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 سپاهی زهرا نوشته|)4جلد(نباشی اگه میمیرم رمان

ــاعت ــا س ــت تقریب ــبح هف ــود ص ــس از.ب ــاده آژان ــدم پی ــه ش ــاب رو وکرای ــردم حس ــایالم ک  رو وس
 .برداشتم

 .گرفتم قرار نازي خونه در پشت

 .کرد نمی باز رو در کسی زدم می در هرچی

 .دادن نمی جواب گرفتم هرچی رو داداشش وزن نازي شماره

 .برم کجا شدم آواره سرصبح اینکه از ناامید وهم افتاده اتفاقی نکنه که بودم نگران هم

 .خونشون برم شد نمی روم ولی بود نازي خونه نزدیک ام خاله خونه

 رو آژانــس شــماره وبالفاصــله کــردم اســتفاده فرصــت بــود،از شــدن خــاموش بــه نزدیــک گوشــیم
 .گرفتم

 .ایستادم آژانس منتظر وناامید زدم نمی در دیگه.بود شده خاموش گوشیم

 .شدم وسوار گذاشتم ماشین داخل رو اومد،وسایالم آژانس چنددقیقه بعد

 :گفت آینه تو بانگاهی افتاد راه بعدازاینکه راننده

 !کجاست؟ مقصدتون-

 .باشم مردم خواب مزاحم خواستم نمی...برم کجا سرصبح دونستم نمی کردم مکث کمی
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ــاه  ــا ناخودآگ ــادآوري ب ــا ی ــمینه درم ــادریم(س ــد) نام ــی لبخن ــون وآدرس زدم تلخ ــه رو خونش  ب
 .دادم آژانس

 .کردم حساب رو وکرایه شدم پیاده دقیقه ده بعداز

 کوچیــک بـرادرزاده  بالفاصــله کـه  زدم رو در فکــر ایـن  بــا...باشـن  بیــدار کـه  کــردم مـی  خــدا خـدا 
 .کرد باز رو در سمینه

 .کردم سالم بود شستن ظرف درحال که سمینه داداش زن به و شدم خونه وارد

 .کرد می نگاهم وباتعجب بود کرده هول یکسال از بعد من ناگهانی دیدن از بیچاره

 .کرد راهنماییم اتاق داخل به روبوسی از بعد و رفتم طرفش به لبخند با

 :گفتم بود معصومه اسمش که سمینه داداش زن به رو بشم اتاق وارد ازاینکه قبل

 .خونه داخل بیاره رو وسایالم بگو یکی به میشه اگه زحمت بی-

 :زدوگفت لبخندي معصومه

 .میگم)شوهرش( ناصر به االن باشه-

 کـار  خـواهرش  جلـوي  بـود  نزدیـک  کـه  کسـی  همـون ...رفـت  تـوهم  اخمـام  ناصـر  اسـم  شـنیدن  با
 .کردم فرار دستش واز آوردم شانس که بده دستم

 سـاختگی  لبخنـد  وبـا  دادم تکـون  رو سـرم ...کـنم  فرامـوش  رو پـیش  یکسـال  قضـایاي  کـردم  سـعی 
 .شدم اتاق وارد وتلخی

 .ونشستم کردم روبوسی سمینه وخواهر مادر با
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 .بودن کرده تعجب شدیدا یکسال بعداز صبح وقت این در من ناگهانی دیدن از همه

 :گفتم اي اضافه توضیح هیچ بدون دربیارم تعجب از رو اونا اینکه براي

 .قهرکردم؛اومدم همین خاطر شدوبه دعوام شدیدا محمد با-

 دیـدن  تعجـب  در هنـوز  کـه  بـود  مشـخص  ورفتاراشـون  حرفـا  از ولـی  دادن تکـون  سـري  ظـاهر  به
 .هستن من

 .بودم راه وکوفته خسته بدجور...زدم شارژ به بود شده خاموش که رو گوشیم

 :گفتم بهشون شرمندگی با

 .کنم استراحت کمی من دین می اجازه اگه ام خسته من ببخشید-

 :گفت مهربونی لحن با سمینه مادر

 .بودي راه تو روز شبانه یک...بخواب بگیر باشه-

 .کردم روشن رو گوشیم بیدارشدم،بالفاصله خواب از وقتی...خوابیدم رو ساعتی دو

 .بودن نازي و مازیار:ام رفته دست از هاي تماس

 .زد می پر براش گرفتم،دلم رو مازیار شماره بالفاصله

 .بودم نشنیده رو صداش حاال تا دیشب از بودم شده دلتنگش بدجور

 :گفت بالفاصله بده حرفی اجازه بهم اینکه داد،بدون جواب چندبوق بعداز
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ــدگیم خــوبی عشــقم ســالم-  زدم مــی زنــگ هرچــی شــدم نگرانــت فداتشــم کجــایی!ســالمی؟ زن
 .بودي خاموش

ــا ــاره صــداي شــنیدن ب ــار دوب ــار مازی ــم انگ ــرژي به ــق رو ان ــرده تزری ــال باشــن ک  خســتگی بیخی
  وماجراي

 :رودادم مازیار جواب عشقم تموم وبا شدم بدشانسیم

 .شد خاموش بود کرده تموم شارژ گوشیم ببخشید عزیزم خوبم ممنون نفسم سالم-

 :وگفت کشید اي آسوده نفس مازیار

 !هستی؟ نازي خونه!رسیدي؟ بودم،االن شده نگرانت جون خانمی-

 :وگفتم زدم لبخندي

 سـاعت  نـیم  انـدازه  نـازي،  خونـه  رفـتم  یکسـره  هفـت  سـاعت  صـبحی ...رسـیدم  آقایی آره فداتشم-
 ...کرد نمی باز رو در هیچکس زدم در

ــه دونســتم مــی...کــردم مکثــی ــار اگ ــدم ناچــاریم روي از االن بفهمــه مازی ــه اوم  مادرســمینه خون
 .میشه وعصبانی ناراحت

 ".بود اومده پیش ت*ف*ا*ث*ك ناصر واون من بین که پیش یکسال قضیه بخاطر "

 :گفتم استرس با...بگم دروغ بهش خواستم نمی حال این با

 .سمینه مامان خونه بیام مجبورشدم ناچاري روي از االن-
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 ولـی ...شـده  عصـبانی  فهمیـدم  مازیـار  پـی  در پـی  هـاي  نفـس  شـنیدن  از زدم رو حرفم ازاینکه بعد
 .بکنم تونستم نمی کاري

 :گفت نکنه ناراحتم داشت سعی که عصبی لحن با مازیار

 !!بري؟ لعنتیا اون خونه خوام نمی نگفتم مگه-

 :گفتم بالفاصله باناراحتی

 خونـه  گـردم  برمـی  دوبـاره  ظهـر  تـا  ببخشـید ...بـودم  مجبـور  خـب  ولـی  بـودي  گفتـه  مازیـار  چرا-
 .اینا نازي

 :وگفتم کردم مکثی

 .گردم می بر مونم نمی شب بخدا...عشقم نشو ناراحت خدا تورو-

 :گفت مالیمی لحن با بود، شده راحت خیالش کمی که مازیار

 .باشی خودت مواظب عشقم باشه-

 شــده کفــري حســابی دســتش از...گــرفتم رو نــازي وشــماره کــردم قطــع زدن حــرف کمــی از بعــد
 .بودم

 :وگفتم کردم بارش دراومد دهنم از هرچی حرص با

 در نـه  کـه  هسـتی  گـوري  کـدوم  نیسـت  معلـوم  خـودت  ولـی  کنـی  مـی  دعوت مهمون دیگه بمیر-
 !!دي می گوشی جواب نه کنی می باز رو خونتون

 :گفت شرمندگی با نازي
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 .بودن کرده بخیه رو عالیه پاي اینکه بخاطر بودم بیمارستان من بخدا جان نگین شرمنده-

ــه " ــازي داداش زن( عالی ــوخ زن) ن ــع ش ــیطونی طب ــاره وش ــاطر بود،بیچ ــه بخ ــادف ی ــاش تص  پ
 "رفت می راه عصا وبا بود شکسته

 :گفتم ناراحتی وبا شدم آروم دیگه حرف این شنیدن با

 !خوبه؟ حالش عالیه!کجایی؟ االن-

 !کجایی؟ کنیم؛تو می مرخص رو عالیه داریم بیمارستانم:  نازي

 : وگفتم دادم تکون سري

 سمینه مامان خونه منم-

 :گفت بالفاصله نازي

 .ما خونه ریم می دنبالت میایم بابام با خودم نري جایی مرض اي-

 :گفتم زده تعجب

 !باموتور؟-

 :وگفت خندید نازي

 .خونمون بریمت می وسالم صحیح نترس!داره؟ اشکالی چه آره

 : گفتم حرص با

 !کنم؟ چیکار اونارو...همرامه وسایل عالمه یه من ولی ترسم نمی کوفت-
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ــل خــب:  نــازي ــروریته کــه چیزایــی اون کــل عق ــردار ض ــن نمــی بهــت ب  رو همــه کــه گ
 .جا همون بزار رو بقیش..برداري

 :وگفتم دادم تکون سري

  منتظرتم پس باشه-

 ..باي فعال باش آماده اونجام ظهر اذان نزدیک: نازي

 باي-

 .گذشت می نازي خونه به اومدنم از هفته یک

 داســتان بـودم  خواســته ازش پـیش  وقــت بـودوخیلی  نویسـنده  کــه خـوبم  دوســتاي از یکـی ( زهـرا 
 .)بودن همسایه نازي با بنویسه رو زندگیم

 .شدیم می سرگرم هم ودور رفتم می زهرا خونه به نازي با وقتا گاهی

 .زد زنگ گوشیم به بابام نازي خونه به ازاومدنم بعد روز یه درست

 .بودم کرده آماده هررفتاري با شدن روبرو براي رو خودم

 .شناختم می خوب رو وخانوادم دونستم می

 .بودم مطمئن رو باشم وسربار بخورم سرکوفت اونا جانب از عمرم آخر تا اینکه

 :گفت بهم احوالپرسی سالم از بعد بابام
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 حـاال  ولـی  کـردي  مـی  زنـدگی  شـوهرت  همـون  بـا  برگردي،توبایـد  تـو  خواستم نمی که من نگین-
 .بشی من آبروریزي مایه دوباره زارم نمی اومدي که

 :داد ادامه عصبی لحن با وسپس شد ساکت

 دم مـی  شـوهرت  دوبـاره  زود خیلـی  ولـی  کـنم  مـی  تحملـت  شـده  کـه  هم خانوادگی آبروي براي-
 .بري

 ارزش بـی  خـانوادم  بـراي  حـد  ایـن  تـا  کـردم  نمـی  فکـر .بـود  شـده  تمـوم  گـرون  بـرام  بابام حرفاي
 .کنند می تحمل خودشون آبروي بخاطر فقط رو من که باشم

 .نداشتم کنم وتحمل بشینم جزاینکه راهی هیچ حال این با

 !!وساختن سوختن:بود شده خالصه کلمه دو تو فقط زندگیم

 کـه  زجرایـی  نکشـیدم،چه  کـه  هـایی  سـختی  ندیدم،چـه  کـه  چیزایـی  چـه  سـالگیم 18 سـن  تواین
 !!هه..نکردم تحمل

 .بود مازیار خدا بعداز امیدم ،تنها شدم خسته زندگی از دیگه

 .بود چی همه برام صداش ولی نبود کنارم مازیار درسته

 عشـقم  درکنـار  رو خـودم !رفـت  مـی  یـادم  از وبـدبختیام  دنیـا  غمـاي  زدم مـی  حـرف  مازیار با وقتی
 .دیدم می

 .بودم شده مازیار تفاوت وبی سرد رفتاراي شاهد که بود چندروزي

 .داد می زجرم خیلی کردم نمی درك رو دلیلش اصال که مازیار غیرمنتظره رفتاراي
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 .کردم می خالی رو خودم باهاشون که بودن وزهرا نازي غمام صبور سنگ

ــه اینکــه تــا ــار از وخــواهش التمــاس بــاهزار و نیــاوردم طاقــت دیگــه شــب ی  بــی ایــن دلیــل مازی
 .پرسیدم رو هاش توجهی

 :گفت ومی رفت می طفره هی اولش

 .مازیارم همون من وگرنه حساسی زیادي تو نگین-

 هــم نــازي رو ایــن حتــی داد مــی رونشــون دیگــه چیــز یــه رفتــاراش ولــی بــودم حســاس درســته
 .بود فهمیده

 :وگفت شد تسلیم مازیار باالخره

ــه شــدم ناراحــت خیلــی روزت اون حرفــاي از- ــارام همــین خــاطر ب ــو رفت  باهــات چنــدروز ایــن ت
 .بود سرد

 .زد می حرف چی از داشت مازیار خدایا...کردم نمی درك رو منظورش

 :گفتم ودلخوري ناراحتی اومد،با نمی ذهنم به چیزي کردم فکر هرچی

 !حرفام؟ کدوم-

 ".آورد نمی دنیا به رو من مامانم کاش " گفتی روز اون اینکه: مازیار

 :داد وادامه کرد مکثی

 تـو  ولـی  دونـم  مـی  خـودم  مامـان  مثـل  تـورو  مامـان  مـن  چـون  برخـورد  بهـم  حرفـت  ایـن  نگین-
 .بود همون دلیلش اخیرم ورفتاراي شدم عصبی گفتی اونجوري وقتی
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 .بشنوم زبونت از حرفارو این دیگه هیچوقت خوام نمی

 :گفتم پشیمون ولحنی ناراحتی با

 تکـرار  دیگـه  ببخشـید  هرحـال  بـه ...گفـتم  اینجـوري  بـود  گرفتـه  دلـم  بخاطراینکـه  روزم اون خب-
 .شه نمی

 :دادم ادامه اي ملتمسانه لحن وبا کردم مکث

 تحمــل مــن.سردنشــو حــد ایــن تــا باهــام هیچوقــت دیگــه کــنم مــی خــواهش خــدا تــورو مازیــار-
 .ندارم

 اومـد  اتـاق  بـه  ام گریـه  صـداي  شـنیدن  بـا  نـازي  ریخت،مـادر  مـی  داشـت  اشکام ولی چرا نمیدونم
 .دید گریان تلفن پشت کردن صحبت درحال رو من

ــزي ــت چی ــی نگف ــد ول ــازي بع ــم رو ن ــتاد پیش ــازي...فرس ــا ن ــدنم ب ــران دی ــد نگ ــه ش ــرفم وب  ط
 :اومدوگفت

 !کنی؟ می گریه داري چرا!نگین؟ شده چی-

 :وگفت گرفت دستم از رو گوشی گم نمی چیزي دید وقتی

 !شده؟ دعواتون دوباره!بدشد؟ حالش نگین چرا شده چی مازیار سالم-

 :داد جواب نازي که گفت چی بهش مازیار دونم نمی

 .. داره دوستت خیلی باش داشته رو نگین هواي هرحال به باشه-

 .دورشد کنارم دادواز دستم به رو گوشی
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 ..کردیم قطع وبعدش شدم آروم که زدم حرف خرابم حال باهمون مازیار با کمی

 :وگفت گرفت تماس باهام عید،بابام از بعد روز دو

 .خونه برگردیم باهم که اینجا بیا توهم زنم مادر خونه اومدیم ما دخترم-

 بابـام  مـادرزن  خونـه  بـه  آژانـس  وبـا  کـردم  خـداحافظی  ونـازي  زهـرا  واز کردم وجور جمع رو خودم
 .رفتم

 .رسیدن یکساعت از بعد که بودن نیومده هنوز اینا بابام

 .موندگارشدیم مادرزنش توخونه اینا بابام عیددیدنی بخاطر رو چندروزي

 .کرد دربست رو ماشینی وسایالم بخاطر پدرم اونا عیددیدنی شدن تموم بعداز

 .بود مهران اسمش فهمیدم راننده با بابام صحبتاي الي البه از که طور اون

 .مازیارهست ودایی) مادرمازیار(فرشته داداش راننده شدم متوجه

 .گرفتم تماس مازیار وبا دریا به زدم رو دل همین بودم؛بخاطر شک تو هنوز ولی

 هــم مازیــار کــه دادم رو وماشــین راننــده ومشخصــات زدم حــرف باهــاش رمــزي کــامال صــورت بــه
 :گفت تعجب با

 ..هستین مهران دایی ماشین سوار شما االن نگین واي-

 :گفتم نکنه شک کسی که ظاهر حفظ با ولی زده ذوق منم

 آره اوهوم-
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 :گفتم بشنوه خودش فقط که جوري آروم شیطنت بعدبا

 عــروس بتــونم درآینــده کــه بــزنم رو جــون دایــی مــخ بــرم مــن نــداري کــاري فعــال دیگــه خــب-
 .بشم خوبی

 :وگفت خنده زیر زد مازیار حرفم این با

 .خداحافظت باشی خودت مواظب برو دیونه،باشه کوفت-

 چـون ( مهـران  ودایـی  مـن  بحـث  کـه  بـودیم  رفتـه  رو راه از نصـفی  تقریبـا .کردم قطع که رو گوشی
 .شد شروع!!) مهران دایی گم می بهش بودمنم مازیار دایی

 .رسید بودنم متاهل به بحث اینکه تا کردیم می صحبت هردري از داشتیم

 .خبرنداره محمد با فرارم جریان از مهران دایی که شدم متوجه

 .زندگیم سر ورفتم کردم ازدواج ورسومات رسم طبق کرد می فکر اون نزدم حرفی منم

 .کردم فرار محمد با که بگم بهش نمیشد روم منم راستش

 .نزدن حرفی هم اینا بابام

 :گفت بهم مهران دایی که بودیم رسیده اینا بابام خونه نزدیک تقریبا

 !درسته؟...باشی تر کوچیک خواهرزادم از کنم فکر-

 :وگفتم زدم ندونستن به رو خودم ولی مازیاره منظورش دونستم می

 !کدومشون؟-
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 .سرکاره شهرستان االن که مازیار: مهران دایی

 بــه باشـه  خبرداشـته  رابطمـون  از کسـی  فعـال  خواسـتم  نمــی ولـی  بـود  عشـقم  مازیـار  کـه  ایـن  بـا 
 :گفتم خاطر همین

 .باشه اینطور شاید شناسم ونمی ندیدم ایشونو من دونم نمی-

 .کرد توقف وماشین رسیدیم خونه به

 .شدم وپیاده کردم تشکر ازش

 .شدیم خونه وارد کردو حساب اصرار با رو کرایه بابام

 بـین  کـه  حرفـایی  وتمـوم  گـرفتم  رو مازیـار  شـماره  بالفاصـله  تنهاشـدم  وقتـی  ورودم ابتداي همون
 .کردم تعریف براش رو بود شده وبدل رد مهران ودایی من

 مســاعدي ونظـر  خوبیـه  ادم مهـران  دایـی  بــودم فهمیـده  تقریبـا  ازاینکـه  بـودیم  زده ذوق جفتمـون 
 .شدم می شادي غرق ناخودآگاه داره درموردم

ــار خــودم ومــبهم نــامعلوم آینــده از کــه درحــالی ــا ولــی خبرنداشــتم ومازی  رو خــودم حــال ایــن ب
 .دونستم می عشقم قانونی همسر

 .کرد داغونترم واقعا که افتاد اتفاقی اومدنم از بعد روز یک درست

 .شد آیندم زندگی  خوب بدو اتفاقاي از اي مقدمه اتفاق این

 کـه  هـا  ازهمسـایه  تـا  وچنـد  هـاش  وبچـه  زن بـا  کـوچکم  وعمـوي  بـود  شـده  شلوغ تقریبا خونمون
 .بودیم نشسته هم دور بودن اومده دیدنم به
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 متوجــه مــا همــه راحتــی بــه کــه بــود بلنــد هــم وصــداش حرفیــد مــی تلفــن بــا داشــت نامــادریم
 .شدیم می حرفاش

 .زنه می حرف من درباره داره شدم متوجه حرفاش وسط

ــادریم ــرمنده: نام ــی ش ــار آبج ــدیم ناچ ــردیم زود ش ــه برگ ــام آخ ــانم داداش ــود از ومام ــین وج  نگ
 .بودند ناراضی

 :گفت که گفتن چی خط پشت نمیدونم

 ....وگرنه ببینمش اینجا خوام نمی ببرید رو هرزه دختره این گفت داداشم آره-

 .بود نامادریم زدحرفاي آتیش درون از منو که چیزي وتنها نشنیدم رو حرفاش دیگه

 .بزنه جمع تو درموردم رو حرفا این کرد می جرات چطور شدم، می دیونه داشتم

 .کردن دادوبیداد کردم شروع وجود تموم وبا نبود خودم دست کنترلم دیگه

 :کردم اضافه تحقیر با باشم؛درآخر کرده دفاع حقم از تا گفتم بهش دراومد دهنم از هرچی

 .گفتن اینجوري داداشات که شما وداغون درب خونه براي مردم من مگه بدبخت آخه-

 .خواب جاي براي بیفتم خیابون تو که نیستم کس بی اونقدر خدا شکر

 .بودم افتاده نفس نفس به بودم زده حرف عصبانیت وبا تند وتند بلند بس از...کردم مکثی

 :وگفتم کشیدم عمیقی نفس

 . بودم دوستام بهترین وزهرا نازي خونه تمام یکماه من-



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

@Caffetakroman Page 17 
 

 تـو  سـربار  بیـام  اینکـه  برسـه  چـه  کـنم  نمـی  حسـاب  اونـا  کوچیکـه  انگشـت  تـورو  مـن  بیچاره آخه
 .باشم وخانوادت

