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 ییهدارضاینوشته |رمان سوگل
 

telegram.me/caffetakroman 
 "ادتویبه نام او به "
 

  زددحرفی نباشهیهم
  کرددسکوتی باگاه

 !ستی نی دل گفتنحرف
  باشددآدمشیبا

  نگاه کردن،به چشمتکی که بایکس
 .. بغضت رابفهمدتاته

 "نی چاپلیچارل"
 

 . سرم پرده انداخته بودي شب رویاهی وسسکوت
 .شیاهی سکوت وسنی رو دوست داشتم به خاطرهمشب

 . سکوت هم آرومم کنهنی قرارنبودااماامشب
 .زدی خلوتموبرهم میرکیرجی جي صداچون

 . منومتوجه خودش کردينور
 . انداختمی نگاهمی شهرام بودنهی که هدی تلفن همراهبه

 . بودنی زمي روکنارم
 . شدمرهی تلفن همراهم حک شده بودخي صفحه ي رونی اسمش که به حروف التبه

 ي هاي کردگند کاری می وحرفاشوبشنوم که سعی تراشلی نداشتم بازهم دلیاصالآمادگ
 . دادمی ذهنم استراحت مدبهیمادرشوبپوشونه،نه امشب روبا

 . حرفاشون کنمری خواستم بازهم ذهن خسته م رودرگینم
 . مزخرف خودشحاتیمادرش وتوج زهردار يحرفها

 .دی بم ومحکم سامان ازمقابلم به گوش رسيصدا
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 ؟ي خواهرینجانشستیچراا:-
 .دمی دی وچهره شونمکلی هیکی تاريتو
 . ترشدکی نزدیکم

 .دی درخشی قشنگش مي چهره رنورمهتابیز
  خواهرگلم مربوط به شهرامه؟یناراحت: نشست وگفتنی زمي روکنارم

 کنم واقعاانتخابم ی اوقات فکرمی،گاهیی جوراهی: شدم وگفتمرهی درخشان توآسمون خي ستاره هابه
 انتخابم اشتباه بوده ي مامان راحت بشم،انگاري بود که ازنق زدنانی وفقط به خاطراي فکری بياز رو

 .سامان
 . شدرهی رخم خمی به نسامان

 . کردمی نگاهشواحساس مینیسنگ
 اگه یدونی ومنی وشهرام عقدکرد،توي نداری راه برگشتگهید: دست گرمش گرفت وگفتونیدستموم

 به گوش آقاجون وپدرجون اد،مخصوصااگهی مشی پيزی چه چچهی بپلی فامنی بتیمونیپش
 .شهیشترمی حجمشون بی مشکالت فکرکنشتربهی بی خونه،هرچمیبرسه،حاالهم پاشوبر

 .گفتی راست مسامان
 . کردمی مرمشکالتی خودمودرگدانقدرینبا
 . کمک سامان از سرجام بلندشدمبه

 ی انداختم وهمراه سامان به سمت خونه راهدرنگمی سفکی بزرگ تونبی همراهم رو داخل جتلفن
 .شدم

 .دیچی گوشم پي همهمه توي به خونه صداباورود
 . بودني کارهی عموها،عمه ها ودختراشون هرکدوم مشغول انجام زن

 . کردنیه آماده م ناشناختی خونه رو واسه اومدن مهمونداشتن
 ی برمشی خبربودن وحاالداشت از اهواز به شهرپدری ناشناخته که همه از سرگذشتش بیمهمون
 .گشت
 . سمتم اومددوبهی باورود من وسامان چهره درهم کشمادرم
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 سرعقل ي دخترجون؟حاالکه شوهرم کردییتومعلوم هست کجا: گفتی آروم اماعصبانییباصدا
 گرده وتوگم وگور ی زن عموها وعمه هات چقدرطعنه زدن،فرداعموت داره برمنی ایدونی؟نميومدین

 .ومدهی پدربزرگ ومادربزرگتم درني کن تاصدااکمکی،زودبيشد
 . کمک رفتمي عالمت مثبت تکون دادم و به سرعت براسرموبه
 .وستی پییرای پذي توي هم به جمع مردانه سامان

چه عجب،سوگل : دختربزرگ عموم باطعنه گفتدهیحم پدربزرگ ي خونه یمی ورودم به مطبخ قدبا
 . باحضورشون منورکردننجارویخانم از دل وقلوه دادن بانامزدشون دل کندن وا

 . ندادمیجواب
 کاسه وکوزه هاسرمن که به ي همه شهی بدم تامثل همبی ترتیی دعواي نداشتم بازبون درازدوست

 .بشکنه معروف بودم لی ادب فامیعنوان دختر زبون دراز وب
 . نشستم ومشغول پاك کردن لپه هاشدمهیکنارهان

 . بودوتازه نامزد کرده بوددهی خواهرکوچکتر حمهیهان
 . بودی اخالق ومهربوندخترخوش

 که چقدر گوشت تلخه امامن که یدونی ناراحت نشوسوگل،مدهی حمياز حرفا: بهم زدوگفتيلبخند
 . خوش قلبنیلیده،خی هست نه هايزی نه تودل اون چدونمیخواهرشم م

 . لبم نشستي رويپوزخند
 . بزرگميدبودن،عموی عموحمي برخالف اونا،دختراهی هم بودن وهانیقاکپی دقدهی وهادهیحم

 .زمی جان،توخودتوناراحت نکن عزهی هاندونمیم: گفتمآروم
 . زدومشغول کارش شدی دوباره لبخندمهربونهیهان

 .دی چرخیحول وحوش شهرام م که مشغول پاك کردن لپه هابودم ذهنم ی درحالمنم
 . انگشت به دهن موندنلی اومدن،تموم فاممی شهرام وخانواده ش به خواستگاریوقت

 . بودبی عجواسشون
 . داشتییدموادغذای بزرگ تولي کارخونه کی شهري فاخر بزرگ توي آقاپدرشهرام

 . بوددهی دی مجلس عروسکی ي فاخر پسرخاله مادرم بود وشهرام منوتويآقا
 . کردی کس باورنمچیه
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 . مثل من شده باشهیی روستاي بودعاشق دختررازی شي داراهی از سرمایکی که پسرشهرام
 . ادب بودی زبون دراز وبلی که به قول فامیی ساده وروستايدختر
 . نبودی وصلت راضنی ازاادی زپدرم

 ذوق رمنتظرهی غير خواستگانی داشت من با پسرعموم حامد ازدواج کنم اما مادرم اونقدر از ادوست
 شی پعی اونقدرسری ارزش نداشت وهمه چيزی پدرم واسش پشتی من ونه رضاتیزده بودکه نه رضا

 . شناسنامه م حک شدهي اسم شهرام فاخرتودمیرفت که چشم بازکردم د
 . منو به خودم آوردادسارهی فريصدا

 .سوگل،سوگل:-
 ؟ی زنیادمیه؟چرافریچ: روبه ساره گفتمتیباعصبان
 .يری گی پاچه مي که داریی خسته یلی،انگارخی بخوابيبهتره بر:دوگفتی درهم کشاخماشو

 . طرزحرف زدنشنی نه به اشی به نگراننه
 . بودم توصحبت کردن باخواهربزرگترمتندرفته

 .ستی خسته م،اصالذهنم متمرکز نیلی ساره جون،بله خیمرس: وگفتمدمیگونشوبوس
 .ریو تو اتاق بخواب،شبت بخبر: ساره از هم بازشد وگفتياخما
 خواب خانوما ي که برای زن عموها ودخترا ازمطبخ خارج شدم و به داخل اتاقي اعتنا به اعتراضابدون

 .دمیدر نظرگرفته شده بود خز
 .دمی دراز کشیی برداشتم وگوشه ی وبالشپتو
 . مادرشهرام رو فراموش کنمي تونستم حرفاینم

 . وزنندهنی زهرآگي سخت بود فراموش کردن اون حرفاواسم
 خام کرد ينجوری افتاده،افاده ها طبق طبق،پسراحمق مت روهم هملی دختره از دماغ فيانگار:-
 ...ی عوضي دختره دهی رفاه وپول رونداره،جواب منومي ،جنبهی دهاتي گداي گه،دخترهید
 .ارمی بادی خواستم به ی نمگهید

 .دمی کشقیم وچند تانفس عم به هم فشردچشمامو
 . گونه هام روون شدي رواشکام
 .. لبم نشستي روی تلخلبخند
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***                                                 
 .اوردمی نرونی برپتوی چشم گشودم اماسرم رو از زی پچ پچ آروميباصدا
 . وسمانه بوددهی هايصدا

 شد نفسم داشت بند رهی بهم خهی واسه چند ثانی،وقتيدیده،چشماشودی خوشگله هایلیخ:-
 . بودمدهی عمرم ندي توي روی مرد جذابنی چنومد،تاحاالیم

 به برادرش نداشت،مهران ی شباهتچی سمانه،هپهی جذاب وخوش تیلیآره خ: گفتیفتگی باشدهیها
 . قاپشو بدزدمدی درشت اندام بود اما اون قد بلندو جذابه،بایلیخ

 . لبم نشستي رويپوزخند
 ن؟ی کشی نقشه میباز واسه کدوم بدبخت: و روبهشون گفتمبلندشدم

 . مشغول حرف زدن شدنی ندادن ودرگوشی وجوابدنی چهره درهم کشدنمی وسمانه باددهیها
 . باال انداختمیی شونه

 . وبالش رو سرجاش گذاشتم و ازاتاق خارج شدمپتو
 .ومدیم رونی بچه هاازبي حرف زدن وهمهمه وسروصدايصدا

 . گلخونه محبوب آقاجون بودنياحتماالتو
 . شدماطیواردح

 . بوداطی سمت راست حگلخونه
 . به صورتم زدمی آقاجون رفتم وآباطی وسط حکی سمت حوض کوچبه

 . حوض نشستمي لبه
 اگه ی روستا وخونه هاشم،حتنی خانم من عاشق اسیان: گفتمرلبی انداختم وزی اطراف نگاهبه

 .ی وعقب افتاده خطاب کنیتومنودهات
 . از سرجاپروندمییصدا

 .نی بهم بدی آبوانی لشهی مدیببخش:-
 . انداختمی صاحب صداکه پشت سرم بودنگاهبه

 . گندمگونی قدبلندوالغراندام باپوستيپسر
 . م بودزچهرهی شده بود ومشغول آنالرهی خبهم
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 . وسمانه بوددهی همون پسرمورد نظرهانیاحتماالا
 .د جذاب بوالحق

 .ارمیالبته،االن براتون م: زدم وگفتميلبخند
 . شدمواردخونه
 . شدم وبعداز اون مطبخواردراهرو

 . رو پرازآب کردم واز درخارج شدمیوانی آوردم ولرونی آب روبي بطرخچالیاز
 يدآقا،گواراییبفرما: بود گرفتم وگفتمستادهی آب رو به سمت پسرجوون که هنوزکنارحوض اوانیل

 .وجود
 .ممنونم خانم: دادوگفتلی بهم تحویلبخندجذاب

 . روازم گرفتوانیل
 . سرعت واردخونه شدمبه
 . سمت اتاق رفتمبه
 . وسمانه هنوز مشغول حرف زدن بودندهیها
 . وبه تن کردمدمی کشرونی روبمی لباس محلفمی داخل کاز

 . لباس رومقابلش به تن نکنمنی کردم ای می ومن هم سعومدی لباس اصالخوشش نمنی از اشهرام
 . واقعامجبوربودمامااالن
 . پدربزرگ نداشتمي در خونه ی شده بود لباسفی کثدکهی سفکی به جز اون تونچون
 . ومشغول مرتب کردن لباسم شدمستادمی آینه امقابل
 . ازپشت سرم بلندشددهی هايصدا

 . عموببرهي خانواده شی خوادآبرومونو پی مدی لباساروپوشنی امل اي دختره نیبازا:-
 . نکردمی حرفش توجهبه

 . پنهون کردم وبه سرعت از دراتاق خارج شدمنیرچارقدرنگی رنگموزی لخت مشکيموها
 . شدمی پدربزرگ راهي سمت گلخونه به
 . خوش گلها مشاممو نوازش کردي محض ورودم بوبه

 .دی ها به سمتم چرخنگاه
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 . شدمرهی جمع خبه
 .شسته بود مسن درکنارآقاجون نيمرد

 . عموت سالم کن وخوش آمد بگوابهیادخترم،بیاجلو،بیب: زد وگفتي لبخندآقاجون
 به ی چه شباهتبی حبینی بیم: مردمسن ادامه دادبعدروبه

 .اسوگلیاجلوباباجان،بین،بیمادرداره،سوگلمه،دخترحس
 .جلورفتم

 . بود از سرجابلندشدمی که همون مهمون ناشناخته بود و برادرکوچکتر پدربزرگم حکبیعموحب
 . سمتش رفتمبه

 ي سوگلم واز برگشتنتون به شهرپدرب،منیدعموحبیخوش آمد: وگفتمدستشوگرفتم
 . روستاحضورشماروکم داشتنی وارازیواقعاخوشحالم،ش

 به مادرم منومات رتی نظی اماشباهت بیاکبر،توسوگل..هزارا:دوگفتی خم شدوگونموبوسبیعموحب
 .کرده دخترم

 .لبخندزدم
مثل ماه شب چهارده : بزرگم نشسته بود ازسرجابلندشد وگفتي که درکنارمادربزرگ وزن عمویزن
 . دخترمی مونیم

 . سمتش رفتمبه
 . بودبی عموحبزن
 ماه نقش بسته ی خالکوبکی چونه ش ي به سرداشت ولب وروی عربي سبزه وبانمک که چادریزن

 .بود
 . آغوش گرمش فرو رفتميتو

 . دخترمینیری وشبایتوز:دوگفتیگونموبوس
 .تشکرکردم

 . کردم وبهشون خوش آمد گفتمی هم روبوسگهی جوان دبادوزن
 عروس عمو وهمسرپسربزرگش مهران می خودشو مريگری ودبی دخترعموحبهی خودشومهدیکی

 . کردیمعرف
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 . کردمی هم احوالپرساری پسربزرگش ومهدبامهران
 . پسرجذاب وقدبلندبودارهمونیمهد

 . وسمانه روجلب کرده بوددهی که نظرهاي پسرهمون
 . خوش آمدگفتم وبعددرکنارمادرم نشستمارکوچکتربودهمی که ازمهدي مهدبه

 . کردمی خودم احساس مي نگاه هارو به روینیسنگ
 . انقدرنظرشونوجلب کردهی دونستم چینم

 . همهمه هابلندشدي لحظه بعد دوباره صداچند
 . نشستاهیس جفت چشم کی ي ونگاهم توسربلندکردم

 . زدی هم پلک نمیی لحظه ی شده بودوحترهی خبهم
 .اربودیمهد

 . وآقاجون دوختم که مشغول حرف زدن بودنبی گرفتم وبه عموحبنگاهموازش
 .دادنی هم مشتاق گوش معموهاوپدرم

 . بودبی بزرگم بودهم مشغول حرف زدن بازن عموحبي که عمه فهی حنعمه
 .زدی موج می ومهربونتیمی صمبی زن عموحبتونگاه

 . سررشته بودنی خانواده روبامحبت ومهربوننیاصالانگارا
 .دی درخشی پوستش مي سبزه ونی رنگش می روشن عسلي سبزه بودو چشمابی دخترعموحبهیمهد

 . من شباهت داشتي بود رنگ چشماش فوق العاده به رنگ چشماجالب
 .ودرکنارم نشست شده بودم که ازسرجاش پاشد وبه سمتم اومد رهی خبهش

 ؟ي شدرهی خينجوری ایبه چ: زدوگفتيلبخند
 . منهيبه چشمات که همرنگ چشما: چشماش دوختم وگفتمی عسلچشماموبه

  مادرشه،اسمت سوگله؟ي من همرنگ چشماي چشماگهی مشهی همبیباباحب:-
 . نشستی داشت که فوق العاده به دلم می قشنگي لهجه

 . جانهیبله مهد: دادم وگفتمبالبخندسرموتکون
 . سوگلي دارییبای زیلیاسم خ:-

 .تشکرکردم



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 11 

 . مهربون وخوش برخوردبودهی دخترعمووعمه هام مهدبرخالف
 . نشستی قشنگش به دلم متیمیصم

 . شدمی نگاهینی سنگي متوجه دوباره
 .سربلندکردم

 .اربودی مهدبازهم
 . بهم زل زده بوداهشی سيباچشما

 . پدرم بلندشديصدا
 سوگل دخترم؟:-
 .بله بابا: انداختم وگفتمی نگاهمی ننی باباحسبه
 . آقاجوني ادخونهیپاشوبرو به شهرام زنگ بزن بگو واسه نهارب:-

 . ابروهام نشستونی میاخم
 .چشم باباجون: گفتمآروم
 .دی پرسي باکنجکاوهیمهد

 ه؟یشهرام ک:-
 .نامزدم: دستباف مادربزرگ دوخته بودم گفتمی قاليبای زي که نگاهمو به نقشایدرحال

 . رنگ غم گرفتهی چرااما نگاه مهددونمینم
 . زل زدی سمتبه

 . کردمنگاهشودنبال
 .دمی رساری مهدي رهی نگاه خبه
 . سرجابلندشدم وازگلخونه خارج شدماز

 .دمی کشرونی بدمی سفکی تونبی شدم وتلفن همراهمواز جواردخونه
 .ممی صمنه،دوستی از آئیکیه از شهرام داشتم و تماس ازدست رفتپونزده

 . سبزرنگ روفشردمي کردم ودکمه کی اسم شهرام کليرو
 .دیچی گوشم پي بم شهرام توي بعدصدایکم
  چقدرباهات تماس گرفتم؟یدونی؟مییالوسوگل معلوم هست توکجا:-
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  خانم جوابتوبدم؟سیروزانی دي باحرفایدونم،انتظارداشتیسالم،بله م:-
 هم منو یکنی متی هم خودتواذي سوگل جان،دارستی نيزی چسی تودل مامان انیدونیتوکه م:-

 .زمیعز
 . کنهحی تلخ مادرش توجي خواست حرفای مبازم

 . لبم نشستي رويپوزخند
 نی به ای خانم از همون اول راضسی،انی حرفاگولم بزننی بااي خوای میبس کن شهرام،تاک:گفتم

 ي کننده حی توجي وحرفالیل کرده بود،االنم زنگ نزدم تا دالوصلت نبود وبه اجبارقبو
 آقاجونم،بهت گفته بودم ي خونه يای نهاربي گفت بهت زنگ بزنم تابرانیتوروبشنوم،باباحس

 .ای بیداشده،اگرخواستی بعد ازسالها پپدربزرگم يبرادرگمشده 
 باهام نداشت ياگر بابا کار: گفتي شده بود چون بالحن سرددمی شدي دلخوري انگارمتوجه

 .رسونم،خدانگهداریخودموم
 . کردم واتصالوقطع کردمی خداحافظسردوکوتاه

 . افتادمنهی آئادی بذارم که به کمی تونبی خواستم تلفن همراهموداخل جی مدوباره
 . شوبه سرعت گرفتمشماره

 .دیچی گوشم پي توممی دوست صمي گرم وپرانرژيصدا
 ی نبود،می چقدرنگرانت شدم،درخونتونم اومدم اماکسیدونی؟مییست کجاالوسوگل معلوم ه:-

 ؟یگه،خوبی درمی بگدهیخواستم برم سراغتواز ها
 .می آقاجونم،مهمون داري گرفتاربودم،خونه ی خوبم،کم،ممنونیکی یکینه،ی آئینترک: گفتمباخنده

  ناشناخته وگمشده؟يهمون عمو:-
 . اومدهبیبله،عموحب:-
 .ي نداری راحت شدکه مشکلالمیزم،خی عز،باشهیچشمت روشن سوگل:-
 .،فعالخداحافظی آجزنمی فرصت بهت سرمنی جان،دراولنهیمراقب خودت باش آئ:-

 صورت کوبهی جا دادم وتوندمی سفکی همراهمو داخل توننه،تلفنی ازتموم شدن مکالمه م باآئبعد
 .فمیمچاله شده داخل ک
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 ی محلي کنه،چون اگر منو بالباسای خواستم منو تاخونه همراهیاز سامان م از اومدن شهرام دقبلیبا
 خواستم ی ش کنم امامن نمهی ازش خواستم تنبي کرد واسه دلخوری شد وفکرمی می عصباندیدیم

 . بکنهي فکرنیچن
 لی نکنم ومقابل چشمش تبدشی کردم تاعصبانی مراعات مدی کنم بای مجبوربودم باشهرام زندگیوقت

 . لجباز وخود سرنشميبه دختر
 نامزدم رواز دی مادرم نبايحتای به شهرام نداشتم اماباالخره نامزدم بود وبراساس نصنی آتشیی عالقه

 . رنجوندمیخودم م
 . مادرش بازهم اسمش توشناسنامه م بودسی اني نسبت به طعنه وحرفااشی تفاوتی باتمام بشهرام

                                     
 . انداختمی نگاهنهی خودم داخل آبه

 . قبول بودقابل
 . کردم تانظرشوجلب کنمشی خواستم شهرام فکرکنه به خاطراون آرای بودم،نمساده

 .ی رنگ وشال آبی آبنی بود باشلوارجباسادهی که گشاد وتقریی سورمه ي مانتوکی
 .دادی ترنشون مدهی چشماموکشنی بودم وهمدهی سمت باالکشموهاموبه

 . اتاق خارج شدماز
 . آقاجون بودني باصفاي گلخونه ي توهنوزهمه
 خونه دوست نی اي مهموناي هی مثل بقننی قشنگوببي بودم اگه خانواده عموهم اون گلخونه مطمئن

 . خان بگذروننمی شاهکار حکونیدارن وقتشونوم
 . ها کنارحوض بودنوهی وسمانه مشغول شستن مدهیها

 . بودوستهی فاطمه هم به جمعشون پندفعهیا
 . نداشتمیی جمع جانی اي زمان توچیه

 . منو رونده بودنتی جمع دخترونه شون جابدم باعصباننی خواسته بودم خودموبهرزمان
 . بهم انداختنیی برگشتن ونگاه خصمانه هرسه

 . وگرنه تحمل نگاه وحشتناك اونو نداشتمستی ننشونی برای که سمخداروشکرکردم
 . به نامزدم دارهکی هرچند کوچیی عالقه رای سمدمی که فهمی زمانمخصوصااز
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 .دمی روشنیی آشناي بودم که صدارهی خهنوزبهشون
 .سالم به سوگل خانم خودم:-
 . سمت صدابرگشتمبه
 .ی نباش،خستهيسالم،خوش اومد: زدم وگفتمی شهرام لبخندکمرنگدنیباد

 . سمتم درازکرددستشوبه
 . دست دادمباهاش
 . گل روتکرارکردي گل برایی شهی کلي روبه سمتم گرفت وجمله ی گل رز سرخدسته
 . تشکرکردمیرلبی گل روازش گرفتم وزدسته
 .دی کشرونی شده بچی کادوپیی وبسته نشی شلوارجبی کردتوجدست
 . کردمی نگاه هارو احساس مینیسنگ

 . وفاطمه به مازل زده بودندهیبرگشتم،سمانه،ها
 . بودستادهیارای درکنارمهدهی دورترهم مهدیکم

 . مابودي هردوبه رونگاه
 . انداختم ونگاهمودوباره معطوف به شهرام کردماری مهدي انگشتايگارالی به سی نگاهمین

 . کنون سوگل خانمی آشتي برانمیا: روبه سمتم گرفت وگفتبسته
 .من باتو قهرنبودم شهرام: روازش گرفتم وگفتمبسته
 . مانتوم انداختمبی روداخل جبسته

 . رونداشتمانی اطرافي رهی خي نگاه هاطاقت
 . به سمتمون قدم برداشتنهیارومهدیمهد

 . ناآشنابهشون انداختی نگاهشهرام
 . پدرمي دخترعمووپسرعمواری ومهدهیمهد: واربه سمتشون گرفتم وگفتمدستمواشاره

 . کنمشی نذاشت من معرفشهرام
 هم شهرام فاخر هستم ارخان،منی مهددی خوش اومدرازیه شب: درازکردوگفتاری سمت مهددستشوبه

 . آقانینامزد سوگل جان وداماد حس
 . زل زدماری مهدبه
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 . چرا انقدرواکنشش نسبت به شهرام واسم مهمهدونستمینم
 .ممنونم: زد وبعد دست شهرامو فشردوگفتگارشی به سیقی عمپک
 .ن،ممنونمی همفقط

 .دی زل زده بودم که نگاهش به سمتم چرخهنوزبهش
 . حبس کردنهی بودکه نفسموتو سیبی عجي چه جاذبه نی ادونستمینم

 . دهانموفرودادمآب
 . زد وازمون دور شدیلبخندتلخ

 به ارید،مهدیببخش: کنه چون بالبخندگفتحی خواست رفتار سردبرادرش روتوجی انگارماریمهد
 کالفه ش شهی همی پشت فرمون بوده،خستگازری سفرخسته ست،از اهواز تاشنیخاطرا

 .دی بختشد،خوشیای به هم میلی آقاشهرام،شما وسوگل جون خکنه،خوشبختمیم
 . زدوتشکرکردي لبخندشهرام

 . به سمت برادرش رفتهیمهد
  چقدر دلم واست تنگ شده بود؟یدونیخب سوگل خانم،م: دستش گرفت وگفتونی دستمومشهرام

 . ندادمیجواب
 برم کمک ساره،بابک دی سامان وبابا،من باشیبروپ: وگفتمدمی کشرونی دست شهرام بونیدستموازم

 . حال ندارهیکم
 . شهرام نموندم وبه سمت خونه رفتممنتظرجواب

 . که ساره مشغول آرام کردن بابک بود شدمیوارداتاق
  نفس خاله رو؟نیچش شده ا: به ساره انداختم وگفتمینگاه

 انگارسرماخورده،شهرام اومده سوگل؟: ساره پاسخ دادي آقارضا به جاهمسرش
 . ساره هستمشی آقارضا،من پهی بقشی پنیبله اومده،شمام بر:-

 . به عالمت مثبت تکان داد وازاتاق خارج شديآقارضاسر
 بره سوگل؟مگه من یچراگفت:دادگفتی که بابک رو توآغوشش تکون می درحالتی باعصبانساره

 . نفس راحت بکشمهی اطیبچه شوبسپرم بهش برم ح بمونه یذاشتینوکربچشم،م



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 16 

 حتتی نصینجابودکلی االن مامان ا،کاشياوردیرنی گچارهی بي رضانی کوتاه ترازايواریساره جان د:-
 . کردیم

 يحتای حرفشونزن سوگل،نصيوا: تشکش گذاشت وگفتي بابک روکه به خواب رفته بود روساره
 .رهی گی م مهی االن گرارکهی نادمیمامان روبه 

 .دمیخند
 . ازپشت سرم بلندشدهی مهديصدا

 .نایدوتاخواهرخلوت کرد:-
 . جانهی مهدنیابشیذاره،بی بابک خلوت کردن هم منی،اینه بابا،چه خلوت: بالبخندگفتساره
 . که عاشقش شدهمی نازه ساره،مریلیپسرت خ: نشست وگفتنی زمي درکنارتشک بابک روهیمهد
 . جان تاکامالپسرگلموبشناسهمیامادمهران خان ومر دشهیشاالمیا: بالبخندگفتساره
 یچراساکت: تپل وگلگون بابک گذاشت وروبه من گفتي گونه ي رویی وبوسه دی آرام خندهیمهد

 .نیابشیسوگل خانم؟ب
 . وکنارش نشستملبخندزدم

 دی پرسطنتی باشساره
 ؟ي جون اهوازکه چشم انتظارندارهیمهد:-

 . جواب دادی باسادگهیمهد
 .. ها وخاله هامییچراخب،دا:-

 . جونهی مهدپهی آقاپسرخوشتکیمنظورم ازمنتظر:دوگفتی حرفش پرونی باخنده مساره
 .نه ساره جون: دوخت وگفتی باخجالت وشرم نگاهشوبه قالهیمهد
 .می عروست کننجایدهمیپس با: گفتطنتی باششهی مثل همساره
 . باخجالت لبخندزدهیمهد

 شی کوچولوبهی ،خواهرمنی ساره ناراحت نشيازحرفا:رفتم وگفتم دستم گونی رومهی مهددست
 .ازحدشوخه

 شترخوشمی تموم دخترا ازتوو خواهرت بنی ازبشم،اتفاقامنینه سوگل جون،ناراحت نم:-
 .زننی وقتابهتراز لبها حرف مید،چشمهاگاهی فهمدازحرفی ومهر روفقط نباتیمیاومده،صم
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 .دمی روبوسهی مهدي گونه
 . خوشم اومده بودهی هم واقعاازمهدمن

 شد وناخودآگاه آدموجذب ی بود که مهرومحبت از وجودش ساطع مي وخوش برخورددخترمهربون
 . کردیم

 . ازمقابل دراتاق بلندشددهی حميصدا
 . کمکنیای بستی بابک نيوقت نهاره،ساره جون اگه دوباره بهونه :-

 . به سرعت دورشدبعدهم
 . خوادی ازمن می چه طلبدهی حمنی ادونمیمن: گفتتی باعصبانساره
 . کمک دخترعمومی جون،پاشوبررسارهیبه دل نگ: شد بالبخندگفتی که ازسرجابلندمی درحالهیمهد

 .می کمک رفتي براهی ساره ومهدهمراه
 . پهن شدییرای پذي توی بزرگي سفره

 . وآش کل خونه روپرکرده بودمهی خوش قيبو
 . شددهی تازه وسط سفره چي ماست وسبزظرف
 . زن عمووعمه مشغول کمک کردن بودني برخالف اصرارهامی ومرهیمهد

 . شدمی شون غرق لذت می وسادگتیمیازصم
 . شهرام بودني خانواده برخالف
 رهی بگيرادی ادمی که انجام مي خانم از هرکارسی پدرشهرام منتظربودم هرلحظه اني توخونه

 . کنه وعقب مونده خطابیومنودهات
 . همسرمي کنم مخصوصاباخانواده سهی روباهم مقاددوتاخانوادهی زدم که نبابی خودم نهبه
 

 . نشستمکنارشهرام
 . بودمقابلم گذاشتدهی که برام کشی آشي کاسه

 .تشکرکردم
 . درخشانی جفت چشم مشککی نگاه،بازهم کی ینی سنگبازهم

 . بودرهی نگاه حسرت زده هم بهم خکی
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 . ازشهرام فاصله گرفتمی باتنفربهم چشم دوخته بود ناخواداگاه کمراکهی سمدنیباد
  شده سوگل جان؟يزیچ: انداخت وگفتی دردست داشت بهم نگاهی که قاشق آشی درحالشهرام
 .فتاده،ناهارتوبخوری نینه،اتفاق: زدم وگفتمي اجباريلبخند
 . مشغول خوردن شدشهرام
 .رم بخويزی دونگاه چینی تونستم باسنگی نمامامن
 .. اززی لبری پراز نفرت ونگاهینگاه

 ه؟یارچی دونستم رنگ نگاه مهدیواقعانم
 . به خوردن اون نهارخوش رنگ وبونداشتمیلی مچیه

 . تونستم ازکنارسفره دورشمیامانم
 . آقاجون بودي قانون خونه نیا

  سوگل؟ي خوری نميزیچراچ: بلندشدهی مهديصدا
 .دی نگاه ها به سمتم چرخي همه

 . چشم دوخته بودنمنتظربهم
 .اشتهاندارم: زدم وگفتمیلبخندکمرنگ

 . جمله بودن چون دوباره مشغول خوردن شدننیانگارمنتظرهم
 . بودرهی به ظرف مقابلم خنگاهم

 . زدی دور ممی اطراف زندگاماذهنم
 . که از کنارسفره بلندشد انگاراجازه صادرشدآقاجون

 . سرعت بلندشدم وبه سمت اتاق رفتمبه
 . نشستمیی گوشه
 . بودمداکردهی نجات پنی سنگي از شراون نگاه هادمی کشیقی عمنفس

 . بعدشهرام بالبخند وارداتاق شدیکم
 ؟ي نخورديزی خانومم؟چراچیخوب: نشست وباهمون لبخندقشنگش گفتمقابلم

 . نداشتملیم: گفتمرلبی به دورتنم حلقه کردم وزدستامو



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 19 

 رنگ خاص چشاتواز ادیبه من نگاه کن،چطوردلت م: م گذاشت وسرموبلندکردوگفترچونهیانگشتشوز
 ؟ی کنغی ت درفتهینامزدش

 . لبم نشستي رویلبخندکمرنگ
 . خام شدمدوباره

 . که به عنوان همسرم مقابلم بودي قشنگ مردي حرفاخام
 . زننده وزهردار مادرشي رفت حرفاادمی

 . قلب خسته م ولوله به پا کردي مهرش تودوباره
 . خنده هاتم خانوممي،فدايدی خنديآ: لبم گذاشت وگفتيانگشتشورو

 . کردسکوت
 . شدرهی رخم خمی نشست وبه نکنارم

 . بزنه اما مردد بودی خواست حرفیم
  شهرام؟ی بگيخوای میچ:دمی پرسکنجکاو

 سوگل جان،من يری روبه دل بگسی مامان اني حرفادیتونبا: وگفتدی کشیقی عمنفس
 عروس ،تواالنی کنيری وازشون کناره گیدقهرکنی،نبای نسبت به خانواده م موظفم،االنیوتوعقدکرد

 . ماي خونه میری شام م،امشبي فاخريخانواده 
 ي فقط برازمی بود،خانومم وعزنی فقط واسه اینی همه مقدمه چنیپس ا: زدم وگفتميپوزخند

 توکه مادرت دونمی؟نميدی خانوم روببوسم،حرفاشونشنسین برم دست ايخرکردن من بود،انتظاردار
 .ی به ازدواج بامن گرفتمی وصلت موافق نبود چراتصمنیباا

 يزی،چی مامان عادت کني به حرفادی سوگل،توباي شورشودر آوردگهید: گفتتی باعصبانشهرام
 که مامان یدونی کنه،می به حضورت به عنوان عروس عادت مگهی دمی ازدواج کنیست،وقتیتودلش ن

 من دنبال مقدمات ه،درضمنیعی حرفاطبنی دوست داشت من بادخترخواهرش ازدواج کنم،پس اسیان
 .می مراسم ازدواجمونو برگزارکنگهی دبهتره،ازدواجمونم

 شهرام ي آقايدوزی وميبریواسه خودت م: شدم گفتمی که ازاتاق خارج می بلندشدم ودرحالباخشم
 .نین به ارث برد رواز پدرتواستیفاخر،بله حس ر

 . شهرام خسته شده بودمي از رفتاراوحرفاگهی زبونم تندوتلخه اماددونستمیم
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 . بودنشي خود رأنیازا
 ی تلخ مادرش واکنشي خواست دربرابر حرفایدونمی شنی راحت میلی مادرش روخي حرفانکهیازا

 .نشون بده
 . خارج شدم ولب حوض نشستمازخونه

 .ي روزمی ناخوابیا هم درحال انجام کارها  داخل گلخونه بودن وخانوممردا
 . زانوهام گذاشتمي روسرمو

 . بودمدهی آخرخط رسبه
 دادی شک حق روبه اون می بذارم چون بونی خانوم روبامادرم درمسی اني تونستم رفتارای نمیحت

 . تلخ منوحفظ کنهیتامثال زندگ
 . شد سربلند کنمدباعثیچی که توگوشم پی بميصدا

  دخترعمو؟یخوب:-
 . شدارغرقی مهدي شب مانندچشمایکی داخل تارنگاهم

ممنون : موقع آروم گفتمی زل زدن بنی لحظه به خودم اومدم وباخجالت ازابعدازچند
 .ارخان،خوبمیمهد

 .گاری سبازهم
 .قی پک عمکی
 . سوگلگهینونمیامارنگ چشمات ا:-
 .دی موقع دلم لرزی بتیمی صمنیازا

 . باره وجودم روپرکردکی وهراس به شرم
 . نگفتميزی وچدمی گزلب

 . زد وازم دورشديتلخند
 . کردمی ذهنم هجي جمله شوتوبارها

 " سوگلگهینونمیامارنگ چشمات ا"
 .دی لرزی دلم نمزدی شهرام صدام میچراوقت
 . شدمی ذوق زده نمادی ززدی صدام مزمی خانومم وعزی وقتیچراحت
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 . متعهدم،متعهد،متعهدمن
 . ذهنمي ذهنم تکرار کردم تابشه ملکه ي تونوی بار اچند

 . وگناه آلود روزی افکارقشنگ اما هراس انگروندم
 . مامان بلندشدي لب حوض بلندشدم که صدااز
 ن؟یتو وشهرام هنوزنرفت:-
 کجا؟: سمتش برگشتم ومتعجب گفتمبه
 . فاخريا آقي خونه نیری سامان گفت به پدرت گفته همراه هم مگه،االنی پدرش ديخونه :-

 . شهرام ازپشت سرم بلندشديصدا
 . مادرجونمیری ممیاالن دار:-

 . شهرام جانی سوگلم باش،مراقبیشب برش گردون: بالبخندگفتمامان
 . گفت ومامان ازمون دورشدی چشمشهرام
 هم ی کمشهی شهرام فاخر؟نمي آقايباالخره کارخودتوکرد: پر به سمت شهرام برگشتم وگفتمباتوپ

 .یبه نظرمن توجه کن
 میری میشی آماده ميری االن منیبس کن سوگل،هم: نشوند وگفتشیشونی پي روی اخمشهرام

 ی که تنت مهی مزخرفي چه لباسانی ما،مادرمم حق داره،اي خونه میریخونتون،ازاونجاهم م
 . خستمیلی سوگل،خ،زودباشیکن

 .دم رفت ومن مات ومبهوت سرجاخشک شی به سمت درخروجشهرام
 . سامان به خودم اومدميباصدا

  سوگل؟نیشماهنوز نرفت:-
 . ازغم واردخونه شدمزی لبری توجه به سامان باقلببدون

 . دوشم انداختم واز درخارج شدمي روفمویک
 . نگاهکی ینی سنگبازهم
 . پشت خونه شدماطی توجه بهش وارد حبدون
 . ساده پارك شده بودي هالی اتومبي هی لوکس شهرام درکناربقلیاتومب

 . عاشقش بودمي که روزی هم پشت فرمون نشسته بود باهمون ژستخودش
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 . نداشتمي مرد خود رأنی به ای حسچی هامااالن
 .دمی توانم به هم کوبنی ودرکنارش نشستم ودر روباآخردروبازکردم

 .بتهی تون همه جادر تعقدهی تازه از راه رسي پسر عمونیانگارا: پرازخشونت بهم انداخت وگفتینگاه
 . انداختمی بود نگاهستادهی که درکنار درب ااری مهدبه
 . داده بودهی درتکبه

 . کردی میی خودنمايگاری لبش سي گوشه
 . نگاهشوبه من دوخته بودمی شلوارش فروکرده بود ومستقبی دستش روهم داخل جدوتا

 . بهش زدميلبخند
 . گرفتارماذهنی لبخند ازکجاسر درآورد،از اعماق قلبم نی ادونمینم

 . لبخند حرص شهرام رو درآوردنیاماهم
 . باقدرت ازسرجا کنده شد ومن به جلو پرتاب شدمنیماش

 . قوا روندباتمام
 لباس مناسب بپوش کیبرو : گفتی عصبی ما متوقف کرد وبالحني رو مقابل خونه لی بعد اتومبیکم

 .یختی به هم نرنی ازاشتریم روب تااعصابایزود هم ب
 . شدمادهی ووحشت زده پمسخ

 . و بعد از باز کردن در،وارد شدمدمی کشرونی بفمی کبی رو ازداخل جدیکل
 . لحظه بعد داخل اتاق ساده م بودمچند

 . تار بوددمی سوخت و دی گشتم اماچشمام می لباس داخل کمدم مدنبال
 .نی دامن جکی بادمی کشرونی ازکمد بدی بلند سفي مانتوکی

 . به تن کردمنهی آمقابل
 . کردی مسی راه گرفته بود وگونه هاموخاشکام
 .ختمی سمت صورتم رهی مو ی لخت مشکيموها
 . کردمی نمغی خواست منم ازش درینومی شهرام ااگه

 . موهام گذاشتمي رنگ رودی تل سفکی
 . بودی مصنوعیلیماخ بودم اباشدهی،زی روشن،رژ پررنگ زرشکی آبي هی چشم پهن،ساخط
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 .دمی که ممکن بود عقبش کشیی موهام گذاشتم وتاجاي رنگ رو به روی آبشال
 . زدمنهی آي توي بزك شده ي به چهره يپوزخند

 . هاموداخلش گذاشتملهی رو برداشتم و وسنمی جفیک
 . اتاق خارج شدماز

 . کردمی نشستم نگاه متعجبش روکامال احساس منی ماشي کنار شهرام تویوقت
 . راه افتادلی بعد اتومبیکم

 .دمی دی نمیچی روبه جلوبود اماهنگاهم
 . بودختهی به هم ری اعصابم حسابنمی بی خانومو مسی انگهی دي تاچند لحظه نکهیازا

 . به خودم اومدملی اتومبباتوقف
 . شد و در رو واسم بازکردادهی پشهرام

 . شدمادهی کردم پی قلبم احساس مي که تویمی وغم عظباهراس
 . فاخر شدمي آقامی عظییالی وي تو دست شهرام وارد خونه دست
 . استقبال نداشتمانتظار

 . نداشتیی جاچی عروس هنی خونه انیتوا
 . دستم شهرام بود مشت شد از ترس وهراسي که تودستم

 . سرشار از تمسخر به سمتمون اومدي خواهر شهرام بالبخنددای محض ورودم به خونه شبه
 .ي خونه نذارنی پاتو داخل اگهیقرار بود د: دست داد وروبه من گفتامباشهر
 . به سرعت پاسخ دادشهرام

 .ادیمن ازش خواستم که ب:-
 . دادلمی تحوي باالانداخت وپوزخندیی ابرودایش

 . رفت ونشستونی مقابل تلوزی راحتي به سمت مبلهااتوجهی بدون تعارف بعد
 .دمی کشیقی عمنفس

 .ی آمادگي بود برانهی زمشی پکی فقط دایش
 . کردی بسنده نمزی طعنه آمي حرفانی خانم به اسیان

 .می نشستیی مبل دونفره ي روباشهرام
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 .بای فاخر دوبلکس بود وزي آقاي خونه
 . کردی مرهی روخی فوق العاده ش هرچشمییبایز

 . کننده بودرهی خقهی عتینی تزئي ها وقاب هامجسمه
 . کردی دوم متصل مي اول روبه طبقه يدم که طبقه  بویچی مارپي عاشق پله هامن
 . اولي فاخر طبقه ي خانم وآقاسی دوم قرار داشت واتاق مشترك اني طبقه دای شهرام وشاتاق
 . داشتیی جداگانه سی اتاق هم سروهر

 . شدمی مرهی خیی خونه شدم مات ومبهوت به هر گوشه نی بار وارد انی اولي برای وقتادمهی
 شدم تو آسمونا پرواز ی متمولي خانواده نی عروس چننکهی واسم مثل قصر بود وازانجای زمان ااون

 . کردمیم
 . افکارم خط انداختي مثل مته رویی افکارم غرق بودم که صداتو
 . آوردنفی عنبرآورد،سوگل خانم که دوباره تشريبه به بادآمد وبو:-
 .سالم: خانم گفتمسی احترام از سرجابلند شدم وروبه اني اجبار وبرابه
 .يستادی چراانی،بشي خوشحال شدم عروس فراردنتیازد: کرد وگفتي بلندي خانم خنده سیان

 . انداختمنیی وسرمو تاحد ممکن پانشستم
 . گردنم درحال خرد شدنهي کردم مهره های ماحساس

 اشتباهت ی باقدسگهی دندفعهی،اي کردشی وآرايدی خانواده لباس پوشنی بار درشأن اهیچه عجب :-
 .رمی گینم

 . کلفت خونشون بودیقدس
 . گلوموفشردبغض

 . کنميری شدن اشکام جلوگي آب دهانمو فرو دادم تا از جاری سختبه
 . کردمی خودم احساس مي ش رو به رورهی خنگاه

