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  Sana.m نوشتھ| قاعدهی بیرمان باز

 
telegram.me/cafeetakroman 

 
 ! دی کھ بھ عشقش نرسی بھ عاشقمی دلنوشتھ تقدنی بھ خط اخط

 
 ! شکستادیدر سکوتو با فر...  کھ شکستی بھ قلبمیتقد

 از ش،یاز قانون طالق چند سال پ!  فرجامیخانواده ) یآبرو دار(از تعصبات!! لطفا
  کتمان

 
 ...نیھم!! من فقط بالو پر دادم...دیریخرده نگ! رهی حفظ آبرو و غی براقتیحق

 وی مازراتوی ورزشکارکلیپسر داستانمون ھ...تلخھ! ستی نییای داستان، رونیا
  عمارت توو

 
 ! ندارهاورانین

 !!  پول ندارهطنتوی داستانمون غرورو شدختر
 داستان رو نی زنو مرد اتی از جنسی من با شناخت کافم،ی ھارو درک کنتیواقع

 ! نوشتم
 

 بھ ی وقتا آدم ھا از سادگیبعض!!!  ساده و احمقتی نھای بی از آدم ھای کافشناخت
  یدرجھ 

 
 صبور و با گذشت، و یاز آدم ھا!!  خائنی از آدم ھایشناخت کاف!! رسنی محماقت
  از آدم

 
 ... عاشقیھا

=========================== 
  قاعدهی بیباز
 
 شھی ھماد،ی سر وقت مدونمیم... ابونی خی بھ انتھاشمی مرهی خدموی مھی تکواری دبھ

  خوش قول
 



 @cafeetakroman            اختصاصی کافھ تک رمان         ه قاعدی بیرمان باز

 3 

 منم ای آدونمیو من ھنوزم نم! می زندگی کھ شده ھمھ ی سھ سالنیتوو کل ا... بوده
   اونمھیزندگ

 
  نھ؟؟ای

 منم یعنی نرفتھ ی دخترچی سھ سالھ با منھ و طرف ھی باشم ، وقتنی خوش بتونمی مفقط
  ی
 

 خوشگل دانشگاه کھ ھمچنان دنبالشن، منو ی دخترانی  بی توو قلبش دارم، وقتییجا
  انتخاب

 
 شد کھ منم ھستم توو دواری امشھیخب م...  دارمی معمولی کھ چھره یمن! کرده
  شیزندگ

 
 ... ی زندگی نھ ھمھ دیشا

... رمیگی مواری از دموی و تکشھی لبام بھ خنده باز موفتھ،ی مشی مشک٢٠۶ ب چشمم
  سمت

 
 بزنھ نی واقعا با ماشنکھی از ترس اکنھی مادی سرعتو زادوی با خنده سمتم مرمی مابونیخ

  بھم
 

اشاره !کنھی کم مکوی بلند موزی و صدازنھی پام ترمز میجلو! رمی قدم عقب مچند
   سوارکنھیم
 

 ... شمنیماش
 ! بھم؟؟ی بزنیخواستی واقعا موونھید: نمیشی مکنموی باز منوی ماشدر

 سھ سالمو قی رفادیدلم م: کشھی لباش می و زبونشو روکنھی می مردونھ ای خنده تک
  نیبا ماش

 
  کنم؟ریز

 :خندهی کھ دوباره منھیبی ممویشونی پی رواخم
 حرکت یاتوبوست چھ ساعت!!!  ابروھاتو دختر لوووسنی بیباز کن اون گره  
 !کنھ؟یم

 ... وقت حرکتھگھی دی قھی دقستی ساعتو بکی قایدق: بندمی مکمربندمو
 ... حرف بزنم باھاتخوامی میی جای میپس بر... خوبھ
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 کھ ازم رو نھیبینگاه گنگ منو م! شمی جملھ سست می نی بھ من کھ با ھملعنت
   وگردونھیبرم

 
 منتظر ی سھ سال دوستنیچرا ھر لحظھ از!  بھ قلبمزنھی مشی نگاھش اتنی دزدنیھم
  دنیشن
 

 !؟یستی دوست نوی تو فقط ھمکالسگھی نمچرا!  دلشم؟یحرفا
 کنمی جملھ ھا رو مرور منی وقتھ دارم ایلیخ...ازبرم! ناستی فراتر ازگاھتی جاتوو
  توو

 
 ... وقتھ آمادمیلیخ...ذھنم

 
 !! مشخص کنمفموی تکلدیبعد از شش ترم با...  نگام نکنی اونجوریاسی
 

   ونی بزرگتردیداشتن ام...ادی بود تا قلبم بھ صدا در بی جملش کافنی بود؟ نبود؟ھمیکاف
 

 ...مھی زندگی ارزونیآخر
 حرفاش لحظھ ھارو دنی شنی براکنھ،ی اونم سکوت مدم،ی مابونی بھ خنگاھمو

 ...شمارمیم
 ... تاب اون لحظھ امی وصالھ و من بی دارم، لحظھ جانیھ
 

 ...ستی رفتھ تھران، ننی من؟ حسی خونھ میبر
 

 با سمانھ و غزل بودم ، حاال تنھا شھیھم!  تنھا نرفتم؟چوقتیمنکھ ھ!  خونش؟برم
  اگھ! برم؟؟

 
 برپا شده رو شی آتنی کرد انی تضمشھی نمگھی باشھ ، دیکی نگاھشو حرف دلش خط

  راحت
 

 ...می کنمھار
 ...شھی می طوالنسکوتم

 
 ...ی بعد سھ سال بھم اعتماد داشتھ باشکردمی فکر میاسی 

 :گمی بھ دستامو با لکنت مدوزمی منگاھمو
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  نیچطوره توو ماش) کشمی میقینفس عم...( خب ! من... فکر نکن... نطورینھ ا..نھ -
 

 ! م؟ی کنصحبت
 

   کھ تو ازمفمی بدونم بعد سھ سال انقد ضعخوامیم!  منی خونھ میرینھ م:  زنھی مپوزخند
 
 !؟یترسیم
 
 کنمی االن کھ کنارش نشستم دارم سرکوب منی ھمفھمھی چرا نمگھ؟ی داره می چنیا

  ھوس
 
ھوس ... شی مشکیھوس نوازش موھا... خوانی و عشقشو مزننی مادی رو کھ فرییھا

  بوسھ
 

ھوس زل زدن توو چشماش کھ ... ھوس آغوش گرمش...  بلندشی ھیشونی بھ پزدن
  چوقتیھ
 

 ...شیاھی نگاھمو بدوزم بھ سنتوستم
 انگشتامو نی بی و گره دارهی دنده برمی کھ دستشو از روکنمی می دستم بازی انگشتابا

  باز
 
 خواستی منباریا...  فرق داشتنباری ای ولگرفتی بار نبود کھ دستمو منیاول...کنھیم

  حرف
 

 ! دستم سرشار از عشقی انگشتاھی با بازشموی دستاش گرم میبا گرما! بزنھ
 
 ! خونھ؟رمی نمیترسیاگھ م... یاسی 
 
 نطوریمن آماده بودمو ا... گلوم رفع شھھی خشکدی تا شادمیآب دھنمو قورت م 

 مضطربم؟
 ...دیام-
 !جانم؟-

 نی بعد اادیاصال دلم م...  بگم خواستمی می بره چادمی شھی جان گفتنش باعث منیھم
  جان
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بھ دستم ... اون باشھ ی صدادهیچی پنی کھ توو ماشیی صدانیبذار آخر!  بزنم؟حرف
  فشار

 
 و یستی نیطونی درستھ تو مثل سمانھ ومخصوصا غزل دختر شیاسی:  دهی میکیکوچ
  من
 

 ....  خصلتتونیھم
 اخالقتو نیمن ا!  جملسی انقد سختھ گفتنش؟ خب یعنی...دهی ادامھ نمکنھ،ی مسکوت

  دوس
 

 ...دارم
   تا منوی وقت داشتی کافیبھ اندازه ... میما شش ترمھ با ھم دوست...  یاسی -
 

 نھیقابل تحس...  از خط قرمزات رد شمی نذاشتچوقتی ھشناسم،یمنم تورو م...یبشناس
  یبرا
 
   داشتھیتو ھر رابطھ قانونو ضابطھ ا... خط قرمزارو حفظ کنھ!  دختر کھی
 

 ... توو خونھ بگمشویاصال بذار بق...من...باشھ
 ریمس... شھی مادی زنی و سرعت ماشذارهی پاشو رو پدال گاز مکنھ،ی رھا مدستمو

 ! اشناست
 

اصلن ! اعتراض کردشھی حرف، حرف خودش بوده و نمشھیھم!!   خونشرهی مداره
  تونستمیم
 

کاش امروز باھم !  دائم کنارم باشھ؟خوامی می وقتھیخب فکر زشت!  کنم؟اعتراض
  میرفتیم
 

 ... بودمتی تا تھران غنرازی شی ساعتھ ٩ ای ٨فرصت ... تھران
 ! بھ مقصدمیرسیباالخره م...می چرا ھردو ساکتفھممی و نمگذرهی دونم چقد مینم

 و ذارهی فرمون می دست چپشو روکنھ،ی آپارتمان پارک منگی توو پارکنویماش
   سمتچرخھیم
 

 !؟ی ساکتیادیامروز ز: من
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 ی بھ دستش کھ رودوزمی نگاھمو مکنھی  مفیعشق آدمو ضع!  نگاش کنمتونمینم
  فرمونھ، و بھ

 
 م؟ی برم تھران، برگرشتم حرف بزنیخوایم: گرفتنتمی کھ رییانگشتا

 !نھ: گھی قاطع ممحکمو
 ... خونھمیبر) کنمی و درو باز مرهی مرهیدستم سمت دستگ(باشھ  -

انتظارم ...ادی تا بشمی منتظر مستموی ای در آسانسور می جلوشھ،ی مادهی سرم پپشت
  یطوالن

 
 !  عقبگردمی کھ بر مشھیم

 با روح و ذارهی مشی تھ ری بھش گفتم وقتکنھ،یبا لبخند نگام م نوی داده بھ ماششویتک
  روانم

 
از اولش !!! مال منھدی چون امخندمیم...گذرمیبا لبخند نگاھمو ازش م!کنھ؟ی میباز

 ...بوده
   اتوبوست حرکتگھی ساعت دی.... نالی ترممیسوار شو بر: رهیگی منی از ماششویتک 
 
 ...کنھیم

   کھ گفتیخط قرمز!  ذھنمو بخونھتونھی خوب مکنم،ی توو دستم مچالھ مفموی کبند
 

 مرزو رد کنھ، خودش کوتاه نی جاھا خواستم و دوس داشتم ایلی من خیول...نھ؟یھم
 ، اومده

 
د المصب ! ؟ی اون چیول!  راحت وا بدمدهی غرور زنونس کھ اجازه نمی من غرور

   ترمی
 
 ... وفتھی اتفاقا بیلی ممکنھ خگھی ترم دی...  تمومھی ھمھ چگھید

 ... بھونھی رد خواستگارام، اونم بی براشنومی حرف می االنشم کلنیھم
 !! نکنتمیاذ...  حرف بزن دیام: ستمی ای روبروش مرم،ی سمتش می آرومی قدم ھابا

 یلبامو رو!  از حرص نگاه خندونشکنھ،ی صورتشو کاوش می تک تک اعضانگاھم
  ھم فشار

 
  دهی برسھ بازوم کشرهی دستم بھ دستگنکھی قبل اکنم،ی قدم تند منی سمت در ماشدمویم
 
 ...شھیم
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 ... وقتھ سند زدم بھ اسم خودمیلی خبر از صاحبش، خی کھ بی توو آغوششمی مپرت
 بھ دهی مھی تکشویشونی و پنھیشی کمرم می دستاش رووفتھ،ی شونم می از روفمیک
 ... میشونیپ

 کھ صورتش با ی فاصلھ انیاز!!!  رفت دمو بازدم کنمادمی اتفاق افتاد کھ عی سرانقد
  صورتم

 
   بدم؟؟رونی نفسمو بتونمی مداره

 
 ...نفسم منقطعو کوتاھو سرده!شمی مشی منتظر حرکت بعدبندموی مچشمامو

 .. نفساش منظمو بلندو داغھیول
   با منویسھ سالھ کنارم... فمیمقابل تو ضع!! فمیمن ضع... یاسی: کنھی زمزمھ مآروم

 
 !! کھ بھت دارمی بھم دارویبگو کھ ھمون حس!! تونمی نمگھید... یستین

 کمرم یدستاشو از رو!! شی مشکی بھ چشماشمی مرهی خکنموی اروم باز مچشامو
   ودارهیبرم

 
 ]دوست دارم[  بھت بگمخوامی وقتھ میلیخ: رهیگی قاب مصورتمو

  ی دستاش روھینگاھش، کالمش، داغ... دهی کھ بھم میاز موج محبت! رمیگی ملرز
 

 ... بدنمی عشقو بھ تک تک سلوالکننیمنتقل م!صورتم
! ی خانومم بشخوامیم)... دهی و لباش گونمو قلقلک مارهیصورتشو جلوتر م! (؟یاسی-

  جات
 

 ...ی ھم خونھ م بشخوامی قلبمھ متوو
 ...یدوست دارم لعنت: کنھی و نگام مکشھی عقب مسرشو
 میبر!! .... حرفام تموم شد:کشھی لبام میانگشتشو رو!زنمی می شرمزده البخند
 !نالیترم

 
 دی ازم نپرسیحت!! نھیشی پشت فرمون منوی سمت ماشرهی و مذارهی می توو خمارمنو

  جوابت
 
 ؟!!ــــــنیھم! خوام؟یم! ؟ی خانومم بشخوامیم! ھ؟یچ
 

 !نمیشی کنارش مدموی ناتوانمو حرکت میپاھا
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 غی جیو صدا... کنھی بلند مکوی موزی و صدازنھی مشوی آفتابنکی عی حرفبدون
   توکایالست

 
 ...چھیپی منگی پارکیفضا

 
 ... کرده آرامشھریی توو وجودم تغنگی کھ با قبل ورود بھ پارکی حستنھا

 !! آروم بودمو آروم شدمنا
 !!شھی تصور داشتنش لبخند مھمون لبام ماز
 ....بخند!!  خوبھـ

 سرشو بچرخونھ سمتم دوباره ادامھ ای برداره نکوی عنکھی بدون اکنم،ی تعجب نگاش مبا
 : دهیم
 
 مثل ی دادم ازم خواستی دوستشنھادیترم دوم کھ بھت پ...  نگام نکنی اونجوریاسی

  برادر
 

چون !  قبول نکنمتونستمینم... بودمدهی بود کھ شنی جملھ انیمسخره تر!!  بمونمکنارت
  خوشم

 
 یبرادر اون دوتا م...بعد اون شدم برادر تو و سمانھ و غزل زلزلھ... بود ازتاومده
  مونم

 
 دونمیتوو چھار روز فکراتو بکن گرچھ م...  جوابمو بدهیبرگشت!! نھ.... تو یول

  جوابت
 

 !مثبتھ
 !! جووونم: کنھی بھم می نگاھمین!  کھ دارهی ھمھ اعتماد بنفسنی ازکنمی می خنده اتک

 و رهیگیدستمو م...ندازمی منییبا شرم سرمو پا! لرزونھیر داره قلبمو م بدجوامروز
   روذارهیم
 

با مادرم !  خونواده ھا ھم باخبر شندیکم کم با...  تھران بھم خبر بدهیدیرس:  پاش
  صحبت

 
 !ست؟یااا اون عمو ن...دیبا...کنمیم
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 کھ ی بھ سمتکشموی مرونی دستش بریدستمو از ز!  اوردن اسم عمو،استاد مدارمونبا
  اشاره

 
 ...استاد فرجامھ...اره: شمی مرهی خکرد

!  دارهطیصبح گفت امروز بل... ھمسفرت عموإ... اوه اوه : خندهی بلند می صدابا
   بادونستمینم
 

 ...رهی ماتوبوس
 ! تا تھران تحمل کنمدی آدم افسرده رو بای گھی دخوبھ

 
 ... برودارمیم نگھ نجای ھمنوی بھتره، ماشنھی باھم نبمارو
 ...زنمیبھت زنگ م: رهیگی و دوباره دستمو مدارهی نگھ مابونی کنار خنویماش

  زنھی مشی لباش پشت دستم آتھی داغبنده،ی و چشاشو مبرهی سمت لباش مدستمو
 

بھ ! من عاشقشم...رو) عاشقتم ( ی کلمھ زنھی مادی توو وجودم فرییصدا...وجودمو
  نیھم
 

 ...یراحت
 مواظب خودت باش: کنھی اروم باز مچشاشو
 ...رهیگی ازم فاصلھ می با تک بوقشم،ی مادهی پنی از ماشکنموی منیی باال پاسرمو

 ...رمی منالی سمت در ترمکنموی دوشم جابجا می روفمویک
 ...چرخھی نگاھم توو محوطھ مکشم،ی مرونی ببمی اتوبوسو از جطیبل
 !...؟یخانوم شکوف -

 !حالتون خوبھ؟...سالم استاد:  سمتشگردمیبرم!!  صداشدنی با شنشھی مشت مدستم
 ! رفت؟دیام: شھی مکی قدم بھم نزدی و ذارهی شلوارش مبی راستشو توو جدست

 
 !!! خونواده پشت سرشون ھم چشم دارننی امطمئنم

 ! لطف کردن منو رسوندنشونیا!! میکالس داشت... بعلھ
 ! کھ صبح گفت امروز کالس ندارهدیام: کنھی نگام می لبخند کجبا
 !! کل کل کنم چھ برسھ بھ فرجام بزرگتونمی نمکیبا فرجام کوچ!  جواب دادشھینم
 تونی صندلیشماره ! ھیکیفک کنم اتوبوسمون : دهی و دوباره ادامھ منھیبیسکوتمو م 

 !چنده؟
 فقط زنمی بھش، خدا رو صدا مدوزمی مموی چشممو نگاه عصبی جلورمیگی رو مطیبل

  یبرا
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 ! فاصلھ داشتھ باشھی شماره ھامون حداقل سھ چھارتا صندلنکھ،یا
 !!ھفتم...  من
 !!کنھی حرکت مگھی دقھی ده دقدییبفرما:  کنھی سر بھ اتوبوس پشت سرم اشاره مبا
 ...رهی منالی از ترمی اگھی توجھ بھ من سمت دیب

  بالفاصلھ نم،یشی میندل صی رورموی رفتارش،سمت اتوبوس می براندازمی باال مشونھ
  متوجھ

 
 ...شمی من نشستن مفی کھ ھم ردی دو پسری رهی خی ھانگاه
 ھرز ی نگاه ھاری زنکھیا!  اتوبوس باشمی توو حای با مسنکھی ام،ی کل آدم بد شانسدر

  دو تا پسر
 
 !  شملھ

کھ سرشو باال ! حاستی مسکنھی کھ نظرمو جذب میزی چنی اولزنم،ی رو کنار مپرده
  گرفتھ

 
 ... مرموز بودی مرد بھ طرز وحشتناکنیا... دادی مرونی بگارشوی دود سبودو

 جوونتر بھ نظربرسھ، با ی حتای تر باشھ ، و افھی جذابتر و خوش قدی از امدیشا
  وجوداختالف

 
 ! متحرکھی مرده ی.... اما! ....  منی سالھ ٢۵ دی ھفت سالھ با امھیسن
 
 کھ فقط چند یاریغم از دست دادن ...  دارهنی غم سنگکی نگاھش ترسم،ی نگاھش ماز

  ساعت
 
 ... گذشتھ بودشونی زندگاز

   شمالھی بعد اتمام جشن راھکنھ،ی کھ عاشقش بوده ازدواج می با دخترشی سال پھشت
 
 تصادف تازه یتو سانحھ ...  گردهی تنھا برمحای مسی ولرنی میدو نفر...  شنیم

  عروسشو
 
 ....نھیشی وقت پشت فرمون نمچی اون حادثھ ھده،بعدی دست ماز
 نگاھم کنموی در مورد عموش توو ذھنم مرور مدوی امی دارم حرفاھی چھ مدتدونمینم
  بھ
 

 ...فرجامھ
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 کیچند قدم بھ اتوبوس نزد!! بھمدوزهی و نگاھشو مندازهی منی زمی روگارشویس
 ! شھیم
چرا !  ازش؟رمیگیچرا رومو نم!! چشماش گمھھیاھی چرا ھمچنان نگاھم توو سدونمینم

  اون
 

 ..نھیشی کھ رو کنج لبش میلبخند... و !  زده بھم؟زل
 لبخندش نگاھمو ازش دنیبا د!! شھی نفسم قطع مکنمی احساس می لحظھ ایبرا 
   پردهرمویگیم
 

 ...ندازمی مرو
 !کشمی مقی نفس عمبندموی چشمامو مدم،ی مھی تکی صندلھی بھ پشتسرمو

 !ھ؟ی کسی جانجای خانوم اـ
 ...بعلھ: گمی چشامو باز کنم اروم منکھی ابدون

 !؟ییچرا تنھا!  کجاست؟ـ
 !! فنی ھم ردی ازون دو تا پسرایکی حدس زد شدی شک چشم بستھ ھم مبدون

 ...شھی چشمام باز معی کھ سرکنمی رو کنارم حس می حضور شخصدم،ی نمجواب
 و رو بھ پسره کھ باال رهیگینگاھشو ازم م! شھی کنارم، مغزم قفل محای مسدنی دبا

  سرمون
 
 ...می نداری خالیجا... دییبفرما: گھی بود مستادهیا

 ی جلورهیگی مطشوی نگاھم کنھ بلنکھی بدون احای مسنھ،یشی خودش مھی صندلیپسر،رو
 : چشمم

 
 ی نگران نباش اگھ خانومیول...شمارم ھشتھ!  نبودهاری بخت باھات ادی کنم زفک

  حاضر شھ
 

 !! ندارمی عوض کنھ من حرفجاشو
 ! ندارهرادیا... نھ: گمی می گرفتھ ای با صداکنمی تر مزبونمو

 ...بندهی و چشماشو مدهی مھی تکی صندلھی بھ پشتنھ،ی بھ سدست
واقعا من ده، دوازده !!  نشستھ بودننجای از ھمون پسرا ایکی کاش کنمی ارزو مومن

  ساعت
 
 بدجور حالمو دگرگون کنھی کھ بھم وارد می ایموج منف! نم؟یش آقا بنی کنار ادیبا

  ھمھ... کرده
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فقط ... ستیدست خودم ن!  از لباسمم بھش نخورهی ذره ای کھ حتنھی حواسم بھ ای
  ازش

 
 !نی دارم ھمترس

 حی ترجدمویام!!  مرد ندارمنی بھ ای کششچی ھی دانشکده فنی خالف ھمھ دخترابر
   بھدمیم
 

 ...ھمھ
 یتی کلمات متمرکز شم، اھمی روکنمی می سعکشموی مرونی بفمی از کگنالموی سکتاب

  بھ
 

!... کنمی می البتھ سعدمی نمندازنی مکھی کھ دائم تی و اون دوتا پسرمی بغل دستشخص
  نیقطعا ا

 
 ...ی فرار از موج منفی براستی نی اگھی راه دی بھونس ولی کتاب

 !!ال؟گنیاونم س!  االن وقتھ کتاب خوندنھ؟ـ
 ! چشماش بستسکنم،ی منگاش

 ..رهی سختگیلی خنیدونیم! د؟یشناسی رو میمیشما استاد رح -
 ترم گنالوی درس سدیام:  بھ نگاھمکنھی مقی غمشو تزرویاھی و سکنھی باز مچشماشو

   پاسشیپ
 

 ...ری ازش کمک بگکرده
 من دیاستاد چرا شما اصرار دار: رهیگی کھ دوباره روشو ازم منھیبی خوردنمو محرص

  با
 

 ... بھ جز ھمکی زادتون رابطھ ابرادر
 بعد با دو تا ی کمره،ی اتوبوس میی و قسمت انتھاشھی بلند می صندلی حرفم از رونیب
  وانیل

 
 !!حرص نخور... اب بخور : نھیشی مصرف کنارم مکباری
 ... نبودهاریخب بھ قول خودش بخت باھام !  بھ جادهشمی مرهی خرمویگی ازش موانویل

 نگاھمو نکھی بدون اد،ی مانتوم لرزبی توو جلمی موندم کھ موبارهی چقد بھ جاده خدونمینم
  از
 

 !الو؟: دمی جواب ملی بھ موبارمی بگپنجره
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 !رابطت با عموم چطوره؟ -
مھ اون عذاب ھا تموم  باالخره ھنھ،یشی لبام می دوباره لبخند رودی امی صدادنی شنبا

  شد و
 

 !؟یخوب... سالم : واقعا دوسم دارهدی امدونمی محاال
 ...یکنی باشھ تا تھران نفستو حبس محای مستی اگھ مسافر بغل دستکردمیداشتم فکر م -
 ادیالبتھ بھ ظاھر چون !  چشماش بستسحا،ی سمت مسچرخونمی خندش سرمو مبا

  نیگرفتم ا
 

 ! با کاراشونکننی مرمی غافلگشھی ھمخانواده
 ! حرف بزنمتونمی نم؟ی بدامکی پشھیم: کنمی زمزمھ ماروم

 !دمی مامکمیچشــــم پ -
 !  بگم؟زی چی: شھی لبام بھ خنده باز مدوباره

 !!زمیبگو عز -
 ! مثبتھ... جواب من  -
 !!! مثبت؟ی برا چـ

 ...گھی دشتی دو ساعت پی حرفایخب برا: گمی می با لوسکنموی جمع ملبامو
 !دونستمیم!  جااانمیا: خندهی بلند می صدابا

 ... ارنیکم نم! فرجام متکبرنی خونواده کلن
 ! باشھ؟میبعدن حرف بزن: کنمی توو دستم جابجا ملویموبا

  دارهازی بھت نرازیش... خودتم زود برسون.. مواظب خودت باش... باشھ -
  راز؟ی  فقط شـ
 رازیفعال فقط ش... فکر کنمدیبا!  خبـ
 ی پررویلیخ: گمی قفل شده می دندونانی بخندموازیم
  چقد پرروامگمی میاومد! حاال مونده-
 !گھی لوس نشو ددی ااا امـ
 !حاال عمو کجا نشستھ؟...  باشھـ

 ...شمی پقایدق:  کنمی زمزمھ مارموی منتریی صدامو پاتن
 ...زنمی زنگ نمگھی خبر بده من دیدیباشھ پس رس...اوه اوه -
 ...باشھ -

 !؟یاسی: شھی می جددوباره
 !جونم؟: ارهی گفتنش قلبمو بھ لرز میاسی نجوری ادم،ی مرونی بنفسمو

 !؟یاسی... سبک شدم...  کلنجار رفتم کھ بھت بگم و االن خوشحالمیلیخ-
 !جونم؟-
 ...عاشقتم-
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 خون پمپاژ ی لحظھ ای براشھیانقد کھ نوازشش باعث م!! دهی با صداش نوازش مقلبمو
 ! نشھ

 
 مزه ی کھ عاشقشی از زبون کسدنشی شنی وقتھ حس کردم دوسم داره ولیلی خدونمیم

  گھی دی
 

 ی فقط روی زندگیکنیاحساس م...شھی منی رنگیھمھ چ... دهی میحس خوب! داره
  خوش

 
 ... ندارهی زشتای دنداره،

 !؟یھست!  خانوم؟اسمنی-
 نطوریھم... منم ... ھستم : رمیگی چشممو با انگشت می گوشھ اشک

اقرار کرده بودم بھ ...زنمی قطع رو می دکمھ کنموی از گوشم جدا ملوی موباعیسر
 ... عشقش

 
 ... سختھ برام ھزمشفعال

 
 دی با امی ھیبھ زندگ...  دیبھ ام... ندهی چقد با خودم کلنجار رفتم، بھ گذشتھ و آدونمینم

  فکر
 

 ... کھ خوابم بردکردم
 چھار سالھ کنار اومدم باھاش، خواب بایتقر ی توو اتوبوس ولدنی بود خوابسخت

   بانمیریش
 

 ی چشماتم،ی موقعھی حالجی پکنم،دری سرمو بلند مشھ،ی تلخ میدی شدی ھاتکون
  حایمتعجب مس

 
 !!شھی ظاھر مجلوم

 ...نیی برم پاخوامیم! ؟ی شونم برداری سرتو از روشھیم -
با !!!  گذاشتھ بودم؟؟؟حای مسی شونھ یمن سرمو رو!!  دھنمی جلوذارمیدستمو م 

  تعجبو
 

 ...رمیمی خدا من االن میوا!!! خدا منو بکشھ...  یوااا:  بھششمی مرهی خیمونیپش
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 چشم ھاتم یخندی می بھش نگفتھ وقتی کسشنوم،چرای خندشو می بار صدانی اولیبرا
  خندنویم
 

  اد؟ی بھ لباش متی نھای بھش نگفتھ خنده بی کسشھ؟چرای پنھون مغم
 ...ی شادهی بھتره پی بخریزی شام چی برایخوایاگھ م!!  ندارهیرادیا -

 حای نگاه بھت زدم مسکنھی بدرقھ مشھ،ی بلند می صندلی و ازرورهیگی ازم منگاھشو
 ... رو

 ی برانھیشی لبام می تمام مدت خوابم سرم رو شونش بوده، لبخند رونکھیاز تصور ا 
  نیا

 
 ! خودمھی عقلی بھمھ

 در حال حرکت ی ھانی و بھ ماشستادهی ای گوشھ انمشیبی مشم،ی مادهی اتوبوس پاز
  رهیجاده خ

 
  خط بکشھزاروی چیلی دور خدمی بھش حق مذارمی محای مسی خودمو جایوقت... شده

 ... کردنی زندگیو حت! یرانندگ! ازدواج
 ...وحشتناکھ...  و بعدی عشقتو فقط چند ساعت داشتھ باشنکھیا

 یو حلقھ ا... وفتھی مکنھی میی دو انگشتش خودنمانی بگاری بھ دست چپش کھ سچشمم
  کھ
 

 ! ھمھ داغ دلنی ازشھی قلبم پر درد مدستشھ،
 ، امی مرونی بدی بعد از خررم،ی سمت فروشگاه کنار جاده مرمویگی ازش منگاھمو

  حایمس
 

 شم،ی مکی بھش نزدی آرومیبا قدم ھا! زنھی رو پک میدی جدگاری و سستادهی اھنوز
  آروم چون

 
 ... دارم از رفتن بھ سمتششک

 !کنھی صداش متوقفم می ولشم،ی ممونی پششی چند قدمدرست
 !؟ی داریکار

 ...دمی شما خریبرا... دییبفرما:  سمتشرمیگی مدمی رو کھ خریی ھاوهی از آبمیکی
 !خودت بخور...ممنون: دهی مرونی بگارشوی سدود

 پ...ش تا سمت اتوبوس برم بھکنمی اصرار نبود، پشتمو می برایلیدل
 ! خانوم؟اسمنی -
 ...بعلھ -
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 ...ای اول صبحو رزرو کن ی اتوبوساطی تھران، بلی بری بھ بعد خواستنیاز-
 ...کنمی حرفش نگاش می ادامھ منتظر

 اون دو تا پسر کم کم ینگاه ھا! ی موضوع رو بھتون بگھ ولنی مرد ای سیدرست ن -
  داره

 
 ...کنھی ممیعصب
 ...ستیمھم ن: دهی کھ دوباره ادامھ منھیبی مجموی گنگو گنگاه

 کنمیخواھش م!!دیاستاد خب بگ-
 یبالخره قراره عضو!!دمی امی حرف زدنا با عمونی بشھ اشتری بیی باعث اشنادیشا
  از
 

 ! فرجام بشمی خونواده
 ...سی نکنھی کھ تنھا مسافرت می خانومیمناسب !دیبھتره توو پوششتون دقت کن -

 کوتاھم یخب بھ جز مانتو...  تنمی بھ لباساشمی  مرهیخ!! رهی و مشھی کنارم رد ماز
  شھینم
 
 !!! گرفتی اگھی درادیا
 وسط اتوبوس خنده ھیشم،شلوغی وارد اتوبوس مندازموی توجھ بھ حرفش شونھ باال میب
  ارهیم
 

: ستمی ای محای باال سر مسشموی مکی نزدیھمھ در جنبو جوشن، بھ صندل!  لبامرو
  دیببخش

 
 !نم؟ی من بششھیم

 ...دییبفرما: شھی بلند مشی صندلی رواز
 ی روحایدست مس!!زنھی بھم تنھ میکی از کنارش رد شم خوامی کھ می لحظھ اقایدق

  شکمم
 
 بکنم گرفتن تونستمی کھ میو من تنھا کار!  برخورد نکنمای تا با سر بھ صندلنھیشیم

 ! بازوش بود
 

 ! بھ چشماشدوزمی مرمویگی از دستش منگاھمو
!!  پوستش تناسب دارهھیدی موھاش و سفھیاھی با سدی سفرھنیمطمئنم بھش گفتن پ 

  مطمئنم
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نگاه !!...شدی وقت سھم من نمچی بود ھافھی عموش خوش قی بھ اندازه دی اماگھ
  جستجوگر منو

 
 ... رفتو آمدهنجای ،انیبش:  دارهی دستشو برمعی سرنھیبیم

 ھمھ نی ازشھی مغزم قفل منم،یشی می صندلی رودارمویوش برم بازی از رودستمو
   ویکینزد

 
 ...دمی مرونی و کوتاه بدهینفسمو بر!  کنندسوونھی ادکلنش دیبو...ی بدشانسقایدق

 ھیبھ پشت...حای بھ مسھی بخوابم، البتھ نھ تکروی مسی ھی کنم بقی تا سعبندمی مچشمامو
 !یصندل
 میری نمنالی تھران داخل ترممیدیرس: شمی مداری کمک راننده بی بودم، با صداموفقم

   دریجلو
 
 ...نی شادهیپ

 سمت رمیگی مدارموی برمشویکی پامھ، ی ھا رووهی ھنوز آبمکنم،ی بازو بستھ مچشمامو
 : حایمس
 

 ...دی صبحونھ قبول کنی الاقل برادی شام کھ قبول نکردی برااستاد
 !وه؟یشام ابم: دهی ملی تحوی تلخلبخند
 !!شی راھنیاز نوع ب...ھییشام دانشجو: خندمی ماروم

 ...کھیساعت چھاره ھوا ھنوز تار!  دنبالت؟ادی میکس: رهیگی رو ازم موهیابم
 زنھی ساعت از خوابش نمنی ارجیمن عادت کردم، ا... نھ: دارمی پام برمری از زفمویک
  ادیب
 

 !!!دنبالم
 سالھ کیمن ... مھی ناپدررجیا: رجیمطمئنم بھ خاطر لفظ ا! کنھی نگام می اخم کمرنگبا

  بودم کھ
 

 !! از دست دادمپدرو
 ..خدا رحمتش کنھ: رهیگی ازم منگاھشو

 ...امرزهیخدا رفتگان شمارم ب-
 ...ای منتظرم بنییپا: ستھی ای و مدارهی پاش برمی از روفشویک

 منتظر کنمی و من دوباره تکرار مرهی اتوبوس میاون سمت در خروج! منھ؟منتظر
  منھ؟



 @cafeetakroman            اختصاصی کافھ تک رمان         ه قاعدی بیرمان باز

 19 

 شدن چشمم بھ ادهی پی لحظھ شم،ی مادهی بعد از دو سھ نفر پندازموی دوشم می روفمویک
  پسر

 
 یخدارو شکر شر درست نکرد، بھ اندازه !! فرستھی کھ برام بوس موفتھی مفمی ردھم
  یکاف
 

 ...حای مسی داده بودم جلویسوت
 ! کجاست؟رتی مساسمنی -

 از اره،یخنده رو لبام م! یاسی بھ شمی ملی کنارش باشم تبدگھی ساعت دی نکھی افکر
  یلحظھ 

 
 !!اسمنی خانوم و حاال اسمنی...  یخانوم شکوھ.. رازی توو شنالی بھ ترمورود

 ... گرفتمنی ماشای بیخندیچرا م -
 نیبش: کنھی رو باز می رنگدی سفدی در عقب پرارم،ی پشت سرش می تندی قدم ھابا

  ی،نگفت
 

 ! کجاست؟رتیمس
:  بھمدوزهی و نگاشو منھیشی ھم کنارم محای مسی و در کمال ناباورنمیشی می صندلیرو

  اسمنی
 

 ! رت؟یمس! ؟ی خوابخانوم
 ... مرزدارانرمیمن م... دیببخش... آآآ -
 ....میریآقا مرزدارن م) گھیرو بھ راننده م..( خوبھ -

 ! ؟یاستاد شما ھم مرزداران: شمی مرهی خمرخشی نبھ
 !! نھ-

 ... حرف بزنھخوادی نمیعنیجواب کوتاھش ! خب
 در خونھ از یشھ،جلوی ردو بدل نمنمونی بی خونمون حرفقی مقصد بھ جز ادرس دقتا

  نیماش
 
 ... من حسابدیاستاد اگھ اجازه بد: شمی مادهیپ
 ... کنار خونواده خوش بگذرهـ

 یانقد سرد بود!! یروان: شمی مرهی توو دستم خیبھ پوال! رهی و مکنھی حرکت منیماش
  کھ زنتو

 
 !گھی دی کشتن دادبھ
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  ی خواب بودن اعضایسکوت خونھ نشون دھنده ! شمی وارد خونھ مکنموی باز مدرو

 
 ...خونوادس

 لوفروی نی ھی امشب جشن نامزددم،ی مھی مبل تکھی سرمو بھ پشتشنموی کاناپھ میرو
  ،استیپور

 
 ... جشننی ای سرپاشم برادیبا!  راهی خستھ  منھو

 من خونوادمو دوس داشتم، ھر چند شھ،ی کاناپھ ثابت می رو قاب عکس روبرونگاھم
  رجیا

 
 !!  کرده بودیپدر... خبی نبود ولپدرم

   کھ پشت سرمونرجی و مامانو اکترهی خواھرم کھ سھ سال ازم کوچلوفری منو نعکس
 
 ! منیخونواده ... ستادنیا

 !دیمنو ام....  مانیلوفروپی نشھ،ی تر متی امسال خونوادمون پر جمعدی عمطمئنا
 ...شھی بھ خنده باز ملبام

 !؟یخندی می بھ چـ
 !  کردم؟دارتونیب...سالم:  سمت مامانچرخونمی مسرمو
 ...زمی عزری بخدنیرس: نھیشی و کنارم مادی مجلوتر

 کھ باعث یغرور...  نام غروربھ!  بزرگ وجود داشتیلی خواری دی منو مامان نیب
  شده بود

 
 ی جھی شد نتلوفری کھ نیی از ھمون روزای اشتباھھ ولدونمی مم،یری ھم فاصلھ بگاز

  عشقش با
 
 ...من دور شدم ازشون... رجیا
 !امشب جشنھ؟...یمرس -
 !دیپرسی حالتو مشبیپارسا ھم اومده، د...آره-
 ...شھی نمنیبھتر از! ھیعال -

 ...یاگھ قبول کن... کھستی نبھیپسر خالتھ غر: رهیگی تو دستاش مدستمو
 ! باشھ فعال؟لوفری فقط حرف ازدواج نشھیم: گمی معی حرفش سرنیب
 !گن؟ی می مردم چکترهیاون ازت کوچ -

 ... نداره برامیتیحرف مردم اھم: رمی سمت اتاق مشموی کاناپھ بلند می رواز
 ...شھی اخمام باز مدنشی با دده،ی تختش طاق باز خوابی رولوفری نکنم،ی اتاقو باز مدر
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خواھر کوچولوم قراره عروس ...رمی اروم سمتش مارموی از تنم در ممانتومو
  بغض!شھ
 

 دوستو ھمراز شھی کھ دوستو ھمرازم بود و حاال می خواھریره،برایگی مگلومو
 !مانھیپ
صبحت !؟ی اومدیاسیاااا  :شھی مزی خمی تخت نی رولوفری ناد،ی بھ صدا در ملمیموبا 

 ریبخ
 کی بھ گوشم نزدلوی موبادم،ی سرمو تکون مرمویگی چشممو با انگشت می گوشھ اشک

 : کنمیم
 

 !جانم؟
 !؟یاسی یدیرس-
 ! خونھدمی ھست رسی ساعتمین... زمیاره عز-
 !اسمن؟ی...زنمیامروز با مامانم حرف م... باشھ-

 !جانم؟: رمی اتاق می پنجره سمت
  سختمھ... می باھم باشمیخوایھردمون م... حاال کھ...  ازت جدا بمونمتونمی نمگھید -
 
 ...یاسی
 !... فھممیم -

 !!ی بودشمیکاش االن پ: ستی خوب نادی کھ حالش زفھمونھی گرفتش بھم میصدا
 ! د؟یام -
 !!جووونم-
 !؟یمست کرد)گمی می ارومتریبا صدا! ( توو خونھ؟ییتنھا -

 نمی امتحان کنم ببدی بادونمینم! ؟ی زودنیصبح بھ ا: کنھی می مردونھ ای خنده تک
   اولھیمست

 
 !خوامیتورو م..مست توام! نی ھمخوامیفقط تورو م!نھ...ھی چطورصبح

 !! گرفتھدهیفک کنم خط قرمزارو ناد... نباری ای رک بوده ولشھیدم،ھمی مرونی بنفسمو
 !!! ی بھتره بخوابدیام... ممم -
 !زود برگرد -

 زود برگرد با نی اکنمی احساس مبی من عجی چند سالو گفتھ ولنی اھی تکراری جملھ
   فرقھیبق
 

 !!داره
 فعال... کنمی میباشھ سع -



 @cafeetakroman            اختصاصی کافھ تک رمان         ه قاعدی بیرمان باز

 22 

 زمیخداحافظ عز -
 

 مانع ھر فکر لوفری نی بھ صفحش، صداشمی مرهی خکنموی از گوشم جدا ملویموبا
   توویھرز

 
 ! بود؟دیام! ؟یاسی: شھی مذھنم

 ! تو عروس خانوم؟یچطور: کنمی منیی باال پاسرمو
!... میعال: زنھی صورتش کنار می رنگشواز رویی خرمای و موھانھیشی تخت میرو

   تاشبید
 

 ! شده بودوونھید...  حرف زدممانی با پشی دو ساعت پیکی نیھم
 ی برای بکنیخوای مکارایچ! خب؟... شدنوونھیامروز ھمشون د: نمیشی تختم می لبھ

 ! شب؟
 باال ی طبقھ ی ھی خانوم ھمساالی لشی پرمیفقط عصر م... سی نیکار بخصوص -
  خوادیم
 

  نھ؟گھی دشھی جا دعوتن جا منیھم... نیمھمونامونم کھ ھمھ خود...  کنھشمیارا
 

 ...ی خبرم از ھمھ چی بومن
 

...  تاالره ی مھمونکردمیفکر م... چھ خوب : دارمی موھام برمی رو از رومقنعھ
  یخواینم
 

 ؟ی بریدرستو حساب شگاهیآرا
  نیفعال زوده برا ا... ان شا برا عقد : رهی و سمت در اتاق مشھی تخت بلند می رواز
 

 . ندارم در آرامش استراحت کنیتو بخواب، من اتاق کار... خرجا
 حای مسی بھ ذھنم چھره ادی کھ میزی چنی اولبندم،ی چشمامو مکشموی تخت دراز میرو
  یوقت
 

 ...وفتمی گرفت تا نمنو
 ... خاطرات چند ساعت راھوی ھمھ زنمی پس مدموی مرونی بنفسمو

 ی نشون دھنده نی و اکھی تارشم،اتاقی مداری بادی اتاق مرونی کھ از بیی سرو صدابا
   کھنھیا
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 !!!دمی از ده ساعتھ خوابشتری بمن
 ...ھشی تخت بلند شم در اتاق باز می از رونکھی قبل اکنم،ی مزونی از تخت اوپاھامو

 !؟ی شدداریب-
 ... آشناستصداش

 ...رونی بی برشھیم: کنمی اخم مدنشیبا د! زنھی چراغ اتاقو مدیکل
 ...بندهی و درو مشھی توجھ بھ حرف من وارد اتاق میب
 ...ھیمامانت گفت جوابت منف -
 ... مونھی نمی حرفگھیپس د... خوبھ-
 بھت ومدمین: کنھی تخت بلندم می و از رورهیگی و بازومو مادی سرعت سمت من مبا

  التماس
 

 !  خانوماسمنی... کھ بگم فقط توستمیکشتھ مردت ن...جاستی بیلیغرورت خ... کنم
 ...نھیشی از کمرم منتریی پادستش
   مناسب ھمیدونیخودتم خوب م!دونمی گنداتو ندونھ من میچکیھ: زنمی پس مدستشو

 
 ...میستین

 ...  سمتتادی بی مردشھی کھ باعث میزیتنھا چ: رهی و چند قدم عقب مزنھی مپوزخند
 ...زمیاندامتھ عز: کنھی دست بھ اندامم اشاره مبا
 ...گمشو پارسا: دمی ھم فشار می حرص لبامو رواز
 !!!حتما! اوه  -

! ستمی ھرز نیکنیمن اونقدرا ھم کھ فکر م:رهی و سمت در مدهی رو ھوا تکون مدستشو
  یطمع

 
 !!زمی عزندارم

 می بھم نداری عالقھ اچیمنو پارسا ھ...  تختی رونمیشی دوباره مره،ی مرونیب اتاق از
  نیا

 
 پارسا اھل ازدواج دونمیمن م...  وصلت دارننی ھا ھستن کھ اصرار بھ اخونواده

  ،ستین
 

 بھ من یازین... بھ ازدواج ندارهیازی رنگارنگ ھستن کھ نی دورو برش دختراانقدر
 ! نداره
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 ھا اکتفا دهی فقط بھ شندمی شادونمینم...دونمینم!  خودمو با پارسا وفق بدمتونمی نماصلن
  کردمو

 
 ...ستی ھرز ناون
 آزار ی بھ نگاه ھایشن،توجھی خونواده جمع می اعضای عرض چند ساعت ھمھ در

  دھنده
 
 از منھ و کتری کوچلوفری کھ چرا نکنمی نملی فامی بھ حرفای توجھکنم،ی پارسا نمی

  ازدواج
 

 ھییبای کھ از زکنمی نملوفری نی عمھ ھای ھای پرونکھی بھ تیتوجھ! ...  من؟ی ولکرده
  لوفرین
 
