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 ینینوشته بهارحس|ییرمان ترانه تنها
 

telegram.me/caffetakroman 
 
 باز آالرم مهی ني کنه،با اخم و چشم هاداشی گشت تا پی مشی بسته وخواب آلودش دنبال گوشي چشم هابا

 .نیی از تخت اومد پای و به آرومدی پف کرده اش کشي به چشم های رو خاموش کرد و نشست؛دستشیگوش
 

 نیی از پله ها پارشی بلوند کوتاهش رو مرتب کرد و بعد از عوض کردن لباس خواب حري موهانهی آيجلو
 .رفت

 رو به رو انی کی خالي بازش کرد که با جادی که ته سالن بود رفت و با تردی ترس و استرس به سمت اتاقبا
 .شد
 .ت رفشی و نقلکی کوچي و به سمت آشپزخونه دی کشی آسودگي از روینفس
 . تا خواب از سرش بپرهدی صورتش چند مشت آب پاشبه
 . و نشستدی چزی مي نون سنگگ رو روکهی و چند تریپن

 . افتادشبی دادهی دهنش نگذاشته بود که دوباره ي لقمه رو توهنوز
 گرفته بود اما به یی به جدامی کالفش کرده بود بارها و بارها تصمانی شوهرش کي هاي بند و باری بگهید

 .  هاش ساختانتی راه داشت صبر کرد و با خي که توییخاطره دختر کوچولو
 

 . و شروع کرد به حرف زدندی شکمش کشي دستش رو به حالت نوازش روسارا
 از ای بای زودتر به دنکنمی م؟خواهشی مامان رو پر کني هایی قراره تنهای مامان،پس کيدختره نازم،ترانه _

 . باباتي هاي و نامردي سردی حتشهی درست می فقط تو رو دارم من مطمعنم با اومدنت همه چایتموم دن
 . آماده کردن ناهار از جاش بلند شدي و بعدم برادی داد تلخ خندی که به خودش میی های دلخوشاز
 
 .  رفتخچالی از جاش بلند شد و به سمت ی آرومبه
 . خودش زرشک پلو درست کنهي گرفت برامی فکر کرد و تصمکمی
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 و چروك گوشه فی کثي به لباسای رنگ رو کمتر کردو به سمت اتاق مشترکشون به راه افتاد؛نگاهی آبي شعله
 . اتاق کرد و به سمتشون رفتي
 

 . قرمز رو فشاردادي انداخت و دکمه یی رو درون لباس شوانی کي هالباس
 تختش يك کرد و به سمت اتاق دختر کوچولوش راه افتاد،رو بود پای رو که از فرط خستگشیشونی پي روعرق

 !   کمد برداشت و با عشق زل زد بهشي ترانه رو از توي از لباس هایکینشست و 
 . بوددهی اون رو خرشی  که چند روز پکی کوچیلی و خی  صورتی عروسکراهنی پهی

 
 رنگش رو به تن کرد ی زرشکي خودش خورد و بعد از شستن ظرف ها ؛مانتویی سکوت و تنهاي رو توناهارش

 . به راه افتادانی پدرکيو به سمت خونه 
 . کردی رو مشخص مشی زندگفی تکلدی خسته شده بود،باانی زشت کي سکوت کردن و تحمل رفتار هااز
 

 . و بعد هم وارد شددی کششی به شال مشکی دستانی پدره کي از ورود به خونه قبل
 . زد و به سمتش اومدی سارا لبخنده قشنگدنی با دانیپدرک

 .يسالم عروس گلم خوش اومد_
  ممنون،بد موقع که مزاحم نشدم؟یلیسالم پدرجون خ_
 

 : کرد و گفتی اخم ساختگانیپدرک
 .شمی خوشحال مدنتی از دشهی که من همیدونی خودت میزنی که مهی چه حرفنیا

 . گرمش وارده خونه شدي دوخت و بعد از گرفتن دست هاانی نگاهش رو به پدرکیان با قدردسارا
 
  پدر؟ستنیمامان خونه ن_
  گلم چطوره؟ي نوه یراست.ارهی روز از نوه اش سر نزنه طاقت نمهی اگه یدونینه دخترم تو که م_

 . انداخت و با گفتن خوبه ساکت شدنیی خجالت زده سرش رو پاسارا
 اش ی چوبی صندلينه؛روی  عروسش رو نبي چشم هاي حرفا بود که غم پنهان شده نی زرنگ تر از اانیپدرک

 :دیجا به جا شد و پرس
  شده دخترم؟يزیسارا جان چ_
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 . بگمدی بای دونم چی شده اما نمیعنینه پدرجون،نشده؛_
 : بود کناره سارا نشست و بعد از گرفتن دست هاش گفتي ادهی که مرده فهمانیپدرک

 . گذره رو بگوی دلت مي توی باش باباجان هرچراحت
 انتی کردن؛از خفی شد و شروع کرد به تعررهی رو به روش خانسالی به مرد می اشکي دودل،با چشم هاسارا

 هاش ،اونقدر گفت و گفت که هق ی محبتی ها و بي مهری زشت و زننده اش گفت از بي ورفتار هاانی کيها
 .هقش خونه رو پر کرد

 سارا رو بغل کرد و بهش اجازه داد تا هر چقدر که ی شناخت با اخم و ناراحتی که پسرش رو خوب مانی کپدر
 . کنههی خواد گریم
 
 ؟ي داریمیخب سارا جان حاال چه تصم_
  بزرگش کنم؟میتی ي کنم؟چطورکاری بچه چنی خواد ازش جدا بشم اما با ای دونم پدرجون دلم مینم_
 کنم نگران بچه اتم ی من کمکت می جدا بشي خوای اگه مدمی اما حق رو به تو م پسره منانی کنکهیبا ا_

 . مراقبت کنمی دم از هر دوتاتون به خوبینباش خودم قول م
 

 ي طالق جدي چقدر دوسش دارن به حرف پدرش اعتماد کرد و براانی کي دونست خانواده ی که خوب مسارا
 . گرفتمیتر تصم

 . کردمی مکاری چدی دونم اگه شما رو نداشتم باید،نمیدادممنون که به حرف هام گوش _
 : بهش زد و گفتی لبخنده پر محبتانی کپدره
 . برو صورتت رو بشور االن است که مادرشوهرت سر برسهپاشو
 . اشک هاش رو پاك کرد و با گفتن چشم از جاش بلند شدسارا

 
 
 انداخت؛  چند ی سرخ شده بود نگاهادی زي هی رو قفل کرد و به صورتش که حاال به خاطره گریی دستشودر

 نبره چون دوست نداشت هی از قضییبو) انیمادر ک( هی  تا حالش بهتر بشه و  سمدیمشت آب به صورتش پاش
 .نهیغصه خوردنش  رو بب

 دخترش افتاد، ادی ی حرف بزنه اما وقتانی رفت خونه درمورد طالق با کنکهی داشت به محض امی تصمسارا
 . نگهيزی اومدنش  صبرکنه و چایفت تا به دن گرمیتصم
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 . اون رو به خودش آوردهی سمي افکاره خودش بود که صدايتو
  و در رو باز کرددی به چشم هاش کشی دستسارا

 گونه اش کاشت و ي روی قدم شد؛بوسه آرومشی در آغوش گرفتنش پي زد و براي سارا لبخنددنی با دهیسم 
 .بعد از گرفتن دستش باهم به سمت سالن راه افتادند

 
 جمع کرد و شام دست نخورده رو داخل زی مي ظرف ها رو از رودی رو به روش نگاه کرد و نااميواری ساعت دبه
 . گذاشتخچالی

 
 .ششین آرا لباس ساده عوض کرد و با حرص شروع کرد به پاك کردهی خواب ساتن قرمز رنگش رو با لباس

 " مونده بودمانشی تا زاگهیروز د3"مکث کرد 20 عدد ي زد و رویکی ضرب در کوچمی تقويرو
 رو ازش گرفته انی که کی هم فکرش پر شد از زند،بازی گلوش به سمت تختش رفت و دراز کشي بغض توبا

 از همون اول نای رو مرور کنه،کی قشنگي تونست خاطره ی وقت نمچی کرد هی به گذشته فکر میبود؛وقت
 .  بودیمرده مغرور و بلهوس

 . بسته اش رو باز کرد و از جاش بلند شدي بسته شدن در چشم هابا
 که هی دونست پشت تلفن کی اش باعث شد مکث کنه؛نمي که حس کنجکاونیی پاادی خواست از پله ها بیم
 .رهی قربون صدقش منقدری اانیک
  حتماشتی پامی فردا مزمیآره عز_
_.... 
  جهنم بمونمنی اي تودی فعال بایدونینه خودت که م_

 توجه ي اومد و با تک سرفه انیی رو نداشت از پله ها پاانی کي حرف هادنی تحمل شنشتری بنی که از اسارا
 . رو به خودش جلب کردانیک
 
 .زمی فعال عززنمی من بعدا بهت زنگ مایلع):انیک(
 
 اسیخوبه پس اسمش لع_
 ؟يداریتو ب_
 ت؟یاومده تو زندگ یاز ک_
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 ؟يدیچرا نخواب_
 ؟ي راه داري بچه توهی یبهش گفت_
 ؟يشام خورد_

  داد زد؛ی بار عصبنی اسارا
 برات کم گذاشتم ی چی زندگنی اي من تو؟مگهیکنی متمی اذ؟چرايدی جوابمو نمستم؟چرای مگه با تو نیلعنت_
 دم تا ی همش بهت فرصت مارمی و به روت نمنمیبی هات رو مانتی دارم خمی که ازدواج کردی انصاف،از وقتیب

 یشی روز به روز پررو تر مدسی فای اما بی آدم بشدیشا
 . رو به زبون آوردشی تکراري داد و دوباره همون جمله رونی نفسش رو بی عصبانیک
 "ری نداره،االنم خستم شب بخی من به تو ربطي من دخالت نکن سارا کارایهزار بار بهت گفتم تو زندگ"
 

  کنهکاری چدی دونست بای نمگهید،دی با حال زارش از پله ها باال رفت و محکم در رو بهم کوبسارا
 
 ...روز بعد3
 
 رو گرفتم،باالخره بعد از چند بار بوق خوردن هی مامان سمي ام گرفته بود شماره هی که از شدت درد گری حالدر

 .جواب داد
 
 یالو؛سالم سارا جان خوب_

 : گفتی حالی هاش حرف بزنه با بهی گرنیب داشت ی که سعسارا
 . بدهیلی حالم خدی تو رو خدا خودتون رو برسوننه،مامان

 : سارا نگران شد و گفتفی ضعي ها و صداهی گردنی با شنهیسم
 ؟ي دارزم،دردی عزشدهی جان چسارا

 
 رم،آخیمی دارم مدیآره فکر کنم وقتشه تو رو خدا خودتون رو برسون_
 

 . سارا راه افتادندي و همراه فرهاد به سمت خونه دی مانتوش رو پوشمهی سراسهیسم
 .دندی رسمارستانی گذشته بود که باالخره به بی ساعتمین
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 فرستاد؛فرهاد هم کناره همسرش نشسته بود و ی نشسته بود و صلوات می صندلي به دست روهی تسبهیسم
 . گرفتی رو مانی کيپشت سره هم شماره 

 ه؟ی کردن با گوشيچه وقت بازآقا فرهاد االن _
 .شهی ناراحت میلی خومدهی نانی سارا اگه بفهمه کزنمی زنگ مرتمونی غی خانوم دارم به پسره بهی چيباز_
 خب زنگ بزن به مغازش_
 دهیزنگ زدم اما جواب نم_
 

 مطمعنم که جواب من زنمیبزار من بهش زنگ م: آورد و گفترونی رنگش بی مشکفی رو از کشی گوشهیسم
  دهیرو م

 . رو کنار گذاشتشی کالفه نگاهش رو به ساعت رو به روش انداخت و با گفتن باشه گوشفرهاد
 

 ی داشت گوشدی نا امهی که سمی فرهاد رو گرفت؛بعد  از چندبوق در حالي لرزونش شماره ي با دست هاهیسم
 الو:  اومدی دورگه فرهاد از پشت گوشي ، صداکردیرو قطع م

 
 ، از جاش بلند شد و منتظر موندهی همزمان با سمفرهاد

  ؟يدی تو پسر م؟ چرا تلفنت رو جواب نمییکجا!  جان انیالو ک_
  

 د؟ی داشتي بود مامان،کارلنتیرو سا.  دمینشن_
 
 .مارستانی بيای بدیآره پسرم با_
 

 !  از ترس گرفتی فرهاد رنگيصدا
    شده؟شی بابا طورشده؟ی  چمارستان؟یچرا ب_
 
 اتاق عمل، بهتره که قبل از به هوش ي سارا تواد،االنی مایدخترت داره به دن.  وفتادهی نی بابت اتفاقينه برا _

 !  ی باشنجایاومدنش تو هم ا
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 .   باشه کوتاه، تماس رو قطع کردکی و با دی کشی از سر کالفگی نفسانیک
 .زمی عزادینگران نباش م: منتظر فرهاد نگاه کرد و گفتي به چشم هاهیسم
 

 . نشستی صندلي و رودی کشی از سر آسودگی نفسفرهاد
 

 .  در آورد و مشغول خواندنش شدفشی کي رو از توی نشست و قرآن کوچکی صندلي هم روهیسم
 
 سالم_
 

 .   نگاه کردندانی در هم کي و فرهاد همزمان سر هاشون رو باال آوردند و به چهره هیسم
 نی بشایب! سالم مادر _
 
 . شدرهی نشست و به در اتاق عمل خی صندلي روی حرفچیون ه بدانیک
 
   تا حاال اون توئه؟یاز ک_ 
 
 !  شهی میساعت1حدود _
 
 .   سرش گذاشتي داد و دست هاشو قالب مانند روهی تکواری سرش رو به دانیک

 : اومد رو به فرهاد گفترونی از  اتاق عمل بی پوشدی سفمرد
 به بخش و نوزاد رو میدیمادر رو انتقال م.   بود و مادر و بچه ، هر دو سالمنديزی آمتی عمل موفقخداروشکر

 .  بشهیدگیقسمت اطفال تا بهش رس
 

 از ی خداحافظهیفرهاد از دکتر تشکر کرد و دکتر با .  دستش را به طرف آسمون بلند و خدا را شکر کردهیسم
 . جمع سه نفره اون هاخارج شد

 
 .  من برم کردمانیخوب سارا که زا_ 
 .: ، از اخم جمع شد و گفتهی سمدهی چروکیشونیپ
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نه .ی مراقبش باش،ی باشششی پدی داره تو باازی کرده، به شوهرش نمانی  زنت زا؟ي بريخوای که می چیعنی_
 . ي تنهاش بزارنکهیا

 
 .امی زنگ بزنم و بهیباشه، فقط من برم : فرو برد و گفت شی موهاي دستش رو الی با کالفگانیک
 
 .  حرکت کردی بهداشتسی سروي به سمت راهروانیک

 . رو گرفت که بعد از چند بوق جواب دادای لعي شماره
 
 .زمیالو سالم عز_
 
 ؟یسالم گلم خوب_
 
  ؟يخوبم تو چطور_
 
 .امی شام بي من امشب نمیتونم براگمیمنم خوبم گلم ، م_
 
 چرا؟_
 
 ازی واون بهت نی باشششی پدی بای تو شوهرشگهیم.  رم از جام جم بخوزارهیمامانم نم.   کردهمانیسارا زا_

 ، داره
 
 .  دارمازیمنم بهت ن!  یخوب تو شوهر منم هست_
 
 هی بعد ي دفعه دمی امشب ، منم بهت قول مالیخیپس ب.  دارمي اگهی زن دهی من دوننیاونا که نم!  جان ایلع_

 خوبه؟!  رونی بمیجا شام بر
 
  ؟ي نداريکار. باشه . اوووم _
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 خداحافظ. زمینه عز_
 
 .يبا_
 به سمت ی کنه عصبی امشبش باهاش دعوا می حتما بابت بد قولنهی رو ببای لعی دونست وقتی که خوب مانیک

  پدرش رفت
 یفی ضعي انداخت؛با صدای خوش رنگش رو باز کرد و به اطراف نگاهي صورتش چشم هاي روی نوازش دستبا

 دخترم کجاست؟:گفت
 و بعد هم از اتاق شتی پارنشی بگمی االن مزدلمینگران نباش عز: زد و گفتيسارا بوسه ا یشونی پي روهیسم

 .خارج شد
 

 داد تا راحت تر بتونه دختر هی تکمارستانی بي سرش مرتب کرد و به تخت فلزي رو روشی صورتي روسرسارا
 .کوچولوش رو بغل کنه

 
 . خودتههی درست شبزم،ماشاالی عزرشی بگایب_

 . گرفتهی زد و دخترش رو از بغل سمی لبخنده کم جونسارا
 بهش دست داد که باعث شد چشم هاش رو ببنده یبی سارا حس عجي نهی سدنی بچه شروع کرد به مکیوقت

 حواسش رو به اون حس لذت ي رو هم فراموش کرده بود و همه انی نبودن کی حتگهیو از ته دل لبخند بزنه؛د
 .بخش داد

 
 ی حرف مادرش حرفي تونست روی که نمانی سارا؛کشی خواست تا بره پانیها گذاشت و از ک سارا رو تنهیسم

 . گفت و به سمت اتاق به راه افتادیبزنه چشم
 

 . شدکی به سارا که مشغول نوازش کردن بچه بود انداخت و بهش نزدیی گذرانگاه
 سالم_

 . داد به سمت صاحب صدا نگاه کرد و با تعجب جواب سالمش روعی سرسارا
 ؟یکنی مکاری جا چنیتو،تو ا_
  برم؟ی ناراحته؟اگهیچ_
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 .يای کردم بی که فکر نمنهینه منظورم ا_
 .نی به خاطره بچم و مامانم همستی به خاطره تو ننجامیاالنم اگه ا_

 : لبش گفتي بغضش رو قورت داد و با لبخنده کج گوشه سارا
 ؟ی بغلش کنيخوایم
 .ستمی بلد نادیآره اما ز_
 ارجلویدستات رو ب_
 دست ي بچه رو گذاشت روی سارا گرفت،سارا به آرومي دستاش رو باز کرد و جلویتی شکاچی بدون هانیک

 : و گفتانی کي مردونه يها
  نازه مگه نه؟یلیخ. سرش باشمراقب

 : زد و گفتیی بغلش آروم گرفته بود لبخنده دندون نماي که تويدی دختره تپل و سفدنی با دانیک
 .ستی من نهی شبادیاما ز. خوشگلهیلیخ
 . توای من هی شبمی بگمیتونی تا بزرگ تر بشه اونوقت بهتر می صبر کندیبا_
 .می تا اون موقع من و تو باهم باشکنمیفکر نم: به حرف سارا زد و گفتي پوزخندانیک

د و فقط لحظه به  راه گلوش رو بسته بوشی بگه اما بغض لعنتيزی نگاه کرد خواست چانی بهت زده به کسارا
 . شدی تار تر مدشیلحظه د

  بهتر بشه اما اشتباه  کرده بودی اومدن دخترشون همه چای بود با به دندواری امسارا
 
 . به راه افتادای لعي کردن سارا به سمت خونه صی بعد از ترخانیک
 
   جان من که بهت گفتم مجبور بودم بمونمایلع_
 : کرد و گفتشتری اخم هاش رو بایلع

 رو زی همه چای طالقش بده ای خسته شدم،تی وضعنی از اگهی؛دي مدوی مدی تو باستی نمی ها حالزی چنی امن
 .کنمی خودمون تموم منیب

 
 حرف هاش رو زد و به سمت اتاقش به راه نانی وابسته اش شده با اطميادی زانی دونست کی که خوب مایلع

 .افتاد
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 ی مرون؛خودشی زد بای لعي آب از خونه وانی لکی کالفه به سمت آشپزخونه رفت و بعد از خوردن انیک
 ی کرده بود از طرفری گي بدی تونه ازش جدا بشه،سره دو راهی وابسته شده و نمای از حد به لعشیدونست ب

 .ای هم عشق لعیدخترش و از طرف
 
 . اومدامی پهی شی گوشي افکاره خودش غرق بود که براي توانیک
 : بودایلع
 "امشب شام منتظرتم"
 . رو فراموش کرد و لبخند زنان به سمت مغازه اش حرکت کردای لعي هایی ساده تند خوامی پکی با انیک

 ارهی در بی رو از دو دلانی و کجا حرفش رو بزنه و کی خوب بلد بود کاون
 
 

 شد و ی رفت ترانه روز به روز بزرگ تر می خودش فرو میی تنهاي توشتری شد و سارا بی مي سپرروزها
 .شتری هاش هم بطنتیش

 . خوشگلش بوددی و سفی سارا دختره چشم رنگی دلخوشتنها
 ی مدای پی آمادگیی جداي کرد،سارا روز به روز برای نمانی سارا و کیی به جدای وجوده ترانه هم کمکی حتگهید

 . کشهی انتظارش رو می مبهمي ندهیکرد و براش مهم نبود که چه آ
 .دی رسیسالگ1 به ي حس پدرانه انیکتری کوچولو بدون لمس کوچترانه
   که تحملش تموم شده بودسارا

 . بابا فرهاد به راه افتادي ترانه آماده شد و به سمت خونه همراه
 

 .بزنند بود همراه ترانه داخل اتاق رفت تا سارا و همسرش راحت تر باهم حرف ي ادهی که زن فهمهیسم
 
 . دست،دست کردم و بهش فرصت دادميادیسال هم ز1 نیباباجون من درخواست طالق دادم،ا_
 

 . رسهی مینوبت دادگاهتون ک: رو از سارا گرفت و گفتنشی نگاه غمگفرهاد
 . خواد تنها باشمی دلم نمدیای شماهم باهام بشهیگست،میسه روز د_
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 . کردکی شربتش رو به لب هاش نزدوانی اره سرش رو تکون داد و لی به معنفرهاد
 بازنده کی که تنها يباز. رو شروع کنهشی دست به دست هم داده بودند تا روزگار بتونه باززی همه چانگار

 .داشت
 
 : زد و گفتي لپش لبخنده دل برانه ادنی حلقه کرد و بعد از بوسانی دستش رو دوره گردن کایلع

 .میری جشن بگتونیی به خاطره جدادی ،امشب بازدلمی عزی باشموفق
 
 . گرفتای لعي از لب هایکی کرد و گاز کوچي تک خنده اانیک
 . فکر نکردي فرو رفته بود که به سرنوشت ترانه اش لحظه اای عشق لعي اونقدر توانیک
 

 ها و هی گري شد؛صدای مری و از چونه اش سرازدی لغزی سارا مي گونه هاي روی اشک به آرومي هاقطره
 .دهی شد که به ته خط رسی کرد،هنوز هم باورش نمی نمی اما توجهدیچی پی گوشش ميامان گفتن ترانه  توم
 ، امضا کردیکی یکی کاغذ ها رورهی داد و زی الزم رو به قاضحاتی بدون توجه به حال بده سارا توضانیک

 لرزونش برگه ها رو امضا کرد و کناره فرهاد ي که چه مرگش شده با دستااوردی نوبت سارا بود،سر در نمحاال
 .واستاد

 دخترم حالت خوبه؟_
 .رونی کرد و از دادگاه اومد بدیی با سر حرف فرهاد رو تاسارا

 به حالت اگه ي دخترم وادنی دامیهر وقت که دلم بخواد م: سارا واستاد و گفتي رو به روی با گستاخانیک
 ،یبفهمم براش کم گذاشت

 . دادهی فرهاد تکي شد وسرش رو به شونه نی بگه سواره ماشيزی چنکهی بدون اسارا
 
  اش باشه؟هی سارهی تونست زی می فرهاد گفته بود هواشون رو داره اما تا کنکهیباا
 
 . پاركمی برمیخوای هات رو جمع کن مي اسباب باززمیترانه،عز_

 . و به سمت عروسک هاش رفتدی دست هاش رو بهم کوبی با خوشحالترانه
 . دست هم به سمت پارك رفتندي زدند و با هم دست توی  آبدی با دخترش ست سفسارا
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 یلی بودن ترانه بود،خمیتی برد اما تنها تفاتش ی هم سن و سال خودش لذت مي کردن ترانه با بچه هاي بازاز
 انی رو از طرف کی در ارتباط بود نه محبت باهاشادی نه زنکهی آورد با ای شد که اسم باباش رو میوقت ها م

 .لمس کرده بود
 ی که در حال خوردن بستني شده بود و با حسرت زل زده بود به زن و مردرهی رو به روش خمکتی به نسارا

 .بودند
 ي هم متنفر از همسرانی وجب فاصله بود،اون مرد عاشق همسرش بود و کهی فقط ی و بدبختی خوشبختنیب

 .که دوستش داشت
 شد اون ی زن متنفر می از جنس خودش و هر چشتری کرد بی فکر می و اون زن لعنتانی به کشتری بیهرچ

 چطور تونست قبول کنه انی بسازه،کگهی نفره دهی ی زندگي خرابه هاي رو روشی تونسته بود زندگيچجور
 . پدر بزرگ بشهیدخترش ب

 نگاه شی چشم رنگي رو به روش برداشت و به ترانه ي مانتوش سارا چشم از منظره نی شدن آستدهی کشبا
 .کرد
 جونم مامان؟_

  که بغض کرده بود دستاش رو به سمت سارا دراز کرد تا بغلش کنهی در حالترانه
 خوامی میمنم بستن_

 : و گفتدی با خنده لپ ترانه رو کشسارا
 . تا برات بخرممی من بری بغض کردن نداره فسقلنکهیا

 
 

 .  حرکت کردندی فروشیش را گرفت به سمت بستن دست دخترکسارا
 

 به کشی کوچيو با انگشت ها. دی پری منیی متنوع و خوشرنگ با  ذوق باال و پاي های بستندنی با دترانه
 . کردی ها اشاره میسمت بستن

 
 ، هارو برات بخرمی بستني همه تونمیخوشگل مامان من که نم: زد و گفتي لبخندسارا

 
 .  گرفتی شکالتی کرد و انگشتش رو به سمت بستنی مکث کوتاهترانه
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 .یالحق که دخمله خودم: رو به روش انداخت و با ذوق گفتخچالی به ی نگاهسارا
  زن و مرد جلب شد؛کی درحال نگاه کردن به اطراف بود که توجهش به سارا

 .  داشتانی به کيادی رخ شباهت زمیاز ن. نظر سارا اون مرد آشنا بودبه
   از جاش بلند شد وشی و حس کنجکاوشتری بنانی اطمواسه
 !   مامانمیپاشو بر!  زمیترانه عز: ترانه گفت روبه

 
 !  لو نخولدممینه، من  هنوز بستن: اعتراض کرد و گفت ترانه
  از زوج رو به روش چشم برداره دست ترانه رو گرفت؛نکهی بدون اسارا

 ی فسقلری رو هم دستت بگتی بغلم بستنایب_
 

 .  ترانه رو بغل کردو با استرس از کنار اون ها گذشتسارا
 . باشهای تونست لعی هم ك کنارش بود قطعا می بود؛اون زنانی حدس زده بود اون کدرست

 یول.  ك از کنارش گذشتند نگاه کردیی لحظه مات و مبهوت به ترانه و ساراکی که متوجه اطرافش بود انیک  
 .   نفهمهيزی چایبعدش خودش رو جم و جور کرد تا لع

 
 دبهی ترانه رو دی ناراحت شد که چرا وقتنی نشون نداد قلب سارا به درد اومد،از ای عکس العملانی کنکهی ااز

   ومد؟یسمتش ن
 . به خاطر ترانه مقاومت کردی  بشه ولریهر آن ممکن بود اشکاش سراز.  گرفته بودبغضش

 
 شد که ترانه رو ی باعث مای اما وجود لعرهیوش بگ دخترش رو درآغگهی باره دکی خواست ی دلش مانیک

 . اش ادامه بدهی و به خوردن بستنرهی بگدهیناد
 
  حواست کجاست؟انیک_

 جانم: زل زد و گفتای به لعدستپاچه
 ه؟ی چی نظرت راجبه عروسگمیم_
 دی باي خوای بهت گفتم اگه من رو مایبس کن لع: بهم گره خورد و گفتانی کي حرف اخم هانی گفتن ابا
 ی گرفتن بشی عروسالیخیب



   ییرمان ترانه تنها                                                    اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 17 

  بفهمندهمهی که باه؟باالخرهیعلتش چ_
 ي ادامه ندگهی رو دهی قضنی دونن بهتره ای االنش هم همه منیهم_
 ... گرفت و بلند شدانی دلخور نگاهش رو از کایلع
 ا؟ی لعيریکجا م_
 ای خوردنت تموم شد توهم بی هروقت بستننی تو ماشرمیم_
 .امی منم ميالزم نکرده تنها بر:لند شد و گفت کالفه از جاش بانیک
 
 شب هی توجه کنه با انی کی عصبي به نگاه هانکهی بدون اایلع. سکوت باهم خوردندي شامشون رو توای ولعانیک

  به سمت اتاق خوابش رفت؛ریبخ
 . وارده اتاق شدانی به در خورد و کي گذشته بود که تقه اي اقهی دقچند

 ي گفتم که قهر کردیمگه من چ_
 انی خواد باهات حرف بزنم،کی فقط دلم نمستمی منکه قهر نی نگفتیچیه: بهش نگاه کنه گفتنکهی بدون اایلع

 دی رو به آغوش کشای حرکت لعهی رو باز کرد و تو راهنشی پيدکمه ها
  خوام بخوابمیولم کن م_
 یبخوای شما هم مدمی من خواب،هروقتی خواد بخوابیاما من دلم نم_

 گفت و خودش ي زد کالفه باشه ای که نفس نفس می بود؛درحالدهی فای بای و پا زدن و مقاومت کردن لعدست
 . سپردانیرو به ک

 
  گرفتی خو مشتری بیی شد و سارا با تنهای مي سپريگری پس از دروزها

 . آوردی مانده بود خرج خودش را در مشی که بعد از مرگ پدرش برای هنر و ارثبا
 . هم پدر بود و هم مادرشی کرد  چون سارا برای را حس نمي کمبودچی هترانه
 .  خود آوردي خودش مادرش را به خانه شنهادی از ازدواج تنها برادر سارا مادرش هم تنها شد و به پبعد
 ي سارا باز شد اما جواب سارا به همه ي خاستگار ها به خانه ي گذشته بود که پاانی سارا و کییسال از جدا1

 .آنها نه بود و بس
 . رابطه داشته باشدي مردچی دوست نداشت با هگری مهم بود،دشی دخترش براي ندهی و فقط آفقط
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 دی گرفته بود بایلی کرد؛دلش خی اتاقش نشسته بود و به ماه درخشان نگاه مي کناره پنجره شهی مثل همشب
 یارتی سفر زکی ي خودش را برامی فکر تصمکمی با دی بخشی تازه میی نواختش رنگ و بوکی ی زندگنیبه ا

 . دل شکشته بودي هادم درده آي که دوای حرم امام رضا را کرده بود همان حرميدلش حال و هوا.گرفت
 . خواب آلودش چشم دوختي روشن شدن چراغ افکارش را پس زد و به ترانه با
 
 ؟يداری موقع شب بنی تو چرا تا ایفسقل_

 ی تونی بگم دعبام نميزی چهی: تر شد و گفتکیه بود به سارا نزد ك بغض کردی در حالترانه
 : اش را زد و گفتیشگی لبخنده همسارا

  بگوزمی عزنه
 : خوش رنگ مادرش زل زد و گفتي بار مطمعن تر به چشم هانی اترانه

  کردمشی من ،مامان من جخب،خب
  دخترکش بخنددي به لحن بامزه ای بزند ادی فردی دانست بای حرف نمنی ادنی با شنسارا

 
 . شدادهی اش از قطار پی قطار سارا دخترش را در آغوش گرفت وبعد از برداشتن ساك مشکستادنی ابا
  راه بروکمی شدم ،خستهی شو مامانداری بزمیترانه عز_

  کوچکولو هاهی فقط یباشه مامان: زد از بغل سارا جدا شد و گفتی که غر می در حالترانه
 . زد و با گفتن باشه دست ترانه را در دست گرفتيانمک لبخند بسارا

 
 پس از یکی اتاق را ي قدم برداشت؛شماره های و طوالنکی باري اتاق به سمت راه رودی گرفتن کللی از تحوبعد

  گذراند وی از نظرش ميگرید
 
 . کرددایرا پ26 ي شماره نکهی اتا

 شی نفره که روکی تخت کی حرم بود و ي پنجره که درست رو به روکی به داخل اتاق انداخت،ی کوتاهنگاه
 . شده بوددهی پوشی رنگدی سفيبا مالفه 

 . که ته راه رو جا گرفته بود رفتیی شد؛به سمت دستشوی قرار تر می رفتن به حرم بي هرلحظه برادلش
 . و بعد هم خودش وضو گرفتدی و نرم ترانه آب پاشدی صورت سفبه
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 دستش انداخت و همراه دخترش ي رنگش را روی رنگ ترانه را عوض کرد و چادرنماز کرمیت صوري هالباس
 .به سمت حرم رفت

 
 ... زبان سارااز
 
  رنگ رو به روم زل زدمیی طالحی اشک آلودم به ضري چشم هابا

 از فرش یکی ي شلوغ نبود،روادی انداختم؛زی حرم امام رضا واستادم،به اطراف نگاهي شد که االن توی نمباورم
 . کنندسی داخل صحن نشستم و به اشکام اجازه دادم تا گونه هام رو خيها
 . صورتم به حرکت دراومدي ترانه روکی کوچي خودم بودم که دستاي حال و هوايتو
 ؟ی موتونهی گريمامان،چال دار_
 بهت يخوری رو متتیسکویسوزه؛بی چشمام مکمی ی مامانستی نيزیچ: زدم و گفتمي دست هاش بوسه ابه

 .بدم
 . تکون داد و کنارم نشستي سرترانه

 . واستادم و سالم دادمحی ضري باره آخر رو به روي قرارم دو رکعت نماز خوندم و برای آرامش قلب بيبرا
 . دراومده بودمی بهتر شده بود واز سردرگمیلی خحالم

 .دمی به مامانم زنگ زدم و حالش رو پرسری مسيتو
 .می رو هم اونجا باشي و چندروززی تبرمی برگهی بود دو روز دقرار
 اه من خسه شدم مامان: و گفتدی کوبنید کالفه پاهاش رو به زم. که از راه رفتن خسته شده بترانه
 .دمی گذاشتم و بعد از بغل کردنش لپش رو بوسلونی رو داخل نامی رنگچادر

 »سارا«
 

 . من بهتر شده بود هم ترانهي هی روحد؛همی رسانی هم بعد از پنج روز به پازی تبرسفر
  مامانم بود به سمتش رفتم؛ي های که توش سوغاتیکی تختش گذاشتم و با پالستي رو روترانه

 . مال شماست مامان قابلتون رو ندارهنیا_
 : گفتیی اش رو ازم گرفت و با خوشروی سوغاتی با مهربونمامان
 .يدی گلت درد نکنه دخترم چرا زحمت کشدست

 .زمی بریی نکردم به سمت آشپزخونه رفتم تا چاي و با گفتن کاردمی رو بوسدستش
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 مامانم رو جلوش وانی تا مطمعن بشم که خوابه؛لدمی کشی به اتاق ترانه سرکییرای از رفتن به سمت پذقبل
 هام رو ثبت کرده بودم برداشتم و ادداشتی که توش ي کارم ،دفترزی مي خودم رو هم روییگذاشتم و چا

 » برام فاجعه بودنی از کارام عقب مونده بودم و ایکل« بهش انداختم،ینگاه
 ، بود و هم دوست چند سالم رو گرفتممی نسترن که هم مشتري شماره

 یالو سالم نسترن جون خوب_
 ؟ي خوبم تو چطورزمیسالم عز_

 نجای اای سر بهی ي خوبم مزاحمت شدم که بگم لباسات آمادست اگه وقت دارمنم
 ؟ي فعال کار ندارزنمی سر بهت مهی عصر مزیباشه عز_
 نه خداحافظ-
 
 »سارا«

 . رو به طرف نسترن گرفتم و بعد از تعارف کردن،کنارش نشستمینیری شظرف
 
 سفر خوش گذشت؟_
 . خوب بودیلیآره خ_
  بهت بگم؟يزی چهیتونم . یسارا م.خداروشکر_
 آره حتما_
 که برات افتاده هستم؛سارا ی اتفاقاتانی هم در جريد شناسم،تا حدوی من االن چند سال که تو رو منیبب_

 .ی ازدواج کني خوای که می با هرکسی به راحتیتونی و می خوشگلیلی،خی جوونیلیجان تو هنوز خ
 . فهمهی نميزی چون چادی شه کنار بی ك شوهرت مي تونه با ازدواج و مردی فقط دوسالشه راحت مترانه

 
 : نسترن اخم کردم و گفتمي گفتن حرف هابا

 ي دست ناپدرری خواد زی بزرگ کنم،دلم نمیی دارم خودم ترانه رو به تنهامی اما تصمی که به فکرمنممنون
 .بزرگ بشه ؛دوست ندارم دوباره طعم شکست رو تجربه کنم

 . من ساکت شدي بگه که با چشم غره يزی خواست چمامان
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 شه و ی ات باش،ترانه هم بزرگ مندهی شن،تو به فکر آیل هم نم مردهام مثي دونم سارا جان اما همه یم_
 میای مرمی فرداشب با داداش امنی همی و خودت،اگه قبول کنی مونی کنه اون وقت خودت میبعدهم ازدواج م

 ؟!يخواستگار
 
  لباس هاش رو به سمتش گرفتم؛کی از جام بلند شدم و پالستی بار عصبنیا

 . هم لباس هاتنی نسترن جون اایب_
 

 نزدم به هر حال فکرهات رو بکن و بهم خبر بده يمن که حرف بد: دلخور رو به روم واستاد و گفتنسترن
 .ادی از تو خوشش میلی خرمیداداش ام

 . کردمی گفتم و باهاش خداحافظي کنترل کردن مشتم باشه اتی هام رو بهم فشردم و با نهادندون
 
 
 »سارا«
 

 . مامانم شروع شدي رفتن نسترن دوباره غرغر کردن هابعداز
 
 راه می رو به زندگي مردچی خواد هی دلم نمگهی خوره،من دی به درد من نمریآخه مادر من چقدر بگم ام_

  نابود بشم؟شتری خواد بی مد؟دلتودی شی نابودم کرده چرا متوجه نمی لعنتانیبدم،همشون مثل هم اند؛اون ک
 

   بوددهی رفته بود  که ترانه از خواب پر اونقدر باالصدام
 
 . خواب آلود ترانه حرفم رو قطع کردم و به سمتش برگشتمي صدابا
 
 ؟یزنی سره مامان بزرگ داد مي دارشده؟چرای،چیمامان_
 ، بلند حرف زدميمن که داد نزدم دختره قشنگم فقط با صدا_

 نجاست؟ی اانیبابا ک: به خونه انداخت و گفتی نگاهترانه
 

  بلندم خودم رو بهش رسوندم و جلوش زانو زدم؛ي هاباقدم
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 م؟ی هم با هم بخوابگهی دکمی تو اتاقت می برستی ننجای ازمینه عز_
 .اد،گرسنمهیاما من خوابم نم_
 . شام آمادستی صبر کنکمیاگه : و گفتمدمی کشیلپش رو به آروم_

 مختصر از مامان رفتم تو ی عذرخواههینم بعد از  کنه؛مي گفت و دوباره به اتاقش برگشت تل بازي باشه اترانه
 .آشپزخونه

 
 »انیک«
 

 ی پر مای وقتم با لعای سرکار بودم ای اما نمشی خواست برم ببی شد که دلتنگ ترانه بودم،دلم می مي روزچند
 .شد

 ) باهام دعوا کرد و دو روز قهر بودی آوردم کلای لعي بار که اسم ترانه رو جلوهی(
 

 ی کنه؛چند بار می مکاری دونستم کجاست و چی سارا مکث کردم،نمي شماره ي رو برداشتم و رومی گوشکالفه
 ی که از سارا سراغ داشتم خوب می شدم،با اخالقمونیخواستم بهش زنگ بزنم اما غرورم اجازه نداد و پش

 . کنهی و به ازدواج فکر نمومدهیدونستم هنوز با خودش کنار ن
 ای بغل لعي که توي پسربچه ادنی هام رو کنار زدم و وارد شدم که با دیکارو دلتنگ افدمی در خونه که رسپشت

 . هم گره خورديبود اخمام تو
 
 کنه؟ی مکاری چنجای انیا_
 ، برگشت و نگاهم کردای من لعي صدابا
 .یسالم خسته نباش_
  کنه؟ی مکاری چنجای بچه انی اگمی ميدینشن_
 .ستادی اتاق برد و بعد از بستن در روبه روم اي پسرش رو توایلع
 . مامانشيخب معلومه اومده خونه _
 ؟ی کياونوقت به اجازه _
 ؟!رمی از تو اجازه بگدی بچمم بادنیمگه واسه د_
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 سوزم و ی دخترم مدنیواقعا جالبه من دارم تو حسرت د. خواد بکنی که دلت می هر غلطی دونینه اصال م_
  خونه؟نی تو اياری پسرت رو ميری می گم اونوقت تو به راحتی نميزیبه خاطره خانوم چ

 ؟ي چرا جدا شدی دخترت رو دوست داشتیلی صداش رو بلند کرد و گفت؟اگه خی عصبایلع
 يتا شوهرت جدا شد3 که تو از یبه همون علت_
 دی بگه وارده اتاق شد و در رو محکم بهم کوبيزی چنکهی قرمز شد،بدون اای حرفم صورت لعنی ابا
 
 
 »انیک«
 

 ی بار از دست خودم شاکنی من هم به سمت مبل رفتم و روش ولو شدم،ادی در اتاق رو بهم کوبای لعنکهی از ابعد
 . رو نداشتميزی چچی هي حوصله گهیبودم؛د

 ؟یکجا به سالمت: و گفتم بهش انداختمیرون،نگاهی گذشته بود که باالخره از اتاق اومد بی ساعتکی
 مهمه برات؟_
 ؟يری مي کجا دارگمی سر به سرم نزار مایلع_
  رونی رم بی مالیدارم با دان_
 دی برییالزم نکرده جا_
 .تو خونه حوصلمون سررفته_
  باشه؟نجای قراره ایتا ک_
 . دنبالشادی امشب بعدش باباش منیتا هم_
 

  برداشتم و به سمتشون رفتم؛زی مي رو از رومیگوش
 می ریپس باهم م_
 
 . شددنی بگه مشغول کفش پوشيزی چنکهی بهم انداخت و بدون ای نگاهایلع
 شدم،آروم دستش رو گرفتم و ی داشتم کالفه مگهی کرد،دی توجه مالی زد و مدام به دانی نمی پارك حرفيتو

 :کناره گوشش گفتم
 . کنم من هم کنارت نشستم هافکر
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 گهی دیخب آره نشست: نگام کردو گفتی سوالایلع
 ؟ی مشغول کنالی خودت رو با دانيخوای میخب حوصلم سررفت تا ک_
 
 ! شدهتینگو که حسود: داشت لبخندش رو ازم پنهون کنه گفتی که سعی درحالایلع
 
 .نیساله من فقط گفتم حوصلم سررفته هم5 ي بچه هی اونم به يمن و حسود_
 
 انی تحمل کن کگهیساعت د1فقط : خودش صورتم رو نوازش کرد و گفتين لحن دلبرانه  بار با همونی اایلع

 . کنمی می که بگي خونه هر کارمیریجونم بعد م
 ؟يهر کار: مکث کردم و گفتمکمی

 يبله پررو خان هرکار_
 . کردممی با گوشي بهش زدم و با گفتن باشه خودم رو مشغول بازیچشمک

 
 »سارا«
 

 .انی بي دادم که واسه خواستگارتی مامان و نسترن رضاي با اصرار هاباالخره
 . رو سرم کردمدمی و چادر سفدمی پوشي بلندبای تقرلباس
 ي بود که با پول هر کاري الغر و قد بلندپسره«ومدی ی ازش خوشم نمادی بودم و زدهی رو دری چند بار امفقط

 » کردی خواست میکه دلش م
 
 هم م،منی اتاق و حرف هامون رو بزني تومین گذشته بود که مادرش ازمون خواست بر ساعت از اومدنشومین

 . نکردم و از جام بلند شدمیبه احترام جمع مخالفت
 
 . چشم دوختم و ساکت موندم تا اون شروع کنهری تخت کنارم نشست؛منتظر به امي روی کمي با فاصله ریام
 
 د؟ی بگيزی چستیقرار ن_

  من منتظر شمام: رو ازش گرفتم و گفتمنگاهم
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 : دست دست کرد و با مکث گفتکمی ریام
 . شروع کنمي چجوردی دونم بای نمراستش
 ساله دارم2 بچه کی بار ازدواج کردم و کی که من دی دونیشما م: بهش نگاه کردم و ادامه دادمکالفه

  دونمیبله م_
  مني خواستگاردیپس چرا بازم اومد_
 . مجذوبتون شدمدمتونی که دی فقط از وقتدونمی خودمم علتش رو نمدی هستییبای زيشما بانو_
 . رو به خواهرتون هم گفتمنی ای که جواب من منفدیاما بهتره بدون_
 : حرف ها بود گفتنی که مغرور تر از اریام

 .نجامی اگهی دزهی چکی ي براد،منی دونم نسترن به من گفت که قصد ازدواج نداری مبله
 ؟یچه،چه علت: نگاهش کردم و گفتمباتعجب

 ي اگهی جوره دهی هی نظرتون چی بگم حاال که جوابتون منفستاد،اومدمی تخت بلند شد و رو به روم اي از روریام
 م؟یباهم در ارتباط باش

 : جسورتر شد و ادامه داددی که سکوتم رو دریام
 دونم ی نم،منیکنی مرهی رو به خودت خیر آدم که چشم هيزی سارا تو اونقدر خوشگل و هوس برانگی دونیم

 اون شوهره احمقت چطور ازت گذشته؛
 بندم که تو از همه شون ی اما شرط مادهی جورواجور زيدوره من دخترا: تر شدو گفتکی قدم بهم نزدکی

 .يخوشمزه تر
 
 یلی سنکهی اومدم و بعد از انیی تخت پاي از روی اون اتاق اشتباه محض بود،عصبي موندن من توگهید

 . اومدمرونی نثارش کردم از اتاق بیمحکم
 

  باهم؟دیدی رسجهی به نتزم؟باالخرهی شد عزیچ: زد و گفتي لبخنددنمی با دنسترن
 االنم بهتره هر چه زود می خوریمنکه گفتم من و برادرتون به درد هم نم: گفتمي زدم و با لحن تندی کجلبخند

 .دی ببرفیتر تشر
 ی می احترامی داره بهمون بگهی دمی برر؛بهترهینسترن،ام: گفتی رو برداشت و با ناراحتفشی نسترن کمانما

 .شه
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 . کنند رفتم داخل اتاقمنمی جنی منتظر بمونم تا سنکهی هم بدون امن
 
 »سارا«
 

 .هی گرری نتونستم تحمل کنم و زدم زگهی داد که دی بدبود اونقدر بغض گلوم رو فشار میلی خحالم
 همبستر شنهادی پمی مستقری بهم غی تونست اون حرف هارو بهم بزنه با چه جرئتي چجوری عوضي پسره«

 »! به چشمام زل زديشدن رو داد و با خونسرد
 
 شده بود رهی که مات و مبهوت بهم خي شد،به ترانه اشتری هام بهی شدت گرشی پي قهی فکر کردن به چند دقبا

 .م گرفتمشنگاه کردم و بعد هم تو آغوش
 : رو دوره گردنم حلقه کرد و گفتکشی کوچي دست هاترانه
  مامان سارا؟یکنی مهی گرچرا

 دلش بغل ستیترانه مامان رو محکم تر بغل کن،مامان سارا حالش خوب ن: به صورتش زدم و گفتمي ابوسه
  خوادیدختر کوچولوش رو م

 ؟ی نکنهی گرگهی شه دیحاال م: دستاش رو محکم تر کرد و گفتي بود حلقه دهی که از رفتارم ترسترانه
 . باز شدن در ترانه رو از بغلم جدا کردم و اشک هام رو پاك کردمبا
 
 ؟ی کنی مهیسارا چرا گر_
 .دی شه تنهام بزاریمامان م_
 ؟ي رفتار کردي نسترن اونجوري دخترم چرا با خوانواده شدهیچ_
 . نپرس فقط تنهام بزاريزی کنم چیمامان خواهش م_

 . ترانه رو بغل کرد و در رو پشت سرش بستدی که حال خرابم رو دمامانم
  کردمهی و از ته دلم گردمی تخت دراز کشي هم رومن
 
 »سارا«
 

 . تربای شد و ترانه روز به روز بزرگتر و زی مي ها سپرسال
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 می رفتی گرفت می دلمون ميادی که زی کرد،گاهی بهش محبت کرده بودم که کمبود پدرش رو حس نماونقدر
 .می نمونده بود که نرفته باشییمسافرت و جا

 
 دنمونی فرهاد هم به دی حتگهی آوردم؛دی خرج خودمون رو در میاطی رفت و منم با همون خی مدرسه مترانه

 . اومدینم
 . کردمی مهی کرد براش تهی رو که اراده ميزی کم نذاشته بودم و هر چیچی ترانه هيبرا

 نداشت؛اما ی مخالفتدی فهمی اومد ترانه هم که عاقل شده بود و می شد که برام خواستگار می ميچندروز
 . بودیمن،همچنان جوابم بهشون منف

 اومد دم خونه و ی وقت می از دستشون کالفه شده بودم؛وقت و بگهی سمج بود دیلی از خواستگار هام خیکی
 . ناجور کنندي ها راجبم فکراهی خواست همسای زن بودم و دلم نموهیب هی کرد،منم یبهم ابراز عالقه م

 ي خواستگاري تونستم اعتماد کنم و اجازه ی بود اما نمي اافهی و خوش قپی روزبه بود ،پسره خوشتاسمش
 ، کنمکاری چدی دونستم بای نمگهی خودم و خونم شده بود دزونیسال پشت سره هم آو4.بدم

 باهاش حرف ي فرصت بدم و جدهی گرفتم بهش می تصمنکهی اعصابم رفته بودتا اي رویلی و اومد هاش خرفت
 . قانع بشه و دست از سرم بردارهدیبزنم تا شا

 
 
 »سارا«
 

 کرد،چون اون هم قبال ازدواج يدی کردم مخالفت شدفی مادرم تعري روز به رو براي خواستگاري هی قضیوقت
 ی من بود اما هم بردارم هم مادرم راضطی به شراهی روزبه شبطیا شرنکهی بچه هم داشت،بااهیکرده بود و 

 .نبودند
 . مکررشي خسته شده بودم از رفت و آمد هاگهی اما دمی خواستگارادی خواست که بی هم دلم نمخودم

 
 بود،ساعت هول و هوش هفت بود که زنگ به صدا در دهی فای حضور مادر و برادرم بي من براي هاخواهش

 بنفش رنگش رو به سر کردو به سمت در رفت من هم چادرم رو سرم کردم و کناره ترانه ياومد؛ترانه روسر
 .ستادمیا
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 . دادمی انداختم و بعد از گرفتن دسته گل سالم کوتاهی تنش بود نگاهی رنگی روزبه که کت و شلوار مشکبه
 .می رفتییرای از سالم کردن دستم رو گرفت و باهم به سمت پذ هم بعدترانه

 دی خوش اومدیلیخ_
 : بهم زد و گفتي روزبه لبخندمادر

 . ممنون عروس گلمیلیخ
 رو آماده یی زدم و از جام بلند شدم تا چاي لبخندنی نگم به خاطره هميزی کردم خودم رو کنترل کنم وچیسع

 .کنم
 
 
 »ترانه«
 

 خواست که ی وفقط دلم مدهی کشی دونستم چقدر سختی نداشتم چون می مشکلچین سارام ه با ازدواج مامامن
 .خوشبخت بشه

 رو هم حس انی کمبود کی حتگهی کرد،دی ممی خوشحالي براي کم نذاشته بود و هر کاریچی برام همامانم
 ، بودمشدهی ندی وقت درست و حسابچی نداشتم چون هی ذره هم به اون حسهی کردم و ینم
 زن هی مامان و من رو فقط به خاطره انی بودم متوجه شدم که کدهی از مامان شنیواشکی هم که یی حرف هابا

 ،ول کرده
 ی کردم می فکر مدی رسی به نظر می به روز به که مشغول نگاه کردن به خونه بود انداختم،مرده خوبینگاه

 ،تونه مامان سارا و من رو خوشبخت کنه
 پدر و مادر ي زن و مردچی دونستم که هی کنه اما نمی رو پر مانی کی خاليا اومدنش جا خودم گفتم روزبه ببا

 .شهی خوده آدم نمیواقع
 

 فی از پسرش تعری مادر روزبه شروع کرد به حرف زدن،گاهمی هامون رو خوردیی سکوت چاي تونکهی از ابعد
 . گفتی هم از خانواده اش می کرد و گاهیم

 دونستم که ته امشب به جواب ی مست،خوبی مامان سارا نگاه کردم که متوجه شدم اصال حواسش به جمع نبه
 . شهی مامانم ختم میمنف
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 کردم،اگه من ی چون فقط داشتم به سرنوشت نامعلوم ترانه فکر مدمی نفهمیچی مامان روزبه هي حرف هااز
 د؛ای سره ترانه بیی کردم معلوم نبود چه بالیازدواج م

 
 اومدم و به ترانه نگاه کردم که منتظر و نگران بهم چشم رونی مادر روزبه از فکر بي تموم شدن حرف هابا

 .دوخته بود
 
 خواستم بهتون ست،فقطی موافق بودن من ني برانجای ادی آوردفی اگه شما امشب تشریوسفی خانوم دینیبب_

 و پسرتون اومدند و رفتند،تنها هدف من دخترمه و دی اگه چهارسال هم صبر کردی حتهیبفهمونم که جوابم منف
 .م فکر کننی جز ايزی خواد به چی ترانم هستم دلمم نمي ندهیفقط به فکره آ

 
 . لبخندش محو بشه همراه روزبه از جاشون بلند شدندنکهی بدون ایوسفی خانوم

 
 تو با روزبه ازدواج گهی که تا چند ماه ددمی بهت قول ممی نشددی که ما هنوزم ناامیسارا جان بهتره بدون_
 .یکنیم
 
 . رفتی خداحافظکی از طرف من نموند و با ی منتظر جوابگهید

 . به سمت ترانه رفتمی خداحافظهی هم مات حرفش شدم و با من
  بودی چگهی که منظورش از چند ماه داوردمی سر در نمچیه
 
 »سارا«
 

 زد و از برادرش و ی وقت زنگ میخواهر روزبه شروع شد،وقت و ب مداوم ي زنگ زدن های از اون شب لعنتبعد
 . خواست از هدفم که ترانه بود دور بشمی خسته شده بودم دلم نمگهی گفت،دی که قرار بود برام بسازه میزندگ

  کردن بودم که ترانه وارده آشپزخونه شد؛یاطی خدرحال
 مامان سارا_
 جونم دختره قشنگم_
 ! نهیگی و بهشون می کنیتو چرا همش مخالفت م_



   ییرمان ترانه تنها                                                    اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 30 

 ا؟یبه ک_
  روزبهيبه خانواده _

 . دست هام قاب گرفتمنی و صورتش رو بدمیکش»خرد کردن کاهو ها« ازدست
 .زدلمی فقط با تو خوشبختم عز،منی تو هستی زندگي ترانه جان تنها هدف من برانیبب_

 : دست هام گذاشت و گفتي دست هاش رو روترانه
 ؟ي کردن نداری اما مگه شماحق زندگی خوبیلی سارا تو خمامان
   کردمی بود که فکر ميزی عاقل تر از اون چترانه

 نیری که حاال واسه من شیشما مشق هات رو نوشت:دمی کردم و پرسیکی عوض کردن بحث اخم کوچيبرا
 .یکنی میزبون

 بله که نوشتم سارا بانو: زد و گفتي لبخندترانه
 »سارا«

 شده ی دونم چی کرد،نمی مي گذشته بود و خواهر روزبه همچنان پافشارياستگار خوي هی از قضی ماهچند
 شد دلم رو نرم ی داشت موفق مي نبودم؛انگارلی میب)خواهر روزبه( حانهی ري نسبت به حرف هاگهیبود که د

 .کنه
 .شتری از دست دادن ترانه هم بي شد و ترس من برای به روز کلنجار رفتن با دلم برام سخت تر مروز

 وقتش رو با شتری نداشت و بي بهم کارادی بود زدهی ترانه هم فهمی چند روز اونقدر کالفه بودم که حتنیا
  کردی ميمامانم سپر

 
 »ترانه«
 

 هی داشت راجع به ي زد،انگاری با من و مامان بزرگ حرف نمادی خودش بود و زي شدکه مامان توی میمدت
 . کردی فکر میموضوع

 شدم که بعد از خوردن شام از مامان بزرگ ی گذشته بود ؛کم کم داشتم نگران مامان سارا مي هفته اکی
 . اتاق و حرف بزننديخواست باهم برن تو

   برمیمامان تو با مامان بزرگ برو حرف بزن خودم ظرف هارو م_
 . زد و با گفتن باشه تنهام گذاشتی لبخنده کم جونمامان
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 . مامان بزرگ و مامانم رد و بدل بشهنی بیم قرار بود چ دونستی داشتم و نمي بداسترس
  بلند مامان بزرگ کنجکاوم کردو باعث شد فال گوش واستمي نوشتن مشق هام بودم که صدادرحال

 
  خورهی کنه اون پسر به دردت نمی اگه داداشت بفهمه چقدر مخالفت میدونیسارا تو که م_
 
 ی شدم شما و داداش مخالفت می ازدواج کنم حاال که راضدی گفتی که مدی خوده شما نبو دنیمامان مگه ا_
 .دیکن
 

 دونستم حق رو به مامان سارا دادم و کنجکاو تر به حرف هاشون ی رو نممیی داي که علت مخالفت هامن
 گوش سپردم

 
 »سارا«
 

 یکس توجه نم چی هي خام شده بودم و به حرف های گذاشته بود که حسابری اونقدر روم تاثحانهی ري هاحرف
 .کردم

 خونه ام وباهم انی فرداشب بي هماهنگ کردم که براحانهی داداش رضا منم با ري از رفتن مامان به خونه بعد
 .ادی بمی سره خودم و زندگیی دونستم با موافقتم قراره چه بالهای که نمیم،درحالی رو بزنمونیی نهايحرف ها

 
 .می و سره جاهامون نشستمی رفتییرایبه سمت پذ می با روزبه حرف هامون رو زدنکهی از ابعد
 م؟ی رو بزاری عقد و عروسخی تاریخب دخترم ک_
 به يازی اصال نمیری بگی و خودمونکی عقد کوچهی خوام ی من به روزبه خان هم گفتم فقط میوسفیخانوم _

 .ستی پر سروصدا و بزرگ نیعروس
 
 . گرفتهی و بدونن که پسرم چه عروس خوشگلننی خوام همه عروس خوشگلم رو ببیاما من م_
 
 . خوانی بشه که مي منم کارساز نبود و ناچار مجبور شدم قبول کنم همون طوري مخالفت هایحت
 
 »سارا«
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 . گرفتندی برام عروسي اون اتفاقات اونقدر زود انجام شد که چند روز بعد از خواستگاري همه

 . شدی بزرگ و پر سروصدا که خودمم باورم نمی عروسهی
 ي دلم گرفته بود چون از خانواده ي رفتن آماده شدن،بدجوري از انجام دادن مراسم و خوردن شام،همه برابعد

 . بودندومدهی مراسمم شرکت کرده بود و نه داداشم و نه مامانم نيمن فقط ترانه تو
 
  بخوام؟يزی چهی ازت شهیترانه مامان جون م_

 .آره مامان جون بگو: تر شد و گفتکی خندونش بهم نزدي افهی با همون قترانه
  نداره؟ی مشکلتیی داشی پي بری چند شبدیتو با_

  برم؟ی اشکال نداره فقط با کینه مامان: فکر کنه گفتنکهی بدون اترانه
 .زمی رسونمت عزیخودم م: فکر کردم و گفتمکمی

 . آماده بشه گفت و رفت تاي باشه اترانه
 ناراحت یلی بابت خنی من و ترانه به وجود آورد و از انی فاصله رو بنی داشتم شب مراسمم اولي بداسترس

 .بودم
 که داشت ی و مامانمم به خاطره مخالفتمی کنی خودم زندگي خونه ي کار بودن روزبه قرار شد توی خاطر ببه

 . داداش رضامي رو جمع کرد و رفت خونه لشیوسا
 
 »انهتر«
 
 و خوشبخت ی ناراحت بودم،اما به خاطره خوشحالیلی بار قرار بود از مامان سارام دوربشم خنی اولي برانکهی ااز

 . باهاش مخالفت کنممیی داي خواست با رفتن به خونه ی خوشحال بودم و دلم نمیلیشدن مامانم خ
 .می بودي پسر داشت که همسن خودم بود و باهم هم بازهی رضام ییدا

 .نمشی وقت نبچی قرار بود هي گلوم جا خوش کرد، انگاري توي کردم بغض بدی از مامانم خداحافظنکهی از ابعد
 . متوجه حالم نشندهی کردم لبخند بزنم تا بقی بود سعي هر اجباربا
  جونییسالم دا_
 : صدام به سمتم اومد و لبخندزنان گفتدنی رضا با شنییدا

 یی داي ترانه جون خوش اومدسالم
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  کجان؟هی جون،عه پس بقییممنون دا_
 .يای دونستم می همه خوابن من منتظر تو بودم مزمی عزروقتهیاالن د: ساعتش رو بهم نشون داد و گفتییدا
 . بود که لبخنده من هم جمع شد و جاش رو به بغض دادی رضام اونقدر غم و ناراحتبی داي چهره يتو
 . کردتی دستش رو پشت کمرم گذاشت و من رو به سمت اتاق خوابش هدادی که سکوتم رو دییدا
 .ي جون تو هم خسته ایی دامی بخوابمیبر_
 .میبر_
 
 »ترانه«
 .دی رضاهم کنارم دراز کشیی و دادمی دراز کشیی داي تخت دونفره يرو

 . تونستم درك کنمی می رو به خوبزیسالم بود اما همه چ12 من
 ن؟ی شده؟چرا ناراحتيزی جون چییدا_
  حالم بدهکمی یی داستی نيزیچ_
 . مامان سارای عروسنیومدی چرا شما نییدا_
 . که بتونه خواهرم رو خوشبخت کنهستی ني روزبه مردستمی به ازدواجشون نبودم و نیچون راض_
 ؟ی چیعنی_
  بخوابری جون بگیی دایچیه: با بغض من رو بغل کرد و گفتییدا

 کنه من هم که فقط دنبال بهونه بودم به بغضم اجازه ی مهی داره گرمیی متوجه شدم که داسی گونه هام خیوقت
 .دادم تا سرباز کنه

 ی نکنه دوباره تلخنکهی مامان سارا نگران بودم،نگران اي برایلی اما خدمی نفهميزی چادی زیی داي حرف هااز
 . رو بچشهیزندگ

 
 »انیک«
 دم چشمام باز شد؛ لب هام حس کري که روی نرمي بوسه با

 . بودای خندون لعي افهی قدمی که ديزی چنیاول
  ساعت چنده؟ریسالم صبح بخ_
  صبح9 ساعت زمیسالم عز_
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  برم مغازهدی باي نکرددارمیچرا ب_
 حواست کجاست امروز جمعس_

 : هم کردم و گفتمي رو تواخمام
 کار رو بکن،اون کار رو نی ای بخوابم بسکه بهونه گرفتي که اصال اجازه ندادشبمی دي کرددارمی چرا بپس
 .نکن

 . بخوابری اصال بگيحاال چرا دعوا دار: کرد و گفتی اخمایلع
 . بغلمي تودمشی که دستش رو محکم گرفتم و کشنیی پاادی از تخت بخواست

زحمتت رو بدم  جواب ي جورهی دی شه بای که نمينجوری اي ری مي کرددارمی حاال که بی کنیکجا فرار م_
 . رفتیی حالش بد شد و به سمت دستشوهویبعد هم شروع کردم به قلقلک دادنش که 

 ؟یهو؟خوبی چت شد ایلع_
  آره خوبم: و گفترونی اومد بقهی زد؛باالخره بعد از چند دقی داد و فقط عق می بهم نمیجواب

 ؟ی خوبی مطمعندهیچرا رنگت پر_
 . کشون کشون خودش رو به تخت رسوند و نشستایلع
  بهت بگميزی چهی دی باانیک_
 

 . جون به لب شدمگهیخب بگو د: گفتمعی نگران شده بودم سری که حسابمن
 
 : مکث کرد و گفتکمی ایلع
  کنم من،باردارمان،فکریک
 

 : کنارش نشستم و گفتميباناباور
 !ای لعی گفتی چتو،تو

 
 »سارا«
 
 . دلتنگش بودمیلی روز از نبود ترانه گذشته بود و خدو
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 ي شدم خواستم به سمت تلفن برم که صدای داشتم کالفه مگهی دو روز همش خونه بود،دنی ای هم طروزبه
 .روزبه مانع شد

 
 ؟ی زنگ بزنی به کي خوایم_
 . خوام زنگ بزنم به ترانه حالش رو بپرسمیم_
 گهی می االن زنگ بزنستیالزم ن_
  دنبالم من رو ببرایب
 .ی کنی که فکر مهیزیاون عاقل تر از اون چ: حرص دندون هام رو به هم فشردم و گفتمبا
 . نهیعنی گم نه ی بهت میسارا جان وقت_
 : شدم و گفتمی صداش رو باال برده بود عصباننکهی ااز

تو (ی گفتی که مينبود تو نی؛ای کنی همش امروز فردا مي سرکار؟دو روز که خونه اي ری تو چرا نماصال
 ) دم برم دنبال کار و خوشبختت کنمیقبول کن من قول م

 ها به تو ی فوضولنی رم سرکار ایمن هر وقت که دلم بخواد م: از جاش بلند شد و گفتی بار عصبنی اروزبه
 .ومدهین

 ، تاسف براش تکون دادم و تلفن رو برداشتمي از رويسر
 . بلند به سمتم اومدي تر شد و با قدم های کارم وحشنی ابا
 . صورتم گرفتمي و دستام رو جلودمی کشیغی ترس جاز
 . خوام به دخترم زنگ بزنمی می عوضی کنی مکاریچ_

 : تلفن رو گذاشت و گفتی با ضرب گوشروزبه
  تر نشدمی سارا االنم گمشو برو تو اتاق تا عصبی کنی مي که باهام لجبازادی خوشم نماصال
 به سمت ونی گري نکردم وبا چشم های بودم مخالفتدهی و قرمز روزبه ترسنی خشمگي از چهره ی که حسابمن

 .اتاق رفتم
 
 
 »انیک«
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 شده بود که حاال ی دونم چی امل نممی مراقب بودشهی همنکهی بارداره،با اای تونستم باور کنم که لعی نماصال
 . کردی باردار بودن ميادعا
 . بدهشی و آزمامی خواستم آماده بشه تا برای از لعشتری بنانی اطميبرا
 
 ان؟ی کي تو به من شک داریعنی فهمم واقعا یمن نم_
 . خوام مطمعن بشمینه من به تو شک ندارم فقط م_
 ؟ي دست پاچه اينجوری که ای خواستی نکنه بچه نمنمیبب_
 شه یچه مال منم هست مگه م گ،دوستت دارم اون بی زنم؟توی زنی میی حرف هانی نه چرا همچاینه لع_