 .کنم دفاع خودم از تونم می خودم

 .بیرون بنداز خونه این از رو من تونی ومی خواي می اگه هم حاال: دادزدم

 .بود گرفته باال ونامادریم من ودعواهاي بحث

 رو عوضـیم  نامـادري  اون زبـون  کـردن  مـی  سـعی  هرچـی  وبقیـه  کـوچیکم  وعمـوي  بابام که طوري
 .شد نمی الل ببندن

 .بود بنداومده زبونم که کردم بحث باهاش بس از بیچاره من

 .اومد نمی بند لحظه یه واشکم بود خراب ناجور حالم

ــم نمــی ــادریم شــدکه چطــور دون ــم نام ــود شــده الل ه ــوم.ب ــواي از دروهمســایه تم ــادریم دع  نام
 .بودن خبردارشده اش توخونه وجودمن بخاطر

ــود شــب ــزرگم عمــوي کــه ب ــداخالقی عصــبی آدم کــه ب ــود وب ــا جریــان از ب ــود خبرشــده ب ــه ب  وب
 .اومد خونمون

 .کردیم واحوالپرسی وسالم دادم دست وباهاش جلو رفتم ادب نشانه به

 ناراضــیه اش خونــه تــو مــن وجــود از نامــادریم واینکــه امــروز دعــواي دقیــق جریــان وقتــی عمــوم
 .شد عصبانی بدجور

 :تهدیدگفت با ودرآخر کرد جروبحث نامادریم با کمی
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 برگشـته  کـه  حـاال  ولـی  کـرد  فـرار  مـا  خبـردادن  وبـدون  کـرد  غلطـی  یـه  زمـانی  یه نگین درسته-
 .وپشیمونه

 .بمونه پیشش که نداره باباش جز رو وهیچکس دختره یه اون

 :داد وادامه کرد مکث

 نـدازم  مـی  خونـه  ایـن  از هـم  تـورو  وگرنـه  نگـین  سـر  بنـدازي  راه دعـوا  دوبـاره  نبینم دیگه توهم-
 .بیرون

 !یانه؟ فهمیدي خرابم کله که دونی می

 .نگفت چیزي بود کرده وحشت عموم حرفاي از حسابی که نامادریم

 .حرفیدن من وبا نشستن هام همسایه از چندتا با عموم، زن عموم رفتن از بعد

 رو اینکــار ناچــاري روي از و مقصــرنبودم کــردم فــرار اگــه اینکــه دادن مــی مــن بــه رو حــق همــه
 .کردم

 .اومد می فشار بهم هرطرف از چون

 ردشد چشمام جلوي فیلمی مثل گذشته لحظه یه

ــنهاد " ــه پیش ــی رابط ــه جنس ــد ک ــجد آخون ــر مس ــه ورفتگ ــم مدرس ــا دادن به ــه ت ــه اي جلس  ک
 ". بود داده ترتیب اینا عموم با کنه بیرون خونه از رو من اینکه براي نامادریم

 .کردم می گریه داشتم که درحالی

 .بود چشمام جلوي وبدبختیام گذشته
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 .بودم خوشحال دادن می حق بهم کمی حداقل اینکه از ولی

 .کردم تعریف براش رو بود افتاده که اتفاقایی وتموم زدم زنگ مازیار به شب اون

 اتفـاق  بـدترین  اینکـه  تـا  داد نمـی  گیـر  بهـم  نامـادریم  ودیگـه  بـود  گذشـته  دعوا اون از مدتی چند
 .افتاد برام ممکن

 .....برد پیش مرگ دم تا منو که اتفاقی

 .گذشت می بابام خونه به اومدنم از ماه دو

 ریخــتم اشــک ؛چقــدر خــوردم ســرکوفت چقــدر ؛ کشــیدم زجــر چقــدر دومــاه ایــن تــو کــه بمانــد
 .نزدم دم بازم ولی دیدم بدبختی ؛چقدر

 .خوردن وغصه گریه بود شده کارم شب هاي نیمه تا که شبایی چه

 .نخوابیدم ریختم می که واشکایی آهنگام بدون که شبایی چه

 ایـن  از کـردم  مـی  التماسـش  قـرآن  بـه  ودسـت  سـجاده  سـر  ؛ کـردم  گلـه  خدا پیش که شبایی چه
 .شد می قبل از بدتر روزگارم روز به روز ولی بده نجاتم بدبختی همه

ــه ــل دیگ ــل مث ــی قب ــا حت ــارم ب ــدوقتی نمــی دردودل مازی ــود کردم،چن ــاهدرفتاراي ب ــردش ش  س
 .بودم

 ازحـد  بـیش  مـن  شـایدم  یـا  تفـاوت  بـی  آدم یـه  بـه  بـود  شـده  نبود،تبـدیل  مازیـار  اون دیگه مازیار
 .بود زیاد ازش وانتظارم بودم حساس بهش

 .داد می زجرم بود که هرچی ولی نمیدونم
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 .شد اضافه بهش مازیارم که بودن کم خودم هاي غصه

 

 از خرابم،خسـته  بخـت  و ازخـودم  خسـته  زنـدگی،  از خسـته  بـودم  خسـته  کلمـه  واقعـی  معنـاي  به
 ...چی همه

 

 ......اینکه تا رفت می پیش همینجوري داشت چی همه

 

 از چـت  چنـدتا  بـرام  مازیـار  دفعـه  یـه  کـردم  مـی  چـت  مازیـار  بـا  داشـتم  تلگـرام  تـو  کـه  شـب  یه
 .فرستاد برام دختره ویه خودش

 

 دیونـه  داشـتم  دیگـه  مـن  ولـی  بـود  معمـولی  چـت  یـه  هرچنـد  دختـره  اون با مازیار چتاي دیدن با
 .شدم می

 

 شــد باعــث بــود کــه هرچــی بگیــرن ازم رو عشــقم اینکــه از تــرس و عصبانیت،حســادت،تنفر حــس
 .بدم کف از اختیار

 

 :کردم می ونفرین زدم می غر دائم لب زیر لرزیدم می وجود تموم با داشتم که درحالی
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 ...چتی می عشقم با که خیرنبینی الهی-

 ...من مثل بشه روزگارت الهی-

 .......الهی-

 

 .بودم عاشق یه من ولی باشه وبچگانه دار خنده رفتارم این نبود،شاید خودم دست

 

 .بودم وخودخواه حسود عاشق یه منم حسودن، عاشقا گفتن می

 .باشه خودش مال فقط عشقش خواست می که عاشق یه

 

 بـه  نتونسـتم  دیگـه  کـه  کـرد  تغییـر  اونقـدر  حـالم  داد بهـم  چتـارو  اون مازیـار  ازاینکه بعد شب اون
 .بدم ادامه مازیار با چتم

 

 داشــتم مخفــی حالــت تــو کــه دونســت مــی خــدا ولــی کــردم خــداحافظی ازش خــواب بهانــه بــه
 .کردم می خوري خود دل ازته و کردم می چک رو بودنش آنالین

 

 .کرد می دیونه رو من کنه می چت  داره دختري با االن مازیارم اینکه فکر
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 .ریختن می چشمام از ناخودآگاه اشکام

 .برد خوابم چطور نفهمیدم که ریختم واشک موندم خیره عشقم بودن آنالین به اونقدر

 

 .بیدارشدم هم شب اون. شدم می بیدار شبا نیمه که شبم هر عادت طبق

 

 هــم رو دختــره اون بازدیــد زد ســرم بود،بــه مازیــار بازدیــد کــردن چــک کــردم کــه کــاري اولــین
 .کنم چک

 

 .شدم می دیونه داشتم دیگه مازیار با دختره اون همزمان بازدید بادیدن

 .افتاد جونم به بدي دلشوره ولی بودم وبیداري خواب حالت تو که درحالی

 

 .داره رابطه وباهاش دوسته دختره این با مازیار کردم می فکر همش ولی چرا دونم نمی

 

 ازم رو هرفکـري  دخالـت  اجـازه  مـن  زنانـه  حسـادت  ولـی  بـود  ازچشـمام  بیشـتر  مازیـار  به اعتمادم
 .بود گرفته

 

 .گرفت خوابم دوباره که بودم وهوا حال اون تو چقدر دونم نمی
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 .بیدارشدم خواب از بی بی صداي با صبح

 .بلندبشم جام از خواستم نمی اصال که بودم حوصله وبی کسل اونقدر

 

 :زدم تشر خودم به لحظه یه ولی کنم بازخواست رو مازیار خواستم می

 .نکرده چت اون با اصال مازیار شاید...نرو قاضی به طرفه یه نگین-

 

 .ندم گیر عشقم به تا زدم گول افکار این با رو خودم روز اون

 .بودم بازدیداشون بودن نزدیک شاهد کردم می چک رو مازیار بازدید که دیگه دوشب

 .نگم وهیچی دارم نگه رو خودم نتونستم صورت هیچ به دیگه که اینکه تا

 

 ایـن  سـر  مازیـار  بـا  بـود  دارشـده  جریحـه  کـه  حسـادتم  وحـس  عصبانیت تموم با دیگه صبح روز یه
 .شد دعوام جریان

 

 وبــا باحرفــاش کنــه، ثابــت بــرام رو خــودش گنــاهی بــی نداشــت ایــن بــر ســعی اصــال کــه مازیــار
 .کرد می عصبیم بیش از بیش رفتاراش
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 .شد نمی باورم ولی شدم وزنده مردم بار هزار... کرد داغون منو دیگه مازیار آخر حرفاي

 

 تمـومش  همیشـه  بـراي  رو رابطـه  ایـن  بهتـره  نـداري  اعتمـاد  بهـم  اي ذره تـو  که حاال نگین: مازیار
 .هستم ي*ش*ا*ل یه من کنی می فکر تو خرابت افکار بخاطر متاسفم...کنیم

 .حافظت خدا همیشه براي شد تموم حاال همین بوده وتو من بین هرچی دیگه

 

 شــوك تـو  مازیــار حرفـاي  ومبهــوت مـات  هنــوزم.اومـد  فــرود سـرم  رو پتکــی مثـل  مازیــار حرفـاي 
 .اومدم خودم به دفعه یه که بودم

 

 مثـل  کـه  درحـالی ... ریخـتن  مـی  هـام  گونـه  روي محابـا  بـی  اشـکام  بـود  خـط  پشـت  هنـوز  مازیار
 :افتادم کشی ومنت التماس به لرزیدم می خودم به بیدي

 

 کـنم  مـی  التماسـت ..نکـن  باهـام  اینکـارو  خـدا  تـورو  خـوردم  ه*و*گ عشـقم ...کـردم  غلـط  مازیار-
 ..شم می الل من بگی تو هرچی اصال...نزار تنهام

 

 سـگ  مثـل ...نبـود  حـالیم  هیچـی  لحظـه  بـودم؛دراون  داده دسـت  از رو وکنتـرلم  لرزیـد  مـی  صـدام 
 .دادم گیر بهش چرا که بودم پشیمون



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

@Caffetakroman Page 25 
 

ــا ــه مازیارم،دیگــه ولــی کــردم مــی التماســش وجــود تمــوم ب  والتماســام اشــکام از کــدوم هــیچ ب
 .کرد خداحافظی ازم همیشه وبراي نداد اهمیت

 

 .کنه ترکم گیردادنم بخاطر منو مازیار شد نمی باورم هنوزم

 

 ....دختره ازاون نفرت!!شد نفرت پراز وجودم تموم دفعه یه

 

 .رفت و کرد ول دختره بخاطراون منو مازیار کردم می فکر همش

 

 .دادم کف از طاقت دیگه که شدم می دیونه داشتم

 

 "!!! بمونم؟ زنده من چرا پس زد رو وقیدم کرد ول منو عشقم که حاال" گفتم می باخودم

 

 .نداشتن بنداومدن قصد لحظه یه واشکام کردم می گریه وجود تموم با که درحالی

 

 :وگفتم گرفتم آسمون به رو سرم

 .مونم نمی زنده منم بگیریش ازم بودم گفته خدااااا-
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 :گفتم اومد می در چاه ته از هام گریه شدت بخاطر دیگه که باصدایی

 وایـن  زنـدگی  ایـن  قیـد  راحـت  خیلـی  مـنم  پـس  زد رو قیـدم  راحـت  خیلـی  مازیـار  که حاال خدا-
 .زنم می رو دنیات

 

 .شدم می دیونه بدبختی همه واین گریه شدت از داشتم

 :گفتم ومی زدم می صدا رو اسمش فقط ها دیونه مثل

 .نامرد میرم می تو بدون من مازیار-

 

 اگـه  میـرم  مـی " بـدم  ادامـه  کشـیدن  نفـس  ایـن  بـه  تـونم  نمـی  تو بدون من...بودي زندگیم مازیار
 " نباشی

 

 کـنم  خـالص  رو خـودم  تـا  بـود  موقعیـت  بهتـرین .ظهربـود  ونمـاز  اذان موقـع ...بـود  ظهرشـده  دیگه
 .بودن اتاق اون تو ونامادریم بی وبی نبود خونه بابام چون

 

 .برداشتم بود همرام منوجان همون از که موشی سم..رفتم کیفم سراغ به
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 هـم  اونطـرف  واز بـود  شـده  دعـوام  محمـد  بـا  کـنم  خودکشـی  خواسـتم  مـی  کـه  بـار  آخرین یادمه
 بـدم  بخـت  از کـه  بکشـم  رو خـودم  تـا  بـودم  کـرده  حـل  مـوش  سـم  مـنم .زاشـت  نمی محلم مازیار
 .گرفت ازم بودم خورده ازش قطره چند تازه که رو ولیوان رسید سر محمد

 وهمـه  گـرفتم  تهـوع  حالـت  اینکـه  جـز  نداشـت  روم زیـادي  تـاثیر  خـوردم  کـه  هـم  سـم  مقدار اون
 .آوردم باال رو چیز

 

 .بود حتمی مرگم دیگه دفعه این ولی بکشم رو خودم نتونستم موقع اون

 ومحمـد  وزهـرا  نـازي  بـه  بخـورمش  ازاینکـه  قبـل  ولـی  کـردم  حـل  لیـوان  تـو  رو سـم  از مقـدار  یه
 :دادم اس بود کرده بالکم کال که ومازیار

 ". نگهدار خدا نیستم زنده هیچوقت دیگه کنید حاللم" -

 

 شـدن  بسـته  مـرز  در شد،چشـمام  سـنگین  سـرم  کـه  نکشـید  طـولی .سرکشـیدم  نفـس  یه رو لیوان
 :شنیدم رو بی بی فریاد که بود رفته

 

 .باخودت کردي چیکار جان نگین یاخدا-

 .بردم می سر به بیهوشی نیمه حالت در من ولی داد می تکونم هرچی



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

@Caffetakroman Page 28 
 

 

 نگـاهم  نگرانـی  بـا  و اتـاق  تـو  ریخـتن  نگرانـی  بـا  هـا  همسـایه  وهمـه  بابـام  کـه  دیدم لحظه یه فقط
 .کردن می

 

 .رفتم هوش از وکامل نفهمیدم چیزي دیگه

 .میرم می دیگه که بودم کردم؛خوشحال می سبکی احساس

 

 .کردم باز چشم دستم رو چیزي سوزش احساس با دفعه یه

 .بود خماري حالت تو هنوز چشمام

 .انداختم اطرافم به نگاهی

 جمـع  دورم پرسـتار  چنـدتا  همـراه  داشـت  چشـم  بـه  عینـک  کـه  سـفید  روپـوش  با جوون دکتر یه
 .بودن شده

 

 هــایی نگــاه بــا و  بــودن اتــاق تــو هــامون همســایه فــامیال از تــا چنــد بــا عمــوم وزن وعمــوم بابــام
 .بودن گر نظاره شماتت
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 ســعی کـردم  مــی گریـه  کــه درحـالی  هــا دیونـه  مثـل  دفعــه یـه ...شــدم خـودم  حــال متوجـه  تـازه 
 .گرفتن محکم منو وچندنفر بابام که پایین بیام تخت از داشتم

 

 :زدم جیغ

 !!! دادین؟ نجات منو چرا... لعنتیا کنید ولم-

 :گفتم ناله با...بودن گرفته منو محکم اونا نداشت اي فایده

 .باشم خودم حال تو بزارید کنم می خواهش...بمیرم بزارید خدا تورو-

 ...بمونم زنده خوام نمی من

 

 :دادم ادامه گریه با

 .کنید ولم خوام نمی رو زندگی این من-

 

 

 :گفت بود من معاینه درحال که دکتري

 !کردي؟ خودت با کاریه چه این شدي بچه مگه دخترجون-
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 کـه  وباصـدایی  ریخـتم  جـونم  نیمـه  چشـماي  تـو  رو التماسـم  تمـوم ...ریخـتم  مـی  اشک که درحالی
 :گفتم بریده بریده...درمیومد چاه ته از

 

 .بمیرم..ب بزارید...بزا خدا..خ تورو دکتر...دك-

 

 .بودم ادامه نتونستم کردم هرکاري

 

 :گفت نفردیگه وچند پرستارا به اشاره با دکتر

 بــه جــونش هرلحظــه ممکنــه...بیــرون بکشــیم معــدش از رو ســم تــا داریــد نگهــش محکــم لطفــا-
 .خطربیفته

 

 .بودن گرفته محکم منو عموم وزن عموم با بابام

 :گفت بهم دکتر

 .کشی می درد بیشتر وگرنه باشی ساکت بهتره-

 

 .کردن فرو وحلقم بینیم تو زور به پرستار دو کمک به رو پزشکی باریک شلنگ تا دو
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 .ریختن می آشغال سطل داخل به شلنگ هاي لوله از معدم محتویات تموم

 

 .شد می خارج معدم از حاال بودم خورده که سمی

 .بود وحشتناك اي صحنه همچین دیدن

 

 خـون  شـلنگ  کـردن  فـرو  ابتـداي  همـون  از کـه  مـن  بینـی .کشـیدم  مـی  درد داشتم وجود تموم با
 .اومد

 

 .دادم می جون معدم شستشوي ذره ذره برا داشتم

 .کرد می سیر معرفتم بی مازیار پیش فکرم ریختن؛تموم می هام گونه روي ارومی به اشکام

 

 .نداشت ارزش براش بازم ولی بدم خواستم می رو جونم بخاطرش.بود خیالم بی چقدر

 "! کنی؟ نمی خالصم چرا!بخشیدي؟ دوباره زندگی بهم چرا آخه!بمیرم؟ نزاشتی چرا خدا "

 

 .بود بسته نقش خدا پیش ذهنم تو جواب بی چراي هزاران

 

 .بودم آورده کم وضعیت این از واقعا دیگه
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ــد دوســاعت ــدم اینکــه از بع ــودن داده وشــو شســت رو مع ــالم..ب ــر کمــی ح ــود شــده بهت ــی ب  وم
 .بایستم پاهام روي تونستم

 

 .شدم خارج اتاق از آرومی وبه بلندشدم تخت از.بود خالی اتاق

 رو و رفـتم  طرفشـون  بـه ...میزنـه  حـرف  اینـا  عمـوم  بـا  داره دکتـر  دیـدم  رفتم که درمونگاه سالن به
 :گفتم بابام به

 .خونه بریم-

 

 :دادوگفت تکون تاسف با سري دیدنم با دکتر

 ریســک ونمیشــه ناکــه خطــر مــوش ســم...بشــه خــراب هرلحظــه ممکنــه شــما حــال شــه نمــی-
 .افته نمی اتفاقی کردکه

 

 :وگفتم اومدم دکتر حرف میون به

 .شه نمی هیچیم راحت خیالتون.. خوبه حالم من دکتر آقاي نه-

 

 کـار  امکانـات  کمبـود  دلیـل  بـه  اینجـا .شـید  مـی  اعـزام  شـهر  بیمارسـتان  به آمبوالنس با شما: دکتر
 .نمیاد بر ما از زیادي
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 :وگفت بابام به کرد رو سپس

 .خطرناکه چون بشن منتقل شهر عمل اتاق به آمبوالنس طریق از باید دخترتون-

 

 اعــزامم خواســتن مــی و زدن مــی رو خودشــون حــرف دکتــر بــا اینــا بابــام بــاز گفــتم مــی هرچــی
 .شهر بیمارستان کنند

 

 .کرد صادر خودم امضاي با رو ترخیصم برگه تا کردم قانع رو دکتر بود هرطور باالخره

 .برگشتم خونه به عموم ماشین وبا شدیم مرخص درمونگاه از

 

 .بودن شده جمع خونمون نگران ها همسایه تموم

 .بود سالمتیم براي خوندن ودعا گریه درحال بی بی

 

 " وبس باشه بی بی همین فقط دلسوزم شاید" گفتم می خودم با

 

 .نبود مازیار از خبري هیچ ولی بود بهترشده حالم.گذشت کذایی روز اون از چندروز
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 :آهنگ یه روي وکلیک کردن گریه بود شده وکارم شدم می دیونه دوریش از داشتم

 

 بود کسم تنها وقتی یه که اون

 بود کسم بی دل پناه تنها

 

 کنارم از رفت و گذاشت تنهام

 قرارم بی من دوریش  درد از

 

  مونه می پیشم کردم می خیال

 خونه می واسم عشق ترانه

 

  زبونه هم یه کردم می خیال

 نامهربونه دونستم نمی

 

 .گفت می دردام از داشت آهنگ این...کردم می گریه و خوندم می آهنگ همراه داشتم

 ...مازیار عشق درد
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  هنوزم اما رفته که این با

 سوزم می دارم عشقش داغ از

 

 باهامه همش وخیالش فکر

 جلوچشامه چشامه جلو میرم که هرجا

 

   بیارم دووم تا خواد می دلم

 بزارم مرهم دوریش درد رو

 

  ندارم راهی شه نمی اما

 بیارم طاقت من تونم نمی بیارم طاقت من تونم نمی

 

 .ریختن می اشکام اون از هرکلمه با ومن خوند می آهنگ

 