 کنمی مامان نمی بھ غرغرایتوجھ...ییبای موندن من از ھمون زبی نصی و از بگنیم

  کھ چرا
 

 ... حسادتی پاذارنیو مردم م!! رژ لب ندارمی یحت
 

 مردم میگی می کھ قبل از انجام ھرکارشھی جا شروع منی ما مردم از ھمھی بدبختی ھمھ
  یچ
 
 !گن؟یم

 مانع از تمرکزم رجی ایصدا... بھ شھرو چراغاششمی مرهی خستموی ای پنجره مکنار
 : شھیم
 
 ... جان جلو در کارت دارناسمنی
 !ھ؟یک! با من؟ -
 ...گفت اسمش فرجامھ -

 منتظره اطیتوو ح: گھی کھ دوباره مشمی کنارش رد مرموازیگی متعجبمو ازش منگاه
  باال

 
 ...ومدین

! ؟یاسی: شھی در ظاھر می جلولوفری ندارم،ی شال و مانتومو برمرم،ی اتاق مسمت
   عمھدمیشن
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 گفتھ توو ی کزم،ی عزی نده توو خوشگلتیبھ حرفاشون اھم...  گفتن بھتی چھام
  ییبایز
 

 !؟یندار
 ی...  ی مشکی چشم ابرودویپوست سف... بعلھ: پوشمی مانتومو منھی ای لبخند جلوبا

  دختر
 

 نی با استمی نینگران نباش من ادم...  ی تو خوشگلتریول... میمعمول...ی شرقکامال
  چرتو پرتا

 
 ... شمناراحت

   جلورمیبرو بھ مھمونات برس من م: شمی از کنارش رد مندازموی موھام می روشالمو
 

 ...در
 ی رو بھ باغچھ ستاده،ی ااطیتوو ح... کنمی میکی پلھ ھارو دوتا زنم،ی مرونی خونھ باز

  خزان
 

 ...سالم استاد: رمی و خشک، سمتش مزده
  ھی مزاحم بشم پدرتون گفتن جشن نامزدخواستمینم...سالم:  سمت منگردهیبرم

 
 ...خواھرتھ

 افتاده نیتوو ماش... تھییکارت دانشجو:  سمتمرهیگی رو می بگم کارتیزی چنکھی اقبل
  بود از

 
 .شھی الزمت مرازی شی بری فردا پس فردا بخوادی گفتم شاارمی نشد ب وقتصبح
 !ندازمی منییمعذب از نگاھش سرمو پا..کنھی توو سکوت نگام می الحظھ

 !د؟ی ھمھ راھو اومدنیزحمتتون شد ا... دستتون درد نکنھ: رمیگی لبخند کارتو ازش مبا
 ... نبودیراھ -

 ... بامی بردی اوردفی تشرنجایاستاد تا ا: زنمی کھ صداش مدارهی در قدم برمسمت
 کیاز طرف من بھ خواھرت تبر... خستمیلیمتاسفانھ خ -:گھی معی حرفم سرنیب

 ....بگو
 ...گذرهیزود م...بگو قدر باھم بودنو بدونن:  بھ چشمامدوزهی نگاھشو مدوباره
 بھ شمی مرهی و من خرهیم... کنھی نمی زبون قفل شدم حرکتکنم،ی منیی باال پاسرمو

  یکارت تو
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 ...دستم
 

******************* 
 

 کھ یزی چنی و اولشمی مادهی شد، از اتوبوس پی روز کنار خونواده موندن سپرپنج
  باعث خندم

 
 ..ییکای ـ امرییقای پوست دورگھ افراهی پسر سی...کھی ندشی سمانھ و دوست جدشھیم

 ...گھی دنھی بودن ھمدری تورلیایمزا...  ھست کھ با سمانھ دوست شدن، خب ی ماھدو
 ... عاشقتم دلم تنگ شده بود براتیاسی یوااا: ادی با سرعت سمتم مسمانھ
 ! اومده؟ی پسره کنیا: گمی دم گوشش مکنموی مبغلش

 ...می با بابام حرف بزنمیخوایم... شبید -
 ! شنومی خوب می چند روز فقط دارم خبرانی ایدونیم: شمی جدا مازش
 ! مثال؟یقی تو رفوونھید!  بشنوم؟دی از امدیمن با: زنھی لبخند مسمانھ

 ! اسمن؟ی -
 پنج روز نباشم انقد استقبال کننده دارم زودتر دونستمی من اگھ میواا:  سمتشگردمیبرم

  رفتمیم
 

 ...خب
 ... دلم برات تنگ شده بودیاسی: کشھی و منو بھ آغوش مادی جلو می کمال ناباوردر

 !نقدر واضح احساساتشو بروز بده نبود کھ ای کال آدمغزل
 !رم؟یمینکنھ دارم م!خب بابا غزل؟-

 دیبا ام: شھیغزل ازم جدا م! ھی مشغول احوالپرسکی کھ با ننمیبی مدوی سرش امپشت
  کالس

 
 ... منم اومدمنالی ترمادی گفت مداشتم

 !!لوفری نھی نامزدھینیریش...  امشب شام مھمون من د،یھردوتون خوشحالم کرد -
 ی خونھ دیاری مفی خوابگاه تشریآخر شبم بھ جا: ندازهی دستشو دور گردنم مسمانھ

  ھم... ما
 
 .. ھم غزلتو
 !  سرش؟می خراب شمیبر:  ھم اتاقم غزلموی بھ ھمشھردوزمینگاھمو م 

 میبر... موافقم: زنھی مچشمک
 
 ....نی بھ من قرض بداسمنوی قھیقبل رفتنتون دو دق -
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 ! ندازمی منیی و من سرمو پاخندنی مدی و غزل بھ حرف امسمانھ
 و دعوتش گمی خوش امد مکی کھ بلد بودم بھ نی دستو پا شکستھ ایسی زبان انگلبا
  ی براکنمیم
 

 ...شام
شب : شھی مکی و بھم نزدرهیگی بازومو مدی امرن،ی منی سمت ماشکی و غزلو نسمانھ

  اگھ قرار
 

 ... منھی اونجا خونھ ی بمونیی جاباشھ
 ... گفتمیجد!  نکنیچشاتو اونجور!!: خندهی تعجبم ماز
 !  خونت؟امیب!!! شھی نمدیام-
 ... خونتونزنھیمامانم امروز فردا زنگ م -
 !!!ی پا بذارری ھمون خط قرمزارو زشھی نملی دلنیخب ا -

 رسھیعمو امشب م!  کردمیشوخ...حق با توإ... خب!: شھی لباش خشک می رولبخند
  رازیش
 

 ... کالس دارهفردا
 
 ... خودم داغونمااسمنی: رهیگی بھ لباش، رد نگاھمو مشمی مرهیخ
 
 ...بچھ ھا منتظرن: دارمی قدم عقب برمی

 نی توو اگمیبعدش بھت م...  دو ھفتھ یکیفوقش ... باشھ: خندهی و مرهیگی باال مسرشو
  ساال چھ

 
 ...ی بھم دادیزجر
 برا می کجا بردیام: رمیگی و رومو ازش مکنمیم نگاھش نطنتی و شدی بھ تھدییاعتنا
 ! شام؟

 ...یاسیدوست دارم : کنھی پشت بغلم ماز
   مرده رو زندهاسمنی حرفاش ره،یگیجون م! وفتھی ابراز عالقش بھ تپش منی از اقلبم

 
 ... منو زنده کنھتونھی کھ مدهیفقط و فقط ام!  سالھ کھ مردمیلیمن خ...کنھیم
 ن؟ی بھتر ازیچ

------------------------------ 
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 فیسمانھ، ح: گمی و رو بھ سمانھ مرمیگی مواری دی روی از قاب عکس ھانگاھمو
   مادرتھیشب
 
  خوشگلھیلینگار جون خ... یستین

بچھ ھا بھ نظرتون : دهی و دست غزل مکشھی مرونی بیواری پتو و بالشو از کمد دسمانھ
  بابام

 
 !  ازدواج کنم؟کی من با نشھی میراض
 چون معتقدن کالس کننی من قبول میخونواده : کنھی پھن منی زمی جاھارو روغزل
 !!! داره

 
 ... خونوادم مھمھی کھ کالس داشتھ باشھ برای ھرچاصال
 ! کنم؟کاریبابام قبول نکنھ چ: بندهی و با کش مکنھی سرش جمع می موھاشو باالسمانھ
 رانی اخوادی مکیحاال ن... نگران نباش: کشمی دراز مرموی پھن شده می جاھاسمت

 ! بمونھ؟
 

 ... ازدواجبعد
 ! ندارم برا موندنی من خودم عالقھ ام،ی مونی مدت می...  دونمینم - 

 ...  نھ زبونتون نھ رنگ پوستتونھیکینھ فرھنگتون : کشھی کنارم دراز مغزل
  ونو فرھنگو رنگعشق حدو مرزو قان: شمی مرهی بھ سقف خذارم،ی سرم مری زدستامو

 
 !!شناسھینم

 منھ خاک بر سر ھنوز دارم دوست نیشیامسال ھمتون عروس م: شنومی غزلو میصدا
  پسر

 
 !! کنمی معوض

انقد دورو برش شلوغھ کھ ! ندازهی پارسا مادی منو یی جورای ھ،یطونی دختر شغزل
  فرصت

 
 ی چشماکنھی میی کھ توو چھرش خودنمایزیتنھا چ...  شدنو نداره، خوشگلھعاشق

  یشیم
 

 ... خمارشھرنگو
 ی جدروزتویغزل حرف د: کشھی و کنار غزل دراز مکنھی چراغو خاموش مسمانھ

 !؟یزد
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 ... و خونوادمی زندگی کھ سھ سالھ شدن ھمھ یی بھ دوستاشمی مرهی خخوابم،ی پھلو مبھ
 دوس دارم مخشو بزنم!  جذابھ یلیالمصب خ! آره - غزل

   راھتادیبھ نظر نم!...زنھیمطمئنم پست م!!...ترسمیزش م غزل من کھ ایوااا -سمانھ
 

 ... رو قبول کنھیھردختر
 ! شده؟ی چنی بھ منم بگشھیم: کشمی لبام می روزبونمو

 !!ادیاز استاد فرجام خوشم م:  سمت منچرخھی مغزل
 ازون خوشش شھیغزل ھم!  سمانھ ستی نیدی جدزی چنکھیا: خندمی بلند می صدابا
 ... ومدهیم
 
 !! زنش ھنوزم دستشھیحلقھ !  ی مخشو بزنیتونی فرق داره نمنی غزل خانوم ایول

 ! زنونھیبا فن ھا - غزل
 ...غزل آدم شو -سمانھ

 توو ذھنم لحظات شھی مرور مشم،ی مرهی توجھ بھ حرفاشون دوباره بھ سقف خیب 
  ھمسفر

 
 ...بودنمون

 لی نگاھم بھ غزلھ کھ موباام،ی مرونی بالی سمانھ و غزل از فکرو خی خنده ی صدابا
  من
 

 ! ھ؟یک: شمی مزی خمیزنھ،نی و داره حرف مدستشھ
  من از خجالت آب!!  زددی بھ امی چھ حرفشعوری بیدینشن!دهیام: گھی با خنده مسمانھ

 
 ...شدم
:  بشنوهدی کھ امگھی بلند می آخرشو با صدای غزل جملھ کشم،ی از دست غزل ملویموبا

  دیام
 

 !! پالسم توو خونتوننمتوی شب عروسخان
 ... جاندیسالم ام: رمی سمت در تراس مشموی بلند منی زمی رواز
  ی بابا دختره رونی بنشیبنداز!  زلزلھ رو؟نی ادیکنی تحمل میچطور...زمیسالم عز -
 

 ... جلفوسبکھ
 !عمو اومده؟: بندمی درو مشمویوارد تراس م 

 ! نجاستیا... اره: کشھی میقی عمنفس
 ! ؟یزنی با من حرف می عمو داریجلو -
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 !!اره -
 !؟یکنی میشوخ -
 ...نجای ایای فردا بعد کالس م،یاسی... نارویول کن ا-

 .. سمانھ و غزنمیبب: ذارمی پشت گوشم مموھامو
 تــــــنھا: گھی می حرفم با لحن تندنیب

 کنم، سکی رتونمی نمیول...  قرار باشھ، منم ھستمی بدمیبھش حق م! کنمی مسکوت
  دختر

 
 ... گرفتھ مثل االنمی احساسام تصمی جاھا عقلم جایلی خستمی نی ایاحساسات

 ...خونواده ھا بدونن بعد...  شھ یبذار علن! تونمی نمدیام -
 ...ایباشھ با غزل ب -
 ! حاال؟ی داریچھ اصرار -

سم  حیدونیسھ سالھ م... یدی ممی بازیسھ سالھ دار! اصرار؟:شھی لحنش تند مدوباره
  بھت

 
 قدم باالتر ی ی برادرگاهی از جایسھ سالھ نذاشت! ی بھ نفھمی خودتو زدی ولھیچ

 ... برم
 
من ...  بھ مننھی توھگذرهی کھ توو ذھنت میزیاون چ! ؟ی چیعنی خوامتی میفھمیم

  فیضع
 
 ...ستمین
 ...چھیپی بوق آزاد کھ توو گوشم می صداو
 شھینم... ھرچقدرم دوسش داشتھ باشمو عاشقم باشھلم،ی موبای بھ صفحھ شمی مرهیخ

  یجلو
 
 ی کھ احتمال سوزوندن ھمھ چشھی عشق انقدر تند مشیآت!  از اتفاقات رو گرفتیلیخ

 !! ھست
 

 ! دست عقلتی افسارتو بددی جاھا بایبعض
 

 !غزل سما کجا رفت؟: نمیبی سمانھ رو مھی خالیشم،جای اتاق موارد
 ... حرف بزنھکی با نیی خانوم رفت توو دستشودیشما تراسو تصاحب کرده بود -
  داده برم خونشری گدیغزل، ام -
 !خب برو: دهیخونسرد جواب م 
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   ازیمرس: خندمی بلند می با صداکنمی مورد مشورت منی با غزل دارم در انکھیاز
 

 حتما...تییراھنما
 ی بریخوای کھ مستیبار اولت ن -
 !!شمیبار اولمھ کھ دارم باھاش تنھا م -
 ...امیخب منم م -

 گمیبذار فکرامو بکنم بھت م:  سرمی روکشمی رو مپتو
 ....شھی فکرا چشمام گرم منی ھمبا
 و کنھی مکی غزل سرشو بھ گوشم نزدشم،ی مداری از خواب بیدی شدی تکون ھابا
  یلعنت: گھیم
 
 ... پاشومی کالس دارحای با مسگھی ساعت دمین

 ! ساعت چنده؟: شھی باز مچشمام
 ...مینھ و ن -

بدو غزل ... یلعنت:  رهی میاھی کھ چشمام سعی سرشم،انقدی بلند منی زمی از روعیسر
  رید
 

 ...دهی کالس رامون نممیبرس
 ی نداریتوھم کھ کار... من آمادم: کنھی و مقنعشو سر مشھی بلد منی زمی از روغزل

  ی
 

 ...شھی تلف نمنھی آی ساعتت جلوی مثل من گھی مقنعس دمانتو
 ! سما رفتھ؟: کنمی تنم ممانتورو

 !؟ی بھ صورتت آب بزنیخواینم! ... کجا بره؟ -
 بھتره خواب ینجوری اشورمی ماطیتوو ح: کنمی مقنعھ رو سر مستموی ای منھی آیجلو

  از سرم
 
 ...پرهیم
 ! اسمن؟ی -

اول ...سی نی سمانھ راضیفک کنم بابا: دهی کھ ادامھ منھیبی نگاه منتظرمو منھی توو آاز
  یصبح

 
 ...ومدی بحثشون می سما رفت آشپزخونھ صداکھ

 ! چرا خب؟: کنمی ماخم
 !!ستنی نی اھل زندگای گفت خارجدمیفقط شن -
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  ی اھل زندگیلی خایرانیمثال ا...ی قانع کننده الیچھ دل: دارمی برمفموی کزنموی مپوزخند
 

 ...ستنی باشن مثل ماھا دورو نیھرچ! ... ازدواج؟ایآمار طالق باالست ! ھستن؟
 ی امروز نمره ھاحایمس: گھی میبا کالفگ...ادی غزل پشت سرم مرمی در اتاق مسمت

  انیم
 

 استرس دارم... کنھی اعالم مترمو
 ! سما کجاست؟:  سمتشگردمیبرم

 ...نجامیمن ا -
 قرمز ی چشم ھاکنھی نگاھو جذب مافشی کھ توو قیزی چنی بھش و اولدوزمی منگاھمو

  و پف
 

 خودشو ثابت کی بھتره بذار نینجوی اشھیخب درست م! ھ؟ی چھ وضعنیسما ا: کردشھ
  کنھ

 
 ...اوردهی قدرتو بدونھ کھ راحت بھ دستت نبذار

 نمتونیبیبعدن م...  حوصلشو ندارم امیمن کالس نم:  بھ ماکنھی مپشتشو
 باشن منم دی مخالف ازدواج منو اممی مامان مررجوی اگھ ادی ، شاکنمی نماصرار

  یحوصلھ 
 
 ...  رو نداشتھ باشمیچکسیھ
 صورتمو ستموی ای ماطی کنار حوض حاد،ی پشت سرم بکنمی سر بھ غزل اشاره مبا
 : شورمیم
 

 ...می فکر نکنم بھ موقع برسغزل
 ...سوزهیدلم برا سمانھ م: کشھی درختو می دهی خشکی شاخھ
  ی سالھا توو رفاقت برامون کم نذاشتھ، قلب بزرگنی کھ توو ای بھ دوستزنمی مدلبخن

 
با غصھ ھامون غصھ ...ستی نیچی توو دلش ھدونمی می ولدهیدرستھ بروز نم...داره

  خورهیم
 
 ...کنھی می خوشحالامونی توو شادو

 شتری بچھ بی دمی بھ پدرش حق مشھ،منیدرست م: کشمی سمت در مرمویگی مدستشو
  ندارن
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 ...کھ
 عشق دوستمون ی سکوت براگذره،ی سمانھ تا دانشگاه توو سکوت می خونھ ری مسکل
  و
 

 ... سر راھشموانع
 کھ با خنده سمت ما نمیبی کالسو می از بچھ ھایکی م،یشی دانشگاه می محوطھ وارد

  بچھ: ادیم
 
 ... ادی استاد نمھا

 ...دی زنگ بزن امیاسی .. !بت؟یفرجامو غ:  بھ مندوزهی نگاه متعجبشو مغزل
 ی بعد از چند بوق صدارم،یگی مدوی امی شماره کشموی مرونی ببمی از جلویموبا

  گرفتش توو
 

 ! جونم؟: چھیپی مگوشم
 !چرا کالس کنسلھ؟!  عموت اومده؟یمگھ نگفت...  کردمدارتی ببخش بدیام -
 !  گفتم اومده؟یمن ک -

  ی جلوی داری گفتشبی باش لطفا، دی جدـــــدیام: گمی با حرص مد،ی از حرف امکالفھ
 

 !  فرجام کجاست؟،یزنی با من حرف محایمس
  امروز سالگرد ازدواجش و...  کردم باھاتی منم  شوخاد،ی زنگ زد گفت نمشبید -
 

... 
 ... سالگرد از دست دادن عشقشھفھممی اما من مگھی نمدیام
 فرستمی منوی حسدی صبحونھ نخورددونمیم...نجای انیایھرسھ تون ب: گھی دوباره مدیام
  میحل
 

 ...بخره
 ! ؟یدی مری بد گیلی تا حاال بھت گفتن خدیام: کشمی ممیشونی پی رودستمو

 ...میمنتظر: دهی ادامھ می لحن جدبا
 شی کار براش پادیفرجام نم: گمی رو بھ غزل مکنموی از گوشم جدا ملویموبا

   خونھمیبر...اومده
 
 ! د؟ی امی
  دووم اورده؟؟ی تا حاال چطوردیمن موندم ام: کنھی نگام مطنتی شبا
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   قھرقھیدم بھ دق... مایبساط دار...  دست از سرم بردارهمیبر: رمیگی مانتوشو منیآست
 
 ..کنھیم
 !!!خوادیبھ ھرحال اون کھ تورو م...  گھی می چنی برو ببگھی دیخب احمق -
 !! بشھ ، چشــــمی محضر،علنمی آدم بری مثل بچھ خوادیمنو م! ؟ی چگھید -

 ...یاری در بی جلف بازی بخواکشمتیغزل م:رمیگی رو می تاکسنی اولیجلو
 ...باشھ بابا -
 ...دی امی تا دم در خونھ شھی شروع ماشی جلف بازی بستن در تاکسبا

 دی و شلوار گرمکن سفی طوسشرتی با تدی امم،یری مرونی و بشھی آسانسور باز مدر
   بھیرنگ

 
 نمی اایب: کشھی مدی و سمت امرهیگی غزل دستمو مکنھ،ی داده و با خنده نگاھم مھی تکدر
  یاسیاز 
 

 ... خانومت
 کنار من صبحونھ دیحاال بر:  ذارهی و دست منو توو دستش مرهیگی مدوی امدست

  نخوردم
 

 ...گشنمھ
: کنھی کنار گوشم زمزمھ مشم،ی نمدی شدن امکی متوجھ نزدکنم،ی رفتن غزل نگاه مبھ
  اسمنی
 

 !!  منخانوم
 ! صبحونھ آمادس؟: کنمی و سرمو کج مشھی بھ خنده باز ملبام

   خوشبختم کھیلیخ... اسمنی: کنھی و گونمو نوازش مارهی راستشو باال مدست
 

 ! ؟یعشقمو باور دار...دارمت
   روشن کرده بااموی دنشیاھی کھ سیی چشماش، بھ چشماھیاھی بھ سدوزمی منگاھمو

 
 ...بودنش
 ... باورت دارم: کنمی منیی باال پاسرمو

 ھوس پناه گرفتن توو می تسلشموی مکتری کھ بھش نزدست،ی دست خودم نحرکتام
  آغوشش
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 تا کشمی مقی عمذاره،نفسی سرم می و چونشو رونھیشی کمرم می دستاش روشم،یم
  یبو
 

 قلبمو کنترل کنم، تازه االن جانی تا ھکشمی مقی نگھ دارم،نفس عمنمی توو سعطرشو
  متوجھ

 
 ... کردمی قرارش بودمو داشتم انکار میب! دارهدنمی اصرار بھ ددی چرا امشمیم

 ! توو؟میبر: کنھی زمزمھ می گرفتھ ای و با صداکنھی مکی بھ گوشم نزدسرشو
 ....میبر

  توو نی غزل و حسم،یشی خونھ مره،واردیگی و نگاه خمارشو از چشمام مشھی جدا مازم
 

 بھ ھمون اندازه کھ سمانھ نی حسخورن،ی نشستنو باخنده صبحونھ مزی پشت ماشپزخونھ
  و
 

 ... بودن، بودهدی ھمھ جا با منو امغزل
سالم از ماست : ذارهی منشی سی و دستشو روشھی بلند می صندلی از رودم،ی مسالم

  اسمنی
 

 !  شده؟نی سنگتونیسا... خانوم
 ... وقتم پره شرمندهی واحد برداشتم، ھمھ ٢١ ترم نیا: زنمی ملبخند

 ...کشھی مشونی متر۶٠ و سمت تنھا اتاق،آپارتمان رهیگی مانتومو منی آستدیام
 و بندهی مم،درویشی وارد اتاق مرم،یگی منی خندون غزلو حسی از چشمانگاھمو

  گردهیبرم
 

 دی دنبال خرمیط بر فقخوامی تھران، ممیری فرجھ ھا می کھ براگھیدو ھفتھ د: منسمت
  حلقھ

 
 !خب؟... نی عقد ھمیوکارا

 !خب؟: کنمی لبخند نگاش مبا
 ! ؟ی ندارینظر: زنھی توو نگاھش موج مطنتیش
 ...واقعا خوشحالم!ھیعال: دارمی از رو دوشم برمفمویک
 !انقدر سرد؟ -

 اگھ بگم ھیوونگی دخوره،ی و لباش سر مشی نگاھم از چشماش بھ تھ ررم،ی قدم جلو می
  یلیخ
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 ی بھ قول خودش توو ی کھ کنارم بود ولییھمون روزا! دم؟ی بوسدوی قبل خواب امشبا
  گاهیجا
 
 ...گھید

 ھردو نکھیمگھ نھ ا!  بردارم؟دنی بوسی من بخوام قدم اولو برانکھی اھی احمقانھ اکار
  بھم عالقھ

 
 !!!! بھم نگفتھ؟یچرا کس!  قدم شم؟شی پای عشقم حفظ کنم ی برادی؟ غرورمو با!میدار

 بھم یچرا کس...  غرورونیبشکن ا... رتھی و گرشھیگ! دلشی دلت، وقتی وقتنگفتھ
  ینگفتھ وقت

 
 موی عقلتو کھ ھمھ جا تصمی خفھ کن صدایدی بھ جز ھوس، عشقو دارتی نگاه توو
  اون

 
 ...گرفتھ

 ! احساسم؟ای افسارمو بدم دست عقلم دیبا
 ... جدال درونموفھمھیم...  مرددمفھمھی ، منھیبیم

 ی توو وجودم، با برخورد نفساشھی بھ پا می سمت صورتم، ولولھ اکنھی خم مسرشو
  تندو

 
 ... دو تا عاشق رخ بدهنی بی بوسھ اگھ،ی تا چند لحظھ ددی بھ پوست صورتم، شاداغش

 ... سند عشقمونی بشھ برای مھردیشا
 !  نفسمون بھ نفس ھم بنده؟نکھیمگھ نھ ا!!  حرامایحالل  

 ! زنھ؟ی قلبش متمی قلبم با رنکھی نھ امگھ
 !م؟ی ببرنی فاصلھ رو از بمی بخواگناھھ

 ! عشق گناھھ؟دنی بوسایخدا... نبودهدی جز امیچکیھ... محرم دلمھاون
 کھ سھ سالھ دورش خط یمی ورود بھ حری و من اجازه ذاره،ی پشت سرم مدستشو

  دمیکش
 

 دهی تنمو نادزم،لرزیری ھمھ محبتشو توو چشمام مرمویگی باالتر م سرمودم،ی مبھش
  ی برم،یگیم
 

 ....نطوری قلبمو ھمیقرار
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 شتریفشار دستشو پشت سرم ب!شرتشی بھ تزنمی برخورد لباش بھ لبام، چنگ مبا
  قیتزر...کنھیم
 
  عشقشو بھمی ھمھ کنھیم
 :شھی جملھ توو ذھنم حک میو تنھا  
 ! خوامشیم

 ....یاسی خوامتیم: دهی مھی تکمیشونی بھ پشویشونی و پشھی ازم جداماروم
 ....شتریمن ب: گمی می گرفتھ ای و با صدارهیگی گلومو می ناخواستھ ابغض
  ی بودنت، برای برایمرس... تا آخر عمرم کنارتم!تموم شد: دهی مھی تکنشی بھ سسرمو

 
 ...می توو زندگحضورت

 !حاال من ترسناکم؟:  توو چشمامزنھی و زل مکنھی از خودش جدا ممنو
 !...  درکم کنکنمیخواھش م: ندازمی منیی سرمو پازنموی ملبخند

 دو تا در نی ای صبحونھ کھ االن صدامیبر... باشھ:  کشھی سمت در اتاق مدستمو
 ...ادیم

من : کنھی نگام مطنتی با شزنن،غزلی نشستنو گپ مزی ھمچنان پشت منی و حسغزل
  االن برا

 
 !!! خبنیکردی دک منوی خلوتگاه منو حسی بریخواستیم! اومدم؟ یچ

 ...  سھ سالدیشا... دنی ندگروی وقتھ ھمدیلی خنای ، امیپاشو االن بر: خندهی منیحس
 
  می حلای ی کننیری شارمی بییچا...زمی عزنیبش: کشھی مرونی کنار غزلو بی صندلدیام
 
 !؟یخوریم

 ...ی مرسییفقط چا: نمیشی می صندلیرو
 ...نجای امی بوقنیمنو حس... نایاصال خجالت نکش: ذارهی مزی می روشویی چاوانی لغزل
! م؟ی کھ بھم داریاز عالقھ ا! م؟ی خجالت بکشیاز چ: شنومی پشت سرم مدوی امیصدا

  عشق
 

 ! ھ؟ی نظر عمو در مورد عشق چدیدونیم!...  داره؟خجالت
 ! ده؟ی در مورد عشقم نظر محای جونم مسیا: ذارهی چونش مری دستشو زغزل
 کھ ییاون شبا: ذارهی میی داخل ظرفشووانشوی و لشھی بلند می صندلی از رونیحس

  نجاستیا
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 شھی مای زنھی متاری سوزناک عاشقانھ با گی آھنگ ھانھیشی مای...  ماروکنھی مسیسرو
  سقراطو

 
 ..گھی از فلسفھ و منطق عشق مافالطون

 
 نی کھ بنیھم...عشق معجزس: ذارهی مزی می رو رویی چاوانی و لنھیشی کنارم مدیام
  ونیلیم
 
فکرو ذکرو نفست بشھ ! معجزسی...  خارج شھتمی از ریکی ی آدم قلبت براھا

  ی یچشما
 

 ...معجزس!  ھمھ آدمنی انی از بنفر
   معجزه خجالتنی ازدیحاال ب نظرت من با:  سمت دھنمرهیگی کره و عسلو می لقمھ

 
 ! بکشم؟
 یول...  چون تجربش نکردمکنمیمتاسفانھ درکتون نم: شھی بلند می صندلی رو ازغزل

  دیام
 

 ...مثل عموت...  بھترهی خشکو جدکمی... باشھی احساساتنھمھی مرد استی خوب نخان
   عشقشی برادیدرضمن مرد با...  متحرکھ ی مرده یاون : دهی سرشو تکون مدیام
 

 ...  ھیاحساسات... نھی بخرج بده چون ذات زن ھماحساسات
 

 ! ؟ی اطالعات جمع کردنھمھی ایتو از ک: پرهی از تعجب باال مابروھام
 ! دوست دارم...  گرفتم بھت بگم می ھمون موقع کھ تصمقایدق: کنھی می خنده اتک

نھ :  می ھردو بخندشھی غزل باعث می صدارن،ی مرونی از آشپزخونھ بنی و حسغزل
  نایا

 
 ما ابراز عالقھ ی جلودهی رسییکارشون بھ جا... نن کردن مارم منحرف کقصد

  حالم...کننیم
 

 ! خوردبھم
 

 ...نجای انی بشایپاشو ب: کشھی عقب می کمشوی صندلدی اونا امبارفتن
 ... زشتھدیام: دمیلقممو بھ زور قورت م! کنھی دستش بھ پاش اشاره مبا
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 بھت خوامی خودم منی بشای بھیزشت چ: کنھی بلندم می صندلی و از رورهیگی مدستمو
  صبحونھ

 
 ...بدم
 ! مگھ بچم؟: نمیشی پاش می خنده و خجالت روبا

 !! الزمھگھی آمادت کنم، دو ھفتھ دخوامیم:نھیشی کمرم می چپش رودست
 نوازش موھاش، لمس تھ ی برارهی کھ باھاش دارم، دلم ضعف می فاصلھ انیاز
 !!ششیر

 ! د؟یام: کنمی اروم زمزمھ منمویبی خمارشو منگاه
 ! ...جانم؟: شھی مشتری کمرم بی دستش روفشار

 ! کنارم بمون...  شھیھم -
 ! دمیقول م: چرخھی صورتم می اجزای ھمھ ی و چشماش روزنھی ملبخند

 انگشتاش لبامو لمس ذاره،ی دھنم می تویکی کوچی و لقمھ ارهی باال مدستشو
  تا! یاسی:کنھیم
 

 ..!  بھت گفتھ غذاخوردنت با عشوس؟ی کسحاال
 !؟!یگی نمیجد: خندمی مرمویگی باال مسرمو

 !!  ذره از نازو عشوت کم کنی!  نخندیلعنت -
لعنت بھ قلبم کھ با ھر ! رمیگی مدهی لعنت بھ من کھ امروز بدجور دارم عقلمو ناداره،

  کلمش
 
  ذارم،لبخندوی دستامو دو طرف صورتش مشھی مروزیدوباره احساسم پ...شھی بم مرویز
 
 ی لبام روکنم،ی از ھوس ھامو رفع مگھی دیکی رم،یگی مدهی چشماشو نادطنتیش
  شیشونیپ
 
 ...بوسمشی می طوالنبندموی چشمامو منھ،یشیم

 ذارم،بھی شونش میسرمو رو!! شونشی بھ اتاق خواب روبرمی لحظھ بعد پناه مچند
  ی گاھھیتک
 

 گاھم ھی شونش تکشی قبلگاهی وقتا توو جایلیخ...رمی دلگی حکم اتاق خوابو داره وقتکھ
 ، بود
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 و رهی مقنعھ مریدستش ز!! اتاق خواب مال منھنی اگمیمحکمو قاطع م... نباری ایول
  موھام

 
   کھ احاطمونی عشقی ھمھ گرمانیو من حس ناب و خالص دارم از...شھی منوازش

 
 ...کرده

 
 ساعت یتا  گھی دو ساعت بعد از جداشدن از ھم دیوقت!  دهی می معنی دلتنگدونمینم

  خطامون
 

 ی کھ جلوی چھره انی اولشمی مداری صبحا بی وقتھی اسمش چدونمینم!!شھی ماشغال
  چشمام

 
 !  جنون؟دمیشا! عشق؟... دهی امی چھره بندهی منقش

 ... حال دلمی بھتره براجنون
 

---------- 
  کھ دوست دارهی از ھرکسشتریب

 دوست دارم..... 
  بارهی کھ داره می بارونقدر

 دوست دارم......
  رو شونتمکی اتاق خواب کوچعاشق
 گمی می وقتزمی باش عزیمنطق
 وونتمید......

------------ 
 ..زنھی حرف محای نگاھم بھ سمانس کھ داره با مسذارم،ی ممی توو کولھ پشتکتابمو

 !  ترمھیانی پای اونم توو روزابتشوی دو جلسھ غلی دلکنھی محی داره توجدیشا
 شلوارش گذاشتھ و با بی دست چپشو توو جخوره،ی سر محاینھ بھ مس از سمانگاھم

  دقت داره
 
گفتھ ! اد؟ی بھش مای دنی رنگ ھای بھش گفتھ ھمھ ی کسده،ی سمانھ گوش می حرفابھ

  یھمھ 
 

 ! کنھ؟ی جذابش مای دنی ھاژست
 !!  روحای آغوش مسکنھی لحظھ تصور می بھ فکرم کھ لعنت
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از فکر ھرز !  بھمدوزهی و مرهیگی کھ نگاھشو از سمانھ مفھمھی نگاھمو می ھینیسنگ
  خودم و

 
 ! میشونی پی رونھیشی عرق شرم محا،ی مسی رانھی غافلگنگاه
 ...ادیلعنت بھ من ب!  تا حاال انقد ھرز شدم؟ی از کمن

چرا ... یاسی: رهیگی غزل بازومو مندازم،ی دوشم می و کولمو رونیی پارمیگی مسرمو
  حایمس
 

 ! کنھ؟ی نگات میاونجور
 ...دونمینم: کشمی مرونی از دستش ببازومو

 ... رو بخوادگھی دیکی دیکھ جز ام!  از خودمو افکارمو نگاھمشمیمتنفر م! دونمی مقایدق
 

 دومی محی از دست خودم و ترجمی عصبانشم،ی و منتظر سمانھ و غزل نمرمی در مسمت
  از
 

 ... از خودم فرار کنمی و حتھمھ
  ،رسمی دانشکده میحوطھ  می پلھ ھابھ

 و کنمی میکی پلھ ھا رو دوتا رن،ی می سمت در خروجنی کھ با حسنھیبی مدوی امنگاھم
  با قدم

 
 !د؟یام: رسمی بھش می تندیھا

 ! سالم: دهی سمت من و با لبخند جواب مگردهیبرم
 :  جا بغلش کنمنی ثابت کردن عالقم ھمی براخوادی کھ دلم ممی از دست خودم شاکانقدر

 
 ...سالم
 ...  جا کار دارمی رمیمن م: کنھی می و رو بھ من عذر خواھدهی دست مدی با امنیحس

 
 ...فعال

 ...دیام: شمی مرهی خنی رفتن حسبھ
 ...نی توو ماشمی برایب -

 بھ لرزه لمیموبا... شنمی می صندلی روکنھ،ی من باز می درو برام،یری منی ماشسمت
  ،ادیدر م

 
 شھی حک ملمی موبای غزل رو صفحھ اسم
 ...نھیشی کنارم پشت فرمون مدیام
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 ! جانم غزل؟: کنمی مکی بھ گوشم نزدلویموبا
 ...   نداد بھ منانترمتوی میبرگھ !  تو؟یکجا رفت -
 !؟یدی نبود اصال، نمرمو ندادمی -
 ! ؟یای مرونی برم بخوامی مکیبا سمانھ و ن! نھ -

 ...دمیامروز کال با ام... نھ : دی بھ امدوزمی منگاھمو
 !  جوونمیا: کنھی می مردونھ ای خنده
   بھش بگو توویراست!...  بگو کوفتش بشھدیبھ ام: چھیپی منی غزل توو ماشغی جیصدا

 
 !  نھ؟ای ھست یی فرشاد آقاھیمھمون

 ! ؟ی فرشاد دعوتھیمھمون: گمی مدی بھ امرو
 !ھستم... اره: خوابونھی رو می ترمز دستدیام

 : دی دست امدمی مکنموی از گوشم جدا ملوی دوتا موبانی ای از ردو بدل کردن حرفاکالفھ
 

 ... دی ھماھنگ کنخودتون
 !؟یتو ھم مگھ دعوت! سالم زلزلھ: رهیگی ازم ملوی موبادیام
-......  
 ! ؟یای میبا ک-
-...... 
 ! نمتیبی میباشھ، پس توو مھمون -
-...... 
 ! ستی ناسمنی ی جاای مھموننجوریا! ارمش؟ی بینھ واس چ -

  تونمیباور کن نم:  سمتمرهیگی ملوی موبادی امابون،ی بھ خدوزمی نگاھمو مزنموی مپوزخند
 

 ...رهیگی نمی عادھیفرشاد مھمون... ببرمت
 ...پس تو ھم نرو: ذارمی مبمی توو جلویموبا

 ! ؟ی نگرانی از چرمی کھ مستیبار اولم ن... دوستمھ! تونمینم -
 ...برو و خوش بگذرون... الی خیب: ندازمی ھامو باال مشونھ

 !  خونھ؟میبر... زمی بھم عزگذرهیکنار تو فقط خوش م: دارهی پام برمی از رودستمو
 ای... حای بھ خاطر فکر آغوش مسدیشا... لشوی دلدونمینم!  بھ گلوم چنگ زدهبغض

  بخاطر
 

 ! ستی من نی کھ جای ایمھمون
 ...دهی پدال گاز فشار می و پاشو روتی رضای پاذارهی مسکوتمو
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 درو برام باز شھ،ی مادهی پم،یشی آپارتمانش منگی زمان ممکن وارد پارکنی کمتردر
   وکنھیم
 

 ! ؟یچرا ساکت!  ؟اسمنی:  رهیگی مدستمو
 !! ستیمھم ن: ادی اون پشت سرم مرموی اسانسور مسمت
 نمیبیدارم م: کشھی و منو بھ آغوش منھیشی کمرم می روم،دستاشیشی اسانسور موارد

  یناراحت
 

 ...زمیحرف بزن عز!  توو چشماترو
 وارد آپارتمان م،یشی مادهی پستھ،ی ای چھار می آسانسور طبقھ دم؛ی قورت مبغضمو
  شلوغش

 
 !؟یکنی مکاریچ:  سمتشگردمی قفل در برمیبا صدا!! کنھی درو قفل ممویشیم
 ... پازی گری آھویباالخره بھ دام افتاد...  ی آی آیآ: خندهی مطنتی شبا
 ...رهیگی مدهی کھ ترسو نادترهی عشقش انقدر قویتھ دلم ترس ھست، ول! دمی نترسگمینم

 نی رو با مامانت گذاشتن؛ آخری گفت قرار خواستگارشبیمامانم د: رمی کاناپھ مسمت
  نیھم
 

 جمعھ...ھفتھ
 ...امی ممایمنم جمعھ با ھواپ... شنبھ برو تو چھار... خوبھ: نھیشی و کنارم مادی مسمتم

  حال منشھی تو تازه میبھ ھوا: کنمی بھش، و زمزمھ مدوزمی منگاھمو
  احوال منشھی خوب می کھ ھستیوقت

  دوست دارمتورو
 !! کنمی ابد کنارم باش بھ تو نگاه متا
 

 ی و مقنعھ رو از روارهی بھ چشمام، دستشو باال مدوزهی و مرهیگی از لبام منگاھشو
  موھام بر

 
   بارمھ بدون حجاب تنھانی اولیول!  بدون حجاب توو خونشمسی بارم ننیاول! دارهیم
 

 !! باھاشم
 کنھی رو صادر نمی مغز فرمانکنھ،ی پالتومو باز می و دکمھ ھاکشھی جلوتر مخودشو

 ... 
 