 نخوامش؟
 . کرد و دستم رو گرفتي که با حرف هام آروم شده بود تک خنده اایلع
  
 : توسط پرستار بهش نگاه کردم و گفتمای صدا زدن لعبا

 . نوبت توئه پاشویخانوم
 ؟يای شه تو هم بی نمانیک_
 . منتظرتمرونی بنی دن تو برو من ای اجازه نمزمینه عز_
 . گفت و همراه پرستار داخل اتاق رفتي ناچار باشه اایلع
 
 
 »ایلع«
 
 . کردم و اونم بچه دار شدن بودی مدای پی راههی دی باانی نگه داشتن کيبرا

 رو می ضد بارداري شب قرص هاهی نکهی خواستم تا ای رو نمنی کرد و من ای ترانه رو مي دلش هواانی کهنوز
 . نگفتميزی هم چانینخوردم و به ک

 خواست ی گرفتم مثبت بود؛اما دلم نمي تست بارداری گذشته بود که حالت تهوع بهم دست داد و وقتيهفته ا2
 . که مخالفت کنه و مجبور بشم نگهش ندارمدمیترسی منی بزارم از اانی رو در جرانیک

 ،مهم نبود کرد اما برام ریی حالت چهره اشم تغی به باردار بودم شک کرد حتی حدس زده بودم وقتدرست
 :دی به سمتم اومد و پرسدنمی با دانی از اتاق خارج شدم،کجهی خون رو دادم با سرگشی آزمانکهی از ابعد
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 ؟ی خوبایلع
 . خونشی دارم اونم به خاطر آزماجهی سرگکمیآره فقط _
 . اومدمنیی پاشگاهی آزماي دستم رو گرفت و به کمکش از پله هاانیک
 
 . رو بخور حالت بهتر بشهوهی آبمنی اایب_
 .ممنون_
 . شدمی داشتم کالفه مگهی فکر بود دي زد و فقط توی باهام حرف نمانی کری مسيتو
 ؟یچرا تو خودت_
  دن؟ی رو مشتی جواب آزمایک_
 دوشنبه_
 م؟یری شه زودتر بگینم_
 !ی هستینگران چ. شهی نمانینه ک_
 . استرس دارمکمی هم خوشحالم فقط یلی چقدر بگم برعکس خستمینگران ن_
 .ي اونوقت تو استرس دارارمشی بایمن قراره به دن_
 به خونه سکوت کردم و اجازه دادم تا با خودش دنی نگفت؛من هم تا رسيزی چگهی تکون داد و دي سرانیک

 .ادیکنار ب
 
 
 »سارا«
 
 ي رهی خي نگاه هاالیخینگش بودم که ب هفته گذشته بود که باالخره داداش رضا ترانه رو آورد اونقدر دل تکی

 .روزبه شدم و محکم در آغوش گرفتمش
   دلم برات تنگ شده بودیلی مامان قربونت بره دخترم خیاله_

 : که از بغض گرفته بود گفتیی محکم تر بغلم کرد و باصداترانه
 . تنهام نزارگهی دلم برات تنگ شده بوده مامان مهربونم،تورو خدا دیلی هم خمن

 رهی شد خی مدهی داخلش دی اشک به خوبي خوش رنگش که حاال حلقه ي بغلم جداش کردم و به چشم هازا
 .شدم
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 . داداشم واستادمي روبه رودمی چشم هاش رو بوسنکهی از ابعد
 ؟یسالم داداش رضا خوب_
 . دادملتی و سالم تحوحی هم دسته گل خوشگلت صحنی ایخوبم آبج: نگاهش رو ازمن گرفت وگفتی ناراحتبا
  توای بزمی عزیمرس_
 شوهرت خونست؟_
 آره داداش: و گفتمنیی سرم رو انداختم پای ناراحتبا

  تاسف تکون داد ؛ي از روي سررضا
 فعال خداحافظ. برم کار دارمدیمن با_

 .می کردی رو بغل کرد و بعد از تشکر کردن از رضا خداحافظشیی داترانه
 
 . خواست ترانه متوجه بشمی شد و دلم نمشتری روزبه هم بي وارد شدن ترانه اخم هابا
 : زور لبخند زدم و گفتمبه

  مامان سالمت کوترانه
 . به سمت اتاقش رفتی تر شد و با سالم کوتاهکی به روزبه نزدترانه

 . بذارهری خواد روش تأثی رفتار نکن که ترانه بفهمه اون هنوز بچه اس دلم نمي کنم جوریروزبه خواهش م_
 . زد و با گفتن باشه به سمت آشپزخونه رفتي پوزخندروزبه

 
 »ترانه«
 

 . دونمی کرد،نمی فکر رو منی مامان هم همدی شه،شای خوب می کردم با ازدواج مامان سارا همه چی مفکر
 

 . رو مهار کردممی و بغض لعنتدمی سرم کشي رو تا باالمی مشکدی سفي موقع خواب پتوشب
 ، سرم بودي تا سوال توهزار
 دنمی به دچوقتیچرا ه. زن هرزه ول کردهیچرا بابا مامان خوشگلم رو به خاطره . پدر بزرگ شدمی من بچرا
 تی شخصهی مبهم داشت،تی شخصهی برام شهی بودمش همدهی چون نددمی ترسیاز بابام م.ادی و نمومدینم

 . فهمهی از محبت نمیچیسنگدل که ه
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 زجه ها و غصه يگوشام رو گرفتم تا نشنوم صدا. خودم مچاله شدميفتم و تو بلند روزبه گوشام رو گري صدابا
 . گذشتزشی من از همه چشی و آسای که به خاطره خوشبختي مامانم رو،مادريها
 . رو بستمسمی خي مامانم لعنت فرستادم و چشمااهی دلم به خودم و بخت سيتو
 

 روبه روم نگاه ي نهی تخت نشستم؛به آي حال روی تاك بلند ساعتم چشم هام رو باز کردم و بکی تيباصدا
 . پف کرده اميکردم و کالفه شروع کردم به ماساژ دادن چشم ها

 دونستم که امسال ی دست نخورده گذاشته بود انداختم؛خوب مرمی تحرزی مي به کتاب و دفترم که روینگاه
 . شدمی تر مفیگند زدم به درسام چون روز به روز ضع

 .رونی دادم بمی مشکي رو از مقنعه میی خرماي از موهاکمی و دمی رنگم رو پوشيه ا شلوار سرممانتو
  نگاه کردم؛دمی سفی ساعت مچبه
 . شدرمی بازم دیاه لعنت_

 . مواجه شدمزی بودن می به سمت آشپزخونه رفتم که با خالعیسر
 » تعجب بود که خواب مونده باشهي کرد و برام جای مامان برام صبحونه آماده مشهیهم«

 .رونی از خونه زدم بعی شونم انداختم و سري رو رومی کوله پشتیعصب
 
 »سارا«
 

 . بردمی می به انتخاب اشتباهم پشتری گذشت،بی مشتری که بیهرچ
 کاره هرروزمون شده بود دعوا دی خوابی خورد و می خونه بود و مي روزبه رو نداشتم همش توي حوصله گهید

 .و جروبحث
 . کاري نداشتم واسه وادار کردن روزبه برای راهچیه
 . آدم تا چه حد صبر و تحمل دارههی دونستم ینم

 ترانه صبحونه ي بار بود که برانی اولنیا. شدمي از دست خودم کفری چشمم به ساعت افتاد حسابی وقتصبح
 . کارم چقدر ناراحت شدهنیکه با ا دونستم یدرست نکرده بودم و خوب م

 . بعد از خوردن صبحونه اش به طرف اتاق رفتروزبه
 ؟ی به سالمتي بري خوای م؟کجايچرا آماده ا_
 . کار دارمرونی برمیدارم م_
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 ؟يچه جالب مگه تو کار کردن هم بلد_
 . گردمی زود برمرمی مزخرفات رو منیسارا بس کن ا_

 . نشستمی صندلي گذاشتم و روخچالی رو با حرص داخل ری نگاهش کنم ظرف پننکهی ابدون
 
 ؟ي خوای نميزی چرونیاز ب_
 نه خدافظ_
 .خدافظ_

 . از رفتن روز به منم به سمت اتاق ترانه رفتمبعد
 زی کردن مزی تختش مرتب کردم و شروع کردم به تميمالفه رو رو. به دور و اطراف اتاقش انداختمینگاه
 . افتادشیامتحان ي که چشمم به برگه رشیتحر

 . کم مال ترانه بودي نمره نی شد که ای نمباورم
 .رونی از مرتب کردن اتاقش  کاغذ مچاله شده رو برداشتم و اومدم ببعد

 . افتضاحش داشتي نمره ي براي قانع کننده الی دلحتما
 

 . دوازده بود که ترانه وارده خونه شدساعت
 .یسالم مامان_
 .یسالم ترانه خانوم خسته نباش_

 . زانوهاش نشست و نگاهم کردي لحنم شده بود روی که متوجه ناراحتترانه
  شده؟يزیمامان سارا چ_
 . ازت بپرسمدی رو من بانیا_
  کردمکاریمگه چ!من_
 ؟ی کنی مکاری چيترانه تو دار_

 : دی بود پرسدهی که ترسی درحالترانه
  مامان؟هی چمنظورت

 : صورتش گرفتم و گفتمي رو جلوشی امتحانبرگه
 .شینی بی توئه ترانه مي نمره نیا
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 ؟ي رو از کجا آوردنیا: کاغذ رو از دستم گرفت و گفتترانه
 . که باعث افت درسات شدهي داریتو چه مشکل. اتاقتياز تو_
 . نه تو درسام فقط درس نخونده بودممی ندارم نه تو زندگیمن مشکل_

 . چرخش قفل حواسش رو پرت کردي خواست ادامه بده که صدامامان
 
 »ترانه«
 

 . سالم کوتاه به سمت اتاقم رفتمهی روزبه به خونه از کنار مامان بلند شدم و با باورود
 . بلند مامان توجهم رو جلب کردبای تقري اتاق انداختم و لباسام رو ازتنم  درآوردم که صداي رو گوشه فمیک
 
 ؟ي خرت و پرت رو از کجا آورد همهنیپول ا_
 ه؟ی سواالتت چنی اگهی برو سرکار پس دی گفتی که مي تو نبودنیمگه ا_
 
  ؟ی حقوق گرفتي زودنی و به اي کرددای چند ساعت کار پي تويآره من بودم که گفتم،تو چجور_
 .يبری حوصلم رو سر مي دارگهیاه سارا د_
 به؟ تو کار خالف؟آره روزی نکنه،نکنه رفتنمیبب_
 .يدی فهمی من دخالت کني تو کاراستیاصال رفته باشم تو الزم ن_
 
 : باال برد و گفتشتری بار مامان صداش رو بنیا

 .ی لعنتمی تو زندگادی حروم بي خواد لقمه ی حق دارم دخالت کنم چون دلم نممن
 . مامان با ترس از در فاصله گرفتمغی جي صدابا
  در رو باز کردم و به سمتشون رفتم؛دی کنم با تردکاری دونستم چینم

 . کرد لبخند بزنهی اشک هاش رو پاك کردو سعدنمی با دمامان
 
 ؟ی کنی مهیمامان سارا چرا گر_
  جوابم رو داد؛یی مامان روزبه با تند خوي جابه
 . برو تو اتاقتومدهی ها به تو نی فضولنیا_
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 . کردم و کناره مامانم نشستمی توجه به حرفش اخمیب
 چرا ست؟پسی نهی واسه گریلی دلگهی با بودن من کنارت دی نکن،مگه تو نگفتهیمامان خوشگلم تو رو خدا گر_

 . مامان مهربونمي دختر کوچولوت رو دوست ندارگهی د؟نکنهی کنی مهی گرياالن دار
 

 بلند روزبه به سمتش ي شد و شروع کرد به نوازش موهام که با صداشتری اش بهی با حرفام شدت گرمامان
 .برگشتم

 
 . گم گمشو تو اتاقتی مستمی سر مگه با تو نرهی خيدختره _
 . و به سمت اتاقم هجوم بردمدمی کشي بلندغی حال حمله ور شدن بهم بود که جدر
 
 »سارا«
 

 . دادی هاش ادامه مدنی گذشت و روزبه همچنان به خوردن و خوابی ها و ماه ها مروز
 . شدیه هم که هرلحظه بدتر م اش با ترانرابطه

 . من و ترانه هم کمرنگ تر شده بودنی بي رابطه گهی دی برام نمونده بود حتیچی هي حوصله گهید
 . هرروزمون عادت کرده بودمي به جروبحث هاگهید
 

 . کنارم واستادهی درست کردن ناهار بودم که احساس کردم کسدرحال
 
 .دمیرس تياری از خودت در بیی صداهیبد نبود _
 .می مامانم دعوتيامشب خونه _
 امیمن نم_
  مگه به دلخواهه خودته_
  رفتن رو ندارمی مهمونيآره حوصله _
 ؟ي ری بعد تو نمانیامشب همه به خاطره من و تو م_
  برمیمن اگه برم ترانه رو هم م_
 . همراهمون باشهیی هر جاستی بهت گفتم قرار نشهینم-
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 امیپس منم نم_
 

 .رونی خوش حالتش زد و با گفتن باشه از آشپزخونه زد بي به موهای کالفه دستروزبه
 

 . سکوت خورده شد؛بعد از شستن ظرف ها به سمت اتاق ترانه رفتمي توناهار
 
 . کنارمایترانه مامان جان چند لحظه ب_
 

 . حال به سمتم اومدی دست از نوشتن برداشت و بترانه
 بله مامان؟_
 یل حای بنقدریچرا ا_
 . فقط خسته شدم از درس خوندنستی نيزیچ_
 چرا؟_
 . دوست ندارم درس بخونمگهیچون د_

 : دست هام گرفتم و گفتمنی بودم صورتش رو بدهی ندی حد عصبنی تا حاال ترانه رو تا امنکه
 . دخترمی دونی منو محرم خودت نمگهی کنه ترانه چرا دی متتی اذیچ
 
 ي دی نمتی بهم اهمگهی د،چونيدار مثل قبال منو دوست نگهیچون تو د_
 
  تنم رو دوست نداشته باشم؟ي تونم پاره ی دخترم باور کن من عاشقتم چطور می کنی مي فکرنیچرا همچ_
 

 : که بغض کرده بود بغلم کرد و گفتی در حالترانه
 به ي وسط،منکه کارنی کردم ای گناهاد؟من،چهی کنه؟چرا ازم من خوشش نمی روزبه همش باهات دعوا مچرا

 کارش ندارم
 
 اون چشم نکهی اي دخترکم جای کنی اشتباه ميدار: دادن بهش از بغلم جداش کردم و گفتمي دل داريبرا
 .زمی پاشو واسه امشب لباس هات رو آماده کن،پاشو عزی کنی خوشگلت رو بارونيها
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 : نگام کرد و گفتي با کنجکاوترانه
 م؟ی قراره کجا برمگه

 
   مامان روزبهيخونه _
 امیمن نم_
  رمی من هم نمي اگه تو نرخودیعه ب_
  لطفا اصرار نکن مامان جونادیمن اصال از داداش هاش و خوانواده اش خوشم نم_
  تونم خونه تنها بزارمیتورو که نم_
 م؟ی گردی برمیحاال تا ک_
 .زمی عزمی گردیتادوازده بر م_
 

 . گفت و به سمت کمدش رفتي نداره باشه اي چاره ادی که دترانه
 
 »ترانه«
 
 .دمشی پوشی دوش گرفتن جزئهی ام رو انتخاب کردم و بعد از دهی پوشي از لباس هایکی

 
 . رنگم رو سرم کردمی آبي سرم جمع کردم و روسري خوش رنگم رو بااليموها

 
 هم دوچندان شده می بودم و خوشگلی کرم اکتفا کردم چون از نظره مامان من تو سن حساسهی به زدن تنها

 . چشم باشم اما حسم رو سرکوب کردم و از اتاقم خارج شدمي دوست داشتم تونکهیبود،باا
 

 : بهم انداخت و گفتي جلوش دل کند و به سمتم اومد؛نگاه موشکافانه انهی از آئدنمی سارا با دمامان
 .میای برو کفشات رو بپوش االن من و روزبه هم مزمی عزي خوب شدیلیخ
 . اسپرتم رفتمي زدم و با گفتن چشم به سمت کفش هاي مامان بودم لبخنددیی مورد تانکهی ااز
 

 . پامون ترمز کردي جلوی تلفنی گذشته بود که تاکسي اقهی دقچند
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 . عقبمی جلو نشست و من هم با مامان رفتروزبه
 

 ی بانمک و جذاب بود اما اونقدر غرور داشت که آدم حرصش میلی شون خیکی چندتا بردار داشت که روزبه
 .گرفت
 . آوردمی خودم نمي خودم حس کردم اما به روي رو رونشی سنگينگاه ها. يچندبار

 
 : افکاره خودم بودم که مامان آروم کنار گوشم گفتتو

 ی شد ازش فاصله مکی بهت نزدنی رام،اگهي خوری امشب حواست به خودت باشه از کناره من تکون نمترانه
 . خونه و روزبه قشقرق به پا کنهمیای خواد باز بیاصال دلم نم.ی زنی و باهاش حرف نميریگ
 
 . نگفتميزی به خونه شون چدنی تکون دادم و تا رسي حرص سربا
 

 . بهمون خوش آمد گفتندیمی گرم و صمیلی ما همه به استقبالمون اومدن و خباورود
 .می رفتییرای مامان داخل اتاق رفتم و بعد از درآوردن مانتوهامون به سمت پذبا
 

 روزبه ي مسخره ي دادن و تظاهر هاتی به اهمگهی خودش بود دی مشغول حرف زدن با کنار دستیهرکس
 . کنهي و باهام خوش رفتاررهی بگلمی جمع تحويعادت کرده بودم که جلو

 . رفتماطی از جام بلند شدم و به سمت حستی حواسش به من نی کسمدی دی حوصلم سررفته بود وقتيبدجور
 . بودمبمی پرفراز و نشي پله ها نشسته بودم و درحال مرور کردن گذشته يرو

 شدم رابطه مون هم کمرنگ ی بزرگ تر می خواست بازم مامان سارا رفتارش مثل قبل باشه اما هر چی مدلم
 . شدیترم
 کردم از داشتن من ی فکر می شدم و گاهی ناراحت میلی برد خی ها منو نمی از مهمونی تو بعضنکهی ااز

 . شدی بدم به پدر نداشته ام ختم مي روزاي ته همه شهی کشه و باز هم مثل همیخجالت م
 

 نی کنارم رشته افکارم رو پاره کردم و با ترس از پله ها فاصله گرفتم که چشمم به رامی کردن کسباحس
 . اجازه رو بهم ندادنی و خواستم برم داخل که صداش انییافتاد؛سرم رو انداختم پا
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  داخل؟يایچرا نم_
 .اطی زدن من هم حوصله ام سر رفت اومدم تو حیهمه داشتن با هم حرف م.داخل بودم_
 . تر شدکی و بهم نزدنیی پله اومد پاهی داشت ی سبزش که درخشش خاصي با چشم هانیرام
 
  بدونم؟پمی تونم نظرت رو راجبه تیمترانه _
 

 نشم تا رهی بهش خادی کردم زی انداختم و سعدشی سفپی به تی که از سوالش جا خورده بودم نگاهیدرحال
 .مغرور تر نشه

 
 .ادیخوبه بهتون م_
 

 ، رو از زبونم بشنوهي اگهی دزهی مکث،فکر کنم انتظار داشت چکمی نیرام
 .منون ساکت شد زد و با گفتن می کم جونلبخنده

 . تنهاش گذاشتم و داخل خونه رفتمی عذرخواههی خواست آتو دست روزبه بدم با ی هم که دلم نممن
 
 : نشستن من کناره مامان،به سمتم برگشت و با حرص گفتبا

 . مگه نگفتم از کنارم تکون نخوري بودکجا
 منم رفتم تو ي زدی حرف مهی با بقیخب مامان جونم شما داشت: در جوابش گفتم ی لحن مظلومهی هم با من

 . سرگرم بشمکمی بخورم هم یی هواهی تا هم اطیح
 . اش شدوهی نگفت و مشغول خوردن ميزی دعوام کنه چنی از اشتری تونست بی نمگهی که دمامان

 »ترانه«
 

 . خوردمنی رامي رهی خي مامان سارا و نگاه هاي شامم رو با چشم غره هاباالخره
 .ومدی خوابم ميبود منم بدجور12 انداختم؛ساعت یاه نگمی ساعت مچبه
 ي باشه روی متوجه نشند  ساعتم رو نشون دادم تا ،مامان چشم هاش رو به معنهی که بقي مامان سارا جوربه

 . بعد از کاناپه دل کندقهیهم گذاشت و چند دق
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 .می رفع زحمت کنگهیخب با اجازه تون ما د_
  هنوز که سر شب دخترم: روزبه از کناره دخترش بلند شد و گفتمامان

 
ممنون مامان جون فردا ترانه : زد و گفتی بود لبخنده زورکانی نمای از چهرش به خوبی که خستگمامان

 .می بردیمدرسه داره با
 

 .می تا آماده بشمی گفت و دوباره نشست من هم همراه مامانم رفتي روزبه باشه امامان
 

 . به خونمون  شروع شدنی رامي گذشته بود که رفت و آمد های از اون مهمونچندشب
 

 . موندی چند ساعت ميکاری و بی احوال پرسي و به بهونه ومدی هم روزا می موند گاهی و مومدی شب میگاه
 ي گذشت مخالفت کردن های می نداشتم اما هر چی اومد و با رفت و اومد هاش مشکلی ازش بدم نممن

 . شدی مشتریم بمامانم
 

 . ما منمي به خونه نی کردم اومدن رامی کردم اما حس می مخالفت هاش رو درك نمعلت
 

 باعث شده بود ی دونستم چی کرد،نميدی شدي و اون هم مخالفت هادی رضا فهمیی موضوع رو دانی کم اکم
  وجود دارهيزی چنی من و رامنیکه همه فکر کنند ب

 
 »سارا«
 

 . کردی مشتری رو بمی مشکوك روزبه نگراني حرف های و از طرفنی رامي و آمد هارفت
 . بشهي خواست باهاش بازی بود و دلم نمی سن حساس و احساسي توترانه

 نجا؟ی اادی راه همش می خواد که راه و بی می داداشت چنیروزبه ا_
 
  پرسه؟ی حالمون رو مادیمگه بده م_
 
 .می مهم شدییهوی دونم چرا ینه فقط نم_
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 : برداشت و گفتونیزی چشم از تلوروزبه
  سارا؟هی چمنظورت

 
  هم واضحه روزبه خانیلیمنظورم خ_

 .دی گذره خاتمه بدی سرتون مي که توي به اون افکاربهتره
 
  کرده؟ری دختره تو گشی داداشم گلوش پي هان؟فکر کردي فکر کردی تو باخودت چنمیبب_

 آزارم ي گرفته بود که چجورادی چند ماه خوب نی اي کرد ،تویم می داد و عصبی آزارم مي هاش بدجورپوزخند
 .بده
 

 . حرف هام شدي بدتر از زهرش رو بدم که در اتاق باز شد و مانع ادامه ي جواب حرف هاخواستم
 
 م؟ی قراره شام بخوریمامان سارا پس ک_
 
   آمادس دخترمگهی ساعت دمین_
 
 انجی اادی رضا بیی فردا قراره دایباشه راست_
 

 : وگفتمدی اسم رضا رنگم پردنیباشن
  افتاده؟یچرا؟اتفاق

 
 .ارهی مامان بزرگ رو بادی خواد بینه مامان جون م_
 

 . گفتم و به سمت آشپزخونه رفتمي به روزبه نگاه کنم باشه انکهی ابدون
  ادی داداش رضام نای روزبه از خونه بره ای کردم که فردا ی دلم خدا خدا ميتو
  دوباره رو نداشتمي تحمل بحث و دعواگهید
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 »ترانه«
 

 از یمی شری دادن به دبلی کاغذ روبه روم نوشتم و بعد از تحوي تودی رسی رو هم که به ذهنم مییزهای چنیآخر
 .کالس خارج شدم

 
 . رضا بودیی داری ذهنم درگي تا زنگ مونده بود و همه قهیدق10 هنوز

 . نباشهیمی صمشهی کنه و مثل همییهام تند خو باعث شده بود که بای دونستم چینم
 
 . رو ارضا کنممی کردم خودم رو زودتر به خونه برسونم تا حس کنجکاوی بود سعی هر زحمتبا
 

 ، تر شدقی دم در افتاد لبخندم عمي چشمم به کفش هایوقت
 . به جمع حاضر دقت کنم به سمت اتاقم رفتمنکهی بلند به همه سالم دادم و بدون اي صدابا
 

 افتاد نی که کنارش نشستم و چشمم به رامنی رضا رفتم،همیی رو تنم کردم و به سمت دامی راحتي هالباس
 .هی مامان چي و رنگ عوض کردن هایی داي اخم های که معندنیتازه فهم

 
 . گرفتم و آروم سالم دادمنیی زده سرم رو پاخجالت

 . داد و ازم خواست دنبالش برمیو فشار آروم دستم رییدا
 و رو ادداشتمی سوره بود که ی دلم هر چي انداختم و از جام بلند شدم،توی نگاهنی به رامیی از رفتن دابعد

 خوندم و با استرس وارده اتاقم شدم
 
 در رو قفل کن ترانه_
  جونییچشم دا_
 
 . نشستمنی زمي ازش روی کمي شدم و با فاصله هری نرفته بود خنی رضا که هنوز اخم هاش از بیی دابه
 
 د؟ی داشتيبا من کار_
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 »ترانه«
 
 . رضا زل زدمیی داي به خون نشسته ي استرس به چشم هابا
 
  خونتون؟ادی پسره چرا همش منیا_
 .ادی داداشش مدنی جون خب حتما واسه دیی دونم دایمن نم_
 
 سرو پا در حال ی پسره بهی کنه ی می دختر نوجون داره زندگهی که ي دونم تو خونه ایمن اصال صالح نم_

 .رفت و آمد باشه
 وفته؟ی بی مگه قراره چه اتفاقادی اصال بم،بعدشمی بگيزی بهش چمی تونی جون ما که نمییاما دا_
 
 : رضا دندون هاش رو بهم فشار داد و گفتییدا
 ذهن خودت راجبه ي دم،اگر هم تویجازه رو به تو نم انی من ازدواج کرد اي ترانه اگه مامانت بدون اجازه نیبب

 .ی بهتره خرابش کنی ساختيزیاون پسر چ
 

 . بکنهیی فکر هانی خودش همچشی رضا واقعا برام سخت بود اون چطور تونسته بود پیی داي حرف هاباور
 کنم که ي گرفتم کارمی با خودم فکر کردم و تصمکمی دی همه شک و تردنی شدم از ای داشتم کالفه مگهید

 . کنهدای همه خاتمه پي هادیشک و ترد
 
 گلوم و به ي تودی فرصت مناسب بودم که خوشبختانه لقمه ام پرهی انداختم و منتظر ی به همه نگاهیرچشمیز

 .سرفه افتادم
 : گفتمنی رضا و مامان بشنوند روبه رامیی که داي سرفه هام جورنی رو باال گرفتم و بسرم
 جا خورد و اخم هاش بهم گره ی حسابنی عمو، رامي گفتن کلمه ،باي آب بهم بدوانی لهی شهیم نی رامعمو

 . ارهی خودش ني کرد به روی حرف ها بود سعنیخورد،اونکه مغرور تر از ا
 و یی و به دادمی نفس آب رو سر کشکی تشکر مختصر کی رو تا نصفه آب کرد و به سمتم گرفت،با وانیل

 .دی چهره شون دي شد توی رو می و خاطرجمعتیمامان نگاه کردم که رضا



   ییرمان ترانه تنها                                                    اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 51 

 . بودم که تا چند مدت دست از سرم بردارندواری هم اممن
 کی خسته بودم با ی بهش گفت من هم که حسابییزای چهی و دی کنار کشهی مامان سارا رو یی از شام دابعد

 .رفتم کردم و به سمت اتاقم ی از همه خداحافظریشب بخ
 
 »سارا«
 

 . و به سمت توالت رفتمدمی که بهم دست داد از خواب پری با حالت تهوعصبح
 چشمم ری زي هم کبوددم،هنوزی انداختم چند مشت آب به صورتم پاشی زرد و الغرم نگاهي چهره به

 ی نمادمی که ی موضوعهی شده بود و سره ریروزبه بهونه گ( انداخت که ي روزادهی کرد و من رو ی مییخودنما
 گوشه خودم رو هی  تونستمی بود که فقط منیضربات دست هاش اونقدر سنگ.اومد شروع کرد به کتک زدنم

 از هم ي بدي در با صداید،وقتی که فکرم به ترانه نرسدمی کشی بزنم،اون لحظه اونقدر درد مغیمچاله کنم و ج
 بهش زل يگوشم خورد ساکت شدم و با ناباور زد به ی بلند ترانه که داشت باروزبه حرف ميباز شد و صدا

 کردم ی فکرش رو هم نمی واستاده بود حتی عوضون اي من خودش رو سپر من کرده بود و جلويزدم،ترانه 
 . دخترم بلند کنهي باشه و دست رووونی حد حنیکه روزبه تا ا

 . به سمتش حمله ور شدم و حلش دادمی که به صورت ترانه خورد عصبیلی سي روزبه و صداي عربده با
 ؟ي ترانه بلند کردي رو روفتی دست کثی آشغال به چه حقی کنی کار میچ_
 .) درست کرده بودي ناهنجاري و زجه هام باهم مخلوط شده بودوصداغیج
 
 .  کنمی مهی صورتم به خودم اومدم و متوجه شدم که دارم گري رويزی چی داغبا

 .رونی شکمم گذاشتم و با بدن لرزونم که به خاطر ضعف بود از توالت اومدم بي رو رودستم
 
 . هم برطرفجمی کره مربا حالم بهتر شد و سرگي لقمه با
 
 . خوابدمی که ددمی به اتاق ترانه کشی انداختم و از جام بلند شدم؛سرکی ساعت روبه روم نگاهبه
 ، شدم و تکونش دادمکی بهش نزدی آرومبه
 . شهی مری شو مامان مدرسه ات داره دداریزم،بیزترانه ع_
 . اومدنیی تکون چشم هاش رو باز کرد و از تخت پانی اولبا
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  کنمی منم صبحونه ات رو حاضر می و آماده بشيتا صورتت رو بشور_
 

 . رفترونی خورد از اتاق بی که داشت تلو تلو می تکون داد و درحاليسر
 

 که  لقمه رو به سمتم  گرفت دوباره نی و من هم رو به روش نشسته بودم،هم در حال خوردن صبحونه بودترانه
 . بلند شدمعی و سرارمیاحساس کردم دارم باال م

 
 »ترانه«
 

 ي آشپزی بود که حتدهی رسیی خورد،به جای شد که حال مامان خوب نبود و مدام حالش بهم می مي روزچند
 . متوجه شدم باردارهنکهی کمکش کنم؛تا ای تونست بکنه و مجبور بودم گاهیهم نم

 
 عوض زی بودم که با اومدن بچه همه چدواری خوشحال شدم و امیلی که مامان سارا حامله اس خدمی فهمیوقت

 . روزبه با مامان دعوا نکنهگهیبشه و د
 
 .ارهی سر مامانم نیی نداشته باشه و بالی کردم که مخالفتی نه اما دعا مای دونستم که مامان به روزبه گفته ینم

 يزی بهش چمی مستقری مامان غای زدم که ی هم کمتر شده بود و حدس منی رامي رفت و آمدهاخوشبختانه
 . هم دست از سرم برداشته بودندهی بقومدنشی من ناراحت شده بود،به هر حال با ني از عمو گفتن هاایگفته،

 
 : گفتی که پر بود از ماکارونی که روزبه دست از خوردن برداشت و با دهنمی خوردی ناهار ممیداشت
  برامون پول بفرسته؟ی به مادرت بگي سارا زنگ زدیراست

 
 . بردمی تلخ مقتی به حقی داد من هم پی ادامه می اما هر چهی متوجه نشدم منظورش چاول
 
 . الزم نبودیعنینه زنگ نزدم گ،_
 

 . رو بفهممهی کرد تا قضی ترم مصی رفتارش حرنی من معذب بود اما هميجلو یلی حرف زدن خي برامامان
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 . زنمی خودم زنگ می که پول هات تموم شده،من هم پول الزمم پس اگه تو زنگ نزنست،تویچطور الزم ن_
 

 » دادی خونه مارو میمامان بزرگم خرج« بود کهنی داد اون هم ای می معنکی مامان و روزبه فقط ي هاحرف
 
 . به روزبه رفت و ساکت شدي حالت چهره ام شده بود چشم غره اریی که متوجه تغامانم
 

 .که بغض گلوم رو فشار داد و باعث شد ساکت بمونم» دارهقتیحق« بگمخواستم
 . ممنون گفتم و وارد اتاقم شدمدمی که خودم هم به زور شنی آرومي و با صدادمی دوغ ام رو سرکشي مونده ته
 

 . که مامان بزرگ خرج ما رو بدهمیدی رسیی شد به جای نمباورم
 
 »سارا«
 

 دونستم اگه ی ناراحت بودم،نمی خوشحالي باردارم جادمی فهمیوقت. شدی هرروز سخت تر و سخت تر میزندگ
 .ارمی هم به ما اضافه بشه خرجش رو از کجا بنیا

 
 . کردی از کارها کمکم میلی خي از قبل هواسش بهم بود و توشتری بود باردارم بدهی که فهمترانه

 
  ، فرستادی برام پول می مون مطلع شده بود و گاهی بده مالتی شد که مامان از وضعی می ماهکی
 نزنه تا ترانه نفهمه و ناراحت نشه؛اما ی موضوع حرفنی ترانه راجع به اي روزبه خواهش کرده بودم که جلواز
   خام بودالیخ

 . کردمی بود که فکرش رو می صفت تر از اونوی دروزبه
 . شد و دهنش رو باز کردرهی مکث و پوزخند به ترنم خهی ناهار بود که بعد از موقع
 ی سارا به مادرت گفتیراست«: گفتی فکرم بود نباشه،وقتي که توی خواستم مقصدش اونی از خدا مفقط

 »برامون پول بفرسته
 . به ترانه که موشکافانه بهمون زل زده بود نگاه کنمي بودم چجورمونده
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 اش یشونی پي رویکی صدام بود به زور جوابش رو دادم و به ترانه نگاه کردم که اخم کوچي که توی لرزشبا
 .نقش بسته بود

 .ارهی روزبه هم به هدف خورد و موفق شد اشک ترانه رو در بری تنیآخر
 

 . ام انداختمیضرب داخل بشقاب ماکارون از رفتن ترانه قاشق ام رو با بعد
 
  روزبه خان نه؟یختیباالخره زهره خودت رو ر_
 
  بهم؟ي با اخم و نفرت زل زدينجوری که اشدهی سارا،باز چی شی می جنییهویتو _
 
  ترانه بفهمه هان؟دی نگفتم نبا،مگهی لعنتيدیچرا حرف مامانم رو وسط کش_
 
 .دی فهمی مدی کردم باالخره که باي که گفتم؛اصال خوب کارکه،گفتمی زننیی پااریصدات رو ب_
 
 . شدی حرفات ترانه چه حالنی با ای دونی آخه؛مهی آبرو چی فهمی می من دارم،تو چي نداررتیاگه تو غ_

 ؟ی کردن هات نابود کنتی ترانه رو هم با اذي خوای که حاال مستی بس نی سوزونی ممنو
 

 کرد،با زدن ی میی و گردنش ورم کرده بود و خودنمایشونی پي رويه رگ ها شده بود کی اونقدر عصبانروزبه
 . جلوم تکون داددی از جاش بلند شد و انگشتش رو به حالت تهدی ماکارونسی دریز
 
 . کارت کنمی دونستم چی سارا وگرنه مي که حامله افیح_

 . رفترونی هم راهش رو گرفت و از آشپزخونه ببعد
 بار نی هزارمي سفره نگاه کردم و براي روي پخش شده ي های شکسته و ماکارونسی هم با بهت به دمن
 . لعنت فرستادماهمی خودم شکستم و به بخت سيتو
 
 »انیک«
 

 . گذشته بودای لعي ماه از باردارسه
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 . کنارم نشستیی چاوانی لکی با ای خوندن روزنامه بودم که لعدرحال
 
 !انیک_

 . روبه روم بردارم جوابش رو دادمي چشم از نوشته نکهی ابدون
 
 جان_
 
 ؟ی شه چند لحظه به من توجه کنیم_
 
 . چشم دوختمای شدم و به لعمای تاسف بار سقوط هواپي خوندن حادثه الیخیب

 
  بانودیامر کن_
 
 : شکمش گذاشت و گفتي زد و دستم رو گرفت،روی لبخنده با نمکایلع

 ؟ی سونوگرافي من رو ببري خوای خوره،نمی شکمم تکون مي چند روز که بچه زنده شده و تواالن
 

 .ری برو زنگ بزن وقت بگزمی نبرم عزیواسه چ: شکم الغرش به حرکت درآوردم و گفتمي رو رودستم
 
 : و گفتدی آروم گونه ام رو بوسایلع

 .4 من صبح وقت گرفتم واسه ساعتخب
 
 : و کالفه گفتمدمی کشیآه
 ، باشهادتی ی گی به من م بعدی کنی کارهاتو مشهی همتو
 : انداختم و ادامه دادمی ساعتم نگاهبه

 .ی زنی باز سر من غر ممی برسری خانوم دای آماده شو لعبرو
 
 : گفتی پرعشوه و لوسي کرد و با صداکی که متوجه دلخور بودنم شد سرش رو به صورتم نزدایلع

 . خوامیمعذرت م.زمی عزهی بچه چتی ذوق دارم دوست دارم بدونم جنسخب
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 . سرخش رو مزه کردمي حرکت لب هاهی انداختم و تو ی نگاهدی باری ازش مطنتی چشم هاش که شبه
 
 . هاشهی مرمونی داره دهی کافانیک: و گفتدی به زور خودش رو عقب کشایلع

 . بهش زدم و با گفتن باشه به سمت اتاق رفتم تا آماده بشمی کم رنگلبخند
 

  بخورم؛یی هواهی تا رونی بلند شدم و رفتم بي سرد و فلزی داخل اتاق از صندلای لعبارفتن
 . دو،سه ساله و آه از نهادم بلند شدي دختر بچه کی در واستاده بودم که چشمم خورد به دم
 

 بودمش گذشته دهی که دي بارنی چشم هام جون گرفت و داغ دلم تازه شد،چند سال از آخري ترانه جلوریتصو
 . هاش بودی بچگي من از چهره اش همون چهره ریتنها تصوبود و 

 
 . چشم از دختر بچه برداشتم و بهش نگاه کردمای گرفتن دستم توسط لعبا
 
 ان؟ی زد کبتی کجا غهوی_
 
  پسر؟ای شد؟دخترهیچ. بخورمیی هواهی شلوغ بود اومدم باال نییپا_
 
 .کهی کوچیلیمعلوم نبود دکتر گفت هنوز خ: داد و گفتهی سرش رو به بازوم تکی با ناراحتایلع
 
 ؟يای بیگفت ک_
 .گهیدوماه د_

 . هم روشگهی دوماه دي همه صبر کردنی خانوم ای ماتم گرفتينجوری نشده ايزیحاال که چ__
 
 .می اومدرونی بی تکون داد و با هم از سونوگرافي سرایلع
 

 ... ماه بعدچند
 
 »ترانه«
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 . دادی ادامه مشی شد و روزگار همچنان سرسختانه به بازی مي هم سپری از پروزها

 
 ناله ي صدای ندادم اما وقتیتی به گوشم خورد،اول اهميزی شکستن چي اتاقم بودم که صداي معمول توطبق

 . و به سمت صدا رفتمدمی مامان به گوشم خورد با ترس از جام پري
 
 ده؟ی چرا رنگت پرشدهیمامان سارا چ_
 

 : گفتدهی بردهی که از درد صورتش جمع شده لبش رو به دندون گرفت و برمامان
 .  به،روزبه،بگو زود،خودش رو،برسونهزنگ،بزن

 ي مامان روزبه توي لزونم شماره رو گرفتم که بعد از چند تا بوق صداي بد بود با دست هایلی مامان خحال
 .دیچیگوشم پ

 
 ن آقا روزبه اونجادی ببخشیوسفیسالم خانوم _
 

 : که متوجه حال بدم شده بود گفتمامانش
  شده؟يزی چزمی عزآره
 
 دی کنم خودتون رو برسونیآره،مامانم درد داره حالش بده خواهش م_
 

 . تماس رو قطع کردمی گفت و کی چدمی مامان بود نفهمدنی ها و درد کشهی حواسم به گربسکه
 
 . سمت مامان سارا رفتمبه
 
 .اری کمده رو هم بي رو هم که توی مامان،اون ساك صورتاری اتاق بيترانه،دخترم برو لباس هام رو از تو_
 

 . به سمت اتاق خواب رفتمعی گفتم و سري اباشه
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 . که مامان سارا گفته بود رو برداشتم و کنارش نشستمی عجله لباس وساکبا
 زمیترانه کمکم کن بلند بشم عز_
 

 . لباس هاش کمکش کردمدنی پوشيتم و تو مامان رو گرفدست
 

 .دی گذشته بود که باالخره روزبه همراه مادرش سر رسي اقهی دقچند
 

 . برممارستانی هم به سمت اتاقم رفتم تا آماده بشم و همراهشون به بمن
 

 رونی با اومدن بکنه و همراه مامان از خونه بی اخم کرد اما چون مامانش بود نتونست مخالفتدنمی با دروزبه
 .رفت

 
 »سارا«
 

 . آخرم بود و کار کردن برام سخت ترماه
 خودمم ادی در میی بچه ام دختر خوشحال شدم که ترانه از تنهادمی رفتم و فهمی همراه روزبه سونوگرافیوقت(

 .عاشق دختر بودم
 احساس تر از ی بيانگار. بوددهی فای بنمی ببیخوشحال از ي صورتش حاله اي منتظر روزبه موندم تا توی چهر

 ) کردمی بود که فکر ميزیاون چ
 

 ای به دني برادی و فردا بود که با؛امروزي کارزی رفت من هم شروع کردم به تمرونی روزبه از خونه بی وقتصبح
 . رفتم دکتریآوردن بچه م

 . رفتمییرای گذاشتم و به سمت پذفمی رو که مامان بهم داده بود روداخل کی و اون مقدار پولپسنداز
 . به شکمم زدی و لگد محکمدیچی دلم پي توي کردن خونه بودم که درد بدزی تمدرحال
 تونستم درد رو تحمل کنم واسه ی نمگهی کرد،دجادی اي بديگلدون از دستم افتاد و صدا. بند اومده بودنفسم

 .ه ناله کردن شروع کردم بنیهم
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 .دی دستپاچه حالم رو پرسدنمی بلند شدن صدام ترانه خودش رو بهم رسوند و با دبا
 

 دنبالم،اونقدر لب انی و منتظر موندم تا بدمی ترانه به روزبه زنگ زد به کمکش لباس هام رو پوشنکهی از ابعد
 . دهنم مزه کنمي توتونستمی رو به دندونم گرفته بودم که طعم خون رو منمییپا
 .میدی رسمارستانی دونم چقدر گذشته بود که باالخره به بینم

 : به روزبه کرد و گفتی اخمدنمی با ددکتر
 .  به اتاق عملمی هر چه زودتر انتقالش بددی باشهی آب داره پاره مي سهی کنشی آوردری دنقدری اچرا
 .نه کاغذ به سمتش گرفت و ازش خواست تا فرم رو پر کهی هم بعد

 . به چشم هام زل زدی سردم رو گرفت و با نگراني دست هاترانه
 
 .شهی زود تموم مزمینگران نباش عز: حال دستش رو فشار دادم و گفتمیب

 
 .دمی تخت دراز کشي عوض کردم و روی دست لباس صورتهی کمک پرستار لباس هام رو با به
 
 »سارا«
 
 . زود تموم بشهی کردم همه چی ترس دردم رو فراموش کردم و فقط تو دلم دعا ماز
 

 دنمی شد و با دکی آمپول بهم نزدکی کرد،پرستار همراه ی مشتری ترس و اضطرابم رو بهی و داد بقغی جيصدا
 :گفت
  اولتهي مگه بچه دهی رنگت پرچرا
 
  دونم چرا استرس دارمی دومم اما نمينه بچه _
 

 .ی کني شه البته اگه همکارینترس زود تموم م: بهم زد و گفتی لبخند خوشگلپرستار
 
 . زدم و سرم رو تکون دادمي اجبار لبخندبه
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 رد شده بود پرستار ازم خواست خم رشی تخت گذاشتند که پاهام از زي رو رولی از جنس استیکی کوچزیم
 برخورد سوزن رو با کمرم حس کردم دلم یوقت نخاعم رو لمس کرد،يبشم،لباسم رو باال داد و با انگشتش رو

 . بزنمغی خواست جیم
 

 . گذشته بود که حس کردم پاهام لمس شدهي اقهی دقچند
 

 .دی کار خودش رو کرده پرده ها رو کشی حسی مطمعن شد بی و وقتدی چند تا سوال ازم پرسدکتر
 

 ي بچه توي هی گري رفتم که صدای داشتم از حال مگهی برام نمونده بود دی جونگهی زور زدم که داونقدر
 .دمی نفهميزی چگهی و بعد هم ددیچیگوشم پ

 
 

 داد کم کم چشم هام رو باز کردم؛اول همه جا تار ی گوشم رو نوازش می مبهمي بود و صداهاکی جا تارهمه
 .نمی رو که بهم زل زده بود رو ببی تونستم صورت کسیبود و نم

 
 . شدی واضح تر مدمی و د گذشت صداهای میهرچ

 . لب هام نقش بست و دستم رو به سمت صورتش دراز کردمي روي ترانه لبخنددنی دبا
 

 : و گفتدی دستم رو بوسترانه
  مامان جونمیخوب
 
  کجان؟هیبق. دلم خوبمزیآره عز_
 
 .رهی هم رفت با خونه تماس بگیوسفی ،خانوميروزبه رفت حساب دار_
 
 ؟ي ناهار خوردزمیباشه عز_
 .ارمی بوهی برات آبمي خوایست؟میتو گرسنه ات ن.آره مامان جون_
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 ارهینه دخترم فقط برو به پرستار بگو بچه رو ب: هاش زدم و گفتمی به مهربونيلبخند
 

  و با گفتن چشم تنهام گذاشتدی لپم رو بوسترانه
 »ترانه«
 

 .ادی نشستم تا به هوش ب مطمعن شدم حال مامان سارام خوبه خداروشکر کردم و کنار تختشیوقت
 
 . رو باز کردشی خوشگل و رنگي و روزبه مامان هم چشم هایوسفی رفتن خانوم با
 
 چشم هاش رو کامل باز کرد دستش رو گرفتم و بعد از ی بهش زل زدم و منتظر موندم،وقتی خوشحالبا

  مامان جونم؟یخوب: گفتمدنشیبوس
 

 :دگفت کری که داشت صورتم رو نوازش می درحالمامان
 . رو ازم گرفتهی هم سراغ بقزدلم؛بعدی عزآره
 
 .بود4 کی ساعتم نگاه کردم نزدبه
 ارم؟ی بوهی برات آبمي خوایست؟میمامان جون تو گرسنه ات ن_
 

 : دستش گرفت گفتي دستم رو تونکهی زد و بعد از اي سارا بهم لبخندمامان
 .ارهی دخترم فقط برو به پرستار بگو بچه رو بنه
 

 . گفتم و از اتاق خارج شدمی کردم،چشمی مي لحظه شماردنشی که واسه دمن
 
 .زمی عزي داريکار: کرد و گفتی مکثدنمی از پرستارها مشغول صحبت با تلفن بود،با دیکی

 
 ببرم نی رو بدمیبله،مامان سارام گفت لطفا آبج: حول شده بودم آب دهنم رو قورت دادم و گفتمی حسابمنکه

 .ششیپ
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  گلم؟هی چلتیفام: کرد و گفتي بود خنده ای که زن جوونپرستار
 
 یوسفی_
 

 کوچولوت رو ی مامان سارات من هم االن آبجشیشما برو پ: و با همون خنده اش گفتدی لپم رو کشآروم
 .ارمیم
 

 . مامانمشی گفتم و دوباره برگشتم پي بودم باشه ااوردهی اصال ازخنده هاش سردر نمنکه
 
 . تپل وارد شدي بچه کیذشته بود که همون پرستار همراه  از اومدنم نگيزیچ
 

 کردم که با ی فکر منی اما اصال برام مهم نبود و فقط به امی پدر نبودکی از نکهی داشتم با ای خوبیلی خحس
 . عوض بشهزیاومدنش همه چ

 
 دخترتون عالوه بر یوسفیدرضمن خانوم : کرد و گفتی بچه رو داد بغل مامان بهم نگاهنکهی بعد از اپرستار

 .خوشگل بودن با نمک هم هست
 

 :دی جواب پرستار رو داد ازم پرسنکهی حواسش به بچه بود،سرش رو باال آورد و بعد از اي که همه مامان
  دخترم؟ی بهش گفتی چمگه

 
 ارهی پرستار حرف بزنم حول شدم و مثل بچه ها گفتم که بچه رو بهی خواستم با یخب بار اولم بود که م_
 .شتونیپ

 
 . و خنده و بعد هم بچه رو به سمتم گرفترهی حرفم زد زنی هم با امامان

 
  ترانه؟ی بغلش کني خوایم_
 
 . خوامیمعلومه که م: ذوق دستام رو دراز کردم و گفتمبا
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 کردم و لپ هاش کی آروم صورتم رو بهش نزددی هام پر کشیی تو بغلم گرفتمش حس کردم تموم تنهایوقت
 .دمیبوس
 
 »سارا«
 
 ي درست بشه،بره سرکار و دعواهاشون برای روزبه سربه راه بشه و همه چنای اومدن تای بودم با به دندواریام

 . خام بودالی ها خنی اي کنه،اما همه دای خاتمه پشهیهم
 رفت ی جروبحث هامون باال مي اونقدر صداگهی بدتر شده بود دی چچ،همهی رو دوا نکرد هي هم دردنای توجود

 .دمی شنی رو هم نمنای تي هی گري صدای که حتیاهگ
 

 به دختر خودش هم ی خونه راه بره حتي اونقدر با ترانه بد شده بود که طفل معصوم جرئت نداشت تورفتارش
 . نداشتیحس

 . کردی مبشی رفت و تعقی پشت سرش مرونی رفت بی ها که ترانه مصبح
 .اوردمی کم مشتری گرفت و من هم بی روز به روز سخت تر مروزگار

 
 . دراومدهیی ترانه از تنهانای بود که حداقل با اومدن تنی امی دلخوشتنها

 
 ترانه رو باز خواست ای کردن ی من رو دعوت مای افت کرده بود و معلم هاش ي  ترانه به طور جدي هادرس

 . کردنیم
 

 .نهی ببیروح بی داداشم تا کمتر آسي بفرستم خونه ی هم مجبور بودم ترانه رو گاهمن
 
 رونی گرفتم از اون جهنم بزنم بمی بد کتکم زده بود و من رو به فحش بسته بود تصمیلی شب که روزبه خکی

 . صبر کردم تا روزبه بخوابه و من هم دست به کار بشمنی برم به خاطر همشهیو واسه هم
 
 »سارا«
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 از اتاق نایله گرفتم و بعد از بغل کردن ت مطمعن شدم که خوابه آروم ازش فاصی انداختم،وقتی روز به نگاهبه
 . اومدمرونیخواب ب

 
  به سمت اتاق ترانه رفتم و کنارش نشستم؛نین،پاورچیپاورچ

 
 . کردم و آروم تکونش دادمکی هام رو به گوش ترانه نزدلب
 
 .دارشویترانه دخترم،ب_

 . شدزی خمی تکونش دادم که باالخره چشم هاش رو باز کرد و نيدوبار
 

 ؟يدی پوشرونی افتاده؟چرا لباس بیمامان اتفاق:دی و پرسدی کشی به چشم هاش دستخوابالود
 
 .می شدن روزبه برداری قبل از بدی فقط زودباش آماده شو بامی خونه برنی از ادی بازمیپاشو عز_
 

 . از جاش بلند شدعی تکون داد و سري سرترانه
 
 دست ترانه رو گرفتم و باهم ستی ني مطمعن شدم خبریاز کردم وقت رو بغل ترانه دادم و آروم در اتاق رو بنایت

 .میبه سمت در رفت
 
 هم که رد ی خلوت بود و هر کسیلی خابونی که از ترانه خواستم تند تر راه بره،خمی از خونه دور شده بودکمی
 . رفتی کرد و می می شد نگاهیم
 
 ی به پشت سرم انداختم تا مطمعن بشم که کسی وقت شب با دوتا بچه کجا برم،نگاهنی دونستم اینم

 .ستیدنبالمون ن
 زده بود و خی بدنم ي از پشت سر به گوشم خورد،همه یی آشناي که صدامی از خونه نداشتيادی زي فاصله هنوز

 .وفتهی می دونستم چه اتفاقیجرئت نداشتم به طرفش برگردم،چون م
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 زدم و ساك از غی و جلوم واستاد،از ترس جدی کشيکه عربده ا ترانه رو گرفتم و قدم هام رو تند تر کردم دست
 ،دستم ول شد

 
 . ولم کن دست از سرم برداری عوضي خوای ازم میچ_
 
  کردنهی و شروع کرد به گردی ترسنای تدمی که کشیغی جبا
 »سارا«
 

 به خون نشسته ي شد و با چشم هاکی رفت بهم نزدی منیی اش باال و پانهی ستی که از عصبانی درحالروزبه
 .اش بهم زل زد

 
  خودسر؟ي کهی زنيری مي داری کدوم قبرستونینصف شب_
 
  ولم کن بزار برمی از دستت خسته شدم لعنتگهید_
 
 براتون درست کنم که به غلط کردن ی جهنمهی ،حاالي رو خراب کردزی کارت همه چنی سارا با ايکور خوند_
 .دیوفتیب

 
 .یوونی حهیتو .ی هرچه زودتر به درك واصل بشدوارمیام: گفتمغیبا ج هام باال تر رفت و هی گريصدا

 ،دی رو از بغل ترانه کشنای بار تنی دست پسش زدم و دوباره به راهم ادامه دادم که اهی با
 
 . بودم که قصد جونش رو نکرده باشهدواری کنه،اما امکاری خواست چی دونستم مینم
 

 کردم ی و التماسش مزدمی مغی بودم که فقط جدهی ترسابون،اونقدری رو گذاشت کناره خنای بهم زد و تيپوزخند
 .بچه رو برداره

 
 .دی گرفت و سرم رو عقب کشمی بهم زد از روسریلی به سمتم اومد دوتا سروزبه

 



   ییرمان ترانه تنها                                                    اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 66 

 .يدی برو اما بدون  بچه ات فهم؟خبي بری خواستیمگه نم_
 
 . کنمیماست مروزبه تورو خدا برو بچه ام رو بردار الت_
 
 .ی فهمی اون بچه هم مرده میعنی ي بري خوای میوقت_
 
 سرم ي بود که تونای مکرر تي هادنی کشغی آروم ترانه و جي هاهی گري و فقط صدادمی،شنی رو نمیچیه

 . دادیانعکاس م
 
 : روزبه زانو زدم و درمونده تر از قبل با ناله گفتمي نداشتم،جلومی جز تسلی راهچی هگهید

 . کنم فقط بچه ام رو بهم برگردونی می که بگي کنم،هرکاری مار،التماستی توروخدا بچه ام رو بروزبه
 

 . االنم گمشو خونهي کردی کار احمقانه رو منی ادیاز اول نبا: زد و گفتي مندانه اروزی لبخند پروزبه
 

 . بغلش کردمعی رسوندم و سرنای و پا خودم رو به تچهاردست
 . سردش رو گرفتمي به سمت ترانه رفتم و دست هامی خاکيباس ها توجه به لبدون

 
 »ترانه«
 

 کرد که تا ده روز باهم حرف ی با مامان دعوا مي بدتر شد روزبه جوریلی خونه اوضاع خمی برگشتنکهی از ابعد
 . گفتی مراهی بد و بی کلدی دی زدند،هروقت هم که من رو مینم
 

 .می سفره هم نبودکی باهم سر ی رفته بود که حتشی پییتاجا
 . اتاقم بخورمي داد تا توی مامان ناهارم رو مای خورد ی اون ناهارش رو زودتر مای

 
 که پدرش براش به ارث گذاشته بود رو ینی گرفت مغازه و زممی مامان تصمنکهی گذشته بود تا اي روزچند

 . بخرهنی ماشکیبفروشه و 
 . پامونری جز فرش زمی رو فروختمی که داشتی کار کردن روزبه هرچيبرا
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 . گذشتی داد می که مامان بزرگم بهمون می فقط با همون پولمونیزندگ
 . عوض بشه اما نشد که نشدی بود که با کار کردن روزبه همه چدواری اممامان
 . قرض هاشي داد روی پول هاش رو مي نداشت و هربار همه ی پولچی اومد هی هربار از سرکار مروزبه

 . بوداری جهنم به تمام عهی همون طور که خود روزبه گفته بود مونیگزند
 
 نی اما با ادی فهمی بچه بود و نمیلی سوخت اون خی هم منای تي خسته شده بودم دلم براتی وضعنی از اگهید

  بذارهری که دعواهاشون روش تاثدمی ترسیوجود م
 
 »ترانه«
 

 . بکنهي کارکی فکر افتاده که نی و به ادهی هام رو ديری سارا گوشه گمامان
 .ستمی کوچولو ني اون ترانه گهیسالمه و د19 منحاال

 . خودمونمي رم و فقط دو روزش رو خونه ی ممیی داي هفته پنج روزش رو خونه يتو
 

 ي حرف هاي کنم تا صدای مي که حاال عاقل تر شده نشستم و دارم باهاش بازنای تو اتاقمم و کناره تبازم
 . شهی اون مگه مي با عربدهای روزبه رو نشنوه ولکیزشت و رک

 
 به دست و صورتم ی آبهی تا رونی خوام برم از اتاق بیاد،می نمگهی دعوا ها هم دي گذشته و صداقهیچنددق

 کنه بهم لبخند ی می روبه روم واستاده و سعی اشکي کنه؛با چشم هایبزنم،زودتر از من مامان سارا در رو باز م
 .بزنه

 .ستی مثل قبل سرحال و خوشحال نگهی کنم که دی پژمرده اش نگاه مي چهره به
 . زنهی صدام مدوباره

 ترانه،باتوام،حواست کجاست؟_
 . گمی و مامی مرونی فکر باز
 . لحظه حواسم پرت شدهی دیجونم مامان،ببخش_

 .نمیش تخت کنارش بي کنه که روی بره وادارم می رو گرفته و با خودش به سمت تخت مدستم
 . شمی مرهی و به لب هاش خنمی شی کنارش مآروم
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 ی می رو تحمل کنم،تا کتی وضعنی تونم ای نمگهی دخترکم،اما دی کشی مي چه زجري دونم داریترانه،م_

 .تی خوانواده پدرشی پي ور اون ور وقتش که برنیتونم بفرستمت ا
 
 . کنمیاخم م »ي پدري خوانواده«ي آوردن کلمه با
 
  مامان،من بدون تو کجا برم؟ی فهمی می مني برگردم،تو خوانواده دی که باهیمنظورت چ_
 
 . به نفع هردو نفرمونهنی دونم قربونت برم اما ایم_
 . دنبالتانی بزرگت زنگ زدم و گفتم فردا بي عموبه
 

 .رونی بامی دم و از اتاق می تکون مي ندارم که بزنم ناچار سریحرف
 زنم و دوباره به ی میغی جی روزبه اون هم درحال نعشگدنی بردارم،اما با دوانی لهی رم سمت آشپزخونه که یم

 . گردمیسمت اتاقم برم
 متأسفم تکون ی کنه و سرش رو به معنیقطره اشکش رو پاك م.دمی دی  که چشهی نگاهم مامان متوجه مبا
 .رونی ره بی ده و از در میم
 
 »ترانه«
 
 . به پدرم دارهیبی که شباهت عجیی واستادم و زل زدم به چشم هانهی آئيجلو 

 : گمی کنم و می فکر مباخودم
 » ترسمی من از پدرم مچرا«

 . از مامان سارام جدا کننشهی همي که من رو برانهی ترسم از ادیشا
 

 .نم کی رنگم رو سرم می آبي بندم و روسری ميگری بعد از دیکی رنگم رو ی مشکي مانتوي هادکمه
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 شه و احساس ی مشتری زنگ لرزش دست هام بينم،باصدای شی می صندلي دم و روی مرونی رو آروم بنفسم
 باش ترانه تو يقو«: کنمی دلم تکرار مي بندم و توی چند لحظه چشم هام رو مي کنم بدنم سرد شده؛برایم
 »نی ساده اس همداری دهی ،فقطی تونیم

 . رمی کنم و به سمت در می چشم هام رو باز مادی در که ميصدا
 . کنمی دم و در رو باز می مرونی حبس شده ام رو بنفس

 . شهی کشه و از بغلم جدا می نفس مقی عمرمش،مامانی گی کنم تو آغوش می مامان سارا بغض مدنی دبا
 
 .ای به صورتت بزن بعد بی آبهی ها برو يای نينجوری دختر؟ادهیچرا رنگت پر_
 

 . رمی گم و به سمت توالت می مي اباشه
 . چرخونمی در رو مي رهی پاشم و دستگی آب به صورتم میمشت

 
 .چهی پی بدنم مي سرما توشتری شم بی تر مکی نزدی دارم،هر چی آروم قدم بر مییرای سمت پذبه
 
 .دمی می کنم و سالم آرومی که کناره هم نشستند گ،دستم رو مشت مي دوتا مرددنی دبا
 

 . اشون گره بخورهرهیدوست ندارم نگاهم با نگاه خ. شمی مرهی خي و به نقطه انمی شی مادرم مکناره
 

 . گهی کنه و می مکی آروم سرش رو به گوشم نزدمامان
 
  دومتهي هم عموشی بزرگته،کناري عمویسمت راست_
 

 ،نمشونی تا بتونم ببرمی گی باال می رو کمسرم
 .امیبه خودم م» عموجانیخوب« گهی که مي مردونه اي صدابا
 
 .ممنون خوبم_

 : گهی منهی بی که من رو ساکت ممامان
 . هم سا کتهنی شناسه واسه همی نمادی اون شما ها رو زدی به ترانه حق بددیبا
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 ، شه حق دارهی کنم سارا خانوم کم کم آشنا میخواهش م_
 

 ، دهی چرخونه سمت من و ادامه می رو منگاهش
 .می بريده اخب عمو جان اگه آما_
 

 . رم تا لوازمم رو بردارمی به سمت اتاقم ممی دم و با گفتن بری می مامانم رو فشار آرومدست
 
 »ترانه«
 
 . بوسمی کنم و دستش رو می بار مامان رو بغل منی دوميبرا
 

 : گهی بوسه و می رو ممیشونی پی با مهربونمامان
 . خودت باشزم،مراقبی به همراهت عزخدا
 
 .تو هم مراقب خودت باش مامان_
 
 . فهمونم که وقت رفتنی رم و با نگاهم بهشون می سمت عموهام مبه
 

 ، کنمی شونه ام جا به جا مي رو روفمی پوشم و کی هام رو مکفش
 ، خورهی به گوشم مي و بچه گونه افی ظري که صداکمی در نزدبه

 و بتونه راحت بغلم می تا هم قد بشنمی شی پاهام مي،رو کنمی که حاال زل زده بهم نگاه منای گردم و به تیبرم
 .کنه
 

 . گهی لوس و خوشگلش مي بغلم کرده و با صدامحکم
  ترانه زود برگرد من تنهامیآبج
 

 . بوسمی برجسته اش رو مي زنم و لپ های بهش ميلبخند
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 . زدلمی عزامیمعلومه که زود م_
 . رهیارا م کنه و به سمت مامان سی بار بغلم منی آخريبرا
 
 . رمی کنه می بزرگم اشاره مي که عموینی سمت ماشبه

 . اندازمی داشت ممی وسطي به عموی به راننده که شباهت خاصینگاه
 

 عموت هم نی واوانمی کد،منی سعکتی کوچي عمونیا: گهی زاره و می منتظر نمنی از اشتری من رو بعموم
 .سامان

 
 .نمتونی بیخوشحالم که م: گمی زنم و می مي هر سه تاشون لبخندبه
 

 . شدهری دی که حسابنی داخل ماشدینی فعال بشادهیوقت ز: گهی ذاره و می سامان دستش رو پشت کمرم معمو
 

 .نمی شی موانمی گم و کنار عمو کی میچشم
 
 : گمی بفهمه موانی که فقط عمو کي آروم،طوریلی و خوفتمی پدرم مادهی راه تازه يتو

 ست؟ی پدرم نمی ری که ما میی جاعمو
 

 : مامان  بود گفتي حرف هاانی که در جرعمو
 .ستی راحت دخترم پدرت نالتیخ
 

 . دمی مهی تکی کشم و سرم رو به صندلی می آسودگي از روینفس
 
 
 »ترانه«
 

 . همش استرس داشته باشمدی امروز بايانگار
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 شه و ی نفسم حبس مدی چرخش کلستم،بای ای می در بزرگي شم و همراه سه برادر رو به روی مادهی پنی ماشاز

 . کوبهی ام منهی سيضربان قلبم تند تر خودش رو به قفسه 
 

 ، کنهی کنه و به داخل دعوتم می در رو باز مدیعموسع
 .وفتمی اندازم و راه می که روبه رومه می نسبتا بزرگاطی به حینگاه

 
 .ادی در سالن مي جلوگهی بعد با چند نفر دقهی ره داخل و چند دقی کامران زودتر از ما معمو

 
 ، رسونمی دارم و خودم رو بهشون می هام رو بلند تر بر مقدم
 . مادربزرگم باشهدی مامان سارا باي که به گفته ی کنه زن مسن و مهربونی که بغلم مي نفرنیاول
 

 ی بوسم و بهش سالم می کنه،من هم دستش رو می مهی بغلم گري بوسه و توی می و طوالنقی رو عمصورتم
 .کنم

 
 .دندی من رو بغل کردند و بوسی از مامادربزرگم نوبتبعد
  تونن بد باشندی اونقدر هام نمدمی لذت بردم و فهمی و مهربونتیمی همه صمنی ااز
 »ترانه«
 
 زی مي که روی به قاب عکسوفتهی چشمم منم،ناخودآگاهی شی عمو کامران و مامان بزرگم منی مبل بيرو

 .هیگذاشته شده و کنارش دوتا شمع مشک
 
 اسمش رو زمزمه رلبی کنم و زی رم با انگشت هام لمسش می شم و به سمت قاب عکس می جام بلند ماز
 »بابافرهاد«: کنمیم
 . ذهنم بودي مهربونش توي بودمش اما هنوز هم اون چهره دهی ندگهی به بعد دی از سه سالگنکهی ابا
 

 : گهی زاره و می شونه هام ميزونش رو رو لري بزرگ دست هامامان
 . آرزو رو با خودش به گور بردنی انه،امای تورو ببگهی بار دکی بود که دی امنی که مرد،به اي روزتا
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 . کنمی گردم و بغلش می برمونمی گري چشم هابا
 
 . شهی مری زود دزهای چیلی واسه خیگاه.هیمتأسفم مامان سم_
 

 : گهی بلند مي با صدانمونی عوض کردن جو بي برادی سععمو
 .دی مهمونتون باشن،فکریستی بابا،به فکر ما نی از گشنگمید؟مردی بهمون ناهار بددیی خوای ها شما نمخانوم

