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 shafagh77 نوشته|رمان تاراج
 

telegram.me/caffetakroman 
 
 " قــلــــــمننــدهیبه نام آفر"
 ...خوانمیمن تو را م...ی فهمیتو مرا م"
 .. انسان استکی قصه ى نی ساده ترنی همو
 ..نی و من تو را ناب تریخوانی مرا متو

 ..دانمی زمان مشعر
 

 .. فرودگاه بودتی جمعنی بنگاهم
 .. کم بودشی برایشلوغ
 ...نجای بود اغوغا

 نی که مرا فرستاد دنبال محمد و خود در ماشستی فرودگاه مهرآباد چه ولوله انی در ادانستی کاه خوب مری آب زثی آن حدو
 .. نشست

 ... دور و برم نگاه کردمبه
 ..  که نشسته بودپروازش

 ؟.. کجا مانده بودپس
  بود ناکسیعجب مال.. جذبه اش زدمنی به ای آمد و من آروم سوتیا چمدان به طرفم م پوش باهی سيمرد

 . کردمدای را پی جذاب و مال بودن شدم و باز مردمک چشمم را چرخاندم که محمد چشم عسلنی االیخیب
 محـمد..یهـ...محمد: را در هوا تکان دادمدستم

 .. به طرفم آمددادی تکان ممی که به تأسف براياخم کرد و با سر... به من افتادنگاهش
 .گهی باره نکن سرت دهی وجب شالتو بکش جلو،هیاول اون : گفت.. کردی که اخمش را ساطع میی با همان صدادی بهم رستا
 

 .دمی جلو کشمی زدم و دستم ناخودآگاه به طرف شالم رفت وتا ابروهارتشی به غيلبخند
 خوبه؟_
 
 .. کرد و مرا در آغوش گرفتیرام همان اخمش خنده ى آبا
  فندق خانوم؟یخوب_
 

 . منتظرهنی تو ماشثی حدایب.. آره خوبم:  رفتمعقب
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 .ومدیخوبه با تو  ن: محمد

 
 ..کنهی نمدای و پنی نکرده داداش خانش ماشیی فرستاده دنبالت که خدای شلوغنی  منو تو انیماش گرفت راحت نشست تو_
 

 .. قربونش برم که به فکرمه: محمد
 
 . منم که غالم هردوتونم_
 

 . يشق القمر که نکرد... چرت نگو بچه: محمد
 
  راهم را کج کردمنگی طرف پارکبه
 .. کردم شق القمر بودداتی پتی جمعنیتو ا...گهیچرا د_

 .ی کنشی که جانتو قرباني و خواهرنیاونم ماش...اوناها
 

 ...مسخره نکن: محمد
 

 . راه افتادنی بگذارد حرفش را جواب دهم به طرف ماشنکهی ا ازقبل
 . رفتمنی لب گفتم و به طرف ماشری زي اکبراهللا
 .. شد و در آغوش محمد فرو رفتادهی پنی از ماشثیحد
 .نی شدن راه انداختی احساساتيچه بو..اوه اوه:  ام دادمینی به بینیچ
 ...می بود ماه از شرش خالصکیهمش ..  سال نرفته بود کهکی

 
 .گفتمی پاك چرت و پرت مالبته
 .دادمی محمد مي جانم را هم برامن

 ...می پا برادر بود براکی.. نبود که پسرخاله
 . از مادرم حواسش به من بودشتریب

 
 ... بودری که به من داشت،انکار ناپذی محبت و توجهو

 .. به خانهرودیکه محمد گفت م..می به طرف خانه ام راه افتادمی که شدنی ماشسوار
 . خانهرودیاست و اول م) مادرش( بماند گفت دلتنگ خاله معصوم ی چه اصرار کردم چند ساعتهر
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 از چهارراه رد نشده، تلفن زنگ زد.. خانه  شدمیو راه..  را که رساندم ، خودم داخل نرفتمآنها

 . نگه داشتمي اگوشه
 . از جان بودزتری عزمادر

 جانم؟_
 
 ...یستیآخرش ماد جان برداشت و گفت خونه ن..یستی ندای خونت پزنمیهر چه قدر زنگ م..یشب مامان نصف ییکجا-
 
 ..رفته بودم فرودگاه دنبال محمد_
 
 مگه برگشت؟-
 
 ... بمونهشهی همياوهوم نرفته بود که برا_
 
 . سالم برسون بهشونییاگر اونجا... خبیلیخ-
 
  خونهگردمینه، دارم برم_
 
 ...  پزون تاسوعا منتظرتماااي نذريمواظب خودت باش، برا.. باشه-
 
 .خداحافظ..امیمن که نم...باشه منتظر باش_
 

 .. کردمقطع
 . کردقطع
  که نبودم؟سرد

 
 ... بود هم حقم بوداگر

 .. سرد باشمينجوریکه ا... دادمی بر و برگشت حق را به خودم میب
 ... بود سرد نبودمشی پاری که بهشت زيبا آن رفتار مادر.. نظر خودم که سرد نبودماز
 
  پزون برم؟ي نذري حاال انتظار داشت براو
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  خلوت موس موس به راه کند؟ي کند و درجاروی رو در رو تحقشرفی و باز آن ببرم
 ...عمراً
 .ف خانه راندم را روشن کردم و به طرنی پرت کردم و باز ماشی صندلي را رویگوش
 . در آوردم و جور کردمي بازی قدرتم کولي باهمه شی که از همان سال پي اخانه
 . کردی بود زندگي و مادري پدري که اسمش خانه ی در آن زندانشدی ممگر
 را دمی خري را از سمسارزشی کردم و همه چی ام را که خودم رنگش کردم و پر گلدان رز و شمعدوني متر100 آپارتمان من

 .دادمی محی و به آن کاخ حاج رضا ترجدمیپرستیم
 . گل دار آپارتمان رفتمي هاشهی و پر شدی خونه نگه داشتم قفل که کردم به طرف در سفي را جلومی نوك مداددیپرا

 جان  خودمو مادري سرد نشستم و به کفش هاي پله هاي را در آوردم و رومیبوت ها... انداختم و در را باز کردمدی کلرفتم
 چشم دوختم

  راهرو پخش شدي باز شدن در آمد و نور آپارتمان مادر جان تويصدا
  اش شهد شد برجاني فرانسوي لهجه

 اتویپاشو ب... دختری تو سرما نشستنجای چرا اغمای-
 

  به نرده بلند شدم و به طرفش برگشتمدست
 . بستی مي گوجه ا سرشي باالشهی رنگ شده که همي قهوه اي با موهادی کوتاه قدو سفیزن
 : پله ها باال رفتماز
 سالم-
 ؟ي کردریسالم دختر خوب چرا د-
 . داشتریپرواز محمد تأخ- 

 مادرت زنگ زد-
 به منم زنگ زد: تکان دادميسر
  اش رشته درست کردماتویب-
 . خورمی کاسه بده ببرم باال مهی...خسته ام خاله-

 . تکان داد و رفت توسر
  هم گذاشتمي چشم روی کردم و از زور خستگهی چهارچوب در تکبه
 . که شاخ و دم نداشتی وقت بود خسته بودم ،خستگیلیخ
 .داغ بخور نذار سرد بشه..زمی عزایب-

  مادر جان،شب خوشیمرس: بزرگ گل سرخ را از دستش گرفتمي کاسه
 . گفت و رفتم بااليری اش را بوسه کاشتم شب بخگونه
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  ام را باز کردمکی آپارتمان تاردر
  که مأمن من بودیآپارتمان

 . من بودي خانه
 .کردی که مرا از آن مرد دور مي اخانه

 
 ازت يزی شاد کن به خدا چکمی زنو هم نی دل اای ب،پاشوي دنده اهی نقدیتو چرا ا:دیچی تو گوشم پثی معترض وناز حديصدا

 غمای شهیکم نم
 شهی که قرآن خدا غلط نمامیمن ن...چند بار اون دل منو شاد کرد که من دل اونو شاد کنم: زدميپوزخند

 .یکنی مگری چرا مادرتو خون به جگهی ديبا اون مردك مشکل دار. ونهیمادرته د...ای بگمید م: نازش را باال بردي آن صدایکم
 
 . که من کال با اهل آن خانه مشکل داشتمدانستندی آنها چه مو

  جان؟غمای:دی خاله معصوم به گوش رسيصدا
 .سالم خاله-
 ؟ي افتاديباز چرا رو دنده لجباز...سالم قربونت شم-
  دعواشهی مگمی ميزی چهی گنی ميزی چهی به خدا برم اونجا ستی من تو اون خونه ني جایدونیخاله جان خودت که م-
 .يدی فهميای فردا صبح با ما میشی همش بهونه اس پا منایا-
 
 .. خاله-
 دو یکیبزار . ازخواهرام دوسش دارمشتری اما بستی نمیخواهر خون.دل اون زن خون شد تو اون خونه... خاله خاله هم نکن-

 .روز با بودن تو خوش باشه
 

 . به اجبار به زبان آوردمي و باشه ادمی کشیپوف
 . قلب هنوز  جوابش نه بودنی ایول

 .را قطع کرد ی گوشحتی نصی معصوم بعد ازکلخاله
 . ولو شدم وچشم بستمنی زميرو

 .ي شدیآخرش راض-نجمه
 
 .برهی با زور هم که بشه مگهیخاله اس د-
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پخته بود را در دهان ) ياسم فرانسو:ماد( که ماد جانیی از لبو هاي نگاه کردم قطعه احشی ملافهی باز کردم به قچشم
 ؟یکنی نگاه مهیچ:گذاشت

 .سیدلم به رفتن رضا ن-
 .ی باشششونی عمر پهی که ي خوای ، نمگهی دو روزه دیکی الیخیب-- 
 .رهیگی دو روز جونمو میکیهمون -

 ...غمای ریسخت نگ-- 
 . درست کنميزی شام چي شدم به طرف آشپز خانه رفتم تا برابلند

  اونجا؟يایتو هم فردا صبح م: بلند کردمصدامو
 .ونجا ماد جان هم دعوت کرده ارمی داره ميخود حاج خانوم نذر...امینه بابا کجا ب-- 
 .چارهی مونه زن بیخوبه تنها نم-

 .غمای درست کن يبندر-- 
 

 . گفتم ودستانم مشغول شدي اباشه
 . بدتر مشغول شدفکرم

 . از دوسه سال که پا به آنجا نگذاشته امبعد
 . باشدنی سنگمی برای کمدی شافردا

 . برنده تر باشدلی فامي دختر هاي هاومتلک
 . مبهم بودمی برای کمخوردند،واکنششی که به سرش قسم میمانی آن مرد با خدا واو
 دمیخری خفت را به جان منی رفتم وای مادرم وخاله مي وسط فقط برانیا

 . سال خودم را ازش دور نگه داشته بودمنی که چندیخفت
  شدمرهی ختابهی داخل ماهي هاسی جلز و ولز کردن سوسبه

 .. خرد شده را هم اضافه کردمي هاینی زمبیس.. زدم تا نسوزندبهم
 نی بچزوی ماینجمه ب-
 

 .دی چزی مي را رولی حرف وارد آشپز خونه شد و وسابدون
 . از مادرم به گردنم حق داشتشتری دختر هم بنی ادیوشا

 
 . دادمی جا گرفتم سالم کلنی که تو ماشثی حدکنار
 ریسالم خاله جان صبحت بخ:خاله
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 ... خالهیمرس-
 

 .ای شدادهی پطونیاز خر ش: به من انداختنهیی از آمحمد
 
  کردنادمیهوووووم پ-
 

 .شهی ، خاله خوشحال میاز بس ماه:دی و مهربون گونه ام رو بوسدی خندثیحد
 

 . دختر سرتا پا نازو ظرافت وعشوهنی از دست اکشدی چه مثی حدنی اونامزد
 . دخترك رانی کند ای چپش مي لقمه کی خان، ونیچه برسد به هما. شدمی بس خوشگل بود من ماتش ماز

 . ماندمرهی خرونی دادم وبه بهی تکشهی را به شسرم
 . کرده بودجادی جو را انی ساکت بودن من ادی هم ساکت بودند وشاهیبق
شر ..ای گفتن جوابشونو نديزی جان اون جا چغمای: باالخره خاله سکوت را شکست وسرش را به عقب چرخاند و گفتیول
 .شهیم
 ..! دور بردارنشتری نگم که بیچیه-
 .به خاطر من و مامانت-

 . فوت کردم وسر تکان دادمرونی را محکم به بنفسم
 . دستم قرار گرفتي روثی حددست

 . قربونت شمشهی نميزیچ-
 .ثی حددونمی مدیبع-

  زل نزن به منينجوری کنم ایشر درست نم: زدمي بهم چشم دوخت لبخندنگران
 . همشزنهیاز اونا،از تو دلم شور م.. ترسمی کنم م چهخوب

 .زنهیمنم دلم شور م-
 
 .شهی نميزی که چشاهللایقر بونت شم ا-
 
 . دوزمی چشم مرونی وباز به بگمی لب مری زیشاللّهیا

 اطی و وارد حشهی باز مدی بزرگ سفي و در فلززندی زنگ درو خاله ممیشی مادهی همه پستمی ای قصر حاج رضا که ميجلو
 .می شویدرندشت وباغ پشت سر عمارت م

 . بودي ولوله اطی حيتو
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 ...بهی و غرآشنا
 .شی بزرگ روي هاگی اجاق در هر گوشه به پا بود ودنیچند

 . توجه همه به ما معطوف شدبای کرد تقری احوال پرسیانسالی وسالم داد وخاله هم با مرد موستی که به جمع پمحمد
 . بود روحم را خراش دادمی که کابوس شبهایشمی دوتا چشم انی منی اودر

 و آشنا نجات بی غري همه نگاه هانی را گرفتم وپاتند کردم به طرف خونه تا ازاثی دادم ودست حدی تند وکلی سالمناچارا
 .ابمی

 ...به به دختر عمه چشممون به جمالت روشن شد: را سست کردمی پاهاي پسريصدا
 .ی کنی از ما نميادی که گذرهی خوش متنها

 . حامد بودیی پسرِ دااری شناختم شهری گستاخ وجذاب را مي صدانی جماعت دور شده باشم خوب انی هم از اهرچند
 . به طرفشبرگشتم

 . دستم را فشردثیحد
 . خطر کرده بودحس
 .یی پسر دای شما خاليجا: به چشمانش زدميلبخند
 . شد وقبل جواب دادن راهم را گرفتم ورفتم تولی تبدي به پوزخندزشی تمسخر آملبخند

  داردي قصه متلک انداختن قصه درازنی ادانستمیوم
 . قهار داخل خانه بودندي انداز هامتلک

 . پهن کنم تا خشک شوندمی امکان داشت که آنها را بشوي چند درصد دیوشا
 

 .د بوری چشم گي هاي و همان گچ بربای زي هاي کارنهیی پر آي خانه همان
 . آن هارا نداشتمي که حق نشستن رویمتی گران قلی وسابا
 
 . نشستمی منی زمي خونه بود روی حاج رضا وقتي من از ترس کتک هاو
 .شنی مدهیی کنم سای گران ورجه وورجه مي مبل هاي از بس روگفتیم
 

 ؟يریگی نملیتحو.. صابخونه:  بلند سالم کردو گفتخاله
  شدی چشمانش چراغاندی آمد تا مارا درونی مامان از آشپز خانه بسر
 شانه اش افتاده بودبه ي رواهشی سرش بسته بود و شال سي باالزی و تمکی که شي نسکافه اي همان قد متوسط و موهابا

 .طرفمان امد
 . و مامان که در آغوش هم فرو رفتندخاله
 ... آغوش ها خواستنی از ای من هم کمدل
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 .ختی مامان زبان ري برای بود که الکثی خاله نوبت حدبعد
 . در آخر چشمان تَر از اشکش را به من دوختو
 دادمی را گوش نمي احدچی که به قولش اوالد ناخلفش بودم حرف هی منبه

 ؟ ! چرادروغ
 . نگاه مادرانه اش بودمنی همدلتنگ
 .خواستی هم که پنهان کردن نمیدلتنگ

 . قدم شدم و تن تپلش را در آغوش گرفتمشیپ
 . و بو کرد تنم رادیچی را دور تنم پدستانش

 
 ...مامان-
 خونه ات تو هم منو فراموش ومدمی دو ماهه ندهی ورپريذاری چرا برامن طاقچه باال ميتو که انقد دلتنگ بود...جانِ مامان-

 ؟يکرد
 

 .. و من راهم به خنده وا داشتدی خندآروم
 ..دونمی یکی يخوش اومد: دی ام را محکم بوسگونه

 
 ن؟ی از هم دورنهمهی چرا انی دلتنگ هم بودنقدیمادر و دختر که ا: از پشت آمدین زيصدا
  از پسشون براومدشهی شدن نمای حی دور زمونه هم بنی اي خانوم دخترانهی حسواال

 
 .بشی در جذاشتی را مي بزرگ حاج رضا بود و زبانش ده مار کبرخواهر
  لب دادمری زیسالم
 کم داشت تو خونش که آواره یداداش من چ... سالم کیعل:  کردو گفتکلمی سرو هي پر از تمسخر حواله ینگاه
   ی حتما حاجگهی مفهمهی میهر ک..ي روهم بردی حاجي؟آبرويشد

 ! شدهي که فراردادی زنشو تو خونه راه نمدخترِ
 

 .شودی زدن هاش تمام مشی نی کنمی نگاه کردم ببفقط
  قضاوت کردن هم گناه داشت؟زود
  کردن چطور؟ قضاوتبد

 ! دارن؟فی جون دخترت الل تشرنهیحس:  رو به مامان گفتکنمی ساکت و صامت نگاهش مدی دیوقت
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 .ستی سر و زبونم نی بنی وگرنه همچدهی جوابتونو نمشهی جون،احترام سرش منینه پرو: مامان خاله معصوم گفتي جابه
 

 ..! داد معلومهاروی جواب شهري که اونجوراطیتو ح: روح مادرم را هم خراش دادپوزخندش
 

 . دختر جانی کني آبرو دارکمی کن یبه هر حال سع:  را به من روختنگاهش
 
 

 کنمی میسع:  سبز کپ حاج رضا دادم و گفتم ي چشمالی تحوي ژکوندلبخند
 

  که اپن نبودي را گرفتم و رفتم طرف اشپز خانه اراهم
 .ندی حاج رضابود که نامحرم داخل مقر خانوم هارا نبدی از عقایکی هم نیا

 
 . بختشان وا شوددی دادن تا شای نشان مي آشپز خونه خودي تولی جوان فامي هادختر

 . که دادم همه ساکت بهم چشم دوختنی تفاوتی سالم ببا
 جون رو هینی حسچه عجب ماهم دختر:  از پشت سرم آمدي دختري رفتم و درش را باز کردم صداخچالیطرف    به
 . جونغمای یخوبه قابل دونست..میدید
 

 .فقط بخاطر مامانم اومدم.. دونمیهنوزم شمارو قابل نم: را بستمخچالی را برداشتم و در نیری شی از نون روغني اتکه
 دی ماسزشی تمسخر املبخند
 ..شیذاشتیسال تنهاش نم6 شی بود شتیطر مادر حال شما اگه خا:ظرف گفت  پر ي   بلند شد با دستازی از سر ميدختر

 
 و بدون يخونه مجرد...خب حق داره:  ام گفتی ناتني دختر عموشدی که از قضا مگری نگاهش کردم که دخترِ دقیعم

 .رفتی مادمی نایمنم بودم خاطر ا..بازپرس
 
 .نی مثل من نشدی کنی شما سعیاوک:  از نون زدم و گفتم یگاز بزرگ 
 
شما ..نی چتونه؟ زهرمارش کرددیاهللا اکبر بس کن:  گفتی سالانی بگه که زن ميزیاز دخترا خواست چ یکیطرف در رفتم   به

 . باد نبرهنیکاله خودتونو بچسب
 

 . بودیی زندابرگشتم
 . داشتشهی را هممی که هوایهمان
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 ...رونی فرستادم و زدم بشی برای به من افتاد بوسچشمش
 
 . باالي جواب رفتم به طبقه ی و بدمی شني اکهی دادم و تی نشسته بودن به آنها هم سالمییرای پذي پا به سن هم تويزنا
 .شی تودمی کردم و چپدای کردم را پی اونجا اتراق می که زمانیاتاق
 ..یکم
 .خواستی آرامش می کمدلم

 .. خواب تا دو بعد از ظهرکمی
 ..می ك نکشثی و داد حدغیج. با نجمهگاری سدنی کشي و قهوه خوردن و وسوسه يکاری هم بیکم

 . مثبت مان بودبچه
 . به سرکار برسمری ربعه که نکند  دکی ی دوش هول هولککی  نه خواستی دوش سه ساعته مهی دلم یحت
 
  ؟یی نفهم معلومه کجايپسره :  بلند حاج رضا مرا پشت در کشاندي چشمانم گرم نشده صدادمی تخت که دراز کشيرو
  ؟یچ
 .ي کردی چه غلط؟یگی مي داریچ
 

 . دور و دور شدشیصدا
 .. رودی منیی از پله ها پادمی راکه باز کردم و ددر

 . هم به دنبالش رفتممن
 . آمدی نمی خوبيبو

  بودالدی می شک مخاطب پشت تلفن حاجی رضا نبود و بی بزرگ حاجپسر
 . برسممی جست و جوۀ نذاشت به ادامثی رفت و حدط  ای به طرف حي عادیلی را قطع کرد خی که گوشیحاج

 
 مشغول کار گری دي و زن ها گوشه اطی حي گوشه هی ساعت سه بود که شله زردو آش رشته ها آماده شد و مردها بایتقر

 .شدند
 

 غما؟ی:  آروم زد به آرنجمثیحد
 ه؟یچ: ختمی شله زرد ري را رونیدارچ

 
    ستی نالدتونی منیا-
 
 ...خدا بخواد مرده-
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 ..مثل آدم حرف بزن خب: رص گفت حبا
 می با محبتیلی نکه خثیمن چه بدونم حد_
 

 . شدازی کشک و پختنی و مشغول ردی کشیپوف
  داشتندي هم نذرفردا

  پلو با چلو گوشتمهیق
 . بودینیری در راه خداهم نباشد در راه خود شنهای همه او

  رضا شهرت را دوست داشتحاج
 کردی مي شهرت هرکارنی اي براو
  در زدن آمديصدا 
 . نهای دی آی شاخه شمشاد حاج رضا منمی دربود طرفش رفت و من چشم به در دوختم ببکیمامان که نزد 
 
 . شدندانی در نماي عده مرد سبز پوش درجه دار جلوهی که باز شد در

  دی ای نمی خوبي بوگفتم
 ... زندی دلم شور مگفتم

   گفتثی من گفتم هم حدهم
 دم؟ی شنی را نمشانی من چرا حرفهاو

 !حاج رضا:  بلند گفتبای مادر در را گفت و تقردست
  ساکت به مامان نگاه کردنهمه
 افتدی رضا به دو خودش را به در رساند و نذاشت مادر بحاج
  چرا اومده دم خونه؟سیچه خبره؟ پل:ثیحد
 

  رفتم به طرف در پا تند کردمنیی تخت پاي به پا کردم ازروی کفشثی جواب دادن به حدبدون
 

 ..نیای پرونده لطفا همراهمون بلی تکميبرا...پسرتون تو بازداشتگاه هستن:  سرگرد تو گوشم اکو داديصدا
  کار کرده مگه؟یچ:  رضاحاج

 .نقدی نه ای را دوست دارد ولالدی دانستم می بغل مامان را گرفتم مریز
 .نیفهمی اونجا منیایب:سرگرد
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  خودش خوبه؟شده؟ی چنیتورو خدا بگ:  و التماس گفت هی با گرمامان
 . روهم به قتل رسونده حاج خانومیکی تعرض کرده و یکی به یحال خودش که بعله ول:  گفتی کرد و با بد خلقی اخمسرگرد

 . دستانم افتادانی جان می مادرم بو
  رضا دو تکه شد و شکستحاج

  هم شکستط ای حای گوو
  ترك برداشتشی هاسنگ

  قتل ؟؟  والدیم
  و تجاوز ؟؟الدیم
 

 . مامان همه را به خود آوردی لبری خدا گفتن زای خانوم و نی گفتن پرونی حسای يصدا
 نی تو اایم،خدای بدبخت شداری مادر جان بدو اون چادر شبمو از اتاق بغمای: گفتی اشکيمامان با چشما. بهم خوردی چهمه

 . مظلومنی امام حسای ي سرم آوردییروز چه بال
 

 . آمدمنیی کردم و پادای عقب رفتم وبه دو وارد عمارت شدم وپله هارا باال رفتم چادر شب مامان را که پعقب
 ..نی امام حسای

  بکني کارخود
 . نشون بدهيچاره ا..یراه

  کار ها؟نی چه به االدویم
  غلط هانی حاج رضاو چه به اپسر
  را سر مادر کردم و همراه حاج رضا مامان و محمد راه افتادمچادر
 . به شدت دراز شدریمس

 .. مرا گرفتجان
 شتری مادرم را بجان

   داشته باشمی حاج رضا هم مشکلبا
 . دست پرورده مادرم بودی نه ولی برادرم بود هرچند خونپسرش

 می راه افتادسی پلنی سر ماشپشت
 می بودی ساعت آگاهمی نوبعد

 ... وپر سرو صداشلوغ
 . بودختهی در هم آمی آرام مامان با زني هی گريصدا

  شدنبی حاج رضاغمحمدو
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  سوزاندی مامان دلم را مهیگر
  کردی مکباب

  حاج رضا رو گرفتي قهی ي مردامدهی چند قدم جلو نی شدند ولدای سر راهرو محمدو حاج رضا پاز
 هم پسرمو خدا نی هم دخترمو نابود کردچکدومتونیازه.. گذرمینم.. ناموسی شرف بیب:دی سر سالن رسنی اش به اوعربده

 ...لعنتت کنه
 

 .. به رعشه افتادجانم
 . جدا کردن حاج رضا و مرد عربده اش بودندری سرباز در گچند
  شده؟ی ابوالفضل،چای: به صورتش زدی چنگمادر

 
 ...ول کن حاج آقا چه خبرتونه: داد زدمحمد

 
 پسرت پسرمو کشت،دامن دخترمو لکه یفقط قصاص حاج...فقط قصاص: مرد بلند شدي جدا شدن وعربده  باالخره از همو

 .هی داغ بچه چه جورنی تا بفهمکشمیم...کشمیپسرتو م.دار کرد
 

 .اوردی نرونی مادرم هم مرا از حالت بهت بزجه
 .. کشته بودآدم

 .. لکه دار کرده بوددامن
 قصاص؟

  را؟الدیم
  آزار را؟ی وبطونی پسر شآن

 . آوردی گفت نه نمی که هرچه حاج رضا ميپسر
 . طرفنی حاج رضا را آورد امحمد

 .یشمی مرد چشم نی شده بود اری ساعته ، چند سال پچند
 . عجز در چشمانش نفرت داشتم ازشي که با همه يمرد

 ؟یشناسی مرد و منی ایحاج:محمد
 

 .دوستم بود..دوستمه: تکان دادسر
 
 . دوست بودننی پسرش کامال گند زد به او
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 . چند لحظه فقط با پسرم حرف بزنمتونمیجناب سر گرد م: آمد حاج رضا بلند شدرونی از اتاق بسرگرد
 

 . سر تکان داد و حاج رضا به دنبالش رفتسرگرد
 . دارهی کار خصوصدیشا.. خالهنیبش: خواست به دنبالش بره محمد نذاشتمامان

 
 مامان حالت خوبه؟: دادهی پشت سرش تکواری سر به ددهی پري با رنگ ورومامان

 
 ..فشارم ،فشارم افتاده-
 

 . مامان هم شده بود معضلنیی فشار باالوپانیا... جور کنمي شدم تا آب قندبلند
 .دمی و حاج رضا را در حال صحبت دالدی راهرو بگذرم مچهی خواستم از پتا

 . راهرو پنهان شدمچهی پواری توجه برگشتم وپشت دبدون
 .یختیآبرومو ر..تف به روت-
 
 . ساکت بودالدیم
 . قصاصگنیم-
 

 ..آقا جون-- 
 
 . ماجرا نکننیمنو وارد ا..الدی مکشمتی خودم می از من بزنیحرف..درد و آقاجون-

 ؟ی کشتي رو چرا زد؟پسرهيدیفهم
 

 . پنجره جابه جا تموم شديسرش خورد به لبه . بودي عمدریغ: کردی آتش به دل مالدی میمانی پر عجز و پشيصدا
 

  خوب؟ياری اسم منو نمگمیبازم م: حاج رضا باز دراومددی پر از تهديصدا
 

 .. قدم عقب رفتمچند
  پدرو پسر چه کرده بودند؟نیا

 ... بال را حاج رضا بنا نهاده بودنی اي هی هم پادیشا
آروم از کنار حاج .دادی گوش مشی مرد کناري داده وبه حرف هاهی را به عقب برگرداندم مرد عربده کش دست به سر تکسر

    از سرباز ها گفته بودیکی که ییرضا رد شدم وبه طرف جا
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 . دست وپا کنمي تا آب قندرفتم
 .اوردی که فشار مادرم را باال بي قندآب
 .شدی همه فشار و بال با آب قند درست منی مگر ایول

 ... قتلفشار
 ... تجاوزفشار
 ... قصاصفشار

 . شدی کدام با آب قند درست نمچیه
 
 . هستیی اهودهی ك کار بدانستندی گرفته شد و همه ملی وکالدی ميبرا
 آمده و باهم الدی سروقت مي گفته شده که به دختر تجاوز کرد و دوروز بعد برادر دختره ساالر خسروالدیدر اظهارات م 

  الدیزدوخورد کردند آن هم در شرکت م
 .شهی و درجا تموم مکنهی پنجره اصابت مي سرش به لبه دهی و هل مرساال
 .  بودنش هنوز ثابت نشدهي عمدری ماجرا نبود و غنی شاهد ای کسالبته

 . ي ساالر خسروي درست افتاد روز خاکسپارالدی مدادگاه
 . بودی نظر پزشک قانونری هفته زي
 .ي سرزدن به خاك سپاري مامان اروم منو فرستاد براو

 .  هم همراهم امدمحمد
 . شدی نمی احترامی و راحت بودم که بشناسهی منو اونجا نمی کسدونستمیم

 .  که دور و برش ولوله بودي به سمت قبرمی اقوام دادلی بود تحودهی و که محمد خری بزرگگل
  دو زني زجه هايصدا

  چند مردي هاهی گرو
  وختی ام را بهم ری عصبستمی سکل

  ابا افتادم بي خاکسپارادی
  خشک شدن و مات شدن مادرادی
   خودمي بچه گانه ي هاهی گرادی و

   شدممیتی سال داشتم ك از پدر 8 همش
  سال داشتم23 حال و

  رفت و من بطرف زني به طرف مردمحمد
 . افتادی که عرش خدا به لرزه مکردی و داداش داداش مزدی خوشگل و با نمک چنان زجه میدخترک

 . دامنش را لکه دار کرده بودالدی دخترك بود ك منی اپس
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 .يغم اخرتون باشه خدا رحمت کنه خانوم خسرو:  مادرش باشد گفتمدادمی ك احتمال می خم شدم و رو به زنیکم
 . کردی به تشکر تکان داد و هق هقي اشک از چشمانش روون شدن سري را بست قطره هاچشمانش

 . سوگوار چشم دوختمتی جمعنی رفتم و به اعقب
   خانوادهنی اي چه کرده بود با بچه هاالدیم
  ابروی را بیکی
  را کشته بوديگرید

   حق اش بودقصاص
 

   از راه بدر شدههی چند سالگفتی ممامان
  انگار نه انگار پسر حاج رضاستگفتیم
 . ان حاج رضا از همه بدتر استدانستی من نمچارهی مادر بو

  جمع و جور کندي اش را چطورهیغی صي زن هادانستینم
  مادر ساده دل منچارهیب

 کردی مینی من سنگي روینگاه
   از مادر و خواهره زجه زن برداشتم و مردمک ام را به دور وبر دوختمچشم
 کردی مرا نگاه مای گوبی دست در جیسی پلینکی پوش با عاهی کامال سيمرد

   داشتییبایت ز حرکيزیی باد پاي بلندش توی و کمشانی پريموها
 .  من بودي پوش فقط روی مرد مشکنی چرا سر او

 غمای میبر:  به طرفم امد محمد
 .می راه افتادنی تکان دادم و به طرف ماشيسر
 
 .. می راه افتادیی و به طرف ساختمان آژانس هوامی شدادهی پنی نجمه از ماشبا

   کار من و نجمهمحل
   نجمه بودي هم پسر عمورشیمد
 .  کردمدای کار پنجای اي بازی گفت با پارتشدی خب مو

 . دادی نفر را کامال مکی ی هم کفاف زندگحقوقش
 . می نشستمانی و سر جامی کردکی با کار کنان سالم و علمی اژانس که شدوارد

 
 ریی ساختمان آژانس را تغندهیی آي هفته کی نجمه گفت که تا ي پسر عمودی بود به خصوص که سعي خسته کننده اروز

 .. دهندیم
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 کی شرغاتی شرکت تبلنی همیی بزرگ قرار دادبسته و بودند و با چند آژانس هواي ارهی زنجغاتی شرکت تبلکی با ای گوو
 .. شده بودند

 
   به مادر عزادارم زدمی تمام شد زنگي کارمیتا

 ...  نداشتیفی تعرحالش
 . داد گاه حضور داشته باشمنی در اخواستی دلم می بود  و من هم کمالدی دادگاه منی هفته اخرنیا

   خوابمان بردی ن چندان مفصل از فرط خستگی و بعد از خوردن شاممی نجمه به خانه برگشتبا
 
 
 ...  دادگاه سرسام اور بودياهویه

 ...  اش را به اجرا گذاشته استهی زنش را به باد فحش بسته بود که چرا مهريمرد
 ...  باز و بازو

 ...  ب چشمنکی پوش و عاهی مرد سهمان
   مرد شک کرده بودنی که ب اي محمدو

 ...  هستمیری هر جا مهی کنیا- محمد
 .  ها باشهي از خسرودیشا:  باال انداختم شانه

 ...  معلوم شهافشی قدارهی بر نمنکشمیع: اخم کرده غر زد محمد
 ایولش کن محمد حوصله دار -

 .نگفت يزی با همان اخمش به پسره زل زد و چمحمد
 
 .  ساعت بعد دادگاه اجرا شدمین

 .  نگرفتجهیگفت و نت  گفت والدی ملیوک
 

  اعدام: حکم
 
 ...  باال گرفتمادر ونی و شهی گرو

 .  که بعد ازدادن حکم اعدام رفتی پوشاهی سمرد
   شدری را پحاج

 .. ستینگری پدرش را منهی پر از کالدی مو
 
 .  درست نبوديزی چانی منی او
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 .  درست نبودالدی مي نهی پر کنگاه

 .  حاج رضا درست نبودیمانی پر از پشچشمان
 
 .زدی درست نبوده آتش به عالم مزی چنی او
 

 . کردندی بعد روز جمعه اجرا مي را هفته حکم
 ..  نه ترس داشت نه عجزالدیم

 .  داشتنهی کفقط
  شدیم ها حل ي دختر خسرويعقد اجبار  جرمش فقط تعرض بود با شالق واگر
   جرم او قتل هم بودیول

 ..ختهی داغ دار و ابرو ري پسر خانواده قتل
 
  می امدرونی مامان که ببا
 .  خودمشی پبرمی مي حاج رضا گفتم چند روزبه
 

   رضا بر افروختحاج
   بلند کردصدا

 ..  هم دور و بر ما نچرخگهی زن و دنیول کن ا.. نحس ي دختره یکنی غلط میلیتو خ: داد زد و
 

 ..  بغض داشتشیصدا
 .  بودحقش

 ..  شکستن هم حقش بودنی از اشتریب
 .  به صورت چنگ زدمادر

 .  رافمی من کو
   گفتم و راه افتادمی لبری زیخداحافظ

 
 ... بذار برسونمت: ام امد ی پمحمد

   اوردمنی ماشخوادینم: برنگرداندم سر
 
   تند کردمپا
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  دمی که رسنی ماشبه
 . ي دادگستري درست روبه روابانی ور خآن

   بودستادهی ای تماما مشکنی به ماشهی پوش تکی مشکمرد
 .. دمی ترسقتای خوب حقو
 .. دمی ترسزیگر  وبی نوع پوشش و تعقنی ااز

  ام را نامحسوس باال انداختم و سوار شده و راه افتادمشانه
 .. خواستی سکوت و سکوت می کمدلم
 .. ی ظهر بخواب12 و تایچی لخت دور خورت بپمهی نی گر م و نرم که با تنیلحاف

 
 .. ی ولستی کمزیچ

 ..  به دلم ماندهحسرتش
 
 .. نرفتمالدی اعدام ميبرا

 .ستی آخر کار نالدی اعدام مدانستمیو کاش م.. دلش را نداشتم... که برمنتوانستم
 .دی به ساختمان جدلی ها  و وسا پروندهیی جا به جاي داده بودند برای مرخصي روزچند

 نوبت نجمه بود که مارا نباریم،ای انجام دادي دخترانه اي کار هامی هر چه قدرت داشتثی چند روز با نجمه و حدنی در او
 .. بدن کندونی ماساژ و اپالسکیمهمان 

 
 . کردی را مهمان مهی بقمانی یکی هرماه

 
 . شدی پاك نممانیالك قرمز از ناخون ها..می بودی قول محمد قرتبه
 

 .می من رفتي به طرف خانه دی خری از کلبعد
 

 غما؟یاز مادرت چه خبر :  گفتگذاشتی به دهان می که پفکی در حالثیحد
 
 هر وقت رمی گی هم نمي خبرچیه..ي خبرچیحاج رضا که اونطور استقبال کرد ه: دنده را جا به جا کردم و گفتمدمی کشیآه
 . قدمش رو چشممادی بای زنگ بزنه ایان خودش خواست مام
 

 . بدنام شدی دستیدست.. شدی اعدامی دستی دستالدی شد مفیح: را باال داد گفتشهی شنجمه
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 ..ی بود زده بود جاده خاکیچند سال-
 

 نکارا؟ی و ایپسر حاج: با تمسخر گفتثیحد
 

  ور دل ما؟یتو شوورت کجاس نشست. زاده های حاجنیبترس از هم:نجمه
 

 . افتخار دادم بهتوننیکاری شماهم بدمیرفته رامسر کار داشت،د:ثیحد
 

 .. رفتهکشهی نفس راحت مهی ونیبگو هما... افتخار بانوینترک: باال انداختمابرو
 
 . ام دلش بخوادیلیخ-
 
 . که پاشده رفته رامسر خواهر جانخوادیدلش نم-
 

 .ترکهی االن از حرص مغمای نکن تشیاذ:دی خندنجمه
 .داد مرا در آورد.... محکم خورد پس سر من و بعد پشت سر نجمهی چهی

 
 ؟چماق؟ي زدی با چثی سرم حدکستیش.يهوو: نجمه

 
 ؟یمگه سنگ توش گذاشت:  اومدرونی ها بی صندلنی از بثی حدی دستفیک
 

 .ثی تو سر حددی را قاپ زد و کوبفی کنجمه
 

 می شدادهی ها پسهی خونه پارك کردم و بعد از برداشتن کي رو جلونی و ماشدمیخند
 
 

 . فوق العاده خوش مزه بودي فرانسوي جان شام دعوتمان کرد شام هم دونوع غذاماد
 

 . بوددی و با کارکنان جددی روز کارمان در ساختمان جدفردا
 
 .می خودمان را خفه کردشی با آرامی تا توان داشتثی قول حدبه
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 . تا در خانه بخوابدمی را گذاشتثی و حدمی شددی آدرس جدی و خوشگل با لباس فرم ها راهزی و تمکیش
 
 . امروز استنی از همندی ناخوشازی شروع چگفتی ميزی چکی

 
 . بودادتری درجش زی ام کمی دل شوره لعنتو
 
   پرانددی کار جدي شوق و ذوق ام را براي همه و
 

 میستادی گستر اری سرشناس کبییانس هوا آژي الجسته می ساختمان عظي جلویوقت
 
 . ام کردی دور تند افتادو حرصي ما باز روي جنبه ی قلب بنیا

 
  پشت سر نجمه راه افتادمقی اهللا گفتم و با نفس عمبسم

 
 . بودولوله

 طور کامل جابه جا نشده و ساکن نبودند   هنوز به ایگو
 

 کردی می سرشان امرو نهي باالیی فرماکار
 
باال   فرم متفاوتمان دهانش را بست ابرویونی دنی که با ددی بگويزی دهنش را باز کرد تا چدیتا مارو د..می طرف مرد رفتبه

  ؟نیاز آژانس سپر هست: انداخت و گفت 
 
 . بله -
 
 .  بگنفتونوی وظاي هی تا بقانی بيری شرکت شماست جناب کبيبه بعد برا50 ي شماره ي هازی منی خب بفرمالهیخ -
 

 شرکت بودن نی کارکنان اای که گوی سانتال مانتالي دختر هاي چشمم رومی ها رفتزی تکان دادم و با نجمه به طرف ميسر
 .. گرداندم
  خودشاني پا مدل بودن براکی نبودن کارمند

 . گذاشتنی مبشانی جي کرده را ، توشی عالمه آراهی ي و نجمه من
   بودن و لوندخوشگل
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 .  از ناز و عشوهپر
 

 .غمای نای انیگری جونم چه جيا:  نجمه
 . کاش پسر بودم: گوشم گفت ری زارومتر

 
 . شنونیعنتر خانوم محل کاره م..آدم شو : زدم و گفتم شی کردم و با ارنج به پهلوي اخنده

 
 . کردمدایپ53،54 زی هارا گشتم و بالخره مزی مي چشم شماره با
 ..  اونجامیاونا ها بر: ادم  ها را نشان دزی دست مبا

 ؟     کجا خانوم: از پشت سر امد ي دختري قدم دور نشده صداچند
 
 .  عقب برگشتمبه
 .  کببر گستر بودندي همان سانتال مانتال هااز

 . زهامونیبا اجازتون سر م: نجمه
 . نجای هست نه ای شما سالن بغلي هازی بگم مدی بانی اومددی جدياگه از موسسه :  انداخت مانی به لباسهایی سر پاینگاه

 
   ؟ی چسادنی که اونجا واییواقعا؟ پس اون اقا:  باال انداختم ابرو

 .  کن اشاره کردمی امر و نهي شکستم به همون کارفرامابا
  

   مگه ؟؟گهی میچ:  شهی منهی دست به سشی کناردختر
 
 

 .. ستشه50 ي سوال بعد از شماره نیهم  ما توي هازی مگنیم:  نجمه
 
 ... بولي اشتباه کردن رودیخب شا_
 
   چه خبره ؟نحایا -
 

   ؟می خشن و معترض برگشتي تا حدودي چهارنفرمان به طرف صاحب صداهر
 

 ـــدی برنفس
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  گـرفتنفس
 . امد نبود  دختران سانتال مانتال کرده در رفت ودمینجمه و شا  من وانی مینفس

 .  واقعا معجزه بوداهی همه جذبه در دو چشم سنیا
   نگاه ؟؟هی و مرموز بودن در بی همه حس غرنیا

 
 .  سالن را تحت الشعاع قرار داده بودي عطر هاي تلخ همه ي عطريبو
 .. کردمیحس نم  مقنعه ام زدم را همي عطر خودم را که روي بویحت

   ساحره اش هر چهار نفرمان را از نظر گذراندچشمان
  نهی دست به سطلبکار

  خب ؟:  را چند درجه پرنگتر کرد و گفت شی هاماخ
 

 نی تو ازهاشونی خانوما گفتن منی به اي مهدوي آقانی ايریسالم جناب کب:  جواب داد می دخترك کناري پر از عشوه يصدا
 . سالن هستن

 
 ..  لحن حرف زدننی از انزجار ادی پرپلکم

 .  پر از عشوهي تن صدانی زد به اي هم پوزخنديریکب
 .  موسسه هستنی اي براي سالن کنارنی رو بولتن نوشتیول:  از عشوه گفت ی کمي با درجه ي بعديدختر

 
   ما بود ؟ي براای بود یشگی همشی هااخم
  کردمی نمدای پشی برایلی که دلیی هااخم

 . ي سالن کنارنیی خب شما خانوما بفرمالهیخ:  نگاهش را دور سالن چرخاند کالفه
 

 . می اشاره کرد رفتيری که کبي مثل رباط به طرف دری سر تکان داد و من برون حرکت اضافنجمه
 

   بود ؟يری ؟ کبگهی پسره دنیبه خاطر ا... شده فشن شو نجای بگو چرا ايوا... غمای يدید... حضرت عباس ای:  نجمه
 !  ؟يدی دکلشویه... بود ری هم کبعجب

 
 ... دمی که نجمه دستمیبه خدا کور ن:  حالت نجمه نگاه کردم نی به امتعجب

 
 . چشاشووو بگووو:  ذوق دوباره گفت با

 .. خل و چل.. بابا افتینجمه راه ب:  دمیتوپ
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 !  بودند ؟گری دزی چکی شی چشمهامی گناه داشت من هم در دلم بگوو
 . شتری بشیموها  بود وی علکلشی مثال های

 ...دهی پوشی مشکياشت با ان لباس ها دیی اشنالی استاوچه
 ...  نشستميزی مسر

   چشمانم بوديجلو... اهی هنوز طرح دو چشم سو
 ..  شدمیزغال در ذهنم ترس  به رنگیی هاچشم

 
 

 .دی کاوی سالن را منی باز بي فضامردمکم
 . را پردازش کنديزی توانست چی نممغزم

 . مغزم به خواب رفته بودییگو
  شود؟ی مشتری ام بی لعنتي دانستم چرا هر لحظه دلشوره ینم

 . بوددهی گذاشتم امانم را بررونی پا از خانه بی که از وقتي ادلشوره
 ؟یخواب... زنمی دختر؟دوساعته دارم صدات میی کجاغمای:نجمه

  شده؟يزیه؟چیچ: زدم ورو به نجمه کردمقی عمیپلک
 .نی هم دارن ببی خصوصمای هواپشگاهی نمانایآقا ا... بروشور شرکتنمی اایب-

 ی مربوط می لعنتي و دلشوره ی که به آن چشمان مشکيزی  کردم فکرم را از هر چی بروشور فرو بردم و سعي را روسرم
 .شد دور کنم

 . شوماهی کنم تا کمتر نگران آن دوچشم سدور
 .دادمی جواب مي زد و من سرسری حرف منجمه

 و ری انداختم تا باز اسنیی آمد ومن ناچارا سر پای کارکنان اومدن باز صاحب دوچشم مشکي ساعت که همه می بعد از نباالخره
 .گرفتار نشوم

 چند نکته رو گوش زد دی به کارمندانه تازه وارد باییضمن خوش آمد گو: مردانه اش سالن را فرا گرفتيرای بلندو گيصدا
    حرفنجای بودن اری پذتی بودن،منظم بودن،مسئولمیکنم ؛آن تا

 .شهی مدی پا بزاره برخورد شدری زي سه نکته رو به هر نحونی ای پس هر کسزنهی ماولو
 با کم خوامیو نم. می هم دارمای هواپشگاهی نمانیدی شرکت بزرگ و به نام هستش وهمونطور که تو بوروشور ها دهی نجایا

    ندارم موفقی عرضگهید.نی اسم شرکت و هم بد نام کنيکار
 . گنی هاتونو مفهی کم کم وظانی هم مي مهدويآقا.نیباش

 .رفت
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 . بلندشداهویه
   بودنیی من هنوز سرم پاو
  ی قلب من هم کمزدوی داشت حرف مشی نجمه با دختر کنارو

 .کردی کار متندتر
 .  گذاشتمزمی مي سررودمی کشیپوف

 . جداگانه داشتي اتاق هاکاش
 . همهي سالن براکی نه

   داشتمازی فکر نی حمام و خواب وکمکی به شدت به االن
 .  مادجاني فرانسوي ماگ بزرگ از قهوه هاکی دی شاو

 . کارم را شروع کردم.  فکر و احساساتم متفکر شده و پس زدميرو
 .  موقعه بودی زود و بی فکر به اون دوچشم خالص مشکي برایکم

 .  برداشتمشدی روشن منیرحسی اسم و عکس امی بزرگ گوشنی اسکري زنگ خورد رومیگوش
 ...جانم محمد_
 ...  سالمکیعل_
 سالم_
 ؟ییکجا_
 سرکار؟_
 عه جور شد مگه ؟_
  دی ساختمون جدمیاره اومد_
 .نجای ايای بی شام دعوتت کرده قدم رنجه کنيمبارکه شب مامان برا_
 . اخهدیچرا زحمت کش_
 ...ی کرده شزی چه کند عزگهید_

 .می تعارف نکن شب منتظرتحاالهم
 بابات خونه اس؟_
 . دارتیاره بابا مشتاق د_

 .  خب مزاحم نشو بذار به کارم برسملهیخ: ام گرفتخنده
 ... چه طرز حرف زدن با بزرگترتهنیمراحمم ا_
 .محــــمد_
   خداحافظیاوک_
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   حرص درارش لبخندمو بزرگ تر کردي اخر خنده لحظه
  بود ؟یک_

 .... گذاشتمزی مي را رویگوش
 .محمد بود شب دعوتم کرد:  ام گذاشتمیشانی پي را رودستم

  خوش بگذره...  اوهوع_
  یجات خال_
  ومدمی که اگه دعوت بودم با کله میدونیم_
  می حرفا ندارنیبا خاله معصوم که از ا... ای توهم پاشو بخوادیدعوت نم_
  کنهی داره بد نگاه ميری کاراتو بکن کبغمای... شهی چه منمیبب:  کاغذ نوشت و گفتي را رويزیچ
 . هوا نگاهم را به در سالن دوختمیب

  دیکاوی شده اش مارا مزی رچشمان
 . انداختمنیی سرم را پاخونسرد

 . شام امشب باشدي مامان هم توخواستی مدلم
 .  کردهشهی که خونش را در شی تازه کند از دست مردکی نفسی کمتا
 .دیای  خوش خط و خال عمرا بگذارد مادرم بی ان مار افعدانستمی میول
  جز چشم نگفته استيزیسال هرچه او گفته چ15 که يمادر 

 . کردی مینی سنگمی روی کوهییگو
  مرد چه داشت؟نی نگاه امگر

 . شده بودنی سنگنفسم
 . کردمی را حس مینی سنگوهنوز

 . شودی که از سالن خارج مدی محکم بلندش به گوش رسي قدم هاي صداباالخره
 ...دمی کشیپوف

 . کارم شدممشغول
 

 . خاله راه افتادمي و به طرف خانه دمی پوشی لباس مرتبعی من هم بعد از دوش سرامدی ننجمه
 . کردی ام را پر میی خاله معصومه که بعد خانه ماد جان تنهاي خانه
 ... خان هم بودندونی بود و دامادش همادهی مفصل دی تدارکخاله
 .خوردی تکان نمونی که تمام مدت از کنار هماثیحد

 .می کنجادی ای و دلخوشمی دستش بندازی به من و محمد داد تا کمی فرصتو
 . خانه شدمی ام شدم و راهنی شب هم با بدرقه خاله و محمد سوار ماشاخر
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 .  ان طرف تر ترس به جانم انداختی کمنی مرد و ماشکی از یی اهی شدم ساادهی که پنیهم
 . شودی موقع خراب می که بي به چراغ کوچه العنت
 ...  االندی باچرا
 و ي را به سرعت وارد در کردم و باز کرده و داخل شدم و قبل از بستن در خنده ادی را تند تر کرد کلمی قدم هانشی سنگنگاه
 . مواظب خودت باش کوچولو: جانم را لرزاندهی سايصدا
  دیچیاختمان پ کوچه و سي شدن در تودهی کوبيصدا

 دیلرزی هنوز دستان و جانم مو
 

  دختر جان ؟؟ی جا باز چرا نشستنی ا؟یکوبی درو مينجوری اغما؟چرای:  جانماد
 

   دارمی برمواری را از دسرم
 ن؟یخواب بود... شددهیشرمنده در از دستم در رفت کوب_
 
 ... بافتمی می داشتم بافتنزمینه عز_

  گذشت؟خوش
 

 . را در اوردم  و پله هارا باال رفتممی دادم بوت هاسرتکان
 ...  گفتم و از کنارش رد شدميری لب شب بخریز
 چته مادر ؟-
 
 .  بخوابمرمی مادجان خسته ام میچیه_
 

   ها را باال رفتم و وارده خونه شدمپله
 .میای در کوچه چگونه کنار بی پر از خنده سرگرمي با ان صدادانستمیو نم... زدی مي ضربان قلبم به تندهنوز
 .  شل بافتمدهی را همان طورخوابمیموها... دمی خو کشي و لحاف نرم را رودمی را عوض کرده و تو تخت خوابمی هالباس

 . همه فکر خالص شودنی تا گرم شود و از ادی کاوی را می نقطه نامعلومچشمانم
 
 چه ی بزند وحالم را بپرسد ولی مادرم زنگدینتظر بودم تا شا هفته مکی نی گذشت و من تو ادی هفته کار در شرکت جدکی

 .ي اهودهیانتظار ب
 . که جانش بودیی بود و حاج رضامادر

 .  ماندی دختر ناخلفش نمي برایی جاگری دانی منی ادر
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  کردی سوزاند و رفتارم را سرد می نکردن مادر مرامادی نی او
   شدی می کالم و رفتارم شاکي سردنی مادرم از او
   برودت خودش استنی ای مسبب اصلدانستی نمو
 

   نجمه انداختمی خالي به جاینگاه
 . بودی مرخصامروز

   نبودشیدای پاهی صاحب دو چشم سو
  رفتی و مزدی امد سر می ميمهدو

 .  بودرونی اتاق خودش و بنی محکم او بود که در رفت امد بي قدم هايری تنها نشانه وجود کبانی منیوا,
 
   راه افتادمرونی گفتم و به طرف بی کلدی را برداشتم و خسته نباشفمیک
   دمی رسشنی کارمند ها اونجا پارك منی که ماشی پشتي به کوچه تا
 ... رو به رو شدمنی چرخ پنچر شده ماشبا

 . در چه حال اندگری دي چرخ هانمی شانس فرستادم  و خم شدم ببنی به اي کنه العنت
  و برگشتن کردستادنی وادار به راست ا مرای مخوسي صداکه
 . جانغمایبه به _
  دادگاه نبودم؟ي مگه من همه دختر نحس توو

  خوشگل خانوم ؟يچرا اخم کرد: نبودندی خوشاشی براای گواخمانم
   فشردمنی را به بدنه،ماشخودم

   او چند قدم جلو تر امدو
   قبل از سر برگرداندن حاج رضای ، ولدمی سمت راست از گوشه چشم دي هانی ماشانی از مي اهیسا
 ... مباركدیشرکت جد: لبخند بود بود گفتنی ترهی که به نظرم کري همان لبخندبا

 .  خشک شدلبخندش
 . شديجد

 ... همه کارمند مردنی شرکت؟با انی تو اي اومدیاجازه گرفت: شدزی و خوش حالتش ریشمی چشمان
 . ی کارمچی هبایتقر... نداره ی ربطچی هیکیبه تو : باز کردملب

  رونی بکننی پرتت منجای اشاره کند از اچکارهی هنیهم. یشی مدهی نباشه به گند کشچکارهی هنیهم:   زدپوزخند
   هم پوزخند زدممن

   بزرگتر از خودشدی شاو
 .  چوب دار نردهي که پايکردی پسرتو جمع و جور مي بوديتو اگه کاره ا.. تو بکنیسع_
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   از چشماشختی رشیات
   تند کردنفس

 . قی کرد عمنگاهم
   زدي لبخندناگهان

 . شدارام
   چند قدم فاصله را پر کردختی به دلم رترس

 ؟ی کار کنی بکنی جوننجوری اسی تو نفیح:دستش را بند شال گردنم کرد 
   به من نشون بده خوشي تو فقط روزنمی نصف سهام شرکت به نامت میاشاره کن:  مردمک امنی دودو زد بمردمکش

 .  امي نا پدری شرمی بنی کاسه چشمانم خشک شد از اداخل
   مادرم عقم گرفتی ساده دلاز
 .دی مرد تنم لرزنی همه کثافت بودن انی ااز
 من هم جادو الشی حدش مادرم را جادو کرد و به خی و جذاب بودن بیپی که با خوش تي مردنی همه هوسباز بودن انی ااز
 .  شومیم
 .  از احساسات نبرده بودیی مرد بونیوا
 .. جاه از اعدام پسرش نگذشتندبه
  مرد بودنی اي که دست پرورده ي پسراز

   بودی خود بدبختي برااوهم
 .ی زنی لقمه نون سگ دو نمهی ي خانوم خودت و برایه؟بشینظرت چ-
 .. همه حرصمبا
 .دمی اش کوبنهیبه تخت س.. همه قدرت امبا
 . هوا بودیب
 .قدم عقب پرت شد چندو
 
 ..ی تو نشسته،تف به روت حاجي که به پایبدبخت اون زن.بدبخت مادرم_
 

 ؟يمادرتو دوست دار:  تنگ شدبازچشمانش
 
  و تماشا کننیپس بش...ی دوست نداشته باششهیمگه م...معلومه:  و تنفر نگاهش کردمضی غبا
 
 ..دید
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 ..دی به چشمانم را دختهی رترس
 ... زدمی به ترس هايپوزخند

 ..... رفتعقب
 ..زدی هنوز ترس تو چشمانم موج مو
 
 ...انهی بدبخت تر بشه تونهی منیبب....غمایخوب تماشاکن _
 

 ...دی لرزجانم
 ...دی لرزمردمکم

  شد و رفتاهشی بنز سسوار
 . هنوز تن منو

 ..مردمکم
 دیلرزی مزدمی که میی ترس حدس هااز
 

 . دادمهی تکنی را به تن ماشتنم
 . بودستادهی بود که حاج رضا ای خاليچشمم به فضا هنوز و
 
 . عطر تلخ او حضورش را اعالم کرديزیو قبل از هر چ.. را پر کردی خالي فضانی ایتن

 . چشمها شدنی اي و پر جذبه اهی سي مردمک هاری اسمی بلند کردم و باز مردمک هاسر
 

 .ستادمی اصاف
 
  به چرخ پنچر شده کردی نگفت نگاهيزیچ
  مجهول بودي اش معادله ی هنوز اخم دائمو
 
 حالت خوبه؟_
 

 گفتم و برگشتم بروم ي را دست به دست کردم با اجازه افمی تشنج چشمان هم کنی از ایی رهايبرا. تکان دادمدیی به تأيسر
 ي که ندارلهیوس: که گفت

  هستیتاکس:  نگاه به چشمانش گفتمبدون
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 کهیهوا تار _
 

