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 او مرد است!

ز تو طوالین تر... .و خواب ابدیش ا ترابش از تو کواتهخو  

ویراستار:ام ن  

 ستایش قاسمزاده

طراح:ام ن  

 ترنم اکبری

کپیست:نام   

 ماه بانو

مجموعه: مدیران  

 نسترن آقازاده

 آرزو محبی

 

 مهاکران این اثر:

 نام اثر:

(میم مثل مرد)  

 نام نویسنده:

(هکر قلب)  

 ژانر اثر:

اجتماعی، عاشقانه)  

(دیتراژ  

 تعداد صفحات:

(43)  

 

 مشخصات اکمل اثر:

http://www.patoghroman.xyz/
https://forum.patoghroman.xyz/members/29/
https://forum.patoghroman.xyz/members/7/
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https://forum.patoghroman.xyz/members/2/
https://forum.patoghroman.xyz/members/5/
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 

 مرد مثل ممی: کواته داس تان انم

 ( قلب  هکر)حس نا:  نویس نده

 عاشقانه مغگنی، اجامتعی،: ژانر

 

 : مقدمه

  است  “مــرد“ او

 ... . طوالین تو از ابدیش خواب و ترکواته تو از خوابش

   که است  آ سایشی پیی رد شب  ات صبح  پس توست، آ سایش مفهومش برایش آ سایش

 ! دراییب را آ ن اگر... جوید می تو عشق از را سهمش

 ... .است  ترهپن و زبرتر تو از هایشدست 

  ای؟دیده زمخ و خراش بدون گاههیچ ای؟کرده نگاه هایشدست  به حال به ات

 ... .دارد ریىش ته صورتش

 ... . شودمی سفید موهایش کردن، گریه جـای  

 را تو انماامی و انصاف صورت هامن اب و... کندمی نوازش را تو زبرش هایدست  مهــان اب او

 ... .  شوىمی آ رام تو و بوسدمی

 ! نگری خست  او به

 ! نکن خراب را او

http://www.patoghroman.xyz/
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 !خنوان “انمــــرد” را او

 !نکن گریی اندازه ثــروتش و پول اب را او قدر آ ن

 . است  شب  انن فکر نیست؛ بو به شحواس هست؛ این طبیعتش است  آ لود عرق تنش بوی مکی

 . بدوزد برایت  را زمان و زمنی ات بده نــــخ او به فقط

 ! نیست  زایدی توقع  تلخ چای فنجان یک انتظار

 حرف مک اگر آ مده؛ و کرده پهنان قلبش صندوقچه در دیده و شنیده چه هر انمردی و مرد هر از

 .  کند تلخ را تو اکم خواهدمنی زندمی

 از تهناتر خییل کمن،می را حصبتش که مردی آ ن بریزد، پایت  به را دنیا ات ابش راست  رو او اب فقط

 ! است  زن

 کند، ابز را هایشدست  شد، جوری یک دلش وقت  هر که زندمنی هایشانخن به الک

 ! بیاید خوشش خودش از دلش ته و کند نگاه را هایشانخن

 !  شود س بک و کند یه گر سری دل یک بزند، زنگ دوستش به گرفت، دلش وقیت تواندمنی مرد

 . درایست  وسعت  به که قلیب در ریزدمی  فرو کند،منی اشک را دردهایش مرد،

 رسش که ندارد، ایشانه خود و است  مهه صبور س نگ که چرا تهناست، مهیشه مرد یک ی آ ر

 . بگذارد آ ن روی را

 هاییوقت  یک

 جاهایی یک

 :گفت  ابید

http://www.patoghroman.xyz/
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 ”  مرد“  مثل “ممی”

 .پدرم به تقدمی

 *** 

 : مشردم آ رومآ روم  بس مت چشامو

 !  بیام؟... ده نه، هشت، هفت، شیش، پنج، چهار، سه، دو، یک، -

 داشت، ترک دیواراش بود، شالکیت شریی خواب ااتق یه اباب ااتق توی رفمت نگفت، هیچی

 درش که داشت  مکد یه. خوابیدمی زمنی روی نداشت  ختت  بود، ساده ااتقش داشت، من سقفش

 ااتق مست  به بس مت، رو ااتق در بود، انداخته ایقهوه شده هل موکت  یه ااتقش  توی بود؛ شکس ته

 از ترسامل دیواراش. بود مشکی خاکسرتی، ااتق رنگ بود؛ ساده ااتمق اون رفمت، سینا و نامی داداش

 مکد رویروبه  ترپیو اکم  مزی یه بودند، مه کنار خاکسرتی و مشکی رنگ به مکد دوات بود، اباب ااتق

 نامی بود؛ شده ات متزی و مرتب  دیوار گوشه تشمک دوات. بود روش قدمیی و کهنه  اکمپیوتر یک که بود

    اکرگر  ابابم فروش یه، ابزی اس باب مغازه اکرگر مه سینا. داره تعمریایت مغازه اکمپیوتره، همندس

   در  زمخیه، دس تاش و خاکیه لباسش میاد اکر رس از ابابم  وقیت مهیشه ساخمتونه،

  صورتیه رنگش ااتمق کتاخبونه، یه و داره ی دیوار مکد یه ااتمق خودم، ااتق رفمت و بس مت داداشامم ااتق

 سفید که دارم ختمت  کنار  عسیل یه صورتیه، روختتمی سفید، دارم ختت  یه سفیده، مکدهام ویل

 که مهنی دارم، دوست  وااتمق خییل. صوریت  و سفید هایطیف اب فرش یه ااتمق وسط. هست 

 قلقلمک گذاشت، ختت  رو من کرد، بغمل و اومد بریون در پشت  از ابابم ببندم رو در خواس مت

 :گفت  و کرد ومل دقیقه چند از بعد خندیدم لکی داد،می

 ! میدی؟ هبش چایی یه اکر رس بره ابید اباب انزننی، -

http://www.patoghroman.xyz/
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 :گفمت لبخند اب

 . ابابیی ابشه -

 در یکی هااکیش قرمز، و سفید ترکیب  اب آ شپزخونه یه آ شپزخونه، رفمت و شدم بلند ختت  رو از

 . بود کوچیک خییل آ شپزخومنون. بودن قرمز و سفید میون

 از رو فالکس  بعد بیاد، جوش آ ب ات کردم روشن رو گاز گاز، رو گذاش مت و کردم آ ب پر رو کرتی

 اومد جوش آ ب وقیت بیاد، جوش آ ب شدم منتظر زدم هبش چایی یمکم برداش مت، اکبینت  مکد تو

 بزار. بیاد دم چایی ات بس مت فالکسم در فالکس، تو رخیمت رو کرتی آ ب کردم، خاموش رو گاز

 که نامی و سینا اسامشون دارم، داداش دوات سامله 15 انزننی   امسم میاد، دم چایی ات کمن معرف  خودمو

  ماه 8 سالشه 20 اون هست  رینان امسش دارم خواهرم یه سالشه،  18 سینا سالشه، 22 نامی

 پدر واسه و گذاش مت سیین داخل اس تاکن تو رخیمت رو چایی و اومد دم چایی. کرده ازدواج هست،

 نرسیمن مامان وقیت از شدم تهنا خییل من بیان داداشام شدم منتظر رفت  که ابابم. بردم همربومن

  که همربون فرش ته یه بود؛ فرش ته  یه مامامن رفته، بنی از داشت  که رو شادیی اون خونه دیگه رفته،