 حقارت ازسمت نی ايری جلوگي برای تالشچی گاهم ههی شدم و شوهرم،پناهم،تکیرمی تحقداشتم
 .اددیمادرش انجام نم

 . زدادی خانم بلند فرسیان
 .ی،قدسیقدس:-
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 . مقابل درب آشپزخونه ظاهر شدی لحظه بعد قدسچند
 بله خانم؟:-
 تونه نفس ی دختره بخوره ازضعف نمنی رو گرم کن وبده ای که واسه نهارپختیاون مرغ وفسنجون:-

 .بکشه
 . روبه شهرام ادامه دادبعد

 ؟يشهرام مادرتو نهار خورد:-
 . باالخره لب باز کردشهرام

 . خوردمی نهارمفصلمی آقا حکي خونه یبله مادر،جاتون خال:-
 ي نهارخوردفهممی از چهره ت م،منی دروغ بگستیالزم ن: زد وگفتي خانم پوزخندسیان
 کن بخوره،االن ن،مجبورشی بخوريزی و برو آشپزخونه چری مثال عروس رو بگنی دست اانه،بلندشوی

 .رهی آبرومون مننی دختره رو ببنی نزار ايره  چهانی منایخاله ت ا
 . زدمی اما دم نمتمی شد غرور وشخصی مخرد
 . شدی گلوم بزرگتر مي بغض توفقط

 . شهرام وارد آشپزخونه شدمهمراه
 . بوددهی رو چزی میقدس

 . نشستم،شهرام هم مقابلم نشستزی مپشت
 .ي نخورديزی پدربزرگت هم چيبخور،خونه : بهم انداخت وگفتی نگاهمین

 . بااشتها مشغول خوردن شدی حرفچی خودش بدون هبعد
 .زگذاشتمی مي روسرمو
 .دمی کشقی تا نفس عمچند

 . بودمزاری عرضه روبه روم که مثال شوهرم بود بی مرد بنیازا
 . بودمزارشدهیب

 . کرد ومنو داغونتری تر ممی روحجيزاری بنی اشی تفاوتی بباسکوتش،با
 . بمش بلند شديصدا

 .انینامی بخور،االن خاله م ایی نکن،چند لقمه يسوگل لجباز:-
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 . شدمرهی رو بلند کردم وبه مرد روبه روم خسرم
 ؟ي زل زدينجوری ای چه؟بهیهان چ: هم نگاهشو به من دوخت وگفتشهرام

 . گاهمهی تکی عرضگیبه ب: زدم وگفتميپوزخند
 . شدمییرای بلندشدم و وارد پذزی منتظرپاسخ شهرام بمونم ازپشت منکهی ابدون

 . شده بودرهی خانم نشسته وبه روبه رو خسیان
 . ناخوناش بوددمی هم مشغول سوهان کشدایش

 لباس مناسب بردار بپوش االن خاله کیبرو از داخل کمدمن : وگفتدی من دست ازکارکشدنیباد
 .رسنینامیا
 . مبل نشستمي توجه به حرفش رویب
  گفت؟ی چدای شيدیمگه نشن:ت گفتی خانم باعصبانسیان
 . گفتی چستیبرام مهم ن:-
 . ادبی خودسر،لجباز،بيدختره : غرغر کنان گفترلبی خانم زسیان
 . خانمسی شنوم انی من ناشنوام؟دارم حرفاتونومنی فک کردانایاح:-
 . باالانداختیی شونه یالی خیباب
 .يمن هم گفتم که بشنو:-

 . زنگ در مهلت پاسخ دادن رو ازم گرفتيصدا
 . رفتفونی خانم به سمت آیقدس

 مقابل خواهرم ي سوگل،بخواي کن احترام خودتو نگه داریسع:زگفتی آمدی خانم رو به من تهدسیان
 . باهات برخورد کنمیی گهی شم طوردی مجبور مي راه بندازيزیآبرور
 . ندادمیجواب
 .دخترش وارد خونه شد لحظه بعد مهربان خانم بادوتا چند

 . کردم ودست دادمی سرجا بلند شدم وباهاشون احوالپرساز
 . نسبت به مهناز داشتي رفتار بهترمهتاب

 .دی باهام دست داد وحالم رو پرسبامحبت
 . مهناز با اکراه دستم روفشرد وسرتا پامو با پوزخند بر انداز کرداما
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 . کنارم نشستمهتاب
 .وستی لحظه بعد شهرام هم به جمعمون پچند
 . نامزدم کاشت حالم رو بدکردي گونه ي که مهناز با ناز رویی بوسه

 . کنارش نشست وباهم مشغول حرف زدن شدنشهرام
 رنگ نی از ای من که نامزد کني کردم با خواهر زاده یفکرم: بهم انداخت وگفتی خانم نگاهمهربان

 نی دخترجون؟اي نداری خاصيماری ست،توبگهی دزی چست،اماانگارموضوعی ني خبرگهی ددهی پريورو
 .ستی نیعی نرمال وطبي مال آدمایدگیرنگ پر

 . اسمش رومهربان گذاشتنتهی عفرنی چطور پدر ومادر ادونستمینم
 . کرده بودنی بزرگیلی خسکیر

 .یبانی پشتی اندکي به شهرام دوختم برانگاهمو
 . حال وهوا نبودنی من اصال تواامانامزد
 . دختر خاله ش زل زده بودي به ناز واطوارابالبخند

 . ندارمی مشکل خاصر،منینخ: گفتمآروم
 یلی مامان جون؟سوگل خهی حرفاچنیا: دستش گرفت وروبه مادرش گفتونی دستم روممهتاب

 .نمی بی نمیدگیخوشگله،من که رنگ پر
 . دارش قلبمو هدف گرفتشیباحرف ن وبعد دمی خفن مهربان خانم روبه مهتاب دي غره چشم

 یلی خي تن داد،شهرام ومهناز رابطه ي کارنی جادوش کرد که به چنی شهرام روکنی ادونمینم:-
 . باجادو به هم زدشونوی زندگی کدونمی قرار ازدواج هم باهم گذاشته بودن،نمی داشتن،حتیخوب

 . حرفش رو گرفتي خانم دنباله سیان
 تو ي ناجوري چه وصله نی ادونمیم،نمی ما شاهد عالقه شون بوديواقعا مهربان جان،همه :-

 . بودمونیزندگ
 . گرفتنفسم
 .ستادی اقلبم

 . شد وسوگل مردکی تارامیدن
 . روحم خفه شدآره،باحرفاشون
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 . تحمل اون فضارونداشتمگهید
 . راه فرار بودمکی دنبال
 . رو برداشتمفمی شدم کبلند

 . فرار کردمطی توجه بهشون از اون محبدون
 . خفقان آور که تک تک آدماش قاتل روحم بودنطی اون محاز

 .دمی اما دودمی شنی سوگل سوگل گفتن شهرام رو ازپشت سرم ميصدا
 . بزرگشون خارج شدماطی حاز
 . به خودم اومدم که مقابل آژانس بودمی فرارکردم و وقتیانی اعي اون کوچه باخونه هااز

 . برسونه گرفتم تامنو به خونهیتاکس
 .دمی کشقی دادم وچند تا نفس عمهی به پنجره تکسرمو

 . کردمی تا آخرعمر اون لحظه ها رو تحمل مدی چطور بامن
 .دادمی وشهرام بودن نجات مدای خانم،شسی عذابش اني برزخ که مامورانی خودمو از ادی باچطور

 . به خودم اومدمستادی اول روستا انی ماشیوقت
 . روحساب کردمهی شدم وکراادهیپ

 . درب وداغون به سمت خونه راه افتادمیباروح
 .دمی رو مقابل خونمون دنهی دور آئاز

 .دی حال و روزم رنگش پردنیباد
 .سوگل: وگفتدی سمتم دوبه

 . تو آغوشش رها کردم وهق زدمخودمو
 .دی کشی کمرم مي نوازش وار رودستشو

 واسه ی مناسبنجامکانی داخل خونه،امیهتره بر آروم باش،بزمیسوگل جان،عز: از چند لحظه گفتبعد
 .ستی نختنیاشک ر

 . اومدمرونی آغوشش باز
 . وارد خونه شدمنهی ودست تو دست آئدمی کشیقی عمنفس

 . دستام پنهون کردمونی نشستم وصورتمو مدی درخت بری تخت زيرو
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  شده؟ی چی بگي خوای نمزمیسوگل عز: کنارم نشست وآروم گفتنهیآئ
 .نهی خسته شدم آئگهید: گونه م پاك کردم وگفتمي رو از رواشکام

 زم؟ی عزیاز چ:-
 . مجبورم خودم رو خوشبخت نشون بدمنکهیازا:-
  اومده؟شی تو وشهرام پنی بیاختالف:-
 اشتباه کی کم آوردم،من تو انتخاب شهرام اشتباه کردم،گهی دنه،منی اختالف بود آئکیکاش فقط :-

 نی شهرام روندارم،دارم باای تفاوتی و بدای خانم وشسی اني زخم زبونا طاقتگهیر،دیجبران ناپذ
 .  شمیانتخاب اشتباه نابود م

 . گفتمنهی رو واسه آئی چهمه
 .ای محلی ها،زخم زبونها وبی تمام بدبختاز

 . باشهرام داشتمي آغاز نامزدنی که از همی نحسیاززندگ
 .میمی داد ومن آرامش گرفتم از وجود دوست صممی گوش داد ودلدارنهیآئ
 . وجودم بودشی آتي روی که مثل آبیی هاي دلدارنیازا

 اصالحواسم نبود تا زمی عزدیببخش: گفتمنهی رو به آئی چند لحظه به خودم اومدم وبا شرمندگبعد
 .دعوتت کنم داخل خونه

 انقد خودتو م،االنمی حرفاروندارنی منو تو که باهم ای سوگلي شدیچقدر تعارف: بالبخندگفتنهیآئ
 پدربزرگت وانقدخودتو ي استراحت کن وبعد برگرد خونه ی برو داخل خونه کمزم،پاشوی نکن عزتیاذ

 که اشن بیرمنطقی کنم انقدر غی،فکرنمی مورد حرف بزننیعذاب نده،درضمن بهتره با خانواده ت درا
 .ی کنیمجبورت کنن به اجبار باشهرام زندگ

 شک از ی بزنم بی از شهرام حرفیی در مورد جدای امااگه حتستنی نیرمنطقیغ: گفتميبازهرخند
 . کننی ساقطم میزندگ

 . با تأسف بهم چشم دوختنهیآئ
 رم،خودتوی گی سوگل،اما بازهم باهات تماس مرمی مگهیمن د: گونه م کاشت وگفتي رویی بوسه

 .ادی مشی بخواد همون پی بزرگه،هرچزم،خدای نکن عزتیاذ
 . رفت ومن تنها موندم با درد وغممنهیآئ
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 . کردی رو واسم دشوار مدنی که اونقدر سوزاننده بود که نفس کشی درد وغمبا
 .دمی کردم به آخر خط رسی ماحساس

 . من نبودی زندگییای اون مرد روشهرام
 .داکنمی وعشق رو تو وجودش پتی که بتونم امنيمرد
 . کنهدای به دلم راه پی ونذاره غمسهی مثل کوه پشتم وای زندگماتی که تو ناماليمرد

 منو ي شد که بتونه قلب خسته یدانمی پی مثبتیژگی وجود شهرام وي اما واقعا تومی هم بودمامکمل
 . کنهلیتکم

 . من بودی نابودگر زندگشهرام
 ها قصد داشت ی تفاوتی بنی کشونه وشهرام با ای مي مرد ذره ذره زن رو به مرز نابودکی ی تفاوتیب

 . نابودکنهاموی و دنرهیجون من رو ازم بگ
 . وار جمع کردمنی شکمم جني وپاهامو تودمی تخت دراز کشيرو

 . بودمخسته
 . وزخم زبوناای محلی از بخسته

 .رمی بستم تاآرامش بگچشمامو
 . چشم باز کردمی خش خشيباصدا
 . بودکی جا تارهمه

 .دمی چقدرخوابدونستمینم
 . تخت بلندشدميازرو

 . داشتی درد وحشتناکگردنم
 . برق رو فشردمدی خونه شدم وکلوارد
 . به ساعت انداختمینگاه

 .دادنی شب رونشون مازدهی ها عقربه
 . سمت اتاقم رفتمبه

 . عوض کردمی مشککی تونکی رو بادمی سفيمانتو
 . موهام انداختمي روموی مشکشال
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 . ساخته بودوی دکیم  صورتم پخش شده بود ازي که توییشایآرا
 . هارو پاك کردمشیآرا
 . ماالمال ازغم ازخونه خارج شدمیبادل
 . انداختممی به گوشی راه نگاهيتو
 . تماس از دست رفته از شهرام داشتمستیب
 . بازکردمامشویپ

 : تر شدقی لبم عمي کلمه به کلمه ش پوزخند رووباخوندن
 گهی،دي خاله مهربان بردشی مامان رو پي،آبرویزنی حالمو بهم مي با رفتارات دارگهی دسوگل

 ي دارنی واسه همي تو در حد من نبودگهی باهات داشته باشم،مامان راست مي چه رفتاردونمینم
 .ی کنی می قاطر چموش لگد پرونکیمثل 
 مورد با مامان نی تو در اشهیساره م: گفتمدمی کشی ممی لخت مشکي موهاونی که شونه رومیدرحال

 .یحرف بزن
 .محاله سوگل،اصال حرفشو نزن: بابک رو به تنش پوشوند وگفتی عروسکشرتی تساره

 . بهش چشم دوختممعصومانه
 رفت ی خونه ش می نقلي که به سمت آشپزخونه ی رو داخل گهواره ش گذاشت و در حالبابک
 هم که چه یدونی،می شناسی مامان رو موفتم،توکهی شم،با مامان هم در نمیسوگل من خر نم:گفت
 باهاش حرف تونیی در مورد جدا،حاالي فاخر شدي داره که توعروس خانواده یذوق

 . حال واحوالنی ايبزنم،محاله،مخصوصا تو
 کدوم حال واحوال؟:دمی پرسيباکنجکاو

 ؟ي تو متوجه نشدیعنی:-
 ؟ی چيمتوجه :-
 شهرام ومدنیدر مورد ن نبود که تاحاال با سوال وجواباش ری درگره،اگهی مامان چقدر درگنکهیا:-

 .کشته بودت
 ه؟ی چری درگ،مامانی بزنی حرفي تابخوای کشی ساره،آدمو ميوا:-

 . لب ساره نشستي رويلبخند
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 .میقراره عروس دارش: گفتمرموز
 ه؟یعروس؟منظورت چ:-

 سوگل،قراره سامان ازدواج کنه،تنها يچقدر کودن شد: از آشپزخونه خارج شد وبا اخم گفتساره
 .برادرمون
 . گشاد شدچشمام
 ؟یاونوقت باک: گفتمباتعجب

 .دمونی جديه،دخترعمویمهد: گفتی زدگباذوق
 بعد به من نی گرفتی هم می عروسنیذاشتی خبر؟میچه ب: برگشتم وگفتمنهی به سمت آيبادلخور

 .نی گفتیم
 که ي هفته اونقدر ناراحت بودهی نیتو ا: زد وگفت بهم لبخندنهی از پشت بغلم کرد وداخل آساره

 غم بغل ي زانودهی شده،فاطمه وهاهی که سامان عاشق مهددنی همه فهم،وگرنهيمتوجه نشد
 .رهی گی کردن سامان اون تحفه هارو میگرفتن،فک م

 به هی رونشون کرده،حاال قضلی دختر فامنی ناقالست ها،بهتریلی سامان هم خنیا: وگفتملبخندزدم
 ده؟یکجا رس

مامان با، بابا در موردش حرف : نشست ورو بهم گفتکشی کوچي سوخته یی قهوه ي مبالي روساره
 با ينجوری رابطه ش انکهی استقبال کرده،آقاجون هم خبر داره وخوشحاله از ایلیزده،بابا هم خ

 . صحبت کنهبی آقاجون باعمو حبشه،قرارهی متریبرادرش قو
 . خبر ندارنبی عموحبي مونده،هنوز خانواده شیپس هنوز اصل کار:تم محکم بستم وگفموهامو

 حرف زدم،فقط لبخند هی بامهدست،منی نلی میاما خب خود عروس خانم ب: با لبخند گفتساره
 .زدوپاشد رفت

 ایزنی مه،حرفای راضیعنیچون بلند شده ورفته : نشستم وگفتمیی مبل تک نفره ي ساره روي روروبه
 .ساره
 .رجا بلند شد وبه سمت آشپزخونه رفت از سساره

 .ای کودن شدیلی سوگل؟خیدونی نمزاروی چنیتوهنوز ا: حال گفتدرهمون
 . ساره ورضا زل زدمي کرم رنگ خونه ی قالبه
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 . من هم بشهبی آروم ساره نصی دوست داشتم زندگشهیهم
 . سرتا سر عشقیزندگ

 . بودی آلدهی ارضامرد
 . اطراف بودکه عاشق ساره شدي روستاهانی از خوانیکیپسر

 .یحی مکان تفرکیتو
 . هر دوخانواده ازدواج کردنتی ساده با رضایلی خبعدهم

 .دادنی ملی رو تشکی من واقعا زوج خوبيبای بود ودر کنار خواهر زکلی قدبلند وهرضا
 . پوست بوددی الغر اندام وسفساره

 .رهی درشت تییباچشما
 . بودي از آرامش وشادزی لبرشهی همکشونی کوچي خونه
 . خوردمی عشق پاك غبطه منی به اشهی رو دوست داشتن ومن همگهی وار همدوونهی ورضا دساره
 کردم به انتخاب ی فکرمهی مهدتیمی وصمی به پاکی رفت سمت عشق تنها برادرم سامان،وقتذهنم

 . گفتمی منیسامان آفر
 . واقعا شاهکار کرده بودسامان

 . شدنی مییوش اخالق من زوج معرکه  درکنار برادر خهیمهد
 . کمک به ساره وارد آشپزخونه شدمي مبل بلندشدم وبراي رواز

 .می مشکالت زندگي گاه توهی شد تکی شهرام هم مکاش
 . رفته بودشی بر وفق مراد سامان پی چهمه

 .می حلقه به بازار اومده بوددی خري اعالم کرده بود وامروز براتشوی رضابیعموحب
 نی اي م باشهرام نداشتم امابراندهی آی زندگي برايدی امچی مشکالتم باشهرام حاد شده بود وهنکهیباا

 .وصال ازاعماق قلبم خوشحال بودم
 گاهش خبر از ی کمرنگ گاه وبي کرد امالبخندای  مردونه ومغرورشو حفظ مي حالت چهره سامان

 .دادی مشی درونيشاد
 . داشتی قدم برممیش ومر دخترونه درکنارمادری هم باشرمهیمهد

 . حضورداشتنداری ومهدمی زن عمو،مربی عموحبي خانواده از
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 . سامان هم ساره،مامان ومني خانواده از
 . سبز روشني بودم باروسردهی پوشرهی روپوش سبزتکی

 . جاخوش کرده بودمیشونی پي به صورت کج روموهام
 . نداشتمیشی آراچی کمرنگ هی رژ صورتکی جزبه

 .می شدی طال فروشوارد
 .ستادمی اهی مهدکنارم

 دوارمی برم،امی نمادی زمان از چی هشی عقدم روبه خاطر تلخدیمن خر: گفتمی به آرومکنارگوشش
 . بمونه زنداداشدی خرنی اینیریواسه تو فقط ش

 . لبخند زدهیمهد
 .دی چهی حلقه هارو مقابل سامان ومهدفروشنده

 . داشت انتخاب کردکی کوچونی پاپکی ساده که روش ي حلقه کی به سرعت هیمهد
 . کرددیی انتخابشوتأتی هم باجدسامان

 .می خارج شدی واسه سامان از طال فروشیی ساده ومردونه ي حلقه دی از خربعد
 نی لباس نگي دامن وجلو ي بود که روی لباس شب بلند دنباله دار به رنگ نباتکی هی عقد مهدلباس

 . کار شده بودی درخشانيها
 .می بری فروشی به بستنی رفع خستگي داد براشنهادی پسامان

 . قبول کردنهمه
 .می قدم برداشتی بزرگی فروشی سمت بستنبه

 .زنشستمی مپشت
 . وزن عموهم کنارم نشستنم،مامان،سارهیمر

 . سفارش دادمی شکالتیبستن
 . نشستنیی دونفره زی هم بافاصله پشت مهی ومهدسامان

 . هارو آوردی پوش ظرف بستندی سفي مرد بعدیکم
 . شدمی شکالتی مشغول خوردن بستنبالذت
 . کردمی روحس می نگاهینیسنگ
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 .هی کدونستمی توجه بهش مبدون
 . خواستم نگاهشوحس کنمی ماما

 .ختی ری نگاهش به وجودم آرامش مینیسنگ
 . چشاش به دلم افتاددنی هوس دهویاما

 . کردمسرموبلند
 . شداهشی سي مات چشمانگاهم

 . انگشتاش بودونی مگارشی زده بود وبازهم سهیوارتکی دبه
 .یشگی ژست همهمون

 . بهم زدی نگاهم که معطوف بهش بود لبخندکمرنگدنیباد
 . شدمی انداختم ومشغول خوردن بستننییسرموپا

 .دمی فهمی عموومامان رو نمم،ساره،زنی مريحرفا
 . نداشتماصالتمرکز

 . روندارمي کارچی کردم قدرت انجام هی ماحساس
 .دی لرزی دستم مونی می بستنقاشق
 . تابه خودم مسلط بشمدمی کشیقی عمنفس

 . نداشتیی دهیفا
 انه؟ی بود اریرمهدی حالم تقصریی تغدونمینم
 .زبلندشدمی روخوردم وازپشت می از بستنگهی دیکم

 . واسم سخت بودی فروشی بستني گرفته ي فضاتحمل
 . زدمهی تکی فروشی بستنواری خارج شدم وبه دطیح اون ماز

 . نامعلومم فکرکردمي ندهی رو دوختم وبه آادهی داخل پتی به ازدحام جمعنگاهمو
 . از کنارم بلند شدی حال آرومنی بم ودرعيصدا

 حالت خوبه؟:-
 . زل زدم وسرمو به عالمت مثبت تکون دادماری مهدي ومردونه ي جدي چهره به

 .گارشی به سقی پک عمکی بازم
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 . حساس شده بودماری انگشت مهدي اليگارای چراانقدر به سدونمینم
 !!گاریچراانقدرس
  داره،درسته؟تونی زندگي توی نقش پررنگگاریانگار س:دمی پرسناخودآگاه

 . کنهی پر مموی زندگيخالء ها: انداخت وگفتی نگاهمی انگشتش ني الي سوخته مهی نگاری سبه
 . باشنيگاری آدما سي همه دی پرکنن که باشونوی زندگي خالء هاگاریاگه همه آدما بخوان باس:-
 .نمی بی هم توش نمی منه،اشکالي وهی شنیخب ا:-
 .دمی کالمش رنجي تنداز

 دارش منو شی شد که بخواد باکالم نی نمدهی ازحرفم دی از ناراحتي اثرچی چهره اش هياماتو
 .برنجونه

 .ی باشی کردم دخترلوسی؟فکرنميناراحت شد: بشم که گفتی فروشیرد بستن خواستم وایم
 .نی اماشماانگار ازهمه طلبکارستمیلوس ن: شدم وگفتمرهی خبهش

 شوهرت کجاست؟:دی ربط پرسیب
 . داشته باشهی کنم به شماربطیفکرنم:-

 معلومه ذارهی که هرلحظه زنشوتنهاميمرد: اعصاب خردکن گفتي به داخل گذاشتم که باپوزخندقدم
 .یی ستهی دوسش داره،عجب انتخاب شایلیخ
 . بودزیت

 . کردی من وشهرام رو درك مي شکرآب شده ي رابطه انگار
 . شدمرهی داخل ظرف خي آب شده ی نشستم وبه بستنی صندليرو
 . رفتن به خونه آماده شدني بعد همه بلند شدن وبرایکم
 . نشستماری مهدلی داخل اتومبهی مهدي به جامن

 . کردمی خودم احساس مي به رونهی نگاهشو از داخل آینیسنگ
 راه پرت ونی سرسبز مي ش حواسمو به دشت هارهی توجه به نگاه خی وبدمی جلوتر کشمویروسر
 .کردم

 . کردمی دشت ها حسادت منی اي آزادچقدربه
 . بودمری اسمن
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 .دمی انتخاب غلط که جورشو بارها کشکیریاس
 .دمی خانم جورکشسی اني زبونابازخم

 . اشتباهنی بود تاوان ای وتموم نشدندمی نامزدم جور کشی تفاوتی ببا
 که به اجبار به پاهام بسته یی بزنم تا دورشم از بندهاادی دشت بدوم وفرنی خواست اونقدر تو ای مدلم

 .شده بود
 . اسارت شهرام رهاشمری زنجاز
 . کنم ونفس بکشمی دغدغه زندگیب

 . بشمتی موقعنی اي اشکام توزشیدستام پوشوندم تامانع ر با صورتمو
 . رو فروبردمی تااون بغض لعنتدمی کشیقی مو بازبون ترکردم ونفس عمدهی خشکيلبا

 . زدمی انداختم وچرخنهی آخرو به خودم تو آنگاه
 . تنم نشسته بودي روی رنگم به خوبیی طاللباس
 . درخشانیی طالي هانی بود وبلند،پراز نگدکلته
 یی رنگ بود که پروانه یی تل طالکی دهنده ش نتی محکم بسته بودم وتنها زموی لخت مشکيموها

 . خوردیبه روش به چشم م
 کرد اما به ی منمی وتحسدی دی لباس منی مجلس بود ومنو باانی لحظه آرزو کردم تاشهرام تو اکی

 . شدممونیسرعت پش
 کار منصرفش نیکارت دعوت بفرسته که با هزار ترفند از ا شهرام ي خانواده ي خواست برای ممامان

 . رفتنی سفر به دبي برایکردم وگفتم خانوادگ
 به خدا گه،بابایادی خواهر دوماد؟بییکجا: وگفتدی به داخل اتاق سرك کشنهی باز شد وآئدر

 . دور خودت نچرخ،انقدیخوشگل
 . خارج شدمنهی زدم واز در اتاق همراه با آئلبخند
 . بامهمونا بودنی دست تو دست هم مشغول احوالپرسهی ومهدسامان

 . هردوشون خندان بوديلبها
 .دی درخشی مینی مثل نگدهی وپوشی اون لباس نباتي توهیمهد

 . شده بودپی واقعا خوش تی هم درکنارش باکت وشلوار طوسسامان
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 . سمتشون رفتمبه
 . گفتمکی دست دادم وبهشون تبرباهردوشون

 .ستادمی امی درکنارمربعد
 . شده بودرهی وسامان خهی وسمانه حسرت زده به مهددهی هانگاه

 . شدی دلم قند آب مي برادرم توي شاداز
 . مراسم خودم وشهرام افتادمادی ومجلس عقد سامان به دی لباس سپدنیباد
 . نبودنیری اون روز هم واسم شیحت

 . کردمی اما لب باز نمدمیدی ومدمی شنی ها ونگاه هاشون رو مطعنه
 . خواسته بودمخودم

 . نکردمی مادرم هم مخالفتي خواسته م نبود امابا خواسته یعنی
 . پدر شهرام چشممو کور کرده بودثروت

 . کردمی فکرنمی مشکلچی هبه
 اما حاال داشتم عمق فاجعه دمیدی ممتی گرونقي هانی وماشیونی هرلحظه خودمو تو قصراعفقط

 . کردمیروحس م
 . نبودی سادگنیه ا باشهرام بیزندگ

 . کردی مي ازم طرفداری مقابل مادرش کماگرشهرام
 ی حساس چطور مي هی روحنی بهتربود امامن باایلی خمی کوه کنارم بود مطمئنا زندگکی مثل

 .امی شهرام کنار بی تفاوتی وبدای وشسی انيتونستم تاآخر عمرم بازخم زبونا ومتلک ها
 . لحظه حس کردم نفس کم آوردمکی

 . گرفته بوددلم
 . آوردی قلبم بود که داشت اشک رو به چشمم مي وحشتبار روینی احساس سنگکی

 .زمی برادرم اشک بري مجلس شادي خواستم توینم
 . به اتاق رسوندمخودمو

 موهام انداختم وبه سرعت از ي رو هم رودی سفری لباسم به تن کردم وشال حري رنگمو رودی سفکت
 .خونه خارج شدم
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 . بودنیکوبی آقا جون مشغول پامی عظاطیح آخر مردا
 . مکان گلخونه بودنی خلوت تراالن

 . و وارد شدمدمی سمت گلخونه دوبه
 . دادمختنی فروري که پشت پلکام خونه کرده بودن اجازه یی تخت نشستم وبه اشکايرو
 . م بلند نشههی هق هق گري کردم صدای میسع

 . لحظه گذشتچند
 . نگاهکی ینی سنگبازهم

 . چشماش شدمیکی کردم وبازهم غرق تارسربلند
 . انگشتاش نبودونی ميگاری سشهی بار برخالف همنی بودواستادهی در گلخونه اي زاوادر

 .می شده بودرهی به هم خهردو
 . وباالخره موفق شدمرمی کردم ازش نگاه بگیسع
 . تخت بلند شدم وبا پشت دست اشکامو پاك کردم وبه سمت درقدم برداشتمي رواز

 .ستادنی وادارم کرد به اصداش
 ؟يزی ری که اشک مشهی انقدرواسه داداشت تنگ میعنی:-

 . ندادمی وجوابدمی ربط،لب گزی بچه
 . بلند ترشدی کمصداش

 .باتوام:-
 خودمه يزم،چشای ری نداره که چرا دارم اشک می ربطچیبه شماه: گفتمتی کردم وباعصبانسربلند

 .لی دلی اونم بزمیدوسدارم اشک بر
 .دی کشرونی بگارشوی سي کرد وبسته نشی شلوار جبی داخل جدست

 . لبش گذاشتونی آورد ومرونی نخ از داخل پاکت بکی
 . رو آتش زدگارشی ش سراند وبافندك سرهی تنی شلوار جبی رو داخل جپاکت

 .قی عمیپک
 . بودرهی با دقت به حرکاتش خهمنگا

 . کردری م رو غافلگرهی خنگاه
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 . برادر زنشهي نامزدی کجاست سوگل خانم؟ناسالمتپتینامزد خوشت: زد وگفتيپوزخند
 . پر از طعنه بودلحنش
 .اری کنار آقامهددیلطفا از مقابل در بر: فوت کردم وگفتمرونی به بی باکالفگنفسمو

 اگه نرم؟: گفتطنتی باال انداخت وباشییابرو
 . کردی کارش حالمو بدترمنی باااری بودم وحاال مهددی ناامای دني ازهمه
 . بزنم وباتمام توانم هولش بدمادی داشتم فردوست

 ن؟ی چرا انقدر دور ور مناریآقامهد: دوختم وگفتمنی زمنگاهموبه
 . بود که ناخود آگاه به زبون آورده بودمیسوال
 .ي شدبای زیلیخ: گفتقی نفس عمکیت وبعد از به سرتا پام انداخینگاه

 . مواجه شدمشی خالي هضم جمله ش بودم که با جادرحال
 .دمی از گلخونه خارج وبه سمت خونه دوبااضطراب

 . اتاق شدموارد
 . وشالمو درآوردمکت

 . شدمرهی م خدهی رنگ پري به چهره نهی آتو
 . فراموش کنماروی مهدي کردم به خودم مسلط بشم وجمله ی دهانمو فرو دادم وسعآب

 .دمی از جاپرنهی آئيباصدا
 .دیچی خنده ش تو اتاق پيصدا

 نه؟ی آئي شدوونهید: سمتش برگشتم وگفتمبه
 ؟ی؟چراهوليدی ترسیلیخ: خنده هاش گفتونیم

 . واز کنارش گذشتمدمی کشیآه
 . شدی سرم راهپشت
 .بودن دنی وساره مشغول رقصه،سامانیمهد

 . سمتشون رفتمبه
 .دی دستمو کشسامان

 .ستادمی امقابلش
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 . زديلبخند
 .دی بوسمویشونی شد وپکی نزدبهم

 . تنها برادرمی بودم واسه خوشبختخوشحال
 . بودم وبه اون کشمکش چشم دوخته بودمستادهی ساره اکنار
 .دی رسی نمچکسی اون سروصدا به هونی هق هقم ميصدا
 .دی به سمتم چرخساره
 . دستش گرفت وفشردونی مو مشونه
 . شدمی آروم نمامامن
 . نشهکی تابهم نزدستهی کرد مقابل شهرام بای می سعپدرم
 . نداختی شهرام به اندامم لرزه ميصدا

 اگه ی االن تو دست منه،حتشی آقا،تموم زندگنی دختر زنمه،اسمش تو شناسناممه حسنیا:-
 .نیهمفی من،شوهرشمی حرف بزننیبکشمش هم حق ندار

 ي خوایا،می پسرجون،برو با بزرگترت بیگی میچ: شهرام زدوگفتي به شونه ی آرومي ضربه پدرم
 . جناب فاخری واسه خودتی هستی غلطا،تو هرک،چهیدخترمنو بکش

 . به سمت پدرم حمله ور شدشهرام
 . شهرام وپدرم انداختمونی وخودمو مدمی به سمتشون دوغیباج

 . زدمادی فري بلنديباصدا
 که بخواد انگشتت به پدرم ی سوگل ردشي جنازه ي از رو؟مگهی عوضی چکارکنيخوایتوم:-

 .اوردی وگرنه دمار از روزگارت درمستی ننجای سامان افیبخوره،ح
 . کردنمی شهرام نقش زمیلی سي ضربه
 . راه گرفتمینی از بی گرمخون
 .دنی ومامان به سمتم دوساره

 . در ظاهر شدي در زاوااری مهدکلی لحظه درباز شد وههمون
 .دی متشنج حرف تو دهنش خشکي اون صحنه دنی بازکرد اما بادلب

 . نشده بوداری مهدي متوجه شهرام
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 . به سمت پدرم حمله کرد ودست بلند کرددوباره
 .ستادی راه اونی مدستش

 . شدمرهی در هوا گرفته بود خاری دستش که مهدبه
 . بهت ندادمی درس حسابهی نجات،گمشو تا ي فرشته ي خوای میچ: انداخت وگفتاری به مهدینگاه

 .زدی می به سرختی از عصباناری مهدي چهره
 . جوجهی کنیغلط اضافه م: زدادی توانش شهرام رو هل داد وفرباتمام
 . شدزی خمی افتاده بود ننی زمي که روشهرام

 . به کمرش زدی به سمتش قدم برداشت ولگد محکماریمهد
 . اومدی صورت شهرام فرود مي بود که روی محکمي نشست وبعد مشتها شکمشي روبعدهم
 .دی دواری به سمت مهدپدرم

 . پسرمشی جان ولش کن،کشتاریمهد: شونه ش گذاشت وگفتي به رودستشو
 . از خونه خارج شدی حرفچی شکم شهرام بلند شد وبدون هي از رواریمهد

 ي فاخر عواقب بدي بلند کردن رو پسر آقان،دستیمنتظرباش: وار رو به پدرم گفتدی تهدشهرام
 . آقانیواستون داره جناب حس

 . شدن شهرام از خونه بغضم شکستباخارج
 . بوددهیچی پاطی هق هقم تو حيصدا
 که چشم عقلتو کور کرده ی ثروتنمی کارتو خانوم،اي جهی نتنیبب: گفتتی رو به مادر باعصبانپدر
 .تییای اون دوماد رونمیبود،ا

 .رد خونه شد وابعدهم
 دماغمو پاك ي خون رويدی دستش گرفت وبا دست آزادش با دستمال سفونی دستم رو مساره

 . خواهر منشهی درست نمیچی ههیآروم باش سوگل،با گر:کردوگفت
 . وسامان وارد شدنهی لحظه در باز شد ومهدهمون

 . لبت پاره شدهي من گوشه ي شده سوگل؟خدایچ: وگفتدی به سمتم دوی بانگرانهیمهد
 .دمی سامان از سرجابلند شدم وبه سمتش دودنیباد
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 بابا دست ي خواست روی شهرام مي،نبودي نبودیدادش: رو به دور گردنش حلقه کردم وگفتمدستام
 .بلند کنه،کتکم زد سامان

  شده سوگل؟ی کرده،چیچه غلط: سامان به دور کمرم حلقه شد وگفتيدستا
 . بود مدواممي هاهی فقط گرجوابم

  خبره؟نجاچهی شده؟ایساره توبگو چ: ساره گفتدوروبهی کشرونمی بازآغوشش
 .باتوام: زدادی سمت ساره قدم برداشت وفربه

 در قبالش داره،با پدر ی گفت سوگل زنشه وهرحقیشهرام اومد،توپش پربود،م: بامن من گفتساره
 . زدیلی جلوش وبه سوگل سدی پدر دست بلند کنه،سوگل پريبحثش شد وخواست رو

 یم: که باعث شده بود صداش دورگه بشه گفتی رفت وباخشمی به سمت درخروجتی باعصبانسامان
 . کشمشی آشغال،می از خود راضي پدرمن،پسره يکشمش،رو

 . به سمتش برداشتی قدمی بانگرانهیمهد
 .دمی سمتش دوبه

 اری کن مهد،باوری داداشي بردی،نبادی حسابشو رساریسامان جان صبرکن،مهد: وگفتمدستشوگرفتم
 . کتکش زدیکل

 . موهاش فرو بردونی نشست وبا خشم پنجه هاشو مواری کنار دسامان
 . من بودری آشوب ها تقصنی اي همه

 .دمی کشیقی گونه م زدودم ونفس عمي از رواشکامو
 . بشهی سرنوشت پر از رنجم چنی وقراره سرانجام ارسهی به کجا می زندگنی عاقبت ادونستمینم

 . به سمت دراتاق کشوندم وگوشمو به در چسبوندمخودمو
 .دی رسی آقاجون واضح به گوشم ميصدا

 ي شهرام تو شناسنامه ن،اسمی نداره حسی ارج وقربگهی درهی که طالق بگي که دختریدونیم:-
 .هی پسرفاخرِ،درخواست طالق اشتباه بزرگهیسوگله،سوگل زن عقد

 . سامان بلند شد بميصدا
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 بعد از ازدواج قراره کنهی خواهرم بلند مي که در دوران عقد دست روياماآقاجون مرد:-
 در دوران عقد یی مادر شوهر وخواهر شوهرشم گفته،جدايچکارکنه،سوگل از زخم زبونا وطعنه ها

 . که در دوران ازدواجش جدابشهنهیبهتر ازا
 . پاسخ دادآقاجون

 ي شهرامه،اگرآوازه هی نه االن که سوگل زن عقدنی کردی قبل از عقد مدیبا فکرا رو نیسامان ا:-
 وفاطمه دهی داره،سمانه،هاي بدری م هم تصوگهی دي نوه هاي برای حتچهیطالق سوگل در روستا بپ

 . سوگل بسوزني کردن که به پایچه گناه
 . گونه م راه گرفتي رواشکام

 . هق هقم بلند نشهي مقابل دهانم قرار دادم تاصدادستمو
 .دهی خوشبخت شدن سمانه وهاي کرد برای منو امضا می داشت حکم بدبختآقاجون

 . قصه من بودمنی ایقربان
 . برسنی خان به خوشبختمی حکي نوه هاي هی شد تا بقی می قرباندی باسوگل

 . بستم وپلکامو به هم فشردمچشمامو
 . شکافتی وعذاب داشت قلبم رو مدرد

 . بشهی قلبم خالنی بزنم تادرد سنگادیاتمام توانم فر داشتم بدوست
 .دی فهمی منوی ای در شرف مرگ بود کسوگل

 . خواستمی من بود نمي که ضرب شصتش فقط براموی زندگي عرضه ی مرد بمن
 . خواستمی گاه مهی تکمن
 .می سخت زندگي که پناهم باشه تولحظه هايمرد

 ي چرا حرف مادرشو برای وبندگی همه بردگنی باادونستمی مادر وخواهرش بود ونمعی مطشهرام
 . کردي بازنیازدواج بامهناز رد کرد ومنو وارد ا

 . کرده بودممی که تسليباز
 ی مدی باي قويوهای که در برابر دیفی وشهرام بودن ومن اون آدم ضعدایس،شی انوهاشی که ديباز

 .دمیجنگ
 . باخت مني شده بود برای طراحي بازنی ااصال



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 45 

 . بودموباختهیه چ هممن
 . موندهیآ

 .مویزندگ
 .مویخوشبخت

 . باخته بودسوگل
 . بزنم که باختمادی خواستم فریم

 . شدی نماما
 . زدن هم نداشتمادی حق فری حتمن

 . شدی خفه مدی باسوگل
 .زدمی مادی وجودم فري تودی روهم باباختم

 . در برابر همهنه
 . از اضطرابم کم کنمی رو داخل دستم فشردم تاکمفمی کبند

 .می بودم بگم راضاومده
 .دنی به دردکشمیراض
 . به عذابمیراض
 . خانواده م برهي خواستم آبروینم
 .لی فامي دختراهی بقي بشم براي بدری ثبت بشه وتصومیشونی پي خواستم مهر طالق روینم

 . ازپشت سرم بلند شدصداش
 به ی راضلی باکمال مد،اتفاقای طالقت به دستم رس؟درخواستيسالم،به به،سوگل خانم،چطور:-

 . خوامی مثل تورو نميزیطالقم،من دخترآبرور
 .ستادمی بلند شدم ومقابلش امکتی ني رواز

 . خوام باهات حرف بزنمی منیسالم،بش: گفتمآروم
 .منتظرم: نشست وگفتمکتی نيرو

 ویزی چمونییفکرامو کردم،جدا خوام باهات ازدواج کنم شهرام،یمن م: ازش نشستم وگفتمبافاصله
 . کنمی خوام باهات زندگیرم،می خوام درخواست طالقمو پس بگی کنه،من میحل نم
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 . تو سرته سوگلییباز چه نقشه : باال انداخت وگفتیی ابروشهرام
 می خوام با بچه بازی خوام مهر طالق تو شناسنامه م بخوره،نمی،نمیچیه: وگفتمدمی کشیقی عمنفس
 . کنمی خوام باهات زندگی خانواده م به تاراج بره،ميآبرو

 . شدمرهی خزدی شهرام که برق مي چشمابه
 می بریم،موافقی ازدست بدمونوی وپوچ زندگچی خوام سرهیمن از خدامه سوگل،نم: زدوگفتيلبخند

  شاپ؟یکاف
 .بله: زدم وگفتمی تلخلبخند
 . شدتموم

 . قبول کردماموی بدبختمن
 . ساخته بودمای که تو روینیری شي ندهی دادم به نابود شدن آتیرضا
 . زنگ تلفن همراهم بلند شديصدا

 . برداشتمی عسلي وتلفن همراهمو از روزشدمی خمی تخت نيرو
 . زدی چشمک می گوشي صفحه ي شهرام رواسم

 . کردموصلش
 .دیچی گوشم پي بم شهرام تويصدا

 .سالم سوگل جان:-
 .سالم:-
 زم؟ی عزیخوب:-
  شهرام؟یممنون،توخوب:-
 ؟یآره خوبم،سوگل:-

 . وآروم گفتمدمی کشیقی عمنفس
 بله؟:-
 .ی واست تنگ شده خانومنمت،دلمی ببيایم:-

 .دمی کشیقی عمنفس
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 هم رونی شد که باهاش بی پدرش اما خب نامزدم بودونمي کرد برم خونه ی اصرار نمگهی دشهرام
 .نرم

 .ش کنه وگفتم تااضطرابم فروکقی نفس عمکی بازهم
 .امیباشه شهرام جان،م:-
 . سوگل،سرکوچه منتظرتمامی دنبالت،درخونه نمامی،میزمیعز:-
 .باشه شهرام،خدانگهدار:-
 .زمیخداحافظ عز:-

 .دمی پرنیی تخت انداختم وازتخت پاي همراهمو روتلفن
 .ستادمی انهی آمقابل

 . شدمرهی دخترمقابلم خي دهی رنگ پري چهره به
 .نداختی قلبم دلهره مي زردش توي گود افتاده بود وچهره رچشماشیز