  به اسمان کردمینگاه
  منو مادرمی زندگمثل

 
 رسونمتیم_
 
  راه افتادستمشی سنی اخرنی حرف به طرف ماشی بو
 
  کردم؟یچی سرپدی من االن باو

 . به دنبالش رفتمیپاها
 دنیترسی چشمانم باز هم از جادو شدن مو

 . جا گرفتمنی تشک نرم و گرم ماشي در را باز کردم و روسوارشد
 . نداشتی نگراني که به ما زل زده بودند جايگری دنی ان دو دختر کنار ماشدی شاو
 
  گرفتی کوچک نفسم را مي فضانی اي عطر تلخش تويبو
 

 .. پنجره را باز کردمیکم
 . را به صورتم پخش کردمی موهاباد
  از غلظت عطرش کاستیکم
 
 ادرستو بگو _
 
  مرد مفرد نشد؟نی اي منتظره فعل هاری غی کمو

  را گفتمادرس
 
  بود؟یاون مرد ک_
 
  منتظرانه بودری غشی کار هاي همه ای گوو

  دهانم را قورت دادماب
 . راست گفتن به نفعم باشددی شاو
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 مینا پدر_
 
 يکردی خشن برخورد ميادیز_
 
  فضول هم بودی کمدی شاسی رئنی او
  نگفتميزیچ
 
  خونهدی بذارتونوی خانوادگيدعواها. شهجادی تشنج اي کارطی تو محخوادیدلم نم_
 
 چشم_
 
 . اراده بودیب

  از زبانم در رفتی اراده چشمی تحکم کالمش باز
 

  به سمت چپ گرداندم نگاهش کردمی را کمسرم
 
  صورتشي باز اخم روو
  فرماني روگری دی دهانش بودو دستي ك روی دستو
 

  رفتارش هم جذاب بودی داشت،حتی جذابلیاستا
 . حال ترسناك و قابل احترامنی عدر
 

 زدی بهم نريزیی با باد پامی موهانی از اشتری ازش گرفتم پنجره را باال دادم تا بچشم
 

  را چنگ زدمفمی کي و دسته ستادی خانه ايجلو
 

  شدمادهی گفتمو پیممنون
 
 ... حرف راندی او بو

  و رفتراند
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 واحدش باز بود وارد خانه شدم  امد پله هارا باال رفتم دری از واحد مادجان می پسرکغی  جي ساختمان که شدم صداوارد
 .دی و داد خوابغی جي دادم و صدايسالم بلند

 
 ...غمای:  تنها دختر ماد جان با پسرش اومده بودنژاله

 .  را ول کرده و به طرف من امدای ارشپسرش
   اعصاب و کم صبری بی ماد جان مهربان و دلسوز ولمثل
 .... را در اغوش گرفتمتنش

 . ور ژاله خانومنیچه عجب از ا_
 
   هفته نبودمهی من که همش دهیورپر_
 
  ي کردکاریمدرسه رو چ-
 
  یمررررخص-
 

 بود از پشت در شی ناقاليمحو کارتون بره Tv ي شمرده و جلومتی که فرصت را غنای و به طرف ارشدمی اش را بوسگونه
   زدمي ابدارياغوشش گرفتم گونه اش را بوسه ا

  نکنغمایخاله _
 
  دوس دارم شکالت خان_
 

   حموميپاشو قرار بود بر: اومدای با اخم به طرف ارشژاله
 یمامان)مادجان(یمامان... مامانرمینم...  رمینم: بلند شدای ارشغی را گرفت که جدستش

 
 .ی از بس حموم نرفتيدی پوسگهیخب راست م.... یجان مامان:  اومدرونی جان از اتاق بماد

  نی بشایچرا سرپا ب...مادر ی جان خوبغمای سالم
 
 . خسته امرمی خاله دارم میمرس... سالم_
 .... ولم کن: بلند شدای و داد ارشغی جباز
 

  نمی برو تو حموم بباریشلوارتم در ب...   بچهریاروم بگ:دی سرش کشي دادژاله
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   کردم و به طرف واحد خودم راه افتادمی بلبشو تکان دادم و با سر از مادجان خداحافظنی به ايسر

   هل دار هوس کرده استي دلم چابی سازرفتم عجي راست به طرف چاکی اپارتمان خودم که شدم وارد
   هل دارم را برداشتمي ماگ پر از چادمیرو کاناپه دراز کش tv ي برداشتم و جلویی عوض کردم پتولباس

   کردمي امزه
  ضا از کامم برود حاج ري تلخ حرف هاي مزه تا

 . به تلفن افتادچشمم
 . زدی زنگ نممادر
 .  گرفتی هم نمخبر
  شودی بدبختر مي چجورنی گفته بود ببیحاج
 ...نکند

   به طرف تلفن رفتمخسته
  رو گرفتمی حاجي شماره خونه اری اختیب

 بله؟_
 
 سالم مامان_
 
  ؟ي از من کرديادیچه عجب ... سالم مامان جون_
 
   مامانیخوب_
 
  خوبم دخترم_
 

 ... داشتمدوستش
   رضا را دوست داشتمی که اوالد ناخلفش بودم و من را کنار گذاشته بود به خاطر حاجي مادرنیا
  نبودبی که عجادیز
   دوستش داشتممی سردي همه با
 .يخوری رو که نمالدی غصه مگهید...  رو به راههیهمه چ-

 شهیداغش از رو دلم پاك نم...بزرگش که کردم...  نباشهاز خون خودم هم:  غم گرفتي بوشیصدا
   حرفش کردي مهی ضمیاه



  رمان تاراج                                                          اختصاصی کافه تک رمان     

@Caffetakroman 38 

  تون چطوره؟ با مرگش کنار اومده؟یحاج...  خدا رحمتش کند_
  منار اومده باهاش...   مادردونمینم_
 
 ..دلت خوشه ها...   مادر منادیاصال ناراحت نبود که کنارم ب-
 
 .نگو مادر باالخره اوالدش بود_
 
   حرف مادرم بودنی جواب اوزخندمپ
   چند ؟ییلویو مال و اموالش بود اوالد ک  رضا فقط به فکر خودشی حاجنیا

 
   ؟کنهی که نمتتیاذ-
 

 . مادر بند دلم را پاره کردي اهی چند ثانمکث
 
  ؟یتیینه مادر چه اذ-
 

   ؟؟گفتی مدروغ
 
   ؟؟گهی دیگیم راستشو-
 

 ه؟ی چيدروغم برا:  سر داد ي نازي اخنده
 
 ... کاسش نفهمه  توذارمی ميجور...بگو تا حسابشو برسم ... ای کرد بهم بگتتیمامان اگه اذ-
 . مادرم مالش رفتي قربان صدقه رفتن هانی قربان صدقه ام رفت و دل من از اتمی حمانی ااز

  باشد استراحت بلند شدم تا به نجمه زنگ بزنم شام را با من ی از کمبعد
 .  کنمدای ام را گشتم نتوانستم پی چه قدر گوشهر

 .  گذاشتمی مفمی کوچک و دکمه دار کبیج  تومعموال
 .  ام بودمی بند گوشکنمی که شماره حفظ نمیمن

 .  کارم رفتزی و ميری کبنی شده از گشتن شک ام به ماشی عاصاخرش
 .  حمامي تودمی پختم و چپی خود شامي شده برادپرس

  دمی خودم را داهی بهار گرفته چشمان درشت و سي نهی اي تواز
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   بوداهی هم چشمانش سيریکب
 . کجا و چشمان من کجا  چشمان اویول

 . ی از ادمگرفتی و چشمان او جان منگاه
 . نگاه کردم  صورتمگری دي اعضابه

  یمعمول
  نیهم

  ی و معمولی شرقي افهی قکی
  ي افسانه انه
 . ياتورینی منه

  امدم رونی بدمیچی را دور خود پدمی سفی وجبکی ي حوله
   زنگ تلفن خانه را در بر گرفته بوديصدا

   اتصال رو زدم ؟ي کانتر رفتم دکمه ي ژرف تلفن روبه
 بله؟؟-
 

 ...  دختريدی نمجواب توی گوشیی کجاغمای: دی معترض نجمه ب گوشم رسيصدا
 
 گمش کردم-
 
  ؟ویچ-
 
  االنم حموم بودم...مویگوش-
 

  زنگ در مرا به ان طرف کشانديصدا
 
   ؟؟يکجا گمش کرد-
  در را باز کردم 
 ...  افتادهيری کبنی ماشي هم توای کارم زی مي روای-
 

 ...  دی خود کشي را هم رومی کاناپه نشست  پتويرفت رو  حرف وارد شد وی بغ کرده بيایارش
 
 !!! ی خودتو کنتزل کنی روز نبودما نتونستهی اون چرا ؟ نی ماش؟؟؟تويریکب-
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 ...  بود منو رسوندپنچر نمیماش... نجمه یزنیم زر-
 
 .  نبود تو رو برسونهي اگهیاون وقت اون دور و بر جز اون ، بشر د...اوه چه جنتلمن -
 
 ...  خانوم باز پرسرینه خ-
 
 . وشبخواب شب خ برو.يدی خب نگرانت شده بودم که چرا جواب تلفنمو نملهیخ... حیاهان صح-
 

   ؟؟شدهیخاله جون چ:  رفتم ای کردم و به طرف ارشیخداحافظ
 
 .  ماندرهیخtv اهی سي حرف به صفحه یب

 ...  کردم و به طرف اتاق رفتم تا لباس بپوشمیپوف
 ...  شدهشیبا ژاله دعوا100٪

 .  برداری شکالت دارم دوست داشتخجالی خاله تو ایارش: همان اتاق بلند گفتم از
 
 ...  نگفتيزی چباز

 . رفتم رونی را بافتم و بمیموها
 
 .  مبل نشسته بودي همچنان کز کرده روای ارشو

   برداشتم و به طرفش رفتم و به دستش دادمخجالی را شکالت
  چته قربونت شم ؟:  کودك بغ کرده را بغل کردم ي کوچک و چهار ساله تن
 
 . کنهی متییمامان اذ:  بغض بچگانه اش گفتم با
 
  چرا فدات شم ؟-
 
 .  که دوست ندارمو گذاشتییتازه شامم عدس پولو... خوروند ریش... به زور حمومم کرد -
 

حموم ... یشی بزرگ نمي نخورزیش... برات واجبه ریحموم و ش... که خاله کنهی نميخب کاار بد:  چسباندمشی را ب موهالبانم
 . یشی پر چرك ميهم نر
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 ... حموم  توشمی متییاذ-
 
  به بعد من حموم کنم ؟نی از ايخوایم-
 

  تخسي را باال انداخت پسره سرش
 

  ؟يگشنه ا:  نرمش کشاتم ي به گونه ي ابوسه
 .  من بودشی که نصف عمرش پی تکان داد پسرکسر
 
  ؟يخوری دارم میتن ماه -
 

 . اره دوست دارم:  زد و سر تکان داد ی برقچشمانش
 

 .  جانش کردم و بلند شدمي شده بود باللی که هموفي بچه انی نثار اگری دي ابوسه
 

 . اشباع شده از عطر تلخ اش بوداتاقش
 . نبودي اش هم خبری خودش و منشاز

 . بودمستادهی  رنگش ای و توساهی وسط اتاق چرم سمستعصل
 .می خبر گرفتن از گوشي امده بودم برامثال
  بپرسمی مرد هم سوالنی زدم تا از اای در ام دل بهی کارم و مطمئن شدن از نبود گوشزی از مبعد

 رمی کردم در نظر نگی شرکت را سعي دختران سانتال مانتال شده ي خوب نگاه هاو
 
 ؟ی داشتيکار_
 
 ... بند دلم پاره شدقای دقو

  گذاشتم و برگشتمشی دستم را روزدی تند تر مقلبم
 .شی صدا بودن کفشهای بنی و نه به اشی محکم پاهاي به ان صدانه

 . باال انداخت منتظر جواب بودییابرو
 
 سالم_
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 که باعث ستی نی خاصادی کار زنی رسوندن به منزل واقعا همچباریخانوم پناه : کردزی لبانش نشست چشم ري روي خندزهر
 .ی باشنجای اقهیبشه دم به دق

 
 . حرفش اتش گرفتم و ماتنی با اقایدق

 . در هم فرو رفتاخمانم
 ن؟یکنی فکر منطوریا: قدم جلو رفتمچند
  نگاهم کردیسوال

 
 . تشکرمو کردمروزی اومدم؟خب من ك دشبی اون کمک ديبنظرتون برا:ستادمی انهی ب سدست
 .لمی گرفتن موباياومدم برا: زدميلبخند

 
  من؟لت؟ازیموبا: باال انداخته شدشیابرو
 
 . شما افتادهنی ماشي توي انگارروزیبله د_
 
  اونجاست؟نی خودت بگرد ببای بنی اخر وقت دم  ماشدمیند_
 

 . دادم و از کنارش گذشتمسرتکان
 
  اجازه وارد نشوی بستمی اتاق ني تویدرضمن وقت_
 
  حرف به راهم ادامه دادمیب

 . خودشي بود  براي افتهی شخود
  مرد؟نی کرده اي فکرچه
  باشم؟زانشی لطف اوکیر   بخاکه
 

 ي شدی نگفته حرصيزیحاال چ:نجمه
 
  نگويزینجمه لطفا چ_
 
  حوصله مشغول کارم شدمیب
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 زانی منه آووکاش
  موس موس کنمنِ

  شدی نميری کبی لعنتنی و سوار ان ماششکستی ممیپا
  بار من کندکهی تنگونهی اکه
  گم شدني کرد برادای نحسم ك جا پی لعنت به ان گوشو
 

 ..می اش روبرو شدی خالي که باجامی  رفتيری کبنیطرف ماشـ  با نجمه به ي کارمی از تمام تابعد
  کارها چه بودنی قصدش از ادانستمی نمواقعا

 حال امده بودم خوده شازده رفته بود...ای گفت اخر وقت بخودش
   پنچر کردمنی ب ماشینگاه

 .  جمع و جورش کنددیای بمی به محمد بگودیبا
 

 !اقا پسر که قال گذاشتن رفت! خب ؟؟:نجمه
 
 . نی دم ماشایاخر وقت بخودش گفت .... شورهیاز بس ب -

  ستی در کار نینی ماشیول:  به کمر زدم دست
 

 . شهی مرمونی دمی برای خب دستمون انداخته بلهیخ:  نجمه
   تکان دادم و به دنبال نجمه راه افتادمسر
 

  ماندمی هم می هم بدون گوشامشب
 . کندادمیمگر که را داشتم .... جهنم که به
 

   خودي خود من هم خانه ي رفت خانه نفس
  ساکت و صامتمي خانه
  ی نفس گرمبدون
 ی چراغ روشنبدون

 
  عوض کردملباس
   دست ساز ماد جان را گذاشتم تا گرم شودي هادلمه
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 ...  رفتممی قرص های طرف قوطبه
  کی

 دو
   ماندهی لعنتلی پرامزوی اي قرص هانی دو حبه از اهمش
 ..  ام بودنی که انگل زندگي هاقرص

  می زندگي نجات دهنده دی شاای
  دمیخری حتما مدیبا

  دردسر بودنبودشان
  کردمنییلم داده و کانال ها را باال پاtv ي را که خوردم جلومیغذا
 . آمدی از واحد ماد جان نميصدا
  خودشي ژاله ماد جان را هم برداشته برده خانه انگار

 
   من تنها بودمو

  ترسمی سال است ازش نمنی که چندییتنها
  در به صدا در امدزنگ

 .  بلند شده و به طرف اف اف رفتمینی سنگبا
 
 ن؟ییبفرما -
 
 . نیی پاای ام بيریکب-
 

   زدخشکم
 شب؟11نجا؟ی؟ايریکب
 
 گذرد؟ی مرد چه منی فکر ادر

   رفتمنیی محبوبم پاي های انگشتیی تن کردم و با همان دمپای شالمانتو
 
 . شدانی پوشش نمااهیردم قامت س را که باز کدر
 . دادی نور چراغ برق جذابتر نشان مری چهره اش زو
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  شدمنهی به سدست
  کردماخم

  کار شدم ؟طلب
 .سالم-

 . مبارکتونیبفرما گوش...سالم :  به طرفم گرفت دی سفی کرد جسمي اخندخ
 
 

  ؟نی کني با من بازنیدوست دار:  را از دستش گرفتم یگوش
 

 !!! چرا که نهی باشیتونی می جالبيخب اسباب باز:  انداخت می به قد و باالی پر از سرگرمینگاه
 

 . خوردی بر نمیی شرکت به جا  صبر جلوکمی... ادیپس خودتونم بدتون نم:  دادم رونی را پرحرص بنفسم
 

 .. کار داشتم:  شديجد
 
 

 ... ترساندی شده اش مکی بارچشمان
 
 . بازم ممنون: ادمدم نیی موضوعم پااز
   نگفتيزیچ

   تند و برنده اش را هم برنداشتنگاه
   شدری در دام نگاهش اسمردمکم

  شدم گرفتار آشوب نگاهشگرفتار
  در دهانم بودقلبم
 ...  فرو بستمپلک

 
  دو چشـــم پر آتـــش راــنی بندم اےم"

  ننگـــرد درون چـــشمـانشتــا
   داغ و پر تپش نشود قلـــبمتـــا

 “ ــــــشانــــــــــشی نگــاه پرے ه شــــــعلاز
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 .  دادمنیی به زور پاي گلو و مرانی دهانم را از مآب
  تونییبفرما:  هوا گفتمیب

 
 گهی وقت دچی هیول...از من که گذشت :  تلخ عطرش شدم ي کرد و به طرفم خم شد و پر بوزیچشم ر... ابرو باال انداخت باز
 .  دعوت نکنی خالي خونه هی پسرو به هی

 
 .يری خود و حرف کبی سوتنی به صورتم نماند از ارنگ
 .  کردي طرفه اکی ارام و ي اخنده
 .  گفت و رفتی خوششب

  ، جان کاه اش بوديمغزم قفل خنده   فکر وانی منی در او
 ومدی منیی ازپاثی حدغی خنده وجيصدا
 . ماندمی خاله معصوم نمي بود که خونه ثی حدي مالحظه ی بي هاغی جنی به خاطر اومن

 . رفتمنیی حوصله پایب
 .شدی ما مبی و دادش نصغیشدوجی در آغوش هومن قلقلک داده مثیحد

 . دادمیسالم
 . سربلندکردهومن
 . نبودادی که زدنی نددوماه

 . دلتنگش بودمیول
 . خنده اش خشک شد و به من چشم دوختثیحد

 .می کرددارتیب... سالم:هومن
 . لحن مهربان وبامحبتش،به چشمان پرازحرفش زدمنی به ايندلبخ

 . حرف داشتندمی براشهی که همیچشمان
 ؟ي اومدیک-

  دو ساعته اومدهیکی: ثیحد
 .خوشحالم... يخوش اومد:  دستم راجلو گرفتمجلورفتم

 . خوشحال بودم و گناه نداشت کهيآر
 . قشنگي من پر حس هايبرا...  هومن خوب بودآمدن

 .دیکاوی هنوز نگاه هومن مرا مو
 .شانی پري و موهاشرتی داشتم شلوارك و تي منحصر به فردیپی تی توانم اعتراف کنم سر صبحی خب نمو

 . قد نخود پف کردهوچشمان



  رمان تاراج                                                          اختصاصی کافه تک رمان     

@Caffetakroman 47 

 
 .ي بدو دست و صورتتو بشور کفاره الزم شدای بيسادی چرا وانجایا: محمد از پشت سرم آمديصدا

 
 االااااغ...هیادی برات زنمیهم: کردم و گفتمي به او انداختم نازی نگاهبرگشتم

 
 .يدیداداش شماهم برو باال استراحت کن تازه رس: چشم نگاهم کردوروبه هومن گفتي گوشه از
 
 .!!! به اوضاع و احوال اهل خانه کرده بودنیدگی محمد را مأمور رسای گوو
 . طرف پله ها رفتمبه
 . زدمی راهرو هومن از پشت سر صداچی پيتو
 ...بله-

 .غمای دیکشیدلم برات پر م: به چشمانم کردینگاه
  بود؟؟؟ی وقت ابراز دلتنگی سر صبحای آو

 .زدمی نبود که منگ مشیجا
 ؟یخوب: زدوگفتي فرو برد و آرام لبخندمی موهاانی را مانگاشتانش

 . وسر تکان دادمدمی به دندان کشلب
 مرد قلبم قرار دهم؟...  مرد را نی اتوانستمی نمچرا

 .منم خوبم-
 .؟؟؟عمراااااییییی بد باشوینیاونکه معلومه منو بب: باال انداختمابرو

  داغ شدشی هوای بي از بوسه می ابروهانی مابدویچی مردانه اش در راهرو پي خنده
 فتهیخودش_

  جداشدمی عقب رفتم دستش ازموهایکم
 برواستراحت کن_

  اومدثی راه افتادم لباس عوض کردم و دستو صورتمو شستم حدثی و ب طرفه اتاقه حدبرگشتم
  دی تخت پرهیرو
  نگاهم کردطنتیباش
  شده؟طونی چشات شهیچ_

 خوردتیداداشم داشت م: رانشانم داد دشی سفيدندانها
 دهی دختر ندزهیازبس ه-

  درامد بالشش را ب طرفم پرت کردحرصش



  رمان تاراج                                                          اختصاصی کافه تک رمان     

@Caffetakroman 48 

 گمیدورغ م: هواگرفتمدر
 ..دمیخند
 دیخند

  خره دوست داره_
 دونمیم_
 یسوزونی مگرشویپس چرا ج_

 من؟کجا؟: ب طرفشبرگشتم
 يدادی داداشم ملهی تحوی موچی ماچی بغلي دیبا... االننیهم_

  کهشدی خوش خوشانه داداشت ميادیز: بهش انداختمی عاقل اندرسفنگاه
 .خورهی برنمیی بوس که به جاهی...خوب گناه داره: داد باخنده گفتنی چینیب

 
 .خوردی به دل من برمچرا
 خوردی نبود بر مهومن شی که پی دلبه
 . شدممی نگفتم ومشغول شونه کردن موهايزیچ

 . پالس بودمنجای ناهار دعوت کرده بودم وخود اي را براثی را محمد وحدنجمه
 

 .نمیوم تدارك ناهار را بب کردم تا بری رفتم چند لقمه از خاله گرفتم وخداحافظدمی پوشلباس
 . خانه شدمی و راهدهی را خرلی راه وساسر
 
 .اوردی زنگ بزنم تا هومن راهم بثی به حددیوبا

   بود خوبزشت
 .اندازمی را دعوت کردم و او را جا بهمه
 . ژاله بودي جان هم کماکان خانه ماد

 . ساختمان تنها مانده امنی که دوشب هست درادی رسی به فکرشان نمو
 
 . دست به کار شدمدمی خانه که رسبه

 . کردمدای مبل پي ام را گشتم و روی ساعت با چشم گوش1 ار بعد
 . بزنمثی به نجمه و حدی طرفش رفتم تا زنگبه
 . گرفته بودی عطر تلخي ام بوی بعداز آن شب گوشبی عجو

 . انداختی که صاحبش قلب مرا به لرزه ميعطر
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 . چشمانش بودي قلب لرزه جادونی ادیوشا
 . کار را با من بکندنی دانم چرا چشمان هومن نتوانست ای نمو
 .دی نلرزشیسال از اعتراف هومن لحظه دلم برا5 نی ایط
 
 
 
 ؟ی درو باز کنشهی مثیحد_
 

 .االن...اره :ثیحد
 
 .دمی ظرف چي نجمه را رو توي شددهی خري تر و پراز خامه ي هاینیریش

 . سازو قهوه ساز زدمیی به چايسر
 ... امدی محمدميصدا
 ي بلوز تاحدود ری نباشد، هرچندبند پهن تاپ از زادتوچشمی افتاده ام زرونی بي بلوز قرمزم راباالدادم تا شونه هاي کنارهایکم

 . لختم را پوشانده بوديشانه ها
  رونی گاز را کم کردم ،رفتم بریز

 .يخوشگل شد: بهم زدیمحمدچشمک
 
 .دونمیم: را چرخاندمشمانمچ
 
 .اری بیی بپر چافهیحاال غش نکن ضع_
 

 ؟...هومن کو: چشم نازك کردمپشت
 
 .زدی حرف می تلفنیکی داشت با نیی پادونمینم_
 

 . بودی گوشي توجه به محمد رومبل لم داده و سرش توی بنجمه
 . راست رفت کنار نجمه نشستکیمحمد

 .دی واقع چپدر
 

 !!! محمديلهم کرد... يهووووووو:نجمه
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  عجوزه؟یکنیتو کالت چکار م: نشان دادی دندانمحمد

 
 . گوش ماي پرده هابی محمد شدو داد محمد نصبی نجمه نصشگونین

 
 . ساز باشهیی حواست به چاثیحد: در خنده ام را قطع کرد و به طرف  اف اف کشاند،درهمان حال گفتمزنگ

 
 بله؟_
 

 !!!غمای:هومن
 
  باال؟؟؟؟ییایچرا نم...بله_
 
 . گهی وقت دهی شاهللای باال اامی بتونمی اومده شرمنده نمشی پيکار_
 
 !!! هوووومن_
 
 .خداحافظ....شرمنده_
 
 .دمی دستگاه کوبي حرص اف اف را روپر
 

 شد؟؟یچ:ثیحد
 

 .خان داداشت رفتن: کرده به طرف اشپزخونه رفتم اخم
 

 کجا؟؟؟:محمد
 
 .گفت کارداره_

 . و محمد  ردو بدل شدثی حدنی مشکوك بینگاه
  شده؟؟؟يزیچ_
 

 .زمینه عز:ثیحد
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 ،گفتنی مدروغ

 . ستمی نغمای دوخواهرو برادر را نشناسم که نیا
 . کردن نجمه به فکر فرو رفتتی اذالی خی بمحمد

 . درست نبوديزی چیی گوانی منیوا
 ..ستی اشکار نزیوچ

 ، ابرو باال انداخت ومن شانهمی هم برانجمه
 . برسممی مشکوك ،وارد اشپزخانه شدم به غذاهايادی بحث زنیا الی خیب

 . روز جمعه بودي جمع شدن هانی من هم به ادل
 . آمدن هومن خوشحالم کرده بودوخوب

 . شدی ملی تکمجمعمان
 . گند زدیول

 . مشکوكيگند
 . دربندمی دادن برشنهادی ونجمه پثی حدمی خوردنهارکه
 .می روی انداخت گفت دم غروب می نمنی که حرف ماها را زميومحمد

  ارتباطی بي جمله هانی داشت ای لذتوچه
   دوست مادرم بودندي که فقط بچه هایثی وحدمحمد
 . و همکاربودی هم دانشگاهکی که تنها ي اونجمه

 . بودثی از حدکتری نزدی حتدی شاو
               

****                   
 
 

 . کردی پچ پچ مشی بادخترکنارنجمه
 . کردی مالی خی بي نجمه نی اي هم ازدور چشم غره حواله يومهدو

 نجمه؟-
 

 .زدی طرفم چشمانش برق مبرگشت
 ه؟یچ-
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 .کنهی اشاره می داره هي مهدوینیبینم-
 
  شده؟ی چیدونیتوم-
 
 ؟یچ-
 
 
 ! شام دعوت کردني امشب کارمندارو برايریجناب کب-
 

 کجا؟: گرد کردمچشم
 
 .می فهمی اونجا ممیریبه هرحال م.  قراره سور بدهی شراکتهی به خاطر ي انگارهیری کبي شام برا امشبی دونم ولینم-
 

 ؟!یی هوهی:  باال انداختمابرو
 . نجمه باال رفتي شانه

 . عقاب مانند مشغول شدي از ترس مهدوو
 ... اونجا باشن9آدرس رستوران را هم بلندگفت که همه ساعت .  را داديری خبر سور دادن کبي ساعت مهدوبعدازچند

 .می مخشو اونجابزنمیبر: به من زد وآهسته گفتی چشمکنجمه
 
 زهرمار-
 
 ه؟یخب چ-
 
 .اون برج زهرمار مخم داره مگه-
 
   سردارم اونوری رو زگهی دیکیعب نداره ... آره واال: دادنی چینیب

 .کنمیتورم
 
 . نجمهیشیآدم نم-
 

  ومشغول کارش شددی خندينخود
 .می خانه شدی با نجمه راهي کارمیبعدازتا
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 ..   کردمکمانی به سرو وضع شینگاه
 .ي خودت جور کردي من براي هم با لباسایپیعجب ت-
 

 .پمی خانم ذاتا خوش ترینه خ-نجمه
 
 ...پی خــرتیبپا نترک-
 
   کبودتشگونمی پشت فرمون بانغمای-
 ...کنمایم
 

 . هارسهی ميریجنازمون به دست کب... خشن نشو: کردمي اخنده
 

 .میدی رستوران که رسيجلو
  احسنت گفتميری کبي ودست و دلبازقهی حسن سلنی ابه

 نجا؟؟یا... همه کارمندنیاونم ا... شام.ستی نسای خسنیخوبه از ا: نجمه
 .کشهی سر به آسمون مپولش

 
  شوادهیپ-
 

 . زدی حرف مي آن طرف تر داشت با مردزی هم چندميریکب.می نشستیلی طوزی باهمکاران سر ممی رستوران که شدوارد
 . شدی باعث غش و ضعف دل می تن اش کمتی و فاهی کت وشلوار سدرآن

 . کارمندها اومدني کم همه کم
 . پرشدازکارکنانلیزطویچندم
 . بوددی بعی بزرگنی به ای شکانی منیودرا

 
 غما؟ی کنارش هیاون ک:نجمه

 
 . جواب بدهموانتظارداشت

 .  کردندی بگوبخند ميری دست به دست هم باکبي و دخترهومن
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 . و گفت دلتنگ ام استدی ام را بوسیشانی پشی چندروز پنی که همیهومن
  گفت مرادوست داردی که با چشمانش میهومن

  حالیول
 . دادی چشمانم جوالن مي جلوبای زي به دست دختردست
  رود؟ی من در مي گفته بود هومن براثیوحد
 . باشالی خنی به همهه
 

 .دی دی زن پر ازنازوعشوه را مکی فقط دو مردخندان وچشمانم
 

 غما؟ی: دستم راگرفتنجمه
 

  کردمنگاهش
 . بودنگران

 خوب؟... الیخیب-
 

 . دادمسرتکان
 . شده بودمنگونهی را که به هومن نداده ام ادلم
 .گرفتی جانم را فرامی حس خوبشی باقربان صدقه ها وبوسه هاسوزدی منی دلم ازافقط

 . زدندی حرف ميری هومن خندان دست دورکمردلبرش با کبوحال
 . دعوت کردو نشستنزهای مي رأس همه يزی آن دورا سرميری کببالخره

 .نی لحظه توجه کنهی ونیخانوم ها وآقا: رابلندکردشی صدايریکب
 

 . هستشگاهی سهام بزرگ ازنماکی دی درخريدی سور و به مناسبت شراکت من وجناب امنیا: اوبرگشتي سوسرهابه
 . رانشان داديدی جناب هومن امبادست
 . با مای کردازهمراهی بلندشدابرازخوشحالهومن
 . زده شددست

 . کردی سخنرانيریکب
 .دی دی من فقط هومن و زن همراهش را مي هاومردمک

 . فشردیتم رام دسی بانگرانی که گاهي اونجمه
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 . راسروکردندشام
 . من هم به دنبالشان بلندشدمندی رابشوشانی بلندشدند بروند دست هاالی ازخوردن نجمه وهمکار مان سهقبل

 
 

 . ام مات ماندستادهی قامت اي هومن رووچشمان
 . دست دورزن مات ماندي من رووچشمان

 
 . شدمی بهداشتسی سروی تفاوت راهیب

 . دلم بگذارمي کجادی کاوی را که مادوتا را ميری لبخند مرموز وچشمان کبانی منیدرا
 .غمای دتید:نجمه

 
 بهتر-
 
 .هیزیخجالت هم خوب چ-
 
 . بودمی ازاولش براش سرگرمنمی بی کنم میحاال که فکرم. اعصابم خوردهی به قدرکافالیخیب-
 
 .رهی بگادمنوی می من کی وخانوادگی وضع زندگنیباا

 . هستمرمت،نوکرتمیگیخودم م:  گونه ام نشستي آبدارش روماچ
 

  خنده ام گرفت. به عقب راندمبادستم
  هم رفتالی زشته سهمیابریخجالت بکش ب-
 .می راه افتادزمانی طرف مبه
 

 . تنقالت سرو کردنوهی و آبمینیری وشوهی می بزرگزی مي روی صرف شام مفصلبعداز
 .يری کبنی ولخرج بود ايادیز
 . اگر شک وارده نبودو

 .اورمی از عزا دربی چطور دلدانستمی مخوب
 

 . مات ماندنشنی تفاوت بودم به ای که بی گاه هومن و منی گاه بنگاه
 . هم مات مانده بودمومن
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 . گونه زني بوسه هومن رومات
 . دست حلقه شده به دور زنمات

 . کردنشان شروع شده بودبتی باز غالی و سهنجمه
 . به شکم نجمه کنمی به خود هم خدمتیپر از تنقالت رفتم تا هم خدمت زی طرف مبه
 . برداشتم ومشغول شدمی بزرگی دستشیپ

 .ي همه تنقالت بخورنی اادی نمزتی مزهی ريبه جثه _
 

 . گوشم را خش  دادشیصدا
 . به طرفشبرگشتم
 .می داریی من و هومن آشنادانستی ممطمئنم

 .گفتی مرموز و چشمانش ملبخند
 
 . ندارهیالبته اگه اشکال...  برمی دوستم ميبرا_
 

 . مطلق به شمانایهمه ا: به چشمانم کردقی عمینگاه...نه ابدا: برداشتیشکالت
 

 . پوزخند زدهی شبيلبخند
 . شدمي ارام تکان دادم وباز مشغول جمع آوريسر
 
 . ضرر نرسونه بهتونی همه ولخرجنیا_
 

 . نظرم گرفتری داد و با چشمانش زهی تکزی به مکنارم
   ذرههی یحت-
 
 .خوبه_
 

  به چشمانش کردمی سوالینگاه
 .مخصوصا هومن. نبودمهی کنجکاو بقي نگران نگاه هاواصال

 
 . جم نخوردممی شد سر جلو آورد و من از جازی رچشمانش

 .ادیازت خوشم م: گفتیی جادوي همان صدابا
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 . چندسانت بزرگ شدن چشمانم زشت که نبودنی او
 . گفتنش مرا هول کردیی هوهی نیا

 . و دست گرفتنی دوست پسر نداشته باشم، داشتم درحد سرگرمنکه
 . شدزی سوال در چشمانم سر رباز

 .ی دوست دخترم بشخوامیآسونتر بگم م.ی باهام دوست بشخوادیدلم م: به جمع پشت سرم کردی نگاهستادی اصاف
 .وز چشمان من گرد بود هنو
 . گذاشتمزی مي را روی دستشیپ

 .  دوست پسر دارمدی فهمی به پا کردوقتامتی بار پارسال بود که هومن قنیآخر
 . من در آنجا تمام شدی دوستو
 . نرفتمي به طرف پسری به خاطر آن مرد دست حلقه کرده بر تن زنو
  کرد؟کاری او چیول

 . دوختميری را به چشمان کبنگاهم
 . به پا خواهد شدامتیق
 .هومن حقش آتش گرفتن بود. ارزشش را داشت تا بسوزانمشیول
 
 

 . يری ما کارمند شما هستن جناب کبي غمای دونستمینم:  هومن از پشت سر امد يصدا
 

  برگشتم
 . همراه هومن هم کنارش بوديبای ززن
 .  برداشتزی از مهی تکيریکب

 !! ن از عزا در اوردم می دلعجب
 

 . فعال شرکت هستني از کارمندایکیبله خانوم پناه :  را ب من دوخت اهشی سنگاه
 

  ؟یشناسی خانومو منی اينگفته بود:  دی دخترك همراه هومن ب گوش رسفی ظريصدا
 

 . هستنهیدختر خاله حسن:  نگاهش را به من عمق داد هومن
 کرد؟ی می دختر اشنا بود که مرا با اسم مامان معرفنی اایا
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 جون هیآهان همون دختر معروف حسن: دخترك شکل گرفت نی اي لبان رژ  زده ي پوزخند که به روای لبخند بود نیا
 . خوشبختم...
 

 ...  تکان دادميسر
 .  جمع خفقان آور دور شومنی ام را بردارم و از ای دستشی تا پبرگشتم

 
  خانوم؟یخوب جواب من چ:  رو ب من گفت يریکب
 
 .  انداختمزی به هومن تی چشم نگاهي گوشه از
 ..  فعالگمیآخر شب م -
 
   هومن به طرف نجمه قدم تند کردمي قبل از شروع سوال جواب کردن هاو

   کنارش نبودالی را شکر سهخدا
   ؟گفتی می چيری ؟ کبشدیچ: دی شدم تند پرسری کنار جاگتا
 

 ! دادی دوستشنهادیپ... مکث کردميریکب:  فوت کردم رونی باال انداختم نفسم را ب بابرو
 

   انداختی گرد شده اش به خنده ام مچشمان
 
 ؟یگیدروغ م-
 

 .  تکان دادمی ب نفيسر
 
 . دنی تا خواستم جوابشو بدم هومن و دختره سر رسیول...نه  -
 

 . کردمیاصال فکرشم نم... هیواقعا عوض:  نظر گرفت ری کرد و هومن و دخترك را ززی رچشم
 ؟یکنیقبول که م:  دیق زده به طرف چرخ هوا ذویب

 
 . نهی بهتريری کبیکی زدن شی آتيبرا: دمی خندطونیش
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نگاش کنم ،از دور دختر ...جذاب،پولدار،مردونه ... هی عاليری هم نبود کبی اگه هومنیحت: دی خندي و نخوددی لب گزنجمه
 .  چشماش ترسناکهکی از نزدیول: دیلب ورچ....کشه 

 
 ...  بودقتیحق

   هراس آور بودچشمانش
 برعکس... چی که هکاستی نمتشی از جذابنی ایول
 
 ... زدی باد مي به تندشی مردمک هاانی قلب من منی همو
 . افتندی مانی ام با هر نگاهش تندتر در رگ جری خوني گلبول هاو
 

 .  رو به رو شدميری کبالیخی  منتظر و بي هومن و چشمان تا حدودي شب موقع رفتن با اخم هاآخر
 

 .  که  مرموز بودندیچشمان
 ...  شکارمنتظر
 ...  طعمهشکار

 ؟يبرا
   رفتميری طرف کببه
 
 . نی موفق باشدوارمی اميری بود جناب کبیشب خوب-

 .  دستم رافشرد
   دستان مردانه اشانی شد دستم مپنهان

 
 خُب؟:  لبخند

 
 .  چشم هومنِ زل زده به ما را از نظر گذراندمي گوشه از
 

  قبوله:  زدم يلبخند
 

 چپ ي لقمه هی و نیری شيمن دخترا...فقط :  آهسته گفت ي به طرفم خم شد با صدایکم...خـــوبه:  کج زد يلبخند
 ... کنمیم
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 ...  بودنیری شيادی زلحنش
   شدنم کجا بوددیسف سرخ و 

 . شب خوش:  کردم ي اخنده
 

 ...  منتظر رفتمي تکان داد به طرف نجمه يسر
 .  هومن رد شدمي اخم هاي از جلوودرست

 .  لبخندم بودنی که ماتِ ایهومن
 
 

****                                          
 

 .  مرد بهم خوردنی تصوراتم از اي همه
 ... نبست درست چند ساعت بعد مرا به زنگ  ذوق زده نشد ویوقت
 .  اومدی خاص نمي مرد پر از اخالق هانی اژی به پرستي کار هانی البته که اصد

 ...  نجمهو
 .  شده امقی رفيری با کبکردی نمباور

 .  بندهقیمثال رف  مرموز ويری شد نه از کبي خبرکردی می عاشقي که ادعایروز نه از هومن  دونی در او
 

 دنبالت امیم8ساعت « دی مضمون ب من رسنی به اکیعل  بدون سالم ویامی خونه پي توي کارمی درست بعد از تاالبته
 » روانیس...
 
   ؟؟روانیس

   بودخاص
 ...  وجودشمثل
   حالت چشمانشمثل
 شی صدامثل

 
 ...  نشستمنهیی آي دوش مختصر جلوبعد
 ...دمی ام کشي قلوه اي لبهايتر از هر روز رو  رژ قرمز ماتم را پر رنگانی منی کردم و ایشیآرا

 ...  از رژ گونه و افراط نبوديخبر
 ... دمی پوشکی شلباس



  رمان تاراج                                                          اختصاصی کافه تک رمان     

@Caffetakroman 61 

 ...  داشتمی جزئیاسترس
 . کردمی منیی باال پاشی دور ناخون ام را سر جاانگشتر
 .  نگاه کردمنهی و دوباره در آدوباره

 ...  لوند نبودچرا
  و خط چشم رژ قرمز هنوز دلبر نبودم ؟ملی رنی با اچرا
 ...  بودمیتان دبسي دختر بچه هاهیشب
  و معصومیمامان  ویناز و قرت:  قول محمد به

 ...  بستمچشم
   ام را در دست فشردمی دستفمیک

 .  روشن خاموش شدیگوش  بزرگنیاسکر
 ك. روانیس

 .  رفتمنیی بلند کفش قرمز رنگم پله ها را پاي شانه ام انداختم با آن پاشنه هاي شال سرخم را روي لبه
 .  واحد ماد جان را زدمدر
 کجا مادر ؟:  گفت پمی تدنی که باز کرد با ددرا
 .  انداختمنیی پاسر
 . گردمی شب بر مرونی بمیریبا دوستم م -

 همون مرد جوون دم در ؟:  باال انداخت ابرو
 ..  تکان دادمسر

 . شتی پارهی بدی رو ژاله شاای ارشایمواظب خودت باش شبم حتما ب:  زد لبخند
 . فعال...شم چ -

 . دمی اش را بوسگونه
 
 ...  دادههی تکنی زدم مرد جوان مذکور ماد جان به ماشرونی در که باز

 ... ی تا پا مشکسر
   ؟یخوب:  طرفش رفتم دستم فشرد به

 .  شماي هایاز احوال پرس:  را در حدقه چرخاندم چشمانم
 

 .سوار شو. کردمی هم میکار داشتم وگرنه احوال پرس:  را باز کرد نی کج مخصوصش را زد در ماشلبخند
 
   حرف سوار شدمیب
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 ...  کوچکي فضانی اباز
 ...  مردنی تلخ عطر اي بوو
 ...  مرد عوض شدهنی که نسبتم با ای منو

 . شی بودم دوست دخترِ افتخارشده
 
 . به راه افتادروانیحضور س  اشباع شده از عطر ونیماش 
 

 ...  بودنی ماشتی و المیتنها عامل کم شدن استرسم آهنگ مال دیوشا
 
  ؟میخوب کجا بر-
 

 ... گشنمه:  را به طرفش چرخاندم سرم
 

 . می شام بخورمیپس بر:  مات لبخندش بودم ی کجش و مني خنده
 ؟یبا پاتوق من موافق:  هم سرش به طرف من چرخاند او
 

 . ستمی نباشه که اهلش نییایفقط غذا در:  تکان دادم سر
 
 .. ستینه ن-

   را پر از عطر تلخش کردممی هاشش
 . چرخاندمرونی بکی تارطی را به طرف پنجره و محسرم

   بودسکی ردیشا
  ي لجبازدیشا
 ...  دوست شدميری کبروانی که با ستی خردی شاو
 ... دوشت شدن ساده نبود... دوست شدن نیهم 

 ... کردمی محسش
 .شدیاز گونه ختم نم ماچ  دوتا بغل ویکی  دست گرفتن وبه
 ... دلهره داشتم 

 ... هم استرسیکم
 
 ... دادی در کل ظاهرم نشان نمیول
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 .ستادی اي جمع و جوری ولکی هرچند شی رستورانيجلو

 . می گرفت گذشتلی را تحوروانی سبی دم در که عجي شده و دوشادوش از کنار پادوادهیپ
 .  شلوغ بودنسبتا

 
 .می شکل نشستي کروي هازی پشت مي سرتاسري پنجره کنار

 
 ... هی دنجيجا-
 
 .  بود نگاهشرهیخ
 
 . دوسش دارمنیبرا هم-
 
 ن؟ی دارلی میچ-
 

 ... نوع غذا داد و گارسون را رد کرد برود  گارسون نگاهش را از من کند سفارش دويصدا
 .  رستوران بودي گوشه ستیانی به پسرك پچشمم
 .  بودنکارهی ای هم زمانمحمد

 .  پولدار بودنشانيبا همه .... دی آی خوشش مگفتیم
 . سالش بود17،18 اون زمان همش هرچند

 
  ؟یکنی میچرا تنها زندگ:  نگاهم را از پسرك گرفت شیصدا

 . دیی صورتم را کاوي اجزا زشی تچشمان
 

 و به محض تموم شدن ومدمی کنار نمیبا ناپدر... نداره ی خاصلیدل: امد بود   در رفت وزی مي درز طرح هاي توانگشتم
 .  مستقل شدمرستانمیدب
 

 اونا هم کنار اومدن ؟: چشمانم گرداند نی را بنگاهش
 

 . نبودی زندگي خب اونجا هم جایول...نه :  تکان دادم سر
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   ؟يزدی حرف م  باهاشنگی پارکي بود که توي همون مردت؟یناپدر:  گفت متفکر
   تکان دادمسر
 ...  دادهی تکی صندلبه

 .  زدپوزخند
 . بو داریکم
 .  را آوردندغذا
 .  بودی و رنگشان عاليبو
 
 ...  مراعات کنمروانی سي خدا را هم بنده نبودم چه برسد جلوگریشکمو د  من گرسنه وو

   لب گفتم و شروع کردمری بسم اهللا زروانی به سی توجهبدون
 .  سر پا نگهم داشته بوديچا  شکالت وکی سره کار کرده بودم و فقط کی نهار به بعد از

 .  چه خوشمزه اسيوا: را در دهانم گذاشتم چشم بستم لقمه
 ... نوش جون: روبه رو شدم روانی باز کردم با لبخند محو سچشم

 
 . تو هم بخور-
 

  ؟يدی مجال م تو:  باال انداخت ابرو
 

 . ي تند بخور تا از دست ندادشهیگشنمه ،منم تعارف  سرم نم...به من چه :  پشت چشم نازك کردم دی پرحسم
 

 ...  مگهیگذاشت میزیچ: ارام کرد ي اخنده
 

 .  نکنادیز  داغشوازیپ: یعنی نگاهش کردم ی خاصجور
 

 ... می خوردن شدمشغول
 ...  بودي فوق العاده اشام

   کن و لذت بخشری سشکم
 . من صرف شوديبعد غذا هم قرار شد خانه  ي خب چاو

 . ردیگیبهانه م  آمده وایزد که ارش  جان هم زنگماد
 

 ... دی اومد و به سرعت باد در اغوشم پررونی از واحد ماد جان بای اول را باال نرفته ارشي پله می وارد ساختمان شدیوقت
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 . خاله جان چه خبره... ایاررررش:  دمی چسبروانی ستبر سي نهیبه س  شدت پرشش منم هم از پشتاز
 

 ... دلم برات تنگ شده بود:  اومد رونی شالم بي خفه از توشیصدا
 ... ارمی کفشامم در بنیی پاایقربونت شم ب:  برداشتمروانی ام را از سهیتک
 

 . خاله جان سالم:  کرد ی دستشی پروانی امد سرونی اومد ماد جان از واحدش بنیی که پاایارش
 

 ...  بفرما تويسالم پسرم خوش اومد: زد ی لبخند گرمدی را کاوروانی سي خاله قد و باالنی بزی تچشمان
 

 ...  باالمی برینه مامان:  در اومد ای ارشداد
 
 .   باالمیری مگهیخاله جان ما د... یزنی خب چرا داد مهیلیخ:  را گرفتم ای زد من دست ارشي لبخندروانیس
 . شب خوش پسرم.... زمیباشه عز -
 . می تکان داد و باال رفتي هم سرروانیس
 

 .  زد و رفت در اتاق من بخوابدی مسواکروانی سي برای بعد از بلبل زبونایارش
 ...  ماندهیکی آه از نهادم برخواست فقط دمی از قرصم را دی خالی قوطیوقت

 .  جلب توجه قرصمم را خوردمبدون
 ...  گذاشته و لم داده بودزیم يپا روtv ي راحت جلوروانیس

  ختمی ماگ ري را توي زدم و قهوه با چاي را کنارمیموها
 ... ییرای گذاشتم و بردم پذی و شکالت را در ظرفيزدی ي هاکیک
 .  انداختمنیی پازی را از مشی حرص پاهابا

 ...  بابايا:  گفت معترض
 
 . دمی چزی ميظرف هارا رو 
 . ستی پا نيجا-

 ...  بهم انداختی چپکینگاه
   ام گرفتخنده

   شرکت بود ؟؟ي پر جذبه سی همان رئنیا
 . در بغلش افتادم  ودی را کشدستم

  ـروان؟یس-
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 . ستی اعتراض نيجا-
 
 ... یکنی میتالف-
 
 ...  نگا چه گرمه بغلمشه؟ی می قشنگنیبه ا  همیتالف -
 

 ... يری جناب کبری بگلیتحو  خودتو کمی:  زدم شی زده مشت به بازوحرص
 

   کو ؟ی وليری بگلیتحو  مثال منويدوست دخترم شد... رمیگی ملمی که تحوینیبیم:  دیخند
 
 ...  بابانیبش:  تمسخر نگاهش کردم پر
 
 ...  زدمهی خمی کاناپه خواباند و خود روي هوا رویب

 ...  نداشتمی من قلب درست حسابیلعنت
 ... شودی از جا کنده ماالن
 خوب؟؟: اش را به من دوخت یطانی شنگاه
   ام گرفتخنده

   امان بود ؟؟ی روز اول دوستنیا
 ...  که صد سال است با من پسر خاله استنیا

 
 .  خبیگیچرا زور م... رمیگی ملتیباشه باشه تحو:  تند گفتم تند
 ... دمیخند... دیخند
 ...  شدماتم

 ... دی ماسلبخندم
   ؟يری و چه ب کبمن
 .  منطق بودی بیکم

   ؟روانیچرا من س:  دمی پرساروم
 

   نگاهم کردیسوال
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  ؟ي دادی دوستشنهادیچرا به من پ-
 
 ... ادیچون ازت خوشم م-
 

   اون همه سانتال مانتال؟نیچرا من ؟؟ب... یمنطق: دمی پرستخس
 

 ...ادیچون ازت خوشم م: شد تکرار کرد کی سرش نزددی خنداروم
 

 ... دمی خندمنم
 ... دی او با نگاهش صورتم را کاوو

 ...  و کم رنگ شد خنده امدیکاو
   را تنش در برگرفته بودتنم

 ...  را عطرشمی هاشش
   ضربان قلب ناسازگارم را نگاهشو
 ...  در آخر داغ شد لبانمو

 ...  بوسه اش بسته شدی گرد شده ام از داغچشمان
 ...  بوديری کبنیوا
 .شدی کوچک ختم نمي هازیبرخوردمان به چ... دانستمیم
 .  بوديری کبروانیس
 

   گرمش که به صورتم خورد چشم باز کردمنفس
  بی همان حس غرباز
   همان چشمان مرموزو

 . زدی موج ماهشی سي دو گودر
  دمی را به دندان کشنمیری زلب

 ... و بلندم کردمدست مرا هم گرفت ... برخواست میاز رو  به لبانم زد وي تندي بوسه
 ... چسبهیبعدش قهوه م:  به من زد یچشمک

 
 ... ییپرووو:  شدم بلند

 
  چرا ؟: باال انداخت ابرو
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 .  طرف کانتر رفتم تا ظرف شکالتبه
 

 . ی هستیآخه خوردن...اهااااا : اب خودش را داد  با خنده جوخودش
 

 ...  بهش انداختمی نشستم نگاه چپکنارش
 ... چشمtv  کرد و بهکی انداختم و ماگ بزرگ قهوه را به لبش نزدباال ابرو
 شد و در دهی دندان خورده ام از دست کشکیو دست بردم تا ماگم را بردارم که ک...  زدمي را گازيزدی کی تکان دادم کيسر

 ...  محو شدروانیدهان س
 
 .یی پرویلی خیدونستیم:  اخم نگاهش کردم با
 
 ... اره -
 

 ...  آوردی خونم را به جوش مشیخونسرد
 
 ... تخمت نه به االن نه به شرکت و اخم و -
 

 . یکنیاخه بچه من اگه مث شرکت بهت اخم کنم دق م:  زد ی کرد و لبخند کجزی طرفم چشم ربرگشت
 
 . یکنی نمتمیی اذنهی اشیخوب:  برداشتم گری دیکیک
 

 ... یخفه نش:   اش را از حرص در دهان چپاندم که خنده اش بلند شدهمه
 

 ... گرفت  را به طرفمماگش
 ... دمی و عقب کشدمی نوشي اجرئه
 ...  از من کنده نشدشی پر از سرگرمنگاه
 . ساعت هم رفتکی بود بعد از ی خوبشب
 ...  و خانه امرفت

 ... زدی را داد مبودنش
 ...  کنار ماگمی اضافماگ
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  روانی سي مورد عالقه ي شکالت هاي هاپوسته
 ...  عطر تلخ بودي که پر از بوي خاانه اطیمح

 ... ی گونه ام موقع خداحافظي روي بوسه ي ترنی او
 . زدی را داد مروانی اش بودن سهمه

 
 ...  من از رفتنش گرفتي جنبه ی دل بو
 

****** 
 

 .  رفتمرفتی مبرهی کانتر وي ام که روی را تنها گذاشتم و به طرف گوشالیخی بي متعجب و نجمه ثِیحد
 .  بودروانیس
  بله؟-
 
   خونتونه ؟یک-
 
  ؟یچ-
 
 . جلو در پارك کردهی اضافنی تو خونته ماشیک گمیم-
 
   ؟ي دري مگه جلونمی ببسایوا. و نجمه ثیحد -
 
 . امی رفتن میی جاهی رمیاره م -
 

 ...  خسته بودشیصدا
 .. ی حوصله و عصبیب

 
 ...  گفتم و قطع کردیخداحافظ

 
  بود ؟یک-نجمه

 
 ... روانیس -
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 ... کنهی ؟؟ هومن بفهمه سکته مهومن کیبا شر... شهی ؟ اصال باورم نميواقعا با پهاش دوست شد:  ثیحد
 

 .  خوشگل اومده بودنيدی لهیخود داش هومنت با ... ي کاريکجا:  زد ي پوزخندنجمه
 
 دمیفهم  کهیرام و دوست داشتن معمول احتهیفقط .... به هومن نداشتميدی شدياز اولم عالقه :  تشک نرم مبل نشستم يرو
 !! ستی نقشیال
 

 ؟؟! قهی پسره النیحتما ا:  زد ي پوزخندثیحد
 

 !!  بودمچهی بازونی منی و داره من فقط ایکی هومن خودش گمی مثیحد:  را بلند کردم می صدایکم
 

 ؟؟یخواست حیازش توض-ثیحد
 
 ؟؟ي داريازم چه انتظار... هم راست راست اومد کنارم با اون دختره یتو مهمون...  روز روشنه نی عیهمه چ-
 

 ...  ساکت نگاهم کردثیحد
 . رهی منم برسون خونه دثیحد پاشو:  بلند شد دی دنجوری جو را که انجمه

 
 ... نیموندی شام ميبرا:  حوصله گفتم یب

 
 . فعال...ممنون :  با به من اخم بلند شد ثیحد
 

 ...  رفترونی را برداشت و بشیپالتو
 . برادرشه درك کن...ناراحت نباش :  به طرفم امد نجمه

 
 . تکان دادم و رفتنسر
 

 ...  چپم درد گرفتدست
 . شدی عوارض قلب دردم شروع میعنی نی او
 ...  را بخورممی طرف اشپزخونه رفتم تا قرص هابه

 ... دی کشری تفکم
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 ...  زور چند قرص با هم خوردمبه
 ... شدم تا به حالت نرمال برگردم  اشپزخانه ولوکف
 ... کنمیپنجه نرم م  درد دست ونیسال هست با ا13

 ... ستی نی مدت کمو
 ...  سخت بودمجان

 . دیای بدادمی خبر مروانی تا ب سبود کی ام نزدی گوشوکاش
 
 
 .  دادم مهمونام رفتنامی پروانی سبه
 رد شی مبل نشسته بود و انگشتانش را مدام از مو هاي روشانی پريورده و موها در هم گره خي ساعت بعد با اخم هامی نو
 .... کردیم
 
  شده ؟يزی ؟؟چروانیس-
 

   تکان دادی به نفيسر
 
  ؟هی چه حال و روزنیپس ا-
 

 ... ستی نيزیگفتم که چ:  گفت ي بلند کرد نگاهم کرد با لحن سردسر
 
 .  را خشکاندمی لحن سردش خون در رگ هانیا

 . چشم دوختمشانشی به حال پرصامت
 .  شدمبلند
 .  طرف قهوه ساز رفتمبه

 ...  تلخ پر کردممهی ني بزرگ از قهوه یماگ
 . کنهی بخور ارومت مایب:  پاش نشستم نیی طرفش رفتم  پابه
 

 .  بلند کرد نگاهم کردسر
 . گذاشتی عسلي را برداشت و روماگ

 
 . گفتیخواهمی گرفته اش  نمي صدابا
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  ؟یپس چ-
 

 . و بلند شدم و بلندم کرددی را کشدستم
 
 ...  طرف اتاق خواب بردبه

 ...  دلم پاره شدبند
 ... ستادی تخت اکنار
 ...  به چشمان هراسانم کردینگاه

 . را در اورداهشی سراهنی را و پکتش
 .  عقب رفتمیقدم
 

   اروم شميخوایمگه نم: زد ی کجلبخند
 

 .  تکان دادمسر
 .  اروم کنارم بخواب بذار اروم شمایفقط ب... غمای ندارم تیکار -
 

 .  چشمانش کردمنانی به اطمینگاه
 

 . مانع نشدم. را گرفت دستم
 .  بازوانش در اغوش گرفتانی و مراهم در مدی تختم خوابرو

 ... تی بود و پر از حس امنگرم
 .  تنم را در بر گرفتندی استرس و حس خوشایکم

 .  بستچشم
 . دی کشنفس

 .  آههی و شبقیعم
 .  مردانه و اخم کرده اشي افهی دوختم به قچشم

   ؟غمای-
 

 .  داد زدی  و قلبم جان دلمتنم
 ...  زبانم جواب ندادیول
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 . یکنیآرومم م:  داد ادامه