 
 :گهی کنه و می بزرگ اشک هاش رو پاك ممامان

 . ترانه اسي خونه نجای کومهمون؟ادی سعوا
 . رم تا کمکشون کنمیو به سمت آشپزخونه م کنم و با زنعمی بهش نگاه می قدر دانبا
 
 .زمی عزمی کنی خودمون سفره رو پهن منیتو چرا ترانه جون،برو بش_
 
 . راحت ترمينجورینه زنعمو جون ا_
 
 . پس تو ساالد هارو ببرزمیباشه عز_
 
 .باشه_
 
 .نمشونی چی سفره مي رم و روی مییرای ساالد به سمت پذي ظرف هابا
 
 . رمی شم و دوباره به سمت آشپزخونه می مالیخی کنم،بی نگاه فرزاد رو حس مینی که سنگنمی خوام بشیم
 
 »ترانه«
 

 : گهی بزرگم مي کردنم که زنعموي رو به روم درحال بازيباغذا
 ؟ي خورشت کرفس دوست ندار؟نکنهی کنی مي جان چرا با غذات بازترانه
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 : گمی زنم و می به توجه کردنش ميلبخند

 . خورمیجان م زنعمو نه
 .رمی بگدهی دوتا پسر عمو هام رو نادي رهی خي دارم نگاه های کردم و سعکی رو به دهنم نزدقاشق

 
 . رمی غذام به سمت آشپزخونه می خورم و همراه ظرف خالی از همه ناهارم رو مزودتر

 رو وانی خورم و لی از محتواش رو مکمی کنم،ی دارم و از نوشابه پرش می رو برمزی مي روي هاوانی از لیکی
 . ذارمی مزی ميرو
 چند ساعت هم نم؛هنوزی شی کشم و می مي ده،پوف کالفه ای کنم که دو ظهر رو نشون می ساعتم نگاه مبه

 . شدمناینگذشته که دلتنگ مامان و ت
 

 . داخل آشپزخونهادی کنم که بهزاد می مي نوشابه ام بازوانی با لدارم
 . جون زل زده به منمهی لبخنده نهیو با  غذاش دستش ظرف

 
 : گمی و مرمی گی فاصله می صندلاز
 د؟ی الزم داريزیچ
 

 .رونی برهی و با گفتن نه مذارهی مزی مي ظرفش رو روبهزاد
 .میی فقط اومده بود که گند بزنه به تنهايانگار

 
 ی و دوباره به جمع شون اضافه مرونی بامی آشپزخونه ماز»ی پس کجا رفتترانه«گهی که مهی مامان سمي صدابا

 .شم
 . کنهی اندازم که داره با برادر زاده هاش آروم پچ پچ می مدمی به عمو سعینگاه

 
 . کنمی و به عمه سمانه ام نگاه مامی پام به خودم مي روی گذاشتن دستبا
 
 .می تواي ما خوانواده زمی نکن عزیبی دختر،غریچرا تو خودت_
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 : گمی عمه سمانه و مي پاي ذارم روی رو مدستم
 . ازتون ندارمی هنوز به طور کامل شناختد،منی بهم مهلت بدکمی

 
 . زنهی گه و بعد بلند تر حرفش رو می ميزی لبش چرهی کنه زی که اخم میدرحال

  کنم خوبه؟ی میبزار سفره جمع بشه خودم همه رو بهت معرف.آره عمه جون حق باتوئه_
 

 . شمی کمک بلند ميآره برا کنم و با گفتن ی مي خنده اتک
 

 . گهی کنه و می قطع مدی حرفش رو با عمو سعدنمی با دفرزاد
 
 . کار کنندهی بقدی بزاردی کشیدختر عمو شما چرا زحمت م-
 

 رو هم از کار کردن ننداز،بعد هم هی بقی کنیتو خودت که کار نم: گهی پشت گردن فرزاد و مزنهی معموسامان
 : گهیخطاب به من م

 . ناقص العقل گوش نکن عمو جان کارت رو بکننیف ا حربه
 

 . دارمی تأسف ظرف ها رو بر مي کنم وبعد از تکون دادن سرم از روی مي اخنده
 
 »ترانه«
 

 .شی  مشغول حرف زدن با کنار دستی و هر کسمی سالن نشستي توهمه
 

 . کامران از جاش بلند شده و وسط سالن واستادهعمو
 .می کنی و با دقت بهش توجه ممی شی ساکت مهمه

 
 : گهی ره و می به سمت عمو سامان معموکامران

 .شونی و زهره خانوم هم همسر اي علوي سامان برادر سوم خانواده نیا
 . رهی مدی و به سمت عمو سعرهی گی عمو سامان فاصله ماز
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 . هاست و فعال مجردهي علوکی خان پسر کوچدی هم سعشونیا
 
 ، گذرهی مدی عمو سعاز
 .آذر بانو هم که همسر بنده است.فرزاد و بهزاد. منني پسرهاینی بی هم که مي دو تا شاخ شمشادنیا

 
 . گهی دستش مدنی ره و بعد از بوسی لبخند به سمت مادربزرگ مبا
 . ما هستني هم که تاج سره همه شونیا

 ستی عمو جون،الزم ندتونی مفحاتی از توضیمرس: گمی کنم و می می دستشی خواد ادامه بده که پی معمو
 .هی کافدیخودتون رو خسته کن

 
 .نهیشی و کنارم مادی به سمتم معمو

 
 . بپرسي داری خوانوادت اگه سوالی از معرفنمیخب ترانه جان ا_
 

 : گمی کنم و می مکی سرم رو به صورتش نزديباکنجکاو
  بابا کجاست؟عمو

 
 بگم؟ بگم ترانه،از کجا یچ: گهی کشه و می می آهعمو

 
  افتاده؟یاتفاق: گمی کنم و می از قبل بهش نگاه مکنجکاوتر

 
 
 »ترانه«

 رهی منتظرم خي کنه و بعدم به چشم های مي با انگشت هاش بازکمی داره،دی حرف زدن باهام تردي براعمو
 . شهیم
 
 که نی ترش هم ابی،عجي دارالی خواهرهم به اسم لهی تو نکهی هم ازش جداشده وااینا،لعی داره تادیپدرت اعت _

 . به تو دارهيادی زیلیشباهت خ
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 .شهی عمو کامران که هرلحظه تار مرهی شنوم و فقط تصوی نميزی چگهید »ادیاعت«ي کلمه دنی شنبا

 .ارهی سردم و من رو به خودم مي دست هاي زاره روی دستش رو معمو
 
  دستات سرده؟؟چرایعمو جون خوب_
 

 : گمی دم و می رو قورت مبغضم
 وفته؟ی اتفاقات بد واسه من بي همه دی چرا بااد؟اصالی ممکنه عمو؟آخه چرا اعتچطور

 
 . دنی شم که همه حواسشون به من و دارند به حرف هامون گوش می ساکت شدن جمع متوجه مبا
 
 ي تو تارونی بییرای رم از پذی دارم،مازی نیی رم،به تنهای از جمعشون می عذرخواههی شم و با ی جام بلند ماز
 . نباشمدشونید
 
 .نیی پاادی دم تا سر بخوره و بی قطره اشک لجبازم اجازه مبه
 
 به روم واستاده و با اد،حاالروی به سمتم مدنمی پوشم،مامان بزرگ با دی کنم ولباس هام رو می ساعتم نگاه مبه

 : گهی باره می که ازش غم مییچشم ها
  دخترم؟کجا

 
 . بهتره برمگهیگردم،دبه مامان سارا قول دادم زود بر_
 
 ، گم عموت تو رو برسونهی هم بمون بعد مگهی دکمی_

 بهتون سر امی بادتری به بعد زنی دم از ای قول مهیممنون مامان سم: گمی حرف هام منی که لحباز تر از امنم
 .بزنم

 
 . کنهی گه و همه رو از رفتن من با خبر می مي نداره باشه ای بزرگم که متوجه شده راهمامان
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 . شمی منی تشکر سوار ماشی کنم و بعد از کلی می خداحافظباهمه
 

 ! نهای دونم براش مهمه ی نمی کنم که چطور به مامان بگم،حتی فکر منی به است،دارمی به اطرافم نحواسم
 . زنمی درحال حرکت زل مي هانی کشم و به ماشی میآه
 
 »ترانه«
 

 .ارمی در مفمی کي رو از تودمی و کلرمی گی فاصله منشی با عمو کامران،از ماشی خداحافظبعداز
 .ناستی شه تی که متوجه حضورم مي نفرنی کنم،اولی رم باال و در رو باز می پله ها ماز
 شی خوش حالت مشکي موهاي کنه،انگشت هام رو توی می دستاش دورم حلقه شده و خوشحالی خوشحالبا

 . رمی کنم و قربون صدقه اش میفرو م
 
  مامان سارا کجاست؟نایت_
 

 .ادی ده که مامان سارا می جوابم رو مداره
 ، کنمی رم و محکم بغلش می به سمتش معیسر

 .نمی کنه که بشی بوسه و اشاره می صورتم رو ممامان
 : گهی که مامان ممی کنی نگاه مگهی و به هم دمی هم نشستکناره

  کن،خوش گذشت؟فیخب تعر_
 
 . گرفتنلمی تحوی خوب رفتار کردن و کلیلی خ؛باهاميود داشتم تو هم باد،دوستینه ز_
 

 : پرسهی زنه و کنجکاو می مي سارا بهم لبخندمامان
  عوض شده باشه مگه نه؟یلی خدی؟بايدی رو هم دپدربزرگت

 
 . کنهی شم؛مامان لبخندش جمع شده و منتظر نگاهم می کنم و ساکت می پدربزرگ دوباره بغض ميادآوری با
 ؟يچرا ساکت شد_



   ییرمان ترانه تنها                                                    اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 79 

 .مامان،بابافرهاد،فوت کرده_
 

 . فهممی نميزی من چی خوره ولی گرد بهم زل زده و لب هاش تکون مي با چشم هامامان
 
  فوت کرده؟ی،کیک. ترانهیگی می،چیچ_
 . هستی چند سالهی_
 

 ، کردنهی کنه به گری شروع ممامان
 رو بهش بگم اما حالش رو که قتیق بار از پدرم،دوست داشتم حنی پرسه،ای شه دوباره سوال می آروم میوقت

 .خداروشکر پدر نبود: گمی شم و می مالیخی بنمی بیم
 
 »ترانه«
 

امروز : گمی زنم و می تختم مي روی شدم،غلترهی آالرم ساعتم بلند شده،چشم هام و بازه و به سقف خيصدا
 . خوابمی مدرسه و دوباره مالیخیرو ب

 
 » شدری ات ددارشو،مدرسهیترانه،ترانه ب«. زنهی ده و صدام می داره تکونم میکی

 . کنمی و به مامان سارا نگاه مدمی سرم کشي رو از روپتو
 . رم مدرسه حوصله ندارمیمن امروز نم_
 
 .نمی پاشو ببهی ترانه مگه دل به خواهی چیعنی_
 یکالفه ساکت م بندم،مامان سارا ی سرم و چشم هام رو مي کشم روی مامان پتو رو مي توجه به حرف هایب

 . رهیشه و م
 

 . کنمی دم و خوابالود اطراف رو نگاه می چشم هام بازشده،پتو رو کنار منای تي هی گريباصدا
 ، شمی مرهی که کنج اتاق مچاله شده خنای و به تامی منیی تخت پااز
 . دارم ساکتش کنمی و سعرمشی گی رم؛محکم تو بغلم می افتم و به سمتش می خودم مادهی دنشی دبا
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 .ادی آروم روزبه مي گذشته و فقط صداقهی دقچند
 

 ،ستادهی انای من و تي روبه رورونشی بي و مامان با لباس هادربازشده
 
 ؟ي بري خوای مامان؟کجا ميچرا آماده شد_
 

 . کنهی و بلندش مرهی گی رو منای کنه و دست تی اشک هاش رو پاك ممامان
 . رو جمع کنلتی کنم تو هم وسای رو آماده منای رضا تا من تیی داي خونه می ریم
 
 » برمي چجور؟حاالی چدی عمو سعیپس عروس« گمی شه و با خودم می حرف مامان آه از نهادم بلند منی ابا
 . رو جمع کنملمی رم تا وسای شم و به سمت کمدم می از دست روزبه بلند متی و عصبانی کالفگبا
 
 »ترانه«
 رو داد و دمی مامان بزرگم گذشته بود که عمو کامران خبر ازدواج عموسعي خونه ی مهموننیآخر ماه از کی(

 شرکت کنم به ی عروسي دوست داشتم که تویلی خی ولدمی ترسی از بابا منکهیبهم گفت من هم دعوتم،با ا
 .) دعوتشون رو قبول کردمنیخاطر هم

 
 . شهی مي رضا سپریی داي شه که روز هام خونه ی مي روزپنج

 . مامان حالش خوبه خوشحالمنکهی ااز
 هی از عمو و بقي و هنوز خبری عروسگهی اندازم دوروز دی می نگاهمی رم و به تقوی میی سمت اتاق زندابه
 ،ستین

 . گذرهی سرش مي توی دونم چی که نمي اندهی کنم،آی ام فکر مندهی تخت نشستم و دارم به آيرو
 
 در واستاده نگاه ي و به مامان سارا که با خنده الارمی مرونی حصار دست هام بي شه سرم رو از توی که باز مدر
 . کنمیم
 
 . دنبالتادیمامان جون پاشو آماده شو عموت داره م_
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 رم؛ی گی شه از تخت فاصله می حرفش ناخودآگاه لبخند مهمون لب هام منیباا
  مامان؟ی گیراست م_
 
 .ده شوزودتر آما.زمیآره عز_
 

 . رم تا آماده بشمی می گم و با خوش حالی میچشم
 .رونی بامی کنم و از اتاق می خوبه؛لبخندم رو جمع می کنم،همه چی نگاه منهی آي بار خودم رو تونی آخريبرا
 
 : گهی و مادی به طرفم منایت

 . با خودت ببر؟منمي ری ترانه کجا میآبج
 

 . بوسمی شم و صورتش رو می مخم
 . پاركمی ری اومدم باهم می دم وقتی تونم تو رو با خودم ببرم اما قول میزم،نمی عزرونی رم بیدارم م_
 
 .رهی شه و به سمت مامان بزرگم می خوشحال منایت
 . دمی رم و جواب می تلفن به سمتش مي صدابا
 
 بله؟_

 . رسهی عمو به گوشم مي مردونه يصدا
 
 ؟یسالم ترانه خودت_
 .آره خودمم_
 . دنبالت،گفتم بهت خبر بدمادی فرزاد داره منی کار دارم واسه همکمیجان من . عمو_
 
 .باشه عمو جون اشکال نداره فعال خداحافظ_
 
 .  رمی مییرای زارم و به سمت پذی رو می عمو کامران گوشی خداحافظبا
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 ، رسهی به گوشم مفونی آي که صدانمی شی مدارم
 . رمی کنم و به سمت در می می کنند،از همه شون خداحافظی نمی رفتنم هستند سوالانی که در جرهیبق
 
 . کنمی و بهش سالم منیی اندازم و پای فرزاد سرم رو مدنی دبا
 »ترانه«
 
 . دهی آزارم منهی آي مکررش توي زنم نه فرزاد و فقط نگاه های نه من حرف منی ماشيتو
 

 .می رسی مهی مامان سمي به خونه نی ماشادی کشه که با سرعت زی نمیطول
 .  رو پارك کنهنی شدم و منتظر فرزادم تا ماشادهی پنی ماشاز
 
 ؟ی زنیچرا زنگ نم_
 
 .دییایمنتظر بودم شما هم ب_
 

 . زارهی زنگ مي زنه و انگشتش رو روی می لبخنده خوشگلفرزاد
 
 .خانوم ها مقدم ترند_

 . شمی زنم و وارد می ميلبخند
 

 . دارم تا فرزاد بهم برسهی هام رو آهسته تر برمقدم
 
 آقا فرزاد بابامم داخل هست؟_
 
 آره چطور مگه؟_
 

 ، گمی کنم و می رو جمع ملبخندم
 .دمی پرسي جورنی همیچیه_
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 . شمی و داخل مارمی إکراه کفش هام رو در مبا
 

 که خودم بشنوم ي لب جورری شم،زی مخکوبی مرد روبه روم سره جام مدنیبا د. شمی مییرای وارد پذبافرزاد
 .  زنمیاسمش رو صدا م

 .انیبابا ک_
 

 . ترسمی ازش نمگهی رم دی که دارم به سمتش محاال
 .رمی گی آغوشش جا مي کنم و توی دست هام رو باز مآروم

 
 .رهی گی چشم هام جون مي خاطرات بدم جلوي ،همهي هام بسته است و اشک هام جارچشم

 
 تر بغلش چه،محکمی پی گوشم مي هاش توهی گري و صدالرزهی هم مانی بابا کي جز من شونه هاگهی دحاال

 . زنمی کنم و از ته دلم زار میم
 میتی ودر آخر به خاطر بزرگ ادشی خاطر مامان سارا،به خاطر ترك کردنمون،به خاطر نبودنش به خاطر اعتبه

 . زنمیشدن خودم زار م
 
 جمع شدند و انی کنم،همه دوره من و بابا کی نگاه مهی رو باال گرفتم و به بقسرم. گذرهی دونم چقدر مینم

 . کنندی مهیدارند گر
 . کنم بلند بشهی بابا و کمک مي شونه ي زارم روی رو مدستم
 .مینی شی مبل مي و کناره هم رومی کنی اشک هامون رو پاك مهردو

 
 . دمی که راجع،به انتخاب رشته است جواب مانی به سواالت بابا کدارم

 
 .ستهی ای لبخند کنارم مکی و با ادی آذر به سمتم مزنعمو

 
 د؟ی از وقتتون رو به ماهم اختصاص بدکمی شه یترانه جون م_
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 : گمی و منیی زده سرم رو انداختم پاخجالت
 . زنعمو من در خدمتمبله
 
  اتاق؟ي تومی شه باهم بریم_
 

 .ادهی حرف زدن زيبرو دخترم وقت برا: گهی کنه و می بهم نگاه مبابا
 

 . رمی بوسم و همراه زنعمو به سمت اتاق می رو مصورتش
 
  شده زنعمو؟يزیچ_
 
 . گم بهتی منجای انی بشای بزمینه عز_
 . کاناپه کنارش نشستم و منتظرم که حرف بزنميرو
 
 . بهترهی حرف اما بدوننی زود باشه واسه ادی دونم شایم. دونم از کجا شروع کنمیراستش ترانه من نم_
 
 . زنعمو جوندی باشد،راحتیبگ_
 

 . کنهی دستم و به چشم هام نگاه مي رو گذاشته رودستش
 
 اومد بهم گفت که شی خوشش اومده،چند روز پتی از نجابت و خانومیلیده،خی دوماه که بهزاد تو رو دنیتو ا_

 .بهت گفتم که نظرت رو بپرسم رو اومدم نیبهت عالقه داره،ا
 

 کشم و در جوابش ی میقی حرف زدن دو دلم نفس عمي اندازم،برای منی و سرم رو پائرمی گی رو ازش منگاهم
 : گمیم

 من هنوز به طور کامل ،بگمی دونم واقعا چی اما من نمدی شما و آقا بهزاد نسبت به من محبت دارزنعمو
 . بهتون بدمی تونم جوابی بگم،زنعمو من نمی دونم چی ندارم از آقا بهزاد واقعا نمیشناخت
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 : گهی حرف هاست منی تر از ادهی آذر که فهمزنعمو
 . باخبرم کنمتی بهش فکر کن و از تصمی هر وقت تونستزمی دم عزی حق مبهت

 
 .رونی بمیای دم و با گفتن چشم از اتاق می ملی بهش تحويلبخند

 
 حرف ادهی شم،ناگهان ی منتظر بهزاد نسبت به مادرش مي که متوجه نگاه هانمی شی رم و کنار پدرم میم

 )دی به اسم هم بودیکیتو و فرزاد از کوچ:( گفتی افتم که میمامان م
 
 . بهم زل زدهیبی کنم که با غم عجی حرف مامان به فرزاد نگاه ميادآوری با
 
 »ترانه«
 
 . و تموم شددی رسانیباالخره اون شب هم به پا داشتم،دمی عمو سعی عروسي که برای اون همه ذوقبا
 

 . عالقه کردنش توسط زنعموشنهادوابرازی کنم،به بهزاد،به پی رو فکر میی برگشت به خونه داری مستموم
 ي جدادی زدمی نه،شاای که سره عالقه اش بمونه ستیبهزاد هشت سال از من بزرگتره و معلوم ن: گمی خودم مبا

 .شنهادشینباشه پ
 . دمی مهی تکنی ماشي شهی شم و سرم رو به شی فکر کردن مالیخیب

 
 ... ماه بعدکی

 
 پدرم داری مادربزرگم رفتم که موفق به دي دو بار به خونه یکی گذره و فقط ی مدی عمو سعی ماه از عروسکی

 .نشدم
 .ارهی از کاراش سر در نمی خونه و کسادی نمادی زادشی گفت پدرم به خاطر اعتی سمانه معمه

 
 یی خوره،مامان حرفش رو با زندای کنم که تلفن زنگ می ام رو مزه میی چاوانی دهنم و لي زارم توی رو مقند

 . رهی کنه و به سمت تلفن میقطع م



   ییرمان ترانه تنها                                                    اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 86 

 ي گذره چهره ی زمان می کنم،هر چی حواسم رو جمع مي فهمم پشت تلفن عمو کامران همه ی میوقت
 . کنهی تلفن رو قطع منکهی شه تا ای تر منیمامان سارا هم غمگ

 
 رفتن به آشپزخونه ي ره،نگران تر از قبل به بهانه ی رضا میی کنه و به سمت دای بهم می نگاهمی نمامان

 . شمی مکیبهشون نزد
 

 ی شم و آرزو می ممونی شنوم پشی که ميزی زنه،از چی رضا حرف میی و داره با داستی حواسش بهم نمامانم
 . باشمدهیکنم که اشتباه شن

 
 ی رو زمزمه مانمی لب اسم بابا کری رم و زی به سمت آشپزخونه مي گشاد  شده ام از فرط ناباوري چشم هابا

 : گمیکنم و م
 قراره تا ابد تو حسرت ي انگارای؟خداي مرددمی چشی االن،چرا االن که تازه طعم پدر داشتن رو داشتم مچرا

 . بمونميمحبت پدر
 
 »ترانه«
 
 دارم،قدرت ی رو برممی مشکي کنم و لباس های لرزونم بازش مي کمدم واستادم،با دست هاي جلوي ناباوربا

 . امرهی نقطه خکی کردن رو ندارم وفقط به ونی و شهیگر
 

 . رمی مییرای رمق به سمت پذی پوشم و بی هام رو می مشکلباس
 

 هی مامان،ی زنیانه چرا حرف نمتر: گهی مکث بغلم کرده ومکمی اشک آلودش رو به رومه،با ي با چشم هامامان
 . بگويزیچ
 

 ی مرونی طور که دارم به سمت بنی شم وهمی شنوه اما قدرت جواب دادن ندارم،از بغلش جدامی هام مگوش
 . کشمیرم دستش رو دنبال خودم م
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 زنه رو پاهاش و اسم پدرم ی با دستاش مهی دن،مامان سمی قرآن گوش مي مسجد همه نشستن و به صدايتو
 . دنی مشی زنه،زنعمو هام دورش نشستن و دلداریرو صدا م

 . امرهی گوشه نشستم و ماتم زده به فرش خهی ندارم،ي کارچی هي برای هنوز قدرتمن
 ییالی همون لدی بانی تفاوت زل زدم بهش،اینمش،بی تا ببرمی گی داخل،سرم رو باال مادی میکی و شهی باز مدر

 . منههی گفتن شبیکه مباشه 
 . ترهرهی منه اما فقط رنگ پوستش تهی شبواقعا
 اد،هردوشونی هم داره مالی به سمتم،لادی شه،چشمش به من افتاده و داره می سمانه پشت سرش وارد معمه

 هاش مسجد رو هی گري صداه،حاالی گررهی زنه زی کنه و می زارم نگاه مي افهیجلوم نشستن،عمه سمانه به ق
 . بغلش جا گرفتهي توالیسر من و ل.پر کرده
 نی بشم از اداری بدی بزنم تا شاغی خوام جی زدن،مغی کنم به جی و شروع مشهی مری منم سرازي اشک هاباالخره

 . بشنوه و خودش رو بهم نشون بدهدی زنم تا شای رو صدا مانمی بار بابا کنی،ایخواب  لعنت
 . بابا ندارم،تنها بودم و تنها تر شدمگهی شه که دی باورم مهی بقي گفتن هاتیو تسل ادی صلوات مي صدایوقت
 

 . شهی من دل سنگ هم آب مي با صدای کنم که حتی مهی گراونقدر
 
 .تی مراسم و عرض تسلي براهی مامان سمي خونه می ری ممی و مامان بزرگم داریی مامان،زندابا
 

 . کنندی و شروع به خواندن حمدو سوره منندی شی مي گوشه اتی و مامان بزرگ بعد از سالم و تسلییزندا
 

 ی مهی کنه و بلند بلند گری و دست هاش رو دور گردنش حلقه مادی مامانم به سمتش مدنی با دهی سممامان
 : گهیکنه و م

 .دمی دی رو نم روز هاشنی مرد تا ای مدی که شما از هم جدا شدی کاش همون موقعيا
 . شهی مي منم جاري کشه که اشک های نمی اس و طولدهی فای کردنم بمقاومت

 
 . کنندی مهی وهرسه باهم گرادی سمانه هم به سمت مامان معمه
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 زاره،کنارش ی آشپزخونه ،عمه سمانه نشسته و داخل خرماها گردو مي رم توی کنم و می هام رو عوض ملباس
 . دارمی دونه گردو بر مهی و نمی شیم
 
 عمه چرا بابا فوت کرد؟_
 

 : گهی ره تو هم و می حرفم اخم هاش مدنی با شنعمه
 . استتهی از اون عفرمی کشی می چهر
 
  عمه؟هیمنظورتون چ_
 

 : گهی کنه می مهی که گری شه و در حالی سمانه دوباره داغ دلش تازه معمه
 اومد بهش ي خبری دونم کدوم از خدا بی نمنکهی بود تا اادشی که خوب بود عمه فقط تنها دردش اعتبابات

 . شهی مرده زن و بچه داره شوکه مدی کنه،داداش طفلکمم که فهمیگفت که زنت داره دوباره ازدواج م
 . کردهی قلبستی ادکترگفت

 
 .رمی گی آغوشم مي کنم و عمه سمانه رو توی هام رو پاك ماشک

 
 . که مادرش باعث مرگ پدرم شدهي تنفر و دوست داشتن خواهرنی رم بی کلنجار مباخودم

 
 . تونم همراهشون باشمی و من به خاطر درس هام نمانی سرخاك بابا کمی سال شده و قراره بري هاآخر

 ي و حرف هاانی رم سر خاك بابا کی رسه،اول از همه می مالتی کنم تا باالخره تعطی مي رو سپرروزها
 . کلمه پدر روی معندمی فهمری چقدر دلتنگشم و چقدر دنکهیگم،از ا یناگفته ام رو بهش م

 
 هی عمو کامران و مامان سمي ترسم  وعاشق خونه ی نميزی از چگهیستم،دی قبل ني اون ترانه گهی دمن

 .هستم
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 خواد ی دلش میلی کنه،عمو خی از من دفاع میطی تو هرشراشهی دوستم داشت و داره و همیلی کامران خعمو
 به روم گهی به منه ددشی امي دونه مامان چقدر من رو دوست داره و همه ی کنم اما چون میباهاشون زندگ

 .ارهینم
 
 که بلد یی درس هاي کامران اومدن تا بهزاد توي عموي بودن به امتحانات ترم آخر خونه کی خاطر نزدبه

 . داشتم کمکم کنهبتینبودم و غ
 

 یلیتو و بهزاد خ«: گهی منهی بی من رو می و هر کدنی حاال همه فهمگهی تعصب داره که دي بهزاد رواونقدر
 »دییایبهم م

 
 کی که هی مامان سمي کنم و به سمت خونه ی می عمو خداحافظي شه از خوانواده ی هام که تموم مدرس

 .  رمی عمو مي فاصله داره با خونه النیم
 عمو جا ي فهمم که کتاب هام رو خونه ی شم و می بودن دست هام می تازه متوجه خالدنی محض رسبه

 . شهیگذاشتم و آه از نهادم بلند م
 

 . برهی زود خوابم میلی گذره و خی مری با فکر به بهزاد و اتفاقات اخشبم
 

 به ساعت ی صورتم،نگاهي جلورمی گی کنم و دستم رو میچشم هام رو باز م.  صورتمي که افتاده تويبانور
 . دمی به بدنم می و کش و قوسنمی شی تخت مي اندازم، روی مواری ديور
 
 . امروزدمی خدا چقدر خوابيوا_
 
 . پاشمی رم و به صورتم چند مشت آب می به سمت توالت می حوصلگی ببا
 تا نمی شی پله مي و رواطی رم تو حی مهی به خوردن صبحونه ندارم و بعد از سالم کردن به مامان سمیلیم
 . هوا به سرم بخورهکمی

 
 . داخلادی میکی شه و ی اذان در باز مي بلند شدن صدابا
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 . شمی کشم که متوجه فرزاد می سرك مي کنجکاوبا
 . فهممی کتاب هام علت اومدنش رو مدنی کنم و با دی می دستش نگاهبه
 

 .نهی شی از من ميادی زي شه و با فاصله ی مکی بهم نزددی با تردفرزاد
 

 حرف بزنم،اما ی موضوعهی خوام باهات راجع به ی مدت مهیترانه : گهی کشه و می طول نمدای زسکوتش
 . برام سختهیلیگفتنش خ

 
 : گفتمیالی خی کردم بخواد از احساساتش باهام حرف بزنه با بی که اصال فکرش رو هم نممن

 . باش،حرفت رو بزنراحت
 

 : گهی ها و مکی زنه به موزائی و زل مرهی گی نگاهش رو ازم مفرزاد
 باشه با خوانواده ی اگه تو هم راضی دونی انتخاب کردم،خب ممی زندگي من،من دوستت دارم و تورو براترانه

 .می کنی هم باهم ازدواج مگهی زنم،سه چهار سال دیهامون حرف م
 

 . کنمی حرف ها رو فرزاد بهم بزنه با تعجب بهش نگاه منی که تا اون لحظه منتظر بودم امن
 

 شه و با گفتن ی ممونی که با اومدن زنعمو پش،بگهيزی خواد چی منهی،بی تعجب زده ام رو مي افهی که قفرزاد
 . شهیخداحافظ از جاش بلند م

 
 »ترانه«
 
 . طرف هم فرزادهی طرف بهزاد بود و ازهی کار کنم از ی اوضاع چنی دونم با اینم
 

 ی می داخل،به اطراف نگاهادی آشپزخونه مشغول آب خوردنم که فرزاد مي خوام برگردم خونه،توی شده و مشب
 .رهی گی کاغذ سمتم مهیکنه و 

 
 ه؟ی چگهی دنیا_
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 . منه،دوست دارم نظرت رو راجع به موضوع امروز ظهر بدونمي شماره نیخب،ا_
 
 .رونی بامی و از آشپزخونه مرمی گی مکث شماره اش رو مبا
 

 . شمی منیاش فرزاد و عمو سوار مهمراه
 . بهزاد هم هستی چشمری زي افکاره خودمم اما حواسم به نگاه هايتو
 : گمی دارم با خودم می گذره و دست از فکر کردن بر می که مکمی
 . قدم شدشی که داداشت پي ساکت موندنقدری عرضه ایب

 
 . شهی لحظه هم فراموشم نمهی فرزاد ي مامان نشستم وحرف هاکناره

 
 : گهی زاره و می شه سر به سرم می که متوجه حالم ممامان

 ؟ی کنی داره فکر می چ،بهی خانومچته
 

 .ستی نيزی مامان جون چیچیه: گمی کنم و می مي اخنده
 
 . بتونم کمکت کنمدی باهم،بگو شامیترانه من و تو مثل دوست_
 

 . کنمی مفی ماجرا رو براش تعري کنم و همه ی رو جزم معزمم
 
 : گهی خنده و مری زنه زی تموم شدن حرف هام مامان مبا
 .هی عجب روزگار جالبنیبب

 . قول تو رو به فرزاد دادمی من از بچگراستش
 
 . گمی نميزی کنم و چی می تعجب بهش نگاهبا
 به ازدواج با اون ی کنه که منو راضی هست داره تالش می افتم که چند وقتی برادر روزبه منی رامادهی هوی

 .بکنه
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 نی بند و باره مغزم رو به خاطر فکر کردن به رامی دونم که چقدر بی ومدمی من که اوضاع روزبه رو داما

 . کنمی نمیمتالش
 

 . فرزادي خوره به شماره ی کنم که چشمم می رو مرتب مفمی گذشته،دارم کهی ازاون قضيچندروز
 : گمی زنم و می ميلبخند
 .باهاش آشنا بشم شتری ببهتره

 
 ی پا و اون پا منی اکمی اوفته،ی تلفن مي تموم شده و تو راه برگشت به خونه ام که چشمم به باجه کالسام

 ...رمی گی فرزاد رو ميکنم و شماره 
 
 
 »ترانه«
 
 . مونم تا جواب بدهی و منتظر مرمی گی فرزاد رو مي اکراه شماره با
 

 .چهی پی گوش هام ميد تو فرزاي خوره و بعدم صدای بوق مدوتا
 
 .الو_
 

 . دمی بهم قفل شده ام جوابش رو مي دندون هانی کنه،از بی مدنی بدنم شروع به لرزي صداش همه دنیباشن
 
 ی کنه و بعد هم حالم رو می مي کنه،تک سرفه ای سکوت می شناسه و کمی گفتن سالم من،فرزاد من رو مبا

 ،پرسه
 
 .  زنمی شه که االن دارم باهات حرف می باورم نمي؟وایسالم ترانه خوب_
 
 : گمی دم و می لرزه آب دهنم رو به زور قورت می که صدام میدر حال_
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 ؟یمن خوبم تو خوب_
 

 . شهی خالصه می جزئي هازی و درس و چی احوالپرسي حرف هامون توي گذره و همه ی مي اقهی دقچند
 

 ی کنه و می می دستشینم که فرزاد زودتر از من پ کی خوام باهاش خداحافظی شه،می برقرار منمونی بسکوت
 :گه
 
 ه؟ی چشنهادمی نظرت راجع به پی بگي خوایترانه،نم_
 
 . ندارمي نظرچیمن که گفتم فعال ه_
 
 ، کنه که انگار جواب بله رو گفتم بهشی خنده وذوق می مي حرف فرزاد جورنی ابا
 
 . قطع کنمدی شده بارمی من ددیببخش: ساعتم نگاه کردم و گفتمبه
 

 : گهی داره و می بر مدنی دست از خندفرزاد
  ترانه؟من فردا منتظرت هستم باشه؟ی زنی زنگ میک_
 

 . کنمی رو قطع می گم و گوشی مي اباشه
 
 : گمی کنم و می خونه خودم رو سرزنش مری مسيتو
 !ی بکنه چي ترانه،اگه برداشت بدي زدی زنگ مدینبا

 . کنم خودم رو قانع کنمی می و سع دارمی بر می از افکاره منفدست
 

 روزبه هم عوض نشد،ذهنم پر بود از ي هاهی حالم با کنای کنم،حتی که دارم تجربه می شب قشنگنی اولامشب
 . پرابهت فرزاديصدا
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 ی می خوره و نفس راحتی شم  تا باالخره زنگ می مرهی قرار زنگ آخرم،اونقدر به ساعت خی مدرسه بيتو
 .کشم

 
 رنگش اهی سی فرزاد دودلم،باالخره گوشي گرفتن شماره ي واستادم و برای همون تلفن عمومي روبه رودوباره
 .ارمی در مبمی دارم و کارت رو از جیرو برم

 
 ، دهی خوره تلفنش رو جواب می که می بوقنی بار با اولنیا
 . شروع کردمی شدم و بعد از احوال پرسدنی خجالت کشالیخی بار بنیا

 
 .ی بدوندی هست که باییزهای چهی ادامه بدم،ينجوری تونم ای نمگهیمن دفرزاد _
 

 . مونهی شه و با گفتن باشه منتظر می فرزاد قطع می خوشحاليصدا
 

 . گمی بهزاد برادرش رو براش مانی جري کشم و همه ی مینفس
 . دهی متشی و تند فرزاد که خبر از عصبانقی عمي نفس هاي شدن حرف هام فقط صداباتموم

 
 : گهی کنه و می مکث مکمی

 ادته؟ی رو انی عاشقتم،ترانه سالگرد عمو کی کنم که بفهمکاری من چترانه
 
 .می نشد برم از دست خودم عصباننکهیخب آره،هنوزهم به خاطر ا_
 
 ی خوشحال شدم که میلی واسه عمو سالگرد گرفتم خدمی فهمیمن اون موقع سرباز بودم و سره پست،وقت_

 کاری دونستم چی بده اما موافقت نکرد،نمیاز سرپرستمون خواستم بهم مرخص.امی در بی و از دلتنگمتنیتونم بب
 ، گرفتم از پادگان فرار کنممی تصمنکهی ناراحت بودم،تا ایلیکنم،خ

 . خورد تو ذوقمي بدحوردمتی و نددمی رسیوقت
 .یمی زندگي کنم تا بهت ثابت بشه که همه ی همون کار رو می که تو بگی هر چاالنم

 
 : گمی کنم و می فکر مکمی
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 .ادی از بهزاد وسط نی اسمگهی رو به عمو بگو تا دزی همه چبرو
 
  گم خوبه؟ی سخته ،به جاش به مامان آذر میلی زدن با بابام خ،حرفی دونی اما می تو بگیباشه ترانه هرچ_
 
 .آره خوبه_
 ... گمی همون جاميباشه پس آخر هفته که اومد_
 
 »ترانه«
 

 کنم؛نه به خاطر فرزاد ی مي عمو کامران لحظه شماري چهارشنبه است و آخر هفته،واسه رفتن به خونه امروز
 . عمومي خودم به خوانواده یبلکه به خاطر وابستگ

 
 ، رو جمع کنملمی رم تا وسای به سمت اتاقم می و با موافقتش با خوشحالرمی گی رفتن از مامان اجازه ميبرا
 داد ی اجازه نمگهی کرد و دی حرف دلش رو به خودم زده مخالفت ممای گفتم که فرزاد مستقی به مامان ماگه

 . شدم وسکوت کردمالیخی بنی عمو به خاطر هميبرم خونه 
 
 . رمی کنم و به سمتش می می خداحافظنای اومدن عمو از مامان و تبا
 
 .سالم عمو جون_
 
 ؟یت دختر گلم خوب ماهيسالم به رو_
 
 .ممنون خوبم_
 
  برسونمت خونه؟ای يای کار دارم همراهم مییعمو جان من چند جا_
 
 .امینه همراهتون م_
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 . چشم دوختماهوی شلوغ و پر هابونی دادم و به خی ام رو به صندلهی تکمی دونستم قراره کجا بری که نممن
 

 . دارهی رو نگه منی تا باالخره ماش اندازهی می شلوغ و رنگارنگ نگاهي به مغازه هاعمو
 

 ی منتظرش منی ماشي شم و توی شدن مادهی پالیخی ره،من هم بی مي شه و به سمت مغازه ای مادهی پعمو
 و فقط سرش رو ادی خاطر خجالت از پدرش جلو نمنجاست،بهی فهمم که محل کارش ای فرزاد مدنیمونم؛با د

 . دهی سالم تکون میبه معن
 

 شه و بعد از بستن کمربندش به سمت خونه راه ی گذشته و کاره عموتموم شده،سوار پژو پارسش مقهی دقچند
 .وفتهیم
 

 ، گهی کنه و با استقبال گرمش بهم خوش آمد می بغلم مدنمی عمو آذر با دزن
 » دی پرسی زدم و حالم رو می رفتم زنگ می هفته به خونه اشون نمهی بود،اگه ی آذر زن مهربونزنعمو«
 

 حرف هاش ي بابت خوشحالم که پانی دونم و از ای خونه،علت اومدنش رو مادی جمعه است که فرزاد مروز
 .ستیهست و اهل الف زدن ن

 
 شه و پشت سرش ی بره داخل آشپزخونه، فرزاد هم از جاش بلند می از خوردن ناهار،زن عموظرف ها رو مبعد

 ، دهی نشون می فرزاد چه واکنشي حرف هادنی دونم زنعمو با شنی دارم،نمي ره؛استرس بدیم
 ، هستندلمی في لم داده اند و مشغول تماشاونیزی تلوي کنم که جلوی عمو و بهزاد نگاه مبه
 
 ، شمی کنم و وارد آشپزخونه می سفره رو هم جمع مي مانده یباق
 

 : گهی زنه و می مي لبخنددنمی با دفرزاد
 . وقت عمل کردن به قولمحاال

 
 . کنهی کشه،شروع می میقی نفس عمنکهی ره و بعد از ایمت مامانش م به سفرزاد
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 . بفهمهی کسدی خوام باهات حرف بزنم،اما فعال نبایمامان راستش م_
 

 . گفت و فقط کنجکاو چشم دوخته بود به پسرشی نميزی عمو آذر چزن
 
 ، انتخابش کردممی زندگي دوست دارم و برایلیراستش مامان،من ترانه رو خ_
 

 : گهی حرف ها رو نداشت با تعجب منی ادنی عمو که اصال انتظار شنزن
 . کردم که بهزادیاما من فکر م_
 

 : گهی پره وسط حرف زن عمو و می معی سرفرزاد
 . بهزاد رو تموم کني هی قضي جورهی کنم خودت ی ازت خواهش ممامان

 
 : گهی کنه و می بهم می عمو نگاهزن

 ؟ی هم موافقه؟توی نظر شما چخب،خانوم
 

 : گهی کنه و می می دستشی هستم پی خجالتیلی خدونهی که مفرزاد
 .می و ترانه حرف هامون رو با هم زدمامان،من

 : گهی کنه و می مي عمو خنده ازن
 .... حلهی همه چپس

 
 باز آالرم مهی ني کنه،با اخم و چشم هاداشی گشت تا پی مشی بسته وخواب آلودش دنبال گوشي چشم هابا

 .نیی از تخت اومد پای و به آرومدی پف کرده اش کشي به چشم های رو خاموش کرد و نشست؛دستشیگوش
 

 نیی از پله ها پارشی بلوند کوتاهش رو مرتب کرد و بعد از عوض کردن لباس خواب حري موهانهی آيجلو
 .رفت

 رو به رو انی کی خاليزش کرد که با جا بادی که ته سالن بود رفت و با تردی ترس و استرس به سمت اتاقبا
 .شد
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 . رفتشی و نقلکی کوچي و به سمت آشپزخونه دی کشی آسودگي از روینفس
 . تا خواب از سرش بپرهدی صورتش چند مشت آب پاشبه
 . و نشستدی چزی مي نون سنگگ رو روکهی و چند تریپن

 . افتادشبی دادهی دهنش نگذاشته بود که دوباره ي لقمه رو توهنوز
 گرفته بود اما به یی به جدامی کالفش کرده بود بارها و بارها تصمانی شوهرش کي هاي بند و باری بگهید

 .  هاش ساختانتی راه داشت صبر کرد و با خي که توییخاطره دختر کوچولو
 

 . و شروع کرد به حرف زدندی شکمش کشي دستش رو به حالت نوازش روسارا
 از ای بای زودتر به دنکنمی م؟خواهشی مامان رو پر کني هایی قراره تنهایمان،پس ک مايدختره نازم،ترانه _

 . باباتي هاي و نامردي سردی حتشهی درست می فقط تو رو دارم من مطمعنم با اومدنت همه چایتموم دن
 . آماده کردن ناهار از جاش بلند شدي و بعدم برادی داد تلخ خندی که به خودش میی های دلخوشاز
 
 .  رفتخچالی از جاش بلند شد و به سمت ی آرومبه
 . خودش زرشک پلو درست کنهي گرفت برامی فکر کرد و تصمکمی

 
 و چروك گوشه فی کثي به لباسای رنگ رو کمتر کردو به سمت اتاق مشترکشون به راه افتاد؛نگاهی آبي شعله

 . اتاق کرد و به سمتشون رفتي
 

 . قرمز رو فشاردادي انداخت و دکمه یی رو درون لباس شوانی کي هالباس
 تختش ي بود پاك کرد و به سمت اتاق دختر کوچولوش راه افتاد،روی رو که از فرط خستگشیشونی پي روعرق

 !   کمد برداشت و با عشق زل زد بهشي ترانه رو از توي از لباس هایکینشست و 
 . بوددهیرو خر اون شی  که چند روز پکی کوچیلی و خی  صورتی عروسکراهنی پهی

 
 رنگش رو به تن کرد ی زرشکي خودش خورد و بعد از شستن ظرف ها ؛مانتویی سکوت و تنهاي رو توناهارش

 . به راه افتادانی پدرکيو به سمت خونه 
 . کردی رو مشخص مشی زندگفی تکلدی خسته شده بود،باانی زشت کي سکوت کردن و تحمل رفتار هااز
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 . و بعد هم وارد شددی کششی به شال مشکی دستانی پدره کي از ورود به خونه قبل
 . زد و به سمتش اومدی سارا لبخنده قشنگدنی با دانیپدرک

 .يسالم عروس گلم خوش اومد_
  ممنون،بد موقع که مزاحم نشدم؟یلیسالم پدرجون خ_
 

 : کرد و گفتی اخم ساختگانیپدرک
 .شمی خوشحال مدنتیز د اشهی که من همیدونی خودت میزنی که مهی چه حرفنیا

 . گرمش وارده خونه شدي دوخت و بعد از گرفتن دست هاانی نگاهش رو به پدرکی با قدردانسارا
 
  پدر؟ستنیمامان خونه ن_
  گلم چطوره؟ي نوه یراست.ارهی روز از نوه اش سر نزنه طاقت نمهی اگه یدونینه دخترم تو که م_

 . انداخت و با گفتن خوبه ساکت شدنیی خجالت زده سرش رو پاسارا
 اش ی چوبی صندلينه؛روی  عروسش رو نبي چشم هاي حرفا بود که غم پنهان شده نی زرنگ تر از اانیپدرک

 :دیجا به جا شد و پرس
  شده دخترم؟يزیسارا جان چ_
 . بگمدی بای دونم چی شده اما نمیعنینه پدرجون،نشده؛_

 :ه سارا نشست و بعد از گرفتن دست هاش گفت بود کناري ادهی که مرده فهمانیپدرک
 . گذره رو بگوی دلت مي توی باش باباجان هرچراحت
 انتی کردن؛از خفی شد و شروع کرد به تعررهی رو به روش خانسالی به مرد می اشکي دودل،با چشم هاسارا

فت و گفت که هق  هاش ،اونقدر گی محبتی ها و بي مهری زشت و زننده اش گفت از بي ورفتار هاانی کيها
 .هقش خونه رو پر کرد

 سارا رو بغل کرد و بهش اجازه داد تا هر چقدر که ی شناخت با اخم و ناراحتی که پسرش رو خوب مانی کپدر
 . کنههی خواد گریم
 
 ؟ي داریمیخب سارا جان حاال چه تصم_
  بزرگش کنم؟میتی ي کنم؟چطورکاری بچه چنی خواد ازش جدا بشم اما با ای دونم پدرجون دلم مینم_
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 کنم نگران بچه اتم ی من کمکت می جدا بشي خوای اگه مدمی پسره من اما حق رو به تو مانی کنکهیبا ا_
 . مراقبت کنمی دم از هر دوتاتون به خوبینباش خودم قول م

 
 ي طالق جدي چقدر دوسش دارن به حرف پدرش اعتماد کرد و براانی کي دونست خانواده ی که خوب مسارا

 . گرفتمی تصمتر
 . کردمی مکاری چدی دونم اگه شما رو نداشتم باید،نمیممنون که به حرف هام گوش داد_

 : بهش زد و گفتی لبخنده پر محبتانی کپدره
 . برو صورتت رو بشور االن است که مادرشوهرت سر برسهپاشو
 . اشک هاش رو پاك کرد و با گفتن چشم از جاش بلند شدسارا

 
 انداخت؛  چند ی سرخ شده بود نگاهادی زي هی رو قفل کرد و به صورتش که حاال به خاطره گریی دستشودر

 نبره چون دوست نداشت هی از قضییبو) انیمادر ک( هی  تا حالش بهتر بشه و  سمدیمشت آب به صورتش پاش
 .نهیغصه خوردنش  رو بب

 دخترش افتاد، ادی یحرف بزنه اما وقت انی رفت خونه درمورد طالق با کنکهی داشت به محض امی تصمسارا
 . نگهيزی اومدنش  صبرکنه و چای گرفت تا به دنمیتصم

 . اون رو به خودش آوردهی سمي افکاره خودش بود که صدايتو
  و در رو باز کرددی به چشم هاش کشی دستسارا

 گونه اش کاشت و ي روی قدم شد؛بوسه آرومشی در آغوش گرفتنش پي زد و براي سارا لبخنددنی با دهیسم 
 .بعد از گرفتن دستش باهم به سمت سالن راه افتادند

 
 جمع کرد و شام دست نخورده رو داخل زی مي ظرف ها رو از رودی رو به روش نگاه کرد و نااميواری ساعت دبه
 . گذاشتخچالی

 
 .ششی لباس ساده عوض کرد و با حرص شروع کرد به پاك کردن آراهی خواب ساتن قرمز رنگش رو با لباس

 " مونده بودمانشی تا زاگهیروز د3"مکث کرد 20 عدد ي زد و رویکی ضرب در کوچمی تقويرو
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 رو ازش گرفته انی که کی هم فکرش پر شد از زند،بازی گلوش به سمت تختش رفت و دراز کشي بغض توبا
 از همون اول انی رو مرور کنه،کی قشنگي تونست خاطره ی وقت نمچیه کرد ی به گذشته فکر میبود؛وقت

 .  بودیمرده مغرور و بلهوس
 . بسته اش رو باز کرد و از جاش بلند شدي بسته شدن در چشم هابا
 که هی دونست پشت تلفن کی اش باعث شد مکث کنه؛نمي که حس کنجکاونیی پاادی خواست از پله ها بیم
 .رهیقش م قربون صدنقدری اانیک
  حتماشتی پامی فردا مزمیآره عز_
_.... 
  جهنم بمونمنی اي تودی فعال بایدونینه خودت که م_

 توجه ي اومد و با تک سرفه انیی رو نداشت از پله ها پاانی کي حرف هادنی تحمل شنشتری بنی که از اسارا
 . رو به خودش جلب کردانیک
 
 .زمی فعال عززنمی من بعدا بهت زنگ مایلع):انیک(
 
 اسیخوبه پس اسمش لع_
 ؟يداریتو ب_
 ت؟ی اومده تو زندگیاز ک_
 ؟يدیچرا نخواب_
 ؟ي راه داري بچه توهی یبهش گفت_
 ؟يشام خورد_

  داد زد؛ی بار عصبنی اسارا
 برات کم گذاشتم ی چی زندگنی اي من تو؟مگهیکنی متمی اذ؟چرايدی جوابمو نمستم؟چرای مگه با تو نیلعنت_
 دم تا ی همش بهت فرصت مارمی و به روت نمنمیبی هات رو مانتی دارم خمی که ازدواج کردی انصاف،از وقتیب

 یشی روز به روز پررو تر مدسی فای اما بی آدم بشدیشا
 . رو به زبون آوردشی تکراري داد و دوباره همون جمله رونی نفسش رو بی عصبانیک
 "ری نداره،االنم خستم شب بخی من به تو ربطيکن سارا کارا من دخالت نیهزار بار بهت گفتم تو زندگ"
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  کنهکاری چدی دونست بای نمگهید،دی با حال زارش از پله ها باال رفت و محکم در رو بهم کوبسارا
 
 ...روز بعد3
 
 رو گرفتم،باالخره بعد از چند بار بوق خوردن هی مامان سمي ام گرفته بود شماره هی که از شدت درد گری حالدر

 .جواب داد
 
 یالو؛سالم سارا جان خوب_

 : گفتی حالی هاش حرف بزنه با بهی گرنی داشت بی که سعسارا
 . بدهیلی حالم خدی تو رو خدا خودتون رو برسوننه،مامان

 : سارا نگران شد و گفتفی ضعي ها و صداهی گردنی با شنهیسم
 ؟ي دارزم،دردیز عشدهی جان چسارا

 
 رم،آخیمی دارم مدیآره فکر کنم وقتشه تو رو خدا خودتون رو برسون_
 

 . سارا راه افتادندي و همراه فرهاد به سمت خونه دی مانتوش رو پوشمهی سراسهیسم
 .دندی رسمارستانی گذشته بود که باالخره به بی ساعتمین

 فرستاد؛فرهاد هم کناره همسرش نشسته بود و ی نشسته بود و صلوات می صندلي به دست روهی تسبهیسم
 . گرفتی رو مانی کيپشت سره هم شماره 

 ه؟ی کردن با گوشيآقا فرهاد االن چه وقت باز_
 .شهی ناراحت میلی خومدهی نانی سارا اگه بفهمه کزنمی زنگ مرتمونی غی خانوم دارم به پسره بهی چيباز_
 خب زنگ بزن به مغازش_
 دهیزنگ زدم اما جواب نم_
 

 مطمعنم که جواب من زنمیبزار من بهش زنگ م: آورد و گفترونی رنگش بی مشکفی رو از کشی گوشهیسم
  دهیرو م

 . رو کنار گذاشتشی کالفه نگاهش رو به ساعت رو به روش انداخت و با گفتن باشه گوشفرهاد
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 ی داشت گوشدی نا امهی که سمی فرهاد رو گرفت؛بعد  از چندبوق در حالي لرزونش شماره ي با دست هاهیسم

 الو:  اومدی دورگه فرهاد از پشت گوشي ، صداکردیرو قطع م
 

 ، از جاش بلند شد و منتظر موندهی همزمان با سمفرهاد
  ؟يدی تو پسر م؟ چرا تلفنت رو جواب نمییکجا!  جان انیالو ک_
  

 د؟ی داشتي بود مامان،کارلنتیرو سا.  دمینشن_
 
 .مارستانی بيای بدیآره پسرم با_
 

 !  از ترس گرفتی فرهاد رنگيصدا
    شده؟شی بابا طورشده؟ی  چمارستان؟یچرا ب_
 
 اتاق عمل، بهتره که قبل از به هوش ي سارا تواد،االنی مایدخترت داره به دن.  وفتادهی نی بابت اتفاقينه برا _

 !  ی باشنجایاومدنش تو هم ا
 
 .   باشه کوتاه، تماس رو قطع کردکی و با دی کشی از سر کالفگی نفسانیک

 .زمی عزادینگران نباش م: منتظر فرهاد نگاه کرد و گفتي به چشم هاهیسم
 

 . نشستی صندلي و رودی کشی از سر آسودگی نفسفرهاد
 

 .  در آورد و مشغول خواندنش شدفشی کي رو از توی نشست و قرآن کوچکی صندلي هم روهیسم
 
 سالم_
 

 .   نگاه کردندانی در هم کير هاشون رو باال آوردند و به چهره  و فرهاد همزمان سهیسم
 نی بشایب! سالم مادر _
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 . شدرهی نشست و به در اتاق عمل خی صندلي روی حرفچی بدون هانیک
 
   تا حاال اون توئه؟یاز ک_ 
 
 !  شهی میساعت1حدود _
 
 .   سرش گذاشتي داد و دست هاشو قالب مانند روهی تکواری سرش رو به دانیک

 : اومد رو به فرهاد گفترونی از  اتاق عمل بی پوشدی سفمرد
 به بخش و نوزاد رو میدیمادر رو انتقال م.   بود و مادر و بچه ، هر دو سالمنديزی آمتی عمل موفقخداروشکر

 .  بشهیدگیقسمت اطفال تا بهش رس
 

 از ی خداحافظهیفرهاد از دکتر تشکر کرد و دکتر با .  دستش را به طرف آسمون بلند و خدا را شکر کردهیسم
 . جمع سه نفره اون هاخارج شد

 
 .  کرد من برممانیخوب سارا که زا_ 
 .: ، از اخم جمع شد و گفتهی سمدهی چروکیشونیپ

نه .ی مراقبش باش،ی باشششی پدیداره تو با ازی کرده، به شوهرش نمانی  زنت زا؟ي بريخوای که می چیعنی_
 . ي تنهاش بزارنکهیا

 
 .امی زنگ بزنم و بهیباشه، فقط من برم : فرو برد و گفت شی موهاي دستش رو الی با کالفگانیک
 
 .  حرکت کردی بهداشتسی سروي به سمت راهروانیک

 . رو گرفت که بعد از چند بوق جواب دادای لعي شماره
 
 .زمیالو سالم عز_
 
 ؟یسالم گلم خوب_
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  ؟يخوبم تو چطور_
 
 .امی شام بي من امشب نمیتونم براگمیمنم خوبم گلم ، م_
 
 چرا؟_
 
 ازی واون بهت نی باشششی پدی بای تو شوهرشگهیم.   از جام جم بخورمزارهیمامانم نم.   کردهمانیسارا زا_

 ، داره
 
 .  دارمازیمنم بهت ن!  یخوب تو شوهر منم هست_
 
 هی بعد ي دفعه دمی امشب ، منم بهت قول مالیخیپس ب.  دارمي اگهی زن دهی من دوننیاونا که نم!  جان ایلع_

 خوبه؟!  رونی بمیجا شام بر
 
  ؟ي نداريکار. باشه . اوووم _
 
 خداحافظ. زمینه عز_
 
 .يبا_
 به سمت ی کنه عصبی امشبش باهاش دعوا می حتما بابت بد قولنهی رو ببای لعی دونست وقتی که خوب مانیک

  پدرش رفت
 
 یفی ضعي انداخت؛با صدای خوش رنگش رو باز کرد و به اطراف نگاهي صورتش چشم هاي روی نوازش دستبا

 دخترم کجاست؟:گفت
 و بعد هم از اتاق شتی پارنشی بگمی االن مزدلمینگران نباش عز: زد و گفتي سارا بوسه ایشونی پي روهیسم

 .خارج شد
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 داد تا راحت تر بتونه دختر هی تکمارستانی بي سرش مرتب کرد و به تخت فلزي رو روشی صورتي روسرسارا
 .کوچولوش رو بغل کنه

 
 . خودتههی درست شبزم،ماشاالی عزرشی بگایب_

 . گرفتهی زد و دخترش رو از بغل سمی لبخنده کم جونسارا
 بهش دست داد که باعث شد چشم هاش رو ببنده یبی سارا حس عجي نهی سدنی بچه شروع کرد به مکیوقت

 حواسش رو به اون حس لذت ي رو هم فراموش کرده بود و همه انی نبودن کی حتگهیو از ته دل لبخند بزنه؛د
 .بخش داد

 
 ی حرف مادرش حرفي تونست روی که نمانی سارا؛کشی خواست تا بره پانی سارا رو تنها گذاشت و از کهیسم

 .ه سمت اتاق به راه افتاد گفت و بیبزنه چشم
 

 . شدکی به سارا که مشغول نوازش کردن بچه بود انداخت و بهش نزدیی گذرانگاه
 سالم_

 . به سمت صاحب صدا نگاه کرد و با تعجب جواب سالمش رو دادعی سرسارا
 ؟یکنی مکاری جا چنیتو،تو ا_
  برم؟ی ناراحته؟اگهیچ_
 .يای کردم بی که فکر نمنهینه منظورم ا_
 .نی به خاطره بچم و مامانم همستی به خاطره تو ننجامیاالنم اگه ا_

 : لبش گفتي بغضش رو قورت داد و با لبخنده کج گوشه سارا
 ؟ی بغلش کنيخوایم
 .ستمی بلد نادیآره اما ز_
 ارجلویدستات رو ب_
 دست يت رو بچه رو گذاشی سارا گرفت،سارا به آرومي دستاش رو باز کرد و جلویتی شکاچی بدون هانیک

 : و گفتانی کي مردونه يها
  نازه مگه نه؟یلیخ. سرش باشمراقب

 : زد و گفتیی بغلش آروم گرفته بود لبخنده دندون نماي که تويدی دختره تپل و سفدنی با دانیک
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 .ستی من نهی شبادیاما ز. خوشگلهیلیخ
 . توای من هی شبمی بگمیتونی تا بزرگ تر بشه اونوقت بهتر می صبر کندیبا_
 .می تا اون موقع من و تو باهم باشکنمیفکر نم: به حرف سارا زد و گفتي پوزخندانیک

 راه گلوش رو بسته بود و فقط لحظه به شی بگه اما بغض لعنتيزی نگاه کرد خواست چانی بهت زده به کسارا
 . شدی تار تر مدشیلحظه د

 شه اما اشتباه  کرده بود بهتر بی اومدن دخترشون همه چای بود با به دندواری امسارا
 
 . به راه افتادای لعي کردن سارا به سمت خونه صی بعد از ترخانیک
 
   جان من که بهت گفتم مجبور بودم بمونمایلع_
 : کرد و گفتشتری اخم هاش رو بایلع

 رو زی همه چای طالقش بده ای خسته شدم،تی وضعنی از اگهی؛دي مدوی مدی تو باستی نمی ها حالزی چنی امن
 .کنمی خودمون تموم منیب

 
 حرف هاش رو زد و به سمت اتاقش به راه نانی وابسته اش شده با اطميادی زانی دونست کی که خوب مایلع

 .افتاد
 
 ی مرون؛خودشی زد بای لعي آب از خونه وانی لکی کالفه به سمت آشپزخونه رفت و بعد از خوردن انیک

 ی کرده بود از طرفری گي بدی تونه ازش جدا بشه،سره دو راهینم وابسته شده و ای از حد به لعشیدونست ب
 .ای هم عشق لعیدخترش و از طرف

 
 . اومدامی پهی شی گوشي افکاره خودش غرق بود که براي توانیک
 : بودایلع
 "امشب شام منتظرتم"
 . رو فراموش کرد و لبخند زنان به سمت مغازه اش حرکت کردای لعي هایی ساده تند خوامی پکی با انیک

 ارهی در بی رو از دو دلانی و کجا حرفش رو بزنه و کی خوب بلد بود کاون
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 شد و ی رفت ترانه روز به روز بزرگ تر می خودش فرو میی تنهاي توشتری شد و سارا بی مي سپرروزها
 .شتری هاش هم بطنتیش

 . خوشگلش بوددی و سفیشم رنگ سارا دختره چی دلخوشتنها
 ی مدای پی آمادگیی جداي کرد،سارا روز به روز برای نمانی سارا و کیی به جدای وجوده ترانه هم کمکی حتگهید

 . کشهی انتظارش رو می مبهمي ندهیکرد و براش مهم نبود که چه آ
 .دی رسیسالگ1 به ي حس پدرانه انیکتری کوچولو بدون لمس کوچترانه
   که تحملش تموم شده بودسارا

 . بابا فرهاد به راه افتادي ترانه آماده شد و به سمت خونه همراه
 

 . بود همراه ترانه داخل اتاق رفت تا سارا و همسرش راحت تر باهم حرف بزنندي ادهی که زن فهمهیسم
 
 . دست،دست کردم و بهش فرصت دادميادیسال هم ز1 نیباباجون من درخواست طالق دادم،ا_
 

 . رسهی مینوبت دادگاهتون ک: رو از سارا گرفت و گفتنشی نگاه غمگفرهاد
 . خواد تنها باشمی دلم نمدیای شماهم باهام بشهیگست،میسه روز د_
 

 . کردکی شربتش رو به لب هاش نزدوانی اره سرش رو تکون داد و لی به معنفرهاد
 بازنده کی که تنها يباز. رو شروع کنهشی باز دست به دست هم داده بودند تا روزگار بتونهزی همه چانگار

 .داشت
 
 : زد و گفتي لپش لبخنده دل برانه ادنی حلقه کرد و بعد از بوسانی دستش رو دوره گردن کایلع

 .میری جشن بگتونیی به خاطره جدادی ،امشب بازدلمی عزی باشموفق
 
 . گرفتای لعي از لب هایکی کرد و گاز کوچي تک خنده اانیک
 . فکر نکردي فرو رفته بود که به سرنوشت ترانه اش لحظه اای عشق لعي اونقدر توانیک
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 ها و هی گري شد؛صدای مری و از چونه اش سرازدی لغزی سارا مي گونه هاي روی اشک به آرومي هاقطره
 .دهی شد که به ته خط رسی کرد،هنوز هم باورش نمی نمی اما توجهدیچی پی گوشش ميمامان گفتن ترانه  تو

 ، امضا کردیکی یکی کاغذ ها رورهی داد و زی الزم رو به قاضحاتی بدون توجه به حال بده سارا توضانیک
 لرزونش برگه ها رو امضا کرد و کناره فرهاد ي که چه مرگش شده با دستااوردی نوبت سارا بود،سر در نمحاال

 .واستاد
 دخترم حالت خوبه؟_

 .رونی کرد و از دادگاه اومد بدیی با سر حرف فرهاد رو تاسارا
 به حالت اگه ي دخترم وادنی دامیهر وقت که دلم بخواد م: سارا واستاد و گفتي رو به روی با گستاخانیک

 ،یبفهمم براش کم گذاشت
 . دادهی فرهاد تکي شد وسرش رو به شونه نی بگه سواره ماشيزی چنکهی بدون اسارا

 
  اش باشه؟هی سارهی تونست زی میره اما تا ک فرهاد گفته بود هواشون رو دانکهیباا
 
 . پاركمی برمیخوای هات رو جمع کن مي اسباب باززمیترانه،عز_

 . و به سمت عروسک هاش رفتدی دست هاش رو بهم کوبی با خوشحالترانه
 . دست هم به سمت پارك رفتندي زدند و با هم دست توی  آبدی با دخترش ست سفسارا

 یلی بودن ترانه بود،خمیتی برد اما تنها تفاتش ی هم سن و سال خودش لذت مي کردن ترانه با بچه هاي بازاز
 انی رو از طرف کی باهاش در ارتباط بود نه محبتادی نه زنکهی آورد با ای شد که اسم باباش رو میوقت ها م

 .لمس کرده بود
 ی که در حال خوردن بستني بود به زن و مرد شده بود و با حسرت زل زدهرهی رو به روش خمکتی به نسارا

 .بودند
 ي هم متنفر از همسرانی وجب فاصله بود،اون مرد عاشق همسرش بود و کهی فقط ی و بدبختی خوشبختنیب

 .که دوستش داشت
 شد اون ی زن متنفر می از جنس خودش و هر چشتری کرد بی فکر می و اون زن لعنتانی به کشتری بیهرچ

 چطور تونست قبول کنه انی بسازه،کگهی نفره دهی ی زندگي خرابه هاي رو روشی تونسته بود زندگيچجور
 . پدر بزرگ بشهیدخترش ب
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 نگاه شی چشم رنگي رو به روش برداشت و به ترانه ي مانتوش سارا چشم از منظره نی شدن آستدهی کشبا
 .کرد
 جونم مامان؟_

  به سمت سارا دراز کرد تا بغلش کنه که بغض کرده بود دستاش روی در حالترانه
 خوامی میمنم بستن_

 : و گفتدی با خنده لپ ترانه رو کشسارا
 . تا برات بخرممی من بری بغض کردن نداره فسقلنکهیا

 
 .  حرکت کردندی فروشی دست دخترکش را گرفت به سمت بستنسارا

 
 به کشی کوچيو با انگشت ها. دی پریم نیی متنوع و خوشرنگ با  ذوق باال و پاي های بستندنی با دترانه