 .دمی م کشدهی ژولي موهاي رو برداشتم وروبرس
 وشال یی سورمه نی به تن کردم باشلوار جی به رنگ آبیی روپوش بلند وساده یمی مالشی از آرابعد

 .یآب
 . انداختم ولبخند زدمنهی به خودم داخل آینگاه

 .قم خارج شدم برداشتم وازاتانموی جفیک
 . با بابک بودني وساره درحال بازمادر
 . شدنرهی بهم خدنمیباد

 . گرفتم سوگلی اشتباهت م،باارواحي آدم شدهیباالخره شب:دوگفتی به روم پاشي لبخندساره
  سوگل؟يریکجام: بهم چشم دوخته بودگفتي که باکنجکاوی درحالمامان

 .رونی برمی دنبالم،باهاش مادیشهرام داره م: دوختم وگفتمرپامی به زنگاهمو
 . توجه به نگاه غضب آلود ساره از خونه خارج شدمی تکون داد ومن بي سرمامان

 . شداهی جفت چشم سکی روکه بازکردم نگاهم مات اطی حدر
 .اریسالم آقامهد: وآروم گفتمرانداختمی زسرمو

 . تکون داديسر
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 ی منتظرته،ازمنم که دلخوشدی بااسب سفيشاهزاده : به سرکوچه انداخت وباپوزخند گفتی نگاهمین
 . ندهتینداره،زودتربرو تا بعد گوشمال

 . کنارم رد شد و وارد خونه شداز
 منتظرم ی رنگدی سفلی داشتم به سمت شهرام که داخل اتومبیبی عجی که دلشوره ونگرانیدرحال

 .بود براه افتادم
 . رو بازکردم وکنارش نشستمدر

 . گفتمسالم
 . واست تنگ شده بودزم،دلمیسالم عز: گفتمتی دستش گرفت وبا مالونی سردمو مدست
 . کردمرونی زدم ونگاهمو معطوف به بيلبخند
 . رو به راه انداختلی اتومبشهرام
 . داشتمي بدحس
 بشکافه وخودشو از اسارت نموی وهر لحظه ممکن بود سزدی میبی از شدت دلشوره به طرز عجقلبم

 . م نجات بدهنهیس
 . گذشتیچه مدت دونمینم

 . به خودم اومدملی اتومبباتوقف
 . به شهرام انداختمی نگاهمی شدم وبعد نرهی روبه روم خمی ساختمون عظبه

 .ادی ومطمئن بشم که خوشت مینی مشترکمونه،آوردمت ببي خونه نجایا: زد وگفتي لبخندشهرام
 . تکون دادمي سری تفاوتی ببا

 . شدادهی پشهرام
 . شدم وهمراهش به سمت در رفتمادهی هم به دنبالش پمن
 . داخل خانم خونه منییبفرما: وگفتستادی اي رو باز کرد وکناردر
 . دهانم رو فرو دادم و وارد شدمآب
 . شدانی مقابل چشمام نمای نه چندان بزرگباغ

 . به وجودم انداختي بدیی باغ لرزه انی عردرختان
 . کردم به خودم مسلط بشمیسع
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 . خونه رفتميبرداشتم وبه سمت در ورود رو محکمتر قدمام
 . بسته شدن در از سرجا پروندميصدا

 . بستمچشمامو
 . از قلبم برهبی عجي دلهره نی دلم خدا رو صدا زدم تااتو

 . شهرام از پشت سرم بلند شديصدا
 .می سوگل جان،بريستادیچرا ا:-

 .ادم وسط باغ به راه افتکی شهرام به سمت ساختمون کوچي به شونه شونه
 . باز شديژی قي باصدادر

 . به شهرام انداختمی متعجبنگاه
 . کنمی تا زمان مراسممون درست موی چم،همهیهنوز فرصت دار: زدوگفتيلبخند
 . داشتیبی شهرام برق عجيچشما

 .زدی که به دلهره م دامن میبرق
 . رو به روم دوختمیمی قدي مبله ي وارد شدم ونگاهمو به خونه بااضطراب

 . ذهنم اکو شدي مثل ناقوس مرگ تودی چرخی که تو قفل ميدی کليصدا
  شهرام؟ی کنیچرا در رو قفل م: لرزون گفتمیی گرد کردم و بااسترس وصداعقب

 . مزاحم خلوت من وخانومم بشهی خوام کسینم: زد وگفتيلبخند
 . به جلو برداشتیقدم

 . عقب رفتمناخودآگاه
 ؟ی ترسیاز شوهرت م: باال انداخت وگفتییابرو

 . خودش رو بهم رسوندي بلنديباقدما
 . شدری ستبرش اسي دستاي توبازوهام

 . افتادنی زمي سر خورد و رونمی جفیک
 . کردجادی ایبی مهي توسکوت خونه صدافمی شکسته شدن عطرم داخل کيصدا
 ه؟ی کارا چنی؟ایخوب: سرخ شهرام گفتمي به چشمارهی من خبامن
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 ی سوگل دلم واست میدونی برده م،میشی تصاحبت مگفت،بایمامانم راست م: زد وگفتقهقهه
 گولم زد،من باتی ساده وزي نابود کرد،باعث شد خودمو گرفتار کنم،چهره موی هوس زندگکیسوزه،

 یلی خییبای کنه،تو زی بزك کرده اشباعم نمي هاي بکر ودست نخورده م،چهره ي هاییبایعاشق ز
 ي پسرعمونی مثل اشهینحصر به فردت م مییبای زنی جذب ایسوگل،هرکس ي داریخاص

  بود؟یسوپرمنت،اسمش چ
 شهی ت همهی که مثل سایی پسرعمونیار،همیآهان مهد: از چند لحظه گفتدوبعدی درهم کشچهره

 گفتمی ندارم وگرنه بهش می دهنده ت شده،ازش دل خوشبی فرییبای زنی همریهست،اونم انگار اس
 شه،چونی نمتییبای محو زچکسی هگهی سرابه،اماخب حاال که تصاحبت کنم دییبای زنی ايهمه 

 . شهرام فاخر،مالیشیمال من م
 . زمزمه کردمباترس

 . شهرامي شدوونهیتو د:-
 . صورتم آوردکی رو نزدصورتش
 . کردی به صورتم برخورد منفساش

 . دادی خبر از مشروب خوردنش مدی رسی که از دهانش به مشامم مي بديبو
 . ندارهیعی بودم حال طبمطمئن
 . توامي وونهی سوگل،من دي کردوونمیآره،تو د: زد وگفتي چندش آورلبخند

 .دی رنگمو به شدت از سرم کشی آبشال
 . شددهی باهاش کشموهامم

 . کردم خودم رو عقب بکشمی وسعدمی کشیغیج
 .دمی حرکت به جلو کشکی مانتومو گرفت وباي قهی

 .دی طرف مانتوم رو گرفت وکشدو
 . شدانی به تن داشتم نمارمانتوی که زی وتاپختی رنی رنگ مانتوم باصدا به زماهی سي هادکمه
 . باال انداختیی شده بود ابرورهی که به گردنم خیدرحال

 . تاپمو در دست گرفت وکشون کشون به سمت اتاق سمت راست خونه بردمي قهی
 . به سرعت قفل کرد وبه سمتم اومد کرد داخل اتاق ودر روپرتم
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 .دمی دادم وخودمو عقب کشهی تکنی به زمدستامو
 . ونجاتت بدهادی سوپرمن تا بيکجاست اون آقا: زد وگفتیی قهقهه

 . شدخم
 .دی پنجه هاش گرفت وبه سمت باالکشونی مموهامو

 . وبلندشدمدمی گزلب
 کنم ی پرتت مدارمی بعدش نگهت نمی سوگل،ولی حاال مال مننیتو ازهم: شد وگفترهی ختوچشمام
 .ستی آشغال نکهی تکی ازشتری آشغال،ارزشت هم بکهی تکیدور مثل 
 . بستمچشمامو

 . صورتشي دهانمو جمع کردم وناخودآگاه تف کردم توآب
 . متعجب وسرخش شدي چشماي رهی بازکردم ونگاهم خچشمامو

 . محکمش هوش از سرم پروندیلیس
 ی،ميندازی صورت شهرام فاخر تف مي آشغال توي،توي کردی چه غلطی عوضيتو:دی کشادیفر

 .کشمت سوگل
 . تختي کرد روپرتم

 . بستمچشمامو
 .ارهی سرم میی داره چه بالنمی خواستم ببینم

 خواستم چشم بازکنم ی اما نمدمی شنی کردم ومی نفساشوحس مي حرکاتشو،قهقهه هاشووصداتمام
 .نمیوبب
 .زدی تند نفساش داشت حالمو بهم متمیر

 . حبس کردمنفسمو
 . گونه هام روون شدي حسش نکردم پلکامو بازکردم وهمزمان اشکام روگهی دیوقت

 . بودکنارم
 .دی کشی بسته بود وآروم نفس مچشماشو

 . دمی پرنیی سرعت از تخت پابه
 . حال نزارم لباسامو به تن کردمبا
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 .مه کردم زمان مرگی احساس مهرلحظه
 . ازاتاقرونی رو به زحمت داخل قفل چرخوندم وخودمو پرت کردم بدیکل
 .دمی سمت درخونه دوبه

 .نیی پادمشی گرفتم وکشرهی به دستگدستمو
 . بودقفل

 . انداختمی نگاهمی ندی کلبه
 . توان باز کردن قفل در روهم نداشتمی حتاما

 . شدی منیی معده م باال وپااتیمحتو
 . کردم ومهمتر ازاون روح سرگردان وزخم خورده م بودی کمرم حس مي تویی کشنده درد

 . زانو زدمنی زمي سرخورد ورورهی دستگي رودستم
 . شهرام تمام توانمو به کار گرفتم وبلند شدمي قدمهاي صدادنی شنبا

 . داخل باغدمی بازکردم وپردرو
 .دمی دوی سمت در خروجبه

 .دمین شی پر از لرزش شهرامو ازپشت سرم ميصدا
 .وونهی ديصبر کن سوگل،صبر کن،باتوأم دختره :-
 .دمی رساطی در حبه

 . بستمشی وحشتناکي اومدن باصدارونی کردم وبعد از ببازش
 . وسرکوچه از پا افتادمرونی بدمی کوچه دواز
 . توان نداشتم قدم از قدم بردارمگهید

 . معده م روباال آوردماتی محتوتمام
 . شدی مدنمی م مانع نفس کشهی کردم نفس بکشم اما هق هق گریسع

 . رو به سمت گلوم بردم وگلومو فشردمدستم
 . خواست همونجا دراز بکشم وبه خواب برمی بودم که دلم مفی ضعاونقدر

 .ي خواب ابدکی
 . کردم از سرجام بلندبشمی آوردن شهرام سعادی با به اما
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 . کردمکیرف مانتومو به هم نزد و دو طستادمی لرزونم اي پاهايرو
 . به قدمام سرعت دادممی آژانس در چند قدمدنیباد
 . فوت کردمرونی نشستم وآدرس روستا وخونه رو دادم نفسمو باحرارت به بلی که داخل اتومبیوقت

 . آشفته و پر استرسم انداختي افهی به قی نگاهنهی از داخل آراننده
 . کردمکتری دوختم و خودمو به در نزدرونی به بنگاهمو
 .ستادی کوچه که امقابل

 .نیصبرکن: شد رو به راننده گفتمی که داشت وارد کوچه منهی آئدنیباد
 . وهمزمان صداش زدمدمی دونهی شدم وبه سمت آئادهیپ
 .ستادیا

 .دی سمتم چرخبه
 . سر و وضع آشفته م چشماش گشاد شددنیباد
 . سمتم اومدبه

 .ادستی امقابلم
  سوگل؟ي سر خودت آوردییچه بال: به سرتا پام انداخت وگفتینگاه

 .نهی آئيپول دار:-
 .منتظر پولشه: اشاره کردم وادامه دادمی تاکسبه
 .دی کشرونی کرد و چند اسکناس ببشی دست داخل جنهیآئ

 .دمی ها رو به سرعت از دستش قاپاسکناس
 . از مقابل چشمام دور شدلی اتومبیوقت

 . زانو زدمنی زمي سست شد وروزانوهام
 .دی به سمتم دونهیآئ

 ؟ي سرخودت آوردییسوگل چه بال: گفتی نشست وبا نگرانکنارم
 .نهی ازم گرفت آئمویشهرام زندگ: بستم وزمزمه کردمچشمامو

  افتاده؟ی اتفاقه؟چهیمنظورت چ: دستش گرفت وگفتونی سردمو مدست
 . تونستم خودمو کنترل کنمی نمگهید
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 .. به اجبار باهامنه،شهرامینه،آئیآئ: آغوش گرم دوستم فرو رفتم وگفتميتو
 . ندادمادامه
 . شکستی هق هقم سکوت کوچه رو ميصدا

 .دی به سرم کشی دستنهیآئ
 .نهی ببی اگه کسشهی بد میلی خونه،خمیزم،بریپاشو عز: به اطراف انداخت وگفتینگاه

 . به سمت خونه براه افتادمنهی وبه کمک آئستادمی پاهام اي زحمت روبه
 . به در زدیی تقه نهیآئ

 . بعد ساره در رو باز کردیکم
 . از گلوش خارج شديادی حال نزار من فردنیباد

 . شدشتری خواهرم بدنی م بادهی گرشدت
 .می خونه شدوارد
 .ومدی به دنبالمون مساره

 . از پا افتادماطی حداخل
 .نبود باال آوردم يزی معده م چدی معده م که جزاساتیمحتو

 . کردم چشمامو باز نگه دارمی می شدت ضعف داشتم وبه زحمت سعبه
 . از خونه خارج شدي لحظه بعد ساره با آب قندچند

 .دمی از آب قند رو نوشیی اجبار ساره جرعه به
 .دی کاوی نگران خواهرم چهره مو منگاه

  باهات چکار کرده؟ی عوضيره  سرت اومده سوگل؟اون پسییچه بال: وگفتاوردی طاقت نباالخره
 خوبمو به تاراج برد ي حسامو،تمومییتموم دارا: هق هقم گفتمونی حصار صورتم کردم ومدستامو

 . بودمفیساره،نتونستم باهاش مقابله کنم،در برابرش ضع
 . زانو زددومقابلمی به صورتش کشی چنگساره
 . ازش نگذره،خدايوا: گفتي بلندبای تقريباصدا

 . به سمت ساره قدم برداشتنهیآئ
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 زخمش ي دادن نمک روي دلداري بد هست،جایساره خانم حال سوگل به حد کاف: گفتیباناراحت
 .نیدی عذابش مشتری وبنی پاشیم

 لرزه،پاشو ی تنت داره م،تمومي داراجیپاشو سوگل،تو االن به استراحت احت: رو به من ادامه دادبعد
 .زمیعز
 . بلند شدمنی زمي از رونهی کمک آئبه

 .دمی کشیقی اتاقم که شدم نفس عموارد
 .دمی تخت دراز کشيرو
 فقط شه،فعالی درست نمیچیآروم باش سوگل،بااشک وآه ه: وگفتدی تنم کشي پتو رو به رونهیآئ

 .یوفتی وغصه از پا مهی گرنهمهی،باای کن استراحت کنیسع
 .زمی اشک نرگهی کردم دی داخل بالش فرو کردم وسعسرمو

 . شدی نماما
 . کردمی نابود شده تصور مخودمو

 .ندازهی آشغال دورم مکهی تکی مثل گفت
 . بودی چمنظورش

 . بودمشی زن عقدمن
 .رهی که کرده رو گردن نگی تونست گناهینم
 ! تونست؟ی تونست،مینم
 . شدمرهی اضطراب دوباره به تلفن همراهم خبا

 .زدی داشت زنگ مبازهم
 . بود با سر انگشت گرفتمدهی گونه م غلطي که روی سمجياشکها

 . به سمتم اومدهیمهد
 ی درخواست طالقتو پس گرفت؟تويزیری اشک مي هفته ست دارکی: تخت نشست وگفتي روکنارم

 .زمی کنه عزی سوگل،آقا جونت هم درك مي نداريری تو تقصگهیاما حاال شهرام درخواست داده،د
 . حصار صورتم کردمدستامو

 . حال خرابمودیم فهی نمهیمهد
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 . گرفتی مشی داشت آتروحم
 .می درخواست طالق داده بود وامروز دادگاه داشتشهرام

 . نرفتماما
 . تکرار کنهداشوی خواست دوباره تهدی هم ماالن

 . ذهنم اکو شدي توحرفاش
 ی می کنم،طالق توافقی بخوام مي هم که هر کاریدونیم،می شناسیمن شهرام فاخرم،م:-
 آبروتو تو کل ادی که ازم برمیدونی سوگل،می بشمونی کنم که پشي شم کاری مجبور مم،وگرنهیریگ

 .ادی سگم باال بيشهر ببرم،پس نذار اون رو
 . بم سامان به خودم اومدميباصدا

 هدر طانی شنی عمرتو با اي خوای وتمومش کن،چرا مری سوگل،طالق بگیفیتو چرا انقدر ضع:-
 .ی داشته باشي بهتريتخاب ها انی تونی ومی هنوز جوون،تويبد

 .دی ساره که بابک رو در آغوش داشت چرخي رونگاهم
 .هی من چي هاهی گرلی سرم اومده ودلیی چه بالدونستنی منهی ساره وآئفقط

 نیبر: پر بغضم گفتمي وباصدادمی سرم کشي نازك رو به روي وملحفه دمی تخت دراز کشيرو
 .رون،همتونیب

 . خبر از زنگ زدنش دادیکی در اون تاری لحظه بعد در بسته شد وهمزمان نور گوشچند
 . دستم گرفتم وصفحه رولمس کردمونی رومی اضطراب گوشبا

 .دیچی شهرام توگوشم پی بم وعصبانيصدا
 ی م،آبروتوي بهت گفته بودم سوگل خودت گوش نکرد،منیی معلوم هست کجای عوضيدختره :-

 .. شهر برن ونی از اتیی آبروی کنم کل خانواده ت از بی مي،کارینیوز خوش بب رذارمیبرم سوگل،نم
 . رو قطع کردماتصال

 . شدمرهی از شهرام بود خی که عکسمی گوشي صفحه به
 . دستش قلب درست کرده بودبا
 . لبم نشستي روي لبخند محونمونیری لحظات شيادآوری با
 . کردمپی سرعت واسش تابه
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 " شهرامامی حتما ممونیزمان دادگاه بعد"
 . وسرمو فرو کردم توبالشواری رو پرت کردم سمت دیگوش

 . باشهی همه بدبختنی مرتکب شدم که جزاش ای چه گناهدونستمینم
 . به امتحان پس دادن در محضر خدا نداشتمي اعتقادچی هگهید

 . دادی بهم فرصت تقلب هم نمی حتخدا
 . شاگردشم وبعد کالس رو ترك کنمنیبل تر بزنم من تنادی خواستم اعتراف کنم وفریم

 . راحت نفس بکشمالی که آرامش رو باتک تک سلوالم حس کنم وبتونم باخیی آروم،جاي جاکی برم
 . نباشهیی دغدغه چی که هییجا

 : بستم وآروم زمزمه کردمچشمامو
  جنگمی با باد می رقصم،شبی مدی با بیشب
  دلتنگماری چون شب بود به وقت صبح،من بسکه
  خود پنداردشی هرکس به کنهی چون آمرا
 کرنگمی و اری بامست وهشی من چو مواال
  ربنا خواندمي محراب قدري در گوشه یشب

  افتاده در چنگماری ي بار تار موکی همان
 ستی نی برقصاند ماللي مرا چندایاگردن

  را به آهنگمای عمر دنکی ام اندهی من گرکه
 چون نام من عشق است! دشمناندمی خاطر بسپربه

  ننگمي هیمن ما! دوستاني ادی کنفراموشم
 دی بنشانرهی که به خاك تی چشمان دل سنگمرا
  بر سنگمدیسی جمله را با سرمه بنوکی نیهم

 . دوختمدی کردم ونگاهمو به سقف سفسکوت
 . دوختممی خط خطي به شناسنامه نگاهمو

 . ازپشت سرم بلند شدنی بابا حسيصدا
 . دخترممیبر:-
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 . شدمی بابا راهدنبال
 . که نگاهم بهش افتادنمی باز کردم که کناربابا بشدرو
 . زديشخندی باال انداخت ونییابرو
 . نشستم ونگاهمو به رو به رو دوختملی شد به سرعت داخل اتومبی مکی مهناز که بهش نزددنیباد

 .تم به راه افتاد ومن مسخ شده هنوز نگاه به رو به رو داشلیاتومب
 ي سر اون پسره ری زی چ،همهي نداريری تو تقصدونمیسوگل بابا جان،من م:دوگفتی کشی آهبابا
 . حدوحصرش شد،ناراحت نباش بابا جانی صفته ومادرت که خام ثروت بطانیش

 مثل شما پشتم باشه ی کوهشهیمگه م: پر مهر پدرم زدم وزمزمه وار گفتمي به چهره ی کمرنگلبخند
 .ومن ناراحت باشم بابا

 .دی کشیقی نفس عمنی حسبابا
 . گفته بودمدروغ

 . بودمناراحت
 . دوران دخترونه مو نداشتمی پاکگهی دمن
 . پر از لجن بودامیدن

 . نجاتم وجود نداشتي هم برايزی دستاوچی رفتم وهی فرو ممی تو مرداب مشکالت زندگداشتم
 . آقا جون متوقف کرديل خونه  رو مقابلی اتومببابا

 . شدمادهیپ
 . سمانه بودي نامزدشب

 . دختر عممی روز زندگنی ترنیری شد با شی من مصادف می روز زندگنی بود تلخ ترجالب
 . همه داخل گلخونه بودنشهی هممثل

 . سر پدرم وارد گلخونه شدمپشت
 . ده ها جفت چشمینیسنگ
 .نی رفتم داخل زمی شدم وفرو می خواست آب می مدلم

 . سالم گفتم وکنار ساره نشستمیرلبیز
 .نمی بار رو ببامالمتی دلسوزانه بود ای که یی خواستم سربلند کنم ونگاه هاینم
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 . سرمي شد تودهی آقاجون مثل پتک کوبيصدا
 ي شده،بهتره برایسوگل االن جدا شده،درسته فقط عقد بودن اما باالخره شناسنامه ش خط خط:-

 . دختر عمه ش امشب رو داخل مجلس نباشهیخوشبخت
 . خان دوختم وآب دهانمو فرو دادممی سربلند کردم ونگاه مبهوتمو به حکناخودآگاه

 . دست ساره فشرده شدونی مدستم
 . کردمی تکه شدن قلبم رو باتمام وجودم احساس متکه
 . زدمرونی از گلخونه بی حرفچی سرعت بلند شدم وبدون هبه

 .دمی دویه سمت خونه م توانم بباتمام
 . کنمی رو خالی بغض لعنتنی کردم تاای مدای آرومو پي جاهی دیبا
 . پا کند کردمدی که از پشت سرم به گوشم رسیی صدابا
 .سوگل صبر کن:-
 .ستادمیا

 . لحظه بعد مقابلم بود باهمون نگاه به رنگ شب مرموزشچند
 . فرو دادمرموی گستاخانه به چشماش دوختم وبغض گلوگنگاهمو

 ؟یخوب:-
 . زدمپوزخند

 .یی سوال مسخره چه
 .ی فهمی منمتی خوام ببیار،نمیتنهام بذار آقا مهد: گفتمي بلندبای تقري کج کردم وبا صداراهمو

 . کردمشتری قدمامو بسرعت
 . خواستم برم مزرعهیم

 . کردی حالمو بهترماونجا
 .جام خشک بشم باعث شدم سردی به گوشم رسیی آشناي که با صدایی جمله

 . فوت کردمرونی نفسمو به بناباورانه
 .من عاشقتم سوگل:-

 . مواجه شدمشی خالي که عقب گرد کردم باجای ذهنم اکو شد وزماني ش بارها توجمله
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 . اشکبار خودمو به مزرعه رسوندمیی وباچشمادمی گزلب
 . گذشت نشستم وپاهامو داخل آب سرد فرو کردمی که از کنار مزرعه می آبي جوکنار

 . آروم کنهی قلبمو کمی آب گر گرفتگي داخل آب برم تاسرددوسداشتم
 . آورده بودمکم
 . وبزرگ واقعا کم آورده بودمکی مشکالت کوچنی ايجلو
 . بودمی انفجار درونکی تحملم در شرف تمام شدن بود وهرلحظه منتظر مرز

 . پر از لجن ساقطم کنهی زندگنی برم داره وازانی زمي که از رويانفجار
 . انداختمی وزن عمو که کنار پدر ومادرم نشسته بودن نگاهبی عموحببه

 . شدی نمباورم
 . اومده بودمی خواستگاري برااری گذشت وحاال مهدی ممیی از جدادوهفته
 . بودی نکردنواقعاباور

 . روز بودکی شوك دوم در عرض نیا
 .اری مهدي بود وحاال خواستگاردهیسم عقد وازدواج شهرام بامهناز به دستم رس زود کارت مراصبح
 . بابابه خودم اومدميباصدا

 .نی برو اتاقت حرف بزناریسوگل جان بامهد:-
 .دمی کشیقی عمنفس

 . سرجابلند شدم وبه سمت اتاقم براه افتادماز
 .ستادمی اي باز کردم وکناردرو
 . وارد اتاق شداریمهد

 . شدم ودرو بستمی دنبالش راهبه
 . کردی می کنجکاو اتاقمو بررساری مهدنگاه

 . نشستنی زمي روقهی بعد از چند دقباالخره
  سوگل؟ینی شینم: دوخت وگفتنگاهشوبهم

 . ومقابلش نشستمدمی کشیقی عمنفس
 .خب من منتظرم: زد وگفتيلبخند
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 . شدمرهی خشی جدشهی مردونه وهمي چهره به
 . گفتمی میچ

 .موی تلخ زندگقتیحق
 .ی ننگ بزرگنی ازدواج کنم باچناری تونستم بامهدی مچطور

 . بستمچشمامو
 .اریکارتون اشتباست آقا مهد: گرفتم وآروم گفتمنفس
  کار؟ه؟کدومیمنظورت چ: شد وگفترهی غرق تعجبش توچشمام خبانگاه

 .ي خواستگارنیهم:-
  بپرسم چرا؟شهیم:-

 . انگشتامو داخل هم فرو کردم ولبامو به هم فشردمبااضطراب
 . عقد کنمي تونم بامردیشرعا تا چن ماه نم: گفتمدی به زور شناری کنم مهدی که فک مییباصدا

 .می کنی که تموم بشه بعد عقدمی مدت شرعنیدونم،ایم: تفاوت گفتیب
 . تونم باهات ازدواج کنمیمن نم: پرلرزش گفتمیی وباصدادمی گزلب
 . دوتا ابروش نشستونی میخط

 چرا؟: گفتي نسبتا بلنديباصدا
 .دمی دهانمو فرو دادم ولب گزآب

 . حرف زدني بودم برامردد
 . بدمی دونستم چه جوابینم

  چرا؟،گفتميکر: بلند تر گفتدی حرف زدن دي که برادمویترد
 .دی گونه م غلطي روی اشک سمجقطره

 ..شهرام قبل از طالق منو کشوند خونه وبعد: گفتمیی گرفته ي فرو دادم وباصدای به سختبغضمو
 . کردممکث

 . کردمی صورتم احساس مي تک تک اجزاي رو به رونگاهش
 .حرف بزن سوگل:-



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 62 

 ي بره،خب پدرش آقای که خودش سرم آورده آبرومو میی با اون بالرمی کرد اگه طالق نگدمیتهد:-
 . بد بودیلی خشدای کنم،تهدي تونستم باآبروم بازیه،نمیفاخر آدم مهم

 . شده بودشتری اشکام بزشی رشدت
 . سرجا بلند شداز
 . شدمرهی سرخش خي چشمابه

 . کنمی کشمش،نابودش میم: وار گفتزمزمه
 . سمت در اتاق قدم برداشتبه

 . اسمشو صدا زدمعاجزانه
 .اریمهد:-
 . اما به سمتم برنگشتستادیا

 . بودمنگرانش
 .دمی ترسیم

 . نداشتي هم واسش کاراری کشتن مهدی مخصوصا که حتارهی نبود که کم بی فاخر کسشهرام
 یی خوام بالی قادره تو رو بکشه،نمی حت،اونیبهتره ضربه زدن به شهرام رو فراموش کن: گفتمآروم

 .ادیسرت ب
 .دی سمتم چرخبه

 ؟یتو نگران من: جلو گذاشت وگفتیقدم
 .هی که برادر مهدنی ومهم ترای منيخب آره،تو پسرعمو: دادم وگفتمسرتکون

 .گهی قدم دکی
 ه؟ی پسرعموتم وبرادر مهدنکهیفقط واسه ا:-
 . وبه رنگ شبش زل زدمي نگاه جدبه

 . نداشتم که بدمی جوابم بود امامن جوابمنتظر
 . ته ذهنم وقلبم تلنبار شده بوداری بود که عالقه به مهدادی مشکالتم زاونقدر
 .در به خودم اومدم شدن دهی لحظه بعد با کوبچند

 . زل زدمشی خالي جابه



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 63 

 .کمی قلب تاري ذاشت توی ومغرور داشت پا مي مرد جدنیا
 . کردی داشتنم تالش مي بازهم براقتی حقنی حاال باااما
 . دونستمی مدیبع

 .ادی کنار بي موردنی تونه با چنی اگه دوستم داشته باشه هم نمیحت
 . دوختمنهی به دختر داخل آنگاهمو

 قبول کنه واسم دور یتی وضعنی منو باچناری مهدنکهی اتفاق افتاده بود و واقعا اعی سریلی خزی چهمه
 .از باور بود

 نی که ای کنن تا زمانی رو رسماری من ومهدي وخانواده ش اومده بودن تا نامزدبی عمو حبامروز
 .می عقد کنمی تموم بشه وبتونیمدت شرع

 تن ی رسمي نامزدنی داد تا به اتی وهمسرش رضابی مکرر عمو حبي مخالف بود امابا اصرار هاپدرم
 .بده
 م ندهی از آي مردنی به خاطر چنی تامدتدی مراسم ازدواج شهرام بود و بازهم من بودم که بافردا

 .بگذرم
 . به درخورد وبعد در باز شدیی تقه
 .منتظرتن عروس خانم،همه رونی بایب: وبالبخند گفتدی به داخل اتاق کشی سرکهیمهد

 ه؟یخوبم مهد: زدم وگفتمی چرخبااضطراب
 . وآرامش پلکاشو باز وبسته کردبالبخند

 . تخت برداشتمي کردم وچادرمو از روشالمومرتب
 . وارد اتاق شدهیمهد

 . سرم انداختي ورودی ازدستم کشچادرو
 کرد،حاالهم دشی از همون روز اول ازت خوشش اومد اما بودن نامزدت نااماریمهد:دوگفتی بوسگونمو

 ی رسمبای رو تقرتونی خواد نامزدی که مری عجله داره،بهش خرده نگیلی به تو خدنی رسيبرا
 ي من از مهدي برااریشه،مهدی برادرم منی ترزی خوشحالم که خواهر سامان داره نامزد عزیلیکنه،خ

 .زترهیومهران عز
 .دمی هم گونشو بوسمن
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 . ها به سمتمون برگشت ونگاهمی از در اتاق خارج شدهی مهدهمراه
 . نبودنادیز

 . نشسته بودننی که در کنار بابا حسبی وعمو حبآقاجون
 .ي ومهدم،مهرانی عمو،ساره،سامان،مرمادرم،زن

 . شلوغ نباشهادی خواسته بودم زخودم
 .شمی خاص وعام مي مضحکه دونستمیم

 . بشنومي بدي هم طعنه ها وحرفادیشا
 ی ساکت نماننی اطرافيمتریلی که منتظر لغزش می به شهرام نداشتم اما مردمیی عالقه هرچند

 .شهی پشتم گفته ميادی زي ومطمئنا حرفاننیش
 . نامزدم بودي که روزي به مردانتی ومتهم بشم به خنمی خواستم اما پوزخند ببینم
 اری راحت به مهدنکهی اي و ازراه به در کردم وبرااری من مهدنکهی زننده شونو،اي بودم حرفادهیشن

 .برسم از شهرام جداشدم
 . که فردا جشن ازدواجش بودی فقط من مقصر بودم نه شهرامنی بنیدرا

 .شنی داده بود که حرفا فراموش ممی دلدارساره
 .نمی قرار بود رنگ آرامش روببی واقعا من کاما

 .. هاضی تبعنی بودم از اخسته
 .دی چرخاری مهدي به رونگاهم
 . کشوندی زده بود ونگاهشو از سرتا پام مهی تکواری به دشیشگی خاص همباژست
 .دی م کوبنهی سي هاوارهی زن عمو که عروسم خطابم کرد قلبم به ديباصدا
 . خانم متفاوت بودسی تاآسمون بالحن اننی مهربونش زملحن

 .اری بامهدرآشناشدنمی دي خوردم براحسرت
 .دست دادم که مفت ازیی گذشته ي خوردم براحسرت
 . شده بودفی که ضعیی هی روحي خوردم براحسرت

 . زن عمو جاخوش کردمکنار
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 اعالم اری آقا سوگل جان رو نامزد مهدنی شما حسيبااجازه : ورو به باباگفتدی به روم پاشيلبخند
 .عقدکنن.. که انشاای کنم تازمانیم

 . اعالم کردتشوی کار رضانی لبخند زدوباابابا
 . شدی که داشت مادر شوهرم میی زن عمونیری شي لهجه ي رفت برادلم
 .زدی قلبم موج مي تویبی عجيشاد
 . ذوق بچگانهکی مثل
 .ي که واسه خودت کندی کشه باال ازچاهی ومرهی گی دستتو میکی وي خوری منی که زمی زمانمثل
 .ومدمی مرونی اون چاه بیاهی داشتم از سمن
 . کرده بودمداشی شکست پکیاز  که بعد ي گرتی حماي دستاي لهی وسبه

 . شدمدهی کشرونی بنمیری واحساسات شاهای زن عمو از رويباصدا
 .سوگل جان دستتو بده:-

 . کردی متی حکای زندگي های زمختش گذاشتم که از سختی وکمدهی دست چروکونی رومدستم
 . درانگشتم فرو کردیی نقره نی بانگيانگشتر

 . لحظه سوزش قلبم روحس کردمکی لحظه فقط کی يبرا
 . تعهد شهرام بودي حلقه گاهی جاشی مدت پهی انگشت تا نیا

 . خودخواه وبدجنس مثل شهرامي از دست دادن مردي نبودم برانیغمگ
 . که راحت به دست باد سپردمشیی گذشته ي از دست دادن روزهاي بودم برانیغمگ

 . بافاصله نشستماری عمو از سرجابلند شدم ودرکنار مهدي پدرم وگفته ي بااجازه
 . بهم انداخت ولبخند زدینگاه

 .دی ولغزدی لحظه قلبم لرزکی در
 . زدلب

 .مبارکمون باشه:-
 .لبخندزدم

 . ازته دلنباریا
 . کردی منیی قلبمو باال وپایبی عجيشاد
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 . من بودي برااری امامهدمی در طالع هم نبودمنوشهرام
 .اری مثل مهدیم از داشتن مرد جذاب بودخوشحال

 . عشقدی شادمی دی رو می برق خاصاهشی مرموز سي چشمايتو
 . هلهله منو به خودم آورديصدا

 . ولبخند زدمدی به سمت زن عمو چرخنگاهم
 . پراز آرامشش زل زدمي وتوچشمادمی کشاری روبه سمت مهدنگاهم
 .دوستت دارم: وار گفتمزمزمه

 .لبخندزد
 .رای وگنیریش

 . خم شدزدی که تو تک تک حرکاتش موج می قشنگي جذبه باهمون
 .منم دوستت دارم سوگلم: کرد وزمزمه کردکی به گوشم نزدلباشو
 .ي ماالمال شد از عشق،شورو شادقلبم
 . هضم کنموی همه خوشنی وچشمامو بستم تاادمی کشیقی عمنفس

 در ظاهر ي در زاوااری شده بودم که در باز شد و قامت مهدرهی خنهی م داخل آدهی رنگ پري چهره به
 .شد

 . شدرهی ومتکبرش بهم خي جدي چهره باهمون
 .دمی به روش پاشي ولبخنددمی به سمتش چرخکامل
 . سوگليتو که آماده نشد: به جلو برداشت وگفتیقدم

 .اری خوام برم مهدینم: دوختم وزمزمه وار گفتمنی به زمنگاهمو
 .ی خونه،برگشتم آماده باشرمیمن م: شد گفتی که از اتاقم خارج میدرحال

 . فوت کردمرونی به بی شدنش ازاتاق نفسمو باکالفگباخارج
 .  بودماری نامزد مهدمن

 . نبود امانامزدم بودی وکامال رسمی شرعهرچند
هرام  من وشیی از جدايادی جذابش عالقه مند بودم اما خب مدت زي وچهره بی عجي رفتارهابه

 . دوباره ش واسم سخت بوددنینگذشته بود وبعد از اون اتفاق شوم وطالقمون د
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 . نداشتمیی چاره
 . سرعت به سمت کمدم رفتمبه

 . وبه تن کردمدمی کشرونی بی رنگی بلند مشکراهنی پی پرتباحواس
 . کردن شدمشی نشستم ومشغول آرانهی آمقابل
 .نه م انداختم وبلند شدم شوي روینتی زچی بلند لختم رو بدون هيموها
 . آراسته قدم به داخل گذاشتاری در باز شد ومهدنهی شدنم ازمقابل آبابلند

 . خوش فرمش نشستي لبهاي روي وباالخره لبخند محودی سرتا پامو کاونگاهش
 . سمتم اومدبه

 . کردتی صورتم به پشت گوشم هداي ازروموهامو
 .ي شدبای زیلیخ: شد وکنار گوشم زمزمه کردخم

 .دی لرزقلبم
 . حبس شدنفسم

 . بستمچشمامو
 . شدمرهی چشم باز کردم وبهش خجانی که ازم دور شد باهیوقت

 . شلوارش فرو بردبی داخل جدستشو
 .میمانتو تو زودتر بپوش بر: وگفتدی کشرونی بگارشوی سپاکت
 . لبشي وگذاشت گوشه دی کشرونی نخ بکی زد وبعد گارشی به پاکت سیی ضربه
 . زدشی آتگارشوی سی رنگیی فرو کرد وبا فندك طالبشی دوباره داخل جاروگی سپاکت
 . حرکاتش بودممات
 . زدگارشی به سیقی شدوبعد پک عمرهی به فندك خیی هی ثانچند

 ي برد وهمزمان روبه من با صدابشی دستش فشرد وبعد دستشو به سمت جونی شدت فندکو مبه
 . سوگلگهیآماده شو د: گفتيبلند
 . تکون دادميسر

 . بازم انداختمي موهاي روی به تن کردم وشالیروپوش
 . از حجابم مطمئن شدم ازاتاق خارج شدمنکهی ازابعد
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 . بودنونی تلوزي ومامان مشغول تماشاهیمهد
 . زدمرونی کردم واز خونه بی سرعت خداحافظبه

 . زدی مگارشی به سیقی عمي پشت رل نشسته ونگاهشو به روبرو دوخته وپک هااریمهد
 . باز کردم وکنارش نشستمدرو

 . بهم انداختی نگاهمین
 . پرتاب کرد واستارت زدرونی به بگارشویس

 . گاز فشردي رو جابه جا کرد وپاشو رودنده
 . از جاکنده شدنیماش

 . دادی عذابم ماری مهدیشگی همسکوت
 . وسکوت مرموزششی جدشهی همي چهره

 . به سمت پخش بردمدستمو
 : شکستی رو ملی خواننده سکوت اتومبي لحظه بعد صداچند
  بمونمیی عادت کرده بودم که تو تنهاتازه

  دلم بشونمي گوشه بوی عالم بغض غرهی
 اموی عادت کرده بودم که همه دلتنگتازه

  که بازم از تو بخونمهی به دست گربسپرم
  عادت کرده بودمتازه
  عادت کرده بودمتازه
  چطور شددونمی نممن
   دل سپردمي چجورمن
  که چشماش پر بارونه وخواهشدمی فقط دمن

  منو برده تا ته حس نوازشعاشقونه
 . خواستم نگاهش کنمی کردم اما نمی خودم احساس مي رو به رواری نگاه مهدینیسنگ

 . هراس داشتمدای خانم وشسی باانیی رو به رواز
 . شدن بودي اشکام در شرف جارهرلحظه
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  عادت کرده بودم که بسوزم وبسازمتازه
  از تو برده بودم به غم دلم ببازمیهرچ
 نمی چشماتو نبگهی عادت کرده بودم دتازه

 نمی بهترنهی انه،آرهی همی عاشقرسم
   عادت کرده بودمتازه
  عادت کرده بودمتازه
  عادت کرده بودمتازه
  تو دادمي دل به چشماي چجوردونمی نممن

 ي موندرهی چشمام خيور تو لحظه از دکی توفقط
  چشمات شعرمن شدغم

 ي شعرامو سوزوندهمه
 "ی فالحاریماز-دونمیمن نم"
 . مقابل قصر جناب فاخر متوقف شدلی گذشت که باالخره اتومبی چه مدتدونمینم

 . بزنه وهراسو از قلبم دور کنهی حرفدی تا شادمی کشاری هراس آلودمو به سمت مهدنگاه
 . شو سوگلادهیپ: تفاوت گفتی باما

 . شدمادهی در بردم وپرهی به سمت دستگدستمو
 . به سمتم اومداریمهد

 .می هم وارد شددوشادوش
 . گشتی قصرمانند پدر شهرام مي اطراف خونه اری مهدنگاه

 . زده م گرفتمخی دست ونی دستمو دراز کردم ودستشو ماری اختیب
 . نشون ندادی عکس العملچیه
 . مهتاب افتاد محض ورودمون نگاهم بهبه

 . زد وبه سمتمون اومديلبخند
 .ي خوش اومدیلی دوباره ت سوگل،خدنیخوشحالم ازد: آورد وگفتشی پدست

 .من هم،ممنونم مهتاب: فشردم وگفتمدستشو
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 . شددهی کشاری مهتاب به سمت مهدنگاه
 . سوگل جانی کنی نمیمعرف: باال انداخت وگفتییابرو

 .ارینامزدم،مهد: زدم وگفتميلبخند
 . مردد دست مهتاب رو فشرداریمهد

 . حبس شدنهی خانم از پشت سر مهتاب نفسم در سسی انيباصدا
 .ي به طالق شدی که راضی سر داشتری زویکی کردن نیگزی جايپس برا:-

 . به سمتش سوق دادمنگاهمو
 .یستی ني شهرام گفته بودم همسر وفاداردونستم،بهیم: دادادامه

 . دوختمنی و نگاهمو به زمدمی گزلب
 .دیچی گوشم پي تواری مهديصدا

 . کنمی خانم فاخر،سالم عرض مدمی شنادی شما زيدرباره :-
 .سالم: خانم با اکراه گفتسیان

من مثل پسر : شد وآروم زمزمه کردکی خانم نزدسی به اندی کشی که دستمو می در حالاریمهد
 نی ازدست ندلتونی احترامتون رومقابل فامنکهی اي ترسم،برای هم نمیچی هستم،ازی شما نهیگالب
 .نی سکوت کننی کنیسع
 .دمی خانم رو دسی اندنی وضوح لرزبه
 . بودمی که محتاج دلگرمیمن

 . گاه بودمهی تکمحتاج
 . بودای روکی خانم برام مثل سی وبستن زبون تلخ اناری مهدي جانانه دفاع

 . لبم نشستي رویلبخندپهن
 . انداختمی نگاهاری مهدبه

 .دی عروس وداماد کشگاهی توجه منو به سمت جای بامااون
 . بوداری من ومهدي گره شده ي دستهاي شهرام به روي رهی خنگاه