 
  ؟شدهی چی بگيخواینم:  دمی کشششی به ته ردست

 
 .  باز کرد و نگاه به چشمانم دوختچشم

 
 . غمای ستیمهم ن-
 
   ؟ی و داغوني و اخم کردستیمهم ن-
 
 . ستینه ن-
 

 .  بست و تنم را فشردچشم
 . شمردمی را منشی سنگي که خواب بود نفس های من تمام مدتو
 .  نابسامانم افتادی در عرض چند هفته درست وسط زندگدهی مرد خوابنیا
 ...  شده بود مرکز تفکراتمو

 ... می بود مقصد هدف ها و کارهاشده
 ...  کوچکي کار هایحت

 ....  او سهم برداشتني که دوست داشت و براي درست کردن کوکو سبزمثل
 ...  تلخي شکالت هادنی خرای
 ...  مردنی اي برابی دندان طعم سریکردن خم  فراهمای و
 ... کردی را حس نميزی قلبم چو

 ...  خواب رفته بودانگار
 

 ...  و به خواب رفتماورمی آغوشش تاب بي ربع نگاه کردن نتوانستم در مقابل گرماکی از بعد
 
 .  شدمداری بخوردی که به صورتم می نفس گرمبا

 .  شدماهی سي در چشم دو گوچشم
 ... ساعت خواب: زدلب

 . زدمهی خمی و رودیآغوشش تکان بخورم که سفت تر چسب  حصار تنگنی زدم و خواستم در ايلبخند
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 ...  ام چسباندینی اش را به بینیب
 . تنم خشک شده... رووووانیس:  کردم اعتراض

 ... یشیتو خواب نازتر م:  باال انداخت و لبخند زد شونه
 

 ... کنهی ناز خانوم تنش درد منیا:  به کمر همچون سنگش زدم یمشت
 ...  شددهی مکلبانم
 ...  اعتراضي کردم براي اناله

 . و کار خودش را کرد... از لبم اعتراض خودش را نشان داد  ی او هم با گاز محکمو
 .  نبودي از اخم و تخمش خبرگری دو

 ...  فرو بردمشی را در موهادستم
 .  و پرشاهی سيموها

 
 ... روانیبذار بلند شم س:  تکان خوردم با خنده و التماس گفتمی که جدا شد کمازم

 . د کردای ام عمق پهودهی تالش بنی از البخندش
 ... روانیس:  زدم غی زده جحرص

 
 ... کنمیول نم...درد :  باال انداخت ابرو
 

   شد به طرفمخم
 . روانی باز لبان من و آتش خروشان سو
  
 
   خم شدیی هی ساي رویی هیسا«
   نهانگاه راز پرور شبدر

  دی لغزي گونه اي روینفس
 » لب  دوانی شعله زد مي ابوسه

 
 ...  ام چه بودی در رگ و پافتهی انی حس جرنی او

 ..  خشکيریی در وسط کوی اب خنکانی مثل جریحس
 

 .  بزرگ خاله معصوم را در برگرفته بودمنی نشایعرش  محمد وياهوی هيصدا
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 .  داخل ظرف را هم زدمي قهوه امواد
 ، خاله جاننایا  توزیبر:  هارا دم دستم گذاشت وانی لخاله

 
 ... ارمی منیبش چشم خاله شما برو_
 
 . اری بارمی دستشی هارو بردم پوهیم_
 

 . میدادی به خوردش مری شينطوریفقط ا. شدم ای سفارش عرشيرکاکائوی گــفتم و مشغول درست کرد شی چشمدوباره
 

 . دی پا از پشت سر به گوشم رسيصدا
 

 . یخسته نباش_هومن
 

   جواب دادمی ممنونآرام
 
 .  داد و چشم به من دوختهی تکنتی کاببه
 
 . ختمی ها روانی را داخل لریش
 
 ... باهات حرف بزنمخوامیم_
 
 . بزن-
 
 . بهم نگاه کن بعد-
 

 .  از سهام دار ها بودیکیدختر ...مکث کرد...اون شب اون دختر :  قهوه اش دوختم ي هاي بلند کردم و چشم به گوسر
 

 باشه ،اون لحظه انتظار خوادی می هومن اون دختر هر کنیبب: روم گفتم  آنهی گذاشتم و دست به سنتی کابي را روظرف
    ،نه توسی مهم نگهید...و االن... نمی ببگهی دیکی با  رو نداشتم تو

 .  خودشهِی سِی، هر ک  داره نه من به توي من تعهدبه
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 ... غمای خودش؟ من دوست دارم هی سیهر ک_
 

 . خوش باش ،بذار منم خوش باشم... کنمی احساس نفرتم نمی حتگهید... من نه :  گفتم ضی تند و غلیکم
 

 ... غمای ؟؟ محاله بذارم يری ؟ با اون کبی خوش باشیبا ک:  را گرفت می شانه هانیخشمگ
 

 . ی جلو دارم باشیتونی تو هم نمکنمی بخوام می ؟ هان ؟ هر غلطی باشی ک تو:  اوردم نیی پای را کممیصدا
 

 .. خون بود يکاسه   دوچشمانش
  شدی فشار دست داشت له مری استخوان شانه ام زو

 داداش؟؟:  از پشت سر آمد ثی حدي که صدادی بگويزی باز کرد تا چلب
 

 ...  از تنم جداشددستانش
 ... دمی دستم سر شانه ام را مالبا

 ... دیکشی مری دستش از درد تيجا
 

 ... کنهیمامان صدات م... غمای: ثیحد
 
 ... ثی حداریب اروی دستشیهم پ تو:  کاکائو را برداشتم و راه افتادم ری شینیس
 
 .خوادتیخب نم... داداش هی چه کارنیا: دمی و شنثی حدي لحظه صدانی کنارش گذشتم و اخراز
 
 ... خواستمشینم
 ..  شکیب

 ... خواهمی رژه برود را نممی دست در دست جلوي دلتنگم است و فردا با دختردی که بگويمرد
 
 ...  مبل که جا گرفتميرو

 .  محمد نشستي پاي برداشت و دوباره رویوانی لایعرش
 
 . ستینگری مرا مي در هم رفته يها  چشمان محمد ابروو
 . چته:  دیپرس  چشم و ابروبا
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 .  باال انداختمي هم در جواب سرومن
 

 ...  هم آمدثیحد
 .  هومن بودامدنی نشان از  نرفتی که پله ها را باال میی قدم هاي صداو
 .  چه دردمان استدی محمد اخم کرده فهمو

 .  از پنجره دوختمی باراني به هواچشم
  ،زیی اواخر پاباران
 .ری و نفس گریدلگ
 

   ؟ي از مادر خبر دارغمای:  خاله
 

  نه چه طور ؟:  فعال شد می هاشاخک
 

 ...  جانم را سوزاندآهش
 ...  سرش آوردهیی حاج رضا بالنکنه

 
 .دنشی برو دی هم تونستای خونه حتما بهش زنگ بزن یرفت -
 
   کرده ؟ي کاری ؟؟ حاجشدهیخاله چ:  جلو آمدم ی مبل کميرو
 

 ... زدتش:  گذاشت ی عسلي را رورشی شوانی لخاله
 

   مامان ؟یگفتی نميزیچرا به ما چ... ی عوضکهیمرت:  محمد آمد ی عصبيصدا
 
 ...  سالم تو تن زن بدبخت نذاشتهيدستش بشکنه ،جا....دمی فهمروزید -
 

 ...  شدنی سنگنفسم
   ؟گفتی را ممادرم
   را سالم نگذاشته بود ؟تنش
  هزار چهره؟؟یحاج

 ... زدیری زهرش را مدانستمیم
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 . رمی االن منیهم:  ب مبل راگرفتم و بلند شدم دسته

 
 ...  رابه محمد سپردمایراه افتادم و قبلش عرش نکردم حاضر شدم و هی به اعتراض خاله و بقیتوجه

 
 ... دیچیپی منو مادرم در خانه مي هی گري وارد کاخ حاج رضا شدم صدای وقتاز

 ... کردی متی شکامیی وفای که از بيمادر
 .  کردی مشی حاصل کتک حاج رضا پنهان شده بود و دل مرا ري هاي کبودری زشی که دلبرمیبای زمادر

 ... نگفته بود چه برسد کتک زدن»تو«پدر مظلوم من به مادرم  
 ...  زن بت مانندش رادیپرستی که ميپدر
 
 .  درد جان و تن نداشتی بود ولشی غذانی بهترری که نان و پنخوردی را میی حسرت روزهادی حال مادر من شاو
 
 ...  و پر از دردملکه هم که باشد سرتاسر تنش کبود است... لحظه نیدر ا... االن یول
 
 .  امدمرونی کاخ که بنی در ااز
 ...  باال گرفتمی گوشي برهیو
 ك. روانیس
 
   تو ؟ییکجا-
   سالمیب
  کی علیب

 . از خشمپر
 
 . می ناپدريخونه  -
 

 ؟یکنی مکاریاونجا چ:  از پشت تلفن هم مرا گرفتاخمش
 

 ...  کردمبغض
 . روانیزده مامانمو کبود کرده س:  کرده گفتم بغض
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 ...  دنبالت ،بغضم نکنامیاالن م -
 ...  کردقطع

 ...  گفت بغض نکنتی قاطعبا
 ... گفتمحکم

 ...  شکستمی بغض النه کرده در گلویول
 .  هق ام باال گرفتوهق

 . شستی را ممی باران بود که اشک هانی او
 

 ...  را کنار زدسمی خيموها
 
  غما؟؟یچته  -
 
 ...  سردمهیچیه:  گفتم کردمی لزانم مي در توقف دندان های که سعی حالدر
 
 ...  طرف اتاقم بردبه
 

 .  آب بودسیتاب قرمزم هم خ...  را در آورد سمی و شال خمانتو
 ... دمی بازوان لختم کشيکف دستانم را رو  را بغل کردم وخودم
   ؟شدهیچ:  دیکش  شانه امي رویدست

 ...  کردمنگاهش
 .  سر شانه ام ثابت مانده بودي رونگاهش

 .دمی سر شانه ام دي را روی بزرگي چشم کبودي گوشه از
  بال را سرِ، سر شانه ام آورده بود ؟نی هومن ادست

  ؟روانی به سمی بگوچه
 
   ؟؟شدهی چی بگيخواینم -
 

 .  بوديریگ  شده اش پر از حس مچزی انداخته شده  و چشمانِ رباال ابرو
 
 .نتی درِ کابي خاله خورد گوشه يخونه : م لب باز کردم  گرفته اي صدابا
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 . نتیماشاهللا کاب:  شد شی کجش نلبخند
 

 . يخوری سرما ماریتاپتم در ب:  آمد جلو
 

 . دمی لحاف گرمش خزری توجه به طرف تخت رفتم و زبدون
 
 . عوض کن لباساتو  سردمه پاشویگی ؟مستمین مگه با تو-
 
 ..  نبوديزی مادر چي هاي من در قبال درد کبودي سرددانستی نمو

 .  بودچی اش ههی قبال زجه و گردر
 

 . تخت نشاندي شد مرا رودهیدستم کش  کنار رفت ولحاف
 . باال و از تنم در اورددی کش  تاپم را گرفت ونیی پاي هالبه
 

 . ورد امی برای و شلوارکیشرتی لخت من به طرف دراور رفت و تمهی نگاه به تن نبدون
 
 .ارمی داغ برات بری شرمیم...بپوش  -
 
 .  را به زور در آوردممی به پاهادهی چسبسی خنی رفت با دستان سرد و لرزانم شلوار جرونی اتاق که باز
 

 . حوله داخل اتاق شد  وری پر شی با ماگدمی که پوشلباس
 
 ... یبخور گرم ش-
 
 ...  تخت نشست و مرا به پشت چرخانديرو

 .  شدمی به حرکت در آمد و با حوله مشغول خشک کردن موهاسی خي موهاي الدستش
 
 ؟يکردی مکاری حاج رضا چيجلو در خونه -
 

 ...  لطافت نداشت کالمشي اذره
 . ی جواب بدهدی بایعنی نیوا
 



  رمان تاراج                                                          اختصاصی کافه تک رمان     

@Caffetakroman 81 

 .  سر به مادرت بزنهیخاله گفت -
 

 ... باز مرا همانند عروسک به طرف خود چرخاند  تخت پرت کرد وي را روحوله
  ؟نجای اياری بي بریتونستینم...چرا : بودمی شک کابوس شب های باخمانش

 
 زده کبودش کرده ؟: دوختم یتخت  را به رونگاهم

 ... روانیتنش نبود س  تودی سفي جاهیکنه،ی منشیگفته بود بدبختر از ا: را باال آوردم چشمانم
 

 حاج رضا گفته بود؟: با همان اخم گفت ... صاف
 ...  تکان دادمسر
 ... دی به لبانش کشیدست
   اون کفتار ؟؟شیچرا پس مونده پ: شد چند قدم به طرف در اتاق رفت برگشت طرفم بلند

 
 ی دومهی به گرگنستدوینم...جذابش شده   معقول وي افهیمامان ساده ام قول پول ق...جادوش کرده ...  دونمینم:  کردم بغض
 ... اون خونه دووم اوردم  سال به زور تو9...نداره 

 
 ... غمای:  را پشت گوش زد میها مو... نشستکنارم
 ...غمااای دل جان

 ... من جانم جواب دهم  ودی بگوغمای مرد فقط نی اکاش
 

 ... يزی اشک برنمینب:  کردمنگاهش
 ... لبانم
 ... دی ام از بغض لرزچانه

 .مامانمه: را در آغوشش انداختم و سفت گرفت مرا خودم
 ...  خود خوابانديمرا هم رو  ودی تخت دراز کشيرو

 ...  و تار به تارش را نوازش کردکرد می در موهادست
 .  به جانمختی آرامش رای دنای هر تارش دناز
 
 ... غمای زینرررررر-
 

 ...  بلند کردمسر
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 ...  اخمش لبخند زدمنی ابه
 ...  و بوسه بر چشمانم زددی را باال کشتنم
 
 روان؟ی سيچرا موهاتو زد -
 

 ....  کوتاهش بردمي تار هاانی را مانگشتانم
 

 ... ی منفی هم حسدی شاای... حس ی شد و بزی رچشمانش
 ...ي و قرار،قولی قسمهیبه خاطر -
 
  که موهاتو کوتاه کرده ؟هی قول و قرارت چنیحاال ا... ادیبهت م-
 
 درست کن برم ی چهی غمایگشنمه ...  ستیمهم ن:  به گونه ام زد ي انداخت بوسه امی پاي را روشی خواباند و پاهاشیازو برو

 . کار دارم
   نبود ؟مهم

 ...  زدممی روزهانی اياخمو  به مرد تخس ويلبخند
 . ارهی محمد االناست بهم ارویعرش...ول کن پاشم برم درست کنم  -
 
 ...  امدمرونی بازوانش بانی ماز
 ...  با هوشهيادیز:  روانیس

 . بلند شدم  هوشم رفتم و  بايای عرشي لب براری زي صدقه اقربان
 
 
  خاله؟؟-
 
 .  را از سرش گذراندمشی راحتشرتیت
  
 جانِ خاله؟-
 
   شوهرته؟روانیس عمو-
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  خاله نامزدشهگرینه ج:  من با خنده گفت ي به جانجمه
 
 ...  ابرو باال انداختمشیبرا
 

  ؟نیدی به هم لب مثی مثل عمو هامون و خاله حدکنن؟؟ی بوس مگروینامزدا همد:  جلد شکاالتش را باز کرد ایعرش
  ؟یدونیاز کجا م  رونایا:  کردم اخم

 
 ...  بهم لب بدهگفتی مثیخب عمو هامون که نامزده خالس تو آشپزخونه به خاله حد:  عقب رفت ی قدمدی ورچلب

 ... بوسهی لباتو می هروانمی سعمو
 

 . نجمه خانه را در بر گرفتي قهقهه يصدا
 ... چدی من هم در خانه نپي تا قهقهه دمی گرد کردم و لب گزچشم

 
 .  بگو جلو بچه نچلونتتروانمیبه اون س. کن شیچشتا درو...پدرررر سوخته : نجمه

 
 ... ای نگاه کنی دزدکنمی نبگهید:  اخم گفتم  باایرو به عرش... لحظه خفه شو هی -
 

 .  فک کردم عمو زدتتي زدغی کنم جکاریخب چ:  هم عقب رفت یقدم
 

 ... کنهی برو بخواب االن خاله سکته مایمن بخورمت پدر سوووخته ب: لپش را گاز گرفت   بغل کرد ودی به طرفش دونجمه
 
 ...  طرف اتاق بردبه
 ...  دادمهی تکواری دبه
 ... کردمی پسرك مراعات منی جلو ادیبا
 ...  مبل جا مانده نگاه کردمي که روروانی ساهی کت سبه
 . کتش مانده  که بهش زدن با عجله رفته بود وی تلفنبا
 

 .  را آوردای هم نجمه و عرشمحمد
 ... هی انگار جدروانی سهی قضگمیم: در قندون را برداشت   مبل لم داد ي رونجمه

 
 ... آره:  زدم هی تکواری به دسر
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 ...  بهش مشکوکمیکم:  گفت ی لبخند و شوخبدون

 
 ...  نکرده کهيچرا ؟؟؟ کار-
 
 . زهی کار کلهم شک بر انگهیچرا دوست شدنش با تو -
 
 ... یگیچرت م-
 
  هم هست چرا ؟؟؟ی کارمند تازش و که ازقضا معمولگر،ی اون همه جنیب... غمای گمیراست م -
 
 . ادیگفت ازم خوشش م-
 

 ؟ی ؟؟ حست چیتو چ:  نگاهم کرد یکم
 

 ...  کردمنگاهش
 .  نداشته باشماهشی به آن چشمان سی حسشودی ممگر

 
 . هس نجمهادی خوشم مهی از شتریب -
 

 .  ندارم بهشیحس خوب:  صورتم چرخاند ي به روی نگاهنگران
 
   نداشت ؟ی حس خوبرفتی جانم در مکردی اسمم را صدا می که وقتي مردبه

  ؟شودی ممگر
 ...شی طعم بوسه هاکه او

 ...  بوددهی را نچششی هاتی حماطعمم
 ...  بوددهی آغوشش نخوابدر

  نه؟ای... گفتی چرت می کمپس
 
 

 ...  تلفن خانه منِ خسته از سر کار برگشته را از مبل نرمم کند و به طرفش کشانديصدا
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 ... بودلی مباشماره
 
 ن؟؟ییبفرما-
 
 ...دنشمی بود که خواستارشنای در دنيزی چنی آخرشرفی مردِ بنی اي صداو
 
 .  خانوم نگرانغمایسالم  -
 

 ...شیفرما:  دمیی دندان ساي رودندان
 

 .  مني به خونه نی شده بودابی شرف دمیشن: خونم را به جوش آورد ی پوزخندارش از پشت گوشيصدا
 
 .... يتف بهت که رو زن خودت دست بلند کرد...دمیمادرم دتن  رو  تویمردونگ... تف بهت حاج رضا :  تمام گفتم ضی غبا
 

 ... دیخند
 ...  از خشمدی لرزتنم
 
دو ماهه حامله س انقدم جون سخته ...ستی شدم اجاقش کور ندواریام:  آوردنیی را پاشیصدا.... ، تازه يدیپس شاهکارمو د -

 ...  که سقط نشده
 

 ...  بر سرم آوار شدای دنای بود سنگ
 ...  شدنی سنگزبانم

 ...  افتادنیی باره پاکی چه فشار خون داشتم به هر
  دی کشری چپم و فکم از درد قلبم تدست

 
 ... یشی خواهر برادر ميدار -

   ؟؟؟يومدیسر عقل ن:  شد ي جدشیصدا
 

 ....شدی خارج نممی از گلوصدا
 
 ... ادی از دستم بر میی که چه کارایدونیم.خووووب ...خوب فکراتو بکن دختر جون -
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 ...  خم شدزانوانم
 ... افتادنی زمي روتلفن

 .... کشتیم
 ... کشتی را ممادرم

 ...  بودطانی مرد خود شنیا
 
 ... دادی را هم درس مطانی شنه

 ..  بوددهی قلبم به کمرم هم رسدرد
 ...  سه روز که قرصم تمام شده بودای روز بود دو
 

 ... شدی ماهی سی همه چچرا
 ...  شدن دردهی کوبيصدا
 ...  را پر کردمی گوش های پشت در صدفي زن و مردادی فرداد
 ... دمی پار کت دراز کشيرو

 ...  شده بودپی  کگوشم
 ...  ام را نداشتنهی سي توان مالش دادن قفسه ی حتدستم
 ...  بستمچشم
 .  آمدندی که به طرفم میی  پاهاي محکم و صداي اضربه

 ...دندیچی تنم پ که دوری دستانو
 ... ی زني هی گري صدایحت
 ... ي صدا کردن مردغمای غمای

 .  باز داردی هوشی مرا از رفتن به عالم بنتوانست
 
 
 )سوم شخص( ي زبان راواز
 
  روانیس
 

 ...  سرد بودتنش
 ...  سرد بودروانی در اغوش سغمای فی ظرتن
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 ... سوزاندی دل مشیی تنهاي و برارفتی دختر منی ای لب قربان صدقهریز  سر داده بود وهی جان گرمادر
 ... گذاشت خودش هم سوارنی را در ماشغمای فی تن ظرروانیس
 

 ؟يبری ممارستانیمادر کدوم ب:  جانماد
 ... نیبه نجمه خانوم خبر بد(...)برمیم: ارامش در حرکاتش استارت زد و گفت ی ولی نگرانی با کمروانیس
 
 . کوچه رد شد  از پبچروانی سنی چشم به هم زدن ماشکیماد جان سر تکان داد و در  
 

 ...  محکمتر پدال گاز را فشرداری اختی بشی کرد و پاغمای به صورت درهم از درد ینگاه
 ...  فرستادکردی که آرامش می حال دخترکنی و باعث ای به بانیلعنت
 
 ... دید گری و چند دم دستگاه دژنی اکسری منبع ارامش را زنی بعد اساعت دو

 ... لیزوپرامی قرص ها ايچند روزه  نخوردن  وی حالش شوك عصبنی اعامل
 

 ... کردی را درك نمحالش
 ...  نداشت و حالنهیک  جز نفرت ویماه هست حس  از دوشتریب

 ...  را تحت شعاع قرار داده بودی منفي حس هاي از حد همه شی بی چون نگرانیحس
 ...  هدفشنی اي براینگران
 ... کمر شکستن حاج رضاي برایهدف
 .پر ارامش  وی قرتی دخترکي براینگران

 ...  تنهایدخترک
 ...  نقطه ضعف چند نفر مهمدی شاو
 

 .... دندینگران با محمد به طرفش دو  هراسان ونجمه
 ... و نگران محمد.... تر نجمه چشمان

 
 . هوهی شدی چ؟يری کبي کجاس اقاغمای-نجمه

 
 .  بود قرص هاشم چند روز بود نخوردهیشک عصب... ژنهی اکسریز: دی را کاولی محمد خوشگل و جذاب فامروانی سنگاه

 ...  لجباز گفتم تموم شد زود بخر خطر داره نخوردنشيدختره : سبز ی صندلي حال روی بنجمه
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 ه؟ی چ مشکلش:بهش گفت  کرد رو  اخمروانیس
 

 . معضلشهی وقتا می که بعض،ی درد قلب جزئهی-دی کششی به موهای دستمحمد
 
  نگفته بود ؟روانی باره به سنی در ايزی چرا چغمای و
 

 . خوردی مشهی قرصاشو همغمای کردی نمایزی ناپرهنی بهش دست داده ؟ از ایعصب چش شده که شک: نجمه
 

 نه؟یدوستش ا: سر در گوش نجمه ارام گفت محمد
 

 ...  سر تکان دادنجمه
 ... ستیکه ن خودی بي ادماهیشب: محمد

 
 . خنگولسمونهیرئ: زمزمه کرد نجمه

 
 ...  نگاهش را از ان ها گرفتروانیس
   مشکل نچندان کوچک قلب درد دخترك چه کند ؟نی با ادانستینم

 .  کرد و رفتی راحت خداحافظالی با خشودی حالتش نرمال مگری پرستار گفت تا چند ساعت دیوقت
 . هستندششی نجمه و محمد پدانستیم
 

                    
****                     

 
 غمای

 
 ... دمی چهره در هم کشمی گلوی که باز کردم از خشکچشم
 ...  بودنی سنگی کمسرم

 . کردی متیی اذی صورتم کمي روژنی ماسک اکسنیوا
 

 ...  بانووووونهیسالم د:محمد
 

 زد؟یکه عطر تلخ نم  بود ؟؟محمد محمد
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 که بودم ؟  در اغوشمن
 ... غمایازت متنفرم :لبخند به طرفم امد  در را باز کرد بانجمه
 ...  جان به تضاد لبخند و حرفش زدمی بيلبخند

 .. حتما بخور چند بار بهت بگم قرصاتو-
 ...یافتی تخت ننی خود چالقت برو بخر که رو اای من بخرم ای  شد بگو تموم

 
 . که خوبمینیبیم...حاال حرص نخور : صورتم برداشتم ي را از روماسک

 
 . ..  خوب نبودمنه
 ...  درونم پوچ بوديزیچ
 ....  بودیته
 ... روانی به نام وجود سيزیچ
 

 ...  بدبختوروانی ،هم اون سينصف جون کرد  هم مارو،ی ولیاره خوب:ختی پام رنیی ها را پاوهی و اب مکی کنجمه
 
   ؟؟؟روانیس
 
 کجاست؟-
 

 هی عجب پسریول... رفت شهی گفتن حالت داره نرمال میوقت...جان دل  رفت -باال انداخت  لم داد و ابروی صندليمحمدرو
 . خوشم اومد

 . ي هومن و کنار بذاری حق داشتدیشا:  به جلو خم شدی صندلي رویکم
 

 . ی گند زد به همه چگهی دختر دهی داداش شما بود که با نیمحض اطالع محمد خان ا: نشستتختی رونجمه
 

 نی ای باشه ولخوادی میهر ک: برادرانه اش ي ها داغ شد از بوسه یشانی برداشت و به طرفم اومد پي اوهی بلند شد اب ممحمد
   هی... تشنته دونمی بخور مایب... و نداره اقتتیداداش من ل

 . یشی مرخص مگهی دساعت
 

 ...تو مثل اون نباش: زدم شی به رويلبخند
 ... تونمیبخوامم نم: کرد دای بود عمق پکی که مشغول خوردن کي نجمه اي روشنگاه
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 ...  لبم بودي رو می به خانه برسی نگاه تا وقتنیمن از ا  لبخند محوو
 
 
 

   ؟ی تو هسترمینجمه ، من م:  محمد
 

 ... هستم: بست پسی سرش با کلي باالشی موهانجمه
 
  کجا نصف شب؟:  دمی سر انگشتم چشمانم را مالبا
 
 ...  حاضر کنملمویبرم وسا...قراره صبح زود برم ماهشهر کار واجب دارم -
 

  ؟یمونیچند روز م: پشتم گذاشتی بالشنجمه
 

: در را باز کرد ... بگو روانی هم به اون پسره سای بد شد حتما بهم زنگ بزن غمای حال نایسه روز ا:  محو زد ي لبخندمحمد
   یهر چند انتظار داشتم تا به هوش اومدنت باال سرت باشه ول

 ...خداحافظ... هیچی از هبهتر
 

 .  گفتم و در بسته شدی محمد زدم خداحافظی پوستری انتقاد زنی به ايلبخند
 

 ...  خواب بودای جان هم گوماد
 
 ... هخوابی نگران مچارهی حالم خوبه زن بیبه خاله گفت-
 

 ...  راحت شدالشی خی خوبدی فهمیچند بار زنگ زد وقت...اره بابا: نجمه
 

   را فوت کردمنفسم
 یاگه بدون...مامانم از شهرستان اومده بود تنهاش گذاشتم اومدم ...غمای زهر ترك شدم یدونیم:  کردی مینی نجمه سنگنگاه

 ... يشدی عاقل مکمی يزیچه قد برا تک تک ما عز
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بخره موقع برگشت   بودم بگمدهی و ندروانی چند روز سنیا...شرمنده ام زابه راه کردمت :  را روانه اش کردم زمی تشکر  آمنگاه
   بخرم  قرصامورفتی مادمیاز سر کار هم انقد خسته بودم که 

 ... از اون طرف حاج رضا زنگ زد: بغضم و قورت دادم ...
 

  س؟ی باال اورده؟ زده مامانتو ناقص کرده بس نيون ؟ بازچه کثافت کارا: صورت نجمه با هم در هم رفت   واخم
 
 ... مامانم حامله اس -
 

 مامانت ؟ با اون همه کتک خوبه سقط نشده ؟:  قد گرو گرد شد چشمانش
 

 ... دهیداره ذره ذره شکنجه اش م: به ندانستن تکان دادميسر
 

 ...  امهی برا خاله حسنرمیبم:  بغض کردنجمه
 

   کردبغض
   کردمبغض

   کرد وهیگر
 ...  اشک من خشک شده بودي چشمه

 ... کشتی بغض داشت میول
 ...  چهار صبح بودساعت
 ...  بودي که اثاثش ،اثاثِ سمساري به سقف خانه ارهی خواب بود و من خنجمه
 .شدی پر از بچه بازميکوچه   که رو به بازار ویی هاپنجره

 ...مینجمه رنگ زده بود  وثیحد  را من وشی هاوارید
 ...  خاطره بودپر

 ...  بودلدای که هر شبمون شب یی هازمستان
 ...  داشتادی از ان کاخ حاج رضا خواهان زدی من شاي خانه نی او

 ...  امدی مفمی کي تلفنم از تويصدا
 ...  شدمبلند

 
 ك.روانیس
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   ؟يمرخص شد-
 

 .  هم در کار نبودی دادنسالم
 
 ... خونه ام -
 
   ؟شتهی پیک -
 
 ... نجمه -
 

  ؟یخوب:  مکث یکم
 
  گری بود دی معمولدنی حال پرسکی
 ... یول 

 ... خوب بودننی داشت اینیری تلفظ شچه
 . خوبم:  اشپز خانه زدم ی خالي به فضالبخند

 
 .  دنبالتامیم -
 
 ... بوق اشکالو

   آمد ؟؟ی مکجا
   ؟دنبالم

 
 ...  نشودداری تا نجمه بمیکردی م پچ  اتاق پچي توروانی ساعت بعد من و سمین

 
 ... روانیکجا اخه س:  گفتم زی اممعترض

 
 من چن ي خونه می جمع کن برلتوی وساستی نضینجمه که مر:  لباسم را باز کرديکشو  تخت انداخت وي بزرگم را روفیک

    خونهشتری چن روز بنی خودمم اکنمی برات رد میروز مرخص
 ...  نکنتییمانشم اذنجمه و ما... ام
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 دارم باهات روانیس.... دارم فی خاله معصوم بگن من کجا تشرایاون وقت مامانم زنگ بزنه :  به کمر به طرفش رفت دست
 . سای جا واهی زنمیحرف م

 
 ... ی اوني خونه گنینجمه خانوم م:  ام زدیحرص  اخموي افهی به قيلبخند

 
  سالم چه خبره ؟-
 
 مامانته  شما وشی پیگی مدی خودم شما هم هر کس پرسشی پبرمیم  روغمای: گفت   پسر کشش زد وپی به تینگاه می نروانیس
... 
 
 :  من گرد کردينجمه چشم برا 
  دروغ بگم؟؟هی من به بقکنهی مجبور میعــه؟؟ اون وقت ک -
 
 ... شهی کسر میکه حرف گوش نکن...حقوقت :  زد شی به روي لبخند حرص در آورروانیس
 

 ...  بگويزی چهی... غمای:  که کم مانده بود از خنده بپوکم نگا کرد ی به منمات
 
 . بروی چند روز هر جا خواستنی رو کانتر هس بردار  تو انی ماشچییسو... کنهی بگم حرف گوش نمیچ -
 
 ...  غمای لباساتو بردار هیبق:    روانیس
 
   رفت و من مشغول شدمرونی خودش بو

 میدستش را جلو...  القی دي پسره کنهی مدیداره با حقوقم تهد... ی به تمام معني زورگوهی:  با اخم و تخم غر غر کرد نجمه
 ... ي دوست شدنی با ایبا چه عقل اخه تو:تکان داد 

 
 ...  سر کاري بریتونی بخواب صب نم  بروایسرموووو برد:  دمیخند

 
  سر کار؟؟:  متعجبش بلند شد يصدا

 
 ... بله سر کار:  از پشت سر گفت انرویس
 
 ... خورهی بر نمیی به جای روز مرخصهیخب ... برم دیصب تا شب باال سر دوس دخترتم سرکارم با...دی انصافیواقعا ب -



  رمان تاراج                                                          اختصاصی کافه تک رمان     

@Caffetakroman 94 

 
 . لباس بپوش منتظرتمغمای....دوست خودت بود ...حرفشم نزن قبل از دوست دختر من :  تخت برداشت ي را از روفمیک
 
 .... رفتو
 ...  کردروانی من بار سي خنده هاانی داشت منی هم هر چه ناله نفرغمای
  شودی مروانی سبی نصشی هانی تا چن روز نفردانستمیم

 ...  گرمش جا گرفتمنی در ماشدهی پوشلباس
  بودمدهید از دور هم نی که حتيراه افتاد به طرف خانه ا  نثار نجمه کرد وي خدا به داد شوهرش برسه اروانی سو
 
 
 . خوبم... روانیس: دادم روانی سي به کانتر خانه هیتک
 

 ... نمی بخواب ببای ؟؟ بي خواب نداری که خوبیخوب: نگاهم کرد کرده اخم
 

 .  ،تخت بزرگش را کنار زدی تختي روي گوشه
 
 ... دارمکار کمیعوض کن بخواب منم  لباساتو-
 
 ... يدیهم که نخواب  ؟ تویچ تو: کنارم گذشت دستش را گرفتم از

   ؟یترسیازم نم: به من انداخت یبی غرنگاه
 
   بود ؟ی چه سوالنیا

   بترسم ؟؟ازش
  چه ؟؟يبرا
 

 .  تکان دادمی به نفيسر
 ...گردمیبرم شرکت زود بر م: گرفت قی عمیدم
 
 ...  کنارم گذشتاز
 .دمیف گرم خز لحاری تن کردم و زيشلوار  وشرتی چرمم را باز کردم تي قهوه افیک
 



  رمان تاراج                                                          اختصاصی کافه تک رمان     

@Caffetakroman 95 

 ...  سر نترسم تعجب داشتمنی خودمم از او
 ...  دوس پسر ماندني روز در خانه چند
 . درست... داشت ی نگرانی ،کمیکم
 . مقدار کم را نداشتمنی من همیول
 ... کردی خودم هم کارش را مي بکند در خانه ي کارخواستی اگر مروانیس
 ... دمی که من دیروانی سنی او
 . شدی نمکی سه تا عشوه تحربا

  امی قبلي دوس پسر هابرعکس
 ...  که گرم شد خواب مرا در بر گرفتچشم

 
 .خوردی به پشت گردنم می گرمنفس
 . شدانی نمايزیی پاي آسمان آلوده و ابرروانی اتاق سي سر تا سري باز کردم و از پشت پنجره چشم

 
   ؟ي شدداریب: دمیخسته اش را کنار گوشم شن  دورگه ويصدا  دور شکمم حلقه شد ویدست

 
 ...  صدانیهم
 ...  بازدم گرم کنار گوشمنیهم
 ...  آغوشتیهم
 ... چی که همرا

 ... کردی را هم آب مسنگم
 . خوب زدمي حس هانی به ايلبخند
 ...  در اوردن لج هومني بود براي مرد سراسر لجبازنی با ایدوست

 ...  حس هانی ایول
 . بودمی لجبازي نقشه يفرا
 
 ... دمی طرفش چرخبه

 ... کردی مشی که دلم را ریشیته ر  آشفته ويموها
 

  ؟يتازه اومد... یخسته نباش: من لبخند محو به لبانش نشاند ي گرفته يصدا
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 .  ام چسباندیشانی به پیشانیپ
 .دمی کوتاهش کشي به موهادست

 
 ... ساعته  دویکی-
 

 .يدی که نخوابشبمیبخواب د:م  به گونه اش زدبوسه
 

 ...  را به خود فشرد وتنم
 ... اغوشش گم شدانی کوچکم متن
 
 ؟؟یتو خوب...  خوابمیم-
 
 ...  خوبمیلیخ-
 
 ... کانتره قرصات رو-
 

 . یمرس: زدم يلبخند
 

 ...  مماس با لبانم بودلبانش
 
 ...  نگرانتهیلیخ. دیمحمد زنگ زد حالتو پرس-
 ...  نگرانمهشهیهم-

 ... دهی به گوشش رستیضیفک کنم خبر مر... از حدش نگرانه يادی هم که زيدیهومن ام: شد زی ،کالمش تنگاهش
 

 ... ستیمهم ن: جانم را کندم دیکاوی که می را از نگاهنگاهم
 

 ... زنگ زد:کردی متیی اذی محو بود ولپوزخندش
 

 . شمانش دوختم هراسان باز نگاه به چیو کم...متعجب ... منتظر
 
  ،ی مني خونه دیفهم-

 غما؟ی کنهی مدمی داره که تهدیچه نسبت  شرف با تویاون ب:تنم را فشرد   شد  ولی به خشم  تبدارامشش
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   طرفه ؟؟ی با کفهمهی اصال ماون
   روت داشته باشه؟ی حقتونهی مچرخهی که جلوت با دختر سهامدارش ول می خانهومن
 : کردزی رچشم
  ؟ي ازش داری تو هم حقنکنه

 
 يحاال که جا... هومن خان نداشتم نی به ایمن از اولم حس: کمرم بود ي حاصل تهمت ها و درد دستان فشرده شده رواخمم

 . روانیکمرم درد گرفت س:خود دارد ،مکث کردم 
 

 ...  اخمش پا بر جا بودی نرم شد ولنگاهش
برته   دور ونمیفقط بب:  زی آمدی تهدشی به چشمانم دوخت و صدازی کمرم حرکت کرد چشمانش را تي گونه رونوازش دستش

   ی و حرفنی کردي و کارنی بفهمم چش تو چش شدغمای...
 .  خودتهری تقصادی بشی پی ،هر چنیزد
 

 ...  بازوانش را در بر گرفتانی مانند کل تن محسور ممی نسیهراس
 

  که؟يدیفهم: را چنگ زد ارام میموها
 
 . اره-

 هراس را دور نی در حرکت بود هم نتوانست اشرتمی تری که زیدست  لبانم و فشار دستش از پشت سر وي لبانش روینیسنگ
 ... کند

 و فکر من نام هومن را فشرد... تنم را فشرد ي های برجستگدستش
 ... دیکش  به دندان گرفت ولب

 .رمیدوش بگ  بخواب من برمکمی... روانیس:م و ازش دور شدم  اش گذاشتنهی سي رودست
 
 .  بودگری دی بدني ها  تنها راه فرار از تماسو

 ... دیفهم
 ...  زدی کجلبخند

 ... چشمانش پرداخته بودمی معنری دوش حمام به تفسری ساعت بعد زمی نو
 ...  دهمقی توانستم حالت نگاهش را با رفتارش تطبینم

   و سردزی و تبی غرینگاه
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 ... اغوا کننده  نرم ويرفتار
 . شدمی که داشتم در اغوش اغوا کنندش نرم می منو
 
 
 

 .  برداشتم و به طرف اتاق مجاور رفتمزی مي را از کشوسشوار
 .   از صورتم بر طرف نشدهشی حاصل حرف ها  خواب بود و هنوز اخمروانیس

  اه افتادم را که خشک کردم به طرف اشپزخانه اش رمیموها
  ؟قهی همه سلنی مجرد و اپسر
 . و مردانه بودکی شيادی زشی و نقره ااهی رنگ سبی و ترکلی جنس استي خانه البته

 
 .  خوردمیکی یکی را برداشته و می کانتر قرص هاي رواز

 .  نهار مواد کتلت درست کردم و مشغول سرخ کردن شدمي کردم و برادای گشتن پی را با کملیوسا
 .  زدمي برداشتم گازخجالی از یبیس
 .  خبر بودم را بردارمیروز ازش ب  که دوي بخت برگشته ای گوشفمی طرف اتاق خواب رفتم تا از کبه
 

 سالم: نجمه را گرفتم ي شماره
 
 ار؟ی در بغل گذرهی سالم خانووووم ،خوش مکیعل: حرص گفتپر
 

 ؟ییکجا... یجات خال: دمیخند
 

به ... رمیمی می خستگ  ویخوابی نداد دارم از بی سنگ دل شما که مرخصاری باشم سر کار اون يخوایکجا م: اومد ی تقيصدا
 ... کنمی منتی نفری جبران نکنغمایخدا 

 
 حرص نخور هزار تا چشم روته اون دور و بر فقط تو. کنمیکه حتما م باشه جبران و:ختمی ری ظرفي سرخ شده را توي هاکتلت

. 
 
 . نی هستی با هم مرخصارتی تو و اون سی نزی شک بر انگ کمی گمیم-
 
 .  تنها بذارهتونستیوا منو که نم-
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 ؟یی تنهايشدی سقط مذاشتیادا طبق طبق مثال اگه تنها م واه واه ناز و-
 
 ... به تو چه اصال حسود خانوم-
 

 . نشه کار دستت بدهی وحشارتیمواظب باش اون ... بزن ایب: دیخند
 
 ... ممواظب... دهی نمرینه خ-
 
 . دنتی دامیمن برم خداحافظ بتونم فردا م...  شاهللایا-
 
 . خداحافظ-
 

 .  روغن خواباندمي را توي بعدي هاکتلت
 ...  امدی در پی زنگ در پيصدا

 .  طرف در رفتمبه
 . دمی را منتظر پشت در دي مردی چشماز

 .  بوددهیپوش... کرد می به لباس هاینگاه
 .  را باز کردمدر

 ن؟ی کار داری کن؟باییبفرما: ثابت ماند می مرد رونگاه
 

 . دوستشم.روانیبا س:شیها  ابروانی محو دواند میاخم
 
 . کنمی مداریخوابه االن ب.... نییبفرما: باز کردم شتری را بدر
 

 ...  انداختامی سر تا پاقی دقینگاه
 .  رفتییرای شد و به طرف پذرد
  هم پشت سرش به طرف اتاق خواب  منو
 

 .  دوستت اومدهروانیس ... روانیس: گذاشت روانی لخت سي شانه ي رودست
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 ؟یک: دی باز کرد خمار خواب پرسچشم
 
 ...دوستت-
 

 ....  زد و چشمانش را کامل باز کرد و بلند شدی محکمپلک
 .  رفتییرای به طرف پذی مشکیو شلوار راحت  اهی سی همان رکاببا
 
 ... را درست کرده و باز به آشپزخانه برگشتمیتخت رو
 
 غماست؟ی-
 
 ...خودشه-
 
 ... فهیح-
 
 . شد خنجرروانی پوزخند صدا دار سي صداو
 .   و بند دلم پاره شددمی شنشانی کم صداي با درجه یتاسف  ويخبر  وی کوتا سوالي سه جمله نیا

 .  بودمفی چه حيبرا
 . پسر جوان بودم ر دو خانه کناکی در ي من با چه اعتماداصال
  بود به سرم؟؟زده

  بود ؟روانی ساهی چشمان سي جادوای
 

  رفتمییرای به پذیی و با شکالت کاکائوختمی را در فنجان ها رقهوه
 

 . نی خوش اومدیلیخ: بزنم روانی به دوست سي و لبخندزمی را دور بری منفي کردم حس هایسع
 

 . ممنون زخمت شد: دمی جواب دي لبخندمتقابال
 
 .  تلخ و زهر مانند بودروانی چرا پوزخند سانی منی او
 
 ...  آمادسقهینهارم تا چند دق-
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 .  خانومغمای مونمینم-
 
 ... ي بريخوای سر ظهر کجا مدیچرت نگو فر: حوصله گفت ی بروانیس

 ... نیبچ زوی زحمت می بزنمی آب م صورتمو تا من دست و: شد بلند
 .  تکان دادم و به طرف اشپزخانه رفتميسر... حرفش با من بود يرو

  قهوه وارد اشپز خونه شدینی با سدی لحظه بعد فرچند
 ... اوردمیخودم م-
 
 ... يزحمت افتاد تو-
 
 ... ادی مروانمی االن سنینیبش: گذاشتم زی مي شور را رواریسس و خ  ويسبز.... هیحرف  چهنیا-
 

  ؟کنهی که نمتییاذ:نشست
 

   کردمنگاهش
   کند ؟تیی بود اذقرار

 
 ...نه اصال-
 

 ....نیفی باشه براش حخودمون نیب:  اورد نیی پارا شیصدا
 واقعا؟:  دمی خنداروم

 
 . شناسمیدوست خودمو م: کرد   زد و لبخند تلخش نگرانمیچشمک
 ... دی ماسلبخندم

   بودمفیح
  ؟شناختی خوب مکه ی دوستيبرا

  چه خبر بود؟نجایا
 
 

 .کردی متیی اذبی عجدی فري»فهیح« ي جمله
 ... دوندی پوستم مری رو زي حس بدو
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 .  جمله زدنی بود که به اروانی بدتر از اون پوزخند سو
 . خبر بودمی بود که من بیی خبر هاهی نجایا

 
 .  را زدم و به طرف اتاق خواب رفتمیی ظرف شونی ماشي دکمه
 ... ماندمی نمنجای اگری دامشب
 .  محض بودتی هم خرشبی دهمان

 . رونی رفته بودند بی چند ساعتي برادی با فرروانیس
 ...رفتی اپارتمان هم نمنی در ای به فضولی حتدلم
 . خواستی راحت بدون شک و شبه مالی خی کمدلم
 . روانی از طرف سالی خیراحت

 ...  طرف مادرماز
 ...  طرف حاج رضااز
 
 ؟یی ؟ کجاغمای:  روانی سي ان صدای ساعت بعد در خانه باز و بسته شد و پکی

 
 ...نجامیا: جا کردم فی ام را درون کی راحتشلوار

 
 ... امدی به طرف اتاق مکه شی پاهايصدا

 .  تخت برداشتمي را از رولی وساي هیبق
 
  ؟یکنی مکاری چيدار-
 

 . سر کارامیحالمم خوب شده فردا م... برم کنمی جمع ملمویوسا: زدم شی به رويلبخند
 

  کرداخم
   کردکی بارچشم
 ؟ي اجازه داده تو بریاون وقت ک:  امد جلو
 .  راست کردمکمر

 
  ؟خوادیاجازه م-
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  ؟غمایتو چته -
 
 ...روانی سستمی راحت ننجایا:  به دور و بر اشاره کردم دستم با
 

 .  تخت انداخت و منتظر نگاهم کرديرو را اهشی سکت
  بود ؟ی چدیمنظور فر:  نگاهش گفتم نی از اکالفه

 
 کدوم منظور؟-
 

... خشک   لحظه سرد وهی لحظه گرم هی چه خبره ؟خود تو چته نجایا... فمی ح که برا تو... فمیکه ح...که :  دهن قورت دادم اب
 ...  چه برسه به منشکنهی موانمیگرم شدنا ل  سرد ونیا

 
مربوط   که اونقد مهم باشه به توستی ني هم خبرنجایا... چرت گفته دیفر:  دیه گوش رس بشی شدن دندان هادهیی سايصدا
 .شه
 
 .  خبر به من ربط دارهنیهم... روانی نکن سيبا کلمات باز-
 
 ...شی ذاتي همان خونسردبا
 ... همان لحن آرام و پر نفوذشبا

   را به طرفم خم کردسرش
   به صورتم خوردنفسش

 
 .غمای بگو ي داری اگه مشکليدیم  به خرجتی حساسادیز-
 

 تی من ذره از زندگی ولمیسه هفته اس با هم... روانی ستهی پنهان کارنیهم... مشکوك بودنته نیمشکل من هم: کردم اخم
   ای یکنیعوض م  حرفوای پرسمی ازت ميزیچ  همی وقتدونمینم

 ...  جواب دادنتهنهی اهم
 

   دنبالستیالزمم ن. ی که بدونستی من اونقد مهم نهیزندگ  تويزیچ:همون حال گفت  رفت و تو ییرای به طرف پذبرگشت
 .ي بگردهی بقيمنظور حرفا
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 را چنگ زده و به فی کيدسته .  شال گذاشتم ری را زمی ام را تن کردم مو هازهیی پاي دادم  پالتورونی ام را بی عصبنفس
 . طرف در راه افتادم

 
 غما؟ی-
 
 .  بر نگشتمی ولستادمیا
 ... کردی جادو مشوندشی از پسوند و پی صدا کردن خالنیا

 
 . قرص هاتم بردار-
 

 )نرو(ای)بمان( مثل يحسرت جمله ا....پر حسرت ....اهی سيجادو
 

 ... دمیی دندان ساي رودندان
 .  را برداشتم بدون نگاه به صورتش راه افتادممی قرص هاي سهی کانتر کياز رو... برگشتم

 .  لب گفتمری زیفظخداحا
 . دمی را به هم کوبدر

 ... کردی جانم را خفه مبغض
 ...دیلرزی مروانی سی تفاوتی بغض تلخ بنی از البانم

  دیای دنبالم بی قدم  داشتم حداقل دوانتظار
  یول

 ...  قدم را هم نداشتم که به خود زحمت حرکت دهدمی نارزش
 ....  گرفتم و آدرس خانه را دادمیدربست
 ...  در انجا نبود تا ازش انتظار ارزش دادن داشته باشمی که کسي اخانه

 ....  بغل ماد جان حالم را بهتر کنددیشا
  . ي فرانسوي ماگ قهوه وانی لکی و
 
 
 

 ... میگذشتی توجه از کنار هم میب... نگاه یب... حرف ی روز بسه
 ... کندمی مو از سر مشی دوراز

 ... که تار به تارش را نوازش کرده بودییموها
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 ...  کردهمحبت
  ی پوستری چند زهر
 .  بوددهی محبت به جانم رسنی او
 ...  بوددهی تنم دوبه
 ...  کردی حالم را درك منی کاش او
 
 ... چگونه است  حالشدانستمی کاش مو

 .دانستمی نمشی از زندگيزی که چي مردحال
 ...  همان گونه مرموز بودو

    
 ...  حالت بدهاینیپشت فرمون  نش... امیمن م  برو تو:به من گفت   رونجمه

 
 ...  گفتممی تو دماغي با صداي اباشه
 . کردی ماه داشت جان به سرم مي دی خوردگسرما

 ...  رفتمي سالن بعدطرف به
   کردخی منی را به زممی پاهاروانی محکم سي لحظه قدم هانی درست همو

 .  شدبمی نصی نگاهمیتنها ن  چشمانم رد وي در کت شلوارش از جلودهی پوشقامت
 ...  بردممی به حال وخی و موشکافانه که پقی دقی نگاهمین

 
 . عطر ماند و حسرت اغوششي کنارم که گذشت تنها بواز
 
  قدر عذاب آور بودنی قهر ادانستمینم
 . ی ششقدمی پی نتواننکهی بدتر از ان او
 
 

 .  اش شکل پوزخند گرفتدهی را شکار کرد و لبان رژ کشروانی نگاه من و سي ادهی کش سبز خط چشمچشمان
   سالن مانده بودندنی و توك کارمندان اتک
   ؟ندازهی به امثال تو نگاه هم ميری کبیکنی فکر میول... به تالشت نیآفر: را باال برد شیصدا

 
 ... خامش زدمالی به خي خود آگاه لبخندنا
 ...  کردمی که خودم هم فکرش را نمی خامالیخ
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 ...  حالیول
 

 .  را فشردم و قدم تند کردمفمیک بند چرم. به تاسف تکان دادم يسر
 

 .  نجمه  خسته ام کرده بودي ساعت االف شدن در خانه کی... شدم ادهیپ  را پارك کرده ونی ماشي خانه با حال زاريجلو
   گرمي غذادلم

   آب گرمي سهیک
  خواستی گرم ملحاف

 .  واحدش بود روبه رو شدمي که جلوی گرفتم با در باز و ماد جانرهی طرف در خانه رفتم دستم را که به دست گبه
 

  ؟ی چرا نشستنجایسالم خاله ا: گرد کردم چشم
 ... هومن باال منتظرته... االن نشستم نیهم. یخسته نباش... زمیعز سالم-
 

 ... اخم
 ...حرص
  تیعصبان

 . ادی بنیچرا گذاشت... کنهی می چه غلطنجایهومن ا:ساتع شد  چشمانم از
   منتظر ماندن جواب ماد جانبدونم

 . دی تابی م  به راهروییراینور پذ  دو باال رفتم در اپارتمانم باز بود وبه
 ... قول زنکش نگاه کردم  وکی شي و به قد و باالستادمی اپارتمانم ارونی در بيجلو
 .یخسته نباش: شد کی زد و نزدضی عري لبخندمی روبه
 
  ؟یکه چ  توي اومدی انداختنییپا  ؟سرتوکنهی مکاری چنجایا-
 

 ... دیکاو روشن راهرو  وکی تاري داد و صورتم را توهی به چهار چوب در تکدست
 
 ...  فراموشت کنمتونمینم-

 ...  اکو داد در راهروپوزخندم
 ... شهیهم-

 ... ی هستی چه کثافتدونمی که می دختر سهامدارت بده نه منلیتحو  چرت و پرت هارونیا: گرفتم  شی دستم را روبه روکف
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 ... گذاشت  به راهروقدم
 ... يمن شدم اَخ؟ هر چند امتحان که نکرد...  یشی که ميریکب  خواب اونریز. رو دوس دارن یکی شهیکثافتا هم هم-
 

 ... به تنم راست کرد  چندشناکش مولحن
 ...  اش حالم را به هم زدیمرز وحش  حد وی لبانش و دستان بینیسنگ  ودیرا گرفتم و جلو کش پشت گردنم دستش
 ...  خوردواری که به دکمرم
 ...  اش ازم جدا شدینیسنگ
  را خش انداختمی خشکم گلوي و سرفه دمی کشیقی عمنفس

  یول
 ...  هومن روحم را ترك زدي مچاله شده ي قهی رو می روز هانی پوش ای مرد مشکدست

 
 ...  متعجبهومن

 ... ی و عصبنی خشمگروانیس
 ... کردی اش را به صورت هومن فوت می عصبي هانفس

 دختر ماله منه و بهش نی که ایدونستیم: داد ی ؟؟ تکان محکمیدونستیم: دی شده غرکی به هم کلي دندان هاانی از مو
 ... یدونستی ؟؟ میچشن داشت

 
 ... ن داد تکاي سرهومن

 ... دیی تابه
 ... زدیوارده تند تند م  شکنی من هنوز قلبم از او
 ...  هومن رها شدي قهی

 ...  زدي پوزخندروانیس
 . نمتی نبگهید...  ي بریتونیم-
 ...  بودینی بشی قابل پریغ
 ....  بودندروانی حرکت سنی خانه هم مات اوارید  ودر

 ...  رفتهومن
 ...  شدکمینزد

 ... کردی زندانوارشی حصار دستان و دانی تنم را مو
 ... دمیلرزیم
 ... دمیترسی حالتش منی ااز
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 ...   شدمرهی خزدی موج مبی غری که غرور و جذبه و حساهشی درشت و سي چشمـــاهب
  می نفس فاصله داشتڪي قد
   نفس زنده بودمکی قد

 . دــکری با من داشت ذره ذره ابـــم می تماس بدنچی هبدون
 
 ... ادیبهـــت نم: گفتـدنشی شنے بـراـدادمی جـــان مه كے بمـــي همان صدابا

 ؟یچـ:  از سوال نــگاهش کــردم پـر
   کامم راپوزخندش

   راجانم
   راروحم

 . کردتـــلخ
 .هــــــــرزه بودن -
 ...  کــــردرانی نهاد و گزاره دار مرا وی دو جزئي ه جمــــلڪي

 ...  چنـــگ انداختمی موهاے تودستش
 ...  چسباندواری دبه
 ...  نگفتميزی و چدمی درد نالاز
 ... غمای ی و اون باشــنی خواب اری زادی نمافتی قنیبه ا-

 ...  گوشم کرشدی داد نبود ولشیصدا
 . دمی شنمیبار از زبان دو مرد زندگ  جمله را دونی او
 ... روانیول کن موهامو س:  دمی عجز نالبا

 ؟؟ي کجــا بودہیبــگو با اون مرتـــ: شدشتــری گوشم را در هم فشرد و ناله ام بي الله شی هادندان
 ...ـــــروانیس:دمینال

 ...  را چنگ زدمیپهلو
 ... را چنگ زدمشی من از درد بازوو
  نییبه خدا جا-

 . ول کن...  بودم
 .. در کار نبودی هنوز داد زدنو

  ـروانیس:داد زدم... فشرد
 گفت... ارام
 گفت... نفوذپر
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 .غمایبنال ...روانیدرد و س-
 .. بردے ارامشش تا مرز جنون مرا منیووهم

 
 ...  رو هم گذاشتمپلک

  عجز و بغض گفتمپر
 ...  من االن اومدم خونهروانیس-
 

 بودم تا دهی؟ سر نرس نه ؟ای گفته بودم غمای... نمتی ؟ گفته بودم دور و برش نبکردی مکاری چنجایاون ا: گفت دی پر تهدشیصدا
  ؟نیرفتی مشیکجا پ

 
 .. یگی رو بهم منای ايدی ازم دیچه هرزگ... یزنی تهمت میه... خفه شووو :  دمی اش کوبنهی زور خشم به تخت ساز
 
 نبود باز می هم تو زندگیی اگه تویحت...  خفتم کرد يزور:  صورتش با صورتم فاصله داشت با بغض ادامه دادم نفس کی قد

   ری امشب هر دوتون منو زیول... تموم شده اس  هومن برام
 ؟ي زوري بوسه هیاونم فقط با ... بزرگترنیتهمت از ا... نی کردگهید  همخواب

 
 ...  صورتم رون شدرو اشک

 ...  دادمواری به دهیتک
 ... دی نادم اش صورتم را کاوچشمان

 ... زدی موج مشی در چشمهابی غریحس
 ... دستت و بردار برم:  از بغض گفتم ي گرفته اي صدابا
 
 ...  هوا در حجم آغوشش فرو رفتمیب

 ...  تهمتنی اینی از سنگداشتم
 ...  بغضنی اینی سنگاز
 ... شدمی خفه ممی کسی بنی ااز

 ...  رنگش فشردم و با دستم چنگ زدماهی سراهنیپود پ  را به تار وصورتم
 ...  او تنم را فشردو

 ... را پر کردکی تارمهین  سرد وي راهروزمی هق رهق
 ...  باالامدی کرد نی جان خانومماد
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 . شدی ميزی که آبرو رامدی ماگر
 ... غمای  اشکارو نی ازینر:  گفت دادی که سلول به سلول جانم را تکان میی گوشم با صداریز
 

 ... دی ببخشنگفت
  اشتباه کردم... شرمنده ام نگفت

 ... یکشی مي هق هقت دارنیحاال با ا  ويخبریچند روز ب... نکن وونمید-
 

  امی برونی از آغوشش بخواستم
   را سفت تر گرفتبازوانش

 ...  لبانش گرفتانی خم کرد و لبانم را مسر
 ...  تشنه بودییگو
 ...  آب بودمییگو
  گرفتی جان مییگو
 
 ـدی سـامـان دۍ بــــه مرا والــتـــــــــا”

 “دی گـــردۍ افتــــــاده بــر آبـــــقشنـــــ
 
 . اش نفس کم آوردمی و پر حس دلتنگی ناگهاني بوسه نی ااز
 
 دنی جــان بخـــش تـو را بوســـــلــــب”

 “ لــب مـــنے روه جـــان داد بـــهبـــوسـ
 
 ... می هم که جدا شداز

 ...  را نشانه گرفتسمی چشمان خنباری البانش
 ... دلم تنگت بود:  دور گردنش انداختم دست

 
 ...  و فشرد تنم رادی بو کشی منم ولنگفت

 
  ؟زمی عزي جان شام دارغمای:  اومد نیی ماد جان از پايصدا

 
 ...  درست کنمرمینه خاله م:  نرده ها خم شدم ي امدم و از رورونی بغلش باز
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 ... يخودتم خسته ا... بخور روانی ببر با سای مرغ پختم بنی ته چزمی عزخوادینم:  در بسه چند پله باال امد یبا ظرف 
 

 ...  گفتم باال رفتمی گونه اش ممنوني رفتم بوسه کاشتم رونیی و پادمی به صورت تپلش پاشيلبخند
 

 ...  امدی میی اب از دستشويصدا
 . نمی را بچزی عوض کردم و رفتم تا مي حلقه انی استیشرتی ت  را با شلوارك ومی هالباس

 
   باز ؟ی منو کجا گذاشتي لباس هاغمای-
 

 . روانی اس سینیی پايکشو تو: بلند کردم صدا
 

 ... دادی دستور میکی ربع مدام به هی تلفنش را برداشت و  درست روانیس.   که ماد جان داده بود ی شامبعد
 ...  هومن رفتي رها شده ي قهی فکر من به و
 . آوردم خدا داندیبشر سر در م نی اي سر از کار های کو
 ...  سخت بوديادیپر عالمت سوال ز  مرد مرموز ونی با ای دوستگفتی نجمه راست مدی شاو
 ...  پر لذت بودی از سختشتری بو

 ... ی پوستری زیلذت
 .  عشقم بودمی الك ناخون ها  رنگنباری و اکردینقره ام با هر حرکتم صدا م  بدل وي هاالنگو
 ...  گرفتشمی بازوانی نشست و تنم را مکنارم

 رنگ کنم ؟  برم موهاموروانیس-
 

 . یشیزشت م.حرفشم نزن :  کرد میموها  اخم آلود به من وینگاه
 

 ...  وا رفتری چون خملبم
 ...  خودشي بود برای حالضد

 ....  را پوست کندم و دادم دستشیپرتقال نازك کردم و  چشمپشت
 جور هی توی مشکيموها:  ام را بوسه اش تر کرد قهیشق... خانوم ی نکن قرتزونیلوچتو او  لب ونجورمیا:  گذاشت دهنش يپر
 ...  دوست دارمگهید

 ... نگاهش کردم  بلند کردم وسر
 ...  مهربان بودچشمانش

   دهم کهلشی پر عشوه تحوی چشمخواستم
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   نگاهش سرد شدرنگ
   گره شدابروانش
 ... دوخته شدtv  بهنگاهش

 ... دی چشم پر از عشوه ام در دهانم ماسو
 
 ...  مردنیا

 ... کردی ام موانهی رفتارش دنی ابا
 .  نبردشی از پي اعتراض هم کارو

 ...  چند روزه حاصل اعتراضم بودي دوربلکه
 
 .  شدماهی سي داخل جعبه ری بازگي چشمانش شدم و در آغوشش لم دادم و چشم به ادم هاالیخیب

 
 ؟یمونیشب م-
 

 . دیبوس  را به لب برد ومی از موهاي اطره
 . به طپش افتادشی لب هاي گرما انی میی انگار دل من جاو

 .  مردنی اي برارفتی باز ضعف مشی هادنی تهمت شني که با همه ي جنبه ای بدل
 

 . بودمرهی که از قضا دوست پسرم بود خي مرموزسی رئنی رخ امی به نانشی از چند لحظه سکوت که من در مپس
 
 ... مونمیم-

 ...  لبخندم را شکار کردنگاهش
  ؟یشیچرا هر روز الغر تر م-
  

 ... نجمه هم گفت:  برداشتم یخم شدم نارنگ  جلوبه
 
 . یشی مفیضع... غمای سی نیغذات درست حساب-
 
 ... یافتی فوتت کنم پس مفهیکجام ضع:  در دهانش چپاندم ی نارنگيپر
 

 ... دیخند
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 . برا خودتيپهلون پنبه ا:  دیانگشت کش  ام را با دوینیب
 

  ران الغرم جا گرفتي گذشت و سرش روزی مي برداشت و رومی پاهاي را از رووهی پر پوست مبشقاب
 
 .  شدزانی کاناپه آوي دسته ي بلندش از رويپاها و
 

 .  خسته امیلیخ: بست چشم
 

 . شهی کمرت داغون منجای تخت بخواب خب ايبرو رو:  اش چسباندم یشانی به پلب
 

 ...  باال انداختمی باز کرد و ابرو براچشم
 فقط توانستم چراغ ها را خاموش انی منی و من در ادیبه طرف اتاق خواب کش را خاموش کرد و دستم را گرفت وtv شبلند
 ... کنم

 
 . جغلهفعال داغون توام :  گوشم زمزمه کرد ری قرار گرفت زاتنشی که متنم
 

  گردنم فرو رفتي گودي توسرش
  من مست جمله اش شدم و 

 ...  به گردنمشی بوسه هاي نفس هامست
 ...  بودنشنی امست

 ... وجودش
 . بودنشروانیس
 
 
 
 ... زی چهیفقط ... نجامی ازی چهی نه ؟ من فقط برا ای دی فریکنیبس م- روانیس
 
-...... 
 