 کشت  اونو انمردم دایی. برگرده شدمی  اکش. رفته نرسین مامان ساهل ده. داشت  دوست  منو خییل

 دایمی و شد جاری نرسیمن مامان رس از خون مامان، رس تو زد گدلون اب که دیدم خودم چشامی اب

 یه انرص دایی. بوده انرص دایی اکر دوست یمن کسهیچ  بود، سامل 5 موقع  اون من. بریون زد خونه از

 شدمی که زندایمی بود، انمرد

 ویل نداشت  غریت بود، تعصیب معتاد یه اون نکرد، رمح خودمش یچبه  به کشت، رو معوم دخرت

 مهه مردا اکش. اومدنمنی دنیا به آ دما این وقت هیچ اکش متنفرم، آ دما مهنی از من داشت، تعصب 

 بریون خمتلف فکرهای از در صدای اب. ماده نه بودن زن مه هازن اکش ای و دنبو  نر نه بودن مرد

 و دادم سالمی بلندی صدای اب است، خس ته که بود معلوم اشچهره از. بود سینا داداش اومدم،

 : گفمت آ وردم در رو کتش رفمت

http://www.patoghroman.xyz/
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 .میارم وسایالت خودم بشنی برو ای،خس ته دادایش -

 و آ وردم بریون چهارات ایمیوه هر از آ شپزخونه، بردم گرفمت، شدست از رو میوه هایپالستیک

 چایی یه. شونبشورم بعدا ات سینک تو گذاش مت برداش مت رو هامیوه خیچال، تو گذاش مت رو اشبقیه

 رو چایی سیین برده، خوابش که بود خس ته انقدر طفیل آ یخ واسش، بردم و رخیمت دادامش واسه

 رفت،می دوابره ابید شیش ساعت  انداخمت، روش برداش مت پتو یه شقاات رفمت و گذاش مت زمنی روی

  یه شس مت، رو هامیوه آ شپزخونه تو رفمت کمن،می بیدارش پنج گفمت خودم اب. بود چهار ساعت  الان

 حلوا یه الان گرفمت تصممی. کمن درست  غذا ابهاش بعد ات آ وردم بریون فریزر از گوشت   بس ته

   مه موادش ارده، حلوای به،به حلوایی چه اومن کمن؛ درست 

 کنجد ای،قهوه  شکر غذاخوری قاشق دو الزمش مواد شدم، حلوا کردن درست مشغول. دارمی که

 قاشق یک اکاکئو پودر ای وانیل عصاره فنجان، سوم دو شری فنجان، سوم دو شده سابیده سفید

 درست . بودن اینا ان،فنج دوم یک و یک کدام هر خالل ابدام و پس ته دخلواه، به چاخیوری

 آ خه شدم؛ مغگنی بود، سینام داداش رفنت از نشون خونه در صدای که شدمی متوم داشت  کردنش

 . کنهمی حمیلیب هبم داره انقدر چرا

  ظرفاها ویل شدم، خس ته و کردم درست  مه و شام  شس مت، رو ظرفا رفمت حلوا کردن درست  از بعد

 رفمت برسه، راه از نامی داداش که هاست  الان بود 8 ساعت  کردم ساعت  به نگاهی شس مت، رو

 رو هااکانل و کردم روشن تلویزیون بیاد، شدم منتظر کردم، آ ماده رو غذا براش، انداخمت رو سفره

 و بس مت چشاممو. کردم خاموش رو تلویزیون الکفه ببیمن، نبود خییل مناس یب چزیای.  کردممی رد

 شدم، بیدار انداخنت روم که چزیی یه احساس اب که نبود خواب گرم چشامم هنوز. موندم منتظر

 : بلند صدای اب. بود انداخته پتو روم بود، نامی

 .  سالم -

http://www.patoghroman.xyz/
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 : گفت  و انداخت  من به نگاهی یه نامی

 . نکمن بیدارت گفمت ایخس ته  دیدم آ جبی، ماهت  روی به سالم -

 : گفمت و زدم لبخندی

  خوردی؟ شام دادایش، نیس مت خس ته -

 : گفت  و زد لبخند هبم نامی

 .  نکنه درد دستت  آ جبی آ ره -

 : گفمت و زدم لبخندی

  بیارم؟ برات خوریمی چایی جون، نوش -

 : گفت  و زد لبخندی نامی

 .خبوامب  مریم خس مت، آ جبی، نه -

   لبخند تهنام، مه 8 ات 4 ساعت  از تهنام، 2 ساعت  ات ظهر ات صبح از شدم؛ مغگنی

 که پدری به کردم، فکر  پدرم به بس مت، چشاممو و خوابیدم ختت  روی و ااتمق تو رفمت و زدم کجی

 و من روحیه کردن شاد برای شد فوت مامامن وقیت ایدمه مادر، مه پدر مه وامس که هاست سال

 ... . انرین

* 

 ( پیش سال 6 به بک فلش)

 : گفت  گریه اب انرین

  گرده؟برمنی دیگه مامان ابابیی -

http://www.patoghroman.xyz/
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 : گفت  خنده اب اباب

  چرا؟ دوینمی  نه -

 : گفمت گومنچبه  حلن اب من

  ابابیی؟ چرا -

 : گفت  خنده اب اباب

 . خدا پیش بره بود وقتش الان که ایفرش ته  بود، زمیین فرش ته یه مامانت  -

 : گفت  خنده اب انرین

  برم؟ میشه ماماین، پیش برم خواممی ممن اباب -

 : گفت  مغگیین حلن اب اباب

  میشم، تهنا من بری تو اگه خداست  پیش که الان مامان بزاری؟ تهنا رو ابابیی خوایمی -

 اباب؟ انرین بزاری تهنام منو خوایمی

 :گفت  انرین

 . زارممنی  تهنات نه شامم، یملکه  من ابابیی نه -

 : گفت  انراحمت من که دید و خندید اباب

 . اباب انزننی پرنسیس مه تو-

 :گفمت و خندیدم

  ابابیی؟ -

http://www.patoghroman.xyz/
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 :گفت  لبخند اب

  اباب؟ عزیز اباب؟ جان -

 :گفمت و خندیدم

 . ابمش همربون مامان عنی دارم دوست  -

 :گفت  و زد لبخندی اباب

 . همربوین تو انزنیمن -

 دیدم که کردم ابز رو در ابشه اباب کهاین که خوحشایل اب اومدم، بریون افاکرم از زدن در صدای اب

 (اباب وست )مسعود   معو

  کجاست؟  ابابم مسعود، معو سامل -

 : گفت  و شد مغگنی صورتش

 . خدا پیش -

 : گفمت و اومد پاینی هامگونه از اشاکم... یعین خدا پیش چی یعین بود؟ چی منظورش

  بزین؟ حرف واحض میشه معو، -

 : گفت  انراحیت اب معو

  خونست؟ داداشت  -

 :گفمت و دادم تکون رسمو

 ... . ویل خوابه -

http://www.patoghroman.xyz/
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 :گفت  انراحیت اب معو

 ... . بامیرس تان بیاد فردا بگو داداشت  هب -

 : داد ادامه آ لودی بغض حلن اب رس ید که اینجا به

 .پدرت جنازه حتویل واسه -

 منو خوانمی  اینا. است  زنده دومنمی  که من است، زنده من ابابی  دروغه، نه شد،منی ابورم