 . شدن ما هردو از سرجا بلند شدنکی محض نزدبه
 . دستمو رها کرداریمهد
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 . فاخريسالم آقا: رو مرتب کرد و روبه شهرام گفتراهنشی پي قهی
 . کردمکث

 .می گی مکی ازدواجتون روتبرمانهیمن ونامزدم سوگل صم: به دور کمرم حلقه کرد وادامه دادودستش
 به اری مهدي وبعد معطوف دست حلقه شده دی به سمت من کشاری نگاه پر از خشمشواز مهدشهرام

 .ممنونم:دور کمرم کرد وگفت
 . گفتم که بااکراه وپشت چشم نازك کردن تشکر کردکی مهناز تبربه

 . شهرام ازپشت سرمون بلند شدي که صدامی عقب گرد کرداری بامهداههمر
 . چند لحظهدیببخش:-

 . ومن هم به اجبار متوقف شدمستادی ااریمهد
 .ستادی مقابلمون اشهرام
 ي که حاضر شدي عاشقش بودیلیانگار خ: گفتی کرد وبالحن آرومکی نزداری به مهدسرشو

 .یبامشکلش هم قبولش کن
 . زد وادامه دادی چشمکبعد

 . بخشمی شکسته مو با رقبت به تو ميمن اسباب باز:-
 .ختی فرو رقلبم
 . مشت شد وفکش منقبضاری مهديدستا

 . دور شدشهرام
 . لبهام خارج نشدونی ازمیچی بزنم اماهی کردم حرفی فرو دادم وسعبغضمو

 . شدری ومردونه ش اسي قوي دستاونی دستم ممچ
 .دمیکش ی شدت به سمت در خروجبه
 .می خونه خارج شداز

 . رها کرد وپشت رل نشستدستمو
 . سرعت سوار شدمبه

 . از سرجاکنده شدی وحشتناکي باصدانی زد وبعد ماشاستارت
 . چسبوندملی اتومبی خودمو به صندلبادلهره
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 . کردی سرعت داخل جاده حرکت مبه
 .دمی کشیقی نفس عملی با توقف اتومبقهی از چند دقبعد
 . شدادهی به سرعت پاریمهد
 . حرکتشو بانگاهم دنبال کردمطول

 . باال رفتیحی اون مکان تفري چند تا درخت عبور کرد وازپله هاونیازم
 . فاصله نداشت اما بازهم بلند بودنی از سطح زمادیز
 . شدم ودرو آروم بستمادهیپ

 . پله گذاشتمي روی رد شدم وقدمدهی سر به فلک کشي درختاونیازم
 .دی به گوشم رسارید مهيصدا

 ..چوقتی که هاریلعنت به من،لعنت به تو مهد:-
 . کردسکوت

 . ها باال رفتمازپله
 . بود ونگاهشوبه آسمون دوخته بودستادهی اي بلندلبه

 . خوامی من معذرت ماریمهد: وآروم گفتمستادمی سرش اپشت
 .دی سمتم چرخبه

 . سرخ بودچشماش
 . انگشتاش درحال سوختن بودونی ميگاری معمول سطبق
 .نمتی خوام ببی سوگل،نمنیبرو توماش: بهش زد وگفتیقی عمپک
 .دمی گزلب

 . کردی مشهی آروم آروم داشت تو وجودم رخشم
 . به سمتش رفتمتیباعصبان
 . زدمادی فربای شونه ش گذاشتم وتقري رودستمو

 منو ينجوریلمو بهت گفتم وتو هم صادقانه مشک،مني کردی حرفا آماده منی خودتو واسه ادیتوبا:-
 .یرفتیپذ
 . پرتاب کردنیی به پاگارویس
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 .. امارفتمتی با نقصت پذينجوریآره هم: شونه ش پس زد وگفتي ازرودستمو
 . ندادادامه

 .دمی کشادی فرتیباعصبان
 .ی بزن لعنت؟حرفیاماچ:-

 . سوگلزی بهم نرنی ازاشتریاعصابمو ب: گذاشت وباتمام قدرتش هلم داد وگفتنمی سيدستشورو
 . امانتونستمستمی پاهام باي کردم رویسع

 . بودی خالرپامیز
 .دیچی بلندم توسکوت اون مکان پادی فريصدا

 "اریمهد"
 .دمی به عقب چرخي بلندادی فريباصدا
 .نبود

 . نبودسوگل
 .دمشی به کنار پرتگاه رفتم ودباهراس

 . تو گلو خفه شدادمیفر
 . شده بودمرهی بود خنی به جسمش که پخش زممات

 . به دادم برساخدای: زدمادی شدم فری بلند منی زمي که ازروی چنگ زدم ودر حالموهامو
 . کردمشونی دو تا طیکی ودمی سمت پله ها دوبه

 .دی گونه م غلطي به جسم سوگل اشکام باالخره رودنیبارس
 . زانوهاشری رو به زيگری سرش گذاشتم ودری دستم رو زکی

 .دمی دولمی وبه سمت اتومبدمشیش آغوشم کبه
 . عقب گذاشتم وپشت رل نشستمی صندلي جون سوگل رو به روی بجسم
 . گاز فشردمي رو جابه جا کردم وپامو به رودنده
 . از جاکنده شدکای الستغی جي با صدانیماش

 انداختم ی نگاهمی بسته وصورت قشنگ سوگل ني به چشمانهی کردم واز داخل آشتری بسرعتمو
 . تو دوباره نشکناریزنده بمون سوگل،مهد:وزمزمه کردم
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 .نمی رو بهتر ببکی تاري اشک رو از پس چشمام زدودم تا جاده ي هاقطره
 . زدمی لب هر لحظه خدا رو صدا مریز
 . شدممارستانی و وارد بدمی جون سوگل رو به آغوش کشی دوباره تن بمارستانی مقابل بدنی رسبا

 .ا بهم دوخته شده بود نگاه هي همه
 . برانکارد مقابلم ظاهرشدکی وچند لحظه بعد دی به سمتم دويپرستار
 . بشهشیزی چدین،نبایکمکم کن: برانکارد گذاشتم وروبه پرستار گفتمي سوگل رو به روجسم

 . آقانی فرمو پر کننیبر: داشت گفتی که به دنبال برانکارد قدم بر می درحالپرستار
 .ای به تمام مقررات دنلعنت

 . رفتم وباهمون حال نزارم مشغول شدمرشی سمت پذبه
 . رسوندم که سوگل داخلش بودی خودمو به اتاقرشی پذي از انجام کارهابعد
 . باز کردم و وارد شدمدرو

 . ش بودنهی مشغول معای جووندکتر
 . به سمتم برگشتپرستار
 . آقانی باشرونیب: وگفتدی درهم کشچهره

 ..من:-
 .رونیگفتم ب:-

 . عقب گرد کردم وازاتاق خارج شدمناچار
 . اتاق دوختمي نشستم ونگاهمو به در بسته مارستانی بي راهروي های صندليرو

 . خودم باعث پرت شدن سوگل شده بودمي شد من با دستای نمباورم
 .دمی دوختم ولب گزمارستانی رنگ کف بدی سفيکای به سرامنگاهمو

 .لوا به پا کرده بود تو وجودم باضطراب
 . کردمی هر لحظه اسم سوگل رو زمزمه مرلبیز

 .دمی باز شدن در به سرعت از سرجا پريباصدا
 . پوش مشغول صحبت بود از درخارج شددی که با پرستار سفی در حالدکترجوون

  شد؟حال همسرم خوبه؟یچ: ومضطرب گفتمدمی سمت دکتر دوبه
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 سر خانومتون ییچه بال: کرد گفتی جابه جا منکشوی که عی به من انداخت ودرحالی نگاهمیدکترن
 اومده؟

 . پرت شدنییاز پله به پا: من من گفتمبا
 یی ندارن،ضربه ی نبوده وشکستگادیخدارو شکر انگار ارتفاع ز: گفتی آرومي تکون داد وباصدايسر

 .. بشن اما متأسفانههوشیکه به سرشون وارد شده باعث شده ب
 . کردسکوت
  سرهمسرم اومده؟یی دکتر؟چه بالي آقایاما چ:دمیشوش پرس ومنگران
 . متأسفمیلی سقط شده،خنشونیمتأسفم آقا،اما جن: لب زدمردد

 . شدمرهی دکتر خي به چهره مبهوت
 . بشمنی رفت وهر لحظه ممکن بود پخش زمی میاهی سچشمام

 . گفتی می چنیا
 !ن؟یجن

 . پرت کردمی صندلي جسم سستمو روبای ها رفتم وتقری کشون به سمت صندلکشون
 .ن،بچهیجن: وار گفتمزمزمه
 . در حال انفجاربود وهرلحظه منتظر مرگ بودمسرم

 . کردملی وتحلهی ذهن مغشوش شروع به تجزباهمون
 'نیشهرام،مشکل سوگل،جن'

  نداده؟ي سوگل قبل از جداشدنش تست باردارامامگه
 .دیک تری ها ميری داشت از هجوم پرسش ها ودرگذهنم
 . شهرام رو در شکم داشتي من،سوگل بچه يخدا
 . شده بودم که امشب مراسم ازدواج پدرش بودیی باعث سقط شدن بچه من

  دارم؟ی دونست من چه حالی میک
 . بودمی خود خود مرگ روح وزندگنیا
 .دی مکی که باتمام قدرت داشت روح خستمو ممی مرداب عظکی
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 دای آرامش پرمی ذهن درگی نفسهام منظم بشه وکمتمیدادم تا ر هی تکواری بستم وسرمو به دچشمامو
 .کنه

 . بوددهی فای باماانگار
 . قدم برداشتمی بهداشتسی بلند شدم وکشون کشون به سمت سروی صندلي رواز

 . شدمرهی آشفته م خي به چهره نهی آداخل
 .دمی صورتم پاشي پر از آب کردم وبه رودستمو

 . کردی آب هم آرومم نميسرد
 .دمی پاشنهی آي از آب کردم وبه روزی دستمو لبردوباره

 .ي رکب خوردی لعنتاریمهد:-
 . خودم خواستماما

 . سوگل رو باوجود مشکلش قبول کردمخودم
 . نبودنی ازاریغ

 . پست فراتر از حد تحملم بودي کهی از اون مرتیی داشتن بچه،اون هم بچه اما
 . شده بودمی رفت اما باعث آزار روحنی من ازبي لهی اگه به وسی که حتینیجن
 . شدممارستانی بي خارج شدم شدم و وارد محوطه ي بلندي باقدمهای بهداشتسی سرواز
 . نشستمیمکتی نيرو

 .دمی کشرونی شلوارم ببی از داخل جگارموی سپاکت
 . بهش زدمیی ضربه
 .دی پررونی نخ به بچند

 . لبم گذاشتمونی برداشتم ومیکی
 . زدمشی آتوگارمیس
 . شدمرهی فندك خي شعله به

 . حماقتم بوديادگاری فندك نی ایلعنت
 . دست به دست هم دادن تا منو به مرز جنون بکشنی همه چامشب

 . محوطهي گوشه ي دهی سر به فلک کشي درختاونی زدم وفندك رو پرت کردم مگارمی به سیپک
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 "سوگل"
 . باز کردمی به آرامچشمامو

 .دیچی پی در کمرم می وحشتناکدرد
 . بود چشم دوختمدی که کامال سفی اتاقبه

 . کردمی چکار ممارستانی تو بمن
 . سرم اومده بودیی بالچه
 ي بود که باعث شد باته مونده ی بشم اما حاصل تالشم درد وحشتناکزی خمی تخت ني کردم رویسع

 . بزنمادیتوانم فر
 .اتاق شد وارد مهی پوش سراسدی سفي باز شد و پرستاردر
 .دی سمتم دوبه

 .ی استراحت کندیزم،توبایآروم باش عز: زد گفتی موج مرشی زي که تو صدایباآرامش
  سرم اومده؟ییچه بال: گفتمدی لرزی که از درد میی وباصدادمی گزلب

 اما خب انتظار فتادهی نی خاص،اتفاقي پرت شدنییاز پله ها به پا: وگفتدی به روم پاشي لبخندپرستار
 .ینداشته باش که درد هم نداشته باش

 . بدهنی دردتو تسکی کنم تا کمی مقیاالن واست مسکن تزر: رفت گفتی که به سمت در می حالدر
 .دی گونه هام غلطي سد چشمام شکست واشکام به روباخروجش

 . سرم اومدهیی چه بالومدی مادمی
 . پرت بشمنیی به پاي باعث شده بود از اون بلنداریمهد
 . داشتمادی رو به ی چهمه
 . شکستی هق هق آرومم سکوت اتاق رو ميصدا

 . وساره وارد شدننهی لحظه در باز شد وآئهمون
 ؟یزم،خوبیفداتشم عز: گفتختی ری که اشک می در حالدنمی با دساره
 .ساره: زدملب

 .ستادی تخت اکنار
 ؟ي درد داریلیزدلم،خیجان ساره،عز: دستش گرفت وگفتونی مدستمو
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 . عالمت مثبت سر تکون دادمبه
 ی گفت چه اتفاقاری برات خواهر قشنگم،مهدرمیبم: وگفتدی آشفته م کشي موهاي روی دستساره

 . زود اومد دنبالمونم،صبحی خبر دارنهیافتاده،فقط من وآئ
 خودش کجاست؟:-

ش بوده،اما گفت  واسي بد،شوكي بهش حق بددیخب با: انداخت وگفتنهی به آئي نگاه مرددساره
 .می خواستن مرخصت کنن بهش خبربدیهرزمان م

 ه؟ی افتاده؟منظورت از شوك چی اتفاق؟چهیچه حق:دمی پرسمتعجب
 . کردسی گونه شو خيشتری با سرعت بنهی اشک آئي وقطره هادی لب گزساره

 . زدمادی فربای تقرمضطرب
 .نی شده؟حرف بزنیچ:-

 .دیچی تو تنم پی وحشتناکدرد
 . هق هقم بلندترشديصدا
 که یی ،بچهي سقط شده،تو باردار بودنتیآروم باش سوگل جان،اماجن: وگفتدی گونه مو بوسساره

 . دارهي بدیلی وحال خدهی موضوع رو فهمنی ااریپدرش شهرام بوده،مهد
 .دی اشکم خشکي چشمه

 . گفتی می چساره
 . باردار بودممن
 . م سقط شدهبچه
 ده،مگرممکنه؟ی فهماریمهد

 .هی مزخرفهی چه بازگهی دنیا،ای خدانه
 . شده بودمرهی خمارستانی بدی به سقف سفشوکه
 . زدی مونی در میکی قلبم ضربان

  سوگل؟ي کردچه
  با کوه غرورت؟ي کردچه
  کجاست؟ارمی من مهديخدا
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 .دونهی منو مقصرمارمیمهد
 .دمی کردم که انقدر دارم تاوان پس می من چه گناهایخدا
 . حواست به منم هستایخدا

 . برهاری داد،اگرمهدی قلبمو آزار میبی عجهراس
 . منو نخوادگهیاگرد
 . ترکم کنهاگر
  مونه؟ی سوگل مي وجودي هارانهی از ويزیچ

 . نبودي عمدنکهی حق داشت منو از اون ارتفاع پرت کنه باااریمهد
 . کشت هم حق داشتی منو مامااگر

 . بودمشی ننگ زندگي لکه من
 . دار کنهحهی باعث شده بودم شهرام پست فطرت غرور مردمو جرمن
 . تلنگر بزنهشی ومردونگرتی غبه
 اهست؟ی مگه مردتر از مرد من هم تو دناما

 . وجود ندارهی خاکي کره نی من تو ااری از مهدمردتر
 . دادحی ترجرتشی من عشقشو به غرور وغمرد
 .ی ننگنی شکسته با چندونستمی ماما
 . بودبیج شکست عینم

 . نامزدش بودممن
 . بودمعشقش

 . باردار بودمای مرد دننی از نامردترو
 . بهم برگردونارموی مهدایخدا: زدملب

 . بودرهی بهش خنگاهم
 . هم بهم ننداخته بودی نگاهمی نی که اومده بود حتی اززماناما

 . کنمی خواست اسمشو صدا بزنم وازش عذرخواهی مدلم
 . تونستمیامانم
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 .دمی کشی ازش خجالت میی جوراهی
 . خجالت آور وشرم آورم بودواقعا

 . منتظرتونمنیمن توماش: گفتنهی شد روبه آئی که ازاتاق خارج میدرحال
 .اریباشه آقامهد: تکون داد وگفتي سرنهیآئ

 .دی زده م بارخی ي گونه هاي اشکام روبارفتنش
 .ادی کنار مبهش مهلت بده سوگل باالخره با تو وخودش: غم زده گفتنهیآئ

 که من تو نجاسیمشکل ا: کردم گفتمی روبه تن می رنگي قهوه اي مانتونهی که به کمک آئیدرحال
 اش،منی ترسم تنهام بذاره وسوگل بمونه با بدبختی ترسم بره،می مدت کوتاه بهش وابسته شدم،منیا

 . وجه از دستش بدمچی به هستمی ننه،حاضری دوسدارم آئارویمهد
 .زمی عزفتادهی نی اتفاقچی باش سوگل،هنوز هدواریام: وگفتدی به روم پاشی لبخند آرامش بخشنهیآئ
 . ازاتاق خارج شدمنهی کمک آئبه

 . شدی حبس منهی به شدت وحشتناك بود وباهرقدم نفسم توسکمردردم
 .می خارج شدمارستانی باز

 . فرمون قرار داده بودي نشسته وسرشو به رولی داخل اتومباریمهد
 . نشستمکنارش

 . بسته شدن در سمت من سربلند کردبا
 . شروع به حرکت کردنهی بهم انداخت وبعد از سوار شدن آئی تفاوتی بنگاه

 .نداختمی بهش می لحظه نگاههرچند
 . قلبم رشد کرده بودي زود تویلی خاری مهدعشق

 . شدت دوستش داشتم وهراس از دست دادنش آرامشمو ازم سلب کرده بودبه
 . کرد به شدت ناراحت بودمی می رانندگی سخنچی هی تفاوت وبی بنکهیازا
 . رخم دوخته بودمی نگاه مضطربش رو به ننهیآئ
 .دمی به روش پاشي ولبخنددمی زحمت چرخبه

 .دی به سمتم چرخاری مهدنگاه
 . زد وبعد دنده رو جابه جا کرديپوزخند
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 . در گلوم چنبره زدبغض
 گونه م ي روی نداشت چون قطره اشکیی دهی کنم اما انگار فايری اشکام جلوگزشی کردم از ریسع

 .سر خورد
 . شدشتری بلی اتومبسرعت

 . بوددهی فای کنم اماتالشم بيری اشکام جلوگزشی کردم از ری وسعدمی کشیقی عمنفس
 . نبودی رفتننی وجه ازبچی گلوم کاشته شده بود وبه هي توی بغض لعنتنی اانگار
 . کمک به سمتم اومدي شد وبراادهی به سرعت پنهی اشکامو پاك کردم وآئي به خونه به تنددنیبارس

 . شده بودرهی تفاوت به مقابل خی خونسرد وباری مهداما
 اری پا گذاشتم ورو به مهدری شدم وباالخره غرور وخجالتم رو زادهی پلی ازاتومبنهی کمک آئبه

 .اخونهیب:گفتم
 .امینم: لب زدرهی ازمقابلش چشم بگنکهی ابدون

 .نیهم
 . بودی احساسچی بدون هصداش

 . مطلقی تفاوتی نوع بکی
 .دی کلمه پرکشنی قلبم با همومن

 . کردمیرمی مخاطب قرارم داده بود توآسمونا سنکهیازا
 . صدامو نشنوهنهی تاآئدمی تنه م رو جلو کشمی نی برداشتم واز پنجره کمی قدمی سختبه

 .دی به سمتم چرخنگاهش
 .منوببخش: زدم وگفتميلبخند
 .دی شد وبازهم نگاهش به جلو چرخرهی بهم خیی لحظه

 . شددی به سرعت از مقابل نگاهم ناپدلشی کرد وبعد اتومبی خداحافظاری از مهدنهیآئ
 بهش مهلت بده ی دوستت داره سوگل،فقط کماریمن مطمئنم مهد: بازومو نوازش کرد وگفتنهیآئ

 .زمیعز
 .دمی دوستم پاشنی بهتري به روی کمرنگبخندل

 . زنگ درو فشردنهیآئ
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 . شدداری مادرم در قاب در پدی دوست داشتني لحظه بعد چهره چند
 .زمیسوگل دختر عز: زدادی با ذوق فربای تقردنمیباد
 . مادرمی دلخوشيبرا
 . لبم شکل گرفتي روی دل مهربونشو نشکنم لبخند پهننکهی ايبرا

 .سالم مادر قشنگم: گفتمی که رو به مامان میدرحال
 . شدنفی قلبم ردي ها توواژه

 . تراستزی غم انگهی تلخ من از گري خنده
 . ازش نداشتمي هفته بود که خبرکی

 . آوردی دردم بهتر شده بود اما درد قلبم کم کم داشت از پا درم مکمر
 . داشتمی وحشتناکي دلشوره

 . هراس مبهمکی
 . رو کرده بوداری حضور مهديهوا از حد شی بدلم
 . دل نادوننی عادت شده بود ابد

 . خواستمی م رو مافتهی پناهگاه تازه من
 . خواستمی مارموی حضور مهدآرامش
 .ختی ری به قلبم شور مزدی چشماش موج مي که توی که عشقیی مغرور و جدي چهره

 . ببخشوبرگردار،منویبرگرد مهد: کردم ولب زدمی بار دهم مسافت کوتاه اتاقم رو طيبرا
 .ومدیامانبود،نم

 . تخت رها کردمي سمت تختم رفتم وتن خستمو روبه
 . هقمو داخل بالش خفه کردمهق

 .زدمی جدال مغزوقلبم زار منی طاقت از ای زد ومن بی مادی فراروی با هر طپش اسم مهدقلبم
 .دی به گوشم رسهی مهدي باز شد وبعد صدادر
  افتاده؟یسوگل جان چه اتفاق:-

 . نکردمسربلند
 .نهی اشکبارمو ببي خواستم چشمهاینم
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 . کنارم احساس کردمحضورشو
 زم؟ی شده عزیچ:دوگفتی موهام کشي نوازش وار به رودستشو

 .شمی موونهی کجاست؟دارم دارمیاد،مهدی نمهیمهد: هق هق گفتمبا
 داره اهواز،بابا گفت یکی گفت کار کوچاریمهد: که بغض کامال داخلش مشهود بود گفتی بالحنهیمهد

 ي ت عوض بشه اما گفت کسالت دارهی وروحي براری تا همراه مهدرهیگی تو روهم از عمومياجازه 
  افتاده؟نتونی بی،اتفاقی استراحت کندیوبا
 . آغوشش خارج شدم وبه عالمت مثبت سر تکون دادماز

 .می تخت نشستي دستش گرفت ودر کنار هم روونی مدستمو
 .ی سوگلی کنی می خان داداش من انقدرا هم ارزش نداره که چشاتو واسش باروننیا: گفتبالبخند

 . منههی تموم زندگاریمهد: زدملب
 من هم انقدر خالصانه ی خوشبخته که تو رو در کنارش داره حتیلی خاریمهد: وگفتدی مو بوسگونه

 . تونم در مورد عشق خودم وسامان حرف بزنمینم
 .هی دلتنگشم مهدیلیخ: رها کردم وگفتمرونی آه مانند به بنفسمو

 .ریباهاش تماس بگ:-
 . سر تکون دادمی شدم وبه آرومرهی پرمهر زنداداشم خي چهره به
 . حال ندارهی کممی خونه،مررمیمن م: کنارم برخاست وگفتاز

 چش شده؟:دمی پرسمهیسراس
 . شمیدارم عمه م: گفتبخندبال

 . بگوکی حتما تبرمیاز طرف من به مهران ومر: زدم وگفتمی کمرنگلبخند
 .چشم زن عمو کوچولو،خدانگهدارت: شد گفتی که از درخارج میدرحال

 . از غم شدزی وقلبم لبردی گونه م غلطي بسته شدن در بازهم اشکام به روبا
 .گربودمیدل

 . رهام کرده بودی حرفچی که بدون هياری تباه کرد واز مهدی به راحتموی که زندگیازخودم،ازشهرام
 . که نفسام وصل وجودشهدی فهمی مدی بااریمهد
 . ذاشتی کنارم می راحتنی به ادینبا
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 به قلب دردمندم که زدی پشت پا مدی بود نبارفتهی مشکلمو باصداقت بهش گفته بودم واون پذیوقت
 . گرفتیتازه با وجودش داشت جون م

 .ارمی مهدي کردبد
 . که فضاش آکنده از عشق تو بودی در حق قلبي کردبد
 . ونگاهمو به سقف دوختمدمی تخت دراز کشيرو

 .دمی دی مقابل نگاهم ماروی پر ازعشق مهديچشما
 . به سرعت محو شدری دراز کردم امااون تصودست

 . زدمی تخت غلتي ورودمی کشیآه
 نی تاابد ای و چه بموني قلب پر شده از وجود تو،چه برنیا: قلبم گذاشتم وزمزمه کردمي به رودستمو
 . توئه مرد منيجا،جا
 . لبم نقش بستي روی تلخلبخند

 . وپلکامو به هم فشردمدمی کشیآه
 که در دست داشتم ی نامفهوم کتابي نگاه منتظرم رو به نوشته های تابی تخت نشسته بودم وبا بيرو

 .مدوخته بود
 ی رنگ رو درك نمی مشکي از نوشته هاکی چی بود و هاری بود چون تمام ذهنم پر از مهدنامفهوم

 .کردم
 . به در خوردیی نوشته ها متمرکز کنم که تقه ي کردم ذهنم رو به رویسع

 .نییبفرما: گفتمی کردم وبه آرامسربلند
 . در ظاهر شدي باز شد وقامت مامان در زاوادر

 .ق گذاشت و درو بست به داخل اتایقدم
 . شدمبلند

 . مامان کردمنیری شي چهره ي حواله ي بالشم قرار دادم ولبخندي رو به روکتاب
  سوگل جان؟یخوب: لبخند زد وگفتمتقابال

 .خوبم مامان:-
 .ستادی به سمتم برداشت ومقابلم ایقدم
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 . ملتهبم نشستي گونه ي بلند کرد ودست سردش به رودست
 . گن حالت خوبه دخترمی اشک ها نمنیاماا:-

 . داغم حس کردمي گونه هاي اشک رو به رویسی ختازه
 .ستمیخوب ن: جواب دادمری زسربه

 تن يانقدر خودت رو عذاب نده سوگل،تو پاره : وگفتدی گونه م کشي را نوازش وار به رودستش
 دخترم شدم،اما ی برم مادر،ثروت پدر شهرام چشممو کور کرد وباعث بدبختی عذابت رنج م،ازیمن
 ری نذار ده،امای مشکلت چدونمینم،نمی بی رو ماری توچشمات عشق خالصانه ت به مهدزم،منیعز

 ي برادی وقتا بای ودم نزنم،گاهنمی خوام هرروز عذابتو ببی دنبالش،تالشتو بکن سوگل،نمروبشه،ب
 .ی بجنگي که دوست داریی به کسادنیرس

 . گرد کرد وبه سمت در به راه افتادعقب
 .مامان: به سمتش برداشتم وگفتمیقدم
 .دی سمتم چرخبه
 جانم؟:-
 . در مورد رفتنمنی با پدر حرف بزنشهیم:-

 . زد وسر تکون داديلبخند
 . کردمی م احساس مدهی وشعف رو داخل قلب داغددی امي رفتن مامان بارقه هابا

 . شک از من بودی باشتباه
 . گردوندمی رو برمارید مهدیبا

 .دی لغزهی مهدي شماره ي وانگشتم به رودمی تخت قاپي همراهمو از روتلفن
 .دیچی گوشم پي پرمهرش توي لحظه بعد صداچند

 .سالم سوگل جان:-
 ؟یه،خوبیسالم مهد:-
 ؟ي چطورزم،تویممنونم عز:-
 .خوامی من آدرس خونتون در جنوبو مهیخوبم،مهد:-
 چرا؟:-
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 .اری خوام برم دنبال مهدیم:-
 . فرستمی مزم،براتیباشه عز:-

 . صفحه فشردمي کردم وانگشتمو به روتشکر
 . گرفته بودمممویتصم
 . داشتمدی مامان اماتردي از حرفهاقبل

 . قلبم نبودي توی شکچی هاماحاال
 . رفتمی تا قعر جهنم هم ماری مهددنی دي برامن

 . دوختمرونیوس به ب اتوبي غبار گرفته ي از پنجره نگاهمو
 . لبخند زد ودست تکون دادهیمهد

 . فرستادمیی بوسه براش
 . حواله م کردي حلقه کرد ولبخندهی مهدي دستشو به دور شونه سامان
 . وارشو آغاز کرده بودوونهی دي دست سامان بود وقلبم بازهم طپش هاي حلقه ي رهی من خامانگاه

 . به راه افتاداتوبوس
 . دادم وچشم بستمهی تکی صندلی به پشتسرمو

 بم مردانه شو بشنوم قلبم ماالمال ي تونستم بازهم صدای ومدمشی دی مگهی تا چند ساعت دنکهیازا
 . شدياز شاد

 برادرم حسادت ی به خوشبختنی ازاشتری سامان رو فراموش کنم وبي حلقه شده ي کردم دستایسع
 .نکنم

 شد در ی داد وباعث می خودشونشون مشی از بشی روزها بنی قلبم ای نبودم اما خالء عاطفحسود
 . نشون بدمتی حساسيبرابر هر رفتار

 ا؟یخدا
  جلوترای بیکم

 می بگويزی خواهم در گوشت چیم
  اعتراف استکی نیا

   اوی بمن
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  آورمی نمدوام
 . به ساعتم انداختمینگاه

 . تا مقصدم نمونده بوديزی چگهید
 . سخت وسفت اتوبوس درد گرفته بودي های صندلي از نشستن به روبدنم

 . به زن کنارم انداختمی نگاهمین
 . خوردمی رو خواب بود ومن به حالش غبطه مری مسشتریب
 . لبم نشستي روی به مقصد لبخند کمرنگدنی رسبا

 ي که برایی ومنتظر نشستم تا مسافرهادمی کشرونی بی صندلری نه چندان بزرگم رواز زی دستساك
 . برننییعجله داشتن پا شدن ادهیپ
 .رمی شد بمی انتظار باعث نمیی قهی بودم اما دقاری مهددنی تاب دیب

 ادهی زودتر پي خلوت شد ومن با لبخند به هل دادنها وضربه زدن ها برای اتوبوس کمنکهی ازابعد
 . از اتوبوس خارج شدمي بلندي بلند شدم وبا قدمهای صندليشدن مسافران چشم دوختم ازرو

 .دنی دوی می به سمتی مسافر از سمتی در پی تاکسي هاراننده
 . به سمتم اومديمرد

 . داشتی خاصی آفتاب سوخته ش مهربوني بود وچهره مسن
  دخترم؟يریکجام: زد وگفتيلبخند

 .رمی آدرس منیبه ا: که آدرس روش حک شده بود به سمتش گرفتم وگفتمي کاغذتکه
 .میبر: به آدرس انداخت وگفتی نگاهمین

 . شدمی دنبالش راهبه
 . رنگ بوددی سفدی پراکی لشیاتومب
 . رو به راه انداختنی نشستم وراننده ماشعقب
 . گرفته بودي قلبمو به بازیبی عجي دلهره

 . در حال رخ دادنهي کردم هر لحظه اتفاق بدی ماحساس
 . آزاد دلهره واضطرابمو فرو بدمي کردم با استشمام هوای وسعدمی کشنیی روبه پالی اتومبي شهیش
 . هراس روبه قلبم انداختشتری بچی فروکش که نکرد هاما
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 .دمی رنگمو جلوتر کشیی سورمه شال
 . راننده بلند شديصدا

  دخترم؟یستی که ننورایمال ا:-
 .میرازیر،شینخ: گفتمآروم
 . نزدی تکون داد وحرفيسر

 . رو پرداخت کردمهیکرا شدم وادهی پلی به مقصد مضطرب از اتومبدنیبارس
 . به ساختمون مقابلم انداختمی نگاهمین
 . بزرگ نبودادیز

 .دمشی کشرونی رنگم لمس کردم وبعد بی مشکی دستفی رو داخل کدیکل
 . شدانی که چندان بزرگ نبود مقابلم نمادهی خشکی باز کردن در،باغبا

 . لبم نشستي روي لبخنداری مهدلی اتومبدنیباد
 . کردم قدمامو استوارتر بردارمی بستم وسعدرو

 . کردمی تا در ساختمون رو طی در اصلمسافت
 .دمی کشنیی درو پاي رهی ودستگدمی کشیقی عمنفس
 .دارشدی مقابلم پدیکی بلند وباريراهرو

 . کردمی راهرو رو طیی صدای بيباقدمها
 . کردستادنمی وادار به ايری زيصدا

 . شک قابل بخششهی بیراشتباه اشتباه کردم اما هدونمی من ماریمهد:-
 . انداختنی تو گوشم طناری مهدي بم وجديصدا

 .نه اشتباه تو آذر:-
 . کردمی طی لرزوني راهرو رو با قدمهاي ماندهی انداختم وباقنی زمساکمو

 . نشسته بودی مبلي پشت به من روی مقابل زناریمهد
 . موندرهی سربلند کرد ونگاهش بهم خزن

 .دی به سمتم چرخاریمهد
 . مبل بلند شدي من به سرعت ازرودنیباد
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  سوگل؟ی کنی چکار منجایتوا:-
 . تا به خودم مسلط بشمدمی کشیقی عمنفس

 . زود قضاوت کنمدی وقت نباچیه
 .اومدم دنبال تو: وگفتمدمی گزلب

 . به سمتم برداشتی قدماریمهد
 . کنمتونی به هم معرفدی باکنمیفک م: من قرار گرفت وروبه زن گفتدوشادوش

 . سمت من اشاره کرد وادامه دادبه
 .سوگل نامزدم:-

 .آذر: ولب زددی به سمت زن چرخدستش
 . آذر تکون دادمي برايسر

 . لبهاش جا خوش کردي بود روهی به پوزخند شبشتری که بيلبخند
 جلب اروی بعد از من نظر مهدی که تونستی هستيپس تو اون دختر: به سمتم برداشت وگفتیقدم
 .کنه
 .نمتی بیم: زد وگفتاری به مهديزی رمکچش
 . شدی راهی هم به سمت در خروجبعد
 ؟يچرا اومد: ولب زددی به سمت من چرخاری مهدضی پراز غنگاه

 . سوالت جواب دادمنی بار به اهی: گفتمری زسربه
 .ستادی امقابلم

 . شد وصورتش مقابل صورتم قرار گرفتخم
 . به عقب برداشتمی قدمناخودآگاه

 . نگرفتمی سوالم جواب درستياما من برا: زد وگفتيپوزخند
 اومدم نجای تو به ادنی نديمن برا: داشت گفتی قدم برمي که به سمت دری گرد کرد ودرحالعقب

 .ي که بودییسوگل،برگرد همونجا
 که برگردم،اگربرگردم هم تنها ومدمیمن ن: بود گفتمداری که لرزش وهراس کامال داخلش پدییباصدا
 .اریدم مهد گریبرنم



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 90 

 . در اتاق نشستي رهی دستگي به رودستش
 ي که بودیی همونجايبه نفعته که برگرد: گفتدی کشی منیی روبه سمت پارهی که دستگیدرحال

 . نگرفتممونی زندگي برایمی تصمچیسوگل،من هنوز ه
 . شد وقدم به داخل گذاشتدرباز
 .رفت فرصت پاسخ دادن رو ازم گی گوشخراش بسته شدن در چوبيصدا

 . نشسته بود نشستماری مهدشی که تا چند لحظه پی مبليرو
 با توی زندگدی سوگل،بای پس بکشي زودنی که به ايومدیتون: وزمزمه کردمدمی به صورتم کشیدست

 . نمونده باشهی زندگنی حفاظت اي برای راهچی هگهی که داری کم بی،زمانیچنگ و دندون حفظ کن
 . م نشستدهی خشکي لبهاي روی کمرنگلبخند

 . مبل بلند شدمي تفکر از رونیباا
 . سمت راهرو قدم برداشتم وساکمو در دست گرفتمبه

 . بندازمی لباس فرصت کردم تا به اطراف نگاهضی از تعوبعد
 . داشتی بود وطرح جالبییبای زي خونه

 .ی درخشان قرآناتی رنگ وچند قاب باآی زرشکی سلطنتي نه چندان بزرگ با مبلهاییرایپذ
 . بوداری باحدس من متعلق به مهدیکی قرار داشت که ییرای تا اتاق سمت چپ پذدو

 . قرار داشتمنی راهرو هم نشي راست هم آشپزخانه وروبه روسمت
 . شدممنی نشوارد

 شستشو داخل رختکن ي جمع کردم وبرای راحتي مبل هاي رواز رواری مهدي هاشرتی ها وتراهنیپ
 .گذاشتم

 . وارد آشپزخونه شدممنی ونشییاری پذيری از گردگبعد
 . وفسنجون داشتي به قورمه سبزی خاصي عالقه هی مهدي به گفته اریمهد
 . نشستمي نهار خورزی پشت می باخستگي از پختن قورمه سبزبعد

 .رمی آرامش بگی بستم تا کمچشمامو
 . نخورده بودم وبه شدت گرسنه م بودنهار

 . شدممنی بلند شدم و وارد اتاق نشی صندلي رواز
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 . و خواب تن خسته مو ربوددمی دو نفره دراز کشی مبل راحتيرو
 

                                                 ★★★★ 
 
 . هراس چشم باز کردمبا

 .دمی دی مي بدخواب
 . خشکمری کوکی تودمی دی مخواب

 . زدمی رو صدا ماری واسم مهددمی دوی داغ مي ماسه هاي تاول زده روي پاهابا
 . نداختی منی گوشم طني قهقهه هاش توي وصدادمیدی رو اطرافم ماری مهدي هی ساهرلحظه

 .دمی ساعت کرم رنگ کشي رو به رونگاهم
 . ها در حال چرخش بودنعقربه
 . هشت شب بودساعت
 . و وارد آشپزخونه شدمدمی کشیقی عمنفس

 . به شام انداختمی به صورتم زدم ونگاهیآب
 . لبم نشستي روي خوش رنگ لبخندي قورمه سبزدنی دبا

 . شدمزی مدنی چمشغول
 . آراسته از اتاق خارج شداری لحظه در باز شد ومهدهمون

 . شامایسالم،ب: بر لب گفتمي سمت اپن رفتم وبالبخندبه
 . کردتی وموهاشو با پنجه هاش به عقب هداستادی راهرو اي ابتداي نهی آمقابل
 . خورمینم: گفتکوتاه

 . پختميواست قورمه سبز: گرفته لب زدمیی چهره اب
 .دمی برق چشماش رو دیی لحظه

 . اپن انداخت و وارد آشپز خونه شدي اسپرتش رو به روکت
 . نشستزی مپشت

 . انداختزی به خورش وسط می نگاهمین
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 . زدم و مقابلش نشستميلبخند
 . ومقابلش گذاشتمدمی داخل ظرف براش برنج کشاز

 . شددهی من کشي انداخت وبعد نگاهش به روی به ظرف مقابلش نگاهمردد
 . آرومشو پر کردي چشماخشم
 . انداختنی رو به زمزی مي رواتی من محتوي بهت زده ي برد ومقابل چشمهاشی دست پزی آمجنون

 . شکستندي رعب آوري ها وبشقاب ها با صداوانیل
 .داد هی تکزی مي بلند شد ودستاشو به روی صندليازرو

 .ی مورد عالقه گولم بزني غذاکی با ي من بچه م که بخوايسوگل تو فکر کرد: زد وگفتيپوزخند
 . گم کننجای سوگل،گورتو از اي من مرديتوبرا: بلند تر شدصداش

 . گرد کرد واز آشپزخونه خارج شدعقب
 . ناخودآگاه دوخته به حرکاتش بودچشمام

 رعب آور به هم خوردن ي اپن برداشت وبه سمت راهرو رفت وچند لحظه بعد صداي رو از روکتش
 . انداختنیدر تو گوشم طن

 .دمی کشنی زمي پخش شده روي ظرفها وخورش وبرنجهاي شکسته ي تکه هاي نگاهمو به رومبهوت
 . ملتهبم جاخوش کردي گونه هاي ورودی اشک از چشمام فرو چکي قطره نیاول

 . هق هقم سکوت خونه روشکستيار دادم وصدا قرزی مي روسرمو
 . از من متنفر بودارمیمهد

  درد؟نی کردم باای مچکار
 .اری مهديری به سخت گي که تازه عاشق شدن رو آموخته بود اون هم در برابر استادیباقلب

 ي کرد از سرجابلند شدم ومشغول جمع کردن ظرفای مسی داغمو خي که اشکام گونه هایدرحال
 .شکسته شدم

 . رفتممنی شد به سمت نشزی آشپزخونه کامال تمنکهی ازابعد
 . دوختمدی ونگاهمو به سقف سفدمی همون مبل دونفره دراز کشيرو
 . رو هم فراموش کرده بودمی شدت غصه گرسنگاز
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 تونه ی فقط مرگ می کنی وفک ميری فرو می خالء احساسکی تو ی کنی اوقات احساس میگاه
 . داشتمی حالتنی کنه ومن هم چنهیآرامش سلب شده ازت روبهت هد

 . عالقه مند شدماری وکجا به مهدی کدونستمینم
 به وجودم ینی سنگنی کردم وای نگاهشو احساس مینی که در هرکجا سنگی همون زماندیشا

 . کردی مقی رو تزرتیاحساس امن
 ی می کردن بهش شونه خالهیبود اما باهر بار تک که شهرام به عنوان همسر در کنارم ی زمانهمون

 بازهم غرق ،منی زندگماتی ذاشت وبعد ازتمام نامالی تنها می از سردرگمیکرد ومنو در برهوت
 . شدمی متی جفت چشم سرشار از امنکی یاهیس

 شتری که بی وعشق روبهم ثابت کرد وزمانی که شهرام به سرم آورد ته مردونگیی بعد از اون بالاریمهد
 تا نداختمی چنگ میسمانی افتاده در چاه به هر ری داشتم نبود ومن مثل آدماجی بهش احتیاز هروقت

 . جفت چشم غرق بشمکی خارج کنه ودر ظلمت محبت پنهان یاهی منو ازاون سیکیبلکه 
 . کردی ميری ظلمت جلوگنی من به ادنی از رساری مهداما

 ومنو بازهم زدی کرد باتمام توان پسش میدامی که عشق ومحبت چشماش قدرت بروز پهرزمان
 . کردی رها ميدیسردرگم در چاه ناام

 .ارمی به مهددنی رسي برازدمی چنگ میسمانی به هر ردی بایتاک
 ی مدوارمی امنی وهمدمیدی میکی در پنهان کردنش داشت رو در پس اون تاری که سعی عشقمن

 . نفس بکشماری عشق مهدي در هواي روزدی تا شاي برداشتن قدم بعديکرد برا
  داشته باشم؟ارموی بازهم مهدي شد روزی مایاماآ
 . دستام پنهان کردمونی مبل مچاله شدم وسرمو ميرو

 . اشکم قصد خشک شدن نداشتي چشمه
 .دی چکی فرو می در پس قبلیی کردم اما بازهم قطره ی لباسمو احساس منی آستیسیخ

 .قم رو در گلو خفه کردم هق هي به هم فشردم وصداپلکامو
 مقابل نگاهم یاهی سي وباالخره پرده دمیدی آوردم وهر لحظه مرگ رو مقابلم می نفس کم مداشتم

 . فرو رفتمي خبری مطلق بیکی شد ودر تاردهیکش
 "اریمهد"
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 ادهی پلی از اتومبی صندلي پارك کردم وبعد از برداشتن کت اسپرتم از رواطی رو داخل حلیاتومب
 .شدم

 . رفتمي بلند به سمت در ورودیی خاموش خونه انداختم وباقدمهاي به برقای نگاهمین
 . بردم و درو باز کردمشی پدست

 . انداختمی خالي به آشپزخونه ی نگاهمی کردن راهرو نی از طبعد
 .پس رفت: وزمزمه وار گفتمدمی کشیآه