 ... تنھا نگاھم گره خورده بھ نگاھش!  واکنش ندارم از مغزمفرمان
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 ی سمت خودش، روکشھی و مرهیگی دستمو مندازم،ی منی زمی روارموی در مپالتورو
  پاھاش

 
 !؟یدیترس: زنھی صورتم کنار می موھامو از رونم،یشیم
  

 !دمی بھ چپو راست تکون مسرمو
 

 ! ...باشھ؟! کوچولوطنتی شیفقط : زنھی ملبخند
 

 !لرزهی و چونم مشھیبغض گلوم بزرگتر م! بھمکنھی ترس داره غلبھ مکنمی ماعتراف
 !  کن؟گاهیبابا لباسات تنتھ ن!... چتھ تو؟! ؟یاسی... ییییییھ: نھیبی چونمو ملرزش
 !! بھ بلوز و شلوارمکنھی ماشاره

 
 تیکار! باشھ... باشھ: دهی مھی تکنشی سرمو بھ سوفتھ،ی اشک از چشمم می قطره نیاول

  ندارم
 

 ! ...زمیعز
 

 !! نیدلم گرفتھ ھم...  نھ: برمی سمت گردنش مدستمو
 

  چرا انقد! ؟ییلوی چند کیلعنت:  شھی مبل بلند می و از رونھیشی کمرم می رودستاش
 

 ! ؟ینیسنگ
: کشمی مقی نفس عمچسبونموی صورتمو بھ گردنش مکنم،ی دور گردنش حلقھ مدستامو

  یشوخ
 

 !م؟یریکجا م... دی امنکن
 ..٫چسبھی میخواب دم ظھر! میبخواب -
 

 ...خستھ شدم!  خودمون؟ی خونھ میری میک: شھی بھ خنده باز ملبام
 کشموی سرمو عقبتر منھ،یشی اتاق می گوشھ ی نفرکی تخت ی و روشھی اتاق موارد

  منتظر
 

 کنمی منگاش
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ھمھ ... گھی ھفتھ دکی قایدق! ...  کھ؟یتو از منم ھولتر:  بھ چشمامزنھی زل مطنتی شبا
  یچ
 

 !تمومھ
 ...نجایسرتو بذار ا: نشی بھ سکنھی و اشاره مکشھی تخت دراز میرو

: رهیگی می دستاش موھامو بھ بازذارم،ی منشی سی سرمو روکشموی دراز مکنارش
   وقتایلیخ
 

   ترم تمومنی انی حس،یری ترم بعد خوابگاه نم،یاسی...  حالت تجسم کردمنی تو اتورو
 
 ...نجای ھمیایم...کنھیم
 ...امی میھرجا تو بخوا... باشھ: گمی می گرفتھ ای صدابا

 ...ای ناراحت باشنمینب:  رومزنھی ممھی و خکنھی بلند منشی سی از روسرمو
 ...ستمی نگھید:کنمی دستامو دور گردنش حلقھ مزنم،ی ملبخند

 مدت از نی چرا اکنمیتعجب م: کنھی صورتم زمزمھ مکی و نزدارهی منتریی پاسرشو
  نبودت

 
 ... نشدموونھید

 ... رو لبامکنھی و قفل مرهیگی بھ لباشھ، رد نگاھمو منگاھم
 ...یاسی یوااا: میشونی بستم، بھ پی بھ چونم،بھ چشمازنھی مبوسھ

 ...یفقط : کنھیخمار نگام م! شھی باز مچشمام
 ! کنمی خواھش مدی امشششیھ: ذارمی لباش می روانگشتمو

 ! م؟یبخواب: دمی مھی تکنشی سرمو بھ سکشھ،ی و کنارم دراز مکنھی منیی باال پاسرشو
 ... تو بخوابی ولتونمیمن نم: کنھی نوازش مپشتمو
 شمی تنش داغ میدارم از گرما...  زمستونھ و من نی آغازیروزا

 !د؟یام -
 جانم؟-
 !س؟یگرمت ن-

 رنگشو از ی و بافت سرمھ اشھی مزی خمی نره؛یگی با منظور می منظور بود ولی بکامال
  تنش

 
 ...گرممھ!! یگیراست م: ارهی مدر
 !ی بکنیفکرشم بخوا... کشتمت!  نکنطنتیھوس ش: شینی بھ بزنمی انگشت مبا

 !...حرف نباشھ: دهی فشار منشی بھ سسرمو
 ...یی الالشھی قلبش می و صداشھی وجودم گوش می ھمھ
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 ...  عشق شک ندارم،تصور نبودنش برام حکم مرگھنی توو ای ذره ایحت
 ...ستی کنارم ندی شده و امکی تارشھ،ھوای بستھ شدن در چشمام باز می صدابا

 ی صدادنی اما شنشھی مزونی پاھام از تخت اوزنم،ی شده کنار مدهی کھ روم کشییپتو
  حایمس
 

 !!  خون بدنم منجمد شھشھی مباعث
 راجع یچھ فکر! کنم؟ی مکاری برادرزادش چیمن خونھ !  دارم براش؟یحی توضچھ

  بھ من
 
 ! کنھ؟یم
 
 !ن؟یحس! ... د؟یام -
 
 ی صحنھ ھیادآوری با گردم،ی دنبال مقنعھ و پالتوم میکیتوو تار!ست؟ی خونھ ندی امیعنی

  یرو
 

 ... نھیبیاالن پالتومو م...یوااا: ذارمی صورتم می دستامو روکاناپھ
   و راه فرارو ازمالی شدن در اتاق و روشن شدن چراغ فرصت ھر فکرو خباز
 
 ...رهیگیم

 !!شی بھ نگاه عصبانشمی مرهی خدارموی صورتم برمی از رودستامو
 
 !سالم..س: شمی رو تخت بلند ماز
 !  کجاست؟دیام -

 زبون خشک شدمو حرکت تونستمی کجاست و نھ مدونستمینھ م!  ندارم کھ بدمیجواب
 ...بدم
 ! شھ؟ی می بھ تخت منتھی ھمکالسیپس رابطھ : شھی مکی قدم بھم نزدچند
 ...یشما دار: دمی مرونی پر حرصمو بنفس
 ... بفھمنویا... ما آبرو دارهیخونواده !گمی منمیبی رو کھ میزیمن چ:  زنھی مداد

 قراره با ھم مناسیمنو :  شھری اشکام سرازشھ،ی پشت سرش باعث مدی امیصد
  ازدواج

 
 ...میکن

 ...  باشھدی نبانی ازریغ... خوبھ: ندازهی تخت می کتشو روحایمس
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!  ؟اسمنی:  بھ آغوششبرمی پناه مکنموی قدم تند مدی رفتنش از اتاق، سمت امرونی ببا
  ھیگر
 

 ... کھنداره
 ... بھ ذھنشادی مالیصدتا فکرو خ!چرا نداره؟ - 

 اصال گرانی ددیافکار و عقا... یگفتی کھ میستی نیتو ھمون: کنھی از خودش جدا ممنو
  مھم

 
 میخوریگفتم برا عصرونھ م!!  گرفتمی شکالتکیبرات ک.... الشی خیب!...ست؟ین

  ھم.. یول
 
 تونمیبا وجود عمو نم...  و ھمشھی موندنت از خوابگاه داره تموم مرونی  بمیتا

   کھیاونجور
 

 !! بخورمکی دارم باھات کدوس
 ...  اشکاتونمی نبگھید: زنھی لبم می روی کوتاھیبوسھ ! زنمی اشکام لبخند منیب

 کنمی منیی باال پاسرمو
 تا خوابگاه... می برنی با موتور حسمیخوایحاال آماده شو م -

 !!  بده ببرمکمویک: کنمی با پشت دستم پاک ماشکامو
 ساعت، بھ ھمھ نی بعد ھمیھفتھ ... باشھ:  خندهی بلند می و با صدارهیگی باال مسرشو

  ثابت
 
 یتو مال من...  کنمیم

---------------------------- 
 ی کردمو خودمو رسوندم بھ غروب پنج شنبھ ی ھفتھ رو چطور سپری روزادونمینم

 ! تھران
 رد کنم، دلم لوفروی و نمانی درخواست شام پومدی تنم، دلم نی ھی خستگی وجود ھمھ با
  ومدین
 

 ... من حکم زھرو خواھد داشتی شام قطعا برانی پارسا ھست باھاتون، ای وقتبگم
 و ا،ی و پورلوفری ماست، کنار نی اوقات پاتوق خونواده شتری کھ بی رستورانیتو

  یروبرو
 

 ... نشستمپارسا
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 مورد عالقم کھ سفارش دادمو دارم باھاش ی حواسم بھ غذاست،ی بھ حرفاشون نحواسم
  یباز
 
 با حای مسی جا گذاشتم، حواسمو توو اون اتاق وقترازیاسمو توو ش حوست،ی نکنمیم

  صدتا
 

 یحواسم بھ عاد...ھیی فرشاد آقاھیحواسم بھ مھمون... رفت جا موندرونی بالی خفکرو
  نبودنھ

 
 ... در مورد خودمھحای حواسم بھ طرز فکر مسشتریب! نھ...ھی مھموننیا

   اعتراف کنمدیبا! اره
 جملھ رو نی ایتونی دارند کھ نمیگاھی جاتیتوو زندگ... افرادی وقتا، بعضیبعض

  براشون
 

 )!!ستی حرف مردم اصال مھم نالویفکر و خ(  کھی ببربکار
 جا گذاشتم کھ، جدا ینالی توو ترمقای دقراز،یحواسمو توو ش...حواسمو جا گذاشتم...یول

  کرد
 

 ... از ھمدوی اممنو
 ... باشھتونھی نمست،ی ننجای احواسم

 
 ! غذاتو؟یخوریچرا نم! ؟یخواھر -

 ... داغونمیلیخ: لوفری بھ ندوزمی خستمو منگاه
 !د؟ی دارکارشی فردا شبشھ، چھیتوو فکر خواستگار: دهی می شو بھ صندلھی تکپارسا

 کھ ھنوز نگاھم بھ پارساست، لبخند کجش ی در حالکنمی مکی ابو بھ لبم نزدوانیل
   ترمیعصب

 
 ! خونھرمی مرمیگی منی ماشیمن ...  دعوت شامتونی برایدوستان مرس: کنھیم

 ...میری باھم منیخب چند لحظھ بش:  رهیگی دستمو ممانی کھ پشمی بلند می صندلی رواز
 ... کھنیذاشتی مگھی شب دیکاش شام امشبو برا ... جان واقعا خستممانیپ -

 ...اوردنی مفی ھم تشردیکھ اقا ام: گھی حرفم منی بعی سرپارسا
 یتو کھ گفت!  با من؟ھیمشکلت چ:  سمتششمی خم مذارموی مزی می دستمو روکف

  نھیعاشق س
 

 ! ؟یستی نچاکم
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 ...کننی زشتھ مردم نگاه میاسی: رهیگی شونمو ملوفرین
من با : کنمی دوشم جابجا می روفموی کرمویگی پرحرصمو از پارسا و لبخندش منگاه

  آژانس
 
 ...نیخوش باش... رمیم

 ی وقتدوننیم...  اخالقموشناسنی چون مان،ی دنبالم نمدونمی مکنم،ی در قدم تند مسمت
  بخوام

 
 ... منصرفم کنھتونھی نمیچکی رو بکنم ھیکار
 بعداز تماس سھ ساعت کشم،ی مرونی ببمی از جلوی موباستموی ای رستوران میجلو

  ششیپ
 
 ... دمی صداشو نشنگھید

: کنمی باز مامکوی پی شنوه،صفحھی نملشوی موبای صدای مھمونھی توو شلوغمطمئنم
 ،  جاندیام
 

 ... ری تموم شد باھام تماس بگیمھمون
 
 ...رسونمتیمن م -
 

 ...  سربھ سرم نذارکنمیپارسا خواھش م:  سمتشگردمیبرم
: کشونھی کھ کنار رستوران پارکھ منشی و سمت ماشرهیگی توجھ بھ حرفم بازومو میب

  کاش
 
 ...یکردی نمیباز وقت باھام لجچیھ

 ... بھ نشستنکنھی و مجبورم مکنھی باز منوی ماشدر
 !نھیشی و پشت فرمون مزنھی دور منوی ماشبنده،ی مدرو

 .. در موردیخوایآقا پارسا اگھ م - 
 ...نیھم!  تا خونھ برسونمتخوامیفقط م!  حرف بزنمخوامی نمیچیمن در مورد ھ -

 ...خوبھ: رمیگی ازش منگاھمو
 شھی می و توو سکوت مشغول رانندگکنھ،ی روشن منوی ماشی حرفچی ھیب

 ...می موندی می بچگیایکاش توو ھمون دن:  سمتشگردمیبرم
 !کنھی نگاھم نمی حتزنھ،ی نمیحرف
 کنھی کم منوی و سرعت ماشدهی مھی در تکی راستشو بھ لبھ آرنج
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  ی برنزه و موھارم،پوستی پارسا رو بپذتونستمی بدون شک مدم،ی دی نمدوی اماگھ
 

 ھمون قای و لب متناسبش دقینی صافش، بی پھنو بلندش و چونھ یش،ابروھاییخرما
  ییزایچ
 

 ھی دونفر شبنی اکنمی احساس مبی و من عجگھ،ی ماھاشی کھ غزل از مرد روبود
 ...ھمن

 
 !؟ی حرف بزنای ی نگام کنیخوایم -
 سر تو لوفری نی با دخترعموھامیبچھ کھ بود: ابونی بھ خدوزمی نگاھمو مخندمویم

  دعوام
 
 ...ی مغرورو لجباز بود،یخوردی با بچھ ھا جوش نمادیز...شدیم

 بھ تونمی نمچوقتی ھدمیفھم! ی گرفتلتوی جشن فارغ التحصی وقتمی سن پونزده سالگتوو
  یچشم 

 
 اگھ دی شادونم،ینم!... دمی دورو برتو دیچون دخترا...  بھت نگاه کنمی زندگھمراه

  صتفر
 

 ... فکرم اشتباه بودهی ثابت کنیتونستیم... میداشت
 ! فرصتو گرفتھ؟؟نی ادیو ام -
   ابراز عالقھیچکیجز من بھ ھ... دهی ندویجز من ھچک... می سھ سالھ باھمدیمنو ام -
 

 ... جز... نکرده
 ...یچون بھش فرصت داد: مونھی تموم ممھی جملم نزنھی کھ می دادبا

 !! نداشتم براشیجواب...حرفش حق بود! خب
 خوادی و ازم نمپرسھیچراھاشو نم!!گھی نمیزی اونم چی حتابون،ی بھ خدوزمی منگاھمو

  با
 

 ...ھا قانعش کنم... چون
 بھ خالھ سالم برسون... ریشب بخ: دارهی نگھ منوی ساختمون ماشیجلو

 !! کنمینگاش م با تعجب شھ،ی کھ دستاش مانع مرهی سمت قفل کمربند مدستمو
 !دوست دارم...اسمنی -
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 و چند قطره لرزهیچونم م...شکنمیلعنت بھ من کھ دلشو م!... توو گلومنھیشی مبغض
  اشک از

 
 ھ؟؟ی ات واسھ چھیگر! دختر لوس: کنھیبا لبخند نگام م! وفتھی مچشمم

 ریشب بخ...یچیھ:زنمی اشکام لبخند منیب
ما آدم ھا ..  نگاه کردن بھش سختھشم،ی مادهی پنی از ماشعی سرکنموی باز مکمربندو

  یگاھ
 
...  جملھی تنھا با میای اشخاص دوروبرمون، کنار بنی منفورترنوی با بدترمیتونیم

  دوست
 

 !دارم
 ...ستی کوتاه نذارهی شخص می کھ روی اثریول...  ھیی کوتاھی جملھ

 ده؟ی بھمون نماروی فرصت شناخت بعضھی چرا زندگخواد،ی مییای دل درگفتنش
 ! شھ؟ی مری دچرا

 شکنھ،یبغضم م...  بھ اتاقبرمی بھ  خونھ و پناه مرسونمی خودمو می با چھ وضعدونمینم
  یب
 
 لحظھ کھ پارسا حرف نی کالس داشتم تا ھمحای کھ بامسی از روزقایست،دقی نلیدل

  دلشو
 

و ...  شدمی نبودم ولیدختر احساسات... بغض گلوم بزرگترو بزرگتر شدهیغده ...زد
  نفرت

 
 !!  زنکی از اشک دارم
   از ذھن خستمزای چیلی خشم،ی تخت مچالھ می روارمی لباسامو از تنم در بنکھی ابدون

 
... مانی پلوفروین! ...  و عروسشحایمس.... دیخودمو ام... کیسمانھ و ن.... گذرهیم

  پارساو
 

!!!... 
 چشمام یول... عاشقای بھ حال ھمھ سوزونمی دل مکنموی مھی چند ساعت گردونمینم

  شھیگرم م
 
 ... مھمون ناخوندششھی خواب مو
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 بھ دست با لی تختش نشستھ و موبایشم،روی مداری از خواب بلوفری نی با صداصبح
  خودش

 
 !!خندهیم
 ! ؟یخندی میبھ چ!  خلمی ابجریصبح بخ:  لبامی رونھیشی خندش لبخند مبا
 !  دادهامکی پمانیپ... ریصبح توھم بخ -
 
 ! کشمی مرونی ببمی از جلوی موباشموی مزی خمی تخت نی روامکی لفظ پبا
 ...ی نشدداری بیشبم صدات زدم ول! ؟!یدیتو چرا با کت و شالت خواب -

 ... دارم نھ تماس از دست رفتھامی کھ نھ پلمھی موبای حواسم بھ صفحھ ی ھمھ
 ...رمیگی مدوی امی شماره شموی تخت بلند می از رولوفری نی توجھ بھ غرغر ھایب
 ...شھی ضربان قلب منم کند ممونھ،ی جواب می کھ بی ھربوقبا

 ... و بار چھارم رد تماس و! رمیگی و سھ باره شمارشو مدوباره
   بار پنجم شمارشوی برانمویشی تخت میلبھ !!زهیری کھ تھ دلم میزیچ 
 
 ...رم،خاموشھیگیم

 ...شھی نمباورم
 ...ستی ھرزم فرصت نیاالی فکرو خی براست،ی شدن وقت نجی گیبرا

 ...دارمی و من دست برنمرم،خاموشھیگی شمارشو مدوباره
 ! شده؟یچ: نھیبی حال داغونمو ملوفرین
 ...دهی جواب نمدیام -:دمیکالفھ جواب م 
 ! خوابھدیخب شا  -

 شھ جواب المصبو داری بقھیخب دودق! خوابھ؟...ساعت دھھ:  بھشدوزمی کالفمو منگاه
  بده من

 
 ... زندسبدونم

 ...یکنیچرا دعوام م!  خبیلیخ -
   غزلویشماره ...  دارمی حس خفگندازم،ی تخت می روکنموی ازدور گردنم باز مشالو

 
 ...سالم: چھیپی بعد از چند بوق صداس گرفتش توو گوشم مرم،یگیم
 !  کجاست؟دیغزل، ام  -
-...... 

 ! نھ؟ایفقط بگو حالش خوبھ ! ؟یدی چر جواب نمیلعنت: کنھی ترم می عصبسکوتش
 !خوبھ... آره -
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 !  افتاده؟ی اتفاقیتوو مھمون! ده؟ی جواب نملشویچرا موبا!  کجاست؟یدونیاالن نم -
 

 غزل؟؟؟!  ؟گرفتنش
تا شب جواب ... خونشھ... االن احتماال! راحتالتیخ... وفتادی نی اتفاقچی ھیمھمون-

  نداد
 
 !  خونش، خوبھ؟رمیم
 ! ؟یفھمیم! یخواستگار...نجای اانیشب قراره ب...  اون سھ پرواز دارهتا شب؟؟؟  -
 

... 
 

 نداره چھ یبھ من ربط... نفھمھیعوض: شنومی مشوی بلند وعصبی بار صدانی اولیبرا
  یغلط

 
 ...نی بکننیخوایم
 

 بھ شمی مرهی خکنوی از گوشم جدا ملوی موباچھ،یپی می بوق آزاد توو گوشیصدا
 ... صفحش

 
 ! ارهی بھ زبون ملوفری نچرخھی کھ توو ذھنم میسوال

 
 !  شده؟یچ -
 
 !  شده؟یچ... واقعا:کنمی کتمو باز می جونم دکمھ ھای بی انگشتابا
 
 ...  زنگ بزننیبھ  ھم خونش حس... خب بھ سمانھ زنگ بزن -
 

... دمی تعادلمو از دست مشھ،ی توانم جدا می ھمراھش ھمھ ی ولکنمی از تنم جدا مکتمو
  قبل

 
تو کھ آدم ! ؟یضعف کرد! ... ؟یاسیااا : رهیگی بازومو مری زلوفری خوردنم ننیزم
  ی ایقو
 

 ...یبود
 ....دمی شندوی کھ اعترافات امی از لحظھ اقایدق! شدم؟فی ضعیاز ک! بودم؟
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 بده من لتویموبا: زنھی صورتمو کنار می تخت دراز بکشم، موھای روکنھی مکمکم
  زنگ بزنم

 
 ... اون خبر داشتھ باشھدیشا... سمانھ
 و رو بھ من با رهیگی سمانھ رو می سمتش، شماره رمیگی ملوی موبادموی تکون مسرمو
  خنده

 
 ! ھان؟! کرده ؟طنتی شدیشا: گھیم

 ی حواسم بھ مکالمھ یھمھ ...  سقفھیدی بھ سفشمی مرهی خزنموی می جونی بلبخند
 لوفرهین
  اره مامان ھم...  قربونت برم زمی عزیمرس...  لوفرمیسالم سمانھ جان، من ن -
 

  لشیموبا...اره اره...دی امی خونھ ی برنی بکشی زحمتی شما شھیسمانھ جان م...خوبھ
 

چھ بھتر پس زود ... یباشھ پس منتظرم مرس... کنھی داره سکتھ ماسمنمی خاموشھ
  جواب بده

 
 فعال...  ادی در بی از نگراننیا

 ! گفت؟یچ: بندمی مچشمامو
  رسونمی خودمو می اقھی ده دقرونمیگفت ب: کشھی و کنارم دراز مشھی منییباال پا تخت

 
 ... خونش

 ی کھ بھ کندیی ھاھیثان...  تا سمانھ برسھ خونششمارمی ھا رو مھیثان... گمی نمیزیچ
  حرکت

 
...  تموم شدهلشیکاش زنگ بزنھ بگھ شارژ موبا...رنیگی جونمو می و بھ سختکنندیم

  بگھ از
 

فقط بگھ ...  حالش خوبھی کرده ولطنتیاصال بگھ ش...  ھنوز خوابھی مھمونھیخستگ
  خوبھ

 
 ...نیھم
 از لوی موباشن،ی باز ملمی زنگ موبای صدادنی چھ مدت چشمام بستس کھ با شندونمینم

  دست
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 ! سما حالش خوبھ؟: دمی جواب مکشموی ملوفرین
 ! ...اسمن؟ی -

: شمی تخت بلند میاز رو... سرمی روارویدن ی ھمھ کنھی گفتنش خراب ماسمنی نیھم
  من
 

 ...رازی شامی االن منیھم
  از منو تو... توو خونشھ... حالش خوبھ! ؟یای بیواس چ: زنھی داد می با کالفگسمانھ

 
 ..سالمتره

 بچشم تونمی سالمھ نم٢١ رو ندارم تازه ی بازنی من تحمل اای لعنتچرخم،ی خودم مدور
  کی
 

 ...ی پدری بھی رو بعد از تلخگھی دھیتلخ
 ... رو بده بھش سمایگوش -
 ... اسمنی ستیاالن وقتش ن -

 ... بشنوم صداشوخوامیم...  نکن با من یباز: زنمی مداد
 ...   باھات حرف بزنھخوادیم: گھی کھ مشنومی سمانھ رو میصدا

 خودم بھت زنگ یاسیخوبم :  وجودم سوزهی بھ قلبم، مزنھی مشی گرفتش اتی صداو
  ،زنمیم
 

 ... نزنزنگ
 ... بوق آزادی صداو
 

 رو کھ بھم قولشو ی خوبیروزا... بودکینزد... کردمیخطرو حس م! کردمی محس
  داده از

 
 نی بعد ھمیھفتھ :   جملش نی آخرکنھی میدھن کج!! رنی مشنوی چشمام رد میجلو

  ساعت
 
 ...ی تو مال منکنمی ھمھ ثابت مبھ

---------------------------------------- 
 

------ 
 ...ستی کھ مھمون ھستو حال خوش نیی از جمعھ ھامتنفرم
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 قایدق... انی ناھار بی کھ من در مرز مردن ھستم، خالھ و پسراش برای روزدی باقایدق
  دیبا
 

 و توو بشقابم غذا نھی دارم، پارسا کنارم بشدوی کھ ترس از دست دادن امیروز
 ...کشھب

... یمامان جون مرس: دمی رو عقب می با بشقاب غذام، صندلی ساعت بازمی از نبعد
  معذرت

 
 ... از جمعخوامیم

   بھ مھمونی احترامی اگھ بی بھ اتاقم پناه ببرم حتخوامی مشم،ی بلند می صندلی رواز
 

!  کھ حسش کردمی فکر کنم بھ خطری نگاه کسھینی راحت و بدون سنگخوامیم...باشھ
  خوامیم
 

 ... ھاموی و دلواپسیاشکامو آزاد بذارم تا بشورن نگران... ببرم بھ تختمپناه
 پرواز گھی ساعت دی دیام: کنھی فعل فرار کردنو از ذھنم پاک منی مامان ایصدا

 ! داره؟
 ...اره فکر کنم: نمیشی می صندلی رودوباره

 منھ کھ ی سرتر از پارسادتی اقا امنی امینیبب: کنھی با دستمال دور دھنشو پاک مخالھ
  جواب رد

 
 ... بھشیداد
 یزور...مامان جان:  پارسا موفق تر ازمنھی جواب دادن ولی براخورهی تکون ملبام
  کھ
 
 ...  کھمیدونی خوب ماسمنیھم من ھم !  ازدواج کردشھینم

 ...میستیمناسب ھم ن:  بھمدوزهی منگاھشو
 ...شھی و دوباره مشغول خوردن غذاش مزنھی میچشمک

ھردو اعالم آتش ...   شما افتاده ھانی بی اتفاقی شبید: کنھی اضافھ مطنتی با شمانیپ
  بس

 
 !...ن؟یداد

 کھ ھمھ نگاه ھا نی ھمھ سکوت کنن،و جالب اشھی زنگ تلفن خونھ باعث میصدا
  چرخھیم
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 ...رمی سمت تلفن مشموی بلند می صندلیاز رو!  لبمی رویبا لبخند کم جون!! منسمت
 طرف مقابل توو گوشم ی صدای قبل از حرفدارموی رو برمی ، گوشنمیشی مبل میرو

 : چھیپیم
 

   خانوم؟؟می مرالو
 !  احتماال؟دیسالم، با مامانم کار دار: کنمی می سرفھ اتک

 ...دمیمادر ام! ...زم؟ی عزیی جان تواسمنی یواا -
 ...خون بدنم منجمد شدو زبونم قفل... از قلبم جدا شد، اغراق نبودهی اکھی بگم تاگھ

 ...  زنگ زدم قرار امشبو کنسل کنمزمیشرمندتم عز! ...؟ی جان ھستاسمنی -
 
 توو دلم دونستی میک! د؟یفھمی میحال داغونمو ک!! نبود بھ زنده موندنیازی نگھید

  ولولھ ستو
 

 ...دمی خودمو مقاوم نشون مدارم
: شھی ناقص از دھنم خارج می جملھ ی ھی شبیزی و فقط چدمی مرونی کوتاه بنفسمو

 ... یرادیا
 
 ...!!ن
 رفاقتمون ی روزایپشت پا زدنش بھ ھمھ ... داشت رادی ادیجا زدن ام!...  داشترادیا
  رادیا

 
 ... داشترادی عشق شدنم ایب...داشت

   رو از دستمی گوشلوفریکھ ن. ..شھی چھ مدتھ بوق آزاد تلفن توو گوشم نواختھ مدونمینم
 
 !  شده؟ی چیاسی: زنھی و و جلوم زانو مرهیگیم

 پارسا یغرورمو کھ جلو...  مھمونارورمی بگدهی بود تا نادی جملھ کافی نیھم
  و با... شکنھیم
 

 !! بلند ھق ھق کنمیصدا
   درست کردن اب قند سمتیخالھ برا...  من، توو خونھھی با گرشھی بپا می اھمھمھ

 
 ی جملھ ستادنوی باال سرم ارجی و امانی پکنن،ی بغلم ملوفریمامانو ن... رهی ماشپزخونھ

  ھیتکرار
 
 ...پرسنیم!! شدهیچ
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 و سمت من رهیگی اب قندو ازش موانی اومدن خالھ از اشپزخونھ، پارسا  لرونی ببا
   ازاد،یم
 
 و زنھی کنار ملوفروی مامانو ننم،یبی رو توو چشماش می اشک نگرانی ھالھ نیب

 : نھیشیروبروم م
 
 ...دهیرنگت پر...  بخورنی ازکمی

 !ستیرنگ مھم ن... دهی بختم پرکفتر
 ...ستی نیزیرنگ کھ چ...دهی پرعشقم

 !!تنھا باشم... خوامیم:  جملھی گفتن ی براخورهی لرزونم تکون میلبا
 ...پاشو: رهیگی بازومو مری و زدهی تکون مسرشو

 !  شده خب؟ی چمینیپارسا جان بذار بب -
 ...گھی خب شد خودش مدیبذار... حالش بده: شھی مرهی با اخم بھ مامانم خپارسا

 ... افتاده خب زنگ بزن ببیمامان بھ ھمون شماره کھ رو گوش -
 ... زنھی بھ اون خانواده زنگ نمیچکیھ: زنمی داد ملوفروی سمت نگردمیبرم

 دی شایری تند می داری کمیکنی جان فکر نماسمنی: کنھی نگام می با شرمندگلوفرین
  دی امیبرا
 

 ... افتادهیاتفاق
 رفتار تونمیسابقھ نداشتھ و منھ بد عادت نم!  کردهی خوش قولم بد قولدیام! رم؟ی متند
  ی اگھید
 

 .. باشمداشت
 گھی بھ موقع مزویخودش ھمھ چ: گھی و رو بھ جمع مکشھی بازومو سمت اتاق مپارسا
  فعال

 
 ...دی نکنی کارچیھ

 ..حرف بزن! اسمن؟ی: بندهی درو ممویشی اتاق موارد
 باھام دیام...ستی نی عادتی وضعنی ای شده ولی چدونمینم: شھی مری سرازاشکام
  حرف

 
 ..االنم کھ مامانش...کننیدوستام سکوت م...زنھینم

 ... رو کنسل کردیخواستگار: نمیشی تخت می لبھ رموی تخت مسمت
 ...دوباره بھش زنگ بزن: نھیشی مکنارم
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من داغ ...اره! شنی مری از چشمام سرازدمی داغ دی قطره ھازنموی مشخندین
  تونمینم...دمید
 

 ...دهیجواب نم...:  عشق مردسنی رو، اگھ نتونھ قانعم کنھ از نظرم ای بدقولنی اببخشم
 ...باز زنگ بزن: سمت منرهیگی و مکشھی مرونی ببشی از جلشویموبا

 ...اش؟ی ھم دردنی ااش؟ی نگراننی تصوراتم از پارسا اشتباه بوده؟ای ھمھ یعنی
 ی بعد از چند بوق صدازنم،ی اتصالو می دکمھ کنموی می وارد گوشدوی امی شماره
  شیعصب

 
 ...بعلھ:  شھی پخش می چند نفر توو گوشدادی با دادو بھمراه
 ...دیام: کنمی زمزمھ ماروم

 ...ھی کنمی ببنیساکت باش: زنھی کھ داد مدی نشنمطمئنم
 ...دیام:  تلخی حرفادنی بھ حرف زدن و انتظار شنکنھی مجابم مشھ،ی مجادی کھ ایسکوت

 !گفتم زنگ نزن... اسمنی...  خداااایا -
 ... کنسل شدیچرا خواستگار!؟یومدیچرا ن... رازی شامی نکن بیکار: گمی حرص مبا
 ... نیھم... خوامتی نمگھیچون د: زنھی داد متی و عصبانی کالفگبا
 
  یپارسا با نگران!وفتھی از دستم میگوش...رمیمیمن م... باشھی اگھ شوخیحت...رمیمیم
 

 !  گفت؟ی چیاسی: رهیگی مبازوھامو
 باعث شده یچ!  تا االن افتاده؟روزی از دیچھ اتفاق!؟یسر چ!  خراب شد؟ی چچراھمھ

  دیام
 

 ... کھ داد زد دوسم دارهیھمونطور!! خوادی بزنھ کھ منو نمداد
 ھی گرگھید! شمی تخت مچالھ می روکنموی پاھامو جمع مزنم،ی پس مدستاشو

  الزم دارم...کنمینم
 
   بوده و من از ذوق اشکی بگھ شوخدی کھ امی روزی اشکارو، الزم دارم برانیا

 
 ...زمیبر
المصب :  سمت صورتمشھیپارسا خم م... خندمی خودم می احمقانھ یبھ فکرا! خندمیم

  حرف
 

 ...ستی نیحرکاتت عاد...بزن
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 ...ستی نی کال عادمیزندگ
  گفت؟؟ی چیاسی: شھی متری اون عصبخندمویم
 !!خوادیمنو نم: گمی خنده مبا

 ...پارسا؟...خوادی منو نمدیام....خوادیمنو نم:کنمی باز زمزمھ منمویبی ناباورشو منگاه
 ی گرماکنمی بارحس منی اولیبرا... پناھم بده توو آغوششدمی بار اجازه منی اولیبرا

  یآغوش
 

 نی توو اشکنمیم...و من...نوازش برادرانھ... گاھم شدهھی کھ فقط و فقط برادرانھ تکرو
  پناھگاه

 
 ...برادرم

------------------------- 
 ... کنار پنجرهستادنی تختو شبام ای رودنی شده دراز کشروزام
 ... آسمونیاھی سقفو شبا بھ سھیدی بھ سفشمی مرهی خروزا

 ی سپری کھ روزام چطورپرسھی حالمو نمی وقتخوادی مطمئنم منو نمگھی دو ھفتھ دبعد
  شدو

 
 ...ن؟ی بودم ھمچھی بازی من فقط یعنی!...  چطور سر شدشبام

 بخورمو بتی ترممو غی کھ دوتا از امتحاناالیخی انقد بشم،ی مالیخی قول سمانھ ببھ
   خطشویبق
 

 خواستگارم جواب مثبت نی بچگانھ بھ اولھی لجبازی کھ با الیخیانقد ب...  بکشمقرمز
 ... بدم
 

منم ...ی مردیعنینفس نباشھ ! بدون نفس؟؟ھی داره با زندگی مگھ فرقدی بدون امیزندگ
  یب
 

 !!  بدهی ھم نفسشنھادی و پادی کھ جلو بی کنار ھر مردکنمی می زندگنفس
 کھ ی ا٢٠۶ نی ماشی خالی جادنی از دشھی قلبم فشرده مزنموی مرونی بنالی در ترماز
  شھیھم
 
 ... ومدی استقبالم مبھ
و حاال ...  و انتظار و در آخر شاھد عشق من بودی قراری بی شھر شاھد لحظھ ھانیا

  شاھد
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 ...شکستنم
 اسمن؟ی -

 وسط دنمی بود کھ با د من انقد دردناکی مرده ی سمتش مطمئنم چھره گردمیبرم
  زنھی مابونیخ
 
 ...ھی گرریز

 !زم؟ی عزھی چھ حالو روزنیا...  براترهی سمانھ بمیوا: کنھی مبغلم
 !ھ؟ی چھ حالو روزنیخودمم دنبالشم،ا... جواب نداشتسوالش
 وونھی دی کردبتی چرا امتحانارو غنمی ببایب: کشھی منشی و سمت ماشرهیگی مدستمو

  مشروط
 
 ..یشیم
 
 ! عشق مشروط شدم،مھمھ توو دانشگاه مشروط نشم؟تو
 

 ...  اسمنی نیبش: کنھی باز منوی ماشدر
 ...  کھ بمونمومدمین: دمی خشک شدمو تکون مزبون

 ! ؟ی جا بزنیخوای تمومھ االن مگھی ترم دی! ؟ی چیعنی -
 خودم ی و با گوشانمی خودم ببینبودم کھ االنم اومدم تا با چشما... اھل جا زدن نبودم 

  بشنوم
 

 ...نخواستنشو
 ...نمی ببدویاومدم ام... سمانھستیبرام مھم ن -

 اون دی بای چیبرا:  بھمدوزهی مشوی و نگاه عصباندهی ھم فشارمی حرص لباشو رواز
  یعوض

 
 ! ؟ینی ببرو
 ستی ننی ااقتمیل...  دادنھحیبعد دو ھفتھ االن وقت توض: نمیشی منی ماشی صندلیرو

  بعد سھ
 

 ... نخواستن سر بدهادیشبھ فر ی سال
خودت ...باشھ: نھیشی پشت فرمون مزنھ،ی دور منوی و ماشندهیبی می بھ تنددرو

 ...یخواست
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خودم نخواستم ...  بشمدی ھمھ آدم عاشق امنی انیخودم نخواستم ب! خودم نخواستم... نھ
  سھ
 

  تمیبا صداش ر..دلم خواست با نگاھش بلرزه...دلم خواست... منتظرش باشمسال
 

 ...تنگ صدا و نگاھش...دلم تنگشھ!  دلمنیآخ از...آخ...رهیبگ
سمانھ ... کنموی منینفر... سمانھ ساکتھگموی مونیھذ... سمانھ ساکتھکنموی ھق مھق
  نگاه

 
 باشھ؟...آروم باش: بھمدوزهی مغمزدشو

 ... آروم باشمدیبا...آرومم! کنمی منیی باال پاسرمو
 رهیدستم سمت دستگ... دارهی نگھ منوی در ساختمون ماشی کھ جلوگذرهی چقد مدونمینم
  رهیم
 

 کھ مطمئنم حال ی رو بشنوییزای باال و چی برنکھیقبل ا... اسمنی: کنھی صدام مکھ
  خرابتو

 
 میکنی ازدواج مندهی ماه آکیمنو ن...  بھت بگمخواستمیم... کنھی مداغونتر

 ...یلی خیلیخ...  خوشحالم براتیلیخ: زنمی ملبخند
دوست داشتم ... نگرانمیلیبرات خ...یاسی: زنھی گونم می روی و بوسھ ارهیگی مدستمو
  تو ھم

 
 ...ی بشخوشبخت

 
 با گمی کھ ناآرومھ برام،می آروم کردن دوستی برای حرف ولنی با اادی بھ درد مقلبم

  لبخند
 

 :یمصنوع
 !  پارسا بتونھ خوشبختم کنھدیشا! ... شم؟ی من خوشبخت نمدی گفتھ بدون امیک -
 ! ؟یتو کھ اونو دوست نداشت -
نگران من ... دوست داشتنشیبھ دلم فرصت بدم برا...  بھش فرصت بدمتونمیم -

 ..نباش
 ادمی بھ ی گاھدی امدیشا... دی کھ شای بھ پنجره ادوزمی نگاھمو مشموی مادهی پنی ماشاز

  کنارش
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 !دیشا...  و بھ آسمون نگاه کردهستادهیا
 نی با اولگردموی فکر کنم بھ گذشتھ ھا، برمی سمت در کھ اگھ لحظھ اکنمی تند مقدم

  اتوبوس
 
... می دوره از زندگی بھ زنمیمھر باطل م...امی نمرازی سمت شچوقتی تھران و ھرمیم

  دوره
 
 ! دانشگاهی
 

 بھ زنمیپوزخند م...شھی بدون مکث در باز میو حت زنمی مکث زنگ واحدشو مبدون
   ھمھنیا

 
 ... بھ جوابدنی رسی براسرعت

  در...ستھی ای چھار می طبقھ ی روشنوی طبقھ ھا با سرعت رد مشم،ی آسانسور مسوار
 

 ...نمیمطم...منتظرم بوده: گھی میدل احمقم با خوش باور! بازهواحدش
 ...شمی مزشی تمشھ،ی آپارتمان بر خالف ھموارد

 ...یده ساعتھ کھ رفت! ؟ی بپزای ی نون بخریتو رفت -
لعنت بھ قلبم کھ ھنوزم با لحن صداش جون ...رهیگی متمی صداش قلبم دوباره ردنی شنبا
  رهیگیم
 

 .. کھ خوردهی اون خنجربعد
   لبخنددش،ی و شلوار گرمکن سفی مشکشرتیت...  پشتش بھ منھستم،ی ای کانتر میجلو

 
 ...سالم:  لبام ی روشونھیم

 از شیی چاوانی لگردھوی سمت من برمعی منو نداشت کھ سری صدادنی شنانتظار
  دستش

 
 شکستن ی صدادنیانگار منتظر شن...شنی مری اشکام سرازوانیبا شکست ل... وفتھیم

 ... بودن
 

 !ی اشھی شوانی قلبم چھ لچھ
 ! ؟یکنی مکاری چنجایا...تو  -

 ... از دو ھفتھ عذاب دادنم جملھ نبود بعدنی ادنی شنحقم
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 وفتھی محای عقب و چشمم بھ مسگردمیکنم،برمی رو پشت سرم حس می شخصحضور
  کھ
 

 ! ندازمی منیی سرمو پارشیبا نگاه خ... کنھی و نگامون مستادهی در اتاق ایجلو
 ! شھ؟ی بوده کھ سکوت حکمفرما می حضورم ناگھانانقدر

 ؟!ی انصراف بدیخوای مدمیاز دوستات شن: شھی مکی چند قدم بھم نزدحایمس
 

 !نھ؟ی االن تنھا دغدغم اواقعا
 لبام رهیگی مخچالی از شوی تکدنمی با ددی امرم،ی توجھ بھ حرفش سمت آشپزخونھ میب

  تکون
 
... برو ...  ازت کنمیخواھش م: شھی قدم مشی اون پی حرف زدن ولی براخورهیم

  فراموش
 

 ..می رو کھ داشتیی روزاکن
 ؟بای چی ھفتھ عاشقکی شھ؟ی میسھ سال رفاقت چ...ستی حرفا ننی ادنیحقم شن! ھن

  ھیگر
 

شلوغ شده !  بلد شده؟ی معرفتی دلت بیاز ک! ؟ی راحتنی بھ ھمدیام: دمی تکون مسرمو
  دورو

 
 !؟ی زددموی قیبھ راحت!...  روزا؟نی ای کھ سراغمو نگرفتبرت

 ...اسی -
 زنگ یگیدو ھفتس بھم م... چون االن نوبت منھ... نگو فعالیچیھ:ارمی باال مدستمو

 ...  نزن
 

 ! ؟ی چھ بھ روز خودمو خودت آورددیام!... نپرس
مثل حال ... ستی حال دلش خوش نزدی کھ داد می توو صورتچرخھی تازه نگاھمو مو

  دل من
 

... 
 ...  ی چھ راحت از کنارم رد شددیام -

  کنمیازدواج م... من دارم :   کنھی و با کف دستش رد اشکشو پاک مرهیگی باال مسرشو
 

 ... 
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 ... خندمی ناباورانھ مرمویگی دھنم میدستمو جلو...  وفتھی دوشم می از روفمیک
 ... خوبھ... خوبھ -
 ...اسمنی با یخوای میمگھ نگفت! نجا؟ی چھ خبره ادیام -
 ...  نھگھین د االیول...  خواستمیم: زنھی داد محای حرف مسنیب

...  نیبب: حای سمت مسرهیگی مداره،ی رو برمی و پاکتبرهی مخچالی ی باالدستشو
  برادرزادت

 
 ...   مقدمھی و بعی سریلیخ...  کنھی ازدواج مداره
 ...  نگفیزیچرا بھ من چ: کنھی و بازش مرهیگی پاکتو محایمس
!  شده؟ی چدیام: زنھی مشخندین! مونھی کھ جملش ناتمام منھیبی می داخل پاکت چدونمینم
  نیا

 
 ...ھ؟؟؟ی چایباز
 ذره ی قسم بخورم حتتونمیم..  نگاھش ھنوزم ھمون رنگو داره شھ،ی مکی بھم نزددیام
  یا

 
 ...اسمنی:  توو نگاھشنمیبی عشقو مست،ی احساس نی بنگاھش

 ...جانم: لرزهی مچونم
 !! عاشقتم... ھنوزم: شھی مری سرازاشکاش
  برگرد سمت:  زنھی مادی و دلم فررهیم... رهی و مشھی ، از کنارم رد مبندمی مچشمامو

 
 ... کابوس نجاتم بدهنیبرگردو از!من

 و ھق ھقم سکوت واری بھ ددمی مموی نداره، تکستادنی پاھام توان اکنم،ی باز مچشمامو
  خونھ رو

 
 ...شکنھیم

  بخورنی ازکمی: زنھی اب روبروم زانو موانی لی با حای مسنم،یشی منی زمیرو
 کارتو وانی لی بھ جازنموی اشکام پس موفتھ،ی دستش می تووی بھ کارت عروسچشمم

  از
 

 ...کشمی مدستش
 بھ نگاه دوزمینگاه ناباورمو م...  ستھی ای می لحظھ ای اسم عروس قلبم برادنی دبا

  سرد
 

 ...نی.. ا... ا: حایمس
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 متاسفم... ی ولھی چانی جردونمینم...  خبر ندارمیزیمن از چ: دهی تکون مسرشو
 !  از دست دادن دوستم؟ی تاسف براای از دست دادن عشقم یتاسف برا! تاسف؟
 دیغزل و ام:  کارتوی حک شده روی اسماخونمی مدوباره

 شکستن یصدا!! کنمی ھق ھق مکشمویکل م...کشمیبا شاک کل م...خندمی اشک مبا
  قلبمو

 
 انتی کھ با خی شکست و کمردی کھ با نخواستن امیقلب! شھی مختھیبا ھم آم...کمرم
  نیبھتر

 
 .... و ھمکالس و ھم خوابگاھمدوست

--------------------------- 
 شمیآرا! لباسم خوبھ؟... لوین: گمی ملوفری با لبخند رو بھ نستموی ای منھی آیجلو

 ! چطوره؟
 

.... 
 ! ؟ی نرشھیم.. .اسمنی: شھی مکی و بھم نزدشھی تخت بلند می از رولوفرین

 ! و عشقمھ...  دوستم نی بھترھیعروس! ... چرا نرم؟: کنمی ماخم
 ...  براترمیبم: کنھی مبغض

 ... تمیینگران تنھا!  شب؟ادی حتما ممانیپ...  خدا نکنھوونھید: خندمی بلند می صدابا
  دنی مامان زنگ زد گفت رسیراست... تو نگران من نباش: کنھی پاک ماشکاشو

 
 ! االن رامسرن؟... خوبھ: رمیگی رنگم می مشکی از لباس ماکسنگاھمو
 ...نطوری فرتم ھمیموھا...  خوشگلت کردهیلی خیرنگ مشک: دهی تکون مسرشو
 ... مثل غزل بشمیکی گرفتم میتصم: کشمی لبام می رژ قرمزو روزنموی ملبخند

 ..ھی چھ حرفنیا: کنھی اخم نگام مبا
 ! خوبھ؟: فرستمی براش بوس مکنموی غنچھ ملبامو

 ...ھیعال-
 یدرستھ ب...  خوبھیلینگران من نباش، من حالم خ...  جانلوفرین:  سمتشگردمیبرم

  دعوت
 

...  خوش بگذرونمخوامی میول)  بھ عزاکنمیو توو دلم اضافھ م(  جشننی بھ ارمی مدارم
  یدونیم
 

 ... ھم هیھمھ چ...  مختلطھاشونی غزل مھمونی خونواده
 ! ؟ی کنیزی ابرو ری نریاسی یواا:  گھی معی حرفم سرنیب
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 شھیاخھ نرم بد م... خوش بگذرونمخوامیم.. نھ: کنمی مرتب مقشوی پوشموی مپالتومو
  سمانھ ھم

 
 ..ادی نشد بحاضر

 گمی مونی تب دارمو دارم ھذدونھیم... رو ی و دلواپسی توو نگاھش نگراننمیبیم
 ...یعوض... از غزلخورهیحالم بھم م:  سمتمرهیگی ممویروسر

 ...ای کننی بھ زن عشقم توھنمی نبی ای ایا: کنمی ماخم
 ... باشیتورو خدا جد... اسمنی: زنھی داد مکالفھ

 ... خوش بگذرونمانی خلوت با پیمن رفتم تو ھم توو خونھ : دارمی برمموی دستفیک
 ... بابا برونیبا ماش -
 ...ھیفکر خوب -

----------------------------- 
 در گمینم...  دارهی آرومتمی قلبم رگمینم...  بغض ندارمگمی نمشم،ی  باغ تاالر موارد

  حد انفجار
 
 سنگ فرش نی ایمن قرار بود رو: حسادت... سراغمادی می متضادیحس ھا...  ستمین

  ھا راه
 

 ... دهی دست امی کھ توی با دستبرم،
 ی باغ بشم نھ لباس مشکنی واردادیقرار بود بالباس سف: یبدبخت

 دوست داشتھ و حاال بھ عشقش دوی کھ توو صورتم داد زد امی دوستیبرا: خوشحالم
  دهیرس

 
... 

