شديم دستمو

 تاريك بود كه تشخيص ندادم ماشبنش چيه؟!  انقدر

 : تواين حيرو ويري واقعا ماشينش مهمه؟! وجي

 : اره خوب برا من اف داره بايه پرايد برم نم

 : از خداتم باشه وجي

 : خيل خوب معلم اخالق من

 پشت ماشبنش نگاه كردم درست حسابي نزده بودتشون پشت سرمون ميومدن به

به اين بايد گفت دست وپاچلفتي؟! توكه بلدنيستي دعواكني درست طرفو بزني چراامدي نجاتم   اخه
 بدي؟! 

 هنوز دارن ميان؟! چرااينا

 : گازشو بگير ديگه چرا اروم ميروني من

 نداد  جوابي



 یی غرق در تنها

237 
 

 : هي عمو؟! باتوام من

 بازوش كه دست زدم افتاد روم  به

 اين چرااينجوري شد؟! عه

 من چجوري اينو بكشم اينور؟! االن

 ديگه روش نشستم و پاهاشو گذاشتم صندلي بغل خودشم هل دادم  مجبورم

 اه

 ديگه  برو

 ون و تو اون حالت نگه داشتم خودمم رانندگي مي كردمدستم ا بايه

 بالخره اون هارو گم كرديم  تاابنكه

 رو نگه داشتم ماشين

 : عمو حالت حوبه؟!من

 ماشين رو زدم  برق

 درد كرفت ولش كه كردم افتاد تو بغلم  دستم

 پوشونده بود اروم كنارش زدم تا خفه نشه كه شكه شده باسام مواجه شدم   صورتشو

 م حالت خوبه؟!: سامن

 : مر...يم.. تو خوبي؟!سام

 : ارع چيكارت شد؟؟من

 : با...چا..قو..زد..نم سام

 : كو؟! من
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 برداشت  دستشو

 بيشرفا 

 : بايد بريم بيمارستانمن

 نه سام؛

 : اشكول اينجوري كه ميميري؟!من

 : اينهايي ...رو كه .....مي ...گم از ......داروخا...ته ....بخر سام

 : باشهمن

 جزهايي كه گفت از داروخانه خريدم   اون

 : اين.... سوزن..و ... بگيرسام

 : من نمي تونم من

 : پس.....مي..خواي....بميرم؟!سام

 : نه من

 : پس.....بگير سام

 نمرديم و بخيم كرديم؟! بالخره

 رو برداشتم و زنك زدم به نريمان  گوشيم

 : الو نريمان

 : نري منم هرجاكه هستي خودتو برسون خونه اقاجون من

 :شما؟! نريمان

 : مريمممن



 یی غرق در تنها

239 
 

 : ا  تويي؟! خونه اقاجون بيام چيكار كلک؟!نريمان

 : نريمان مي ياي يا بيارمت؟!من

 : خيل خوب امدمنربمان

 بخوادبياد يه مسكن براش اوردم  تانريمان

 : سام اينو بخور من

 : كمكم كن سام

 : باش من

 ردم بلندش ك  اروم

 گفت: اخ كه

 : انقدر سوسول نباش ديكهمن

 : جاقو خورده ها وجي

 : مي خواست يه چيز ديگه بخوره اخه مگه چاقو از خوردن؟! من

 : خيلي بي جشم و رويي ها وجي

 : خيلي ممنون كه بهم گفتي من

 لحظه نريمان امد درهمين

 : چه زود امدي من

 : انقدر ترسيدم تا همين جا كاز دادمنري 

 : اهان بيا كمك كن من

 : جراميري دم ماشيننريمان



 یی غرق در تنها

240 
 

 : بيا مي فهمي من

 : چيكارش كردي؟!نريمان

 : درست صحبت كن من كاريش نكردم من

 : كشتيش؟! حاالهم مي خواي بندازي گردن من منو بگو گفتم ترسيدي كمكت كنم نريمان

 خونه دقيقه خفه شو اينوببريم تو  ٢= من

 : نوچ از جونم سير نشدم؟!نريمان

 هنوز جوونم من

 : بياديگه من

 

 رمان ادامه

 

 : تاكيد مي كنم عمه اينا چيزي نفهمن من

 : دهن لقي نكن سام

 : مگه من دهن لقم؟! نري 

 :نيستي؟!من

 : خوب يكم چرا؟!  ولي اين طوري كه شماميگين ؟! نه نري 

 : خيل خوب تو هيچي نگو من

 ن شهر بازي و شام توپ پر : خوب پس ديگه اونري 

 : خسيس من بخاطر تو گفتم كه زنت بگه تو به پشه ايي هستيمن
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 : دست شما درد نكنهنري 