 . شددهی بود کشمنی ساك سوگل که داخل نشي مبل پرتاب کردم ونگاهم به روي به روکتمو
 .دمی کشرونی بگارموی شلوارم فرو بردم وپاکت سبی داخل جدستمو

 . گذاشتممنی به داخل نشقدم
 . دادمصی مبل دونفره تشخي سوگل رو،به روفی نحجسم
 . دستاش پنهون کرده بودونی خودشو مچاله کرده وسرش رو منی جنمثل

 .دمی کشی ناخودآگاه نفس راحتدنشی دبا
 . نرفتنش روی خواست وازسمتی دلم رفتنش رو می داشتم که از سمتيری شک خود درگیب

 . زدمششی بودم آتدهی خردأی که جدیی لبم گذاشتم وبافندك ساده ونی مگارویس
 . شدمکی به سوگل نزدي بلندي بهش زدم وبا قدمهایقی عمپک
 يری جلوگلی تمانی تونستم ازای وجه نمچی چهره شو کرده بود وبه هدنی دي از حد هواشی بدلم
 .کنم

 . زدمگارمی نشستم وپک دوم وسوم رو به سمقابلش
 . کنار زدمی بردم ودست راستشو به آرومشی دست پاطی رها کردم وبااحترونی به بدودشو

 . شدمرهی کبودش خي چهره به
 . تو قلبم بلوا به پا کردهراس

 .سوگل،سوگل: صداش زدمآروم
 . نکردیحرکت
 . شونه ش گذاشتم وتکونش دادمي به رودست

 ؟یسوگل خوب:-
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 . نکردی حرکتبازم
 .دمی به آغوش کشفشوی پرت کردم وتن نحزی مي به روگارموی خاموش سي لهیتیف

 . گذاشتمشلی سرعت از خونه خارج شدم وداخل اتومببه
 .می بودمارستانی بعد داخل بي قهی دقچند
 . نفس بهش دست دادهی که روش بوده تنگی از فشار عصبگفتی مدکتر
 . خوردی وجدان مثل خوره ذهن وقلبمو معذاب
 . شده بودمرهی ش خدهی رنگ پري اتاق نشسته وبه چهره داخل

 . شدی که باعث لرزش قلبم مزدی چهره ش موج مي تویبی عجتیمعصوم
 . افتاده بود کنار زدمشیشونی پي از موهاش که به رویی بلند شدم وطره ی صندلي رواز

 . باز کردیحظه چشماشو به آروم لهمون
 . به عقب برداشتمیقدم

 . موندرهی من خي رونگاهش
 . زدلب

 .اریمهد:-
 . فشارت افتاده بودینگران نباش،کم:-

 . از اشک شدزی لبرچشماش
 . دوختمرونی سمت پنجره قدم برداشتم ونگاهم رو به ببه

 .دمی کشرونی بگارموی شلوارم فرو بردم وپاکت سبی رو داخل جدستم
 . لبم گذاشتم وروشنش کردمونی نخ مکی

 . انداختنی گوشم طني توصداش
 م؟یری منجای از ایک:-

 .میری سرمت تموم بشه منکهیبعد از ا: دادن دودش گفتمرونی زدم وبعد از بگارمی به سیقی عمپک
 .. من واقعا ازتاریمهد: گفتی ولرزونفی ضعيباصدا

 . بشنوم سوگليزی خوام چینم:-
 .ی حرفامو گوش کندیامابا:-
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 .ی مجبورم کنی تونینم: وگفتمدمی سمتش چرخبه
 . به روبه رو دوختنگاهشو

 . پوش قدم به داخل اتاق گذاشتدی سفي باز شد وپرستاردر
 .نیممنوعه آقا،خاموشش کن: لبم انداخت وگفتونی مگاری به سی نگاهمین

 . پرتاب کردمرونی از پنجره به بگاروی سضیباغ
 . سمت سوگل رفتبه

 .نی همسرتون رو ببرنی تونیم: سرم رو از دستش جدا کرد وروبه من گفتسوزن
 . تکون دادم وپرستار از اتاق خارج شديسر

 . شدزی خمی تخت ني روسوگل
  کمکت کنم؟ي خوایم: از هر گونه احساس گفتمي عاریی به سمتش برداشتم وباصدایقدم
 . جواب دادآروم

 .نه،ممنون:-
 .يای بنیی از تخت پای کنم بدون کمک بتونیفک نم: بردم وگفتمشی پدست

 .شیدی از پلي نگاه معصوم وعاري بهم انداخت وبازهم دلم رفت برای نگاهمین
 . اومدنیی از تخت پااطی دستم گذاشت وبا احتونی سردش رو مدست

 .دی کشرونی دستم بونی رو از مدستش
 . از اتاق خارج شدمي بلندي گرفته ش انداختم وبا قدمهاي به چهره ی نگاهمین

 .می بودلی لحظه بعد هر دو داخل اتومبچند
 . دوخته بودرونی ش رو به برهی نگاه خسوگل

 ؟یخوب: انداختم وگفتمباشی رخ زمی به نی نگاهمین
 مهمه؟: سمتم برگشت ولب زدبه

 .نه چندان: کردم گفتمی که دنده رو جا به جا می زدم و در حاليپوزخند
 .پس نپرس: برگشت وگفتشهی سمت شبه



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 97 

 فکرنکن من دلتنگت ،البتهي عقب بندازی رفتنت رو کمدیبا: مقدمه گفتمی باال انداختم وبییابرو
 مشترکمون خبر اومدنت رو داده ي وجه،فقط آذر به دوستاچی دلمه،به هي خواسته نی واشمیم

 . با نامزدم شرکت کنمشیوفرهاد اصرار داره تو جشن نامزد
 .باشه: بود گفترونی که هنوز نگاهش به بیدرحال

 . راحت قبول کردیلی بکنه اما خی اعتراضدی بامن شاي لجبازي کردم براین،فکرمیهم
 . بردم وپخش رو روشن کردمشی پدست

 "سوگل"
 . اتاقم قدم برداشتمي تخت بلند شدم وبه سمت پنجره ي رواز

 . موندرهی خهدی باغ خشکي به رونگاهم
 . گرفته بوددلم
 . روزهانی اي همه مثل
 .دادی عذابم ماری حال نبود مهدنی ودرعبود
 .فی توصرقابلی غیعذاب

 : دادم ولب زدمهی به پنجره تکسرمو
 .. چرادروغ
  غوغاستدرونم
 !! شکنمی مساده

  تلنگر کوچککیبا
 .. گونه نبودمنیا

 ..شدم
 . به در اتاق خوردیی تقه

 . گرد کردمعقب
 . در قاب در ظاهر شداری ومهددرباز

 .ی کم کم آماده بشي خواینم: روزها گفتنی اي احساس مثل همه ی وبي جدي چهره باهمون
  آماده بشم؟دیچرا با:دمی شدم وپرسرهی بهش خمتعجب
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 ی فرهاد لباس مناسبي مراسم نامزدي کنم برایفکر نم: تفاوت گفتی چشمام دوخت وبنگاهشوبه
 .ی باشداشته
 ..دونستمینه،من نم: پاسخ دادمری زسربه

 .دی حرفم پرونیم
 .دی خرمیآماده شو بر:-

 . در اتاقو بستي رعب آوري هم عقب گرد کرد وباصدابعد
 . تخت نشستميرو

 . دوختمدی به سقف سفنگاهمو
 . بستم وزمزمه کردمچشمامو

 بنده هاتم،از دلم خبر ي عشق دوروزه ی من قربانی رفتارش ادامه بده،تاکنی قراره به ایخدا تاک:-
 رو ختم به ی باشهرام تفاوت داره،پس خودت همه چیلی خاری حسم به مهدیدونی وميدار
 . طاقت ندارمگهیرکن،دیخ
 . تخت بلند شدمي وازرودمی کشیآه

 . هم به سر انداختمی روشنی آبي به تن کردم وروسرییمانتو
 . وازاتاق خارج شدمدمی کشیقی عمنفس
 . منتظرم بودپی آراسته وخوش تشهی مثل هماریمهد

 ی رنگی مشکی آفتابنکی وعرهی تی آبنی به تن داشت باشلوار جدی به رنگ سفی جذبدی سفراهنیپ
 . خوش حالتشي موهايهم به رو

 . چشماشکی غرق شدم تو شب تارشهی کرد ومن مثل همسربلند
 ی قدم برمشدی ختم می که به درخروجیی که به سمت راهروی به سرعت نگاه ازم گرفت ودرحالاما

 . انتظار متنفرما،ازیزودتر ب:داشت گفت
 .می بودلشی شدم وچند لحظه بعد داخل اتومبی دنبالش راهبه

 . کردشتری رو بلی به سمت پخش برد وبعد از خروج از خونه سرعت اتومبدست
 . رو پر کرده بودلی اتومبي خواننده فضايصدا

  بود عاشقتهی که مدعیاون
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  تو فاصله ها تنها گذاشتتورو
  هاراههی بنی خبررفتو توایب

  پاشم واسه چشمات جا نذاشترد
 . گونم راه گرفتي روی به گلوم پنجه انداخت وقطره اشک سمجبغض

 يدل رو سوزوند..آه
 يچرانموند..آه

  و جنون توهی وهر ثانمن
  هم بسهالتی خنی من همواسه
  جاده ها اشتباه برنبذار
 رسهی دستمون به هم نمماکه
 ی نامنظمشو از سر مي شد وقلبم طپش های جذب ماری رخ جذاب مهدمی سرکشم هرلحظه به ننگاه

 .گرفت
 به ي چشمادنی من رو از دقراری رنگش جاخوش کرده بود ونگاه باهی سي چشماي روشی آفتابنکیع

 . کردی مغیرنگ شبش در
 ي کاغذي هالهیرپیباحر
  نکنشمی من جاده رو ابرواسه
  رسمی به پروانه شدن نممن

  فاصله مونو کم نکنحرمت
 يدل رو سوزوند..آه
 يچرانموند..آه
 " هاراههیب_ی لهراسبیعل"

 .دی رخش بود که صداش به گوشم رسمی من هنوز به ننگاه
 ؟ي زل زدينطوری ایبه چ:-

 . نگاه ازش گرفتمخجل
 . جوابش شدسکوتم
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 . شدادهی پاساژ پارك کرد وپنگی تو پارکنویماش
 . شدمادهی هم به دنبالش پمن

 . شروع به قدم برداشتن کردستادمی که اکنارش
 شد که دست در دست هم ی می عاشقي شلوغ نبود امامن هر لحظه نگاهم مات زن ومرداادی زپاساژ

 . شدی قرارم مهر می در نگاه بيدی داشتن وحسرت جدیقدم بر م
 ی چشم میی من به دخترهاقراری در مقابل نگاه بیاز گاه داشت وهر ی تفاوت قدم برمی اما باریمهد

 . کردن با ناز نظرشو جلب کننی میدوخت که سع
 يای نگاه قشنگش روبه دخترا ندوزه ومنو در دندی کردم هم پاش قدم بردارم تا شای وسعدمی گزلب
 . حسادت رها نکنهاهیس

 شون هی هدیی به زنهای رحمی خواستم که در کمال بی رو ماری چشمان مهدیکی در تاریی رهامن
 . داشتی بودن که در کنارش قدم برمیی بهی غري داد که انگار براش آشناتر از آشنایم

 .ستادی ایی مغازه مقابل
 .ستادمی هم قدم کند کردم و امن
 چطوره؟: اشاره کرد وگفتی لباسبه
 ي قهیسل: کرد زل زدم ولب زدمی میم تداع واساروی مهدي چشمایکی لباس مقابلم که تاریاهی سبه

 . باشه خوبهیتو هرچ
 . لبش نشستي رويپوزخند

 . کالمششی زد به قلب خسته م با نضربه
 ي قهی به سلادی کنم،زی دست دومو انتخاب مي جنساشهی مو نشون دادم،من همقهیباانتخاب تو سل:-

 .گند من دلخوش نکن
 . زندان جسممي توزدی داشت دست وپا مروحم

 . داشتیی شک قصد رهایب
 . انداختنی زل زده بودم که صداش در گوشم طنشی خالي ومتعجب هنوز به جامسخ

  داخل سوگل؟يای بي خواینم:-
 . قلب آشفته م گذاشتم وزمزمه کردمي دهانمو فرو دادم ودست روآب
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 .ي کردی کالم ها آماده مشی ننی اي همه ي خودتو واسه دیآروم باش سوگل،توبا:-
 . لرزون قدم به داخل مغازه گذاشتمیی پراز آشوب وپاهای وباقلبدمی کشیقی عمنفس
 .خواستمی خانوممو مزی سانتونیتریاز اون لباس شب پشت و: روبه فروشنده گفتاریمهد

 . انداخت وسر تکون دادی بود به سرتاپام نگاهی که زن جوونفروشنده
 . گرفت قلب خسته مآروم
 . خطاب به فروشنده آروم گرفتي بود که باهمون کلمه دهی محبت ندانقد
  داشت،نداشت؟حق
 کی با دی بادنی محبت ندنهمهی بود حاال بعد ااری مهدی پنهاني ش محبت هاهی که منبع تغذیقلب

 . ونفس تازه کنهرهیکلمه جون بگ
 . سپرداری لباس روبه دست مهدفروشنده

 . کردتمی کمرم گذاشت وبه سمت اتاق پرو هدايستشو به رو داریمهد
 . بودي از شادزی لبرییکهوی ي محبت هانی وارشو آغاز کرده بود وازاوونهی دي طپش هاقلبم

 . زدمی چرخنهی اتاق پرو لباس شبرنگ رو به تن کردم ومقابل آداخل
 . بلند شداری مهدي به درخورد وبعد از آن صدایی تقه

 ش؟یدی پوشزمیسوگل عز:-
 . غرق تعجب بودماری مهدي رفتار صدو هشتاد درجه ریی تغاز

 .بله: زدملب
 . نشددهی شناری از مهدییصدا

 . رو ازتنم خارج کردم وبعد از اتاق پرو خارج شدملباس
 . تو قلب خسته م برپاشدی سوزانشی شده بود آتزونی آواری مهدي از بازوبای آذر که تقردنی دبا

 . من که مسخ شده چشم بهشون داشتم زوم شديذر به رو آضی پراز غنگاه
 .دی به سمتم چرخاریمهد

 . آذر رها کرد وبه سمتم قدم برداشتي از حصار دستهابازوشو
 خوشت اومد سوگل؟: گفتي بلندي بشه باصداجادی ايریی رفتارش تغای نگاهش ي تونکهی ابدون

 . اکتفا کردمدیی تکان دادن سرم به تأبه
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 .دی به روم پاشيلبخند
 .می از مغازه خارج شداری از حساب کردن لباس همراه مهدبعد

 ورو به من دی تنه ش رو جلوکشمی نی داشت کمی قدم برماری که آذر سمت چپ مهدیدرحال
  سوگل خانم؟يای فرهاد مينامزد:گفت
 . من پاسخ دادي به جااریمهد

 .امی فرهاد نمي شک من هم به نامزدی بادیآره،سوگل ن:-
 رمیپس من م: گفتاری نگاه پراز خشونت به من خطاب به مهدکی نازك کرد وبعد ازی پشت چشمآذر

 .نمتون،خدانگهداری بی فرهاد مي نامزدگهید
 . نمونداری من ومهدی خداحافظمنتظر

 . تند کرد وبه سرعت ازمون فاصله گرفتقدم
 .دمی به سمت فست فود کشبای کرد وتقرری دستش اسونی دستمو ماریمهد

 .می دونفره داخل فست فود نشستيزی مپشت
 . طرح دار مقابلم دوختميزی گذاشتم ونگاهمو به رومی لباس رو کنار صندلي حاولونینا

 .دی به گوشم رساری مهديصدا
 ؟ي خوری میچ:-

 . کنهی نمیفرق: گفتمرمی بگيزی نگاه از رومنکهی ابدون
 . بمشي وبعد از اون صدادیچی گوشم پي گارسون توي قدمهاي لحظه بعد صداچند

 ن؟ی خوری میچ:-
 . بودنی دلنشی سمفونکی تو گوشم مثل اری بم مهديصدا

 .ی مخصوص بانوشابه مشکتزایدوتا پ:-
 . بلندشداری مهدي دور وبعد صداگارسون

 ؟ییچته؟چرا گرفته :-
 برات مهمه؟: شده بودم گفتمرهی که بهش خی کردم ودرحالسربلند
 . چهره ش نقش زدي پوزخند رو به روکی کش اومد وطرح لبهاش
 .معلومه که نه: گفتیی پوزخند کذاباهمون
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 .پس نپرس: گفتمیی گرفته بالحن
 . ونوشابه رو به همراه سس مقابلمون گذاشت وبعد دور شدتزای پشخدمتی لحظه پهمون

 . انگشت اشاره وشصتم گرفتمونی رو میی وتکه دمی رو به مشام کشتزای پيبو
 .دیچی گوشم پي تواری مهدينبرده بودم که صدا به دهان هنوز

  بپرسم؟شهی ذهنم آشوب به پا کرده سوگل،مي سوال توکی:-
 .بله: زدم وگفتمتزای به پيگاز

 يدی سنجی اتفاق رو منی تمام جوانب ادی بانتونی بعد اون اتفاق بي شهرام بوديتوعقد کرده :-
 ؟ي کارو نکردنی قانون واسه طالقِ،چرا اکی نی،ای گرفتی مشیوقبل از طالق آزما

 . شدممسخ
 .اری کنم واسه سوال مهددای تونستم پی نميزی چچی ذهن آشوب زده م هيتو

 . نداشتمیجواب
 زده بود ادی رو مقابل نگاهم فریی رسوانی ااری شد افکارمو مرتب کنم چون بازهم مهدی اما نمداشتم

 . شد فراموشش کنمیونم
 . شدی نمفراموش

 .دی کشی مرونی به بي قوي مکنده کی داشت جونمو با یکی خوب نبود وانگار حالم
 . بودمدنشی شد وهر لحظه منتظر ترکی فشرده می دست نامرئکی ي توقلبم
 . بلند شداری مهديصدا

 ده؟یچرا رنگت پر:-
 . ندادمیجواب
 . از چند لحظه ادامه دادبعد

 ی چه واکنشی اونو در شکم داشتي بچه ي که نامزد من شدیبه نظرت اگه شهرام بفهمه تو زمان:-
 ده؟ینشون م

 . کردمکث
 . کردی با حرفاش شکنجه م مداشت
 .زنمی برزخ دست وپا مکی ي کردم توی واحساس مدیدی لحظه روحم عذاب ملحظه
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من  فاخر بزرگ اگر بفهمه ياره،آقای سرم میی بدونه من بچه شو کشتم چه بالااگری: ادامه دادبازهم
 ..باعث مرگ نوه ش شدم و

 .دمی حرفش پرونی مي بلندبای تقريباصدا
 .بس کن:-

 .دی پرستی انداخت وباعصبانی به اطراف نگاهمضطرب
 مرد چقد کی واسه یدونی؟مي بشنوي خوایچه مرگته؟حرف حق تلخه سوگل خانم،چرانم:-

 ی اعالم شد از شهرام لعنتمونی نامزدی رسمبای به طورتقری وقتنکهی سوگل،اانتهی خود خنیسخته،ا
 .يباردار بود

 . لب زدميزی هق هق ربا
 جوانب دی با،توهمي سرم اومده،من صادقانه بهت گفتم وتو هم قبول کردیی چه بالیدونستیتو م:-
 .ي کردی آماده می هر اتفاقي وخودت رو برايدی سنجی اتفاق رو منیا

 ی که داشتی حق قانون؟چرايدیانبشو نسنج باردار بودنت از شهرام؟چراتو جویحت: پوزخند گفتبا
 ؟ي ندادي باردارشی آزماتونیی قبل از جدا؟چطوری گرفتدهیناد

 . هق هقم رو خفه کنم وبعد از چند لحظه موفق شدمی تاکمدمی کشیقی عمنفس
 خواستم ازش ی اتفاق اصال نمنی بعد ازا،منی شناسیتو شهرام فاخرو نم: گفتمی لرزوني صدابا

 ی هفته مکی در ی کنی دادم،فکر می وجه احتمال باردار بودنم رو نمچی حال به هنیجداشم ودر ع
 رازی شي از کله گنده هایکی که پدرش يشه طالق گرفت،مقابل من شهرام فاخر قرار داشت،مرد

 گفت همه جا ی بره می کرد آبرومو مدمیومد،تهدی از دستش برمي هر کاربای شد وتقری مبمحسو
 ... که عقد اون بودم امایل گه که من در حایم

 . کردمسکوت
 .دی فهمی مدیبا

 تونست لهم ی لگد مکی بودم که با یی که من در برابر شهرام مثل مورچه دی فهمی مدی بااریمهد
 . کردیکنه اما درك نم

 . نکن،غذاتو بخور سرد شدهی گرگهیه،دیحاال کاف: گفتآروم
 .الی خی بچه
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 . راحت نهار بخورم ولبخند بزنمالی بازهم با خی جنگ روحنی تونستم بعد ازای چطور ممن
 . تر تشکر هم کنمییای ونهار روییای رودی خرنی داشت ازش به خاطر احتماانتظار

 . بودنطوری شک همیب
 .دمی نوشیی نوشابه رو باز کردم وجرعه ي بطرسر
 . طعم تلخش گلومو سوزونداما

 . شدمرهی خي داخل بطریدنی به نوشمتعجب
 . بودی تلخ مدینبا
 . دادی طعم زهر مار ماما

 . شدی منیی داشتم ومعده م باال وپای وحشتناکي جهیسرگ
 نجای از هماری واونوقت مطمئنا مهدارمی باال مزی مي معده م رو االن رواتی کردم تمام محتوی محس

 .رازی کرد شیشوتم م
 .دمی اونجا باشه دوی بهداشتسی سرودادمی که احتمال میی سرعت بلند شدم وبه سمت راهروبه

 . حدس زده بودمدرست
 . کردمی بخت برگشته م رو خالي معده اتی شدم وتمام محتووارد
 . از پشت سرم بلند شدییصدا

  خانم؟نیخوب:-
 .دمی پر از آب صورتم پاشی رو باز کردم ومشترآبیش
 . شدمرهی بود خستادهی که پشت سرم اي به مردنهی داخل آاز

 . بودرهی خنهی داخل آرمی تصوي سبز مرد هم رونگاه
 .بله خوبم: زدملب
 از دست من یاد،کمکی به نظر نمنطوریاماا: وگفتستادی پشت سرم اقای به جلو برداشت ودقیقدم
 اد؟یبرم

 . ظاهر شدی بهداشتسی در سروي در زاوااری باز شد ومهديژی قي با صداسی لحظه در سروهمون
 چت شد؟: از خشونت بود گفتزی که لبری وبالحندی کشبهی مرد غريه رو مشکوکش رو از من بنگاه
 .حالم بد بود: پاسخ دادمری وسربه زدمی گزلب
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 .رونی بایب: گرد کرد ودر همون حال گفتعقب
 . شدمی دنبالش راهبه

 .رمی بگي باعث شده بود دوباره حالت تهوع بدیبی داد وترس عجی وجودمو آزار مبی عجیی دلشوره
 . شدمرهی دست نخورده خيتزای رو برداشتم وبه پفمی وکدی خرلونی وناستادمی ازمونی مکنار
 . از پشت سرم بلند شداری مهديصدا

 .رونیگمشوب:-
 . لرزون اما بلند از فست فود خارج شدمیی فرو دادم وباقدمهای به سخترموی گلوگبغض
 . گوشمو لرزوندي پرده ادشی فري صدامی که نشستلی اتومبداخل

 .ياری به تمام عی عوضکیازت متنفرم سوگل،تو:-
 . به شماره افتادنفسام
 . بهت سوگللعنت
 . رو نخوندمسی سر در سروي به من که قبل ورود تابلولعنت
 . هاش دست به دست هم دادن تا باعث آزار من بشندهی آفري که همه ییای به دنلعنت

 . بودمداغون
 . نداشتمي زخم خورده بود وحال مساعدروحم

 .دمی کشنیی رو پاشهیش
 . زدی شد وبه حال بدم دامن می ذهنم اکو مي تواری مهدي تک حرفاتک
 .ستادی ایی کم شد وگوشه لی آروم سرعت اتومبآروم
 . کردمی خودم احساس مي رو به رواری نگاه مهدینیسنگ
 . عوض شده بودارید راز آلود دوست داشتم اما رنگ نگاه مهي نگاه قشنگش رو مثل اون روزهاهنوز

 . نفرت گرفته بوداهی رنگ نگاهش به رنگ عشق نبود رنگ سلی مثل اواگهید
 . دادی به نفرتش آزارم مختهی اما رنگ آمختی ری چشماش به وجودم شور ماهی رنگ سنی انکهیباا
 .به من نگاه کن سوگل:-

 . باعث شد نگاه ماتم زده م به سمتش بچرخهادشی فريصدا
 . وارشو آغاز کردوونهی دي جنبه م دوباره طپش های شدم وقلب برهی نگاه به رنگ شبش خيتو
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 .ی لعنتي نامزدنی برهم زدن اي براامی هم م،مني گردی برمرازیبعد از مراسم فرهاد به ش: زدلب
 رو گهی مرد دکی که باز رهی جلوتو بگدی اسمم روت باشه شانکهیام،ای ندمیشا: زد وگفتيشخندین
 .ی نکنرهچایب

 . کرد ودوباره ادامه دادمکث
 .ی رو امتحان کنگهی دیکی بودن بای تونی وباز میشی مدت از بند اسارت من رها مهیاما بعد :-
 .دمی فهمی کدوم از حرفاشونمچیه

 . وسرگردون بودممات
 . تابی وبخسته
 .رونی وحداغون

 . خواستمی مأمن آرامش مکی من
 .دی بخشی وار عاشقش بودم اما آرامش رو بهم نموونهی بودم که دي کنار مردمن
 . روشی آسایی کرد ذره ی مغی درازم
 .دمی پرستی ماروی رو تنها دوست نداشتم من مهداری مهدمن

 که جون من بسته به وجودش ی حرف بزنه درحالي تونست انقدر راحت از برهم زدن نامزدی مچطور
 بود؟

 . شدم ومات ومبهوت لب زدمرهی به رنگ شبش خي چشماتو
 رو بخونم،من سی سر در سروي اونقدر حالم بد بود که نشدتابلوار،منی نداشتم مهديریمن تقص:-

 . نداشتميریتقص
 . صدامو تو گلو خفه کردادشی فريصدا

 . شناسمتی نکن،من بهتر از همه میی،مظلوم نما ساکت باش سوگل:-
 . فرو دادمی گلومو به سختنی دوختم وبغض سنگرونی به بنگاهمو

 .یلعنت: گفتي بلندبای تقري به فرمون زد وباصدای مشتاریمهد
 . به راه افتادلی لحظه گذشت تا اتومبچند

 .دیچی پلی آهنگ داخل اتومبي به سمت پخش رفت وصدادستش
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  درد تو دلم دارمنقدهیا
  غم تو صدامهنقدهیا
  حرفه نگفته کهنقدهیا

  مرده رو لبامهيعمر
 
 . خفه کنمرموی تونستم بغض گلوگی نمگهید

 . گونه م راه گرفتي گرمم به روي واشکای دمل چرککی وحشتناکم سر باز کرد مثل بغض
 
  تو فکر تو بودمنقدهیا

  خودم جا موندماز
  توهی دروغاشهیتوآت

  سوزوندمعمرمو
 

 دو نی هم باااری مهدی عصبي نفسهاتمی خواننده مخلوط شده بود وري هق هقم با صدايصدا
 . ساخته بودی وحشتناکیسمفون

 
  تو قلبمو خاموش کردمشهی تو آتبعد
   دلش خواستی هرحرفیهرک
  فقط گوش کردمزد
  گردمی خودم تو کوچه هامهی شدم پگم
  وقته فراموش کردمیلی خودم رو خمن
 

 . خودم رو فراموش کرده بودمي بازنی هم من تو اواقعا
 . گاه بودهی تککی شهرام به عنوان همسر در کنارم بود تمام غمم نبود یوقت
 . نذاره احساس ضعف کنمیطی که مثل کوه پشتم باشه ودر هر شرایکس
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  تو دلم آشوبه توکه حالت خوبهچقده
  کوبهی منمی عشقت رو توسهی هرثانقلبم

 ي دست به سرم کردچقده
 ي که برگردیرفت
 . خواستمی مموی حاال زندگاما

 . بوداری من مهدیزندگ
 . عشقم بوداریمهد
 . خواستمی فقط مهرشو ممن
 . خواستم ازش جداشمی نممن
 . واسه من حکم مرگ رو داشتاری از مهدییجدا

 
  حرفاترهی راحت زيزد
 ي بد کردزمیعز

  تو قلبمو خاموش کردمشهی تو آتبعد
 

 . جذابش زل زدم رخمی به ني قراری شد وبا بدهی سرکشم به سمتش کشنگاه
 

  دلش خواستی هر حرفیهرک
  فقط گوش کردمزد
  گردمی خودم تو کوچه ها مهی شدم پگم
  وقته که فراموش کردمیلی خودم رو خمن

 "بابک جهانبخش_فراموش کردم"
 

 . گرفتماری سرکشمو از مهدنگاه
 . مقابل خونه متوقف شدلیاتومب
 . کار دارمیی جان،منییبرو پا: گفترهی نگاه از مقابل بگنکهی ابدون
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 . شدمادهی فوت وقت پی رخ مردونه ش انداختم وبمی به نی نگاهمین
 . شدمرهی وبه چهره م خستادمی اتاق اي قدنهی آمقابل
 . کردی می تابی م بود که بدهی قلب داغدنی خوب بود اماای همه چظاهرا
 . کردی مزی بزرگ جست وخيای درکی پناه توی بی ماهکی مثل
 .غدار بود من داقلب

 . شناسنامه م نقش بستي روی رحمی که با بی مهر طالقداغدار
 . اعتنا بودی از خودم دوستش داشتم واون به وجودم بشتری بی که حتي شک مردداغدار
 . کردی ممی هم به اجبار همراهامشب

 . داشتی اجبار همقدم با من قدم برمبه
 .ی بپرستبای که تو اون مرد رو تقری به اجبار همراهت شده در حالي مردی حس کننکهی بود اسخت
 گرفتم ومات شدم در نهی داخل آي که به در اتاق خورد نگاه از دختر شکست خورده یی تقه يباصدا

 . قرارم بودی که قبله گاه قلب بیی چشمایاهیس
 قرارمیبه عمق نگاه ب گر بود ی مرموز شب رو واسم تداعیکی رو که تاراهشی سي هم چشمااریمهد

 . کنهرابی سکبارهی نگاه تشنه رو به نی خواست امشب ایگره زده بود وانگار م
 ی نگاه ازم گرفت ودرحالکبارهی کردم به ی مرابی نگاه تشنه وقلب تشنه ترم رو سقراری که بیدرحال
 .زارمی انتظار بم،ازی برایزودتر ب: داشت گفتی وبه سمت درب اتاق قدم برمدی چرخیکه م

 .دی به هم کوبي دلهره آوري اتاق خارج شد و درو با صدااز
 .دمی از سر جا پربایتقر

 تخت قرار داشت قدم برداشتم ي رنگ بلندم که رودی ماالمال از درد به سمت روپوش سفی قلببا
 . تخت چنگ زدميوروپوش رو از رو

 . شب بلندم به تنش کردمراهنی پيرو
 . بوددهی به اندامم بخشی خاصيش جلوه  روپويدی لباس وسفی مشکتضاد
 . رنگم هم موهامو به اسارت گرفتی مشکشال
 ی می که آرامش قلب خسته م بود رو واسم تداعیی بودم چون رنگ چشمای عاشق رنگ مشکمن
 .کرد
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 . آروم جونم رو ناراحت نکنم به سرعت از اتاق خارج شدمنکهی اي چنگ زدم وبرافموی کي دسته
 .نه نبود داخل خواریمهد

 . عبور کردم و وارد محوطه شدملی طوبای تقري راهرواز
 . کردی دود مگاری سشیشگی بود وطبق معمول با ژست همستادهی الی اتومبکنار

 . چرخوندمرشی نظی بپی تي از دور به رونگاهمو
 . قلبش به تن داشتيدی به سفیراهنی چشماش وپیکی رنگ وبراق به تاری مشکي وشلوارکت
 . هر چه بود از نظرمن عشق بوداریمهد
 . بودشور

 . بودییبایز
 . بودمحبت

 .ی عاشق باشیوقت
 .یابی ی در وجود عشقت مغی دری رو بای دني های ها وخوبی پاکتمام

 . شد که در مقابلم بودی خالصه مي در وجود مردای دني ها ی من هم تمام خوبيبرا
 . بودمدهی وار دوستش داشتم وقلب وروحم رو بهش بخشوونهی خواست امامن دی که منو نمهرچند

 . بودای دني های تجسم تمام پاکاری من مهديبرا
 . به جلو برداشتمی فوت کردم وقدمرونی با حسرت به بنفسمو

 . شد ونگاهشو بهم دوختمتوجهم
 . زدگارشی به سیقی عمپک
 . بودمدهی بهش رسبایتقر

 ی رحمی مقابلم اما با بیدنی پرستسی تنددنی ديم برا دلشوره سربلند کردم وهمه تن چشم شدبا
 .وقساوت نگاه ازم گرفت

 . انداخت وبا کفش لگدش کردنی زمي سوخته ش رو به رومهی نگاریس
 . سرعت پشت رل نشستبه
 . خودمو به سمت مخالفش رسوندم ودر کنارش نشستمي بلندي قدمهابا

 . رو به حرکت انداختلی رو جا به جا کرد واتومبدنده



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 112 

 . رو در برگرفتلی اتومبخی ي فضای بدون کالمکی از خروج از خونه موزبعد
 بود اما افسار نگاه سرکشم رو در دست اری مهدشی رو به در چسبونده بودم وتمام حواسم پخودم

 .گرفته بودم تا به سمتش نچرخه ورسوام نکنه
 .دیچی بمش داخل گوشم پيصدا

 . من و تو بشهي شکرآب شده ي رابطه ي متوجه یس خوام فعال کینم:-
 . رخ جذابش دوختممی رو به ننگاهم

 .فتهی باعث شد گونه ش چال بقشی عمپوزخند
 . که صداش بلند شدرمی کردم نگاه ازش بگی وسعدمی کشیآه
 ي دلخوش نکن،بعد از نامزديدی ازم دي سوگل،پس اگر امشب رفتارمی نداریی ندهی آگهیمن وتو د:-
 .زنمی رو بهم مي نامزدنی تماس تمام اکی ومن هم با رازی شي گردیهاد تو برمفر

 .دمی گزلب
 . رو در مقابل چشمام تار کرداری وار مهدسی تندي از اشک مقابل نگاهم رو پوشوند وچهره یی پرده
 . قرار شده بودی بازهم بقلبم
 ار؟ی مراسم بدون مهدنی کردم من بعد ای مچه

 .گهی باخت دکی بازهم
 . گذاشتی نمی باقيزی متحرك چیی از سوگل جز مرده گهی کرد ودی که نابودم میباخت
 . تا آسمون فرق داشتنی با شهرام زماریمهد

 . تجربه کرده بودماری بار عشق رو با وجودمهدنی اوليبرا
 . کشتی شک منو می بنبودش

 .زدمی دست وپا مشی آتي هزاران شعله ونی وانگار مدی طپی قرار می بقلبم
 . انداز شدنی گوشم طني دوباره تواری بم وگرم مهدي صدالی اتومبستادنیباا
 . استفاده رو بکن سوگلتی باهم بودنمون نهانی آخرنیازا:-
 . گذاشتی شد ومنو مبهوت وناباور باقادهی سرعت پبه
 . باز شددر

 . نقصش نشستی بي چهره ي کردم ونگاهم به روسربلند



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 113 

 . شدمادهی پاطی مشتم مچاله کردم وبا احتونیرو م لباسم دامن
 .دی ساختمون کشی وار منو به سمت درب اصلتی به دور کمرم حلقه شد وهدادستش

 . بوددهی کوچک وباغ مانند بخشي به محوطه ییای روی حالتی ونوراننی رنگي هاسهیر
 ن؟ی از اشی خواستم بی میچ

 .ختی ری شور ممی کنارم بود وحرارت وجودش به وجود خسته وروح زخماریمهد
 . بودی سوگل حتمي مراسم نابودنی بعد از ااما
 به دی در لباس سپدهی پوشبای نقش وززی ري قدبلند دست در دست دختري محض ورودمون مردبه

 .سمتمون شتافتند
رانه که خفته در صداش بود خوش  برادی رو فشرد وبامحبتاری شک فرهاد بود دست مهدی که بمرد

 .آمد گفت
 .نی خوش اومدیلیسالم،خ: وبالبخند گفتدی به سمتم چرخنگاهش

 فرهاد زمی دوست عزشونیسوگل جان ا: دستش رو به دور کمرم محکمتر کرد وگفتي حلقه اریمهد
 . خانمیونامزدشون هست

 .دی به روم پاشي لبخندیهست
 .زمی عزيخوش اومد: گونه م کاشت وگفتي رویی بوسه

 . بودمي غرق شادزشی رفتار محبت آماز
 .نی خوشبخت بشدوارمیممنونم،ام: زدم وگفتميلبخند

 . تکون داد وتشکرکرديسر
 .می خوش آمد بگگهی دي به مهمونامیمابر: گفتاری رو به مهدفرهاد
 ي باقدمهای اعالم کرد وفرهاد وهستتشوی رضازدی روزها کمتر به لباش سر منی که اي بالبخنداریمهد
 . ازمون فاصله گرفتنيبلند
 . کشوندميزی دستش فشرد وبه سمت مونی دستمو ماریمهد
 . جمع چرخوندمونی چهار نفره نشستم ونگاهمو مزی کنارش پشت مدر

 . برداشت وداخل بشقاب مقابلم گذاشتینیری شزی مي از ظرف رواریمهد
 .ممنون: زدملب
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 . تکون دادي بهم انداخت وسری نگاهمین
 . شدی مکی نزدزی به مي بلندي موند که باقدمهارهی آذرخي به رونگاهم

 .زمیسالم عز: گفتیمی وصمدی پاشاری مهدي به رويزلبخندی به مدنی محض رسبه
 . به هم فشردم ونگاهمو به سرتا پاش انداختملبامو
 .سالم: سرد گفتاریمهد
 . به تن داشت که با رنگ پوست برنزه ش متناقص بوددی به رنگ سفي بلندراهنی پآذر
 . انداخته بودانشی عرمهی ني بازهاي کرم رنگ هم به رویشال
 . نشستاری کنار مهددر

 .دمی زد که نشنی کرد وحرفکی به گوشش نزدلباشو
 . بودرهی هردوشون خي به رونگاهم

 آذر داشت ي که نگاه به چهره ی سرخ از خشم در حالیی از آذر فاصله گرفت وباچهره ی کماریمهد
 . کنهی که حضورت ناراحتم میدونی برو آذر،منجایاز ا:لب زد

 . از سر جا بلند شدآذر
 . قرار گرفتاری مقابل صورت مهدقای شد وصورتش دقخم

 که سرت یی کنم بالی وقتا فک میگاه: دوخت وگفتاری مهدي رو به آسمون شب چشمانگاهش
 .آوردم واقعا حقت بود

 . طرح لبخند گرفتاری مهديلبها
 ی که مثل آشغال پرت بشنهی توهم ااقتیل: به پوزخند شباهت داشت گفتشتری که بي لبخندباهمون

 .انی واونور،چه از طرف من وچه شانوریا
 . باال انداخت وبعد از چند لحظه ادامه دادییابرو

 .واست متأسفم آذر:-
 . قد راست کردآذر

 . رها کردرونی به بتی باعصباننفسشو
 . دور شدزی گرد کرد واز معقب
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 ي حضور زن ومردي بودم که متوجه رهی خاری آذر ومهدصی ضد ونقي ومات به رفتاراسرگردون
 . شدمزیجوون در کنار م

 .ستادمی ادی بلند شد ومن هم به تقلی صندلي از رواریمهد
 کی خودم،بعد از ي نهیریسالم به دوست د: کرد وگفتاری مهدي گرفته ي نثار چهره ي لبخندمرد

 ؟ی شدم،خوبدارتی باالخره موفق به دمیسال ون
 لبهاش مهر شده بود ي که انگار به اجبار به روي مرد رو فشرد وبالبخندي دست دراز شده اریمهد

 . خوبمدار،ممنونی جان،مشتاق دانیسالم شا:گفت
 .ایهمسرم رو: نقش همراهش حلقه کرد وگفتزی دختر ري دستش رو به دور شونه انیشا

 . خانمایسالم،خوشبختم رو: وگفتدی پاشای روي به روی لبخند کمرنگاریمهد
 .من هم آقا: تکون داد ولب زدياسریرو

  جان؟اری مهدی کنی نمیمعرف: گفتاری وخطاب به مهددی من چرخي به روانی شانگاه
 .نامزدم سوگل:وگفت دستش گرفت،فشرد ونی زده م رو مخی دست اریمهد
 .می نشستزی هرچهار نفرپشت مای وهمسرش روانی شادنی از دی از اظهارخوشوقتبعد
 .زدی درپس نگاهشون موج میی نهیری ودبی عجي نهی دوستانه نبود وکاری ومهدانی شاي هانگاه

 . نقش وسبزه بودزی رایرو
 در چهره یبی ومهر وعطوفت عجدی درخشی پوستش مي سبزه ونی رنگش میی درشت قهوه يچشما

 . کردی رو جذب می که هر نگاهزدیش موج م
  سوگل جان؟یستیاهل جنوب ن: نثارم کرد وگفتيلبخند

 .رازمی اهل شرینخ:-
 .میای برازی به شانی همراه شامی قصد داررازم،اتفاقایمن عاشق ش: تکون داد وگفتيسر

 .رو ازم گرفت فرصت پاسخ دادن زمونی آذر در کنار می ناگهانحضور
 . بشاش آذر نشستي چهره ي همزمان به رواری ومهدانی شانگاه

 .ربودی نظی بییبای بود اما واقعا آذر در زی تلخاعتراف
 شییبای زای داشت امابرخالف رویبی پوستش درخشش عجيدی وخمارش توسفدهی کشيچشما
 . نداشتتیجذاب
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 انی وبعد با لبخند خطاب به شادی کشاری مهدي به روانی شاي نگاهش رو از روآذر
 . دوباره تدنیسالم،خوشحالم از د:گفت

 .سالم،من هم خوشحالم: کرد گفتی حلقه مای روي که دستشو به دور شونه ی درحالانیشا
اما : بلندش کنار زد وگفتیشونی پي از موهاش رو از رویی مخصوص به خودش طره ي با عشوه آذر

 .ادی به نظرنمنطوریا
 . لبهاش شکل گرفتي به روي باال انداخت وپوزخندیی ابروانیشا
 ي در نوسان بود با صداانی آذر وشانی بود ونگاه کنجکاوش بدهی که چهره درهم کشی درحالایرو
 ان؟ی شای کنی نمیمعرف: گفتفشیظر
 . روبه همسرش دوختزشی نگاه محبت آمانیشا
 . سمت آذر دست دراز کرد ولب زدبه
 .یآذرخانم،دوست هست:-
 . انداختنی آذر تو گوشم طنيداص
 ان؟ی شایخانم؟جالبه،فقط دوست هست:-
 . چشم دوخته بودمای و روانی آذر،شاي به مشاجره ي کنجکاوبا

 . رو داشتيگری انگار با نگاه خشم آلود قصد کشتن دهرسه
 . با انگشتانش بودي انداخته ومشغول بازری سر به زاری کمال تعجب مهددر

 . گرفتانی در کنارمون فرصت پاسخ دادن رو از شای فرهاد وهستحضور
 . اما ترس آلود بودی فرهاد وهستنگاه

 . نشستانی قرار داد وکنار شازی در کنار می دو صندلفرهاد
 . مشغول صحبت با آذر بودی آرومي با صدایهست

 . دادی به شدت روحمو قلقلک مي شد وکنجکاوی نمرمی دستگزی چچی هصی ضد ونقي رفتارهانی ااز
 . خبر بودمی شک من ازش بی جمع وجود داشت که بنی افراد انی بي رازهی

