
      رمان کلکل ششنفره                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 1 

 
 

 براي ترویج فرهنگ کتابخوانی به ما بپیوندید
caffetakroman/me.telegram://https 



      رمان کلکل ششنفره                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 2 
  



      رمان کلکل ششنفره                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 3 

 ینوشته کار گروه|رمان کلکل ششنفره
 

telegram.me/caffetakroman 
 ：سندگانینو
  يری نصگانهی

   رمضان زادهبهنوش
 ی صالحالهه

 
 ： زبون اراماز
 

 ارام؟؟ ارام با توام_ترانه
 

 هووووم؟؟ بنااال_ارام
 

 کجایی سه ساعته دارم صدات میکنم_ترانه
 

 ...دسشویی خبر مرگ تو ، اگه گذاشتی_ارام
 

 . خرسو بیدار کن لنگ ظهر شديحرف نزن برو اون ارمینا_ترانه
 

اوووو برو بابا اون مگه بیدار میشه؟ خداوکیلی اون دفعه میخواستم بیدارش کنم با مشت و لگد افتاده بود _ارام
  به جونم

 
 !!! ین پس کلتون نمیذارن ادم دو مین بخوابه اه اهاههه باو خودم بیدار شدم چتونه صداتونو انداخت_ارمینا

 
 همینجوري که با اون قیافش غر غر میکرد رفت دسشویی که یه دفعه ترانه یه نگا به من کرد من یه نگا به و

 ترانه و ترکیدییممم
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 :نای زبون ارماز
 
 تو می بوداااا شانس که ندار حساس خوابمي کردن ، تازه جادارمی از خواب ناز بی صبحي کله شعورای اه اه باه

  می به شوهرمون برسیخوابم حت
  شکرتای خدایهــــع

 
  کجا موندي توی شلی ذلنااااااااایارم_ترانه

 
  کنه تو کاراش  مِس مِسدی همش باگهی دنهیهم_ارام
 

  اینام که نه میذارن عین ادم بخوابی نه عین ادم ب دسشوییت برسیهووف
 
  منووونیییاوووومددددم اقا جاااان نخور_
 

 زی از اتاق فکر دل انگيچه عجب دل کند_ارام
 
 کردمی داشتم باهاش وداع مومدیالمصب دل کندنم نم_
 

 ارام؟_ترانه
 

 هوووم؟؟_ارام
 

  بنظرت؟شهیخوب م_ترانه
 

 .نکنم پاك مغذشو از دست داده فک _ارام
 
 ن کنار من رد شم تن لشاتونو بکشینی چرت گفتيادیخب خب ز_
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 اوووو بفرمایین مادمازل _ و ارامترانه
 
 صبحونه امادس؟_
 

 کردم.بله صبح که شما دوتا خواب تشریف داشتین من اماده_ترانه
 

 اي الهی قربون تو بشم من میمون خوشگلم دستت درد نکنه_ارام
 

 مررررض شونصد بار بهت گفتم به من نگو میمون_ترانه
 

 خب عزیزم وقتی شکله میمونی چی بهت بگم؟هوم؟_ارام
 

 ： اگه به اینا باشه که ول نمیکنن برا همینم گفتمدیدم
 دوستان هییس سکوووت_

  چیه یه چند روزي جمع کنیم بریم کیش؟نظرتون
 

 !کییییش؟_ارام
 
 بله کیش کیش ندیدي؟_
 

 اوممم بدم نیست میریم حالو هوامون عوض شه_ترانه
 

 افقماره منم مو_ارام
 
 ایووووول پس بریم وسایالرو جمع کنیم_
 

 همینجوري الکی که نمیشه کِی؟ اصال با چی میخوایم بریم؟_ارام
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 ،خنگول جون االن چمدوناتونو جمع میکنین تا عصر راه میوفتیم با هواپیما هم میریم که تو_
 .تو ماشین حالت بد نشه 
 

 ون مغز فندقیه تو برممم ارمینااااایوووهووو اقا من که شدید موافقممم قربون ا_ترانه
 
 خخ چاکریممم تران خانوممم_
 
 
 ： زبون ترانهاز
 

  ارام؟ن،ی جمع کردم شماها هنوز نشستالموی من همه وساگهی دنی بجنبییییواااا_ترانه
 

 هوم؟_ارام
 

 يریمیهوم و مرگ صدبار بت گفتم هوم نگو بگو بله م_ترانه
 

 خب بله_ارام
 

 دختر باز پاشده رفته حموم که خودمو نی نگو که اییی وااااا،ی دمه رفتنسی نداشی پنای ارمنی اگمیم_ترانه
  کشمیم
 

 رفته_ارام
 

 میمونی نگا کن تهشم از پرواز جا می خودت ظهور کن دمه رفتنای منو ببر ای ایاووووف خدا_ترانه
 

 يخوردیو م چرا خودتگی دوش کوچولوعه دهی گهی اومدم دي ترانه چقد غر زديوااا_نایارم
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 نی زود حاضر شنی که دوساعت با موهاتون ور نرسی نی اگ زحمتنی اوردفیچ عجب خانوم خانوما تشر_ترانه
  خوووودی، پرواز پر

 
 خورنی مری اونا صد بار تاخیدونی سوار نشده تو نممای نگا انگار تا حاال هواپنویا_نایارم
 

 بدوووووو_ترانه
 

 خب خب خب من که حاضرم_نایارم
 

  طورنیمنم هم_ارام
 

 دمی شنخواستموی که ميزیخداروشکر باالخره چ_ترانه
 

 می کجا بزارنوی آخه اونجا ماشمی برشهی که نمنیبا ماش_نایارم
 

 میریگی می تاکسمیستی چرا رف تو هم، کج که نافتیخو ق_ارام
 

  اههههاااااادی خوشم نمیاز تاکس_نایارم
 

 ادی آژانس بزنگمی االن مس،ی نيچاره ا_ترانه
 

 رهی که دمی برنیبوق زد بپر_نایارم
 

 می نرسری وقت دهی که يچه عجب نگران شد_ترانه
 

  کنمکاریانقد که حساسم المصب چ_نایارم
 

 . بنده خدا منتظرهن،ی انقد حرف نزننیایب_ارام
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 )نیتو ماش(
 

 هی چه خوشگله ، آهنگه چ باحال قراروی ، هی چه آژانسولللیاوووه ا_ترانه
  تنها گناه دارهگردمی برمنی من با همشی کنی براشم
 

 .شنوهی ك ماروی سی انتر ، کر نریخفه بم_نایارم
 

  غیییی دور سرم چشما رو منو جچرخهی مایخو بشنوه،آهاااا آهاااا دن_ترانه
  چته؟ی ارام وحشییییآ

 
 .  سرجات دختر ، انقد تکون تکون نخورنیبش_ارام
 

 .دهی مي چه قرفتهی پاش بگهی خودشو نمگهی شد مکارم ول کن دنیاوووف باز ا _ترانه
 

 .میدیخانوما رس_راننده
 

  دستت طال_ترانه
 

  کنم؟میترانهههه ساااکتتتت  چقدر تقد_نایارم
 

 . تومن30 س،ی نیقابل_راننده
 

 .ی مرسدییبفرما_نایارم
 

 اء اهللا ان شمیشی کگهی ،کمتر از دوساعت دگهی فرودگاه دمیآخ جوون اومد_ارام
 
 : زبون ترانهاز
 



      رمان کلکل ششنفره                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 9 

  کنار پنجره بودمیِ من صندلمای هواپيتو
 
  هم کنارم اما از شانس بدموننایارم  
 
 رزنی پهی افتاده بود کناره یارامِ طفل 
 ...هاف هافو 
 

  دوستمیطفل
  تا اونجا سرِحال باشمکمی خوابمی مادی خوابم میلیبچه ها من خ_نایارم
 
 باشه شتر بخواب_
 

 ییییخوب بخواب_ارام
 

 ...کردمی تماشا مرونوی شو گذاشتو چِشاشو بست منم بي که هنسفرارامم
 

 دییخانوم بفرما_مهماندار
 
  گذاشتننای تفکر کنم حاال اگه انشی بار خواستم به جهان افرهی اه

  اورده هااا دمشون گرموهی و ابمکی بنده خدا واسه  کحاال
 
  ممنونیلیخ_
 

 زمی عزکنمیخواهش م_مهماندار
  القلشنی نمداری احمق هم بيشورای بنی ادی حوصلم پوکپووووف

 
  جوووونی  جوووونممیرسی مگهی دنی تا پنج مبایتقر
  کرم خونم افت کردهنای به ازمی کرم برکمی بذا
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 کنمی کنارم شروع مي جنازه نی از اخبـــ

  پاشووووکنهههههی داره سقووووط ممای بلند شووووو هواپناااااااااایارم_
 

 شمی می به بد دختر خوبنی خوردم اززیچ  پنج تن من غلط کردم منااااای هاشم ی بناقمری جدالساداااات ای_نایارم
 

 خوشگل تره اصن از هر لحاظ میلی بهتر از منه خمیلی خنی ببرنوی انیاین؟بینیبی ترانه رو منی چرا مــن ااصن
 ... پا خانومهیکدبانو 

 
 زددددممممی گاز مماروی هواپيای از خندههههه صندلمردمی داشتم میگی ممنو
 

 کردی نگاه مي ارهی زنجي وونهی دنی اي درخت داشت به چرتوپرتاهی مث ارامم
 

 میرفتی مسهی از خنده رمی ارام داشتمنو
 

 تز نی ارام با ايری بمين،ای خندی اونوقت شما مکنهی سقوط ممای هواپن،ی شده،چتونه،خلیها، چ_نایارم
  ي رهی جزهی تو ي آوردی ، ما رو ورداشتی به اون قشنگیدادنت،تهران به اون خوب

 
 .شی کمی بردی تهران ما مگه چمونه که باانی مشنی آخه آدم ناقص ملت پا م،ی که چفنچول

 
 .دینی خود بشي هوا در جاي و تا باز شدن درهادی خود را باز کني لطفا کمربند هایمسافران گرام _مهماندار

 
 .تی خاصی ، منگل بی تو روحت ترانه بگم که تو سوسک شيا_نایارم
 
 .دمی بود که بخندم که خدارو شکر به هدفم رسنیحوصلم سر رفته بود خبببب، هدفم ا_
 

 . بخندمرمی اره، واستا تا حال تو بگيدیکه به هدفت رس_نایارم
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 هی ي پوستت صافه حرص بخورنقدی تو که اسی نفی خوشگلت بشم ، حي اون چشاي جونم فداناینهههه ارم_
 . ااایزنیوقت جوش م

 
 . اومدم مسافرتای توروخدا نگا کنا با کن،یدی بهم چسبی چنی همه رفتن عن،یییپاااش_ارام
 

 .دی خرمی برنیی بدوییوااا_نایارم
 

 .میری مدمی اونوقت خرمی بموندی ، کجا بامیی کجامی ، بفممی بزا برسنایارم_ارام
 

 .گهی بود دنی ، خب منظور منم همشششیچ_نایارم
 

 .اره المصب از ذوقت معلوم بود_ارام
 

 .میاممم خب کدوم هتل بر_ترانه
 

 نیییی زنگ بزننیدی خاااك تو سرتون بابام گفت رسعیهـــ_ارام
 

 شنی زود زنگ بزن نگران ميمریخاك تو سر خودت الزا_نایارم
 

 نیری خفه خون بگی لحظه همگهی زنمیاالن زنگ م_ارام
 

 یییی باباجونییی چطورا،ی دني بابانیسالااااام بر بهتر_ارام
 زم؟ی عزيدی؟رسیسالم دختر گل بابا خوب_) اراميبابا(زیعموکامب

 
 . دی و سالم با دوستاش رسحیاره خوبم، بــعلععهههه دختره گلت صح _ارام
 

 نیخداروشکر مواظب خودتون باش_زیعموکامب
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 . ، خدافظظظمیمواظبباشه باشه  _ارام
 
 .انی هتل شامیریخب بروبکس م_
 

 .هیارههه عال _ و ارامنایارم
 

  هتل؟رنی بپرس مای اژانسنی ازیارام_نایارم
 

 سایاالن وا_ارام
 

 .نیری مانی هتل شادیببخش_ارام
 

 .دییبله بفرما_راننده
 
 . دور دورممی بعدش برممم،ی هتل رزو کنمممی برنیبپر.مممممیدیخب رس_
 

  .321اتاقم گرفتم ، شماره _نایارم
 

 .نیی بدووالیا _ترانه
 

 .اری در ني بازدی پددی ندنقدی دختر اي بريخوای همه راهو با پله منی ، ترانه اسکول ايهوووو_ارام
 
 .. من ازیدونیارههه تو که م_
 

 جا نی چون پله هاش کمه ايری اگه تو خونه با پله مي با پله بریتونی ، نمادهههی پله هاش زنیخب ا _ارام
 .شهینم
 
 .تونمی نمگهی ترسه دی بگی انقد اصرار نکن، هر چامی که نمیدونیارام م _
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 .یفهمی نميزی که بدو ،چشاتو ببند چمونهی ازت نميزی چي جورنیخب ا_نایارم
 
 .گهی دنی ندری گنی نههه چشم بسته بدترههه ، من با پله راحت ترممم، شما بریییوااا_
 

 . باشه برو، مواظب خودت باش _ و ارامنایارم
 
 همه پله نی ای ، خسته شدم، بسهههه، کدوم منگلتونممی نمگهی مونده دگهی خدااا چند تا دیییا.  اوهوم باشه _

   خاك تو سره،يخوری جا بدرد نمچی خببب، ترانه هم هادی مییرو تنها
 

 ?. کننتی پا چلفتدست
 :نی زبون متاز
 
  کجا مونده؟نی امینی ببيریبون دستت م دادا قرنیمت_ریام

 !ستی در دسترس نشیگوش
 
  ست؟ی که در دسترس نی چیعنی_

  کجا رفته؟مگه
 
  جون مادرتگهی باااو برو ددونمینم_ریام
 
 می خراب رفاقتگهی دمی کنکاریچ...باشه_
 
 نیییغـالمم داش مت_ریام
 
 میچاکــر_
 
  کجا موندهنی ببگهیگمشو د_ریام
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 یییزنیرفتم بابااااااا چرا م_
 
 گمشو حوصلتو ندارم_ریام
 
  کنم مندای رو از کجا پنیحاال ام!  اعصابی که کال رد داده بنمی بابا ايا

 
  باشههههی منتظر اسانسور کوفتی حاال کمی کم داشتنوی هماــ اِن
 
 ستمی ننی متنیی تنه نرفتم پاهی پله هارو نی درك اگه ابه
 
 نجای نشسته اهی کدوم اسکولنیا

 ؟يای می چرا قُپيای از پله بي تو که توان نداري ناز نازیِ خب بگو دختره قرتاه
 
  خانومخوامیعذر م_
 

 هاااا؟_دختره
 
 دیی رد شم اگه اجازه بفرماخوامیم_
 

  کنم؟کاریخب رد شو چ_دختره
 

 کنهی واسه من پشت چشم نازك می رواندختره
 
 ن؟؟؟ی هست  طلبکار همنیستادی راه ايخانوم محترم جلو_
 

 گهههی دنوری مث ادم بگو برم ایاها خب که چ... ٓ◌هااان؟؟؟ ا_دختره
 
 واقعا که_
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  ندارهی طورن فرقنی موجود خنگ رو کم داشتم که سر راهم سبز شد اصن همه دخترا همنی همپووووووفففف
 :نی زبون اماز
 
 ! چه مرگش زد؟ی گوشنی اای بدِ

  دوتا اسکول کجا هتل گرفتن؟؟نیا االن من از کجا بدونم خب
 .... هالك شدمرمی اب بگهی گرمـااا حداقل برم نی باباااا تو ايا

 ... نه کهای درست شد خبرمرگش نمی بلکه ببمی شدم و سرمو انداختم تو گوشبلند
 
 ي کار کردی چنی اقاااا جلوتو نگاه کن باووو ببیهــ+
 

 ... اوردم باال و به موجود روبه روم نگاه کردمسرمو
  شده بودنی که االن همش پخش زمی خوراکی با کلزهی مزهی دختر رهی

 
 حواسم نبود...متاسفم خانوم_
 

 ی ، حاال من چکهی مرتي کردنی پخش زمنموی نازنيای خوراکينبود که نبود ، به جهنم که نبود همه _دختره
 کار کنم؟؟؟

 
  بخورمنی به اادی انگار خوشم مگهیواسم نبود د ، خب حنوی اهه
 
 شکر خدا ، شما نی ، اصال من حواسم نبود شما که چشم دارنیخانوم نسبتا محترم مواظب حرف زدنتون باش_

  به من؟؟؟نیچرا خورد
 

 .تونی تو گوشنی انداخته بودی کلتونو مثل چی من خوردم به تو؟ مـــن ؟ جنابعالنووووویعهِ عِه  ا _دختره
 
 . که شده، من بازم متاسفم بااجازههیخب حاال کار_
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 زود ی رو جمع کننای اي اگه مجبورت نکنم همه ستمی ننای بااجازه؟؟؟ ارموی چی چنمی ببسای وایهـ_دختره
 جمعشون کن

 
 ن؟؟؟ی گفتيزیبلـــه؟؟؟چ_
 

  شدرمی جمع کن دناروی گفتم ، بدو ايزیبله چ_دختره
 

  فکر کرده؟ی باخودش چنوی اهه
  تا برات جمعش کنمممنی حتمااااا بشهِ
 
 ....یتو واقعا باخودت چ_
 
  تو؟یی کجانیام_نیمت
 ست؟؟ی چرا در دسترس نتیاحمق گوش...  گردمیساعته دارم دنبالت م 2

  چه خبره؟؟نجای اعه
 
 ... وسطنی امی کم داشتنوی همای بدِ

 ی رواننی حرفمو بزنم به انذاشت
 
  شده؟يزی چن؟یام_نیمت
 
 . نشدهری تا دمی کردم بری داره داشتم کمکشون می روانی مشکل روحیکمی خانوم نینه داداش فقط ا_
 

  می و د برو که رفتنی متي گفتم و دستم رو زدم به شونه نوی اخخخخ
 کنم؟؟؟ی مي کارنی فکر کرده من واقعا همچوانهی دي دختره

  اقاانیدمت گرم ام.... خوب تو شوك گذاشتمشاااای ولهه
 :نای زبون ارماز
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 ! پسره رفت؟نی شد االن؟ ایچ 
  داره؟؟یبا من بود گفت مشکل روان 

 نای ندادمممم اه خاك تو سرت ارمنوی من چرا جواب ایعوووووض
 پسره اومد بارت کرد رفت 

  دارهی روانی مشکل روحی کفهمونمی اونوقت بهش منمی نبنوی من امگه
  کررردکاااری هام چی با خوراکنی ببیییواا

 شعوووری نکررررد بجمعشونم
 ... زنگ خوردمی که گوشکردمی نگاه مامی به کمر واستادم و به خوراکدست

 
 بنال_
 

 اااای بخری چهارتا خوراکی سرت رفتری ساعته خ3 توووو احمممق یییکجا_ارام
 
  هم گوش منوي باو داد نزن هم هنجره خودتو پاره کردلخبیخ_
 

  نه؟گهی خونه ديای تو منایارم_ارام
 
  برم بازارخوامینههه اتفاقا م _
 

 ناااااااااایییییارم_ارام
 
  باشه بابااا اومدمییییخخخخخ چته وحش_
 

 يدی رسگهی دنی م5! عیسر_ارام
 
 .....اممم باشه پس_
 

  قطع کردی روانعه
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 کنهی لهم مزنهی اعصاب مصاب نداره منمی برم که اپووووف
 ... جمع کردم و رفتم سمت هتلامویخوراک

 
 شودی خانوم واااارد منای ارملومیس_
 
 کنهی خون اشاما منو نگاه منی ارام دستاشو زده به کمرش و با مگس کش عدمی دهوی

 
  شده؟؟؟يزی جوووونم چی ابوالفضل ارامای.  خداای_
 

 خند نی ما غش کرررررد حاال بخند کتی وضعدنی و با درونی از اتاق اومد بترانه
 

  تو؟يکجا بود_ارام
 

 .. رو اوردم باال و جلو چشمش تکون دادمایخوراک
 نجایا_
 

 ؟ي کردری دنقدیچرا ا_ارام
 
 ن؟ی زمي رو بزارزی اون مگس کشه عزشهی حاال مکنمی مفیداستان داره برات تعر_
 

 : ماهرانه مگس کش رو از دستش در اورد و گفتیلی بگه که ترانه خيزی چهی اومد ارام
 

  شما؟ستی گشنتون نگمی اه مگهی دنیاقا ول کن_ترانه
 
 عااااخ چراااا_
 

 ن؟یخوری می چارنی برامون غذا بزنمیپس من زنگ م_ارام
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 خوامیامممم من برگ م_ترانه
 
 منم که طبق معمول جوجه_
 
 خورمی منم مرغ میاوک_
 

 ......ادی ولو شد منم رفتم لباسامو عوض کنم تا غذا بي وی تي جلوي رفت زنگ بزنه و ترانه هم رو کاناپه ارام
 
 :ری زبون اماز
 
 شه؟ی چرا خوب نمی سردرد لعنتنی ااه

  نه انگار که مسکن خوردمانگار
 
 می فرستادوی چه کسنی خودشم موند همونجا مارو ببنی مثال رفت دنبال امنی متنیا

  کجا موندننمی زنگ بزنم ببهی سایوا
 
 ...یالوووو مت_
 
 درو باز کن_نیمت
 
  حرفم تموم شهذارهی فرهنگ نمیب

 
  از جا نکندشنی باز کنم درو تا ابرم

 زنهی لگد مای در اتاق خودشه که مثل وحشانگار
 
  از جاااش چه خبرتههههياووومدددم بااااااو درو کند_
 
 خــتی نگوووو که ریییچیه_نیمت
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 یی بدوبدو رفت سمت دستشوبعدم

 
  فشار روش بود حق بدهیلیبد بخت خ_نیام
 
 هااان مشخص بوود_
 
 خونه؟؟یتو چته؟ کبکت خروس م_
 
  هااااگای چسبوندم در حد اللویکی یاوووف عاقا جات خال_نیام
 
 نمی شده؟؟ بنال ببی چ؟؟یچ_
 
 قفل کردم که ي جورهی هوا برش داشته بود، منم فکش رو يادی زکمی بااااو دوستمون یچیه_نیام

  هم بسته نشدگهی باز موند دينجوریهم
   ازتــَمی ول دادا راوضيهه ا_
 
 
  نوکرم به موالریی بابا خجالتم نده داش اميا_نیام
 
 
  رفت تو کماي شرافتا دختره انگاریول_نیمت
 
 میستی دوروبرشون نهیای ما مثه اون بچه قرترنی بگادی باس نهیهم_
 
 صدالبته_نیام
 
  به خواب دارميدی شدازیبچه ها من ن _نیمت
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 می استراحت کنکمی بهتره کنهیاره منم سرم درد م_
 
  بخوابمرمیباشه پس منم چند تا کار عقب مونده دارم اونارو انجام بدم م_نیام
 
 ی دادا موفق باشیاوک_
 
 غالمم_نیام
 
 : زبون ترانهاز
 
 ترکمممی دارم مگهی چقد گشنم بود دشیییآخ _
 

 دمیترکی مدم،یکشی رو غذا نفسم نموفتادمی زده ها می قحطنی منم جا تو بودم عياره حق دار_نایارم
 
 برو بابا خو گشنم بود_
 
 

 افشووویباشه باباااا ق_نایارم
 

  تو خونهمییدی که پوکنی انتخاب کنویکی ي و شهربازنمای سنیبروبچ ب_ارام
 

 نمایاوووومممم س_نایارم
 
 ي شهربازگمی من میول_
 

  شدبی تصونمای پس سنما،یمنم س_ارام
 
 .می اونو برگمی شد بهتون می هرچنی انتخاب کننای از اگمی دوتا عدد مشهی نمينجورینههههه خب ا_
 ! نی دو؟ انتخاب کنای کی
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 امممممم من دو _نایارم
 

 نماستیمنم دو ان شاء اهللا که همون س_ارام
 
 هی شهربازرمی نخوللللی اوووهوووی_
 

  ها؟،یاز کجا معلوم جر نزده باش_ارام
 
 8 که ساعت نی بکننییخوای بود حاال هر کار مي بود، دو هم شهربازي شهربازکی گهیجر زدن نداره د_
 مااایریم
 

 ترانههههههه_ارام
 
 !!  گهی ددمیخب نظر پرس _
 یییییییی شهربازمیری که بخوام رو حرفتون حرف بزنم، پس مستمی نی بود منم آدمي دوتاتونم شهربازيرا
 

  بچمون گناه دارهالیخیباشه ارام ب_نایارم
 
 نیای تا بنیزنی عالمه غر مهی هم ي ، شهربازنیپوشی می همش که مشکرزنای پنی ، هم عنای ندارجانیاصن ه_
 

 یرزنی نه پزمی عزکهی شیمشک.  ای نکردي کردنی توهی به رنگ مشک؟یییییچ_نایارم
 

 نیکنی رفتن چقد باهم بحث مرونی بهی سر گهی خببب دلهههیخ_ارام
 
 . گفت و گوزمیبحث نه عز_
 

 . مگه دستم بهت نرسهییییاری گااااو ادا منو در ميترانههههه _نایارم
 



      رمان کلکل ششنفره                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 23 

 ...یخیخی خي شد ، قرصاتو خوردی دوباره جننیاعوذو باهللا ، باز ا_
 ....غغغغغییییج

 یییی ، وووگهی شدم دیعنی شممممی کبود ماهوی س از من جدا کن االننوی اای ارام جونم بی ارام ارامیییوااا
  خدااااارهههیگی اوووف درد میی وحشرررری نگشگونین

 
 .ياری ادا منو در نگی دیدوس دارم، تا تو باش_نایارم
 :نی زبون متاز
 
 . دوتا کوشننیععع پس ا. دی بووود، چقد چسبیاوووف چه خواب_
  ررررررررری امن،ییییییییام 
 
 .زنهی شده داد مداری حاال هم که بدهی خرس خوابنیمرررررگ، ع_نیام
 
 رونی بنیفکر کردم رفت_
 
  فکر کردنتنی خودتو خسته نکن، با اادی زيخوایتو م_نیام
 
  خب؟می برمیکجا پاش_ریام
  کااااارمی واسه کار اومدنجا،ی امی اومدی که نرفته واسه چادتی نیمت
 
 تو میکنی کار ممی خر دارنی عمی رو زدی شرکت کوفتنی دانشگاه تموم شده و ای از وقتگهیاوووف  بسه د _
 . رفت دور دوردی کار کرد باشهی که نمشیک

 .رونی بمیری ملهی امشب کارو بار تعطاصن
 
 نه_ریام
 
 ، همش پشت بنده هم می بار مثه آدم حال کنهی هااا، از اون موقع نشده گهی راست منیمت. داداش ریام_نیام
  ر کارکا
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 میری مرونمی تموم شد بنی کارتونو بکنماااایواسه پروژه هامون اومد_ریام
 
 ،گهیجون داداش ساز نا سازگار نزن د_

.  می نکنی کار خاصگهی تا آخرشم دمی کار نکردی امروز از اولش که درست و حسابم،ی بگذرونی خوشهی بزار پاشو
 . پاشوکنمیخودم فردا تمومش م

 
  کنهی تمومش منی متگهیاره د_نیام
 
 رهیگی مي چه جدنی اومدم ای لفظهی حاال من يغلط کرد_نیمت
 
  امشبنی پس فقط هملخبیخ_ریام
 
 .گهی دو روزه دای بابا دنالیخی بنهی همری داداش اموالیا_نیام
 
  حاال؟میکجا بر_
 
 میریگی ممی تصمنی تو ماشنیحاال حاضر ش_نیام
 

  ست کردمدی جذب سفشرتی با تي شلوار خاکسترهی من می که حاضر شمی و رفتمی بلندشدیی تاسه
 ی هم که طبق معمول سرتاپا مشکنیام
 . نداشتنی از امی هم دست کمریام

 نییی پوش باشکی شنی باو مثل اقا متشنی نمالمیخی بی دو تا زدن تو فاز مشکنی اکال
 .... جرات ندارم به خودشون بگماانوی البته اواالااا

 :ن ارام زبواز
 
  کنم منکاری چدونمی نمگهی دو تا خل وچل دنی دست ااز

   منم بلند شدم که لباس بپوشمکردنی داشتن بحث منای و ارمترانه
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   انتخاب کردم وی مشکدی کوتاه جلو باز سفي با مانتوی شلوار لوله مشکهی
 کنهی ملشی تکمگهی که داممی مشکنگی برداشتم رانممی مشکشال

 هی رژ کافهی کنمی نمادی ك زشمیارا
 
  با هم افتادن تو اتاقای وحشنی عنای ترانه و ارمهوی که زدمیداشتم رژم رو م 
 

 موووونوووی ابجنایاووووو ارم_ترانه
 

 جوووون شماره بدم خانوم؟_نایارم
 

  المصبهی اکهیعجب ت_ترانه
  

 نیی باو حالمو بهم زدنیاه اه خفه ش_
 

 یی ابجمیشیفوشاتم قشنگه چشممم شما لب تر کن ما خفه هم م_ترانه
 
 رونی نگاه چپ به هر دوشون کردم و از اتاق زدم بهی

 رونی که ترانه حاضر اومد بکردمی نگاه مي وی تداشتم
 یخی ی شلوار لهی که اوووف پشمیت 
  شده بودیواستن خیلی چرك و شال همرنگش موهاشم ك کج تو صورتش بود خی کوتاه صورتيبا مانتو 
 

 بسه بابا تموم شدم_ترانه
 
   تو باوووییی شديگریچه ج_
 نا؟ی ارمکو
 

  تا حاضر شه نصفه شب شدهیشناسیتو اونو نم_ترانه
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  خب؟یگیچرا چرت م_نایارم
  کفشام بزنم تو فرق سرت؟نیپشت سرتم هستم با هم.  حاضرم من
 

 یییی چه کردناااایاوه ارم.  فرما شدن  فیچه عجب خانوم تشر_ترانه
 

  نوووووی ااوهوك
  با مانتوی شلوار لوله مشکهی هم نایارم

 ي بود و روسردهی پوشی کوتاه مشکیکت 
 بلند کرمشم سرش کرده بود 
  دستش بوداشمی عروسکی بود و کفش تخت کرمختهی ور کج رهی موهاشم که همرو از و
 

 ممی شده بودپی خوشگل و خوشتمونیی هر سه تاشهی هممث
 زنی سقفا نرخخ
 
  ان شاء اهللا؟می برمیتونی مگهی خانومم که اومدن دنایبه به ارم_
 

 بلللهههه_ و ترانهنایارم
 
 ....... که ترانه خانوم انتخاب کرده بووودي به سمت شهربازمی راه افتادو
 :نی زبون اماز
 
 کی ششهی و مثل همی زدم سر تا پا مشکیپی به عجب تبه

   گردن و مچ دستام رو پر کردمری رو برداشتم و زادکلنم
 رونی کنار تخت برداشتم و اومدم بزی از رو مممی پول و گوشفی درست کردم و کموهامو

  اماده بودنرمی و امنیمت
  و منم رفتم پشت فرمونمی کردهی کرانی ماشهی و رونی بمی هتل زداز
 . هم عقب نشستنی کنارم و متریام
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 ریم رو چرخوندم و همزمان که اچیسوئ
  باحال راه افتادمکافی تهیضبط رو روشن کرد با  
 
  کنترل ضبطو بدهریام_نیمت
 
 ایب_ریام
 
  رفقا؟میکجا بر_
 
 م؟ی برنمایس_ریام
 
  واسه تنوع خوبهسیاره بد ن_نیمت
 
 نیپس سفت جاهاتونو بچسب! یاوک_
 
 می نداشترای واسه مسی پس مشکلشناختمی رو مثل کف دستم مشیک
 
 برو داش که باهاتم_نیمت
 

 ... کهکردمی شرکت فکر مي و داشتم به کاراستادمی چراغ قرمز اپشت
 
 نو؟ی هممی گااد اقارووو بروبچ تورش کنياووه ما+
 
  واس منشمی بقلیکی اون×
 
 گهی هم واس من دهی پس عقبخو÷
 
 کنمی مکاری چنمی لحظه ببهیخب دوستان خفه +
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 ن؟ی خوبونیسالم اقا+
 

  به همشون انداختمي نگاه سرسرهی و برگشتم
  رونی که فک کنم تازه از سطل رنگ اومده بودن بمونی مچارتا

 . پوزخند زدم و سرمو برگردوندمهی
 
 !ومد؟؟ی شد اقا خوشت نیچ×
 
  نکردمنای درشت بار ای چهی تا ری گازو بگنیام_ریام
 
 چراغ قرمزه برادر من کجا برم؟_
 
 ن؟یخوای همراه نمدن؟ی افتخار نمونیاقا×
 
  بهشدی و توپووردی طاقت ننیمت
 
  اهگهی کم قارقار کن دزون؟ی تو اویگی میچ_نیمت
 

  بگه که چراغ سبز شد و منم پام رو گذاشتم رو گازيزی چهی اومد دختره
 میدی تا رسمی شرکت بحث کردي راه هم در مورد کاراهیبق
 
 نیی پانیبپر_
 
 رمی بگتاروی بلرمیمن م_ریام
 
 ن؟یخوای نمگهی دزی چرمی بگچی سه تا ساندورمیمنم م_نیمت
 
 نیای چه خبره تا شما بمی گوشنمی داداش منم ببینه مرس_
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 تیتوعم که همش کلتو بکن تو همون گوش_نیمت
 
 شهی شروع مانسشیحرف نزن بدو که االن س_

____ 
 
  بودیلمیاوووف داداش عجب ف_نیمت
 
 خسته کننده بود_ریام
 
 رفت؟یاشت م وسطش چشمات دنمی هميبرا_
 
  دهنتتتنیخخخخ ام_نیمت
 
  که خستمنیمررض تن لشاتونو تکون بد_ریام
 
 ؟یستی خسته نیتو ک_
 
  تو حلقت هاامی جفت پا ننیام_ریام
 
 کنم؟ی نگات مستمی من بنداز بنظرت وامکلی هنی نگاه به اهیتو _نیام
 
 م؟ی امتحان کنيخوایم_ریام
 
 گهی دنییاهههه بابا بدو_نیمت
 
 .......می نشست پشت رول و راه افتادنی دفعه متنی او
 :نای زبون ارماز
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 .میدی رسمی راه افتادنکهی بعد از انی مستی بحدود
 
  بوودی انتخاب کرده بود عــالی باحالهی ول ترانه چه شهر بازيا

 
 کنهی مفیبه به چقدر قشنگ ، چقدر باکالس اصن ادم ک _ترانه

  ترو خدا چقد خوبهدینیبب
 

 نازهیجمع کن باو چه به خودشم م_ارام
 

 مرض انتر_ترانه
 
 م؟؟ی شروع کنیخب بکس از چ_
 

 می تک تکش رو باس سوار شدونمی فقط مدونمیمن نم_ترانه
 

 ااالیخیب_ارام
 

 جــان تو_ترانه
 
  ترن؟؟می اول برهیخب نظرتون چ_
 

 می بزن برقی رفهیاوووم عاااول_ارام
 

 رمی بگطی پس من برم بلیاوک_ترانه
 
  اون سکو اِي جامیریباشه په ما م_
 

  به محل مورد نظرمی رفت و منو ارامم رفتترانه
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   دختر و پسرپی اکهی کردم چِشَم خورد به ی که داشتم ملتِ خوشحال رو نگاه مينجوریهم
  شنای مدای پی چسبي اه چه دخترااه

  مونده پسره رو ببلعه  کم
 

  روطی ترانه گرفت بلمی برنایارم_ارام
 
 میبر_
 

 جااااانننی هي به سوشییییپ_ترانه
 

  طاقت فرسا بودمیلی که خیی صف ترن هواي توی معطلی از کلبعد
 مییی نوبت ما شد که بربالخره

 
  مسئول ترن بالخره حرکت کررردي از بستن کمربند ها و سفارش هابعد
 ذاشتیم  می دختره کناريغای بووود البته اگه جی کلمه عاااالی واقعي معنابه
 

 دیخندی و مزدی که فقط دست مترانه
 
  باحال بود ناموسنیلیخ

 نیی پامی و ماهم بعد از باز کردن کمربندامون اومدسادی کم سرعتش کم شد و واکم
 

 خووووااااامممممی پشمکککککککککک من پشمک ميوااااااا_ارام
 
 کوووووووووششش_
 

 م؟ی بخورمیاوناهاش اونجا بر_ارام
 
 ارههههههه_
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 رهی عشق بگي از هممون رفت که سه تا از اون پشمکایندگی به نماارام
 

  المصب چقدم شلووووغهههيوااا
 

 د؟؟؟؟ی سفای یبچه هااا صورت_ارام
 

  یصورت_ترانه
 
 نیمنم هم_
 

  باقلوااااه،یی چه پشمکانینیبه به بب_ارام
 
  وللليا_
 

  هااي بازیِ سراغ باقمی تو رگ رفتمی رو زدزی عزي که پشمکانی ازبعد
 

  زدی داد می هامون خستگافهی قي و راستش تومی سوار شدلهی چهار تا وسسه
 
  بچه هاااگمیاممم م_
 

 هوووووم_ و ترانهارام
 
 ددد؟؟؟یستیاممم شما خسته ن...   کهگمیم_
 

 یییییلیچراااا خ_ ارام
 

 ممیمنممم اما قرار بود همه شو بر_ ترانه
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   هوم؟ادهیخب وقت که ز_
  هم خوش گذشتیلی و خمی که اومدي شهر بازمی مهم لپ مطلب بود که بربعدشم

  بووودی عااالیییییلیارههه خ_ارام
 

 می خسته ایلی که خمی بریاوک_ترانه
 

 ...می و  به سمت هتل راه افتادی طرف در خروجمی حرف ترانه رفتنی از ابعد
 :ری زبون اماز
 
 کننیمنو نگاه م  دوتا مثل ماست دارن نی ادمی دمیدی هتل که رسبه
 
  حوصله ندارمگهی دنی شادهی پنی گمشنیهوووم چتونه؟ تن لشاتونو تکون بد_
 
  کهمی شادهی ما پیقرار ن_نیمت
 
 ؟ی چیعنی_
 
 میری ماهم م،ی لب ساحل نصفه شبمی داده برری گنی متنی استراحت کن اي داش تو برو خسته ایچیه_نیام
  کنارایدر
 
 یاعلیباشه پس من رفتم رفقا _
 
 ارتی یعل_نی و متنیام
 

  ادی چرا نمیاه لعنت... نیی پاادیمنتظر اسانسور شدم ب  رفتن و منم اونا
 
  منم مثل شما خستمگهی دنیشعوری بیلیخ+
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 يای تا تو بمیدی می تااون موقع ماهم سفارش کافیییی برو خواهرگهیععععِ ارام د+*
 
 پوووووف باشه+
 

 ك من بودم و قرقر یی سمت جاومدی شون داشت میکی شد سمت صداها سه تا دختر بودن دهی کشنگاهم
  نی حتما باس دوربرنی عکس بگشونی کوفتيای با گوشتوننی که انگار نمکردیم
 

  اخهههباشه
 

 به من نخ بده و منم قبول کنم و اونم ادی کرده که بي کنه اس که بادوستاش شرط بندي لوسانی حتما ازهه
 بره پز بده جلو دوستاش

 کنمی ، نقششو ، نقشه بر اب مکورخونده
 هی انداخت و با ی نگاه چپکهی کنار اما در کمال تعجب دمی پوزخند زدم و خودمو کشهی منم ستادی کنار من ااومد

  رفت اونور تریپوزخند چند قدم
 

  شد االن؟ی چجااااان؟
 ه به مـــن پوزخند زددد؟؟؟؟؟ دخترنیا

 دمی منشونش
  تی خرکياینی بشی فکرا و پنی احمق خاك تو سرت با ارِیام

   اَدا شهدی از کجا معلوم؟ شاالبت
  طورهنی حتما هماره
 

  گفتم اداشهيدید...  با من اومد سوار شدنمی اومد و ااسانسور
  خودمون رو فشار دادم اما اون در جواب حرکتم فقط اخم کردي طبقه ي پوزخند زدم و دکمه بازم
 دختر کنه نی از ادمی که دکردمی رو در اوردم تا الاقل سرم رو به اون گرم کنم داشتم تلگرامم رو چک ممیگوش

  رونی بامی از صفحش بخواستمی جوابشو ندادم و تا ممی ویها اومده پ
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 ته هی بمی جي توذاشتمی رو ممی که گوشنطوری و همرونیم اومدم ب کرد قربون صدقه منم کال  از تلگراشروع
 :خنده کردم و گفتم

 عیدختره ضا_
 
  اصن؟هااان؟ي بودی با ک؟ی گفتیچ+
   فرهنگی بشعوری بي اهی ارانگوتان خودت ضاختی ریب

 
  باااز؟؟گهی می چنیا

 
  خانوم؟حالت خوبه؟یگی میچ_
 
 
 ؟یپرسی که حال منو ميمگه تو دکتر+
  توچه؟به
 
 شهی داره پررو ميادی زگهی دنیا

 
  هه نه من دامپزشکم_
 
 وونم؟؟؟؟ی من حیعنی ؟؟؟ییی گفتییییچ+

  فرهنگ داشته باااشششششعووووررری بیوونی حخودت
 
  و درش باز شدسادی که اسانسور واکردی مغی جغی هنوز داشت جنیا

 
  به من چه؟؟؟یتو به خودت ناخاطرجمع_
 

  بامن اومدنمی ا ورونی اومدم ببعدم
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  کارت درستهههری اق امولی هه هه اهه
 
 ؟؟؟یییابوعلفی يری کجاا ميهووو+
 
  حواله کنهگهی دي جاتویبرو جون مادرت خدا روز_
 
  باش جنابیمنتظر تالف+
 
  وقتهری برو خونتون که دی وقتمو گرفتیلیباااااششش ، االنم خ-
 
 .... منو مسخره؟؟؟ییییییچ+
 
  و رفتم تو اتاقگهی می چنمی نموندم ببگهید

   ان بخداوانهی دمردم
 

  مردمی داغ رفتم کپه بذارم که از خستگي چاهی از خوردن بعد
 
 : زبون اراماز

 . می نشستی تو البمی پس بده من و ترانه هم رفتنوی رفت ماشنای به هتل و ارممیدیرس
 

  ارامگمااایم_ترانه
 هوووم؟_
 

 م خواست سفارش بدم؟ دلیسه تا کاف_ترانه
 

  دلتون خواست بدونه من؟ی تک خورا چيا_نایارم
 

  ؟يعه اومد_ترانه
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  سفارش بدم؟يخوری می بابا کافیچیه
 
  ارهسیاووومممم بد ن_نایارم 
 

 م؟یری چند تا عکس بگياری از باال بنوی دوربيریارام م_ترانه
  حال دارهینه باو ک_ارام
 

  تونهیخو ترانه که بخواد بره با اسانسور نم_نایارم
 ادی با پله بره و بدیساعت با 3
 . صبح شده 

  خبرتگهی داری دادم اومدم خب گمشو برو بلی تحونوی االن تازه ماشنی که هممنم
 
  منم مث شما خستمگهی دنیشوری بیلیخ_
 

 يای تا تو بمیدی می تا اون موقع مام سفارش کافییییعععع ارام برو خواهر_ترانه
 
  پووووف باشه_
 

  ارمی منگال بنی واسه انوی شدم و رفتم دورببلند
  دونستمی نملشمی داغون بود و دلدی هم اعصابم شدی طرفاز

  ندادمیتی پسر اونجاس اهمهی دمی به سمت اسانسور که درفتمی مداشتم
   کناردی پوزخند زد و خودشو کشهیو رفتم جلو اسانسور واستادم که بالفاصله  
 

 ی جمع کن بابا باقالنووی اهه
 
  فاصله گرفتمیکمی نگاه چپ بهش انداختم و جواب پوزخندشو دادم و ازش هی

 
  کپ کرداروی هه
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 تر از من عمل کرد و عی واحد خودمونو فشار بدم اون سري تا اومدم دکمه می و با هم سوار شددی رساسانسور

   نگفتمیچیمنم ه
   ندارمویکی نی بابا حوصله االیخیب

 . بزار اصال زودتر گورشو گم کنهبهتر
 
 . صداش بلند شددمی گذشت که دکمی

 
 هیدختره ضا+
 
  با من بود االن؟ن؟ی گفت ایچ
 
  فرهنگی بشعوری بي اهی اورانگوتان خودت ضاختی ری اصن؟ هااان؟ بي بودی با ک؟ی گفتیچ_
 
  خانوم؟ حالت خوبه؟یگی میچ+
 
  به تو چه؟؟یپرسی که حال منو ميمگه تو دکتر_
 
 هه نه من دامپزشکم+
 
  فرهنگ داشته باااششششعوووررری بیوونی خودت حوونم؟؟؟ی من حینی ؟؟؟یییی گفتیییچ_
 

 . واستاد و درش باز شداسانسور
 
  به من چه؟یتو به خودت ناخاطر جمع+
 
 .رمیبگ احمق نی حقمو از ادی که دنبالش رفتم من بارفتی گفت و داشت منویا
  فکر کرده؟؟؟ی خودش چشیپ 
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 ؟؟؟ی علفابوی يری کجاا ميهووو_
 
  حواله کنهگهی دي جاتویبرو جون مادرت خدا روز+
 
  باش جنابیمنتظر تالف_
 
  وقتهری برو خونتون که دی وقتمو گرفتیلیاالنم خ. بااااششش +
 
 .... منو مسخره؟؟؟ییییییچ_
 

  درو بستی احمق عوضعه
 
   تو؟ای ام هی بگه اخههه کپک من ضاستی نیکی

  گنده بکهی علفابوی دمی ؟حاال نشونت مکنهی مسخره ممنو
 
  فوق داغون دوباره سوار اسانسور شدم و رفتم طبقه خودمونی اعصاببا
  باالانی که بنایو از اونجا زنگ زدم به ارم 
 
  نزدنی حرفدونستنی منو می که اونام اخالق سگیی اعتراضم بهشون ندادم و از اون جايو اجازه  
 ... گذاشتم تو گوشم و خواااابممی دوش گرفتم و هندزفرهی

 
 :   زبون ترانهاز
 
 .ادی و منتظر ارام که بمی نشسته بودی البيتو

 : زنگ خوردنای ارمهی گوشنکهی تااومدی نمیسادی وایهرچ
 

  ارام؟؟يکوجا موند_نایارم
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 ........_ارام
 

 ؟ی چـیعنی گـهیارام د_نایارم
 

 ........._ارام
 

 .می اومدی خب نزن از پشت گوشلهیخ_نایارم
 
  شد؟؟؟؟یچ_
 

  بخوابمخوامی باال من خستم منیای بگهی کرده  می قاطماشی باز سنکهی باو مثل ایچیه_نایارم
 
 خواااااددددی مای من دلم درنااایعععععع ارم_
 

 می بخور برتوی کاف؟زودیشناسی کار کنم؟ارامو نمیخب چ_نایارم
 
   برو تونای ارمامیمن نم_
 

 نممممیواااا بلند شوبب_نایارم
 
 امی بعدش ممونمی می ساعتکی هی ينه خواهر_
 

 باشه پس مواظب خودت باش_نایارم
 
  فعالیییباش_
 

  کردی اونجا فضارو کامال روشن مي چراغای که شب بود ولنی ، بااای به سمت در   افتادمراه
 کردمی نگاه مای دريت تر بود نشستمو زانو هامو بغل گرفتم و به موجا جا که خلوهی رفتمو
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 هی هوا عالامشب
 

  زدنی  داشتن قدم مدمی  که سه چهار تادخترو پسرو دکردمی داشتم اطرافمو نگاه مينجوریهم
  دنیخندی و باهم مکردی مفی تعرهی واسه بقيزی چهی و خنده داشت جانی باهمیکی 

  خوشحالن ملتچقد
  می سرگرم بودنجای االن مام اومدی ارام نخاله ماگه

 یهــع
   بلند شدم به سمت هتل حرکت کردمشدی چشام داشت بسته مگهی هم نشستم دگهی دکمی

  رفتمی داشتم راه خودمو منویی تو گوشام بود سرمم انداختم پامی طور که هندسفرنیهم
 
 گری جمی درخدمت باشیبه به چه خانوم خوشگل+
 
  خوراك خودمونه پارساجــوووون×
 
  میییارهههه ، درخدمت باش+
 

  به روبروم نگاه کردم  سرمو باال اوردموباترس
 زدنی حرفارو بهم منی حال بهم زن داشتن اي پسر ازون چندشادوتا
   شــدداشونی از کجا پنای کار کنم اچه ااایخدا

  منم دستو پام خشک شده بودشدنوی مکمی نزدداشتن
 نجا؟ی ايسادی االن مثل ماست وای رفتی کالس رزمنهمهی تو سرت ترانه اخاك

 
   رفت عقبکمی که نشی سي بعد مغزم لود شد و پامو بلد کردمو زدم توهی ثانچند

  زور داشتن و منم توان مبارزه باهاشونو نداشتمیلیخ
 
 ی خودمي و اخرش که تو دستا؟اولیکنیجوووووون کوچولو چرا انقد تقال م+
 
  دس از سرم بردار لجنفی کثوونیخفه شو ح_
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 کنمی رامت می ولی هم هستی چموشيچه گربه +
 
  فتویببند اون دهن کث_
  نشی لب گفتو اومد دستامو گرفتو بزور کشوندم سمت ماشری زيزی چهی شد چون ی که گفتم انگار عصبنویا

   نشست پشت رولعی هم سرگهی دهیکی اون
 
   زدمغیج
 
 کـــمـــکــ_
 
 که احساس کردم دست مرده شدمی مدی داشتم ناامگهی کنم ددادی زود در دهنمو گرفتو نذاشت دادو باروی نی ااما

  دهنم برداشته شدياز رو
 

 که یکی دنبال اون رهی پسرم داره مهی که مرده افتاده و دمی برگشتم دی شدم اما وقتیاالتی فک کردم خاولش
   بودنی ماشيتو
 

)  نجات دادنایاون پسره که منو از دست ا( نجاتي افتاده که فرشته یدرك کنم چه اتفاق نتونسته بودم هنوز
 :گهی مادی که منجوری سمتمو همدوِیداره م

 
 خانوم ؟حالتون خوبه؟ 
 
 اره اره خوبم!هان؟_
 

 وفتاده؟؟؟ی که نیاتفاق_پسره
 
  نه نه خوبم ممنون_
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 دمش؟؟؟ی ؟؟؟کجا دسی اشنا نکمی افشی قاروی نی انمی ببسایوا
  واالدونمینم
 

  هست؟؟؟ی همراهتون کسد؟ی منطقه انی انیاز ساکن_پسره
 
   ممنونیلینه جناب ، بابت کمکتون خ_
 

  کردی من بود به هم نوعش کمک مي جایخواهش ، بالخره هرکس_پسره
 یی جانی همچادی وقت شب تنها ننی خود ادم عاقل باشه که ادی باالبته
   کردشهی نمتی کارگهی دییپررو

 
  راهشو گرفتو رفتبعدم

 
  ی بااااو؟ احمق از خود راضنی اگهی میچ
 

 ده؟؟ی مگه تا حاال منو د؟یی بود که گفت پرروی چمنظورش
  واسم اشناس؟افشی انقد قچرا
 

  هتلمهی در ورودي جلودمی به خودم اومدم دیوقت
 
  یشی موونهی اخرش دیکنی مضخرف مي خاااك ترانه انقد فکراینی

  شیدی کن باووو هرجا دولش
  چقد بد بود دست شازده درد نکنهاوووف

 .....دمی بچه ها خوابن ، اروم درو بستمو بعد از عوض کردن لباسام رفتم خوابدمی باال درفتم
 
 :  زبون اراماز
 

  خرس جونم؟گهی پاشو ديارام ، ارامممم هووو_ترانه
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 ؟ی کله صبحیگی میهوووم؟ چ_
 

  کنارررااای درمی برمیخوای مگهیجا بود باو ، پاشوو دکله صبح ک_ترانه
 
 ترانه برو اونور خستم_
 

 قی رفی خودت خواستلخبی نه؟ خگهی دیشیپا نم_ترانه
 
 خخخخخ عاااخ نکن خخخخ احمققق ترانههه نکنننن خخخخخخ_
 

 زم؟ی به قلقلک دادنت ادامه بدم عزای یشیهه هه هه پا م_ترانه
  عهگهیپا شدم د_
 

  پس بدو حاضر شو_ترانه
 
  گفت و خودشم رفت سمت کمدنویا
  

  کجاس؟نایارم_
 

 حمومه_ترانه
 

  بازم حمومهيری حمومه تهشم بگيری هم که سرشو بگنای ارمنی اپووف
 رونی الزمه اومدم باتی و بعد از انجام عملیی شدم و رفتم دسشوبلند

 
 اراممممم_نایارم 
 
 هااااان_
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 حولم کوووو_نایارم
 
  تو کجاسي حوله دونمی تو سرت من چم خاكيا_
 

 سی تو حموم نگهی بده دایب_نایارم
 

 . کردمدای و حولشو پرفتم
  

 . ری بگایب_
 

  گراز جونمیمرس_نایارم
 
 .خواهش_
  

  عنا بدون من؟؟ي و ترانه صبحانشونو خوردن انای ارمدمی بخورم که ديزی چهی تو اشپزخونه بلکه رفتم
 

 . نداشتملی منمی از اشتری و رفتم باال بختمی برا خودم رری شوانی لهی منم
 

 ارام من خوب شدم؟_ترانه
 
 .ومدی زده بود و بهش ميدی سفدستی پی ترانه نگاه کردم که تبه
 
 هههیاوووممم بلههه عال_
 

 ؟یشی تو حاضر نمی مرسیخیخیخ_ترانه
 
 .چرا االن_
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 سرم داسممی کاله اددمی انتخاب کردم و پوشی با شلوار و شال مشکي خاکستري مانتوهی سر کمدم و رفتم
 .کردم

 . شدی هم داشت حاضر منایارم
 

 ترانههههه_نایارم
 

 جان؟_ترانه
 

 ؟يدی منو ندي دهیشلوار سف_نایارم
 

  منهياممم چرا پا_ترانه
 

 نمی بباری منه درش بيمرض و پا_نایارم
 

  بپوش خوووگهی دی چهی ي شلوار دارنهمهی خو اگهی نکن دتی اذنای ارمییوا_ترانه
 

  برو گمشولخبی خی شکاری بگم چی الهيا_نایارم
 
  نای دست ااز

 . هم حاضر شهنای تا ارممونی تو گوشمی سرمونو کرده بودمونیی و  دوتامی و ترانه که حاضر بودمن
 

  بروبچ؟میبر_نایارم
 

  نگاه کردمنای اوردم باال و به ارمسرمو
 ي روشمی دودنکی شده بود عی ست کرده بود و عالییموی با شلوار و شال لی بلند جلو باز مشکي مانتوهی

  بلوندش بوديموها
 

  خانوموونایاوهوك ارم_ترانه
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 مممیچاکر_نایارم
 
 ......می به سمت اسانسور راه افتادیی سه تاو
 
 : زبون اراماز
 

  کنارای دري به سوشی و پنیی پامی و اومدمی اسانسور شدسوار
 
  میکردی نگاه مای به درمی داشتمی نشستیی سه تاموی کرددای دنج پي جاهی

 ... شدن وکی سه تا پسر به ما نزدهوی که
 
 .... خانوم شمادیببخش+
 

  دی برداشت پسره حرف تو دهنش ماسنکشوی عنای ارمی بود و وقتنای صحبتش با ارمطرف
 

 کردی هم با تعجب به پسره نگاه منایارم
 .  اخم گنده کردهی هوی و
 

 کنهی نگاه مگهی دي به اون پسره ي اونم داره با کنجکاودمی و به ترانه نگاه کردم که دبرگشتم
 
 ... خودم نگاه کردم کههیی پسر روبه روبه
 کنهههههی مکاری چنجای انی اییییهع

 . زودتر از همه به خودش اومدنای خشکمون زده بود که ارمیی تاشی شحاال
 

 ؟ی و فلنگو بستي کردنی منو پخش زميای که خوراکي نبودیهه شما همون_نایارم
 
  به من؟ي که خوردي نبودیاهااا شمام همون+
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 ی که من از دستی هستی کي هوا برت داشته ، تو فکر کردیلی تو خنکهیمن خوردم به تو؟ نه مث ا_نایارم

 خودمو بزنم به تو  هان؟
 

 . ترانه مانع شديدا رو بده که صنای اومد جواب ارمپسره
 

  که تو راه پله ها بود؟ی همون؟ي منو نجات داد تو بودشبی که دیاون... پس...پس_ترانه
 
 .زدی خودش حرف مهییداشت با پسر روبه رو 
 
  چه خبره ؟؟؟نجای خدااا اییا

 خواد؟ی می چنجای ای علفابوی نی دو تا پسر دارن؟ اصن انی به ای و ترانه چه ربطنایارم
 
  هست؟ی من بودم مشکلبله×
 

 ی من سبز بشي جلودی تو چرا همش بادونمی فقط من نمستی نی مشکلریخ_ترانه
 
  سوال منم هست واقعا چرا؟اتفاقا×
 

 .نمی رو ببيریکبی اي توختی همه جا ردیچون من شانس ندارم که با_ترانه
 
  درست حرف بزن نه که من از خدامهیه×
 
 . الیخی بنیمت+
 
 کننی مجای فکر بيادی خانوم زنی انکهی مثله انی امالیخی بوی چیچ×
 

 ارو؟ی تو برا خودت یگی میچ_ترانه
 



      رمان کلکل ششنفره                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 49 

 ... شد و بقل گوشم اهسته زمزمه کردکی بهم نزدی علفابوی نی اهوی که کردنی داشتن بحث ماونا
 
  هستم خانومتونیمنتظر تالف ÷
 
 
 . و معنادار ازم فاصله گرفتقی پوزخند عمهی بعدم با و
 
  کرد؟؟نی چرا همچنیداا ا خییا
  ده؟؟ی می کارش چه معننیا 

  شد؟؟کی به من نزدنقدی اچرا
 کنم؟؟ی نمي کارچیمن چرا ه 

 ختس؟؟ی بهم رنقدی ای چرا همه چاصلن
 
 . خودم اومدم و مث خودش اروم گفتمبه
 
 ذارمتی نمبی نصیمنتظر باش ب_ 
 
 . بعدم حواسمو دادم سمت بچه هاو
  

 . دادنی همچنان ادامه منی ترانه و متی ولکردنی بحث نمگهی که دنی و اون پسره امنایارم
 
 .ترانه بسه_
 

 ... پسره فک کرده کهنی اینیبیارام مگه نم_ترانه
 
 .میترانه گفتم بسه  بر_
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 هم نای ارمدیترکی شده بودم که سرم داشت مجی گنقدی و ترانه هم پشت سرم اومدن انایارم.  خودم راه افتادم و
 .. کالفه بودشتری ازم نداشت و ترانه هم بیدسته کم

 ي کارهی اعتراض نکرد و همه مشغول ی که کسمی حوصله بودی همه بنقدی باال امی به هتل و رفتمیدیرس
 .....میشد
 
 :نی زبون متاز
 

 .جی شده بودم و کامال گکالفه
  با اون دخترا؟؟نی و امریام
 ؟یکی اون ی بود ولهی که همون دختر اون روزکردی بحث منی که با امیاون

  با هم دارن؟ی تا چه ارتباط3 نی ااصن
 ... اسمش ترانسدمی دختره که تازه فهمنیا 
  چه خبره اصن؟نجایا

 
 .  نگاه کردمنی و امری و به امبرگشتم

  ناروی ایدک
 زدنی و حرف مای نشسته بودن رو به دریی دوتاالیخیب

 
 ..گنی می چنمی شدم که ببکی پشت بهشون نزداز
 
 . می بدلی تحودی رو باي احمديامشب پروژه _ریام
 
 .میکنی روش کار ممیاون که امادس چند ماهه  دار_نیام
 
 !زنن؟ی کال تاب برداشته در مورد کار حرف منای مخ انکهی مث انه
 
  چه خبره؟نجای انی معلوم کننیخوایشماها نم_
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 . برگشتن و به من نگاه کردنشونییدوتا
 
  اصن؟یگی می چ؟یکجا؟ چ _ریام
 
  چه خبر بود؟نجای اشی پنی چند منی بگنیخوای اقا ، نمری امگهیدمت گرم د_
 
  ، داداشیی بگه تودیاونکه با_نیام
 !  بود؟ اها ترانهی اون دختره اسمش چ؟ي کردکاریچ
 !؟ي اونو نجات دادی رفتتو
 
  دارمکارینه باو من به اون چ_
 
 گفت؟ی میاهااا اونوقت اون دختره چ_ریام
 
 و کمک ادی و داد مغی جي صدادمی که زودتر رفت ، دنمی ، امنجای ازدمی که داشتم قدم مشبیخب اممم من د_
 .نایو ا
 برنشی ترانه خانوم رو گرفتن و دارن بزور منی ادمیرفتم سمت صدا که د 
 

  گناه دارهدمی منم دخب
 ... کرندی پکی ي ادم اعضایبن 

 ... به هم نوعش کمک کنهدی باانسان
 ... دگر عضو هارا نماند قرار 

 ...گرندی دکی برادر مومنان
 ... دست دوستردیدوست ان باشد که گ 
 
  بعدشمیدی جان فهمنیخب مت_نیام
 
 بعدشم سوپر من شده داداشمون رفته دختره رو نجات داده_ریام



      رمان کلکل ششنفره                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 52 

 
  هاهی مانی تو هميزی چهیاممم _
 
   بگم به تو؟یمن چ_نیام
 
 ؟ی داشتیبا اون دختره چه سنم.  نی که کال از دست رفته تو بگو امنیمت_ریام
 
 اشیخوردم بهش خوراک.  گهی بود که اون روز بهت گفتم چسبوندمش دی باووو اون دختره همونیچیه_نیام

  ری دستش بود خب تقصیدختره دو برابر خودش خوراک.  شد نیپخش زم
 

 گهی بود دخودش
 
 شعور؟ی بی گفتی اون خورده به توالکیپس تو که بهش گفت_
 
  اقا رو کنریام.  الیخی باو  اصن منم بگهی دگفتمی میخب چ_نیام
 ای گفتی چهی و دم گوشش ي شدکی دختره نزدیکی به اون دمیفهم 
 
  ؟؟؟یعه ک_
 
 همون موقع که شما سرت گرم بحث کردن بود_نیام
 
 .دمی تو اسانسور دنی که شما رفتشبی دختره رو دنیمنم ا_ریام
 رمی ازش بگی حال اساسهی امروز الزم داشت کردی مغی جغی جيادی زکمی 
 
 .بیچقد عج_
 
 به؟ی عجشیچ_نیام
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  قسمته، نه بچه ها؟گمی من که ممیدی دخترارو دنی اي هممون به نهونکهیا_
 
 :/_نیام
 
 |:_ریام
 
 ن؟یکنی نگاه مينجوری چرا اه؟؟؟یهااان خب چ_
 
 .  ي خودتو جمع کن که فکر کنم واقعا رد دادنیمت_ریام

 .می شرکت رو انجام بدي کارامی بردی بامی ول گشتیلی که خنی باشزود
 
 ااادی من گشنمه کار کردنم نمریام_نیمت
 
 . ای  حرف نزن راه بهیعی که طبنی داداش جان اادی کار کردنت میتو ک_نیام
  
  می انجام بدوی شرکت کوفتنی اي که کارامی بازم رفتو

  دو روزنی تو امیانگار چقدم ما کار کرد  "بازم" گمی منی همچخخخ
 
 ： زبون اراماز
 

 ارام؟؟ ارام با توعم_ترانه
 

 هووووم؟؟ بنااال_ارام
 

 کجایی سه ساعته دارم صدات میکنم_ترانه
 

 ...دسشویی خبر مرگ تو ، اگه گذاشتی_ارام
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 . خرسو بیدار کن لنگ ظهر شديحرف نزن برو اون ارمینا_ترانه
 

اوووو برو بابا اون مگه بیدار میشه؟ خداوکیلی اون دفعه میخواستم بیدارش کنم با مشت و لگد افتاده بود _ارام
  به جونم

 
 !!! اهاههه باو خودم بیدار شدم چتونه صداتونو انداختین پس کلتون نمیذارن ادم دو مین بخوابه اه _ارمینا

 
 همینجوري که با اون قیافش غر غر میکرد رفت دسشویی که یه دفعه ترانه یه نگا به من کرد من یه نگا به و

 ترانه و ترکیدییممم
 
 
 :نای زبون ارماز
 
 تو می حساس خوابم بوداااا شانس که نداري کردن ، تازه جادارمی از خواب ناز بی صبحي کله شعورای اه اه باه

  میشوهرمون برس به یخوابم حت
  شکرتای خدایهــــع

 
  کجا موندي توی شلی ذلنااااااااایارم_ترانه

 
  کنه تو کاراش  مِس مِسدی همش باگهی دنهیهم_ارام
 

  اینام که نه میذارن عین ادم بخوابی نه عین ادم ب دسشوییت برسیهووف
 
  منووونیییاوووومددددم اقا جاااان نخور_
 

 زی از اتاق فکر دل انگيچه عجب دل کند_ارام
 
 کردمی داشتم باهاش وداع مومدیالمصب دل کندنم نم_
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 ارام؟_ترانه

 
 هوووم؟؟_ارام
 

  بنظرت؟شهیخوب م_ترانه
 

 .نکنم پاك مغذشو از دست داده فک _ارام
 
  تن لشاتونو بکشین کنار من رد شمنی چرت گفتيادیخب خب ز_
 

 اوووو بفرمایین مادمازل _ و ارامترانه
 
 صبحونه امادس؟_
 

 کردم.بله صبح که شما دوتا خواب تشریف داشتین من اماده_ترانه
 

 اي الهی قربون تو بشم من میمون خوشگلم دستت درد نکنه_ارام
 

 مررررض شونصد بار بهت گفتم به من نگو میمون_ترانه
 

 خب عزیزم وقتی شکله میمونی چی بهت بگم؟هوم؟_ارام
 

 ： نمیکنن برا همینم گفتم اگه به اینا باشه که ولدیدم
 دوستان هییس سکوووت_

  چیه یه چند روزي جمع کنیم بریم کیش؟نظرتون
 

 !کییییش؟_ارام
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 بله کیش کیش ندیدي؟_
 

 اوممم بدم نیست میریم حالو هوامون عوض شه_ترانه
 

 اره منم موافقم_ارام
 
 ایووووول پس بریم وسایالرو جمع کنیم_
 

 همینجوري الکی که نمیشه کِی؟ اصال با چی میخوایم بریم؟_ارام
 
 ،خنگول جون االن چمدوناتونو جمع میکنین تا عصر راه میوفتیم با هواپیما هم میریم که تو_
 .تو ماشین حالت بد نشه 
 

 یوووهووو اقا من که شدید موافقممم قربون اون مغز فندقیه تو برممم ارمینااااا_ترانه
 
  تران خانومممخخ چاکریممم_
 
 
 ： زبون ترانهاز
 

  ارام؟ن،ی جمع کردم شماها هنوز نشستالموی من همه وساگهی دنی بجنبییییواااا_ترانه
 

 هوم؟_ارام
 

 يریمیهوم و مرگ صدبار بت گفتم هوم نگو بگو بله م_ترانه
 

 خب بله_ارام
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 دختر باز پاشده رفته حموم که خودمو نی نگو که اییی وااااا،ی دمه رفتنسی نداشی پنای ارمنی اگمیم_ترانه
  کشمیم
 

 رفته_ارام
 

 میمونی نگا کن تهشم از پرواز جا می خودت ظهور کن دمه رفتنای منو ببر ای ایاووووف خدا_ترانه
 

 يخوردی چرا خودتو مگی دوش کوچولوعه دهی گهی اومدم دي ترانه چقد غر زديوااا_نایارم
 

 نی زود حاضر شنی که دوساعت با موهاتون ور نرسی نی اگ زحمتنی اوردفیچ عجب خانوم خانوما تشر_ترانه
  خوووودی، پرواز پر

 
 خورنی مری اونا صد بار تاخیدونی سوار نشده تو نممای نگا انگار تا حاال هواپنویا_نایارم
 

 بدوووووو_ترانه
 

 خب خب خب من که حاضرم_نایارم
 

  طورنیمنم هم_ارام
 

 دمی شنخواستموی که ميزیخداروشکر باالخره چ_ترانه
 

 می کجا بزارنوی آخه اونجا ماشمی برشهی که نمنیبا ماش_نایارم
 

 میریگی می تاکسمیستی چرا رف تو هم، کج که نافتیخو ق_ارام
 

  اههههاااااادی خوشم نمیاز تاکس_نایارم
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 ادی آژانس بزنگمی االن مس،ی نيچاره ا_ترانه
 

 رهی که دمی برنیبوق زد بپر_نایارم
 

 می نرسری وقت دهی که يچه عجب نگران شد_ترانه
 

  کنمکاریانقد که حساسم المصب چ_نایارم
 

 . بنده خدا منتظرهن،ی انقد حرف نزننیایب_ارام
 
 )نیتو ماش(
 

 هی چه خوشگله ، آهنگه چ باحال قراروی ، هی چه آژانسولللیاوووه ا_ترانه
  تنها گناه دارهگردمی برمنی من با همشی کنی برشما

 
 .شنوهی ك ماروی سی انتر ، کر نریخفه بم_نایارم
 

  غیییی دور سرم چشما رو منو جچرخهی مایخو بشنوه،آهاااا آهاااا دن_ترانه
  چته؟ی ارام وحشییییآ

 
 .  سرجات دختر ، انقد تکون تکون نخورنیبش_ارام
 

 .هدی مي چه قرفتهی پاش بگهی خودشو نمگهی شد مکارم ول کن دنیاوووف باز ا _ترانه
 

 .میدیخانوما رس_راننده
 

  دستت طال_ترانه
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  کنم؟میترانهههه ساااکتتتت  چقدر تقد_نایارم
 

 . تومن30 س،ی نیقابل_راننده
 

 .ی مرسدییبفرما_نایارم
 

  ان شاء اهللامیشی کگهی ،کمتر از دوساعت دگهی فرودگاه دمیآخ جوون اومد_ارام
 
 
 : زبون ترانهاز
 
  کنار پنجره بودمیِ من صندلمای هواپيتو
 
  هم کنارم اما از شانس بدموننایارم  
 
 رزنی پهی افتاده بود کناره یارامِ طفل 
 ...هاف هافو 
 

  دوستمیطفل
  تا اونجا سرِحال باشمکمی خوابمی مادی خوابم میلیبچه ها من خ_نایارم
 
 باشه شتر بخواب_
 

 ییییخوب بخواب_ارام
 

 ...کردمی تماشا مرونویست منم ب شو گذاشتو چِشاشو بي که هنسفرارامم
 

 دییخانوم بفرما_مهماندار
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  گذاشتننای تفکر کنم حاال اگه انشی بار خواستم به جهان افرهی اه
  اورده هااا دمشون گرموهی و ابمکی بنده خدا واسه  کحاال

 
  ممنونیلیخ_
 

 زمی عزکنمیخواهش م_مهماندار
  القلشنی نمداری احمق هم بيشورای بنی ادی حوصلم پوکپووووف

 
  جوووونی  جوووونممیرسی مگهی دنی تا پنج مبایتقر
  کرم خونم افت کردهنای به ازمی کرم برکمی بذا
 

 کنمی کنارم شروع مي جنازه نی از اخبـــ
  پاشووووکنهههههی داره سقووووط ممای بلند شووووو هواپناااااااااایارم_
 

 شمی می به بد دختر خوبنی خوردم اززیچ  پنج تن من غلط کردم منااااای هاشم ی بناقمری جدالساداااات ای_نایارم
 

 خوشگل تره اصن از هر لحاظ میلی بهتر از منه خمیلی خنی ببرنوی انیاین؟بینیبی ترانه رو منی چرا مــن ااصن
 ... پا خانومهیکدبانو 

 
 زددددممممی گاز مماروی هواپيای از خندههههه صندلمردمی داشتم میگی ممنو
 

 کردی نگاه مي ارهی زنجي وونهی دنی اي درخت داشت به چرتوپرتاهی مث ارامم
 
 : زبون ترانهاز
 

 میرفتی مسهی از خنده رمی ارام داشتمنو
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 تز نی ارام با ايری بمين،ای خندی اونوقت شما مکنهی سقوط ممای هواپن،ی شده،چتونه،خلیها، چ_نایارم
  ي رهی جزهی تو ي آوردی ، ما رو ورداشتی به اون قشنگیدادنت،تهران به اون خوب

 
 .شی کمی بردی تهران ما مگه چمونه که باانی مشنی آخه آدم ناقص ملت پا م،ی که چفنچول

 
 .دینی خود بشي هوا در جاي و تا باز شدن درهادی خود را باز کني لطفا کمربند هایمسافران گرام _مهماندار

 
 .تی خاصی ، منگل بیک ش تو روحت ترانه بگم که تو سوسيا_نایارم
 
 .دمی بود که بخندم که خدارو شکر به هدفم رسنیحوصلم سر رفته بود خبببب، هدفم ا_
 

 . بخندمرمی اره، واستا تا حال تو بگيدیکه به هدفت رس_نایارم
 
 هی ي پوستت صافه حرص بخورنقدی تو که اسی نفی خوشگلت بشم ، حي اون چشاي جونم فداناینهههه ارم_

 . ااایزنیوقت جوش م
 

 . اومدم مسافرتای توروخدا نگا کنا با کن،یدی بهم چسبی چنی همه رفتن عن،یییپاااش_ارام
 

 .دی خرمی برنیی بدوییوااا_نایارم
 

 .میری مدمی اونوقت خرمی بموندی ، کجا بامیی کجامی ، بفممی بزا برسنایارم_ارام
 

 .گهی بود دنی ، خب منظور منم همشششیچ_نایارم
 

 .اره المصب از ذوقت معلوم بود_ارام
 

 .میاممم خب کدوم هتل بر_ترانه
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 نیییی زنگ بزننیدی خاااك تو سرتون بابام گفت رسعیهـــ_ارام
 

 شنی زود زنگ بزن نگران ميمریخاك تو سر خودت الزا_نایارم
 

 نیری خفه خون بگی لحظه همگهی زنمیاالن زنگ م_ارام
 

 یییی باباجونییی چطورا،ی دنيا بابنیسالااااام بر بهتر_ارام
 زم؟ی عزيدی؟رسیسالم دختر گل بابا خوب_) اراميبابا(زیعموکامب

 
 . دی و سالم با دوستاش رسحیاره خوبم، بــعلععهههه دختره گلت صح _ارام
 

 نیخداروشکر مواظب خودتون باش_زیعموکامب
 

 . ، خدافظظظمیباشه باشه مواظب _ارام
 
 .انی هتل شامیریخب بروبکس م_
 

 .هیارههه عال _ و ارامنایارم
 

  هتل؟رنی بپرس مای اژانسنی ازیارام_نایارم
 

 سایاالن وا_ارام
 

 .نیری مانی هتل شادیببخش_ارام
 

 .دییبله بفرما_راننده
 
 . دور دورممی بعدش برممم،ی هتل رزو کنمممی برنیبپر.مممممیدیخب رس_
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  .321اتاقم گرفتم ، شماره _نایارم
 

 .نیی بدووالیا _ترانه
 

 .اری در ني بازدی پددی ندنقدی دختر اي بريخوای همه راهو با پله منی ، ترانه اسکول ايهوووو_ارام
 
 .. من ازیدونیارههه تو که م_
 

 جا نی چون پله هاش کمه ايری اگه تو خونه با پله مي با پله بریتونی ، نمادهههی پله هاش زنیخب ا _ارام
 .شهینم
 
 .تونمی نمگهی ترسه دی بگی انقد اصرار نکن، هر چامی که نمیدونیارام م _
 

 .یفهمی نميزی که بدو ،چشاتو ببند چمونهی ازت نميزی چي جورنیخب ا_نایارم
 
 .گهی دنی ندری گنی نههه چشم بسته بدترههه ، من با پله راحت ترممم، شما بریییوااا_
 

 . باشه برو، مواظب خودت باش _ و ارامنایارم
 
 همه پله نی ای ، خسته شدم، بسهههه، کدوم منگلتونممی نمگهی مونده دگهی خدااا چند تا دیییا.  اوهوم باشه _

   خاك تو سره،يخوری جا بدرد نمچی خببب، ترانه هم هادی مییرو تنها
 

 ?. کننتی پا چلفتدست
 
 :نی زبون متاز
 
  کجا مونده؟نی امینی ببيری دادا قربون دستت منیمت_ریام

 !ستی در دسترس نشیشگو



      رمان کلکل ششنفره                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 64 

 
  ست؟ی که در دسترس نی چیعنی_

  کجا رفته؟مگه
 
  جون مادرتگهی باااو برو ددونمینم_ریام
 
 می خراب رفاقتگهی دمی کنکاریچ...باشه_
 
 نیییغـالمم داش مت_ریام
 
 میچاکــر_
 
  کجا موندهنی ببگهیگمشو د_ریام
 
 یییزنیرفتم بابااااااا چرا م_
 
 گمشو حوصلتو ندارم_ریام
 
  کنم مندای رو از کجا پنیحاال ام!  اعصابی که کال رد داده بنمی بابا ايا

 
  باشههههی منتظر اسانسور کوفتی حاال کمی کم داشتنوی هماــ اِن
 
 ستمی ننی متنیی تنه نرفتم پاهی پله هارو نی درك اگه ابه
 
 نجای نشسته اهی کدوم اسکولنیا

 ؟يای می چرا قُپيای از پله بي تو که توان نداري ناز نازیِ خب بگو دختره قرتاه
 
  خانومخوامیعذر م_
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 هاااا؟_دختره
 
 دیی رد شم اگه اجازه بفرماخوامیم_
 

  کنم؟کاریخب رد شو چ_دختره
 

 کنهی واسه من پشت چشم نازك می رواندختره
 
 ن؟؟؟ی هست  طلبکار همنیستادی راه ايخانوم محترم جلو_
 

 گهههی دنوری مث ادم بگو برم ایاها خب که چ... ٓ◌؟ اهااان؟؟_دختره
 
 واقعا که_
 

  ندارهی طورن فرقنی موجود خنگ رو کم داشتم که سر راهم سبز شد اصن همه دخترا همنی همپووووووفففف
 :نی زبون اماز
 
 ! چه مرگش زد؟ی گوشنی اای بدِ

  دوتا اسکول کجا هتل گرفتن؟؟نی االن من از کجا بدونم اخب
 .... هالك شدمرمی اب بگهی گرمـااا حداقل برم نی باباااا تو ايا

 ... نه کهای درست شد خبرمرگش نمی بلکه ببمی شدم و سرمو انداختم تو گوشبلند
 
 ي کار کردی چنی اقاااا جلوتو نگاه کن باووو ببیهــ+
 

 ... اوردم باال و به موجود روبه روم نگاه کردمسرمو
  شده بودنی که االن همش پخش زمی خوراکی با کلزهی مزهی دختر رهی

 
 حواسم نبود...متاسفم خانوم_
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 ی ، حاال من چکهی مرتي کردنی پخش زمنموی نازنيای خوراکينبود که نبود ، به جهنم که نبود همه _دختره

 کار کنم؟؟؟
 

  بخورمنی به اادی انگار خوشم مگهی ، خب حواسم نبود دنوی اهه
 
 شکر خدا ، شما نی ، اصال من حواسم نبود شما که چشم دارنیخانوم نسبتا محترم مواظب حرف زدنتون باش_

  به من؟؟؟نیچرا خورد
 

 .تونی تو گوشنی انداخته بودی کلتونو مثل چی من خوردم به تو؟ مـــن ؟ جنابعالنووووویعهِ عِه  ا _دختره
 
 .ازه که شده، من بازم متاسفم بااجهیخب حاال کار_
 

 زود ی رو جمع کننای اي اگه مجبورت نکنم همه ستمی ننای بااجازه؟؟؟ ارموی چی چنمی ببسای وایهـ_دختره
 جمعشون کن

 
 ن؟؟؟ی گفتيزیبلـــه؟؟؟چ_
 

  شدرمی جمع کن دناروی گفتم ، بدو ايزیبله چ_دختره
 

  فکر کرده؟ی باخودش چنوی اهه
  تا برات جمعش کنمممنی حتمااااا بشهِ
 
 ....یتو واقعا باخودت چ_
 
  تو؟یی کجانیام_نیمت
 ست؟؟ی چرا در دسترس نتیاحمق گوش...  گردمیساعته دارم دنبالت م 2

  چه خبره؟؟نجای اعه
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 ... وسطنی امی کم داشتنوی همای بدِ

 ی رواننی حرفمو بزنم به انذاشت
 
  شده؟يزی چن؟یام_نیمت
 
 . نشدهری تا دمی کردم بری داره داشتم کمکشون می روانی مشکل روحیکمی خانوم نینه داداش فقط ا_
 

  می و د برو که رفتنی متي گفتم و دستم رو زدم به شونه نوی اخخخخ
 کنم؟؟؟ی مي کارنی فکر کرده من واقعا همچوانهی دي دختره

  اقاانیدمت گرم ام.... خوب تو شوك گذاشتمشاااای ولهه
 :نای زبون ارماز
 
 ! پسره رفت؟نی شد االن؟ ایچ 
  داره؟؟یبا من بود گفت مشکل روان 

 نای ندادمممم اه خاك تو سرت ارمنوی من چرا جواب ایعوووووض
 پسره اومد بارت کرد رفت 

  دارهی روانی مشکل روحی کفهمونمی اونوقت بهش منمی نبنوی من امگه
  کررردکاااری هام چی با خوراکنی ببیییواا

 شعوووری نکررررد بجمعشونم
 ... زنگ خوردمی که گوشکردمی نگاه مامیبه کمر واستادم و به خوراک دست

 
 بنال_
 

 اااای بخری چهارتا خوراکی سرت رفتری ساعته خ3 توووو احمممق یییکجا_ارام
 
  هم گوش منوي باو داد نزن هم هنجره خودتو پاره کردلخبیخ_
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  نه؟گهی خونه ديای تو منایارم_ارام
 
  برم بازارخوامینههه اتفاقا م _
 

 ناااااااااایییییارم_ارام
 
  باشه بابااا اومدمییییخخخخخ چته وحش_
 

 يدی رسگهی دنی م5! عیسر_ارام
 
 .....اممم باشه پس_
 

  قطع کردی روانعه
 کنهی لهم مزنهی اعصاب مصاب نداره منمی برم که اپووووف

 ... جمع کردم و رفتم سمت هتلامویخوراک
 
 شودیارد م خانوم وااانای ارملومیس_
 
 کنهی خون اشاما منو نگاه منی ارام دستاشو زده به کمرش و با مگس کش عدمی دهوی

 
  شده؟؟؟يزی جوووونم چی ابوالفضل ارامای.  خداای_
 

  نخندی ما غش کرررررد حاال بخند کتی وضعدنی و با درونی از اتاق اومد بترانه
 

  تو؟يکجا بود_ارام
 

 .. رو اوردم باال و جلو چشمش تکون دادمایخوراک
 نجایا_
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 ؟ي کردری دنقدیچرا ا_ارام
 
 ن؟ی زمي رو بزارزی اون مگس کشه عزشهی حاال مکنمی مفیداستان داره برات تعر_
 

 : ماهرانه مگس کش رو از دستش در اورد و گفتیلی بگه که ترانه خيزی چهی اومد ارام
 

  شما؟ستینتون ن گشگمی اه مگهی دنیاقا ول کن_ترانه
 
 عااااخ چراااا_
 

 ن؟یخوری می چارنی برامون غذا بزنمیپس من زنگ م_ارام
 

 خوامیامممم من برگ م_ترانه
 
 منم که طبق معمول جوجه_
 
 خورمی منم مرغ میاوک_
 

 ......ادی ولو شد منم رفتم لباسامو عوض کنم تا غذا بي وی تي جلوي رفت زنگ بزنه و ترانه هم رو کاناپه ارام
 
 :ری زبون اماز
 
 شه؟ی چرا خوب نمی سردرد لعنتنی ااه

  نه انگار که مسکن خوردمانگار
 
 می فرستادوی چه کسنی خودشم موند همونجا مارو ببنی مثال رفت دنبال امنی متنیا

  کجا موندننمی زنگ بزنم ببهی سایوا
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 ...یالوووو مت_
 
 درو باز کن_نیمت
 
  حرفم تموم شهذارهی فرهنگ نمیب

 
  از جا نکندشنی باز کنم درو تا ابرم

 زنهی لگد مای در اتاق خودشه که مثل وحشانگار
 
  از جاااش چه خبرتههههياووومدددم بااااااو درو کند_
 
 خــتی نگوووو که ریییچیه_نیمت
 

 یی بدوبدو رفت سمت دستشوبعدم
 
  فشار روش بود حق بدهیلیبد بخت خ_نیام
 
 هااان مشخص بوود_
 
 خونه؟؟یتو چته؟ کبکت خروس م_
 
  هااااگای چسبوندم در حد اللویکی یاوووف عاقا جات خال_نیام
 
 نمی شده؟؟ بنال ببی چ؟؟یچ_
 
 قفل کردم که ي جورهی هوا برش داشته بود، منم فکش رو يادی زکمی بااااو دوستمون یچیه_نیام

  هم بسته نشدگهی باز موند دينجوریهم
   ازتــَمی ول دادا راوضيهه ا_



      رمان کلکل ششنفره                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 71 

 
 
  نوکرم به موالریی بابا خجالتم نده داش اميا_نیام
 
 
  رفت تو کماي شرافتا دختره انگاریول_نیمت
 
 میستی دوروبرشون نهیای ما مثه اون بچه قرترنی بگادی باس نهیهم_
 
 صدالبته_نیام
 
  به خواب دارميدی شدازیبچه ها من ن _نیمت
 
 می استراحت کنکمی بهتره کنهیاره منم سرم درد م_
 
  بخوابمرمیباشه پس منم چند تا کار عقب مونده دارم اونارو انجام بدم م_نیام
 
 ی دادا موفق باشیاوک_
 
 غالمم_نیام
 : زبون ترانهاز
 
 ترکمممی دارم مگهی چقد گشنم بود دشیییآخ _
 

 دمیترکی مدم،یکشی رو غذا نفسم نموفتادمیه ها م زدی قحطنی منم جا تو بودم عياره حق دار_نایارم
 
 برو بابا خو گشنم بود_
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 افشووویباشه باباااا ق_نایارم
 

  تو خونهمییدی که پوکنی انتخاب کنویکی ي و شهربازنمای سنیبروبچ ب_ارام
 

 نمایاوووومممم س_نایارم
 
 ي شهربازگمی من میول_
 

  شدبی تصونمای پس سنما،یمنم س_ارام
 
 .می اونو برگمی شد بهتون می هرچنی انتخاب کننای از اگمی دوتا عدد مشهی نمينجورینههههه خب ا_
 ! نی دو؟ انتخاب کنای کی

 
 امممممم من دو _نایارم
 

 نماستیمنم دو ان شاء اهللا که همون س_ارام
 
 هی شهربازرمی نخوللللی اوووهوووی_
 

  ها؟،یاز کجا معلوم جر نزده باش_ارام
 
 8 که ساعت نی بکننییخوای بود حاال هر کار مي بود، دو هم شهربازي شهربازکی گهیجر زدن نداره د_
 مااایریم
 

 ترانههههههه_ارام
 
 !!  گهی ددمیخب نظر پرس _
 یییییییی شهربازمیری که بخوام رو حرفتون حرف بزنم، پس مستمی نی بود منم آدمي دوتاتونم شهربازيرا
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  بچمون گناه دارهالیخیباشه ارام ب_نایارم
 
 نیای تا بنیزنی عالمه غر مهی هم ي ، شهربازنیپوشی می همش که مشکرزنای پنی ، هم عنای ندارجانیاصن ه_
 

 یرزنی نه پزمی عزکهی شیمشک.  ای نکردي کردنی توهی به رنگ مشک؟یییییچ_نایارم
 

 نیکنی رفتن چقد باهم بحث مرونی بهی سر گهی خببب دلهههیخ_ارام
 
 . گفت و گوزمیبحث نه عز_
 

 . مگه دستم بهت نرسهییییاری گااااو ادا منو در ميترانههههه _نایارم
 
 ...یخیخی خي شد ، قرصاتو خوردی دوباره جننیاعوذو باهللا ، باز ا_
 ....غغغغغییییج

 یییی ، وووگهی شدم دیعنی شممممی کبود ماهوی از من جدا کن االن سنوی اای ارام جونم بی ارام ارامیییوااا
  خدااااارهههیگی اوووف درد میی وحشرررری نگشگونین

 
 .ياری ادا منو در نگی دیدوس دارم، تا تو باش_نایارم
 :نی زبون متاز
 
 . دوتا کوشننیععع پس ا. دی بووود، چقد چسبیاوووف چه خواب_
  ررررررررری امن،ییییییییام 
 
 .زنهی شده داد مداری حاال هم که بدهی خرس خوابنیمرررررگ، ع_نیام
 
 رونی بنیفکر کردم رفت_
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  فکر کردنتنی خودتو خسته نکن، با اادی زيخوایتو م_نیام
 
  خب؟می برمیکجا پاش_ریام
  کااااارمی واسه کار اومدنجا،ی امی اومدی که نرفته واسه چادتی نیمت
 
 تو میکنی کار ممی خر دارنی عمی رو زدی شرکت کوفتنی دانشگاه تموم شده و ای از وقتگهیاوووف  بسه د _
 . رفت دور دوردی کار کرد باشهی که نمشیک

 .رونی بمیری ملهی امشب کارو بار تعطاصن
 
 نه_ریام
 
 ، همش پشت بنده هم می بار مثه آدم حال کنهی هااا، از اون موقع نشده گهی راست منیمت. داداش ریام_نیام

  کار کار
 
 میری مرونمی تموم شد بنی کارتونو بکنماااایواسه پروژه هامون اومد_ریام
 
 ،گهیجون داداش ساز نا سازگار نزن د_

.  می نکنی کار خاصگهی تا آخرشم دمی کار نکردی امروز از اولش که درست و حسابم،ی بگذرونی خوشهی بزار پاشو
 . پاشوکنمیخودم فردا تمومش م

 
  کنهی تمومش منی متگهیاره د_نیام
 
 رهیگی مي چه جدنی اومدم ای لفظهی حاال من يغلط کرد_نیمت
 
  امشبنی پس فقط هملخبیخ_ریام
 
 .گهی دو روزه دای بابا دنالیخی بنهی همری داداش اموالیا_نیام
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  حاال؟میکجا بر_
 
 میریگی ممی تصمنی تو ماشنیحاال حاضر ش_نیام
 

  ست کردمدی جذب سفشرتی با تي شلوار خاکسترهی من می که حاضر شمی و رفتمی بلندشدیی تاسه
 ی هم که طبق معمول سرتاپا مشکنیام
 . نداشتنی از امی هم دست کمریام

 نییی پوش باشکی شنی باو مثل اقا متشنی نمالمیخی بی دو تا زدن تو فاز مشکنی اکال
 .... جرات ندارم به خودشون بگماانوی البته اواالااا

 : زبون اراماز
 
  کنم منکاری چدونمی نمگهی دو تا خل وچل دنی دست ااز

   منم بلند شدم که لباس بپوشمکردنی داشتن بحث منای و ارمترانه
   انتخاب کردم وی مشکدی کوتاه جلو باز سفي با مانتوی شلوار لوله مشکهی

 کنهی ملشی تکمگهی که داممی مشکنگی برداشتم رانممی مشکشال
 هی رژ کافهی کنمی نمادی ك زشمیارا
 
  با هم افتادن تو اتاقای وحشنی عنایرانه و ارم تهوی که زدمیداشتم رژم رو م 
 

 موووونوووی ابجنایاووووو ارم_ترانه
 

 جوووون شماره بدم خانوم؟_نایارم
 

  المصبهی اکهیعجب ت_ترانه
  

 نیی باو حالمو بهم زدنیاه اه خفه ش_
 

 یی ابجمیشیفوشاتم قشنگه چشممم شما لب تر کن ما خفه هم م_ترانه
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 رونی نگاه چپ به هر دوشون کردم و از اتاق زدم بهی

 رونی که ترانه حاضر اومد بکردمی نگاه مي وی تداشتم
 یخی ی شلوار لهی که اوووف پشمیت 
  شده بودی خواستنیلی چرك و شال همرنگش موهاشم ك کج تو صورتش بود خی کوتاه صورتيبا مانتو 
 

 بسه بابا تموم شدم_ترانه
 
   تو باوووییی شديگریچه ج_
 نا؟ی ارمکو
 

  تا حاضر شه نصفه شب شدهیشناسیتو اونو نم_ترانه
 

  خب؟یگیچرا چرت م_نایارم
  کفشام بزنم تو فرق سرت؟نیپشت سرتم هستم با هم.  حاضرم من
 

 یییی چه کردناااایاوه ارم.  فرما شدن  فیچه عجب خانوم تشر_ترانه
 

  نوووووی ااوهوك
  با مانتوی شلوار لوله مشکهی هم نایارم

 ي بود و روسردهی پوشی کوتاه مشکیکت 
 بلند کرمشم سرش کرده بود 
  دستش بوداشمی عروسکی بود و کفش تخت کرمختهی ور کج رهی موهاشم که همرو از و
 

 ممی شده بودپی خوشگل و خوشتمونیی هر سه تاشهی هممث
 زنی سقفا نرخخ
 
  ان شاء اهللا؟می برمیتونی مگهی خانومم که اومدن دنایبه به ارم_
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 بلللهههه_ و ترانهنایارم
 
 ....... که ترانه خانوم انتخاب کرده بووودي به سمت شهربازمی راه افتادو
 :نی زبون اماز
 
 کی ششهی و مثل همی زدم سر تا پا مشکیپی به عجب تبه

   گردن و مچ دستام رو پر کردمری رو برداشتم و زادکلنم
 رونی کنار تخت برداشتم و اومدم بزی از رو مممی پول و گوشفی درست کردم و کموهامو

  اماده بودنرمی و امنیمت
  و منم رفتم پشت فرمونمی کردهی کرانی ماشهی و رونی بمی هتل زداز
 . هم عقب نشستنی کنارم و متریام
 

 ری رو چرخوندم و همزمان که امچیسوئ
  باحال راه افتادمکافی تهیضبط رو روشن کرد با  
 
  کنترل ضبطو بدهریام_نیمت
 
 ایب_ریام
 
  رفقا؟میکجا بر_
 
 م؟ی برنمایس_ریام
 
  واسه تنوع خوبهسیاره بد ن_نیمت
 
 نیپس سفت جاهاتونو بچسب! یاوک_
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 می نداشترای واسه مسی پس مشکلشناختمی رو مثل کف دستم مشیک
 
 برو داش که باهاتم_نیمت
 

 ... کهکردمی شرکت فکر ميو داشتم به کارا ستادمی چراغ قرمز اپشت
 
 نو؟ی هممی گااد اقارووو بروبچ تورش کنياووه ما+
 
  واس منشمی بقلیکی اون×
 
 گهی هم واس من دهی پس عقبخو÷
 
 کنمی مکاری چنمی لحظه ببهیخب دوستان خفه +
 ن؟ی خوبونیسالم اقا+
 

  به همشون انداختمي نگاه سرسرهی و برگشتم
  رونی که فک کنم تازه از سطل رنگ اومده بودن بمونی مچارتا

 . پوزخند زدم و سرمو برگردوندمهی
 
 !ومد؟؟ی شد اقا خوشت نیچ×
 
  نکردمنای درشت بار ای چهی تا ری گازو بگنیام_ریام
 
 چراغ قرمزه برادر من کجا برم؟_
 
 ن؟یخوای همراه نمدن؟ی افتخار نمونیاقا×
 
  بهشدی و توپووردی طاقت ننیمت
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  اهگهی کم قارقار کن دزون؟ی تو اویگی میچ_نیمت
 

  بگه که چراغ سبز شد و منم پام رو گذاشتم رو گازيزی چهی اومد دختره
 میدی تا رسمی شرکت بحث کردي راه هم در مورد کاراهیبق
 
 نیی پانیبپر_
 
 رمی بگتاروی بلرمیمن م_ریام
 
 ن؟یخوای نمگهی دزی چرمی بگچی سه تا ساندورمیمنم م_نیمت
 
 نیای چه خبره تا شما بمی گوشنمی داداش منم ببینه مرس_
 
 تیتوعم که همش کلتو بکن تو همون گوش_نیمت
 
 شهی شروع مانسشیحرف نزن بدو که االن س_
  بودیلمیاوووف داداش عجب ف_نیمت
 
 خسته کننده بود_ریام
 
 رفت؟ی وسطش چشمات داشت منمی هميبرا_
 
  دهنتتتنیخخخخ ام_نیمت
 
  که خستمنیمررض تن لشاتونو تکون بد_ریام
 
 ؟یستی خسته نیتو ک_
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  تو حلقت هاامی جفت پا ننیام_ریام
 
 کنم؟ی نگات مستمی من بنداز بنظرت وامکلی هنی نگاه به اهیتو _نیام
 
 م؟ی امتحان کنيخوایم_ریام
 
 گهی دنییاهههه بابا بدو_نیمت
 
 .......می نشست پشت رول و راه افتادنی دفعه متنی او
 :نای زبون ارماز
 

 .میدی رسمی راه افتادنکهی بعد از انی مستی بحدود
 
  بوودی انتخاب کرده بود عــالی باحالهی ول ترانه چه شهر بازيا

 
 کنهی مفیبه به چقدر قشنگ ، چقدر باکالس اصن ادم ک _ترانه

  ترو خدا چقد خوبهدینیبب
 

 نازهیجمع کن باو چه به خودشم م_ارام
 

 مرض انتر_ترانه
 
 م؟؟ی شروع کنیخب بکس از چ_
 

 می تک تکش رو باس سوار شدونمی فقط مدونمیمن نم_ترانه
 

 ااالیخیب_ارام
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 جــان تو_ترانه
 
  ترن؟؟می اول برهیخب نظرتون چ_
 

 می بزن برقی رفهیاوووم عاااول_ارام
 

 رمی بگطی پس من برم بلیاوک_ترانه
 
  اون سکو اِي جامیریباشه په ما م_
 

  به محل مورد نظرمی رفت و منو ارامم رفتترانه
   دختر و پسرپی اکهی کردم چِشَم خورد به ی که داشتم ملتِ خوشحال رو نگاه مينجوریهم
  شنای مدای پی چسبي اه چه دخترااه

  مونده پسره رو ببلعه  کم
 

  روطی ترانه گرفت بلمی برنایارم_ارام
 
 میبر_
 

 جااااانننی هي به سوشییییپ_ترانه
 

  طاقت فرسا بودمیلی که خیی صف ترن هواي توی معطلی از کلبعد
 مییی نوبت ما شد که بربالخره

 
  مسئول ترن بالخره حرکت کررردي از بستن کمربند ها و سفارش هابعد
 ذاشتیم  می دختره کناريغای بووود البته اگه جی کلمه عاااالی واقعي معنابه
 

 دیخندی و مزدی که فقط دست مترانه
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  باحال بود ناموسنیلیخ

 نیی پامی و ماهم بعد از باز کردن کمربندامون اومدسادی کم سرعتش کم شد و واکم
 

 خووووااااامممممی پشمکککککککککک من پشمک ميوااااااا_ارام
 
 کوووووووووششش_
 

 م؟ی بخورمیاوناهاش اونجا بر_ارام
 
 ارههههههه_
 

 رهی عشق بگيه تا از اون پشمکا از هممون رفت که سیندگی به نماارام
 

  المصب چقدم شلووووغهههيوااا
 

 د؟؟؟؟ی سفای یبچه هااا صورت_ارام
 

  یصورت_ترانه
 
 نیمنم هم_
 

  باقلوااااه،یی چه پشمکانینیبه به بب_ارام
 
  وللليا_
 

  هااي بازیِ سراغ باقمی تو رگ رفتمی رو زدزی عزي که پشمکانی ازبعد
 

  زدی داد می هامون خستگافهی قي و راستش تومی سوار شدلهی چهار تا وسسه
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  بچه هاااگمیاممم م_
 

 هوووووم_ و ترانهارام
 
 ددد؟؟؟یستیاممم شما خسته ن...   کهگمیم_
 

 یییییلیچراااا خ_ ارام
 

 ممیمنممم اما قرار بود همه شو بر_ ترانه
 
   هوم؟ادهیخب وقت که ز_

  هم خوش گذشتیلی و خمی که اومدياز شهر بمی مهم لپ مطلب بود که بربعدشم
  بووودی عااالیییییلیارههه خ_ارام
 

 می خسته ایلی که خمی بریاوک_ترانه
 

 ...می و  به سمت هتل راه افتادی طرف در خروجمی حرف ترانه رفتنی از ابعد
 :ری زبون اماز
 
 کننیمنو نگاه م  دوتا مثل ماست دارن نی ادمی دمیدی هتل که رسبه
 
  حوصله ندارمگهی دنی شادهی پنی گمشنیهوووم چتونه؟ تن لشاتونو تکون بد_
 
  کهمی شادهی ما پیقرار ن_نیمت
 
 ؟ی چیعنی_
 



      رمان کلکل ششنفره                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 84 

 میری ماهم م،ی لب ساحل نصفه شبمی داده برری گنی متنی استراحت کن اي داش تو برو خسته ایچیه_نیام
  کنارایدر
 
 یاعلیباشه پس من رفتم رفقا _
 
 ارتی یعل_نی و متنیام
 

  ادی چرا نمیاه لعنت... نیی پاادیمنتظر اسانسور شدم ب  رفتن و منم اونا
 
  منم مثل شما خستمگهی دنیشعوری بیلیخ+
 

 يای تا تو بمیدی می تااون موقع ماهم سفارش کافیییی برو خواهرگهیععععِ ارام د+*
 
 پوووووف باشه+
 

 ك من بودم و قرقر یی سمت جاومدی شون داشت میکی شد سمت صداها سه تا دختر بودن دهی کشنگاهم
  نی حتما باس دوربرنی عکس بگشونی کوفتيای با گوشتوننی که انگار نمکردیم
 

  اخهههباشه
 

 به من نخ بده و منم قبول کنم و اونم ادی کرده که بي کنه اس که بادوستاش شرط بندي لوسانی حتما ازهه
 بره پز بده جلو دوستاش

 کنمیشو ، نقشه بر اب م ، نقشکورخونده
 هی انداخت و با ی نگاه چپکهی کنار اما در کمال تعجب دمی پوزخند زدم و خودمو کشهی منم ستادی کنار من ااومد

  رفت اونور تریپوزخند چند قدم
 

  شد االن؟ی چجااااان؟
  دختره به مـــن پوزخند زددد؟؟؟؟؟نیا
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 دمی منشونش
  تی خرکياینی بشیو پ فکرا نی احمق خاك تو سرت با ارِیام

   اَدا شهدی از کجا معلوم؟ شاالبت
  طورهنی حتما هماره
 

  گفتم اداشهيدید...  با من اومد سوار شدنمی اومد و ااسانسور
  خودمون رو فشار دادم اما اون در جواب حرکتم فقط اخم کردي طبقه ي پوزخند زدم و دکمه بازم
 دختر کنه نی از ادمی که دکردمی رو در اوردم تا الاقل سرم رو به اون گرم کنم داشتم تلگرامم رو چک ممیگوش

  رونی بامی از صفحش بخواستمی جوابشو ندادم و تا ممی ویها اومده پ
 

 ته هی بمی جي توذاشتمی رو ممی که گوشنطوری و همرونی کرد قربون صدقه منم کال  از تلگرام اومدم بشروع
 :نده کردم و گفتمخ
 عیدختره ضا_
 
  اصن؟هااان؟ي بودی با ک؟ی گفتیچ+
   فرهنگی بشعوری بي اهی ارانگوتان خودت ضاختی ریب

 
  باااز؟؟گهی می چنیا

 
  خانوم؟حالت خوبه؟یگی میچ_
 
 
 ؟یپرسی که حال منو ميمگه تو دکتر+
  توچه؟به
 
 شهی داره پررو ميادی زگهی دنیا

 
  هه نه من دامپزشکم_
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 وونم؟؟؟؟ی من حیعنی ؟؟؟ییی گفتییییچ+

  فرهنگ داشته باااشششششعووووررری بیوونی حخودت
 
  و درش باز شدسادی که اسانسور واکردی مغی جغی هنوز داشت جنیا

 
  به من چه؟؟؟یتو به خودت ناخاطرجمع_
 

  بامن اومدنمی و ارونی اومدم ببعدم
 

  کارت درستهههری اق امولی هه هه اهه
 
 ؟؟؟یییابوعلفی يری کجاا ميهووو+
 
  حواله کنهگهی دي جاتویبرو جون مادرت خدا روز_
 
  باش جنابیمنتظر تالف+
 
  وقتهری برو خونتون که دی وقتمو گرفتیلیباااااششش ، االنم خ-
 
 .... منو مسخره؟؟؟ییییییچ+
 
  و رفتم تو اتاقگهی می چنمی نموندم ببگهید

   ان بخداوانهی دمردم
 

  مردمی داغ رفتم کپه بذارم که از خستگي چاهی از خوردن بعد
 
 : زبون اراماز
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 . می نشستی تو البمی پس بده من و ترانه هم رفتنوی رفت ماشنای به هتل و ارممیدیرس
 

  ارامگمااایم_ترانه
 هوووم؟_
 

  سفارش بدم؟ دلم خواستیسه تا کاف_ترانه
 

  دلتون خواست بدونه من؟ی تک خورا چيا_نایارم
 

  ؟يعه اومد_ترانه
  سفارش بدم؟يخوری می بابا کافیچیه
 
  ارهسیاووومممم بد ن_نایارم 
 

 م؟یری چند تا عکس بگياری از باال بنوی دوربيریارام م_ترانه
  حال دارهینه باو ک_ارام
 

  تونهیخو ترانه که بخواد بره با اسانسور نم_نایارم
 ادیه و ب با پله بردیساعت با 3
 . صبح شده 

  خبرتگهی داری دادم اومدم خب گمشو برو بلی تحونوی االن تازه ماشنی که هممنم
 
  منم مث شما خستمگهی دنیشوری بیلیخ_
 

 يای تا تو بمیدی می تا اون موقع مام سفارش کافییییعععع ارام برو خواهر_ترانه
 
  پووووف باشه_
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  ارمی منگال بنی واسه انوی شدم و رفتم دورببلند
  دونستمی نملشمی داغون بود و دلدی هم اعصابم شدی طرفاز

  ندادمیتی پسر اونجاس اهمهی دمی به سمت اسانسور که درفتمی مداشتم
   کناردی پوزخند زد و خودشو کشهیو رفتم جلو اسانسور واستادم که بالفاصله  
 

 ی جمع کن بابا باقالنووی اهه
 
  فاصله گرفتمیکمی جواب پوزخندشو دادم و ازش  نگاه چپ بهش انداختم وهی

 
  کپ کرداروی هه
 

 تر از من عمل کرد و عی واحد خودمونو فشار بدم اون سري تا اومدم دکمه می و با هم سوار شددی رساسانسور
   نگفتمیچیمنم ه

   ندارمویکی نی بابا حوصله االیخیب
 . بزار اصال زودتر گورشو گم کنهبهتر

 
 . صداش بلند شددمی گذشت که دکمی

 
 هیدختره ضا+
 
  با من بود االن؟ن؟ی گفت ایچ
 
  فرهنگی بشعوری بي اهی اورانگوتان خودت ضاختی ری اصن؟ هااان؟ بي بودی با ک؟ی گفتیچ_
 
  خانوم؟ حالت خوبه؟یگی میچ+
 
  به تو چه؟؟یپرسی که حال منو ميمگه تو دکتر_
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 هه نه من دامپزشکم+
 
  فرهنگ داشته باااششششعوووررری بیوونی خودت حوونم؟؟؟ی من حینی ؟؟؟یییی گفتیییچ_
 

 . واستاد و درش باز شداسانسور
 
  به من چه؟یتو به خودت ناخاطر جمع+
 
 .رمی احمق بگنی حقمو از ادی که دنبالش رفتم من بارفتی گفت و داشت منویا
  فکر کرده؟؟؟ی خودش چشیپ 
 
 ؟؟؟ی علفابوی يری کجاا ميهووو_
 
  حواله کنهگهی دي جاتویبرو جون مادرت خدا روز+
 
  باش جنابیمنتظر تالف_
 
  وقتهری برو خونتون که دی وقتمو گرفتیلیاالنم خ. بااااششش +
 
 .... منو مسخره؟؟؟ییییییچ_
 

  درو بستی احمق عوضعه
 
   تو؟ای ام هی بگه اخههه کپک من ضاستی نیکی

  گنده بکهی علفابوی دمی ؟حاال نشونت مکنهی مسخره ممنو
 
  فوق داغون دوباره سوار اسانسور شدم و رفتم طبقه خودمونی اعصاببا
  باالانی که بنایو از اونجا زنگ زدم به ارم 
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  نزدنی حرفدونستنی منو می که اونام اخالق سگیی اعتراضم بهشون ندادم و از اون جايو اجازه  
 ... گذاشتم تو گوشم و خواااابممی دوش گرفتم و هندزفرهی

 
 :   زبون ترانهاز
 
 .ادی و منتظر ارام که بمی نشسته بودی البيتو

 : زنگ خوردنای ارمهی گوشنکهی تااومدی نمیسادی وایهرچ
 

  ارام؟؟يکوجا موند_نایارم
 

 ........_ارام
 

 ؟ی چـیعنی گـهیارام د_نایارم
 

 ........._ارام
 

 .می اومدیوش خب نزن از پشت گلهیخ_نایارم
 
  شد؟؟؟؟یچ_
 

  بخوابمخوامی باال من خستم منیای بگهی کرده  می قاطماشی باز سنکهی باو مثل ایچیه_نایارم
 
 خواااااددددی مای من دلم درنااایعععععع ارم_
 

 می بخور برتوی کاف؟زودیشناسی کار کنم؟ارامو نمیخب چ_نایارم
 
   برو تونای ارمامیمن نم_
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 نممممیواااا بلند شوبب_نایارم
 
 امی بعدش ممونمی می ساعتکی هی ينه خواهر_
 

 باشه پس مواظب خودت باش_نایارم
 
  فعالیییباش_
 

  کردی اونجا فضارو کامال روشن مي چراغای که شب بود ولنی ، بااای به سمت در   افتادمراه
 کردمی نگاه مای دري جا که خلوت تر بود نشستمو زانو هامو بغل گرفتم و به موجاهی رفتمو
 هی هوا عالامشب

 
  زدنی  داشتن قدم مدمی  که سه چهار تادخترو پسرو دکردمی داشتم اطرافمو نگاه مينجوریهم

  دنیخندی و باهم مکردی مفی تعرهی واسه بقيزی چهی و خنده داشت جانی باهمیکی 
 ن ملت خوشحالچقد
  می سرگرم بودنجای االن مام اومدی ارام نخاله ماگه

 یهــع
   بلند شدم به سمت هتل حرکت کردمشدی چشام داشت بسته مگهی هم نشستم دگهی دکمی

  رفتمی داشتم راه خودمو منویی تو گوشام بود سرمم انداختم پامی طور که هندسفرنیهم
 
 گری جمی درخدمت باشیبه به چه خانوم خوشگل+
 
  خوراك خودمونه پارساجــوووون×
 
  میییارهههه ، درخدمت باش+
 

  به روبروم نگاه کردم  سرمو باال اوردموباترس
 زدنی حرفارو بهم منی حال بهم زن داشتن اي پسر ازون چندشادوتا
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   شــدداشونی از کجا پنای کار کنم اچه ااایخدا
  منم دستو پام خشک شده بودشدنوی مکمی نزدداشتن
 نجا؟ی ايسادی االن مثل ماست وای رفتی کالس رزمنهمهی تو سرت ترانه اخاك

 
   رفت عقبکمی که نشی سي بعد مغزم لود شد و پامو بلد کردمو زدم توهی ثانچند

  زور داشتن و منم توان مبارزه باهاشونو نداشتمیلیخ
 
 ی خودمي و اخرش که تو دستا؟اولیکنیجوووووون کوچولو چرا انقد تقال م+
 
  دس از سرم بردار لجنفی کثوونیخفه شو ح_
 
 کنمی رامت می ولی هم هستی چموشيچه گربه +
 
  فتویببند اون دهن کث_
  نشی لب گفتو اومد دستامو گرفتو بزور کشوندم سمت ماشری زيزی چهی شد چون ی که گفتم انگار عصبنویا

   نشست پشت رولعی هم سرگهی دهیکی اون
 
   زدمغیج
 
 کـــمـــکــ_
 
 که احساس کردم دست مرده شدمی مدی داشتم ناامگهی کنم ددادی زود در دهنمو گرفتو نذاشت دادو باروی نی ااما

  دهنم برداشته شدياز رو
 

 که یکی دنبال اون رهی پسرم داره مهی که مرده افتاده و دمی برگشتم دی شدم اما وقتیاالتی فک کردم خاولش
   بودنی ماشيتو
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)  نجات دادنایاون پسره که منو از دست ا( نجاتي افتاده که فرشته ی نتونسته بودم درك کنم چه اتفاقهنوز
 :گهی مادی که منجوری سمتمو همدوِیداره م

 
 خانوم ؟حالتون خوبه؟ 
 
 اره اره خوبم!هان؟_
 

 وفتاده؟؟؟ی که نیاتفاق_پسره
 
  نه نه خوبم ممنون_
 
 دمش؟؟؟ی ؟؟؟کجا دسی اشنا نکمی افشی قاروی نی انمی ببسایوا
  واالدونمینم
 

  هست؟؟؟ی همراهتون کسد؟ی منطقه انی انیاز ساکن_پسره
 
   ممنونیلینه جناب ، بابت کمکتون خ_
 

  کردی من بود به هم نوعش کمک مي جایخواهش ، بالخره هرکس_پسره
 یی جانی همچادی وقت شب تنها ننی خود ادم عاقل باشه که ادی باالبته
   کردشهی نمتی کارگهی دییپررو

 
  راهشو گرفتو رفتبعدم

 
  ی بااااو؟ احمق از خود راضنی اگهی میچ
 

 ده؟؟ی مگه تا حاال منو د؟یی بود که گفت پرروی چمنظورش
  واسم اشناس؟افشی انقد قچرا
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  هتلمهی در ورودي جلودمی به خودم اومدم دیوقت
 
  یشی موونهی اخرش دیکنی مضخرف مي خاااك ترانه انقد فکراینی

  شیدی کن باووو هرجا دولش
  چقد بد بود دست شازده درد نکنهاوووف

 .....دمی بچه ها خوابن ، اروم درو بستمو بعد از عوض کردن لباسام رفتم خوابدمی باال درفتم
 
 :  زبون اراماز
 

  خرس جونم؟گهی پاشو ديارام ، ارامممم هووو_ترانه
 
 ؟ی کله صبحیگی میهوووم؟ چ_
 

  کنارررااای درمی برمیخوای مگهیکله صبح کجا بود باو ، پاشوو د_ترانه
 
 ترانه برو اونور خستم_
 

 قی رفی خودت خواستلخبی نه؟ خگهی دیشیپا نم_ترانه
 
 خخخخخ عاااخ نکن خخخخ احمققق ترانههه نکنننن خخخخخخ_
 

 زم؟ی به قلقلک دادنت ادامه بدم عزای یشیهه هه هه پا م_ترانه
 عه گهیپا شدم د_
 

  پس بدو حاضر شو_ترانه
 
  گفت و خودشم رفت سمت کمدنویا
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  کجاس؟نایارم_
 

 حمومه_ترانه
 

  بازم حمومهيری حمومه تهشم بگيری هم که سرشو بگنای ارمنی اپووف
 رونی الزمه اومدم باتی و بعد از انجام عملیی شدم و رفتم دسشوبلند

 
 اراممممم_نایارم 
 
 هااااان_
 

 حولم کوووو_نایارم
 
  تو کجاسي حوله دونمی خاك تو سرت من چميا_
 

 سی تو حموم نگهی بده دایب_نایارم
 

 . کردمدای و حولشو پرفتم
  

 . ری بگایب_
 

  گراز جونمیمرس_نایارم
 
 .خواهش_
  

  عنا بدون من؟؟ي و ترانه صبحانشونو خوردن انای ارمدمی بخورم که ديزی چهی تو اشپزخونه بلکه رفتم
 

 . نداشتملی منمی از اشتری و رفتم باال بختمی برا خودم رری شوانی لهی منم
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 ارام من خوب شدم؟_ترانه

 
 .ومدی زده بود و بهش ميدی سفدستی پی ترانه نگاه کردم که تبه
 
 هههیاوووممم بلههه عال_
 

 ؟یشی تو حاضر نمی مرسیخیخیخ_ترانه
 
 .چرا االن_
 

 سرم داسممی کاله اددمی انتخاب کردم و پوشی با شلوار و شال مشکي خاکستري مانتوهی سر کمدم و رفتم
 .کردم

 . شدی هم داشت حاضر منایارم
 

 ترانههههه_نایارم
 

 جان؟_ترانه
 

 ؟يدی منو ندي دهیشلوار سف_نایارم
 

  منهياممم چرا پا_ترانه
 

 نمی بباری منه درش بيمرض و پا_نایارم
 

  بپوش خوووگهی دی چهی ي شلوار دارنهمهی خو اگهی نکن دتی اذنای ارمییوا_ترانه
 

  برو گمشولخبی خی شکاری بگم چی الهيا_نایارم
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  نای دست ااز
 . هم حاضر شهنای تا ارممونی تو گوشمی سرمونو کرده بودمونیی و  دوتامی و ترانه که حاضر بودمن
 

  بروبچ؟میبر_نایارم
 

  نگاه کردمنای اوردم باال و به ارمسرمو
 ي روشمی دودنکی شده بود عی ست کرده بود و عالییموی با شلوار و شال لید جلو باز مشک بلني مانتوهی

  بلوندش بوديموها
 

  خانوموونایاوهوك ارم_ترانه
 

 مممیچاکر_نایارم
 
 ......می به سمت اسانسور راه افتادیی سه تاو
 
 : زبون اراماز
 

  کنارای دري به سوشی و پنیی پامی و اومدمی اسانسور شدسوار
 
  میکردی نگاه مای به درمی داشتمی نشستیی سه تاموی کرددای دنج پي جاهی

 ... شدن وکی سه تا پسر به ما نزدهوی که
 
 .... خانوم شمادیببخش+
 

  دی برداشت پسره حرف تو دهنش ماسنکشوی عنای ارمی بود و وقتنای صحبتش با ارمطرف
 

 کردی هم با تعجب به پسره نگاه منایارم
 .  اخم گنده کردهی هوی و
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 کنهی نگاه مگهی دي به اون پسره ي اونم داره با کنجکاودمی و به ترانه نگاه کردم که دبرگشتم

 
 ... خودم نگاه کردم کههیی پسر روبه روبه
 کنهههههی مکاری چنجای انی اییییهع

 . زودتر از همه به خودش اومدنای خشکمون زده بود که ارمیی تاشی شحاال
 

 ؟ی و فلنگو بستي کردنی منو پخش زميای که خوراکي نبودیشما همونهه _نایارم
 
  به من؟ي که خوردي نبودیاهااا شمام همون+
 

 ی که من از دستی هستی کي هوا برت داشته ، تو فکر کردیلی تو خنکهیمن خوردم به تو؟ نه مث ا_نایارم
 خودمو بزنم به تو  هان؟

 
 . ترانه مانع شدي رو بده که صدانای اومد جواب ارمپسره

 
  که تو راه پله ها بود؟ی همون؟ي منو نجات داد تو بودشبی که دیاون... پس...پس_ترانه

 
 .زدی خودش حرف مهییداشت با پسر روبه رو 
 
  چه خبره ؟؟؟نجای خدااا اییا

 خواد؟ی می چنجای ای علفابوی نی دو تا پسر دارن؟ اصن انی به ای و ترانه چه ربطنایارم
 
  هست؟یبودم مشکل من بله×
 

 ی من سبز بشي جلودی تو چرا همش بادونمی فقط من نمستی نی مشکلریخ_ترانه
 
  سوال منم هست واقعا چرا؟اتفاقا×
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 .نمی رو ببيریکبی اي توختی همه جا ردیچون من شانس ندارم که با_ترانه

 
  درست حرف بزن نه که من از خدامهیه×
 
 . الیخی بنیمت+
 
 کننی مجای فکر بيادی خانوم زنی انکهی مثله انی امالیخی بوی چیچ×
 

 ارو؟ی تو برا خودت یگی میچ_ترانه
 

 ... شد و بقل گوشم اهسته زمزمه کردکی بهم نزدی علفابوی نی اهوی که کردنی داشتن بحث ماونا
 
  هستم خانومتونیمنتظر تالف ÷
 
 
 . و معنادار ازم فاصله گرفتقی پوزخند عمهی بعدم با و
 
  کرد؟؟نی چرا همچنی خداا اییا
  ده؟؟ی می کارش چه معننیا 

  شد؟؟کی به من نزدنقدی اچرا
 کنم؟؟ی نمي کارچیمن چرا ه 

 ختس؟؟ی بهم رنقدی ای چرا همه چاصلن
 
 . خودم اومدم و مث خودش اروم گفتمبه
 
 ذارمتی نمبی نصیمنتظر باش ب_ 
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 . بعدم حواسمو دادم سمت بچه هاو
  

 . دادنی همچنان ادامه منی ترانه و متی ولکردنی بحث نمگهی که دنی و اون پسره امنایارم
 
 .ترانه بسه_
 

 ... پسره فک کرده کهنی اینیبیارام مگه نم_ترانه
 
 .میترانه گفتم بسه  بر_
 
 هم نای ارمدیترکی شده بودم که سرم داشت مجی گنقدی و ترانه هم پشت سرم اومدن انایارم.  خودم راه افتادم و

 .. کالفه بودشتری ازم نداشت و ترانه هم بیدسته کم
 ي کارهی اعتراض نکرد و همه مشغول ی که کسمی حوصله بودی همه بنقدی باال امی به هتل و رفتمیدیرس
 .....میشد
 
 :نی زبون متاز
 

 .جی شده بودم و کامال گکالفه
  با اون دخترا؟؟نی و امریام
 ؟یکی اون ی بود ولهی که همون دختر اون روزکردی بحث منی که با امیاون

  با هم دارن؟ی تا چه ارتباط3 نی ااصن
 ... اسمش ترانسدمی دختره که تازه فهمنیا 
  چه خبره اصن؟نجایا

 
 .  نگاه کردمنی و امری و به امبرگشتم

  ناروی ایدک
 زدنی و حرف مای نشسته بودن رو به دریی دوتاالیخیب
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 ..گنی می چنمی شدم که ببکی پشت بهشون نزداز
 
 . می بدلی تحودی رو باي احمديامشب پروژه _ریام
 
 .میکنی روش کار ممیاون که امادس چند ماهه  دار_نیام
 
 !زنن؟ی کال تاب برداشته در مورد کار حرف منای مخ انکهی مث انه
 
  چه خبره؟نجای انی معلوم کننیخوایشماها نم_
 

 .کردن برگشتن و به من نگاه شونییدوتا
 
  اصن؟یگی می چ؟یکجا؟ چ _ریام
 
  چه خبر بود؟نجای اشی پنی چند منی بگنیخوای اقا ، نمری امگهیدمت گرم د_
 
  ، داداشیی بگه تودیاونکه با_نیام
 !  بود؟ اها ترانهی اون دختره اسمش چ؟ي کردکاریچ
 !؟ي اونو نجات دادی رفتتو
 
  دارمکارینه باو من به اون چ_
 
 گفت؟ی میاهااا اونوقت اون دختره چ_ریام
 
 و کمک ادی و داد مغی جي صدادمی که زودتر رفت ، دنمی ، امنجای ازدمی که داشتم قدم مشبیخب اممم من د_
 .نایو ا
 برنشی ترانه خانوم رو گرفتن و دارن بزور منی ادمیرفتم سمت صدا که د 
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  گناه دارهدمی منم دخب
 ... کرندی پکی ي ادم اعضایبن 

 ... به هم نوعش کمک کنهدی باانسان
 ... دگر عضو هارا نماند قرار 

 ...گرندی دکی برادر مومنان
 ... دست دوستردیدوست ان باشد که گ 
 
  بعدشمیدی جان فهمنیخب مت_نیام
 
 بعدشم سوپر من شده داداشمون رفته دختره رو نجات داده_ریام
 
  هاهی مانی تو هميزی چهیاممم _
 
   بگم به تو؟یمن چ_نیام
 
 ؟ی داشتیبا اون دختره چه سنم.  نی که کال از دست رفته تو بگو امنیمت_ریام
 
 اشیخوردم بهش خوراک.  گهی بود که اون روز بهت گفتم چسبوندمش دی باووو اون دختره همونیچیه_نیام

  ری دستش بود خب تقصیدختره دو برابر خودش خوراک.  شد نیپخش زم
 

 گهی بود دخودش
 
 شعور؟ی بی گفتی اون خورده به توالکیپس تو که بهش گفت_
 
  اقا رو کنریام.  الیخی باو  اصن منم بگهی دگفتمی میخب چ_نیام
 ای گفتی چهی و دم گوشش ي شدکی دختره نزدیکی به اون دمیفهم 
 
  ؟؟؟یعه ک_
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 همون موقع که شما سرت گرم بحث کردن بود_نیام
 
 .دمی تو اسانسور دنی شما رفت کهشبی دختره رو دنیمنم ا_ریام
 رمی ازش بگی حال اساسهی امروز الزم داشت کردی مغی جغی جيادی زکمی 
 
 .بیچقد عج_
 
 به؟ی عجشیچ_نیام
 
  قسمته، نه بچه ها؟گمی من که ممیدی دخترارو دنی اي هممون به نهونکهیا_
 
 :/_نیام
 
 |:_ریام
 
 ن؟یکنی نگاه مينجوری چرا اه؟؟؟یهااان خب چ_
 
 .  ي خودتو جمع کن که فکر کنم واقعا رد دادنیمت_ریام

 .می شرکت رو انجام بدي کارامی بردی بامی ول گشتیلی که خنی باشزود
 
 ااادی من گشنمه کار کردنم نمریام_نیمت
 
 . ای  حرف نزن راه بهیعی که طبنی داداش جان اادی کار کردنت میتو ک_نیام
  
  می انجام بدوی شرکت کوفتنی اي که کارامی بازم رفتو

  دو روزنی تو امیانگار چقدم ما کار کرد  "بازم" گمی منی همچخخخ
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 : زبون ترانهاز
 

 . ازش نبودي تو اتاق بود و خبرنایارم
 . بودنییارام هم نشسته بود رو کاناپه و سرش پا  
 . مواظب هممون بودییجورای سال بزرگ تر بود و کی نایاز من و ارم 
 . کنهی که افتاده سرزنش میی و امروز و اتفاقاشبی که منو حتما به خاطر ددونستمیم 
 

 . سالمون بود21 نای و منو ارم22 ارام
 . بودیی ارام موهاش خرمای و منم بلوند داشتم ولي بلند و نسکافه اي موهانایارم
 
 .مینو دار خاص خودموییبای و هر کدوم زمی خوشگلیلی که خگفتی مدیدی ما سه تا رو می هر کو

 . بودهی واال نظر بقدونمینم
 

 شتری بنی چرا و ادونستمی بود و نمری درگبی نامعلوم فکرم عجي نقطه هی شدم به رهی پشت پنجره و خرفتم
 .کردیکالفم م

 .  چشمم افتاد به لب ساحلکردمی نگا مرونوی که داشتم بنطوریهم
 ... سه تا پسرهمون

 .زدنی دوستاش نشسته بود و حرف مي چشم دنبالش گشتم ، جلوبا
 . بودنیاسمش مت...نیمت
 
  سمت اونرفتی چرا فکرم مدونمینم
 . افتادم تو راه پله هادمشی که دي بارنی اولادی
 . نجاتم دادیابونی که از دست اون دو تا غول بشبید
 ....  اخرم امروزو
 ) کردشهی نمشی کارگهی دییپررو(

 .. تو گوشم بودصداش
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  بوددی رفتارا از من بعنی اکردمی درك نمخودمو
 

 ترانه؟_ارام
 
 بله ارام؟_
 

 ي بدحی رو توضییزای چهی الزمه که کنمی فکر منجای اایب_ارام
 

 . و کنارش رو مبل نشستمرفتم
 

 ؟یی کجانای ، ارمنایارم_ارام
 

  بلهههه؟_نایارم
 

 . کارت دارمایب_ارام
 

 االن_نایارم
 

 . ارام نشستي هم اومد و کنار من و روبرونای چند لحظه ارمبعد
 

  شده؟يزیچ_نایارم
 

 عی سرنی بدحی نشده؟ توضيزی که چیکنیواقعا فکر م_ارام
 . حال گرفتتو و اون بحثتو با اون پسره بدونمنی الی دلخوامی تو ترانه ماول
 