 : خواهش مي كنممن

 : زنت؟! سام

 نداره كه نريمان  زن

 : چرا بابا خو........من

 : جان من نگو نري 

 : چرا؟!  من

 : مي خوام سوپرايز شهنري 

 : خوب بشرطي كه توام قضيه سام رو نگي من

 : قضيه سام؟!  نري 

 : افرين من

 خيلي ممنون حاال ميتوني بري  خوب

 : همين؟! نري 

 از ديشب اينجام نتونستم بخوابم همش باالي سر سام بودم اقاسام اينه؟! رسم پرستاري؟! من

 : خوب خوب  دور برندارمن

 : برو بخواب  سام

 : پس فعال ورفت نري 

 رخود تز مي دي؟!: چرا س من

 نگرانت نشد؟! عمه
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 : نريمان زنگ زد بهش گفت خونه انام سام

 : اهانمن

 : اخ يادم رفته بود سام

 : چي؟!من

 : امروز قرار وكيل اقاجون بياد سام

 : اين چجور وكيل كه بعد چهلم ميادمن

ش  : وكيل اقاجون چندساليه خارجه وقتي كه فهميد اقاجون فوت كردن درتالش بود كه بهسام
 ويزابدن بياد ولي خوب مي بيني كه تازه بهش ويزادادن

 : اها حاال كي ميادمن

 عصر پرواز داره مياد گفت يه راست مياد خونه اقاجون بعدشم دوباره ميره ٦: ساعت سام

 : چرا انقدر زود؟! من

 : گويا خانمش مريض تو بيمارستان قراردوباره برگرده سام

 داد : الهي پول بليت چرا انقدر هدر من

 : ماپولشو داديمسام

 : خوب پس من برم يكم سر وسامون بدم خونه رو من

 : باشه سام

 خدا كمرم قطع شد اي وجي كمرت قطع شه كه توگفتي خودت خونه رو تميزكن  اخ

 : وااا چرا لنگ منو وسط مي كشي خودت جوت كرفت به من چه؟! وجي

 : برو بابا من
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 رو مبل  نشستم

 باموهاي ژوليد امد: غذانداريم؟! نريمان

 : چرا عزيزم؟! من

 : چي؟! نري 

 : كوفت من

 : اي بابا چرا زحمت كشيدي من ميدوني كه عاشق كوفته ام نري 

 سفارش بده : پاشو كه اعصاب ندارم براي براي خودت يه كوفتيمن

 : سفارش چرا؟! كوفته خوبه كه نري 

 : از خواب بيدارنشدي؟!من

 : من كوفته مي خوامنري 

 : برو همون كوفته رو سفارش بده من

 بيشور  پسر

 خوردن غذا   بعد

 غش كردم  منكه

 : مريم جان؟! نفس 

 : هان؟!من

 = عزيزم پاشو نفس

 : هوا خفه شو من

 : خودتون شاهد باشين ها خودش شروع كرد نفس 
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 زهرا: پاشو گلم مامان

 : مامان خوابم ميادمن

 نيما: پاشو خشگلم  بابا

 نشستم اي بابا  پاشدم

 روم دقيقا يه حوري بهشتي نشسته بود روبه

 : اينجا بهشت من

 گردني كع نريمان بهم زد  باپس

 خواب بيدارشدم  از

 اطراف نگاه كردم روي مبلي كه نشسته بودم خوابم برده بود  به

 نكاه به حوري كردم  يه

 : هوا اين كيه؟!من

 : نفس اينقدر سخته مي گي هوا؟! نفس 

 : خيل خوب تنفس اين حوري كيه؟!من

 : وكيل اقاجون نفس 

 : اهانمن

 : خوب همه هستن؟!وكيل

 : نه من نيستم نريمان

 : بابا بامزه من

 ماي من نكاه كرد: خوب تو جشوكيل
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 : تنفس فكر كنم اين وكيل ازمن خوشش مياد؟! من

 : حتما بااين سر وضعت نفس 

 : خيليم دلش بخوادمن

 : به نام خدا وكيل

 عقل من محمد خان جاويد ابن وصيت را مي نويسم   باصحت

ري  همه شما درپناه حق باشين و مواظب يكديگر نيماو زهرا ازاينكه مريم رو تااالن نگهدا اميدوارم
 كردين و پدر ومادر خوبي برايش بودين ممنونم