 . فکر کردن رو ازم گرفتنی از اشی فرهاد فرصت بيصدا
 ي دوستامی شی مم،خوشحالی به مشهد داشته باشي سفرندهی تا چند روز آمی قصد داریمن وهست:-

 ه؟ی کنن،نظرتون چمونی هم همراهمونیمیقد
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 . به سرعت پاسخ داداریمهد
 .می برگردرازی زودتر به شدیم،بای گرفتاریلیمن وسوگل خ:-

 . وبدون فکر لب زدمناخودآگاه
 ار؟ی مهديچه گرفتار:-

 . پنهون نموندچکسی هدی از داری مهدي غره چشم
 .رانداختمی سربه زخجل
 . بم فرهاد بلند شديصدا

 . ضد حال نباش پسرار،انقدریتابع جمع باش مهد:-
 . از هراس بشهزی باعث شد قلبم لبراری مهدنی خشمگياصد

 به ی زبونی خواسته هاتو با زبون بي عادت دارشهی کنم فرهاد،همی بار هم به خاطر تو قبول منیا:-
 .ی کنلی تحمهیبق

 . دوختانی زد ونگاه منتظرشو به شايشخندی نفرهاد
 . ندارهیاز نظرمن اشکال: باال انداخت وگفتیی هم شونه انیشا

 . سپردماری نه چندان بزرگم رو به دست مهدساك
 .ي دردسرشهیهم: کرد گفتی که عقب گرد میدرحال

 . شددی از مقابل نگاهم ناپدهی رو بلند برداشت ودر عرض چند ثانقدماش
 . کردمی احساس نماری در رفتار مهدینرمش

 ی تفاوتیم جلب بشه اما جز ب توجهش به سمتی تمام تالشمو به کار گرفته بودم تا اندکنکهیباا
 . نشده بوددمی عازی چچی دار هشی ونزی طعنه آمي حرفایوگاه
 .مقاوم باش سوگل: زدملب
  مقاومت تاکجا؟اما

 . کردمی رحم کمر خم می بيای دننی اي هاانهی در برابر تازداشتم
 . بردی نمیی والبه هم کار به جاعجز

 . دل معبد درد بودنیا
 . ترکهی نمای وشهی نمزی همه درد سررنی بودم که چرا از امتعجب
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 به سرم زده بود اما ترس از مرگ از مشکالت ی شده بود وبارها فکر خودکشزی صبرم که لبري کاسه
 . و وجودم پررنگ تر بودمیبزرگم در زندگ

 . ضعف بودانگری موند فقط و فقط بی اگر ناکام می نظرم خودکشبه
 کنم که ی خودکشیی لهی ترس از مرگ از وجودم رخت بربست باوسيهم روز دوست داشتم اگر من
 . وجودم مهر شده بودي ترس تونی ش فقط و فقط مرگ باشه امااجهینت
 .دمی ترسی کار منی از حد معتقد بودم و از عقوبت اشی بعد از مرگ هم بی به زندگی ثاندر

 . شده بودی به شدت نهنمی در دی کشنفس
 . کردمی وبه سرعت راهرو رو طدمی لب گزاری آوردن مهدادی به با

 . چشم دوخته بودي از خشم به در ورودزی لبری بود وبانگاهستادهی الی کنار اتومبدر
 . شدمی از قفل کردن در به سمتش راهبعد
 .دی غرتی نگاهشو بهم دوخت وبا عصبانلی به اتومبدنمیبارس

 . پرنسس،گفته بودم از انتظار متنفرميمز بود آوردن،منتظر فرش قرفیچه عجب ملکه تشر:-
 .دیببخش: نشستم گفتمی ودر کنارش ملی که داخل اتومبیدرحال
 . رل جاخوش کردپشت

 . گاز فشردي بهم انداخت وپاشو به روی نگاهمین
 . به جلو پرتاب شدمبای به شدت از جا کنده شد وتقرلیاتومب

 . من هم عاقبت انتظار گذاشتننیا: زد وگفتيشخندین
 .رنی گی انتقام مفی ضعيآدما: فکر گفتمیب

 .دی ذکر به گوشم رسکی آرومش مثل يصدا
 .فمیمن ضع:-

 . غرق شدممییای وروی واهاالتی دوختم ودر خرونی از دردمو به بزی لبرنگاه
  دوستم داشت؟لی مثل اوااری شد مهدی میچ
 رنگ ی کرد اما من رنگ بی اجتناب مزی محبت آمي بود واز ابراز عالقه وحرفاي جدشهی همنکهیباا

 . دادمی مصی تشخاهشیعشق رو در نگاه س
 . خواستمی بود که من مي همون فرداریمهد
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 .می بچگونه ونوجوونياهای رودی با اسب سفي شاهزاده همون
 .ی عاشق باشدیبا

 .نهی بی اگه گدا باشه شاهزاده ش می معشوقش رو حتعاشق
 .ستی تموم نی همه چی معشوقچیه

 . سازنی کمبودا عشق رو مدنی ندقتی حقدر
 . رو باهم ندارهی همه چي مردچیه

 .ی کمبودا کور باشدنی دي تا برای عاشق باشدی حتما باپس
 . داشتی نقصی ببای ظاهر تقراریمهد
 . قصه ها رو نداشتي بود اما ثروت باد آورده يجد
 . و پورشه نداشتيفرار

 . ومهندس نبوددکتر
 . نداشته هاش عاشقش بودمي بود من باهمه نی داره اما مهم ای چه شغلتمدونسی نمقی دقیحت

 . رو پر کنمای دني های تونستم همه جا خالی ماری مهدباعشق
 . بودی مفقط
 . کردمی ومن وجودش رو در کنارم احساس مدی کشی منفس

 .دمی بخشی بنده هاش مي هی از خدا به بقی چشم داشتی جهان رو بي های خوشي هیبق
 . خواستمی بزرگ فقط حقمو ميای دننی از امن

 . تموم بودی که در مقابل نگاه عاشق من همه چياری رو،مهدعشقم
 .دیچی گوشم پي توای دنکی موزنی تری مثل دوستداشتنصداش

 سرش تو شهی وهمشهی همیکی خوام ی سوگل،نمارهی من سر در بی از زندگیدوست ندارم کس:-
 ؟یشی منظورم مي داشته باش،متوجه یعی رفتار طبی باشه،پس مصنوعمیزندگ

 . سر تکون دادمی بود به آرامرونی که نگاهم دوخته به مناظر بیدرحال
 زبونتو موش خورده؟:-

 . زدملب
 .نه،دارمش:-
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 . انداختمی نگاهمی نبهش
 . لبهاش نقش بستي به رويشخندین

 تورو بخوره،چون يون ده متر تونه زبی نمی موشچی نبود هادمی: گفتشیی کذاشخندی نباهمون
 .ياریقبلش تو دخلشو م

 . غنچه کردملبامو
 .شک نکن: باال انداختم ولب زدمییابرو

 .يخوبه قبول دار:-
 . جوابش شدسکوتم
 . کل کل کردن نداشتمي حوصله
 . موندی فراغتم نمي برایی لحظه ی داشتم که حتی ذهني دغدغه اونقدر
 . مغشوش بودشهی گرفتار من همذهن

 . نگاه از مناظر گرفتم ونگاهم رو به مقابل سوق دادملی اتومبباتوقف
 . پارك شده بوداری مهدلی جلوتر از اتومببی وآذر به ترتانی فرهاد،شالیاتومب

 . قدم تند کرداری مهدلی با لبخند به سمت اتومبفرهاد
 . شدادهی برد و پرهی هم دست به سمت دستگاریمهد
 .کردن ی دست دادن واحوالپرسباهم

 .سالم سوگل خانم: وبا لبخند پهنش گفتدی کشلی به داخل اتومبی سرکفرهاد
 . تکون دادم ولبهام طرح گرفتيسر

 ن؟یسالم آقا فرهاد،خوب:-
 ن؟یتشکر،شماخوب:-
 .ممنونم:-
 .خداروشکر: زمزمه کردی آرومبه

 . قد علم کرداری کرد وبازهم مقابل مهدسربلند
 . هم قد بودنبایتقر

 .يذاری رو منتظر مهی بقشهی اما همي خودت از انتظار متنفرنکهیبا ا: کرد وگفتاریر مهد نثايلبخند
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 . سوگل بودریتقص: انداخت وگفتلی اتومبلی به داخل اتومبی نگاهمی ناریمهد
 .دمی گزلب

 ي جان،باالخره سوگل خانم تونست کاراری مهدننی خانوما هميهمه : وگفتدی با صدا خندفرهاد
 .ي از عادت مزخرفت دست بردارنیبکنه که تو ا

 .دمی ونشندمی نداروی وجواب مهدواکنش
 . به راه افتادهی لحظه بعدپشت رل نشست وجلوتر از بقچند

 .می کردی با هم حرکت مي موندیخب منتظر م: به عقب انداختم وگفتمی نگاهمی ننهی داخل آاز
 .از انتظار متنفرم: پدال گاز فشرد وگفتي به روشتری بپاشو

 . کردمرونی با حرص به هم فشردم ونگاهمو معطوف به ببامول
 رونی بفمی گرفتم وتلفن همراهم رو از داخل کرونی تلفن همراهم نگاه از بي لحظه بعد با صداچند
 .دمیکش
 . صفحه نقش بسته بودي ساره به رواسم

 . اشاره م صفحه رو لمس کردانگشت
 . گوشم قرار دادمي رو به رویگوش
 .دیچی آرامش بخش ساره داخل گوشم پيصدا

 .سالم سوگل:-
 ؟یسالم ساره جان،خوب:-
 ؟یی هست کجا؟معلومیممنون،توخوب:-
 .نی نگرانمیلی بود که خدایاز تماساتون کامال پ: طعنه لب زدمبا
 کس وقت نداشت باهات تماس چی همه گرفتارن سوگل،هیعنی گرفتار بودم،یلی چند روز خنیا:-
 . مناسب نبودتی نگرانت بودم اما وضعیلی خنکهیره،باایبگ
  افتاده ساره؟یچه اتفاق: گفتمی نگرانبا
 .. وهممی بودهی ازدواج سامان ومهدي هم به دنبال کاراره،راستشی هست خینگران نباش،هرچ:-

 . کردسکوت
 .ي ساره،جون به لبم کردگهیبگو د: حرص لب زدمبا
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  نگفته؟يزی بهت چاری؟مهدي خبر نداریعنی:-
  گفت؟ی به من ميزی چه چدی باارینه مهد: وهمزمان گفتمدی چرخاری به سمت مهدنگاهم

 .می بودي مهدي خواستگارری خوشش اومده بود و در گنهی از آئيخب مهد:-
 .دمی کشادی ذوق فربا
 ؟یچ:-
 شونهی مراسم نامزدگهی هفته دکی همسر برادر شوهرت،تا شهی داره منهیزم،آئی عزگهی دنیهم:-

 یلی خی حضور نداشتشی تو داخل مراسم خواستگارنکهی ارم،ازیوازمن خواست باهات تماس بگ
 .ناراحت بود

 . بودی نکردنباور
 از ي شادمونی زندگي برامشی وتصماری مهدری آوردن رفتار اخادی بود اما با به ی ماالمال از خوشقلبم

 .قلبم رخت بربست
 .رسونم کنم خودم رو بی میسع: زمزمه کردمگرفته

 . آروم شدصداش
 نی ناراحته از ایلی خ،بابایی هفته ست اونجاکی از شترین،بیستی محرم ناریسوگل تو و مهد:-

 نداده،بهتره ی اما جواب درستنی تماس گرفته وازش خواسته برگرداری هم با مهدبیموضوع،عمو حب
 .يزودتر برگرد

 . ساره تماس رو قطع کردمی گفتم وبعد از خداحافظیچشم
 .دی چرخی مامی کرد وذهنم حول وحوش گرفتاری رو رصد مرونی مناظر بنگاهم

 . چسبهی خرخره ت رو مي قوری زورگکی ومشکالت مثل ی اوقات زندگیگاه
 .ی زنی نفس نفس میهرچ

 . ندارهیی دهی فای کنی مالتماس
 .ستهی ای واونوقته که دور می تا زانو بزندهی گلوتو فشار ماونقدر
 .زنهیوقهقهه م کنه ی متماشا

 .زدمی زانو ماری هم بارفتن مهدمن
 . خواست قدرتش رو بهم ثابت کنهی تلخم که با تمام قوا می در برابر زندگزدمی مزانو
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 . افکار آشفته م رو برهم زدصداش
 . دختر بچه هاي خاله بازي هالهی وسط وسشهی پسر بچه پرت مهی که توسط ی توپمثل
 . پرتاب شدیی افکارم به گوشه ي ذره ذره

 . صداش آرومم نکرد داغونم کردنباریا
 ؟يچرا اخم کرد:-
 . گفتمی میچ

 . زدمی مادی کردم وفری باز ملب
 تونست بهم عمر دوباره ببخشه اما هر لحظه ی که با موندنش می کردم سر کسی می خالدردامو

 .دی کوبی پتک به سرم مکیرفتنش ونبودنش رو مثل 
 . زدملب

 .داغونم:-
 ي از اجزایکی بای لبهاش نقش بسته بود وتقري اوقات به روشتری بی که تازگقشیند عم پوزخبا

 .يشاخ شد: شد گفتیصورتش محسوب م
 . قلبمشی آتي شد قطره قطره به روی شد وآبي لبام فرارونی از میآه
 خوره،حسرت ی اوقات تمام وجودت حسرت گذشته رو میستم،گاهی خودم نگهی وقته که دیلیخ:-

 آزادانه ت ي لبخندا وقهقهه ها،حسرتی توجه ازشون گذشتی که بی قشنگي رو،حسرت روزاتیطفول
 .رو

 . قلبم قرار گرفت وادامه دادمي به رودستم
 از خاطرات شهی پر مشه،ذهنتی وجزغاله مرهی گی مشی سوزه،آتی منجای اي گوشه هیدرست :-

 . احمقانه ستي آرزوکی که االن برگشتن بهشون تنها یقشنگ
 . کردمثمک

 . شدم ولب زدمرهی خبهش
 رنگ ولعاب،فک نی روزها بود،البته نه باانی به ادنی قشنگم رسي که اون روزها تنها آرزویدرحال:-
 ی نمی بزرگترا به آشتي قهرادونستمی قشنگتر وآسونتره،نمیلی بزرگترا خی کردم زندگیم
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 ي وگرنه آرزودونستمی شه،نمی آبنبات فراموش نمکی ست وبا انهی غماشون سالدونستمیرسه،نم
 . کردمی نمشدن بزرگ
 . بلند تر شدصدام

 شاهزاده،اون روزها کی داشتن ي کردم،آرزوی نمدی لباس سپدنی پوشي وگرنه آرزودونستمینم:-
 ی آب خوردن دل می به راحتستی من مثل افسانه ها نیقی حقي قصه هاي شاهزاده دونستمینم

 .شکنه
 .ونه م روون شد گي شکست واشکام به روبغضم

 ؟ی گفته بودم اما به کدردامو
 . تر شده بودیخی بود ونگاهش دهی چهره درهم کششتری که با گفتن دردام بی کسبه

 زنان بگم سوگل احمق بازهم ادی بزنم وفریلی خلوت بارها وبارها به خودم سکی داشتم تو دوست
 ي کنه وتکه هادای غم به دلش راه پتی که از ناراحتستی نی کسی لعنتيای دننی ا،تویشکست

 . قلبتو به هم بچسبونهيشکسته 
 .رشهی ختم به خی تو دل افسانه ها نبودم که همه چمن
 . کردمی می تلخ زندگقتی حقکی وسط من
 . هتل متوقف شدکی مقابل نیماش
 . دوخته شده بودرونی در بیی من اما هنوز هم به جانگاه

 . کردمی مادهی رو به روش پاتمی نقطه که افکار و ذهنکی به
 .نمای سي پرده کی مثل
 . خاطرات و دوباره از آغازمرور

 . پلک زدماری مهدي صدابا
 . شو سوگلادهیپ:-

 . هام هنوز تر بودمژه
 م؟ی ساعت تو راه بودچند
 . بوددهی مسافت رو چشمام بارنی اي همه
 . بودي ابري دلم بدجوريهوا
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 . که باز شد به خودم اومدمدر
 . مقابل نگاه تارم کمرنگ و پررنگ شداری مهدي چهره

  سوگل؟یخوب:-
 . گذاشتمنی زمي زحمت سر تکون دادم وقدم به روبه

 . هتل پارك کنهنگی رو داخل پارکلی رو به دست فرهاد سپرد تا اتومبچی سوئاریمهد
 . همراهش قدم برداشتمبه

 . بودای وروانی دوخته به شاامانگاهم
 . بودمایاخل اتاق مشترکم با رو بعد دي قهی دقده

 . بودننیی پاهمه
 . که چمدونم رو در دست داشت وارد اتاق شدی در حالاری لحظه بعد مهدچند

 . تخت نشستي رو کنار در قرار داد وروچمدون
 خودم ي کرد در نبودش به روی رو رصد ماری هم نگاه آذر رو که تمام لحظه ها من ومهدهنوز

 . کردمیاحساس م
 . اتاق قدم برداشتمي سمت پنجره به

 . حرم در مقابل نگاهم قد برافراشتیی طالگنبد
 . به پرواز در اومداری ي قرار در هوای بي مثل کبوتردلم
 . الرضای بن موسی علای کیالسالم عل: زدملب

 .دمی بستم ونفس کشچشم
 . بارکی

 .دوبار
 . بار وبارها وبارهاسه

 . به راه انداختندي هام سرسره باز گونهي اشکم لجوج به روي هاقطره
 .فتادندی از کار نمی اشکي کار خدا بود که غده هاامروز
 . گاه سرم شدهی تکزی محبت آمواری سرخوردم ودنیی پنجره به پاکنار
 . بوددهی اتاق رو به آغوش کشي هق هقم فضاي وصدادی لرزی هام مشونه
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 . آروم هق هقم قد برافراشتي در برابر صدااری مهدادی فريصدا
 . سوگلگهی دهیکاف:-

 . دوختماری هقم رو در گلو خفه کردم وبا هراس نگاه به قامت مهدهق
 . آرومش گوشم رو پر کردي سمت در اتاق قدم برداشت وباخروجش زمزمه به
 .یلعنت:-

 . از درد بودزی لبرقلبم
 قلبم رو يم بعد هم در قفل شده  داشتم چشم ببندم ودست دراز کنم وآرامش رو چنگ بزندوست

 . کنمیبشکنم وآرامش رو داخلش زندان
 . زدی مادی رو فراری وار نام مهدوانهی تاب بود وهرضربانش دی بقلبم
 .نمی آرامش رو ببی قراربود رنگ آبی کپس

 . داشتمی قدم برمی در دست هستدست
 . آذرببخشميرو به دستها گرمی اونقدر شلوغ بود که از هراس گمشدن مجبور بودم دست دحرم

 ! شدی حد خالصه منی در همدی من هم شایبخشندگ
 . آذر از دستم جداشدي لحظه دستهاکی در فقط

 .ای از آذر بود ونه روي اما نه خبردی به سمتش چرخنگاهم
 .ستنین: سوق دادم وگفتمی هستي چهره ي ونگاهم رو به رودمی گزلب
 . شدرهی بهم خی وسوالدی به سمتم چرخی متعجب هستنگاه

 .ستنی وآذر نایرو:-
 .ستادیا

 ن؟یمگه کنار هم نبود: انداخت وگفتی اطراف نگاهبه
 .دستش از دستم رها شد:-
 . کنندامونی تا راحتتر پمینی بشنجای اطرافن،بهتره انیاحتماال هم: وگفتدمی کشیی گوشه به

 .دمی فرش نشستم وزانوهامو به آغوش کشي به رودرکنارش
 . شونه هام سرخوردي شالم به روياز رو دمی سفچادر
 .دی پرسی ناگهانیهست
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 ن؟ی مراسم ازدواجتونو برگزار کننی خوای میک:-
 . لب زدمی به شدت دوست داشتم بگم فضولنکهی باال انداختم وباایی شونه

 .ستیمعلوم ن:-
  چطوره؟اریرابطه ت با مهد:-

 . نشستی هستي چهره ي وبه رودی انبوه چرختی جمعي به رونگاهم
 .خوبه:-

 . بود که به سکوت تلنگر زدی هستنی برقرار شد وباالخره انمونی سکوت بیی لحظه چند
  رو در مورد ما بهت گفته؟زی همه چاریمهد:-
  گفت؟ی مدی بایچ:-

 . لب زدمردد
 . وخودشانیدرمورد آذر،شا:-
 . نبوده که بخواد بگهیزمهمی چدیشا:-
 . کنمی فک نمنطوریاما من ا:-

 . نظرگرفتری روزی هستي چهره ی شد وبا موشکافزی ناخودآگاه رامچشم
 ه؟یمنظورت چ:-
 باهاش سرد ی من بود وبعد از اون موضوعات رابطه م کمیمی دوست صمه،آذریخب ماجراش طوالن:-

 .شد
 . آذر واقعامثل خواهرم بودلیاوا
 رو دوست داشت انی واقعا شاان،آذری آشناشده به اسم شاي با پسردای گفت جدزیی روز در اواخر پاکی
 . ترشدمانهی کم رابطه شون صم،کمی فکرشو بکنی از اونکه بتونشتریب

 . کنمشی قرار داشت همراهانی که داخلش با شای رفتن به پارکي من خواست تا برااز
 . کردم وباهاش همراه شدمقبول

 ه؟ی که منظورم کیدونی اومده بود،مشیمی صمي بادوستاانیشا
 .احتماال فرهاد: فشار آوردن به ذهنم گفتمید وبعد ازکم غنچه شلبام
 .اریومهد: ادامه دادیهست
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 . دوخته شدی مشتاق تر شدم ونگاهم به دهان هستدنی شني برااری اسم مهدبااومدن
 من هم ی زد که حتی آذر زل مي به چهره بی بود،اونقدر عجيرعادی به آذرغاری مهدينگاه ها:-

 .متوجه شده بودم
 . رابطه شون شکرآب شدی ناگهانیلی که گذشت خی شده بود مدتی عاطفیلی وآذر خانی شاي رابطه

 . گفتی مانی نداشت ومدام هذی حال خوبآذر
 . وار دوست داشتوونهی رو دانی شااون
 .دنی کارهارو فقط عاشقها انجام منی اوقات احمقانه تریگاه
 به آذرباخبر بود وصد در صدمخالف بود انی شاي که ازرابطه شون وعالقه انی مادر شادی ترسی مآذر

 . کنهي خواستگارانی شاي نشون بده ودختر خواهرش رو برایواکنش
 وازم خواست مراقبش باشم اماآذر بدون دی بامن تماس گرفت وحال آذر رو پرسانی روز صبح شاکی

 . رو مرتکب شدشی اشتباه زندگنی وبزرگترنیاطالع من بدتر
 . سکوت کردیهست

 خب؟: گفتممشتاق
 . به هم فشرد وادامه دادلباشو

 ي که توی کرد،هموني بازشی ومردونگرتی رو به سمت خودش جذب کنه باغانی شانکهی ايآذر برا:-
 . شدهيوجود زنها به اسم حسادت نامگذار

 .ختی ری طرح دوستاری بامهدآذر
 . حد ممکن گشاد شدنی تا آخرچشمام

 . بازهم داخل قلبم تلنبار شددرد
 ؟ی چیعنی: گفتمجبمتع

 عالقه ی بهش باری بود مهددهیآذر فهم: داد وگفتهی پرتعجبم هدي به چشمای لبخند تلخیهست
 رو به سمت انی شادی شانکهی اي برالی دلنی به خاطر دوستش پا جلو نذاشته به همی ولستین

 . ابراز عالقه کرداریخودش بکشونه به مهد
 دلش سست شد وکامل ي آذر رو دوست داشت اول مخالفت کرد اما با اصرار آذر پانکهی باااریمهد
 .دیلغز
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 انی شکست وهم شااروی خواهر نداشته م دوستش دارم امااون هم مهدي منه،جایمی دوست صمآذر
 .رو

 . سکوت کرد وبعد از چند لحظه ادامه دادیهست
 .ت کرد از آذر درخواست مالقادی موضوع رو فهمنی که اانیشا:-

 وحاال دهی رسانی خبر به گوش شانی کرد ای گذشت وآذر فکر می مشونی از قطع دوستدوماه
 نحو نی به بدترانی اشکبار گفت شاي من اومد وبا چشماشی مالقات آذر پنی اما بعد از امونهیپش

 نداشت ی بخشه،آذر هم اون روزها حال خوبی ماری اونو به مهدلیمحکومش کرده وگفته با کمال م
 . بودکه بهت زده از سمت آذر رونده شداری مهدنباری بازگو کرد وااری مهدي رو براقتیحق يهمه 
 . ذهنم کمرنگ وپررنگ شدي شهرام تويحرفا
 . که دائم در حال قطع ووصلهفی ضعگنالی سکی مثل

 . بخشمی شکسته مو با رغبت به تو ميمن اسباب باز:-
 .اری مهدي تکرار آذر بودم برامن

 .دی رسی انگار از دور دستها به گوشم می هستيصدا
 گفتم،آذر کارگردان ی به تو مناروی ادی نبادی بود سوگل،شاوی سنارنی نقش انی مظلوم تراریمهد:-

 اری دوباره مهدي آغازي شکست،بعد هم که رفت برااروی شدت مهدنی بودکه به ایسنگدل
 . آشنا کردن من با فرهاد بودنی بنی کارش در انی بهتردی شارفتش،آذرینپذ
 .دمی نرسیی جهی نتچی کردم وبه هسهی رو باشهرام مقاانی ذهنم بارها شايتو
 . من با آذری تلخ زندگقتی حقنی فرق بود بیلیخ

 بهش نگاه ي بددی که همه با دنی مظلوم تردی داستان سه نفره شون بود ومن شاگری بازنیآذربدتر
 . کردنیم

 .د شد بازهم بلنی هستيصدا
 زه؟ی ری داره اشک مایاونجان،چرا رو:-
 . وآذر به راه افتادمای از سرجا بلند شدم وبه سمت روی دنبال هستبه
 .ختی ری سر محکم نگه داره اشک مي رنگشو به روی کرد چادر مشکی می که سعی درحالایرو

 . لب فرو بستی من وهستدنی بود با دای که در حال حرف زدن با روآذر
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 .ستادمی اای رومقابل
 . گوشمو پر کردزشی هق هق ري خودش رو به آغوشم انداخت صدادنمی کرد وبا دسربلند
  جان؟ای شده رویچ: وگفتمدمی کمرش کشي رو نوازش وار به رودستم

 . پاسخ دادی سختبه
 .انی شاشی پنی نپرس،فقط زودتر منو برسونیچی نپرس سوگل،هیچیه:-
 . به راه افتادمی وبه سمت در خروجدمشی کشرونی آغوشم باز

 . ومشغول صحبت بودنستادهی وفرهاد در کنار هم ااریان،مهدیشا
 .دی شدن ما،هرسه نگاه به سمتمون چرخکی محض نزدبه
 . زمزمه کردرتی اشکبار همسرش با حي چشمادنی با دانیشا
 .اجانیرو:-

 . شدی مبهوت مای حال بد رودنی بود بادیهرکس
 . نگاه ها دوخته به ما بودشتری که بي طورختی ری شدت اشک مبه
 .دی در برابر هزاران نگاه به سمتش دوانی شادنی بادایرو

 . ولب زدستادی امقابلش
 تحمل کنم،بهم گفت رابطه می مرد دروغگو رو تو زندگکی خوام ی نمگهیان،دی شایتو دروغ گفت:-

 قصد ي اما تو فقط گفته بودنیدا بش وخاله باعث شده از هم جی چقد دوستش داشتنکهیتون رو،ا
 .ي شدمونی وبعد پشیازدواج باهاش رو داشت

 . بر لب داشت نشستیثی آذر که لبخند خبي باال اومد و به روانی شانگاه
 . رو در دست گرفت واز ما دور شدای دست رویناگهان
 . خورد به سمت آذر قدم تند کردی به چشم مشیشونی پي به رویظی که اخم غلی در حالیهست
 . چمدون رو داخل جعبه عقب قرار دادوبعد به سمت فرهاد که بهش نگاه داشت قدم برداشتاریمهد

 .نی موندی که رفت،حداقل شما مانیشا: گفتیی بالحن گرفته فرهاد
 .درمه براي نامزدندهیمتأسفم فرهاد جان،تا چند روز آ: وگفتدی به روش پاشی لبخند کمرنگاریمهد

 . تکون دادي سرفرهاد
 . با فرهاد وهمسرش پشت رل نشستی بعد از خداحافظاریمهد



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 131 

 . وکنار گوشم زمزمه کرددی دوستانه به آغوشم کشیهست
 .شهی در کنار تو خوشبخت ماری باهات خوشحالم سوگل،من مطمئنم مهدییاز آشنا:-

 . لبهام نقش بستي به روی کمرنگپوزخند
  شد؟ی به من نداشت چطور در کنارم خوشبخت می تفاوتی به جز بی احساسچی که هياریمهد

 . جداشدمی هستاز
 .خداحافظ: گفتمی آراميباصدا

 . تکون داد ولبخند زديسر
 . رفتشی پابانی با صدا از جا کنده شد ودر دل خلی جاخوش کردم واتومباری کنار مهددر

 .رونی دادم ونگاه دوختم به بهی رو به پنجره تکسرم
 
 ستی نمی رو به سوی نگاهمی دست غم هاریاس

 یی در فکر خود غرقند،دال خو کن به تنهاهمه
 
 . چند ساعت گذشتدونمینم

 .میدی رسرازی بود که به ششب
 . لبم مهرشدي به روي که مقابل خونه متوقف شد لبخندلیاتومب

 . رفت وبه سمت در به پرواز دراومدمرهی به سمت دستگدستم
 . در نشستي به رومشتم

 . باز شد وقامت مادرم در مقابل نگاهم قد علم کرددر
 .مامان: زنان گفتمادیفر

 . کردي باز کرد ونامم با لبهاش بازآغوش
 . آغوش مادرانه ش پناه بردم ودستاش تن خسته مو در بر گرفتبه

 . کاشتم ولب زدمدشی سرخ و سفي گونه ي به رویی بوسه
 .ندلم براتون تنگ شده بود ماما:-

 .دی کشرونمی از آغوشش بمادرم
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 ي داریکی هفته،چه دل کوچکی یسالم سوگل،ط: وگفتدی گونه م کشي رو نوازش وار به رودستش
 .دخترم

 .گهیدخترشمام د: لبهام محوش کنم گفتمي تونستم از روی وجه نمچی که به هي وبالبخنددمی گزلب
 .ختی پدرم از پشت سر مامان به قلبم شور ريصدا

 .چراغ خونه مسالم :-
 . زدمادیفر
 .نیبابا حس:-
 . لبهام جاخوش کردي به روي شدم وهمزمان لبخندرهی رنگ خدی در اون لباس سپنهی آئبه
 چطور شدم؟: به دور خودش زد وگفتی چرخنهیآئ

 .یعال: زدم وگفتمپلک
 ی نگفتیراست: کردم گفتمی که به تن می رنگ کوتاهم رو از تختش چنگ زدم ودر حالی مشککت

 ؟يچطور برادر شوهرمن رو رام خودت کرد
 . ش مفصلههیقض: انداخت وگفتری خجول سر به زنهیآئ

 . باال انداختم ولب زدمییابرو
 .نهی بود آئدی از تو بعایطونی شنیا:-

 . گرفتنهی فرصت پاسخ دادن رو از آئهی باز شد و ورود مهددر
 . موهام انداختمي رنگم رو به روی مشکری حرشال

 . کردی می رو برام تداعاری لباسام که نگاه به رنگ شب مهداهرنگی سیکی غرق شدم در تاربازهم
 ی نگاه بمی اومده بودرازی که به شي از روزی کرد ولی رو طلب ماری وجودم حضور مهدي تک اجزاتک

 . دلتنگ ترم کرده بودنی بود وهمفتادهی جذابش نيقرارم به چهره 
 . شدی تلخ من محسوب می زندگلی مدت تنها دلنی بعد از ااریمهد

 
  کندی عمل مکیزی فنی معشوق برخالف قوانیگاه

 ي شوی تر مکی به او نزدهرچه
 ! رسدی تر به نظر مدور
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  شودی مشتری فاصله اش بهرچه
 ! رسدی تر به نظر مبزرگ
 ي بندی مچشم

 شینی بیم
 ستی نی کنی باز مچشم
  استنی چنيدی دهرگاه

  بگوتی به خودت تسلمانهیصم
 

 . بگمتی نداشت تسليدی امچی هاری که بعد مهدی تونستم به دلی چطور مامامن
  وجود داشت؟دنشی باز هم امکان طپای گفتن من آتی تسلبا
 . دونستمی مدیبع

 ی دوراهکی نی داشتم که بي از اتاق خارج شدند ومن هنوز نگاه به دخترنهی دست در دست آئهیمهد
 . بوددهستای انیسهمگ

 . دشتی دره بود وسمتیسمت
 . مقابلم قد علم کرده بودارهمیمهد
 . کنهیی ها راهنمای دوراهنی از ایکی تونست من رو به ی بود که ماریمهد

 ی دستش حبس کنه و وارد دشت بونی دست سردمو مای تونست منو به قعر دره پرت کنه ویم
 . کنهی خوشبختيانتها
  سوگل خانم؟يکجاموند: وگفتدی سرك کشساره
 . دادم ولب زدملی تحوي لبخندمچهی نبهش

 .امیاالن م:-
 . شددی تکون داد وناپديسر
 . شدي لبهام راه باز کرد وفرارونی از میآه
 . واز اتاق خارج شدمدمی گزلب

 . بودنیکوبی مشغول پاهمه
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 . رنگ جاخوش کرده بود ونگاه به رقصنده ها دوخته بودیی طالی مبلي به رونهیآئ
 . بهم تنه زدی به سختی سمتش قدم تند کردم که کسبه

 . خونه رو چنگ زدونی ستون مدستم
 .دیچی داخل گوشم پیی کردم صدايری از افتادنم جلوگیوقت

 . دختر عمویجی گیلیانگار خ:-
 . شستدهی هاي چهره ي به رونگاهم

 .ی باشجی هم گدیبا: قلبمو هدف گرفت وگفتقای به سمتم پرتاب کرد که دقيپوزخند
 . شدکی بهم نزدسرش
 دست یلی کردم خی فکرمیاز بچگ: بلندش کنار زد وگفتیشانی پي رنگش رو از رویی طاليموها

 یلی خیلی فهمم خی م،امااالني بودلی دختر اغتشاش گر فامیی جوراهی،ی وکودنیوپا چلفت
 ،آدابي بودلی دختر فامنی که ظالم تری درحاليدادی از هردعوا خودتو مظلوم جلوه م،بعديمکار
 شهی،توهمي رو به سمت خودت جذب کرداری هم شهرام ومهدينطوری،هميخوب بلد  رو هميدلبر

 ... وی هم وفادار بموني مردچی کنم به هی،فکرنمیی هانیبه دنبال بهتر
 .دمی شده م غردی کلي دندوناونی ماز
 .خفه شو:-

 . باال انداختابرو
 از شهرام اری دونن تو به خاطر مهدیتلخه دخترعمو،همه م قتیحق: به هم فشرد وگفتلباشو

 باشم که ی کسنیدوسدارم اول!!ی جداشاری قراره از مهدی به خاطر کدونهی نمچکسی هی،وليجداشد
 .دونمی سوالو منیجواب ا

 .. طالق کرد وي دونن شهرام تقاضای مده،همهیبس کن ها:-
 .دی حرفم پرونیم
 رو اری مهدری سرد اخي آخر همه رفتارها،وکالمي که خواستار طالق شدي بودی کسنیاما تو اول:-
 .شهی معلوم مي نفرسوم هم به زوددن،پسید
 . تابمی انتها در اعماق قلب بی درد بکی مقابلم کنار رفت ومن موندم با از

 . رفتی مشی وپدی کاوی قرار چهره ش رو می بعد چند روز بنگاهم
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 ..حرف زدنش نگاهش،طرز چشماش،موهاش،حالت
 .دی کشی سرك مرونی شکافت وبه بی مو منهی داشت سقلبم

 . تابش کرده بودی بحسادت
 ی لحظه نفس کم مکی ي نشست ومن فقط برای ماری مهدي هر چند لحظه به رودهی فاطمه وهانگاه

 .دمی کشی به وجودم می رو با آشفتگژنی گرفتن اکسی نگاه ازش میآوردم و وقت
 . دادی از دست ماشوی نصف قشنگای زنها حسود نبودن دناگر

 . بلند شدنی بابا حسيصدا
 مراسم ازدواج سامان و يِ حضرت مهدالدی خوام تا دوهفته بعد که می منیعمو جان اگر اجازه بد:-

 .می رو برگزار کنهیمهد
چند ماه بعد هم ...شاای جان،انی حسنی داراریاخت: وگفتدی پدرم پاشي گرم به روي لبخندبی حبعمو

 .می کنی رو برگزار ماریعقد سوگل ومهد
 . لبهام شکل گرفتي به رواری اختی بيلبخند

 . دستش گرفت وفشردونی که در کنارم نشسته بود دستم رو منهیآئ
 . زوم شداری مهدي به رونگاهم

 . نفسم گرفتشیشونی پي به روظی اخم غلدنی دبا
 نگران ومشوشم رو رصد ي اما همون لحظه نگاهش چهره ی گفتن حرفي از هم باز شد برالبهاش

 .کرد
 . فروبستلب

 . تر شدظی وغلظی شد وبعد اخمش غلرهی بهم خیی لحظه چند
 .دیچی گوشم پي وصداش تودی به سمت پدرش چرخنگاهش

 .می رو باهاتون مطرح کنی موضوعکی می خواستیراستش من وسوگل خانم م:-
 . رحمشی بي کشتن من به دستهاي برادنی کشیوانتظار م چشم دوخته بودن اری به مهدهمه

 . هم ناقوس مرگم بودصداش
 .رممکنهی ازدواجمون غبای وتقرمی وجه باهم تفاهم ندارچی هم،بهی گرفتیی به جدامیماتصم:-

 . وهمزمان هزاران احساس متناقص به وجودم هجوم آورددمی گزلب



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 136 

 ..ي،حسادت،مرگ،نابودیغم،حسرت،ناکام
 . فشرده شدشتری بنهی دست آئونی مدستم

 . شدزی خمی ننی حسبابا
 . کمرش خم شدمامانم
 . انداختری سر به زسامان
 .ختی اشک رساره

 . داده بودبی ترتاری که مهدي بازي ومات شدم در صفحه شی عمو و عمو مبهوت شدن ومن کزن
 . بزرگ وبزرگتر شددهی هاپوزخند

 . از دستم رها شدنهی ودست آئستادمیا
  کجاست؟ای آخر دنخدا
 . همون لحظه مازمندی االن نمن

 .ستادی هم ااریمهد
 . شدم وبعد فرار کردمرهی قامتش خبه

 .دهی کردم از پوزخند بزرگ هافرار
 .اری تنفر مهداز
 .نهی ترحم آئاز
 . قلب پدر ومادرمي که نقش بسته بود به روی داغاز
  شد از خودم فرار کنم؟ی چرا نماما

  شد از سوگل شکست خورده فرار کنم؟ی نمچرا
  مردم؟ی نمچرا
  شدم؟ی تموم نمچرا
  رواست که از دستِ دوست هم بکشدکجا

 دی همه از دست روزگار کشنی که ایدل
 .دمیدو
 . خوام به کجا برسمی مدونستمینم
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 ي حسرت هاي همه قی نفس عمکی جا بذارم وبا یی احساسات بدم رو جاي خواستم همه ی مفقط
 .زمی بررونی قلبم رو به بيتلنبار شده 

 .ستادمیا
 . خم شد وافتادمزانوهام

 . مغزم اکو شدي بارها وبارها تواری مهديصدا
 . شکنهی وزن نداره اما کمر محرف
 .زنهی میلی نداره اما سجسم
 . فرد رو بسازنکی ی زندگي لحظه هانی تونن بدتری محرفا

 . شدی داشت از تنم جدا مروحم
 . زدمی نفس نفس مدنیبه خاطر دو شدت به

 .نی زمي دادم به روهی رو تکدستام
 . گرمم گونه مو شستياشکا

 .دارشمی بگه بادی گونه م بزنه وبا فري محکم به رویلی سکی نفر کی داشتم دوست
 . کابوس وحشت آور رو در پشت سرم جا بذارمنی وادارشمیب

 .اری مهدي مهی نصفه وني بودن هانی بودم به همی راضمن
 . نبودنشی بودن وگاهی نداشتم به گاهی اعتراضمن

 . شناسهی غرور نمعشق
 . شناسهی نمتی شخصعشق

 برام صادر کرده بود ي که با نامردی از حکمي روزدی همراهش برم تا شاای حاضر بودم تا آخر دنمن
 .تبرئه بشم

 . خورهی کنن وسالها بعد بهشون عفومی کنن،اختالس می ميکشن،دزدی آدم ممردم
  نداشتم،داشتم؟ی دردناك روزگار گناهي بازنی که تو امن
  پسم زد؟چرا
  به قلب خسته م عفو نخورد؟چرا
  شکست؟ی مدی بایتاک
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 . دردناك بودیلی گناه محکوم شدن خیب
 .شهی منفجر ممی تلخ زندگي کردم هر لحظه مغزم از هجوم سواالی ماحساس

  بده؟می قرار بود بازی تا کایدن
  آرامشه؟ی گن بعد هر سختی نممگه
  نوره؟یکی هر تاربعد
 .دمی رسی نور نمنی چرا من به اپس

 
   آمد وبگذشتی دمزندهی بخت گرآن
  نفس در نفسم بودوستهی بود که پغم
 

 . کوتاه بودیلی خمی خوشبختعمر
 . اومداریمهد

 . دوختچشم
 . برددل

 . شدآرامشم
 . کردعاشقم

 . کردیفاوت تیب
 . ورفتشکست

 نی اي ندهی آي در کتابخونه شهی هفت من مي ما آدمها هر کدوم مثنوي روزهانی اي تکراري قصه
 اـیدن
 . مونهی هق هقامون منی اما طنمی ری مادیاز

 . تا آسمون هفتمرهی نعره مون مي اما با هر بار پا خوردن صدامی شی مخاك
 . فشردی دستاشو به دور گلوم حلقه کرده بود و میبی عجبغض
 .ی بغض لعنتنی شد از حجم ای اما مگه کم مدی چکی هام قطره قطره ماشک
 . به خودم اومدمیی پايباصدا
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 . شناختمشیم
 . خوردی که به مشامم میی کردم در ذرات هوای وجودش رو حس ميبو

 .ی نشناسی وعشقتو از ده هزار فرسخی عاشق باششهی ممگه
 . گردنی دارن دنبالت ميسامان ومهد:-

 . سرخودم آوردمیی چه بالدمی گرفته م که بلند شد فهميصدا
 .ی کندامیدپی که بایی تونی هم دنبالم بگردن اایکل دن:-

 .دمی شنی رو مشی عصبي نفسايصدا
 . شناختمشیم
 . نفساشوتمیر

 .لبخنداشو
 .اخماشو

 .شویشاد
 . گوشمي تودیچی پصداش

 . همه نگرانتنیستی وجود نداره سوگل،چهارساعته نيدیبا:-
  تو؟یحت:-

 .سکوت
  نداشت؟یسوالم جواب:-
 . احمقانه ستیلی خدنشی پرسیدونی رو می جواب سوالیوقت:-

 .دمی گزلب
 . لباسم نشستي قهی ي به سمت گلوم رفت وبعد به رودستم

 .رمی نفس بگی تاکمدمشیکش
 . نداشتیی دهی فااما

 .ختی راشکام
 . گونه هامي درست کرده بودن به رويباری ها جوقطره

 .اری خوام متهمت کنم مهدیم:-
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 . از تعجب بودزی لبرصداش
 ؟یبه چ:-
  کدومشو بگم؟ستی دوتا نیکیجرمت :-