 : بود سینا. افتادم و داد هومل یکی که بودم شده شوکه انقدر. کنن امتحان

  خونست؟ اباب کجاست؟ حواست  -

 تکرار رو حرفش ابز بگم، دادامش به چی من خداای شد؟ جاری چشامم از اشک دومش حرف اب

 : گفت  و کرد

  خونست؟ اباب انزننی هس امت، تو اب-

 :گفمت بغض اب

 ... مسعود معو دادایش، -

 آ مس چون بود، خست  وامس نیدکش   نفس انگار بود، بد حامل بگم و کمن ابور رو  حرفش تونس متمنی

 : گفت  نگران و کرد نگامه نگراین اب سینا. شدممی طوریاین داش مت

  اسپریت؟ کو انزننی -

 مریم،می دارم که کردممی احساس جدیجدی دیگه ااتمق، توی رفت  دو اب که ااتق به کردم اشاره

 .  بس مت چشاممو و زدم لبخندی

 * 
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 (لک داانی)

   اب برد برداشت، را اسپریش انزننی، مکد کشو از رسیع  بود، خواهرکش نگران سینا

 :گفت  و کرد بیدار را نامی و رفت  ااتقش به ترس یده شده هوشیب سالن در که انزننی دیدن

 ! بده حالش انزننی پاشو نامی، -

 جسم خودش ندارد ایفایده که دیدمی سینا. بود گیجگیج شد، بیدار خواب از زدهشوک نامی

 اطراف مهنی در درمانگاه رفت، بریون خانه از و گرفت  آ غوش در را خواهرش حنیف و نجویب

 رس ید، نظرش مورد درمانگاه به که وقیت رفت،می درمانگاه طرف به و دویدمی دواندوان بود،

 : گفت  آ مد او سوی به پرس تاری

  اومده؟ رسش بالیی چه -

 : گفت  کواته یمجهل یک فقط بدهد، را رپرس تا جواب که بود آ ن از ترالکفه واقعا   سینا

 . داره آ مس -

 : گفت  و برد را او پرس تار و خواابند را انزننی و آ ورد براناکردی پرس تار

 .  بنویسنی رو مشخصاتش ات اطالعات برین -

 . کرد پر را خود خواهر مشخصات و رفت  اطالعات مست  به

 ...  .خوین هگرو سال، 15 سن نصریی، انزننی: خانوادگی انم و انم

 *** 

 (انزننی)

 .  اتریکه چون ش به، فهمیدم بود، اتریک جا مهه شدم، بیدار بینمی روی چزیی یه احساس اب
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 . بالخره اومدی هوش به -

 .کردممی  اشتباه همربونه، سینا پس بود سینا صدای

  چنده؟ ساعت  دادایش -

 : داد جواب لبخند اب

 . نمی و دو -

 : گفمت نگراین اب

 . اکر رس ی بر ابید فردا خبواب، یشدادا -

 : گفت  و زد لبخندی سینا

 . خوامبمی ممن خبوایب اگه تو انزننی -

 بود؛ نامی شدم، بیدار دس یت نوازش  اب صبح. خوابیدم و گذاش مت مه روی رو چشاممو و گفمت چشمی

 : گفمت و زدم لبخندی

 . رفت  سینا داداش -

 : گفت  و گرفت  و رو امزده خی دست  نامی

  چرا؟ دوینمنی  تو نیومده، خونه دیشب  اباب فقط عزیزم، آ ره -

 نگران نامی... اباب که گفمتمی هبش گفمت،می هبش چی کردن، پیدا رو خودشون راه یواشیواش اشاکم

 : گفمت که کرد نگامه

 ... . اومد مسعود معو خبوایب رفیت تو که دیشب  -

 : دادم ادامه و کردممی هقهق رس یدم اینجا به
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 ... . برای و بامیرس تان بری الان یعین صبح، فردا گفت  -

 : پرس ید نگراین اب نامی خسته، گفتنش چقدر

  افتاده؟ اتفایق نکرده خدایی اباب برای برم، چی برای -

 :گفمت خودم اب و رخیمت اشک

  شنیدی؟ پدر فوت از بدتر اتفایق -

 : گفت  نگراین اب نامی

  شده؟ چزیی ین؟کمی انبود خودتو داری انزننی -

 :گفمت بغض اب

 .  شده فوت اباب -

 : گفمت آ روم کشه،منی نفس نامی کردم احساس

 .  نامی -

 حایل در بش نویی رو پدرت مرگ خرب خسته خییل آ خه گفت،منی چزیی و بود شده خریه نقطه یه به

 اون ایدمه پیشش، مبر  ممن خوادمی دمل خدا، کمن چیاکر الان بودم، وابس ته ابابم به خییل من... که

 ... . مونکردن خوحشال واسه  بود تعطیل اباب که روزها

 * 

 ( پیش سال 4 به بک فلش)

 . خوام.می بستین من ابابیی -

 : گفت  و کرد نگامه ساختگی امخ اب اباب
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 کین؟ خایل رو ابابت جیب  که ابزار اومدی -

 :گفمت و خندیدم

 . خبشهذلت برام خییل بستین خوردن آ خه خوام،می بستین یه فقط ابابیی نه -

 : گفت  و زد لبخندی اباب

 ابید انهار از بعد ویل خرممی واست  خبوای چی هر اصال   خرممی  بستین واست  من دخرتم ببنی -

  میدی؟ قول خبوری، بستین

 .  ابابیی چشم -

 : گفت  خنده اب انرین

 .  کنمی درست  کیک مه اب آ ینمی تعطییل، امروز ابابیی -

 : گفت  و کرد من به نگاهی یه اباب

 . بیاد مه انزننی که رشطی به ابشه -

 :گفمت و خندیدم

 .  میام ابابیی، ابشه -

 : گفمت که خونه رفتمیمی داشتمی خریدمی، رو کیک وسایل

  ابابیی؟ -

 :گفت  لبخند اب اباب

 . انهارا از بعد فقط خرم،می مریم ابشه -
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 :گفمت و خندیدم

 . میدم قول -

 : گفمت بغض اب و اومدم بریون گذش ته از نامی هاینزد صدا اب

 . براش بودم بدی دخرت من دادایش، -

 :گفت  مغگنی و رخیت  اشک قطره یه چشامش از من، مغگنی حلن از نامی

 . بودی دخرت هبرتین تو نه، -

  کرد؟ ترمک چرا گذاشت؟ تهنام چرا پس -

 :گفت  مغگیین اب نامی

 .  بوده توش حمکیت حامت   -

 الان مرده من داداش کنه،منی گریه و آ دمنی رمح به دلش که انمرده اون  کنه،منی گریه مرد گفته یک

 غرورش به انمرد ویل شکنهمی ابشه سالح اگه رو غرورش من افتاد، گریه به من مغگنی حلن از

 : گفمت گریه اب. میده امهیت 

 . نشکون خودتو نکن، گریه دادایش -

 :گفت  و کرد بغمل

  خویب؟ تو آ جبی -

 :گفمت مغگیین لبخند اب

 . خومب -

 : گفت  بغض اب نامی
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 ... . یعین مرد گفتمی  من به اباب ایدته -

 ( پیش سال 5 به بک فلش)

 :گفت  و کرد نامی به رو اباب

 . بدم اید هبت  رو بودن مرد بیا -

 :گفت و اباب پیش رفت  نامی

  چی؟ یعین بودن مرد -

 :گفت  لبخند اب اباب

 . پرسم نیست  جنسیت  به بودن مرد -

  چی؟ یعین -

 . ببینن خسیت چبت  زنت، خواهرت، نزاری و کین حتمل رو دردها یعین بودن مرد -

 .ابشن گذروینخوش تو اوان بکشم من رو دردها مهه  که شهمنی اباب خوب -

 . میگن مهنی به مرد بکشی، خسیت خودت و داری نگه خوحشال رو هااون ابید مهینه، بودن مرد -