 ازاين به بعد مريمك بايد روي پاي خود بايستد وخودش ازپس مشكالتش بربياد اما

 خواهم سر شمارابه درد اورم   نمي

 اين وسيله يه خانه در لواسان به پسر بزرگم نادر مي رسد تابتواند باپول خانه قرض هاش رو بدهد  به

 ه ميرسدبه ناصر  خانه در الهي يه

 ويال درشمال ميرسد به نيما  يه

طبقه پيش خريد كردم كه يكي از واحد هاي ان ميرسد به حامد ديگري به حميد و   ١٠اپارتمان  يه
 سومي ميرسد به نازنين و اخري ميرسد به هديه

ام و  خانه كه در حال حاضر دران زندگي مي كنم به همراه نمايشگاه ماشين ميرسد به مريم و س اين
 می يكي ديگر از ان طبقه ها ميرسد به شهناز و شهناز چون فوت كرده ميرسد به دخترش مر

 اميدوارم ازمن راضي باشين  

 دونم از كيه كه دارم گريه مي كنم   نمي

 من فقط تورو مي خوام  اقاجون

 اقاجونم 
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 : اروم باش گلم منو تو بغلش گرفت و به طرف رو شويي تو دستشويي برد نفس 

 : سرو صورتتو اب بزن نفس 

 : باشهمن

 خودم تو ایینه نگاه كردم  به

بااين سر وضع جلوي حوري نشستم؟! خاك برسرت مريم خنگ مي گم چرا اين نفس و بقيع يه   من
 جوري نگام مي كنند ؟! مخصوصا حوري) وكيل(

 رم انجا ابروم رفت كه چطوري ب  حاال

 كنم خودمو كمه خفه

 

 

 بابا تو نمي خواي بري يه چاقو خوردي ها؟! اي

 : اينجا خونه منم هست نصف نصف سام

 : پس تو حق نداري تو نصف من بياي من

 : همين طور سام

 نصف اقاجون قربونت برم توكه بخشيدي كامل ميبخشيدي جرا نصفه نيمه؟! اخه

 : اخ سام

 : چت شد؟!من

 : برو اون جعبه كمك هاي اوليه رو بيار سام

 = باش من
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 جعبه رو اوردم  زود

 بيا

 : الكل رو بده سام

 دادم  بهش

 بازكرده بود ورو زخمش ميريخت   باندشو

 : درد ميكنه؟! من

 : بله ادممسام

 : بله من

 نمي خواي بري سركارت قبال يسره تو بيمارستان و دانشگاه بودي االن نشستي وردل من؟! تو

 : ميرم فعال درمرخصي بسرميبرم سام

 : مرخصي به چه مناسبت؟!من

 : به مناسبت چاقو خوردن و كمك كردن به يه ادم قدرنشناس سام

 : مي خواستي نياي مكه من گفتم بياي؟!من

 نمياري؟!  : خوشم مياد كمسام

 : نگران نباش زيادم ميارم من

 زنگ زد   تلفن

 برم برش دارم  امدم

 : تو نصف من نرو سام

 : انوقت تواالن تو نصفه كي نشستي؟!من
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 و برش داشتم  پاشدم

 : الو؟!من

 عمو)مادر نريمان( سالم دخترم خوبي؟!  زن

 : مرسي من

 طرفا ياد ماكردين؟! ازابن

 عمو: امشب بله برون نريمان  زن

  مبارك  : ا  من

 عمو: پس شب بياي حتما  زن

 : باشع مزاحم ميشيممن

 عمو: مي شين؟! زن

 : خوب نكه من هميشه اينطوري مي گفتم عادتم شده من

 عمو: اها خدافظ  زن

 : خدافسسس من

 بخير ردشد  هووف

 : كي بود؟!سام

 : به توچه؟!من

 : درست صحبت كن با بزرگتر از خودت سام

 : اقاي بزرگتر برو از بزرگترها بپرس من

 : توكه الل نيستي خوب تو بگو سام
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 : كلي كاردارم من

 رفتم و

 شب اماده شم   براي

 لباس ماكسي مشكي برداشت كه خيلي بهم ميومد  يه

 هي كاش بودي كاششش...  اقاجون

 حموم از بس كيسه كشبدم سرخ شده بودم تو

 : خلي ديكه؟!وجي

 : به شما تاجايي كه من مي دونم مربوط نيستمن

 امشب مي تونم يكي رو تور كنم  ببينم

 : كدوم بدبختي مي خواد تو تور تو بيوفته؟! وجي

 : اتفاقا اون فرد خيليم خوشبخت من

 

 رمان ادامه

 