   عشقش ھست وی مراسم عروسی ھستم کھ توی عاشقنیچون اول:  خوشحالمتی نھایب
 

 ...کنھی می خوشبختی آرزوبراش
 خورنیقص نور وول م رری کھ زیی چشمم بھ دختر پسرھاشموی سالن تاالر موارد

 ...  وفتھیم
 

 ھم کالس قی عشق رفدنیدزد... خب آخھ کالس داره ... غزلھی خونواده مطمئنم
 ...داره
 ی معذبم برانم،یشی مھی کھ خالیزی پشت م،ی بھ در ورودی صندلنیکتری نزدیرو

  حضورم با
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 امشب خوش باشم چون خوامی میول... ذارنی مشی بھ نماانموی عری کھ شونھ ھایلباس
  دیام
 

 ... خوشھ
 توو سالن و چرخھی نگاھم مم،یذاری ممی کنارھی صندلی روموی و روسرفی و کپالتو

  گاهیجا
 

 ... کنھی عروس و دوماد بغضمو بزرگتر مھیخال
 کھ یزیچ! و ...  ینیری و شوهیانواع م! شھی روبروم توسط دو تا خانوم پر می خالزیم
  یب
 

  گرچھ من!کنھی مست مدمی شنی کھ تاحاال نخوردم ولیزیچ...  سمتشرهی دستم میمعطل
 

 ... ارومم کنھنی ادی شای مستم ولنخورده
 ...  سوزش گلومورمیگی مدهی زرد رنگو و نادعی ماخورمی درنگ می لحظھ ابدون

 !  عشق کھنھ ھم بد نبودی استقبال از ی شروع بد نبود،برایبرا
 روبرومھ ھی نگاھم بھ در ورودشم،ی بلند می صندلی از روھی کف و سوت بقی صدابا

  کھ ھمھ
 
 بغض چنگ نی نگھ داشتن ای برایلیدل!!! رهیگی جونمو می و ھمھ شھی وارد مامی دنی

  زده بھ
 

... شھی گم مکی مردمو موزی سروصدانی ھق ھقم بیصدا...شکنمشی پس مستی نگلوم
  محشر

 
 کھ بھ ییدش،موھای کراوات سفش،ی مشکرھنی رنگ و پدیکت و شلوار سف!  بودشده

  طرز
 

 با کنھی مری نگاھمو غافلگکرد،ی مشتری بتشوی کوتاه شده بود و جذابی اماھرانھ
 ... نگاھش

 زنم،ی اشکام لبخند منیب... بھمکنھی مقی تزراروی دنی چھرمو غم ھمھ ی توشھی مقفل
  زمزمھ

 
 ... مبارکھ: کنمیم



 @cafeetakroman            اختصاصی کافھ تک رمان         ه قاعدی بیرمان باز

 69 

 شھ،ی قطره زانوھام خم منیبا ا!وفتھی رو کھ از چشم چپش می قطره اشکنمیبیم...نمیبیم
  دستمو

 
 ...وفتمی تا نرمیگی مزی می لبھ

 ... ی کنھی گرتی شب زندگنی توو بھترستیخوب ن...ستی کردن نھیاالن وقت گر 
 : زنمی من لبخند می تفاوتھ ولی بھش،اون بشمی مرهی خکنم،ی نگاه غزلو حس مھینیسنگ

 
 ! وستمد.... ی بشخوشبخت

...  تا داد نزنمدمی ھم فشار میدندونامو رو... رنی مگاهی و سمت جاکشھی مدوی امدست
  از درد

 
 ...  عروس نگمھیالی خیاز غم نگاه دامادو ب..  وجودم نگمیتو

 نی اولرموی سمتش موفتھ،ی مکنھی رو حمل می مستی کھ جام ھای اینی بھ سچشمم
  جامو

 
 کنمی مکیجام دومو بھ لبم نزد... ومدمی مدینبا!  سختھ و منخورمیقسم م...کشمیسرم

  یکھ دست
 

 ! چھ خبرتھ؟: گھی بلند می سالن با صداھی شلوغی و توورهیگی ممچمو
 دیاصال شا... جذاب شدهپوی بھش، مثل داماد خوشتزنمی اشک زل می ھالھ نی باز

   ترپیخوشت
 
 !  داماداز

 صداشو کنار بندم،ی چشمامو مخورم،ی زرد رنگو معی مای معطلی بزنموی پس مدستشو
  گوشم

 
 ...یومدی مدینبا: شنومیم
 ستادهی ازمی کھ کنار می بھ پسرنمی بشنکھیقبل ا... رمی مزمی تلوتلو سمت مخندمویم
  رهیخ
 
 !  من بخورمی بدنویا) کنمی دستش اشاره مکیبھ پ....(شھیم: شمی مکی بھش نزدشم،یم

 !  و مست کردمدی امھی کھ اومدم بھ عروسھی بدبختاوج
 ! اری بکی پی نیافش... یتو نخورده مست:زنھی مقھقھھ
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انقدر !  خوشھیبی ، حالم بھ طرز عجنھیشی کمرم می بھ شونش و دستش رودمی مھیتک
  کھ خنده

 
 ...شھی لبام دور نمی از روی لحظھ ایبرا
 ی ھمھ دونمی منویفقط ا... ی مھموننی چقد موندمو چقد از جونمو گرفت ادونمینم

  نگاھھا بھ
 

 !زدی بلند قھقھھ می بود کھ با صدای مستدختر
 شدن بازوم دهی بالفاصلھ با کشبندم،ی چشمامو می لحظھ ای برانویشی می صندلیرو

  چشمام
 

 !!  دانشگاهبیاستاد خوشت... بھ بھ: خندمی دوباره محای مسنیبا د... شھی مباز
 ... نگویجیھ... سسسییھ-

  دیام! م؟یریکجا م: زنمی با خنده داد مکشھ،ی و منو سمت در مدارهی برمفموی و کپالتو
 
 ... نجاستیا
 بھمن ی و ھجوم سرمامیشی وارد باغ مده،ی توجھ بھ حرف من بھ راھش ادامھ میب

   بھیماھ
 

   شونھ ھامی پالتومو روحای  مسکنھ،ی خمارمو کامل باز می و شونھ ھام، چشماصورت
 
 ! بپوش ببرمت خونتون: ندازهیم

 ؟یدونستیم! حی مسی جذابیلیخ! ممم:رهی کتش می قھی سمت دستم
 منتظرم یچکیھ: کنمی سرما زمزمھ منی ازرمیگیدوباره لرز م!  نگاھش سردهرنگ

 ... ستین
 

 ...من...  بدبخت نسوزهی ی برادلت
 یواری حالمو منو کنار دفھمھیشھ،می مانع حرف زدنم مادی کھ سراغم می تھوعحالت

 : کشھیم
 

 ... اریباال ب... خوبھ
 ...  رفاقتھی اعتماده توی ھرچرمیباال م...  روی عشق لعنتنی اارم،ی باال مشموی مخم

 ! ؟ی بخورنھمھی بار اول ای برایمجبور: کنھی سرم جمع می باالموھامو
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... ستی نی مشکی با لباساواری دنی کنار انجاوی حالمو کھ جام افھمھی می بودم،کمجبور
  جام

 
 ... دهی امکنار

 خی نی زمی مونده رونیھم... نمیپاشو بب: رهیگی بازمو مری زنم،یشی منی حال رو زمیب
  زده

 
 ...ی بکشدراز

 
 . تنمو سرد کنھھی داغدیشا
 لحظھ ی نگاھشو براشو،ی جدمرخی ننمیبی مکنموی چشمامو باز مشم،ی مدهی آغوش کشبھ
  یا

 
 ؟یدونستی می احمقیلیتو خ...  منیخدا:  بھمدوزهیم

 ! عاشقم...  ی... من : کنمی زمزمھ مبندموی مچشمامو
 ی صداشنومیم... چھیپی باغ می سالن، کھ توو فضای توی بھ سرو صداسپارمی مگوش
  نفس

 
 ...رهیبی دستاش بلند کرده و بھ ناکجا می کھ منو روحاروی مسیھا
 ..می ندارنیماش...  ی ببریی جای  مارو تایتونیم... اقا محمد -
  دییبفرما...  فرجامیبعلھ اقا -
 

 ...  غزلودویام... دمی دی وقت نمچیھ...دمیدی دارم چشمام بستھ باشھ، کاش نمدوست
 

 !!خودمو
 ... باور کنھخواستیاز اول نم...
 ... منو برده بودالی کھ خیکس...
 ...ایداری کھ توو خوابو توو بیکس...
 ... من،مرده بودی نفس ھایبرا...
 ...  تریریکو!کھ بارون منم...
 ...رسھیاگھ رود باشھ، بھ من م... 

 
 :  بمشی با صداکنھی و دم گوشم زمزمھ مدهی موھامو نوازش می دستکنمویھق ھق م 
 
 ... آروم باش...آروم...شششیھ
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 ... باور کنھخواستیاول نم از...

 !...کھ عشقش، تموم وجودش منم...

 ...ی زندگی لحظھ نی تا آخرکھ...

 !...نفسھاش، بودو نبودش منم...
 

 ..ندارم... ملشو...تح...من:  کھ توو آغوششمی کسی قھی بھ زنمی مچنگ
 ...  روزا ھمنیا...گذرهیم: کنھی زمزمھ مکنم،دوبارهی کمرم حس می دستاشو روفشار

 
 ...گذرهیم
 

   آرامش از وجودم پرنی چشمامو باز کنمو اخوامی آرومم و نمکنم،ی زمانو حس نمگذر
 

 ...بکشھ
 ! خانوم؟اسمنی!...ست؟ی نیخونتون کس...اسمنی -
 

 ...فمی آدم خوارو ضعیمن !  ندارمی قدرتچی تکلم ندارم، ھقدرت
 ... زنگشونو بزنگھی بار دی زحمت یب... آقا محمد -
 

 ! کھ حکم قفس داره برامیی باشم جاخوامی از خود االنم و نممی بگم فرارتونستمی مکاش
 شھ،ی مدهی کھ روم کشیی پتوی تخت و گرمایکھ با حس نرم...گذرهی چقد مدونمینم

  یبرا
 

 ... کھ زل زده بھمھی تار و مبھم مردریتنھا تصو...شھی چشمام باز می گوشھ ی الحظھ
 بلند شم کنمی میسع... زنمی رومو کنار میپتو...ی حالی و بی حسی بنی ازشمی مکالفھ

  اما
 

 ! ... ؟ی بریخوایکجا م: نھیشی داغو برھنم می شونھ ھای سردش رویدستا
 کنھی منی قفل شدم چشمامو سنگبندم،مغزی چشمامو مذارموی بالش می سرمو رودوباره
  و تنمو

 
 ...کنھی آرامش دعوت مبھ

----------------------- 
 پتو ببرم، اما با ھر دمو ری سرمو زشھی مخوره،باعثی کھ بھ صورتم می افتابنور

  ریبازدم ز
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 ! خورهی آشنا بھ مشامم می بوی پتو
 دی سفی گھواره ای صندلیروبروم رو... زنمی پتو رو کنار مشنوی باز معی سرچشمام

  یرنگ
 

و دودشو ...  کنھی خاموش مگارشوی بازم سی چشمادنیبا د... شده بھ منرهی و خنشستھ
  رونیب
 
 دهیم
 ! ریظھر بخ -

 ..م... من: کشمی لب خشک شدم می روزبونمو
تااالن !  خونتونی بریبھتره بلندش: رهی و سمت پنجره مشھی بلند می صندلی رواز

  نگرانت
 

 ...شدن
 و دی سفی مبل راحتی با دی سفی نفره کی تخت ی!  کجام؟قای من دقکنم،ی نگاه ماطرافو

  ی
 

 کھ سمت یو آشپزخونھ ا!...؟ی گھواره ای صندلی...   روبروش ونیزیتلو
  یعنی...راستمھ

 
 مرد نی اھیزندگ... خورهی بھ چشم نمی اگھی دزی چچیھ! ھ؟یکی خواب و ھالش اتاق

  خالصھ
 
 !!! و مبل؟؟دی سفی نفره کی تخت ی ھال کھ از قضا اتاق خوابشم ھست و ی بھ شھیم

تنھا لبخند .. .شی بودن زندگی عادری غوی ھمھ سادگنی ندارم بھ ادنی خندی حوصلھ
   بازنمویم
 

 ... ازم بودن تا ببارنکی حرکت کوچی انگار کھ منتظر شن،ی مری اشکام سرازلبخندم
 نھ، ای دارن ستادنی توان ادونمی نمکنم،ی مزونی پاھامو از تخت آوزنم،ی پس ماشکامو
  عزممو

 
  نی قبل زمشھ،ی و پاھام سست مرهی میاھی اما بالفاصلھ چشمام سشمی بلند مکنموی مجزم
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 ی عقلیانقد ب... ی خمره مشروب خوردی شبید: نھیشی کمرم می دستاش روخوردن
  کھ
 
 ! ؟ی بلند شھوی دی نبایفھمینم

 ...یشب مراسم چ.. ید:  بھشدوزمی مموی اشکیچشما
   تووچرخھینگاه جستجوگرش م..زنھی صورتمو کنار می روی و موھاارهی باال مدستشو

 
 خوب یلیمراسم خ: گھی شونھ ھام، با ارامش می روشھی در آخر ثابت مصورتمو

  برگزار
 

 ... رفتن خونشونشدو
 ! ؟ی راحتنیبھ ھم: ذارمی منشی سی دستامو روکف

 ! دور زدن توھیبھ راحت: زنھی مشخندین
 
 ! زنھ؟ی و نمک بھ زخمم مفھمھینم!  حال داغونمو؟فھمھینم
 ! نجا؟ی ایچرامنو اورد: زنمی پسش مارموی فشار منشی تخت سبھ

  خودت ازم: رهی و چند قدم عقب مذارهی کھ تنشھ می رنگدی شلوار سفبی توو جدستاشو
 

 !!!یخواست
 ...من گفتم... من : شمی مرهی تعجب بھش خبا

 من کار یبھتره زودتر بر:  سمتمرهیگی و مدارهی مبل برمی دستھ ی از روپالتومو
 ...دارم

 !  کجاست؟نمیماش:کنمی تنم می با سسترمویگی ازش مپالتورو
 !؟ی داشتنیمگھ ماش: رهی آشپزخونھ مسمت
: گردمی مفمی دادن منھ دنبال کی کھ راه انداختھ و قصدش فقطو فقط بازی از بحثکالفھ

   کھفیک
 

 ...داشتم
 کھ نتونستم قفلشو باز لی موبای رژ لب و ی...ھیخال: ادی مرونی بیکی کوچینی سبا

  کنمو بھ
 

 ... زنگ نخوردهلتی تا االن موبانجاستیلب اجا...  خبر بدمخونوادت
 

 ... فمینم،کیماش! ؟ی نکنی با من بازشھیم:رمیگی دستام منی سرمو بنم،یشی تخت می لبھ
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 ! کجان؟
 ی افتادی ایچون توو باز... دادن تو ندارمی بھ بازیعالقھ ا: نھیشی تخت می روکنارم

  کھ
 

  یبرا... تلخھ... قھوه بخور!...  دوباره؟ھی بازی مونده برات برای نفس؛ی بودبازندش
 

 ... خوبھتیاریھوش
 کی احتماال نزددمی ندنیماش! فتی از کنمیا: کشھی مرونی بفموی تخت کری از زشھی مخم

  تاالر
 

 ... ی بریتونی میقھوتو خورد...ی کردپارک
 کھ من تاز متوجھش ی سمت درشھ،ی تخت بلند می و از رورهیگی سردشو ازم منگاه
 ، شدم

 
 ...دمی مرونی نفس پر حرصمو ببندمویبا بستھ شدن در چشمامو م...  رهیم
 ...شی دھن تلخمو با تلخکنمی زھر مدارم،یفنجون قھوه رو برم 
  ،زدمی مدی زدم کھ نبای اگھ حرفکنھ،ی معذبم منی و استی نادمی شبی از اتفاقات دیچیھ
 
  ؟؟؟یچ

 !؟یچ! بودهستیا کردم کھ ناشی کاراگھ
 کھ داشتمو ینیری شاالتی بھ خزنمی پوزخند موفتم،ی عشق منی اھی تلخادی قھوه ھی تلخبا

  نشد کھ
 

  ی برادمیجنگی مدیبا: دهی عذابم مشتری و بچرخھی ذھنم می جملھ توکی... تی واقعبشھ
 

 ... داشتنش
 در ی و خرابیزی خونو خونری کردم، انقد زود کھ دشمن بینی زود عقب نشیلیخ

  عرض سھ
 

 ... اموی دنیتصرف کرد ھمھ ... بتمی و در نبود منو غھفتھ
 

 بحث و نی جملھ ازنی آخردموی قھوه رو قورت می جرعھ نیآخر! ...  کنم؟کاری چحاال
  جدال

 
 ...رهی توو ذھنم رژه مدرونم
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 !!!ـــــــرمی بگانتــــــقام
 

 خوابموی تخت میبھ پشت رو... شھی بھ خنده و قھقھھ ملی پوزخندم تبدزنم،ی مپوزخند
  یبا صدا

 
 مونده برات کھ ترس از دست دادنشو یچ: زنھی وجودم داد می تویصدا!! خندمی مبلند

  داشتھ
 

 ! ؟یباش
 ...! رفتھی اثر مستکردمیفکر م: شھی واردش شد باز محای کھ مسی اتاقدر

  !؟ی انقد بداخالقشھیھم:  بھشدوزمی منگاھمو
 !پاشو برو!!  تموم شدیمھمون:  شھی مکی چند قدم نزدشیشونی پی اخم روبا
 
 ی زمانی!!  ازت بترسمنمیبی نمیلیدل: شمی مرهی کھ زده بھ سقف خی تفاوت بھ حرفیب

  گاهیجا
 

 گھی دیحت! آھان... توی و نھ من دانشجوینھ تو استاد من!  االنیول... ی داشتیاستاد
   ھملیفام
 
 ...میالبتھ قرار بود بش...میستین
 

 ...کردی اون درک نمیول! دونستمی خوب نبود محالم
 تخت ی از روکنھی مجبورم مره،یگی و بازومو مرسونھی خودشو بھم می تندی قدم ھابا

  بلند شم
 
 یبا پا:گھی متھی کھ از عصبانی دورگھ ای و با صداکنھی سمت صورتم خم مسرشو،

  خودت
 
 ! بھ زور ببرمت؟ای یریم
 

 ...دی با امی چھرش در گردشھ ، فقط و فقط دنبال شباھتی تک تک اعضانی بنگاھم
 منم یدی کھ تو کشیدرد:دهی ادامھ میمتری و با لحن مالکنھی مریی نگاھش تغرنگ

  منم...دمیکش
 

 !تحمل کن!... میھمدرد...  از دست دادم پس عشقمو
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 ! ؟یتتو تونس: گمی مھی با گرلرزه،ی مچونم

 ...ستیآسون ن: دهی بھ چپو راست تکون مسرشو
 ...قھی عمیلیزخم دلم خ... کمکم کن... تونمیمنم نم: دمی مھی تکنشی بھ سمویشونیپ

 دستامو دورش کنموی مدای پیشتری جرات بنکارشی با انھ،یشی کمرم می رودستاش
  گردنش

 
 وی باشاریھوش...  موندمیکاش مست م: کنمی بلند ھق ھق می با صداکنم،ی محلقھ

  خودتو بھ
 

 ...  سختھیلیخ! ؟ی بزنینفھم
 

 ...تنھا مرھمت زمانھ... زمان: کنھی مکی بھ گوشم نزدسرشو
توو آغوششمو اون داره برام از تحمل دردو ...م؟یگی از دردامون ممی دارحای مسمنو

  رنح از
 

 گھ؟ی دادن عشق مدست
... خونمی بھ چشمام، حاال خط نگاھاشو مدوزهی نگاھشو مکنم،ی جدامنشی از سسرمو

  حاال غمو
 

 ... ی چیعنی مرده متحرک فھممی حاال مفھمم،ی نگاھشو می غصھ
 فھممینم... رفتھ و من آغازگرش بودمنی فاصلھ از بی کفھممی نمفھممو،ی مناروی ای ھمھ
  چرا

 
 کنھ؟ی بوسھ ارومم منیچرا ا!  کھ صاحبشو دوس ندارمبوسمی رو میی لبادارم

 بھ تاراج انھی و وحشذارهیدستاشو پشت سرم م! ھ؟ی اون چھی ھمراھلی دلفھممی نمو
   ھمھبرهیم
 
 ... دی بھ اممی قرداد وفادارشھی مدهیدر... داشتمدی رو کھ با امیی قول و قرارای

 ... شدمفی بر من کھ انقد ضعیوا...  بر منیوا! کنم؟ی مکاری دارم چمن
 !رمی چند قدم عقب مذارموی دھنم میدستامو رو... شمی جدا مازش

 ...یلعنت: کنھی و اروم زمزمھ مرهیگی و سرشو باال مکشھی پشت گردنش مدستشو
 ... نشده کھیزیچ...  یاسی:کنھی دستشو سمتم دراز منھ،یبی منو مجی ناباورو گنگاه
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 رو کھ عزتشو راحت ی نفسکشمیم...  برمنجای اگھ ازمونمیقطعا زنده نم!  نشده؟یزیچ
   پاریز
 
 ...ذارهیم
 

 یصدا...  بودو فرار کردن سمت درمی کھ تونستم بکنم چنگ زدن بھ روسری کارتنھا
  اسمنی
 

 ...شھی ھم مانعم نمحای مسی ھاگفتن
 ... برمدیفقط با...  برمخوامیکجا م...  کجام دونمی ، نمزنمی مرونیاز ساختمون ب 
بھ ... شده فیبھ حال نفسم کھ انقدر ضع... بھ حال دل مظلوممزم،یری اشک مرمویم

  ییحال لبا
 

 بھ نینفر...لعنت بھ من!! عشقشی حاال مھر شد توسط عموشدوی مغی از عشقش درکھ
  دل
 

 ! شدندهی بوسدنویمتنفرم از بوس...متنفرم از عشق... منی ساده
 ...ستیباب دلم ن! سی نلمی کھ باب مگذرونمی رو مییروزا

 نھی نگاھمو از آشھی مامان باعث می چشمام، صداری زی ھی بھ کبودکشمی مستمود
 رمیبگ
 نھ خوابو یزنی ھفتس نھ حرف مکی!!  ذره بھ خودت برسی... پارسا اومده -

  خوراک
 

 ... ربط ندارهیچکی بھ ھیزنی داد ممیگیاز دانشگاھتم م... یدار
 دوزهی ،نگاھشو منھی مشذارهی ملوفری تخت نی سمتش، سبد لباس چرکارو روگردمیبرم
 :  بھم

 
 ...نگرانتم...  جان اسمنی

از ... زمینگران نباش عز: کنمی زانوھامو بغل مکنموی جمع می صندلی روپاھامو
  امروز سرپا

 
 ... توو اتاقادیبھ پارسا بگو ب... شمیم
 
 ...ترسمی تو مھییھوی ماتیمن از تصم! توو سرتھ باز؟ی چھ فکراسمنی -
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 !  ازدواج کنم؟خوامیم... می داری دفعھ عروسنیا... نھ : زنمی می کم جونلبخند
 .. شھی خالت چقد خوشحال میوااا! جون من؟: شھی تخت بلند می از روخوشحال

 نھ،ی سمت آچرخمی مره،دوبارهی مرونی و از اتاق بشھی من نمی حرفای ادامھ منتظر
  رژ

 
از دو طرف لبم بھ سمت باال ... بھ لباممالمی می بھ طرز نامرتبدارموی رنگو برمقرمز
  ادامھ

 
 ...کشمی صورتم می لبخند ژکوندو روی شکل دمویم
 
 ...  دزد عشقشمیم!!!  بشم غزلخوامیم
 ... واس دق دادن ھردوشوننھی آشمیم

 ... شنی مری اشکام سرازنھ،ی آی توری بھ تصوکنمی می دراززبون
   اشکام لبخندنی بکنھ،ی داده و نگام مھی کھ بھ چھارچوب در تکنمیبی پارسارو منھی آتوو

 
 ...زنمیم

 ! ھ؟ی اافھی چھ قنیا: بندهی و درو مشھی اتاق موارد
 ...پارسا:  سمتشرمی مشموی بلند می صندلی رواز
 ھست کھ ھمھ دوس دارن با آغوش گرفتنم آرومم ی روزا توو نگاھم چنی ادونمینم

 ...کنن
 !  باخودت؟یکنی می دارکاریچ: کنھی م بغلمادوی مجلوتر
 باھات تونمینم...ازم بگذر پارسا: کنمی زمزمھ مذارموی شونش می روسرمو

  تونمیباشم،نم
 

 ھفتھ ازت مھلت خواستم، گفتم صد درصد ی نی توو ادونمیم...  نگھ دارمشتی پفکرمو
 ، مثبتھ

 
 ...تونمی نمیول

 نی رو کھ ای سوالکنھی کنار گوشم زمزمھ مشھ،ی مشتری کمرم بی دستاش روفشار
  ایلیروزا خ

 
 !؟ی کنکاری چیخوایم: دنی پرسازم
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: زنمی بھ چونش میکی کوچی بوسھ کشم،ی پا خودمو باال می پنجھ ی روشموی مغزل
  تو فقط

 
 !باشھ؟...  ببخشمنو
 ! ؟یری دلگدیتو از ام...  شمری ازت دلگتونمینم:  بھمدوزهی نگرانشو موسوی مانگاه

 فاصلھ از پارسا، نی توو اچوقتی ھشدمی اگھ غزل نمره،یگی صورتشو قاب مدستام
  باھاش

 
 دی ترسدیبا... ستی از دست دادن نی برایزیآب از سرم گذشتھ، چ...شدمی نمھمصحبت

  از
 

 ... زنھی آخر ممی کھ بھ سیزن
 یتونینم...  کھ االن تو سرتھیاون فکر... اسمنی یتونیتو نم:  بھ چشمامھرهی خنگاھش

  شیعمل
 
 !!یکن
 

با انگشت شستم لباشو لمس ...دمی جدھیمثل االن وباز!امونی باھوش بود توو بازشھیھم
 : کنمیم
 

 ...تونمینم... با توإحق
 ...تونمیمن م: کنھی سمت صورتم خم مسرشو

 ... برو...نھ پارسا: کشمی سرمو عقب منھی لبم بشی لباش رونکھی اقبل
 برگردم خوامیم... ھی جوابت منفدونستمیم: رهی قدم عقب می و شھی شل مدستاش

  برا...آلمان
 

 کھ تو ھی بھتر از جھنمیول...  کردن اونجا مثل جھنمھیگرچھ زندگ... دارمطی بلفردا
  یخوایم
 
 ... ی راه بندازنجایا

 ...اسمنی دارید...دیبھ ام: ارهی باال مدستشو
 ...ذارمی دستمو توو دست مردونش مزنموی ملبخند

 ...یموفق باش...  شناختمت پارساری دفیح -
 رهی مرونی از اتاق بی معطلی و بکنھی رھا مدستمو
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 یپارسا چ: شھی مامان وارد اتاق مکشم،ی مرونی مانتومو برموی میواری کمد دسمت
 ! گھ؟یم

 !گھ؟ی میچ: بندمی مانتومو می دکمھ
 !می باھم ازدواج کنمیتون ی ما نمگھیم: زنھی داد متی و با عصباننھی بھ سدست

 
 ھی نگاه عصبانکنم،ی صورتمو پاک می روی شده ی لبخند نقاشستموی ای منھی آیجلو

  مامانو
 

 !؟ی انقد خودسر شدیتو از ک: شھی می و شاکنھیبی سکوتمو مرم،یگی مدهیناد
 ...   بازاررمیمن م: کنمی محکمتر مموی روسری گره

  بازار؟؟؟ -
 ...امیزود م -
 !  کجاست کھ خاموشھ؟لتیموبا -

 ... از دوستام جا گذاشتمشیکی یخونھ : رمی در اتاق مسمت
 ! ؟یری می چی بازار براینگفت: ادی سرم مپشت
  ری کار خیبازار ھم برا... انقد نگران من نباش... مامانم: ستمی ای می در خروجیجلو

 
 ... رمیم

 پلھ ھا رو زنم،ی مرونی مامان از خونھ بدی توجھ بھ سفارشات خری بکنموی باز مدرو
  یکیدوتا 

 
 ... سراغمادی بیمونی مکث کنم پشی اگھ لحظھ اترسمیکنم،می میط
   کھستادمی ای بزرگی مغازه ی بھ بازار، و حاال روبرورسونمی چطور خودمومدونمینم
 

 ... درست اومدمگھ،ی بھم می رنگی و قھوه ایمی قدی با تابلوسردرش
 ...رحمان حاج ی حجره

 با شم،ی و وارد مکنمی  در مغازه رو باز مگذرم،ی کھ در گذر بودن میتی جمعنی باز
  ھجوم

 
 !  ھمھ جسارتمنی ازرهیگیقلبم لرز م... داخل مغازه بھ صورتمیگرما

 ... بعدشقھی فکر نکردم بھ دو دقیحت!  بکنم؟نکاروی اخوامی واقعا ممن
 !... بکنم؟دی باکاری کھ چشی فکر نکردم بھ مراحل بعدیحت

 !ن؟ی کنم ھمی عملموی تصمنی اخوامی گرفتمو ممی و فقط تصمفقط
 
  بشھ؟؟یکھ چ! اسمن؟ی
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  طرفھ؟؟ی و بستادهی ای بازنی ارونی وسط کھ بیکشی رو می کسیپا
 ! ؟ی کنی اون چرا بازبا
 
 ! خانوم؟دییبفرما-
 ...کنمی رھا مده،ی کششی رو کھ وجودمو بھ آتی جدال،ی لرزون و بم مردی صدابا

 ! من دارهدی بھ امیبی کھ شباھت عجیرمردی بھ پشمی مرهی سمت صدا، خگردمیبرم
 ! غزلدیام!ستی تو ندی امگھی وقتھ دیلیاون خ! من؟؟؟من؟دیام! اسمن؟ی

 روبروم رمردینگاھمو از پ...  بھ گلومزنھیبغض چنگ م!  خدا من چرا زندم؟یوا
 ... میریگیم
 
 ...گسی شصت سال ددی شک امیب

 ! داده؟ھی کھ بھش تکی ای چوبی بھ عصادوزمی نگاھمو مندازموی منیی پاسرمو
 یتک فروش... میدیدخترم ما پارچھ ھامونو عمده م: دهی ادامھ می لحن مھربونبا

  یول... میندار
 
 ... پسرمھیحجره ...  دارهی از حجره ھامونو بدم کھ تک فروشیکی ادرس تونمیم
 

حاج آقا باخودتون کار :  لبامی روشونمی می ای لبخند مصنوعرم،یگی باال مسرمو
 ...داشتم
 ی بزرگ و قھوه ازی بھ مکنھیاشاره م!  از تعجب ندارهی نشونچی آرومش ھی چھره

  کھ
 

 ... نیبش:  ھستی دو تا صندلکنارش
 ...نھیشی و مرهی ھا می از صندلیکی سمت ی آرومی قدم ھابا

 بھ کنھی بکنم، با عصاش اشاره مخوامی کھ می کاری مرددم براستادموی ھنوز اومن
 : یصندل

 
 ... دخترمنیبش

 !رمی می سمت صندلدموی تکون مسرمو
امان از ... کوبھی منھی و خودشو بھ سرهیگی متمی دل کھ دوباره رنیاما امان از...اما

   کھییصدا
 
 ...شھی مکتری نزدکوی نزدکنم،صداشینگاش نم... قلبموکنھی رو مرویز
 !کنھی مینی دلش سنگی رو کھ روی حدس بزنم غمتونمی مهدیند
 ... نوی سفارشات آقاستیل... آقاجون ؟-
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 ... منونھیکاش اونم نب...نمشی چشمامو تا نببندمیم
 : حال خرابموفھمھی رحمان محاج

 ...اری آب بوانی لی خانوم ی جان برادیام-
 !!  اب بده دستمو نگاش نکنموانی لدی بمونمو امتونمینم

   مزاحمتونگھی روز دی..من .. حاج آقا: گمی رو بھ حاج رحمان مکنموی باز مچشمامو
 
 ...شمیم

 ...ھی و چونشو بھ عصا تکدهی تکون مسرشو
   زانوھام خمی لحظھ ای کھ برانیانقد سنگ... نگاھش رومھھینی سنگیکنم،ولی نمنگاش

 
 ... شھیم

 ... زنمی مرونی از مغازه برموی در مکنم،سمتی نمنگاش
 ! لعنت بھت غزل... قرارشھی دلم بکردم،ی نگاش مکاش

 بھ نگاه دهی متی اھمیشن،کی می صورتم جاری داغم روی و اشکاشکنھی مبغضم
  مردمھ

 
 بازار کھ ھی موقع اونم توو شلوغی بی ھیگر... کنھی میآدم مست ھرکار! بازار؟

  یزیچ
 
 ...ستین

 نفس بندم،ی چشمامو موار،ی بھ دمدی مموی تکشموی خلوت می از کوچھ ھایکی وارد
  قیعم
 
 شھی بازوم چشمام باز می رونھیشی کھ می با دستکشم،یم
 ! ؟یخواستی نمنویمگھ ھم... ینگاش کن تا آروم ش... نشیبب! اسمنی

 ارومم کھ دوس دارم تا تھ دنشی انقد از دره،ی کوچھ میی و سمت انتھاکشھی مبازومو
  ایدن
 

 اگھ یحت...دیمن باشمو ام... غزل نباشھ! فقط باشھ... شمدهی و دنبالش کشرهی بگبازومو
  بازوم

 
 ...فقط باشھ!  فشار انگشتاش کبود شھاز
 ... اسمنی: کنھی و نگام مستھی ای ھق ھقم مبا

 !!جانم: دهی موقع جواب می بمی لعنتزبون
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 نزن بھ شیآت:  کف دستاش وجود سردموکنھی دور صورتمو گرم مشھی قاب مدستاش
 .. .جونم

 
 ... کھ اشکتو در اوردمادیلعنت بھ من ب...یاسی نکن ھیگر

 ... حال منم داغونھ: چرخھی چشمام منی بنگاھش
تو :  تا از حصار دستاش رھا شھکشمی سرمو عقب مزنموی مشخندی اشکام ننیب

  توکھ!... چرا؟
 

 ...ی دارغزلو
 یفکر کرد!  عاشقش بودم؟یفکر کرد:  بھ موھاشزنھی و چنگ مرهی قدم عقب مچند
  تیباز
 

 فکر کن نیبھ ا! ...  داد؟ی منو بازی لعنتھی کھ اون مھمونی فکر کردنیبھ ا... دادم؟؟
  یکھ 

 
 کھ زده ی گندی براکردمی شالق و کوفتو زھرمارو تحمل مدی باای!  داشتمی اجبارعقد
 ... بودم

 
 ! سواستفاده کرد من ھیغزل از مست...  فکر کن کھنیبھ ا! کردمی عقدش مای

  بخدا! درد شالق و کوفتو زھرمار راحتتر از درد االن نبود؟: میشی مکی نزدبھش
 
 ...دمتیبخشیم
   خونواده ھامونیابرو!! شب با غزل بودمیمن ! ؟یگی می داریچ: کنھی اخم نگام مبا
 
بابام ھنوزم توو ...کرد؟ی سکتھ مدیفھمی آقاجون میدونیخودم بھ درک م! رفتیم

  صورتم نگاه
 

 کھ حاللو حرام ی وصلت با خونواده ای گند اون شبم ھم برای ھم برانکرده،
 ... شناسنینم
 
 تو غزلو کنارم یبرام راحتھ جا... از درد توإشتریدرد من ب...  منم درد دارماسمنی
 ! نم؟یبب
 

 !...اره؟
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 !  حاال؟ی اومدم ولی اگھی کار دیمن برا!  غزلو بشنومدوی امی بودم قصھ ومدهی نمن
   مال منگھی کھ دی توو آغوششمی پرت مکشھ،ی و سمت خودش مرهیگی ھامو مشونھ

 
 ...ستین

 ! غزل چطور تونست؟واقعا
 !کنھ؟ی ارومم نمگھی آغوش دنی اچرا
 !  کھ توو آغوش عشقم ھستم؟ی چشمامھ وقتی غزل جلوی چھره چرا

 
 ... عشق ممنوعسنیا!اسمنی یواا

 ...کنمیخواھش م... دیام: رمیگی بازوھاشومارموی باال مدستامو
 خوادی دل المصب تورو منیا: گھی می گرفتھ ای و با صداشھی تنگتر مآغوشش

 ...اسمنی
 تو زن یلعنت: گمی می بلندتری با صداکنموی مشتری بازوش بی دستامو روفشار
  بھ دل...یدار

 
 .. نوی کن ای حالشعورتیب

 ی...اسمنی... چرا اون تونست...  کنانتیتو ھم بھ غزل خ: رهی اونم باالتر میصدا
  خونھ

 
 میری چشمم دنبال توإ، مدونھی دوسش ندارم، خودش مدونھیخودش م... کنمی ماجاره

  محضر
 
 ...یشیم
 

 ...  غزلی ھووشمیم!  زنت؟شمیم: ادی فرود ممی و تو صورت زندگرهی باال مدستام
 :  و ترسناکیعیرطبی غیخنده ھا... خندهی ، مواری بھ ددهی مھی و تکرهی قدم عقب مچند

 
 ...کشھیبھ جنون م...  منو ی زندگنیا...یاسی

 ...ی درکم کنیتونیراحتتر م... خوبھ:  بھشکنمی مپشتمو
 

 !  حجره؟ی اومده بودی چیبرا: شنومی بلندشو میکنھ،صدای حرکت مپاھام
   کھ من شبی زجرنھ،ی بھ موقع ببدیبا! مم؟یبگم از تصم... تونمی نمدم،یجوابشو نم 
 

 ...کنمی احمقانم شک نممی تصمنی بھ ای ذره ایحت...  بکشھدمی کششیعروس
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... زنمی روھا تنھ مادهی پی ھیتوو شلوغ... و اتوبوسی با تاکسرم،ی مادهی پابونارویخ
  فحش

 
 !خندمی میول...شنومیم

  ات؟ی جھانو بگردم پیکجا...

 ؟یتوو عمق کدوم لحظھ و ساعت...

  کنم؟دایکجا رد پاھاتو پ...

 ؟ی شب لعنتنی ایکدوم گوشھ ...
:  روزا برازندمھنی کھ ایو کلمھ ا! دمی چقد رفتم، چقد تنھ زدمو فحش شنفھممینم
 !!! وانھید
 

 ! دمیشن!!! یروان
 ! شب شدهنمیبی مرمویم...رمی مفقط
  اومدمرونی ازش بی حال بد باشی ھفتھ پی کھ ستمی ای می برجیجلو

 ! کدوم طبقھ بود، کدوم واحد بوددونمی نمی حتشم،ی میوارد الب 
 ! ن؟یشناسی برجو منی انیشما ساکن...  آقادیببخش: رمی کھ مشغول نظافتھ می مردسمت

 !؟ی کار داریبا ک... شناسمی ھمھ رو مبایبلھ تقر: کنھی توو دستش جابجا مدستمالشو
 ... فرجامحای مسیآقا -

 !  دکتر؟یآقا: زنھی ملبخند
 دمی تکون مدیی تای بھ نشونھ سرمو

 ١٨ پنجم واحد یبرو طبقھ  -
 ....رمی سمت اسانسور مکنموی متشکر

 چند قدم عقب زنم،ی زنگ واحدو مستم،ی ای م١٨ واحد ی جلوشموی مادهی آسانسور پاز
  یم
 
 از خودش نشون ی چھ رفتاردونمی نمدنشی بعد اتفاق اون روز و بوسستم،یا
  چی ھحایمس...دهیم
 

  ینی بشیحرفا و حرکاتش قابل پ... اطرافم نداشتی مثل مردای ای عادی رفتاراوقت
 

 ...نبود
 

 ..کردی بخنده، اخم مدی بایکردی کھ احساس مییجاھا
 ...شدی مھربون م،ی ازش داشتدادی انتظار دادو بیوقت

 ... بودی و شاگردی دانشگاه، استادطیح توو می سھ سال ھمراھی جھی نتنا،یا
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 روانش مشکل حای تھ دلم ازش ترس داشتم، بھ قول غزل، مسھنوزم
  یادامھ !...غزل؟...دا
 

 ... آهی شھی ذھنم می جملھ
 ...ارمی و دوباره زنگ واحدو بھ صدا در مکشمی میقی عمنفس
 دور ی نمدارش، و حولھ یموھا... شھی در ظاھر می جلوحای ، مسشھی باز مدر

  ، گردنش
 

 ... ومدی مدشی بھ پوست سفشرتشی تھیریرنگ ش!  کھ حموم بودهنھی ای دھنده نشون
 : ندازمی منییاز نگاھش خجالتزده سرمو پا... کنھی منتظر نگام میشونی پی اخم روبا
 

 ...سالم
 
 ...سالم -

 آواز ی صدادنیشنبا ...کنھی حواسمو پرت مادی کھ از داخل خونش می آھنگیصدا
  بنان لبخند

 
 آلبوم ی بنان و ی شم تنھا آھنگ ھاری اگھ پکردمی فکر مشھیھم... نھیشی لبام میرو

  عکسھ کھ
 
 ... رفع کنھاموی دلتنگتونھیم
 داشتھ ی جز دلتنگی اگھی دلی دلتونھی مدی شاده،ی آھنگ بنان گوش محای مسنکھیا

 ...باشھ
 ! ؟ی لبخند بزنوی واسنجای ھمیخوای مای توو یایم -

 !  داره؟ی بھش گفتھ زبون تندو تلخیکس
 ! بھ قلبمزنھی خنجر می موج دلتنگشموی ، وارد خونھ مرهی در کنار می جلواز

 ! ؟یشام خورد: شھی و از کنارم رد مبندهی مدرو
 تخت مرددم، با ی نفره و لبھ کی مبل نی نشستن ھستمو بی کھ دنبال جا برای حالدر

  یصدا
 

 ...  ندارملی میول! ... نھ: گمی میفیضع
 
 ... کنار پنجرهی صندلی رونیبش -

 ...ی داری اشرافکوی شی خونھ کردمیفکر م: زنمی سمتشو لبخند مگردمیبرم
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 !  بده؟یستیساده ز: کنھی باز مخچالوی در
 کھ توو حاستینگاھم بھ مس...خورمی آروم تاب مشنموی می گھواره ای صندلیرو

  آشپزخونھ
 

 یاصال ھمھ چ...ندازهی مدی امادی و منو شھی کھ پخش مھی و حواسم بھ آھنگھکنی مکار
  ادیمنو 

 
 ...ندازهی مدیام
 

 میگی ھردو با ھم می لحظھ ایبرا
 ... ازدواج کیخواینم: من
 ... فراموشیتونست: حایمس
 !نھ:  ھردو باھم و

   ھنوزحای مسیو حالت چھره ! خندمی بلند می با صدارمویگی دھنمو می جلودستمو
 

 ...ھیجد
 ! ؟یکنیچرا نھ؟ چرا ازدواج نم: پرسمی مدموی خودم جرات مبھ
 !یزدی حرف نمادی زی کھ دانشجوم بودیدوران -   

 ! فمیاومدم دنبال ک: شمی بلند می صندلی از روخندموی رک بودنش دوباره میبرا
چند لحظھ ... رهی کھ اون روز رفت، می و سمت درادی مرونی حرف از آشپزخونھ بیب

  بعد با
 
 ...سی ننجای اومدن بھ ای برای بھونھ اگھیفک کنم د: گردهی برمفمیک
 ...نجای ایچرا اونشب منو آورد... ادیتو کھ انقد ازم بدت م: رمیگی مفویک
 ! یختیری مراسمشونو بھم موی موندی مدیبا... اره: زنھی مشخندین
 

 تا منصرف کنھی رفتار نمیا طورچر!؟ی من بکشمش توو بازکنھی می داره کارچرا
 ! شم؟

 
 !  بسوزه براش؟دلم

  
 دور گردنشو با حرص بر ی کھ حولھ کنھی مشی عصبرمی و نگاه خی طوالنسکوت

 : دارهیم
 

 ...بھتره
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 ... کھ انتھاش مطمئنن خورد شدن من بودشھی می زنگ در مانع بحثیصدا
   تقاص پس بده؟دی باحایچرا مس!...اونم تنھا؟! نجام؟ی چرا امن
 ! دهی امیچون عمو: زنھی کھ داد میی صداو
:  سمت منگردهی برمعی سردنشی پشت دره کھ با دی کدونمی نمره،ی مفونی طرف آبھ
  فتویک
 

 ! مھمون دارم...ی بریتونیم... یگرفت
 ام،یآقاجون گفتم خودم م: دارهی برمفونوی آیگوش... رمی سمت در مدموی تکون مسرمو

  با
 

 ... باالنیای خب بیلیخ...  کمکتنیی پاامیبذار ب! ... ن؟ی اومدآژانس
 !  ھم مونده؟ی اگھی دزی چفینکنھ بھ جز ک: گھی و رو بھ من با تعجب مکنھی باز مدرو

 !یخودت خواست:  بھشزنمی ارادس ،پوزخند میب
سمت آسانسور ... زنمی مرونی از خونھ برمویگی مدهی نادشویشونی پی گنگو اخم رونگاه

  ،رمیم
 

 ! ادی تا باال بشمی دکمشو بزنم منتظرم منکھی ابدون
!  رحم شدم؟ی انقد بیمن از ک... زنھی قلبم کندتر مشھی کھ تموم می ھر شماره ابا

  سوختن
 

 ! ؟یبھ چھ جرم!  بسوزه؟دی ھم باحایمس! نبود؟ی کافخودم
 !!!تونمینم...تونمینم! نھ : شھی مشت مدستم
   و نگاهشھیدر آسانسور باز م...  ی منصرف شدم ولخورمی شدم، قسم ممونی کھ پشبخدا

 
   داخل گود، و خدا شاھده کھ من داشتمدهی حاج رحمان ناخواستھ دوباره ھولم ممتعجب

 
 ...  چند روزنی کھ آزارم داده ای شومی از فکراشدمی ممونیپش
 ...هدی سالممو جواب ماد،ی مرونی بگم از اسانسور بیزی چنکھی اقبل

   حرفاتکنمی احساس مبیعج...  صحبت کردنی لحظھ س برانی بھترنجایفک کنم ا -
 

 !مھمھ
 یازم نخواه از نبود  وجدان خواب زدم استفاده کنمو بکشم وسط ،پا! نخواه کھ بگمازم

  ییآبرو
 

 ... براتون ارزش دارهیلی خدونمی کھ مرو
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 ...کنمیخودم رفعش م...  حاج آقاستی نیزیچ... نھ: فرستمی می داخل روسرموھامو
 رهیگی عصاشو میول! کنھی کھ مغزم صادر مھی فرار تنھا دستورشم،ی اسانسورموارد
  یجلو

 
 کھ یفک کنم باتجربھ تر از تو باشم توو حل مسئلھ ا! ھفتادو ھشت سالمھ...دخترم: در
  یپا
 

 ! خونوادم وسطھیآبرو
 کھ داشت یشی آتنی بھ ازنھی دامن مرشتی و بشھی مختھی موقع ری کھ بی بھ اشکلعنت

  شعلھ ور
 
 !!شدیم
 ! بھت قول ازدواج داده؟ -
 !! زنمی اشکام لبخند منیب
 اونم ی گفتنش برادیشا! کنھیمکث م....( فکر کنم ازت خوامینم: دهی اخم ادامھ مبا

 ، سختھ
 

 ! سواستفاده کرده؟)ست؟ی از دل شکستھ سختھ، نصحبت
 
 ! ؟ی کردکاریچ! اسمن؟ی!! کنھی مدیی موقع تای کھ بی لعنت بھ سرو

 ی کھ اتفاقنکھیاز ترس ا! رهیگی و چند قدم از آسانسورفاصلھ مندازهی منیی پاسرشو
  براش

 
  رمیمن م... دایحاج آقا تورو خدا ناراحت نش: رمیگی بازوشو مری زرموی سمتش موفتھیب
 

 !  شما برام ارزش دارهی آبروکنمی گم مگورمو
 !  براش ؟یحالل بود:  بھمدوزهی مشوی جدنگاه
 من فکش دنیبا د!  ادی مرونی و بشھی باز محای مسی جواب بدم درخونھ نکھی اقبل