 یعین دیگه غریت مرد ابشه، شب  نون فکر به ابید مرد نیست، مرد مهیشه گذرونخوش مرد -

  چی؟

 . داره

 : گفمت که اومدم در فکر از نامی هایزدن صدا اب

 . ابیش خونه مرد ابید تو بعد به این از دوینمی -
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 : گفت  و شد مغگنی

 ! چی یعین مرد میفهمم الان -

 : گفت  هبم که کردم نگاهش لبخند اب

  نیس یت؟ انراحت  -

  چی؟ که -

  رفت؟ مونپیش از اباب که -

 :گفمت لبخند اب

 .  بوده توش حمکیت شاید رفته الان من ابابی چرا ویل مرین روز یه مهه ویل هس مت انراحت  -

 : گفت  و زد لبخندی نامی

  هس یت؟ فهمیده انقدر که برم قربونت  -

 .دادایش خدانکنه -

* 

  ونجـ دخـرت ببـنی

 تو رو تو و میـشی خوش بخت  داری تو چـون مـادرتـه، خندهمی که اوین کینمی ازدواج کـه روزی

 که اونـی ریزه،می اشـک شدنـت  جـدا از درون از و داره غـم که اوین امـا بینه،می عرویس لبـاس

   انموسشی، داری معـر ات تـو

...  شکـنهمی مکـرش تـو نـابودی اب که اوین یشآ برو تـو که اونـی نبـاشه، پشتت  تونـه.منی که اونـی

 ! بـابـاته
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 !  کینمی فکـر  مـرین و مـیان که پرسایی ایـن به چقـدر ببـنی

 ! میکین کـاری هـر خـاطرشـون به چقـدر

 هیـچ اب رو تـو حمـبت ... بـدون بـذار، وقـت  یکـم معـرت، کـل اصـیل مـرد اون بـابـا، اون واسـه

 نـاز که پسـری نه خرهمی دنیـا اب رو تـو واقـعی  نـاز که اونـه کنه،منی عـوض دنیـا وتـ حمبـیت و همـر

 . بینـهمی خـودش جسـمی و روحـی نیـازهـای ـای*ض*ار واسـه رو تـو بـودن

   کنه؟می خیـانـت هبـت  ببیـن کـن، ابـراز رو داش تنـت  دوست  کـن حمبـت  بـابـات به

  فروشـه؟می تـو از ترهیـلك خـوش و گلشـخو  دخـرت اب رو حمبتـت  ببیـن

 آ ره؟می در اشکـتو ببیـن

 .  نیـسـتا مهیـشه نکـن، خیـانـت  بـابـات به

 * 

 و بودم من بودن، نیومده مادرمی خونوادهی از کسهیچ بود، ابابم یجنازه تشییع  روز امروز،

 گریه زیر مزید و مسمت مدو ا انرین بودن، ش ناخمتمنی که نفر چند و شوهرش و خواهرم و داداشام

 : گفت 

   تو گفت می هبم اباب دیدی اومد، رسمون بالیی چی ندونستمی اباب قدر دیدی -

 .  میشم خوحشال من بشو خوش بخت 

 : گفمت و کردم بغلش

 رسم ابال ایدیگه مرد من چی؟ من ویل هست رست ابال ایدیگه مرد که تو عزیزم انرین، -

 ... .مردی نیست، بگم دردامو هبش که مردی نیست، کمن یهک ت  هبش بتونه که مردی نیست،
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 کیوان چی؟ خودشون ویل مرد شونجنسیت  مرد، نبودن مردا این از کدومهیچ آ خه گرفت، امگریه

 : گفت  نگراین اب انرین شوهر

 . هست  توش حمکیت پدرت رفنت شاید  عسمل، نکن گریه انرین -

 : گفت  و اومد بریون بغمل از انرین

  بود خس ته که این اب ایدته کرد،می مونمکک چقدر اباب کردمیمی درست  کیک موقعی انزننی هدتای -

 . ایدته نقایش الکس اومدمی  ابهام

 :گفمت گریه اب

 .بود مرد ابابیی قدر چه انرین، ایدمه آ ره -

 : گفمت و کردم کیوان به رو

  کین؟ پر انرین واسه رو مهرس و پدر جای توینمی تو -

 : گفت  و کرد بس ته و ابز چشامشو نکیوا

 . ابمش خوب مهرس یه براش خامن انزننی ابش مطمنئ ویل نه پدر جای -

* 

 ( گذش ته  به بک فلش)

   پدر حامیت  از ترعظمی حامییت هیچ و نیست  مادر عشق از ترعظمی عشقی هیچ

 . نیست 

 : گفت و خندید انزننی پدر

 . بودن اباب نفس یعین بودن دخرت -
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 : گفت  پدرش هب نامی

 . مردم که من اباب -

 : گفت ( انزننی پدر) محید

 زن ات ابشه،  مرد واقعا   که مردی کنه، حامیت  اشخانواده از بتونه که مردی نیس یت، واقعی مرد -

 نگاهش نباید است  دیگه یکی انموس این که بگه خودش اب و پاینی بندازه رو رسش بینهمی  برهنه

 .  هس مت من بگه و کنه پاک رو هاشاشک رسیع  ببینه رو خواهرش یهااشک اگه که مردی کمن،

*** 

 (نامی حال زمان به ابزگشت )

 چیاکر تو بدون من کردی،می راهامنیمی و بودی اکش اباب چی؟ یعین بودن مرد فهمممی حاال اباب -

 گفیت؟می برام بودن مرد از و بودی اکش اباب؟ کمن

 : گفت  مغگیین حلن اب انزننی رس یدم که حرمف جای این به

 ... . رو کیس دیگه تهنا،تهنای شدم تهنا من دادایش -

 :  گفمت و گرفمت رو دستش و پریدم حرفش وسط

  چمی؟ من پس شدم، تهنا نگو وقت هیچ دیگه -

 :گفت  و خندید

 . دارم دوستت  خییل! واقعا ؟ -

 حرف یه اب اومن رجنه زود یمک دیده مامان حمبت  مکبود چون فقط نبود، چبه کردم نگاه انزننی به

 و معصوم خییل معصومش و پاک صورت کرد،.می آ روم رو آ دم درایییاش چشامی میشه، رایض
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 اکرهای اب رو خودش بود، تهنا اون رفتمیمی  سینا و اباب اب هفت  ساعت   که صبح من بود، مظلوم

.  نکنه تهنایی احساس ات مبومن انزننی پیش ببندم رو مغازم مدت یه خواممی کرد؛می رسگرم خونه

 : گفت  خنده اب انزننی

  شدی؟ خریه هبش انقدر ندیدی خواهرتو مگه -

 : گفمت هبش کرد، فراموش رو پدرش زود قدر چه

 . شده فوت ابابت امروز خندی؟می چرا انزننی -

 :گفت  مغگیین اب

   اب دومنمی  که وقیت اومن ابمش، خوحشال  نباید خبندم، نباید یعین -

 .  میشه خوحشال اباب روح من خوحشایل

 : گفمت و زدم کجی لبخند بود، قش نگ فکرش طرز قدر چه

 .ابش شاد شده که مه اباب مامان خاطر به شادی کین،می اکری خوب -

* 

 (انزننی بعد سال سه)