 جوون ها كنارهم نشسته بوديم همه

 كرنمي كردم داداشم بتونه حتي يه پشه رو عاشق كنه چه برسع به يه دختر : فسارا

 : واه واه يعني از االن شروع شد؟!من

 : چي؟!نيكا

 :؛دعوا شما با نازلي جونمن
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 : نازلي جون تو مارو فروختي؟!سارا

 : اصال ببينم عروس رو تو كجا ديدي؟! نيكا

 حاال اسمشو هم بدوني؟! كه

 : هان؟!من

 دم سوتي دا عجب

 : اگه الزم بود شما بدونين نريمان و نازلي ميگفتن ديگهمن

 امد يه چي بگه كه كل كشيدن و دست و سوت وجيغ و هوراااا به هوا رفت  سارا

 : عروس امد من

 چيزي كه نگاه كردم پاش بود پس گچشو باز كردن اولبن

 : توقع داشتي؟! با همين پاي چالق بياد؟!وجي

 : خوب نه اصال به تو چه ايشششششمن

 امد عقد و خوند  عاقد

 به قولي ما بله رو از عروس خانم گرفتيم و

 عمو: شام تو رستوران زن

 هم گشنه بدو بدو به طرف در رفتن  همه

 موندم و نازلي  من

 بهم نگاع كرديم هردو

 بمونيم: قسمت كه منو تو تنها باهم من

 بيا ماهم بريم  نازلي
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 تنم كردم شالمم شل رو سرم انداختم  مانتومو

 مانتو شال سرش كرد و به طرف در حركت كرديم نازليم

 : به به سالم شاه داماد خوبي؟! من

 : ممنوننريمان

 : بفرما عروستونمن

 سام كجارفت؟!  راستي

 سام از پشت سرم امد من جايي ترفتم صداي

 فقط يه لحظه محو خوشتيپيش شدم عقب يه لحظه  برگشتم

 : كو ماشينت؟! من

 : همچنان محو من سام

 : ايناهاش نريمان

 : اا كي اينو به شما داد؟! من

من خودم امدم اينجا اونم تنهايي كه بهمون شك نكنن بعدم اون موقعه ايي كه من امدم سام تو   اخه
 حموم بود

 : االن ما باخر مشتي ممدلي بريم؟! ايا؟!من

 ين ماشين ميريم: باهمسام

 عقب  سوارشديم

 نمي رفت  نريمان

 : منتظر كسي هستي؟!من
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 : اره نريمان

 چند دقيقه بعد يه پسر خوشگل خوشتيپ امد سوارشد بعد

 : ببخشيد كه ديرشد؟!پسر

 شي تو پسر محو تو صورت پسر بودم كه سام بيشور منو از فكر در اورد  ناز

 : بله من

 سرشو به گوشم نزديك كرد: اينقدر هيز نباش اسم ما پسرا بد درفته؟!  سام

يه موج هواي گرم ميخورد تو گوشم ورسما تو حلقم بود جلو پسر بد االن فكر مي كنه من  باهركلمش
 ه بوي عطرش تو حلقم بود حالت تهوع گرفتمبااين يابو صنمي دارم بعدم يسر

 : انگار تو بدتري من

 گرفتم ازش  رومو

 جو عوض كنم  امدم

 : راستي عروس خانم ميشه من بجاي نازلي بهتون نازي بگم اخه خيلي سختمع من

 : فكر كتم تو بااسم  هاي زيبامشكل داري؟!سام

؟!: خوب سخته اسمشون بعدم اون ماشبن لكنته تو خيلي اسمش قمن  شنگ 

 : خيلي بچه اي شوخي سرت نميشه؟!سام

 : پس با بزرگاش بپربابابزرگ من

: اونكه بعله ولي ما كال اهلش پرش نيستيم خانم به طرفم برگشت و يه چشكيم بهم زد و گفت:  سام
 فقط بال ميچينيم

 كثافططططط  پسر

 به اون موقعه هاش كه حرف نمي زنه نه به االنش كه ادم رو مي سوزوته  نه
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همون طور كه مي خنديد گفت: دمت گرم داداش سام عالي گفتي فكر كنم اولين كسي باشي   يماننر
 كه مريم جلوش كمياره

 : نريمان جان شما ببند يه وقت مگس نره من

يه طرف نري بااون عقل نصفش راست مي گفت من جلوي هيچكي كم نميارم اما االن جلوي   از
 اییییين كم اوردم 

 پسر چه فكري درموردم ميكنه؟! برسرم االن اين   خاك

 : بدرك وجي

 : تنها كسي كه تونستم تور كنم همين بودمن

 : تورو پاره كردي پسر پريد وجي

 : گمشووو من

 رستوران كه انگار يه قرن گذشت شامم كه نفهميدم چي خوردم؟! تا

 : مريم كجايي رسيديم پياده نمي شي؟!نريمان

 : اها چرا؟! من

 همگي  خدافسسسس

 ماشين پایین شدم  واز

 