 . صداش غرق تعجب بودبازهم
 .همشو:-
 .يری مي وحاال داری،شکستيدی آرامش بخش،بهميعاشقم کرد:-

 . تر کردمی قلبم وبغضم رو حجي به رودی صدا دارش پنجه کشپوزخند
 .ستی جرم ننای سوگل،در ضمن ايمقصر خودت بود:-
 .دمی جاپراز

 . به عقب برداشت ونگاهش رنگ تعجب گرفتی قدمدنمیباد
 .دمی سمتش دوبه

 . رنگش نشستي کت چرم قهوه اي قهی ي به رودستام
 . زدمادیفر
 . به عمق قلب دردمندميادیفر
 یی هزار رنگ جزايای دننی اي کشتن جسم آدما جرمه؟چرا کشتن روح آدما توشهیچرا هم:-

 آدم کی داره اما شکستن قلب نداره،چرا داغون کردن وخردکردن روح هینداره؟شکستن دست وپا د
 احساس پراز نفرت دی پول داد و واسه خرشوهی آدم مکی فکر دنی خري براشه؟چرایجرم محسوب نم

 ی که بعد مرگشون به راحتفن،همونطوری ضعشهی پرداخت کرد؟قلباهمشهی نميزی چچیه  آدمایبعض
 .شنی مضیتعو

 . التماس گرفتي رنگ وبوصدام
 . نرو،منو نکش،روحمو خفه نکناریمهد:-
 . شدرهی چشمام خبه

 .دمیدی شب میکی نگاهش در تاري اشک رو توبرق
 . زده م نشستخی ي دستهاي به رودستاش
 . ش جدا کردقهی به زحمت از دستامو
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 . گوشمي تودیچی بار پنی آخري گرد کرد وصداش براعقب
 . سوگل،راه ما ازهم جداست،خداحافظی نکن برم گردونیسع:-
 . لب زدمهی گربا
  عشق ندارد ورنهيدهخدا تجربه :-

 ستیکی هردو نیقی به یی مرگ و جدایمعن
 .ه جامونده بود که از عشق نامردم بیی سست شدو زانو زدم در برابر ردپاهاپاهام
 . ماتم دوخته به روبه رو بودنگاه
 . انداز شدنی گوشم طني توي مهديصدا

 گرده،همه حال بدت رو ی برنمچوقتی هگهی به پدرم گفته بره داریم،مهدی بهت بگمیای گفت بنهیآئ:-
 .. باهاش دعواش شد ونی واسه همارِی مشکل خود مهددونهی فهمن زنداداش،بابا میم

 . زنداداشي کلمه ي شده بود به روری ذهن من غل وزنجتموم
 .ي مهدي مهران وهم براي شده بود،هم براعادت

 . تلخم به جامونده بودی تو زندگاری بود که از حضور کوتاه مدت مهديادگاری تنها نی ادیشا
 . بلند شدنهی آئيصدا

 .ی کشی خودتو ميش،تودارینی بار ببنی آخري براي بخوادی سوگل،شارهیداره م:-
 .دی به سمتش چرخنگاهم

 . شدنهی وآئي مهدي حلقه شده ي هم زوم دستابعد
 . بزرگ وبزرگتر شد وتلنگر زد به چشمامبغضم

 .دمی وشالم رو جلوتر کشدمی پرنیی درخت پاری تخت زاز
 . سمت در قدم تند کردمبه

 . از پشت سرم بلند شدي مهديصدا
 . زنداداشي بریستیمجبور ن:-

 . هق لب زدمباهق
 .نمی خوام با چشم خودم رفتنش رو ببیم:-
 .دمی داخلش قرار داشت دوبی عمو حبي که خونه یی خارج شدم وتا کوچه اطی در حاز
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 .ستادمی اسرکوچه
 . مقابل خونه پارك بودلشیاتومب
 . لحظه بعد از در خارج شدچند
 .و در دست داشت خارج شد آب ري قرآن وکاسه ي حاوینی که سی عمو هم به دنبالش در حالزن
 . سرتاپاش نگاه دوختمبه

 .دی نگاهش به سمتم چرخیناگهان
 . پنهان شدمي کوتاه خونه واری سرعت پشت دبه

 . هق هقم بلند نشهي دهانم قرار دادم تا صداي رو به رودستم
 .دی غلطی منیی شست وبه پای به سرعت گونه هامو ماشکام
  کنم؟فی اون لحظه رو توصچطور

  کرد؟فی مرگ روح واحساس رو توصشهی ممگر
 .دیچی گوشام پي تولشی استارت اتومبيصدا

 . شددهی دهانم به سمت گوشام کشي از رودستام
 . زدمهق

 . خوام نذار برهی خدا،صدام رو بشنو،عاجزانه ازت مرمی می مارم،دارمی مهدار،نروینرو مهد:-
 . از مقابل نگاه بهت زده م عبور کردلشیاتومب

 . بودنهی آي به رونگاهش
 .دی دی ممنو

 . بودممطمئن
 . رفتاما

 . نکردیونی وسط به خاطر دل داغونم خدا هم پادرمنیا
 . شددهی شد کشی که داشت دورتر ودورتر ملشی گوشام سر خورد وبه سمت اتومبي از رودستم
 .رمی مشتم بگونی رو ملشی خواستم اتومبیانگارم
 .. شدی مکاش
 .دی لرزی تنم از هجوم درد متموم
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 . گلوم قرار دادمي ودستم رو به روهیوارتکی رو به دسرم
 . شکستی هق هقم سکوت کوچه رو ميصدا
  آرومي بودم وتو،روزامن

  دالموني تویالی خعشقه
  باتو نشستمامی تو روهرروز
  دل نبستمچکس،منی به هجزتو

 
 . اتاقم رو پرکرده بودزمی هق هق ريصدا
 .اتاق تنم رو به لرزه انداخت خی يفضا

 . زمزمه کردمباخواننده
 

  تورو من به دل نشوندممهر
  دل،چه ساده بودمنی به العنت
 ی گذاشت،تنهامي نبودعاشق

 ی ذره دوسم نداشتهی یحت
 

 . گرفتشی آتقلبم
 ی کابوس رفتنش مری گرفت وباز درگی چشماش جون مادآوردنی روزها که با به نی اي همه مثل
 .مرد

 
 می پروندي بودم،زدپروانه
 می قشنگم،بدجور سوزوندشمع
  وتنهامیزم،رفتی عزحاال

  غم هاملی از سيخبرندار
  حسرته تو،آروم ندارمتو
  قرارمی چشمات،من بادی به
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 . نگاهشکی تارالی وگم شدم در خدی نگاهش منوبه آغوش کشیاهی سبازهم

 .دمی چشماش رو به آغوش کشیاهی تمام عشق وعالقه سبا
 

  شدم فراموشباورندارم
  کرده آغوشخی وقته یلی خآخ

 ی گذاشت،تنهامي نبودعاشق
 ی ذره دوسم نداشتهی یحت
 

 . تر شدمی وحجمی زد ونبودش حجیلی به گونه م ساری نبود مهدبازهم
 

 می پروندي بودم،زدپروانه
 می قشنگم،بدجور سوزوندشمع
  غروبه هر وقته روزمحاال
  سوزمی تو می،بی نگفتیرفت
 رهی بمادتی دی نباچرا

 رهی تو قلبم نفرت بگجاشو
 
 . متنفر بشمارمی زمان از مهدچی تونستم هی شد،من نمی خواستم نمیم

 . هرکجا بوداریمهد
 . دادی می زندگي زهی بدون من خوشبخت بهم انگدی دونستم سالمته وشای منکهیهم
 

 ی گذاشت،تنهامي نبودعاشق
 ی ذره دوسم نداشتهی یحت

 می پروندي بودم،زدپروانه
 می قشنگم بدجور سوزوندشمع
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 ی تنهام گذاشتي نبودعاشق
 ی ذره دوسم نداشتهی یحت
 

 .دی مامان به گوشم رسي به در اتاق خورد وصدایی تقه
 ؟یدخترم،سوگل جان خوب:-

 . ندادمیجواب
 . بودمخوب

 . خوب بودمیعنی وزنده بودم دمی کشی که نفس منی نظر اونا هماز
 . سکوت کردمی رحمی با بپس

 : لب زدمباخواننده
 

 می پروندي بودم،زدپروانه
 می قشنگم بدجور سوزوندشمع
 ی گذاشت،تنهامي نبودعاشق

 ی ذره دوسم نداشتهی یحت
 "گانهی ریام_من بودم وتو"
 

 . مادرم بازهم بلند شديصدا
 . کوتاه مدتم بودمی غرق خوشبختامامن
 . خاطره ساز شده بود واسماری که با مهدیی تک تک لحظه هاغرق

 سال بعد2"
 . زدادی نگاهشو بهم دوخت وفرساره

 . تندهی سوگل،پشت پا نزن به آهی مرد خوبدیحم:-
 خوام ی هر چقدر هم خوب باشه من نمدیدست از سرم بردار ساره،حم: رو گردوندم وگفتمازش

 . ساله داره وزنش فوت کردهکی ي بچه کی که يازدواج کنم،اون هم بامرد
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 . زد به گونه میلی ساره سندپوزخ
 ؟يدی با اسب سفي منتظر شاهزاده ؟هنوزي فکر کردیچ:-
 کرد اشاره کردم ی به مادرش نگاه میی به من ولحظه یی معصومش لحظه ي بابک که با چشمابه

 . سارههی ترسه،کافیبابک م:وگفتم
 . ساره بلندتر شدادی فريصدا

 اما با ادی م،دارهيِ ومهدنهی مراسم ازدواج آئگهی ماه دکی؟ی نشستی چ؟منتظری احمقکیسوگل تو:-
 ..ی وچشم دوختی تو هنوز نشست؟اونوقتی فهمی منوینامزدش ا

 . کردمزمزمه
 .بس کن ساره:-

 .دادی داشتم اما ساره هنوز داشت ادامه می قلبم نامنظم شده بود واحساس وحشتناکي هاطپش
 شی وپابونی که تو کوچه وخی کنی فک نميه پدر سوگل،بی کنی فکرنمیچیتو به جز خودت به ه:-

 ری سال پستی که باهر شکست تو بی کنی فک نمي تونه سربلند کنه،به مادری نمی از شرمندگلیفام
 حبس کردن خودت تو اتاق،بسه دوسال غم دادن مامان گهی د؟بسهي بشنوناروی اي همه دیشد،با
 . نفس راحت بکشن،خودخواه نباش سوگلی تو خوشبختنکهی ادنی اونا هم با دبذار،وبابا

 . بابک بلند بشهي هی گري باعث شد صداادمیفر
 همسر ي تونم جای می کنی مدم،فکی ساره؟من همسرشو دشمی خوشبخت مدیمن باحم:-

 . خوادی پرستار واسه بچه ش مکی فقط رم؟اونی بگشیمرحومش رو تو زندگ
 .د به سمت بابک قدم تند کرد فشری که دختر کوچکش رو در آغوش می در حالهیمهد
 . به سمتم برداشتی قدمساره

 .دی غرباخشم
 نی مدت بهترنی تو ادی داده،حمشنهادی پدی سوگل،رضا خودش تو رو به حمی هم بدوننوی ادیبا:-

 ي بدیلی ختی از خودت شخصکی کوچطی محنیخواستگارت بوده،تو در نظر مردم مخصوصا تو ا
 .یساخت
 .دی به ساره چشم داشت چرخی وناراحتی که با نگرانهی ساره به سمت مهدي از رونگاهم

 . زدملب
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 ه؟یمنظورت چ:-
 . وبه طور نامحسوس به ساره اشاره کرددی لب گزهیمهد
 تامثل کبک سرش رو فرو هی رو بفهمه مهدی همه چدیبا: وگفتدی رو به آغوش کشانی بابک گرساره

 . برفرینکنه ز
 . رو به من ادامه دادبعد

 تی بابا با هر خواستگاریدونی؟می داشتیی چه خواستگارایدونی ماری بامهدتیبعد برهم زدن نامزد:-
 نی با شهرام نفرتی دوسال چقدر خودشو به خاطر نامزدنی مامان تو ایدونی شد؟میشکسته تر م

 کرده؟
 . نگاه به ساره داشتمجی وگسردرگم

 . لب زدمی آرومبه
 .. زدیبامن در مورد خواستگار حرف نم چکسیه:-

 .دی حرفم پرونی مساره
 سال از خودت بزرگتر بودن ستی بشه،خواستگارات هرکدوم ده،بنی خواستن حالت بدتر ازاینم:-
 مردم عقلشون تو نی ازت ساخته،اي بدیلی ختی از هردو نامزدت شخصتیی بابا بودن،جدااهمسنیو

 .. تنها شانسته ودیچشمشونه،حم
 . زدمادی فرصباحر

 . خوام تاآخر عمرم ازدواج کنمی حرف نزن من نمدیبس کن ساره،انقدر در مورد حم:-
 .دی از جاپرساره
 خودت ری تقصتی نظرمن خراب کردن زندگ؟بهي شدوونهید: به سمتم برداشت وگفتیقدم

 . ازت جداشناری شهرام ومهديبوده،خودت با رفتارات باعث شد
 . پرتاب شدمنیی پرتگاه به پاکی از انگار
 .دی گونه م غلطي به رویی از اشک شد وقطره زی چشمم لبري کاسه
 . زده لب زدمبهت

 ی نداشتم،همه چيری تقصچی تلخ هي بازنی ساره،تو چرا؟من تو اي خبر داریتو که از همه چ:-
 .دست به دست هم داد تا باعث آزارم بشه
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 .دمی گرد کردم وباتمام توان به سمت اتاقم دوعقب
 . وقفلش کردمدمی باتمام قدرتم به هم کوبدرو

 . در نشستم وسد اشکام شکستپشت
  آزار؟چقدر

  کجاغم؟تا
 ا؟ی دننی مشکالت ايای قرار بود غرق باشم در دریتاک

 . شدمی کردم ونه کامل غرق می مدای هم نه نجات پزدمی دست وپا میهرچ
 . گرفتمی آخر مرگم بازهم نفس مي لحظه هادر

 . بود مردن وزنده شدن از درد،از غم،از غصهسخت
 .دی به گوشم رسهی مهدي به در خورد وبعد صدایی تقه

 ؟یسوگل جان خوب:-
 . زدمادیفر
 .نی نمردم تا از نبودم نفس راحت بکشن،هنوزیتنهام بذار:-
 .دی ازش به گوشم نرسیی صداگهید

  داشت؟شی مشت قلب چقدر گنجاکی مگر
 .ه تنها با نامزدش نادی بودم داره مدهیشن

 .دی کشی عطر وجودشو به مشام مگهی دیکی شد واسه من بودن کنارش وحاال حسرت
 .دی دی خنده هاشو مگهی دیکی
 . آرامش بخش چشماشیکی شد در تاری غرق مگهی دیکی
 .دی شنی زد وجانم می باعشق اسمشو صدا مگهی دیکی

 . داشتدرد
 نداشت؟

 .يگری کرد در کنار دی مداری وجودت رو بي تلنبار شده ي که تمام حسرتهای عشقدنید
 ؟یعنی از من بود باتریز
 . شکیب
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 . در صورتم نداشتميری چشمگزی چچی بود وهی من معمولي چهره
 . هزاران سوزن همزمان به قلبم فرو رفتانگار
 . بودنی دردآور حسادت همي کلمه ي برافی توصنیبهتر
 . کم آوردمنفس

 . تختي وسر گذاشتم به رودمی خستمو به سمت تختم کشتن
 .دی چکی رنگم می آبی روتختي قطره قطره به رواشکام

 . رو داشتميگری در کنار ددنشی طاقت دیعنی
  موندم؟ی زنده ميگری دوخت به نگاه دی مال من بود مي که روزی نگاهیوقت

  تاكکیت
  تاكکیت

 . به مغزمزدی ضربه مصداش
 . بستمچشم

 .دی رسی صداش به گوشم مبازهماما
 . باز کردم ونگاهم رو به ساعت رو به روم دوختمچشم

 . گذشته بوددنشی از رسچندساعت
 .دوساعت

 .دمی کشی نفس مارمی مهدي من االن در هوایعنی
 .دمی لبهام نقش بست وباتمام وجود هوا رو به مشام کشي به رويلبخند

 . لذتبا
 .باعشق

 . نگاهم رنگ هراس گرفترهی چرخش دستگي صدادنی شنبا
 . زدملب

 ه؟یک:-
 . شد وقامت ساره در قاب در نقش بستدرباز

 . نگاه ازش گرفتمي دلخوربا
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 . لحظه بعد حضورش رو در کنارم احساس کردمچند
 . نشستمقابلم
 . صورتش نشستي باال اومد وبه رواری اختی بنگاهم

 . کردی مدادی در نگاهش بغم
 .اخت ولب زد اندری به زسر

 . خوامی به خاطر حرفام ازت عذرم،سوگل،منيخواهر:-
 . شونه م نشستي به رودستش

 . ببخش به خاطرحرفامزم،منوی عزي نداريری تقصدونمی،مي تو فقط بد آورددونمیمن م:-
 ی ميری رو بزنن فک کنن که حرفاشوت چه تأثی حرفنکهیآدما اگر قبل از ا: روفرو دادم وگفتمبغضم

 . موننی طرف مقابلشون تا ابد الل ميذاره رو
 .دی خسته مو به آغوش کشتن

 . بد دلتو شکستمیلی خدمی به حرفام فکر کردم فهمیزم،وقتی عزدونمیم: وگفتدی مو بوسگونه
 ؟يکجابود: توجه به حرفاش گفتمیب

 .دی کشرونمی آغوشش باز
 نکهی ناراحت بود از ایلی خنهی بودن،آئب،همهی عمو حبيخونه : شد وگفترهی گرفته م خي چهره به

 .ی دوستشنی تریمی تنها دوست وصم،خبیکنی مي وازش دوریستیتو ن
 اونم بود؟: گفتمی وبه سختدمی گزلب

 .آره بود: گفتی شد وبه آرومدهی صورتم به سمت در کشي از رونگاهش
 . ادامه دادآرومتر

 . بودنبی عمو حبیمی قدی از دوستان خانوادگیکینامزدش وخانواده ش هم بودن،پدر نامزدش :-
 . به سمت در برداشت ولب زدی سرجا بلند شد وقدماز
 .ی فکرکندی در مورد حمدی حرفم هستم سوگل،بايمن هنوزم رو:-

 .دمی از در خارج بشه به سرعت پرسنکهی از اقبل
  خوشگل بود ساره؟یلینامزدش خ:-
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 یلی هم خاری مهدرسهینظرم بود،به يخب،خب آره،دختر خوش برخورد: برگرده گفتنکهی ابدون
 .دوستش داره

 . شدکهی کردم قلبم هزار تحس
 .صمی در رو با صدا بست ومن بازهم غوطه ور شدم در احساسات ضد ونقساره

 .حسادت،غم،حسرت
 . شدسی که از اشکام خدمی به صورتم کشیدست
 . وچشمام رو بستمدمی کشیقی عمنفس

 . حال من رو،اصرار نکنیدونی تو که منهیآئ:-
 .دی به سمتم برداشت وغری قدمتی باعصباننهیآئ
 باهام ي خوای نم،حاالی فرد به مننی ترکی رو ندارم،تو نزدیحرفشم نزن سوگل،من که جز توکس:-

 ؟يای بشگاهیبه آرا
 ی نمی وحالم رو درك کنياگه اجازه بد: خم شدم وگفتمی دستام حبس کردم وکمونی رو مسرم

 .امی هم بتیسه عروسخوام وا
 . گوشم ضربه زدي به پرده ادشی فريصدا

 .ی هر لحظه همراهم باشدیدم،بای بهت نمیی اجازه نی چن؟مني شدوونهید:-
 .دمی بستم ونالچشمامو

 .نی کردی درکم میکاش کم:-
 . کردمی رو در کنارم احساس محضورش

 سوگل،ساناز االن ی رو به رو بشقتی زود با حقای ری ددیتو با: گفتی تخت نشست وبه آرومي روبه
 .ي به خودت بدییاروی فرصت رودی،بای فرارکنقتی از حقی تونی آخرعمرت که نمارِ،تاینامزد مهد

 . زدملب
  مرگم؟ي در ازاییرو به رو:-

 .ی فراموشش کنی در کنار ساناز راحتتر بتوندنشی با ددیشا: به دورتنم حلقه شد وگفتدستش
 .نقش بست لبهام ي به رويپوزخند

 . گرفته م بلند شديصدا
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 .رمی می شک می بنمشی ببيگری که در کنار دی وقتارهی فراموش مي دورشهیهم:-
 ساناز دوست یی جوراهی که هی مهدی بشه اما حتکی کنه به همه نزدی میساناز خوش برخوردِ،سع:-

 درك کردن یی جوراهی نی نداره،به نظرت ای هم باهاش رفتار درستشهی محسوب مشیدوران کودک
 ست؟یحالت ن
 . روزها راه تنفسم رو بستنی ای بار در طنی هزارمي برابغضم

 من يستم،برای نی بشه اصال راضاری مهدی با اون دختر باعث ناراحتياگر بدرفتار: گفتمی سختبه
 دی بانه،شمای آئرِی نفس گیلی خيگری در کنار ددنشی مهمه،اما خب داری مهدی وخوشبختیخوشحال

 در اری نقش مهدی اما حتدمی عذاب کشیلی دوسال خنی گذشته ومن تو ان،دوسالی رو درك کننیا
 . کمرنگ نشدهیی وذهنم ذره بقل
 ي اگر براا،امای نشگاهیباشه آرا: گفتي خاست با لحن دلخوری تخت برمي که از روی در حالنهیآئ

 .ارمی اسمت رو هم نمگهی مطمئن باش ديایمراسم ن
 . شددی در قدم تند کرد وپشت در ناپد هم به سمتبعد
 . ونگاهم رو به سقف دوختمدمی تختم دراز کشي روبه

 . کردسی خشکم رو خي بازهم گونه هااشکام
 تابم سلب کرده ی بي آرامش خواب رو هم از چشمای که شده بود کابوس شبانه م وحتي دخترساناز

 .بود
 .م دختر مقابلم دوختي بزك کرده ي رو به چهره نگاهم

 . نکردمدای رنگ وروغن خورده ش پي در چهره ي از شادي اثرچی کردم وگشتم اما هنگاه
 .دی بهش بخشی مضحکي لبش نشوند که چهره ي به رویِ مصنوعلبخند
 . انسانهکی هی زندگي لحظه هانی بدتري اجباري هاخنده

 . لب زدمباحرص
 .ستی دختر فلک زده ننی به فکر اچکسی خودم سوگل روبکشم،هي خوان بادستایازم م:-

 . مادرم از پشت در بلند شديصدا
  مادر؟يسوگل حاضرشد:-

 . ولب زدمدمی رژ خورده م رو به دندون کشلب
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 .امی من،خودمی شم مامان،شما بریدارم آماده م:-
 . بودی از نگرانزی مامان لبريصدا

 . دخترممیبهتره باهم بر:-
 . مامانامی منی برستم،لطفایمن هنوز آماده ن: گفتمي بلندي رها کردم وبا صدارونی به بنفسمو

 .باشه دخترم:-
 . لباس بلندسرخ رنگم چنگ زدمي رو از روقلبم

 . کردی مي قراریب
 . گرفته بودي وجودم رو به بازي واضطراب ذره ذره استرس

 . انداخته بودنی گوشام طني سوختم وجلز و ولز قلبم توی می درونشی آتکیتو
 .دمی ترسیم

 . تصاحب کرده بودی رو به راحتمیم،دلخوشی که تمام زندگي با دختریی داشتم از روبه روهراس
 . وچشم بستمدمی کشقی نفس عمچند

 . وار لب زدمزمزمه
 . کن تا بتونم تحمل کنماکمکمیخدا:-

 . شدهزی صبرم لبري کاسه
 . سر انداختمي تخت چنگ زدم وبه روي طرح دارم رو از روی مشکچادر
 . از اتاقم خارج شدمی لرزونيو فرو دادم وبا قدمها ربغضم
 . از پشت سرم بلندشدیی به راه افتادم که صدای توجه به اطرافم به سمت در خروجبدون

 ؟يریتنها م:-
 . سامان شدي ونگاهم قفل چهره دمی چرخباهراس
 ی می راحتنی موندم مامان به ای اگه من نمی کنیفک م: مبهوتم کرد وگفتي نثار چهره يلبخند

 .رفت
 . انداختمری زسربه
 . جلو گذاشتیقدم

 . خواهر قشنگممیبر: وگفتدی شونه هام سرخورده بود باالکشي رو که به رواهرنگمی سچادر
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 . شدمی سست به دنبالش راهی لرزون وتنیی در خارج شد ومن هم باقدمهااز
 . کردمی رو طبی عمو حبي طاقت فرسا مسافت خونه ی واضطرابباهراس

 . در شلوغ بودقابلم
 . به دنبال سامان به راه افتادمیی ومثل جوجه رانداختمی زسربه

 .می گذاشتاطی به داخل حپا
 قلب یی آشناي صدابی اون برزخ عجن،دری انداخت اما دراون بنی گوشم طني آواز وآهنگ تويصدا

 .واحساسم رو همزمان لرزوند
 . کت سامان روچنگ زدي رفت ولبه شی پاری اختی بدستم

 . بسپرمش بهتي رو سپرد دست من وگفت هرزمان اومدنای سارهیسامان،مهد:-
 .زدی ضربان مونی در میکی به شمارش افتاد وقلبم نفسام
 . زده م نشستخی دست ي سامان به رودست
 . عقب گرد کنمری باعث شد من هم سربه زدی که به سمتش چرخسامان

 . سامان هم گوشم رو پرکرده بودی عصبي نفسهايصدا
 . وجودش اطرافم رو در برگرفتي آشناي به سمت من وسامان برداشت وبازهم بویقدم
 . روشکستنمونی سکوت بنای ساري هی گريصدا

 . شدکشی نگاه تارری دست وپا اسی بیی سربلند کردم ونگاهم بازهم مثل برده اری اختیب
 . دستم مچاله شدونی کت سامان مي لبه

 . قدم جلو گذاشت وباعث شد کتش از دستم رها بشهسامان
 . نگرفتماماچشم

 . هم نگاه بهم دوخته بوداون
 آروم نای بازوان پر مهرپدرانه ش حبسش کرد وسارونی ومدی کشرونی رو از آغوشش بنایسامان،سار

 .گرفت
 . بم و پراقتدار سامان گوشم رو پر کرديصدا

 .برو خونه سوگل:-
 . ازش گرفتمنگاه
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 . نگاه آشناش بودینیاماهنوزسنگ
 . عقب رفتمتلوتلوخوران

 از بهت،عشق وحسرت عقب گرد کردم و دوان زی رفت ومن لبری موهام عقب وعقب تر مي به روچادر
 . شدمی بودم به سمت در راهستادهی پاهام لرزونم اي که به زحمت رویدوان در حال

 .غرق شبرنگ نگاهش شده بودم بودمش وبعد  از دوسال بازهم دهی سال بود نددو
 . برخورد کردم وباعث شد به عقب پرتاب بشمی به جسم سختی به داخل که گذاشتم به سختپا

 . کردری دستم رو اسي به تندی دستامی فرود بنی زمي به رونکهی از اقبل
 . پاشنه بلند سرخ رنگم تونستم تعادلم رو حفظ کنمي با کفش های سختبه

 خوش ینی درشت در مقابل نگاهم نقش بست وبعد بیی جفت چشم قهوه کی کردم ودر آغاز سربلند
 . از رژ لبش رو رصد کردمدهی پوشيفرم ولبها

 . ولب زدمدمی به روش پاشي شناختمش لبخندی نمنکهی ابا
 .دمتونی ندنین،ببخشیممنون،به موقع نجاتم داد:-

 . باز شدي از رژلبش به لبخندزی لبريلبها
 یخواهش م: بلندش کنارزد وگفتیشونی پي بلوندش رو از روي رنگ شده ي از موهایی طره

 . بودرمنی عجله داشتم،در واقع تقصیلیکنم،من هم خ
 . از پشت سر دختر ناآشنا نگاهم رو به سمتش چرخوندییصدا

  ساناز جان؟يریکجام:-
 . در مقابل نگاه مبهوتم رنگ گرفتشیشگی با اون پوزخند همدهی هاي چهره
 . قلب وافکارمي به رودی ساناز پنجه کشيصدا

 . جوندهی هاانهی سردردش بهتر شدنمی ببرمی تماس گرفتم جواب نداد،ماریبا مهد:-
 .زدی م چنگ منهی سي به قفسه ي قراری با بقلبم

 . سرخوردنی زمي به روچادرم
 . بازهم بلند شددهی هايصدا

 .زمیباشه ساناز جون،زود برگرد عز:-
 . دورشددهی تکون داد وهاي سرساناز
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 . ولب زدستادی امقابلم
 . خوام خانمیبازم عذر م:-

 ي ها توکی سرامي کفشاش به روي برخورد پاشنه ي که صدای در حالي بلندي هم با قدمهابعد
 . انداخته بود از مقابل نگاه مبهوتم عبور کردنیگوشم طن

 . درهم شکستی به طور ناگهانمیستادگی تمام ا رفتنشبا
 . طاقت تحمل وزنم رو نداشتگهی دپاهام

 .بی عمو حبي خونه لی طوي راهروي هاکی سرامي تا شد وسر خوردم به روزانوهام
 . رفتی ساناز از مقابل نگاهم کنار نمي چهره یی لحظه
 .زدی کم آورده بود وبه شدت در زندان جسمم دست وپا مگهی دقلبم

 . بوددهی فای هام کنم بهی رو وارد رژنی اکسیی کردم تا ذره ی تالش مهرچه
 . توانم به گلوم چنگ زدمي ته مونده با

 . لباسم نشستیقی قاي قهی ي سرخورد وبه رودستام
 .دمشی اندکم کشباقدرت

 . فلک زده م برسهي هاهی که به رژنی اکسیی از ذره غی لباسم باصدا پاره شد اما دري قهی
  زغرورفتدی فواره که در اوج بهمچو

 شی خویی تماشاي سقوطم زنفس هادر
 . وتاربودرهی تزی ودر مقابل نگاهم همه چدی کشی به شدت سوت مگوشام
 .دی به گوشم رسییرآشنای زي آخرعمرمه که صداي کردم لحظه های محس

  افتاده خانم؟ی من چه اتفاقي،خدايوا:-
 .می تنفسي شوك عصبهاي بود براید وهمون ضربه کاف شدهی م کوبنهی به سی محکمي ضربه
 . کردمرهی هام ذخهی رو با لذت در رژنی واکسدمی کشیقی وعمازی پر ننفس

 . به طور کامل باز شدچشمام
 . ساناز در مقابل نگاهم نقش بستي حال آشنانی ودر عبهی غري چهره بازهم

 ..ای ي نفس داری؟تنگیخوب: وگفتدی شونه م کشي رو نوازش وار به رودستش
 .دیچی ساره داخل گوشم پي کنار زده شد وصدای دستي لهی حرفش کامل بشه به وسنکهی از اقبل
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 ن؟ی سر خواهرم آوردییبرو کنار،چه بال:-
 .دی به گونه ش کوبی آرومي ضربه دنمیباد

 . گونه م راه گرفتي به رواشکام
 سرت اومده ییچه بال: بغضش بود گفتگرانی که نمایی گرفته ي به دور تنم حلقه شد وبا صدادستاش

 قربونت برم؟سوگلم چت شده؟
 ببر،توروخدا،چرا نجاینجاتم بده ساره،منو از ا: م گفتمهی هق هق گرونی می وبه سختدمی گزلب

 .ن؟چرا؟منوببرساره،توروخدایدیشکنجه م م
 ساره ،جوني باش خواهرم،آرومیریباشه قربونت برم،باشه،م: وگفتدی آشفته م کشي به موهایدست

 .آروم باش
 هدف نشیری پرمهر مادرم با لبخند شي موهام چشم باز کردم،چهره ي به روی دستي نوازش هابا

 .نگاهم قرار گرفت
 . بازم لبخندش عمق گرفتي چشمادنیباد

 . گرفته م لب زدميباصدا
 .ریسالم مامان،صبحتون بخ:-

 .انی مهمونا مگهی دوازه ظهره،االن در،ساعتیصبح نه ظهر بخ: موهام کاشت وگفتي به رویی بوسه
 به نی منو بذارشهینم: گفتمی خسته م رو هدف گرفت،به آرومي اشک چشماشی ودوباره ندمی گزلب

  هام جون بدم؟یی تو تنهانی بذارشهیحال خودم؟نم
 به سمت در برداشت ی تخت بلند شد،قدمي لبهاش فرار کرد،از کنارم روي از رولبخند
 هم نه به م،االنی اشک وغم تو ما هم غصه خورد،باهری من وپدرتدونفسی،تو امخدانکنه مادر:وگفت

 حضور ی حال تو شد عزاش تو مهموندنی با فهمشیخاطر من به خاطر دوستت که مجلس عروس
 .ياری در بنهی آئلداشته باش تا از د

 اگه دوست بود نهیآئ: مشهود بود گفتمی که بغض صدام به خوبی از در خارج بشه در حالنکهی از اقبل
 ي هم عزای مهموننی،ایی حضورم تو اون مجلس کذاي کرد برای کرد وصرار نمیحال من رو درك م

 . چند سال که غم خوردم ودم نزدمنی اي کنم مثل همه یمنه،تحمل م
 . گونه هامي رورهی شدن در باعث شد بغضم اشک بشه واشکام راه بگدهی کوبيصدا
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 مهی ساره به زحمت من رو از مجلس خارج کرد وجسم نی عروس کردم حال بدم رو،توی نمدرك
 .دیجونم به خونه رس

 ی مهموننی خواستن تو ای دلم،اما بازهم مي شبها هم بغضم اشک شد واشکام مرهم به رونی اتمام
 .حضور داشته باشم

 تلخ رو تموم کنم وتو ي قصه نی اي مرگ همه کی وبا رنی کور،کر والل بشم تاهمه آرامش بگدیبا
 .ارمی مهدی وبعد چشم بدوزم به خوشبخترمیآغوش خاك آرامش بگ

 شدن پناهگاه ی مشهی مادر وپدرم وچه سامان وساره که همي دردسر بودم،چه برای از بچگشهیهم
 .امن من

 که حضورم براش زحمت گهی بود دی تحمل وجود سوگل داغون رو نداشتن،کگهی اوناهم دیحت
 .نباشه

 . گونه هام زدودمي شدم واشکامو با پشت دست از روزی خمی تخت ني روبه
 . گونه هام نموندي به روی به جز سرخي ردچی بار وباالخره هکبار،دوبار،سهی

 . بوداهی سشهی وهمشهی کردم،لباس مناسب واسه من همضی تعوی رو با لباس مناسبلباسم
 ی بودم،راست میشگی من عزادارهمنهی قول آئد،بهی بخشی بهم آرامش مشهی همشیرگی که با تیرنگ

 ی با باری که مهدی وقت بود مرده بود،درست زمانیلی بودم که خی قلبیشگیگفت من عزاداروهم
 . با رفتنش خفه ش کردیرحم

 . در اتاقم خارج شدماز
 .دی به روم پاشي لبخنددنمی با دنی حسبابا
 .سالم بابا: لب زدمیی گرفته ي تکون دادم وبه صدايسر

 . نشسته ت باباجونيسالم به رو:-
 گونه ش کاشتم،دستش ي به رویی پاش زانو زدم وبوسه د،مقابلی وبابک به سمتم دودی خندزی رساره

 . بوسه م قرار دادي جايرو به رو
  رو صورتت مامان؟یچرا دستت رو گذاشت:دی کنجکاو پرسساره
خاله سوگل گفته : گفتنشیریشت بالحن بچگونه وش دای که به سمتش قدم برمی در حالبابک

 . بوسه شو نگه دارم که فرار نکنهشهیهم
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 . سوگلای آوردری منوکودن گيبچه : وساره با لبخند گفتدنی وبابا با صدا خندرضا
 رآبی شستن صورتم از خونه خارج شدم،کنار حوض نشستم وشي به روش زدم وبرای کم جونلبخند

 .رو بازکردم
 آب رو بستم رید،شی شدن در به گوشم رسدهی کوبي که صدادمی صورتم پاشي مشت آب به روچند

 .وبه سمت در قدم برداشتم
 .سالم دختر گلم: زد وگفتي مقابل نگاهم ظاهر شد،لبخندبی عمو حبي باز شدن در چهره با
 .نی داخل،خوش اومدنییسالم عمو،بفرما: مقابل در کنار رفتم وگفتماز

 وارد شدن،باهمه نهی وآئم،دخترشی،مهران،مريداخل گذاشت وبعد زن عمو،مهد قدم به عمو
 .سالم عروس خانم: بود دوختم وگفتمدهی که چهره درهم کشنهی کردم،نگاهمو به آئیاحوالپرس

 در قرار ي الی شد،لبخند زنان درو بستم که دستی راهمی نازك کرد وبه دنبال مری پشت چشمنهیآئ
 .گرفت
 چشماش یاهی لبهام نقش بسته بود درو باز کردم ونگاهم باز هم سي که هنوز لبخند به رویدرحال

 .رو رصد کرد
 ونامزدش رو هدف گرفت،ساناز اری مهدي حلقه شده ي سرخورد ودستانتریی وپانیی به پانگاهم

 .رفتیسرخم کرده بود وبا بند صندالش ور م
 به لب شی پي هی که چندثاني که لبخندیدرحال چهره ش نشست،ي دوباره باال اومد وبه رونگاهم

 .سالم دختر عمو: شده بود براندازم کرد وگفتلیداشت به پوزخند تبد
 بار آب دهانموفرو دادم،به زحمت بغض نی لبخند زد،چنددنمی به سرعت قد راست کرد وبا دساناز
 .اخل دنییار،بفرمایسالم آقا مهد: گرفته م لب زدمي وباصدادمی هم بلعرمویگلوگ
 ی خاطرات مدی به اطراف انداخت انگار داشت تجدی نگاهاری همزمان قدم به داخل گذاشتن،مهدهردو
 .کرد

سالم سوگل : از چهره ش بود گفتی که انگار مهروموم لبهاش وجزئشیشگی بالبخند همساناز
 ؟یجون،خوب

 .نییسالم،خوبم،بفرما: به هم فشردم وگفتملبامو
 .دشی به سرعت به سمت در کشاری دوباره لب باز کرد اما مهدساناز
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 ساناز فی ظري ستبرش که به دستهاي به دستایی ولحظه اری نگاه به قامت مهدیی که لحظه یدرحال
 . کرد داشتم لب زدمی مقی رو به وجودش تزرتیگره خورده بود واحساس امن

 لبهام ي که قبل اسمت به روییارم امانه آقا دوسدیلی مرد من وآقا بودنت رو خادیآقابودن بهت م:-
 . کنهی ت مبهی وباهام غرنهی شیم

 . سستم رو به سمت در برداشتمي شدن،لبامو به هم فشردم وقدمهادی در ناپدپشت
 ساناز که مشغول صحبت با ي وبعد به رودی مهمونا چرخي پا به داخل گذاشتم،نگاهم از روری به زسر

 . موندرهینامزدش بود خ
 !!مزدشنا

 . به ساناز داده شده بودتشی راحت مالکچه
 . فقط متعلق به ساناز بوداری داشت مهدقتی بود اما حقتلخ
 دوابروش نشست،به سرعت نگاه ازم ونی میقی عمد،خطی به سمتم چرخی به طور ناگهاناری مهدنگاه

 . به ساناز چشم دوختظیگرفت وبا همون اخم غل
 یِ بود اما حواسم در پی قالنی رنگي انداختم،نگاهم دوخته به گلهاری کنار ساره نشستم وسربه زدر

 . ونامزدشاریمهد
 .ارهی کردم که هرلحظه ممکن بود اشک به چشمم بی رو در قلبم احساس میقی عمدرد

  سوگل؟یخوب: دست سردم نشست و کنار گوشم نجوا کردي ساره به رودست
 .خوبم ساره،نگرانم نباش: دادم وگفتملی تحوی جونمهی لبخند نبهش

 . ولب زددی وساناز چرخاری به سمت مهدنگاهش
 .ستی اصال قشنگ نیعنی ستی هم خوشگل نیلیخ:-

 . بودبی ساره هم عجي هايدلدار
 . ساناز فرصت پاسخ دادن رو ازم گرفتيصدا

 حالت بهتر شد سوگل جان؟:-
 . صورتم نشستي از جمع به رویمی ننگاه
 . انداختمری وسربه زدمی گزلب

 . به سرعت پاسخ دادساره
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 . سردرد داشتیبله،خوبه،کم:-
 به سردرد داره ی نفس چه ربطیتنگ: ومتعجب گفتدی ساناز باال پري دهی خوش فرم وکشيابروها

 ساره جون؟
 . شددهی ساناز کشي به رونهی آئضی پرغنگاه
  دخترم؟ي نفس داریتنگ: مشهود بود گفتی که در صداش به خوبی عمو با نگرانزن

 .رینخ: پاسخ دادمری زسربه
 جزء ي فشرد ونگاهش به روی شد،لباشو به هم ماری مهدي جذب چهره اری اختی باال اومد وبنگاهم

 .دی چرخیجزء صورتم م
 ي چشمایکی در تاری شد اما نگرانی می توهم که از کمبود محبتم ناشکی ای بود ودی دي خطادیشا

 .زنهی درخشان که در دل آسمان شب سوسو مي ستاره کی شد،مثل ی مدهیآرامشبخشش د
 ي انداختم اما هرلحظه وهر لحظه ستاره ری زرم،سربهی ساره باعث شد نگاه ازش بگي سقلمه

 . کردمیدرخشان نگاهش رو در ذهنم مرور م
 . از خواستنشيری وجلوگدنی بودن ونداشتنش،دسخته
 جذب اری بود وقصد داشت به وجود مهددهی م چسبنهی سي به قفسه ي قویی مثل آهنرباقلبم

 . بودگهی دیکیمتعلق به .. که نگاهش،صداش،لبخنداش وياریبشه،مهد
 به روح وقلبم ی توجهی دوخت به نامزدش وبا بی من نگاه قشنگشو مقراری که در برابر نگاه بیکس
 .زدی میلیس

 . شدی می قالي به گلهارهی دوباره خیی وبعد از لحظه دی چرخی با اضطراب اطراف اتاق منگاهم
 . انداختنی داخل گوشم طندی بم حميصدا

  سوگل خانم؟نی بزنی حرفنی خواینم:-
 . کامل لب زدمی تفاوتی کردم وبا بسربلند

 .دهی به حرف من گوش نمی کسنجایا:-
 ه؟یمنظورتون چ:-

 .ورم کامال واضحهمنظ: وگفتمدمی سر کشي شونه هام سر خورده بود به روي که به روچادرمو
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 از مرگ کسالی که فقط نیدونی شم،میاما من متوجه نم: وگفتدی ش رو در هم کشوستهی پيابروها
 نی ازدواج ندارم اما به اصرار مادرم چنتی وموقعی اصال آمادگیتی وضعنی گذشته ومن در چنهیآس

 تقاضا کردم باهاتون رمی بگیی جدمی بخوام تصمنکهی هم قبل از الی دلنی گرفتم،به همیمیتصم
 . بزنمرفح
 ن؟ی خوای پرستار واسه بچه تون مکیپس طبق حدسم شما فقط : زل زدم وگفتمشی جدي چهره به

 کی باشه،من ی خوبي کلمه کنمیپرستار؟فک نم: باال انداخت وگفتیی با زبون تر کرد،شونه لباشو
 بذاره،همونطور که تای آرميو برا رشی ودلسوزی که تمام زندگی خوام،کسی متای آرميمادر دلسوز برا

 . بذارههی ماتای  ذاشت واسه آرمی مهی بود از جونش واسه دخترمون مای مهیاگر آس
 . طعنه زدماری اختیب
 ن؟یداکنی پتای آرمي براي نامادرنی چننی بتوننی کنیفک م:-

 سال داره،هنوز خوب وبد رو از کی تنها تای نه سوگل خانم،مادر،آرمينامادر: وگفتدی درهم کشچهره
 ي کمبودچی تا هنی ذهنش بسازي رو توی مادر واقعکی ری خوام شما تصوی مده،منی نمصیهم تشخ