 
 ...  نموندهیی جاي دلسوزيبرا-
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-...... 
 
 

 .  را پر کردییرای پر حرصش پذي خنده يصدا
 
 ...  داغ رو دلم کثافتم کردهنیا...  کثافتم هی... وونمیاره من ح-
 

 ...  در اتاق عقب رفتمیقدم
 
 ...غمامی ياره خونه . کردیمکث... دیبس کن فر-
 
 

 .  تر رفتمعقب
 . شدی نمدهی شنییرای در پذروانی ارام سي صدادبگر

 ... دمیف خز لحاریز
  ؟کردی مکاری بود ؟ داشت چی ؟ کروانیس
 

 .  بستمچشم
 ...  جمعه بودصبح

 .10 ساعت
 . کردی کثافت بودن مي که ادعایروانی سو
 . دنی در خوابی که با فکر مشوش سعی منو
 ...  شک بودمپر
 ...  هراسپر
 .  بوددهی داغ دای که گویروانی سوال از سپر
 
 .  اتاق باز شددر

 .  رفتنیی پاتشک
 ... ی تماس بدنبدون

 . ی عصبي نفس هابا
 .  بودنم نبردداری بیمنظم باشد تا پ  ونی سنگمی نفس هاکردمی میسع
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 .... دیکش بو  فرو برد ومی مو هاانی دور کمرم حلقه شد و صورتش مدستانش

 ...  و پر لذتقیعم
 ... یکنی آرومم میلعنت:  کرد زمزمه

 .... شی و ارام شد نفس هادیکش بو
 ... دور نکردشی فکرم را از حرفاشی کارهانی از اکی چی هو
 .  کنار گذاشتمي پنهان کارگری ربع بعد دهی
 .  رفتمنیی تخت پااز
 در کرمان کار دارد يگفت چند روز  حوصله ، صبحانه اش را خورد ویب  سرد وي قبل با رفتارقهی هم بر خالف چند دقروانیس
 .  و رفتستین و
 
 .  بود نگاه کردمدهی که خوابیی جابه
 ...  که پر عطر تلخش بودي خانه اي فضابه
 .  کانتر گذاشته بودي و رودهی که قهوه اش را سر کشی فنجانبه
  بود ؟ی پسر کنیا

   ؟کردی مکاریچ
   بر دلش بود ؟یو چه داغ 

**** 
 
 

 ....  گذاشتزی مي داغ را روي هاسمبوسه
 .  محمد بودي به اخم هاچشمم
 . ستینگری هم پر سوال به من منجمه

 .  کال ساکت بودثیحد
 

  ن؟ی که ماتم گرفتشدهی چنی بگشهیم: صدا بلند کردنجمه
 
 . سر هومن زدنشختنی عده رهی: شی همراه شد با چنگ زدن محمد به مو هاثی حدآه
 

 ...  متعجبنجمه
 ... رانی من حو
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  ؟ی چيبرا:  نجمه خم شدم ي غذا خورزی ميرو
 

 ... کردیمامان داشت سکته م... گهینم: ثیحد
 

  بد زدن  ؟یلیخ:  نجمه
 

 ... خب زدنشینه آنچنان ول - محمد
 

 ...  کمتر کثافت باشندی دل بزنند و بگورینبود ؟ حقش بود س... بود حقش
   ؟نکند
   بود ؟روانی سي کار آدم هانکند

 .روانی خود سای
 
   زدنش؟یک -
 

 ... شبید: ثیحد
 
 . خواب خواندهری هومن مرا زنی که همیشبی زدن ؟ دشبید

 ....  بودروانی سکار
 ... دادی به آنها دستور مزی رکی بود که پشت تلفن ي ان افرادکار
 .  رها کرده و هومن را ول کردقهی نی همي براپس
   است ؟ینیشبی قابل پری بودم غگفته

 
 .  کنهتی شکاشناسهی م اگهن؟ینشناخت ک: گذاشت و نشست زی مي سس قرمز را هم رونجمه

 
 ... نه نشناخته بود: سمبوسه برداشتي دانه اثیحد
 

  خوبه؟ کجاس؟روانیس: ام بود رهی خمحمد
 

 ... رفته کرمانيخوبه چند روز:  زدميلبخند
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 . پر سس قرمزم زدمي به سمبوسه يگاز
 ...می خانوم گوش بدی دلتنگي چند روز به ناله هانیبگو قراره ا: با خنده گفتنجمه

 
 .حسوووووود...خفه :  چشم نازك کردم پشت
 .  درد آوردمی برای هم شکلکنجمه

 
 . ازشادیخوشم م... مجهوله کمی فقط هیپسر خوب:محمد

 
 ... رمیگیمن دوست بد نم: زدمیضی عرلبخند

 
 . فقط بهش رو نده: باال انداختیی لبخند ابروبا
 
 ...  مرا کشته بودشی روشن فکرنیا

 ...  ساکت بودثیحد
 ...  هومن بودعاشق

 ....  هومن دمغش کرده بوددنی دبی آسنی همو
 ....  حقش استدانستی نمو
 
 

  خب ؟: کناپه نشست ي محمد که اومد نجمه کنارم رونیشدن ماش  دوريصدا
 

 . و من لب باز کردم. که پر شک بود و سوال و حدس کردمی به چشمانینگاه
 . شدیر م هر کلمه ام چشمانش گردتبا
   نبود که ؟ينجوری هومن ؟ انیچش شده ا-
 

 .  نور کردهٰ◌ی که نور الروانمیس: پر تنقالت خبره ماند زی مي به رونگاهش
 
 .بدتر شد.... هی قضنی بهم تذکر داده بود که با ا قبلش...بدتر مشکوك شده :دمی کشیآه
 
 ...کاراش...حرفاش ... مشکوکه روانی سنی خوده اگمیم: طرفم برگشت به
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 .  مجهولهزشیهمه چ... یلیخ-
 
 ؟ياز مامانت خبر دار: هوا حرف را عوض کرد یب

 
 شده؟ینه باز چ: وجودم ي شد ملکه ینگران

 
 . چارهی از زن بری خبر بگهیزنگ بزن ... بشه يزی که چسیقرار ن-
 

 ...  باردارم چه تنها بودمادر
 ... داشت ی حکمتدی شاي باردارنی او

 .  که حاج رضا به خاطر بچه اش هم که شده زنش را جان به سر نکندیحکمت
 

 ؟؟ییمامان تو....غمای: دیچی مامان تو گوشم پيصدا
 
 ؟!یخوب...سالم مامان گلم -
 
  ؟یقربونت شم تو خوب...سالم جان دل -
 
  کوچولوت خوبه ؟ی نین... خوبم -
 

 شه؟ی دلم برات تنگ میگی ؟ نمي وفا شدیچرا انقد ب...اونم خوبه : گوشم را پر کرد فشی ظري خنده
 

 ... سرم شلوغه به خدا: گذاشتم ی چوبزی مي را رومیپاها
 

 ...  شلوغهروانشیسرش با اقا س:زمزمه کرد   براشت وي ای دستشی پنحمه
 . چشم گرد کردمشیبرا
 ...  من هستمیپول خواست...خودتو خسته نکن با کار مادر-

 ... مادر منزدی میی حرف هاچه
  رضا را خرج کنم ؟  داشت پول حاجانتظار

 
 .  ها بزننجای به سر به ایتونست...حقوقم خوبه...نه فدات شم -
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  ؟ي نداريباشه دخترم کار:دی کشیاه
 
 . نه مواظب خودت باش-
 

 .  اشغال که زده شد دل من هم گرفتبوق
 .  شده بوددهی مادرم به گند کشیزندگ
 .  که حاج رضا مقصرش بوديگند
 .  من هم عزم رفتن کردمی ساعتبعد
 . روانی عطر تلخ سي تنفس در هوای و کمخواستی میی تنهادلم

 . داشتی همه محبت جمع شده در دلم باز منی و ای وابستگنی  مرا از ايزی چو
 

 .  آغوششي فضا دلم رفت برانی ادنی خانه که شدم با بوکشداخل
 .  کاش انقدر مجهول نبودو

 ...  تلفن خانه برخواستي که عوض کردم صدالباس
 .نییبفرما: طرفش رفتم و بدون نگاه به شماره جوابش را دادم به
 
 . یچه رسم-
 

 ...  مردانه و پر خندهي طن صدانی ادنی زد از شنی برقچشمانم
 
   ؟روانیس-
 جانم؟-
 

 .  بال جان منی بجانت
 ... تنگته دلم-
 
   ؟يقرصاتو خورد... کردی ؟ مکثیخودت خوب...  گردمیردا شب بر مف-
 
 . قرصامم خوردم...خوبم -
 
   ؟يکجا بود-
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  چه طور ؟-
 
 . یچند دفعه زنگ زدم برنداشت-
 
 ...  بودزیت
 . حواس جمع  بود وزیت
 . بردی جمعش طپش قلبم را باال ميادی حواس زنی همو
 
 ...  نجمهيخونه -
 ... ي نداريکار... یاوک-
 
 روان؟یس-
 
 .جانم-
 

 :دمی کشقی عممفس
   ؟ی هومن و چرا نگفتي هیقض -
 

 .  سرد بود پر زهر خندشیصدا
 .  چشم داشته باشهگرونینه به حق د. ادب شه تا به حق خودش قانع باشه کمی الزم بود که نشیا... الزم نبود -
 
   بودم ؟روانی حق سای امن و

 اشت ؟ که هومن چشم دیروانی سحق
 

 . ناقص نشده...  یباش  نگرانشخوادینم: زد و ادامه داد پوزخند
 

 .  بودتلخ
 .ی و پوزخندش جانم را گرفت از تلخحرفش

 
 .  قبل جواب دادن من قطع شدو
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 ... ردی حرف بگنی نبود که از ای کاش اصال دلو
   نگران هومن بودم ؟من
 .  از محاالت استیکم
 . داندی او نمو
 
 
 

 . ادم نشدشهیداره عروس هم م:  اروم رو به من گفتنجمه
 

 .  کهیشی منیخودت بدتر از ا تو: دمیخند
 
 ... ستمی که ندی بددی ندنیمن مثل ا...ـــــغمااااای-
 

 ... دمایشن:  دی کشغی جثیحد
 

 ... دمیتازه منم شن:  دی را سر کششی چامحمد
 
 ... دمی حق به جانب خندي نجمه ي روبه
 

 ... نهیبی ادهاتو نمنی ؟؟ خوبه هامون اگمیدروغ م:  ستادیز پشت مبل خم شده بود راست ا که انجمه
 

 .  اداهامهنیاتفاقا عاشق هم:  و گفت دی کشیشی اثیحد
 

 ... خله اونم بدتر از تو:  گفت می که همه بشنوي جوری لبری زمحمد
 
 ...  تا ماتحتش سوخته بودای که گومی بودیثی محمد توسط حدي شدن موهادهی چند لحظه بعد با خنده ناظر کشو
 

 ...  ادم شووووتهی عروسگهیچند روز د.... لوس يول کن دختره :  محمد
 

 ... شهیدلم برا شما هم تنگ م: به ما نگاه انداخت ... شهیدلم برات تنگ م:  شد دهی لوس ورچثِی حدلبان
 

 ... شهیدل ما هم برات تنگ م:  محمد دور تنش حلقه شددستان
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 ...  از بغلشرونی بای بکنهی چه لوسش ممی قديواه واه داداشم داداشا:  نجمه

 
 . حسووووود:  نجمه لب زدي به رومحمد

 
 . دیتپی نجمه مي که دلش براي پسرنی نازك کرد به ا  نجمه پشت چشمو
 
 ...  من چه دلتنگ بودمو

 ...گرددی که گفته بود چند روزه از کرمان بر مي مرددلتنگ
 ... شی بالفاصله رفت کی ولبرگشت

 ...  هفته نبودکی  کی حال نزدو
 ... زدیم  شب زنگهر

 ... سردي نه با صدازدی محرف
 ...  گرمي با صدانه
 ...  بودی که ته تهش دلتنگیی صدابا

 .  بودینگران
 
 ...  مردانه اشي صدانی گرفتم با ای من جان مو

  ؟ییکجا:  نجمه
 .  تکان دادمجای به هيسر
 
   بر نگشت ؟روانیس -
 . نه هنوز...نه -
 

 ...هی بد دردیدلتنگ - گرفتیژست
 

  ؟يتجربه کرد:  با انداختمابرو
 

 ...  يتا حدود:  دهانش گذاشت ی و مغز بادامدیخند
 
 ... اشیتی درپياره با اون دوس پسرا-
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 . دادی مي حسودي بوی محمد کمي جمله

 ...  نهای دی دانم نجمه فهمی نم و
 . رفتاطی به طرف حلشی بلند شد و با موبامحمد

 
 .  زاغارتیکی از یکی... بودن یتیالحق که در پ:  محمد را دنبال کردي با چشمش راه رفته نجمه

 
  ؟يشدیاگه زاغارت بودن چرا دوس م:  و گفت دی چپانمانی درست مثیحد
 

 ...  دوس پسرمهيگری چه جنی ببری بگادی از من ایب...  خوواهر من ی عقلیب:  را بغل کردم کوسن
 

 ... رسهیبه هامون من که نم:  کوسن را از دستم گرفت ثیحد
 ...  ام را جواب دهمی مبل بلند شدم تا گوشي لب بارش کردم و از روری زیزرشک

 
 ك. روانیس
 
   خانوم خانوما ؟یباز کجا رفت-
 
 ...  خاله معصومميخونه ...سالم -
 
 .... نگفتم نرو اوجا-

  پشت تلفن معلوم بودنی از همخشمش
 . رفته مسافرت... ستشیهومن ن:  گفتم انهی جوصلح

 
 ...  خونهایپاشو ب-
 
 ... تازه اومدم... روانیس-
 
 ...  تنهامنجای اغمای ای پاشو بگمتیم-
 

 ...  ماندمساکت
   بودتنها
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 .  مني خانه
 ...  برگشته بودیعنی
 . مرد مرموزمنی اي برادیتپی دل قد ارزن شده چه منی او
 
 
 

 .  دوتا کردم و باال رفتمیکی آپارتمان را ي هاپله
 

 ... کردی مي قراری بدلم
 ...  بودبیعج

   نگران کنندهی کمو
 ... ی همه وابستگنیا

 ...  اپارتمان را که باز کردمدر
 . دمی پنجره دي را جلوشی بلند باالقامت

 ...  طرف برگشتبه
 

 ...  آمدی بهش مبی عجی و راحتدی سفلباس
   طرفم آمدبه

 ...  زدميلبخند
 !! یچه عجب برگشت...سالم  -
 
 ...  بازم فرو بردي موهاانی حرف شالم را کنار زد و انگشتان مردانه اش را میب
 ...  طرز نگاهش تازه بودنیا

 ... گرفتمی مدهی حس ته چشکانش را ناداگر
 
 ... يراستشو بخوا -

 ... غمایدلتنگت بودم : دستش دور کمرم حلقه شد و به خود فشرد... کرد یمکث
 

 ... شی ضعف رفت  برادلم
   نه؟بهیعج:  دی چسباند و بو کشمی را به موهاصورتش
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 ؟یچ-
 
 .  منیدلتنگ-
 
 . يتا حاال بهم نگفته بود... یلیخ -

 ...  کردبغلم
 ...  آرامش داشتبغلش

 ... ی رفع دلتنگو
 

 ...  هام فرستادمهی و عطرش را به ردمی کشیقی عمنفس
 

   زدمي رفتم لبخندعقب
 ... ری برو دوش بگيهم خسته ا  درست کنم برا شام تويزی چهیبرم -
 

 ... دی قدم که دور شدم دستم را گرفت و کشچند
 

 . ي بریتونیحاال م:  را که از لبانم جدا کرد زمزمه کرد لبانش
 

 .  سرخم عقب گرد کردمي به دندان گرفتم با گونه هالب
 

 ...  دوش اب که آمدم دست به کار شدميصدا
 ...  از جنون نداشتی حالم دست کمنی او
 ...  نشات گرفته استروانی جنون از حالت نگاه سنی ادی شاو

 ... دی جدیحالت
 ... ی دلتنگپر
 
 ...  تن شامپو خورده اش که آمديبو

 ... دیچی هم دورم پدستانش
 
 ...  اومدماشیبه عشق کوکوت از ک-
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 ...  ندارمگهی دشی چون سبزپزمی که میی کوکونی بگم اخردیبا عرض تاسف با... گهیشانس ماس د:  چشم نازك کردم پشت
 
 ... خرمیخب م-
  دمی بغلش چرخيتو
   ؟یی شکمویلی خيتوجه کرد-
 

 ... ذارمی مخوش مزه ها دست رو:  رفت خجالیبه طرف   ودی ام را بوسینی بنوك
 

 .گرد کردم  چشمشی دار به من انداخت و برای معنینگاه
 ... می برگشتم سر غذاو
 
 .  خوشمزه اشي غذا هانی شکمو نباش با اگهیاون وقت م:  آورد رونی را بسمی خکیک
 
 ...  تعارف مشغول خوردن شدیب
 ...  خانه ام چه کم داشت حضورش راو
 ... خواستی محکم می دلم بغلو
 ...  عطر تلخشی چاشنبا
 
   ؟شدهیچ:  من ثابت نگه داشت ي که نگاهش را رودمی کشیآه
 
  ؟ثهی حدهی عروسیراست... یچیه-
 
 ... مبارکه -
 
 . یدعوت-
 
 . امی بتونمینم-
 
 .  لحن کالمش سرد شده بودباز
 چرا؟؟:  نشستم شیروبه رو 
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 ... وقت ندارم:  را به چشمانم دوخت نگاهش
 

 ... باشه:  را فوت کردم و بلند شدم نفسم
 

  کردم  و روری را زکوکو
   شده بودظب

 ... اندازمی را بشی طرف پنجره رفتم تا پرده هابه
 

 ...  داده بودهی تکروانی سنی که به ماشدی را دي کت قهوه اي مردچشمم
 ...  بلند کردسر

 ...  بودهومن
 ... دی دمرا
 ...  اش نوشتی در گوشيزیچ

 ... نگاهم کرد  سر بلند کرد ودوباره
 ...  حرص پرده را انداختمبا

 ...  آمدروانی ام کنار دست سی اس ام اس گوشيصدا
 
   را باز کرداممی چشم دوختم که پیروانی حرکت به سیب

 ... خواند
 ...  کردنگاهم

 ...  نگاه ماتبا
 ... نگاه پر سوالبا

 ...  موج زدشی که خشم توینگاه
 
 ...  طرفش رفتمبه
 .  امی داخل گوشامی شر است پدانستمیم
 

 ...  ام بودی گوشي مردانه اش رودست
 
   بود ؟یک -
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 ...  را به طرفم سراندی حرف گوشیب
 ...  اش گوشم را پر کردی عصبي هانفس

 
 “ارهی بعد تاب نمي دفعه يدلم برا... که زود اومد فیح”

 . هومن
 

 ...  رفتنفس
 ...  هم رفتهوا

 ...  به لرزه افتادجانم
 ...  خدا بهت هومنلعنت
 ... که بود و نبودت شر است  به تولعنت

 .  معلوم استروانی که از چشمان سيشر
 
 
 
 
 

 ....  نبودروانی و پر از خشم سنی نگاه سنگریز  محو شد و شدی مکاش
 ...  پر سکوتنگاهش

 ...  حرفپر
 ...  سوال بودپر
 

 .  با من داشتي بود که سر ناسازگاری که باعثش فقط و فقط هومنینگاه
 

 ... فرستاده اموی پنیعمداً ا... بود سادهی وانتی دم ماشدمیاز پنجره د: بستمچشامو
 

 ...  عقب رفتیصندل...  شد بلند
 . ستون شد و به طرف من خم شدی مي رودستانش

 
 ؟ غمای برات بفرسته اموی پنی ادی بایچ ياون برا-
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 غمای س؟ی که ول کنت ني خوش نشون داديرو... نجامی من ادهی که فهممیریگ: دی همچنان کوتاهش کشي به موهایدست
 . سیدارم ن  جلویکس  شموونهید... کشمشااااای مزنمیمن م

 
بلند  دستم را به طرف پنجره گرفتم و صدامو... دمی خوش نشون مينه رو. دارم شیمن نه کار:  دی لرزی تلخنی از بغض البام

   با منو: مکث کردم ... روانی سدارهیاونه که دست بر نم: کردم 
 . ری اشتباه نگرونی بي هاهرزه

 
 ...  بودی چشمانش طوفانهنوز
 ...  بغض بودي پر غده هامی گلوهنوز

 
 .  کوکو را خاموش کردمری طرف گاز رفتم زبه
 ...  گذاشتمشی ها را تو برداشتم و کوکویسید
 
 ...  بودزی مي رورهی هم بدون حرف خروانیس
 ... می و در سکوت شاممان را خورددمی چرمی من با همان دلِ ،دلگکه يزیم

 . رامی زهر کرد لحظه هانگونهی کجا را به هومن بفرستم که اولعنت
 
 . ذارهیدمم م  پا روی اون شب بس نبود که ههیگوش مال فک کنم-
 

 ...  بلند کردمسر
 ...  نداشته باششیکار-
 

  ؟ینگرانش...چرا :  طرح پوزخند گرفت لبانش
 

 . کله خره... شهی تر ميجر: کردم اخم
 

 ... بذار بشه:  کرد زیر چشم
 

 ...  بوددی پر تهدلحنش
 
 ... کنهیخاله معصومم  دق م... روانیس-
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دمم بذاره   بار پا روهی ؟ فقط غمای یفهمیم... دهیداره منم دق م کاراش نیبا ا: شد چشمانم را بستم دهی کوبزی به ممشتش

 ...  بارهیفقط ...
 

 ...  زدرونی شد و از آشپزخانه ببلند
 .  شددهی ام کوبی بعد در آپارتمان نقلقهی شدم و چند دقرهی مشتش خي من ساکت به جاو
 
 .کردمی همانجا کنار دو بشقاب شاممان من هم دق مکردی بغض سر باز نمنی اگر ادی شاو
 .  از خوش امدن استشتری بی حسم کمنی ادی شاو
 ...  را جمع کردم و به طرف تختم رفتمزی همان هق هق آرامم مبا

 ...  بودرای هر چند کم را من و اغوشش را پذیی نفره بودنش شب هامی و نکی که با همه یتخت
 

 ...  داشتمی برایاغوش  امشب همکاش
 ... ي با دلخورهرچند
 ... تیعصبان
 ...  شک
 ... دیتهد

 ...  بودکاش
 ... ی آغوش خالکی

 ...  ارامش بخشیول
 
 

 ... دیچی خونه پي زنگ تلفن تويصدا
 ...  بلند شدن و جواب دادنش نداشتمي برای حسو

 ...  شدقطع
 .  شروع به زنگ زدن کرددوباره

 .  را به طرفش کشاندممیپاها
 
  بله؟-
 
   ؟نیقهر کرد-
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 ...  پر تمسخر و پوزخند بودشیصدا

 
 ... ی هستی چدونهیخوب م... به کور چشمت نه -
 
 . رونی نر از خونت زدم ب عه واقعا ؟ پس اون من بودم مث گاو-
 
 ... يبهتر از منو که دار...يداری ؟ چرا دستت از سرم بر نميخوای از جونم میچ-
 
 ...  کردهیتصاحب تو عصابم و خط خط  ويریدست خوردن از کب  رونی ایول...اون که صد درصد -
 
 ...  طرف بودم خبر نداشتمی روانهی چند سال با نیا-
 
 ...  غلت تف ات کنههی مث يری تا اون کبکنمی ميهر کار  امیاره روان-
 

 ...  بوق اشغاليصدا
 ... رفتی که به طرف اتاق می جانی بي پاهاو

 ...  کانتر مرا به آن طرف کشاندي روی گوشنور
 
 ‘  نرهادتی قرصات’
 
 ... يری کبروانی ساز

 ...  بر تنمشدی  جمله جان منی همدیوشا
 ...  که خواستار آغوشش بودی تنبر
 
 ‘باشه’
 

 . فرستادم
 

 :  بعد فرستادقهی دقچند
 
 ‘ بارهی گرم بپوش هوا سرده برفم ملباس’
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 ... شی های نگراننی اکردی معجزه مو

 ...تی از جنس محبت ،توجه،اهمي امعجزه
 ... دمی بوسیگوش  بزرگنی اسکري را روعکسش

 . مرموز را دوست داشتم ترسناك و کوتاه و  مرد مونیا
   که نداشت؟ترس

 ...  نداشتتی هم داشت اهماگر
 .  را دوست داشتمی مرد چشم مشکنی امن
 
 
 
 ...  شب بودمهین

 ...  را کم کردمي بخاري درجه
 ...  گرما تب کرده بودماز

 ...  بد بودحالم
 ...  درد و دل درد را فقط کم داشتمکمر

 ...  بفرستمی زن ها لعنتي امر عادنی به ادی شاو
 ...  باز بگذارمی رفتم تا کنارش را کمییرای پذي به طرف پنجره می عوض کردن لباس هابعد
 
   ؟روانی سي چند شبه ی ام اس اسي های داشت به نگرانی قهر چند روزه چه مطابقتنی او
 
   ؟؟کردی رفتارش ذره ذره آبم منی با ادانستینم
 

 .ینگران نی در عیتفاوتیب... گرفتی ذره جانم را مذره
 

 ... چرخاندمی را کرده بودم حلوا و در سر می که هومنی به منولعنت
 ... می اشتباه گند بزند به زندگکی با تا

 ...  به جان مردمبدواند شک
 
 .ردڪ چون مــن نۍســـڪ گمــان هــرگز ۍبـــــ”

 شی آزار خــوے هــــی را ماشتنیخــــو
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  بر جـــان من استهڪ ــنی مـــن است ااز
 “ــــــستی نری را تدبردهڪ خود نی اــــگرید
 

 ...  خنک پنجره چسباندمي شهی را به شسر
 ...  چند روزه هوا را سرد کرده بودنی ابرف

 ...  گرم خانه ام راو
 ...روانی حضور سیب

 ...  و روشن کوچه انداختمکی به تارچشم
 

 ... دمی دروانی سنی پوش را کنار ماشاهی سي مردقامت
 ...  قلبم باال گرفتطپش
 ...  افتادندانی به جرمی در رگ هاخون

 ...  بودخودش
  کرد؟؟ی چه منجای وقت شب انیا

 
 .  سری تن کردم و شالی دو به طرف اتاق رفتم بافتبه
 رونی تفاوت به سوز سرد بیب

 ... روانی در فکر نرفتن ستنها
 ...  آمدمنیی ها را که به پا کردم از پله ها پایکتون

 
 ... دی من چرخيسرش به سو.. که باز شد در

 ... دیدرخشی نور چراغ مری زاهشی سچشمان
 ... ود کرده بی و کوتاهش را جوگندماهی سي موهابای برف چه زو
 
  کردی نگاهم مبی چه غرو

 . کردی که غم به دل تپنده ام  روانه مینگاه
 
  تپدۍ مــــهـــــنی سه غم دلــــم بغـــرق”

  قــــرارۍ تو بے قرار و بـــــۍ تو بــــــبـا
  ظـــلمت شــــبمه بشدڪــــی مهشعـــــل
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 “ توـــدگانی دبــــــودڪ آتــــــش
 

 ... دادی صدا ممی کفش هاری زبرف
 ... شکستی سکوت کوچه را مو

 ... ستادمی اشی روروبه
 . کردی صامت نگاهم مبی در جدست

 .دمینوشی منِ تشنه وجودش را مو
 

   ؟یکنی مکاری چنجاینصف شب ا:  از لب باز کرد لب
 
 .  سوالو ازت دارمنیمنم هم-
 

 ...  را از من گرفتنگاهش
 ...  بودشانی پرییگو
 

 ...  ندادجواب
 ... یینجای ادمیاز پنجره د:  دستم فشردم انی برف در می شدم و مشتخم
 

   که پوزخند دار نبود ؟ بود ؟شیصدا
 
   ؟رونی بي اومدی بدون لباس گرفتنیبرا هم -
 

 ...  به چشمانم دوختچشم
 ... ي بردمیترس:  مظلوم وار گفتم ی صداقتبا
 
 ...  نه نگاهش پر پوزخند بود نه صورتشگرید

 ...  من بودممات
 ...  جغلهشهیسردت م-
 
 ...  وار دلتنگ لحن کالمش بودموانهی من چه دو

 ...  پر اشک شدچشمانم
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 ...  پر وجود من شدآغوشش
 ...  هوایب

 ...  محکمسفت
 ...  نشستشیپود پالتو  اشکم بر تار وو
 
 ...  نفسيزی اشک برنمینب-
 

   بودم؟نفسش
 ...  بار مرا نفسش خوانده بودمنی اوليبرا
   ؟کردمی مرد را درك نمنی ای و دو دلدی من چرا تردو
 

 ....  به چشمانش دوختمنگاه
 ...  پر اخمیچشمان

 
 ۍ زنــــزهی دل انــگـادی چـون ــــاشڪ”

 شی دلـــت پـــر تشـــوه بــدمی خزۍمـــــ
 ـــــدمی دۍ چشــــم تـــو را مانهناگــــ

 “شی خوۍيبای زۍ ه بر جلـــــــوهــــــریخ
 
 

 ؟يومدی مرونی لباس بی بی زمستوني هومن هم تو چله يبرا:  تکان داديسر
 

   سوال نا بهنگامش نگاهش کردمنی از امتعجب
  آره ؟:  را فشرد تنم
 

 . روانینبود س... يدینبود که عذابم م... نبود ی من اصال هومنیتو زندگ:  بستم پر بغض گفتمچشم
 
 ... دمی خفه کردن هق هق ام لب گزيبرا

 ...  آمدن از آغوشش کردمرونی بي براهودهی بیتالش
 ...  لبانش آتش گرفتی به دندان گرفته شده ام از داغلب
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 ی و غافلـــــۍ سرابــے بنـــد نقـــش هــادر”
  هاه جــام بوســنی لبان مـــن و اــنیا...بـــرگرد

  بودہ اگــر ےزی  راه گره دام بوســـاز
 “ هــاه رام بوســـنی چنـــمیشدی خود نمــــمـا
 
 ... دمی که دراز کشنی ماشی صندليتو
 ...  کوچک و گرم و پر عطرشي آن فضادر
 ... شیپر دلتنگ  داغ وي شدم از بوسه هاپر
  با دل آدم؟کردی چه می دلتنگنی او
 
 
 

 .ثی حدهی عروسي برخوادیدلم نم: گوشم را پر کرد شی به گوشم خورد و صدانفسش
 
 چرا؟:دمی آغوشش چرخيتو
   حرف نگاهم کردیب

 .  نگاهش پر حرف بودهرچند
 هومن ؟: کردمزمزمه

 
 . نیتو چش ش  چشی حتخوادیدلم نم-
 . شهینم-
 
 ... يخوای تو نمشه،یم-
 
 ... شنی نرم همشون دلخور مثی حدی اگه به عروسی نه ولیهر چند تن...  خالمه روانیس-
 

 ...  اتاق کار شرکتش دوختي را به پنجره نگاهش
 
 ... مواظب خودت باشيریم-
 ...  و بوسه بر چشمانش زدمستادمی پنجه پا ايرو

 ...  مثل قبلشهیموهات داره بلند م: بردم شی موهاانی میدست
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 ...  کردنگاهم
  ؟قول و قرارت؟شدیقسمت چ-
 

 ... کنمی مموی سعيدارم همه ... غمای سمیقسمم وا  قول ورو تونمینم: نفس فاصله انداخت کی نگاهش دگرگون شد رنگ
 

 ...  پوش منی مشکشهی مرد همنی بود اچش
 ...  مرموز منشهیهم

 ...  تند از لب گرفتم و عقب رفتمي ابوسه
 ... مایستینجمه ن فردا من و...برم سر کارم -
 

  نهی به سدست
   انداختهباال ابرو

  داده ؟ی مرخصستونی رئ؟ی کياون وقت با اجازه :  گفت ی سر گرمبا
 

  نازك کردم  چشمپشت
 ...  ندهی مرخصشهیمگه م:  و از کنارش گذشتم ختمی به چشم ريناز
 

 ... شمی ميخطر...  جغله ایبرا من عشوه ن:  و فشرد دیچی محکم دور تنم پبازوانش
 

 ... ی وحشيدختره : گرفتم يز دور تنم را گايبازو
 . می کرد براگرد چشم

 
 ... یی خطرای بتیریاز اون کب: به طرف در با خنده پا تند کردم  

 را تور کنم روبه رو روانی ستوانمی نمکردی که فکر مي دختری برزخي افهی زدم  که با قرونی از گرفتن من از اتاقش بقبل
  شدم

   چه بود ؟اسمش
 ؟؟ی خراطمیمر
 

چند دفعه :  دستان ناخون بلندش گرفتار شدانی ممی زدم و خواستم از کنارش بگذرم که بازوششی به صورت پر آرايلبخند
 .رهیگی ملتی تحونقدی که اي دادسیبهش سرو

 



  رمان تاراج                                                          اختصاصی کافه تک رمان     

@Caffetakroman 138 

 ...  مردن خوب بوددیشا
 ...  مات مانددهی تازه از راه رسی متعجب و عصبدی فري به رونگاهم

 ...  خب پسرا فقط واسهی ولیستی نمی مالنیهمچ:  اما به خورد کردنم ادامه داد دی پشت به فردخترك
 
 خفه شدن هم جز ذاتتون هست ؟...  یخراط خانوم-
 

   قطع شدشیصدا
 ...  جدا شدمی از بازودستش

 ...خواستی دلم فقط فرار مومن
 ... دی خجالت فراز
 
 .ذارمی مونی در مستیوگرنه با رئ...  اخرتون باشه يدفعه -
 

 ...  دور شدشی تق تق کفش هايصدا
 

   ؟غمای:  شونه ام نشست ي رودی فردست
 
 ...  تو اتاقشهروایس-

 ... نمتی ببنجوری اخوادیدلم نم:  شد ری اسدی در دست فرمی نگاه از کنارش گذشتم که باز بازوبدون
 ...  کردمنگاهش

 
 ... رسمیهم م حساب دختره رو-دیفر
 
 ... هیادی از سرمم زروانی سگهی راست مدمیشا-
 
 دوستشم نای ايبا همه .. کارمند هی که دوستشم نه گمی میمن نوی ایفی حروانی سيبرا بهت گفته بودم تو:  طرفم خم شد به
    ،اگهمونهیبه پات م... اشی بديبا همه ...مرده ...مثل برادرمه ...

 ... بخواد
 ...  برو سر کارت ناراحت هم نباشاالنم

 
 ...  داخل اتاقرفت
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   بخواد ؟اگه
   ؟خوادی میعنی
 ...  خودم با خودم معلوم نبودفی هنوز تکلو

 .  بودروانی جان بودن سفمیتکل
 ...  بودنشنقف
 !  ؟نی بزرگتر از ایفیتکل
 
 ...  جا گرفتمزمیپشت م و  توجه به نگاه چند تن از دختر ها به طرف سالن رفتمیب

 
 ...  توجه مشغول کارش بودی بنجمه

 ... لیتحل  وهی من مشغول تجزو
  می رفتنی به طرف ماشدهی پالتو پوشي کارمی از تابعد

   بعد از مدت هاو
 ...می دخترانه کردي دونفره دی خرکی
 ...  اندك پول حقوقمانبا

 ... می دراوردي بازمسخره
 ... میدیخند
 ... میدی هم خريزی و اندك چمی زددی ها را دنیتری و ومیدی خرلیپاست

   پشت در ماندهمی زنگ زد که کجاروانی سانی منی در او
 ...میایبرود خانه من هم م  وردی زاپاس را از ماد جان بگدی کلگفتم
 ...  من ولو استي که چرا هر شب خانه زدی هم که غر منجمه

 .  کنارم بخوابدی شبتوانستی امده نمروانی سی وقتاز
 . کردی را منکاری ای بدجنسي هم از روروانی سدانستمی مچند هر

 ...  اپارتمان باال رفتميشب بعد از رساندن نجمه خسته از پله ها9 ساعت
 ... آمدی در باز خانه مي حرف زدن از اليصدا

  گذاشتم نی را زمسهیک
 ...  در هوا خشک شددهی به در نرسدستم

 
 ... نی بزنشی شو فردا شب آتهیانبار مواد اول: روانیس
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-.... 
 
 .  فردا شبیعنی...گفتم فردا شب -
-.... 
 
 ...  باشهکهی تو فقط فکرت به انبار اون مرتدی فرفهمهینم...مواظبم ... ستینه ن-
 ...  دور شدشیصدا 

 ...  داشتي هنوز تپش تندقلبم
 ...  مرد چه کاره بودنیا

   بدبخت کند؟خواستی را مکه
 
 ...  هارا داخل بردمسی پا در را باز کردم و کبا

   آشپزخانه شدمی سر و صدا راهبدون
 ...  گذاشتم تا کمر راست کنم که تنم محسور تنش شد و گردنم داغ شد با لبانشنتی کابي را روی خوراکي هاسهیک

 ...  مردنی از بابت ازدی من دلم شور مچرا
 .  ؟؟ خوبه گفتم زود بر گردميکجا بود-

 ... برگشتم
 ... چشمان خسته اش دلم را ضعف برد و شانی پريموها

 
 ...  دندان گرفت لبم رابه

 ...  آغوششي برادی پر کشدلم
 ...  تا ظهردنی خوابيبرا
 ... بر جانمشدی خنجر مشی حرفدهایول
 
 

 ... ادیاالن نجمه صداش در م... زودتر کمی روانیس:  گفتم ی و با کالفه گدمیچی را دور تنم پحوله
 

 ... تو راهم بابا:  خوردنم  حرصنی به ادیخند
 

 ...  ياری کردم گفتم لباسمو تو بيعجب کار:  دمی کوبنی زمي روپامو
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 . دمیتازه کفششم خر... دلت بخواد میلیخ-
 
 ... ایدی کنم رسشیتا من آرا-
 
 ... غوی جغیباشه ج-
 

 .  زدم و قطع کردمشی خونسردنی به ايلبخند
 
 ... دمی لبم کشي بار رونی که کردم رژ قرمزم را چندیتی الشیآرا

 ...  هستیی هومن و حاج رضای عروسنی اي برود توادمی تا دمیکش
 ... میی کردم مثل تنهاپرنگش

 ...  هم کنارم نبود امشبروانی سیحت
 

 ...  زدممی پاهاي را برداشتم و روياسپر
 
 
 

   کفش را از دستش گرفتم به طرف اتاق رفتمي سهی ک  اوردن با غر غر جعبه وفی اقا هم تشرروانی سی جزئیی از کار هابعد
 
 ...  چه طلبکارم هس خانوم خانوماااانیبب: مبل لم داد يرو
 
 ... رسمی مری ساعت  دمی نیپس چ-
 
 ... عوض دستش درد نکنه اس-
 
  لباس را از جعبه در اوردم رابستم و  اتاقدر

 ...  تومن پولش بودخدا
   با هما خانومکردمی حساب مدی بابعد

   را هم پا کردمنی سرخ پر نگي را تن کردم کفش هالباس
  دست نجمه اسنمی ماش؟یرسونیمنو م: گفتم روانیبدون نگاه به س... کردم که در باز شد فمی را تند تند داخل کلی وساهیبق
... 
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  لباسه آب نرفته ؟نی اکمیبه نظرت -
 

 ... خوبه که: نگاه انداختم شی ها راست کردم و به اخمکمر
 
  خوبه ؟؟؟-
 

   انداخته به طرفم امدباال ابرو
   بودبی حالت چشمانش غرباز

  ناخوانا
  مبهم
   خوبه ؟ هومن ؟ی برا کنهی ؟ مهم ایک يبرا: دیلختم کش  ي به سر شونه یدست

 
 ...  حرفش نفسم رفتنی ااز
 

 ... روانیس: زمزمه وار ي کلمه کی بهتم حجوم اوردند در ي همه
 

  دی چسب  تنمبه تنش
   فر درشتم شدي بند موهادستش

 ... یتنت کن  نوی نه اي ن برذاشتمی راه داشت نمیدونیخودتم خوب م-
 ... زنمی مششی زنده زنده اتپلکهی دور و برت میاون عوض فقط بدونم: دی گرفت و به طرف خود کشچونمو
  ي بهش رو دادبفهمم
 .غمای کشمتیم:ندان فشرد  دي رودندان

 
  کردمی لب هاي رهی را خنگاهش

 ...  داداشتیفی که لرزش خفیی هالب
  مانی لبهاانی می تماسقبل

 ...  رفتمعقب
 
   تهمت زدناتنی  ادی بایتا ک-

  روانی کردناتو تحمل کنم سشک
   ؟؟هیبگو دردت چ.... ذوقم یزنی از لحظه لذت ببرم مکمی امی متا
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 ...  انداختمی مردمک چشم هاانی مي آشفته انگاه

 ...  بشهي اگهی دی که ماله منه ،سهم کسيزی چخوامیفقط نم-
 

 ...  را به من کردپشتش
 ...  منتظرتمنیتو ماش-
 

 ...  که از راهرو قطع شد به خود امدمشی پاهايصدا
 ...  داشتي دردکی مرد نیا

 ... مبهم  بزرگ ويدرد
 ...  رفتمنیی را برداشتم و پافمی تن کردم کی و شالپانچو

 
 ...  جا گرفتمنشی تشک نرم ماشي حرف رویب
 ...  برسمثی او با تمام سرعتش راه افتاد تا به عقد حدو

  ؟می بود مال اوگفته
   باشم ؟يگری نداشت مال ددوست

   ؟گری دروانیس
   ؟شدی باورم نمچرا
 ... نداشتم  داشتم وی جمله حال خوشنی از اچرا

   را در بر گرفته بودنی کوچک ماشيفصا اخمانش
 .  بر  روحمدیکشی سکوتش سوهان مو

 ...  افتاددیاسم فر  اش روشن شد و ی بزرگ گوشنیاسکر
 .  توجه دنده عوض کردیب

 
 .  زل زدني به جاگهی می چینی ببي برداریتونیم-
 
 .  ها دوختمابانیچشم به خ  نگفتم ويزیچ

 ...  نگه داشتنای خاله معصوم اي خونه يجلو
  ؟ی گرفتادی یاز ک قهر کردن و:به طرف خود برگرداند   را گرفت ومیبازو

 
 ...  انداختمرهنشی پاهی سي قهی به نگاه
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 . ستمیقهر ن-
 ...  دو زد مردمکشدو
   ؟یپس چ-
 
 . دلخورم... یچیه-
 
 ... نباش-
 

 .  دلخور نباشميتظار دار انیزنی که بهم میی با حرفاتونم؟یم: چشمانش شد یاهی سری اسچشمانم
 

 . غمای ارمیتاب نم:لبانش مماس با لبانم بود ...دلخور نباش : دیکش  چشممی نرمری شستش را نوازشگونه زانگشت
 

 ...  پر صداقت بودکالمش
 ... ینیری اش پر شبوسه
 ... رینفس گ  وی طوالني ابوسه
 گذشتند نی از کنار ماشي اعده

 ...  دمیعقب کش 
 

 ...   خاله معصومییالی وي شدم و رفتم داخلخانه ادهی از درست کردن سر و وضعم پبعد
 

 کینزد  دور ولی پر فامي اخانه
 

 ... روز و برام کردنی قسمت شدن اي بغل کرده و ارزودی تا منو دخاله
 . باالست و از دستم شکاري نجمه طبقه گفت

 
 .  ها را که باال رفتم و وارد اتاق مربوطه شدمپله

  دمی رنگ دی رو در لباس آبنجمه
 ... کی و شساده

 يومدی می اخر عروسیذاشتیم:  با اخم گفت دی مرا دتا
 
 ...  باليخوشگل شد...  کرد ری دروانیس:  تخت گذاشتمي را روفمیک
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 ... دلبر شدم: دی پر عشوه زد و چرخيلبخند

 
 ... منم که صددرصد دلبر شدم:  را در اوردم میپانچو

 
 ...  نثارمي افتهیکرد و خود ش  نازكی چشمپشت

 
 ...  تنگ مادرم بوددل

  هم دعوت است  دل خوش که اوو
 ...  که حاج رضا هم بودنی ترسان از ای کمدیوشا

 
 ... ه را در حال صحبت رصد کرد تخت لم داد و نجمي داخل شد و روزدی حرف می که با کسی به دست در حالی گوشمحمد

 
 ...  حضور نداشتنجای ای انگار منو
 ... دیکشیچشمش م  خط چشم دورالیخی بي نجمه و
 

  را گرفتمدشی ديجلو
 ...  سالمکیعل: دست به کمر با طعنه گفتم  
 

 روانیچرا س بگو... يبه به چه خوشگل شد...سالم :  باال انداخت ابرو
 ...  مواظبت باشمی زد سفارش کرد چهار چشمزنگ

 
   ؟؟روانیس:  گفتم متعجب

 
 ...  مواظب خوشگل خانومش باشهومدی چرا خودش ندونمیحاال نم... قایدق:  سر برد و چشم بستم ری زدست
 .ی زدنم شدمی مزاحم دیتونستی نمومدیهر چند اگه م:  نگاهم کرد یچشم کی را کم کرد شیصدا

 
 ... دی چشم سفي پسره ی کنشی چشاتو درویتا تو باش...حقته :  زدم شی حرص با نوك کفش لژ دارم به پهلوبا
 
 ... دی را مالشی دست پهلوبا

 ... روانی سچارهیب:  کرده گفت اخم
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 ... دی به طرفمان چرخنجمه
 ...  به محمد کردینگاه

   گفتمتعجب
  خواهرته هایعروس-
 

 ...  کهسی من نیعروس:  طور چشم بسته گفت همان
 
 ...  رفتمفمی طرف کبه
 

 ...  کمکنیی پا  بروی بخوابنجای انکهی ايبه جا:  پر حرص گفت نجمه
 ...  نشان دادیی با دستش برو بابامحمد

 
 ...  رفتمنیی سر و صدا پای پاك شده ام را پر رنگ تر کردم و برژ
 .... ستی خود دار هم ننی نجمه را ندارد و همچییبای همه زنی محمد تاب ادانستمیم
 

 ...  را با آن کت و دامن خوش دوخت جنس اعال  بغل کردممادرم
 

 .، مادرانهيبو... دادی می خوشي کرده اش بوونی شنيموها
  دیرسی برجسته اش بانمک به نظر می شکم کمنی او

 .  باشدستادهی آن طرف تر ای منفوره کمي شکم برجسته باعثش حاج رضانی چند اهر
 
 ...  با خودتیکنی ؟ چه مي الغر شدنقدی ؟ چرا ايکسر که ندار  گل دخترم ؟ کم ویخوب-
 

 ... کردی دلم را ارام می کمنی بود و اي از زخم و کبودي عارصورتش
 

  ؟ی ؟ بچت چیخودت خوب...  تو نگران نباش نه،ی شده برا همادی کارم زکمی...خوبم مامان جان :  زدم شی به رويلبخند
 

 ... میهر دوخوب: شکمش گذاشت ي نا محسوس رورا دستش
 

   ؟کنهی که نمتتییاذ:  دوختم ثی خان پدر حدوسفی مشغول صحبت با ي را به حاج رضانگاهم
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 . سازمی هم مشی ذره بد اخالقهیبا ... اصال :  شد محو لبخندش
 

 ...  لب گفتمری زي اخوبه
 ... نیبب  حلقه هارونی اای بهینیحس: معصوم دست مامان را گرفت الهخ
 
 ...  من که دور شدناز

 ... دی من لغزي حاج رضا رونگاه
 ...  به وجبم را کاووش کردوجب

 . شدی کنارم تند بر آورده مروانی بودن سي کاش آرزوو
 

 .  بر خورد کردی عقب گرد کنم که شانه ام به جسمخواستم
   بلند کردمسر

   شدانی نممی هومن جلوچشمان
 .  خوشگلیلیخ... ي شدریچشم گ:  ارام دور کمرم حلقه شد دستش

 
 ...  دهانم را قورت دادماب

 ... ختیانگی شک بر می اضافواکنش
 .  مخمصه نجا دهدنی نجمه کجا مرده بود تا مرا ا انی او
 
 س؟ی ناطی احتی بکمی:  ول کرده ؟ سرش را جلو آورد نجای ا رو  تنها تويری چرا اون کبکنمیتعجب م-
 

 ... دمیبها نم  مثل تو یی به کسادونهیاون قدر به من اعتماد داره که م: شی کردم برازی رچشم
 ... دمیرو با دختر سهمدار ند  تعجب کردم تومنم

 
 ... ومدهیهنوز ن... ینیبیم:  زد ي خندزهر

 
اونم از دست ... موس موس کردنت دنبال من نیپس مواظب باش با ا:  کتش بردم ي قهی جوابش کردم دست به يپوزخند

 ... يند
 

  دی ماسلبخندش
 ... گرد کردمعقب
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 ... دمی سالن دي اخم کرده را گوشه محمد

 ... رو عصابه محمدیلی داداشت خنیا:  طرفش رفتم به
 

 ... ذاشتی تنهات مروانی سدیامشب نبا.عصاب منم هس  رو:  کرد نگاهم
 

 ...  بدبخت واجبتر بودهی زدن انبار شیآت:  گفت دلم
 

 ... کار داشت:  گفت زبانم
 
 ...  دور و بر هومن نباشادیز-

 ...  در دستش خوردیدنی از نوشي اجرعه
  نجمه کجاس ؟:  نشستم ی صندليرو
 
 ...  کردنری چه قدر دونی و هماثی حدنیا... ادیاالناس ب... باال -
 

 ...  بعد همزمان با آمدن نجمهقهی دقچند
 ...  شدانی در نماي جلوثیپف دار حد  ودی سفلباس

 ... سوت بلند شد  و هلهله و دست وغی جي به دنبال آن صداو
 ...  رفتنتی و نجمه به طرف جمعمحمد

 ...  من چشمم به چشمان پر حسرت مادرم بودیول
 ...  دود اسفند مات من شده بودانی که ميمادر

 ... گرفتیناسازگار من امشب چه م قلب و
 

   نشستنونیهما  وثیحد
  می سرش گرفتي نجمه تور باال منو

 ...  خوانده شدخطبه
 ...  بدهدیخال و  خشکي بله کی تا ختی سر تا پا ناز دو برابر ناز رثی  حدنی او
 ...  جان به لب شدونی هماانی منی او

 ...  که داده شدبله
  هم  بله را دادانیهم
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 ... می گرفته بودیفی دستبند ظرهی نجمه به عنوان هدبا

 !!  آن همه جواهر گم شدانی مکه
 ...  را بوسه باران کردندثی حديمادر گرام گونه ها  وخاله

 . و هومن...  آغوش برادرش محمد انی قورت داد می چه بغضثی حدانی منی در او
 ...  دادهی که با دختر سهامدار هدیهومن

 ...  نگاهم کردثی حديه  از پس شانو
 ...  ابهامپر

 ...   تن لرزانندهینگاه
 ... خدا به خبر کند امشب را 

 ... نی شدی باغ عروسی راهثی عقد حدبعد
  هومن  تفاوت به حاج رضا وی من بو
 ... شانی دور از نگاه هابه

 ... نجمه خوش گذراندم  محمد وکنار
 ... دمیرقص  ودمیرقص
 ... دمیدیخند

 ...  سر و سامانمی بی زندگنی ابه
   دل ناسازگارمنی ابه

 ...  پر طپشیگاه
 ...  کمیگاه
 

 ...  دستانم  کم بودانی دستانش مي جابی بود که عجیروانی باعثش سکه
 ...  نگران و توجهش کم بودنگاه

 
 ...  بلند شددادی اش را هشدار می خالي  محمد که باتری ارور دادن گوشيصدا
 ...  زنگ زدنباری در اورد که ابشی را از جیگوش

 ... روانهیس-
 
  جانم داداش ؟؟-
_...... 