 رمان ادامه

 

 : مي خوام برم يه سفر يك ماه  سام

 ديگه بر نگردي  بري
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 : حواست هست ؟!سام

 توجه بهش به تلوزيون همچنان نگاه ميكردم بي

 : تلوزيون رو خاموش كرد: باتوام ها سام

 : كر كه نيستم فهميدم داري ميري من

 سالمت  به

 بگي براي چي مي خواي بري كي برميگردي؟! : يكم بهم نگاه كرد وگفت: نمي خواي سام

 : نه منكه زنت نيستم كه همچين حرفايي بزنم؟! من

 : يكم بهم نكاه كرد وگفت: هم خونه و دوست كه هستيسام

 : تو فقط سام پسر عمه مني همينمن

 شب پرواز دارم   ٢ناراحت بهم نگاه كرد وگفت: ساعت  سام

 داحافظي كن موقع كه خداحافظي ازم نمي كني االن خ  اون

 : خيل خوي عقده ايي خدافسسسسسسسمن

 خوابم مياد برم بخوابم من

اتاقم شدم خيلي ناراحت شدم اما به روم نياوردم مي خواد بره بدرك مثل قديم بره خوب اون  وارد
 موقعه كي ازش پرسيدم كه االن بپرسم 

 روي تخت خوابيدم توي اين يك ماهي كه باهم همخونه بوديم چقدر دعواكرديم اروم

 كرد و رهام ميكردخاطرات تمون ميفتم دلم مي گيره سام هميشه اينطوري بود عاشقم مي  يادت

روي صورتم ميريخت اخه چقدر تنهايي بعد اقاجون خوشحال بودم كه االعقل يكي پيشم   اشكام
 هست هميشه ميترسيدم ازدواج كنه و بره ها خودش داره باپاي خودش ميره

 همينطوري گريه كردم و غصه خوردم اشكام رو پاك كردم  ١تاساعت
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 به دراتاق خوابيدم پشت

همون لحظه در بازشد و دوباره بسته شد غم عجيبي تو دلم ريخت هنوز نرفته و اين اوضاع منه   كه
 اگه بره ديگه چي؟!

 وجودش انگار مست شده باشم  باگرماي 

ميكردم اما هيف يه بار اينكارو كردم و   بوسه اش روي گونه مي سوخت كاش عشقمو اعتراف  جاي
 شكستم بازم نه 

مطمئن شدم رفت از اتاقم به طرف پنجره رفتم اروم نشستم لبش وبهش نگاه كردم به طرف   وقتي
پنجره نگاه كرد وزود پرده رو انداختم قلبم محكم به سينم مي كوبيد االن بود كه بزنه بيرون نكنه 

 ديدباشم 

 ن اخ خودم كفنت كنمخاك برسرت مريم كود واي

 پرده رو كنارزدم هيچ اثري ازش نبود پس رفت باورش برام سخت بود امارفت  اروم

 

 هفته بعد  يك

 

 : بياديگه اتنا

 : حوصله ندارم من

 : جديدا حوصله هيچكي رو نداري خبريه؟! اتنا

 : نه سرم شلوغ دارم پايان نامه مو مي نويسممن

 : خيل خوب باي اتنا

 : خدافسسسسسسمن
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عكس سام نگاه كردم كجايي بي معرفت؟! حالت خوبه؟! غذا خوب ميخوري؟! هيزي كه نمي كني؟!   به
حتي فكرشم اتيشم ميزنه نكنه انجا سرش بايكي ديگه گرم باشه انوقت من خر دارم روضه خوني مي  

 كنم

 : خوب يه زنگ بهش بزن وجي

 دلم مي خواد ولي چي بهش بگم؟! خيلي

 يگه: يه بهونه ايي جوركن دوجي

 : گيرم كه بهونه ام جوركردم شمارشو از كجا پيداكنم من

 : از نفس كمك بخواهوجي

 چي كه دسم بندازه نوچ نميشه ديگع

 : ميشه وجي

 : الو نفس جان سالممن

 : واي مريم تويي؟! خودتي؟!نفس 

 يه بار ادم حسابش كردم پرو شد  ببين

 : اره گلممن

 : حاال كارت چيه؟!نفس 

 : يه شماره من

 : شماره كي؟! نفس 

 : سام من

 : شماره اونو مي خواي چيكار نكنه عاشقش شدي؟! نفس 

 : يه شماره مي خواي بدي منحرف ها ؟! بعدم استادمه مي خوام يه سوال درسي بپرسم من
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 : تابستونه كه دانشگاه تعطيل نفس 

