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 مائده اف/ نوشته شقایق الم |يوان شات بلندتربگوکه دوستم دار
 

telegram.me/caffetakroman 
 .  تلوزیوني خیره ست به صفحه چشمم

 .  ترین فیلم زندگیم رو از دست ندمی از تماشایي این قضیه معطوفه که صحنه اي حواسم ، روي همه
 ! ین بار چندمي دونم برای زنم ، نمی رو عقب مفیلم

 .  بوسهی پروا صورتم رو می خنده و بیم
 .  رو عقب میکشهصورتش

 .   دارمی رو نگه مفیلم
 !  شم به چشم هاشی مخیره
 .  ، تو عمق نگاهش جا خوش کردهعشق
 این دی دیوار ، نوي که جا خوش کرده روی قابِ عکسي خوره روی اون روز ها ،سر مدی تلوزیون ، از نوي از صفحه نگاهم

 !  ز هارو
 !   صدمین باري زنم، شاید برای کنم ، عقب می رو پخش مفیلم

 .  بوسهی اون روز ها من رو مدینو
 .   بوسیدنش رو متوقف می کنمي لحظه
 .   دیواري میشم به تصویرِ روخیره
 .   صورتمي می کشم رودست

   من رو بوسیده ؟ی بار ، کِآخرین
 ... آدییادم نم...  آدی نمیادم
 !   که عمیق نگاهم کرد رو یادم نیستي به کنار ، اصال آخرین باربوسه

 ضبط شده نبود ، یادم می رفت که نوید هم ي این صحنه هاي عروسی نبود ، اگه تکرارِ هزار باره یِ این فیلمِ به یادموندناگه
 !  ، بلد بود عمیق و عاشقانه نگاهم کنه "دوستت دارم"بلد بود بگه 

 .   شمیم خود آگاه بلند نا
 !   هال ، بهم دهن کجی می کنهي که گوشه ي قدي میشم به سمتِ آینه کشیده

 .  ایستمی رم و مقابلش ممی
 !   خندهی بهم متصویرم

 !   خندهی شه و تصویرِ تو آینه ، باز هم می هام دلتنگ مچشم
 !   هام طرح حسرت می گیرن و تصویر تو آینه طرح تمسخرچشم
 !  ن و تصویر دوباره و دوباره بهم می خنده هام به اشک میشینچشم
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 !    صورتمي هام و می کشم رودست
 .   فهممی غمگینِ این روز ها رو نميسارا
 .  خودم بیارم که فهمیدمي خوام به روی فهمم ، فقط نممی

 .  از نویدي آینه اشدم
 .   از نویدِ این روز هاي اآینه
 !   بخنده ، می خندماگه

 .   شمی از سارا می تفاوت و نامفهومی ، شکلِ بنخنده
 .   شمی مسرد

 .   شکنمیم
 :   میکنم و زیرِ لب می گمنگاهش

  "  ؟يدیگه دوستم ندار "
 :   گفتی که حرف نمی زنه ، اما اگه خودش بود ، قطعا متصویرش

 "!می دونی که دوستت دارم ، پس نپرس"
 .   من ، چقدر متنفرم از این دونستنو

  زمینم ؟ي نمی فهمید که تو این مسئله ، نادون ترین موجودِ روچرا
 !   نیست ، شنیدنیهیکه دونستن "دوستت دارم "

 !  ي بشنوباید
 !  کنیي و خیال پردازيبشنو
 !  ی تفاوت نشی ، بی ، سرد نشی دیگه ، دیوونه نشي کنی و نري تو فکراي پردازخیال

 .  دوستت دارم رو به مغزم ببرني جمله يظرن که پالس هامنت.  شنیداریم به شدت ، منتظرن اعصابِ
 !  ذهنميِ شنیداري بشن تو قسمت حافظه ثبت

 .   ، پرتهحواسم
 !   اولین خاطرهي که متمرکزش می کنم ، دست از پا دراز تر ، بر میگرده روي هر نقطه ارو

 !  دوستت دارماولین
 !  بوسهاولین
 !  عاشقانهاولین

 .   دورِ تکراري افتادم روي جوربد
 .  بزرگ تر و لوکس تر از قبلیه.  چرخم تو خونه می

 !   درسته و سرِ جای چهمه
 .   گاز در حالِ پختنهي تمیزه و غذا روآشپزخونه
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 .   ذره هم گرد و غبار روي وسایلِ خونه نیستیه
 ...   دلماما

 ...حواسم
 !  دقِ خونهي می گیرم از آینه هاچشم

 . و بر میدارم و سیاه می کنم صفحه اي رو که در عین القاي شادي ، شده تراژديِ این روز هاي تکراري مکنترل
 .   داره دلم بهم می خوره از تداعیِ این خاطره هادیگه
 .   می خوادیدلم تازگ.  دلم خاطره نمی خواد دیگه

 .   رم سمت اتاق خوابی کنم و می رو روي میز ، رها مکنترل
 .   کنهی می این اتاق هم بهم دهن کجي آینه

 ! به همه ي آینه هاي خونه ، خصوصا از نوعِ دقلعنت
   نوید؟ياین منم ؟ سارا! کنم اما نمی تونم چشم ازش بگیرم ی ملعنتش

 .  بدونِ نوید!  تنها يِسارا!  ی خاليسارا... منم...  نه
   سالمت صبح چی می گفت ؟ي برنامه روانشناس