  رمان تاراج                                                          اختصاصی کافه تک رمان     

@Caffetakroman 150 

 
 ... حتما... نجاستیآره ا: کرد نگاهم

 
 ... هیاز دست شاک...بزن   خودت زنگیبا گوش برو...خاموش شد :  گفت کرده اخم

 
 .  به اتاق ها  رفتمی منتهي تکان دادم و بلند شدم به طرف راهرويسر
 

   اطراف راهرو بودنییا خانوم همعدود
 ...  کنارشان گذشتماز
 

 ....  کرده و شماره اش را گرفتمدای پلمی را از مبان وسایگوش
 
 ...  با خودتي برد ی چي و برای گوشنیمعلومه ا-
 
 ... فمیمونده بود تو ک-
 

   ؟گذرهی ؟ بد که نمیخوب: دی کشیپوف
 

 ...  که بد بگذرهذارمینم: دمی کشمی دست به موهاستادمی انهی ايجلو
 

 ...  جغلهیبپا نترک:  دیخند
 
 ... هیجات خال-
 
 ... دونمیم-
 

  دی اعتماد به نفسش باال پرنی از امیابرو
 
 ... ی تو بترکترسمی خب ادامه نده میلیخ-
 

 .  خودت نگه دارشینجمه رو هم پ... نه ییبا محمد برگرد تنها:  ارام کرد ي اخنده
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 ؟یتو چ-
 
 ...  شب تا فرداستمین-
 
 ... دمی جمله را نفهمي هی بقگرید

 ... پشت سرم بودمری تصومات
 ...  آشنایقامت
 ...  پنج سالي اندازه به

 ... پر پوزخندیصورت
 ...  بودمي که ازش فراري وجودو

 ...  هم شد امشبری به خچه
 
 
 
 ... غمای... غمایالوووو -
 

 .دیرسی تلفن در دستم به گوشم مي از توروانی سيصدا
 
 .  طرفش بر گشتمبه

    داخل اتاق گذاشتقدم
 دی بلندگو لغزي دکمه يدستم رو... آمد ی مروانی سي صداهنوز

 ...  اتاق را بستدر
 ... گهیشانسه د... سی هم ندینچ کل:  افتاد دی کلی خالي به جانگاهش

 
 ...  شددهی مات شده ام پاشي ، به رولبخندش

 
 ...  محمدم تنهات بذارهکردمی فک نمیول... کرده تنهات گذاشته یاطی احتی بروانیگفتم س-
 
  ؟؟دیشنی مروانیس
 
 ... با همون دختر سهامدارت بچسب  ؟؟بروي چرا دنبالم افتادگهی دخوامتی نمیوقت... ی کثافتنقدی ادونستنینم-
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 ... دی چسبی عسلزی مي به لبه میپاها
 ...  گذاشتمزی مي را رویگوش

  دیچی در اتاق پ بوق اشغالصداب
 ...  بوددهی شنپس

 
   ؟هی چانیجر:  نگاه کرد می اخم به گوشبا
 

   ؟ آره ؟؟روانیس: شد کمی قدم نزدچند
 
 ... یشی ممونی پشبی اعتمادت عجنی روز از اهی:  فقط نگاهش کردمنی سنگي نفس هابا
 
 ...  شدممونیفعال که از اعتماد به تو پش-
 

   و نفسش به صورتم خورددی گردنم لغزي رودستش
 ...  اش فشردمنهی دستانم را به سکف

 
 ...  توعهشهی هم باشم آخرش دلم پیمن که نه ،با هر ک... ي شدمونیتو پش-هومن

 
 ... بکش کنار. دونمی مدی ؟؟ بعيتو دلم دار...تف تو ذات هوسبازت :  اش محکمتر فشردم نهی را به سدستم

 
   کردم نه ؟؟ي بفهمه بهت دست درازگرهی مشیآت:  دی هم به تنم چسبتنش

 
   از طپش افتاددلم

   مردنی ترس ااز
 ... می ترس آبرواز
 

   مهمتر از من بود ؟؟یی انبار کذاآن
 

 ...  کردم تا از دستش در برومییتقال
 ... شدی مگر میول
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 ...  شده بود مردكهار
 
 ...  اتاق باز شددر

 ...  هراسان وارد شدي نجمه
 ...  دستش فرار کردمری من از حواس پرت هومن استفاده کرده و از زو
 

 ...  مرد دور شدمنی قدم از اچند
 

  هومن ؟؟:  نجمه
 

 ...  پر تعجب بودگفتنش هومن
 

  چه خبره ؟؟:  شدانی پشت سر نجمه نمامحمد
 

 . زدی چنگ مشی کردم که کالفه به موهای هومني پر نفرت روانه ینگاه
 

   ؟؟یخوب: م اومد  به طرفنجمه
 .  سر تکان دادمیقی همراه نفس عمبه
 

   ؟ داداش ؟گمی مشدهیچ:  محمد
 

 نیانتظار ا... از اتاقا خفت کرده یکیتو   روغمای بهم زنگ زد گفت داداش خان ات روانیس:  پر نفرت بود ای نجمه هم گونگاه
   خواستن... رو ازت نداشتم هومنی منطقی و بتیهمه خر

 ... شهی ميزور
 

 ... گستی دیکی مال نمی ببتونمیچون نم... ششهیاره خفتش کردم چون دلم پ:  بلند کرد صدا
 

 دورتو خطر بکشه غمای ي کرديخودت کار... هی چرتا پرتا چنی ؟ ایگی مي داریهومن ؟؟ چ:  دی غری کالفه و عصبمحمد
    باشمغمای مراقب ی ، چهار چشم  از دست تودیحاال هم من با....
   ؟یکه خفتش کن!  ؟ی که چنجای اي اومديدختر همراهتو ول کرد... چع وضعشه نی ا؟
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 ... دمی کشرونیگرفته و ب  چنگ زدم دست نجمه روزی مي را از رویگوش
 ...  آن اتاقي بود فضاتلخ

 ... کردینم  را کممی هم دلخورروانی کار فرز سنی او
 ...  نشستمزی پشت می صندليرو

 ... اوردی رفت شام بنجمه
 .  من چه دلتنگ خانه و تختم بودمو
 

 ... شرمنده حواسم بهت نبود:  جا گرفت نگاه نگرانش را حواله ام کردزی که با بشقاب پر ، پشت منجمه
 

 ...  تو نبودریتقص:  زدم شی خسته به رويلبخند
 
 

 ...  دوونه کم نداشتهی که بهم زنگ زد از روانیس:  کباب به طرفم گرفت ي اتکه
 ... زدیهمش داد م... بود یعصبان... بود دهیترس
 ...  اون همه دم و دستگاه نبودسی رئهی شبچیه:  و مکث کرد دیخند

 
   گفته ؟يزیچته؟ هومن چ:  نگران شد نشی غمگلبخند

 
 ... رمی بود تا قوت قلب بگنجای شدن اوونهی ديکاش به جا...  ستی الزم بود که نروانیامشب وجود س... نگه شهیمگه م-
 
  می و در سکوت شاممان را صرف کرددمیکش  پشت بند حرفمیآه
 

 ...  عروس کشونموقع
   محمدنی ماشيتو

 ... هومن را فراموش کردم  اتاق وانی جربایتقر
 ...  بودند که آبغوره گرفتندثی فقط خاله معصوم و حدثی حدي خانه يجلو

 ... ثی و دروغ محمد هم خوشحال بود از کم شدن شر حدراست
 ... رفتی مشی براییچشم غره ها  نجمه چهو

 .  کردادهی خانه پي منو نجمه را جلومحمد
 .  جان زودتر امده بود و چراغ خانه اش خاموش بودماد
 ...  بودثی حدی هم پاتختفردا
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 ...  که امروز شدییفردا
 ...  که شده بود خانوم خونهمی شدیثی حدي خانه ی کرده راهرای من و نجمه که آرا وباز

  شد و دل ما ضعف رفتدی آورد سرخ و سفشی که به رونجمه
 

  ده؟ی ندبی آسی شد ؟ کسيزی چشبیپس مامانت کو ؟ د... يسالم مادر خوش اومد:  کرده به طرفم اومد کی معصوم شخاله
 

   چخبر شده بود مگه ؟؟یچ:  گرد کردم چشم
 

 قلب دیمامانتم ترس... زدن شیآت انگار انبارشو... رفت ي که به حاج رضا زنگ زدن فورشبید:  به دور بر کرد گفت ینگاه
 ... ستی ني خبرشبمیاز د... دنبالش رفت رهیحاج رضا بگ

 
   زدن ؟شی اتانبارشو

   را آتش بزند ؟ي هم قرار بود انبارروانیس
 ؟...اشد  نبزی شب آتش گرفته شود که شک بر انگکی انبار در نی چندشودی ممگر و
 
 
 ...  مامان زنگ زدمبه

 ...  بوداشغال
 ... زدی شور مدلم

 ... دادی بد میگواه
 ...  بودهراسان

  روانی به نام سي مرداز
  ، من افتاده بودی هوا وسط زندگی که بيمرد
 ...  دانستمی بود ؟ نمکه
 

 ؟ي چته مثل مرغ سرکنده شدی بگشهیم:  کنارم نشستنجمه
 
 ! زنهیدلم شور مامان و م: دمی کشیآه
 
  ؟زنهی شور مامانتو می گرفته برا چشی آتکهیانبار اون مرت:  برداشت ياریخ
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 ...  تکان دادمدانمی به نميسر
 ...  هم تمام شده بودیپاتخت

 !  نبودروانی از سي خبرنی کوچکترو
 ...  بپرسدی زنگ نزد حالیحت
   مردك را دوست داشتم ؟نی اهی چ  منو
 

 ...  خانه اش شد و من هم راه افتادمی راهنجمه
 ... دمیدی در مي را جلواهشی سنی ماشکاش

 ...  آغوش بازش رادی شاو
 ...  باطلالی خی زهیول
 
 ...  ماد جان را زدمي اپارتمان خانه در

 ...  نداشتمی خوشحال
 ..  استی بر هر چه شک و دو دللعنت

 
 . دمی کشهی عطر کاکائو ماد جان را به ريبو  آرام چشم بستم ودمی ماد جان که دراز کشی برزرگ و راحتي کاناپه يرو
 
 . ي جان ؟ چرا انقد گرفته اغمایچته -
 

 ...  چشمانم را باز کردي اشهی شزی مي کاکائو روری تق کردن ماگ شيصدا
 

 ...  کردمنگاهش
   و پر سوالنگران
   گل سرخ محبوبش را به لب بردفنجان
 ...  بودمنتظر

 
 ...  شدم نشستمبلند

 ...  انگشتان سردم گرفتمانی را مماگ
 
 .  افتاده به جونمدیدرد شک و ترد-
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 ...  گذاشتنیی را پافنجانش
 ...  را به لب بردمماگ

 
 ...  دلزیبر طرف کن عز...  کنهیآبت م-
 

 .  حاصلش شد چند روز قهریول... خواستم خاله :  کرده ماگ را فشردم بغض
 

  ارهی رابطه دووم نمنی شک،  انیبا ا:  کرد نگاهم
 
 . ستنی کجان؟ چن روزه ننای اایرش-:حرف عوض کردم... دونمیم-
 
 .  مراعات کنه  من برم شام درست کنميادی زدیبچه اس خب با... خون اش سرش شلوغه زیالی ديبرا: دی کشیاه
 ...  اش رفتی نقليبلند شد و به طرف اشپزخانه  
 ... دمی را سر کشمیئو  کاکاریش

 ... دمی کاناپه دراز کشي را در اوردم و رومیمانتو
 ...  بودمخسته

 ...  مقابله با خواب سختو
 

 ...خوردی تکان می محسور تنتنم
 ...دیدی را میکی بازم فقط تارمهی نچشمان

 ... دی به مشامم رسی عطر تلخيبو
   بودمی آغوشدر
 ...  حال باال رفتن از پله هادر
 ...  ارده از ترس سقوط  دستانم دور گردنش  حلقه کردن و صورتم در گردنش فرو رفتیب

 ...  خانه باز بوددر
 ...  کاناپه گذاشتيرو

 ...  را به من دوختنگاهش
   بودمش؟؟دهی روز بود ندچند

 ...  بودبی عجی همه دلتگنیا
 ...  آغوشش را خواستدلم
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  ؟يدی خوابنیی  پایخودت خونه نداشت:  خسته عقب رفت کتش را در آوردی او با تن و صورتیول
 

 . خانهنی منجمد کرد هر چه گرم بود در الحنش
 

 ... نی نخوابی شامتون با شکم خالنمیا.خسته بود خوابش برد ... پسرم ي دارکاریچ:  ماد جان از پشت سر آمديصدا
 
 . زحمت شد...  خاله یمرس:  گرفته گفتم ي صدابا
 
 . ممنون خاله:  روانیس
 

 . شب خوش...نوش جان ... یچه زحمت:  زد يلبخند
 

 .  مني روبه روروانی بسته شدن در همراه شد با نشستن سيصدا
 
 ...میگرمش کنم بخور-
 

   تکان داديسر
 ...  شدمبلند

 ...  انبار آتش زده بودشبید
 ...  بودخونسر
 ...  اجاق گاز گذاشتمي را روظرف

 ...  بود هومن سر وقتم آمدهدهیشن
 .  بودوساکت

 
 ... دمی را چزیم

  دمی را کشغذا
 .  نشستزی حرف پشت میب  صورتش را شست ودست

  شی حرفی بنی او
 . کردی متیی اذسکوتش

 
 .  محمد و نجمه جم نخورشیخوبه گفته بودم از پ:  بالخره شکست یول
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 .  خورده اش دوختممهی ني را به غذانگاهم

 .  که قصد خوردن نداشتیی اوو
 
 ... ازشون جدا شدم بهت زنگ بزنم-
 
   کشتنش برام آب خوردنه؟یدونیم:  خم شد زی ميرو
 

  ماندمرهی عزم جزم خنی به امتعجب
 

 کن ی سعسوزهیاگه دلت برا خالت م...  که خودشم نفهمه ارمی سرش میی بالهی دراز کنه مشی پا از گلادیز:  کرد زی رچشم
 . ي که اون هست نرییجاها

 
 
 ...  و قامت بلند شده اش نگاه انداختمشی جديادی زدی تهدنی حرف به ایب

 
   بوددهی پوشی تا مشکسر

   دوست بودی مشکبی کننده عجدی مردِ تهدنی او
  ی مشکرهنیپ
  ی مشکنیج

 ... ی مشکجوراب
 . یمشک.... که به دست گرفت ی کتو
 
 . شب خوش...  نره ادتیقرصات :  را باز کرد در
 
 ...  شددهیقامتش کوب  در اپارتمان دلتنگو

 !!می رفع کردی دلتنگعجب
 ... رفتم  فروي خماري که توشتریب

 . همراه ترسيخمار
 ...  همرا خواستن آغوششترس
 . خینه ... گرم یآغوش
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 ...  ژاله زنگ زدروانی ساعت بعد از رفتن سمین

 
   را از مهد بردارمای ام ارشي کارمی که فردا بعد از تاگفت

 
 .  و فوق برنامه داشتي کار اداري خانوم معلم هم چند روزنی جان خودش قرار بود به شهرستان برود و اماد
 

 .  لباس به تختم پناه اوردمضی کرده و بعد از تعوقبول
   منت بودی که بیپناه
 ...  بود و در حصار امن خانه امگرم
 ...  نبودخی روانی سمثل

 ...  نبودمجهول
 ،.. مجهول بودم و  تن سرد ونی امشب چه محتاج او
 ...  نبوداو

 ... ردی که تن محتاجم را در بگنبود
 ... دمی جان و روح آشفته از شک و تردنی اردی آرام گتا
 
 

   چشمانم گذاشتمي روی کار که جا گرفتم دستزی مپشت
  سوختنیم
  شبی دیخوابی باز
 ...  تا صبحالیخ  فکر واز

   فشردممی پلک هاي را روانگشتانم
 

 . ی حالی ؟ بغمایچته : نجمه
 
 . دمی خوب نخوابشبید -
 
   حرفت شده؟روانیبا س-
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 ...یی جوراهی: دمی کشیآه
 
 .  چند نفرم گرفتيپاچه ...  خودشم سگ بود یصبح-
 

 ...  گذاشتمزمی مي روسر
 ... ماندمی امروز خانه مکاش

 ...  سوختی ممیگلو
 ... نی سنگسرم

 
  ؟؟یخوب... غمای... غمای-
 

 ... نه:  تکان دادم ی به نفي بلند کردم سرسر
 
 .  بگمروانیبرم به س-
 

 .  رفترونی شد و قبل از مخالفت من از سالن ببلند
 ...  خوب شد خود نجمه رفتباز
  خواستی مي دلم دوری کمشبی بحث دبا
 ... ام را برداشتمی و گوشفیک

 ... مواظب خودت باش:  که شدم نجمه به طرف امد بلند
 
  گذاشت؟-
 
 .  زنگ بزنيدیرس برو... اره بابا -
 

 ... راه افتادم  تکان دادم ويسر
 ...  خانه که شدموارد

 ...  ام بردمنیی به فشار پایپ
 ... دمی همان کاناپه دراز کشي ام را که سر کندم رومقنعه مانتو

 ...  را هم نداشتمي بخاري کردن درجه شتری بي نایحت
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 ...  هم سردخانه
 .  کاناپه فشردمی و سرم را به پشتدمیچی را دورم پدستانم

 ... هم افتاد و به سرعت به خواب رفتم  روی خوابی از زور بچشمانم
 ...  عالم خواب صورتم گرم شد آو تنم گرمتردر
   خمار خواب کردشتری گرما مرا بنی او
 
 ... یشی نمداریخاله ب...خاله -

   را به زور از هم باز کردمنمی سنگي هاپلک
  دمی سرم دي را باالایارش
 

 .  خاله جانیکنی مکاری چنجایا تو:  شدم زی خمی کرده ناخم
 
 . رهیبگ رفت غذا و دارو... اورد روانیعمو س-

 ...  نشستمدرست
   کجاست ؟ای مهد ارشدانستی از کجا مروانیس
 
  س ؟ مهدت کجادیاز کجا فهم-
 
 . برداشت  اومد دنبالم  مون زنگ زد خونه ات عمویمرب -
 

 ...  رفته بودادمیببخش خاله به کل -دمی کشیپوف
 

 ...  گونه ام کاشتي روي ابوسه
 
 ...  شبکه کارتونیزنیخاله م-
 
 ... تنت کنم بعدی راحتامی باریاره قربونت شم برو لباساتو در ب-
 

 .  تکان داد و به طرف اتاق مجاور رفتيسر
 .  که شدم حالم نسبتا خوب بودبلند
   ساز را روشن کردميچا
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 .  کردمای هم تن ارشی به سر و صورت زده و لباس عوض کردم و لباسیاب
 ...  خوش نبودادی زروانی حضور سنی از ادلم

   دلخور بودم؟يادیز
   نداشتم ؟؟حق

 
 ... در زده شدزنگ
 ... دو به طرف در رفت به ایارش
 
 . آخرشي کردداری پدر سوخته خاله رو بيا-
 

 ... خب حوصلم سر رفت:  دیچی در خانه پای ارشي نخودي خنده
 
 .  هم سفارشات شمانای اایب...زلزله -
 

 کاشت نگاه روانی سي گونه ي بوسه روی خوراکی که با بغلای ارشي ذوق زده   خوشحال ي اشپزخانه به چهره ي وروديجلو
 . کردم

 
 .  محو تر شدروانی محو ام با نگاه سلبخند

 . ممنون... سالم  -
 

 ...  گونه ام نشست کل وجودم آرام شدي دستش که روشدی مکی هر لحظه نزدقشی عمنگاه
   بستمچشم

 
   ؟یرفتی دکتر مهی دی با خودت ؟ نجمه گفت حالت بده  ؟ نباي کردکاریچ-
 

 ... حالشو نداشتم:  پر عطر تلخش بود قمی عمنفس
 

 ...  پر اخم سرزنش بارش را به چشمانم دوختنگاه
   را برداشتدستش

 ...  کانتر گذاشتي ها را روسهیک
 .هم گرفتم چند تا دارو... تو يجوجه گرفتم با سوپ برا -
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 ... یمرس:  زدم يلبخند

 
   که سرد نبودم ؟من

 ...  شامای هله هوله نخور پاشو بادی خاله زایارش:  دمی را چزی ها را داخل اشپزخانه برم  مسهیک
 

 ...  که حوله بر گردن انداختهیروانی بلندش همراه شد با امدن سچشم
 

  کردی می بلبل زبانروانی سي براای ارشمی که جا گرفتزی مدور
  ای ارشي حواس جمعش به حرف هاي با همه روانی سو

 ...  کردن من با غذا بودي به بازحواسش
 .  دکترمی تذکر و هشدارش که اگر حالم بد است بروو

 .  خوردمروانی را به زور سهی قاشق که خوردم بقچند
 .  بعد شام به خواب رفت ی هم از زور خستگایارش
 

   اب را بستمری و شدمی ظرف را اب کشنی اخریی ظرف شوکنار
 ...  دور شانه ام حلقه شدروانی سدست
 ... دی ام چسبقهی اش بر شقبوسه

 
   ؟يواجب بود االن بشور -
 
 ... اووهم -
 

  يخورد  دکتر ؟ قرصاتومیواقعا نر:  کرد نگاهم
 
 قرصامم خوردم... ستیانقدم حالم بد ن... روانینه س-
 

 ... نمتی ببنجوری اخوادیدلم نم:  تنم را در بر گرفتم کل
 

 ...  یی حالم تونی مسبب اگفتی بود به او میکی کاش
  ی هم درماني که هم دردییتو
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  یی هم نوشداروي زهرهم
   و هم ارامشی اشوبهم
 ...  لوس شدمیکم
   ناز کردمیکم
 
 ...  تا تخت حال راه رفتن ندارميبریمنو م...  روانیس:  گوشش زمزمه کردم ریز

 ... حاصل لوس شدنم بوددیچیدور کمرم پ ها و انو که پشت زی لبم و دستاني تندش بر رويبوسه  مردانه اش و  ارام وي خنده
 
   تخت که قرار گرفتميرو

 ...  شدممی بافتن موهامشغول
 . خاموش کردن چراغ ها  وراهنی پي مشغول باز کردن دکمه هااو و
 

 .  آغوشش جا کردمي جا گرفت خودم را توکنارم
   کردمناز
  دی خرناز

  از لبانمدی خربوسه
   از چشمانشدمی خرارامش

   مختصرمان جانم را تازه کردي عشق بازنی ادی شاو
   را دوريماری بو
 
 ...  بزنددمانی بودم که دي پدر سوخته ايای ارشنی نگران ای من کمو

 فقط مال...  غمای یفقط مال من تو: فشرده شدن تنم   آرامش و ي نفس زدنش کنار گوشم همراه شد با صدانفس
   ؟یفهمیم:  شیخشن شد صدا.من 

 ...  را تکان دادمسرم
 ...  کمرم به حرکت در امدي رودستانش

 ...  رهیرو از من بگ  و بخواد تووی کسکشمیم -
 
 ... روانیس:  هراس زمزمه کردم با
 
 .  نگويزیچ... شششیییییه -
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 حالت خوبه ؟؟- کردم ی طوالنیمکث
 
 . مرو دار آرامش تو... آرومم ...  خوبه یلیاالن خ...االن -
 
 
 . رفت1000 ي جمله طپشش رونی قلب من با همو

 .  کرده بوددای طپش پي براي بهانه اي های که تازگیقلب
 
 
  دمیترسی آغوش منی همه احساس آرامش در انی ااز
 ... اورمی خودم کم بدمیترسیم

 ...  داشتي که عاقبت بدی آوردنکم
 

 ... ی پر مستیآغوش
 ... ی پر از سستي ایمست

 ...  آغوشنی که چه رام بودم در ای منو
 

  روبه رو شدم10 عدد ي که روی بزرگي که چشم باز کردم با عقربه صبح
 ...  گرد شدکی اتوماتچشمانم

 ...  پرت کنم که دو دست محکم محافظم شدنیی را خواستم از تختم پاتنم
 
 ...  خنگي دختره کنهیناقص م کجـا االن خودتو -
 

 ...  برم شرکتدیبا...  شد رمید:  گفتم  توجه به صاحب صدابدون
 

 ... به طرف خودش کشاند  ودهی عقب کشمرا
   ؟میمن ک:  چشمان خندان و خواب آلودش نگاهم کرد با
 

 ...  شرکتیابدارچ:  دمی خود خنديباز  به خنگينخود
 

  دیخند
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   صدابا
   را شکار کرده و مرا در آغوشش پنهان کردلبانم

 
  مــگر آن دمے مهــر نبندسڪ ه بتــــو”

 “... در آغوش تــو باشــده ز خـود رفتـہ
 

 ... زدندی مه پوست تن جرقي آتش مانندش رودستان
 ...  گــوشـم را هدف گرفتے ه گردن و اللنباری البانش

 ... فروختمی اراده ناز می مـن چه بو
 
  چو آتـشہ ي به من دل نسپردتـــو”
  بـــودمه را ز عطش سوخترتڪـــیپ

  زهــرهےـای روتــبڪ در مهــڪ من
 “  بــودمه آمـو ختے افـــسونـگررســـم

 
 ...  پدرسوختهی خودتیآبدارچ:  بغلم کرد سفت

 
 ... دمی خندزیر

 ...دی کشنفس
 ... قیعم

 .... يخندی ميمن گشنمه ها تو دار... خاله :  از پشت در آمد ای ارشيصدا
 
 

 ...  امدمرونی و از آغوشش بدمی گزلب
 ...  چشم غره رفتمروانی سيزی ناپرهنی ابه
 . دادلمی تحوي او شانه باال انداخت و لبخند حرص در آرو
 
 ...  طرف در اتاق رفتمبه

 ...  بودستادهی پشت در ایشاک
 ... خاله خواب موندم ببخش: نشستم   زانويرو
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  ؟يدیخندی میداشت-
 

 ... نشوم تابلو ادی بهم فشردم تا زلب
 
 ... دادیعمو داشت قلقلکم م-

 ... خوامیصبحونه م... من االن گشنمه :  به من و مرد پشت سرم زد يلبخند
 

 ...  خالهزی عزنمی و بچزیدست و صورتتو بشور م:  گونه اش کاشتم ي روي ابوسه
 

 ... دی پری بهداشتسیروی داخل سروانی گفت و زودتر از سیچشم
 
 ...   کردهدای پتی وجب بچه اولوهی ینیبیتو رو خدا م:  گفت نهی دست به سروانیس
 

 ... حسود نشو:  دمیخند
 

 ... دمی چی کاملزی فرز متند
 ...  نهار بگردديوبرا   را به مهد برساند ای ارشروانی که خورده شد قرار شد سصبحانه

 ... زدمنی هم شرکت را زمامروز
 .  در شرکت داشتن گندهی پارتنی چه خوب بود او
 

   را که درست کردمغذا
 ...  گرفته بود به نافم بستادی زنگ زد و هر چه فحش در طول عمرش نجمه

 ...  گنده بدون کسر حقوق کوفتم شودي های مرخصنی اگفتیم
 ...  امدهیخواب10 حرصش گرفته بود که تا ساعت بیعج

 .  و باز فش خوردمدمی جلز و ولز کردنش خندنی من چه قدر به او
 

 ...  شدمری آشغال را برداشته و از پله ها سرازسطل
 .  شالم استتار کردمری و زدمی کشمی به موهایدست

 
 ...  کردمی را که خالسطل

 ...  طرف خانه راه افتادمبه
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 .. يدی مسیخوب بهش سرو-
 ... شده استنی دم در خانه ام نفرنی ایی گوو

 ...  امی زندگزینگ شده از مردان نفرت انینفر
 
 ...  بر گشتمی هوسران چشم لجنری پنی طرف ابه
 

 ...  شدکمینزد
 ...  در کوچهي از موجودی ظهر و خالسر
 
 ...  بزرگيریبعد کب... اول هومن -

 ... ياز چاله تو چاه افتاد...  تو ي داريعجب دل و جگر... ادم کش بزرگ هی:  را مرموز کرد شیصدا
 

  خل که نشده بود ؟پاك
 ...  راست بودشهی مردك همنی اي هاگفته
 ...گفتی دهد راست ملمی دروغ تحودی حال هم که بانکند

 
 ...  چرت و پرتاتونی باور کنم ايانتظار دار-
 

 ... ال اقل با تو صادقم... گمی راست مشهی من همیدونیخودتم خوب م: کردی هم جذابش مپوزخند
 

 ...  به لرزه افتادشی حرفاقتی از حقلبانم
 

چون ...  یآخرش کفتر جلد خودم... مواظب خودت باش :  دی زده بود کشرونی شالم بری بافته شده ام که از زي به مویدست
 ... خوامیم سالمتو

 
 ...  اکو دادی خالي کوچه ي دارش توشی ام به صورتش ته ریلی سيصدا

 
  شد و خاموشکی نزدینی ماشيصدا
 ...  پر از خشم نفرت حاج رضا تنم را سوزاندنگاه
   ؟غمای چه خبره نجایا:  روانی سي شدن در و صدادهی کوبيصدا
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 ...  رفتيبه بهبود  محکمش روي خرابم با صداحال
 ...  که گفته شده صاحبش قاتل استی محکميصدا
 ...  که ارام جان استیقاتل

  ؟؟کردمی چه مانی منی من در او
 
 
 

 ...  شدلی بزرگ تبدي  به پوزخندی حاجخشم
 ...  منی و آشفتگروانی سي اخم های به بزرگيپوزخند

 
 ت؟یناپدر:  شد دهی شنکمی نزدي از فاصله روانی سيصدا

 
 .  تکان دادمدیی به تاي نحسش سري افهی به قرهی طور خهمان

 
 . تو برو خونه:  شانه ام نشست ي از پشت سر رودستش

 
 ...  گرفتمشی حرف چشم از لجن چشمهایب

 ...  طرف در اپارتمان رفتمبه
 
 

 ... خب امرتون:  اومدروانی سيصدا
 
 ... بسته گذاشتم به دو از پله ها باال رفتممهی وکه ندر
 

 .  که به من زده بودیی کردن  تهمت های خالي براخواستی مهی گري ذره ادلم
 ... دادمی مسی سروروانی که به نظرش به سی منبه
 ...  هرزه بودمالشی که به خیمن

 ...  بودمحرمم
 .  مراخواندی من ثابت شده و هرزه مي اش براي که چشم به تنم دوخته بود و هوس بازیی مم بود حاج رضامحر

 
 ...  گاز را روشن کردمری و زگذاشتم شی اشغال را سر جاسطل
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 ...  بغض فرو دادمو
 ... ندیرا در چشمانم بب نم اشک روانی دادم تا نکند سفرو

 ...  درست کردمي اقهوه
 ...  طرف پنجره رفتم که در خانه ام باز شدبه

 ...  پا بر جا بودندشی هم اخم هاهنوز
 
   ؟؟؟شدیچ- 
 

 ...  مبل نشستي و رودی تازه بلند شده اش کشي به موهای دستکالفه
   کج کردگردن
   کردنگاه
   ؟؟هیمشکلتون با هم چ:  دیپرس

 
 ؟؟یچ-
 
 هی چانیجر... حاالیول... مردك مثل دخترش تو رو دوست داره نی و اي مشکل داری حاجنی فقط تو با اکردمیمن فکر م-
   ؟؟غمای

 
 کامال ي کردمی هر فکرمیریما مثل کارد و پن...  ستیمهم ن:  سواالتش زدم و به طرف آشپزخونه راه افتادم نی به ايپوزخند
 اشتباهه

 
  ؟؟خوادی می مردك چنیا... غمایواب منو بده ج:  بلند کرد صدا

 
 ...  کاسهنیهم  آشه ونی همدمیتا به بلوغ رس...  نیهم... خوادیتنمو م:  هم گذاشت و برگشتم به طرفش ي حرص پلک روبا
 
   اخمپر
  رتی حپر

 ...  صورتم بودمات
 
 ، راحتهالشینکه محرمشم خ...  همخوابش شم خوادیم-
 ... کنمی می زندگنجای خاطر اون لجن از مادرم جدا شدم و تک و تنها ابه
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 ... دی سرزی مي رونگاهش
 ...  لب گفتری زییوا

   بودآشفته
  رتی حپر

 ...  پا شدسر
 ...  بودي عادری غواکنشش

 ... کردی تکرار میکشمی ،مکشمی لب مریز
 
   من نگاه کردبه

   بودبی نگاهش غرحالت
 
 ...  شدهيزی ؟ چروانیس-
 
   طرفم آمدبه
  دانمی بود ؟؟ چه بود ؟ نممانیپش
 

 ...  فرو بردمی موهاانی را مدستش
 
   ؟یگیدروغ که نم-
 
   دلم بگذارم ؟ي حرفش را کجانی او
 

 ...  کردماخم
 ...  انگشت باز کردبا

 ... دیچی پشت کردم که بروم بازوانش دور تنم پبهش
 که سوزهیگفت دلش برات م. ي شدی عصبگفتیم...  خونه يگردی و بر نميسرده شد افکمی الدی به خاطر مرگ مگفتیم -
   هیمنطق.مادرتم انگار بارداره و نگرانت ... زنهی بهت سر مادیم
... 
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 ...  مرد که همتا نداشتنی بود ای فطرتپست
   داده بودروانی سلی تحویی چرت و پرت هاچه
 

   ؟يباور کرد: چشم گفتم   بلند کردم چشم توسر
 
 ....  شدانی نماشی در چشم هاقی عمي پوزخندی نگفت وليزیچ
 

   رفتمعقب
  از تنم جدا شددستانش

   به تاسف تکان دادميسر
  که بود ؟ي براقای پوزخند چشمانش دقنیا

 ...  مردنی همه مرموز بودن انی به العنت
  دمی و چزیم

 ...  نقطه صرف شدکی به روانی شدن سرهی و خ در سکوت مننهار
 ...  رفتو
 ...  سرعتبه
 ...  من پر از حرفي سخت بود برایی چه تنهاو

 ...  که مشغول پاگشا بودیثی نجمه بود با حدکاش
 ... شی هایچرخ پفک  ها ولی محمد با تمام پاستیحت
   حرف بزنمشانیبرا
  می هم بخندبا

   محمد را شکار کنمی دزدکي هانگاه
   نجمه رایالی خی بو

 .... بودندکاش
 
 

   زدبشی به سي گازایارش
   بوددمغ
   کردهاخم

 ... ی وجبکی نی داشت اي چه جذبه او
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 ...  چانه ستون کردمری زدست
  چته خاله ؟-
 
 چرا رفت پس؟...عمو قول داده بود شب ببره پارك :  دی کشیآه
 
 ...کار داشت رفت خاله:  ام برخواست نهی من هم از سآه
 
 ...  بدقوليعمو:  گذاشت ی دستشی پي خورده اش را توبیس
 

 ...  را به کارتون شرك اش دوختنگاهش
 
 ...  بدقول نبودروانیس

   بودقاتل
 . و باور کردنش سخت ،سخت بود... رضا گفته بود آدم کش حاج

 ....  بودمرموز
 ...  بودمشکوك

 ...  جان من بود بلبشوونی در او
 ...  اوقات پر ابهام بودی که نگاهش گاهیروانیس
 

 ...  دهملی را ببرم  تحوای ساعت بعد ژاله زنگ زد که دم در است ارشچند
 ...  رفتنیی حرف همراهم پای بدقولش بي از عموی اخمو و شاکيای ارشو
 

  امدی را هر چه گفتم داخل نژاله
 ... رفت  را سوار کرد وایارش
   پله نشستمي را بستم و رودر

 ...  بودسرد
 ...  بودساکت

 ... کردمی مدادی ام داشت بیی تنهاو
 ...  هم تنها بودژاله

   که مرده بوديشوهر
 ...  شده بود انگل جانشلی که هموفی پسرکو
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 ...  بهتر از من بودیلی ژاله خعتی چند وضهر
 
 ... ستادی گلدار در اي هاشهی شي روي اهیسا

  دیچی پ  اپارتمانم از در باز واحدم در راهروزنگ
 

 ...  شدمبلند
 ...  باشدروانی که سی محالي چه آرزوو
 
   را باز کردمدر

 .  شدانی و چشمان روشن و خندانش نمادی فرقامت
 
 نی و تار هم اپی به تنیباز چرا زد:  اورد با خنده گفت ی رادر مشی که کفش های و با دست هل داد و وارد شد در حالدر

 ... پسره سگ شده
 
  شدی گردتر نمنی چشمان من از او
   بوددی بعیی هوهیپسر خاله شدن   همه پرو بودن ونیا

 
  چرا ماتت برده ؟؟-
 

 ... يخوش اومد:  تکان دادم در را بستم يسر
 

 . دونمیم:  زد یضی عرلبخند
 

 .  پسرنی خوش چهره بود اچه
 .  بود در کلنیدلنش

 
 ن؟؟ی اومدی چيااالن بر-
 

 ...  قد اخمو و گوشت تلخ باشهنی ادهی خانوم بعهیاز :  رفتی که پله ها را باال می انداخت در حالباال ابرو
 

  زتونهیاثرات دوست عز: باال رفتمي و پله ادمی کشیپوف
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 . ذارهی می اثرات منفشهیاون هم:  کرد ي اخنده
 
 ...  راهش ادمه دادبه

 ...  اش رفتمی هم کالفه پمن
   پرو بودندبی دو دوست عجنیا

 
 دایخونه اش پ  توروانیبگو چرا س: نگاهش را به من دوخت... هی دنج و نقلیلیخ:گفت   به خانه ام انداختی نشست نگاهمبل رو
 ... شهینم
 

 . گذرهی خوش منجایکه ا اره چه قدم:  زدم يپوزخند
 

   شده بودمتلخ
   خودم نبوددست

  م داشتی تلخروز
 ...  طرف اشپزخانه رفتمبه
 ...  ساکت و متفکر گذاشتمدی فري و شکالت را برداشتم و جلويچا
 ...  نشستمشی به رورو
 
 . نی تا سرد نشده بخورنییبفرما-
 

 ...  را برداشتدی سففنجان
 ...  فنجانش نگاهم کردي باالاز
 . زنهی که الم تا کام حرف نمروانمیاون س... دونمی نمهیمشکلتون چ:  گذاشتنییپا
 
 ... شومیخم م  طرف جلوبه
 ...  مرموز بودنشهنی ؟؟ مشکل ما سر همخوادی میاون از من چ -
 

 ...  بهم انداختقتی از نوع حقیی پر حرف هاینگاه
 . ي روز ابرهی ی روز افتابهی... بهاره ي مثل اب و هواطشی که شراینیبیم...  وابستش نشو ادیز:  دی کشیاه
 

   حرفش ؟نی نبود اری دیکم
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  ؟! نشوم وابسته
 ...  دل بسته بودممن

   کار بود ؟؟ي کجانیا
 
 ... دوسش دارم-
 .  اش در هوا ثابت ماندي زده فنجان چارتیح

 ... بهیعج... دونمیم- دادمادامه
 

   گذاشتزی مي روفنجان
 ... یشناسی و که مروانیس.ترسناکه ...  شتریب:  دی به صورتش کشیدست

 
 زتیدوست عز...  دینذاشت فر... نذاشت بشناسمش ...  بهش دل بستم شناسمشیچون نم...  نهیهم:  صدا بلند کردم یکم
    مشکوکه مواظبيادی زگهی میکی...  بشناسمش خواستینم

 ... قاتلهگهی میکی...  هم یکی... باش
 

 ... می خش انداخت به صدابغضم
 ...  ماندرهی اشک خي از پشت پرده دی نگاه من به صورت مات و ترسان فرو
 
  ؟؟هی مشکل کمنایا-
 لرزاندی سکوت پر وحشتش تنم را مو
 
 
 ...  حرص چشم بستپر
 ... غمای داده لتیپرت تحو  گفته چرت ویهر ک-
 
 
   لب گفتمری زیدوارمی دادم امهی پشت مبل تکبه
 
جز معدود ...  ی براش مهمیدلباختته ول  عاشق وروانی سگمینم: بهش چشم دوختم ... منو نگاه کن ...  غمای:  جلو خم شد به

 .  مهمنروانی سي که براییکسا
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 . ترسمی همه مرموز بودنش منی ؟ از ایفهمی مترسمیازش م...  دیفر... یعجب سعادت:  تمسخر گفتم با
 
 ...  نگاهم کرد نفسش را فوت کرددی تردپر
 ...  بدونه ش قدرتو کا-
 

 ... دمیفهمی دو دوست را منی اي من حرف هاکاش
 

 ...خوادی ازم می چیکاش بگ:  کردم زمزمه
 
   حرفیب

   سکوتپر
  ته چشمانش نگاهم کردی غمبا

 ...  خشک رفتي شد و با تشکربلند
 .  مشغوليفکر  وی خاليخانه ا  باز من ماندم وو
 

***** 
 
 ...  را از شانه کندم و از در شرکت وارد شدمفمیک

 ...  قدم راه نرفتهچند
 ... دمی ددیپاشی مشی و پر ارابای زی مردانه اش را که به صورتلبخند

 .  همه جذاب بودن لبخندشنی از اختمی و فرو ردمید
  
   عروسک دهد ؟؟نی الیتحو لبخند نجای اابدی که بدادی نه تلفنم را جواب مزدی نه زنگ مآمدی هفته نه شرکت مکی

 
   کجاست خدا ؟عدالتت

   شوکه شدن ان همه بعد از هفت روز ؟؟نجوریا
 

 ...  کردیی قرار گرفت و به طرف اتاقش راهنماشی از کمر دخترك پر آرای کمي با فاصله دستش
 .  دخترك چکش شدند  بر تنمي تق کفش هاتق

 ... دیتپی می مثل طبلقلبم
  محکم
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  تندتند
 ...  رحمانهیب

 
  متعجب نجمه  نگران ونگاه

 ...  باهم مرا نشانه گرفتندیتمسخر خراط  نگاه پر پوزخند وو
   دهن فرو دادم و به طرف نجمه رفتماب

 ... هی بقي توجه به نگاه هابدون
 ...  نداشتدنی تکه تکه شده که دقلب

   ؟ستی دخترك عروسک مانند کدانستمی مکاش
 ...  طرف سالن برد دستم را گرفت به نجمه

 ... اول از خودش بپرس بعد... همکارشه دیشا...شه “ چه کنم” چشات پر نمینب:  گفت ی ارامي صدابا
   نداشتدنیپرس
   روز روشن بودمثل

  چاندنیپ  هفته خبر نگرفتن وهی
 ...   همحال

 
   بند آمده بودزبانم

 ... می بگوي کلمه اخواستیدلم نم 
 ...  از شکستن بغضمدمیترسیم 
 ...  توان مشغول کار کردن شدمي نشستم و با همه زی حرف پشت میب
 .  تفاوت به نگاه نگران نجمهیب

 ...  نگران و پر حرصینگاه
   اصرار نجمه که به اتاق رفته و سوال جوابش کنم نرفتمي همه با

   که برومنتوانستم
 ...  را بشکنمغرورم

 ... اندازدی به من بی گوشه چشمتا
 ... می هم با آن که چشم در چشم شدنگی در پارکیحت

  گنگ  که باز مبهم بود ویی اوي هاچشم
  که پر سوال بود و دلتنگی مني هاچشم
 ...  حرف سوار شده و نجمه را سوار کردم و راه افتادمی دادم و ب  فروبغض
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 ...  خودش بردي  بود مرا به خانه ي با هر ضرب و زورنجمه
 ...  را هم دعوت کرددمحم

   شب سه نفرهنی بودن اي زوري من با همه و
   جمع بودمنی محتاج ابیعج
 . یی از تنهاي فراربیعج
 

 ... کردمی محمد مزه مي بر بازوهی قهوه ام را تکماگ
 ...  هم مشغول درست کردن شامنجمه

 
   ؟ینالیم:  شانه ام گذاشت ي سر رومحمد

 
 ...  زدمي محولبخند

 ...  را خوب آمده بودناله
 
 ... دوست دارم  وروانیفک کنم س -
 

  خب؟؟:  پر خنده گفتشیصدا
 
 ... فک کنم کات کرده-
 

 ...  از شانه ام برداشتسر
  ؟؟یچ:  به طرف خودش بر گرداند مرا
 
 ... میتموم کرد-
 

   اتاق کارش خانوم عزا گرفتهبرد دخترو هی روانیس... گهیداره چرت م:  بلند نجمه از اشپزخانه آمد يصدا
 

 امروز هم رهی نه مادی نه مدهی م  نه جواب تلفنموزنهی هفته اس نه زنگ مهی:  پر گله گفتم  تی منتظر نگاهم کرد پر شکامحمد
 ...دستام  روختهی رو ریکه اومده اب پاک

 ...  رفتی چي اومد برای چي برافهممیمرموزه ، نم...  هیی هوهی کاراش ي همه
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 ...  را بغل کردسرم
 ...  زدمی به موهابوسه

 
 .  داشتیلی دلهی، حتما ..به درك که رفت ... باشه ينجوری اچشات نمینب-
 

 ... گهی هم داشته باشه هم نمیلیدل:  کردم زمزمه
 

 ...  مرا از اغوشش کندمیگوش  زنگيصدا
 ...  را برداشتمی گوشی عسليو از رو  شدمخم

  ناشناس
 
 . نییبفرما-
 
  دختر ؟  توییکجا... سالم -
 

 .  نبود با آن سالم دادنشروانی سقطعا
 
   دوستمم چه طور ؟يخونه ... سالم -
 
 ...  خانومدهی دم درتونم ورپری بغل خوراکهیبا :  حرص گفت پر
 

 ... نجای اایخب پاشو ب:  حرصش نی از ادمیخند
 

 ... دوستت جرواجرت نکنه...  گهیاز طرف خودت د- دیخند
 

 ...   عرضه ها ندارهنینه از ا:  به چشمان متعجب نجمه افتاد نگاهم
 
 ...  خب ادرس بدهلهیخ-
 

 ...و قطع کردم  را گفتهادرس
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  ؟ي رو سر خود دعوت کردیک:  دست به کمر گفت نجمه
 
    دادمهی محمد تکي بازوبه
 .  کارمنی حسرت بود در چشمان نجمه با ادی شاو
  دیفر...  روانیدوست س-
 

 ... دهیخودشو ول کرده به دوستش چسب:  دی خندمحمد
 

 . با عرض اطالعدهیاون به من چسب:  زدم شی به پایمشت
 

 .  کنم گشنه نمونه چسب خانادیبرم شامو ز... تحفه ... اوهوع : کرد   دهن کجنجمه
 

 ،.. قربون حرص خوردنت:  لب گفت ری زمحمد
 . یگیچرا بهش نم:  هم زمزمه کردم من
 
 ... ترسمیم:  دیکش یآه
 

   ؟یاز چ:  چشم انداختمي از گوشه ینگاه
 
 . کی کوچي رابطه نیاز دست دادن هم... پس زده شدن -
 
 . دست به کار شو داداش مندهیتا نپر... امتحانش خوبه -

 ... کردی لب غر غر مری کرد که زي نجمه اي پر محبت روانه یگاه
 . کمک دست نجمه شدم تا شامش زود روبه راه شود  شدم وبلند

 
 .  باز کردني شد براشقدمی اپارتمان نجمه که زده شد محمد پدر

 ...  شدنییرای وارد پذی خوراکي پر از پاکت هاییمحمد با دست ها  ودی بعد هم فرقهی دقچند
 

 !  ؟ي بوددهی همه رو برا من خرنیا:  باال انداختم ابرو
 

 ... دمی منم برات دو برابر خري دوس داریلی گفت خیکی:  زدمیبه رو يلبخند
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   بود ؟؟که“یکی” نیا
 
   ؟؟روانیس
 

 .  هم بودخودش“یکی” نی همکاش
  که پر عطر تلخ استيخود

  تیحس حما و 
 

 ... ممنون:  زدم يلبخند
 ... تعارفش کردي هم مثل خانوم خانه دارنجمه

 ...  شدییرایمشغول پذ کار هارا به من سپرد و 
 ... گرم صحبت شدند محمد هم  ودیفر

 ...  ها را باز کردمپاکت
 ...  مورد عالقه ام بودي های از خوراکپر

 ... داندی مروانی سي بوبی که عجیی ایخوراک
 ... خودش نبود  بود وشی هاسفارش

 ... شدی نمنی حال من بدتر از او
 

   پسر خاله شده انداختمدی به قامت فرینگاه
  به من چشم دوخت  را پا کرد وشی هاکفش

 
 ... گذشت  خوشیلی خب خیول... ی هستي دختر حوصله برکردمیفک م-
 
   براقش چشم دوختمي کفش هابه
 . برامی وقتتو گذاشتروانی که به حرف سیمرس...  ي که اومدیمرس-
 

   را باال اوردمچشمم
 ...  زدلبخند

 ... یگفتم که براش مهم-
 
  نخواست که باشهدمیشا... هفته نبود هی... ستمی نگهید-
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 . می به هم نداری ربطگهی هم با اون دختره فهموند که دامروز
 

 ... غمایخودم خواستم . نبودم نجای ایمنم به حرف کس...  بهتره ي دورنیا:  کرد اخم
 
   نگفتميزیچ
   من بودنديهمه از دم مورد عالقه  شده دهی خري های نگفتم خوراکیحت
 
 . هی چلشی دلنیبرو حرف بزن بب... نگفت يزیبه من که چ...  حرف بزن روانیبا س-
 

   زدمي محوپوزخند
   ؟لیدل

   ؟روانی هم سآن
   بار باشد ؟نی دومنی برهان اورده بود الی من دلي برای کاو
 

 ...  کرد و رفتیخداحافظ
 ...  ساعت بعد رفتمی هم نمحمد

   سر گذاشتمریدست ز.. دمی تخت کنار نجمه پريرو
 
 .  کردهری گشتی محمد خان ما گلوش پدمیخوب؟؟شن-
 
  من ؟ با محمد ؟ حالت خوبه ؟:  چشم نگاهم کرد ي گوشه از
 

 . دوست داره ها:  دمی خنداروم
 
 ...  نگاهم کرددی پر ترددی طرفم چرخبه
 
   ؟هیچ -
 
  ممنم دوسش دار-
 

  محمدو ؟؟:  نشستمخی تخت سي گرد کرده و روچشم
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 ...  تکان دادسر
 دمی کشیفی خفغیج
 ... یبه خودشم نگ...  ای نگیبه کس:  هول بلند شد با
 
   ؟؟یگفتی چرا پس نمشهی باورم نميوااا-
 
 ... ادی خاله معصوم ات از من خوشش نمکنمیحس م:  دی کشیاه
 

  کردماخم
  ؟؟دیای بدش بی خاله معصوم از کسشودی ممگه

 
   ؟ادی ازت خوشش نمیگی کرده مکارتیمگه چ...  اخالقا نداره نیخاله از ا...  نجمه یگیچرت م-
 

 .  پسرش با من بپرهادی خوشش نمنمی همچیول...  نکرده يکار:  ناخونش را به دندان گرفت ي گوشه
 

 ... وونهیاره د مهم محمده که دوست دستیخاله مهم ن:  دمی کشیپوف
 

 ...  پاشاندمی را به رولبخندش
 ... دی تخت خوابيرو
 .  من نشسته به صورت بانمکش چشم دوختمو
 
  غما؟ی-
 
  هووم؟-
 
   نگفت ؟يزی چروانی از سدیفر-
 
 ... گفت برم باهاش حرف بزنم-
 
 . نی کات کنای نی بمونای... به نظر من هم برو باهاش حرف بزن -
 

 ...  برهي زودنی که به اومدیکاش از اول نم: می گلوي باز پرنده شد بر النه بغض



  رمان تاراج                                                          اختصاصی کافه تک رمان     

@Caffetakroman 186 

 
 .. یخب ؟ نذار اونم بفهمه ناراحت... ناراحت نشو :  را فشرد دستم

 
   تکان دادمسر

 ... دوباره بغض فرو دادم  ودوباره و
 

   شهرستان ؟يری مدیبرا ع- دمیپرس
 
 ...  شر درس شدندهياونجا موندنم مساو...اونم فقط چند روز اول ... رمیاره م-
 

 ... دمی دراز کشکنارش
 
 ... کنهی موونمی دکاری موندن اونم بنجایا.نای اثیبا محمد و حد... شمال می بردمی عي روزاي هیبق-
 

 ...  گفتي ارام باشه انجمه
 .  مرا به آن اپارتمان مردِ مرموزم ببردکه ابمی بیی فردا پاهانی همتوانستمی من کاش مو

 . کردیپشت به من م  ودیپاشی مییبای که لبخند به صورت دختر زيمرد
 ندی شکستن تن و جانم را ببی که مبادا کسدادمیم  بفض فروی من هو
 
 
 .  امستادهی انی نشانی اعي منطقه نی ساختمان واقع در انی اي غرورم بود که شکستم و جلونی ادیشا
 .  سه ماه را در بر گرفته بودنی پوش ااهی روز جمعه مرد سنی که در ایاختمانس
 

  کردی مینی سنگمی به پاهاتنم
 ... هومن به قلبمي حرف هاو

 ...  رفت  زد ویلی اپارتمانم به صورتم سي که درست جلویی هاحرف
 ...  تفاله تفم کردههی مثل روانی بود که سگفته
  که شدم دستمال استفاده شدهگفت

 . هرزهدیو شا... که شدم دور انداخته دی دیحت
 ...  محضقتی و گفت و همه اش در آن لحظه شد حقگفت

 .  پر بغضمي به جان و گلودی که شده بود اسی محضقتیحق
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  اسـت مــرا در دلۍــــیآرزو”

 ـاهدڪ روان ســوزد و جــان ہ
  آن مـــرد هـوسران  راهــردم

 “ غــم و اشــک و فـغان خــــواهدبا
 

   به طرف در برداشتمقدم
 .  را دست به دست کردمسی خکیک  ويسبز  پر از کوکوظرف

 ... پخته بودم  او يبرا
   که نکردم ؟؟ي بدکار

   داشتمدوستش
   سادهیحت
 

 ...  به صدا در اوردم  در وزنگ
  شمردم

5_10_13 
 

 غما؟؟ی:گرفته اش اومد  مردانه و ي شماره صدانیزدهمی سسر
 

 ؟یکنیباز م: دهن قورت دادم آب
 
 ...  شدمادهی در اسانسور که پاز
 ...  باز واحدش را با دست هل دادم و داخل شدممهی ندر
 
 ... دیچی خودم در گوشم پي خنده هاي قدمم صدانی اولبا

   ؟؟گری بود دشی پي هفته
 .. ها به دنبالم افتاده بودلی پاستسر
 
 ... می لم داده انهی تشک نرم شومي که جلودمی اغوشش مچاله شده دي خودم را توگری چند قدم دبا

 ...  بودشی چند هفته پمال
 ... ی سرد زمستانشب
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 ... دمی را داهشی و شلوار ساهی سی در رکابدهی به سالن که گذاشتم قامت پوشپا
 

  احوال؟؟ضی حوصله بود و مری بیکم
 .  شدمنگران
 . ..  دادمسالم

 ...  امد جواب دادجلو
 ...  ازش گرفتم و ظرف ها را داخل آشپزخانه اش بردمنگاه

 که ی پختم ،همونکمیک...  درست کردم يبرات کوکو سبز: گفتم گذاشتمی کانتر مي ، رو  که ظرفا روی در حالی ارامي صدابا
 . يدوس دار

 
  ؟ي اومدی چ يبرا: خش انداخت وارید  خشکش به در ويصدا

 
 ..اومدم باهات حرف بزنم: دادم هی تکنتی طرفش برگشتم دستانم را از پشت به کاببه
 

 ؟یچه حرف: اومد   قدم جلوچند
 
 ...  حرف نگاهش کردمپر

   بودبغض
   بغص بودمپر
 ...  نههی گریول
 
 شرکت؟ اون دختره تو...بذار حدس بزنم -
 
  دیی تانه
   انکارنه

   نگاهفقط
 بشیلحن غر نی مات از اینگاه

 
  گذاشتمی شانه هاي را رودستانش

  میچشم در چشم شد  شد وخم
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  غمایفقط برو ... برو : صدا گفت نی کمتربا
 

  چرا؟: باال امد   به زور از گلوصدا
 

 یشی نابود میبا من بمون...  برو ینی صدمه نبيخوایاگه م: کرد زی رچشم
 
   گونه اش گذاشتمي سوال پر خواهش کف دستم را روپر

  بست چشم
 .  بارهی نی هميالاقل برا... بگو توی اصللیدل: بغض گفتمپر
 

 ... ی کرد طوالننگاهم
 داشته باشه اقتتوی از من لشتریاون هومن ب... مکث کرد ... دیشا... بهت صدمه بزنم تونمینم... خود خواه باشم   با توتونمینم-
 .بهتر باشه...
 