 . کردی ها اشاره میسمت بستن
 

 ، هارو برات بخرمی بستني همه تونمیخوشگل مامان من که نم: زد و گفتي لبخندسارا
 

 .  گرفتی شکالتی کرد و انگشتش رو به سمت بستنی مکث کوتاهترانه
 .یالحق که دخمله خودم: رو به روش انداخت و با ذوق گفتخچالی به ی نگاهسارا
  زن و مرد جلب شد؛کی درحال نگاه کردن به اطراف بود که توجهش به سارا

 .  داشتانی به کيادی رخ شباهت زمیاز ن. نظر سارا اون مرد آشنا بودبه
   از جاش بلند شد وشی و حس کنجکاوشتری بنانی اطمواسه
 !   مامانمیپاشو بر!  زمی عزترانه: ترانه گفت روبه

 
 !  لو نخولدممینه، من  هنوز بستن: اعتراض کرد و گفت ترانه
  از زوج رو به روش چشم برداره دست ترانه رو گرفت؛نکهی بدون اسارا

 ی فسقلری رو هم دستت بگتی بغلم بستنایب_
 

 .  ترانه رو بغل کردو با استرس از کنار اون ها گذشتسارا
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 . باشهای تونست لعی هم ك کنارش بود قطعا می بود؛اون زنانیود اون ک حدس زده بدرست
 یول.  ك از کنارش گذشتند نگاه کردیی لحظه مات و مبهوت به ترانه و ساراکی که متوجه اطرافش بود انیک  

 .   نفهمهيزی چایبعدش خودش رو جم و جور کرد تا لع
 
 دبهی ترانه رو دی ناراحت شد که چرا وقتنی نشون نداد قلب سارا به درد اومد،از ای عکس العملانی کنکهی ااز

   ومد؟یسمتش ن
 . به خاطر ترانه مقاومت کردی  بشه ولریهر آن ممکن بود اشکاش سراز.  گرفته بودبغضش

 
 
ه رو  شد که ترانی باعث مای اما وجود لعرهی دخترش رو درآغوش بگگهی باره دکی خواست ی دلش مانیک

 . اش ادامه بدهی و به خوردن بستنرهی بگدهیناد
 
  حواست کجاست؟انیک_

 جانم: زل زد و گفتای به لعدستپاچه
 ه؟ی چی نظرت راجبه عروسگمیم_
 دی باي خوای بهت گفتم اگه من رو مایبس کن لع: بهم گره خورد و گفتانی کي حرف اخم هانی گفتن ابا
 ی گرفتن بشی عروسالیخیب

  بفهمندهمهی که باه؟باالخرهیعلتش چ_
 ي ادامه ندگهی رو دهی قضنی دونن بهتره ای االنش هم همه منیهم_
 ... گرفت و بلند شدانی دلخور نگاهش رو از کایلع
 ا؟ی لعيریکجا م_
 ای خوردنت تموم شد توهم بی هروقت بستننی تو ماشرمیم_
 .امی منم ميالزم نکرده تنها بر: کالفه از جاش بلند شد و گفتانیک
 
 شب هی توجه کنه با انی کی عصبي به نگاه هانکهی بدون اایلع. سکوت باهم خوردندي شامشون رو توای ولعانیک

  به سمت اتاق خوابش رفت؛ریبخ
 . وارده اتاق شدانی به در خورد و کي گذشته بود که تقه اي اقهی دقچند
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 ي گفتم که قهر کردیمگه من چ_
 انی خواد باهات حرف بزنم،کی فقط دلم نمستمی منکه قهر نی نگفتیچیه: بهش نگاه کنه گفتنکهی بدون اایلع

 دی رو به آغوش کشای حرکت لعهی رو باز کرد و تو راهنشی پيدکمه ها
  خوام بخوابمیولم کن م_
 یخوابی شما هم مدمی من خواب،هروقتی خواد بخوابیاما من دلم نم_

 گفت و خودش ي زد کالفه باشه ای که نفس نفس می بود؛درحالدهی فای بای و پا زدن و مقاومت کردن لعدست
 . سپردانیرو به ک

  گرفتی خو مشتری بیی شد و سارا با تنهای مي سپريگری پس از دروزها
 . آوردی مانده بود خرج خودش را در مشی که بعد از مرگ پدرش برای هنر و ارثبا

 . هم پدر بود و هم مادرشی کرد  چون سارا برای را حس نمي کمبودچی هترانه
 .  خود آوردي خودش مادرش را به خانه شنهادی از ازدواج تنها برادر سارا مادرش هم تنها شد و به پبعد
 ي سارا باز شد اما جواب سارا به همه ي خاستگار ها به خانه ي گذشته بود که پاانی سارا و کییسال از جدا1

 .آنها نه بود و بس
 . رابطه داشته باشدي مردچی دوست نداشت با هگری مهم بود،دشی دخترش براي ندهی و فقط آقطف

 دی گرفته بود بایلی کرد؛دلش خی اتاقش نشسته بود و به ماه درخشان نگاه مي کناره پنجره شهی مثل همشب
 یارتی سفر زکی ي خودش را برامی فکر تصمکمی با دی بخشی تازه میی نواختش رنگ و بوکی ی زندگنیبه ا

 . دل شکشته بودي هادم درده آي که دوای حرم امام رضا را کرده بود همان حرميدلش حال و هوا.گرفت
 . خواب آلودش چشم دوختي روشن شدن چراغ افکارش را پس زد و به ترانه با
 
 ؟يداری موقع شب بنی تو چرا تا ایفسقل_

 ی تونی بگم دعبام نميزی چهی:د و گفت تر شکی ك بغض کرده بود به سارا نزدی در حالترانه
 : اش را زد و گفتیشگی لبخنده همسارا

  بگوزمی عزنه
 : خوش رنگ مادرش زل زد و گفتي بار مطمعن تر به چشم هانی اترانه

  کردمشی من ،مامان من جخب،خب
  دخترکش بخنددي به لحن بامزه ای بزند ادی فردی دانست بای حرف نمنی ادنی با شنسارا
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 . شدادهی اش از قطار پی قطار سارا دخترش را در آغوش گرفت وبعد از برداشتن ساك مشکستادنی ابا
  راه بروکمی شدم ،خستهی شو مامانداری بزمیترانه عز_

  کوچکولو هاهی فقط یباشه مامان: زد از بغل سارا جدا شد و گفتی که غر می در حالترانه
 . زد و با گفتن باشه دست ترانه را در دست گرفتي بانمک لبخندسارا

 
 پس از یکی اتاق را ي قدم برداشت؛شماره های و طوالنکی باري اتاق به سمت راه رودی گرفتن کللی از تحوبعد

  گذراند وی از نظرش ميگرید
 

 ]17:06 01.10.16] ,ییترانه تنها
 . کرددایرا پ26 ي شماره نکهی اتا

 شی نفره که روکی تخت کی حرم بود و ي پنجره که درست رو به روکی به داخل اتاق انداخت،ی کوتاهنگاه
 . شده بوددهی پوشی رنگدی سفيبا مالفه 

 . که ته راه رو جا گرفته بود رفتیی شد؛به سمت دستشوی قرار تر می رفتن به حرم بي هرلحظه برادلش
 . وضو گرفت و بعد هم خودشدی و نرم ترانه آب پاشدی صورت سفبه

 دستش انداخت و همراه دخترش ي رنگش را روی رنگ ترانه را عوض کرد و چادرنماز کرمی صورتي هالباس
 .به سمت حرم رفت

 
 ... زبان سارااز
 
  رنگ رو به روم زل زدمیی طالحی اشک آلودم به ضري چشم هابا

 از فرش یکی ي شلوغ نبود،روادیختم؛ز اندای حرم امام رضا واستادم،به اطراف نگاهي شد که االن توی نمباورم
 . کنندسی داخل صحن نشستم و به اشکام اجازه دادم تا گونه هام رو خيها
 . صورتم به حرکت دراومدي ترانه روکی کوچي خودم بودم که دستاي حال و هوايتو
 ؟ی موتونهی گريمامان،چال دار_
 بهت يخوری رو متتیسکویسوزه؛بی چشمام مکمی ی مامانستی نيزیچ: زدم و گفتمي دست هاش بوسه ابه

 .بدم
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 . تکون داد و کنارم نشستي سرترانه
 . واستادم و سالم دادمحی ضري باره آخر رو به روي قرارم دو رکعت نماز خوندم و برای آرامش قلب بيبرا

 . دراومده بودمی بهتر شده بود واز سردرگمیلی خحالم
 .دمیپرس به مامانم زنگ زدم و حالش رو ری مسيتو

 .می رو هم اونجا باشي و چندروززی تبرمی برگهی بود دو روز دقرار
 اه من خسه شدم مامان: و گفتدی کوبنید کالفه پاهاش رو به زم. که از راه رفتن خسته شده بترانه
 .دمی گذاشتم و بعد از بغل کردنش لپش رو بوسلونی رو داخل نامی رنگچادر

 
 »سارا«
 

 . من بهتر شده بود هم ترانهي هی روحد؛همی رسانی هم بعد از پنج روز به پازی تبرسفر
  مامانم بود به سمتش رفتم؛ي های که توش سوغاتیکی تختش گذاشتم و با پالستي رو روترانه

 . مال شماست مامان قابلتون رو ندارهنیا_
 : گفتیی اش رو ازم گرفت و با خوشروی سوغاتی با مهربونمامان
 .يدیدرد نکنه دخترم چرا زحمت کش گلت دست

 .زمی بریی نکردم به سمت آشپزخونه رفتم تا چاي و با گفتن کاردمی رو بوسدستش
 مامانم رو جلوش وانی تا مطمعن بشم که خوابه؛لدمی کشی به اتاق ترانه سرکییرای از رفتن به سمت پذقبل

 هام رو ثبت کرده بودم برداشتم و ادداشتی که توش ي کارم ،دفترزی مي خودم رو هم روییگذاشتم و چا
 » برام فاجعه بودنی از کارام عقب مونده بودم و ایکل« بهش انداختم،ینگاه

 ، بود و هم دوست چند سالم رو گرفتممی نسترن که هم مشتري شماره
 یالو سالم نسترن جون خوب_
 

 ]20:02 02.10.16] ,ییترانه تنها
 ؟ي خوبم تو چطورزمیسالم عز_
 نجای اای سر بهی ي خوبم مزاحمت شدم که بگم لباسات آمادست اگه وقت دارنمم
 ؟ي فعال کار ندارزنمی سر بهت مهی عصر زمیباشه عز_
 نه خداحافظ-
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 »سارا«
 . رو به طرف نسترن گرفتم و بعد از تعارف کردن،کنارش نشستمینیری شظرف

 
 سفر خوش گذشت؟_
 . خوب بودیلیآره خ_
  بهت بگم؟يزی چهیتونم . یسارا م.خداروشکر_
 آره حتما_
 که برات افتاده هستم؛سارا ی اتفاقاتانی هم در جري شناسم،تا حدودی من االن چند سال که تو رو منیبب_

 .ی ازدواج کني خوای که می با هرکسی به راحتیتونی و می خوشگلیلی،خی جوونیلیجان تو هنوز خ
 . فهمهی نميزی چون چادی شه کنار بی ك شوهرت مي تونه با ازدواج و مردی فقط دوسالشه راحت مترانه

 
 : نسترن اخم کردم و گفتمي گفتن حرف هابا

 ي دست ناپدرری خواد زی بزرگ کنم،دلم نمیی دارم خودم ترانه رو به تنهامی اما تصمی که به فکرمنممنون
 .بزرگ بشه ؛دوست ندارم دوباره طعم شکست رو تجربه کنم

 . من ساکت شدي بگه که با چشم غره يزی خواست چنماما
 شه و ی ات باش،ترانه هم بزرگ مندهی شن،تو به فکر آی مردهام مثل هم نمي دونم سارا جان اما همه یم_

 میای مرمی فرداشب با داداش امنی همی و خودت،اگه قبول کنی مونی کنه اون وقت خودت میبعدهم ازدواج م
 ؟!يخواستگار

 
  لباس هاش رو به سمتش گرفتم؛کی از جام بلند شدم و پالستی بار عصبنیا

 . هم لباس هاتنی نسترن جون اایب_
 

 نزدم به هر حال فکرهات رو بکن و بهم خبر بده يمن که حرف بد: دلخور رو به روم واستاد و گفتنسترن
 .ادی از تو خوشش میلی خرمیداداش ام

 . کردمی گفتم و باهاش خداحافظيکنترل کردن مشتم باشه ا تی هام رو بهم فشردم و با نهادندون
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 »سارا«
 

 . مامانم شروع شدي رفتن نسترن دوباره غرغر کردن هابعداز
 
 راه می رو به زندگي مردچی خواد هی دلم نمگهی خوره،من دی به درد من نمریآخه مادر من چقدر بگم ام_

  نابود بشم؟شتری خواد بی مد؟دلتودی شیه چرا متوجه نم نابودم کردی لعنتانیبدم،همشون مثل هم اند؛اون ک
 

   بوددهی اونقدر باال رفته بود  که ترانه از خواب پرصدام
 
 . خواب آلود ترانه حرفم رو قطع کردم و به سمتش برگشتمي صدابا
 
 ؟یزنی سره مامان بزرگ داد مي دارشده؟چرای،چیمامان_
 ، بلند حرف زدميمن که داد نزدم دختره قشنگم فقط با صدا_

 نجاست؟ی اانیبابا ک: به خونه انداخت و گفتی نگاهترانه
 

  بلندم خودم رو بهش رسوندم و جلوش زانو زدم؛ي هاباقدم
 م؟ی هم با هم بخوابگهی دکمی تو اتاقت می برستی ننجای ازمینه عز_
 .اد،گرسنمهیاما من خوابم نم_
 .شام آمادست ی صبر کنکمیاگه : و گفتمدمی کشیلپش رو به آروم_

 مختصر از مامان رفتم تو ی عذرخواههی کنه؛منم بعد از ي گفت و دوباره به اتاقش برگشت تل بازي باشه اترانه
 .آشپزخونه

 
 »انیک«
 

 ی پر مای وقتم با لعای سرکار بودم ای اما نمشی خواست برم ببی شد که دلتنگ ترانه بودم،دلم می مي روزچند
 .شد

 ) باهام دعوا کرد و دو روز قهر بودی آوردم کلای لعي بار که اسم ترانه رو جلوهی(
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 ی کنه؛چند بار می مکاری دونستم کجاست و چی سارا مکث کردم،نمي شماره ي رو برداشتم و رومی گوشکالفه
 یوب م که از سارا سراغ داشتم خی شدم،با اخالقمونیخواستم بهش زنگ بزنم اما غرورم اجازه نداد و پش

 . کنهی و به ازدواج فکر نمومدهیدونستم هنوز با خودش کنار ن
 ای بغل لعي که توي پسربچه ادنی هام رو کنار زدم و وارد شدم که با دی افکارو دلتنگدمی در خونه که رسپشت

 . هم گره خورديبود اخمام تو
 
 کنه؟ی مکاری چنجای انیا_
 ، برگشت و نگاهم کردای من لعي صدابا
 .یسته نباشسالم خ_
  کنه؟ی مکاری چنجای بچه انی اگمی ميدینشن_
 .ستادی اتاق برد و بعد از بستن در روبه روم اي پسرش رو توایلع
 . مامانشيخب معلومه اومده خونه _
 ؟ی کياونوقت به اجازه _
 ؟!رمی از تو اجازه بگدی بچمم بادنیمگه واسه د_
 سوزم و ی دخترم مدنیواقعا جالبه من دارم تو حسرت د. خواد بکنی که دلت می هر غلطی دونینه اصال م_

  خونه؟نی تو اياری پسرت رو ميری می گم اونوقت تو به راحتی نميزیبه خاطره خانوم چ
 ؟ي چرا جدا شدی دخترت رو دوست داشتیلی صداش رو بلند کرد و گفت؟اگه خی عصبایلع
 يتا شوهرت جدا شد3 که تو از یبه همون علت_
 دی بگه وارده اتاق شد و در رو محکم بهم کوبيزی چنکهی قرمز شد،بدون اای حرفم صورت لعنیا با
 
 »انیک«
 

 ی بار از دست خودم شاکنی من هم به سمت مبل رفتم و روش ولو شدم،ادی در اتاق رو بهم کوبای لعنکهی از ابعد
 . رو نداشتميزی چچی هي حوصله گهیبودم؛د

 ؟یکجا به سالمت: بهش انداختم و گفتمیرون،نگاهی گذشته بود که باالخره از اتاق اومد بی ساعتکی
 مهمه برات؟_
 ؟يری مي کجا دارگمی سر به سرم نزار مایلع_
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  رونی رم بی مالیدارم با دان_
 دی برییالزم نکرده جا_
 .تو خونه حوصلمون سررفته_
  باشه؟نجای قراره ایتا ک_
 . دنبالشادی امشب بعدش باباش منیتا هم_
 

  برداشتم و به سمتشون رفتم؛زی مي رو از رومیگوش
 می ریپس باهم م_
 
 . شددنی بگه مشغول کفش پوشيزی چنکهی بهم انداخت و بدون ای نگاهایلع
 شدم،آروم دستش رو گرفتم و ی داشتم کالفه مگهی کرد،دی توجه مالی زد و مدام به دانی نمی پارك حرفيتو

 :کناره گوشش گفتم
 . کنم من هم کنارت نشستم هافکر

 
 گهی دیخب آره نشست: نگام کردو گفتی سوالایلع
 ؟ی مشغول کنالی خودت رو با دانيخوای میخب حوصلم سررفت تا ک_
 
 ! شدهتینگو که حسود: داشت لبخندش رو ازم پنهون کنه گفتی که سعی درحالایلع
 
 .نیساله من فقط گفتم حوصلم سررفته هم5 ي بچه هی اونم به يودمن و حس_
 
 انی تحمل کن کگهیساعت د1فقط : خودش صورتم رو نوازش کرد و گفتي بار با همون لحن دلبرانه نی اایلع

 . کنمی می که بگي خونه هر کارمیریجونم بعد م
 ؟يهر کار: مکث کردم و گفتمکمی

 يبله پررو خان هرکار_
 . کردممی با گوشي بهش زدم و با گفتن باشه خودم رو مشغول بازیچشمک
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 »سارا«
 

 .انی بي دادم که واسه خواستگارتی مامان و نسترن رضاي با اصرار هاباالخره
 . رو سرم کردمدمی و چادر سفدمی پوشي بلندبای تقرلباس
 ي بود که با پول هر کاريد بلند الغر و قپسره«ومدی ی ازش خوشم نمادی بودم و زدهی رو دری چند بار امفقط

 » کردی خواست میکه دلش م
 
 هم م،منی اتاق و حرف هامون رو بزني تومی ساعت از اومدنشون گذشته بود که مادرش ازمون خواست برمین

 . نکردم و از جام بلند شدمیبه احترام جمع مخالفت
 
 . چشم دوختم و ساکت موندم تا اون شروع کنهری تخت کنارم نشست؛منتظر به امي روی کمي با فاصله ریام
 
 د؟ی بگيزی چستیقرار ن_

  من منتظر شمام: رو ازش گرفتم و گفتمنگاهم
 : دست دست کرد و با مکث گفتکمی ریام

 . شروع کنمي چجوردی دونم بای نمراستش
 ساله دارم2 بچه کی بار ازدواج کردم و کی که من دی دونیشما م: بهش نگاه کردم و ادامه دادمکالفه

  دونمیبله م_
  مني خواستگاردیپس چرا بازم اومد_
 . مجذوبتون شدمدمتونی که دی فقط از وقتدونمی خودمم علتش رو نمدی هستییبای زيشما بانو_
 . رو به خواهرتون هم گفتمنی ای که جواب من منفدیاما بهتره بدون_
 : حرف ها بود گفتنی که مغرور تر از اریام

 .نجامی اگهی دزهی چکی ي براد،منیترن به من گفت که قصد ازدواج ندار دونم نسی مبله
 ؟یچه،چه علت: نگاهش کردم و گفتمباتعجب

 ي اگهی جوره دهی هی نظرتون چی بگم حاال که جوابتون منفستاد،اومدمی تخت بلند شد و رو به روم اي از روریام
 م؟یباهم در ارتباط باش

 : جسورتر شد و ادامه داددی که سکوتم رو دریام
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 دونم ی نم،منیکنی مرهی رو به خودت خی که چشم هر آدميزی سارا تو اونقدر خوشگل و هوس برانگی دونیم
 اون شوهره احمقت چطور ازت گذشته؛

 بندم که تو از همه شون ی اما شرط مادهی جورواجور زيدوره من دخترا: تر شدو گفتکی قدم بهم نزدکی
 .يخوشمزه تر

 
 یلی سنکهی اومدم و بعد از انیی تخت پاي از روی اون اتاق اشتباه محض بود،عصبي موندن من توهگید

 . اومدمرونی نثارش کردم از اتاق بیمحکم
 

  باهم؟دیدی رسجهی به نتزم؟باالخرهی شد عزیچ: زد و گفتي لبخنددنمی با دنسترن
 االنم بهتره هر چه زود می خوریمنکه گفتم من و برادرتون به درد هم نم: گفتمي زدم و با لحن تندی کجلبخند

 .دی ببرفیتر تشر
 ی می احترامی داره بهمون بگهی دمی برر؛بهترهینسترن،ام: گفتی رو برداشت و با ناراحتفشی نسترن کمامان

 .شه
 . کنند رفتم داخل اتاقمنمی جنی منتظر بمونم تا سنکهی هم بدون امن
 
 »اسار«
 

 .هی گرری نتونستم تحمل کنم و زدم زگهی داد که دی بدبود اونقدر بغض گلوم رو فشار میلی خحالم
 همبستر شنهادی پمی مستقری بهم غی تونست اون حرف هارو بهم بزنه با چه جرئتي چجوری عوضي پسره«

 »! به چشمام زل زديشدن رو داد و با خونسرد
 
 شده بود رهی که مات و مبهوت بهم خي شد،به ترانه اشتری هام بهی شدت گرشی پي قهی فکر کردن به چند دقبا

 .نگاه کردم و بعد هم تو آغوشم گرفتمش
 : رو دوره گردنم حلقه کرد و گفتکشی کوچي دست هاترانه
  مامان سارا؟یکنی مهی گرچرا

 دلش بغل ستیوب نترانه مامان رو محکم تر بغل کن،مامان سارا حالش خ: به صورتش زدم و گفتمي ابوسه
  خوادیدختر کوچولوش رو م
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 ؟ی نکنهی گرگهی شه دیحاال م: دستاش رو محکم تر کرد و گفتي بود حلقه دهی که از رفتارم ترسترانه
 . باز شدن در ترانه رو از بغلم جدا کردم و اشک هام رو پاك کردمبا
 
 ؟ی کنی مهیسارا چرا گر_
 .دی شه تنهام بزاریمامان م_
 ؟ي رفتار کردي نسترن اونجوري دخترم چرا با خوانواده شدهیچ_
 . نپرس فقط تنهام بزاريزی کنم چیمامان خواهش م_

 . ترانه رو بغل کرد و در رو پشت سرش بستدی که حال خرابم رو دمامانم
  کردمهی و از ته دلم گردمی تخت دراز کشي هم رومن
 
 »سارا«
 

 . تربایزرگتر و ز شد و ترانه روز به روز بی مي ها سپرسال
 می رفتی گرفت می دلمون ميادی که زی کرد،گاهی بهش محبت کرده بودم که کمبود پدرش رو حس نماونقدر

 .می نمونده بود که نرفته باشییمسافرت و جا
 

 دنمونی فرهاد هم به دی حتگهی آوردم؛دی خرج خودمون رو در میاطی رفت و منم با همون خی مدرسه مترانه
 . اومدینم
 . کردمی مهی کرد براش تهی رو که اراده ميزی کم نذاشته بودم و هر چیچی ترانه هيبرا

 نداشت؛اما ی مخالفتدی فهمی اومد ترانه هم که عاقل شده بود و می شد که برام خواستگار می ميچندروز
 . بودیمن،همچنان جوابم بهشون منف

 اومد دم خونه و ی وقت میه شده بودم؛وقت و ب از دستشون کالفگهی سمج بود دیلی از خواستگار هام خیکی
 . ناجور کنندي ها راجبم فکراهی خواست همسای زن بودم و دلم نموهی بهی کرد،منم یبهم ابراز عالقه م

 ي خواستگاري تونستم اعتماد کنم و اجازه ی بود اما نمي اافهی و خوش قپی روزبه بود ،پسره خوشتاسمش
 ، کنمکاری چدی دونستم بای نمگهیودم و خونم شده بود د خزونیسال پشت سره هم آو4.بدم

 باهاش حرف ي فرصت بدم و جدهی گرفتم بهش می تصمنکهی اعصابم رفته بودتا اي رویلی و اومد هاش خرفت
 . قانع بشه و دست از سرم بردارهدیبزنم تا شا
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 »سارا«
 

 کرد،چون اون هم قبال ازدواج يدی کردم مخالفت شدفی مادرم تعري روز به رو براي خواستگاري هی قضیوقت
 ی من بود اما هم بردارم هم مادرم راضطی به شراهی روزبه شبطی شرانکهی بچه هم داشت،بااهیکرده بود و 

 .نبودند
 . مکررشي خسته شده بودم از رفت و آمد هاگهی اما دمی خواستگارادی خواست که بی هم دلم نمخودم

 
 بود،ساعت هول و هوش هفت بود که زنگ به صدا در دهی فایحضور مادر و برادرم ب ي من براي هاخواهش

 بنفش رنگش رو به سر کردو به سمت در رفت من هم چادرم رو سرم کردم و کناره ترانه ياومد؛ترانه روسر
 .ستادمیا

 
 . دادمی انداختم و بعد از گرفتن دسته گل سالم کوتاهی تنش بود نگاهی رنگی روزبه که کت و شلوار مشکبه

 .می رفتییرای هم بعد از سالم کردن دستم رو گرفت و باهم به سمت پذترانه
 دی خوش اومدیلیخ_

 : بهم زد و گفتي روزبه لبخندمادر
 . ممنون عروس گلمیلیخ

 رو آماده ییام بلند شدم تا چا زدم و از جي لبخندنی نگم به خاطره هميزی کردم خودم رو کنترل کنم وچیسع
 .کنم

 
 »ترانه«
 

 خواست که ی وفقط دلم مدهی کشی دونستم چقدر سختی نداشتم چون می مشکلچی با ازدواج مامان سارام همن
 .خوشبخت بشه

 رو هم حس انی کمبود کی حتگهی کرد،دی ممی خوشحالي براي کم نذاشته بود و هر کاریچی برام همامانم
 ، بودمشدهی ندی وقت درست و حسابچی نداشتم چون هیه هم به اون حس ذرهی کردم و ینم
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 زن هی مامان و من رو فقط به خاطره انی بودم متوجه شدم که کدهی از مامان شنیواشکی هم که یی حرف هابا
 ،ول کرده

 ی کردم می فکر مدی رسی به نظر می به روز به که مشغول نگاه کردن به خونه بود انداختم،مرده خوبینگاه
 ،تونه مامان سارا و من رو خوشبخت کنه

 پدر و مادر ي زن و مردچی دونستم که هی کنه اما نمی رو پر مانی کی خالي خودم گفتم روزبه با اومدنش جابا
 .شهی خوده آدم نمیواقع

 
 فیر از پسرش تعی مادر روزبه شروع کرد به حرف زدن،گاهمی هامون رو خوردیی سکوت چاي تونکهی از ابعد

 . گفتی هم از خانواده اش می کرد و گاهیم
 دونستم که ته امشب به جواب ی مست،خوبی مامان سارا نگاه کردم که متوجه شدم اصال حواسش به جمع نبه

 . شهی مامانم ختم میمنف
 
 
 کردم،اگه من ی چون فقط داشتم به سرنوشت نامعلوم ترانه فکر مدمی نفهمیچی مامان روزبه هي حرف هااز

 اد؛ی سره ترانه بیی کردم معلوم نبود چه بالیازدواج م
 
 اومدم و به ترانه نگاه کردم که منتظر و نگران بهم چشم رونی مادر روزبه از فکر بي تموم شدن حرف هابا

 .دوخته بود
 
 خواستم بهتون ست،فقطی موافق بودن من ني برانجای ادی آوردفی اگه شما امشب تشریوسفی خانوم دینیبب_

 و پسرتون اومدند و رفتند،تنها هدف من دخترمه و دی اگه چهارسال هم صبر کردی حتهیبفهمونم که جوابم منف
 .م فکر کننی جز ايزی خواد به چی ترانم هستم دلمم نمي ندهیفقط به فکره آ

 
 . لبخندش محو بشه همراه روزبه از جاشون بلند شدندنکهی بدون ایوسفی خانوم

 
 تو با روزبه ازدواج گهی که تا چند ماه ددمی بهت قول ممی نشددی که ما هنوزم ناامیا جان بهتره بدونسار_
 .یکنیم
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 . رفتی خداحافظکی از طرف من نموند و با ی منتظر جوابگهید

 . به سمت ترانه رفتمی خداحافظهی هم مات حرفش شدم و با من
  بودی چگهی که منظورش از چند ماه داوردمی سر در نمچیه
 
 »سارا«
 

 زد و از برادرش و ی وقت زنگ می مداوم خواهر روزبه شروع شد،وقت و بي زنگ زدن های از اون شب لعنتبعد
 . خواست از هدفم که ترانه بود دور بشمی خسته شده بودم دلم نمگهی گفت،دی که قرار بود برام بسازه میزندگ

  شد؛ کردن بودم که ترانه وارده آشپزخونهیاطی خدرحال
 مامان سارا_
 جونم دختره قشنگم_
 ! نهیگی و بهشون می کنیتو چرا همش مخالفت م_
 ا؟یبه ک_
  روزبهيبه خانواده _

 . دست هام قاب گرفتمنی و صورتش رو بدمیکش»خرد کردن کاهو ها« ازدست
 .زدلمی فقط با تو خوشبختم عز،منی تو هستی زندگي ترانه جان تنها هدف من برانیبب_

 : دست هام گذاشت و گفتي دست هاش رو روترانه
 ؟ي کردن نداری اما مگه شماحق زندگی خوبیلی سارا تو خمامان
   کردمی بود که فکر ميزی عاقل تر از اون چترانه

 نیری که حاال واسه من شیشما مشق هات رو نوشت:دمی کردم و پرسیکی عوض کردن بحث اخم کوچيبرا
 .یکنی میزبون

 بله که نوشتم سارا بانو:گفت زد و ي لبخندترانه
 
 »سارا«
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 شده ی دونم چی کرد،نمی مي گذشته بود و خواهر روزبه همچنان پافشاري خواستگاري هی از قضی ماهچند
 شد دلم رو نرم ی داشت موفق مي نبودم؛انگارلی میب)خواهر روزبه( حانهی ري نسبت به حرف هاگهیبود که د

 .کنه
 .شتری از دست دادن ترانه هم بي شد و ترس من برای به روز کلنجار رفتن با دلم برام سخت تر مروز

 وقتش رو با شتری نداشت و بي بهم کارادی بود زدهی ترانه هم فهمی چند روز اونقدر کالفه بودم که حتنیا
  کردی ميمامانم سپر

 
 »ترانه«
 

 هی داشت راجع به ي زد،انگاری با من و مامان بزرگ حرف نمادی خودش بود و زي شدکه مامان توی میمدت
 . کردی فکر میموضوع

 شدم که بعد از خوردن شام از مامان بزرگ ی گذشته بود ؛کم کم داشتم نگران مامان سارا مي هفته اکی
 . اتاق و حرف بزننديخواست باهم برن تو

  رم بیمامان تو با مامان بزرگ برو حرف بزن خودم ظرف هارو م_
 . زد و با گفتن باشه تنهام گذاشتی لبخنده کم جونمامان

 . مامان بزرگ و مامانم رد و بدل بشهنی بی دونستم قرار بود چی داشتم و نمي بداسترس
  بلند مامان بزرگ کنجکاوم کردو باعث شد فال گوش واستمي نوشتن مشق هام بودم که صدادرحال

 
  خورهی کنه اون پسر به دردت نمیچقدر مخالفت م اگه داداشت بفهمه یدونیسارا تو که م_
 
 ی شدم شما و داداش مخالفت می ازدواج کنم حاال که راضدی گفتی که مدی خوده شما نبو دنیمامان مگه ا_
 .دیکن
 

 دونستم حق رو به مامان سارا دادم و کنجکاو تر به حرف هاشون ی رو نممیی داي که علت مخالفت هامن
 گوش سپردم
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 »سارا«
 

 ی کس توجه نمچی هي خام شده بودم و به حرف های گذاشته بود که حسابری اونقدر روم تاثحانهی ري هاحرف
 .کردم

 خونه ام وباهم انی فرداشب بي هماهنگ کردم که براحانهی داداش رضا منم با ري از رفتن مامان به خونه بعد
 .ادی بمی سره خودم و زندگیی قراره چه بالها دونستم با موافقتمی که نمیم،درحالی رو بزنمونیی نهايحرف ها

 
 .می و سره جاهامون نشستمی رفتییرای به سمت پذمی با روزبه حرف هامون رو زدنکهی از ابعد
 م؟ی رو بزاری عقد و عروسخی تاریخب دخترم ک_
 به يازی اصال نمیری بگی و خودمونکی عقد کوچهی خوام ی من به روزبه خان هم گفتم فقط میوسفیخانوم _

 .ستی پر سروصدا و بزرگ نیعروس
 
 . گرفتهی و بدونن که پسرم چه عروس خوشگلننی خوام همه عروس خوشگلم رو ببیاما من م_
 
 . خوانی بشه که مي منم کارساز نبود و ناچار مجبور شدم قبول کنم همون طوري مخالفت هایحت
 
 
 »سارا«
 

 . گرفتندی برام عروسي اون اتفاقات اونقدر زود انجام شد که چند روز بعد از خواستگاري همه
 . شدی بزرگ و پر سروصدا که خودمم باورم نمی عروسهی

 ي دلم گرفته بود چون از خانواده ي رفتن آماده شدن،بدجوري از انجام دادن مراسم و خوردن شام،همه برابعد
 . بودندومدهیکرده بود و نه داداشم و نه مامانم ن مراسمم شرکت يمن فقط ترانه تو

 
  بخوام؟يزی چهی ازت شهیترانه مامان جون م_

 .آره مامان جون بگو: تر شد و گفتکی خندونش بهم نزدي افهی با همون قترانه
  نداره؟ی مشکلتیی داشی پي بری چند شبدیتو با_
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  برم؟ی اشکال نداره فقط با کینه مامان: فکر کنه گفتنکهی بدون اترانه
 .زمی رسونمت عزیخودم م: فکر کردم و گفتمکمی

 . گفت و رفت تا آماده بشهي باشه اترانه
 ناراحت یلی بابت خنی من و ترانه به وجود آورد و از انی فاصله رو بنی داشتم شب مراسمم اولي بداسترس

 .بودم
 که داشت ی و مامانمم به خاطره مخالفتمی کنیدم زندگ خوي خونه ي کار بودن روزبه قرار شد توی خاطر ببه

 . داداش رضامي رو جمع کرد و رفت خونه لشیوسا
 
 »ترانه«
 
 و خوشبخت ی ناراحت بودم،اما به خاطره خوشحالیلی بار قرار بود از مامان سارام دوربشم خنی اولي برانکهی ااز

 . باهاش مخالفت کنممیی داي خواست با رفتن به خونه ی خوشحال بودم و دلم نمیلیشدن مامانم خ
 .می بودي پسر داشت که همسن خودم بود و باهم هم بازهی رضام ییدا

 .نمشی وقت نبچی قرار بود هي گلوم جا خوش کرد، انگاري توي کردم بغض بدی از مامانم خداحافظنکهی از ابعد
 .جه حالم نشند متوهی کردم لبخند بزنم تا بقی بود سعي هر اجباربا
  جونییسالم دا_
 : صدام به سمتم اومد و لبخندزنان گفتدنی رضا با شنییدا

 یی داي ترانه جون خوش اومدسالم
  کجان؟هی جون،عه پس بقییممنون دا_
 .يای دونستم می همه خوابن من منتظر تو بودم مزمی عزروقتهیاالن د: ساعتش رو بهم نشون داد و گفتییدا
 . بود که لبخنده من هم جمع شد و جاش رو به بغض دادی رضام اونقدر غم و ناراحتبی داي چهره يتو
 . کردتی دستش رو پشت کمرم گذاشت و من رو به سمت اتاق خوابش هدادی که سکوتم رو دییدا
 .ي جون تو هم خسته ایی دامی بخوابمیبر_
 .میبر_
 
 »ترانه«
 .دی رضاهم کنارم دراز کشیی و دادمی دراز کشیی داي تخت دونفره يرو
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 . تونستم درك کنمی می رو به خوبزیسالم بود اما همه چ12 من
 ن؟ی شده؟چرا ناراحتيزی جون چییدا_
  حالم بدهکمی یی داستی نيزیچ_
 . مامان سارای عروسنیومدی چرا شما نییدا_
 .شبخت کنه که بتونه خواهرم رو خوستی ني روزبه مردستمی به ازدواجشون نبودم و نیچون راض_
 ؟ی چیعنی_
  بخوابری جون بگیی دایچیه: با بغض من رو بغل کرد و گفتییدا

 کنه من هم که فقط دنبال بهونه بودم به بغضم اجازه ی مهی داره گرمیی متوجه شدم که داسی گونه هام خیوقت
 .دادم تا سرباز کنه

 ی نکنه دوباره تلخنکهی مامان سارا نگران بودم،نگران اي برایلی اما خدمی نفهميزی چادی زیی داي حرف هااز
 . رو بچشهیزندگ

 »انیک«
  لب هام حس کردم چشمام باز شد؛ي که روی نرمي بوسه با

 . بودای خندون لعي افهی قدمی که ديزی چنیاول
  ساعت چنده؟ریسالم صبح بخ_
  صبح9 ساعت زمیسالم عز_
  برم مغازهدی باي نکرددارمیچرا ب_
 حواست کجاست امروز جمعس_

 : هم کردم و گفتمي رو تواخمام
 کار رو بکن،اون کار رو نی ای بخوابم بسکه بهونه گرفتي که اصال اجازه ندادشبمی دي کرددارمی چرا بپس
 .نکن

 . بخوابری اصال بگيحاال چرا دعوا دار: کرد و گفتی اخمایلع
 . بغلمي تودمشی کش که دستش رو محکم گرفتم ونیی پاادی از تخت بخواست

 جواب زحمتت رو بدم ي جورهی دی شه بای که نمينجوری اي ری مي کرددارمی حاال که بی کنیکجا فرار م_
 . رفتیی حالش بد شد و به سمت دستشوهویبعد هم شروع کردم به قلقلک دادنش که 

 ؟یهو؟خوبی چت شد ایلع_
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  آره خوبم: و گفترونی اومد بقهی زد؛باالخره بعد از چند دقی داد و فقط عق می بهم نمیجواب
 ؟ی خوبی مطمعندهیچرا رنگت پر_
 . کشون کشون خودش رو به تخت رسوند و نشستایلع
  بهت بگميزی چهی دی باانیک_
 

 . جون به لب شدمگهیخب بگو د: گفتمعی نگران شده بودم سری که حسابمن
 
 : مکث کرد و گفتکمی ایلع
  کنم من،باردارمان،فکریک
 

 : کنارش نشستم و گفتميباناباور
 !ای لعی گفتی چتو،تو

 
 »سارا«
 
 . دلتنگش بودمیلی روز از نبود ترانه گذشته بود و خدو

 ي شدم خواستم به سمت تلفن برم که صدای داشتم کالفه مگهی دو روز همش خونه بود،دنی ای هم طروزبه
 .روزبه مانع شد

 
 ؟ی زنگ بزنی به کي خوایم_
 . خوام زنگ بزنم به ترانه حالش رو بپرسمیم_
 گهی می االن زنگ بزنستیالزم ن_
  دنبالم من رو ببرایب
 .ی کنی که فکر مهیزیاون عاقل تر از اون چ: حرص دندون هام رو به هم فشردم و گفتمبا
 . نهیعنی گم نه ی بهت میسارا جان وقت_
 : شدم و گفتمی صداش رو باال برده بود عصباننکهی ااز
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تو (ی گفتی که مي تو نبودنی؛ای کنی همش امروز فردا مي سرکار؟دو روز که خونه اي ری تو چرا نماصال
 ) دم برم دنبال کار و خوشبختت کنمیقبول کن من قول م

 ها به تو ی فوضولنی رم سرکار ایمن هر وقت که دلم بخواد م: از جاش بلند شد و گفتی بار عصبنی اروزبه
 .ومدهین

 ، تاسف براش تکون دادم و تلفن رو برداشتمي از رويسر
 . بلند به سمتم اومدي تر شد و با قدم های کارم وحشنی ابا
 . صورتم گرفتمي و دستام رو جلودمی کشیغی ترس جاز
 . خوام به دخترم زنگ بزنمی می عوضی کنی مکاریچ_

 : تلفن رو گذاشت و گفتی با ضرب گوشروزبه
  تر نشدمی سارا االنم گمشو برو تو اتاق تا عصبی کنی مي که باهام لجبازادی خوشم نماصال
 به سمت ونی گري نکردم وبا چشم های بودم مخالفتدهی و قرمز روزبه ترسنی خشمگي از چهره ی که حسابمن

 .اتاق رفتم
 
 
 »انیک«
 

 شده بود که حاال ی دونم چی امل نممی مراقب بودشهی همنکهی بارداره،با اای تونستم باور کنم که لعی نماصال
 . کردی باردار بودن ميادعا
 . بدهشی و آزمامی خواستم آماده بشه تا برای از لعشتری بنانی اطميبرا
 
 ان؟ی کي تو به من شک داریعنی فهمم واقعا یمن نم_
 . خوام مطمعن بشمینه من به تو شک ندارم فقط م_
 ؟ي دست پاچه اينجوری که ای خواستی نکنه بچه نمنمیبب_
 شه ی گ،دوستت دارم اون بچه مال منم هست مگه می زنم؟توی زنی میی حرف هانی نه چرا همچاینه لع_

 نخوامش؟
 . کرد و دستم رو گرفتي که با حرف هام آروم شده بود تک خنده اایلع
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 : توسط پرستار بهش نگاه کردم و گفتمای صدا زدن لعبا
 . نوبت توئه پاشویخانوم

 ؟يای شه تو هم بیم نانیک_
 . منتظرتمرونی بنی دن تو برو من ای اجازه نمزمینه عز_
 . گفت و همراه پرستار داخل اتاق رفتي ناچار باشه اایلع
 
 »ایلع«
 
 . کردم و اونم بچه دار شدن بودی مدای پی راههی دی باانی نگه داشتن کيبرا

 رو می ضد بارداري شب قرص هاهی نکهی خواستم تا ای رو نمنی کرد و من ای ترانه رو مي دلش هواانی کهنوز
 . نگفتميزی هم چانینخوردم و به ک

 خواست ی گرفتم مثبت بود؛اما دلم نمي تست بارداری گذشته بود که حالت تهوع بهم دست داد و وقتيهفته ا2
 . که مخالفت کنه و مجبور بشم نگهش ندارمدمیترسی منی بزارم از اانی رو در جرانیک

 ، کرد اما برام مهم نبودریی حالت چهره اشم تغی به باردار بودم شک کرد حتیحدس زده بودم وقت درست
 :دی به سمتم اومد و پرسدنمی با دانی از اتاق خارج شدم،کجهی خون رو دادم با سرگشی آزمانکهی از ابعد
 ؟ی خوبایلع
 . خونشی دارم اونم به خاطر آزماجهی سرگکمیآره فقط _
 . اومدمنیی پاشگاهی آزماي دستم رو گرفت و به کمکش از پله هاانیک
 
 . رو بخور حالت بهتر بشهوهی آبمنی اایب_
 .ممنون_
 . شدمی داشتم کالفه مگهی فکر بود دي زد و فقط توی باهام حرف نمانی کری مسيتو
 ؟یچرا تو خودت_
  دن؟ی رو مشتی جواب آزمایک_
 دوشنبه_
 م؟یری شه زودتر بگینم_
 !ی هستینگران چ. شهی نمانیکنه _
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 . استرس دارمکمی هم خوشحالم فقط یلی چقدر بگم برعکس خستمینگران ن_
 .ي اونوقت تو استرس دارارمشی بایمن قراره به دن_
 به خونه سکوت کردم و اجازه دادم تا با خودش دنی نگفت؛من هم تا رسيزی چگهی تکون داد و دي سرانیک

 .ادیکنار ب
 
 »سارا«
 
 ي رهی خي نگاه هاالیخی هفته گذشته بود که باالخره داداش رضا ترانه رو آورد اونقدر دل تنگش بودم که بکی

 .روزبه شدم و محکم در آغوش گرفتمش
   دلم برات تنگ شده بودیلی مامان قربونت بره دخترم خیاله_

 : که از بغض گرفته بود گفتیی محکم تر بغلم کرد و باصداترانه
 . تنهام نزارگهیلم برات تنگ شده بوده مامان مهربونم،تورو خدا د دیلی هم خمن

 رهی شد خی مدهی داخلش دی اشک به خوبي خوش رنگش که حاال حلقه ي بغلم جداش کردم و به چشم هااز
 .شدم
 . داداشم واستادمي روبه رودمی چشم هاش رو بوسنکهی از ابعد
 ؟یسالم داداش رضا خوب_
 . دادملتی و سالم تحوحی هم دسته گل خوشگلت صحنی ایخوبم آبج: نگاهش رو ازمن گرفت وگفتی ناراحتبا
  توای بزمی عزیمرس_
 شوهرت خونست؟_
 آره داداش: و گفتمنیی سرم رو انداختم پای ناراحتبا

  تاسف تکون داد ؛ي از روي سررضا
 فعال خداحافظ. برم کار دارمدیمن با_

 .می کردیعد از تشکر کردن از رضا خداحافظ رو بغل کرد و بشیی داترانه
 
 . خواست ترانه متوجه بشمی شد و دلم نمشتری روزبه هم بي وارد شدن ترانه اخم هابا
 : زور لبخند زدم و گفتمبه

  مامان سالمت کوترانه
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 . به سمت اتاقش رفتی تر شد و با سالم کوتاهکی به روزبه نزدترانه
 . بذارهری خواد روش تأثینکن که ترانه بفهمه اون هنوز بچه اس دلم نم رفتار ي کنم جوریروزبه خواهش م_

 . زد و با گفتن باشه به سمت آشپزخونه رفتي پوزخندروزبه
 
 »ترانه«
 

 . دونمی کرد،نمی فکر رو منی مامان هم همدی شه،شای خوب می کردم با ازدواج مامان سارا همه چی مفکر
 

 . رو مهار کردممی و بغض لعنتدمی سرم کشي رو تا باالمی مشکدی سفي موقع خواب پتوشب
 ، سرم بودي تا سوال توهزار
 دنمی به دچوقتیچرا ه. زن هرزه ول کردهیچرا بابا مامان خوشگلم رو به خاطره . پدر بزرگ شدمی من بچرا
 تیص شخهی مبهم داشت،تی شخصهی برام شهی بودمش همدهی چون نددمی ترسیاز بابام م.ادی و نمومدینم

 . فهمهی از محبت نمیچیسنگدل که ه
 زجه ها و غصه يگوشام رو گرفتم تا نشنوم صدا. خودم مچاله شدمي بلند روزبه گوشام رو گرفتم و توي صدابا

 . گذشتزشی من از همه چشی و آسای که به خاطره خوشبختي مامانم رو،مادريها
 . رو بستمسمی خي مامانم لعنت فرستادم و چشمااهی دلم به خودم و بخت سيتو
 

 روبه روم نگاه ي نهی تخت نشستم؛به آي حال روی تاك بلند ساعتم چشم هام رو باز کردم و بکی تيباصدا
 . پف کرده اميکردم و کالفه شروع کردم به ماساژ دادن چشم ها

ال  دونستم که امسی دست نخورده گذاشته بود انداختم؛خوب مرمی تحرزی مي به کتاب و دفترم که روینگاه
 . شدمی تر مفیگند زدم به درسام چون روز به روز ضع

 .رونی دادم بمی مشکي رو از مقنعه میی خرماي از موهاکمی و دمی رنگم رو پوشي شلوار سرمه امانتو
  نگاه کردم؛دمی سفی ساعت مچبه
 . شدرمی بازم دیاه لعنت_

 . مواجه شدمزی بودن می به سمت آشپزخونه رفتم که با خالعیسر
 » تعجب بود که خواب مونده باشهي کرد و برام جای مامان برام صبحونه آماده مشهیهم«

 .رونی از خونه زدم بعی شونم انداختم و سري رو رومی کوله پشتیعصب



   ییرمان ترانه تنها                                                    اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 134 

 
 »سارا«
 

 . بردمی می به انتخاب اشتباهم پشتری گذشت،بی مشتری که بیهرچ
 کاره هرروزمون شده بود دعوا دی خوابی خورد و می خونه بود و مي روزبه رو نداشتم همش توي حوصله گهید

 .و جروبحث
 . کاري نداشتم واسه وادار کردن روزبه برای راهچیه
 . آدم تا چه حد صبر و تحمل دارههی دونستم ینم

 ترانه صبحونه ي بار بود که برانی اولنیا. شدمي از دست خودم کفری چشمم به ساعت افتاد حسابی وقتصبح
 . کارم چقدر ناراحت شدهنی دونستم که با ای و خوب مدرست نکرده بودم

 . بعد از خوردن صبحونه اش به طرف اتاق رفتروزبه
 ؟ی به سالمتي بري خوای م؟کجايچرا آماده ا_
 . کار دارمرونی برمیدارم م_
 ؟يچه جالب مگه تو کار کردن هم بلد_
 . گردمی زود برمرمی مزخرفات رو منیسارا بس کن ا_

 . نشستمی صندلي گذاشتم و روخچالی رو با حرص داخل ری نگاهش کنم ظرف پننکهی ابدون
 
 ؟ي خوای نميزی چرونیاز ب_
 نه خدافظ_
 .خدافظ_

 . از رفتن روز به منم به سمت اتاق ترانه رفتمبعد
 زی کردن مزی تختش مرتب کردم و شروع کردم به تميمالفه رو رو. به دور و اطراف اتاقش انداختمینگاه
 . افتادشی امتحاني که چشمم به برگه رشیتحر

 . کم مال ترانه بودي نمره نی شد که ای نمباورم
 .رونی از مرتب کردن اتاقش  کاغذ مچاله شده رو برداشتم و اومدم ببعد

 . افتضاحش داشتي نمره ي براي قانع کننده الی دلحتما
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 . دوازده بود که ترانه وارده خونه شدساعت
 .یسالم مامان_
 .یسالم ترانه خانوم خسته نباش_

 . زانوهاش نشست و نگاهم کردي لحنم شده بود روی که متوجه ناراحتترانه
  شده؟يزیمامان سارا چ_
 . ازت بپرسمدی رو من بانیا_
  کردمکاریمگه چ!من_
 ؟ی کنی مکاری چيترانه تو دار_

 : دی بود پرسدهی که ترسی درحالترانه
  مامان؟هی چمنظورت

 : صورتش گرفتم و گفتمي رو جلوشی امتحانبرگه
 .شینی بی توئه ترانه مي نمره نیا

 ؟ي رو از کجا آوردنیا: کاغذ رو از دستم گرفت و گفتترانه
 . که باعث افت درسات شدهي داریتو چه مشکل. اتاقتياز تو_
 . نه تو درسام فقط درس نخونده بودممی ندارم نه تو زندگیمن مشکل_

 . چرخش قفل حواسش رو پرت کرديه بده که صدا خواست اداممامان
 
 
 »ترانه«
 

 . سالم کوتاه به سمت اتاقم رفتمهی روزبه به خونه از کنار مامان بلند شدم و با باورود
 . بلند مامان توجهم رو جلب کردبای تقري اتاق انداختم و لباسام رو ازتنم  درآوردم که صداي رو گوشه فمیک
 
 ؟ي همه خرت و پرت رو از کجا آوردنیپول ا_
 ه؟ی سواالتت چنی اگهی برو سرکار پس دی گفتی که مي تو نبودنیمگه ا_
 
  ؟ی حقوق گرفتي زودنی و به اي کرددای چند ساعت کار پي تويآره من بودم که گفتم،تو چجور_
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 .يبری حوصلم رو سر مي دارگهیاه سارا د_
  روزبه؟ تو کار خالف؟آرهی نکنه،نکنه رفتنمیبب_
 .يدی فهمی من دخالت کني تو کاراستیاصال رفته باشم تو الزم ن_
 
 : باال برد و گفتشتری بار مامان صداش رو بنیا

 .ی لعنتمی تو زندگادی حروم بي خواد لقمه ی حق دارم دخالت کنم چون دلم نممن
 . مامان با ترس از در فاصله گرفتمغی جي صدابا
  در رو باز کردم و به سمتشون رفتم؛دی کنم با تردکاری دونستم چینم

 . کرد لبخند بزنهی اشک هاش رو پاك کردو سعدنمی با دمامان
 
 ؟ی کنی مهیمامان سارا چرا گر_
  جوابم رو داد؛یی مامان روزبه با تند خوي جابه
 . برو تو اتاقتومدهی ها به تو نی فضولنیا_
 . کردم و کناره مامانم نشستمی توجه به حرفش اخمیب

 چرا ست؟پسی نهی واسه گریلی دلگهی با بودن من کنارت دی نکن،مگه تو نگفتهیامان خوشگلم تو رو خدا گرم_
 . مامان مهربونمي دختر کوچولوت رو دوست ندارگهی د؟نکنهی کنی مهی گرياالن دار

 
سمتش  بلند روزبه به ي شد و شروع کرد به نوازش موهام که با صداشتری اش بهی با حرفام شدت گرمامان

 .برگشتم
 
 . گم گمشو تو اتاقتی مستمی سر مگه با تو نرهی خيدختره _
 . و به سمت اتاقم هجوم بردمدمی کشي بلندغی حال حمله ور شدن بهم بود که جدر
 
 »سارا«
 

 . دادی هاش ادامه مدنی گذشت و روزبه همچنان به خوردن و خوابی ها و ماه ها مروز
 . شدی اش با ترانه هم که هرلحظه بدتر مرابطه
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 . من و ترانه هم کمرنگ تر شده بودنی بي رابطه گهی دی برام نمونده بود حتیچی هي حوصله گهید
 . هرروزمون عادت کرده بودمي به جروبحث هاگهید
 

 . کنارم واستادهی درست کردن ناهار بودم که احساس کردم کسدرحال
 
 .دمی ترسياری در ب از خودتیی صداهیبد نبود _
 .می مامانم دعوتيامشب خونه _
 امیمن نم_
  مگه به دلخواهه خودته_
  رفتن رو ندارمی مهمونيآره حوصله _
 ؟ي ری بعد تو نمانیامشب همه به خاطره من و تو م_
  برمیمن اگه برم ترانه رو هم م_
 . همراهمون باشهیی هر جاستی بهت گفتم قرار نشهینم-
 امیپس منم نم_
 

 .رونی خوش حالتش زد و با گفتن باشه از آشپزخونه زد بي به موهای کالفه دستروزبه
 

 . سکوت خورده شد؛بعد از شستن ظرف ها به سمت اتاق ترانه رفتمي توناهار
 
 . کنارمایترانه مامان جان چند لحظه ب_
 

 . حال به سمتم اومدی دست از نوشتن برداشت و بترانه
 بله مامان؟_
 ی حالیب نقدریچرا ا_
 . فقط خسته شدم از درس خوندنستی نيزیچ_
 چرا؟_
 . دوست ندارم درس بخونمگهیچون د_
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 : دست هام گرفتم و گفتمنی بودم صورتش رو بدهی ندی حد عصبنی تا حاال ترانه رو تا امنکه
 . دخترمی دونی منو محرم خودت نمگهی کنه ترانه چرا دی متتی اذیچ
 
 ي دی نمتی بهم اهمگهی د،چونيوست ندار مثل قبال منو دگهیچون تو د_
 
  تنم رو دوست نداشته باشم؟ي تونم پاره ی دخترم باور کن من عاشقتم چطور می کنی مي فکرنیچرا همچ_
 

 : که بغض کرده بود بغلم کرد و گفتی در حالترانه
 به ي وسط،منکه کارنی کردم ای گناهاد؟من،چهی کنه؟چرا ازم من خوشش نمی روزبه همش باهات دعوا مچرا

 کارش ندارم
 
 اون چشم نکهی اي دخترکم جای کنی اشتباه ميدار: دادن بهش از بغلم جداش کردم و گفتمي دل داريبرا
 .زمی پاشو واسه امشب لباس هات رو آماده کن،پاشو عزی کنی خوشگلت رو بارونيها
 

 : نگام کرد و گفتي با کنجکاوترانه
 م؟ی قراره کجا برمگه

 
   مامان روزبهيخونه _
 امیمن نم_
  رمی من هم نمي اگه تو نرخودیعه ب_
  لطفا اصرار نکن مامان جونادیمن اصال از داداش هاش و خوانواده اش خوشم نم_
  تونم خونه تنها بزارمیتورو که نم_
 م؟ی گردی برمیحاال تا ک_
 .زمی عزمی گردیتادوازده بر م_
 

 . گفت و به سمت کمدش رفتي نداره باشه اي چاره ادی که دترانه
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 »ترانه«
 
 .دمشی پوشی دوش گرفتن جزئهی ام رو انتخاب کردم و بعد از دهی پوشي از لباس هایکی

 
 . رنگم رو سرم کردمی آبي سرم جمع کردم و روسري خوش رنگم رو بااليموها

 
 هم دوچندان شده می بودم و خوشگلی کرم اکتفا کردم چون از نظره مامان من تو سن حساسهی به زدن تنها

 . چشم باشم اما حسم رو سرکوب کردم و از اتاقم خارج شدمي دوست داشتم تونکهیبود،باا
 

 : بهم انداخت و گفتي جلوش دل کند و به سمتم اومد؛نگاه موشکافانه انهی از آئدنمی سارا با دمامان
 .میای برو کفشات رو بپوش االن من و روزبه هم مزمی عزي خوب شدیلیخ
 . اسپرتم رفتمي زدم و با گفتن چشم به سمت کفش هاي مامان بودم لبخنددیی مورد تانکهی ااز
 

 . پامون ترمز کردي جلوی تلفنی گذشته بود که تاکسي اقهی دقچند
 . عقبمی جلو نشست و من هم با مامان رفتروزبه

 
 ی بانمک و جذاب بود اما اونقدر غرور داشت که آدم حرصش میلی شون خیکی چندتا بردار داشت که روزبه
 .گرفت
 . آوردمی خودم نمي خودم حس کردم اما به روي رو رونشی سنگينگاه ها. يچندبار

 
 : افکاره خودم بودم که مامان آروم کنار گوشم گفتتو

 ی شد ازش فاصله مکی بهت نزدنی رام،اگهي خوری امشب حواست به خودت باشه از کناره من تکون نمترانه
 . خونه و روزبه قشقرق به پا کنهمیای خواد باز بیاصال دلم نم.ی زنی و باهاش حرف نميریگ
 
 . نگفتميزی به خونه شون چدنی تکون دادم و تا رسي حرص سربا
 

 . بهمون خوش آمد گفتندیمی گرم و صمیلی ما همه به استقبالمون اومدن و خباورود
 .می رفتییرای و بعد از درآوردن مانتوهامون به سمت پذ مامان داخل اتاق رفتمبا
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 روزبه ي مسخره ي دادن و تظاهر هاتی به اهمگهی خودش بود دی مشغول حرف زدن با کنار دستیهرکس

 . کنهي و باهام خوش رفتاررهی بگلمی جمع تحويعادت کرده بودم که جلو
 . رفتماطی از جام بلند شدم و به سمت حستی حواسش به من نی کسدمی دی حوصلم سررفته بود وقتيبدجور

 . بودمبمی پرفراز و نشي پله ها نشسته بودم و درحال مرور کردن گذشته يرو
 شدم رابطه مون هم کمرنگ ی بزرگ تر می خواست بازم مامان سارا رفتارش مثل قبل باشه اما هر چی مدلم
 . شدیترم
 کردم از داشتن من ی فکر می شدم و گاهی ناراحت میلی برد خی ها منو نمی از مهمونی تو بعضنکهی ااز

 . شدی بدم به پدر نداشته ام ختم مي روزاي ته همه شهی کشه و باز هم مثل همیخجالت م
 

 نی کنارم رشته افکارم رو پاره کردم و با ترس از پله ها فاصله گرفتم که چشمم به رامی کردن کسباحس
 . اجازه رو بهم ندادنی و خواستم برم داخل که صداش انییافتاد؛سرم رو انداختم پا

 
  داخل؟يایچرا نم_
 .اطی زدن من هم حوصله ام سر رفت اومدم تو حیهمه داشتن با هم حرف م.داخل بودم_
 . تر شدکی و بهم نزدنیی پله اومد پاهی داشت ی سبزش که درخشش خاصي با چشم هانیرام
 
 بدونم؟ پمی تونم نظرت رو راجبه تیترانه م_
 

 نشم تا رهی بهش خادی کردم زی انداختم و سعدشی سفپی به تی که از سوالش جا خورده بودم نگاهیدرحال
 .مغرور تر نشه

 
 .ادیخوبه بهتون م_
 

 ، رو از زبونم بشنوهي اگهی دزهی مکث،فکر کنم انتظار داشت چکمی نیرام
 . زد و با گفتن ممنون ساکت شدی کم جونلبخنده

 . تنهاش گذاشتم و داخل خونه رفتمی عذرخواههی خواست آتو دست روزبه بدم با ی هم که دلم نممن
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 : نشستن من کناره مامان،به سمتم برگشت و با حرص گفتبا

 . مگه نگفتم از کنارم تکون نخوري بودکجا
 منم رفتم تو ي زدی حرف مهی با بقیخب مامان جونم شما داشت: در جوابش گفتم ی لحن مظلومهی هم با من

 . سرگرم بشمکمی بخورم هم یی هواهی تا هم اطیح
 . اش شدوهی نگفت و مشغول خوردن ميزی دعوام کنه چنی از اشتری تونست بی نمگهی که دمامان

 
 »ترانه«
 

 . خوردمنی رامي رهی خي مامان سارا و نگاه هاي شامم رو با چشم غره هاباالخره
 .ومدی خوابم ميبود منم بدجور12 انداختم؛ساعت ی نگاهمی ساعت مچبه
 ي باشه روی متوجه نشند  ساعتم رو نشون دادم تا ،مامان چشم هاش رو به معنهی که بقي مامان سارا جوربه

 . بعد از کاناپه دل کندقهیهم گذاشت و چند دق
 
 .می رفع زحمت کنگهیخب با اجازه تون ما د_

  هنوز که سر شب دخترم: روزبه از کناره دخترش بلند شد و گفتمامان
 

ممنون مامان جون فردا ترانه : زد و گفتی بود لبخنده زورکانی نمای از چهرش به خوبی که خستگمامان
 .می بردیمدرسه داره با

 
 .می تا آماده بشمی گفت و دوباره نشست من هم همراه مامانم رفتي روزبه باشه امامان

 
 . به خونمون  شروع شدنی رامي گذشته بود که رفت و آمد های از اون مهمونچندشب

 
 . موندی چند ساعت ميکاری و بی احوال پرسي و به بهونه ومدی هم روزا می موند گاهی و مومدی شب میگاه
 ي گذشت مخالفت کردن های می نداشتم اما هر چی اومد و با رفت و اومد هاش مشکلی ازش بدم نممن

 . شدی مشتریم بمامانم
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 . ما منمي به خونه نی کردم اومدن رامی کردم اما حس می مخالفت هاش رو درك نمعلت
 

 باعث شده بود ی دونستم چی کرد،نميدی شدي و اون هم مخالفت هادی رضا فهمیی موضوع رو دانی کم اکم
  وجود دارهيزی چنی من و رامنیکه همه فکر کنند ب

 
 »سارا«
 

 . کردی مشتری رو بمی مشکوك روزبه نگراني حرف های و از طرفنی رامي و آمد هارفت
 . بشهي خواست باهاش بازی بود و دلم نمی سن حساس و احساسي توترانه

 نجا؟ی اادی راه همش می خواد که راه و بی می داداشت چنیروزبه ا_
 
  پرسه؟ی حالمون رو مادیمگه بده م_
 
 .می مهم شدییهوی دونم چرا ینه فقط نم_
 : برداشت و گفتونیزی چشم از تلوزبهرو

  سارا؟هی چمنظورت
 
  هم واضحه روزبه خانیلیمنظورم خ_

 .دی گذره خاتمه بدی سرتون مي که توي به اون افکاربهتره
 
  کرده؟ری دختره تو گشی داداشم گلوش پي هان؟فکر کردي فکر کردی تو باخودت چنمیبب_

 آزارم ي گرفته بود که چجورادی چند ماه خوب نی اي کرد ،توی ممی داد و عصبی آزارم مي هاش بدجورپوزخند
 .بده
 

 . حرف هام شدي بدتر از زهرش رو بدم که در اتاق باز شد و مانع ادامه ي جواب حرف هاخواستم
 
 م؟ی قراره شام بخوریمامان سارا پس ک_
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   آمادس دخترمگهی ساعت دمین_
 
 نجای اادی رضا بیی فردا قراره دایباشه راست_
 

 : وگفتمدی اسم رضا رنگم پردنیباشن
  افتاده؟یچرا؟اتفاق

 
 .ارهی مامان بزرگ رو بادی خواد بینه مامان جون م_
 

 . گفتم و به سمت آشپزخونه رفتمي به روزبه نگاه کنم باشه انکهی ابدون
  ادی داداش رضام نای روزبه از خونه بره ای کردم که فردا ی دلم خدا خدا ميتو
  دوباره رو نداشتمي تحمل بحث و دعواگهید
 
 »ترانه«
 

 از یمی شری دادن به دبلی کاغذ روبه روم نوشتم و بعد از تحوي تودی رسی رو هم که به ذهنم مییزهای چنیآخر
 .کالس خارج شدم

 
 . رضا بودیی داری ذهنم درگي تا زنگ مونده بود و همه قهیدق10 هنوز

 . نباشهیمی صمشهی کنه و مثل همییام تند خو باعث شده بود که باهی دونستم چینم
 
 . رو ارضا کنممی کردم خودم رو زودتر به خونه برسونم تا حس کنجکاوی بود سعی هر زحمتبا
 

 ، تر شدقی دم در افتاد لبخندم عمي چشمم به کفش هایوقت
 . به جمع حاضر دقت کنم به سمت اتاقم رفتمنکهی بلند به همه سالم دادم و بدون اي صدابا
 

 افتاد نی که کنارش نشستم و چشمم به رامنی رضا رفتم،همیی رو تنم کردم و به سمت دامی راحتي هالباس
 .هی مامان چي و رنگ عوض کردن هایی داي اخم های که معندنیتازه فهم
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 . گرفتم و آروم سالم دادمنیی زده سرم رو پاخجالت

 . داد و ازم خواست دنبالش برمیو فشار آروم دستم رییدا
 و رو ادداشتمی سوره بود که ی دلم هر چي انداختم و از جام بلند شدم،توی نگاهنی به رامیی از رفتن دابعد

 خوندم و با استرس وارده اتاقم شدم
 
 در رو قفل کن ترانه_
  جونییچشم دا_
 
 . نشستمنی زمي ازش روی کمي شدم و با فاصله رهی نرفته بود خنی رضا که هنوز اخم هاش از بیی دابه
 