  " ترین موجودِ جهان هستییتو دوست داشتن: بایست ، خودت رو در آغوش بگیر و به خودت بگو مقابل آینه  "
اما بعد از گفتنِ هر کدوم ، دوست داشتنی ترین موجودِ خونه هم . ده بار پشت سر هم .  این حرف رو ، یک بار که نه گفتم

 ! چه برسه به جهان. نشدم 
 ! ه شی حلوا حلوا گفتن که دهن شیرین نمبا

 .   خوادی نوید رو مي دوستت دارم هادلم
 .   با اوناست که حالم خوب میشهفقط

 .   پر شدمي کشم به ابرو های مدست
 .   شه به سمت لباس هاي بی روحِ تو تنمی کشیده منگاهم

 .   تو فیلم نیستمي وقته که شبیه سارای خیلمنم
 .   دو تامون رنگ عوض کردیمهر

 .   گرفتیمی تفاوتی برنگِ
 .   دور تر شدیک.  ساکت تر شد یک.  تفاوت تر شد ی بیک.  اول شروع کرد ی نیست که کمهم
 .  بودی ، یکنواختاصل
 !   رو ح در دوبدنهی ؟ می شدی هم مهی شبدی نبامگه
   خونهنی که من شدم روح سرگردان امی اشتباه رفتکجا

 .ی عاصشهی روح همهی دی نوو
  ما رنگ تکرار به روزها؟ای به ما رنگ تکرار زدند روزها
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 !  گذرندی زود مای ری که چرا دي بدری ساعت هم گي به عقربه های تونی می حتي مقصر که بگرددنبال
 !   از داخل آینه ، به تختِ خوابمون افتادنگاهم

 !   دیدی رو اون تخت بود که من و بهتر مفقط
 !   شدندیکردند ، به یه ساعت نرسیده فراموش م ی که رو تخت سر باز می هایمحبت
 !   گرفته بودندی که شکل روز مرگیی هامحبت
 ! فهی انجام وظشکلِ

 
 .   نداشتندی رنگِ زندگنه،ی کنار  آي دهی خشکي هم شکل گل هاروابطمون

 !   خوشي مثل همون گل ها  بودند ، اما بدون رنگ ، بدونِ بودرست
 !  بودندفقط
 !   از ساراي کنم ؛ به  شکلِ جدیدی بار به خودم دقیق تر نگاه ماین

 !  از نوید رو ببینمي امیدوارم که شکلِ جدیدو
 .  هام و روشن کنهی جدید از نوید که بیاد و تکلیفِ تنهایشکل

 ...   وي تکراري و یادم بره این روزهابیاد
 ...  کشندهی رنگیرنگ بدیم به این ب "ما" تا بیاد

 !   شنومی واضح چرخش کلید و مي خونه غرق در سکوته ، که من صداانقدر
 .   متضادي شم از حس های مپر
 .   جدیدي شم از هیجانِ ایجادِ خاطره های مپر
 .   رم بیرونی آد تا هال ، میم
 !   میرنی ها می رم و تنهایی آد و میم

 .  شهیم خارج م رم جلو و شکلِ ناواضح و نامفهومی از سالم ، از بین لب هامی
  "مهمون داریم ؟ " شه ی جوابِ این ناواضحِ نامفهوم مو
از این که این حس و بهش دادم که هر وقت مهمون داشته . از خودم ، از سارا ، از مقصر بودنم . نه از حرفش .  شکنم یم

 .  باشیم آراسته ام
 !   بد کردممنم
 !" نه " زنم ی ملب

 .  شم هاش شم به رنگِ تعجبِ چی خیره مو
 .   میرمجلو
 .   شمی نیست که من پیش قدم ممهم
 .   دو مقصریم و نیستیم ، و این اصال مهم نیستهر
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 .   اینه که نذارم زندگیمون از دست برهمهم
 .   دیگه متولد شهی نوید تو خونه بمیره و جایي عاشقانه هانذارم
 .   بگیرمی افسردگي که خودم رنگ و بونذارم
 ... ی که این زندگنذارم
 .  فکر کردن جایز نیست.  کنم ی فکر نمدیگه
 .   کشهی نوید و به آغوش مي میرم و دست هام همه جلو
 .   هام همدست شدهی با تنهاینوید

 .  جدا می کنمی کشمش و دستش و از دست تنهایی آغوش مدر
 !   هواي خود مرگه دست ها معلقش روعین

 .  آدی گیره ، عشق به خودش می پا می آغوشش ، زندگي شم تویوقتی فشرده م شینن ، ی رو تنم می وقتاما
 . لب هامي رونهی شی ملبخند

 " وونه؟ی شده دیچ" شنوم یم
 . دهی بزرگ رو مریی تغهیودلم گواه " یچیه " زنم ی ملب
 .   شهیمیون بغض و لبخند ، از بین لب هام خارج م "دوستت دارم  " ي گواهِ خوش میده و کلمه دلم

 !   شنوم اون جمله اي رو که بخاطرش امروز ، دنیا رو بهم زدمی گذرن و باالخره می ها به سکوت ملحظه
  " منم دوستت دارم "

 ! يبلندتر بگو که دوستم دار... بلندتر  " گم ی کنم و می خودم و تو آغوشش جا مبیشتر
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