 ...آهنگ همین دادن گوش بود شده کارم
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 بـا  ریخـتم  مـی  اشـک  مازیـار  یـاد  وبـه  کـردم  مـی  گـوش  آهنـگ  معمـول  طبـق  داشتم که شب یه
 .اومدم خودم به گوشیم پیامک صداي

 

 :عشقم از شده فرستاده پیام

 !چطوري؟ سالم-

 

 کـردم  مـی  نگـاه  گوشـیم  صـفحه  بـه  وناباورانـه  کـردم  تعجـب  روز ده از بعـد  اونـم  پیـامکش  بادیدن
 :اومد پیامک دوباره که

 خبر چه-

 

 :دادم رو جوابش عشقم تموم با من ولی بود معمولی پیامش طرز اینکه اومدم؛با خودم به

 عشقم باشی؛خبرسالمتی توخوبی اگه عالیم خداروشکر عزیزم سالم

 

 :اومد جواب چنددقیقه بعد

 .الشیم من خودت قول به...بشم خر دوباره تو عاشقونه حرفاي با نیومدم نگین ببین-
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 :اومد پیام دوباره که بدم جواب خواستم بود طعنه پراز لحنش

 .بپرسم رو حالت خواستم فقط-

 

 :دادم رو جوابش بودن کرده باریدن به شروع آرومی به اشکام که درحالی

 حـاال  تـا  کـه  دونـی  مـی  خـوب ...خـودت  از درنیـار  حـرف  الشی،خواهشـا  بگـم  تو به بکنم غلط من-
 .نشنیدي درموردت حرفی همچین زبونم از هیچوقت

 

 :فرستادم دوباره

 کجـا  داشـتم  احتیـاج  وبهـت  رفـتم  مـرگ  پـاي  تـا  بخـاطرت  کـه  روزي اون!! هـه !!بپرسی؟ رو حالم-
 !بودي؟

 !گرفتی؟ وجدان عذاب نه یا افتاده یادت تازه

 

 .نبود خبري پیشم دقیقه چند محبت وپراز مهربون لحن از دیگه

 .کردم می خالی پیشش رو خودم وداشتم بودن شده تازه دلم زخماي مازیار حرفاي با

 

 .شدم می آروم پیشش همیشه که بود کسی تنها اون
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 بـه  وبـاز  نیـاوردم  طاقـت  دیگـه  آخـرش  تـا  کـردم  خـالی  رو خـودم  و دادیـم  پیامـک  هـم  بـا  اونقدر
 .افتادم التماسش

 

ــدارم طاقــت دیگــه برگــرد کــنم مــی خــواهش مازیــار- ــه مــن روز اون...باشــم دور ازت ن  غلطــی ی
 .عشقم ببخش منو شدم پشیمون بعدش زدم رو حرف اون کردم

 

 :اومد جواب دقیقه چند بعد

 !بزنی؟ وتهمت کنی شک بهم دوباره که ببخشمت-

 .ندارم رو بشنوم طعنه اینکه طاقت دیگه من نگین نه

 

ــتم ــه داش ــی دیون ــدم م ــار...ش ــه اي ذره مازی ــام ب ــام حرف ــت والتماس ــی اهمی ــاز داد نم ــرف وب  ح
 .زد می خودشو

 

 از ولــی بــود اولویــت بــرام غــرورم زمــانی بودم،یــه نکــرده رو پســري التمــاس هیچوقــت عمــرم تــو
 وتـرس  ریخـتن  کشی،اشـک  ومنـت  التمـاس  بـود  شـده  کـارم  بـاختم  مازیـار  بـه  رو خودم که روزي

 !!عشقم دادن دست از
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 منـت  بـاهزار  اینکـه  تـا  نـزنم  طعنـه  بهـش  کـه  خـوردم  قسـم  مازیـار  پیش وجودم تموم با شب اون
 .کنیم آشتی باهم شد راضی

 

 .بود دراورده بالکی از منو هم ومازیار گذشت می کردنمون آشتی از چندروزي

 

 .گفت نمی بهم اي عاشقانه وکلمه بود عادي باهام هنوز رفتاراش اینکه با

 نمـی  بیشـتر  دقیقـه  پـنج  مـا  تمـاس  مـدت  روزانـه  هرچنـد  بـودم  راضـی  صداش همین به من ولی
 .شد

 

 رو خودمـون  وقـت  وبیشـتر  حرفیـدیم  مـی  سـاعت  نـیم  حـداقلش  هرتمـاس  بـا  که گذشته برخالف
 .کردیم می همدیگه صرف

 

 اعتمـادي  بـی  بـود  نتونسـته  وهنـوزم  بـود  شـده  عـوض  مـن  حـرف  یه نبود،براي من مازیار اون ولی
 .کنه فراموش منو

 

 !!زنگی تک ونه پیامی نه زنگی نه...خبربودم بی ازش کامل روز یه
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 !!کرده بالکم حرفی هیچ بدون تلگرام دیدم اینکه تا

 

 شـمارم  شـدم  متوجـه  کـه  بپرسـم  رو دلـیلش  تـا  گـرفتم  رو وشـمارش  کـردم  تعجـب  رفتارش ازاین
 !!خوره می اشغال بوق که مخاطبینشه سیاه لیست تو

 

 .اومد نمی جوابی دادم می پیام هرچی!خورد می اشغال وبوق زدم زنگ وبارها بارها

 

 .بودم شده ناامید کال دیگه

 

 .بود نمونده مازیار تولد به بیشتر روز چند

 !!وجودش از دریغ ولی...بود عشقم تولد مرداد26

 

 .کنم آشتی باهاش دوباره تولد تبریک بهانه به جوري یه گرفتم تصمیم

 

 // مازیار// 
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ــود شــده عــوض اخالقــش نگــین شــدکه مــی چنــدوقتی ــم ب  وحساســیت داد مــی گیــر بهــم ودائ
 .داد می نشون

 

 .بود بچگانه کامال نظرمن به نگین رفتاراي این

ــود ایــن داشــتم کــه عــادتی ــا اگــه ب ــان رو نگــین کــردم مــی چــت مخــالف جــنس ب  مــی درجری
 .گذاشتم

 

 گیردادنـاي  وقتـا  بعضـی  ولـی  داشـتم  دوسـتش  عاشـقانه .بـود  رویاهـام  دختـر  تنهـا .بود عشقم نگین
 .کرد می عصبی منو جاش بی

 

 درجریـان  تـا  فرسـتادم  نگـین  بـراي  رو چتـام  وبعـدش  کـردم  معمـولی  چـت  یـه  دختري با دفعه یه
 .باشه

 

 .گفت بهم خواست دلش هرچی نگین چندروز بعد دیدم

 .داد می زجر منو وحرفاش هاش طعنه

 

 :گفت می وسرکوفت طعنه با دائم اینکه
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 !!مبارك جدیدت عشق-

 

 .زد می بهم حرفایی اینجور که الشیم آدم یه من کرد می فکر نگین

 

 .بود سابقه بی خیلی بار اولین براي نگین منو دعواي این.شد دعوام بانگین خیلی روز اون

 

 .بود کرده عصبی مرگ سرحد تا منو رفتاراش

 ایـن  سـر  دیگـه  تـا  بـدم  فرصـت  یـه  وعشـقمون  خودمـون  بـه  کوتـاهی  مدت یه براي گرفتم تصمیم
 .نکنیم دعوا جزئی مسائل

 

 همیشـه  بـراي  بـوده  مـا  بـین  هرچـی  کـه  گفـتم  نگـین  بـه  مصـلحتی  کـامال  صورت به بخاطرهمین
 .کردم وخداحافظی تمومه

 

 .کرد می گریه وداشت کردن التماس به افتاد نگین روزدم حرف این تا

 

 تـا  کـنم  تمـوم  چیـزو  وهمـه  کـردم  شـوخی  بگـم  خواسـتم  لحظـه  یـه  نداشتم رو اشکش طاقت من
 .شدم منصرف که نکنه گریه بیشترازاین نگینم
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ــاالخره ــود ب ــه هرطورب ــدبختی ب  بالکــش کــال بعــدش وبالفاصــله کــنم قطــع رو گوشــی تونســتم ب
 .کردم

 

 رو عشــقم خواســتم نمــی عنــوان هــیچ بــه مــن بــود مصــلحتی کــامال نگــین بــا مــن کــردن کــات
 .بدم ازدست

 

 .ندادم جواب کرد می دادوالتماسم می پیام هرچی دیگه

 

 شـاید  تـا  بـدم  اخیـر  رفتـاراي  بـه  کـردن  فکـر  فرصـت  خودمـون  بـه  کوتـاهی  مدت یه تا میخواستم
 .بشه قبل مثل رابطمون

 

 !!داره ونگین من با عجیبی هاي بازي سرنوشت دونستم نمی ولی

 

 ازاتفاقـــاي خیلـــی بـــراي شـــد وتلنگـــري مقدمـــه یــه  نگـــین بـــا مـــن مصـــلحتی قهـــر ایــن 
 .افتاد آینده در که  چیزا وخیلی هامون بدوخوب،قهروآشتی
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 فرامـوش  اي لحظـه  بـراي  رو ونگـین  بیـرون  بیـام  افکـارم  از کمـی  کـردن  کـار  بـا  کـردم  مـی  سعی
 .باشه آسونتر کوتاه دوري این تا کنم

 

 :اومد پیام نگین طرف از که بودم مشغول کارم به

 !!،خدانگهدار نیستم هیچوقت دیگه کنید حاللم-

 

 .شدم نگین نگران لحظه افتاد،یه جونم به بدي ودلشوره استرس پیامک خوندن با

 "نیستم منم بیفته براش واتفاقی نباشه اون اگه بیاد سرش بالیی نکنه خدایا"

 

 :گفتم وآروم زدم پوزخندي سختی به. بیرون بکشم پوچم افکار از رو خودم اینکه براي

 

 هه..نیا فیلم الکی-

ــود روزي ده ــه ب ــین از ک ــی نگ ــابقه ب ــت خبربودم؛س ــد نداش ــوا از بع ــامون دع ــین کردن ــه نگ  دیگ
 .نیاد سراغم

 

 .کرد نمی رهام لحظه ویه بود افتاده جونم به نگرانی واقعا دیگه
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ــاید ــه ش ــتان اگ ــرکارنبودم شهرس ــی وس ــتم م ــین از تونس ــه نگ ــوري ی ــرم ج ــی خبربگی ــون ول  چ
 .نداشتم سراغش برم جزاینکه راهی هیچ داشتم فاصله عشقم از کیلومترها

 

 :زدم اس وبهش دریا به زدم رو دل

 !چطوري؟ سالم-

 !خبر؟ چه-

 

 .کردیم بازي پیامک باهم کمی تقریبا

 

 .داد بهم پیش روز ده پیامک بعدازاون رو خودش خبرخودکشی نگین وقتی

 !افتاد جونم به نگرانی

 

 .شدم نگین دادن آزار باعث چرا که فرستادم لعنت خودم به بار هزار

 

 بهـم  دیگـه  داد وقـول  افتـاد  التمـاس  بـه  بـاز  نگـین  کـه  میـدادم  پیامـک  بهـش  داشتم همینجوري
 .نزنه طعنه

 



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

@Caffetakroman Page 46 
 

 .بگیریم سر از رو رابطمون دوباره خواست می نگین

 

 .کردم آشتی باهاش دوباره اومده خودش به نگین دیدم که منم

 .بود عادي باهاش رفتارم ولی زدیم می حرف باهم رو چندروزي

 

 اینجـوري  تـا  کـنم  کمتـر  نگـین  بـه  وابسـتگیم  خواسـتم  مـی  ولـی  نبـود  خـودم  دسـت  دونـم  نمـی 
 .بکشیم زجر کمتر جفتمون

 

 .کردم بالکش حرفی هیچ وبدون نیاوردم طاقت چندروز بعد اینکه تا

 

 حـال  از عشـقم  منـو  رابطـه  چـون  بـودم  وحوصـله  حـال  بـی  کـامال  من ولی بود تولدم دیگه چندروز
 .بود دراومده کامال گذشته وهواي

 

 .بردم می سر به نگین از خبري بی تو باز که بود چندروز

 ..... تولدم شب درست اینکه تا

 :اومد پیامک نگین طرف از که بود شب ده ساعتاي
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 بــه امیــدوارم مبــارك تولــدت پیشــاپیش...باشــه خــوب حالــت امیــدوارم وفــام بــی عشــق ســالم "
 ".دارم وموفقیت خوشبختی آرزوي وبرات برسی خواي می هرچی

 

 .انتظارنداشتم ازش که درحالی شدم خوشحال دلم ته از پیام این دیدن با راستش

 

 :دادم جواب معمولی حال این با

 .ممنون سالم-

 

 بـودم  زده هنـدزفري  کـه  درحـالی  رو راسـتاد  مـیالد  آهنگـاي  مـنم .نیومـد  طـرفش  از پیامکی دیگه
 .برد خوابم اینکه تا کردم گوش

 کـارت  ویـه  ناشـناس  آیـدي  یـه  بادیـدن  کـه  کـردم  چـک  رو تلگـرامم  بیدارشـدم  خواب از که صبح
 .کردم تعجب طوالنی متن ویه پستال

 

 : خوندم رو متن

 

 .میگه تبریک بهت رو تولدت که باشم نفري اولین خواستم می عشقم سالم"
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ــارم ــدگیم میخوامــت خیلــی مبــارك تولــدت مازی  وخیلــی زدي رو مــن قیــد دیگــه تــو بااینکــه زن
 .گذرم نمی ازت بازم من ولی گذشتی ازم راحت

ــزم ــرات عزی ــبختی آرزوي ب ــت خوش ــدوارم.دارم وموفقی ــه امی ــی ب ــه هرچ ــی ک ــواي م ــی خ  برس
 .باشی خوش وهمیشه

 .اوردم درد به رو سرت که ببخشید

ــن ــاراحتم ازای ــه ن ــا ک ــله ازت کیلومتره ــراي دارم فاص ــدت وب ــی تول ــونم نم ــاري ت ــنم ک ــه بک  ک
 .کنم وخوشحالت بشه برات سورپرایزي

 .دارم دوستت خیلی کن حاللم عشقم

 .کن بازش حتما بیاد خوشت ازش امیدارم که کردم درست پستال کارت یه برات

 " نگین:لیاقتت بی عشق

 

 یـه  بـا  بـودم  کـرده  بـالك  رو خـودش  آیـدي  چـون ...نگینـه  مـال  آیـدي  کـه  فهمیدم متن خوندن با
 .بود اومده سراغم دیگه آیدي

 

 .میومد اشکم نگین متن ازخوندن بعد ولی چرا دونم نمی

 .نبودم موفق ولی نبینه کسی تا کنم پنهون رو اشکم داشتم سعی که درحالی
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 .کردم باز گوشیم مرورگر تو رو بود فرستاده برام نگین که پستالی کارت

 

 .بود نوشته اي عاشقانه طرز به " ونگین مازیار" اسم روش که عاشقانه عکس یه

 

 .باشم تفاوت بی نتونستم دیگه عکس زیر جمله خوندن با

 

 "!برگردي منتظرتم هنوزم عشقم"

 

 .داشتم دوست دخترو این چقدر من خدایا

 :گفتم لب زیر...زندگیمه خانومم نگینم

 " عشقم تونم نمی تو بدون من"

 

 :بود اورده کارت تو برام نگین که تولدي تبریک متن

 

ــدگیم زیبــاي گــل " ــر ، زن ــراي اگ ــا ب ــراي باشــی یکــی دنی ــائی تمــام مــن ب ــزم ، دنی ــدت عزی  تول
 "مبارك
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 :کرد خوندن به شروع آهنگی که خوندم می رو متن داشتم

 

  "استرس بی" برس زندگیت به برو

 حس تو میرم خاطراتمون با منم

 

 من خیال بی بزن قدم باهاش برو

 من خیال بی/ من حال چیه نکن فکرشم و برو

 

  برس زندگیت به استرس بی

 بفرس نامه کرد هوامو دلت اگه

 

  کسی همه واسم دلواپسی

 مقدسی من قلب واسه باشی کی هر با

 

 .شد می فشرده قلبم اون از جمله هر با ومن خوند می آهنگ
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 ولـی  کـرد  مـی  خفـم  کـه  بـود  انداختـه  چنـگ  گلـوم  بـه  شـدیدي  بـدم؛بغض  گـوش  نتونستم دیگه
 .کنم خالی رو خودم تونستم نمی

 

 .بستم رو پستال کارت بالفاصله حال این با

 

 .بود شب12 کردم نگا نگین متن فرستادن ساعت به وقتی

 .گفت تبریک رو تولدم که بود کسی اولین نگینم

 

 .بشم شریک عشقم با رو خوشحالی این خواستم ومی بودم خوشحال وجودم باتموم

 

 //نگین//

 

 !کنم چیکار دونستم نمی واقعا.کنم سورپرایز رو مازیار اینکه براي

 

 مــی دونفــره تولــد جشــن یــه بــرایش حتمــا نداشــتیم فاصــله ازهــم کیلومترهــا و بــود کنــارم اگــه
 ...!!افسوس ولی گرفتم
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 ...رسیدم نتیجه این به اینکه تا اوردم فشار ذهنم به اونقدر

 عشـقم  جـوري  یـه  تـا  بسـازم  بـراش  پسـتالی  کـارت  کـردم  سـعی  ام گرفتـه  ودل نـاراحتیم  تموم با
 !کنم باخبر درونیم حال از رو

 

 از"اسـترس  بـی " نـام  بـه  قشـنگ  آهنـگ  یـه  همـراه  عاشـقونه  تبریـک  مـتن  یـه  با پستال کارت یه
 داخــل کــنم گریــه باهــاش بــود شــده وباعــث بــود نشســته دلــم بــه بــدجور کــه عبــدالمالکی علــی
 .گذاشتم پستال کارت

 

 !گفت می دلم وحال درونم از آهنگ این جورایی یه

 

 .شد تموم پستال کارت کار وقتی

 .نوشتم خالصانه دلم حرف از متن یه

 کـارت  تونسـتم  ونمـی  بـود  کـرده  بالکـم  مازیـار  بـود  ایـن  داشـتم  که غمی ولی بود آماده چی همه
 .برسونم بهش رو ومتن

 

 بتـونم  صـورت  ایـن  بـه  تـا  کـردم  نصـب  جدیـد  آیـدي  یـه  قـدیمیم  هـاي  ازشـماره  یکـی  با باالخره
 .بگم تبریک بهش
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 :گفت فقط درجوابش که کردم پیامک سرشب ساده خیلی تبریک یه هرچیزي از قبل

 ...!ممنون سالم-

 

 .بگم تبریک رو تولدش عشقم به که باشم کسی اولین خواستم می

 .بود گوشیم ساعت هاي دقیقه به چشمم حال این با

 

 ...!ترسیدم می باشند گرفته را جانم انگار گذشت می که هردقیقه با

 

 بـه  قلـبم  پـیش  از بـیش  کـه  بزنـد  حرفـی  ویـا  کنـد  رد جـواب  بـی  را تبـریکم  مازیـار  اینکه از ترس
 .دردآید

 

 !داشتم حالی چه گیر نفس لحظات تواون دونست می خدا فقط

 خــودش بــه را او وهــم کــنم خوشــحال رو مازیــار هــم بتــونم کــارم ایــن بــا کــردم مــی خــدا خــدا
 .ندهد ام شکنجه ازاین بیشتر تا بیاورم

 

 .افتاد گوشیم ساعت به چشمم که بودم فکرا تواین
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 !!عاشقی"00:00" ساعت همون شب دوازده ساعت

 

 .فرستادم براش رو ومتن پستال کارت بالفاصله وقت اتالف بدون

 

 .نبود آنالین چون باشد خواب زدم می حدس...اومد نمی ازش جوابی

 

 آشـتی  بـراي  اي مقدمـه  یـه  کـارم  ایـن  کـردم  مـی  دعـا  خـدا  پـیش  شـب  هـاي  نیمـه  تـا  شب اون
 .باشه کردن

 

 کــه زدم مـی  حـرف  خـدا  وپـیش  بـودم  افکـار  ایـن  تـو  اونقـدر !!بـود  شـده  خـیس  اشـک  از چشـمام 
 ...برد خوابم چطور نفهمیدم

 

 ....است سخت چقد

 

 ....ڹردڪ آرام                      

 

 .....ڸد
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 ...ہ ےبیقرار

 

 .....مدام                      

 ....تورا

 

 ....میخواهد

 

 ! کردم آشتی مازیار با باالخره رنج و دلهره بعدچندروز

 

 

ــار االن رابطــه ــا منومازی ــا داشــت فــرق خیلــی قبلمــون رابطــه ب ــن ب  بیشــتر دیگــه کــه تفــاوت ای
 ! گذاشتیم نمی هم براي رو وقتمون

 

 خیلــی االن کـرد  نمــی برقـرار  ورابطــه کـرد  نمــی چـت  مخــالف جـنس  بــا کـه  مازیــاري اون دیگـه 
 ایـن  وشـاهد  کـردم  امتحـانش  بـار  چنـدین  خـودم  چـون  کـرد  مـی  چـت  مخـالفش  جنس با راحت

 !بودم رفتارش
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 کـرد  مـی  تاکیـد  کـه  بـود  ایـن  گفـت  مـی  مخـالف  جـنس  بـه  چـتش  تـو  کـه  مهم چیز یه هرچند
 ..!کنه پیشروي خودش حد از طرف مبادا تا "داره عشق خودش"

 

 پـاي  اگـه  میشـه  حـل  زمـان  مـرور  بـه  چـی  همـه  دونسـتم  مـی  مـن  کردولـی  فرق خیلی چی همه
 ....! اومد نمی وسط لعنتی اون

 

 . دادم می گوش آهنگ وهرشب همیشه مثل وداشتم بودم خودم تو که شب یه

 