 د؟ی داشتيبا من کار_
 
 »ترانه«
 
 . رضا زل زدمیی داي به خون نشسته ي استرس به چشم هابا
 
  خونتون؟ادی پسره چرا همش منیا_
 .ادی داداشش مدنی جون خب حتما واسه دیی دونم دایمن نم_
 
 سرو پا در حال ی پسره بهی کنه ی می دختر نوجون داره زندگهی که ي دونم تو خونه ایمن اصال صالح نم_

 .رفت و آمد باشه
 وفته؟ی بی مگه قراره چه اتفاقادی اصال بم،بعدشمی بگيزی بهش چمی تونی جون ما که نمییاما دا_
 
 : رضا دندون هاش رو بهم فشار داد و گفتییدا
 ذهن خودت راجبه ي دم،اگر هم تویجازه رو به تو نم انی من ازدواج کرد اي ترانه اگه مامانت بدون اجازه نیبب

 .ی بهتره خرابش کنی ساختيزیاون پسر چ
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 . بکنهیی فکر هانی خودش همچشی رضا واقعا برام سخت بود اون چطور تونسته بود پیی داي حرف هاباور
 کنم که ي گرفتم کارمی با خودم فکر کردم و تصمکمی دی همه شک و تردنی شدم از ای داشتم کالفه مگهید

 . کنهدای همه خاتمه پي هادیشک و ترد
 
 گلوم و به ي تودی فرصت مناسب بودم که خوشبختانه لقمه ام پرهی انداختم و منتظر ی به همه نگاهیرچشمیز

 .سرفه افتادم
 : گفتمنی رضا و مامان بشنوند روبه رامیی که داي سرفه هام جورنی رو باال گرفتم و بسرم
 جا خورد و اخم هاش بهم گره ی حسابنی عمو، رامي گفتن کلمه ،باي آب بهم بدوانی لهی شهیم نی رامعمو

 . ارهی خودش ني کرد به روی حرف ها بود سعنیخورد،اونکه مغرور تر از ا
 و یی و به دادمی نفس آب رو سر کشکی تشکر مختصر کی رو تا نصفه آب کرد و به سمتم گرفت،با وانیل

 .دی چهره شون دي شد توی رو می و خاطرجمعتیمامان نگاه کردم که رضا
 . بودم که تا چند مدت دست از سرم بردارندواری هم اممن
 کی خسته بودم با ی بهش گفت من هم که حسابییزای چهی و دی کنار کشهی مامان سارا رو یی از شام دابعد

 .رفتم کردم و به سمت اتاقم ی از همه خداحافظریشب بخ
 
 »سارا«
 

 . و به سمت توالت رفتمدمی که بهم دست داد از خواب پری با حالت تهوعصبح
 چشمم ری زي هم کبوددم،هنوزی انداختم چند مشت آب به صورتم پاشی زرد و الغرم نگاهي چهره به

 ی نمادمی که ی موضوعهی شده بود و سره ریروزبه بهونه گ( انداخت که ي روزادهی کرد و من رو ی مییخودنما
 گوشه خودم رو هی  تونستمی بود که فقط منیضربات دست هاش اونقدر سنگ.اومد شروع کرد به کتک زدنم

 از هم ي بدي در با صداید،وقتی که فکرم به ترانه نرسدمی کشی بزنم،اون لحظه اونقدر درد مغیمچاله کنم و ج
 بهش زل يگوشم خورد ساکت شدم و با ناباور زد به ی بلند ترانه که داشت باروزبه حرف ميباز شد و صدا

 کردم ی فکرش رو هم نمی واستاده بود حتی عوضون اي من خودش رو سپر من کرده بود و جلويزدم،ترانه 
 . دخترم بلند کنهي باشه و دست رووونی حد حنیکه روزبه تا ا

 .ر شدم و حلش دادم به سمتش حمله وی که به صورت ترانه خورد عصبیلی سي روزبه و صداي عربده با
 ؟ي ترانه بلند کردي رو روفتی دست کثی آشغال به چه حقی کنی کار میچ_
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 .) درست کرده بودي ناهنجاري و زجه هام باهم مخلوط شده بودوصداغیج
 
 .  کنمی مهی صورتم به خودم اومدم و متوجه شدم که دارم گري رويزی چی داغبا

 .رونی شکمم گذاشتم و با بدن لرزونم که به خاطر ضعف بود از توالت اومدم بي رو رودستم
 
 . هم برطرفجمی کره مربا حالم بهتر شد و سرگي لقمه با
 
 . خوابدمی که ددمی به اتاق ترانه کشی انداختم و از جام بلند شدم؛سرکی ساعت روبه روم نگاهبه
 ، شدم و تکونش دادمکی بهش نزدی آرومبه
 . شهی مری شو مامان مدرسه ات داره دداریزم،بیزترانه ع_
 . اومدنیی تکون چشم هاش رو باز کرد و از تخت پانی اولبا
 
  کنمی منم صبحونه ات رو حاضر می و آماده بشيتا صورتت رو بشور_
 

 . رفترونی خورد از اتاق بی که داشت تلو تلو می تکون داد و درحاليسر
 

 که  لقمه رو به سمتم  گرفت دوباره نی و من هم رو به روش نشسته بودم،هم در حال خوردن صبحونه بودترانه
 . بلند شدمعی و سرارمیاحساس کردم دارم باال م

 
 »ترانه«
 

 ي آشپزی بود که حتدهی رسیی خورد،به جای شد که حال مامان خوب نبود و مدام حالش بهم می مي روزچند
 . متوجه شدم باردارهنکهی کمکش کنم؛تا ای تونست بکنه و مجبور بودم گاهیهم نم

 
 عوض زی بودم که با اومدن بچه همه چدواری خوشحال شدم و امیلی که مامان سارا حامله اس خدمی فهمیوقت

 . روزبه با مامان دعوا نکنهگهیبشه و د
 
 .ارهی سر مامانم نیی نداشته باشه و بالی کردم که مخالفتی نه اما دعا مای دونستم که مامان به روزبه گفته ینم
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 يزی بهش چمی مستقری مامان غای زدم که ی هم کمتر شده بود و حدس منی رامي رفت و آمدهاخوشبختانه
 . هم دست از سرم برداشته بودندهی بقومدنشی من ناراحت شده بود،به هر حال با ني از عمو گفتن هاایگفته،

 
 : گفتی که پر بود از ماکارونی که روزبه دست از خوردن برداشت و با دهنمی خوردی ناهار ممیداشت
  برامون پول بفرسته؟ی به مادرت بگي سارا زنگ زدیراست

 
 . بردمی تلخ مقتی به حقی داد من هم پی ادامه می اما هر چهی متوجه نشدم منظورش چاول
 
 . الزم نبودیعنینه زنگ نزدم گ،_
 

 . رو بفهممهی کرد تا قضی ترم مصی رفتارش حرنی من معذب بود اما هميجلو یلی حرف زدن خي برامامان
 
 . زنمی خودم زنگ می که پول هات تموم شده،من هم پول الزمم پس اگه تو زنگ نزنست،تویچطور الزم ن_
 

 » دادی خونه مارو میمامان بزرگم خرج« بود کهنی داد اون هم ای می معنکی مامان و روزبه فقط ي هاحرف
 
 . به روزبه رفت و ساکت شدي حالت چهره ام شده بود چشم غره اریی که متوجه تغامانم
 

 .که بغض گلوم رو فشار داد و باعث شد ساکت بمونم» دارهقتیحق« بگمخواستم
 . ممنون گفتم و وارد اتاقم شدمدمی که خودم هم به زور شنی آرومي و با صدادمی دوغ ام رو سرکشي مونده ته
 

 . که مامان بزرگ خرج ما رو بدهمیدی رسیی شد به جای نمباورم
 
 »سارا«
 

 دونستم اگه ی ناراحت بودم،نمی خوشحالي باردارم جادمی فهمیوقت. شدی هرروز سخت تر و سخت تر میزندگ
 .ارمی هم به ما اضافه بشه خرجش رو از کجا بنیا
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 . کردی از کارها کمکم میلی خي از قبل هواسش بهم بود و توشتری بود باردارم بدهی که فهمترانه
 
  ، فرستادی برام پول می مون مطلع شده بود و گاهی بده مالتی شد که مامان از وضعی می ماهکی
 نزنه تا ترانه نفهمه و ناراحت نشه؛اما ی موضوع حرفنی ترانه راجع به اي روزبه خواهش کرده بودم که جلواز
   خام بودالیخ

 . کردمی بود که فکرش رو می صفت تر از اونوی دروزبه
 . شد و دهنش رو باز کردرهی مکث و پوزخند به ترنم خهی ناهار بود که بعد از موقع
 ی سارا به مادرت گفتیراست«: گفتی فکرم بود نباشه،وقتي که توی خواستم مقصدش اونی از خدا مفقط

 »برامون پول بفرسته
 . زده بود نگاه کنم به ترانه که موشکافانه بهمون زلي بودم چجورمونده

 اش یشونی پي رویکی صدام بود به زور جوابش رو دادم و به ترانه نگاه کردم که اخم کوچي که توی لرزشبا
 .نقش بسته بود

 .ارهی روزبه هم به هدف خورد و موفق شد اشک ترانه رو در بری تنیآخر
 

 .ختم ام اندای از رفتن ترانه قاشق ام رو با ضرب داخل بشقاب ماکارونبعد
 
  روزبه خان نه؟یختیباالخره زهره خودت رو ر_
 
  بهم؟ي با اخم و نفرت زل زدينجوری که اشدهی سارا،باز چی شی می جنییهویتو _
 
  ترانه بفهمه هان؟دی نگفتم نبا،مگهی لعنتيدیچرا حرف مامانم رو وسط کش_
 
 .دی فهمی مدی کردم باالخره که باي که گفتم؛اصال خوب کارکه،گفتمی زننیی پااریصدات رو ب_
 
 . شدی حرفات ترانه چه حالنی با ای دونی آخه؛مهی آبرو چی فهمی می من دارم،تو چي نداررتیاگه تو غ_

 ؟ی کردن هات نابود کنتی ترانه رو هم با اذي خوای که حاال مستی بس نی سوزونی ممنو
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 کرد،با زدن ی مییگردنش ورم کرده بود و خودنما و یشونی پي روي شده بود که رگ های اونقدر عصبانروزبه
 . جلوم تکون داددی از جاش بلند شد و انگشتش رو به حالت تهدی ماکارونسی دریز
 
 . کارت کنمی دونستم چی سارا وگرنه مي که حامله افیح_

 . رفترونی هم راهش رو گرفت و از آشپزخونه ببعد
 بار نی هزارمي سفره نگاه کردم و براي روي پخش شده ي های شکسته و ماکارونسی هم با بهت به دمن
 . لعنت فرستادماهمی خودم شکستم و به بخت سيتو
 
 »انیک«
 

 . گذشته بودای لعي ماه از باردارسه
 . کنارم نشستیی چاوانی لکی با ای خوندن روزنامه بودم که لعدرحال

 
 !انیک_

 . روبه روم بردارم جوابش رو دادمي چشم از نوشته نکهی ابدون
 
 جان_
 
 ؟ی شه چند لحظه به من توجه کنیم_
 
 . چشم دوختمای شدم و به لعمای تاسف بار سقوط هواپي خوندن حادثه الیخیب

 
  بانودیامر کن_
 
 : شکمش گذاشت و گفتي زد و دستم رو گرفت،روی لبخنده با نمکایلع

 ؟ی سونوگرافي من رو ببري خوای خوره،نمی شکمم تکون مي چند روز که بچه زنده شده و تواالن
 

 .ری برو زنگ بزن وقت بگزمی نبرم عزیواسه چ: شکم الغرش به حرکت درآوردم و گفتمي رو رودستم
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 : و گفتدی آروم گونه ام رو بوسایلع

 .4 من صبح وقت گرفتم واسه ساعتخب
 
 : و کالفه گفتمدمی کشیآه
 ، باشهادتی ی گی به من م بعدی کنی کارهاتو مشهی همتو
 : انداختم و ادامه دادمی ساعتم نگاهبه

 .ی زنی باز سر من غر ممی برسری خانوم دای آماده شو لعبرو
 
 : گفتی پرعشوه و لوسي کرد و با صداکی که متوجه دلخور بودنم شد سرش رو به صورتم نزدایلع

 . خوامیمعذرت م.زمی عزهی بچه چتی ذوق دارم دوست دارم بدونم جنسخب
 . سرخش رو مزه کردمي حرکت لب هاهی انداختم و تو ی نگاهدی باری ازش مطنتی چشم هاش که شبه
 
 . هاشهی مرمونی داره دهی کافانیک: و گفتدی به زور خودش رو عقب کشایلع

 . بهش زدم و با گفتن باشه به سمت اتاق رفتم تا آماده بشمی کم رنگلبخند
 

  بخورم؛یی هواهی تا رونی بلند شدم و رفتم بي سرد و فلزیندل داخل اتاق از صای لعبارفتن
 . دو،سه ساله و آه از نهادم بلند شدي دختر بچه کی در واستاده بودم که چشمم خورد به دم
 

 بودمش گذشته دهی که دي بارنی چشم هام جون گرفت و داغ دلم تازه شد،چند سال از آخري ترانه جلوریتصو
 . هاش بودی بچگيز چهره اش همون چهره  من اریبود و تنها تصو

 
 . چشم از دختر بچه برداشتم و بهش نگاه کردمای گرفتن دستم توسط لعبا
 
 ان؟ی زد کبتی کجا غهوی_
 
  پسر؟ای شد؟دخترهیچ. بخورمیی هواهی شلوغ بود اومدم باال نییپا_
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 .کهی کوچیلیمعلوم نبود دکتر گفت هنوز خ: داد و گفتهی سرش رو به بازوم تکی با ناراحتایلع
 
 ؟يای بیگفت ک_
 .گهیدوماه د_

 . هم روشگهی دوماه دي همه صبر کردنی خانوم ای ماتم گرفتينجوری نشده ايزیحاال که چ__
 
 .می اومدرونی بی تکون داد و با هم از سونوگرافي سرایلع
 

 ... ماه بعدچند
 
 »ترانه«
 

 . دادی ادامه مشی شد و روزگار همچنان سرسختانه به بازی مي هم سپری از پروزها
 

 ناله ي صدای ندادم اما وقتیتی به گوشم خورد،اول اهميزی شکستن چي اتاقم بودم که صداي معمول توطبق
 . و به سمت صدا رفتمدمی مامان به گوشم خورد با ترس از جام پري
 
 ده؟ی چرا رنگت پرشدهیمامان سارا چ_
 

 : گفتدهی بردهی که از درد صورتش جمع شده لبش رو به دندون گرفت و برمامان
 .  به،روزبه،بگو زود،خودش رو،برسونهزنگ،بزن

 ي مامان روزبه توي لزونم شماره رو گرفتم که بعد از چند تا بوق صداي بد بود با دست هایلی مامان خحال
 .دیچیگوشم پ

 
 ن آقا روزبه اونجادی ببخشیوسفیسالم خانوم _
 

 : که متوجه حال بدم شده بود گفتمامانش
  شده؟يزی چزمی عزآره
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 دی کنم خودتون رو برسونیآره،مامانم درد داره حالش بده خواهش م_
 

 . تماس رو قطع کردمی گفت و کی چدمی مامان بود نفهمدنی ها و درد کشهی حواسم به گربسکه
 
 . سمت مامان سارا رفتمبه
 
 .اری کمده رو هم بي رو هم که توی مامان،اون ساك صورتاری اتاق بيترانه،دخترم برو لباس هام رو از تو_
 

 . به سمت اتاق خواب رفتمعی گفتم و سري اباشه
 
 . که مامان سارا گفته بود رو برداشتم و کنارش نشستمی عجله لباس وساکبا
 زمیترانه کمکم کن بلند بشم عز_
 

 . لباس هاش کمکش کردمدنی پوشي مامان رو گرفتم و تودست
 

 .دی گذشته بود که باالخره روزبه همراه مادرش سر رسي اقهی دقچند
 

 . برممارستانی هم به سمت اتاقم رفتم تا آماده بشم و همراهشون به بمن
 

 رونیه مامان از خونه ب با اومدن بکنه و همرای اخم کرد اما چون مامانش بود نتونست مخالفتدنمی با دروزبه
 .رفت

 
 »سارا«
 

 . آخرم بود و کار کردن برام سخت ترماه
 خودمم ادی در میی بچه ام دختر خوشحال شدم که ترانه از تنهادمی رفتم و فهمی همراه روزبه سونوگرافیوقت(

 .عاشق دختر بودم
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 احساس تر از ی بيانگار. بودهدی فای بنمی ببی از خوشحالي صورتش حاله اي منتظر روزبه موندم تا توی چهر
 ) کردمی بود که فکر ميزیاون چ

 
 ای به دني برادی و فردا بود که با؛امروزي کارزی رفت من هم شروع کردم به تمرونی روزبه از خونه بی وقتصبح

 . رفتم دکتریآوردن بچه م
 . رفتمییرای گذاشتم و به سمت پذفمی رو که مامان بهم داده بود روداخل کی و اون مقدار پولپسنداز
 . به شکمم زدی و لگد محکمدیچی دلم پي توي کردن خونه بودم که درد بدزی تمدرحال
 تونستم درد رو تحمل کنم واسه ی نمگهی کرد،دجادی اي بديگلدون از دستم افتاد و صدا. بند اومده بودنفسم

 . شروع کردم به ناله کردننیهم
 
 .دی دستپاچه حالم رو پرسدنمیخودش رو بهم رسوند و با د بلند شدن صدام ترانه با
 

 دنبالم،اونقدر لب انی و منتظر موندم تا بدمی ترانه به روزبه زنگ زد به کمکش لباس هام رو پوشنکهی از ابعد
 . دهنم مزه کنمي توتونستمی رو به دندونم گرفته بودم که طعم خون رو منمییپا
 .میدی رسمارستانی دونم چقدر گذشته بود که باالخره به بینم

 : به روزبه کرد و گفتی اخمدنمی با ددکتر
 .  به اتاق عملمی هر چه زودتر انتقالش بددی باشهی آب داره پاره مي سهی کنشی آوردری دنقدری اچرا
 . کاغذ به سمتش گرفت و ازش خواست تا فرم رو پر کنههی هم بعد

 . به چشم هام زل زدیسردم رو گرفت و با نگران ي دست هاترانه
 
 .شهی زود تموم مزمینگران نباش عز: حال دستش رو فشار دادم و گفتمیب

 
 .دمی تخت دراز کشي عوض کردم و روی دست لباس صورتهی کمک پرستار لباس هام رو با به
 
 
 »سارا«
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 . زود تموم بشهی کردم همه چی ترس دردم رو فراموش کردم و فقط تو دلم دعا ماز
 

 دنمی شد و با دکی آمپول بهم نزدکی کرد،پرستار همراه ی مشتری ترس و اضطرابم رو بهی و داد بقغی جيصدا
 :گفت
  اولتهي مگه بچه دهی رنگت پرچرا
 
  دونم چرا استرس دارمی دومم اما نمينه بچه _
 

 .ی کني شه البته اگه همکارینترس زود تموم م: بهم زد و گفتی لبخند خوشگلپرستار
 
 . زدم و سرم رو تکون دادمي اجبار لبخندبه
 رد شده بود پرستار ازم خواست خم رشی تخت گذاشتند که پاهام از زي رو رولی از جنس استیکی کوچزیم

 برخورد سوزن رو با کمرم حس کردم دلم ی نخاعم رو لمس کرد،وقتيبشم،لباسم رو باال داد و با انگشتش رو
 . بزنمغیخواست ج یم
 

 . گذشته بود که حس کردم پاهام لمس شدهي اقهی دقچند
 

 .دی کار خودش رو کرده پرده ها رو کشی حسی مطمعن شد بی و وقتدی چند تا سوال ازم پرسدکتر
 

 ي بچه توي هی گري رفتم که صدای داشتم از حال مگهی برام نمونده بود دی جونگهی زور زدم که داونقدر
 .دمی نفهميزی چگهی و بعد هم ددیچیگوشم پ

 
 

 داد کم کم چشم هام رو باز کردم؛اول همه جا تار ی گوشم رو نوازش می مبهمي بود و صداهاکی جا تارهمه
 .نمی رو که بهم زل زده بود رو ببی تونستم صورت کسیبود و نم

 
 . شدی واضح تر مدمی گذشت صداها و دی میهرچ

 .نقش بست و دستم رو به سمت صورتش دراز کردم لب هام ي روي ترانه لبخنددنی دبا
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 : و گفتدی دستم رو بوسترانه
  مامان جونمیخوب
 
  کجان؟هیبق. دلم خوبمزیآره عز_
 
 .رهی هم رفت با خونه تماس بگیوسفی ،خانوميروزبه رفت حساب دار_
 
 ؟ي ناهار خوردزمیباشه عز_
 .ارمی بوهی برات آبمي خوایست؟میتو گرسنه ات ن.آره مامان جون_
 

 ارهینه دخترم فقط برو به پرستار بگو بچه رو ب: هاش زدم و گفتمی به مهربونيلبخند
 

  و با گفتن چشم تنهام گذاشتدی لپم رو بوسترانه
 
 »ترانه«
 

 .ادی مطمعن شدم حال مامان سارام خوبه خداروشکر کردم و کنار تختش نشستم تا به هوش بیوقت
 
 . رو باز کردشی خوشگل و رنگيامان هم چشم ها و روزبه میوسفی رفتن خانوم با
 
 چشم هاش رو کامل باز کرد دستش رو گرفتم و بعد از ی بهش زل زدم و منتظر موندم،وقتی خوشحالبا

  مامان جونم؟یخوب: گفتمدنشیبوس
 

 : کردگفتی که داشت صورتم رو نوازش می درحالمامان
 . رو ازم گرفتهی هم سراغ بقزدلم؛بعدی عزآره
 
 .بود4 کیاعتم نگاه کردم نزد سبه
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 ارم؟ی بوهی برات آبمي خوایست؟میمامان جون تو گرسنه ات ن_
 

 : دستش گرفت گفتي دستم رو تونکهی زد و بعد از اي سارا بهم لبخندمامان
 .ارهی دخترم فقط برو به پرستار بگو بچه رو بنه
 

 . گفتم و از اتاق خارج شدمی کردم،چشمی مي لحظه شماردنشی که واسه دمن
 
 .زمی عزي داريکار: کرد و گفتی مکثدنمی از پرستارها مشغول صحبت با تلفن بود،با دیکی

 
 ببرم نی رو بدمیبله،مامان سارام گفت لطفا آبج: حول شده بودم آب دهنم رو قورت دادم و گفتمی حسابمنکه

 .ششیپ
 

  گلم؟هی چلتیفام: کرد و گفتي بود خنده ای که زن جوونپرستار
 
 یوسفی_
 

 کوچولوت رو ی مامان سارات من هم االن آبجشیشما برو پ: و با همون خنده اش گفتدی لپم رو کشآروم
 .ارمیم
 

 . مامانمشی گفتم و دوباره برگشتم پي بودم باشه ااوردهی اصال ازخنده هاش سردر نمنکه
 
 .تپل وارد شد ي بچه کی از اومدنم نگذشته بود که همون پرستار همراه يزیچ
 

 کردم که با ی فکر منی اما اصال برام مهم نبود و فقط به امی پدر نبودکی از نکهی داشتم با ای خوبیلی خحس
 . عوض بشهزیاومدنش همه چ

 
 دخترتون عالوه بر یوسفیدرضمن خانوم : کرد و گفتی بچه رو داد بغل مامان بهم نگاهنکهی بعد از اپرستار

 .خوشگل بودن با نمک هم هست



   ییرمان ترانه تنها                                                    اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 157 

 
 :دی جواب پرستار رو داد ازم پرسنکهی حواسش به بچه بود،سرش رو باال آورد و بعد از اي که همه مامان
  دخترم؟ی بهش گفتی چمگه

 
 ارهی پرستار حرف بزنم حول شدم و مثل بچه ها گفتم که بچه رو بهی خواستم با یخب بار اولم بود که م_
 .شتونیپ

 
 . و خنده و بعد هم بچه رو به سمتم گرفترهی حرفم زد زنی هم با امامان

 
  ترانه؟ی بغلش کني خوایم_
 
 . خوامیمعلومه که م: ذوق دستام رو دراز کردم و گفتمبا
 

 کردم و لپ هاش کی آروم صورتم رو بهش نزددی هام پر کشیی تو بغلم گرفتمش حس کردم تموم تنهایوقت
 .دمیبوس
 
 
 »سارا«
 
 ي درست بشه،بره سرکار و دعواهاشون برای روزبه سربه راه بشه و همه چنای اومدن تای بودم با به دندواریام

 . خام بودالی ها خنی اي کنه،اما همه دای خاتمه پشهیهم
 رفت ی جروبحث هامون باال مي اونقدر صداگهی بدتر شده بود دی چچ،همهی رو دوا نکرد هي هم دردنای توجود
 .دمی شنی رو هم نمنای تي هی گري صدای که حتیگاه
 

 به دختر خودش هم ی خونه راه بره حتي اونقدر با ترانه بد شده بود که طفل معصوم جرئت نداشت تورفتارش
 . نداشتیحس

 . کردی مبشی رفت و تعقی پشت سرش مرونی رفت بی ها که ترانه مصبح
 .اوردمی کم مشتری هم ب گرفت و منی روز به روز سخت تر مروزگار
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 . دراومدهیی ترانه از تنهانای بود که حداقل با اومدن تنی امی دلخوشتنها

 
 ترانه رو باز خواست ای کردن ی من رو دعوت مای افت کرده بود و معلم هاش ي  ترانه به طور جدي هادرس

 . کردنیم
 

 .نهی ببی روحبی داداشم تا کمتر آسي بفرستم خونه ی هم مجبور بودم ترانه رو گاهمن
 
 رونی گرفتم از اون جهنم بزنم بمی بد کتکم زده بود و من رو به فحش بسته بود تصمیلی شب که روزبه خکی

 . صبر کردم تا روزبه بخوابه و من هم دست به کار بشمنی برم به خاطر همشهیو واسه هم
 
 »سارا«
 
 از اتاق نایکه خوابه آروم ازش فاصله گرفتم و بعد از بغل کردن ت مطمعن شدم ی انداختم،وقتی روز به نگاهبه

 . اومدمرونیخواب ب
 

  به سمت اتاق ترانه رفتم و کنارش نشستم؛نین،پاورچیپاورچ
 

 . کردم و آروم تکونش دادمکی هام رو به گوش ترانه نزدلب
 
 .دارشویترانه دخترم،ب_

 . شدزی خمی تکونش دادم که باالخره چشم هاش رو باز کرد و نيدوبار
 

 ؟يدی پوشرونی افتاده؟چرا لباس بیمامان اتفاق:دی و پرسدی کشی به چشم هاش دستخوابالود
 
 .می شدن روزبه برداری قبل از بدی فقط زودباش آماده شو بامی خونه برنی از ادی بازمیپاشو عز_
 

 . از جاش بلند شدعی تکون داد و سري سرترانه
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 دست ترانه رو گرفتم و باهم ستی ني مطمعن شدم خبری رو بغل ترانه دادم و آروم در اتاق رو باز کردم وقتنایت

 .میبه سمت در رفت
 
 هم که رد ی خلوت بود و هر کسیلی خابونی که از ترانه خواستم تند تر راه بره،خمی از خونه دور شده بودکمی
 . رفتی م کرد وی می شد نگاهیم
 
 ی به پشت سرم انداختم تا مطمعن بشم که کسی وقت شب با دوتا بچه کجا برم،نگاهنی دونستم اینم

 .ستیدنبالمون ن
 زده بود و خی بدنم ي از پشت سر به گوشم خورد،همه یی آشناي که صدامی از خونه نداشتيادی زي فاصله هنوز

 .وفتهی می دونستم چه اتفاقیجرئت نداشتم به طرفش برگردم،چون م
 

 زدم و ساك از غی و جلوم واستاد،از ترس جدی کشي ترانه رو گرفتم و قدم هام رو تند تر کردم که عربده ادست
 ،دستم ول شد

 
 . ولم کن دست از سرم برداری عوضي خوای ازم میچ_
 
  کردنهی و شروع کرد به گردی ترسنای تدمی که کشیغی جبا
 
 
 »سارا«
 

 به خون نشسته ي شد و با چشم هاکی رفت بهم نزدی منیی اش باال و پانهی ستی که از عصبانی درحالروزبه
 .اش بهم زل زد

 
  خودسر؟ي کهی زنيری مي داری کدوم قبرستونینصف شب_
 
  ولم کن بزار برمی از دستت خسته شدم لعنتگهید_
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 براتون درست کنم که به غلط کردن ی جهنمهی ،حاالي رو خراب کردزی کارت همه چنی سارا با ايکور خوند_
 .دیوفتیب

 
 .یوونی حهیتو .ی هرچه زودتر به درك واصل بشدوارمیام: گفتمغی هام باال تر رفت و با جهی گريصدا

 ،دی رو از بغل ترانه کشنای بار تنی دست پسش زدم و دوباره به راهم ادامه دادم که اهی با
 
 . بودم که قصد جونش رو نکرده باشهدواری ام کنه،اماکاری خواست چی دونستم مینم
 

 کردم ی و التماسش مزدمی مغی بودم که فقط جدهی ترسابون،اونقدری رو گذاشت کناره خنای بهم زد و تيپوزخند
 .بچه رو برداره

 
 .دی گرفت و سرم رو عقب کشمی بهم زد از روسریلی به سمتم اومد دوتا سروزبه

 
 .يدی برو اما بدون  بچه ات فهم؟خبي بری خواستیمگه نم_
 
 . کنمیروزبه تورو خدا برو بچه ام رو بردار التماست م_
 
 .ی فهمی اون بچه هم مرده میعنی ي بري خوای میوقت_
 
 سرم ي بود که تونای مکرر تي هادنی کشغی آروم ترانه و جي هاهی گري و فقط صدادمی،شنی رو نمیچیه

 . دادیانعکاس م
 
 : روزبه زانو زدم و درمونده تر از قبل با ناله گفتمي نداشتم،جلومیتسل جز ی راهچی هگهید

 . کنم فقط بچه ام رو بهم برگردونی می که بگي کنم،هرکاری مار،التماستی توروخدا بچه ام رو بروزبه
 

 . االنم گمشو خونهي کردی کار احمقانه رو منی ادیاز اول نبا: زد و گفتي مندانه اروزی لبخند پروزبه
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 . بغلش کردمعی رسوندم و سرنای و پا خودم رو به تچهاردست
 . سردش رو گرفتمي به سمت ترانه رفتم و دست هامی خاکي توجه به لباس هابدون

 
 
 »ترانه«
 

 کرد که تا ده روز باهم حرف ی با مامان دعوا مي بدتر شد روزبه جوریلی خونه اوضاع خمی برگشتنکهی از ابعد
 . گفتی مراهی بد و بی کلدی دیمن رو م زدند،هروقت هم که ینم
 

 .می سفره هم نبودکی باهم سر ی رفته بود که حتشی پییتاجا
 . اتاقم بخورمي داد تا توی مامان ناهارم رو مای خورد ی اون ناهارش رو زودتر مای

 
 که پدرش براش به ارث گذاشته بود رو ینی گرفت مغازه و زممی مامان تصمنکهی گذشته بود تا اي روزچند

 . بخرهنی ماشکیبفروشه و 
 . پامونری جز فرش زمی رو فروختمی که داشتی کار کردن روزبه هرچيبرا

 . گذشتی داد می که مامان بزرگم بهمون می فقط با همون پولمونیزندگ
 . عوض بشه اما نشد که نشدی بود که با کار کردن روزبه همه چدواری اممامان
 . قرض هاشي داد روی پول هاش رو مي نداشت و هربار همه ی پولچی اومد هی هربار از سرکار مروزبه
 . بوداری جهنم به تمام عهی همون طور که خود روزبه گفته بود مونیزندگ

 
 نی اما با ادی فهمی بچه بود و نمیلی سوخت اون خی هم منای تي خسته شده بودم دلم براتی وضعنی از اگهید

  بذارهری که دعواهاشون روش تاثدمی ترسیوجود م
 
 »ترانه«
 

 . بکنهي کارکی فکر افتاده که نی و به ادهی هام رو ديری سارا گوشه گمامان
 .ستمی کوچولو ني اون ترانه گهیسالمه و د19 منحاال
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 . خودمونمي رم و فقط دو روزش رو خونه ی ممیی داي هفته پنج روزش رو خونه يتو
 

 ي حرف هاي کنم تا صدای مي که حاال عاقل تر شده نشستم و دارم باهاش بازنایتاقمم و کناره ت تو ابازم
 . شهی اون مگه مي با عربدهای روزبه رو نشنوه ولکیزشت و رک

 
 به دست و صورتم ی آبهی تا رونی خوام برم از اتاق بیاد،می نمگهی دعوا ها هم دي گذشته و صداقهیچنددق

 کنه بهم لبخند ی می روبه روم واستاده و سعی اشکي کنه؛با چشم هایبزنم،زودتر از من مامان سارا در رو باز م
 .بزنه

 .ستی مثل قبل سرحال و خوشحال نگهی کنم که دی پژمرده اش نگاه مي چهره به
 . زنهی صدام مدوباره

 ترانه،باتوام،حواست کجاست؟_
 . گمی و مامی مرونی فکر باز
 . لحظه حواسم پرت شدهی دیجونم مامان،ببخش_

 .نمی تخت کنارش بشي کنه که روی بره وادارم می رو گرفته و با خودش به سمت تخت مدستم
 . شمی مرهی و به لب هاش خنمی شی کنارش مآروم

 
 ی می رو تحمل کنم،تا کتی وضعنی تونم ای نمگهی دخترکم،اما دی کشی مي چه زجري دونم داریترانه،م_

 .تی خوانواده پدرشی پي ور اون ور وقتش که برنیتونم بفرستمت ا
 
 . کنمیاخم م »ي پدري خوانواده«ي آوردن کلمه با
 
  مامان،من بدون تو کجا برم؟ی فهمی می مني برگردم،تو خوانواده دی که باهیمنظورت چ_
 
 . به نفع هردو نفرمونهنی دونم قربونت برم اما ایم_
 . دنبالتانی بزرگت زنگ زدم و گفتم فردا بي عموبه
 

 .رونی بامی دم و از اتاق می تکون مي ندارم که بزنم ناچار سریحرف
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 زنم و دوباره به ی میغی جی روزبه اون هم درحال نعشگدنی بردارم،اما با دوانی لهی رم سمت آشپزخونه که یم
 . گردمیسمت اتاقم برم

 متأسفم تکون ی کنه و سرش رو به معنیقطره اشکش رو پاك م.دمی دی  که چشهی نگاهم مامان متوجه مبا
 .رونی ره بی ده و از در میم
 
 »ترانه«
 
 . به پدرم دارهیبی که شباهت عجیی واستادم و زل زدم به چشم هانهی آئيجلو 

 : گمی کنم و می فکر مباخودم
 » ترسمی من از پدرم مچرا«

 . از مامان سارام جدا کننشهی همي که من رو برانهی ترسم از ادیشا
 

 . کنمی رنگم رو سرم می آبي بندم و روسری ميگری بعد از دیکی رنگم رو ی مشکي مانتوي هادکمه
 شه و احساس ی مشتری زنگ لرزش دست هام بينم،باصدای شی می صندلي دم و روی مرونی رو آروم بنفسم

 باش ترانه تو يقو«: کنمی دلم تکرار مي بندم و توی چند لحظه چشم هام رو مي کنم بدنم سرد شده؛برایم
 »نی ساده اس همداری دهی ،فقطی تونیم

 . رمی کنم و به سمت در می چشم هام رو باز مادی در که ميصدا
 . کنمی دم و در رو باز می مرونی حبس شده ام رو بنفس

 . شهیه و از بغلم جدا م کشی نفس مقی عمرمش،مامانی گی کنم تو آغوش می مامان سارا بغض مدنی دبا
 
 .ای به صورتت بزن بعد بی آبهی ها برو يای نينجوری دختر؟ادهیچرا رنگت پر_
 

 . رمی گم و به سمت توالت می مي اباشه
 . چرخونمی در رو مي رهی پاشم و دستگی آب به صورتم میمشت

 
 .چهی پی بدنم مي سرما توشتری شم بی تر مکی نزدی دارم،هر چی آروم قدم بر مییرای سمت پذبه
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 .دمی می کنم و سالم آرومی که کناره هم نشستند گ،دستم رو مشت مي دوتا مرددنی دبا
 

 . اشون گره بخورهرهیدوست ندارم نگاهم با نگاه خ. شمی مرهی خي و به نقطه انمی شی مادرم مکناره
 

 . گهی کنه و می مکی آروم سرش رو به گوشم نزدمامان
 
  دومتهي هم عموشی،کنار بزرگتهي عمویسمت راست_
 

 ،نمشونی تا بتونم ببرمی گی باال می رو کمسرم
 .امیبه خودم م» عموجانیخوب« گهی که مي مردونه اي صدابا
 
 .ممنون خوبم_

 : گهی منهی بی که من رو ساکت ممامان
 . هم سا کتهنی شناسه واسه همی نمادی اون شما ها رو زدی به ترانه حق بددیبا
 
 ، شه حق دارهی کنم سارا خانوم کم کم آشنا میخواهش م_
 

 ، دهی چرخونه سمت من و ادامه می رو منگاهش
 .می بريخب عمو جان اگه آماده ا_
 

 . رم تا لوازمم رو بردارمی به سمت اتاقم ممی دم و با گفتن بری می مامانم رو فشار آرومدست
 
 »ترانه«
 
 . بوسمی کنم و دستش رو می بار مامان رو بغل منی دوميبرا
 

 : گهی بوسه و می رو ممیشونی پی با مهربونمامان
 . خودت باشزم،مراقبی به همراهت عزخدا
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 .تو هم مراقب خودت باش مامان_
 
 . فهمونم که وقت رفتنی رم و با نگاهم بهشون می سمت عموهام مبه
 

 ، کنمی شونه ام جا به جا مي رو روفمی پوشم و کی هام رو مکفش
 ، خورهی به گوشم مي و بچه گونه افی ظري که صداکمی در نزدبه

 و بتونه راحت بغلم می تا هم قد بشنمی شی پاهام مي کنم،روی که حاال زل زده بهم نگاه منای گردم و به تیبرم
 .کنه
 

 . گهی لوس و خوشگلش مي بغلم کرده و با صدامحکم
  ترانه زود برگرد من تنهامیآبج
 

 . بوسمی برجسته اش رو ميم و لپ ها زنی بهش ميلبخند
 
 . زدلمی عزامیمعلومه که زود م_
 . رهی کنه و به سمت مامان سارا می بار بغلم منی آخريبرا
 
 . رمی کنه می بزرگم اشاره مي که عموینی سمت ماشبه

 . اندازمی داشت ممی وسطي به عموی به راننده که شباهت خاصینگاه
 

 عموت هم نی واوانمی کد،منی سعکتی کوچي عمونیا: گهی زاره و می منتظر نمنی از اشتری من رو بعموم
 .سامان

 
 .نمتونی بیخوشحالم که م: گمی زنم و می مي هر سه تاشون لبخندبه
 

 . شدهری دی که حسابنی داخل ماشدینی فعال بشادهیوقت ز: گهی ذاره و می سامان دستش رو پشت کمرم معمو
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 .نمی شی موانمی گم و کنار عمو کی میچشم
 
 : گمی بفهمه موانی که فقط عمو کي آروم،طوریلی و خوفتمی پدرم مادهی راه تازه يتو

 ست؟ی پدرم نمی ری که ما میی جاعمو
 

 : مامان  بود گفتي حرف هاانی که در جرعمو
 .ستی راحت دخترم پدرت نالتیخ
 

 . دمی مهی تکی کشم و سرم رو به صندلی می آسودگي از روینفس
 
 
 »ترانه«
 

 . همش استرس داشته باشمدی امروز بايانگار
 
 شه و ی نفسم حبس مدی چرخش کلستم،بای ای می در بزرگي شم و همراه سه برادر رو به روی مادهی پنی ماشاز

 . کوبهی ام منهی سيضربان قلبم تند تر خودش رو به قفسه 
 

 ، کنهی کنه و به داخل دعوتم می در رو باز مدیعموسع
 .وفتمی اندازم و راه می که روبه رومه می نسبتا بزرگاطی به حینگاه

 
 .ادی در سالن مي جلوگهی بعد با چند نفر دقهی ره داخل و چند دقی کامران زودتر از ما معمو

 
 ، رسونمی دارم و خودم رو بهشون می هام رو بلند تر بر مقدم
 . مادربزرگم باشهدی مامان سارا باي که به گفته ی کنه زن مسن و مهربونی که بغلم مي نفرنیاول
 

 ی بوسم و بهش سالم می کنه،من هم دستش رو می مهی بغلم گري بوسه و توی می و طوالنقی رو عمصورتم
 .کنم
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 .دندی من رو بغل کردند و بوسی از مامادربزرگم نوبتبعد
  تونن بد باشندی اونقدر هام نمدمی لذت بردم و فهمی و مهربونتیمی همه صمنی ااز
 
 »ترانه«
 
 زی مي که روی به قاب عکسوفتهی چشمم منم،ناخودآگاهی شی عمو کامران و مامان بزرگم منی مبل بيرو

 .هیگذاشته شده و کنارش دوتا شمع مشک
 
 اسمش رو زمزمه رلبی کنم و زی رم با انگشت هام لمسش می شم و به سمت قاب عکس می جام بلند ماز
 »بابافرهاد«: کنمیم
 . ذهنم بودي مهربونش توي بودمش اما هنوز هم اون چهره دهی ندگهی به بعد دی از سه سالگنکهی ابا
 

 : گهی زاره و می شونه هام مي لرزونش رو روي بزرگ دست هامامان
 . آرزو رو با خودش به گور بردنی انه،امای تورو ببگهی بار دکی بود که دی امنی که مرد،به اي روزتا
 
 . کنمی گردم و بغلش می برمونمی گري چشم هابا
 
 . شهی مری زود دزهای چیلی واسه خیگاه.هیمتأسفم مامان سم_
 

 : گهی بلند مي با صدانمونی عوض کردن جو بي برادی سععمو
 .دی مهمونتون باشن،فکریستی بابا،به فکر ما نی از گشنگمید؟مردی بهمون ناهار بددیی خوای ها شما نمخانوم

 
 :گهی کنه و می هاش رو پاك م بزرگ اشکمامان

 . ترانه اسي خونه نجای کومهمون؟ادی سعوا
 . رم تا کمکشون کنمی کنم و با زنعمو به سمت آشپزخونه می بهش نگاه می قدر دانبا
 
 .زمی عزمی کنی خودمون سفره رو پهن منیتو چرا ترانه جون،برو بش_
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 . راحت ترمينجورینه زنعمو جون ا_
 
 . پس تو ساالد هارو ببرزمیباشه عز_
 
 .باشه_
 
 .نمشونی چی سفره مي رم و روی مییرای ساالد به سمت پذي ظرف هابا
 
 . رمی شم و دوباره به سمت آشپزخونه می مالیخی کنم،بی نگاه فرزاد رو حس مینی که سنگنمی خوام بشیم
 
 
 »ترانه«
 

 : گهی بزرگم مي کردنم که زنعموي رو به روم درحال بازيباغذا
 ؟ي خورشت کرفس دوست ندار؟نکنهی کنی مي جان چرا با غذات بازرانهت

 
 : گمی زنم و می به توجه کردنش ميلبخند

 . خورمی زنعمو جان منه
 .رمی بگدهی دوتا پسر عمو هام رو نادي رهی خي دارم نگاه های کردم و سعکی رو به دهنم نزدقاشق

 
 . رمی غذام به سمت آشپزخونه می خورم و همراه ظرف خالی از همه ناهارم رو مزودتر

 رو وانی خورم و لی از محتواش رو مکمی کنم،ی دارم و از نوشابه پرش می رو برمزی مي روي هاوانی از لیکی
 . ذارمی مزی ميرو
 چند ساعت هم نم؛هنوزی شی کشم و می مي ده،پوف کالفه ای کنم که دو ظهر رو نشون می ساعتم نگاه مبه

 . شدمناین و تنگذشته که دلتنگ ماما
 

 . داخل آشپزخونهادی کنم که بهزاد می مي نوشابه ام بازوانی با لدارم
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 . جون زل زده به منمهی لبخنده نهی غذاش دستش و با ظرف
 
 : گمی و مرمی گی فاصله می صندلاز
 د؟ی الزم داريزیچ
 

 .رونی برهی و با گفتن نه مذارهی مزی مي ظرفش رو روبهزاد
 .میی فقط اومده بود که گند بزنه به تنهايانگار

 
 ی و دوباره به جمع شون اضافه مرونی بامی آشپزخونه ماز»ی پس کجا رفتترانه«گهی که مهی مامان سمي صدابا

 .شم
 . کنهی اندازم که داره با برادر زاده هاش آروم پچ پچ می مدمی به عمو سعینگاه

 
 . کنمی عمه سمانه ام نگاه م و بهامی پام به خودم مي روی گذاشتن دستبا
 
 .می تواي ما خوانواده زمی نکن عزیبی دختر،غریچرا تو خودت_
 

 : گمی عمه سمانه و مي پاي ذارم روی رو مدستم
 . ازتون ندارمی هنوز به طور کامل شناختد،منی بهم مهلت بدکمی

 
 . زنهی گه و بعد بلند تر حرفش رو می ميزی لبش چرهی کنه زی که اخم میدرحال

  کنم خوبه؟ی میبزار سفره جمع بشه خودم همه رو بهت معرف.آره عمه جون حق باتوئه_
 

 . شمی کمک بلند مي کنم و با گفتن آره برای مي خنده اتک
 

 . گهی کنه و می قطع مدی حرفش رو با عمو سعدنمی با دفرزاد
 
 . کار کنندهی بقدی بزاردی کشیدختر عمو شما چرا زحمت م-
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 رو هم از کار کردن ننداز،بعد هم هی بقی کنیتو خودت که کار نم: گهی پشت گردن فرزاد و مزنهیم عموسامان
 : گهیخطاب به من م

 . ناقص العقل گوش نکن عمو جان کارت رو بکننی حرف ابه
 

 . دارمی تأسف ظرف ها رو بر مي کنم وبعد از تکون دادن سرم از روی مي اخنده
 
 »ترانه«
 

 .شی  مشغول حرف زدن با کنار دستی و هر کسمی سالن نشستي توهمه
 

 . کامران از جاش بلند شده و وسط سالن واستادهعمو
 .می کنی و با دقت بهش توجه ممی شی ساکت مهمه

 
 : گهی ره و می به سمت عمو سامان معموکامران

 .شونی و زهره خانوم هم همسر اي علوي سامان برادر سوم خانواده نیا
 . رهی مدی و به سمت عمو سعرهی گیه م عمو سامان فاصلاز
 . هاست و فعال مجردهي علوکی خان پسر کوچدی هم سعشونیا

 
 ، گذرهی مدی عمو سعاز
 .آذر بانو هم که همسر بنده است.فرزاد و بهزاد. منني پسرهاینی بی هم که مي دو تا شاخ شمشادنیا

 
 . گهی دستش مدنی ره و بعد از بوسی لبخند به سمت مادربزرگ مبا
 . ما هستني هم که تاج سره همه شونیا

 ستی عمو جون،الزم ندتونی مفحاتی از توضیمرس: گمی کنم و می می دستشی خواد ادامه بده که پی معمو
 .هی کافدیخودتون رو خسته کن

 
 .نهیشی و کنارم مادی به سمتم معمو
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 . بپرسي داری خوانوادت اگه سوالی از معرفنمیخب ترانه جان ا_
 

 : گمی کنم و می مکی سرم رو به صورتش نزديجکاوباکن
  بابا کجاست؟عمو

 
  بگم ترانه،از کجا بگم؟یچ: گهی کشه و می می آهعمو

 
  افتاده؟یاتفاق: گمی کنم و می از قبل بهش نگاه مکنجکاوتر

 
 
 »ترانه«

 رهی منتظرم خي کنه و بعدم به چشم های مي با انگشت هاش بازکمی داره،دی حرف زدن باهام تردي براعمو
 . شهیم
 
 که نی ترش هم ابی،عجي دارالی خواهرهم به اسم لهی تو نکهی هم ازش جداشده وااینا،لعی داره تادیپدرت اعت _

 . به تو دارهيادی زیلیشباهت خ
 
 .شهی عمو کامران که هرلحظه تار مرهی شنوم و فقط تصوی نميزی چگهید »ادیاعت«ي کلمه دنی شنبا

 .ارهی سردم و من رو به خودم مي دست هايه رو زاری دستش رو معمو
 
  دستات سرده؟؟چرایعمو جون خوب_
 

 : گمی دم و می رو قورت مبغضم
 وفته؟ی اتفاقات بد واسه من بي همه دی چرا بااد؟اصالی ممکنه عمو؟آخه چرا اعتچطور

 
 . دنی شم که همه حواسشون به من و دارند به حرف هامون گوش می ساکت شدن جمع متوجه مبا
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 ي تا تورونی بییرای رم از پذی دارم،مازی نیی رم،به تنهای از جمعشون می عذرخواههی شم و با ی جام بلند ماز
 . نباشمدشونید
 
 .نیی پاادی دم تا سر بخوره و بی قطره اشک لجبازم اجازه مبه
 
 به روم واستاده و با االرواد،حی به سمتم مدنمی پوشم،مامان بزرگ با دی کنم ولباس هام رو می ساعتم نگاه مبه

 : گهی باره می که ازش غم مییچشم ها
  دخترم؟کجا

 
 . بهتره برمگهیبه مامان سارا قول دادم زود برگردم،د_
 
 ، گم عموت تو رو برسونهی هم بمون بعد مگهی دکمی_

 بهتون سر امی بادتری به بعد زنی دم از ای قول مهیممنون مامان سم: گمی حرف هام منی که لحباز تر از امنم
 .بزنم

 
 . کنهی گه و همه رو از رفتن من با خبر می مي نداره باشه ای بزرگم که متوجه شده راهمامان

 
 . شمی منی تشکر سوار ماشی کنم و بعد از کلی می خداحافظباهمه

 
 ! نهای دونم براش مهمه ی نمی کنم که چطور به مامان بگم،حتی فکر منی به است،دارمی به اطرافم نحواسم

 . زنمی درحال حرکت زل مي هانی کشم و به ماشی میآه
 
 
 »ترانه«
 

 .ارمی در مفمی کي رو از تودمی و کلرمی گی فاصله منشی با عمو کامران،از ماشی خداحافظبعداز
 .ناستی شه تی که متوجه حضورم مي نفرنی کنم،اولی رم باال و در رو باز می پله ها ماز
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 شی خوش حالت مشکي موهاي کنه،انگشت هام رو توی می دستاش دورم حلقه شده و خوشحالی خوشحالبا
 . رمی کنم و قربون صدقه اش میفرو م

 
  مامان سارا کجاست؟نایت_
 

 .ادی ده که مامان سارا می جوابم رو مداره
 ، کنمی رم و محکم بغلش می به سمتش معیسر

 .نمیبش کنه که ی بوسه و اشاره می صورتم رو ممامان
 : گهی که مامان ممی کنی نگاه مگهی و به هم دمی هم نشستکناره

  کن،خوش گذشت؟فیخب تعر_
 
 . گرفتنلمی تحوی خوب رفتار کردن و کلیلی خ؛باهامي داشتم تو هم بوداد،دوستینه ز_
 

 : پرسهی زنه و کنجکاو می مي سارا بهم لبخندمامان
  عوض شده باشه مگه نه؟یلی خدی؟بايدی رو هم دپدربزرگت

 
 . کنهی شم؛مامان لبخندش جمع شده و منتظر نگاهم می کنم و ساکت می پدربزرگ دوباره بغض ميادآوری با
 ؟يچرا ساکت شد_
 .مامان،بابافرهاد،فوت کرده_
 

 . فهممی نميزی من چی خوره ولی گرد بهم زل زده و لب هاش تکون مي با چشم هامامان
 
  فوت کرده؟ی،کیک. ترانهیگی می،چیچ_
 . هستی چند سالهی_
 

 ، کردنهی کنه به گری شروع ممامان
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 رو بهش بگم اما حالش رو که قتی بار از پدرم،دوست داشتم حقنی پرسه،ای شه دوباره سوال می آروم میوقت
 .خداروشکر پدر نبود: گمی شم و می مالیخی بنمی بیم
 
 
 »ترانه«
 

امروز : گمی زنم و می تختم مي روی شدم،غلترهی آالرم ساعتم بلند شده،چشم هام و بازه و به سقف خيصدا
 . خوابمی مدرسه و دوباره مالیخیرو ب

 
 » شدری ات ددارشو،مدرسهیترانه،ترانه ب«. زنهی ده و صدام می داره تکونم میکی

 . کنمی و به مامان سارا نگاه مدمی سرم کشي رو از روپتو
 . رم مدرسه حوصله ندارمیامروز نممن _
 
 .نمی پاشو ببهی ترانه مگه دل به خواهی چیعنی_
 ی بندم،مامان سارا کالفه ساکت می سرم و چشم هام رو مي کشم روی مامان پتو رو مي توجه به حرف هایب

 . رهیشه و م
 

 . کنمیگاه م دم و خوابالود اطراف رو نی چشم هام بازشده،پتو رو کنار منای تي هی گريباصدا
 ، شمی مرهی که کنج اتاق مچاله شده خنای و به تامی منیی تخت پااز
 . دارم ساکتش کنمی و سعرمشی گی رم؛محکم تو بغلم می افتم و به سمتش می خودم مادهی دنشی دبا
 

 .ادی آروم روزبه مي گذشته و فقط صداقهی دقچند
 

 ،ستادهی انای من و تي روبه رورونشی بي و مامان با لباس هادربازشده
 
 ؟ي بري خوای مامان؟کجا ميچرا آماده شد_
 

 . کنهی و بلندش مرهی گی رو منای کنه و دست تی اشک هاش رو پاك ممامان
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 . رو جمع کنلتی کنم تو هم وسای رو آماده منای رضا تا من تیی داي خونه می ریم
 
 » برمي چجور؟حاالی چدی عمو سعیپس عروس« گمی شه و با خودم می حرف مامان آه از نهادم بلند منی ابا
 . رو جمع کنملمی رم تا وسای شم و به سمت کمدم می از دست روزبه بلند متی و عصبانی کالفگبا
 
 »ترانه«
 رو داد و دمی مامان بزرگم گذشته بود که عمو کامران خبر ازدواج عموسعي خونه ی مهموننی ماه از آخرکی(

 شرکت کنم به ی عروسي دوست داشتم که تویلی خی ولدمی ترسی از بابا منکهیبهم گفت من هم دعوتم،با ا
 .) دعوتشون رو قبول کردمنیخاطر هم

 
 . شهی مي رضا سپریی داي شه که روز هام خونه ی مي روزپنج

 . مامان حالش خوبه خوشحالمنکهی ااز
 هی از عمو و بقي و هنوز خبری عروسگهی اندازم دوروز دی می نگاهمی رم و به تقوی میی سمت اتاق زندابه
 ،ستین

 . گذرهی سرش مي توی دونم چی که نمي اندهی کنم،آی ام فکر مندهی تخت نشستم و دارم به آيرو
 
 در واستاده نگاه ي و به مامان سارا که با خنده الارمی مرونی حصار دست هام بي شه سرم رو از توی که باز مدر
 . کنمیم
 
 . دنبالتادیه شو عموت داره ممامان جون پاشو آماد_
 
 رم؛ی گی شه از تخت فاصله می حرفش ناخودآگاه لبخند مهمون لب هام منیباا
  مامان؟ی گیراست م_
 
 .زودتر آماده شو.زمیآره عز_
 

 . رم تا آماده بشمی می گم و با خوش حالی میچشم
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 .رونی بامی کنم و از اتاق می خوبه؛لبخندم رو جمع می کنم،همه چی نگاه منهی آي بار خودم رو تونی آخريبرا
 
 : گهی و مادی به طرفم منایت

 . با خودت ببر؟منمي ری ترانه کجا میآبج
 

 . بوسمی شم و صورتش رو می مخم
 . پاركمی ری اومدم باهم می دم وقتی تونم تو رو با خودم ببرم اما قول میزم،نمی عزرونی رم بیدارم م_
 
 .رهیشه و به سمت مامان بزرگم م ی خوشحال منایت
 . دمی رم و جواب می تلفن به سمتش مي صدابا
 
 بله؟_

 . رسهی عمو به گوشم مي مردونه يصدا
 
 ؟یسالم ترانه خودت_
 .آره خودمم_
 . دنبالت،گفتم بهت خبر بدمادی فرزاد داره منی کار دارم واسه همکمیجان من . عمو_
 
 .حافظباشه عمو جون اشکال نداره فعال خدا_
 
 .  رمی مییرای زارم و به سمت پذی رو می عمو کامران گوشی خداحافظبا
 

 ، رسهی به گوشم مفونی آي که صدانمی شی مدارم
 . رمی کنم و به سمت در می می کنند،از همه شون خداحافظی نمی رفتنم هستند سوالانی که در جرهیبق
 
 . کنمی و بهش سالم منیی اندازم و پای فرزاد سرم رو مدنی دبا
 
 »ترانه«
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 . دهی آزارم منهی آي مکررش توي زنم نه فرزاد و فقط نگاه های نه من حرف منی ماشيتو
 

 .می رسی مهی مامان سمي به خونه نی ماشادی کشه که با سرعت زی نمیطول
 .  رو پارك کنهنی شدم و منتظر فرزادم تا ماشادهی پنی ماشاز
 
 ؟ی زنیچرا زنگ نم_
 
 .دییایمنتظر بودم شما هم ب_
 

 . زارهی زنگ مي زنه و انگشتش رو روی می لبخنده خوشگلفرزاد
 
 .خانوم ها مقدم ترند_

 . شمی زنم و وارد می ميلبخند
 

 . دارم تا فرزاد بهم برسهی هام رو آهسته تر برمقدم
 
 آقا فرزاد بابامم داخل هست؟_
 
 آره چطور مگه؟_
 

 ،گم ی کنم و می رو جمع ملبخندم
 .دمی پرسي جورنی همیچیه_
 
 . شمی و داخل مارمی إکراه کفش هام رو در مبا
 

 که خودم بشنوم ي لب جورری شم،زی مخکوبی مرد روبه روم سره جام مدنیبا د. شمی مییرای وارد پذبافرزاد
 .  زنمیاسمش رو صدا م
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 .انیبابا ک_
 

 . ترسمی ازش نمگهی رم دی که دارم به سمتش محاال
 .رمی گی آغوشش جا مي کنم و توی دست هام رو باز مآروم

 
 .رهی گی چشم هام جون مي خاطرات بدم جلوي ،همهي هام بسته است و اشک هام جارچشم

 
 تر بغلش چه،محکمی پی گوشم مي هاش توهی گري و صدالرزهی هم مانی بابا کي جز من شونه هاگهی دحاال

 . زنمی کنم و از ته دلم زار میم
 میتی ودر آخر به خاطر بزرگ ادشیمان سارا،به خاطر ترك کردنمون،به خاطر نبودنش به خاطر اعت خاطر مابه

 . زنمیشدن خودم زار م
 
 جمع شدند و انی کنم،همه دوره من و بابا کی نگاه مهیسرم رو باال گرفتم و به بق. گذرهی دونم چقدر مینم

 . کنندی مهیدارند گر
 . کنم بلند بشهی بابا و کمک مي شونه ي زارم روی رو مدستم
 .مینی شی مبل مي و کناره هم رومی کنی اشک هامون رو پاك مهردو

 
 . دمی که راجع،به انتخاب رشته است جواب مانی به سواالت بابا کدارم

 
 .ستهی ای لبخند کنارم مکی و با ادی آذر به سمتم مزنعمو

 
 د؟ی بد از وقتتون رو به ماهم اختصاصکمی شه یترانه جون م_
 

 : گمی و منیی زده سرم رو انداختم پاخجالت
 . زنعمو من در خدمتمبله
 
  اتاق؟ي تومی شه باهم بریم_
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 .ادهی حرف زدن زيبرو دخترم وقت برا: گهی کنه و می بهم نگاه مبابا
 

 . رمی بوسم و همراه زنعمو به سمت اتاق می رو مصورتش
 
  شده زنعمو؟يزیچ_
 
 . گم بهتی منجای انی بشای بزمینه عز_
 . کاناپه کنارش نشستم و منتظرم که حرف بزنميرو
 
 . بهترهی حرف اما بدوننی زود باشه واسه ادی دونم شایم. دونم از کجا شروع کنمیراستش ترانه من نم_
 
 . زنعمو جوندی باشد،راحتیبگ_
 

 . کنهی دستم و به چشم هام نگاه مي رو گذاشته رودستش
 
 اومد بهم گفت که شی خوشش اومده،چند روز پتی از نجابت و خانومیلیده،خی دوماه که بهزاد تو رو دنیتو ا_

 . رو اومدم بهت گفتم که نظرت رو بپرسمنیبهت عالقه داره،ا
 

 کشم و در جوابش ی میقی حرف زدن دو دلم نفس عمي اندازم،برای منی و سرم رو پائرمی گی رو ازش منگاهم
 : گمیم

 من هنوز به طور کامل ،بگمی دونم واقعا چی اما من نمدی و آقا بهزاد نسبت به من محبت دار شمازنعمو
 . بهتون بدمی تونم جوابی بگم،زنعمو من نمی دونم چی ندارم از آقا بهزاد واقعا نمیشناخت

 
 : گهی حرف هاست منی تر از ادهی آذر که فهمزنعمو
 . باخبرم کنمتی بهش فکر کن و از تصمی هر وقت تونستزمی دم عزی حق مبهت

 
 .رونی بمیای دم و با گفتن چشم از اتاق می ملی بهش تحويلبخند

 



   ییرمان ترانه تنها                                                    اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 180 

 حرف ادهی شم،ناگهان ی منتظر بهزاد نسبت به مادرش مي که متوجه نگاه هانمی شی رم و کنار پدرم میم
 )دی به اسم هم بودیکیتو و فرزاد از کوچ:( گفتی افتم که میمامان م

 
 . بهم زل زدهیبی کنم که با غم عجی حرف مامان به فرزاد نگاه ميدآورای با
 
 
 »ترانه«
 
 . و تموم شددی رسانی داشتم،باالخره اون شب هم به پادمی عمو سعی عروسي که برای اون همه ذوقبا
 

 . عالقه کردنش توسط زنعموشنهادوابرازی کنم،به بهزاد،به پی رو فکر میی برگشت به خونه داری مستموم
 ي جدادی زدمی نه،شاای که سره عالقه اش بمونه ستیبهزاد هشت سال از من بزرگتره و معلوم ن: گمی خودم مبا

 .شنهادشینباشه پ
 . دمی مهی تکنی ماشي شهی شم و سرم رو به شی فکر کردن مالیخیب

 
 ... ماه بعدکی

 
 پدرم داری مادربزرگم رفتم که موفق به دي دو بار به خونه یکی گذره و فقط ی مدی عمو سعی ماه از عروسکی

 .نشدم
 .ارهی از کاراش سر در نمی خونه و کسادی نمادی زادشی گفت پدرم به خاطر اعتی سمانه معمه

 
 یی خوره،مامان حرفش رو با زندای کنم که تلفن زنگ می ام رو مزه میی چاوانی دهنم و لي زارم توی رو مقند

 . رهی کنه و به سمت تلفن میقطع م
 ي گذره چهره ی زمان می کنم،هر چی حواسم رو جمع مي فهمم پشت تلفن عمو کامران همه ی میوقت

 . کنهی تلفن رو قطع منکهی شه تا ای تر منیمامان سارا هم غمگ
 

آشپزخونه  رفتن به ي ره،نگران تر از قبل به بهانه ی رضا میی کنه و به سمت دای بهم می نگاهمی نمامان
 . شمی مکیبهشون نزد
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 ی شم و آرزو می ممونی شنوم پشی که ميزی زنه،از چی رضا حرف میی و داره با داستی حواسش بهم نمامانم

 . باشمدهیکنم که اشتباه شن
 
 ی رو زمزمه مانمی لب اسم بابا کری رم و زی به سمت آشپزخونه مي گشاد  شده ام از فرط ناباوري چشم هابا

 : گمیکنم و م
 قراره تا ابد تو حسرت ي انگارای؟خداي مرددمی چشی االن،چرا االن که تازه طعم پدر داشتن رو داشتم مچرا

 . بمونميمحبت پدر
 
 
 »ترانه«
 
 دارم،قدرت ی رو برممی مشکي کنم و لباس های لرزونم بازش مي کمدم واستادم،با دست هاي جلوي ناباوربا

 . امرهی نقطه خکیه  کردن رو ندارم وفقط بونی و شهیگر
 

 . رمی مییرای رمق به سمت پذی پوشم و بی هام رو می مشکلباس
 

 هی مامان،ی زنیترانه چرا حرف نم: گهی مکث بغلم کرده ومکمی اشک آلودش رو به رومه،با ي با چشم هامامان
 . بگويزیچ
 

 ی مرونی طور که دارم به سمت بنی شم وهمی شنوه اما قدرت جواب دادن ندارم،از بغلش جدامی هام مگوش
 . کشمیرم دستش رو دنبال خودم م

 
 زنه رو پاهاش و اسم پدرم ی با دستاش مهی دن،مامان سمی قرآن گوش مي مسجد همه نشستن و به صدايتو

 . دنی مشی زنه،زنعمو هام دورش نشستن و دلداریرو صدا م
 . امرهی گوشه نشستم و ماتم زده به فرش خهی ندارم،ي کارچی هي برای هنوز قدرتمن
 ییالی همون لدی بانی تفاوت زل زدم بهش،اینمش،بی تا ببرمی گی داخل،سرم رو باال مادی میکی و شهی باز مدر

 . منههی گفتن شبیباشه که م
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 . ترهرهی منه اما فقط رنگ پوستش تهی شبواقعا
 اد،هردوشونی هم داره مالی به سمتم،لادیداره م شه،چشمش به من افتاده و ی سمانه پشت سرش وارد معمه

 هاش مسجد رو هی گري صداه،حاالی گررهی زنه زی کنه و می زارم نگاه مي افهیجلوم نشستن،عمه سمانه به ق
 . بغلش جا گرفتهي توالیسر من و ل.پر کرده
 نی بشم از اداری بدی بزنم تا شاغی خوام جی زدن،مغی کنم به جی و شروع مشهی مری منم سرازي اشک هاباالخره

 . بشنوه و خودش رو بهم نشون بدهدی زنم تا شای رو صدا مانمی بار بابا کنی،ایخواب  لعنت
 . بابا ندارم،تنها بودم و تنها تر شدمگهی شه که دی باورم مهی بقي گفتن هاتی و تسلادی صلوات مي صدایوقت
 

 . شهی من دل سنگ هم آب مي با صدای کنم که حتی مهی گراونقدر
 
 .تی مراسم و عرض تسلي براهی مامان سمي خونه می ری ممی و مامان بزرگم داریی مامان،زندابا
 

 . کنندی و شروع به خواندن حمدو سوره منندی شی مي گوشه اتی و مامان بزرگ بعد از سالم و تسلییزندا
 

 ی مهی کنه و بلند بلند گری دور گردنش حلقه م و دست هاش روادی مامانم به سمتش مدنی با دهی سممامان
 : گهیکنه و م

 .دمی دی روز هاش رو نمنی مرد تا ای مدی که شما از هم جدا شدی کاش همون موقعيا
 . شهی مي منم جاري کشه که اشک های نمی اس و طولدهی فای کردنم بمقاومت

 
 . کنندی مهی وهرسه باهم گرادی سمانه هم به سمت مامان معمه

 
 زاره،کنارش ی آشپزخونه ،عمه سمانه نشسته و داخل خرماها گردو مي رم توی کنم و می هام رو عوض ملباس