  منقبض
 
 ! توو چشماش حدس زدشھی متوی اوج عصبانشھ،یم

 ! لعنت بھ منو افکار من! کنمی می بازرمردی پی ی بھ من کھ دارم با آبرولعنت
 ! رمی سمت آسانسور مکنموی حاج رحمانو رھا میبازو
 ... واسا: زنھی ھمکفو بزنم حاج رحمان صدام می دکمھ نکھی اقبل
 ... نذار بره: دهی ادامھ محای بھ مسرو
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  اون قلبش! اسمن؟ی شده یچ: گھی می گرفتھ ای با حرص و صداادوی جلوتر محایمس
 

 ...رهی ددی برگردوندنھ امیاالن برا... فھیضع
 ! خونھارشیب: شھی حاج رحمان دوباره بلند می صداو
   دو ابروش بازنی بی گره ی لحظھ ایحت!  برمرونی از آسانسور بکنھی سر اشاره مبا
 
 ...شھینم

 و سرشو رهیگی از کنارش رد شم بازومو منکھی قبل اشم،ی سرش وارد خونھ مپشت
  کینزد

 
 !؟یکنی مکاری چی دارتھیحال... اسمنی: ارهی مصورتم

 و دوس شھی مضیافکارم داره مر! لی دلیب... حرص خوردناش برام لذتبخشھنی اچقد
  دارم

 
 ! کھ زجرم داده زجر بدمی و برادر کسقی و رفعمو

 و سمت پدرش کوبھیدرو م...کنھی رھا می کھ بازومو بھ تندمونھ،ی جواب می بسوالش
 !رهیم

 دست حای مبل نشستھ، مسی حاج رحمان روشم،ی مکی بھ حاج رحمان نزدر،ی بھ زسر
  بھ
 
 ! ستھی ای باال سرش منھیس
 ! نی جان شما ھم بشحایمس...  دخترمنیبش -
 !مینیشی تخت می و لبھ رهیگی و کالفشو ازم می نگاه عصبحایمس 

 کنھ داری تا بزنھی مادی بلند فری آبرو رو با صدای کھ توو وجودم ھست، کلمھ یجدال
  نیا

 
 شھیحاال کھ شروع شده نم! کردمی خودمم بازیمن باآبرو! بھ خواب رفتھ رواسمنی

  عقب
 

 .. کردینینش
 ! شنومیخب دخترم م: کنمی حاج رحمان سرمو بلند می صدابا

 نکھی لبام بدون ای روشنی میکلمات جار! کوبھی منمیقلبم خودشو بھ س! لرزهی مدستام
  یذره ا

 
 ! کنمفکر
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 ... خامش شدم! منم...ه بودقول ازدواج داد... بھم -
 ! گھ؟یراست م: گھی محای بھ مسرو
 ... رهی االن دیول! بعلھ درستھ: کنھی منیی سرشو باال پاحایمس
 دختر ی یچراباابرو! ؟ی چیول: بندمی چشمامو محکم مزنھی کھ حاج رحمان می دادبا

  جوون
 

 !  ؟ی کردیباز
 ...  آقاجون من -

 ... بشنومخوامی نمیزیچ... نکنحیتوج:  داد زددوباره
 !  منم؟تیانتخاب بعد!  بھش؟ی گفتیچ: گھی و با حرص مرهیگی بازومو محایمس
 

 !خونوادت کجان؟: شھی مبل بلند می رحمان از روحاج
: گھی محای جواب بدم مسنکھیقبل ا! حای مسھی ھنوز گره خورده بھ نگاه عصباننگاھم

  آقاجون
 
 ... می اونم توو دانشگاه نداشتی و شاگردید بھ جز استای رابطھ اچی و من ھاسمنی

 !دوست دارم...  من یول: دیچی نھ کھ توو سکوت خونھ پای خودم بود ی صدادونمینم
من نبودم ! یکنیاشتباه م: شھی شکستھ محای مسی خنده ی سکوت خونھ با صدادوباره

  گھی دیکی
 

 .. کھ راحت دورت زدبود
 

 ...نمک بزن بھ زخمم! باشھ
 چھ راحت بھم تھمت ینیبیم...  حاج آقاینیبیم: گمی مھی بھ حاج رحمان با گررو

 ...زنھیم
 ...اسمنی:  حایمس

 ...نجای اومدم ای چیآقاجون ازش بپرس من برا: دمی توجھ بھش ادامھ میب
 ...اسمی-
 ...نجای مونده بود ای چی برافمیآقاجون بھش بگو ک -

 ...اسمنیخفھ شو : زنھیدادم
   خفھشھی ھمیبرا! شمیخفھ م... باشھ: ستمی ای روبروش مشموی تخت بلند می رواز
 
! ...  کنم؟ی زندگتونمیبھت گفتم بدون تو نم! کشم؟ی خودمو میبھت گفتم ولم کن...شمیم

 ! باشھ
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 ... کنمی گورمو گم مشھی ھمی برایخوای کھ منو نمحاال
 ... تاسفم براتم: دهی و سرشو بھ چپو راست تکون مخندهی بلند می صدابا

 !! واسای کھ کردی کاریپا...خورهیتاسفن بھ درد من نم: کنمی پاک ماشکامو
 توو بازار جار امینم...برمی راحت آبرتونو نمالتونیخ: دمی بھ حاج رحمان ادامھ مرو

  بزنم پسر
 

 ...اینم...  دادمی حاج رحمان چطور بازی کھیکوچ
 ! ھ؟ی خائنت چقیفرق تو با اون رف:  سمت خودشکشھی و مرهیگی بازومو محایمس

 کھ اون راحت جار زدو کارو کشوند بھ نھیفرقمون ا: کشمی مرونی از دستش ببازومو
  ارشاد

 
 کھ تو متعلق بھ نھیفرقمون ا... بھ پدرت کردم تا ارشادت کنھتتویمن شکا... منکراتو

  یکس
 
   ھمی اگھی دیایدن... کاراتو...التو حرفاتو قورمیگی مدهیناد... ی نیاالنم حرف! یستین
 

 ...ھست
 ! وقت نداشتھچی بودم کھ ھحای از مسیی و من امشب شاھد خنده ھاخندهی مدوباره

 دارم ازت یدی جدیامشب چھره ... من یخدا...ی اعتقاد داراینگو کھ بھ اون دن -
  نمیبیم
 

 ... ی شکوھخانوم
  دختر...  من ی آقاجون ولدیببخش: ستمی ای حاج رحمان می روبروشم،ی کنارش رد ماز
 

 ...ییھرجا
 تیبھ معصوم!  نکردم در موردتی فکرنیمن ھمچ! سسیھ: ارهی راستشو باال مدست

  و
 

 ... دارممانی اتیپاک
 ...با اجازه... ممنون: زنمی ملبخند
 ... جا موندفتونیک... خانوم معصوم: زنھی صدام محای کھ مسرمی در مسمت

 
 !!  بودی عالتیباز: کنھی زمزمھ مرم،یگی مفوی سمتش و کگردمیبرم

 ...شھی می و دوباره جدزنھی مچشمک
 ...تی خواستگارمیایفردا م:حاج رحمان 
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 !  امشبنیھم...  آقاجونرهیفردا د:  سمت پدرش گردهی برمحایمس
 سر خودش یی تا فردا بالترسمیم...:  سرد کنھ،ینگام م! شمی مرهی تعجب بھش خبا
 ... ارهیب
 
 !! کھ بدجور عاشقمھدینیبیم

... دهی نگاه بھم منی کھ ایزیتنھا چ...  بخونم نگاھشوتونمی نمخوره،ی گره منگاھمون
 !ھیاھیس
 ! میآماده شو بر...ساعت ھشتھ... باشھ -

 آقاجون بھت یمن شرطامو جلو: گھی کھ مخورهی از چشماش بھ لباش سر منگاھم
 ... گمیم
 

 یاری کھ با خودت میزیتنھا چ...نجای ایای از محضر ممیمستق! ی مراسمچی ھبدون
  چمدون

 
 ...لباساتھ

 
! چرا الل شدم؟! کنھی نمدارمی بی کسنمویبیکابوس م! کنھداری منو از خواب بیکی

  کاریچ
 

 زجر دی امینجوریا... بچگونمیلعنت بھ فکرا!  بکنم؟خوامی مکاری چکردمو
  اشتباه!کشھ؟یم
 

 ...یشی خودت زجرکش میکرد
 
 !! منتظرم!... ھوم؟ -

 ! شیفعال ک!  مات شدن زودهیبرا: کنھی کھ اروم زمزمھ منھیبی ماتمو مجوی گنگاه
  معقولھریشرطت غ...  حایمس:ادی مکی رحمان چند قدم نزدحاج

 انگشتاش دور بازومھ، ینگاھم بھ حلقھ !  سمت پدرشگردهی و بر مرهیگی مبازومو
  انگار کھ

 
 ... قبول نکنھتونھی منھیتنھا شرط من ھم:  تا فرار نکنھیری رو محکم بگیمجرم
 قبول.. ق:  زبون قفل شدم حرکت کنھشھی ھردو و سکوت خونھ باعث مانتظار
 تشونی پرسشگر خونوادم، عصبانی خونمون، نگاه ھامیری و آقاجون محای مسھمراه

  یوقت
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 محضر گذاشتھ  قرارگھی تا دو روز دشنونی می و تعجبشون وقتگھ،ی شرطشو محایمس
  شھیم
 

 و بدور از ھرگونھ ی عجلھ و پنھوننیبا ا! ... خونھنی ایمھمون دو روزه ...ومن
  یمراسم

 
 !رمیگی مدهیناد...حای مسی خونھ رمیم

 !  بھمن٢١ خی بھ تارموی از کتاب زندگی برگھ اکنمی مپاره
  ی جسارتو کنیمن ا...  من شدری گبانی حرفشو زده بود زودتر ازون گردی کھ امیجنون

 
 ! پا گذاشتم؟ری غرورمو زیک!  اوردم؟بدست

 ی روی شناخت کاملندشی گوکردمی احساس مبی و من عجدیچرخی ذھنم می جملھ توی
  من
 

 !!ی احمقیلی خیدونستیم: داره
 حالو ی کھ حماقت براندازه دونمی منوی ای ولدمی جملھ رو شننی ای کجا و ازکدونمینم

  روز
 

 !!منھ
 کھ منو یزیتنھا چ!شمی و آقاجون نمحای کھ متوجھ رفتن مسجمی از اتفاقات افتاده گانقدر

  از
 
 ...رجھی مامان و ای ھادادی دادو بی صداکشھی مرونی بیجیگ
 
 ... خودشھھی جان زندگمیمر -
 ! ؟ی کھ با خواستگار برگردرونی بیاز صبح رفت...  خودسری دختره یغلط کرده  -
 

   بھتی عالقھ اچی ھدمیمن نشناختھ فھم! ؟یظاھرشو خورد کم عقل گول ی دختره
 

 ...نداره
 

برام مھم ...مامان تورو خدابس کن:  بودتا داغ شھ صورتم با اشکام ی جملھ کافی نیھم
  ستین
 

 !  نھای داره دوسم
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! ظاھرش؟!  مھمھ؟یپس برات چ: کنھی مبل بلندم می و از رورهیگی مبازومو
 ! مدرکش؟

 
 ... گھی پارسا ھم داشت دناروید آخھ دختره  نفھم ا!... خونش؟!  ؟پولش

اومده ! سال ازش بزرگترهازدهی....  زن داشتھ قبالاروی:دهی اون ادامھ مکنموی ھق مھق
  زل

 
  میری ازون جا ھم مرمویگی وقت محضر مگھی من دو روز دگھی توو چشممون مزده

 
 ... ی کھیمرت!خونمون

 ... اھھھھگھی بس کن دمیمر:زنھی داد مرجیا
 !رسونمی خودمو بھ اتاق می تندی با قدمھاذارموی دھنم می جلودستمو
 ...ھیگر!  روزامنی اھی جدا نشدناری با شمی ھمبستر مکنموی تخت رھا می روخودمو
 ؟ییکجا... دمیام: کنمی و زمزمھ می بھ روتختزنمی مچنگ
 با تموم خواستمشیم...  واقعا دوست داشتم، نفسم بوددوی من امنھ،ی ھمکارم

  رفتنش...وجودم
 

آرامش ...دیشا!  کنم تا آروم شمھی گردیبا... خنجرنی ایدرد داره جا!  زده بھ قلبمخنجر
  سمت

 
 ...ادی بمن
 

 نگفتم نای مامان ایمن جلو!  جونم؟یاسی! ... خواھر گلم؟: شھی اتاق بازو بستھ مدر
 ...  یول
 

 ! خنثاست؟یگفتی کھ مستی نیھمون استاد! د؟ی امیا عمو بچرا
 ! االن آرامش داره؟: شمی مرهی بھ سقف خکنموی توجھ بھ حرفاش چشمامو باز میب

 !؟یک:کشھی تخت دراز می روکنارم
 !غزل؟ -

 ...خدا لعنتش کنھ...بھش فکر نکن:کارهی موھام می روی ابوسھ
   تویزنیم... یشیاگھ بدزدنش، ناراحت م!نیمثل ماش... یشی میزی صاحب چیوقت -
 

! یریگی پس منتویماش...  کننی مداشیپ...یخوش شانس باش! تی شکایریم! سرت
  دزدو
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 !  زندانندازنیم
 رفتمیکجا م...  ی ولھی دزد کدونستمیم...من زدم توو سرم! لوفرین:  سمتشچرخمیم

 ! ت؟یشکا
 

 ھمون لحظھ کھ سندش قای من کھ سھ سال منتظرش بودمو دقداد؟بھی می رای بھ کدادگاه
  بھ
 

 شبھ ی و ارهی برشی زده تا تنھا گدی بھ غزل کھ سھ سال دای...نشی خورد دزدنامم
  تصاحبش

 
 ! کرده؟

 ! حا؟یچرا مس...  سوالمو جواب بدهیتو فقط ...  االنجمیمن گ: خندهی متلخ
 چشمشون ی جلودی باکردمیکر مداشتم ف...  موقعنی ھمشبید: بندمی مچشمامو

  یجلو!باشم
 

   اومدحای فقط مسلوفر،ین... عاشقم شھیکی چشمشون یجلو...  خوشبخت بشمچشمشون
 

 !   چشممیجلو
 
 !ھی جدیلیخ-

! کنھی ممی چرا داره ھمراھدونمیفقط نم... دهی خندی کافیامشب بھ اندازه :زنمی ملبخند
  دونھیم
 

 ! بازم ھمراھھیول! دمی مثل خودش داغ ددونھیم... ستی باھاش ندلم
 
 !اسمن؟ی -

 ! بھشدوزمی منتظرمو منگاه
 
 ...ی کن خوشبخت بشیسع -

 !!! حای با مسیقول خوشبخت...  کھ نگرانمھ ی بھ خواھردمی قول مزنموی ملبخند
...  سراغم اومدهیداری بی کھ توی کابوسنم،یبی تا صبح کابوس مبندموی مچشمامو

  کابوس مرگ
 

 !  کھ تازه جوونھ زده بودیعشق
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 پر شدیکاش م... بھ پنجرهشمی مرهی خی تکراری کابوس ھانی و خستھ ازشمی مداریب
  ززدم

 
 !ی پرواز کنویجا بذار..زخماتو... درداتویھمھ ! رفت

 کالس داشتھ و مامان لوفریکھ ن! ظھرهکی نزدگھی بھم مشیو روشنا... سکوت خونھ 
   با فالن

 
 ...دی رفتھ خرھیھمسا

 !رمی مرونی از اتاق بی کم جونی با قدم ھاشم،ی تخت بلند می رواز
 ...کشھی زنگ تلفن خونھ منو سمتش میصدا 

 !الو؟: دارمی رو برمی  گوشنمویشی مبل میرو
 !اسمن؟ی یکنی می داریچھ غلط -

 ...کنھی مانی توو وجودم غلیزی صداش چدنی بھ من کھ االنم با شنلعنت
 ... افتادم کھ برگشت ندارهی ای توو لوپ بازدونمی بھ من کھ ملعنت

 !!یشکنیو دوباره م...یکنیحماقت م...یشکنیم:  لوپ سادهی
 رقص نیبا ا! پاس باش!  دادهتیباز...دتیام..تیزندگ:زنھی مادی توو وجودم فرییصدا
  یزندگ

 
 !برقص

  رمیمیم !یدی زجرم می داراسمنیلعنت بھت ! یکنی اشتباه میدار...زمیعز...اسمنی -
 
 ! رمیمیبخدا م!  کارتنی با ااسمنی
 

 !کاش بشھ مرد! مردن
 ...ھی جھنمھی زندگنی ای راه برانی راحتترنویبھتر... مرگ

   نکن فکر کردن بھ  ھمونیکار! کنم؟ی می دارم با خاطراتت زندگیدونیم! اسمن؟ی -
 

 اگھ بگم ازدواج ھیخودخواھ! حا؟ید آخھ المصب چرا مس!  ھم حروم شھ برامخاطرات
 ... نکن

 
  کنازدواج

  من سوختم! ؟ی بزنشمی آتوی چشمم باشی جلویخوایم...حااای نھ با مسیول) زنھیداد م(
 

 !خاکسترم... زمیعز
 د؟یام
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 حای زن مسیتو بش... منھی زندگیھمھ ! اسمنی...جانم نفسم...جانم عشقم...زمی عزجانم
  من
 
 قربونت نکاروی بگم ؟نکن با من ای برات؟بھ کدمی بگم جون می بگم؟بھ کی بھ کنارویا

 ! برم
 

 ... منو عشقمنشکن
و توو دلم ! (  گرفتمممویمن تصم: گمی می گرفتھ ای با صداکنموی اشکامو پاک مرد
  زنمی مادیفر
 

 ! ازدواج کنم... حای بامسخوامیم)...کنمی حماقتو منی امن
 

 ...لرزونھی ھم دلمو مشی عصبی نفس ھای صدایحت
 !زن عمو... کنمی می خوشبختیبرات آرزو! باشھ... ھباش-
 

 !  بار ھزارمی شکستن قلبم براھی ملودشھی ھق ھق من می بوق آزادو صدایصدا
 ... دارهییقبولھ کھ ھرکس خدا...
 ... ترهیمی من اما قدیخدا...
 ... وفاستی تو مثل خودت بیخدا...
 ... ترهیمی من اما صمیخدا...
 ...ی ترسھ ولدوی تو تردیخدا...
 ... کھ دارم پر از باورهییخدا...
 

 !  گرفتدموی اسمشو کھ امزنمیداد م... سرنوشتو برام رقم زدهنی اسمشو کھ ازنمی مداد
   بھشی عالقھ اگھی کنم بھ وجودم کھ من دقی تزردی کھ بای باوری براکنمی سکوت مو
 

 ...ندارم
 ...ستی نندهی بھ آیدی امی روزنھ یو حاال حت...دیگذشتھ تموم شده با ام... شدتموم

 حا؟ی حالو روزم با مسشھی می کنم؟ چی زندگحای با مسیدی چھ امبا
 حای کھ مسیھمون... اسم خدارو زنمیصدا م...  زمانو نوی زمکنمی منینفر! زنمی مضجھ
  معتقده

 
 ازش یچیھ!  آرومم کنھخوامیفقط م...و... اسمشوزنمی مادی بھش اعتقاد ندارم، فرمن
 ! خوامینم
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 ...ھی جاش خالی روزام بھ طرز وحشتناکنی آرامش کھ افقط
---------------------------------------- 

 شی بی شد کابوسی سپرحای و محضر کنار مسشگاهی کھ توو آزمایی لحظھ ھای ھمھ
 ، نبود

 
 شام ی شد کھ آقاجون ھمھ رو برادی ناامی وقتدمی امی بھت بودمو ھستم ، ھمھ توو

  یخونھ 
 

 ... دعوت کردو اون نبودخودش
 از ییای بود کھ منو با دننی تنھا و تنھا الشیدل! گشتی منتظرم دنبالش میچشما

   کھیخوشبخت
 

 !! نھی کرده بباحاطم
 شدم نھی کھ ببدینھ ام! نھی ببتی جذابی غزل بود تا منو کنار استاد بقول خودش خدانھ

  زن
 

 ...عموش
 

 ...  ھملوفری نی ھایبھ دلسوز!  سرزنش وار مادرم ندارمی بھ نگاه ھایتوجھ
 ... ، ھم ندارمحای مسی خونواده ی اعضای بھ خوشحالیتوجھ

 
 فکر ی زمانی کھ دی با برادراش، با محمد پسر بزرگ فرجام ؛  پدر امشمی مآشنا

  شمی مکردمیم
 

 ... نھ زن برادرشعروسش
 !  منھدهیام ھھی شببی کھ عجحای برادر بزرگتر مسی مھدبا
 

 !  ستی تو ندی کن اون امی حالشعورتیبھ دل ب... اسمنیلعنت بھت !آخ
 
 !  دلممی ھنوز دنبال آشناشموی ھمھ آشنا مبا

 حسرتھا و نداشتن ھا و کمبودھا ی کھ بھ شدت بھ جونش افتادمو ھمھ ھیبی بھ سحواسم
 ، رو
 

 ...کنمی می خالسرش
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   حالفھمھی بھش و اون مدوزمی نگاه درماندمو مکنم،ی رو کنارم حس می شخصحضور
 

 !! داغونمو
   چرا زنپرسنی ھمش از مامان ماتی جارنیا...ی بخند لعنتکمیتورو خدا ... اسمنی -
 

 ... انقد اخموإحایمس
 
 و نشد کھ بشھ دهی کھ مامان امشونیکی!! امیجار: کنمی لب زمزمھ مریز

  اون...مادرشوھرم
 
 ... کھمیکی
 
 !... کجان؟دی غزل و امنیبرو بپرس بب! لوفر؟ین-

...  بدبختوبی چطور داغون کرده سنیبب: دارهی پام بود برمی کھ روی اوهی مبشقاب
  میپاشو بر

 
 ... اتاق شبنم خانوم کارت دارهاون

 ! شبنم؟ -
 !یزن مھد...گھی دتیجار: گھی و با ناز مدهی بھ گردنش میتاب
 کھ ی بھ نگاھخورهی ھمزمان نگاھم گره مشم،ی مبل بلند می از روکنموی مدیی سر تابا
   پنجقایدق
 

 ... ھمسر ثبت شدهی اسمش توو شناسنامم جاساعتھ
 

   برامشیھنوزم ھمراھ...دهی مرونی بگارشوی و دود سستادهی باز امھی نی پنجره کنار
 

 ...نامفھومھ
 
 نی اولکشھ،ی دستمو سمت اتاق مدهی نمحاروی مسی نگاه ھاھی فرصت حالجلوفرین

   کھ بایزیچ
 

 ... کھ وسط اتاق گذاشتنھی ای صندلکنھی بھ اتاق توجھمو جلب مورود
 ارنی مادمیو بھ ...کشنی کل مدی خواھر امای و روی ورودم مژده دختر مھدبا

   رو کھییآرزوھا
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 یحت... باشکوهھی عروسی... لباس عروسدنی پوشیآرزو... شرط بھ باد دادمی با
  یآرزو

 
 !ی عکس از شب عروسی داشتن

 ...بندمی ملوفری مامانو نسی خی چشممو بھ نگاه ھانمویشی می صندلیرو
 

   با دخترا بھتکمی حای مسی خونھ ی برنکھی گفتم قبل ازمیعز: گھی می با خوشحالشبنم
 

 ...میبرس
 و ی کھ، با وجود تنگیدی سفرھنی پدنی کامل صورتمو پوششی آراشھی میدگی رسنی او

  باز
 

 دختر کھ عروش شدنھ برآورده ی ی از ارزوی خوب تونست فقط بخش کوچکبودنش
  ی! کنھ

 
 ... رهی نمنی چشماش از بی اشک جمع شده تووی لحظھ ای کھ برایعروس
 با گھی کھ تا چند ساعت دیاسمنی بھ شمی مرهی خستموی ای اتاق می قدی نھی آیروبرو

  افھی قنیا
 
 ... شھی محای مسھی عروسی لباس وارد حجلھ و

 ...دهی امی حجلم بارهی نادمیتا ب... می لعنتی اشکازهی تا نررمیگی گاز ملبمو
 شبھ نی بھتری ھر دختری کھ برای کھ نبارن در شبرمی تا جلوشونو بگبندمی مچشمامو

  یو برا
 

 ... حکم مرگھمن
 ھمراھم خراب یو الاقل امشبو برا محکم باشمدمی بھ خودم قول مکنموی مشت مدستامو

 ! نکنم
 ... شدمرانیو! کھ خراب شدممن
 ری از زندازموی سرم می روی عروسدی  چادر سفکنموی می با ھمھ روبوسی کدونمینم

  قرآن
 

نھ !!  آژانس بودی کھ فقط مینیشی مینی ماشھی صندلی روحای با مسشم،ی رد مآقاجون
  نیماش

 
 ...عروس
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 ! شھی می طحای مسی آقاجون تا خونھ ی خونھ ری سکوت مسدر

 تر از من ی و جلوکنھی آژانسو حساب می ھیم،کرایشی مادهی پنی برج از ماشیجلو
  سمت در

 
 ! رهی میورود

 ...ھی عروسو دوماد جارنی کھ بی ھمھ محبتنی بھ ازنمی مپوزخند
 مویشیوارد آسانسور م...  وارد شدن منھی نگھ داشتن در برانمیبی کھ ازش می محبتتنھا

  دکمھ
 
 بھ گمیپنج ھزار بار لعنت م!...دمی و من پنج ھزار بار جون مدهی پنج رو فشار می

  بھ... خودم
 

 ...غزل
 

 کھ اون عالقھ دمی می بھ خودم دلدارکنھ،ی مشتری ترسمو بحای مسھی تفاوتی و بسکوت
   بھمیا

 
 !... کھ ھستییثل اکثر داستان ھا ھمخونھ می میشی و مطمئنا منداره

 ...کنھی متی ھدارونی و منو بھ بنھیشی کمرم می ،دستش روشھی آسانسور باز مدر
 ! چمدون لباسات کو؟ -
 

 براق و ینگاھمو بھ کفشا...نھی ھمشنومی ازش متی کھ بعد از محرمی جملھ انیاول
  واکس

 
 ...ارنی مگھی چند روز درجینتونستم جمع کنم مامانو ا: دوزمی مخوردش

 ...ارنیبگو فردا ب: ستھی ای و کنار مکنھی واحدو باز مدر
 

  ی چھ غلطنجایمن ا! تعلق ندارمنجایمن بھ ا...  من فھممی و تازه مشمی خونھ موارد
 
 !!بمی غرنجایمن ا...یبی غرنی ای برالرزهیچونم م!کنم؟یم

 ھمونجا یخوایم: ندازهی مبل می و روارهی در مشوی کت مشکشھ،ی کنارم رد ماز
 ! ؟یواس

 
 ...انی صورتم بھ حرکت در می بھ جاش اشکام روی ولدمی پاھام فرمان حرکت مبھ
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 کھ نگاھشو دوختھ بھم و با ی مقابل مردکنمی بودن مفی احساس ضعبیو من عج 

  یھرقدم
 

 ...کنھی باز مرھنشوی از پی دکمھ اشھی مکی بھم نزدکھ
 
 اون نگاه فھممینم...  اشکاتوھی معنفھممینم... کاراتوفھممی نماسمنی! فھممتینم -

  پرالتماستو
 

 ... کنمی دوریخوای بھ چشمامو ازم می دوختکھ
 

 و ستھی ای تنمو، مکنھی تنش منجمد می کھ گرمای و توو فاصلھ ادارهی آخرو برمقدم
  چادرو از

 
 دارهی سرم برمیرو

 ...چرخھیم!  کردمشی صورت آرای تک تک اعضانی بنگاھش
 دوستت انتیخ! زنھ؟ی مشتیکدوم آت:  بھمشھی مرهی و با دقت خکنھی خم می کمسرشو

   ازای
 

 !  دادن عشقت؟دست
 
 نی انگشتاش بادوی دست راستش باال مکنم،ی از اشک نگاش می سکوتو با ھالھ اتو

  موھام فرو
 
ش  خوی االن بھم بگدیبا: کنھی سمت صورتمو اروم زمزمھ مکنھی سرشو خم مره،یم

   بھیاومد
 

 ...  خانوماسمنی... منھیباز
 

: رهی و چند قدم عقب مشھیازم جدا م... چھیپی غم زدش می ھق ھقم توو خونھ یصدا
  بس کن

 
  پس... ی من بشھی جھنمھی وارد زندگی خودت خواستست،ی نھیاالن وقت گر...  اسمنی
 

 ...سی کن کھ راه برگشت نتمومش
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 نھی غم سنگنی اشک، انی کابوس، انی اخوامیم! شھی نمی تموم شھ ولخوامی کھ مبخدا
   دلمیرو
 

 ...شھی نمی شھ ولتموم
 چنگ شھ،ینگاھم بھ تن برھنش ثابت م...   تختی روکوبھی و مارهی در مرھنشویپ
   بھزنھیم
 

 منصرف ی ولخورهی تکون می گفتن حرفی لباش براکنھ،ی نگام میلحظھ ا... موھاش
 ... شھیم
 

 !کشھی مرونی بگارشوی کتش پاکت سبی از جشھی مخم
 طالقت بدم از سرت نکھیفکر ا: رهی سمت پنجره مکنھی روشن مگارشوی کھ سی حالدر

  رونیب
 

 نی بدون من ازیحق ندار!  کنرونی از سرت بینی غزلو ببای دوی امنکھیفکر ا... کن
  خونھ

 
... یف بزن دانشگاه حری الخصوص بچھ ھای با دوستات علیحق ندار... ی بررونیب

  حق
 

 ! خونھیاری بھ جز خانواده ھا مھمون بیندار
 !  ؟اسمنی تھیحال... ی فکر کندی بھ امی حق ندارگھید: زنھی سمت منو داد مگردهیبرم

 
 ! آره؟!؟ی بھ عشقت فکر کنیتوحق دار: شمی مکی بھش نزددموی خودم جرات مبھ
 

 فوت گارشوی و دود سخورهیتاب م... کنھی رھا می صندلی و خودشو روزنھی مپوزخند
  کنھیم
 

 رهیگی و مچ دستمو مشھی خم معی حرکت سری ی کھ،تونھیی مرموی من، نگاه خسمت
  ،منو

 
دلم ! امیمن امشب کوتاه نم... اسمنی نکن یبامن باز:  سمت خودشکشھیم
  یدونیم...سوزهینم
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 ...مگھ نھ؟...ی کردی بازنی چون خودت منو وارد اچرا؟
 کھ نخواستم یلیتنھا دل:  زنھی مگارشی بھ سی پک محکمشھ،ی بلند می صندلی رواز

  ھیبعد ھد
 

 کھ ینگفتم بھت چون انقد داغ!بچھ دار شم... تونمی نمگھید... بود کھنیا... کنمازدواج
  چکدومیھ
 
 و ی شدمی وارد زندگھوی! شد؟! اصال فرصت نشد بھت بگم؟.... سی برات مھم ننایاز

  ھیبا باز
 

 ...  من ازت سواستفاده کردمیمود کرد وانتیعال
 
 ... دونفره کھ بدجور شکستنیشاھد حرفا... امشبا،یدن

پس ...شی نھ اون بھ ھدیرسی مدتینھ تو بھ ام: زنھی مادی وجودم فری توییصدا
  تمومش

 
 ...کن
 

 رو ی حالتچینگاھش ھ...  صورتشوکنمی لمس مارموی دستمو باال مشم،ی مکی نزدبھش
  نشون

 
 ... تعجبیحت! دهینم

 ...ی داشتھ باشدوی امیتونینم: تو ذھنمکنمی ھا تکرار مبار
 !!حایبشم زن مس!  تا امشبکنمی متکرار

  گاری کھ طعم سیی بھ لبھازنمی بوسھ مکشموی کھ خودمو باال می وقتشھی فشرده مقلبم
 

 یکم...  شھری بشکنمو اشکام سرازشتری بشھی باعث منی ھمکنھ،ی نممیھمراھ...داشت
  ازم

 
 ی  و دستاش روندازهی مرونی بگارشویس... کنھی و پنجره رو باز مرهیگی مفاصلھ
  کمرم

 
 !؟یمطمئن: یکنی و اروم زمزمھ منھیشیم

  نگاه لرزون و خمارشو) ی داشتھ باشدوی امیتونینم( شھی دوباره تکرار مکنموی ممکث
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 !کنمیقبول م...بنمویم
 ...  کھ تصاحبم کنھدهی اجازه رو منیا کھ با بستھ شدنش بھش یی بھ چشمالعنت
 دستامو دور گردنش شم،ی کنده منی زمی و از روشھی مشتری کمرم بی دستاش روفشار
  حلقھ

 
   حسنشی بی عشق و دوست داشتنچی کھ ھشمی می آغازگر رابطھ اھی و با گرکنمیم
 
 ... شھینم

 !کشھی عقب مسرشو
 ... اسمنی نکن ھیگر -
 ...تونمینم -

 می عصبانی داراسمنی:  بھ چشمامدوزهی و نگاه سردش منھیشی نفره مکی تخت یرو
  یکنیم
 

 ... نکنھیگر
 
   تمومدی بای ندارم ولستادنی قدرت استم،ی ای روبروش ماموی مرونی آغوشش باز
 

 بار نی آخری براشمیرد م! کنمی ممشی خودمو تقدلرزمویم! زنمیاشکامو پس م...شھ
  یروزا

 
   بار قبل از ھرگونھنی آخری برابوسمیم... منشنویرد م!  چشمامی گذشتھ از جلوخوش

 
 طبقھ ی صبحونھ، توو آشپزخونھ کی کوچزی پشت مدوی امھیشونی بھ ھمسرم، پیتعھد

  ی
 

 !رازی شی ھاابونی از خیکی از ساختمون چھارم
 ...رهی مراھنمی پپی سمت زدستم

 ...  نگاھش سردهھمچنان
 !خورهی سر منیھش ھمراه لباس از تنم بھ زمنگا...وفتھی منی زمی رولباسم
 ! نگاهنی ازرمیگی ملرز

 زمزمھ یفی ضعی سمتم، با صدارهیگی و مدارهی برمنی زمی لباسو از روشھیخم م 
 : کنھیم
 

 ...بپوشش
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 ...برمی بھ آغوشش پناه مزنموی دستشو پس مھی گربا
!  نبودیخب عشق... شھوتشی با بوسھ ھاشھی مدهی کششی تنم بھ آتی ھمھ امشب،
  دوست

 
 !  نبودیداشتن
 ... با لمس تنمکشنیھمھ آرزوھام پر م!  تنشی با گرماشھی باورھام آوار مھمھ
 ! رهیگی بابوسھ ھاش اشکامو مزمویری اشک مکنھ،ی اون آرومم مکنموی مھی گرمن
 

 ازش حرف شنومینم! شھی من با ھمسرم مھی ھم آغوشنی اون شب شاھد اولھیکیتار
  یھا
 

  نھ... ومینھ من و نھ زندگ! میستی نیعی دوست داشتنو، طبی کلمھ شنومینم... زی آممحبت
 

  سردهی ھی زندگی آغاز نی امیدونی خوب میلیو ھردو خ! حایمس
----------------------- 

   باز شدن چشماممھی پشتم بھش بودو متوجھ نشم،ی ماری حس نوازش شونھ ھام، ھوشبا
 

 ... نشد
 خودمو توو آغوشش جابجا کنم، متوجھ شھی باعث مزنھی کھ پشت گردنم می ابوسھ

  میداریب
 
   وشھی تخت بلند می از روی حرفچی ھی و بکشھی مرونی سرم بری بازوشو از زشھ،یم
 
 ...رهیم
 بھ محبت بھ نوازش بھ خواستھ شدن، ازموی خفھ کنم حس ندی منھ نو عروس باره؟یم

  توو
 

 م؟ی صبح از زندگنیاول
 کی! قتھیحق... ازش انتظار محبت داشتھ باشمدی عادت کنم، نبااشی سردنی بھ ادیبا

  قتیحق
 

 ...تلخ
 با حای مسشبی بھ قلبم، رفتار دارهی ھمزمان دو حس متضاد ھجوم موفتموی مشبی دادی

  من
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 کھ یفرار از گذشتھ ا! بودیکی فکرامون ی نبود، ولیکیدرستھ دالمون !  بودیعال
  عشقامونو

 
 رفتارش نی ازیی جورای دهی دردو کشنی کھ ایو درواقع پناه بردن بھ آغوش...گرفتھ
  حالم

 
 ...خوشھ

 کھ یاون! نخواھد بودچوقتی ھچوقتی ھگھیو د... ستین!... نبود... ناراحتم چون و
  مرھم دل

 
 ... خوردمھزخم

 
 کھ بشھ یزی دنبال چدیا شچرخھ،ی می خالی نگاھم تووخونھ شم،ی تخت بلند می رواز

  ازش بھ
 

 ...  لباس استفاده کردعنوان
 رھنش،ی بھ پزنمی چنگ مشموی خم منھ،ی زمی کھ رووفتھی مدشی سفرھنی بھ پنگاھم

   ادکلشیبو
 

 قبلترشو با ی تا تھران ، و خاطره ھارازی ھمسفر بودنم از شی خاطره کنھی میتداع
 ! دیام

 !  تا روزمو با ھزاران غم شروع نکنمزنمیپس م...رازوی خوش شی روزازنمی مپس
 ...ھی لباسی بھتر از بیول!..  کوتاهشتری بی گشاده و کمی کمکنم،ی تن مرھنویپ

 ھ،یعی طبھی جسمم ندارم کھ بعد از ھم آغوشی بھ دردای توجھشم،ی تخت بلند می رواز
  چون

 
ردن ھم نداشتم  بھ ناز کیازین... مقابل خنجر اعتمادھی زنبورشی روحم نی درداکنار
  چون

 
 ... نداشتداریخر
 از اتاق یکی دو خوابس و در حای مسی خونھ شمی متوجھ می بھداشتسی دنبال سروبھ

 ، ھا قفلھ
 

 ... انباشتھ از کتابی و قفسھ ھای داشتو صندلزی می فقط ییرای ھم مثل پذی دوماتاق
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!  سی توو اتاق قفل شده نحای کھ مسنھی ای آب حموم نشونده یشم،صدای مسیوارد سرو 
  تو
 
 چھارم، دگرگون ستوی بھمن تا روز ب٢٣ از شب اشی کھ دنیاسمنی بھ شمی مرهی خنھیآ

 ! شده
 

 گھی من دھی توو زندگدی قبولونم کھ امی بھ صورتم و بھ خودم مکوبمی پرآبمو میمشتا
  یگاھیجا
 

  ،رمی سمت آشپرخونھ ماموی مرونی بیی از دستشوعی آب حموم سریبا قطع صدا! نداره
 

   از سری خنده اشھ،یلبام بھ خنده باز م... ذارمی اجاق می و روکنمی رو پر آب میکتر
 

 ... خونھنی کھ شدم خانوم ایناباور
   آواز بنانی با صداشھ،ی از لبام دور نمی غم لحظھ ای خنده نمویچی صبحونھ رو مزیم
 
 و کنترل بھ دست در حال ستادهی اونیزی سمتش، کنار دستگاه پخش و تلوچرخمیم

  میتنظ
 

 ...ھیقی موسیصدا
   کتویحای بھ مسی رنگ جذبش و شلوارکش اصال شباھتدی سفشرتی االن با تیحایمس 
 

 !  مرد بالغی تا طونھی شی پسربچھ ھاھی شبشتریب...  پوش دانشگاه ندارهشلوار
 اشاره زی بھ می دور کردن ذھنش از ھر برداشتی و براکنھی مرمی نگاھش غافلگبا
   باکنمویم
 

 ...آمادس... صبحونھ : گمی میفی ضعیصدا
 ...  عسل ھستنتیتوو کاب: ادی و سمت آشپزخونھ مدهی تکون مسرشو
 و اروم زمزمھ شھی مکی بھم نزددارم،ی عسلو برمرم،ی کھ اشاره کرد مینتی کابسمت

 : کنھیم
 

 ... ارنی لباساتو ببگو
 بھ وجودم با بوسھ زنھی مشی اتگھی و بار دنھیشیکمرم ی دستاش روکنم،ی مدیی سر تابا
   کھیا

 



 @cafeetakroman            اختصاصی کافھ تک رمان         ه قاعدی بیرمان باز

 111 

 ! کارهی ممیشونی پیرو
 ! ؟یخوب: کشھی عقب مسرشو

 ...رهی مزی و سمت مشھی ازم جدا مکنم،ی مدیی لبخند تابا
!  آواز بنانھی صداشکنھی خونھ منی ای رو توحای منو مسنی کھ سکوت بیی صداتنھا
   توویحس

 
 ... حس آرامش!  برام ترسناکھبی ھست کھ عجوجودم

 ! دی خرمی برمیتونی میاگھ خواست... رمیمن امروز سرکار نم -
 خودمو با شستن ظرفا شموی بلند می صندلی نگاش از روھینی از سنگیی رھایبرا

  سرگرم
 
 !کنمیم
 ! د؟ی خری بریخواینم -
 !....ھ؟یکارتون چ: پرسمی توجھ بھ سوالش، میب

 و با تھ کنھی خنده ھاش لباشو تر منی برگردم سمتش، بشھی بلندخندش باعث میصدا
  یمونده 

 
 ... بھت نگفتھدی باور کنم امیعنی:گھی مخنده
 غم از دست دادنش دلمو بھ خون نشونده، بھم دونھی کھ می کسھیادآوری با خوادی مچرا

  بفھمونھ
 

 ... ندارمشی توو زندگیگاھی جاجی ھکھ
  ی توو مشت گرفتمو  ھمھ روی کھ کارد پنشم،ی م آب سردریمتوجھ سوزش انگشتام ز 
 

حواست : ادی و سمتم مشھی بلند می صندلی از روکنم،ی می سرش خالتمویعصبان
 ! کجاست؟

 
 ... دستتویدی کن مشتتو برباز

 !  فراموش کنم؟یذاریچرا نم: زنمی کھ پسش مارهی سمت مشتم مدستشو
 !؟یتونیم: نتی بھ کابدهی مشوی و تکزنھی مشخندین
 ... ارهیاریاگھ تو اسمشو ن -
   دائم بھ فکرشی شدن بھ من نخواستکیمگھ با نزد! شھ؟ی فراموش مارمیاسمشو ن -
 

  ھوم؟! نھ؟ی ارهیغ!  چشمت باشھیدائم جلو!؟یباش
 ...حق با اون بود و من طرف ناحق!  نداشتمیجواب
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 نگاھم ھمچنان شھ،ی و از اشپزخونھ خارج مرهیگی منتی از کابشویتک
  گارشویس...دنبالشھ

 
   نگاھمیاونجور:  بھمشھی مرهی و خنھیشی کنار پنجره مھی صندلی و روکنھی مروشن

 
 !  ندارهی کرده جوابری کھ دو روزه ذھنتو درگیسوال...نکن

 
 ! دم؟ی تمام افکار و عقای مرد انقد تسلط داره رونی اچرا

  دلم بھ حال! یاون شب مست... ھ کردم کتی ھمراھنی ایمن فقط و فقط برا -
 

   حال توروشی کھ ھفت ھشت سال پوفتمی خودم مادی... ھاتھیگر...تیدرماندگ...سوخت
 

 ! داشتم
 !  ندارمتی بھ دلسوزازین:  کنمی لب زمزمھ مریز

   پر کردن خلوتمی براکنمیفکر م...در ضمن! یدار: شنوهی منو می زمزمھ ھای حتاون
 

 !ی باشمناسب
   نسبت بھدشی با دشکنھی قلبم مرم،یگی خون انگشتامو می با دستمال جلوبدموی آبو مریش
 

! ی بھ ترحم دارازی از من نشتریتو کھ ب...: پر کردن خلوتش! نقشم پررنگھ...ھھ...من
  چرا

 
 ! ؟یشی دار نمبچھ

 رو بھ ی اون پک بعدی برسونمش، ولتی سوالم بھ حد عصباننی با ادادمی ماحتمال
  شگاریس
 
   رو گرفت، از منم موھبت پدرھیاون تصادف جون ھد: گھی خونسرد میلی و خزنھیم
 

 ...بودنو
  ھمھ درد؟نی ھمسرم با ای براای خودم ی دلم زار بزنھ؟ برادی کدوممون بایبرا
 ی کھ روکمی کوچھی دستفی سمت کاموی مرونی از آشپزخونھ بلمی زنگ موبای صدابا

  مبل رھا
 

 ! کنمی فراموش مدنوی نفس کشی لحظھ ای اسم غزل برادنی با درم،ی مشده
 !...ھ؟یک! ؟ی جواب بدیخواینم!  ؟اسمنی  - 
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 ...غزل: کنمی مزمزمھ
  یچ: دهی جواب معی و سرکشھی از دستم ملموی موبای وقتمونمی میجی بھتو گتو
 
 !....؟یخوایم
 کتری بھش نزدبره،ی محای غزل رنگ از رخ مسی خواستن ھاکنمی حس مبی من عجو
  شمویم
 

 !  شده؟یچ: کنمی مزمزمھ
 !االن حالش چطوره؟: دهی توجھ بھ سوال من، ادامھ میب

 !!!! غزلدیام...  مدی امی افتاده اونم برای بود تا بفھمم اتفاقی جملھ کافکی نیھم
 ...مای برمیمن م:  تماسو قطع کرده ی کشنومی نمشم،ی حس می بنمویشی مبل میرو
 ...امیمنم م: شمیمبل بلند م ی از روعیسر
 ...شونینی ببیبھت گفتم حق ندار: رهیگی و بازومو مشھی مکی نزدبھم

 ... منحایمس: شرتشی بھ تزنمی مچنگ
 !! بشنومخوامینم! سسسیھ-
 ...حالش -

 ...حالش خوبھ...خوبھ! خوبھ: زنھی مداد
: زنھی ھمچنان دنبالشمو اون کالفھ تر داد مره،ی و سمت اتاق مکنھی ول مبازومو

  خوامینم
 
 ؟!تھی حالشینیبب

 ! تی از شدت عصبانشھی و کبود مزنھی مداد
 تونمی نمی ولی کردیدرستھ خودت منو وارد باز! ؟یگی می چی بفھم داراسمنی -

  نمویبش
 
 ! ....ینیچی کھ تو مھره ھارو منمیبب

 ! من حماقت کردم خوبھ؟: کنمی ھق مھق
  دویلعنت بھ ام...لعنت بھ تو و افکارت! ؟ی بگدیاالن با! االن؟: زنھی از قبل داد مبلندتر

 
 شم بگم الی خی بوده و بنتونی کھ بیچشمامو ببندم بھ عشق!یاالن تو زن من...دشیعقا

  بذار بره
 
 ! آره؟!... ادتش؟یع

 ...تونمینم: نشی بھ سکوبھی و با مشت مرهی سمت قلبش مدستش
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 جھنم نینگھبان ا...گمی بھت مگھی بار دی:  بھ اشکامزنھی و زل مواری دی بدهی مشویتک
 ... منم

 
 ...شینی ببذارمی نمگھی دیول... ستی دلت باھام نستی مھم نبرام

 
... باشھ: رمیگی دستاشو مشموی مکیبھش نزد!! از لرز صداشو تنشرمیگی ملرز
  تو... باشھ

 
 ...رمی جا نمچیھ! باشآروم

 
 سرمو بھ کنموی دستامو دورش حلقھ مرم،یگی مدهی تند و حرص نگاھشو نادی ھانفس

  نشیس
 

الل ! نشنوم! نمی نبگھی ددمی بھت قول منجایھم! اشتباه از منھ... منو ببخش: دمی مفشار
  شمو

 
 ..ارمی ناسمشو

 
 !! فکرشم ممنوعھی حتگھی کھ دی بھ اسمزنھی اسمشو، عقلم قفل مزنھی مادی فردلم

 ی واقعیحای نکن مسیکار: کنھی بلند منی زمی و منو از رونھیشی کمرم می رودستاش
  رو
 

 !  آروم باشم پس نا آرومم نکنخوامیم!  بدمنشونت
 
...  نکنھ وارد جھنمش شدمیادآوری گھی لرزونشو تا دی لبابوسمی مکنموی مدیی تاھی گربا

  و من
 

 ی کھی ھمسرم در حال چھار ساعتھ شدهستوی کھ  بیمرد!  مردو نشناختمنی اھنوز
  یزمان

 
 ! موی زندگزی مرد نفرت انگبوسمیم... اطرافم بودی آدمانی و ترسناکترنی منفورترجزو

 
 ....دمی من ادامھ می ولکنھی نممیھمراھ

 !سی ھا و ھمراھم نھی ثانگذرهیم
 ...شھی ھمراه مشنوینفساش آروم م 
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 ! دارهازی نمی بھ ھمراھماستانی تخت بی رویکی تا فراموش کنم کنھی ممی ھمراھدیشا
  

 !میری مرونی اتاق باز
 بھ مارستانی تخت بی رویکی تا فراموش کنم خوابمیم!خوابمی تخت می رودوباره

  خاطر من
 

 ... دهیخواب
 

 ...کنھی اشکام رھام مدنی و با درهیگی عقب مسرشو
 ! سھم منھیی رھاارمی بادی تا بشمیرھا م 

 چقد غرق گذره،ی چقد مدونمی نمره،ی می حرفچی ھی رفتنشو، بنمیبی نمبندموی مچشمامو
  شمیم
 

 ..ی افکار پوچو واھتوو
 
 ... شھرنی ھمیمارستانھای از بیکی بھ کشھی من ھمراھش پر مالی و خگذرهیزمان م.