 :دادم وجواب نشست لبم به لبخندي مازیار شماره بادیدن خورد، زنگ گوشیم دیدم

 

  خوبی؟ عشقم سالم-

 

 ! خبر؟ چه خوبی نگین مرسی سالم:مازیار

 

 حسـاب  ایـن  بـا  ولـی  کـرد  تغییـر  صـدام  لحـن  گرفـت،  احساسـم  دربرابر مهریش بی همه ازاین دلم
 :وگفتم نیاوردم روش به
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 ! خبر؟ چه شما! نیست خبري سالمتی-

 

 ! شناسی؟ می مهسا اسم به کسی تو بپرسم زدم زنگ راستش! سالمتی منم:مازیار

 

 !!کنه می چت دخترا با مازیار دونستم می اینکه با

 

 ! گرفت بود، اومده پیش رابطمون تو که تغییراتی همه این از دلم

 

 :دادم جواب... گرفت می رو سراغش ازم مازیار که بود کی مهسا باز دونستم نمی

 

 ! مگه؟ هست کی شناسم نمی نه-

 

 :گفت مشکوکی لحن با مازیار

 

 انکـار  چـرا  نگـین  خودتـه  آیـدي  مهسـا  دونـم  مـی  کـه  مـن ! شناسیش؟ نمی بگی خواي می یعنی-
 ! کنی؟ می
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 کــه چیـه  جریـان  دونسـتم  نمـی  کــردم، مـی  گـوش  حرفـاش  بـه  داشــتم شـده  گشـاد  چشـماي  بـا 
 ! منه تقصیر کنه می فکر مازیار

 

 : گفتم باتعجب

 ! چیه؟ جریان مگه حاال ندارم هم ایدي وهمچین شناسمش نمی بخدا-

 

 

 مغـزم  وتمـوم  بـود  بـرده  فـرو  تـوفکر  شـدت  بـه  رو مـن  مازیـار  حرفـاي ! کردم قطع رو گوشی وقتی
 . بود درگردش حرفاش تک تک پی در

 

 !!باشه داشته اطالعات همه این شخصی همچین که بود ممکن چطور آخه

 

ــه ــدت ب ــو ش ــر ت ــاي فک ــار حرف ــودم مازی ــه ب ــا اینک ــو مهس ــه ت ــی مدرس ــا قبل ــده درس م  خون
 ! وهمشهریمه
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ــدگی تمــوم از مهســا اینکــه ــو زن ــار من ــازي وحتــی خبــرداره مازی ــازي عشــق( وامیــر ن  مــی رو) ن
 ! شناسه

 

 ! بودم شده غافل اطرافم واز بود شده چیزا این درگیر ذهنم

 

 ! کردم شک بزاره مازیار سر سربه وبخواد باشه نازي همون مهسا اینکه به لحظه یه

 

 :گفتم بهش متفرقه صحبت کم یه بعداز روگرفتم شمارش نازیه کار اینکه خیال با

 

 .بگو راستشو امیر عشقت جون نگین مرگ پرسم می ازت چیزي یه نازي-

 

 :داد جواب عادي خیلی نازي

 ! شده؟ چیزي بپرس جونم-

 

 ! گم می راستشو امیر جون بگو بخور قسم فقط نه-

 

 : باتعجب نازي
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 ! بپرس دیگه گم می راستشو وا-

 

 :گفتم سماجت با

  بخور قسم اول نوچ-

 

 :گفت عصبی

 ... ب جون دیگه بپرس حاال میگم راستشو امیر جون به بابا باشه-

 

 : وگفتم پریدم حرفش میون به

 ! یانه؟ تویی مهسا بگو نازي-

 

 :وگفت کشید اي خفه جیغ که بود گشادشده توپ قد چشماش لحظه اون کنم فکر

 ! تویی؟ مهسا چی یعنی! میگی؟ داري چی خوبه حالت نگین... اهللا بسم-

 ! گیرم نمی منظورتو که من

 

 :وگفتم زدم پوزخندي
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 هه... خودخودتی میدونم-

 

 :وگفتم دادم ادامه شکاك لبم رو پوزخند باهمون وسپس کردم مکث

 

 ! شناسه؟ می رو همه که کیه! زاره؟ می سرمازیار سربه داره که کیه پس نیستی تو اگه-

 ! خبرداره؟ وعشقت خودت وحتی واون من زندگی چی همه واز همشهریمونه که کیه

 

 :بیرون کشید افکارم از منو نازي صداي وسپس برقرارشد بینمون سکوت اي لحظه

 

 باشـه  مدرسـمون  هـاي  بچـه  از یکـی  میگـی  کـه  کسـی  ایـن  شـاید  نیسـتم  مـن  تو مرگ به نگین-
 ! خونه؟ می رو زندگیت وداره زهراست کانال تو که

 

 تلگــرام تـوي  زهـرا ! بنـویس  رو مـن  زندگینامـه  گفـتم  بهـش  کـه  افتـادم  زهـرا  یـاد  نـازي  حـرف  بـا 
 ! ممکنه؟ چطور آخه ولی نوشت می رو من وزندگینامه بود زده کانال

 

 چطـور  گفتـه  اینـارو  رمـان  کانـال  از واگـه  کیـه  مهسـا  پـس  کـه  بـود  بسته نقش ذهنم تو سوال این
 ! داده؟ تشخیص رو منومازیار واقعی هویت
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 :اورد خودم به منو نازي صداي که افکاربود این درگیر ذهنم

 ! کرد ازدواج بعدش خوند می درس تومدرسمون که هستش مهسا همون شاید-

 

 :گفتم شک با

 ...! باري کاري فعال درگیره کال ذهنم شاید دونم نمی-

 

 

 . باي بگو بهم شد خبري قربونت: نازي

 

 باي فدات باشه-

 

 :دادم اس مازیار به کردم قطع رو گوشی ازاینکه بعد

 بچــه از یکــی شــاید گفــتش ولــی! نبــود اون مهســا دادم قســمش زدم زنــگ نــازي بــه مــن ســالم-
 ! خونه می رو زندگیمون ورمان زهراهستش کانال تو که باشه مدرسمون هاي

 

 :دادم جواب بود مازیار خورد زنگ گوشیم که بود گذشته چقدر دونم نمی
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 ! خوبی؟ سالم-

 

 ! خبرا؟ چه ممنون سالم:مازیار

 

 ! ندارم خبري دیگه گفتم پیامکی که همین هیچی-

 

 :گفتم محبت با وبعدش کردم مکث یکم

 نشـون  ضـعف  لعنتـی  دختـره  جلـواون  بـاش  بیخیـال  نکـن  اذیـت  خودتـو  اینقدر نگین جون مازیار-
 ! کنم می خواهش نده

 

 :گفت عصبی لحن با مازیار

 مـی  بعـدا  خـورده  اعصـابم  میگـه  خـانوادم  بـه  رابطمـون  از کـه  کنـه  مـی  تهدیـدم  داره تـونم  نمی-
 ! بگی بهم شد خبري اگه حرفیم

 

 ! کردیم وخداحافظی گفتم چشمی
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ــن خــداجونم  واخالقــش بــود کــرده کالفــه منــو روزاي ایــن مــرد کــه بــود کــی دختــر ای
 ! بود تغییرکرده صدوهشتاددرجه

 

ــر ــب زی ــدا ل ــه لعنــت خ ــار اي کن ــاي روح نث ــناس مهس ــردم ناش ــالی! کشــیدم دراز و ک ــه درح  ک
 ...!برد خوابم کی نفهمیدم بودکه جریان این پی افکارم تموم دادم می گوش آهنگ

 

 //بعد هفته یک//

 

 ! گفت بهم رو چیز همه مازیار باالخره شب ازاون بعد روز دو

 

 بـاهم  وبعـدش  شـدن  آشـنا  بـاهم  گـروه  تویـه ... کنـه  تهدیـدش  مهسـا  ازاینکـه  قبل هفته یک اینکه
 ! کردن می چت

 

 ...! کردن صحبت تلفنی باهم بار ویک داشت هم مهسارو شماره مازیار گفته طبق

 

 وخـودم  کـنم  رفتـار  عـادي  کـردم  مـی  سـعی  دیگـه  ولـی  بـود  سخت برام چیزا این شنیدن اینکه با
 ! نشدم موفق بازم هرچند نکنم حساس بهش زیاد رو
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ــا ــادم خواهشــاي ب ــار زی ــا کنــه عضــو هســتن بامهســا کــه گروهــی تــو منــو کــرد قبــول مازی  از ت
 ! بشم مطمئن شناختش

 

 :ویش پی رفتم بعدش خوندم ومهسارو مازیار بحثاي تاحدودي شدم عضوگروه وقتی

 

 ! گذره؟ می خوش خوبی طرفا این از خانما خانم به به سالم-

 

 درس مـا  مدرسـه  تـو  کـه  گفـت  مـی  نـازي  کـه  همونیـه  مهسـا  این بودم مطمئن بود طعنه با حرفم
 ! خونه می

 

 :داد جواب چنددقیقه بعد

 

 ! پس؟ نکردي ازدواج مازیار با هنوز چرا! توچطوري؟ نگین خوبم سالم:مهسا

 

 :دادم جواب بیفتم دارم حالی چه واینکه بدبختیام یاد لحظه یه شد باعث حرفش
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 دونـم  مـی  شناسـمت  مـی  کـه  مـن  مهسـا ! نـداره  ربطـی  تـو  بـه  منومازیـار  شخصی مسائل... خوبم-
 ! کردي؟ تهدید رو عشقم چرا! هستی؟ کی

 

 :فرستادم دوباره

 

 تونـه  نمـی  هـیچکس  کـن  فـرو  توگوشـات  اینـو ! دادي تحـویلش  رو خونـدي  رمـان  تو هرچی خوبه-
 چـه  کـه  شناسـی  مـی  بهتـر  منـو  توکـه ! محتـرم  ظـاهر  بـه  خانم کنه وتهدید بترسونه رو عشقم منو

 مازیـار  بـه  باشـه  آخـرت  دفعـه  بگـم  بهـت  بهتـره  پـس  دیـدي  منـو  مدرسـه  تو خودت دارم اخالقی
 ...! میگی چیزي

 

 ! عشقت هم تو هم بینی می بد وگرنه نشو پاپیچم زیاد بدبخت ببین هه:  مهسا

 

 ! کرد بالکم دیدم که بدم رو جوابش خواستم

 

ــودم شــده عصــبی بــدجور ــار هــم اونطــرف از... ب  کــرد مــی چــت باهــاش راحــت خیلــی کــه مازی
 !! شده چی که انگار نه انگار اصال کردن می وشوخی
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 اون ولـی  کـنم  دفـاع  عشـقم  از تـا  بـودم  کـرده  ارزش وبـی  کوچیـک  رو خـودم  الکـی  من وسط این
 !؟...چی

 

 دیگـه  کـه  بـود  ایـن  داد مـی  عـذابم  کـه  چیـزي  ولـی  بـود  اومـده  جـوش  به خونم مازیار رفتاراي از
 !کنم دخالت کارش تو بخوام تا نداشتم براش رو قبل جایگاه اون

 

 :گفتم خودم وبا کشیدم آهی

 

 خورد خواهی حسرت روزي "

 

 فهمید خواهی که روزي

 

 ... من جز

 

 ... وار لیلی اینگونه هیچکس

 

 !!! ... شود نمی مجنونت
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 بماند یادت

 

 دارند کسانی را ها بدترین

 

 "! نبودند راضی ها بهترین به قبال که

 ...! کرد می چت داداش و آبجی عنوان به"نفس" اسم به دختري با مازیار پیش چندوقت

 

 ! کنم چت" نفس" عنوان به بامازیار و کنم نصب آیدي یه گرفتم تصمیم

 

 همـون  فهمیـد  وقتـی  کـردم  معرفـی  نفـس  رو وخـودم  رفـتم  مازیـار  وي پـی  و کـردم  نصـب  آیدي
 ! شد خوشحال خیلی هستم قبلیش نفس آبجی

 

 .....اینکه تا کردیم می دردودل و چت باهم رو چندروزي
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 ازدواج خـدابیامرزم  داداش زنـه  بـا  کـه  کسـی (نـاتنیم  داداش خونـه  بـودم  اومـده  کـه  بود چندروزي
 !شد می محسوب داداشم واون بود کرده بزرگش چندسالی ومامانم بود کرده

 )هه....بود خوش دلم بازم ولی نداشتن برام مهري هرچند

 

 یکـم  شـاید  تـا  بـزارم  تلگـرامم  وآیـدي  پروفایـل  بـراي  رو مازیـار  اسـم  گـرفتم  تصمیم که بودم اونجا
 ...!دارم دوستش چقدر که وبفهمه بیاد خودش به

 

 :ویم پی اومد مازیار کار این بعدانجام

 

 ..!داري می بر وآیدیت پروفایل روي از منو اسم االن همین نگین:مازیار

 

 :دادم جواب که داد تحویلم عصبانی شکلک چندتا بعدش

 

 ..باشه وآیدیم پروفایل رو عشقم اسم دارم دوست!بردارم؟ باید چرا-

 

 !پروفایلته رو اسمم نبینم بکن رو گم می که يکار نکن بازي نقش اینقدر..!عشق هه:مازیار
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 ..!باشه احساس بی تونست می حد چه تا آدم آخه! بودم شده عصبی برخوردش از

 

 !دارم اختیارتو خودمی عشق چون بردارم تونم نمی ولی میگم اینو شرمنده-

 

 ...!شد خراب سرم رو دنیا اومد مازیار طرف از که جوابی حرفم ازاین بعد بالفاصله

 

 !باش خوش برو آشغال کثافت..بکن خواد می دلت هرغلطی گمشو برو باشه:مازیار

 

 ! شنیدم رو وغرورم قلبم شدن شکسته صداي

 

 ..!شدم می دیونه داشتم

 !کنه رفتار اینجوري وباهام باشه سنگدل تونست می حد چه تا آخه مازیار آخه خدایا

 

 ...!ریختن می صورتم روي وار دیونه اشکام

 

 !کنم تحمل رو مازیار نبودن تونستم نمی لحظه یه
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 ..!کنم التماسش تونستم ونمی بود کرده بالکم تلگرامم دیگه

 

 ..!شد تکرار پیش چندوقت وقهراي اتفاقات دوباره

 

 ..!کرد می رد رو تماسم زدم می زنگ بهش هرچی دیگه

 

 ..!کردم والتماسش دادم پیامک بهش هرچی

 ..!بودم افتاده کردن غلط به واقعا دیگه

 

 :بود جمله یه وپشیمونیم التماسم تموم جواب ولی بدم دستش از دوباره خواستم نمی

 

 ..!خوره می بهم ازت حالم کثافت آشغال دختره گمشو برو-

 

 ...!بود شده تموم چی همه

 ...!برگشت عقب به فیلمی مانند پیشم چندوقت کشیدن وزجر مازیار قهر دیگه یکبار
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 و وضـوگرفتم  بشـه  داغـونم  حـال  متوجـه  داداشـم  اینکـه  بـدون  هـا  دیونـه  مثل که بود لحظه همون
 ...!افتادم سجاده روي

 

 

 تـا  کـردم  والتماسـش  زدم حـرف  خـودم  خـداي  بـا  حسـابی ..حاجـت  نمـاز  رکعـت  دو ازخونـدن  بعد
 ..!بشه پشیمون رفتارش واز برگرده مازیار

 

 ..!خوندم قرآن وکمی کردم باز رو قرآن

 ...!بود خدا با زدن حرف فقط کرد می فراهم رو آرامشم که چیزي تنها شرایط اون در

 

 :گفتم درد پراز دلی وبا گرفتم آسمون سمت به رو خودم  خالی دستاي

 

 بـازم  ولـی  نیسـتم  بـرات  خـوبی  بنـده  دونـم  مـی ..کـن  کمکـم  کـنم  مـی  خـواهش  ازت خداجونم "
 ..! فکرتم به بازم دارم دوستت

 

 .! ندارم مازیار عشقم و خودت جز که کسیو من جونم خدا..! نزار تنهام خدایا
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 وجــودم حــاال ولــی داشــت دوســتم وار دیونــه کــه مازیــاري داد مــی رو جــونش بــرام کــه مازیــاري
 ..! نداره فرقی براش ونبودم وبود

 

 تـونم  نمـی  اون بـدون  مـن  کـه  دونـی  مـی  خـوب  خـودت  برگـردون  بهم رو مازیارم خودت خدا اي
 کـه  خبـرداري  دلـم  از خـودت  نیسـتم  مـنم  نباشـه  مازیـار  اگـه  کـه  دونـی  مـی  خـدایا .. کنم زندگی

 ..! میرم می مازیار بدون من

 

 کـردم  مـی  التمـاس  خـدا  پـیش  هـا  دیونـه  مثـل  وداشـتم  بـودم  گرفتـه  سـردرد  گریه ازشدت دیگه
 :ریختم می واشک

 

 برگـرده  مازیـارم  میشـه  یعنـی  جـونم  خـدا ..! برگـردون  بهـم  رو عشـقم  کـنم  می خواهش ازت خدایا
 ..! بشه پشیمون رفتارش واز

 ..! نکن ناامیدم خودت درگاه از خدایا...روزم اون منتظر خدایا

 

 :گفتم لب وزیر کشیدم صورتم پهناي به رو دستام

 العالمین رب یا آمین-
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 تـا  هـزار  بـا  بـاالخره  بـودمش  ندیـده  دیگـه  کـه  بـود  مـدتها ... بـود  شـده  تنگ خیلی نازي براي دلم
 ..! نازي خونه برسونه شدمنو راضی داداشم خواهش

 

 تنهــا باهــاش اتــاق تــو وقتــی خــانوادش بــا واحوالپرســی ســالم از بعــد... نــازي خونــه اومــدم وقتـی 
 ..شدم

 

 تکیــه همیشـه  کـه  هـایی  شــونه رو گذاشـتم  رو سـرم   کـرد  مــی سـنگینی  دلـم  روي کـه  دردي بـا 
 . دادن می وامید دلداري وبهم بودن من گاه

 

 ..! بودیم باهم سالها که دوستی با... نازي با.. کردم ودل درد باهاش

 .! نگذاشت تنهام وهیچوقت بود باهام وشادي غم لحظات توي که کسی

 

 قهرکردنـاي  از.. مازیـار  مهـري  بـی  از.. گفـتم  بـود  افتـاده  بـرام  مـدت  ایـن  تـو  کـه  اتفاقایی از براش
 قهرامروزمـون  از.. کـنم  مـی  چـت  نفـس  عنـوان  بـا  مازیـار  بـا  واینکـه  مهسـا  از.. وقتمـون  وبـی  وقت
 .. شدن تموم سنگین برام که وحرفایی پروفایل سر

 بهــم.. داد امیــد وبهــم خــورد غصــه پــام پابــه.. کــردم خــالی پیشــش رو خــودم حســابی کــه وقتــی
 :گفت
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 تـورو  ارزشـی  بـا  مـن  بـراي  چقـدر  کـه  دونـی  مـی  خـودت  بشـم  فـدات  الهی جونم نگین خواهري-
 غرورتـو  بـازم  کنـی  مـی  التماسـش  بـازم  بـدش  رفتـاراي  همـه  ایـن  بـا  کـن  فرامـوش  رو مازیار خدا

 اي ذره بهــت و نمیشــه قائــل ارزش بــرات کــه اونــی!هــااان؟!چــی؟ اون  ولــی کنــی مــی لــه بــراش
 گــول رو خــودت خــواي مــی کــی تــا ولــی ســخته بــرات دونــم مــی جــونم ابجــی..نمیــده اهمیــت

 پـاك  عشـق  لیاقـت  مازیـار !داره؟ دوسـتت  مازیـار  کـه  بقبولـونی  خـودت  بـه  خـواي  می کی تا!بزنی؟
 یـه  بـاش  مطمـئن .. کـرد  نمـی  رفتـار  اینجـوري  باهـات  هیچوقـت  خواسـت  مـی  تورو اگه نداره تورو

 بـدرفتاري  باهـاش  و بشـکنه  رو عشـقش  دل خـواد  نمـی  دلـش  بـازم  باشـه  عصـبانی  هرچقدر عاشق
 ..!بکنه

 ...!برم قربونت نیست اینجوري ومقدس واقعی عشق یه

 

 شـد  نمـی  سـرم  هیچـی  بـودم  مازیـار  عاشـق  وار دیونـه  کـه  منـی  ولـی  گفت می درست نازي شاید
 ..! بود اولویت برام مازیار وبازم

 

 .!میومد زبونم به که بود اون اسم بازم شد می هرچی..!بود کرده کور رو چشمام مازیار عشق

 

 :گفتم اي گرفته صداي با
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 امیــررو تــونی مــی تــو ببیــنم بگــو اصــال..! داره حــالی چــه عاشــق یــه دونــی مــی خــودت نــازي-
 ! بتونم؟ من که کنی فراموش

 

 :گفت بالفاصله نازي

 تـو  جـاي  مـن  اگـه  ولـی .. کنـه  نمـی  ناراحـت  منـو  هیچوقـت  اون.. داره فـرق  مازیـار  بـا  امیر نگین-
 .. بزنم رو مازیار قید کردم می سعی بودم

 

 :داد ادامه تردید با وسپس کرد مکثی

ــول اینــو جــونم آبجــی- ــال پســرا کــن قب ــه هســتن ومغــرور ســنگین دختــراي دنب ــایی ن  کــه اون
 ..!دربیارن بازي وسبک بکنند التماس

 ...! عزیزم باش مغرور

 

 ... کشیدیم دراز کنارهمدیگه وبعدش زدیم حرف نازي با حسابی رو شب اون

 

 دوســتم حــرف بــه هــم کمــی رســیده وقــتش دیگــه شــاید کــردم فکــر نــازي حرفــاي بــه حســابی
 !کنم گوش