 ظهرا دواتشون دیگه بود، شده خوب ابهام سینام داداش گذش ته، ابابم مرگ از سال سه

 کمن، تهنایی احساس من میشد مک خییل و اومدنمی قبل از زودتر مه اهشب  و خونه اومدنمی

 رسگرم مه واقعا   ابمش، مشغول رو روزام ات فرس تاد سازی عروسک و نقایش الکس منو دادامش

 کش یدم اکر از دست  اومد، خونه در زنگ صدای که شس متمی  رو نامی داداش لباس داش مت. شدم

 دوراتدور بود رنگارنگ هایماهی از پر بود، حوض حیاط وسط که کوچکمیون حیاط مست  به و

 رو بود قرمز  ریز هایگل روش که سفیدم چادر بود، قرمز و زرد رنگارنگ هایگل حوض
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 موهای اب بلند قد پرسی کردم، ابز رو در رفمت دو اب پوش یدم، رو قرمزم  انگش یت دمپایی پوش یدم،

 : بود اومده مشکی لوارش و سفید تیرشت اب مشکی ابرو و چشم و خرمایی

 . سالم -

 : گفمت و پاینی انداخمت رو رسم کردم، سالمی

  بفرمایید؟ -

 : گفت  لبخند اب پرس

 . داش مت اکر سینا اب ممنون، خییل -

 :گفمت جخالت  اب

 . نیسنت خونه -

 :گفت  حمرتمانه پرس

  بدین؟ هبش رو انمه این میشم ممنون -

 : گفمت و گرفمت دستش از رو انمه

  خبورین؟ چایی یه حداقل داخل رماینیبف -

 :گفت  امخ اب پرس

 . مشمنی مزامح نه -

  نبودم فضول. برداش مت رسم از رو چادرم و انداخمت ابال ایشونه  بس مت، رو در رفت، و گفت  رو این

 :گفمت خودم اب و بود کرده کنجاکو منو بدجور بود، چی انمه داخل بدومن داش مت دوست  خییل ویل

 . چه من به بود خصویص شاید اصال   کنه،می ابزش میاد ظهر اسین حاال -
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 ختتش روی گذاش مت رو انمه سینا، ااتق به رس یدم یک دومنمنی  که رفمتمی لکنجار خودم اب طورمهنی

 زماین به کردم فکر گذش ته به بس مت، چشاممو ختت  روی رفمت اکر از خس ته. بریون رفمت ااتق از و

 . بود زنده ابابم که

 (پیش سال هفت  به بک لشف)

 : گفت  انرین که کردمی رانندگی داشت  امخ اب اباب

  ابابیی؟ -

 :گفت  امخ مهون اباب

  جامن؟ -

 :گفت  بغض اب انرین

  انراحیت؟ من از -

 : گفت  و زد لبخند یه جاش و کرد ابز رو امخش اباب

 . انزم دخرت نه -

 :گفت  بغض اب انرین

  ؟ بودی کرده امخ تو ابابیی آ خه -

 :گفت  خنده اب اباب

 . شدم خوحشال تو دیدن اب الان که بودم انراحت اکرم صاحب  از -

 :گفمت امخ اب

 چی؟ من پس -
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 : گفت  و کرد ایخس ته یخنده اباب

 . مریه ایدم خس تگی بیمنمی که رو تو حسود، ای -

 : گفت  اباب خونه رس یدمی وقیت

 . انزننی انرین، -

 :گفتمی مه اب دواتیی

  بهل؟ -

 : گفت  خنده اب اباب

 . کند اسرتاحت  مکی برود خس ته، مرد این دهیدمی اجازه ها،پرنسس -

 :گفتمی مه اب

 . کن اسرتاحت  برو مرد ای بهل -

 * 

 چزیی اومن که کردم گریه و بغلش پریدم نامی دیدن اب کردم ابز چشاممو ایمردونه دست  نوازش اب

 نامی بغل از شدم، آ روم وقت  خییل از بعد. بود گرفته دمل خییل کرد،می نوازش رو مکرم گفت،منی

 : گفت  که اومدم بریون

 . کرده تصادف سینا -

 :  خوندم رو هانوش ته  کردم، ابزش انمه دیدن اب سینا ااتق تو رفمت شدم بلند ختمت روی از فهمیدم ات
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 بودم، شده قت عاش من جان انزننی ، رفمتمی ابید ویل ببخش کردم، بد هبت  من ببخش ید سالم، -

 خالمت پرس من کین، پیدا رو اتآ ینده مرد و بگریی تصممی خودت ات. کمن فراموشت  ات رفمتمی ابید

 .مردن تصادف توی مامامن و اباب که گفت  من به  رو این فوتش از قبل هفته یه ابابت بدون رو این

 . خالت  پرس سینا ببخش منو

 برادر رو اون من چون کنه، فراموش منو ات دکر  مردونگی سینا بود، شده اشک از پر چشامم

 مال رو من دیگه انمردهای مثل تونست می کرد،می خفه منو داشت  هقهق. دونس متمی خودم

 یه اون نکرد رو اکر این ویل خالمت، پرس من  بگه تونست می نکرد، رو اکر این ویل کنه؛ خودش

 مرد حاال گفت،منی چزیی ویل کردمی امخ زدممی حرف پرس یه اب من دیدمی وقیت. بود واقعی مرد

 انتخاب حق و بزاره احرتام هبش داره دوست  که رو دخرتی که کیس واقعی مرد کیه؟ فهمیدم واقعی

 ببنده عهد خودش اب و وایس ته داره دوستش که کیس پشت  کوه مثل که کیس واقعی مرد بده، هبش

 مرد کنه، خورد مه رو دخرت اون که نهنک  خورد رو غرورش نشده عاشقش دخرت اون که زماین ات

 . کنه پرتش آ شغال تیکه یه مثل بعد نکنه، ی ابز دخرت یه دل اب که کیس اون

 : اومدم بریون فکر از نامی صدای اب

  شده؟ چی -

 :گفمت بغض اب

  دونس یت؟می مه تو -

 :گفت  هبت  اب نامی

  رو؟ چی -

 : گفمت و پاینی اومد چشامم از اشکی
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

  بود؟ من عاشق و خامله پرس اسین کهاین -

 :گفت  راحیت ان اب

 . بودم اطالعیب رفتنش از ویل آ ره، -

 :گفمت گریه اب

  خامله؟ پرس سینا که نگفیت هبم کردی بد هبم خییل دوینمی -

 :گفت  و داد تکون رو رسش انراحیت اب نامی

 . ببخش منو ویل کردم بد هبت  دومنمی -

 :گفمت گریه اب

 . روب بزار تهنام -

 . کردم فکر ی ابز شهر رفمت سینا اب که روزا اون به بس مت چشاممو و بریون رفت  انراحیت اب نامی

  پشمک؟ سینا، -

 : گفت  و شد پیدا اشگونه چال که خندید

 .  چشم -

 :گفمت بغلش پریدم ذوق اب

 . دادایش مریس -

 : گفت  بود شده عاشقم روز مهون از کرد، نگامه امخ اب

 . هبرته سینا مهون نگی، ادایشد هبم میشه -
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 :گفمت خنده اب