 نی افتاده بودن به جونم ا من رفتم کنار ساحل اونجا دو تا پسرنی خواب بودنای که تو و ارمشبی نبود ديزیچ_

 .پسره هم کمکم کرد
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 ؟یستی بلد نیمگه تو خودت رزم_ارام
  ؟ی به کمک اون داشتيازیچه ن 

 ؟ي تنها بردی که نصف شب نباي با خودت فکر نکرداصال
 
  داشتمازیحالم گرفته بود ارام ، ن_
 

  نه؟سی که واسه اون نتی اون پسره باشه ، گرفتگری فقط دوست ندارم فکرت درگالیخیباشه ب _ارام
 
 .  بگمقتوی به ارام حقتونستمینم
 . ارام نهی راحت تر بودم ولنای ارمبا
  نداشتمي چاره ای ولمی که بگمیتونستی و نممی هم تا حاال به هم دروغ نگفته بودیاز طرف 
 
 نه ارام خب معلومه که نه_
 

 : راحت نشد که گفتالشی بودم و خهی ضایلی کنم خفکر
 

 طمئن باشم؟م_ارام
 
 .اره_
 

 ؟ي بدحی توهم توضشهی منایخوبه ، ارم_ارام
 

  ن؟ی بود؟ امی اون پسره اسمش چرمی بگی که رفتم خوراکياون روز_نایارم
 

 .اره فک کنم_ارام
 

 رفتی بار نمری جوره زچی اونم همی بحث کردکمی بعدشم ختی رامویاها همون خورد به من و همه خوراک_نایارم
 نی همدمشی امروز دنکهیتا ا
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 ؟یچرا زودتر نگفت_ارام
 

 .ومدی نشی پتشیموقع_نایارم
 ينجوری مهم باشه که انقدی اکنمی که بگم ، االنم فکر نمومدی نی مهمياز اون گذشته به نظرم مسئله  

 میراجبشون جلسه دار
 

 . صحبت کردن الزم بودنی ای ولستنینه مهم ن_ارام
 
 ؟یرفتی پسره چش غره میکیتو چرا به اون _
 

  دمشی تو اسانسور دشبید_ارام
 اونم امروز بهم گفت که کنمی می منم حقشو گذاشتم کف دستشو بهش گفتم تالفهی ضاي من گفت دختره به

 ذارمشی نمبی نصی و منم گفتم بمهیمنتظر تالف
 
 چه پررو_
 

   ، هوم؟می اقا رو منتظر نذاريادی که زهیپس نظرتون چ_نایارم
 
 نا؟ی باز ارمي داري نقشه اچه_
 

  دونه از اون نقشه توپ هام رو برات گذاشتم کنار ارام خانومممهی_نایارم
 

  خانوومممنای شومتو ارمي نقشه نمیخب بگو بب_ارام
 

  بعدانی اونو بذارگهینه د_نایارم
 می نمونکاری که بنینی امشب رو بچي برنامه فعال
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  بازار؟میبر_
 

 هههی تران، عالیاوووخ دمت گرم ابج_نایارم
 

 .  تا شبنی به کاراتون برسنیپس فعال بر_ارام
 

 اوك_نایارم
 
 ازشون ي خبرهی زنگ بزنم و نای و منم رفتم تا به مامان امی شدي کارهیو بعدشم دوباره هر کدوم مشغول  

 ......رمیبگ
 
 :نای زبون ارماز
 

 . بچه هاشی وقت حاضر شدن بود رفتم پگهی و د6:30 ساعت
 
 میاری بمی که بازارو جمع کنمیوفتی ، هفت راه منی حاضر شنیبروبچ بپر_
 

 .من رفتمممممم_ترانه
 

 . دارهي چه عجله انیا_ارام
 

 .هی دسته کای دننی ببرونی باری بی ذوق خوبه؟ پاشو سرتو از اون گوشیمثه تو ب_ترانه
 

 . تو جلومهافهی که فقط قرونی بارمی ، کلمو بنهی که تو همایهمه دن_ارام
 
 نیی از پاي که بری زودتر حاضر شدی تازه ترانه تو بانای وقت ندارشتری ساعت بمی باو ، نگهی دنییعهههه بدو_

 . ی کنهی کرانیماش
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 کوتاه و شلوار لوله ی مانتو اسپرت مشکهی گفتم و رفتم سمت کمد، بدون فکر کردن دستم رفت سمت نویا
 یاسی فی و شال و کفش و کیمشک

 . بودمی راضپمی ، خودم که از تومدی بهم میی ، خدادمی پوشنارویا 
 . بسنده کردمملی کمرنگ و ري رژ آجرهی و به نهیرفتم جلو آ 

 . در اومديصدا
 

  تو؟امی ، بشاالی که ای هستی مناسبتی در وضعنایارم_ترانه
 
  توای چه غلطا ، ب؟ی بزنيعه تو در هم بلد_
 

 مای ادم باشمی بار ما اومدهی ، گهی ديشعور ندار_ترانه
 

 ؟يری بگنمی ماشدی حاضر شو هوم؟ حواست هست بايخوایبنظرم تو م_نایارم
 

 رمی چشم ملخبی حواسم هست خگهی بابا اره ديا_ترانه
 
  فرزندمنیافر_
 

 .  بوددهی لوله من پوشدی و همون شلوار سفدی کمرنگ با شال سفی آسمونی مانتو آبهی هم ترانه
 .شدی مششی شامل اراملی و رژگونه با خط چشم و ری صورتحی رژ ملهی 

  کل ناز شده بوددر
 
 ؟ی کنکاری چیخواستی مقای شلوار من نبود دقنی ترانه اگمیم_
 

  ترانه به سوالم جواب نداده بود که ارام خودشو پرت کرد تو اتاقهنوز
 

  م؟ ، ترانه من چطور شدنایارم_ارام
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 .ومدی زده بود که بهش می رژ صورتهی کردی نمشی آرامیادیز.  زده بودی دست مشککی پی هم تارام
 . خوب شده بودیلیخ
 
 عیاوومممم عال_
 

 ؟یبازم مشک_ترانه
 

  هست؟ی مشکل،یاره مشک_ارام
 
 : گفتنمی و واسه هممی حساسی من و ارام رو رنگ مشکدونستیم
 

 زمی عزي خوب شدمیلی خ؟ینه بابا چه مشکل_ترانه
 . رهی بگلی رو تحونی که ماشنیی رفت پاعی بعدم سرو

 .می منتظرش موندی تو البمی و ارامم رفتمن
 

 .نیایبچه ها ب_ترانه
 

 می و د بدو که رفتمی شدبلند
 . پاساژنی به اولمیدی تا باالخره رسمیدی و رقصمی خوندی کلی ساسيای راه با ساقتو
 

 نیی پانی جان بپرییا_ارام
 

 . بود که ارام انقد ذوق مرگ شده بودجاتی بود ، از شانس ماهم طبقه اول پر از بدلجاتی عاشق بدلارام
 

  دوست داشتمیلی خودم عطر و الك خمن
 . هم که کال عشق بچه و عروسک بودترانه

 
  شهی به شيدی مارمولک چسبنی عنوری اایارام جان ب_
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 .هی چای بازی کلنی اگهی بخر ديواخی که ميزی در داره قشنگ برو تو چنجای اخو
 

 دمی پسندزی مزی چی که من کلای بدو بنایارم_ارام
 

 .  و برد تو مغازهدی منم کشدسته
 . رونی بمیای داد که بتی رضاجاتی ساك پر از بدلکی دی از خربعد

 برق هی سمتمون و چشماشم ومدی ، با چند تا ساك بزرگ داشت ممیدی که ترانه رو درونی از مغازه بمیاومد
 .زدی میخاص

 
 هی اتاقم ، واسه شمام واری بزنم به ددمی خرناروی خوشگلن، ایلی چقد نازن خنینی ببناروووی ا،یییوااااا_ترانه

 .دمیعروسک خر
 

  داره باوي هم حدیخر ذوق.  ببند زشته شتوی ، نواشی دختر سسسیه_ارام
 
 . آوردم براتوني از تو انباردییخانوم بفرما+
 

 ، رفت طرف مغازهدی شننوی تا اترانه
 هم داشت اومد گهی سه تا دکنمی که فک منی بزرگ و به قول خودش شاسخیلی خرس خهی بعد با کمیو  
 رونیب
 .دادی خرسه رو تکون مي نبود، ترانه گرفته بود تو دستاشو ، دستاي تو بسته بندگهی دیکی نیا

 
 .  به خاله ها نشونت بدممی برای کردم ، بداتیخره پ آقا خرسه باالییوااا_ترانه

 
 . دکتر الزمهنی اگمیارام من که م_
 

 . بهش ندارميدی کار از دکتر گذشته، من که امگهینه د _ارام
 

 شعورای ، بي نازنی خرس به اییوا_ترانه
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   کنمدای عطرمو پتونمی منمی من ببمی بابا برالیخیب_

 .می کندایرو پ blvgari   عطرمی و باالخره تونستمی و رو کردری رو زپاساژ
  

 که انشااهللا شلوار دی خودش خري برادی شلوار سفهی و ترانه دمی خري فسفری تاپ و شلوارك ست صورتهی من
 .دی خري شال صورمه اهیما رو پس بده ارامم 

 رونی بمی پاساژ اومدنی بود که از اخرمی دوازده و نيکای نزدساعت
 . من نشستم پشت فرموننوی سمت ماشمیرفت
 

 . جونم صندوقو بزننایارم _ترانه
 

 . گذاشت و اومدجلو نشست  ارامم عقبدارویخر
 

  گشنمهمی بخوری چهی می هااا بري خونه نرنایارم_ترانه
 

 میارههه بر_ارام
 
  بال پر شهي بلکه خندقاکنمی مهمونتون می چهی برمیباشه بدبختا م_
 

 والااایا_ و ترانهارام
 
 ...می خسته شده بودی به سمت هتل که حسابمی بعد از خوردن شام راه افتادو
 
 : زبون ترانهاز
 

 . با لباس ولو شدن رو کاناپهينجوری همنای به هتل و ارام و  ارممیدیرس
 

  اب بدهوانی لهیترانه _نایارام
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  برو ورداریستینوکر بابات باو ، به من چه چالغ که ن_
 

 االغ_نایارم
 
 کردی نگاه مداشویارامم نشسته بود و با ذوق خر.  خودش بلند شد و رفت ابش و خوردو

  نشستمنی رفتم و کنارشون رو زممنم
 رفتمی قربون صدقشون می کلمینجوری و همکردمی در اوردم و نگاشون میکی یکیو عروسکامو  

 .نجاسی که ادممی و ارام خرنای ارمي که براینی شاسخعهه
 
 ، اون عروسکتون که گفتمنمیهااا ابچه _
  چقد خوشگلهنینیبب
 

  واسه دوتامون؟؟؟يدی خریکی بدبخت سهیخس_نایارم
  

 .نجاستی اشمیکی نی اناینه بابا ا_
 

   بزرگه؟نقدی چرا انی دستت درد نکنه فقط اولیعههه ا_ارام
 

  تهران؟؟؟؟می ببري نره غوال رو چجورنیا_نایارم
 
  حاالگهی دمیکنی ميکاری_
 

  نشهی من قاطيدای با خرری بگویدی که خري اون دستبند و گوشواره اای بنایارم_ارام
 

 نمی ببنمی شما؟؟؟ ببنیدی خریعههه مگه چ_ترانه
 
  کرد رومی خالجاتوی ساك پر بدلهی گفتم ارام نوی اتا
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 . با ذوق شروع کرد دونه به دونه شو نشونم دادو
 
 دمشییپای میرچشی تو خودش بود و منم زکمی نای وسط ارمنیا
 .می هنوز نشسته بودنای من و ارمی ولدی که گذشت ارام رفت خوابکمی

 . شدم و کنارش نشستمکی نزدبهش
 
   شده؟يزی چنا؟یارم_
 

 و عوضش ختیری قطره اشک نمهی طشمی شرانی تو بدتری ، حتزدی نمی مغرور بود و حرفاشو به کسیلی خنایارم
 . تو خودشتخیریهمه رو م

 
 ؟ینه ، براچ_نایارم
 
  ؟ی با من حرف بزنيخوای ، نمي گرفته اکنمیاحساس م_
 

 :) الیخی ترانه بستی نيزیچ_نایارم
 
 نا؟ی شدم واست ارمبهی غرنقدیا_
 

 ....نه خب راستش_نایارم
  دادم زودتر قطع کنمحی سرد جوابمو داد که ترجنقدی شده ، امروز بهش زنگ زدم ، اونم انی باهام سرسنگنیارم
 

 . به هم وابسته بودنمیلی سالش بود و خ25 بود نای داداش ارمنیارم
  بوددی بعیلی رفتار ازش خنی هست، انای حواسش به ارمشهی همنیارم
 
  ؟ی الکينجوری همشه؟ی مگه م؟ی چياخه برا_
 

 . ناراحت شدهشی کامی چون بهش خبر ندادم که مکنمی داره من فکر میلی حتما دلستی نینه الک_نایارم
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  رو تو چقد حساسه؟نی که ارمیدونی مگه نم؟یمگه بهش نگفت_
 

  رفت اصال حواسم نبودادمی_نایارم
 
 . باشه خودتو ناراحت نکن_

  که؟یدونی منطور،ی تحمل قهر با تو رو نداره توهم همنمیارم. شهی باهاش صحبت کن حتما که حل مفردا
 

 اوهوم ممنون ترانه_نایارم
 
 وونهی دستیتشکر الزم ن_
 

  شده؟يزیخب؟ تو بگو ، چ_نایارم
 .ی که تو خودتکنمی حس ممنم

 
 .زمی که نگم و تو خودم برستمیمن که مثل تو ن_
   چمهدونمینم...  پسره فکرمو مشغول کردهنی ، انای دارم ارماجی احتیلیاتفاقا به کمکت خ 
 

  کدوم پسره ترانه؟؟یییچ_نایارم
  

 ....کردیهمون که امروز با من بحث م_
 .... نجاتم دادشبی که دهمون

 
 ه؟ی صدات واسه چی گرفتگنیترانه تو حالت خوبه؟ ا_نایارم
 
 کنمی خودمو درك نمیاره خوبم ول_
 

  چرت و پرتا رو از مخت پاك کننی واقعا ، بسه ترانه اکنمیمنم درکت نم_نایارم
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 ی و مخ توهم ارور داده حسااااب2 که ساعت می بخوابپاشو
 
 میخخخ باشه بابا نزن بر_
 

  گفتمنای شده بودم که حداقل به ارمسبک
 نیییری خواااب شي گذاشتم و رفتم براموی عوض کردم و هنزفرلباسامو

 
 :نی زبون متاز
 
  ننننی امرررریام_

 نی داش متولی ، به به ادمی چي صبحونه ازی چه کرده، چه منی آقا متنینی ببنیپاش
 
  خوابمی خوابن،ییییمت_نیام
 . رو مخه، نیی پااریصداتو ب 
 
 . بخور امروز فق روز کارهی چهی ای کنن، پاشو بدو باقتتیلی خاك تو سر بی خوبنیصدا به ا_
 
 !ها؟_ریام
  شدی چنی گفت ایچ
 
 .ستااای نیعی بگه کار اصال طبنی امی پاشو برریام_نیام
 
   به خودتوننی بدی تکونهی فقط بدن ساختن ایابونی غول بگهی دنیپاش_
 
 

 .زی هر دوتاشون بلند شدن و اومدن سر مباالخره
 
 .شهی مفی ، داره حنوی امی باس شوهرش بدگمی مری ام،یی ،چه کدبانويزیبه به ، چه م_نیام
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  هنراشو بچموننیاره واقعا، رو نکرده بود ا_ریام
 
 . بخدانی هم  ندارندنی چزیمرضضضضض، جنبه م_
 
  حملهههریآخ گشنمه ، ام_نیام
 

 .انی زنگ بزنم به کهی و من رفتم می رو خوردصبحونه
 .کردی پروژه کمکمون مي از دوستامون بود که واسه کارایکی انیک
 
 ؟یالو، سالم داداش خوب_
 
  اره؟گهیه د ثبت شوتری ، االن فقط مونده تو کامپي کمک کردیلی دمت گرم خوالیععع ، امادس؟ ا_
 
 .می اومدم،یاومد_
 
 .می کنستی شو راست و ريوتری کامپي کارادی تموم شده فقط بای نقشه کشيکارا. نییبچه ها بدو_
 

 ی رسمپیاز ت. دمی پوشي و کفش کالج سورمه اي و شلوار سورمه ادی سفراهنی با پي کت تک سورمه اهی من
 . تالشم بودتی نهاگهی دنی و اومدیبدم م

 
 . خوب شده بودیلی زده بود که خی و رسمکی شي خاکسترپی تهی نیام
 
 .ومدی بود که بهش مدهی پوشی مشکرمیام
 

 . کردهکاری چمینی تا ببانی دفتر کار کمی و رفتمی شدنی ماشسوار
 
 دی خوش اومدن؟یبه سالم چطور_انیک
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 .نینیبش 
 
  کارا روبه راهه؟؟یتو خوب.  میسالم خوب_ریام
 
 .یمی قدقیسالم رف_نیام
 
 . دمت گرمي به هم زدي خودم سالم عرض شد، چه دفترانیداش ک_
 
 .نجاسی کارا انیایب.  رفتهشی خوبه و کاراهم خوب پیممنون همه چ_انیک
 
 . شده بودی داد واقعا عالحی راجب نقشه ها و طرز ساخت و نماها بهمون توضکمی انیک
 
 . و خالصمی بزنوتری تا تو کامپنی کنادی رو هم خودتون کم و ززای چي سرهی_انیک
 
 .ی باما خسته نباشگهی دشیباشه داداش بق_
 
 .امی و مدمی کوچولو دارم انجامش می کار بانکهی ، من یسالمت باش_انیک
 
 .می رفت و ماهم مشغول کار شدانیک

 مربوط  پروژهنی کار مهم تر بود سرنوشت هممون به ایول.  کار کنم تونستمی مشغول بود و درست نمذهنم
 . منحرف بشهي اگهی دي ذهنم به جادی پس نباشدیم
 
 .گهی ددمی مثه آدم صدام کن جوابتو م،یزنی نره خر چرا محکم ميآ_
 
 :نی زبون اماز
 
 سه تا شرکت ، کارمون انتخاب شه واسه سابقه و اسم شرکتم نی انی از بنی مهمه ، فکرکنیلی جلسه خنیا_
 .شهی میعال
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 . هم سر زبونهشهی بزرگ داشته و هميتای موفقی کلستی که نیاره خب بالخره شرکتمون الک_ریام
 
 .کنمی نمداشی نه؟کجاس پسی نهی اون نقشه اصلنی اریام_
 
 .کردی داشت روش کار منی متدونمینم_ریام
 
 ن؟یمت_
 
 ن؟یییییمت_
 
 . پسرنی کال پرته اس؟ی چرا چند روزه حواسش ننیا_ریام
 
 .شهی دونه محکم بزنمش درست مهیبزا _
 
 .گهی ددمی مثه آدم صدام کن جوابتو م،یزنی نره خر چرا محکم ميآ_نیمت
 
  شازدهي تو باغ نبودمیصدات کرد. دمی صدا کن جواب مگهی آقا رو باش مریام_
 
 .دمی نشن؟یعععع ، ک_نیمت
 
  شده؟يزی تو؟ چیخوب_ریام
 
 .اره داداش_نیمت
 
  شده؟یچ _ریام
 
 ،  ، فقط دوماهتشیراست_نیمت

 نیحاللم کن.  زندم گهی دو ماه دفقط
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 . خرکهیمرت_ریام
 
 . باشهشی کارهی خوادی آدم دلش میپرسی که تو مي جورنیآخخخخخ دلمممم آخه ا_نیمت
 
 .وانهیمرگ، پسره د_ریام
 
 نیتو روحت مت_
 
 . فردا جلسسم،ی عالمه کار دارهی ، نی جمع کناتونویخب مسخره باز_ریام
 
 .می جان باس کار کننی امسی ني ، چاره اکنهی می بعد قاطیقی تا دقاری که امدنیبعله، شواهد نشون م_نیمت
 
 نییییمت_ریام
 
   نگفتممممیدک _
 
 .یشی ، االن نصف منوری اای بنی ابوفضل، متای_نیام
 
 .نی حرف نزنادی زنیبجمب_ریام
 
 .بله بله چشم_نیمت
 
 از سر و رومون ی خستگم،ی کار کردشی و تا شمی بند مشغول بودهی به کار و می همون موقع شروع کرداز
  ختیریم

 ،  بودومدهی صداش در ننی بود که متبیعج
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 تو جمع خودشو شاد نشون بده و موفقم کردی می هس ، سعشیزی چهی واقعا کردمی احساس می چرا ولدونمینم
 . شناختمشی خوب میلی من خی ولشد،یم

 . سکوت شکستانی کي کار تو سکوت کامل بود که با صدادفتر
 
 . بچه هایآها راست_انیک
 

 ؟یچ_ سه تامونهر
 
 . توجهیبه به مرس _انیک
 
 .بنال_
 
 تونهی روزه زندگنیفردا مهم تر_انیک
 
 .می براش سخت کار کردیلی خمیدونیاره م_ریام
 
 براش سخت کار میلی کندذهن فردا عالوه بر جلسه مهمتون که خيشعورای بمیمرض و سخت کار کرد_انیک

 ادی مای گلتونم به دنقی رفنیکرد
 
 کنهی ممیچه ذوق_نیمت

  واست؟رمی بگي اسباب بازنی ماشای ي بخرم برات؟ شکالت دوست داری جون چعمو
 
 خفه باو مرده شور_انیک

 .هی تولد کافنیای بنی زحمت بکششما
 
  واس خودت، از سنت خجالت بکش کرکسی مردم از خنده خرس گنده تولد گرفتيوا_
 
 .رهی بگی کرمی من تولد نگمه،ی تازه اول چل چل،یپس چ_انیک
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 شرکت ، چند می برگردعی سردی هم مهمه، بعد اونم بایلی فردا جلسس که خیدونی داداش خودت مانیک_ریام

   عقبیلی پروژس ، کارا خهی  و تمام تمرکزمون رومیروزه کارا رو ول کرد
 

 .افتاده
 
 .میای بمیتونیاره داداش شرمنده ، نم_
 
 .کنمی مشونی راحت راضالتی خانی هاااا ، کقمونهی بچه ها تولد رفیاوه چه حرکت زشت_نیمت
 
 .شهی نمنیمت_ریام
 
 ؟؟ی چینی دراومد، انی ، موقع تولد کشی کمی همه مدت اومدنیخو برادر من بعد ا_نیمت
  قسمته قسمتینی
 . از من گفتن بودماااا،یریمی ممیفتی مکنهی سقوط ممای هواپيدی خدا رو چه دمی ، اگه نرمی بردیبا
 
 . کاراهی دنبال بقمی کنه و بعدشم رفتی حرف زد و بالخره تونست با روش خودش مارو راضری انقد با منو امنیمت
 
  بچه هانیخسته نباش. کردمی که فکر می ، بهتر از اونهی عالنیتموم شد ،  ا_ریام
 
  می خر جون کندنیبعله ساعتم نگا کن دوعه ع_
 
 . که مردم از خوابمی جمع کنيوااا_نیمت
 

 سمت هتل که فردا برناممون پر پر بود اول می و بعدشم برگشتمی کردی خدافظانی و با کمی کردفی ردوی چهمه
 جلسه و بعدشم تولد

 
 :نی زبون متاز



      رمان کلکل ششنفره                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 123 

  
 . می جلسه داشت9 بود و ما ساعت 6 شدم ساعت داریب زودتر از همه صبح

 
   و لب ساحل واستادمای کنار دررفتم

 .دمیفهمی رفتارامو نملی داشت دلی واسم تازگمیکالفگ
 يادی فقط فکرمو زکردی نمتمی که بود اذی داشت اما هر چي اگهی دلی دلای امروز بود ي واسه جلسه دونمینم

 کردیمشغول م
   باوالیخی بپوووف
 .دمی رو پشت سرم دری و امنی برم و به محض برگشتنم اماومدم

 
 می باهم بودی که از بچگی بامراميرفقا
  سالمون بود و مغرور27 سه تامون هر
   رفقامون بودي هی تو چشم بقشهی همنی و امی نبودي و کثافت کاري کدوممون اهل دختر بازچی قد ، هو
 
  ادم تنها باشه؟ کنه هاشهی هم نمقهی ناموسن دو دقن؟یخوای می چنجایشما ا_
 
 چون شهی قانع نمنی اما مطمئن بودم که امدونمی نمروی که قانعشون کنم امخواستمی و خنده می شوخبا

 . شدی رو مشهی همششی بود و دستم پی عالشیروانشناس
 
  ؟ي زودنی صبح به ايخوای می چنجایتو ا_ریام
 
   تو؟ی ، خوبکنمی چند روزه که اصال رفتاراتو درك نم؟ي داری مشکلنیمت_نیام
 
  شدری دگهی دمی برنی گمش؟ی اوکستی نيزی گرام چيداداشا.  محترمه ونی ، اقاناروی ایدک_
 
 نهی عر عر کن عمو ببریام_نیام
 
 گمیواال راست م_
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  ها حواست باشهکنمی له و پهت مزنمی کنم می من قاطنیمت_ریام
 
  حتماکنمی نگات مبمی تو جکنمیعه خب منم دستامو م_
 
 خخخخ_نیام
 
 هی امتحانش مجانلخبیخ_ریام
 
 کت؟ی تشی بزنم وسط شکم شي چارتا هلکوپتريخوای پسر ، ميای می قپیلیخ_
 
 نی افریاوووه چه پسر شجاع_ریام
  

  دنسم بلدمااا ، برم برات؟کی برنی نبينجوریواال  منو ا_
 
  داشت احمق؟یچه ربط_نیام
 
 گفتمی متاموی باو داشتم قابلگهی ددونمیچم_
 
 نیییمت_نی و امریام
 
 نااای منو نداريتای قابلاقتی بابااا اصن للخبیخ_
 
 .دی بعد صبحونه هم رسکمی ارنی باال و من زنگ زدم که برامون صبحونه بمی بعدم رفتو

 . می که اماده بشمی از خوردن صبحونه رفتبعد
 می و با برند شرکتمون ست باشمی بپوشی که امروز هر سه تامون کت و شلوار مشکمیگرفته بود می قبل تصماز

 .  دمی خوش دوختمو پوشی و شلوار مشککت
 می کردی و عطرامونو رو خودمون خالمی بستکرواتامونم
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 ي و بعدشم دوش به دوش هم با قدمامی نگاه رو به نقشه ها کردنی اخرمی شده بودی هر سه عالاووومممم

 ...میمحکم راه افتاد
 .شدی ملی ربع بعد هم جلسه تشکهی و میدی بود که ما رس9 ربع به هی ساعت

  
 ي الزمه رو دادن و بعد نوبت به کاراحاتی بود رفتن و رو نقشه هاشون توضگهی دو تا شرکت دي نوبت کارااول

 .دیشرکت ما رس
 
 ...  گسترنیشرکت نو+
 . لطفانیاری بفی تشرانی فر و شاانی راد منش ، کونیااق
 

 .... رفت و با نگاه مغرور و سردش شروع کردری اماول
 که هی گستر شرکتنی شرکت نونی هستانی خدمت حضار محترم همونطور که در جرکنمیسالم عرض م _ریام

 . نداشتهیاهی سي داشته و تا به حال سابقه يادی زي هاتیموفق
 منو حاتی توضگهی دي و همکاراکنمی ساختمون رو مطرح می و نماد اصلی کلي مربوط به نقشه حاتی توضمن

 ....  و با تسلط کامل شروع کردکننیکامل م
 

 .دی کامل کرد و بعد نوبت به من رسحاتشوی توضی استرسچی بود بدون هی من عاليخدا
 دادم حی نقشه توضيختمون رو کامل از رو سای داخلي مربوط به نماحاتی و  توضری شدم و رفتم سمت امبلند

 . ساختمون رو شرح دادرونی بي اومد فضانیو بعد از منم ام
 
 می سرامونو واسه تشکر خم کردی کممویستادی کنار هم ایی در اخر سه تاو
 می بودجهی هم اومدن کنار ما و حاال همه منتظر نتگهی دي شرکت هاسیرئ
 . نیدی ، همتون زحمت کشری بود و قابل تقدی از همه ، نقشه ها عالمیممنون+
 

 ت.نی انتخاب ما شما هستمیگی مکی تبرتونی گستر به شما و تالشتون و کار عالنی نوشرکت
  دستا همه جارو پر کردي بعدم صداو
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 دمی شنی من چيخدا
   نوکرتمممم دمت گرررماااای خدااامی انتخاب شدما
 .رونی بمی و از جلسه زدمی رو گرفت کارا پروژهي سرهیبعد از انجام دادن   
 
  بود ، دمتون گرم رفقایعاااال_ریام
 
 شه؟ی  پروژه شروع منی اي کارای حاال از کم،یچاکر_نیام
 
 پروژه رو یکی که اون می هستي اگهی چند روز دمی نداری کار خاصگهی دنجای تهران، امیری کاراش ميبرا_ریام

 . میگردی و بعدشم برممی بدلیتحو
 
  که نرفتهادتونی امشب تولده هااا م؟یری بگيزی چهی انی کي برامیاوممم خوبه ، بچه ها بر_
 
 . شناسمی رومیی جاهی من میاره بر_نیام
 
 ......می نشست پشت فرمون و همه شاد و شنگول از انتخاب شدنمون د برو که رفتنیو ام 
 
 
 )نایارم(

 بود اما رهی خونیزی تلوتوری چند روزه به ماننی و ترانه هم طبق معمول امیدیدیم Tv می نشسته بودهممون
  نبودلمیاصال حواسش به ف

  بچه هااااگمیم_ارام
 هوووم_

 م؟؟ی بخری سوغاتمی برمیخوایما نم _ارام
  تو برناممونمی بگم بذارخواستمیچرا اتفاقااا من م_

  هوم؟ نظرتون؟گهی دمی برمیکاریخب االن که ب_ارام
  حاضر شمرمی من مهیههه عالار_

 تران؟ بپر حاضر شو_ارام
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 االااان_ترانه
 .ی و رژ صورتملی رهی شممی ارای شال طوسهی و 90 کوتاه با شلوار ی مانتو مشکهی تو اتاق تا حاضر شم رفتم

  و مرتب باشهکی شدی بایطی حوصله بودم اما اعتقاد داشتم که ادم تو هر شرای بیلی که خنی ابا
   که ترانه و ارام هم حاضر شده بودنرونی برفتم
 ... می و به سمت پاساژ مورد نظر ارام حرکت کردنی تو ماشمیدی پریهمگ
  بودنی مشغول ارمفکرم
   زنگ بزنمهی بهش دی از دستم ناراحت شده حتما بایلی معلومه خدادی رو نمامامی پجواب
 کی منم چشمم افتاد به ره،ی واسه مامانش بگخوادیم رو که يزی تا ترانه اون چمیگشتی مغازه ها منی بمیداشت

 ... ي ابر سورمه اکی شیلی خشرتیت
  خوووبهههیلی خنی واسه ارمنی جااااان ايا

  قرار بود بهش بزنگمــنی گفتم ارمعیهــ
  االنامی بزنم منی زنگ به ارمهی اون ور رمیبچه هاا من م_

  رفع شهشی برو ان شاء اهللا که دلخوریاوک_ارام
 ان شاء اهللا_

 زنننمی زنگ می هرچدهی جواب نمچرا
  جواب بده ترو خداااانییارم
 ی لعنتاه

 الـــو_نیارم
 ؟؟ی خوبی سالااام داداشییینیالووو ارم_
 ممنون زود بگو کار دارم_نیارم
 ؟یزنـی حرف مينجوری چرا انیییارم_
  زنمی حرف نميجور_نیارم
  نبود که بهت خبر بدمیتی شد موقعی چدونمی شد اصال نمییهوی شی بخدا کنی چته ارمدونمیچرا، من م_
  االنیخب ، که چ_نیارم
 اد؟ی دلت منییییارم_
 پوووووف از دست تو فنچول_نیارم
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 ؟؟؟؟ییی االن اشتیییییی خودمیاخ جوووووون داداش_
  ندارمي اگهی دي چاره گهیاره د_نیارم
   فداتشمیاله_
 يری مییه بدون خبر جاعه خدا نکنه فقط بار اخرت باش_نیارم
 چچچچشم_
  دلم تنگ شده واستای زود بنیافر_نیارم
 مننننممم_
  کوچولو؟ي نداري کارگهیخب د_نیارم
 نه مواظب خودت باااش فعال_
  فعالنطوریتوهم هم_نیارم

  داداش مهربونم بشم مني فدای الهنیییی از انمی جووون ااخخخ
   دختر شدمهی سمت بچه ها که متوجه رفتمی مداشتم

 هی کگهی دنیا
 من اومدم_

 : اشنا شونای با ارمای جون بانایععععع ک_ترانه
 ی خانوادگي از دوستایکی جان انای کشونمی و امونهی دوست من که مثل خواهرم منی بهترنایارم
  خوشوقتمزمیسالم عز_انایک
 نیسالم همچن_
 انی محترمم بي خانومانی اشمی نره هااا خوش حال مادتیترانه جووون پس _انایک

 متیذاری زحمت نمی حتما بزمیباشه عز_ترانه
 پس فعال! نیرحمت_انایک

 فعال_ترانه
 ؟؟؟ي کجا دعوت شده؟ی شده؟ موضوع چیچ_

  می گرفتن از ماهم دعوت کرده که برنجای تولد داداشش رو اانای باو کیچیه_ترانه
  میای بمیشناسی رو نمیزشته که ما اونجا کس_ارام
  تو برومیای ترانه زشته بگهیاره راست م_
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 گهی دنیای اخه بیبچه هااا چه زشت_ترانه
  هتلمیمونی منای تو برو من و ارمزمینه عز_ارام

 باشه پس_ترانه
 میییی خوشگلت کنی که حسابمیبر_

 میبزن بر_ارام
 
 ) ترانه(

 . فرستاده بود نگاه کردمانای که کیامی رو دراوردم و به پمیگوش
 ..... قصر بودههی گفت که شبشدی مبای داشتن و تقری بزرگي ، خونه نجاستی هماومممم

 . بودستادهی نگهبان هم اونجا اهی اژانس رو دادم و راه افتادم به سمت خونه ، درش باز بود و پول
 . کارتتون لطفادیسالم خانوم خوش اومد+
  تم هسی تهرانانایسالم ممنون من کارت ندارم اما مهمون خانوم ک_
 دیی نداره بفرمايمورد+

 .  کردم و رفتم داخليتشکر
  کنمدای رو از کجا پانای حاال کنجای چقدر شلوغه ااوووه

 .ومدی که به سمتم مدمشی شانس خوبم همون موقع داز
  ومدن؟ی دوستات کجان؟ نزمی عزيبه به سالم خوش اومد_انایک
  هم تشکر کردنیلی گفتن و خکی کار داشتن اما تبرومدنی تو؟ نه نیسالم خوب_
  زمی ، برو تو اون اتاق داخل راه رو لباسات رو عوض کن عزفیعه چقدر ح_انایک
 باشه ممنون_

 . تختي ادرس داده بود و مانتو و شالم رو در اوردم و گذاشتم روانای که کی به همون اتاقرفتم
 و موهامم لخت کرده ومدی بهم میلینده بود خ که ارام رو صورتم نشوییبای و زحی ملشی نگاه کردم ارانهیبه ا 

 . بودختهیبود و ساده دورم ر
 سی فیبی حلقه بهم داده بود که به قول خودش بدی سفی سارافونری دخترونه با زیخی ی لی سرهمهی هم نایارم

 .و بچگونه شده بودم
  گفت خوبهشدی متی در نهای ولکردی متمی اذیکمی پاشنه بلندم يکفشا
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 .رونی رو برداشتم و از اتاق اومدم بکمی کوچفیک
 . کردم و نشستمدای پی صندلهی ای اون شلوغيتو

 . مجلل بوداری خونه گرفته شده بود و بسي تو فضاتولد
 . بودمشدهی دوبار دیکی فقط شناختمی نمادی رو زانای کداداش
  جلوم سبز شدیکی هوی که زدمی مدی اطرافم رو دداشتم

 . برو کنار باو با اون قد درازتنوی ایدک
 . نگاهش کردمیسرم رو اوردم باال و سوال 
 دیسالم خوش اومد+
 اوردمی به جا ندیممنون ، ببخش_
 ؟يدی بابا ادم ندهی چشماش چزنهی می چه برقنووویا

 . ، خوشبختمانای هستم، برادر کانیک+
  دستشو به سمتم دراز کردو

 .ردم کی دست دادم و ابراز خوشبختباهاش
  دور رقص رو باهاتون داشته باشم؟هی افتخار تونمیم_انیک

  باهم وسط عشقمممممی برشمی هه چشم االن پامهه
 : اخمامو کردم توهم و سرد و قاطع جوابشو دادمیکمی

 . متاسفمریخ_
 .دی رسانای بگه که کيزی چاومد

 رو انی کهیکه رقص تانگوت عال ، ترانه توهم ی همه منتظر تو هستن که براشون برقصانی کیییوا_انایک
 . کن که همه منتظرنیهمراه

 نه ممنون من راحتم_
 .دیری دعوت منو بپذکنمی داره ، خواهش ماجیاما رقص تانگو به پارتنر احت_انیک
 .  ترانه پاشو بدوووگهیاره د_انایک
  گذاشتانی و تو دست کدی حرف دستم رو کشنی بعد از او

 که داشت راحت ییایکیرقص تانگو رو به خاطر نزد....  بشهينجوری که اخواستمی نداشتم نمی حس خوباصن
  انجام بدمانینبودم با ک
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 . خدااایییا
 .... افتاده بودانی منو کي از نور بود که روي هاله اهی وسط و برقا خاموش شد و فقط میرفت
 گرفتم که ازش کم مینگو تصم شد و نرم شروع کرد ، منم که عاشق رقص تاکی حرکات ماهرانه بهم نزدبا
 .  ارمین

 !کنمی متی حالحاال
 . و اول نرم شروع کردم و بعدش کم کم تندش کردمکردمی به رقصم فکر مفقط

 دی بوسمویشونی منو رو دستش خم کرد و بعد از اونم پانی رقص تموم شد و کنکهیتا ا 
 . دست ها فضا رو پر کردي صداو
   رو دادي اجازه انی همچنی به ای من کي کرد؟ خداکاری چنی ا؟یچ
  نکردمي احمق بودم و کارنقدی که اگرفتی گرفته بودم و از دست خودم لجم مشیات
 . کرده بودادی روشو زيادی زنی اشدی نمينجوریا
 ..... گم شدتی بگم دخترا دورشو گرفتن و تو جمعيزیتا اومدم بهش چ 
 
 )ترانه(

 . باغي به سمت در رفتم و بعدشم توعی خراب بود ، سربی عجحالم
   کردم؟کاری دستام گرفتم من چنی نباشه رو انتخاب کردم و رفتم ، سرمو بدی تو دادی که زیی جاهی

  کردم؟کاری من چایخدا
 .گشتمی و برمرفتمی رو می کوتاهری تند مستند
 نی بود افرینیهه رقص قابل تحس+

 ، و به صاحب صدا نگاه کردمبرگشتم
 کرد؟ی مکاری چنجایاون ا.. اون پسره ، او....نیمت
  ؟يدی منو دانی کي که به جاي شد؟ تعجب کردیچ_نیمت

  دخترا گرم بودهی سرش با بقیکمی کنمی می عذرخواهمن
 .شدی مکی قدم بهم نزدهی بود و با هر حرفش ی عصبیلیخ
 !  ماهرانه و بدون نقصیلیخ_نیمت
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 رو ببوسه و ارومت کنه ، تیشونی که پستی جونت نانی کی از من؟ اخ؟يدی مظلوم ، ترسي دختر کوچولونیافر
 نه؟
 .واری پشتم خورد به دنکهی تا ارفتمی و من عقب مومدی قدم جلو مهی اون
 !يدی ترسیلی خنکهیاخ اخ مثل ا_نیمت

 . و رو صورتم خم شدواری دو تا دستاش رو کنار صورتم محکم زد رو دکف
 . نخوردی تکونچی هیلش دادم ول به عقب هوکمی و دمی جا پراز
 !برو کنار_
 ؟یشی متیچرا؟ اذ_نیمت

 ي نبودم ، اگه به جاي قونقدری من اکردی موونمی ، داشت دگفتی حرفاش رو با خشونت اما زمزمه وار مي همه
 !نه..   اما منتونستنی بودن منای ارمایمن ارام 

 .کنمیبرو کنار ، خواهش م_
  لرزهی ميصداتم که بدجور_نیمت
 : حرفش اروم بغل گوشم زمزمه کردنی بعد از او

   صدا کنم؟انویک_نیمت
 .نه نهههه ، ساکت شو برو اونور راحتم بذار_

 : شد و اونم سرم داد زدیعصب
 کمبود ؟ی ثابت کنوی که چیکنی مي پسر لوندهی و تو بغل نجای اي و تنها اومدافهی و قختی رنیبا ا_نیمت
 ؟يدار

 : و با بغض جوابشو دادمختنیری دونه دونه ماشکام
 .یکنی نکردم اشتباه مي هم لوندی کسينه من کمبود ندارم برا_
 . که طرفم رو قانع کنمکردمی می از خودم دفاع کنم و فقط سعتونستمی مواقع نمنجوریا

 کنم؟؟؟؟؟یهه من اشتباه م_نیمت
   من بودم ، اره؟مدوی و عشوه مدیرقصی مانی تو بغل کشی پقهی که تا چند دقمیپس البد دختر 

 :دی کشداد
 ارههههه؟؟؟؟؟_نیمت
 دم؟ی محی تو توضي رو برانای ، اون منو به زور بلند کرد من اصن من ، من چرا دارم اخواستمینه نه من نم_
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   داره؟ی به تو چه ربطنایا
   اره؟ی ربطشو بدونيخوایکه م_نیمت

 .فهمونمی بهت مباشه
 . رو خم کرد و با خشونت و حرص لباشو تو لبام قفل کردسرش
 .... رو نداشتمي کارچی کرده بودم ، قدرت ههنگ
 ...خداااااا

 ....می بهت زده و ناباور بهم زل زدي فاصله گرفت و هر دو با چشماازم
   کهخواستمیمن نم.... من.. من_نیمت

 ... گوششریمحکم خوابوندم ز یکی که کردم ي رو تار کرده بودن تنها کاردمی داشکام
 ادداشتی هی در اوردم و همراه با فمی ادکلن مارك بود از کهی رو که انی کي بعدم با سرعت رفتم داخل و کادوو

 . زی گذاشتم رو مانای کيبرا
 ......رونی مزخرف زدم بهی و شالم رو برداشتم و از اون مهمونمانتو

 
 
 )نیمت(

  میاسب بخر مني کادوهی انی تا واسه کمیرفت
 حوصله بود قرار شد زود یب) اره جون خودم( کمی فقط کم،ی ری که امیی به پاساژ مورد نظر و از اونجامیدیرس

 .میبخر
 ،دمی پول و کمربند چرم خرفی ست کهی واسش من
 .  نقرهری ست دستبند و زنجهی هم ری ادکلن فرانسه و امهی نیام

 . می هتل تا حاضر شمی ها زود رفتدی از حساب کردن خربعد
  کردی فقط رنگ کروات ها فرق ممیدی پوشی مشکراهنی کت و شلوار با پمونیی سه تاهر
 .ی مشکری و امی طوسنی زدم امرهی تي سورمه امن
 .می حرکت کردي به طرف در ورودنی و بعد از پارك ماشانی کيالی به سمت ومیرفت
 .گهی دنیای االنم ننیخواستیچه عجب م_انیک
 ؟يبـه چطور_
  سالم داداش مبارکه_ریام
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 انیمبارکه ک_نیام
 .دی کنییرای مهمونا بزنم شما از خودتون پذهی سر به باقهی دمتون گرم، بچه ها شرمنده من برم یمرس_
 می نشستمی رفت و  ماهم رفتانیک

 .  که ظاهرا اتاق پرو بوددمی در دهی کردمی که داشتم اطراف رو نگاه مينطوریهم
 ! کهي تر بودنی سنگ،يدیپوشی باش خب همونم نمنوی ایدِک
  حال بهم زننیلی خاه
 . نجای شد ادای ادم پهی تر بود چه عجب دهی پوشیلی خهی دختر اومد که لباساش نسبت به بقهی هوی
 کنم؟ی نگاه منای اصن چرا من دارم به ااه
  دنی بود شروع کردن به تانگو رقصدهی با همون دختره که گفتم لباساش پوشانی دفعه برقا خاموش شد و کهی

  انهی پس دوست دختره کعععع
  رقصنی چه باحال مولیا

 . نمی ببافشوی صورت دختره و من تونستم قي نور افتاد روهیثان 2_3
   نـع چطور ممکنهههنکهیا..نیا...يا

 کنهه؟؟ی چکار منجای اترانه
 رقصه؟؟؟ی که داره باهاش مشهی مانی کي چکاره یعنی

  چته تو؟؟؟ن؟ی به تو چه متاصال
 .دی بوسشویشونی ترانه رو ، رو دستش خم کرد و پانی رقصشون بود که کي اخراگهید
  کرد االن؟ی چه غلطنی ایییی چیعنـــی
  از تحملم خارجهگهی دنیا

 . رفتم دنبالش.  اراده بلند شدم ، کارام دست خودم نبودی و منم کامال برونی زد بعی سرترانه
 نی بود افرینیابل تحسهه رقص ق_

 . ماتش برددیمن رو د  و تابرگشت
  ؟يدی منو دانی کي که به جاي شد؟ تعجب کردیچ_

  دخترا گرم بودهی سرش با بقیکمی کنمی می عذرخواهمن
 . عقبرفتی و اون مشدمی مکی قدم بهش نزدهی گفتمی رو که مي کلمه اهر
 ! ماهرانه و بدون نقصیلیخ_
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  از من؟؟يدی مظلوم ، ترسي دختر کوچولونیافر
  رو ببوسه و ارومت کنه ، نه؟تیشونی که پستی جونت نانی کیاخ
 .واری عقب رفت تا پشتش خورد به دنقدریا

 !يدی ترسیلی خنکهیاخ اخ مث ا_
 . گذاشتم و روش خم شدمواری دي رو کنار صورتش رودستام

 ... منو پس بزنه اماکردی میسع
 .برو کنار _ترانه

 ؟یشی متیچرا؟ اذ_
 .کنمیبرو کنار ، خواهش م_ترانه

  لرزهی ميصداتم که بدجور_
 : زمزمه کردمدرگوشش

   صدا کنم؟انویک_
 .نه نهههه ، ساکت شو برو اونور راحتم بذار_
 ؟ي کمبود دار؟ی ثابت کنوی که چیکنی مي پسر لوندهی و تو بغل نجای اي و تنها اومدافهی و قختی رنیبا ا_

 .یکنی نکردم اشتباه مي لوندمی کسيدارم برانه من کمبود ن_ترانه
 کنم؟؟؟؟؟یهه من اشتباه م_
   من بودم ، اره؟ومدی و عشوه مدیرقصی مانی تو بغل کشی پقهی که تا چند دقمیپس البد دختر 

 ارههههه؟؟؟؟؟
  دم؟ی محی تو توضي رو برانای ، اون منو به زور بلند کرد من اصن من ، من چرا دارم اخواستمینه نه من نم_ترانه

   داره؟ی به تو چه ربطنایا
   اره؟ی ربطشو بدونيخوایکه م_

 .فهمونمی بهت مباشه
 .دمشیبوسی کردم و با حرص مکشی نزدسرمو

 . که دوست نداشتم ازش جدا شم اما مجبور بودمدونستمی منوی چم شده بود اما فقط ادونمینم
 کنهی نگاهم مرهیخ و متعجب ی با دوتا چشم اشکدمی جدا شدم که دازش
 . ازش نداشتمی منم دست کمالبته
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   کهخواستمیمن نم.... من.. من_
 .  طرف صورتم سوختکی که زدمی داشتم حرف مهنوز
 .  ترانه اونجا نبودگهی از شوك در اومدم که دیوقت

 .  حقم بودییجورای چون ،یلی خورد بود نه به خاطر اون ساعصابم
  چه مرگم زده بوددونمی که نممی خوده لعنتاز
  سال دست از پا خطا نکردم چم شده بود؟27 که یمن

  منتظرتم بمونه؟ی نکردم هه نکنه انتظار داشتداشی به طرف سالن چشم چرخوندم اما پرفتم
 . زدی هم داشت زر می لعنتانی بچه ها که اون کشی پرفتم

 . خب منم کارمو بلدمی ولدهیا نم ازون سفتاس ، پگهی که خواهرم مفی ازش خوشم اومده ، حیلیخ_انیک
 .خاك تو اون سر لجنت_ریام
 !هی عالسی کهی لذت ببره پسر ، به نظر من که شی از زندگدی ادم باری امیگی میچ_انیک

 زنهی حرف مينجوریحتما داره راجب ترانه ا!  پسره احمقهه
 ؟يای لحظه مهی داداش ریام_
  شده؟یجانم چ_ریام
 می جفت و جور کن بريجوری_
 .من حوصله ندارم 
 ! حرفنی بود ادی حق داره اخه از من بعد،یباری تعجب مافشی قاز
 . میکنی رفع زحمت مگهی جان دستت درد نکنه ماهم دانیخب ک_ریام
 .ععع کجاااا شام مونده هنوز کههه_انیک
 .  منتظرمنیتو ماش_
  پسر کجا؟سای وان؟یمت_انیک
 : زدم و گفتميپوزخند 

 .می داد زحمتيادیممنون ز_
 ..رونی زدم بو
 .شمی میی باز جوری و امنی جور کنم چون حتما از طرف امختمی رنی بهانه واسه اهی دیبا
 ... حماقتم رو بهشون بگمخوامی فعال نممی طرفاز
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 )ارام(

 ... برهشی تا بدون نقص پمی کنيزی تا واسه نقشمون برنامه رمی نشستنای با ارممی تولد کردهی رو که راهترانه
 .می محل مورد نظر باشگهی ساعت دکی تا دی هتل باانی قراره بی کمیدونی که نمییاز اون جا_نایارم
  ارمیپدرشو در م! اره_
 بزن قدددش_نایارم
 نههیا_
 فه؟ی ردی همه چنایخب ارم_
 می بزن برقیحله رف_نایارم
 .ارنی بفی تا اقا تشرمی رستوران هتل نشستي و تونیی پامیرفت

 می داشته باشدی دي تا قشنگ به در ورودمی نشسته بودیی جاهی
  باومی ول مطلن؟ی اادیاههه چرا نم_نایارم
 ....دوینم_
 اوووومددددد اووومددد_نایارم
 تو میزی بری چه خاکمیخوای رستوران، مانی اول نشهی حاال شانس گند ما اگه مثل همناااییی ارمییییوووو_

 سرمون؟
 ادیداره م! ساکت_نایارم

 . نبودگهی دیکی اونور تر ما نشستن فقط دوتاشون بودن اون زی و دوتا مومدنا
 .زدنی تو هم بود و داشتن حرف می اخماشون حسابدنی کنم ما رو ندفک

 دیاهم ببخش_
 د؟ی دارلی م ی ، چدییبفرما_گارسون

 زم؟ی عزی جان تو چنای ارمخورمی مگویاممم من ژ_
 کیشلیمنم ش_نایارم

  غذا؟شیخب واسه پ_گارسون
 . لطفاچهیدو تا سوپ ماه_

  خوب ، و دسر؟اریبس_گارسون
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  ی بستنکیک_
 سویرامیت_نایارم

 ؟یدنی خب و نوشاریبس_گارسون
 دوغ_
 ینوشابه مشک_نایارم

 ست؟ی ني اگهیامره د_گارسون
 نه ممنون_

 ریوقت بخ_گارسون
   سفارشامون رو اوردننی از چند مبعد
  هاشم ارااامی قمر بناااای_نایارم
 هوووم_
  ماااامی بخورناروی ايچطور_نایارم
  که؟ی مهم لپ مطلبه گرفتمی همشو بخورستی اما قرار نکنمی فکر منیدارم به هم_
  ازتمیخخ راض_نایارم
  بخوریخب شروع کن تا هرجا که تونست_
  جا ندارم شرافتاگهیهوووووف من د_نایارم
 یدونی هستم مدنیمنم در معرض ترک_

   رو صدا زدم واسه صورت حسابونگارس
 اممم جناب_
 بله+
  که اونجا نشستن؟دینیبی رو مونیاون اقا_
 خب؟+
 ! ما رو پرداخت کننزی مشونی ادی که سمت چپ نشسته بگییاون اقا_
 . دارهتی اخه واسه من مسئولنشونی بذارانی پرداخت کنن خودتون در جرشونی خانوم اگر قراره اشهینم+
 .دینگران نباش! گمی خودم االن بهش مستی نیمشکل_
  باال فعالااارمی صورت حسابشون چقدر شده حساب کن من منی لطفا ببی جاااان؟ داداشریاهم ، ام_
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 .... تو اسانسورمیدی پرنای که با ارمکردی من رو نگاه متی تو شوك بود و با عصبانهنوز
  خوب بووودیلی دهنتتتتتت اراااام خيوااااا_نایارم
 ممیخخخ چاکرخخخ_
 فقط خدا کنه که هوا برش نداره_نایارم
 کنمی مشیغلط کرده حال_
 . چه خبر بوده تولدمینی که حتما ترانه ام اومده ببمی بریاوک_نایارم
 . می بریاوک_

 .می کندارشی بومدی باال ترانه خواب بود ماهم دلمون نمی رفتیوقت
 می رو داشته باشنی مقابله با ارانگوتان خشمگي فردا انرژي تا برامی بخوابمی هم زود رفتخودمون

  شکرتای خدایهع
 
 
 )ارام(
   شدمداری بمی االرم گوشي صدابا

 .دادی رو نگاه کردم هفت صبح رو نشون مساعت
 .  هم زود تر کوك کرده بودمنی واسه همي روادهی پمی بود با بچه ها برقرار
 دی بلند شییی روادهی پمی قرار بود بردی ، تراااانههه بلند شنااااایارم_
 شمی فقط بذار بخوابم بلند مگهی ساعت دمی ارااام نيواااا_نایارم
 دی بلند ششهینـع نم_
 هوووووف اراااام_نایارم
 یییخوابیتراااان ، بلند شوووو چقدر م_

  هوووووم_ترانه
 . نمی پاشو ببمیبلند شو بر_

 .دی بذار بخوابم خودتون برکنهیپاهام درد م  هنوز شبیارام بخدا خستم از د_ترانه
 نمی شدههه بلند شو ببیترانهههه چ_
 چرا صدات گرفتس تووو؟؟؟_نایارم
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   سرما خوردمشبی باااو گفتم که حتما دیچیه_ترانه
 ی توعم بخواب مواظب خودت باشمیری پس ما میاوک_
  فعالااایمواظب باش_نایارم
 :  بود گفتمشرتمی سوپی که سرم بند زنطوری همدمی رو شننای ِ ارمــعی هي صدارونی بمی در که رفتاز
  شد؟یچ_

 جفت هی به دمی شده رد نگاهشو گرفتم و رسرهی خیی جاهی به نای ارمدمی نداد سرم رو بلند کردم که دجواب
 ...تیچشم قرمز از عصبان

 ... رفففتییی قبر خودت رو کندارام
 . اومدنقشمی و رفنیبدم ا تمام برم سمت اسانسور که از شانس هی کردم با خونسردیسع
  خوشمزه بود خانوماا؟؟شبیشام د_ریام
  حتماکنمی مشنهادی به شما هم پهی هتل عالنی رستوران ايبله غذا_
 دی رودل نکرده باشمیاهان، خب خوبه اخه گفت_نیام

 ادم رو هی کورن و ي تا حدودی نگران چشمات باش که کمی نگران رودل کردن ما باشخوادینه شما نم_نایارم
   ادمکی ي بعد به جاي ، از ما که گذشت اما اگه دفعه ننیبیجلوشون نم

 
 . جنابهی باشه کتلت شدن خودت قطعدرخت

 .  حرف زدن رو به طور کامل دارمي بخورم تا دوماه انرژی مفتي منم غذاي باو ، البته حقم داررینفس بگ_نیام
 .. میچـ_نایارم

 : تا اروم باشه و رو به پسره گفتمنای ارمي رو گذاشتم رو شونه دستم
 ه؟؟؟یمنظورتون چ_
  شبههیمنظورش واضحه خواهر _ریام
 ی کنی تالفی کارت تونستنی ارزش نداره ، فکر نکن با ايزی واسه من پشزای چنی بدون انوی ااما
  واس خودت پشمک؟یکنی بلغور میچ_
   تو راحت باشیچیه_ریام
 هستم_

  رونی بمی و هممون رفتدی از چند لحظه اسانسور رسبعد
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 ! نخالهيعه عه عه پسره پررو_نایارم
  شاخه؟؟؟؟یلی بارش کنم فک نکنه خچاری چارتا لی نذاشتچرا
 .الیخی بگهیگاو که هستن شاخم واسه گاوه د_
 ن؟؟ی ککننی دور برداشتن، واقعا فک میلی خنای اشهی نمينجوریا_نایارم
  ه کال دست وپاشون جمع شه کمی کنی کار درست و حسابهی دیدرسته ، با_
  اه اه اه اعصابم خورده_نایارم
  ارزش نداره کههقیولش رف_
 نههههیا_نایارم
 ..... توووپي روادهی پکی واسه می بعدم رفتو
 
 )ریام(

 : بحث رو عوض کردانی که کمیزدی حرف ممی که گرفتيدی جدي در مورد پروژه انی و کنی با اممیداشت
 ن؟یدی رو ددیرقصی که باهام مي تولد ، دخترنی بحث کارو باو مثال اومدنیول کن_انیک
  اره ، دوست دخترته؟_نیام

 .ومدی به نظر می خوبدختر
 .نی تر بود افردهی پوشهی ، نسبت به بقي که شدمیرتیغ_ریام
 .شناسمشی نمادی البته من زمونهی ، دوست خانوادگستی نهه بابا دوست دخترم که ننارووویا_انیک
 چه جالب_نیام
 . خب منم کارمو بلدمی ولدهی ازون سفتاس ، پانمگهی که خواهرم مفی ازش خوشم اومده ، حیلیخ_انیک
 . قابل تحملهری اخالقش واقعا غنی بوده و اينجوری همشهی همانی اه کاه
 خاك تو اون سر لجنت_
 هی عالسی کهی لذت ببره پسر، به نظر من که شی از زندگدی ادم باری امیگی میچ_انیک

 . روم نداشتمي بشر احمق جلونی اي برای جوابچی هواقعا
 اخالقا نی تا از ا3 از من نداره واقعا خداروشکر که ما ی اونم دست کمافهی قدمی انداختم که دی نگاهنی امبه

 .مینداشت
 ؟يای لحظه مهی داداش ریام_نیمت
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   شده؟یجانم چ_
 . من حوصله ندارممی جفت و جور کن بريجوری_نیمت
  گفت؟نوی انی مت؟؟یچ
 ه؟ینجوری پسر چرا انی به سرو وضعش انداختم ای نگاههی

 .  بودختهی به هم ربی و عجزدی تو صورتش داد میکالفگ
 ..... وانی حالشو بدونم ، رفتم سمت کنی الی تا دلمی برعی دادم سرحیترج
 .میکنی رفع زحمت مگهی جان دستت درد نکنه ماهم دانیخب ک_
 . منتظرم و رفتنی گفت تو ماشنی که متزدی هنوز داشت حرف مانیک
 .داشتی می جوابهی دی بود؟ حتما باي چه رفتارنی ايوا
 .نی سمت ماشمی و راه افتادمی کردی خداحافظانی کبا
 ن؟یام_
  بله؟_نیام
 ؟ياری از رفتاراش سر در ميزیچ_
 .دیرقصی مانیه ، همون که با ک که رفت دنبال اون دختردمیحواسم بهش بود ، د_نیام
   کنه؟ي کارنی همچدی نه بابا چرا بان؟یمت_
 .می از خودش بپرسمیتونیم_نیام

 نی سرش رو گذاشته رو فرمون ماشنی متمیدی که دنی تو ماشمینشست
 . که اصن متوجه اومدن ما نشدانگار

 . و صداش کردنی متي جلو نشسته بود و دستشو زد سر شونه نیام
 : که سرش رو فرمون بود جواب دادينجوریهم
   برم؟ن؟یاومد_نیمت

 .... گرفته بودیلی خصداش
  حه؟ی وقت توضیکنی فکر نمنیمت_
  داداش؟ی چحهیتوض_نیمت
  ؟ی به ما بگدی نبامیقاتیخودتو به اون راه نزن ، ما رف_نیام
  کهسی نيزی بگم رفقا؟ چویخب چ_نیمت
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 !!!نیمت_
 .نیفقط خستم هم_نیمت
  هاهی عالمیمن روانشناس!  به من نگاه کننیمت_نیام
 .دونمیم_نیمت
 ...پس_
   لطفا؟؟نی تمومش کنشهیم_نیمت

 . می نزدی حرفگهی و دمی متوجه حالش شدنی من هم امهم
 .می باشششی که پخوادی داره و نمازی رفت کنار ساحل و گفت که ننی متمیدی هتل که رسبه
 .می بخوريزی چهی رستوران می هم رفتنیمنو ام 

 .....می بخورمیتونستی ميزی اگه چالبته
 
 
 )نیام(

 .... بودنی متری فکرم درگدیشد
 نی که خود متخواستمی بفهم چه خبره اما متونستمی مي ، االن هم تا حدودشناختمشی خوب میلی خیلی خمن

 .مطمئنم کنه
  ؟يخوری می ، چنیبا توعم ام_ریام
 ری واسه منم بگيخوری خودت می نداره داداش هر چیفرق_
 خوامی نميزیمن چ_ریام
 نطوریمنم هم _
  سفارش بدم؟ییچا_ریام
 !ستی بد ننیاره ا_
 : سفارش رو به گارسون داد و روشو کرد سمت منریام
  پسر چشه؟نی ، اخه افهممینم_ریام
 .ادی از دست ما برنمي که خودش نخواد بهمون بگه کاریتا زمان_

 ... شد کهي تو سکوت سپرکمی وقت
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  باال فعالاااارمی صورت حسابشون چقد شده حساب کن من منی لطفا ببی جاااان؟ داداشریام+ 
  دوتا؟نی ، خلن انوووی اای بد
 . زدری به امیکی حرفارو اون نیهمون دختره که خوردم بهش با دوستش بودن که ا 
 ... تو اسانسور و رفتندنی پریی بعدم دوتاو
 !  خب االن؟؟؟ی چیعنی

  داداشه اونه مگه؟ریام
   شدی عصبانافشی قهوی نگاه کردم که اونم همزمان به من نگاه کرد و ری امبه
 ! ابوالفضلای اوه
  شد االن؟یچ_
  بود مثالیهه تالف_ریام
 ؟ی چهیهاع؟ تالف_
  اون روزه منو کردی دختر کوچولومون تالفیچیه_ریام
 ؟ی کنکاری چيخوایاهااا ،خب االن م_
 .امی خودمون و اون دوتا خانوم محترمو بکنم بزی حساب مرمی من ميخوری متویی چا تا تویچیه_ریام
 ؟ی اونا رو هم تو حساب کنزی ميخوای ، واقعا منمیواستا بب_
   کنم؟ بنظرت االن حال بحث کردن رو دارم؟کاری چیگیم_ریام
 . گفت و رفتنویا

   خب مثال؟ی چیعنی ، نای از دست اپوووف
   اونا رو بکنه؟مونی پر و پزی حساب مدی باری اماالن

 . اونا بودیی پولش نبود بحث پررومسئله
  دارن به قرانییملت چه رو...  گرفتنلی خودشونم تحوچه
 . بود و پر ماجرای باال ، شب سختمی اومد و رفتریام
 ... کله خرنهی متنی خدا از دست ایه..  بودومدهی هنوز هتل ننمیمت
 .....می تا سر فرصت باهاش حرف بزنمی بخوابمی رفتومدی نمیدی که دیقت و ومی منتظرش موندکمی

 
 )ترانه(
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   که چند ساعت گذشته اما هنوز تو شوکمنی ابا
 .... ازشرمی دلگشتری ازم سواستفاده شده ، بییجورای باشم که ی که عصبنی اي چرا به جادونمینم
 . رو نداشتمي کارنی چون انتظار همچدیشا

 دی چرا بای هم هتلهی اونم به عنوان شناسمشی که مستی هفته هم نهی ی که حتي من چم شده؟ پسرچرا؟
 انقدر فکرم رو مشغول کنه؟

 ! چمهفهممی نمی که خودمم حتنجاستی امشکل
 باخودم خلوت کنم و کنار کمی نکهی منم حال بدم رو بهانه کردم واسه اي روادهی رفتن پنای که ارام و ارمصبح

 ... یچی به هیچی موضوع ، که هنی با اامیب
   انگارتونمینم

 ... سر جاشادی ازاد بخوره به کلم بلکه عقلم بي تا هوارونی و زدم بدمی پوشي دست لباس سرسرهی شدم بلند
 .  نگران نشننای گذاشتم تا ارام و ارمادداشتمی هی

 ...نیی پاومدمی سمت پله ها و اروم ازشون مرفتم
 . ستادمی ایکی ي که با صدارفتمی راهم رو م خودم بودم ويتو
 تــرانه+

 ..یی جوراهی عادت کرده بودم و ي انگارشدمی از وجودش شوك زده نمگهی بلند کردم سمت صدا اما دسرمو
   عادت کردمبهی غرهی ي که به وجود چند روزه کنمی من اعتراف ماره

 ... رو ندادم و راهم رو رفتم اما اومد و جلوم رو گرفتجوابش
 ...   لحظه گوش کن منهیترانه _نیمت
 !خوامی؟نمیفهمی بشنوم ،ميزی چخوامینم_

 : زدداد
  که بفهممخوامی ، نمفهممینه نه نم_نیمت
  شهی از حد پررو مشی بگهی داره دنیا

 : داد زدممنم
  هااان؟؟؟؟ي کرد فکری باو تو با خودت چنیی پااریصداتو ب_
  دفعه؟؟؟؟هی شد داتی اصال ؟ از کجا پی هستی کتو

 :  رو اروم تر کردمصدام
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 یدست از سرم بردار لعنت_
 ... بدم، لطفاحی برات توضدی من بامی باهم حرف بزندی ترانه ما بانیبب_نیمت
   جنابستی منو شما ننی بی حرفچیه_
 . میزنیهه باشه االن حرف نم_نیمت
 .شهی واست بد ممی رو حل کنهی قضنی لب ساحل تا ايای قسم، اگه امشب نی علي به والاما
 .ی گوش کندی من دارم و توعم بایول!  باشهي نداری حرفتو
 .  دور شد و رفتی گفت و عقب عقبنارویا

 دمی کوچولو ترسهی دشی از تحدراستش
 ا؟ی چه کار کنم خدادی بایعنی

 . خونه انولی اومدی و ارام منای ارميصدا.  رفتن گذشتم و برگشتم به اتاقرونی بریازخ
 ... دادن حال بدم نباشهحی به توضيازی کردم خودم رو شاد نشون بدم تا نیسع
 سالااااام من اومددددم_

 ؟؟؟ییبههه سالااام خوش گذشت تنها_ارام
 سالااااام  تراااان_نایارم
  باالامی باز بنیی نرفته برگشتم حوصله نداشتم پله هارو برم پایسلووم، نه بابا چه خوش_
 وونههیخخ د_نایارم
  چطور بود؟شبی دی کن مهمونفیخب تعر_ارام
  شلوغ بود و جمعم نا اشنا ، اما در کل خوب بوديادی فقط زای مهموني مثل همه چیه_
  ولیهووم خوبه ا_نایارم
 ه؟یبرنامه بعداز ظهرتون چ_

  می نداریامه خاصواال برن_ارام
 !شهی استراحت، برنامه ام جور ممیفعال بر_نایارم
 اوووم موافقممم_

 انه؟ی که امشب برم لب ساحل کردمی گذاشتم و داشتم فکر مي و منم هنسفردنی ها رفتن دراز کشبچه
 ؟ی کنه چی عملداشوی اگه تحدنی کارت کنه متی بگم چخدا
 . شدنیچقدر زود برام مت!!! نیمت....نیمت
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  بودمرهی روبروم خواری چقدر گذشت و من به ددونمینم
 رمی درست رو بگمی کمکم کن تصمایخدا
 ااااافتمممممی_نایارم
 یییییییچ_ارام
 نظرتون؟! ی پارك جنگلمیریم_نایارم
 من تابع جمعم_

 میی برهی عالیییاوک_ارام
 ...می و به سمت پارك راه افتادمی شدحاضر

 فکرم مشغول اخر زدمی و حرف مدمیخندی که می بگم که تمام مدتتونمیئت م خوش گذشت اما به جریلیخ
 . شب بود
  رفتمی مدی باگهی که گرفته بودم االنا دیمی شب شد و طبق تصمبالخره

 ... اما مندنی خوابدهی داشتن، که سرشون به بالشت نرستی انقدر از صبح فعالنای و ارمارام
 ...  که نشسته بود لب ساحلدمشی پشت پنجره داز

...  کردي کارنی چرا همچنکهی حرفاش رو بشنوم اخواستی ، دلم مششی و رفتم پدمی لباسام رو پوشعیسر
 دادی نشون نمنویاسترس داشتم اما چهرم ا

   بلند شددی که برگشت و تا منو ددی قدمام رو شني صدانکهی امثل
 يای مدونستمیم_نیمت
   ماسه ها و زانو هامو بغل گرفتمي نگفتم و نشستم رویچیه
 ؟ی بگيزی چيخواینم_نیمت
  که برمي نداشتم ، اگ توام نداریاز اولم حرف_
 ... بگم من ، من واقعا اون لحظه اون کارم دست خودم نبودي اخه چجورنینه نه ، ترانه ، بب_نیمت
 ي قانع کننده دارحی توجی که گفتم االن کلنجای اامی بیانقدر مطمئن گفت_
 ؟؟؟یفهمیترانه ، چرا نم_نیمت
 ؟یکنی مدشیچی دست خودم نبود ، چرا انقدر موضوع رو پگمیم

  ازتخوامی عذر ممن
 هه جالبه_
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 : تا اون سکوت رو شکستنمونی سکوت بود بهی کنارم نشست ، چند ثاناومد
 یی اراده شدم، ترانه من از اون پسرای چرا در برابرت بدونمی اما نمیکنی هرچقدر بگم باور نمدونمیم_نیمت
  نی که فقط به فکر کثافت کارستمین

 . ی به بخششم فکر کنکمی خوامی خودم عذاب وجدان دارم و کالفم اما ازت می کار حتنی با امن
 ری بخشبت

 : اما بر نگشتستادی رفت که ای گفت و بلند شد چند قدمنارویا
 . تل هيهوا سوز داره ، بهتره زودتر بر_نیمت
 ..... ذهنمي جواب توی سوال بی ازم دور شد ، دور شد و من موندم باکلو
 
 
 )نیمت(
  

  برم باال اما نتونستمخواستمی از حرف زدن با ترانه رفتم تو هتل، مبعد
 . تنش نبوديادی و هوا هم سوز داره ، لباس زروقتهیاالنم که د...اونجا تنها...ترانه 

 ... نباشه واستادم و نگاهش کردمدی که تو دي اونور ترش جورکمی و برگشتم
 ..ومدی هاش مهی گري همون حالت نشسته بود و صداتو
 .. طاقت اشکاش رو نداشتم.. حساس شده بودمنقدی چرا ادونمینم
 . قدم به سمتش برداشتم اما سرجام واستادمکی

 . بود که حداقل منو ببخشه و ازم متنفر نباشهنی که داشتم ايدی ، تنها امذاشتی نممی ، غرور لعنتتونستمینم
 . رفتم پشت درختعی بلند شد که سرترانه

 . مطمئن شدم رفته ، منم رفتمنکهی ، بعد از اداشتی و اهسته به سمت هتل قدم برمنییسرشو گرفته بود پا 
 . نبودن ، از صبح رفته بودن شرکت و البد هنوزم اونجانری و امنیام
 . اومدنری و امنی گذشت که امکمی و نشستم رو کاناپه  درست کردمیی چاهی

 .میدیبه به سالم ، چه عجب شما رو د_نیام
   چه خبر؟؟یخوب_ریام
 ره؟ی مشی خوب پته؟ی شرکت در چه وضعي ، خوبم کارانیسالم خوشومد_
 .خوبه، انشااهللا تا پس فردا تمومه_ریام
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 م؟ی حرف بزنکمی شهی منیمت_نیام
 اره بگو داداش_
 . اومدن و رو مبل نشستنری امبا
 .می کمکت کنمی بتوندی چته؟ شای بهمون بگشهیم_نیام

 از هم پنهون يزی بودن و ما چقامی بهشون بگم اونا رفییزای چهی بذارم و انشونی گرفته بودم که در جرمیتصم
 .مینداشت

 .چمه دونمی االن نمی شد حتي شد ، چجوری کدونمی از کجا شروع کنم  نمدونمینم_نیمت
  ادتونه؟ی... ترانه
 . دارمیی حساهی که بهش کنمیمن احساس م... من
   پسر؟ تو چت شده؟یگی می چیفهمی من؟ی متی گفتی چ؟یچ_ریام
 .ری امدونمی ، خودمم نمدونمینم_
   ترانه خانومه؟نیهم,  چندروزت ي رفتارانی الی دلنمیبسه جمعش کن ، واستا بب_ریام

 . نداشتمی جوابیعنی ندادم ، یجواب
 شناسشی که اصن نمي دخترهی نرفته حاال سه چهار روزه به ي دخترچی سال سمت ه27 که يهه پسر_ریام

  ، ختسی به هم رينجوری و انهی اافشی و قختیحس داره و بخاطرش ر
 

 .جالبه
  ؟ي رو تنها بذارنی من و متقهی خواهش کنم چند دقشهی مریام_نیام
 ......رونی گفت و رفت بنویا. سر  جاشياری عقلشو بی وارم بتوندیام_ریام
 
 :نی زبون اماز
 

 زانوهاش خم شده بود و دستاشو گذاشته بود ي بود و رونیی نگاه کردم، سرش پانی رفت به متری امنکهی از ابعد
 .روشون

 . چند روزنی پسر چقد داغون شده بود تو انیا 
 .  که چه خبرهدونستمی مي شوکه نشدم چون تا حدودری امي اندازه به

 : زدمصداش
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  ن؟یمت_
 .نی اورد باال و نگام کرد فقط همسرشو

 .کنمیدرکت م_
 شهی مثل همدونمیاره م_نیمت
  ؟ي بدحی برام توضشتری بيخواینم_
  ،  شدییهوی یلی خیمن اصن انتظار نداشتم همه چ.. دونمینم_نیمت

 .نی که اون دختر برام مهمه ، همدونمی بشه و االن فقط مينجوری نبود اقرار
 . شد؟ بهم بگو تا بتونم کمکت کنمی دنبالش ، چاطی تو حی ، رفتشبی دهیتو مهمون_
  که اون دختر ترانس؟يدیتو از کجا فهم... تو_نیمت
   شد؟ی چیگی ، حاال بهم مدمیفهم_

 .  کردی می بلند شد و عرض و طول خونه رو طکالفه
 . نهای بهم بگه تونهی منهی که ببادیوم شه و باخودش کنار ب که ارخواستمی نگفتم ميزیچ
 .دمشیمن بوس...  مننیام_نیمت
 . کردم که خونسرد باشمی و سعوردمی خودم ني شوکه شدم اما به روکمی

 ي کارنی چنی تو چطور تونست،ي و روح اون دختر لطمه زدمی کارت به حرنی تو با ان؟ی متي کردکاریتو چ_
  ؟یبکن
  ارادهیکامال ب... دست خودم نبود_نیمت

 .  که دوباره خودش شروع کنهخواستمی شدم ، مساکت
 .. شد کهي تو سکوت سپریکمی

 خواستمی عذاب وجدان دارم  نمیلی من خودم خنیمن باهاش حرف زدم ، بهش گفتم که منو ببخشه ، ام_نیمت
 . کارو نکردمنی هوس ايکه ازش سواستفاده کنم من از رو

  گفت؟ی خب چ؟يحرف زدباهاش _
 تو یعنی بزنه ي اگهی که حرف دخواستمیبهش گفتم به ببخشم فکر کنه و بعدم ازش جدا شدم ، نم_نیمت 

 .عمل انجام شده قرار دادمش
   داره؟ی بهت حس؟ی که راجبت اشتباه فکر نکنه ، اون چيخوبه که باهاش حرف زد_
 . قاطع جواب دادیلیخ
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 دونمینم_نیمت
 .دمی برات انجام مادی از دستم بر بي ، هر کارنی نکن متتیباشه خودتو اذ_
  ؟ی کنکاری چيخوایم_نیمت
 .ي خسته ازنهی داد مافتی که الزم باشه ،االنم برو بخواب که قيهر کار_
 ..ری که مث اميخوایتو نم_نیمت

 : قطع کردم و گفتمحرفشو
 ، ی حق توعه که عاشق بشنی اادی و کنار مکنهی خسته بود حتما با خودش فکر مکمی امشب رمینه اصال، ام_

 .حق همه س
 . دمت گرمنیممنون داش ام_نیمت
 برو بخواب عاشق دلخسته_
 

 . زد و رفت که بخوابهی تلخلبخند
 ..دی تو در چرخدی بعد کلقهی و باهاش حرف بزنم که چند دقادی شدم تا بری اممنتظر

 ؟يای چند لحظه بشهی ، مریسالم ام_
   شده؟یسالم چ_ریام 

 شدی پا داشت و حرفشم عوض نمهی کردم که قانعش کنم اما مرغش ی حرف زدم و سعباهاش
 ... شدمی دست به کار مدی کرد ، خودم باشهی نمي که کارری امنی با اری نخپووف

 نی اما مترفتی پا مری زیکمی گرفتم، درسته که غرور من ویی نهامی صبح فکر کردم و بالخره تصميکایتا نزد 
 ...کردمیمهم تر بود و من بهش قول داده بودم ، پس حتما تالشمو م

 
 )نایارم(
 
 ، تهرانمی تا برمیکردی چمدونامونو جمع ممی داشتموی صبح پاشده بوداز
  ، واسمون رزرو کرده بودطی ارام بلشبمید
 اما بالخره می اصرار داشت که فعال نرشبمی ، همون دمی برخواستینگار که نمترانه حالش بدتر شده بود و ا 

 .متقاعد شد
  بچه ها؟دیجمع کرد_ارام
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  موندهکمشی گهیاره د_
 .کنمیاالن جمع م_ترانه
  سرمون گرم شهمی؟بخوريری خرتوپرت بگکمی راهمون ي واس تويری مي خواهرنااایارم_ارام
 رم؟ی بگیچ اوووم اره ،_

 ی خواستی هرچگهی دریبگ_ارام
  پـ فعالیاوک_

  فعالیییمرس_ارام
 رونی رفتم بدموی دست لباس پوشهی عیسر
  جلوم سبز شدن،ی بود؟ اهااا امی پسره ، اسمش چنی ادمی درونی پامو از اسانسور گذاشتم بتا

 :کنم برم از اون ور که صداش بلند شد  رامو کجاومدم
  صحبت کنم   باهاتدیبا_نیام
  کنهینم  سالممهی تیتربیب

 درمورد؟_
 م؟ینی اونجا بش می برشهیم  سر اصل مطلب فقطرمیم  راستهی پس ستمی رفتن نهیاهل حاش_نیام
  اونور اشاره کرديایبادستش به صندل 
  گهی می چنمی کنجکاو بودم ببیلیخ

 ...اما
 گهه؟ی می چ نمی حاال ببرمی مولش

  من وقت ندارمدیباشه اما زود تمومش کن_
 
 حتما_نیام

  و شروع کرد می نشست میرفت
   و ترانه خانوم ازتون کمک بخوامنی راجب متخواستمیخب ،من م_نیام
  به هم دارن؟ی چه ربطنای ادیترانه؟؟ببخش_
   دو نفر هستنی انی بیی حساهی که نیدی تا االن نفهمنینگ_نیام
  ذهن شماسي همش تَوهمانای جناب ارینخ_
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  و محکمش خودبخود نشستم سر جامي جدي شدم برم که باصدابلند
 ی دو نفره پس سعنی اي ندهی اي مسئله نی ، ادی من گوش کني و به حرفادینیخانم محترم لطفا بش_نیام

 دی بچگانتون خرابش کني هاي با لجبازدینکن
 
  شماا؟؟؟ حالت خوبه؟یگی م یچ_
  نه؟ای تا من حرف بزنم یشی لحظه ساکت مهی_نیام

   بار مفردهی بندهی بار جمع مهی سیشخص ن باخودش مفشیتکل
  چه طرز حرف زدنه؟؟نیا_
   خدااااايا_نیام
 
   حاالدییبفرما_
 ، و مطمئنم تا االن شماهم متوجه هی بخاطر چدونمی شدم و مقمی رفی من تا االن متوجه کالفگدینیبب_نیام

 . کرده به نسبت قبلریی که دوستتون رفتاراش تغنیشد
 دوتارو نی امی نفر دارم که بتونه ترانه خانومو متقاعد کنه و بتونکی به اجی بهشون کمک کنم و احتخوامی ممن

 .می کنکی خودشون متوجه بشن به هم نزدنکهیبدون ا
 
 میری مشی امروز از کنی چون ما همدسی فای تالشتون بکنمیخب فکر م_
 
 ن؟کجاایریم_نیام
 
 تهران_
 
 د؟یدوستتون کمک کن که به دیخوای شما نمیعنی_نیام
 ؟يچرا معلومه ، اما چجور_
  که من بتونم کارارو باهاتون هماهنگ کنمنی از خودتون بهم بديزی چي شماره اهی سادس ، اول یلیخ_نیام
 ...امممم اما من_
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 دوتا درست بشه شماره نی رابطه انکهی خاطرتون جمع باشه به محض انیدی شمارتونو بهم منکهیراجب ا _نیام
 شهی متیلی من دی گوشي شماهم از توي
 
  کنادداشتی لخبیخ_

0912...... 
 . خودمون بمونهنی بکنمیفقط خواهش م_نیام
 
 .یاوک_
  ارزش ندارهنای تشکر نکرد ولش ارمهی تی شخصی بتیتربیب

  برداشتم و بعد از حساب کردن پولش بدو اومدم سمت هتلی خوراکیکمی رفتم سوپرمارکت ويزود
 کنهی شد باز ارام قرقر مری دیلیخ

  ارام برخورد کردمنی خشمگي رفتم باال و در زدم که با چهره عیسر
 سالم_

 م؟یشی نگران میگی نميسالم کجا بود_ارام
 د؟ی اماده استم،ی بچه که نگهی نده دری ارام گيوا_

  میبدو چمدونتو بردار بر_ارام
 گرفتن مدارك سوار اژانس لی و بعد از تحومی دادلی و بعد از برداشتن تمام لوازممون کارت اتاقو تحورفتم
 .... فرودگاه و از اون ورممی تا برمیشد

 تهــران
 
 
 :  زبون ترانهاز
 ... فرودگاهمیرفتی ممی و داشتمی بودی تاکستو

 ... تو گوشم بودمی و هنسفری داده بودم به پنجره تاکسهی تکسرمو
  سه شبه کنار پنجرهدو
 برهی خوابم نمگهید 
  عالم حرفه کههی دلم يتو 
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  دلم بمونه بهترهيتو 
  تو قلبمهیکی ستیمن حالم خوش ن 
  مرحمههی وابسته مث شهیکه نم 
  که با زخمام همدسته 
  خندمی عکسام مي با همه تويخودی بستی تو قلبمه من حالم خوش نیکی
  )پازل بند_ تو قلبمهیکی( تو قلبمه یکی تو قلبمه که به عشقش پابندم یکی

 ...رمی اشکامو بگي جلوکردمی میسع
 ...که دوسش دارم..  نشد بهش بگم کهدمشی ، نشد بهش بگم که بخشنمشی بار ببنی اخري برانشد
 ، پس نمیبی اونو نمگهی ، من دنمشیبی نمگهی دااااایخدا.. رمیگی گفتم، نه نه حرفمو پس میمن چ!  منيخدا

 . مسخرسیلی کارا خنی انمشیبی وقت نمچی هگهی که دیواسه کس
 ... بسه... بسه ... بسه ..  کن ترانهتمومش
 .  گوشه چشممو پاك کردم و راست نشستمي و اشکادمی از تو گوشام کشویهنسفر

 .کردی نگا مرونوی ، ارامم بشی کنار من بود سرشم تو گوشنایارم
  نا؟ی ارمیزنی حرف میبا ک_
 نهیارم_نایارم
  قبولهی بستشتمین_
  میگردی که برمگمی بهش مدارم_نایارم

  خوشحالهممیداداش
 نی بذارانی شده؟ منم در جریچ_ارام 

  داداش جونششی پرهی ذوق کرده که داره ممونی باو ابجیچیه_
  کوچولوووو،یاخ_ارام
 . حرف بزنمنمی با ارمخوامی اونور منی گمشنیدررررد  بر_نایارم
 . ماله زنشهستی تو که ننیارم! نمیاوهوك ارم_ارام
 رهی زن بگنی ارمذارمیهه هه حتمااا منم م_نایارم
 مگه دست توعه؟_ارام
 ؟؟؟یبعععله پس چ_نایارم
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 .رهیگی زن منمی ارمیتو که شوهر کن_
  گفته من قراره شوهر کنم؟یخو ک_نایارم
  دست توعه؟نمیمگه ا_ارام

 .میدی رسدییبفرما+
 .نیی پامیدی و پرمی دادشویکرا
 ....  زدنای زنگ به ارمهی نی ارممیکردی خاموش مدی بااروی چون گوشمی بشمای سوار هواپنکهی اقبل
 نییییالووو سالم ارم_نایارم
 ؟ي تو چطورممممیاره عال_نایارم
 امی دارم مگهیخخخ نه د_نایارم
  بدووونایپوووف ارم_ارام
 .زنمی بهت زنگ مدمی برم رسدی من باینیارم_نایارم
 .باشه چشم خداااافظ_نایارم
 تا مای تو هواپمی نشستمی و رفتمی دادلی چمدونامونو تحومی خانوم تموم شد رفتنای ارمي صحبت هانکهی بعد از او

 ...... تهرانمیبرگرد
 
 
 )نیمت(
 
 نی شدم ، امالیخی بی کنجکاو بودم ولمیلی کنه و خکاری چخوادی مدونستمی ، نمرونی صبح زود رفته بود بنیام

 .گهی دکنهی مکاری چدونهیخودش م
 . تهرانمیگشتی و فردا هم برممی بدلی رو تحوی پروژه مستوفیی نهاي که کارهامیرفتی م10 ساعت امروز

 گهی دنکهیاصن فکر ا...  همگهی و ددهی و مطمئن بشم که منو بخشنمی بار ترانه رو ببنی اخري براخواستمیم
 .کردی حالمو خراب منمشیبینم
   کجاست؟نیام_ریام

 .  و بهش نگاه کردمبرگشتم
 
 .رونیصبح زود رفت ب_
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  کجا؟_ریام
 .دونمینم_
 
 .می بردی که باادی زنگ بزن بگو بهیساعت نهه، بهش _ریام
 . انداخت و اومد تودی داد و بعد از اونم کلي زدم و اونم ردنی زنگ به امهی

 سالم_نیام
  سالم_
 رو ی که پروژه مستوفانی شرکت کمیری و بعدشم ممی بخوريزی چهی نیی پامیری منی اماده شعیسالم سر_ریام

 .می بدلیتحو
 

 ی عوضکهیمرت... انی شرکت کهه
 ،  منم ی با شلوار مشکی تنگ مشکشرتی تهی نمی ، امدی پوشی با شلوار مشکي تنگ صورمه اشرتی تهی ریام
 . می راه افتادیی و سه تادمی پوشی با شلوار مشکي خاکسترشرتی تهی

 . نبودیاجی احتی رسمپی به تمیرفتی اماده کردن پروژه ها مي براچون
 .می شدادهی و پانی به شرکت کمیدیرس
 . هستننجای خودشونم ای مستوفي ، اقانییسالم به به بفرما_انیک
 ي بسنده کردم و رفتم جای سالم خشک و خالهی بهش دست دادن و حال و احوال کردن منم به نی و امریام
 .. بعد بچه ها هم اومدنمکی و ی مستوفياقا

 . بچه ها سخت کار کردمي سراغ کار و منم پا به پامی رفتی از صحبت کردن با مستوفبعد
 ..ی که خودش برسونه به دست مستوفمی دادانی کلی و تحومی طرح پروژه رو زدنی اخر شب بود که اخرگهید
 بچه ها نشستن که اختالت کنن کمی میدیدی نمی مدتهی رو انی کگهی و دمیرفتی که فردا ما میی از اونجاو

 ..مثال
 . رو دستمهنی سنگي موندگارم چند تا پروژه نجایمن که فعال ا_انیک
 .می بگو خودمونو برسونی به ما داشتاجیاگه احت_ریام
 .باشه داداش دمتون گرم_انیک
 م؟ی برنی ، امریام_
 



      رمان کلکل ششنفره                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 158 

 .نی حاال وقت که دارنیکجا؟ بمون_انیک
 . بهترهمیبر_
 
 . برام نداشتیتی من شده بود اما اصن اهمي متوجه رفتاراانیک

 و بتونم باهاش نمی ترانه رو ببدی به سمت هتل و منم رفتم لب ساحل که شامی رفتانی با کی از خداحافظبعد
 .حرف بزنم

 ...ادی بدی باادیم...  ومدی گذشت اما نکمی
 .رفتن_نیام

 . بود ، اومد و کنارم نشستنی و به پشت سرم نگاه کردم امبرگشتم
  رفتن؟ کجا رفتن؟ای گفت؟ گفت رفتن؟کی چاون
 ؟یچ_
 . صبح با دوستاش رفتی که منتظرشیاون_نیام
 ..... ، نه نه نهدمی  من اونو ندد،ی امکان نداره ، اون منو نبخشنینه ا... نه

 . هتلرشی رفتم بخش پذعی شدم و سربلند
 
  شده؟ی خال532 اتاق دیخانوم ببخش_
 . چک کنمنیاجازه بد +
 . شدهی صبح خال9:30امم بله امروز ساعت +
 .ممنون_

 .داشتمی و به موازات ساحل قدم برمبمیدستامو کردم تو ج... ستی نگهید..  رفتاون
 .ومدی دارم و دنبالم ناجی احتیی حس کرد که به تنهاشهی مث همنیام

 نیبشو همون مت.. تموم شد.. اروم باش..  پسرایببه خودت ..  تمومش کنمدیمن با..  بهش فکر کنمدی نبامن
 .  براش ارزش نداشتي دخترچیمغرور که ه

 .نی همون متبشو
 .... براش ارزش ندارهي ، دخترنهی انی ، متنهی اره همهه



      رمان کلکل ششنفره                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 159 

 ينجوری با خودم ادیبا......زدم سر شونش و رفتم تو اتاق که بخوابم.  بودنمی برگشتم و رفتم هتل ، امعیسر
 ... سردتریلیخ... شدمیسردتر از قبل م...کردمی منیتمر
 
 )ریام(
 
 . شده بودمنی متی متوجه کالفگیی کذاهی بعد از اون مهموناز
  دخترههی واس خاطر قمونی رفی کل کالفگمیدی ،تا بالخره فهممی راجبش حرف زدنی با امیلیخ

 پسر عاشق شه تمام غرورش له هی ی وقتکنمی چرا اما احساس مدونمی نمختی بهم ریلی اعصابم خراستش
 . خورد شهقمی که نخوام غرور رفهیعی و خب طبشهیم
  نگفتميزی موفق بوده اما بهش چمی کرده متقاعدم کنه تا حدودی سعیلی خنیام

 رهی تو کتم نمنیی پاامی از موضِعِ خودم بدفعهی نکهی اما اکنمی درك منوی حس متي که تا حدوددرسته
 . بکنهنی به حال متي فکرهی قرار شد نمیام

 تمومش دی که امروز بای موستوفي و مونده بود پروژه می کرده بودستی چند روز راست و رنی تو اکارامونو
 . بدهی موستوفلی تا تحوانی به کمیدادی و ممیکردیم

 انی سمت شرکت کمی و رفتمیدی تامون لباس پوشسه
  باهاش سردتر ازقبل برخورد کردنی متبازم
 ي شب اخرمی و هم حرف بزنمی در کنی خستگهی تا هم می نشستانی کارا به کلی شب شدو بعداز تحواخر

  رو دستمهنی موندگارم چندتا پروژه سنگنجایمن که فعال ا_انیک
 می بگو خودمونو برسونی  به ما داشتاجیاگه احت_
 باشه داداش دمتون گرم_انیک
 م؟ی برنی ، امریام_نیمت
 نی حاال وقت که دارنیکجا؟بمون_انیک
 
  بهترهمیبر_نیمت

  توپش پرهیلی خنی متمعلومه
 ای رفت سمت درنی هتل که  متمی رفتانی باکی خداحافظبعداز

 : گفتمنی سمت اتاقمون به اممیرفتی ممی که داشتنطوریهم
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  شده باز؟ی چنیام_
  دختره رفت_نیام
 
 ؟یرررفت؟؟؟کِ_
  صبح_نیام
 دونه؟؟؟ی منیمت_
  ادی باخودش کنار بدی ، بالخره باگمی بهش مرمینه االن م_نیام
  رزرو کنم واس فرداطی باال ، بلرمی م اره برو منم_

 : تکون داد و راه افتاد که گفتمدست
 نیام_

   سمتمبرگشت
   منم حساب کني ، روقیمن تا تهش هستم رف_
  دسخوش داداش ، دمت گرم_نیام

  رزرو کنمطیشن کردم تا بل رفتم لپ تاپ رو روعی و منم سررفت
 .  بودنی گذشت که دراتاقو زدن باز کردم ، امنی م10 حدود

  بهش؟ی شد؟گفتیچ_
 .میکنی و کمکش ممی کنه، ما هم که کنارشدای زود خودشو پتونهی مهی قونیهوووم اره ، مت_نیام
 صدالبته_
  شهی می که اگر بشه عالختمی ریی برنامه هاهی_نیام
 درمورد؟_

  داشت که بگهدی تردانگار
 . دختره که دوسش دارهنیو ا...  نیمت_نیام
 گه؟ی دیکنی ، درکشون مریام
  حق دارهنمی متکنمی ، تاحاال عاشق نشدم که بتونم درك کنم اما فک منی امدونمینم_
 .دمت گرم_نیام
 شهی گرفتم ، پرواز ساعت نهه زود کاراتو بکن که فردا وقت نمطویبل_
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 یاوک_ نیام
 دست سر هی تو هم يبااخما.  بودنی درو باز کرد که متنی که در زدن ، اممی بودلمونی جمع کردن وسامشغول
  زدو رفت تو اتاق و درم بستنی اميشونه 

 شده؟ اگه بخواد تا تهش بره ي جورنی حرفا بود ، چرا انی سفت تر از اشناختمی که من مینی ، اون متنیام_
  کنهدای خودشو پدیبا
 می ماهم پشتش هستکنهی مدای خودشو پنی ، گفتم که متدونمی ماره ،_نیام
  خودش که فک نکنم حال داشته باشهمی واسش جمع کناری ، لباساشو بنهههیییا_
 .باشه االن_نیام
 
 منتظرم_

 بود داخل کاور ی رسمشترشی که بیی چند روز بود که ازون جانی اي فقط لباسامی نداشتيادی و پرت زخرت
 .  زود جمع شدمویگذاشت

 ... امروزمی چون واقعا خسته شدمی بخوابمی و بعدشم رفتمیدید Tv کمی از جمع کردن لوازما بعد
 
 )ارام(
 

 . تهرانمی بوددهی بود که رسی ساعتچند
 که دانشگاه مونیی خونه دانشجومی خانواده هامون و قرار شده بود که فردا دوباره برگردشی پمی رفته بودهمه

 .دشیهم شروع م
 . و رفتننای اومد فرودگاه دنبال ارمنیارم

 . هم با اژانس رفت خونشون و منم اومده بودم خونه خودمونترانه
 به در اتاقم خورد و بعد از اونم مامان ي نداشتم ، تو اتاق بودم که تقه اي تک فرزند بودم و خواهر و برادرمن

 .اومد تو
 ؟ی اتاقنی تو اي روز اومدهیم که  ، حاال هيای ما که نمشی مامان؟ پیخوب_مامان

  بابا اومده خونه؟شتون،ی پامی قربونت برم مامان االن میاله_ 
 

 .نهیی پازمیاره عز_مامان
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 . دلم براتون تنگ شدهی که حسابمیپس بر_
 .خوندی که رو مبل نشسته بود و روزنامه مدمی که بابا رو دنیی پامی مامان رفتبا

 . تو بغلشدمی و پرششی پرفتم
 .سالم بابا جوونمم_
 گذره؟ی خوش مینیبی ما رو نم؟یسالم بابا خوب_بابا
 . تنگ شده بودیلی خوش بگذره بدون شما؟دلم براتون خشهینه مگه م_
  تون؟یی خونه دانشجويری دوباره می بابا، کنطوریمنم هم_بابا 

 .رمیفردا م_
  خب؟نی که شما سه تا جوجه کردهی چه کارنیاخه ا_بابا
 ن؟ی داشته باشي خونه مجرددی خونوادتون ، چرا باشی پنیود تهران خونه دار تو خیوقت
 و ی گروهي کارانکهی ، هم امی همشی پشهی هم همينجوری ، اخه امی مورد حرف زده بودنیباباا ما که در ا_

 .میبری مشیدانشگاهمون زود تر و بهتر پ
 .دی موفق باشدی بابا ، انشااهللا که هرجا هستارمیمن که سر از کار شما در نم_بابا
 . بابا جونمیمرس_

 . شام حاضرهنیایپدر و دختر ب_مامان
 . تک دختر بابامی ، بدو برمیچشم خانوم اومد_بابا
 .ارمی مامان و بابا رو براشون بي های و بعد از خوردن شام من رفتم باال تو اتاقم که سوغاتمی بابا رفتبا

 . ست اصالح مردونه و بهشون دادمهی بابا هم ي بودم و برادهیمن بلند طرح دار خر داهی مامان يبرا
  دارهی چه رنگ قشنگییی ارام مرسيوا_مامان

 قربونت مامان قابلتو نداره_
 

 . ، ممنون ارام باباي اقهیبه به چه دختر خوش سل_بابا
 . مبارکت باشهییفدات بابا_

 ...می که بخوابمی و بعدشم رفتمی با مامان و بابا حرف زدکمی ها ی از دادن سوغاتبعد
 
 
 )نایارم(
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 .دمی دنوی که ازدور ارممی فرودگاه نشسته بوديتو

 چون نازمو دی و دست خودمم نبود شاشدمی خودمون لوس می جمع خانوادگي بود و تونی ارمی وقتشهیهم
 .دنیکشیم

 . نی بغل ارمدمی کردم و پری از بچه ها خداحافظيزود
 نمممممیسالااام ارم_
  دلم واست پر زد دختري اومدری د؟؟؟چراانقدي خواهریسالم عشق من ،خوب_نیارم
  جونــمیمنم دلتنگت شدم داداش_
 دنی مری بهمون گانی که االن منیی پاای زلزله بگهیخب د_نیارم
 ی ، داداشمربدنیگ_
  که مامان بابا منتظرنمی زود برای حاال بزمیاره عز_نیارم
 ـــــمیبر_

 کردم ی طاطوی منم بدو بدو حي در ورودي بودن جلوستادهی درو باز کرد مامان و بابا انی خونه و تا ارممیرفت
 . بغل بابادمیپر
 یییییییییسالم بابا_
  فداتشم؟یسالم دختر بابا ، خوب_بابا
  خوب خوبمدمیخدانکنهههه بعله االن که شمارو د_
  بغل خودمایخترت چِشش به باباش افتاده تورو فراموش کرده ب دنی مامانم ارمی بمیاله_نیارم
 .نمی ببنوری اای بسی ننطوریاصالنم ا. نی اقا ارمرمیعععع نخ_

 اتاقامون تا لباسامونو می رفتنمی داخل خونه ، من و ارممی ماچ و بوس رفتی که بغل مامانم رفتم و کلنی ابعداز
 .میکن عوض
  می تا بخورمی مامان شربت درست کرده و اورده واسمون ماهم نشستمیدی دنیی پامی که اومدنی ابعداز

  چند روز؟نی کن چه خبر ؟خوش گذشت افیخب تعر_بابا
  بوووودیاره بابا عال_
 ادی ما رو رد کن بيایاونو ولش کن سوغات_نیارم
 ییییخواستی میمگه توعم سوغات_
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 نمی ببادی کن به؟ردیمنظورت چ_نیارم
 
 باشه االن_

 به چمدون دست بزنه که من خواستی می هنمی مامان و بابا رو دادم ارميای چمدونمو اوردمو اول سوغاترفتم
  دستشي روزدمیم
 ادی خوشتون بدوارمی امای از سوغاتنمیخب ا_
 من ، من موندم_نیارم
  واست؟ارمیواااااا ، از کجا ب_
 يدیمگه واسه من نخر_نیارم
 دمممی داداشمممم چرااا االن بت میییی فداتشمممم چه مظلوم شدیخخخخخ اله_
  کنمااای می سوغاتنجای که خودتو همموی سوغاتاری وروجک پاشو بدو برو بيا_نیارم
 .دمیخب حاال پررو نشو ، االن بهت م_

  استراحت کنمیکمی صحبت کردن من به اتاقم رفتم تا ی از تموم شدنشون و کمبعد
 . خودموني خونه می بردی باگهی دفردا

 .  خاموش بود ، احتماال شارژ تموم کردهشی زدم به ترانه که گوشزنگ
 پوووف
 ... خوابم بردی کدمی بستم و نفهمچشامو
  خودشو کشتتی پاشووو گوشنااایارم_مامان

 
 نااااایارم_مامان

 
 !هووووم؟_

 دی بای ، ساعت دوعه کزنهی ترانه زنگ مکنهی باز اون قطع مزنهی ارام زنگ مونی در میکیپاشو _مامان
  باز؟ي کردری د؟یرفتیم

  ساعت چنده؟؟؟هااا؟؟؟
 ساعت دوعه؟؟؟؟؟؟؟_

 اره_مامان
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 . حد گشاد شد و نشستم رو تختنی تا اخرچشام
 .کشنی منو ميواااا_
 

 تو دمی برداشتم و پرفممی و کی رو صورتم نشوندم ، گوشیحی ملشی و ارادمی دست لباس اسپرت پوشهی عیسر
 .نیاتاق ارم

 ؟یی کجانیییی ، ارمنیییارم_
  شدههه؟یحمومم چ_نیارم
  برم اخه؟ي کنم؟ چجورکاری بابا حاال من چيا... چه وقته حموم رفتنهيوا_
 ؟ي بريخوایکجا م_نیارم
 
 مونییخونه دانشجو_
 

  ه؟یی چه مسخره بازنی افهممی ، من نمي الزم نکرده برنایارم_نیارم
 .نمیبی نميازی ن،ي بری حاال هم پاشي اومدتازه
 نتوی ماشچیی ، اقا اصن سوامی بعدشم من که زود به زود مگهی برم ددی داد نزن از تو اون حموم، بانی ارمیییوا_

  ي خوشگلتو ببر ، باباي فرارای خودم اونجاس، شب بنی ، ماشدارمیبرم
 

 .یییداداش
 
 . که مامان جلوم سبز شدنیی پارفتمی داشتم بدو بدو پله ها رو مرونی بدمی پرعی بعدم سرو

 .نای ارمی بخور بعد برو ضعف نکنيزی چهیاول _مامان
 . ندارم من رفتم خدافظلی ممیزی شده چرمینه مامان د_
 

 و پامم گذاشتم رو گااااز که ارام و ترانه نی خوشگل ارمنی پشت ماشدمی پردشی بغلش کردم و بعد از بوسعیسر
 ......کشتنیقطعا منو م

 
 )نیمت(
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 . شدمداری از خواب بری امی عصبيباصدا
 
  تن لشتو تکووون بدهههنیــ مت_ریام
 
  باااو بذا کپه بذارمیگی میچـــ_
 
 ی تو هنو خوابپرهی ممای شو االن هواپ؟بلنديکپه مرگتو بذار_ریام
 
  بپره؟ما؟ی موندم تا مغذم لود کنه ، هواپرهی خواری به دنی مهی
  ماااامی امروز پرواز داشتـــعیه
 
   پروازهی بابا لعنت به هر چيا_

 ...اااادی مخوابم
 
 . اهههگهی صداتو باو نره خر ، تکون بده خودتو دنیی پااریب_ریام
 ...تکون... تکونایب_

 ..... بروحاال
  نزنم لهت کنمانیمت_ریام
 شمی بابا االن اماده ملخبیخخ خ_
 زودتر خبرت_ریام

 . رونی و موهامم درست کردم و رفتم بدمی پوشدی چسب سفشرتی با تی شلوار کتون مشکهی عیسر
   امادسالممی که همه وسانمیبی بامرام ميای ول مشتيا_
 
  احمقدی پرمای هواپوفتیحرف نزن راه ب_نیام
  بودفتونی کن ، اصن وظی و خوبایب_
 

 شد تموم شبی تموم شده بود همون دگهی برداشتمو دنبالشون رفتم ، چِشَم به پله ها خورد دچمدونمو
  بدهلی تحونوی ماشچیی بره سوتونیکی ، امی مرمی برم مدارکارو بگعی من سرنیواست_ریام
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  برم؟ای يریم_نیام
 برو داداش_
  انی نشستم تا بی رفت و منم رفتم رو صندلنیام

  با بچه هامینی برنامه بچهی تهران میدی تا رسدی روزا بانی کسل کنندس اچقد
 
 .  سمت فرودگاهمی اومدن و رفتنیروامیام
 .  داشتری شانس گندمون پرواز تاخاز
  بر بدنمی بزنی معجون مشتهی کافه فرودگاه که می هم رفتما
 
 بچه ها؟_
 
 !هــووووم؟_ری و امنیام
 ن؟ی توپ چطورحی تفرهیبا _
  ، ستااایتو هم حالت خوب ن_ریام
  ، چته؟يزیری برنامه توپ مخونهی روزم کبکت خروس مهی باهات حرف زد شهی روز نمهی

  بگونویهم_نیام
 ...من هنوزم...  البته منتی خري اره تموم شد دوره هاهه
 ! نه! نه

 ： و گشاد رومو برگردوندم سمت بچه هاطونی لبخند شهی پس زدم و با افکارمو
 
 .می منحرف نشیخب از بحث اصل_
  در برهمونی خستگمیزی برنامه برهی دی بود باي که سفر کارنیا

 گهیمسافرت مسافرته د_ریام
 
  ،گهی باو راس مریام_نیام
  پسرنیی پاای بطونی خر شاز
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  شهی میچ  مینیحاال بب_ریام
 
  رفقاولیا_
 

 .می که پروازو اعالم کردن و ماهم راه افتادمی نصف معجونمونم نخورده بودهنوز
 زدنی تو هم بود و داشتن حرف مشهی نگاه کردم که اخماشون مث همری و امنی امبه

 نانی ، بامرام ترمی داری جمع سه نفره خاکهی اما واس خودمون می واسه همه مغرور و غددرسته
  سمت شرکتمی فرودگاه بود و راه افتادنگی پارکي که تومی شدری امنی تهران و سوار ماشمیدیرس
 شهی ما نمالیخی خاطرجمع نکنه بوی تا همه چری که امنی مثل انه

 شدو راه افتاد سمت خونه ما چون به الیخی از چک کردن حساب کتابا و مطمئن شدن ازشون بالخره ببعد
 . تر بودکیشرکت نزد

 
   تونیایناموسن ب_
 
 گهی وقت دهی شاالینه داش دستت درد نکنه ا_ریام
   بخوابم هرچه زودترخوامی من که فقط مگهیراس م_نیام
 
 زنمیم واس شب بهتون زنگ م داشتيباشه پس اگه برنامه ا_
 باشه فعال_ریام
 
 خدافظ_نیام
 خدافظ_
 ادی به استقبال نی که کسهیعی تهران و طبمیای ممی خبر نداشت که داری انداختم و رفتم خونه ، کسدیکل
  ماماااااان، بابااااا_

 .می مادر؟؟؟ ترسوندیکنی مکاری چنجای تو انی متاابوالفضلی_مامان
  برگردم؟ی مادر مارو باش ناراحتیدِک_
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 ي قربونت بشم من، خوش اومدینه اله_مامان
 .دمی بوسشویشونی جلو بغلش کردم و پرفتم

 
 خدانکنه مامانـم، بابا کجاست؟_
 

 رفته کوه با دوستاش_مامان
 اووووووپـس_

 .ارمی بوهی لباساتو عوض کن برات مزمیبرو عز_مامان
 
  خونست؟الدیم.  بخوابمرمیم م خسته اخوامی نميزینه مامان چ_

 .رونی رفتن بمینه با مر_مامان
 . نامزدش بودمی سال ازم بزرگتر بود و مر3 داداشم بود که الدیم
 . استراحت کنمرمیباشه پس من م_
 

 .یبرو خوب بخواب_مامان
 ...... خوابم برددهی تو اتاقم و بعد از عوض کردن لباسام رفتم تو تختم و سرم به بالشت نرسرفتم

 
 )ترانه(
 
 . خانومدییبفرما+

 . شدمادهی رو دادم و پی تاکسهیکرا
 .ومدنی ننای هنوز ارام و ارمنکهی مث ااووه

 .  بود12 نگا کردم، ساعتو
  دو تا؟نی ساعت بود کجان انی قرارمونم که همخب

 . کنم و راه افتادم سمت خونهدای رو پدی که کلفمی انداختم تو کسرمو
 ... رو بندازم در از اون ور باز شددی در خونمون واستادم و تا خواستم کلجلو

 .رنی نمنجای چرا از انای ادونمی نکبته ، نمنی بازم که ااه
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 .سالم+
 کیعل_
  شما؟نیخوب+
   رد شم؟شهیممنون، م_
 نییبله بفرما+
 .شدمی من از همون مقدار جا هم رد می کنار ولدی خودشو کشیکمی

 ختنیری با دوستاش مشهی نفهممون بود که همهی پسر همسانی کردتی که االن روشونمی و امی واحد بود5 ما
 .داشتی کل ساختمون رو برماشونی مهمونيرو سر ما و صدا

 . ها رو رفتم باال و بعد از اونم رفتم تو خونهپله
 . دلم تنگ شده بوداااووولی انجااای اعهههه
 .یی رفتم سمت دستشوعی عوض کردم و سرلباسامو

 ...دمی شنیی صداهی هوی که کردمی و با حولم صورتمو خشک مخوندمی خودم اواز ميداشتم برا 
  جلومدی پریکی و دوباره که اومدم برگردم دمی رو ندی کسی عقب ولبرگشتم

 : چشمامو بستم و دهنمو باز کردمعیسر
 ؟ي دزده؟یچ!!  شد وسط خونه من؟؟داتیز کجا پ اگهی جد السادات تو دای خدا ، ای!   ابوالفضلای ییوا_

 . کارتی بگو بهت بدم برو پيخوای می هااا؟؟ چ؟یبدبخت
 گرررری جخوامیخودتو م_ارام

 !  شد؟؟ی چهاان؟
 . خندهری من غش غش زد زافهی قدنی ارام جلوم واستاده و با ددمی اروم باز کردم که دچشامو

 . سرت من امانتمری رو دستت خوفتمی من سکته کنم بیگی نفهم نمشوری گاو بیمررررگ احمق عوض_
  خوشگلممونی نترسونده بودمت مينجوریهاا هاا هاا جون تو چند وقت بود ا_ارام
  ارههه؟؟؟مون؟؟؟ی میباز تو به من گفت_

  نگفتم نگوو؟؟ هااا؟؟؟مگه
 ،خب منم قبال بهت گفته بودم_ارام

 ! کنم خب؟کاری چیمونی شکله میوقت زمی ، عزکنمی نداره دوباره تکرار مبیحاال ع 
 .مگه من دستم به تو نرسه_
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 دور تا دور خونه ارام بدو.  زد و فرار کردغی دنبالش کردم و ارامم جو
 .من بدو ارام بدو من بدو 
 ...می و هر دومون رو مبل ولو شدمی که خسته شدمیدی دونقدی بالخره او

 : گفتزدی که نفس نفس منطوری همارام
  کجاس؟نای ، ارمنمیواستا بب_ارام
   حواسم نبود ، ساعت چنده؟یگی راست ميوا_

 . کجا موندهنمی زنگ بهش بزنم ببهی ، من 1 _ارام
 .ادی داده نذاشته بری گنیحتما باز ارم_

 .دارهی برنمشمی ، گوشدادی بود که خبر ميخب اگه اونجور_ارام
 .بذار منم زنگ بزنم_

  داره احمق؟یچه فرق_ارام
 . باو خب گفتم منم بزنمدونمیچم_

 .خدا شفات بده باو_ارام
 ...دادی جواب نمشمی بود و گوشومدهی هنوز ننای هم رد شده بود و ارم2 از ساعت
 .می کنکاری چمیدونستی و نمدیجوشی و سرکه مری مث سدلمون

 . دنبالشرمیمن م_ارام
 .امیمنم م_
 ... اومد تو و از همونجا شروع کردنای که در خونه باز شد و ارممیرفتی ممی و داشتمی حاضر شدیی تادو
 ، اممم نی زنگ زددمی بسته بود نفهمممی خسته بودم صدا گوشیلی خواب موندم، خدی بخدا ببخشيوا_نایارم
 ن؟یرفتی میی شما؟ جانیخوب

  کبودش کنمممخواستی من خودم به شخصه دلم می ولدونمی که نمارامو
 . رفت تو اتاق و در رو هم قفل کرددی پرعععی هم سرنای و ارمدیهمزمان با من ارامم دو دنبالش که دمیدو
 دمی لباس قرمزم که نپوشن؟یکنی بابا چتونه خببب؟ چرا رم ميا_نایارم
 . گاوهی کگمی بهت مرونی بيای فقط اگه از اون در بنایبخدا ارم_ارام
  باو گاو جون؟رونی بامیمگه خلم ب_نایارم
  بشکنم درو؟ای رونی بيای منایارم_
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 نی افرنهی خاله ارام ببزمی بشکون عز؟ی درو بشکونيخوای عمو جووون تو مي جان نااازيا_نایارم
 .يدی من درو هل م3ارام با شماره _

 .حلع برو_ارام
_1،2 ،... 
 کارا نی امی حرف بزنمیتونیم. رونی بامی خودم مگهی دلخبی خن؟ی دارکاریعه عه واستا اقا واستا ، درو چ_نایارم
 .هیچ

 عیسر_ارام
 ! خوشگلم؟ی چعیسر_نایارم
 .رونی بای گمشو بعیسر_
 . داشته باشه خبمی راه فرارهی ادم نی کنار، جاده خدا بدنی برکمیاممم باشه پس _نایارم
  خدمتتون؟ارمی شربت خنک ب؟ی چگهی د؟يخوایعههه جاده خدا هم م_
 چسبهی گرمه مي که هوا بدجوراری برو بزمی بدو عزیاخ گفت_نایارم
 : محکم زد رو در و گفتیکی ارام
 شکونماای منایارم_ارام
 21 نبخش که منو تو سن وی دو تا گاو وحشنی اای کنم حداقل ، خداتی وصنی باو پس بزارلخبیعههه خ_نایارم

 . بکشنخوانی میسالگ
 ... که درو باز کردشدی تر مکی صداش نزدينجوری و همگفتی مهی با حالت گرنارویا

 .... کردن در همانا و له شدنش هماناباز
 
 )نیام(
 

  باال که فقط بخوابم  رفتمعی رسوندم خونه سرری که امنی از ابعد
  ،ی از خستگمردمی مداشتم
 . راحت استراحت کنمتونستمی و بابا که خونه نبودن و منم ممامان
 ی هرچه زود تر کالفگدی باهی و ظاهر سازی الکاشی بکنم ، تمام شادنی به حال متي فکرهی بلند شم بعدم

 هی راهش چدونمی خوب شه و منم خوب مقمیرف
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 ... دمی سرم از خواب پرری زی چهی چقد خواب بودم که از لرزش دونمینم
  کپه بذارميداری که نمنی بالشتم، اه گندت بزنن متری بود که گذاشته بودم زمی کردم گوشنگاه

 ااااااالبنا_
  انشااهللا؟ی رفتيخواب اَبد_نیمت
  خبرت؟یکپی بلند شو چقد م؟ي بخوري دردهی به می بخورکادوتوی ممیایب

 نیزرتو بزن مت_
  رستوران باربدمی االنم دارم ، بپوش که برزنمی داشتم زنگ مي گفتم برنامه ایچیه_نیمت
 قا؟ی دقکاری رستورانش چمیبر. ي که رفته مالز خودش_
 . نجای انیای هس برگشتم بي ، باربد با شماره تهرانش زنگ زد گفت دوسه روزگهی دنیهم_نیمت
 ؟ی گفتری به املخبی خنطووریکه ا_
 .نیاری بنی ماشخوادی دنبالتون نمامی مگهی ساعت دمی تا نرونمیاره گفت من ب_نیمت
 ؟ي نداريباشه پس کار_
 نداشتم خدافظ از اولم _نیمت

 ضهی قطع کرد ، پسره مربعدم
 نهیاره هم...  با ترانه روبرو کنمنوی که متتهی موقعنی بهترنی ول ايا

 : دادمامی و دنبال شماره دختره گشتم و بهش پمی گوشنی تو مخاطبرفتم
 )___ رستوراننیاری بفی با دوستاتون تشرگهی ساعت دمین(

  در اومدمی خواستم بلند شم که صدا گوشالیخی نشد و منم بي گذشت که خبرنیم 10
 !)وات؟؟؟ شما؟(

 : کردمپی تاعی بدبخت ، سرنی نکردم اصن به ای خودمو معرفخخ
 ) هستمنیام(

 : که جوابش اومددی نرسهی ثانبه
 ) بابا؟یگی می چه؟ی خر کنیام(
 کنمی متی اره؟ حالهی خر کنیام
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 بهم ، اگه نی که شمارتونو دادشی تو کنمی نداشتم ، دوست متيشتری مث شما توقع بیاصن از دختر کندذهن(
   کهی به ادرسنیای بگهی ساعت دمی تا ننی به ترانه خانوم کمک کننیخواست

 
 )ي باگفتم،
 . بلند شدم تا حاضر شمومدی نی جوابی صبرکردم و وقتکمی خنگ، دختره

وهامم درست کردم و عطر سردمو زدم و  می چسب مشکشرتی با تدمی پوشرهی تیِ کت و شلوار اسپرت توسهی
  رونی رفتم بری کال امسیبعد از م

 سالم_
 نی دنبال متمی برنیسالم داداش، بش_ریام
 . در اومدمی که صدا گوشمی بودری طول مستو
 )ي بامی اونجا هستگهی ربع دهی تا یگه؟اوکیاها به جا اوردم همون اقا کوره د(

  چار تا درشت بارش کنماگهی مطونهیال اله اال اهللا ش.. ي دختره
 بمی گذاشتم تو جموی شدم و گوشالیخیب

  و حل شدنی که از انمی اخب
 سر تکون دادو نشست هی دی و تا مارو دزنهی واستاده و داره با تلفن حرف ممیدی که دنای انی در خونه متمیدیرس
 . نی ماشيتو
 . نه قربانت خدافظم،یای ممیباشه داداش ، دار_نیمت
  بود؟؟یک_
  احوال شما؟ی مشتيایسالم داوش_نیمت
 ؟ي ، تو چطور شکر_ریام
  بود؟ی ، کیمرس_
  خبنمیباو بذار بش_نیمت

 .رسونمی اومده اما خودمو مشی واسم پی مشکلهی من نی بود گفت شما برباربد
 پارك کرد و نوی ماشری اممیدی رسی ، وقتشدی بود که پخش میکی موزي زده نشد فقط صدای حرفری مسهیبق

 ... مونیشگی همزی سمت ممیماهم رفت
  زدی باربد بود اومد و داشت با بچه ها حرف مي از دوستایکی که گارسون
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 ... باباي دختره کجا مونده پس؟ انیا
  دراومد چه حالل زادس زنگ زد خودشمی زنگ گوشي فکرا بودم که صدانی همتو
 :می ندی کنم و سوتداشونی بلند شدم تا زودتر پمی جواب دادن گوشي بهانه به
 الو_
   شمادییسالم کجا_نایارم
 کی دوتا رو بهم نزدنی که امی فقط خوب گوش کن خانوم محترم اگه ما بخوانگی سمت پارکامیمن دارم م_
  که؟ي باهم متوجه امی درست برخورد کننای اي خودمون جلودی اول بامیکن
 .ستی به گفتن شما نيازی ننمدویبله جناب خودم م_نایارم
  امی االن مدمتونی ، دی بدونشتریگفتم که ب_

 :دمشونی دی وانمود کردم که اتفاقي جورهی قطع کردم و رفتم سمتشون بعدم
  کجا؟نجایعععع سالم خانوما ، شما کجا ا_
  شما؟دیاواا سالم خوب_نایارم
 م؟ی درخدمت باشدییممنون ، بفرما_

 . ممنونیلیخ_ارام
 .کنمی خواهش مدییبفرما_
 م؟یمزاحم نباش_نایارم
 دیی بفرماینه چه مزاحمت_

  ومدنی پشتم منامی و ارفتمی جلو تر ممن
 . همي تودی به خودش اومد و اخماشو کشعی لحظه شوکه شد اما سرهی دی تا متوجهمون شد و ترانه رو دنیمت
 .کردی که به ارام با پوزخند نگاه مرمیام

 .  سالم اروم دادنهی و چشم غره بالخره نشستن و ی معطلی کردم و دخترا با کلتعارف
 .  گفتم امشبو مهمون ما باشندمی بدم خانومارو دویرفتم جواب گوش_
 ي کرديبله خوب کار_ریام
 . هم نشستني و ترانه هم رو به رونی هم و متي رو به رونای هم ، من و ارمي و ارام رو به روریام

 کاری چمینی داشت که ببی بستگنی به بعدش به خود متنی و از امیدا زدم و غذاهارو سفارش داد صگارسونو
 ...... نهای رهیگی و نقشمون مکنهیم
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 )نیمت(
 

 خوشحال بودم که بازم یکمی رو نداشتم اما ته دلم نمشی دوباره ببنکهی شوکه شده بودم ، انتظار اکامال
 ... که نه ، خبکمی البته دمشید

 . کالفه شده بودي انگارکرد،ی مي بازفشی کي بود و با دسته نیی نگاه کردم که سرش پابهش
 ....دنشی دود شده بود و رفته بود هوا و االن با دوباره دي که با خودم کرده بودم انگاریینای اون تمرتموم
 . دستامو بشورمرمیمن م_ترانه

 .یاشت بهدسی بلند شد و رفت به سمت سروعی بعد از اونم سرو
 . کردم و بلند شدم و رفتم دنبالشی اروم عذرخواهیلی خمنم

 ... دادم و منتظرش موندمهی تکواری و منم به دیی اومدم صداش کنم رفت تو دستشوتا
 . برداشتم و جلوش واستادمواری از دموی که تکرفتی بود و داشت منیی سرش پارونی گذشت که اومد بنیم 2

 شد و منم به صورتش زل زده بودم که رهی خراهنمی پي قهی و به دی باال کش رو از کفشام تا چشمامنگاهش
 ...صداش منو به خودم اورد

  کنار؟نی برشهیم_ترانه
 نه_

 بله؟_ترانه
  گفتم نه_

  رد شمخوامیاما من م_ترانه
 .ي ندادی تو به من هنوز جوابمی صحبت کندیبا_

 . صحبت کردن باشهي برای فرصت و مکان مناسبکنمیفکر نم_ترانه
 ... ومی قرار بذارهی فردا میتونی ، مکنمی فکرو منیاره منم هم_

 . قطع کردحرفمو
 نه اصال_ترانه

 .ستی دست تو ننی و امی حرف بزندی ما با؟یکنیچرا لج م_
 ه؟ی پس دست کدایببخش_ترانه
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 .. شد تو چشمام که دلم ضعف رفترهی گفت و طلبکارانه خنوی اي لحن بامزه اهی با
 شدم و کی بهش نزدنمی همي به چشام نگاه نکنه و برای خواستننقدی اگهی کنم که دفعه دتشی اذکمی خواستم

 :مث خودش طلبکارانه گفتم
 ه؟یمشکل...من_

 هیبله مشکل_ترانه
 ؟یچه مشکل_

 .شهی گذاشته نمي من نخوام قراری که تا وقتنهیمشکلش ا_ترانه
 است؟ینطوریعه؟ ا_

 استینطوریاره هم_ترانه
 . خواست رد بشه که دوباره جلوشو گرفتمطونی لبخند شهی بعدشم با و
  شاپی تو کاف7فردا ساعت _

 منتظرتم___
  پات علف سبز شه حضرت اقاری منتظر باش تا زنقدیا_ترانه

 ...يایاگه ن_
 شه؟ی می ها؟ چشه؟ی می چامی ، اگه نی زور بگی گرفتادیعههه توعم که فقط _ترانه

 . بارنی اخري برا،يای که بکنمیباشه ازت خواهش م_
 .نیی نگفت و سرشو انداخت پايزیچ
 ...لطفا_

   کنار؟نی حاال برشهی مکنمیدر موردش فکر م_ترانه
 . نشستمزی بعدش منم رفتم و سر مکمی رفت و عی کنار و اونم سراومدم
 . مشغول بودن منم شروع کردمهی اومده بود و بقغذاها

 اشاره زد ری و بعد از اونم به من و امختی قدم شد و براش اب رشی پعی سرنی اب برداره که امواستخی منایارم
 ...میزی ارام و ترانه اب بريکه برا
 ... کارانی و انی امعجب،

 و گذاشتم ختمی ترانه رو برداشتم و براش اب روانی غذاشو خورد اما من لي باال انداخت و ادامه ي شونه اریام
 .جلوش
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 ... کرد که منم مث خودش جوابشو دادمي تشکری لبری بهم بکنه زی نگاهنی ترکی کوچنکهی ابدون
 ... بلند شدنای ارمی گوشي نوشت و بعد از اونم صدایامی پزی مری زنی امدمی که دخوردمی غذامو مداشتم

 .خورهی داره نوشابه مالیخی بدمی نگاه کردم که دریبه ام... ناروی ااوهوك
 .رمی باشه اخر شب حالشو بگادمی اقا نیم اماشاال

 . تموم شد که دخترا بلند شدن تا برنغذامون
 : گفتنای با پوزخند رو به ارمنیام
  حاالمیدر خدمتتون بود_نیام

 .می زحمت دادیلی ممنون تا االنم خیلیخ_نایارم
 خونسرد جوابشو یلی خنمی نباشه، امنی سر به تن امخوادی که کامال مشخص بود مگفتی مناروی با حرص اچنان

 :داد
 هی حرفا چنی انینه بابا رحمت_نیام

 : گفتری که امنگی پارکي تومی و رفتمی راه افتادی همگبالخره
 . برمدیععع باربدم اومد، خانوما خوش حال شدم من با_ریام
 . مکث کوتاه رفتهی شد سمتش و بعد لی متماکمی بعدم از کنار ارام رد شد و سرش و

 ... گفته بهشی چری امنی اسی کامال معلوم بود ، معلوم ننی شده بود و ای ارام نگاه کردم که عصببه
 که لحظه اخر اونم برگشت و بهم نگاه کرد و بعد از کردمی لحظه ترانه رو نگاه منی رفتن و منم تا اخردخترا

 . شدن و رفتننیاونم سوار ماش
 .دمی دنوی برگردم که امخواستم

  پسر؟ي کردکاریچ_نیام
 ممنون داداش_
 قی نکردم رفيکار_نیام
 .زنمی و باهاش حرف منمشیبیفردا م_
 .یموفق باش_نیام
 .کنمیدمت گرم داداش جبران م_
 .ایحرف نزن بابا راه ب_نیام
 ..... رفت خونهی و هر کسمی اختالت راه افتادکمی سمت دفتر باربد و بعد می بعدم رفتو
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 )نایارم(
 
 و می هم مد نظرمون نبود که بری خاصي حوصلمون سر رفته بود ، جای و حسابمی ترانه و ارام نشسته بودبا

  ي که صداکردی مي کارهی ی و هر کسمی لنگ در هوا نشسته بودينجوریهم
 

 .  من بلند شدیگوش
 با دوستاتون گهی ساعت دمی شماره ناشناس که نوشته بود نهی برداشتمش و بازش کردم زی شدم و از رو مخم