 !زنمی مدنی خودمو بھ نشنادوی بھ صدا در ملمی موبابارھا
 ..رمیگی مدهی و بازم نادکنھی پخش مشوی عصبانیصدا!  ھمسرمی تلفن خونھ ریغامگیپ
  ی توو فضاشی تندو عصبینفس ھا! ... ( ؟یدی جواب نملتوی چرا موبااسمنی!اسمن؟ی -
 

   منیلعنت!! خوشم اومدتی از بازکنمیاعتراف م!فکر کنم اشتباه کردم) ... چھیپی مخونھ
 

خواھرت ...  جواب بده مامانت زنگ زدهلتویموبا! ... ندارمدناتوی ناز کشحوصلھ
  یشماره 

 
 با اونا قھر نکن، خودت یول!  عب ندارهیزنیبا من حرف نم...  رو گرفت ازمخونھ
  نیتوو ا

 
 ...ستنی مقصر نگرونی دیری فرو ملجن

 
 .... دلم آروم شھذارهیچرا نم! کنھ؟ی میادآوری ھمش چرا
 ادیخواھرت داره م: چھیپی سوھان روحم توو خونھ می صدای از چند لحظھ دوباره بعد

 ، اونجا
 

 ...ادی بھت میادیز...اری منو از تنت در برھنی اون پاره،ی گفتم برات لباس ببھش
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تمومش ... تمومش کن:  سمت تلفنکنمی پرت مکشموی مرونی سرمو بری زبالش
  لعنت بھ!کن
 

   بدونمیمن چطور...دی امی براادهوفتی نی اتفاقچی ھیکنیلعنت بھ تو کھ وانمود م...من
 

 ...حالش
 زنم،ی مبلو چنگ می رولی موباشموی تخت بلند میاز رو! غزل؟:زنھی مادی فرمغزم

  انگشتم
 

 کھ توو ی و با ھر بوقرم،یگی شمارشو مزنم،ی مایدلو بھ در...شھی اسم غزل ثابت میرو
  گوشم

 
 کھ یدوست... شھی بود زنده ممی کھ ھمکالسو ھم خوابگاھی دوستی و خاطره ادی چھیپیم

  بارھا
 

 کھ یدوست!... دل سوزوند، تب کردمو باال سرم نشستو حرف زد تا خود صبحبرام
  خواھر

 
 خاطرات خوشم با غزل، توو بوق ششم پر ی بست، ھمھ ی خواھرمانی با من پنداشتو

  کشھیم
 
 ! رهی مو
 
 بودم کھ یز دستت عصبان بگم انقد ادیبا...ی تماس صبحو بدونلی دلیاگھ زنگ زد -
   داددیبا
 
 ... سرت تا آروم شمزدمیم
 

 با دزد عشق دی فکر نکردم باچوقتی بود کھ ھرمنتظری برام غدی از دست دادن امانقد
  یچطور

 
 ... زدحرف

 ...ی فحشم بدوی منتظر موندم تا زنگ بزنیلیخ -
 

 !! انتظاروھی معندهی اونم چشپس
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 توو ویبھ خصوص کھ مست کرد!  خراب کردوی ھمھ چی اومدنت بھ عروسیدونیم-
  چند

 
 ... حال زارت مشخصھلمی فقسمت

 
 زبان یحت! ؟ینیبیم...  باشھقتی کھ الکنمی نمدای پی واژه اچیھ: خندمی بلند می صدابا

  یفارس
 

 براندازت تونھی کلمات ھم نمنیبدتر... در نظر نگرفتھی مثل تو کلمھ ایقی نارفی براھم
  باشھ

 
 ... بگمیزی چشھی کھ شرمم میریانقد حق... 

 
 غزل ی خنده ی از صدادی بھ گذشتھ ھا کھ امکشھی پر مالمی و دوباره خخندهیم! خندهیم

  متنفر
 

 !!!بود
 بھ استاد گرامت تا اونم یشما بھتره بچسب...  قسمت شما نبودهدیام... خانوماسمنی -
  یکی
 
 ...اوردهی از چنگت در نگھید
 

 ! ھنوزم منو دوس دارهدیچون ام... یقابل ترحم: زنمی مپوزخند
  
 بوده و تورو توو داری بشبوی کھ کل دخوادتی مدیانقد شد! خوادیآره ھنوزم تورو م -

  آغوش
 

 بستھ ی خونھ و آخر سرھم یالی کھ افتاد بھ جون وساادیانقد ز!  تصور کردهحایمس
  قرص

 
  ،سی مھم نیول... خودشو بکشھخواستی کھ مادهیاز خواستن ز...  کرد توو معدشیخال

 
 ... منھشی پنھی مھم است،ی برام مھم نچکدومشیھ!اسمنی
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 مبل ی رولوی موباشھ،ی می زنگ در واحد، تالقی با صدالی بوق آزاد موبایصدا
  ندازمویم
 

 کنمی درو باز مارمی؟ بھ زبون ب! ھی کی اشھی و کلھی تکراری کلمھ نکھی ابدون
 سراغم ی شادی لحظھ ای فقط برای لحظھ ای مامان، برالوفروی سمانھ کنار ندنی دبا
  ،ادیم
 

 ی اجازه از الی بکننوی می دھن کجرازی خاطرات شی با در آغوش گرفتنش ھمھ اما
  مھیدر ن

 
 ! حای بھ جھنم منو مسارنی ھجوم مباز
 

 حای مسرھنی مامان ندارم، کھ بھ خاطر پی ھادنی لب گزلوفروی نی بھ خنده ھایتوجھ
  کھ تنمھ

 
فقط ! کنھی میرو جار/ زشتھ /  ی لب کلمھ ری و زکنھی اشاره ملوفری سمانھ و نبھ

  آغوش
 

 !  مھمھقمی رفنیبھتر
 دادی مدوی با امی روزای بوبی سمانھ برام عجآغوش

 و کنھی نم ھم رھامقمی رفنی توو آغوش بھتریحت/ بغض/  روزامنی اھیشگی ھماری 
 ! شکنھیم

 ھق نی ادونھی خدا میول!  از سمانھی دلتنگی پاذارنی ملوفری مامانو نکنموی ھق مھق
  یھقم برا

 
 ...و البتھ سمانھ! ھ؟یک

 ! اسمن؟ی تی با زندگی کردکاریچ: کنھی گوشم زمزمھ مری زکھ
 ...جمیخودمم ھنوز گ...نپرس...نپرس سما: ذارمی شونش می روسرمو
 ی برو لباس درستو حسابایدختر ب: کنھی و از سمانھ جدام مرهیگی بازومو ممامان

  نیبپوش،از ا
 

 ... از من شرم کن بچھیکشی خجالت نمدوتا
 رهیگی رو می بلوزو شلوارکنھ،ی باز مپشوی و زذارهی منی زمی لباسارو روچمدون

  ی: سمتم
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 ... براتدمی لباس خریسر
 !دهی سمانھ فرصت تشکرو بھم نمی خنده ھالوفروی نیصدا

 !!نی زممینی بشدی فرشم نداریدزد اومده خونتون؟ حت! اسمنی: لوفرین
 !  مامان؟ی جان خوباسمنی: رهیگی مامان دستامو مزنم،ی لبخند مرمویگی اشکامو مرد
 کی مراسم کوچی ی برات کھ حترمیبم: کنھیبغض م! کنمی منیی لبخند سرمو باال پابا

 ... ینداشت
 
 !  احمقخترهد

 ...گمی دی خبره از حماقت ھای رو کھ بی مادرکشمی آغوش مبھ
 !  ؟نمی کجا بشقای من دقنمی ببایب: ادی سمتم ملوفرین

من : خورهی کناره پنجره نشستھ و اروم تاب مھی صندلی سمانھ رورم،ی مییرای پذسمت
  شھیھم
 

 ی باشھ شی زندگی ھمھ کردمیفکرشم نم... استاد فرجام کنجکاو بودمی مورد زندگدر
  یتختو 

 
 ی صندلی مبلو

 
 !!!کدوم اتاق خوابتونھ...  لباساتو عوض کنایب: برهی چمدونو سمت اتاق ممامان

!! نھیتخت خوابمون ھم: دمی رنگو نشون مدی سفی کنفرهی تخت خندموی بلند می صدابا
  لطفا

 
 ! کمد لباسا کجاستدونمی کنار در بذار من ھنوز نمچمدونو

 !!خندمی ملوفری نی بھ خندھھارمویگی مدهی مامانو نادی چھره خشم
 ھی عالوه بر زندگخونم،ی بھش، خط نگاھشو مشمی مرهی نگاه سمانھ خھینی سنگبا

  استادش
 

 !!یکشی مدویام: کنھیزمزمھ م...ھیادی زی جواب سواالکنجکاو
 

 !!دونمیم: لرزهی مچونم
 ... گفتھ باشمنمیشی تخت نمیمن رو: نھیشی مبل می رولوفرین

 ! ؟یدی اب موانی لی جان اسمنی: شھی بلند می صندلی از روسمانھ
 ! چطور دلت اومد؟یلعنت: ادی پشت سرم مرم،ی سمت آشپزخونھ مکنموی مدیی سر تابا
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: کنھی کھ بغلم منھیبی ممی اشکی چشمای رو تویاوج بدبخت!  بھ چشماششمی مرهیخ
  رمیبم
 

 !خدا لعنت کنھ غزلو... برات
 !! کنھی خودکشخواستھیم...  دیام: گمی بغض مبا

 ! ؟یگی کھ نمیجد:شھی جدا مازم
 !!مارستانی رفتھ بحایمس -

  ھتل تنھاش... گردمی گفتم زود برمکیبھ ن: کشھی مرونی پالتوش ببی از جلشویموبا
 

 !مارستانی برفتمیوگرنھ م...گذاشتم
 ... حالش چطورهنیبرو بب!دنشیبرو د... سما: کنمی پشت دستم اشک صورتمو پاک مبا

 سر ری زدی امیای بدبختیھمھ !  حررف نزنیاسی:  کنھی از گوشش جدا ملویموبا
 ...توإ

 !من؟...م:  بھششمی مرهی خناباورانھ
 ... من!من گفتم مست کنھ؟! ؟یمن گفتم بره مھمون: رهی باالتر مصدام
ف بزنھ غزلو  خواست باھات حردی کھ امییھرجا: رهیگی اوج مشتری سمانھ بیصدا

  باخودت
 

 ... ھرجا خواست خلوت کنھ غزل ھم بود... یبرد
 ... برشھی نملیدل... خفھ شو سما:دمی مھلش

 ! ...شیدیسھ سال دنبالت بود تو ند!شھیم -
 ! کنن؟انتی خدی ھمھ دخترو پسر با ھم دوستن بانیا... خودش بودھی عرضگیب -
 ...ی غزل خبر داشتیتو خودت از کارا... اون ھمھ دخترو پسر غزل ندارن-
 

 !د؟یگی مدی داریچ! گھی ددیبس کن:شھی وارد آشپزخونھ ممامان
 

 االن شوھرت ی ناھارم نذاشتر،ی دوش بگی برو ایب: رهیگی بازومو مادوی مجلوتر
  ناھار...ادیم
 

 ... با منامروزت
 اب سرد ری چقد زدونمیبرم،نمی بھ حموم پناه ممویگری بغض الودمو از سمانھ منگاه

  موندمو
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 زمی عزای جان باسمنی: کھ مامان در حمومو بھ صدا در اورد!!  وجودم خنک نشدشیات
  اقا
 

  برهخوادیسمانھ جان ھم م...  اومدنحایمس
 ری زکنمی احساس مشبیاز د: زنھی چشمک ملوفری نبندم،ی سرم می نمدارمو باالیموھا

  پوستت
 

 ... رفتھاب
 میتونی ھم نمگھی تا ھفت ھشت ماھھ دمانی منو پی زرنگیلیخ: خندهی مزنموی مپوزخند

   سرمیبر
 

 ...مونی زندگخونھ
 

 و داره از تنھا ستادهی حولھ خواستھ بودم حاال توو رختکن حموم روبروم اازش
  یعنی شیبدبخت

 
  دهی نادمی رو کھ دارییزای جنی وقتا بزرگتریچرا بعض... گھی مشی افتادن عروسعقب

 
 ! م؟یریگیم
 

 کردمو ی دخترونم خداحافظیای کھ در عرض دو روز با دنی مننھیبی نملوفری نچرا
  نیوارد ا

 
کاش ھمونطور ...میکردی بود و ازدواج نمدیکاش ام... ندارمزاروی چیلی شدم خیزندگ

  خواھرو
 

 گھی دیکی من ی جادونستمیم!  دونستم ھستیفقط م...می موندی می دانشگاھبرادر
  بغلش

 
  ی چھی ھمو نگاه کردن بھ دری گناھمون گرفتن دستانی بزرگتردونستمیم... کنھینم
 

   وقتای کھ بعضییچشما...  تنگ شدهاھشی سی چشمایآخخخ کھ چقد دلم برا...قلبامونھ
 
 ...کردی مکی کوچی ھاطنتی بھ قول خودش ششدوی مطونیش
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 رونی بپوشمویلباسامو م... متوجھ نشدملوفروی چقد توو فکر بودمو رفتن ندونمینم
  ی جارم،یم
 

 ی دی سی درھمی کھ با چھره لوفری بھ ندوزمی نگاھمو مکنھ،ی سمانھ متعجبم مھیخال
  یھا
 

 ! سما کو؟: کنھی پخشو نگاه میرو
 ...فقط غمو غصس...نیای بھ ھم مییخدا: گھی توجھ بھ سوال من با اخم میب

 ! سمانھ کو ؟: پرسمی مھی بھ مامان کھ مشغول آشپزرو
 

 حای از اتاق مسی تندیسمانھ با قدم ھا! مونھی جواب می با باز شدن در اتاق بسوالم
  رونیب
 
... ی خوشبخت بشدوارمیام! گمی مکیبھت تبر...  جاناسمنی: رهی مفشی سمت کادویم

  گرچھ
 
 ... کم دور از ذھنھی
  ؟یشی با فرجام خوشبخت میواقعا فکر کرد: مبھوت منی بھ چھره زنھی مخندشین

  کھی تاسمنی بھ ی فقط داری اومدیسمانھ جان از وقت:ستھی ای کنار کانتر ممامان
 
 ...ایندازیم
 

   آرامش داشتھخوامیواقعا از تھ دلم م: دهی ادامھ مرهی نگاھشو ازم بگنکھی بدون اسمانھ
 

 ...یباش
 
 ... داشتھ باشھدیبا!داره - 
 

 نگاه خونسردشو دوختھ نھی داده و دست بھ سھی سمتش بھ چھارچوب در تکگردمیبرم
  بھ
 

 ! سمانھ
 ! د؟ی تمومش کنشھیم: خندمی می ناباوربا
   و فقطو فقط منو خاکسترشدی داشت شعلھ ور مششی کھ آتی ختم بحثی براعی سرلوفرین
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 کم جو خونھ ی خواستمیم! د؟یآھنگ شاد ندار:  با خنده گفتحای رو بھ مسکردیم
 ... عوض شھ

 
 ... تنھا خواھرمھھی امروز پاتختی ناسالمتاخھ

 
 ی و پاتختیعروس! م؟ی داشتھ باشی کھ پاتختمی داشتیمگھ عروس: زنھی مشخندی نحیمس
  یبرا
 

 ... کھ با عشقھی نفردو
 

 ! د؟ی بس کنشھیم: زنمی مداد
 

 ... فرجام دختر من کم خواستگار نداشتیآقا:ادی مرونی از آشپزخونھ بمامان
 ...مامان االن وقت: گمی می کالفگبا
 نیای بمیما کھ التماستون نکرد: دهی حرفم ادامھ منیب
 ...مامان -
 اون شرط ی ازتون برانمیھنوزم دل چرک!م؟یبھ پاتون افتاد!ن؟یریدختر مارو بگ -

  مسخره
 
 بگم دخترمو مثل دی باھیبھ درو ھمسا... دختر احمق من قبول کردنی ادوی کھ گذاشتیا
   زناوهیب
 

 !  شوھر؟ی خونھ فرستادم
 ... میحاضر شو بر:گھی ملوفری و رو بھ نکنھی مبغض

 تو اتاقشو درو گردهی برمحایمس!  دست بھ دست ھم دادن تا زجرم بدنزی ھمھ چچرا
 ... بندهیم
 

 ی و نگاه ھامونھیتنھا سمانھ م.... رنی از خونھ می خداحافظی بلوفری و نمامان
  سرزنش

 
 ...وارش

 ... تموم شدیپاتخت!  بشھ؟ی کھ چیپاشو برو موند: نمیشی تخت میرو
: شھی مکی و بھم نزددارهی رو برمی بستھ اره،ی و سمت کانتر مشھی مبل بلند می رواز

  قول
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 ... از حماقتات انصرافھگھی دیکی دونستمینم... بھت بدمنوی بودم ترم آخر اداده
 بھ نیفقط ھم... دی ھم پناه باشی برادیفک کنم بتون:رهی چند قدم عقب مرم،یگی رو مبستھ
  ذھنم

 
 ...شتری نھ بادیم

دوس دارم تا اون ... نمتیبی مامیقبل رفتن م...  آلمانمیقرار شده بر:  بھمکنھی مپشت
  کمیموقع 

 
  باشھ؟ری نگمی تصمگھید...ن فکر نکگھید...ی روبراه بشکمیفقط ... 

 
 حدسش کنم،ی لرزونم بازش میبا دستا! دستمی توی بھ بستھ شمی مرهی و من خرهیم

  سخت
 

 ...چون سمانھ عکاس تک تک لحظھامون بود... نبود
بھ ھق ... شھی از دلم بلند میبا ھر نگاه آھ... مصور روبروموی خاطره ھازنمی مورق
  ھق

 
 ی وقتزهیریروانم بھم م...  کھ دستاش دور گردنم حلقسبنمی عکس غزلو می وقتوفتمیم

  یعکس
 

 شیآت... میستادی نشستھ و منو غزلو سمانھ پشت سرش امکتی نی رودی کھ امنمیبی مرو
  زنھیم
 
غزل و سمانھ ... میستادی کنار ھم ادی منو امموی گرفتحای کھ توو کالس مسی قلبم عکسبھ

  کنار
 

 ...حایمس
 ...شھیواستھ زبونم بھ گفتن آخ بلند م ھام ناخھی گرنیب

 ی حتای یلی انتظار سرسونھ،ی خودشو بھم می تندی و با قدمھاشھی باز محای اتاق مسدر
  اخم

 
 ... داشتم جز آغوششازش
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! د؟یذاریچرا نم...  فراموش کنمخوامیم... بخدا: گمی مھی بھ لباسشو با گرزنمی مچنگ
  چرا

 
 !ارم؟ی بادی بھ نیخوایم

! باشھ؟... ببخش منو:  بھششمی مرهی اشک خی از پشت ھالھ رمویگی عقب مسرمو
 ...  دینبا
 
 !  کنم؟کاریفقط بگو چ...حایباختم مس! حق با تو بود... شدمی متی وارد زندگدینبا
 

 !...رهید: زنھی مشخندیبھتره بگم ن!  نھزنھی ملبخند
 کالسشو نشون ھی و عکس دستھ جمعدارهی تخت برمی ، البومو از روشھی جدا مازم

  ترم:دهیم
 

 !! ادمھی...  بودچھار
 ... بھت نظر دارهدی امدمی ترم اول فھماز
 ! ندارهدی بھ امی ای غزل نگاه عاددمی از ترم اول فھمو
 ی ھادنیبھ نازکش!  تویبھ نازکردنا... یبھ ھمھ چ...  بودیحواسم بھ ھمھ چ!  ؟ینیبیم
 !  دیام
 
 ... غزلی زدن ھادی بھ دو

 یی از ماجرارونی بدیبا...جالب بود برام!شھی می داشتم بدونم آخر داستان شما چدوست
  یباش

 
 ادی... توی خراب کرد زندگتیسادگ!  نھ دلینیتا با چشم عقل بب!  ینی رو ببتی واقعتا

  ریبگ
 

 ادمھا راحت یبعض!یاری بھ زبون بدی فاش بشھ، نبادی نبازای چی وقتا بعضیبعض
  اعتماد

 
 ... ی دستھ انیتو ھم توو ا!کننیعمل م! دی بدون تردرنویگی ممی فکر تصمی بکنن،یم
 

 ؟! بھش نگفتھ بدجنسھیکس
 ...ی پستیلیخ...ی پستییخ:  بھ جونش وفتمیبا مشت م... گمیپس من م 
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  چون کمکت کردم! ؟ی باشدی چشم امیچون کمکت کردم جلو! چرا؟: رهیگی مدستامو
 

 ! ؟ی بدزجرشون
 !ستی از سمانھ ندنی من حرف شناقتیل! ستی مادرت نی من سرزنش ھااقتیل

 ادی اگھ بی و حتگردهی برنمچوقتی ھدیام!  مھرتوھی کردم حرکت بعددیی فقط تامن
  سمتت من

 
 !...  ناموسمیچون االن شد! ذارمینم
   توو آغوشمی وقت،ی شدمی وارد زندگیوقت!... نھ؟ادیبھم نم:کنھی نگام می لبخند کجبا
 

 جزء رو از نیمن ا...  از منی جزئیشیم!!  احساسیچھ با احساس چھ ب!یدیخواب
  خودم

 
 ...کنمی نمجدا

 
 ! طالقم بده: حای خشم مسشھی مجشی کھ نتکنمی رو زمزمھ می اراده جملھ ایب
  
 بھ صورتم کفتر آرزوھامو از لب حوض یلی کھ با برخورد سی شکستھ شدن سکوتو

  باور پر
 
 ...دمی بھ رنگ لباس عروس نپوش،یدبختیباور سف!دهیم
 

 ! بختھ االن؟دی بود، سفدهی پوشغزل
 

 !!ادی کھ تنشھ، بھش مینی بھ شلوار جشمی مرهی خندازموی منیی پاسرمو
 تخت ی لبھ ره،یگی دستامو مشھ،ی مکی و دوباره نزدرهیگی قدم ازم فاصلھ مچند

  خوامینم:مینیشیم
 

تو ...میای باھم کنار بایب!اسمن؟ی!... کنم چون حقتھی ازت معذرت خواھیلی سیبرا
   منوییتنھا

 
 گھی دکنمی از صبح دارم فکر م،ی ولی باور نکندیشا...  و منم غم توروی کردحس

  حرف زدن
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 ! ... آره؟! نره؟ادشی رو کھ با خودش حرف بزنھ تا کلمات ی آدمیدید... رهی نمادمی
 
 !اسمن؟ی
 

باور کن درکت : دهی و ادامھ منھیبی بھش، نگاه منتظرمو مشمی مرهی خکنموی بلند مسرمو
  ،کنمیم
 
 رو از دست زای چیلی کارم خنی کن کھ منم با امی بھ خودت تفھنمی او

  دیام...برادرزادمو!دادم
 

 !نو؟ی ایفھمی قبولم نکرد، مامروز
  

قرمز :  کنھی رو لمس میلی سی و جاارهی بھ چھرم، دست راستشو باال مزنھی مزل
 ...شد
 

 ... کدوم از کالسا انقد حرف نزده بودمچیتوو ھ:  رهیگی دستامو مدوباره
 
 لبام بھ شیادآوریبا !  کھ بھش لقب استاد سکوت داده بودنوفتمی حرف بچھ ھا مادی

  خنده باز
 
 ھمون شھی بازم مگھ،ی نمیزی چره،یگیمو باال م و سرذارهی چونم مری دستشو زشھ،یم

  استاد
 

 ..سکوت
   مجبورم کرد لبامو مھر لباشدی امھی عروسی کھ فرداھی ھمون نگاھقای نگاھش دقیول
 

 ...کنم
 

 !  ثابت کنھ؟خوادی رو میچ! شھ؟ی نمشقدمی پچرا
 اون روزم، مثل بوسھ یمثل بوسھ ... با عشق نباشھتونھی من ثابت شدس بوسھ میبرا
  یھا
 
 ! ھمسرمھ...  یتلخھ ول...  االنمی و مثل بوسھ شبم،ید

 ...ھی دوم راحتتر از اولھی روم، تحمل ھم آغوشزنھی ممھی و خشھی جدا مازم
---------------------- 
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 خوابھ دیشا...گسی دی االن حواسش پرتھ جادی حواسش بھ من بوده شادی امشبیآخھ د  
  با
 

 ...ماری شلوغھ دورو برش با پرستارو دکترو بدیشا!  خواب آورشیداروھا
 : می تصمی شھی مجشی نتحای مسی حرفای ھمھ زم،ی اشک نرگھی ددمیبھ خودم قول م 
 

 ...امی زخم دل کنار منیمن با ا... امیباھاش کنار م!! سازش
 !شھی کھ از دھنش خارج میگاری راستشھ، نگاھم بھ دود سی بازوی روسرم

 چھارمو ، کف گاری سزنھی مشی و آتذارهی کار مگارشوی نخ از سنی سومی مونده تھ
  دستمو

 
 و بدوزه بھم، زمزمھ رهی نگاھشو از سقف بگشھی کھ باعث مذارمی منشی سیرو

  دودش: کنمیم
 
 ...کنھی متمیاذ

 ...شھیآخر:  دهی تکون مسرشو
 ...یانتظار داشتم خاموشش کن: خندمیم
 
 ... سختھ برامی کنم ولی اتاق خوابو خالدیبا: گھی توجھ بھ حرفم میب
 ! کھ درش قفلھ؟یھمون -

 !گارشھی پک محکم بھ سدشیی تاجواب
 !  داره؟یاون اتاق چ: دمی مادامھ

 !خاطره -
 ! س؟یبھ ھد... مربوط بھ  -
 ...دوماھھ...باردار بود -
 

   تختودوسنی ندارم، من ایاگھ سختتھ من حرف: نموی غم سکنھی منی درداش سنگدنیشن
 

 ...دارم
  خورهیفقط داره خاک م!  کمدو تخت بچسی سری... سینگھ داشتنشون درست ن! نھ-
 

 ...نیھم
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 مادر تونمی من مھم باشھ کھ نمی برادیاالن با!  بچھ دار شھ؟تونھی نمرهی مادمی چرا
  بودنو

 
 !ست؟یچرا ن! کنم؟تجربھ

 گاری سی جلورهیگی فندکو مذاره،ی لبش میو رو ری و پنجمشھی چھارم تموم مگاریس
  کھ از

 
 ! شھ؟ی آخریگفت: رمیگی مدستش

 ...امشب آقاجون دعوتمون کرده! یراست...باشھ: بندهی مچشماشو
 

 ! ان؟یاونا ھم م: بشھدی کھ نبای جملھ اشھی میجار
 

 فندک دوباره ی با صدانم،ی تا خشمشو نببندمی بھم، چشمامو مدوزهی مشوی عصباننگاه
  چشمام

 
 ...  پنجموگاری سزنھی مشی آتشھ،ی مباز

  نگاھتو زبونت...ی از کنار من جم بخوریحق ندار! شب... می کار داریامروز کل - 
 

 ... تودونموی بره من مھرز
 
 ! ؟یگی می داریچ: خندمیم
   نگاه و زبون وکنمی کنترل می سمتشون، ولکشھیکنترل فکرتو ندارم کھ پر م -
 

 ...حرکاتتو
 
 ...ھی بقی من جلویفکرکرد... مارهیذھنت ب: امی مرونی آغوشش باز
 
 ی شب عروسھی مستانیبھ زور جمع کردم جر... یراست!  حرف بزنم االنخوامینم -

  دویام
 

 ...لمشونی بھ فیبدجور گند زد... 
-------------------------------- 

 قدم مویری مدی ، خرخورمی ناھار مزی می باھاش سر کنم،ی ھمسرم روزمو شب مبا
  ،میزنیم
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 خاموش ی لحظھ ای کھ برایگاری فکرش مشغولھ، از سدونمیم... رمیگی مبازوشو
   ازشھ،ینم
 

 دی فھمشھیم... جمالتی بعضتکرار
 
 بود، کھ اون ی دست مبل راحتی دی سر خرشھی ردوبدل منمونی کھ بی کلماتنیشتریب

  دیسف
 
 !!اهی و من سخواستیم
 

 یھوس بستن! شمی کھ ممنوعھ، بچھ می سمتکشنی کھ دائم پر می از افکاریی رھایبرا
  توو

 
 عروسک دنیھوس خر! کنمی مپسی چلوی پاستدنیھوس خر!کنمی سرما مفصل
 ...یخرس

 ...شھی خوب می فقط کم،ی حالم کمخرمویم
 موقع ی وقتشھی حالم خوب مره،یگی دستمو مابونی خھی توو شلوغی وقتشھی خوب محالم
  رد
 

   طولادی خوب شدن ھا زنی ایول!! نای تمام حواسش بھ منھ نھ بھ ماشابونی از خشدن
 
 ...کشھینم
 

 ... خوب بودمخورمیقسم م!  رنگی مشک٢٠۶ دنی با دارمی ھارو باال می خوشی ھمھ
 
 ... بود تا از رنگ رخسارم حال درونمو بفھمھی بھم کافی نگاھمین

 کھ دست ی با نگاھشمویبا سکوتش داغونتر م! بھمزنھیزل م و ستھی ای رو مادهی پوسط
  رو
 

 ... خرابترخونھ،ی مشدمو
 

 شنی می اشکام کھ جاری امان از رودخانھ ی ولنم،ی تا خشم نگاھشو نببندمی مچشمامو
  رو
 

 ...صورتم
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   توویلعنت...  بس کناسمنی: گھی قفل شده می دندونانی و از بذارهی کمرم می رودستشو
 
 !آره؟!؟یخوایترحم م! ابون؟یخ
 

 ...نمیبی مدنشویپر کش!! ابونی وسط خقای دقکنموی باز مالموی قفس خقفل
 

 !؟یکنی فکر می بھ چیبگو دار... 
 ! نھ؟ای یدیجواب منو م...
 یبگو تو ھم ھرجا رفت...

 !انھ؟ی یدی منو دریتصو... 
 !!!شھی چرا ساعت ھفت نمکنمی فکر منیدارم بھ ا....
 !!!شتی دلم کھ از االن رفتھ پنمت،یکھ تورو بب...
 ! ؟یکنی فکر می بھ چیتو دار...
 ! نھ؟ای یدیجواب منو م...
 !! تو پوچھ برامی بی زندگکنمی فکر منیمن دارم بھ ا...
 !! تو، توو کوچھ در آمی کھ جلوکنمی مزونی می جوری...
 
 !؟یکنی فکر میبھ چ -
: کنمی اشکامو پاک منزنمویزمزمھ کرد، لبخند م کھ جملھ رو یی بھ لباشمی مرهیخ
  بد... یچیھ
 
 !ما؟ی داشتھ باشنی ماشی ستین

 ی مشک٢٠۶ یاره خوبھ مخصوصا اگھ :  کشھی و دنبال خودش مرهیگی مدستمو
 ...باشھ

 
 ..بتویو قدرت تخر... مردنی ازدی ترسدیبا!  مرد قدرت خوندن افکار منو دارهنیا

 احساس بی روزا عجنی کھ ای حسشھ،ی منیگزی حس ترحم جای ترس ی بھ جایول
   بھکنمیم
 

 ... دارمغزل
 دهی توو دستش ندچوقتی کھ ھی بھ دستشھ کھ دستمو محکم گرفتھ، بھ دستبند چرمنگاھم
 ، بودم

 
 ... دارهیی کھ مھر بھمن ماھیدستبند
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 ! ؟یمتولد بھمن -
 !  تولدم بودشبید... اره: شھی ھاش کندتر مقدم

 ...یاونم اتفاق!  بشھیکی شب تولدو ازدواج ادی مشیکمتر پ: ندمخیم
 

 من ی ولی متوجھ نشچوقتی ھدیشا: ترنی بھ وشھی مرهی و خستھی ای میکی بوتیجلو
  شبید
 

 !! شدممتولد
 اگھ ی وقتھ پشت فرمون نبودم، ولیلی چون ختونمی نمنیماش: دهی بھم نمی حالجفرصت

  با
 

 ... موتور
 !!عاشق موتورم: گمی معیسر

 !!!ی ھستزای چیلیتو عاشق خ:زنھی مپوزخند
 

 !!گھی نشو دشعوریب:کنمی ماخم
 !دم؟ینشن: کنھی تعجب نگام مبا
 !  باشھ؟گھیبذار خوب بمونم د!  حالم خوبھحایمس  -

 ...مھی شد ساعت ششو نری دمیبھتره بر:کنھی منیی باال پاسرشو
 
 بھش خوامینم!  نھای ادی فکر کنم کھ مخوامینم!  ساعت بعدمی فکر کنم بھ نخوامینم

  لعنت... فکر
 
 ! ؟ی فکر نکنیتونیم: زنھی دلم کھ داد مبھ
 

 ...گسی دیکی باشھ دستم توو دست ادمی تا رمیگی رو محمکتر محای مسدست
! البتھ تا ساعت ھفت!  آقاجونی در خونھ ی الاقل تا جلورهی مشی خوب پی چھمھ

  لعنت بھ
 
 ! لرزهی و منھیبی در می جلونشویت بھ دلم کھ ماشلعن...  لحظھنیا

 
 ؟!لرزنی چرا نمحاست،ی محکم مسی بھ قدم ھانگاھم

 از یسرد!  تنموکنھی داخل خونھ سرد می و ھجوم گرمامیشی آقاجون می واردخونھ
  حضور
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 ... غزلدویام
 ای حواسم بھ احوالپرسن،یی پاندازمی سرمو منمویبی محبت مرم،یگی جواب مکنموی مسالم

  و
 

 !  شده بھمرهی مبل نشستھ و خی کھ روھیحواس نامردم بھ کس! ستی نایروبوس
 !  کھ دور گردنش حلقسھی بھ دستحواسم
 !! کھ وصل بھ دستشھی بھ سرمحواسم

 
 !  حواست کجاست؟یاسی: کنھی کھ کنار گوشم زمزمھ میی بھ صداشھی پرت محواسم

 
 از ی پرت نشھ بھ قسمتگھیتا د... حای مسشی حواسمو تا بمونھ پی دستو پابندمیم
   کھییرایپذ
 

 ... بھ قلبمزنھی مشی آتنشی با نگاه سرد و سنگیشخص
 !؟یخوب:کنھی زمزمھ منمیبی مکھ
 

 ازت ی کھ مھمھ کیسوال...  مبھمھی سوال ازون سوال ھانیا! من خوبم؟؟!خوبم؟
  دهیپرس

 
 ...باشھ

 
 ؟یخوب! ؟یخوب

// 
 ستی مھم نشی برا؟ی پرسھ خوبی از آدم می بقال، وقتیِ خانوم، زن حسن آقاوری زمثال

  تو
 

 وراندازت کند تا ی خواھد چند لحظھ تو را معطل کند کھ حسابیفقط م.  نھای یخوب
  فردا شب

 
 . گفتنی داشتھ برای حرفھی خانوم مشغول چونھ زنی با صغرکھ
 

 :  دنی مامکی ھوا پی شب بی رنویگی دوازده ماه سراغتو نمی ھستن کھ سالیی ھاآدم
 

 !؟؟یخوب
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   براتی زحمتی ی جملھ ی حاوی بعدامی چون پسی بودنو نبودنت براش مھم نخوب
 

 !!داشتمھ
 گھی رنگ دشانیھا ی ، بعضمی شنوی آدم میکھ ھرروز از کل" ؟یخوب" ھمھ نی اانیم
  یا

 
 .دارن
 ، "ممنون: "ی کھ اگر در جوابشان بگییھا ھمان

 .ستین" ؟یخوب"ممنون کھ جواب : گنیم
 یبا جملھ بعد" ؟یسالم، خوب"  نی کنن، بی شروع بھ حرف زدن می کھ وقتییھا ھمان
 ، شان

 
 ...افتھ ی فاصلھ میکل

 .ستمینھ خوب ن:  تو کھی کھ پر شده از حرف ھای افاصلھ
 ! دونم چھ مرگمھیکھ نم  

 ،تھ ست حالم گرفکھ
 کھ حواست بھ من ھست؟ 

 ! ترکھی باور کن دلم داره مکھ
 را بھ تی ساعت ھا گذشتھ،  تو ھمھ خوب نبودن ھاینی بی و می کنی بعد چشم باز مو
  او
 

 خوبم: یگی راحت مالی بار، با خنی و تو ا؟یخوب:  پرسھی و او حاال، دوباره میگفت
... 