 ..!خواست نمی منو بد هیچوقت نازي
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 !نباشم ارزش بی این از بیشتر تا دادم می تغییر رو خودم باید

 

 مـی  چـت  مازیـار  بـا  نفـس  آیـدي  بـا  ومـن  کـرد  مـی  بـازي  پیامـک  امیـر  عشـقش  بـا  داشـت  نازي
 .. کردم

 

 ..کرد دردودل باهام مازیار

 ..کردم کات نگین با که گفت بهم

 

 ..کنه آشتی)نگین(باخودم که کنم قانع رو مازیار کنم سعی نفس ایدي از خواستم می

 

 :گفتم بهش همین خاطر به

 ! کردي؟ ترکش تو که کرده اشتباهی چه نگین مگه داداشی-

 

 ..!زده هم به رفیقم با ورفته کرده خیانت بهم نفس آبجی:مازیار

 

 ! بود شده ازحدگشاد بیش حرفاش تعجب از چشام
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 چـه  گفـت  مـی  دروغ پشـتم  اینکـه  از فهمیـدم  نمـی  واصـال  بـودم  نشده مازیار حرف منظور متوجه
 ! ؟..داشت قصدي

 

 :دادم رو جوابش حال همون با

 

 ! آخه؟ مطمئنی کجا از! کیه؟ رفیقت! چی؟ رفیقت؟؟؟براي-

 

 ..! داشت رابطه اون با علی، اسم به مجازیم رفیقاي از یکی: مازیار

 

 چـت  بـاهم  اي چندهفتـه  داداش عنـوان  بـا  کـه  افتـادم  پـیش  مـاه  شـش  یـاد  علـی  اسـم  دیـدن  با
 دیگــه نباشـه  ناراحـت  واینکـه  مازیــار بخـاطر  بعـدش  مـن  ولـی  بــود درجریـان  هـم  ومازیـار  کـردیم 
 ..! کردم وبالکش نکردم چت باهاش

 

 چـون  گذاشـتم  نمـی  محلـش  هـم  فرسـتاد  مـی  پیغـام  نـازي  دوسـتم  طریـق  از کـه  چندباري حتی
 ..! میشه واذیت حساسه دونستم می بشه ناراحت ازم مازیار خواستم نمی

 

 بـا  کنـه  مـی  وفکـر  نکـرده  فرامـوش  هنـوزم  مازیـار  ولـی  بیشـتره  وشـایدم  مـاه  شش مال قضیه این
 ! دارم رابطه اون
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 ! زنه؟ می حرف اینجوري که نداره بهم اعتماد ذره یه مازیار یعنی خدایا

 

 ! نبود توصیف قابل واقعا من لحظه اون حال

 

 ! زنه می حرف پشتت غریبه یه پیش داره عشقت ببینی خودت چشماي با سخته

 

 ! بود گرفته بازي به رو احساسم رفتارش این با مازیار

 

 ! شد؟ این آخرش بود بینمون که پاکی واحساس عشق اون یعنی

 ..! بود هضم وغیرقابل سخت برام اتفاقی همچین کردن درك

 

 آبجـی  یـه  درحکـم  کـردم  مـی  وسـعی  کـردم  چـت  باهـاش  خـرابم  حال وجود با بود هرطور باالخره
 ! کنه آشتی) خودم(نگین با که بگم بهش) نفس آیدي(

 

 

 :گفت بهم راحت خیلی واون نداشتن روش تاثیري هیچ حرفام
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 نفس آبجی کنم ترکش همیشه براي خوام می-

 

 یـک  کـه  کسـی  بـراي  عشـقم  بـراي  کـردم  نمـی  بـاور  فـروریختم،  خوردشـدم،  شکسـتم،  یکبـاره  به
 ! دادم می رو جونم بخاطرش و بودم عاشقش تموم سال

 

 

 !کنه ترکم راحت خیلی بخواد حاال رفتم مرگ دم تا بار سه خاطرش به که کسی

 

 ..بخوانی نمیتوانی هم بخاهی اگر مرا دردهاي

 

 ..اند نوشته سفید باخودکار مرا دردهاي اینجا

 

 

 ...باشی من همدرد تا باشد سیاه روزگارت باید

 

 چـون  گفـتم  مـی  مازیـار  بـه  شـد  مـی  چیـزي  وتـا  کـردم  مـی  کـاري  تا همیشه بودم اي دخترساده
 ! کنم مخفی عشقم از چیزي خواستم نمی
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 اون ولـی  باشـم  نکـرده  خیانـت  بهـش  تـا  دادم خـرج  بـه  وسـادگی  راسـتگویی  اینقـدر  مـن  به لعنت
 ! ؟..چی

 

 

 ... اي ساده اگــر

 

 ... راستگــویی اگــــر

 

 ... وفایی با اگـــر

 

 ... غیرتی با اگـــر

 

 ... رنگــی یک اگر

 

 ... تنهایــــی همیشه
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 اونقـدر  خواسـتم  نمـی  دیگـه  ولـی  بـود  سـخت  بـرام  هرچنـد  کـنم  عـوض  رو خـودم  گرفتم تصمیم
 ..!کنند سوءاستفاده احساساتم از که باشم وضعیفی ساده دختر

 

 ! داشتم مشاوره به اختیاج کنم عوض رو خودم اینکه براي

 ..! برم حضوري مشاوره تونستم نمی وخانوادم مالیم مشکل بخاطر

 

 ! بگیرم کمک وازش برم مجازي مشاوره یه سراغ به جزاینکه

 

 ! رفتم بود داده بهم دوستام از یکی که مشاوره آیدي به

 

 . شدم مزاحم مشاوره براي نباشید خسته سالم-

 

  ظهر فردا عزیزم سالم:مشاوره

 

 ممنون چشم-

 ! گفتم عشقم واز زندگیم از وبراش رفتم مشاوره سراغ به بعدش روز
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ــات همــه ــراش رو جزئی ــف ب ــردم تعری ــه کمکــم خواســتم وازش ک ــا کن ــرده عشــقم ت ــونم برگ  وبت
 ! بدم تغییر رو خودم

 

 ....اینکه تا بدم انجام کردم سعی بود سخت برام خیلی اینکه با رو مشاوره راهکاراي

 

ــار از هنــوز.برگشــتم نــازي خونــه از روزبعــد دو  مشــاوره گفتــه طبــق هــم ومــن نبــود خبــري مازی
 ! کنم فکر بهش کمتر تا کنم سرگرم رو خودم کردم سعی

 

 . داد اس گوشیم به مازیار.بودم اومده نازي خونه از که روزي غروب

 

 . دارم کارت تلگرام بیا!خوبی؟ سالم-

 

ــدن ــمش بادی ــه اس ــد ک ــدروز از بع ــیم روي چن ــاده گوش ــود افت ــاه ب ــدي ناخودآگ ــبم روي لبخن  ل
 . نشست

 

 ! بود کرده هواشو دلم دوباره
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 ...! بخشش آرامش صداي هواي

 ...! محبتش وپراز عاشقونه حرفاي هواي

 

 ..! نبود قبل مثل دیگه مازیار که افسوس ولی

 

 ...!خوردم می حسرت بودم شده وتنها بودم داده ازدست رو مازیار محبت اینکه از

 

 :دادم رو وجوابش برداشتم ودلتنگی رویاپردازي از دست

 

 ! دارین؟ کاري ندارم نت االن من.. ممنون سالم-

 

 ..!بود می باید خودش مثل رفتارم مشاور، هاي گفته طبق

 

 ..! بودم داده جواب وسرد تفاوت بی خودش مثل همین بخاطر

 

 ! باشم کسی آویزون خواستم نمی دیگه

 ..! بود تاثیرگذاشته من روي حدودي تا مشاور با زدن حرف
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 ..! کردم می عوض رو خودم کم کم داشتم

 

 ..!دادم می بروز رو وناراحتیم ضعف نباید

 

 !!!خـدایا

 

 رامیبینـی؟ روزم و حال

 

 روزها ایـن

 

 نمیزنم حرف دیگـر

 

 خودت مثـل فقط

 

 میگذرم و میـکنم"نگاه"

 . اومدم خودم به دوباره گوشیم پیامک صداي با

 :بود داده پیام مازیار
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 . بزنیم حرف تلگرام بیا دارم واجبت کار آره-

 

 ! افتاد جونم به ونگرانی کنجکاوي پیامش خوندن با

 

 ! داشت؟ چیکارم مازیار یعنی

ــود کــرده بــالك منــو اونکــه ــود دراومــده دهــنش از وهرچــی ب ــود گفتــه بهــم ب  بعــد االن ولــی ب
 ..! بزنیم حرف باهم تا تلگرام برم که گفت می بهم خودش چندروز

 

 ! کردي؟ قبول رو دعام یعنی خداجونم

 ! برگشته؟ االن مازیارم یعنی

 ! پشیمونه؟ االن یعنی

 

 وحرفــاي حضــورش بــا دوبــاره وگرنــه باشــه اومــده آشــتی بــراي مازیــار کــه کــردم مــی خــدا خـدا 
 ..! زد می جونم به آتیش ناامیدکنندش

 

 ! شد می تنگ براش ودلم بودم کرده هواشو دوباره
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 ! چی؟... باشه اومده ناامیدکننده حرفاي براي فقط اگه

 ! میومد؟ روزم به چی اونوقت

 

ــه تونســتم نمــی ودیگــه شکســت مــی خــودداریم دیگــه مســلمأ ــاي ب ــرده عمــل مشــاوره حرف  ک
 ..! باشم

 ..! شد می شروع کشیدنم عذاب دوباره

 

 ...! تلگرام رفتم وصلوات سالم هزار وبا کردم توکل خدا به لب زیر فقط بود که هرچی

 

 :بود بوده فرستاده که پیامش درجواب

 ! هستی؟ خوبی سالم-

 

 :دادم جواب

 آره سالم-

 

 !بدي؟ ویس یه میشه:مازیار
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 "! خبر؟ چه خوبی سالم"بگو ویس تو:  مازیار

 ..! زارم می سرش سربه دارم بفرستم دوستم براي خوام می: مازیار

 

 !چی؟ یعنی بودم شده خیره پیامش به باتعجب

 ! بزاره؟ سرکار رو رفیقش تا بدم ویس بگه بهم که بود برگشته چندروز بعد مازیار یعنی

 

 . فرستادم ویس براش حال این با ولی بود برخورده بهم حرفش اینکه با

 :داد جواب بعد اي لحظه

  ممنون-

 

 :دادم جواب

 خواهش-

 

ــا کــه بیــرون بیــام تلگــرام از خواســتم  گردشــده وچشــماي شــدم متوقــف لحظــه یــه بعــد پیــام ب
 :خوندم رو پیام چندبار وناباوري
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 . کردم ناراحتت بودم عصبی کم یه خوام می معذرت شرمنده روز اون بابت-

 

 مازیـار  شـد  نمـی  بـاورم  هنـوزم  مـن  ولـی ..! بـود  سـاده  خـواهی  معـذرت  یـه  فقـط  پیـامش  اینکه با
 ..!باشه شده قدم پیش کنون وآشتی خواهی معذرت براي

 

 کـردن  آشـتی  بـراي  همیشـه  کـه  بـودم  مـن  اون کـردیم  مـی  قهـر  کـه  هردفعـه  مون رابطه درطول
 ..! رفتم می جلو کشی ومنت

 

 مـی  آشـتی  وباهـاش  رفـتم  مـی  جلـو  کـه  بـودم  مـن  بـازم .. اون چه بودم مقصر قهرمن اون توي چه
 ..! کردم

 

 جوابشـو  بـودم  خوشـحال  خیلـی  جـورایی  یـه  وهـم  بـردم  مـی  سـر  بـه  نابـاوري  تو هنوز که درحالی
 :دادم

 

 ! افتاده؟ اتفاقی! چی؟ براي-

 

ــودن کــرده تصــادف) مازیــار ورفیقــاي فــامیالمون(ویاســر حنیــف روز اون راســتش:مازیــار  ومــنم ب
 منـو  اسـم  وآیـدي  پروفایـل  تـو  دیـدم  وقتـی  بـودم  عصـبی  حسـابی  جـورایی  یـه .. بـودم  بیمارستان
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 واونجـوري  ترشـدم  عصـبی  دادي جوابمـو  اونجـوري  بـرداري  منـو  اسـم  گفـتم  بهـت  وقتـی  گذاشتی
 ..! گفتم بهت

 

 معذرت بازم خالصه:مازیار

 

 ..! بودم شده ناراحت کمی ویاسر حنیف تصادف از.. خوندم رو پیامش بادقت

 

 ..! کردم نمی درك رو بشه عصبی پروفایلم روي اسمش بودن از مازیار اینکه ولی

 

 :دادم جواب حال باهمون

 

ــراي آخــه- ــار؟ چــی ب ــب! مازی ــو خ ــقمی ت ــتت عش ــی دارم دوس ــوام وم ــل روي اســمت خ  پروفای
 ! باشه وآیدیم

 

 ایـن  بـه  تـو  اصـال ..! وآشـناهامونه  فـامیال  دسـت  تـو  شـماره ! گلـم؟  نیسـتی  متوجـه  چرا نگین:مازیار
 ! کنند؟ می فکري وچه میشه چی ببینند پروفایلت روي منو اسم اگه کردي فکر
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 .. بودم رسیده جوابم به مازیار پیام باخوندن تازه

 کنـه  شـک  رابطمـون  بـه  واینجـوري  ببینـه  رو پروفایـل  آشـناهامون  از کـه  ترسـید  مـی  ازاین مازیار
 .. !شد می خراب چی همه واونوقت

 

 . انداختم فکرم بی کار این خاطر به لعنتی لب زیر

 ..! برداشتم زود رو مازیار اسم شد خوب

 ..! شدیم می بدبخت اونوقت دید می فامیال از کسی اگه

 

 خـانواده  بـه  واینکـه  ازدواج شـرایط  تـو  مازیـار  منـو  فعـال  کـه  کـردم  مـی  ودرك دونسـتم  می خوب
 ..! نبودیم بگیم رابطمون از هامون

 

 ..! شدم می محسوب محمد عقدي زن هنوز من هم چون

 

 ..!نداشت رو الزم آمادگی وخانوادش ازدواجش وشرایط سربازیش بخاطر مازیار وهم

 

 :بگم درجوابش تونستم فقط
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 ! ببخشید نبود حواسم آهان-

 

  سرت فداي عشقم نداره اشکال:مازیار

 

 ..! فرستادم س*و*ب استیکر فقط درجوابش.. نشست لبم روي لبخندي

 

 :گفت وبعد فرستاد س*و*ب و عاشقونه استیکر چندتا برام هم مازیار

 

 ! من؟ بدون گذره می خوش خانومی خب-

 کجایی؟

 

 ..! شد می جنبه بی مازیار کوچیک هرچند محبتاي با که بود من دل این بازم

 

 ..!کوبید می ام سینه به وار دیونه قلبم باشه دار خنده شاید

 

 چهارتـا  بـا  االن بـودم  دلتنـگ  اینجـوري  ومحبـتش  دوري روز چنـد  وبـا  بـودم  مازیـار  دیونه که منی
 ..! بودم کرده ذوق دادي آبنبات بهش که اي دوساله بچه مثل عاطفی کلمه
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 :دادم جواب داشتم که عشقی وباتموم لبم بالبخندروي

 

 .. !نفسی ام خونه.. حرامه عشقم بدون خوشی-

 معرفت بی بود شده ذره یه برات دلم-

 

 چنـدروزه  رفتـه  دسـت  از انـرژي  حسـابی  کـه  "ترکونـدن  الو" معـروف  قـول  بـه  و چـت  کمی بعداز
 . بود برگردونده بهم رو

 

 ..! گفت "نفس" با اش رابطه از بهم مازیار

 و) بـود  خـودم  آیـدي  کـه ( "نفـس " بـا  کـرد  مـی  سـعی  بـازم  مـن  نبـود  چنـدروز  ایـن  تـو  اینکه از
 ..! کنه فکر بهم کمتر تا کنه سرگرم رو خودش " مهسا"

 

 ..! بود کرده ناراحتم حسابی مازیار حرفاي

 .. !داشت ارتباط مهسا با هنوزم مازیار اینکه مخصوصا
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 بهـش  بـدي  حـس  یـه  بـود  گفتـه  بهـم "مهسـا " از مازیـار  کـه  اول روز ازهمـون  ولـی  چرا دونم نمی
 ..! بودم کرده پیدا

 ..! بودم متنفرشده مهسا از گفت میشه

 

 درون از هرچنـد ..! بگـذرم  بـازم  و باشـم  تفـاوت  بـی  کـردم  سـعی  همیشـه  مثـل  بـازم  حـال  ایـن  با
 ..!کرد می داغونم

 

 .. بود دلم توي فقط که هایی وگله حرفا

 ..! شد نمی دردودل هیچوقت که هایی گله

 ..! شد می تازه اشکم ریختن با همیشه که هایی گله

 

 .. !وتنهایی بودم من بازم

 ..! خرابم وحال بودم من بازم

 

 ..! خوابیدم ندارم غمی ومن برگشته مازیارم دیگه اینکه به بودن ودلخوش فکر با رو شب اون

 

 ..! نبود طوالنی هیچوقت من هاي خوشی اینکه از غافل
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 ..! نداره پایانی من غماي اینکه از غافل

 

 ..!داره برام زیادي هاي بازي وسرنوشتم روزگار ازاینکه غافل

 

 خونـه  بـه  خواسـتگاري  اجـازه  گـرفتن  بـراي  بـودیم  هـم  همسـایه  قضـا  از کـه  فامیـل  زنـاي  از یکی
 ..!بود اومده مون

 

 :گفتم بهشون محترمانه خیلی

 

 ..!نشدم جدا سابقم شوهر از هنوزم همچنین و ندارم ازدواج قصد فعال من-

 

 رد مـن  ولـی  موننـد  مـی  منتظـر  کردکـه  اصـرار  خیلـی  وبـازم  شـد  ناراحـت  بیچـاره  گفتم که اینارو
 ..!کردم

 

 ..!بکنم مردا گرفتار رو خودم دوباره خواستم نمی دیگه

 !کنی؟ پیدا واقعی مرد یه تونستی می دورزمونه این تو مگه اصال..! کنم عرض چه که مرد
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 همـین  اومـد  خواسـتگاري  بـراي  هـرکس  کـه  سـپردم  خـانوادم  بـه  خواسـتگاریم  جریـان  اون از بعد
 ..!بدن بهشون رو جواب

 

 تـو  منـو  دوبـاره  باشـه  قـرار  اگـه  گفـتم  مـی  مـن  ولـی  کنم ازدواج که کردن اصرار خیلی اونا هرچند
 ..!میارم سرخودم بالیی یه بزارین اجباري ازدواج شرایط

 

 هـر !خودتـه  دسـت  اختیـارت  گفـتن  وبهـم  نکـرد  ازدواج بـه  مجبـور  منـو  کسـی  دیگـه  حرفام این با
 .!بکن داري دوست کاري

 

 ..!بکنه تکلیف تعیین برام کسی خواستم نمی اصال چون بودم خوشحال موضوع این از

 ..!بودم رفتاراشون متوجه هرچند

 

 بــا کــه بــودم مــن ایــن بــازم ولــی میــاد بدشــون ازم کــه داد مــی نشــون عمــوم خــانواده رفتــاراي
 ...!کردم می انکار تموم سادگی

 

 ..!بود رومخم کردناش والتماس محمد درپی پی تماساي بود مدتی
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ــد شــاید روزي ــه چن ــد مرتب ــاي پشــیمونی و التماســا پاســخگوي بای  مــی اش وخــانواده محمــد ه
 ..!بودم

 

ــوم یکســال ــد تم ــول..! زدم رو دوســتام و شــهرم،خانوادم،زندگیم قی  وباهــاش خــوردم رو محمــد گ
 ..!!باطل خیال زهی ولی کنه می خوشبختم اینکه خیال به کردیم ازدواج و فرارکردم

 

 ..!بودن شده شروع بدبختیام تازه

 

 عصـبی  کاریـام  ونـدونم  خـودم  دسـت  از دوبـاره ..! شـدن  سـرازیر  اشـکام  دوبـاره  گذشـته  یادآوري با
 ..!کردم می لعنت رو خودم ودائم شدم

 

 "!! دونی نمی رو قدرش ندي دست از رو کسی تا "میگن

 

 .!کرد می رفتار اونجوري وباهام بودم محمد با که رو سالی یک

 ..!زد رقم رو عمرم روزاي بدترین برام و ندونست قدرم که سالی یک
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 ..!!داده دست از رو کسی چه فهمیده تازه..وپشیمونه برگشته االن

 

 :زد می زنگ گوشم تو حرفاش

 

 بیـا  دوبـاره  توروخـدا  ندونسـتم  قـدرتو  مـن  کـردم  غلـط .. برگـرد  کـنم  مـی  خـواهش  عشـقم  نگین-
 .!کنیم شروع رو زندگیمون دوباره بیا..پیشم

 ..!کنم می التماست برگرد فقط بگی تو هرچی اصال عشقم

 

ــودم پیشــش کــه روزایــی اون التماســاش تمــوم درجــواب کــه منــی و ــتم ب ــرد مــی واذی ــه رو ک  ب
 ..!کشیدم می رخش

 

 ..!بده زجرم این از بیشتر خواستم نمی دیگه ولی نبودم احساس بی

 

 ..!کنم تلف ارزش بی یه پاي به رو عمرم خواستم نمی دیگه

 

 "است مرگ گرگ توبه" گفتن می

 ..!نیست بشو عوض هیچوقت محمد دونستم می
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 ..!زدیم می حرف مازیار با وبیش کم هم مدت این تو

 