  فالن جانیایب
 : اومدعی کردم شما و براش فرستادم که جوابش سرپی تاه؟یی کدوم روانگهی دنی مردم خل شدن اواا
 )  هستمنیام(

 وانمود کردم که يجوری رستوران؟ می بردی بای چي االن مثال برانهی که امنهی کنم امکارشی خب چنههه،ی ااهااا
  ادمی بودم و امشی فکر کنه چقدر منتظر پخواستمیانگار نشناختمش نم

 
 : گفتمنمی و واسه همهی که کمونده

 ) بابا؟یگی می چه؟ی خر کنیام(
  الزم بود ، حقتهنی هه اهه

 : نگاه کردم که نوشته بودمی به گوشدی گذشت و دوباره دستم لرزنی مچند
 بهم ، اگه نی که شمارتونو دادشی تو کنمی نداشتم، دوست متيشتری مث شما توقع بیاصن از دختر کندذهن(

   کهی به ادرسنیای بگهی ساعت دمی تا ننی به ترانه خانوم کمک کننیخواست
 

 )ي باگفتم،
  اه پسره نکبت من کند ذهنم؟اه

 . خب به خاطر ترانه مجبور بودمی نشه جمعت کرد؟ ولواری به دی بچسبمیای نخوبه
 . به بچه ها بگمي بودم که چجورمونده

  رستوران؟می که بچه ها برگمیاممم م_
  ؟ی چي رستوران؟ وااا برامیبر_ارام



      رمان کلکل ششنفره                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 180 

  گهی دمی غذا بخورکنن؟ی مکاری رستوران چرنیم_
 ه؟یمامان من که غذا واسه شبمون گذاشته چه کار_ترانه

 . خوبي جاهی ببرمتون خوامی که منی پاشگهی دنی ، پاشگستی دزی چهی رستوران يخب غذا_
  تا حاال؟ی کنه از کریخدا بخ_ارام
 .نی خوشگلم بزنپی تهی ، گهی حرف نزن دنقدی ارام پاشو ايوا_

 چه خبره مگه؟_ترانه
 ه؟ی خبرمیزنی مپی که تشهی مگه هم،ي خبرچیه_
 . پسره رو دادم و رفتم سر کمدمنی جواب استی نی و مشکلنی مطمئن شدم بچه ها اوکنکهی بعد از او
 ست کردم ، موهامم فرق کج ي کوتاه و شال خاکستري و با شلوار خاکستردمی کشرونی بی کتدی مانتو سفهی

 .  بودحی ملشهی که مث همشممی رو شونم و اراختمی دستشو رهیکردم و 
 
 که ارام و رونی رفتم بمیشگی برداشتم و بعد از زدن عطر همموی ورنی مشکي با کفشای مشکی ورنی دستفیک

 .ترانه هم حاضر بودن
 یپی تر از ما حاضر بشو خب؟ ، اوه اوه خانومو چه تری دشهیهم_ترانه

 اااینجوری نه ای ولنی بزنپی گفتم تنی باو چه کردن؟یدیخودتونو د_
 با ي درباری بلند ابي مانتوهی ست کرده بود و ارامم ی کوتاه با شلوار و شال مشکي رهی مانتو کرم تهی ترانه

  یتشون خوشگل و خواستن بود و جفدهی پوشدی بلند سفي و روسردیشلوار سف
 

   بودنشده
 ... به سمت رستوران مورد نظرمی من رفتنی و با ماشمی افتادراه
 نی از ارام و ترانه که سرشون گرم بود فاصله گرفتم و به ایکمی که من می بودنگی اونجا و تو پارکمی بوددهیرس

 . کنمداشونیپسره زنگ زدم تا پ
 الو_نیام
  شمادییسالم کجا_
 دوتا رو بهم نی که امی فقط خوب گوش کن خانوم محترم اگه ما بخوانگی سمت پارکامیمن دارم م_نیام

  ي باهم متوجه امی درست برخورد کننای اي خودمون جلودی اول بامی کنکینزد
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 که؟
 .ستی به گفتن شما نيازی ندونمیبله جناب خودم م_
 .امی االن مدمتونی د،ی بدونشتریگفتم که ب_نیام
 . افتاده انگارلی از دماغ فه؟ی پسره فکر کرده ک اهاه

 .دی غول چراغ جادو هم رسنی بچه ها که اشی پرفتم
بعد ... نهی ببنوی که متکردی مینی بشی کامال معلوم بود مخصوصا ترانه که انگار پنی ها کالفه شده بودن و ابچه

  ی و به ارام و ترانه نگاه کردم که اصن راضمیاز  تعارفا دنبالش راه افتاد
 

 . به خاطر ترانه مجبور بودمی نبودم ولیمنم راض. نبودن
 . نشسته بودنزی که سر ممیدی رو دری و اون پسره امنی و از دور متمیرفت

 .می نشستزی و سر ممیرفت. نیی اخماشو کرد توهم و سرشو انداخت پانی متدنی به ترانه بود با دحواسم
 . وسط نشست و اون دو تا کنارشنیپسرا هم ام.  وسط نشستم و ارام و ترانه کنارم بودنمن
 : ترانه گفتهوی و ترانه بودم که نی نخ متتو

 . دستامو بشورمرمیمن م_ترانه
 . کوتاه کرد و دنبالش رفتی عذر خواههی نی پشت بند اون متو

 نجات یفی بالتکلنی و ترانه هم بالخره از اکننی حتما که باهم صحبت مولی لبم نشست، اي روي محولبخند
 ....رهیگی ممشوی و تصمکنهی مدایپ

 
 )نایارم(
 
  کنهی مي و داره بازشهی سرش تو گوشدمیرومو برگردوندم سمت ارام که د 

 .رفتی ور مشی با گوشالیخی هم بریبه پسرا نگاه کردم که ام.  کردنه باوي وقت بازچه
 . پوزخند زد و روشو برگردوندهیم همزمان به من نگاه کرد  که اوننی سمت امدی چرخسرم

   کنم االن؟کارتی شاخه؟ خب چیلی خ؟ی چه مرگشه؟ مثال که چگهی دنیا
 رش،ی زی مشکشرتی تهی تنش بود با رهی تی کت و شلوار اسپرت توسهی نگاه کنم  پشی بود که به تفرصت
 سی خوبه بدك نیاممم ه
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 نگاه کرد حاال وقتش بود که جواب پمی که روشو برگردوند سمت من و اونم به تکردمی براندازش مداشتم
  هی دمی که دی بغلزی پوزخند زدم و رومو برگردوندم سمت مهیپوزخندشو بدم 

 
  چشمک زدهی کنمی نگاهش مدی که دی نشسته و وقتپسره

  اخه؟یگی می تو چي بگه قنارستی نیکی نوووی اهه
 : بلند شدنی امي سرگرم اطراف بودم که غذامونو اوردن و صداينجوریهم
 .نی شروع کندییبفرما_نیام

 اومد و نشستن و اوناهم شروع نی بعدش ترانه و بعد از اونم متکمی که می و دست به کار شدمی کرديتشکر
 ...کردن
 .ختی اب روانمی لي زودتر رفت روش و تونی اب بردارم که دست اماومدم

 .ختی ترانه اب ري برانیاونم مت بعد از و
 . به خدامیزی اب برمی خودمون بلدوااا

 . بلند شداممی پي کنم ابمو خوردم که صداي تشکرنکهی ابدون
  دراوردم و نگاه کردمفمی از تو کمویگوش

 . بودنی از طرف امامیپ
  ي کنه و براکاری بدونه چنی متنکهی وقت ، فقط واس اهیهوا برت نداره (

 ) کارو کردمنی ازهی خانوم اب برترانه
 .ختیری اخه؟ سوسک بهی فکر کرده کنی انگار من چقد از خدام بود ای عووضاحمقق

 واس میلی که هوا برم داره اتفاقا خیستی نمی مالنی پنبه دانه ، همچندیهه شتر در خواب ب( کردمپی تاعیسر
 )ختهی مث تو واسم اب ری ادمهیخودم متاسفم که 

 ي خونسرد ادامه یلی و خفمی کردم و انداختم تو کلنتی ساموی بود گوشنمی احمق جوابت بدتر از اي پسره هه
 .غذامو خوردم

 . هوا برش داشتهيادی زیلی مهم نبود خی کرد ولپی تايزی چهی خوند و امموی که اون پدمی داما
 . بلند شدنی نکره امي که صدامی که برمی تموم شد و بلند شدغذامون

  حاالمیدر خدمتتون بود_نیام
 : گفت مث خودش با پوزخند گفتمنوی و با پوزخند اکردی من نگاه مبه
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 .می زحمت دادیلی ممنون تا االنم خیلیخ_
 : گفتعی سرکه
 .هی حرفا چنی انینه بابا رحمت_نیام

 :ت گفری که امنگی سمت پارکمی راه افتادی جوابشو ندادم و همگبردی از حرص خوردن من لذت مانگار
 . برمدیععع باربدم اومد خانوما خوشحال شدم من با_ریام

 هی کگهی دباربد
 :  کرد و اروم گفتکشی بعد اومد و از کنار ارام رد شد و سرشو نزدو

 . جوجه اردك زشتادی بهت مشتری بی مشکهمون
 . دور شديروزی لبخند پهی بعدم با و
 .دمی که کنار ارام بودم شنیی بود و از اونجازی به ارام گفت اما من گوشام تواشی یلی خنویا
 .شهی نکنه اروم نمی جا تالفهی نوی تا ادونستمی شده بود و می عصبیلیارام خ 

 . نگاه کردمامشی روشن کنم به پنوی ماشنکهی و قبل انی سمت ماشمی و رفتمی کردی هم خداحافظما
 بشن و ستی دو تا راست و رنی انشاال که ازمی شما اب بري واسه خودم متاسفم که مجبور شدم برایلیمنم خ(
 ) مسخره نباشهي کارانی به ايازی نگهید

 .. لجش گرفتهيادی معلومه که زهه
 . شیچ.. نمی تو رو نبختی که زودتر تموم شه و رخوامی واال منم ماره
 نکهیشد تا ا رد و بدل نی فکر بودن و حرفي هم ارام و هم ترانه توری مسي افتادم سمت خونمون و توراه
 .... باالمی و بعدم رفتمی شدادهی و پمیدیرس
 
 )ارام(
 

 . زنگ خوردشی باال که گوشمی پارك کرد و اومدنوی ماشنایارم
  ، جان؟نیسالم ارم_نایارم
 ؟يومدیهوووم اره خب چرا ن_نایارم
 گهی دایاخ اره حواسم نبود حاال فردا ب_نایارم
 میرستوران بود_نایارم
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 ؟ي نداريخخ باشه کار_نایارم
 .قربونت خداحافظ_نایارم

 گه؟ی میچ_ترانه
 . ببرشادی بعدم قرار شد که فردا بنای و انی اومدم نبودگهی ببره منشوی ماشادیامشب قرار بود ب_نایارم

 اهااا_ترانه
 الی و پفمیدیدی ترسناك ملمی و فمی نشسته بودختمی که من ري و طبق برنامه امی عوض کردلباسامونو

 . میخوردیم
 : بود که ترانه گفتلمی فيوسطا
 م؟ی بخوابمی برهی که نظرتون چگمیاممم م_ترانه

 .میاره اره موافقم ، ارام خاموشش کن بر_نایارم
 .دنی ترسي بود که بدجورمعلوم

 .دادمی وا مدی سرم بزرگ تر بودم و نباری خب خی بودم ولدهی ترسخودمم
  م؟ی کجا بردهی باحالش رسي جالممیکه تازه ف گنده؟ ترس نداره ي خرسانیدیترس_
 . خوردمالموی پفهی نشستم و بقی ساختگجانی بعدشم با هو

 . بالشتشو بغل کرده بود و تو خودش جمع شده بودنایارم
 . و بازوشو گرفته بودنای هم سرشو گذاشته بود رو شونه ارمترانه

  بودمدهی ترسي خنده اما االن خودمم بدجورری ززدمی مدمیدی حالتشونو منی اي اگهی دتی اگه در موقعدیشا
 . شدکی همه برقا رفت و همه جا تارهوی که می بودلمی فغرقه

  هوامیدی و پرمی زدغییییی سه تامون بلند جهر
 ..یحاال چ..  هاشم حالی قمر بنای_ترانه

 می کنکاریچ
  نهای می شمع دارنمی اروم باش برم ببستی نيزیچ.. یچ_
  ارام بدويوا_نایارم

 که از تولد پارسال ترانه مونده بودو یی و چراغ قوه شو روشن کردم و رفتم شمع هادای به زحمت پمویگوش
  زی مي لرزون روشن کردم گذاشتم رويبرداشتم و با دستا
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 که دختره با دوستاش ی مخصوصا وقتلمهی في صحنه های کردم اروم باشم و بچه ها رو هم اروم کنم ولیسع
 ...يواااا...  و ومدی مادمی و وسط جنگل مونده بودن یکیتو تار

  سرمون بند شهنی حرف بزنزهیاممم چ_
 هووومم_نایارم

 ....خُب چ_ترانه
 ...میدی بلند در زدن اومد که سه تامون از جا پري دفعه صداهی

 ه؟؟؟یک..ك..یک_
 د؟ی لحظه درو باز کنهی شهیمنم خانوم م+
  باز؟هیمنم ک_
 . هستمتونیواحد کنار+
 دییبفرما_ 

 د؟؟؟ی شما شمع دارخوامیسالم، عذر م+
 ست؟؟؟ی ني اگهی ، امره دمیبله ، اما خودمون الزم دار_
  اممم+
  پس با اجازه_

   درو بستم و رفتم کنار بچه ها نشستمبعدم
 ؟؟؟. بوووودیک_نایارم
   بودهی پسره ، واحد کنارنی بابا ایچکیه_

 گفتـی میچ_ترانه
 خواستیشمع م _
 . باباالشیخیب_نایارم

 ه؟ی نظرتون راجب خواب چادیفکر نکنم حاال حاال ها برق ب_ترانه
 اره من که موافقم_نایارم
 گهی دمی بخوابمی پس بریاوک_

 م؟ی جدا جدا بخوابزه،یخب چ_ترانه
  م؟ی بکنيخوای مکاریپس چ_
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  مگه؟میخوابی منی اری شب غهر
 کنهی شبا فرق مهیاممم خب امشب کامال با بق_نایارم
 .می تو حال کنار هم بخوابنیای بنی بالشت و پتوهاتونو بردارلخبیخ_

  که ترانه گفتمی و هر سه ساکت بودمیدی از پهن کردن رختخواب ها دراز کشبعد
 برهههیمن خوابم نم_ترانه

 برهیچشاتو ببند خوابت م_
 برهی ترانه؟ چشاتو ببند خوابت ميدیفهم_نایارم

 ه؟ی چه راه کارنیبت اخب اخه نک_ترانه
 .دی به ذهنم نرسي اگهی کنم خب راه دکاریچ_
 ،گهی دنی بخوابنیساکت ش_نایارم

 . بغل خاله بخوابای بترانه
 اخخخ جووون اومدم_ترانه

  ، منظورم خاله ارام بود باو برو کنااااارنمیاووو اووو کجااا بکش کنار بب_نایارم
  بخوابمچکدومتونی تو بغل هخوامی اصن نمشعوریاه اه ب_ترانه

 شمی ناراحت ماااینه جان من تعارف نکن_نایارم
 برو بابا_ترانه

 گهی دنی بابا بخوابيا_
 . اقاری ندارم اصن شب بخي من که کارزنهیواال ترانه حرف م_نایارم

 .ریشررت کم شب بخ_ترانه
 .یخوب بخواب_

  نشستم ودنی و خوابترسنی نمگهی مطمئن شدم بچه ها دنکهی از ابعد
 .... امروز فکر کردميبه اتفاقا 
 ) جوجه اردك زشتادی بهت مشتری بیهمون مشک(

  کنمی تمام حرفاتو مهی تالفیی جاهی ي روزهی بالخره یلعنت
  سرهیلی خودش خانگار

  اااالیخی ، بی بهش فکر کنی حتي ارام اصال ارزش نداره که بخوااه
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 -------------...... کردم بدون فکر کردن بخوابمی بستمو سعچشمامو
 )ترانه(
 
  و کنارشم ارامدمی رو دنای شدم به کنارم نگاه کردم که ارمداری که تو چشمم خورد از خواب بي نوربا

 کنننی مکااااری تو اتاق من چنای اواااا
 ستی که اتاق من ننجای انمی ببواستا

  بالشت خورد تو صورتمهی هویم که  شده بودرهی خواری ديدی به سفينجوریهم
 : بلند شدنای ارمي خوابالوي پشت بندش صداو

  ،  دوستمی الزم داشتنویا_نایارم
 . نداشتمي اگهی کمکت کردم که مغذت زودتر لود کنه قصد دفقط

 .دی پشتشو کرد به من و دوباره خوابن،ی بعد از گفتن او
  شد؟؟ی چهاا؟؟؟

  خر بازم منو مسخره کرديا
 .مینجوری هم همشهیهم... کال هنگمنی م5 شمی مداری از خواب بی کار کنم وقتی چخب

 ؟یزنی پاشو منو منم،ی پاشو ببیه_
  کن ، خب بده کمکت کردم؟ی و خوبایب_نایارم
  هاا؟کنن؟ی کمک مينجوریا_

 گهی شمادوتا؟ خفه دنیکنی هم ول نمیاوووف کله صبح_ارام
 هووم موافقم خفه ترانه_نایارم
  عمرااا؟ی حاال بذارم بخوابي کردداریعهه نه بابا؟ منو ب_

  جون مادرتمی نکردم، کردم؟ بذار بخوابدارتیبابا من که ب_ارام
 : زدم و گفتمي ایطانی شلبخند

 .نیباشه خوب بخواب_
 .نی برو، برو افریاخ ارام فدات شه اله_نایارم

 . برداشتم و رفتم باالسرشونخچالی  شدم و رفتم تو اشپزخونه پارچ پر اب سرد رو از توبلند
 3...2...1... خودم اروم شمردميبرا
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 .... کردم رو دوتاشونی پارچ ابو خالو
 ... زدن و صاف نشستنغی دو جهر
  هاشونووووافهی اخ قاخ

 : گفتمدهی بردهی خنده و برری بلند زدم زبلند
 نیباحال شد.. بایلیخ... خيوا...وا_
 .نییده شد..یش اب کش.. موههیشب

 نای که ارمدمیخندی غش غش مداشتم
 ...منم که حساااس...  روم و شروع کردن به قلقلک دادندنی پریی چشمک به ارام زد و دوتاهی

  غلط کردن افتاده بودمممبه
  اره؟يزیریرو من اب م_ارام
 اونم اب سررررد؟_نایارم
 ...... خخخخ احمقااااا خخخخي خخخخ واانیییییی ول کنيوا_

  بسشهنای ارملخبیخ_ارام
  اخنینی نبری خشاالی کنه اکارتونیاخ خدا بگم چ_
  من بندازسی خختی نگاه به رهی بدترم حقت بود ، خو نیاز ا_نایارم
  بدترم حقت بودنیهه هه از ا_
 نکبت_نایارم
 یخودت_
 تو_نایارم
 .نیعههه مث بچه هاخجالت بکش_ارام
 . پاشو صبحونه امروز با تونایارم
  میترانه پاشو پاشو عشقم باهم صبحونه اماده کن_نایارم
  نشو هااکی تا حاال؟ برو گمشو به من نزدیعه نه بابا؟ از ک_
  عشقمممم فدات شممم پاشو بوس بوسگهیپاشووو د_نایارم
 . بابا برو اونور اومدملخبیاهه خ_
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 که گشتمی ول مکاری منم بکردی م رفت حموم و ارامم مانتوشو اطونای و بعد از خوردن صبحونه ارممیدی رو چزیم
 . زدنفونیا

 هی کنیارام پاشو بب_
  من دستم بنده؟ینیبینم_ارام

 .گهی گمشو دپاشو
 .نی نبود جز ارمی و کسهی کنمی شدم و رفتم نگاه کردم که بببلند
 بله؟_
 ؟یی تونایسالم ، ارم_نیارم
 . باالنیی حمومه بفرماناینه من ترانه ام ، ارم_
  ن؟یریگی منای منو از ارمنی ماشچیینه ممنون سو_نیارم
 .نیاره اره حتما چند لحظه واست_
 . کو؟ اومده ببرشنی ارمنی ماشچیی سوناااای ارمناااایارم_
 .امیعههه بگو واسته االن خودم م_نایارم
 باشه بدو_

 : رو برداشتم وفونی ارفتم
 .ادی االن خودش منی گفت واستنای ارمن،یاقا ارم_

 . خواهر و برادر عاشق هم بودننی واقعا ادمی لباش نشست رو به وضوح دي که روي محولبخند
 .باشه پس من منتظرشم_نیارم

 بدو نای که ارمدمیدیم tv  شدم و نشستم رو کاناپه و داشتمالیخی بومدی ندمی که دی تعارف کردم و وقتدوباره
 .نییبدو رفت پا

  اومدهنی کرده ارمی چه ذوقنووویا_ارام
 . زدي لبخندهی ادی تا بنی گفتم واستی وقت،يدی ندنویتازه ارم_

  کهمیهم خاااك بر سر ما ، شانس ندار_ارام
 شهی سخت میلی کارش خنی با وجود ارمشهی منای که عاشق ارمي طفلک اون پسرگمااایارام م_
 .کنمی موضوع فکر منی به اشهیارههه منم هم_

  تو خونهدی پرنای در باز شد و ارمهوی که میزدی مورد حرف منی در هممیداشت
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 روووونی بمی برمیخوای منی امشب با ارمووووهووووی_نایارم
  پس؟یعه خوشبحالت ما چ_ارام

 بگم به بچه ها؟ اصن برم؟ نرم؟ ی کنم ، چکاری چدی بادونمینم...  شاپی کافای بهم گفت بنیامشب مت... امشب
 ... دونمی نمست؟ی نه؟یکار درست

 مای ترانه با توعیه_نایارم
 هووم؟_

 .رونی بره بخوادی که منای ارمگمی بابا؟ مییکجا_ارام
 ؟يای با من م؟یکنی مکاری تو چشهی شروع مگهی دانشگاه لباس بخرم تا چند روز دي برم براخوامی که ممنم
 ....ای رمی با ارام مکنم؟ی مکاریمن چ... من

 : اراده گفتمی بیلیخ
 !!!نه_

 ؟ی بکنيخوای مکاریپس چ_ارام
 .نمشی نبود ببمی که برگشتشی ترالن تنگ شده از کي ، دلم برانای مامان اشی پرمیاممم من امشب م_

 .اوهوم باشه_ارام
 .. زده نشد و منم مونده بودمی حرفگهید

 ه؟؟ی چنی حس من به متواقعا
  اون به من چطور؟حس

 فرق هی برام با بقکنمیاحساس م.... دونمی واقعا نمدونمینم... نی متییهوی نبوده و اومدن می تو زندگي حاال پسرتا
   شد و باکی که تو رستوران بهم نزدشبید...حسم بهش خاصه... داره

 
 ... اونی چک بود ولهی بود جوابش ي اگهی اگه هر کس ددیشا... زدی حرف میطونیش
 
 )ترانه(
 

 ...ناتفاقا برعکس م...شمی نمتی باشم اصال اذکشی نزدنکهی از اانگار
 یگی که مهی چرت و پرتا چنی ترانه بسه ااه
 ...نای مامان اشی پرمی دروغ گفتم که منای ارام و ارمبه
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 فعال دوست ندارم که بهشون یول... شهی می اگه بفهمن چدونمی که تا حاال نکرده بودم ، نميکار
 ....نکهیترس از ا... ترسمی که مياره انگار... ترسمیم...بگم

 ...الیخی باه
 . گذشته و بچه ها هم مشغول بودنیلی خدمی خودم که اومدم دبه

 دنبال می و بعدشم برمی استراحت کوتاه بکنهی تا می رفتی همگمی سفارش دادرونی خوردن ناهار که از ببعد
 ...کارامون
 گرفتم و رفتم تو اتاقم که حاضر عی دوش سرهی... یی شدم و رفتم دستشوداری بود که از خواب ب6 ساعت

 . منتظرمه7 گفته بود که ساعت نی بود و مت6:30ساعت ....شم
 .رمی کمک بگنای گرفتم که از ارممی خوب باشم و تصمیلی امشب خخواستمیم... بپوشمی بودم که چمونده
 ...کنمی نمدارشیولش کن ب... خوابهدمی تو اتاقش که درفتم
 .رفتی ور مشی بود و داشت با گوشداری تو اتاق ارام که برفتم

 ؟ی من لباس انتخاب کني برايایارام م_
 گهی بپوش دی چهیواا خب خودت _ارام
 ی کمکم کنخوامیخب م_

 . نکن حاال اومدمهی گرلخبیخ_ارام
 ی و شال مشکیخی و شلوار ی مشکی سارافونری جلو باز با زی بلند مشکي مانتوهی تو اتاق من و ارام برام میرفت

 .انتخاب کرد
 شهی و باکالس می خانومپتی تات،یکفش پاشنه بلند مشک بپوش با نارویا_ارام
  ارامیاممم باشه مرس_

 ... کردنشی رفت و منم شروع کردم به اراارام
 ... خاص باشمیلی دوست داشتم که امشب خی چرا ولدونمینم
 بهم یلی رژم خنی که اگفتی مشهی همنای ، ارمکردمی کم ازش استفاده میلی زدم که خموی رژ زرشکنمی هميبرا
 ...کنهی لبام رو دوبرابر متی و جذابادیم

 ... گذاشتمرونی شالم بری و موهامم لخت کردم و از زدمی پوشلباسامو
 .ومدی بهم میلی زده بودم که خی خانومپیبعد مدت ها ت...  بودمی کامال راضخودم

 ....... شاپی شدم و رفتم سمت کافدمی سف206 کردم و سوار ی ارام خداحافظبا
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 )انهتر (
 

 .... گازي ، ظبط رو روشن کردم و پامو گذاشتم رونی تو ماشنشستم
 . بود7:10 منتظرمه و االن ساعت 7 بود که ساعت گفته
 ...شناختمی خوب میلی که گفته بود رو خی شاپیکاف
 . شاپی شدم و رفتم سمت کافادهیپ.  رو پارك کردمنی و ماشدمی رسنی م10 از بعد

 . دنج انتخاب کرده بود و نشسته بودي جاهی...  چشم دنبالش گشتمبا
 . زدهی تکی ساعتش نگاه کرد و کالفه دستاشو کرد تو موهاش و به صندلبه
 .امی که من نمکردی فکر مدیشا

 .نیی اهسته سالم کردم و سرمو انداختم پای جلو و نشستم رو صندلرفتم
 .نگاه کردم جوابمو نداد سرمو اوردم باال و بهش دمی که دی گذشت و وقتکمی
 کردی اخم نگام مبا
  خب؟هی چواا

 : گفتي اي جدي نگاهش کردم که با صدایسوال
 .کننی نگاهت مي پسرا چجورنی اطرافتو نگاه کن ببه؟ی چه سر و وضعنیا_نیمت
 ..اون... به خاطر منیعنی.. شدمي جورهی

 .. گل کرده بودمیطونی شدی شادونمینم...  کنمتشی اذکمی زدم و خواستم ي محولبخند
 ه؟ی من چری ، تقصگهی دهیخب خوشگل_

 ... زود دوباره اخماشو کرد تو هم ویلی خی لبخند محو زد ولهی گرد شد و ی کمچشاش
 .ایبلند شو برو سر و وضعتو درست کن و ب. هی بهداشتسی پشت سرونیا_نیمت
 . نداره که برم درستش کنمیسر و وضع من مشکل_
 .پاشو برو نکن ترانه يلجباز_نیمت

 : گفتمي سابقه ای بطنتی زدم و با شیطونی شلبخند
 رمینم_
 .ی اره؟ باشه خودت خواستگهی ديرینم_نیمت
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 . شد و اومد سمتم دستم رو گرفت و به زور بلندم کردبلند
  ولم کنننگمی ولم کن با توعم م؟یکنی مکاریعههه چ_
 .ای و داد نکن و راه بغیج_نیمت

 . رفتی می بهداشتسی محکم گرفته بود و به سمت سرودستمو
 . و دستم رو ول کردستادی در ايجلو

 : اخم گفتبا
 . منتظرتمنجای من همایبرو تو ، موهاتو جمع کن، رژتم پاك کن و ب_نیمت

 ی بودمش ولدهی ندينجوری ، تا حاال ادمی ترسیکمی بهم گره خوردش ي و ابروهاي جدي چرا از صدادروغ
 .اوردمیم م کدینبا
 . و طلبکارانه نگاهش کردمستادمی اينجوریهم
 . برو تو بهت گفتم؟یکنیچرا منو نگاه م_نیمت

 : دختر بچه تخسا جوابشو دادممثل
 خوامینم_

 . زد و اومد سمتمي لبخند محودوباره
 . خوادی بشم که دلم نمي نکن که مجبور به کاريکار_نیمت

 ...  برگردوندم و رفتم تورومو
 ... لبام نشستي رويلبخند...  و به خودم نگاه کردمستادمی انهی ايجلو
 . بودنی دست متي توشی پي هی که تا چند ثانیهمون دست...  دستم نگاه کردمبه
 ... لبخندم پررنگ تر شد... کمرنگ کردمیکمی که رو لبام بود موهام رو کردم تو مانتوم و رژ لبم رو ي لبخندبا

 ...  مني گوزور
 . جمع کن خودتو باو ترانهی من؟ خخ چه توهمي؟زور گو گفتمیها؟چ
 .کنهی نگاهم منهی داده و دست به سهی روبه رو تکواری به ددمی که درونی کردم و رفتم بيزی ري خنده
 . خودش طلبکارانه نگاهش کردممثل

  راحت شد؟التی خه؟یهووم؟ چ_
 : برداشت و گفتواری از دشویتک
  مثال؟ي ، رژ لبتو االن پاك کردرینخ_نیمت
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 .بله کمرنگ کردم_
 .برو پاکش کن_نیمت
 .رمیبرو بابااا نم_

 .ستادی اکمی جلو با اخم نزداومد
 .بدش به من_نیمت
 و؟یچ_
 دستتو_نیمت
 ! کارو بکنم؟نی ادیچرا با_

 . روشدی کرد و خودش دستمو گرفت و اورد باال و گذاشت رو لبم و کشیپوووف
 .کردیودم رژمو پاك م با دست خداشت
  رو نداشتمي کارچی شده بودم ، قدرت هسست

 .مخصوصا در برابر اون...  محکم باشمتونمی نمنقدی که من افهمهیچرا نم...  منيخدا
 ... بستم و محکم فشار دادم که با صداش ناخوداگاه چشمامو باز کردمچشمامو

 .می رژتو نزن ، برنی اگهید_نیمت
 .زی سر ممی حرف راه افتاد و منم پشت سرش رفتم و نشستنی بعد از گفتن او

 : برگشت طرف من و گفتی گارسون رو صدا زد و با لبخند جذابنیمت
 ؟يخوری میچ_نیمت
 .دهی من ملی حاال لبخند تحوشی بخورشدی با صد من عسل نمشی پي قهیتا چند دق...ستااای نرمال ننمی اوااا
 ...وونسی دخخ

 که ی هر چخواستم؟ی نمای تونستمینم...  باهاش سرد رفتار کنمتونستمی که اصال نميار و انگخواستمی نمگهید
 . دونمیبود نم
 . پک لطفاسیا:  زدم و رو به گارسون گفتمي گشادلبخند

 .می پک ندارسی انجایمتاسفم خانوم ما ا+
 ن؟ی داریپس چ_
 .نیی بفرمان،ینیمنو رو بب+

 . رو انتخاب کردمی شکالتی رو ازش گرفتم و بعد از نگاه کردن بهش بستنمنو
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 : مقدمه شروع کردی بیلی خنی سفارش داد و گارسون رفت و متنوی هم همنیمت
 . رو گرفتمممی رو فکر کردم و تصمشبیمن کل د_نیمت
.. ترانه من...ی که روش خوب فکر کنخوامی و ازت مهی جدممیتصم. می اشنا بششتری که باهم بخوامیم...خوامیم

  انگار.. دارمی حس خاصهیمن قبال هم بهت گفته بودم که نسبت بهت 
 

 .یبرام مهم... که برامکنمیحس م... که نظرمو جلب کردی هستی کسنیاول...یکنی برام فرق مهی با بقکه
 کرد و بعدش ساکت ی کوتاهمکث....  فکراتو بکن و بهم خبر بده اگر هم نه کهي داری توهم به من حساگه

 . نگفتيزی چگهیشد و د
  گفت؟ من براش مهمم؟ من؟نی رو متنایا... شوکه شده بودمکامال

 م؟ی اشنا بششتری بکنم؟ی فرق مهی بقبا
 .... رولبم نشستي اگاه لبخندناخود

 
 )ترانه(
 

اونم ... اونم...اره ...  جلب کرد بود که نظر منو به خودشی کسنیاونم اول...  فرق داشتهی من با بقي اونم برااره
 . من مهم بوديبرا
 . و رفتزی رو گذاشت رو مامونی بگم گارسون اومد و بستنيزی خواستم چتا
قبال هم بهت گفته بودم ...  که حسم رو نفهممستمی نیرستانی دبي پسر بچه هیترانه من ....  سکوتتنیا_نیمت

 .ستمی نيکه اهل کصافط کار
 . فکر کنمدی ، اما من بادونمیاره م_

 ... زدهی تکشی کالفه کرد تو موهاش وبه صندلدستاشو
 .گهی ناز کنم ددی باکمی حقته بالخره منم خخخ

 .ی که خوب فکر کنخوامی منویمنم ازت هم_نیمت
 :نکهی زده نشد تا ای حرفگهی هم شروع کرد و دنیمت.  گرم کردم می نگفتم و سرمو با بستنيزیچ
  بدهتویگوش_نیمت
 ؟یواسه چ_
 . کنموی شمارمو سخوامیم_نیمت
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 . کنمویخب بگو خودم س_
 : نگاهم کرد و گفتطونیش
 نچ_نیمت
 .دی دستام کشي از الموی بعدم گوشو

 رمز؟_نیمت
_74035 

 ... بهم دادموی انداخت و بعدم گوشسی من به خودش می کرد و از گوشوی سشمارشو
 ... پسرنی از دست اخخ
 : شدم و گفتمبلند
 .رمی مگهیممنون من د_
 : هم بلند شد و گفتنیمت
 .امیمنم دارم م_نیمت
 . و اومدزی ميپولشو گذاشت رو.  پولشو در اورد و مبلغ رو نگا کردفیک

 .می اومدرونی شاپ بی به دوش هم از کافدوش
 ؟ي اوردنیماش_نیمت
 .اوهوم بازم ممنون خداحافظ_

 : کهرفتمی مداشتم
 ...ترانه_نیمت

 . بستم و بعد برگشتم سمتشهیچشمامو چند ثان... نکنينجوریبا قلب من ا...نینکن مت... نکن
 .منتظر خبرت هستم ، مراقب خودت باش_نیمت
 .. شد و رفتنشی سوار ماشعی بعدم سرو

 . شدمنمی رفتم و سوار ماشمنم
 )مراقب خودت باش..(دیچی تو گوشم پصداش

 دوست دارم...قعا پسر رو وانی که اکنمیمن اعتراف م.. من
 
 )نایارم(
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 . دادی رو نشون م8 ساعت نگاه کردم که به

 . و ارام خونه نبودنترانه
 .دمی دخچالی ي ارام رو روادداشتی بخورم که يزی چهی تو اشپزخونه رفتم

 مواظب خودت رونی بيریم.  نکردمدارتی بيخواب بود.  ، من رفتم بازار ترانه هم زودتر رفتنایسالم ارم(
 ) باش

 .... گذاشتهادداشتی مث مامانا خخخ
 .دادی خواهر نداشتم و وجود ارام و ترانه به عنوان خواهر واقعا بهم ارامش ممن

 . رو باز کردمخچالی زدم و در ادداشتشی به يلبخند
 . رفتم سمت اتاقم که حاضر شمزدمی که بهش گاز مينجوری برداشتم و همبی سهی

 ؟؟؟ بپوشمی خب چخب
 . و تنم کردمدمی کشرونی بی کوتاهم رو با شلوار مشکي صورمه ايمانتو

 .شدی می اوکپمی تمی شال مشکبا
 .   و رژ بسنده کردم و موهامم فرق وسط گذاشتمملی رهی به شهی و مث همنهی جلو ارفتم

 .ومدی بهم ماوممم
 .دهی بود حتما رسنیارم.  زنگ خوردمی که گوشکردمی شالم رو سرم مداشتم

 : برداشتم با ذوق گفتممویگوش
 سالممممم_
 . هاانمیی تو؟ من پایی ، کجانیسالم عشق ارم+
 .اومدمممم_
 . رونی رفتم بدنشونی هامو برداشتم و بعد از پوشي کفش کالج صورمه اعی گفتم و سرنویا

 ... شدم ونشی ماشسوار
  خووودمممپیسالااااام بر برادر جنتلمن ِ خوش ت_
  می برنی خودم ، بشگریم بر خواهر جسالاااا_نیارم
 ؟يخب ، قراره کجا منو ببر_
 . می وقته نرفتیلی دربند ، خمیریم+
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 : باالدمی و پردمی ذوق دستامو به هم کوببا
 هی ارههه عاااليوااا_
 . فنچول خانومکنهی ممیخخخخ چه ذوق+

 . اخم کردعی چشمک زدم که سرهی بهش
 .ای واسه پسرا چشمک نزنينجوری انایارم+
  چشمک بزنم؟خوامی مينجوری ای من به جز تو واسه کوونهیخخخ اخه د_

 . لبش نشستي روي باز شد و لبخنداخماش
 ی چشمک بزنی به جز من واسه کسيحقم ندار+
 .میدی گذشت تارسی معمولي راه با صحبتاهیبق

 .  سفارشا رو دادنی و ارممیشستیا م وقتا اونجشتری که بی به سمت تختمی گرفتم و رفتنوی ارمدست
  نی ارمگمایم_
  جانم؟+
 گذرهی خوش میلیخ. می برپامونی با اکزی برنامه کوه برهی_
  خانوم؟ي نبودشی کشی چند روز پنیتو مگه تا هم+
 گهی خودشه دي سر جايزی هر چیاممم خب چرا ول_
 . چشميخخ از دست تو باشه به رو+
 .ینی ارمی مرسيوااا_
 . گفتنات هاا وروجک خانومینی ارمنی با ایپرونیاالن خاستگارامو م+

 نشسته بودن و با حرص بهم نگاه مونی تخت کناري نگاه کردم که چشمم افتاد به دو تا دختر که رودوروبرمو
 . ، اعصابم خورد شدکردنیم
 .شییی چافشونی و قختی چشونه؟ با اون ره؟یچ

 . کردم و با اخم نگاهشنی سمت ارمبرگشتم
 .   تو بغلشدی کرد و منو کشی کوتاهي خنده

 .دددمی نمنای خواهرمو به صد تا از اي تار موهی ، یشی میرتی قربونت بشم که غیاله+
  و سرمو اورد باالدی بوسمویشونی پبعدم

 .گهیقهر نکن د+
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 .بخشمتی دفعه رو منیاووووم خب باشه ا_
 ی عالي که از هوامی شدی رو دراوردم بالخره راضنی،ارمي حرص خواستگارای حسابنکهی از خوردن شام و ابعد

 .... میدربند دل بکن
  مادمازل بنده کجا برم؟دییخبـــ ، امر بفرما+
  بااااام ؟می برنی ارميوااا_
 . میری مزمیباشه عز+
 ...............ییییمرس_

 می کردی رو نگاه مزدی که سو سو می درشت وزی ري چراغامی و داشتنی به ماشمی داده بودهی تکدوتامون
 :) دهی بهم ارامش میی جوراهی عاشق بام تهرانم ، من
 .  دادم سکوتمون رو نشکنمحی و منم ترجنجای ای قشنگي نگاه کردم ، اونم غرق شده بود تونی ارمبه

 ... دارهاجی وقتا ادم به سکوت احتیگاه
 . بلند شدنی ارمي دونم چقدر گذشت که صداینم
 م؟ی بري خوای وقته نمریجوجه د+
 مگه ساعت چنده؟_
+1:36 

  گفتمشدمی منی که سوار ماشنطوریهم
 اووه چه زود گذشـــت_
 گهی دیشی متوجه گذر زمان نمگذرهی بهت خوش میبا من که باش+
 .بله بر منکرش لعنت_
 بشمااار+
  نگه داریکنی که برا خودت باز مییواسه مام از اون نوشابه ها_
  بهترهي نخورزهیری بهم ملتی استیشی چاق مزمینه عز+
 نییییییارم_
   کرددددمیجااانم باشه بابا شوخ+
   نکنای شوخنی از اگهید_
 ممیچشم من تسل+
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 خوبه_
 . جلو در خونهمیدی رسنی از چند مبعد
  گهی دی کوه رو هماهنگ کنهی پس قضنیارم_
  نمی ماچ بده ببهی ای راحت ، بالتیخ+

 دمی بغلش و گونشو بوسرفتم
 ؟ي نداريکار_
 نه مواظب خودت باش+
 ییییپس فعلن_
  به سالمت+

 . نشنداری سروصدا در رو باز کنم که بچه ها بنی کردم با کم تری باال و سعرفتم
 . تختم ولو شدميکردن لباس هام رو  داخل و بعد از عوضرفتم

  خسته شده بودم و زود خوابم بردیلیخ
 
 )نیمت(
 

 . گذاشتم رو گاز و ضبط رو روشن کردمپامو
 :نی ماشي تو فضادیچی اهنگ پيصدا

 ....یکنی فکر می به چي دارتو
 ...  دوشمری زی وقتی حتکنمی به تو فکر ممن
 ... نهای يدی جواب منو میکنی فکر می به چي دارتو

 ... نهای يدی منو دری تصوی تو هم هر جا رفتبگو
 .... تو پوچه برامی بی زندگکنمی فکر منی دارم به امن

 ... تو ، تو کوچه درامي که جلوکنمی مزونی مي جورهی
 ...تی به اون صورت مث نقاشکنمی دارم فکر مهمش

 ...ی که نباششهی مگه مکنمی تو دق می بمن
 ... نهای يدی جواب منو میکنی فکر می به چي دارتو

 ... نهای يدی منو دری تصوی تو هم هر جا رفتبگو
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 )یکنی فکر می به چيدار:  تتلو ریام(
 ... فکرم رفت سمت ترانهناخوداگاه

   خوشگل شده بودیلی خامشب
  کرد بهتر بودی مشی اگه کم تر اراالبته

  دمی رسنجای شد که به ای دونم چینم
 ، که ی ادمهی گاه هی تکی که احساس کنهیحسه خوب..  دونم که االن حسم خوبهی که بود می هر چاما

  کس نگاه چپ بهش کنهچی هي و نذاریاشمواظبش ب
 ...   اگه اون ادم ترانه باشهمخصوصا

 ... خنده اما االنری ززدمی مگفتی خودم مي حرفا رو جلونی هرکس اشی ماه پهی تا هه
 . بود که قراره بهم بدهی جوابری فکرم درگری مستمام

 ..یول...نبودم...من عشق رو بلد نبودم... دونمیدوست داشتن؟ عشق؟ نم... بذارمی رو حسم چه اسمدونستمینم
 ... که با ترانه تجربش کنمخواستمیم

 . خونه مامان و بابا نبودندمی رسیوقت
 . بودنومدهی که هنوز ني بابا امشب شام دعوتشون کرده بود و انگاري از دوستایکی

 . روشن بودالدی چراغ اتاق میول
 نشد در ي خبردمی دی به در زدم وقتي رفتم دم اتاقش و تقه امی ما رو نگاه کن انگار نه انگار ماهم هستداداش

 .... رو باز کردم و رفتم تو
 ! نووی ایدک.  بود و چشماشو بسته بوددهی تختش دراز کشرو
  سالمکیعل_

 . ندادیجواب
  خانالدیسالم عرض کردم م_
 ادی برو خوابم منیمت+
 . گفت و پشتشو کرد بهم و دوباره چشماشو بستنویا

  جونشمی واسه مراشی ماس خوشي برااشی خستگگهی دبله
 . چراغ اتاقو خاموش کن حداقلی بخوابيخوای مخوابه؟ی می شب ک9 باو؟ ساعت ادی خوابم موی چیچ_
 .خب قربون دستت تو خاموش کن+
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  چته؟؟ی خوبالد؟یم_
 .ااااادییییخوووواببببمممم م+
 ...  خندهری زدم زدبلن
 .گفتی نمیچی طفلکم هنی و اکردمی متشی اذشهیهم
 .رونیزهر مار ، برو گمشو ب+
 . اومدم تو اتاقتگهی اگه داقتی لی بشوری بااای داری بابا قاطلخبیخخخ خ_
 ای نگهی دمت گرم دیکنیلطف م +

 وهاهاهای. از جلو در برداشتم و محکم زدم تو سرششوییدمپا
 . و درم بستمرونی اومدم بعی بگه سريزی و تا خواست چدی جا پراز

 .دی بدبخت خوابشم پرخخخ
 . داشت و ساده بودي و صورمه ادی سفي از رنگ هایبی سمت اتاقم که ترکرفتم

 .دمی رو تخت دراز کشسی خي گرفتم و با موهاعی دوش سرهی
 ...ي رو برداشتم و رفتم تو گالرمیگوش

 داشت یوقت...  شاپ ازش گرفته بودمیامشب تو کاف...  رو لبم نشستيلبخند ... اوردم و نگاش کردمعکسشو
 ... و حواسشم اصال نبودخوردی مشویبستن

 بود می گوشنهیو دوباره به عکسش که حاال پشت زم... می عکسشو گذاشتم بک گراند گوشی انمی تصمکی یط
 . زدميلبخند

 .گهی کله خر بودم دنیبه قول ام...نهی ببی نبودم که امکان داره کسنی اون لحظه اصال فکر اتو
 . زنگ خوردمی گوشهوی

 ....  افتاده بودری امعکس
 جانم داداش ، سالم_
 ؟یسالم خوب+
 گذرهیشکر م-
  می جلسه مهم دارهی شرکت ای فردا زود تر بنیمت+
 باشه رو چشم-
  هاااا خاطرم جمع؟ی نکنرید+ 
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  حله باوگهیاره د-
  پس؟ي نداريقربانت کار+
 نه فعال-
 یاعلی+

  حوصله جلسه رو داره اخه؟ی ، کنی از انمی اخب
 ای و جواب ترانه بود ، خداندهی چند روز اری کردم بدون فکر بخوابم اما هنوزم فکرم درگی رو بستم و سعچشام

 ....خودت درستش کن
 .... افتادمری حرف امادی اومدم دوباره بخوابم که   چشمام رو باز کردم ، خاموشش کردم ومی االرم گوشيباصدا
  که هست نکنمینی تر از ای اعصاب رو عصبی برِی گرفتم که اممی خواب گذشتم و تصمریاز خ....  اووف

 مامان و دمی که دنیی رفتم پاچیی و سونکی و عفی و بعد از برداشتن کدمی پوشی دست کت و شلوار رسمهی زود
 .  صبحانه نشستنزیبابا سر م

 ریصبح بخ. ســالم _
 ریسالم پسرم صبحت بخ_بابا

   صبحونتو بخورایسالم مامان جان ب_مامان
 . لقمه واسه خودم گرفتمهی نشستم و رفتم

 ره؟ی مشیکارا چطور پ_بابا
 .خداروشکر خوبه_
 ؟ی رو گرفتیخواستی که ميپروژه ا_بابا
 .می گرفتشی تو سفر کشی چند روز پبایاره تقر_
 . پسرنیچه خوب افر_بابا
 د؟ی نداري شد کاررمیچاکرتم ، اوه اوه د_

  نه مادر برو به سالمت_مامان
   ، خداحافظیموفق باش_بابا
 خداحافظ_

 .  شدم و به سمت شرکت روندممی ام مشکي و سوار ام ورفتم
 . رو پارك کردمنی بوق زدم و ماشهی واسه نگهبان شرکت دمی که رسنی از ابعد
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 ....هی در مورد چ زدی ازش حرف مری که امی مهمي جلسه نی انمی باال تا ببرفتم
 
 )ریام(
 
 نی به در خورد و متي که تقه اکردمی کار مشی کي نشسته بودم و رو پروژه نی و امنی اتاق جلسه منتظر متتو

 .اومد تو
 ؟یسالم داداش خوب_نیمت
 ؟ی تو خوبیسالم مرس_
 ومده؟ی ننیخوبم، ام_نیمت
 ....زنمینه االن بهش زنگ م_
 ؟یی کجانیالو ام_
 . ، اومدمنگیتو پارک+
 .بدو_

 : گفتمنی کردم و رو به متقطع
 .ادیاالن م_

 شروع کردم که در مورد جلسمون یبعد از سالم و احوال پرس.  اومد تونی گذشت که در باز شد و امنی مچند
 .  الزم رو بدمحاتیتوض

 . ي شرکت تجارهی ینقشه کش زنگ زد واسه ی مستوفي از اشناهایکی روزی بچه ها دنینیبب_
 و میکنی ميادی سود زمی رو بکشخوادی که میی و خوشش اومده و اگه ما نقشه هادهی کارامون رو دنکهی امث

 . ندارهمیادی کردم کار زی که من نقشه هاش رو بررسياونجور
 داره که می ، سود خوبخوادی عجله داره و نقشه ها رو زود میکمیچون . می بدلی چند روزه تحومیتونی مبای تقرو
 . هم به نفع ما و هم شرکتهنیا

 . مهندسا هم صحبت بشههی با بقدی رو بهش ندادم و گفتم که بای هنوز جواب قطعمن
 . ندارهی ما کار خاصي خب برای ولشهی کارا سخت میکمی و می هم داري اگهی دي ك پروژه هانیدونیم 

 . ندارمی خودم موافقم و مشکلمن
  نظراتون؟ن؟یگی می چشما
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 .موافقم_نیمت
 .ستی نیمشکل_نیام
 که به شهی و تو شرکت نمشهی منی خونه چون حجم کارامون سنگمی الزم باشه کارارو ببردیفقط شا. خوبه_

 .می کنیدگیهمش رس
 ... خب مای ولرهی مشی پينطوری اي چند هفته اهی_نیام
 )تق تق تق(

 دییبفرما_
 . ساله بود، وارد شد45_44 بای خانوم تقرهی شرکتمون که ی باز شد و منشدر
 يوتری کامپي به نقشه هانیاری بفی چند لحظه تشرشهی فر مانی کي مزاحم جلستون شدم ، اقاخوامیعذر م +

  ن؟ینگاه بنداز
 . شما رو الزم دارهدیی ارسال بشه و تا12 تا ساعت دیبا
 .امی مگهی دي قهی تا چند دقدییبله شما بفرما_نیام
 .هی کن مورد خوبی پروژه رو اوکنی اریام_نیام
 .کنمیاالن هماهنگش م_
 . به نقشه ها بندازم ، فعالی نگاههیمن برم _نیام
 .برو داش فعال_نیمت
 . بدماروی رو به هیدیی زنگ زدم تا تاهی رفت و منم نیام
 . عصر تماس گرفتمروزی دشنهادیالو سالم جناب، واسه پ_
 نی و همون موقع که خواستشهی شد ، از فردا کارا شروع مدیی پروژه از طرف مهندسا تانی اسی نیبله مشکل_

 .شهی داده ملیتحو
 . قرارا رو هم گذاشتم و قطع کردمهیبق
 . داشتممانی به کارمون ای ولهینی که پروژه سنگدونستمیم

 .کردی انداختم که داشت به نقشه ها نگاه می نگاهنی متبه
 رونش؟ی بي و فضانگی پارکتیتعداد طبقه ها چندتاس؟ وضع. نجای اای بریام_نیمت
 . یرونی بي ساده ي فضاهی نگیدوازده طبقس با دوتا پارک_ریام
 . کنی رو طراحیرونی بي و فضانگی تو طبق تخصصت پارکنیمت
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 .  نگاه بهشون بندازهی وقته تا
  مد نظرشونه؟ی طرح خاصای خوانی میتو طبقه همکف الب. هووم باشه_نیمت
 .کنمی منم رو طبقه ها کار منهیاونا گردن ام.  دادنی طرحهینه _
  گردن منه؟ی چونیخب اقا_نیام
 . دارهيادی نگاه بنداز طبقه همکفشون کار زهی نقشه ها رو ای ب؟يعه اومد_

 ...می نقشه ها بودری و درگمی دادادامه
 . بلند شدنی متی گوشامی پي که صدازدمی ساختمون رو مي طرح باالداشتم
 لبخند محو رو هی کم کم ی حالت شوکه گرفت ولافشی قهوی شد که ی چدمی نفهمش،ی سمته گوشرفت

  عالمت سوال و تعجب شده بودنی بی چهی افمیق. صورتش نشست
 ... نگاه انداختمهی نیبه ام 

 در نی بود که صدا امرهی خی با لبخند به صفحه گوشنی هنوز متی گذشت ولکمی از من نداشت، ی دسته کماونم
 .اومد

 ه؟ی که؟ی چمینیبنال بب. شدی هم بود تا االن خوندش تموم میامیهر پ_نیام
 .زن داداشتون_نیمت
 .میدیهر هر هر خند_
 ه؟یزن داداشمون ک.  آدم باشنیمت_نیام
 گهیزبون وا کن د_
 .یچی آها ه؟یها؟چ_نیمت
  با خودت؟يچند چند_
 .  کار کردهادی امروز زریام_نیام

 به ساعتش انداخت و دوباره ادامه ینگاه( چه برسه به االن کهزنهی هم خل مي در حالت عادنی حق بده ابهش
 . اخهستی نمیتوقع.  ساعت کار کرده4 کینزد) داد

 .نی پرت شد سمت امی چهی نی از سمت متهوی
 ...آخخخ_نیام
 آخ و مرگ ، نکبت_نیمت
  کوه؟می بچه ها ، فردا برگماایم
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  نهیگی کار کرده رد داده مادی زنی اگمی ماید ب _نیام
  وسط؟نی اگهی می کوه چمی پروژه کار کننی واسه ادی خر بانی عيدیخوبه االن د_
  ؟ی چینیجمعس .  فردا جمعسینی ؟ی چینیخب امروز پنج شنبس _تنیم
 گهی کوه دینی ؟ ی چینی تو تهران حیتفر. حی تفرینی

 .ي فرهنگ لغت قونی از ایمرس_
 والیواقعا ا_نیام

 لهی جمعه که شرکت تعطگهی نمراهمی بی همچالبته
 ستی نلیخونه که تعط_
 .بعله_نیام
 . های کار شالیخی بگه پشت بندش بی چهی نی متيخوای تو هم فقط منیام_
  من؟ نه باووو؟یک _نیام
 . فرداروشمیاستثنا قائل م. مرگ_
 . واقعا مهندسیمرس _نیمت
 . رادمنشي جناب اقایچه لطف_نیام
 ... وقت کوه رو ندامی دارادی بهتون، اصال ما کار زومدهی نیکوفت خوب_
 .گهی دمیری حله مهوی يدیعععع، نههه ، خبببب، باشه ، چرا رد م_ نیمت
 .ی چقد هوله؟ی ، ذوقت واس چگهی کوهه دهی ن؟حاالیمت_
 ...فقط...زهی رفقا چنیدونیم_نیمت
 
 )ریام(
 
  هستننامیترانه ا...  که پوووفنیا_نیمت
 . کوه به سرش زد ، ترانه خانوم امر کردني هواییهویپس بگو آقا چه _
 ؟ي چطور بود؟ حرفتو زدشبی دنمی بگو ببیعههه راست_نیام
 اره_نیمت
 خب؟؟_
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 .خواست که فکر کنه_نیمت
 .کردیپلدرم م الدرم ی کلنی انگار نه انگار انیام. ایشی مرغا می قاطي داری الکیخوب الک_
 .زنهی داد منی ببختشویر.  داداشگهی دهیعاشق_نیام
  بگم؟یهم من به تو چ_
بالخره وقتش بود کم کم دست به کار بشه خب چه بهتر که ترانه .  نده به داداشمونری بابا گالیخیب_نیام

 .انتخابشه
  ترانه خانومه؟یترانه چ_نیمت
 .اوه بله چشم ترانه خانوم_نیام
 ؟يری مشی تند پکمی ي داریکنی ، فکر نمیدونی دختره نمنی از ايزی تو چنی متیول_
 .می اشنا بششتری خواستم بنیمنم واسه هم_نیمت
 .رهی تا کوه قافم میچی که هی بره کوه معمولشی پي جورنی اشمونی عاشق پقیخخخ، رف_نیام
 .خخخ_نیمت
 . گهی دمی برنیخب پس پاش_

 .میکنی ملی عاشقمون تعطانی هم که کار رو واس مهندس شافردا
 . که خانواده منتظر بنده هستنامشبم

  هوم؟گه،ی دنی فردا هستهیپس اوک_نیمت
 .گهی دمیای برادر من؟ میپرسیچند بار م_نیام
   هستن؟ای اصال کنمیواستا بب_

  و اونا؟میخودمون
 . هم هستنگهی دپی چند تا اکنکهینه مثل ا_نیمت
 . بهترهمی پررو تنها نباشيبهتر با اون دخترا_نیام
 .نی داش امکیال_
  نه؟ستی پررو ترانه که ني منظورتون از دختراانایاح_نیمت
 نووویا_نیام
 ستینه داش من ن_
 خوبه_نیمت
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_... 
 ..._نیام
 ه؟یهوووم؟ چ_نیمت
 . روت حساب کردشهی نمیچی چه برسه به االن که کال هی نداشتیاز اولم عقل درست و حساب_نیام
 .نایواقعا خل بودن ا. کردمی و منم بهشون نگاه مکردنی کلکل منی و امنیمت

 ...... سمت خونه تا فردامی و رفتمی شدنامونی بود که هممون سوار ماشمی هفت و نساعت
 
 )ارام(
 
 کالفه ي مقدارهی که يانگار.  که حواسم جمع ترانه شدمیدیدیم Tv  تو حال ومی و ترانه نشسته بودنای ارمبا

 ...تونستی نمی بگه وليزی چخواستیبود و م
  یی جاهی گرفتم سر بحث رو از میتصم

 .باز کنم که بتونه حرفش رو بزنه 
 هی ، می وقت سر خاروندن ندارمی واحد هارو هم که فشرده برداشتشهی کالسا شروع مگهیبچه ها تا هفته د_

   هوم؟،یی جایحی تفرهی می برنینیبرنامه بچ
 . کنهی هماهنگ مپشونی کوه ، گفت با اکمی گفتم برنی به ارمشبیره، اتفاقا من دا_نایارم
 م؟ی هم باهاشون رفتشی که دفعه پییهمونا_
  اره همونا_نایارم
 اوهوووم چه خوب_

  ، بچه هااااگمیاممم م_ترانه
 هوووم_

 من..اممم ...من_ترانه
 ؟ی کنی چرا انقدر مِن مِن مگهی تو؟ بگو دیوااا خوب_نایارم

 ... منی ولنی باهاتون صحبت کرده بودم شما هم مخالفت کردنیمن، من قبال راجب حسم به مت_ترانه
 !تو؟؟_

  خودموني برم خونه خوامی بهتون دروغ گفتم که ، که مشبید.... شبیمن د_ترانه
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 ؟؟؟؟ی چــیعنی؟یچـــ_
 ترااااان_نایارم

 .دونستمیاره دروغ گفتم چون هنوز از حسم مطمئن نبودم و مخالفت شما رو هم راجب نرفتنم م..آ_ترانه
 ؟یگی می چمینی ببي بدحی درست توضشهیم_

  قرار داشتمنیبا مت... باشبیمن د_ترانه
   تو؟یگی میچ_

  ،دیشی می و عصبدی کنی مخالفت مدونستمیبهتون نگفتم چون م _ترانه
 کاری چدی بانکهی و اخوادی می و اون چخوامی می خودم رو با خودم مشخص کنم بفهمم چفی خواستم تکلیم

 .بکنم
  ترانهي نکردیاصال کار درست_

 .دی کنم درکم کنی اما خواهش مدونمی ، مدونمیم_ترانه
 .که دوسش دارم... که....کنمی از حسم مطمئن شدم من حس مشبیمن همون د...من
 ؟یز حسش به خودت مطمئن ترانه تو ا؟یاون چ_نایارم

  که اونم دوسم دارهکنهی ثابت منوی رفتاراش همنا،ی ارمدونمینم_ترانه
 . و ازم خواست راجبش فکر کنممی باهم اشنا بششتری گفت بکنمی فرق مهی گفت که براش مهمم و با بقبهم

 ؟ی االن دست من امانتیفهمی ترانه تو م؟ي رو از ما پنهون کردی مهمزی چنیتو همچ_
 ی به پدر مادرت چيخوایم.  شما دوتا با من باشهتی که مسئولرنی شدن برامون بگی راضی خونه رو وقتنیا

  ؟یبگ
 ؟!!؟؟؟!!؟ي بودی ادمنی باهاش قرار هم گذاشتم حاال دوسش دارم؟ ترانه تو همچدمی پسره رو دشی کمیرفت

 .دیرسی اش بود که به گوش مهی گري بود و سکوت کرده بود فقط صدانیی پاسرش
 .کردی متمی اذشی اصال محکم نبود و سادگترانه

  نداشتميبه اون پسرا اعتماد.  ساده هم باور کنهي نقشه باشه و ترانه هی که همش دمیترسیم
 .  بودزی که مثل خواهر نداشتم عزیامانت... داشتم که بترسم امانت بودحق

 دی اما االن فقط باي چجوردونمی رو دوست داره نمنی و االن منم مطمئن بودم که متدمیفهمی رو محسش
 . کردمیکمکش م

 ترانه؟_
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 . رو اورد باال و بهم نگاه کردسرش
 . کرده بودسی پر اشک بود و گونش رو خچشماش

 واسه اشنا شدنتون نداره فقط ی که اونم دوست داره مشکلی و مطمئنياگه دوسش دار. بهش جوابت رو بده_
 .ی نشمونیمواظب باش که بعدا پش

 .  اومد سمتمعی زد و سريلبخند
 :  اشکاش گفتونی بغلم و مدیپر

 ...از حسش مطمئنم...مطمئنم
 . انداختمی نگاهنای زدم و به ارميلبخند

 . و اشک تو چشاش جمع شده بودکردی لبخند بهمون نگاه مبا
 .می همو بغل کرده بودیی کردم که اومد و حاال سه تاي اشاره ابهش
 لشی شد سمت موبادهی نگاه هممون کشنای ارمیِ زنگ گوشيباصدا

  فکر کنم واسه کوه زنگ زدهههنهی ارميوااا_ناایارم
 الووو سالم_نایارم

  ؟ جانم؟ی تو خوبممنون
 ییی مرسنی ؟ دمت گررم ارمییی جديوااا

  گهی من به بچه ها بگم دپس
   قربونت ، فعالنه
  شدیچ_
  صبح حرکتقرار کوه هم جور شد فردا _نایارم
 .هی ول عاليا_

  جوابم رو بهش بگم ؟اد؟ی بگم فردا بنیمن به مت...، من بچه هاا_ترانه
 .یاره بهتره همونجا بگ_نایارم
 : باال و با ذوق گفتدیپر

  گممممی االن ميووواااا_ترانه
  اتاق که خبر بدهي بدو بدو رفت توبعدم

 عاااشقه هاااا_
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 گهیهست د_نایارم
 انی بهش راست باشه واقعا بهم منیاگه حس مت_
 ان؟ی منی هم با متيریکبی فردا اون دو تا اگمیخخخ اره ، ارام م_نایارم
 گهیحتما د_
 پووووف_نایارم
  به ما چهانی باو بالیخیب_
  بپوشم من؟ی بگو، چنویهم_نایارم
 کنمای لهت مزنمی منای ارميوا_

 ... بپوشمی چیگی که همش متوعم
 گهی دیپوشی ميزی چهی

 . باووولخبیخ_نایارم
  درست کنم؟یناهار چ_
 یماکارون_نایارم
 .هووم خوبه_

  هم دوباره ول شد تو حمومنای رفتم ناهار درست کنم و ارممن
 یانشااهللا که هر چ....  داشته باشهاقتشوی لنی که متدوارمیام...براش خوشحال بودم....  ترانهيوا....  هم کهترانه

 .. باشهریهست خ
 
 )ترانه(
 

 سم؟ی بنویخب حاال چ.  از رو تختم برداشتم و گرفتم تو دستممویگوش
 . به نظرم خوب شدیکی بار متن رو نوشتم و پاك کردم تا اخر چند
 تا ای بیاگه خواست _درکه_کوه_ میری صبح ما م7 فکرامو کردم ، فردا ساعت ی همونطور ك گفتسالم،《

 》جوابم رو هم بدم
 . به اسمش نگاه کردمکمی» Matin« ه بود گشتم کردوی شمارش که خودش سدنبال
 ؟ی مطمئنترانه
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   احساست و از احساسش؟از
   مطمئن بودم؟من

 .بودم.... رو لبم نشست ارهيلبخند
 . آزاد کنمی ذهنمو از همه چکمیچشامو بستم تا . دمی تختم دراز کشي رو براش فرستادم و روامیپ
 . اومد و کنارم رو تخت نشستسشی خي بود که با موهانایارم.  در به خودم اومدمي بعد با صداکمی

 اد؟ی گفت؟ می بهش؟ اون چی گفت؟ي کردکاریچ_نایارم
  هم بکش وسطشی نفسهی يخوایخخ م_
 .  کن فضول خانومچی سوال پایبرو اون موهاتو خشک کن بعد ب 

  خشک شهیعی موهام طبخوامیم_نایارم
 ؟یتو جواب منو بده، گفت 

 اوهوم_
 . اومد تونهی شد و ارام دست به س بازهوی در

 نیخوب بدون من جلسه گرفت_ارام
 .نی منم گفتم اره همی گفتنی گفت به متنای باو ارمهیجلسه چ_
  به قرانفه؟گشنمههههی رد؟ي کردکاری ناهارو چالیخی بنارویارام ا_نایارم
 .می ساالد درست کنمی برنی آمادس بپرگی دکمی رو گذاشتم دم بکشه یاره ماکارون_ارام

 .  تو آشپزخونهمی رفتمی گفت و خودش اول رفت و ماهم  بلند شدنویا
 .می و بعد هم ناهارمونو خوردمیدی چزوی و ممی رو درست کردساالد

  شد؟یترانه چ_ارام
 شد؟ی چیچ_

 اد؟یم. گهی دنیمت_ارام
 .نمی نگاه نکردم بزار برم ببدونمیآها، نم_

 . شدم و رفتم سمت اتاقمبلند
 .... رو برداشتم و نگاه کردممیگوش
 . داشتمامی پبله

  کردمبازش
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 》 ، منتظرم جوابتو بشنوممیی اونجا7 فردا ساعت سالم《
 .... چشمکی اموجکی و
  مشتاق بودنشو دوست داشتمنیا

 دادی بهم می خوبحس
 . بچه هاشی دادم و رفتم پلی چشمک به خودم تحوهی لبخند با هی به خودم نگاه کردم نهی آتو
 انیبچه ها، م_
  اون دو تا هم هستن؟اااان؟یم_نایارم
 .میای اخه گفته منکهیمثل ا_

 پوووف_ارام
  بپوشم؟ی من چگمااایاممم م_

 د؟ی به تو  رسنای جمله از ارمنی خدااا ، اای_ارام
 .یگی تو فقط نمگنیخخ واال همه م_نایارم
  خاص بودمي جورنی هممیاز بچگ_ارام
 خفه باو_نایارم
 مزاحم وقت ادی زدمیقول م. نی من انتخاب کني برای چهی می برنیای دفعه بهی نیبعله خانوم خاص حاال ا_

 گرانبهاتون نشم
  ندارهي دفعه موردهی نیخب هم_ارام

 . بودمی و خودم راضشدی می خوبپی تم،ی گرفتمی که با بچه ها تصمییزای اون چطبق
 . رو انتخاب کردنپاشونیهم ت نای و ارمارام

 ....وقت تو سکوت گذشت که خودم سکوت رو شکستم 
 من حوصلم سر رفتههه....اراممم....نااایارم_
 منممم_نایارم
 . که حوصلتون سر رفتهنیکاریخب پس معلومه ب_ارام
 .می نکردزی چند وقته خونه رو تمنیپاش
 . شلوغهههیلینههه، من که سرم خ_
 .ول کننن ارامممم_نایارم
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 باز شد مامان بزرگ_
 .نییحرف نباشه بدو_ارام
 باشه باو_
 ماااای کرديریپووووف چه گ_نایارم

  اخه؟ی خفه شيریمی مترانه
 . خوب شدیلی بود و خفی کثیی خدام،ی کردزی و خنده بالخره خونه رو تمی شوخی کلبا

 . سمته اتاقه خودش رفتی برامون نمونده بود، هرکی جونگهی دی بود ول10 ساعت
 . رو تختم ولو شدممنم

  فردا فکر کردم نه که بخواما نهبه
  طرفشرفتی ذهنم مییهوی

 ..... خوابم بردی کدمی پرت کردم و نفهمگهی ديزای به چحواسمو
 
 )نیمت(
 
 ی هم نذاشتم و چشمام از شدت بي داده بود خواب و خوراك نداشتم ، تا صبح چشم روامی که ترانه پروزی داز

  قرمز شده بودیخواب
  درکــهمی دنبالمون و برادی بنی اماده بشم تا امدی و کم کم با5:30 که ساعت االنم

 و رونی بدمی پرنی ، با بوق اماطی حي لباسا و برداشتن کولم رفتم تودنی ربعه گرفتم و بعد از پوشهی دوش هی
 .نی ماشي نشستم توعیسر
 سالم_
 سالم ، چه خبرته بابا؟_نیام
  تو؟ی ، چرا انقدر هولکیعل_ریام
  رهی کن که دشی اتنی بابا ، امالی خیب_
  ارمی در ني بازعی گوش کنم و ضاهی پروژه اخرنی راجب اری امي کردم به حرفایمنم سع  راه افتاد ونیام
 د؟ینی از کوه ، قراره کجا همو ببنمیخببب ا_نیام
  زنگ بزنمهی سای دونم واینم_
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  شما؟دییالو، سالم ترانه ، کجا_
 . می پشت سرت؟ینی بی نمگهی دکه هه دنی هميماجا+
  بنده خداگهی راست مدمی نگاه کردم دهی

 .  پس فعاللخبیخ-
   بچه ها اونجانمیبر_

  که قرار بود ترانه بدهی شد واسه جوابی مشتری استرس من بمیشدی تر مکی نزدیهرچ
 هیترانه و دوستش ارام باهم بودن و کنارشونم اون دوستشون با .  ده دوازده نفره بودنپی اکهی. میدی رسبالخره
  چفت هم نشسته بودنيپسره ا

   باشهزای چنی خورد اهل ای بهش نماوپـــس
 .  تو ترانه رو بچسبنی بابا بتوچه متيا

 .  کوهي باالمی راه افتادی و سالم و احوال پرسیی اشنامی از مرابعد
   بود رفتم کنار ترانه کههرطور

 حالت خوبه؟_
 ممنون+
 ؟ی جوابت رو بگي خوای که نمگمیم.. یم_
 گمی مناسب تر منم جوابم رو مي جاهی میبذار بر+
  ، منتظرمیاوک-

  کنهی با حرص نگام مدمی که دری سمت امرفتم
 ه؟یهوم؟چ_
 خاك برسر هولت نکنن_ریام
 خخخخ-
  چشه باز؟نیا-ریام
 ؟یکــ-

  اشاره کردنی به امباسر
  دهی و سرشو تکون منای شده به ارمرهی با پوزخند خدمی که دنی کردم سمت امرومو

  کنهریخدابخ_ریام
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  شیــــی جا بساطشون رو پهن کنن ، اخهی گرفتن می تصمبالخره
 .  و صبحونه ترانه بلند شدي چاهی از خوردن بعد
  قدم بزنمکمی رمیمن م+

  بعدش بلند شدم و دنبالش راه افتادمهی چند ثانمنم
 . می باهم برسایترانه ، وا-
 . دمی تا بهش رسستادیا

 ؟ی جوابتو بگي خوایخب ، نم-
  گمیچرا ، م+
 مثبته؟-
 ؟ی کنی فکر میخودت چ+
 مثبته-
  تووویچقد به خودت خاطر جمع+
 ؟؟؟ی بگي خوایترانه ، نم-
  امممنیمت+
  جانم-
  کنادداشتی بابامو يشماره +
 ؟یچــ...چ-
  که من برم؟ی کنادداشتی يخواینم+
  تو ج جوابت مثبـته؟ینی..نی ، نمی ببسایوا-
 ری واسه امر خی دم که مزاحم بشی ، بهت افتخار مگهی اره ديواااا+

 کردی بهم نگاه مطونشی شيبا چشما.  لحظه تو سکوت نگاش کردمچند
  نوکرتممماااای خداااايوااا

 ...غلش کردم و کنار گوشش زمزمه کردم سمتش و محکم برفتم
 کنمی نممونتیپش_

 با هم میتونستیم... اونم منو دوست داشت...اون جوابش بهم مثبت بود... اون...  بهم دادی کردنش حس خوببغل
  منيخدا...میازدواج کن
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  که بچه ها منتظرنمی ، بردونمیم+
 زمی عزمیبر-

 .... سمت بچه هامی گرفتم و راه افتاددستشو
 ...می جواب نذاشتی شکرت که بایخدا
 
 )نیام(
 

 به پهلوم به خودم ری امي کردم که با ضربه ی و اون پسره نگاه منای ارمي و به بگو بخنداری بودم کنار امنشسته
  اومدم

 هوووووم_
   باباشیخورد_ریام
 ؟یگی می رو؟چیک_
  دختره رو ، چته؟نیهم_ریام
   کنه پسره روی ، ول نمادی چسب بدم مي دخترانی اه اه انقدر از ار؟ی امشینیبی بابا ، میچیهااا ه_
 خو به توچه؟_ریام
  گفتم باویکل_
  اوردنفشونویتشر_ریام
 ؟یک_
  عاشقيکالغا_ریام
 خخخخخ بذار خوش باشن_

 سمت ما کم کم ترانه ومدنی لبخند ارامش بخش دست هم و گرفته بودن و داشتن مهی کردم که بانگاهشون
 . دوستاششیدستش رو جدا کرد و رفت پ

   ماشی هم اومد پنیمت
 گه؟ی دمی رو افتادیِنیریش_
 یی اینیریاوووونم چه ش_نیمت
  جمع کن قربونتشتویمبارکه داداش فقط ن_ریام
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  المصبشهینم_نیمت
 !دی توجه کنونی اهم خانم ها اقااهم×

  زد جلب شد ، فکر کنم اسمش ارمان بود حرف رونی که اي همه به سمت پسرتوجه
 ست؟ی پای باال ، کمی و برمی به خودمون بدی تکونهی میخوایم×

 دی شما برسی حسش نییخدا_نیارم
 ه؟ی بقخب×

 مونمی منی ارمشیمنم پ_نایارم
  رو از هم جدا کرد؟لهی شما دوتا پشهی ، مگه مکردمی بود تعجب منی اریغ×

 یگی می ارمان ، حواست باشه چياها_نیارم
 کنهی هم مي چه طرفدارهه

 میری کردم که اشاره زد نمری نگاه به امهی
  باشنوی ای که نره ، دککردی نگاه کردم که با چشم و ابرو به ترانه اشاره منی متبه
   از ارام و دوسه تا از دختراری بلند شدن و رفتن غهیبق
  ترانهشی بلند شد و رفت پنیمت
  حوصلم سررفت بچه هااا+
  افشی کم کن سر نره نفله  بااون قرشویز: که فقط من بشنوم گفت ي لب جورری زریام
   خندهری و زدم زرمی خودم رو بگي نگاه کردم به دختره که نتونستم جلوهی

 ــریدهنتــ ام_
 که االن همش ی کنشی بگه مجبورت که نکردن انقدر واسه کوه اراستی نیکی خب اخه نشیواال خب بب_ریام

  بکنهافتی نگاه به قهی جرئت نکنه یبماسه کس
   همون دختره بلند شدي خنده که صداری زدم زبازم

  ونی اقادی دور هم ، حوصلمون پوکمی ماهم بخندنی هست بگي خنده دارزیچ+
  شدی بلند گفته مدی مطمئن باشدیاگه قرار بود شماهم بفهم:  گفتي جدیلی خریام

  اوردنی از خنده سرخ شده بودن اما به رو نمهمه
 میای ممی بزني دورهی میبا اجازه ما بر_نیمت

 .  ترانه رو دنبال خودش کشوندبعدم
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  ، ترانه هم از دست رفتایب_نایارم
  به بعدنی از انهی ببتونهی ترانه رو می کگهیارهههه د_ارام
 .گهی دهیعاشق_نیارم
  که اومدننایعه ا_ارام

  ، واسه همونمی نه که کوردی که اطالع دادینه بابا؟ مرس-ریام
  با تو بود اخه؟یک_ارام

 . پوزخند زد و روشو برگردوندریام
  ي و مسخره بازی شون اومدن دوباره شروع کردن به شوخهی بقیوقت
 ...... بودن من که خوشم اومد ازشونی جمع باحالکال
 
 )ارام(
 

 رو یلی نفر خهی دفعه نیفقط ا. گذشتی خوش میلی کوه خمیومدی جمع منی با ای وقتشهی بود، همی خوبجمع
 .کردی می هوا برش داشته بود و احساس شاخیلیمخ بود خ

 .زدی پوزخند مخوردی هم می به توقیتق
  افتادهلی فکر کرده از دماغ فهه
 و کی ساعت م،ی بخوری چهی می بگو سره بحث رستوران رو باز کنه برنی گشنمه به ارمیلی من خنای ارمگمیم_
 .مهین

 .گمیاره، منم گشنمه، االن م_نایارم
 نیارم_نایارم
 . جانم بگو_نیارم
 .می بخوريزی چهی می هم گشنه ان بگو برهی احتماال بقمهی ونکیگشنمه، ساعت _نایارم
 االن_نیارم

 .می بخوريزی چهی می برنی که وقته ناهاره، پاشکنمی بچه ها، فکر مخببب
 .میری مگهیممنون، خوش گذشت، ما د_ریام

 .می آشنا بششتری بدی بموند،ی باره که با ما اومدنیاول_نیارم
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 نی اشنا بشه تا اشتری با سمندون بخوادی آدم دلش ماااا،ینی
 . تا آخرش بمونه، راه نداره داداشدی باادی با ما میکس_ارمان

 . بودیکی که همون نزدی سمت رستورانمی قبول کردن بمونن و همه باهم راه افتادونی اقاباالخره
 .می و برگشتمی سفارش داد و ناهارو خورديزی چهی ی کسهر
 و ترانه هر هر  پروندی نمک می هنی خوش گذشته تو رستوران هم متی که معلوم بود کلنی ترانه و متبه
 . بودنگهی باغه دهی کال باهم تو دیخندیم
 رمی باشه حاله ترانه رو بگادمی

 : گفتنی که شاهکردمی فکر مزای چنی خودم بودم و به همتو
 .می کني بازقتی جرات حقمیخوای منینیخب بچه ها همه بش+

 . بودم، زود تر از همه رفتم جلوي بازنی جووون، من عاشق اآخ
 . بچه هادیای اره ، بوولیا_

 .کردی خورد که با پوزخند نگاه مری به امچشمم
 .رفتیم رو مخم داشت راه یلی خگهید

 . شدم و گفتمرهی چشاش ختو
 . پوزخند نثارش کردمهی و ادی نتونهی مخوادی هم که دلش نمیهرک_
 . حال کردمشیآخ
 . که فقط من بفهمم گفتواشی پشتم رد شد و از
  کنم و اومد نشستی مي و بازامی که شده مامی چشم بعضيبه کور_ریام
 . هم اومدن و نشستنهیبق

 . و گرفتم دستميبطر
 .چرخونمممیمن م_

 . ستادی بعد اکمی و چرخوندم و يبطر
 . از دخترا که اسمش سحر بودیکی سمت گشی بود و سر دنی سرش سمت ارمهی
 :دی عشوه و ادا و اصول پرسی کلبا

 ن؟ی ارمقتی حقایجرات _سحر
 .قتیحق:  گفتي جدیلی خنیارم
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 ؟ي رو دوس دارنایاممم چقد ارم_سحر
 . بود؟ مسخرهی چه سوالگهی دنی اوااا
 ... زدنای به ارمي لبخندنیارم
 .میقد تموم زندگ_نیارم

 . بلند شدنی پوزخند اميصدا
 . چشه؟ فقط بلدن زرت و زرت پوزخند بزننگهی دنی اوااا

 : اخماش رفت توهم و با عشوه دوباره گفتسحر
 .نایخوش به حالت ارم_سحر

  نگفتيزی سرد نگاهش کرد و چنایارم
     نههههه ادم قحطه اخهههه؟يواااا....  افتادریوند که به من و ام رو چرخي بطرنیارم

 : بهش انداختم و گفتمینگاه
 قت؟ی حقایجرات _

 . جواب دادمحکم
 جرات_ریام

 بخون:  کردم و گفتمي تک خنده اکسی ریلیخ. گمی حاال بهت مهه
 ؟یچ_ریام
 . اهنگ بخونهی_
 يومدیکنسرت که ن_ریام
 .ي انجام بددی که بگم بامی هر چي داره؟ جرات رو انتخاب کردیچه ربط_

 ؟یکنی مي چرا بازیتونی نمیوقت
 .نی باشه صبر کن و ببتونم؟یهه من نم_ریام
 .هی خالتارتی گي جانیام_نیمت

 : رو به جمع کرد و گفتبعد
 .هی دو تا عالنی کار ابیترک_نیمت
 .ارمشی برمیمن م. نهی تو ماشنای ارمتاریاتفاقا گ_نیارم

 : گفتنی رو به امترانه
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 ن؟یزنی متاریمگه شما هم گ_ترانه
 .ستی نیفی تعرگهی منیبله ، البته اونقدر که مت_نیام

 .زنهی متاری هم گنایواقعا؟ ارم_ترانه
 . زود هر دو روشونو برگردوندنیلی کارو کرد اما خنی هم متقابال همنای کرد و ارمنای به ارمی نگاهنیام
 . اومدنی ارمنکهی گفته نشد تا ايزیچ

 .تاری گنمی ادییبفرما_نیارم
  شروع کننیام_نیمت
 . کردمشی رو گرفت تو دستش و تنظتاریگ

 .کردنی مشتاق بودن و بهشون نگاه مهمه
 . و شروع کردتاری گي هامی رو سدی دستاشو اروم کشنیام

 .همه محوش شده بودن....زدی قشنگ مواقعا
 : شروع کرد به خوندنری که اممی بودنی زدن امتاری گغرق

  از تو   تنها نشونم از تووونمیدل د 
 ي    که خودتم نداريادگاری عکس هی 
  رو به رومرمشیگی تنهام    میلی که خی شب هام  وقتقیشده رف 
   تو رو ندارمی ارزوم   وقتیشیبازم م 

 بندمی قرارم   چشامو باز می که بیوقت
 يادگاری عکس هی از تو    تنها نشونم از تو    وونمی کنارم     دل ديای بدیشا 
 .... ارزومیشی رو به روم    بازم مرمشیگی تنهام    میلی که خی شب هام وقتقی     شده رفيکه خودتم ندار 
 ....) صداشو بلند تر کردری اوج گرفت و امنی امتاریگ(

 هام هی   به گربندمی کنارم چشامو باز مینی تو رو ندارم     که بشیقت داره ودهی     اما چه فابارهی بارون مداره
 دنمی ديای بدی     شازنمی تو رو صدا مخندمیم
                    بندمی تنهام     چشامو باز میلی که خی رو به روم   وقترمشیگی شب هام مقی    شده رفيادگاری عکس هی 

   هام باز به تو دلی خستگقی    رفخندمی هام مهیبه گر
 
 ........بندمممممیم
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 )ترانه(
 

 .کردمی نگاه منی  و زدن امری نشسته بودم و به خوندن امنی متکنار
 . بودنی گفت واقعا عالی منی که متهمونطور

 .  حس کردم دستم داغ شدهوی که خوندنی و مزدنی محوشون بودن و اوناهم با احساس مهمه
 .کنهی دستش رو گذاشته رو دستم و بهم نگاه منی متدمی کردم که دنگاه

 : زمزمه کردری شد و اهسته با امرهیبهم خ...  لبخند بهش نگاه کردمبا
  بندمی باز مچشامو

  خندمی هام مهی گربه
  زنمی رو صدا متو
 دنمی ديای بدیشا
 يادگاری عکس هی
   شب هامقیشده رف 
   رو به رومرمشیگیم

   تنهامیلی که خیوقت
چند ساعت ....شی شاپ ناقافل گرفته بود و گذاشته بود بک گراند گوشی ازم تو کافنی عکسم افتادم که متادی(
 بندمیچشامو باز م)  زدم و دستشو گرفتميلبخند...  نشونم داده بودشیپ
 خندمی هام مهیبه گر 
  هامی خستگقیرف 
 .....بندمیباز به تو دل م 
 )وونمیدل د:  ی فالحاریماز(
 . به خودم اومدمپیدست و سوت اک ي صدابا

 نی باووو چه کردولللیا_نیشاه
 . بودیواقعا عال_ارمان

 .دسخوش رفقا_نیمت
 .کردنی  با لبخند تشکر منمی و امری و امگفتی ميزی چهی ی کسهر
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 .زنهی می هم واقعا عالنایارم_ارام
 .حرف نداشت....گفیارام راست م.... انداختمنای به ارمینگاه

 . تو هم برامون بزننایارم_
 .یزنی مي حرفه ایلی خادی مادمیارههه تا اونجا که _ارمان

 ؟یزنی منای باشه ، ارمي حرفه ادمی االن باگهی دزدهی میاز بچگ_نیارم
 . حتماگهی دتی موقعهینه االن نه ، اما تو _نایارم

 ؟یکنی چرا ناز مگهیخب بزن د_سحر
 .... حرف زدنی خدا باز ايا

 .... خوششون اومده بودنکهی همه در اومده بود ، مثل ايصدا
 . شده بودنالیخی رو هم که کال همه بيباز. زنهی قبول نکرد و گفت بعدا حتما منای ارماما
 .می که برگردمیکردیکم کم جمع و جور م 

 ترانه؟_نیمت
 : نگام کرد و گفتطونی سمتش ، شبرگشتم

 گه؟ی دنی دارفیتشر.  خونتونزننیفردا مادر زنگ م_نیمت
 : و گفتمدمی خندزیر
 میاره هست_

   ودمی خندششی زد و رفت پی صداش زد، چشمکنی بگه که اميزی چاومد
 . بچه ها که کمکشون کنمشی پرفتم
 . شدننای کردن و سوار ماشی خداحافظیهمگ. می که برمی و راه افتادمی جمع کردالرویوسا

 .می اومده بودنی ارمنی هم که با ماشما
  ومی و کوله هامونو برداشتمی کردی خونه ، ازش خداحافظرسوندمون

 .......می که واقعا خسته بودمی بخوابی دو ساعتهی تا می بود همه رفت5 باال ساعت میرفت
 
 )ترانه(
 
   تونستم چشمام رو باز کنمی شدت سردرد نماز
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   دونم چه کارش کنمی منمشی امشب ببنوی متنیمن فقط ا_نایارم
  دارهههی چه گناهی اون طفلنایعععع ارم_
 کرد؟ی ميباز pm  تا چهار صبح باشماشبی محترم بنده بود دي داره ، پس عمه ی چه گناهگهیتازه م_نایارم
 .بلند شو,  ی سرحال باشمیری بخواب تا شب که مریاالنم بگ_ارام

 .  هااادی کندارمی ب6باشه ، ساعت -
 باشه-نایارم

 .دمیاز کش اتاق و دري تورفتم
   رو بده به بچه هازدی که ازش حرف مینیری اون شنی قرار بود متامشب

 . اجازه گرفته بودي خاستگاري هم مامانش زنگ زده بود خونه مون و از مامانم واسه روزید
 .میشناختی سر از پانمی از خوش حالنی من و هم متهم

 .... بود که خانواده هامون موافقت نکنننی تنها استرس مون ااالن
 

********* 
 . هااااکشهی کارات طول مشهی ربع به شهیترااان بلند شو ساعت -نایارم
 .باشــه_

 . نبودی ، سرمم بهتر شده بود و مشکلامی تا سرحال برمی دوش بگهی بلند شدم و رفتم زود
 . بچه هاشی و رفتم داخل اشپزخونه پرونی اومدم بقهی دق20 سر
  که من غافل بودم؟ی چند ساعتنی ايچه خبر تو_
  هفتصد بار زنگ زدنی ، فقط متیچیه_نایارم
  زنگ بهش بزنمهی من برم رمی بمیاله_

 . جواب مثبت داده، خجالت بکش بابااااشهی هفته نمهی باش ، هنوز نویا_ارام
  ها ذوق نزن بچهدهی شوهر ندنیمثل ا_نایارم
  خانومانمیبی مي روزهی ، بعدشم ، خودتونم گــهی ددمیوااا، خب ند_

 ي روزنی همچادی تا بنیبش_ارام
 . برداشتمموی گوشرفتم

 ..... چقد زنگ زدهیاله
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 دیچی گوشم پي بهش زنگ زدم که صداش تويزود
 جــونم؟؟؟_نیمت
 ؟یسالم ، خوب_
 ؟يدی خواب؟خوبي تو بهتر شدزمیاره عز_نیمت
 .اره منم خوب شدم_
 . مونی سر خونه زندگمی تموم شه بری و خوشی به خوبیر ، اگه خدا بخواد زود تر همه چ شکیاله_نیمت
  خودمون کهي خونه می برشهی که نمي زودنی به همیانشاهللا ول_
  راحت شهالمی خمیبالخره عقد کن_نیمت
 ؟ي نداري برم کاردی من بانیخخخخ ، انشاهللا ، مت_
 . فعالنیای ، زود بزمینه عز_نیمت
 .فعال_

   لبام نشستي لبخند روهی به خود خود
 می و خانومانه بزنکی و شی رسمپی تهی نای با ارام و ارممی افتاد به لباسام ، امشب قرار گذاشتنگاهم

 
 ؟؟؟یییترانههه اماده شد_ارام
 .اره اره اومدم_

 . بودمی کردم ، از خودم راضنهی اي نگاه توهی دوباره
 . سادهبای بود و تقرتی الشی اراهی شمیارا
  کنمی و عصبنی دوباره متخواستمینم

 ،می ادرس داده بود رفتنی که متی و به سمت رستوراننی تو ماشمینشست
  کردمی مي لحظه شماردنشی واسه دداشتم
 ....دمی رو دنی متنی و من ماشمیدی رسبالخره

 . داخلمی و رفتمی شدادهیپ
 .دنزی که نشسته بودن و داشتن حرف مدمشونید

   شدهپی چه خوش تنی فداش شم ببیاله
 . کردی سالم و احوال پرسمونیی و با سه تادی به ما افتاد و با خنده بلند شد و اومد سمتمون، رسچشمش
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  قدمامو شل کردمکمی من ی و ارام جلو تر رفتن ولنایارم
 خوب بود، احساس یلیخ.  انگشتام و دستامون تو هم قفل شدنی دستمو گرفت و انگاشتاشو گذاشت بنیمت

  شهیواقعنم بود ، حواسش هم.  گاهمههی تککردمی ، احساس مدادی بهم میخوب
 

  بودبهم
  خانوممي خوشگل شدیلیخ_نیمت

 . کردمي اخنده
 ي شدپی خوشتیلیتوعم خ_
 یشی خوشگل میلی بخند خشهیهم_نیمت
 .اشتمبدنم داغ کرد و چشامو رو هم گذ.  گوشمکی شد سرشو آورد نزدکی نزدشتریب

  زشته، وسط رستوران خبنیععع مت_
 . نکردی حرکتچی هنی متی گفتم ولنویا

 دوست دارم_نیمت
 .  قدم عقب رفتهی گفت و نویا

 منم دوست دارم_
 هم که بودن سرشون به کار یی هم تو رستوران نبودن و همونايادی زي رستوران تو باغ بود و آدمايفضا

   جلو تر بودنکمی آخه بچه ها دمی خجالت کشیلی خب من خیخودشون بود، ول
 
 .دنمونیدی مادی به احتمال زو

  کاراش دوسش دارمنی با همگه،ی دنهی خب متیول.  بچه ها آماده کرده بودمي هاکهی واسه تخودمو
 ..... بچه هاشی و پزی سمت ممی که دستامون تو دست هم بود، شونه به شونه هم رفتي جورنی کنارم و هماومد

 
 )ریام(
 
  زشتهننیبی مانی جمع کن االن مشتوی ، ننی مت یاز دست رفت_
 ... االگهی نده جون داداش دری گریام_نیمت

 . حرفش رو نزدي افتاد به اونور و ادامه چشمش
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  گوش تاگوش باز کرد و از جاش بلند شدي به پهناششوی نعوضش
 ... فرما شدنفی بعله عروس خانوم تشردمی کردم که دنگاه

  نبود هاااينجوری انی به خدا انیام_
  توووويخوری میچه حرص_نیام
 . می هم جوابشون رو دادنی ترانه اومدن و سالم دادن منو امي ترانه و دوتا دوستاشی رفت پنیمت  

  باباي ، جلف ، اگهی قورتش بده دنجای ، تعارف نکن داداش همنی سمت متدمی و کشنگاهم
   در اومدنی قهقه امي صداهوی

  جوك افتادمهی ادی خوامیعذر م_نیام
 کردنی نگاه منی به دخترا انداختم که با تعجب به امینگاه
 : بهش گفتماروم

 چته؟_
 درکش یتونی نمگهی عاشقه د،ي داری انگار باهاش دشمنیکنی حرص بهش نگاه مي از روي جورهی ریام_نیام
 ؟یکن
 نه_
 خب پس اون موضوعش جداست_نیام

   تو دست و خوش حال اومدن به سمتموندست
 . می کرد که متقابال همون طور جوابش رو دادی محترمانه سالم و احوال پرسیلی خترانه

 : نی متي از تعارف هاریغ.  زده نشدی طول غذا خوردن حرفيتو
 ؟يخوایترانه نوشابه م+
 ترانه از اون بخور خوش مزس+
  فداتشم؟يخوای میچ+
   بگو من بدم بهتزمیجانم عز+

 کردمی صحنه رو ترك معای مجبور نبودم سراگه
 یکی داداشم  ی که اولش مخالف بودم با رابطشون اما االن خوشبختنی ، بااانی بهم میلی خمی از حق نگذریول

 از ارزوهامه
 ... که دوستانگمیم_نیمت
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 . می نگاهش کردهممون
   که؟نیدی پارك هست دهی رستوران نیبغل هم_نیمت
 خب؟_نیام
 گذرهی خوش مي روادهی پکمی اونجا می بعد از شام برگهی دیچیه_نیمت
 .  وقتهریمتاسفم د_نایارم
 .می ما بردیبله ، ممنون از دعوتتون اما با_ارام
 د؟ی هستی نگران چگهی سه تا مــرد همراهتون هست دیوقت_نیمت
 می دوتا مواظبت کننی از انی مونده من و امنی باش ، همنویا

  اخهي دارکاری ما رو چی با عشقت الو بترکونيخوای خودت مبابا
 .  بچه هامی برگهی دگهیراست م_ترانه

   نموندهيحله اقا بهانه ا_نیمت
 و نی و متمی رفتی همه مون به سمت در خروجشینیری و دادن شنی از پرداخت صورت حساب توسط متبعد

 .  جلو تر از همه مون رفتني اول کارنیترانه هم
  همهمیقرار بود باهم بر_ارام
 . رو رفتنمی مستقری هم جلو تر از ما همون مسنای و ارمارام

  در چه حاله؟اتیپروژه ب_نیام
 . اخراشهگهی دنی کردنی که تو و متییخدارو شکر با کمک ها_
  خداروشکر_نیام

 . و به جلوم نگاه کردم که چشمم به چند تا پسر عالف افتادبمی کردم تو جدستامو
 .  سرعت قدماشونو کمتر کردندخترا

 .  انگار اونم متوجه شددمی کردم که دنی نگاه به امهی
 . می کنار دخترا و هم قدمشون شدمی سر تکون داد و رفتهی
 ی کنه هری تو گلوتون گيا×

 . می و راهمونو ادامه دادمی چش غره به پسره رفتهی نی من و هم امهم
 میزنی مریو بات هم رهی خبر نداره که ما سابدبخت

  قصد اومدن نداره؟نی اس ، متازدهیساعت _نیام
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 .  زنگ بهش بزنهی واال دونمینم_
   اومدنی بعد با دوتا بستننی زنگ زد و پنج منیام
 . میدی خری واستون بستندینی شد ، ببریشرمنده د_نیمت
   که دوتاسنایا_نیام
 . خانومنای دوتاس ، واسه ارام خانوم و ارمگهیاره د_نیمت
 اهان_نیام

  دوست دارم هااای چقد بستندونهی لعنتش کنه مخدا
  تونمی نمی بتونم بگذرم از بستنيزی کال از هرچمن
  مورد عالقمهي های خوراکجزء
  نی به ماشمیدی تا رسمی کردی طنی متي های برگشت رو با شوخریمس

 می برنهی بشادی که دل بکنه و بنی و منتظر اقا متمی کردیخداحافظ
 
 )نیمت(
 

 شدی نمنیبهتر از ا.  خوب بود ، ترانه هم که کنارم بودیلی خهوا
 .میزدی به شونه هم تو پارك قدم مشونه

 ؟یچرا ساکت_
 . بگويزی چهی بگم خب؟ تو یچ_ترانه

 . در مورد خودت و خانوادت بگوم،یدونی از هم نميادی ززی و چمیما تازه باهم آشنا شد.... اممم خب_
 واقعانم ن،یری دوسش دارم و مامان شیلیبابا محمدم که خ.  کردن خانوادهی سراغ معرفرمیل مخب او_ترانه

 نهیریمث اسمش ش
  سالمه21 سالشه خودمم که 15 خواهرم دارم که اسمش ترالنه و هی

 :) نهی کرد که باعث شد منم لبخند رو لبام بشیکی کوچي خنده
 نمیخب تو بگو بب_ترانه

 خوردی کم تر میلی سالت باشه خ21 کردمیخب من اصن فکر نم_
 : کرد و گفتيزی راخم
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 مثال؟_ترانه
 17مثال _

 ؟؟؟؟یییییییچ_ترانه
 :گفتی پشت سر هم مينجوری به بازوم و همزدی کوچولوشو مي حرص اومد سمتم و مشتابا

  هااااان؟؟؟؟؟؟؟؟؟یییییکشی سالمه؟؟؟؟تو خجالت نم17؟؟؟؟؟ من 17_ترانه
 .دمشیو تو بغلم کش خنده ری زدم زبلند

 . و بامزه شده بودی خواستنیلیخ
 نمی کنم و عکس العملش رو ببتشی اذکمی خواستمی می ولخورهی سال بهش نم17 که دونستمیم

 . نگفتيزی چگهی کم اروم شد و دکم
 . و نگاهم کردرونی بغلم اومد باز

 . به قدم زدنمیدستشو گرفتم و دوباره شروع کرد.  با لبخند نگاهش کردممنم
 . و مامانم شبنمی سالمه، اسم بابام عل27 هستم انی شانیخب بنده مت_
 .مهی زن داداش که البته هنوز نامزدن و اسمش مرهی و الدهی داداش بزرگ تر دارم که اسمش مهی
  بگم؟يخوای می چگهید

 در مورد دیبا. میت ندار وقیلی خب االن خی هم من ولی هم تو بگدی مونده و هس که بازای چیلیخب خ_ترانه
 .می مفصل حرف بزننایا
 .ستادی و ادی با ذوق دستاشو بهم کوبهوی

  اونجارونی ببنیمت_ترانه
 . بودی فروشی که اشاره کرد نگاه کردم بستنی سمتبه
 ؟؟یخخخ بستن_

 . مظلوم کردنگاهشو
 اوهوم_ترانه

  بخرم براتمی برای باشه بن،ی ببافشویق_
 ی فروشی سمت بستنمی رفتباهم

 .خواستمی می بستنهی دیببخش_
 ؟ي اوهی مای یشکالت+
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 . نگاهش کردمی سمتش و سوالبرگشتم
 : فکر کرد و گفتکمی

  لطفادیزی هم برزای رزی اسمارتنی باشه، روش سس شکالت و از اي اوهیخب اممم م_ترانه
 ... بچه ها ذوق کرده بودنیع

  خوبه که دارمشچقد
  کرده بودم و حاال با بودنش ارومه اروم بودمداشی منبع ارامش بود که انگار تازه پهی من واقعا ي براترانه

 ... راحتالمی و خشدیکاش زودتر مال خودم م 
 . آمادسدییبفرما+

 . سمت پاركمی رو گرفتم و پولشو حساب کردم و برگشتیبستن
  دونه؟هی چرا ی راستنیمت_ترانه

  دوس ندارمادی زینیری خورم، شیمن نم_
 رو فاکتور ی خب بستنی ترش رو دوس دارم وليزای چشتری بخورم،ی نمنیری شيزای چادیهووم منم ز_ترانه

 شیفی دوس دارم اونم قیلی رو خی بستنرمیگیم
 ي که انقدر دوسش داریفی قیخوش به حال بستن_

 وونهیخخخخ، د_ترانه
 .می خسته شد،ی صندلنی رو امینی بشایب_
 .ی رو صندلمی باهم نشتو
 شیییییاخ_

  خوشمزس هاااایلی بخور ، خکمی حاال ایب_ترانه
 . رو گرفت سمتمیبستن

 . خورددی بانکهی مثه ایگی که تو مي جورنیا_
 . زدمی گاز گنده به بستنهی

 یچی وگرنه که هي دوست نداری خدارو شکر بستننی متگمیم_ترانه
  سرش نشوندمي روي کردم و بوسه اکشی به خودم نزدشتری و دستم و دور شونش حلقه کردم و بدمیخند

 ..... بدون حرف گذشتکمی
 خب تموم شد خوردمش_ترانه
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 .  گفتنوی چشمام نگاه کرد و اتو
 . زل زدماشی رنگ دري تو چشمامنم

 ... زنگ خوردمی که گوششدمی نمری سدنشی و از دکردمی نگاش مرهی خرهیخ
 . بودنی کردم امنگاه

 گهی دمیای خودمون ممیزدنه اگه بخوا بابا االن چه وقته زنگ ي اپوووف
 . بود خخخ حق داشتن11 خب ساعت یول
 نیجانم ام_
 نیای بنی پاشنی لطف کنم،یشی نمفتونی اگه مزاحم اوقات شرگمیداداش م+
  بد موقع بود،يچرا اتفاقا مزاحم شد_
  خجالت بکشگهی دنیای بنیپاش. رو تو برم پسر+
 .میخخخ، باشه اومد_

 : رو قطع کردم و رو به ترانه گفتمتلفن
 . که صداشون دراومدهمیترانه بلند شو بر_

 ی حداقل دست خالمی کردری همه دنی که امیری و ارام بگنای ارمي برای فقط قبلش دوتا بستنم،یباشه بر_ترانه
 .مینباش

 می پاشو برزمیباشه عز_
 .دی زد و منم دستشو محکم گرفتم اومدم بلند شم که دستمو کشلبخند

 . سمتش و نگاهش کردمبرگشتم
 جانم؟_

 می که منم بذارم بک گراند گوشمیری عکس باهم بگهی ایب_ترانه
 . و دوباره نشستمدمیخند
 . رو در اوردشیگوش

 م؟یری بگیسلف_
 گهیاره د_ترانه

 .رمی بده من بگویخب پس گوش_
 . بردم باال و عکس رو گرفتموی تو بغلم و گوشدمشیکش
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 . رو گرفت سمتمشی و عکس رو گذاشت بک گراند و گوشدی رو از تو دستم کشی ذوق گوشبا
 خوشگل شد؟_ترانه

 .یلیاره خ_
 . سمت بچه هامی و بعدشم رفتمی گرفتی دوتا بستنمی و اول رفتمی شدبلند
 .میدی خری واستون بستندینی شد، ببریشرمنده د_
  که دوتاسنایا_نیام
 . خانومنای دوتاس، واسه ارام خانوم و ارمگهیاره د_
 آهان_نیام
 ،  نشستننای رفتن تو ماشنای ، ارام و ارمنی و امریام. نای سمت ماشمی و خنده رفتی شوخی کلبا

 .... من بودم و ترانهبازم
 
 )نیمت(
 

 ی بود، مرسیشب خوب_ترانه
  خوش گذشتیلیبه لطف تو اره، به منم خ_

 یممنون واسه بستن_ترانه
 قابل تورو نداشت ، نوش جونت_

 .دی خندی و خجالتنیی انداخت پاسرشو
 شهیدلم برات تنگ م_ترانه

 می زندگشهیدل منم تنگ م_
 . سرشو اورد باال و مات نگاهم کردمی گفتن زندگبا

 . من بودهی زندگياره اون واقعا همه .  بهش زدميلبخند
 : گفتدستپاچه

 رهی که دگهی دمیخب بر_ترانه
 . خبر بدهيدی فقط رسم،یبر_

 .ستمیخخ بچه که ن_ترانه
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 : گفتمي اخمامو کردم تو هم و جدیکمی
 .يدی خبر ميدیرس_

 : و اروم گفتدی اما برعکس خندشهی ناراحت ممی کردم از لحن جدفکر
 .دمیباشه خبر م_ترانه

 .....می شم که برنی و سوار شد منم رفتم سوار ماشنشونی و ترانه رفت سمت ماشمی کردیخداحافظ
 
 )ترانه(
 

 می منتظرش بودتی نهای بنی بود که هم من و هم متي همون روزامروز
 ...ي خواستگاري براانی با خانوادش بنی بود متقرار

  و شب تو مراسمانی اسرار کردم که بیلی خنایبه ارام و ارم.  رفته بود خونه خودشونی صبح هر کساز
 ستی اونا ني قبول نکردن و گفتن که جای باشن وليخاستگار

 اخه خونه بودم کردمی قطع معی سري بهانه اهی بار زنگ زده بود و منم هر دفعه به 200 از صبح نیمت
  راحت حرف بزنمتونستمینم

 .دمشیچی بودم بهم و داشتم از اول مختهی رو راتاقم
 خب به نظر یهر چند که اتاق من مث بچه ها پر عروسک بود ول.  خوب باشهیلی خنهیبی که منی متخواستمیم 

  بودیخودم که عال
 ... و اومد تونیی سرشو انداخت پای چنی در باز شد و ترالن عهوی اتاقم بودم که ریدرگ
  در بزن حداقلهی يهوووو_

 .  کنهی ترانه خانوم چه کارا که نمنیاوووههههه بب_ترالن
 گه خاستگار اولته؟ بکش باو مخجالت

 ؟يزی ری اتاق رو چرا بهم مگه،ی درهی ميدی جواب رد منمی ابه
  جواب رد بدم؟ من؟؟؟ خخخ عمرااانی متبه

 ؟یی با توعم کجاییییه_ترالن
 ؟یچ_

  تو؟یخوب_ترالن
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 . اوهوم اوهوم اره خوبم_
 رو نای ادی من باشم؟ی من دارم عروس مینیبیمگه نم. نمی کمک ببای ب؟يستادی تو چرا اونجا انمی واستا بباصال

 جمع کنم؟؟؟
 ش؟یشناسی اصال مگه م؟ي به خواستگارت جواب مثبت بديخوای مشممم؟؟؟ترانهی عروس م؟؟؟یییچ_ترالن
 ؟ی هولنقدی تو چرا از االن امیشناسی ما که پسره رو نمست؟؟یزود ن
 .... سکوت کردمي لحظه اچند

  هم داشتم؟ي اگهیمگه من به جز اون خواهر د.  خواهر من بودترالن
 . بتونه کمکم هم بکنهدی شاگفتم؟؟ی ميزی بهش چدیپس چرا نبا.  بودن اما ترالن خواهر خودم بودنای و ارمارام

 .  ماجرا رو براش گفتمازی تا پری از سینی مقدمه چبدون
رستوران و در اخر عاشق شدنمون و حاال هم که  شاپ و ی ، کافنی و برخورد من با متشمونی سفر کاز

 ....يخواستگار
 .شدی گرد مشتری هر لحظه چشماش بترالن
 :  زدم و گفتمي گشادلبخند

 تموم شد_
 .... خندهری زد زي بلندي صدابا
 . انداختمزدی به ترالن که االن کف اتاقم غلت می تعجب نگاهبا
 ر بود؟ کجاش خنده دا؟يخندی می به چوونه؟یعه چته د_

   که من باور کنم نه؟ي االن توقع نداری بود ولی داستان جالبوالیا_ترالن
   کجا؟ی کجا و عشق و عاشقتو
  منم باور کنم؟؟؟؟يخوای و می ازدواج کنيخوایحاال م. خوامی نمی و گفتي همه خواستگار خوب رد کردنیا

  گفتم ترالني جدیلیخ_
  باور کنم؟یعنی_ترالن

  دارم من با تو؟؟؟یاره مگه شوخ_
 : گفتی بغلم و با خوشحالدی پرهوی

 .ی که خوشبخت شی اله؟؟ی خواهر جونم واقعنيوا_ترالن
 . گونش نشوندمي روي بغلم درش اوردم و بوسه ااز
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 . خواهر مهربونمیمرس_
ه فرق  هم بود و فقط رنگ چشمامون بود کهی شببایچهره هامونم تقر.  بودي ازهی مزهی مث خودم دختر رترالن

 .کردیم
 . و به بابا رفته بودی ترالن عسلي بود که به مامان رفته بود و چشمای من ابيچشما
 : و گفتدی خندطونی شترالن
 نم؟ی ببي اقا داماد دارنی از ايزی چیخب امم عکس_ترالن

 ...می که اون شب گرفته بودیعکس... رو برداشتم و به صفحش نگاه کردممیگوش
 . رو برگردوندم سمت ترالنی به عکسمون زدم و گوشيلبخند

 نشی ببایب_
 شونن؟؟؟یاوووهههه ا_ترالن

 بلههه_
  داداش نداره؟نیترانه ا_ترالن

 .دمی کشرونی رو از تو دستش بی زدم پس کلش و گوشیکی
  عشقمويخورد.  سالته15خجالت بکش هنوز . نمیبده من بب_

 تو؟ی چدیببخش_ترالن
 عشقمو_

 ن؟ی بود؟ متی عشقت چنی اسم اااااای نبودينجوریا تو ا خدای_ترالن
 .نیبله ، اقا مت_

  خواهر بزرگهنیای بهم میلی خنیانشااهللا خوشبخت بش_ترالن
  اتاقم رو جمع و جور کنم و حاضر شم؟یکنی ، حاال کمکم مکهی خواهر کوچیمرس_

  داشته باشهي باشم خسته نشه واسه شب انرژنی مواظب خانوم اقا متدی باگه،ی کنم دکاریچ_ترالن
 .... میدی و با کمک هم اتاق رو چمیدی خندییدوتا

 . بلند شدمی گوشي در کنم که صدای خستگکمی تا دمی بود که رو تخت دراز کش4 کی نزدساعت
 .ارام بود.  صفحش نگاه کردمبه
 ... زنگ زدنای قطع کردم ارمنکهی با ارام حرف زدم و به محض ایکل
 .... کردمفی هم حرف زدم و همه رو براش تعرنای ارمبا
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 . کردنی خوشبختي برام ارزوشونییدوتا
 .......ومدنی هم منای انی استراحت کوتاه بلند شدم تا برم حموم و کم کم حاضر شم که متهی از بعد
 
 :نی زبون متاز
 
  شدمداری از خواب بی االرم گوشي صدابا

 . زنگ رو خاموش کنمي تا صدای باز بود و رفتم سمت گوشمهی نچشام
 . چشام کامل باز شددمی که دموی گراند گوشبک
  خانومم چه خوشگله،یاله

 . حاضر شم بهش زنگ بزنمبزار
 .رونی سر و صدا رفتم بی خواب بودن و منم بهی هنوز بقنییرفتم پا.  شدم و کارامو کردم و آماده شدمبلند

 . و اول زنگ زدم به ترانهنی تو ماشنشستم
 ...سه بوق...دو بوق... بوقهی
 .دیچی پی گرفتش تو گوشي شدم که صدای مدی داشتم ناامگهی دده،ی دختر چرا جواب نمنی خدا ايا

 هوم؟+
 ه؟یسالم ، هوم چ_
  ها، بله، شما؟ینی+
  شما؟ی چینیععع ترانه، _
 . مکث کرد و بعدش صداشو صاف کردکمی
  حرف زدم خواب بودمي جورنی ادی ببخش،یی تونی متي وايا+
  تو ببخش من حواسم نبود سر صبح زنگ زدمزمیخخخخ، نه عز_
 زهیبعدشم که، چ. شدمی مدارمی بدی منم باگهی د،ينه اتفاقا خوب کرد+
 زه؟یچ_
  صداتو بشنومخواستیدلم م... گهی دزهیاممم خب، چ+
  ذره شدههیمنم خانومم، دلم برات _

 .دیچی پی خندش تو گوشصدا
 . و قطع کردممی حرف زدگهی دکمی
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 .... شکرتای خدایهع
 . رو گذاشتم رو گاز و به سمت شرکت روندمپام
 . به اتاق خودموندمی کارکنان شرکت رد شدم و رسنی محکم از بي متشخص با قدم هایلیخ
 .سالاااام من اومدم_
 سالم. میدیخخ بعله د_نیام
 يسالم داداش خوش اومد_ریام

 . به کار کردنمی کردشروع
   زنگ به ترانه بزنمهی گذشت، ی سه ساعتدو

 . بگم صداش اومديزی که چنی اقبل
 ؟ی خوبزمممیسالااام عز+
 ؟يسالم گلم، من خوبم تو چطور! ياوه چه با انرژ_
 .گهیجبران صبح بود د+
 گلممممم_نیام
 میدی بار ازت گلم نشنهی می همه سال باهات دوستنیا_ریام
 م؟ی و ما خبر نداشتي کلمه هام بلدنیاز ا_نیام

 . تکون دادمری و امنی امي به نشونه خفه براسرمو
 .میزنی بعدا حرف ممیبر.  صحبت کنمتونمی نمادی من زن،ی که متگمیم+
 .باشه باشه فعال_
 .فعال+
 .می و مشغول کار بودمی نزدی گذشت حرفکمی
 . نقشه گذاشت جلومهی اومد و نی بعد امکمی

  گلم؟دهیی مورد تانش،یبب_نیام
 . مرده بود از خندهنی که مث امرمی امدی هر هر خندبعدم

 دمی زدم و هرهر خندنی به امی پس گردنهی
 حالت جا اومد، مسخره_

 . خندهری زمی زدیی کال سه تابعدم
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 . بود1 يکای نزددمی کار ساعت و دی پمی رفتدوباره
 باز کردم و عکس ترانه رو موی بدبخت گوشنی متری غکنهی کار مي صبح خاستگاری کدوم آدمدونمی من نمآخه

 .نگاه کردم
  از دست رفتنیا_نیام
 .ي خوردوی گوشنی متگمیم_ریام
  هااارهیگی خدا قهرش نمی کار کنکمی

 چشم داداش چشم_
  چشمگهیفقط م. چشم و مرگ_ریام
 . وقت استراحتهگهیکار کردم د_
 خخ_نیام
  کار کنمی واقعنگهی زنگ بزنم بعدش دهی گمیم_
 ي بار که فقط جلو خودمون زنگ زد10 ول کن اون بدبختو نیمت_ریام
 . بسنده کردمي نگفتم و به زدن لبخنديزیچ

 . می زدم و باهم در مورد امشب صحبت کردزنگ
 شدی براش تنگ مشتری گذشت دل منم بی مشتری بی چهر
 . رفتم سراغ کارمي انرژبا
 . ربع به سه بودهی نگاه به ساعت کردم ساعت هی

  کار دارمی که من کلمی برم،یستادی واشتری ربعم بهی تموم شد  يخببب، بچه ها ساعت کار_
 _ریام
 _نیام
 .گهی برم ددی هاااا باهیبابا خاستگار_
 _ریام
 _نیام
 رسهی نوبت شمام مرم،یگیکوفت من حال شما دوتا رو به موقعش م_

 . و منم برگشتم خونهمی کردی گفتن و خدافظکی تبرشونیی و دوتامی حرف زدگهی دکمی خالصه
 .سالاام_
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 .یسالم پسرم خسته نباش_مامان
 .یسالمت باش_
 . بابايخوش اومد_بابا
 . بابایمرس_

 . و خوابم برددمی باال تو اتاقم و لباسام و عوض کردم و رو تخت دراز کشرفتم
 .نی متي هوووون،یمت_الدیم
 هااا؟_
 .شهی مریبکن د ، پاشو کاراتو 5ساعت _الدیم
  برادر منگهی کن دداری؟؟؟ خب زودتر ب5_

 نمی رو هم که از قبل سفارش داده بودم زنگ زدم ببینیری بلند شدم و رفتم حموم و اومدم، گل و شعیسر
  8 بود و ما 6که خدارو شکر حاضر بودن، ساعت رو نگاه کردم .  نهایحاضرن 

 
 . بودقرارمون

  به خودم انداختمنهی نگاه تو آهی ، کرواتمم بستم و عطرم رو زدم دمی و شلوارم رو از کمد در آوردم و پوشکت
 ي شدپی خوش تیلی خنی به اقا متبه

 .شدی هم حاضر بودن و مامان هنوز داشت آماده مالدیبابا و م. نیی پارفتم
 .ی به سالمتشاالی پسرم، اي شدپیچه خوشت_بابا

 .شکر کردم زدم و تيلبخند
 .مبارك باشه داداش_الدیم

 . بغلش کردم و اروم زدم سر شونشمردونه
 . داداشیمرس_

 .  مامان هم حاضر اومدبالخره
 به به مامان خانوم چه خوشگل شده_

 .اشک تو چشماش بود، رفتم سمتش و بغلش کردم... کردنگاهم
 . باشهی مادر به سالمتيچقد زود بزرگ شد_مامان

  و تشکر کردمدمی بوسشویشونیپ
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 .شهی مری دکهیتراف. میری بگلی تحودی هم باینیری که گل و شمی ، بر7ساعت_بابا
 .می شدنی و سوار ماشمیرفت
 ی ترانه خانوممیای ممیدار«  ام  دادم ی گرفتم و به ترانه پلی رو هم تحوینیری راه گل و شسر

 ... دم در خونشونمیدی رسباالخره
 ... و بابا زنگ درو زددمی کشیقی عمنفس

 
 )نیمت(
 
  شدمداری از خواب بی االرم گوشي صدابا

 . زنگ رو خاموش کنمي تا صدای باز بود و رفتم سمت گوشمهی نچشام
 . چشام کامل باز شددمی که دموی گراند گوشبک
  خانومم چه خوشگله،یاله

 . حاضر شم بهش زنگ بزنمبزار
 .رونی سر و صدا رفتم بی خواب بودن و منم بهی هنوز بقنییرفتم پا.  شدم و کارامو کردم و آماده شدمبلند

 . و اول زنگ زدم به ترانهنی تو ماشنشستم
 ...سه بوق...دو بوق... بوقهی
 .دیچی پی گرفتش تو گوشي شدم که صدای مدی داشتم ناامگهی دده،ی دختر چرا جواب نمنی خدا ايا

 هوم؟+
 ه؟یم ، هوم چسال_
  ها، بله، شما؟ینی+
  شما؟ی چینیععع ترانه، _
 . مکث کرد و بعدش صداشو صاف کردکمی
  حرف زدم خواب بودمي جورنی ادی ببخش،یی تونی متي وايا+
  تو ببخش من حواسم نبود سر صبح زنگ زدمزمیخخخخ، نه عز_
 زهیبعدشم که، چ. شدمی مدارمی بدی منم باگهی د،ينه اتفاقا خوب کرد+
 زه؟یچ_
  صداتو بشنومخواستیدلم م... گهی دزهیاممم خب، چ+
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  ذره شدههیمنم خانومم، دلم برات _
 .دیچی پی خندش تو گوشصدا

 . و قطع کردممی حرف زدگهی دکمی
 .... شکرتای خدایهع
 . رو گذاشتم رو گاز و به سمت شرکت روندمپام
 . به اتاق خودموندمیشدم و رس کارکنان شرکت رد نی محکم از بي متشخص با قدم هایلیخ
 .سالاااام من اومدم_
 سالم. میدیخخ بعله د_نیام
 يسالم داداش خوش اومد_ریام

 . به کار کردنمی کردشروع
   زنگ به ترانه بزنمهی گذشت، ی سه ساعتدو

 . بگم صداش اومديزی که چنی اقبل
 ؟ی خوبزمممیسالااام عز+
 ؟يسالم گلم، من خوبم تو چطور! ياوه چه با انرژ_
 .گهیجبران صبح بود د+
 گلممممم_نیام
 میدی بار ازت گلم نشنهی می همه سال باهات دوستنیا_ریام
 م؟ی و ما خبر نداشتي کلمه هام بلدنیاز ا_نیام

 . تکون دادمری و امنی امي به نشونه خفه براسرمو
 .میزنیا حرف م بعدمیبر.  صحبت کنمتونمی نمادی من زن،ی که متگمیم+
 .باشه باشه فعال_
 .فعال+
 .می و مشغول کار بودمی نزدی گذشت حرفکمی
 . نقشه گذاشت جلومهی اومد و نی بعد امکمی

  گلم؟دهیی مورد تانش،یبب_نیام
 . مرده بود از خندهنی که مث امرمی امدی هر هر خندبعدم
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 دمی زدم و هرهر خندنی به امی پس گردنهی
 حالت جا اومد، مسخره_

 . خندهری زمی زدیی کال سه تابعدم
 . بود1 يکای نزددمی کار ساعت و دی پمی رفتدوباره

 باز کردم و عکس ترانه رو موی بدبخت گوشنی متری غکنهی کار مي صبح خاستگاری کدوم آدمدونمی من نمآخه
 .نگاه کردم

  از دست رفتنیا_نیام
 .ي خوردوی گوشنی متگمیم_ریام
  هااارهیگی خدا قهرش نمی کار کنکمی

 چشم داداش چشم_
  چشمگهیفقط م. چشم و مرگ_ریام
 . وقت استراحتهگهیکار کردم د_
 خخ_نیام
  کار کنمی واقعنگهی زنگ بزنم بعدش دهی گمیم_
 ي بار که فقط جلو خودمون زنگ زد10 ول کن اون بدبختو نیمت_ریام
 . بسنده کردمي نگفتم و به زدن لبخنديزیچ
 . می زدم و باهم در مورد امشب صحبت کردگزن

 شدی براش تنگ مشتری گذشت دل منم بی مشتری بی چهر
 . رفتم سراغ کارمي انرژبا
 . ربع به سه بودهی نگاه به ساعت کردم ساعت هی

  کار دارمی که من کلمی برم،یستادی واشتری ربعم بهی تموم شد  يخببب، بچه ها ساعت کار_
 -_- _ریام
 -_-: نیام
 .گهی برم ددی هاااا باهیبابا خاستگار_
 |:_ریام
 |:_نیام
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 رسهی نوبت شمام مرم،یگیکوفت من حال شما دوتا رو به موقعش م_
 . و منم برگشتم خونهمی کردی گفتن و خدافظکی تبرشونیی و دوتامی حرف زدگهی دکمی خالصه

 .سالاام_
 .یسالم پسرم خسته نباش_مامان

 .یسالمت باش_
 . بابايخوش اومد_بابا
 . بابایمرس_

 . و خوابم برددمی باال تو اتاقم و لباسام و عوض کردم و رو تخت دراز کشرفتم
 .نی متي هوووون،یمت_الدیم
 هااا؟_
 .شهی مری ، پاشو کاراتو بکن د5ساعت _الدیم
  برادر منگهی کن دداری؟؟؟ خب زودتر ب5_

 نمی رو هم که از قبل سفارش داده بودم زنگ زدم ببینیری بلند شدم و رفتم حموم و اومدم، گل و شعیسر
  8 بود و ما 6که خدارو شکر حاضر بودن، ساعت رو نگاه کردم .  نهایحاضرن 

 
 . بودقرارمون

  به خودم انداختمنهی نگاه تو آهی ، کرواتمم بستم و عطرم رو زدم دمی و شلوارم رو از کمد در آوردم و پوشکت
 ي شدپی ت خوشیلی خنی به اقا متبه

 .شدی هم حاضر بودن و مامان هنوز داشت آماده مالدیبابا و م. نیی پارفتم
 .ی به سالمتشاالی پسرم، اي شدپیچه خوشت_بابا

 . زدم و تشکر کردميلبخند
 .مبارك باشه داداش_الدیم

 . بغلش کردم و اروم زدم سر شونشمردونه
 . داداشیمرس_

 .  مامان هم حاضر اومدبالخره
 به به مامان خانوم چه خوشگل شده_



      رمان کلکل ششنفره                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 247 

 .اشک تو چشماش بود، رفتم سمتش و بغلش کردم... کردنگاهم
 . باشهی مادر به سالمتيچقد زود بزرگ شد_مامان

  و تشکر کردمدمی بوسشویشونیپ
 .شهی مری دکهیتراف. میری بگلی تحودی هم باینیری که گل و شمی ، بر7ساعت_بابا
 .می شدنی و سوار ماشمیرفت
 ی ترانه خانوممیای ممیدار«  ام  دادم ی گرفتم و به ترانه پلی رو هم تحوینیری راه گل و شرس

 ... دم در خونشونمیدی رسباالخره
 ... و بابا زنگ درو زددمی کشیقی عمنفس

 
 )ترانه(
 

  کرده بودخی دست و پاهام ي همه ادی بود و از استرس ز8 کی نزدساعت
  بودیی از درون غوغای و بابا و ترالن حاضر و اماده بودن و منم به ظاهر اروم نشسته بودم ولمامان
 .... که اوردم باال و بازش کردمدی تو دستم لرزمیگوش
 》ی ترانه خانوممیای ممیدار《

 یترانه خانوم... زدمي لبخندناخوداگاه
 . کردمپی رو تاجوابش
 》منتظرتم《
 . جمع کنشتوی که نادی ترالن چشم و ابرو مدمیرو اوردم باال که د رو گذاشتم کنار و سرم یگوش
 . بهش زدم و صاف سر جام نشستمی از چشم مامان و بابا چشمکدور

 ...دمی زنگ در خونه از جا پري صدابا
 !دهی بابا؟ رنگت پریترانه خوب_بابا
 ستی نيزینه نه خوبم بابا جون چ_

 .میستادی ابی سمت در و به ترتمی رفتییچهارتا
  و همونطور که بابا گفته بود رنگ به صورتم نداشتمدیلرزی و پاهام مدست

  بودنی متياحتماال بابا.  بوددهی پوشي ای و رسمی وارد شد که کت و شلوار مشکانسالی مبای تقري اقاهی اول
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  مامانش باشهدادمی قد بلند که احتمال مبای و تقري خانوم چادرهی بعد
 ... وارد شدینیری با دسته گل و شنی ساله و در اخر مت30 بای تقري اقاهی بعد از اونا هم و
 . مکث کردمیکمی دی که رسنی کردم و به متی محترمانه سالم و احوال پرسیلی همشون خبا

 . رو گرفت سمتم و منم با خجالت از دستش گرفتمینیری و شگل
  نثارم کردیبه به خانومم چه خوشگل شده و چشمک:  اروم گفتیلیخ
 .دمی خندزی نگفتم و فقط ريزیچ

 .می رفتی لو منی متيای بازهی ضانی با ااخرش
 .می و نشستمی رفتیهمگ

 .کردنی با هم صحبت مانی شاي و اقابابا
 . با همنمی مامان و مادر متو

 . باباها تموم شدنی بی معمولي صحبت هانکهی از ابعد
 : رو به من کرد و گفتبابا
 .اری رو بيترانه جان دخترم چا_

 . گفتم و رفتم تو اشپزخونهیچشم
 . و برگشتم تو حالختمی ها رو رییچا
 . بود تک به تک تعارف کردم و بعدم نشستمنی نفر که متنی شروع کردم تا اخرانی شاي اقااز
 ، دختر خانوم شما رو نی اقا متکمونی کوچي اقا زاده ي ما برای زارعيغرض از مزاحمت جناب اقا_انی شاياقا

 .میپسند کرد
 . نهای خورنی به درد هم مننی دو تا جوون برن با هم سنگاشونو وا بکنن ، ببنی ادی شما هم موافقاگه
 : بهم انداخت و گفتی نگاه کوتاهبابا
 . کنیی رو به سمت اتاقت راهنمانیترانه جان اقا مت. رنی بگمی تصمدی بگم خودشون بایواال چ_بابا
 بابا، دیی گفت و با بفرماي هم با اجازه انی به سمت اتاقم رفتم متی لبری زدی ببخشهی بلند شدم و بعد از  جااز