  آدم ھانیا
 ... آدم ھانیا
 باشد کھ خودشان مدت ھاست منتظر ادتانی آدم ھا دور و برتان ھست، نیاگر از ا 

  دنیشن
 
 .../// ھستندیواقع" ؟یخوب" کی

 ...گفتی دانشگاه می وقتا توو بوفھ ی کھ بعضیی برام حرفاشھی میتداع
 ! حرف دلش بودی کھ از خودش نبود ولییحرفا

 !!خوبم: کنمی اروم زمزمھ مو
 !ستی ھا ن خوبم ازون خوبمنی افھمھیم
 ! داغونھی حالم اساسیعنی خوبم نیا
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 ... اتاقرمی از ھمھ، من مخوامیمعذرت م: شھی مبل بلند می و از روفھمھیم
: کنھی و دم گوشم زمزمھ مرهیگی دستمو محایکنم،مسی نمدای پدوی امی بدرقھ فرصت

  گفتم نگاھت
 

 ... حرفو دوبار بگمی من عادت ندارم اسمنی... نرهھرز
 

 بھ دوزمی مزمویری ھا، حسرتھا رو توو نگاھم مدنی نداشتنھا و خشمو نرسھمھ
 ! چشماش

   روی شادنی الیو من دل! شھی خنده از چشماش رد مھی چند ثانی فقط برای الحظھ
 
 ...فممینم
 

: رهیگی محای رو از منو مسی و فرصت ھرگونھ بحث احتمالنھیشی کنارم مآقاجون
 ... دخترم

 
 خوشحالم امشب دو تا عروس و تازه  دوماد توو یلیخ... یمد خوش اویلی خیلیخ

  جمع
 

 زیپس خانومشم عز! زهی عزیلی برام خحای مسدیدونی ھمتون میول...  ھستنخونوادم
  شھیم
 

 ...برام
 

 نکن ی کاریحاج:گھی با خنده مکردی کھ داشت جانمازشو پھن می در حالدی امپدر
  وسفوی
 
 ... دوباره تکرار شھ ھانشی خونراھنیپ
 

: گھی رو بھ پدرش مای روان،ی مرونی بییرای پذیالی و مژده از آشپزخونھ با وساایرو
  باباجون

 
 !  کھ؟ادتونھی... نی شرط گذاشتھ بودی یپارسال شما و عمو مھد!  تولد عمو بوداشبید
 

 !!دختر شرط و شروط حرامھ! سیھ: کنھی اشاره بھ آقاجون مدی امپدر
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 ... لباساتو عوض کنمیپاشو بر: رهیگی دستمو ممژده
 !!  باختھی بوده و کی بدونم شرط چخوامیم: گمی لبخند مبا

!!! پاشو زن عمو: رهیگی مگموی و دست دذارهی مزی می روکوی و کی چاینی سایرو
  میپاشو بر

 
 ... اتاق لباساتو عوض کنتوو

 
 !من قرار بود بشم زن داداش؟! شھی زن عمو می کلمھ ری درگذھنم

 
   داده چشماشھی مبل تکھی کھ سرشو بھ پشتکنمی نگاه محای اصرار اون دوتا بھ مسبا
 

 ...بستس
 

 غزل ھستن چھ دوی کھ امشمی می وارد ھمون اتاقی وقتدونھی و خدا مرم،ی مھمراھشون
  یحال

 
 ی و پشتش بھ دره و غزل رودهی نفره دراز کشکی تخت ی رودیام! دهی دست مبھم
  نیزم
 

 ! نشستھ
 

 غزل ستھ،ی ای و مشھی در پاھام سست می نداشتم نگاھم بھ نگاھش بند شھ، جلودوس
  فرصت

 
 ...می بھ زندگیزنی گند مویای بھ موقع مشھیھم:ادی وسمتم مرهیگی ازم مبرگشتنو

 
االن : شھی مزیمخی ندیام... بھ منشھی دوختھ مدی و مژده و امای جملھ نگاه روی نی ھمبا

  وقتش
 
 ! غزلستین

 ...اتفاقا االن وقتشھ: نمیبی دوست نامردمو می چونھ لرزش
 !  نھ؟ای یکنیغزل تمومش م: دیام
! ؟ی کنی تالفیخواستیم: گھی توو چشمامو با بغض مزنھی معرفتم زل می بقی رفاما

  خب
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 ازت... نی ببمویبدبخت...نیبب
 
 !  ندارهاسمنی بھ ی ربطچی تو ھھیبدبخت -

 ستھی ایکنارم م!!دادی غربت می کھ بوبی عجی لحظھ نی توو ارسھیبھ دادم م! ھمسرم
  و رو

 
 زود دی آقاجون قرص داره بانی زحمت سفره رو بندازیب: دهی ادامھ مای مژده و روبھ

  شام
 

 !بخوره
 

 کھ باز یگاری بھ سشمی مرهی خرمویگی مدهی و مژده رو نادای روجی بھتو گی ھانگاه
  داره

 
خانوم : گھی و رو بھ غزل مبندهی در اتاقو محایمس...حاروی مساالتی فکرو خسوزونھیم

 ! غزل
 

! یکنی کھ اتفاق افتاده توو جمع خونوادم مطرح می آخرت باشھ گذشتھ و ھرچبار
  یتونیم
 

 کھ ما یدیفھم!ی بھم زدن ارامششو نداراریفقط اخت... یمختار!  جمع نی توو اینباش
  بروآ

 
 !چسبھی بھ ما نمیی آبرویب!!میدار

 
 آبرو ی بود من بنیاالن منظورش ا!؟ی بگیزی چیخواینم: شھی مرهی خدی بھ امغزل

 !ام؟
 ی کھ روی بھ دستخورهینگاھش سر م...  امایزی گفتن چی براخورهی تکون ملباش
  کمرم

 
 !!نھیشیم
 غزل دستشو گرفتو یحال اون شب منو داره وقت...  حالشو فممیبخدا م! فھممشیم

  سمت
 

 ... عروس دوماد کشوندگاهیجا
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 سر ی شکستو نتونست با مستدی امیول!  جشن گرفتمی من شکستنو با مستاونشب
 !... کنھ

 
 نتونستم دموید!  بغض کردمدموید!!دمی چشمش افتاد رو دی کھ از گوشھ ی اشکقطره
  پاکش

 
 ... شدمیکاش کور م... دموید! کنم
 ی حرکتش قصدنی ازدونمی کرد، متی ھدارونی و منو بھ بکنھی درو باز محایمس

 ، نداشت
 
 برازادشو از دست گھی بار دی غزلو کارش بود کھ متوجھ نشد ی انقد حواسش پدونمیم

 !داد
 ...کشھی می اگھیدستمو سمت در د... فھمھی تنمو ملرزش

 ! ...رازه؟ من دیزبونت فقط برا: میشی کتابخونھ بود مھی شبشتری کھ بی اتاقوارد
 ! ؟یلرزیچرا م  -

 ! شکستدی امچون
 عادت دی بااسمنی... نلرز:  بھمدهی و توو آغوشش پناه مذارهی پشت سرم مدستاشو

  گھید...یکن
 
 ! ای مقابل غزل سکوت کننمینب
 !! باھاشون حرف نزنیخودت گفت: گمی بغض مبا

... رمیگیحرفمو پس م: شھی لباش میمھمون ناخوانده ... خنده! کنھی می خنده اتک
  جواب غزلو

 
 !ستی ما نی نره وصلھ ادشی کھ ییازون جوابا! بده
: کنھی و اروم زمزمھ مکنھینگام م!  استاد سکوتشھی دوباره مره،یگی ازم فاصلھ میکم
  یقو
 

 ...باش
 
!  گشی منم طرف دنگی رنی طرف ای! ندازهی تشک مبارزه مادی باش منو ی قونیا

  ای دیام
 

 !نھیشکستنشو بب...تونھی نممیدل لعنت!!! ستمی ندی امفیمن حر!...غزل؟
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 از لباشون ی لحظھای خنده براشن،ی خونواده ھا جمع مشھ،ی پھن منی زمی روسفره
  دور

 
 حای منو مسستنی کھ توو جمع خندونشون نییتنھا کسا! خندنی مزننویحرف م... شھینم
  و
 
 ...دیام
 از تھ ی خنده ھا، با خنده نی ادونمی من میول...  خنده ھاشونھکی غزل ھم شریحت

  دلش فرق
 

 ..داره
 

کھ )دیپدر ام( و محمد گذاشتھ بودن،و باخت محمدی کھ مھدی از شرطکننی مصحبت
  حایمس
 

 ...دادی شام مدیبازنده با!! ستی تنھا نگھی بعد شب تولدش دسال
 ... برگزار بشھدی امھی پدری خونھ دی کھ بای ای بھ مھمونکشھی دوباره فکر من پر مو

   جمع قلب دو نفرنی توو انھیبیمگھ نم! اره؟یچرا بھونھ نم! کنھ؟ی مخالفت نمحای مسچرا
 

 کھ یدر حال! دھا؟ی بازددوی دنی بھ امی عادت کندیچرا با! شھی کندو تند مبدجور
  حواسمون توو

 
 ...ستی نجمع

 
  کھ دستم سمت! نشستھ و حواسش بھ حرکات منھ روبروم شمی افکارممو متوجھ نمغرق

 
 ییکھ نگاھم سمت غذا! کنھی مممی سمتشو تقدرهی زودتر دستش مرهی مینمکدون

   زودچرخھیم
 
 ...فھمھیم

 ی ابوانیو ل!  دست نخوردشیبھ بشقاب غذا!ستی ھم نحای تند مسی بھ نفس ھاحواسم
  کھ پرو

 
 ! ستی نشھی میخال
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   تواسمنی:  سمت منرهیگی فسنجونو می ظرف حاودی کھ امی غره وقتی میری شمثل
 

 !! بخوری دوست دارفسنجون
 

 !!می پاشو براسمنی: بھ بشقابشکوبھی چنگالشو با حرص مقاشقو
 

 !  حرص بدن؟ای حرص بخورن دی شده غزلو امقرار
   بھ باریی رسواشنونی ھا مھیعمو جان صداتونو ھمسا: زنھی جمعو غزل بھم مسکوت

 
 !!!ادایم
  خفت کنم؟ای یشیخفھ م: گھی با حرص رو بھ غزل مدیام

 ی صداییرسوا! ادی صدا بھ بار نمنی با اییرسوا: ھی و بلند مشرهیگی دستمو محایمس
  بلندتر

 
 !! کھ برسھ بھ ارشاد و منکراتییصدا... خوادیم
 

 نیبش: گھی شھ با آرامش مجادی صداش اھی توو مھربونیریی تغنکھی بدون اآقاجون
  نیبش...پسرم

 
 ...عروسم غذاشو تموم نکرده!  تموم شد بروشامت

 
 ! نیبش:  زنمی اروم لب مخوره،ی با نگاه ملتمس من گره منشی خشمگنگاه

 
 ... من.. سوزش دارهکمی معدم دیببخش:دی با بلند شدن امشھی می ما مساونشستن

 ی چدونمیقربونت برم برو استراحت کن، نم:گھی حرفش تموم شھ مادرش منکھی اقبل
  خورده

 
 ... صبح معدشو شستشو دادنکھ
 

 اطالع از حماقتھاشون، باعث پوزخند ی نگران از حالو احوال بجھ ھا و بمادران
   لبامیرو
 
 ...شھیم
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 ی بھ کادوشھی بعدش خالصھ می لحظھ ھاشھ،ی و سفره جمع مشھی خورده مشام
   ازیعروس

 
 بھ کشھی من دوباره پر مھیدل لعنت...  دل من مویکنی میا ھمھ خداحافظ آقاجون، بطرف

  یاتاق
 

 ...دهی سوزش معده دراز کشی تخت بھ بھونھ ی رویکی کھ
 
 ذارهی مشی کت چرمبی دستاشو توو جحای مسمیزنی مرونی آقاجون کھ بی در خونھ از

  و نفس
 

 ... دهی مرونی بپرحرصشو
  ری تقصی من بی حرصشو ندارم وقتنی الی دلدنیجرات پرس!  حرف زدن ندارمجرات

 
 م؟؟یری ممی کجا دارادهی پی جرات ندارم بگم با پایحت!... بودم
 ی ھاابونی از کوچھ ھا و خم،یزنیقدم م!  سکوت کنمو ھمراھش بشم دمی محیترج
  کیتار
 
ن  با ممی زندگمی تصمنی مرد توو بزرگترنیچون ا... نکنمشی ھمراتونستمی نمم،یگذریم

  ھمراه
 

 ... بودشده
 و من جلو ستھی ای جاھا میبعض!  مونمی و من جا مشھی جاھا قدم ھاش تند میبعض

 ... زنمیم
 
 ...  کھ نفساشو تندو کوتاه کردهھی تو فکرش چدونمینم

 ... خونھمیرسی ممویکنی می طادهی پی رو با پای ای طوالنریمس
 ... بھمشمی مرهی و خخورهی تاب مخوره،ی و تاب مرهی مشی صندلسمت

مبالرو : رمی کھ خطش برام نامفھوم بود سمت آشپزخونھ میی فرار از نگاه ھایبرا 
  فردا

 
 .. خودت ھسارنیم
 
 !؟یفسنجون دوس دار -
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 جنگ ی کافی امشب بھ اندازه حایمس: ستمی ای وسط آشپزخونھ مبندموی مچشمامو
  اعصاب

 
 ...میداشت
 غم نگاھش جلوم ظاھر ویاھی کھ با باز شدن چشمام سشھی مکی صدا بھم نزدی بانقد

 !شھیم
 
 !! بده منلتویموبا -
 
  رونی بلوی و موبابرهی پالتوم مبیدستشو داخل ج... شھی مدهی بازوم کشخندموی مخندم،یم
 
 ... مونھی من مشی پنیا: کشھیم
 

 کاری چیخوایم:  رمیگی کتشو منی قبل از خروجش از اشپزخونھ؛ استشھ،ی جدا مازم
 ! ؟یکن
 

 ! ؟ی کنمیزندان! ؟ی کنترل کنمنو
 ...بھت گفتم ناآرومم نکن: زنھی پس مدستمو

 
 ... تو بودمعیمنکھ مط! کردم؟کاریچ!  کردم؟یکار -
 
 ...  اسمنی حرف زدن ندارم یحوصلھ  -

 برام دیشا! ؟ی شدوونھید: کنھی کھ تلفن خونھ رو جمع مشھی مشتری بی وقتتمیعصبان
  یاتفاق

 
 ...  مردمدیشا... افتاد

 ... مردتو جمع کننانی تا راحت بکنمیدر خونھ رو قفل نم: دهی جواب مخونسرد
 

 ... منکھ با توامیلعنت... ستی راھش ننی احایمس: نمیشی منی زمی آشپزخونھ رویجلو
 

 ! ی عوضیستین... یستین: زنھی مداد
 دل ندارمو یدونستیم... یخودت قبولم کرد: شی عصبانی بھ چشماشمی مرهی خھی گربا

  یمنو ب
 

 ...نھ؟ی اری غی قبول کرددل



 @cafeetakroman            اختصاصی کافھ تک رمان         ه قاعدی بیرمان باز

 143 

 
تو ... من قبول نکردم: ستمی ای روبروش مره،یگی بازومو مری زادوی سرعت سمتم مبا

  منو ھل
 

بھ نگھبانم !یری تلفن نملویسمت موبا... نھیاز فردا ھم...  مسخرتھی وسط بازیداد
  مسپارم

 
 ... آمداتو بھم گزارش بدهرفتو

 
 ! ؟یتا ک: زنمی لب میماندگ دربا
 

 !ی کھ از فسنجون متنفر شیتا وقت:  کنھی مکی بھ صورتم نزدسرشو
 

من متنفرم از ... باشھ:کنمی مشی دستامو قاب صورت عصبانزنموی ملبخند
  متنفرم از!فسنجون

 
 ! با توندمیبھ آ...  فکر کنمندهی بھ آخوامیفقط م... کھ مربوط بھ گذشتسی و ھرچگذشتم

 
 !  با من؟ی ندهیآ: شھی آروم منفساش

 
 !بھم فرصت بده باشھ؟:  خشکشی بھ لبازنمی بوسھ مھی با گرکنم،ی مدیی سر تابا
  

 ! ؟ی،فرصتھ چ:کشھی عقب مسرشو
 !  قرار شده؟یچرا ب! چرا رفتاراش بچگونھ شده؟!  شده؟بی برام عجحای امشب مسچرا

 
 !فھممشینم
 

 !ندوست داشت... فرصت : بھ چونشزنمی مبوسھ
 

 خودت یبا پا!! دمیمن غمد!  نکن باشھ؟ی با من بازیاسی: نھیشی کمرم می رودستاش
  یاومد

 
 ... ی برذارمی نمیول
 

 ! سازش: زنمی و اروم لب مکنمی منیی باال پانشی تو سسرمو
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-------------------------- 
 ! کنھی مخوابی بحارویمنو مس... آرامششی با ھمھ شب
 ... از پنجرسرونی کھ نگاش بییحای نگاھم بھ مسنمویشی تخت مرو
 

 ی عاشقم بششھینھ م...

 ی باورم کنشھینھ م...

 ی دل بھ من بدشھینھ م...

 ی غمامو کم کنکمی...
 و رهیگی نگاھشو از پنجره مکشھ،ی منیی تخت پای کھ منو از روھی چھ حسدونمینم

  دستاشو باز
 
 ..ذارمی شونش می سرمو روبرمویبھ آغوشش پناه م!! کنھیم
 
 کھ سر وفتمی می روزادی...  بھ گذشتھ کنھی حرکت مالمی خ،ذھنوی ھر حرکت صندلبا

  کالس
 

 ! تصور کردمحاروی مسآغوش
من ! ھرز سرزنش کنمی ھاالی فکرھا و خی خودمو برادی نباکنمی وقتا فکر میبعص

  با... انسانم
 

 آغوش کی با تصور کنمی گناه میگاھ... ستمی کھ دارم معصوم نیاتی خصوصی ھمھ
  یو گاھ!! 
 

 ...گھی دیکی کھ ھم آغوشم با ی کھ ممنوعھ، در حالی سمتالمی با پرواز خکنمی مگناه
فقط چشم !ذارهی تخت می منو روی کفھممی نمشم،ی مھوشی توو آغوشش بکنموی مفکر
  باز
 
 ! پنجره بھ منھی اما نگاھش بھ جاھ،ی صندلی ھمچنان رونمیبی مکنمویم

 !؟ی بخوابیخواینم: زنمی ملبخند
 !اسمن؟ی: کشھی تخت دراز می و کنارم روشھی بلند می صندلی از روی حرفچی ھیب
 !جانم؟:دمی سرمو توو آغوشش پناه مقی چشم بستھ و نفس عمبا
 
 !؟یشیاگھ طالقت بدم آروم م -
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 چند ساعت نیھم! ؟یگی می داریچ:  بھ نگاه سردششمی مرهی خرمویبی عقب مسرمو
  شیپ
 

 ... ازیگفت
 
 !  ھست؟دیتوو خوابات ھم ام  -

 !!یصداش زد: دهی کھ ادامھ منھیبی مجموی گنگاه
 ! دزدمی نگاھمو ازش مبرموی دندون مری زلبمو

 رو کھ ی ای بازنیا:  شم بھ چشماشرهی خکنھی و مجبورم مرهیگی چونم مری زدستسو
  یطراح

 
  ی دم،ی بھت فرصت میول...  سختیلیخ... سختھ برام!...نداره؟!!  اور دارهمیگ!یکرد

 
 ...  ای میسازی باھم مای... سھ ماھھفرصت

 
 طعم بی کھ برام عجی آغازگر بوسھ اشھی بار منی اولی و براکنھی کامل نمحرفشو
  آرامش

 
 ... داشت
 ... آرامشوی بوسھ نی اکنمی میھمراھ

------------------------------- 
 از دست رفتن عشق جوونھ حا،ی مسضی ضدو نقیرفتارھا... شھی می عادی چھمھ
 ، زده

 
 ...قی خنجر رفزخم

 
 ھوا بھ تاخت ی تا برم،ی افسار دلمو بھ دست بگرمیگیادمی گذره،ی کھ می ھفتھ اکی تو

  سمت
 

 ... ممنوعھ نرهشخص
 کھ یی اتفاقاگنجھیھنوز توو باورم نم... خوبھ،  درونم غوغاستی بھ ظاھر ھمھ چیول
  در
 

 ... روز بھ سرم اومدی سعرض
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 کھ از وجودش کنمی می شرکتھیصبح ھا ھمسرمو راھ!  قبلیحای مثل مسکنمی میزندگ
  یب
 

 توو ھمون دانشگاھھ اونم فقطو سی متوجھ شدم شغل دومش تدری بودمو بتازگاطالع
  فقط بھ

 
 !  درخواست استادشخاطر

 
 !کنمی مییرای ازش پذیرزاقاسمی و ممھی و قی ھم با قرمھ سبزشبا
 درمورد گذشتھ گھی تلفنو ازم گرفت دلوی کھ موبای کرده، بھ جز دو روزریی تغحایمس

  یحرف
 

 !!! خونھ ممنوعھنی ای فسنجون تونکھی کرد امی بھم تفھزوی چیتنھا ! نزد
  

 ... از غرق شدن توو افکارمدهی نجاتم مصداش
 !؟یخوری چرا شامتو نماسمنی -
 

 ...  نرفتمرونی ھفتس بکی... دلم گرفتھ:  بھ چشماششمی مرهی خکنموی بلند مسرمو
!  ذھنتو بخونھخوادی کھ مھیی نگاھش ازون نگاه ھاکنھ،ی مکی دوغشو بھ لبش نزدوانیل
  نھی ببنکھیا

 
 ... نھای قتھی حقیزنی کھ مییحرفا

 
 ! مامانت خوبھ؟ی خونھ میریبعد شام م -

 ...ھیعال: شھی بھ خنده باز ملبام
 ...گفتم بعد شام: رهیگی کھ دستمو مشمی بلند میل صندی از روعیسر

 
 ... اماده شمرمی ندارم ملیمن م -

 کھ نم،ی پاش بشی روکنھی مجبورم مشموی مکی بھش نزدکشھ،ی سمت خودش مدستمو
  کاااش

 
   پاشی و رودی امی رو کھ توو خونھ ی آورد صبحونھ ای نمادمی بھ کردوی کارو نمنیا

 
 !می کرد با دل عوضکاری چدونستیکاش م...خوردم
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 ! عشق ناکامم بندازه؟ادی بھ دی منو باحای مسیچرا کارا! شھ؟ی فراموش نمچرا
 ی روی و موھاارهی نشن، دستشو باال مری تا اشکام سرازرمیگی دندون مری زلبمو

  صورتمو
 

 ! اسمن؟ی شده یچ: زنھی مکنار
 

 ی اسمنی: کنھی و زمزمھ مدوزهی حرف زدن، نگاھشو بھ لبام می براکنمی تر ملبامو
  سوال

 
 ! ازت؟دارم

 کھ ی رنگی سرمھ اشرتی تی قھی بھ شمی مرهی نگاه کردن بھ چشماشو ندارم، خجرات
 ، تنشھ

 
 ... بھ من نگاه کنزنمی دارم باھات حرف میوقت: ذارهی چونم مری زدستشو
 ...نھکی تار مدموی و دارهی امان از بغض کھ اشک می بھ چشماش، ولدوزمی مچشامو
 ی روی برجستھ ی با رگ ھافھممی رنگ چھرش مریی از تغنوی اشھ،ی میعصبان

 ...قشیشق
 کھ چشماشو کنمی دستامو قاب صورتش مرمویگی چشممو می اشک گوشھ عیسر

  یچیھ: بندهیم
 
 ...نیفقط دلم تنگ شده ھم...  باور کنستین
 
 !؟یدلتنگ ک -
 
سکوتم ... ترس رخنھ کردهنی توو وجودم ای ولسی دست خودم نترسم،ی خشمش ماز

  یطوالن
 
: گمی معی کنھ سردای فرصت حرف زدن پنکھی قبل اکنھ،ی کھ چشماشو باز مشھیم

 ... مامانم
 
 !!رجیا... لوفرین
 
 ...دیو ام: دهی حرص ادامھ مبا

 !نھیداغ دلم سنگ... حایبدجنس نباش مس: دمی بھ چپو راست تکون مسرمو
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 ! ؟ی کنی رفع دلتنگیخوایم!  ببرمت خونشون؟یخوایم: زنھی مپوزخند
 ...  شکستن و شکستنشدیتھش م! بوددهی فای باھاش ببحث

 و دم گوشم ارهی کھ سرشو جلو مرمی تا ازش فاصلھ بگذارمی شونش می رودستمو
  زمزمھ

 
 ! ؟یکنی بھش فکر میخوابی بغلم میوقت: کنھیم
 

 ...یدیلعنت بھت کھ با حرفات زجرم م: کنمی مشتری شونش بی دستمو روفشار
 ...و تو با کارات منو:  غرهی صورتم متوو

!  جنونھنی شک ایب...  بھ آغوششبرمی دوباره پناه مدموی مھی تکنشی بھ سسرمو
   دچاردونمیم
 

 ھمھ و ی زندگنی و لذت نبردن ازی و خود سرزنشی ارزشی شدم، احساس بیافسردگ
  ھمھ

 
 ... ماژور شدمھی دچار افسردگگن،ی مبھم

 
 کھ کشھی نمرونی بی منجلباب بدبختنی منو ازیچرا کس! کنھ؟ی درکم نمی چرا کسیول

  شده
 

 !کنھی مرونمی روحمو آھستھ و آروم وسوھان
 حرف لوفری نھی عروسخی و در مورد تارمی نشسترجی مامانو ای ساعت بعد روبروی
  کھ!میزد
 

 ! من تجربش نکردمچوقتی کھ ھیران خوش نامزد دوی رفتھ پستوی نلوفری نخود
 بودم دهی نددوی اگھ امزنھ،ی حرف مرجی کھ داره با احای بھ مامانھ اما نگاھم بھ مسگوشم
  قطعا

 
 ...دونستمی مای زن دننی مثل اون خودمو خوشبختری داشتن جنتلمناز
 
  ی برادی خونھ اجاره کردن بام،ی بخرالروی خورده وسامیبر! بازار؟می بریایفردا م - 
 
 ... و اتاق خوابش پرده بخرمییرایپذ
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 نھیبی می توو نگاھم چدونمی نمچرخونھ،ی کھ سرشو سمت من مفھمھی نگاھمو مھینیسنگ
  کھ اخم

 
 ! شده باز؟یچ: زنھی و لب مشھی مشیشونی پمھمون

 
 انقد یعنی... ادی دلم خونھ و صدام در نمیعنی... ی کرداهی روزگارمو سیعنی!  بازنی او

  توو
 

 !  کن قسمت نبودهی بھ دل نفھمت حالیعنی...  نگرددی با امی اون دنبال شباھتنوی اچھره
 دونھی و ھنوز برام سوالھ کھ حرف دلمو مکنھ،ی نگاھش تا اعماق وجودم نفوذ موسعت

   بازیول
 

 ..دهی  فرصت چند ماھھ مبھم
 

 بچھ دی قصد ندارحایآقا مس:  سمتمرهیگی رو میبی مامان قاچ سرم،یگی ازش منگاھمو
  دار

 
 ...دیبش

  برهنیی من پای از گلوی لقمھ استی امشب قرار نچرا
 ...میتازه ھشت روزه ازدواج کرد... مان..ما: گمی مدهی بردهی بروفتمویبھ سرفھ م 
 

   دو ھفتھ قبل تو ازدواج کرده االنیآخھ دختر خانوم کاشان:  گھی مجانی با ھمامان
 

 ....بارداره
 !! نشده ھمھ جا جار زدهیچی اون کھ ھھیچھ نفھم: گمی مخندمویم
 
 ! دو ھفتشھ -

 ...  بعد خبرشو بھکردیخب مثل آدم دو سھ ماه تحمل م: خندمی مدوباره
 !  کنھی من خشک می لبای لبخند رو روزنھی خونسردانھ محای کھ مسیحرف

 
 ...می بچھ داشتھ باشمیتونی نماسمنیان، منو مادرج  -

 صبح م،ی بھتره برزمیعز: گمی محای رو بھ مسرمویگی مدهی و بھت مامانو نادخشم
  یخواب م

 
 !!!ایمون
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 !گھی داره میچ:  رهیگی بازومو ممامان

 با شما، ان ی خوشحال شدم از ھمصحبتیلی خرجیاقا ا: شھی مبل بلند می از روحایمس
  شا
 

 میشی فرصت بازم مزاحمتون مسر
  برام ندارهی فرقلوفری با ناسمنمی...  خودتھی خونھ ھی چھ حرفنینھ اقا ا -
 
 ... در منتظرمیجلو:  دهی و رو ب من ادامھ مدهی مردونھ دست مرجی ابا

 ...ادی جا نمچی ھاسمنی: دهی از من جواب معتری سرمامان
 ی لبای بکنیتونی و نادر کھ فکرشم نمابی کمی ازون خنده ھاکنھ،ی می خنده اتک
   باشھحایمس
 

 ! بھ خنده باز شدهکھ
 
 ...جلو درم!  ؟اسمنی-
 

 تلفن خونتو لوی نگفتم، موبایزی ھا اومد خونت چوهیمثل ب: ستھی ای روبروش ممامان
  قطع

 
 واقعا نمی ببنموی ساکت بشتونمی االن نمیول...  نگفتمیزی چی کردشی زندونویکرد

  دخترمو با
 
 ...یکنی بخت ماهی خودش سھی عقلیب
 
 ...اهیمامان من س: گمی بغض مبا
 
 چنان دی خواستگاره بای خونھ گفتی اومدحای کھ با مسیھمون شب! تو حرف نزن -
  زدمیم
 

 ! سرت کھ فکر ازدواج باھاش از سرت بپرهتوو
 !  من خستممیبر: رهیگی دستمو مادوی سمتم محایمس

خودت کھ !  محضرمیریفردا م! ادی بذارمیگفتم نم: رهیگی رو محای مسنی آستمامان
  لکردهیتحص
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 ...دنیراحت حق طالقو بھ ما م!  بچھ دار نشدنبی بھ خاطر پنھون کردن عیدونی میا
 

 موقع باز شده، و ھزاران ی کھ بحای بھ زبون من کھ قفل شده،لعنت بھ زبون مسلعنت
  لعنت

 
 رادی ادیمامان جان، شا: ستادمی مادرم ایغمو التماس چشاش توو رو دنی دلم کھ با دبھ
  از
 

 !!منھ
 
 ... گفتم تو حرفاسمنی - 
 
 یلیخ... بچھی ازش جدا شم بخاطر تونمینم!! مامان اون شوھرمھ:  گمی می کالفگبا
  زایچ
 

مامانم منو ...دی من دخالت نکنھی توو زندگکنمیپس خواھش م!دی کھ خبر ندارھست
  ببخش

 
 !باشھ؟

 
روز اول گفتم بھت ... امی برام کھ کوتاه باری بلی دلیفقط ! اسمنی: دهی تکون مسرشو

  نیا
 

 ...ستیاصال عاقالنھ ن!ستی با عالقھ نازدواج
 ... می پشتو پناه ھم کھ ھستی بھم ولمی نداری بگم بھش، ما عالقھ اتونمی میچطور

 ... بکنمی تظاھر بھ عشقو عاشقی حتتونمی بر من کھ حاال ،نمیوا
  
...  بازارامیفردا باھاتون م: بندمی پالتومو می دکمھ ھادارموی مبل برمی از روفمویک
  لوفرین
 

 ... سالممو بھش برسوناومد
 ھمھ نی الی دوس دارم دلیلیخ: شنومی صداشو پشت سرم مشم،ی کنار مامان رد ماز

  خفتو
 

 ... بدونمتویخوار
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 کھ من خودمو انداختم توو نھی الشیدل! لشو؟یبگم دل: گمی مھی سمتشو با گرگردمیبرم

  ھیزندگ
 

 ی پدرش وانمود کردم ازم سو استفاده کرده و اونا برای کھ جلونھی الشیدل... حایمس
  حفظ

 
 حایمن خودمو بھ مس... ی خواستگارانی من حاضر شدن بی نداشتھ ی ابروابروشونو

  لیتحم
 

 ! ؟نوی ایفمی مکردم
 

 !!! بس کناسمنی: نھیشی شونم می نفر روی یدستا
 

 یالمصب چرا کار...  فاش بشھدی نبازای چی سری یخودت گفت:  سمتشگردمیبرم
  یکنیم
 

 ...  بکشھنجای بھ احرف
 
 مادرت ازت نوه گھی پنج سالھ دگھی سال دی! ستیبچھ دار نشدنھ من راز ن -
 ! خواستیم
 
 ! ؟ی بگیخواستی میچ
 رو نکن کھ سر فرصت سھ گھی سال و پنج سالھ دیفکر : نشی بھ سکوبمی حرص مبا

  ماھھ
 
 !!! مونمی توو اون غمزده نمگھید
 

 نگاھشو ازم شھ،ی شونم شل میدستاش از رو!  کردم؟کاریمن چ!  گفتم؟ی چمن
  رو! رهیگیم
 
 !با اجازه...  خوش گذشتینیشب نش: گھی می گرفتھ ای مامان با صدارجوی ابھ
 : شنومی مفشوی ضی صداشھ،ی کنارم رد ماز

 ....ای منتظرم زود بجلودر
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 رو کھ قھی و پنج دقی ساعت دھو سکنمی منی نفرشموی مرهی خرجی رفتنش ھمراه ابھ
   توودیبا
 

 ...دھای شد نبای رم کردو جارمی زبون لعنتیول! گذشتی مسکوت
 

 زنھیچھرت زار م! ؟یدی دنھی جان، نگرانتم، خودتو توو آاسمنی:رهیگی دستمو ممامان
  خوشبت

 
 !رهیگیپارسا ھنوزم سراغتو م... ی زندگنیبگذر از! یستین

 م،ی اگھ بچھ دار نشیحت...شمی جدا نمحایمن از مس: بوسمی گونشو مرمویگی اشکام مرد
  یحت
 

 ... دوسم نداشتھ باشھاگھ
 
 غمو غصھ کنھی و دود مستادهی اشی جدا نشدناری پلھ ھا، با نیی پازنم،ی مرونی خونھ باز

 ھاشو
 امی دوس دارم فردا بیلیخ: گمی اومد با لبخند مشی کھ پیی بحث ھای ختم ھمھ یبرا

  شرکت و
 
 ... اونجادیکنی مکاری چنمیبب

 شی پقھی چند دقی حرفای بھ ادامھ یلی و انگار اونم تمارهیگی پلھ دستمو منی آخریرو
  ی: نداره

 
 ...رازی شمی پس فردا بردیبا...برمتی مروز

  ی جلورهی رژه مکشم،ی مرونی افکار آشفتم بی و خاطرات سھ سالشو از ال بھ الرازیش
 

 !ام؟ی من نشھیم:  غزلو سمانھدوی با امی روزھاچشمام
 
   رو ردیخی شی ترم درخواست آقانی منم ازیتو کھ انصراف داد... یایدوس دارم ب -
 

 ...رازی بھ ش سفرموننی آخرشھیپس م...  برمخوامی نمکردمو
 
 !فردا برم بازار؟ -

 ارشی شد بی اگھ راضنیبھ آقاجونم سر بزن، بب...برو: نھیشی کمرم می رودستش
 ...خونھ
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  نیھرلحظھ منتظرم ب... ھیرعادی غی استاد سکوت کمی برانی و ازنھ،ی حرف متاخونھ
 

 ...  داد بزنھی حتای نگاھم کنھ، ی سرزنشم کنھ، عصبانحرفاش،
 

 اون اتاقو یالی وساانیفردا سپردم ب: ارهی از تنش در مم،کتشویشی خونھ موارد
  خودم...ببرن

 
 ...  سرشون ھستم تو راحت بروباال

 
 روزانشو بھ زبون ی شده کھ داره برنامھ ھاشیزی چی حای حرفاشو، مسشنومی نمگھید
  ،ارهیم
 

نداشتم  ی مشکلزدی حرف مشھیاگھ ھم... کنھی من بازگو می کسبو کارشو برایفکرا
   االنیول
 

 ...ھیرعادی غواقعا
... حایمس: کنمی زمزمھ مخوره،ی نگاھمون گره مرم،یگی دستاشو مشموی مکی نزدبھش
  اون

 
 ...اونو بگو... کنھی مینی کھ رو دلت سنگیحرف

 ... طالقت بدمتونمینم: رهیگی و سرشو باال مبندهی مچشماشو
 ...دوست دارم: زنھی و لب مکنھی نگاھم مدوباره

---------------------------------------- 
 

------- 
 یمانی پلوفروی کلمھ باھام حرف نزده، و نکی ی کھ حتی بازار تھران ھمراه مادرتوو

  کھ ذوق
 

 ...زنمی دارن، قدم مشونوی افتادن عروسجلو
 شدم ی بار ھم آغوش مردنی اولی براشبید... ستی نیروزی داسمنی اسمن،ی نی ااما
  کھ
 

 تنم ی بار با تک تک سلوالنی اولیو من برا...  ھاش طعم دوست داشتن، داشتبوسھ
  یعذاب
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 ... کنھفشی توصتونھی نمی لغتچی تحمل کردم کھ ھرو
 انتی انقد توو بھت زخم و خد،یبار اول با از دست دادن ام!  بار دوم مردمی براشبید

  اعتماد
 

! شدی گفتھ مدینبا...دمی واقعا برشبی دیول... جونم دوباره سر پا شدمھی کھ تنھ نبودم
   بھدینبا
 

 جھنمش ی گفت تا شکنجھ ھاگسی دیکی رهی من دلم گدونستیم... اوردی مزبون
  لتریتکم

 
 ...فھممی مات شدن رو می واقعیو حاال معنا! بشھ؟

 
 ی اصلی رو ھمون جاده ی دوست داری و انتخابش انقدر سختھ کھ گاھی راھدو
   ویستیبا
 

 کمکم دی کھ شاشمارمی تا ھزار مستموی ایم...ی دو شاخھ باشنی نظاره گر شروع افقط
   کنھ

 
 ...رمی آخرشم راھو اشتباه مادوی سرم میکھ ھزار بار باز...  قدم برداشتنیبرا

 ... اتاق خوابتی تو ھم پرده بخر برااسمنی  -
ھنوز ...دمیمن اصال اتاق خوابو ند: ی لبخند مصنوعی ی نمونده برای حسی حتگھید

  دونمینم
 

 ... تخت و کاناپھ سفارش دادهی برای چھ رنگحایمس
 
 ی نفره با کی تخت دیدی خونتونو مومدیفک کن خالھ م...نیدیحاال خوبھ اون مبال خر -

  مبل و
 

 ...لی تو فامیشدی معروف میکل.... نیدی دور خودتون چییرای رو توو پذیصندل
 
 !اسم مامان من اومدا؟: ندازهی ملوفری دستاشو دور گردن منو نمانیپ
 
 ..کردی می پارچھ ھارو بررسشیشونی پی کھ با اخم روشمی مرهی مامان خبھ
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... ی باش کھ با خلق جھاننیبا ما بھ از:  زنھی ممینی بھ نوک بی ارومی ضربھ مانیپ
  ییکجا

 
 !؟ی انگاریستی نی جھاز خواھرت ولدی خریاومد! ؟یاسی
 

 یپوست برنزه و ابروھا... می دوران بچگھیبھ ھمباز...  بھ پارسا دارهیادی زشباھت
  ،دهیکش
 

 ...ستی شباھت بھ پارسا نی صافش بی چونھ
 

 !پارسا؟
 رفتمیبا پارسا م: گھی دی بھ  جملھ شھی و ثابت مخورهی کھ توو ذھنم چرخ میاسم

   بھترمیزندگ
 

 ...بود
 ... ستی حالش خوب ننیا: گھی ملوفری و رو بھ نرهیگی ازم مدشوی نگاه نااممانیپ
 !  من ازدواج کردم؟دیپارسا فھم: گمی توجھ بھ حرفاش میب
 
  یلیمامان خ... دمی کھ من تازه االن فھمی خبر رفتیواال انقدر ب:ندازهی شونھ باال ممانیپ
 

 ...  از دستتوندلخوره
 ..نی حلقھ ھارو ببای بیاسی یواا: کشھی می و سمت طالفروشرهیگی دستمو ملوفرین
 

 یلعنت بھ غده !  حلقھ توو دستمی خالی نگاھمو بدوزم بھ جاشھی جملھ باعث منیھم
  یتوو

 
 ...شھی کھ ھر لحظھ بزرگترو بزرگتر مگلوم
!  حلقھ بخره برات؟ی تونھیاون شوھر الدنگت نم: ادی از پشت سرم ممانی پیصدا

  اسمنی
 
 کوی سور کوچی اقتی خودتو کھ لی ارزش کردیانقد ب! ت؟ی با زندگی کردکاریچ

 ! ؟ینداشت
 
 ! ساده رو؟ی حلقھ ی
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: رهیگی ست حلقھ چشممو منیساده تر...دمی حرفاشو نگاھمو بھ حلقھ ھا مرمیگی مدهیناد
  مانیپ
 
 ... برو توو اون ست حلقھ رو برام بخرلوفری نبا
 ...گھی دمی باھم بخرمی برایب: رهیگی دستامو ملوفرین

 کھ صبح قبل اومدن ی سمتش،کارترمیگی محاروی مسی کارت بانکزنموی پس مدستشو
  بھم داد

 
 دی زل نزد بھ چشمام ، شاگھی دشبشیبعد اعتراف د..  توو چشمام نگاه کنھنکھی ابدون

  خودشم
 
   روی ھمخونھ و ھم آغوشیو من و اون فقط و فقط حکم ... عشق ممنوعسنی ادونھیم
 

 ...شدی مجادی ای عالقھ ادی نبام،یداشت
 
 من انوی مرونی حلقھ بی با جعبھ لوفری نمانوی پیکشھ،کی طول مدمونی چقد خردونمینم

  حلقمو
 

مثل ! مثل شبو روز!  ندارهی ای برام معنگھی چون گذر زمان ددونمینم!  کنمی مدستم
  دمو

 
 !ھی معنی بیھمھ چ...دی بھ من و عشق من بھ امحایو مثل عشق مس...بازدم

 
  ی خداحافظلوفری نمانوی کھ ھنوزم باھام قھره و پی آقاجون از مادری در حجره یجلو

 
 ...کنمیم

 !د؟یھست! آقاجون؟: گمی می بلندی با صداشموی حجره موارد
 ... دخترمامیاالن م: ادی انباشتھ از پارچھ می قفسھ ھانی بیی از جاصداش

 
 دل بھ ی آشنای و بوشھی در مغازه بازو بستھ می وقتشھی حبس منمی توو سقمی عمنفس
  مشام

 
 !! رسھیم
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 کھ حبسشون کرده یی ھا و حسرت ھای دل تنگی ھمھ دنشی سمتش، با دگردمیبرم
  بودم آزاد

 
 !شنیم
 
 !زن عمو... سالم -
 

!  توو جامشو مستش کردمختمی کھ انگار من مشروبو رگھی می آخرو طوری کلمھ
  انگار من

 
 !!! کردم ھمخوابشغزلو

 
 !دهی جواب سالمو نمی متورم گلوم انقدر بزرگ ھست کھ اجازه ی غده
 !می داغونمون، برداری نگاه از چھره شھی آقاجون باعث میصدا

 
 ...زمی عزیسالم بھ عروس گلم و نوه !  اومدنای کنیبھ بھ بب -

 ... باشھدهی شک دارم شنی جوابش انقد آرومھ کھ حتیصدا
 
   خودمو رسوندم ، االن حالتوندمیتا شن: رهی و سمت آقاجون مگذرهی از کنارم مدیام
 

 !چطوره؟
 

 !آقاجون حالتون بده؟: ذارمی جلو میقدم
 ... االن بھترم: دهی نشون مشوی مصنوعی دندوناھیدی و سفخندهیم

 .... می خونھ میآقاجون بر: رمیگی دستشو مشموی مکی نزدبھش
 
 ...دی امی رهی توو دھنم با نگاه خشھیخشک م!  مانی او
 زنمی خونھ زنگ مرسونھی مدی اممی برایتو ھم ب...  خودمی خونھ رمینھ دخترم م -

   شبحایمس
 
 !تی ی پادیم
 
 کنم تا کنار ھی موتور کرایبذار : گھی می گرفتھ ای و با صدارهیگی نگاھشو ازم مدیام

  نیماش
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 ...یای بادهی تا اونجا پیتونینم... ببرتت
 

 یموتورش جلو!رمی می سالکیبا پسر اقا:دی سمت امرهیگی مغازه رو میدای کلآقاجون
  مغازه

 
 !ایتو درو قلف کن با عروس ب... شھ
 ! برم؟ابونیچند خ...  باھاش راه برمتونمی دو متر نمیحت!  برم؟دی با اممن

 قدم یچجور....  دی با امی برم ولی سالکی مثل پسر اقابھی غری با موتور حاضرم
  بزنم

 
 ! کنارش؟

 
 ! ھ؟یشگی ھمنگی توو پارکنتیماش: رهی و سمت درمکنھی پالتوشو تنش مآقاجون

 ...دهی کھ فقط سرشو تکون مستی ھم بھتر از من ندی حال امانگار
 رو یزی چمیاری سمت من، ھردو باھمو ھم صدا بھ زبون مگردهی برمشھی کھ بستھ مدر
  کھ
 
 ... کھ محرم دلھیکی از قای دق،یاونم نھ از ھر کس! می دارازی ماھھ بھش نکی قایدق
 

 !؟یخوب: ھردو
 
 !  نشنی تا اشکام جاررمیگی اما من سرمو باال مندازهی منیی سرشو پادیام
 ...ارهیاگھ نگم از پا درم م...  بود کھیی حرفای: کنھی مقدمھ شروع میب
 

 یی جایمطمئن باش  کنم ی دفعھ بخوام خودکشنیا: رهیگی کھ جلومو مرمی در مسمت
  نکارویا

 
 ... بھم نرسھ تا جون بدمیچکی کھ دست ھکنمیم

 ...رمی لرز تنمو بگی تا جلوکنمی مشت مدستامو
 انتی تو دارم خالیمن با فکرو خ...  اسمنی: شھی مکی قدم بھم نزدی و فھمھیم! فھمھیم
  کنمیم
 
 ...بھ غزل کھ االن اسمش بھ عنوان ھمسر توو شناسناممھ...  حای مسبھ
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 و نجابتت بود کھ نتونستم قدم ای فقطو فقط بھ خاطر حامیسھ سال نتونستم جلو ب! سالسھ
  فراتر

 
 !!!ی برادری نانوشتھ ی مسخره گاهی از جابذارم

ت پر  فکروی باشیکی با ی بھت گفتن وقتنتی دنیپس توو ا!  جدا نبود بود؟نمونید
  بکشھ سمت

 
 ...انتی خشھی مگھی دیکی
 

 ... قلبموی شکستھ ی تکھ ھاکردمی من خورد مزدوی حرف ماون
 
  تو شبای کھ بیی بھ جادمیرس/

 زنمی تو حرف مالی با خدارم
  من بعد تووی رفتیعنی جنون
 / ترموونھی دی ھمون جورھنوزم

 
 نھ محمد موی کلیکھ نھ موس...ستی حق ما نیی جدانی نباشھ، ایکی نمونی دیکھ حت -

  نیام
 

 ... رو نشون ندادنیی راه جداداشونی ھرگز بھ مرھرگزو
 

 ... چرخھی صورتش می تک تک اعضانی بنگاھم
 تورو توو شبام آرزو کردمت/

  آرزوھا برات داشتمعجب
  من بعد تووی رفتیعنی جنون
 / آرزومو نگھ داشتمھنوزم

 
 دهی مینی عقل المصب من فرمان عقب نشره،ی تا اشکامو بگادی باال مدستاش

 !شدمی ازم گرفتن ھمون لحظھ کھ ازت جدا مموی زندگی ھمھ اسمنی -
 ... اسمنی بکن ی کاری!  رو نشونم بدهی راھی جا نی ، ھماتی دننی اتوو
  ی روشی سھ سال پاسمنی ادی با یمنھ لعنت...  من ویخوابی محای شبا توو آغوش مستو
 

 ...کاناپھ
 

 ...یام: زنمی اروم لب مدموی تکون مسرمو
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 !!جاانم: گھی معیسر
 

 پسش اورد،ی و منو از پا در مدیمکی کھ داشت ذره ذره خونمو می جونی از اکالفھ
  زنمویم
 

 ...شھی مدهی کشفمی کھ بند کی وقترسھی اما دستم بھ در نمکنم،ی در قدم تند مسمت
 

 دی بادنی رسی براینیبینم! س؟ی راه برگشت نینیبینم! ؟یخوای میچ:  سمتشگردمیبرم
  دو
 

 ! م؟ی راه بردارنی از بنفرو
 کھ دور منو ی حصارنیا! زدمی داد مدی باشھ،ی مکی بھ لبامو بھم نزددوزهینگاھشو م.