 . از کمبود بزرگ بشهزی لبرهی آسيادگاری خوام ی نداشته باشه،نمی زندگيتو
 عبث زنده دی امکی به ن،منیدی شنی در مورد من چکی کوچطی محنی شما تو ادونمی نمدیآقا حم:-

 که تمام وجودش پر از ی کنم زنی فرسنگ ها ازم دورشده،فک نمقی حقادنی که دوماهِ با ديدیم،ام
 . بذارههی بده ومادرونه از جونش واسش ماهی وغمه بتونه به دختر شما محبت وعشق هديدیناام
 
 رضا باعث يدرسته راستش گفته : شد وبا تحکم گفترهی سرعت از سرجا بلند شد،به چهره ام خبه

 . منه،خدانگهدار خانمیمی که شوهر خواهرتون دوست صمنیدونی خونه بذارم،منیشد من پابه ا
 با نی کنیخنده داره اماسع: از درخارج بشه باحرص گفتمنکهی سمت در قدم تند کرد،قبل از ابه

 یاه فک م آقا،خواهر وشوهر خواهر من هم به اشتبدی حمنی مادر انتخاب نکنتای واسه آرمیرودرواس
 . سالمتاره،بهی به ارمغان بی تونه واسه من خوشبختی مي اجباری عمر زندگکیکنن 

 .دی با تحکم به هم کوبدرو
 . وتنم مچاله شددمی تخت دراز کشيرو

 . به درد اومده بوددی حمنی سهمگي از حرفاقلبم
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 با اری زنده ست ومهددی با عشق وامی ضربه رو به روح وتنم زده بود اما هر آدمنی شهرام اولدیشا
 . به طور کامل از پا درم آورده بوددمی دوم وگرفتن عشق واميضربه 

 ي برایزنی دست وپا می،هرچي شدی زندانی زماني برهه کی تو ی کنی اوقات احساس میگاه
 . ندارهیی دهی فاچی سخت هيخالص شدن از اون لحظه ها

 . داشتمی احساسنی هم چنمن
 .اریتلخ،شب تا صبح مرور خاطرات اندکم با مهد تکرار کی وهرروز هرروز

 و هر اری مهدیی خواب که کابوس جداکی زود گذرم وبعد ي هاي نگاهش وشادیاهی آوردن سادی به
 . کرد ومن مجبور به تحمل بودمیشب وهرشب تکرار م

 ي کردم ولحظه شماری از اشکم داشتم چشم باز مسی بالش خي که سر به روی هم در حالهرصبح
 شی به چشمام ننی زهرآگي بغض دار که مثل ماري هاي شب وخاطره بازدنی فرارسي کردم برایم
 .زدیم
 . روزهامي تکراري های عادت کرده بودم به تلخگهید
 . فرو رفته بودیبی عجي ماه بود وروستا در مه وسرماي دلیاوا

 . بوداری فکرکردن به مهدشتری بی زمانمی زندگریی بودم وتغریی تغکی بود ومن منتظر لدای قبل دوشب
 . بودینی دلنشریی تلخم تغی زندگلی شده بود تنها دلاری من که مهديبرا

 ي کردم نوشته های می کتاب زل زده وسعي تخت نشسته بودم به صفحه ي که به رویدرحال
 .نامفهومش رو به ذهنم بسپارم

درم درس رو رها کردم وحاال به  ماي شهرام واصرارهاشنهادی با شهرام عقدکنم به پنکهی از اقبل
 کارمی ذهن بدی غرق کنم تا شايدی جدي خودم رو تو مشغله های خواستم کمی مهی مهدياصرارها

 . غرق عذابم نکنهنی از اشتری بچرخه وباریکمتر به دور مهد
 ی نوجووني روزهاي دلم هوای شد وناگهاندهی کشنهی به سمت عکس دونفره م با آئاری اختی بنگاهم

 . مطلقم رو کردی دغدغه گیوب
 . قرار دادمزی مي رو بستم وبه روکتاب

 . تخت بلند شدم وبه سمت کمدم قدم تند کردمي رواز
 . شدماهی سی سرعت بازهم غرق روپوش وشالبه
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 . چنگ زدم وازاتاق خارج شدمواری شده به دزی آوی جالباسي چرم براقم رو از رويپالتو
 خروجم همزمان نا،بای با ساري مشغول بازهی اخبار بودن ومادر ومهدي وپدرم مشغول تماشاسامان

 .دینگاه ها به سمتم چرخ
 ي همه دی شاای نامعلوم وی زدم وخطاب به شخصی هم نگاه به من داشت،لبخند کمرنگنای ساریحت

 . تنگ شدهیلی  براش خنه،دلمی آئدنی درمیم:حضار گفتم
 . به سرعت پاسخ دادمادرم

 .باش دخترم،زود هم برگردمراقب خودت :-
 . رنگ چرمم رو هم بر تن کردمی مشکي گفتم واز خونه خارج شدم وهمزمان پالتویچشم
 . رفتماطی انداختم وبه سمت در حری شد،سربه زدهی ترکه به صورتم کوبکی مثل سرما
 ما ي با خونه ی که فاصله نه چنداننهی وآئي مهدي وبستن در به سمت خونه اطی از خروج از حبعد

 .نداشت به راه افتادم
 یی که شدم صدانهی وآئي مهدي خونه ي از سرما قدمهامو تندتر برداشتم،وارد کوچه یی رهايبرا

 . سست شد وحس کردم تمام خونم در رگهام منجمد شدهد،پاهامیچیآشنا در گوشم پ
 . گاه تن لرزانم شدهی تکواری رفت ودشی پواری به سمت داری اختی بدستم

 . قدم بردارم وازاون توهم عذاب آور دورشم کردمیسع
 سوگل؟:-

 یی ش مقابل چشمادهی ورزکلی بعد هي وچنددمی ترسناك شني اسمم رو با همون لحن آشنابازهم
 . نقش بستزدیکه دو دو م

 . لب زدمدی رسری به گوش منی زمرِی زي هاهی النی ترقی که انگار از عمیی صدابا
 .رام...شهـ:-

 .سالم: صورتم رو از نظر گذروند وبا لبخند گفتي اجزانگاهش
 . به عقب برداشتمی به هم فشردم وقدملبامو

 یدونی خوام باهات حرف بزنم،میسوگل،آروم باش،م: گفتی شد وبه آرومدهی به سمتم کشدستاش
 .چند ساعته سرکوچه تون منتظرتم

 . به عقب برداشتمگهی دیقدم
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 شد،تقال کردم ری ستبرش اسي دستهاونی دستم مستاد،مچی ا به سمتم اومد ومقابلمي بلنديباقدمها
 .ولم کن شهرام: گرفته م گفتمي بکشم وهمزمان باصدارونی دستش بونیدستم رو از م

 نی همنمی ندارم سوگل،ماشتیکار: گفتزی التماس آمی از دور دستم باز شد وبالحندستش
 . کنمی خوام باهات حرف بزنم،خواهش می مکه،فقطینزد

 .رفتمی با تکون سر خواسته شو پذد،چونی بودم؟شادلرحم
 .کهی نزدنی همنمیم،ماشیبر: به اطراف انداخت وگفتینگاه

 ی تازه به عمق ماجرا پمیستادی که الشی شدم،کنار اتومبی به دنبالش راهی لرزوني قدمهابا
 . داشتی دادنم تبحر خاصبیبردم،شهرام تو فر

 .نیبش: که نگاه به اطراف داشت گفتیدرو بازکرد ودر حال شد،رهی بدنم ذخي تو تک تک سلوالهراس
 . رها کردمی صندلي گذاشتم وتن لرزونمو به رولی به داخل اتومبقدم
 . زل زدملی اتومبي دودي هاشهی لحظه بعد پشت رل بود،به شچند

 . شدرهی بهم خزدی نگاهش موج میِ نِی که تو نِیاقی وبا اشتدی سمتم چرخبه
 .بهم زل نزن: وگفتمدمی سگرمه درهم کشاری اختیب

 ؟یچشم،خوب: شد وگفترهی وبه رو به رو خدیچرخ
 خوبم:-
 ؟یمطمئن:-
 آره:-
 گهی نمنویاما نگاهت ا:-

 دای فرصت ابراز پی جرئت پنهان وجودم چطور ناگهاننهمهی لبهام اومد،اي به روي صدادارپوزخند
 کرد؟

 . بهت ساختهیلی با مهناز خی؟زندگی گرفتادی مدت زبون نگاه ها رو نیتو ا:-
 .ي جداشداری از مهددمیشن: گفتی تکرار کرد وبعد ناگهانرلبی نام همسرش رو زي بارچند

 .باهاش ازدواج نکرده بودم که جدابشم:-
 .تونهیمنظورم همون نامزد:-
 . بهش انداختم وبا طعنه لب زدمی نگاهمین
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 . بگمکی بهت تبرتویروزی پي؟اومدي چرا اومدده؟حاالی بهت رسری دیلی خبرش خی کنیفک نم:-
 ؟يروزیکدوم پ:-
 يروزی پکی ي من بودی تو که فقط دنبال نابود کردن زندگي برااری با مهدمیبه هم خوردن نامزد:-

 .شهیمحسوب م
حرفاتو بزن : از غم نگاهش رو پوشونده بود،با اضطراب گفتمیی صورتم نشست،هاله ي رو به رونگاهش

 . خوام برمیم
 یلیسوگل من اشتباه خ: که نگاه بهم دوخته بود گفتی به دور فرمون مشت شد،درحالدستاش

 کردم ی مرتکب شدم واون هم از دست دادن تو بود،عشق متضادِبا عقل،من فکر ممی تو زندگیبزرگ
  سمت من،با ازدواجم باي گردی به اجبار،تو بعد از طالق هم برمی افتاده حتنمونی که بیبااون اتفاق

 تی وارد زندگاری کردم مهدی خواستم مادرم رو وادار به سکوت کنم،اصال فکر نمی ممهناز
 یچی هاری کردم مهدی م،فکری بشگهی دیکی به ازدواج بای کردم بعد از اون اتفاق تو راضیبشه،فکرنم

  کنم،من اون شب تا صبح پلکری خواستم با حرفام فکرش رو درگی واون شب مدونهی اتفاق نمنیاز ا
 رسونده بود،چند ماه که گذشت یوونگی در کنارت منو به مرز داری مهددنیرو هم نذاشتم سوگل،د

 بدم اما عشق به تو باعث شده بود از محبت کردن به قی با مهناز تطبی کردم خودم رو با زندگیسع
 .داکنمی پيمهناز احساس بد

 ي وآرزوهادهای کل امدم،انگاری شندای از زبون شیه طور اتفاق گذشت که بی متونیی ماه از جداچند
 مدت بارها اومدم،ازدور نی ا،توي شد،دوست داشتم خودت به سمتم برگردری به قلبم سرازایدن

 ی کرد،وقتي قویلی نداشتنت،نبودت منو خي از دست دادنت،برايتماشات کردم وحسرت خوردم برا
 رفتن،مهناز هم رانی وپدرم مهاجرت کردن،از استادم،مادری مادرم اي نداشتمت بارها جلوگهید

 . بار شانسم رو امتحان کنم،سوگل به من نگاه کننی آخريرفته،امامن موندم تا برا
 . شهرام سرخورد،لبخند زد وادامه دادي چهره ي شده م به رودهیچی درهم پي دستهاي از رونگاهم

 ی اشتباهم رو تکرار نمگهی شم،دیاز جدا م از مهني برمت،تو بخوای منجای اا،ازیبامن ب:-
 يزی کمتر از گل بهت چدای مادرم وشذارمی نمگهیزنم،دی مادی فرای دنيکنم،خواستنت رو مقابل همه 

  خوانی که بودنمون رو نمیی وکسادای نگاهت هم به مادرم،شی دور که حتي جاهی میریبگن،اصال م
 .. خوام،فکر کن وبعدیجواب نم فرصت دوباره بده،من االن کی بهم فته،سوگلین
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 .دمی حرفش پرونی شد می می لرزونم که از بغضم ناشي صدابا
 . شهرامهیکاف:-

 . تابم رو به دستم دوختمی کردم،نگاه ازش گرفتم وبازهم نگاه بمکث
 . رو مقابلش تکون دادم ولب زدمدستم

 ی مدونستنی فلز خالصه شده،ازم نگرفتنش چون مکهی تنی من تو اي های دلخوشن،تمومیبب:-
 .ی جبرانی ودر پي اشتباه کردرم،تویم

 . شده بودم ادامه دادمرهی که به حلقه م خی ودرحالدمی رو از مقابلش کنار کشدستم
 شهی همي تو کنارم بودی کنم،وقتی اشتباه رو دوبار تکرار نمکی نداره چون من یی دهیاما فا:-

 که تو اون دمی رسي مردتی و من هربار به نگاه پر امني کردیهمه پشتم رو خال در مقابل شهیوهم
 ازم شدم،داغون شدم اما ب،خردي که سرم آوردیی راز سر به مهر بود،بااون بالکیروزا واسم مثل 

 حلقه نید،ای کشرونی بي که واسم کنده بودی چاهیاهی همون مرد بود که منو از ستگری حمايدستا
 ،شعفي شدم تو شاد،غرقي مردنی به قلبم به خاطر چنختی تو نشست شور ري حلقه يکه به جا

 با نگاه وچند کلمه شکار اری مهدي نکردری اسی که تو در مدت طوالنیومهر،راحت دل سپردم،دل
 پر از رنجم کنار ی از زندگاهتی سي هی بهش دل سپردم،عاشقش شدم اما بازهم سای سادگد،بهکر

  شد؟ی چیدونی بود،مدهی به آغوش کشموی تمام زندگاهتی سي هی اما سايبودنرفته بود شهرام،ن
 تو باعث يبچه : لب زدمی آرومي از غم وتعجب،با صدای بود از عالمت سوال ومخلوطزی لبرنگاهش
 . برهارمیشد مهد

 لرزونم ي لبهاي خورد وبه رود،سری گونه هام لغزي وبغضم شکست،اشکام قطره قطره به رودی لرزلبهام
 .نشست

 رو،روحم رو خفه ،وجودمي کردی رو خال،قلبمی رفت شهرام،عشقم رو تو ازم گرفتارمیمهد:-
 . نذاشت رفتای دننی پا به اچوقتی که هیی به خاطر بچه اری،مهديکرد

 !! گونه ش سرخورد،شهرام واشک؟؟ي به رویی نگاه شهرام هم اشک نشست،قطره تو
 . شکستی رو منمونی هق هقم سکوت بيصدا
 ی نذاره اما بری صدات تأثي بغضت به روی کنی می که سعی زماند،مثلی لرزی شهرام هم ميصدا

 . ستدهیفا
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  من؟ي چطور؟بچه یعنیدونم،یسوگل نم:-
 . تو صداش مشهود بودی بغض شکستش به خوبنباری وادی کوبشیشونی به پیی ضربه

 پول تونستم اون برگه ی تماس پدرم وکمکی افتاده باشه،با ی اتفاقنی کردم چنی فکر نمچوقتیه:-
 ي برمن،واي نجات بده،واموی همون تست بتونه زندگدی کردم شای اما فکر نمرمی رو بگی لعنتي

 .مزدی مي بتونم زودتر ازت جداشم به هر درنکهی خاطر ازد،بهی که ازم سر میی احمقانه يبرکارها
 .دیشم رس زمزمه به گوکی نشست،صداش مثل رهی دستگي به رودستم

 .شهی مهناز باردار نمیدونیم:-
 اشکبار وگونه ي چشمهاي کرد،دست آزادم رو به روی نمی اما دونستنش به حال من فرقدونستمینم
 که ی با آدمی مهناز،زندگشی پ،برگردي هردومونو نابود کردیتو زندگ: وگفتمدمی کشسمی خيها

 که دوستت نداره و تودوستش هی باآدمی راحتتر از زندگيدوستت داره وتو دوستش ندار
 .،خداحافظيدار
 دهی کشي به مرز نبودموی که زندگی شدم وقدم برداشتم،دور شدم از مرد نحسادهی باز شد،پدر

 . جونممهی به قلب ندی کشی مشی که هر لحظه آتییبود،دور شدم از گذشته 
 که به روبه ی،درحال نشستم،دستام به دورتنم حلقه شداطی تخت داخل حي خونه که شدم،به رووارد
 : شده بودم لب زدمرهیرو خ

 
  حرف من با ماه استای از دني اگوشه

  ام با آه استهی آخر گرستی چه رسمنیا
 داستی غصه ام ناپای بزرگ است دنبس

  خنده ام کوتاه استکی خندم لی مگرچه
  داند من عاشق پروازمی نمکس
  بالم صحبتم با چاه استدندی برچون
 اری کور ز هجران عقوبی ام چون گشته
  کورم اما منتظر به راه استچشم
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 .دی بخشی بهم مي کرد واحساس بدی از رو به رو گرفتم،سرماکم کم به وجودم نفوذ منگاهمو
 زده م رو حس کردم خی  و وارد خونه شدم،هجوم گرما به تن دمی پرنیی سستم از تخت پاي قدمهابا

 . شدرهی در تک تک سلوالم ذخیولذت شگرف
 .دی شدن در به گوشم رسدهی کوبي پاتند کردم که صداي سمت بخاربه

 برم همه خونه بودن اما در اون لحظه نهی آئي به خونه نکهی به اطراف انداختم تا قبل از اینگاه
 .دمی دوبای نبود،از خونه خارج وبه سمت در تقرچکسیه

 نشست،مبهوت نگاهموبه یی بهی حال غرنی آشنا ودرعیی چهره ي باز کردم ونگاهم به رودرو
 .دمیسرتاپاش کش

 . انداختنی داخل گوشم طنصداش
 . سردهیلی داخل؟هوا خی دعوتم کني خواینم:-

 .نیبفرمائ: از مقابل در کنار رفتم وهمزمان گفتممتعجب
 ی داخل گوشم ماطی سنگفرش حي کفشاش روي برخورد پاشنه ي به داخل گذاشت،صداقدم

 .دیچیپ
 . ولب زددی سمتم چرخستاد،بهیا
 . سوگلی شی انقدر متعجب مدنمی از ددونستمیسالم،نم:-

 ی ناگهانیلیاومدنتون خ: گفتمرفتمی به سمت خونه مي بلندي که باقدمهای بستم ودر حالدرو
 .نیبود،بفرمائ

 نیاز آخر: کرد گفتی که کفشاش رو از پاش خارج می تا وارد بشه،خم شد ودر حالستادمی در اکنار
 .ي الغر شدیلی گذره،خی دوماه مدمتی که ديبار
 ی نوع بکی نبود،ي شده با لبهاش خبرنی از اون لبخند عجگهی شد،درهی راست کرد وبهم خقد

 .زدی مطلق تو نگاهش موج میتفاوت
 به اطراف ی جوابش شد،قدم به داخل خونه گذاشت ومن هم به دنبالش  وارد شدم،نگاهسکوتم

 .ستی خونه نیانگار کس:انداخت وگفت
 . رو از تنم خارج کردم و وارد آشپزخونه شدمپالتوم
 .ادی به نظرمنجوریا: دادم لب زدمی رو به روش قرار مي کردم وکتری که اجاق رو روشن میدرحال
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 اپن چنگ زدم وتلفن ي رو از رود،پالتوی پالتوم به گوشم رسبی زنگ تلفن همراهم ازداخل جيصدا
 .دمی کشرونی ببشیهمراهم رو از ج

 . کردمکی رو به گوشم نزدی صفحه حک شده بود،تماس رو وصل وگوشي به روهی مهداسم
 .سالم سوگل:-
 .سالم:-
  خونه؟ینجاست،برگشتی هم انهیم،آئیینای بابااي ماخونه زمیعز:-

 .هیبله مهد: داشت دوخته بودم گفتمری که نگاه به ساناز که سربه زی حالدر
 .نمت،خدانگهداری بینجا،می اایپس ب:-
 .خداحافظ:-

 . پالتو پرت کردم واز آشپزخونه خارج شدمي رو به رویگوش
  بود؟هیمهد: طرح پوزخند داشت گفتشتری که بي اجباري سربلند کردم وبالبخندساناز

 دستم سرخورد ومن هم ي حلقه ي نشستم وبه عالمت مثبت سر تکون دادم،نگاهش به رومقابلش
 . دستش بوديمتقابال نگاهم به رو

 .دیحزون وخش دار به گوشم رس مصداش
 حضورم شوك زده ت کرده،درسته؟:-

 . احمقانه ستدنشی که جوابش روشن بود پرسی سوالاری ندادم،به قول مهدیجواب
  چرا اومدم؟ی بپرسي خواینم:-

 . لب زدمی رو رصد کرد،به آرومششی صورت بدون آراي اجزانگاهم
 .ی بگیتونی مياگر دوست دار:-
 تلخ قتی آور حقادی رانداختم،حضورشی رنگش رو از کنار پاش بلند کرد،سربه زی مشکی دستفیک

 با شهرام،دوست داشتم به داری مخصوصا بعد از دختی ری به وجودم مي بود واحساس بدمیزندگ
 کنم  تی هدارونی رو با اشک به بمی احساسات بد درونرمو،تمامیخلوت اتاقم پناه ببرم و بغض گلوگ

 .ادآورشمی رو دوباره ودوباره به ذهن و قلبم اری مهد به رنگ شبگاهون
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 شکل ی پالك قلبي به رواری اختی بد،نگاهمی مقابل نگاهم در خشی افکارم غوطه ور بودم که پالکدر
 ی ماری با مهدمی ماه از نامزدکی: گفتیزوم شد،ساناز پالك رو از مقابل نگاهم دور کرد وبه آروم

 . آالت نقره دارهوری زدی کارگاه تولکی اری که مهدیدونیگذشت،م
 . لرزوندی قلبمو ماری در رابطه با مهدی موضوعدونستم،هری نمچوقتید،هی لرزقلبم
 . ادامه دادساناز

 جعبه ش با يداکردم،روی از کتهاش در کمدش پیکی پالك رو داخل نی ای روز کامال اتفاقکی:-
 ی زندگي تونست بانوی به جزمن میم،کی زندگيدستخط خودش نوشته بود باعشق تقدم به تنها بانو

 لبم حک شده بود ي که به روی بده؟بالبخند پهنهی تونست باعشق هدی می به کاری باشه؟مهداریمهد
 يزی ري هانی که بانگاری اسم مهددنیرشدم،بادی نظی ببای وتقربای پالك زنی رو بازکردم ومات اعبهج

 آسون فشید،توصی قلبم رو به آشوب کشیبی قلب حک شده بود شور عجي به روقیبه خط نستعل
 شد در ی بود،محبت هاش خالصه مي خوب بود اما سرد بود،جدمونی نامزدي تو دوره اریست،مهدین

 ی که دستدمی اسمش کشي به روی کمرنگش،دستمو به آرومي لبخندهاای رفتن ورونی اوقات بیگاه
 .دی دستم قاپونیجعبه رو از م

 .دیچی گوشم پي توادشی فري شد،صدااری سرخ از خشم مهدي مبهوتِ چهره اهمنگ
 ؟ی کنی درازتر ممتی پاتو از گل؟چرایزنی من مي دست به لباسایبا چه جرئت:-

 شلوار بی رو داخل جد،جعبهی کاوی رو منشی خشمگي به عقب برداشتم ونگاهم هنوز چهره یقدم
 به سرقلب آشوب یی کارش چه بالنی با ادی هل داد وبه سرعت از اتاق خارج شد اما نفهمشییپارچه 

 .زده م آورد
 . خودمون رفتم اما ذهنم مغشوش وقلبم غم زده بودي برنگشت ومن هم به خونه اری شب مهداون

 ي جدي هی با اون روحدونستمی بودم وماری بمونم،من عاشق مهدی نبودم که منتظر منت کشيدختر
 .ادی ش به سراغم نمدهیوغرور سر به فلک کش

 خواستم گفت سفارش حی ازش توضمی باهم صحبت کردی کمنکهی به کارگاه رفتم وبعد از اخودم
 پالك حک شده بود ي بوده که ازش خواسته خودش بسازه،گفتم اسم تو به رواشی از مشتریکی

 راجع به دست گهی حرفشو قبول کردم،دی ساده لوحستم،بای ناری فقط من مهدای دننیگفت تو ا
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 از یلی خلی کردم ودلدای پالك رو دوباره پنی اش،منی تا چند روز پواستم نخیحیخطش توض
 . رو درك کردماری مهديرفتارها
 ی دست ساناز فشرده مونی دوخته شده بود که می به پالکي کرد،نگاهم با کنجکاوسکوت

 .با نگاهم به چرخش در آوردشد،دستش باال اومد وپالك رو دوباره مقا
 . م شددهی خشکي مهر لبهای موند ولبخند محزونرهی خاری اسم مهدي به رونگاهم
 ها قهی احساس کردم طپش قلبم کند شد،ساعتها،دقیی ستاد،لحظهی وبعد ادی وچرخدی چرخپالك

 .زده بودم پالك زل ي فرو رفته به اسم رویبی عجيای که تو روی ها متوقف شد ومن مثل آدمهیوثان
 .دی درخشی پالك مقابل نگاه مبهوتم مي مطلق فرورفته بودم وفقط اسم رویاهی سکیتو
 . گرفته ش زل زدمي شدم وبهت زده به چهره دهی کشرونی به باهی سيای ساناز از اون روي صدابا
 . اسم تو روش حک شدهینی بیم:-

من تنها : شد وگفتزی خمی قرار داد ومقابلم گذاشت،برسر جانیی کردم،پالك رو داخل جعبه مکث
 . نبودماری مهدی زندگيبانو

 .ستادمی بلندشده وااری اختی هم بستاد،منیا
 سردتر اری مهدمی رفتنجای از انکهیبعد از ا: چهره م رو از نظر گذروند وگفتي تک تک اجزانگاهش

 یلی خست،امای من هم قابل درك ني،براي تو بودلشی دلي سردنی اي کرد وهمه ی ميشد،ازم دور
 . نشدهيری بزرگ براساس درك ما اندازه گيای دننیاتفاقا توا

 به سرعت نهی بشرهی دستگي دستش به رونکهی به سمت در پاتند کرد،قبل از ای خداحافظبدون
 . کردی عقد نم زمان با توچی به من داشت هیی عالقه اری مهد،اگری انقدر زود قضاوت کندینبا:گفتم

 ي داره برایبرادرم نقره فروش: وگفتدی در هوا ثابت موند،به سمتم چرخرهی دستگکی نزددستش
 می ونوجوونی دوران کودکي دوست وهمبازدنی رفتم،داری سفارشات شخصا به کارگاه مهدلیتحو

  بهمنکهی الیل بودم سوگل،اما داری من بودم که به دنبال مهدنیاحساسات قبل رو در قلبم زنده کرد،ا
 . ومشتاقم که بدونمدونمی ازدواج داد رو نمشنهادیپ

 تونستم ی احساساتش مال گذشته بوده اما نمدی از در خارج بشه بگم شانکهی داشتم قبل از ادوست
 فوت خاموش کی با ي زودنی روشن کرده بود به ای چراغم رو اندکی وبکی که قلب تاريدینور ام
 .کنم
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 رفتنش ری لبهام نقش بسته بود به مسي که به روي بسته شد وساناز رفت ومن هنوز با لبخند محودر
 .چشم داشتم

 از جعبه خارج ی گرد کردم وبه سمت پالك قدم تند کردم،مقابلش زانو زدم،پالك رو به نرمعقب
 . گرفتممیکردم ومقابل نگاه چراغون

 چشم دوختم،پالك رو به گردنم انداختم وجعبه رو  وسوگل با شوراری چرخوندمش وبه اسم مهدبارها
 .برداشتم

 . به شمارش افتادي وشادجانی جعبه نفسام از هي به رواری دستخط مهددنیباد
 .دمی پالك کشي سردي به روی رو به نرمدستم
 : بستم ولب زدمچشم

 
  عاشق شدن فرمود ومن برحسب فرمانشدلم

  درمانشستی ندای که پي بدان درددرافتادم
 تارم مقابل يدی واعداد به علت ددم،عقربهی ساعت کشي باز کردم ونگاهم رو به روی رو به سختپلکام

 .دنی رقصینگاهم م
 . بار پلک زدم،ساعت ده صبح بودنیچند

 .ریصبح بخ: نامعلوم گفتمی وخطاب به مخاطبدمی پالك کشي نوازش وار به رودستمو
 .دی به گوشم رسنهی آئي باز شد وصدامهی ندر
 . تنبل خانمریصبح توهم بخ:-
 . در ظاهر شدي در زاوانهی شدم وهمزمان در به طور کامل بازشد وقامت آئزی خمی تخت ني روبه

آفتاب از کدوم طرف در اومده : به داخل گذاشت ومتعجب گفتیدم،قدمی به روش پاشيلبخند
 ؟یسرحال

 .ینی ببيرحالم چشم ندار امروز که من سنیهم: وگفتمدمی پرنیی تخت پااز
 خواستم یرفتم،می به شهر مدی خري برادی منتظر پاسخش بمونم از اتاق خارج شدم،بانکهی ابدون

 . بخرمی درسیچند کتاب کمک آموزش
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 تخت نشسته ونگاه به ي رونهی وارد اتاق شدم،آئدی چکی که از صورتم آب می بعد درحالقهی دقچند
 . دوخته بودمی درسي از کتابهایکی
 ؟ي درستو ادامه بدي خواینم: گفتمشدمی که آماده می ورودم سربلند کرد ولبخند زد،درحالبا

 . نه وقتشو دارم نه حوصلشویعنیمطمئنا نه،: تخت قرار داد وگفتي رو به روکتاب
 گرفتم ادامه بدم حداقل می تصمهیمن به اصرار مهد: گلو گره زدم وگفتمری رنگمو به زی مشکيروسر

 . مشکالتميای کمتر فرو برم تو فکر درشهی وباعث مکنهیسرگرمم م
  برگشته؟اری مهدیدونیم: مقدمه گفتیب

 دستم از اری اختی شده بود خشک شد،بختهی رمیشونی پي که به رویی آشفته ي موهاي به رودستم
 . شددهی پالك گردنم کشي موهام به رويرو

 . لب زدمیی گرفته يباصدا
 .دونستمینه،نم:-
 آشفته م رو به ي بلند کرد وموهاستاد،دستی تخت بلندشد وبه سمتم قدم برداشت،مقابلم اي رواز

 د،گرفتهی رسی ناگهانیلی خمی پدرجون بودي خونه شبید: فرو کرد وهمزمان گفتيداخل روسر
 . استراحت به اتاق رفتيوناراحت بود،به سرعت هم برا

  نزد؟یحرف: گفتمزدمی چنگ مزی مي از روفموی که کی گرد کردم و در حالعقب
 زد؟ی می حرفدیبا:-

 .خب نه: دوختم وگفتمفمی به هم فشردم،نگاهم رو به کلبامو
 ی که درقلبم بود کمی شد وباعث شد طوفاني لبهام فرارونی از میقی آه عماری اختی کردم،بمکث

 .آروم بشه
 امی حتما مد،برگشتمی خررمیمن م: گفتمنهی سمت در اتاق قدم برداشتم وخطاب به آئبه
 .دنت،خدانگهدارید

 فموی خروجم سرما به سمتم هجوم آورد،کدم،بای به سمت درخونه دوبای نموندم وتقرمنتظرپاسخش
 . پالتوم فرو بردمبی دوشم انداختم ودستامو داخل جيرو

 .دمی کردم وبعد از خروج از خونه دوی طی کوتاهي رو با قدمهااطی در خونه تا در حمسافت
 . گشت،سربلند کردم وقدمهام کند شدی ماری مهدی اطراف حضور ناگهانذهنم
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 . ترك خورده م مهر کردي لبهاي رو به روی ولبخند محزوندی صورتم چکي بارون به رویی قطره
  فکرمن به ذهنش خطور کنه؟یی هی شد ثانی میعنی کرد؟ی مدار؟چهی بای االن خواب بود اریمهد

 خاك بارون خورده مشامم رو ي وبودمی کشیقی عم،نفس دی پلکم چکي به رویی بستم وقطره چشم
 . رو ساکن روح وقلبم کرديزیپر کرد وآرامش سحرآم

 به ستاد،لبخندی جفت چشم،قدمهام از حرکت اکی ملس یکی از آسمون گرفتم وغرق شدم در تارنگاه
 داشتم دم،هراسی ترسی لبهام خشک شد،بارون شدت گرفت اما من نگاه نگرفتم از چشماش،ميرو
 فقط با نگاهم دمی کشی نفس هم نمی حتزدم،فکرکنمی توهم قشنگم رنگ ببازه،پلک هم نمنکهیازا

 ی که نمیی روزهاي کردم برای میگانی وبا شوق در ذهنم بازدمی چشماش رو چنگ مکیتار آسمون
 . تصور کنمیتونستم نگاهشو به خوب

 .دی به گوشم رسصداش
 .ي شدسین،خی داخل ماشایب:-

 ي کرده که صدادای کردم چطور توهمم قدرت صحبت کردن هم پی احمقانه با خودم فکر مداشتم
 . آشناش قلبم رو لرزوندادیفر
 .با توأم سوگل:-

 ي آشناي لم داده بودم،پشت رل نشست،با لذت بولشی اتومبی صندلي بعد به رویی ولحظه دمیدو
 .دمیوجودش رو به مشام کش

 ؟يریکجام:-
 . کتاب بخرمرمیم: گفتمیذابش نگاه دوختم وبه آروم رخ جمی نبه

 ي تا صدادمی ساناز نبود،لب گزي از حلقه يد،خبری دستش چرخي رو جا به جا کرد،نگاهم به رودنده
 .قهقهه م بلند نشه

 ي مهی حواله ش کردم،نگاه ازم گرفت اما من نیی واحمقانه قی بهم انداخت،لبخند عمی نگاهمین
 .دمیلبش رو که طرح لبخند گرفته بود د

 . شکستشیی مقدمه ی شد که با سوال بي جارنمونی سکوت بیی لحظه چند
 ساناز اون پالك رو به تو داده؟:-
 .نجاستیآره،ا: وگفتمدمشی کشرونی بي روسرری از زاری اختیب



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 176 

 شد خل یه م کردم مگی بود ومن داشتم حضورش رو در کنارم احساس می شده بودم،اصال وقتخل
 نشم؟

 . بدمیحاتی توضهی در موردش واست دیخب با:-
 دنده نشست ي بهش دوختم وسراپا گوش شدم،لباشو به هم فشرد،دستش به رونگاه

 روستا پا نی که به ای زمانای وي که تو نبودی از کجا شروع کنم،از زماندونمی نمقایخب،دق:وگفت
 نگاهم جذب ی وقتای زد نمی قلبم رشد کرد وزم که عشق بچگونه وزود گذر آذر تویگذاشتم،زمان

 . شدموم پسرعيبایدختر ز
 . رها کرد وادامه دادرونی کرد،نفسشو با صدا به بمکث

 قلبت از اری اوقات اختی جذبت شدم،گاهاری اختی که بي اونقدر معصوم بودیتو اون لباس محل:-
 که اصال قالب قلبت ی جاش گذاشتیی جاینی بی که ميای به خودت می و وقترهیدستت درم

 از نگاه ی جا گذاشتم که قالب قلبم نبود،تو نامزد داشتیی بود،قلبمو جانی توهم همست،عشقین
 بود که دوستت داره اما همونقدر که دوستت داشت ضعف اراده داشت من اون روزها با ادیشهرام پ

 ممنوعه تا از نبود دی عشق شاهی از  کردمی مهی ت بود قلبمو تغذی که همه جا در پینگاهم،با چشم
 بودم،دوست داشتم داستان تو و  ،خودخواهي که باشهرام به مشکل برخورددمی فهمره،بعدهای نمدیام

 ی خودم مي من بمونه،من حضورت رو،وجودت رو براي حضورت براینیری تلخ تمومشه تا شرامشه
 ی تلخنی ومن باادی رسی تو وشهرام به تلخي کردم قصه یخواستم وهمونطور که هر لحظه آرزوم

 آرزوم کامال خودخواهانه بود اما بهش نکهی وبا ادی شنی بود که خدا صدامو مي بارنیجون گرفتم،اول
 .دادی مبجوا
 وونهی د،مني خوامت،نه خواستن عادی هم فرصت رو از دست ندادم وبه پدرم گفتم میی لحظه یحت

 دنی دزديم مخالفت کنه اما راحت قبول کردومن اومدم برا کردم پدری خواستمت،فکر میوار م
 نکهی خودم خفه ش کنم،با اي سرت آورده دوست داشتم با دستایی شهرام چه بالی گفتیقلبت،وقت

 دونستمی شناختم،می اما خب دوسنداشتم به زور تصاحبت کنه،من شهرام رو ميشهرام بود تو عقد
 داشتنت بجنگه ي مسئله رو حل کنه وبرانکهی اي جا هملی دلنی به همفهی ضعیدوستت داره ول

 داشتنت شهی همي کرد برابی صورت مسئله رو پاك کرد وروح تورو تخرستهی باای دنيومقابل همه 
 ازت چون گذشتن ازت برابر بود با گذشتن از قلبم،خواستمت واعتراف کردم ار،نگذشتم به اجبدیشا
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 یعنی شی زندگیعنی رتی مرد غکی ي کرد،براي بازرتمی شهرام با غیدوستت دارم اما اون شب لعنت
 از اون پرتگاه ی داغونم کرد،وقتبای آورد وتقرادمی کرد،خاطرات تلخم رو يبودنش و وجودش،بد هم باز

 . شده از پا افتادم سوگلی چدمی وشنيتاداف
 . موندرهیخ شد ی منیی گلوش که باال وپای برآمدگي کرد،آب دهانش رو فرو داد ونگاهم به رومکث
 ي برایچی که جزغم هی که باعث بغضش بودم،لعنت به سوگلی من بغض داشت،لعنت به مناریمهد
 . نداشتانشیاطراف

 زده م،صداش خی ي گونه هاي بغض من شکست،اشکام راه گرفت رواری مهدي بغض نشکسته با
 . مثل قلب مندی لرزی گوشم،صداش مي تودیچیپ
 ؟ی چیعنی مرد هی از پا افتادن یدونی حرفه سوگل،میلیخ:-
 . زدادیفر
 .یدونی،نمی لعنتیدونینم:-

 به جلو پرتاب شدم،دستش پالتومو چنگ زد،نگاهمو بهش بای وتقرستادی از حرکت ای ناگهاننیماش
 . پر اشکم تار بوديدوختم،چهره ش مقابل چشما

 . نکنهیگر: بار پلک زد وبعد آروم گفتنیچند
 .دیما نشد،صداش بلندتر به گوشم رس کردم بغضموفرو بدم ایسع
 . نکنهی گم گریم:-

 . گونه هام نشست وبه سرعت اشکام رو پاك کردم ولب زدمي به رودستام
 .باشه،باشه:-

 . شدی قبلنیگزی جایی بود چون قطره دهی فای باما
 خواستم ی بارون دوختم،نمي از قطره هازی لبري شهی رو جا به جا کرد وبه راه افتاد،نگاهمو به شدنده

 .نهیاشکامو بب
 ي کردن،صدای می لی مغزم لي برف پاك کن ها روي شکافت وصدای جاده رو می به آروملیاتومب

 .دیچی گوشم پيبمش چند لحظه بعد بازهم تو
 ی شد عقب بکشم اما اغراق نمی باعث ميزی چهی کردم برگردم سمتت یبعد اون اتفاق هرزمان سع:-

 بود ی زخممی ومردونگرتمی اما غستی تو نری دونستم تقصیردردت قلبم سوخت،مکنم که با ه
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 بغضمو فرو بدم چون شهی مثل همختم،نشدی بود که اشک ري بارنی اولمی که جداشدیسوگل،اون شب
 آرامش ی کمنکهی اي برگشتم برای شکست اما آرومم کرد،وقتدم،بغضمی آب شدنت رو دعمثل شم

 آروم زدی خودم اون پالك رو ساختم،اسمت روش قلبمو که با هر طپشش صدات مي با دستارمیبگ
 . کردیم

 خواستن ي خواستم با حضور ساناز به روی اشتباهم،منی بود واحمقانه تری ساناز هم ناگهانحضور
 .ونبود تو سرپوش بذارم اما نشد

 . پارك متوقف شده بودکی شهر ومقابل ستاد،داخلی از حرکت الیاتومب
 . گونه هامو پاك کردي به روي آورد واشکاشی پد،دستی به سمتش چرخمی اشکاهنگ
 . لب زدی مهر لبام شد،به آرومی گونه هام لبخندماتي زبرش به روي برخورد دستااز
 . تونم حرف بزنمی نمی کنی مهی گرزیاشک نر:-

 که ی نگاهي حواله يد به هم فشردم وبغضمو فرو دادم،اشکامو دوباره با سر انگشتش پاك ولبخنلبامو
 . کردختی ری اشک نمگهید

 که بهم چشم داشت ی ودر حالدی کنار زد،عقب کشمیشونی پي باالتر اومد وموهامو از رودستاش
  بانو؟یشی ممارمی قلب ببی،طبی کنمی ترمموی زخمی ومردونگرتیحاال اومدم،برگشتم تا تو غ:گفت

 ي شد،اشکام دوباره راه گرفت روری به قلبم سرازکبارهی به ای دني های ها وخوشي شاددم،تمامی گزلب
 .ي از شادنباریگونه م ا

 . لبم نشستي اشکام روونی می ماتلبخند
 یلیشما زنا خ: لبش با اخمش تناقص داشت گفتي که لبخند روی ابروهاش افتاد،در حالونی میخط
  ست؟نهی کدوم گزنی اشک،االن انی اشک،خوشحالنیی زده جانی اشک،هنی دارن،غمیبیعج

 .اری خوشحالم مهدیلی خیلیخ: به هم فشردم وبا لبخند گفتملبامو
 شهیمن هم خوشحالم،مگه م: شونه هام نشست،بالبخند گفتي شد،دستاش به روکی بهم نزدیکم
  وغم داشته باشم؟یباش

ر  هی خوام بدونیفقط م: که به زمزمه شباهت داشت گفتیی کرد وبا صداکی رو به گوشم نزدلبش
 . اسمش رو عشق گذاشتشهی نمادی بعد تو بی قبل تو بوده وهرحسیحس
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 نمی بی انگار خواب مدارم
 ستی وحواسم ندارمی باکهی

  وحواست هستي داردوستم
 ستی دارم وحواسم ندوستت

 ي عاقد توي داد،صدای قلبم رو آزار میبی عجي با اضطراب به قرآن دوخته شده بود،دلشوره نگاهم
 . رفتشی قرآن پيبای زي ونگاهم با خط هادیچیگوشم پ

 . انداختنی داخل گوشم طناری بم مهدي لحظه بعد صداچند
 . سوگلي جواب بدي خواینم:-

 . وبالبخند بله گفتمدی نگاهش لغزکی آسمون تاري به رونگاهم
 که نگاه بهم داشت به ید،درحالی هم پرساری از مهدد،عاقدیچی گوشم پي توي هلهله وشاديصدا
 .عت پاسخ دادسر

 گونه م ي به رواری گونه م سر خورد،دست مهدي به روی وقطره اشکدمی کشیقی عمنفس
 . رو بخندال،امروزیخیاشک رو ب:نشست،بالبخند گفت

 . کنم توهمهیآخه بودنت دور از باوره،فکر م: وگفتمدمی گزلب
 .دی من رو به بند کشقراری وخاص وباز هم قلب بد،مردونهیخند

 . فکرا نکن سوگلمنیاز ا:-
 باور رسوند نی نگاهش شد،حل شد،رنگ گرفت ومخلوط شد وقلب وذهنم رو به ایاهی غرق سنگاهم

 .ستی توهم نارمیکه حضور مهد
 از یکی خدا دی باشم شادواری داد صبر کنم،امادی ونبودش بهم شهی همي بار برانی بود ااریمهد

 .روزهاش رو تنها وتنها به اسم من زده باشه
 

 ای از تمام دنمن
  خواهمی چشمان تو را می مشکي رهی آن دافقط
 تشی که در شفافیوقت

 .نمی بی عکس خودم را مبازتاب
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