 .دنبالم اومد
 . پله ها باال رفتم و در اتاقم رو باز کردم و خودم اول رفتم تو و در رو باز گذاشتماز

 ...نی محکم متي و بعد از اونم قدم هادمی بسته شدن در رو شني به در بود که صداپشتم
 . و برنگشتمستادمی که بودم ای همون حالتتو
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 از هم سبقت گرفته زدی قلب من که تو حلقم مي با صداشدی تر مکی که هر لحظه نزدنی متي قدم هايصدا
 .بودن
 .با دستش چونم رو گرفت و سرمو اوورد باال. اوردمیسرمو باال ن. ستادی و رو به روم ااومد

 ... دوختمراهنشی پي قهی رو به نگاهم
 .دمی کشی دونم چرا امشب انقد ازش خجالت مینم
  ؟ی بگيزی چيخواینم_نیمت

 .دیچرخیانگار که دهنم قفل شده بود و زبونم نم...  سکوت کردمبازم
 ترانه؟_نیمت

 . کردی نگران بهم نگاه ميبا چشما.  رو تو چشماش دوختممی اشکنگاه
  شده؟يزی چ،یکنی نگرانم ميترانه دار_نیمت

 خودمو پرت کردم تو بغلش و هق هق رومی و با تمام ندی چشمم چکي از گوشه یقطره اشک... تموم شدطاقتم
 زدم
  چم شده بوددونمینم
  نبودمفی وابسته و ضعنقدینه من اصال ا...  نبودمفی ضعنقدیا

 . به خودم اومدمنی نگران متي صدابا
 ؟یزنی شده؟ ترانه چرا حرف نميزی چ؟یکنی مهی شده؟ چرا گریچ_نیمت
 : گفتمدهی بردهی هق هق و بربا
 .تنگ شده بود...برات...دلم...دل...من...من...نیمت_
 خودمم حال خودمو درك ی که االن حتما تعجب کرده و شوك زده شده حتدونستمیم. هی گرری دوباره زدم زو

 ...کردمینم
 اخه؟ مگه من مردم؟ هر وقت دلت تنگ شد فقط یکنی مهی من دلش تنگ شده؟ چرا گريخانوم کوچولو_نیمت

  شتی پامی و مرسونمی خودم رو هر جور شده می زنگ بهم بزنهی هیکاف
 

 .میزندگ
  هق هقام اوج گرفتيصدا

 .... خانوم خوشگلم اروم ترشییی هشییه_نیمت
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 .اا هیکنی مهی گرينجوری که ايخوای منو نمکننی فکر ماالن
 . رو موهامدی رو از سرم انداخت و دستاش رو نوازش گونه کششالم
 . اومدمرونی کم اروم شدم و از بغلش بکم

 : اخم بهم نگاه کرد و گفتبا
 باشه؟.  هااا ی کنهی و گری کنتی خودتو اذزای چنی واسه انمی نبگهید_نیمت

 باشه_:  زدم و اروم گفتميلبخند
  زدي لبخندمتقابال

 منبع ارامشم يدلم برا.... چشمات... اغوشت...عطرت... دستاتي واست تنگ شده بود ، برایلیمنم دلم خ_نیمت
 ...ندمی خانوم ايبرا...تنگ شده بود

 . گرفتمنیی و سرمو پادمی خندیخجالت
 ؟یشی مدی امشب سرخ و سفنقدیتو چرا ا_نیمت
 دونمینم_
 ن؟ی داردنی پرسي برایخب خانوم خانوما سوال_نیمت
 .ستی دارم که االن وقت نی ، چند تا سوال جزئدمیامممم سواالمو قبال پرس_
 . نشهری که دمیبر
 .زمی عزمیباشه بر_نیمت

 . از من به سمت در حرکت کردجلوتر
 .ستادی رو برام باز کرد و خودش کنار ادر
 
 
 دییبفرما_نیمت

 . ، در اتاق رو بست و دنبالم اومدرونی کردم و رفتم بي خنده اتک
 .نیی پامی هم رفتي به شونه شونه

 م؟ی کننیری دهنمونو شجه؟یخب نت_انی شاياقا
 . هم گذاشت و دوباره باز کرد و سرشو تکون دادياروم چشماشو رو.  به بابا انداختمینگاه

 : و باخجالت گفتمنیی انداختم پاسرمو
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 . ندارمی نباشه، من مشکلياگه از نظر پدر و مادرمم مورد_
 : مکث گفتی به بابا و مامان کرد که بابا با کمی نگاهانی شاياقا
 مبارکتون باشه ان شااهللا_بابا

 نیخوشبخت بش_مامان
 .دیخندی انداختم که مردونه می نگاهنی لبم نشست به متي روي شروع کردن به دست زدن و من لبخندهمه

 می کننیری رو تعارف کنم که دهنمونو شینیریپس با اجازتون من ش_الدیم
 : در اورد و رو به بابا گفتفشی از تو کي جعبه انی ها مامان متینیری از چرخوندن شبعد

 .می عروس خوشگلمون رو نشون کننی ما انیاگه اجازه بد_نی متمامان
 .رهی انشااهللا که خد،یی بفرماکنمیخواهش م_بابا

 ...يزی چي عشوه اي نازهیبابا جان ...کنهی منای امی داره منو تقدی دو دستناااای ما رو ببي بابانیا
 .ستادمیبلند شد و اومد سمتم به احترامش از جا بلند شدم و ا) نیمامان مت( خانومشبنم
 .نی شری هم پيانشاهللا که به پا. به به ماشااهللا ماشااهللا مادر_ خانومشبنم
 نی نگفی ردهی ساده که يقه  حلهی....  نشون رو دستم کرديدر جعبه رو باز کرد و حلقه ....  کردميتشکر

  بودکی شی سادگنیو در ح... روش داشت
 . کار رو کردنی که متقابال همدمی زدم و روشو بوسيلبخند

 خونده بشه و مراسم عقد رو تی محرمي غهی که صدی رو مشخص کنی زمانهی ی زارعيخب اقا_انی شاياقا
 .میبرگزار کن

 .دی کننیی نداره، هر موقع مناسب باشه تعیاز نظر من فرق_بابا
 : وسط و گفتدی پرنی متهوی

 . مناسب باشهگهی دي که تو هفته کنمیمن فکر م_نیمت
 : کرد و گفتي مردونه اي خنده بابا
 . تو پسریچقد هول_بابا

 . نگفتيزی چگهی و دنیی که سرشو انداخت پادی کنم خجالت کشفکر
 .... داره همي فداش بشم بچم چه عجله ایاله
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 دانشگاهش گهی عجله دارن و دختر منم تا چند روز دیلی که اقا داماد خیی حساب و از اونجانیپس با ا_بابا
   پسای تا فردا نشونی رو بتی محرمي غهی که اگه صکنمی فکر مشهیشروع م

 
 . عقدشوني خوبه که بعد از اونم برن دنبال کارامی بخونفردا
 پسرم ، دخترم مبارکتون باشه ان شااهللا. میخونی منشونی رو بغهی فردا صهیبله عال_انی شاياقا
 . بلند شدن که برننای انی متگهی دي حرفاي سرهی و بعد از  می تشکر کردیی تادو

 . شام بمونني اسرار کرد که برایلی خمامان
 رو پسند گهیا هم ، همد خانواده هدی رسی که به نظر منطوریا. گهی دتی موقعهی قبول نکردن و گفتن تو اما

 . نبودیکرده بودند و مشکل
 يزی راحت تر از اون چیلی خیهمه چ.... واقعا خوشحال بودم...  کردم و اونا هم رفتنی خانومانه خداحافظیلیخ

  ي غهی صنی من و متنیو فردا ب....  رفت و حل شدشی پکردمیکه فکر م
 

به حلقم ..  هااشمی دارم عروس می راستی من راستي خدايوا....  هفته بعدشم عقدهی و شدی خونده متیمحرم
 ن؟ی بهتر از ایچ.... بودمنیمن نشون مت... انداختمینگاه

 . تا برسم به اتاقم که بابا صدام زدرفتمی باال معی پله ها رو سرداشتم
 ترانه؟_بابا
 جانم بابا؟_
  دخترم؟يای لحظه مهی_بابا
 ..... رفته رو برگشتم و کنار بابا نشستمراه
 
 )نیمت(
 

 .  روندمی فرمون نشسته بودم و به سمت خونه مپشت
 

 . عقبالدی کنارم نشسته بود و مامان و مبابا
  شدی لبم محو نمي رولبخند

 .  شدی مال خودم مگهید... میشدیمن و  ترانه محرم هم م... فردا
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  خوشگل شده بودیلی خشهیترانه هم امشب مث هم...  بودنی خوبیلی خي خانواده
 ....  استرس داشتم که خانوادش قبولم نکنن و اون وقتهمش

 
  بودندی محترمي جان احسنت به انتخابت خانواده نیمت_بابا
 

  راحت شدالمی و خدمی افتاب بود ، بالخره عروس دومم  رو هم ديدخترشونم ماشااهللا مث پنجه _مامان
 
 نیای میلی و بهم خهی و خوببی نجمبارکت باشه داداش ترانه خانوم دختر_الدیم
 
 .از همشون تشکر کردم) شهیکه گفتم محو نم(  همون لبخندهبا

 . شدی داشت بدون مشکل و مانع درست می خوب بود که همه چچقدر
 .کردنی و قرار فردا صحبت می زارعي در مورد خانواده الدی و بابا و ممامان
 .میدی حرفا گذشت تا رسنی با همری مسطول

 
 . باالمی رفتی رو پارك کردم و همگنیماش
 . رفتم تو اتاقمعی گفتم و سريری بخشب

 
 .دمی ربعه رو تختم دراز کشهی دوش هی عوض کردم و بعد از ی راحتي رو با لباسالباسام

 
اما دل منم ... می بوددهی روز همو ند3فقط ... ختیری اشک ميبه خاطر من اونجور...  ترانه افتادمي هاهی گرادی
 .نمی ببی رو اشکشییای دريطاقت نداشتم چشما...گ شده بودتن

 .می فردا کار داشتچقد
 

 . بودگهی دي عقدمون که تو هفته ي دنبال کارامی رفتی مدی و بعدشم که بامیشدی که محرم ماول
 
 ذاشتی سر به تنم نمری و امدمی رسی شرکت هم قطعا نمي کارابه
 ....کنهی با اونا فرق ممیبالخره من قض... گهی دکنهی خب حتما درك میول
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 دارهی بود ، حتما ترانه هم ب11 يکای نزدساعت
 .رهی راحت صحبت کنه و قطعا االن گتونهی افتاد که نمادمی بهش زنگ بزنم اما اومدم

 
 گهی دنمشیبی شدم ، فردا مالیخیب

 ..... رو بستم و با فکر به فردا کم کم خوابم بردچشمام
 
 )ترانه(
 

  بابا نشسته بودم و منتظر بودم تا صحبت هاشو بشنومکنار
 

 . ستی بردار نی مسئله اصال شوخنی انیترانه جان بابا بب_بابا
 ؟ي که جواب مثبت دادي کردفکراتو
 و اگر ی فکر کنینی خوب بشخوامی اما ازت ممی رو هم گذاشتنای که حلقه دستت کردن و قرار عقد و ادرسته

 .می من زنگ بزنم و بهشون بگم منصرف شدي شدمونیپش
 ي براخوامی و وقت ازدواجته اما نمی دختر دم بختگهیتو هم که د. دنیرسی می متشخصي نظر خانواده به
 .ادی به وجود بی مشکلندتیا

 
  بابادونمینم_
 

 !  که جواب نشد دخترمدونمینم_بابا
 که از پدرش نطوری داره ای هستن و هم پسرشون شغل درست و حسابی معقول و خوبي نظر من هم خانواده به
 . گسترهنی شرکت نوي از مهندس هایکی دمیشن

  گستر کله گنده؟؟؟نی مهندس شرکت نون؟؟؟؟یمت.  گرد شدچشمام
 
  بابا؟دیمطمئن_
 

 . می ندارياره دخترم خودمم تعجب کردم اما ما به اوناش کار_بابا
 ؟ی ما پاك بودن پسرشونه، تو از انتخابت مطمئنمالك
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 : گفتمواشی انداختم و نیی رو با خجالت پاسرم

 بله_
 
 : کرد و گفتيبابا خنده ا 

 . به دلت نشستهي بدجورنکهینه مثل ا_بابا
 .می کار داری ، االنم برو استراحت کن که فردا کلی بخت بشدی باشه بابا انشااهللا سفمبارکت
 . هاااستنی نی ناراضی عروس خانومم همچی عجله داشتن ولیلیاد خ اقا دامدرسته

 
 . نگفتميزی و چدمی خندیخجالت

 . کمک مامان کردم و بعدشم رفتم باال تو اتاقمکمی
 . بکشم تا کنار خودم حسش کنمقی عمسی تند تند نفخواستیدلم م....  بوددهیچی پنی متعطر

 
 .د اما من دلم تنگ شده بود ساعتم از موقع رفتنشون نگذشته بومی نیحت
 .....فردا....  خبیول
 .  لبخند لباسام رو عوض کردم و رو تختم نشستمبا
 . چه خوشگل شده بودنمیمت
 .ومدی بهش میلی هم رنگش تنش بود که خراهنی با پيکت و شلوار صورمه ا 

 ... گستر بود و به من نگفته بودنی مهندس شرکت نونی متیییییراست
 . دمی البته خودم نپرسخخ
  دارنفی به اقامون چه باکماالت تشربه

 ... رو عکسشدمیدستم رو کش...  نگاه کردممی که باهم گرفته بودی به عکسبازم
عقد من و ....  عقدموني دنبال کارامی و با هم بررمی راحت دستاتو بگالی با ختونمیفردا م...  نموندهيزی چگهید

 ...تو
 ..... خوابم بردی کدمی کردم و خودمو پرت کردم رو تختم و نفهمی سرخوشي خنده

 
 )نیمت(
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   کنهی هول می صبح مامانم به خودش افتاده و منم هاز
 مهمه و یلی اما خمیری گی مجلس مفصل مهی رو با ی ساده اس و عقد اصلتی محرمغهی صهی فقط نی انکهی ابا
  گرفتي سرسرشهینم
 .  محضر وقت گرفته بود12 ساعت بابا

 : خوندمی و داشتم واسه خودم اهنگ مکردمی دوش گرفتم و االن هم داشتم موهام رو خشک مهی رفتم منم
  ي عاشقم شديدی اره ، داره»

  ي مال من شديدی اره ، داره
 «...ي اره دل تا اخراره

 .  خارج شدمگهی ديای دنهی انگار از می زنگ گوشيباصدا
  شد باز؟تی من پارازیی وسط هنرنمای مزاحم کدوماه

 . نهی امدمی کردم دنگاه
 ــه؟؟؟؟یهــان چ_
  چه طرزه جواب دادنه؟نیخاك برسرت ا_ریام
   کو پس؟نی که امییعــه تو_
  کرهی رو اسپی خبر مرگ تو گوشنجامیمنم ا_نیام
  ؟نی داریاهاان ، بگــو پس ، اقا روز عقدمون هم دست از سر ما برنم_
 می بگکی بهت تبرمیخواستی ، مي نداراقتیل_ریام
 نـــه ، جون داداش؟_
 .میچونی شرکت رو بپمی مزدوج بشمیستی ، ما که مثل تو نمیاره ، االنم که قطع کن که کار دار_نیام
 ستنی ، بعدشم همه که مثل من با عرضه نیرسی مفتیبه وظ_
  فعال کن ، امیجمع کن بابااااا ، ادرس اون محضرتو پ_ریام
 

  مايقای از رفنمی قطع کردن ، انکهی مثل ابله
   ترانه و بهش زنگ زدمي شماره ي خود دستم رفت روخودبه
 الـــو_ترانه
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 د؟یدی ، شما خانوم بنده رو ندخوامیسلـام خانوم ، عذر م_
  هستن؟؟؟؟ی خانومتون کر،ینخ_ترانه

  مال خودمشنی رسما و شرعا و عرفا و قانونا مگهی که تا چند ساعت دطونهی شگرِی جهیخانوم من _
   وقتهی یعععع؟رودل نکن_ترانه

  نشهممی لقمه چپت کنم کارهینه خانوم شما نگران نباش بلدم چطور _
 نیمتــــ_ترانه

 جـــونش_
 ي بدیلیخ_ترانه

  که من طاقت ندارماااعیخخ فنچول خانوم ، برو اماده شو سر_
 ؟ي نداريازدست تو ، کار_ترانه

  نمتیبینه عشقم ، م_
 پس فعالااا_ترانه
   لبخند زدمهی نهی اي رو قطع کردم به خودم توی که گوشنی از ابعد
  باشهیشگی هر دومون همي عشق و ارامش برانی اکنمی ازت خواهش مایخدا

 محضر ي دوتا کله پوك االن جلونی زود تر از اونچه که فکرشو بکنم ساعت ها گذشت و من و خانواده باایلیخ
 . می بودنایمنتظر ترانه ا

 اهاتی شاهزاده خانوم روارنی مفی تو، تشرمی برایپسر ب_نیام
 
   خندهری زدن زری حرف باامنی بعد از زدن او
   واستون هااااادی مشی پیتی وضعنی همچي روزهی بالخره شمام ی ولنی ، االن مسخره کنگهی دلخبیخ_

 .... کهنای نندازو اکهی تنی که متدی موقع گله نکناون
  بابااااادیبرو که شاهزاده خانومت اومد بذار باد ب_ریام

  سمت محضرادی داره با مامان و باباش و خواهرش مشهی ترانه خوشگل تر و خانوم تر از همدمی کردم که دنگاه
ادم و به  و اقامنشانه به باباش دست دنی سنگیلی گذشتم و رفتم سمتشون و خری جواب دادن به امری خاز

 . مامانش و خواهرش سالم  کردم
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 و ترانه رو دنبال خودش دی پرنای ارمهوی شدن و من تا اومدم برم سمت ترانه ی احوال پرسری ها درگخانواده
 دیکش

  زدثی لبخند خبهی به منم و
 طوننی دوستاشم مثل خودش شگهی دنهیهم
   برگشتم سمتشنی تک خنده امبا
  بودیهههه دمش گرم حرکت قشنگ_نیام
 مرض_
 ...... تا زود تر ترانه رو مال خودم کنممی داخل و حاج اقا منتطره ، هممون رفتمی حرف بابا که گفت بربا
 
 )ترانه(
 

 ... تمام وجودم رو گرفته بوداسترس
  نه؟ای کنم ی می واقعا دارم کار درستای لحظه از ذهنم گذشت که اهی

 ودم اومدم به خعی سریلی خیول
 ه؟ی چه فکرنی احمق اي ترانه

 ... ی واسه زندگی بهش اعتماد کنیتونی که مهی کسنی بهترنیمت
   گاه امن و مطمئنهی تکهی
 ... نی و کنار متگاهی جاينشستم تو 
 زدم که ي انداختم و بهش لبخندی نگاهنی ما بود به متي عقد و روبه روي سفره ي که روي انهی اي تواز

 . کار رو انجام دادنیمتقابال اونم هم
 . جمع کردمخوندی رو مغهی حاج اقا که صي رو به صداحواسم

  و ارام اومدنای ارمدنیکش  کلي بعد از بله گفتن من صداو
  شمی و ارام اومدن پنای ارمالتی تشکنی ماچ و بوسه و ای و کلکی از تبربعد
  بود اخهههي بخاری چه عقد بنی ا،ي مسخره ایلیاه ترااان خ_نایارم
 . واسه عقدتمی کرده بوديزی برنامه ری بابا کلگهیراست م_ارام
 .نی نشدی سادس ناامتی محرمهی فقط نیاووووه بابا ا_

 مونی واسه عقد اصلدی بذارتونویطانی شي هانقشه
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  اومد  که صاحابشمی برگمی منایاوه اوه ارم_ارام
 اووووپــس_نایارم
 ن؟ی اوردری گبی ، غرنی که خانوم مظلوم منو محاصره کردنمیبیم_نیمت

 .  خودش کردکی دستشو انداخت دور کمرم و منو نزدبعدم
  بابااااا ، خانوم شما تا االن دوست ما بوده هااارهی بگنوی ایکیاووووه _نایارم
  اما االن خانوم منه_نیمت

  خانومشنیباشه بابا باا_ارام
  دن ما شکی هم نزدنی و امریام
 ی و سالمتی ، انشاهللا به خوشگمی مکیتبر_ریام
   بهتونگمی مکیتبر_نیام
  دی اومددی ممنون ، لطف کردیلیخ_
 . بودفهیوظ_ ری ، امنیام
 تا از فردا می کنحی و امروز واسه خودمون تفرمی پدر جون قرار شد همه برن تا ما دوتا با هم باششنهادی پبه
  عقدي دنبال کار هامیفتیب

  موندنی رفتن و چهار تا موجود کنه باقهمه
 نی خوشحالمون کردگهیخب د_نیمت
 م؟ی ما برنکهی ایعنی نیاهان ا_نیام
  بلهي تا حدودیکم_نیمت
 قی رفی سخت در اشتباهیاهان ، ول_ریام
 چــرا اونوقت؟_نیمت
 می عقدتونو نخوردینیریاخه ما هنوز ش_نیام
 ن؟یلومبوندی منی بود داشتی پس اون چدااای هستییدِهـ چه ادما_نیمت
 اون فرق داشت_نیام
 می ای راضی شاپ و بستنی در حد همون کافمیریگینترس بهت سخت نم_ریام
  وقت؟هیعه؟نه بابا؟ زشت نباشه _نیمت
  اخه؟ی ، بستنیلی زشته خداوکگهی راست مریباو ام_نیام
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 -_- _نیمت
 خخ_ریام
 خرمی می کارتون بستهی من واستون بعدا نی شالیخیامروز و ب_نیمت
 فتی بهمون ، راه بي بددی ، اما امروزم بایکنی میکار خوب_نیام

 میکردی نگاه منای با دهن باز به امی و ارام داشتنای و ارممن
 ؟ي نداري کارم،ی تران ما برگهیخب د_ارام
 .گهی دنیای شما هم بن؟یکجا بر_
 .میشی ما مزاحمتون نمگهینه د_نایارم
 میشی خوشحال منیای بهیمزاحم چ_نیمت
  ممنون  یلینه بابا خ_نایارم
  گذرهی خوش ممی برنیای بگهی دنیتعارف نکن_
 : گفتنی سر تکون دادن که امهی

   واقعا کهیعنی_نیام
  هااشدی کفر خدا نمنیکردی به ما هم می تعارف خشک و خالهی

  خندهری گفت که هرهر زد زيزی گوشش چری به شونش زد و زی دستنیمت
 ......می حرکت کردنی متی شاپ انتخابی و به سمت کافمی نشستنای ماشي تومیهممون رفت 
 
 )ترانه(

 .نای ارمنی و ارام تو ماشنای و ارممی خودمون بودنی تو ماشنی و متمن
 . بودنری امنی هم تو ماشنی و امریام

 . خودم حس کردمي رو ، رونی نگاه متینیسنگ
 : گفتی لبخند به سمتش برگشتم، دستم رو گرفت و با لحن ارومبا
 
 ترس و چی و بغلت کنم بدون هرمی راحت دستات رو بگالی با ختونمی ، حاال ميبالخره حاللم شد_نیمت

 ....یاسترس
 : از هر لحظه عاشقش بودم ، اروم صداش زدمشتریب
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 ن؟یمت_
 
 ن؟یجون مت_نیمت
 
 دوست دارم_
 
 شتریمن ب_نیمت
 
 میخخ جلوتو نگاه کن تصادف نکن_
 
 چششششم حواسم هست ترانه خانوم_نیمت
 . بهم زدی چشمکو

 .میدی تا رسمی کردی شاپ رو طی کافراه
 . می شاپ حرکت کردی و به سمت کافمی شدادهی پیهمگ

 : گفتواشی اومد کنارم و نایارم
 خوش گذشت؟_نایارم
 

 . تا بنا گوش باز کردمشموی زدم و نیطونی شلبخند
  بودیاوهوم عال_
 

 يزی ، چيدی ، سرخ و سفی خجالتهی_نایارم
 .شهی شدن نداره که ان شااهللا نوبت توهم مدیسرخ و سف_
 

 : و گفتدی خندنایارم
 نفوذ بد نزن_نایارم

 می گارسون رو صدا زد تا سفارشا رو بدنی و متمی نشستیهمگ
 

 . ، در خدمتمدییبفرما _گارسون
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  پک لطفاسیا_
 نیمنم هم_نایارم
 ي اوهی میبستن_ارام
 

 ون؟یبله ، و شما اقا_گارسون
 
 ی بستنکیک_نیمت
 
 ی شکالتیبستن_نیام
 
 منم ك طبق معمول_ریام
 ي اوهی میبستن 
 

 . از دادن سفارش ها گارسون رفتبعد
 .می سفارشا اومد و همه شروع کردنکهی شد تا اي کارهی مشغول ی کسهر
 

 ه؟ی ترانه عقدتون کگمیم_ارام
 
 گهی ديتو هفته _
 
 واقعا؟ چه زود_نیام
 
 گهیبعله د_نیمت
 
  عجله دارني اقا داماد بدجورشه،ی بلند می از سر کشایپس بگو ات_ریام
 _نیمت

 .  شدمنای ها مشغول حرف زدن بودن که متوجه ارمبچه
 .کردی مي پکش بازسی نشسته بود و با اساکت
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 . دمی کشنی نگاهمو سمت امناخوداگاه
 دییپای رو منای ارمی چشمریز

 ...مهی کرخدا
 
 ؟ی ساکتنا؟یارم_
 

  جلب شدنای همه سمت ارمتوجه
 

 : کرد و گفتي اخنده
 ه؟ینه بابا ساکت چ_نایارم
 : گفتمعی بگه که سريزی اومد چنیام
 گهی دستی نيزیپس حتما چ_

 که می و بلند شدمی شد خوردی رد و بدل منای و ارمنی امنی که بی مشکوکي رو با نگاه هاامونی بستنبالخره
 .میبر

 .گهی نبوده دی مهمي بهش پر و بال ندادم ، مطمئنا مسئله ادی خب زی مشغول شده بود ولیکمی فکرم
 و می که اگه خدا بخواد تنها باشمی شدنی هم  سوار ماشنی ازمون جدا شدن و من و متنی و امری ، ارام ، امنایارم
  عشق و صفاااامیبر
 
 )ارام(
 
 .می بودری گدای هفته همه شدنی اي هفته مث برق و باد گذشت و توهی

 . ترانهي دنبال کارامیوفتادی و ترالن منای و با ارممی شدی مداری روز سر صبح بهر
 .مشیدیدی شرکتشون بود و اصال نمي کارهاری هم که سخت درگنیمت
  که نره شرکتدادنی خان اجازه نمریام
 ستی ندی هم بعيری سخت گسیی رنی همچی شرکتنی همچاز

  بودنی روز عقد ترانه و متامروز
  بودمشگری دست خانوم اراری زشگاهی االنم بنده تو اراو



      رمان کلکل ششنفره                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 264 

 . هم اون ور تر مشغول بودنایارم
 . بودي هم که تو سالن اون ورترانه
  چقد سر لباسش پدر ما رو در اوردنای ارمنی که ادونهی خدا مفقط

 می کندای مورد عالقمون رو پي لباسامی تا بالخره هر سه مون تونستمیگشتی روز تمام تو پاساژا مهی
 . کار صورتتون تموم شددییبه به بفرما+

 . صورتتون نشوندمي رویتی الشی ارادیخواستی طور که مهمون
 . کردم و بلند شدميتشکر

 ... به خودم نگاه کردمنهی اتو
 .... کار موهامي دادم و رفتم برالی به خودم تحويلبخند. کیش حال نی ساده و در عشیارا
 : داد زدشگاهی از اون ور ارانای بودم که ارمشگری دست اراریز

 اررررااااامممم_نایارم
 بله؟؟؟_
 ؟ییکجاااا_نایارم
 . ورمنی اایب_

 : اومد و با ذوق گفتهی از چند ثانبعد
 چطور شدممم؟؟؟_نایارم
 . بهش انداختمی نگاهنهی تو ااز

 . بودختهی و بلندش رو فر درشت کرده بود و دورش ري نسکافه ايموها
 .ومدی بود و بهش مدهی داشت که رو صورتش خوابیحی ملشی من ارامث

 .می باشدهی تا پوشمی بودن مجلس هممون لباس بلند گرفته بودی خاطر قاطبه
 . شده بودیل بگم که عاتونمی اندامش بود و متی بلندش فی شب مشکلباس

 ي ، حرف نداره ، معرکه شدهیواو دختر عال_
 خخخ واقعا؟؟؟_نایارم
 بلهههه_
 تو کارت تموم نشد؟_نایارم
  اخراشهگهید_
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 . ترانهشی پرمیباشه پس من م_نایارم
 .یاوک_

 . موهامم تموم شد و بلند شدمکار
  لختم رو جمع و باز درست کرده بود ، خوب شده بودميموها

  رنگ بوديری هم بلند و شلباسم
 .نای سمت ترانه و ارمرفتم
 ...ستادی زد و جلوم ای چرخترانه
  چه خوشگل شدمممنی اراممم ببيوااا_ترانه
 .... محشر شده بودواقعا

 .ومدی بهش میلی تنش خی و شکالتی پفلباس
 . کرده بودونی بلوندش رو شني کرده بود و موهای مفصلشیارا
 .کردی مششی تر از همیر سرش خورده بود که خواستن تاج کوچولو  هم کناهی

 ... حرف نداشت چه برسه به االنشمی بدون اراشی ابي خاطر صورت معصوم و چشمابه
 شهی تر از همیمعرکست حرف نداره ، عال_

 . بپوشهی شکالتدی عقد باي رو مامانش انتخاب کرده بود و گفته بود که برالباسش
 . می حاضر بودهممون

 که گرفته ی به سمت باغمی و رفتمی هم اژانس گرفتنای اومد دنبال ترانه و بعد از رفتن اونا من و ارمنیمت
 ......بودند

 
 )نایارم(
 

  دمی رو دنی متي بودن ، چشم چرخوندم که دوستاومدهی از مهمونا نيادی هنوز تعداد زمی وارد باغ شدیوقت
  نیپی خوش تمیدی بابا فهماوپـــس

روم ارام نگاهم رو بهش دوختم که به اتاق پرو اشاره زد منم سرم رو تکون دادم و دنبالش راه  اي ضربه با
 . افتادم
  می حرکت کردزی مکی و سمت رونی بمی با ارام رفتشمی و شالم رو در اوردم و بعد از چک کردن ارامانتو

 . می زود اومدمی که داشتیتیمیماهم بخاطر صم. انی تر بری و مامان و بابا قرار بود دنیارم
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 .انی حاال ها بکنمی و فکر نمهی رفته بودن اتلنی و متترانه
 . می خدمت بهمون شربت تعارف کرد و ماهم برداشتشیپ

 نای ارمگمیم_ارام
 هوم؟_

  می واسه خودمون نترشمی بکني فکرهی ای بدیتران که پر_ارام
 اره بخدا_

  خوبش رو جدا کنهی بگرد م؟ی جا شروع کننی از همهیخب نظرت چ_ارام
 هستممم_

 . پسره افتادهی چرخوندم که نگاهم به چشم
 کننی می سوسولنگا که احساس خوشگلنی ااز
  خوشبختت کنه؟تونهی چطوره؟ به نظرت منی ارام ایه_

 ییی ال منه واسه زندگدهی مرده انی ازمممی عزيواااا_ارام
  تازه کفشاشم اسپرتهپه،ی چه خوشتنشیارههه بب_

  نکننننيباقلب من باز_ارام
 .  ثابت موندری و امنی امي نگاهم روگشتمی مي که داشتم دنبال سوژه واسه مسخره بازنطوریهم
  می ازدواج بدشنهادی پنای به همایاصال ب_

  فکرشم وحشتناکههههيوااا_ارام
 خخخ ارههه_

 .  بپر اومدننایععععع ارم_ارام
   داخل باغادی داره منیمت نی ماشدمی ك دي کردم به در ورودنگاه
 می کردشونی همراهگاهشونی تا جايری وصف ناپذی و با خوش حالششونی پمی با ارام رفتعیسر
 . کردنی متشی و اذذاشتنی منی سر به سر متی هری و امنیام
  بودی جو جالب و خوبیلیخ

 شدی حس مدای شدنی ارمهی خالي جااما
 ادی اومده و نتونسته بشی واسش پي کار فورهی گفت مامان
  انی دور ترشون بعد از عقد بي مجلسش شلوغ نشده بود قرار بود مهموناادی زهنوز
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 گرفتی که توسط ماها صورت می پرونکهی تی و ترانه و بعد از کلنی دور متمی جمع شدی اومدن عاقد همگبا
  شدنیبالخره ترانه خانوم بعله رو داد و عقد دائم مت

  رفتشمونی از پي و زودی سادگنی همبه
 . گرفتی خودش رو مي کم مجلس داشت روال عادکم
  دنیرقصی عاشقانه داشتن میلی سِن و خي و ترانه رفتن رونیمت

  جااان چقد قشنگههههیعــ
 .میدی رقصی وسط و کلمیدی اهنگ شاد گذاشتن که من و ارام پرهی تموم شد و کشونی اهنگ رمانتبالخره

 می نشستمی زنون اومدنفس
 مانتوم بی جي از توموی گوشی لطف کنشهی از جام بلند شم ، متونمی گرفته نمي پام بدجورگمی مناااا،یارم_ارام

 ؟؟؟ياریب
 اراااام_

  دمت گرمگهیبرو د_ارام
 .  رو برداشتمشی ارام گوشي مانتوبی اتاق پرو و از جي کنان بلند شدم و رفتم توغرغر

 . اعصابي دختر رفت روهی يغوی جغی جي که صدارونی برم بخواستمیم
 ییییی شدپی ، چقد خوش تنمتتتتتتی بازم ببکردمی اصال فکرشو نمنییی امیییییواااااا+
 .نی ناخوداگاه فکرم رفت سمت دوست متنی اوردن اسم امبا

 .  بعله حدسم درست بوووددمی درونی که از اتاق رفتم بنیهم
  از خاطرخواهاشیکی بود با خودش

 سی تنگش بد نی اقا بزنهیکشمش دم داره _نیام
  مییی حرفارو باهم ندارنی ما که ازززمی عزيواا+
 ...چرا اتفا_نیام

  صورتشي توضی لبخند عرهی چشماش نشست و ي تویبی برق عجهی هوی به من افتاد که چشمش
 زم؟یکارت تموم شد عز_نیام

 م هم اومد و دستشو انداخت دور کمرم و به خودش چسبوندبعد
  از دوستانیکی خواهر قی خانوم ژاله صدکنمی میمعرف_نیام
  هم نامزد خوشگل منهشونیا
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 .  سمت درختادی اصال به دختره که مثل تخم مرغ ، وا رفته بود توجه نکرد و دست منو کشو
 .رونی بدمی دستاش کشي خودم اومدم و دستمو از توبه
  ییی بود گفتی مضخرفات چاونییییکنی مکاری چیییه_

  غلط بکنم نامزد تو باشمممممن
  که با دستش در دهنم رو گرفت و خفم کردکردمی مغی جغی جداشتم

 . شدهههی باباااا حاال انگار چسیییه_نیام
 .  دهنم برداشتمي از رودستشو

  تا چه حدددد؟یی نشدههههه اخه پرروی شدههه؟؟؟بگو چیچ_
 ؟يدی رو مي کارنی همچي به خودت اجازه ی به چه حقتو

 ؟ی هستی کي کردفکر
 . نی مزاحم خالص شم همي کنه هی تا از شر ي فقط کمک کردهی چییپررو_نیام

  ام هوا برت ندارهيادی ، زری حرفام هم صرفا جهت خالص شدنم بود به خودت نگهمه
 : و زل زدم بهشختمی چشمام ري رو تومی و ناراحتي دلخورتمام

 یحی وقیلیخ_
 . که صداش در اومدهی هولش دادم اونور و خودم رفتم سمت بقبعدم

 .ممنونم بابت کمکت_نیام
 . ی بشه در دسترس باشداشی دختره پنیدر ضمن امکان داره تا اخر مجلس بازم ا 
 
 ... باش ، هه حتما گذاشتم واستنوی ایدک
 
 )نیام(
 

  مهم نبودیلیرو مخ بود، که خ) ژاله( مزاحم هی خوب بود فقط یلی خی چهمه
 شدنی وجب از هم جدا نمهی و ترانه هم که کل مجلس نیمت

 ....زدی تو چشماشون موج می خوشحالنی خوشحال بودن و ایلی هر دوتاشون خومدن،ی بهم مچقدرم
  مرغای رفت قاطقمونی رفي جديجد_ریام
 هوم اره_
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  خندهری زد زری امدمی دهوی
 .دمی نگاهش رو گرفتم که به ژاله رسرد
  داداشنجاسیعاشق دلخستتم که ا_ریام
 مرگ مسخره_
  هنوز تو رو ول نکرده؟نیا_ریام
  نامزدمهناینه بابا تازه مجبور شدم بگم اون دوست ترانه، ارم_
 !هاااا؟؟_ریام
  شهالیخی خب؟ مجبور بودم بلکه بکردمی مکاریچ_
 از همه جا اون؟_ریام
 بود که، تازه اونجا فقط اون شناختمی رو نمگهیخب کس د_
  حرف زدم وری با امگهی دکمی
 .  و وقت شام بوددی مجلس رسي کم کم آخراگهید
 . ، کنار ارام نشسته بودنای واقعا کالفه شده بودم رفتم سمت ارمکردی ژاله هم که ول نمنیا

  خانوم؟نای ارمدیاهم ببخش_
  نکنه به خداری نگرفتم آدم کارش به دختر جماعت گیجواب

  دارماجی خانوم به کمکتون احتنایارم_
 مینی کنار هم بشدی شام باوقت

  از کجا اومد؟دشیعععع، اونوقت با_نایارم
 ... مشکل شمنی ادی بار ناخواسته کمکتون کردم، حد خودتونو بدونهی

 . قطع کردمحرفشو
 لطفا_
 نوچ_نایارم

  کردمی کارش رو منی ای بعدا حتما تالفی بود ولری که کارم بهش گفعال
  گستاخي دختره
 : رو کردم تو هم و طلبکارانه گفتماخمام

 ؟يریمیم_
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 بلهههه؟_نایارم
 . مجبورمی ولستمی نی کنارم؟ منم اصن راضینی دو دقه بشيریمیم_
 . مشکل شماستنی نداره ای چه طرز حرف زدنه؟ به من ربطنیا_نایارم

 راه دی داشتم باازی و صدام رو اروم تر کردم، االن بهش ندمی کشیقینفس عم... رفتی می رو اعصابم اسکداشت
  که خودشم نفهمهرمی به وقتش چنان حالشو بگیول. ومدمیم
 کنمیجبران م_
 ! مثال؟يچجور_نایارم
 ي که بخوايهر جور_

  کردی چونش و مثال داشت فکر مری رو گذاشت زدستش
  کنارمنهی بشادی بخوادی مقهی کاشته که دو دقنجای ساعت من رو ا3 کن تروخدا نگاه
  بکنهکاری چخوادی میگی مانگار
 : گفتي رو برگردوند سمتم و با لبخند حرص درارروش

 امی من خودم مدیی ، شما بفرماکنمی قبول میاوک_نایارم
 : که گفتدی دی تو صورتم چدونمینم
  ، بروگهی دامیم_نایارم
 . و نشستمزی رفتم به سمت می محکم و حرصي قدم هابا

 کنهی وجب بچه جلوت قد علم مهی خاك تو سرت که ن،ی تو سرت امخاك
 . از چند لحظه اومد و کنارم نشستبعد

   هم زمان شد با اومدن ژالهنای ارمنشستن
  خدااااايا

 گمی می چنیخوب گوش کن بب_
 ی ولهی کافینی گفتم اگه فقط بشنمی واسه همشهی مالیخی بنهی تورو کنارم ببکردمی ، فک مي ورنی اادی مداره

   مهربون تر باش وکمی.  شک کنهخوامیاالن درست برخورد کن نم
 

 . تر حرف بزنیمیصم
  باشه جناب؟ي اگهیچشم امر د_نایارم
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 تو ذوقت هر طور که دلم بخواد رفتار خورهی مي فکرا نکن که بدجورنیتو هم خوب گوش کن اصال از ا 
 کنمیم
 . ژاله رفت رو مخمي بگم صدايزی اومدم چتا

 . نکردمداتی دنبالت گشتم اما پ؟ي کجا بودن؟یام_ژاله
 . شدمکی نزدنای تو هم کردم و به ارمشتری رو باخمام

 . خانومم بودمشیپ_نیام
 . بهش رفتمي بهم انداخت که چشم غره ای نگاه چپکهی نایارم
  و بره که متاسفانه نشستنهی ژاله نشکردمی خدا مخدا

 . که به شخصه سردرد گرفته بودممی ژاله گوش کردي به  چرت و پرتانقدی و امی شام خوردن شدمشغول
 کردی هم حساب نمواری هم که دختره رو دنایارم

  انگار نه انگاری بگو وليزی چهی که ومدمی چشم و ابرو میمنم ه 
  دوست داره؟نی امی مطمئننای ارمگمایم_ژاله
 . نگفت که خودم دست به کار شدميزی چنایارم
  جان؟نای مگه نه ارممی عاشق همنای من و ارمه؟یف چه حرنیا_
 : قاطع گفتیلیخ

 نه_نایارم
  دندوناش رو نشونم دادفی زد و ردیطانی لبخند شهی و

  جمعش کنمي بودم چه جورمونده
 : زدم و گفتمي ای زورکلبخند

  شوخ طبعهیلی خنای ژاله ارمیدونی ، منایاز دست تو ارم_
 .لشی دست برد سمت موبانای ارمهوی

 جانم ارام؟_نایارم
 ععع؟_
 .امیباشه االن م_

 : گفتشدی بلند مزی که از سر مينجوری رو قطع کرد و همیگوش
  اومده، خوش بگذره بهتونشی پي من کاريبا اجازه برا_نایارم 
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 .... رفتو
 ياز که برگشت و بهم زبون درکردمی دنبالش مبارهی مشی دونستم االن داره ازش اتی که میی با چشمامنم
 .کرد

  بلند شدمزی از سر می حرفچی هبدون
 ....رمیگی حالتو مگه؟ی دیکنی مهی خورد بود، منو ضایلی خاعصابم

 
 )نیام(
 
 .ستادمی رو به روم مات سر جام اری تصودنی با دهوی که رفتمی دنبالش متی عصبانبا

 ... پسرههمون
 ... که تو درکه هم چفتش بودیاون
 .  بغلشدی و پردی کشی کوتاهغی جدنشی با دنایارم

  موهاش نشوندي روي و بوسه ادشی با تموم وجودش تو بغلش کشاونم
 ....شناختمی بودم و هم جنس خودم رو مپسر
 ... رو دوست داشتنای پسر واقعا ارماون

 . نبودي اگهی دزی چای هوس ي رواز
 ...نی بود؟ اها ارمیاسمش چ...  اومده؟مجلس تموم شداااری دنقدی شازده چرا انی افقط
 . کنم متوجهم شدفکر

 : سمتم اومد و دستش رو دراز کردبه
  کجاست؟ری ام؟یخوب!  ، پارسال دوست امسال اشنا نیبه به اقا ام_نیارم
 . بودنش کامال مشخص بودی زدم که مصنوعي چندان دوستانه دستش رو فشردم و لبخندنه
  دور و براستنیاحتماال هم_

 . بلند شدی جي  ديصدا بگه که يزی چاومد
 ! ونیاقا! خانوما +

 !!!!می اخر داراهنگ
 رو براشون به ي ای موندنادی و رقص به رنی دور عروس و داماد خوشگلمون رو بگمیخوای زوج ها مياز همه  
 .... بزارنادگاری
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 .کردنی و کم کم زوج ها دورشون رو پر مدنیرقصی و ترانه وسط سن دست تو دست هم اروم منیمت
 . نگاهم به سمتش برگشتنای ارمي صدابا

 م؟؟ی ما هم برنیییارم_نایارم
 .دی کرد و لپشو کشی کوتاهي خنده نیارم
 !؟يدوس دار_نیارم
 اوهوم_نایارم
  وروجکمیبر_نیارم
 ال اله ال اهللا.... ي دختره هه

 ... نگاهم رفت سمتشونناخوداگاه
 . نبودنينجوری دو تا انی ای ولردنخوی که وسط بودن اروم تو بغل هم وول میی اوناي همه
 . دیچرخی دستش تند تند مری رو گرفته بود و زنی دست ارمی خاصي با لوندنایارم
 . کردی و فقط نگاهش مدیخندی منمیارم
 تو چته پسر؟ حواست کجاست؟_ریام
 ؟ي کجا بود؟ییها؟ عه تو_
 کردن کتم زی تمریدرگ.  کردی شربت رو روم خالوانی خدمت ها دستش خورد لشی از پیکی ؟ینیبیمگه نم_ریام

 .بودم
 اها_
 ؟یکنی نگاه مينجوری ای به چ؟ي فشارش دادنقدی چته پسر؟ فکت درد نگرفت انیام_ریام
 . بدم از جاش بلند شدلشی سر هم کنم و تحوی چهی اومدم تا
 گردهی مری و دنبال امتی اومده وسط جمعسی ارامدمی نگاهم دنبالش کردم که دبا
 . هم رو زانو نشست و بغلش کردری و امهی گرری زد زدی رو دری امنکهی محض ابه
  من؟ي کوچولویکنی مکاری چنجایتو ا_ریام

 : گفتي بچگانه اي و صداهی با گرسیارام
  نکردمداتی پی ، اومدم دنبالت ولیسالم داداش_سیارام
 زم؟ی عزیکنی مهیخب چرا گر_ریام

 گهی د گم شده بودمیخب داداش_سیارام
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 دی بوسشوی و لپ تپلدی خواهرش خندی اروم به بامزگریام
  من؟ي هااا باشه گل کوچولوي شلوغ نري تنها جاهاگهی به بعد دنی از ا،يومدی مدیخب تنها نبا_ریام

 یچشم داداش_سیارام
 . بودي سالش بود و دختر تپل و بامزه ا4 دونه خواهر رو داشت که فقط هی نی فقط همریام

 : تازه چشمش به من افتاد که گفتيانگار
  سالممممنییییعموووو ام_سیارام
 .دمی شدم و لپش رو کشخم
  خوشگل خانوم؟يسالم عمو جون ، چطور_

  داماد شد؟نی عمو متن،ی عمو امگمایخووبم م_سیارام
 . خندهری زمی زدری که هم من و هم امدی رو پرسنی اییهوی بامزه و نقدیا

 ؟ی اخه تپلي دارکاریاره داماد شد ، تو به اون چ_ریام
  خوشگل ترمیلی خب من از عروسش خیخب اخه اونکه شوهر من بود ول_سیارام

 . دادلمی همراه با تعجب تحوی نگاه کردم که متقابال نگاهری تعجب به امبا
 ؟ی گرفتادی رو از کجا نایتو ا_

  کجا ، از خودم عموچیاز ه_سیارام
 . توجه همه رو به خودش جلب کردی جي که دمی بودسی ارامسرگرم

 عروس ي دوستادی زوج ها به خصوص عروس و داماد امشبمون ، بنا به درخواست شديممنونم از همه +
  ،خانوم
 . می تانگو رو داري دونفره رقص

  افتخارشونبه
 سن رو روشن کرده  از نور، وسطي دست و سوت همه جا رو پر کرد و برقا خاموش شد و فقط حاله ايصدا
 .بود
 شروع کردن به ي حرفه ایلی شدن و با تند شدن اهنگ خکی بهم نزدگهی ور دهی ور و ترانه هم از هی از نیمت

 رقص تانگو
 ... که بلد نبووووود ، جلل الخالقنیمت

 . از اتمام رقصشون همه به افتخارشون بلند شدنبعد
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  دست ها کر کننده بوديصدا
 ...دمشون گرم...  بودی عالواقعا

 ... افتادمشی تو کانی تولد کادی
 حاال خودش به عنوان همسر ترانه همون ی بود ولدهی رقصانی شده بود که ترانه با کی چقد عصبنی شب متاون

 . رقص رو در کنارش انجام داد
 ..........ي عاشق رو بهم رسوندي دو تا کالغانی اری دمت گرم که به قول امایخدا
 
 )نایارم(
 

 . کردی ارام که داشت با لبخند نگاهمون مشی پمی رفتنی با ارمی رقص حسابهی از بعد
 ي خوب شد که اومدیلی خنی ارميوااا_
  اومد که حلش کردم و اومدمشی پي کارهی خواهرمو تنها بذارم؟ فقط ام؟ی شد نیمگه م_نیارم
 . بلند شدنی حرف زدن ارمي صدادمی که دمیدادی ملت نظر مپی با ارام درمورد تمی و داشتمی نشستمیرفت

  افتادری که چشمم به امزنهی داره حرف می با کنمی خم کردم تا ببسرمو
 کردی در هم  داشت نگاهم مي که با اخمانی کنارشم امو

 کی کامال خونسرد همراه ي اافهی کردم خودمو نبازم و با قی اما سعدمی ترسیکمی واقعا از نگاهش راستش
   ژاله از دور بادمی ارام گوش دادم که ديو ازش گرفتم و به حرفاپوزخند روم

 
  چشماش هم انگار چلچراغ کار گذاشتني و تونی سمت امادی به عرض اتوبان همت داره مي باز شده اشین

 نور؟ی اادی داره مینیبی پوشمون رو می ارام دوست نارنجیه_
 هههینجوری چرا انوووی ايواااا_ارام
 نهیخاستگار پروپاقرص ام_

 نـــه_ارام
 نشیارهههه ، حاال بب_
 . ابرومو واسش باال انداختم و با چشم به ژاله اشاره زدمکی نگاه کردم و نی امبه
  شددای چشماش پي تویچارگی واضح اثار بیلی متوجه حضور ژاله شد ختا

 نی هه بکش اقا امهه
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 یینجای تو انی اميواااااااااا_ژاله
  هم که از اون بدترنی هم و امي تودی ژاله اخماشو کشدنید با ریام
 ش؟یبله ، فرما_نیام

  جان؟نی امنمی کنارت بشتونمیم_ژاله
 نی کنار امی همون صندلقای ناز و تپل بدوبدو اومد و دقیلی دختر کوچولوِ خهی خواست لب باز کنه نی امتا

 :  بلند گفتي و صداجانینشست و با ه
   نجاتم بدهي وانی عمو اميوا+
 چت شده باز فنچول؟_ریام
 بغلم کنه خواستی بده و چرا بهم دروغ گفته که شوهرمه اونم میلی گفتم خنی بخداااا ، رفتم به عمو متیچیه+

  کردم که من فرار
  بووودی بچه خوردننی چقد اای خدايواااا

  که عشق بچه ستنقدی اکردی غش مدی دی منوی اترانه
   که دوباره صداش بلند شدمی کوچولو بودنی اي همه امون از ژاله پرت شده بود و محو صحبتاحواس

 ؟ینی بشي اونوری رو صندلي برشهی مزمیعز_ژاله
 . ارامي کناری با دستش اشاره زد به صندلو
 . برورخودتینخ+

  کار دارمنتیخب من با عمو ام_ژاله
 :  کردو گفتنی نگاه به امهی دختره

 اره عمو؟+
  سر جاتنی من، تو بشي کوچولوسینه ارام_نیام

 ؟ي خوردگفتی واضح با نگاهش بهش میلی شد و خرهی به ژاله خبعدم
 نمتی از جلو چشام محو شو نبحاال
 . ، چقدر اسمش ناااز بوودسی ارامیعخ
 . و ترانهنی سمت متمی رفتی و ماهم همگرفتنی کم مهمونا داشتن مکم
 نداره و یبی و خنده گفت که عی هم با شوخنی اومده و متری کرد که دی ازشون عذرخواهکی بعد از تبرنیارم

 . جبران کنهدی باشونیواسه عروس
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 دمی صدا شنهی بغل گوشم هوی که دادنی گوش مسی ارامي های زبوننیری داشتن به شهمه
   ناقص العقلهنی امنی ادمی که دبرگشتم

 انشااهللا زود تر واسه شما_نیام
 .  اشاره کردنی ارم بهو
  داداشمهنی هنوز ارمدهی نفهمونهی دنی ااااای خدايوا
 :  باز گفتمشی بلندمو گرفتم و با ني خنده ي زور جلوبه
  انشاااااهللا_
  شدمرهی خنی بعدم با عشق به ارمو
  رو گاز نزدمنی وسط زمنی تا همرهی منو بگیکی خدا يوا
 ی هولمیلی که معلومه خنطوریا_نیام
  نشون دادمي خوردم اما بازم خودمو عادجا
 هی ال هر دختردهی و ای عالیلی خنیالبته ، ارم_

  ارزوشونه که باهاش باشنهمه
 کننی از اندازه دختراس که ارزوشونه و با سر قبول مشی بیدگی از ترشنیاشتباه نکن ، ا_نیام

 : گفتي و با لحن حرص درارشویشونی دوتا انگشتشو اورد کنار پبعدم
 با اجازه_نیام

  هم رفت سمت چند تا خانوم و اقابعد
  هنگ کرده بودمخم
  ، تا مغذم لود کنهدی طول کشهی ثانچند

  گفت ؟ی چنیا
  بزنه؟ی حرفنی چطور به خودش اجازه داد همچقایدق
 دهی من گفت ترشبه
  مـــن؟به

 .  چکار کنمدونستمی نمتی و از شدت عصبانخوردی خونم رو مخون
 . سرمي زد تویکی بودم که رهی که رفته بود خيری مسبه

  حواست کجاست باباااا؟يهووو_ارام
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   بدومی رفتن منو تو موندهمه
 . رفتمرونی ارام به سمت بدنبال

 .......شعوری بي پسره پرروذارمی جوابت نمی باش بمطمئن
 
 )ترانه(
 

 . مهمونا رفته بودن و فقط خانواده هامون مونده بودني همه بای تموم شده بود و تقرمجلس
 .می تو دست هم به سمتشون رفتدست

 . خونهارمشی صبح ميکایپدر جان با اجازتون من خانومم رو نزد_نیمت
 .نی باشگهی جان مراقب همدنیباشه مت_بابا
 چشم_نیمت
 .چشم بابا_
 .نی سمت ماشمی و رفتمی کردی همه خداحافظبا

 کردی مقی رو بهم تزرتیانگار با بودنش احساس ارامش و امن...  بودشمی مدت پتموم
 می برنی بشیخانوم_نیمت

 . گفتم و نشستمي اباشه
 . اهنگ شاد گذاشته بود و صداش رو تا ته بلند کرده بودهی هم نیمت

 اوردی در مي و مسخره بازخوندی باهاش مخودشم
  زشته خبکننی همه نگاهمون ممیشی رد مینی صدا ضبط رو کم کن از کنار هر ماشنی متيوااا_
  کجاش زشته؟_نیمت

  مگه؟شهی می همه بدونن امشب شب ما دوتاس، بزار بدونن من چقد عاشق خانومم چبزار
 .... کردمی چشماش نگاه متو

  فکر کننخوانی هر جور مهی بقگهیراست م. گفتی می لبخند خاصهی با ناروی اهمه
 ... که امشب مال مادوتاسنهی امهم
  مال منههنی که متنهی امهم

 . رو نگاه کردمرونی بنی دادم و از پنجره ماشلشی تحوضی لبخند عرهی
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 يبری منو کجا می نگفتنی متیراست_
 دونمیم_نیمت
  خب کجاااا؟ی چیعنیعع _
 بماند_نیمت
 گهههی بگووو دهیبماند چ_
 گگگگممممییینووووچ ننننمممم_نیمت
  اصرار کردم بگه نگفت که نگفتنی به متیهر چ 

 . خارج شهرهبای داره و تقرادی زاهی که گل و گیی جاهی دونستمی فقط مرهی کجا داره مدمی شب نفهمیکی تارتو
 .  نگه داشتنوی ماشنیمت
 ی شادهی پیتونی ممیدیخب رس_نیمت
 . خبمی کار داری چنجای ما اکهی تاریلینجاااخیا_
 .زمی شو عزادهیپ_نیمت
 ترسمی میلی من خکهی تاریلی خنجای ان،یمت_
  نترسیچی من هستم از هیتا وقت_
 ، شدادهی پنمی شدم و متادهیپ

 .شدمی مکی نزدنی به متشتری و بدمیترسی مشتری من بمیرفتی جلو تر میهرچ
  شده بودنیی خوشگل تزیلی که خقی آالچهی که روشن بود، یی چشمم خورد به جاهوی

  کارا رو کردهنی انی متینی يوااا
 :سرشو کنار سرم گذاشت و گفت.  دور کمرم حلقه شد و از پشت بغلم کردنی متي تو شک بودم که دستاهنوز

 خوشت اومد؟_نیمت
 . و محکم بغلش کردمبرگشتم

 هی عالنی متهیعال_
  دستشو دورم حلقهنی و من سرم رو گذاشتم رو شونش و متمی نشستقی سمت آالچمی رو گرفت و رفتدستم

 .کرد
 ن؟یمت_
 جونم؟_نیمت
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  دارمی حس خوبیلیخ.... و کنار تونجایا...خودم... االنی وللماسی فقط واسه تو فزای چنی اکردمی فکر مشهیهم_
 منم_نیمت
  کجا هست حاال؟نجایا_
 .مونهیباغ خانوادگ _نیمت

 . الیخی بناروی حاال انجا،ی امیای می خانوادگمعموال
 می محرم هم شدشهی واسه همي جدي ترانه جدگماااایم
  خوشحالمیلیاوهوم ، خ_

 .... زدمیشونی به پي ابوسه
 . عمرمو داشتمي لحظه هانیبهتر... ستهی زمان همون جا واخواستی مدلم
 . اسمون نگاه کردم پره ستاره بودبه
 ..... قشنگ تر بودشهی نظر من اسمون از همبه
 .  ستاره واسه خودت انتخاب کنهی نیمت_
 :می ستاره  و با هم گفتهی دستمون رفت سمت یی دوتاهویشت که  گذکمی

 اون مال من_
 ....  و بهش نگاه کردمبرگشتم

 . شده بودرهی تو چشمام خاونم
  مايپس اون ستاره _

 : گوشم کرد و اهسته زمزمه کردکیسرشو نزد.  چشمام و لبام در حرکت بودنی بچشماش
 ... رنیگیتوانمو ازم م... قشنگنیلیچشمات خ_نیمت
 . نگفتم و فقط نگاهش کردميزیچ

 ...شدی صورتم مکی کم سرش نزدکم
  با عشقمون اماده کردمي بوسه نی اولي رو بستم و خودمو براچشمام

 . خون به صورتم رو حس کردمدنیدو.... نگذشت که لباش قفل لبام شديادی زمدت
 کردمی مشی همراهشی و منم کم و بدی بوسی و نرم لبامو ماروم

 . انداختمی زنون ازش جدا شدم و بهش نگاهفسن
 .زدی مث من نفس نفس ماونم
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 .دمی چرا اما ازش خجالت کشدونمینم
 .دی که با صداش قلبم لرزنیی انداختم پاسرمو

 ترانه؟_نیمت
 . باال اوردم و بهش نگاه کردمسرمو

 . من عرفا و قانونا شوهرتم؟یکشیاز من خجالت م_نیمت
 دست خودم که نبود...گهی ددمیکشیخب خجالت م.  نگفتميزیچ
 ...دی اومد و کل بدنم لرزي گذشت که باد سردکمی

 يخوری وقت سرما مهی سرده یلی هوا خمی برگهید_نیمت
 . بلند شد و منم بلند شدمنیمت
 .... اراده صداش زدمیب

 ن؟یمت_
 جونم خانومم؟_نیمت

 منو به خودش شتری بنمیمت.  گذاشتمنشیو بغلش و سرمو رو س بزنم خودمو پرت کردم تی که حرفنی ابدون
 .فشرد

 ترانه جان؟_نیمت
 جان؟_
 م؟ی هم برگهی دي جاهی تا يحوصله دار_نیمت
  حوصله دارمشهیبا تو هم_

 . راه افتادنی و متنی تو ماشمینشست
 .ستادی وانی و متمیدی رسکی آپارتمان شهی تا به میرفت
 خب؟_
  که نگفتم باز نکنمی بدو فقط چشماتو ببند تا وقتنیی پاایب_نیمت
 قبول_
 .ییی چشماتو باز کنیتونیخببب، م_نیمت

 ..... باز کردمچشمامو
 ...ندمونی ايخونه _نیمت
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 ؟يدوسش دار....مشینی چی و ممیخری مالشوی اما با هم تک تک وساهی خالاالن
 .کردمی و مبهوت فقط نگاهش ممات
  ما؟ي خونه ندمون؟ی اي خونه

 .... با خنده بلندم کرد و چند دور چرخوندمنمی بغلش و متدمیپر
 :  خنده داد زدمبا
 عاشقتمممممم_
 : مث خودم بلند گفتنمیمت
 شترررررریمن ب_نیمت
 
 
 . که با ذوق شروع کردمنیمنو گذاشت رو زم 

 دمی و اون ورم کاناپه و خببب شامی مبل ها رو بزارنجای انیخب خب بب_
 ن؟یباشه مت... اتاق ما باشههی اتاق سومنی سراغ اتاقااا خببب امیریامممم اصن م....نه نه  

 .کردی داده بود و با لبخند بهم نگاه مهی تکواری به دي ورهی و نهی به سدست
 ی تو بگیهر چ_نیمت 

 اتاق بچمون رو هم یحت...  دادمهی نظرهی و من واسه همه جا می خونه رو هم نگاه کردهی تو دست هم بقدست
 میانتخاب کرد

 شدی که نمشدی نمی راضیکی به نی اتاق بچه هامون چون متالبته
  رهی که دمی بریخب خانوم_نیمت

 ذارهی هااا ، بابات منو زنده نمشهی ربع به شهی ساعت
 چه زود گذشت_
  به دلم نشستهیلی خنجای که امیای دوباره زود بی ولمیباشه بر 

 .میدی بعد رسکمی و می و به سمت خونه ما حرکت کردنی تو ماشمی و نشستونری بمی اومدبالخره
 ی خوش گذشت ، مرسیلیخ_
 .یقابل تورو نداشت خانوم_نیمت
 شهیدلم برات تنگ م_
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 رونی بمی دنبالت برامی عصر مزم،ی عزشهیخب دل منم تنگ م_نیمت
 آخخ جووون، باشهههه_
 اممم پس فعال_
 .دی دستمو کشنی شم که متادهی و باز کردم و خواستم پنی ماشدر
  نرفتادتی يزی چهی_نیمت
 کنمینه، فکر نم_
  اولش ب داره اخرشم سنیععع؟ خب بب_نیمت

 .دمی و اروم گونشو بوسدمیخند
 . و منم اومدم باالمی کردیخدافظ

 .  به اتاقمدمیرس
  زدمتی لبخند از سر رضاهی به خودم نگاه کردم و نهی آتو

 ارمی برام نمونده بود که لباسمو دربیجون
 ... رو تختم ولو شدم و خوابم بردي جورنی شدم و همالیخی بنی همواسه

 
 )ارام(

  نشهری که دانشگاه دمی تند تند بخورمیکردی می و سعمی صبحانه نشسته بودزی مسر
 .می کالس داشتهی روز اول کالسامون بود و شکر خدا فقط امروز

 . منتظرتونمنی تو ماشن،یی پارمیمن مبچه ها _نایارم
  رونی بمی خونه زدیمنی و بعد از چک کردن امی با ترانه جمع کرد  روزی معیسر

  اخه چــراااا؟؟يواااا_ترانه
  ااادی خوابم ممن
 االن نی بودرونی سره تا نصف شب بهی بعد از عقدتون ي دوسه روزه نی اگهی خودته دریخب خواهر من تقص_
 اد؟ی خوابتم نيخوایم

 امممی بدیباباااا من تازه عروسم اصن دانشگاه نبا_ترانه
  عه؟ نه بابا؟_نایارم
  ،هوم؟ چطوره؟گهی کن کال دلی ترك تحصي چون شوهر کرديخوایم
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  دارمنی گذروندن با متي هم برايشتری وقت بينجوری ایعااااال_ترانه
 -_-  _نایارم
 
 ... ادم اخهنی به ای بگیچ

 .... یونی سمت ساختمون می رفتیی پارك کرد و سه تانگی پارکي رو تونی ماشنای ارمم،یدی که رسنی از ابعد
  ابوالفضلااااای_نایارم
  شدددد؟؟؟؟یچ_
  نگاه بندازهیاون ور رو _نایارم

  خوندی دانشگاه درس منی افتاد متاسفانه تو هممونی بغلهی پسره همسانی کردم که چشمم به انگاه
 دمونی تا نددی کنی سروصدا طی رو بریه ها مساووه بچ_ترانه

 . داخلمی کردن کالس مورد نظر رفتدای و بعد از پنیی پامی انداختسرمونو
 وسط ي های صندلي رومی رفتشهی و مثل هممی کردی سالم و احوال پرسمیشناختی که میی چند تا از بچه هابا

 .میکالس نشست
 ....می بودی استاد صالحمنتظر

 می بودی هم راضیلی خشیی و خدامی استاد برداشتنی واحد رو با همنی قبل هم اترم
 ... کار بلدی و حسابي مرد مسِن جدهی
  دانشگاهي و البته ترم اخر و بزرگ هامی بودوتری کامپی مهندسي و شاخه یاضی ريما رشته  

 ... شهالمونی خی گرفت بمی ساعت بکوب درس دادن تصم2 استاد اومد و بعد از بالخره
  هواي رودی ترانه با شوق پرهوی که رونی بمیرفت

 ....زنهی زنگ منیاخ جــون مت_ترانه
 الووو_ترانه

 ؟ی تو خوبیسالم مرس_
 اوهوم دانشگاهم_
 ؟؟یییییچ_
 اومدم اومدم_
  شده؟یچ_نایارم
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 . جلو درهگهی اومده دنبالم ، منیمت_ترانه
  کردی و با لبخند نگاهش منشی که واستاده بود کنار ماشنی بدو بدو جلو تر از ما رفت سمت متبعدم

  چرا بلند شده اومده دانشگاه؟؟؟نیا
  نداره؟؟یکار و زندگ 
  عاشق همننقدیخدا روشکر که ا...گهیالبته عاشقه د 

  چه خوبه که انقدر همو دوس دارن نه؟گمیم_نایارم
 . باشننطوری تا اخرش همشاالیاره ا_
 انشاهللا_نایارم
 سمتشون میرفت
 سالم مرغ عشقا_
  عاشقيسالم  بر بلبال_نایارم
 ن؟یسلـــاااام ، چطور_نیمت
   ممنونمیخوب_
 می که مزاحم نباشمی ما برگمی ارام مگهیخب د_نایارم
 . شمانینه بابا مراحم_نیمت
 : کرد به سمت ترانه و گفترو
  بهشون؟یگفت_نیمت

 : و گفتشیشونی محکم زد رو پیکی ترانه
  رفتادمی نه يوا_ترانه

  ندارنی صحبت کردم مشکلنی و امری من با امیول_نیمت
 ن؟یزنی حرف میاز چ_
 : بگو و ترانه شروع کردیعنی به ترانه انداخت که ی نگاهنیمت

 نی شرکت نوي و مهندساسیی و دوستاش رنی من قبال بهتون گفته بودم که متنینیاممم خب بچه ها بب_ترانه
 .گستر هستند

 ؟یخب؟ که چ_نایارم
 .  دارهاجی احتوتری کامپي ثبت نقشه ها تويشرکتشون به چند تا طراح برا_ترانه
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 .میری گی مسانسی لگهی و تا چند وقته دمی و ترم اخر هم هستوترهی کامپی هم که رشتمون مهندسما
 . میجام بد نقشه ها رو انيوتری کامپي و تو شرکت کارهامی که ما سه تا برمی با هم فکر کردنی و متمن

 ه؟ی چنظرتون
 ... شده بودمشوکه

 اما میگشتی دنبال کار مدی و کم کم بامیمخصوصا که ترم اخر هم بود.  خوب بودیلی ما خي براشنهادی پنیا
   هم موندهنی بهتره هممی کمتر باهاشون در ارتباط باشیشرکت اونا نه هر چ

 
  کننی امر و نهقعی و دم به دقارنی در بي بازسیی برامون رکه
 : قاطع گفتمیلیخ
 .نه ممنون_

 عههه ارام چرااا؟؟؟_ترانه
 می کارا، اگه قرار باشه تو شرکت کار کننی اي رومی وقتمون رو بزارمیتونی و نممیخونیچون ما هنوز درس م_

 م؟ی کنکاری چدیدانشگاه رو با
 تا 15 هم یکی و 15 تا 7 یکی داره ي ، شرکت دو تا ساعت کارنیای بنیتونیخب در کنار دانشگاهتون م_نیمت

19. 
 .نیای دوم بفتی شنیتونی مشما

 .  رو دستمونهيادی و زنی سنگي چون پروژه هامی مونی شرکت مي رو توي هم معموال هر دو ساعت کارما
 و به می که تنها انجامش بدمیتونی کار نمادی حجم زلی اما به دلوترهی کامپي قسمت ثبت نقشه ها توسیی رنیام

  بهتر از شما؟ی و کمی دارازی نوتریچند تا مهندس کامپ
 : فکر کرد و گفتیکمی نایارم
 .میدی و بهتون خبرش رو ممیکنی فکر مشنهادتونی پيباشه ما رو_نایارم
 فی که اگه نظرتون مثبت بود از فردا تشردی تا اخر امشب خبرش رو بدشهی فقط اگه مستی نیمشکل_نیمت
  شرکتنیاریب

 فرداااا؟؟؟؟ چرا انقد زود؟_نایارم
  کارادیبه علت حجم ز_نیمت
 .میدی تا اخر امشب خبرشو بهتون میاوک_
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 خوبه_نیمت
 .گهی دمیخب تران جان بر_

 کجا؟_ترانه
  مگه؟ومدی مسلما ، خوابت نمگهی خونه دمیریم_نایارم

 رونی بمی قراره برنی من؟ نه بابا من و مت؟یک_ترانه
 

 چسبهی از چپ ميریگی باز راستشو منی به متچسبهی از سمت راست ميریگی که چپشو منمی اپوووف
 .میری مگهیبعله پس بهتون خوش بگذره ما د_نایارم
  برسونمتون؟نی ندارلهیاگه وس_نیمت
   هست ، فعالاانی ماشینه مرس_
 فعالاا_نایارم

 . و اونا رفتنمی کردیخداحافظ
 می بخوابمی و برمی زود تر برگردمی کردی سعی هم از شدت خستگنای ارممنو
 میدی ممکن رو شني صدانی که رو مخ ترمیدی رسنگی پارکبه
  ریسالم خانوما ، وقت بخ+

 کنم؟؟؟ی که من میکنی فکر ميزیتوام به همون چ:  اروم گفت نایارم
 عاره گمونم_
  داره؟نوی حال ای کمیرسما بدبخت شد_نایارم

 :  و گفتمبرگشتم
  سالم ، ممنون_
 .دیستی نگران شدم فکر کردم ندمتونیاز صبح ند+

 می هستد،ینیبیاالن که م_نایارم
  م؟یبله ، در خدمت باش+

  ، خونه ها هم بغل همهیکی که ریمس
 ستی نيازی نریخ_

  ، کش اومد دنبال ماری که مثل خمنی داخل ماشمی نشستمی رفتبعدم
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 . خوش حال شدم خانوما+
 .... می خارج شدنگی داد و بعد هم پاشو گذاشت رو گاز و از پارکلشینه تحو نه چندان دوستاي لبخندنایارم
  چسب کنهياه اه پسره _نایارم

  ماهی داغون تر از خودش زود تر برن از واحد کناري و رفقانی که انهی ارزوهام انی از مهم تریکی بخدا
  وقت براورده بشهچی ارزوت هنیگمون نکنم ا_
   مای شانس تخم مرغنیواال بخدا با ا_نایارم
 ه؟ی نظرت راجب حرف ترانه چنایارم_
 تونمی نمي ای اما در حال حاضر به شدت مغذم خستس و نظر قطعستی به نظر من بد ننا؟یشرکت و ا_نایارم
 بدم

 . به خونهمیدی رسنکهی نشد تا ای صحبتگهید
 .......میدی لباس خوابضی اتاقاو بعد از تعوي تومیدی معطل کردن پربدون

 
 )نایارم(
 

 .... باز کردمچشمامو
 دمی چقد خوابي بود واا5 ساعت

 . روز اول دانشگاه خسته کننده بودي همه مدت مفت خورنی حقم دارم بعد اییخدا
 ... و بعدشم اتاق ارامیی راست رفتم سمت دستشوهی شدم و بلند
 . هنوز خوابهدمی رو باز کردم که ددر
  بازنهیاز ما بدتر ا...نوی ایدک

  ترانه اومدهیعنی ومد،یم Tv ياصد
 .نهیبیم Tv  بعلههه ترانه خانوم رو مبل لم داده ودمی تو هال که درفتم

  سالمکیعل_
 شهی نمدای پیچی که هونمیزی تلونی ، تو اکردمی داشتم دق مگهی به خدا دي شدداریسالاام، خوب شد ب_ترانه

 .يکردی مدارمیععع خب ب_
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 قشنگ تو خوابم مشخص بود چقد ومد،ی دلم نی کنم ولدارتونیاتفاقا هم تو اتاق تو اومدم هم ارام که ب_ترانه
 نیخسته ا

 ... خواب زندهی بيخخ تو چجور_
  خندهری حرفم نصفه موند، ترانه هم که همونجا زد زافشی قدنی اومد و منم با دارام

 ي ارام چه باحال شديوااا_ترانه
 يرخودت خنده دا_ارام
 هیچرا لباست چپک_

 .ماااای کالس داشتهی خوبه ادهی زیاز خستگ_ترانه
  سگ اخالقی بساطه منتها دوتا کالس اونم با اون هاشمنیاوووه فردا هم هم_

 شرکت هم که هست_ترانه
 . ماشی اومد و نشست پختشی با همون رارام
 .ستی نیاون که هنوز قطع_ارام

 ععع ارام_ترانه
 .میزنی خواهر من حاال بعدا راجبش حرف مگهیعععع نداره د_ارام
  من گشنمهههم،ی که ناهار نخوردنهی بحث مهم تر افعال
 من خوردم_ترانه

  هضم شده االن گشنمههی غذا قبلگه،ی دخورمی منم منی بخورنیخوای خب اگه شما میول
 ؟یشی چاق نميخوریتو چرا انقد م_ارام

  کنمکاری چگهیخاصم د_ترانه
 ببند بابا_

 بعله_ترانه
  شده هاااينجوری بهش گفته ازای چنی انقد از انی متنیا_

  تو بغلش رو پرت کرد طرفم که رو هوا گرفتمشبالشت
 ... که نگاهم خورد به ساعتمیای در بی بلکه از گشنگارنی بيزی چهی رو اوردم زنگ بزنم برامون ی گوشرفتم

  زنگ نزنااانی وقت نگهی عاقل يخب آدما_
 . بهمون کهخندنی هر جا بزنگم ماالن
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  خبخورهی ناهار می ک5 ساعت
  االن ماااامی بزنی خب چه حرکتااایگی راس مي وايا_ترانه
 گهی دمی خودمون دست به کار بشمیمجبور_ارام

 . کردمدیی تکون دادن سرم حرف ارام رو تابا
 . از دفعه قبل موندهیراشکی پلی که فکر کنم وساگمیم_ارام
 خوبه_

 می وقتم هس نخوردیلیهوووم خ_هتران
  چقدم خوشمزه شده بودیی خدام،ی و خوردمی رو درست کردیراشکی و خنده پی شوخی کلبا

 . ترانه از اتاقش اومدی گوشي بود که صدا7 يکای نزدساعت
 نهیفکر کنم مت_ترانه

  جمع کنشوین_
 . اوردنفی ساعت گذشت که باالخره تشرمی رفت سمت اتاق و نضشی عرشی همون نبا

  بودنیمت_ترانه
 میدیبعله فهم_

 ی سوال فنهی دیببخش_ارام
  درد نگرفت؟فکتون

  شد؟شتری ساعت بمیکوفتتت، مگه ن_ترانه
  ساعت کمه؟میبه نظرت ن_ارام

 و خودم بهش خبر می شد منم گفتم هنوز حرف نزدی نظرتون چدی پرسالیخی بنارویخب اممم اره حاال ا_ترانه
 .دمیم

 گه؟ی دنی موافقه؟ی نظراتون چخب
  و جواب اخر مثبت شدمی شدیباالخره همه راض... می راجبش حرف زدی و کلمینشست

 هیوتری بخش کامپسیی رنی امدمی شننی که از متياونجور
 نااامی خب منم ارمی و زارت و زورت پوزخند بزنه، ولارهی در بي پررو بازخوادی باز محتما
  بشونمش سر جاشي بلدم که چجورخوب
 . خبر بدمنیخب پس من برم به مت_ترانه
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 سی هم در دسترس نگهی ساعت دمی دختر پاشد رفت تو اتاق تا ننی اباز
 خداروشکر کم تر از دفعه قبل بود و زود اومد 

  خوشبختهشیشاپی باهامون پي و از همکارمیشی خوش حال میلی گفت خنمیخبرو دادم، مت_ترانه
 میچه باحال سر کارم رفت_

 سر به ی که فردا هاشممی ها رو اماده کنقی و تحقمی درس بخونکمی می بردیخانوم مهندسا بلند شخب _ارام
 .....زارهیتنمون نم
 ....می نشست و مشغول شدیی جاهی ی و هر کسمی رو اوردمی که نوشته بودیی و کتابا و جزوه هامی رفتهممون

 .می بدلی که تحومی از کار واسه جلسه بعد آماده کردی عالنتی طرح و پاور پوهی و می خونددرس
 .می رو جمع و جور کردالی وقتم بود، وساری دگهی و دمی خسته شده بودهمه
 .می حرف بزنیکمی در بره و مونی و آوردم که خستگختمی دبش ریی تا چاسه

 می چه خوشحال شد گفتم قبول کردنی متیآخ_ترانه
 يفکر کنم تو خوش حال تر_

 نیهم_ارام
 ن؟یریگی می رو کهی آتلي ترانه؟ عکساگمیم

  چهار شنبهگهیگفتن هفته د_ترانه
 . هم ذوق کردی برامون گفت و کلندشونی اي و ترانه هم از خونه می حرف زدگهی دکمی

  شکر که خوشبختهخدارو
 ....شدی هممون داشت بسته مي حرفا تموم شد و کم کم چشماگهید

 .......می داشتشی روز سخت رو در پهیکه فردا  می بخوابمی و رفتمی شدبلند
 
 )ریام(
 
 .میزدی حرف منی و با اممی شرکت نشسته بوديتو
  ی بهداشتسی هم که رفته بود سرونیمت
 تا کارامون بهتر و با سرعت تر می خِبره داريروی به چند تا ناجی احتمی گرفتلی که تحويبااون همه پروژه ا_
 .  برهشیپ
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 م؟ی روزنامه کنی اگهشی بنظرت؟ مثل دفعه پمیچکار کن!  طورهنیهم_نیام
 : جوابش رو دادمداشتمی رو برمکردیتعارف م)  شرکتیابدارچ( که مش قربوني ایی که چانطوریهم
 .ستی ني اگهی دي ظاهرا که چاره دونمینم_

 :دادی بلند شد که مش قربون رو  مخاطب قرار منی متيصدا
 می تازه کنیی گلوهی ی تو به فکر ما باشنکهی ، مگر ایدمت گرم مشت_نیمت

  پسرمفستیوظ_ قربونمش
  خبرم؟یاقا چه خبره من ب_نیمت
 ...ی المصب انقد اتفاقات جالبهی بره تخلتونهی ادم نمقهی دقدو
 انه؟ی يبندی منیمت_
 و؟یچ_نیمت
 گاله رو_
 فدات شم داداش کجاس؟بگو ببندم_نیمت
 =)_نیام
  هوم؟م؟ی کارخونه نمک بزنمی برمی چطوره شرکت رو ول کنیختی رنجایه ا کی همه نمکنیباا_
 ... بدهنی بگو متی ، هایدِ ب_نیمت
   کارخونه دارت هم کردمی الکیالک
 شمی که ناراحت می حال کن ، تشکرم نکنبرو
 روتو برم سنگ پا_
 ی مشتمیدست پرورده ا_نیمت
 نی امگمیم_
 بله؟_نیام
  سه چهار روزه نطقش باز شده؟یکنیاحساس نم_
 گهی ترانه خانومه دراتیتاث_نیام
 _نیمت
 ه؟ی چهی ، قضنیزدی حرف منای راجب استخدام و انی داشتدمی شنیجدا از شوخ_نیمت
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 میای همه پروژه بربنی از پس امیتونی نمیی ، تنهامیری بگدی جديروی شده قراره چند تا ننی بابا کارا سنگیچیه_
 ي شدالیخی کال شرکت رو بدایمخصوصا که شما جد

 دی جديروین_نیمت
 : داشت گفتی برمزی مي از روشویی که داشت چانطوری همنیام
 هوووم_نیام
 ان؟یخبــ چرا ترانه و دوستاش ن_نیمت
 ؟؟یچـــــ_نیام
 . هم زد به گلوشگشی و نصف درونی بختی که خورده بود ریی هایی گفت نصف چانیکه ام »یچ« اون با

 . دو کتفش تا حالش بهتر شهنی بدمیکوبی محکم مدستمو
 اروووم پسر چته؟؟_

 : بلند شدنی متي غرغرايصدا
 یختی از دهن مبارکت رارویی ، تمام چايخوری نمي کارچیاه اه ، خاك بر سر لجنت کنن که به درد ه_نیمت

  بنده رويروم و قشنگ مطهر کرد
   ترانهشیم پ کرده بودم برکی سرم شریخ
 .....  اه اهاه

 .  خندهری و زدم زرمی خندمو بگي جلونتونستم
 دهانت بشر _
  اون دختره اصالی ، قدمش رو چشم ولاری بياری بيخوای الزم نکرده ،ترانه رو منمیواستا بب_نیام
  کهاری دوستاتو نی تو شرکت با ما کار کن ولای که بگم خودت بشهینم  بابا؟ یگی مویک_نیمت
 شهی نمری همکارم هم بشه؟ نخادی حاال بزنمی دختره رو منی اهی سا،یمن از صد فرسخ_نیام
البته اگه مهارت داشته باشن .  بهتر باشنبهی که از غرکنمی فکر من،ی خوب باشه امیلی ختونهی منی متشنهادیپ_

 .  کنهدایو رشته اشون به کار ما ربط پ
 . بهمون بکننيادی کمک زتوننیبخش م اون ي تووترهی کامپیرشتشون مهندس_نیمت
 ستی که من سرپرستشم، شانس که نی بخشقای دقایهه د ب_نیام
 طرف ستی بره مهم نشی کار خوب پمیخوای نصفه روزه، ما مهی که برادر من ی کنی باهاش زندگستیقرار ن_

 .هیمقابلمون چه کس



      رمان کلکل ششنفره                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 294 

 : اخم گفتبا
 . هر جور صالحهدونمینم_نیام
 ،گهی کارم بهشون بدم دشنهادی دنبال ترانه که  پ  پس من رفتمــنهیا_نیمت

  رفقاااااافعالاااا
  محو شددمونی نشد که از دهی ثانسه
  شد االن؟یچ_
  کار در رفتری بازم از زدهی که شواهد نشون منجوریا_نیام
 . خب داداش بلند شو که وقت کارهنی اشهیادم نم_
 . شدی شرکت داشت تموم مي و کم کم وقت کارمی بودری عصر درگ6 ساعت يکای نزدتا

 . بد قول شمششی کنم و پری که دخواستمی داده بودم و نمتزای کوچولوم قول پسی به ارامامشب
 ....... رفتم سمت خونهنی از امی لوازمامو جمع کردم و بعد از خداحافظعی سرپس

 
 )ریام(
 
 . بغلمدی پرسی انداختم و در رو باز کردم ارامدی کلتا

 سالمممم_سیارام
  سالمش رو دادم و از خجالتش در اومدم و لپ تپلشو گاز گرفتمجواب

  ییی بدیلی خییی داداشییییا_سیارام
 ی خوبیلی برعکس تو خیول_

 ؟یجدن_سیارام
 ی جدنیِاره ، جدن_

 ؟ي کردتی بچه رو اذنی اومدهی ، از دست تو ، باز نریامــ_مامان
 احوال مامان خانوم؟_

 یسالم خسته نباش_مامان
 ی ، مرسیدر مونده نباش_

 م؟؟؟یری می پس کیداداش_سیارام
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  ازشیزونی اومده اوی در کنه از وقتی خستگهیبچه بذار _بابا
 ؟يععع سالم بابا ، کجا بود_
  بابا جانخوندمی داشتم روزنامه مییرای پذي سالم ، توکیعل_بابا

 می خوش بگذرونی با هم حسابمی بررهیگی دوش مهی یداش بپر خوشگل کن تا داسی ، ارامنطوریکه ا_ 
 هوراااااااا_سیارام

 .  لبخند به رفتنش نگاه کردمبا
 و وجودم ی از زندگی از اومدنش مخالف بودم ، اما االن جزء مهملی و اوامی داريادی زی که اختالف سننیباا

 .... شده
 .هی واسم منبع ارامش و انرژیی جوراهی

  حفظش کنهشهی همخدا
 . حی تفرمی و بعدشم که بررمی بگکی دوش کوچهی تا رفتم

  داشتمي زبونم انرژنیری شي واسه خواهر کوچولوبی رو نداشتم اما عجزای چنی اي حوصله ادی زنکهی ابا
 . که مامان واسم شربت درست کرد و اوردرونی حاضر و اماده شدم از اتاق رفتم بنکهی از ابعد

 !  مامانخوامینم_ 
  ی منو بگردونی بتونی تا سرحال باشي بخوردی ، بارشمینخ_سیارام
 .  و گذاشتمش رو پامدمیخند

 سی مواظب ارامنکهی مامان واسه اي و گوش کردن به سفارش های و بعد از خداحافظدمی رو سر کششربتم
 .نی ماشيباشم دستشو گرفتم و گذاشتمش تو

 ...... خانوم کوچولوموني مورد عالقه ی فروشتزای به سمت پمی از بستن کمربندش راه افتادبعد
 
 )ترانه(
 
 . شدمداری ارام بغی جغی جي صدابا
 یکنی پشت هم بلغور می چی کله صبحي ارام، مگه تو خواب نداريوااا_
 گههههی دمی فقط بزااار بخوابزنهههیغر م_نایارم
 شهی می هول هولروزی، باز مثله د8 ساعت نیبلند ش_ارام
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  بود7 بر داشتم و به ساعتش نگاه کردم مویوشگ
  رو ساعتیکشی مامانا چرا منیبروووبابا مثل ا_

 گهی داطیخخخ محض احت_ارام
 .میدی صبحونه رو چزی ممی و رفتمی شدداری زور ارام ببه
  تحملش کنمتونمی خودمو بزنم اصال نمخوامی می سمت هاشمرهیاوووه، فکرم م_

 ! اونم دوتا کالس پشت سر هم_ارام
 رهیگی امروز امتحان منی همدونمی که ممن
 ستی ندیاره واال از اون بع_نایارم
 .می که حاضر شمی و رفتمی جمع کردزمی و ممی صبحونه رو خوردنی حنی همدر
 ، کمدم رو باز کردمدر
 . رو دوست دارهی گفته بود رنگ زرشکنی اومد که متادمی

 .دمی هم پوشی داشتم همون رو برداشتم و تنم کردم و مقنعه و شلوار مشکی مانتو زرشکهی خوشبختانه منم
 .رونی نده و از اتاق رفتم بری هم کردم که حراست دانشگاه گحی ملشی اراهی

 ، و ارام هم حاضر بودننایارم
 بود دهی لوله پوشي با شلوار خاکستری هم مانتو و مقنعه مشکنای زده بود و ارمی مشکپی که طبق معمول تارام

 شدی می عالشی خاکستري هانگیبا ران
 کی شی ساده ولمیهر سه خوب شده بود 

 م؟ی برد؟یحاضر_نایارم
 . نشهری که دمی برنیاره بپر_

 . نشددای مزاحم پي هی همسانی و خوشبختانه سر و کله انیی پامی رفتیی تاسه
 ی تو کالس منتظر هاشممی به دانشگاه و رفتمیدی که رسمیکردی می و با اهنگ همراهمی شدنی ماشسوار

 .مینشست
 . رفت سرجاش نشستي جدیلی اخماشو تو هم کرده بود و خشهی مثل همی به در خورد و هاشمي اتقه
 . بلند شد که درس بدهابی از حضور غبعد

 .نی به درساتون برسي جدیلی خدی که بانیدونی و خوب منیخب همتون دانشجو سال اخر هست_یهاشم
 :ذارمی مانی که شما رو هم در جرختمی ري من برنامه انمی هماسهو



      رمان کلکل ششنفره                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 297 

 تا همه شهی دوم امتحان گرفته ممی تاي و توشهی اول درس داده ممی تاي تومی روز دارهی دوتا کالس تو چون
 . خوب تو ذهنتون بمونهیچ
 .ستی هم نی اعتراضچی هيجا

 و رونی بکنمی از کالس پرتتون منی و ساز مخالف بزندی حرف اخرش فهموند که اگه دهنتونو باز کننی با ابعله
 دیشی ترمم پاس نمنیا

 .  بند درس دادهی نمی نزد و ای حرفیکس
 .  کالس تموم شدمی بود که تا10:30 ساعت

 .رونی گفت و از کالس رفت بری وقت بخهی
 رهیگی گفتم امروز امتحان منیدی دنیایب_ارام
  بخونمدی وقت استراحت فقط بادمی از درسش نفهمیچیاره من که ه_
 قایدق_نایارم
 . خداروشکر تموم شد12:15 به خوندن و تا می همون موقعه شروع کرداز

 . مثل برج زهره مار اومد تو کالسنی شروع شد و باز اکالس
 : همه فاصله انداخت و گفتنی کنکور بمثل

 .فر بدم بهتون صي اول کارنی تا مجبور نشم همدیدست از پا خطا نکن_یهاشم
 دنی دارن شکنجه مای جا دانشگاهه نی استی خدااا معلوم نيا

 .رفتی ها راه می صندلنی هارو داد و خودشم ببرگه
 سواالت رو اسون دراوردم، خوبن؟؟_یهاشم

 : پسره گفهی هوی
 بعله استاد، خوبن سالم دارن+
 . هم چپ چپ به پسره نگاه کردی و هاشمدنی خندزی که گفت همه رنویا

 رونی برو بنکهی اي و به سمت در اشاره کرد به معنادی دستش کشری سمتش و برگه اش رو از زرفت
  اوه بدبخت گور خودشو کنداوه

 چون و چرا بلند شد و چی هی پسره بنمی واسه هممیاری بشهی بگه نه نميزی چهی که اگه میدونستی هم مهمه
 رونیمثل آدم رفت ب

 . تموم شد و برگه ها رو گرفتوقت



      رمان کلکل ششنفره                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 298 

 نی طرح جون دار آماده کنهی گفت که میکردی کار موتری با کامپی عملدی هم که باي جلسه بعداسهو
 .رونی شد و باالخره از کالس رفت ب2ساعت  

  شکرت تموم شدای خداآخ
 رونی بمی وا رفته از کالس رفتي هاافهی با قهمه

  که گشنمهههمی بخوريزی چهی رستوران بغل نی هممیخببب، بر_
 . سمت رستورانمی گفتن و رفتي ها باشه ابچه

 . می از عزا دراوردی و دلمی جوجه سفارش دادهممون
  گسترنی به سمت شرکت نومی از رستورانم راه افتادبعد
 میدیرس_نایارم
 یاووووهوووك چه شرکت_
 هوووم اره_نایارم
 ییدمشون گرم خدا_

 .رمی رو ازش بگقیرس دق و آدمیدی خبر بدم که ما رسنی رو برداشتم تا به متیگوش
 .می ما جلو در شرکتزمیسالم عز_
 .دمیآها باشه فهم_
 . خدافظمیاومد_

  شد؟یخب چ_ارام
 می کردری ساعتم دمی که نمی برنیطبقه سوم ، بپر _
 ......... گستررررنی در شرکت نوي روز کارنی باال واسه شروع اولمی و رفتمیدی به سر و رومون کشی دستهی

 
 )نیمت(
 

  رفتم حاضر شمعی شدم و سرداری بود که از خواب ب6:30 ساعت صبح
 . شرکتومدنی کار مي هم برانای ترانه اامروز
 .می برسونوترهی که کارا رو به بخش اخرش که وارد کردن نقشه ها تو کامپرفتمی زود مدی بانمی همواسه

  به، خانومم مهندسهبه
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 . بودنومدهی نری و امنی به شرکت و به سمت بخش خودمون حرکت کردم، هنوز امدمیرس
 کردمی مي بود کم کاری که شرمندشون نشم اخه چند وقتدمی زود رسخداروشکر

 . باز شد و دوتاشون باهم اومدن تودر
 ونی اقاریسالم صبح به خ_
 م؟ی کردارتیسالم، آفتاب از کدوم طرف دراومده شما رو انقدر زود ز! به به_نیام
 . چه عجبب سالم عرض شد_ریام
  جبران شهامی کرده بودم گفتم امروز زود بي کم کاریلی چند وقت خنی نه که اگه،ی دگهید_
 دمت گرم داداش_ریام
 میمخلص_
 ومدن؟ی شدن؟ هنوز نی چنایترانه ا_ریام
 .انی دوم مفتیانشگاه دارن شنه چون صبح د_
 .وفتهی که کارا جلو بوتری طرح ها رو بزنن تو کامپانی می که وقتمی چند تا نقشه بکشدیاها ، پس شروع کن_ریام
 شنی اونا هم معطل نمينجوریاره ا_
 !ی شده؟ ساکتی چن؟یام_ریام
 .میمن؟ نه بابا ، بهتره به کارا برس_نیام

 . بلند بشه که دستش رو گرفتم و دوباره نشوندمش رو مبلاومد
 . داداشکنمی کنسلش مزنمی االن زنگ منی همی ناراحتنایاگه از اومدن ترانه ا_
 ستی نینه مشکل_نیام

  شده بود؟يزی اما اخه چرا؟ مگه چنهی رو ببنای ارمخواستی کار ، انگار نمزی شد و رفت سمت مبلند
 . سمتشمیو رفت می هم بلند شدری و اممن
 و می موافق بوداشیلی هم با خری داد من و امیحاتی توضهی و درباره هر کدوم زی دوازده تا نقشه گذاشت رو مده

 .می رو زدی و طرح کلمیدی رسجهی بحث به نتیبعد از کل
 .رفتی مشی خوب پیلی شکر کارا خخدارو
  زنگ خورد، ترانه بودمیگوش

 .یسالم خانوم_
 .طبقه سوم_
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 .قربانت خدافظ_
 دنی رسنای ها، ترانه ابچه

 .دمی به موهام کشی دستهی گفتم و رفتم نویا
  بابایخوب_ریام
 . به سمتش رفتنی بعد تلفن زنگ خورد و امکمی

 بله؟_
 . داخلنشونی بفرستدیتونیم_
 .ممنونم_

 . به در خوردي لحظه گذشت که تقه اچند
 .دییبفرما_ریام

 . در رو باز کرد و اومد تو دوستاش هم پشت سرش وارد شدنترانه
 . کرد و اومد سمت مننی و امری به امی سالمهی

 يسالم خانوم خوش اومد_
 نی متنی داری چه شرکت خوشگل و بزرگیییسالم مرس_ترانه

 خوشت اومد؟_
 یلیاوووممم خ_ترانه

 .ابم رو گرفتم کردم که متقابال جوی و ارام هم سالم و احوال پرسنای ارمبا
  بسنده کردنی خشک و خالی سالم و احوال پرسکی هم به نی و امری و امنای و ارمارام

 . که خودش اومدنی بود تا ای کمیدی مشغول صحبت شد نفهمری زنگ خورد و امتلفن
  نه؟ای نی موافق،ی مجتمع مسکونهی طرح م،ی گرفتشنهادی پهی_ریام

 ومدهی هنوز نمی دارینگا تورو خدا چه پا قدم_نایارم
  داشته پاشهی به پا قدم کسی ربطکنمی فکر نمم،یریگی ها مشنهادی پنی از ایلیما در روز خ_نیام

 !؟...ي اقادیببخش_نایارم
 . فر هستمانیک_نیام

  وسط؟دیندازی خودتونو ميادی زدیکنی فر شما فکر نمانی کياها ، اقا_نایارم
  با دوستانم حرف زدممن
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 : بحث رو عوض کردری بزنه امی بود تا اومد حرفی عصبانیلی مطمئنا االن خنی زد تو پر امي اوه بدجوراوه
 نینی بشزی سر منیایلطفا همه ب_ریام
 .ادی بشی پی که اوقات تلخخوامی هستش ، نمي و روز اول کارمیینجایهمه به عنوان همکار ا 

 .می کار که وسط اتاق بود و نشستزی دور ممی رفتهمه
 . رادمنش هستمری ، بنده اممی بهتره که خوب باهم اشنا بشيخب اول از هر کار_ریام

 . کنهی به ارام زد و با نگاهش ازش خواست که خودش رو معرفي ااشاره
 یارام خالق_ارام

 ... من بودمبعدش
 .انی شانیمت_

 .یترانه زارع_ترانه
 ....دی رسنی به امنوبت

  فرانی کنیام_نیام
 : بهش انداخت و گفتی نگاهری بود، امنای نفر ارمنیاخر
  و شما؟_ریام

 . هستمی توکلنایارم_نایارم
 . خوشوقتمتونییخب از اشنا_ریام
 ..... و هم مادی بدوندی هست که هم شما باحاتی توضي سرهی

 . دادحی الزم رو از اول تا آخر توضي حرفاي کرد و همه شروع
 کار در شرکت و در اخر پروژه ي هامون و البته نحوه تیموفق شرکت گرفته تا حرفه و کارمون و ي قسمت هااز
 .می که در حال حاضر در دست داشتيا

  هست؟یخب سوال_ریام
  که عوض شه بهترهکنمیطرح اتاقا فکر م_ارام

 ! مثال؟؟یچ_ریام
 د؟ی مداد و کاغذ مخصوص به من بدهی شهیم_ارام

 . هستزی ميرو_ریام
 . زدي طرح ماهرانه احی شد و همراه با توضبلند
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 : اضافه کردحاتشی به اخر توضو
  نظر منهنیالبته ا_ارام

  که بهتر هم باشهکنمی فکر میخوبه حت_ریام
 .....اوووه

 ..... حاالی ولکردی موافقت ميزی سخت با چیلی معموال خریام
 . بودری نظیا ب واقعمی هم بشی خوبنی منکر طرح به امیتونستی خب نمی ولمی تعجب کرده بودنی و اممن
 رو تو ی قبلي هم رفتن نقشه هانای و ترانه ادی جدي پروژه ي نقشه هادنی واسه کشمی رفتنی و امری و اممن
 . وارد کننستمیس

 ....کردمی به ترانه می نگاههی یهرزگاه
 دادی مي و با بودنش به منم انرژکردی با دوستاش کار مسخت
 میکنی و در کنار هم کار منجاستی داشتم که االن ای خوبحس

 
 )نیمت(
 
 . باشه سرپرست بخش بودی رفت تا کار رو کنترل کنه بالخره هر چنیام
 .دی رسنای به ارمنکهی تا اکردی ها و نقشه ها نگاه موتری دقت به کامپبا
 ... جور نقشنی ادی لطفا دقت کنیخانوم توکل_نیام

  ، حرفه ام رو خوب بلدمکنمی مکاری دارم چدونمی فر من مانی کياقا_نایارم
 .شهی داره که برطرف میی هارادی تموم نشده، وسط کاره و مسلما ادینی بی که شما مي نقشه امنتها

  گرفته بشهي کامال جددی بادمی که مي اهی بخش هستم و نظرنیمن مسئول ا_نیام
 بخش مسئول ي جناب آقادی تونو بدهی کار تموم شه بعد نظردیشما اجازه بد_نایارم

 . طرح رفت سمت ترانه و ارامهی با نی توجه به امی رو گفت و بنیا
 . درهم اومد سمت ماي ال اله ال اهللا گفت و با اخم هاهی نمیام

 . کارشون تموم شد و منتظر ما بودننای ترانه ابالخره
 ادی رو کم و ززای چي سرهی تا می رو نشونشون دادمیکردی که روش کار مي از تموم شدن کار طرح و نقشه ابعد
 . بشهی نشون دادن تا بررسستمی و اوناهم کار تموم شده رو تو سمیکن
  نداشتيریی به تغازی بود و نی واقعا کارشون عالکه
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 ذاشتشی جواب نمی که اونم بگرفتی مرادی انای از ارمکمی نی وسط امنی افقط
 می بکنيادی زشرفتی پمیتونی بره مشیپ هم تیفی کنی نقصه و اگه با همی کار ها بدی خسته نباشیهمگ_ریام

 .می کنی همکارا هم معرفگری شما رو به ددی که بامی جلسه دارهی امروز تموم شده اما ما ي کاروقت
 ...دیی طرف بفرمانی از الطفا

 ...... به سمت اتاق جلسهمی رفتی همگو
 
 )نیام(
 

 که با ورود ما ساکت زدنی کارمندا نشسته بودن و داشتن حرف مي همه بای اتاق جلسه تقري تومی رفتیوقت
 . به دخترا نگاه کردنيشدن و با کنجکاو

 . می و نشستمی جلسه و ما خودمون هم رفتزی دور مي های صندلي دخترا نشستن روری اشاره امبا
 :  صاف کرد و جلسه رو به دست گرفتیی گلوریام
 دیدونی که خودتون منطوری بگم که همدی بازانی شما عزری بابت زحمات اخدیخب ، ضمن خسته نباش_ریام

  يشتری بيروی به نازی نمی اواخر گرفتنی که ایی پروژه هاینی فشار سنگلیبدل
 

 میداشت
 ...  به دخترا اشاره کردو
 کنن انشاهللا که ی به ما کمک مستمی مربوط به سي هاتی فعالي توی و خالقی ، توکلی زارعيو خانم ها_ریام

  می رو کسب کنيادی زي هاتیدر کنار هم موفق
   لبخند زدن و تشکر کردنهی هر کدوم دخترا

 واسه فردا زننی که خانوم ها چند تا طرح منی بوده باشه فقط ای جناب رادمنش کافحاتیخب فکر کنم توض_
 ست؟ی نی ، سوالدیتا شماهم با کارشون اشنا بش

 : که اروم به ارام گفتدمی رو شننای ارميصدا
  حرف نزنهتونهی تِز بده ، نمدیاصال همه جا با_نایارم
 کنمی دختره رو کوتاه منی ، بالخره من زبون اشهی نمينطوری ، ایدک

 . شده بودرهی که به ارام خي و رومو کردم سمت محمودادی بهش انداختم تا حساب کار دستش بی نگاه چپکهی
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 بود ، بالخره ی کليادی زیکمی جناب رادمنش ي که مراسم معارفه کنمیفکر م فر ، انیچرا جناب ک_يمحمود
  باهم اشنا شندیهمکارا با

 گذرهی می چضتی تو اون مخ مردونمی من مي کردغلط
 ی حد کافنی در همکنمی محدوده و احساس میلی اما وقت ما متاسفانه خکردمی بود حتما مطرح مازیاگر ن_ریام

  باشه
  ذارنی مونی بخششون در مسی اومد حتما با رئشی واسشون پی سوالاگر
  بله حتما من در خدمتم_
  نمونده؟یشی فرماگهی که تموم شد ، دمیخب ، وقت کار_نیمت

 . گفتن بلند شدن و تک به تک اتاق رو ترك کردندی شونو اعالم کردن و بعد از خسته نباشی جواب منفهمه
 د؟یکنی نممیخب ،کار مارو تقس_نایارم
   بخش شماسسی اخه ، اون رئدی فر بپرسانی کي ، بهتره از اقادونمینم_ریام

 اها_نایارم
 . نای رفتم کنار ارمنگی پارکي تومی رفتی ممی که داشتنطوریهم
 .... مار ازگهی ضرب المثل هست که مهیه؟ی چیدونیم_
  حس من به توِقای دقنی ، اشهی دم لونش سبز مادیمار از پونه بدش م_نایارم

 :  حرصش دراد گفتمشتری که بنی اواسه
 یاووووپــس ، چـه تفاهم_
   ، موفق شدم حرصش در اومدنهی ول هميا

 ی هستیسمی ادم سادهی تو کنم؟ی ارزش میاصال ، اصال من چرا وقت باارزشمو دارم صرف تو ِ ب_نایارم
   قدم هاشو تند کرد و رفت جلوبعدم

 رمی لبم رو نتونستم بگي که اومد رویثی لبخند خبي کرد اما جلونی بهم توهیی جوراهی که نیباا
  خانوم ، در افتادن با من عواقب دارهنای ارمبله

  کردی شده نگاهم مزی ري که داشت با چشماری کنار امرفتم
  هستی بشر مرموز ، حواسش به همه چنی از اامان

 چه خبره؟_ریام
  ی ، سالمتیچیه_
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 عععِ؟_ریام
 اره_
 نطوووریکه ا_ریام

   بلند شدنی متي که صدانای ماشي جامیدیرس
 می تران بانو بپر باال برگهیخب د_نیمت

 کجــا؟_ترانه
 :  دستشو انداخت دور گردن ترانه و گفتنیمت
 می از صبح خسته شدگهی دور دور دمیبر_نیمت

  بچه ها ، خداحافظمی ، برمی کار داری که کلمی ممنون ما بریلی خگهینه د_ترانه
  نی ماشيبعدم رفت تو 

   از مادی خجالت کشبدبخت
   خداحافظ خانوماگهیخب د_ریام
  خدافظ شما_

   خانومنای ارمنی واسه ازمی توپ بري برنامه هی تا نی ماشي نشستم تومنم
 شهی ادعاش ميادیز
 )نیام(
 
 .دمی دی رو مدمونی سه تا مهندس جدي صبح اومده بودم شرکت و داشتم کارهااز

  خوب بودیلی شرکت خي برانی و اکردنی نقص کار می و بي احرفه
 .می مشغول به کار شده بودمونی شخصي دفتر هاي هر سه تامون توامروز
 . به در خوردي نقشه ها بودم که تقه اریدرگ
 .دییبفرما_
 : در اورد تو و گفتي سرش رو از النیمت
  بشم؟فتونید لحظه مزاحم اوقات شر چنتونمی فر مانی کي اقادیببخش_نیمت

 .  بلند شدمزی کردم و از پشت مي خنده اتک
 . مبل نشست منم رو به روش نشستمي خنده اومد تو و روبا
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  ازت بزنمي سرهی امیگفتم ب_نیمت
 ...ی بي مگه؟ طرح هاي کار ندار؟يگردی ، تو چرا بازم ول مي کرديخوب کار_

 : رو قطع کرد و گفتحرفم
 به اجی گفتتت بابا خب ادم احتنوی هم که رفتم همری دفتر امالللیخی بگهی داداش تو دنیاووووف ام_نیمت

 گههیاستراحت هم دارهههه د
 ووردن؟ی نفی تشردی جدي بابااا چه خبر؟ مهندسالخبیخ_
 انی بدی االنا باگهید_نیمت

 ... دفتر زنگ خوردتلفن
 بله؟_
 خط هستند ، وصل کنم؟ راد منش پشت ي مهندس ، اقايسالم اقا+
 . تر لطفاعیبله سر_

 دیچی پی گوشي توری امي گفت و بعد از اون صدای چشمیمنش
 الو؟_ریام
 سالم بگو؟_
  اونجاست؟نیسالم مت_ریام
  شده؟یاره ، چ_
 . اتاق کار فعالنیای بعیسر_ریام
 .باشه فعال_

 . رو گذاشتم و بعد از برداشتن کتم بلند شدمیگوش
  بود؟؟ی شد؟؟ کیکجا؟؟ چ_نیمت
 .می دفتر کار پاشو برنیای بود گفت بریام_

 . داخلمی و رفتمی خودمون رو رسوندعیسر
  نبودنای از ارمي خبری و ارام اومده بودن ولترانه

 . رفتمری کردم و به سمت امي ای کلسالم
 ! شده؟یچ_
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 و مهم پروژه هم یرونیب ي از طرح هایکی شرکت انی امروز به علت کسالت نتونستن بیخانوم توکل_ریام
 می داراجی مونده که ما االن بهش احتشونیدست ا

 . زدمهی پشت سرم تکواری کردم و به دینچ
 که ارنی بقاتی نقشه رو بده رفي بگه خب تو که کسالت دارستی نیکی رسهی به ما نميزی دختره چنی از ارینخ

 ... اهگهی کار ما لنگ نمونه دينجوریا
  کرد؟کاری چدیخب االن با_نیمت
  نه؟ی سر بزنی براتي به پروژه دی تو امروز بانیام_ریام
 .رمی مگهی ساعت دکیاره تا _
 دی بازدي به دست ما برسون بعد برو براری بگی برو نقشه رو از خانوم توکلوفتیخوبه، پس االن راه ب_ریام

 .پروژه
  منننن؟؟رم؟؟ی من برم نقشه رو از اون بگگهه؟ی می چری امنی ا؟؟؟؟یییییچ
 : بگم ترانه گفتيزی اومدم چتا

 فر رو تو زحمت انی کي اقاگهی با اژانس بفرسته دزنمی من االن زنگ مه؟یخب چه کار... خبزهیاممم چ _ترانه
 میننداز

 . وضوح رنگ ترانه و ارام رفته بود و دستپاچه شدنشون مشخص بودبه
 . انداختم ،انگار اونم متوجه شده بودی نگاهری امبه
 : مشکوکانه گفتریام
  ، بالخره سر راههستی نینه زحمت_ریام
 . به من کردي اشاره او

 : گرفتم و گفتممنظورشو
 . دمی ، من انجامش مستی نيبله مسئله ا_

 می گفتدی نشتی شما اذنکهی اي ، ما هم برادیلیباشه هر طور ما_ارام
  بودهی ضايادی خب زی کنه ولیعی طبخواستی ممثال

 : زدم و رو به ارام گفتمیثی خبلبخند
 ستی نی مشکلکنمینه خواهش م_

 . و حرکت کردمنی تو ماشدمی پری از گرفتن ادرس و خداحافظبعد
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 . اوقات اونجا بودنشتری جدا از خانوادشون داشتن که بي خونه هی دمی شننی که از متنطوریا
 . کردمی ارام و ترانه رو درك نمي رفتارالیدل

  نخواستن که من برم؟ هول شدن وي اونجورچرا
 .می کاسه بود که ما خبر نداشتمی نری زي کاسه احتما

 . رو پارك کردمنی و ماشدمی رسبالخره
 . انداختمی ساختمونشون نگاهبه
 . و بزرگ بودکی ساختمون چند طبقه که شهی

 .... رو زدم و منتظر موندمزنگ
 ... باز شدیکی تي در با صداهی از چند ثانبعد

  االن در رو باز کرد که من برم باال؟نی ایعنی
 ... در رو باز کردی حرفچی بدون هی دم در و حتومدی که نبهیعج

  چه خبر بود؟نجایا
 .......ووردمی سر در مدی باحتما

 
 )نایارم(
 
  شرکت رو نداشتمي بودم و صبح اصال حوصله داری وقت بری تا دشبید

 موند که به ارام و ترانه گفته بودم بگن ی راحت بود فقط شرکت مالمی و از بابت دانشگاه خمی که نداشتکالس
 .امی و نتونستم بستیحالم خوب ن

 خب تو گوشم نرفت که ی ولنای کار در رفته و اری از زگنی مي و روز دوم کاريای بدی غرغر کرد که بایلی خارام
 نرفت
  مگه؟شهی می چگهی روز حوصله نداشتم برم دهی حاال خب

 شییی چدهی و تز مرهی سره راه مهی فرشون که انی کي با اون اقامخصوصا
 که چشمم خوردمی که ترانه درست کرده بود رو مي ای شکالتکی بودم رو کاناپه و داشتم با اشتها کنشسته

 ...زی مي روي لوله شده يافتاد به نقشه 
  ببرررررننای رفت بدم ارام اادمی نقشه ها رو نی خداااا اای يوااا
  کنمممممکاری حاال چدیی اوه گاوم زااوه
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 . زنگ خونه بلند شدي فکرا بودم که صدانی همتو
 ...  از بچه ها اومدن نقشه رو ببرنیکی اخ حتما اخ

 . و واحد رو باز کردم و خودم رفتم تو اشپزخونهرونی رو زدم، در بفونی بندازم ای نگاهنکهی ابدون
  کنمحی کارم رو توجکمیونم  که بتزمی دو تا شربت براشون برحداقل
 . باز شدن در و بعد بسته شدنش اومدي که اول صداوانی تو لختمی ری شربت ها رو مداشتم

 : همونجا شروع کردماز
 ن؟؟ی سالم بچه ها خوبيواا_
   گفتن؟؟ی مهندس چونی ، حاال اقانی رفت بدم ببرادمی شد؟؟ نقشه ها رو ی چنیدید

 ... غر غر کرد ، اره؟ نگفت اخرای بخشمون کليریکبی اسیی اون رحتما
  همانا و قفل شدن دهنم همانابرگشتنم

 .کردی باال رفته نگاهم مي واستاده بود و با ابرونهی وسط اشپزخونه دست به سنیام
 کنه؟؟ی مکاری چنجای انی ااااای خدااايواااا

  شدد؟؟داشی از کجا پاصال
 ش؟یخب بق_نیام 
 . کامال مشخص بودنی و ادنیلرزی دست و پاهام م شوکه شده بودم کهنقدیا

 .نی چه برسه به امدمی ازش نفهميزی کاره بود که خودم چمهی سالم نهی که تونستم بگم يزی چتنها
 ؟ی خانوم توکلکنهی نمتتونیکسالتتون که اذ_نیام
 . شدی زبونش نمفی حرچکسی سرکش که هينایشدم همون ارم.  تا به خودم اومدمدی طول کشیکمی

  من؟ي تو خونه نی اومدنیی پانی سرتونو انداختیشما به چه حق_
   رو داده؟ي اجازه انی به شما همچیک

 .  رو نداشتي برخوردنی انتظار همچانگار
 ي به جانی که مرتکب شدی که با اشتباهاتنمیبیم.  من ي اونم برادیشما خودتون در رو باز کرد_نیام

  زبونتونم درازهیعذرخواه
 ... به من من افتادمکمی

  مرتکب نشدمیمن اشتباه...من_
 . ستادمی سمتم قدم برداشت که محکم سر جام ابه
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 . سرم رو باال اوردمیکمی دنشی دي براستادی صورتم اي روبه رودرست
 . شدی متر هم نمی سانت5 شده بود و فاصلمون کی بهم نزديادیز
 .دمی ترسی نميزی بودم و از چنای من ارمی که بترسم و عقب بکشم ولخواستیم
  از حدش تنم داغ شده بودشی بیکی نزداز
 : چشمام زل زد و گفتبه
 .ی هستیتو واقعا دختر گستاخ_نیام

 : به چشماش زل زدم و گفتمانهی خودش وحشمثل
 .ی هستيتو هم واقعا ادم کنه ا_
 ي که بازم سبز شدنمی نبختتوی رخواستمی امروز مهی
 .دادی نشون متشی صورت سرخ از عصباننوی و ا کرده بودمي روادهیز

 .ی که پشت سرم بود و منم چون انتظارش رو نداشتم پرت شدم رو صندلي ای داد سمت صندلهولم
 . باال اورددی خم شد و انگشتش رو به حالت تهدروم

 نره ادتی کنم مونتی پشاتی نکن که از بلبل زبوني کاریکنی مي رويادی زي دارگهیخوب گوش کن د_نیام
 ؟يدی کنم ، فهمکاری چتونمی و ممیمن ک

 .کردمی و گرد به حرفاش گوش مدهی ترسي چشمابا
 . زد و بهم نگاه کرديپوزخند

 نی که من به ادونستی نمی تونسته زبون منو جمع کنه خوشحال بود ولکردی فکر منکهی و از ادنمی از ترسانگار
 .شمی نممی ها تسليزود
 : همون حالت گفتمدر
 که ی هستي ادم بدبخت عقده اهی رهی نمادمی راحت التی نه؟ خگهی دی گفتنویا} می نره من کادتی{ هه_
 کنهی و فقط هارت و پورت مشهی از مرد بودن سرش نمیچیه

 دادی متشی گره خوردش نشون از عصبانمشت
 : روم خم شد و مچ دو تا دستامو گرفت و گفتشتریب

  تکرار کنگهی بار دهی ؟ی گفتیتو چ_نیام
 . نکنمشی عصبشتری بنی دادم سکوت کنم و از احی بودم پس ترجدهی دفعه واقعا ترسنی اراستش

  دادش چشمامو بستمي صدابا
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  رو نشونت بدم؟ اره؟می مردونگيخوای مشه؟ی سرم نميزیبا توعم  من از مرد بودن چ_نیام
 . روهم فشار دادم که صداش باالتر رفتچشمامو

 ارههههه؟_نیام
 .واری کرد و پشتم رو چسبوند به دبلندم

 ت؟ی متر6 شد زبون ی چ؟ي الل شده؟یچ_نیام
 ... شدی فشار دستاش داشت خورد مری دستام زمچ
 ... بودمدهی روش رو ندنی حاال اتا

 : گفتماروم
  دستم شکستیولم کن لعنت_

 : ول کرد و گفتدستامو
 نگه دار که باورت کنه ، نقشه ها یها رو هم واسه کس ادا و اصول نی سر کارت ايایاز فردا سر وقت م_نیام

 کجاست؟
 : کالم گفتمهی فقط

 زی ميرو_
 نی زمي روکاشی الستغی جي بعدش صداکمی به سمتش و نقشه ها رو برداشت ، در رو کوبوند به هم و رفت

 ...دادینشون از رفتنش م
 . افتاده بودفمی ظري مچ هاي انداختم رد انگشتاش روی دستام نگاهبه
 
 
 ... که بهش فحش بدمخواستی چرا اما دلم نمدونمینم

  کرده بودمشی مقصر بودم که دروغ گفته بودم و از اون بدتر با حرفام حرصخودمم
 .اوردی سرم میی بالهی اون بود حتما ي جاي اگهی اگه هر کس ددیشا
 ...دادمی به اونم حق میی جوراهی اما ي اگهی دزی هر چای کنم حی خواستم خودم رو توجی مدونمینم

 . رو نداشتي کارنی همچي اونم اجازه ی سوال بردم ولری که من دروغ گفته بودم و مرد بودنش رو زدرسته
 ........ برخورد کنمي کنم و چجورکاری چدونستمی فردا ماز
 
 )نیام(
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 رونی درو کوبوندم و اومدم بی حرفچی برداشتم و بدون هزی رو از رو منقشه

 . شدمنی و سوار ماشنیی تند پله ها رو اومدم پاتند
 . رو گاز گذاشتم و به سمت شرکت رفتمپامو

  صحبت کنه؟ينطوری فر اانی کنی به خودش اجازه داد با من امي بود ، چجورختهی بهم ری رو حساباعصابم
   به جز چشم بهم نگفته؟يزی چی کسشهی که همیمن
 کنه؟ی منی من توهي ای مردونگبه
  گه؟ی ديریکبی ایگی من مبه

  و بدبختم؟ي عقده امن
 کنم؟ی هارت و پورت ممن

   اره؟زنمیمن غر م 
 . سرجاتشونمتیم

 . افکار ،  اعصابم رو خورد کرده بودنی ذهنم پر شده بود از اهمه
 . کنمرونی لحظه از ذهنم بهی ناشوی تونستم توهینم
 رفتی و کاراش رو اعصابم مومدی بهم فشار مشتری لحظه بهر

 . به شرکت، انقد فرمون و فشار داده بودم که دستم درد گرفته بوددمی رسی کدمینفهم
 .شدی که نمشدی خب نمی مشغول کنم ولي اگهی فکرا پرت کنم و خودم رو به کار دنی حواسم رو از اخواستمیم

 .دمی باال و به در اتاق رسرفتم
 . و رفتم تودمی کشیقی عمنفس

 .زی ها رو پرت کردم رو مقشهن
 . نقشه هانیا_
 ن؟یام_ریام
 . رو نداشتمری جوابشو بدم، حوصله بحث کردن با امتونستمینم
  خوبن؟ی شده؟خانوم توکليزیچ_نیمت
  واسشون؟افتادهی که نیاتفاق_ریام
 گهی لب وا کن دن،یام_نیمت
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  داره؟ی به من چه ربطی اصال خانوم توکلی خانوم توکلرمی راست مرمی چپ می همش خانوم توکلاه
 که بخوام به نی کنم، چه برسه به اي آوردادی تو ذهنم حرفاشو ی خواستم حتی بدم، نمحی خواستم توضینم

 .ارمیزبون ب
 .شدی اعصابم خوردم مشتریسوال پشت سوال که ب.  هم که دست بردار نبودننی و متریام
 .سی نيزینه، چ_
 . محکم و با تن باال گفتمیلی خنویا

 . به خود رو لبم پوزخند نشست و اروم گفتمخود
 نی نگران باشخوادیحالش از من و شما بهتره نم_

 . انداخته بودن انداختمنیی به ارام و ترانه که سرشونو پاینگاه
 . شدمالیخی بگم اما بيزی چخواستم

 . سمت دررفتم
  بجاترمی من ميخوایم_ریام
 .رمیخودم م_
 .امیمنم م_نیمت
 .ستیالزم ن_
  حرف بزنمنی بهتر از اتونستمینم
 . اون لحظه لحنم دست خودم نبودتو
 . الزمهمیلیخ_نیمت
 . هم من رفتمنی بعد از مترون،ی رو گفت و خودش جلو تر از من از در رفت بنویا

 .نی و رفتم سمت ماشنیی پامیدیرس
 ؟ی بکنيخوای هم میرانندگ_نیمت
 .میری من منی با ماشایب

  برو باالن،یی پاي اومدی خواد، الکی بار گفتم نمهی_
 شهی نمرینخ_نیمت
  مگه؟هیچ.  سر پروژهرمی دارم مشهیچرا نشه؟ مثه هم_
 .  مگههی چگهی منو،ی ایدک_نیمت
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 بارهی مشی داره ازت آتینیبی مي نگاه به خودت بندازهی پسر، فقط سی نیچیه
 ! سر چار تا حرف؟؟ختمی بودم، من انقد بهم رينجوری واقعا ایعنی

 . در رو باز کردم و نشستمن،ی متنی راه افتادم سمت ماشی حرفچی بدون هی حوصله بحث داشتم نه رانندگنه
 . شدمرهی خرونی راه افتاد و منم از پنجره به بنیمت
 ن؟یام_نیمت

 . ندادمیجواب
  شده؟یچ_نیمت

 . زد کنار و نگه داشتنویماش
 ه؟ینجوری اافتی چرا قه؟ی چه وضعنیا_نیمت
 ی بهمش مشتری پشت هم بي هم با سواالنی بدم، اعصابم داغون بود و متحی نبودم که بخوام توضیتی موقعتو
 .ختیر
 . کنمکاری چدی بادونمی خودم خوب مستی نی مهمزی چنی متنیبب_

 .شهی مری دبرو
 : که دوباره سواالشو شروع کنه، گفتمنی از اقبل

 . ندهری گنمی از اشتریب_
 .  نگفتيزی چگهی راه افتاد و دنیمت
 .می شدادهی و پمیدیرس

  نگاه بهش انداختمهی راست رفتم سمت ساختمون، هی دادم و ی سالماشون رو کلجواب
 .نی نگاه بندازهی قسمتو نی ادیاری بفی تشرشهی فر مانی کيآقا+ 
 .می دو تا طرح کدومو بزننی انی قسمت، بنی اي فر براانی کيآقا×
  نداره؟ی رفته؟ مشکلشی قسمت خوب پنی فر کار اانی کياقا×

  فرانی کي فر آقاانی کي بند هم آقاپشت
 گفتم که جوابشون رو بده چون واقعا در توانم نبود اشکاالت نی تو اون لحظه درست فکر کنم به متتونستمینم

 .رمیکار رو بگ
 .رهی مشیرگرا نظارت کنم و حداقل مطمئن شم کارا خوب پ سمت ساختمون که رو کار کارفتم

 .می برستی نیاگه از نظر توعم مشکل.  خوبهیبه نظرم همه چ_نیمت
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 .میبر_
 ... نی گفتم نه متيزی تو راه هم که فقط سکوت بود نه من چم،ی سمت شرکت حرکت کردبه

 .ادی شدن خوشم نمچی از سوال پشمی مينجوری ای وقتدونستی مخوب
 . باالمی و رفتمیدیرس
 . رو به راههی و همه چستی نی مشکلچی تو اتاق خودم ، تو بگو هرمی من منیمت_

 . تو اتاقرفتم
 . سرشو از در آورد تونی به در خورد و متي اتقه
 میزنی حرکاتت حرف منی بعدا مفصل راجب امروز و ای ولیچیاالن که ه_نیمت

 رونی بگم در رو بست و رفت بيزی که چنی از اقبل
 .ستی بده، دست بردار ننوی جواب اخوادی می خدا کيا

  بود، واقعا حال کار کردن نبودي ساعت کاري ساعت نگاه کردم، خداروشکر اخرابه
 . بلند شدم و رفتم تو اتاق کارکردمی مي کارهی دی خب بایول

 . هم جوابم رو دادنهی سالم گفتم و بقهی مشغول کار بودن، همه
  تو پسر؟ییکجا_ریام
 ؟يبهتر_نیمت
  هست من انجام بدم؟يممنون کار_

  ی مشکلهی نجا،ی ادیای لحظه بهی شهی فر مانی کيآقا_ارام
 هست

 
 کردمی درکشون نمی ولکردنی و ترانه سخت کار مارام
 ... گفتنی دروغ مدینبا

 .می ها رو تو قرارداد لحاظ کرده بودنی اي سه تا با ما قرارداد بسته بودن و ما همه اون
  کارشون براشون گرون تموم شدنیا

 . جوابشونو دادمي سرد و جدیلی و خرفتم
 .دنی من رو فهمي جدي حرف زدن و رفتاراي طورنی الی کنم خودشونم دلفکر

 : گفتری گذشت که امکمی
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 .هی امروز کافي بران،ی خسته نباش،ی از همگیمرس_ریام
 .نمتونیبی فردا مرمی زودتر مکنهیسرم درد م یکمیخب پس من _
 ...رونی مختصر کردم و از شرکت زدم بی خدافظکی

 
 
 )ارام(
 

  ای خدا بگم چه کارت نکنه دختر، خدانای ارمي ، وا  مردمی از استرس مداشتم
 ...  نشدرهی نره نقشه هارو بگنی تا اممی کردي کارهر
  بد شدیلیخ
 .  که ترانه به پام زد به خودم اومدمي لگدبا
 چته تو؟_

 شنونی کَرِت نمي گوشازنهی سه ساعته داره صدات ماروی تو؟ ایمن _ترانه
  گفت؟ی چ؟یک_

 .  دفترش کارمون دارهمی ، گفت برریام_ترانه
  نپرسهيزی چنای ، فقط خدا کنه راجب ارممیباشه بر_

  بد شدیلیاوهوم ، خ_ترانه
 . می وارد شدری امدیی و با بفرمامی به در زدي اتقه
  دی داشتيظاهرا با ما کار_
  دییبله بفرما_ریام
 . اتاقش اشاره زدي توي به مبل هاو

 .  تا شروع کنهمی و منتظر بودمی نشستمیرفت
 : صاف کرد و گفتییگلو
 اخه می واسه انجامشون از شما کمک بخوامی که بتونکنمیخب ، چند تا از طرح ها مونده که خب فکر م_ریام

 د؟ی کنی ، قبول ممی بدلی تحودیفردا با
  اوووم ، البته_
  ممنون_ریام
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   اومد تونی در بلند شد و متيصدا
  االن نوبت زنمونه؟ي بابااااا ، پدر مارو که در اوردریام_نیمت

  نی متــعیه_ترانه
  کنمی مینگران نباش خانومم شوخ_نیمت

 . چشمک زدهی هم براش نی کرد و متيزی ريه  خندترانه
  ستی نياگه واستون مشکله که ، اسرار_ریام

 .میدی انجام مهی چه حرفنینه باباااا ا_ترانه
 مینی تا ببدی رو بهشون بدی و طرح اصلدی اس لطفا ببرهی اولي نقشه هانجاستی که ایینای پس الخبیخ_ریام
 شهی میچ
 !باشه پس ، بااجازه_
 ...  اتاق کاري تومی نقشه هارو برداشتم و با ترانه رفتو

 .میدی بلند در اتاق، پري تو کار خودمون بود که با صداسرمون
 ه؟ی شکلنی چرا انی خدا اای نیام
 . نقشه هانیا_نیام