 چـت  بـه  رو وقـتش  بیشـتر  مازیـار  شـدم  متوجـه  اینکـه  تـا  شـد  مـی  بهتر داشت کم کم مون رابطه
 ..!گذرونه می مجازي دختراي با

 

 .!باشم شریک دختري با رو عشقم تونستم نمی..کرد می اذیتم خیلی موضوع این

 

 بــی گفــت بهــم کــه خواســتم کمــک وازش رفــتم مشــاوره ســراغ بــه چــاره راه کــردن پیــدا بــراي
 ..!نیارم روش به و کنم طی خیالی

 

 ..!بود غیرممکن من براي کار این انجام

 حضورداشـته  مـون  رابطـه  تـو  اي دیگـه  کـس  هسـتم  مازیـار  بـا  وقتـی  خواسـتم  نمی عنوان هیچ به
 ..!باشه

 ..!کمرنگ حضور یه حتی

 

 ..!بودم شده کالفه واقعا دیگه کنم چیکار دونستم نمی
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 ..!ریختن واشک خوردن غصه بود شده کارم دوباره

 

 ..!اومد ذهنم به راه یه باالخره اینکه تا بودم اي چاره راه فکر تو اونقدر

 

 ...!!مجازي دختراي یا من یا داشت انتخاب دو فقط که راهی

 

 .گفتم مازیار وبه دریا به زدم دلمو باالخره ولی بود سخت برام گفتنش هرچند

 

 .بود شده عادي بازم صحبتامون..زدیم می حرف تلفنی داشتیم که شب یه

 

 .!کردیم می صحبت همدیگه با غریبه دو مثل درست

 

 :زدم مازیار به رو دلم حرف احوالپرسی بعد شب اون

 

 بـه  کـردي  فکـر  مـون  رابطـه  بـه  خـودت  ولـی  داریـم  دوسـت  رو دیگـر  هـم  تـو  منـو  درسته مازیار-
 !رسیده؟ کجا به االن ما قبل رابطه اون اینکه
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 ..!باشه کرده تغییري نکنم فکر هست رابطه همون ما رابطه: مازیار

 

 ..!خیالی بی به بود زده رو خودش دوباره

 ...!داد می آزار منو این

 

 :گفتم ومصمم جدي کامال و دادم دست از رو خودم کنترل

 

 !باشی؟ اینجوري خواي می کی تا شدم خسته بخدا..کن تمومش لطفا مازیار بسه-

 !باشی؟ من خیال وبی برسی مجازي دختراي با وسرگرمیت چت به خواي می کی تا

 

 :دادم ادامه وسپس دادم قورت رو دهنم آب..کردم مکثی

 

 !!دیگه؟؟ دختراي یا من یا!!داري راه تا دو مازیار-

 منـو  قیـد  خـواي  مـی  رو دیگـه  دختـراي  اگـه  و بزنـی  رو دیگـه  دختـراي  قید باید میخواي منو اگه
 ..!!بزن

 

 :داد جواب تفاوت بی مازیار بعد اي لحظه..شدم ساکت
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 .. اینطور پس-

 

 :داد وادامه کرد مکث

 

 ..!میدم رو جوابت شب فردا خب بسیار-

 ...!!خداحافظ بخیر شبت

 

 ..!!کرد قطع رو تلفن حرفی اجازه وبدون گفت اینو

 

 ..!کردم می سپري وخیال فکر تو شب هاي نیمه تا رو شب اون

 

 ..!کنه فکر باید من کردن انتخاب براي نداشتم انتظار مازیار از

 

 ..!بزنه دیگه دختراي بخاطر رو بوده باهاش یکسال رو عشقش قید تونست می چطور

 

 ..!کرد می ام دیونه داشت بده ترجیح من به رو دیگه دختراي مازیار اینکه باور
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 ..!آوردم کم دیگه ولی بود سخت هرچند..بودم گرفته رو خودم تصمیم دیگه ولی

 

 ..!کنم والتماسش بیفتم پاش به تونستم نمی دیگه

 !!باشم داشته مازیار از وعشق محبت گدایی تونستم نمی دیگه

 

 !!بود خواهم خودم فقط انتخابش پس بخواد منو واقعا مازیار اگه که بودم مطمئن

 

 گوشـی  بـده  حرفـی  اجـازه  بهـم  اینکـه  بـدون  مازیـار  کـه  تلفـن  قطـع  بخـاطر  بودم عصبی طرفی از
 ..!بود کرده قطع رو

 

 ..!!برد خوابم چطور نفهمیدم که بودم غرق افکارم تو اونقدر

 

 .شدم بیدار خواب از گوشیم االرم صداي با صبح

 ..!!خوندم ونماز گرفتم وضو شدم بلند..بود صبح نماز وقت
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 خـودم  بتـونم  کنـه  کمکـم  تـا  خواسـتم  خـدا  واز خونـدم  قـرآن  کمـی  شـد  تمـوم  نمازم ازاینکه بعد
 ..!بدم تغییر رو

 

 ..!!بگیره درستی تصمیم تا بیاره عقل سر رو مازیار خواستم ازش

 

 ⇝ هسخـتــــــــ⇤

 

 ↳ ردنڪ ےشمار هلحظــ⇤

 

 ↦ ہ سیڪ دیدن ےبــرا⇤

 

 ↧ ےا هلحظـــ میدونـــی⇤

 

 ⇝ تــو دیدن هبــ⇤

 

 ⇝ تــو نارڪ بــودن هبــ⇤
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 ↮ هنڪنمی رهمڪف⇤

 خســته انتظــار از واقعــا دیگــه کــه بــود شــب هفــت ســاعتاي... کــردم مــی شــماري لحظــه تاشــب
 !!گرفته تصمیمی چه مازیار فهمیدم می باید باالخره..شدم

 

 :دادم جواب زد،بالفاصله زنگ خودش که بگیرم رو مازیار شماره خواستم می

 

 !!عجب چه خوبی سالم-

 

 :پیچید تلفن پشت گرمش صداي

 

 !توچطوري؟ خوبم مرسی خانومی سالم-

 

 !شد آب تودلم قند مازیار زبون از "خانومی" کلمه شنیدن با

 

 !بود شده تنگ کلماتش این براي دلم چقدر دونست می کاش خدایا

 !!بودم محبتش دلتنگ
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 :گفتم ذوق وبا نشست لبم روي لبخندي

 

 !کردي؟ فکراتو!خبر؟ چه خب..!  بخوبیت آقایی فدات-

 

 !! دیونه کنم نمی عوض دنیا با تورو من عزیزم آره: مازیار

 

 !افتادم می پس خوشی از داشتم واي

 !خودمه؟ مال وفقط فقط دیگه مازیارم یعنی

 !!شکرت خدایا جوووون آخ

 

 :بیرون اومدم شیرینم افکار از مازیار صداي شنیدن با

 

 رو همدیگـه  اکانـت  باشـه  راحـت  همدیگـه  بابـت  از خیـالمون  اینکـه  بـراي  باشـی  موافـق  اگه: مازیار
 ..!باشیم داشته گوشیامون تو

 

 :گفت دوباره خودش که بگم چیزي خواستم می
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 !دارم اعتماد بهت من وگرنه خاطرته اطمینان براي فقط عشقم-

 

 ..!نداشتم مشکلی هیچ مازیار نظر با من

 !!باشه درست زد بهم که اعتمادي حرف بودم امیدوار فقط

 

 :گفتم کردن فکر اي ذره بدون

 

 ...!!نه که چرا حتما-

 

 نفسم بده خبر بهم کنیم نصب رو همدیگه  اکانت خواستی هروقت پس: مازیار

 

 !کنم می خبرت سرصبح فردا ولی ندارم نت االن عزیزم چشم-

 

 ....راستش.. نگین: مازیار

 

 !بگه؟ خواست می چی یعنی موندم حرفش تو باتعجب
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 :گفتم بالفاصله بگه خواد می چی بدونم بودم کنجکاو که درحالی

 

 !گلم؟ بگی خواي می چی! ؟ چی راستش-

 

 :گفت تعلل کمی از بعد مازیار

 

 ولـی  "ومهسـا  نفـس " جملـه  از کـردم  مـی  چـت  چنـدتادختر  بـا  مـدت  ایـن  تـو  مـن ..من راستش-
 !!کنم می وبالکشون کنم می خداحافظی همشون واز میرم االن

 

 رفـت  هـم  تـو  اخمـام  بـاره  یـک  بـه  حـال  ایـن  بـا  ولـی  خبرداشـتم  دختـرا  بـا  مازیار چت از اینکه با
 :وگفتم

 

 !بکن اینکارو زودتر هرچه-

 

 :وگفت خندید شیطون مازیار

 

 !!بدم طالق رو زنام اون برم من فعال پس..خانم حسود چشم-
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 :گفتم خوردم می حرص داشتم که درحالی

 خداحافظ برو باشه روانی کوفت-

 

 خداحافظ خخخ: مازیار

 

 !نشست لبم روي پررنگی لبخند ناخودآگاه..کردم قطع رو تلفن

 

 !گذشت می مازیار با من لحظه هر که بودم روزایی اون دلتنگ

 

  که خواهم می آرامشی

 

 ... من و باشی تو

 

 ، هم کنار در

 

 کنی سکوت تو
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 کنم گوش هم من و

 

 بگویم آرام من

 

 " دارم دوستت "

 

 بگویی تو و

 

 " هم من "

 

 تـو  هـم  منـو  اکانـت  خواسـتم  ازش وقتـی  کـردم  نصـب  گوشـیم  تـو  رو اکانتش مازیار خواسته طبق
 :نکردوگفت قبول کن نصب گوشیت

 

 !!فداتشم کافیه نصبیدي تو که همین عشقم-

 

 :توپیدم بهش حرص با
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 داشـته  گوشـیت  تـو  منـو  آیـدي  بایـد  هـم  تـو  گذاشـتیم  بـاهم  کـه  قـراري  طبـق  نکرده الزم نخیر-
 !باشی

 

 !خوام نمی من عشقم نه: مازیار

 

 !!کن نصب نگین جون-

 

 !!باشه داشته گوشیش تو منو آیدي اونم که کرد قبول دادم رو جونم قسم وقتی باالخره

 

 اون کـه  تفـاوت  ایـن  بـا  ولـی  بـود  برگشـته  قبـل  روال بـه  ومازیـار  مـن  رابطـه  تقریبا شب ازاون بعد
 !!داشتیم رو باهم تلفنی صحبت وقت وکمتر سرکاربود

 

 !بود قانع کم چیز همین به بازم من عاشق دل این ولی

 

 !فرستاد می وپیام زد می زنگ ودائم داشت نمی بر سرم از دست هنوزم محمد
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 !ترسیدم می بعدش وکنایه نیش از چون بودم نگفته چیزي مازیار به باره دراین

 

 !گفت می " آبجی" مهسا به ومازیار کردن می چت باهمدیگه گروه تو فقط ومهسا مازیار

 

 !کردیم می چت باهمدیگه گروه تو ولی بودن کرده بالك رو همدیگه اینکه با

 

 گیــر بهــش دیگــه نشــه خـراب  رابطمــون دوبــاره واینکــه مازیــار بخـاطر  ولــی بــودم متنفــر ازمهسـا 
 !دادم نمی

 

 یـه  اینکـه  تـا  خـوردم  مـی  غصـه  کمتـر  دیگـه  وصـداش  مازیـار  وجـود  بـا  منم و بود خوب چی همه
 !!ریخت بهم چی همه دفعه

 

 مازیـار  بـه  مهسـا ..کـردیم  مـی  چـت  دیگـه  وچنـدنفر  مهسـا  بـا  گـروه  تـو  داشـتیم  که غروب روز یه
 !میشه ریپورت چون بیاره درش بالکی از که گفت

 

 !!درآورد بالکی از اونو و شد راضی باالخره مهسا اصراراي با ولی نکرد قبول اولش مازیار
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 !بود کرده عصبیم شدت به مازیار کار این

 !لرزید می دستام وآشکارا بود شده خورد اعصابم بدجور شدم می دیونه داشتم

 

 !بودم متنفر مهسا از نبود خودم دست

 

 !!داره دوست رو مهسا مازیار که بود افتاده جونم تو خوره یه همش ولی چرا دونم نمی

 

 :گفتم عصبانیت وبا زدم زنگ مازیار به لحظه وهمون نیاوردم طاقت

 

 !کن بالکش لطفا مازیار!!؟ هااان!درآوردي؟ بالکی از مهسارو چرا-

 

 :داد جواب خونسرد دید،خیلی رو عصبیم لحن که مازیار

 

 نمــی بــر ازش دیگــه زدم کــه حرفــی مــن چــون بکــنم اینکــارو تــونم نمــی ولــی نگــین متاســفم-
 !!زیرش زنم نمی و گردم

 

 :گفتم ناله وبا شدن سرازیر اشکام وناراحتی عصبانیت ازشدت! داد می حرصم مازیار جواب
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 توروخدا متنفرم ازش من کن بالکش خواهشا مازیار-

 

 :گفت عصبی مازیار

 

 !کن تمومش رو بحث این لطفا!کنم نمی بالك رو مهسا دیگه من..! نگین یکیه من حرف-

 

 نمــی راضــی مازیــار ولــی کنــه بــالك رو مهســا خواســتم مــی ازش عصــبی و کــردم گریــه هرچــی
 !!شد

 

 :گفتم و زدم پوزخندي خرابم حال ،باهمون نیاوردم طاقت آخرشم

 

 !!ههـــ..! داري دوستش حتما نکن بالکش باشه-

 

 : گفت سرتقی با مازیار

 

 حافظ خدا نیست مهم کن فکر داري دوست هرجور تو-
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 !!کرد قطع بده رو حرفی اجازه بهم اینکه بدون بعدم

 

 پـس  هـم  رو خـودش  اکانـت  و کـرده  بـالك  منـو  دیـدم  بـزنم  حـرف  باهـاش  تـا  تلگـرام  رفتم وقتی
 !!گرفته

 

 !من؟ چرا بود دنیا تو آدم همه این

 

 !من؟ چرا بود تنها خیلی قلبم که من

 

 عشقم از خسته/خونه دلم من

 

 !من؟ چرا!/؟ من چرا چشمم تو اشکو آوردي بازم

 

  دنیا یه از بریدم دل

 

 تنهام تو بی بودم خسته
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 ابرام بغض صداي هم

 

 خدایاا من کردم گریه

 

  خیابون تو رفتم می راه

 

  داغون خیلی شکسته دل

 

 هامون قصه بود اشتباه

 

 بارون زیر اینجام من باز

 

 !من؟ چرا بود دنیا تو آدم همه این

 

 !من؟ چرا بود تنها خیلی قلبم که من
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  عشقم از خسته خونه دلم من

 

 !من؟ چرا!/من؟ چرا چشمم تو اشکو اوردي بازم

 

  شکستن دل دنیاست رسم

 

 !من؟ چرا پس اینه رسمش

 

 !من؟ چرا پس/خستم خیلی/ رفتن خیلی/ موندن خیلی

 

  شعرام توي نمونده حس

 

 تنهام خیلی اینه واسه

 

  دنیام توي نیست کسی هیچ

 

 چشمام خیسه همیشه من
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 !من؟ چرا پس بود دنیا تو آدم همه این

 

 !من؟ چرا پس بود تنها خیلی قلبم که من

 

 )"عبداالمالکی علی"! من؟ چرا آهنگ(

 

ــاي عاشــق ــی آهنگ ــدالمالکی عل ــودم عب ــت...ب ــاش اکثری ــرف آهنگ ــم ح ــودن دل ــاطر ب ــین بخ  هم
 رو خـودم  حسـابی  و اومـدم  مـی  آهنگـا  ایـن  سـراغ  بـه  شـدم  مـی  تنهـا  و گرفت می دلم تا همیشه

 !!کردم می خالی

 

 !! گذشت می مازیار وقهر دلیل بی رفتن از هفته یک

 

 !!کردن وگریه آهنگ دادن گوش بود شده کارم همیشه طبق بازم وسط این

 !بردم می سر به مازیار از خبري بی تو
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 اینجــوري چـون  نکـنم  التمــاس بـودم  گرفتـه  یـاد  دیگــه ولـی  بـود  شـده  تنــگ بـراش  دلـم  بـدجور 
 !شدم می خورد بیشتر

 

 !بودن سرانجام بی همیشه من هاي کشی منت

 

 یــک باشــم خبرداشــته مازیــار از جــورایی یــه اینکــه خــاطر بــه گــرفتم رو خــودم تصــمیم بــاالخره
 ..! کردم نصب جدید هویت یک با جدید آیدي

 

 ! تلگرام اومدم می جدیدم آیدي وبا وفقط شدم نمی آنالین اصال خودم آیدي با دیگه

 

 " ساله18 سوگند"بود شده مجازي تو جدیدم هویت

 

 بهانـه  وبـه  دادم لفـت  چنـدروز  از وبعـد  رفـتم  بـودن  ومهسـا  مازیـار  کـه  گروهـی  بـه  هویـت  ایـن  با
 !رفتم مازیار وي پی گروه لینک

 

 !گرفتم بعدلینک کردیم کل کل یکم اولش
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 !!شد ما ودوستی آشنایی براي شروعی من اینکار

 

 هرکسـی  بـا  ورفتـارم  بـودم  کـرده  وتخـس  بـداخالق  دختـر  یـه  رو خـودم  مجـازي  این با جورایی یه
 !!بود شکل همین به

 

 !!بودم دوست مازیار با چت درحد فقط رو هفته یک تقریبا

 

 :گفت بهم مازیار چت توي روز یه

 

 داشـته  جدیـد  عشـق  کـه  خـوام  ومـی  کـردم  کـات  عشـقم  بـا  مـن  آخه!بشی؟ عشقم میشه سوگی-
 !باشم

 

 !شنیدم رو وغرورم دلم شکستن صداي مازیار پیشنهاد با

 

 قیـد  راحتـی  همـین  وبـه  زودي همـین  بـه  مازیـار  شـد  نمـی  بـاورم  بود شده جمع چشمام تو اشک
 !!بیاره جایگزین برام وبخواد بزنه منو

 



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

@Caffetakroman Page 121 
 

 :گفتم خاطر همین به بود ناشناس براش کامال من هویت دیگه هرچند

 

 !کنی؟ عشقت جایگزین منو خواي می یعنی-

 

 !!کنم فراموشش خوام می آره: مازیار

 

 دوسـتش  همـه  ایـن  کـه  کسـی .. بـودم  تنهـا  بـدجور !نداشـتم  راهـی  هـیچ !! شـدم  مـی  دیونه داشتم
 !!زد رو قیدم راحت خیلی داشتم

 

 دل بفهمـونم  بهـش  اینکـه  بـراي  ولـی  بـود  سـخت  بـرام  هرچنـد  کـه  تصمیمی.. گرفتم رو تصمیمم
 !کردم قبول رو مازیار پیشنهاد!؟.. چی یعنی شکستن

 

 رو مازیـار  ناشـناس  باهویـت  و راه ازایـن  کـه  بـود  ایـن  کـنم  دلتنگـی  کمتـر  ازاینکـه  بعد هدفم تنها
 !!بفهمه رو جدایی درد تا کنم کات باهاش چندوقت وبعد بکنم خودم وابسته

 

 !شد می ورتر شعله درونم در هرلحظه انتقام حس افکار این با
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 عنـوان  هـیچ  بـه  چـون  بشـم  پشـیمون  تصـمیمم  از لحظـه  چنـد  بـراي  کـه  میومد پیش وقتا گاهی
 !! خواستم نمی رو ناراحتیش

 

 !!میومد سراغم انتقام حس همون دوباره افتادم می خودش رفتاراي یاد وقتی

 

 و سـر  بـی  هـاي  "دارم دوسـتت " درگیـر  را خـودت  دیگـر  کـه  گیـري  مـی  یـاد  بعد به جایی یک از
 ....نکنی آدمی هیچ ته

 

 عـوض  روز هـر  هـایش  مخاطـب  و انـد  زبـان  ورد کالم،دائمـا  تکیـه  مثـل  کـه  هـایی  "دارم دوستت"
 ....میشوند

 

 امـروز  دلِ"بـا  را تکلـیفش  هـم  خـودش  کـه  آدمـی  بـه  کـردن  فکـر  میفهمـی  بعـد  بـه  جایی یک از
 ...است داند،حماقت نمی "فارغش فردا و عاشق

 

 رنـگ  هـاي  آدم سـرگرم  و هـا  خوشـی  غـرق  او و باشـی  سـرانجامت  بـی  عشـق  درگیر هنوز تو اینکه
 ...است خودت به خیانت!!!!نیست اطرافش،وفاداري وارنگ و
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ــر ــردن فک ــه ک ــی ب ــه آدم ــت ک ــدن هیچوق ــاد را مان ــت ی ــض نفهمید،اشــتباه را عشــق و نگرف  مح
 ...است

 

 همـین  جـز  بـه  بشـوي  خوشـبخت  کسـی  هـر  بـا  میتـوانی  میفهمـی  و آیـی  مـی  خـودت  به باالخره
 ...است محض خوشبختی تو کنار بودنش میکردي فکر روز یک که آدمی

 

 !گذشت می مازیار با "سوگند هویت" من رابطه از اي دوهفته

 

ــواین ــدت ت ــوگروه م ــاي ت ــی ه ــا مختلف ــد ب ــا چن ــر ت ــنا پس ــودم شــده آش ــاهی ب ــا وگ  روي از وقت
 !شدم می مشغول درحدچت وفقط سرگرمی

 

 ! کرد ادمین داشت که کانالی تو منو مازیار

 

 هـام  نقشـه  تمـوم  دفعـه  یـه  مـن  بـد  شـانس  از اینکـه  تـا   رفـت  مـی   پـیش  خوب داشت چی همه
 ..!خورد بهم

 