 . دارمی دونه گردو بر مهی و نمی شیم
 
 عمه چرا بابا فوت کرد؟_
 

 : گهی ره تو هم و می حرفم اخم هاش مدنی با شنعمه
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 . استتهی از اون عفرمی کشی می چهر
 
  عمه؟هیمنظورتون چ_
 

 : گهی کنه می مهی که گری شه و در حالی سمانه دوباره داغ دلش تازه معمه
 اومد بهش ي خبری دونم کدوم از خدا بی نمنکهی بود تا اادشی که خوب بود عمه فقط تنها دردش اعتبابات

 . شهی مرده زن و بچه داره شوکه مدی کنه،داداش طفلکمم که فهمیگفت که زنت داره دوباره ازدواج م
 . کردهی قلبستی ادکترگفت

 
 .رمی گی آغوشم مي کنم و عمه سمانه رو توی هام رو پاك ماشک

 
 . که مادرش باعث مرگ پدرم شدهي تنفر و دوست داشتن خواهرنی رم بی کلنجار مباخودم

 . تونم همراهشون باشمی و من به خاطر درس هام نمانی سرخاك بابا کمی سال شده و قراره بري هاآخر
 ي و حرف هاانی رم سر خاك بابا کی رسه،اول از همه می مالتی کنم تا باالخره تعطی ميو سپر رروزها

 . کلمه پدر روی معندمی فهمری چقدر دلتنگشم و چقدر دنکهی گم،از ایناگفته ام رو بهش م
 

 هی عمو کامران و مامان سمي ترسم  وعاشق خونه ی نميزی از چگهیستم،دی قبل ني اون ترانه گهی دمن
 .هستم

 
 خواد ی دلش میلی کنه،عمو خی از من دفاع میطی تو هرشراشهی دوستم داشت و داره و همیلی کامران خعمو

 به روم گهی به منه ددشی امي دونه مامان چقدر من رو دوست داره و همه ی کنم اما چون میباهاشون زندگ
 .ارهینم
 
 که بلد یی درس هاي کامران اومدن تا بهزاد توي عموي بودن به امتحانات ترم آخر خونه کی خاطر نزدبه

 . داشتم کمکم کنهبتینبودم و غ
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 یلیتو و بهزاد خ«: گهی منهی بی من رو می و هر کدنی حاال همه فهمگهی تعصب داره که دي بهزاد رواونقدر
 »دییایبهم م

 
 کی که هیمان سم ماي کنم و به سمت خونه ی می عمو خداحافظي شه از خوانواده ی هام که تموم مدرس

 .  رمی عمو مي فاصله داره با خونه النیم
 عمو جا ي فهمم که کتاب هام رو خونه ی شم و می بودن دست هام می تازه متوجه خالدنی محض رسبه

 . شهیگذاشتم و آه از نهادم بلند م
 

 . برهی زود خوابم میلی گذره و خی مری با فکر به بهزاد و اتفاقات اخشبم
 

 به ساعت ی صورتم،نگاهي جلورمی گی کنم و دستم رو میچشم هام رو باز م.  صورتمي که افتاده تويبانور
 . دمی به بدنم می و کش و قوسنمی شی تخت مي اندازم، روی مواری ديرو
 
 . امروزدمی خدا چقدر خوابيوا_
 
 . پاشمی رم و به صورتم چند مشت آب می به سمت توالت می حوصلگی ببا
 تا نمی شی پله مي و رواطی رم تو حی مهیدن صبحونه ندارم و بعد از سالم کردن به مامان سم به خوریلیم
 . هوا به سرم بخورهکمی

 
 . داخلادی میکی شه و ی اذان در باز مي بلند شدن صدابا
 
 . شمی کشم که متوجه فرزاد می سرك مي کنجکاوبا
 . فهممی کتاب هام علت اومدنش رو مدنی کنم و با دی می دستش نگاهبه
 

 .نهی شی از من ميادی زي شه و با فاصله ی مکی بهم نزددی با تردفرزاد
 

 حرف بزنم،اما ی موضوعهی خوام باهات راجع به ی مدت مهیترانه : گهی کشه و می طول نمادی زسکوتش
 . برام سختهیلیگفتنش خ
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 : گفتمیالی خیساتش باهام حرف بزنه با ب کردم بخواد از احسای که اصال فکرش رو هم نممن

 . باش،حرفت رو بزنراحت
 

 : گهی ها و مکی زنه به موزائی و زل مرهی گی نگاهش رو ازم مفرزاد
 باشه با خوانواده ی اگه تو هم راضی دونی انتخاب کردم،خب ممی زندگي من،من دوستت دارم و تورو براترانه

 .می کنی هم باهم ازدواج مگهی زنم،سه چهار سال دیهامون حرف م
 

 . کنمی حرف ها رو فرزاد بهم بزنه با تعجب بهش نگاه منی که تا اون لحظه منتظر بودم امن
 

 شه و با گفتن ی ممونی که با اومدن زنعمو پش،بگهيزی خواد چی منهی،بی تعجب زده ام رو مي افهی که قفرزاد
 . شهیخداحافظ از جاش بلند م

 
 »ترانه«
 
 . طرف هم فرزادهی طرف بهزاد بود و ازهی کار کنم از ی اوضاع چنی ا دونم باینم
 

 ی می داخل،به اطراف نگاهادی آشپزخونه مشغول آب خوردنم که فرزاد مي خوام برگردم خونه،توی شده و مشب
 .رهی گی کاغذ سمتم مهیکنه و 

 
 ه؟ی چگهی دنیا_
 
 . منه،دوست دارم نظرت رو راجع به موضوع امروز ظهر بدونمي شماره نیخب،ا_
 
 .رونی بامی و از آشپزخونه مرمی گی مکث شماره اش رو مبا
 

 . شمی منی فرزاد و عمو سوار ماشهمراه
 . بهزاد هم هستی چشمری زي افکاره خودمم اما حواسم به نگاه هايتو
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 : گمی دارم با خودم می گذره و دست از فکر کردن بر می که مکمی
 . قدم شدشی که داداشت پي ساکت موندنقدری عرضه ایب

 
 . شهی لحظه هم فراموشم نمهی فرزاد ي مامان نشستم وحرف هاکناره

 
 : گهی زاره و می شه سر به سرم می که متوجه حالم ممامان

 ؟ی کنی داره فکر می چ،بهی خانومچته
 

 .ستی نيزی مامان جون چیچیه: گمی کنم و می مي اخنده
 
 . بتونم کمکت کنمدی باهم،بگو شامیترانه من و تو مثل دوست_
 

 . کنمی مفی ماجرا رو براش تعري کنم و همه ی رو جزم معزمم
 
 : گهی خنده و مری زنه زی تموم شدن حرف هام مامان مبا
 .هی عجب روزگار جالبنیبب

 . قول تو رو به فرزاد دادمی من از بچگراستش
 
 . گمی نميزی کنم و چی می تعجب بهش نگاهبا
 به ازدواج با اون ی کنه که منو راضی هست داره تالش می افتم که چند وقتی برادر روزبه منی رامادهی هوی

 .بکنه
 
 نی بند و باره مغزم رو به خاطر فکر کردن به رامی دونم که چقدر بی ومدمی من که اوضاع روزبه رو داما

 . کنمی نمیمتالش
 

 . فرزادي خوره به شماره ی کنم که چشمم می رو مرتب مفمی گذشته،دارم کهی ازاون قضيچندروز
 : گمی زنم و می ميلبخند
 . باهاش آشنا بشمشتری ببهتره
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 ی پا و اون پا منی اکمی اوفته،ی تلفن مي تموم شده و تو راه برگشت به خونه ام که چشمم به باجه کالسام

 ...رمی گی فرزاد رو ميکنم و شماره 
 
 »ترانه«
 
 . مونم تا جواب بدهی و منتظر مرمی گی فرزاد رو مي اکراه شماره با
 

 .چهی پی گوش هام مي فرزاد توي خوره و بعدم صدای بوق مدوتا
 
 .الو_
 

 . دمی بهم قفل شده ام جوابش رو مي دندون هانی کنه،از بی مدنی بدنم شروع به لرزي صداش همه دنیباشن
 
 ی کنه و بعد هم حالم رو می مي کنه،تک سرفه ای سکوت می شناسه و کمی گفتن سالم من،فرزاد من رو مبا

 ،پرسه
 
 .  زنمی شه که االن دارم باهات حرف می باورم نمي؟وایسالم ترانه خوب_
 
 : گمی دم و می لرزه آب دهنم رو به زور قورت می که صدام میدر حال_
 ؟یمن خوبم تو خوب_
 

 . شهی خالصه می جزئي هازی و درس و چی احوالپرسي حرف هامون توي گذره و همه ی مي اقهی دقچند
 

 ی کنه و می می دستشی کنم که فرزاد زودتر از من پی خوام باهاش خداحافظی شه،می برقرار منمونی بسکوت
 :گه
 
 ه؟ی چشنهادمی نظرت راجع به پی بگي خوایترانه،نم_
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 . ندارمي نظرچیمن که گفتم فعال ه_
 
 ، کنه که انگار جواب بله رو گفتم بهشی خنده وذوق می مي حرف فرزاد جورنی ابا
 
 . قطع کنمدی شده بارمی من ددیببخش: ساعتم نگاه کردم و گفتمبه
 

 : گهی داره و می بر مدنی دست از خندفرزاد
  ترانه؟من فردا منتظرت هستم باشه؟ی زنی زنگ میک_
 

 . کنمی رو قطع می گم و گوشی مي اباشه
 
 : گمی کنم و می خونه خودم رو سرزنش مری مسيتو
 !ی بکنه چي ترانه،اگه برداشت بدي زدی زنگ مدینبا

 . کنم خودم رو قانع کنمی می دارم و سعی بر می از افکاره منفدست
 

 روزبه هم عوض نشد،ذهنم پر بود از ي هاهی حالم با کنای کنم،حتی که دارم تجربه می شب قشنگنی اولامشب
 . پرابهت فرزاديصدا

 
 ی می خوره و نفس راحتی شم  تا باالخره زنگ می مرهی قرار زنگ آخرم،اونقدر به ساعت خی مدرسه بيتو

 .کشم
 

 رنگش اهی سی فرزاد دودلم،باالخره گوشي گرفتن شماره ي واستادم و برای همون تلفن عمومي روبه رودوباره
 .ارمی در مبمیارم و کارت رو از ج دیرو برم

 
 ، دهی خوره تلفنش رو جواب می که می بوقنی بار با اولنیا
 . شروع کردمی شدم و بعد از احوال پرسدنی خجالت کشالیخی بار بنیا
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 .ی بدوندی هست که باییزهای چهی ادامه بدم،ينجوری تونم ای نمگهیفرزاد من د_
 

 . مونهی شه و با گفتن باشه منتظر می فرزاد قطع می خوشحاليصدا
 

 . گمی بهزاد برادرش رو براش مانی جري کشم و همه ی مینفس
 . دهی متشی و تند فرزاد که خبر از عصبانقی عمي نفس هاي شدن حرف هام فقط صداباتموم

 
 : گهی کنه و می مکث مکمی

 ادته؟ی رو انی عاشقتم،ترانه سالگرد عمو کی کنم که بفهمکاری من چترانه
 
 .می نشد برم از دست خودم عصباننکهیخب آره،هنوزهم به خاطر ا_
 
 ی خوشحال شدم که میلی واسه عمو سالگرد گرفتم خدمی فهمیمن اون موقع سرباز بودم و سره پست،وقت_

 کاری دونستم چی بده اما موافقت نکرد،نمیاز سرپرستمون خواستم بهم مرخص.امی در بی و از دلتنگنمتیتونم بب
 ، گرفتم از پادگان فرار کنممی تصمنکهی ناراحت بودم،تا ایلینم،خک

 . خورد تو ذوقمي بدحوردمتی و نددمی رسیوقت
 .یمی زندگي کنم تا بهت ثابت بشه که همه ی همون کار رو می که تو بگی هر چاالنم

 
 : گمی کنم و می فکر مکمی

 .ادی از بهزاد وسط نی اسمگهی رو به عمو بگو تا دزی همه چبرو
 
  گم خوبه؟ی سخته ،به جاش به مامان آذر میلی زدن با بابام خ،حرفی دونی اما می تو بگیباشه ترانه هرچ_
 
 .آره خوبه_
 ... گمی همون جاميباشه پس آخر هفته که اومد_
 
 »ترانه«
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 : گهی زنه و می می از پشت کردن زن عمو فرزاد بهم چشمکبعد
 .ه واقعا دوستت دارم کی و بفهمی بهم اعتماد کنیتونیحاالم

 
 : گمی کنم و می رو جمع ملبخندم

 . مونده تا بهت کامل اعتماد کنمیلی فعال خنه
 ی کنه و می دونستم درکم می خوشحالم به خاطر وجود فرزاد،چون میلی ته دلم خرون،امای بامی آشپزخونه ماز

 . بود و هستی هام هم که به خاطر وجود اون روزبه لعنتی سختشتریدم،بی کشی چقدر سختمی زندگيدونه تو
 

 ، خواد برهی رو خورده مشی چائفرزاد
 .اطی حي توامی خواد بی زنه و ازم می از مامانش صدام می کنه و بعد از خداحافظی رو باز مدر
 

 : گهی زاره رو پام و می گم که زنعمو دستش رو می نميزی انداختم و چنیی زده سرم رو پاخجالت
 .زمی کارت داره عزی چنی بببرو
 

 . رمی به سمت فرزاد مالی شم و با هزار جور فکر و خی به زن عمو آذر نگاه کنم بلند منکهی ابدون
 
  شده؟يزیچ_
 

 : گهی کنه و می می کوتاهي خنده فرزاد
 .ی دوست دارم به خودم بگی الزم داشتيزی خواستم بهت بگم اگه چینه م_
 

 : ادامه دادمي تري گفتم و با لحن جدیممنون
 . حس کنممی زندگي رو توي کمبودچی زاره هیخداروشکر مادرم هست و نم_
 

 : گهی و منیی اندازه پای سرش رو مفرزاد
 ؟ي گردی بر میک
 
 .گهی ساعت دکی تا دیهروقت عمو بگه،شا_
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  مراقب خودت باش،خداحافظیلیباشه،خ_
 
 : گهی خنده و می منهی بی که زن عمو آذر من رو منی رم داخل،همی رفتن فرزاد مبا

 ؟ی چرا زودتر بهم نگفتی بدجنسیلی خترانه
 
 . ازدواج دادهشنهادی بهتون بگم فرزاد هم بهم پامی تونستم بیآخه آذر جون من که نم_
 

 . گهی نميزی چگهی ده و دی تکون مي سرزنعمو
 

 ي رم تا لباس هام رو بپوشم و آماده ی خوره،من هم به سمت اتاقشون می اومده و داره شام مرونی از بعمو
 . شمیرفتن بشم که،متوجه حضور فرزاد م

 
 . داخل اتاقرمی شم و می کرده بود می خداحافظنکهی فکر کردن به االی خیب

 
 »ترانه«
 

 ی بامی کنم از اتاق می مقنعه ام رو سرم منکهی پوشم و بعد از ای رنگم رو همراه شلوارم می بلند مشکيمانتو
 .رون

 
 اما فرزاد نمی شیکناره عمو م. شمید م  فرزاي رهی خي رم که متوجه نگاه های مییرای به سمت پذدارم

 . داخلادی شه و بهزاد می گذشته که در باز مي اقهی کنه،چند دقیهمچنان داره بهم نگاه م
 

 . کشهی حالت دارش مي موهانی بی کنه و کالفه دستی می برادرش اخمدنی با دفرزاد
 

 پسر عمو هی به چشم شهی همم،منی باهم برقرار کنمی رو تونستی خوبي خوبه و رابطه یلی ام با بهزاد خرابطه
 ي برااالتی فمرو خی خودش غوطه ور و کلياهای روي بهش ندارم،اما بهزاد توی حسچی و هنمشی بیم

 .خودش درست کرده
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 : گهی کنه و می خانومش ازش تشکر ميت شام خوشمزه  بابعمو
 .می بري جان اگه آماده اترانه

 
 . رمی از همه به سمت در می شم و با خداحافظی جام بلند ماز
 کنم و ی می نگاهمی داره نی چشم هاش که برق خاصنم،بهی گردونم تا بتونم فرزاد رو ببی لحظه سرم رو برمهی

 . لرزهیدلم م
 

 روزش رو ستی روز،بی سي که تویی رضا،همون جایی داي گم من رو ببره خونه ی معمول به عمو مطبق
 .می خودموني و فقط ده روز خونه می گذرونی منجایا

 
 رو درست کنه،خونه مون رو داده اجاره و با پول نشی روزبه بتونه ماشنکهی خونه که نه مامان به خاطر االبته
 اتاق هی خوره و ی مي فرش دوازده مترهی رو اجاره کرده که فقط یغال دون آشهی رفته می که داشتیکم

 خوده مامان و ی روزبه،گاهیرن،گاه که مقصیی کردن،تو ذهنم پره از آدم هادایداره،کاره هرشبم شده مقصر پ
 . از درس هام عقب بمونمی بشه و کلادی هام زبتی رفت و آمد ها باعث شده بود که تعداد غنی هم بابا،ایگاه
 

 دردو دل کنم،ذهنم ی دونم با کی رم به سمت پنجره،دلم گرفته و نمی کنم،می مي بازنای با تکمی نکهی از ابعد
 ی فکر مکمی حرف هام رو ندارم؛انی شم چون جرئت بی زود منصرف میلی شه اما خی مدهیبه سمت مامان کش
 .ان بزرگم مامشی برم پرمی گی ممیکنم تا باالخره تصم

 
 . اتاقش مشغول قرآن خوندن باشهي زنم که توی پس خدس منمشی بی نمییرای پذيتو
 

 . شمی زنم و بعد هم وارد می به در میکی کوچي ضربه
 

 . کنهی زنه و با لبخند بهم نگاه می به قرآنش مي بوسه ادنمی بزرگ با دمامان
 
 .زجونیقبول باشه عز_
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 .زمیممنون عز_
 
 . تونم باهاتون حرف بزنمی مزجونیعز_
 

 . خواد بهم بگهی می گلم چي نوه نمی کنارم ببنی بشایالبته ب: گهی زاره و می بزرگ قرآنش رو کنار ممامان
 
 . کنم به حرف زدنی و شروع منمی شی کنارش منانی اطمبا
 
 يحرف ها و رفتارها ده،از ی امون مندهی آي که برایی بهش گفتم،از فرزاد و رفتارهاش،از قول هازی همه چاز

 .روزبه
 

 : گهی می با خوش حالزجونی عزشهی حرف هام تموم میوقت
 رو انتخاب تی خوشحالم که خوانواده پدر،واقعاي حرف هات رو به من زدي که اومدي کردي خوب کاریلیخ

 . کنمتتی همایطی دم که در هر شرای گاهت،من هم بها قول مهی تکي برايکرد
 

 . برمی منت و گرمش پناه می بوسم و به آغوش بی مقی رو عمدستش
 
 »ترانه«
 

 ی وقت هام ازم مشتری ده،بی ممی خبر داره،شده سنگ صبور من و دلدارمی اتفاقات زندگي که از همه فرزاد
 . کنمی رو بهونه منای نکشم اما هربار مامان و تی سختنقدری کنم و ای زندگهی مامان سميخواد برم خونه 

 
 . عموي برم خونه ادیمتحاناتم مونده و نتونستم ز به ادوهفته

 
 هم با نه،منی ازم خواسته قبل امتحاناتم من رو ببنمشی دلتنگم شده و خودم هم مشتاقم ببی که حسابفرزادم

 .نمشی ببکشنبهی فکر قبول کردم که کمی
 
 ، فرزاد مجبور شدم به مامان سارا بگم امتحان دارمدنی خاطر دبه
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 شم،حس ترس و استرسم باهم مخلوط شده و باعث ی تر مکی ظهره و من هرلحظه به فرزاد نزدازدهی ساعت
 ،شده دست هام عرق کنه وبدنم سرد بشه

 
 رو چند برابر تشی که جذابی شلوار مشکهی رنگ با ی آبراهنی پهی اندازم،ی می فرزاد نگاهي مردونه پی تبه

 .کرده بود
 

  موهاش ي آفتاب بوري کنه،حاال توی رو پر منمونی بي خنده و فاصله ی و ترسم شده مدی که متوجه تردفرزاد
 . کشهی خودش رو به رخ مشتری بشی قهوه ايو چشم ها

 
 نداشتن فرزاد نی پرسم؛به خاطر ماشی دم و حالش رو می جوابش رو می کنه و من هم به آرومی سالم مبهم

 ، به قدم زدنمی کنی کم شروع مم،کمی کني روادهی پمیمجبور
 
 ،نهی مارو ببی ترسم کسی رفت و آمدنباشه،آخه مادی که توش زیی جاهی می  شه بریفرزاد م_
 

 . که رو به رومونهیالنی داخل ممی ری گه و می مي باشه افرزاد
 
 حال زن عمو سارا چطوره؟_
 
 .خوبه،خداروشکر_
 
 ؟ي اش قرار دارندهی که با داماد آیبهش گفت_
 

 نی اولنی کردن به حرف زدن وادارم کنه،ای کنه با شوخی می گم،فرزاد سعی نميزی کنم و چی مي اخنده
 . حرف بزنمی و برام سخته که مثل خودش به راحتنمشی بی از خونه مرونی بود که بيبار
 

 .می دی به راه رفتنمون ادامه ممی دارهمچنان
 ، فرو بردهبشی واستاده و دستش رو داخل جفرزاد
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 کی کتاب کوچهی شم ی که متوجه مارهی در مبشیو از ج.  خوشگلش زده،دستشي از همون لبخندهادوباره
 . شم که قرآنی باال متوجه مارهی کتاب رو میدستشه،وقت

 
 . کنمی تعجب بهش نگاه مبا
 
 ترانه دستت رو بده به من_
 

 . دست داغشي ذارم توی رو مدستم
 
 ،ي زاری وقت تنهام نمچیحاال قسم بخور که ه_
 
 ، عمل انجام شده قرار دادهي من رو توقای کار کنم،فرزاد دقی دونم چی کارش شوکه شدم و نماز
 

 ... گمی دم و می مرونی کنم،نفس حبس شده ام رو بی فکر مکمی بندم و ی هام رو مچشم
 
 »ترانه«
 

 نکهی از ادی ترسیبه م هم مثل من از روزره،فرزادی خواست بگی دونستم که فرزاد چرا از من قول می مخوب
 . از برادر هاش ازدواج کنمیکی کنه من با يکار
 

 : گمی دستش بود و منی که بیکی قرآن کوچي زارم روی رو راحت کنم دستم رو مالشی خنکهی اواسه
 . خورمی مقسم

 
 : گهی کنه و می لبخندش رو پررنگ تر مفرزاد

  کنهتتی اذی خورم تازنده هستم کنارت باشم و نزارم کسیقسم م_
 
 . دارمی قرآن بر مي شه و دستم رو از روی حرفش لبخند مهمون لب هام منی ابا
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 .رهی گی قرآن رو به سمتم مفرزاد
 
 . کادو از طرف منهی قرآن مال تو،نیا_

 : گمی و مرمی گی رو از دستش مقرآن
 . کنمی چشمام ازش مواظبت ممثل

 
 کمی و رهی گی عرق و سردم و مسی خي دست هافم،فرزادیخل ک زارم دای با ارزشش رو مي کادونکهی از ابعد

 .می زنی هم باهم قدم مگهید
 

 : گمی کنم و می از دوازده هم گذشته،بهش نگاه مساعت
 . برمدی شده بارمی من دفرزاد

 
 . کنهی نمی دونه مخالفتی رو مطمی که شرافرزاد

 .  برمدی کندن ازش برام سخته اما بادل
 . شمی کنم و ازش جدا می باارزشش ازش تشکر مي هی هدبابت

 
 . شه مدام دست هام رو بو کنمی عطر فرزاد رو گرفته و باعث مي خوبه،دست هام بویلی خحالم

 خوشحال بودم که اهل دروغ و نی از اشتری و بمی زندگي کنم به خاطر وجود فرزاد توی دلم خداروشکر ميتو
 .ستی نیدورنگ

 
 نی شه که غصه بخورم،از مامانم ناراحتم که ای کنه و باعث نمی نمتمیروزبه اذ مامان و ي دعواهاگهید

 کرده  و ما ی که پشت مامانم رو خالرمی رضا دلگیی بکنه،از داي کارستی کنه و حاضر نی رو تحمل متیوضع
 .رو به حال خودمون گذاشته

 
 . روزبه رو تحمل کنمي شه که حرف های باعث منی به فرزاده و همدمی امي همه
 ... حال خوبم رو خراب نکنهيزی چچی شه که هی باعث منی بهم ثابت کرده که واقعا دوستم داره و همفرزاد
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 »ترانه«
 
 . بهزادشی برم پکمیزی امتحان في که داشتم مجبورم برايادی زي هابتی خاطر غبه
 

 ی خوشحال میلی هم اونجاست خهین سم مامانمی بی می کنند،وقتی از من استقبال می به خوبشهی هممثل
 .شم
 ست،بهی موضوع من و فرزاد نانی در جری فهمم که هنوز کسی اتاق مي تومی خواد که بری بهزاد از من میوقت

 اتاق؛لبخند ي فهمم دوست نداره با بهزاد برم توی شم و می کنم که با اخم هاش مواجه میفرزاد نگاه م
 : گمی زنم و به بهزاد می بهش می بخشنانیاطم

 . فهممی آزاد بهتر مي فضاياط،توی حي تومی برشهیم
 

 .اطی حي تومی ری کنه و باهم می بدون مخالفت قبول مبهزاد
 
 .اطی داخل حانی هم مهی شه و بقی پله،در باز مي محض نشستن ما روبه
 
 . کنمی اما به خاطر وجود بهزاد مهارش مرهی گی کنم؛از کارش خنده ام می فرزاد نگاه مطونی شي چشم هابه
 

 کنه از اومدنشون اصال ی کنه و مشخص می میی بهزاد که خودنماي و کالفه ی عصبي فقط نگاه هاحاال
 .ستیخوشحال ن

 
 . تر شدهکی کتابم رو باز کرده و بهم نزدبهزاد

 
 . بدمحی تا بهت توضي بگو کجا ها رو مشکل دارقایخب دق_
 
 . ندارمادی يادی ززی داشتم و چادی زبتی غکیزی من سره درس فيخب راستش رو بخوا_
 

 . دادنحی کنه به توضی گه و شروع می مي باشه ابهزاد
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 بهزاد حاتی زنه،از توضی لحظه هم پلک نمهی کنم که زل زده به من و بهزاد و ی به فرزپ نگاه می چشمریز
 . افتمی امتحان رو منی و مطمعن بودم که ادمی نفهمیچیه
 

 . دادن بهزاد کتاب رو بستحی بعد از دو ساعت توضباالخره
 
  زحمت بهزادي تويممنون واقعا افتاد_
 
 .ی گرفته باشادی داده باشم و خوب هم حی خوب توضدوارمی نکردم امي کنم کاریخواهش م_
 

 . خوب بود ممنون واقعایلیآره خ: گمی زنم و می ميلبخند
 

تو که : گمی کشم و می می از سره آسودگی شه تا بره آب بخوره به محض رفتنش نفسی بلند م از حاشبهزاد
 . نگرفتمادی یچی کازچر کنم هی خدا حاال چي نذاشت بفهمم،وایچی فرزاد هنی ای ولي دادحیخوب توض

 
 کنم و به یم ي از بهزاد تشکرگهی بار دکی آماده اس و کناره در منتظرم،لوازمم رو برداشتم و هی سممامان

 . رمی مهیسمت  مامان سم
 

 لب ي لحظه هم از روهی شه لبخند ی و باعث مارهی در مي رو فرزاد مسخره بازي اقهی ده دقری اون مستموم
 ...هام محو نشه

 
 »ترانه«
 

 : گهی شه فرزاد می دور مکمی از مون نکهی ره داخل،بعد از ای کنه و می مي از فرزاد تشکرهی سممامان
 . نرهادتی حتما بهم زنگ بزن فردا

 
 . بندمی ازش در رو می گم و بعد از خداحافظی مي اباشه
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 ی دونم چی امتحان مثل خنگ ها زل زدم به کاغذ رو به روم و نمي طور که حدس زدم سره جلسه همون
 زنم ی دم و از مدرسه می دم و کالفه برگه رو به مراقب می رو جواب مادی مادمی رو که یسم،هرسوالیبنو

 ، ره به فرزاد زنگ بزنمی مادمی که اصال کیزی امتحان فرهی فکرم درگرون؛اونقدریب
 ،رونی زنم رفته بی ده و حدس می زنم جواب نمی مامان رو صدا می رو پرت کردم داخل اتاقم،هر چفمیک

 که به فرزاد قول دادم حتما بهش زنگ ادی مادمی شه و ی آه از نهادم بلند موفتهی که چشمم به تلفن منیهم
 .بزنم

 ی خسته شدم،مقنعه ام رو از سرم متی وضعنی واقعا از اگهی زنگ بزنم ،دیحوصله  ندارم برم از تلفن عموم 
 ،  رمی و به سمت تلفن مرونیکشم ب
 . مونم تا جواب بدهی و منتظر مرمی گی اش رو مشماره

 
 بله؟_
 
 ؟یسالم فرزاد خوب_
 
 . زنمی قطع کن خودم زنگ مییترانه،تو_
 

 . زارمی رو می گم و گوشی مي اباشه
 

 ی مردونه اش گوش مي دارم و با ذوق به صدای رو بر می خوره،گوشی گذشته که تلفن زنگ مقهی دقچند
 .سپارم

 
 ؟ی برگشتی ترانه،کیخوب_
 
 . هست که اومدمی ربعکی_
 
 امتحانت چطور بود؟_
 
 . نگو که گند زدیچی فرزاد هيوا_
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 : گهی خنده و می مفرزاد
 . که حواست به من بودبس

 
 : گمی دم و می حرص دندونام رو بهم فشار مبا

 داره ی بهزاد چدمی فهمی من هم ماطی حي توي اومدی تو بود،اگه تو نمي نگاه هاری آقا همش تقصرمینخ
 . دهی محیتوض

 
 : گهی خنده ومی دوباره مفرزاد
 . بودن خودت رو گردن من نندازخنگ
 ؟ي شد که از خونه زنگ زدی چیراست

 
 . زنگ بزنمیخب سخته همش برم از تلفن عموم_
 
 نمت؟ی تونم ببی میترانه ک_
 
 .دی خرمی فردا،البته مامان سارا هم هست قراره با هم بردیاوم،خب شا_
 
 .امی هم مد،منی ریچه خوب،پس حتما بهم خبر بده بجو کجا م_
 
 .يدی من رو دروزیعه فرزاد تو که د_
 
 . شهیخب بمنچه که دلم زود زود برات تنگ م_
 
 ؟ي دم،فعال کار نداریخب،باشه بهت خبر م_
 
 .مراقب خودت باش.زمینه عز_
 



   ییرمان ترانه تنها                                                    اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 201 

 . طور،خداحافظنیتوام هم.چشم_
 
 . کنمیم يزی فردا برنامه ري رم و برای به سمت اتاقم مي زارم وبا انرژی رو می گوشقی لبخند عمبا
 
 »ترانه«
 
 کنم که ی فکر نمم،امای به فرزاد اطالع دادم که قراره کجا برنکهی اد،بای خري برارونی بمی مامان و ترانه اومدبا
 .ادیب

 
 طرف خوش هی خوره به فرزاد،از ی ام که چشمم می لباس فروشي حال قدم زدن و نگاه کردن به مغازه هادر

 . وبهمون شک کنهنهی ترسم که مامان سارا فرزاد رو ببی میحالم که اومده و از طرف
 

 ی مامان واستاده و سالم مي شه؛حاال رو به روی مشتری شه استرس من هم بی تر مکی فرزاد به ما نزدیهرچ
 .کنه
 

 . دهی کنه و جوابش رو می مشکوك نگاهم ممامان
 
  کجا؟نجای کجا،ا؟شمایسالم فرزاد جان،خوب_
 
 .دمی طرفا کار داشتم که شمارو دنیراستش ا.خوبم زنعمو_
 

 . رهی می خداحافظهی کنه و با ی خونه اما قبول نمادی کنه تا همراهمون بی فرزاد رو تعارف ممامان
 
 .می شی که باهم چشم تو چشم منمشی گردم تا ببی مبر

 . رهی زنه و می بهم می و چشمکلبخند
 
 و می از زندگی شده قسمتگهی خودش کرده،دریرو تسخ وچون فرزاد تموم ذهنم دمی نفهمیچی کردن هدی خراز

 .من هم واقعا دوستش دارم
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 مختلف ي فرزاد هرهفته به بهونه هاای رم خونه شون ی بار مکی من دوهفته ای گذره ی وقتمون باهم متموم

 .دنمی دادیم
 گرده ی بر منهی بی و من رو مادی منکهی ره سرکار و شب هام بعد از ای مندهی آي توشمونی خاطر رفاه و آسابه

 . خورهیخونه و شامش رو م
 

 ی دارند و اهل خرجسانسی اما هم فرزاد و هم بهزاد هردو فوق لستنی پول دار نادمی عمو کامران زخانواده
 .ستندیگرفتن از پدرشون ن

 
 کنم از یم دای زنم و هر وقت که فرصت پی با فرزاد حرف نمی از تلفن عمومگهی شه که دی مي هفته اکی

 . زنمیخونه بهش زنگ م
 

 ی هم که مرم،منی رو ازش بگی امانتکی دمه در و امی ازم خواست ساعت نه بم،فرزادی که باهم حرف زدامروز
 . قبول کردمستنی آقا خونه نیدونستم امشب مامان و عل

 
 . برمدی فهمم که بای زنگ زدن تلفن و قطع شدن مم،بای نه شده و فقط من و مامان بزرگ خونه اساعت

 
 . رم به سمت دری اندازم می می به خودم نگاهنهی آئي تونکهی کنم و بعد از ای رو سرم مچادرم

 
 .رهی گی زنه و بسته رو به سمتم می چشم هاش برق مدنمی با دفرزاد

 . رهی ده و می بسته رو بهم معی فوضولمون سري هاهی خاطره همسابه
 
 .رمی راست به سمت اتاقم مکی داخل و امی مي کنجکاوبا
 
 برام ارزش یلی ساده بود اما خنکهی بود،با ادهی خریفرزاد برام گوش. زنمی باز کردن بسته بهت زده بهش زل مبا

 .داشت
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 »ترانه«
 
 .رمی گی فرزاد رو مي و شماره رمی سمت تلفن مبه
 
 ؟ي که کردي چه کارنیفرزاد ا_
 
 . که الزمت بوددمی رو خريزی نکردم،چيکار_
 
 .رنشی گیاما اگه مامان و روزبه بفهمند ازم م_
 
 . روشنش کنی ازش استفاده کنی که خواستی روشن باشه،فقط وقتشهی همستیالزم ن_
 
 .بازم ممنون فرزاد.باشه_
 
 . من برميفعال اگه کار ندار.یقابل تورو نداره خانوم_
 
 .ریشب بخ.زمینه عز_
 
 .ریشب بخ_
 
 . رمی دارم و به سمت مامان بزرگم می و جعبه اش رو برمی فکر گوشکمی با
 
 د؟ی رو بدم تا برام نگهش داری امانتکی تونم بهتون ی مزجونیعز_
 
  آقا فرزاده؟ی هست؟نکنه امانتی چی امانتنیحاال ا_
 

 .رمی گی رو به سمتش می زنم و گوشی مي زده لبخندخجالت
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 . داشته باشمی که مامان اصال دوست نداره گوشدی دونیده،می رو فرزاد برام خری گوشنیا_
 
 . دارمی راحت من برات نگهش مالتیآره مادر خ_
 

 ، شهرموني از امامزاده هایکی ارتی چهارشنبه اس و عمو من رو دعوت کرده که باهاشون برم زامروز
 

 ،نمی بی هم مبهی جمعشون غرنی رسم بی عمو مي به خونه یوقت
 : گمی کنم و می مکی رو به گوش زنعمو نزدسرم

  زن عمو؟نی ها کنیا
 : گهی کنه و می عمو حرفش رو با عمه سمانه قطع مزن

 .ارتی پدرت هستند،اومدن باهامون برن زي ها عمو هانیا
 

 . شمی گم و مشغول خوردن شربتم می میآهان
 

 ی که نمی کنم،حسی رو دارم تجربه میبی شدند،حس عجلی رفتن شد و همه مشغول جمع کردن وساموقع
  فرزادي برای دلتنگای بزارم،انتظار یدونم اسمش رو چ

 
 »ترانه«
 

 ، کنمی نمداشی گردم پی دنبال فرزاد می اون شلوغنی بی چهر
 شم،وسط ابرها و ستاره ماه ی مرهی خي ابرمهی آسمون صاف و ننم،بهی شی ماطی حي توامی و مرهی گی مدلم

 . کنهی مرهی به خودش خ زوی کنه که چشم هر کسی مییاونقدر خودنما
 

 اد،مامانمی سرمون می دونم آخرش من و فرزاد چینم. که توش گممی از سرنوشت نامعلومم گرفته،سرنوشتدلم
  زجر بکشه؟نقدری شن،تا آخر قراره ای میو روزبه چ

 
 .رمی گی فرزاد دوباره جون مدنی زنم،با دی باز شدن در افکارم رو پس مي صدابا
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  ترانه؟ی نشستنجایسالم چرا ا_
 
 ؟ي اومدری دنقدریچرا ا.ییمعلوم هست کجا. دلم گرفتهکمی فقط ستی نيزیچ_
 
 . شدری تا راه افتادم ددی کارم طول کشکمی_
 
 . داخلمی برایباشه ب_
 
 ،ادی همراهمون بستی شم فرزاد قراز نی دم که متوجه می جمع نشستم و دارم به صحبت هاشون گوش منیب

 . شنی مونه ومتوجه نگاهم به فرزاد  می دور نمی کنم که از چشم کسیگاه م با تعجب بهش نعیسر
 

 : گهی خنده و می خطاب به من رو به همه مفرزاد
 اشک هاتون شتون،حاالی پامی بمی دم از سرکار مستقی گذره اما قول می دونم بدون من بهتون خوش نمی مبابا

 .نیرو پاك کن
 
 . گردهی بر مي به حالت عادنمونی خندن و دوباره جو بی تموم شدن حرف فرزاد همه مبا
 
 »ترانه«
 

 ، کننی انداز هارو پهن مری گاه و عموهام دارن زارتی به زمیدی رستازه
 .می زاری منی زمي و رورونی بمیاری منی ها رو از ماشلی وساماهم

 
 تنقالتم رو الیخی و بارمیخودم ن ي کنم به روی می کنه اما سعی متمی پدرم اذي ها و پچ پچ کردن  عموهانگاه

 . خورمیم
 
 . شهی هست مربوط به من می زنند اما هر چی حرف می دونم دارن راجع به چینم
 
 . بگهيزی چهی خواد ی از جاش بلند شده و میکی گذشته که زنعمو با اخم کوچکمی
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  شه چند لحظه همه به من توجه کنند؟ی مدیببخش_
 

 . کنندی ساکت شدند و به زنعمو نگاه مهمه
 
 . باال نزنهنی براش آستی کسگهی رو به همتون بدم،ترانه نامزد داره،لطفا دي خبرهی خواستم یم_
 
 . کنندی حرف همه ساکت شدند و دارن به من و زنعمو نگاه منی گفتن ابا
 

 کنم و با چشم هام التماسش ی نگاه م بزنه هاج و واج دارم به زنعموی حرفنی که اصال انتظار نداشتم همچمن
 . ادامه ندهگهی کنم که دیم
 

 .ادی کنه و به سمتم می بهم می بخشنانی نگاه اطمزنعمو
 

 .هی مامان سمی اما فقط همه زل زدن به من حتنمی رو ببهی تا واکنش بقرمی گی رو باال مسرم
 
 . دنبالمادی خوام که بی رم و از زنعمو هم می رو به روم مي از درخت هایکی شم به سمت ی جام بلند ماز
 
 شه،بعدش هم هنوز که ی می از دستم عصبانی مامان بفهمه کلد،اگهی بود که زدی چه حرفنیزنعمو آخه ا_
 .ستی مشخص نيزیچ
 
 که دست از ي کرده از عموت،من هم گفتم نامزد داري پسرش خواستگاري پدرت تو رو براي عمو زمیعز_

 .سرت بردارن
 
 . شمی ندارم و ساکت می واقعا حرفگهید
 

 .ارتی زي برامی ری ممی شده و دارشب
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 ی محی به ضری کنم،دستی می خوشبختي همه از جمله خودم آرزوي دلم براي بندم و توی هام رو مچشم
 .رونی بامیکشم و بعد از خوندن نمازم م

 
 کنم و بهشون ی رو مهار ممی خوره به فرزاد،خوشحالی که همه نشسته اند که چشمم می رم به سمتی مدارم
 . شمی مکینزد
 .شمی پادی کنم که بی فرزاد اشاره مست،بهی حواسش به من نی شم کسی مطمعن میوقت
 
 . فرزاد رو به رومهنمی بی خودم اومدم کهمبه
 
  شده؟ی چی دونیفرزاد م_
 
 شده؟ینه،چ_
 
 .زنعمو امروز به همه گفت که من نامزد دارم_
 
 .ارهیاسمت رو به زبونش ب. کنهی جرئت نمی خوامت و کسی دونن چقدر میچه بهتر حاال همه م_
 
 زنه و ی بگه که عمو صداش ميزی خواد چی خوشحالم؛میلی کنه خی و استقبال مهی فرزاد راضنکهی ااز

 . شه برهیمجبورم
 

 .می ری از خوردن شام همه به سمت خونه هامون مبعد
 . اتاقش تا بخوابهي ره توی راست مکی که خسته اس عمو

 
 . افتمی بدرقه کردنش پشت سرش راه مي شه تا بره،من هم برای از جاش بلند مفرزادهم

 
 : گردهی کنه و به سمتم برمی هاش رو پاش مکفش

 . مال توئهنیترانه ا_
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 : گمی و مرمی گی رو ازش مپاکت
 ه؟ی چگهی دنیا

 
 . کادو از طرف منهی_
 
 . دمی کنم و بهش پس می قبول نمنی واسه همادی بده بدم مهیپول بهم هد ی  کسنکهی ااز
 
 . ندارمی ارزشچی فهمم برات هی مي کنم قبولش کن،اگه برش نداریترانه خواهش م_
 

 : گهی شه و می کنم،فرزاد هم ذوق زده می و ازش تشکر مرمی گی پاکت رو مناچار
 . کنم خانوم خوشگلمی مخواهش

 
 ی خوام جوابش رو بدم،که زنعمو صدام می کنم و می داره نگاه میبی شفافش که حاال برق عجي چشم هابه

 .زنه
 

 : گهی رم داخل که زنعمو می کنم و می می باهاش خداحافظباالجبار
 

 . عموت بشنوهدی خوای بابا مدی تر حرف بزنآروم
 ... رفتمییرای و به سمت پذنیی زده سرم رو انداختم پاخجالت

 
 »ترانه«
 

 . دنبالمانی قراره مامان،همراه روزبه بگهی ساعت دکی پنج بعداز ظهره و تا ساعت
 
 ، دمی رم و جواب می به سمتش مهی مامان سمي زنگ زدن تلفن خونه با
 
 بله؟_
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 .ای زود بمی منتظرتدونیترانه ما دور م_
 

 . دارمی رو بر مفمی گم و کی مي اباشه
 که رونی بامی کنم و از خونه می می شم تنها برم،از زنعمو زهره خداحافظی خاطر نبودن عمو هام مجبور مبه

 ، رسهیفرزاد از راه م
 
 ؟يریکجا م_
 
 .مامان و روزبه اومدن دنبالم_
 
 .برمتی مي تنها برستیالزم ن_
 
 تونم به فرزاد هم ی ده،اما نمی مری و دوباره بهم گارهی در میلمی فهی حتما نهی دونم اگه روزبه فرزاد رو ببیم

 .می افتی کنم و باهم راه می قبول ميا،مجبوریبگم ن
 
 ی دونم که االن داره راجع به چی زنه،خوب می کنم که با اخم داره با مامان حرف می دور به روزبه نگاه ماز

 . زنهیحرف م
 

 . دهی ره و بهش دست می به سمت روزبه مفرزاد
 
 داخل؟ دیاوردی نفیسالم روزبه خان،چراتشر_
 

 . رهی کنه و می می ده خداحافظی محل نمادی روزبه زنهی بی که مفرزاد
 

 : گهی کنم که روزبه می نگاه مرونی نشستم و به بنی ماشداخل
 . شهی ميزی چهی رفت و آمد ها آخر نی دونم ته ای که ممن
 

 . گمی نميزی دم و چی دندون هام رو بهم فشار میعصب



   ییرمان ترانه تنها                                                    اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 210 

 
 ، رهی رسونه خونه خودش  می مارو می وقتخداروشکر

 : گهی گرده می مدی دنبال کلفشی کي طور که داره تونی هممامان
 .ی دونی که اخالق روزبه رو م،توي با فرزاد اومدچرا
 

 . رو به مامان بگمزی همه چرمی گی ممی بندم و تصمی هام رو مچشم
 
 »ترانه«
 

 . دهی منم گوش مي کنه به حرف های طور که داره لباس هاش رو عوض منی هممامان
 
 . گمی می حرف زدنمون،از قرارگذاشتنمون،از همه چی رابطه مون،از تلفناز
 

 ادی زنمی واسه همهی رو بو برده از قضییزای چهی دونم که قبال ی شدم و منتظرم مامان جوابم رو بده،مساکت
 .تعجب نکرده

 
 ي روزبه واسه پسرش تو رو خواستگاري طرف هم که باباهی ،ازی دونی من و خودت رو مطیترانه تو که شرا_

 . کنهیرو رسم. هی و هر چه زودتر قضادی خوادت بیکرده،پس بگو اگه م
 
 : گمی کنم و می حرص دستم رو مشت مبا
  کردن؟ي خواستگاریک
 
 .هی جدیلیفعال روزبه حرفش رو زده اما خ_
 
  شون ازدواج کنم؟یکی تونم برم و با ی چطور م گم عمو،بعدی روزبه مي برادر هايمامان من به همه _
 

 زنم به خاطر ی که به فرزاد گفتم برسم بهش زنگ مادی مادمی هوی گه،ی نميزی کنه و چی فقط نگاه ممامان
 . از مامان اجازه گرفتم تا بهش زنگ بزنمنیهم
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 . خونهدمیالو فرزاد سالم،من رس_
 
 .،باشهیسالم خانوم_
 
 .دمی روزبه رو شننی ماشي حرف بزنم که صداشتری خواستم باهاش بیم
 
 . قطع کنم روزبه اومدهدیفرزاد من با_
 
 .باشه،خداحافظ_
 

 . نشمی عصباننی از اشتری و بوفتهی اتاقم تا چشمم به روزبه ني رو قطع کردم و رفتم تویگوش
 
 »ترانه«
 
 . بهم فشار آورد که مامانم رو صدا زدمي کاری و بیی تنهانقدریا

 
 ،مامان،مامان_
 
  شده؟يزی ترانه؟چهیچ_
 
 . دوست دارمیلی؟خیاطی برم کالس خي دینه فقط حوصله ام سررفته،اجازه م_
 
 . ذارهی روزبه نمی دونیتو که م_
 
 . کنشی کنم راضیمامان خواهش م_
 

 .رونی ره بی بگه از اتاقم ميزی چنکهی کنه و بدون ای بهم می نگاهمامان
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 ،ادی بشی پی دونم قراره چی هفته از حرف زدن من و مامان راجع به فرزاد گذشته و نمکی
 ، برادر روزبه حرف بزنمي زنگ زنم با فرزاد راجع به خواستگارخوامی تنهام و مخونه

 
 . کنهی گم که موافقت می میاطی از رفتن به کالس خینی مقدمه چواسه

 
 ؛ی رو بدونيزی چهی دیفرزاد با_
 
  بدونم عشقم؟دی با رویچ_
 
 ی گفت اگه واقعا من رو مه،مامانی جدیلی خماتشونی کرده،ظاهرا تصميراستش برادر روزبه ازم خواستگار_

 .می خواستگارای بيخوا
 

 . دهی گوسم رو نوازش مقشی عمي نفس هاي ساکت شده و فقط صدافرزاد
 
  گفتم؟ی چيدیفرزاد،شن_
 
 . تو راحت بشه هم خودمالی زنم تا هم خی من با خوانواده ام حرف مدم،باشهیآره شن_
 

 . کنمی زنم و ازش تشکر می ميلبخند
 
 ؟ی گی بخوام نه نميزی چهی ازت ،اگهیخانوم_
 
 .ي بخوای داره چیخب بستگ_
 
 .نهی بدنت رو ببیدوست ندارم کس.ی چادر سرت کنیشی که مال خوده خودم میخب دوست دارم تا وقت_
 
 هم اد،بعدشی کنه بدم ملی رو بهم تحميزی بخواد به زور چی کسنکهی تونم چادر بپوشم،از ایفرزاد من نم_

 .ی بودم که منو خواستي جورنیمن از اول هم
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 . فهمم که ناراحت شدهی گه و می نميزی چفرزاد

 . گردمی کنم و به اتاقم بر می می باهاش خداحافظنمی بی رو که مسکوتش
 
 »ترانه«
 

 خوشحال ی مامانش کلدنی بزرگم اومده خودنمون تا بهمون سر بزنه،مامان سارا هم که دلش گرفته با دمادر
 . شهیم
 
 ی که فرزاد بهم داده بود می پاکتادهی هوی کنند،ی هم دارن باهم دردودل مزجونی و مامان و عزدهی خوابنایت

 . دارمی بر مفمی کي اتاقم و پاکت رو از توي رم تویافتم،م
 

 زارم روش و ی رو هم که عمو بهم داده بود رو می و اون مقدار پولرونی بارمی پاکت مي رو از توصدتومن
 . بخرمهی هدکی فرزاد ي برارمی گی ممیتصم

 
 : گذشته بود که مامان بزرگ اومد داخل اتاقم و گفتی ساعتکی

 . دونم کجا بذارمش مادری نم،مني خودت نگه دارشی رو پي که بهم دادی امانتنی جان بهتره اترانه
 

 رو ی گوشرونی ره بی مامان بزرگ از اتاق منکهی از ارم،بعدی گی رو ازش می کنم و گوشی مي تشکرازش
 . دمی مامی کنم و به فرزاد پیروشن م

 
 . دادنامی به پمی کنی شه و شروع می خوشحال میلی رو روشن کردم خی فهمه گوشی میوقت
 

 . کنهی کنه و غرق در لذتم می خانومم استفاده ميش از کلمه  حرف هاي همه ي توفرزاد
 . خورهی دادن به فرزادم که تلفن خونه زنگ مامی پسرگرم

 
 : گهی دم که می مامان گوش مي به صدای خوببه

 . هستمد،منتظرتونییای خوش ممی هستآره
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 :  پرسمی مي و با کنجکاورونی بامی اتاق ماز
  بود مامان؟یک
 
 .زمی عزنجای اانی خاله ام دارن ميخونه _
 
 .می دختر به اسم ستاره دارند مه باهم هم سن هستهی شم چون ی اومدنشون واقعا خوشحال ماز
 

 .می اند که ما باهاشون رفت و آمد داریی رضا تنها خوانواده هایی مامان و داي خاله
 

 ،ادیوون دارن و خوشش نم پسر جگهی مامانم مي خاله ي اصال دوست نداره من برم خونه فرزاد
 دروغ نی روز اولکی نکهی بهش نگم تا ايزی برم و چی مجبور بودم دزدکمی رفتی وقت ها که می هم بعضمن

 ....رو بهش گفتم
 
 »ترانه«
 
 بهش يزی کنه چی دونستم اگه فرزاد بفهمه مخالفت می مامانم،منکه مي خاله ي خونه می روز قرار بود برکی(

 من ادی خونه امونه داره مکی و موقع رفتنمون بود که فرزاد بهم زنگ زدو گفت نزدمینگفتم،ما حاضر شده بود
 حالم بد شده بود،روزبه ساك یلیببلعه،خ  از هم باز بشه و من رونی خواست زمی لحظه فقط دلم منه،اونیزو بب

 چند روزه شهی دوره همیلی مامان سارا خيله  خاي دستش بود و دم در واستاده بود چون خونه ی مسافرتيها
 ،دی پرسی داد و همش می مامی بود و شک کرده بود تند تند پدهیفرزاد که روز به رو د.می ریم
 

 فکر کردم و گفتم کمی بگم،ی دونستم بهش چی که نمه،منی ساك و بند و بساط چنید،ای ری کجا مدیدار
 ، خام بود فرزاد برام نوشته بودالی حرف بره،اما خنی وار بودم با گفتن ادی رضا و امیی داي خونه می ری ممیدار

 ،امی اونجا من هم پشت سرتون مدی ری مدی حاال که دارباشه
 یلی نکرده بودم و به خاطر ترسم مجبور شدم بهش دروغ بگم از دست خودم خي خراب کارنقدری عمرم ايتو

 . بودمیعصبان
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 گهیاد،دی داره پشت سرمون منی با ماشدمی سرم رو نگاه کردم که دم،پشتید و راه افتامی نشستنی ماشيتو
 رو باز کردم فمی کپی زي برام سخت بود با هر اجباریلی گفتم؛خی رو بهش مقتی حقنکهی نداشتم جز ايچاره ا

 ، کردنپیو شروع کردم به تا
 
 . مامانمي خاله ي خونه می ری ممیفرزاد من بهت دروغ گفتم،دار_
 

 مطمعن بودم گهی بود که دکی روزبه نزدنی کرد،اونقدر به ماشادی سرعتش رو زهوی رو چک کرد و شیگوش
 که نیم،همی بود تصادف کنکی رو نگه داشت چون نزدنی ترمز کرد و ماشتی فهمند،روزبه با عصبانیاالن م

 . کرد و رفتشتری بشه،فرزاد سرعتش رو بادهیروزبه خواست پ
 

 دیستی بلد نی بود،روزبه دوباره راه افتاد و شروع کرد به فحش دادن که رانندگدهی پر زده بود و رنگمخی بدنم
 . حرف هانی و از اابونی تو خدییاین

 
 . دادی گفتم جواب نمی می دادم اما هر چامی به فرزاد پعیسر
 
 بود و فقط بهم گفت که نی سر سنگیلی شده بودم که شب بعد از شام بهم زنگ زد اما خدی نا امی حسابگهید

 . گردمی قربون صدقه اش رفتم و بهش قول دادم که بر می خونه من هم کلدی امشب برگردنیهم
 

 .) بودي واقعا برام شب بداونشب
 
 .رونی رم بی و از اتاق مامی زنگ خونه به خودم مي صدابا
 
 
 »ترانه«
 

 . اتاقي تومی ری مامانم مي من و ستاره دختر خاله ی از سالم و احوال پرسبعد
 رمی گی ممی بدم تصمامی به فرزاد پی راحت بتونم با گوشنکهی راحتم،واسه ایلی و باهاش خهی دختره خوبستاره

 .موضوع رو بهش بگم
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 . دهی به حرف هام گوش مقی کنه و دقی از من استقبال می به خوبستاره

 
 بده،اگه عاشقت بود بتی خواد فری گن،اون فقط می مردها دروغ مي ترانه به نظره من که باور نکن همه یول_
 .تی اومد خواستگاریم
 

 اد؛ی مامی دم که برام پی ستاره گوش مي به حرف هادارم
 »؟ی کنی مکاری چي دارزمیعز«
 

 .کارمیب: هم جواب دادممن
 

 .ادی مامی هم نگذشته که دوباره ازش پهی چند ثانهنوز
 
 » برات تنگ شده ترانهیلی خدلم«
 
 زم؟ی کنم عزکاری چی گیخب تو م: گمی شم و می مالیخی طور که بنی خوام بگم منم همیم
 
 » دمه پنجرهای خانومم فقط بیچیه«
 
 ؟ي اومدی؟کیچ: گمی شم و می مرهی خامشی تعجب به پبا
 

 . دنبالمادی رم که ستاره هم می شم و به سمت پنجره می از جام بلند معیسر
 

 .خدا بده شانس: گهی کشه و می می فرزاد سوتدنی با دستاره
 
 . دوستت دارمیلیخ: بار از ته قلبم براش نوشتمنی اولي از اومدن فرزاد ذوق کرده ام که برانقدریا

 
 . کنه به نوشتنی زنه و شروع می میی فرزاد لبخنده دندون نمااممی خوندن پبا
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 » کلمه بودم که ازت بشنوم؟نی چقدر منتظر ای دونی مترانه«
 

 :سمی نوی کنم و می ميا خنده تک
 . رفع بشهتی هم گفتم که خستگنی واسه همآره
 
 ». که شب بتونم راحت بخوابمنمتی ببامی برم آژانس گرفتم گفتم اول بدی باگهیترانه من د. خانوممممنون«
 
 . فرزادي اوونهی دیلیخ_
 
 » عشقمي کردوونمی دتو«
 
 .ادی در مي کنم که صداپی خوام براش تایم

 . داخلادی که مامان ممینی شی معی و ستاره سرمن
 .رونی ره بی زاره و می رو کنارمون موهی مظرف

 »ترانه«
 

 ی فرزاد رو باز مامی اندازم؛پی به صفحه اش می نگاهرونی بارمی مبمی رو از جمی گوشیواشکی از رفتن مامان بعد
 .خونمیکنم و م

 » خسته امیلی رم خونه خی من دارم میخانوم«
 

 : کنمی مپی براش تاعیسر
 . خبر بدهيدیباشه مراقب خودت باش،رس_
 
 ». رو بدمي خبرهی خوام بهت ی امشب مزم،درضمنی عزباشه«
 
 : براش نوشتمي کنجکاوبا

 ؟ي خبرچه
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 ».ی فهمی نکن عشقم برسم خونه معجله«
 

 .ادی ممی لرزش گوشي کنم که صدای مزی از رفتن مهمون ها من هم دارم اتاقم رو تمبعد
 
 . کنمی رو باز مامی پصدای بي زارمش روی منکهی رم و بعد از ای مزی سمت مبه
 »زم؟ی عزيداریب«
 
 .آره_
 
 » خونهدمی رسمن«
 
  بود؟یحاال خبرت چ.خداروشکر_
 
 »ترانه؟«
 
 بله فرزاد؟_
 
 نداشتم و عشق و وجوده تو باعث شد که برم یچی دوسال هنی اي،توی دارم از تو دارم خانومی من هر چاگه«

 »کار کنم
 
 .گهی جون به لب شدم فرزاد بگو ديوا_
 
 »دمی خرنی راستش من ماشخب«
 
 . خوشحال شدمیلی،خی گی مي جديوا_
 
 »رمی بگلشی رم تحوی مزم،فردای عزممنون«
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 . مراقب خودت باشیلیخ_
 
 »شینی تو ببامی گرفتم اول ملشیهر وقت تحو.چشم«
 
 .می گی مری گم وبعدش هم به هم شب بخی مي اشهبا
 

  شب،مامان اومد تو اتاقم؛مهی نساعت
 
  شده؟يزیجانم مامان چ_
 
 .ی ثبت نام کنیاطی کالس خي بری تونی خواستم بگم فردا میزم،مینه عز_
 
 . بوسمی کنم و لپش رو می بغلش می خوشحالبا
 
 . مامان خوشگلمیمرس_
 

 .رونی ره بی مری بوسه و با گفتن شب بخی هم صورتم رو ممامان
 
 مونم و چشم ی منتظر نمنی دونم االن خوابه واسه همی دم؛می فرستم و از فردا خبر می مامی پکی فرزاد يبرا

 . بندمیهام رو م
 
 »ترانه«
 

 دم و به سمت ی به بدن کوفته ام می ظهره کش و قوصکی کی ام،ساعت نزدرهی هام بازه و به سقف خچشم
 . سرحال باشمدی رم؛امروز بایحموم م

 
 .چمی پی دوره خودم مدمروی سفي کنم و حوله ی می بار خودم رو با آب ولرم آبکشنی آخريبرا
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  داده؛امیفرزاد پ. رم تا چکش کنمی ممی سمت گوشبه
 ». بلندت رو هم بپوشي ها،مانتوی نکنشی کالس آراي ری مسالم،امروز«
 

 مانتو ي هی رنگم رو که از بقی مشکي رم و مانتوی کنه،به سمت کمدم می لب هام جا خوش مي رويلبخند
  پوشم؛یهام بلند تر بود م

 .رونی بامی کنم و از خونه می می خداحافظنای مامان و تاز
 
ل  خواد و چند تا سوای که مسئول ثبت نام ازم مدرك می شم،خانوم جوونی گفتن بسم اهللا وارد آموزشگاه مبا
 : گهی پرسه،بعد هم میم
 

 .دی شه،موفق باشی ملی هرروز از ساعت دو تا شش تشککالس
 

 . شدن کالس مونده بودلی ساعت تا تشکمی کنم هنوز نی گم و به ساعتم نگاه می میممنون
 . در آوردم و به فرزاد زنگ زدمفمی رو از کمیگوش

 
 ؟یسالم خانومم خوب_
 
 ؟ی خوبم تو خوبزمیسالم عز_
 
 .من هم خوبم_
 
 ؟ییکجا_
 
 .نجامیاومدم ثبت نام کردم،هرروز از ساعت دو تا شش ا.کالسم_
 
 . آموزشگاه رو هم بدهيخوبه،فقط آدرس و شماره _
 
 . ها فرزاد،زشتی وقت زنگ نزنهی یباشه،ول_
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 . کنهی کار داشتن قطع مي گه و به بهونه ی مي اباشه

 
  خوره؛ی آموزشگاه زنگ می تا شروع شدن نمونده  که گوشيزی شلوغ شده و چکالس

 
 : گهی که می مربي خودمم با صداي که تو حال و هوامن

 . شمی و از جام بلند مامی جان نامزدت پشت تلفن به خودم مترانه
 
 .ی فرزاد از دست تو،مگه نگفتم زنگ نزنيوا_
 
 .ي بدونن که تو از خودت صاحاب داردی کردم،همه اشون بايخوب کار_
 
 . نشدهيزی بکن،هنوزکه چتی مالکيآقا فرزاد کم ادعا_
 
 کار هاش کمتر کمی صبر کنم تا بابا دی با،فقطي خواستگارمیایترانه من با خوانواده ام صحبت کردم،قراره ب_

 .ادیبشه و بهزادم از شهرستان ب
 
 ؟يدی رو دنتی؟ماشي گردی برمیباشه حاال خودت ک_
 
 . رنگدی سفدی پراهی ستی بد ندمی آره دامی مگهیدو،سه روز د_
 
 .فعال. برمدی باگهیمبارکت باشه،فرزاد من د_
 

 کی چند قدم از آموزشگاه فاصله دارم که چشمم به رون،هنوزی بامی شه و می ساعت شش کالس تموم مرآس
 . به فرزاد شباهت دارهیلی اندازم که خی می نگاهنشی افته،به سرنشی رنگ مدی سفدیپرا
 

 . شمی رم و سوار می منی حال و سرحال به سمت ماشخوش
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 : گمی بخوام بهش نگاه کنم منکهی ابدون
 ؟ی بر گشتی،کيای مگهی تا چند روز دی که گفتسالم،تو

 
 : گهی که میی ناآشناي صدابا

 . کنمی نشستم نگاه منشی ماشي که توي زنه و با ترس به مردی مخی بدنم ،تمومی خانوم اشتباه گرفتدیببخش
 

 . شمی مادهی پعی کوتاه سری معذرت خواهکی رو پاك کردم و با میشونی پي روعرق
 

 : گمی کنم و می اون پسر و فرزاد فکر مبی رو به شباهت عجری اون مستموم
 . باشندهی بهم شبنقدری امکان داره دوتا آدم امگه

 
 »ترانه«
 
 . کارش موفق هم خوش حالم هم نگرانمي فرزاد سرو سامون گرفته  و تونکهی ااز
 دلشوره ی فکرم احمقانه اس ولدی کار هاش غرق بشه که فراموشم کنه،شاي ترسم که فرزاد اونقدر توی منی ااز
 . دارمیبی عجي
 
 . که مامان باز کرددی نکشی زنگ رو زدم و طولی خستگبا
 
 .سالم مامان_
 
 .ی،خسته نباشسالم دختر گلم_
 
 . مامان جونیمرس_
 
 . بخوريزی چهی ایلباس هات رو عوض کن ب_
 

 . رمی گم و به سمت اتاقم می مي اباشه
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 : گمی خورم و می که مامان جلوم گذاشته رو مي اعصرونه

 . بهت بگميزی چهی خواستم ی ممامان
 
 ؟یچ_
 
 .ي خواستگارانی فرزاد قراره بيخب راستش خوانواده _
 
 ش؟یدی د،مگهی دونیتو از کجا م_
 
 » بدمی خدا امروز ظاهرا قراره همش سوتيا«
 

 . رفت بهتون بگمادمی زنگ زد شبی گم،نه دی کنم ومی خودم روجمع وجور معیسر
 
 . کالس زو هم بزنمدهی قدی باگهی دونم اگه بگم به کالسم زنگ زده دیم
 

 .ادی رفته بود شهرستان و قراره امروزبنشی گرفتن ماشلی تحوي دلتنگ فرزادم،برای روز گذشته و من حسابسه
 
 هیامتحانش مجان: گمی افتم،با خودم می حرف فرزاد مادهی کنم که ی و شالم رو سرم منهی آئي رم جلویم

 . پوشمشی نمومدیفوقش اگه چادر بهم ن
 

 . واستادمنهی آئي و جلودمی بود رو پوشدهی که مامان سارا برام خری ملچار
 ،ادینه بهم م_

 . رسمی ممی و نکی شهی آفتابم زو زدم و به سمت کالس راه افتادم،مثل همضد
 . خوره،فرزادی زنگ ممیگوش

 
 ؟ییالو فرزاد،کجا_
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 .رونی بای بدو بیسالم خانوم_
 
 : گهی شه و می مادهی پنی از ماشدنمی دنم،بای بی که فرزاد رو مرونی بامی ذوق مبا

 . اونم فقط واسه خودمي دونه اهی.ي که به حرفم گوش دادی خانومم،مرسي با چادر ماه شدچقدر
 

 . رد بشهنجای از اادی ترسم روزبه بی مي بهتره برز،فرزادیکم مزه بر: گمی کنم و می مي اخنده
 
 .ي زودنی برم؟به همی گی میعنی_
 
 . آره_
 
 . داخلي زارم بری باهم ،نممی تا خانومم رو نبرم و دور نزنرینخ_
 
 .می و بر گردمی دوره کوتاه بزنکی کنم فقط ی شم و قبول می اجبار فرزاد سوار مبه
 
 . باشمششی پشهی خواد زمان ثابت بمونه و من همی که دلم مارهی در مي فرزاد اونقدر مسخره بازنی ماشيتو
 

به سمت  کنه و بدون مخالفت یاون هم قبول م. خوام من رو برسونهی مونده به دو از فرزاد مقهیچنددق
 . رهیآموزشگاه م

 
 »ترانه«
 

 ،دی خرمی بزرگم اومده دنبالم تا بر،مادریِ روز تابستونکی عصر
 . دخترمادی بهت میلیخ: گه ی ره و می قربون صدقم منهی بی من رو با چادر میوقت
 
 کنم و ی اون لباس تصور مي اوفته،فرزاد رو توی خوشگل میلی خي لباس مردونه کی بازار چشمم به يتو