 .  سرخ شده بودتی هم و صورتش از عصباني کرده بود تواخماشو
   لرزون ترانه رو صدا زدميباصدا

 ترااااان_
 هاااا_ترانه

 ده؟یبنظرت فهم_
 صد درصد_ترانه

  ابرومون رفتيواااا_
  زشت شدیلیخ_ترانه

  تراننیاهم ، بب_
 هوووم؟_ترانه

  چه خبرهکنهی فکر ممیری ترسو هارو بگافهی هست باز ماهم قیشی االن اتنی ، ای کن خونسرد باشیسع_
 .باشه باشه_ترانه
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 که با می و من و ترانه ام که مثال خودمون رو مشغول کار کرده بودزدنی داشتن حرف منی و متری و امنیام
 .نیی زد سرمو انداختم پانی که امیحرف

 نی نگران باشخوادیحالش از من و شما بهتره نم_نیام
 . شد و به سمت در رفتالی خی بگه که بيزی چخواستی قدم به سمتمون برداشت و انگار مهی

  کنههههکارتی خدا بگم چنای ارميواااا
  بجاترمی من ميخوایم_ریام

 : و محکم جواب دادسرد
 رمیخودم م_نیام
 امیمنم م_نیمت
 ستیالزم ن_نیام
  الزمهمیلیخ_نیمت
 .نی و بعد از اونم امرونی رفت بنیمت
 . دفتر کار خودشي هم رفت توریام
 نی افتاده بود که امی چه اتفاقیعنی
   شده بود؟ينجوریا 

 . بزنمی زنگهی نای رو برداشتم تا به ارممی گوششدمی موونهی داشتم ديوااا
 .... بوقهی

 ....... بوقدو
 ..... بوووقسه
 . زنگ زدم برنداشت ، واقعا نگران شده بودمی چهر
 ترانه؟_

 جان؟_ترانه
 دارهی برنمزنمی می من هر چ؟یزنی منای زنگ به ارمهی_

 باشه_ترانه
 . اومدنی م2 و بعد از رونی برفت

  شد؟یچ_
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 باهاش حرف زدم_ترانه
 برداشت؟_

 رفت، ی مدی کار داشت و باي اما انگارستی نی رو که نه به خونه زنگ زدم گفت خوبه و مشکلشیگوش_ترانه
 زود قطع کرد

 : به در خوردي بگم تقه ايزی اومدم چتا
  اتاقشودی رادمنش کارتون دارن، گفتن بريخانوما ، اقا+
 . شرکت بودی منشی طرف صدا برگشتم ، خانوم صادقبه
 زمیباشه عز_

 .... اتاقشي تومیرفت
  ، کارتون تموم شد؟دیخسته نباش_ریام

   اخراشهگهیمالِ من د_ترانه
 هنوز کار داره_
 .می با کمک هم انجام بدشویی نهاي که کارای اتاق نقشه کشدیاری خوب ، پس باریبس_ریام
  بله االن_

 . می و مشغول شدیه کش اتاق نقشي تومی از برداشتن طرح ها رفتبعد
 .  ترانه بلند شدي گذشته بود که صدانی مچند
 تموم شد_ترانه

 :  نگاه بهش کردهی ریام
 د؟یکنی وارد مستمی ، االن داخل سدیخسته نباش_ریام

   بهترهيکاری از برونی که رفته بنمی متستی هم که ني اگهی ، کارِ دگهیاره د_ترانه
  مونمی اتاق نمهی پسره تو نی نه ، من باايوا
 گهی باهم دمیری بمون مه؟یخب چه کار_

  نه ارام حوصلم سر رفتهيوا_ترانه
  اخه االن وقت حوصله سررفتنه؟مــرگ

 فهمه؟ی بشر منی کردم با چشام واسش خط و نشون بکشم اما مگه ای بهش انداختم و سعی نگاه چپکهی
  با اجازه گفت و رفتهی الیخی و بلکسی ریلیخ
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   نگاه کردمری که ترانه رفته بود برداشتم و به اميریز مس رو اچشمام
  جمع کنه باباااانوی ایکی ، اِنــا

 . کردی لبخند حرص درار داشت نگاه مهی با
 زنهیام صورتت جوش م... رِیحرص نخور ش_ریام
 کردمی دهن باز داشتم نگاهش مبا
  شد االن؟یچ
 د؟ی خندنیا

  بود؟ی حرفش شوخاالن
  شرح بدهتوی موقعادی بیکی اقا
   اخهادی نمنی به اایزی نا پرهنی ااز

  بدمنوی ژانگوله باز بود رو ببندم و جواب اری کردم دهنمو که مثل گاراژ غدیسع
 خورم؟ی گفته من حرص می کدیببخش_
 افتیق_ریام
 .  جا خوردههی کلش به نی من مطمئنم انه
 گذرهی می درشون چنیفهمی ادما مافهی تاحاال از قیاز ک_
 
  شمادیبماند، کارتونو بکن_
 .  کلمه دهنمو بستی واقعي معنابه
  نداره و خفه شوی محترمانه گفت به تو ربطیلیخ

  هم کردم و به کارم ادامه دادمي اخمام رو تومنم
  الو_ریام

 ارهی واسم بي فنجون چاهی دی به مش قربون بگخانوم
 . زدی حرف مشی کردم که داشت با منشنگاهش

 ؟یکیرا گفت  چحاال
 .  نقشهي واسم انداخت باال و کله شو کرد توابروهاشو

  دوس ندارم اصالي ، من چابدرك
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 . هم اومدری سالن که امي منم تموم شد و رفتم توکار
 .زدی بود و داشت با ترانه حرف مدهی هم رسنی متظاهرا
 .نی و متری امشی شد رفت پدای پنی امي که سر و کله کردمی نشستم و طرح رو وارد مستمی پشت سرفتم
  مشکل برخوردمکی محل نذاشتم که متاسفااانه به منم
  هستی مشکلهی ، نجای ادیای لحظه بهی شهی فر مانی کياقا_
 .  دادنحی شروع کرد توضافشی اخم اومد و سرد تر از قبا
 دمی خجالت کشمی که گفتی لحظه واقعا از دروغهی
 .  خاموش کردمستموی برداشتم و ستوری ماني سرم رو از توهی که گفت واسه امروز کافری حرف امبا
 .می شدنی سوار ماشمی و رفتمی کردی ترانه خداحافظبا
 . خونهمیدی تا رسمی نزدی کدوممون حرفچی هری مسيتو

  کنمی خالنای سر ارمموی رفتم باال تا دق و دلعیسر
   کارش درست نبوداصال
  شدهرهی خاموش خي وی مبل نشسته و به تي رودمی که درفتم

  من از دست تو چه کار کنمممم اخهههنااایارم_
 .  نگاه بهم کردهی و دی جاش پراز

 هوووی یشیععع چرا مث جن ظاهر م_نایارم
 م؟ی که اومديدینفهم_ترانه

 : گفتمنای به ارمرو
 . از خجالتمی از دستت شکارم ، ابرومون به فنا رفت ، مردیلیساکت شو که خ_

 ..... باهاش حرشدی سگ شده بود که نمنقدی انی اماون
  اعصابم خورد هستی ارام ولش کن به اندازه کافيوا_نایارم
  شد؟ی اومد دنبال نقشه چنی ام؟ی چیعنی_
  خراب شدیلی خی فقط همه چیچیه_نایارم

و  امروز رنی بشه ، من فقط همينجوری که اخواستمی ، اصال نمدی شدتی اذنقدی که به خاطر من ادیببخش
 ...واقعا متاسفم...من...من.... شرکتيحوصله 

 ...سایوا_
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 .  اتاقش و درم بستي بدو رفت توبدو
  شده؟ی چیعنی خدا یهع

 . بره دنبالش که دستش رو گرفتمخواستی مترانه
 ...بذار اروم شه! االن نه_

 . مشغول رفتم و لباسامو عوض کردمي نشست و منم با فکرترانه
 ........ شدهی بده که چحی و حداقل بتونه توضرونی بادی شدم تا حالش بهتر بشه و بمنتظر

 
 )نایارم(
 

 با ي فکرش مشغول شه که اونطوردی خب به من چه اون بای کار کنم ولی مشغول شده بود که از فردا چفکرم
  نکردميمن برخورد کرد من که کار

  باباالیخی بشهی می عقب برگردونم االن حرص بخورم چ زمان رو بهتونمی که کار از کار گذشته نمحاال
  ، اهنگ بزارم تا اروم شمهی رو برداشتم که می تو اتاقم و گوشرفتم

  افتاد که کنار تخت بودتارمی به گچشمم
 ،کنمی چند وقته اصال وقت نمنی ای ولزدمی متاری گادی چقدر زقبال
 . رو برداشتمتارمی شدم و گالیخی و اهنگ رو بیگوش

 کنهی که ارومم مهی راهنی بهترنی رو تخت انشستم
 .دمی کشتاری گي تارهاي چشمام رو بستم و دستم رو نرم روناخودآگاه

 . گرفته بودم و دوسش داشتم اهنگ سلطان قلبها بودادی خوب یلی که تو کالس خيزیچ 
 .کردمی مادهی پتاری گي و نت ها رو روکردمی با خودم زمزمه ماروم
  زدن بودمتاری عاشق گی از بچگداد،ی بهم می خوبحس

 .رمی دوش بگهی که تموم شد بلند شدم تا برم اهنگ
 . و لباسام رو ادامه کردم و خودم رفتم تو حمومحوله

 . و به ساعت نگاه کردمرونی باومدم
 ؟؟یییچ 

 رم؟؟ی دوش بگهی اون توعم که می ساعت و نکی من
 ....م گذر زمان رو احساس نکرداصال
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 دهی بهم ارامش مستادنی دوش اری اعصابم خورده اب و زی بود که وقتنی به خاطر ادیشا
 . درست کنميزی چهی ناهار ي و رفتم تو آشپزخونه تا برادمی رو پوشلباسام

 ..... که اتفاق افتاده بود اومد جلو چشمامییزای دوباره همه چدمی آشپزخونه که رسبه
 . که روش پرت شدمي ای و حرف زدناش و صندلنیام

 ختی دوباره بهم رفکرم
 ي خورده بودم که حالم از غذاهارونی بي درست کنم انقدر هم غذای درست و حسابي غذاهی نداشتم حوصله
 .خوردی بهم ميحاضر

  و سرخ کردمی برداشتم و خاللینی زمبی سدوتا
  سرخ کرده بودمینی زمبی سعاشق

 . که تلفن خونه زنگ خورد، ترانه بودخوردمشونیداشتم با عشق م.  ها رو پر سس کردمینی زمبی و سنشستم
 .الو_

 مااااای نگرانت؟يدی رو جواب نمتی تو؟ چرا گوشیالو خوب_ترانه
 .دمی نفهملنتهی رو سامیخوبم ، گوش_

 ...ی اومد نقشه هارو بگنیام_ترانه
 .  خدافظمیزنیترانه بعدا حرف م_
 . و بلند شدم و رفتم تو اتاقم قطع کردم  

 . از ترانه داشتمیکی رو برداشتم سه تا تماس از ارام و یگوش
 .. گهی ترانه رو بپرسه دي سواالخواستهی ارام هم محتما
 .ستی به زنگ زدن نيازی همن ، صد در صد بهش گفته که خوبم پس نشی و ارام هم که پترانه

 ...تم کنار رو گذاشمی شدم و گوشالیخیب
 .رو روشن کردم TV  ونیی پارفتم

 ، کردمنیی بار شبکه هارو باال و پادو
  آدم نگاه کنهشدی نمدای خوب توش پزی چهی پووووف

 ي کردم که با صدای رو کاناپه نشستم داشتم به اتفاقات امروز فکر مينطوری رو خاموش کردم و همونیزیتلو
 .دمیارام از جا پر

  کنم آخههکاری من از دست تو چنااایارم_ارام
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 هووی یشیععع چرا مثه جن ظاهر م_
 م؟یومد  که ايدینفهم_ترانه
 انقدر سگ شده بود نی از خجالت اون اممی از دستت شکارم ابرومون به فنا رفت  مردیلیساکت شو که خ_ارام

 .... باهاش حرشدیکه نم
 : رو قطع کردمحرفش

 صابم خورد هست اعی ارام ولش کن به اندازه کافيوا_
  اومد دنبال نقشه چه شد؟نی ام؟ی چیعنی_ارام
 ينجوری اخواستمی اصال نمدی شدتی اذنقدی که به خاطر من ادی خراب شد ببخشیلی خی فقط همه چیچیه_

 بشه
 ...من واقعا متاسفم...من... امروز رو حوصله شرکتنی فقط هممن

 . حرفم رو ادامه بدم و بدو بدو رفتم تو اتاقم و درو بستمنتونستم
  به خودم نگاه کردم چرا اشک تو چشام جمع شده؟نهی آتو

 ... کنمهی گری که الکستمی ني دخترمن
 . حرفامنی محکم تر از ایلی من خدمی کشقی نفس عمهی رو باال گرفتم و سرم

 .نیی پاادی قطره اشک از چشمام بهی ی حتنذاشتم
 . بشهی خواهرم بارونهی خاکستري چشماي وقت هواچیدوست ندارم ه: گفتی مشهی هم همنیارم
  لبام نشستي روي لبخندنی ارمياداوری با

 . زنگ بهش بزنمهی رو برداشتم تا میگوش
 ... انداختمی بک گراندش نگاهبه

 می بودنی و ارممن
 . دو تا بوق جواب دادبعد
 جااانممم؟_نیارم
 ؟ی خوبنیسالم ارم_
  صدا خواهرم رو بشنوم و بد باشم؟شهیمگه م_نیارم
  بگم؟يزی چهی نیخخخ ارم_
  بگو ، جونم؟زیشما دو تا چ_نیارم
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  بام؟می برشهیم_
  باشه؟م،ی دنبالت برامی م7 تا کنمی جمع و جورش معی خورده کار دارم که سرهی فقط شهیبله که م_نیارم
 باشهههه_

  فعال خدافظپس
 خدافظ_نیارم

 . رو قطع کردمیگوش
 قطعا دونستمی بچه ها هم نرم مشی دادم که پحی و ترجدمی رو تو گوشام گذاشتم و رو تخت دراز کشيهنسفر

 پرسنی ازم منیدر مورد ام
 رونی هم کردم و از اتاق رفتم بحی ملشی اراهی زدم و ی مشکپی تهی شد و بلند شدم تا حاضر شم، 6 ساعت

 ؟هوی ي شدی چ؟ي بهترنایارم_ترانه
 ! که خوبمسی نيزیچ_

 ؟يریکجا م_ارام
 .رونی بمی دنبالم برادی منیارم_

  که ارامیشی تنها مرونی بمی برمیخوای هم که منیعععع من و مت_ترانه
 . .. وقهی کنسلش کنم زنمی زنگ ممن

  لحظههی دی ، ببخشنهی متعههه
 سالم_ترانه
 !زودتر چرا؟_ترانه
 .خخخ منم_ترانه
 ? حاضر شمگهی ساعت دمی تا نيخب من چجور_ترانه
 .باشه باشه خدافظ_ترانه

 
 ... بهتون خوش بگذرهنی کنسلش کرد برشهیخخخ اصال نم_ارام

 ییییمرس_ترانه
 نا؟یارم_ارام
 جان_
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 ؟ی بگيزی چيخواینم_ارام
 در مورد؟_

 .نیام_ارام
  بودی عصبیلی اومد شرکت خیوقت_ترانه

 گهی شده دی عصبمی حالم خوبه و دروغ گفتدهی حتما چون ددونمیچم_
  باهاش حرف زدمي بگم اونطوري سوال نپرسن خب من چجورگهی کنه دخدا
 گهی بدو دی حاضر باشگهی ساعت دمی تا ندیترانه تو مگه نبا_

 . هم بلند شد تا بره حاضر شهترانه
  اومد فکر کنمنی ارمششی اومد آخفونی آصدا

 خدافظ اومد من رفتممم نیارام ارم_
 مراقب خودت باش خدافظ_

 .... منتظر  نشستهنی تو ماشنی ارمدمی که دنیی پارفتم
 . رو باز کردم و نشستمدر
 .سالااام_
 ؟ی خانوممم خوبنایسالااام ارم_نیارم
 .میاوهوم بزن بر_

 .میدی تا رسمی نگفتيزی نگاه کردم چرونی رو بلند کردم و از پنجره به باهنگ
 میدیرس_نیارم

 . شدادهی هم پنی شدم و ارمادهیپ
  لبخند دادمهی لبخند زد، منم جوابش رو با هی و دستم رو گرفت و اومد
 نجا؟ی امیای بی شد که گفتیخب چ_نیارم
 :) ي جورنی همیچیه_
 شهی که نمي جورنیهم_نیارم
 گهی دلمم تنگ شده بود دمی بریرونی بهی گفتم رون،ی بمی بودومدهیچند وقت بود باهم ن_
  اون دلت بشميخخخ من فدا_نیارم
 ....میکردی نگاه منیی باال به پااز
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 ... پاهامون بودری شهر زي همه
 .نطوری هم همنی رو دوست داشتم ارمنجای ایلی خمن

 . میدی و خندمی گفتی کلنی ارمبا
  شکرت واسه داداشمایخدا.  هستنی اروم شدم چقدر خوبه که ارمواقعا

 م؟ی بخوری شامهی می بر9 من ظهر ناهار نخوردم االنم که ساعت نایارم_نیارم
 می و شاممون رو خوردمی موافقت کردم و رفتباهاش

 دی چسبیلی زنده بودم خینی زمبی سهی خودمم از صبح با شیآخ
 گه؟ی دمی برنایخب ارم_نیارم
  خونه نهی ولمیبر_
 کجا پس؟_نیارم
 . خونهمی بعد بري سوارنی ماشکمی میدور دور بر_
 خخخ، باشه_نیارم

 .می و راه افتادمی شدنی ماشسوار
 . خوب بودیلی خی هم بود ولکی شلوغ بودن و ترافابونایخ
 گذشتی خوش میلیخ

 . من رو رسوند خونهنی ارم،ي سوارنی از ماشبعد
 ....... فردا و شرکت اماده کنمي رفتم باال تا خودم رو برای و ازش تشکر کردم و بعد خدافظدمی رو بوسگونش

 
 )نیمت(
 
 .نیی پاادی نگه داشتم و بهش زنگ زدم تا بنای ترانه اي در خونه دم

  اومدم اومدم_ترانه
 بپر خوشگله_

 کشهی خجالت مدمی که بهش میی اوقات از لفضای کرد ، خخخخ هنوزم گاهقطع
  پیت خوشگل و خوش شهی ، مثل همرونی که از در خونشون اومد بدمشید

 . نی ماشي اومد و نشست توبدو
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 ؟یسلـــام خــوب_ترانه
  بد باشم اخه؟نمی تورو ببشهی من ، مگه مزِیسالم عز_

  باحال رو دارمیلی خي منبع انرژهی من واسه تو حکم  یدونیمعلومه که نه ، م_ترانه
 م؟ی بردی دارلی کجا مدییاوووپس بله مادام ، حاال امر بفرما_

  دونمینم_ترانه
 ه؟ی خوب ، نظرت راجب دربند چمیلیبله خ_

  به خودم رفتهقتی سلگهی دی ، شوهر خودمهیعــال_ترانه
 حیصح_

 می کني بازهی تا دربند ایاممم خب ب_ترانه
 ؟ي چه باز؟يباز_

 یی جوراهی ، ی از اون اهنگت رو بخوندی بود تو بای خونم تهش هر حرفی اهنگ مهی من نیاره خب بب_ترانه
 ....مث مشاعره

  باشه قبول ، شروع کن_
 دهنش و ي گرفت جلوکروفونیدستشو مدل م  خواننده هارو به خودش گرفت و گوری رو صاف کرد و فگلوش

  به من زل زد
  تنمي داره گرمای چه حالینیدستاتو حلقه کن بنداز دور گردنم تا بب _ترانه
  االی االی بده میم_ترانه

 خونمی می من چنهی منتظر بود که ببیجانی نگاه کردم که با چه شوق و هبهش
  سااایامممم وا_

   نکن بخووونتی اذنییععع مت_ترانه
 ... ادما چشامو بستمي اصال ، رسما رو همه تونمی تو خستم ، نه نمیمــن ب_
 ..  کردی نگاهم مرهی اخر اهنگ رو واسش خوندم و ترانه هم داشت ختا

 .  رو پارك کردمنی دربند و ماشمیدیرس
  نیی بنده صاحب دارم ، درضمن بپر پاشی دختر خانوم ، چشما درویه_

 :  نازك کرد و گفتی پشت چشمشدی مادهی پنی که از ماشنطوریهم
  ، صاحابش خودممشیچــ_ترانه
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 ارمی نگاهت کنه رو با قاشق در می چش هرکالبته
 . کردمتشی انداختم دورشو به جلو هدادستمو

 .  صاحبشهشی رخی گفتن مال بد بمیباشه باباااا از قد_
  خوبهمیلی ما که خي اقارمینخ_ترانه

 کردی ناز نمينطوری وقت اچی وگرنه هکنهی ناز اوردناش با من چه کار منی با افهمهی دختر نمنی خدا ، ايا
 ...جهی در نتدی کردی زبوننیری عواقب داره ، و شمام االن شی زبوننیری خانوم ، شيا_

  ، غلط کردم ، قلقلک نـــنینه نه مت_ترانه
  شهینچ نم_
   و فرار کرددی کشغی جهی برداشتم سمتش که زیخ
  کننی چند نفر دارن بهمون نگاه مدمی نگاه به اطراف کردم که دهی

  دخترنی از اامان
   بودسادهی تخت واهی سمتش که کنار رفتم
 ی نتونستيدیها ها د_ترانه

  گهی باهم دمیشیبالخره که ما تنها م_
  کووووو تا اون موقع_ترانه

 اتی که از اون لپ گلمی گاز حسابهی قلقلک ي موقع برگشت  بعالوه نی ماشي خوش حال نباش ، توزمیعز_
 ! هی عواقب کارات چیفهمیگرفتم بعد م

 ییی جونمممم تو که انقده خوبنیمت_ترانه
 شمیاره ، خوبم اما خر نم_

 ي بدیلیخ_ترانه
 ؟يخوری میممنون ، چ_
 يخوری خودت می نداره هرچیفرق_نهترا
 باشه پس_

 .  سفارش دادمکی و کي رو صدا زدم و چاگارسون
  نی متگمیم_ترانه

  ن؟یجون مت_



      رمان کلکل ششنفره                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 330 

  رهیگی مرادی لجه؟ همش از کارش انای دوستت چرا انقد با ارمنی امنیا_ترانه
 دهی داره ازش بعنای که با ارمیی برخوردانی کارا نبود انی اصال اهل انی امدونم؟ی خودمم نمشهیباورت م_

   باهم ازدواج کنن چه خــوبهنامی فرض کن ايواااا_ترانه
 زمی محاله عزیاره خوبه ول_

   واقعا محالهنایاوهوم ، با اخالق ا_ترانه
   به خوردنمی رو اوردن و ماهم شروع کردسفارشامون

 یینیمت_ترانه
 جونم خانومم؟_

 ي بخوردی دفعه توام بانی اما ای که تو پارك واسم گرفتی اون شب کرده ، مثلیمن دلم هوس بستن_ترانه
 .  درخواستشو رد کنمومدی ندلم
   فنچولم بگهیهرچ_

 اخ جووون_ترانه
 . رمی بگی و بعد از حساب کردن تخت رفتم بستنمی شدبلند
   شدسی احساس کردم صورتم خنی سمت ماشمی رفتی که با ترانه منطوری و همدمی رو خریبستن

  بارون گرفتهدمی اسمون نگاه کردم که دبه
   ، باروووون ، من عاشقشمممممنی متيوا_ترانه

 ... دی کشقی نفس عمهی و
  دوست دارمیلی ، منم خیچه تفاهم_

  دوسِش نداشتشهیانقد که خوبه ، مگه م_ترانه
  شهی هم اب مای بستنيخوری سرما میشی مسی خنی داخل ماشمیخب ترانه، بهتره بر_

  میباشه ، بر_ترانه
  خوردنی به بستنمی رو روشن کنم شروع کردنی که ماشنی بدون امی که نشستنی ماشيتو

  دهنتو باز کن_ترانه
 هوووم؟_

   بهت بدمی بستنخوامیدهنتو ، باز کن م_ترانه
   اشاره کردشی به قاشق پر بستنو
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  بودیاومممم عال_.  دهنمو باز کردمی تعجب و خوش حالبا
  می که دل درد گرفته بودمی بوددهی و خندمی کردی و من و ترانه انقدر شوخزدی مشهیحکم به ش مبارون

 . میفتی راه بمی گرفتمی و تصمشدی مری کم کم داشت دگهید
 ای گفت و من مونده بودم بخندم ی دانشگاهش ملی و اوارستانی دبيایطونی ها و شی راه ترانه از سوتيتو

  وجود داشتطونی شتی شخصهی اروم ي چهره نیتعجب کنم پشت ا
 ... خونشون پارك کردمدم
 
 
  و شومارو به سالمتری مارو بده و بعدش مارو بخیظی ، ماچ خوداففهیخب ضع_

 برهی سرمو منهیخجالت بکش ، اگه شوهرم بب_ترانه
 غلط کردههههه_

  دمی شو بوسیشونی خم شدم و پبعدم
 برو نفسم ، فعال_

  اادوسِت دارم ، فعال_ترانه
   سرشو اورد داخلنی ماششهی شد و از شادهیپ

  اقاههیراست_ترانه
 جانم خانومه؟_

 ی رفت حسابمو برسادتی_ترانه
 ... کردي باي قهقه زد و بدو رفت سمت خونشون و باو
   کنمتشی اذخواستمی بود ، اما نمادمی

   رو روشن کردم و راه افتادمنی خاطرم جمع شد که ترانه رفت خونشون ماشیوقت
 .  زنگ زدمی گوشکه

 . کردم که عکس ترانه افتاده بودنگاه
  خانوم؟طونیجونم ش_

  اااای زنگ بزنيدی بال خواستم بگم رسیجونت ب_ترانه
  مادمازل؟ستی ني اگهی ، امر دزمیباشه عز_
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 نه مراقب خودت باش خدافظظظ_ترانه
  خداحافظت خانومم_

  نوکرتمای ، خدامی واسه خوش بختدمی کشقی عم نفسهی کردم و قطع
 
 )ریام(
 
   نقشه بودم هنوزهی ری صبح که اومده بودم شرکت، درگاز
  شهی درست نمکنمی بزرگ داره که هر کار میلی مشکل خهی

 نی هم که در محکم باز شد و متي رومیزی فکرامون رو برانی از بچه ها که الاقل بیکی زنگ بزنم به اومدم
  و اومد تونیی کله اشو انداخت پابی نجوانی حکیمثل 

 اون در رو اونجا واسه دکور نذاشتن_
  گذاشتن؟یعه؟ پس واسه چ_نیمت
  تقه بهش بزنههی ملت بشه ی مثله تو خواست مزاحم کار و زندگیکی یگذاشتن که وقت_
 !نجامی ايم تر مهزی شو من واسه چالیخی گذاشتن در و کاربردش رو بي فعال فلسفه ریاووف ام_نیمت
   مهمتوزی چنمیاوه ، بنال بب_
  نی تولد امیعنی مهره 20امروز _نیمت
 ن؟ینـــههه ، تولد ام... خــو باشه حاال که_
 بله_نیمت
 ه؟ی اصال حواسم نبود، خب برنامت چرهی چند روزه درگنیانقد فکرم ا_
 ي رو باس سفارش بدکشی داداش فقط کفهی کارا هم که ردهی بقبوسهیمکانش که دست خودت رو م_نیمت
  حاال؟ي رو دعوت کردایحله ، ک_
 .....  شرکت و بروبچ دانشگاه و ترانه و دوستاش ويچند تا از بچه ها_نیمت
 می که کادوش رو هم سفارش بدنجای ااری ، بپر لپ تاپ رو از شارژ بکش بیاوک_
 ست چرم اصل هی هم نی ساعت مارك و متهی من نترنتی اي گشتن توی لپ تاپ رو اورد و بعد از کلنیمت

 .سفارش داد
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 می بفهممی کردی هم به جمعمون اضافه شد و باهم سعنی که به در خورد امي که با تقه امیزدی حرف ممیداشت
 رشمی که از صبح درگهی طلسم شده چي نقشه نی اریگ
 میاوردی ماهم به رو نستی معلوم بود که اصال حواسش به تولدش ننی امي رفتارااز

 . رفتننی و متنی و اممی نقشه رو کرديکارا
 . عقب افتادهي مونده بود، رفتم و شروع کردم به انجام دادن کارادادمی انجامشون مدی از کارا که بایکل

 . به ساعت انداختمی نگاههی تمومشون کردم و باالخره
 .رهی مشی چطور پتی وضعنمی سمت اتاق کار تا ببرفتم

 ...و رفتم تو رو باز کردم در
 . کارو کردمنی سالم تکون دادن که منم متقابال همي براي اومده بودن و سخت مشغول کار بودن سردخترا
  همي شده و اخماشو کرده توی باز جندمی که دنی امشی پرفتم

 چته؟_
   ندارنی اون سمت مشکلي بچه هانی زحمت برو ببی بری ، امستی نيزیچ_نیام

 ارام و با نگاه کردن به زی نشدم و رفتم سمت مچشی حرف بزنه پا پخوادی کردم ، معلوم بود که نمنگاهش
  نای ارمیعنی کنارش زیکارش رفتم سراغ م

  کسالتتون برطرف شد؟یخانم توکل_
 بله ممنون_نایارم

 .  بودنی و احتماال واسه تولد امکردنی و ترانه افتاد که داشتن پچ پچ منی به متنگاهم
 :  بلند شدنی متي که صداکردمی خودم و کارم رو مزی نشستم پشت مرفتم

 میگردی اگه شد زود بر مرونی بمیبر  الی اومده ما با عشی پي کار فورهیاقا با اجازتون _نیمت
 :  که گفت  بهش رفتمي غره اچش

 هیجون داداش فور_نیمت
  که کارا موندهي پس زود برگردلخبیخ_
  کاریگی که همش ميریحناق بگ_نیمت

 : صداشو بلند کردبعدم
  خدافظمی اقا ما رفتمیباش تا برگرد_نیمت
 . رونی برنی منی امي واسه کارهادونستمیم
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 . شدی هم داشت تموم مي و کم کم ساعت کارمیدی کارا رسي دوتا رفتن و ماهم به ادامه نیا
  ادی رو هم صدا زدم که بنیداخل اتاقم و ام کردم و رفتم لی تعطيدی نقشه ها با خسته نباشي از جمع بندبعد
 جانم داداش؟_نیام
 رون،ی بمی باهم بردی تنگ شده بانی و عمو متنی کرده که دلم واسه عمو املهی زنگ زده پسی بابا ارامیچیه_

  يالی ومیری هست ممیلیمنم گفتم خب چه بهتر پنج شنبه جمعه تعط
 

 ؟ي نداري برنامه اه؟ی ، نظرت چلواسون
  خانومسی مهم تر از اراميچه برنامه ا...برنامه که_نیام

  کنهی قبول مادی وسط بسی اگر حرف ارامدونستمی ، منهیهم
 می کنزشی لواسون تا جشن تولدش رو برگزار و سوپرايالی ومی رو بکشوننی راه بود که امنی بهترنیا

  واست دارمی زحمتهیدسخوش ، داداش فقط _
 جانم بگو_نیام
 بشه باز غر ری دسی افتاب، امکان داره نرسم برم دنبال ارامي پروژه ری قرار گذاشتم مدی حشمتاروی نیمن با ا_

  دنبالش؟ي بریتونیبزنه تو م
  حاضر باشه8 ، بهش بگو ساعت ارمشی تخت خودم مالتیاره اره خ_نیام
 دمت گرم_
 ؟ي نداري ، کارگهیخب د_نیام
  نه قربانت ، خدافظ_
 فعال_نیام
  ، نگی رو جمع کردم و حرکت کردم به سمت پارکالمی منم وسا که رفتنیام

 ...رشونیگی مداری راحت بود که سراالمی دادم و خالروی کادو ها ادرس وي واسه
   رو هم سفارش دادمکی نگه داشتم و کی فروشینیری راه دم شسر
  رمی بگامی بالی هروقت خواستم برم وتا

 .بافتی می خواب بود و مامانم داشت بافتنسی خونه پارك کردم و رفتم داخل ، ارامدم
 بزنم تا واسه ی چرت کوتاههی دنبالش خودمم رفتم ادی منی رو واسه شب اماده کنه که امسی گفتم ارامبهش

 شب سرحال باشم
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 )نایارم(
 
 .  انداختمی ترانه و ارام نگاهبه

 ...شدنی داشتن اماده مشونییدوتا
  توپ کرده بود هااای مهمونهی وقت بود دلم هوس یلیخ_ترانه
 ش؟ی همه ارانی چه خبره ا،یهوووم ، بسه بابا خودتو کشت_ارام

  کامل باشهشمی ارادی من شوهر دارم باستمیحرف نزن، من که مث شما مجرد ن_ترانه
  بمال به خودتشتریاها راحت باش ب_ارام
 .کردمی دو تا منگل گوش منی ايا داده بودم رو کاناپه و به حرفلم

 نااااااا؟یارم_ترانه
 هان؟_

 ؟ی حاضر شيخوایتو نم_ترانه
 چه خبره از االن؟_

 .می اونجا باشدی باگهی ساعت دهی ، تا گهی د8واااا ساعت _ترانه
  کنم؟؟؟کاریخب چ_

 شهی مرمونی ديدیپاشو حاضر شو ، تو سه ساعت طول م_ترانه
 .گهی سادس دهی مهمونهی کنم؟ کاری چخوامی ندارم که طول بدم ، مگه مينه بابا کار_

  هانهی تولد امه؟ی ساده چهیمهمون_ترانه
 به من هیمی ، تو دوست شوهرته برات صمستی نشتری همکار که بهی!  انگار پسر خالمهنی امیگی منیهمچ_

 !چه
 . شدری پاشو حاضر شو دي زدی چه نقنای ارميوااا_ارام

  گفتم و از جام بلند شدم و به سمت اتاقم حرکت کردمی پوووفهی
 ... دستام مونده بودي ، هنوزم رد انگشتاش روی از خود راضي اه پسره اه
 .ننی ببنی نذاشتم ارام و ترانه و خصوصا ارماما

 . و رو کردمری سر کمدم و لباسام رو زرفتم
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  بودیکاف حی ملشی اراهی لباس ساده و هی بکنم يادی کار زخواستمینم
 .  برداشتم و تنم کردمممی انتخاب کردم و شلوار مشکی با کت تک کوتاه و مشکي تاپ خاکسترهی

 . ختمی تر بود و موهام رو هم ساده دورم رحی ملشهی از همشمیارا
 و رفتم دمی رو هم برداشتم و بعد از دوش گرفتن با عطرم مانتو و شالم رو هم پوشمی و کفش مشکفی کست

 .رونیب
 .زدنی کاناپه نشسته بودن و حرف مي و ترانه حاضر روارام

 . بهم انداختنی تق تق کفشام متوجه حضورم شدن و نگاهي صدااز
 .کردی مدادی تو صورتشون بتعجب

 به خودم ی برم کلخواستمی که تا سر کوچه هم می اونم منننی ساده ببنقدی خب توقع نداشتن من رو ااره
  رفتمی که منمی کارو بکنم همنی که ادمی دیم نیلی امشب دلی ولدمیرسیم
 

  لطف بودی کلخودش
 . من حاضرمم؟یبر_

 ؟يای بينجوری ايخوای تو منایارم_ارام
 ي شدتی اون رژت رو پررنگ کن مثل مکمی برو حداقل ه؟یافی و قختی چه رنی ا؟؟ی خودتنای ارميوااا_ترانه

 .می داره؟ من که کامال راضيمگه چه مورد_
 .کشهی طول مي اقهی دق40 هی به لواسون می تا برس8:30 ساعت ن؟یشی نمبلند
 . به ترانه انداخت و ترانه هم شونه هاشو باال انداختی نگاهمی نارام
 .می من نشستم پشت فرمون و حرکت کردشهی و مثل همنیی پامیرفت
 نجاس؟ی نگاه بنداز ، همهیترانه به ادرس _

 نهیاره اره هم.....اممم واستا_ترانه
 ........می حرکت کردالی به سمت ویی رو پارك کردم و سه تانیماش
 
 )نایارم(
 

 . داخلمی و بعد از باز شدن در ، رفتمی رو زدزنگ
 . خودش رو به ما رسوندتی جمعي از البه النی متنجااااای چقد شلوغه ااوووه
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 نیسالممم خوش اومد_نیمت
 سالم ممنون_ارام
 یسالم مرس_

 رسهی صدا به صدا نمنجا؟؟یسالممم چه خبره ا_ترانه
 ؟ی خانومي اومدری ، چقد دمی شلوغش کردکمیخخ اره _نیمت

 دی طول کشیکمی واسه کادوها که می سر تا بازار هم رفتهی ، گهی دمیشدی حاضر ممیداشت_ترانه
  منتظرتمنجایخب پس برو لباساتو عوض کن من هم_نیمت

 باشه پس فعالاا_ترانه
 یفعال خانوم_نیمت

 .می که ظاهرا پرو بود و مانتو و شالمون رو در اوردی سمت اتاقمیرفت
 نی متشی که بدو بدو رفت پترانه
 . کردی هم داشت موهاش رو مرتب مارام
 .کردمی داشتم کتم رو تنم ممنم

 .می و نشستمی نشستن انتخاب کردي رو برایی جاهی و رونی بمی رفتبالخره
 . انداختمیه دور و اطرافم نگابه
 . بودنقاشونی شرکت و دوست و رفي مهمون ها کارمنداشتریب

 نهی ارمدمی انداختم که دینگاه... دی تو دستم لرزمیگوش
 . کمتر بشه و بتونم راحت تر صحبت کنمیکمی شدم و رفتم به سمت سالن طبقه باال که صداها بلند
 الو؟_
 ؟ییاوه چقد شلوغه اونجا ، کجا...سالم+
  شده؟يزی از همکارام، چیکی تولد ینیسالم ارم_
 ، حالت رو بپرسمخواستمینه نه م+

 ؟ي که خوشگل نکردادی ز،ی مواظب خودت باشیی اونجانایارم
  راحتالتیخخخ نه خ_
 ؟ي نداري ، کارشمی مزاحمت نمگهی خوشگلم پس من دي خواهر کوچولونیافر! خوبه+
  فعالزمی نه عزه؟ی چه حرفنی ایمراحم_
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 فعال+
 :)  زدمنی به عکس ارمي رو قطع کردم و لبخندیگوش

 ... نبودی که کسنجایواا ا. دمی از پشت سرم شنیی خواستم برگردم صداتا
 ...... کهنیی نگرفتم و خواستم برم پايجد

 .... که اونجا بودیی از اتاق هایکی محکم در دهنم رو گرفت و بعد از اونم پرت شدم تو یکی
 کار رو کرده بود رو نی که ای رو درك نکرده بودم که برق اتاق روشن شد و من تونستم کستمی موقعهنوز

 ....نمیبب
  داشت و چند تا خط هم رو صورتش بودی وحشتناکیلی خي افهی ها که قی هرکولنی مرد از اهی

 ...شدی تر مکی لحظه بهم نزدهر
 : ترس گفتمبا
 ؟يدار.. داکاریچ..تو با من چ..ت_
 ؟یت... هسیتو ک..ت 

 : زد و گفتی کجلبخند
 ؟يدی کوچولووو ، ترسیاخ+
 . شدمرهی نگفتم و فقط بهش خيزیچ
 خواست؟ی از جونم می بود؟ چی کنیا

 ! کنمکاری چدی من باااایخدا
  نداشتمی شد زور چندانداشی از کجا پهوی دونمی ادم که نمنی نبودم اما در برابر ایی ترسوادم

 ...دی صورتم کشي از زانوهاش خم شد و دستش رو نوازش گونه رویکی ي ، رونی رو زمکنارم
  دستتو بکشیییولم کن عوض_
 ...خوامی ندارم فقط متیحواست باشه که صدات باال نره من که کار! یه! یه! یه+

 ، گوشام فشار دادمي رو محکم رودستام
 ... رو بشنومگذشتی مفشی که تو اون ذهن کثي فکرخواستمینم
 ....خواستمینم....خواستمینم

 : گوشم اورد و اهسته زمزمه کردکی گوشام برداشت و سرش رو نزدي رو از رودستام
  کوچولو ادبت کنمهی خوامیفقط م+
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  چه خبرهنجای ااااای منو ادب کنه؟؟ خداخواستی بود که می کنی منو ادب کنه؟؟؟ اگفت؟ی می چنی ا؟ی چیعنی
 ...شهی تر مکی شده و هر لحظه سرش نزدرهی به لبام خدمی نگاه کردم که دبهش
 : و دادغی رو محکم چرخوندم و شروع کردم به جسرم

 ..... کمک کنههههههیکی کممممممک سسسست؟؟؟؟؟ی ننجااااای ایکس_
 نبود که به دادم ی کسچی کمکم کنه اما ظاهرا هیکی که خواستمی مغی و جهی و با گرختیری تند تند ماشکام
 ...برسه

 !و ساکت کوچولوشیه+
  جونتنی امی که صدات رو بشنوه حتستی نی و سروصدا کستی جمعنی و تو انجای خودتو خسته نکن ایالک
  هوم؟شه؟ی نامزد خوشگلش داره پرپر منهیکجاست که بب! نی گفتم امیاخ

 ...گفتتتتی می چنیا!  منيخدا
 که؟ی واسه خودت مرتیکنی بلغور میچ_
  داره؟ ولم کننننی به من چه ربطنیام
  کنممونتی نکن که پشيببند دهنت رو و درست صحبت کن، کار+
 ؟يخوای از جونم می چ،ی ، ولم کن عوضی بکنیتونی نمی غلطچیخفه شو ه_
 .... تر شدکی دندوناش رو نشونم داد و بهم نزدفی که زد ردیهی لبخند کربا

 .... بکنمتونستمی نمي کارچی رو محکم گرفته بود و من هدستام
 ...دیبوسی گردنم فرو برد و با شدت گردنم رو مي رو توسرش

 ... رفتمیداشتم از حال م...  واقعا رو به موت بودمگهید
 : و توانم رو جمع کردم و بلند گفتمروی تالشم رو کردم، تمام ننیاخر
 .....کمکککککککک_
 ....دمی نفهمیچی هگهی بعدش دو
 
 )نیام(

  سی دنبال ارامنای اری امي و رفتم خونه دمی لباس پوشعیسر
 سی در باز شد و ارامادی بفونی از ایی که صدانی خونه اشون پارك کردم و زنگشون رو فشار دادم ، قبل از ادم
 ... رونی بدیپر
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 نیسالم عمــو امـــ_سیارام
 .  بغلمدی پرو
 ؟ی ، خوبنیسلــام عشق عمو ام_

  خوبه خوبمیمــرس_سیارام
 رهی که دمی برای بزمیخب عز_

 . نشوندمش و کمربند رو هم واسش بستم و راه افتادمنی ماشي رو گرفتم و تودستش
  ژاله افتاده بودي زنگ خورد ، نگاهش کردم که باز شماره میگوش

 ستی ، ده بار بهش گفتم که نامزد دارم و مزاحمم نشه ، ول کن نشیری سي دختره اه
 روشن شد ، نگاه می که دوباره صفحه گوشدادمی گوش مسی اراميای کردم و به چل چللنتی رو سامیگوش

 ! از ژالهامی پکی.... کردم
 ، شدممونی خواستم نخونده پاك کنم اما پشیم
 هی حرف حسابش چنمی رو باز کردم تا ببامیپ
 )زمی مطمئن باش عزیشی ممونی زود پشیلیباشه ، جواب نده ، اما خ(

 ترسمی چرت و پرتا من منی با اکنهی اشغال ، فکر مي خورد شد ، دختره اعصابم
  مثالکنهی مدیتهد
 دای گشتم پی گاز بردارم اما نبود ، هرچي رو از پشت لوله دی کلشهی شدم تا مثل همادهی پمیدی که رسالی وبه

 .  کجا گذاشتهنمی زنگ زدم تا ببرینکردم ، به ام
  الو_ریام
 ! ود نب ؟ي رو عوض کرددی کليالو داداش جا_
  هست زنگ بزن درو باز کنهداری رو برداشتم، سرادی کلنی امنیبب_ریام
 ؟ي نداريباشه ، کار_
  نه قربانت ، فعال_ریام
  فعال_

  رو ببرم داخلنی رو زدم و بعد از باز شدن در نشستم پشت فرمون تا ماشزنگ
 ختهی ادم ری کلدمی که دالی داخل ساختمون ومی رو گرفتم و رفتسی پارك کردم و دست ارامنگی پارکيتو
  و همه شروع کردن به دست زدندی من همهمه ها خوابدنی که با دکردمی تعجب داشتم نگاهشون مبا
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 دمی تولدو شنيکای تبري جلو تر که صدارفتم
 ...  ، مگه امروزگنی می چنایا

 موم گذاشتن واسم سنگ تنی و متری امشهی نبود و مثل همادمی که تولدمه و خودم نی اره مثل اهه
 ....  ، مردونه بغلشون کردمنی و متری مهمونا تشکر کردم و رفتم سمت اماز
   شدمریدسخوش داداش ، غافلگ_
   بود مبارکت باشهفهیوظ_ریام
 ... اومد سمتمنی زد پشت کمرم و ازم فاصله گرفت که متیکی و
 دستت طال ، دمت گرم_
 رمردیمبارکه پ_نیمت
  و ازم جدا شددی بهش کردم که خندی نگاه چپکهی

  خودشم هم سن منه هاخوبه
 دی انشاهللا هزار ساله شنی اقا امگمی مکیتبر_ترانه

 ي ممنوون لطف داریلیخ_
  عمرتونی باشه باقی انشاهللا به خوبگمی مکیمنم تبر_ارام
 ممنونم_
 .گهی دومدهی نبود ، هه حتما ننای کنارشون نگاه کردم که ارمبه

 : ارام بلند شدي که صدامی خوردی موهی ممیشته بود و داشت گذنی مچند
 دی انقد طول کشنای چرا تلفن ارمی چیعنی_ارام

 دونـــمینم_ترانه
 . کجاستنمیمن برم بب_ارام

 ام؟ی منم بيخوایم_ ترانه
 .رمینه م_ارام

  باالي بلند شد رفت سمت پله هابعدم
 ! هم اومده؟؟نای ؟ ارمی چیعنی
   جاننی امگمی مکیتبر+
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 چشمم به راه پله ها بود زدمی که داشتم باهاش حرف منطوری کردم و همي حساب دار شرکت بود ، تشکرحامد
 ...دمیکه ارام رو د

 . کردی مفی رو واسش تعريزی چهی چهره مضطرب رفت سمت ترانه و تند تند داشت با
 ومد؟ی ننای نگران شدم ، چرا ارمیی جوراهی خودم که تعارف ندارم ، با

 ... مثالکردی داشت صحبت مچارهیب...  رو دادم به حامدحواسم
 ...  شددهی دستم کشکه
 .  کار داشتمنی لحظه با امهی حامد جان ، دیببخش_ریام
 ؟یکنی منی ، چرا همچری شده امیچ_
 ستی ننایارم_ریام
 ؟ی اس که گم شده باشه تو مهمونلهی مگه وسست؟ی ننای که ارمی چیعنی! ؟یچ_
  سر دختر مردم اومدهیی چه بالمینی ببای لحظه بهی شو اتی قُد بازنی االیخی باو بنیام_ریام

  می بگردنای باال تا دنبال ارممی رفتباهم
 : اومدری داد امي که صداکردمی نمداشی پگشتمی رو که می هر اتاقيتو
  نجااااای اای ، بنیامــ_ریام

 .دمی رو دنای جون ارمی که جسم بومدی از اونجا مری امي که صدای اتاقي رفتم توهراسون
 ...! ابوالفضلــای_
 .  برگه بهم دادهی ریام
 ه؟ی چنیا_ریام

   کردمنگاهش
 )ي ول نکردزتوی و نامزد عزی نگرفتيبهت اخطار داده بودم متاسفانه جد(

   موهام بردمي تودستمو
 یلــعنت_

 . و عقب خوابوندمشنی رو بغل گرفتم و بدو رفتم سمت ماشنای به خودم اومدم و ارمعیسر
 .مارستانی بنی ترکی خارج شدم به سمت نزدالی رو گذاشتم رو گاز و از وپام
 کار رو کرده  نی ژاله بود ، خود اشغالش اکار
  کنمکاری باهاش چدونمی مشخص بشه منای ارمفی که تکلنی محض ابه
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  رو بغل کردم و رفتم سمت اورژانسنای ارم زدم رو ترمز ومارستانی بي جلوعیسر
 خوامی رو از خودت منای ، ارمایخدا
 ...  حرف از زبون من در اومده ، مهم نبودنی اون لحظه واسم مهم نبود که اتو

  و حالش مهم بودنای ارمفقط
 ومدنی بدو بدو منی و متری سرم ارام و ترانه و امپشت

   نذاشت برم داخل اتاق کرد ورونی دست پرستار که منو بسپردمش
 ...کردنی مهی ارام و ترانه نگاه کردم که داشتن گربه
 
 . حواسش به ارام بودی چشمری هم زری کرد ترانه رو اروم کنه و امی می سعنیمت
 ! به خانوادش خبر بدهیکی_ 

 . ششی پمی برایمن خبر دادم ، تران ب _ارام
 .  بودنای که ارمی دست ترانه رو گرفت و کشوندش سمت اتاقو

   دادمهی تکواری ها نشستم و سرم رو به دی صندلي و رورفتم
 ...دونستمی رو نملشیدل.... بد امایلی بد بود ، خحالم

 
 )ارام(
 

  نشهشی طورنای ارمخواستمی فرستادم و از خدا می ، فقط صلوات ممردمی می از نگرانداشتم
 . می نشسته بودنای به صورتش بزنه ما هم پشت در اتاق ارمی ابهی ترانه رو برد تا نیمت

 .  سرُم زده بودن و االن خواب بودبهش
 .ستی ني اي گفت از شدت ضعف و استرس افت فشار داشته و مشکل جددکتر

 گرفتی دلم اروم نماما
 ... شدمی اروم نمدمی دنای مچ و گردن ارمي که رویی هاي اون کبودبا

  زود تر خوب شهنمکی ازت خواهش مایخدا
 ه؟ی چنای حال االن ارملی که دلدی بگدیخواینم_
 . دی کشقی نفس عمهی کالفه بلند شد و نیام
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 رو نامزد نای مزاحم مجبور شدم به دروغ ارمشیری سهی راحت شدن از دست ي برانی متی عروسيتو_نیام
 ...  شرش کم شهخواستمی کنم، فقط میخودم معرف 

 ... کهدونستمی نمادی ازش بر نمي نگرفتم ، گفتم کاري کرد که جددی زنگ زد و تهدينطوری بار همچند
  زدی فرو برد و طول سالن رو قدم مبشی رو قطع کرد و دستاش رو تو جحرفش

 . ساکت شدمنی ارمي کنم که با صدادادی ، اومدم داد و بگهی موی دونستم کیم
  شده؟ی کجاست؟ چنای چه خبره؟ ارمنجایا_نیارم

 ...زدی تو چهرش داد میدرموندگ... کردمگاهشن
 هیعیطب... اما خبزنی تا بردادی چشاش جمع شده بود ، اجازه مي که تویی به اشکاتونست،ی دونستم که اگه میم

 زهی ما اشک بريکه نخواد جلو
 .  بدمحی جلو و ازش خواستم اروم باشه تا براش توضرفتم
 . که اونجا بودیی های صندلي رومینشست

  سرش اومده؟؟یی کجاست؟ چه بالنای ارمی بگيخوای شده؟ نمیچ_نیارم
 ! حالش خوبه خوبهنای ، ارمنیاروم باش_

 ، االنم خوابه ، نگران شهی که سرُمش تموم شد حل مگهی ساعت دهی افت فشار داشته که اونم تا هی فقط
 ! دینباش
 ن؟ی مگه شما تولد نبود؟یافت فشار؟ واسه چ_نیارم
 .....گهی منی که امينجوریاممم خب ا_

 ...ادداشتی کردنش داشت و اون دای موقع پنای که ارمیتی و وضعنی امي حرفاي همه
 نی به خودم اومدم که ارمی سرخ شده از خشمش نشدم و وقتي چشماي گفتم و متوجه نی ارمي رو واسه همه

 ... حمله ور شدنیاز جاش بلند شد و به طرف ام
  اشغالي کنم پسره کاری با تو چدونمیمن م_نیارم
 ری صورتش که امي دستشم مشت کرد و اورد باال که بزنه توکی رو گرفت و نی امي قهی دستش کی با

 . جلوش رو گرفت
 کس چی د اخه المصب ه؟ي کردی من رو نامزد خودت معرفينای ارمی چه حق  با؟ي کردیتو چه غلط_نیارم
  ؟ی انداختی هچلنی رو تو همچنای نبود که ارمی تو اون عروسي اگهید

 : زدداد
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 ...  جواب بدهههکهیبا توعم مرت_نیارم
 :  پرستار مانع شدي بگه که صدايزی با حرص خواست چنیام
! رونی بدیی باال ، بفرمادی صداتونو بردينطوری که استی ندونی چاله ممارستانهی بنجایا! ساکتتتتت! ونیاقا+

  االننیهم
 ... نگاه کردمزدی حرف هارو منی داشت اتی که با عصباني پرستاربه

 ... چارهی داشت بحق
 .رونی رو پس زد و زود تر از همه رفت بنی ارمي هم فشار داد و با حرص دستاي فکش رو محکم رونیام
 . هستمنای ارمشی ، من پدیشما بر_
 :  کرد و گفتي تک سرفه انیارم
  ششی پمونمی ، خودم مستی نيازین_نیارم

 رسمی رو هم بعدا مزی همه چی بي اون پسره حساب
 مونمی منای ارمشینه من پ_
 .دیی شما بفرماستی نيازی خودم هستم نیتا وقت_نیارم
 . امی بدی بگدی داشتي ، من تو محوطه نشستم کارستی نيباشه اصرار_
 . باشه ممنون_نیارم

 . دستام گرفتمنیسرم رو ب بود نشستم و مارستانی بي محوطه ي که تویمکتی ني و رورفتم
 . کنارم نشستیکی کردم حس
 : شده بود گفترهی که به روبه روش خنطوری بهم نگاه کنه همنکهی ، بدون ادمی رو دری انداختم که امینگاه

 .  گذشتری که گذشته و خب االنم شُکر خدا بخهیزی نکن ، چتی خودت رو اذادیز_ریام
  نگفتمیچی هی خورد شد ، بسه هرچاعصابم

 حماقت بچگانه هی همشونم بخاطر وفته؟ی دوستم بي واسه تونستی میی چه اتفاقایدونی که گذشته؟ مهیزیچ_
 . شماستقیاز طرف رف

 مثل ترسو ها شعورتی بقی شد شروع شده ، اگه اون رفدای شما ها پي سر و کله ی ما از وقتيای بد بختي همه
   وی احتمالي رو سِپرِ بالهانای فرار کنن ارميزی چهی از خوانیکه م
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 يزی چیگی مي افتاد ، اونوقت اومدی نممارستانی تخت بي کرد االن روی عاشق دل خستش نميمزاحمتا
   نباشه ، برو عوضاتی به وجود تو و هم درديازی انقدر ادم هست که نست؟ین

 
 .... نهستنی مشکالشون واي بده که مثل مرد جلوادی قاتی حرفا به دوست و رفنیا

  گهیبسه د_ریام
  داد محکمش دهنم بسته شدي با صداناخوداگاه

 من قی رفي در ضمن رفتارا،ی حرف بزنينطوری اجازه بدم اشهی نملی اشتباه کرده اما دلنیدرسته که ام_ریام
 . ندارهی احد و ناسچی به هی ربطچیه
 . نی حرف بلند شد و رفت سمت امنیو بعد از زدن ا 

  فکر کنمنمی اي مونده به رفتارانی به درك، همپوووف
  پر استرس شده؟؟دای اروم و شاد ما جدی زندگنقدی چرا ازه؟یری داره بهم میچرا همه چ...ایخدا
  سمت منومدنی دستشون داشتن مي تولونی ناهی با مارستانی که از پشت ساختمون بدمی و ترانه رو دنیمت
 ...دی رسیو ترانه هم اروم به نظر م ترانه انداخته بود ي شونه ي دستش رو ، رونیمت

  ندارن و خوشبختنی دوتا مشکلنی که حداقل اخداروشکر
 
  کجان؟ری و امنیارام خانوم؟ ام_نیمت
 اونور_
 ؟ي نداري ، کارششونی پرمیترانه من م_نیمت

 نه برو_ترانه
 : نشوند و اروم کنار گوشش گفتشیشونی پي روي ابوسه

 مواظب خودت باش_نیمت
 .نی و امری بعدم رفت سمت امو

  ی بخور ضعف نکنناروی اای ارام بایب_ترانه
 .  در اوردرکاکائوی و شکی ککی لونی ناي از توو
 ممنون_

 ارام خدا کنه زود خوب شهه_ترانه
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 :) شهیخوب م_
 .مینی رو ببنای ارممیتونی ممینی ببمی برایب

 .میباشه بر_ترانه
 ......نای ارمشی پمیری خبر داد که منی ترانه به متمیشدی پسرا رد مي که از جلونطوری و هممی شدبلند

 
 )نیام(

 . رفتمرونی باز کردم و جلوتر از همه به سمت بقمی رو از دستش
 !  احمقي پسره

   بگه به تو چه اخه؟ستی نیکی
 ؟يخوای و از من جواب میکنی داد و هوار مينطوری که ایکارشیچ

 .ستی ني شوهرشه پس کاره اای که بگم نامزد دمید ننای دست ارمي هم توي احلقه
 گفتم خوشبخت نای از حرصم به ارمی وقتنی متیچون شب عروس......چون...  باشهتونهی هم که نمداداشش

 ..... گفت انشااهللانای ، ارمنیبش
 ! نی امای خودت ببه

 .... باهاش خوشبخت بشهخوادی  می دوسش داره و حتنای که ارمهیکی هم نباشه ، ی کسچی اگه هاون
 ...مارستانی بادی نفر خبرش کرد تا بنی که ارام ، اولهی کساون

 شناختنشی بود که دوستاش هم مکی نزدحتما
 ! ؟یکارشی تو چاما

 ... همکارهی و فقط فقط
 دمی نمی جوابچی که باشه ، من به اون پسر همی هر چاما
 ! ناسیاون فرد فقط ارم... جواب پس بدمی الزم باشه به کساگر
 ... چم شده بوددونمینم

 .دمی چرخی دور خودم مکالفه
 ... خراب شدیلی حالم خدمی دتی اون وضعي رو تونای ارمیوقت
 ...دمی بال سرش اومده بود و شانی به خاطر من ، انکهی عذاب وجدان بود واسه ادیشا
 ... بودنی وجود نداشت فقط و فقط هميدیشا
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 که شده جبرانش ي رفتم و هر جوری هم نبودم که جا بزنم ، تا تهش می اتفاق بودم و ادمنی مقصر امن
 کردمیم

 . سر شونم خوردی زدم که دستهی پشت سرم تکواری موهام فرو بردم و کالفه به دي رو الدستم
 . زد و اومد سمتمي لبخنددم،ی رو دری و امبرگشتم

 ! داداش؟یخوب_ریام
 . دادملشی تحوی جونی تکون دادم و لبخند بيسر
 ....تولدتم خراب_ریام

 : رو قطع کردم و گفتمحرفش
 ... افتادهمارستانی تخت بي که االن به خاطر من روناسی مهم ارمست،یمهم ن_
 وفتادهی براش ني تري خداروشکر که اتفاق جدشه،ی حل مقی رفالیخیب_ریام 

ال اله ال ...ي کف دستشون دختره ذارمی و حقشون رو مکنمی مدایو کرده پ کار رنی که ایمن ، ژاله و اون کس_
 !اهللا
  کف دستش ، تا تهش باهاتممیذاریحقش رو باهم م_ریام

 . سر شونش زدمیدست
 ممنون داداش_
 قیرو منم حساب کن رف_نیمت

 . هم اومده بودنیمت... به پشت سرم انداختمینگاه
 قیدمت گرم رف_

 ... ژاله رو گرفتمي بار شماره نی چندمي رو دراوردم و برامیگوش
 ) باشدیدستگاه مشترك مورد نظر خاموش م(

 رتی گی سنگ هم که باشری ، زارمی مرتی رو هم خاموش کرده ، گشیاز ترسش گوش...  احمقي دختره هه
 ......ارمیم
 
 )نایارم(
 . چشمام رو باز کردمي الدی احساس سردرد شدبا
 ... انداختمی نگاه اطرافمبه
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 زم؟ی عزيسالم خوشگل خانوم ، بهتر+
 .دی پرسی رو منی بود و با لبخند استادهی سرم اي ساله که باال45 بای خانوم تقرهی طرف صدا برگشتم، به

  بود؟ی خانوم کنی کجا بودم؟ امن
 :دمی پرسیجی گبا
 من کجام؟_
 که کنمی و االن فکر ممی بهت زدیتی سرم تقوهی ، نجای و دوستات هم اوردنت اي از حال رفته بودمارستان،یب+

 یخوب باش
 کنهی من چقدر سرم درد ميوااا! دوستام؟! مارستان؟یب!  از حال رفته بودم؟من
 ...کنهیسرم درد م...سرم_
 شهی و سردردت هم بهتر میشی کامال خوب مگهی دي قهی تا چند دقزم،ی مسکن بهت زدم عزهی+

 ... کرد تو دستام گرفتمی رو که به شدت درد مسرم
 .... اومدی مادمی کم داشت کم

 ....اون مرده.... بودنی امتولد
 .نجامی چرا از حال رفتم و االن ادمیفهم

 . و پشت بند اون بچه ها اومدن داخلرونی از اتاق رفت بپرستار
 ؟ی خوبزمیسالم عز_ترانه
  حالت خوبه؟نایسالاااام، ارم_ارام
 کنهی درد میلی سرم خیخوبم ول_

 .واسه سرم ها و داروهاس_ارام
 .شاالی اشهیاونم خوب م_ترانه

 : باهم جلو اومدنری و امنیمت
 . خانومنایبال به دور ارم_نیمت
 .ی خانوم توکلدیخداروشکر که به هوش اومد_ریام
 ممنون_

 .دنی پرسی حالم رو می طرف تخت نشسته بودن و مدام با نگرانهی و ارام، هر کدوم ترانه
 . نبودنی بودن اما امستادهی گوشه اهی هم ری و امنیمت
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 . و اتفاقات بدونمهی قضنی خواستم ربطش رو با ای ممن
 اد؟ی بمارستانی به خودش زحمت نداده بود که تا بی حتیعنی

  شده؟ی گردنت چنای ارمیییهع_ترانه
  شده؟ی دونم، چیگردنم؟ نم_

 ...کبوده_ترانه
 ... ، حتما همونجا بوددیبوسی مانهی گردنم رو وحشکهی که اون مرتییاونجا

 ...دی کشری اون اتفاقات حالم خراب شد و سرم دوباره تياداوری با
  شد؟ی اون باال چی بگيخوای نمنایارم_ارام
 .دمی شنیی لب باز کردم تا جواب ارام رو بدم ، صدانکهی محض ابه
 سالم_نیام 

 . رو سمت در چرخوندمسرم
  کردی نگاهم مرهی دست گل بزرگ دستش بود و خهی بود که نیام

 ... من بالفاصله صورتم رو برگردوندمی ها جواب سالمش رو دادن ولبچه
 . که ظاهرا دکتر بود اومد داخلیی اقاهی به در خورد و ي اتقه

 ،  رو از رو دستم باز کردسرم
 : تو دستش زد و با لبخند رو کرد به مني تو برگه هاکی تچندتا

  کامله و مشکالت رفع شدهتونی ها از همه لحاظ سالمتشیخدا رو شکر، با توجه به ازما+
  خونه؟مشی ببرشهی می ممنون، کیلیخ_ترانه

 دشونی ببردیتونی تا اخر امشب مدی بودلی مرخصن، هر وقت ماشونیا+
 :) دی لطف کرد،یمرس_ارام

 . رونی لبخند زد و از اتاق رفت بهی کردم که دکتر يتشکر
 . شکسته شدنمونی سکوت بنی امي تو سکوت گذشت که با صداوقت

 .دی باشرونی چند لحظه بشهیبچه ها م_نیام
 .رونی هم پشت سرشون رفتن بنی و متری به هم انداختن و بلند شدن ، امی و ترانه نگاهارام
 . رو بست و به سمتم اومددر
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 ها رو برداشت و گذاشت کنار تخت و روش ی از صندلیکی کنار تختم گذاشت و زی مي گل رو ، رودسته
 .نشست

 ؟یخوب_نیام
 . ندادم و فقط نگاهش کردمیجواب

 من واقعا متاسفم_نیام
 : گفتمهی زدم و به کناي محوپوزخند

 چرا تو؟_
 . براتدمی محیتوض_نیام
 . افتادهی بدونم چه اتفاقخواستی ماجرا داره و دلم منی به ای ربطهی نی دونستم که امیم

 ... نگاهش کردممنتظر
 !اد؟؟ی مادتیژاله رو _نیام
  به اون داره؟ی چه ربطهی قضنیاره اما ا_
 تماسش هم نی زنگ زد که جواب سرباال دادم و اخري که سرت اومد کار ژاله بود، چند باریی بالنیا_نیام

  نی کنم و از ای ممونتیپش:  دادامیقبل از تولد امروز بود ، جواب ندادم که پ
 

 .حرفا
 .... برسویبی کردم که بتونه به تو اسی نگرفتم چون اصال فکر نميجد
 : حرفش رو قطع کردم،ی ناراحت شدم و هم عصبهم
 نی اشهی مجشی نتی کنی می و من رو نامزد خودت معرفیزنی می حرفهی رو هوا ی تو؟ وقتیگی مي داریچ_
   کار کرد؟ی با من چزی همه چی بي کهی که اون مرتی دونی اصال متو

 .... کنار زدم و گردنم رو نشونش دادمیکمی که سرم بود رو ی شالیعصب
 جون ی اون عوضي دست و پاهاری من اون باال، زي گذروندی شما تو تولدت خوش می وقت؟ینیبی رو منیا_
 .... تونستی فرصت طلب تا مي کهی دادم ، اون مرتیم

 ... ادامه ندادمگهی شدم و دساکت
 . تو هم بوددای مشت شده بود و اخماش شدنی اميدستا

  شدهی عصبیلی بود که خمعلوم



      رمان کلکل ششنفره                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 352 

 : لب زمزمه کردریز
  کشمشیم_نیام
 : کرد سمت منرو
 ... کهنهیبهت دست که نزد؟ منظورم ا...اون ، اون بهت_نیام

 : بره و محکم گفتمشی پنی از اشتری تو ذهنش بي فکرانذاشتم
 !نه ، من سالمم_

 .دی کشی خاطر جمعي از رویقی راحت شد که نفس عمالشی خانگار
 . کف دستشزارمی بشه، مطمئن باش حقش رو مينطوری که اخواستمیمتاسفم، باور کن من نم_نیام
 . که تک تک حرفاش راسته و واقعا ناراحت و شرمنده ستزدی داد مافشیق

 دونمی که بود نميزی هر چلشیدل... از دستش ناراحت نبودمادی منم زراستش
  اومد داخلنی بحث رو تموم کنم که در باز شد و ارمنجای دادم همحی ادامه ندادم و ترجگهی دنی همواسه
  هم اومده بود؟نی ارممگه

  خبرش کرده بود؟یک
 

 :نی رو کرد سمت امیعصب
 ؟یشی هست تو هم سبز منایچرا هر جا ارم_نیارم
  ؟يخوای از جونمون می چگهید

 نمتی ورا نبنی اگهی نگفتم دمگه
  دونست؟ی رو مهی قضنی مگه ارميواا

 .... مني دادم؟ خدای می رو چجوابش
 : گفتمعی سرنمی همي براادی بشی پنشونی بی مشکلخواستی نمدلم
 . من خوبم، اروم باشنیارم....نیارم_

 هم ي که رویی مردونه مشت شدش و دندون هاي به زور خودش رو نگه داشته، دست هانی بود که اممعلوم
   نگاه چپهیفقط ... دادی رو نشون مزی نگه، همه چيزی تا چدادشونیفشار م

 
 .رونی انداخت و از اتاق رفت بنی ارمبه
 دمی گفت که نشنيزی لب چری پشت سرش در رو محکم بست و زنیارم
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 . تخت نشستي سمتم و لبه اومد
 ؟ي خواهريبهتر_نیارم

 . زدم و دستش رو تو دستام گرفتميلبخند
 اره خوبم، نگران نباش_
 نا؟ی ارمياخه چرا مواظب خودت نبود_نیارم
  انداختمنیی نگفتم و سرم رو پايزیچ

  خونه خودمونبرمتی م،یدکترت بهم گفت امشب مرخص _نیارم
 ...ستی نيازی ننینه ارم_

 نگران يخودیا ب خونه مامان و بابامی از اونا اگه االن بری برم شرکت به غدی هم دانشگاه دارم و هم بافردا
  برم راحت ترمنای با ترانه اشن،یم

  تو اون شرکتي برستی الزم نگهید_نیارم
 ... خبر دارهزی کردم ، معلوم بود که از همه چی ارومش مکمی دیبا
 به دی من قرارداد بستم و بانهای خبر بوده گذشته از ای نداره، روحش هم بهی قضنی به ای ربطنی امن،یارم_

 .کارم ادامه بدم
 و یکنی توعم قراردادت رو فسخ مشه،ی ها از گور اون بلند مشی اتنی اي نداشته؟ هه همه هی قضنی به ایربط_

 . کارشی پرهی مشهیتموم م
 ي کارنی کردم که به کارم ادامه بدم و ازش قول گرفتم که به امشی حرف زدم و بالخره راضنی با ارمیکل

 ....نداشته باشه
  خودم رو داشتمي خب منم روش های ها نبود، ولی اسوننی همنی بگم که به انمی االبته

 ن؟یارم_
 ه؟ی چگهید_نیارم

 : کردم و گفتميزی ري خنده
 ان؟ی بی بچه ها رو صدا کنشهیم_

 . زدمیشونی پي روي زد و بوسه ايلبخند
 االن_نیارم

  و بچه ها رو صدا زد و بعد از اونرفت
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 . نبودنری و امنی امی و ترانه و ارام اومدن داخل ولنیمت
 . نموندن و رفته بودننجای اگهی دادی احتمال زبه
  خونهمی رو تحمل کنم، زودتر برمارستانی تونم بی نمگهیبچه ها من د_

 ؟ی اره؟ خوب خوبگهی دیمطمئن_ارام
 . راحت ترمیلی خونمون اونجا خمیاوهوم اره، بر_

 .ی سمت در خروجمی و به همراه بچه ها رفتنی شدم و با کمک ارماماده
 .رسونمتیمن م_نیارم
 دمی رسگه،ی درمی خونه باهاشون مرنی نگران هم نباش، بچه ها دارن من،ی نکن ارمتیانقدر خودت رو اذ_

  راحت شهالتی که خزنمیبهت زنگ م
 .نای ترانه انیش سمت مامی کردم و رفتی رو گونش نشوندم و ازش خدافظي ابوسه
 .... به سمت خونهمی جلو نشستن و من و ارام هم عقب و راه افتادنی و متترانه

 
 )ترانه(
 

 . و چشماش رو بسته بودی گاه صندلهی تکي سرش رو گذاشته بود رونایارم
 گذاشته نی بود که متی ارومیقی ، موسدی رسی که به گوش میی و تنها صدامی نگيزی چمی دادحی هم ترجما

 ....بود
 . باالمی تا برمی کمک کردنای و به ارممی کردی خداحافظنی از متمیدی رسیوقت
 امی تونم خودم بی ، مستی کارا الزم ننی انیبابا خووووبم ، باور کن_نایارم
 می ازت مراقبت کندی باي ، تازه مرخص شدرینخ_

 . نه شرکتيایت کن ، الزم باشه فردا نه دانشگاه م رو بزار کنار و فقط استراحي تا چند روز لجبازنایارم_ارام
 . هم شرکتامی خوبم و فردا هم دانشگاه ممیلی خوردم ، اتفاقا من خریانگار زخم شمش! ناااارویاووووه ا_نایارم
 هم داشت اصال ي بود و اگه دردی دختر محکمیلی خنای کنه ارمی دونستم تو خوب بودن حالش مبالغه میم

 ... دادیبروز نم
  بگم محکم تر از ارامتونمی میحت
 . داخلمی رو تو در چرخوندم و در رو باز کردم و رفتدی باال، کلمیدیرس
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 امی و برمی دوش بگهی رمی گرفت، من می بود اونجا دل ادم میچ...شیاخ_نایارم
 |:  حموم شوالیخی امشب رو بهی نی ، همنایارم_

  بعدا بروست،یاالن حالت خوب ن_ارام
  شمی بهتر هم میلی خرمی بابااا ، خوبم به خدا تازه دوش بگيا_نایمار
 . اتاقشي رو گفت و رفت تونیا

 .می لباسامون رو عوض کنمی و ارام هم رفتمن
 . نه که خودش زنگ زدای دهی رسنمی گرفتم که ببی رو منی متي شماره داشتم

 ؟يدی رس؟ی ، خوبییسالم اقا_
  اوضاع رو به راهه؟؟ی ، تو خوبدمی اره رسیسالم خانوم_نیمت
  خوب خوبهیمنم خوبم ، همه چ_
  حتما خبرم کننی داشتاجی احتيزیاگه به چ_نیمت
  و حواست بهمون هستی که هستیباشه ، مرس_
 ی فنچول خانومفمهی تو بشم وظيفدا_نیمت
 . حرف زدم و بعدش قطع کردم و لباسام رو عوض کردم و رفتم تو حالنی با متگهی دکمی

  بودختهی رو کاناپه نشسته بود و دفتر و جزوه هاش رو هم دور خودش رارام
 ؟یکنی مکاریچ_

 م؟ی کالس داری که فردا با هاشمیانیدر جر_ارام
 نههههه دروغ نگوووو_

  نهای ارمی در بيزی تونم چی منمی ببکنمی خواسته ، دارم نگاه می گروهقی تحقهیدروغم کجا بود باو ، _ارام
 .کنمبزار کمکت _

  و خودکارم رو برداشتم و رفتم کنارش نشستمکالسور
 و خسته و کوفته ولو می توپ در اوردقی تحقهی یی هم به جمعمون اضافه شد و سه تانای که ارممی بودمشغول

 .نی رو زممیشد
 ست؟یبچه ها گشنتون ن_ارام
 شمی چرااا من دارم هالك ميوا_نایارم
 کنمی شام خوشمزه درست مهیاالن براتون _
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 ؟یاخ جوون چ_ارام
  عاشقشهنای که ارمییاز اونا_
 ؟ی خاللینی زمبی سيوااا_نایارم
 اوهوم_
 ییی مرسيوااا_نایارم

 .... تو اشپزخونهرفتم
 . برداشتم و پوست کردمینی زمبی تا سچند
 . تابهی برششون زدم و انداختم تو ماهیخالل
 .دمی چی رو مزی و منم داشتم مزدنی داشتن باهم حرف منای و ارمارام

 ..... شام اماده شدبالخره
 .زی ها رو صدا زدم و خودمم نشستم سر مبچه
 ی راه انداختییبه به چه بو_ارام
 ی ترانه مرررسيچه کرد_نایارم
 خواهش، نوش جونتون_

 . شکسته شدنمونی ارام سکوت بي تو سکوت گذشت که با صداوقت
 ه؟ی بدنت از چيای کبودنی ا؟ی از حال رفتي شد اونجوری که چي بدحی توضيخوای نمنایارم_ارام
  باباستی نيزیچ _نایارم
 گهی دي روز افتادنیحتما هست که به ا_ارام
 نی کرده بود که من رو بترسونه و به حساب خودش امری رو اجی روانهی ، نیشناسی ، ژاله رو که میچیه_نایارم

  هی فقط نی و استمی من ننی اصال نامزد امنکهی کنه غافل از اتیرو اذ
 

 :)  کنهی متمی حرف زدن راجبش اذشتری بچه ها اما بدی هم دست گل اونه ، ببخشنای بوده ، ادروغ
 الشیخیباشه ب_ارام
 نای مواظب خودت باش ارمشتریب_
 باشه حتما ، نگران نباش_نایارم
 .می شام رو خوردنکهی زده نشد تا ای حرفگهید
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 .میظرف ها رو شست رو جمع کردم و با ارام زی شدم و مبلند
 . تا بره و بخوابهمشی و فرستادمی کمک کنه اما نذاشتخواستی هم منایارم
 .می که بخوابمی و رفتمی دور و بر خونه رو هم جمع و جور کردکمی ظرفا که تموم شد کار

 ......دی چسبی می ، حسابی خواب اساسهی و االن می داشتي روز پرماجرا و پردردسرواقعا
 
 )ترانه(
 

  دیییی هاشممم بلند شی قمر بنااای_ارام
  نیی پادمی رو باز کردم و از تخت پرچشام

  رونی زدم از اتاق بو
  شدههههیچ_

  ، ساعت هشتهمیبدبختتت شد_ارام
  میی خدااااا ، خواب موندااای_

  شددری بلند شو که دنااای ، ارمناااایارم_ارام
 .رونی بمی و زدمیدیرو پوش لباسامون عی شد و سرداری هم با هول بنایارم
  سمت کالسمی و بدو رفتمی دانشگاه پارك کردنگی پارکي رو تونی عجله ماشبا

  بود ، هووووفومدهی رو باز کردم که خدارو شکر هنوز استاد ندر
 . هامونی صندلي رومی داخل و نشستمی رفتلکسی ریلیخ

 . اومد داخلی که به در کالس خورد هاشمي گذشت که با تقه انی مچند
 : گفتابی حضور و غستی از نگاه کردن به لبعد

 .... ، منتطرمدی دادی هاتون رو ارائه مقی جلسه تحقنی ادیخب با_یهاشم
 .  بودزشی مي جلوشی که صندلیی از پسرایکی اشاره کرد به و

 ... دادنی ملی ها رو تحوقی رفتن و تحقی ها به نوبت مگروه
 .فت داد گروه ما رو هم ارام رقیتحق

 :  صاف کرد و گفتیی گلویهاشم
 . رو بگمی مهمي مسئله دی بادی خب ، گوش کناریبس_یهاشم
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  گهی می چمینی ببمی و منتظر بودمی به دهن استاد چشم دوختیهمگ
 پروژه و ي ارائه ي برادمی دو هفته بهتون فرصت مد،ی داری و نقشه کشی پودمان کار عملکی _یهاشم
   موردي از سوژه قی دقي نقشه کی ی طراحي بعالوه تونی عملقاتیتحق

 
 ست؟ی نی خب سوالاریبس. نظرتون

  دو نفره رو اعالم کردي با اخم ساکتشون کرد و گروه های اعتراض بچه ها بلند شد که استاد هاشميصدا
 . همه رو گفته بودبایتقر
 ... معلوم نبودنای ارمفی اما تکلمی شانس خوبمون من و ارام باهم افتاداز

 .دی دی رو انجام متونی کار عملانی شما با خانم محمدیخانم توکل_یهاشم
  می که رسما بدبخت شددمی رو گفت فهمشی و هم گروهنای اسم ارمتا

 ی هست که مرخصی که کرده بود چند وقتي از دخترا بود که به خاطر تصادف بدیکی نای ارمهی گروههم
 . دارهیپزشک
 : بلند شدنای اعتراض ارميصدا
  کارم رو انجام بدم؟گهی دیکی با شهی ،نمستی من نیاما استاد ، هم گروه_نایارم

  به بچه ها کردی نگاهنکشی عي از باالیهاشم
 . نی کارتون رو انجام بدي موسوي با خانوم هادیتونی خب ، شما ماریبس_یهاشم

 .  چندش کالسمون اشاره کردي به دوقلوهاو
 . زدي انداخت و پوزخند صداداری به اون دوتا که با ناز نشسته بودن نگاهنایارم
  انجامش بدمیی تنهادمی محی ممنون استاد اما ترجیلیخ_نایارم
 .  نشست سر جاشتی با عصبانو

 ی هم نمیی نخواد باهاشون کار کنه اما خب تنهانای با ما لج بودن و مسلمه که ارمدای داشت اون دوتا شدحق
 . رو انجام بدهی مشکلنیکار به اتونست 

 . رونی بمی گذشت و کالس تموم شد و ماهم اومدی ساعتمین
  کنــم؟یحاال من چه غلط_نایارم
  بابااامیکنیما بهت کمک م_ارام
 دی مال خودتونری متفاوت باشه و شمام درگدی که ،  پروژه ها باشهینم_نایارم
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 .....خبببب امممممم_
  ما هم هست ، هوم؟ي ، اون که هم رشته يری کمک بگنی از امیتونیم

 ؟یچــ_نایارم
  ساعت کار کنم اما از اون کمک نخوام24 دو هفته رو نخوابم و نی ، حاضرم اعمراااا

 ...می رو به موت بودگهی و دمی صبحانه هم نخورده بودمی بخوريزی چهی طرف سلف تا میرفت
  بزنمنی به متی زنگهی رو برداشتم تا می رفت سفارش بده و منم گوشارام

 الووو-
 جانم ، سالم خانومم_نیمت
 ؟ي شده؟ چرا پکریسالام ، چ_
 چه دونمی عمه خانوم هم زنگ زده و ما رو دعوت کرده نمنی رو سرم از همه جا اختهی کار ری کل،یچیه_نیمت

 کار کنم
  ، عمه خانوووم؟ همون که تو کرمان بود؟يوااا_
 .دمیاره دارم کارام رو انجام م_نیمت
 .می کرمان اي کنم چند روزی که فکر ميری بگی از دانشگاه مرخصدی ترانه توعم بای راستاها
   زمیاهوم ، باشه برو به کارات برس عز_
 ؟ي نداري ، کارمیکنی شرکت صحبت ميای گلم حاال میمرس_نیمت
 نه قربونت ، خداحافظ_
 فعال_نیمت
  شده؟یچ_نایارم
 .ششی پمی بردی باي ، دعوتمون کرده خونشون تو کرمان و چند روزنی عمه خانوم متیچیه_
 !د؟؟یواااا ،حاال چرا با_نایارم
 زنهی حرفش حرف نمي رویچکی ، هناستی انی بزرگ خاندان متییجورای عمه خانومه نیاخه ا_
 نطوریاوووووپسسسس که ا_نایارم
 . اومد سمتمونینی سکی با ارام
  ترانه؟هینجوری چرا اافتی شده باز؟ قیچ_ارام

 |:  گفتم رو واسه ارامم باز گو کردمنای که واسه ارمییزای چهمه
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  کنم؟کاری رو چهی کار عملنیارام حاال ا_
 و يای تا بدمی رو انجام مهی اولي ، من کارهاستی نشتری که بي نداره بابا غصش رو نخور ، چند روزیبیع_ارام

 میباهم روش کار کن
  یباشه مرس_

 . می و به سمت شرکت راه افتادمی رو خوردکمونی و کقهوه
  رونی شده بود به برهی نگاه کردم که خنای ارمبه
 ...  بتونه کمکش کنهدی صحبت کنم شانی راجبش با متدی فکر بود ، باي تویلیخ
 )نیام(
 
 . شدمداری از خواب بمی االرم گوشي صدابا

 . مربوطه رفتم سر کمدماتیعد از انجام دادن عمل به سر و صورتم بزنم و بی ابهی تا یی سمت دستشورفتم
 .دمی انتخاب کردم و پوشی اسمونی چسب ابراهنی با پي شلوار کتون صورمه اهی

 کارم از اتاق فی کردم و بعد از زدن عطرم و برداشتن کزونی موهام رو میشگی و حالت همستادمی انهی ايجلو
 .رونیرفتم ب

 ... نداشتمي برادرای تک فرزند بودم و خواهر من
  نبودي و بابا هم مثل هر روز صبح رفته بودن ورزش و طبق معمول از صبحانه خبرمامان

 .رونی برداشتم و زدم بزی مي رو از رونمی ماشچییسو
 ي رو هم زدم و بعد از بلند کردن صدامی دودنکی در اوردم و کمربندم رو بستم ، عنگی پارکي رو از تونیماش

 .شتم رو گاز و به سمت شرکت روندمضبط پام رو گذا
  چراغ قرمز زدم رو ترمزپشت

 ...54...55....56... نگاه کردم مرشی تابه
 ... داشتمی مهمي کارهاامروز

  کنمکاری احمق تر از خودش چي کهی احمق و اون مرتي دونستم با اون ژاله یم
 . سبز شد و راه افتادمچراغ

 . رو پارك کردم و رفتم باالنی به شرکت ، ماشدمیرس
 . جواب سالم کارمند ها رو دادم و رفتم داخل دفتر کارميسرسر
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............... 
  کردمی نگاه متوری داشتم به مانکالفه

  کارم تمرکز نداشتمي شده  بود که اصال روی باهم قاطی چند روزه انقدر همه چنیا
 .شهی می دارم که اگر خدا بخواد و اجرا بشه عالیی برنامه هاکی ژاله ي واسه
   ژاله افتاده بودي کردم که شماره ی بلند شد ، نگاهمی گوشيصدا
 کنهی زنگا بدبخت منی ، خودش داره خودش رو با اهه

 :  دادم و گذاشتم حرفش رو بزنهجواب
 ، ی بودددن ، الهمارستانی بدمی ، شنیخِٓ◌ نامزد محترم خوبن؟  اد؟یبه به ، سالم جناب مهندس ، خوب_ژاله

 بهترن؟
   شدي کرد و جدکیستری هي خنده هی

 و االن یگرفتی نمي که جدي تو بودنی کار ساز بود؟ ادامی تهديدی کنم؟ دی تونستم حرفامو عمليدید_ژاله
 یمونیهم پش

  ، فعال تا اون روزیشی ممونی پشي ، اما مطمئن باش تو به زودستمی نمونیهه ، نه پش_
 ... ارامش داشتمکمی به ازی ، نی دادم به صندلهی و تکزی مي رو قطع کردم و انداختم رویگوش 

 دمی در از جام پري رو بسته بودم که باصداچشام
 ستادهی باز اشی با ننی متدمی کردم که طبق معمول دنگاه

 ق؟ تو اتايپری مقَتی تو يندازی کله تو مينطوری ندادن؟ همادیخب بــشر به تو در زدن _
 ستی ، تو مرام ما در زدن نری سخت نگنی داش امیخیب_نیمت
 مردشور خودت و اون مرامتو ببره_
 تا دی داده و بایی استادشون بهشون پروژه دانشجونکهی گفت که مثل ای ، ترانه مالیخی رو بنایاقا حاال ا_نیمت

   بدنلی تحوگهی ديدو هفته 
 خب؟_
 ، تنها کارشو انجام بدهدی تک افتاده و بانای ارمیلی کرده که بنا به دالي استاده گروه بندنیبعد ظاهرا ا_نیمت

  کنمی رو ممی نه؟ منم بهش گفتم سعای کمکش کنم تونمی به من گفت که متران
 چه نمی شرکت بگم ببگهی دي که حله، اگه نه که به بچه های بهش کمک کنیتونی اگه تو منمی ببخوامی محاال

 . بکننتوننیکار م
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  ذهنم روشن شدي المپ توکی دفهی
  جبران کنم واسشییجورای رو نای فرصته که موضوع ژاله و انی بهترنیا

 هی عالاره
  کنمیباشه ، من کمکش م_
  بگهنای ول داداش ، پس من به ترانه بگم که به ارميا_نیمت
 گمی ، خودم مخوادینه نه ، نم_
 ؟یشی فرماي امرگه،ی پس چه بهتر ، من برم دلخبیخ_نیمت
 ی علایدستت درد نکنه _
  ارتی یعل_نیمت
  کمکش کنمخوامی بگم که منای چطور به ارمنمی رفت و من نشستم ببنیمت
 هی همه شوق و ذوق واسه چنی دونستم اینم

  بذارهخداکنه
  بذارهدی بایعنی
  که بذارهکنمی مجبورش مییجورای

  بخداي شدوونهی دنیام
  به کارت برس باوبرو

  کردمي داشتم رو جمع بندازی که واسه ژاله نی و اول مدارکرفتم
 . راجب اون مرد و مشخصاتش سوال کنمنای رفتم تا از ارمی مدی هم بابعدش

 ......... کنميریگی هرچه زود تر کاراش رو پدیبا
 
 )نایارم(
 

 ! طرحه درست شهنی بلکه اوتری نشسته بودم و تا کله رفته بودم تو کامپزمی مپشت
  بودمرشی داشت و سخت درگدرای کار اي جاهی
 دفتر خودش ي هم ظاهرا تونی ، امومدی و مرفتی می هم هنی تو اتاق کار بود و متری اممی اومده بودی وقتاز

 .بود
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 وتر؟ی تو کامپی باباااا ، چرا رفتهیچ!  نای ارمیه_ارام
 ست؟ی بنداز ، کج ننی به ای نگاههیبابا _

 نمیبی توش نمي ایمن که کج_ارام
 گهی ، کجه دنی قسمت تا اون قسمت رو ببنی ايچرا بابااا کجه ، فاصله _

 . از ترانه بپرسای بيخوای مدونمینم_ارام
  شده؟یچ! دمیاسمم رو شن_ترانه
  کجه؟نیترانه به نظر تو ا_ارام

  ، چرا؟شهی نمدهی دادی زی کم ، ولیییلیخ_ترانه
  کجه؟يدی بفرما ارام خانوم ، دایب_

  متریلی دو میکی ، در حد نای باشه ارمهی که ضاينه اونقدر_ترانه
 .می خوندی و نقشه کشوتری کامپی سرمون مهندسری باشه، مخصوصا ما که خقی دقدیادم با!  همون گهیخب د_

  متر؟یلیحاال واسه دو م_ارام
  نقص باشهی بدیبله کار با_

 اوه چه غلطا_ارام
_:| 

 _ترانه
  اومده؟شی پیمشکل_نیام

  اوردنفی هم تشرسیی ري اقانکهیمثل ا...عه
 . و ترانه بلند شدن و سالم دادنارام

 . جوابشون رو دادیی هم با خوش رونیام
 . دادم و دوباره مشغول شدمي ای لبری که سرجام نشسته بودم سالم زينجوریهم

 ! کج باشهي متریلی دو مهی کنمی فکر من؟ی قسمت رو رفع کننی مشکل انیتونی منینی فر ببانی کياقا_ترانه
  ترانهرنی دهنت رو گل بگيا

  وسطيپری اخه چرا مثل نخود مگههههی زبون دارم بگم دخودم
 .ستادی اومد و کنارم انیام
 !کدوم قسمت؟_نیام
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 : و گفتموتری دستم زدم رو صفحه کامپبا
 ! قسمتنیا_
 . اخم به صفحه نگاه کردی خم شد و با کمیکمی

 . بودژشی پرستیی جوراهی نی تو هم و ارفتی ، اخماش مکردی کار می وقتشهیهم
  کردنش کامال مشکلش رو رفع کردنیی باال پاکمی رو گرفت دستش و با موس
  درستش کرددهی نرسهی به دو ثاننمی همری کن تروخداااا سه ساعت من گنگاه

  نداشته باشهی که االن مشکلکنمی ، فکر مدییبفرما_نیام
  رفع شد؟ي مشکلش کجا بود و چجوردی بگشهیممنون ، م_
 . کار خودشونزی داد و رفت سمت مادی کوتاه فنش رو بهم حی توضهی با

 ...وفتادی نی و اتفاق خاصمی بودری درگی ساعتچند
 . بود و من طرح رو زده بودم6:30 ساعتم نگاه کردم به

 خاص بود و به نسبت میزدی که طرح هاش رو مي بود ، پروژه اشتری روزا بهی کارمون نسبت به بقیکمی امروز
 . ترنیخاص بودنش سنگ

 .می خسته شده بودی ما و هم پسرا حسابهم
 . متوقف شدمنی امي که با صدامی برمی خواستی و بعد از خداحافظمی بلند شدری امدی با خسته نباششهی هممثل

 ؟یخانوم توکل_نیام
 : گفتمی معمولیلی و خبرگشتم

 د؟ییبفرما_
 دی شما چند لحظه بمونشهیم_نیام
 . انداختمی ارام و ترانه نگاهبه

 . و بعدشم رفتنای و تو هم زود بمیری با سر اشاره کرد که ما مارام
 . دفتر مني تومیری ور ، منی از ادییبفرما_نیام

 .  سرش راه افتادمپشت
 : که کنارش نوشته بودي دفترهی به دی تا در رو رد کرد تا رسچند
 》ستمی سی و مهندسی فنتیریمد《

  فر رووووانی کي اقااوهوك
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 .ستادی رو باز کرد و خودش کنار ادر
  داخلدییبفرما_نیام

 !!!!نیافر..... جلتنمنچه
 . هم پشت سرم اومد و در رو بستنی تو و امرفتم

 .... داشتي صورمه ادی بزرگ که تم سفیلی اتاق خهی
 . که کنار بودندي صورمه اي بلند بود و پرده هاي عالمه پنجره هاهی که پشتش دی سفی و صندلزی مهی
 . که وسطشون خورده بودینی و فرش تزئي صورمه ای دست مبل راحتهی کار بزرگ و زی مهی
 . که کنار اتاقش بودي و کمدي کتاب با جلد صورمه ای و کلدی کتابخونه بزرگ سفهی

 .... داشتی و قشنگکی اتاق شواقعا
 .... فرانی کنی مهندس امي برازنده درست
 .....رهی منو بگیکی خخخ

 . نشستنمی زدم نشستم رو مبل و امداموی خوب دنکهی از ابعد
 .کنمی گوش مدییخب ، بفرما_
 بهتون داده که از قضا شما دست تنها نی سنگي و پروژه ای که استاد دانشگاهتون کار عملدمی شننیاز مت_نیام

 ! کمکتون کنمتونمی من مدی اگه بخواد،یهست
 .گهههههی گفته دنی اخرم کار خودش رو کررررد حتما اون به متکشمتتتتت،ی ترانه ميوااا
 امینه ممنونم، خودم از پسش برم_
 !د؟یمطمئن_نیام

 .... بودم؟؟؟مطمئن
 .... بارنی اولي و اونم براینی به اون سنگي پروژه

   تنها انجامش بدم؟تونستمیم
 تونستمیقطعا تنها نم...تونستمینم

 : گفتدی رو که دمدیترد
 که ی و خب اتفاقدی من انجام دادي که براي کمکتون کنم حداقل به جبران کارتونمیمن م! دینگران نباش_نیام

 ناخواسته براتون افتاد
 شمیاممم خب باشه ممنون م_
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 : لبش نشست و گفتي روی کجلبخند
 کنمیخواهش م_نیام
 . بذارمونی باهاتون در مدی هم هست که باي اگهی ضمن موضوع ددر
 .دییبفرما_
 ... وافهی هست؟ منظورم قادتونی يزی ، چنشیدی دشبی که دياز اون مرد_نیام
 !ادمهیاره چهرش کامال _
 !د؟ی بدسی و مشختصاتش رو به پلنیای بي فردا صبح تا کالنتردی تونیم_نیام
 

 ... بهم دست دادی حس خوبناخوداگاه
 کردی بود و دنبال مرشیگی که پنی از ای ناشی خوبحس

  زندان تا اب خنک بخورهي و بندازنش گوشه رنی رو بگی عوضي کهی دوست داشتم زودتر اون مرتخودمم
 ... لبم نشستي رويلبخند

 ؟ي و کدوم کالنتریحتما ، چه ساعت_
 )___( منطقهي ، کالنتر7ساعت _نیام
 باشه_
 .کنمی مشی دارم که همون فردا عملیی برنامه هاهی ژاله هم يبرا_نیام

 : پررنگ تر شد و گفتملبخندم
  خوبه ، ممنونیلیخ_

 . دادلمی تحوي لبخندمتقابال
 !فسیوظ_نیام

 .نیی و رفتم پارونی باهاش زدم بی شدم و بعد از خداحافظبلند
 : و بلند گفتمنی تو ماشنشستم

 ممممی ، بردی معطل شددیسالممم ببخش_
 خونه؟ی کبکت خروس مه؟یچ_ارام

 کنه؟یکار پروژت حل شد؟ کمکت م_ترانه
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 و کهی دادن مشخصات اون مرتي براي کالنتررمی و هم فردا باهاش مکنهیارهههه هم تو پروژه کمکم م_
 کنهی مشونی داره که فردا عملیی برنامه هاهی ژاله ي گفت که برانمیام

  چه خوووبيوااا_ترانه
  مهندس گرررميدم اقا! ریگیچه پ_ارام

 عمه ي کرمان خونه میری پس فردا مای انشااهللا از فردا نی ، من به ارامم گفتم من و متنای ارمیاها راست_ترانه
 خانوم

 ؟يریگی می دانشگاهت رو کیعهههه چه خوب ، خوش بگذره بهتوووون مرخص_
 . همون فردا صبحیمرررس_ترانه

 .گهی دامیمنم که فردا احتماال دانشگاه نم_
 می و قر دادمی با اهنگ خوندی رو روشن کرد و راه افتاد و ما هم تمام راه رو کلنی ماشراما
  خونهمیدی بر بدن تا بالخره رسمی زدی مشتی بستنهیو از اون ور هم ، مهمون ارام  

 .......دمی نفهمیچی هگهی دوش کوچولو رفتم تو تختم و دهی فردا صبح کوك کردم و بعد از ي رو برامیگوش
 
 :نای زبون ارماز
 
  شدمداری از خواب بی آالرم گوشي صدابا

 .بودمی مي کالنتر7 دی بود و من با6 ساعت
  به دست و صورتم زدمی آبهی و یی بلند شدم و رفتم دستشوعیسر
 ... خوردم و دوباره رفتم تو اتاقکی با کری شوانی لهی سر و صدا ی و ترانه هنوز خواب بودن، بارام

 . سرم جمع کردمي کردم و موهامم همه رو باالحی ملشی اراهی
 .رونی بدمی باشه زدم و پري ساده که مناسب کالنترپی تهی

 ي کالنتري به سوشی  گذاشتم و پی ترکتی اهنگ الهی شدم و نمی ماشسوار
 .  بودنی اهنگام هم ترکشتری و بدادنی می بهم ارامش خاصی ترکياهنگا

  بودمدهی هنوز نرسکی ترافینی بخاطر سنگی شده بود ول7 ساعت
 .... کردمی لب غرغر مریز

 رونی بختنی ری ندارن کله صبحی ملت خواب و خوراك و زندگنی اخب
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 .دمی بوده که بالخره رس7:10 ساعت
 . شدمادهی پارك کردم و پعی رو سرنیماش

  داده بودهی تکنی به ماشژی و با پرستنهی پارك شده بود و خودشم دست به سنی امنی جلوتر ماشکمی
  دخترا نخورنت اقااوهوککک

 . سمتشرفتم
  فر؟انی کيآقا_
 . باال دادیکمی رو نکشی سمتم برگشت و عبه
 .سالم_نیام
 .سالم_
 .می کار داریلی تو که خمی بردی کردریچقدر د_نیام
  کردم حاالااری چقدر دیگی انگار مشیییچ
 !کی اونم به علت حجم ترافگه،ی بود دقهی دق10همش _

 : زد و گفتي محودلبخن
 دییبله بفرما_نیام

 ارمی که چقدر حاضر جوابم بله من که از زبون کم نمکردی با خودش فکر مالبد
  شلوغ بودیلی داخل،اوووف خمی رفتخالصه

 .ستادی اتاق اهی در ي جلونی و اممی رد شدتی جمعنی باز
 .... که اون داخل بود ، در رو باز کردی شخصدیی به در زد و با بفرماي اتقه
  اومدنی من اشاره زد که برم تو، اول من رفتم و پشت سرم هم امبه
  نشسته بود، رو لباسش رو خوندمی رو صندلزشی ساله ، پشت م45 حدودا تو رنج ي اقاهی
 " یسرگرد محمد عباس " 

 .دینی بشدییبفرما_سرگرد
 .می و نشستمی کردی لبری تشکر زهی

 د؟ی دارتی شکای از کسه؟یخب مشکل چ_ردسرگ
 بهم خورد و ي مشکالت نامزدي سرهی لی به دلی ولمی خانوم قرار بوده که باهم نامزد کننیبله، من و ا_نیام

 .میاالن ما فقط همکار هست
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  متر باز شده بود6 تعجب دهنم از
 شکل عالمت سوال نشه ينجوری از قبل هماهنگ کن ا،ی بگينجوری ايخوای بگه خب تو که مستی نیکی

 ادم
 دادی هم ادامه منی و امکردمی منگال نگاه منی عينجوری هممن
 قلچماغ رو هی خانوم نامزد کنم، نی قرار بوده بنده با انکهی به علت اقی هم به اسم ژاله صدی خانومهی_نیام
  ی بدن خانوم توکلي ها ، روي بزنن، اثار کبودبی اسشونی کرده که به اریاج
 

 انی رو هم در جری قانونی رابطه پزشکنی در ادی تونی که شما مکنهی مقی بنده رو تصدي حرفاي همه هم
 !  راحت بشهالتونی بابت خنی و از ادیبذار
 .می کنتی و هم از اون آقا شکاقی تا هم از خانوم ژاله صدمی هستنجای هم ما ااالن

 !دی بندازی نگاههی بهشون دینتوی مدرك هم بنده در دست دارم که شما مي سرهی ضمن در
 و کنندی ممونی بنده رو پشنکهی بر ای رو مبنقی خانوم ژاله صدي هادی مکالمه ها و اللخصوص تهدي همه من
  کی ي نرم افزار ثبت کردم بعالوه هی دسته صحبت ها، توسط نیاز ا
 
 . کردمدای حمله کردند ، پی که اون اقا به خانوم توکلی شبیعنی که دو شب گذشته ادداشتی

 کردمی نگاه منی صدر باز شده بود و با تعجب به امی اندازه غار علدهنم
 ...دی رسی پسر به کجاها که نمنیمخ ا...  همه جا رو کرده بودفکر

  کردی مسلط و محکم صحبت مچقدر
 .هنی کرد رو بشنوه و ببی که ازش صحبت می رو گرفت تا مدارکنی امهی گوشی عباسسرگرد
 .....دیچی اتاق پي ژاله توي کرد که صدای از مکالمه ها پلیکی ي روسرگرد

 . و احمق و البته پررو بودزونیچقدر او. کردمی تعجب مشتری دختر بنی لحظه از وقاحت اهر
 به عنوان مدرك گرفت و داخل زدی ازش حرف منی که امیادداشتی رو به همراه اون شی گوشی عباسسرگرد

 .  کنهيریگیپرونده گذاشت که پ
 : کرد به منرو

 د؟ی کنیی چهره اون مرد رو شناسانیتونیخانوم شما م_سرگرد
 !بله_

 !يمراد_سرگرد
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 . چهره ببرهیی هم بهش گفت که ما رو به اتاق شناسای اومد داخل و سرگرد عباسي سربازبالفاصله
 .می راه افتادي و پشت سر مرادمی تشکر کردی و از سرگرد عباسمی شدبلند
 .... به اتاقمیدیرس

 .نمی نشسته بود و به من گفت که بشستمی سي رو به رویی اقاهی
 د؟ییخب بفرما+
 خوردی با فکر کردن بهش حالم بهم ماه

 : دادنحی شروع کردم به توضيمجبور
 ... کوتاه ویلی خي موهاکل،یخب اممم، قد بلند و ه_
  شده بودیابونی همون غول بهی بود گفتم و در اخر کامال شبادمی رو هم که ییزای چهیبق
 ي خانوم چه حافظه انای ارمولیا
 هم ی رو کتبتمونی که اونجا شکای به دفتر سرگرد عباسمی از عکسش گرفتن و ماهم دوباره برگشتنتی پرهی

 .میسیبنو
 که اون شب يزینوشتن و بعد از اونم من هر چ داد و اونم شروع کرد به نی برگه و خودکار به امهی سرگرد

 نیاتفاق افتاده بود رو نوشتم و تهشم که هم من امضا زدم هم ام
 ... بود11 به ساعتم نگاه کردم رونی بمی اومدي از کالنتربالخره
  چقدر خسته کننده بوداوووف

 .می کارا بودنی اری چهار ساعت درگی الکیالک
 .نی سمت امبرگشتم

 ممنون_
 
 .کردمی هم تمومش مدی که خودم شروعش کردم و باهی کارستیتشکر الزم ن_نیام

 دمی شد بهتون خبر ميزی پرونده دادم، اگه چی بررسي خودم رو براشماره
 .میزی ری الزم رو مي و برنامه هامیکنی پروژتون هم امروز تو شرکت صحبت مي کاراواسه

 دی ممنونم که اومددرضمن
 دم نکري ، کارکنمیخواهش م_
 ن؟ی نداريامر_نیام
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 !ستی نیعرض_
 پس فعال_نیام
 فعال_
 .. دانشگاه رو هم نداشتمي خسته بودم و حال و حوصله یلی حرکت کردم، خنی سمت ماشبه
 . شدم و رفتم خونهالیخیب

 .... رو باز کردم و رفتم داخلدر
 !وااا بچه ها که دانشگاه بودن.... ومدی میی صداهاهی
 ! ترانه ستي صدادمی دقت کردم که فهمکمی
  مگه خونه بود؟نیا
  بعله خودشهدمیدر اتاقش رو باز کردم که د 

 ترانه؟_
 غغغغییییییج_ترانه

 ه؟ی چای بازی وحشنیعهههه چته؟ ا_
 ؟یی تو،ی بترکنایاوووف ارم_ترانه

 ستم؟ی عمه خانوم شوهرت نهی شبنی دقت کن، ببشترینه ب_
 گهی دکنهی ادم سکته ميای مهویخخخ خب _ترانه

 ؟یستی چرا دانشگاه ني خونه ادونستمیمن چه م_
 ...  شب گرفتم11 واسهطی هم زنگ زد گفت بلنی گرفتم، متیصبح رفتم دانشگاه مرخص_ترانه
  دانشگاه؟ی رو جمع کنم، تو خودت چرا نرفتلمی وساامی گفتم بمنم

 . رو از تنم کندم و ، ولو شدم رو مبللباسام
 . خسته شدمیلیمنم حوصله نداشتم ، خ_

 شهی دلتون واسم تنگ مرماااای من امشب ماد،ی شروع نشده زنگ بزن ارام هم بيخب پس تا کالس بعد_ترانه
 گه؟یامر د_

 ی ، مرسگهی دنی همگهید_ترانه
 . رو برداشتم و به ارام زنگ زدم که بعد از دوتا بوق جواب دادی بهش انداختم و گوشی نگاه چپکهی

 .الو سالم_
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 ان؟سالم ج_ارام
 ترانه خانوم هم امر کردن که چون امشب حضور ندارن تا کالس شروع نشده م،ی ارام من و ترانه خونه انیبب_
 می خونه که با هم باشيایب

  فعالامی االن مولیخودمم حال کالس نداشتممم ا_ارام
  ، بدو فعالاااایخخخ از خدا خواست_

 . خونهدی تا ارام رسمی با هم در مورد امروز حرف زدکممی رو جمع کنه و الشی کمک ترانه تا وسارفتم
  روی که منم همه چدی مورد امروز ازم پرسدر
 ي به جبران روزامی در اوردي مسخره بازیمو به مو براش گفتم و بعدشم چون ترانه تا چند وقت نبود، باهم کل 
 ندهیا

 میر دور هم تا ناهارمون رو هم بخومی درست کرد و نشستی ماکارونارام
  نشهری شرکت که دمی برنیخب بچه ها زود بخور_ترانه
 ن؟ی متدنی دای شهی مریما هم که عرعر شرکت د_ارام

 یخخخ مسلمه که دوم_ترانه
 ........ به سمت شرکتمی و راه افتادمی ربعه حاضر شدهی و هممون می ناهارمون رو هم خوردخالصه

 
 )ترانه(
 
 هی عالـنی خدا جون مسافرت با متي شوق و ذوق داشتم ، وایلیخ

  ترااانياهاااا_نایارم
 ههه؟یععععع چ_

  ؟یی ترانه ترانه ، کجامیزنیده ساعته داد م_ارام
 نجایهم_
 . شدری شو که دادهیع؟ نه بابا؟ پ_نایارم

 می شرکتنگی پارکي تودمی نگاه به دور و برم کردم که دهی
 ي خاك بر سرت تران که گند زدیعنی
   شدمادهی کردم و پي خونسرد تک سرفه ایلیخ
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 خب حاال_
 |:_ارام
 |:_نایارم
 گهی دمی برنی چرا واستادگهیخب د_
 . خودم جلو تر راه افتادمو

 روتو برم بشر_ارام
 .ستنی ننای انی شرکتن و متي سالن فقط کارمنداي تومیدی باال که دمیرفت
  فکر کنم تو دفترشهنی متشی سر برم پهیبچه ها من _
 .باشه برو_نایارم

   داخل اتاق دمی در رو باز کردم و پرییهوی و رفتم
 ...پخخخخخخخخ_

 ي و ابروهاری متعجب امي ، چهره نی خندون متي افهی ، سرم رو گرفتم باال که با قومدی در ننی از متییصدا
 ! روبرو شدمنی اميباال رفته 

 نی زمــي من رو االن اب کن برم توااای خدايوااااا
 .هزار تا خجالت خودم رو جمع و جور کردم و سالم دادم با
 سالم_
 ؟یسالم خانومم خوب_نیمت
 ممنون_
  کردهتی عادت تو به خانومتم سرانی فکر کنم انی متگمیم_نیام

  ترانه خانومسالم
 سالم_ریام
   ، فعالگهی بهت دگمی داشتم که بعدا مکی کار کوچهی نیامممم مت_
  مانع شدنی امي اومدم در اتاق رو ببندم که صداعی سرو
 ؟یامممم خانوم زارع_نیام
 بله؟_
  دفتر من واسه همون موضوع پروژهانی ندارن بي اگه کارنی خانوم بگنای به ارمشهی زحمت اگه میب _نیام
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 .اها ، باشه االن_
   من ساکت شدن و بهم نگاه کردندنی که با دزدنی داشتن حرف منا،ی سمت ارام و ارمرفتم

 چتهههه؟_نایارم
 ؟ییییچرا انقدر سرخ شد_ارام
  از خجالترمیمی بچه ها گند زدم دارم ميوا_
 . کردمفی موضوع رو واسشون تعرو

  خاااااكیعنی_نایارم
 ...دونسیبابا اخه چم_

 . کارت داشتنای پروژه هه و انی واسه انی بپر برو دفتر امی راستنای ارماهااا
 من رو؟_نایارم
 . گهی رو خب تورو دنینه عمه خانوم مت_

  مانی متي به عمه می داديریچه گ_ارام
 رمی ملخبیخ_نایارم
  به خدادیکنیلطف م_
 دونمیم_نایارم
 .نی راه افتاد سمت اتاق امو

 ارهی بووده ، عمرا اگه از زبون کم بی کگهی دنی اپوووف
 رهی هااا دست و دلم به کار نمکنمی مسافرته که فکر منی اصن به ايوا_

 رهی جلو چشمت ، قشنگ دست و دلت به کار مادی بری امی برزخافهیق_ارام
 .شهی می حرصی حسابستمی چند روزم ننی هست ، پس من برم که انمیاره خب ا_
 .دی و ارام هم به کارش رستوری و کلمو کردم تو مانزمی رفتم پشت مو
 .دمی رو دنی که روم افتاد سرم رو اوردم باال که صورت خندون متي اهی سابا
  خانوم زحمت کشیخسته نباش_نیمت
  خسته که هستم، گردنمم خشک شدنی متيواا_
  استراحت کن فداتشمکمیخب _نیمت
 . دستش اشاره کردي توي به چاو
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  واسه توِایب_نیمت
 یینی متی مرسيوااا_
 ی خانومکنمیخواهش م_نیمت

 . دادی به ساعت کردم که هفت رو نشون مینگاه
  کنه؟لی تعطخوادی نمریام_
  میمونی مشتری بکمی نهی سنگیلیچرا ، کارا خ_نیمت
 اها_
 ؟يلوازماتو جمع کرد_نیمت
 لهیارههه همش تکم_
  نشهری که دمی ما برایخوبه پس ، ب_نیمت
  خونه دنبالم؟يایمگه نم_
 یکمی خونه ما که میری از اون ور هم مي خونتون لوازماتو بردارمیری بکن ماتوی ، االن خداحافظزمینه عز_نیمت

 .از کارام مونده
 اها ، باشه_

 . و ارامنای ارمشی پرفتم
 بچه هاااا_
 جان_نایارم
 جون_ارام
 مممی بردی االن باگی منیمت_
 يواااا_نایارم
  فرودگاااااهمیای بمی خواستیما م_ارام
 . افتاده داره کار عقبیکمی خونشون، میری مگهیم_

 .ي و برگردي به سالمت برشاالیاهااا ، خب فداتشم ا_ارام
 .  هااای ، تران زنگ بزنشاالاایا_نایارم
 زنمممیمعلومه که زنگ م_
 زم؟؟؟؟یترانه عز_نیمت
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 د؟ی نداريخب بچه ها کار_
 نه فدات ، خوش بگذره_نایارم
 خونه ی و راهمی کردی هم خداحافظری و امنی از امنای ارام و ارمي ماچ و بغل و بوسه و سفارش های از کلبعد
 .......نای انی متي خونه می رو بردارم و بعدشم برلمی تا من برم وسامیشد
 
 )نیمت(
 
   ، زنگ رو زدم و منتظر شدم مامان درو باز کنهنیی پامی خونه پارك کردم و با ترانه رفتدم
 . داخلمی باز شد و دست تران رو گرفتم و رفتیکی تي با صدادر

 ! ییدای کم پزم؟ی عزیسالاام عروس گلم خوب_مامان
 ن؟ی شما خوبیسالم مامان جون، مرس_ترانه

  داخلای ، بزمیاره عز_مامان
  ، سالممااایما هم هست_

 یسالم مامان جان ، خسته نباش_مامان
 ممنون_

 خرت و پرت یکمی اتاقم تا کارام رو انجام بدم و ي و منم رفتم توییرای پذي و مامان رفتن نشستن توترانه
 . واسه خودم بردارم

 ... اتاق باز شددر
  دمی کردم که ترانه رو دنگاه

 . بهش زدميلبخند
 جونم خانومم؟_

 ؟يخوایکمک نم_ترانه
 امی تو برو منم مشه،ینه فداتشم داره تموم م_

 می با هم برمونمی ، مگهینه د_ترانه
 . تختيست رو نشو
 می بمون باهم بریباشه خانوم_
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   تخت بلند شهي لوازم ها رو جمع کردم و دست ترانه رو گرفتم تا از روي همه
  چشام زل زدي خوشگلش توي کردم که با چشمابلندش
 دمی چشماشو اروم بوسي و رواوردمی نطاقت

 ؟یکنی نگاه مينطوریفدات بشم خوشگلم چرا ا_
 ــنیمت_ترانه

 ن؟یجون مت_
  بموننطوری همشهیهم_ترانه

 .نمی سي سرشو گذاشت روو
  فنچول خانومم بشم ، مگه قراره نمونم؟؟؟؟ي من فدایاله_
 .  و موهاش رو دادم پشت گوششدمی سرش رو بوسي روو
  که مامان منتظرهنیی پامی برگهیخب د_

 میباشه بر_ترانه
  ما زوم کرده بودي مامان که با ذوق روشی پمی رو انداختم دورش و رفتدستم
 نیایماشاهللا ماشاهللا ، بزنم به تخته چقدر بهم م_مامان

 نو؟ی ايدیخخخخ مامان جان تازه فهم_
 می و ترانم اصن واسه هم ساخته شدمن

 .نی فرودگاه باشدی باگهی ساعت دهی که تا نینی بشنیایاره واال ، ب_مامان
 .می که حاضر شمی و تنقالت بلند شدوهی مکمی و بعد از خوردن مینشست  میرفت

  هااای سفارش نکنم هااا مواظب خودت و خانومت باشن،ی مامان متگهیخب د_مامان
  قربونت بشم؟یگیم چشم مامان جان چند بار_

 رهیگیدلم اروم نم_مامان
  یی برم جاخوامیاخه مگه دفعه اولمههه که م_

 د؟ی نداريمامان جون کار_ترانه
 .دی خودتون باش اظبنه گلم ، مو_مامان

 دی ترانه رو بوسي گونه و
   سمت فرودگاهمی و راه افتادنی ماشي و بعدشم چمدونارو گذاشتم تودمشی رو بغل کردم و بوسمامان
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  ، استرس گرفتمنی متيوا_ترانه
  ، اروم باشزهیری استرستم مشهی باز مختی اونجا يریاسترس نداره که خانومم ، م_

  اخهشهینم_ترانه
 . خوب فکر کنيزای به چایاوووم ، ب_

 مثال؟_ترانه
 .  خونهي برامی کم کم به فکر لوازم باشدی بامی ، ترانه از کرمان که برگشتمونیمثال عروس_

 به می و راه افتادمی شدادهی فرودگاه پارك کردم و پنگی پارکي رو تونی ماشزدمی که داشتم حرف منطوریهم
 .سمت سالن فرودگاه

 ، بعدشم من دلم واست تنگ فی بالتکلينطوری ای چیعنیخونه خودمون ،   می برمی صحبت کندیزود ترم با_
 شهیم

 مینی بی شرکت همو مي توشهی ما که همن؟یوا مت_ترانه
  کهشهیاون که حساب نم_

  ممنونیلیبعله خ_ترانه
 زدمی و من همچنان داشتم حرف ممی ها نشستی صندلي رومیرفت
  سنگ تموم بذارمخوامی که همه کف کنن، مرمی واست بگی عروسهیترانه _

 شاالیا_ترانه
 می بخوررمی بگيزی چهی برم پرهی ممای هواپگهی ساعت دمین_
  ترانهشی گرفتم و اومدم پوهی و ابمالی و پفپسی سالن بود چي که تویی دکه هااز

 ؟ي االن بخوريخوای رو منای همههه؟ انیچه خبره ا_ترانه
 شهیخورده م_
 

  خوابم گرفتهنی متيوا_ترانه
 کنمی مدارتی بمیدی ، رسزمیسرت رو بذار رو شونم بخواب عز_

 یی که ، تو تنهاشهینم_ترانه
 نه فداتشم راحت باش_

  رو گذاشت رو شونم رو منم سرم رو گذاشتم رو سر ترانه و چشمام رو بستمسرش
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 ...ستراحت کوچولو اهی و هنوز وقت بود واسه می از اسمون تهران رد شده بودتازه
 . می مونده بود تا برسگهی ساعت دمی نای ربع هی ساعت گذشته بود ، حدود مین

 ، هنوز سرش رو شونم بود و چشاش بستهترانه
  خورده باز شده بودهی دهنشم
  فنچول بانمک منخخخخ

 تران ، تران خانوم؟_
 . شونم جابجا کردي صورتش رو روایشی پمثل

  من حوصلم سر رفته ها؟یشی نمداریترانه جان؟ ب_
  باز کرد و دوباره بستکمی رو چشماش

  بذار بخوابمم،یدی ، هنوز که نرســنیمت_ترانه
  چرا؟؟یدونی می بلند شدی اما بایکنی خوبه و دل نمیلی که بالشِتت خدونمیاووم م_

 چرا؟... فتهیخودش_ترانه
  چشاتم پف کرده ، الاقليچون االن زشت شد_

  عمه خانوم پفت بخوابهي تا خونه بلندشو
 . کم جونش افتاد به جون بازومي مشتابا

  ، زشتی ، خودت زشتنی متکشمتیم_ترانه
  زشتهکننی بابا دختر ، همه دارن به ما نگاه مسیه_

 می واستا برسرسمیحسابت رو م_ترانه
 . نشستنهی با اخم و دست به سو
 ترانه؟ ترانه جونم؟_

  ، با من حرف نزن قهرمسیه_ترانه
  بابا چرا اخه؟يا_

 . دادی مهماندار اومد که داشت چند تا هشدار ميصدا
 ؟ی خوبنی پسر به ااد؟یاخه دلت م_

  ، گفتم با من حرف نزنادیبله که دلم م_ترانه
   منت بکشمدی االن کل راه رو باای خدایییوا
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  کمک کنخودت
 
 )نایارم(
 

 نی سمت دفتر امرفتم
 . رفتم تودشییا بفرمي به در زدم و با صداي اتقه
 د؟یترانه گفت که کارم داشت_
 .دینی بشدییبله بفرما_نیام
  تلفن رو برداشتی گوشو
 .ارنی دوتا قهوه بنی ، لطفا بگیخانوم سماوات_نیام

 .. رو گذاشتیگوش
 ومدی چرا اصال ازش خوشم نمدونمی نمی بود ، ولنی بخش و البته دفتر امنی ای منشیسماوات

 حی راجبش توضکمی. فتهی که عقب نمی پروژه دانشگاهتون صحبت کني در مورد کاراخواستمیخب م_نیام
 .دیبد

 . دادنحی اشاره زد، شروع کردم به توضنی که امی سمت مبلرفتمی که داشتم منطوریهم
 . انجام شهدی دو هفته همش بای از پروژه که طقی نقشه دقهی و قاتی و تحقی پودمان کار عملهیامممم، خب _

   قهوه هارو اوردیو خود سماوات.  دوتا تقه به در خورد و در باز شداهمونج
  تعارف کرد اما روش بهنی به اماول

 .کردی باال رفته نگاهم مي من بود و داشت با ابروهاسمت
 نی سمت امخوردنی قهوه داشتن سر مي رو کج گرفته بود و فنجون هاینی به دستاش پرت شد که سحواسم

 . دادیکه داشت به من گوش م
 . رو باال گرفتمینی سي از جام بلند شدم و لبه عی سریلی و خاری اختی بکامال

  حواست کجاست؟؟یکنیچه کار م_
  نگرفته بودم االن قهوه ها چپه شده بود روشوناگه

 با حرص نگاهم  همی که با دهن باز زل زده بود به من و سماواتدمی رو دنی رو درك کردم و امتمی موقعهوی
 .  کردیم
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  فرانیمتاسفم جناب ک_یسماوات
 .رونی تند از اتاق زد بو
 ي جونم رو نجات دادییجورای ممنونم، یلیخ_نیام
 .  گفتنوی لبخند مرموز و خاص اکی با
   مني به جای ، هر کسکنمیخواهش م_

   کردمی کار رو منی شما بود بازم همي هم جاگهی و البته هرکس دکردی کار رو منی همبود
 هی گفتم تا فکر نکنه خبرنوی انه،ی هه همهه

  کردي هم و تک سرفه اي تودی اخماشو کشکمی
 هم ی آتي روز هاي توم،یزنی رو مهی طرح اولي کار هام،ی شروع کندی زمان کم از فردا بانی خب با ااریبس_نیام

 .میدی و نقشه رو انجام مقاتی تحقيکارا
 10 ای 9 ، اممم مثال تا ساعت میدی رو به پروژتون اختصاص می مشخصمی تاهی يکار فردا بعد از ساعت از
 . شرکتمیمونیم

 ست؟؟ی نیمشکل... خب
 نه ، ممنون_
 .کنمیخواهش م_نیام

 . شد و رفت سمت در و من هم بلند شدمبلند
 . در رو باز کرد و گذاشت اول من خارج بشمشهی هممثل

 مونهی دفتر کار که کارا عقب ممیبر_نیام
 .می گفتم و باهم به سمت دفتر کار رفتي اباشه

 .کردنیهمه مشغول بودن و سخت کار م...  رو باز کردمدر
 ادی ناراحت داره مافهی ترانه با قدمی کارم بود که دي اخراگهی و مشغول شدم، دستمی رفتم و نشستم پشت سمنم

 .سمت من و ارام
 فرودگاه و االنم رنی انجامشون بده و از همون جا مدی کار عقب افتاده داره که باي سرهی نی گفت که متبهمون

  برندیبا
 مفصل، ی خداحافظهی و بعد از می ترانه رو صدا زد و ما هم همو بغل کردنی من و ارام ، متي سفارش هابعد

 .نیی رفتن پانیترانه و مت
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 ، بودقهی دق7:35 ساعت نگاه کردم به
 . نگفته بوديزی چری هنوز واسه اتمام کار اماما
  لحظه؟هی فر انی کيآقا_
 ه؟یبله؟ مشکل چ_نیام
 . باشهنی همدیکنی مدشیی تموم شد اگه تانی فقط است،ی که نیمشکل_
 . لبش نشستي روي انداخت و لبخندتوری به مانی نگاههی

 .ممنون! ی عالیلیبله، خ_نیام
 .دی ، خسته نباشدی که مونديفه ا اضامیبچه ها ممنون واسه تا _ریام
 .رونی رو گفت و از اتاق رفت بنیا

 . کرد و برگشتی در مکثي هم پشت سرش راه افتاد، جلونیام
 می که از فردا کارمون رو شروع کندی پس طرحتون رو امشب انتخاب کنیخانوم توکل_نیام
 کنمیحتما، انتخاب م_

 .رونی زد و از اتاق رفت بي محولبخند
  بودیاوففف، امروز چه طوالن_

  دلمون باز شهمی دور بزنکمی می زود جمع کن برارام
 می نرفترونی وقته بیلیارههه، خ_ارام
 بودن و باهم حرف ستادهی تو راه رو اررهمی و امنی که امرونی بمی و از اتاق زدمی رو جمع کردالمونیوسا

 .زدنیم
 .ی سمت در خروجمی و راه افتادمی کردی خداحافظازشون
 . باحال هم گذاشتم و راه افتادمی اهنگ ترکهی پشت رول و نشستم

  گشنمهی چنی که عمی بخوری چهی می برنا،ی ارمگمیم_ارام
 .اره منم_

 .نیی پامی و رفتمی شدادهی پنی رستوران پارك کردم و از ماشهی جلو
  ترانه هم بودیاخ کاشک_

 گهیارههه، رفت تا سه چهار روز د_ارام
 .اوهوم_
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 .می نشستمیرفت
 .میو خورد  می سفارش داد و نشستنی برگ و ارام هم پاچمن
 . سمت خونهمی و راه افتادمی حساب کردن پول غذا بلند شدبعد
 . باالمی رو پارك کردم و رفتنیماش
 . کاناپه ولو شدمي رو باز کردم که رودر

 . رو برداشتی تلفن خونه بلند شد و ارام گوشصدا
 سالمممم_ارام
 یخب خدارو شکر به سالمت_ارام
 باشه برو، حتما، مواظب خودت باش فعال_ارام
 ! بود؟یک_

 . اومد و کنارم رو کاناپه نشستارام
 . ،سالمم رسوندزنهی بره دوباره زنگ مدی و االن بامیدیترانه، گفت که ما رس_ارام
 سالمت باشه_
 کردمی گفت رو امشب انتخاب منی که امی طرحدیبا
 . رو کاناپه بلند شدماز
 . خستمیلی که خخوابمی بگردم بعدشم مکمی پروژم نی واسه طرح ارمیارام من م_

  خستمیلیباشه، منم خ_ارام
 .ریپس شب بخ_

 .ریشب توعم بخ_ارام
 
 

 . سمت اتاقمونمی راه افتادمونییدوتا
 . تنم کردم و خودمو رو تخت پرت کردمی رو در اوردم و لباس راحتلباسام

  طرح باحالکی ياپ رو گذاشتم جلوم و رفتم در جستجو تلپ
  که بالخره چند تا خوب برداشتم و لپتاپ رو خاموش کردمگشتمی داشتم مقهی چهل دقحدود

  سوختی قرمز شده بود و می از شدت خستگچشمام
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 . دارمنی کال از ارمسی مهی دمی رو برداشتم که واسه فردا ساعتش رو کوك کنم که دمیگوش
 . رو گرفتمشمارش

 . چند تا بوق جواب دادبعد
 ؟ي جواب ندادتوی چرا گوش؟ي خواهریسالاام، خوب_نیارم
 ؟ی خوبم تو خوب،یسالم داداش_

 دی صدا بود، ببخشی رو بمیگوش. دادمی دانشگاه رو انجام مي کاراداشتم
  ، چه خبر؟زمی سرت عزياها ، فدا_نیارم
  دلم تنگ شده فقطست،ی ني خبریچیه_
  تنگ شدهییییلی دل منم خیخ گفتا_نیارم
 رونی بمیری بشه باهم مستی کارا راست و رکمی شاالیا_
 ي برو بخواب که از صدات معلومه چقد خسته ازمیانشاهللا ، خب عز_نیارم
 ؟ي نداري کار،یباشه داداش_
  ، شبت ارومینه فداتشم خوب بخواب_نیارم
 ریشب بخ_

 ... رو قطع کردمیگوش
 ........ خوابم بردی کدمی شم، چشمام رو بستم و نفهمداری بی خستگنی کنه فردا بتونم با اخدا
 