   بهتپر
  رتیح

 ... را زمزمه کردم نامش
 ... دی را بوسمیشانی پشی شد لبهارهی بازم خمهی ني لب هاي رونگاهش

 
 ... شی از حرف هاختمیریم  من داشتم ذره ذره فروو
 
 . برو حاال...  لی دلنمیا-
 

  یخال  پر شد وچشمانم
  خشک  شد وتر
 ...  چند روزهیِ بغض  اشکاز
 

 ...  اش را چنگ زدی رکابدستم
   تن و آغوشش جا کردانی تنم خودش را مو
 
  ی از دلتنگفشردی که تنم را می بازوانانی من جان دادم مو
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 ... شدی تن پوشش خفه مانی هق ام مهق
 ...  از خود دور کردمرا

 ... ام را گرفت و بلند کردچانه
 ... یلعنت  رونای ازینر: دی کرده غراخم

 
 ...  از اشکم را به دندان گرفتمسی خلبان

   از اشکم راسیخ  دندان زده وي لبا هانی هوا سرم را جلو برده و او هم شکار کرد همیب
 ... دی نفس بوسکی

 ...  خواهش و تمناپر
 ... عطشپر
 
  از غـرورــدمی بر لـبش نهادم و ناللب”

  شراب رانی مرد ناشناس بـنوش اے اهڪ
 ــانی ماندرڪ مگو چی بنـــوش و هےآر
  دل ز شــور عـشق تو سوزندهدر
 “ ســتیآذر 
 

 ...  فوت کرد به صورتم خوردہ ینفس
 

  رفتعقب
 ...برووو-
 ... روانی سی کننییتع برام بهتر و بدتر و  توستیقرار ن-

 ...  تکان دادی به نفيسر
 ...  رحمشی و باهی چشمان سانی مدی لرزمردمکم

 ...دیدر را کوب کرد و به طرف اتاق رفت و پشت
  دمی من از هم پاشو
 

  دمنی واپسـنیبگــذار در ا!مــرو
  گـرددرابی دلم ســدارتی دز

 ان شد و در خورد بر هـمه پنـشــبح
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  ! عبث بــست؟ے بر عشـقدی امــچــرا
 
 
 ...  دادمهی در تراس خانه اش تکبه

  رفتی به طرف در نممیپاها
   بروگفت

   راه رفتنم بسته بودیول
 ...  راه را مسدود کردهنی ادلم

 ... رفتی میکی تهران رو به تاراسمان
 ... رفتی ان مرد داخل اتاق ضعف مي من دلم هر لحظه براو
 

 ... کردی و از چشمانم تراوش مشدی بغضم ذره ذره آب مهنوز
 ...  صدایب

 ...  دردپر
 . ..  که از بر بودمیی قدم هاي باز شدن در اتاق و بعد صدايصدا

 
 .  شده بودنی که با جانم عجي عطري بوو
 

 ... غمای-  کردمی و کالفه صداخشن
 

 ..  . روانی برم ستونمینم- برنگشتم
 
 .  کلماتم محو شدانی هق هقم مو
 

 ...  برا من سختهینه ول برا تو...سخته :  به چهار چوب در گرفتم دست
 

 ... ستادی پشت سرم امی پاهايصدا
 ... می موهاانی دستانش تن پر بغضم را در بر گرفت و سرش فرو رفت مو

 ..  .  سخت تر از جون کندنه: کرد زمزمه
 

 ...  بود و مبهمبی باز غرمیصدا
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 ...  شکمم نوازش مانند شدي رودستانش
 ...   شانه ام نشستي را کنار زد و لبانش رومی مانتوي قهی
 ... گردنم و

 ...  گوشمي الله
 ...   حرکاتنی از اشدمی من مست مو
 ...  نداشتمي رابطه اچی امد با من که هی چه ماهرانه راه مو
 
 ... غمای خوامتیم-

   از چه نوع بود ؟؟خواستنش
 ...  نبودمهم
 .. .  او بودمي برامن
 ... ی هر نوعاز
 
 ... دمی آغوشش چرخيتو

 ... رفت  فروشی موهاانی دور گردنش و مدستانم
 
 .دادمی به جانم راه نمدی و من تردکردنی را سانسور مبشی طرز نگاه غرنی کاش او
 

  بازوانشانی مشدی فشرده متنم
 ... رفتی نفسم مو

 ... دی چشمان ترم را بوسلبانش
 
 ... نکن ،نذار عذاب بکشمهیفقط گر... فقط -
 

   ؟میخواینم  روگهی ؟ مگه هم دیعذاب چ: بلند کردم سر
 

 . .. اره: دی کشقی عمنفس
 
 .  بود  من و عطش اوي هوای بي جوابش بوسه و

 ...  کنده شده و شال پرت شده ام بودي مانتوجوابش
   بودمانی در هم فشرده ي تن هاجوابش
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 ...  جدا نشدمانی که در آغوشش بلند شد و لبهای منتن
 ...  سر و تن رادیبوسی وقفه می که بییباز لبها  ومانیکنده شدن لباسها  تخت وي شد پرت شدن روجوابش

  من آن شب خواسته شدمو
 ...  طرف مردماز

  شدم و جان دادمخواسته
   دادمتن

   دادمبوسه
 ... را هم دادمادمی پر درد و داد وفریدخترانگ

 ...  او قربان صدقه ام رفتو
 ...  چشمانم رادی بوسی من مي هی هر قطره گربا
 ... کردی گوش من عذاب نده را زمزمه مری زو
   ؟فرستادی می چرا هر دم با هر حرکتش به خودش لعنتو
   دردم مال مردم شدمي همه با

 ...  شدمزن
   خواست خودمبا

   کهي مردي و ماندم و زن شدم برانرفتم
 ...  خودشي برافرستادی ملعنت

 
 .  بعدش هم که اصال فکر نکردمیمانی به پشو

 ...  دردمندم را که در آغوش گرفتتن
 ...  ام چسباندقهی را به شقانشلب
 ...  به چشانم نگاه کرد  پر رنگی اخمبا
 
   ؟يدرد دار-
 

   جونممهی نلبخند
   که مچاله کردم در آغوششی که فروختم و تني نازو
 . عب نداره-

 .  فکر کردمنگونهی من اای پر عذاب وجدان بود اهشی سچشمان
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  خوب ، نبودم ؟ای ؟ من خوبم ؟ هیچ: گونه اش گذاشتم ي رودست
 

 .  امیشانی محوش بوسه شد بر پلبخند
 
 .  شبم بودنیبهتر-
 ... دی کشبو
 .  بغض کردمکبارهی و

 ....  لختش و چشم بستمي نهی فشردم بر سسر
 .  تا دردم ارام شود با ماساژ دستش بر کمرمبستم

 
 ...   که باز کردمچشم
 .  کردمدای پ  پتونی را مچاله شده بخود
 . نبودروانی س ازيآثار
 ... کردی درد متنم

 ...  امدمنیی از تخت پای سعی کمبا
 ...  را برداشتم و  تن کردماهشی سی شدم و رکابخم

   بود و بلندگشاد
   ندادی را صدا زدم جوابروانی به طرف حال رفتم سارام
 .  زدمی بهداشتسی به سرويسر

 .  امد به ان طرف قدم تند کردم قطع شدی مییرای تلفنش از پذيصدا
 

 ... ریغامگی پي بهش رفت رودنی خانه به صدا در امد و قبل رستلفن
 
 ...  خانهنی اانی من خشک شدم مو

 با دختر شبیفک کنم د...  يدیکه نم جواب تلفنو. ری ،کبيریسالم کب: دیچی شده اش در سکوت خانه پنی و نفرری پيصدا
   هی هم  مالغمای...  یخونده ام بهت خوش گذشته که تا االن خواب

 ...  یحال کردن باهش هم که عال... 
  انتقامهيبرا  چند حال کردن توهر

 یانتقامت ب.  جسده ی گور بنی ايدی فهمغمای ياونجا جلو خونه ...  يدی تا حاال فهمدمیشا...  به کاهدون يزد:   زد پوزخن
 .  کشته شده اتقیبه خاطر رف... پسرم قصاص شد ..   . هیمعن
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 که یی و  چک هاي زدشی که اتییمنتظر منم باش بابت انبارها...  ي داغ رو دلم بذارغمای با لکه دار کردن ی عمرا بتونیول
 ... يری کبروانیمنم برات دارم جناب س...  يرو کرد

 
 ...  اشغالبوق

 ...  اب دهنم نبودن قادر به قورت دادنی که حتی منو
   که لعنت بفرستم ؟؟به
   خود ؟به
   ؟نی زمبه

   ؟اسمان
  در راه انتقام رفت؟می های دخترانگي همه

   که بود ؟روانیس
   ؟ي ساالر خسروقیرف

   کشت؟الدی که میهمان
  . داغ گذاشتني برالهیشدم وس... من و
 
 

 ...  پارکت سرد خانه اش نشستمي و رودمی مبل سرکنار
 ...  نگاه کردمدادی ارامش مي بوشهی که همي خانه انی ابه
 .  دادی مانتی مرگ و خي بوبی امروز عجنی همو
 ... ی دو رنگيبو

 ...  کردی داشت رشد مبغض
 ...  کردممی را تقدمی های دخترانگیدست  دو شبی که دي خانه انی از اخواستی من چه قدر دلم فرار مو

 ...  بودیالی ما خوصال
 ...  خامالیخ
 .  ام رایپ  رگ وسوزاندی که می خامالیخ
 
 ــرنگی و نیی دو رونی سـوزم از اۍمــ”
 خواهــمی مهودکانــڪ ے رنــگڪـی
  مرگ از آن لبــان خاموشــتےا
 “ خواهــمے مه جــاودانے ه بوســڪـی
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   حرکت انجا نشستمی چند ساعت بدانمینم

 ...  مردمي جفانی از اختمی صدا اشک ری ساعت بچند
   بودمدهی را فهمبشی غري نگاه های االن معننی انگار همو

 . کردی مری به جانم سرازدی هر لحظه تردیی هانگاه
 ... دیکشی مری از درد تتنم

  کردی ناز مروانی کنار تن س شبی که دیتن
 ی سـر مسـته بـے اگـر شـبپنداشــت”

 ردمڪ بــستر عشــق او سحـر در
  رفـته از عمـرمہ دگـر ےاهشبـ
 “ردمڪ سـر ه بـگــرانی دامــن ددر
 

 ...شی پاهاي باز شدن در و به دنبالش صدايصدا
  و منظممحکم

 ؟يخونه ا... غمای:  مردانه اشي صداو
 

   را به ساعت کنار پنجره دوختمنگاهم
  بعد از ظهر بود4

 ... دیباری هم مباران
 ... بستی نقش مشهی شي به روشی قطره هاو
 

   شدانی راهرو نماي ورودي جلوتشقام
 ...  اخم به من نگاه کردبا
 
  ؟ی چرا نشستنجایا-
 

 ... دمی گزلب
 ... کشتی مشیچشما
 ... کردی مداغون

 ...  هم با آن بوسه کشت مراشبید
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  چشمانش
   لبانشیداغ
 
  بر لبانــت افشانــدمہ ه بــوسزان”

 افتی ے نخــواهے تـر آذرســوزانده
  تـو و نــگاه توے جســت و جــودر
 “ تابــمے ندود نگــاه بـــگرید
 

  دمی کشقی عمنفس
  مبل کرده و بلند شدمي را بند دسته دستم
 ... دیلرزی از درد ممیپاها
 ... يچرا بهم زنگ نزد... تو ؟ رنگ به روت نمونده یخوب: اومد   قدم جلوچند

 
   گرفتمشی دستم را جلوکف

 ... ستادیا
   بود به طرف تلفن رفتمی مکافات هربا

 ...  را فشردمری گغامی پخش پي دکمه
  دیچی نحسش دوباره در خانه پيصدا

  دی تار بودنش از اشک نگاه مبهوتش را کاوي چشمان من با همه و
  شی کالفه به حرکت در امده در موهادست
 نا خوانا و مبهمش...  محکم ینگاه
 ...  قطع شدصدا

 
 ...  طرفش رفتمبه
   گشاده در تنی همان رکاببا
 ...غمای-
 ی مکث طوالنو

من به کاهدون ...  روانی سیدونیم:  گرفته گفتم ي گردنش نوازش  گونه به حرکت در اوردم پر بغض با صداي را رودستش
 ... عشقت برا من کاهدون بود... نه تو .... زدم 
  دی لرزلبانم
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   از حرکت دستم بسته شدچشمانش
دلت خنک شد :  اش سراندم نهیدستم را سمت چپ س...  يکرد  شده حالتوي هم که با هر ترفندشبید: کردم يزی هق رهق

  ؟
 

  ستی را باز کرد و همانطور پر اخم مرا نگرچشمانش
 ...  سرخشچشمان
   پر جذبه اشی مشکچشمان

 ...  روانی داشتم شکست سیر چ االن هیول...  خوب بود شبید: چپ خودم گذاشتم ي نهی سي را رودستم
 ...  ی گذاشتداغ
   رو دل خاج رضانه
 . رفتی درزش نميکارتم خوب بود مو،ال...  دل من رو
 
 ے پر از صفا دارے دلـہ ے زنــےا”
  مــرد،وفا مجو مجـــو هـــرگزاز
  داندے عشق را نمـــے معــناو

 “ دل خــود به او مــگو هرگزراز
 

 ...   از گردنش جدا شددستم
   کنارش گذشتماز

 .  دستانش شدری اسمیبازو
 
 ...  غمای کردم ي ازت دوري نداری با حاج رضا صنمدمی فهمیوقت...  نه شبی دیول... هدفم انتقام بود -
 

 ... شی صدادیملرز
 ...  مهم نبودگری دیول
 . دیلرزی دل من نمگرید
 

...  ي نداري با هام کارگهی دی ذره سختهیبدون  ...  ي کردی خواستيهر کار...  روانی نه سگهید: زمزمه وار گفتم ارام
 . یگذاشت داغتو

 
 .  را از دستش بکشممی بازوخواستم
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   خود نگه پاشتي روبه رو  را گرفت ومی خشونت هر دو بازوپر
   تو چشمچشم

 ...  حرصپر
 ... ی هم سرت اورده باشم باز مال منییهر بال:غضب گفت   خشم وپر
 

 ...  محو زدمپوزخند
 .یهنوز نفس من... نشدم ریهنوز ازت س...  ی هنوز مال منیفهمیم: کرد زمزمه

 
   شدلی ارام تبدي به خنده پوزخندم

 ... دی که به قهقهه رسی ارامي خنده
   که اشکم را در اوردي اخنده
 ...  هقم را بلند کردهق

  هق کردم هق ری تنم را در بر گرفت و من دل سبازوانش
 ...  نداشتییگرما چی اغوشش هگری دو
   هق عقم را در اوردیول
 

 ... روانیولم کن س-  گفتم اهسته
 
   حرکت ماندیب
 .... بذار برم  ..عذاب نده ...  نمتی بذار برم نبیولم کن لعنت... ولم کن : دمی کشغی گرفته و پر بغض جي صدابا
   هر جمله ام هق هق جان سوزم بودانیم

 ...  غمایاروم ... غمای... اروم باش : صورتم را در بر گرفت دستانش
 

   با تن لرزان به طرف اتاق رفتم...  را کنار زدم دستانش
   سقوط کردمنی کرد و با سر به زمری گچهی به قالمیپا
 ... چشمانم بسته  سرم داغ شد وو
 
 
 
  دیکشی مری سرم تکردی چند ساعته باز هم تنم درد می هوشی بنی ابا

  شتری ام بنهی چپ سسمت
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   بودممارستانیب
  رهی به سقف اتاق خچشمم

 ... دیچیپی می عطر تلخيبو
 ... کاشتیم   می بذر بغض در گلوو
 ... دمی پوشش را داهی چشم قامت سي گوشه از
 ...  عذاب داشتشدمی که در اغوشش ارام می قامتدنید

   بستمچشم
  ختمی راشک

   صدایب
   دردپر

 ...  شدکی به طرفم نزدشی قدم هايصدا
 
 ؟يدرد دار-
 

 ... ای نکمینزد: هق هق ام بلند شد يصدا
 
 ...  زدي ام کرد و به کناریشانی در پختهی ري توجه دستش را بند موهایب

 ... دمیترسی مازش
 ...  کوچکي تماس هانی ااز

  دیلرزیم تنم
   را به بالش فشردمسرم
   باز کردمچشم

 . حرکت مانده بود از واکنشمی مات و متعجبش و دستش که در هوا بچشمان
 

  ؟یترسیم:  کرد زمزمه
 
 ... بهم دست نزن: ربط گفتمیب

  دیلرزی ممیصدا
   خسته بودچشمانش

   رنجپر
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 .  محکم و پر غروریول
 .  را عقب برددستش

 
 . .. واری دي غهی سرت خورد به تي خورد افتادزیپاتم ل...  ؟ينخورد باز قرصات و-
 . یهوشی بشبی داز
 
 ...  بستم  چشمباز
 
 ... ادیزنگ بزن نجمه ب-

 یکم.  یعمرا بذارم به حال خودت بمون...  هی خودی باتی لج کردنا و کم محلنیا: گوشمری زدی بود و پر تهدی حرصشیصدا
    و طعم بودنتیمخصوصا االن که زنم: شیبدجنس شد صدا

 .  دندونمری زرفته
 
  ... چشم باز کرده نگاهش کردم خشم پر
 ... بار اول اخرمم بود... کردم تیخر-
 

 ...   شدسرد
   شدخشک

 . مینیبیم: شد لی به پوزخند تبدلبخندش
 

 ..  .  رفترونی گرد کرد و بعقب
 ...   عطر تلخشي من ماندم و بوو

 ...  شده بودنی ام عجینی بيمژك ها  تاژك ها وي که با همه يعطر
 ...   اش نشودیی عطر جادونی گونه محسور انی اگری دانه به دانه مژك ها را کند تا دشدی چه مو
 

 ...  امدنجمه
  اخمو

  غرغرو
 ...   شده امدای پمارستانی تخت بي شده و حال روبی که چند روزه غی از دست منی شاکو
 ...  زدمی لبخند مشی غر غر هانی ابه
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به ...  دق کردن ی محمد و خاله معصوم از نگرانيدی ملی لبخند ژکوند تحوی ههیچ- حرص زده و دست به کمر گفت نجمه
    هسروانی سنیخوبه حواس ا.  ..زور نذاشتم به مامانت بگن 

 ... يمردی قلب درد منی تو از ایالیخی بنیوگرنه با ا.
 ...  زده سرشم ترکوندهنیخدا بب ترو...  دفعه اس نی دومنیا

 
 ... ایتازونی مي سره دارکی ي اومدیاز وقت... نشد تموم : کردم ی ارامي خنده

 
 ...  ی کنم خوب شي برات اشپزمیدکتر مرخصت کنه بر... از دستت شکارما حرف نزن :نازك کرد   چشمپشت

 
   ؟؟ي اومدياز سر کار...   زحمت شد-
 

 . ي شدی افقيحدس زدم باز قرص نخوردمنم ... باشم نجای اهی ثانمی سدیاقاتون زنگ.  ..اره : را از کمد در اورد میلباسها
 

  دمیخند
  ؟نی کردی آشتی کیراست-
 

   شد تلخي ام پوزخندخنده
 
 .. .   شبيپر-
 

   ؟هی چهیقض...  هاااا خورهی ها نمی به اشتافتیق: انداخت باال ابرو
 
 . بعدا...  یچیه: دمی کشیاه
 
 ...  حوصله ندارم و دست برداشتدید

   کردصمی امد و ترخدکتر
  می اومدرونی و از اتاق بدمی پوشلباس

 ...  سبز شدمانی جلوروانیس
   نکردنگاهم

   توجه بودیب
   دركبه
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لج کرد .  .. ای به خوردش بدي مقويغذا ها...  دارو هاش نمیا:هارا  به طرفش گرفت   داروي سهیک  نجمه چشم دوخت به
 ... زورش کن

 
 .  ارام نجمه نگاه کردمي تفاوت به خنده یب
   توجه به ان ها راه افتادمی ب و
 . ..  اهستهي قدم هابا

 ...  امدی حرف زدنشان ميصدا
 ... ییرو  همه دونی از ادیکشی مری جانم تروانی سي با هم موج صداو
 
 
 

 ...   خلع تنم را در بر گرفتبی خانه که شدم حس عجداخل
 ...هم پاشاند که تنم را جانم را از ی وجود کسخلع

   حمام شدمی در حال صحبت با محمد راهي توجه به نجمه یب
 ... دوش قرار گرفتمری کنده و زلباس

   داغ بوداب
  من سردو
 ... دمی بخار گرفته کشي نهی به ای  دستدی ام تنم لرزي سرداز
   چشمانم گود افتاده بودریز
   بودم پر از حس خلعی من زنو

   امدی افتادن چشمانم که به چشم نمگود
   شستم مو
  به تارتار

  شدی مدای پشی البه الروانی که هنوز اثرات انگشتان سییموها
   شستمتن

 محکم
   به وجبوجب

 ...  ببرمادی دستان و تنش را از ی داغتا
 

   را که تن کردمحوله
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 .  حرف زدن نجمه و ماد جان امديصدا
 .  به طرفشان رفتم  طرف اتاق رفتم مو خشک کرده و لباس تن کردم وبه
 

   اش قربان صدقه ام رفتي فرانسويبای زي جان بلند شد تنم را در اغوش گرفت و با ان لهجه ماد
   کردحتینص

   زد که مواظب خودم باشمتشر
  رمی را دست کم نگقلب
  دی ای به سرم مییبال
 ... ی زندگنیبر نگشتن به ا  بود وی قلبستی امی ارزوداستی نمو

 .  بس بزرگ به سرم امدهیی بالدانستینم
 ....  و قدرت گفتنش را هم من نداشتمدانستینم

  کردی پر شَک نگاهم منجمه
 .  و نگاه ماتمی جان نگران بود از کم حرفماد
 ...  پختندنهار

   حاج رضاي حرف هاي آورادی و زهر شد هر لحظه با خوردم
 ...   تخت نشاندي جان که رفت نجمه دستم را گرفت و روماد
 ...  نگاهم کردقیدق
  حرفت شده ؟روانی ؟ با سهی اافهی چه قنی چته ؟ ایگینم-
 

 ...  فرو دادمبغض
   داشتي چه سودگفتنش

  چیه
 ي بودم برای هدفروانی سي که من برادمی رابطه داشتم فهمروانی و رغبت با سلی که من با می بفهمد درست صبح شباگر

    نجمهالیو خ  ؟ فقط فکرشدی حل ميزیانتقام از حاج رضا چه چ
 .  و بسنیهم...  شدی مشتریب

 
 .واری دي غهی افتادم سرمم خود به تدی کشری ت قلبم... باهاش حرفم شده بود...  شب ياره پر: دمی کشقی عمنفس

 
 ... نیکنی دعوا مشهی حرفتون میه... نایمثل سگ و گربه شد: کرد یپوف
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  ي اگه اجازه بدادیخوابم م...   الیخیب: دمی تخت دراز کشيرو
 

 ... یمنم برم چن تا غذا برات درس کنم تلف نش...باشه : بلند
 

 . دمی پاششی به رويلبخند
 ...  بستم  چشمو

  غمای اااای دروغ گفتیول: وار گفت زمزمه
 

 . نده نجمهریگ: طور چشم بسته گفتم همان
 ... رفت  ودی کشیاه
   در حال شارژم امدیگوش  زنگي صدای عسلي رواز

   بودمحمد
 ... بله-
  ؟ي در اوردمارستانی که سر از بي بودي کوفت و بله چند روزه کدوم گوريا-
 

  دمی خندآروم
 . تر از برادرزی عزی نگراننی بلبشو بخندم به انی اانی که نبود مجرم

 ...  بودشمی پروانیحالم بد شده بود س-
 

هومن هم :مرموز گفت ...  ام دق کرد چارهی مادر بچیمن و نجمه که ه...  من زی اخه عزیستیچرا مواظب خودت ن: گفت نرم
 ...  خود داردي جاگهیکه د

 
  دیو او خند... نثارش کردميشوری اخرش  بيبابت جمله  
 ... بهتر بود  هومن از اوروانی به قول خود سدی شاو
 از هر جهت 
 . یکیظاهر و باطن  
 
 .  بهمزنهی ماد جان هم سر مشمهیبه خاله هم سالم برسون بگو شرمنده نگرانش کردم نجمه هم پ... االن خوبم -
 
 . برو بخواب صدات خواب آلوده... زنمیشب بهت سر م-
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 . فعال منتظرتم... باشه -
 

 ...   شدقطع
  اس ام اسش بلند شدي دنبال ان صداو
 
 ك.روانیس
 .  کهیفهمیم... ری نگافهی قادیجلوشم ز. مشکالتمون شهیدوس ندارم نجمه قاط-
 

 ...  از حرصدمی گزلب
 ... خواستی می و فحش کشدادی داد و بی کمدلم
 ...  که روح از تنم در اوردهی سر کسبر
 
 
 
 ... بلند شو دختر...  دهیمثل خرس خواب-
 
 .  خندان محمد چشم باز کردمي صدابا
 .  خواب خوش بکنمهی يذاری نمي مردم ازارشهیهم:کرده و غر زدم  و پشت به او دم پهلو شبه
 
 .  بذار بخوابه محمدور نی اای بگهیراس م-
 

 .  تنم را خشکاندشیصدا
 ... نمشی نتوانستم برگردم و ببیحت

 ... کندی بود ولم نمگفته
 .  که راست گفته باشدکردی اصال به ذهنم خطور نمو

 ...  و ول بچرخددیای تفاوت به خانه ام بی بود که ب  پروانقدر
 

 .  لوس ترش کنیتو هم ه...  کم لوسه نیا: محمد
 ...  نکردمی دهن قورت داده و حرکتاب
 ... بذار استراحت کنه:روانیس
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 . نجمهشی پرمیمن م... قرمزه تتونیانگار وضع: محتاط محمد ي مکث و صدایکم
 
 ...  رفتی کاش نمو

 ...  مرد انتقام جو هراس داشتمنی با ایی چه قدر از تنهانستداینم
 ...   خم شدمی پشت به رواز

  دیی دندان ساي رودندان
  نه ؟؟ای ری نگافهیگفته بودم برا ق-
 

 ... فشردم و خودم را از ترس مچاله کردمچشم
 
  ؟یفهمیم...  شمای موونهی من بزنه به سرم دغمای-
 
 .شهی که نمنیز ا بدتر اگهید...  سیمهم ن-

   باز کردمپلک
 ... می در چشم شدچشم
 ... خوردی داغ و پر حرصش به صورتم مي هانفس

 ...  دی به طرف لبم سرچشمانمش
 ...  دی را به دندان گرفت کشنمیری و لب زدی را مکمیاورد و قبل از هر واکنش منم لباها  جلوسر
 ... افتمی ،دارم اگه سر لج ب چرا بدترشم-
 

 ... دی لرزلبانم
 . ..شی نا مهرباننی گرفت از ابغضم

 .  چه بد عادت شده بودم منو
 ...  دی صورتم را کاوچشمانش

 .  چموشيغمای نی ا،نهینفس من بمون... بهتره همون مال من -
 
 ی نکبتیزندگ برو بذار راحت باشم ،دست از سر یانتقامتم گرفت...کم تن و بدن منو بلرزون ... کنار  برو-  بغض حرص گفتم پر

 ...  .  ندارهيزیمن بردار که چ
 

 ... حاال حاال هم کارت دارم... یکنی نمنیی تع تو اونو : کرد زی رچشم
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 ....  کردمدایاعتقاد پ“ تار موستکینفرت   عشق ونی بيفاصله ” ي من در لحظه به جمله و
 ...  دی زبانه کشنفرت

 ...  عقب هلش دادمبه
 .  رفتمی بهداشتسی ضعفم تند به طرف سروي شدم و با همه بلند

 
 ...  زی چکی بزرگتر از دی و شاستی ما درست نانی ميزی چدندی شب هم محمد هم نجمه فهمآن

 ...   کرده استلیلمس کردنش را به ترس و دلهره تبد... که ارامش اغوشش   بزرگانقدر
 ...  رفتی خشکی در هم فرو رفته بلند شد و با خداخافظي از همه با اخم هاقبل

 . خواستلی با چشم و ابرو از من دلمحمد
   من فقط سکوت کردمو

 ...  کردممشی کردم دا نفهمند چه ساده لوحانه خود را تسلسکوت
 ...  انتقام و داغ گذاشتني برای رحکانه سدم هدفی بچه

 ...   چه بد بخت بودم منو
 ...  و رو شدری زمی مرد هوسران زندگری پکی خاطر پسر به
 
 
 

 . می را به  شرکت ببرفمانی تشرلی گفته استراحت تعطروانی باش زد که سداری زود نجمه بصبح
 . می شرکت شدی دو غر غر کنان اماده شده راههر

 . هوا نجمه خون دماغ شدی بنی ماشداخل
   اش گرفتینی بي را مچاله شده جلوي کاغذدستمال

  ؟یچت شد نجمه ؟ خوب-
 

 ...  شمی خون دماغ می هری اخي هفته هی نیا: را باال گرفت و گفت سرش
 
   دکتر ؟یرفت -
 
 . شمیخوب م...خوبم ... ينه بابا برا خون دماغ ساده چه دکتر-
 

 . خواهر کردمنی اي نگران حواله ینگاه
 ...  دکترهی حتما برو يوقت کرد...  شهیمشکلت بزرگ م... خل نشو -
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 ...  تومی گوشه پارك کن برنیا...باشه ننه بزرگ : پرت کرد و گفت رونی را به بی خوندستمال

 
 ... میدی رسشهی ربع زودتر از همکی

 
 ...   شرکتی البيتو
 ...   خندان نشسته بودروانی اش بودم سشهی و شلی استونی که من عاشق دکراسیی همانجاقیدق

 ...   هومنهمراه
 . قهوه دستانشان و مشغول صحبت فنجان

 
 ...   شددهی از دستم ول و کوبرد

 ... دی هر دو به طرف من چرخسر
 ...  بودینگران  وی هومن پر دلتنگنگاه
 ...   ملموسینگاه

  روانی نگاه سو
  نی الود و خشمگاخم

 هومن نباشم  چشمي سر اشاره کرد بروم رد کارم و جلوبا
   منو

   به سرمزد
 .... ی نجمه را گرفتم و رفتم به طرف البدست
 ووو؟؟ ابویچته : زمزمه کرد نجمه

 . کردم پشتم باشي هر کارشششییییه-
 

  باال انداخت  ابروهومن
 .خشم  ودی پر شد از تهدروانی چشمان سو
 
  توجه نکردم  ودمی کارمندان را د نگاه متعجب تک توك  چشمي از گوشه دمی آن ها که رسبه
 

   دادمی کلیسالم
 ...  کردی هم پشت سر من سالم و احوال پرسنجمه
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 ؟ی داشتيکار:دی پرسزی تند و تروانیس
 

   زدمي را به طرف هومن سراندم لبخندچشمانم
   عشوهپر
  خاله خوبه هومن ؟...  نی نگرانم شده بوددمیشن-
 

 روانی به سینگاه مین... ن همه نگرانت بود...  شهی نگرانتم می دردونشزیخوب عز... االن خوبه : زد ی محو و کجلبخند
 ...   از همهشتریو من ب:انداخت 

 
 ي سر بحثمون و شما خانومامی بر طرف شد برگردتونیاگه نگران: داد گفت ی به پشتهیخونسرد تک...  مبهم ی با نگاهروانیس

 ... سر کارتوننییکارمند بفرما
 

 . می ربع هم که زود اومدهی... داره با پسر خاله ام گپ بزنم یبیع چه: زدم يلبخند
 
  شد خم  طرفمبه

 ...  غمای برو: کرد زی رچشک
 ...  دی بگويزی دهن باز کرد چهومن
   شددهی توسط نجمه کشدستم

 با هومن الس روانیچشم س  جلوینه چه مرگتونه؟رفت...  چه مرگته ی بگشهی گفت ؛می عصبمی که نشستمانی هازی مسر
 ...   کنهتی ضای هروانمی؟سی که چیزنیم
 

 ...  حوصله در هوا تکان دادمی را بدستم
 .  نثارم کردی نجمه زهرمار و کوفتکه
 

 ... ی اس ام اس گوشيصدا
 ك. روانیس
 ... منم برات دارم-
 

 . کوتاهشي جمله نی دلم پاره شد از ابند
 .  شدممانی لحظه پشکی در و

 .  زده امي کردم سرم را با کار کردن گرم کنم تا نفهمم که چه گندیسع
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 .  به تاسف تکان دادي و سردی فهمنجمه
 .  عالم شومالی خی کردم بی من سعو

 ... کردی ام را مشغول مي جمله تمام خطوط مغزهی چند همان هر
 

  خانه شدمی را که رساند خود راهنجمه
   کوفته بودتنم

   بودمخسته
 .زدمیب له له م داغ داخل رخت خواي قهوه ری شوانی لکی دوش اب گرم و کی يبرا
 

  دی حالم را پرس  جان داخل راهروماد
 ...  کردم که خوبممطمئنش

   گفت رفت توی خوششب
 ... خسته پله ها را باال رفتمي همان پا هابا

 ...  خانه شدمداخل
 ...   راست به طرف اتاق رفته و حوله را برداشتم و وارد حمام شدمکیچراغ   روشن کردنبدون
 ...  اسفند بود هوا سوز داشتاواسط

  ادی نه زیول
   اب گرم حالم را جا اورددوش
 ...  امدمرونی و بدمیچی را دور تنم پحوله

 ...  داغ کنمریتا ش  طرف اشپزخانه رفتمبه
   توجه ام را جلب کردي مبل نور قرمزي رودرست
   کردمزی رچشم

   بودگاری سنور
 ...  تلخي عطردی شدي بوو
 

  باشهتیعاف: دیچیه در خانه پ دورگشیصدا
 

 ...   کرد بر تن و جانم  حکمترس
 

 ...  را بند حوله ام کردمدستم
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 ؟؟یکنی مکاری چنجایا-

 ... شد  خاموشزی مي شهی ش ي رویکی در تارگاری سنور
 ... به طرفم امد  و شد وبلند

  ؟يای و عشوه بی با منم الس بزنيبلد نمی ببخوامیم-
 ... یهر چند تو خود به خود محرک...  کن کی منو تحرکممی:دی کشسیخ  لخت وي شانه ي را رودستش

 ...  شده بودنی سنگمی هانفس
 ...   شد ان دورانچه
 ...   انقد ترس داشتم و نفرتچرا

 ...   را از گردنم باال بردمدستش
  دی کرد و کشسمی خيدستش را داخل موها  هوا یب

   هوا رفتغمیج
بالخره زنم : گاز گرفت   گوشم رايالله ... باهات حال کنم کمیبذار ... ااایزود باش عشوه ب...  ي بودیهومن که عال جلو- زدداد
 . چرا  ،ی جسمی نه ولی و قانونیهر چند شرع...  يشد
 

 ... کنم مویبذار زندگ...  کارت یپ ولم کن برو: کردم ی هق بدون اشکهق
 
 ...  با هومنی ؟؟ هرزگی ؟؟کدوم زندگتویزندگ:خشم گفت  حرص وپر
 
خوابت شدم   همتی اون انتقام کوفتشرف،برایتووو ب...  ی لعنتيتو هرزه ام کرد:به تنش زدم  حرص مشت  همان بغض وبا
 ... امی هم بخوام عشوه میحاال هم به هر ک... هرزه شدم .

 
 ...   صورتم سوختنصف

 ...  دیکش  را گرفت ومیبازو
  افتمی کردم و ارامش ي در اغوشش عشق بازيادی زي که شب های طرف اتاقبه
   امشبو

 .  شکنجه گاهمشدی مایگو
 
 

 ...  شددهی به شدت به تخت کوبتنم
   که در آغوشش زن شدمشی شد مرد چند شب پهار
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 ...گذاشتم کنار  ودمی را بوسمی های دخترانگو
 ...  حالو
 ...  زد بر تنمخونی هار شد و شبمی و داد هاغی توجه به جیب

   از حرص خشم بودپر
   لطافتي ذره ابدون

 دی را درتنم
  کردمی هق هق ممن
   حقارتنی درد ااز
  شی برامی“... اااایزچعشوه ب” گفتی گوشم مدام مریز  اوو
 ... دیتپی مشی که برای در دلکردی تنفر چه رشد مو
 
 
   شده بودمرهیروشن اتاق خ  وکی سقف تاربه

 ...  اشکم خشک شده بودي چشمه
 ...  شکم لختم گذاشتم و ارام اورد باالي را رودستش

   خم شدمیرو
   را به نگاهم دوختاهشی سچشمان

 
 ...  یکه زنم  ؟ توهیاخمت برا چ-
   نگاهش کردمی تفاوت و خنثیب

 
   ؟ي نشدریس-
 

 ...  زدی کجلبخند
 . ندارمیرمونیازت س... نوچ : دی بر لبم کشزبان

 
   را از چشمانش گرفتمچشمانم

 ...  مرد مثل گل لگد کردن بودنی زدن با احرف
 ... دمی کشیآه

 ...  بودسردم
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   سردم بودروانی تن سی داغي همه با
 ...  هار شودنگونهی ايری سروان کبدانستی مکه
   از جنس کارمند شرکتش شبخون بزندي بر تن دخترو
 

 ... دی گوشم چسبي به الله لبانش
 . ی با هومن الس بزنگهی دنمینب-
 

   را به طرفش برگرداندمسرم
 .  وقتچیه...  میشی مثل قبل نمگهی ؟ دياری به دست می کارات چنی با ایکنیم فک: گرفته گفتم ي صدابا
 . شمی کارات روز به روز ازت متنفر تر منی اي همه با
 
 ... تمام برودت زل زدم درست وسط مردمکشبا

... خواستم از خودم دورت کنم . يدی فهم قتوی که حقنینه بعد از ا...  بعد از اون شب کنم،نهیولت نم: لبانم زمزمه کرد کینزد
    برسهیبی نه بهت آسیبفهم قتوی حقنیازت دور شم که نه ا

... 
 ...  کردمکث

 ...  چسباند  امیشانی به پیشانیپ
 ... ي ندارهی قضنی به ای ربطتا بفهمم...  غمایاشتباه بود  انتقامم از تو-

 ... دی کشقی عمنفس
 ...  بستچشم
  دی نگاه معصومت سريدلم برا...ی لعنتدیدلم سر: وار گفت زمزمه

 ... دیمرحم بودنت سر...محکم بودنت ... تیی تنهايبرا
 
 ...  قلب باال رفتنی چرا تپش اباز
 ...  چرا گر گرفتم از تماس دستانش با پوست تنمباز
 ... دمی گزلب

   باز کردچشم
   عجز بودپر

 ... کردی منیی حرف ها فشارم را باال پانی اي اجباري رابطه نی از ابعد
 ...  حالت چشمانش خانه خراب کن بودنی او
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 ...کشمشی ام بزنه سرم موونهیمن د...  نکن با هومن تییاذ...  غمایپسم نزن -
 
 ... روانی سیحاج رضا گفت قاتل: بغض گفتم پر
 
 ... دانمینم  چه بود در چشمانشقبر
 . کاش اشک نبود که تاب نداشتمو
 ...   بد بودنشي همه با

  اشکش را نداشتمتاب
   تنفرمي همه با

 . ..  از حالت چشمانشگرفتی مدلم
 
 زنمی نباشه ملمی باب ميزیچ... هم جنسم بده ... هم دختر بازم...هم ادم کشم ...  غمای که لنگه ندارم می کثافتهی... اره -

   لرزهیهمم دلم م.  ..هم ...  شکنمیهم دل م...  کنمیداغون م
 . ی نگاه مشکهی يبرا
 

 ... شکستی او مقی لرزان من و عمي را نفس هاانمانی مسکوت
 
 ...  روانیس-

 ... روانیجان س: وار گفت زمزمه
 
 ... تنمو هم روحموهم ... يداغون کرد. رهی حرفا ،دنی اي برازدمیله له م... شی پيهفته -
 

  ساکت ماند  را فشرد وتنم
 ...  ضربان قلب نا منظمنی دادم و گوش دادم به اهی اش تکنهی به سسر
 

 .  لحظه بعد دستش را سمت چپ کمرم گذاشتچند
با پس ...  ي شدیکی با قلبم   وي گوشت خون رد شدنی همونیتو درست از م... قلبه ...  دنده هانی اریز...  نجایدرست ا-

 ... غمای از خودم متنفر شم نی از اشتریزدنم نذار ب
 

 ... گری دکردی مجادو
  کالمش هم



  رمان تاراج                                                          اختصاصی کافه تک رمان     

@Caffetakroman 216 

  اغوششهم
  . ایحی بنقدری قلب هم او
 
 

 ...   از آن شببعد
   جن و بسم اهللامیشد
  ی حرفنه
 ی تماسنه
  ي رابطه نه
 ... ي رفت امدی حتنه
 

 ...  بودسرم ي کوه باالینی اش به سنگهی چند ساهر
 ...  اش برودی قرار بود به شهرستان نزد خواهر ناتنیماه  دویکی دی عالتی تعطي ماد جان براانی منی ادر
 . ماندمی ساختمان دو واحده تنها منی من باز در او

 ...  دماغ شدن نجمه قطع شده بودخون
 ...  کش  من فروی نگرانو

 ...  بود با هم بودندی حرف دلش را گفته بود و االن مدتمحمد
 ...  خاله معصوم نجمه را دوست دارددانستمیم
 .. ی هر عنوانبا

 ...  نبودهومن
 ...  کمرنگ شده بودحضورش

 ... گرفتی مي نه خبرزدیم  مادر حامله ام نه زنگو
 .  هم سرگرم شوهرش بودثیحد

   بودی مهمانای
 . گرفتی می مهمانای

 
   مرا از جا پراندامدی که از پله ها باال میی پاهايصدا

 ...  وجودم را فرا گرفته بودترس
 .  هم شده بود قوز باال قوزییتنها

 ...  معلوم شدروانیقامت س  طرف در اتاق رفتم که در باز شد وبه
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 ... دمی کشی راحتنفس
 .دی تن و بدنم سري به رونگاهش

 
 ... کاناپه نشستيرو  را در اورد وکتش
 ...  بشر خود کم ترس نداشتنی احضور

 .  سر پایی لباسا نچانیبا ا: دورگه گفت ي صدابا
 

 . افتادمیگشاد و بدن نما  ودی لختم و تاپ سفي پاهاي به رونگاهم
 

 ... می بستم از حرص و سهل انگارچشم
 
   ؟ی داشتيکار-
 
 ... یی ماد جان رفته و  تنهادممیشن... گشنمه -
 

 ...  ندارمی ام مشکلییبنده که با تنها: به کمر گفتم دست
 

   بخورم ؟ي نداريزیچ...  من دارم یول: زد ی کجلبخند
 

 ...  شام را گرم کنمي مانده ی اشپزخانه شدم تا باقی بدون شلوارم راهيپاها  توجه به سر وضع ام وی و بدمی کشیپوف
 ...  امدیی اب روشوری شيصدا
 ...  را بگذارم و بروم اتاقمشی زود غذاخواستی مدلم
 
 ...  نشستزی سر می و رکابی لباس راحتبا

  دمی لحاف خزری حرف به اتاقم رفتم و زی را گذاشتم و بشیغذا
 

 ...  جانمي ماد جان شد بالرفتن
 ...  نرمم کرده بودیهر چند کم ول... از ان اعترافش بعد
 

 ...  شددهی رفت و تنم  از عقب به اغوشش کشنیی پاتشک
 ... دیکش  را بومی و موهادی روون لختم کشي را رودستش
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   جمع کنمومدین  حوصلمزویم-
 
 . حفظ کن  فاصله رو کممی...  تعجب داشت يکردیجمع م-
 

 . شمالمی کردم بری طنای با محمد ادهی بعد عيهفته ...دلم تنگت بود :  دورگه تر  شی کرد و صدايشروی پدستش
 

 ... رمی نمیی من جام؟یبر: کرده به طرفش برگشتماخم
 
  مگه دست خودته ؟؟: دی گوشم را بوسیالل
 
 ... ی بس کنشهیم: فاصله گرفتم ی و کمدمی کشیغی لحاف جری دستش زی حرکت ناگهاناز
 

 ...چموش نباش. ستی در کار نیبس کردن:  وار گفتدی و تهددی را با خوشنت به طرف خودش کشدستم
 
 ... لبانم را در بر گرفت  کهی لبانو
 ...گری دلی می بي رابطه کی باز و
 ...  پر بغض مني رابطه کی

 ...  حرص اوپر
  همراه با جمالت عاشقانهیحرص

 ... کاشتی که نفرت مي اعاشقانه
 
   پشت کرده او به

   کردهبغض
 .  در نشکستن بغضیسع
 ... دهیخواب  که تنم را در اغوش گرفت و ارامی دستانو
 ...  کردمهی دم دما صبح ارام گرتا

   دل سوخته اميبرا
 ...  نحسمطالع
 ... با همان تاب گشاد به طرف تلفن رفتم...  زنگ زد ثی زود چشمانم گرم شده نشده حدصبح
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   ؟؟یسر صبح-
 

  ؟یی کجاغمای: هراسانش گفت يصدا
 
 ... خونه ام-
 
 ... بچه اش سقط شد...  مامانت حالش بد شده مارستانی بایب-
 

   ؟مارستانی ؟؟ کدوم بیچ: زمزمه کردم مات
 

 . دمی به طرف اتاق دوی که داد بدون خداحافظادرس
 شده؟یچ: خواب الود گفت روانیس
 

 ... مارستانهیب... مامانم بچش سقط شده : را در اوردم میمانتو  وشلوار
 

 ... اون حرومزاده سقط بشه خوبه خداروشکر تخم:گفت   ارامدی به صورتش کشیدست
 ... برمتیم: تر گفت بلند

 
  می که شدحاضر

  نمی حاج رضا را نبخواستی مادر دلم مي برامی های تمام نگرانبا
   سبز جا گرفته بودندي های صندلي روثیو حد  خاله معصوممی سالن که شدوارد

   کردی مرد چشم سبز چه خصمانه نگاهمان مری ان پو
 
   ؟توی هرزگ؟ی ثابت کنوی که چي اوردفیبا دوس پسرت تشر:قدم تند کرد   طرفمبه

   انقدر بلند بود که تمام پرسنل بخش حرفش را بشنودشیصدا
 . ..  کردماخم
 ...  و خاله معصوم نگران چند قدم جلو اومدندثیحد
 

 شرفی دست از بتی موقعنیتو ا...دوما حرف دهنتو بفهم ...اری بنییاوال صداتو پا: از پشت سرم آمد روانی و خشن سزی تيصدا
 ...  دختر شرف توعهنی ايابرو...  یبودن بردار حاج

 ...  خاله اتشیپ برو: کمرم نشست ي رودستش
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 ...  به تاسف تکان داده و راه افتادميسر
 حالش چه طوره خوبه ؟: دمی پرسدمی که رسنای خاله ابه
 

نگه   ونیسنشم که باال بود نتونستن جن... بده یلی خشیبه خاطر بچش وضع روح...  ستیبد ن: معصوم دستم را فشرد خاله
 .دارن

 
 . ..  شدهنی ات سنگهیسا... یخودت خوب:ثیحد

 ...  روزا سرم شلوغهنیا:  زدم شانی خسته به رويلبخند
 
 ...  نشستمی صندليرو

  زدی شور مامان را مدلم
 ... حاج رضا چرخوندم  وروانی را به طرف سسرم

 ... نبودند
 ...  بودمخسته

 ... ی روحهم
 ... ی جسمهم

 ...  مامان هم شد قوز باال قوزنی جنسقط
 ...  بند زده بودم که هر لحظه انتظار شکستن بودینی چمثل
 ؟!سیحالت خوش ن   چته مادر : معصوم خاله

 
 ...  خسته امکممی...  دمی نخوابشبید: دمی پاشي لبخندشی مادرانه هاي روبه
 

 ...  بودی پسره کنیا: کرد یفی ظراخم
 

 ...  شرکتمهسیرئ: دمی کشیقی عمنفس
 
  چرا اومده ؟ با تو-

   از جواب دادنمقبل
 .. خواهرتون به هوش اومدن: امد رونیب  از اتاق روبه رويپرستار

 ...نشینی ببنیتونیم
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 ...  ما وارد اتاق شدي  از جا جست و قبل از هر دوخاله
چرا   وروانیاخه خره س... از جواب دادن ي فرار کرديشانس اورد:گذاشت   شانه امي کرد و دست رويزی ري خنده ثیحد

 ؟ياورد
 

 ...  خودش منو رسونددیصبح که شن...  بود شمیشب پ: و کالفه گفتم دمی کشیپوف
 

 ...  کردهاخم
  به طرفم خم شد.  .. کرد زی رچشم

   ؟يدی نخوابشبیچرا د-
 

 ... گری بود دثیحد
 ... دیفهمی مزود
 
 غما؟ی-
 
 ه؟یچ-
 
   ؟يرابطه دار باهاش-
 

 ...  تکان دادمدیی به تاي سری طوالنی از مکثبعد
 

 ؟یگی که نميجد: کردگرد چشم
 . باهاش رابطه دارم... چرا -
 
 ... . دهیاز راه نرس... زده به سرت ...  غمای يوا... يوااا-

 . ..  تمام گذاشتمهی را نحرفش
 ...  پشت سرم ثابت ماندنگاهش
 ... برگشتم

 مامانت به هوش اومد ؟: اخم کرده گفت روانیس
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 ...ششیاره خاله رفت پ-
 
 ... می برنشیهم بب برو تو-
 

 ...  حاالنیبود: پر از تمسخر حاج رضا امد يصدا
 

 .  شرشهی منی از اشتریب...  خانومه هینی حسيبودنمون هم فقط برا: شد دهی پاششی به روروانی کج سلبخند
 
 ... تو  سر به من اشاره کرد که برومبا

 ...  نمانده بودي لجبازيجا
 ... رفتم تو  شده وبلند
   بودمارستانی تخت بي روفمی و ضعدهیپر  رنگمادر

 ...  کردمبغلش
   اشی بد شانسي براختمی راشک

 ... می کرد از سردگله
 ....  ادامه داردمی سر و صورتش را و نگفتم که تا زن حاج رضاست سرددمی من بوسو

 . اوردی که بود را به زبان بروانی کردم و نگذاشتم سوال چشمانش را که سی خداحافظروانی سي اورادی با قهی از چند دقبعد
 
 
 
 
 
   شدنی سوار ماشروانیس
  دیکوب  را به همدر
   وار بسته شدکی چشمان من اتوماتو

   بودیعصب
   خشم و غضبپر
 کردی حالتش ترس حکم منی  در او

   کنده شدهشی از جانیماش  دادم وهی تکشهی به شسر
  کردی درد متنم

  دیکشی مریت
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  ی نرم صندليها  تشکنی ايتو یحت
 ؟یفهمیم...  غمای کشمتیم... ی شی افتابشتری اون بي دور و بر خونه ي حق ندارگهید: خش دار از خشم گفت ي صدابا
 
   تفاوتیب

   واکنشبدون
   دوختمابانی به خچشم

   گذاشت و فشردمی رون پاي را رودستش
   برگرداندمسر

  ؟يدیفهم: کرد نگاهم
   دادملشی تحوي محوپوزخند

  ؟یکنی مفی تکلنیی که برام تعی هستیبه نظرت ک-
 

   نگه داشتي را گوشه انیماش
   زدلبخند

 .  بودشی روبه روي رهیخ
   ؟يباز چموش شد-
 ...  چشم نگاهم کردي گوشه از
 
 ...  طرفش خم شدمبه

 ... ي به دست اوردی خواستیهر چ: وار گفتم زمزمه
 ... يری ندارم ازم بگيزی چگهید

 . کنمی دلم بخواد مي کارهر
  دمیکش  لبشي را گوشه شستم
 ... عقب رفتم  زدم ويلبخند
 ... یاوک... ستمی نتیکه کس:د کر خم  را به طرفمسرش

 
   از جا کنده شدنی باز ماشو

  خود رفت  شدم وادهی خانه پيجلو
 ...  حرفبدون

   پله ها شستميرو
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  دادمهی سرد تکواری سر به دو
  ؟ي اومدغمای: نجمه اومد ي باال صدااز
 .  باالامیاالن م...اره : گرفته جواب دادم  ي صدابا
 

 .  را از پا کندم و باال رفتممی هاکفش
 ...  خوش آش رشته خانه را گرفته بوديبو
 .  دو سه بشقاب داغ داغ خوردنشي برارفتی دل من مالش مو
 

 . گهی دست پختت عاشقته دنیمحمد برا هم...  یی کد بانووونقدیبرم که ا قربون تو: گفتم بلند
 
 ... نظرم بود دستپختش مد شتری بیهس ول  همگهی ديزای چهیالبته -
 

 ...  شددهی که با تمام شدت به صورتش کوبی بود و بالشدهی کاناپه دراز کشي افتاد که روي به محمدنگاهم
 . نون سق بزنیاصال اگه من برات غذا پختم از گشنگ... ي نامردیلیخ... تیتربیب: دست به کمر گفت نحمه

 
 . خود کردبی نسی و گوه خوردمدی با ترس نشست و خندمحمد

  
 .  به جون همنیگربه افتاد  مثل سگ ونیخوبه حاال عاشق معشوق: تکان دادم و به طرف اتاق رفتم ي کردم سري اخنده

 
 .  جر و بحثشان بلند شديصدا

 . ..  عوض کردملباس
 ...  ننداختممی روز هانی به تخت منفور ای نگاهمی نی حتو

  کردیناز م  دماغ باال گرفت ونجمه
 ... دیخری ناز ميم با مسخره باز همحمد

 ... مامانت خوبه: محمد رو به من گفت می که نشستزی مسر
 
 . همه خوبن... اره -
 

 .  شده بازيزیچ... جز تو :  دی نگران پرسنجمه
 ...  و خاله معصومروانی س اونم جلو...  من حاج رضا یشگیمشکل هم: به دهن گذاشتم یقاشق
 .نی اب شم برم تو زمخواستی مدلم
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   بارش کردی کثافتي کهی مرتمحمد
 ... ناراحت نکن خودتو... هاکذا  روانمیس... شهی سر جنگ داره باورش نم  حاج رضا  با تودونهیخاله که م: دستم را فشرد نجمه

 
 ... یرفتی مروانی با سدی نبایول: ختی داغ داخل آشش رازی پی قاشقمحمد

 
 . نداشتممرض که...خودش اومد -
 
 ...  نگفتيزیچ
 ... می سکوت نهارمان را خورديتو

   که پر حرف بود و سوالیسکوت
 . زدی که پرده ها را کنار میسوال
 .  که تلخ بود و گزندهیحرف

 
 ]04:25 06,09,07[, ه سوخــتے هرهمـ

 چهار_پنجاه_پارت#_
 
 

 ...  را خود به لب برديگری د را به دست من داد ویکیرفت نجمه ماگ قهوه هارا پر کرد   کهمحمد
  می بودرهی خابانی دو از تراس کوچکم به خهر
  زدیپرنده پر نم  ظهر بود وسر
 

 ...  نگاهم کردرهی خنجمه
 ...  برگرداندمسر
 ... بزن حرفتو-
 
 ... نیستی ؟؟ شما همون ادما نشدهیچ روانی تو سنی بیگیچرا نم: دی کشیاه
 

 ...  از سوزش چشمانمبستم چشم
 ... نبودم به تاراج رفته  بود ويهمه ...  نمونده برام نجمه یچیه...  بگم یچ-
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  ؟هیمنظورت چ-
 ... بود  مشکوكاخمش

 
 ..  تاراج برد همشونوبه روانیس...بر باد رفت... هام یدخترانگ...اعتمادم ...عشقم ...احساساتم -
 

 ... نگاهم کردمنتظر
  کردم  من لب بازمو

 ...  دلم را گشودمي سفره
 ...گفتم و گفتم
   کردمهیگر  گفتم ومن

   و تعجب کردگفتم
   شد مبهوت شدمات
   کرد تن پر دردم رابغل

  ختینر  کرد و اشکبغض
 ... فمای-

  ؟ي زورای یباش  باهاشیخودت خواست: دوختم چشم بهش
 

 ...آغوشش  تو   خودم رفتملی با مکه سوزمی منیاز هم: کرده گفتم بغض
 

 ... کنهیحاال چرا ولت نم-نجمه
 

 ...  به ندانستن تکان دادميسر
 
   گاهم شههیقرار بود تک-

 ... شه  بود مرحممقرار
 ...  شد دردیول
 
  گـاهم شووهيڪ و تایبــ”
  قصهنی آغاز همــاز

   چشــمات چراغ مناخه
 “  هم غصهی ترسے مــچرا
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   را فشردمتنش
   را فشردتنم
   دختر ؟هی چه عادتنیا... يزیریخودت م چرا تو...  یچرا زودتر نگفت...  مرحم شمیخودم برات م-
 

   جواب دادن در اپارتمانم باز شدقبل
   نجمه جدا شدماز

 ... الود را از نظر گذراندم  اخمروانی سقامت
   مظلوم وار سالم داداری اختی اخم اش پر جذبه بود نجمه بانقد

   سر جواب دادبا
 ... رونی بمیریحاضر شو م: شد رهی من خبه
 
 کجا؟؟-
 
  فقط زودتر... یفهمیم-
 

 ... می بفهمنیاالن بگ:وارش خارج شد   از حالت مظلومنجمه
 
 .  من کردي را روانه زشینگاه ت  خبر دارد ودی فهمشی حالت تهاجمنی ااز روانی سو
 
 ؟يحاضر شد-
 
   حرف به طرف اتاق رفتمیب

 . دعوا را نداشتم  جنگ و ي حوصله
 ...  االننه
 

 ... یکنی زود قبول مگهی میکجا؟؟ هر چ: را گرفت می بازونجمه
 

  الیخیب...نجمه -  بستم چشم
 
 ... ولش کن...  نکن یخودتو قاط:امد   جلوی  قدمروانیس
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 ...  نجمهي دهی انگشتان کشانی رها شد از ممیبازو
 
  ؟؟ي طلبکارنقدیهنوزم ا  وي سرش اوردیی چه بالیفهمیم-
 
 ...  انها دور شدمي هر دواز
 ... هوا بزنتش  هومن روکنمیولشم نم...دوسش دارم ... شهی کردم به خودم مربوط ميهر کار: دمی را شنروانی سی صدلیول
 

 ... يوسش دار ديبرد  لذتشویحاال که داغ گذاشت...  سی نرید کمی ؟؟؟يدوسش دار: پرتمسخرش گفت يصدا  نجمه وپوزخند
 

   ؟؟نی بس کنشهیم: را بلند کردم می صدایکم
 ..  رفتمرونی را سر کردم و بشال

 ...  دالور رفتیی باالي از کنارم رد شد و به طرف کشوروانیس 
 ...  کتشی داخلبیگذاشت ج  برداشت ويزیچ
 

  ؟يری واقعا باهاش ميدار: دست به کمر گفتنجمه
 

  دیکش  گرفت وروانی را سدستم
 ... گردمیزود بر م...  که کشتمینگران نباش نم-
 

 ...  تکان دادمی به تاسف برايسر
 ...  در بسته شدو
   را روشن کردنی حرف ماشیب

 ...  بودکالفه
   ؟میریکجا م-
 
 ... یفهمیم-
 

 ...  کوتاه جواب دادنشنی هم کالفه شدم از امن
   دادمهی تکنی ماشي شهی روز سر به شکی ي بار تونی دومي باز براو

   صبرانه گفتمی ربع بکی از بعد
 ... ی از دالورم برداشتیچ-
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  شناسنامتو-
 

  ی چيبرا: کرده نگاهش کردم اخم
 ... داشت  نگهیابانی خکنار

 ... نی ايبرا: اشاره کرد ییبه جا  ابروبا
 

   ثبت ازدواج افتاديادرا  بزرگي به تابلوچشمم
  ؟ی چیعنی-
 

اومدم عقدت .... ی کنفی تکلنییبرام تع  کهی هستی ک  توی بگیپر نکن  دهنتوگهی بشم که دتی کسهیکه  اومدم: شد کمینزد
 ... می زن قانونی بشنجایاومدم ا... کنم دختر خانوم 

 
 ... الیواو گهی که دينجوریا...  از دستت خالص شم تونمی نمي جورنیمن هم... ي کردالیخ:  داد زدم بایتقر
 

...  زننیهرزه بودن بهت م همه انگ...  اونم بدون بکارتت ی بکنی با کيخوای میبا من ازدواج نکن: را فشرد می هاشانه
   ی هرررزگیعنی ؟؟ ی چیعنی نداشتن بدون شوهر ی باکره گیفهمیم

 ...  شوادهی نزن پی زر اضافپس
 

 ...دی تلخ حرفانش لرزقتی از حقلبانم
 ... روانیس-
 
  شوادهیپ   نگويزیچ:چسباند   امیشانی به پیشانیپ

 
 ... قتی حقنی زور بودن عنی داشت اي چه دردو
 

   زدمرونی بقهی بعد چند دقمیکرد  را که امضادفتر
 ی کسی همه بنی از اشدمی مخفه

   همه زورنی ااز
  یی همه دو رونی ااز
   خانه شدمی گرفتم و راهی تاکسروانی توجه به سیب
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 . کندی خانه هم ارامم نمنی روز ها همنی او
  

 . دیدیخانوم ادرس و نم: دی بار راننده پرسنی سوميبرا
 . گرفته آدرس را گفتمي بود با صدامی هم جز درد های حواس پرتو
 

 ... بستم چشم
  خواستی را مشی دو هفته پدلم

  قتی دانستن حقبدون
 یی ،دوروي زورچی هبدون

  ي ، عقدچی هی بو
 

   بردم پول داشتم می مانتوبی خانه نگه داشت دست به جيجلو
  شدمادهی را حساب کرده و پهیکرا
 

 ...  شددهی کشهم می که راه افتاد بازویتاکس
 
   ؟نجای ايای بی گفته پاشیک-
 
 .  برسد چشمانم را گرد تر کردنجای که خرج کرده تا به ای همه سرعتنی او
 
  سوار شو-
 
 ...  باز کردمی را به رودر
 
 ... بعد ي بذار بمونه براي داريخسته ام هر کار-  حوصله گفتمیب

 
   ؟ی کنکاری چيخوای خونه منیتنها تو ا... نجمه که رفت -

 ؟ي که شوهر داریوقت اونم: را جلوتر اورد و بدجنسانه گفت سرش
 

 .... دمی کشیقی عمنفس
   شددهیدر کوب  شدم  وسوار
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  ؟میری دفعه کجا منیا-
 
 ...  منيخونه -
 
 ...  نفس راحت بکشمهیبذار . .. خسته شدم گهی بدون دیول...  دونمی ؟ نمهی چيدی مي مثل عروسک منو بازنکهیهدفت از ا-
 
 ...  کنار خودم بکشیول...  ندارم تیکه کار نفس بکش من-
 

   به تاسف تکان دادميسر
 ...  بودشکنجه

  حس خواستن و نخواستنش  دونیا
   پر از دلضعفهیحس

 ... نفرت  وياز دلخور پر ای
   شدمرهیخ رونی به بنی سکوت ماشيتو

 ... می شدادهی ساختمان پ نگی پارکداخل
 ... می طرف اسانسور رفتبه
   اپارتمان را که باز کرددر

 ...  شدانینگران نما  بانمک وبای زيدختر
   اشنای بسيدختر

 ...  کالفهدی پشت سر ان فرو
 ...  تفاون دوختمی اخم الود و بروانی را به سنگاهم
  چتونه ؟: پرت کرد و گفت ی جا کفشي را رو سوئچ

 
 ؟يکرد اخرش کار خودتو:  گفت یفی ظري دست به کمر با صدادخترك

 
 ...   تصور کنمتوانستمی کجش را از پشت سر هم ملبخند

 
 ... گهیدله د: پر تمسخر شد سیصدا... ی شه ولنجوریقرار نبود ا-
 
 ... دی که حرفش را خاتمه داد و قامتش ناپديپوزخند و
 ...  زدمهی تکواری دبه



  رمان تاراج                                                          اختصاصی کافه تک رمان     

@Caffetakroman 232 

   نگاهم کرد و رفتیمونی پر پشدیفر
 ...  دختركیول

 ...  امدجلو
 ...  صورتم را قاب گرفتدستانش

 سی نیچیهتو دلش ...  ای وقت ناراحت نشهی...  ي از عکسات هم نازتریحت...  تو يچه ناز...  بگردم یاله: زد ی پر غملبخند
... 
 