 . زنمیلبخند م
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 دونم حاال حاال ها قصد ی کنه،می منیی ها رو باال و پامتی و داره قی لباس فروشکی بزرگم داخل مامان
 ی گه و قبول می نميزی و برگردم اون هم چی برم مغازه بغلقهی چند دقرمی گی اومدن نداره،ازش اجازه مرونیب

 .کنه
 

 خوام برام ی کنم و ازش می اش مسهی مقافمی کيپرسم،با پول تو ی لباس رو ممتی شم و قی مغازه موارد
 .کیبزارتش داخل پالست

 
 

 .می گردی ده و بر می هاش رو انجام مدی وسواس به خرج دادن خری بزرگ باالخره بعد از کلمامان
 

 . رهی اس و با همون آژانس مدهی فای داخل اومدن مامان بزرگم بي من براي هااصرار
 

 : گهی بغلم و مادی مهی با گرنای کنه،تی ممی دعوا ها عصبي رم داخل دوباره صدای که منیهم
 . کننی بازم دارن با هم دعوا میآبج
 

 رم پشت در اتاقشون تا بفهمم باز ی اتاقم،خودمم مي فرستمش توی بوسم و می رو مسشی خي هاگونه
 .هیدعواشون سره چ

 
 پول ي خواد،روزبه هم که همه یموم شده و پول هاش رو م مامان معلومه که وقت مستاجرمون تي حرف هااز

 . کنهیها رو خرج کرده و نداره حاال دعواش رو با مامان من م
 

 . اتاقمي رم توی و مرمی گی شه از در فاصله می تر مکی که نزدصداهاشون
 

 : گهی کشه و به مامان می آبش رو سر موانی موقع شام روزبه لشب
 

 .  پول رو هم بزار بانکي هی نظره من خونه رو بفروش،پول رهن اونا رو بده بقسارا،به
 
 . کنهی داره فکر مي گه،انگاری نمیچی کنم که ساکت و هی مامان سارا نگاه مبه
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 شم که روزبه حواسش به فوتبال ی مطمعن می آشپزخونه وقتي برم توی کنم می از شام سفره رو جمع مبعد

 : گمی و مستمی مامان واميرو نگاه کردنشه رو به 
 

 . کنمی کار رو نکن خواهش منی سارا تو رو خدا امامان
 
 . خوانی ترانه اونا پول هاشون رو ممی نداري اگهیراه د_
 

 . شهی خراب تر از قبل مزی بار همه چنی فروشه و ای کشه که مامان خونه رو می نمیطول
 
 »ترانه«
 

 .مِی زندگي عذاب ها فقط وجود فرزاد تونی اي همه تحمل
 

 کارش هم خودش رو بدبخت کرد نی کار کنم،مامان سارا با ای دونم چی گرفته که نمی دلم از همه چاونقدر
 . رونایهم من و ت

 
  دونهی ممی زندگي که از همه ی زنم اون تنها کسی دارم و به فرزاد زنگ می رو بر ممیگوش

 
 ، کنهی مسی شکنم و اشک هام صورتم رو خی بار منی هزارمي صداش برادنی شنبا
 
 کی ده و با وعده دادن به ی ممی کنم،اون هم دل داری مفی ما جرا رو براش تعري همه هی حال بد و گربا
 . شمی کنم و آروم تر می قشنگ فرزاد اشک هام رو پاك مي کنه،با حرف های روشن من روآروم مي ندهیآ

 
 و بود و مدام به خوانواده ی روزبه دوباره شروع شده،فرزاد عصبي داداش هايرفت و آمد ها گذشته و ي روزچند

 کردند به ی کردند و موکولش می روزبه رو بهونه مادی اون ها هم اعتي خواستگارانی کرد که بیاش اصرار م
 .ندهی آيفرداها
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  فرزاد؟شهی میحاال چ_
 
 . کنمی مشونی خوانواده ام لج کردن اما باالخره راضمی صبر کندی دونم ترانه فعال باینم_
 

 رم ی کنم و می می بگم خداحافظيزی بهش چنکهی ندارم و بدون ای فرزاد حرفي جواب دادن به حرف هاواسه
 . کالسيتو
 

 . ندارمدشی خري برای شده اماپولشتری بیاطی به داشتن چرخ خازمی کردن بلدم نیاطی خکمی که حاال
 

 . بند نبودیی جاچی اش رو فروخته بود و دستم به هیاطیم که قبال چرخ خ سارا همامان
 
 .نی تو ماشنمی شی کارم داره،می چنمی تا ببرونی بامی زنگ فرزاد از کالس مبا
 
 ؟یسالم خوب_
 
 .یخسته نباش.سالم خانومم،خوبم_
 
 . وقت ندارمادی زی شه کارت رو زودتر بگیممنون،فرزاد م_
 

 . دارهی پاکت برمکی داشبورد ي شه و از توی خم مفرزاد
 
 ه؟ی چنیا_
 
 .مال توئه_
 
 . تونم قبولش کنمیاما من نم_
 
 . واسه خودتيبخر. لی وسای کلدی و باي ری دونم تو االن کالس می ترانه لج نکن من منیبب_
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 . تونم قبول کنمیاما گفتم که نم.آره درسته_
 
 : گهی منهی بی من رو میم،فرزاد که ناراحت کنی پول رو قبول مادشی زي اصرار هابا

 ياری با خودت مي خری که می هر چ،پسی شی امروز و فردا باالخره خانوم خونه ام می چرا ناراحتخانومم
 .رمی گی زنم و دست هاش رو می مي لبخندشیخونت،با دلگرم

 
 
 ، وقت تنهام نزارچی کنم هیفرزاد خواهش م_
 
 . تونه من و ازت جدا کنهی گوش هات فرو کن که فقط مرگ مي رو تونی زارم ترانه ایمعلومه که نم_
 
 : گمی کنم و می ساعتم نگاه مبه
 . شده منو برسون کالسرمید
 
 : گمی کنم و می به فرزاد نگاه مدهی شم،با رنگ پری شدن به کالس متوجه مامان سارا مکی نزدبا
 
 نرو جلوتر.فرزاد مامان_
 
 بزنم؟ من برم باهاش حرف ي خوایم_
 
 . شهی گه شر به پا می ميزی چهی ینه االن عصبان_
 
 : گمی کنم و می فکر مکمی

 . کنمی خواهش منای ستاره اي رو ببر خونه من
 

 . افتهی گه و به سمت خونه اشون راه می مي باشه افرزاد
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 »ترانه«
 

 . زنمی با مامانت حرف مامی شد بهم بگو خودم میهر چ: گهی بعد از رسوندم مفرزاد
 

 .ارمی خاله رو به صدا در مي گم و زنگ خونه ی مي اباشه
 
 به مامان زنگ شی کنم و از گوشی مفی رو براش تعرهی قضي خونه فقط ستاره اس من هم با عجله همه يتو
 . خاله اشمي دم که خونه ی زنم و بهش خبر میم
 
 ، شمی مرهیبه در خ شم و ی استرس از جام بلند ماد،بای زنگ مي ساعت گذشته و صدامین

 : گهی زنه و می میلی و ناباورانه بهم سادی به سمتم متی با عصبانمامان
 .ی نکنمی رو ازم قايزی چگهی ديری بگادی رو زدم تا نیا

 
 که مامان سارا دستش ي بارنی اولنی بندم،ای رم و در رو پشت سرم می همون شوك به سمت اتاق ستاره مب

 . دونم که مقصر خودممی من بلند کرده و ميرو رو
 

 ، داخلادی گذشته که مامان مقهی دقچند
  کنه؛ی رو به روم نشسته داره بهم نگاه محاال

 خواد تو هم به سرنوشت من دچار ی مامان جان،دلم نمدمی کشی که من چی دونیمنو ببخش،اما خودت م_
 .یبش
 

 . برمیبه آغوشش پناه م کنم و یاشک هام رو پاك م. ندارم واقعا حق با مامان ساراستیحرف
 

 .می ماماني خاله ي شده و هنوز خونه شب
 . کنهی متی زنه و از فرزاد به خاطر عجول بودنش شکای اول از همه به عمو سامان زنگ ممامان

 
 . کنهی از فرزاد راحت مفی مامان سارا رو با تعرالی من رو داره خي هواطی شراي همه ي هم که توعمو
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 »ترانه«
 

 . کم آوردمی کنم،حسابکاری دونم چی نمگهی کنه،دی صورتم و جاش درد مي مامان رویلی سي جاهنوز
 

 کنه و من ی ام سه سال داره دست دست می از دست اون هم عصبانی زنه حتی نگرانمه و مدام زنگ مفرزاد
 . نگه داشتهفیرو بال تکل

 
  دم؛ی رو جواب می اتاق ستاره و گوشي رم توی از چشم مامان مدور
 
 ؟ي دیالو،ترانه؛جون به لب شدم چرا جواب نم_
 
 . تونستم جواب بدمی نمدیسالم،ببخش_
 
 وفتاد؟ی که نی،اتفاقیسالم_
 
 . نشديزینه چ_
 
 ؟یپس چرا ناراحت_
 
 . واقعا کم آوردم فرزادگهی خسته شدم،دتی وضعنیچون از ا_
 
 به حرف گهیه جمع بکنم د هم تحمل کن،پول هام رو کگهی دکمی کنم ی دونم خانومم خواهش میم_
 . دمی نجات متی وضعنی دم و خودم وخودت رو از ای گوش نمچکسیه
 
 . انجام بدهی که خواستي بکن بعد هر کارشی رسمای خواستم فرزاد،تو بيزیمگه من ازت چ_
 

 ، ندارهی حرفي ساکت و انگارفرزاد
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 : گمی و مرمی گی خودم رو ممیتصم
 

 . دارمی دم کالس کاره مهمای بفردا
 
 .زمیباشه عز_
 
 . قطع کنمدی بايفعال کار ندار_
 
 . خداحافظینه خانوم_
 

 .رونی رم بی کنم و از اتاق می رو قطع میگوش
 
 

 ی رم،می به سمت در می آموزشگاه  منتظر فرزادم؛با لرزش گوشاطی حي ظهره و تومی و نکی ساعت
 . شمی مالیخی افتم و بی مروزی دادهیخوکن،سوار بشم که 

 
 ی بود رو به سمت فرزاد مدهی تولدم خري رو که عمو برایی از حال و احوال کردن،گردنبند و گوشواره هابعد

 .رمیگ
 
 ه؟ی ها چنیا_
 
 . شهی انگشتر مکی ي اندازه متی قی من،فکر کنم اگه بفروشیی طالها تموم دارانی فرزاد انیبب_
 

 : گهی و منیی اندازه پای خجالت زاده سرش رو مفرزاد
 
  ترانه؟ي چه کارنیا
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 از تو برام ارزش نداره پس لطفا قبولش کن،برو با خوانوادت هم شتری بيزی چچی های دننی اي فرزاد تونیبب_
 . جفتمون راحت باشهالیحرف بزن تا خ

 
 : گهی و مرهی گی طالها رو از دستم مفرزاد

 . بهترش رو برات بخرمي روزهی دم ی ترانه قول می ماهیلی خدا خبه
 

 . کنمی می زنم و بعد هم باهاش خداحافظی بهش ميلبخند
 
 »ترانه«
 

 خودم ي جفت گوشواره مشابه همون طالهاکی گردنبند و کی کنم تا باالخره ی منیی بازار رو باال و پااونقدر
 . ندونهيزی کنه پس بهتره فعال چی خرم،اگه مامان بفهمه حتما دعوام می کنم و می مدایپ

 . از کارممی خودمم که راضمهم
 

 . شب شدی کدمی استرس داشتم که نفهمنقدری اامروز
 : گمی اندازم و می می ساعتم نگاهبه

 . فرزادي چرا زنگ نزدپس
 

 . کشمی کنم و دراز می رو خاموش مییرای چراغ پذدیناام
 . شم،باالخره زنگ زدی مرهی و به صفحه خنمی شی تو جام معی سرمی لرزش گوشبا
 

 . صدام رو نشنوهی تا کساطی حي رم توی مآروم
 
 ؟ي بود،کجايسالم چه عجب زنگ زد_
 

 : گمی شه و می خوره لبخندم محو می خسته و کالفه اش که به گوشم ميصدا
  شده؟يزی چفرزاد

 



   ییرمان ترانه تنها                                                    اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 233 

 چقدر به عمو هاش احترام ی دونی بگم ترانه،دو باره  بزرگتر ها مخالفت کردن،بابا هم که می دونم چینم_
 . زارهیم
 
 : گمیم و م کشی میآه
 . دونمی مآره
 
 . کننی می گن و دارن بازار گرمی اما گفتن،خوانواده ات دروغ ميمن گفتم تو خواستگار دار_
 
 . کنهفی رو مو به مو برام تعرزی ناراحتم اما خودم خواسته بودم که فرزاد همه چي طرز فکرشون بدجوراز
 

 .ری گم شب بخی بهش می رو مهار کردم و به سختبغضم
 
 خوام که ی دوزم و از خدا می اندازم و نگاه پر از التماسم رو بهش می می ستاره نگاهی آسمون صاف و ببه

 ...رهیفرزاد رو از من نگ
 
 »ترانه«
 
 ...ماه بعد7
 
 .می دی  به تالش هامون ادامه ممی گذره و من و فرزاد همچنان داری هفت ماه می اون شب لعنتاز
 
 حساب باز کنه،فردا هم قراره کی خونه بخره و هم کی کرده و تونسته هم فتشری پیلی مدت فرزاد خنی ايتو

 . کارم دارهی چنمی تا ببرونیبا فرزادبرم ب
 

 .رونی زنم بی کنم و از خونه می می کالس داشتن از مامان خداحافظي به بهانه صبح
 
 . رمی و به سمتش منمی بی فرزاد رو منی دور ماشاز
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 .سالم_
 
 .ری خودم،صبحت بخسالم به خانوم_
 
 م؟یقراره کجا بر.گهی مردم و زنده شدم بگو دي تا االن از کنجکاوشبی فرزاد از ديوا.ریصبح تو هم بخ_
 
 .ی فهمی صبر کن مکمی_
 

 . شمی گم وساکت می مي اباشه
 
 . شوادهی گه پی رو پارك کرده و منی بانک ماشيفرزاد جلو 
 
 ،می ری شم و باهم به سمت بانک می مادهی پي کنجکاوبا

 . کار کنهی دونم قراره فرزاد چی شلوغ نمبای تقربانک
 .ستمی ای و کنارش مششی رم پی صدا زدنم توسط فرزاد مبا
 
 : گمی کنم و می تعجب به فرزاد نگاه مبا

 ه؟ی کار ها چنی افرزاد
 
 . فعال سوال نپرسی خانومیچیه_
 

 پس اندازش رو به ي شه که فرزاد همه ی دم به کارش ادامه بده،هنوز هم باورم نمی گم و اجازه می مي اباشه
 .اسم من زده

 
 ،می کنی بر خورد مدی که به عمو سعرونی بمیای فرزاد از بانک مبا
 . ترسمی کشم هم می هم خجالت منهی بی من رو کنار فرزاد منکهی ااز

 ، کنهی مین و فرزاد احوالپرس خونسرد با میلی و خارهی خودش نمي به رودی سععمو
 : گهی اندازه و می می نگاهدهی رنگش پری به فرزاد که حسابدی سععمو
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 . برم فرزاد جانی خودم ترانه رو ممن
 

 : گهی کنه و می نمی قرمزه مخالفتتی دونه وضعی هم که مفرزاد
 .امی پس من هم با شما مباشه

 
 »ترانه«
 
 ،می نداری و حرفمی هم من و هم فرزاد ساکتنی ماشيتو

 : گهی می عصبی با حالتی سکوت ناراضنی از ای که مشخص حسابدی سععمو
 
  درسته؟دی خوانواده هاتون رو ببري قراره آبرونکهی اه؟مثلی رفتن دو نفره اتون چرونی بنی الی دلدی شه بگیم
 

 . کنه و متوجه ترسم شدهی می به من نگاهفرزاد
 
 . اطراف رونی من از ترانه خواستم بانک رو بهم نشون بده آخه بلد نبودم ادیعمو سع_
 

 . گهی نميزی اندازه و چی بهم می نگاهنهی آي از تودی سععمو
 شه،وجود مامانم اون هم ی اوفته به مامان و آه از نهادم بلند می شدن ما به آموزشگاه از دور چشمم مکیبانزد

 . زنگ خطریعنی تی وضعنیبا ا
 

 ، رهی به سمت مامان میی کنه و با خوش روی خودش رو حفظ مي باز هم خونسردعمو
 .هی و شاکی عصبیلی فهمونه که خی رو منی مامان سارا اي هانگاه

 
 .سالم زن داداش_
 
 د؟ی آقا خوب هستدیسالم سع_
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 هم به ي سرهیفتم  گمی شدی رد ممی داشتنجای و ترانه نبود من و فرزاد از ادیشکر خوبم،شرمنده اگه اومد_
 .ترانه بزنم،دلم براش تنگ شده بود

 
 ، گهی نميزی شه و چی مامان باز مي حرف اخم هانی ابا

 . کنم که هوام رو دارهی بار از خدا تشکر منی هزارميبرا
 

 .می افتی و راه ممی کنی و مامان از فرزاد و عمو خداحافظس ممن
 
 و هم شرم دهی که هم ترسرهی گی حالت چهره اش خنده ام منم،ازی اندازم تا فرزاد رو ببی می پشت سرم نگاهبه

 .زده اس
 

 ،ستی از فرزاد ني ساعت از اومدنمون گذشته و خبرچند
 . زنهی بعد خودش زنگ مهی شه و چند ثانی پخش می زنم که بوق اشغالی زنگ مشی گوشبه
 
 ؟یسالم ترانه خوب_
 
 .یسالم نه اصال،مردم از نگران_
  گفت؟ی چدی عمو سعشدیچ
 
 . حوصله به خرج بدهی ولي دونم دوستش داری صبر داشته و باش و عجله نکن،گفت مکمیگفت _
 

 . شمی و خوش حال مرمی گی مي فهمم حالش خوبه من هم انرژی می کشم و وقتی می راحتنفس
 
 »ترانه«
 

 ، فرزاد که ازهمه مخالف تره حرف بزنمی قراره با برادر ناتنامروز
 

 . ندارم قبول نکرد که نکردی به فرزاد گفتم من باهاش حرفی چهر
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 دورگه و ي مونم که بعد از چند بوق باالخره صدای و منتظر مرمی گی که فرزاد برام فرستاده رو مي اشماره

 . رسهی به گوشم ميمردونه ا
 

 د؟ی هسترضای شما علدی ببخشسالم
 
 شما؟.بله خودمم_
 
 .دی بود باهام حرف بزنراستش من ترانه ام ظاهرا قرار_
 
 ؟یخوب.آهان بله_
 
 .من آماده ام که بشنوم. ممنونیلیخ_
 
 . رم سر اصل مطلبی معی ترانه من سرنیبب_
 سال شی که تا پنج،شمی دی بهش اجازه نمهی سنش کمه،ازدواج براش زوده و من و بقیلی فرزاد هنوز خنیبب
 . ازدواج کنهگهید

 .نی فرزاد نشيمد،ازدواج کن و به پا نظره من اگه برات خواستگار اوبه
 
 . کنهی و نابود مدمی دستم و امي روزهی ری رو می حرف هاش آب پاکنی ابا
 
 حال خراب به هی کنم و با ی می شنوم باهاش خداحافطی که خودم هم به زور می و آرومفی ضعي صدابا

 . رمیسمت اتاقم م
 

 رو یی اون هم حرف هانکهی ترسم از ای ترسم،می خواد به فرزاد زنگ بزنم و صداش رو بشنوم اما می مدلم
 .بزنه که من رو در هم بشکنه

 
 »ترانه«
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 .رمی گی فرزاد رو مي رم تا باالخره شماره ی با خودم کلنجار ماونقدر

 
 . دهی بعد از سه،چهار تا بوق خوردن جواب مباالخره

  
 گم و تنها ی رو به فرزاد مرضای علي گم،تموم حرف های دارم می فهمم چیفه ام که نم کالی عصباونقدر

 :نهیجواب فرزاد به من ا
 » حرف هاش دروغهي کن همه باور«
 

 کنم ی می نداره،با همون حال خرابم ازش خداحافظي حرف هام جواب قانع کننده اي فرزاد هم برای حتيانگار
 . کشمی تخت دراز ميو رو

 
 دارم و ی ام بر میشونی پي کنه؛ساعدم رو از روی به سمتم اومده و داره بهم نگاه موهی ظرف مهی با مامان

 . کنمینگاهش م
 
  مامان؟ي خوای ميزیچ_
 
 . کارت دارمنیآره پاشو بش_
 
 . کنمی دم و منتظر نگاهش می ام رو به تخت مهی حوصله تکیب

 
 : گهی زاره کنارم و می رو موهی ظرف ممامان

 ،ي خواستگارانی پسرش بي از دوست هام قراره برایکی تشراس
 

 . کنهی زنه و منتظر نگاهم می حرفش رو نمي ادامه
 

 . دمی مرونی صدا بی کشم آهم رو بی که میقی دم و با نفس عمی رو قورت مبغضم
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 . مامان جون من مشکلس ندارمانیبگو ب_
 

 .ی تو موافقیعنی: گهی کنه و می با تعجب نگاهم ممامان
 

 : گمی دوزم و می جلوم مواری رو به دنگاهم
 ...آره
 
 . بودرضای واقعا حق با علدی خوام بدونه،شای گم،نمی به فرزاد نميزی چي خواستگاراز

 . بستمی همه چي لج افتادم و چشم هام رو روي دنده ي رويانگار
 
 . اش با من حرف بزنهندهی و از آنهی بشگهی دیکی منتظر فرزاد بودم امشب قراره جلوم شهی که همیمن
 

 امی شده و گفته که نمی شاکی خبر داده امارعمو حسابي به عموم زنگ زده بود و از خواستگارروزی دمامانم
 .ستمی وصلت ننی هم به ایراض

 
 ، شمی منی کنم که متوجه سه تا ماشی نگاه مرونی اتاق به بي پنجره از

 . خودم رو آماده کنمدی فهمم بای کردنشون مباتوقف
 
 : گهی زنه و می مبی بغض پنجره رو بستم،وجدانم بهم نهبا
 »ي مسخره رو بس کن تو به فرزاد تعلق داري بازنی اترانه«
 
 .رونی رم بی کنم از اتاق می وجدانم رو خاموش مرضای علي حرف هاي آورادی اما

 .. . سرنوشت شدممی تسلي جدي جديانگار
 
 »ترانه«
 
 کدوم از حرف چی ده،مثل مجسمه ها کنار مامان سارا نشستم و هی آزارم مينبوده عمو بدجور جمع ونیم

 ، شنومیهاشون رو نم
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 . کنندی مي قراری زنند و براش بی بدنم اسم فرزاد رو صدا مي تک تک سلول هايانگار
 
 لب هام ي روي و پوزخندامیبه خودم م» کن تا اتاقتیی رو راهنماررضایدخترم ام« گهی روزبه،که مي صدابا

 همه نی تا حاال من شدم دخترت،اگه دخترتم چرا ایاز ک« گمی دلم مي شم و توی بنده،از جام بلند مینقش م
 تا آسمون باهم نی که زمی کنی میس رو وادار به ازدواج با ک،مني بری کردنم لذت متی و از اذي دیعذابم م

 ».يری گی بعد حس پدر دوستانه به خودت ممیتفاوت دار
 

 . دهی شه و دوباره جاش رو به غم می لب هام محو مي با ورود به اتاقم از روپوزخندم
 . دهی بهم دست می کنند و حس خفگی مفای اتاقم حکم زندان رو برام اي هاوارید
 
 : گهی خوام برگردم تا در رو پشت سرم ببندم که روزبه خودش رو به من مس رسونه و میم
 . خودتهي عواقبش هم پاياری کردم،پس بهونه بقی تحقی پسره کلنیع به ا ترانه من راجنیبب
 

 . بندمی دم و در رو می باشه تکون می دم و سرم رو به معنی دهنم رو به زور قورت مآب
 . گردمی نشسته بر منی زمي که حاال روي کشم و به سمت مردی میقی عمنفس

 نی اندازم؛هم سن و سال فرزاده اما اوج فاجعه ای بهش می نگاهمی و ننمی شی ازش ميادی زیلی خي فاصله با
 هم صحبت بشم یاما حاال قراره با کس. وجودم متعلق به اوني که همه يست،پسری مرد فرزاده من ننیکه ا

 . شهی فرزاد هم نمي کهیکه انگشت کوچ
 
 »ترانه«
 
 کنم؟خودت کمکم ی مکاری چمیندگ من دارم با زای فرزاد،خداشی اتاق فقط جسم من که نشسته اما روحم پيتو

 .کن
 

 . کنمی با چادرم مي گه خودم رو مشغول بازی می داره چررضای که توجه کنم امنی ابدون
 . دادی نگاه کردن بهش هم حس جنون بهم میحت
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 . تونم ساکت بمونمی بار نمنی اما اادی صداش مدوباره
 

 د؟ی بزنی حرفدی خوای نمشما
 
 ، دم فعال شنونده باشمی محایترج_
 

 ، دهی زنه و به حرف هاش ادامه می ميلبخند
 
 رو ی خوبی دم که زندگی اما من قول ممی کنی اونجا زندگمی مجبورنی شهرستان ،به خاطر هميمن کارم تو_

 ...براتون درست کنم
 
 : گمی افتم،با خودم می قشنگ فرزاد مي حرف هاادهی شه و ی هم گوش هام کر مباز

 . زد نه توی فرزاد بهم مدی حرف ها رو بانیا
 
 : گمی شم و می شم و از جام بلند می می فکر عصبنی ااز
 .می برمی تونی ندارم می من حرفنه
 
 ، چرخهی نگاه ها به سمتمون مي اومدنمون همه رونی ببا

 شه،از جاش ی مدهی وجود از من هم جوون تر دنی خورد و با ای می رضا که بهش چهل و پنج سالری اممامان
 : گهی شه و میبلند م

 .شدی مامان،چرجانیام
 

 .تموم شد مامان جان: گهی ده که می مغزم اکو مي خوشحالش تويصدا
 
 .رمی می مشهی همي شه و من اون لحظه برای هلهله و دست زدن ها بلند مي حرف صدانی گفتن ابا
 

 . گفتن هاشون توجه کنمکی کردن و تبری خواد به رو بوسی کنه،دلم نمی داره خفه ام مبغض
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 شه و همراه من شروع به ی ماهی خوره و همزمان آسمون هم سی چشمم سر مي از گوشه ي اشک لجبازقطره
 . من گرفته و شرمنده شدهبی سرنوشت پر فراز و نشي آسمون هم دلش براي کنه،انگاری مدنیبار
 
 
 »ترانه«
 

 ، زنندی گفتن زنگ مي بعدي قرار هاي و قرار ندارم،براآروم
 هفته اس کی فرزاد تنگ شده،ي براي کنم،دلم بد جوری پنجره نشستم و دارم خاطراتمون رو مرور مکناره

 ،رهی گی بهونه اش رو مشهی قرار از تر از همی و دلم بدمشیند
 
  از طرف فرزاد دارم؛امی پکی اندازم،ی می نگاهمی گوشبه
 »؟یستی ن؟چراییخانومم،کجا«
 

 :سمی نوی براش ممی تصمکی و با رهی گی لب هام جا مي رویتلخ لبخنده
 »، خونمون کارت دارمای بفرزاد،لطفا«
 
 ، دهی کشه که جواب می نمهی ثانبه
 » شده؟يزیچ«
 
 » رو بهت بدمی امانتهی خوام ی ماینه،ب«
 

 خونه ي که توي مامانش تا خبر بدبخت شدنم رو به خوانواده اش بده،تنها فردي خونه ست،رفتهی خونه نروزبه
 . شهی داره از دستم راحت مستی که نی از حد خوشحال روزبه اس،الکشیب

 
 کنم ی در رو باز مي النهی از اشکم رو ببسی خواد صورت خی رم،دلم نمی سمت در مم،بهی لرزش گوشبا

 .رمی گی روازش به سمتش میگوش
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 ی گردم و رفتنش رو نگاه می به اتاقم بر معی ره،سری گه و می نميزی چنی مامانم خونه اس واسه همیم
 ی کنه و سوار می رو باز منش،درشی به ماشدهی کشه،رسی و داره خودش رو مواریکنم،دستش رو گرفته به د

 ،شه
 نی کنه و من ای مهی گر دارهواری مونه،حاال مرده من اون طرف دی اشک هاش از چشم هام دور نمدرخشش
 . واریطرف د

 
 هم برام دنی نفس کشی ام که حتختهی کرد،اونقدر اشک  ری مهی درخونه بود و فقط گري ساعت فرزاد جلوکی

 و قی کنم عمی کنه،من هم نگاهش می داره وبهم نگاه می فرمون برميسخته،فرزاد سرش رو از رو
 ...امتی رفت تا قدارمونی که انگار دي،جوریطوالن

 
 »ترانه«
 

 ی گه فقط می بکنه و عمو مي کارکی و به دست و پاهاش افتاده که دهی موضوع رو از عمو سامان شنفرزاد
 .تونه با من حرف بزنه

 
  خوره؛ی تختم افتادم که تلفن زنگ مي خونه تنهام و مثل مرده ها روتو
 

  دم؛ی به شماره نگاه کنم جواب منکهی ابدون
 
 هامون به هی گري ره،فقط صدای جوشه و سر می اشک هام مي بربغض فرزاد دوباره چشمه ي صدادنی شنبا

 . رسهیگوشمون م
 

 : گهی شکنه و می هاش سکوت رو مهی گرنی بفرزاد
 قسم ؟مگهی فقط،مال من باشي قول ندادم،مگهی خواستی رو نمگهی و تو،هم دچرا،چراترانه،مگه،من

 شد؟ی چ؟پس،پسی باش،خانوممينخورد
 
 : گمی کنم و می به بغض مرگبارم غلبه ماالخرهب
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 . ندارمي استن،چارهی نی خوانواده ات راضیاما،اما وقت.چرا،من،بودم،فرزاد
 
 ، کنهی بعد هم قطع مقهی شه و چند دقی تر مدی فرزاد شدي هاهی ساکت شدنم گربا
 

 که من رو از یی کنم و آدم های مهی بلند گري بار با صدانی رسونم و ای و دلشکسته خودم رو به اتاقم ممچاله
 . کنمی منیفرزادم جدا کردن رو نفر

 
 
 »ترانه«
 

 . شومی تر مکی نزدواری دي رومی و چهار تقوستی شوند و من هر لحظه به عدد بی مي از هم سپرروزها
 
 رمی میم ندارم با هر زنگ خوردن تلفن ي روز ها که از فرزاد خبرنی کنم،ای مزی تلفن،گوش هام رو تي صدابا

 . شدهداشی از کجا پبی عجي و دلشوره ی نگراننی ادونمی شم،نمیو زنده م
 

 : گهی تونم بشنوم که می حرف هاش رو می ره باال و من به راحتی مامان سارا ميصدا
 . دی شدی زودتر دست به کار مدی اگه به فکر برادرتون بودره،شمای دیلی حرف ها خنی واسه اگهید
 

 ، رم به سمت مامانی و مامی منیی از تخت پاعیسر
 
  بود؟یمامان ک_
 
 .رضایعل_
 
  گفت؟ی میخب چ_
 
 .گهی حرف ها دنی شه اگه ترانه ازدواج کنه،از همی بگه،برادرم نابود می چی خواستیم_
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 : گمی و به مامان که رو به روم نشسته مرمی گی مدی لحظه بودم دوباره امنی که منتظره امن
 

 .کنم بهشون زنگ بزن بگو ترانه قصد ازدواج نداره ی ازت خواهش ممامان
 

 : گهی کنه و می می اخممامان
 . از من نخواه ترانهيزی چنی تو شدند دختر،اصال همچي مردم مسخره مگه

 
 : گمی کنم و می بهش نگاه مي بار با حالت زار و خسته انیا

 .رمی می کنم،من بدون فرزاد می التماست ممامان
 
 . کنهی ترانه،اگه روزبه بفهمه خون به پا می گی می چي داری فهمیم_
 
 . کنم باهاش حرف بزنیمامان خواهش م_
 

 ، کنهی شه و با انگشتش اشک هام رو پاك می دوباره حالت چهره اش مهربون ممامان
 
 . نکنهی زنم تو فقط گریباشه حرف م_
 

 . گردمی گم و به اتاقم بر می مي اباشه
 .م حال خراب و سرکار نرفتنشه که از فرزاد داري خبرتنها
 . به فرداستدمی امي صحبت کنند و من همه ي مراسم نامزدي و براانی قراره بفردا

 
 فهمونم که قبل از اومدنشون موضوع رو با روزبه مطرح ی کنم و با نگاهم بهش می استرس به مامان نگاه مبا

 .کنه
 

 : گهی می شه و با مکث کوتاهی تر مکی به روزبه نزدمامان
 .ی رو بدونییزای چهی دی باروزبه
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 . مونهی کنه و منتظر می به مامان سارا نگاه مروزبه
 
 .ستی نی ازدواج راضنیراستش،ترانه با ا_
 

 . زنه به منی خوره و زل می اخم هاش بهم گره مروزبه
 

 . دهی ادامه ماطی دوباره با احتمامان
 .اون،اون پسرعموش رو دوست داره_
 
 : گهی مادی و با فرارهی حرف روزبه به سمتم هجوم منی ابا

 د؟یدی مجلس بهم بخوره هر دوتون فهمنی امکان نداره استی نی راه برگشتگهید. غلط کردهترانه
 

 ی جز اون ازدواج نمیاما من دوسش دارم و با کس: گمی دم و می خواد ساکت باشم به خودم جرئت می نمدلم
 .کنم

 
 : گهی کنه و می بهم می موشکافانه نگاهروزبه
 .ینی سارا رو ببی کنم که تا آخر عمرت نتونی مي کارهی اما بعدش ی کنیتو با فرزاد ازدواج م.باشه

 
 . نکنتمی اذنقدریتورو خدا روزبه ا_
 
 . با مادرتی خداحافطای ررضای امای که گفتم؛نیهم_
 

 لبخند مستانه نهی بیسکوتم رو که م.ه از نقطه ضعفم که مامان ساراست استفاده کنی دونه کی خوب مروزبه
 : گهی زنه و می ميا

 .حاال شد.خوبه
 
 »ترانه«
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 . هم جرئت دخالت کردن ندارهیچکسی شده همه کاره و هروزبه
 

 : گهی کنه و می بهم می خوره،روزبه نگاهی زنگ متلفن
 ، زارهی بلندگو مي و صداش رو رورهی گی تلفن رو به سمتم می عمو جونته؛گوشایب

 
 .سالم عمو جون_
 
  عمو،حالت خوبه؟یترانه،خودت_
 
 .بله خوبم_
 
 ؟ی کنی مي که دارهی چه کاره انیترانه جان عمو،ا_
 ست؟ی ني اگهی دي تو دلت جا؟مگهی خودت رو گول بزني خوای می کتا
 

 ، فهمونه که بگم نهی با اخم بهم مروزبه
 

 : گمی دم و می رو قورت مبغضم
 .نه
 

 کننده دی ناامي کنه،عمو که حرف های خواد باهام می دلش مي عروسک که روزبه هرکارهی شدم به لی تبدمن
 . کنهی قطع می شه و با خداحافظی شنوه ساکت میام رو م

 
 ، رمی قفس شده مهی شم و به سمت اتاقم که حاال برام ی از جام بلند مهی گربا
 ام ینی شم،چشم هام سرخ سرخ شده و بی مرهی خنهی دارم و به آئی بالش بر مي زنگ صورتم رو از روي صدابا

 ،هم قرمزه
 . رمی مدمی سفی صورتي شم و به سمت مانتوی ممونی بپوشم اما از ترس روزبه پشرهی خواد لباس تی مدلم
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 قراره،دلم فرزادم رو ی دونم دلم بی و فقط مشگاهی آرامی شم تا بری باهاشون همراه می دونم با چه دلخوشینم
 . خوادیم
 
 نمی شی می صندلي برن خونه اشون،  روی من رو مدنی باسوت و دست و کِل کششگری خاطر آشنا بودن آرابه

 ، بندمیو چشم هام رو م
 

 . کجامی درد کجا و درد از دست دادن زندگنی کنم،درد داره اما ای صورتم حس مي نخ رو روحرکت
 
 .  کنهی اشک چشم هام رو احاطه مي شه حلقه ی فرزاد آراسته نمي صورت برانی که انی فکر ابا
 
 . زنهی صدام مررضای خوره  و مامان امی گذره که تلفن خونه اشون زنگ می دونم چقدر مینم
 
 .ترانه جان آقا روزبه پشت تلفن،کارت داره_
 

 . رمی دم و به سمت تلفن می مرونی رو با حرص بنفسم
 
 .سالم_
 
 . سالمکیعل_
 
 د؟ی داريبا من کار_
 
 ي خوای م،نهي داری خواست باهات حرف بزنه اما من گفتم که تو نه باهاش حرفی فرزاد زنگ زد،منیبب.آره_
 .شینیبب
 
 پوچش ي حرف هاي برای جوابچی تر،هسی شد و چشم هام خی مکهی تکهی هر کلمه از حرف هاش قلبم تبا

 بار اونقدر حالم نیا ا گردم سره جام امی کنم و دوباره بر می مینداشتم،با تموم شدن حرف هاش خداحافظ
 ، کنمی و خودم رو رسوا مرمی اشک هام رو بگي تونم جلویخرابه که نم
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 : گهی زنه و می مي اشک هام لبخنددنی با دررضای امخواهر
  نشده دلت واسه مامانت تنگ شده؟یچی ههنوز

 
 . گمی نميزی زنم وچی می هام لبخنده مزحکهی گرنیب

 
 »ترانه«
 

 فهمم تو چه چاه ی شه،تازه می خراب ماممی کنه،دنی رنگ رو لمس میی سرد و طالي انگشتم حلقه یوقت
 . برگشت ندارمي برای راهچی پشت سرم شکسته و هيپل ها. افتادمیبزرگ
 . بهش ندارمی حسچی شناسمش  و هی ام که نمی کسي خورده ینیری من شحاال

 
 که ي اندهی و آای کنم،به دنی فهمم و فقط به فرزادم فکر می نمیچی هی اون جشن و بزن و بکوب لعنتاز

 ، بود و حسودا نذاشتن به فرجام  برسهکینزد
 

 و ی گوشررضای در عاطفه خواهر امم،دمی شی رفتن مي شه و آماده ی از سه ساعت باالخره جشن تموم مبعد
 : گهی و مرهی گی رو به سمتم می کارتمیس
 
 .ه برات گرفتررضای ها رو امنیا

 .می ری و با مامان به سمت خونه مرمی گی اون ها رو از دستش می حرفچی هبدون
 
 

 که عاطفه بهم داده بود زنگ ي ای رو ندارم،گوشي کارچی گذشته و دل و دماغ هی روز از اون جشن لعنتچند
 ، دمی رم و جواب می دم با اخم مامان به سمتش می نمیتی خوره اما اهمیم
 

 ، کنه که حتما بهش زنگ بزنمی مدی ده و تاکی برادرش رو بهم مي عاطفه شماره ی از احوالپرسبعد
 

 . کنمی پرت مزی مي رو روی گم و گوشی مي باشه اکالفه
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 : گمی رم و می بافه،به سمتش می نشسته و داره فرش ممامان
 ، کنمی رو کامل منی ات رو انجام بده من اگهی دي تو برو کارامامان
 ،رونی ره بی کنه و از اتاق می م سارا قبولمامان
 . آروم کنم خودم روی دونم با چی که نمادهی درد هام زاونقدر

 . شهی و دوباره تموم خاطراتم زنده مزهی ری کنم  اشک هام می و رو مری که زیبا هر نخ 
 

 ندن از ریم گ بهنکهی ندارم و فقط واسه ایلی مچی زنه،ظاهرا وقت ناهار خوردن اما من هی سارا صدام ممامان
 ،رونی رم بیاتاق م

 
 . زحمت صداش بزنی بنییترانه جان،روزبه پا_
 
 خوره ی خوام روزبه زو صدا بزنم چشمم به فرزاد می که منی کنم،همی رم و پنجره رو باز می سمت اتاق مبه

 .ادیداره به سمت خونمون م
 
 »ترانه«
 
 . خوره،مطمعنم که فرزادهی رم که داره زنگ می بندم و به سمت تلفن می پنجره رو مدهی پری رنگبا
 
 ، کنه به حرف زدنی کلمه حرف بزنم و خودش شروع مهی ده ی اجازه نمیحت
 
  کم گذاشتم آخه؟ی من برات چ؟مگهی کار رو بکننی با من ایترانه،تو چطور تونست_
 

 .می دی به اطرافمون نمیتی و اهممی کنی مهی گرهردومون
 
 . بشهينطوری خواستم ایفرزاد باور کن من نم_
 

 : گهی کشه و می مي اعربده
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 . کارش کنمی دونم چیامروز باهاش کار دارم،م.ی ها اون روزبه عوضی بدبختنی اي دونم مقصر همه یم
 
 . کنمی نکن التماست مي کنم،به خاطر من کاریفرزاد خواهش م_
 
 . دهی نمیتی من اهمي حرف هاست و به خواهش هانی تر از ای فرزاد عصباما
 
 . گمی رو بهش مهی رم و قضی اجبار به سمت مامان مي رواز
 

 شماره عی سرم؛مامانی زنگ بزندتیبهتره به عمو سع:  گهی مکث مکمی دست  پاچه شده  و با ی حسابمامان
 . دهی شه که جواب می معطل نمادی و زرهی گیاش رو م

 
 دی دنبال فرزاد،عمو سعادی کنه که بی خواهش م ده و ازشی دست و پا شکسته از حضور فرزاد خبر ممامان

 .رضای به علمی گه که زنگ بزنی کنه و به مامان میقبول م
 ، کرداهی شدو روزگارم رو سمی که عامل بدبختیهمون

 
 : گمی دم و می حرف زدن بهش نمي زنم،اجازه ی و بهش زنگ مرمی گی رو از مامان میگوش
 آره؟همه دی راحت شد که ما رو از هم جدا کردالتونی خواد با روزبه دعوا کنه،حاال خی اومده دم خونمون مفرزاد

 . کارتون رو بدهنی تونه جواب ای سپارم به خدا فقط اون میاتون رو م
 
 .،برمی زارم و به آغوش مامان سارا  پناه می رو محکم می کنم و گوشی می بغض خداحافظبا
 
 
 ، و چقدر نابود شدمهی هام چهیعلت گر دونه که ی مامان مگهی بار دنیا

 : گمی چسبونم و می رو به آغوشش محکم تر مخودم
 ادامه ی تونم به زندگی مامان،فقط کمکم کن من بدون فرزاد نمرمی می کن دارم مي کارهی تو رو خدا مامان

 .بدم
 

 ، کنهی گه انگار داره فکر می نميزی کنه و چی موهام رو نوازش ممامان
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 : گهی که مدهی دم،عمو سعی شم و تلفن رو جواب می تلفن ازش جدا مي صدابا

  خونهادی جان نگران نباش فرزاد داره مترانه
 

 . رمی کنم و به سمت آشپزخونه می تشکر مازش
 
 »ترانه«
 

 نی بزرگتردی ندارم؛شای پشت سرم رو خراب کردم،راه برگشتي کس که پل های دختر تنها و بهی شدم من
 . که مقصره پدرميفرد

 . و عاشقش بشمنمی عمو تا فرزاد رو ببي رفتم خونه ی وقت نمچی کاش هيا
 بدون اون می فهمم زندگی تونم ازش دل بکنم اما االن که فقط چند روز گذشته از اون اتفاقات می کردم مفکر
 .پوچ

 
 ی رو نمیچکسی هي صدايگار گه،اما انی رو به روزبه مانی دوباره جرنهی بی هام رو مي قراری که بمامان
 .شنوه

 
 ، رمی شم و به سمت تلفن می نگران فرزادم از نبودن روزبه مطمعن ميبدجور

 . زنگ بزنمدی به زن عمو سعدیبا
 
 .رمی گی و شماره اش رو مارمی به حافظه ام فشار مکمی

 
 ؟یالو زنعمو زهرا خودت_
 
 سالم شما؟_
 
 .من ترانه ام_
 



   ییرمان ترانه تنها                                                    اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 253 

 ؟یسالم ترانه جان خوب_
 
  شماست؟ي فرزاد خونه اد،زنعموینه ز_
 

 : گهی شه و می منی زنعمو غمگي اسم فرزاد صداباآوردن
 .ی داغون طفلیلی ترانه جان،عموت برد خونشون خنه
 
 . شده زنعمويزیچ_
 
 :گهی کنه و می مکث مکمی

 کرده بوده که هی گرری مسي خونمون اونقدر توای که عموت به فرزاد زنگ زد گفت بياون روز. بگمی چواال
 ...  شه وی تار مدشید
 

  گه؛ی نميزی شه و چی ساکت مزنعمو
  بگو تو رو خدايزی چهی یزنعمو چرا ساکت_
 
 »فرزاد«
 

 . افتمی شم و راه می منی سوار ماشی زنه عصبی که بهم زنگ مدی سععمو
 ي دونم چطور تونست به اون پسره ی هفته اس که ترانه ام دورم و داغونم،دلم براش تنگ شده،نمکی االن
 ، جواب بله بدهیعوض

 دونی ی دونی نمره،توی می فرزادت بدون تو می دونی خانومم،تو نمیآخه چطور تونست: گمی و مزهی ری ماشکام
 . ندارهی دلخوشگهیتو د
 ی و شبا بگي بدزهی که بهم انگیستی نگهی رم،آخه تو دی سرکار نمگهی تزانه،دي سرم آوردیی چه بالی بدوناگه

 و بهم زل شمی پيای که بیستی نم،آخهی فرزاد،من و تو تا ابد مال همی که بگیستی عشقم،آخه نیخسته نباش
 .ی که هستی مرسی بگیبزن

 .یفهمی میستی نیییییلعنت
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 ي خونه کی تونم بفهمم که نزدی منم؛فقطی رو ببیی جاچی تونم هی نمگهی کرده دسی هام صورتم رو خاشک

 . کنهی بر خورد مواری با دنی ماشچی حالم خراب که سر پدم،اونقدری به جنون رس،دوبارهدمیعمو سع
 

 کنه،غلظت ی مهی داره گرينجوری مرد اهی ها رنگ ترحم داره آخه براشون جالب که اد،نگاهی همهمه ميصدا
 . خوني کشم،انگاری روش می کنم،دستی کنه رو حس می رو که از کناره گوشم داره چکه ميزیچ
 

 .دهی خوره؛بازم عمو سعی دوباره زنگ ممی زارم،گوشی فرمون مي دم و سرم رو روی نمتیاهم
 

 . دمی مجواب
 
 ؟ییالو فرزاد کجا_
 
 .سره کوچه اتونم_
 
 ؟يایپس چرا نم_
 
 .تصادف کردم_
 
  شده؟تمیزیچ!؟تصادفیچ_
 
 . عمواینه،فقط ب_
 

 . مونمی کنم و منتظر می رو قطع میگوش
 
 »فرزاد«
 

 . دوئهی چند قدم راه رو مدنمی با دعمو
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 ؟ي سره خودت آوردییفرزاد چه بال_
 
 . کنمی شم و بغلش می مادهی پنی صداش از ماشبا

 . رو دارم که عروسکم رو به زور گرفتني سه چهار ساله اي بچه حس
 : گمی کنم و می بغل عمو هق هق ميتو
 

 اما نی عشقم رو ازم گرفتن،رفتم دم خونه اشون که بگم عشقم رو بهم پس بديدی بدبخت شدم،ديدی دعمو
 .نینذاشت

 
 : گهی کنه و می من رو از خودش جدا معمو
 ؟ي که برا خودت درست کردهی چه وضعنی باش مرد اآروم
 وار؟ی به ديدی رو کوبنی ماشچرا
 
 : گمی کنم و می ازش نمونده نگاه میچی که حاال هنمی ماشبه
 

 داشته باشم نی خواستم ماشی بودم،که راحت باشه،مدهی ترانه ام خري رو برانی ماشکار؟منی خوام چی منیماش
 .نهی که کنارم بشستی عشقم نی وقتکاری خوام چی مگهی دنه،حاالی نبرونی ترانه ام رو بیکه کس

 . بسازمای رو ببرم اون جا و باهاش روی کگهی اما االن ددمی اون خونه رو واسه ترانه خری حتمن
 

 اصالح کرده،موهاش رو رنگ کرده ا،ترانهیفرزاد به خودت ب: گهی کشه و می هم مي اخم هاش رو توعمو
 . ی فهمی خواد می تو رو نمگهیاون د.ستی مال تو نگهیانگشتر تو دستش رفته،اون د

 
 . کنمی مهی ترانه گراهی خودم و بخت سي براي تر بلندي بار با صدانی ترکه و ای حرف دوباره بغضم منی ابا
 
 »ترانه«
 

 .ادی کردن ازم برنمهی جز گري شنوم و کاری زنعمو زهرا رو مي هاحرف
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 ، کنهی رو قطع می کار داشتن گوشي به بهونه نهی بی که حال خرابم رو مزنعمو
 . خوره اما حال جواب دادن رو ندارمی خوام برم تو اتاقم که تلفن زنگ می مدوباره

 
 . شهی مامان بلند مي بندم صدای اتاقم رو که مدر
 
 . رو جواب بدهی گوشییترانه،کجا_
 

 . شه جواب بدهی خودش مجبور منی دم واسه همی رو نمجوابش
 

 .هی کنم تا بقهمم کی مزی هام رو تگوش
 
 . ممنون خوبمیلیخ_
 
  امرتون؟دییبفرما_
 
 

 ی که پست خط حرف هاش طوالنی اونينگار ساکت امامان
 

 . رهی مامان باال مي صداقهی از چند دقبعد
 
 .ررضاستی امي نشون شده گهی کرد،کار از کار گذشته ترانه دي کارگهی شه دی نمرینخ_
 

 .ادی با صفحه اش می برخورد جوشي صدابعدم
 
 . کنم و به مامان زل زدمی و باز مدر
 
  بود؟یمامان،ک_
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 .رضایعل_
 
  گفت؟ی میخب چ_
 

 : گهی کشه و می می آهمامان
 
 تو آوردن ي اونا برای گه هرچی منی بکني کارهی شه ی موونهی گه فرزاد داره دیم. بگهی خواستی میچ

 .نی بهم بزنوی فقط همه چدنیدوبرابرش رو بهشون پس م
 
 : گمی زنم و می مامان زانو مي شه،جلوی مشتری ام بهی حرف شدت گرنی ابا

 . بشه،تو رو خدا مامانی کنم برو با روزبه حرف بزن تا راضی التماست ممامان
 
 : گهی کنه و می مهی بار مامان هم همراهم گرنیا

 . دخترم باور کنادی بر نمي از دست من کاربخدا
 
 »ترانه«
 
 
 گه و ی نميزی نداره چی راهگهی کنم،مامان که دی نشه من هم با فرزاد فرار می گم اگه راضی مامان مبه

 . مونهیمنتظر روزبه م
 

 ، کنهی مینی در گوش واستادم مامان داره مقدمه چپشت
 
 . شنی خواد،اونا باهم خوشبخت نمی رو نمررضای نشده،ترانه اميزی روزبه هنوز که چنیبب_
 

 : گهی پره و می وسط حرف مامان مروزبه
 .ي رو دوست داري کدوم کره خرپس
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 .پسرعموش فرزاد رو دوست داره_
 
  ره؛ی بار صداش باالتر منیا

 
 ی حتنهی تو رو ببگهی ذارم دیاگه بخواد اون پسره رو انتخاب کنه،نم. خوادی غلط کرده که پسر عموش رو ماون

 .يدی فهمي ذارم بری هم نمشیعروس
 

 ي دونه چجوری خوب میاون عوض. شم ی و ولو منی زمي  روخورمی دم و آروم سر می مهی رو به در تکخودم
 . کنهمونیمن رو از حرف هام پش

 
 چی تنگ شده و  هیلی فرزادم خي دادن به من شده،دلم براي هفته گذشته و مامانم کاره هرروزش دل دارکی

 . ندارم تا از حالش با خبر بشمیراه
 .نمشی زاره ببی رم فرزاد هم دنبالمه اما نمی کنم هرجا می دونم چرا حس مینم
 

 گهی بعد از فرزاد دستی برام مهم نگهی دی  ولادی پچ پچ کردن روزبه و مامان مي اتاقمم صداي معمول توطبق
 . خوامی نمی از کسیچیه
 
 ی بار زنگ مهی جواب دادن ندارم ي اما حوصله ادی مییرای پذي که عاطفه بهم داده بود از توی گوشيصدا 

 : گهی خوره که مامان می شه اما بالفاصله دوباره زنگ میخوره و قطع م
 

 . جواب بدهای خوره بی داره زنگ متی گوشترانه
 

 اتصال رو ي و دکمه ستی دارم،شماره ناشناس اما برام مهم نی رو بر می و گوشرونی بامی از اتاق ميمجبور
 ... زنمیم
 
 »ترانه«
 

 چه؛ی پی گوش هام مي توي ابهی غريصدا
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 د؟ییمابله بفر_
 
 .ررضایسالم ترانه،منم ام_
 
 . ره تو همی آوردن اسمش اخم هام مبا
 
 د؟ی داشتيد،کارییبله بفرما_
 
 . خواستم حالت رو بپرسمیفقط م_
 

 : گمی کنم و می به خودم نگاه منهی آئي تر از قبل تویعصب
  قطع کنم خدافظدی اما االن کار دارم باممنون

 
 . کنمی رو قطع می حرف زدن بدم گوشي بهش اجازه نکهی ابدون

 
 : گهی شنوم که می روزبه رو مي رم که صدای به سمت اتاقم مدارم

 
 . خونه تحمل کنمي وجودش رو توگهی تونم دی نممن
 
 . شهی کنه و ساکت می حرفش رو قطع مدنمی رم که با دی مییرای به سمت پذمی خاطر کنجکاوبه
 

 . کنمی مهی زنم به عکس فرزاد و گری زل مادی زی و از دلتنگیفت گردم به اون اتاق کوی بر مدوباره
 

 . گذاشته بود و فراموشم کردهری فرزاد تأثي واقعا رودی عموسعي حرف هايانگار
 

  اندازم؛ی به صفحه اش می خوره نگاهی مامان زنگ می خوردن صبحونه ام که گوشمشغول
 : گمی و مرمی گی رو به سمت مامان می گوشررضای اسم مامان امدنی دبا
 . تو کار دارنبا
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 یی گه که باعث اخم و تند خوی می دونم به مامان چینم. شهی مدنی ده و مشغول احوال پرسی جواب ممامان

 . شهیم
 
 . دهی که روزبه اجازه نمدی دونیشرمنده م.نه _

 . کنهی می ازش خداحافظی عذر خواههی هم با بعد
 

 گهید. پرسمی می کتم و نه از ش سوالی اما نه نگاهش منهی رو ببمی کنجماودی کنه تا شای نگاهم ممامان
 . رو از دست دادمزمی وقت مه همه چیلی خست،منی برام مهم نیچیه
 
 »ترانه«
 
 : گهی کنه و می مي من روزبه کنجکاوي بار به جانیا

 
  بود سارا؟یک
 
 . بودررضای مادره امنیریش_
 
 . داشتکاریخب چ_
 
 تا عقد نکردن ي منم گفتم نه تو دوست ندارمی ترانه رو هم ببرنی دعوتن گفت اگه اجازه بدیامشب عروس_

 . برنیی جاای رونیباهم ب
 
 ی روزبه بلند می عصبي رم که صدای شم و به سمت اتاقم می زنم ،از جام بلند می مي حرف پوزخندنی ابا

 .شه
 
 . تموم بشههی قضنی هر چه زود تر ادیبا_
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 .ی رو بهم بزني نامزدنی بزارم اینی تو خواب ببنکهیمگر ا_
 

 . خفه خون گرفتدنمی فهمم چرا اون روز روزبه با دی محاال
 رو بهم بزنه تا با برادر ررضای من و امي خواد نامزدی کنار مدنی راحت شده عمو هام کشالشی که خحاال
 . تر از خودش ازدواج کنمیعوض

 
 .ارنی سرم بیی خوان چه بالی که مستی واقعا برام مهم نگهید

 . احمق خودم رو سپردم به دست مامان و روزبهي مثل آدم هادرست
 .دی کششی هردومون رو به آتی که زندگيمادر

 
 گه ی پ مرهی گی تماس مررضای داره و با مامان امی رو بر مشی گوشنهی بی مامان رو مي که مخالفت هاروزبه

 .دی عقد رو درست کنيهر چه زودتر کار ها
 
 »ترانه«
 

 . کنهی خواد باهام می دلش مي هر کاری عروسک که هرککی شدم
 

 نفرشون هم ازم کی ی همه اشون تنگ شده اما حتي اس،دلم برادهی فای حضور عموهام بي برادنمی کشانتظار
 . نگرفتهيخبر

 
 .می ما عقد کنررضای ماه بعد از عقد برادر امکی قراره

 
 . شده بودجادی دلم اي تويدی امي زنگ زد روزنه دی که عمو سعشی روز پچند

 : گفتیعموم
 از ي کردن کارهی دم من هم که جز گری انجام می که تو بگي خودم هر کارشی پای نشده ترانه بری هم دهنوز

 . بگميزی تونستم چی اومد و با وجود روزبه نمیدستم بر نم
 



   ییرمان ترانه تنها                                                    اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 262 

 ده فرزاد رو ی بهتون خبر مگهی رو از من گرفت و گفت ترانه تا چند روز دی گوشدی که اشک هام رو دروزبه
 : رو،عمو هم گفته بودررضای امای خواد یم
 

 .نیای بشی حتما عروسدی ذارم اما اگه فرزاد رو انتخاب کرد بای به نظر ترانه احترام ممن
 

 .دی شرکت کنشیروس عي تودی رو انتخاب کرد شما باررضایباشه اما اگه ام: گهی هم مروزبه
 

 .هی چممی زنگ بزنم و بگم که تصمدی به عمو سعدی هم باامروز
 

 . مشغول کردمنای تي روزبه نشستم و خودم رو با درس و مشق هاي روروبه
 
 ه؟ی چمتیحاال تصم_
 

 : گمی بهش نگاه کنم منکهی ابدون
 . خوام با اون ازدواج کنمی فرزاد رو دوست دارم و ممن
 
 . بگهی خواد چی فهمم می زنه می که مي پوزخندبا
 
 برم و حسرت دوباره ی شهر منی من مادرت رو از ای کار رو بکننی اي گم بخوای بار هزارم مي ترانه برانیبب_
 . زارمی رو به دلت مدنشید
 

 : گهی زنه و می به دهنم می حرفش قفل بزرگنیبا ا. حدسم درسته بازم
 .هی چمتی هم پاشو زنگ بزن بهش بگو تصماالن

 
 ی عمو رو مي ره و شماره ی که خودش زود تر از من به سمت تلفن مشهی می دونم چی بلند شدن من نمبا
 .رهیگ
 
 . خودش رو گرفتهمی زنگ زدم که بگم ترانه تصمدآقایالو سالم  سع_



   ییرمان ترانه تنها                                                    اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 263 

 
 . شنومی می به راحتنی بلندگوئه به خاطر همي رویگوش

 
 ه؟ی چمشیخب تصم.سالم_
 
 . رو انتخاب کردهررضایترانه ام_
 
  حرف خودشه؟نیا_
 
 .آره_
 
 . خوام از زبون خودش بشنومی رو بده بهش میباشه گوش_
 
 . گمی و مرمی گی رو از روزبه می گوشی اشکي چشم هابا
 
 .سالم عمو_
 
 : گهیترانه روزبه راست م.سالم_
 
 : گمی شم و می ممونی باال پشادی مدی خوام بگم دروغه اما دست روزبه که به حالت تهدیم

 ، ،عمو درستهآره
 

 . کنهی گه و بعد هم قطع می مي ناراحت باشه اعمو
 
 »ترانه«
 
 کی هم مامانش اومده بود خونه امون و روزیده،دی رضا زنگ زده و حالم رو پرسری هفته چند بار امنی ايتو

 . بودشدهی برام خرررضای برام آورده بود،که اميروسر



   ییرمان ترانه تنها                                                    اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 264 

 
 چون ستی برام مهم ننای کدوم اچی خونه،هی شه اما نماز نمی و حروم سرش مه؛حاللی پسره مؤمنررضایام
 .ستی ني ماهه ازش خبرکی که ي شه،فرزادی من فرزادم نمي برایچکسیه
 

 . حلقه بازاردی خري برامی برقراره
 ، هم خواهر و مادرشررضای طرف من مامان اومده و از طرف اماز
 

 .نمی رم تا مدل هاش رو ببی جلو هم نمی کنند،اما من حتی ها مکث می از طال فروشیکی يجلو
 

 . مشغول نگاه کردن حلقه هانی همراه مامانم با خوشحالررضای و مادر امخواهر
 . هم دور تر از همه امون واستاده و زل زده بهمررضایام
 
شون نگاه  خوش حالن،با حسرت بهیلی شن،دست هاشون قفل هم و خی می دختر و پسر وارده طال فروشکی
 . کردی دلم آب ميگفتن هاش قند رو تو»خانومم« افتم که با ی فرزاد مادهی کنم و یم

 . کشونهی رو به سمت من مررضای شه که امی مهمون لب هام مي لبخندناخودآگاه
 
  برن کنار؟ی بگنای و به ای حلقه رو انتخاب کني شه خواهش کنم خودت بریترانه م_
 
 . رمی و با گفتن باشه به سمتشون مارمی خودم نمي خورم اما به روی حرفش جا ماز
 
 . خوام حلقه ام رو انتخاب کنمی کنار آخه خودم مدی شه بری مدیببخش_
 
 . کنندی باز مررضای من و امي رن و جا رو برای حرف مامان و خواهرش با حرص کنار منی ابا
 

 : گمی زنم و می دلم مي تويپوزخند
 . گفتمی اصال کاش زودتر منی درك که ناراحت شدبه
 
 ،امی شدن رضا به من به خودم مکی نزدبا
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 : انگشتر دراز کرد و گفتکی اندازم که دستش رو به سمت ی بهش مینگاه
  چطوره ترانه؟اون
 

 .می خری گم خوبه و همون رو می دقت کنم منکهی هم بدون امن
 
 »ترانه«
 

 .می متفاوتيای بهش ندارم و از دوتا دونی حسچی بشم که هی کسي قراره زن محضرفردا
 
 . کار رو انجام بدمنی شب رو به خالص کردن خودم فکر کردم پس بهتره همکارکنم،تمامی چگهی دونم دینم
 
 لحظه هم به بعدا خودم فکر کی ی دارم،حتی رم وقرص ها رو بر می مخچالی به سمت ی قطعمی تصمکی با
 . خورمیو باهم م کنم و همه اش رینم
 

 همه درد نی تونه تحمل کنه ای آدم تا چه حد مکی کنم که ی فکر منی آشپزخونه تا اتاقم رو به اری مستموم
 .رو
 

 . رهی میاهی و چشم هام سدمی تختم دراز کشي روحاال
 ی شم و به زور چشم هام رو باز می ماری هوشی شخصی در پی پي هایلی بندم که با سی چشم هام رو مآروم
 .کنم

 
 . برهی میی و من رو به زور داخل دستشو،زنهی میلی اس که داره بهم سروزبه

 
 . احمق انگشتت رو فرو کن داخل حلقت زود باشي دختره ياری باال بدیتو با_
 

  خودم رو بکنم؛ی کنه سعی زنه و ازم خواهش می به پشتم ضربه ممامان
 . رمی واونقدر حالم بده که از حال مارمی معده ام رو باال مي محتواقهی بعد از چند دقباالخره
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 . سرم نشستهي اتاقمم و مامان هم باالي شم توی دونم چقدر گذشته که متوجه مینم
 
 و هدی کارم به جنون رسنی دفاع خودم ندارن؛روزبه با اي برای شم اما توانی تر ماری روزبه هوشی ورود ناگهانبا

 .من رو به رگبار کتک بسته
 

 رونمی بي که هست لباس های کشه و به هر زحمتی مرونی روزبه بي دست و پاری سارا به زور من رو از زمامان
 . کنهی من رو از اون جهنم دور منای کنه و همراه تیرو تنم م

 
 »ترانه«
 

 . هم با مامان دارهیلی نسبت دوره فامکی که ررضای امي خاله ي رم خونه ی خرابم همراه مامان سارا مباحال
 
 .  شهی می چشم هاش اشکشتری کنه و هرلحظه بی مدام بهم نگاه منایت

 
 قبال هم من رو هی گه،زن مهربون و خوبی مینی حسای رو دستاش و نگران زنهی مدنمی رضا با دری امي خاله

 . کرده بودي پسرس خواستگاريبرا
 

 ،نهی شی بره و کنارم می کنه می اشاره مررضایه ام که خالی من رو به سمت تختمامان
 .رونی بادی شربت از آشپزخونه موانی لکی با ررضای امي گذشته و خاله قهی دقچند

 
 . شهی بده بهش بخوره حالش بهتر منوی ساراجان اایب_
 

 . کنه تا بتونم بخورمشی کنه و بهم کمک می مکی رو به دهنم نزدوانی لهی سارا با گرمامان
 
 . دختره طفل معصوم اومدهنی به روز اي وی کنفی تعري خوای سارا جان نمشدهیچ_
 

 . کنهی مفی فرزاد رو براش تعری ماجرا رو حتي کنه و همه ی اشک هاش رو پاك مي با دستمال کاغذمامان
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 . شهی درست مينگران نباش همه و: گهی ده و می مي حرف ها مامانم رو دل دارنی ادنی با شنخاله
 ، شهی خونه اشون بلند مفونی آي که صدا،بگهی خواد چی حرف هاش مي دونم در ادامه ینم

 . اسکهی اون مرتحتما
 

 . رهی زنه و بعدمی به سرم مي کنه که دم در کارش دارن،مامان هم بوسه ای به مامان اشاره مررضای امخاله
 

 : گهی و مادی از رفتنش نگذشته که به سمتم ميزی چهنوز
 . ترانه روزبه اومده دنبالمونمی برپاشو

 
 : گمی می حالی ببا

 . تونم اون خونه رو تحمل کنمی نمگهیام،دی نممن
 
 : گهی که مادی راه پله ها منیی بار روزبه صداش از پانیا
 .نیی پاای بي کردی که به خاطر پسر مردم خودکشي دختريآ

 
 : گهی و م،شهی مامانم کبود مي حرف چهره نی ابا

 . نکردهيزی آبرو رنای اي تا جلوپاشو
 
 و ارمی خودم نمي شم اما به روی مررضای امي خاله ي شم که متوجه حضور شوهر و پسرهای اجبار بلند مبه

 . که حاال برام حکم جهنم و زندان رو باهم دارهي رم به سمت خونه یهمراه مامان م
 
 »ترانه«
 
 .دمی تختم دراز کشيرو

 .ستی به فکرش نای دننی اي توی کس رو دارم که کسیم ب آدکی گرفته؛حس یلی خدلم
 . برهی معمول با فکر کردن به فرزاد خوابم مطبق

 
 . اندازم؛عاطفه اسی می پرم،به صفحه نگاهی از خواب می بلند گوشبای تقري صدابا
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 . دمی جواب می حالی ببا
 
 بله؟_
 
 . دنبالتمیای ممی آماده شو دارعیپاشو سر!یسالم ترانه جان تو که هنوز،خواب_
 

 . رمی و به سمت لباس هام مرمی گی مي اقهی دوش ده دقهی دم،ی گم و پتو رو کنار می مي اباشه
 