 .  خان سینا چشم -

 :گفت  رضایمتندی لبخند اب

 . ابنو بالیب چشمت  -

 :گفمت خنده اب

  ترن؟ میربی منو خان سینا حاال -

 : گفت  ساختگی امخ اب

 . آ ریمی  مک نفس نیست، خوب واست  نه -

 :گفمت انراحیت اب

 . میبرب رو خرسه اون برمی ویل ابشه، -

 :گفت  ذوق اب

 . برمی ابشه -

 غرق دوابره ابزی، شهر برد منو بشه خوب امروحیه که این خاطر به مهش روزا اون خبری ایدش

 : بردمیمی ما مزید هدف تو درست  اگه که کرد گریینشونه  مترکز اب سینا. شدم خاطرات

 . بزن من شامرش اب -

 :گفمت که داد تکون رسی

 .  سه دو، یک، -
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 . اومدمی داشت  شدمیش برنده صدای  که بس مت رو چشامم

 :گفمت جیغ  اب

 . بردمی رو خرس ما بردمی، ما -

 : اومدم بریون فکر از نامی صدای اب

 ! انزننی -

 : گفت  دوابره که ندادم جواب بود، مغگنی خییل حلنش

  بامیرس تان؟ برمی منیای -

 .  بودم قهر نامی اب ویل ببیمنش داش مت دوست  خییل

 : گفت  و زد ااتق در به ایقهت نامی

  آ جبی؟ انزننی، -

 نداش مت دوست  ببیمن، رو ضعفش و کنه الامتمس دادامش نداش مت دوست  بود، شده متوم طاقمت دیگه

 : گفمت بغض اب من، خاطر به اومن که بشکنه سال سه از بعد غرورش

 . آ جبی جان -

 :گفت  اشمردونه بغض اب

 قول هبت  من میاد، هوش به میشه، خوب خدا به کن، ابز رو در بیا من جان کن، ابز رو در بیا -

 . میدم
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 روی از. کنار گذاشت  من خاطر به رو غرورش مردی بشکنه، مردی گذاش مت من لرزید، بغضم

 و مرییزه اشک داره که نامی دیدن اب شد ابز در که مهنی کردم، ابز رو در شدم، بلند سینا ختت 

 : گفمت و کردم پاک رو اشاکش و صورتش مست  دمبر  رو دس مت مستش، رفمت انراحته

 ... . قویه کنهمنی یه گر که من داداش -

 : گفمت و خندیدم ممن که خندید

  خوردی؟ انهار -

 :گفت  انراحیت اب

 ! خبورم؟ من که خوردی تو -

 :گفمت مغگیین حلن اب

 . هانداخت خطر به رو جونش من خاطر به نفر یه یه وقیت خبورم، غذا تومنمنی -

 :گفت  انراحیت اب نامی

  بامیرس تان؟ برمی -

 : گفمت و دادم تکون آ ره معنای به رس انراحیت اب

 .  بیام و کمن عوض لبامسو برم -

 :گفت  و داد تکون رسی

 .  برو ابشه، -

 شلوار یه اب و بود یده خر وامس سینا که طالیی مانتو یه کردم، ابز رو مکدم در و ااتمق تو رفمت

 . پوش یدم رو طالیمی شکیم  شال و مشکی
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 یه که ضعیفیه آ دم یه فقط نیست، هیچی که کیس بیمنمی  آ ینه تو که رو کیس کردم، نگاه ااتمق آ ینه به

 . اومدم بریون ااتق از و اومدم بریون پالم و پرت فکرهای از. داده جون خاطرش به نفر

 * 

 به رو تو میدم، هبت   قول من بیا، هوش به توروخدا نفهمیدمت، که ببخش ببخش، منو سینا -

 . برسومن عشقت 

 : گفمت و بوس یدمش و گرفمت رو جونشیب دس تای

 . برگرد برگرد، من نه خدا خاطر به میشم، پرپر من بری تو اگه -

 دادم دستش به خفیفی فشار یه بود، شده متوم وقمت ختت، روی بود افتاده جونیب جورمهنی هنوز

 ...  موندممی جااون دیگه دقیقه چند اگه بریون، زدم ااتق از و شدم بلند جام از

 : گفمت و اومدم بریون فکر از نامی صدای اب

 .  بیام خواممی فردا ابزم برمی، -

 : گفت  و گرفت  رو دس مت نامی

 . ابشه -

 ماشنی سوار وقیت من افتاد؛ راه که شدم نامی رنگ سفید پیاکن سوار بریون، زدمی بامیرس تان از

 نگراین اب و دید منو نامی که آ وردممی ابال داش مت بده، حامل خییل مه الان شد،می بد حامل شدممی

 : گفت 

 خوبه؟ حالت  انزننی، -

 : گفت  و زد کنار رو ماشنی که دادم تکون نه معنای به رسی
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 . میام الان -

 هر و شهر ابم برم خواست می دمل بود، گرفته بدجور دمل شد، پیاده ماشنی از و گفت  رو این

  اکش. قش نگه  خییل میگن ندیدم، رو شهر ابم حال به ات بزمن، داد و جیغ داش مت دوست  چقدر

 ... . بردمی منو یکی

 بود دستش پالستیک ات دو که انداخمت نامی به نگاهی و اومدم بریون فکر از ماشنی در شدن ابز اب

 : گفمت تعجب  اب

 ! چیه؟ اینا -

 : گفت  نگراین اب نامی

  خویب؟ -

 : گفمت جوینیب یخنده اب

  چیه؟ اینا نگفیت دهبرتم،-

 :گفت  خنده اب نامی

 .  نشه بد حالت  ات خبوری ابید -

  بستین، بود؟ خریده چزی چقدر گرفمت، دستش از رو هاپالستیک  گفمت، چشمی

 ... . و مکپوت شاکلت، آ مبیوه،

 :گفمت خنده اب

  خریدی؟ که خبورم رو مهه این تومنمی  من مگه من، داداش خربه چه -

 :گفت  شرییین امخ اب
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 !خوریمی انهارم خونه رفتمی خبوری، ابید -

 :گفمت خنده اب

 . خبورم تومنمنی رو انهار ویل چشم، -

 ابز رو هابستین از یکی! چیه؟ برای نفهمیدم تلخش لبخند معین نگفت، چزیی و زد تلخی لبخند

 : گفت  که گرفمت، نامی دهن جلو و کردم

 . خبور خودت -

 :گفمت امخ اب

 . خبور خنوری؟ چزیی تو خبورم من چی یعین -

 خوردم رو خودم بستین خودم شد متوم که بستنیش زدم، لبخندی زد، بستین از گاز یه و خندید

 : گفمت تعجب  اب بود خریده بستین ات شیش

  نامی؟ -

 :داد جواب تعجب  اب

  جامن؟ -

 :پرس یدم تعجب  اب

  خریدی؟ بستین ات شیش فیتر  که دیدی ماشنی تو نفر چند تو -

 :گفت  خنده اب

 . یکمی خودمم کردم، حساب نفر پنج رو تو دومنمنی -

 :گفمت جیغ  اب

http://www.patoghroman.xyz/


   رررریصبنمکب

 
 

 

"انجمن پاتوق رمان درگاه آثار نویسندگان نو"  
33 

 
 

WWW.PATOGHROMAN.XYZ 

 

( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 !  نامی -

 * 

 اب.  ااتمق فریزر تو گذاش مت رو هابستین بقیه و آ وردم بریون تمن از رو مانتو رس یدم که خونه به

 خواست می دمل حملیاش،یب ، هاشخنده اخامش، بود؛ کرده هواشو دمل سینا، ااتق تو رفمت انراحیت