 )ریام(
 

 .زدمی شرکت بودم و طرح مي کارهاری درگشهی هممثل
 !ادی ها هم زشنهادی شده بود و به نسبت، پنی کارمون سنگیلی خری چند روز اخنیا
 گستر ماهر و نی که شرکت نوشدی گفت، شرکت تو اوج خودش بود و داشت به همه ثابت مشدی میی جوراهی

 هیحرفه ا
 .شتری بهتر شده بود و سفارش پروژه هامونم بیلی ختی وضعکردنی دخترا هم تو شرکت باهامون کار می وقتاز
  کار در رفتنری از زشهی رفتن کرمان و مثل همشبی و ترانه همون دنیمت
 د که خانومشم اضافه شد کم بونیمت
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 .دادمی رو انجام ممی بودرشی هفته درگهی رو که ي پروژه اهیی نهاي دفتر خودم بودم و داشتم کارهايتو
 زدمی مهر اخر کار رو خودم مییجورای

 . تو دفتر خودش بودادی هم به احتمال زنی بودن و امومدهی و ارام هنوز ننایارم
 . وصلم کنهنی گفتم به دفتر امی رو برداشتم و به منشتلفن
 .دیچی پی تو گوشنی امي صداهی از چند ثانبعد
 ر؟یبله ام_نیام
  اتاقم؟يای بیتونیم_
 .امی مگهی دي قهیتا چند دق_نیام
 .باشه منتظرتم_

 . پروژه رو هم زدم و جمع و جورش کردمهیدیی تاامضاء
  چشمام رو هم بستم گذاشتم ومیشونی پي زدم و ساعدم رو روهی تکمی صندلی پشتبه

 ...ي و چرت ، مسخره و تکراري بوده ، عادنطوری همشهی هممیزندگ
 امی دادم تنها باشم و تنها هم از پس مشکالتم بر بحی از همه فاصله گرفتم و ترجشهیهم
 . به خاطر مغرور بودنم نداشتمزاروی چیلیخ

 ... به من و غرورم بکنهی اهانتنی کوچک تری کسذاشتمی و نمکردمی مي حفظ غرورم همه کاريبرا
 .داشتمی محکم و پرغرور قدم برمشهیهم
 . نداشتمیکی نزدادی دوستام هم برخورد زنی تریمی با صمیحت
  بودزمی اما غرورم همه چکردمی مي روادهی هم من زدی شادونمینم
 !گسی فاز دهی کال تو نی متی مثل خودم بود ولي هم تا حدودنیام

 ...هی منبع انرژنی من و امي براشهی و همهی شاد و پرانرژپسر
 شهی حس مي بدجورشی خالي که االن جازهیری هست نمک می پسر وقتنی انقدری کن تروخدا انگاه
 ...تق... تق... تق

 . گلوم رو صاف کردمي نشستم و با تک سرفه اصاف
  توایب_
 ?ی داشتيسالم ، کار_نیام
 نی بشایسالم ، اره ب_
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 . و نشستاومد
 ؟!یاهی سنهمهی از اي خسته نشدری بودم، امومدهی ننجای بود ایند وقتچ_نیام

 !اتیواری کاغذ دی ، حتهی اتاقت مشکي همه
 : و مختصر جواب دادمکوتاه

 !نه_
 .کردمی می قاطلی دلی بود که بیی چم شده بود ، امروز از اون روزادونمینم
 . نگفت و خودم شروع کردميزی چگهی دنیام
 .میری بگی درست و حسابمی تصمهی رو هم و میزی که با هم فکرامون رو بريایگفتم ب_
 در چه مورد؟_نیام
 رو دستشونه و از ما خواستن نی سنگي پروژه هی نکهی دادن ، مثل اي همکارشنهادیدر مورد شرکت اراسب ، پ_

   کار پروژه، اسم شرکتانی پاي و در اخر رومی کنيکه باهاشون همکار
 
 ه؟ی، خب نظرت چ هم بخوره ما
 یصد در صد منف_نیام
 لت؟یو دل_
 با اونا میای نداشته ، اتفاقا چند بار پلمپ هم شده و حاال ماااا بی چندان درخشانيشرکت اراسب سابقه _نیام

  بشه؟ی که چمی اسم شرکتمون رو خراب کنم؟؟؟ی کنيهمکار
 ی خراب کردن اسم شرکتمون نممتی داده بودن اما به قشنهادی پی خوبیلی ، سود خگفتی راه هم نمی بچندان

  پس حل بودمی نداشتیاجی ، ماهم که به سود باال احتدیارز
 ! ، ممنونمیکنیخوبه، پس درخواستشون رو رد م_
 ؟ی رو به راهر؟یام_نیام
 دونستمی بود که اصال نمنی و حاال قسمت جالبشم ادادی رو لو می همه چافمی قزدی ممی مرگهی ی وقتشهی هماه

 !!!چمه
 ... کار بودادی حجم زدیشا
 . گوشه لبم باال رفتیکمی رو لبم بنشونم که فقط ي کردم لبخندیسع
 ؟یپرسی می چياره ، برا_
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 ...کمی نداشت ، چهرت ی خاصلیدل_نیام
 . رو قطع کردمحرفش

 .ستی نینه مشکل_
 . دخترا هم اومده باشندی باگهی االنا د؟يای نمیباشه ، دفتر نقشه کش_نیام
 . ، تو بروامیم_

 . کرد و برگشت سمتمی در رفت ، مکثي شد و تا جابلند
 وقت شک نکن از چشمات همه چی من هیاما به قدرت روانشناس! یزنی وقت باهام حرف نمچیدرسته ه_نیام
 خونمی مویچ
 .رونی رو گفت و رفت بنیا

  اهرون،ی بکشهی مو رو از ماست مشهی که همتی به قدرت روانشناسلعنت
 . اتاقمي بلند  توي شدم و رفتم سمت پنجره هابلند

 .دمی کشی رو هم کالفه تو موهام مگمی فرو بردم و دست دبمی دستم رو تو جکی
 .... کهدمی کشقی تا نفس عمچند

  راد منش؟ياقا+
 .دمی سمت صدا برگشتم که ارام رو دبه
 ؟کررررد؟؟؟ی مکاری چنجای ، انیا

  بدون در زدنی من و حتي بدون اجازه اونم
 ... به شی کیخانوم خالق_

 . سکوت باال گرفت و حرفم رو قطع کردی رو به معندستش
 !دیاجازه بد_ارام
 !دی نداشتن ، چند بار در هم زدم که متوجه نشدفی تشرتونیمنش

 م؟ی کنکاری چدی دفتر کار نبود ، ما باي تویطرح!  امروز خودمون رو بدونمفی هستم که تکلنجایا
 ...زدی حرف مهی سرد و با کناکامال

 . حرفم رو قطع کنه به شدت متنفر بودمی کسنکهی ااز
 .ستادمی چند قدم به سمتش برداشتم و رو به روش ایعصب
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به ! کنمیر متکرا!  وجهچی و متوجه نشدم، به هنی اگه در هم زدی هم نبود و حتی اگه منشی به بعد حتنیاز ا_
  اتاق مني تونیایبدون اجازه ن!  وجهچیه
 .دمی و طرح ها رو بهتون مامی مورد کار امروزتون هم مدر

 .دادی باال رفته و پوزخند به حرفام گوش مي بود و با ابروهاستادهی انهی به سدست
 : گفتي انداخت و با لبخند کج و حرص دراری دور و ور اتاق نگاهبه

 !  ، اصال دوست ندارم وقت گران بهام به بطالت بگذرهنیاریاوممم خوبه ، فقط زودتر طرح ها رو ب_ارام
 : زد و گفتکردمی نگاهش متی به من که با عصباني گشادلبخند

 ! راد منش ، منتظرمي خب اقااریبس_ارام
 : تا برگرده به سمت در به حرفاش اضافه کردزدی که دور منطوری همو

 !دی نکنرید_ارام
 .رونی در رو بست و رفت بو

 می وسط کم داشتنی رو ایکی نیهم
 .... خندم گرفتشتری که کاراش برام بچگونه بود بنقدری اما اشدمی می عصباندیمسلما با....  دراززبون
 .رونی رو برداشتم و رفتم بمی زده بودنی امروز رو که از صبح با امي هاطرح

 . به دفتر کار و رفتم داخلدمیرس
 خوردی مي و ارام هم چاکردندی با هم صحبت منای و ارمنیام

 . کردم که جوابمم گرفتمي ای کلسالم
 ... پروژشوني دنبال کار هامیری می من و خانوم توکلر،یام_نیام

 .نای از چند تا پروژه و اي و عکس بردارقاتی تحقي سرهی انجام
 می انجام بديار کمی امروز نتوني بگذره و براي که از ساعت کارکنمی مفکر

 . بودمانی باهام حرف زده بود و در جرشونیی قبال راجب پروژه دانشجونیام
  به سالمتدی ، برمی هم نداريادی نداره ، امروز کار زیمشکل_

 : دم گوشش گفتماروم
 .زارهی سر به تنت نماروی دفعه اون نی شر شه که اوفتهی واسش نیمواظبش باش ، اتفاق_

 : در هم گفتي بار با دستش زد سر شونم و با اخم هاچند
 ! راحت حواسم هستالتیخ_نیام
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 ! رفت تو همنی اي بابا ، باز که سگرمه هايا
  چه مرگشهدونستمی ، من که مگهی خودتم راحت کن دهی کاروی بپرس اون نای کالم از ارمکی خب

 .که تا حاال راجب اون پسر ازش بپرسه غرورشم اجازه نداده نی غرور داشت و مطمئنم همنی خب امیول
 .رونی کرد و رفت بی ارام خداحافظاز

 . هم پشت سرش راه افتاد و رفتننایارم
  کنهری خدا اخر و عاقبت ما رو بخپوووف

 . بند کردهشیی سر خودش رو به چای الکدمی انداختم که دی ارام نگاهبه
 چشم و ابرو براش اومد که از چشم هی رفتی داشت منای هم که ارمی که با من تنها باشه، وقتخواستی نمحتما

 .من دور نموند
  بزنمی حرکتهی ششی پي قهی کاره چند دقی تالفي بد نبود براخب
 . خم شدم رو صورتشیی جوراهی که روشون نشسته بود و یی سمت مبالرفتم

 يزی مي صورتم رو کج کردم و درست از روي عادیلی بگه خيزی و تا خواست چدی کنار  کشی رو کمخودش
 نوریکه کنار سرش بود ، دفترم رو برداشتم و اومدم ا

 زی مي دفترم رو از کنار سرش و روخواستمی اما در اصل مشمی مکی بود که انگار به صورتش نزدي جورحرکتم
 بردارم
  اصال؟شمی مکی اخهههه؟ من به تو نزدی که چي زبون دراز ، فکر کردي دختره

  واسه گرفته شدن حالش بدك نبودی ولهه
 . خودشزی اخم بلند شد و طرح ها رو برداشت و رفت سمت مبا

 . زده نشدی حرفگهی شدم و درهی غي کاراي سرهی مشغول منم
 . که در اتاق زده شدمی سکوت کامل، مشغول بوددر
 دییبفرما_

  داخل؟انیرن ، ب اومدن با شما کار داي محمودي راد منش ، اقاياقا_یمنش
 .انی بدیبله بگ_

 . اومد داخلي که محموددی نکشیطول
  زدی تا به ارام خورد برقچشماش

 . ، از همون اول هم تو نخ ارام بودضی مري پسره هه
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 ی کلیلی خی به ارام گفت معرفرهی ادم بود که خنی شرکت هم همي کارمنداهی معارفه دخترا با بقي جلسه روز
 نی بدحی توضشتریبود و ب

  البته منم خوب زدم تو پرش و نشوندمش سر جاشکه
 . به ارامزنهی زل مينجوری و همکنهی ول نمنی نگم ايزی اگه چدمید

 .  ارام هم معذب شده بوديانگار
 د؟ی داشتي ، کاري محمودي اقادییبفرما_

 : به خودش اومد، صداش رو صاف کرد و گفتانگار
 . اوردنفی شرکت اراسب تشرسیی رنکهیهاتون داشتن ، مثل ا بای افشار کار مهميبله، اقا_يمحمود

 .ستادهی اتاق اي توينجوری همي محموددمی که درونی شدم و خواستم برم ببلند
 نجای ايخوای می چگهی برو گمشو دای باه
 د؟ی داري کارنجای ا؟ي محمودياقا_

 .اممم نه نه ندارم_يمحمود
 دییپس بفرما_

 ... زل زد به ارامدوباره
 . نداشتدهی فاينجوری انه

 . سمت ارامبرگشتم
 ! ، ممنوندی ببرفی تشردیتونی شما هم ممی نداری امروز کار خاصیخانوم خالق_
 .رونی از شرکت زد بی بلند شد و بعد از خداحافظعی خدا خواسته سراز
 ........ بذارمونی و مخالفتمون رو باهاش در منمی شرکت اراسب رو ببسیی رفتم تا ري محمودنیمنم با ا 
 
 )نیام(
 

 سکوت رو نی چرا ادونمی ساکت نشسته بود و من از اون بد تر ، اما نمنای اما ارممی نصف راه رو رفته بودبایتقر
 .دوست نداشتم

  رو بلند کردمکی موزي هم واسه گفتن نبود پس صدایحرف
 دمی تو رو از دست مدونستمیم+
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 دمی عکسارو به خودت پس منی روز اهی
 
  به خودم بد کردمدونستمیم
 

  اروم اروم بهت عادت کردماگه
 

  که داره هواتوهی با تو کبگو
 
  هاتویوونگی تو و دنهی اگه نبرهیمیم
 

  کنارمیمونی که تو رو دارم بگو محاال
 
  عشقمینیبی مي روزهی

 
 ارمی تو رو به دست مدل

  
  من عشق رو تو چشماتنمیبیم
  
  شد اون حرفاتی ارومم کن چایب

 
 می دل بهم بستنجای که با هم اما
 
 می تا اخرش هستمی که قول دادما
 

 شمی پی تو که نباششمی متنها
 

 يگردی بگو که برمي ازم دل سردنگو
 

  واسميزی اگه روت حساسم اگه عزمن
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  احساسمی عشقم نگو که بي به پابزار
 

  که داره هواتوهی با تو کبگو
 
  هاتویوونگی تو و دنهی اگه نبرهیمیم
 

  کنارمیمونی که تو رو دارم بگو محاال
 
  عشقمینیبی مي روزهی

 
 ارمی تو رو به دست مدل
 
 )بهت عادت کردم: محمدرضا گلزار ، حامد برادران(
 

 که انتخاب کرده یی طرحاي کردم برانی دلم  انتخابش رو تحسي گفته بود ، واقعا تونای که ارمیی جامیدیرس
  بودی عالوی ونیبود ا

  ه؟یخب ؟ نظرتون چ_نایارم
   خوبهیلیخ_
  رمیگی شه ، من خودمم عکس مي بردارری تصودی بایی از چه جاهادیهووم ، خب لطفا بگ_نایارم
  باشه حتما_
 و اون هم با شوق و گفتمی منای بود به ارمازی رو که به عکس گرفتن نیی دقت به اطراف نگاه کردم و جاهابا

 .گرفتی م ذوق عکس
 رفتی منیی که با ذوق باال پاکردی اوقات حضور من رو فراموش می بعضکنمی ماحساس

 .ستادی انای ارمهوی که می حرکت کردنی تموم شد و ماهم به سمت ماشي بردارری کار تصوگهید
 م؟ی بردیاینم_
 به نظرتون اونجا واسه عکس گرفتن چطوره؟_نایارم
 . به اونطرف اشاره کردو
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   بودی کردم ، به نظرم عالنگاه
 نفر به زور ازش کی که کی پر خاك و باري جاکی افتاد ، رشی مس  اومدم موافقتم رو اعالم کنم چشمم بهتا

 ! شدیرد م
 
  دی شالشیخی رفت بهتره بشهی ، نمرهی بد مسیلی خدیخوبه اما نگاه کن_
 رمی از اونجا عکس بگخوامیاما من م_نایارم
 
 . میه بر خانوم گفتم که خطر ناکه ، بهترنایارم_
 :  سمت اونجا و داد زددی دونایارم
  مواظب خودم باشمتونمیمن م+

 . رفتی سنگا و خاکا باال مي داشت از روی کردم که به سختنگاهش
 پوووف

 .ادی که اونجا بود و منتظر شدم تا بی دادم به درختهیتک
 . اومدنای ارمي که صداکردمی رو جا به جا منی زمي هازهی نوك کفشم سنگ ربا

 ی قشنگنی بود اون منظره به افی نشد؟ حيزی چنیدید_نایارم
 

 . زدی و حرف مشدی رد مکهی داشت از اون بارينطوریهم
 نیی خورد و با شتاب اومد پازی نرم سنگا لي پاش روهوی رو از درخت برداشتم و رفتم سمتش که میتک
 دمی که متاسفانه بهش نرسرمشی رفتم تا بگعیسر
 ؟؟؟یییی خوبناااایارم_

 . بودنیی گرفته بود و سرشم پاپاشو
 .  زانو زدم و سرمو خم کردم سمتشجلوش

 
 حالت خوبه؟؟؟_
 

 . چشاش جمع شده بودي اورد باال که اشک توسرشو
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 خوبم_نایارم
 ی مواظب خودتی ، مثل همون حرفت که گفتیاره ، کامال مشخصه خوب_

 !ي سر خودت اوردیی چه بالنمی ببنی ماشي تومی شو بربلند
 . بازوشو گرفتمعی نکرد و خواست خودش بلند شه که سری رو گرفتم جلوش تا کمکش کنم که توجهدستم

 
 نمی ببای ، بی کني لجبازخوادی نمگهیاالن د_
 

 .  و خودم هم پشت رول نشستمنی داخل ماشبردمش
  چت شده؟نمیبب_
 باند د،ی داروخونه نگه دارکی ي جاشهیرده ، اگه م خراش برداشته و ورم ککمی ، پام ستی نيازین_نایارم

 .رمی بگلیاستر
 مارستانی بمیریم_
   پانسمانش کنمتونمی  خودم مستی نازینه نه ، ن_نایارم
 ؟یمطمئن_
  بله_نایارم
 

 .  پاش و راه افتادمي داروخونه نگه داشتم و رفتم واسش باند گرفتم و گذاشتم رويجلو
 
  بودری درگلی نگاهش کردم که با باند استرخورهی تکون میلی خدمید
 

   پارك کردمابونی خبغل
  کمکت کنم بذار _
 ستی نيازینه ن_نایارم
 
 .  دوباره مشغول شدو

 .  باند رو گرفتم تا راحت تر بتونه ببندهي گوشه
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 . همي تودی پر از سوالش نگاهم کرد و اخماشو کشيباچشما
 

 ...گفت_نایارم
 
  من فقط گوشه شو گرفتم که سر نخورهيای خودت از پسش بر مدونمیم_
 
 . هم کرد و باند رو بست و کارش تموم شدي توشتری نگفت فقط اخماشو بیچیه
 
 امی تا من بنیخب ، تو بش_
 

 ی شکالتکی کاکائو و کری دوتاشابونی مارکت اون ور خپری شدم رفتم از هاادهی مهلت حرف زدن ندادم و پبهش
 . نیاومدم تو ماشگرفتم و 

 
 ی گشنه شده باشيدی که کشي دردنی گشنم شده ، فکر کنم توام با ایمن که حساب_
 

 :  زديلبخند
   ممنونیلیخ+
 
 . کردی سرفه می صفحش، زد به گلوش و هدنی زنگ زد و با دشی رو خورد گوشرکاکائوشی از شکمی تا
 . و نگاه کنمنمی بشينجوری همشهی نمدمی دشدی داشت خفه مگهی سرفه کرد که دنقدریا

 . تو کتفش تا بهتر شه که دستاشو اورد جلو و نذاشتنی بزنم باومدم
 ...  گلوشو صاف کرد وگهی دي دوتا سرفه با
 

 ... موندمرهی صفحه افتاده بود خي که روی انداختم و به اسمشی گوشي به عکس روینگاه
)Arminam( 
 

   ، پس بگو خانوم هل شدنهه
 ن زنگ زداقاشون
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 الــو_نایارم
 ؟یسالم عشقم خوب+
 منم خوبم ، قربونت ، چه خبرا؟+
 کنمی نگو که من دارم دق می از دلتنگيوا+

 .کردی نگاهم می هر از گاهي و حرص درارطونی که با لبخند شکردمی مدت داشتم نگاهش متمام
  شدم تا مکالمات عاشقونشون تموم شهرهی خرونی زدم و به بيپوزخند

  فدات شم؟ي نداري ، کارشِتی سر اومدم پهی دی پروژه تموم شد شاي ، من اومدم دنبال کاراینیارم+
 عاشقتم ، فعالاا+
 

 : رو قطع کرد و با همون لبخندش نگاهم کردشیگوش
 ن؟یوفتی راه بنیخواینم_نایارم
  نگراننیلیظاهرا خ_

 . نداد ، به جاش اون لبخند حرص درارشو تکرار کردجواب
   رو روشن کردم و راه افتادمنی ماشمنم
 نی که امــگمیم_نایارم
 اسمم رو صدا شوندی بار بدون پسوند و پنی اولي لبش نگاه کردم ، براي روطونی و لبخند شنای تعجب به ارمبا

 !!زد
 بله؟_
 ؟ي برادر دارایتو خواهر _نایارم
 نه_
 ، حق داره که نگران باشه دونه داداش رو دارم هی نی اخه منم همیدونیپس همونه ، م _نایارم

 !! بودی حتمشهی شکستن کله هامون توسط شمی ترمز که اگه کمربند نداشتي زدم روچنان
 ه؟یمنظورت چ_
  دونه داداشمه و حق داره نگرانم باشههی نی نداشتم که ، گفتم ارميمنظور_نایارم
 ..  کهیگفتی مدت دروغ منیپس تموم ا_
 که؟_نایارم
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 .  هم و راه افتادمي رو کردم تواخمام
 یچیه_
  که بگمدی نپرسی داداشمه نگفتم ، در واقع کسنی که ارمنی بر ای مبنیمن دروغ_نایارم
 

   تا حس مختلف داشتمچند
 تیعصبان

 یخوشحال
 ...اوردمی حس نامعلوم که ازش سردر نمهی و
 .  مسئله واسم مهم بودهنی فکر کنه که چقد اخواستمی نگفتم چون نمنی راجب موضوع ارميزی چگهید

 . در خونشون نگه داشتميجلو
 . میکنی و کار شما رو شروع ممیمونی داخل شرکت مي ساعت تا دو ساعت بعد از ساعت کارکیاز فردا حدود _
 

  ممنونم، خداحافظیلیخ_نایارم
 خداحافظت_
 
 ...... مطمئن شدم راه افتادم سمت خونهی که رفت داخل خونشون موندم و وقتی وقتتا
 
 
 )ترانه(
 

  به بدنم دادمی کش و قوسهی باز کردم و مهی رو نچشمام
 .کردی سرش و با لبخند نگاهم مری بود و دستش رو زده بود زداری بنیمت
 ریصبح خانومم بخ_نیمت

 . و دوباره چشمام رو بستمدمی کشي اازهیخم
 !!! اخه تو دختری خوابیچقدر م_نیمت

 . کرد و ادامه دادي خنده اتک
 ایشی زشت میکنیدوباره پف م _نیمت
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 کنهی می شوخدونستمی گفت زشت، خودم منی اباز
 . بلند شدم و سر جام نشستم، اخمام رو کردم تو همعی کار کنم، سری خب چیول
 ؟يدی فهمشمیمن هر چقدر هم که بخوابم، هر چقدرم که پف کنم زشت نم_

 ، زشتی بگدی هم زشت بشم تو نبااگه
 ؟ی دوباره منت بکشيخوای مای يدی فهمنمیا
 . کرد که دلم ضعف رفتنیری خنده شهی

  خوشگل خانومکنمی می شوخ،ی خانومدمیفهم_نیمت
 دونمیم_

 : عمه خانوم بود که از همون پشت در گفتومد،ی تو نی کسی به در خورد ولي اتقه
 .دمی رو چزی صبحونه، منیای بنی بلندشن،ی شدداریمعلومه که ب_ خانومعمه

 میایچشم عمه خانوم االن م_
 . که بهمون سخت بگذرهزارهی هوامون رو داره و اصال نمشهی هممی اومدی وقتاز

 داشت که هرسه ي پسر به اسم مهدهی و الله و الی لي که فوت شده بود و دوتا دختر به اسم هاشوهرشم
 .تاشون ازدواج کرده بودن

 ، که خوشبختانه داخل اتاق بود رفتم و اومدمیی شدم و تا دستشوبلند
 . تو آشپزخونه که عمه خانومم اونجا بودمی و رفتدمی ست پوشکی شلوار و تونهی
 .زی سرممی و نشستمی کردی سالمهی

  کم و کسر نداشتیچی بود و هدهی تموم چی مفصل و همه چزی مهی درد نکنه دستش
 . اشتها شروع کردمبا

 می بچه ها رو هم دعوت کردم دور هم باشد،ی نررونیاز االن بگم امشب واسه شام ب _ خانومعمه
 نیدیچرا زحمت کش_نیمت

 . پسرمستی نیزحمت_ خانومعمه
 میری نمیی و خوشمزه بود واسه امشب هم که رو چشم جای عالیلی خی عمه خانوم همه چیمرس_

 . رو جمع کنهزی زد و بلند شد که ملبخند
 .کنمی من خودم جمع مدینیما بشععع، ش_

 .زمی عزنی بش،ینه دخترم تو مهمون_ خانومعمه
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  کمکتون کنمنی بزارشه،ی که نمينجوریخب ا_
 . که بشورمستادمی شدم و ظرف هارو جمع کردم و ابلند
 کردی نشسته بود و بر و بر نگاهم مي جورنی همنمیمت
 .رونی کار بود و عمه خانوم هم از اشپزخونه رفت بي اخراگهید
 نیاقا مت_
  من بشورمي  که تو بخورستااای خبرا ننی خونه خودمون از اتو

 . بلند شدی زد و از رو صندلیطونی شلبخند
 : گفتي و با لحن بامزه استادی انهی به سدست

  بودهنیتا بوده هم_نیمت
 ستی نگهیبوده، د_
 هیمرد ساالر_نیمت

 : گفتمي جورنی از آشپزخونه فرار کردم و همدمی رو صورتش و دودمی مو کشی کفيدستا
 هی زن ساالرر،ینخ_
 !خوادی تو دلت قلقلک مگهیاره د_نیمت
 شمی بدبخت مادی غلط کردم االن ماخدا،ی

 .... هم پشت سرم  اومد و شروع کرد قلقلک دادننی تو اتاق و مترفتم
 ....ی قلقلکددددی که شدمنم

  بودم از خندهمرده
 . که با اومدن عمه خانوم تو اتاق همراه شددمی کشغی جهی

 !ه؟ی چه کارنی انیععع مت_ خانومعمه
 ! بدبخت روشی خانومت حساسه هااا کشتینیبیم
  هوا هم خوبهمی دو کلوم حرف بزنمینی بشاطی تو حمی برای ترانه جان، بایب

 !!!دی عمه خانوم به دادم رسخداروشکر
 .اطی دراوردم و با عمه خانوم رفتم تو حنی متيا زبون برهی
 . هم اومدنی گذشت که متکمی

 حوصلم سر رفت_نیمت
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  حرف ندارهن،ینی کرمان رو ببیدنی دي جاهانی برریبلند شو دست زنت رو بگ_ خانومعمه
 میاره، ترانه پاشو بر_نیمت

 باشه_ترانه
 . اومد تونی که متدمی شدم و رفتم تو اتاق، لباسام رو پوشبلند
 ؟ی بپوشي مانتو بلندتر ندارهیترانه _نیمت

  دادنری باز شروع کرد گپوووف
 . پخش کردمنهی رو جلو اشمی ارالوازم

 نوچ_
  و رژ قرمزم رو گرفتم دستمدمی خط چشم کشهی

 !یزنی پررنگه، نمیلی دوما که اون رژه هم خ،یکنیاوال که مانتوت رو عوض م_نیمت
 ؟ چرا خب؟گهههی دنییییمت_

  که، اشکال ندارهشتمی که همش پمن
 !رونی بيای بينجوری اشهیهمش اشکاله، نم_نیمت

 زی رو تو هم کردم و رژ رو پرت کردم رو ماخمام
 . زدي و لبخنددی بوسمویشونی پي سمتم و موهام رو از رو صورتم زد کنار و رواومد

 زمی عزگمی که مدونمی ميزی چهی _نیمت
 . دی شد و دماغم رو کشطونیش
  بار حرف گوش کن باشهی_نیمت
 ! حال منتظرتمتو
 .رونی از اتاق رفت بو

 هیرتی غنمی مت،یآخ
 . مانتو بلند ترم تنم کردم و رفتم تو حالهی کم رنگ زدم و ی رژ صورتهی

 . کنار عمه خانوم رو مبل نشسته بودنیمت
 .ستادمی و جلوش ارفتم

 می برن،یمن حاضرم مت_
 : داد و گفتلمی چشمک تحوهی لبخند به همراه هی
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 میبر_نیمت
  واسه شب؟نی الزم نداريزی جان شما چعمه
 نی به سالمت، مواظب خودتون باشدینه بر_ خانومعمه

 چشم خدافظ_نیمت
 .دمی و گونش رو بوسرفتم

 خداحافظ_
  خداحافظتون_ خانومعمه
 هی کرانی رو ماشمیینجای که اي روز چندمی و مجبور شدمی بوداوردهی ننی ماشگهی دمی اومده بودمای با هواپچون

 .میکن
 .می و راه افتادنی تو ماشمینشست

  داشتی و باحالیدنی دي جاهایلی خکرمان
 :می هم شروع کردنی و متمن
 ... خان و بعدشم باغ شاهزاده ماهانی گنجعلدونی ممی رفتاول
 
  خندوندی من رو می و کلاوردی درمي که همش مسخره بازنمی و متمی گرفتی عالمه عکس سلفهی

 گهی من بود دي وونهی دعشق
 
 چسبه؟ی می چی اگه گفتنیمت_
  بر بدنمی بزنی مشتي غذاهی_نیمت
  تو خالي زدولیخخخ ا_

 .می سفارش دادی رستوران و دوتا سلطانمیرفت
 ترکمی دارم مگهی دن،یاوووف مت_
 ،ی همه نخور خانومنیخب ا_نیمت

  بهمزهیری تا دو روز معدت کال مي که بخورادی ز،یدونی تو که خودت بهتر از من مشه،ی بد محالت
 گشنم بود خب_
 از دست تو!!  بگم منیچ _نیمت
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 .می بخری سمت بازار و پاساژا تا هم واسه خودمون و هم واسه بچه ها سوغاتمی و رفتمی شدبلند
 . بودکی شیلی لباس مردونه که خهی خورد به چشمم
 . و بردم داخل مغازهدمی رو کشنی متدست

 ن؟یاری رو برامون بنتونیتری اون لباس پشت وشهیاقا م_
 البته+
 . که بره و بپوشهنیلباس رو از فروشنده گرفتم و دادم به مت 

 ترانه؟_نیمت
 . رو برگردوندم سمتشروم

 ومدی بود و واقعا بهش مدهی رو پوشلباس
 نی متهی عاليوااا_

 ااادی بهت مچقدر
 ي داري اقهیه خانوم خوش سل چنیبب
 ستی نیبله شک_نیمت
 ادامه ي برامی و راه افتادمیدی خرری و امنی هم واسه امگهی و دوتا دنی واسه متگهی همون مغازه دوتا لباس داز

 .....دهایخر
 ... کهنی متيرهای با گمنم

  بازهیلی خیکی 
  کوتاههیکی
  تنگهیکی و
 .باالخره به زور تونستم دوتا مانتو بخرم 

 و رو ری و ارام چقدر سخت پسندن بعد از زنای دونستم که ارمی گرفتم و چون می ست ورزشهی ترالنم يبرا
 دمی براشون خرکی شیکردن کل پاساژ، چند تا لباس بس

 تراااانهههه، پاهام شکست_نیمت
  کهمی کار نکردچی هنوز هنیععع مت_

  هام رو بخرمی ادامه سوغاتدی هنوز بامن
  خونهمی برگردگهی االن دم،یایباشه خانوم فردا م_نیمت
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 نینه مت_
 !!!شهی که نمشهی جا برم عروسک نخرم نمهی که بهت گفتم من قبال

  شدهری دنی بعدا، ساعتم ببی نخر، بخر ولگمی من که نمزمیخب عز_نیمت
 ... واسش سوختدلم

  بوددی و دستاش هم پره ساك از خرختیری از سر و صورتش میخستگ
 . بود7 يکای نزدگهی که دساعتم
 می شدم که برگردی راضبالخره

  هستدی خری که کلمیای زودتر بدی فقط فردا بام،یباشه بر_
 .نی گفت و راه افتاد سمت ماشي اباشه

 .نی تو ماشمینشست
 .دمی شدم و محکم گونش رو بوسخم
  در رفت؟تیخستگ_

 .دستاش رو گرفت تو دستم
  در نره؟شهیاوووممم مگه م_نیمت

 . زدمي رو فشردم و بهش لبخنددستش
 ... به خونهمیدیرس

 . رو زدم که عمه خانوم در رو باز کردفونیا
  لباس مناسب بپوشمهی نشست کنارش و منم رفتم تو اتاق تا واسه امشب نی و متمی بهش کردیسالم
 .رونی تنم کردم و از اتاق اومدم بیکی شلباس
 بلند شد و بعد از اونم بچه هاش اومدن داخل فونی اي و عمه خانوم نشستم که همزمان صدانی متشی پرفتم
 ...خونه
  جور شدمعی داشت و منم باهاشون سری و خونگرمیمی صمي خودش بچه هامثله

 .میدی و خندمی دور هم صحبت کردی و کلمیدی شام رو چزیم
 .مین و بازم ما سه تا موند شب بود و کم کم بچه ها رفتي اخراگهید

  امشب، دستت درد نکنهيدی زحمت کشیلیترانه جان، خ_ خانومعمه
 کنمی خواهش م؟ینه بابا، چه زحمت_
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 نی بخوابنی برن،یمعلومه که خسته شد_ خانومعمه
 : از خدا خواسته بلند شد و گفتنیمت
  عمه جانریاخ اره، شب بخ_نیمت
  اتاقي رفت توو
 ریشبتون بخ_

 زمی عزریشبت بخ_ خانومعمه
  رو تخت ولو شده و چشماشم بستهنی متدمی که درفتم

 .... خسته شدیلی امروز خیاخ
 .نشی رو عوض کردم و اروم رفتم تو بغلش و سرم رو گذاشتم رو سلباسام
 . موهام نشوندي روي ابوسه

  عشقمریشبت بخ_نیمت
 ینی متریشب توعم بخ_
 .........دامونی خري سراغ گردش و ادامه می تا فردا که برمیدی خوابو
 
 )ارام(
 

 دهی مي کردن واقعا بهم انرژياشپز,  کردمی درست مکی سر رفته بود و داشتم کیلی خحوصلم
 

   در اومدي که صداختمی ری ارد مي شکرا رو توداشتم
 
  تو؟؟ي کجا موند؟ي اومدنای ارميوااا_
 

 سالم_نایارم
 
 ... سالم ، چه خبکیعل_
 
  شدههه ، حالت خوبــه؟؟؟؟ی ، چنــااااایمار_
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  اره بابا ، نگران نباش خوبم_نایارم
 
 چت شده؟؟؟؟_
 

  ، افتادمیچیه_نایارم
 ؟ي االن ؟ درد نداریاز کجـا؟ خوب_
 نه خوب خوبم_نایارم

 . شدمی خاکیلی که خرمی دوش هم بگهیمن برم لباسام رو عوض کنم  
 
   کن چت شدهفی تعرایباشه ، زود ب_
 

 چشم_نایارم
 
   پوووفده،ی کار دست خودش ماشی سر کله شق بازشهی دختر هم که همنیا

 !دمی رسکمی پخت کي اشپز خونه و به ادامه ي تورفتم
 یی کاکائوکیک

 .ادی بنای و منتظر شدم ارمختمی ري فِر و دوتا چاي داخل قالب و گذاشتم توختمی رو رموادش
 .ی صندليسمت اشپزخونه و نشست رو اتاقش اومد ي گذشت که از تونی مچند

 
  شده؟ی چنمیرو کن بب.. عیسر..تند..خب ، زود_
 

 .... کهي بردارری واسه تصو می رفتنیبا ام_نایارم
 
 م؟ی دکتر پاتو نشون بدمی االن؟ بری خوب؟یییستی  اخه تو چرا مواظب خودت ننااای ارمنااا،ی ارميواا_
  نه بابا خودم پانسمانش کردم االن هم خوبهياووووه ، چه شلوغش کرد_نایارم
 
  نباشه؟يمشکلش جد_
  ، نگران نباش ، تو چه خبر؟ستینه ن_نایارم
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  هر روزهی معمولي اتفاقا،یچیه_
 
   که امروز افتاد رو بهش گفتمیی از اتفاق هاي مختصرو

 یکی کي چه بوياوهووووم، وا_نایارم
  امادسگهی ربع دکیتا _
 ؟يباز تو هنر به خرج داد_نایارم
 حوصلم سر رفته بود خب_
 کنمیپس منم شُکالت روشو درست م_نایارم
  ، دستت طالولیا_
  قربونت_نایارم
 مطمئن شدم از کی که از پختن کنی معروفش شد و من هم بعد از اي مشغول درست کردم شکالت هانایارم
 ...  خُنک تر بشهکمی فر درش اوردم و گذاشتم تا يتو
 شکالت من امادس_نایارم
 زی بعدش تو شکالتش رو برسی دي رو بذارم توکیواستا ک_
 
   روشختی داغ رو ري هم تمام شکالت هانای رو برگردوندم و ارمکیک

  برش زدم کردم و گذاشتم روشی تا توت فرنگچند
 

 خوااامی من ميوووااااا_نایارم
 
 رهی شکالتا خودشو بگدی باشهیاُ اُ ، االن نم_
 
  خورد؟ينطوری همشهیخب نم_نایمار
 نوچ ، متاسفم_
 ... بلند شدنای ارمی گوشي کردن اشپز خونه که صدازی مشغول ظرف شستن شد و منم تمنایارم
 تی گوشنایارم_
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 ه؟ی کنیبب_نایارم
 

 . به صفحش کردمینگاه
 نـــه_
 ه؟ی شد؟ کیچ_نایارم
 نیام_
  وااان؟؟؟ی ام؟ییییک_نایارم
 

   رو خشک کرد و اومد جواب داددستاش
 

 الو_نایارم
  سالمبله
  ممنونیلیخ
 ستی نه الزم ننه

  ممنون یلی که ، نه خگفتم
 دی لطف کردیمرس

  ، خدا نگهدارتشکر
 نجای خدا ، چه خبره اای

 گفت؟ی میچــ_
 :  کردنفیشروع کرد تعر  لب هاش محو شه ي که انگار قصد نداشت از روي لبخندبا
 و بمونم خونه استراحت کنم اگه پام امی من فردا نمگهی مری و بعد هم گفت که به امدی رو پرس ، حالمیچیه+

   که من گفتم نهکنهیدرد م
 
 م؟ی تا حاال انقدر دل سوز شده ما خبر نداری از کنیا_
  واالدونمینم_نایارم
  اصال شمارتو از کجا داره؟نمیواستا بب_

 : هم جواب دادينجوری ظرف هارو بشوره و همهی تا بقنکی سمت سرفت
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 ست؟ی وقت خوردنش نکهی کنی اکنمی مفی ، سر فرصت برات تعرهیطوالن_نایارم
 
  کنفیباشه حتما تعر_

 می بخورارمی بنی ، برو بشچرا
 باشه_نایارم
 

 نای که ارمیی جا،ییرای پذي و با قهوه بردم توی دستشی جدا کردم و گذاشتم داخل پکی برش خوشگل از کدوتا
 نشسته بود

 ن؟یکنی پروژه رو شروع می اصلياز فردا کارا_
 

 !می واستدی باي کار اره تا دوساعت بعد ساعت_نایارم
 
  کهادیاوه ، پدرت در م_
 گهیاره ، مجبورم د_نایارم

 . پروژموني دنبال کارارفتمی کم کم مدی خودمم باالبته
  در حال انفجار بوددی از درد شدسرم

 
   تحمل کنمتونمی واقعا نمدمی رو خوردم که دکمیک
 
 کنهی درد میلی استراحت کنم ، سرم خیکمی رمی ، من دارم منای ارميوا_
 

 ؟يچـرا؟ قرص خورد_نایارم
 
  اره خوردم_
 

  ، برو استراحت کنقیباشه رف_نایارم
 

 . و بلند شدم رفتم داخل اتاقمدمی رو بوسگونش
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 ........ي کارادی حجم زنی کنه با اری از فردا رو بخخدا
 
 )نایارم(
 

  اومدمنیی به بدنم دادم و از تخت پای و قوسکش
 دادی صبح رو نشون م5 انداختم که ی نگاهزمی مي ساعت روبه

 ... شده بودمداری زود بچقدر
 . خوابهدمی تو اتاق ارام که درفتم
 ...نستای رو برداشتم و رفتم تو امیگوش
 ! نبودی خبر خاصخب

 . دارمامی از ترانه پدمی باز کردم که د روتلگرام
 : نوشته بودرشمی برام فرستاده بود و زنی از خودش و متی تا عکس سلفچند
 》ی خاااالجاتون《

  عاشقووي کالغاخخخ
 .نمی صبحونه رو بچزی رو دادم و بلند شدم که برم مجوابش

 ینی زمبی بلد نبودم جز سی خاصزی چچی کالم بگم که ههی اصن خوب نبود و در میاشپز
 .ختمی هم ریی و دو تا چادمیچ.....  و مربا و گردو و نون تست وریپن
 و با تعجب به ستادهی وسط حال ادهی ژولافهی خودش بلند شده و با قدمی خواستم برم ارام رو صدا کنم که دیم

 ...کنهیساعت نگاه م
 : زدم و بلند گفتميلبخند

  صبحانه اماده کرده امتانیبرا! سلطان من دییبفرما! سالم ارام بانو_
 : سرشو خاروند و گفتجیگ

 !ي چه زود بلند شدشه؟یساعت ش_ارام
 می که کالس ندارامروز

  شرکت برنامه دارممیری امروزمون تا ظهر که مي برایدرسته ول_
 : باال انداخت و گفتییابرو
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 عجب_ارام
 . حرکت کردیی به سمت دستشوو

 خوردم که ارامم اومد ی ماقی و داشتم با اشتدمی نون تست کشي کردم و شکالت صبحانه رو روي خنده اتک
 .می که حاضر شمی بر بدن و رفتمی باهم صبحونه رو زدییو دوتا

 . ارام بلند شدي که صدابستمی اتاقم بودم و داشتم موهام رو متو
 نااااایارم_ارام
 جان؟؟_

 م؟؟؟ی ست بزنپیت_ارام
 ؟ی بپوشيخوای می چنمی ببنجای اایاوهوم ، ب_
 . تختي رو باز کرد و اومد داخل و نشست رودر
 ی با مانتو و شال مشکمی هامون رو بپوشی که شلوار کرمگمیخب امم من م_ارام 

  ستحی ملشی اراهی و میموهامونم فرق راست بزن_
 ! هامونی ورنیکفش مشک_ارام
 ! هامونی کرمي دودنکیو ع_

  قدشمی محکم زدیی و دوتامی کردي اخنده
 می ، باهم حاضر شنجای اارمی لباسام رو برمیخب پس من م_ارام
 بپر_
 می حرکت کردنی به سمت ماششهی تر از همکی و شمی بالخره حاضر شدي بازوونهی دی و خنده و کلی شوخبا
 می ذوق کرده بودی و هر دو کلمی دوقلوها شده بودنیع

 .... و حررررکتمی کردادی اهنگ رو تا اخر زي صدام،ی شدنی سوار ماشمیرفت
  کمي نورهی با کمی شه موزی پلبزار
  لحظههی شهی که نمی انقدر جذابتو

  کرد نفسام به نفست وصلهي دورازت
  از صفرکنمی تو شروع مبا

   باهمی که خوشگذرونکارمونم
  هر سه ماهه فصلهتو
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  پی خوبه خوشتی تو همه چبا
 می خونه کشتنی تو اغمارو

  رو گشتای دور دنشهی می تو حتبا
  ی کوله پشتهی با

  شمی اشتای بزار با دنشمی نرو، باش پپس
 .. شنی فقط کنار تو فاش ممی خوشبختي اسرارامن

 :  )می کردم و با ارام همراه خواننده داد زدشتری اهنگ رو بيصدا(
  تو داغونمی با تو ارومم بمن

  با بارونممی چون خاطره دارگمی دوباره بهت منارویا
 ...... چون دوست دارم تو رو خانوممي نرشمی و از پی قانونم که بموننهی تو ارومم ابا
 )کمی شه موزیبزار پل : 2afm نیارم(

 .نیی که مد نظرم بود و به ارام اشاره زدم که بپره پایی به جامیدیرس
 و منم اسمش رو گذاشته بودم نجای ااوردی منو منیم اوقات اری سرسبز و خوشگل که پره گل بود و بعضي جاهی

 بهشت
  چقدر خوشگلهههنجای انای ارميوااا_ارام
 اوهوووم بهشتههه بهشتتت_

 ه؟ی اون باال چيوااا_ارام
 !نی خودت ببمی برایب_

 ... خلوتهمیلی خنی بب،ی بزندهی جون منجای بردار ، اتارتمی گنااایارم_ارام
  رو برداشتمتارمی رو زدم و گنی مظلوم گفت که دلم براش کباب شد ، صندوق عقب ماشنقدریا

 میباشه ، بر_
 ممممیبررر_ارام
 میدی تا به ابشار معروفش رسمی که داشت باال رفتی کوتاهيبا شوق و ذوق از پله ها_

 ... گرفته بودجهی مثل بچه ها دور خودش چرخ زد که سرگنقدری ذوق کرد و ای کلارام
 هههی کارا چنی بابااا زشته، ااااایاراممم ب_

 ؟؟؟ي بودوردهی واقعا بهشتهههه ، چرا تا حاال منو ننجای ايواا_ارام



      رمان کلکل ششنفره                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 412 

  برات بزنم؟ی ، خب چگههیاوردمت د_
 : باال و گفتدی ذوق پربا

 سلطان قلبهااا_ارام
 ... شده بودی ابشار اونجا قاطي بود که با صداتاری گي فقط صداه،ی زدم و بعد از چند ثانيلبخند

 ...دادمی حرکت متاری گي هامی سي رو بسته بودم و اروم انگشتام رو ، روچشمام
 .... نرهادمی که کردمی ذهنم مرور متو

 ... شدهرهی نامعلوم خي نقطه هی به ی اشکي ارام با چشمادمی تموم شد و چشمام رو باز کردم که دبالخره
 . صداش زدماروم

 ارام؟_
 : محکم زد به بازوم و گفتیکی کرد ، ي خودش اومد و خنده ابه

 !شعووووری بي اشکمو در اوردنی تو؟ ببیزنی با احساس منقدریچرا ا! وونهی ديا_ارام
 : کردم و گفتمي بلندي خنده

 گرررری برااات جزنمی می احساسری غصه نداره، غنکهیخب ا_
 ... رو برگردوندم و مثل تنبک به پشتش ضربه زدمتاریگ

 ...خوندی رو انتخاب کرد و بلند بلند میمی اهنگ خز قدهی هم ارام
  که از خنده غش کرده بودممممنم

 . نگاهم به سمتش رفتمی زنگ گوشي که با صدامی عالمه عکس گرفتهی و ادا و اصول گوری فی با کلهمونجا
 ..... بوودنیام
 

 :اشتم و جواب دادم رو بردیگوش
 الو؟_
 ؟یسالم خوب+
  شده؟يزیممنون، چ_
  که از اونی تماس گرفتن ، گفتن که طبق مشخصاتی اگاهي از اداره شی پي قهیچند دق+

 ! قهارهی قاچاقچهی کردن و از قضا داشی ، پي دادمرد
 . معلوم بشهفشی کردن و االنم بازداشتگاهه تا تکلریدستگ...  رو هم به جرم مزاحمت و ژاله
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 ؟ي برم کالنتردی بایواااقعاااا؟؟؟ چه خوووب ممنووون ، من ک_
 کنمیخواهش م+
 .ی باشانی فقط بهت خبر دادم که در جرکنم،ی ميریگی کاراش رو پي هی ، خودم بقستی به اومدنت نيازین

 امی بخوامینههه منم م_
 : گفتي کرد و با ته خنده ایپووووف

 نی اونجا باش9:30 ، ساعت ای بلخبیخ+
 . ساعت وقت داشتممی بود و فقط ن9 به ساعتم کردم ینگاه
 : گفتمتند
 باشه باشه پس فعال_
 فعال+
 .کردی نگاهم مي کردم سمت ارام که با کنجکاورو

  بود؟نیام_ارام
 خوامیگفتم که م اونجا منم رفتی بهش خبر دادن که ژاله و اون مرده رو گرفتن، االن داشت مياره، از کالنتر_
 میبپر بر....  اونجا باشم9:30 و اونم گفت تا ساعت امیب

 : ارام گفتمی رفتی منی که به سمت ماشينجوریهم
 زنمی ازشون مي سرهی خونه خودمون ، دلم واسه مامان بابا هم تنگ شده رمی مام؟ی کجا بگهیمن د_ارام
 !يای ، االن با من می سر بزنادهیحاال وقت ز_

 : رو مظلوم کردم و گفتمچهرم
 ؟ي تنها بذاروونهی دنی قل خوشگلت رو با اون امادیدلت م_

 : کرد و گفتي اخنده
 ؟ی تنها باشوونهی دنی با اون امادینه که توعم بدت م_ارام
 : کردم و با اعتراض گفتمي ای مصنوعاخم

 عععع اراااام_
 : و گفتدی خنددوباره

 !امی قهر نکن قل خوشگل ملخبیخ_ارام
 : بوس فرستادم و بلند گفتمهی رو هوا براش
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 عاشقتممم ککککه_
 . رو هوا و مثال بوس رو گرفتدی پرارامم
  ککککهیعشق من_ارام
 .نی تو ماشمیدی و دوباره پرمیدی خندیکل

 ...می تر برسعی کردم و با سرعت روندم که سرادی ضبط رو زي معمول صداطبق
 نا؟ی که ارمگمیم_ارام
 جان؟_

  از کجا شمارتو داره؟نی امینگفت_ارام
 ... کردنفی ضبط رو کم کردم و شروع کردم به تعريصدا
 : که تموم شد ارام با تعجب گفتیوقت
  بود؟نیکار تو و ام....میدی رستوران و پسرا رو دمی که رفتی اون شبیعنی_ارام
 اوهوم_

 ن؟ی رو شما دو تا بهم رسوندنی ترانه و متیعنی_ارام
 . زدمتی از سر رضايلبخند

 !یی جوراهی_
 چی هننی دوباره همو ببنای که انیختی ری اگه شما برنامه نمدی شاناااای ارمنیییی کردی چه کار بزرگيوااا_ارام

 !دنی رسیوقت بهم نم
 . کردمدیی زدم و حرفش رو تايلبخند

 ،میدی رسبالخره
 .........ي به سمت کالنترمی رو تو کوچه پارك کردم و با ارام رفتنیماش
 
 )نیام(
 
 . و ارام برن داخلنای و باز کردم و رفتم کنار تا اول ارمي کالنتريِ وروددر
 ومدی دوقلو ها شده بودند و بهشونم مههی کامال ست زده بودن که شبپی تا تدو
   سربازا بپرسم اتاق سرگرد کجاستنی من از انجای ادی لحظه واستهی_
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 باشه_نایارم
  و ارام بودنای ارمخی بودن و نگاهشون مستادهی اون طرف تر ایکمی  که ي سمت سه تا سربازرفتم

   کردم که حواسشون جمع من شدي و تک سرفه استادمی اجلوشون
  کار داشتم ، اتاقشون کدوم سمته؟یبا سرگرد عباس_
   راه رو سمت چپنی سوم اوليطبقه +

 . بهشون رفتم و به سمت دخترا حرکت کردمي تکون دادم و چشم غره ايسر
  دیایدنبال من ب_

   نشسته بود گفتم به سرگرد اطالع بدهزی که پشت مي در اتاقش و به سربازمیدیرس
   به در اتاق سرگرد زدم و رفتم داخلي کرد تقه ا  که سرباز هماهنگنی از ابعد

   دخترا هم پشت سرم اومدنو
  سالم_

  سالم_نای و ارمارام
 .نم دست داد داد و به م  از جاش بلند شد و سالمسرگرد

  جان؟ پدر خوبن؟نی امیخوب_یعباس
  ممنون ، بلهیلیخ_

 تر و عی هم خدارو شکر کار ها سرنی بود و به خاطر هم   عمومی خانوادگي از دوست هایکی ی عباسسرگرد
 بدون سروصدا انجام شد

  دی کرددای اون مردِ رو پ  کهدیخب ، فرموده بود_
 در ی درخشاني که انجام شد معلوم شده که طرف سابقه یقاتی و تحقدی که دادیبله ، طبق مشخصات_یعباس

  داره... قتل و قاچاق و 
 م؟ی انجام بددی باي شده ، ما چه کارریخب ، خداروشکر که دستگ_

  دی دارتی ادم شکانی که از همدی کندیی و تادشینی ببدی پسرم ، فقط بامی کار هارو انجام دادشتریب_یعباس
 .دی چهرش دي از اضطراب رو تویی رده هاشدی ارام بود و مي دستايکردم که دستاش تو نگاه نای ارمبه
 ! نهای نهی شو داره که دوباره اون پست فطرتو ببی دونستم که امادگینم
 ...اما_
  جناب؟ یی شناساي برم برادیکجا با_نایارم
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 . زدی بخشنانی نگاهش کردم که لبخند اطمدی تردبا
 !ستوان راستاد_یعباس

   گذاشتی چادر پوش اومد داخل اتاق و احترام نظامیزن
 !بله سرگرد+

  کننییرو شناسا....  تا مجرم دی کنییخانوم رو راهنما_یعباس
   قربانشهیاطاعت م+
  . ..   گفت که همراهش برهنای به ارمو

  زدی نگران ارام چشمکي با لبخند اومد و به چهره نای گذشت که ارمنی مچند
 ست؟ی ني اگهیبود جناب سرگرد ، امر دخودش _نایارم

 .دمی اطالع منی اومد به امشی پی ، اگر مشکلمیدی به سالمت کارهاشو انجام مدینه دخترم ، بر_یعباس
 .رونی بمی اومدي تشکر از کالنتری و کلی از خداحافظبعد
 هی احمق فکر کرده الکي ژاله هه

  هی خوشم اومد ، واقعا دختر محکمیلی خنای ارمي که از اراده کنمی ماعتراف
 دیدی فر ، واقعا ازتون ممنونم زحمت کشانیخب ، جناب ک_نایارم
 برسونمتون؟...  بودفهیوظ_
   اشاره کردمنی به ماشو

  خدانگهدارنمتونیبی هست ، شرکت ملهی ممنونم ، وسیلیخ_نایارم
 خداحافظ_ارام
 خدانگهدار_

 . ندم شدم و به سمت شرکت رونی سوار ماشرفتم
 . شرکتمیرفتی دوساعت زودتر مامروز

 .  زدم و رفتم داخلری به درِ اتاق امي رو پارك کردم رفتم باال و تقه انی ماشعیسر
  سالم_
 سلـام ، تموم شد؟_ریام
  اره خودش بود_
   سراغ کارامی بکن که بری استراحتهی ایخداروشکر ، ب_ریام
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  می ، برستی نيازین_
 ... ی اتاق نقشه کشمی بلند شد و باهم رفتزشی از پشت مریام

   و ارام بلند شدنای سالم ارمي کارمون بود که صداي توسرمون
 ستمی ، تو سمیدیکشی ، طرح مگذشتی قبل مي مثل روزهای ، همه چمی و دوباره شروع کردمی رو دادجوابشون

 ...  ومیکردیوارد م
  ي محمودي که اگه خوبه بدم به اقادینی ببنوی ادیایجناب رادمنش ب_ارام

 ؟يچرا محمود_ریام
 ي محمودي به اقامی کارا رو بددی ، خودتون گفتستنی بخششونه نسی که رئانی شاياخه اقا_ارام

 . ارام رو نگاه کردي هم کرد و رفت نقشه ي توشتری اخماشو بریام
 .دیای ، همراه من بدی بدلی تحوي به محمودستی نيازیخوبه ، اما ن_ریام
 . نقشه به ارام دادی رفت اون ور اتاق و کلو
 دی داشت به من اطالع بدی اگر مشکلدی ها رو چک کننایلطفا ا_ریام
 . دیکشی که داشت مي با همون اخمش رفت سر نقشه او

 . باال انداختي انداختند و ارام شونه ای بهت زده به هم نگاهنای و ارمارام
 کرد؟  نی چرا همچنیا

 . بشمالشیخی ب گرفتم می فوق العاده مرموز بود تصمتی شخصکی ری که امیی اونجااز
  میکردی کار م می داشتکسرهی می اومدیوقت  بود و ما از قهی دق18:35 ساعت

 ر؟یام_
 بله_ریام
 ؟یکن یتمومش نم_
 : صاف کردیی کرد و گلو  به ساعتی نگاهریام
  هی امروز کافي ، برادیخسته نباش_ریام

  .  رو جمع کرد و به اتاقش رفتلشیوسا
 .  زدی هم داشت با ارام حرف منایارم
 دیای اتاقم منتظرتون هستم ، کارتون تموم شد بيمن تو_

 . اتاقمي گفت و منم رفتم توي اباشه
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   اومد داخل اتاقنای کردم که ارمی پرونده هارو مرتب مداشتم
 م؟ی کنکاری چدیخب با_نایارم

 کنه ، خودمم مشغول کاری بکشه بود رو بهش دادم و گفتم چخواستی که ميزی چ که مشابه اونیی هانقشه
 ...  داشت بهم بگهیکارم شدم و گفتم اگر مشکل

 
  اقانیاممم ام_نایارم
 بله؟_
 ادی جور در نمکنمی ، هر کار منجای ادیای بشهی لحظه مهی_نایارم
 . بدمحی نقشه خم شده بود، منم خم شدم تا بهش توضي رونای که ارمينطوریهم

 گهی خب کار بود دی حس کردم ولدی خودش رو عقب کشکمی نکهی شدنش و امعذب
 . رو گذاشتم کنار دستشقلمم

 ...ي برانجای ، ای مورب بکشدی خط ها رو نبانی ان،یبب_
 من اجازه بدم با شدت باز نکهیون ا نقشه بود که در بدي و منم نگاهم رودادی با دقت به حرفام گوش مداشت

 ...  اومد داخلیشد و سماوات
 !دی و از جاش پردی کشعی ههی در ي از صدانایارم
 . مني سرش بودم سرش خورد به بازوي چون من باالو

 شمی ، مزاحم نمدی بدم امضا کنناهاروی اخواستمی مدیی جناب مهندس فکر کردم تنهادی ، ببخشعیهــ_یسماوات
 . که صداش زدمرونی بره بخواست

 یخانم سماوات_
  داخل؟دیای ورود ندادم ني گوش زد کنم که تا اجازه دی بار باچند

 ...   من_یسماوات
 دی بردیتونی خودتونم مکنمی امضا مزمی مي رودی خانوم ، اوناهارو بذاردی کنحی توجستی نيازین_
 . گفت و درو بست ي اجازه ابا

   نشسته بودشونی پری افتاد که با صورتنای چشمم به ارمتازه
  شده؟يزیچ_
  شده؟يزیچ_نایارم
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  شده؟يزی چیپرسی مزاحم شدم تو مدی و تازه گفت ببخشدی دتی اومد و مارو تو اون وضعیسماوات
 : زدم و گفتمیطونی شلبخند

 م؟ی بودیتی چه وضعيخب حاال ، مگه ما تو_
  ،نیی و سرش رو انداخت پادی گزلب

 دی جان فکر کنم خجالت کشيا
  قسمت رو؟نی ايخب ، متوجه شد_
  دییبله کامال شما بفرما_نایارم
 نی چه خشن شد ااوه
  برهشی تر پعی که کار ها سرنمی رو بده من برم ببی رو که واسه طرحت گرفتییخب ، اون عکسا_
 . بهم دادی فلش مشکهی

 .. دفعه عکس خودش اومدکی که دمی دی و زدمش به لپ تاپ و داشتم عکس هارو مگرفتمش
 کردی مي زبون درازنی رو درشت کرده بود و به دوربچشماش

 ... بانمک افتاده بودیلیخ
 !  پاك کنهنوی رفته اادشی کنم فکر
 .نهی و ببادی وقت نهی ردش کردم که عیسر

 ... صورت بانمک بودکی به شتری ها باشه بری تصوهی که حواسم به بقنی اي رو رد کردم اما به جاعکس
 . شدممونی ها تموم شد و منم خواستم فلش رو بکشم که پشعکس

 لپ تاپم و فلش رو ي کردم توی که از خودش بود رو کپی فولدر عکس هاش و اون عکسي رفتم توعیسر
 .کندم
  پووووف....دمی کشیقی عمنفس
 می افتادی کن تروخدا به چه وضعنگاه

 . هی بگم واسه امروز کافنایستم گرفتم و رفتم به ارم گذاشتم و دفشی کي رو تولپتاپ
   بودزی مي دستاش که روي سرش رو گذاشته رودمی ددمی رسزشی به متا
 ... بوددهی ناز خوابیلیخ

 .ستادمی برم سمتش که سرجام اخواستم
   تکون دادم ونی رو چند بار به طرفسرم
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 . فکر ها نکنمنی از اگهی کردم دیسع
  خانوم؟نایارم_

 . نشدداری اما بدی پلکاش لرزیکم
  ناااایارم_

 .. بهم زل زدجی رو باز کرد و گچشماش
 ... گرفتخندم

 هی واسه امروز کافمی ، پاشو بري خسته ایلی که خنیساعت خواب ، مثل ا_
 . چشماش رو مالوند و بلند شدیکمی دستش با

  باشهششیراب شدن ارا و خملی رختنی نبود که نگران ریی خوب بود که از اون دختراچقدر
 . صورتش نداشتي هم رويادی زشی چند اراهر
 . اسانسوري تومی بلند شد و باهم رفتلشی از جمع کردن وسابعد

   رو به سمتش گرفتمفلشش
  خوب بودیلیعکسات خ_

  عکسش؟ای عکساش
 خخخ

 یمرس_نایارم
 .نگی پارکي تومیرفت
 رسونمتی مایب_
 . هستنی ماشینه مرس_نایارم
  باشه پس ، فعال_
  فعال_ نایارم

 رهی داره مادهی پنای ارمدمی کردم که دی خارج منگی رو از پارکنی ماشداشتم
 . نیی پادمی رو کششهی کردم و شترمز

  هست؟نی ماشیمگه نگفت_
 . نگاه کردنیماش  و به دی پرباز
 دمیاِههه ترس_نایارم
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  تو دختریترسیچقد م_
  و خورد به مندی اومد ترسی سماواتی شرکته که وقتي که منظورم تودی فهمخوب

 . همي تودی کشاخماشو
   رو بردهنی رفته بود ارام ماشادمی_نایارم
 رسونمتی م  من  باالایاِ خب چه خوب ب_
 ! يجوری خودم رمیم نه ممنون_نایارم
 گمی باال بهت مای وقت شب ، بنی خطرناکه ا،يجوری خودت يالزم نکرده بر_

 ..... حرف اومد نشست و منم راه افتادم سمت خونشونبدون
 
 )نیمت(
 
 گذرهی خوبه و به هممون خوش میلی واقعا خمیینجای که اي چند روزنیا

  عمه خانوم جور شدهي خوشش اومده و با دخترای هم کلترانه
  تموم نشدهداشی چند روز همش تحت فرمان ترانه خانوم بودم و هنوزم خرنیا

 و هم می ور اون ور بودنی و ما هم از صبح همش االیم از صبح رفته بود خونه دخترش ل عمه خانوامروز
  بزنمی چرتهی تا دمی خونه، رو کاناپه دراز کشمیدیرس

  اخهی خواب عصر هم انقدر طوالنگه،ی بلند شو دن؟یمت_ترانه
  بابا تو عمرم تا حاال انقدر راه نرفته بودمگه،ی کوچولو دهیترانه _

 خخخ_ترانه
 یکنی به بعد عادت منی از احاال
 . هااارهیگی رو کاناپه گردنت درد مينجوری حداقل برو تو اتاق بخواب اپاشو

  رو کاناپه مچاله شده بودمی واقعا، از زور خستگگفتی مراست
 ...دمی نفهمیچی هگهی و ددمی بلند شدم و رفتم سمت اتاق و رو تخت دراز کشخوابالود

 !ن؟؟یییمت_ترانه
 ستی حوصلم سر رفته عمه خانومم که نگهی بلند شو دینیمت_ترانه

 ،ری درست مثل امشدم،ی بلند میی صدانی با کوچک ترشهی سبک بود و همخوابم
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  بودنی مقابل ما امي نقطه یول
 شدی که نمشدی بلند نميزدی هم بهش متوپ

  ساعت هم شد؟میبابا خانوم جان اصال ن_نیمت
 ی دو ساعته که خوابنیمت_ترانه

  واقعا دو ساعت شده؟یچ_نیمت
 : جواب دادناراحت

 گهی درهی نشستم، خب حوصلم سر مي جورنیبله شده، منم دو ساعت هم_ترانه
 . دوخته بودنی تخت نشستم، نگاهشو به زمي ترانه لبه ي خواب رو زدم و رو به رودیق

 . دستام گرفتم و اوردم باالنی رو بصورتش
 يکردی مدارمیخانومم خب زودتر ب_

 گهی ديخب توعم خسته بود_ترانه
 ... خسته باشم_

 .دمی رو بوسشیشونی پي شدم و روخم
  حوصلت سر نره؟می کار کنیخب چ_
 ... بلند شدشی گوشي بگه صدايزی اومد چتا
 ه؟یترانه ک_

  گرفتهيری ارامههه، تماس تصونی متيوااا_ترانه
 . اومد و نشست کنارم و تماس رو برقرار کردبدو
 می صفحه اومد از تعجب هم من و هم ترانه شاخ در اوردي باالرشونی تصونکهی محض ابه
 پشت ری نشسته بودن و امی صندلي و ارام جلو و رونای و ارام بودن که تو شرکت بودن و ارمنای و ارمری و امنیام

  بودستادهی انای ارمی پشت صندلنی ارام و امیصندل
 !یمی چه صمناروی ایدک
 !سالم_ریام
 گذره؟یالم، خوش مس_نیام

 ن؟یسالم خوب_نایارم
 سالاام_ارام
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 سالم_ 
 ن؟ی شما خوب،یسالم، مرس_ترانه

 یمرس_نایارم
 ! نیخخخ، چه فرق کرد_

  چقدر سوت و کورهمیستی ما نییخدا
 زنهی هاتون موج مافهی تو قی دلتنگاصال

  بابانیبش_نیام
  شما؟؟؟نیایچرا نم_نایارم
  نه؟گذرهی خوش میلی خنکهیمثله ا_ریام

 :می و با ترانه همزمان گفتدمیخند
 یییییلیخ_

  نثارم کردیطونی و چشمک شمی به هم انداختی نگاهییدوتا
 .میدی خندی و  کلمی ربع با بچه ها حرف زدهی کینزد
 . دلم براشون تنگ شده بودییخدا

  تنگ شدهیلی چه خوب بود، دلم براشون خنی متيوااا_ترانه
 م؟ی کنزشونی سوپراششون؟ی پمی فردا بريخوایم_

 شهههههی خوب میلی خنی ارهههه متيواااا_ترانه
 . بغلم و منم محکم به خودم فشردمشدیپر

 : ادامه دادينجوریهم
 کمکش تونمی منم مينجوری ادهی انجام میی پروژه ام مونده همش رو ارام داره تنهايتازه من همه کارا_ترانه

 کنممم
 ی هم که خودتون عالستمی سي تو کاراکنم،ی که خودم کمکتون مناینقشه ا ينگران اون که نباش، تو کارا_

  پس حلهدونمی مییزای چهی و منم که نیهست
 یییی خوبیلی خنی متيوا_ترانه

 نمی بغلم ببایب_
 اومدم_ترانه
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 م؟ی کجا برم؟ی کار کنیخب امشب شبه اخره، چ_
 اممم، خب_ترانه

 رون؟ی بمیشام بر_
 ارهههه_ترانه

 می بخرییزای چهیواسه خونمون هم _
 اخ جوننن خونمووون _ترانه

 خخخ_
 . حاضر شمرمیخب پس من م_ترانه

 . که منم حاضر شمامیبرم م wc باشه، منم تا_
 باشه_ترانه
 . و کارم رو انجام دادم و برگشتم تو اتاقرفتم

 اوووه خانوم منوووو_
 خوبه؟_ترانه

 یعال_
 _ترانه

 . سمت بازارمی و دست ترانه رو گرفتم و راه افتاددمی لباس هام رو پوشخودمم
  تهران کهمی ببرشهی همشو نمی چقدر نازن، ولنای انی متيواا_ترانه

  باشه از همون تهرانشی بقمیخری رو مي دوست داریلی که خییحاال اونا_
 باشه_ترانه

  واسه عمه خانومی سنتکی لباس شهی و دی و ترانه چندتا عروسک واسه خودش و ترالن خرمی افتادراه
 .میدی واسه خونمونم خرکی شینیی تزلی و چند تا وسامی راه رفتی کلو

  خوشگلنیلی خنای انیمت_ترانه
 کنهی هم می من چه ذوقيخخخ، خانوم کوچولو_

  من و تووويخونه ...نی ماست متياخههه خونه _ترانه
 : گوشش زمزمه کردمری تو بغلم گرفتمش و زاروم

 تو من و يخونه _
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 : و با خجالت گفتدی خندزیر
  زشته وسط بازارنیمت_ترانه

 . دادملشی تحوياز تو بغلم درش اوردم و لبخند 
 .می و گشتمی راه رفتگهی دکمی

  امشب شب اخره هااا؟ي نداردی خرگهیترانه، د_
  بسهگهیاممم، نه د_ترانه

  گشنمهیلی که خمی بخوريزی چهی میخب پس بر_
 .میبر_ترانه

 ...... رستوران باحالهی و راه افتادم سمت نی داخل ماشمینشست
 

  کردمی کردم و خودمم باهاش همخوانی رو پلاهنگ
  با خنده هاتشمی اروم مچقدر

  راه رو تا تش پا به پاتنی اامیم
  جونم فداتی همه جونمتو
  قربون حرف زدناتیاله

  تو رو دوست نداشتشهی ممگه
  تو رو تنها گذاشتشهی ممگه

  به چشات بسته شدهنفسام
  ساختوونهی عشقت ازم دنیبب
  واسه منی ساختییای دنهی تو
  اصالدمیدی تو خواب هم نمکه

  لحظه ها رو دوست دارمنی اچقدر
 ...... به بعد بگو مجنون به مننی ااز
 ) به توونمیمد:ی جهاني و مهدشمسیعل(

 ن؟یمت_ترانه
 جان؟_
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  تهران؟میدا برگرد فري که، چجورمی نگرفتتیما بل_ترانه
 رمیگی خونه ممیبر_

 اوووم باش_ترانه
 . داخل رستورانمی و رفتمی شدادهی و پمیدی رسبالخره

 .می نشستمی و رفتمی بود رو انتخاب کردواری دو نفره که کنج دزی مهی
  هوس کردمياریمن بخت_ترانه

 گهی دنیخب پس منم هم_
 .می با مخلفات سفارش دادم و شروع کردياری تا بختدو
 ! نگرانمون نشهده،ی زنگ به عمه خانوم بزن احتماال تا االن رسهی رو جا گذاشتم خونه، میترانه من گوش_

  منم خاموش شدهی گوشن،یعععع مت_ترانه
 . خونهمی بخور که برگردعیباشه پس، سر_

 به شی و پمی رزرو کنم و هم چمدونامون رو ببندتیا بل سمت خونه تا هم واسه فردمی و راه افتادمی رو خوردغذا
 ..... تهرانيسو
 
 )نیام(
 

 ...میخوردی مي چامی و داشتمی استراحت بود و همه مون نشسته بودوقت
 
 .  شده بودرهی خنی دستاش بود و به زمي توي که چاری نگاه به بچه ها کردم ، امهی

 دادی کرد گوش می مفی رو تعری که با ذوق و شوق موضوعنای ارمي هم داشت با خنده به حرف هاارام
 ....نایارم

   که چند وقت هست تمام فکر و ذکرم رو مشغول خودش کردهيدختر
  محضی چمه ، کالفگدونمینم...  بودم اما واسه خودم ی مشاور خوبگرانی سرم تا االن واسه درِیخ
 

 ...نمشیبی مرمی مرمیگی رو دستم ممی و هر وقت گوشمی گوشي توختمی لپتاپ ري عکسش رو از تواون
 

   کردمی هم مسخره شون مرستانی دوران دبي که توزنهی ازم سر میحرکات
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  پسر؟یین؟کجایامـ_ریام
  ، جانم؟قی رفنجامیهم_
  دمی رو صبح خرنی اری بگای بدبخت؟ بي به دختره ي زل زده بوديکردی فکر میبه چ_ریام
 
  بسته شکالت تلخ رو به سمتم پرت کردکی و

  و ارام تعارف کردمنای و بسته اشو باز کردم و به ارمگرفتمش
 
 ....بفرم_
 
   و ترانه با دهن باز بهشون نگاه کردمنی در و سالم بلند و هماهنگ متي صدابا
 ...  رو لود نکرده بودتی مغذم هنوز موقعی واقعي معنابه

  رو داشتنتیاد حاضر در اون مکان همون وضع از من همه افرری به غالبته
 
 یچه استقبال گرم_نیمت
 
  سمتشونمی و رفتمی خودمون اومدبه
 .  رو بغل گرفتمنیمت
 
   داداش؟ دلمون تنگ شده بوديچطور_
 
 نطوریقربونت ، منم هم_نیمت
 
   رو بغل گرفتنی هم اومد و متریام
 
  نی خبر اومدی پسر؟ چه بیخوب_ریام
 
  دی شزی سوپرامی گفت؟یممنونم ، تو خوب_نیمت
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 سالم_ترانه

 
 ..  سه تا تموم شدنی ايغای جغی عجب بالخره جچه
 
 د؟یسالم ترانه خانوم ، خوب_
 

 یمرس_ترانه
 
 سالم_ریام
 
 د؟یکردی چه کار منیداشت_نیمت
 
   استراحت بودمی تاياخرا_ریام
 البد بعدشم کار؟_نیمت
 ...گهیاره د_ریام
  دی اقا جان ، جمع کندیالزم نکرده ، جمع کن_نیمت
 ن؟ی متیگی میچ_ریام
 بازم می عشق و حال ، بعد از چند روز من و ترانه اومدمی برمیخوای کار، فقط می ، امروز کار بیچیه_نیمت
 د؟ی کار کننیخوایم
 ...اخه_ریام
  می برنی ، پاشنیاخه نداره ، پاش_نیمت
 

 .می کنلی شد که امروز کار رو تعطنی شد و قرار بر االیخی هم بریم ای اصرار کرد که حتنی متانقدر
 
 م؟؟؟؟یخب خب حاال کجا بر_نیمت
 

 من بگم؟_ارام
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  دییبفرما_نیمت
   باممیبر_ارام
 نــهیا_نایارم

  نی اره متـــيوا_ترانه
 د؟ی نداريشنهادی پری امنی ، امهیعال_نیمت
 نه واال ، من تابع جمعم_
 
   باممی تکون داد و قرار شد بري هم سرریام
 

 نی و ارام هم با ماشنای خودشون و ارمنی و ترانه با ماشنی من ، متنی با ماشری ، من و امنیی پامی رفتیهمگ
 ....نایارم
 

 ... می راه افتاد پشت سرش دخترا و بعد از اونا هم ما راه افتادنی متاول
 
 

 می شدادهی و پمی هارو پارك کردنیماش
   سمت بچه هامی رفتری رو برداشتم و با امتارمی گشهی عقب رو باز کردم و مثل همصندوق

  چشماش برق زددی من رو دتارِی تا گارام
 ـنایارم_ارام
 جان_نایارم
   بردارتارتویگ_ارام
  زننی اقا اوردن واستون منی باباااا ، امالیخیب_نایارم
 ياری بدی ، باخوامینم_ارام
 

   برداشتناروی ارمتاریگ و نشونی سمت ماشرفت
 

  می برمیتونیخب م_ارام
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 ؟ی بنشونی کُرس  حتما حرفت رو بهدیبا_نایارم
 بله_ارام

  رهی امنی رفتارش عنی گرفت ، اخندم
 
  زدی و کنارمون قدم مبشی جي و دستاش هم توکردی نگاه منی لبخند کج به زمکی نگاه کردم که با ری امبه
 

  رفتاراشهنی مرموزه بخاطر همگمی میوقت
 
 م؟ینی بشنجای همهیخب ، نظرتون چ_نیمت
 

  می نشستی و همگمی رو اعالم کردموافقتمون
 
   خبرا ؟ چه خب ؟_نیمت
   جز چند تا سفارش پروژهوفتادی نی ، اتفاق خاصی سالمتیچیه_ریام
 
  دمی کشقی نفس عمکی اومد که ناخوداگاه می مالیلی خ می نسهی 

   تو چشم شدم  چشمنای رو که باز کردم با ارمچشمام
 
   شده بودم بهش که اون زود تر روش رو برگردوندرهی خاری اختیب

  نی گندت بزنن اماه
 
  گفتی از سفرشون مری امي ترانه رو بغلش گرفته بود و داشت برانیمت

  نای و کنار اونا هم من و ارم  و ارامری امکنارش
 

   بزنای ، بنایارم_ارام
 .  رو بهش دادنای ارمتاری گو
 
   به افتخار من و خانوممنی بزنیی عاشقونه دوتاهی پسر ، ي توام که اوردنیااااِ ام_نیمت
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  دی بغلش جا داد و سرش رو بوسي ترانه رو توشتری بو
 
  فاباتونهقی ، چون به افتخار رفمی ،مخالفت و ناز و قر و ادا هم نداریاها راست_نیمت
 
   نگاه کردمنای به ارمدمیکشی دست متارمی گيمای سي که رونطوری لبخند سر تکون دادم و همبا
 

 م؟ی بخونیچ_نایارم
 
   اهنگ اومدکی ذهنم ي دفعه توکی

 :)  ربط داشت هم حال االن مننی متهی هم به توصکه
 :  کرد و اول من شروع کردمدیی گفتم که تانای ارمبه
 

 حرفات عشقِ نهیشی ارزه عشق من ، به دلم می م ایضِ عشق من ، به همه دن مـن ، صدات ارامشِ محعشقِ
 ... من ، فوق العادس اون چشمات

 
 : قسمت رو شروع کرد با من خوندننی هم انایارم
 

 ...  ، اومد نم نم نشست شبنم رو موهامون رو موهامونرونی بمی عاشق زدمی اروم ، اومد بارون ، شداروم
 

 : ساکت شد و خودم دوباره شروع کردمنایارم
 

  صدا خنده هامون تا اسمونا برهنمونی جا بده تو دلت بذار رابطه خوب بشه بمنو
  نازه خوشگلتي اسمون واسه اون چشمامنو

 ...  احساسمون دل کندن از تو مشکلهخاصه
 )اروم اروم:  ی جهاني و مهدشمسیعل(
 
   نشدنهی رو ببگهید ي کردم تا چشمام جاي اخر اهنگ هر کارتا

 ..شدی منای باز هم چشمام قفل ارمکردمی نگاه م  چقدر که اطراف روهر
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   که اطراف بودن هم بلند شدي خودمون بلکه چند نفري دست بچه هاي تموم شدن اهنگ نه تنها صدابا
 
 به افتخار من و خانومم گفتمی زود تر مادی از اب در مي شاهکارنی همچهی دونستم ی وال اگر ميبابا ا_نیمت
 نیبزن

  قبالنی کردنی تمري باهم ، انگارنی هماهنگیلی بـود ، شما دوتا خیعـال_ترانه
 

 محشر بود_ارام
   لبشي لبخند نشوند روهی هم بود اما ي تودی نگاه کردم که اخماش شدری امبه
 ي داداش ترکوند دسخوش_ریام
 

 می زدم و از بچه ها تشکر کردی چشمکنای به ارممی که کردي ایی رفتن هنرنماشی از خوب پیراض
 
 ن؟ی قهوه داغ چطورکیبا _نیمت
 یاخ گفت_
  چسبهی میلیخ_ریام
 گه؟ی دنیدخترا موافق_نیمت

 بله_ارام
 البته عشقم_ترانه

 منم هستم_نایارم
  می اقا جان برمی  برهی المصب همه پاادیاصال خوشم م_نیمت
 

   شاپی سمت کافمی افتادراه
   نظر داشتمری رو زنای حرکات ارمتمام

   ، ناز ، بانمکنی ، به وقتش سنگطونی ، شخانوم
 :)  جمع شده بودنای ارمي نظر من تمام صفات خوب توبه

 . نشستمنای ارمي که من روبه رومی شش نفره نشستزی مکی سر
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 لذت دی که با همسرتون خوند ی باشه ، من و نامزدم واقعا از اهنگداری عشقتون پاکنمی خانوم ، دعا ميواااا+

 دیای بهم میلی ، خمیبرد
 
 ..گفتی مناهاروی اجانی بود و با هنای مثبت نگاه کردم که مخاطبش با ارمي پر از انرژي صدانی صاحب ابه
 . که کال تو شوك بودنایارم
 :  شروع کرد به صحبت کردنیضی ممنون گفت اما ترانه با لبخند عرکی لب ریز

 نی دوتا کنار هم عالنی ، اره واقعا ازمینظر لطفته عز_ترانه
   واسه من انداخت باالیی ابرونی چشمک زد و متنی به متو
 

 ... ها نکنن اما االنی شوخنی از اگهی که ددادمی جوابشون رو مي بودم جورشهی همنی اماگه
  م رو نبره لبخندم رو گرفتم که ابروي نشدم بلکه به زور جلوی تنها ناراحت و عصبنه
 

  کرد و رفت که سفارشامون هم اومدی خوشبختي دختره بازم ارزواون
 

  میدی خندی منی متيِای به حرف ها و مسخره بازمی داشتم،ی شاپ بودی کافي رو که تویمی تاتمام
 هی وجودش نعمت بزرگواقعا

 
 جارو با نیکه ا  نی اك بندتون مثل اي مغذا  هوا بخوره بهکمی اوردمتون بام نی اب بخنديجسارتا رو_نیمت
  دی اشتباه گرفت  و منم با دلقکركیس
 
   داداشی هست جسارتا خود دلقک_
 ـنیهم_ریام
 

 ری اون لحظش رو از دست بده اما بالخره کم اورد و زد زتی جدخواستی هم خندش گرفته بود اما نمنی متخودِ
  خنده

 
 م؟ی برمیخوای ، نمرهیبچه ها د_ارام
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   ساعت هشتهگهیاوه اوه راست م_نایارم
  گهی دمیبر_ریام

  رونی بمی رفت صورت حساب رو پرداخت کرد و اومدری و اممی بلند شدیهمگ
 

   شونم نشستي رونی دست متنیی پامیرفتی که منطوریهم
   بهش کردم که لبخند زد و منم جوابش رو با لبخند دادمینگاه

 . ترانه اشاره کردبه
 کنمی عاشق رو درك مکی خوب رفتار یلی عاشقم و خهیمن خودم _نیمت
 ...ی نداشته باشم ولی مثل تو شمع روانشناسدیشا
 نی داش امکنمی نگاهتو درك میول

  ی دست گذاشتی رو خوب کسدسخوش،
 ..ی سر در گُمدونمیم

 شی کن بفهمی دارم ، توام سعمانی به حست امن
 .  و بچه هاری امشی رو گفت و زود تر رفت پنیا

 
 ده؟ی هم فهمنی رفتارام انقدر تابلو بوده که متیعنی

 
 ...اما
 :)  دارممانی و بهش ادمی که خودم هم حِسم رو فهمدونهی نمنیمت
 
 ... خودم که تعارف ندارمبا

 کنمی رو باهاش مشخص مفمی تکلي رو دوست دارم و به زودنایمن ارم... اره
 
 )ترانه(
 
 .نی سمت ماشمید و راه افتامی کردی بچه ها خداحافظاز
  خوش گذشت نه؟یلی خنیمت_
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  بودیاره عال_نیمت
 .می و سوار شدنی به ماشمیدیرس
 . رو روشن کرد و راه افتادنی ضبط ماشنیمت
 
 ...  پخش شدنی ماشيتو "اروم اروم" ي سه تا تِرَك رد شد که صدادو

   امشب فوق العاده اجراش کردننی و امنای که ارمیاهنگ
 

 ..... من، صدات ارامش محضِ عشق منعشق
 
 چشمک بهم زد که منم در جوابش کی دنده و دست خودش رو هم گذاشت و ي دستم رو گذاشت رونیمت

 لبخند زدم
 
 . آوردمادمی امشب رو به ي کردم و همه لحظه های نگاه مرونی پنجره به باز
 
 نیبرگشتم سمت مت 

 نیمتــ_
 : زديلبخند

 جونم خانومم_نیمت
  انی چقدر بهم منی و امنای ارمي بگم دقت کردخواستمی میچی بال ، هیجونت ب_
 
 شنی مي ای ، زوج عالکردمی فکر منی به همخوندنیاره اتفاقا امشب که کنار ِ هم م_نیمت
 
  ، کاش همو دوست داشتنيواااا_
 
  که ندارن؟یدونیاز کجا م_نیمت
 ه؟یواااا ، منظورت چ_
 
 .. حد راحت برخورد کنهنی تا ابهی دختر غرکی که با ستی نی ، ادمشناسمی رو منیمن ام_نیمت
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 ... تا اسمون فرق دارهنی زمهی تا واکنشش نسبت به بقنای رفتاراش، نگاهاش به ارمحرفاش،
  کنمیمن رفتاراش رو درك م 

 . لباش نشست و سرش رو به سمتم چرخوندي رويلبخند
 .فهممشی کردم، م با تو تجربهنارویچون خودم همه ا_نیمت
 خخ_
 

  گرفتملی چشمکم تحوهی دادم و لشی لبخند تحوهی و دمی خم شدم و گونش رو بوساروم
  الزم بودد،یآخ،چقدر چسب _نیمت
 خخخ_
  داشته باشهی که حسستمی مطمئن ننای من راجب ارمن،ی متیدونیم_
 .دهی هم باشه بروز نميزی اگر چی حتشناسمشیم
 
 .ارهی تا بدستش بجنگهی رو دوست داشته باشه واقعا، واسش می کسای يزی اگه چشناسم،ی رو منیمنم ام _نیمت

 جوابش مثبت باشه نای و اگر ارمگهی بهش منی خود امفته،ی می اتفاقنی همچهی که دونمی هم منای ارمدرباره
 ...گهید
 : باالدمی و پردمی کشی کوتاهغیج
  فکر کنن،یآخ جووون مت_
 . اگه عشقشون رو بهم اعتراف کننشهی خوب میلیخ
 ادی بشی خوب  و صالح هست واسشون پی که هر چشاالیا

 
  ذوقنقدریخخخ تو حاال چرا ا_نیمت
  خانوم جان، ان شاءاهللایکنیم
 

 .دنی پارك بود و معلوم بود بچه ها زود تر از ما رسنای ارمنی به خونه که ماشمیدیرس
 
 . خونتونمی دنبالت برامی سراغ کارام بعد مرمیاراتو انجام بده منم م برو کم،یدیخب، خانوم خانوما رس_نیمت
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 باشه، پس فعال عشقم_
  خدافظ،یمراقب خودت باش خانوم_نیمت
 
 . شدم و از پله ها رفتم باال، در رو باز کردم و رفتم توادهی پنی ماشاز
 
 سلالااممم_
 !سالم_ و ارامنایارم
 .. شمانیدیچه زود رس_
 گهی خانومه دنایدست فرمون ارم_نایارم
 . خونه مامی دنبالم برادی امشب منی و لباسامم عوض کنم، مترمی دوش بگهیبعععله من برم _

  امشب؟یستیاااِ، ن_ارام
 .گهینه د_

 امممم، بپر پس_ارام
.  دست لباس خوشگلم تنم کردمکی موهام رو خشک کردم  و رون،ی دوش گرفتم و اومدم بهی تو حموم و رفتم

 . بچه ها رو از تو چمدون برداشتم و رفتم تو هالیسوغات
 بروبچ؟_

 !جان_ارام
 هوم؟_نایارم
 یسوغات_
 نمی ببنجای اایععع ب_نایارم
 ولیا _ارام

 . و بهشون دادمدمی که واسشون خریی و نشستم کنارشون و لباس ها و عروسکارفتم
 ی نازن مرسیلیخ_نایارم
 دستت درد نکنه ترانه_ارام
 کنمیخواهش م_
 

 . اونجام حاضر باشگهی ساعت دمی بود که نوشته بود تا ننی اومد، متمی گوشامی پيصدا
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 رسهی االنا منیاوه بچه ها، من برم حاضر شم که مت_
 

 می مامان و بابا و ترالن رو هم برداشتم و رأس ني های زدم و سوغاتکی شی خانومپی تهی تو اتاقم و رفتم
 .نیی کردم و رفتم پای منم از بچه ها خدافظ تک زد ونیساعت، مت

 .نی تو ماشنشستم
 سالم_
 ؟ی جا نذاشتيزی ؟ چمی بريسالم خانوم خوشکله ، اماده ا_نیمت
 زمی عزمینه، بر_
 ... منزل پدرزن جاني به سوشیباشه پس پ_ نیمت
 

 . و زنگ در رو زدممیدیرس
 . تومی در رو باز کرد و رفتمامان
  خوش گذشت؟ن؟یسالم خوب_مامان

 ن؟یسالم بابا جان، خوب_بابا
 . خوش گذشتیلی خ،ی جاتون خالیسالم مرس_
 ن؟یسالم، شما خوب_نیمت
 نی بشای پسرم، بمیخوب_بابا
  رو اوردیی تو حال و مامان چامی نشستمیرفت
 مامان، ترالن کجاس؟_

 . خوابش بردگهیشده بود، د امروز چند تا کالس داشت و خسته ی منتظرتون بود ولده،یتو اتاقش خواب_مامان
 .اهاااان_

 . خوششون اومدهی مامان و بابا رو هم بهشون دادم و معلوم بود کلي هایسوغات
  نه؟ای گشنم شد حاال آماده شده ی راه انداختییمامان، چه بو_

 اره مامان جان، آمادس_مامان
 .دمی رو چزی شدم و رفتم تو آشپزخونه کمک مامان و مبلند
 . شامانی رو هم صدا زدم که بنی و متبابا
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  غذا رو پوکوندمزی می واقعي معنابه
  خوشمزه بودیلی مامان خی مرسدمی ترکيوااا_
 دستتون درد نکنه مامان_نیمت

 .نوش جونتون_مامان
 . رو جمع کردمزی شدم و مبلند

 .نی خسته باشی حسابدی باگهی دنی بخوابنی دخترم، بریمرس_مامان
 

 ]18:37 01.11.16] ,�✏ کلکلتکست
 پانزدهم_و_صد_پارت#ادامه #

 . ترالن رو برداشتم و رفتم تو اتاقشی بخوابم سوغاتنکهی قبل ای ولمی خسته بودی هم کلواقعا
 ... بوددهی تختش ناز خوابرو

 .رونی و اومدم بدمی گونش رو بوسي نشه روداری که بي گذاشتم و اروم جورزشی مي رو، رواشیسوغات
 
 . تو اتاقممی رفتنی به بابا و مامان گفتم و با متری شب بخهی

 .زدمی هم غر مي جورنی و همدمی پوشی هام رو می لباس راحتداشتم
 ..شرکت.. دانشگاه..  حوصله داره؟ پروژهیاوووف، باز فردا دوباره کار، ک_
 . کردی من نگاه مي بود و با خنده به غر زدنادهی هم رو تخت دراز کشنیمت
 گهی دنهی همی زندگزم،یصابتو خورد نکن عز اعیالک_نیمت
 درسته اما خسته کننده اس_
 نمی ببنجای اای کنار من خسته کنندس؟ بیعه زندگ_نیمت
 ..دمی دراز کشنی ناز رفتم و کنار متبا

 . شدرهی رو پشت گوشم داد و تو چشمام خموهام
 
  خانوم کوچولوم ناراحت باشهنمینب_نیمت
  کنار تو ناراحت باشم؟شهیمگه م_
 
 .. منییای تو بشم من چشات رو ببند چشم دريفدا_نیمت
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 . عشقمری شبت بخنیدوست دارم مت_
 . و من رو تو بغلش گرفتدی پلکام رو بوسي رواروم

  لبم نداشت چشمام رو بستمي که قصد رفتن از روي رو بستم و با لبخندچشمام
 

 ]18:41 01.11.16] ,�✏ کلکلتکست
 شانزدهم_و_صد_ارتپ#
 )نایارم(
 
  ارام چشمام رو باز کردميغای جبا

 ناااای اهههه با توعممم ارمنااااای ارمنااااایارم_ارام
 هووووم؟_

  شدرمونیمرررررگ پاشو گمشو بابا د_ارام
 . زدم و دوباره چشمامو بستمیغلت
  منتظرمونننیی و ترانه پانی بلند شووو متناااایارم_ارام
 : خواب الود گفتمي دوباره باز کردم و با صدا چشمام رويال
  و ترانه؟نیهاا؟ مت_

  ؟ی به سالمتیشیاره ، بلند م_ارام
 ی خود دانگهی هااا، ددهی شرکت راهمون نمری ظهره ، املنگ

 ...یی غر غر بلند شدم و رفتم به سمت دستشوبا
  ادم بخوابهههذارنی نماه

 ... تا مشت اب سرد به صورتم زدم تا سرحال بشمچند
 . مربوطه رفتم تا حاضر شماتی از عملبعد

  بپوشم؟؟یحاال چ...یشگی مشکل همخبببب
 .. تو اتاقدی که ارام پرکردمی رو مری بودم و داشتم لباسام رو زستادهی کمدم ايجا

 . منتظرررننیی و ترانه پانی متگمی االااااغ ساعتو نگاه کن مناااایارم_ارام
 : زدم و به سمتش برگشتمي لبخندخونسرد
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  که هستنی بگو برن ، ماشزمیخب عز_
 . باشنیی پاگهی دنی م5 توعم تا نیی پارمی ، من مگهیحاال که اومدن د_ارام

 . و حاضر شدمرونی بدمی مانتو و شلوار کشهی گفتم و یی بلند باالچشم
 کی ساده و ششهی هممثل
 .نی رفتم و نشستم تو ماشعی و سررونی بزدم
 دی منتظر مونددیسالم ببخش_
  ندارهیبی ، عکنمیسالم خواهش م_نیمت

 يومدی تر مری دکمی نداره؟؟ بی عوی چی سالم، چکیعل_ترانه
  حاالگهیخب د_

 ... شرکتمی و رفتمی راه افتادبالخره
 . داخل اتاق کارمی به طبقه خودمون و رفتمیدیرس
 ... بودنی امدمشی که دی کسنیاول

 . کار رو کردمنی سالم تکون داد که متقابال منم همی داد و اروم سرشو به معنلمی تحويلبخند
 ... می کار بودمشغول

 ... به کارم ادامه دادمتی نشدم و با جدریگی اما پکردمی خودم حس مي رو روی نگاهینی کار سنگنی حدر
 خانوما_ریام

 ... حرفش رو بزنه تامی و منتظر شدری سمت اممی سه برگشتهر
 .ادی دارم که همراه من بازی از شما نیکی برم و به کمک دی پروژه باهی از دی بازديمن برا_ریام

 . برهری به ارام انداختم و با چشم و ابرو بهش گفتم که با امینگاه
 . باال انداخت و روشو برگردوندي اشونه

 : گفتعی سرنی ترانه نگاه کردم که متبه
 رهی نمییخانوم من که بدون من جا_نیمت

 . کرددیی زد و حرفشو تاي لبخندترانه
  خب؟_ریام

 : رو به ارام گفتمبلند
  اخراشهگهی راد منش برو ، کارتم که ديخب ارام جان تو با اقا_
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 : تر گفتعی سرری بگه اميزی ارام خواست چتا
 !ی منتظرتونم خانوم خالقنییپا_ریام
 .نیی رفت پاو

 نی ایعنی عمل انجام شده قرار دادن تو
 . برداشتفشوی پررو گفت و کهی لب ری زارام

 .رونی رفت بی به من رفت و بعد از خداحافظي غره اچشم
 !ي هم بود، هر دو زور گو و جدکی نزدیلی خری ارام و اميرفتارا...  گرفته بودخندم

 گهی دلهی ، پس کار هم تعطستی که نری امشیییاخ_نیمت
 : و با خنده گفتنی متي زد پس کله یکی نیام
 پاشو گمشو کارتو انجام بده بااباا ، من که هستم_نیام

 : با اعتراض گفترفتی منی که به سمت متنطوری همترانه
 نش؟یزنی چرا مرهیگی سرش درد منیععع اقا ام_ترانه

 ... وسطدمی پراری اختی بکامال
 ه؟ی اقا چنی امری ، تقصگهی دنی اشهی مجشی نترهی کار در مریخب همش از ز_

 . شدرهی بهم خي هم با لبخند محونی با تعجب بهم نگاه کردن و امنی ترانه و هم متهم
 .. کردمی چه غلطدمی فهمتازه

 ناااای خاااك تو سرررت ارميوا
 : زدم و مثال اومدم درستش کنمیضی عرلبخند

 .... که امممنهیخب منظورم ا_
 : گفتنی شد و متلیده تبد متعجبشون به خني کم نگاه هاکم
  اقاستنیبله بله کامال متوجه منظورتون شدم حق با ام_نیمت

 . بلند تر شدنی متي خنده ي انداختم که صدانیی زدم و سرمو پای خجوللبخند
 ... کردممم اخهههينجوری چرا من ااههه

 لمی تحوی چشمکدی خودش دي و تا نگاه من رو ، روکردی نگاهم می انداختم که با لبخند مهربونی نگاهنی امبه
 .داد
  پررروي پسره شیییچ
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  برا منزنهی مچشمک
 ...وتری رو برگردوندم و سرمو کردم تو کامپروم
 : گفتنی نگذشته بود که متشتری بقهی دقچند

 ن؟ی نداري کارمی رستوران ناهار بخورمیری ممیاقااا من و خانومم دار_نیمت
 ذره خوش بگر،یخ_نیام

 ن؟یای شما نمی اها راستگهی دمیای و بمی بری چند ساعتهی میتونی مست،ی اقا که نریخخخخ خب ام_ترانه
 : به من انداخت و گفتی نگاهنیام
  ندارهی من که فرقيبرا_نیام
  نوش جونتوننینه بر_

 .میگردی و برممیخوری ناهار مهی نجا؟ی انی کنکاری چنیخوای ، مگهی دنیایخب شما هم ب_ترانه
 چسبهی بهتون مشترینه ممنون ناهار دونفره ب_نیام
 .نیای هست، شما هم بادی وقت واسه ناهار دونفره زیاونکه صد در صد ول_نیمت
 میاممم خب باشه بر_
 .رونی بمی و رفتمی رو هم جمع و جور کردلی و وسامی ها رو خاموش کردستمیس
 .می و راه افتادمی هم کنارش ، من و ترانه هم عقب نشستنی نشست پشت فرمون و امنیمت
 اری اهنگ مخصوص رو بنیخببب داش ام_نیمت
 ... اهنگ مخصوص رو اوردنی کرد و به قول متي خنده انیام
 ... باحاااالي قري اهنگ هندهی

 زدی و ترانه هم واسش دست مدیرقصی مي مثال هندنیمت
 
 
 ....میکه همه از خنده مرده بود دیرقصی با عشوه و قر و ادا منقدریا

 .میدی تا بالخره به رستوران مورد نظر رسمیدی و خندمی دست زدیکل
 ... از شهررونی بی رستوران سنتهی
 .می و نشستمی رودخونه بود رو انتخاب کردکی تخت دنج که نزدهی

 می سفارش دادي بادمجون با دوغ و سبزمی تا اش و حلچهار
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  اونجااارونی متيواا_ترانه
  قشنگهههیلی خم؟؟یری عکس بگمیبر
 .می پاشو برزمیاره عز_نیمت
 ..می تنها شدنی و ترانه رفتن و من و امنیمت
 : بلند شدنی امي نبودم ، بلند شدم تا برم کنار رود خونه که صدای اصال راضنمونی سکوت باز
 ؟يریکجا م_نیام
 . رود خونهي ، جانجایهم_
 .امیواستا منم ب_نیام
 . و کنارم قدم برداشتنیی تخت اومد پااز
 ...دادی بهم دست می بودنش حس خوباز
 .. حس سر در گمهی....  حسهی.... تی حس امنهی

 . شدمرهی رود خونه نشستم و به اب خکنار
 نا؟یارم_نیام
 ...دی لحظه تمام تنم لرزهی
 . که انگار برق بهم وصل کردني قشنگ اسمم رو صدا زد ، جوریلیخ

 . رو باال گرفتم و نگاهش کردمسرم
 اممم بله؟.. جا_

 . گرفتنیی لبش نشست و سرشو پاي روی کم رنگلبخند
 ... داشتدی بزنه اما تردی حرفخواستی مانگار

 ...خببب راستش من_نیام
 .دی کشیقی ساکت شد و کالفه نفس عممی گوشي صدابا
 .می بلند شدم و رفتم سمت گوشدی ببخشهی با

 ...  بودنیارم
 جانم؟_
  شما؟؟دی خانووم خوبنایسالم ارم+
 د؟ی ممنون شما خوبنیخخ سالم اقااا ارم_
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 . گفت و با حرص روشو برگردونديزی لب چری انداختم که زی نگاهنی امبه
 کنهی با حرص نگاه مينجوری داداشمه و انی ارمدونهی مگهیخوبه االن د...  گرفتخندم

 نی ایگی نم،يریگی از ما نمگهی خبر هم که دهی خانوم خانوما؟ ییا ، کجی عااالزنمیاالن که با شما حرف م+
 شه؟ی و خوشگل و جلتنمن دلش برات تنگ مپیداداش خوشت

 رررری بگلی خودتو تحوکمیاووو _
 : کرد و گفتي اخنده

 ه؟یبرنامه امشبت چ+
 ...یامشب ه_
 .شهی غذا ها رو اوردن سرد منیای خانوممم بناااای ارمن،ییییامم_نیمت
 .دمی رو فهمنی ارمي وضوح عوض شدن حالت صدابه
  تو؟یی کجاناااایارم+
 : تته پته گفتمبا
  رستورانمیمن با همکارا اومد..م_
 . که ساکتش کنهششی رفت پعی سرنی که امزدی داد مينجوری همنیمت
 اون شرکت و با اون ادما کار ي توخوامی نمی مگه من به تو نگفتم حت؟یکنی چه کارا مگهید! چشمم روشن+
   رستورانمگهی منم به خاطر تو قبول کردم حاال دي اصرار کرد،یکن
 

 ؟يری مباهاشون
 ... کردم ارومش کنمیسع
 و می ناهار بخورهی عی که سرمی اومدکی رستوران نزدهی کار سبک تر بود تا کمی امروز نینه ، خب ارم_

 .میبرگرد
 ...کی جون خودم رستوران نزداره
 کاری باهات چیدونی منکهی رستوران؟ اونم با ای رفتي تو با اون پسره بلند شد،ییی نکن ، هر چحی توجنایارم+

 کرده؟
 تموم شد و رفت ، هم ژاله و هم اون مرده االن تو زندان هی ، اون قضمی مورد حرف زدنی ما که در انیارم_

 گهی شو دالشیخی توعم برن،یگیدارن جوابشون رو م
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 : و گفتدی کشیقیعم نفس
 خوامی نمستی پسره اصال قابل اعتماد ننیباشه دوست ندارم ناراحتت کنم ، اما تو هم مواظب خودت باش ا+

 وفتهی بیدوباره برات اتفاق
 ... برادرانش زدمتی همه عشق و حمانی به ايلبخند

 یچشم نگران نباش داداش_
 فعال+
 فعال_

 .. کردم و رفتم سمت بچه هاقطع
 د؟؟ی شدددد؟ فهمیچ_ترانه

 گهیاره د_
 ... کهدونستمیمن متاسفم نم_نیمت

 : رو قطع کردم و با خنده گفتمحرفش
 ! نشد کهيزی نداره باو ، چیبیع_

 دی ها سرد شد ، دست به کار شاش
 .می که برمی و بلند شدمی خوردنی در هم امي و اخمانی متي های ناهار رو با خنده و شوخدوباره
 !می زود برنقدری افهی قشنگه ، حیلی خانجیبچه ها ا_ترانه

 م؟ی قدم بزنکمی می سبز داره که پر از درخته بري فضاهی نیی پانیا
 بهتره رونی بندازهی هم که نداره هممون رو می االناست که زنگ بزنه، اعصاب مصاب درست و حسابریام_نیام
 .می برگردگهید

 ساعت هی پروژس بعدشم ری ، اون خودشم درگزدی بود شرکت مطمئن باش زنگ مدهی اگه تا االن رسریام_نیمت
  هم تمومهي ، ساعت کارگهید
 کار دی باگهی برامون نمونده تا چند روز دی وقتم،ی انجامش بددی خانوم هست که ما بانای ارمي پروژه یول_نیام

 .می بدلیتموم شده رو تحو
  من اصال حواسم نبودنی اره متيوااا_ترانه
 . مهم و حساسهیلی خمونیی پروژه دانشجونی من و ارامم مونده، اکار
 نی که شما هم به کاراتون برسمیریباشه پس ، م_نیمت
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 . به شرکتمی و برگشتمی شدنی سوار ماشبالخره
 . گرفتی پخش شد که حال هممون رو حسابینی راه برگشت، برخالف اومدنا اهنگ غمگيتو
 از کمی و من فقط تونستم دادی هم کالفه جوابش رو منی که امگفتی مییزای چهی نی به امواشی نیمت

 .حرفاشون رو بفهمم
  بهش؟ی گفت؟ي کار کردیچ_نیمت(
 ...)نه نشد_نیام

  شده بودری فکرم درگبی که منظورشون رو متوجه نشدم اما عجمن
 ....کردمی برخورد میعی و کامال طبدادی نشون نمنوی چهرم اشهی مثل همیول
 
 

 .می بوددهی شرکت هم نرسي بود و به ساعت کار7:15 ساعت
 ... هم نبودنری و امارام
 . اومدن و راس ساعت هم رفتنای کال هنوز کارشون تموم نشده بود و ای حاال
 .می پروژه کار کني تا بازم رومی هم موندنی رفتن خونه تا به کاراشون برسن و من و امنی و متترانه

  بودمی رفته بود و من کامال راضشی پی که کارمون عالنجای اتا
  کالس اول هم بشهي که کارم تودادمی احتمال میحت
 .کردی ترش متیفی با کنمی و همذاشتی پروژه مي رو ، رويادی وقت زنیام

  که تک افتادم برسهی کالس به مني دو نفره ي اگه کار گروه هاعمرا
 خخخخخ....  هم همه کاراش رو کردمیی که من خودم تنهانه

  بودمشی فر و کار عالانی کي اقاونی بابت مدنی از اواقعا
 
 
 )ریام(

 سمت ادی با اخم داره مدمی گشتم که دی اهنگ خوب مهی منتظر نشسته بودم و داشتم دنبال نی ماشيتو
  نمیماش
 
 ....  رو باز کرد و نشست و من هم راه افتادمدر
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 . بودکی موزي صداشدی مدهی که شنییزده نشد و تنها صدا ی طول راه حرفيتو
 

  می شدادهی و پمیدی به مقصد رسبالخره
   ساختمون حرکت کردمي دوشش و جلو تر راه افتاد من هم بعد از برداشتن نقشه هاي رو انداخت روفشی کارام
 

  دییبفرما_ارام
 

   من گرفته بود  هم به سمتگهی دیکی سرش بود و ي رویمنی کاله اکی کردم که نگاهش
   باال انداختمییابرو
 
   ندارميازی ممنون ، من نیلیخ_

  نهی سر ساختمان درحال ساخت، جزو قوانیمنی شما ندارم ، داشتن کاله اازی به نيمن هم کار_ارام
 
 : اضافه کردي با پوزخندو
 

 ! جناب مهندسدی پا بذارری رو زنی که قواندهیاز شما بع_ارام
 

 . نذاشته بودی رو باقی حرفيگفته بود و واقعا جا درست
 
  قانون مند و حساب شده اسشهی من همي ، کار هایگیاره راست م_
 
 ... کاله رو از دستش گرفتم و با ابروهام بهش اشاره زدمو
 
  ممنونم_
 

  کردی مادداشتی و ارام گفتمیم  کار رو ي هارادی باال و من امیرفت
 استراحت و مطابقت ي پروژه براي که گذاشته بودن و مهندس هاينری کانتي تومی همه اش تموم شد رفتیوقت

 . اونجارفتنینقشه با ساختار کارگر ها م
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  می کردی مادداشتی و میاوردی کار رو هم در م ي اشکال هامی خوردی مي که چانطوریهم
 

 می بودریو ما هنوز درگ گذشته بود نری کانتي از اومدنمون تو  ساعتکی حدود
 

 نا؟ی دقتن ای اخه چرا انقدر بيوااا_ارام
  نقشه جلوشون نبوده ؟مگه
  همه مشکل؟نی ااخه
 

 ...زدی داد مافشی از قیخستگ
 
 بد بخت نی به ادی دارن، باي نظرهی پروژه چند تا مهندس و ناظر داره و هر کدومشون هم نی که اییاز اونجا_

   ، بلندمی کار کنگهی دخوادی بشن ، االن هم نمجی که گمیها هم حق بد
 
  دیش
 
  دی کش قی نفس عمکی

 
 شیاخــ_ارام

 ... بخدا ، شمام کهمردم
 ... کهنی کنی اصال توجه نمنی کشی نه انگار انقدر از ادم گشنه و تشنه کار مانگار

 
   خندم گرفت اما بروز ندادمزشی ري غر غر هااز
 
  می خب ، بهتره براریبس_
 
 ... ادی تا ارام بنی ماشي و بعد از چند تا سفارش به سر کارگر نشستم تورونی بفتمر

   نشست و راه افتادماومد
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  کنهی حرکت مي جورهی نی که احساس کردم ماشدادمی ارام رو راجب ساختمون مي جواب سواالداشتم
   پنچر کردهدمی که دنیی گوشه پارك کردم و رفتم پاکی

 
  یلعــنت_
 

   اوردرونی سرش رو از پنجره بارام
 

  شده؟یچ_ارام
 
  پنچر کرده_

 !؟! ؟میکار کن  ، حاال چهيواا_ارام
  رمی بگي پنچردی بامی بکنستیی الزم نیکار خاص_

 ن؟ی دارادیمگه _ارام
  بله بااجازتون_

 .دیی بفرمادمی اجازه مستی نیمشکل_ارام
  
   کنارمستادی انهی خودش بلند شد و دست به سو
 

 . نگاه کنمخوامی من فقط مدیراحت باش_ارام
 
  زدی خونسرد داشت حرفش رو میلیخ

   بگمی لحظه موندم چکی واقعا
 
 ...اهان_
 

  ارمی زاپاس رو بکی رو دادم باال و رفتم الستراهنمی پي هانی و استنی رو در اوردم و گذاشتم داخل ماشکتم
 

  کهگمیم_ارام
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 بله؟_
 رگاه؟یم تعمی ببرنیخوای مگمیم_ارام
  ؟؟؟دینیبی مرگاهی تعمنجایاالن شما ا_

  خب نه_ارام
  دمی پس من کارم رو انجام ملخبیخ_
 

  ستی دارم و دم دستم نازی به اچار ندای شددمی گذشت که دنی مچند
 
 د؟؟؟یاری بشهیاون اچار رو م_
 

   بهم دادعی که اشاره زدم کرد و سریی به جاینگاه
  کردی کنار نرفت و با شوق و ذوق داشت به کارم نگاه مگهی دو
 

 راتی به تعمي که چه عالقه ادمی فهمی مشتری بهم داد و هر بار بخواستمی رو که میی لوازم هانطوری بار همچند
  داره

 
   ، تموم شدنی از انمیخب ، ا_
 

 ...دیخسته نباش_ارام
  گردمی دستام رو بشورم ، برمتونمی م نمیمغازه بب  نی داخل ارمی ممنون ، من میلیخ_

  نی ماشي تورمیباشه ، من م_ارام
 

 و دمی و خرت و پرت خرکی هلو با کي وهی مغازه و بعد از شستن دستام دوتا ابمي تکون دادم و رفتم تويسر
  نی داشبورد ماشيگذاشتم رو

 
   خودتيبردار واسه _
 

   ام رو برداشتم و بازش کردموهی هم ابمخودم
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  نیدیممنون ، زحمت کش_ارام
 ... نبودیزحمت_
 

   برداشت و شروع کرد به خوردنکی اشو با کوهی هم ابمارام
 

  ومدی نیی گذشت که ازش صدانی مچند
 

 از دستش عی مانتوش که سري روزهی ری هم کج شده و داره موهی خوابش برده و ابمدمی کردم که دنگاهش
  رونی و انداختم بدمیکش
 

   خوابي داشت ، مخصوصا تویوم اریلی خي چهره
   هم دارهی ارومیلی ختی شخصمیری هاش رو در نظر نگي سرتق بازاگر

 ... اسمش برازندشهواقعا
 
 ... رسهی من نمسی ارامي کس به پاچی هگمی هنوز هم ماما
 
   تکون خورد و سرش رو به طرف من برگردوندیکمی

   هم نگاهش کردمباز
  صورتشي مقنعه اش افتاد روری از موهاش از زي اتره
 

  ،ابونی روم رو برگردوندم سمت خعیسر
 ... پسردهی کار ها از تو بعنی اریام
 
 )نایارم(
 
   رو به موت بودمی شدت خستگاز

   مونده بودگهی کار دی اما هنوز کلسوختیم  نگاه کرده بودم چشمام قرمز شده بود و توری که به مانانقدر



      رمان کلکل ششنفره                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 453 

 
 رو نی رو کنارم حس کردم ، چشمام رو باز کردم که امیا استراحت کنه که حضور کس چشم هام رو بستم تکمی
  دمید

   شدمي جورهی دونم چرا اما ینم
  ختی دلم رانگار

  بودی چدونمی دلهره، نمکی حالت
 

   زدمحی لبخند فوق ملکی صاف کردم و ییگلو
 
 د؟ی داشتيکار_
 
   کردي ته خنده اکی

 
 می کنلی تعطينه ، فقط خواستم بگم اگر خسته شد_نیام
 

   باال انداختمییابرو
 
   انجام شهدیخسته که شدم اما کار ها مونده و با_
 
 !د؟یبا_نیام
 .  واجب ترهتی سالمتشنی کار ها بعدا هم انجام مستی درکار نيدیبا

   رو گرفت و رفت سمت اتاقشراهش
   رو نداشتمي کارچی شدت تعجب قدرت هاز
  بود؟ی چه حرکتنیا
  بود؟نی امنیا

 .دی کشرونی من رو از افکارم بی سماواتي بودم که صدانی امي هنگ رفتار هاي توهنوز
 

 ؟یخانوم توکل_یسماوات
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 بله؟_
   باهاتون دارنی اتاقشون کار مهمدی برعای فر گفتن سرانی کياقا_یسماوات

 باشه_
 

   رفتمنی شدم و به سمت اتاق امبلند
   به در زدم و با اجازش وارد شدمي اتقه
 دی با من داری کار مهمدیگفت_
 

 :  تکون داديسر
  نیاره بش_نیام
 

   مبل و منتظر بهش چشم دوختم ي نشستم رورفتم
   صاف کردییگلو
 
  و در عوضمی مونی شرکت رو نممیسی که قراره واسه کار پروژت واي اضافه امیخواستم بگم امروز تا_نیام

 ... کنمی از تو دعوت شام ممن
 ؟یکنی مقبول

 !!!بـــلــه؟_
 
  یکنیواضح بود ، گفتم امشب من ازت دعوت شام کردم و تو قبول م_نیام
  باشه ؟تونهی می دعوت چنی قبول کنم؟ اصال مناسبت ادیاونوقت چرا من با_
 
 :   زدي لبخندنیام
 
  شهیچراش که امشب مشخص م_نیام
 نطوری مناسبتش هم همو
 ... اماخوامیعذر م_
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  ی و واسه امشب اماده شي بریتونیعذر نخواه اما فرض کن به پروژت ربط داره ، االن هم م_نیام
  کنمی مامی ، ادرس رو هم برات پاهان

  نکردم  ، من که هنوز قبول نمیصبر کن بب_
  یکنیچرا ، قبول م_نیام

   شلوغهیلی اما من سرم خخوامی معذر
 . رونی زد و از اتاق رفت بی چشمکو
 
  شدی بلکه متوجه شم چکردمی که افتاده بود فکر میی من هنوز نشسته بودم و به اتفاق هااما
 

 . و بلند شدمدمی کشیقی عمنفس
  کنهی رو جمع ملشی ارام داره وسادمی که درونی برفتم

 
  امیارام صبر کن منم م_

 ؟یمونیمگه واسه پروژه نم_ارام
 !! برم حاضر شم واسه شبتونمیو من االن م!  رستورانمیری گفت که در عوض منیام... نه_
 ..  شدی چدمی واقعا من که نفهمدونمینم

  میعجب ، باشه بر_ارام
 تران کجاست؟_

   رفتنیبا مت_ارام
 ... اهان_
 
   خونهمی تا برنگی سمت پارکمی رو برداشتم و با ارام  رفتلمی و وسافیک

_______ 
   مناسب ترهی واسه امشب چنمی تا ببکردمی لباس هام رو پرو میکی یکی بودم و ستادهی اتاقم اي قدنهی ايجلو
 

   بپوشمی و رسمکی لباس شهی خواستمی نداشتم اما می از موضوع قرار اطالعدرسته
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  ومدی بهم میلی که ختی الشی اراکی هم شمی گرفتم ، ارامی دل دل کردن تصمی بعد از کلبالخره
  رونی اتاق رفتم باز
 

  رحم کن به پسر مردم باباااااــپی ، بابا خوش تيخوری به ما نميدیاوووووووه ، ل_ارام
  یکنیبابا تو بزرگش م_نایارم
 می مراقب خودت باش ندزدنت بد بخت شي و خوشگل شدپی خوشتیلیاز من گفتن بود ، خ_ارام
 بادمجون بم افت نداره_

   نشهرتی ، االنم برو که دیینایاون بادمجون بمه ،تو ارم_ارام
 

  ی به ساعت کردم و رفتم سمت در خروجینگاه
 
  ؟ي نداري کار یخب ارام_

  نه مراقب خودت باش ، فعال_ارام
 فعال_
 

  کرده بود حرکت کردمامی پنی که امی و به سمت ادرس نگی پارکي تورفتم
 

 . رستورانير ورود رو پارك کردم و رفتم سمت دنیماش
 
   خانمدیخوش امد+
 
   که دم در بود نگاه کردمي مرد کت و شلواربه
 
 ... فرانی کي اقاخوامیممنونم ، عذر م_
 

 :  زديلبخند
   طبقه باالستشونی اي رزروزیم+
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   رفتمچی مارپي کردم و به سمت پله هايتشکر
   رخش به سمتم بود نگاه کردممی که ننی کردم و به امی مکثدمی رسیوقت
   از جاش بلند شدیقی کفشم به طرفم برگشت و بعد از تبسم عمي پاشنه هاي صدابا
 
   مادمازليخوش اومد_نیام

  ي که دعوتم رو قبول کردممنونم
 

   خوشگل تر شده بودشهی از همکنمی ماعتراف
   شده بودی که زده بود واقعا خواستني ای رسمپی تبا
 
 ونم ممنیلیخ_
 

  نمی و تعارف کرد که بشدی رو عقب کشیصندل
  یمرس_
 

   هم نشست سر جاش و با لبخند نگاهم کردنی و امنشستم
 انوی که اون سمت پي اطراف رو احاطه کرده بود و مردتی الیلی نور خهی اطرافمون شدم که ي متوجه تازه

 ..زدیم
 ..  بوددهیچی که پینی دل نشیلی خي حهیرا
 یی که داخلش دوشاخه رز طالدی سففی ظریلی گلدون خهی پر بود از گلبرگ و می که نشسته بوديزی ميرو

  رنگ بود
 
   بودکی خاص و البته شیلیخ
 

   کردمي اخنده
   جانیچه شاعرانس ا_
 
 :  لبش بود اکتفا کردي که روي به همون لبخندنیام
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  بودی مدیبا_نیام
 

   کردم اما بروز ندادمتعجب
 
   بوده؟یامشبت چ  مناسبت دعوت ی بگي خوایخب ، نم_
 ...رسهی ، به اون هم ممی بخوريزی چهیبهتره اول _نیام
 
 هر کدوممون ي و بعد از برش، برازی مي رو گذاشت روی شکالتکی کوچکی کهی از خدمه ها اومد و یکی

 .داخل بشقاب گذاشت
 ست؟ی ني اگهیامر د+

   کنم ی صدا ممی خواستيزی ، اگر چممنونم
 :  که رفت گفتمگارسون

 ! امشب تولدم باشهکنمیفکر نم_
  دونمیم_نیام
 ...کی کنیپس ا_
  گمی رو بخور بعد مکتیک_نیام
   رو داخل دهانم گذاشتمکی از کي مشغول تکه ای ذهنبا

  بود؟ی کار ها چنی از انی اممنظور
 
 :  کردي تک سرفه انیام
 ! خب_نیام
 ... شدمرهی کنجکاو بهش خی نگاهبا
 

 ]16:21 02.11.16] ,�✏ کلکلتکست
  نوزدهم_و_صد_پارت#
 
 )نایارم(
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 :  بهم نگاه کرد و دهن باز کردي جدیلیخ
 
 رو که چند وقته فکرم رو مشغول کرده و تا يزی چ  رو بهت بگم ،یامشب دعوتت کردم تا موضوع مهم_نیام

   راجبشتونستمی رو نمی درستمی که ازش مطمئن نشدم تصمشبی دنیهم
 
 رمیبگ

 .  لطفا توام با دقت گوش بده و حساب شده جواب بدهپس
 
 .. مردمی مي داشتم از کنجکاوی واقعي به معناگهید
 
   سر اصل مطلبرمی راست مکی حرف بزنم پس هی و با حاشچونمیعادت ندارم حرف هام رو بپ_نیام
 ی فکرش رو هم نمی حتروزی که فکر تو، ذهنم رو مشغول کرده ، من خودم تا دهیادی مدت زبای ، تقرنای ارمنیبب

   به بعدنی از اخوامی که بهت عالقه دارم و  مدمیکردم اما بالخره فهم
 

   کنممی رو باهات تقسمیزندگ
 ي فکری بي و از روي من سرسرمی که تصمی بدونخوامی اما می بزنی انتظار ندارم االن حرف مشخصازت

 .ستین
 
 ... لحظه احساس کردم قلبم از کار افتادکی
  دونم از کجا اومدی که نميری وصف ناپذی همراه خوشحالقی شوك عمکی
 ...  که من هم دوسِش دارمدونستمی در واقع میحت.....ی و حتستمی نلی می بنی دونستم که نسبت به امیم
 
 حلقه کی گلبرگ ها بود رو باز کرد که ي که کنار اون دو شاخه گل و ال به الی رنگیی طالي در جعبه نیام
 ...  رو باز کردزدی که برق میانی برلنی با نگکی شیلی ساده و خنی تک نگي
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 فکر شنهادمی راجب پي با فکر و بدون غرور ، کل کل و لجبازخوامی گفتم اما ازت مییهوی یلی خدونمیم_نیام
  ی ربط داره و اصال شوخندمونی موضوع به انیا که یدونی چون میکن
 

   حلقه رو سمت من گرفتي و جعبه ستی نبردار
 
  «ندمونیا»
 ن؟ی مشترك من و امي ندهیا

 ...  خواستمی رو نمي اگهی دزی چنی اری بخوام با خودم رو راست باشم غاگه
   دارمنی که کنار امیحس

   که باهاش دارمینرمش
  کنهی که با حضورش بهم القا میارامش
   کردمی رو داشتم مرور مزی چهمه

   تا االندارمونی دنی اولاز
 ی که چند وقته حتکردی مي اورادی قلبم بود که بهم ي چشمم رد شد و در اخر صداي از جلولمی مثل فزی چهمه

 ، اولي هاداری از همون ددیشا
  نفره کرد ازش متی که تا االن فکر مزنهی مي پسريبرا

   ، بدون غرور حرفم رو بزنمي بدون لجبازگفت
 
  ؟ی کنی ، با من ازدواج منایارم_نیام
 
   دستش بود نگاه کردمي که توي و حلقه انی امبه
 

 .فقط و فقط قلبم....  لحظه فقط به حرف قلبم گوش دادماون
 ... نگاه کردمدی باری به اشک نشسته به چشماش که اضطراب ازشون مي چشمابا
 

 ... دستم رفت سمت حلقه و ازش گرفتمي ارادری غکامال
   شدمرهی چشماش خي شوق زدم و توي از رويلبخند
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 !بله_
 

   بودمی از جوابم راضدونمی دونم اون همه جسارت رو از کجا اوردم ، اما می لحظه واقعا نماون
 

 .ی داد به صندلهی ناباور کرد و تکي لحظه گنگ نگاهم کرد و خنده اچند
 : لب گفتری و زدی صورتش دست کشيرو
   شکرتایخدا_نیام
 
 .و گرفت و منم بلند شدم  و دستم رسادی کرد و اومد جلوم واي من نگاه کرد و خنده ابه

 ... رو از داخل دستم گرفت و اروم انگشتم کردحلقه
   زدي رو بست و روش بوسه اچشماش

 
  ختی ردلم
 : کرد و کنار گوشم اروم گفتبغلم

  ی بشمونی پشي که دادی وقت از جوابچی هذارمی من ، نمينای ارمیمرس_نیام
 
  دی کشیقی دستاش رو دورم محکم تر کرد و نفس عمو
 
   من؟ينای به من گفت ارمنیام

 ...ایخدا
 .. زهی که برخواستمی چرا چشمام پره اشک شده بود اما نمدونمینم
   کردي و خنده ادی سرم رو بوسي ازم جدا شد و رونیام
 
 ست؟یشما گشنتون ن_نیام

 :  دمی خندمنم
  یلیچرا خ_
 

   زد و گارسون رو صدا کردیچشمک
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 ..زی مي روذاشتنی غذا رو مي دونه دونه ظرف ها  که از قبل سفارش داده بود، چوننی امثل
  همه؟نی چه خبره انیام_
 ی سالمتیخبر خوش_نیام
  همه غذا ؟نی امیبابا دو نفر_
 
   نگاهم کردی مهربونبا
 
   ، بخور نوش جونتشهی توهم نمي تاره موکی همه غذا ارزشش اندازه نیا_نیام
 

   زدم و شروع کردم به خوردنيزی تشکر املبخند
 .می که برمی گذشت و غذا خوردن ماهم تموم شد و کم کم بلند شدی ساعتمین

 
 ؟ي اوردنیماش_نیام
  اره_
   مننی ماشي تونیبش_نیام
 ه؟یوا ، چه کار_
  ارهی بیکی فردا گمی خودت روهم م نی ، ماشگمی منیبش_نیام
   و راه افتادنشی ماشي نشستم تونی اصرار امبا
  دیرس» اروم اروم« کرد تا به ی اهنگ هارو رد میکی یکی

   خوندی لب باهاش مری بهم زد و زیچشمک
 ن؟یام_
 جونم؟_نیام
 
 ... جونم... جونم...  بود که جوابم بله نبودي بارنیاول../ جونم/

 ...دمیشنی منی از زبون امی بود، مخصوصا وقتییبای زي کلمه چه
 
  ستاااای ور ننی ما از ايخونه _
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   باممیری اون شب مادی به می خانوم کوچولو ، داردونمیم_نیام
  ؟یگی مي جديوااا_
 بلههه_نیام
 
   خونه و نگران نشهامی مری دادم که دامی به ارام پی خوش حالبا
 کردمی اهسته زمزمه منی طول راه همراه اهنگ با اميتو
 

 ... داخل شرکتهی جدنی ، امنی صبح بودم و نه امينای نه من اون ارمانگار
 
 

 .می که با بچه ها رفتیی سمت همونجامی کنار هم قدم برداشتیی و دوتامیدیرس
 
 ..مکتین ي رومی نشستمی و رفتدی دوتا پشمک خرنیام
  من پشمک دوست دارم؟؟؟یدونستیتو از کجا م_ 
 ! نجایاز ا_نیام
 ... زدي به قلبش اشاره او
 