  سی مهم نینشدنم برا کس  ناراحت شدن وگهید: زدم ي محولبخند
 

 ... يمهمتر... يزتری ما عزي اون از همه يبرا... دلم زینگو عز: مالش داد میبازو
 

 . ..  تکان دادمی به نفيسر
   ؟ی هستیک... چهرت اشناس -
 

 ...  شد به صورتشدهی پاشغم
 ... دیعشق فر... هستم میمر...  يخواهر ساالر خسرو-
 

 . ..  تن لرزاني همه عنوان هانی زد از اخشکم
 

   بود ؟می که مورد تجاوز قرار گرفته بود مريدختر
   ؟؟دهی داغ ددی فرعشق

  دی فريوا
 ...  دلشي برارمیبم
 
  ؟یکنی میشوخ-
 
 ... میشیپا خسته م  سرمی برایب... دیکش  رامیبازو... یچه شوخ نه قربونت برم-
 
 ...  نشستمی مبل راحتيرو
 ...  گفت و رفت اشپزخانهیامی لب االن مریز
 ...   دلم بگذارمي پر از شُک را کجای زندگنی من او
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 ...  امدرونی بروانی از اتاق سدیفر
 . ..  طرفش رفتمبه

 ؟يچرا نگفته بود: را گرفتم دستش
 

مثل ... پاکه میمر... کنمی بته و من پرستش ممی مرنای ايهمه با ... خانوما   خانومگفتمیم  شویچ: طرف خم کرد کی را به سرش
 .مثل تو...مثل بارون ... گل 

... دوست داره ...  ی کن ببخشیسع... تو ببخشش... و بازور اشتباه گرفته دوست من اقتیل... غمای داشتنت ي براخوادی ماقتیل
 ... دوسش داشته باشه

 
 ...  امیته... نذاشته   برامیچیه...  سی نریبه نظرت د-
 

 ...  به تاسف تکان داد و از کنارم گذشتيسر
 ....  نشسته بودمی ماند که پشت درش مرد زورگورهی چشم من به اتاق خو
 
 

 ...  شروع شد که چرا منتظرم نمانده بودتمی که زنگ زد گله و شکانجمه
 ... استهودهیمنتظر ماندنش ب  خانه اش وبردیزده و گفته بود م  زنگروانی سایگو
 ...کردی اشپزخانه کار مي ارام تومیمر

 ...  داشتيزی برانگنی تحسي هی فاجعه بار باز هم روحي که با ان باليدختر
 ...  رفته بوددیفر
 ... دشیپرستی باز هم ممی دست خورده بودن مری با همااای که گويدیفر
 ... روانی سو

 ...  بودامدهی نرونی هم بیت از ان اتاق لعنیحت
 ...  خدا داندخواستی دل من چه مو

  خواستی محمد را مدلم
 ...  رانجمه

 ...  راثیحد
 ...  از همه ماد جان پر از ارامش راشتری بو
 ... دمی کشی همه دلتنگنی از ایاه
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   گل دختر ؟یکشیچته اه م: میمر
 
 ...  دوستام سختهي برای دلتنگیول... کنمیتحمل هم م... نمردم ...  اتفاق افتاده نای ايهمه ...  تنگ شده ایلیدلم برا خ-
 

 ... کنمی مشتری بکمی ، منم شامو نجای اانیخب زنگ بزن ب: دی کانتر کشي رویدستمال
 ... یخسته نش: نشستم می سر جاخیس
 

 ... یکنیهم کمکم م فوقش تو: زد یچشمک
 

 ...  زنگ زدمیکی یکی را برداشتم و ی گوشمی مانتوبی گفتم و بلند شدم از جیچشم
 ...  بهانه اورد و ناز کردی اول کمثیحد
 ...  حرص در اورش قبول کردي با خنده دیای در بغمی کم مانده جدی دی وقتیول

 ...  را برده بوددی فرنی که دل و دیمی هم رفتم کمک دست مرمن
  زدی چه مردانه انگ هرزه بودن نمدی فرو
 ...  هرزه و هم خوابگفتی مردِ من چه نامردانه به من مو
 ... سوزاندی جانم را می تفاوت رگ و پنی او

 ...  گرفتمیعیشد دوش سر  ها که سبککار
 .... همچنان خودش را در اتاق کارش حبس کرده بود  همروانیس
 ...  دست لباس ابرومند برداشتمکی اتاق خواب واری کمد داز

 ...  کرده و سرم را خشک کردمتن
 ... یشی اراچی هبدون

 ...  را نداشتمحسش
 ...  سبز شدمی جلوروانیس  که خواستم از اتاق خارج شومنیهم

 .  انداختمنییسر پا...گرفتم   را از اونگاهم
 .نخواستن دلم را بفهمد  خواستن ونی اخواستمینم

 ...  چانه ام برد و سرم را بلند کردری زدست
 ... زدیمغرورش اتش به جانم م  خسته ونچشما

 . چانه ام بودری دست زنی که منبع اش همیاتش
   ؟يدزدیچرا نگاه م-
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 ... ندارهی خاصلیدل-
 

 .دنتی نگاه دزدنی ای داره حتی خاصلی که هر حرکتت دلنهی اتیژگی ونیاول: اورد نیی را پاشیصدا
 

 ...  زدميپوزخند
   زدمشین

 ... یانقد خوب شناخت چه خوب طعمه ات و-
 

 ... دیی دندان ساي رودندان
 
 ...  تنهاسمیمر... دستتو بکش برم -

 ...  و از کنارش رد شددیکش
   که حرف نزده بودم ؟؟تند
 .. .  هر لحاظ که نگاه کنم حقش بوداز
 
 ...  مجنون گشته بودندونی پر ناز عشوه و هماثی نفرات حدنیاول
 .  گرفتلشانی تحویجور کرده و حساب  زود خود را جمع وی اول متعجب نگاهم کرد ولروانیس
 ... دی با نجمه و محمد رسدیفر
 .... کردی جمع شلوغ چه دلم را ارام منی او
 

 چه خبر شده؟: بغلم کرد و دم گوشم گفت نجمه
 
 .... عقدم کرد-
 
 ...  گرد شده نگاهم کردي چشمابا
 
   ؟؟یکنی میشوخ-
 
 ...  فکر همه جاشو کرده بود...  گرفته مارستانمی تخت بي فوت پدرمو از مامان روی به خدا رفته گواهنه-
 
  ؟ي شدیتو چرا راض-
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 ... بود چون به صالحم: بستم چشم

 
 ... بگردم که انقد سرنوشتت چرت از اب در اومد: دی ام را بوسگونه

 
 . ..  اش کردمیی راهنماییرای زدم و به طرف پذشی دلدارنی به ايلبخند
   خانه را در بر گرفته بودثی و حدمی مري صحبت کردن مرد ها و خنده هايصدا

 ... ي که دخترينگا پوست و استخون شد...  نمی ببنی بشنجای اایب:و کنار خودش را نشان داد   زدي به من لبخندمحمد
 

 ... رفتم گدهی نجمه را هم نادي و چشم غره دمی کنار محمد چپبدجنسانه
 
 ....  توعههیدور از غم: به محمد گفتم رو
 
 ...  وروجکزیزبون نر-
 
   ث؟یمامان چه طور بود حد: اشپزخانه بلند گفتم ي توثی به حدرو
 
 ...  راه انداختی حسابي دعواهیبا اون حالش ... حاج رضا دقش نده خوبه ... مرخصه گهیچند روز د... خوبه -
 

 ...  اخم الود دوختمروانی شماتت بارم را به سنگاه
 ... ستی نیبی عجزی چنیهمچ: لباس عوض کرده نشست و گفت نجمه

 
 سی هم در کار نيمخصوصا االن که بچه ا... خانوم بهتر از موندنشه هیواال طالق گرفتن حسن:گفت   وارد بحث شد وونیهما

... 
 

 .... چشش کور شده...  واال سیگوش خاله بدهکار ن: ثیحد
 

 .. اخم کرده در فکر بودن  هر دوروانی و سمحمد
 

 . اش را نشان ندهدی داشت ناراحتیسع  همنجمه
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چند تا از ...  گرفتن شی مهمش اتيچند تا از انبار ها...  نهیبی ضرر مهیهر روز ... شهیداره ورشکست م: هوا گفت ی بونیهما
 .. سنداش باطل شدن

 
  حاج رضا؟: محمد

 
   سر تکان دادونیهما
 ... نی عوض کن هم بحثو ...  بسه بتیغ: بلند گفت ثیحد
 

   عوض شدبحث
 ...  نشستي اخم لبخند زوري جابه
   عالم بودالیخی که بدیدی را میروانی چشمان من سیول
 ... رساندی و ضرر مزدی که از هر جا خنجر میروانیس
 ... رفتی مشی داشت نقشه اش درست پای گوو
 ... شدی ها خنک منی از اشتری نبود دل من بیشمی اگر مادرم زن ان مرد چشم و
 

 ...  شدمي کارزی مشغول تمدی و فرمی مري دو نصف شب بعد از بدرقه ساعت
 کردی نگاهم می چشمری و زدهی مبل دراز کشي هم روروانیس
 .  با خودش معلوم نبودفشی دل من هم تکلنی او
  خواستی می که گاه اغوووش گرمیدل
 یی همه دورونی گاه فرار از او

 ...  را شانه کرده و بافتممی موهانهی اي ها که تمام شد جلوکار
 .  به اشپزخانه برگشتم و ماگم را پر کردمباز

   ؟می عقد کردی بگدی خونه و زبونت نچرخي چرا همه رو دعوت کردی بگشهیم: از پشت سرم امد شیصدا
 ... ختمی قاشق شکر داخل ماگم ردو
  دمی طرفش چرخبه
 ....  که جار زدن ندارهتییخر- زدم شین

 ...  کنارش گذشتم و به طرف  تراس رفتماز
   سوز داشتهوا

 . ..  سوزنی داغ خوردن در اي قهوه دیچسبی مو
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  دمی را شندنشی کشقی نفس عميصدا
اول سر گفتم که دوست دارم و ولت ... ی و برهانلیهر دل... ی به دور از هر منتیدونیخودتم م...  شد رتی که دامن گهیتیخر-
 . کنمینم
 

 ... مهیعذابه ال... دوست داشتنت نیتف به ا: گفتم ضی زدم با غي پوزخنددادمی کوبزی مي به طرفش ماگ داغم را روبرگشتم
 

  ی طوفانيای شد درچشمانش
    به طرفم برداشتي بلندقدم

 ، به دور از انتقامم سی نی بند باز شدننیبفهم که ا... تا اخر عمر باهاته  میابن عذاب ال: را گرفت و تنم را تکان داد بازوانم
 ... یکنی چرا درك نمغمایدوست دارم 

 
 ...  دی لرزلبانم
 ...  شدمنرم
 ... چون دروغه-
 
 ...  گلومخی بچسبه بسیدروغ که حناق ن...  به واهللا سین-
 
 .  نگاهش کردمضی غلی سکوت و بغضپر
 

  ب گردش در امدمی موهاانی که مدستانش
   کرددی کار را با سرعت تقلنی هممیخون هم در رگ ها 

  زدی منبضم
  زدی مقلبم
   دور تندي هم روآن
 ...  نداشتم  چه بکندي با پسریکی نزدنی ب اي رابطه اچی که تا به حال هی با مندانستی مرد خوب منیوا

 ...  تنم را به تنش فشردگرشی ددست
 ...  بودي عادری غنفسش

 ... یعصب
 ...  هوس آلودنه

   ترس همراه با احترام داشتمی کمازش



  رمان تاراج                                                          اختصاصی کافه تک رمان     

@Caffetakroman 239 

 ....  انداختمنیی را پاسرم
   ؟ی انداختنیی ؟ چرا سرتو پاهیچ:  بند چانه ام شد و بلند کرد دستش
  ؟يخوای می ازم چدونستمیکاش م:  کردم زمزمه

 
 ... یفهمیم:  مغزم گفتي رورفتی مورتمهی که ي پوزخندباز
 
 ... بگو االن بفهمم -

 ...  قطع نشدمانی که لبم را لمس کرد هنوز تماس چشم هالبش
 ... می هم ماندي رهیخ  ودیبوس

 ... دی پر اشک شد و بوسچشمانم
 ... دی و بوسنیاورد  کمنفس
 ... دی روونه شد و بوساشکم

 ...  هق کردمهق
 ...  شدجدا

 ...  به چهار چوب در تراسدی کوبمشت
 ...  کم دارم ها؟؟؟ی کار کردم مگه ؟ چیچ... اشکارو زینر...غمااای زززززززینر -
 ... دمیترسیم
 ... دمیلرزیم
   همه غضبشنی ااز
 . دمیترسی ام مي عادری همه تپش قلب غنی ااز

 ... کردی اش مرا طلسم مي عادری غي واکنش هانیهم
 ... اهشی دو چشم سطلسم

 .... برم خوامیم-
 ...  را فشرد در آغوششتنم
 ... یفهمی ، مارمیتاب نم-
 
 ...  تن پوشش چنگ شدانی دست من مو

 . کردمی به آن هم حسادت می که زمانی پوشتن
 



  رمان تاراج                                                          اختصاصی کافه تک رمان     

@Caffetakroman 240 

بذار داغ دل دوست جوون مرگم . فقط کمکم کن . ثابت کنم دوست دارم خوامیم...  خوامیفرصت م: گوشم زمزمه کرد ریز
 ... خنک شه

 
   ؟يچه طور:م  سوال نگاهش کردپر
 

 .کردی مشهیتو ش  هم خون تو روی زمانهی دونمیم...ارمیدر ب حاج رضا رو به زانو: نگاهم کرد قیعم
 
   به جانمختی و حس انتقام ردی تردو
 ... کردی را اسان ميری گمی مر تصمنی ای چشمان منتظر و مشکو
 

 ...  پر لذت تکان دادمي به اجباريسر
 ...   تن من را باز بازوانش در بر گرفتو
 

 ... رفتی نمنی که از بيدلخور
  رفتی جان هم نماز
 ... گرفتی بود را از جانم مي انتقام داشت هر چه زهر دلخوري وسوسه نی ایول
 ...  را ساخته بودحتی نصي نگران بناشهی همي نجمه و

   از  دو طرفیانتقام
 ...  که جانم را از درد لرزانده بودندی طرفدو
   هوسراني حاج رضایکی
 . کردی می عاشقي که ادعای دل سنگيری کبروانی سيگری دو
 .  بودمی زندگتی دو نفر در اولونی انتقام از او

 ...  دی کشی از کالفگی کنارم نشست پوفنجمه
  با دختره ؟ي حرف زدشدیخب چ: دمی از شوق پرسپر
 
 سر ی نفهمه اون چند روز و بره مرخصیبه زور هم که نه قرار شد کس...به زور قبول کرد ...اره : چشم نگاهم کرد ي گوشه از

 . ستمیپست اونم با
 

 ...  کردمی اخم الود و شاکي چهره نی به ای را فشردم پر تشکر نگاهدستش
 ... ي ندارشتری که بغمای هی خب ی ولي مخالف صد درصددونمیم...  یبابت همه چ...ممنون -

 ...  اخرم کردمي جمله نی بند ایچشمک
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 ...  کوتاه کردي اخنده
 ... کنهی دفعه کال مخروبت منیبفهمه ا... به خاطر خودته االق جان ... هم باشم حقمه یشاک...  ي پدر سوخته ایلیخ-
 

   باال انداختمشانه
   را کنار زدمدمی وجدان شدعذاب

 
 ... نمونده يزی چسیمهم ن-
 

   نفهمیزنش: اورد نیی راپاشیصدا
 
 ...دی ام کوبنهی سي تند به قسفه نی صاحب همچی قلب بنی او

   بودقتی حقخب
   بودمزنش
  یرسم
  یشرع
  یقانون
 . انی منی نبود در اي و شبه اشک

   هر چه بودمیول
   داشتمی نسبتهر
  کردمی دلم را خنک منی ادیبا
 
  کنمی م خم  کمر خودشو بعد میچزونی رو میاول حاج...هستم که هستم -
 
 . ..  جملهنی هنگام گفتن ادیچی در دلم پي چه دردو
 ... نگفت  ويزی و چدی فهمای که گوي نجمه او

   دادهی اش تکی تکان داد و به صندليسر
 ...   غوغا مشغول کار کردن شدمی من با درونو
 

 .  قفل شده اش زدميصندق پر پرونده   اتاق کار و آن گاو بهي درست کردم و سری شامدمی به خانه رسروانی از سقبل
 . چند قفلش دست خودش بودهر
 ...  هستي کارم اخر نامرددانستمیم
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 ...  اوردمی خودم و وجدان دردناکم نمي و به رودانستمیم
 

   بستمی را دم اسبمی موهانهی آيجلو
   بسته شدن در امديصدا

 . شدانی چند لحظه بعد قامتش نماو
   زدميخندلب
  یخسته نباش-
 
 ...  حرف لبانم را شکار کردیب

 ... یسالمت باش-
 
   که درد گرفتی باز وجدانو
 
 ... نمی و بچزی مری دوش بگهی-
 

 ...  کار خودشو بکنه بسهنی نکنه هميانقد فدا کار به نجمه بگو: گفت رانهی مچ گيبا لبخند  از کنارش رد بشمخواستم
 

 ... ختی رقلبم
  دی لرزجانم

  دیلرزی کاش لبانم نمو
 ... دمی پاششی به رويلبخند

 
 . اریبه روش ن... قهیبا دختره رف-
 

   تکان داد و رفتيسر
   دل من هنوز پر از تپش بودو

  می هارگی رگ و موانی بود مترس
 .  مننی بزی را حس نکند مرد تشی خدا کند بوو
 
 ...  و مراقب باشددهی فهمروانی به نجمه دادم که سیامی پدمی را که چزیم
 .  بالفاصله پاك کردمو
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 ... غمای ادی ات نمافهی رقمه به قد و قچی دست پختت هنیا-
 

 .  کردم  شده بود را پاكدهی که به انگشتم مالي قرمزالك
 ... یگیم نوی تازه ايخوریم  دست پختمو يچند ماهه دار-
 

 .شهی شوهر معلوم ميست پخت دختر خونه  گفتن دمیاز قد:می نشستزیپشت م  زد و هر دويلبخند
 

 ...  اندختمباال ابرو
 ... ادی خانوم نمی قرتپی تنیهر چند به ا: خنده گفت با
 

 ...  نازك کردم  چشمپشت
 ...  خوبه پوش و با کالسم هم دست پختم  هم خوشگهیخوش به حالت د-
 

   پر از عشق گرفتی رنگنگاهش
 ... نهی عقل من باز تلنگر زد که همش دوروغنی او
 

 . خوش به حالم که هس: کرد زمزمه
 

   را از نگاهش گرفتمنگاهم
   شام شدمدنی کشمشغول

 ...  نقشهدنی مشغول کشفکرم و
 
 

 ی چه فرق ور و اون ورنی روز اهی...  خب ای بریبگ  دست اون شوهرتو غمای یگور به گور ش: بلندش داد زد ي باصدابای تقرنجمه
 . داره

 
   چشم و ابرو امدمروانی سي خنده برابا
 ... میافتی ماهم فردا شب راه منیشما بر... میومدیوگرنه م...کار داره بابا -
 

 ... خونمی منیاسی دارم تو گوش خر نجایمنم که ا... ایزنی م حرف خودتو: دی کشیپوف
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 ...  دور کمرم حلقه شدروانی سدستان
 ...  نجمه خانومیخر خودت: گفت ی گوشيتو
 
   نجمه تلفن را از گوشم کندغیج
 ... دهی سرمون پس فردا عری درست برا فردا خی گذاشت  که کارتوییخر تو به اون شوهرت بگو-
 

  دیچسب  گردنمبه لبانش
 ... دی چه تمرکز بود پرهر
 . يسرمو برد...کمتر هم حرص بخور جون محمد ...  میای ما هم منی کندای پالی ونیشما بر: غر کردم غر
 
 ...  کردبمی نصیاقتی لیب

 ...  گذاشتزی مي را از دستم کند و روی گوشروانی سمی که کردیخداحافظ
 ...  را بلند کردتنم

   را شکارلبانم
  ری روحم را تسخو
   مرد چه داشت که هر چه بود و نبود را از دلم پاكنی اغوش او
  کردیم

   معجزه بودوجودش
 ... دیکشی و فکرم نقشه مرفتی معجزه هم مشدی موقت که هر وقت از من دور مي امعجزه

  کردی اش مياری ام دهی دل داغ دو
 ...  داغش را خنک کندتا
 

 ...  خانه را در بر گرفته بودمانی هانفس
   ، دروغ راستشیحرفها

 . کردی چه در دلم بود را ارام مهر
  فروکش اتش را نی او
 ...  داغنی ایول

 ...  نبودی شدندرست
 . ..  مال حاج رضا نهحداقل
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 ...  عطر تنش رادمیی حرف بوی بدون پوششم را که در برگرفت بتن
 .  حاج رضاي از شعبه هایکی تو يری مزدهیبعد س: گوشم گفت ریز
 

   ؟ی چيبرا: بلند کردم سر
 
 ... یتا مدرك جمع کن-
 
   ؟ی چنهیاگه منو بب-

  گوشم را در بر گرفتي الله لبانش
 ... ی از سه هفته اونجا بمونشتری بسی تو هم که قرار نزنهی ماه به شعبه هاش سر مهیهر ... نهیبینم-
 

   شدری به قلبم سرازاضطراب
   نبود ؟بی که عدنیترس
 .  گرگ صفتي هم از حاج رضاان
 

 ... ارهی سر مامانم در بشوی بفهمه تالفترسمیم: کردم زمزمه
 
 .میریگی بره طالق مامانتم مشیاگه نقشمون درست پ...  فهمهینم-
 

   بود بر دلمي اب سردشیحرفها
   بودمارام

 ...  ترسیب
  خواستی بازوانش را مامی خواب می دلم کمو
 

  ؟ صبح خواب نمونم ؟ي کردمی و تنظیاالرم گوش... خواب الود يا: پر خنده گفت دی ام را که دازهیخم
 
 بخواب... مهیتنظ: حال گفتم یب

 
 .  تنم را فشردبازوانش

 ...  دوست داشتن من بود نه انتقامتشیو کاش از اول ن 
 ...  که زهر جانم شده بودیانتقام
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 ... میافتی راه بیی و دوتانجای امی بذارناروی اگهی مطونهیش: ها را داخل سبد گذاشت و پر خرص گفت وهی ممیمر
 

 ... کشتمونی مروانی و سدیفر... کشهی هم میی چه نقشه هاطونهی شنیا: کردم ي اخنده
 
 ...ومدنی هنوز ننایشبه ا10ساعت . خودشونه خب ریتقص... خودیب-
 

  غماینگرانشونم : راست کرد رو به من گفت کمر
 

 . وونهی نداره دینگران: گونه اش گذاشتم ي را رودستم
 

   که داشتالبته
 ...  که عاقبتش اصال خوب نبودکنندی مییدوست دارند کارها  دو نی ادانستمی که ممن
   به تاسف تکان داديسر
 از شتری بی بود حتدهی هم داغ ددیفر... شی آتي بعد مرگ ساالر شده بود گوله روانیس:رو برگرداند...  یگیتو هم دروغ م-
 ... من...هم ...هم دوستش رفته بود ... روانیس
 
 ... تونی گند زده به زندگالدیم... قربونت شم دونمیم:تم  پشت در آغوشش گرفاز
 ...  طرفم برگشتبه
 ...  نهالدیم-
 

   ؟یچ: کردم اخم
 

   فشردلب
 ...  بستچشم

 ...  نکردهي بهم دست درازالدیم-
 

 .  چشمانم رفته رفته گرد تري عضالت صورتم از تعجب منقبض شد و اندازه تمام
 
   ؟ی ؟ پس کیکنی میشوخ-
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 داغون کرد دمویاون بود فر... شکست رتمویاون بود که لکه دارم کرد کمر پدرم و برادر باغ.پدرش ، حاج رضا : دیبغض نال پر
    ،ساالردی و فرروانیجز س... الدهی کار مکردنیهمه فک م... 

 ...  بر نگشتگهیرفت که رفت ،د... الدی رفت سراغ مارهی دووم بنتونست
 

   کانتر را گرفتمی چوبي کناره
 . رمی سقوطم را بگي تا جلوگرفتم،

 .  تلخقتی حقنی اقتِی از حقگرفتی داشت رعشه متنم
 ...  رحمانه هدف انتقام قرار گرفتمی چه بانی منی من او

 ...  رضا حقش مرگ بودحاج
   جاهی نه

 ... یجی تدرمرگ
 ...   است شرف تلف کردهی بنی اي اش را به پای مادر من که جوانچارهی بو
 

   نداشتیفی تعرمانی هر دوحال
   از چه ؟فیتعر
 ...   همه را تحت شعاع قرار داده بودی نامرد زندگکی که نی ااز
 
   امدندی و فرروانیس
  مارا منتظر گذاشتن  امدن وریکه چرا د... غر غر کردنش را شروع کرد ي عادتی نشان دادن وضعي برامیمر
 ...   دلش ضعف رفت و در آغوشش چالنددینشان داد که فر  فرش را همری سبز شده زي علف هایحت
 

  می را برداشته و راه افتادلیوسا
   داردیلیدل کی ساکت ماندنم نی ادی فهمروانی چند سهر
 ... دی فرو

 ...  نگاه دوخته بودمی نگران به چشمان قرمز مرچه
 . تکه کرده بود لم را تکه که دی انتقام از مرد پشت فرمانيدل بود برا  دل من دوو

 ...  دل خودش بدتر از من بودای گوتی وضعنی که با اچون
 

 ... گفتند  طول راه چشمانمان هر چه سخن داشتند با همتمام
   کرده بود حرف ها داشترمی که اسیاهی سچشمان
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 ... زنمیم  لنگی مرد مرموز کمنی من  در خواندن حرف چشمان ادانستی کاش مو
 
  کردی بغضم باد منی ماشي جلویوجب کی ي نهی هر نگاهمان در ان آبا
 ... کردی هر لحظه سلول به سلول جانم آغوشش را طلب مو
 .شدی مبمی نصنی ماشی تنها چنگ به روکش صندلو

 ...  مشی در آغوشش بکشم و ببوری بغل کنار بزند و سنی امد همی منی آسمان به زممگر
 ... انتقام چند دلخور بودم و فکر هر
 ...  دیکشی مری ام تنهی درست سمت چپ سشی با فکر چند هفته پو

 ...  هم ساکت بودمیمر
 ... زدی حرف مروانی اوقات با سی بود که گاهدی تنها فرو

 ...  دوختمرونی بکی تاري به فضاچشم
   بلند شدمیگوش امکی پي لحظه بعد صداچند

 نجمه
 . کنمیم  وگرنه خفتوننیکه راه افتاد  بگویراست... میری بگلی تحومیپرونده ها آماده اس دختره گفت بعد مسافرت بر-
 

 ...  اخر زدم و جوابش را دادمي به جمله يلبخند
  به جانم افتاده؟دی چرا االن تردو

 ... خوردی که جانم را ميدیترد
   همراه عذاب وجدانيدیترد

   قلبدنی کشری تهمراه
 ... اهشی در آخر همراه نقش چشمان سو
 
 حالت خوبه ؟-
 

 ...  دوختممی را به مرنگاهم
 ... کردی و داداش داداش مزدی زجه مي ساالر خسروي که روز خاکسپاري دخترهمان

 
  خوبم: تکان دادم سر
 
   ؟یستی که نضیمر...دستات سرده صورتتم عرق کرده -
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 ... زمینه نگران نباش عز: دمی مرطوب از عرقم کشیشانی به پیدست
 

 ...  را از من نگرفتقشی عمنگاه
 ؟یگینم-

 ... دمی کشیقی عمنفس
   انداختمروانی گذرا به سینگاه

 ...  به جاده بودحواسش
 
   ؟یکنی مکاری چی هستدی پر تردیوقت_: گفتم می به مررو
 

 ...  کرداخم
   ؟هیمنظورت چ-
 

 ...  شانه اش گذاشتمي روسر
 ...  کنهی مدمی پر تردانای جری حرفا بعضی بعضیول...  کنم ي کارهی خوامیم-
 

 زنهی صدمه مای به کنی منفعتش؟ ببای ادهی زی بکنيخوای که مي کارنی ضرر انیبب: دی زده از شالم کشرونی بي به موهایدست
    هستن ؟ طاقتای کننیبی که صدمه میی نه ؟   اوناایبه ک

 ؟! هستن دنی ؟مستحق صدمه ديدار دنشوی دصدمه
 

 ... دمی کشیقی عمنقس
 
 . دونمینم  االن ویقبال اره ول-
 
 ؟. یدونی نمرویچ-
 

 ...یچیه: از شانه برداشتم سر
 

 ....  کردم و سکوت کردسکوت
   کردم بخوابمیسع
 ...  آرام شودی ذهنم کمدی شاتا
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   نکشدری تقلبم
   نلرزددی از تردجانم

 ...  بود که مرا در بر گرفتي لحظه خواب چه مسکن قدرت مندنی در او
 

  امدی مثی حرف زدن نجمه و حديصدا
  کردندی پختن غذا بحث مسر
  دمیچی را دور خود پی مسافرتپتو

 ...  بودسردم
   .  هوا چه ناجوانمردانه سرد بودو
 ...  بستمخیروم  نی پتو هم بندازهی.... اروم تروخدا کمی: گرفته گفتم ي صدابا
 

 ...  امدنیی پاشانیصدا
 ...  افتادمی روینی سنگبای جسم تقرو
   مصرفیخرس ب: نجمه زمزمه کرد ي صداو
 

 ...  لبانم نقش بستي روي لبخندطرح
 . می را در بر گرفتگری باز ، منو خواب همدو
  ...  کردمزی خواب که دل کندم پلک از هم باز کرده و دور برم را آناللاز

 ...  بودي ساده ااتاق
 ...  منو و نجمه وسط اتاق پخش و پال بودساك
  ساکم ولو بودندي رونمی و شلوار جمانتو
 ... دمی به شکمم کشیدست

   تنم بودشرتیت
 . شومی و مانتو بد خواب منی با شلوار جدانستی بود که مي نجمه اکار
 

  م و صورتم را شستم را مرتب کردم دستمی کردم و موهادای پي شدم شانه ابلند
 ..  .  امدی مرونی از باهوی هيصدا

 . ..  زدمرونی گفتم و بمی به لباس های درکبه
   گرفتمشی راهرو را در پته

  کردندی به من القا می سرد کف خانه حل خوبي هاپارکت
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 ...  مردانهي صداکی و
 ... ي ناز زنانه اي صداهمراه

  ...  حال خوبمنی به ازدی گند مخب
 ... که خارج شدم  راهرواز
 

 ... دمی سهام را در اغوش هم دکی و دخترك شرهومن
 ... دیبوسی را مواری به دهی که هومن تکیدخترک

 ... دندیخندیم  وگفتی ميزی لب چری زو
   از هم جدا شدنددندی مرا که دقامت

   من و هومن به هم قفل کردچشمان
   سرد و پر نفرتهومن

   تفاوتی من بو
  ...  زمزمه کردم و از کنارشان گذاشتمیخواهمی معذر

   کردن هومن خطر داشتحساس
 ...  را کم داشتمنی بلبشو همنی در او
 
 .  کرده بودالیخی را هم بروانی من به هومن و دخترك سی تفاوتیب

   فروکش کردهتشیحساس
 ... دادی هومن واکنش نشان مي رهی خي فقط و فقط به نگاه هاو

 ... ظی غلیاخم
  فشردی که دستم را می دستو
 ...  درد انگشتانمنی اي برارفتی دلم مو
 ...  دارنفی خانوم باردار تشرثی حدمیدیروز فهم  دویط

 ...  بودیییبلبشو
 ...  خود بند نبودندي پاي روونی و همامحمد

  می نداشتثی جز دست انداختن حدي و نجمه هم کارمن
 ...  هم خنگیکم... گری بود دهول

 .  هات بوديادی زونی هم همادی شاای
 ...  بچه دار شدني که زود است براثی به حال حدخوردیی افسوس مزی رکی سهام دار هم دخترك

  شودی خراب مکلشیه
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  متشنجعصابش
   دار مادر شدنی چه لذتدانستی چه مو

 ...  ابر ها بودي روثیحد
 ... ز دخترك پر از عشوه و نانی ای نی ني برارفتی من دلم غنچ مو
 . .. شودی مرهی محو به شکمم خي مواقع با لبخندی بعضروانی سکردمی چرا حس مو
 ...  پوستمری زشودی مری از خجالت سرازی حسو
 

 ...  تخت نشستمي روینیکی برنز کننده به دست با بکرم
 ... می ام را زد که برنزه کني نجمه رااخرش

 
   ؟یکنی مکاریچ-

 ...  برگرداندمسر
 ...  را گم کردممی لخت بودنم دست و پامهی به خاطر نیکم
 

 ...  برنز کنمرمیم: را نشان دادم کرم
 ...  کرديزی راخم
 ...  سوخته کنارم بخوابهتی کبرهیمن دوس ندارم ...الزم نکرده :دی را از دستم کشکرم

 
 ...  شدزانی لب و لوچه ام اویان

 ...  گذاشتزی مي را روکرم
   .  چشه ؟من که دوسش دارمدیسف: به اندامم کرد ی نگاهطونی شی باال انداخت با چشمانابرو
 

 .. . نبودمیزی برنامه ري قرمز کردن که تولپ
 ...  قرمز کردملپ

 ...  و فشرددی لختم را در اغوش کشمهی و تن ندی دراز کشکنارم
 . .. شمی مدیدوباره سف...  تنوعه خب هی-
 
 . مگه دستم به اون نجمه نرسه-
 

  آخه ؟ي دارکاریبه نجمه چ: گرد کردم چشم
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 ...  اون از راه به درت کردهدونمیمن که م: دی ام راگرفت و کشینیب
 

 ... دمی خندينخود
 . .. منتظر منه هااا-
 
 ... ادی خوشم مکنمی برنز مرمیبه تووو چه م-
 
 ...  لجباز بودي داد نجمه ي صدانیا

 
 ...  سر جاتنی بشیاضافغلط -
 ...  هم محمد زورگونی او
 
 ... ری بگلی با ابرو اشاره کرد که تحوروانیس

 ...  و دوباره فروکش کرددی طول کشدادشانی داد و بقهی دقچند
 

 ... به طرف اتاق نجمه رفتم  ودمیلباس پوش  به تاسف تکان داده بلند شدميسر
  ...  امدی که نمی مشکوکيصدا

 ....  که محمد را به باد فش گرفته بوددمی دنهیی اي را جلوی حرصي که باز شد نجمه در
 
 ... دمی تخت پريرو
 ... يدیتو چرا لباس پوش-
 
 ....  جوووونمنذاشت روانیس: گفتم الی خیب

 
 دوتا بوسم کرده فک گهی می محمد چنی شوهرته ،ایگیم باز تو... چرا انقد زور گو شدن نایا...گووووه خورد : هوا داد زد یب

 . هیکرده ک
 

  دوتا بوس بود ؟یمطمئن: باال انداختم ابرو
 

 ... انداخت  شانهي را بافت و روشی اش را حواله ام کرد و موهای چپکنگاه
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 ...  نشستکنارم
 ... دی کشیاه
 . دلم گرفت... یلی تو خي برای دلم نگرفته بود ولنجوری ازدواج کرد اثی حدیوقت-
 
  چرا ؟: دمی خوابمی بازويرو
 

 . يعروس نشد: دوخت میها  به چشمچشم
 

   که نشدمنشدم
 ... اورندی بمی نبود به روقرار

 ...  من نشدبی بود که نصي شدن افتخار هر دخترعروس
 ... امدی مدنشی بار مادرش به دکی ی که ماهماندمی ميهمان دخترك کارمند ...   کاشو
   متنفر بودشی ناپدراز

 ...  اش مرد بودین ناتبرادر
  زدی سر م  اوبه
 .  در دستش بودی خوراکی کفشی شالی گاهو
   حال چه ؟یول
  رمی شوهرم انتقام بگاز خواستمیم که  بودمیزن
  خونه بود  که خانومیزن

   بودمرد کی عشق
   نامداريمرد

   عروس نشدیول
  دی نپوشدیسف

 ...  نشدپاگشا
 ..  معلوم بود نه تهششی که نه سر زندگیزن
 
 ...  پر از پوست تخمه را تکان دادمي چهی از حرص قالپر

 ... که کال از کار کردن بر کنار شده بود  خانومثیحد
 ... الی از اهل ویالنی هم به پشتان

 ... کردی مکار می هم که پا به پانجمه
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 ... میافتادی راه مشب
 ... کرده بود ام را عوض هی هفته ماندن در شمال کل روحهی

 ...  سرما خورده امکردمی چند حس مهر
 ...  خواب آلود شده بودمیکم

 .آمد)دخترك سهامدار(ای رو  و داد نجمه وغی جيصدا
 ... ساختندی جوره با هم نمچیه

 ...  آمدی در میکی داد غی و در اخر جکردندیکل م ساعته باهم کل24
 ... ابدی ما ارامش ي گوش های تا کمکردندی مي گریانجی هومن مای محمد ای وسط نی او
 ...  می جمع و جور کردی را که کمالیو
 ... میافتی راه بمی با ان اخمش دستور داد که جمع کنروانیس
 ...  امدهشی پی مشکلدانستمیم
 ...  معلوم نبودی چه مشکلیول

 ...  گذاشتنی ماشي تو  را برداشت وچمدانم
 ... دی با اخم دستم را گرفت و کشنجمه

 
 ش؟یبریکجا م: روانیس
 
 ... نمیبب  رويمذکر چی هخوادیدلم نم. ییتنها... انیمن م  باغمای  وثیحد... حوصله ندارما روانیس-
 
 ...  کردیپوف  ابرو باال اندخت وروانیس
 
 ... می محمد راه افتادنی طرف ماشبه

 ...  گرفترا چیی سونجمه
 ...  بغل لواشکهی عقب نشست با ی هم صندلثیکه جا گرفتم حد  جلویصندل

 
 ... به اون بچه رحم کن... ثی حدینترک: کردم ي اخنده

 
 .  به من چهخوادیخودش م: داد لمی تحویضی عريلبخند

 
 ... دی را کوب  نشست و درنجمه

 ... جون مادرت نشکن: دی نالروانی سنی داد محمد در امد از همان ماشکه
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 ...  نگفتيزی بهش کرد و چی نگاهنجمه

   سگ بودبیعج
  ردی پاچه ام را بگمی بگويزی چکی بود یکاف
 ...  راه افتادروانی سنیماش
 ...  هم پشت سرشما
 ... کردم  را خوانده فوتی الکرستیآ

 ... دیارزی به خطرش نمیرا دوست داشتم ول  در شبسفر
   بوددهی امانم را بردلهره

 ...  ارام براندکردمی سفارش مقهی دم به دقنجمه ی تفاوت به اخالق سگی بو
 ...  و هومن جلو افتادونی همانیماش

 .  بودمانی جلوگرفتی از ما فاصله نمروانی سنی ماشیول
 ... سرد بودهوا

 ...  مه آلودی کمو
 ... کردی متیی ها چشمانم را اذنی ماشچراغ

 ...   جلوتریکم
 ... دیچی به طرفمان پی فرعکی با نور باال از ینیماش

 ...  رفتروانی سنی به طرف ماشدرست
 ...  بودی آبي وانت بارهی

 ...  بند دلم را پاره کردسرعتش
 ...  را خراش دادمی گلوغمیج

 ...  مانی و ترمز ماشنیماش  اثابت دويصدا
  کردی مهی زنان گرغی جثیحد

 ...  نجمه خشک شده بودو
 ...  روینجمه باز کن قفل لعنت: زدم داد

 ...  رفتي به طرف قفل مرکزدستش
 ... دمی واژگون شده رسنی لرزان به طرف ماشي چه گونه با ان پاهادانمینم

 ...  نبودي باروانت
 ...  بودی خون و سوختگي بوتنها

 ...   هق هق منو
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 ...  شومکی نزدنتوانستم
 ... زدم  زانونی ماشي چند متردر
 ....  را صدا زدمروانی ته دل ساز
  سوختیم

  مجان
  سوختی داشت مقلبم

 ...  شودشانیزیمحمدم چ  وروانی که سنی ااز
 .  از حال رفتمنمیی زور فشار و قند پااز
 ... دمی بود که ديزی چنی که برگشته بود اخریونی همانی چراغ ماشو
 
 

 ...  پچ پچ کردنيصدا
 ...  قلبمدنی کشریت
 ...  لمس شدن دست چپو

 ...  کردارمیهوش
 
 ... مارستانی بباز
  دردمندمتن
 . ونی و نگران هماثی از اشک حدسی خي چهره و
 

 ....  امدهروانی امد چه بر سر سادمی داد زدنم که در گوشم اکو داد تازه يصدا
 ...  امدهمی بر سر زندگچه

 ...  چه بر سر قلبم امدهو
 ...   به طرفم امدثی ام که بلند شد حدناله

 ...   از درد قلبملبانم
 ... دیلرزی درد جانم ماز
 

   که نشده ؟تیزی ؟ چیخوب...چته قربونت شم :نشست   گونه امي رودستش
 
 ...  لب اسمش را زمزمه کردمریز
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 ...  را بستچشمانش
 ...  دلم پاره شدبند
 ...  وصل بودروانی که به سی دلبند
 
 .  نشدهشیزی ؟ بگو که چثیخوبه حد-
 

   باز کردچشم
 ...  بود چشمانشتر
 ... افتادی چرا دلم هر لحظه از ضربان مو
 
 ...   دلمزیبه فکر خودت باش عز تو-
 ...  گرفته داد زدمي همان صدابا
 
   ؟ اونو بگو ؟ی چروانی ،سثیمن خووبم حد-
 

 ...  نامعلومهتشیوضع...رفته کما : در امد ونی هماي گرفته يصدا
 

   سست شدبدنم
 ... دی هم پاشاز
 ... شدی مدهی کشروانی سي قسمت قلب بدنم  به سوو

 ...  بود کمارفته
 ...  منمرد
 ...  بدِ منْمردِ
 ...  که هدفش سواستفاده بوديمرد
 ...  که شوهرم بوديمرد
 ... رمی از او انتقام بگخواستمی من مکه
 ...  بودمي که زن بديمرد

 ...  نکردنی که خدا خانه نشیزن
 ...  را خنک کندی تا داغ دلنکرد
 ...  حال
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 ... دادی جان ممارستانی تخت بي زن رونی ای زندگدی امتنها
 ...  نوشداروشدی ممی دست به دعا بردن براو
 
 ندڪ نـنمی نشه از تــو خـدا خـانـبــعد”

 ـندڪ نــنمی دعـا بدتـر از ادستـان
 ــمانـمی خـودم مے هـاے بدے پــامن

 “ مانـمےــ تـو هـم مے هـاے بدے پامــن
 

 ...  بگويزی چهیقربونت شم؟... غمای: دی ام چسبیشانی به پثی حدلبان
 
 اره؟؟... کنهیچشم باز م: دمینال
 ... اره فدات شم: گوشم زمزمه کرد دم
 
 ...  اتاق باز شددر

 .  جواب دادمیسالم داد...  وارد شد یانسالی مي و دکترپرستار
 ...  برات ضرار دارهادی زی هوشیب...  يخوبه که به هوش اومد: را در دستش جا به جا کردي ها و کاغذدارو

 
چرا ... نیاالن هم خودت هم بچت لب پرتگاه...  دلم زی عزسکهی رهی ي وضع قلبت باردارنیبا ا: ادامه داد یبا اخم و مهربان 

  ؟يمواظب نبود
 

 .دمپر سوال بو... دی خزثی حدي از دکتر به رونگاهم
 ... نگران و پر دلهره نگاهم کردثیحد

 ...  بردمی اطالعی به بی پجمی از نگاه گدکتر
   نه ؟یخبر نداشت-
 

 ...  تکان دادمی به نفيسر
 ... و خب موندنش برا خودت دردسره... ماهت شده کیتازه : دی کشیپوف
 
  ؟هیمنظورتون چ-

 ... دی را از دستم کشسِرُم
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 ... سقطش برا هر دوتون خوبه-
 

 ...  شکمش گذاشتي دست روثیحد
 ... کرد اخم

   نداره ؟یراه چیه-
 
 قلب ی بچت از طرفیاز طرف... فقط لطفا مراقب خودت باش گل دختر میکنی راهش هم بعدا صحبت ميدرباره ... چرا -

 .يای آسه بي اسه بردیبا. فتیضع
 
 ... خوردی من تکان نمي سر خشک شده چرا و

 .. رفتی از سفارشاتبعد
 ...  شدمزی خمی کمک ارنج نبه

 ... خواستی را مروانی وجود سیکم دلم
 ...  به کمکم امدثیحد
 
 . ومدهیهنوز که حالت سر جاش ن...کجا فدات شم -
 

 ... نمی و ببروانی برم سخوامیم: بستم چشم
 
 ... نگاهم کرد  غمپر
 ... ياری به خود فشار نيدیقول م-
 

 ...  تکان دادمسر
 ...  هم به کمک امدونیهما

 ...  بعدقهی چند دقو
 ...  شدروانی در کاور وارد اتاق مخصوص سدهی پوشدادی را پرورش مینی سست من که جنتن
 ... شدی کنده مشی داشت از جادلم

 ...  تخت بودي روتنش
 ...  زخمپر
 ... ی و کوفتگیدگی خراشپر
 ....  ها چشمان بسته اشنی اي بدتر از همه و
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 ...  که سرنوشتم را رقم زدیاهی سچشمان
 ...  بودبسته
 ...  رای تفاوتی بنی اورد ای تاب نمدلم
  نکردن رانگاه
 ... روانی هم از سان
  گرمی و جان مرمیمی که با هر نگرشش مدانستیم
  میستای را مشی پاهاي جادانستیم
  حال ؟یول
 
  شـده امـاهـتی آن چشــم سے آواره”
  آن طــرز نـگاهت شـــده امے ــچارهیب

 رمی مے مـــےــنگری بار مــرا مهــر
 “رمی مۍ مے گذرے مـا مے ه کـــوچاز
 
 ...  مرده بودم و خبر نداشتمدی من شاو
 ... او هم خبر نداشت که پدر شده استو
 ... ي خبر باردارنی موقع بود ای چه بو
 
 

 ...  شددهی چشمان بسته اش نشست جانم به آتش کشي سردم که بر رولبان
 . گرفتی ماهه ام را از من مکی تازه نی جني ذوق زده شدن برای چشمان بسته حتنی او

   روزنی اي نقشه ها داشتم براچه
 ...  که بفهمم باردارميروز
 ...  حالیول

 ... بودمالی خوش خچه
 ...  بودمي دوران مجردينقشه ها بود و من در فکر مارستانی تخت بي بچه ام روپدر

 ...  ارامشي چهره
 ...  اشگونه يکبود
 ... کردی و رو مری را زدلم
 ... رمی مرد انتقام بگنی آمد از ای طور دلم مچه



  رمان تاراج                                                          اختصاصی کافه تک رمان     

@Caffetakroman 262 

   فکر کرده بودم ؟چه
  رم؟ی انتقام بگ دنمی نفس کشي از بهانه خواستمی دلم سوخته بود که مانقدر
   داشتمبغض

   هق زدشدیم
   امدی نمهقم

   کردتی شکاشدیم
   امدی نمتمیشکا

   بودبغض
 ...  نههی گریول

   بوددرد
   داد نهیول

  ؟شدی چه ممرا
 

 ...  تمام شدوقتم
 .  رفتمرونی را در اورده بکاور
 .  گرفتمثی نجمه را از حدسراغ
 ...  محمد استشی پگفت

 ...  که دستش شکسته بوديمحمد
 ...  بخش منتقل کرده بودندبه

 ...  رفتمثی حدهمراه
 

   بوددهی تخت دراز کشي رودهیپر  رنگمحمدِ
   شدهیچی باند پسر

  گچ گرفته شدهدست
 کردی که لبان نجمه لمسش می دست سالمو
 
 

 ...  سر باز زدبغضم
 ... را پشت دستم ساکت کردمزمی هق رهق
 . ه گرفتن حاال هم تو ابغورثی خانوم و حدنیاز صبح ا...غمایترو خدا : محمد امد ي گرفته يصدا
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 ... دی به طرفم چرخنجمه

   مامان کوچولو ؟یخوب:  دی پرسی نگرانپر
 ...  زدمي بغض لبخندپر

 ...  لبخند محمد را شکار کردچشمانم
   ندادمیجواب
 ...  تخت نشستمي محمد روکنار

 
   ؟یتو خوب-

   محو شدلبخندش
   تکان دادسر

  روان؟یس:محمد
 
 ...  بغضباز
   سکوتِ پشت بغضباز
 ...  بودمارستانی تخت بي که روي وجودي به سودیکشی که پر میباز دل  وباز

 ساکت
  صامت

 .ی تحرکچی هیب
 

 ... دهی ندبی آسگشی ديفقط سرش ضربه خورده وگرنه جا...  ستین  مشخصتشیهنوز وضع:  جواب داد می به جاثیحد
 
 ...  من پشت بند حرفش امدآه

 ... بان صدقه ام رفت قری پر مهرباننجمه
 ...  وضعت خدا بزرگهنی نکن با اتییاذ خودتو -
 

 ...  خداگفت
   تنگ بودشی قدر دلم براچه
   که آرامشم بودیی خلوت با اويبرا

 .  شده به طرف در رفتمبلند
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  غما؟یکجا :  محمد
 
 .  نماز خونهرمیم-
 

**** 
 

   بودمدلتنگ
  حضورش دلتنگ
   کجشي هالبخند

  اهشی سچشمان
  دادی ملمی که تحويپوزخند

  دادی که آرامشم میآغوش
 ... کردی هفته بدون حضورش داشت آبم مکی
  گرفتی هفته نبودنش داشت جانم را مکی
   بالستنی حاج رضا مصبب ادمی که فهمي اهفته کی

 ...  کرد تا خون به جگر کند مراری که آدم اجیی رضاحاج
 ... ی مدرکچی هیب

 
  م بود مدام کناردیفر
   هم شده بود نذر کنددهمیمر
 ... نذر کی روز هر

   کس بودی چه بمردم
  ي پدرنه
  ي مادرنه
  ي خواهر نه برادرنه

 ...  را داشتدی فرفقط
   هم آمدمی و مري ساالر خسرومادر

   مرانشناخت
  صبر خواست و مقاومتمیبرا

   بودمهربان
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  نیدلنش
 . درد داشت.حق داشت ... شکسته و

 ...  هم مرخص شدمحمد
 .  از محمدشیجان... جان گرفت نجمه

  کردی من رشد مي لحظات مرگ بار برانی من چه با آرامش در انی جنو
   که پدر شده استدیدی هم بود و مروانی سکاش
 ...  شده اممادر
  ستمی انتقام نفکر

   از اونه
   از حاج رضان

 ... دادمی آغوشش جان مي بود که برایروانی فقط مختص سفکرم
 ...  که سرد شده بودیآغوش

 
 
 
 
 

   بوددهی امان کمرم را برمارستانی بیکیپالست  ودی سفي هایصندل
  کردی درد متنم

   بودکوفته
   کرده بودمدای در سرم پدی سفير مو  تاچند

   نبودمی قرتيغمای همان گرید
   فقط چشم باز کند نامم را بخواندشی تار موکی ي ها فدانی اي همه و

 . خواهمی نمچی هگری بر لبانم بزند دبوسه
   اوی بهفته دو
   حضورشیب
 .  کرده بودرمی وجودش پیب
 شدمی در شکم داشتم آب منی جنکی با
 

   کنارم نشستنجمه
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   ام را لمس کردقهی شقلبانش
 
   ؟یخوب -
 
 . خوبم:  لبخند زدم شی روبه
 
 
 ... مونهی اومده برو خونه اون مدیفر-
 

 . مونمیالزم نکرده خودم م: تکان دادمسر
 

 ... نثارم کرد “يلجباز” کرده اخم
 ... ارمی گفت بعدا مگشمی نصف پرونده هارو برام اورده نصف دیمدن:  چند لحظه گفت بعد
 

  ؟یمدن
  در مغزم زنگ خورديزیچ

 .  مدرك جمع کردني برایی هاپرونده
 .روانی انداختن سری گي برایمدرک

 ...  ام فشرده شدنهی سانی ميزیچ
 ... امدی باال ننفسم

 ...  نگفتمی برگرداند ولمی نوك زبانم امد بگوتا
  شد؟ی چه ممرا

 ...  انتقام نداشتم کهقصد
 ...  اتفاق نداشتمنی اقل بعد اال
 ...  کنمشی جا قاهی-
 

   نگاهم کردقیعم
   ؟غمای یمطمئن -
  نبودمنه
   واهللا که مطمئن نبودمبه
 ... یول
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   تکان دادمسر
 

   شدکتری چند پا به طرفمان نزذدنی دويصدا
   دکتر و چند پرستاردو
   شدندروانی عجله وارد اتاق سبا
 دمی جا پراز

  دلم پاره شدبند
   کم اوردمهوا
   رحم کنایخدا

 ...  شودشیزی چمی زندگي بهانه نی انکند
   شدمرهی به دکتر ها خشهی شپشت
 ...  شددهی کشپرده

   هم توسط نجمهدستم
 
   بشه ؟شیزینکنه چ... نجمه شدیچ-
 
 ... اروم...آروم باش قربونت شم -
 

   ؟ارام
   ؟شدی ممگر
 ... رودی منی دارد از بروانی سیاتی حمی عالگفتندی مدمی شنشی روز پچند

 ...  آرام باشمگفتی دختر به من منی حال او
 

:  نشستم ارام و پر  ناله گفتم ی صندليرو... رمیمینجمه م...  شهی داره کم مشیاتی عالئم حگنی ؟؟ ميچه طور:  زدم داد
 ... رمیمی بشه مشیزیچ
 

 . نترسشهی نميزیقربونت برم چ:  کرد تن آواره ام را بغل
 

 ... صدا سر باز زدی ببغضم
 .  منقیهفته شده بود رف  دونی که در ایبغض
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   اومدرونی بي بعد پرستارهقیدق10
 ...  او رفتمي جا جستم و به سواز
   شده ؟يزیچ-

  لبخندش
   خوشحالشچشمان

   امی شد در رگ و پخون
 ادی داره به هوش مگمی مکیتبر... برگشته یاتیعالئم ح -
 
 ...   هوشبه
  روان؟یس

   ؟گفتی مکیتبر
 ...  هم بودی گفتنکیتبر
 

  دمیخند
 ...  زدمقهقهه
 ...  خوش خبر از کنارم گذشتپرستار

 ... ادی نجمه داره به هوش ميدیشن-
 

 ...  خنده ام گوش خودم را کر کرديصدا
 نبود ؟. شکر واجب بود ي سجده

 
 

 ...  چشم باز نکرده بودهنوز
 ...  دکتر ها خاطر جمع بودندیول

 ...  نشستمکنارش
  را فشردمدستش

 ... آورد بال را به سرمان نی که ای به کسلعنت
 
 ـــخوانــدی بــند تــــــــــــو و درد مــرا منفــسم”

 مانـــدی دلم مه بـای تـو حســــــــــرت دنبعــــــد
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 ندیبی تـو را مہ ۍ وقتــهنیــی بـر آمــــرگ
 “ندی چۍ تو را مہ سڪ بـر دست هـر آنمـــــرگ

 
 ... روانی سي همراه شد با تکان خوردن پلک هادمی که کشیآه

 .  به پمپاژ خوندی سرعت بخشقلبم
 .  زدمشیصدا

 ...  فشرده شد توسط دستشدستم
 ...  گرفتمجان

 
 ... روانیس-
 
 ...  لحظه بوسه از لبانشکی ي دلم ضعف رفت برادمی چشمانش را که داهی سي گودو
   جلودارم باشد ؟توانستی می چه کسو
 
 ... دمشی هوا بوسیب

   کردمبغض
   که نبود ؟بیعج

   بودمدلتنگش
 ... شدی او خشک می ام بشهی رگ و رداشت
   که جدا شدمازش

   رالبخندش
 ... دمی براقش را دچشمان

 
 ...  قربونت شمیخوب:  زدم لب
 ...  تکان دادسر
 ...  سرش رفته م فشردمي باالي جا جستم به طرف دکمه از
 

 ...  بعد کل اتاق پر دکتر پرستار شدقهی دقچند
 .باز من بودم و خلوت او. کردند تی را که تثبتشیوضع