 . که امروز عقد کنون شه ندارمي دخترکی به ی شباهتچیه
 
 . مونمی زنم و منتظر می رو ممی مشکپیت

 
 و به سمت دمی کشیقید نفس عم رسونی رو به گوشم می که آهنگ خاصنی ماشی در پی پي بوق هايباصدا

 .در رفتم
 .دمی و مامان رو بغل کردم و کفش هام رو پوشنایت

 
 يری هم تقصمی کنه،مامان طفلی مهی شم داره گری که متوجه منمی گردم تا مامان رو ببی بار بر منی آخريبرا

 . رو تباه کردزی اون روزبه احمق همه چينداشت و فقط دخالت ها
 کردم با ازدواج مامانم همه امون مخصوصا مامانم خوشبخت ی مفهمم،فکری رو ممی دائي اشک های معنحاال

 . شهیم
 
 ی کنم اما با خودم می فرزاد رو اطرافم حس مرون،حضوری بامی کنم و از خونه می از مامان دل می هزار سختبا

 » ترانهيحتما توهم زد«گم
 
 . رومیندگ خودم متنفرم من هم خودم رو بدبخت کردم هم عشق زاز
 : گفتی بهم مشهی افتم که همی فرزاد مادهی

 . کنمشی دوست نداشت که آرا،اصالی کنشی من آراي فقط برامی دارم هروقت ازدواج کرددوست
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 . کنمی زنم و بعد از سوار شدن سالم می رو پس مخاطراتم
 

 . شنی مری کشه که اشک هام سرازی نمی دم و طولی مهی تکنی ماشي شهی رو به شسرم
 
 »ترانه«
 

 . دادی پچ پچ کردن عاطفه با مامانش آزارم ميشگاه،صدای من به آراباورود
 
 : گهی به عاطفه مشگری تا کارش رو شروع کنه که آرادمی دراز کشی صندليرو

 ه؟ی کی عروسدی گفتیراست
 

 : گهی شه و می دست پاچه معاطفه
 . هامونلی از فامیکی

 
 نگفته ی ها حتنی،ای برام کم نذاشتای دني های از خوشبختیچی دمت گرم که هایخدا: گمی با خودم متودلم

 .بودن که من عروسم
 

 .انی هم مررضای که خاله و زنداداش اممی آماده ابای و عاطفه تقرمن
 

 . گن زودهی با عقد کردنشون مخالف اند و مهی شه که نامزد کردن اما بقی می هفت ماهررضای داداش امزن
 شه نامزد کردم رو به ی که هنوز دوماه می لجش گرفته که چرا اون ها رو عقد نکردن اما مننی هم از هماون

 . کننی دارن عقد مي زودنیا
 :  گمی خودم مبا

 . هستمیتی من تو چه وضعی دونی تو چه مآخه
 
 .نمی ببنهی،آئي خواد که بلند بشم و خودم رو توی ازم مشگری تموم شده و آراشمیآرا
 .نیی پاامی می کنم و از صندلی به خودم بندازم ازش تشکر می نگاهنکهی اونبد
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 . کنهی و بغلم مادی به سمتم مررضای رم که مامان زن داداش امی به سمت لباسم مدارم
 
 .نی محضر و عقد کننی زودتر بردی زودتر آماده شو با،بروي چه ماه شدزدلمی عزيوا_
 

 .،شمی شم و ازش جدا می مي پوزخندهی چشگری آراي حرف ها اونم جلونی دونم قصدش از زدن ای ممنکه
 
 .ی صندلي خواد دوباره بخوابم روی شه و ازم می می حرصی من عروسم حسابدهی که حاال فهمشگریآرا
 

 . کردن سر و صورتمسی بود رو پاك کرد و دوباره شروع کرد به آرادهی که کشیی تموم زحمت هاناباورانه
 
 ی شم و لباس هام رو تنم می بلند میبا تموم شدن کارش عصب. کشمی خجالت میلیه داخلشم خ کیتی وضعاز

 .کنم
 

 خندم که بغضم ی اونقدر بلند مررضای امنی ماشي شدم،با نشستنم توونهی دي انگارستی بدم دست خودم نحال
 . کنهی رو پر منی ماشي هق هقم فضاي کنه و صدایسر باز م

 
 : گهی اندازه و می می هم کالفه بهم نگاهررضایام

 . نکنهی که خوشبختت کنم،پس گردمی قول م،امايدی کشی سختیلی دونم خی مزمیعز
 

 ؟يچطور: گمی دم و می مهی تکنی رو به ماشسرم
 
 .ي که تو بخوايهرجور_
 

 : گمی با خودم متودلم
 . نفره اونم فرزادههی بزار برم،من جسم و روحم مال پس

 
 . به محضرمیدی کنم که رسی و به اطراف نگاه مرونی بامی پشت سرم از فکر مي بوق هابا
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 اد؛ی به سمتم مدنمی شم،مامان با دی مادهی پنی از ماشررصای امهمراه
 . اندازهی سرم مي کشه و روی مرونی بفشی کي رو از توی رنگدی سفچادر

 
 . کنهیک هام پشت سره هم از چشم هام چکه م کنه،اشی مهی دوباره گردنمی کنم که با دی نگاه مبهش

 
 من رو چقدر خوشگل شدم نیبب. کنهی داره طبق خواسته ات ازدواج م؟دخترتیستیمامان خوشحال ن_

 ؟ي بری لذت نمدنشیچرا از د.  دخترت رونی،ببیمامان
 
 . رهی اومدن عاطفه مامان عقب مبا
 
 .گهی دمی شه ها بری مریزن داداش خوشگلم داره د_
 

 .ستی ازش ني چرخونم خبری چشم می اما هر چنمی فرزادم رو ببدی کنم تا شای به اطراف نگاه مدیناام
 
 »ترانه«
 

 مهمون ها از ي شم،با ورود من همه ی و وارد محضر منیی اندازم پای شم سرم رو می تر از قبل مدی ناامیوقت
 . اومدنای کنمی تا ببرمی گی سرم رو باال نمی شن اما من حتیجاشون بلند م

 
 . خوادی گذشته که عاقد شناسنامه ها رو مقهینم،چنددقی شی می صندلي روررضای با امهمزمان

 
 سرش رو به گوشم ره؛آرومی گی لرزه،ستاره که کنارمه دستم رو می مدلم»یالنکاح السنّت« ي گفتن کلمه با

 : گهی ممی کنی صورت هم نگاه مي تونکهی کنه وبعد از ای مکینزد
 که تا ابد جات ی هستی و تو تنها کسرهی گی جات رو نمی زنچی بهم زنگ زد و گفت که بهت بگم،هترانه،فرزاد

 خوره که تا آخر عمر ازدواج ی م؛قسمي که خودت قسم خوردی قلبش،گفت که بهت بگم به همون قرآنيتو
 .نکنه

 
 .ر رو بهم داد خبنی که ا،شمی دم و ازش ممنون می تموم شدن حرفش،دستش رو فشار مبا
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 : گهی که مامی به خودم ممی زن دائي صدابا

 . گلم همه منتظرنگهی جان بله بگو دترانه
 
 .وفتهی بی لحظه منتظرم اتفاقنی تا آخري کنم انگاری مکث بلند مکی

 
 .بله: گمی کنم و می رو حبس منفسم

 
 . شهی دست و سوت همه بلند ميصدا

 . اندازهی گردنم مي طالها رو به رومون واستاده،به سمتم خم شده و گردن بند رو توي با جعبه عاطفه
 

 امضا کردن عقد ي کنم و برای می که با لبخند بهم زل زده اخمررضای امره،بهی کنار مشهی که تموم مکارش
 .،شمینامه بلند م

 
 .می ری ما ميه  و به سمت خونرونی بمیای از مراسم مزخرف حلقه دست کردن از محضر مبعد
 

 . مراسم رو اونجا برگزار کردندهی خونه امون آپارتمانچون
 
 »ترانه«
 
 . شنی و دور،دور زدن آماده مي گردابونی خي همه براررضای خواهر امشنهادی پبه
 

 . شمی می دختر حرصنی مزخرف اي هاشنهادی از پشهیهم
 
 شب رو کی اندازم که ی می ساعت نگاهم،بهی کنی می نا مشخص رو طری مسکی می ساعت گذشته و دارکی

ممنون . خونهی شه من رو برسونیم: گمی اندازم و می مررضای به امی حوصله نگاهی ده،خسته و بینشون م
 ،شمیم
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 .ی تو بگیچشم هر چ.دمیچه عجب باالخره صدات رو شن_
 
 . بندمی کنم و در رو پشت سرم می مي مختصری خداحافظررضای امبا
 
 . خسته امي شم؛بدجوری گم و وارده اتاقم می مری شب بخی لبری مامان زبه
 و ،بوسمشی مقیعم. دارمی رم و عکس فرزاد رو از داخلش بر می کنم به سمت کمدم می که مي کارنیاول

 ی چسبونم و دوباره فکرم رو پر از خاطراتش می ام منهی کشم عکسش رو به سی تخت دراز مي رونکهیبعد از ا
 .کنم

 
 : گمی کنم و می به عکسش نگاه مدوباره

 تو ي بود امشب دست ها،قرارینی که ببي اما تو نبودي فرزادم همه امروز بهم گفتن چقدر خوشگل شدینی بیم
 بشم اما ی تو بزارم و غرق خوشبختي شونه هاي خواستم امشب سرم رو روی مگه،منی دیکیلمسم کنه نه 

 . ادیحاال؛از خودم بدم م
 

 . فهمم که صبح شدهی شه و می زنم که هوا کم کم روشن میرزاد حرف م با عکس فاونقدر
 

 . تو بود فرزادي حلقه دی حلقه هم بانی ایحت: گمی اندازم و می دستم مي توي به حلقه ینگاه
 
 . رمی و بعد هم به سمت حموم مارمی طالهام رو در متی عصبانبا
 »ترانه«
 

 . گردمی ممی چشم هام رو باز کنم دنبال گوشنکهی شم،بدون ای مداری از خواب بی زنگ گوشيباصدا
 
 بله؟_
 
 . کنمی چشم هام رو باز مررضای امي صدابا
 
 . دنبالتامی دارم مدارشویسالم خانوم خوابالو،ب_
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 . نه اصال حوصله ندارميوا_
 
 . درمي جلوگهی ساعت دمی نست،تای نرفتهی پذي عذر و بهونه اچیشرمنده ه_

 . کنهی رو قطع می مخالفت کنم و گوشگهی ده دی اجازه نمبهم
 

 ررضای زنم و منتظر زنگ امی رو می مشکپی شم و بعد از شستن دست و صورتم همون تی از جام بلند مناچار
 . مونمیم
 

 .رونی زنم بی دم و از اتاق می بهش مياد،ردی به صدا در ممیگوش
 

 . رمی به سمت در می کنم و بدون خداحافظی نمی کنن اما من توجهی روزبه بهم نگاه ممامان
 
 . گمی نميزی زنه،من ساکتم و چی مختلف دور مي هاابونی خي توررضایام
 
 . کشه مشخصه کالفه اسی مقی عمي نفس هاای کنه ی موهاش دستش رو فرو مي همش داره تونکهی ااز
 
 . سمت خونه اشونمی ری ممی ساعت گذشته و دارکی

 
 ررضای تر امکی برادر کوچرحسامی کشه که امی طول نمشتری بقهی زنه،چند دقیدر ضربه م به دشی با کلررضایام

 . گهی کنه وبهمون خوش آمد میدر رو باز م
 
 . شمی مررضای برادر بزرگتر امیرعلی و امثی ورودمون به خونه متوجه حدبا
 

 ي ره توی شه و بدون جواب دادن بهم می از جاش بلند مدنمی با دثی کنم و اما حدی به همه می کوتاهسالم
 .اتاق
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 خواد زود تر ناهارم رو بخورم و برم ی کنم دلم می کمک مزی مدنی چيبه عاطفه تو. ظهره و موقع ناهارسره
 . شمی ممونی کنم از رفتن به خونه پشی به روزبه فکر میخونه اما وقت

 
 : گهی زنه و می صدام مررضای خوام برم با عاطفه کمک کنم که امیم.می رو خوردناهارمون

 .ی خواد کمک کنی نمروتی بمی آماده شو بربرو
 
 . شه من رو ببر خونهیاگه م_
 
 .می ریحاال تو برو آماده شو خونه هم م_
 

 . رم تا آماده بشمی گم و به سمت اتاق می مي اباشه
 
 »ترانه«
 
 . برامهی که از روزبه دورم کافنی اما هممی دونم قراره کجا برینم.رونی بمیای خونه اشون ماز
 
 . کنهی پارك سرسبز پارك مکی ي رو جلونی گذشته که ماشی ساعتمین

 
 . سکوت شکستررضای امي شده،با صداجادی اي سکوت آزار دهنده انمونیب. ساکتمبازم

 
 ؟ی شی ساکت می رسی به من مای ی ساکتينجوری اشهیتو هم_
 

 : گمی کنم می میاخم
 . امي طورنی اکثرا هممن
 

 . کنهی مکی و به دست هام نزدارهی در مبشی رو از جدستش
 
 ؟ی کنی مکاری چيدار_
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 .رمی خوام دستت رو بگیم_
 
  کنه؟ی مي با خودش چه فکرنهی ببیکی خواد اگه ینم_
 
 .یفهمی می من هستی تو االن زن رسمنه،ترانهیخب بب_
 
 . شهی سرم خراب مي روایدن»یزن،رسم«ي کلمه با
 

 . کنهی تعجب داره بهم نگاه مره،بای گی دستم  رو مررضایم،امی نشستمکتی ني روباهم
 
 .ی گرم تابستوني هوانیاونم تو ا. دستات سردهنقدریچرا ا_
 

 : گمی اندازم و می باال مي اشونه
 . دونمینم
 

 ی کنه،البد می فکر می با خودش چنه،اونوقتی دارم،نکنه االن فرزاد من رو دست تو دستش ببدلشوره
 . دهی فکرشم عذابم می عاشقش شده،حتي زودنینتونسته حداقل چند ماه صبر کنه و به هم:گه
 

 . کنمی پاهام قفلشون منی و برونی کشم بی رو از دست هاش مدستام
 
 . شهی مرهی رو به روش خي گه و به منظره ی نميزی چررضایام
 
 »ترانه«
 

 خوب ازمون استقبال یلی باره اما خی از سر و کله اش م غرورنکهیبا ا. خاله اشي خونه می ری از پارك مبعد
 . کنهیم
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 . شدهکی ساعت از اومدنمون گذشته و هوا هم تارمین
 . شدهرمی من دمیپاشو بر: گمی کنم و می مکی نزدررضای رو به گوش امسرم

 
 . شهی گه و از جاش بلند می مي باشه اررضایام
 .رونی بمیای و ممی کنی می تشکر مفصل ازشون خداحافظهی با
 
 .ررضای خونه اممی شه بریم_
 
 . ،برمتی باش بعد از شام مشمی رم شهرستان،امشبم پیمن دارم فردا م_
 

 . شمی گم و ساکت می نميزی هم چمن
 

 . خورهی زنگ ممی گوشررضای امي رسم خونه ی که منیهم
 . دمی جواب مهی نگاه کنم کنکهی ابدون

 
 .  رمی مررضایام.  کنم و به سمت اتاقی شنوم اخم می بلند روزبه رو که ميصدا

 
 .سالم_
 
 ن؟یاری بفی تشرستی گذره؟قرار نیبه به،ترانه خانوم؛خوش م_
 
 ، دهی حرف زدن هم بهم نمي اجازه یحت. خورهی لحن تندو خشنش حالم بهم ماز
 
 . داخلادی کنه و می در اتاق رو باز مررضایام
 رو از هی بلند روزي که تا صدای نميزی کنه و چی هام رو پاك منه؛اشکی،شی و کنارم مادی به سمتم مدنمی دبا

 .پشت تلفن بشنوه
 
 : گهی و بدون سالم مرهی گی رو ازم می گوشی عصبررضایام
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 گهی زارم دی شد اصال نمينجوریحاال که ا. خونهارمشی منه پس هر وقت که بخوام می و شرعي زن عقدترانه

 .برگرده
 

 : گهی شه که میروزبه بلند تر م يصدا
 . ندارهی وقت برنگرده،چون راه برگشتچی هگهی بگو دبهش

 
 . کنهی رو قطع می بعدم هم گوشادیمطمعن باش که نم: گهی کنه و می صداش رو بلند تر مررضایام
 

 .شهی از درد هام کم نميزی ده اما چی ممی اتاق و دل داري توادی مدهی حرف هارو شني که همه ررضای اممامان
 »ترانه«
 
 . هوا بخورمکمی تا رونی بره بی به زور من رو منهی بی که حال داغونم رو مررضایام
 

 . راه رفتن ندارمي اونقدر بده که ناحالم
 
 زنه و سرم ی دست هاش رو دورم گره مررضایم،امینی شی رو گذاشته شده بود مادهی پي که توی صندلکی يرو

 .  خوام خفه بشمی که مي چسبونه جوری اش منهیرو به س
 
  گم؛ی کنم و می می آسمون نگاهبه

 . تحمل ندارمگهی؟دی کنتمی اذي خوای می کست؟تای بس نایخدا
 

 : گهی شه و می بلند مررضای شه امی ام که قطع مهی گريصدا
 

 کرد،بهم گفته فیرام تعر رو بزیخودم تا آخر پشتت هستم،خاله ام همه چ. دم تنهات نزارمی من قول مزمیعز
 . زارمی نمگهی چقدر عذابت داده اما دکهیکه اون مرت

 برم،مامان بزرگم اونجا ی تو رو هم با خودم مادی بار عاطفه هم منی قراره برم شهرستان تا آخره هفته؛افردا
 . راحت ترهالممی خی کنه،اگه کنارم باشی میزندگ
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 : گمی کنم،تو دلم می گم و فقط به حرف هاش گوش می نميزیچ
 . هم از مامانمنیاون از فرزاد ا. رو از دست دادمزمی داره،من که همه چی چه فرقگهید
 
 : گهی منهی بی که سکوتم رو مررضایام

 . باهام سرد نباش باشهنقدری تو رو خدا اترانه
 
 . شمی گم و از جام بلند می مي لب باشه اریز
 »ترانه«
 

 : گهی شه و می می حرصثی گه؛حدیه خوانواده اش م موضوع رو بررضای که امیوقت
 .خوش به حالت. بده شانسخدا
 
 . اتاق عاطفهي رم توی کنم و می هاش توجه نمهی و کناکهی تبه
 

 نگذشته می زندگيمگه من به خاطر اون از همه .پس چرا زنگ نزد بهم بگه برگرد خونه. فکرم شده مامانمهمه
 .یعنی بار زنگ زدن رو هم ندارم کیحاال ارزش .بودم

 
 عموهامم من رو به ی حتگهیستم،دی که تو خونه خودم نی شبنی اولنی بخوابم،ابهی غري برام سخته خونه یلیخ
 . فراموش کردندیکل
 : گمی زنم و می به سقف زل می اشکي چشم هابا

  کردم؟ی مگه من به درگاهت چه گناهایخدا
 . خواستمی نميزی که جز فرزاد ازت چمن
 . برهی فکر هام که خوابم منی همتو
 
 داخل ادی بار فرزاد منی کنم،ای خورم اما چشم هام رو باز نمی شد تکون مری گه پاشو دی عاطفه که مي صدابا

 . کشهی و مرهی گیاتاق و دست هام رو م
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 . شهی مرمونی دزمی عزگهیپاشو د_
 . رمی میی شم و به سمت دستشوی برام نمونده از جام بلند می راهگهی که دمن
 

 و یرعلی خاطر بد بودن حالم امم،بهی،شی منی سوار ماشررضای لباس هام همراه برادر و خواهر امدنی از پوشبعد
 . تا مراقبم باشهنهی شی هم عقب کناره من مررضای و امننی،شیعاطفه جلو م

 
 .ای رم تو رویبندم و م ی کنه ؛چشم هام رو می اش و  نوازش منهی سي زاره روی رو مسرم

 
 نی جا بمون،از فکر کردن به انی اته فرزاد تو رو خدا نرو همنهی سي خوبه که سرم رویلیخ: گمی دلم مدام متو
 . برهی زود خوابم میلی کنم و خی ذوق مالیخ
 
 »ترانه«
 

 زنم که از چشم ی مي افتم؛ ناخودآگاه لبخندی خوابم مادهی به ی کنم،حالم بهتره،وقتی هام رو که باز مچشم
 : گهی مونه و می دور نمررضایام
 
 

 .ی لبخندم بزني بلدپس
 

 . زنمی زل مرونی کنم و به بی رو جمع و جور مخودم
 
 .می بشادهی خواد پی ازمون میرعلی گذره که امی نميزیچ
 
 . کردند و با هم همکار بودندی مرز کار مي و برادرش توررضایام
 
 . رم داخلی کنم و همراه عاطفه می تشکر می علری اماز
 

 . کنمی دلم اسمش رو زمزمه مي مامان تنگ شده و مدام توي برایلی خدلم
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 فهمم کار از کار ی شه می که پخش می زنم اما با بوق اشغالی و به مامان زنگ مرمی گی رو مررضای امیگوش
 . مامان رو گرفتهیگذشته و روزبه گوش

 
 
 »ترانه«
 
 رهی خونیزی گم و فقط به تلوی نمیچی انداختن اما من هکهی کنه به تی مامان بزرگش شروع مررضای رفتن امبا
 .ام
 
 . هم بهش اضافه شدنی کم بودند که اهیبق
 

 .هی ارثزهی چهی شون لی فامي زخم زبون زدن ها تونی فهمم که ای متازه
 . زنهی با اون سنش داره حرص پول رو مرزنیپ

 باالآوردن ی کردند و به خاطر بدهی می شهرستان زندگررضای امي خوانواده يبال همه  ناگفته نماند که قالبته
 . دنی میرعلی و امررضای هاش رو امی بدهي کرمانشاه و همه انیمامان خوش گذرونشون م

 
 . دنی مادر بزرگشون رو می هم که خرجاآلنش

 
 دلم براشون یی جوراهیره،ی گی دوتا داداش منی اون هم خرجش رو از ای داره که معتاده وحتیی داکی ررضایام
 . سوزهیم
 

 .ادی و به سمتم مکنهی داخل،به همه سالم مادی مررضای شده و امعصر
 
 .رونی بمیترانه پاشو لباسات روبپوش بر_
 

 . رمی کنم و به سمت لباس هام می مادربزرگش قبول مي راحت شدن از دست غرغر کردن هاي هم برامن
 
 : گهی کشه و می می آهررضای که امرونیب میای خونه ماز
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 .هی جورنی مامان بزرگم ناراحت نشو،اخالقش همي کنم از حرف های خواهش مترانه
 
 : گمی خندم و می دلم به خودم ميتو

 . کردمی شک مزی به همه چدی خوب بود بای همه چاگه
 
 »ترانه«
 
 . از سکوتم کالفه اسشهی مثل همررضایام 

 .،شهی و قدم هامون باهم هماهنگ م،شهی تر مکی نزدبهم
 
 . شهی درست می تو فکر نباش ترانه،همه چادیز_
 
 برام يزی چگهی وقته دیلی از دست دادن مونده؟خي هم برايزی درست بشه؟مگه چیمتی قراره به چه قگهید_

 . و ارزش ندارهستیمهم ن
 
 . کنهی گه،فکر کنم داره فکر می نميزی و چرهی گی نگاهش رو از من مررضایام
 

 .می گردی و بر ممی خوری مرونی روبشام
  چراغ ها خاموش و همه خوابند؛ي همه

 فهمم چه ی افته و تازه می تشک دونفره مکی اتاق تا لباس هام رو عوض کنم که چشمم به ي رم تویم
 . سرم اومدهییبال
 

 .هی گررهی ززنم،ی و مرمی تونم جلوش رو بگی که نمنی اونقدر سنگبغضم
 
 . دهی ممی دل دارکمی و ادی فهمه جلو می ام رو نمهی که علت گرررضایام
 
 . خوابمی مرد منی آغوش همي و تا آخر عمر توستی نی قبول کنم که راه برگشتدی باگهید
 



   ییرمان ترانه تنها                                                    اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 283 

 . باشمي کردم قوی هام رو پاك کردم و سعاشک
 . بهش ندارم،نه تنفر نه محبتی حسچی بشم که هی هم آغوش کسگهی دي قهی تا چند دقدیبا
 

 به سمت ارمی رو از سرم در بي روسرنکهی کنم و بدون ای و شلوار عوض مکی تونکی هام رو با لباس
 . رمیرختخواب م

 
 . کنمی مررضای کشم روم و پشتم رو از امی رو مپتو
 
 . گردم به سمتشی گرفتن بازوم برمبا
 
  ده؟ی عذابت منقدری من ادنی بودن و  دیعنی؟ی کنی میبی باهام غرنقدریترانه چرا ا_
 
 . درك کنکمی.نی همستی خوب نمینه فقط اوضاع روح_
 
 . چه برسه به حرف زدني نگاهمم نکردی مدت حتنی ايتو تو_
 

 با انگشتش اشک هام رو پاك ررضای دم که امی شدن مری سرازي و به اشک هام اجازه ،بندمی هام رو مچشم
 . دهی کنه و لب هاش رو لب هام حرکت میم
 
 »ترانه«
 
 .رهی گی چشم هام جون مي فرزاد جلوری دوباره تصوررضای امي لمس کردن لب هابا

 . کنهی داره لب هام رو مزه مبهی غرکی فرزاد ي حاال به جااما
 

 . لطفا بس کن: گمی و مرمی گی فاصله مازش
 
 . گهی نميزی چگهی د داره وی بدنم برمي دستش رو از روررضایام
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 . سرو صدا رفتهی شم که بی رضا می خالي کنم،متوجه جای تابه،چشم هام رو باز می که به صورتم مي نوربا
 

 : گهی شنوم که می مادربزرگش رو راحت تر مي و صدادهی از سرم پرخواب
 ما براش صبحونه حاضر نکهی بشه صبحونه رو آماده بکنه نه اداری که صبح زود بمی سرمون عروس آوردریخ
 .میکن
 

 زده از جام بلند شدم و بعد از جمع کردن رختخواب رفتم به سمت اتاق مادربزرگش که متوجه شدم خجالت
 .عاطفه هم هنوز خوابه

 
 ریصبح بخ_
 

 . خانومریظهره شما هم بخ: بهم انداخت و گفتی بزرگش اخم آلود نگاهمادر
 

 . من عسل هم خوردکی اون ها رو با ،شدی بدتر بودن و نمگهی دیکی از یکی خوانواده ذاتاً نی اکال
 
 .نمی،شی و سرسفره مزمی ری میی خودم چاي رم،برای و به سمت آشپزخونه مرونی زنم بی اتاق ماز
 
 ، کنمی خورم و بعد هم سفره رو جمع می رو تلخ ممییچا

 . تا ناهار رو درست کنمرمی گی ممی نکنم پس تصمي کارچی هنجامی خواد حاال که ای نمدلم
 

 شم که ی سفره مدنی عذاب آورش مشغول چي توجه به نگاه های شده،بداری ظهره و عاطفه تازه بکی ساعت
 . رسهی هم از راه مررضایام
 

 : گهی اندازه و می باال میی خوره ابروی قاشق رو که منینه،اولی شی کنه و کنارم می هاش رو عوض ملباس
 .ه اس،واقعا دستت درد نکنه ترانه خوش مزیلی غذا خنیا

 
 ندارم يزی چچی به هیلی رو از دست دادم مزمی که دوتا عزی کشم،از وقتی گم و خودم کنار می می جاننوش

 .ی زندگیحت
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 »ترانه«
 
 شباهت به ی خواد،بی اتفاق خوب مکی قرارم،دلم ی بیلی اتاق نشستم،دوباره حالم بده و دلتنگ مامانمم،خيتو
 فهمه از ی می نکن اما اون چتی خودت رو اذنقدری گه رنگت زرد شده ای بهم مررضایستم،امی مرده نکی

 .دردام
 
 ؟ی کنی فکر میبه چ_
 

 . دمی کنم اما جوابش رو نمی نگاه مبهش
 
 . مامانتشی گردونم پی برت مي اگه بخوا؟توي دی خودت رو زجر منقدریچرا ا_
 
 . که انتظار اومدنم رو بکشهستی نیچکسی هگهی رو ندارم،دی کسگهیمن که د_
 
 : زنهی داد متی با عصبانررضایام

 ؟ی کنی مي همش ازم دور؟چراینی بی منو نمچرا
 . هم وجود دارمی منی بفهمي خوای می کپس

 
 : گهی اندازم که می تر منیی رو پاسرم
 .ستمی با تو نمگه

 
 . ندارهیتی شنون اما برام اهمی دونم که االن مامان بزرگ و خواهرش صدامون رو میم
 

 .رمی گی ره،که دستش رو می مرونی ناراحت داره از اتاق برضا
 
 . خوادیتوروخدا من رو برگردون خونه،دلم مامانم رو م_
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 :  گهی منی سنگیلی برگرده خنکهی ابدون
 ؟ی حرمت بشی بي خوای هنوز هم م،نکنهيدی روزبه رو شني که حرف هاتو
 
 هام گذشتم ی خوشبختي از مامانم بگذرم،من به خاطر اون از همه ی تونم به خاطر اون روزبه عوضیمن نم_

 .مهی زندگيچون همه 
 
 : گهی کنه و می دستش رو ازدستم جدا مررضایام
 . درست بشهزی دم همه چی تحمل کن،قول مکمی

 
 »ترانه«
 

 . رمی گی لحظه هم آروم نمهیده و  شزی کاسه صبرم لبرگهی که از مامان دورم،دي روزنی ششمامروز
 . شم قطع کنمی ده و مجبور می جواب می اما بازهم روزبه لعنترمی گی مامان تماس می با گوشدوباره

 
 . برام سختهطی شرانی نق نقو هم تو ارزنی پنی واقعا تحمل اگهید
 
 . زهی ری مسی دي و عاطفه داره برنج ها رو تومی آشپزخونه اي تازه از سر کاربرگشته،من و عاطفه توررضایام
 
 ی زنه و می صدام مررضای از آشپزخونه که امرونی ره بی و مسپارهی کار رو به من منی اشی زنگ زدن گوشبا

 :گه
 .می ری کاردارم،تو هم آماده شو باهم مرونی رم بی دارم مترانه

 
 : گمی برم و می رو باال مصدام
 . صبر کنکمی ررضای بنده امدستم

 
 تی کشه و با عصبانی و تمام بخش رو از دستم مارهی تموم شدن حرفم عاطفه به سمت آشپزخونه هجوم مبا
 : گهیم

 .برو
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 . کنه به ناسزا گفتن وفحش دادنی حرفش شروع منی دنبال ابه
 . کنمی بهش نگاه مي هم فقط با بهت و ناباورمن
 

 . گمی نمیچی دم و هی و دادهاش گوش مغیط به ج و فقهی کارش چنی الی تونم بفهمم دلی نماصال
 
 : گهی کنه و می مي شنوه از من طرفداری که صداش رو مررضایام

 .ي مردي کار کردقهی کرده،من بهش گفتم بره آماده بشه،حاال دو دقکارتی چگه،مگهی کن دبس
 
 فکرش رو هم ی کشم،حتی ده خجالت می مکی رکي هانقدرفحشی اررضای امي پسرخاله هاي جلونکهی ااز
 . و پست باشهتی شخصی حد بنی کردم که عاطفه تا اینم
 

 : گهی شده می برادرش حرصي از حرف های که حسابعاطفه
 .ی کنی پرروش منقدری االن انی که از همي فقط تو زن دارمگه

 
 : گهی و مادی مرونی هم از حموم بیرعلی باال رفتن صداهاشون امبا
 

 بدون که نمی و ازش دفاع کن،ااری در بي بازلی هفته از عقدت بگذره بعد زن ذلکی خبرته آقا بزار حداقل چه
 . مامی رو بکنن،مگه چند تا خواهر دارمونی آبجی کلفتدیچه زن تو چه زن من هر دوشون با

 
 . شهی مشتری حرف هاش تنفرم ازشون بنی ابا

 .ادی هم پشت سرم مررضای که امرونی زنم بی م پوشم و از اون جهنمی لباس هام رو معیسر
 
 . لحظهکیترانه واستا،تورو خدا صبر کن _
 
 ن؟ی خوای از جون من می چگهی که از همه اتون متنفرم دنی فهمیچرا نم_
 

 ي است و با قدم هادهی فای بررضای فرار از دست امي من براي اما تالش هاارمی دوئم که نفس کم می ماونقدر
 . رسونهی خودش رو به من معشیبلند و سر
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 »ترانه«
 
 یی هر بالی کس که هر کی پناه و بی دختره بکی رو واسه رفتن ندارم،شدم یی جاچی هبی شهر غرنی ايتو

 .ارهیبخواد سرم م
 
 .نمی شی پله ها مي رم و روی به سمتش مررضاستی مادربزرگ امي خونه کی که نزدی پارکدنی دبا
 

 . راه رفتن ندارمي براییا نگهی که ددمی دوئاونقدر
 
 . زنه روبه روم واستادهی که داره نفس،نفس می درحالررضایام
 
 . بگهيزی دم،بهت چی کس،اجازه نمچیترنم،به،خدا،به ه_
 

 : گمی دم و می رو قورت مبغضم
 

 . مامانم باشمشی بگه اما فقط پراهی بکنه،بهم بدبرمی گردون خونه،حاضرم روزبه کتکم بزنه،تحقبرم
 
 . دم که پس فردا حتما ببرمتی برمت اما فردا کار دارم قول میباشه م_
 
 : گهی انداخته منیی که سرش رو پای در حالررضایام

 . عاطفه هم متاسفمي حرف هابابت
 
 ی مررضای امي و پسرخاله یرعلی شم که از دور چشمم به امی مرهی نامعلوم خي نقطه کی گم و به ی نميزیچ

 . گردندی دنبال ما دو تا م دارنديافته؛انگار
 

 .ادی اش که متوجه ما شده داره به سمتمون مپسرخاله
 . اندازمی منی افتم و از خجالت سرم رو پائی اون حرف ها مادهی دوباره دنشی دبا
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 : گهی و مشهی مکی دست به کمر بهمون نزدیرعلیام

 . خونه زشتهنیای بدیپاش
 

 ، رم خونهی جروبحث رو ندارم همراهشون مي حوصله گهی دمنکه
 .ادی هم دنبالم مررضای اتاق و امي رم توی به جمعشون توجه کنم منکهی ابدون

 
 »ترانه«
 
 .نمی شی و کنارش مرونی بامی می از سرکار من هم از اون اتاق کوفتررضای اومدن امبا
 

 : گهی مررضای امشهی خوردنم که تموم مناهار
 موهات رو رنگ ي گرفتم که برشگاهی مامانم برات وقت آرایی نمونده،از دخترداشتریوهفته ب دیرعلی مجلس امتا
 .پاشو آماده شو ببرمت.یکن
 
 : گهی تموم شدن حرفش عاطفه حق به جانب مبا

 .امی پس باهاتون مشگاهی خوام برم آرای هم ممن
 

 . شم تا لباس هام رو بپوشمی بکنم از جام بلند میی به حرفش اعتنانکهی ابدون
 
 دنی افته که زودتر از من آماده شدند و مشغول پوشی چشمم به عاطفه و مادربزرگش مرونی بامی اتاق که ماز

 .کفش هاشون هستند
 
 . بودمی مشکي موهانیفرزاد عاشق ا: گمی اندازم و می رنگم می مشکي به موهای نگاهنهی آئيتو
 
 عاطفه و مادر ي رهی خي نگاه هاالی خی بندم و بیم چشم هام رو م کنی سرم حس مي که توی سوزشبا

  شمیبزرگش م
 



   ییرمان ترانه تنها                                                    اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 290 

 »ترانه«
 
 . دنبالمادی زنم تا بی زنگ مررضای تموم شدن کارم به امبا
 
 : گهی و مادی دم که به خودش می صورتش تکون ميکالفه دستم رو جلو. زل زده بهمدهی من رو دی وقتاز
 . ترانهي به چقدر خوشگل شدبه
 
  درسته؟گهی دمی گردی فردا حتما برمررضایام.ممنون_
 
 . راحتالتیآره خ_
 
 . زنمی می شم و لبخند کم جونی مدواری حرف امنی ابا
 

 سوار ی خداحافظکی زنم و با ی شم لبخند می مامان بزرگش راحت مي از دست غرغرهانکهی بافکر اصبح
 . شمی منیماش
 

 .ررضای امي به خونه می رسی و خسته کننده میطوالن بعد از سه ساعت راه باالخره
 
 . کنندی خواد که من رو ببرند خونه امون و اونا هم بدون مخالفت قبول می مامانش و خاله اش ماز
 
 » دهی نشون می چه واکنشیعنی« شه؛ی مشتری شدن به خونه امون استرسم بکی نزدبا
 
 . شهی بعد باز مقهی زنم که چند دقی لرزونم به در ضربه مي دست هابا
 
 . کنمی کنم و صورتش رو غرق بوسه می بغلش معی مامان سارا سردنی دبا
 

 و فقط به بودنش ارمی خودم نمي شه اما به روی نمدهی چهره اش دي توی رفتارش باهام سرده و خوشحالمامان
 . کنمیفکر م
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 . گهیوش آمد م شه و مختصر به هردو زن رو به روش خی بغلم جدا ماز
 

 : گهی مررضای امارم،مامانی و شالم رو از سرم در ممی شی که وارده خونه منیهم
 .ستی باشه بدني امروزکمی موهاش  رو رنگ کرده چقدر خوشگل شده،واال آدم ی از وقتدینی بی رو مدخترتون

 
 : گهی کنه و می اخم ممامان
 . رنگ ها ندارهنی به ايازی من از اول هم خوشگل بود و ني ترانه

 
 . کنه به نق زدنی شه و شروع می می عصبنیری حرف شنی ابا
 
 .می راحت حرف بزنمی تونی خوشحالم که مستی روزبه خونه ننکهی ااز
 

 : گهی شه و می تر از قبل مي جدمامان
 و کدورت  اتفاقاتنی ادی ذاشتی مدی خودتون رو نبادی دونی کردند شما که بزرگ و عاقل می دو نفر بچه گنیا

 .ادی بشیها پ
 
 پسرمه دلش يترانه زن عقد: گهی کنه و می نازك می حرف هاست پشت چشمنی که مغرور تر از انیریش
 . خونهارتشی خواست اون شب بینم
  کنندی شن و شرشون رو کم می تموم شدن حرفش همراه خواهرش بلند مبا
 
 »ترانه«
 
 .ي خودم رو زدم به کریی جوراکی شده و ي روزبه برام عادي حرف هاگهید
 
 ی رم خونه اشون و جمعه ها بر می و من هم پنجشنبه ها مادی مدنمی دي آخر هر هفته از شهرستان براررضایام

 .گردم
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 . به ساکت بودنم عادت کردندررضای امي خوانواده گهی عوض نشده و ديزی چچی دوماه هنی ايتو
 

 ي خودش رو گرفت و برای عروسیرعلی امشی ماه پکی بای تقر تاالر هادنی دي برامی اومدررضای من امامروز
 . کنهی کار میرعلی که امیی رفتن شهرستان جایزندگ

 
 . گردمی کنم و دنبالش می رو باز مفمی کپی زمی گوشيباصدا
 . دمی کنم و جواب می اخم مررضای مامان امي شماره دنی اندازم و با دی به صفحه اش مینگاه

 
 : گهی شه و می خشک و سرد لحنش عوض می احوال پرسکی از بعد

 که ما ي جورنیم،همیری بگی برات عروسمی ما پول نداری بهتره که بدونینی تاالر ببی رفتي که تو پا شداالن
 .يری به پسرم سخت بگي تو هم حق ندارمیبه شما سخت نگرفت

 
 : گهی گفتن ندارم که مي برای حرفچی هنوزم ساکتم و همن

 ؟.ی کنی زندگررضای مشترك و با امي خونه  ي بري جورنی هميحاضر
 
 .بگو آره خاضرم: گهی ده و می آروم سر تکون مدهی مامانش رو شني حرف هاي که همه ررضایام
 

 . کنهی می شه و بعد هم خداحافظی کنم که ساکت می رو تکرار مررضای هم حرف اممن
 
 : گمی و م کنمی می کنه نگاهی که داره فکر مررضای امبه

 .ستی من هم مهم ني برايری بگی عروسي دوست نداراگه
 
 ي برای حرفچی بگه و تو هم هشی زن داداشم از عروسگهی اصال دوست ندارم که دو روز دهی چه حرفنینه ا_

 .یگفتن نداشته باش
 
 : گمی کنم و می با خودم فکر مکمی
 . فکر نکرده بودمنجاشی اصال به اهی هم حرفنیا
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 »ترانه«
 

 .ررضاستی خواهر و مامان امي به عهده شگاهی لباس و وقت آرادی خرشهی و مثل هممی مونده تا عروسدوروز
 . بار به خودم قول دادم که رفتار و کار هاشون برام مهم نباشهنی ااما
 

 .ونی اصالح و اپالسي براشگاهی رم آرای کردن لباس عروسم همراه مامان و خواهرش مهی و کرادی از خربعد
 ، حد درد داشته باشهنی کردم که تا ای فکرش رو هم نمیحت
 . خونهامی از تموم شدن کارم مبعد
 
 . سوال ازت بپرسمی خوام کلی منی بشای بیآبج:. گهی مي شه و با کنجکاوی خوشحال مدنمی با دنایت

 
 ،نمی شی منای کنم و با لبخند کنار تی هام رو عوض ملباس

  بپرسیجونم آبج_
 
  لباس عروست خوشگله؟یآبج_
 
 . قشنگهزمیآره عز_
 
 .می شرکت کنتی تو عروسمی گه ما اجازه نداری بابا میراست_
 

 : گمی راحت بشه مالشی خنکهی اي کشم و برای رو ملپش
 . نگران نباشنیای حتما مزمی عزنه
 
 ، آشپزخونهي رم توی شم و می جام بلند ماز
 
  من؟یعروس نیای بستی گه؟قرار نی می چنایمامان ت_
 

 : گهی کنه و می می بنده،بهم نگاهی آب رو مری و شنگی سي زاره توی رو موانی لمامان
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 . زارمی گه نمی لج کرده مباز
 
 نگفتم به یچی و هدمی رفتم فقط به خاطره تو بوده اگه عذاب کششی پنجای اگه تا اشده؟منیمامان مگه چ_

 . که نذاشت به عشقم برسمرهی گی آهم دامن روزبه رو مي روزهیخاطره تو بوده اما بدون مامانم 
 . نفرهکی بره چون روحم تا ابد متعلق به ی فقط جسمم رو با خودش مررضای اممامان

 
 : گهی و مهی گرری زنه زی بلند مي حرف ها مامان با صدانی گفتن ابا

 ي دلت مامان جون،تو هم شدنی واسه ارمی کنه،بمی رو که مادر پهن کنه دخترش جمع مي گفتن سفره اراست
 . خوام بختت مثل من نشهی مثل من اما از خدا میکی

 
 : گمی زنم و می خوش رنگش زل مي بوسم و با تموم عشق به چشم های هاش رو مدست
 مامان ی تو هستمونی دلخوشم،تنهای فقط تو رو دارای دننی اي تونای تو رو خدا مراقب خودت باش من و تمامان

 .مهربونم
 

 . شهی کنه و با گفتن باشه دوباره مشغول ظرف شدن می اشک هاش رو پاك ممامان
 
 »ترانه«
 

 . اومده دنبالمررضای ده صبح و امساعت
 
 . و عاطفه همراهم هستندثی بار هم درست مثل عقد کنونم حدنیا

 .ررضاستی شه مامان امی هم که به جمع ما اضافه مي نفرنیآخر
 

 ، رهی ها قول ازدواج بهش داده می شه همراه پسرعمه اش که تازگی تموم مششی که آراعاطفه
 . رنی کنند و می می هم با تموم شدن کارشون خداحافظررضای و مامان امثیحد
 

 : گهی بهم مشگری پنج که آراکی نزدساعت
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 . کارت تموم شدی خانومپاشو
 ، کنمی اندازم و ازش تشکر می به خودم می نگاهمین

 . کنمی فکر ممی و به زندگنمی شی سالن انتظار مي ها توی از صندلیکی يرو
 

 کی می رو بري خواست باهم چند روزی مره،دلشی بگی گفت دوست نداره عروسی وقت ها بهم میلی خفرزاد
 .می دور و تنها باشيجا
 

م و زجر  شکسته شدستم،اونقدری نشی چند ماه پي اون ترانه گهی کنم،من دی نگاه منهی آئي به خودم تودوباره
 . دوارمی دونم چرا هنوز به داشتن فرزاد امی حال نمنی شناسم با ای نمگهی خودمم دی که حتدمید
 
 .امی مرونیاز فکر ب“پس مادر شوهرت کجاست“ گهی که مشگری آراي صدابا
 
 . مادر شوهرم بوددی کردششونی که قبل من آرایهمون خانوم_
 
 : گهی خوره و می از حرفم جا مشگریآرا
 .ی شیاون که گفت تو زن داداشش م!يجد
 
 . عروسشای دونه،حاال چه پسرش باشه چه دختر ی نمی کسچیاون خودش رو صاحب ه_
 
 : گهی کنه و می مي خنده اشگریآرا
 .اون از تو جوون تر بود. رسه کامال مشخصی به خودش می جوونه ها حسابیلی خیول
 
 : گمی کشم و می میآه
 . آدم هاستی مهم دل خوشستی چون دلش جوونه،مهم سن و سال آدم ها نآره
 
 : گهی شه می که متوجه حال دگرگونم مشگریآرا

 ؟یستی اونقدر ها هم خوشحال نانگار
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 .ستی نی مهمزینه چ_
 
 .ی زنگ به شوهرت بزنکی دنبالت؟بهتره انی خوان بی میباشه ،ساعت هفت شد پس ک_
 

  ده؛ی که بعد از چند بوق جواب مرمی گی رضا رو مي شماره
 ؟یی کجاررضای امالو
 
 .امی دارم مکمینزد_
 

 . کنمی رو قطع می گم و گوشی مي اباشه
 
 »ترانه«
 

 ی زارم و بعد از خداحافظی مکی پالستي مانتو و لباس هام رو توی سوزه،باناراحتی خودم دلم می کسی بواسه
 . رمی به سمت در مشگریاز آرا

 
 ی رو از دستم مکی خجالت زده پالستررضاهمیر،امی رو بگکشی گه پالستی مررضای به امدنمی بردار با دلمیف
 .نی ماشي زاره توی و مرهیگ
 

 . دست به دست هم داده تا من فقط عذاب بکشمی همه چي ده انگاری گلوم رو فشار مبغض
 
 .م که عکاس همش اصرار به گرفتنش داره خسته اي مسخره اي ژست هااز
 

 ی آهسته ام از پله ها باال مي تاالر پارك کرده،با قدم هاي رو جلونشی ماشررضای هفت شده و امساعت
 . کردنهی کنم به گری ترکه و شروع می بغضم منمی بی که مامانم رو منیرم،هم

 
 ی خوش بهم نشون نمي بارم که شده روکیچرا خدا واسه ! کنمی مکاری چمیمامان،من دارم با خودم و زندگ_

 ده؟
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 . کنهی بحث رو عوض مررضای بگه که با اومدن مامان اميزی خواد چی کنه و می اشک هام رو پاك ممامان

 
 ی و باهم مرهی گی سرد مپ رو مي گرمش دست هاي با دست هاررضاید،امی جنازه با کفن سفکی شدم من

 . داخل سالنمیر
 

 . کنندی ها هم نشسته حال و احوال می شن و بعضی از جاشون بلند مدنمونی از مهمون ها با دیبعض
 
 ، بندهی لب هام نقش مي روی لبخند کم رنگدی عمه و عمو سعدنی مبل نشستم که با ديرو

 . که به روزبه داده عمل کرده و اومدهی به قولدی که عمو سعخداروشکر
 

 خوش یلی خي کنند که انگاری رفتار ميجور جمع نی بدی عموسعي حواسم فقط و فقط به خانواده ي همه
 . فهممی عمو رو مي نگاه های فقط منم که معنیحال اند ول

 
 ، افتمی بابا مادهی دی عمو سعدنی دبا
 : گمی خودم مبا

 ی زاشتی نمي اگه تو بود،مطمعنمي کاش بودهی خالیلی خ،جاتی کنهی که به حال دخترت گریستی نبابا
 . همه درد بکشهنیدخترت ا

 
 . رفتن شدندي ساعت از مجلس گذشته و کم کم همه آماده چند

 
 . شمی به سمتم،با استرس از جام بلند مادی داره مزنعمو
 کنم،با بغض کنار ی کنم و بغلش می فهمم چقدر داغونه،دست هام رو از هم باز می که جلوم واستاده محاال

 : گمیگوشش م
 نم؟ ککاریحاال چ. سرم اومد زنعمویی چه باليدید
 

 تا ته برو چون ی رو که رفتیراه. حرف ها نزننی از اگهید: گهی کنه و خشک می من رو از خودش جدا مزنعمو
 .ي برگردی تونی نمگهید
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 : گمی و منیی اندازم پای دور شدن زنعمو سرم رو مبا

 . ندارمی زندگي براي بهونه اچی هگهی،ديری خوامت عمرم رو بگی امشب ازت مایخدا
 

 .رمی گی دستم سرم رو باال مباگرفتن
 . و روزبه روبه روم واستادننای سارا همراه تمامان

 
 : گهی می با لبخند و مهربونمامان

 .ی خانومی بشخوشبخت
 

 . کنمی زنم و فقط به تکون دادن سرم اکتفا می می هم لبخند تلخمن
 

 . ناراحتش کنمنی از اشتری خواد بی نمدلم
 

 . کنمی سرگرم منای دم وخودم رو با تی کنه اما جوابش رو نمی می خوشبختي آرزو هم بعد از مامان برامروزبه
 
 »ترانه«
 
 . خاله اشي خونه می ری بفهمند که عروس دار شده مهی دوست نداره در و همساررضای مامان امنکهی خاطر ابه
 

 .می افتی کنم و به سمت خونه اشون راه می عوض می مشکي مانتوکی رو با دمی سفلباس
 
 . کنمی عاطفه مکث مي رم که با صدای مررضای دارم به سمت اتاق امی خستگبا
 
 کجا ترانه خانوم؟_
 
 . خوام برم بخوابمیم_
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 . خوادی خونه و دلم منی چون من هم جوونم تو انی بکني کاراید،یالزم نکرده باهم بخواب_
 

 ، حرصش بدمنکهی زنم و به خاطر ای مشیائی حی به بيپوزخند
 . ررضای اتاق امي رم توی توجه میب

 : گهی ره و می به سمتش مررضای امدنی با دعاطفه
 . کنهی مکاری داره چومدهی داداش هنوز نینی بیم
 

 : گمی جوابش رو بده مررضای امنکهی از اقبل
 .می کنارهم بخوابمی مونی و شب ممی ری گفته هرجا که مررضای امی ولدیببخش

 
 . اتاقي رم توی مری کنم و با گفتن شب بخی نمی به حرف هاش توجهگهید
 
 .هی خوره برام کافی که اون دختره حرص منی  اما همستمی نی راضتی وضعنی از انکهی ابا
 

 . کشهی گه و کنارم دراز می نميزی چهی قضنی هم بابت اررضای امخداروشکر
 

 . بندمی شه و چشم هام رو می راحت مالمی رضا خری دارم اما با گفتن شب بخي بداسترس
 
 

 : گهی مررضای اتاق نشستم که امي توصبح
 ، خودمون برو آماده شوي خونه می ری مامروز

 
 . شمی لباس هام مدنی گم و مشغول پوشی مي اباشه
 . دومي ما طبقه ي دوطبقه گرفته که خونه کی رضا

 
 .مامانم ي به سمت خونه می ری و ممی کنی می مامان و خواهرش خداحافظاز
 

 . دم درادی خاطر از مامان خواستم تا بنی روزبه دوباره حالم بد بشه به همدنی خواد با دی نمدلم
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 . فرستمی هام مهی ريعطرش رو تو  کنم وی بغلش ممحکم
 . کنهی می خوشبختي کنه و دوباره برام آرزوی سارا هم صورتم رو غرق بوسه ممامان

 
 : گهی کنه و می محکم بغلم منای شم تی بغل مامان که جدا ماز

 .ی شه آبجی برات تنگ مدلم
 

 : گمی بوسم و می هاش رو ملپ
 .یقول بده مراقب مامان باش.زمی شه عزی هم دلم برات تنگ ممن
 
 . شهی بوسه و با گفتن چشم از بغلم جدا می من رو منایت

 
 . رمی مدمی جدی شم و به سمت زندگی منی از مامان سوار ماشی خداحافظبا
 
 »ترانه«
 

 ،نمی شی منهی آئي زارم داخل کمدم و رو به روی هام رو ملباس
 ی مکاری االن فرزاد داره چیعنی خوامش،ی بسپارم که نمی تونم بدنم رو به کسی من چطور مایخدا_

 !کنه؟فراموشم کرده
 

 .رونی بامی از فکر مررضای امبااومدن
 : گهی که مرونی بامی تا از اتاق بشمی پا منی خواد لباس هاش رو عوض کنه واسه همیم
 

 م؟ی باورت نشده که من و تو بهم محرمهنوز
 

 . رمی دم و به سمت آشپزخونه می نه تکون می رو به معنسرم
 
 . برات نمونده ترانهي راه فرارچی هگهید: گمی خورم و می آب سرد موانی لکی
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 .کرده افته که دستش رو باز ی مررضای اتاق چشمم به امي رفتن توبا
 . بازوشي سرم رو بزارم رودی بایعنی نیا

 
 ی تونم چشم هام رو ببندم و فقط فرزاد رو تجسم کنم ولی کردم،مری رفتن و نرفتن گنی رم بی کلنجار مباخودم

 . گهی مي اگهی دزهی چکی قلبش ي که صدانیا. دهی فرزادم رو نمي که تنش بونیآخه چطور ممکنه ا
 

 . کشمی تخت دراز مي بندم و روی هام رو مچشم
 . بوسهی شه و گونه هام رو می مکی بهم نزدررضایام

 .رمی گی شه اما خودم رو محکم می هام غرق اشک مچشم
 
 
 . کنهی بوسه و موهام رو باز می رو ممیشونی لباسم پدنی کشرونی ببا
 
 ی که بدنم تن داغش رو حس منی اتفاقات خواب باشه اما همنی اي کنم که همه ی دلم به خدا التماس ميتو

 . دارهقتی حزی فهمم همه چیکنه م
 
 ، کنهی خوره حالم رو بد می نفس هاش به صورتم منکهی ااز

 . دمی دست هام فشار مي گردونم و مالفه رو توی رو بر مسرم
 

 ، خواد صدام بره باالی دارم اما دلم نمدرد
 .رمیگ ی دخترونه ام فاصله ميای چشم بهم زدن از دنکی يتو

 . بهش ندارهیلی مچی که هي که جسمش تو آغوش مردی زن،زنکی من شدم حاال
 
 . رمی و به سمت حموم م،شمی از جام بلند معی سرررضای کناررفتن امبا
 

 . که از دست رفتي که خراب شد و دخترییای به خاطر دنزمی ری ماشک
 . سرپا موندن ندارمي برایی کردم که ناهی درد دارم و گراونقدر
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 ، رسونمی و خودم رو به در مرمی گی سرد حموم مي های رو به کاشدستم

 
 : گهی مدنمی با دررضایام

  شده؟ی شکلنی ات اافهی قچرا
 . ببرمت دکتري خوایم
 
 . کنه لباس هام رو بپوشمی و کمکم مادی گم که به سمتم می نميزیچ
 
 : گهی کنه و می ام نگاه مافهی قبه

 ؟ي کردهی چشمات قرمزه گرچرا
 

 . شهی گم که کالفه می نميزی چبازم
 
 . نباشينجوریترانه توروخدا ا_
 

 .ادی آب قند به سمتم موانی لکی بعد با قهی و چند دقرهی گی رو ازم منگاهش
 

 . کشمی شه و دوباره دراز می حالم بهتر مباخوردنش
 
 »ترانه«
 ... سال بعدکی

 
 ی شم اما هرچی که من خوب مدوارهی امنی گذشته،اون هنوز هم به اررضای مشترك من و امی سال از زندگکی
 .می نداری تفاهمچی رسم که ما باهم هی مجهی نتنی به اشتری گذره بیم
 

 . مامانممي خونه ری مسي و االن هم تومی کردي بدي بار باهم دعوانی اولي براامروز
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 باهام هم می فهمه که با هم دعوا کردی و منهی بی اشک هام رو می شه اما وقتی خوشحال مدنمی با دمامان
 : گهی کنه و می ميدرد

 . استراحت کنکمی برو زدلمی بمون عزنجای اي هروقت که دوست دارتا
 
 . دارمازی رم واقعا به استراحت نی منای و به سمت اتاق ت،شمی جام بلند ماز
 

 . کنمینگاه م هام رو باز کردم و به ساعت چشم
 » بعدازظهرهچهار«
 
 . رمی شم و به سمتش می ستاره خوشحال مدنی با درونی بامی اتاق که ماز
 

 . کنمفی رو براش تعرانی خواد جری و ازم منهی شی کنارم مي با کنجکاوستاره
   گمی رو براش مزی هم همه چمن

 : گهی منهی بی که حال بدم رو مستاره
 

 .يری آروم بگکمی راحت بشه،التی تا خی زنی زنگ به فرزاد نمکی چرا
 
 : گمی کنم و می بهش نگاه می دودلبا
  زنگ بزنم؟ی گی میعنی

 
 .شهی می چنی بده بهش ببامی پکیفعال _
 

 . کنمی رو باز ممی گم و قفل گوشی مي اباشه
 

 . کنمی براش ارسال مدی سالم و با تردسمی نوی مبراش
 

 . دهی نم مونم اما جوابی منتظر مقهیچنددق
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 . جواب نداد ستارهنکهیا_
 
 . بدهامی شناسه که دوباره بهش پیخب نم_
 

 ؟ی خوبسمی نوی گم و می مي اباشه
 
 . بار جواب داد،نوشته شمانیا

 
 . کنمی ترانه و ارسال مسمی نوی لرزونم مي دست هابا
 

 . خورهی زنگ ممی داده شد گوشلی تحوسهی نوی که منیهم
 

 .شتری قلبم تند شده و لرزش دست هامم بضربان
 

 : گهی دم که می کنم و فقط به صداش گوش می مکی روبه گوشم نزدیگوش
 

 ی دونستم که باالخره بر می منتظرت بودم،میلی خر؟منی دنقدری اما چرت ای باالخره برگشتزدلمی عزترانه
 .يگرد

 
 . زنهی طرف تلفن و فرزاد هم اون اون طرف داره زار منی کنم من ای مهی حرقچف زدن ندارم و فقط گرقدرت

 
 .رهی تونه جات رو بگی نمچکسی کنم،باور کن هی نکن عشقم خواهش مهیترانه،جون من گر_
 

 : گمی کشم و می میقی عمنفس
 

 . تونم حرف بزنمی من نمفرزاد
 

 . شب منتظرتمزمیباشه عز: گهی هم مفرزاد
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 . کنمی گم وبعد هم قطع می مي اباشه
 
 »ترانه«
 

 .دمی عشقم رو شني سال صداکی شه که بعد از ی هنوز هم باورم نمادی باال نمنفسم
 
 . کنمی تشکر می کلشنهادشی پنی ستاره بابت ااز
 

 .دمی مامی شده،به فرزاد پکیهواتار
 

 ، زنهی بعد زنگ مقهی دقچند
 ، زدهخی دارم و دست هام ي بداسترس

 ؟ی؟خوبي چطوریسالم خانوم_
 

 . گمی دم و می گلوم رو قورت مي توبغض
 .خوبم_
 

 : گهی منهی،بی که سکوتم رو مفرزاد
 ؟ی هستی چطوره راضتی زندگترانه

 
 . گذرهیفقط داره م. زندون فرزادستی نی زندگی  که تو توش نباشیزندگ_
 
 هم که باهام کار ی رفتم و هر کسی سرکار نمگهیدم،دی کشي چه زجرکسالی نی اي توی دونیترانه تو نم_

 مقصر خودمم که نی،اولیستی دونم تو مقصر نیم. کردندی مدای ها و پارك ها پابونی خيداشت من رو از تو
 . خوامی تو رو میخوشبخت االن هم فقط. و آخر از همه هم مامانتیدست دست کردم بعد هم اون روزبه عوض

 
 : گمی می آرومي بغض و اشک هام با صدانی برام سخته،از بیلی حرف هاش ختحمل

 . نذاشتنی با تو خوشبخت بودم ولمن
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 :گهی اومده که مادشی يزی چي انگارفرزاد
 ؟ي اومدی کیراست

 
 . شهی مي هفته اکی_
 
 ؟ينکنه قهر کرد_
 
 .آره_
 
 ؟یچرا؟سره چ_
 

 : گمی رو مقتی حقي کشم وهمه ی میقی عمنفس
 ي شد که اومدم خونه نی زنه من هم نتونستم تحمل کنم و ای کتکم م های رفتارش بهتر بود اما تازگقبال

 .مامانم
 : گهی شه و می می عصبفرزاد
  آورده؟ری صاحاب گی غلط کرده مگه باون
 

 : گمی زنم و می ميپوزخند
 . صاحابم کجا بود باباآره
 
 ؟ی زنی می حرفنیمگه من مردم که همچ_
 

 : گهی شم که می رم و ساکت می مشی مهربوني قربون صدقه تودلم
 

 نمت؟ی تونم ببی مفردا
 
 . کنمی خودم رو میسع_
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 باشه پس فعال خداخافظ_
 
 خداحافظ_

 : پرسهی مدنمی فرزاد مامانم با دشی شدم و قراره برم پازده،آمادهی حدوده ساعت
 ؟ي ری مکجا

 
 .  گردمی سر تا داروخونه و برمکی رم یم_
 
 .ابونمی گه سره خی کجاست که منمی زنم تا ببی فرزاد زنگ مبه
 

 . بهممی شده،حاال هردومون زل زدادهی پنی و از ماشدهی از دور من رو دفرزاد
 : گهی شدن بهش مکی نزدبا

 .ادی بشی پی و برات مشکلنتتی ببی خواد کسی دلم نمنی تو ماشنیبش
 

 . شمی گم و سوار می مي اباشه
 

 . دارهی زل زده بهم و چشم از من بر نمفرزاد
 

 . شهی باحرفش شکسته منمونی بنه،سکوتی تا اشک هام رو نبنیی اندازم پای رو مسرم
 
 .ي تا آسمون تفاوت دارنی که مال من بود از زمي با اون ترانه ايچقدر عوض شد_
 

 . پرسهی سوال مررضای بار از امنی شم که ای گم و دوباره ساکت می میممنون
 

 : گمی کنم و می شه به ساعتم نگاه می که تموم مسواالتش
 . برمدی شده بارمی دفرزاد
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  ازت بکنم؟ی خواهشکی شه یم_
 
 .بگو_
 
 گفتن شما به ی خوانواده ام همش مادتهی ترانه،دوست ندارم دشمن هات شاد بشن،تیبرگرد سره خونه وزندگ_

.  پس بت برگشتنت به همه ثابت کن کهدی تون رو بسازیزندگ. نی تونی روزبه نميخاطر دخالت ها
 . حرف شون فقط من رو بدبخت کردندنیثابت کن که با ا.دروغه

 
 خواستم که اون ی کنم بهشون گفتم من فقط ترانه رو می اما من قبول نمرنی خوان برن برام زن بگی ماالنم

 . دمی رو به قلب و خونه ام راه نمچکسی االنم جز اون هنیهم نگرفت
 

 . قلبش گذاشتهيتم رو گرفته و رو دسحاال
 
 . تو بوده و هست و خواهد بودي جانجایا_
 

 .رونی بامی خفه کننده مي و از اون فضارونی کشم بی سردش مي رو از دست هادستم
 

 ی مهی گرنی ماشي کنم و فرزاد هم پشت سرم توی مهی مردم گري توجه به نگاه های رو تا خونه بری مستمام
 .کنه
 

  شده؟يزیچ:_ گهی شه و می نگران مدنمی با دمامان
 
 .نه مامان جون_
 
 

 : گهی مدی شام خوردن مامان با تردموقع
 . گردهی داره از شهرستان برمروزبه
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 ؟یواسه چ_
 
 .  رسمی دونم گفت فردا میهنوز نم_

 . کردمهی گری رم تا بخوابم امروز به قدر کافی منای تشکر به سمت اتاق تکی گم و با ی مي اباشه
 
 . کنمی داد کردن مامان چشم هام رو باز می داد و بي صدابا

 .هی چانی مونم تا بفهمم جری پشت در منتظر مرونی از اتاق برم بنکهی ابدون
 
 .رونی بامی تونم خودم رو کنترل کنم و از اتاق می نمگهی شه دی مشتری بتمی هرکدوم از حرف هاشون عصبانبا
 

 : گمی کنم و می و دارم با نفرت بهش نگاه مستادمی روزبه واي روروبه
 ؟ياری بمی سره زندگیی قراره چه بالباز
 

 : گهی کنه و می مي اخنده
 ،ی بار قراره خوشبخت بشنیا

 با شوهرت دهی فهمی دوستت داره و از وقتیلی هم خی رفته خارج از کشور واز طرفنی رامی دونی که متو
 ارمی دم که مامانت رو می منم قول منی رامشی پمتی و بفرستمیری طالقت رو بگمی دارمیدعوات شده تصم

 .شتیپ
 
 ی تونم از فرزاد و مامانم دور بشم اما از طرفی ده من چطور می فکر کردن بهش هم بهم حس جنون میحت

 . باعث شد که مخالفت نکنم با طالقنیهم با طالق گرفتن موفق بودم و هم
 . دهی معرکه نجاتم منی که بعد از طالق فرزاد از انی به ادوارمی هم امی طرفاز
 

 بار هم زنگ نزده و فقط کی ی حتررضای چند مدت امنی اي ره توی مشی پی طالق داره به خوبي هاکار
 .  دادگاهانیخانواده اش م

 . جواب رو بهم بگني قهی بدم و قراره تا چنددقي باردارشی ازم خواست تا برم آزمای قاضامروز
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  به سمتلمیدن فام آوربا
 . کنهی رم که با لبخند بهم نگاه می مپرستار

 
 بله؟_
 
 .ي تو باردارزمی گم بهت عزی مکیتبر_
 
 .رمی بگواری شم دستم رو به دی افته و مجبور می حرف فشارم منی ابا
 

 گه اگه ی خواد و می فرصت دوباره مکی ازم ررضای اصرار به انداختن بچه داره اما اممی بارداردنی با شنروزبه
 .ری طالقت رو بگی مشکلچی و خودت بدون های ازم سرزد بیی خطاایدست روت بلند کردم 

 
 . افتم که ازم خواسته بود برگردمی حرف فرزاد مادهی هم به من
 

 فرصت دوباره کی ررضای دم و به امی ده از درخواستم انصراف می دادگاه حضانت طالق رو بهم منکهی از ابعد
 شهیرتاژ کردنش مو شه که بچه قلب نداره و مجبور به کی متوجه می ره سونو گرافی که ترانه میوقت. م دیم
 

   خورن واالن طالق گرفتندی مي به مشکل جدشی هم که با ناپدرمامانشون
 . هم سره قولش مونده و هنوز ازدواج نکردهفرزاد

البته . دهی داره ادامه مشیما همچنان به زندگ ي قصه ي گذره و ترانه ی اتفاقات هم هفت ماهه که منی ااز
ررضایهنوز هم قلبش مال فرزاده وجسمش مال ام . 
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