 ... به سمتم گرفته بود رو از دستش گرفتمنی که امی لبم نشست و پشمکي اراده روی بيلبخند
 .. از پشمکش رو زد به دماغمکهی تهی نی که امکردمی نگاه مکردنی مي که بازیی کوچولوي به بچه هاداشتم

  
 
 کنه؟ی نگاه میخانوم کوچولو به چ_نیام
 

 : کردم و با اعتراض گفتمی کم رنگاخم
 .. ي بدیلی خنیعع؟ ام_
  ستمی من بد ننایعع؟ ارم_نیام
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 و حرف کردنی نگاه منی گروه دختر شدم که اونجا بودن و به امهی که متوجه میکردی می با هم شوخمیداشت
 .. زدنیم
 

 ... اخمام رو در هم کردمناخوداگاه
 .... نشده بودم، اما حاالينجوری انی از ارمری به غي حاال واسه پسرتا
 
 . رد نگاهم رو گرفت و متوجهشون شدنیام

 ... شدي خودم اخم کرد و کامال جدمثل
 . که داخل شرکت بودیی مثل وقتادرست

 !کردی نه انگار که االن داشت با من کلکل مانگار
 ...  رو گرفت و بلندم کرد و راه افتاد سمت مخالف دخترادستم
 ...  نگاه نکنن بلند شدي که من ناراحت نباشم و اون دخترا هم بفهمن که اونجورنی واسه ادمیفهم
 》:)  تو باشهي ها و خنده هاش فقط و فقط برای که تمام شوخی نفر رو داشته باشکی که هی خوبحس《

 
 
 )ارام(
 . خوابم بردعی سری و منم از شدت خستگادی مری داد که دامیبهم پ نای ارمشبید

 .  هنوز خواب بودنای بود اما ارمداری شدم ترانه بداری بی وقتصبح
 

 .می پروژمون کار کني تا رومی گرفته بودی رو از پسرا مرخصامروز
 دهی مونده بود که گفت فردا انجامشون می جزئي کارهاهی انجام داده بود و فقط نی کاراشو با امشتری هم بنایارم

 .کنهی کردن پروژه به ما کمک ملی تکميو امروزم تو
 

 . رو برداشتم و رفتم وسط حال نشستمازمی و مورد نی نقشه کشلی ها و چند برگ کاغذ و وسانقشه
 .می مشغول شدیی رو هم صدا زدم و دوتاترانه

 
 .ال اوردم ترانه سرم رو باي کار شده بودم که با صداغرق
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 . اوردهشبی دنااااس،ی از کار ارمی قسمتهی نی اننن،ی رو ببنجایارامممم ا_ترانه
 
 ... روبه روم نگاه کردمری به تصوي تعجب و ناباوربا
 ... باور نداشتمدمیدی رو که ميزیچ

 . نداشتی حرفچی هي شده بود و اصال جای در حد عالواقعا
 .. از اب در اومدهي کارنی همچتی نقشه ها کار شده و در نهاي بود که ساعت ها روواضح

 
 شههههی مطمئنم اول مهههی عالنی ايوا_
 

  موندهاشمی کارزهی تازه هنوز رهی مهندس حرفه اهیارههه انگار که کار _ترانه
 

 گهی دهی مهندس حرفه اهیخب کار _نایارم
 
 . از اونجا اومد برگشتمنای ارمي که صدایی سمت جابه
 . بودستادهی انهی زده بود و دست به سهی به در اتاقش تکي لبخند گشادبا
 

 ؟؟ي شدداری بیسالم ک_ترانه
 

 .نی چقدر زود شروع کردد؟ی خوابشهی شما ميسالم ، مگه با سر و صداها_نایارم
 
 نااای شده ارمی پروژت عالنممممی ببنجای اای سالم ، بکیعل_
 

 . زد و به سمتمون اومديلبخند
 . بکنمي کارچی هتونستمی ، اگه کمک هاش نبود قطعا نمگهی دنهی کار ام،یمرس_نایارم
 

 هوووم دستش درد نکنه_ترانه
 
 ..زدی برق منای ارمي انگشتاي شدم که اليزی دفعه متوجه چهی
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 :دمی کردم و با تعجب پرسي نگاهم بهش اشاره ابا
 !ه؟ی چنی انایارم_
 

 .... کهنهی و ببارهی هم متوجه شد و رفت سمتش تا حلقه رو از تو دستش در بترانه
 

 ..نی ببنجای از همااارینهههه درش ن_نایارم
 

 ه؟ی چنیوااا چرااا؟؟ اصال ا _ترانه
 
 .. شروع کرد به حرف زدنیقی شد و با لبخند عمرهی حلقش خبه

 .. نبودنجای که اصال اانگار
 

 .. رفتم رستوراننی با ام بهتون گفتم کهشبید_نایارم
 ..  بودییای روی رفتم همه چیوقت

 ... کس جز ما دوتا اونجا نبودچیو ه... یی قرمز و طالي پر از گلبرگ هازی مهی
 .... بودی تر و خوشگل تر از هر موقعپی خوشتنیام
 
 هم مثل ترانه عاشق شده و نای که ارمدمی ، فهمدمی تا اخرش رو فهمزد،ی چشماش حرف مي توی برق خاصبا
 ......ي به زودیعنی دستشم ي توي حلقه نیا

 : و ادامه داددی حلقش دست کشي زد و رويلبخند
 

 ... معلوم باشهشمی بقگهیفکر کنم د_نایارم
 
 ...زهیری داره اروم اشک مدمی سمت ترانه برگشتم که دبه
 : و گفتنای بغل ارمدیپر

 که چه میگفتی مشهی همنی من و متن،یای واقعا بهم منی ، تو و امیییی خوشحالم خواهریلی برات خنااایارم_ترانه
 .. و حاالنیخوب بشه شما عاشق هم بش
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 .. حرف زدن رو ندادشتری بي اشکاش بهش اجازه گهید
 منم دست دمی به خودم اومدم که دخت،یری هم محکم ترانه رو به خودش فشرد و پا به پاش اشک منایارم
 . از اون دوتا ندارمیکم

  
 ...نای ارمیخوشبخت...  بودنی منم همي ارزوواقعا
 .نی نبود جز امی در کنارش خوشحال باشه و االن اون فرد کسنای که ارمی فقط کس،ی نبود با کمهم

 ... نی رفت سمت امفکرم
 ..  رو داشته باشه و قدرشو بدونهنای ارماقتی بودم که لدواریام

 ..شدی اونم مثل ترانه ازدواج کنه و بره بدنم سست منکهیهر نداشته بود و از فکر ا من خواي برانایارم
 . حد بهش وابستمنی که تا ادونستمی و اصال نمکردمی نمفکر

 . به سمتم اومدنای تموم شد و ارمنای ترانه و ارميختنای اشک ربالخره
 

 : بغل گرفتمش و کنار گوشش اروم گفتمخواهرانه
 .زمی عزنی ، خوشبخت بشهی و انتخابشم عالهی پسر خوبنیام_
 

 .. صدام بغض دار شدی که کدمی نفهماصال
 .. کردم خودمو کنترل کنمی سعیول

 ..میزی اشک برنکهی نه امی خوشحال باشدی خبر خوب رو بهمون داد باهی نایارم
 
 : گفتمطنتی بغلم درش اوردم و با شاز
 خواهر خوشگل ما رووو توور کردد و دلشو برد؟ هوممم؟؟؟ ي کاهه هااا ، چجورری اب زیلی خنمی امنیا_
 

 : و ترانه گفتدی خندی خجالتنایارم
 !!؟یییزدی مری با تنمی امي هی تو که سانمی کاه ترههه ، بگو ببریفعال که خواهر خودمون اب ز_ترانه

 
 نباشه ، االن نی سر به تن امخواستمی که می منن، منکردی فکرشو می و خمه ، کچی ، پر از پگهیعشقه د_نایارم

 ... مو از سرش کم نشههی وقت هی باشم و نگران باشم که ستادهی انجایا
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 ی اتفاقهی هر لحظه نگرانم که نکنه ستی نشمی پی وقتنای ارمیدونی ، منی حس من به متقایدق! فهمتتیم_ترانه

 ...وفتهیب
 .....ستی کنارم نی از وجودمه که وقتکهی تهی کنمی ماحساس

 
 : وسط عشقوالنه هاشون و گفتمدمی پا پرجفت

 ..خوااادی خببب ادم دلش منی از عشقاتون نگينجوری اماااای مجرد دارنجایا!  محترمي خانوم های هیه_
 

 : زد و رو کرد به منی به ترانه چشمکطنتی با شنایارم
  شمااااي زودتر برایانشااله هر چ_نایارم
 

 : حرفش رو گرفت و گفتي دنباله ترانه
 تا بلکه خر شه می کار کنری مخ امي که رومیکنی می سعیی و دوتازنمی حرف منی من با متگههه،یارههه د_ترانه

 .رهی تو رو بگادیو ب
 
 . خندههری بعدم هر هر زد زو
 
  ، شمی بزنم لهت کنمااا ، اونم خر شه من خر نمومدمیترانه برو گمشو تا ن_

 ر؟ی به ام دارهی چه ربطاصال
 . سر کارمونمی برنی گمشنیی اصال بدواههه

 
 ... نقشه هاي رفتم و نشستم پاعی سرو

 ... خب اصال مهم نبودی بودم که هول شدم ولدهی خودمم فهمانگار
 اه...گهی مادی چرت زشهی ترانه همنیا

 
 ..می مشغول شدیی هم اومدن و سه تانای بعد ترانه و ارمکمی دادم به نقشه ها و حواسمو

 
 .میکردی مستمی و وارد سمیگرفتی کار رو مي ، اشکاالمیکردی متی ، عکسا رو ادمیزدی مطرح
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 ... ترانه در اومدي که صدامی رفتشی کار پي نصفه هاتا
 

 اقااا من گشنمههه_ترانه
 

 اخ ارهههه منممم_نایارم
 
  که سفارش بدم؟نیخوری منویمن هوس مرغ کردم ، شما هم هم_
 

 . بچه ها بلند شدم و رفتم غذا ها رو سفارش دادمدیی از تابعد
 .می مشغول شدیی غذا ها رو اورد و سه تاکی نگذشت که پيزیچ

 .. سر کارامونمی دوباره برگشتمی جون گرفتکمی نکهی از ابعد
 

 تونستمی هم میی داشت که خودم تنهاییای کارزهی رهی تموم شده بود و فقط ستمی وارد کردن تو سيکارا
 . تموم بودگهی دییجورایون بدم و انجامش

 
 . پرت کردی خودشو به سمت گوشزی خهی ترانه زنگ خورد و با یگوش

 !نهی زد که معلوم شد متیضی عرلبخند
 

 ؟؟يسالمممم عشقمممم چطور_ترانه
 

 ما لی چشمک تحوهی زدی که حرف مينجوری خنده و همری ززدی که هرهر مگفتی می بهش چنی نبود متمعلوم
 .رونیداد و از اتاق رفت ب

 ..دونهی برگرده خدا می کنی حاال اپوووف
 .. اونم زنگ خوردی گوشدمی که دنای سمت ارمبرگشتم

 ..گهی دنهی حتما اممیکی نی اای بد
 
 ههه؟؟یک_
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 نیارم_نایارم
 
 !عهه چه عجب_
 

 !هاع؟_نایارم
 
 . باو جواب بده خودشو کشتیچیه_
 

 !سالممم_نایارم
  مگه؟؟ییععع کجا_
 امیباشه باشه االن م_
 فعالااا_

 . که ترانه اومد داخلرونی رو قطع کرد و خواست بره بیگوش
 

 عههه کجا؟؟_ترانه
 

 .نمشی که ببنیی پارمی دم در، منم مادی منجاستی اکی زنگ زد گفت نزدنیارم_نایارم
 

 .اهاا باشه فعال_ترانه
 
 !ایزود ب_
 

 .چشم خداحافظ_نایارم
 

 .نیی رفت پاشی تک گوشيو با صدا حاضر شد يسرسر
 
 : ترانه بلند گفتهوی
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  اراميواااا_ترانه
 
  شده؟؟یه؟؟چیچ_
 

 ... نای ارميحلقه ... نیارم_ترانه
 

 . رو گرفتم و نشستمسرم
 ... مني خدايوا

 ...دهی دنی و االنم حتما ارمارهی رفت حلقه رو در بادشی نایارم
 
 .زارههی نمنی و امنای ، سر به تن ارمنننی ازدواج کنه و از همه مهم تر با امخوادی منای اگه بدونه ارمو

 ...... بگذرونری خودت به خااایخدا
 
 )نایارم(
 
   و دستام رو باز کردم و بغلش کردمنی ارمنی شوق و ذوق رفتم تو ماشبا
 
  یسالم داداشــ_
   خانوم پارسال دوست امسال اشنانایبه به سالم ارم_نیارم
   پروژه ههنی نگو که پدرم در اومد واسه انی ارمياااو_
   کردنفی شروع کردم به تعرجانی از پروژه اومد و باهادمی دفعه کی

 .. چقدر خوب شدهیدونی نمنی ارميوا_
  ستی بستیب
   بادستام نشون دادمو

 : با خنده گفتنیارم
 ...ي بهترشهیخدا رو شکر خواهر من هم_نیارم
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 ي تودی لباش رفت و نگاهش رنگ تعجب گرفت و بالفاصله اخماش رو کشي موند و لبخند از رورهی خیی جابه
  هم
  شد؟ينطوری چرا انی اوااا

   رو جلوش تکون دادمدستام
 ؟یی کجان؟یارم_

 :  لب گفتری رو گرفت و زدستم
  نمیواستا بب_نیارم

 ...  حبس شدنمی سي به دستم افتاد و نفس توچشمم
 . بودن واالن قرمز قرمز بود نگاه کردمختهی چشماش ري خون توتری که انگار ده لینیرم به ای نگرانبا
 ، شده بود بهمرهیخ

  نا؟ی ارمهی چنیا_نیارم
 :  به خودم اومدمنی بود که با داد ارمی خالیِ نداشتم بدم ذهنم خالیجواب
 ه؟ی حلقه چنی اگمیبا توام م_نیارم
  اروم باشدمی محی اروم باش واست توضیداداش,  نیآرم..آ_
   وحشتناك تر بهم نگاه کردچ،ی اما اروم که نشد هدی کشقی نفس عمهی

  نیام.. اشبیراستش اممم راستش د_
 : و تند گفتمدمی کشقی نفس عمهی

   حلقه هم مال اونهنیا...ي کرده و اي ازم خاستگارنیام_
 ؟؟؟یچـــ_نیارم
   که گوشام کر شد و حنجره خودش پاره شددمیرس گفت به حتم نیکه ارم "یچ" با

 ..ای خداي ؟ وانای ارمي فرض کردیتو منو چ_نیارم
اونم ,  کرده ي بگه ازم خاستگاررهی بگیکی شدم که خواهرم راست راست حلقه از رتی غی من انقدر بیعنی
  ن؟؟ی ام؟؟؟یک

  هــان؟؟؟ی تو اون شرکت لعنتيری نمگهی کن؟ مگه نگفتم دي من بهت نگفتم ازش دورمگه
   باهام داشتي رفتارنی همچنی بار بود که ارمنیاول,  گرفته بود میگر
 ... نیارم.. نیارم_
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 حاال نی همیختی تمام تصوراتم رو راجب خودت بهم رنایفقط خفه شو و دهنتو ببند، ارم,  شو هخـف_نیارم
   خونه خودمونمیری ميای می کنی رو جمع ملتی وسايریم
 ...اما آ_
   رو که گفتم بکنيساکت شو برو کار_نیارم
  شهی دونستم نظرش عوض نمیم
   شدم و زنگ رو زدم که بدون جواب دادن باز شدادهیپ

 رنگ از روشون دنی اشک الود من رو دي و تا چهره ستادنی ارام و ترانه با اضطراب دم در ادمی باال که درفتم
 دیپر

 ناااایارم_ارام
 نااای ارم شدهیچ_ترانه

   بغلشوندمی پرهی و با گراوردمی نطاقت
  چه کار کنــم,بچه هااا _

  نه ؟ای شده ی چیگیم_ارام
   برررمنجای از ادیت گفت با.. و گفدی حلقه رو دنیآرم..آر_
  هی گرریو باز زدم ز 

 ؟ي برنجای از ادی بای چیعنی_ترانه
 ه؟یمگه الک_ارام

 کوله امو ي داخل اتاقم و چمدون رو برداشتم و لباسام رو گذاشتم داخلش و کتاب هام رو هم گذاشتم تورفتم
  بلند شدم

 .. کردنی مهی و ترانه داشتن گرارام
  بهانه بدم دستشنی از اشتری بشهی برم نمدیمن با_

 ااایزود برگرد_ارام
  ی زنگ بزنيدیرس_ترانه
 یمراقب خودت باش_ارام
   بودم رو دادم به بچه هاختهیوژه امو داخلش ر که پریفلش
  به استادنی بدنوی اامی من فردا نتونستم بدیشا_
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  نیی رفتم پاهی گری بغلشون و بعد از کلرفتم
   کردم و نشستمی پنجره نگاه کردم که ارام و ترانه پشتش بودن باهاشون خداحافظبه

   از جا کنده شدنی گاز و ماشي رو پاش رو گذاشتنی در رو کامل نبسته بودم که ارمهنوز
  کردی میفقط با سرعت رانندگ,  نگفت يزی راه چيتو
 .  شدمادهی شد من هم پادهی دم خونه پارك کرد و پکافی تهی با

 .. خونه رو باز کرد و با اخم اشاره زد برم تودر
 . اتاقم که پشت سرم اومدي تورفتم
   جرات نداشتم بپرسم مامان و بابا کجانی بود که حتی عصبانقدر

  تی نه خونه مجردی دانشگاه نه اون شرکت کوفتي برياز فردا نه حق دار_نیارم
   و تودونمی من مي اگه بفهمم دست از پا خطا کردی علي به والنایارم

 .. درضمن
 : کردمنگاهش

 .هنوز کارم باهات تموم نشده, شدم التیخی بیفکر نکن_نیارم
  دی و در اتاق رو محکم بهم کوبونری برفت

 ..هی گرری بلند زدم زي تختم و با صداي رونشستم
  ری رو ازم نگنی کنم امی فقط ازت خواهش مایخدا

   زدمی لبخند تلخهی اون همه گرنی به حلقم افتاد و بچشمم
   و بغل گرفتمشدمی رو بوسروش

  رشی رفت بگادشی نی رو شکر فکر کنم ارمخدا
 :))  منههی حلقه تنها هستنی افعال

 
 ]19:18 02.11.16] ,�✏ کلکلتکست

 دوم_ستیب_و_صد_پارت#
 )نیام(
 
 . درخواست ازدواج کردمنای بچه ها گفته بودم که از ارمبه
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 . گفتکی استقبال کرد و تبري مسخره بازی از قبل حس کرده بود، طبق معمول با کلییزای چهی که نیمت
 ي گفت و ارزوکی اونم بهم تبریمی گرم و صمیلی سرد و خشک برخورد کنه اما برعکس خری داشتم که امتوقع

 . تعجب داشتي واقعا جانی کرد که ایخوشبخت
 ..هی پر رمز و رازتی شخصری امنی اچقدر

 . بودنومدهی گرفته بودن و نی و دخترا امروز رو مرخصنایارم
 !رهی هم باشه نوبت امی نوبتگهی ما مرغا، حاال دی قاطي توعم که اومدگمی داداش منیام_نیمت
 : انداخت و گفتنی نگاه چپ به متهی ریام
 !عمرااا، عقلم رو که از دست ندادم_ریام
 مرده بودم ی واقعي رو دراورد که به معناری امي اداي خنده داریلی بلند شد و دهنشو کج کرد و به طرز خنیمت

 .از خنده
 . که؟ مواظب خودت باشیانی ندارما در جری حساب من اعصاب درست ونیمت_ریام
 : دستشو گرفت رو قلبش و گفتنیمت
  نکن آآآخخخينجوری با من افهی من قلبم ضعيوا_نیمت

 : شد و گفتي و جددیخند
 .ری داش اممینیبی تو رو هم می وليای می االن قپنی توام مثل امدونمیمن که م_نیمت
 .دسی فای کله پوك بهی بحث کردن با تو،یزنی بگم تو حرف خودتو میمن که هرچ_ریام
 . کارشزی گفت و بلند شد رفت سمت منویا

 ..دی خندی هر هر منمیمت
 زنگ به خانومت هی بلندشو برو کنمی مشنهادی داداش به توعم پنی به خانومم زنگ بزنم، امخوامیمن م_نیمت

 .بزن حال و هوات عوض شه
 ينطوری خلوتمونه و اي هست فقط برانمونی که بی ، عشقارمی دربي اصال دوست نداشتم تو جمع لوس بازمن

 ...شترهیحرمت عشقمون هم ب
  و باابهتنی سنگی ولعاشق

 :نی کردم سمت مترو
 . پاشو برو دنبال کارت،ي بدشنهادی خواد پیشما نم_

 . باال انداخت و بلند شد رفت تا به ترانه زنگ بزنهي اشونه
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 ... رو بشنومنای ارمي دلم خواست صداییهوی گذشت که ی دو ساعتیکی حدود
 ..  اصال جاش نبود، درست هم نبودنجای ااما

 .زنمی که تموم شد حتما زنگ مي کاروقت
 . شد7 بالخره ساعت ی بعد از چند ساعت خستگنکهی شدم تا امشغول

 . و نشستم پشت فرموننگی کردم و رفتم تو پارکی بچه ها خداحافظاز
 .. رو گرفتم که بعد از چند تا بوق وصل شدنای ارمي شماره

 . که باعث شد خودم شروع کنمومدی نییصدا
 : زدم و گفتميلبخند

  کجاست؟شی مترشی من زبون شيخانوم کوچولو_
 .دیچی پی تو گوشي بغض دار و غم زده ايصدا
 ـنــیام_نایارم

 ... چشمام دادي توی لبام محو شد و جاش رو به نگراني از رولبخند
  لرزه؟ی شده؟ چرا صدات می چنای ارمن؟ین امجو_
 ......نی آرمن،یا ام_نایارم

 . کردفی واسم تعرهی و گری ماجرا رو با هزار بدبختتمام
 .. کنمکاری چدی بادونستمی نماصال

 ... بودی خونه زنداني تویی جوراهی از همه جا منعش کرده بود و نیارم
 ....ومدی از دستم برنمي کارچی و هختیری من داشت اشک مينایارم...  به خاطر منفقط

 . ها عقب بکشمی راحتنی نبودم که به همی منم ادمی ولکنه،ی وقت منو قبول نمچی هنی ارمدونستمیم
  زدم رو فرمونتی عصبانبا
  سره توِری دردسرا زيلعنت بهت ژاله لعنت بهت که همه _نیام

 ـــمـ؟؟؟ی چــهـــ کـار کــنـــــنــیامـــ_نایارم
 چی هذارمینم,  تو نگران نباش کنمیخودم خراب کردم خودمم درست م, زمی نکن عزهی گرکنم،یدرستش م_

 .رتتی ازم بگياحد
 نیام_نایارم
  کنم که، حاال بخندی گفتم درستش می کنی مهی گري تو که هنوز دارن؟یجانم جان ام_
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 シ گهی دبخند
 .. بزنمي کرد که باعث شد منم لبخنديزی ري خنده

  خانوم کوچولویراست_
 هوم؟_نایارم
 . اونجاامیمن دارم م_

 : گرفت و با استرس گفتی رنگ نگرانصداش
 ن؟؟؟ی اميایکجاا؟ کجا م_نایارم
 !جلو در خونتون_
 ...نتتی ببنی ارمستی هاا ، االن اصال وقتش نيای ننینههه نه ام_نایارم
 .امی نترس تو نمن،ینچ باز گفت ارم_
 ...اما_نایارم
 .نایادرس رو بده ارم_
  قاطع ام ادرس رو داد و منمي صدابا

 . رو روشن کردم و پام رو گذاشتم رو گازنی رو قطع کردم و ماشیگوش
 .هر جور که شده... دمشیدی مدی بااالن
 . شدمادهی پنی در خونشون زدم رو ترمز و از ماشجلو
 . رو گرفتمنای ارمي زدم و شماره هی تکنی ماشبه
 الو_نایارم
 من جلو درم_
 : مکث کرد و گفتکمی

 باال رو نگاه کن_نایارم
 !؟یچ_

 ...کنهی اتاقش رو زده کنار و از پنجره نگاهم مي پرده نای ارمدمی بردم باال که دسرمو
 ... اروم شدمدنشی که با دانگار

 ...دیچی پی گوشي همراه با بغضش توي ارامش زدم که صداي از رويلبخند
 ...دلم برات تنگ شده بود_نایارم
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 .شتریمن ب_
 : کردم و گفتمیطونی شي خنده

 !ادی بهت میچقدر صورت_
 : گرفت و با اخم گفتعی زرنگه سریلی که خیی که متوجه نشد اما از اونجااولش

 ! بچه پررونم،یعه نگاه نکن بب_نایارم
  هست؟یمشکل! خانوم خودمه_

 .......تاقش افتاد اي قطع شد و پرده ی بگه که گوشيزی چاومد
 
 )ریام(
 

   درد گرفته بودی و کتفم از شدت خستگگردن
   عکسالی اروم گذاشتم و رفتم تو فاکی موزکی بودم و لپتاپم رو گذاشتم جلوم دهی تختم دراز کشيرو
  زی تبرمی رفته بودنی و متنی بود که با امشی عکس مال چهار سال پنیاول

   بودی خوبمسافرت
 میزدی چهره هامون نگاه کردم که هر سه مون بچه مبه
   کنه ان شاءاهللای که عقد منمی امشی سر خونه و زندگرهی مگهی که تا چند ماه دنی حاال متاما
  واسش خوش حال بودمیلیخ
   کردم بخوابمی کردم و بعد هم سعدنی رو صرف عکس دی ساعتمین

 ... بودي روز پر کارفردا
__________ 

  میکردی کار ممی و داشتمی بود اتاقيتو
   هم نتونست شادش کنهنی متی حاکم بود که حتینی سنگیلی جو خامروز

   هم بودي بود و ارام و ترانه هم پکر بودن و اخم هاشون توومدهی ننایارم
   هم که از اونا بدترنیام

  شدهی بودم چدهی نفهمهنوز
   اتاق مني تومی گذشت و زمان استراحت شد با بچه ها رفتی ساعتکی
  ارهی بي به مش قربون گفتم چاو
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   های صندلي ساکت نشستن روهمه
 :  که کنارم نشسته بود گفتمنی متبه
  ن؟ی ؟ چرا همه تو خودتونهی چهیقض_

 :نیی کرد و سرشو انداخت پایمکث
   ازدواج کنهنی با امذارهینم,  کرده شی خونه زنداني تونا،ی داداش ارمنیارم_نیمت
   شرکتادی بره دانشگاه و بذارهی نمهگی دیحت
 ؟؟؟ےچـــ_
   پر اشک نگاهم کردنيمن، ارام و ترانه با چشما "یچ" با
   و چشماش رو بستی گاه صندلهی تکي هم سرش رو گذشت رونیام
   باهم ازدواج کنن؟نی و امنای ارمذارهی نمنی که ارمی چیعنی_

  است؟ی الکنی به هممگه
   حرکت کردی بلند شد و به سمت در خروجنی امهوی

  ادی از دستش بر نمي کارچیه, غلط کرده که نذاره_نیام
 . سادمی تا تهش وامن

 .رونی و رفت بدی شدت در رو باز کرد و محکم بهم کوببا
 م؟ی چه کار کندیحاال با_نیمت
  می که ساده ازش بگذرستی ني پا افتاده اشی پيمسئله _
  می کن خوب راجبش فکردیبا
  می بکنمیتونی چکار ممینی هم ببمیخوری ميزی چهی هم ابون؟ی شاپ سر خی کافمی برهینظرتون چ_نیمت

 ... تکون دادم و بلند شدم، دخترا هم بدون حرف رفتن سمت دريسر
  می شاپ رفتی تا کافادهیپ

  ادی از دستمون بر مي چه کارنمی ببکردمی داشتم فکر مقایعم
  می و سفارشمون رو دادمی نشستمیدی رسیوقت

  کردم و رو کردم به سمت دختراي سرفه اتک
  نای و نوع برخوردش با ارماتشی اخالقش،  روحنیشناسی رو منیشما بهتر ارم, خب _
   کردی رو راضنی ارمشهی مي چجورمی بدوندیبا
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 ازش ي برخوردنی وقتا ارومه و واقعا انتظار همچشتری بمیدونی اما ممی ازش نداریخب ماهم شناخت چندان_ارام
  بوددیبع

   هم کهنای با ارمرفتارش
  قهی عمشونی وابستگکننی می انگار واسه هم زندگییجورای با هم خوبن یلیخ
   رو ندارهنای ارمدنیپس قطعا طاقت زجر کش_نیمت

 .صد در صد_ترانه
   ها طول بکشهتی محدودنی اادی فکر نکنم زنیگی که شماها منطوریپس ا_

  ازش سر زدگهی دي منتظره ری کار غکی دفعه هم نی ادیاز کجا معلوم؟ شا_ارام
  شهی هم منیخب بله ا_

   خانوم اقدام کنهنای پدر و مادر ارمقی از طردی بانی من امبنظر
 ؟ی چیعنی_نیمت
  لهی جوون تکمهی نیام_

   خانوم دوستش دارهنایبا خانواده و درامد خوب و از همه مهم تر ارم,  سالم
   پدر و مادرش مخالفت کننزای چنی نکنم با وجود افکر

  بگهی خاصزی با وجود موافقت پدر و مادرش چتونهی هم نمنی ارمو
 ـــنــهی ارهههه همـــيوااااا_ارام

 .  اما بالفاصله چهرش گرفته شددی نگاه کردم که با ذوق دستاش رو به هم کوببهش
 ... بگهی به پدر و مادرش راجب ژاله و اون شب مهموننیاما اگر ارم_ارام

   که انگار با من مشکل دارهنمیا
  ارهی می حرف هام اما و ولي سره توکی

  نه؟می راه هارو امتحان کني تا همه میینجایما ا_
 خب بله_ارام
 میکنی راه رو هم امتحان منیپس ا_

 .می انجام بدادی از دستمون بر مي که هر کارفمونهین وظ االمیونی مدنای و ارمنی واقعا به امنیمن و مت_ترانه
  بگم؟نی به امنطوره،ی همقا،یدق_نیمت
 . بهشمیگیحاال م_
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 :  ارام گفتمبه
 د؟ینی خانوم رو ببنای ارمدی تونینم_

   خونشونمی برشهیم,چرا _ارام
   لبخند دلگرم کننده زد که ناخوداگاه من هم لبام کش اومدهی

  کنترلش کردمعی سراما
 ...می هامون رو اوردن و مشغول شدسفارش

 .  خانوم رو هم درك کنهنای و ارمنی عاشق شه تا بتونه امدی بانیبچه ها بنظر من ارم_نیمت
   لبخند مرموز تر به ارام نگاه کردهی مرموز و ی با نگاهو

 کردمی می رفتارش رو واسه خودم معنداشتم
 م بشه؟ عاشق ارانی که ارمنهی امنظورش

  ارام؟
 الزم نکرده_
   جواب بده هااادیچرا بخدا شا_نیمت
 ــنیمـــتـــ_
 باشه بابا_نیمت

   هم تموم شديساعت کار_ترانه
 می حرفش همه امون به ساعت هامون نگاه کردنی ابا

7:43 
  زود گذشتچقدر

  م؟یاقا بر_نیمت
 میبر_

  می هامون رو بردارنی تا از اونجا ماشمی رفتادهی شرکت رو باز هم پری و مسمی شدبلند
   و ترانه جلوتر رفتننیمت

   هم ارام و پشت سرش هم منبعدشون
   بودکی تارهوا
   تا دخترا زود تر برن خونشونمی هامون روتند تر کردقدم
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 کجا رفت هر چند که نمی که ببزدمی بهش زنگ مدی هم زود تر حل بشه ، حتما بانی شاءاهللا که مشکل امان
 ......زنهی گدار به اب نمی وقت بچی هدونستمیازش مطمئن بودم و م

 
 )نایارم(
 
 . دادمهی پرده رو انداختم و به پنجره تکعی در اتاقم، سري صدابا

 . کردممی رو قای رو پشتم بردم و گوشدستم
 ؟ي چرا قطعش کرد؟يزدی حرف میبا ک_نیارم
 : کردم خونسرد باشم تا لو نرمیسع
 .حرفمون تموم شد قطعش کردم....زدمیبا ارام حرف م_
 . بدهتویگوش_نیارم
  بدم؟دیچرا با_
 . بدهتوی که دوست ندارم باهات بحث کنم پس گوشیدونی خودت منایارم_نیارم
 . رو بهش بدممی سمتم اومد که ناچار مجبور شدم گوشبه
 . نشستشیشونی پي روی اخمدی رو دی گوشي صفحه نکهی محض ابه
 .به خودم اومدم نشی خشمگي صدابا

 که ارام بود، اره؟_نیارم
 . بگميزی چتونستمینم
 ..رمی رو هم ازت بگتی گوشی که حتیکنی خودت مجبورم منایارم_نیارم
 . شد و دست چپم رو تو دستش گرفتکمینزد

 بالفاصله دستمو محکم مشت کردم و به صورت اره،ی حلقم رفت و خواست که از انگشتم درش بي رودستش
 ... نگاه کردمنیارم

 . زد که حلقه رو بهش بدماشاره
 . حلقه رو از تو انگشتم دراوردنی ارمی کردم که مانع شم ولی مقاومت کردم و سعبازم
 .زهی خودم رو کنترل کردم که نری به سختی که تو چشمام جمع شده بود رو حسش کردم ولیاشک

 .. انداخت و اروم بغلم کردی صورتم نگاهبه
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 . شدرهی و تو چشمام خدی رو بوسمیشونیپ
  مگه نه؟،ی برام مهمیلی که خیدونیم_نیارم
 ....نجویاگه بودم ا... ستمی تو مهم نينه نهههه نهههه من اصال برا_
 ...شششیه_نیارم
 ..  حفظ بشهتتی خوام امنی برسه، میبی خوام که بهت آسی فقط نممن
 .. بهترهينجوری کن اباور
 ..ی درك کنیتونینم.. یفهمی االن نمتو

 !ی دور بموننی که از امنهی خوام، صالح توعم ای برادرتم و صالحت رو ممن
 : دستش موهام رو پشت گوشم داد و گفتبا

 .. رو ندارهاقتتی نکن ، لی اون پسر باروني برایچشماتو الک_نیارم
 .یفهمی بعدا حتما می االن نه ولنویا

 .هم بست و در رو رونی حرف، رفت بنی از گفتن ابعد
 ...نمشی نبود که ببینی امگهی دی برگشتم پشت پنجره ولدوباره
 ... دلم براش تنگ شده بودچقدر
 ... صداش رو بشنومتونمی نمی حتگهی که دشهی نمباورم

 . تر نشهختهی بهم رنی اومده و رفته که اوضاع از انی ارمدهی دادم که فهماحتمال
 . نبودنجای ای داشتم تا اروم بشم ولتارمی به گازی واقعا نطی شرانی اتو

 . رو برداشتم و نشستم رو تختلپتاپم
 . کردمی شده بود اهنگ خودمون دوتا، رو پلگهی خونده بودم و دنی که با امیاهنگ

 . زدم و زانو هام رو بغل گرفتمهی تخت تکبه
  کنه؟ی کارارو منی دوستم داره و من براش مهمم چرا اگهی که منیارم
  اد من ناراحت باشم؟ خوی مچرا
 شتره؟ی بتمی دورم امننی از امی وقتکنهی فکر مچرا
 نه؟ی من، امتی امنفهمهی نمچرا
 .... درکم کنهخوادی نمچرا

 ... و کالفه چشمام رو بستمسردرگم
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 ...نیصد باره و هزار باره فکرم رفت سمت ام... دوباره
 ...می که باهم داشتیی لحظه هاي همه به
 . گونم نشستي چشمم سر خورد و روي قطره اشک، لجوجانه از گوشه هی

 . شدمی دلتنگش مشتری لحظه از قبل بهر
 ... تنشيگرما... دستاش... صداش

 ... هم نداشتم که دلم رو بهش خوش کنمي حلقه ای حتگهید
 ... نبود که صدام کنه خانوم کوچولوینی امگهید

 .کردی م راه گلوم رو بسته بود و داشت خفمبغض
 ...ومدی که از پشت در منی ارمي به در خورد و بعدشم صداي اتقه
 . تلفن ، دوستات زنگ زدنایب_نیارم

 . رو برداشتمی و گوشنیی شدم و رفتم پابلند
 الو؟_

 ؟ی خوبزمیسالم عز_ارام
 ؟یکنی مکاری چنایسالم ارم_ترانه

 .سالم خوبم، نشسته بودم تو اتاقم_
 ؟ی خوبیمطمئن_ارام
 . کردم حالت صدام رو شاد کنم تا شک نکننی نگرانشون کنم، سعخواستمینم
 ن؟یاره باو، شما خوب_

 ...ادینه ز_ و ارامترانه
 ؟يدی جواب نمتویچرا گوش_ارام
 ...نهیدست ارم_

  ازت؟؟؟تویگرفته گوش.. عیییه_ترانه
 ه؟ی چای مسخره بازنی ا؟ی چیعنی_ارام
 تونمی نم راجبش، االنمیکنیبچه ها بعدا صحبت م_

 .باشه باشه_ترانه
 .میزنیحتما دوباره زنگ م_ارام
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 .باشه_
 .مواظب خودت باش_ترانه
 . نگران نباشم،یکنیباهم درستش م_ارام
 . ، خداحافظیمرس_

 .خدانگهدارت_ و ترانهارام
 . متوقف شدمنی ارمي رو گذاشتم و خواستم برم باال که با صدایگوش
 ..یشی داغون مينجوری ا،ي نزدیچی لب به هي اومدی از وقتنا،ی بخور ارميزی چهی_نیارم
 .ی نگران باشخوادی ندارم توعم نملی ميزیچ_

 ... زدمی خودم نبود که تند باهاش حرف مدست
 ... رو از من گرفته بودنی ام،ي در کمال نامردنیارم
 ...  ازم گرفته بودممی گوشیحت
 . مثل قبل و درست باهاش رفتار کنمتونستمینم
 ... کارنی انا،ی ارمری بگمیقالنه تصمعا_نیارم

 : رو قطع کردم و گفتمحرفش
 مامان بابا کجان؟_
 ...ارتی رفتن مشهد، زنای با خاله اشبید _نیارم
 . نگفتم و خواستم برم باال که دوباره صدام زديزی چگهید

  بام؟می بريخوای منا؟یارم_نیارم
 .خوامینه نم_
 : اروم با خودم زمزمه کردمو
 ... :)خوامی رو نمنیبام بدون ام_
 . اصرار نکرد و فقط به تکون دادن سرش اکتفا کردگهید
 .. کردمی رو هم حس منی ارمي رفتارارییتغ

 .. نگاهشینیسنگ
 .. شده بود و کامال فرق کرده بودگهی جور دهی که نیا

 . سابق نبودنی برام اون ارمگهی سابقه اش، دی حرکات بنی ابا
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 . من حساس شده بودمدمیشا
 ... تختم پرت کردمي شدم و رفتم باال و کالفه خودم رو، روالیخیب

 
 )ریام(
 
 ... می رفتی به سمت پروژه لواسون ممی و داشتمی نشسته بودنی ماشيتو

 ... ادی دفعه هم خودش بنی سر پروژه، گفتم با محاسبات پروژه اشناتره و امی دفعه قبل هم با ارام رفتچون
 ره؟؟؟ی گی پروژه چه قدر وقت منیا_ارام
 ؟!؟!انهی کنند ی عمل معی به کارگرا داره که سریواال بستگ_

 اها_ارام
  می شدادهی سر ساختمون و پمیدیرس

   باال انداختمیی ابروکردی ارام که نگاهم مي رو برداشتم و سرم کردم و برایمنی دفعه خودم کاله انیا
  شمی اشتباه رو دوبار مرتکب نمکیمعموال _

 حیبله صح_ارام
 ... باالمی جواب دادن شدم و باهم رفتالیخیب

 لحظه کی که گرفتمی مرادی از کارش انطوری و همکردمی دعوا مرشی اخي های دقتی با سر کارگر واسه بداشتم
 ... نیی و افتادم پادی شد پام لغزی چدمینفهم

 آخـ_
 ...ي درد لحظه اکی
  رد انگار نفسم بند اومد شدت داز
   مهندس؟ي ابوالفضلللل اقاای+
  دمی ارام رو شنزی ري که کنارم بود همه دورمون جمع شدن و صداي داد کارگربا

  نمی کنار ببدیبر_ارام
 .. گرفتخندم

  وسطادی که خودش بزنهی چند تا مرد رو کنار می فسقلنیا
   دوزانو نشستي کنارم و رواومد
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 ... اخه؟ي دفعه اکی نی رادمنش؟ چه کار شديحالتون خوبه اقا_ارام
   کمکم کنه بلند شمیکیمن خوبم فقط _

   از کارگر ها دراز کردمیکی رو سمت دستم
  ستمی پا باي درست روتونمی نمدمی با کمکشون بلند شم که داومدم

 دی تونی که نمدهی پاتون ضرب دد؟ی بلند شرنی که دستتون رو بگاسی الکنی مگه به همنمی ببدیصبر کن_ارام
   روشدیستیبا
   ندارمياما من درد_

 ... نیفهمی نمنی شما االن داغره؟یگی دردشم منهیبی مبی همونجا که اسی اما کدوم ادمدی ببخشیلیخ_ارام
  زنگ بزنه اورژانسیکی

   خوبمگمی من می خانوم خالقستی نيازیاورژانس ن_
 . به حرفمدیرسی مگهی چند لحظه ددیستی خوب نگمیاما منم م_ارام

   که اونجا گذاشته شده بودی تخته سنگي دستم رو گرفتن و نشوندنم روری زکارگرا
  مارستانی برمیخودم اگر احساس درد کردم م_

 ،  کنهی بتونه رانندگوفتهی که از ساختمون بی کسکنمی اما فکر نمگمی منویمتاسفم که ا_ارام
 ... ارتفاع کم بوده وگرنه کهدین خدارو شکر کدی شما باتازه
   شدداشی اورژانس اومد و خودشم پری اژيصدا

  مارستانی بمی کردن و رفتسوارم
 . به قول ارام تا االن داغ بوده و متوجهش نشده بودمشدی مشتری کم درد پام داشت بکم
   برانکارد گذاشتنم و رفتن به سمت اتاق اورژانسيرو

  دی فهمنوی اشدی و مطمئنا از چهرم هم مشدی پام داشت طاقت فرسا مدرد
 قی هم مسکن بهم تزردمی درد شدي عکس گرفته بشه و برادی که اونجا بود اومد و گفت که بای جووندکتر

  کردن
 جا بندازن و گچ دی داره که بايدی شدی دکتر گفت که پام در رفتگدنی و درد کشی درد سر و معطلی از کلبعد
 .رنیبگ

 . دادن که مرخصم کننتی شدن هوا بالخره رضاکی و تاریت معطل از چند ساعبعد
   به سمت منومدی دارو دستش بود و مي سهی که کدمی رو از دور دارام
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   زحمتي تودی شما هم افتادخوامیعذر م_
 ستی نیزحمت_ارام

   اوني اورد و نشستم رويلچری از پرسنل ویکی
   کمکتون کنمنیبذار_ارام
  ستی نيازیممنونم ،ن_
   بشمنی نشلچری وي روزکی کردم ی وقت فکرش رو هم نمچیه
 ي که تومارستان،ی سالن بی به سمت در خروجمی گرفتم و حرکتش دادم و رفتلچری وي دستام از چرخ هابا

  دمی رو دنمیمحوطه ماش
 : ارام بلند شدي تعجب نگاهش کردم که صدابا

 رو اوردم البته با نتونی بود ماشزی مي روچتونییکت و سو دمیشما رو که با امبوالنس اوردن، من هم د_ارام
 اجازه

  دمش گرمی ولرهیگی اجازه رو االن میدِک
   دستتون درد نکنهدی کردیکار خوب_

   که ارام خودش نشستنمی بشنی پشت ماششدی گچ گرفته نمي با پامی و سوار شدنی ماشي جامیرفت
  |:  فقطمی کنه سالم برسخدا
 دیپرسی ازم ادرس می و هر از گاهکردی می سکوت داشت رانندگيتو

   عالف من شدی ازش ممنون بودم امروز حسابواقعا
   خودش کردونی من رو مدییجورای و
   در خونهمیدیرس 

   شد و زنگ رو زدادهی پارام
  رونی گفت که مامان با هراس اومد بی چدونمینم

  ؟ي مادر چه به روز خودت اوردریخدامرگم بده ام_مامان
   سادس بزرگش نکنی در رفتگکی ستی نيزیخدا نکنه مامان جان چ_

   پات رو گچ گرفتن؟ينطوری ساده ای دررفتگکیواسه _مامان
  سالم عرض شد_ارام

  کردم ؛ی قدم شدم و ارام رو معرفشی سمت ارام که خودم پدی چرخهوی مامان
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 رکت هستن شي از همکار هایکی یخانم خالق_
   که زحمت افتاد گردنتدیسالم دخترم ، ببخش_مامان

   من رفع زحمت کنمدی نبود ، اگر اجازه بدینه اصال زحمت_ارام
   در کنی خستگهی الاقل می برای دخترم بای ؟ بذارمیکجا؟ مگه من م_مامان

 کننی لنگِ پا نگه داشتن دارن تعارف مهی و من
 ... ممنونم منیلینه خ_ارام

   داخلمی برای تعارف نکن توام مثل دخترم بزمیعز_مامان
  نذاشتی ارام باقي برای حرفي و به من کمک کرد برم تو و جااومد
   و مامان شربت اوردمی مبل ها نشستي ساختمون و روي تومیرفت

   سالني پف کرده و خواب الود اومد توي با چشماسی موقع ارامهمون
  تا بپره بغلم بدو بدو کرد شیشگی طبق عادت همو

 ی مواظب پاش باشـــسیارام_مامان
 
 )ریام(
 
  دفعه چشماش گرد شدکی و به پام نگاه کرد و ستادی اسی ارامهوی

  پات چرا گنده شدهههه؟یداداش_سیارام
   بغلمادی گرفت، دستم رو باز کردم تا بخندم

   گچ گرفتمزمیگنده نشده عز_
 ؟ی چیعنی_سیارام
   کوچولو زخم شده دورش رو گچ گرفتن تا خوب بشههی که پام نی ایعنی_

 ی خدا کنه زود خوب شی ولی گفتی چدمیمن که نفهم... اها_سیارام
   باز شدششی که نگاهش به ارام افتاد و ندمی و لپش رو کشدمیخند
 ؟يریشما دوست داداش ام_سیارام
 : زدینی لبخند دلنشارام
 من همکارشونم خانوم خوشگله_ارام
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  ؟یشی دوست من مخب_سیارام
  لیبا کمال م_ارام
  اخ جووون_سیارام
   کنار ارامدی و پررونی بغل من اومد باز

 :/   فروشادم
  زدی خوشش اومده بود که انقدر مشتاقانه باهاش حرف میلی که انگار از ارام خمامانم

 ...رهیگی که بهم زدن کم کم داره خوابم میی ندارم و به خاطر مسکناي کاردمی هم که دمن
  دی من برنی با ماشدیتونی مدی برگرددی ممنون از لطفتون هر وقت خواستیلی خیخانوم خالق_

   ،ممنونم با اژانس برم بهترهریخ_ارام
 .  بروری امنی با ماشي بری بعدشم هر وقت خواستي بریی جاي زودنینه دخترم الزم نکرده به ا_مامان

  خودم راحت ترمينطورینه تشکر ا_ارام
 .  استراحت کنمرمی خستم می من کمدیجورصالحه، بازم ممنون از لطفتون ببخشهر _

 خدا نگهدارتون. کنمیخواهش م_ارام
  پسرمیخوب بخواب_مامان

  امی تا من بی مواظب خودت باشیداداش_سیارام
 :  بهش زدمیچشمک

 چشم_
 دمی عوض کردم و بعدم دراز کشی خراب شده بود رو با هزار بدبختی اتاق اول لباسام که حسابي تورفتم

 و عقب می انجام بدم که از شرکت غافل نشنجای اارنی هم هماهنگ کنم که کار هارو بنی و متنی با امدیبا
 .....مینمون

 
 )نیمت(
 
 ...دادمی گوش منای تخت ترانه نشسته بودم و به مکالماتش با ارمرو

 .ستی نکنهی که فکر مي اونجورنی که امفهمهی هم منی ارمشهی حل مزمیناراحت نباش عز_ترانه
 .باشه تو نگران نباش_ترانه
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 .قربونت مراقب خودت باش_ترانه
 . خداحافظزنم،یبازم بهت زنگ م_ترانه
 .ی صندلي ناراحت نشست روافهی رو قطع کرد و با قیگوش

 ترانه خانوم؟_
 . نگاهم کردی و سوالی سمتم و با ناراحتبرگشت

 .نمی ببنجای اای تو؟ بيدیچرا لب ورچ_
 . میکنی هم نمي کارچی و هنجای امی اون وقت ما نشستشنی متی دارن اذیلی خنی و امنایارم! خوامینم_ترانه
 .نی متمی که کمکشون کنهی بخاطر لطف و محبت اوناست حاال نوبت مامی و کنار همنجای من و تو ااگه
 مینی ببمی فکر کنکمی باهم نجای اایحاال ب .فمونهی وظنی امیکنی کمکشون مزم؟ی گفتم عزيزیخب مگه من چ_

 ....کدوم راه در
 . رو بردارممی حرفم رو نصفه رها کردم و خم شدم تا گوشمی زنگ گوشي صدابا
 ...زدی بود که زنگ منیام

 . رو دم گوشم گرفتمی سبز رنگ اتصال رو زدم و گوشي دکمه عیسر
 جانم داداش؟_

 .دیچی پی گوشي گرفتش توي صدار،ی چند وقت اخنی امثل
 دی شدی دکتر هم دررفتگصیتشخ..  خورده و افتادهزی سر پروژه پاش لنکهی زنگ زد و گفت مثل اریسالم، ام+

 .  به گچ داشته و االنم پاش رو گچ گرفتنازیبوده که ن
 لی خونه که تکممی در حال حاضرمون رو براش ببري پروژه ي براازی مورد ني که پرونده ها و نقشه هاگفت

 . بدهلینه و تحوک
  که نداره؟ي ايحالش خوبه؟ مشکل جد_
 . نگران پروژه بودشتری که خوبه، بگفتیم+
 لخبیپروژه ، خ.. شرکت..  کارگهی اشهد مي اخر به جاي هم هااا لحظه رهی پسر اگه بخواد بمنی بابا ايا_

 ؟یخودت خوب
 . واضح حسش کردمیلی زد که خي صداداريپوزخند

 ..دونمیهه نم+
 ؟ي نکرديهنوز کار_
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 . گرفتمی عاقالنه تصمدیبا.  وارد بشمی از چه راهدی بادونمینه، نم+
  ذهنم زدي توي اجرقه

 . نثارش کردمی سمت ترانه و چشمکبرگشتم
 که هم کمکمون میبری ، ترانه و ارام خانوم رو هم مری امي خونه می برمیخوای من و تو که منی داش امگمیم_

 .می هم رفته باشری امادتی عنکهیکنن و هم ا
 : حوصله گفتیب

 رو بردارم از اونجا هم ازی مورد نلی شرکت که پرونده ها و وسارمی االن دارم مکنه،ی نمی من فرقيباشه برا+
 . فعالنمتیبیم. ری خونه امرمیم

 . رو قطع کردم که ترانه اومد سمتم و نشست کنارمیگوش
  شد؟یچ_ترانه
 زنگ به ارام بزنه و خودشم حاضر هی کردم و ترانه هم بلند شد تا فی مکالماتمون رو براش خالصه تعري همه
 .شه

 ي جهی نتهی تا به میزی هم بري فکرامون رو، رونی بود که در حضور خود امنی از جمع کردن بچه ها اهدفم
 .می براشون بکني کارهی می و بتونمیخوب برس

 ... کردمی رو درك منی امخوب
 . رو نشون ندهشی تو رفتارش ناراحتکردی می اگه غم عالم رو هم داشت بازم سعیحت
 . به وجودش افتخار کنمشهی همشدی که باعث ميزیچ..!  دار و محکمتو
 . ارامي به سمت خونه می و راه افتادمی کردی مادرخانوم گرام خداحافظاز
 .نی و نشست تو ماشرونی بدی تک بوق من ارام پربا
 .نای اری امي به خونه میدی رسنکهی رد و بدل نشد تا اي اگهی ساده حرف دی سالم و احوال پرسهی جز به

 نی متگمیم_ترانه
 جان؟_

 . برنیی بخوان جادی خونشون، شامی اومديزشت نباشه روز جمعه ا_ترانه
  برن؟خوانی کجا مری امي گچ گرفته ينه خانوم جان با اون پا_

 م؟ی من و ترانه هم هستدوننیم_ارام
 .گهی دادتی عمی اومدستی مهم نادمیاما ز... دونهی رو نه نمیکی نیا_
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 نیییی متعییییه_ترانه
 جانممم؟_

 رررری امي برامیدی نخریچیما که ه_ترانه
 .میریگی ممیری نداره االن مبی خب ع،یگیاخ راست م_

 . نگه داشتمی فروشوهی مهی ي رو روشن کردم و جلونیماش
 هم بود رو برداشتم و بعد از حساب کردنشون اومدم داخل ری امي مورد عالقه ي هاوهی که از ملی و نارگموز
 .ستی ارام ندمی که دنیماش
 ارام خانوم کجاست؟_

 : کرد و گفتيزی راخم
  شما؟ي دارکاریبه ارام خانوم چ_ترانه

 . انداختمی بامزه و طلبکارش نگاهي افهی زدم و به قي بلندي قهقهه
 . و بغلش کردمدمشی به سمت خودم کشاروم

  داشته باشم فنچول خانوم؟خوامی مکاریچ_
 ...ی خب خودتم باشستی االن نی بود ولنی ماشتو

 : رو قطع کرد و با خنده گفتحرفم
   باووودونمیم_ترانه

 !!!؟یپس چ_
 :  خودش رو تو بغلم جا دادشتری و بدی خندطونیش

 ...خواستیدلم بغل م_ترانه
 .شینی و اروم زدم نوك بدمیخند

 .کنهیفنقل خانوم منو مسخره م... دهی اخرش کار دستش ماشی کارنیری شنیا
  اره؟خواستیکه دلت بغل م_

 ارههههه_ترانه
 بزرگ بود اومد ي وهی که داخلش چند تا پاکت ابمسهی کهی باز شد و ارام با نی قلقلکش بدم که در ماشدمیپر

 .داخل و نشست
 .رهی بگوهی ابمری اميا رفته بود برپس
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 : کردم و اروم به ترانه گفتمي سرفه اتک
 ! طلبتیکی_

 . و زبونش رو برام در اورددی خندطونی شبازم
 . راه افتادمری امي رو روشن کردم و دوباره به سمت خونه نی زدم و ماشيلبخند

 .ومدهی که هنوز ندادی نشون منی نبود و انی امنی بازم ماشمیدی رسیوقت
 . داخلمی و بعد از باز شدن در رفتمی شدادهیپ

 ... مبل نشسته بود خونه نبودي که رويری به جز امی کسانگار
 
 )نیمت(
 
  با خودت باو؟ي کردکاری چر،یبههه سالم داش ام_

  ، خدا بد ندهریسالم اقا ام_ترانه
 !سالم_ارام

 .نیسالم ممنونم خوش اومد_ریام
 .نینی بشنیایب

 . هم متعجب نشدادی و ترانه ز ارامدنی که از دانگار
 ن؟یدی چرا زحمت کشه؟ی چنایا_ریام
 .يریقابلت رو نداره بخور جون بگ_

 . ها کار ارام خانومهوهی ابمنی االبته
 : کرد و گفتی به ارام نگاهریام
 !ممنون_ریام

 . نکردمي کارکنم،یخواهش م_ارام
 ومدن؟ی هنوز ننیاقا ام_ترانه

 . برسهدی االنا باگهی دکنمینه فکر م_ریام
 رو یی نهامی و تصممیکنی می فکر درست و حسابهی نی من بگم که امروز در حضور خود امومدهیخب تا ن_نیمت
 .شنی جفتشون دارن داغون مينجوری کنه بهتره، اکاری که چمیریگیم
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 .می بکني کارهی هر چه زودتر دیاوهوم با_ارام
 . ندارهی مشکلمیکنیباشه حلش م_ریام

 ! خودمونهنی که بعله اقا امدمیرفتم و د...  خونه به صدا در اومدزنگ
 . هم اومد داخلنی رو زدم و امدر
  به همه داد وی سالم کلهی
 .زی مي با چند تا کمپوت اناناس رو گذاشت روکی پالستهی ساك و هی

 .ری هست امی که خواستیلی وسايداخل ساك همه _نیام
 .نی بشای بممنون داداش دستت درد نکنه_ریام

 . مبلي و گرفته رفت و نشست روپکر
 : شروع کردری و اممی همه نشستماهم

 . درستهی چه راهمینی روهم و ببمیزی تا فکرامون رو برمی هستنجای همه انیخب ام_ریام
 ی و اگه قانع نشد، از راه معمول وارد بشی و مردونه باهاش حرف بزنینی رو ببنی جلسه ارمهی دی نظر من تو بابه

 . ی صحبت کننایو با پدر و مادر ارم
 دنی با دنی ارمخوامی که من نمنهی ای ، اما موضوع اصلری امدمی ها رسجهی نتنی ايخودم به همه _نیام

 ؟ی متوجهاره،ی فشار بنی از اشتری بنای ارمي من رويپافشار
 .یگیاوهوم درست م_ریام
 نی رو تا انای داره ارمنی که اون ارمنمی دست بذارم و ببي دست روينجوری اتونمی وجود من نمنیو با ا_نیام

 .دهیحد ، تحت فشار قرار م
 .نی اممی بکني کارهی که میاما مجبور_

 .دی باهاش صحبت کنی و منطقنینی رو ببنی که شما حتما ارمنهیو اون کار ا_ترانه
 .هی اصال حرف حسابش چدینی ببنکهیو ا_ارام

 .قی رفمیما هم تا اخرش پشتت! درسته_ریام
 : زد و اروم گفتی تلخلبخند

 . دمتون گرمدونمیم_نیام
 :می همه به سمتش برگشتنی امي شد که با صداي تو سکوت سپروقت

 .......نمی رو ببنی ارمدیحق با شماست، من با_نیام
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 )نیام(
 

 ...دمی تو موهام کشی دستکالفه
 . به سمتش برگشتمنی متي که با صداکردمی می رو طری امي و عرض سالن خونه طول

 !دمیاقا من فهم_نیمت
 !؟یچ_
 تو عمل انجام دی بانی بنابراشهی نمبتی نصیچی که هی بهش زنگ بزني اگه بخوا،ینی رو ببنی ارمدیتو با_نیمت

 .يشده قرارش بد
 !؟يچطور_ارام
 گهی بهش میعی طبیلی برداشت که خنی خانوم اگه ارمنای ارمي به خونه زنهی ترانه زنگ منینیخب بب_نیمت

   رونی ارمي و ازشون، ادرس محل کار و ساعت کارنای رو بده به ارمیگوش
 
 . قرار رو هماهنگ کردنی با خود ارمشهی صورت نمنی اری بره و باهاش صحبت کنه در غنی که امپرسهیم

 !هیاره به نظر من که عال_ترانه
 . خوبهنی همست،ی ني اگهیراه د_ریام

 . ازشپرسمی مزنمیاالن زنگ م_ترانه
 ! لحظههیترانه خانوم، _

 !بله؟_ترانه
 !پرسمیخودم ادرس رو م!  به مننی رو گرفت بدی که گوشنایلطفا ارم_
 :)   خانوم کوچولومي صدادنی شني تنها راه بود واسه نیا

 ... بودمدهی بودم نه صداش رو شندهی که نه خودش رو دشدی مي روز2 بای که االن تقریی کوچولوخانوم
 .باشه حتما_ترانه
 . رو دستش گرفت و زنگ زدشیگوش

 سالم_
 ! صحبت کنمنای با ارمخواستمیم_
 .باشه ممنون_
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 . رو به طرفم گرفتی سمتم و گوشاومد
 . کردمي ای لبری گرفتم و تشکر زازش

 . سمت در رفتم و از بچه ها دور شدم تا راحت تر صحبت کنمبه
 ...دیچی پی تو گوشنای ارمي گرفته ي لحظه بعد صداچند

 الو؟+
 !سالم خانوم کوچولو_
 ...عیییییه+
 ...اری در ني بازهی ضاسسسسیه_

 ست؟ی اونجا ننی رفتار کن، مگه ارمیمعمول
 : صداش رو صاف کردي تک سرفه ابا
 . ارامیی گفته بود ترانه اس تعجب کردم که تونیچرا ، ارم+
 !؟یخوب_
 ..دلم براتون تنگ شدهاره فقط +

 : زدم و اروم گفتمی تلخلبخند
 ...نایمنم دلتنگتم ارم_

 . رمی رو ازت بگنی ارمي نباش زنگ زدم که ادرس محل کار و ساعت کارنگران
 . باهاش رو در رو صحبت کنمخوامیم

 ...ومدی نییصدا
 . تونست راحت صحبت کنهی نمنی با وجود ارميانگار

 ...من اصال... اما من+
 : گفتواشی رو اروم کرد و داشص
 !نهی که تو رو ببشهی حاضر نمنیارم. ستی راه اصال درست ننی به نظرم انیام+
  کنم؟کاری چیگی اما تو مدونمیم_

 ...ستی ني اچاره
 . راه ها رو هم امتحان کنمي شروع کنم و همه یی جاهی از دیبا

 : اروم گفتدوباره
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 .نی کنه و باهات بد حرف بزنه امنی بهت توهنی که ارمخوامیاما من نم...اما+
 . لبم نشستي رويلبخند

 ... منينگران نباش خانوم کوچولو_
 .شهی روزا هم تموم منی اشهی حل می چهمه

 ... حلقمم ازم گرفتهن،یام.. حلقم+
 کردم اروم باشم تا بتونم ی شدم اما سعی اورده بود عصبنای ارمي که روي همه فشارنی به شدت از انکهی ابا

 : رو هم اروم کنمنایارم
 ! زمی سرت عزيفدا_
 .. کم ارزش رو نخوريزای چنی اي غصه م،یخری بهترش رو باهم میکی
 . کنادداشتیادرسش رو .  که بره سرکارششهی داره حاضر منی ارمنیام+

 . رو قطع کردمی حرف زد گوششدی نمنی از اشتری ادرس رو نوشتم و چون بعیسر
 ... اروم تر بودمحاال
 ... داشتمازی و صداش ننای به ارمواقعا
 ... که ناخواسته چقدر عاشقش شدمفهممی محاال
 . بچه هاشی و برگشتم پدمی کشیقی عمنفس
 . ترانه رو بهش پس دادمیگوش
 ! شد؟یچ_ارام
 . کشهی طول مي اقهی دق45م  سر کارش منم تا حرکت کنم و به اونجا برسرفتیادرس رو گرفتم، داشت م_
 .یباشه داداش برو موفق باش_نیمت
 !نیام_ریام
 بله؟_
 ! پسرنیافر_ریام

 ... براش بجنگي واقعا دوسش داراگه
 .مرد باش و پاش واستا... نکشعقب
 ....رونی برادرانه و دوستانش زدم و از خونه زدم بقی به تشويلبخند

 ... انداختمی ساعتم نگاهبه
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 .دادیعصر رو نشون م 6
 ... بود که عصر روز جمعه هم مشغول به کار بود؟ عجبی چه شرکتنیا

 . رو گرفتمنی که اونجا بود ادرس اتاق ارمي ای منشاز
 . و در زدمدمی کشیقی نفس عمستادم،ی در اتاقش ايجلو

 . رفتم داخلدشیی بفرماي صدابا
 .برگشت من به سمتم ي تک سرفه ي به در بود که باصداپشتش

 : گفتي ای عصبي آن ابروهاش بهم گره خورد و با صداکی در
 !رونی برو بگمی اول کار، با زبون خوش بهت منیاز هم_نیارم
 .می حرف بزندیبا_
 .می راجبش باهم حرف بزنمی که بخوامی باهم نداری صنمچیما ه_نیارم

 : اعتنا به حرفش شروع کردمیب
 !ی توکلي اقانیبب_

 .... همگهی کس دچی نه تو و نه هستمی جون هم پاش وامي رو دوست دارم و تا پانای ارممن
 : حرفم رو قطع کردیعصب

 !ادی داره از دهنت در میبفهم چ_نیارم
   اره؟ي که دوسش دارشنوم،ی رو ازت منای اخرت باشه که اسم ارمدفعه

 ؟ي دوست داشتنم داري مگه عرضه تو
 .. نداشتي ادهی فاچی اما هارمی رو مشت کردم تا بتونم ارامشم رو به دست بدستام

 ! رو بشکنم پس توام حد خودتو بدوننمونی احترام بخوامینم!  دارهي حدهی صبر منم نیبب_
 .ستی من و تو ننی بیاحترام! هه احترام_نیارم

 سرش خوادی دلت میی کنم که هر بالتمی خواهرم رو تقدی دودستي البد توقع دار؟یینجای ای چي تو برااصال
  اره؟،ياریب

 ! گفتم حد خودتو بدون_
 کار رو کردن نی که ایی ناخواسته بود اما تا تهش واستادم و حق کساووردم،ی ننای سر ارمیی بالی از دستمن

 . موضوع تموم شدسنیگذاشتم کف دستشون و االن هم ا
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 )نیام(
 

 مثال عاشق رو به خودت پیری تنجای اي از نظر من کامال برعکسه، اومدیاز نظر تو تموم شدس ول_نیارم
 ؟ی که چیگرفت
 دست امثال تو ي چهی بازدمی و اجازه هم نمستمی ننای اما من ارمی با حرفات خام کنیتونی سادس اونو منایارم

 .بشه
دم و باهاش بزرگ  من بزرگش کری ولي که دوسش داریکنی و حاال ادعا مشیشناسی فقط چند وقته که متو

 . دوسش دارمشتری بی بگم از هر ادمتونمیشدم و به جرات م
 !اونم تو... دمشی نمی به کسای راحتنی تو کلت فرو کن که به همنویا

 . هنوز تو رو کامل نشناختهنکهی و اشهی و نفهمی داره از رو بچگی هم بهت گفته که نسبت به تو حسنای ارماگه
 .  شازدهشناسمی خودم و امثال تو رو خوب مي هم جنسامن

 ...زدی می رنگ صورتم به سرختی اعصابم به شدت رژه رفته بود و از عصباني حرفاش روبا
 . کردم اروم باشم و با ارامش جوابش رو بدمی بازم سعاما

 : انداختمی و با پوزخند بهش نگاهنهی به سدست
 ..  ندارهدهینه فا.. هه... و بالغ دو کالم ادم وار حرف بزنم اما ادم عاقلهی تا با نجای اومدم اکردمیفکر م_

 ؟!رتی داداش مثالاا باغی خودتم گذاشتاسم
 !  که خواهرت رو دوست داره بهش برسهی کسي مسخره نذارلی دلهی که به خاطر ستی ننی به ارتی غنیبب
 ..ی نکنتی رو اذنای که ارمنهی به ارتیغ
 ..ی نکنشی که تو خونه زنداننهیبه ا 
 ...نهی که مبادا منو ببشی که از دانشگاه و شرکت بندازيری نگمی مغذت تصمي توي مسخره ي اون فکرابا

 .کردمی که فکرش رو می هستيزی تر از چنفهم
 .رونی در رو کوبوندم و اومدم بیعصبان

 ....دمی کشقی فرمون گذاشتم و چند تا نفس عميسرم رو رو... دمی رسنی ماشبه
 ... شدهنی توهتمی به شدت به خودم و شخصکردمی ماحساس

 .. کرده بودوونمی بود که دالی فکر و خزای چنی از اشتری باما
 . نداشتي ادهی راه فانیا... نه
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 ........ اقدام کنني خواستگاري بذارن و براشی پاپی تا رسمزدمی با مامان و بابا حرف مدیبا
 
 )نیام(
 

  گوشه پارك کردمهی رو نیماش
 . و چشمام رو بستمی گاه صندلهی تکي رو گذاشتم روسرم

 .کردمی گوش مشدی که پخش می به اهنگداشتم
 ...نمی ببسایوا

 ستنی هم ننای بچه ها خانواده ارمي و طبق گفته هاستی که خونه ننیارم
   رو روشن کردم و به سمت خونشون روندمنی ماشی انمی تصمکی یط

 .خونشون درشون پارك کردم و زنگ زدم به دم
 ... کنمرشی غافلگخواستمیم

 . دی به گوشم رسنای ارمي زده جانی هي تا بوق خورد و صداچند
 ؟یی تونی اميوااااا_نایارم

 : کردمي خنده ااری اختیب
  شما؟یبله خود خودمم ،خوب_

 :دی لرزصداش
  نه دلم واست تنگ شدهنینه ام_نایارم
  گشادش کنم؟امی بيخوای دل کوچولوت که تنگ شده ميفدا_
  گهی دي بدیلی خنیعه ام_نایارم
 :) نیی پاای بگمیبخدا راست م_
 ؟؟ییی مگه تو کجانی اميوااا_نایارم
  در جوار شمانیی پانیهم_

 ..ومدی نییصدا
 نا؟یارم_

 .. شدن در اومددهی کوبيصدا
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 . نمی به سمت ماشادی داره بدو بدو مدمی رو دنای کردم که ارمنگاه
   چقدر الغر شدهرمی بمیاله

  نشست و برگشت سمتمنی ماشي و تواومد
 . شدمرهی رنگش خي خاکستري رو نداشتم فقط به چشماي کارچی قدرت هانگار

 رههههی که فکرم همش هر جا که باشم به تو درگیانقدررر خوب(
 رهههی تو چشات خشمی می دستمه وقتي توایدن
 )رهههیگی قلبم ازت ارامش می کسی بنی اتو
   بغل همي تومیودم اومدم و همزمان رفت خبه

 .. بغلم و با تموم وجودم به خودم فشار دادمشي گرفتمش تومحکم
  تو رو هر جا کنارمکنمی که حس میانقدر خوب(
 ) ندارمی حسی زندگنی تو به ای بیدونیم

 ...  حس کردمی دار شدن چشمام رو به خوبنم
   نگاه کردمنای هم فشار دادم و به ارمي رو روچشمام

  انقدر عاشقت شدم من؟یک
  دوست دارممممی که فکرشو کنی از اونشتریعشق من تو رو ب(

  چشممي تویزنی که مزل
  عشقمیکنی مارومم

 ااااای دننی اي توی من تو هستلی دلتنها
  کنارمی که تو هستیوقت

 )  ندارمی غمچی هانگار
 :دمی لرزونش رو شنيصدا
 نییام_نایارم

 . چشماش نگاه کردمي رو گرفتم و توبازوهاش
  من باش تا نباشم تنهاااشیپ(

  چشمات پر از احساسهههانقدر
  توودنی لحظه دکی واسه رهیمی دلم مکه
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  تو خوابههههی چشماي توااایدر
  تابهههی قلبم بنیبب

  تووودنی رسي واسه
  چشممي تویزنی که مزل

  عشقمیکنی مارومم
 اااای دننی اي توی من تو هستلی دلتنها
   کنارمی که تو هستیوقت

  ندارمی غمچی هانگار
 ) من باش تا نباشم تنهااااشیپ

 ن؟یجون دل ام_
  واست تنگ شده بوودیلیدلم خ_نایارم
 .ختنی گونه هاش ري دوباره اشکاش روو

 . سرشي و چونم رو گذاشتم رونمی سي گرفتم و سرش رو گذاشتم روبغلش
 اما ی فکرش رو نکنی که حتي منم دلم واست تنگ شده بود اونقدرنا؟ی خانوممو ،ارمطونی شي اشکانمینب_

 .. زوودیلیخ,  شهیتموم م
 ...نیاما ارم_نایارم
   بکنهي کارچی هتونهی نمنی من هستم ارمیتا وقت,  سسسسسیه_

  گمی رو به مامان و بابا مي خاستگاري امشب مسئله نیهم
 .کنمی خانواده اقدام مقی طراز

 .دمی سرشو بوسي روعی کرد که سري اخنده
   خنده هات بشمي من فدایاله_

 ..  بخند نفسمشهیهم
  ی که هستیمرس,  نییام_نایارم
  از تو فرشته کوچولویمرس_

 :دی کشینی افتاد که هنی به ساعت ماشچشمش
  خاااك توو سررمممععیییه_نایارم
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 ععع خدا نکنه چرا؟_
  ادی االن منیارم_نایارم
  خاك تو سرم؟یگی می چرا الکادیخب ب_
 . که هست بد تر نشهینی من برم تا اوضاع از اشهی داستان تازه شروع مکی باز ادی بخدا االن بنیام_نایارم

 .  یچی هگهی بهش اضافه بشه دنمی داشت ای الکي بهونه ی کافي بود، به اندازه نای با ارمحق
 ...یمواظب خودت باش_نایارم

  دمی بوسی رو اروم و طوالنشیشونیپ
 ..شتریتو ب_
  يمن رفتم ، بابااا_نایارم
 . خونشوني رو باز کرد و بدو بدو رفت تودر
 : خودم زمزمه کردمبا
 .. خانوممطونیخدا به همرات ش_
 . بگمي افتادم به سمت خونه تا هرچه زود تر به مامان و بابا واسه خاستگارراه
  نه حق منای ارمي کورخوندنی ارماقا
 ...يری حقم رو ازم بگذارمینم

   خونهي انداختم رفتم تودی پارك کردم و کلنگی پارکي رو تونیماش
 .خوردنی موهینشسته بودن و داشتن م tv ي و بابا روبرومامان

  سالم_
 . مبل نشستمي و رورفتم

 ؟یسالم پسرم خوب_مامان
  ممنون_
 یسالم خسته نباش_بابا
  نیسالمت باش_

 . بردار مادروهیم_مامان
 .. رو به سمتم گرفتوهی می دستشیپ

 . باهاتون صحبت کنمی مهمي راجب مسئله خواستمی ندارم، ملیممنون م_
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 .میکنیبگو گوش م_بابا
 : گفتمحی کردم و صري سرفه اتک

 ! ازدواج کنمخوامیمن م_
 . ست دنبال دختر خوب واگردمی فردا منیاز هم,  دی رسیگفتی که می وقتنی خدارو شکر بالخره ايوا_مامان

 .  نظر گرفتمری رو زیکیاما من خودم _
 . شد و بهم نگاه کردي جدبابا
 ه؟ی کی نظر گرفتری که زی کسنیخب ا_بابا
 . لی اصي و البته از خانواده هی خانوم و خوبیلیدختر خ_

 ...نهی خانوم متیمی دوست صمدشی باشدهی دنی مجلس متي کنم توفکر
 . شرکتي از کارمندایکی و

 : گفتی با لبخند بزرگمامان
  هی کافهی و دختر خوبشیدی که پسندنی شکر مادر همیاله_مامان
 ؟ي ازشون واسه خاستگاري داريزی چي اشماره

 .انی بگهی حدود دوسه روز دکنمی فکر مستنیاره اما پدر و مادرش االن تهران ن_
 
 )نیام(
 

 . بهشونزنمی فرصت زنگ منی خب، تو بده شماره رو من در اولاریبس_مامان
 : کردمي اخنده

 .چشم حتما_
 . رو براش نوشتم و رفتم داخل اتاقمشماره

 ... به خانوم کوچولومم خبرشو بدمشدی کاش ميا
 

 ]20:05 02.11.16] ,�✏ کلکلتکست
 نهم_و_ستیب_و_صد_پارت#
 )ارام(
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 . سر به مامان و بابا بزنمهی گرفتم که میتصم
 . بودمشون و دلم براشون تنگ شده بوددهید وقت بود که نیلیخ
 . کامل شدپمی هم کردم که تحی ملشی آراهی و مناسب تنم کردم و کی دست لباس شهی

 ... هم روشنونیزی ترانه رو کاناپه خوابش برده و تلودمی که دنیی پارفتم
 . نشی شد ببداریقت ب که هر وی عسلزی براش نوشتم و گذاشتم رو مادداشتی هی رو خاموش کردم و ونیزیتلو

 . نبودی حوصله بودم و اصال حس و حال رانندگی بیلی چند روز خنیا
 . زنگ به آژانش زدم و منتظر شدمهی

 .... نیی و منم رفتم پادی آژانش رسنی م10 بعد
 ....  به خونه پول آژانس رو حساب کردم و زنگ در رو زدممیدیرس

 . در رو باز کرد و خودش به استقبالم اومدمامان
  مامان جان؟یبه به دختر گلم، خوب_مامان

 ؟ی من خوبم، شما خوبیسالم، مرس_
 . داخلایشکر خدا، ب_مامان

 . هم که طبق معمول سرش تو حساب و کتاب بودبابا
 : سرش قرار گرفتم ، گفتمي که درست باالی شدم و وقتکی بهش نزدواشی واشی

 . شدسالم عرض_
 . صدام بلند شد و به سمتم اومددنی شنبا

 : رو تو بغلش گرفت و با محبت گفتمن
 ؟ی دل بابا، خوبزیسالم عز_بابا
 ؟يممنون بابا جون، شما چطور_
 .شهیمثله هم _بابا

 . براش تنگ شده بودی لبخند بهش زدم و رفتم سمت اتاقم که دلم حسابهی
 که خودم ییزای بود و چدهی که ترانه برام خری بود و مامان اصال عوضش نکرده بود، عروسکي همون جورهنوز

 . شدنامی بچگادآوری زدم همشمون بودن و واریدرست کرده بودم و به د
 .ششونی مامان به خودم اومدم و رفتمه پي صدابا

 .تم دستم بود رو گرفختهی که مامان ریی خوش رنگایی از اون چایکی مبل نشستم و رو
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 . چه بهترنجای اي بهت زنگ بزنم، اما حااله که خودت اومدخواستمیدخترم م_بابا
  شده؟يزیچ_
 ! ي کاريطبق معمول مسافرت ها_بابا
 .ی که توام باشخوامی و مادی دو هفته برم رشت و مادرت هم همراه من میکی واسه کار دی بامن
 ؟ی چيمن؟ برا_

 .می باهم باشي که چند روزهی خوبي مسافرت بهونه نهی ا،يای ما مشی کم پیلیدخترم تو خ_مامان
 . شرکت برسمي به کارم تودیاما من هم دانشگاه دارم هم با_
 .زمی عزمیگردی چهار روزه برمای ، سه میمونی نمادیز_بابا

 . بندازمنی خواستن نتونستم روشون رو زميزی چهی همه مدت ازم نی که بعد از احاال
 نی اي عوض شدن حال و هواي برادای که شدکنمی باهم بودن و احساس مي براهی قول مامان فرصت خوببه

 . دارمازی مسافرت ننیروزام به ا
 : زدم و رو به بابا گفتميلبخند

 م؟یری میباشه، کِ_
 . فرودگاهمی دنبالت که برمیای صبح م8 جمع کن و کاراتو انجام بده فردا ساعت التویامشب وسا_بابا
 !اوممم خوبه_
 . تا فردا صبح نداشتم بلند شدم تا برم کارام رو انجام بدميادی کنارشون نشستم و چون وقت زگهی دکمی
 . نداشتم بابا من رو رسوند تا خونهنی کردم و چون ماشی مامان خداحافظاز

 . باال که ترانه تو آشپزخونه بودرفتم
 سالم_

 .سالم_ترانه
 ....  برم رشتدی باي چند روزهی و مامان فردا، واسه کار بابا ترانه من با بابا_

  باشه؟ری خبر، خیعععع، چه ب_ترانه
 امروز رو نی و فقط همنمی رو ببنای قبل رفتن برم و ارمخوامیم..... ستی عوض شدن حال و هوا بد هم نيبرا_

 ؟يایهم وقت دارم، توام م
 ... براش تنگ شدهیلیاره حتما، دلم خ_ترانه

 . زدم و بهش خبر دادمنای زنگ به خونه ارمهی
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 .....می و راه افتادمی حاضر شدییدوتا
 . در رو باز کردنای و ارممیدیرس
 ... بغل گرفتمشعی چشمام جمع شد و سري اشک تودنشی دبا

 ...  منيخدا
   الغر شده بود؟نقدی بود که انای ارمنیا
  چشماش گود افتاده بود؟ری زينجوری بود که انای ارمنیا

 ... دلم براش تنگ شده بودچقدر
 ...می مبل ها نشستي و رومی کردن رفتی و رفع دلتنگختنی اشک ری از کلبعد

 ... که بخورهارهی بيزی چهی نای ارمي بلند شد تا براترانه
 ... نزدهیچی که لب به هدونستمی مخوب

 . گفتمنای ارمي مسافرت رو براهی فرصت قضنی اتو
 .مراقب خودت باش، زود برگرد_نایرما

 .ستی نشتریچند روز ب. باشه حتما_
 . انداختنیی نگفت و سرش رو پايزیچ

 . بازوش گذاشتم که سرش رو باال اوردي دستم رو رواروم
 !دلت براش تنگ شده؟_

 ... مثبت تکون دادي رو گرفت و اروم سرش رو به نشانه منظورم
 .. اومدروزید_نایارم
 ... ناراحت و پکر بودیلیخ
 ... نبود ارامغی تشی شگهید

 ... داشتشی جاش ربه
 ... بودمشدهی ندينجوری حاال اتا

 : زد و ادامه داديلبخند
 ...ادی هم بهش مشی که ردمی فهماما

 ... ارامادی من منی به امی چهمه
 . چشمم سر خوردي از گوشه ی اشکقطره
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 ...دیکشی زجر منای ارمچقدر
 ... تو و عشقت مانع باشهنی اما بی سخته که عاشق باشیلیخ
 ... که لمس دستاش برات محالهی در حالي سخته که دستاش رو بخوایلیخ

 :دی صداش به گوشم رسدوباره
  منم مثل ترانه راحت به عشقم برسم ارام؟دیچرا نبا_نایارم

 .اری طاقت بشهی به خدا تموم م،يناراحت نباش خواهر_ترانه
 . انداختمی بود نگاهستادهی روبه رومون ای پر از خوراکینی سهی که با  ترانهبه
 . گذاشت و خودش اومد و کنار ما نشستزی مي رو روینیس

 هی هوا نی شاد کنم و به همیکمی رو هم نای و خنده بتونم ارمی گرفتم جو رو عوض کنم تا با شوخمیتصم
 . هم بخورهيزیچ
 .... کنهی زدم که باهام همراهی ترانه چشمکبه
 
 )ارام(
 
 . سخن شکم خوش تر استمیخببب از هر چه بگذر_ 

 . رو اماده کنمیی که من محصوالت غذای گذشت اونم وقتشهیبعلههه از شکم نم_ترانه
 . هم کامل غذاش رو خوردنای و ارممی اونجا رو شاد کردنی جو سنگ،ي مسخره بازی با کلخالصه

 .میرفتی مدی و باشدی مری داشت دگهی داما
 شه،ی تنگ مییییلی االن دلم برات خنی از همدونمی خانوممم که منای ارمنمتی ببخواستمی فقط مگه،یخب د_

 .می برگهی ما دادی منیاالنم که ارم
 . هم بهت خوش بگذرهی و کلي و برگردي بری و خوشیان شاءاهللا به خوب_نایارم

 ! يزی چهی فقط
 ن؟ی دادلی پروژه مون رو به استاد تحوقیتحق

 .می دادلی تحونجای اي که اومدي همون روزياره فردا_
 .شهی اعالم مگهی دي برتر از همه ست تا هفته ی هم که کجشی و نتکنهی می گفت بررساستاد

 . بچه هادی که اومدیاهاااا مرس_نایارم
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 ... داشتمازی نبهتون
  بود دوست جونفمونیوظ_ترانه

 . کار داشتمی که کلمی و برگشتمی کردی خداحافظبالخره
 . رو جمع کردمالمی دوش گرفتم و با کمک ترانه وساهی رفتم تو اتاقم و میدی به خونه رسنکهی از ابعد

 . که تموم شدناهامیخب ا_ترانه
 .یمرس_

 . بخوابمرمی مگهی منم د،ی شداری زود بدیبخواب که با.... خواهش_ترانه
 .ریباشه، شبت بخ_

 .ریشب توعم بخ_ترانه
 .دمی بعد منم خوابکمی رفت و ترانه

_______ 
 
 . شدمداری بمی آالرم گوشي صدابا

 پر بود رو ازمی مورد نلی که از وسایکی نداشتم، چمدون کوچلی ميزیچ. نیی لباسام رو تنم کردم و رفتم پاعیسر
 . اومدنی بوق ماشي بردم که صدانییتا پا

 .دمی نگاه کردم که مامان و بابا رو دنیی پنجره به پاي باالاز
 . اومدنیی از پله ها پادهی ژولي افهی لحظه ترانه با قهمون
 .سالم_ترانه

  ؟ي شدداریسالم، تو چرا ب_
 .رمی بخواب منم دارم مبرو

 ععع اومدن دنبالت؟_ترانه
 .اره_

 .پس برو منتظرشون نزار، مواظب خودتم باش، زنگم بزن_ترانه
 گه؟یحتما، د_
 .اری هم بیاممم، سالمم برسون، سوغات_نهترا
 .خخخ باشه، خداحافظ_
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 .خدانگهدارت_ترانه
 ..... و سوار شدم و باباهم راه افتاد سمت فرودگاهنیی پارفتم

 
 ]20:14 02.11.16] ,�✏ کلکلتکست

 ام_یس_و_صد_پارت#
 )ریام(
 
 .. مختل شده بودی چند روزه همه چنیا

 ..ومدی هم که کال نمنای و ارمومدی شرکت مونی در مکی که نیام
 .موندنی شرکت نمي توادی خونشون بودند و زي کارهاری هم درگنی و متترانه

 .. بودومدهی ارام هم امروز ننکهی از همه جالب تر او
 . نگرفته بودم و دستمون واسه کار، باز بوديادی زي بود که پروژه نی مثبتش اي نکته اما
 . هم نداشتیلی بود و اصال دلی معنی کار بنی حجم سنگطی شرانی ايتو

 . شرکتامی درد پام بهتر شده بود و تونستم بامروز
 . واسه راه رفتن هم نداشتمی مشکلگهی و دکردنی با اصرار من گچ پام رو تا فردا باز منکهی او

 يورد و با صدا در سرش رو داخل اي از النی دفترم نشسته بودم که در باز شد و متي معمول هر روز، توطبق
 : گفتي و زنونه افیظر
 ! مهندسي اقادیببخش_نیمت
  داخل؟امی بتونمی خبر نسبتا مهم واستون داشتم مهی

 ..  بهش انداختمینگاه
 هی رو به بقشی شادتونستی داشت و مي شادي هی روحنقدری حال و وضع داغون همه، انی اي بود که توخوب

 .هم منتقل کنه
 . اره تکون دادمی لبم باال رفت و سرم رو به معني گوشه
 . داخل و در رو پشت سرش بستاومد
 . تا پرونده هم دستش بودچند

 . و خم شد رو صورتمزی و پرونده ها رو گذاشت رو مستادی امی صندلپشت
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 ! مهندس؟ي اقاااادیدونیم_نیمت
  بکنم؟غتونی تشی شي ماچ از لپاهی شهی ماممم

 . کناردمشی و کشنشی خنده زدم تخت سبا
 .نمی کنار ببای بکه،یخجالت بکش مرت_
 : پرونده ها اشاره کردم و گفتمبه
 ن؟ی چنایا_
 عای هست؟ دادن گفتن سرطونمی هست؟ خوشگلم هست، قد بلندم هست، شپهی رو اون اقا خوش تنایا_نیمت

 .. بودنانیاممم فکر کنم مهندس شا.  که وقت ندارندیامضا کن
 اصال نکهی و اههی به من شبشتری بدی که گفتی مشخصاتنی خانوم محترم، ادی اشتباه گرفتکنمیاهاا ، اما فکر م_

  دی ندارن مهم وقت بنده اس، متوجهای وقت دارن انی شاي اقاستیمهم ن
 

 که؟
  واسه شماااانی مهندس شافی ح،ییی از خود راضششششیا_نیمت

 . مبل نشستي رفت و رونی و متمی کردي خنده اییدوتا
 ... رو نداشتم اما حاالیچیتا قبل اومدنش حال و حوصله ه...  وجودش نعمتهواقعا

 .. مثبتهي کوه انرژنی نظرم متبه
 . واقعا واست خبر دارمیخب جدا از شوخ_نیمت

  کردمی که پرونده ها رو چک مينطوریهم
 : رو دادمجوابش

 .بگو_ 
 !دای شرکت نمي چند روزهیارام _نیمت

 . و بالفاصله سرم رو باال اوردمعیسر
 د؟ی بازم اتفاق جد؟ی چيبرا_
 اوووه گردنت نشکنه داداش؟_نیمت

 ... ترلکسیر.. لکسیر.. لکسی خبرته؟ رچه
  نه؟ای یزنیحرف م_
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 . تا رشت رفتندي مسافرت کارهیبا خانوادش به _نیمت
 ! مسافرتبرنی مفی که ارام خانوم هم تشرمی داشتي کاريروی نیلیخ... ای بد
 گردن؟ی برمیک_
 ! گهیفکر کنم سه چهار روز د_نیمت
 ی از پدر و مادرش به طور رسمنای ارمي خواستگاري محترمش امشب براي و خانواده نی امنکهی درضمن او

 .کننیاقدام م
 ن؟؟یواقعا؟؟ با وجود ارم_
 کنه، فی تعرنای پدر ارمي براازی تا پری تمام ماجرا رو از سخوادی منی بکنه چون امتونهی نمی کار خاصنیارم_نیمت
   نکنه کهی رو مخفزی چچی صادقانه جلو بره و هخوادی مگفتی که منطوریا

 
 .گفتی مییزای چنی همچهی دونمی هم نداشته باشه نمنی دست ارماتو
 . کردمقی رو تشونی بار باز هم امنی چندمي دلم براتو

 .کردی راه رو انتخاب منی بهترشهیهم
 .رفتی جلو نمزی چچی ه،ي با پنهان کارگفتی رو می همه چینی بود که از اول راست و حسنی هم همدرستش

 )-_-( دواوندی موش نمنی بود البته اگه ارمنای پدر و مادر ارمتی و اون هم رضاموندی می نگرانکی حاال فقط و
 . ان شاءاهللاشهی مستی راست و رزیاگر قسمت هم باشن به خواست خدا همه چ_
 !ان شاءاهللا_نیمت
 ن؟ی از کجا دارکجای همه خبر رو نیخب، و شما ا_
 ی بزرررگ، تراااانه زاررررعی سی بیب_نیمت

 : کردم و گفتمي خنده اتک
  بزرگ بهت داده؟ی سی بی رو هم بيخبر خواستگار_
 رونی بدمیکش فر انی کنی گراام، امي زبون عاشقه دل خسته ری از زی تلفناتی عملهی ی اونو طگهینه د_نیمت
D: 
 . سر کارمونمی بردیپاشو جمع کن که با! پاشو !  ادامه بدهنیافر_

 : شروع کرد به غرغر کردنشدی که از جاش بلند منطوریهم
  کنار تو و حرف از کار نباشه؟مینی بار ما بشهیاوووف پسر، شد _نیمت
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 . حرف اضافه هم نزنوفت،یراه ب_
 !اه سگ اخالق_نیمت
 ن؟ی متی گفتيزیچ_
 .می کار داری که کلمی جون؟ برسیی بگم رخوامی مینه باو چ_نیمت

 ..... پسرنی امان از دست اپووووف
 
 
 )نیام(
 
   خوش حال بودمیلیخ 

  گذاشته بودني زنگ زد و واسه امشب قرار خاستگارنای به مامان ارمشبی دمامان
 
   گرفتملی و االن تحویی صبح هم کت و شلوارم رو دادم اطوشواز

 ...نمیبی مناروی ارمی استرسچی بالخره بدون هامشب
 

  ؟ي جان مامان اماده انیام_مامان
   نشهیبد قول,  هااا می خونه اشون باشدی هشت باساعت

  اومدم مامان جان_
 

   موهام و لباسمی رو سفت کردم و بعد از خاطر جمع شدن از مرتبکرواتم
   رو به گردنم زدمادکلنم

 ... باشهی نقصچی هنای مالقاتم با خانواده ارمنی اولي خواستم توینم
  نیی پارفتم

   بودن و منتظر بودنسادهی من وانی و بابا کنار ماشمامان
 
  میبر_
  يچه عجب تو اومد_بابا
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  نای انای و راه افتادم به سمت خونه ارممی نگفتم و نشستيزیچ
 .میدی رسنی م20 از بعد
 .  مناسب پارك کردمي جاکی رو نیماش

 می بلند شد در هم باز شد و رفتفونی که از پشت ايدیی بفرماي زود تر رفت و زنگشون رو زد و با صدامامان
  داخل

 ... تودی به امایخدا
 

  کردنی حسابی سالم و احوال پرسکی در و با مامان و بابا ي اومدن جلویی خوش امدگوي برانای و مادر ارمپدر
 
  سالم_
 

  جوابم رو دادنییراه با لبخند بهم کردن و با خوش رو نگاه همهی و باباش مامان
 ..نمیبی مناروی ارمی مبال و من چشم انتظار که کي رومی نشستمی رفتنای مادر ارمیی راهنمابا
 

   بلند شدنای ارمي که صدازدنی ترا داشتن درمورد مسائل مختلف حرف مبزرگ
 

  دیخوش اومد, سالم _نایارم
 

   بودکی ششهی بهش کردم که مثل همینگاه
 
 ی و شال مشکیاسی جلو باز کی و تونیاسی ی لوله با کفش روفرشی شلوار مشکهی

 
   شده بودیعال
 

   ممنونمیلی خزمیبه به سالم عز_مامان
 متشکرم, سالم دخترم _بابا
 

 ... که دستش بود اول اومد سمت بابا و تعارف کردي اینی زد و با سي لبخندنایارم
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   تعارف شد من بودمي که بهش چاي نفرنیاخر
 
   ممنونمیلیخ_
 کنمیخواهش م_نایارم
 

   نشست کنار مامانشنایارم
 

  زمی تو عزيماشاهللا هزار ماشاهللا چقد ناز_مامان
  دی ممنونم شما لطف داریلیخ_نایارم
 

   سر اصل مطلبمیخب بهتره بر_بابا
   لحظهکی پدر جان دیببخش_
  بگو پسرم_بابا
 
  نای ارمي کردم به سمت بابارو
 
  رمی چند لحظه وقتتون رو بگخواستمی نباشه میاگر مشکل_
 

 : کردی متعجب و کوتاهي خنده
 دیی پسرم بفرماي داراریاخت+
 
   زدي اشاره ااطی حبه

  شدم و پشت سرش رفتمبلند
 
 ؟ی با من داشتي کارکنمیخب جوون گوش م_ی توکلياقا
 

 : صاف کردمییگلو
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 ....دیبله ، راستش رو بخوا_
 

  کردمفی رو واسش تعرنی و دوست داشتنم و مخالفت ارمنای تولد و ژاله و حال ارمي ماجراکل
 
   شده بودرهی خنی در هم به زمي نگفت و فقط با اخمايزیچ. با تموم شدن صحبتام بهش نگاه کردم 

 :دی کشیقی گذشت که نفس عمي اهی ثانچند
 
 .  کردهی هم کار اشتباهنی و ارمي کار نبودری ماجرا تو تقصنی اي پسرم خب تونیبب+
   کردی راجب بهش کوتاهشهی بازم نماما
  می که خوب فکرامون رو بکني به ما زمان بددیبا
 
  بله البته_
 

 : رو به پشتم زددستش
   که منتظرنمیبر_ی توکلياقا
 

 . ي خاستگارنیری و دوباره بحث شییرای پذي تومیرفت
 

   باهم داشته باشنی صحبتهی اجازه بدن که بچه ها برن ی توکلياگر اقا_نماما
 
 
  قربون دهنت مادراخ
 
  کنیی جان رو راهنمانی بابا امنایارم,  کنمیخواهش م_ی توکلياقا
 

   بلند شد و منم دنبالش رفتمنایارم
   تخت انداختمي خودم رو رودی پام به اتاقش رستا
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  پووووووف_
  خراب شدددمی اقاااا رو تختنیام_نایارم
  شهی خانوم به فکر رو تختنی امی همه استرس دارنی ما ایدک_
 

   نشست کنارماومد
 

  گفته؟ به فکر شمام هستمیک_نایارم
 

   شدم و سفت بغلش کردمبلند
 
  عسلنیری رفت شيمال خودم شد_
  

  نشده کهيزیهنوز که چ_نایارم
 
 ! خانوميشده و خبر ندار_
 . خودمشی شرکت پيای م فردا هماز
 

 ... کهنیاما ارم_نایارم
 
 فی ماجرا رو براش تعرازی تا پری حساب نشدس، با بابات صحبت کردم و از سنی ارمي من و باباتو داریتا وقت_

  ی منطقیلی خن،ی ترس داشتم اما برعکس ارمیکردم از برخوردش کم
 

 . جواب دادن وقت خواستي کرد و برابرخورد
 

 ن؟؟ی امیگی راست ميوااا_نایارم
 
 ! بله خانوم کوچولو_

   شدری که دمی برای بی بدون نگراناالنم



      رمان کلکل ششنفره                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 519 

  می درخدمتم باهم حرف بزنادهی هم وقت زندمونی ادرمورد
  می بوس بده برهی هم حاال

 
   باال انداختییابرو
 

  ستیموجود ن_نایارم
 
   از اتاقرونی بدو رفت بو
  ارمی متری چموش بالخره که گي کوچولویشی پيا

 ...می صحبت کردن بالخره عزم رفتن کردنی و بعد از چند منیی پارفتم
 
 "نایارم"
 
   و دلتنگش بشمنمشی نبدی شاگهی نبودم که دنی نگران اگهی که رفتن دنای انیام
 !نمشیبی که فردا باز هم مدونستمیم
 

  جانی اای باباجان بنایارم_بابا
 
 بله بابا؟_
 

   سر اصل مطلب باباجونرمیراست م_بابا
 . بودنیتی باشخصي و خانواده اش خوشم اومد ادم هانی شخصا از اممن
 .میری بگدهی نادشهی واست افتاده رو هم نمی اتفاقاتنکهی بر ای رو هم مبننی امي گفته هااما

   وصلت مشکل ندارمنی نداشت که من هم با ای راجبش، اگر مشکلقی تحقرمی چند وقت رو منی امن
 ه؟ینظرت چ,  ی باشی اگر خودت هم راضالبته

 ]17:08 03.11.16] ,�✏ کلکلتکست
 کمی_و_یس_و_صد_پارت#ادامه #
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  بد باشناااکنمی ندارم اما فکر نمیاممم خب راستش بابا جون من نظر خاص_
 

 :دی خندبابا
 ی بگخوادی نظرتو باباجون نمدمیخودم فهم_بابا
 

   اومداطی در حيصدا
   اومدهنی که ارمدمیفهم
   بلند شدمعیسر
 
 من فردا برم شرکت؟, فقط باباجون _
 

 ! مسئله کامال جداست و مربوط به کارتهنی ، ای که نرفتي جاشم اشتباه کردنی تا هم؟ياره چرا نر_بابا
 
 ررریمن رفتم بخوابم که فردا خواب نمونم شب بخ, ممنون بابا جونم _
 

  دختر باباریشبت بخ_بابا
 

   اتاقمي رفتم توبدو
 .  بلند شدنی دادو هوار ارمي در رو نبسته بودم که صداهنوز
 .. تا فردا دوباره برم شرکتدمی نکردم و رفتم خوابیتوجه
 .  تا برم شرکتدمی هام رو پوشلباس
 :  بلند شدنی ارمي که صداکردمی مقنعه ام رو درست مي لبه داشتم

 
  عجله؟نیکجا با ا_نیارم
 
  و برگشتم سمتشدمیکش قی نفس عمکی

 
  شرکترمیم, سالم _
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 ؟ی کيبا اجازه ...  سالم کیعل_نیارم
 
  و البته بابا, خودم _
 

   همي رفت تونی ارمياخما
   که رفتاراشکردی قبول مدی با داداشم رفتار کنم اما باينطوری اخواستی نمدلم

 .هی منطقریغ
 

   مراقب خودت باشلخبیخ_نیارم
 .ستمی نی بدون من راضاما
 
   رو داد بهممی و گوشبشی جي دستش رو کرد توو
 

   بهش زدمی گرفتم و چشمکازش
 توام مراقب باش خدافظظظظ,  یمرس_
 

   بابا رفتم شرکتنی و با ماشاطی حي رفتم توبدو
 .... بود و نرفته بودم برش دارممونیی خونه دانشجوي خودم هنوز تونیماش
 
 
 )نیمت(
 
 . خندون و شاد وارد شدني با لبانای و ارمنی که در باز شد و اممی و ترانه نشسته بودری دفتر کار همراه با اميتو
 
 سالاااممم_نای و ارمنیام
 
 سالممم! به به! به به_
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 !میدیسالمممم چه عجب ما شما رو خندون د_ریام
 

 ! سالمممنی خوشومديوااا_ترانه
 
 : کردی نگاهنای کرد و به ارمي تک خنده انیام
 .بالخره اوردمشون! ی خانوم توکلنمیا_نیام
 
 .نینی بشنیای ، بيخوب کرد_ریام

 . اومدن و کنار ما نشستندییدوتا
 

  شددد؟ی چنی کنفیخب تعر_ترانه
 

 ! گهی دیدونی مویخودت که همه چ_نایارم
 
 !مممیدونیما که نم_
 
 و حساب شده ی منطقیلی خشتر،ی و فکر بقی تحقي صحبت کردم، وقت خواستن برانای با پدر ارمشبید_نیام

 .برخورد کردند
 !رسهی نمیی هم حرفش به جانی صورت ارمنی ندارند و در اهی قضنی با ای مشکلنای ارمي گفته هابه
 

 نیییام_نایارم
 
 جانم؟_نیام
 

  دوسش دارمااایییلی راجب داداشمم؟؟؟ من خیکنی صحبت مينطوریچرا ا_نایارم
 
  اره؟؟ي دوسش داریییلیعه؟ که خ_نیام
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 ! عشق منهنیبله، ارم_نایارم
 
 !استینجوری ، پس انطوریکه ا_نیام
 

 : کنار گوشش گفتواشی رو اروم کرد و صداش
 . خانوم کوچولورمیگی بعدا حالتو میول!  کارا نیتو جمع زشته ا_نیام
 

 دمی گفت اما من چون کنارش بودم شناروم
 ! کارا فقط واسه خلوته ادمهنی در اورد و اي سبک بازدی معتقد بود که تو جمع نباشهی همنیام
 .. نظر من کامال برعکسش بوداما

 ! کهشناسهی جمع نمری تو جمع و غگهی دعشقه
 . بهش زدمی انداختم و همزمان چشمکی ترانه نگاهبه
 
 ...دنیرسی هم بهم منای و ارمنیام

 چرخ ي سنگ التونهیم نگهی کس دچی و نه هنی قسمت ادم و حکمت خدا وسط باشه نه ارمي پایوقت
 ...عشقشون بندازه

 
 ..می هممون خوشحال بودگهی داالن
 . تموم شده بودنای و ارمنی سخت اميروزا
  شکرتایخدا
 
 . انداختمی هم نگاهری امبه

 . شده بودرهی نامعلوم خي نقطه هی لبش داشت و به ي رويلبخند
 ...کردی ارام رو حس می خالي جاحتما

 
 ...ستی احساس نی نسبت بهش بری که امگفتی محسم
 ... عاشقش بشهنی تا ارممی کني کارهی که با طعنه به ارام اشاره کردم و گفتم که ي روزاون
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 ! صدا زد، هنوزم خاطرمهتی پر از خشم و صداش رو که اسمم رو با عصباننگاه
 

 ... که ارام رو با خودش برد سر پروژهي بارچند
 . به وجود ارام نبوديازی که اصال ندونستمی و منم خوب مکردی نمي کارنی وقت همچچی هریام
 
 ...زنمی حرف از ازدواجش می به شوخی در اخر وقتو
 .. موضوع رو عوض کنهکنهی می و سعکنهی اما حاال با خنده ردش مشدی می عصبانمایقد 
 ...ری در هم امي حاال هم نبود ارام و اخم هاو
 
 !ی زرنگیلی فکر نکن خنیخب خب اقا ام_
 ! حاال نوبت خودته داداش من؟ی گرفتینیری از من صدبار شادتهی

 
 . ندارمیخخ باشه من که حرف_نیام
 
 .می برنی پس جمع کنوولیا_
 
 :/_ریام
 
 !  نخوردشهی رو نمنای اینیری شیی خدای ولماااای کار داردونمی مر؟ی داش امیدونیم_
 .... خانوم اومدننای بعد از چند وقت ارمنیبب
 ..... اقا خوشحالننیام

 .... جفت و جور شدهی چهمه
 ...شووونی عروسي شاءاهللا به زودان

 ...کوچولوهاشون
 
 ! کارری واسه در رفتن از زيتو هم که همش منتظر بهونه ا_ریام
 .می هم نداريازی و اصال نمی چون پروژه نگرفتمی هم نداريادی امروز کار زاما
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 .دی و به شرکت هم فکر نکننیاش بتونی عروسي چند وقت دنبال کاراتا
 . هم باشه من هستمي کاراگر

 .دی روش حساب باز کني کاری مرخصهی به عنوان دیتونیم
 
 داشته ازی ندای برنامه شدنی که به اکنمی فکر مم،ی و فشرده کار کردمی چند وقت هممون خسته شدنی اتو

 .میباش
 
 !!! راد منششششي کف مرتب به افتخار اقاهی نهههههه،ی هموووولیا_
 

 .میدی خندی و کلمی دست زدیهمگ
 .می و از ته دل خوشحال شدمی داشتازی واقعا نری قول امبه
 
 هی همم که می مارو بخوري جفت و جور شدن خواستگارینیری هم شمی بردیخب پس اگه موافق باش_نیام

 م؟ی بکنیحیتفر
 

 هععیارهههه عال_ترانه
 

 .می راه افتادمی سپردی شرکت رو به دست منشنکهی و بعد از امی بلند شدی همگخالصه
 

 . خودشون اومدننی هم با ماشنای و ارمنی و اممی بودری امنی و ترانه تو ماشری و اممن
 
 ... شدمری و من باز هم متوجه پکر بودن امگفتی ارام مي بودن جای راه ترانه از خاليتو
 

 می رو هم بشنوری امي روزا خبر خاستگارنی همي که توستی ندی بعواال
 
 
 )ارام(
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   تختي خودم رو انداختم روی حوصلگی ببا
   رفته بود دنبال کاراش و مامان هم خواب بودبابا

  تلگرامي رو برداشتم و رفتم تومیگوش
   گروه سه نفرمونيتو
 .  بچه ها رو کردي دلم هواییهوی

   و بهش زنگ زدمنای اسم ارمي رورفتم
 : تا بوق خورد که جواب دادچند

 
 جانم؟؟؟_نایارم
 نااایسالم ارم_
 ؟یییی چطوریییی سالم اراميوااا_نایارم
  خبرا؟؟چهيتو چطور:( دل تنگم فقط _
 

  منم دلم واست تنگ شده_نایارم
   بهت زنگ بزنم مفصل بگمدی دارم که شب بای عالي خبرای که کلخبرم
  رونی بمی با بچه ها اومداالنم

 ,  منتظرمولی ايوااا_
  به چه مناسبت؟ا؟ی کبا

  نی خورون من و امینیری شمی اومدری و امنی و امنیبا ترانه و مت_نایارم
 . خوش بگذره!  پسهی من خالي جایحساب,  جااان ي ايوااا_
 زمی عزیمرس,  یاره حساب_نایارم

  
  دلم واست کبابهنای ارمگمیم_

  خورون زهرتون نکنه؟؟ینیری شنی گنده دماغ سگ اخالق رفتری امبااون
 وفتهی که کارا عقب ننی نگفت نقشه هارو ببرگمایم

 خخخ
 .... چند روزه از دستش راحت شدم اهنی ای که حسابمن
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 :ری امی عصبي اومد و پشت بندش صداي مردانه اي سرفه يصدا

 
 . دیکنی متی شکانطوری فشار روتون بوده و بهتون سخت گذشته که ایلیظاهرا خ_ریام
 
  بود؟ی چنیا

  بود؟ریام
  من که نبود هوم؟با
 
 :دمی شک پرسبا
  بود؟ی چي صدادم؟یدرست شن,  نایارم_
 

 :  جوابم رو دادي اي فوق العاده جدي با صداری بچه ها بلند شد اما امي خنده ي حرف من صدانی بنده اپشت
 
   بنده بوديصدا,  دیدیبله درست شن_ریام
 

  کهي اراااام خراب کرديوااا
  اااایخدا
  کردم خودم رو نبازمیسع

 : و با اعتماد به نفس گفتمدمی کشیقی عمنفس
 
 ستی نی اصال کاره خوبدی و اظهار نظر کندی دو نفر گوش بدی شخصي که به مکالمه نیجناب رادمنش ا_

 هاااا
 
 ! حیبله صح_ریام
 کنن اصال ی گذاشته شده و پنج نفر ادم بهش گوش مکری اسپي که روی تماسکنمی فکر م؟ی خانوم توکلاما

  نه؟اد،ی به حساب نمیخصوص
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   اون پوزخند مسخره اشو حس کنمتونستمی هم میاز پشت گوش,  یلعنت
 ...کرهی اسپی اخه چرا نگفتنای ارميوا
 

 :  کردمي سرفه اتک
 
   نه شمادادیو م جوابم ردی بود و مسلما اون بانای ،اما مخاطب من ارمنطوریکه ا, اهان _
 
 !حی صحنمیا_ریام
   صحبتتون راجب من بود که البتهاما

  ستی نمهم
 

 ...ی روانکهیمرت
 
  ستی اصال مهم ني پا افتاده اشی پي مسئله نیچن! بله اون که صددرصد_
 

 .می کردی مفی انگار واسشون جوك تعرشدی چهار تاهم که قطع نمنی اي خنده يصدا
 

 : بلند شدنی متيصدا
 
 احوال ارام خانوم؟_نیمت
 
  شماي هایبا احوال پرس_
 

 سالاام ارام_ترانه
  

 ؟یخوب, سالم تران _
 

 ان؟ی به حرف بشدی زود تر نمنای بدونم واقعا اخوامی ممن
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  سالم ارام خانوم_نیام
 
 گمی مکیتبر,  اقااا نیسالاام ام_
 
  تشکر_نیام
 
 د؟ی نداريه کارخوش بگذر,  دمیخب واقعا خوش حال شدم صداتون رو شن_
 

  یمراقب خودت باش,نه فداتشم _نایارم
 خداحافظ,  نطوریچشم توام هم_
 

  ری از امری همشون بلند شد غی خداحافظيصدا
 .. بهتراصال

 
   فکر کردمنای خبر خوش ارمبه
   خداروشکر کردم که حالشون خوب بودو
 
   شدمرهی شکالتم رو باز کردم و به سقف اتاق خيبسته  
 
 ...می جمع شش نفره عادت کرده بودنی هممون به اییجورای

  نهیری همشون الزم و شوجود
  اشی غد بازي با همه ری امیحت
 

   تنگ شدهی دلم واسه همشون حسابکنمی ماعتراف
 :)  زود تر برگردم تهرانکاش

 
 ... شدمیی هواشتری تلفنه بنی ابا
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 . با صحبت کردن باهاشون اروم شدمانگار
 ...... گذشتریبه دعوا با ام شترشی بهرچند

 
 ]17:12 03.11.16] ,�✏ کلکلتکست

 چهارم_و_یس_و_صد_پارت#
 
 )ترانه(
 

 .می خونمون رو بخری اصليالی وسامی برنی قرار بود با متامروز
 . انداختمی نگاهمی شدم و به ساعت گوشحاضر

 .دادیرو نشون م 5
 .دی رسی منی متدی االنا باگهید

 .نیی بعد تک زد و منم رفتم پانی مچند
 یلی هم که زده بود خي اي دودنکی تنش بود و عی جذب مشکشرتی تهی رو نگاه کردم نی تو ماشرونی باز

 .ومدیبهش م
 . رو باز کردم و نشستمنی ماشدر
 
 . خودمپی خوشتيسالم، آقا_
 .به به، سالم عشق خودم_نیمت

 : بهش زدم و ادامه دادميلبخند
 .می کار داریلی خم؟ی بخری چم،ی از کجا شروع کننی متیییوااا_
 .گهی دمی جا شروع کنهی از دیبالخره با_نیمت
 . به سمت بازار فرشمی افتادراه

 . خاصش کرده بودیلی که روش داشت، خی خوشگلیلی خي افتاد که با طرح هاي فرش سورمه اهی به چشمم
 . و بردمش جلو فرشهدمی رو کشنی متدست

  تر، فکر کنم دستم دراومدواشی کمیترانههه _نیمت
 . چه نازهنی ببنوی اومده،یخخخ، نه درن_
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 . چهره متعجب نگاهم کردبا
 ن؟؟یا_نیمت
 .نیبله هم_
 .ستااایبه نظر من خوب ن_نیمت
 .خوامی منوی خوبه، من هممیلی به نظر من خیول_
 .میگردی هم هست، بازم مگهی ديمدل ها_نیمت
 کنمااای قهر مي نخرن،ی فقط هممیگردی نوچ نمنیععععع مت_
 . قشنگهمیلی خ،یچیاوه اوه، پس ه_نیمت
 . پسر خوبنیافر_
 

 . بنده خدا دلم براش سوختخخخ،
 . رو تو انتخاب کني بعدنیخب مت_

 . فرش دراز کردهی به سمت دستشو
 نظرت؟؟_نیمت
 . بد نبودکردممی متشی اذکمی ی خوب بود ولیلی نظر منم خبه

 : کردم رو کج و کولهچهرم
  خب؟هی اون چنیمت_
 ست؟ی خوب نیعنی_نیمت
 .ستیمعلومه که ن_
 . نگاش کن قشنگه هاااکمیترانه، _نیمت
 . چشمک نثارش کردمهی و دستشو گرفتم و دمی خندزیر
 :) معلومه که قشنگه عشقم_
 ه؟ینجوریععع ا_نیمت
 .بعله خخخ_
 .از دست تو_نیمت

 .رونی بمی و از مغازه اومدمی هارو سفارش دادفرش
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 .زای چنی آشپزخونه و الی دنبال مبل و وسامی که برمی افتادراه
 ... سفارش داده بودمخواستمی رو که مییالی از وسایلی بود که خ10 ي ساعتابایتقر
 . هم مونده بودزای چیلی خب خیول
 . خسته شده بودی حسابنمیمت
 .کشهی نمگهیآخ ترانه پاهام د_نیمت
 . بود اشاره کردمکمونی که نزدي ای صندلبه
 .مینی بشکمی می برایب_
 !! گشنمهی چنی من ع،ی کبابمیترانه بر_نیمت
 . گشنتهشهی جان تو که همنیخخخ، مت_
 .گهی درمیخب ترانه جان پنج ساعته دارم راه م_نیمت
 . خونهمی برزارمی عروسک بخرم منکهی فکر نکن بدون ایاوووممم ول_

 . کردکیخودش نزد دور شونم حلقه کرد و منو به دستشو
 . واسه خانوممخرمیچشم، عروسکم م_نیمت

 .... لبخند رو لبام نشستناخودآگاه
 . تموم شهعی سري که خسته امی بخرمیپس بدو بر_
 . پر از عروسکي سمت مغازه می افتادراه
 ؟يخوای مکان مورد عالقت، کدومش رو منمیخب ا_نیمت
 . دندونام رو نشونش دادمفیرد
 کدوماش!! کدومش نه_
 . افتادم و سه تا از اون بزرگا و خوشگالشو برداشتمراه
 .خواستمی منارویا_
 بازم هست؟_نیمت
 .می برمیتونی واسه امروز بسه، میبودن که هست ول_
 .ی مشتهی کبابهی ببرمت ای شکم، بنیری سراغ بحث شمی خب، پس برلهیخ_نیمت
 میبر_
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 .می کباب با مخلفات سفارش دادخیچهارس
 ن؟یمت_
 .نیجان مت_نیمت
 . خونمونمی برنجای بعد از اشهی که، مگمیم_
 .میریچرا نشه، حتما م_نیمت
 .آخ جووون_

 .می هارو اوردن و مشغول شدسفارش
 یشی انقدر نخور چاق منیمت_
 . ورزشکارم هااای ناسالمتشم،یمن چاق نم_نیمت
 . پاشو بسهگه،ی دیترکی ورزشکار ميآقا_
 .میخخخ، باشه بر_نیمت
 ...ندمونی به خونه امیدی و رسمی افتادراه
 . رو باز کردم و رفتم داخلدر
 .دمی کشی بنفشغی جرفتی که داشت وسط خونمون رژه می موجود چندشدنی دبا
 .ن،سووووسکککککییییییمت_
 . کردممی قانی حرکت خودم رو پشت متهی یط

 .گفتمی بند هم مپشت
 . تو خونمون راه برهي موجودنی همچهی نذار ن،یییمت_

 . برووو جلووو، بکُشِشبرووو،
 . پاش رو گذاشت روش و سوسکه له شدهوی و دیخندی بلند منیمت

 . بغلش کردممحکم
 . بودی قهرمان من، کارت عالنیافر_
 !یچاکرتم تران خانوم_نیمت
 . من رو به خودش فشردشتریب

 . مهربونش نگاه کردمي و تو چشمادمی کشرونی رو از بغلش بخودم
 .شی سراغ بقمیخب خب، بر_
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 .می و باهم مشخص کردمی بوددهی که خریی هالهی وسيجاها
 .شهی خوشگل میلی بشه خدهیچ_
 .گهی دارم دقهیخانوم خوش سل! معلومه_نیمت
 ... ستی نیبله بله، در اون که شک_

 می داردی و بازم خرارنی مالروی وسای وقتم هست فردا هم که بعضری دزنه،ی از چشمات داد می خستگنی متخب
 م؟؟ی بريخوای تموم، ممهی کاره نیو کل

 .می بري ندارياگه تو کار_نیمت
 .زمی عزمیاوهوم بر_
 . به خونهمیدی و رسمی افتادراه
 .مواظب خودت باش فنچول_نیمت
 . بروواشی نطور،یتوعم هم_

 . زدي گذاشت و بوسه امیشونی پي زد و لباش رو رويلبخند
 .چشم نگران نباش_نیمت
 .پس فعال عشقمممم_
 .خداحافظ خانومم_نیمت
 ..... شدم و دستم رو براش تکون دادم و رفتم باالادهیپ

 
 ]17:14 03.11.16] ,�✏ کلکلتکست

 پنجم_و_یس_و_صد_پارت#
 )نایارم(
 
  تاق زده شد و بابا اومد داخل دانشگاهم بودم که در اي اتاقم نشسته بودم و مشغول کارايتو
 

   گل دختریخسته نباش_بابا
 ممنونم باباجون_
 

   تختي و نشست رواومد
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   سمتشدمی هم چرخمن
 

 چه خبرا؟_بابا
 شما چه خبر؟.  یسالمت_
  ادهیخبر که ز_بابا

   نشدهرمی   دستگي بدزی چچی هکنمی مقی و خانوادش تحقنی چند روزه که دارم راجب امنی اواال
 .  هم محل کارششونی از محل زندگهم
 . کردنفی روشکر همه ازشون تعرخدا

   شدهری دیلی که مادرت بهشون خبر بده که تا االن هم خي ای اگر خودت راضنمی بود که اومدم ببنیا
   ؟هینظرت چ,  خب

 
   خوش حال شدمیلیخ

  کنمي انرژهی تا تخلدمیکشی فوق فرابنفش مغی جکی االن دمی کشی از بابا خجالت نماگر
 
  نی ای خوب بوده و شما و مامان هم راضشونیاممم خب ،خب اگر که همه چ_
  گهی دانی بنیبگ
 

   از کجا اومدهوی همه خجالت نی ادونمینم,  هووووف
   بابا به خودم اومدمي قهقهه با
  دی سرم رو بوسي تعجب نگاهش کردم که بلند شد و روبا
 

 ... سر درون دهد ازیرنگ رخساره خبر م_بابا
    باشه دخترممبارکت

 
  رونی زد و رفت بي لبخندبهم

 
  خدا جونم شکرررتيواااا
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 . و به بچه ها خبر بدممونیی رو برداشتم تا زنگ بزنم به خونه دانشجومی زنون گوشبشکن
 

   تا زنگ خورد که ارام برداشتچند
 

 بلو؟_ارام
   شدهیاراااااام بگو چ_

  شده؟یچ_ارام
 عروس شدم_

   تردی خبر جدهی! ي شدشهی مي هفته اهی که نویخب ا_ارام
   مامانم زنگ زد بهشون جواب مثبت رو بدهیروان_

 نههههه_ارام
 ارههههه_

  ییییییییوااااااا_ارام
 
   رو فراموش کردم و گوشامو گرفتم که کر نشمی همه چغشی جي صدااز
 
   دارم منازی گوشا ننیمرررض کر شدم بابا هنوز به ا_
 ,  لحظهکیساکت _راما

 ااااااااااای بتراااااااان
 
 |:  حداقلشمی که اگر کر نشم کم شنوا مدمی رسنیقی دفعه به نیا

 
 گفتنی پشت سر هم چرت و پرت میی ترانه هم بلند شد و دوتاغی جي که صداکری اسپي رو گذاشت رویگوش

 
  الووووو منووو بابااااا_

  هنو پشت خطططممن
 
 .. بابايا
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   چه خبرهنمی ببنیی ادامه بدن و خودم هم رفتم پاغاشونی راحت به جالتی رو قطع کردم که با خیگوش
 

  دی داراری فر اختانینه خانم ک_مامان
  می چشم ما منتظردی بابا مراحمنه

   نگهدارتونخدا
 
  بود مامان؟یک_

 ؟يدیمگه نفهم_مامان
 چرا_

  یچیپس ه_مامان
 گفتن؟ی می خب چی چیعنی بابا يا_

  يدیپرسی رو منیاز اول هم_مامان
   کارای و باقهی مهرنیی واسه نشون و تعانی گفتن که امشب میچیه
 امششششب؟_

 اره_مامان
 

   اتاقم که لباس انتخاب کنمي رفتم توبدو
   کرده بودخی از شدت استرس دستام

   خداجونيوا
  خورهی زنگ ممی گوشدمی سر کمدم که درفتم

  کری رو اسپگذاشتمش
 
 بلهههه_

  مرگ بله_ارام
 شعوریب_ترانه
   فرهنگیب_ارام

   ادبیب_ترانه
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   گرفتخندم

 
   که قطع کنمنیمن سرم شلوغه اگر قراره فحش بد_
 

 بوق نمیبی االن که اومدم باهات حرف بزنم ممیکنی می واست خوشحالمی سه ساعته داریکنیتوووو غلط م_ارام
  خورهیازاد م

 
  دمی دفعه بلند خندنیا

 
   واسه نشونانی و خانوادش منی گذشته امشب امنایکر شدم خب، از ا, حقتونه _
 

 جااااان_ارام
 ووووولیا_ترانه
 ؟یپوشی میچ_ارام
  گردمی واال االن دارم مدونمینم_

  میزنی خوش بگذره باز زنگ میباشه پسسس، برو موفق باش_ارام
  اره برو که سرت شلوغه_ترانه

  فعالاایمرس, باشه پس _
 یخدافظ_راما

 فعال_ترانه
 

 ....  تخت تا پروشون کنمي مناسبه رو برداشتم و گذاشتم روکردمی رو که فکر  میی هالباس
  نای انی مبال منتظر امي رومی و اماده نشسته بودحاضر
  گاهشی گاه و بي و پوزخند هانی ارمي اخماری خوب بود غی چهمه

 دی که مامان و بابا نذاشتن و گفتن زشته و بارونی بره بخواستی مانی بنی امي که قراره امشب خانواده دی فهمتا
  باشه
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  برهشی خوب پی کنه همه چخدا
 

   زنگ بلند شد مامان و بابا بلند شدنيصدا
  دمی رو کنار گوشم شننی ارمي مامان بابا که صداشی بسم اهللا گفتم و بلند شدم و رفتم پکی منم

 
  هول نکن_نیارم
 
   زدي خندشیم که ن حرص نگاهش کردبا

   چه اخهیعنی رفتاراش نی دونم ای نممن
 

   بلند شد و من هم حواسم رو دادم به جمعی سالم و احوال پرسيصدا
 ...  تر بودنیمی قبل صمي هم از دفعه نی امي مامان و بابايانگار
   زدمي که لبخنددی رسنی به امنوبت
 :  گفتاروم

 
   خانومطونیسالم ش_نیام
 سالم_
 

  ختمی ري نشستن و باز هم من رفتم و چارفتن
   محترمانه رفتار کردنی با پدر و مادر امنی بختانه ارمخوش

 
  ییرای پذي و اومدم توختمی رو ريچا
 

   عروسم خوردن دارهيچا, به به _نی اممامان
 
  هوی ختیانگار قلبم ر "عروسم" لفظ از
 

 :  زدمی خجوللبخند
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  دی داراریاخت_
 
  رو تعارف کردم و نشستمي قبل چايفعه  دبی ترتبه
 

 : کردنی رو به ارمنی اميبابا
 
  می نکردارتتی قبل زيپسرم جلسه +
 

 : نی کرد دوباره نگاهش رو دوخت به پدر امی نگاهنی زد و به امي پوزخندنیارم
 

   اومدشی پي حضور نداشتم کاری مراسم به اوون مهمي بوده تویکم سعادت, بله _نیارم
  ی موفق باششهیان شاءاهللا هم...اهان _نی اميبابا
 ممنونم_نیارم
 
 
  هم بودي نگاه کردم که دستاش رو مشت کرده بود و اخماش تونی امبه
 :( رمی بمیاله

   زدم و چشمام رو باز و بسته کردمي بهم افتاد که لبخندچشمش
   زدي بود پوزخندرهی که به ما خینی زد و به ارمي لبخنداونم

 
  هی حرصنی از دست ارمیه حساب کمعلومه

 
   اخرشون رو هم بزنني دوتا جوون برن حرفانی که ادیخب اگر اجازه بد_نی اميبابا
  دییبفرما, بله _بابا
 
  من اشاره زدبه
 

   داخل اتاقممی و رفتمی شدبلند
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  نی بغل امي که رفتم تومی وارد نشده بودهنوز
 
  بالخره تموم شد_نیام

  ی چهمه
  شهی باورم نمنیام_
  باورت بشه خانوم کوچولوم_نیام
 

   بغلش بودمي حرکت توی بهی ثانچند
   شدمرهی چشماش خي رو اوردم باال و توسرم

   تخت نشستي رو بست و رفت روچشماش
 
 :) یشیامشب محرمم م_نیام
 !!!!؟یچ_
 میمونی مينطوری همی تا عروسينکنه فکر کرد_نیام
 ...نه اما_
  اما نداره نفسم که_نیام

  ي از کنارم جم بخورذارمی نمگهی موقع داون
   شکرتای خدايواا_
  اره واقعا شکرش_نیام
 

   رو گرفت و بلندم کرددستم
 
   طاقت ندارمگهیبلند شو که من د_نیام
 

 نیی پامی رو گرفتم و رفتدستش
 

  نیای فداتون شم که انقدر بهم میاله_نی اممامان
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 . دلم اب شدي قند تولوی حرفش ده کنی با اقتایحق
 

 یلیاره ماشااهللا خ_نیارم
  
 . دستم بود رو محکم فشار دادمي بگه، دستش که تويزی انداخت و تا خواست چنی به ارمی نگاهی عصبنیام
 

 : انداخت که اروم گفتمی نگاهبهم
 نیام_
 رو به عنوان ي با اجازه از مامان و بابا حلقه انی که مامان اممی نشستمی هم به خاطر من کوتاه اومد و رفتباز

  نشون دستم کرد
   خونده شدنمونی که بي اغهی بعدش صو

 ..... دادوندی پنی که من رو به امی عربي کلمه چند
 
  دی صورتش کشي و دستاش رو رودی کشقی نفس عمکی نی ارممی بله رو دادتا

 ...هی معلوم بود که ناراضقشنگ
 
   قصد رفتن کردننای انی ساعت بعدش امکی و حدود می خوردینیریش

   وابسته تر شده بودمنی که به امانگار
  که بغض کردمي از رفتنش دلم گرفت درحددای که شدیبی حس عجهی
  
 :  بغلم کردنیام
  اخه؟ی چیعنی بمونم نجای ادیطبق رسم، امشب من با_نیام
 
   درهمش نگاه کردمي اخمابه

   گرفتخندم
 
  اقاگسی دزیاون رسم مال چ_
  ی خودم باششی باس پی داره تو االن زنمیچه ربط_نیام
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  گهی زشته برو دنیععع ام_
  کنهیاصال محبتت فوران م,  تیقربون حما_نیام
 ...ی اما اگه به دوروبرت نگاه کني منم دوست ندارم برنیام_