 : كالس تابستوني برداشتممن

 م اما: خيل خوب متقاعد شدم تاشب برات ميفرستنفس 

 : اما چي؟!من

 : توي يكي از بهترين رستوران هاي شهر دعوتم كني؟!نفس 

 خونمو ميخورد من خودم يه عمري باج ميگرفتم از همه حاال بايد به اين باج بدم؟!  خون

 : نه عزيزم از عمه جان ميگيرم خدافسسسسس من

 : باي نفس 

 دفعه ديگه تو نظربدي خفه ات كردم  وجي

 ساميارو گرفتم نفس برداشت  شماره

 كردم  قطع

 شب بايه شماره ديگه بهش زنگ بزنم بايد

 همبنه  اره

 زنگ زدم نفس برميداشت  هرچقدر

 بود رو اعصابم   رفته

 ممكن نريمان  تنهاراه

 : سالم نازي جون خوبي؟!من

 : سالم مريم تويي؟!نازلي 

 : اره عزيزم سا....... يعني نريمان هست؟!من
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 فته ابميوه بگيره: نريمان رنازلي 

 : شب ميشه براي شام بياين اينجا؟! من

 اتفاقي افتاده؟!  نازلي؛

 : كارم به شوهرشما گيره موضوع پيش خودمون بمونه  بابغض ادامه دادم : عشق و عاشقيهمن

 : اي جان؟! باشه گلم ميايمنازلي 

 : پس منتظرم خدافسسسس من

 : باي نازلي 

 حاال دست دست شله شله اينه

 رستوران زنگ زدم و هرچي نريمان تو غذاها دوست داشت سفارش دادم به

 لباس درست و درمونم پوشيدم يه

 كفتر عاشق شدم  ٢منتظر اين   و

 ايغون كه خورد زود پريدم و بازش كردم  زنگ

چم ميكردن نازلي امد و نريمان بعدش پسر خوشگله بعدش نفس منكه كپ كردم  همه دخترا ما اول
ساميار اتنا و نامزدش علي و سارا و نيكاو شوهراشون فاطمه و ماكان و ارمان و عسل و ايدا و امير و  

 ....... 

 همه امده بودن يعني

 : خدا خوب درو تخته رو باهم جوركرده من

 : ازمن ناراحت نباش گلم من به نريمان گفتم چون شوهرم بود بعدش اون به همه گفت نازلي 

 ي رو بهش گفتي؟!: همه چمن

 : همه چي؟!نازلي 
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 ميخواست خودمو خفه كنم خداااااااااااااا   دلم

 : ساميار به شرطي شماره رو ميده كه جلوي ما بهش زنگ بزني و باهاش حرف بزني نفس 

 رو بهم سابيدم   دندونام

 

 رمان ادامه

 

 من نگاه ميكردنهمه شون نگاه كردم شامشون رو خورده بودن و همشون با نيش باز داشتن به  به

 زنگ زدم   بهش

 قلبم عين چي باال بود و تند تند ميزد  ضربان

 : بزار رو بلند گو   نفس

 : باش من

 رو بلند گو  گذاشتم

 خابالود سام مواجه شدم:الو  باصداي

 الهي بچم خواب بود  اهي

 : بچه ات وجي

 عققق 

 : الو مزاحم بيشور  سام

 قطع كنه گفتم: سالم خوبي؟!  تاامد

 تويي؟! میبا تعجب: مر سام
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 : توقع داشتي كي باشه؟!من

 : هيچكي ؟! فقط باورش سخته كه بهم زنگ زدي سام

 : مي خولي فردا زنك بزنم كه باورت شه من

 : نه سام

 داشتي؟! كاري

 : هان؟!؟من

 از بس هولم كردن يادم رفت يه بهونه درست و درموني پيداكنم خدايا

 بجوم ...... میمر

 : خوب..... درواقعه...... خوب....... بخاطر.......... چيز.....زنگ زدممن

 .......چيز....حاال.....يادم... رفت تو حرف بزن تا يادم بياد اوم

 : خاك نريمان

 چشم غره بهش رفتم يه

 ندارم : نصف شبي حرفي سام

 : پس من همون فردا زنگ ميزنم تا توام يادت بياد من

 زد پس كلم   نفس

 سوتي دادم  فهميدم

 : يعني اينكه هم من كارم يادم بياد هم تو من

 : انگار دوريم و تنهاي ديوونت كردهسام

 عاشق كي شديم  بيا
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 : انكار خيلي از خود راضي ها؟! من