 
   هم خبر دادمهی بقب
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   بودجی گیکم
   چه شدهدی پرسازم

   شده امگریدوهفته است خون به ج  کهگفتم
 ...  که تماما در کما بودي هفته ادو
 

  ؟يتو چرا انقد الغر شد...من که خوبم ... چرا هیگر: دی کشسمی خي گونه ي رودست
 
 . تو شکممهی نی نریهمش تقص: اشک لبخند زدم انیم
 

  مات
  ؟یچ:  دی چشمان گرد شده پرسبا
 

 . حامله ام:  دمی گزلب
 

   شدلی تعجب به طرح لبخندش تبدطرح
 ... پر قهقههيلبخند

 ...  بازوانشانی از آغوش و مچاله شدن مپر
 
 

 ...  بعد بچه ها اتاق را اشغال کردندقهی دقچند
 ...  شدییاهویه
 . می آرام باشدادی هشدار می که مدام مثل ساعت کوکي پرستارو
 نجمه را به شگونین  ويچشم غره   وگفتی به اندام توپ پرستار مدهیکش“یجوووون” رفت و امد پرستارنی محمد هر بار در او

 . گرفتیجان م
 
 ...  دلسوزي همانند خواهررفتی مروانمی سي مدام قربان صدقه میمر

 ... کردندی کرده بودند و مرد تازه به هوش امده را ذله میکی هم دست به ونیهما  ودی و فرمحمد
 
   لبخندشي رهی اتاق خي هی زاونی تري من درست از گوشه او

 نگاهش
 .  وجودش بودميگرما 
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 ... افتی تنم دوباره پرورش مو
  کردی وجودم رشد منیجن

  کردی رفت امد مژنی داشت اکسانی جرخون
 .  و همه به خاطر وجودش بودهمه

 
   دادندهی تکواری کنارم به دثی و حدنجمه

 
 ... چشمت روشن:  ثیحد

 ...  ستاره بارونه چشاشهیروشن چ:  نجمه
 

  حق ندارم خوشحال باشم ؟:  دادم لشی تحوضی عريلبخند
 

 ... چرا قربونت شم:  دی گونه ام را بوسثیحد
 

 .  نشهيعقده ابذار منم ببوسمش : نجمه جلو امد  سر
 
 ...  را در اوردغمی جدی تُن تف که همراه لباش به گونه ام چسبدو
 .  محکم پس گردنش فرود امدثی دست حدو

 ... گری بود دچندش
 ...  خدا به داد محمد برسدفقط

 
 
 

 ...  گرفته بود را در دهان گذاشتممی براشی مادرانه هاي را که خاله معصوم با همه ي القمه
   زدمزی مي روي به کتلت هایناخونک

   گرسنهشهی همي معده نی برد ایم آبرو
   زدمی به روی چشمکمحمد
 . می کرده بوديادگاری رو به اتمام پر ی بود که من و نجمه با خودکار آبيدی گچ سفری که دست مردانه اش زيمحمد

 ...  بودروانی سي روز کارنیاول
   خوب بودحالش
   خوب بودحالم
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  می بهم وصل بودمی مستقيادیز
 .  طرف به ان طرف در حال رفت و آمد بودنی در حال پخت از اي غذای معصوم هم با کلخاله

 
   جونم ؟ینترک:  محمد

  دمی خندي باال انداخته و نخودابرو
 ...  عرض چند روز تپل شده بودمدر
 ...  محمد و نجمهی شده بود اسباب سرگرمنی همو

 . خوردی از من مشتریب... هم که خودش طرف من بود ثیحد
 ...  جات بودی ترشارشیو
 ...  منیول
 ... دانستمینم

 و اوردمی در مشی تا ته برای مواقع زباننیو من در ا... خورمی مدی ای هر چه دم دستم می مثل جارو برقگفتی که ممحمد
 ... کردمی نثارش ميچشمت کور

استخون   پوست ويدی پوسمارستانی دو هفته تو اون بيری بخور جون بگنمی قربونت شم اایب:  گرفت گری دي لقمه اخاله
 ... يشد

 ... شهی دوماه بعد غلتک میکی کنهینگران نباش مادر من داره با تمام قوا جبران م:  کاناپه رها کرد يمحمد تنش را رو 
 

 ...  کاشت و قربان صدقه ام رفتمی موهاي روي توجه به پسرش بوسه ای بخاله
 ...  محمد در اوردمي که برای باز من و زبانو

   زدمروانی به سیزنگ
 ...  شدمای حالش جواز
 ... نجای ادی ای شام مي خوب است و برازی لوس کردن گفت که همه چی کلبا
 ...  کردمی خداحافظتا

 ...  افتادی گوشنی اسکري نجمه رواسم
  نجمه کجاست ؟:  دمی سوال از محمد پرسپر

   باال انداختشانه
  سبزش را لمس کردمي دکمه
 ي اومدگهیزنگ زده م... کشمتی بده می مرخصی بگیبه واهللا زنگ نزن...  غمای: دی و پر حرصش به گوش رسی شاکيصدا
    نامزدم دستش شکستهفهمهینم... ی اخراجيومدی نياومد
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بگو بذاره ...  یفهمینوچ تو هم نم!  ؟یفهمی داره مازیاون االن به من ن) ارام دوختم الی خینگاهم به محمد ب( نگرانشم
 .برررررم

 
   ؟یخوب:  دهن قورت داده گفتم اب
  رییینه خ:  زد داد
 
 ازیاالن دو هفته اس شرکت تق و لقه حق داره در ضمن محمد خانت هم حالش از تو هم بهتره بهتم ن... خب اروم باش -

 . نگرانش نباش.نداره 
 

 ...  توپ محمد لبخندم را پر رنگ کردي غره چشم
 

 ...  غمایترووو خدا :  دی نالنجمه
 

 ...  برو سر کارت انقدم تلفن خانوممو اشغال نکنيسادی وانجایکه هنوز ا تو:  از پشت تلفن امد روانی سفی ضعيصدا
 

 ...  من باال رفتيقهقهه   پر حرص نجمه ونفس
   اشغال که زده شدبوق
 ...  را شکر گفتمخدا
 

 ...  هم مهمانمان شدندونی و هماثیحد
 ...  از مادرم گرفتمي خاله معصوم خبراز
 ...  خبر بودیب
   نبودي موردیعنی

 ...  هم نبودهومن
  بردی سنگاپور به سر مدر
 ...  چه ؟ اهللا اعلميبرا

 کردی را راحت مالمی نبودش خفقط
   دل شور افتادنی ا غروب رفته رفتهدم
   که خون به جگر کرده بودي بازوان مردانی مارامدی که خوش بود شب تن بیدل

   نبودنجمه
   هم نبودروانیس
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   هم شور افتادهیدل
 ...  دلشوره رانی اکردمیپنهان م  کهی منو
 

  جنبهی فکت نمی ساکتیچته فسقل:  دست چپش را دور گردنم انداخت محمد
 . کم کن مرد هم انقد پرووو ،روتو: چه فضول ، پشت چشم نازك کردم  به تو:  گفت ی به شکمش زدم که اخیمشت

 
 

 ... ی اون نخود که تو مادرشچارهیب:  دیمردانه خند  به خود فشرد ومرا
 

   گذاشتزی مي را رولی معصوم ظرف اجخاله
 .  سر بزنهی ماد جان هم اومده ها بدجور گله داره بهش یراست... شهی میاتفاقا مامان خوب:  هم کنارم نشست ثیحد

 ... ختی دامنش ري را رولشی دست پر از اجو
 

 ... خورد  زنگتلفن
 ...  من هم پشت سرشی گوشو

 ...  ام رای تلفن را برداشت و من گوشمحمد
 . می ، بدبخت شدغماااای:  نجمه خش به جان انداخت ي هی گريصدا

 
   ؟شدهیچ:  ی خبر بدبختنی امی انداخت به صدالرزه

 
   کردی هقهق

 رفته خونه ام پرونده هارو سیپل...  می پرونده ها گرفتن اونم لو داده ما ازش خواستیی رو موقع جابه جایمدن:  دی باال کشینیب
 ..ریس.. روانیس...  کرده دایپ

 
   ؟ی چروانیس-
 

 ...  شدقطع
  کردی پر اخم نگاهم ممحمد

   بودرهیخ
   ساکت بودنهمه
   و خاله معصوم سر پاونیهما
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 ...  و نجمه هم نشستهمحمد
 

   ؟نی کنکاری چنیخواستی ؟ مغمای بود ی چه غلطنیا:  محمد
 

 ... دمی کشیقی عمنفس
 ... رفتی نمنییپا  که باال وینفس

 ... کردی درد قلبم نفسم را قطع مای گوو
   دلم بگذارمي را کجاجهی سر گو

   را چه ؟روانی سواکنش
 ... انداختی نممی هم به روتف

 .  شکنجه بودنی همو
 
 

   بودندی کف آگاهي های کاشي درز هاي رهی چه برودت در جانش بود به چشمانش هجوم اورده و خهر
 ...   گرفتندهی نادنی را از برم بودم چه سختم بود اشی هایرگی که حس خی منو
 .  مردمي برادیکشی که پر می سمت چپ قلبدیکشی مریت

   کرده بودم ؟چه
 ... رمی انتقام بگخواهمی شده بود مدای عالمه مدرك پکی
   شوم ؟الشیخی شده قسم نخوردم بنی نفرمارستانی مگر من درست در همان بو

 ... شدم
   انتقام شدمالیخیب

   خاطر خودمبه
   امبچه

   امعشق
 ...  حالیول
   نداشتمي باور کرد که قصدشودیمگر م  ان همه مدركبا

 ...  نداشتمي قصدچی در ان لحظه هالاقل
   نجمه بغض مرا هم ارام شکستي هاهیگر
 ...  کم نکرددی و محمد و فرروانی سي هم از وزن اخم هامثقال کی یول
 ...  بده هاتتیآروم قربونت شم وضع:  گوشم گفت ری زدی با دستش کمرم را مالمیمر
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 ...  بد منتی کوضعي باباگور
  گری ارام بودم دمن
   ؟نی تر از اآرام
 ...  هم بردندنییسر پا... اوردند رونی را بیمدن

 ...  نثارش کرديشوری بنجمه
 ...  رفتي محمد چشم غره او

   کردندمانیصدا
   جلو افتادروانیس
 . کردی را در من شعله ور مدنی درآغوش کشي قامتش چه وسوسه و

 ...  و محمد هم پشت سرم داخل اتاق شدندنجمه
 ...  بستمچشم
 ... دی چکاشکم

   که نشستم چشمم به چشمان سردش افتادی صندليرو
   برودتشنی زد از اخی تنم

  زدیم  چشمان پر اخمش دو دونی بمی هامردمکم
 دنیدزد... سی نیت کوچک سرقنی نه ؟ گفت که اای دارد یتی که شکادی پرسروانی صدا صاف کرد از سزی پشت مسرگرد

   دهی که نادسی نيزی چییمای شرکت هواپکی مهم يپرونده ها
 . رنیبگ

 ...  را به من سراندنگاهش
   بودسرد
   بودزبر

 ... ی نرمشچی هبدون
 ...  کدوم از سه خانوم هاچی ندارم از هیتینه شکا:  کرفته اش گفت ي صدابا
 

 ... دی ما چرخنی مردد سرگرد بنگاه
   تکان داديسر

 ... می اماده کرده و امضا کردي نامه اتعهد
 ...  زنگ زددی تلفن فرمی که امدرونیب

 ...  بلند شدادشی فرداد
 ...  شدندری از پله ها سرازی خداحافظی را صدا زده و بروانیس
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 ...  نمانده بودیحرف
 . چیه

 ...  مرا به خانه رساندمیمر
 ...  تنها باشمخواهمی مگفتم

 ...  ماندمو
 ...  نداشتدهی که فاهیگر
 ...  هم از نوع آرامشان
   بودممانیپش
 ...  نداردي صد افسوس که حال سودو

 ...  کنده و خود را داخل وان اب سرد رها کردملباس
 ...  بودبهشتیارد
 ... یول

 ... ستی دل من زمستانيهوا
 .  بود در زمستان دلمیی هق هق بلندم چه ملودو
 ... شودی نمروانی همان سگری دروانی سدانستمیم

 ... خواهمشی االن که با تمام وجود ممخصوصا
 ...  که پر بود از عطر تن اويوجود
 ... خواستی که آتش تن او را ميوجود

 
   چند ساعت داخل حمام بودمدانمینم
   بودکی که امدم هوا تاررونیب
  دادی را نشان م11 کوچک ساعت ي عقربه و

 ...  تن کردملباس
   بودمگرسنه

 ...  اضافه شدمی هم به درد هاجهی ضعفه و سر گدل
 ...  گذاشتمووی مانده را داخل ماکروشبی از دی طرف اشپزخانه رفتم ماکارونبه

 ...  چراغ ها خاموش بودي همه
 ...  دل منهمچون

 ... دمیترسی هر واکنشش ماز
 ...   هر حرکتشاز



  رمان تاراج                                                          اختصاصی کافه تک رمان     

@Caffetakroman 278 

 ...  هر رفتارشاز
 ... خوردی را همانند خوره میشاخ و دم نداشت فقط جان ادم  کهترس
 ...  گرم شده را در اورده قاشق زدمظرف

 ...  بود که جانم به جانش وصل استی وروجکری و همه اش تقصی از گرسنگرفتی مالش مدلم
 ...  باز شددر

   نداشتي ادهی و گره کردنشان هم فادندی لرزدستانم
 ...  کم اوردمنفس

 ... ستادمی در گاه اشپزخانه ايتو
 ...  کوب روشن شدوارید
 ...  و نگاه نکرددی چشم مرا دي گوشه از

 ...  دادمسالم
 ...  تکان داد و رد شدي سرفقط

 .  ام فشرده شدنهی سانی ميزیچ
  می روبه رونگاه

   شدرهیت
   شدتار

 .  شدکدر
 ... دادمی که بغض پرورش میحس حضورش و من  عطرش ماند وي تنها بوو
 
 
 
 

 به شی را بسته بود و چه مردانه هاشی خسته بود  چشک هاشهی مردانه تر از همششی بود که با ته ري به مرد خسته انگاهم
 ... نشستیدل م

 ...  وزدیپر م  اوي که برایدل
 ...  تفاوت تر از هر کس به من بودی چند روز بنی که در اییاو

 .  بود که او کردی بود که من گفتم و همان واکنش سر تکان دادنی سالمنیهم انمانی رد و بدل شده مي کلمه تنها
 ...  شده بودمنی نشخانه

 ...  اخراج شده بودنجمه
 ...  رابطه اش با محمد کمرنگ ترای گوو
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  ستی ني که از داخل شعله کشد راه فرارآتش
 ...  نبودي منم راه فراري حال براو
 ...  دنبالم بودهی که کرده بودم مثل سای خبطرفتمی هر کجا مبه
 .  را گرفته بودبانمی بود که قری آتش عذاب وجداننی او
 
 ...  پهلو شدمبه
  دمی کشیقی عمآه
 . گم شدشانمی پري موهاي تار هاانی چشمم راه گرفت و مي که از گوشه ی اشکو

   بودي خواب هم از من فراریحت
   داشتحق

 ...  نوع مجازات بودکی هم نیا
   در کنارم چه ؟دهی مرد خوابنی ایول

 .... زدی نمحرف
  دادی نمتیاهم
 ... دیخوابی تخت نمکی ي کنارم رودادی اگر مکه

 .  انداختمارستانی تخت بيهفته رو  بود که دویی ضربه زدن به حاج رضادادی متی که به ان اهميزی روز ها تنها چنیا
 .  ببندی و قامتردی بگیی تا وضورفتی مسی پارکت سرد خانه به طرف سروي که روی مني اذان بود و پاهايصدا
 .  خدا تنگ شود که تعجب نداردي برای ادمدل
 ...  هم تنگش بودنی جننی دل اچی من که هدل

 ...  سوختمی که هق هق ام بلند شد دل خودم برادی چادر سفریز
 ...  بغض ها گره زده بودندنی خاك سرشت مرا با ادهی فاچه

 .  از من دور شدیی پاي به دست که شدم صداقرآن
 ... ختی درونم فرو ريزی چیی گوو
   ؟کردی ممی تماشایعنی

***** 
 

   مبل جا کردي پر اخم که روي نجمه
 ...  نبودي خبری از ان همه لودگگرید

 ...  لب نشانده بودي روي به زور لبخندثیحد
 ...  منو
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 ...  بهتر استمی حال خود نگواز
 

   ؟نیریگی هم مافهی قنی کردی غلطهی:  کالفه گفت ثیحد
 

محمد که انگار نه ... ری بگلیتحو  وایحاال ب...  غمای الیخیچن بار گفتم ب... نهی اریهمش تقص:  گفتی پر حرص و شاکنجمه
   میجمع کن  قرار بود از اون مدركيانگار. هم هس یانگار من

 .کنهی تا مينجوری اکه
 

 ... کنهی می داره چه غلطسیاونم زده به سرش معلوم ن: دی کشی پوقثیحد
 

   دادمهی به پشت مبل تکسر
   حق داشتنجمه
   من بودریتقص

 جمع کنم و بزنم ی از نفسم هم مدرکتوانمی بود که هوا برم داشت و فکر کردم می منری همه اش تقصمی که کردی خبطنیا
 .کمرش

 .ردیگیخودم را م کمر خم کردن مردم اول جان نی ادانستمینم
 

 ... دی کاناپه دراز کشيرو  گفت ويزی لب چری زنجمه
   تپل شده بودثیحد

   نکرده بوديری تغچی من هو
 .  صورتمیدگی و رنگ پريدی چشمانم و سفری زیاهی سجز

   من حامله نگران کننده نبود ؟ي که براادیز
   دردت به جونم ؟یتو چرا ساکت-

 ...  نداشتیانی دختر هم که پانی اي هایمهربان
 . بلبشو منمنی ای مقصر اصلی بگم وقتیچ:  زدم هر چند محو يلبخند

 
   شدي پر دلسوزچشمانش

 .  که تنم را در بر گرفتی که از مبل کنده شد و بازوانیتن
 .  اغوش بودم من و خبر نداشتمکی چه محتاج و
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 .  بودظهر دم
 ...  نبودی دمغ کسينجمه   وثیحد و  منجز

 . که زنگ زد  امیگوش
 ...  تنمي طپش افتاد تمام اندام هابه

 ...  مردانهي صدای کمي لک زده بود برادلم
   که نام اورا نشان دهدی گوشي صفحه و
   که نبود ؟يادی ززیچ
 ... یول

 ...  ماد جان بودي خانه ي شماره
   دادمجواب

  جانم خاله ؟ -
 
 ؟ی خودتغمای-
 
 ... نشستی لهجه دارش چه بر دل مي صداو
 
 ...یکنی از ما نميادی ؟ یخوب...خودمم دورت بگردم -
 
 خاله معصوم ات هم که ي عقد که کردي پشت سرتم نگا نکردیماهه من نبودم رفت  ؟ دودهی تو ور پرایمن : حرص گفتپر
 ... ي حامله اگفتیم
 

 ...  شدیی هوهی: دمی کشقی عمنفس
 ای لوبنی باشنجای نهار ااریهم بردار ب دخترا رو...  مواظب خودتم باش ای سر کار نرگهینت برم مادر دقربو:  نرم شد شیصدا
 ... پختم پلو

 ... که امد  دلم مالش رفت  پلوای لوباسم
 ...  قبول کردمتی در نهای تعارف زدم ولیکم
 ...  رغبت نشان دادشتری بثی دخترا که گفتم حدبه

 ... می شده راه افتادآماده
 ...  بدهمروانی به سي خبرنی که کوچکترنی ابدون
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 ...  هم بودایارش
 ...  دل خاله جانشبند

 ...  داخل شکمم ضعف رفتنی جني اغوشش را که حس کردم دلم براحجم
 .دی جان پروانه شد و دور سر دو دختر باردارش چرخماد

  حالش بهتر شدیکم...  نجمه و
 ... کردی را کوك مفمی بلندش کيخنده ها  وشی هایلودگ

 
   ؟ي دارکاری خان چاسی تو به الدیچش سف:  گرفت شی از بازویشگونی جان نماد
 

 ... نخ شما  رفته توادی ندارم اون زشیوا من کار:  و مظلوم وار گفت دی را مالشگونی ني جانجمه
   ؟دهی مامان بزرگ هم نخ میعنی:  وسط دی پرایارش
 

 .  را دوست داشتمشیکودکانه ها... که غش کرد از خنده و من تن کودکانه اش را در برگرفتم و چالندم ثیحد
 ...  شدای نجمه و ارشبی ماد جان نصي وسط چشم غره نی او
 
 ...  وجب بچه حرف بارم نکرده بود که کردهی... بفرما  -
 

 ...  سر اجاقشبرگشت
 ... گهی منجوری اای ارشي چه کردنیخب بب: وارانه گفت   تخسنجمه

 . نجممممه:  دمیتوپ 
 

 چ گهیهم که بت کرده واسه خودش د  خاله رویی خان به اون ماهاسی الگهیخب راس م:  حق به جانب گفت ی ولثیحد
 !  خاله جونمخوادیم
 

 .  خان صاحب خونه مون بوداسی الگفتی الحق هم راست مخب
فقط معلوم نبود ... دوست داشت گریخاله رو هم جور د.. هم بود یمنطق... زبان زد بود شیجنتلمن... بلند و بود غول تشن قد

   پا کی مرغش شهیو هم. کردی مری کجا سمانی خاله نیدل ا
 . داشت

 
 ...  که خورده شدنهار
 ...  لم دادی کس طرفهر
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 !! ای نکرد گودای راحتر از بغل من پی هم بغلایارش
 ... خواستمی آغوش می من هم کمو
 ...  بودنشروانی نوع ساز

 ...  که گرم شد فکرم هم ارام گرفتچشمانم
 ...  مضطرب بودندثیحد باز کردم نجمه و  چشمیوقت
   جان نبودماد
 ...  بودرهی خشی ناقالي به بره الیخی هم بایارش
   ؟ ماد جان کجاست ؟شدهیچ:  صاف کردم صدا

 
 .توپشم پره... دم دره روانیس:  اخم کرده رو به من گفت ثیحد
 

 ... می انگار زنشو خوردکهیمرت:  نجمه
 ...  جا جستماز
 ...  طرف در اپارتمان رفتمبه

 ...  هم بودندي رو به روروانیکه شدم خاله جان و س  راهرووارد
 
 ... سالم-

 ...  ضعف داشتمیصدا
 ...  حرف داخل رفت و در را بستی بخاله

 
 ... ستادیا

 ... تن لرزاند  شد وکی نزدحضورش
   ؟شدهیچ-
 

   ؟يسر خود شد:  دیغر
 
  سوال نگاهش کردمپر
 
 حاال برا هیلی بچه تو شکمت طالقت ندادم خهیبا اون کارت با :  دی نگاهم کرد و خروشسیف  توسی لباسم را گرفت و في قهی

 ... يری ور اون ور منی ایشیمن سر خود پا م
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 ...   شُکنی بود امی عظبس
   لرزاندملب

 دی چکاشک
 یول

  دمی هم خروشمن
  ؟... رمی ازت انتقام بگخواستمی چرا منی فک کن ببکمی:  کف دست عقب زدم با
 

 ...  کردزی رچشم
فک ... فقط واسه داغ گذاشتن ي کرديجسمم باز  که با روح روان وییتو... روانی خودته سریهمش تقص:  باال بردم صدا
    کما توبهي رفته بودی وقتیول...  ری ؟ نه خنمیشی اروم ميکرد

 زنهی مشیآت گرموی از حدت جادی واکنش زنی فقط اسیلو رفتم مهم هم ن... یول...  هم به کار پرونده ها نداشتم يکار... کردم
    عذابتیری سخت گنی که چه زود ازت گذشتم ایمن.
 ...  بکنفتویحاال هم نه نگران من باش نه بچت برو ک...  دهیم
 

 ... باز کردم و وارد شدم  بند کرده ورهی نگاه را به چشمان قرمزش انداختم دستم را به دستگنیاخر
 ... خواستی هنوز هم دلم آغوش مو
 
 
 

 ... دمییی ترکواااشیخــاله :  در آمد شی را که محکم بغل کردم صداای ارشتن
 

 ...  دستانم را کم کردمفشار
  دمی را بوسشیموها

  ادم را قورت دبغضم
 ... ضعفم رانندی نبتا
 

 .  سخت بودمی نگاه هر سه روینیسنگ
 ... ی قالي گل هاي نگاه من روو

  خاله ؟:  گرفته ام بلند شد يصدا
 
  جانِ خاله ؟-
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   ؟ي خونمو داردیکل-

   تکان دادسر
   ؟ياری بشهیم -
 

  دی کلیخاله رفت پ  کنارم نشست وثیحد
   ؟يچرا بهمون نگفته بود:  مهربان شهی دختر همنی داشت ااخم

 
   که نبودندکَر
 . دانستندی و نمدندیشنی مدی بودند هر چه را که نبادهیشن
 
 ...  نبودیگفتن-

 ...  صدا دار بوديادی زپوزخندش
  لبخندم

 ...  امخنده
 ...  من خودم را هم ترساندییهو کی و ی عصبي خنده و

  جمهن  وثی و حدچارهی بيای بماند به ارشچه
 ... دییگرای مهی که داشت به گري اخنده

 ... افتی اش ارام نهی سي تنم را بغل کرد و سرم روثی حددستان
 . شدی بدتر مچی که هشدی درست نمیچی هگفتمیم-
 
   ؟ي طرف چرا عقدش شدهی نایا-
 

 ... ي شدی طوالنمکثم
 ...  نداشتميچاره ا-
 

   دور گردن افتاده اش اشکش را زدوديبا پر روسر...  و خاله دی کشی اهنجمه
 ... یکه داشت ما رو:  کنارم گذاشت ی عسلي را رودیکل
 

 ...  پاشاندمشی اشکم را به روانی ملبخند
   زننی مادر بود الیعج
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 ...  تفاوت بودی چه بدیکشیم دكی که نام مادرم را ی زنو
 

 ...  بستمپلک
 ...  و راندمخواستی دلم آغوش مو

   ؟کنهی ؟ کجات درد میخاله خوب:  نشست سمی خي گونه ي روای ارشي کودکانه دست
 

 ...  خالهکنهیشکمم درد م: چشمان نگرانش ي به رودمیخند
 

  ؟یشی میمگه تو هم مث مامانم عادت:  گرد کرد هراسان گفت چشم
 

 ...  گرد شدچشمانم
 ... ااایارررش:  دی توپنجمه

 
 ... داد  را جلونشیی پالب
 ... لحن کودکانه اش  وافهی قنی اي برارفتیخاله چشم غره رفت و دل من چه ضعف م  ودی خندزی رثیحد
 .  برم مدرسهتونمی شدم نمی عادتيوا) را نازك کرد شیصدا( گهی مشهی ناراحت مکنهی هر وقت شکمش درد میخب مامان -
 
 
 ... اجب شد وروجک ونیچالندن تن ا  ورمی خنده ام را نتوانستم بگي جلوگری دنباریا

   به زور خنده اش را جمع کرد و داخل اشپزخانه پناه گرفتخاله
 ...  قهقهه را سر دادندای حی دو بنی ایول
 

***** 
 
 

 ....  شب بودنصف
 ...  کردم به طرف نجمه و خاله رفتممی را که تنظای سر ارشری زبالش

 ...  رفته بودثیحد
 ...  منو

 . نداشتینرفتنش فرق  که بروم نجمه هم که رفتن وخواستمینم
 ...  که خوردخانه زنگ
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 ...  گفت و شال بلندش را سر انداخت و رفتي باشه اری خخاله
 ... می و نجمه هم مثل جوجه ها به دنبالش راه افتادمن
 ... میمهمانمان بود  و نظاره گر دوستادهی در ادم
   کمکتون کنم ؟تونمی مد؟ییبفرما -
 
   ؟میمر:  گفتم اری اختیب...  شناختی که نمالهخ
 

  زم؟ی عزیشناسیم:  به طرفم برگشت خاله
 

 ...  رفتمنیی پا کردم و از چند پله پاییدمپا
 

  شده ؟؟يزیچ:  دادم هر دو جواب دادند سالم
 
 ... گمیم... تو میبر:  گفت تی اخم داشت با جددیفر

 ...  کنار رفت و داخل امدنخاله
 
 ...  دست دراز کرد و چراغ پا گرد را روشن کرددیفر

 ...  شدمنگران
 
  ؟دی فرشدهیچ:  هم داشت ی نگرانيجا
 

 .نجای و بذارم امی مرياومدم چند روز:  کرد مانی به همه ینگاه
 

  مگه؟شدهیچ:  پله ها اعالم حضور کرد ي باالنهی هم دست به سنجمه
 
 ... نی نررونی از  خونه بي سه چهار روزهی نیشما هم لطف کن...  یلیبه خاطر دال -
 

  اخه چرا مادر ؟:  خاله
 
 چند روزو صبر کن همه نی اغمااایگوش کن   حرفمويدوس دار اگه بچتو:  گفت دییرو به من ب تاک... به صالحه مادر جان -
 ... شهی حل میچ
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   سراغ حاج رضا ؟نیرفت:  دمی پرسدی تردبا
 

 ...  زد و سر تکان دادي محولبخند
 ... نی شد الساعه بهم زنگ بزنيزیمادر جان به شما سپردم چ:  به خاله داد یکارت... نیمواظب خودتون باش -
 

 ...  که سر تکان داد در اپارتمان هم بسته شدخاله
 .  اطالع بودی بود که انگار همانند ما بیمی مري رومانی نگاه همه و
 

 ...  امدیز آشپزخانه مپچ کردن خاله ا  پچيصدا
 ...  اپن گذاشتمي انگور را روظرف

 ...  به من بودپشتش
 نذاشتن تو رونی جاهستن قدم بنینه فدات شم هم...نگران نباش مادر :  دمی دادنش را شني دلداري کردم صدازی که تگوش

 ...  هفتههی نیا
   بود ؟کِه
 ؟! محمد ای دی فرای روانیس

 دن؟یدی ماندن منجایکه صالح مارا در ا بود یی از مردهاکی کدام
 
 ...  نکردمدی سفابی موهامو تو آسنی منم ای ولی نگران زن باردارتدونمی مادر دردت به جون به واهللا مراقبم مروانیس-
 
 ...  بودروانیس
  دی بود و دلم لرزروانیس

  دی لرزتنم
   به گردش آمدخون
 ... دمی را از دست خاله کشی اشپزخانه شدم گوشوارد

 
 ...روانیالوو س-
 

  امدی نییصدا
 
  ؟می شدی زنداننجای هفته اهی خبره که ؟چهی چه بامبولنیا-
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 ... بده خاله  رویگوش-
 

   مردانه اشي داشت صدابرودت
 
 ...رواانیس-
 

  ی شد اندکنرممم
 
 ...  بعدافتهی بابیبذار آبا از اس... اری دووم بي به خاطر اون بچه هم شده چند روزغمای-
 
  سراغ حاج رضا؟نیرفت-
 
 . دنبال شمایعنی. نقطه ضعف ان هیآدماش در به در دنبال ...آره -
 
 ؟یپس مامانم چ-
 
 ... گرهیهمونجا هم محمد طالقشو م...پس فردا دادگاهشه -
 
   دهنم در رفتاز
 ...  خدا که دست خودم نبودبه
 
 ... یمواظب خودت باش-
 

 ...  به دل نشستبی اش عجدهی لبخند نادطرح
 
 ... تو هم باش...هستم -
 
 ...  قبل از من قطع کردو
 شد؟ی چسب لبخند کنده نمنی چرا او
 .  کوچکیحس بودن در بهشت... داشتم ی خاله حس خوشبختي اشپزخانه ی چوبنتی همه کابنی اانی من مو
 

 ...ای حیدختر ب. ببند  شتوین:  گرفت با لبخند گفت ی کوچکشگونی نخاله
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 ...  هم در اپارتمان را باز کردای شد ارشلی که به خنده تبدبخندمل
 . در لباس مهد اشدهی مرد کوچک پوشي دل من باز ضعف رفت براو
 ...  عالم بودالیخی مادرش چه بو

 ...کنار گذاشت  ودی را بوسي که بعد مرگ شوهرش وفاداري اژاله
 ...کنار گذاشتن داشت  ودنی قصد بوسیی تنها پسرش را هم گوو
   که ماد جان از دست دخترکش خونیی چه شب هاو

 ...  معصوم اشي  بر سر نوه کردی مهیگر
 ...  شرافت داشتي زن فرانسونیا

 ...  داشتيفادار
 ...  داشتنجابت

 ...  بودمسلمان
 ... یواقع

 .  ماد جان کم بودي خان از آسمان افتاده برااسی الی به قول نجمه حتو
 
 
 
 
 .  انداختی ساکت بودنشان رعشه به جانم منیا

   بودندهمه
 ...  اوجز
 . ترساندیمرد مرا م  دونی اخم ها و حال خراب او

 ...  پوستِ لب به دندان گرفته بودمیمر
   هم چون من بودنجمه

   و پر سوالرانیح
 ...  روز هم گذشتچند

 ... یول
  مراقب خودم باشم ؟  که از من قول گرفته بود مراقب خودش باشد ویی کجا بود اوپس

 
 ... رونی بار بلند شد و رفت بنی ششميزد و باز برا  زنگدی بار تلفن فرنی ششميبرا
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  عصاب خورد کن بودشی ضرب زدن هانیا  وشدی بند نمنی زمي رودم کی اش ی لعنتيپا  وفشردی دستانش مانی سر ممحمد
... 

 ... هم بود  اوشدی مچه
  ي باران بهارمثل
 ... ی کدی گوی نمکه

   خبریب
 ...!  بزند و سرزده از راه برسددر
 ... ستی مربوط است که نییمرد به او  دونی که حال اگفتی چرا به من می حس لعنتنی او
 ...  داشتستی ني که آرزویی بودن هانی از ای گاهشدی و رو مری دلم زو
 
   آمددیفر
   ترضی غلی اخمبا
   ترنی سنگی سکوتو
   کجاست ؟روانیس:  دمی پروا پرسی که به زور اوج داده بودم بییخم شدم با صدا  جلوبه
 

 نبودنش تنم را از نی که نبود و همزدی را مي بگذارم که همه اش شور مردی دلي را کجادیفر  محمد ويبدل شده    رد ونگاه
   از جنس خواستی می آغوشی و هنوز دلم کمپاشاندیهم م

 . روانیس
 ...  نداشتی من تمامي تن لزه هانی چرا او
 
   بغلم کنی سوال و جوابچی هیب”

 “...  به چه علتمی تر از آنم که بگوخسته
 
  محمد ؟-

 ...  را در آوردشانی آه هر دومی دار بودن صدابغض
 
 ...  زدهبشیغ... میدونینم:  پر خش گفت یی با صدادیفر
 
  ؟ی چیعنی-

 ...  ارام بودمی هم تن صداهنوز
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 ...  ازش ندارهي کس خبرچی زد هبشی بعد از دادگاه غروزی که دنی ایعنی:  سر بلند کرد محمد
 

 ...  ثابت ماندی قالي گل هاي به رونگاهم
  ختندیری ممی هااشک

 ... ياری اختچی هیب
 ...  زدهبشیغ:  زدم لب
  خبر ندارهیکس:  تر بلند
 هی بشه ی که چی نشستنجای ؟ ای که چنی حبس کردنجایمارو ا... جوابت محمد نهیا... دووونمی نمیگیم:  صدا باال دادم تن
 ... با توام...محمد ... کن يکار
 

  دی کشری که تقلبم
  چنگ شدشی که رودستم
  خاله بلند شد  ومی ابلفض گفتن مرای يصدا

 ... دی به طرفم دوانی خدا گوای نجمه
 ...  بکش فدات شمقیاروم نفس عم...ارووم باش ... هی جا کفش  قرصاش رومی خدا مرای...  درد به جون غمای-
 

 ...  بودامدهی بودن به من نآرام
 ... دیکاوی جانم را مدرد

 ...  رفتنییپا می که از گلوقرص
 ...  به جانمشدی لحظه به لحظه غول ممی نگرانی ولافتی هم کاهش درد
 ... خواهمیم  را از اوروانی شده به اپارتمان خود رفتم و قبل رفتن محمد را قسم دادم به تمام مقدسات که سبلند
   بودکی تارهوا

   بودبهشتی اردي به اسمان ابرنگاهم
   شدی مدهی به اسمان کشادی روز ها نگاهم زنیا
   خواهدی دادن مهی مرد تکي نهی کوچکم سر به سي روزها دل زنانه نیا

 ...  که نبوديمرد
   تخت کشاندمي که روتن

 ...  نرمم را بغل کردملحاف
 ...  چه دلتنگ بودم منو
 ...  چه سهل انگار بود که مرا تنها گذاشته استو
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 مــن”

  بســـترِــنیدر
  رازِۍ خـــوابــۍبـــ

 ِۍـــــیای رونقــش
   تورخــــسارِ

 “  بازـمی جـــوۍمـــــ
 
 

 .  که انتقام ساالر مثمر ثمر شده استندی من نبود ببروانِی دادگاه حاج رضا بود و سنیدوم
 . گذشتی  شدنش مبی که پنج روز از غیروانیس

  قرار نداشتم  آرام وي روزپنج
   جانمي پنج روز شده بود خوره نیا

  یکی کاش
 . ردکی را آرام مشمی دل پر تشونی ایکم  اورد وی هر چند کم از طرفش ميخبر
   جهان است ؟ياهوی آغوشش سرکوب هدانستی نممگر

 
 

 ...  دادگاهي بود راهرورغوغا
 ... کردیپنجه نرم م  شده بود دست وختهی که به جانش ری هم از استرسمیمر
 !مادرم... و می و مردی بودم و فرمن
   بودارام

 ... کردی نمنگاهم
 . مقصر بدونه رو  توسی قرار نیکس... حق باتوعه نجایاالن ا...آروم باش دورت بگردم :  را فشردم می مردست

 
 ... غمای ترسمیاز روبه رو شدن باهاش م -
 

 . اروم باش... کنهی تر مياونو قو ترس تو- کردم زمزمه
 

 ... لبانش لرزان  پشت سرم ثابت مامد ونگاهش
 ... ی رضا را چه به دستبند آهنحاج
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  حاج رضا را چه به دادگاه ؟اصال
 ...  هنوز مرموز بودلبخندش

 .  زل زده بودمی گستاخش به صورت معصوم مرنگاه
 ... دمی را پشت سرم کشمیمر... جلو اومد یقدم
 .  مرد گرگ صفتنی و ادهی ترسمی مرانی شدم ميسد
 
  آقاتون کجاس ؟-
 

 ...دی لرزلبانم
 ...  خودش بودکار

 .  بودممطمئن
  دلت اب شه؟ هم قند تو  الدورم بلدورم راه بندازه توسیچرا ن-
 

 ... تف به ذاتت که لجنزاره:  وار گفتمزمزمه
 

 ...  شدحیوق... جمع نشده پرنگ شد لبخندش
 ... ی هستیمی قديکه اشنا تو: پر تمسخر گفت  مرموزانه و...  خانوم می مریکنی ممیقا تو چرا خودتو-
 

 ...  به صورتش خورددهی تازه از راه رسدی فرمشت
 ... دندی را عقب کشی ها حاجسرباز

 که ی اون شبی ته خط منه ولنجایا...  خان دی فرقتهیحق: کرد   بلوزش پاكنی لبش را با آستيهنوز لبخند داشت خون گوشه  
 ...  شبم بودنی بودم بهترمیبا مر

 ...  کمتر نشست  از سگنیا صورت ي بار دست پر از حرص مادرم بود که رونیا
 ... نشده بود  دل من هنوز خنکو

 ... زدی اتش به جان ممیمر  هق هق اراميصدا
 ... دینالی چه پر سوز می ولمادرم

 ... کردی نمیی هانی نفرچه
 ...  همدیفر

  بدنش هنوز از خشم باد کرده بودیپ و رگ
 ...  بودممی در ارام کردن مری حضور ارامِ جانم سعی بانی منی من او
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 ... دی و مادرم به اتمام رسدی فرمی حضور مربا دادگاه
 ... اعدام
   بودحقش
 ...  طالقش را گرفتمادرم

 ...  اشهی تمام مهربا
  ختی خانه که شدم غم عالم که کم بود غم دو عالم به جانم روارد
   بودمشدهی ندهفته دو
  دمشیی نبوهفته دو
   از من داشتند ؟ي چه انتظارو
   دخترك عاقل باشم ؟مانه

 ... سوختی منمی جني برادلم
 ...  که معلوم نبود پدرش کجاستینیجن
 ...  که چمباته زدم پر شدم از عطر تنششی کمد لباس هاانیم
 “. ــردڪ ستـرڪخا  جـــنگل جــان مـــرا آتــش عشــق تـوردڪ ے بــاور میــسڪ ه چو”
 
 
 
  وضع قلبتون ؟نی ؟ اونم با انی سونو نرفتای دکتر زنان هی و نیماه باردار  دو کی چه وضعشه خانوم شما نزدنیا-
 

 .  زنک خوش پوش و دکترنی خوش بود ادلش
 . زدی مضمیدم از قلب مر  زنک نی من نبود و اروانیس

 . زدی از کودك ام مدم
 ... زدی از وضع بدم مدم

   بودیعصب
   را به سرش انداخته بودفشی ظريصدا

 ...  بودمرهی ماهون اش خزی ميوز هم به گوشه  من هنو
 ... آمدی در نممبارکش کی گرفته بود جی بودن دکتر الل مانی همه شاکنی هم از انجمه

 
 
 خانوم محترم ؟-
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 ...  بلند کردمسر
 ... چه برسد به... کردمی حض مشی چشم هادنی زن از دمنِ
 بله ؟-
 

  نرم شد  آرام وشیصدا
 ...  شددلسوزانه

  ؟نی که هستتتونیمتوجه وضع-
 .  دل خودِ خودم را هم کباب کرددمی که کشیاه

 ...  تکان دادمسر
 هم رو به زواله تونی جسمانتیوضع... نداره یفی تعرتشی قلبتون هم وضعسی قادر به حمل بچه نفهیرحمتون ضع:  داد ادامه

 .  کمهیلی امکان بچه دار شدنتون ختهی وضعنی ایتا وقت...
 ... ارهی هم متاسفانه دوام نمنی جننیا

 
 ... نجاستی همندی گوی که ميدی نا اماخر

 ...  امدی بغض هم به سراغم نمی حتگرید
 ...  را به هم فشردملبانم

 
   کنم؟کاری چدیخب من با-

 ...  امدی هم به زور باال ممیصدا
 .  را هم از دست بدهميادگاری نی اخواستمی نمگرید
 

 به هفت ی وضع جسماننی بچه بمونه با انیچون اگه ا...اونم با مجوز  ... نهیتنها چاره اش سقطه جن: به تاسف تکان داد يسر
 . ارهی قلبتون دوام نمیعنی نیرسیماه هم نم

 
 ... دمی کشقی عمنفس
 ...  را به دکتر دوختمزمی ملتمس آمنگاه
 ...  تارشدرشیتصو

 ... سی خصورتم
 ...  یول-
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 ... غمای نداره یول: زبان باز کرد  نجمه
 

   جوابشو بدم نجمه ؟ی سقطش کردم چنهیاگه پدرش برگرده بب... داره ادی زیول...چرا داره :  صدا بلند کردم یعصب
 
 .  اندازهیبه خطر نم  بچه جونتوهی به خاطر روانی ؟ سيخل شد-
 

 ...  داخل پاکت گذاشت و به طرفم گرفتي خوش پوش ورقه ادکترِ
 ... کنهی امروز سقطش منی همي نشون بدی به خانم قهرماننوی انیی پايطبقه . نیمجوز سقط جن-
 

 ...  پاکت مرگ کودکم را گرفتنجمه
   درد بکشد بچه امنکند
 .  شود بند دلمتیی اذنکند

  درد داره ؟-
 

 . نی نه جنیفهمی ميزینه خودت چ... آمپوله هینه گلم :  پاشاند می به رويلبخند
 
 ... دی لبانم لرزباز
 ...  شد از اشکیخال  چشمانم پر شد وباز

 ... انداختی مهی هق هقم اتاق را هم به گريصدا
 

 ...  با خودتنکارویدردت به جون نکن ا: نجمه
 

چه طور برم ... دمهیهمه ام... تنمه يپاره ...بچمه ...  نجمه تونمینم:  دمی دستانم گرفتم و نالانی از اشکم را مسی خصورت
   رسم مادر... نگاه کنم روانی سيرو چه طور فردا تو ...بکشمش 

 ...  به واهللاسی ننی  ابودن
 

 ...  هق هق نجمه هم که بلند شديصدا
   قلبمدی کشریت

 ... می مانتوي شد دستم روچنگ
 .که اتاق را پر کرد فقط دستان نجمه دور تنم را حس کرد و بس  خفه امغیج
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 ...  شدمداری در کمر بيدید درد شبا
 ... خوردیم  زنگگوشم

 ...  آشنا بودبی عجمارستانی بطیمح
 ... کردی نگاهم مرهی که خي شده بود و چشمان ترچدهی که دور مچم پی دستانو

 ... زدلب
 ... دمی را نشنشیصدا

 ... کردی اسمم را صدا مای گویول
 ... غمای

 ...  برده شدغمای به زمی همه چی واقعي معنابه
 ...  ها واضح شدصدا
 ... مارستانی بجری پيصدا
  که به من وصل بودی دستگا ضربان قلبيصدا

 ... رفتی که قربان صدقه ام مي نجمه او
 ...  نا اشنا را  لمس کردي شکمم گذاشتم دستم پارچه اي رودست
 ...  بودمارستانی بلباس

   ؟شدهیچ-
 

 ... بودندی بس نا خوشامیصدا
 ...  بودفی داشت و ضعخش

 ...  نشستمی موهاي که رودستش
 ... داد بغض فرو 
 ... سقطش کردن-
 
 “.رودے جــانم مہ ــدمی دــشتنیخــو چــشمـ   مـــن با دوو”
 
 ...  بسم بودگرید

 ... کردی که کودکم داشت رشد می شکمي مشت شد رودستم
 ...  کردمی هق خشکهق
 ... يزی به دنبال داشت نه چی که نه اشکی هقهق
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 .  ام چه قدر فاصله داردستادهی که اي نقطه انی از امی بفهمم پرتگاه زندگتوانستمی مکاش
 ...  قدمکی

 ...  قدمدو
 
 ... نجامیچند روزه ا-
 
 . روز قربونت برم دو-
 

 ...  بر امدکه اهم
 ... حال، خودش هم نبود  که پدرش نبود وی کودکي اتش گرفت برادلم
 
   ؟غمای-
 

 .  کردمنگاهش
 !  کردندایپ  وروانیس-

 ... نجمه همه را از چشمانم خواند  وی حرفي برادی کردم زبانم نچرخگرد که چشم
 
 .  و محمد کنارشندیفر... کردن دای صبح پروزید-
 
 کجاست ؟-
 

 . دی گزلب
 .دی جوحرف

 . دینگاه دزد 
  نجمه ؟-
 
 ... ادیکمپ ترك اعت...کمپ -
 

  دیای که باال ننفش
 ... گری ددی آینم

 .  که نبودزور
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  ؟شدیم  چهمرا و
 !  مرگ داشتي آرزوجانم

 ادشیهنوز درصد اعت... شده دایخوبه زود پ... کردنی مقی تزرنی حاج رضا بهش هروئيآدما: پروا دهان باز کرد ی نجمه چه بو
 .سین٪60 از شتریب

 
   اشک بودنباری او

   بودبغض
   هم بودهق

 ...  نجمهي بغل پر مهر خواهرانه کی و
  کردمی مهی دردم چه پر سوز گري که با همه ی منو
  دی و از هم پاشدیچیپ  در هممی چه زود زندگو

 ...  کهیروانی که نبود و سیکودک
  کردمی قسمت را حذف منی اکاش
  شدی مکاش
 ... دادندی قدرت مکاش

 ... کردندیم  که خاطرات را از ذهن پاكيری ومپالمی فهمچون
 ... ی بود فراموشی چه نعمتو
 
 

 .  هقم را در اغوش نجمه خفه کردمهق
 .نمی را ببروانی حاضر نبودند بگذارند سچکدامیه

  شتر؟ی بنی از اظلم
   جانم به جانش بند است ؟دانستندینم
 
  ــردی گے مے بــودن تـو ،بــودن من جــادر”

 “ــردی مےتــن تــو بــودن مــــن  مـــ رفدر
 

 . شدی داشت نبود مبودنم
 . شدی مآب

 . شدی مستین
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 ... دی خوابم خوابنکهی االیمحمد که رفتند نجمه هم به خ  ودیفر
   امدی هم کنار منی با ادی ام بای زندگي من مثل تمام بال هاو
   امدمیکنار م“خودم” با دیبا
  زدمیقرمز م  الكدیبا

  بافتمی ممو
  زدمی مرژ
  می الك هاي قرمزبه
  زدمی مرونیب
  زدمی قدم مشی در تجردیبا

  کردمی منشیی پاباال
 خوردمی اب انار ترش میوانیل
 ... دمیخری می کتابدی شاو زدمی در شهر کتاب میحوض و چرخ  هفت ورفتمی مدیبا

   خلوت کنمي با خودِ خودم دو نفریکم
   ام را به دنبال خود بکشانمهیسا
 ...  شومرهی خي و به نقطه انمی ارام بنشی پارکدر

  توجه نکنم  دور برم را بشنوم ويصدا
   ام ؟ستادهیکه کجا ا  بدانمو

   چه ؟يبرا
  ستی نگری که دنیجن

   که معتادش کرده انديهمسر
   است ؟ی معتاد چه شکلروانی سیراست

 ... دانستمی مکاش
 ... نمشیه نگذاشتند بب چه خوب کو

   بودکی تارهوا
 .  وجود داردی جشنیعنی ها ابانیخ  کردن پارك وی چراغاننی او

 . روانی اطرافم شده ام و تمام مرکز توجه ام شده است سالیخی چه بومن
   ؟هیک:  نجمه امد ي کالفه ي را که زدم صدادر زنگ

 ... منم-
 

  ؟يکجا بود:  که قاب در را پر کرد ي و قامت طلبکارشی تند قدم هايصدا
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   زدمکنارش
   داشتملبخند

 . سر قبر بابام-
 ...غمااای: دی کشیفی خفغیج

 . دیرفته بودم خر:  کنان گفتم خنده
 .  وضع اتنی ؟ با اي بوددیاز صبح تا حاال خر-
 
 .  ام خوبمیلیوضع ام چشه ؟خ-

 .  کردم نجمهیهوس ساالد ماکارون:  ها باال بردم سهی را با کدستانم
 

 .  به تاسف تکان داديسر
 ...  هارا از دستم گرفتسهی کامد جلو

   ام شدرهیخ
   ؟یخوب -

 ... نبودم
   تظاهر کردن را بلد بودمیول
 . هی که زنده اس برا من کافنیهم... خوبم -
  ؟غمای-
  ه؟یچ-
  فکر بچتم نکن-
  کنمینم-
  غما؟ی-
  ه؟یچ-
 .  خوب بمونشهیهم-
 .  مونمیم-

  می شد لبخندش به لبهاي که زد مسرلبخند
   گرفتمدوش
   عوض کردملباس

   زنده بودروانیس
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  می بود برایکاف
 ... کردی داشت ترك مو

 ... می و شام خوردمیانداخت tv ي سفره پاي بازوانهی دی حاضر شد با کلکه شام
 ...  گوشت شد به جانمي از چندبعد
 
 .  قامت بلندش نگاه کردمبه

 .  شده بودالغر
 .  بوددهی پررنگ
 .  ماه نبودچهار
 .  ماه خون به جگر شده بودمچهار
 .  سر بودمي هی سای ماه بچهار
 . ماه تظار کرده بودمچهار

 .  بودمی حال درست روبه روو
  ،کردمی بالشتم خفه مي تار و پود پارچه انی را ممی ماه ناله هاچهار

  ،می خانه خرابنی در برابر اکردمی سکوت مو
 
 ے شــوۍ مه خـانــــشمڪ اگر برهنــال”

 “ امردهڪ وتڪ سہ ام بـس ه خــراب گــشتهخـــان
 

 .  اشک نگاهش کردمي کرده پشت پرده بغض
 . کردیان م که جانم را جوی بودننی حجم آغوشش و من پر شدم از اانی مدی تنم پرواز کشمی که باز شد به روبازوانش

 ...  تنش رادمی که کشبو
 ... می موهاانی تنم را بوسه زد مفشرد

 . نمتی ببامینذاشتن ب:  زدملب
 . خودم خواستم:  کرد زمزمه

   ؟یاالن خوب-
 ...  بلند کردمسر

 ...  کرد لبخند که زد جان گرفتمنگاهم
 ... میعال-

 . زدی چشمانش دو دو مانی مچشمانم
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  روان؟یس-
 
 جانم ؟-
 
 . نتونستم نگهش دارم-
 
 .  سرتيفدا-
 
 روان؟یس-
 
  جانِ دلم ؟-
 
 .ببخش-
 
 . ي مهمترزیخودت برام از همه چ-
 

 .داغون شدم: دادمهی اش تکنهی کردم سر به سبغض
 
 .  االن هستم-
 
 .  مامان شمخواستمیم-
 
 .  کنارتمشهی همگهیمنم د. یشیم-
  ؟یمونیم-
 
 . تا تهشمونمیم-
 

 .  گفتمحکم
 . رص شد قدلم
 ...  از بودنش قرص شددلم

 ...  مهم نبودچی آغوش هنیدر ا. دنمی بود نه عروس نشدنم نه لباس عروس نپوشمهم نمی نه سقط جنگرید
   را که شکار کرد لبانم
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 .  شدم منیم  شدم از عشقش با بودنش هم دلتنگزیلبر
  گونه کنار آمدم ؟  با نبودنش چهمن

  شی زور لباس هابا
  عطرش

  خاطراتش
  شی هاعکس

 .  ماه به زور سر پا بودمچهار نی در امن
 .  لحظهنی عشق همبه
 
  نشد الو ترکوندنتون ؟ تموم: محمد لبانش را به درز در چسبانده بود ایگو
 
 ... نه هنوز مزاحم نشو:  دی خندروانیس

 . اوم طفل معصوموي تموم کردکشهی غول تشن خجالت نمکهیمرت وا کن درو:  در نشستي به رومشتش
 
 . طرف در رفته و باز کردمبه

 ... محمد قاب در را پر کردند  ونجمه
 . الحمداهللا سالمه:  دست باال برد ی ابرو باال انداخت و با لودگمحمد

 .  رفتروانی سي زدم از کنارم رد شد و به سوشی که صدازی آممعترض
 . چشمت روشن: گرفت   در اغوشمنجمه
 .  زدملبخند
 . ی روشنچشم نی داشت ایوب خحس
 ...  خاله معصوم دعوت بودندي نهار را خانه همه

 ...  مادرمیحت
   نکردي که با نبود حاج رضا هم مادريمادر

 .  شده بودافسرده
 .  کردی را دور بر خورد تحمل نمی کسو

 .  با حسرت بودشی بودند که هنوز هم نگاه هایهومن  محمد وي هم با شکم بزرگش سوژه ثیحد
 . داشتینیری حساس چه تعصب شروانی سنی او
 . نجمه و محمد اعالم شدی جمع جشن عروسانیم

 . شودیکی یعروس  قرار شد چند هفته بعد عقد ورکاهی دو آب زنیکه گذرانده بودند ا  را همينامزد
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 .  خوشحال بودمشانیبرا
 .  هم بودندجفت

 
 .  شده بودبایز

 .ییایرو
 . می گوی را منجمه
 . ستی نی غمگری را دمحمد

 . ستی هم نمرا
 .  حسرت لباس عروس بودمرا

 .دنیرقص. دست در دست داماد راه رفتنحسرت
 .  شدنبای همه زنی احسرت
 .  قربان صدقه رفتنحسرت

 . را دادروانی سمی حسرت هاي همه ي به جاخدا و
 .  دادسخت

 ...  دردپر
 ...  آهپر
   دادیول

 . سالمت  وسالم
 . شدی مبی نصروانی سي که نگاه هومن ماتم بود و چشم غره دمی درخشی مبی عجیی لباس طالنی اانی من در مای گوو

 .  جا گرفتي کناری صندلي شد و رولیکردم که خاله گفتنش به داد تبد  از لپشي بغلم بوس آبداردی که پرایارش
 ... افتهینکن خاله لپم از شکل م-
 

 .  نثارش کرديده پدر سوخته ا با خنثیحد
 . یزنیچرا داد م...چشم خاله -
 
 .  محل ندادییاون دختر موطال-

 .  انگشتش را گرفتمي دنباله
 . پسندای ارشیی موطالنی هم بود اي اکهی تعجب

 
 . ندارهاقتیولش کن خاله ل:  پر حرص گفت ثیحد
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 ... دی اه کشایارش
 .خبر نداشتم  وشدی خانوم باز بالفطره مکی داشت

 ...یپی خوشتنی پسر به اثیمگه نه حد. افتنیتو به دخترا محل نذار خاله بذار دنبالت ب-
 . چشم نخوره قربونش برم:  زد زی پر محبت با انگشت به مثیحد
 

 .  سن رفتي که باز شد باز به سواخمانش
 .  بودی عالزیی پالی اوايهوا

  نشست لبخند زدم  شانه امي که رودستش
 ...  تنش را هم ازبربودميرماگ
 .  تنش را هميبو

 ... کرد  خمسر
  باغ؟  تومی بگردکمی میبر-

 .  تکان دادم و بلند شدمسر
 
 . مینجمه سر تکان دادم و راه افتاد  محمد وي دور برااز
 
 ... ستین  بشویرمانی مرد سنی اای داد شدو گوهی تنم به درخت تکمیدی رسکه کی قسمت تاربه
 . یقرار نبود انقد خوشگل ش: جدا شد پر حرص گفت   من کهاز

 .  نثارش کردميحسود  ودمی خندينخود
 
 . مخصوصا اون هومن الدنگ... خورنتی جماعت دارن با چشاشون مهی ی وقتشمیحسود م...  شمیحسود هم م-
 
  جدا کنه ؟  منواز توتونهی میبذار انقد نگا کنه چشاش در آد مگه کس...ولش کن قربونت برم -

 ... یغلط اضاف:  کرد زمزمه
 ...  که شکار شدی باز لبانو
 
 . میدیمحمد را درحال رقص د  نجمه ومی طرف مهمان ها که رفتبه

 ...  دادمهی پشت کمرم محکم شد سر به تنش تکدستش
 ... رفتی دندانم مری داشت زیخوشبخت

 ... شدی منیخونم عج  با گوشت وداشت
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 ... می از دور اشاره که به آن ها ملحق شونجمه
 ... دمی را کشروانی زدم و دست سلبخند
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