 !یشی متوجه مخودت
 
   کردنی لبخند به ما نگاه م به مامان و باباها کرد که بای نگاهنیام
 
  هیزیخجالتم خوب چ!  رو نایا_نیام

   شرکت کار دارميای زود بفردا
 ی ارام و ترانه هم بگبه

 . ها دارمبرنامه
 
   کردن و رفتنی اخم و تخم بالخره دل کند و خداحافظی کلبا
 
   گفتمری و شب بخدمی مامان و بابا رو بوسي لبخند گونه با

   شده بودرهی خنی افتاد که با اخم نشسته بود و به زمنی به ارمنگاهم
   زدمي و بهش لبخنددمی اونم بوسي و گونه ششی پرفتم
 ....کنمی بالخره دل تو رو هم نرم میداداش

 
 )نیام(
 

 .می روال قبل هممون داخل شرکت بودطبق
 ی رو چند برابر ممی انرژنی و هم رو داشتمنای ارمگهی و منم که دمی داشتي مثل قبل واسه کار کردن انرژدوباره

 .کرد
 . بزارمونی گرفتم با بچه ها هم در ممی تو سرم بود که تصمي فکرهی

 : شروع کردمي مقدمه اچی سمتشون و بدون هبرگشتم
  دوستان؟؟؟هی توپ به شمال چهی ای مسافرت دسته جمعهینظرتون راجب _
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 !شهی مثل همهیمن که پا_نیمت
  شروع کردننایا...لی دو روز کار تعطیکیباز من گفتم _ریام
 . شمال الزمهریباو ام_
  هوم؟گه،ی دمی کار کني که پرانرژمی سفر برهی می دوباره شروع به کار کننکهی قبل از ار،یاره داش ام_نیمت
  اره؟،ی کار کني نه و تو پرانرژیچکیهم ه_ریام
 ... وگرنه کهکنمی من هنرهامو رو نم؟یبله پس چ_نیمت
 نیی پاایب_ریام
 هاع؟_نیمت
 !از باال منبر_ریام
 ... گهی دي دادوی اوکِمی مستقری خان االن غری امیخخ ول_نیمت
 ! حرف بزنهانی شانی بتونه رو حرف متی درصد فکرکن کسهی اصال دونستمیم
 ؟يباز تو حرف زد_
 خخخ_نیمت

 می رو که رد کردری خب، هفت خان امخب
 گه؟ی دنی موافقخانوما
 ..من که اره_ترانه

 الی بزن قدش عن،یری بگادیاز خانوم من !!!  ایب_نیمت
 .دنی زدن قدش و خندنی به قول متییدوتا
 : نگاهش کردمی و سوالنای کردم به سمت ارمرو
 نا؟یارم_
 گهیامممم، خب منم اره د_نایارم

 : انداختی هم متعجب بهمون نگاهری برگشت و امری چشم ها سمت امهمه
 ه؟؟؟یچ_ریام
 . بهش رفتي چشم غره اری با سر به ارام اشاره زد که امنیمت
 . کنهی رو راضری باز هم تالش کرد و اخر موفق شد تا امنیمت
 یخانوم خالق_ریام
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 : بود، به خودش اومد و جوابش رو دادنیی که تا اون موقع سرش پاارام
 بله؟_ارام

 د؟ی موافقه؟ینظر شما چ_ریام
 : زد و گفتي لبخندارام
 ...من که تازه از سفر برگش_ارام

 : وسطدی سرتق ما پري خانوم کوچولونی حرف تو دهنش بود که اهنوز
 می چک و چونه ندارر،ینخ _نایارم

 ! فرق دارهیکی نی اي که بودي بودسفر
 گهههههیارام د_ترانه
 باشه_ارام
 حاال شد_نایارم
 : حاال همه باهم_نیمت
 ...اکنارررررری درمی برمیخوایم

 ... کنار هنوز قشنگههههههههایدر
 .خوندی رو نازك کرده بود و مصداش

 ! تختش کمههی ما قی رفنی اواقعا
 ...پوووف
 ... به جادهمی راحت بزنالی و با خمی پروندش رو ببندگهی پروژه که دي کارهانی سر اخرمیبرگشت

 .دی هم انجام شد، خسته نباشیی نهاي تمومه و کارهايساعت کار_ریام
 :نای بلند شدم و رفتم کنار ارمری حرف امنی از ابعد
  خانوم کوچولو؟؟ي چطوررونی بهیبا _
 :) چرا که نه؟_نایارم

 . هام رو از تو دفتر بردارملی چشمک بهش زدم و رفتم تا وساهی
 .می شدنی و سوار ماشنیی پامی و رفتمی کردی بچه ها خداحافظاز

 ن؟یام_نایارم
 جونم؟_
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 ؟می برمییخوایکجا م_نایارم
 م؟ی بريتو کجا دوست دار_
 !!!اممممم بذار فکر کنم_نایارم
 .فکر کن خانوم_
 نماااای سدممممممممیفهم_نایارم
 : گفتمي کردم و مثل خودش پر انرژي بلندي خنده جانشی همه هنی ااز
  به چشمممميا_
  آستارانمای روندم به سمت سو
 ...می شدادهی پنی ماشاز

 ی سمت سالن اصلمی رو گرفتم و راه افتادنای ارمدست
  باشه؟ی موضوعش چنکهی و المیخب خانوم خانوما کدوم ف_
 ه؟یاممم خب نظر تو چ_نایارم
 .فکر کنم طنز خوب باشه_
 .مینی عاشقانه ببی اجتماعلمی فهی می برگمی من که مرینخ_نایارم
  داشت؟؟ی چه نقشنجای نظر من اقایفقط دق!  هم خوبیلیخ_
  همسراتی با روحییاشنا_نایارم
 خخخخ_

 گرفتم طی دوتا بلی صف طوالنهی و منم بعد از پشت سر گذاشتن می رو انتخاب کردلمی فهی با کمک هم بالخره
 .نای ارمشیو رفتم پ

 ...طای بلنمیا_
 شه؟ی شروع میکِ_نایارم
 .گهی دنی م10تا _
 خوامی از اون ذرتا منیام_نایارم
 . با دستش اشاره کردو

 . رو گرفتم و بدون حرف به سمت مغازه کشوندمشدستش
 ... هم شروع شدلمی و فمی نشستگاهمونی تو جامی و رفتمیدی هم خرگهی تا ذرت و چندتا خرت و پرت ددو
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 . شده بودلمی که غرق فکردمی نگاه منای به ارمی ازگاههر
 .... من چقدر خوشگل و جذاب بودي کوچولوفرشته

 :دی رو گذاشتن، با ذوق به سمتم چرخشیانی پاتراژی تنکهی خانوم تموم شد و به محض انای ارمی انتخابلمیف
  قشنگ بود نه؟یلی خنی اميواا_نایارم
 اوهوم انتخابت حرف نداشت_
 دونمیم_نایارم

 : کردمي خنده اتک
 !بچه پررو_
 یخودت_نایارم
 !یی تورینخ_
 ی خودتخوامینم_نایارم
 .تن همه رفمیبلند شو بر! باشه منم_
 میبر! ي قبول کن که کم اوردشهیهم! یی اقانیافر_نایارم
  پررو خانومستی نامینطورینه ا_
  پررو اقا؟؟یععععععع باز گفت_نایارم

  نداشتی ما که تمومي هاکلکل
 ... به سمت خونهمی و راه افتادمی بلند شدخالصه

 کردی رو نگاه مرونی داشت از پنجره بنایارم
 . رو بردم سمت دستش و محکم گرفتمشدستم
 .. دستام گم شده بودنی بفشی ظردست
 .نهی زد که باعث شد خنده رو لب منم بشيلبخند

 ... و زدم رو ترمزشونی به خونه مجردمیدیرس
 ..ی که هستیمرس! ی واسه همه چیمرس_
 . زل زدمشی خاکستري شد و منم تو چشمارهی چشمام ختو
 ..ی که مال منیسمر...  از تویمرس_نایارم

 . رو از هم باز کردم و بغل گرفتمشدستام
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 !یآهااا راست_نایارم
 جانم؟_
  بردار، باشه؟تارتمی گی جمع کنالتوی وسایخواست_نایارم
 ؟ی چگهیچشم، د_
 مواظب خودتم باش_نایارم
 . چشم، شما هم مراقب خودت باشنمیا_
 يحتما، بابا_نایارم
 خدانگهدارت_
 فردا صبح ي که از رفتنش مطمئن شدم راه افتادم سمت خونه که به کارام برسم و برای تا بره باال و وقتستادمیا

 ..... اماده بشممیکه قرار شمال داشت
 :)  بعد از محرم شدن بودمونیی رفتن دوتارونی شب بنی اولامشب

 
 ]15:11 07.11.16] ,�✏ کلکلتکست

 هفتم_و_یس_و_صد_پارت#
 )ریام(
 

 .مینی دخترا همو ببیی خونه دانشجوي شده بود که همه جلورقرا
 .رونی برداشتم و رفتم بمی دودنکی اماده کرده بودم رو به همراه عشبی که دیکی کوچساك
 .دادنی گوش مسی اراميای به بلبل زبونشهی صبحانه نشسته بودن و مثل همزی و بابا سر ممامان
 . داخل اشپزخونه و به همه سالم دادمرفتم

 !ریسالم پسرم صبحت بخ_بابا
 ررری صبح بخیییسالم داداش_سیارام

 . صبحونت رو بخورای بزمیسالم عز_مامان
 .  ندارملی ميزیممنون نوش جونتون، چ_

 د؟ی با من نداريکار
 نه مادر برو خدا پشت و پناهت_مامان
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 بابا زدم و ي سر شونه ی سرش نشوندم، دستي رويل کردم و بوسه ا رو بغسی و ارامدمی مامان رو بوسیشونیپ
 . کردمیاز همشون خداحافظ

 . دخترا بودیی شدم و روندم به سمت محل قرارمون که همون خونه دانشجونمی ماشسوار
  انداختمیبه ساعتم نگاه... پووووف
 . بود8:30 و قرار ما ساعت دادی صبح رو نشون م9 ساعت
 داشته ری کنم و تاخی اصال دوست نداشتم که بدقولگهی دی واقعا کالفم کرده بود و از طرفکی ترافنی سنگحجم
 .باشم

 . و با سرعت خودم رو به محل قرار رسوندمدمیچی پی راه فرعهی از
 . انداختمی بودن نگاهستادهی شدم و به بچه ها که همشون حاضر و اماده دم در اادهی پنی ماشاز

 .زدین داد م تو چهره هاشویکالفگ
 !سالم_

 . جواب سالمم رو دادننی از متری به غهمشون
 : انداختم که با اعتراض گفتی نگاهبهش

 . نگاه بندازهی ساعتتو ؟یکی چه علی بابا داداش چه سالميا_نیمت
 :نی برگشتم سمت متي و عادلکسی ریلی ام انداختم و خی به ساعت مچی نگاه،یشی حالت نمابه
 خب؟_
 خب ساعت چنده؟_نیمت
 چطور؟،  9:16_
 قرارمون ساعت چند بود؟_نیمت
_8:30 
 خب؟_نیمت
 !خب؟_
 . برادر منی کاشتنجای سه ربع ما رو اقایدق_نیمت

 : کردم و جلو رفتمي خنده اتک
 . بودکی ترافکنم،ی میعذرخواه_
 : من رو دراورد و به اصطالح لفظ قلم گفتي ادانیمت
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 !میریپذی شما رو با اغوش باز می عذر خواهب،جنای نداره عالیاوه مشکل_نیمت
 : به سمتش برگشتمنی امي صدابا
 .دارمی رو برمنمیمن ماش...خب_نیام
 .ارمیمنم م_
 گهی دمیشی متونیکی زونی منم که خرابه، با خانومم اونیماش! بعلههه_نیمت
 |:_نیام
_:| 
 م؟ی نشزونی اویعنی نگاه ها نیاها ا_نیمت
 :_|نیام
_:| 
 م؟یبش_نیمت
 |:_نیام

|_: 
 ... بچه سالم باشهنی هنوزم شک دارم امن
 !هی من که خالنیماش_
 !  بازم توری داش امولیا_نیمت

 : زد و گفتنی امي به شونه ي اضربه
 ! نفلهری بگادیرفاقتو _نیمت

 : گفتنی و امدنی خندهمه
 .نیای داره؟ با ما بیخب چه فرق_نیام

 : گفتومد،ی منی و به سمت ماشداشتی برمنی زمي که ساك خودش و ترانه رو از رونطوریهم
 .قی خوش باش رفالتیبرو با ع!  ندارهدهی االن فاگهینه د_نیمت

 . خانوم جانای بترانههههه؟؟
 .نی امنی هم با ماشنای و ارام و ارمنی و امانی و ترانه با من بنی شد که متنی ربع، قرار بر اهی بعد از باالخره

 : کردمیو پل و ضبط رمی سوار شدیهمگ
   و فالن سال و فالن حال و فالم مال که بر باد فنا رفت مخورروزی و پرروزی غم دامشب
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  عذاب استروزی خدا حسرت دبه
 دی مردم شهر بهوشدی شهر بهوشمردم

  که امشب سر هر کوچه خدا هستدی و بخنددی و برقصدی بپوشدی و نداردی چه دارهر
   خدا هستدیسی دل خود بنوواری ديرو
  خدا هستدیسی و تواضع بنومانی بار و نه ده بار که صد بار به اکی نه

  هست و خدا هست و خدا هستخدا
  هست و خدا هست و خدا هستخدا
 .... هست و خدا هست و خدا هستخدا

 )مردم شهر:  ونیحامد هما(
 .نیی و پنجره رو دادم پای جاده خاک تودمیچی از پشت سر چراغ داد که بزنم بغل و منم بد از زدن راهنما پنیام

 :نیی جلو رو داد پاي شهی کنارمون توقف کرد و شنی امنیماش
 جانم داداش؟_
 .می بخوريزی چهی نیواست.  سفره خونه هست، بچه ها صبحونه نخوردنهی جلوتر لومتری ک30 ریام_نیام
 .باشه ، تو برو جلو_

 . زد و جلو افتادیبوق
 : گفتنی که ترانه اروم به متدمیشن

 !میری مواشیچقدر _ترانه
 :نی متي پشت بندش صداو

 . جاده رو قورت دادن،ی ببنوی اماری پات بری به اون پدال گازه زي فشارهی يخوای مگمی داداش مریام_نیمت
 .بمیحلزون رو گذاشته بودم تو ج...  ها حق داشتنیطفل
 !نیخودتون خواست....باشه_

 ...تم رو گاز رو گذاشپام
 . رو هم رد کرده بود120 نی ماشلومتریک

 . زدم و جلو افتادمی بوقنی امنی به ماشمیدیرس
 ... بوقهی که انگار قصد کلکل رو داشت، از کنارم سبقت گرفت و باز نمیام

 .دنیخندی مجانی ذوق کرده بودن و با هدخترا
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 ي به همون سفره خونه امیدی رسنی امي و سبقت و راه ندادن هاجانی کلکل و خنده و هی بعد از کلخالصه
 . گفتنیکه ام
 .می شدادهی و پمی ها رو پارك کردنیماش
 : و بلند گفتنی زد سر شونه امنایارم
 .نی بود امیکارت عال_نایارم
 : حرف، برگشت سمت مننی بعد از او

 ر؟ی دست فرمونو اقا امنیحال کرد_نایارم
 : کردمي اخنده

 ! درستهنیبله، کار اقا ام_
 : حلقه کردنای ارمي خم شد و دستش رو دور شونه یکمی نیام
 ..نیکنی شرمنده مکنم،یخواهش م_نیام

 . و ارام خانوم بودمنای ارمي هاقی تشوونی رو مدهمش
 : هم زمان گفتننای و ارمارام
 !میچاکر_نای و ارمارام
 ..میپروندی مگس مری امنیما هم تو ماش! بعله_نیمت
 
  تو روح ادم قدر نشناسيا_

 . جلو بودری اقا امنی اخرها همش ماشنی اتفاقا اکنه،ی می شوخنینه مت_ترانه
  ندارم ترانه جانی کس شوخچیمن با ه_نیمت
 یشیتو ادم نم_

  به مقصد؟میرسی می کقایدق_ارام
 !دی پرسدیاز راننده ها با_نیمت
 6_5 ساعت ي تا عصر، طرفاکنمیفکر م_

 ...... به جادهمی و دوباره بزنمی مختصر بخوري صبحونه هی داخل سفره خونه تا می رفتی همگخالصه
 
 )ارام(
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  ارنی سفارشامون رو بمی و منتظر بودمی دور هم نشسته بودیهمگ
  بودم که دل درد گرفتمدهی پسرا خندنی از کلکل اانقدر

  رونی بمی و رفتمی رو اوردن و خوردصبحونه
  برهیاصال ادم لذت م,  ییبه به چه هوا_نیمت
 :نی زد پس کله متیکی نیام
 ! خوب؟یگی تو حلقت، تو مرهی دود میکشی تا نفس می الودگنیهوا به ا_نیام
   شمارینه داداش لپ مطلب رو بگ_نیمت
  هست پروفسور؟یحاال لپ مطلب چ_ریام
 د؟ی چه کار دارناهایاقا شما به ا_نیمت

 . اومد، گفتمادمی گفتم االن ی شمال ميال تو جنگدی رو باجمله
   امون خندمون گرفتهمه

  کردی نگاهمون مي جدیلی داشت خنی متاما
  هوم؟م،ی بردیاگه خنده هاتون رو کرد_نیمت

   اونانی ماشي تومی برنی کار دارم متنایمن با ارم_ترانه
  زدنی به متی چشمکو

 : گفتری زد و رو به امیی هم لبخند دندون نمانیمت
   داداش جانادیپس ارام خانوم با تو ب_نیمت
   نه ترو خدايوااا
  گهی با شما دامی منم مشمینه مزاحمشون نم_

  گهی برو دهی اقا که خالری امنیوااا ارام ماش_ترانه
  نی امنی رفتن تو ماشخودشون

  میبر_ریام
  نی راه افتادم و نشستم تو ماشدنبالش

  جلو زدنی امنی اف از کنار ماشکی تکی رو زد و اهنگ رو بلند کرد و با شی دودنکیع
 ! کارا؟نی و اری تعجب کردم امقتایحق 

  و چشام رو بستمنیی پادمی رو کششهیش



      رمان کلکل ششنفره                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 554 

 کردی رو بهم القا مي ای لذت وصف نشدنکی و خوردی صورتم مي توباد
  شدن منسی بلند شد و همزمان خنی و متنی بلند امي و خنده نای ترانه و ارمغی جي دفعه صداهی

 ... شوكي تورفتم
 ابشم ي و قمقمه رونی و ترانه تا کمر اومده بود برهی امنی کنار ماشنی امنی ماشدمی رو باز کردم که دچشمام
   کرده بود دستش بودی من خاليکه رو

  نی به سقف ماشزدی و مدی خندی پنچره  و مي  نشسته بود رورونی اومده بود بنای ور هم ارماون
 ولللللی اوللللیا _ و ترانهنایارم

   زدمغی به خودم اومدم و جتازه
 . کشمتونیم! ولیمرض ا_

   هاشون بلند تر شدخنده
  ي تا محو نشدرونی بمتی بکشمی تو حس گفتي رفته بودنیخب خواهر من همچ_ترانه

   ندارم منشی اسانجاهمیا_
  مگه نه؟ي داریباحال ي رفقانیاز خداتم باشه که همچ_نایارم

  بعله_ترانه
  یلیالمصب خ_

  خندم گرفته بودخودمم
 : صداش بلند شددیخندی که منطوری همنیام
   خطرناکهنی خانومم بشنایارم_نیام
  نی بشای ترانه بگهیراست م_نیمت
   از ما سبقت گرفتنی و امنی ماشي نشستن تونایترانه و ارم 

 :(  کنم حاالااکاری شدم چسی خدا خيا_
  کنهی دهنش و تابلو بود داره خندش رو کنترل مي جمع شد که لبش رو کرده بود توری حواسم به امتازه
 دی بخنددی شمام اگر دوست داردیراحت باش_

  دی نفس بلند کشکی رو صاف کرد و گلوش
 ! وضعنی با ادی ناراحتیلی که شما خنیمن کامال راحتم اما مثل ا _ریام
   لباسام اشاره کردیسی خبه
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   کرمتو شکرای خدارهی واسه ما دست بگنی مونده بود انیهم
  باشهتونی راحتم شما حواستون به رانندگمیلیمن خ_
  حواسم هست_ریام
  مشخصه_
  گازي اهنگ رو بلند تر کرد و پاشو گذاشت روي نگفت و صدايزی چگهید

  و به اهنگ گوش دادمی دادم به صندلهی سرمو تکمنم
 .... کم کم چشام بسته شد و
 ...میارام بلند شو تصادف کرد_نایارم:  که گفتنای ارمغی بوق وحشت ناك و جي صدابا
 ....ی و چنگ زدم به صندلدمیپر
 

 ]15:25 07.11.16] ,�✏ کلکلتکست
   خدااااااااااااای_

 ... زده بودرونی از حدقه بچشمام
  وفتادی نی اتفاقدمی گذشت که دنی مکی

  شدننی و ترانه از خنده پخش زمنای ارمدمی و برم رو نگاه کردم که ددور
   باحال بودیلی دختر خيوا_ترانه

 :  گفتکردی در اومده بود رو پاك مادی زي که اشکشو که از خنده نطوری همنایارم
 ! خودته بخداری تقصیارام_نایارم

 ... کهمی مجبور شدي نشدداری بمی ادم صدات زدمثل
  ندش گرفتودوباره خ 
 د؟ی دستتون رو برداردیارام خانوم قصد ندار_ریام
   بهش نگاه کردمجیگ
 هان؟_

   کرد به دستماشاره
 ... رهی که دست امنی ؟ ای رو نگرفتی خدا لعنتت کنه ارام مگه تو صندليوا

  دستم رو برداشتمزود
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  دیببخش_
  نای دنبال ترانه و ارمرونی بدمیپر
  ذارمیزندتون نم_
  الی زدن و رفتن طرف ساختمون وغیج

 .. بدو رفتم که خودم رو بهشون برسونممنم
 .ندازنی و واسم ابرو باال مسادنی رفتن و کنار شوهراشون واکی شیلی خدمی که دالی ويرفتم تو 
   االن منم ابرو بندازم باالي شوهرم به ما ندادکی خدا يا

 خخخخ
 !  رفته بودادتونی بود نی ماشي تونیارام خانوم ا_ریام
 دمت گرم خدا!  شوهرنمیا
   شوهر من بشهنی درصد فکر کن اکی

   دستشهمی گوشدمی کردم که دنگاهش
  چمدونم کجاس؟پس

  ستی برسرت ارام نوکرت که نخاك
 : رو دراز کردم و ازش گرفتمدستم

   ممنونیلیخ_
  نی امشی تکون داد و رفت پيسر

   منشی هم اومدن پنای و ارمترانه
  هاااامی بهت حال دادیحساب_ترانه

 عفت کالم داشته باش خانوم_نایارم
 نایخخخ خاك برسرت نشه ارم_
  بدبختنگلی سمیاری لوازماتو بمی برایحرف نزن ب_نایارم 

 می برای بده برتیاخ خدا خ_
  می که اورده بودم رو برداشتی و چمدونم رو با توپمی رفتباهم
  رونیومدن ب انی و امری که اممیگشتی بر ممیداشت
 ن؟یریکجا م_نایارم
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 الی کردن وزی شمام که زحمت تممی کباب مشت لب ساحل بزنکی که واسه شام می کندی خرکمی میریم_نیام
 .دی کشیرو م
  مگه؟؟ادی نمنیمت, باشه _نایارم
   انجام بدهدی هم اگر کمک خواستدینه موند که هم تنها نباش_نیام

 فعال,  يباشه زود برگرد, اها _نایارم
 خداحافظ_
 ...می تا کارارو بکنالی وي تومی سر تکون دادن و ماهم رفتنی و امریام
 
 
 )ریام(
 
  قسمت و رفت همون طرفهی چشمش افتاد به نی که اممیدی خری میی و مواد غذامی فروشگاه بودي تونی امبا
 
  اری رو بدی سبد خرریام_نیام
 

   تنقالتي قفسه ي جلوستادهی ادمی سمتش که درفتم
 

   سبدي دوبسته کشک گذاشت تواول
   کپلبعد

  الوچه
   و پفکپسی چی و کللیپاست

 
 ؟ی رو چرا برداشتناهای ا؟ي بچه شدنیام_
 

 : جوابم رو دادی لبری زکردی تنقالت نگاه مي هی که با دقت به بقنطوریهم
 نایواسه ارم_نیام
 ؟ی چیعنی_
 .گمی می چی بفهمری زود تر زن بگیعنی_نیام
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 ؟یکشی تو خجالت نماصال
 !گهی دری بابا زن بگي بزرگ ترنی سرت از من و متریخ
   بابا، ولمون کنگهی دهیزن چ_
  سای وای که خودت حال کنهی زن چدمی نشونت منیهمچ_نیام
 دت؟یتموم شد خر,  لخبیخ_
   بخش ارهنیا_نیام
  میجمع کن بر, خدارو شکر _
 
  نی سمت ماشمی و بعد از حساب کردن رفتمی هارو هم کرددی خرهیبق
 
 ری امگمیم_نیام
  هوم_
  ولش کنیچیه_نیام
 شیروان پر_
 حرف نزن بابا_نیام
 

   نگاه کردم و خندمون گرفتبهش
  مای مثل قدمی لحظه شدهی

 
   پارك کردمالی واطی حي و تومیدیرس
   داخلمی هارو برددی اومد و کمک کرد خرنیمت
 
  دی گل کردي مثل دسته نجاروی ایه حساب کنمیبیبه به م_نیام

 دی ، خسته نباشدسخوش
 

  زمی عزیمرس_نایارم
 ممنون_ارام
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  می نکرديکار_ترانه
   همه کار هارو من کردمگهیراست م_نیمت
 !تو؟_
  خسته شدمی اورده بودن حسابری گبیاره منو غر_نیمت
 

 ؟یگی می چرا الکنیععع مت_ترانه
 !!! اونم چون قدت از ما بلند تر بودي کرديری اون دوتا پنجره هارو گردگي فقط باالتو
   کارهیخب همونم خودش کل_نیمت

 زمی عزیاخ_ترانه
  جونم_نیمت

 روتو برم بشر_ترانه
  
 د؟ی به ما بددیخوای نمي چاکی دیخخخخ اقا ولش کن_نیام

  ارمیاالن م_نایارم
 
 : زدي لبخندنیام
 !دستت طال_نیام
 

   مبالي رومی نشستمیرفت
   رو اورد براموني چانای ارمو

   گلوشي تودی پري گفت و چاعی هکی نی متکهوی که میزدی دوره هم و حرف ممی نشستیهمگ
 

  شد؟؟؟ی خدا مرگم چيوا_ترانه
 

   که بغلش بودم محکم زدم به پشتشمن
   بسه بسهگفتی می سرفه هاش هي الالبه
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  گهی دنین بدبختو نزنشی اقا کشتریام_ارام
 
   نگاه کردمنی خونسرد دست نگه داشتم و به متیلیخ

   کرد و گلوش صاف شدگهی دي تا سرفه شی شپنج
 :  خش دار رو به من گفتي صدابا
 
  المروت کبود شد پشتم_نیمت
  تی وضعنی تو ای من زدم که خفه نشیگفتیخب زود تر م_
 !! مرام نذار توگهی دیقربونت داداش ول_نیمت
 . کنی و خوبایب! باشه_
 
   جزو اون ادماسنی و االن متاوردی رو در مانمی حرص اطرافنی مواقع خونسرد بودم و اشتریب

 
 ؟ی بود خفه شکی بخاطرش نزدی بگیخواستی میحاال چ_نیام
  هی پس فردا بازعییه_نیمت
   رفته بودادمی یخوب شد گفت,  ولیا_
 والیا_نیام
 
 می بردیاقا جمع کن_
 

  می بلند شدیهمگ
  می لباسامون رو عوض کردمی رفتو
   لب ساحلمی و رفتمی از لوازم رو برداشتیکی هرکدوم و
   سرخ بشنی رو روشن کردم تا زغاال حسابشی اورد من هم اتزاروی چی منقل رو گذاشت و رفت باقنیام
 
 . کبابنی بشه ایبه به چه کباب_نیمت
  و انداخت دور گردنش زد و دستشی ترانه که کنارش بود چشمکبه
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  اونم در جوار همسر_نیمت
  شهی میبلههه معلومه که عال_نیام
   زدی چشمکنای اونم به ارمو
 
 نشسته بود و نای لبم اومد و با چشمام دنبال ارام گشتم که کنار ارمي روي چرا خود به خود لبخنددونمینم

  زدیباهاش حرف م
   دادمریی رد نگاهم رو تغعیسر

   اخم کردمو
 
  اری بخاروی داداش همون سنیام_
 االن_نیام
 
   بود رو اورددهی کشخی که ترانه به سیی هم گوجه هانی کباب رو اورد و متيخایس
 ن؟یای االن با خانوماتون بنیکردی فکرشم مالی ومیپارسال که اومد,  روزگار یه_نیمت
 

   نگاهش کردمچپ
 
 ؟يخانوماتون رو از کجا اورد_
  خوردی بهم ممیخب جمله بند,  بمیاز تو ج_نیمت
 : زدي قهقه انیام
   پسرسیدهنت سرو_نیام
  چاکرم_نیمت
 

   گذشت و شام هم اماده شدنی مچند
   که دخترا انداخته بودنی کوچکي سفره ي جامی و رفتمی هارو برداشتخیس
 
  می سالم کار کنخوامیامشب م_نیمت
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 ؟ی چیعنی_ترانه
  ي روادهی پمیریبعد از شام م_نیمت
 هی عالي روادهیاخ جون هوا هم واسه پ_نایارم
 

 : اومد که گفتنی اروم اميصدا
  اره المصب دونفرس_نیام
 

 ده؟ی مصی دونفره رو تشخي تاحاال هوای از کنی موندم فقط اممن
 
  سکوت خورده شدي شام توي هیبق
   زود تر از همه تموم کردنی متو

  شکرتیاله_نیمت
  

 . کنار نشسترفت
  می که بردیاگه تموم کرد_نیمت

   تکون دادم و بلند شدميسر
 .می هم بلند شد و دخترا هم بعد از جمع کردن سفره بلند شدن و راه افتادنیام

 راهشون رو نای و ارمنی و ترانه و بعد از اونا هم امنی که کم کم متمیزدی ساحل رو قدم ممی مستقری مسهممون
  جدا کردن

   داشتنازی نیین بالخره به تنها داشتحق
  ومدی و راه منیی کنارم نگاه کردم که ارام سرش رو انداخته بود پابه

 .دمی کشقی نفس عمکی و بمی جي رو کردم تودستام
  بودی عالي روادهی هواش واسه پواقعا

 
 شدی نمدهی شني اگهی دي صداچی های ها و اب درركی جری جي از صداریغ
 

  نمی بشنجای اخوامیمن م_ارام
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   نگاه کردمبهش

  خواستمی تنهاش بذارم و نه منجای اشدی منه
 ..... تکون دادم و من هم کنارش نشستميسر
 
 

   دادم و پاهام رو دراز کردمهی ماسه ها تکي رو رودستام
   که ارام از جاش بلند شدکردمی نگاه مای به درو
 
 ؟يری مییجا_
 

  نجامینه هم_ارام
 

  بهش نگاه کردمکنجکاو
   ابي رفت جلو تر و پاهاش رو گذاشت تودمی دکه

   واسم جالب بودکاراش
 اونقدر سرتق که فقط ی و گاهکردی که خود به خود ارامشش رو به ادم القا مشدی قدر اروم منی اوقات ایگاه

 .اوردیحرص در م
 
   بود هم جهت باد حرکت کردختهی کمرش ري و موهاش که رودی وزیمی مالمینس

  موها؟نی با اارهی طاقت ميچجور
 کنه؟ی نمخستش
 .... قشنگه امادرسته

  تو؟ي به مردم چه کار داري پاك عقلتو از دست دادری امپووووف
 
 نجاسی که ارمیبههه داش ام_نیمت
 

   سمت ماومدنی بغل هم بودن و مي توبای که تقردمی دنوی که ترانه و متبرگشتم
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  کجان؟نای انیام_
  ارهی بتارشویاونور بود فکر کنم رفت گ_نیمت
 اها_
 

   بدوبدو کرد و رفت کنار ارام نشستترانه
 

  دهی میفی چه کيوااا_ترانه
  ارامش بخشهیلیاره خ_ارام
 

  ااامی منم بنیواست_نایارم
  يخوری خودتو سرما می نکنسیترانه خ_نیمت
 
 . دشم نشست رو گذاشت کنار و خوتارشی اومد و گنیام

  دنیخندی و مزدنی که داشتن حرف ممی شده بودرهی تامون بدون حرف به دخترا خسه
 
   هااازنهی داره چشمک مي بد جوری که برادرا، خوش بختگمیم_نیمت
  دم خدا گرم, اره _نیام
 

  واسشون خوش حالمواقعا
  قلب خانوماشون رو دوست دارنمی از صمدونمیم
 

 . سرمری و دستم رو گذاشتم زدمی دراز کشهمونجا
  دنی هم دراز کشنی و امنیمت
 
   خوبهیلیم؟خی بخوابالی واطی حي شب توهی هیاقا نظرتون چ_نیمت
 
 !  ندارمینظر خاص_
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 .ی دفعه داشته باشنی که ای داشتی نظر خاصیواال تو ک_نیمت
 

 :  و با پام زدم به پاش که کنارم بوددمیخند
 
 يدی مرین گبچه تو امروز چقدر به م_
  

   بهت دارمی حرص خاصهی هااا ي اصال از همون صبح که با زن و بچه عالفم کردری امیاخ گفت_نیمت
 
 بچت کجا بود تو_نیام
 

 :  خندهری ززدم
  گهی دگهی حتما هست که ميچه کارش دار_
 

 :دیخند
   مرررگيا_نیمت
 

  می درست کردشی چوب خشک جمع کردم و اتنی و متنی شدم و به کمک امبلند
   و دخترا هم اومدنمی که جون گرفت دورش نشستخوب

 
  کنشی داداش اتنیام_نیمت
 
  ور رفتماشی رو برداشت و با ستارشی گنیام
 

 : گرفتنای رو طرف ارمسرش
 
  بزنم؟یچ_نیام

  کرد و به ارام نگاه کرد و سرش رو تکون دادزی چشماشو رنایارم
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 س؟یچتر خ_ارام
  ییییاخخخ گفت_نایارم
 
 : نگاه کردنی ذوق به امبا
 

   رو بخونسییییی چتر خنیام_نایارم
 
 : زد و شروع کردی چشمکنای با لبخند به ارمنیام
 
  ارهیدستتتم تو دست (

  قرارهی چه بقلببببم
   امشبشهی میبه به چ, به به

 ) چه شاعرانه, اگر بباره , بارون
 
  نشی سيشت رو دستش رو انداخت دور ترانه و سرش رو گذانیمت
  حل شده بودنای ارمي هم که تو چشمانیام
 شده رهی که زانو هاش رو بغل گرفته بود خی به ارامشی اتي نگاه سرکش و نامفهوم من، که از پشت شعله هاو

 ...بود
 
  عاشقانههههي کنار و پرسه هاای و درسی چتر خهی(

  مستتي به چشمازنمی مزل
 خانومم با عشقققت ارومه خوامتتتیبا عشقت ارومم م,  خانومم خوااامتتتی بهانه می بگذارمی شونت مي روسر

 ) ارومه ارومم
 )ونیحامد هما: سیچتر خ(
 
   دمت گرميچه کرد, به به _نیمت
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 . رفت و دستش رو تو دستاش گرفتنای رو گذاشت کنار و به سمت ارمتارشی گنیام
  قابل نداشت_نیام
   کنمیی هنرنمانجای اخوامیخب منم م_نیمت
 

   رو گرفت و بر عکسش کردنی امتاری که با غرور گکنهی کار می چمینی که ببمی منتظر بودهمه
 :  روش ضرب گرفتو
 
 ي دل منو بردی صورترهنیپ_نیمت

 .... ی تو منو تنها گذاشتیرفت
 
 ی بود خوند و بچه هاهم همراهی صورتشرتشی رو به ترانه که سوي مسخره بازی اخر اهنگ رو با کلتا
 کردنیم
 

 نهی جا بشکی تحمل نداره نی که دو منی متنی از دست اامان
 
 می که من و خانومم خسته امی برنیدی خنديادی زگهیخب د_نیمت
 

 . و همراه خودش برددی ترانه که از خجالت سرخ شده بود رو کشدست
 
 !نیچه هوله ا_نیام
 
 :  داد زدنیمت
  اای گفتی چدمیشن_نیمت
  يگفتم که بشنو_نیام
 
 .می حرکت کردالی به سمت وی رو برداشت و همگتارشی هم گنیام
 

 ... ترمی مسافرت ها راضهی سفر نسبت به بقنی نگذشته اما از اشتری که چند ساعت بنی با اکنمی ماحساس
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 )ترانه(

 .گذرهی داره بهمون خوش میلی و خهی عالی شکر همه چخدارو
 .هی دوستام واقعا عالنی کنار عشقم و بهترحی و تفرمسافرت

 
 .میدیچی مالی واطی صبحونه رو تو حزی ممی و ارام داشتنای ارمبا
 .نینی شما بشامی مزمیری میی من چاگه،یخب تموم شد د_

 . نشسته بودن و مشغول بودنزی که همه دور ماطی و بردم تو حختمی ریی سمت آشپز خونه و به تعداد چارفتم
 .به به، دستت درد نکنه_نیمت
 . کنارش اشاره کردی صندلبه
 .نجای انی بشایب_نیمت
 . گفتم و نشستمی لبری زکنمی خواهش مهی

 م؟؟یبچه ها امروز کجا بر_
 . جنگلمی برگمیمن م_ارام
 
 هیاره عال_نیمت
 اره منم موافقم_نیام
 ه؟ی توچر؟نظریام_نیمت
  میخوبه بر_ریام
  می بردیحله پس جمع کن_نیمت
 

  ومی صبحونه رو خوردي ادامه
 .می و حاضر شمی رو بردارمی که الزم داشتییالی تا وسامی و رفتمی رو جمع کردسفره

 
 .می اسپرت زدپی و ارام تنای و ارممن
 . که پسرا منتظر بودناطی تو حمیرفت
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  خودش هم سوار شدری امنی که گرفت و گذاشت تو صندق عقب ماشنی رو دادم دست متسبد
 

 . رفتنی و امنای ارام هم با ارمر،ی امنی ماشي رفتم تومنم
   رو گذاشته بودي شادیلی خی اهنگ شمالکی از کنارمون رد شد و نی راه،  امتو
 
 ااااایاهاااا ب_نیمت
 

  اهنگ شاد اومد که بلند کردوهی تا ترك رد کرد و چند
  ي کرد به بشکن زدن و مسخره بازشروع

   فرمون ضرب گرفته بودي بود با دستش رومونی کنارنی هم که ماشنیام
  ارام همناوی و ارممن

 و ماهم که خودمون دل درد دیخندی و مکردی نگاهمون مشدی که رد مینی و هر ماشمیاوردی در ميمسخره باز 
 . به جنگلمیدی از خنده تا رسمیشده بود
 .می خوب واسه نشستن گشتي جاهی و دنبال می دستمون گرفتلهی وسهی هممون

 
 .ه بنظرم خوبنجایا_نیام
 .اره خوبه_ریام

 .می و نشستمی رو پهن کردی جا روفرشهمون
 .نی پاشگهی دمی بگردمی برنین،پاشینی جنگل بشنی بدونم اومدخوامینه واقعا م_نیمت
 .میول،بریا_
 

 .میگرفتی و عکس ممیدیخندی می رو کلری کل مسمی بلند شدهمه
 

 .می برنیایاخ جووون، ب_نایارم
 

 .می هم پشتش رفتهی و بقدی جلو تر بود دوکمی که ي جلوتر از هممون به سمت رودخونه اخودش
 
 . بروواشی نا،یارم_نیام
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 .گهی دنیای بنیی ، شماهام بدونیمواظبم ام_نایارم
 

 .میکردی مي جا، لبه رود خونه نشستن و ما سه تا هم تو رود خونه آب بازهی پسرا
  نگاه کردم که تو افق محو شده بودنی متبه

 .ختمی دستامو پر آب کردم و روش ردوتا
 
 
 .ی نشستنجای بعد ام،ی بگردیگی خودت مگه،ی بلند شو دنیععع، مت_
 .ترانه جان زشته االن_نیمت
 .ستینوچ ن_

 . گرفتم و بلندش کردمدستشو
 
 .کردنی رو مسخره منی هم که فقط متری و امنیام
 .رمی بگی چه شکلدونمین حال شما ها رو مکوفت حاال م_نیمت
 ن؟ی نه داش امهی بد دردیلیزن زل_ریام
  سوزهی دلم واسش مچارهیاره ب_نیام

  خندهری زدن زدوباره
    تکون داد وي هم سرنیمت
 . اب موند  بعد دوباره رفت نشستي توکمی

 . سمت منومدی و مدی کشغی جنای دفعه ارمهی جلوتر رفته بودن که کمی و ارام نایارم
 

 . کنهی تالفخوادی ترانههه، فرار کن، ارام میییوااا_نایارم
 . باحال شده بود منم خندم گرفته بودیلی و ارام خنای ارمافهیق

 . شد و دستاشو پر آب کردکی ارام نزدکه
 .ادی بدم میلی خیدونی ماااا،یزی ارام، رو سرم نریییوااا_

 . که در نظر گرفتم همونجاسییاتفاقا جا_ارام
 . کمکنااااینهههه، ارم_
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 .ومدی خنده پسرا مي اون ورم که صدااز
 
 .دمی قلقلکت مامیاالن م_
  هم دنبالشنای من و ارمد،ی و دورونی و از رودخونه رفت بختی تو دستشو روم ري آبادی که شننویا

  بود وافتادختهی رنی که روزمیی کرد به شاخه هاری پاش گهوی ارام که
 
 .يواااا_
 .ارااااام_نایارم
 

 . به سمتشمیرفت
 
 ؟یارام خوب_
 .هوی ي شدیچ_نایارم
  خوردهچیآخ، فکر کنم پام پ_ارام
 
 .دنی هم به ما رسنای انیمت
 
 ؟! ارام خانوم؟نی شده؟ خوبیچ_ریام
 

 .میکردی متعجب به هم نگاه مي با نگاه هاهمه
  خودش هم انگار هنگ کردارام
 

 خوبم ممنون... یچیه_ارام
 
  تا خندش رو کنترول کنهدی بهم زد و دستشو دور لبش کشی چشمکهی نیمت
 
  میاخه نگران شد, خب خداروشکر _نیمت
  کردری به امي نگاه معنادارو
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  همي تودی کرد و اخماش رو کشنی به متی نگاه چپککی ریام
 
 می بردیخب خداروشکر بلند ش_نیام
 

 می و نشستالی وساي جامی بلند شد و لباسش رو تکوند  و رفتارام
 
 ترانه همون جوجه هارو بده قربون دستت.... فکر کنم کم کم  وقت ناهارِ_نیمت
 

 . شدم جوجه ها رو بهش دادمبلند
 .میخوردی رو ممی بوددهی که خریی و پفک هاپسی سرگرم درست کردن غذا بودن و ماهم چپسرا

 . گذشتنی م30 حدود
 
 .میای ممی که ما دارنی ، سفره رو بندازمیبه به چه کرد_نیمت
 .زنهی که با ادم حرف مافشی قوال،یا_
 دست شما درد نکنهههه_نایارم
 .به به_ارام
 
 .می خوشمزه شده بودن سفره رو ترکوندیلیواقعا خ 

 ن؟یخوردی می خوشمزگنی به ایی جوجه هاي چجورمی اگه ما نبودییخدا_نیمت
 ی به سادگمیخوردی که قبال مين جورهمو_
  کنمیخواهش م... بعله _نیمت
   نداشتیقابل_
 
 دی بالش رو برداشت و دراز کشنیمت
 
 
  دهی میفی چه کشیییاخ_نیمت
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   که اورده بود رو برد زدیی پاسورانیام
 
  هی دست کای دنمینی ببمی دست بزنکیپاشو پاشو _نیام
 دست منه_نیمت
 
 
  از باخت قبلت مشخصه_ریام
  هیروزیهرباخت نشانه پ_نیمت
   بلند شوروزی پلخبیخ_ریام
 
   دور هم نشستنیی هم بلند شد و سه تانیمت
 

  رودخونه چطوره؟يبچه ها نظرتون راجب شستن ظرف تو_ارام
   خففنتمیپا_نایارم
  ی که گل گفتمی برنیبزن_
 
  می کردي اب بازی اما کلمی ظرف شستن رفتي بهانه به
   اومدنی امي که صدامی خودمون بودتو
 
  نچ نچ نچ نچ_نیام
   خوبمیلیخ_نیمت
 
  دهی موش اب کشنی عمی و ارام نگاه کردم که شده بودنای خودم و ارمبه
 
 ... سالم_
 

   موقعم خندم گرفتی از سالم بخودمم
   کردي تک خنده انیمت
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 گذره؟ی سالم خوش مکیعل_نیمت
 
   رو باز کردمشمین

 یلیاره خ_
  معلومه قشنگ_نیمت
   ترزی ظرفا از اولشم تمنمی ادیایب, اهم _نایارم
 دی خندنیام
 
  یاره خانومم مرس_نیام
 
  می خسته ایلی که خمیخب بر_
 
  خونسرد رفتم سمت فرشیلیخ

   و ارامم پشت سرمنایارم
 
 نای ماشي تومی تا ببرمی لوازمارو دونه دونه برداشتو
 
  راههی شد هااا کلری دگهی دنیبجنب_
 
  اری لوازم رو بی بزن باقی حرکتکی القل االن ی که باختوی بازنیمت,  است حیصح_ریام
 
  ي رو حفظ کردم نذاشتم ببازي تر بزرگ ترکیمن نباختم فقط احترام کوچ, اشتباه نکن داداش _نیمت
 
 دونمیاره داداش م_ریام
 

  الی ومیای تا بمی راه افتادالی وساهی و بعد از جمع کردن بقمیدی خندهمه
 ....  بودي ای موندنادی روز بواقعا
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 )ارام(
 

 . بودي کارهی مشغول ی و هر کسمی بودالی تو ویهمگ
 ... باال تو اتاق بودنایارم
 . و صداشون همه جا رو برداشته بودکردنی مي بازبالی والاط،ی و ترانه هم تو حنی شطرنج و متری و امنیام
 

 ... رو کرده بودای هوس دري بود و دلم بدجورغروب
 . راست رفتم سراغ کمدمهی باال و رفتم

 . روش داشت رو برداشتمي خاکستري که طرح هادی و شال بلند سفي با شلوار خاکستردی سفي مانتوهی
 

 ..نهی اي رو تنم کردم و رفتم جلولباسام
 . گذاشتمرونی بمی دسته از موهام رو بافتم و از روسرهی
 .رونی از اتاق زدم بمی هم کردم و بعد از برداشتن گوشحی نسبتا ملشی اراهی

 
 .اطی و رفتم داخل حنیی پله ها رفتم پااز
 .کردنی مي بازبالی والی بودند و همگوستهی و ترانه پنی هم به جمع متنای و ارمنیام
 
 ررریبگترانه ترانه _نیمت
 
  برو اونور توپ نخوره بهتنایارم_نیام
 

 . بزنم خبخوامیحواسم هست، منم م_نایارم
 .پس مواظب باش خانوم_نیام
 

 رررشی بگنییمت_ترانه
 ...کردنی و داد مغی هم جی و کلمی تهی و ترانه هم نی بودن و متمی تهی نای و ارمنیام
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 . نکردمداشی نبود با چشم دنبالش گشتم اما پری از اميخبر
 

 : متوجه حضور من شد و با داد گفتنایارم
  مااامی از تااایارررراااامممم ب_نایارم
 

  شمااا؟؟؟میعهههه چرا ت_ترانه
 
 : وسط بحثشوندمی خنده پربا
 .نی لب ساحل، شما راحت باشرمیمن دارم م_
 
 .نی پس شماهم راحت باشگهیباشه د!!!  هم رفت همونجاریعه اتفاقا ام_نیمت
 

 ...دنی خندهمه
 ...شهی مدای هم پری امي سر و کله می برمیخوای تو کارته که هر جا ما می چه حکمتدونمی خداااا من نميا
 .رونی کردم و رفتم بی کلی خداحافظهی

 ....زدمی اروم لب ساحل و تو ماسه ها قدم ماروم
 ... بودری نظی واقعا بدی خورشغروب

 ...رو دراوردم هام یی تخته سنگ نشستم و دمپاهی کنار
 ...کردمی مي گرفتم و با ماسه ها بازنیی رو پاسرم

 ....دمی قلب کشهی ماسه ها نوشتم و دورش هم ي چوب اسمم رو روکهی تهی با امی بچه گادی به
 ... به کارم زدميلبخند

 
 ...ارام خانوم! به به+
 
  هم مثل خودت قشنگهاسمت×
 
  بانووومتینیسرتو باال کن بب+
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 . کم داشتمناروی هماوووف
 . انداختمی جام بلند شدم و بهشون نگاهاز

 ...خوردی بهشون نمشتری سال ب19_20 بچه که دوتا
 .. بندازنکهی به من تانی بنااااای کوچولو موندم که انقدی تو سر من که اخاك

 
 پسنده خانوم؟؟؟+
 
 . از کنارشون رد بشم که جلوم رو گرفتنی حرفچی خودم اومدم و خواستم بدون هبه
 
 زم؟ی عه کجا عزعه×
 
 ...برو اونور_
 
 رری شماره منو بگنیچشم فقط قبلش شما ا+
 
 بهت گفتم برو اونور اشغال_
 

 : شد و گفتکی نزدبهم
 ی خانومگهی ادب نشو دیاوووه اوووه ب+
 
 نجا؟یچه خبره ا_ریام
 
 . بود نگاه کردمستادهی که پشت سرم ايری ترس به امبا
 ....کردی مي با خودش چه فکرری االن امستی بود که معلوم نستادهی بهم اکی نزدنقدری احمق اي پسره نیا

 
  صاحابش اومد بدووووياوه مهد+
 

 ... از ما دور شدنعی حرف برگشتن و سرنی از گفتن ابعد
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 : لب زمزمه کردمریز
 ... اشغاليایعوض_
 
 !نی نبودیاض هم نارادیهه به نظر ز_ریام
 
 : اخم به سمتش برگشتمبا
 ه؟یمنظورتون چ_
 
 .ی خانوم خالقنیمنظورم رو متوجه شد_ریام
 
 !متوجه نشدم! ریخ_
 

 . شدکی قدم بهم نزدکی زد و يپوزخند
  نه؟شدم،یکاش مزاحمتون نم_ریام
 
  خودش؟؟؟ي براگفتی می چنی شدم اي واقعا کفرگهید
 ... راجب من فکریشما چ_
 
 ررررر؟؟؟یام+
 . نگاه کردمزدی بود و صداش مستادهی اری که پشت سر امي بهت به دختربا
 . برگشت و نگاهش کردریام
 
 !!! کایمون_ریام
 
 ؟؟یکنی مکاری چنجایتو ا! سالام +
 ؟یکنی چکار منجایخودت ا...سفر به همراه همکارا_ریام
 
 !  پشتهنی هم همالمونیو. می عوض کنیی حال و هواهی می اومدنیبا مامان و بابا و مب+
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 !ی عالمیلیاووم خ_ریام
 

 . همراه با تعجب بهم انداختی دختره تازه متوجه من شد که نگاهانگار
 
 ر؟ی امیکنی نمیمعرف+
 : هم رفتي سمتم برگشت و دوباره اخماش توبه
 ..کای بنده موني هم دختر خاله شونیا! ی شرکت هستن، خانوم خالقي از همکارایکی_ریام
 
 ... چرا اصال حالم خوب نبوددونمینم
 . که حالم اصال خوب نبوددونستمی فقط مدونستمی که بود نمی هر چلشیدل
 

 : اومد و دستش رو به سمتم دراز کردجلو
  خوشبختم_کایمون
 
 !نطوریمنم هم_
 

  اسمتونو بدونم؟شهیم!  سختهکمی یخانوم خالق_کایمون
 .ارام هستم_

 ...ان ارام جي دارییبایاسم ز_کایمون
 .ممنونم_
 

 : برگشت و دستش رو به سمتش دراز کردری به سمت امدوباره
 ! مايالی ونیای شام بي فردا شب حتما به همراه همکارات برایول! رمی مگهیمن د_کایمون
 .... موندمرهی قفل شد خکای دست موني که توری دست امبه
 میشیمزاحمتون نم_ریام

 ! منتظرتونمزم؟ی عزهی چه حرفنینه ا_کایمون
 
 : صدام زدری خواستم برم که امی لبری زی خداحافظهی و با نستادمی واگهید
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 !ارام خانوم_ریام
 بله_
 ! بهترهنی ، تنها نباشامی منم دارم مدیواست_ریام

 : زدم و گفتميپوزخند
 .شمی جان نمکای مزاحم شما و مونست،ی نیاجیاحت_
 

 : کردیاخم
 !دیچند لحظه واست_ریام
 . کرد و به سمتم اومدی خداحافظکای موناز

 ...داشتمی تند و جلوتر ازش قدم برمتند
 .... رفتم داخل اتاقممیدی رسالی به ونکهی محض ابه
 
 ....گردنی بازار و تا اخر شب هم برمرنی که نوشته بود مدمی ترانه رو دادداشتی
 !!پوففف... ی هم تو اتاقم نشستم و سر خودم رو گرم کردم ولگهی دکمی

 ...  نداشتدهیفا
 . سر رفته بودي بدجورحوصلم

 
 .نیی و شالمم رو سرم انداختم و رفتم پادمی پوشی دست لباس راحتهی

 .کردی کاناپه لم داده بود و با دقت فوتبال نگاه مي روریام
 . رد شدم و رفتم داخل اشپزخونهونیزی تلوي جلواز
 . برداشتماری خهی رو باز کردم و خچالی در

 .رونی و با نمکدون اومدم بشستمش
 . رد شدم و رفتم پشت پنجرهونیزی تلوي از جلودوباره

 .  زدمارمی گاز به خهی
  بت زهر مار تنها بذارن؟؟؟نی من رو با ادی فکرن اخه بای بنای انای ارمنی اچقدر

 .. خبدی پوکحوصلم
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 : دراومدری امي که صداگشتمی م خونهي هدف توی بی به عبارترون،ی اشپزخونه و اومدم بي رفتم تودوباره
 
 .نمیبی دارم فوتبال مد؟ی رد نشونیزی تلوي از جلونقدری اشهیم!  بابا ينچ ا_ریام
 
 !نی کنم؟ ببکاریخب چ_
 
 .دی رد نشنقدریا_ریام
 
 ه؟یمشکل...ياری اختيواریچهارد_
 
  شماست؟هیواری چهار دنجای تا حاال ایعه؟ از ک_ریام
 
 !  حاالنیاز هم_
 

 . شدونیزی روش رو برگردوند و دوباره محو تلوکالفه
 .ارمیفکر کرده من کم م!  پررروبچه

 
 .امی در بی شام خوشمزه بپزم تا هم سرم گرم شه و هم از گشنگهی گرفتم میتصم
  درست کنم؟؟؟یچ! خب

 : رو هوا زدم و بلند گفتمیبشکن
 دمممیفهم_
 
 : گفتی لبری با صدام به سمتم برگشت و زریام
 !زنهیبا خودشم حرف م... از دست رفته_ریام
 

 . گذاشتمزی مي اماده کردم و رویکی یکی رو ای نکردم و مواد الزانیتوجه
 .... کهنداختمی قابلمه مي ها رو توای و الزانخوندمی خودم اهنگ مي لب براریز
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 !؟یکنیشام درست م_ریام
 

 . داد بود، نگاه کردمهیخونه تک اشپزواری به دنهی که کنجکاو و دست به سيری و به امبرگشتم
 
 ...ایاره الزان_
 

 : زد و گفتی برقچشماش
 ا؟؟؟؟؟یالزان_ریام
 
 !اره_
 
 شه؟ی اماده میک_ریام
 

 . گرفت چقدر هول بودخندم
 !گهی ساعت دمین_
 
 ن؟یکمک الزم ندار_ریام
 
   کمک کنه؟خواستی مریام

 !!!عجب
 . بد نبوددادی به خودش زحمت مکمی چرا که نه؟ خب

 
 .نی کنزی هارو ريچرا ، اون فلفل دلمه ا_
 

 . تکون داد و دست به کار شديسر
 . برداشتم و تهش رو چرب کردمای تا ظرف مخصوص الزاندو

 . سرتف دادمشونهی و ختمی تابه ری ماهي هارو توگوشت
 



      رمان کلکل ششنفره                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 583 

 . انداختمی نگاهری امبه
 ... کردهزی و درشت ري هارو درازي فلفل دلمه ادمی سمتش که درفتم
 . گرفتخندم

 
 ن؟؟؟ی کردزی رناروی اينجوری چرا اریاقا ام_

 . رو از دستش گرفتمچاقو
 
 خورد بشه، ینی نگدی هم بانی همي براشهی که تنده اصال خورده نمیی درشته و از اونجایلی خينجوریا! نیبب_
 ....ينطوریا
  شکافمی اتم مي انگار دارم هسته کردی چند تا برش زدم، بادقت داشت نگاه مو
 : لب با خودش گفتریز
 
 هینطوری پس اادی مامان در نميگفتم چرا مثل اونا_ریام
 

  نگفتم و به کارم ادامه دادميزی گرفت اما چخندم
 نشست و به فوتبال نگاه کردنش ییرای پذي ظرف تخمه برداشت و رفت توکی موند و بعدش کمی هم ریام

  ادامه داد
   شددای پری که باز سرو کله امنمی رو بچزی گذشت رفتم تا منی مچند

 
 تموم نشد؟_ریام
 
 . امادسدینیبش... چرا_
 
 . لبش نشست و سر تکون دادي لبخند روهی

   به خوردنمی زدم و واسش گذاشتم داخل ظرف و شروع کردبرش
 . خوردری رو امسی بگم نصف دتونمی جرأت مبه
 

 : کردي سرفه اتک
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  ممنونم_ریام
 

 :/  اتاقشيفت تو و ردی رو سرکشنوشابش
 
 |: صبر نکرد کمک کنه,  ادب یب
  دمی تخت دراز کشي اتاقم و روي رو جمع کردم و ظرف هارو شستم و رفتم توزیم 
 ... ومدنی کجا موندن که هنوز نستی هم که معلوم ننایا

 ...رهی گوشم و چشام رو بستم تا خوابم بگي گذاشتم توموی و هنسفرمی گوشستی لی تو پلرفتم
 
 )ریام(
 

 .دمی به موهام کشی رو تنم کردم و دستمی و شلوار اسپرت سورمه اکت
 .نیی خنک و سردم رو به گردن و مچ هام زدم و رفتم پاعطر

 د؟؟یبچه ها حاضر_
 . که ارهنایمن و ارم_نیام
  کجاست؟نیمت_
 .میما هم حاضر، WC با اجازه _نیمت

 .نیی پاومدی که اونم حاضر بود و داشت از پله ها مدمی رو دارام
 
 .می برمیتونیخب پس م_
 
  هوم؟گهی دمی برادهی پس پکهی نزدالشونی ویگی تو که مریام_نیمت

 . واسه قدم زدندهی جون مییی هم که عالهوا
 
 .ستی نیباشه مشکل_
 ...الی سمت ومی راه افتادادهیپ

 ....کردمی شده بود رو استشمام می بارون قاطي که با بویی خودم بودم و هواتو
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 . چند تا بِشکن جلو چشمام زد که حواسم جمع شدنیمت
 ! داداش؟یکنی مریکجا سِ_نیمت

 . هااانجاستی همکنمی فکر می که گفتی آدرسطبق
 .نهیاره هم_
 . رو زدمالیجلو تر از همه رفتم و زنگ و 

 . داخلمی رفتی در رو باز کرد و همگخاله
 

 .نیبه به سالم، خوش اومد_خاله
 
 .می زحمت داددیان، ببخشسالم خاله ج_ریام
 

 دیی خوشحال شدم بفرماه؟ی چه حرفنینه خاله ا_خاله
 

 ... کردمی معرفکای دونه بچه ها رو به خاله و موندونه
 
  خانومنای و همسرشون ارمنیام_
  و همسرشون ترانه خانومنیمت
  هم ارام خانومشونی او

 ... مني و همکارادوستان
 
 .سالم_نیام
 ! شرمندهمیسالم، زحمت داد_نیمت

 .سالم_ترانه
 !سالم_ و ارام نایارم
 
 ستند؟یخونه ن) شوهرخالم( اقایعل_

 .اردیلینه خاله جان با دوستاش رفته سالن ب_خاله
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 .آهان_
 !نینستیسرپا وا_کایمون
 . کنیی جان دوستاتو راهنماریام
 

 : هم در اومدنی مبي که صداییرای به سمت پذمی راه افتادکای سر مونپشت
 
 ن؟یخوب! نی و اقا متنی و اقا امریههه آقا امب_نیمب
 : که به سمت دخترا برگشتمی سه جوابش رو دادهر
 ن؟یکنی نمیمعرف_نیمب

 .... کردمی رو معرفدخترا
 
 .خوشبختم_نیمب

 . شربت اومد داخل و به هممون تعارف کردینی سهی که خاله با می حرف زدن بودمشغول
 

  چه خبرا خاله؟رینوش جونتون، ام_خاله
 کنه؟ی مکاری کوچولو چسی خوبن؟ ارامهمه

 
 ! همه خوبن ممنون،یخبر که سالمت_

 !شکر خدا، من برم به غذا سر بزنم_خاله
 

 ... شده بودشترمونی بهی باعث راحتنی و هممیهمه هم سن و سال بود...  ها همه مشغول حرف زدن بودنبچه
 
 : رو کرد به ارامنیمب
  رفت؟ادمی اسمتون دیببخش_نیمب
 : انداختم که سرد جوابش رو دادی ارام نگاهبه

 !ارام هستم_ارام
 .نی داریاسم قشنگ_نیمب
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 .نیلطف دار_ارام
 

 ... که بپرسهستی نيازی رفته باشه نادشی ارام هم اسم
 ...هی چه کارنیا 

  رو صورتم نشوندمیاخم
 

 .نمی رو بچزیمن برم کمک مامان، م_کایمون
 ؟يخوایکمک نم_ترانه
 .زمیممنون، راحت باش عز_کایمون

 ... شامزی کرد به سمت ممونیی برگشت و راهنماکای بعد موننی مچند
 

 .نی اصال تعارف نکندییبفرما_خاله
 .می نشستزی و دور ممی کرديتشکر

 
 .شکستی منی و متنی مبي هاکهی با تنمونی سکوت بگاهی و گاه و بمی خوردن شام شدمشغول

 
 .چهی چه کرده، منم که عاشق ماهریبه به، خاله خانوم ام_نیمت
 

 .نوش جونت پسرم_خاله
 ر؟؟یام_کایمون
 

 . انداختمی نگاهبهش
 ؟ي تا حاال انقدر کم غذا شدیاز کِ_کایمون
 

 .... به ارام افتاد که منتظر به من چشم دوخته بودنگاهم
 : جواب دادمشهی از همسردتر

 ! طور بودمنی همشهیمن هم_
  نه؟؟گهی دشنیارام خانوم مجرد جمعتون م_نیمب



      رمان کلکل ششنفره                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 588 

 
  بازگهی می چگهی دنیا

 
 : قدم شدمشی بگه که پيزی خواست چارام
  هست؟یبله مجرد هستن، مشکل_
 

 ریواا ام_کایمون
 ... فقطرفتی مخ مي گفتناش روری امنی که با انمی ااه
 
 : نگاهش رو به ارام دوختنیمب
 ... نداشتم ارايمنظور_نیمب
 !پس شامتو بخور_
 
 ... خود ارامی گرد بهم نگاه کردند حتي قاطع گفتم که همه با چشمانقدریا

 .  مشغول خوردن شامم شدمي عادیلی من خاما
 . الزم بودییجورای کنه تی که حد خودش رو رعادیفهمی مدیبا
 
 . رو جمع کننزی تا م کمک بلند شدني که همه غذاشون رو خوردن و دخترا هم برانی تا امی نگفتيزی چگهید
 
 میکردی مي قبال چقدر چشمک بازادتهی ر،یام_نیمب

 م؟؟ی دست چشمک بزنهی نی هستهمه
 

 .می نشستنی زمي و رومی موافقت کردهمه
 .زدمی نا محسوس چشمک میلی داشتم و خي بازنی تو ای مهارت خاصشهیهم
 5خب حاکم _نیمب
 

 . هارو پخش کردکارت
 ... رو نگاه کردمکارتم
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 ...شهی مثل همبازم
 . در دست خودم بودتیحاکم

 . موندنکای چشمک ها رو زدم که متوجه شدم ارام و مونیکی یکی
 ... بودکای که موند موني نفرنی اروم به ارام چشمک زدم و اخریلیخ
 

 ررررییعععع، ام_کایمون
  که ارام بمونه؟ي چرا به من چشمک نزدخب

 
 !یلیبه دال_
 

 ... فوضولي دختره
 زنمی نخواد هم نمزنمی تو چه اخه؟ دلم بخواد چشمک مبه
 
 گه؟؟ی دور دهی_نیمب
 . کارت ها رو پخش کردنی بار امنی هم همه موافقت خودشون رو اعالم کردن و اباز

 . نفر به ترانه چشمک زدنی اولعی ضایلی حاکم بود و خنی دفعه متنیا
 ... بود که باختنی هم مبتهش

 
  بر بدننی بزنوهی منیایب! ستی ني ببازه بازنی که اقا مبي اي بازده،ینم فاز گهی بابا ديا_نیمب
 

  تو اونا؟نی همه سرتون رو کرهی چن،ی بخوريزی چهی نیایب!  بسهگهیاره د_خاله
 
 . طرز حرف زدنش خندم گرفتاز

 .....می وقت هم بود، بلند شدری دیلی خگهی ها که دوهی از خوردن مبعد
 
 .میری مگهیما د_

 ! حاالنینشسته بود_کایمون
 . بهترهمیممنون بر_نیام



      رمان کلکل ششنفره                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 590 

 ! تو بمونيخوای مریخب ام_کایمون
 . جوابش رو بدم، بلند شدمنکهی بهش انداختم و بدون اي حوصله ای بنگاه

 
 .خوش گذشت ممنون_نایارم

 .دستتون درد نکنه_ترانه
 . خداحافظم،یآقا خوشحال شد_نیمت
 .بازم ممنون، خدانگهدار_نیام
 

 : که ارام رو مخاطب قرار داده بوددمی رو از پشت سرم شننی مبي که صدادمیپوشی کفش هام رو مداشتم
 ! ارامدمتیخوشحال شدم د_نیمب
 

 بله؟؟؟
 

 . انداختميزی نگاه تنی و به مببرگشتم
 

 . با اجازهتون،یممنون از مهمون نواز!  هستمیخالق_ارام
 .شدندیرج م خاالی رو گفت و رفت سمت بچه ها که از در ونیا

 !خوشم اومد...نیافر
 .هی بقشی رفتم پی ندونستم و بعد از خداحافظزی رو جاشتری بموندن

 
 .الی سمت ومی رو برگشتری مسادهی پدوباره

 
 !گهی دای ب؟ي چرا واستادر؟یام_نیمت
 
 .مونمی منجای من همنیشما بر! هوا خوبه_
 
 : گفتنی اروم به امنی که متدمیشن
 ! سالم بود که از دست رفتیکی نی همایب_نیمت
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 : بعد صداش رو بلند تر کردو
 .میباشه داداش پس ما رفت_نیمت
 

 .ستادمی واای دري و منم روبه روالی ها رفتن داخل وبچه
 ... به رنگ شبيای شدم به دررهی و خبمی کردم تو جدستامو

 ... به امشبکردمی مفکر
 ...به همه 
 ...زای چیلی و خلمی دلی بيبه رفتارا 

 .....الی و کالفه برگشتم به سمت ودمی به موهام کشیدست
 
 )نایارم(
 
 ...  شدمداری از خواب بنی امی االرم گوشي صدابا
   رو خاموش نکرده، اهنی بابا مگه ايا

  بردی خوابم نمگهی اما به شدت بد خواب شده بودم و دشدی شدت خواب چشمام باز نماز
  تم رو شستم شدم و موهام رو شونه زدم و صوربلند

   تختي رودمیپر
 
  نییییام,  نییییام, نیییام_
  ی بچه کله صبحهیچ_نیام
 .... شدم تازشمداری شما بی گوشزی نفرت انگي من از صدای بعدشم کله صبحیبچه خودت_
 

 حرفم رو بزنم و چشم بسته دستش رو انداخت دور گردنم و منو انداخت کنار خودش بعد هم سرش هی بقنذاشت
  اشت کنار گردنمرو گذ

 
  چشاتو ببند خوابت ببره_نیام
 نیییام_
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   جون مانایجانم، بخواب ارم_نیام
  االن؟یراحت_
   بذار بخوابمشه،ی از همشتریب_نیام
  به داداشمزنمی کار دارم؟االنم زنگ میبخواب من به تو چ_
 
  دی کشقی نفس عمکی نگفت فقط یچیه

   رو گرفتمنی رو برداشتم و شماره ارمیگوش
 

 الو_نیارم
 ؟ی خوبیسالم داداش_
 ؟ی تو خوبیمرس,  نایسالم ارم_نیارم
 چه خبرا؟, ممنون _
  تو چه خبر... یسالمت_نیارم
  هی خالیلی جات خ،یمنم سالمت_
 جدا؟_نیارم
  خب اره_
 
 ：|  تو بغل خودش و سفت گرفتمدی دستش رو انداخت دورم و من رو کشنیام

   با بالش خودش اشتباه گرفتهمنو
  گوش دادمنی رفتم و به ارمي غره اچشم

 
  ستی به وجود من نيازی کرده نی منو خاليشوهرت جا_نیارم
   خودتي خودش توم جاي جانی امستی ننطوری اچمی هنیععع ارم_
 ؟ي نداريباشه خواهر جون، کار_نیارم
  نه مراقب خودت باش_
   خوش بگذره، فعالينگ زد که زی مرسنطور،یتوم هم_نیارم
 خداحافظ_



      رمان کلکل ششنفره                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 593 

 
   چشماش بازهدمی که دنی و قطع کردم و برگشتم سمت امیگوش

 
   کهيداریتو که ب_
  بخوابم؟ذارهی شما ميمگه دلو قلوه ها_نیام
   نشده که بلند شوي االنم کار،ی رو آف کنتی االرم گوشیخواستیم_
   صبح9 رفته بود، بعدشم کجا بلند شم ساعت ادمیاون رو که _نیام
 

   بستچشماشو
 
  واقعا؟برهی تو خوابت منیام_
  برهیاره بچه وول نخور من خوابم م_نیام
 ذارمیمن نم... نوچ_
 مگه به حرف توعه؟_نیام
 بله_
 ...اها_نیام
 

   و با پاهاش پاهامو قفل کردنشی سي گذاشت روسرمو
 
  حاال بخواب_نیام
  ون ور خفه شدم برو انیام_
  یشینه خفه نم_نیام
   ادبیظالم ب_
 
   زد و محل نداديشخندین

   وول خوردم تا خسته شه ولم کنه اما نکرد که نکردانقد
   گرفتمثی فوق خبمی تصمکی
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  شروع کردم قلقلک دادنشو
 
   نکننایارم_نیام
 
   کارم ادامه دادم که نتونست تحمل کنه وخندش گرفت و ولم کردبه
   که دنبالم کردنیی تخت پاي از رودمیپر
   که از پشت لباس خواب گشادم رو گرفت و کشوندتم داخل اتاقرونی بدمی رو باز کردم و پردر
 
  لباس؟نیکجا با ا_نیام
  مگه لباسم چشه؟رفتمیاز دست تو در م_
  شرت و شلوارك چشه؟ی به نظرت تدونمی رو که منیا_نیام
   کهستی نداری که بیخب کس_
  رمی دوش بگهی بپر برو لباستو عوض کن منم ؟یدونیتو از کجا م_نیام
 

  نی و رو تخت نشستم منتظر امدمی شلوار با شال پوشکی تونکی تکون دادم و رفتم يسر
   و لباساش رو تنش کردرونی باومد

 
  میبدو بر_نیام
   موهات رو خشک کننیام_
  میولش کن بر_نیام
  يخوری سرما مرینخ_
 

   تخت تا قدم ازش بلند تر بشهي رو برداشتم و رفتم روحولش
   رو خشک کردمموهاش

 
  میبفرما، تموم شد حاال بر_
 

   ازش رفتم که دستم رو گرفتجلوتر
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   خانوم کوچولوسایوا_نیام
 

   سمتش که من رو تو بغلش گرفت و تو چشام نگاه کردبرگشتم
 
 ی قدر خوبنیاخه تو چرا ا_نیام
 

 دی بوسقی صورتم رو عمي رو خم کرد روسرش
 
  میحاال بر_نیام
 

   زد و دستم و گرفت و دنبال خودش کشوندیچشمک
  کنهی دم مي ارام داره چادمی اشپزخونه که دي تورفتم

 
 ریسالم صبح بخ_ارام
  ریصبح بخ_

 ؟يدییدو_ارام
 !نه چطور؟_

 لپات گل انداخته_ارام
  من؟ اها اره از پله ها بدو اومدم_

  اها_ارام
 
  خچالی لبخند ژکوند زد و رفت سراغ کی

   و کمکش کردمیالیخی زدم به در بمنم
   به صبحانه خوردنمی شروع کردی شد و همگدای هم پهی کم سروکله بقکم
 
 ه؟یبرنامه امروز چ_نیام
   کردهای هوس دردای چون خانوم من شدای چون و چرا دریب_نیمت
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   زدن نداره کهای درمیری می عالمیلیبعله خ_نیام
  می و ادامه صبحونمون رو خوردمیدی حرفش خندنی به اهمه

_____ 
  يتران توپ رو هم بردار_نیمت

  حله_ترانه
 

 ای سمت درمی و باهم رفتنی پام کردم و بدو رفتم کنار امصندالمو
 
  میزدی باحال مبالی والکی انی بیگفتی کاش به پسر خاله و دختر خالتم مریام_نیمت
  الزم نکرده_ریام
 

 .... سخن قاطعی مرساوه،
   دارهتی حساسیلی نسبت به پسر خالش خری کنم امفکر

 دمی نفهميزی ادم مرموز چنی من که هنوز از اپوووف،
 
 "ارام"
 

  می و نشستمی انداز رو پهن کردری ساحل زکنار
  نی و امنای اب بعدش هم ارمي بلند شدن و رفتن تونی و متترانه
  کردنی هم نگاهشون منی و متنی و امکردنی مي اب بازنای و ارمترانه

 
  رفتی افتاد که داشت واسه خودش راه میی به بچه کوچولوچشمم

  و بغلش کردمرفتم
 
 یییی خاله تو چقدر نازيوا_
 

  رونی جلوش زد بي و چهار تا دندونادیخند
   در اومدغشی جي بغلم فشارش دادم که صداتو
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  زنهی مغی جشهیهم+
 
 دمی رو دي طرف صدا برگشتم که پسر بچه ابه
  

 ؟یداداشش_
  اره+
 اها_
 
 
 داداشش بدو اومد تا موهام رو از کشهی بچه داره موهام رو مدمی سرم حس کردم که دي توي دفعه دردکی

  رونی بچه داداشش بکشه بيدستا
 اخخخ نکن بچه جون_

   دارهي زورچه
  کشهی مامانم رو هم مي هم موهاشهیهم+
 

   دستش موندهي چند تار از موهام تودمی موهام رو از چنگش ازاد کردم که ديری درگی با کلباالخره
 
  خدا موهااام سه ساعت درستش کردم هااايا_
 

 رو جدا کردم تا دوباره رمی شونه هام و گي شالم رو انداختم روعی سرستی نی کسدمی برمو نگاه کردم که ددورو
  موهام رو ببندم

 
   بهترهیلی خي نذارشی به نمای و تو مکان عمومي موهات رو واسه خودت نگه دارهیقشنگ_ریام
 
  عیییه_
 

  کردی نگاه می بود و با پوزخند عصبسادهی واری که امدمی و دبرگشتم
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   سرمي شالم رو انداختم روعیسر
 
 د؟یکنی کار می چنجایشما ا...ش_
  نه؟نجای اادی بتونهی میفکر کنم هر کس_ریام
   نبودیبله اما تا االن کس_
 ... وومدی مگهی کس دومدمی اومد اگر هم من نمی که کسيدید_ریام

  پوزخند زد و سرشو تکون داددوباره
 

 به توچه اصال دلم خواست، هرچند خدارو شکر کردم زنهی دستش حرف مری گند اخالق انگار با زی رواني پسره
  شدی می نبود چون واقعا معلوم نبود چي اگهی کس دری اميکه به جا

 
  ادی هم بي اگهیبله، ممکن بود کس د_
 

 ... نکردمی توجهری در هم امي و اصال هم به اخم هانای انای ارمشی زدم و از کنارش رد شدم و رفتم پيلبخند
 
 
 )ریام(
 

 ... سرکشي دختره
  مثال؟ی که چزارهی مشی موهاشو به نماکشهی هم نمخجالت

 ؟ی چومدی مگهی کس دهی من ری غاگه
 ...!!! فکریب
 . نگاهم دنبالش کردمبا

 بودن و ای که تو درنی و متنی و ترانه و امنای نشست و به ارمسی خي رو ماسه هاا،ی به اب درکی و نزدرفت
 ..کردی نگاه مدن،یخندی و موردنی درميمسخره باز

 
 .کردنی مقشونی و تشوزدنی هم براشون دست منای و ترانه و ارمزدنی مرجهی شنی و متنیام

 .... خوشبخت و شاد بودننقدری بود که اخوب
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 ، فرو بردمبمی رو داخل جدستام
 . عقب تر ازش نشستمکمی نامطمئن خودم رو به ارام رسوندم و ي قدم هابا

 ...دی ماسه ها کشي رو، رودستش
 ... شدمرهی بلندش خي و ناخن هافی ظري دستابه

 .  درست کردزی گل رهی کرد و باهاشون دای تا صدف پچند
 ...دی عالمت خنده هم کنارش کشهی زد و يلبخند
 ... شدرهی به سمت بچه ها گردوند و دوباره بهشون خروشو

 ... به تک تک حرکاتش زل زده بودماری اختیب
 ... دفعه بلند شد و تو اب بدو بدو کرد تا به بچه ها برسههی

 
 ! نا بلد بود؟ مگه ارام شاما
 ... اونجا بودن اما ارام کهنی و متنی امي و ترانه هم به پشتوانه نای عقب رفته بودن و قطعا ارمیلی خاونا
 
 : خنده داد زدبا

 ....کایچ..  شما چهار تااایه_ارام
 ...نیی و رفت پادی کشي بلندغی ناتموم موند و به جاش جحرفش

 
 ...اراااااام.... ابوالفضلللای_

 ی هم نسبتا طوفانای عقب رفته بود و دريادی و به سرعت خودم رو بهش رسوندم اما چون زدمی از جام پرعیسر
 ...دمی بهش رسریبود د

 . باالدمشی اب مونده بود رو گرفتم و کشي تقال و کمک باالي که برادستش
 ... حس تو بغلم افتاده بود و چشماش بسته بودنیب

 : جلو اومدین با نگرانای و ارمدنی ها رسبچه
  شدددد؟؟؟یاراااام اراااام چ_نایارم
 . به سمت ساحل شنا کردمعی و سرستادمی ناگهید
 . ماسه ها خوابوندمشي از بغلم درش اوردم و رواطی احتبا

 ...کردمی فشار وارد منشی سي سر هم با دستم به قفسه پشت
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 !ارام؟ ارام نفس بکش_

 .شدی حس میه به سخت کي در حدزدی مفی ضعیلی رو گرفتم خنبضش
 
 ... کم جونش رو با لبام قفل کردمي ان خم شدم رو صورتش و لباکی در

 ...دادمی می تند بهش نفس مصنوعتند
 . اب از دهنش خارج شديادی چند تا سرفه کرد و مقدار زبالخره
 ... بلندش کردم تا راحت تر بتونه اب ها رو خارج کنهیکمی رو به پشتش گرفتم و دستم

 ؟ی نفس بکشیتونی م؟يارام؟ بهتر_
 

 . به ساحل و دور تا دورش رو گرفتندنی ها رسبچه
 .. بود که بتونه حرف بزنهيزی حس و حال تر از چی باز کرد اما بیکمی چشماش رو يال
 ؟ی دکتر چرا معطلمی بلند شو برریام_نیمت

 ...رفتی مخم رژه مي دخترا روي هاهی گريصدا
 ...شدیر م تو ذهنم تکرای چهی فقط
 ...و باز هم ارام...ارام...ارام

 ... حال تو بغلم افتاده بودی که االن بی معصوم و پاکدختر
 ... فکرم رو به خودش مشغول کردهبی عجی که به تازگيدختر
 ... کهيدختر

 : به خودم اومدمنی امي صدابا
 ... دختر مردم از دست رفت؟یی کجاریام_نیام

 . رسوندمالی بغل گرفتمش و بدو خودم رو به ودوباره
 ...دیلرزی بغلم مي تنش توتمام
 ...ریام_ارام
 ... توسط ارامشرتمی خش دار و ارومش همراه شد با چنگ زدن تيصدا

 
   ارام؟یجان؟ خوب_
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 . ارام سوختي من به جاي خشک کرد که احساس کردم گلوي تا سرفه چند
 

 سردمه..سر_ارام
 ... بهم فشرد خودش روشتری بو
 !اری طاقت بگهی دکمی مارستان،ی بمیری ممیدار_

 مه..فقط سرد...خوبم فق!  نهمارستانینه ب_ارام
  کجاستچمیی سویاه لعنت...الی به ودمیرس
 . نکني بار رو لجبازهی نیا! میبهتره که بر_

 .ستین...يازین! دا خوبم...بخ_ارام
 

 ...!!! معلوم بود که چقدر خوبهکامال
 . اومدن داخلنی و متنی به شدت باز شد و دخترا و امالی ودر

 . که کنار افتاده بود رو برداشتم و روش انداختمیی کاناپه خوابوندم و پتوي رو روارام
 !!مش؟یبری نممارستانیب_ترانه

 ؟ی خواهر جونم؟ خوب؟یارام_نایارم
 ... دستش گرفتي و ترانه رو تونای زد و دست ارمی جونی بلبخند

 
 .نی بچه ها نگران نباشستی نيازی نمارستانیب! من خوبم_ارام

 ن؟ی راحت نفس بکشنیتونیم_نیام
 ... االننی هممیتونی منی داریاگر مشکل_نیمت

 ! بهترمیلیخ...نم االن خ...نه ممنو_ارام
 : انداختی بودم نگاه مهربونستادهی سرش اي رو چرخوند و به من که باالسرش

 ...یرسیاگر شما به موقع به دادم نم...ممنونم_ارام
 : زدمی رو قطع کردم و لبخند کوتاهحرفش

 ..نیهم!  رو انجام دادمفمیفقط وظ_
 ... انداختنیی سرش رو پادی خودش دي متقابال نگاه من رو روی نگاهم کرد و وقترهیخ
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 ! ارامشهی که نمينجوریا_نایارم
 ..یشی زودتر گرم مم؟ی باال لباساتو عوض کنمی بری بلند شیتونیم! سی و لباس هات هم خخهی دستات

 
 .کنمیمنم کمکت م_ترانه
 ... تکون داد و به کمک دوستاش از پله ها رفتن باالي سرارام

 .... کنار حوضش نشستماطی حي و تورونی زدم بالی از وکالفه
 ... بودری درگفکرم

 ! دمی جدي رفتارا و حس هاریدرگ
 !رفتی نمرونی از ذهنم بي چشمهاش لحظه اری که تصوي دخترریدرگ

 ... به خودمم اعتراف کنم رو نداشتمنکهی جرات ای لحظه حتنی همتا
 ... امروزاما
 

 ... بغل گرفتمشیوقت
 ... جونشی و نبظ بی مصنوعنفس
 ... که دلم رو به درد اوردیی هاسرفه

 ... بگم جاناری اختی گفتنش که باعث شد بریام
 ...  لخت وي درشت و جذاب، موهاي چشمادستاش،

 ! بودی دختر برام جالب و دوست داشتننی وجود اي که همه يانگار
 ...من... من چم شده بودایخدا

 نی کلمات استفاده نکرده بود و به نظرش چرت ترنی بار هم از اهی که تاحاال ي ساله ا28 رادمنش پسر ریام
 ... بودنایجمالت دن

 ...کردمی مسخره منای رو به خاطر عشقشون به ترانه و ارمنی و بعدش هم امنی که اول متیمن
 ...!!!!!من

 .... اعتراف کنم که خودمدی چطور باحاال
 !؟یاصال که خودم چ....  خودمکه
 
 !ای تو فکري بدجورریداش ام_نیمت



      رمان کلکل ششنفره                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 603 

 ق؟یچته رف_نیام
 

 ... متوجه حضورشون شدمتازه
 دستم رو براشون رو کردمی که احساس مي که حاال هر دوتاشون کنارم نشسته بودن و با لبخندقامی رفنیبهتر

 !کردنی نگاهم مکنه،یم
 
 گه؟؟ی می چنجای اتی قدرت روانشناسی اگه گفتنیام_نیمت
 
 .... ماری کههه اقا امگههههیاهم بله م_نیام
 
 !!!!عاشق شده_نی و متنیام
 
 ن؟ی شدوونهی شما دوتا باو؟ دنیگی میچ_

 .نی خودتون رو جمع کننی شبلند
 ! زودتر از هردوشون خودم پاشدم که با خنده شونم رو گرفتن و نشوندنم سر جامو
 
 ! ي ارام خانوم شدي وونهی که دیی شمانیاوال که ما نه و ا_نیام

 ؟ي از دست ما در بریتونی مي واقعا فکر کرددوما
 
 رییی باطل داش امالی خیزه_نیمت

 ! نشستهی پروفسور عالهی روانشناس قهار  و هی روت روبه
 
 !نیاوال که روبه رو نه و کنارم نشست_

  که، نه؟یستی خوده خنگت نانای احی منظورت از پروفسور عالدوما،
 
 : و با حرص گفتدی به بازوم کوبیکی

 ..چرا اتفاقا منظور خوده خودمم_نیمت
 اصال مگه من چمه نکبت؟ 
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 ! تختت کمه داداشهی فقط یچیه_نیام

 : گفتی با حرص ساختگنمی خنده و متری زمی زدییدوتا
 !نی نداراقتیل_نیمت
 .. خندهری خودشم زد زو

 :) ؟؟؟...دمیشا... حق با اونا بوددیشا
 
 
 )نیمت(

  میدیدی و مستند ممی کاناپه نشسته بوديرو
 ؟ي چه مستنداما

 ای دننی که انگار تو ارمی بود امدهی گاه کاناپه بود و خوابهی سرش رو تکنی ارام بودن امشی که باال پنای و ارمترانه
 tv  شده بود بهرهینبود اصال فقط خ

 
 ر؟یام_
 

  نداد پامو دراز کردم و زدم به پهلوشجواب
 
  با توام,  ری اميهو_
   تو؟ پهلوم سوراخ شدیگی میهان؟ چ_ریام
  ها، نه؟هی بد دردی عاشقگمی میچیه_
  نمی ببونیزی االن هم خفه شو بذار تلودونمی حسش نکردم نمتا حاال_ریام
  بر پدر ادم دروغ گو صلوات_
  بشمار_نیام
 ؟يمگه تو کپه نذاشته بود_
 ؟يذاریمگه تو م_نیام
 !به من چه_
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  میوفتی راه بدی که فردا بامی بخوابمیکم چرت بگو بچه، بر_ریام
 ست؟یفردا؟ زود ن_
   شرکتي هم حال ارام بده هم کارا؟ينه چه زود_ریام
 ! اهااان پس بگو از اون لحاظ_
 ! کهدهی سفر حال نمگهی حال ارام خانوم بده دگهی داره
 
   خندهری زد زنیام
 
  نمی ببدی جمع کننی بلندشنیرو اب بخند_ریام
 

   اتاقشي بلند شد و رفت توخودش
 ! خدا به ما رحم کنه_نیام
 
  اوه اوه...  نداشت چه برسه به االن که درد عشقم هست وی عاشق نشده بود اعصاب درست حسابنیا, واال _
 
 :  کردي تک خنده انیام
 
   پاشو برادرياالنم از وقت خوابت گذشته رد داد,  کنهی مکارتی چنی برو جلو خودش بگو ببيجرأت دار_نیام
 
 |:  رفت سمت اتاقشون و من موندمنمیام

  عجب
  دمی تخت دراز کشي اتاق و رويخواموش کردم و رفتم تو رو ي ویت

   نگران باشهسی ارامری دختر غهی واسه ری روز برسه امهی کردمی نمفکرشم
 

  دی رفت و ترانه کنارم دراز کشنیی باال پاتخت
 
 حالش چطوره؟_

 نی متمیدی ترسیلیخ, بهتره خدارو شکر _ترانه
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 :  بغلمي توگرفتمش

  دهی اون دل کوچولوت برم که ترسي فدایاله_
 

  خدا نکنه_ترانه
  می برگردمی لوازمارو جمع کندیبخواب خانومم که فردا با_
 

 فردا؟_ترانه
   شرکت عقب موندهي که کارامی گفت برریاوهوم ام_

 !ن؟یمت...اها_ترانه
 جونم؟_

 ... کهکنمی فکر مدونمینم!  بودبی عجیلیامروز رفتاراش خ...ارام_ترانه
 . شد و بامفهوم نگاهم کردساکت

 
 : زدم و به چشم هاش زل زدميلبخند

 ! یکنیاره درست فکر م_
 

 : زدیطونی شلبخند
  فکر کردم؟ی چيدیعه اونوقت شما از کجا فهم_ترانه

 . فنچولفهممی رو خوب مزای چنیمن ا! گهی دگهید_
 

 ؟...یعنی_ترانه
 ! و ارام عاشق شدنری امیعنیاوهوم _
 : زد و خودش رو توبغلم انداختي ذوق قهقهه ابا

  فکر کننننی متيوااا_ترانه
  خخخ_

 !  و ارامریحاال هم ام! نی و امنایبعدش ارم! اول من و تو_ترانه
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 ... میدی از کجا به کجا رسنیمت
 ... و حاالمیزدی مری هم رو با تي هی ساي روزهی

 ..!! تامون عاشقشی شهر
 ..میکنی رو درك مگهی همه حس هم دحاال
 ....ن؟ی ساخت متی تا، چشی عشق از ما شواقعا

 
 :دمی سرش رو بوسي لبخند بغل گرفتمش و روبا
 ! خشک و مغرور، عاشقياز پسرها_

 ..!هم عاشق...دونستندی از عشق نمیچی که هییو از دخترا_ترانه
 

 ... و ارام بفهمنریاگه ام! می و دوختمیدی خودمون بريخخخخ چه برا _ترانه
 
  جان؟الی است عانی است چه حاجب به بانی که عيزیچ_

 . کردي اخنده
 !می ما از اون چهارتا هم خوشگل تریی خدایول_

 ! ترپی خوشتهم
 ! عاشق ترهم
 ... جلوتر همهم

  ما بخدامی چقدر پرروع؟یخخخ بعله پس چ_ترانه
 !می باو ، تازه من و تو زودتر همو کشف کردقتهیخخخ حق_
 

  دلتو بردماااي بدجوریول_ترانه
 
 زد؟ی چشمات برق ميدیدی رفته منو مادتی!  که من دل تو رو بردمدااای گفته؟ ببخشیعه عه ک_
 
 : کرد و موهاشو پشت گوشش دادي ای تخت، اخم مصنوعي حرص از تو بغلم در اومد و نشست روبا

 ! پکر بودی چنی من ع من بود که تا ده روز از عشقيحتما عمه ! بچه پرررو_ترانه
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 : بغلم افتادي که دوباره تودمی و دستشو کشدمیخند

 ! اره حق باتوعه....نمی ببنجای اایب_
  بهتر از تو؟یک...مونمی از همون اول عاشقت شدم و تا اخرشم عاشقت ممن

 ! گفتميدی دیخیخیخ_ترانه
 
 ... بخوابگهید! اوهوم_

 ! جووووننی متریباشه ، شب بخ_ترانه
 

 .. لبم نقش بستي رويلبخند
 ! عسل جوووونریشبت بخ_

 : بازوم کردي حواله ی اروممشت
 ه؟؟؟یعهههه عسل ک_ترانه

 ! مثل عسلهنهیری که شنقدیا! گهیخانوم منه د_
 !عرعر_ترانه

 ! بود؟ی چه حرکتنیخانوم جان؟ ا_
 .. معناست که خر شدمنیبه ا_ترانه
  گرفتخندم
 . تروخدانی لوس رو ببي دختره
 : فشارش دادم و اروم دم گوشش زمزمه کردممحکم

 !.....بخواب فنچول_
 
 )ریام(
 

 سکو و به ما ي بود که نشسته بود روی حواسم به ارامي اما همه کردمی بچه ها گوش مي داشتم به حرفامثال
 کردینگاه م

 ه؟یپس اوک_نیام
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  هان؟ اره حله_
 :وم گفت ارشدی که از کنارم رد منطوری زد و هميشخندی ننیام
  ی نکنتی که خکنمیبرات اس م, اره جون خودت _نیام

  مننی ماشي و ترانه هم اومدن تونی نشست و متنشی ماشي تورفت
  ری کن داش امشیات_نیمت

   سرم جابه جا کردم و راه افتادمي تکون دادم و کالهمو رويسر
   بلند شدمی االرم اس ام اس گوشيصدا
 :نهی امدمی کردم که دنگاه

 )ينگه دار......سفره خونه(
 

   شدمرهی رو گذاشتم و به جاده خیگوش
 زدنی و ترانه هم که داشتن باهم حرف منیمت

 . زد کنار و من هم پشت سرش پارك کردمنی گذشته بود که امنی چهل محدود
  می که گذاشته بودن نشستیی تختاي رومی و رفتمی شدادهی پیهمگ

 .... خوش اب و هوایلی خیلی خي جاهی
 .. خدمت رو صدا زد و سفارش ها رو دادشی پنیمت

   بلند شدن تا دستاشون رو بشورندخترا
   بلند شدمی زنگ گوشيصدا

   بودمامانم
  شدم و جواب دادمبلند
 جانم؟_

 ؟یسالم مامان جون خوب_مامان
 س؟بابا؟ی ارام؟ی تو خوبیسالم مامانم مرس_

 ؟يای میچه خبرا؟ ک,  همه می خوبزمی عزیمرس_مامان
   ان شاءاهللاامی امشب ممیواال راه افتاد_

 ؟ي نداريکار,  زمی عزیبه سالمت_مامان
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 نه سالم برسون خداحافظ_
   که اونجا بودیکی ارام نشسته کنار رود باردمی رو اوردم باال که دسرم
  با اون حالش؟نی تنهاس اچرا

   هم و رفتم پشت سرشي تودمی رو کشاخمام
  کجان؟هیبق_

  عیییه_ارام
  قلبش و برگشت سمت مني رو گذاشت رودستش

  دمیترس_ارام
  دادم باالابروهامو

 ه؟یبق_
 رفتن_ارام
 کجا؟_

  بخورمیی هواهیمن موندم _ارام
  ازاد نبود؟ي تختا هواي جایعنی_

   بهترهنجایچرا اما ا_ارام
 :  تکون دادميسر
  می بری بهتره بلند شي هوا خوردی کافيبه انداره ,  خوب اریبس_

  نیاما من راحتم شما بر_ارام
  من ناراحتم_

 ستمیخب من ن_ارام
 بلند شو حاال, خوبه _

  ستادی هم کرد و بلند شد و جلوم اي رو تواخماش
 د؟یریچرا خودتون نم_ارام
 !ياری سر خودت بیی بالهی دوباره خوامیچون نم_
 .اوردی خودش ني اما به رودمی چشماش تعجب رو ديتو

  ستی پس مهم ننمیبی مبی هم بشم خودم اسياگه کاراصال _ارام
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  اروم تر کردملحنمو
  می برای بيچرا مهمه پس بدون لجباز_

   از شدت تعجب باز مونددهنش
  رو گرفتم و دنبال خودم کشوندمشدستش

  دی که دستش رو کشمی از راه رو رفته بودیکمی
  نمی ببسایوا_ارام
 جانم_

   متعجبش تو چشمام زل زدي با چشماهی ثانچند
   گرفتخندم

   بچه هاشی من رفتم پیچیه..چیه_ارام
   که نشسته بودنی رفت سمت تختعیسر

   کردم و به رفتنش نگاه کردمي خنده اتک
  کردمی رو داشتم فکر مشبی دتمام

 ...  مطمئن شدمبالخره
  که به ارام دارمی خودم و حساز
 کنمی مشی عملعی دارم که سریماتی به تهران تصمدنی محض رسبه

   نشستمنی و کنار امرفتم
   پامي زد رونیام
 ر؟یاحوال داش ام_نیام
  رواله داداش_
  خدارو شکر_نیام

   زد و خندش رو خوردیچشمک
  کالفسکردمی احساس مومدی ازش در نمیی خودش بود و صداي طول غذا خوردن ارام توتمام

 نای ماشي تموم شد و رفتم حساب کردم و برگشتم جاناهارمون
  می سره و بدون توقف تا خوده تهران روندکی و می شدسوار

  مشونی دخترا بود که برسونیی خونه دانشجوقرارمون
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   خوش وطنيبه به بو_نیمت
 ! خوبهیلیاره المصب بوش خ_
  دهی بهم می حال خوبکی حلقم ي تورهی دودو دما منی هااا اکشمی که مقی نفس عمری اصال امیلیخ_نیمت
  دارمدی من به خوب شدنت امنیمت_
 ی نشدی داداش ان شاءاهللا ناامیمرس_نیمت

   کردشی هم همراهنی خنده و متری زد زترانه
 |: درو تخته رو باهم خوب جور کردهخدا
 .می شدادهی در خونه پارك کردم و پيجلو
  خوش گذشتیلی واقعا خیییمرس_نایارم

   عمرم بودي سفرانیاره جزء بهتر_ترانه
   خوش گذشتیلی خگنیراست م_ارام

 قابل شمارو نداشت خداروشکر_نیام
 دست شمام درد نکنه_نیمت
  خونه ما مامان منتظرهمی دنبالت واسه شام برامی امشب می جان کاراتو بکننایارم_نیام

  باشه حتما_نایارم
 نمتونیبی بود فردا شرکت می سفر خوبی ممنون از همگیلیخب خ_
   یکنی مياداوری لحظات شرکت رو نی عاشقتم که تو سخت تریعنی_نیمت
  بچهمی بروفتیراه ب_

 .کنمی من ادمت مي کار در برری عادتته از زکال
 ؟ي چند سال ازم بزرگ ترییخدا_نیمت

 دنی خندیهمگ
 
   خداحافظ شمامتونینیبی فردا مری به قول اممیاقا ما رفت_نیام
 
  نشی ماشي دست داد و اروم بغلش کرد و رفت تونای ارمبه
 
 ؟ي نداري کاریتران خانوم_نیمت
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  مراقب خودت باش_ترانه
   کردی و ارام هم خداحافظنای و از ارمدی گوشنشو بوسنیمت
  خدانگهدار_
 . و راه افتادمنی ماشي تومی رفتنی متبا
   گردنش به سمت ترانه کج بودنی که دخترا نرفتن تو متی وقتتا
 !نشکنه_
 ؟یچ_نیمت
  گردنت_
 !نه خوبه_نیمت

   کردمادی رو زکی موزي نگاهش کردم و صداچپ
  نگه داشتمنای انی بعد در خونه متنی مچند

   باالایب,  داداش یمرس_نیمت
  یمرس_
 ؟ي نداريکار_نیمت
 نه قربانت_
 خداحافظ_نیمت

   کردم تکون دادم و به سمت خونه حرکتيسر
 ....  رو تموم کنمی هرچه زود تر همه چدیبا
 
 )ریام(
 
 ... باز کردم و رفتم داخلدی رو با کلدر

   مبل و رفتم تو اشپزخونهي انداختم روکولمو
 
 احوال مامان خوشگلم_
 

 : دستش برگشت سمتمي با ظرف تومامان
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 ؟ي اومدی مادر کری اميوا_مامان

  االننیهم_
 

  دمی کردم و سرش رو بوسبغلش
 
  کجان؟سیبابا و ارام_

  یلی دختر خانم اسماعشی رفته پسمیبابات که خوابه ارام_مامان
  اهان_

  ارمی بي در کن من واست چای مادر خستگنیبرو بش_مامان
 رمی دوش بگهی رمی دستت طال مخوامینم_
 

 .... اتاقمي مبل برداشتم و رفتم توي از روکولمو
 

 : اتاقي تودی پرسی در با شدت باز شد و ارامهوی که کردمیو خشک م موهامداشتم
 

 ییییییسالم دادااش_سیارام
 ؟یخوب,  داداش یِسالااام زندگ_
 

  کووووش؟؟امی سوغاتییی خوبم داداشیمرس_سیارام
 

  دمی رو کشلپش
 
   بردارفمیبرو از تو ک,  طونی شيا_
 

   مامانشی و منم رفتم پفمی رفت سراغ کبدو
   برداشتم و گاز زدمبی سکی
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 چه خبرا؟_
 

 تو چه خبر سفر خوب بود؟,  یسالمت_مامان
  اره خوب بود_

 زمی عزارمی بکی واست کنیخدارو شکر برو بش_مامان
 

   مبل نشستمي و رورفتم
 ....  بوددمی که واسش خرییزای نبود فکر کنم سرش گرم چداشی پسیارام
 

   گذشت و باباهم اومدی ساعتدوسه
 .... و بعد از شام خوردن رفتم که بخوابممی با باباحرف زدیکمی

 
_________ 

 
 ...  شدم و رفتم شرکتنی شدم و بعد از انجام دادن کارام سوار ماشداری بمی االرم گوشي صدابا
 

   اومد داخلنی که در زدن و امکردمی می عقب مونده نگاهي به پرونده هاداشتم
 
 ؟یکارم داشت_نیام
  نی بشایاره ب_
 
   کاناپه نشست منم روبروش نشستميرو
 
  ی واسم بکني کارهی خواستمیم_
 بگو_نیام
  ری بگناروی ارام اي خونه ي خانوم شماره نایاز ارم_

   خوده ارام متوجه شهخوامی نمفقط
 



      رمان کلکل ششنفره                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 616 

   شده بود بهمرهی با دهن باز خنیام
   برداشتم و پرت کردم سمتشزی مي روی جا شکالتي شکالت از توکی

 
 نی اميهو_
 ؟ییهوی چه ،نــــــه _نیام
  نه؟ای یکنیحاال م، نبود مییهوی نیهمچ_
 
   لبشي لبخند گشاد نشوند روکی نیام
 
  می هسترمی ما چاکر داش ام،اساعه _نیام
   نفهمه ها به خانومتم بگوی کسنیفقط ام, قربانت _
   توام اره هاااایی خداریام,  تخت التیخ_نیام
 

   گرفتخندم
 
  ریو گمشو بگبر_
 باشه، فعال_نیام
 

 : تر گفتاروم
 !چه هولم هست_نیام
 
   تا از کار بچه ها سر بزنمرونی کردم و رفتم بوی سمی گوشي شماره رو اورد منم تونیام
   خانوماشون بودني طبق معمول جانی و متنیام

   متوجهم شدنی هم رفتم سمتشون که متمن
 
   خانری جناب امیبهه خسته نباش_نیمت
  یمرس_
  سالم_ و ترانهنایارم
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   تکون دادميسر
  سالم_
 

 ...دمی چرخوندم که ارام رو ندچشم
  اومد و پشت بندش اخ ارامنای از کنار ارمیی صداهی هوی

   شد که زانوشو گرفته بود و چشماش رو بسته بوددهی همه امون به سمتش کشنگاه
 

 !نصف زانوم رفت! یباز گذاشت که در کمدتو نای ارمی نشلی ذلی الهيا_ارام
 
  خدااااادی بالس سر من می اخه چرا هرچد

  بچه ها رفت هواي خنده کیشل
 

  ي سرتو از رو اون نقشه بردار جلوتو نگاه کن که به در کمد من نخورقهی دق2خب خواهر من _نایارم
 

   بده که نگاهش به ما افتاد و گونه هاش رنگ گرفتناروی چشماشو باز کرد تا جواب ارمارام
  دی کنم خجالت کشفکر

 
 سالم_ارام
 
  سالم ارام خانوم_نیمت
  سالم_نیام
 
 : دستش اشاره کردمي توي نقشه به
  اومده؟شی پیمشکل, سالم _
 

   دارهرادی نقشه همش انیا, بله _ارام
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 : بهش کردمینگاه 
 دیایهمراه من ب_
 

 دی زحمت بکشستی نيازی نکنمیعععع ارام خانوم گفتم که خودم حلش م_يمحمود
   المنظره اش نگاه کردمهی کري و به چهره ستادمیا

 
 ؟يجناب محمود_

 بله؟_يمحمود
 ! رو به اسم کوچک صدا بزنه؟ی شرکت کسي توی کسادی نمادمی_
   سر کار خودتوندییبفرما! دی شما لطف کنستی نيازی نایثان
 
 : به ارام کردمرو
 !دییشما هم بفرما_
 

   نشستمزی اتاقم و پشت مي تورفتم
   هم اومد و در رو بستارام
 
 ی بگي نبود به محموديازین,  ی بگنی و متنی امای به من يای مشکلش رو از اول بیتونستیم_
 

 :دی هم کشي تواخماشو
 

   بهشون نگفتميزی خودشون دخالت کردن من چشونیا_ارام
  ه؟ی مشکلش چنمی ببایب , لخبیخ_
 

   که بالخره تموم شدمی بودرشی درگنی چهل محدود
 

   ممنونیلیخ_ارام
  میبهتره بر,  کنمیخواهش م_
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 تا زود تر با مامان و بابا صحبت رونی از شرکت زدم بعی گفتم و سردی و به بچه ها هم خسته نباشرونی بمیرفت

 ....کنم
 
 )ارام(
 
   فرق کردهیلی خری امي رفتارامی سه چهار روزه که از شمال برگشتنی اتو
 فهممشی سر در گمم کرده و اصال نمیی جوراهی

 خوامی می هم که بهش گفتم مرخصامروز
   دلم گرفتیی جوراهی گفت راستش کی زد و تبري و تا گفتم، لبخند محودی رو پرسلشی دلازم

 ... کنهی خوشبختي ارزونکهیناراحت بشه نه ا یکمی القل می داشتم واسه خاستگارانتظار
  ر؟ی اخه ام؟یگی می ارام تو چاه

 پووووفففف
 

 ؟يارام مامان حاضر_مامان
  شمیدارم م_
 
 ي واسه پسرشون و ظاهرا از همکاراي خاستگارانی بخوانی زنگ زده بود خونمون و گفته بود می خانمهی روزیپر

  شرکت بوده
  گهی دهی همون محمودادی احتمال زبه

 !ختی ری بمردك
 

  بلند شدفونی اي که صداییرای پذي رو سرم کردم و ساعتم رو هم بستم و رفتم توشالم
  یی واسه خوشامد گوي در ورودي جامی در رو باز کرد و رفتمامان

 
 !  از همه خانوم رادمنش وارد شداول

 !؟؟یچ
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  خانوم رادمنش؟نمی ببسایوا
 ر؟یمامان ام...ما
 
   بستخی رگام ي خون توری خوده امدنی دبا
 کنن؟ی چه کار منجای انایا

  ای خدايوا
 

  سالم ارام جان_ رادمنشخانم
 
 : لبم نشوندمي روي خودم اومدم و لبخندبه
  دی خوش اومدیلیخ, سالم _
 
  دی کردم که نوبت به خودش رسی هم سالم و احوال پرسسی پدرش و ارامبا

  داد که اورده بودن رو بهمی گلدسته
 
  سالم_ریام
 

   شوکه شده بودمیحساب,  که بدم تونستمی اصال نمیعنی رو ازش گرفتم اما جوابش رو ندادم گل
 

  زمی بري اشپزخونه تا چاي تورفتم
  رو درك کنمتمی نتونسته بودم موقعهنوز

 
   دستمي روختی بار اب جوش رچند

   نشستمی صندلي روکالفه
  ایخدا_

 ارام جان؟ دخترم؟_مامان
  اومدم مامان جان_
 . رفتمییرای رو برداشتم و به سمت پذینی بسم اهللا سکی با
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  دخترمیمرس_ رادمنشخانوم
 

   زدم و بهشون تعارف کردميلبخند
   اتاقمي کنم تویی رو راهنماری حرف زدن و گفتن امی ترا کمبزرگ

 
 ی صندلي و نشستم رومی رفتباهم

   تختي هم نشست روریام
   شدمرهی بهش خاری اختیب

 
 ؟ی بگيزی چيخواینم_ریام
 ؟یکنی چه کار منجایا_
 

 :  کردي خنده اتک
  داره؟يرادی ، ايخب اومدم خاستگار! ي مهمون نوازیمرس_ریام
 

  ستی نزادی مثل ادمزشی چچیه,  کننده اس جی مرموز و گشهیبازم مثل هم,  دمی کشیقی عمنفس
 
 !مسخرس_
 ... شدرهی انداخت و بهم خي پاي روي خونسرد پایلیخ
   دختر مورد عالقم مسخرس؟ي که من اومدم خاستگارنیا_ریام
 ! ستی ننطوری بنظرم اصال انه

 ای واضحه ،ی با ممممن صحبت کنندتی ای و در مورد زندگینی بشنجای ابی خانم نجکی مثل دی تو بااالن
  بدم؟حی توضشتریب

 
 ! دختر مورد عالقه اش؟ من؟گه؟ی می چنی اایخدا
 

 ... شده بودمهول
 اممم خب راستش_
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 !ي به من جواب مثبت بددی که بایدونی اما مااای تو حق انتخاب دارنیبب_ریام
 

   بودزی مي که رویی قاب عکساي انداخت باال و بلند شد و اومد جلوابروهاشو
 
 !هی اخر خود خواهنی ا؟ی چیعنی_
 

   خم شدی صندلي سمتم و روبرگشت
 ...  عقبرفتم

  دهی رنگم پرکردمی ماحساس
   رفت رو دور تندقلبم
 ...خوردی شده بود که نفساش به صورتم مکی نزدانقدر

   باز کردمعی رو بستم و سرچشمام
 زی مي از رومونویی چشام زل زد و صورتش رو از کنار صورتم رد کرد و قاب عکس سه تاي توهی دو ثانحدود

 .. زديشخندیبرداشت و ن
 : صورتم اشاره زدبه
 !گهی که خودخواهم ددونمی ميزی چهیالبد _ریام
 

   اشو خورد و به عکس نگاه کردخنده
 !ی پدرتههیجالبه شب_ریام
 

   بزنمغی جخواستیدلم م,  یلعنت
 !!!ال اله ال اهللا...ي پسره

 
  به فکر دارمازیمن ن,  خورهی به درد خودت میدونی میهرچ_
 
 ! بکنفکرم, باشه _ریام
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   تخت و بهم نگاه کردي رونشست
   معذب شدمراستش

 
 بله؟_
   شدری که دنیی پامی مبارکه بري جواب مثبتم دادگهیخب د_ریام
 
 ! روتو برم بشريا

  نه؟هی خوبزی چیلیاعتماد به نفسم خ_
 
   نه واسه همهیاره ول_ریام
 

 ، نگاهش کردم و بلند شدمچپ
 :  و زدم به کمرم و زل زدم تو چشماشدستام

  ذاشتنی دهن به دهن دختر مردم نمينطوری بود اشونی حالییای شرم و حهی ي خاستگاررفتنیقبال م_
 

 : باز گفتشی با ننهیبی مي کمدلمی که داره فانگار
ردم  با پسر می حتشدی و اصال روش نمکردی صد تا رنگ عوض مومدی واسش خاستگار میکیقبال تا _ریام

 !حرف بزنه
 

   تخت نشست منم کنار خودش نشوندي رو گرفت و رودستم
 
,  دور میزی بردی قبل رو باي و چرت و پرتای دشمنمی کنی عمر کنار هم زندگکیما قراره ,  ارام نیبب_ریام
 !ينطوری که اشهینم

 !هوم؟
 

   شدي جورهی قلبم
  زنهی حرف مينطوری اری امدمیدی بار بود که منیاول
 ... واسم قشنگ بودیلیخ
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 !! حس نابهی.... دونمینم
 
 : سر تکون دادماری اختیب

 باشه_
 : زد و دستم رو فشرديلبخند

 .نیی پامی نمونده بري اگهیخب حاال اگه حرف د_ریام
  نیی پامی رفتمی تکون دادم و بلند شديسر

   بودي ارادری غارامشم
 ! هم نبودمبهی که انگار باهاش غری حس خوبهی

 
 گه؟ی دمی کننیریماشااهللا دهنامونو ش_ رادمنشخانم

 
 ! اجازه بدن که البتهی خالقياگر خانم و اقا_ریام
  زد و به بابام نگاه کردي تعجب نگاهش کردم که لبخندبا

 : زدي بهم کرد و لبخندی نگاههی بابا
 ؟یی باباهینظر تو چ_بابا
 
 

 : بلند شدری مامان امي شوك بودم که صداي توهنوز
  گفتن سکوت عالمت رضاستمیاز قد! همبارک+
   پهلوم به خودم اومدمي روری امي ضربه با

   نشون رو از مامانش گرفتي زد و رفت حلقه ی نگاه کردم که چشمکبهش
 ... که از اول جوابم مثبت بود امانی ابا
 !؟ییهوی نهمهیا

 .می محضر برگزار کني عقد ساده توکی حلقه رو دستم کرد و قرار شد ریام
 

   کننده بودری و قافلگعی سریلی خیلی خی چهمه
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 ...موندی ثابت مری امي رواری اختی بزرگ ترا چشمم بي طول صحبت هاتمام
 

   بدرقشونمی ماهم رفترفتنی داشتن میوقت
 
  نمتیبیفردا م, مراقب خودت باش_ریام
 

 . تکون دادمي بهش زدم و سريلبخند
 ...خل خونه دامی و اومدمی کردی هم خداحافظهیبا بق 
 
  دمی کشي خفه اغی اتاقم و جي ذوق رفتم توبا

  کردمی مزی اتفاق هارو انالي داشتم همه تازه
 

 .. کننده رو بدمری و غافل گییهووی خبر نی رو برداشتم تا به بچه ها امیگوش
 ...  شکرتااایخدا
 
 
 )ارام(
 
 . زنگ زدمنای ارمبه
 

 .الو_نایارم
 ؟یسالم،خوب_
 ؟ی تو خوب،یسالم،مرس_نایارم
  توعه؟شی ترانه ام پنا،یخوبم، ارم_
 .نجاستیاره ا_نایارم
 .کری رو بزار رو اسپیگوش_
 .زارمیوااا، االن م_نایارم
 .ررریبچه ها، ام_
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 ؟ی چریام_ و ترانهنایارم
 .ری من و امیعنی ر،یام_

 ؟یشما چ_ترانه
 .ي اومده بود خاستگارریام_
 . وللللی ا،ییییواااا_ و ترانهنایارم
 

 .شدی مشترمی هر لحظه بچ،ی هشدی نداشت و کم تر که نمی هاشون تمومغی جيصدا
 

 .اخ جون، چقدر خوب_ترانه
 .یمبارکت باشه ارام_نایارم

 . ان شاء اهللانیخوش بخت ش_ترانه
 .رمی مگهی من د،خخخ،ییییمرس_
 .باشه، مواظب خودت باش، فعال، خداحافظ_ و ترانهنایارم
 .خداحافظ_
 

 . روز عقدم بودامروز
 .ری من و امعقد

 .روندی و بابا به سمت محضر ممی بودنی مامان و بابا سوار ماشبا
  بودمستادهی و ترانه کنار هم وانی متنا،ی و ارمنی به محضر اممیدیرس

 . بودنستادهی اسی و مادر و پدرش و ارامری اون ور تر، امکمی
 . بچه هاشی دادم و اول رفتم پری املی کُش تحوری لبخند امهی و خانوادش و منم ری امشی و بابا رفتن پمامان

 
 .سالم_

 .سالم عروس خانوم_ترانه
 .سالاااام_نایارم
 .سالم ارام خانوم، مبارك باشه_نیمت
 .نی شری هم پيان شاء اهللا به پا_نیام
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 .رهی که دمیان شاءاهللا، حاال بر_نیمت
 

 ... به سمت خانواده هامی افتادراه
 .میرفتی عقب تر کنار هم راه مریفتن و من و ام جلو تر رهمه

 .سالم ارام خانوم_ریام
  آقاریسالم ام_
 ...زیاهم چ_ریام
 ز؟یچ_
 

 : زدیچشمک
 بماند_ریام
 
 ي بدیلی خرررریام_
 

 .گاهمونی به سمت جامی زد و دستم رو تو دستش گرفت و فشرد و راه افتاديلبخند
 

 . کردي خطبه رو جارعاقد
 . و وجودم پر از استرس شده بودزدی هر لحظه تند تر مقلبم
 . خالف هم بود االن عاشق همنشونی که همه چیی ادمار،ی و اممن
 . لبم نشستي روي نگاه کردم و لبخندری امبه

 .دی بار سوالش رو ازم پرسنی سومي براعاقد
 . جواب دادمنانی اطمبا
 
 . پدر و مادرم ، بلهيبا اجازه _
 

 .ه جا رو پر کرد دست هميصدا
 .دی هم پرسری سوال رو از امعاقد
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 .بله_ریام
 

 . سالن رو پر کردي دست فضاي صدادوباره
 . حس کردمری حرکت خودم رو تو بغل امهی ی و طمی بلند شدری و اممن
 
 .مبارکمون باشه_ریام
 
 . تو بغلش جا دادمشتری لبخند زدم و خودم رو بهی نگفتم و فقط يزیچ

 .می کردی و با بچه ها و خانواده ها رو بوسمیرفت
 .می تا موندشی رفتن و فقط ما شهیبق
 
 .می که هممون سر و سامون گرفتنمیبیبه به، م_نیمت
 .اره خداروشکر_ریام
 .مبارك هممون_نیام
 م؟ی بخوری تو رو کِهینیری ش،ي رو که خوردنی من و امینیری شر،یخب خب، آقا ام_نیمت
 ان شاءاهللا بعدا_ریام
 . حاالمیریگی رو هم مینیری داداشِ من، شنی برم،یکنیخخخخ، درکِت م_نیمت
 .ی هااا، فکر نکن در رفترهی نمادمونیفقط _نیام
 .رهی نمادتی زای چنی ادونمیم_ریام
 
 . لبش اومدي روي لبخندری گفت که امری در گوش اميزی چنیمت
 
 .ادم شو بچه_ریام
 

 .نی تو ماشمی رفتری با بچه ها، با امی و بعد از خداحافظمیدی خندیهمگ
 
 . خوب و خوشگلي جاهی برمتیخب خانومم، حاال م_ریام
 .میخخخ، بزن بر_
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 گفتی مری که امیی به سمت جامی افتادراه
 . خندوندمی باهاش برخورد داشتم نبود و کلشهی که همي اون پسرری انگار امری طول مسيتو
   نوشته بشهينطوری که سرنوشتمون اکردمیرو هم نم فکرش ی وقت حتچیه

 . از خدا ممنون بودمواقعا
 
 )نایارم(
 

   نگاه کردمنهی اي رو باز کردم و به خودم توچشام
   شده بودمی صورتم نشسته بود عالي که رویتی الشی ارابا
 

  خواهرمون ترکونده,  تراااان نی ببنجارویا_ارام
 
  از من نداشتنی ارام و ترانه نگاه کردم که اوناهم دسته کمبه

   شدم و بغلشون کردمبلند
   چشامون جمع شده بودي تواشک

 
 :) میبالخره عروس شد_

  میترشی مکردمیاره من همش فکر م_ترانه
  ي داری جام دست برنمنیخدا لعنتت نکنه که هم_ارام
 

 رونی بمی و با همراهامون رفتمی و با کمک هم شنالمون رو سرمون کردمیدی تامون خندسه
  گرفتی ملمی بردار از لحظه به لحظه فلمیف
  میدی هم رو دهی شبي هانی هم و ماشهی شبي با لباس هانی و متریام,  نی که اممی خارج شدشگاهی ارااز
 

 دستمون ي بردار جلو اومدن و رولمی ما به دستور فدنی داده بودن و به محض دهی تکناشونی تاشون به ماشسه
   کاشتنيبوسه ا

   بودی باور عالری  به طرز غی چهمه
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  می نشستنی ماشي توشونی همراهبا

  میرفتی رو کنار هم مهی اتلری رو بلند کردن و مساهنگ
 ه بودن و پسرا هم با هم کورس گذاشتمی اورده بودرونی و ارام و ترانه دسته گالمون رو بمن
   بکن تو دستتونایارم_نیام
  خبببببمهی روز عروسنیییععع ام_
 

   و سرش رو تکون داددیخند
  می شدادهی نگه داشتن و پهی اتلدم
  می نفره هم عکس گرفتشی شی مختلف حتي با ژس هامی عکس گرفتیکل
 

   باالاادیاریخب حاال همتون دستاتون رو ب_عکاس
  اهاااان

 
   شدی عکسمون عالنیا

   و غروب افتاده بوداهمونی سي هی و فقط سامی بودسادهی تامون  روبه غروب واشیش
 

  عکسمون بود و واقعا فوق العاده شده بودنیاخر
 
 دینی رو شماهام اثر گذاشته ببنی باحال بودم اشهیمن هم,  ولیا_نیمت
 
  اتی بازفتهی خود شالهیخی بگهیامروزو د_ریام
   تلخه داداشاری مثل ته خقتیحق_نیمت
 
 :دی خندریام
 ...وفتیباشه داداش راه ب_
 
 : زبون اراماز
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  رونی نشسته بودم و دسته گلمو گرفته بودم بنی ماشيتو
 
 هوووووووووو_
 
  داد نزن, اراااام _ریام
  باشه چشم_
  قربون چشات_ریام
   زده امممجانی هیلی خرییی اميواااا_
 

  دی و دماغمو کشدیخند
 
   جوجویش بادمیبا_ریام
 

   پس زدمدستشو
 
  شههههی پاك مشمیارا,  ررررریییعععع ام_
 

   گازي و پاش رو گذاشت رودیخند
 

  می شدادهی باغ نگه داشت و پي در وروديروبرو
 

  شدی مدهی شني کر کننده اغی دست و جي با ورودمون به باغ صداهمزمان
   به مهمونایی واسه خوش امد گومی و رفتری امي و انداختم دور بازودستم

 
   عروس دوماد بودگاهی تا جاسه

  میدی هامون رسي به تمام فانتزبالخره
  روزکی هی سه تامون تویعروس

 می چشم دوخته بوددنیرقصی که داشتن میی و به کسامی نشستمیرفت
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  گهی دمیبر_نایارم
  کجا_
  میبرقص_نایارم
 یییی گفتيا_
   باشهنی که عروس باس سنگفیح_نایارم
  المصب_
 

   بهمون نگاه کردنی گرفت که امخندمون
 
 ن؟یخندی میبه چ_نیام

   مربوطه به خودمون بودمیگفتن به بچه ها ند_نایارم
 
 ری زد زنی گفت که امنی به امی بصورت لبخونيزی چهی دارن بگن؟ سرش رو برد عقب و یداداش چ_ریام

  خنده
 
  نیراحت باشحله , اهاااان _نیام
 

   زدی نگاه کردم که چشمکری به امباحرص
 

  پوووف
 
  طاقت ندارم خداحافظ شماگهیاقا من د_نیمت

   اومدری امي و برن برقصن که صدارهی دست ترانه رو بگاومد
 
  یرقصی ميری مگرتی دندون بذار رو اون جقهیدو د_ریام
 ....ید اخه ام_نیمت
 

  به افتخارشون,  گلمون ي عروس دوماداي برادی کنی سن رو خالي لطفا رویخب حظار گرام_ارکست
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   دست مهمونا بلند شديصدا

 
   کردمدای هااا من االن بهش اعتقاد پدهی خدا مراد دل دامادارو زود مگفتنیم _نیمت
 

   دست ترانه رو گرفت و بلند شدعیسر
 اختن رومون و با ورودمون برقا خاموش شد و پروژکتور رو اندمی بلند شدماهم

 
 و اونم دستش رو دور کمرم انداخت و هماهنگ با اهنگ خودمون رو تکون ری امي گذاشتم روس شونه دستمو

  میدادیم
  دی چشمام رو بوسي شده بودم که خم شد و رورهی قشنگش خي چشايتو
 
  دنی رو بوسمونیشونی دست پسرا و اونا هم پي رومی و همزمان با تموم شدنش خم شدمیدی اخر اهنگ رقصتا

  می قشنگ اجراش کردیلی و واقعا خمی کرده بودنی رو  از قبل تمررقصمون
  حرکاتمون هماهنگ بودي همه

 
 
 : زبون ترانهاز

  می خوردیچ.میدی کدوممون نفهمچی در اورد که هي انقدر مسخره بازنی شام خوردن متسر
 خوره شد و رفت تا خودش شام بلمی  فالیخی بچارهی بلمبرداری فتهشم

 
  شدی خانوم بد اخالقه بود نمنی قاشق مشت بدم اونجا اکیآ حاال دهنتو باز کن خانومم بهت _نیمت

   قاشق رو گذاشت و دهنمو باز کردمنی و چشام و بستم و دهنمو باز کردم و متدمیخند
 
  ي نخورده بودي خوش مزه اي غذانی تاحاال همچبندمیشرط م_نیمت
  اون که معلومه, بله _
  تران خانوووممیچاکر_نیمت

 ... می براش فرستادم و به شام خوردنمون ادامه دادیبوس
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   شددای پسی ارامي که سرو کله میزدی حرف ممی و داشتمی هامون نشسته بودی صندلي رویهمگ
 

   به همتونگمی مکیتبر, سالااام _سیارام
 

   نشستنی متي پاي رفت روبدو
   خوشگل خانومیمرس_نیام
 ؟یی جوجه پر طالين کجا بودتااال_نیمت

 گهیبالخره خواهر دومادم د,  بودم عمو ریامممم راستش درگ_سیارام
 
 
   هم خندم گرفت هم دلم ضعف رفتشی چلچلاز
 
  بغل داداششون؟انی بدنیخواهر داماد افتخار نم_ریام

  چرا_سیارام
 
  ری و رفت بغل امنیی پادی پرنی متي پاهاي رواز
 
  شهی خانوم خود ادم نمیچکیه,  نامرد يا_نیمت
 

   رو انداخت دور گردنمدستش
  دمی بلند رقصي پاشنه هانیانقدر که باا,  راه برم تونستمی پا درد نماز
 
  چه زود گذشت_ریام
  دادی ساعت نگاه کردم که دوازده رو نشون مبه

  زود گذشتیلی خواقعا
  ی واسه مراسم خداحافظشمونی و مامان و باباها اومدن پرفتنی کم مهمونا داشتن مکم

   باشهنای داشت برداشت چون بغل گرفتشو گفت مراقب ارمنی که از امي انهی هم دست از کنی ارمظاهرا
   شبنی شب ما سه تا بود و البته متفاوت ترنی بهترامشب
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  شی کمی بود فردا واسه ماه عسل برقرار
  میدی بار همو دنی که واسه اولیی جاهمون
 ...  هتلهمون

   باممی رفتنهی از مراسم سه ماشبعد
   خاطراتمون رقم خوردنی ترنیری و شنی که بهترییجا
 
 احوال خوشگل خودم؟_نیمت
 نی متمیعال_
  خداروشکر_نیمت
 

  می شدادهی و پمی پارك کردری امنی ماشپشت
   باحال بودیلیخ

  ي و سه تاپسر با کت و شلوار دومادی تا دختر بالباس عروسسه
  می نشستمی که قبال نشسته بودیی باال و همونجامیرفت
 
   از سرنوشت مانمیا_نیام
  میسرد بود_نیمت
  میگرم شد_
  میسنگ بود_نیام

  مینرم شد_نایارم
  مینفرت داشت_ریام

  میعاشق شد_ارام
 

  می اما خوب شدمی بد بودیلی خنکهیما با ا,  اره
  می بهم و عاشق شدمی داددل
   کلکلکی سر

 :)  کل کل شش نفرهکی
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 "انیپا"

 95 تابستان
20/6/1395 

 
 ：سندگانینو
  يری نصگانهی

   رمضان زادهبهنوش
 ی صالحالهه

 
 "انجمن کافه تک رمان"
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