 بگير   سقفو

 اون راست ميگفت منكه نبايد كم مياوردم حاال

 : كاري نداري؟! تافردا خدافسسسسسسسمن

 كردم  وقطع

 : عاشق شدنتم مثل ادم نيست اتنا

 : جديدا چه سوتي هايم ميدي؟!نفس 

 : تافردا فكركنين يه بهانه جوركنيم براش نريمان

 : شما چرا زحمت مي كشين شمابرين خودم فكر مي كنم من

 گه تنهات بزاريم امشب همگي اينجاییم: اصال وابدا ا نفس 

 قلوهاي افسانه اي شما پدرمادر ندارين؟!٢: همه نازي جان داداش نازي جان برادر علي شوهرهاي من

 : مشكلي نيست ميمونيمنازي

 و شوهر هاي ساراو نيكام قبول كردن علي

 : خونه به اين بزرگي بفرمایید بريم بخوابيم فردا كلي كارداريمساميار

 رفتن همه

 كثااافططططططاااا

 

 اخــر  پــارتــ
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 ســامــ

 

دونــمــ اينــ چــنــد وقــتــه همــه هي زنــگــ مــيزنــنــ و هي از مــريمــ  نــمــي
 تــعــريفــ مــي كنــنــ نــمــي دونــمــ مــنــ چــشــونــه؟! 

ـك زد و كلــي از مــريمــ  جــالــبــ اينــجــاســتــ كه مــامــانــمــمــ زنـ حــتــي
تــعــريفــ كرد اخــه مــگــه داريمــ مــگــه مــيشــه نــه اينــكه بــه خــونــشــ تــشــنــه 

رو دوســتــ  ريمــبــود نــه بــه الــانــ ومــنــ خــيلــي خــوشــحــالــمــ كه مــادرمــ مــ
 داره

 

 

 ســالــ بــعــد  يك

 

ـ   مــريمـ

 

 نــمــيامــ  ــمــن

 : خــانــمــمــ اخــه چــرا؟!ســامــ

 : مــنــ بــااينــ شــكمــ نــمــيامــ مــنــ

 : اخــه مــگــه چــشــه؟! اتــنــا و نــفــســ و فــاطــمــه امــ حــامــلــه انــســامــ

 : نــفــســ كه زاییدمــنــ

 مــاهشــه مــعــلــومــ نــيســتــ اصــلــا ٢كه  اتــنــامــ
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 امــ كه هنــوز يكهفــتــشــه  فــاطــمــه

ـمــ همــشــ تــقــصــير تــوعــه تــو مــنــو بــگــو يه جــيغــ زدمــ و گــفــتـ مــنــو
 گــولــ زدي و هي قــرصــ كردي تــو حــلــقــمــ 

 : نــاشــكري نــكنــســامــ

 زير گــريه  زدمــ

 : چــيشــد خــانــمــمــ؟! ســامــ

 : هيچــي بــچــه هاي پــدر صــلــواتــییتــ لــگــد مــيزنــنــ مــنــ

ـ : الســامــ  ــهي فــداشــونــ شــمـ

 : اره ديگــه نــوكه امــد بــه بــازار كهنــه مــيشــه دلــ ازارمــنــ

 : شــمــا گــلــي ، عــســلــي، نــفــســمــي ســامــ

: خــيلــ خــوبــ ولــي گــفــتــه بــاشــمــ مــنــ اســمــ بــچــه هامــونــ رو مــنــ
 ــ ســتــياو ســتــيلــا و مــحــمــد حــافــظــانــتــخــابــ كردم

 : همــ اســمــ مــنــو تــو ســامــ

 : ارعــ اقــامــونــمــنــ

 : مــنــ قــربــونــ خــانــمــمــ بــشــمــســامــ

 بــهمــ نــزديك شــد و گــوشــه لــبــمــو بــوســيد بــعــدمــ

ـ : بــذار لــاعــقــلــ مــنــ  بــچــه هاتــ ادمــ بــاشــنـ

 : مــنــ دوســتــ دارمــ بــچــه هامــ مــثــلــ خــانــمــمــ فــرشــتــه بــاشــنــ ســامــ

 : مــرســي اقــامــونــمــنــ

ـ اتــنــا  : ســلــامـ
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 : ســلــامــ از اينــ طــرفــا؟! مــنــ