 و خندیدممی برف تو چقدر بود اومده برف که پارسال که ایدمه. شدم عاشقش خودمم چون برگرده

 :گفت  و کرد امخ سینا کردم، پراتب مستش برف  گلوهل یه

 .وروجک زینمی منو -

 :گفت  که دادم تکون رس

 .رمسمی خدمتت  الان وایس تا -

 :گفمت و خندیدم

 . هههه رسه،منی من به زورت -

 :گفت  خبیث 

  چی؟ رس ید اگه -

 : گفمت و آ وردم در مغگنی آ دمای ادای مثلو و قلمب رو گذاش مت رو دس مت

 . قلمب وای -

 :گفت  و کرد نگامه نگران

  شد؟ چی انزنیمن -

 :گفمت خنده اب
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

  کردی؟ ابور دیدی -

   فرصت  از ممن فکر تو رفت  .نفهمیدم که گفت  چی یه لب  زیر و زد تلخی لبخند ابز

 : گفمت و اومد در فکر از که سینا ابزوی تو زدم کردم درست  برف  گلوهل یه و کردم اس تفاده

 ! نتونس یت دیدی-

 روی و آ وردم مک نفس اکر وسط دویدممی که طورمهنی کردم، فرار و زدم جیغی که مسمت دوید

 : گفمت خسیت به کرد،می نگامه یننگرا اب که انداخمت سینا به نگاهی افتادم، هابرف

 ... . اسپرمی -

 : گفت  و مسمت اومد

  کجاست؟ اسپریت ... کردم غلط... کردم اشتباه -

 : گفمت خسیت به

 .جیمب تو -

 معیق نفس ات چند... داد فشارش... دهمن رو گذاشت  آ ورود بریون رو اسپرمی جیمبو تو کرد دست 

 : گفمت شد هبرت حامل وقیت کش یدم،

 . سینا... دا ونممن -

 : گفت  و د*ی*س*ب رسمو و کرد نگام لبخند اب

  خونه؟ برمی -

   ل*غ*ب منو. شدم معلق آ مسون و زمنی بنی کرد احساس هیو که دادم تکون رسمو

 : گفمت جیغ  اب کولش رو بود گذاش ته و بود کرده
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 . سینایی کن ومل -

 : گفت  خونرسدی اب

  بدم؟ چی داداشت  خان جواب من بعد اوفیتمی کمن ولت  چن، -

 : گفمت خنده اب

 . تویی من داداش دیوونه -

 ... .گفت  و کرد نگام امخ اب

 : گفمت و اومدم بریون فکرم از نامی صدای اب

  دادایش؟ جامن -

 : گفت  خنده اب نامی

 بودی؟ فکر تو بدجور -

 : گفمت و زدم تلخی لبخند

 .  فهمممی رو دلیلش الان مد،او می بدش داداش، گفمتمی سینا به وقت  هر ایدته -

 :گفت  و داد تکون رسی

 ... .اومد هبوش اگه -

 : گفمت و پریدم حرفش تو

 . شدم مندعالقه هبش چون کمن،می ازدواج ابهاش آ ره میاد، هوش به که انشاهلل -

 :گفت  و زد لبخندی
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 ! یش؟منی پش میون! کین؟ ازدواج ابهاش خوایمی  مطمئین -

 : گفمت و کردم بس ته و ابز ور  چشاممو اطمینان اب

 .  مطمئمن -

 : گفت  لبخند اب نامی

 .  آ جبی بشی خوش بخت  که انشاهلل -

 : گفت  رس ید که در دم به رفت  سینا ااتق از نامی

 . مغازه مریم دارم من -

 :گفمت مغگیین حلن اب

 . ساملت  به -

 : پرداخمت فکرم ادامه به رفت  که وقیت

 . دادایش نگو هبم نگفمت هبت  مگه -

 :گفمت بود توش بغض که حلن اب

  چرا؟ -

 :گفت  مهبم

 .  فهمیمی زودی به -

* 

   مکد تو از لباساشو از یکی نگفت، هبم چرا آ خه اومد، بریون چشامم از اشکی
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 توی  رو رازی سال سه که بوده مرد خییل. دادمی رو سینام بوی کش یدم، بو معیق برداش مت،

 رو آ غوشش دمل. عاشقته فهمیدم پیش هفته ممن گفت می  نامی نگفته، کیس به و داش ته نگه دلش

  ختتش روی. خواممی رو دادمی آ رامش رنگ امنیت، رنگ حمبت، رنگ که آ غویش خواد،می

 . برد خوامب داد،می آ رامش بوی ختتش انقدر بس مت، چشاممو و خوابیدم

 * 

 هوای دیدن اب ،کردم ابز چشاممو کشت،.می رو خودش داشت  که خونه تلفن زنگ صدای اب

 رو چراغ لکید بدخبیت به و شدم بلند جام از خسیت به. خوابیدم من چقدر شد، گرد چشامم اتریک

 قطع  بردارم، خواس مت ات تلفن مست  رفمت رفمت، بریون ااتق از گیجی  اب زدم، رو چراغ و کردم پیدا

 رفمت عصیب بود، اوفتهیمن شامره که بود اوانیی از مه تلفمنون کمن، چیاکر حاال لعنیت آ ه. شد

 بریون دستشویی از شدم، خوحشال تلفن زنگ شنیدن اب که زدم صورمت و رس به آ یب یه دستشویی

 : گفمت و برداش مت رو گویش تلفن مست  رفمت و کردم خاموش رو چراغش اومدم

  بفرمایید؟ بهل -

 :بود زین یه انزک صدای

 ! مهیت؟ آ قای مزنل -

 :گفمت تعجب  اب

  ایید؟بفرم بهل -

 : گفمت بکشم، نفس تومنمنی دیگه کردم احساس حرفش گفنت اب

 . آ میمی الان ابشه -

 : گفت  جوامب در که گفمت هبش رو جراین و گرفمت رو نامی یمغازه یشامره رسیع 
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 . ابش آ ماده میام، دیگه ساعت  نمی ابشه -

 ظهری شلوار و مانتو مهون م،کرد ابز رو مکدم در و ااتمق توی رفمت رسیع  کردم، قطع  و گفمت چشمی

  ظهر نامی که هاییمکپوت و آ مبیوه از ات چند... بود مونده دقیقه ده کردم ساعت  به نگاهی. پوش یدم رو

 تو گذاش مت و کردم گرم نفر دو اندازه به رو ظهر غذای  و پالستیک تو گذاش مت رو بود خریده

 که کیس دیدن اب در دم رفمت. ودب نامی اومدن از نشون لکید چرخش صدای که پالستیک مهون

 : گفمت و بغلش یدم پر کرد،می خفه رو گلوم داشت  بغض بود شده خونه وارد

 . اومدی خوش خونه به سالم، -

 : گفت  و آ ورد در بغلش از منو رسد

  دارمی؟ چی شام سالم،-

 : گفت  و کردم نگاهش بغض اب و گرفت  امگریه رسدش حلن از

  کین؟می  نگام چیه؟-

 روی و کندم تمن از رو لبامس بس مت، رو در و ااتمق تو رفمت گریه اب بشکنه، بغضم که بود اکف  مهنی

 رسد بعد ویل میشی وابس ته هبش مه تو میشه عاشقت  یکی! عدالته؟ این خداای کردم، گریه ختمت

  شده، رسد ابزم اومده که هوش به که الان بیاد هوش به بودم منتظر من است  هفته دو... میشه