 // نگــیــن// 
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 کمتـر  تـا  کـردم  مـی  کانـاال  تـو  وادمینـی  مجـازي  سـرگرم  رو خـودم  حسـابی  که شد می چندروزي
 !کنم می فکر بدبختیام به

 

 !شد؟ می مگه ولی

 

 ! زنم می وپا دست گردابی چه تو که کنم فراموش تونستم نمی هیچوقت

 

 )؟(دیگه دختر یه بودم شده مجازي دنیاي در "سوگند" جدیدم هویت با

 

 ! وبداخالق تخس دختر یه

 

 !وشیطون مغرور دختر یه

 

 ! بودم واقعیت تو که چیزي اون برخالف

 

 !ترسیدم می حسابی ومن بزنه حرف باهام تلفنی تا داشت اصرار مازیار بود هم چندروزي
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 کنم؟ چیکار دونستم نمی

 

 لـو  چـی  وهمـه  داد مـی  تشـخیص  رو صـدام  اول همـون  مطمئنـا  زدم مـی  حـرف  تلفنی باهاش اگه
 !رفت می

 

 !بود موضوع این مشغول فکرم حسابی

ــار اي وچندکلمــه باشــه اعتمــاد قابــل کــه هــم رو کســی ــه حــرف بامازی ــا نداشــتم ســراغ رو بزن  ت
 ...اینکه

 

 .افتادم بودیم "همسایه" که)مازیار عمه دختر( سعیده یاد

 کـه  نبـودم  صـمیمی  باهـاش  زیـاد  ولـی  داشـتم  وآمـد  رفـت  سـعیده  بـا  شـدکه  مـی  کوتـاهی  مدت
 !کنم ودردودل باشم راحت باهاش بتونم

 

 ! بود سخت خیلی من براي کردن اعتماد دیگه طرفی از

 

 ! جنسم هم به اعتماد چه و مخالف جنس به اعتماد چه



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

@Caffetakroman Page 126 
 

 

 مقدمـه  کمـی  وبعـد  رفـتم  سـعیده  خونـه  وبـه  دریـا  بـه  زدم دلو باالخره قطعی تصمیم یه با خالصه
 گفتم بهش دروغ چندتا کردن وسرهم چینی

  

 "کنم امتحانش خوام می چون بزنه حرف جدیدم نامزد با"

 

 واز نمیشـه  روم و نـزدم  حـرف  پسـرا  بـا  مـن " اینکـه  و باالگذاشـتن  طاقچـه  کمـی  بعـد  هـم  سعیده
 "..!  حرفا این

 

 ! بزنه حرف باهاش رو اي کلمه چند داد رضایت باالخره

 

 زنــگ مازیـار  بـه  سـعیده  بابـاي  گوشـی  از ناچـار  وبــه نداشـت  پـولی  اعتبـار  گوشـیم  بـدم  شـانس  از
 .!بزنه زنگ خودش وگفتیم زدیم

 

 حـرفش  زیـر  بزنـه  خواسـت  مـی  و شـد  شـروع  سـعیده  کـردن  هـول  بـاز  مازیار تماس بعد بالفاصله
 :وگفتم نزاشتم که
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 !کن سرش به ودست کن صحبت باهاش چندکلمه فقط توروخدا-

 

 مازیـار  بـا  واحوالپرسـی  سـالم  درحـد  رو اي کلمـه  چنـد  هـول  کمـی  بعـد  خانمـا  خـانم  هم باالخره
 !زد حرف "سوگند عنوان به"

 

 ومـنم  کنـه  صـحبت  باهـاش  دوم بـار  بـراي  نشـدکه  راضـی  هیچوقـت  دیگـه  سـعیده  هم اون از بعد
 !نکنه شک تا نزنم حرف مازیار وبا بیارم بهونه یه هردفعه بودم مجبور بین این

 

 .... روز یه اینکه تا گذشت منوال همین به روزي چند

 

 . کرد نمی والتماس زد نمی زنگ بهم ودیگه نبود خبري محمد از که شد می اي هفته یک

 

 .بود شده راحت محمد بابت از کم کم دیگه خیالم

 

 !برداشته سرم از دست باالخره که بودم خوشحال
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 هرچنـد  کـردم  مـی  فکـر  مازیـار  نبـود  بـه  وکمتـر  بـودم  شـده  مجـازي  دنیـاي  گرم حسابی روزا این
 ! رفت نمی یادم معرفتیش بی هیچوقت

 

 !زدن می غر روم حسابی ونامادریم بابام گذشت می مجازي تو وقتم بیشتر اینکه بخاطر

 

 نمـی  واهمیـت  بـود  شـده  عـادي  بـرام  دیگـه  ولـی  شـدم  مـی  گرفتـه  وتهمـت  تحقیـر  باد به همش
 !دادم

 

 مـی  چـت  باهمدیگـه  وقتـا  وگـاهی  بـودم  شـده  آشـنا  مجـازي  دنیـاي  تـو  پسـره  یه با چندروزم این
 !کردیم

 

 "سوگند" بود مستعار بازم من هویت البته

 (!)فهمید چیزو همه واون شد رو مازیار پیش دستم باالخره بدم شانس از

 

 )؟(کردم می امتحانش داشتم مدت این وتو بودم نگین من اینکه
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 خـودش  عمـه  دختـر  بـود  زده حـرف  سـوگند  عنـوان  بـه  کلمـه  چنـد  باهـاش  که شخصی اون اینکه
 !بود

 

 صــورت وبــه کــنم امتحــان رو مازیــار خواســتم مــی تــا همیشــه داشــت حکمتــی چــه دونــم نمــی
 !شناخت؟ می منو واون رفتم می لو زود بشم دوست باهاش ناشناس

 

 صــحبت ســر "ســوگند هویــت" دلــیلم بــی هـاي  بهانــه بخــاطر کــه شــنیدم مازیــار خــود از بعـدها 
 کــه ومیفهمــه زنــه مــی زنــگ ســعیده بابــاي شــماره همــون وبــه کنــه مــی شــک  تلفنــی نکــردن
 ایـن  تمـوم  میفهمـه  راحـت  وخیلـی  میشـه  دسـتگیرش  چـی  وهمـه  هسـت  اش عمـه  شوهر شماره

 !سرمنه؟ زیر ماجراها

 

 شـده  غریبـه  یـه  مازیـار  بـراي  واقعـا  مـن  مـدت  وتـواین  گذشـته  مـن  گنـدکاري  اون از اي هفته دو
 !بودم

 

 .نگرفت حالی هیچ وازم نیومد سراغم به هیچوقت دیگه

 

 دیگـه  کـه  زنـه  مـی  گـول  رو خـودش  داره مازیـار  کـه  اینـه  بـاوره  غیرقابل هنوز برام که چیزي تنها
 !نداره وجود نگینی
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 !کرد می چت کانالش ادمین عنوان به بازم خودمم دونست می که سوگندي هویت با

 

 (!)وبس کانال حد در فقط چت

 

 دیگـه  کـه  فهمونـد  مـی  بهـم  "سـوگندخانم " عنـوان  بـه  کـردنم  خطـاب  بـا  درچتش وهربار همیشه
 !هستم سابق غریبه همون براش ومن نداره وجود براش نگینی

 

 ]07:58 19.02.17[, نباشی اگه میمیرم رمان ویرایش

 مـی  عشـقم  تنهـا  عنـوان  بـه  اونـو  کـه  بـودم  مـن  ایـن  بـازم  مازیـار  هـاي  توجهی بی رفتارا وجود با
 (!)دیدم

 

 !بودم شده "تنها" کلمه واقعی معناي به دیگه که منی

 

 (!)شد خاکستر به وتبدیل خاموش زود خیلی که مازیاري آتشین عشق
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 بـــاشـی کـــه عــاشـق

 

 

 !!نمیـــدانــی رفتــــن              

 

 

 حــرفــت ســرِ انیمـیـمــ

 

 

  دنــیــا آخـــرِ تـــا کـــه                

 

 

      نــمــیـــزارم تـنـهــات"      

 

 .نبودم بلد کردن وفراموش رفتن من

 !کنم فراموش رو مخالف جنس طرف از کشی ومنت التماس بودم گرفته یاد حاال که منی
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 //بعد دوهفته//

 

 !بود گذاشته تاثیر روم مجازي دنیاي تو بودن وتخس وبداخالقی لجبازي

 

 (!)ومغرور تخس دختر یه به بودم شده تبدیل هم واقعی دنیاي تو دیگه

 (!)لجباز دختر یه

 (!) سنگدل دختر یه

 (!) میرفت در کوره از زود حرفی کوچکترین با که دختري

 

 صـمیمی  باهـاش  مـدت  تـواین  کـه  بـود  چـی  "اویـس " پسـره  اون بـا  دوسـتی  از هـدفم  دونـم  نمی
 !شدم

 

 )؟(کنم می چیکار دارم دونستم نمی خودمم روزا اون تو

 

 (!)فهمیدم نمی خودمم حال اصال

 

 !دونستم نمی)خریت( رابطه این از رو هدفم
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 (!) پسرا از انتقام نوع یه یا سرگرمی یا مازیار با لجبازي

 ! کرد تموم برام بد خیلی بود که هرچی ولی بود چی دونم نمی

 

 !شد تموم بد خیلی برام کردم شروع اویس با که گذري وزود اي دوهفته رابطه اون

 

 ...ولی کردم نمی رو خریت این هیچوقت کاش

 (!)افسوس

 (!)صدافسوس

 

 .بودم دوست بود، تهران اهل که مهسا اسم به دعوا واهل تخس دختر یه با مجازي توي

 

 !بزنی جلو ازش بتونی که اومد می پیش کم خیلی کردي می کلکل باهاش اگه که دختري

 

 پیشـنهاد  بهـش  اینکـه  تـا  کـرد  مـی  پیـروزي  ادعـاي  همـش  اون و کـردم  کلکـل  اویـس  بـا  شب یه
 !داره ادعا بازم اونوقت کنه کلکل مهسا با دادم
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 ویـم  پـی  اومـد  خـورد  شکسـت  مهسـا  از وقتـی  وآخرشـم  کنـه  کلکـل  مهسـا  بـا  کـرد  قبـول  اویس
 ! گفت بهم دراومد دهنش از وهرچی

 

 ! خاك تو مادرم فحش

 

 اول روز از باهــاش کـاش  کـردم  مـی  لعنــت رو خـودم  همـش . بـودم  شــده وناراحـت  عصـبی  خیلـی 
 ! کردم نمی چت

 

 ! رسونه می مازیار دست به و گیره می شات داشتیم باهم که چتایی از بیشعور اویس

 

 ذره ذره باحرفــاش ولــی کــرده مــن یــاد کــه بــودم حــال خــوش.زد زنــگ بهــم مازیــار بعــدش روز
 ! کرد نابودم

 

 ! باشه زده رو حرفا این بهم عشقم شد نمی باورم. بود زشت واقعا مازیار حرفاي

 

 ! گفته چی بهم که رفت نمی یادم لحظه یک. بودم مازیار حرفاي درگیر هفته یک تقریبا
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 ! کنه بد رو اسمم تا کرد می پخش هرجا رو چتامون و بود ننشسته آروم اویس طرف اون از

 

 ! سوگنده اسمم کرد می فکر واون بودم نگفته بهش رو واقعیم اسم که کردم می خداروشکر

 

 مجـازي  دنیـاي  تـو  پسـري  هـر  بـا  کـه  بـودم  کـرده  داغ رو دسـتم  پشـت  دیگـه  اویس جریان از بعد
 ! نکنم چت عاطفی حد این تا

 

 ! بودم کرده آشتی مازیار با دوباره که بود چندوقتی

 

 بهــم عشــقم شــماره کــرده نگــاه وقتــی. خــورد زنــگ گوشــیم بــودم شــام سرســفره کــه شــب یــه
 ! زد می چشمک

 

  دادم جواب و بیرون اومدم اتاق از تماسش ذوق با بالفاصله

 

 ! افتاده یادمن و خریده جدید گوشی که گفت بهم مازیار معمولی واحوالپرسی بعدازسالم

 

 ! آیفون گفتم بهش منم بخره گوشی مدلی چه بودکه پرسیده ازم مازیار پیش چندوقت
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 ! زدم حرف بامازیار ساعت یک تقریبا شب اون

 

 ! دیدنش برم ومن شهر بیاد ماه دي شد قرار

 

 ! گنجیدم نمی خودم پوست تو خوشحالی از

 نزدیــک از دوري یکســال بعــد رو عشــقم تونســتم مــی بــاالخره اینکــه از شــدم مــی دیونــه داشــتم
 !ببینم

 

 تَمومـِـ بآ

 

 ادعآمــون

 

  ـم میشیـ کَسایی دلتَنگــ وهي

 

 ےگآه کـِـ
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 میکُنیم ـ فکـ ـ اوقآتـ

 

  ـون اَزشـ ـم متنَفریـ

 

 . بودم دلتنگ من

 . بود زندگیم همه که کسی دلتنگ

 . شد می محسوب قلبم فرمانرواي که کسی دلتنگ

 . دونستم می وجسمم وروح قلب سلطان اونو من که کسی دلتنگ

 

 ! افسوس ولی

 

 .داشتیم فاصله هم از ها کیلومتر که افسوس

 

 !آورد می ها رابطه روز به چه ها فاصله واین

 

 همـین  ولـی  نداشـتیم  بـاهم  رو قبلمـون  رابطـه  اون هرچنـد  کـردم  آشـتی  مازیـار  بـا  شب ازاون بعد
 ! بود کافی برام بشنوم صداشو وقتا گاهی تونستم می که قدر
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 . بود دنیایی برام باهاش کردن چت یا احوالپرسی درحد حتی عشقم صداي شنیدن

 

 !بود همدیگه بالك و قهر از بهتر بود که هرچی

 

 ! بودیم آذر پایانی روزهاي در

 ! خوشحال ومن بود نزدیک دي ماه

 

 ! عشقم درانتظار صبرانه بی ومن 

 

 ! گذشتن می دیر برام اخر روزاي این چرا دونم نمی

 

 . بدونم رو اومدنش دقیق تاریخ مازیار از خواست می دلم

 

 اونجــا مــاه دي اواســط وشــاید نیســت معلــوم گفــت بهــم پرســیدم رو اومــدنش تــاریخ ازش وقتــی
 ! باشم
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 ! اومدن سر به انتظار روزاي بود هرطور باالخره

 

 ! دادن بهم رو دنیا انگار خونشون، برم خبرداد بهم مازیار که شبی اون

 

 ! کردم می سیر عشقم دوباره دیدن رویاي و فکر تو همش شب هاي نیمه تا

 

 روبـرو  مازیـار  بـا  چطـوري  کـه  کـردم  مـی  تصـور  رو اي لحظـه  همـش  من ولی باشه دار خنده شاید
 ! بشم

 

 . شدم بیدار خواب از گوشیم زنگ صداي با بعد روز صبح

 ! برسم خودم به حسابی و بزارم تموم سنگ براش خواست می دلم

 

 ! گرفتم مفصل دوش ویه رفتم حموم به

 . دادم انجام شیک حال ودرعین ساده آرایش یه حموم از بعد

 

 . پوشیدم رو براقم بلند پاشنه مشکی کفشاي همرنگش، شال با اي قهوه لباس
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 . شدم دربستی ماشین وسوار. زدم رو ونقابم کردم سرم رو چادرم

 

 ! مونم می اونجا وشب رم می دوستم خونه که بودم گفته بابام به قبل از

 

 . بودم اینا مازیار کوچه تو بعد ساعت یک

 :داد جواب بوق چند بعد گرفتم، رو اش شماره

 

  خوبی؟ چطوري سالم-

 

ــنش از ــب لح ــردم تعج ــتم ک ــزي وخواس ــم چی ــه بگ ــداي از ک ــت سروص ــط پش ــه خ ــدم متوج  ش
 ! شلوغه دورش

 ! شمام کوچه تو من دیونه سالم-

 

 ! میام االن من دربازه خونه برو باشه-

 

 . کردم قطع رو گوشی و گفتم چشمی

 



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

@Caffetakroman Page 141 
 

 . کردم حرکت خونشون در طرف وبه کشیدم عمیقی نفس

 .شد باز درخونه که بودم ایستاده منتظرش اینا مازیار خونه هال در من چنددقیقه بعد

 

 هـاي  لحظـه  بهتـرین  بـرام  ودلتنگـی  دوري سـال  یـک  از بعـد  عشـقم  دوبـاره  دیـدن  لحظات دراون
 . بود زده رقم رو زندگیم خوش

 

 . زد می چشمک برام در چارچوب در مازیار جذاب و بلند قامت

 . گنجیدم نمی خود پوست در ازخوشحالی

 

 . بود ایستاده روبرویم مازیار بعد اي لحظه

ــود صــورتم روي نقــابم هنــوز ــار کــه ب ــا مازی ــا داد تحــویلم بــانمکی لبخنــد دیــدنش ب  شــیطنت وب
 :گفت

 

  ببینم؟ رو نازت صورت اون من بدي افتخار خواي نمی خانومم سالم-

 

 . انداختم پایین خجالت با رو سرم بود شده پنهان نقابم زیر که لبخندي با
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 بهـم  بـود  پیـدا  خوشـحالی  بـرق  درآن کـه  هـایی  چشـم  بـا  کشـیدو  سرم از رو نقاب آرومی به مازیار
 . ماند خیره

 

 . بود کرده بیشتر اونو جذابیت بود، لباش روي که شیرینی لبخند

 

 . بود توصیف از ناتوان واقعا لحظات اون در من حال

 

 . داشت بر در خاصی وشوق شور یه برام بودم عشقم درکنار مدتها بعداز اینکه

 

 اتـاق  طـرف  بـه  ومنـو  گرفـت  رو دسـتم . بـود  زده زل بهـم  عشـق  از چشـمانی  بـا  که درحالی مازیار
 . کشید خودش

 

 . دیدم مازیار اتاق در رو خودم بعد اي لحظه

 واطــرافم اتــاق فضــاي از کــه داشــتم شــوق کننــدش معــذب رفتارهــاي و مازیــار دیــدن از اونقــدر
 . زدم می دید رو عشقم چشمی زیر وفقط بودم غافل
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 مـی  در بـراش  جـونم  کـه  لبخنـدي  بـا  و باالگرفـت  رو وسـرم  گذاشـت  چـونم  زیـر  رو دستش مازیار
 :گفت رفت

 

  شدي؟ خجالتی من جلوي حاال تا کی از عزیزم-

 

 : وگفتم گزیدم لبامو خجالت از

 ! کشم می خجالت یکم ندیدمت وقته خیلی نکن اذیت دیونه عه-

 

 خانومم بشم خجالتت فداي من آخ: مازیار

 

 . بود توصیف قابل وغیر رویایی برام واقعا گذشت می بامازیار که لحظاتی

 

  "نیوتن" کاش

 

 هم "عشق# " براي

  قانون
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 "سوم"

 

 !کرد می تعریف

 وقتی که

 

 " دارم_دوست " را تو من

 حق تو

 

  "العملی عکس"

 

  من داشتن دوست جز

 ..باشی نداشته

 . نبود معلوم اونا برگشت و بودن رفته مادربزرگش دیدن براي خانوادش مازیار گفته طبق

 

 . کرد می تداعی رو گذشته خاطرات تموم برام خونه اون جاي جاي
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 . بود مازیار دل گرو دلم اما بودم محمد نامزدي در که روزهایی

 . نداشتم احساسش از خبري روزها اون در که مازیاري

 

 . کردم توصیف االنم عاشق مازیار با رو روزام اون مغرور مازیار اي لحظه

 

 . شد تبدیل واقعیت به برایم بودن تو با رویاي که خوب چقدر

 

 . گذشت خوش حسابی مازیار با غروب هاي نزدیکی تا روز اون

 . کشیدیم وباهم کردیم چاق قلیون که رو ساعاتی

 

 . خوردیم خوراکی همدیگه با که ساعاتی

 . گذاشتیم می همدیگه دهن خوراکی که ساعاتی

 

 . بودم کرده سپري دادم می  براش رو جونم که کسی با رو عمرم ساعات بهترین

 

 . بریم وپارك گردش به باهمدیگه تا بشم آماده خواست ازم مازیار که بود غروب
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 . زدم رو نقابم و چادر و کردم مالیمی آرایش

 . شدیم خارج خونه از وباهمدیگه شدم مازیار موتور سوار

 

ــواي اون در ــرد ه ــتونی س ــواري و زمس ــور روي س ــار موت ــقم درکن ــال عش ــواي ح ــه وه  اي دیگ
 ! داشت

 

 . رفتیم تفریحی پارك به ازاون بعد چرخیدیم می موتور با خیابونا تو فقط رو یکساعت

 

 . داد وقلیون شام سفارش مازیار

 

 . رفتیم بود شده گرفته درنظر برامون که خانوادگی لژ سمت به باهمدیگه

 

 . خورد زنگ مازیار گوشی که بودیم سفارشات آوردن منتظر جفتمون

 

 :گفت بهم استرس با تماس قطع از بعد اي لحظه
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 . گردن می بر دارن راهن تو اینا مامانم نگین-

 

 :وگفتم زدم زل بهش ترس با ریخت فرو قلبم

  کنیم؟ چیکار حاال!  زودي این به چطور-

 

 :گفت لحظه چند از بعد. بود زده زل بهم سردرگمی با مازیار

 

 ! بیارم کیفتو خونه برم اومدنشون از تاقبل باید فعال-

 

ــرم ــون رو س ــار. دادم تک ــی مازی ــالش وقت ــت ازم خی ــد راح ــا ش ــی ب ــام نگران ــت تنه ــراي گذاش  وب
 . رفت خونه به کیفم آوردن

 

 . نشست درکنارم و برگشت کیفم همراه به مازیار باالخره دقیقه پانزده از بعد

 