ـ : امــدمــ دنــبــالــتــ كه بــرياتــنــا  مـ

 : چــه اصــراريه حــالــا مــنــ بــيامــ؟! مــنــ

 شــبــ تــولــد خــودمــ بــرمــ تــولــد يكي ديگــه تــو

 : خــانــمــمــ بــرو ديگــه ســامــ

 : نــ مــ ي ر مــمــنــ

 : اي بــابــا خــودتــو لــوســ نــكنــ ديگــهاتــنــا

 لــحــظــه گــوشــي ســامــ زنــگــ خــورد  درهمــونــ

 : الــو .... دارمــ مــيامــ....تــو راهمــ....بــاشــه....خــدافــســســســامــ

 : كي بــود؟! مــنــ

 : بــيمــارســتــانــ ديگــهســامــ

 ديگــه: پــاشــو اتــنــا

 حــاضــر شــدمــ كه بــريمــ بــانــاراحــتــي

 : كجــا؟! اتــنــا

 : بــريمــ ديگــهمــنــ

ـ اتــنــا  : شــروعــ كردبــه گــريه كردنـ

 : چــيشــد؟! اتــي؟! خــوبــي؟!مــنــ

ــرشــه  : مــيدونــي عــلــي پــســر خــيلــي دوســتــ داره اگــه بــچــمــ دخــتاتــنــا
 چــي؟!
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 : امــا عــلــي اقــاكه مــي گــفــتــ دخــتــربــيشــتــردوســتــ داره؟!مــنــ

 : نــظــرشــ عــوضــ شــدهاتــنــا

: غــلــطــ كرده اگــه همــينــ ســامــو مــي بــينــي بــچــه هامــ رو دوســتــ مــنــ
ـ نــداشــتــه بــاشــه ســه طــلــاقــشـ  ـ مــي كنــمـ

 : چــه خــشــنــ ولــي ســامــ بــايد تــو رو ســه طــلــاقــه كنــهاتــنــا

 : حــالــا مــنــ

ـ   بــريمـ

 : يه زنــگــ بــزنــمــ بــعــد اتــنــا

 : بــاشــه تــاتــو زنــك بــزنــي مــنــ مــيرمــ بــيرونــ مــنــ

ـ : نــه.....بــزار بــاهاتــنــا  مــ بــريمــ مــنــ از تــنــهايي مــيتــرســمـ

 : پــووووفــ بــاشــهمــنــ

 : امــديمــ بــاشــهاتــنــا

 = بــريمــ؟!مــنــ

ـ اتــنــا  = بــريمـ

زديمــ بــيرونــ كه همــه بــرامــونــ دســتــ زدنــ و شــعــر تــولــدتــ مــبــارك   هردو
ـ   خــونــدنــ و بــمــبــ شــادي و بــرفــ شــادي ريخــتــنـ

 : بــيشــورا الــاعــقــلــ يكيتــونــ خــبــرمــيداد بــهمــ مــنــ

 : نــظــرمــنــ بــود نــري 

 : بــازمــ مــمــنــونــمــنــ

 كجــاســتــ؟! ســامــ
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رو بــرامــ بــازكردنــ از وســطــ شــونــ كه رد شــدمــ ديدمــ ســامــ پــشــتــ پــيانــو  راه
وهر  نــشــســتــه تــوهانــ شــوهر فــاطــمــعــ ويلــونــ بــه دســتــشــ و عــلــي شــ

 اتــنــا گــيتــار بــه دســتــ مــنــتــظــر مــنــنــ 

 ارومــ شــروعــ كرد بــه نــواخــتــنــ ســامــ

 طــورهمــ بــه چــشــمــاي مــنــ نــگــاه مــيكرد همــونــ

  عــاشــقــ اينــ چــشــمــاي عــســلــيشــمــ عــاشــقــ مــحــبــتــاشــ حــرفــ مــنــ
زدنــاشــ عــاشــقــ تــمــامــ وجــودشــمــ چــونــ مــنــو نــجــاتــ داد از تــنــهايي  

 هامــ.......... 

 

ـ   پــايانـ

 

 ك  مــمــنــونــمــ

 

 ♡بــامــاهمــراه بــودينــ ه

 ♡از اقــاي عــلــي غــلــامــي مــمــنــونــ

 ♡ــا اكبــري شــانــديز و فــاطــمــه رفــائياز دوســتــ خــوبــمــ اتــن  ومــمــنــونــ

 

 دقــيقــه ظــهر ١٤:٢٦:ســاعــتــ

 

 ٩/٤/٩٩:  تــاريخــ
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 ♡مــعــنــا نــدارد چــچــچــونــ خــددددا هســتــ تــنــهايي

 

 : مــريمــ كفــايي قــنــدهاري نــويســنــده
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