 :گفمت خودم اب زدم، پوزخندی

 ... .بود مرد اگه نیست  مرد اون مرده، سینا گفمتمی که کردممی اشتباه چقدر -

 :گفمت گریه اب ااتمق در یتقه صدای اب

 . بزارین تهنا منو -

 : گرفت  شدت امگربه بدتر سینا رسد صدای اب
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

  برو؟ خوایمی که گورس توین هر بعد بده منو غذای بیا -

 : شد روشن دمل در نوری نامی صدای اب

 نگفمت هبت  مگه هان؟  فرس تادی، واسش بود چی انمه اون کین، خورد رو انزننی دوابره اومدی -

 . شدی الل چیه شد؟ بودنت  مرد عاشق فهمید وقیت ویل میشه؟ خورد بفهمه اگه

 دیگه خداای کش ید، تری قلمب نداره، وجود مردی و انمرده زاریمی ورم دور هرکس چرا خداای

 . زدم رو رگم برداش مت، نقاش می ابزار جعبه از تیغ  بریدم،

 *** 

 ساهل صد کمنمی احساس کردم، ابز رو چشامم اومد هوش به گفت می  که پرس تار صدای اب

 : گفت  ذوق اب که بود، رخیته هبم خییل ویل بود آ ش نا اشچهره که مردی دیدن اب. خوابیدم

 .  سالم -

   خورد تو گذاشت  و کرد انمردی که مردی مهون این گفت،می مهب و کش ید تری قلمب

 : گفمت و کردم نگاهش نفرت اب بشی

 خواس یت؟منی منو شدن خورد مگه خواس یت؟منی رو مهنی مگه هان؟ مبریم، نزاش یت چرا هه، -

 هان داره، وجود مه انمردی که کین اثبت هبم خواس یتمنی  مگه

 : ت گف مغگیین اب و شد مغگنی نگاهش

 . بدم توضیح واست  بزار کمن، خوردت خواس متمی  که خبشش منو ببخش، منو -

 : گفمت پوزخند اب

  مردی؟ کردم فکر چرا دوینمی -
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 : گفمت گهمنی چزیی دیدم

  که کس یه واقعی مرد کردم، اشتباه ویل میده، انتخاب حق داره دوستش که کیس به مرد چون -

 واقعی مرد تو کردم،  اشتباه اما ابشه؛ پشتش کوه  مثل و نزنه پسش آ ره،می  پناه هبش نفر یه وقیت

 .  نیس یت

 :گفت  پش میون

 .  بدم توضیح زاریمی -

 :گفمت پوزخند اب

 ... . توضیح -

 :دادم ادامه و گرفمت ازش رومو

 .  بیاد بگو دادامش به بریون برو ابمش، زن ات ابش مرد -

 : گفت  که نشنید رو حرمف انگار

 .  بودی انحمرم چون بشم، نزدیک هبت  مکرت کردممی سعی خالمت پرس فهمیدم وقیت -

 امخ خود به خود  من دادایش گفیت،می هبم ات شدم عاشقت  مک مک شدی،می نزدیک هبم بیشرت تو اما

 : گفمت هبت  که روز اون ایدته کردممی

 . بریون برو خواممنی چایی -

 :داد ادامه که نگفمت ی چزی

 خورد ترمک ات نبیمنت  که اومدممی دیر دلیل این به هاشب  بودم، شده عاشقت واقعا   روز مهون -

 بگه هبت  روز یه ترس یدممی شدم، عاشقت  که گفمت نامی به بیارم دووم تومنمنی  فهمیدم  وقیت اما بشم،
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 مونخون برب گفمت و دادم رو انمه ابراهمی دوس مت به برم جا این از گرفمت تصممی بزین، پس منو تو و

 . نبامش جااین من خوینمی  رو انمه این وقیت ات برم خواس متمی چون خبونن دیر ات منه مال بگو

 : داد ادامه بغض اب. کردم قضاوت زود ابزم اومد چشمم از اشک

 هبم دوس مت وقیت کردم، تصادف و زد هبم ماشنی خیابون از شدن رد موقع  گندم شانس از اما -

 ازت خواس مت کردم، اشتباه چقدر شدم متوجه نامی حرفای از وقیت اما شدم متنفر ازت گفت  دروغ

 . بود شده دیر دیگه که کمن خواهی معذرت

 (انزننی خودکشی روز به بک فلش)

 : گفت  سینا به عصبانیت  اب نامی

 . شکوینمی رو در کن ول -

 :گفت  مالمیت  اب

 . کن ابز رو در بیا انزننی -

 : گفت  عصبانیت  اب سینا

  هان؟ چی؟ بیاره، خودش رس ییابل اگه -

 اب و شد ااتق وارد. شکست را ااتق در رضبه دو اب و کرد پرت طرف آ ن به را نامی زورش متام اب

 : گفت  هبت 

 . آ مبوالنس بزن زنگ انزنیمن، -
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 بیاره، خودش رس بالیی مهچنی که ابشد سینا عاشق انقدر ات شدمنی ابورش بود شده شوکه که نامی

 بود نگران آ مبوالنس آ مدن ات زد، آ مبوالنس به زنگ و رفت  خانه تلفن طرف به یع رس  سینا داد اب

 .  نیاد هوش به عزیزش خواهر که

 *** 

 خودش حق از خاطرم به که مردی بده، کردن قضاوت زود چقدر شد مجع  چشامم توی اشک

 شود،یم ابشد که غلط هایقضاوت از امان اما شود، انبود عشقش گذاردمنی که مردی گذشت،

 : گفت  ابید مواردی چننی در. شوی متنفر کیس از

 !مرد مثل ممی -

 :گفت  تردید اب

  قضاومت؟ خاطر به خبشیمی منو انزننی -

 :گفمت بغض اب

 . کردم اذیتت  که ببخشی منو ابید مه تو -

 : گفت  شرییین یخنده اب

  بدی؟ مثبت  جواب عاشق، این به بدی قول ابید ویل خبش یدمت  که من -

 :گرفت  امندهخ 

 .  سینایی چشم -

 :گفت  خنده اب

  ابنو؟ کینمی ازدواج من اب آ ای -
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 :گفمت شویخ و خنده اب

  کین؟منی اذیت مرا دیگر آ ای خری، -

 :گفت  اعرتاض اب

 شد؟ چی من جواب نه، -

 :گفمت کمن، اذیتش یمک خواس مت

 .  خواس تگارمی بیای رمسی ابید -

 :گفت  اعرتاض اب که

 ! دیگه بده رو جوامب کمن،می ازت خواس تگاری رمدا که من نه، -

 : گفمت و پریدم حرفش توی

 ! منامیمی قبول را درخواستت  کین،می الامتس که حاال ابشه -

 ^^پااین

 

 

 

 

 

 

http://www.patoghroman.xyz/


   رررریصبنمکب

 
 

 

"انجمن پاتوق رمان درگاه آثار نویسندگان نو"  
44 

 
 

WWW.PATOGHROMAN.XYZ 

 

( اکربر مجموعه پاتوق رمانهکر قلب ( به قمل )ممی مثل مرد) داس تان پاتوق  منانج  

 رمان

 

 این اثر در سایت پاتوق رمان نرش ایفته است! 

 در صورت هرگونه اهبامات اب مدیریت لک سایت 

 (  ن آ قازادهنسرت ) 

 ار کنید. ر توانید ارتباط برقمی 

 [  پاتوق رمان] 
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