 . آورد رو غذا برامون خدمت پیش

 . کشیدیم قلیون استراحت وکمی شام صرف از بعد
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 . شدیم خارج پارك از وباهم کرد حساب مازیار ساعت یک از بعد

 

 :گفت شرمندگی ومازیاربا رفتیم سرخیابون پارك به

  ري؟ می کجا امشب نگین-

 

 :وگفتم زدم زل بهش ناراحتی با

 

 بــد فکــر تــا هــزار کســی خونــه بــرم شــب وقــت ایــن اگــه مــن دونــی مــی بهتــر خــودت عشــقم-
 زحمتـت  کـه  ببخشـید  خونـه،  بـرو  تـوهم  شـینم  مـی  توپـارك  همینجـا  بنابراین. کنند می درموردم

 . دادم

 

 :گفت وناراحتی عصبی لحن با مازیار

 . زارم نمی تنهات رو تو من باش مطمئن. نزن رو حرفا این-

 .بیارم رو ماشین برم من تا باش منتظر جا همین

 

 :گفتم باتعجب

  چی؟ براي ماشین-
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 :وگفت زد شیطونی لبخند

 

 . بخوابیم ماشین تو خوایم می امشب اینکه براي-

 

 :وگفتم کردم تعجب حرفش از

 

  کنی؟ می مسخره-

 

 :وگفت گرفت خودش به جدي قیافه بعد و خندید کمی

 

 . جدیم کامال نخیر-

 

 . بود اومده بند زبونم. کردم می نگاه بهش ناباوري با

 :وگفتم اومدم خودم به باالخره

 

 ! کنم می خودم حال به فکري یه منم  بخواب، بگیر راحت خونه برو تو نکرده الزم نخیر-
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 ! نبودم مطمئن بودم زده که حرفی از خودم

 ! بره تونست می کجا شب، تاریکی تواین تنها، دختر یه آخه

 

 . داشتم شرم ندیدمش ساله یک که آبجی خونه برم بخوام اینکه از

 ! زدن می درموردم حرف تا خونه،هزار برم خواستم می اگر ومن بود شب ده ساعت

 

 :گفت مازیار که بودم فکرا این تو

 وبـرم  خیـابون  تـو  کـنم  رهـات  شـب  وقـت  تـواین  کـه  نشـدم  غیـرت  بـی  اونقـدر  هنـوز  من عزیزم-
 ! خونه

 

 :وگفت کرد روشن رو موتور

 .گردم می بر االن باش منتظرم جا همین-

 

 . شد دور ازم" عشقم باش خودت مواظب" گفتن با مازیار. دادم تکون سري ناچار به

 

 .نشستم مازیار انتظار به پارك هاي نیمکت از یکی روي مازیار رفتن بعداز
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 تنهـا  از تـا  بـود  دلگرمـی  یـه  بـرام  بـودن  پـارك  در هنـوز  کـه  هـایی  وخـانواده  هـا  بچـه  وتـوك  تک
 ! نترسم بودنم

 

 . پریدم جا از ماشینی بوق صداي با که بودم تلگرام تو غرق

 

ــار. کــردم نگــاه کــه رو اطــرافم ــر اونطــرف کمــی رو مازی ــا ت ــژوي ب  شــیک خیلــی رنــگ ســفید پ
 ! دیدم وتمیزي

 

 . رفتم طرفش به خوشحالی با. زد می صدام داشت

 . شدم وسوار کردم باز رو جلو در

 

 :وگفت برگشت طرفم به شوق با مازیار

  بریم؟ کجا حاال  اومدم، دیدي-

 

 . رفت ضعف لبخنداش این براي دلم

 . گرفتم ماچ یه اش گونه از پریدم شوق وبا بیارم طاقت نتونستم
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 . خندید اطراف به اشاره با مازیار

 پــارك، تــو آدمــاي بــه توجــه بــدون ومــن پـارکیم  تــو هنــوز کــه وفهمیــدم اومــدم خــودم بــه تـازه 
 !بوسیدمش

 

 :گفت مازیار که گزیدم رو لبم باخجالت

 

  بریم؟ کجا من ملکه خب-

 

 . شد اب تودلم قند حرفش از

 

 :دادم جواب خودش لحن همون با

 ! ره می قلبم پادشاه که هرجا-

 

 .درآورد حرکت به رو ماشین و داد تحویلم عشقی پراز لبخند

 

 . بود خاطره وپراز موندنی یاد به شب یک ومازیار من براي شب اون
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 و بـرد  اونجـا  رو ماشـین  کـرد  مـی  کـار  مسـافربري  ترمینـال  تـوي  کـه  رفـیقش  همـاهنگی  با مازیار
 . کرد پارك

 

 . زدیم می حرف فقط شب هاي نیمه تا.. بودیم ماشین تو مازیار منو شب اون

 

 بـا  کـه  دیـدم  مـی  رو مازیـار  شـدم  مـی  بیـدار  کـه  وقتـی . افتـاد  مـی  هـم  روي چشـمام  کـه  گاهی
 ! کنه می نگاهم و داره برلب شیرینی لبخند عشقش، پراز چشماي

 

 .بالیدم می خودم به مازیار خالصانه وعشق محبت همه این از

 ...! افسوس ولی باشیم طور همین همیشه خواستم می خدا از

 

 ...!خاطره پراز  شبی

 

 ...! موندنی یاد به شبی

 

 ...! رویایی شب یه



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

@Caffetakroman Page 154 
 

 

 ..! کنیم گیر موقعیتی چنین هم تو کردیم نمی فکرشم هیچوقت که شبی

 

 ...! ودلهره نگرانی پراز شبی

 

 بـود  کـرده  چنـدبرابر  مـارو  تـرس ) مادرمازیـار ( فرشـته  درپـی  پـی  هـاي  ونگرانـی  ها تماس اینکه با
 ! ارزید می انگیز خاطره بودن باهم این به ولی

 

 .گذشت خوش بهمون خیلی هاش محدودیت تموم وجود با بود که هرچی شب اون

 . رسوند خوندن فاتحه براي وداداشم مادرم سرخاك به منو مازیار صبح7 ساعت زود صبح

 

 .چرخیدیم شهر تو کمی اینکه از بعد

 .شدیم جدا هم از بود کندنی جون و سختی هر با

 

 . شدم خط ماشین سوار خونمون به رفتن قصد به ومن برگشت اشان خانه به مازیار

 

 . رسیدم خونه به ساعت یک تقریبا بعداز
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 . بود نکرده تغییري هیچ ما رابطه بازهم ولی بود گذشته مازیار با دیدارم از هفته یک

 

 ! بود شده احساس وبی سرد پیش چندوقت مثل هم باز مازیار

 

 . کردم نمی درك رو اون در ناگهانی تغییرات همه این

 

 کـاري  هـر  بخـاطرش  بـودم  حاضـر  وهنـوزم  کـردم  کـاري  هـر  کـنم  قبـل  مثـل  رو مازیار اینکه براي
 . بکنم

 

 ..... اینکه تا رفت می پیش منوال همین به چی همه

 ! کنند روشن رو محمد با من نهایی تکلیف داشتند اصرار ام خانواده که بود مدتی

 

 . بگیریم طالق یا کنیم شروع رو مجدد زندگی باهم یا اینکه

 

 در محمـد  وبـا  بـره  منوجـان  بـه  اینـا  وعمـوم  بابـام  از نماینـدگی  بـه  یکـی  کـه  بود نیاز کار این براي
 ! کنه صحبت مورد این
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 بـه  رو وظیفـه  ایـن  بـود  امیـر  اسـمش  کـه  بابـام  پسـرخاله  بـاالخره  مختلـف  نظـرات  و بحـث  از بعد
 . گرفت عهده

 

 . رفت) کرمان استان هاي شهرستان از یکی( منوجان به ام خانواده از نمایندگی با امیر

 

 بـرام  زد بهـم  کـه  وحرفـایی  هـا  تهمـت  و زد زنـگ  بهـم  مازیـار  کـه  بـود  امیرگذشته رفتن از روز دو
 . شد تموم بد

 

 ! شنیدم نامادریت از اینو ومن داشتی نامشروع رابطه امیر با تو گفت بهم مازیار

 

 . خورد می سرم به پتکی مثل مازیار حرفاي! شد نمی باورم

 

 ! کرد می شایعه درموردم جا همه داشت که بود پست اینقدر تا نامادریم

 

ــدتر همــه از ــار از ب ــاور رو عجــوزه اون حرفــاي نداشــتم رو انتظــارش کــه عشــقم تنهــا مازی  کنــه ب
 ! کشیدم می عذاب
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 . گرفت تماس باهام محمد که بود گذشته امیر رفتن از سوم شب

 

 ! امیره رفتن تماسش دلیل بودم مطمئن

 

 .دادم رو جوابش و کردم جزم رو عزمم بنابراین

 

 از بعـد  ام خـانواده  اعضـاي  از یکـی  ناگهـانی  دیـدن  از کـه  بـردم  پـی  ایـن  به محمد وحرفاي لحن از
 . بود ترسیده وحسابی شده شوکه توجهی بی قهر ماه ده

 

 ! رحم بی نگین یه شدم دوباره

 

 :گفتم بهش وتهدیدآمیزي خشن لحن با

 

 . باشم گفته بهت میدم باد به رو دودمانت  نکنی مشخص رو تکلیفم اگه-

 ! بزنیم حرف باهم باید شدم خسته بالتکلیفی همه این از دیگه

 

 :گفت بود ترسیده حسابی که محمد
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 . بزنیم حرف باهم تا منوجان بیا میدم انتقال پول برات پس عزیزم باشه-

 

 . گذاشتم درمیون بابام با رو چیز همه تماس قطع از وبعد کردم قبول باطنیم میل رغم علی

 

 ! کنم حرکت منوجان طرف به زود صبح شد قرار بابام کردن راضی با باالخره

 

 ! بود انداخته چنگ دلم به بدي ودلهره ترس. بودم خواب بی دیروقت تا رو شب اون

 

 . رفتم خواب به بود کندنی هرجون با باالخره

 

ــا زود صــبح ــه ب ــواب از عجل ــدار خ ــدون شــدم بی ــیفم صــبحانه خــوردن ب ــاده رو ک ــردم آم ــا ک  وب
 . شدم خارج خونه از خداحافظی

 

 !کردم می بلیط منوجان مقصد به وداشتم بودم ترمینال در بعد ساعت یک
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 بـود  افتـاده  بـرام  کـه  اتفاقـاتی  تمـوم  وبـه  کشـیدم  راحتـی  نفـس  شـدم  اتوبـوس  سـوار  اینکه از بعد
 خواسـتم  ازش دلـم  تـه  واز کـردم  توکـل  خـدا  بـه  لـب  وزیـر  کـردم  فکـر  دارم پـیش  در چی واینکه
 ..! بزنه رقم برام صالحمه به که چیزي همون

 

ــا ــان ت ــا منوج ــاعت16 تقریب ــود راه س ــابی ب ــته رو آدم وحس ــی خس ــرد م ــی ک ــاالخره ول ــه ب  ب
 . رسیدم منوجان به شب نیمه2 بودساعت هرسختی

 

 . ایستادم ومنتظر شدم پیاده اتوبوس راننده از تشکر از بعد

 

 . بیاد دنبالم به اش پسرعمه ماشین همراه محمد بود قرار

 

 !شدند فرما تشریف آقا باالخره معطلی دقیقه ده از بعد

 

 . دیدم دوباره ماه ده از بعد رو محمد  قیافه

 . کرد می محبت بهم و بود شده خوب باهام رفتارش ولی بود نکرده تغییرچندانی
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 مـی  رو رفتـارا  ایـن  مـن  کـردن  آروم بـراي  فقـط  یـا  کـنم  بـاور  رو کردنش محبت این دونستم نمی
 !کرد

 

 بـه  رسـیدن  تـا  و کـردم  مفصـلی  احوالپرسـی ) محمـد  پسـرعمه ( مسـلم  بـا  شـدم  کـه  ماشـین  سوار
 . کردم می نگاه شهر به پنجره از و بودم نشسته ساکت خونه

 

 مفصـلی  احوالپرسـی  بادیـدنش  بـود،  بیـدار  هنـوز  امیـر  رسـیدیم،  خونـه  بـه  دقیقـه 20 تقریبا از بعد
 خـودم  از بچـه  تـا  سـه .. بابامـه  وهمسـن  مسـن  تقریبـا  مـرد  یـه  کـه  بابامـه  پسـرخاله  امیـر .(  کردم

 ) داشت بزرگتر

 

 امیـر  بـا  تلخـی  اوقـات  بـا  و کـرد  برداشـت  بـد  امیـر  حرفـاي  از محمـد  کـه  بـود  نزدیک صبح طلوع
 . شد گالویز

 

 عصـبانیت  بـا  کـه  بشـه  درگیـر  مـنم  بـا  بـود  نزدیـک  بـود  فایـده  بـی  کـنم  آرومش تا کردم هرکاري
 :وگفتم آخر سیم به زدم
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 زنـدگیمون  تکلیـف  تـا  اینجـا  اومـدم  بلندشـدم  راه همـه  ایـن  بخـاطرت  کـه  نـداري  لیاقـت  عوضی-
 کنـی  رفتـار  چطـور  بگیـري  یـاد  دیگـه  باشـی  تـو  تـا  کـنم  اقـدام  قـانون  راه از بهتـره  بشـه  مشخص

 ! کثافت

 

 پـدر  کـه  کشـیدم  مـی  ونشـون  خـط  بـراش  داشـتم  عصـبانیتم  تمـوم  بـا  و نبـود  خودم دست حرفام
ــه شــدم ســاکت رســیدن، ســر محمــد ومــادر ــتم طرفشــون وب  رو معمــولی احوالپرســی از بعــد رف
 :گفتم پدرش

 

 رو خودمـون  تکلیـف  تـا  اینجـا  اومـدم  مـن ! کنـه  رفتـار  اینجـوري  محمـد  کـه  اینجا نیومدم من بابا-
 .... محمد ولی بشه حل چی وهمه کنم مشخص بیاد وسط قانون پاي که این بدون

 

 :گفت پرخاشگري با محمد

 

 کـه  گیـرم  مـی  تصـمیم  خـودم  و خودمـه  زنـدگی  نکننـد  دخالـت  اونـا  نـداره  ربـط  وبابام مامان به-
 . بکنم چیکار

 

 خــالی رو عصــبانیتم و حــرص تمــوم خواســتم مــی و بــودم شــده عصــبی واقعــا محمــد رفتــاراي از
 . بود سخت برام محمد پدر و امیر جلوي ولی کنم
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 . بزنند رو حرفشون اونا تا وبزارم کنم کنترل خودم کردم سعی بود هرطور باالخره

 

 :گفت محمد پدر به رو خودش همیشگی آرامش با امیر

 

 اینجــا مــا درآورده شورشــو واقعــا محمــد آقــا شــما پســر ولــی واجــب احترامتــون بزرگتریــد شــما-
 احتـرام  آقـا  ایـن  ولـی  کنـیم  وفصـل  حـل  شـکایتی  و قـانون  هـیچ  بـدون  رو نگین مشکل تا اومدیم

 !؟ کنیم چیکار گید می دارن نمی نگه هم شمارو احترام هیچ که رو بنده

 

 : گفت من به رو آرامش با محمد پدر

 

 !یانه؟ کنی زندگی محمد با خواي می تو نگین-

 

 :دادم جواب فکر کمی از بعد

 

 نمـی  مـن  کنـه  مـی  بـداخالقی  وهمیشـه  سـازه  نمـی  مـن  بـا  هیچوقـت  محمـد  اینکـه  به توجه با-
ــد رو ام مهریــه ولــی کــنم زنــدگی باهــاش دیگــه خــوام ــده بای ــراي مــن چــون ب ــدگیم ادامــه ب  زن
 .دارم احتیاج
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 کمــش بشــی راضــی بایــد ات مهریــه گــرفتن بــراي تصــمیمتوگرفتی کــه حــاال پــس: محمــد پــدر
 !نداره اینقدر محمد چون کنی

 

 داشـتم  احتیـاج  پـول  بـه  زنـدگیم  ادامـه  بـراي  چـون  بگـذرم  ام مهریـه  از نبـودم  راضی وجه هیچ به
 ! داد نمی هزارتومان یه حتی بهم هیچوقت وبابام

 ! برسه14 به سکه50 از ام مهریه شدم راضی امیر وتوافق رضایت با همین بخاطر

 

 . کردم قبول ناچاري روي از ولی بود سخت برام هرچند

 

 . کرد خراب رو چیز همه محمد دوباره مخالفت که رفت می پیش خوب داشت چی همه

 

 تـا  برگـرده  خونشـون  وبـه  نکنـه  درگیـر  رو خـودش  ایـن  از بیشـتر  خواسـتم  امیـر  از خاطر همین به
 . کنم مشخص محمد با رو تکلیفم خودم

 

 . برگرده خونشون به شد راضی من اصراراي با امیر
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 کـه  فـاطی  محمـد  عمـه  دختـر  خونـه  بـه  خبربـدم  کسـی  بـه  اینکـه  بـدون  مـنم  امیـر  رفتن از بعد
 . رفتم بودم، دوست باهاش

 

 میاد؟ پیش چی ببینم تا بمونم فاطی خونه رو چندروزي داشتم تصمیم

 

 کـرد  قطـع  دادم جـواب  تـا  زد زنـگ  گوشـیم  بـه  محمـد  کـه  رفـت  می تاریکی به رو داشت هوا تازه
 :داد پیام وبالفاصله

 

 . بحرفیم باهم خونه بیا عزیزم کجایی-

 

 :دادم جواب تفاوت بی

 

 ! کنم می روشن باهات تکلیفم دادگاه تو ندارم حرفی هیچ تو با من-

 

 :داد جواب بالفاصله

 

 . لطفا خونه بیا پس بزنیم حرف خوام می گم می-
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 :گفتم ناچار

 

 باشه

 . گردم می بر ودوباره محمد پیش میرم که گفتم فاطی به

 

 . بودیم تنها باهم اتاق تو ومحمد من بعد چنددقیقه

 

 خـواد  مـی  و ترسـه  مـی  دادگـاه  از محمـد  کـه  رسـیدم  نتیجـه  ایـن  بـه  وصـحبت  بحث کلی از بعد
 .کنیم شروع رو زندگیمون باهم دوباره

 

 عقـدمون  کـه  گفـت  بهـم  محمـد  وقتـی  ولـی  کـنم  گرفتـار  رو خـودم  دیگـه  بار خواستم نمی اولش
 بــا بایــد گفــتم بهــش ولــی کــردم قبــول بــود ذهــنم تــو کــه اي نقشــه بــا کنــیم مــی محضــري رو

 .دم می خبر بهت بعد کنم مشورت خانوادم

 

 . کرد موافقت وشروطام شرط همه با. بیاد راه باهام بود مجبور ناچار به محمد
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 مـی  ام نقشـه  اجـراي  منتظـر  بایـد  وحـاال  بـودم  خوشـحال  کـنم  رام رو محمـد  بودم تونسته ازاینکه
 ! شدم

 

ــه منوجــان از بعــد روز دو ــه ب ــا نهــایی مشــورت از بعــد و برگشــتم خون ــام ب  درمیــون و وعمــوم باب
 . گرفتم رو مجدد رفتن آمادگی اونا موافقت از بعد باهاشون، ام نقشه گذاشتن

 

 . گرفتم بابام از وقانونی کتبی نامه رضایت یک) مازیار دایی( مهران کمک با رفتنم از قبل

 

 . بده انتقال پول برام محمد تا بودم ومنتظر بودم کرده آماده رو ولباسام چمدونام

 

 . کردم بلیط منوجان مقصد  وبه رفتم ترمینال به زود صبح که بود شنبه روز

 

 . کردم می فکر بودم کشیده ذهنم تو که اي ونقشه ام آینده تموم به راه طول در

 . برسم هدفم به بتونم کنه کمکم تا خواستم می خدا از
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 مـی  اذیـت  تمـام  سـال  یـک  کـه  رفـتم  مـی  جـایی  بـه  داشـتم  ناچـار  بـه  محکـم  هدف یه با دوباره
 نقشـه  شـدن  عملـی  بـراي  فقـط  بـار  ایـن  امـا  گشـتم  مـی  بر ام گذشته گاه شکنجه به داشتم شدم،

 ! ام

 

 مـی  تغییـرات  خـوش  دسـت  یکبـاره  بـه  زنـدگیم  تمـوم  رفـت  مـی  پـیش  خـوب  اگـه  کـه  اي نقشه
 .شد

 

ــا ــه کــردن فکــر ب  دادم تکیــه اتوبــوس صــندلی پشــتی بــه و نشســت لــبم روي لبخنــدي هــدفم ب
 . کشید پر ناتمومم رویاهاي سوي به فکرم ودوباره

 

 چهارم جـــلــد پایان

 

 :خوانیم می پنجم جلد در آنچه

 

 دوبـاره  برگشـت  بـه  ناچـار  بـده  تغییـر  رو زنـدگیش  تونـه  مـی  اینکـه  به کردن فکر با داستانم دختر
 ..نداره دلخوشی هیچ ازش که میشه کسی پیش
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 بـه  میتونـه  آیـا  امـا  میـده  تـن  مجـدد  زنـدگی  ایـن  بـه  شـده  حسـاب  نقشـه  یه با ، هدف یه با نگین
 !برسه؟ هدفش

 

 !بود؟ چی کرد محمد با دوباره زندگی به تشویق رو نگین که اي نقشه

 

 !بود؟ خواهد چه نگین اقدام این به نسبت مازیار واکنش

 

 !میشه؟ چی دختر این زندگی عاقبت

 

 نباشی_اگه_میمیرم# پرطرفدار رمان وپنجم آخر جلد در سواالتتون تمام جواب

 

 ...باشید من همراه سرگذشت این پایان تا
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