  تو
 

 کھ عزتو ابرو داشت یتوو مغازه ا! نجا؟یا... مینیبی شده رو فقط منو تو مدهیکش
 ... صاحبش

 
 ... نگاه ھا نبودنی ایجا...  بحثا نبودنی ایجا
 

عطرش ھنوزم ... ستھی ای ازم می چند سانتی توو فاصلھ ی وقتشھی مشتری تنم بلرز
 ... ھمونھ

 
 ...  و فالھاشھی حافظیروزا...  و باغ ارمھی سعدیروزاھا...یرازی شی روزاعطر

 
 ...میداریبرم  -

 ...دمیطالق م... ریطالق بگ: دهی کھ ادامھ منھیبی ناباورمو منگاه
 ...دارمی عقب برمی قدمخندمویم! خندمی اشک مبا
 
 ... مااسمنی -
 برم یاالن انتظار دار...  بھم ابراز عالقھ کردحای مسشبید: گمی معی حرفش سرنیب

  بھش
 
 روکھ بھم ی حسرمیگی مدهیبگم ناد! ن؟ی پاکش کننیای بمیبگم غلط کرد!  بگم؟یچ

  دیشا! و؟یدار
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 ! نھحای مسیول...  غزل بھ تو ھوس باشھی عالقھ
 
   سرمییھمونطور کھ براش مھم نبود با بودنش کنار تو چھ بال... ستیبرام مھم ن -
 
 ... اسمنی...ارهیم
 

 ...کنھی تموم رھا ممھی کھ جملشو نشھی حجره باز مدر
 ...دیاری بفی لطفا فردا تشربندمیآقا دارم مغازه رو م: رهی در مسمت

 ... زنمی مرونی از مغازه بکنموی فرصت استفاده ماز
 کنھی مصدام

 .. وجودمکشھی مشی وبھ اتکنھی گفتنش تا عمق قلبم نفوذ ماسمنی
 ...رمی مرموی مرمویم

 ! داره؟یجز درد و شکستن چ... عشق!  برمای تا تھ دنشدی مکاش
 !کنمی پشت سرم حس محضورشو

 
 ...می بردی بانوری ازاسمنی -

 ! شکستم؟یم... بوددی کھ تنھا دغدغشون خری مردمنی بود اگھ وسط بازار بمسخره
 !... باشم؟ی جھنمھی زندگنی توو اخوامینم!  باشم؟خوامی من نمزدمی بود اگھ داد ممسخره
 خوام؟؟ی مدوی من امزدمی تر بود کھ زجھ ممسخره

 
 داشتی کھ برمی کھ دوباره بلند شده بودو با ھر قدمیی لمس موھای براکشھی پر مالمیخ

  تاب
 
 ...خوردیم

 ...ششی لمس تھ ری برادیکشی مپر
 ... مرد غزل روکردمی من برانداز مرفتوی قدم جلوتر از من مچند
 ... بھ پاستمیی تنھای بھ وسعت ھمھ ی و دلم در جدالنو ولولھ اعقل
  ششویلمس تھ ر!خوادی لمس موھاشو م کھالمی بھ پر پرواز خزنھی می خالصری تعقلم

 
 ... باطلمالی خی کنھ برای مھیدلم گر... براششھیدلم مرھم م... خوادیم
 
حواسش بھ ...  بھم ، مراقبمھ زننی بازار تنھ مھی تا بھش برسم، توو شلوغستھی ایم

 ... منھ
 

 .....فروشھی کھ فال می پسرکی پرهی می وقترهیگی کھ رد نگاھمو میانقدر
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چون غزل باھامون !!  سھ تا نھھی حافظیمثل روزا...خرهی و از پسرک فال مرهی مجلو
 ... نبود

 
 !خرهی خودش ھم نمیبرا

 برهی بسر می کھ توو گمراھیکھ تنھا کس... بھ فال داره نھ خودشازی نھ غزل نگھید
  تنھا!! منم

 
 ...می کھ قدرشو ندونستیی روزاادیبھ :  سمت منرهیگی مفالو

 
... زمان...  ایانگار کل دن! شھی پاکت متوقف می روی ولرهیگی پاکت فالو مدستم

  شھیمتوقف م
 
 تا فقط، فقط ی لحظھ ای و غزلو براحای مسمیزنی پس مم،ی نگاه کنگروی ھمدری دل ستا

  من
 

   راهموی دستشو گرفتدی کھ متولد شد، چھار دستو پا رفت، منو امیو عشق... اونباشمو
 

 راه بره، دستشو ول یی بھ تنھاتونھی ممیکردی ھمون لحظھ کھ فکر مقایدق... رفت
  نی زممویکرد

 
 ...خورد

 
 ...نمتی ببحای کنار مستونمینم: زنھی لب مآروم
 ...منتظر ماست...  وقتھ یلیآقاجون خ: ذارمی مفمی داخل ککشموی فالو از دستش مپاکت

 تا شنی قدمامون کند مداره،ی و کنارم آروم قدم برمذارهی شلوارش مبی توو جدستاشو
  رید
 

 ... میبرس
 
 ! ؟یخوشبت -
 ! یلیخ: خندمی چند قطره اشک مبا
 ... یترسی ازش میگفتیم...  افسردسیگفتیم! یکردی فرار محای از مسشھی ھمادمھی -
 
 .. نگاھش غمیگفتیم
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 ی از خنده ھاش، ب،ی کھ تو از غزل متنفر بودیھمونطور...  گذشتھ بودیبرا -
  ،اشیفکر

 
 ...اشی بازجلف

 ... خوشبختمگمی من نمیول -
 ! کنمی کھ احاطھ م کرده سکوت می خوشبختنھمھی ایبرا!  ندارمیجواب

 ...ی سوال ازت می اسمن،ی -
 

 نھ و بھ قدم ھام گمی معیسر!  عالقمزانیسنجش م!ھ؟ی حدس زد سوالش چشدی مراحت
  سرعت

 
 دمیم

آب !... یری طالق بگکنمیمجبورت م! باشھ:  کوب بشھخی پاھام مشھی باعث مصداش
  از سر

 
 ...سی برام مھم نیچیھ... گذشتھمن
 
 ...  مھرش باشمی نگران حرکت بعدنکھی ای جاره،ی و مشھی کنارم رد ماز

 ... منیبرا!  بجنگھخوادیم... ادیبھ وجد م!  ھمھ خواستھ شدننی وجودم از ای ھمھ
 ....رهید:زنھی مادی عقلم فرو
 ی صندلیآقاجون رو...  زده شھی دوباره حرفنکھی آقاجون، بدون انوی بھ ماشمیرسیم

  عقب
 
 رهی خمرخشی بھ ننموی توو قعر خاطراتم، کھ کنارش بشدنی و منو دوباره ھل منھیشیم

  شم، بھ
 

 ...  گرفتن دستشو سرکوب کنمی شم، و وسوسھ رهی دستاش خحرکت
   محوموی مثل ھمون سھ سال کھ چشم بھ ھم زدگذره،ی بودن، زود مدی با امی ھالحظھ

 
 ...شد
 

 ھنوزم فشارتون دیکنیآقاجون اگھ فکر م: دارهی نگھ منوی آقاجون ماشی در خونھ یجلو
  باالس

 
 !مارستان؟ی بمیبر
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 ...شھینھ پسرم، استراحت کنم حالم خوب م -
 دیدتج! دمتیخوشحال شدم د...اسمنی: زنھی کھ صدام مرهی مرهی سمت دستگدستم

  یخاطره 
 

 ... دانشگاه بودیروزا
 

!  حواسمو از حالدهی کھ پر می با تک بوقشم،ی مادهی پرمویگی ازش مری با تاخنگاھمو
  و
 
 بھ گذشتھ و چقد دوس دارم رمیم... رازی توو ششی خداحافظی بھ تک بوقاکشونھیم

  غرق شمو
 

 ... نجاتم ندهیکس
 

وارد خونھ ...میگذری زدش مخی ی باغچھ اطوی از حکنھ،ی باز ماطوی در حآقاجون
  ی برام،یشیم
 

 بھ وفتھی مدی عی کنم، فکر خانھ تکانی آشپزرمیگی ممی دغدغھ ھا تصمی از ھمھ فرار
 ... سرم

 
 ی از ذھنم و قفل بزرگی ھمھ  دل مشغلھ ھامو گوشھ اکنمی مدت حبس منی تمام او
  زنمیم
 

 ....بھش
 
 .... عروسمیخستھ نباش-
 ! آقاجون حالتون خوبھ االن؟... دیسالمت باش:  برگردم سمتشبندموی آبو مریش

 ... بدجور گشنم کردهی کھ گذاشتی سوپیآره دخترم خوبم، بو: کنھی باز مخچالوی در
 
آخ اصال حواسم نبود، ساعت سھ و من فراموش : کنمی ناھارو آماده می ظرفاخندمویم

  کردم
 

 ...دیببخش... دی زود غذا بخوردی باشما
  
 ...ادی بحایزنگ بزن مس...  ندارهیرادیا-
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   اونی خاطره رمیگی مدهی نادرموی سمت اتاق مام،ی مرونی گفتن چشم از آشپزخونھ ببا
 

 دهیو ناد... رمیگی استاد سکوت رو می شماره کشم،ی مرونی بفمی از کلویشبو،موبا
   کھرمیگیم
 

 کھ ی بھ صحنھ ابندمی چشمامو منمویشی تخت میلبھ ...  ازش ی بودو من فراراستاد
  دیام
 

 ! بھ جونمندازهیصداش لرزه م... بوددهی تخت دراز کشیرو
 
 ... خونھایب -
 
 خوادی جان، آقاجون محایمس: گمی می جملش ، با لحن مھربونی ھی و حالجری تاخبا
  ششیپ
 

 ... خونھمیری شب منجای اای بمیباش
 ی لرزونیبا صدا! چراکردمی و من درک نمھی حدس زد عصبشدی پشت خط ھم میحت
 : گمیم
 

 !  افتاده؟یاتفاق
 ! ؟یفالتو باز کرد -

 ...م... من.. حایمس:  مغزمشھی مقفل
 ! خونھایزود ب  -

 کنم کھ مھمون اومده ی لباسارو بپوشموآقاجونو راضعی سرشھیباعث م!  بر زوددیتاک
 !! و زود

 
 ! کنھ؟ی مبیمنو تعق: چرخھی توو ذھنم م جملھی فقط دنیکل راه تا رس...  برمدیبا
 
 دو ساعت بعد از قای دقخورموی مکی بھ ترافدن،ی زود رسی تالشم برای ھمھ با

 ! دستورش
 
 اسفند فرو نی آغازی عصر روزاھ،یکی کھ توو سکوتو تاری خونھ،  خونھ ارسمیم

 ...رفتھ
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 سوختن دغدغھ ھاش بھ مشام ی آشنای خونھ، بوی و سرمایکی جز تاربھ
  بیعج...رسھیم
 
 ! دوس دارمگاروی سنی ایبو

 ،  نشستھشی ھمشگھی صندلی روره،یگی و خونھ نور مره،ی موارکوبی ددی سمت کلدستم
 

 توجھ بھ یب... زنھی مگارشی بھ سی من و پک محکمی بھ چشمادوزهی منگاھشو
  نگاھش کھ تا

 
 ...یخونھ رو پر دود کرد: کنمی بازشون مورمی سمت پنجره ھا مخونھ،ی وجودم معمق

 
 ! نوشتھ؟یتو فالت چ -

 :ارمی در مپالتومو
 ی براامی بنکھی بودم کھ قبل اانتیمن اگھ اھل خ... ی کنبمی تعقادی خوشم نمحایمس 

  التماست
 
 ...کردمی مانتی خی اون غزل عوضبھ
 
 ی خونسردنی ادونمی و من ماد،ی و سمتم مشھی بلند می صندلی خونسرد از رویلیخ

  ھینقاب
 

 ...  کھ پنھونش کردهی خشمیبرا
برخالف برنده ھا !... رو کھ باختند دوباره شروع کننی ایبازنده ھا دوس دارن، باز -

  کھ
 
 دست آدم ی چھی وقتا بازیبعض!اما...ننیبی کھ بردند نمی ای شروع بازی برایلیدل
  ییھا
 
از ...  کردننی آدم ھا فقط دنبال بازنیا... کھ نھ بردن براشون مھمھ نھ باختنمیشیم

  خود
 

 ...) از محمدیمتن انتخاب( ...برنی لذت میباز
 

 ! ؟یتوو کدوم دستھ ا: ستھی ای مروبروم
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 ...ی کنبمیگفتم دوس ندارم تعق: زنمی پسش مشدمی کھ متوجھ نمیی از حرفاکالفھ
 بھ یلی خقتونی رفنکھی مثل ایول...  دو تا عاشق ناکام ندارمبی بھ تعقیمنم عالقھ ا -
  دید
 

 .... عالقھ دارهزدن
 ...غزل بھ درک:رمی مفمی کسمت

 
: رمیگی از کارش،بازوشو مکنھ،متعجبی می خالنی زمی و روکشھی از دستم مفمویک
  کاریچ
 
 ! ؟یکنیم
 

... یکنینا آرومم م: کنھی و فندکشو روشن مدارهی پاکت فالو برمنی زمی از روشھی مخم
  بھت

 
  خونھنی ماه توو ھمی شی ھستم؟ بھت نگفتھ من ھشت سال پی اوونھی من چھ دنگفتھ

 ... 
 

 ! ھوم؟!  استاد ارومو خونسرد؟ی! ؟یدونی میاز من چ... بپا کردم؟ خون
 
 ! ھ؟ی چی برانکارایا...  حایمس! : شمی مرهی خسوزونھی کھ پاکتو میشی اتبھ
 
 یی بخورم، دستانی زمنکھی قبل اشھ،ی پارکت زانوھام خم میاکستر فالم رو افتادن خبا

  دورم
 

 ... کھ توو اون لحظھ بھ شدت نفرت داشتم ازششھی محلقھ
 ھق ی صداشھ،ی دستاش محمکتر می حلقھ ی از آغوشش ولیی رھای براکنمی متقال

  ھقم توو
 

 ....می کنیبذار اروم زندگ...  اسمنی نکن وونمید: کنھی دم گوشم زمزمھ مچھ،یپی مخونھ
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  آرامش داشتھ باشم؟دیمن نبا: ملتمسشی بھ چشمادوزمی منگاھمو
 کم اخم کنھ،ی و درد دل مزنھی حرف مادیز...خندهی مادی زای آخھ تازگزنھ،ی ملبخند

  کم...کنھیم
 
 ...ندازهی مکھیت
 
  گذشتھ وجود نداره... کنمی منم آرومت می تو بھ من آرامش بدی خانوم، وقتاسمنی  -
 
 ...یری پس م،ی برشی پنکھی ایتو بھ جا... پشت سرتھگھ،ید
 
 ییتوانا! تونمینم... نخوامنکھی فراموش کنم، نھ اتونمینم... فھممی فھمم حرفاشو، نمینم
  نکارویا

 
 کی کھ فقط ی کدوم دردم مرھم بذارم، درد از دست دادن عشقی رودونمینم...ندارم
  ھفتھ

 
 !تم درد خنجراعتماد بھ دوسای!...دمشیفھم

درد غمو ... سراغم اومدهگھی دی بس بزرگتر از دردای دردکنمیکھ احساس م! آخ  
  ییتنھا

 
 ی و چطوری عالقھ از کنی متعجبم اقایو من دق! کھ بھم دارهیدرد عالقھ ا...حایمس

  جادیا
 

 ...نگاھش درد داره...عالقش درد داره!!شد
 
 ...اری سوالتو بھ زبون باسمن،ی  -
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 ذھنتو ی نانوشتھ ھای وسعت نگاه گستردش ھمھ یوقت!  اضافھ کنم ترس دارهدی باو
  خونھ؛یم
 

 ...ترسناکھ
تنش انقد داغھ کھ سوزش دستامو حس !  داغھذارم،ی پھنش می نھی دستامو تخت سکف

   وکنمیم
 

   وخورهی کھ بھ صورتم می گرمی نفس ھانیمن ا!!  رو دوس ندارمی گرمنیمن ا! من
 

   فاصلھلی دلدیشا...فقط دوست نداشتنھ! ستینفرت ن... حالمو دوس ندارمکنھی مدگرگون
 

 ... عادتدی شاای!  ازش ترحمھنگرفتن
 رمی فرو مشتری بی ولکنمی مشتری بنشی سی با لبم، فشار دستمو روشھی کھ مماس ملباش
  توو

 
 ... بھشرسمی مشتری بی ولرمی فاصلھ بگخوامیم...آغوشش

بوسھ با طعم ! ...بوسھ با طعم ھوس... بوسھ ھاش ھربار متفاوتتر از قبلھچرا
  طعم...گاریس
 

!  ھستنزی چکی کننده ی کھ ھمھ و ھمھ تداعیی عالقھ، آرامش، طعم تلخ جدانفرت،
  حماقت

 
 ...من
تپش ! نھ عشق... ھمراه ھمسرم شم،ی ھمراھش مست،ی نکردن نی ھمراھی برایلیدل

  تند
 

 تونھی وقت نمچی ھخورمی قسم میول...  بھشسپارمیتنمو م...کنھیاآروم م قلبمو نقلبش،
  تصاحب

 
 ! غزلھدی تنھا و تنھا مرھم دلم، امخورمیقسم م... دل درموندموکنھ
 نمی تا محکوم نشم توو دشوی ساعت پکی ی گذشتھ ی گذشتھ ھامو حتی ھمھ زنمی مپس
  بھ
 
 ... انتیخ
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  شی چند نفرو بھ اتھی بمونھ چطور زندگادمی باھاش تا شمی با چشم باز ھم آغوش منباریا
 

 ...ی زندگنیمن محکومم بھ ا!امی فکریبا ب...دمیکش
 
 ... نکنھی گریاسی  -
 

 می رفتی کفھممی نمشمویغرق م... مزاحمو کھ ناراحت کرده ھمسرموی اشکازنمی مپس
 ! اتاق

 
و من تازه متوجھ اتاق ...ستادهی ازم جدا شده و کنار پنجره ای فھمم کی نمشموی مغرق

  خواب
 

 دی احتماال سفحایمن کنار مس... منھی بھ رنگ بخت احتمالدی سفشم،ی رنگمون مدیسف
 ، بختم

 
 ...یدی سفنی بھ اخندمیم...رهی آروم بگی قرارم کمی اگھ دل بالبتھ

 ...شھی مگھی رنگ دی ای دنیخندی میوقت:شھی مکی و بھم نزدنھیبی مخندمو
 
 ...د؟یاحتماال سف:گمی خنده مبا
 

 ی توو ذھنت چدونمیم: زنھی صورتمو کنار می روی و موھانھیشی تخت می لبھ
 ! گذرهیم
 

حسم ...ستی و حسس ششم نییشگوی ھم بھ ھوشو پیازین! ...سی سخت نادی زحدسش
  بھت

 
 !ی توو چشمام زل نزدچوقتیھ! چون تو... نبودگھی دی دانشجوھامثل

   و تلخفھمھیتعجب نگاھمو م!زنھی مدی جدی بھ لباش کھ حرفاشمی مرهی خشموی مزی خمین
 
! ی ازم فاصلھ گرفتشھی چون ھمدونمینم... ی چدونمینم...رفتارات...متانتت: خندهیم

  شھیھم
 

 !...دادمی بھ سکوتم ادامھ مدی و من باخواستی تورو مدیام...ی کردفرار
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درد بودن ! شده درد...گھی دیکی ی برایکیگذشت ... شده گذشتمیزندگ!  سختھباورش
  یکیبا 
 

 ! توو عذابھگھی دیکی کھ یدرحال
 باھام کنمی اصرار نمراز،ی شرمی فردا ماسمن،ی:میشونی بھ پزنھی و بوسھ مشھی مخم

  بھ... یایب
 

 ... بمونھشتی پادی گفتم بشبنم
 دمی محی رو ترجییمن تنھا  -

 ... منھھی از نمک نشناسنیو ا!!  ابراز عالقش چقد بھم جسارت دادهدونستی مکاش
 ... ھستگتی دیچون احتمال حماقت ھا!  تنھات نذارمدمی محیمنم ترج  -
 ! بدجنستریو کم...  اضافھ کنم اون جسورتر ازمنھدی باو

 ...خوشگلھ:کنمی بھ اتاق اشاره مرمویگی عالقش بھم نگاھمو ازش ملی دالدنی نشنیبرا
 ... توی خنده ھاھینھ بھ خوشگل  -
 !!ازم انتظار خنده نداشتھ باش!  حرفانی اادیبھت نم  -
 نیھم...ازت انتظار سازش دارم فقط:زنھی مشخندین
 ...ی فندکتو بدشھیم:رمیگی خندونش می نگاھمو از چشماشھ؛ی تخت بلند میاز لبھ !
سمت ...یکنی حماقت میگفتم تنھا بمون...آخ آخ:کنھی می تک خنده اری تاخی کمبا

  شلوارش
 
فکر :کنھی لباشھ زمزمھ منی بگاری کھ سی در حالکشھ،ی مرونی بگاروی و فندکو سرهیم

  احمقانھ
 
 ... سرت نزنھبھ
 ی زندگنی کھ خودمو انداختم توو انیھم:کنمی لباسامو تن مشموی تخت بلند می رواز
  تینھا
 

 برام ی نقشگھی دی زندگنمی تا ببمونمیم...زنمی نمیدست بھ خودکش! نترس... بودحماقت
  در
 

 ... گرفتھنظر
 ی ازت وقتادیخوشم م: سمت صورتمدهی و دودش مزنھی مگارشی بھ سی محکمپک

  خودتو
 
 ...ی گناھی بھ بیزنیم
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 ...ی رو کھ دوس داری بزن ھرچشیآت! بفرما... گناهیخانوم ب: سمتمرهیگی مفندکو
 ی خبر بھ چشماششمی مرهی خکشھ،ی کھ دستشو عقب مکنمی سمت فندک دراز مدستمو

  از
 

 شم،ی پا بلند می پنجھ ی روشموی مکی قدم بھش نزدی... ستی نطنتی و شیشوخ
   روگاریس
 
 کنمی اعتراض نمکنھ،ی پر منمونوی بی و دودش فاصلھ رهیگی دست چپش می انگشتانیب

  چون بھ
 

 ریغ! ستی ممکن نری غی ولبھیعج... دنشوی کشگاری دوست دارم سی وحشتناکطرز
  ممکن

 
 استاد یحاینھ از مس!! ادی داره خوشم مگاری بھ سادی کھ اعتی مردنی کھ من ازستین

  نھ از... 
 

 ... غزلدیام!  من نھدی امیعمو
 

گفتھ بودم کھ !  برام جالب بودشیکشم،شوخی خودمو باال مذارموی شونش می رودستمو
  حایمس
 
 ...ھینی بشی پرقابلیغ
 و نفس کنھی موھام فرو منی سرشو برم،ی توو آغوشش فرو مرسھیدستم کھ بھ فندک م 

  قیعم
 
 : کشھیم
 ! شمی قرار می بیلی خیستی نیوقت - 
 

  نیچون خوب شناختم ا! دوست ندارم از عشقو عالقھ بھم بگھ! ندارم بشنومدوست
 

 پات ری زیدی بھ مقصودت رسیکنی مالی کھ خی زمانقایدق!  رحمھیعشق ب...حسو
  یخال

 
 ...شھیم
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 !ھ؟یحست بھم چ! اسمن؟ی -
 !رمیگی می متفاوتی و جواباپرسمی وقتھ دارم از خودم میلی کھ خھیسوال

 ...ی بازنی ای از ادامھ الی خی و نھ بشھی مینھ عصبان!!ستی نبی براش عجسکوتم
 
 !... احساس عذاب وجدان دارماسمن،ی -

 ،کنھی خاموش می عسلی روھیگاری داخل جاسگارشوی و سرهیگی ازم فاصلھ میکم
  دستمو

 
 ی پنجره تنھا منی چند سالھ من شبا کنار ایدونیم: کشھی و سمت پنجره مرهیگیم
  ستادمویا

 
 ی از چراغ روشنا خوشبختیکیکھ توو کدوم ...  بھ چراغ روشن خونھ ھاشدمی مرهیخ

 ! ھست
 

کدومشون خوشحالھ از داشتن !  مثل من دلش مردهیکیتوو کدومشون ... ی بدبختکدوم
  عشقش

 
 رو ی مجنونی ھاادی فرتونھی متشی شب با اون ھمھ مظلومکنھی فکر میک! ... کنارش

  خفھ
 

 ی ھیگر!  ھستیادی زی سکوت، صداھانی توو ھمیبھ ظاھر شب سکوتھ ول!کنھ
  ھیگر!نوزاد

 
 کھ داره درد ی فردیضجھ ھا! شھی کھ بھش تجاوز می فردیضجھ ھا! عاشقی
   رویماریب
 

 ! ھوم؟! ... ؟ی فکر کردتا حاال...  کنھی متحمل
 بھ ی زمستونی و ھجوم سرماکنھی پنجره رو باز مدم،ی بھ چپو راست تکون مسرمو

  اتاق لرز
 
 ... بھ جونمندازهیم
 
 بھ سخره کردنوی می کھ بھم دھن کجیی اون چراغ روشنای ھمھ خوامیحاال م -
  گرفتنیم
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 ...ستمی تنھا نگھی دننیبب! ننیتورو بب...  موییتنھا
 
  یعذاب وجدانت برا: ستمی ای ازش می چند سانتی توو فاصلھ قای سمتش و دقچرخمیم
 
 ! ھ؟یچ

 چراغ روشنا،، نی از ھمیکی یعذاب دارم برا:کنھی و قاب صورتم مارهی باال مدستاشو
  کھ
 

 !!.... حسرت داشتنت موندهتوو
نھ تنھا از غماش کم نکردم بلکھ بھشون ! رهیگی ھمسرم، دلم می بھ چشماشمی مرهیخ

  اضافھ
 

 ...  تمومش کنمدیو با!!  حسشمنی اھیمن باعثو بان...شده
 

 از لوپ شکستن بھ حلقھ می حاال زندگمینی بی ملمی دوباره کنارھم فخورم،ی باھم مشامو
  ی
 

 !!!رمی دل گبی کرده، و من عجریی بودن تغحای با مسھیتکرار
 

دوستت :  دم گوشمکنھیزمزمھ م!  تا بدرقش نکنمزنمی م خودمو بھ خوابصبح
  و بوسھ....دارم

 
 !میشونی بھ پزنھیم
 
 ... بھم بگویپول کم آورد... کارتم دستتھ: گھی رفتن می چون لحظھ دارمی بفھمھیم
 ارمی روز بھ زبون مکی کھ شروع ی و تنھا جملھ اشنی بستھ شدن در چشمام باز مبا

  دنینبخش
 

 !!!غزلھ
 یازی نگھی دکنمیاحساس م...وفتھی مونده، می عسلی و فندکش کھ روگاری بھ سچشمم

  بھشون
 

  عالقھ و عذاب وجدانشو...  چون گفتھ ناگفتھ ھارونداره
 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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 شبنم دیخوش اومد: نمیشیم!!! می جاری و روبروذارمی مزی می رو رویی چاینیس
 ...خانوم

زن روبروم، با پوست ...شمی موھاش مییبای و من محو زکنھی باز مشوی روسری گره
   ودیسف
 

و ! باترهی رنگش، قطعا از من زیتونی زی و موھای عسلی گردش، چشماصورت
  نی اولیبرا
 

 کھ خط یو جواب! ... داشتم؟دوی بودم امباتریاگھ ز:شھی توو ذھنم حک می ابارجملھ
  بطالن

 
اون توو !  بودنو نبودنت ندارهبای بھ زی کنارت ربطدینبود ام:  سوالی روکشھیم

   خبطیمست
 

 ... کرده
 
 !  خستم نھ؟زنھیچھرم داد م -

  گھی دی من حواسم جادیببخش: دارمی برمینی رو از سیی و فنجون چادمی تکون مسرمو
 

 !!!بود
!!:  ھوا تکون نخورهی بگھیداغ کنم تا د!  داغھیی زبونمو با چادمی محی حرفش ترجبا

  حواست
 
 ! ....ده؟ی امشیپ
 
  ھی مژده ھم قطعا شبنکھیو ا! کردمی فکر مباتونی زیداشتم بھ چھره ... من ... نھ -
 

 ...شماست
   بھ خاطرزنمی با مژده مو نمینیبیاالنم اگھ م!!زود ازدواج کردمو زود بچھ دار شدم -
 

  پونزده سالمونھھی سناختالف
 ... چھ جالب! واقعا؟: گمی خنده مبا
 !اسمن؟ی -
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!  بودنو دیگذشتھ  با ام...  گذشتموی ھمھ کشھیبھ صالبھ م!  اگھ بگم بعلھکنمی ماحساس
  حیترج

 
 !! جواب بمونھی گفتنش باسمنی دمیم
 
  من بود؟؟ی دخترعموھی ھدیدونستیم -
ما رو  شییبایز: شھی می زبونم جاری روادی کھ بھ ذھنم می جملھ انی تعجب اولبا

 داشت؟؟
 !یکردی فکر نمدیباور کردم بھ ام: خندهی بلند می صدابا
 !د؟یاری انقد اسمشو نشھیم -
 ! حاستی نگران مسیلیآقاجون خ -
 
 ! نگران منھ؟یک: گمی می کالفگبا
   خانوم اشتباهاسمنی!  بودهی شما چھارنفر چنی کھ بمیدیبعد اون شب فھم!!... حایمس - 
 

 ! ننیبی ضربھ محای وسط غزلو مسنیو ا...یکرد
 !!!دی من اومدحتی نصی براکنمیاحساس م -   
 

 ی بھ چشماخی کھ نگاھش ھمچنان می در حالکنھی مکی رو بھ لبش نزدیی چافنجون
  من: من
 

 احساس دی و شدی درستھ فقط سھ چھار سال از مژده بزرگترومدمی نحتتی نصیبرا
   بھکنمیم
 

 چون شده می ھستحایاومدم بھت بگم ھممون نگران مس!  ی دارازی نحتی و نصھیتنب
  ھھیشب
 

کھ ...  رو ھی بدون ھدی تکرار نکن روزایعنی ؟ی چیعنی یفھمیم!....ھی با ھدیروزا
  تکرار

 
 شیو افسردگ!!  خونھنی توو ھمحای ماه حبس مسکی شھیم
 
 !!کنمی ممویمن دارم زندگ -
 !!ششی پیستی نیول -
 !... ستی پش من باشھ ندی کھ بایچون اون -: گمی بغض مبا
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 !حا؟یچرا مس...ی کنی تالفحای سر مسی بخواھیبدجنس: رهی باالتر مصداش
 ! گھی جواب دی سوال بکی دوباره
 !! زدمی در موردش حرف مدیمن تند رفتم نبا!دیببخش: رمیگی چشممو می گوشھ اشک

 
 ادمی... ازدواجشون جلو افتادنمی ھمیبرا!  باردار بودھیھد: دهی مبل مھی بھ پشتشویتک
   چقدرهینم
 

! دهی و بچش جنگھی با درد از دست دادن ھدحایمس!!...طنتشونی شی بھ ثمره میدیخند
  نذار

 
 ... درد بکشھدوباره

 
 !نم؟ی ناھارو بچزیم: گمی توجھ بھ حرفاش می بشموی مبل بلند می رواز

 روزا ھمھ ازم دلخورن، شبنمم نیا... ستی انگار برام مھم نیول!  ازمشھی مدلخور
  آدم...روش

 
 یعوض... ی عوض بششنی باعث مانتی اطرافیگاھ... بدجنس نبودم!  نبودمیبد
 !! یبش
 
 افسارمو دست دی کھ بایی کنم عقلمو کھ اون روزاھھی تنبخوامی شدم، می عوضدونمیم

  دلم
 
 ...نی دادم دستش و شدم ادادمیم
 !!! کنمی می زخمارویلیھ خوب شھ خزخمام ک: وفتمی شعار غزل مادی

 کنار تختش توو واری دی روی حتای جزوه ھاش، کتاباش، و ی ھمھ ی روشعار
  خوابگاه

 
 ھی توو زندگی کھ افتاد؟یخوب شد غزل جان؟ زخمات خوب شد کھ گرگ شد...بود
  منو

 
 ھ؟ی عشقو عاشقی رابطھ ی ھرچیدی دردویام
مھم نبود ...ادی و مژده مرهی می باز شھ، کھ شبنم با دلخورتی چشمام بھ واقعخوامینم

 ،بود؟



 @cafeetakroman            اختصاصی کافھ تک رمان         ه قاعدی بیرمان باز

 179 

مثل ... شبھیاھی بھ سشمی مرهیخ...دهی تخت خوابی کھ رورمیگی از مژده منگاھمو
   کھحایمس
 
 خودش ی دل شبنمو شکستم کھ بھ جادونمیم...   بھ چراغ روشن خونھ ھاشھی مرهیخ

  مژده رو
 

! ستی نحای من توو نبود مسھیی تنھایول...  سھ روزمھیی پر کردن تنھای برافرستاده
   منھییتنھا

 
 ..شھی شروع محای مسبا
 

 ی مشک٢٠۶ چشمم بھ ی وقتشھی نفسم حبس مکشم،ی مقی نفس عمکنموی رو باز مپنجره
  رنگ

 
 ...وفتھی برج میروبرو

 
 زنمی سر نگھبان داد مرسونم،ی می خودمو بھ البپوشموی لباس می با چھ سرعتدونمینم

  یوقت
 
 پارک شده قدم تند ی مشک٢٠۶ سمت کنمویدرو باز م...  قفل شدهی در خروجنمیبیم
  ،کنمیم
 

 ی فقط داشت نقش بازشبی دحای بوده و مسنجای ھر شب انکھی از فکر ارهیگی مقلبم
   کھکردیم
 

دروغ ... بودهنی ماشنی ایقصدش نشون دادن من بھ راننده ... دهی نشون مای بھ دنمنو
  بوده

 
 ...شناسمشیکھ بدجنس بوده و من تازه دارم م!  وجدانش و حرفاشعذاب

 چراغاش ی ندارم ولنی بھ داخل ماشیدی دکنم،ی وارد منی ماشی شھی بھ شی اتقھ
 ... روشنھ

 
 ! دهی منیی پانوی ماشی شھی شری با تاخیکم

 ...  سرمیرو حا،ی قبلم در مورد مسقھی چند دقی فکرای ھمھ شھی مآوار
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 ! د؟ی داشتیخانوم کار -
 ھی شبی ندارند ولدی بھ منو امیشباھت! وفتھی بھ دختر کھ کنار راننده نشستھ منگاھم
  یروزا

 
 !!!! ھستنطنتمونیش
 

 !؟یدوسش دار: گمی با بغض مکنموی تر ملبمو
 !  شما؟یگی میچ -
 
 یاگھ دوسش دار:  گمی و موفتھی چند قطره اشک از چشمم متشی توجھ بھ عصبانبھ
   ساعتمکی
 

 ... حسنی رواذارنی کھ پا میی ھاقیھستن نارف...  جدا نمونازش
! رمی و من مرهی منیماش... کشھی باال منوی ماشی شھی و شکنھی نثارم می اوونھید

   دورنیماش
 
 ! شمی و من دور مشھیم

 از زمان، و شمی بھ گذشتھ ھا، دور مرمیم!  و من از خودمکنھی از من فرار منیماش
  فرار

 
 ... االناسمنی از کنمیم
 

 !  دستمھحای وسط حموم نشستمو فندک مسنمیبی مکنموی باز مچشم
 شادمون توو عکس، ی بھ چھره ھاشمی مرهی و خکشمی مرونی رو از آلبوم بیعکس

  غزل کھ
 

! سمانھ...میی بھ تنھاکنھی میمثل االن کھ من تنھامو و زبون دراز!  کردهی دراززبون
  مثل

 
  بھ...خندمیمن کھ دستام دور گردن غزل حلقس و م... و من!  لبخند دارهی فقط شھیھم
 

 ...خندمی غزل میای بازمسخره
 

 ...ی سوزوندامویلعنت بھ تو کھ دن...

 ...ی من نموندیلعنت بھ تو کھ پا...
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 ...سوزمی سرد دارم می ھوانیتوو ا...

 !!!...آخھ چرا عاشقتم ھنوزم؟...
 
 ی عکس دونفرسوزونمیم... سوزونھی کھ خنده ھامونو میشی آتی بھ شعلھ ھاشمی مرهیخ
  از
 

 ...دوی خودمو امی دونفریعکسا... دوی امغزلو
 

 ... ھوا کھ مھ گرفتھ رامونیتوو ا...

 ... صداموشنوهی می سکوت کنیبا ا...

 ... داغونی حالو ھوانیلعنت بھ ا...

 ...لعنت بھ تو، لعنت بھ ھردوتاتون...
 
 خطاب وونھی دخوامینم...  خاطرات گذشتموی ھمھ سوزونھی کھ میشی بھ آتشمی مرهیخ

 ! شم
 
 ... دو تا عاشق بشکنمدنیبا د...  پر بکشم بھ گذشتھ ھانی ماشی دنی با دخوامینم

 ی ولسوزونمیدستمو م... ستی مھم نی ولشمی و داغ مزنھی بھ صورتم مشی آتیگرما
  مھم

 
 ...ستی مھم نی ولزنھی و صدام مکوبھیمژده بھ در حموم م... ستین

 االن توو تخت باوجود مچالھ شدنم نھیمھم ا! کردمو ضجھ زدمھی چقد گرستی نمھم
 !!آرومم

 
 ! ؟یخوب! اسمن؟ی: نھیشی تخت می لبھ مژده

 ! کنمی منیی باال پاسرمو
 !زنگ بزنم بھ عمو بگم؟ -
 ...حاستی بدونھ مسیزیوس ندارم چ کھ دیتنھا کس:کنمی اخم  نگاش مبا
 ...گمی نمچکسیبھ ھ! باشھ -
 

 !! با اشکشمی و من ھمبستر مره،ی مرونی کھ از اتاق بفھمھی خرابمو محال
 

 ..یی من توی شبانی تمام اھیباعثو بان...

 !!...عشق تو بازندم کرد!  شد؟یآخرش اما چ...

 ...ی نباششمی اگھ پی قلبت نگھ دار، حتیجامو توو...
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 ...ینباش!شمی تر موونھی دنم،ی ازبندمیمن شرط م...
 

 یول... ی زندگنی ای نگرفتم برای قطعمی ھنوزم تصمگذره،ی محای مسی بیروزا
   شادخوامیم
 

 ... ھستمی خوبگری من بازحایبھ قول مس...  کنم یباز!!  تست کنمبودنو
 

 دمی وقت براش نپوشچی کھ ھیی لباساکنم،ی مشی آراپزم،ی مورد عالقشو میغذا
 ...پوشمیم

 دوباره دنشی لعنت بھ دل احمق من کھ با دکنم،ی و درو براش باز مزنھی واحدو مزنگ
  یچھره 

 
 ... چشممی جلوادی مدیام

 پا بلند ی پنجھ ی رورمویجلوتر م! خط نگاھش تعجبھ! شھی مخی در میجلو
  زنمی مشم،بوسھیم
 
 ... خندونشی لبابھ

 ! باور کنم؟: کنھی و زمزمھ منھیشی کمرم می رودستاش
 

 !!!باور کن:کنمی منیی باال پاسرمو
 ... کن کھ ھنوز توو باور خودم گنجاندنش سختھباور

 
 !ھنوز متعجبھ و نگران!!  تا بغضم نشکنھخندمی بلند می با صداشم،ی بارون مبوسھ

 با نگاھش دستمو رو کنم نکھیقبل ا... ھی بازنای بذارم بفھمھ ادی بھ چشمام،نباشھی مرهیخ
 ، براش

 
 ... پختمیی برات چھ غذانی ببایب:کشمشی آشپزخونھ مسمت
 ...اسمنی:رهیگی و بازومو مستھی ای آشپزخونھ موسط

 
کتشو از ! ستی مھم نی ولکنھی نمیھمراھ...  دلموی تا نزنھ حرفاکنمی قفل لباش ملبامو
  تنش

 
 باز ھمراه ی ولکنمی باز مرھنشوی پیدکمھ ھا... کنھی نمی بازم ھمراھارمی مدر
 ... شھینم
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 جدا نی و از زمشھی کمرم قفل می کھ دستاش روبرمی سمت کمربند شلوارش مدستمو
  ،شمیم
 

 !می قراری کھ بمیدونی ھردو می ولشھی با خشونت،ھمراھم می ولشھی مھمراھم
 

 از لبھ خوادی کھ می لحظھ اشھ،ی و ازم جدا مذارهی تخت می منو روم،یری اتاق مسمت
  ی
 

انقد !! ھی روم، عصبانزنھی ممھی تختو خی رودهی ھلم مرم،یگی بلند شھ بازوشو متخت
   کھ باادیز
 

 اره؟؟؟! ؟یمنو احمق فرض کرد: بندمی چشامو مدادش
  سمتم؟یای می قراری دارم برات کھ ھروقت برویحکم چ! م؟ی چمن
 

 تخت بلند یاز رو! ھی ھنوز عصبگھی تندو داغش می نفس ھای ولکنم،ی باز نمچشمامو
   وشھیم
 
 دونمی کھ نمیزیتنھا چ!ادی نمگھی ددونمیم...شھی شدن در چشمام باز مدهیبا کوب!رهیم

  حرکت
 

 ... مھرشھھیبعد
 

 شی صندلی از اتاق رورونی بدونمیم! ادی و نمشھی شب ممھی ناد،ی و نمگذرهی مزمان
 ! نشستھ

 
 !!  شناختمش مدت کمنیشناختمش توو ھم... عادتشھ

لعنت ...  و من ده،ی و گزارش فوتبال خبر از حال خرابش مونیزی بلند  تلویصدا
  کنمیم
 

 ی بحای مسزنھی مادی توو وجودم فرییصدا... دمی کھ فقط دارم عذابش مخودمو
   فردنیگناھتر

 
 یتونی مزنھیکھ داد م...  دل نفھممنیامان از!  دلمیول... ای پس باھاش راه بھی بازنیا

  دویام
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 !!!نھ:  کلمسکیو جوابش تنھا ! ؟یای کنار بحای با مسوی کنفراموش
 
 یچھ خوب کھ برا...  اتاقھرونی حواسم بھ شخص بی بھ گذر زمان، ھمھ شمی مرهیخ

  لحظھ
 
 !! خونسنی حواسم توو ایا

 دهی نادنی ازیبیحس عج... ادی نمی ولگذرهی دوباره زمان مشھ،ی قطع مونیزی تلویصدا
  گرفتھ

 
چون اون دوسم ... رمشی بگدهی ناددی منم کھ بانیا!! دهی منو دشھی ھمحای دارم، مسشدن
 ... داره

 
 دهی دویریگی مدهیناد... کشھی ناز مویکنیناز م! ست؟ی ننی عشق ھمتی خاصمگھ

 ...یشیم
 

 برم دونمینم! ندارهی اجھی عقل و احساس نتنی جدال درونم بنم،یشی تخت می لبھ
  ایدنبالش 

 
 ... نھ

 رمیگی ممی و تصمشھی مروزی کھ بھش دارم کم کم پی حس ترحمزنم،ی اتاق قدم متوو
  برمو

 
 ... کنمی معذرت خواھازش

 بلند لمی موباامکی زنگ پی صدانھیشی مرهی دستگی کھ دستم روی لحظھ ادرست
   خبشھ،یم
 

 .. بدمولی نرفتن بود پس چھ بھتر کھ جواب موبای برای دنبال بھونھ ااحساسم
 

 وجودم لرز کنموی باز مامکوی جواب دادن، پی براکنھی ناشناس مصممترم می شماره
  رهیگیم
 
 :ھی دو خطامکی پنی ای مھی کھ ضمی احساساز
 
  سبزقتی حقی امی آی تو مشوازیبھ پ//

 !!//؟یی آی نممیزیی بھ خلوت پاچرا
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 ... چشممی جلوادی محای مسی چھره ی ولرهی پاسخ می نھی سمت گزانگشتم

 خونموی مشھ،ی صبح مخونمویم... خونمی رو مامی بارھا و بارھا پنمویشی تخت می لبھ
  شب

 
 !شھیم

 تنمو با لباس کنموی مشیدوباره آرا!! کنمی زندگخوامی منکھی ثابت کردن ایبرا
   بھیریحر

 
 ی غزل برانکھی بپاس از تصور ای توو دلم چھ ولولھ ادونھی و خدا مذارم،ی مشینما
  نی چندیام
 

 ... عشق ناکاممھیادآوری از شھیداغ دلم تازه م!!! کنھی تن میلباس
 

لحظھ ھا رو ! نمیشی کاناپھ می بھ انتظار اومدم ھمسرم روزنموی پس ماشکامو
  نھ! شمارمیم
 

! فھمھ؟ی میک! کنھ؟ی درک میک...دوی غزل کنار امیلحظھ ھا!!  خودموی ھالحظھ
  ھیشدم شب

 
   کھ دلش باھاشی درصورتکنھی ھمبسترش آماده میشو برا کھ خودیه ا.ش.ح.ا.ف
 
   ، من پناه ورهیگی پول مشی گذروندن زندگی اون برانھیتنھا فرقمون ا!!!ستین
 

 لحظھ ی ی برای کھ دوس ندارم کسیحس... ھی حس بدی فھمھ ولی نمیچکیھ!!آرامش
  بفھمھ

 
 !!عذابشو

 
 ! بھ گوشمرسھی تو نمی صدایوقت...
 ! بپوشم؟ی کھ چکنھ،ی می چھ فرقگھید...
  خاطراتت افتاده بھ جونمویستین...
 فکر نکنم تا سال بعد زنده بمونم...
  تنت بودی وقت رفتن چرهی نمادمی...
 !اول قصمون چھ وقت رفتنت بود؟...
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 شھی بھ جز تو تنگ نمیچکیدلم واسھ ھ...

 شھی تا ھممونھی مادمی ییزای چی...

 ارمیفکر نکنم بدون تو دووم ب...

 ارمی بھ روم بشھی نمزاروی چیلیخ...
 

 بھ خودم فرصت رمیگی ممیو تصم...خندمیکنم،می مشی دوباره آرازنموی پس ماشکامو
  یزندگ

 
 !!!گھی فرصت دی... بدم
 

 ! باشھ؟ی سال چکنھی می تو چھ فرقیب...

 ! باشھ؟ی دلم، مال ککنھی میچھ فرق...
 
 ... برهی بھ غار خودش پناه می توجھنی خونھ و بدون کوچکترادی محایمس 
 راحت بخشھ،یکھ راحت نم...کنمی از ھمسرمو کشف میدی جدی من چھره و
  یوقت!گذرهینم
 

 ... تموم شھصبرش
 

 بھ در وارد کنم بازش ی تقھ انکھی ارم،بدونی سمت اتاقش مکشموی میقی عمنفس
   وسطکنم،یم
 

 شموی وارد اتاقش مشھ،ی متوجھ حضور من مکنھ،ی صحبت ملی و با موباستادهی ااتاق
  درو

 
 ...دهی بھ صحبتش ادامھ مرهی نگاه نافذشو ازم بگنکھیبدون ا... بندمیم
 ... کیگروه آکوست... آره ... ھی جان من گفتم بھت اون پروژه ھا گروھیمجتب -
 

 ادوی باال م شده،دست راستشکی بھم نزدی کفھممیو نم... بھ نگاه و صداشھ حواسم
  موھامو

 
  خودم فردا درستش: گھی بھ شخص پشت خط می وقتلرزهی صداش مکنھ،ی منوازش

 
 ...کنمیم
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 قرار یباز ب:  بھ وجودمزنھی مشی و با زخم زبون آتکنھی از گوشش جدا ملویموبا
 ! ؟یشد
 ! رون؟یب...  میامشب بر: رمیگی حرفشو،دستشو مھیزی ترمیگی مدهیناد

 !د؟ی امی ببرمت خونھ یخوایم: ذارهی در می دو طرف صورتم رودستاشو
   با ھمسرم شام برمخوامیفقط م:  نشمی تا عصبکشمی مقی نفس عمبندموی مچشمامو

 
 ...رونیب
 
 ! قبلش بھم قول بدهیول! میریم... باشھ -

 شمیم... چشمات قرمزه نمی خونھ ببامی بگھی بار دی: دهی ادامھ مکنم،ی باز مچشمامو
  ھمون

 
 ... ناآرومیحایمس

 ...کنمی نمھی گرگھید... باشھ: کنمی منیی باال پاسرمو
 

 ... آماده شمرمیمن م:کنمی باز مدرو
  پناه!!  و من بھ اتاق خواب رنگ بختم رهی در کنار می از جلوکنھ،ی مدیی سر تابا
 
 باز مھیدرو ن... شھی درو ببندم، دستش مانع مخوامی کھ میدرست لحظھ ا...برمیم
  االن: کنمیم
 
 ...امیم
 
 !می برگھی ساعت دی -
 داخل اتاق و کشمشی مرمویگی دستشو مکنم،ی خط نگاھشو ودرو کامل باز مفھممیم
  شمیم
 

 ...با ذھن باز... گھی دی رابطھ ی آغازگر
 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 !  بپوشم؟گھی دیکی بده یکنیاگھ فکر م: کنھی رنگشو مرتب می طوسوری پلنھی آیجلو
 

 ...دنی لباس پوشی براخوادی ھمسرم نظر منو مشھ،ی بھ خنده باز ملبام
 کاریچ: رمیگی بازوشو مشھ،ی موری کھ مشغول در آوردن پلکشھی دادنم طول مجواب

 ! ؟یکنیم
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 ...دهی کھ سنتو کم نشون منھی اینگاھم برا... ادی بھت میلیخ
 

 !!! تو پالتوتو عوض کنیول: فرستھی ممی روسرری زموھامو
 ...در ضمن کوتاھم ھست...ادی بھت میادیز: کنھی می کھ تک خنده اکنمی ماخم

 ی ، توو آسانسور دکمھ میزنی مرونی از خونھ بکنموی لباس عوض مکنم،ی نمبحث
  نگویپارک

 
 ! خندهی و بھ تعجب من مزنھیم

 !؟یمگھ عاشق موتور نبود: گھی و با خنده مکنھی تر ملباشو
 ؟zzr ٤٠٠:گمی مجانی ھبا
 ... برا انتخاببردمی خودتو مدیبا! دونستم؟ی نمنکارستویبھ بھ خانومم ا -

 ....زمی ممنوعھ عز٤٠٠!! رانھی انجایخانوم ا: ذارهی کمرم می رودستاشو
 

!  از دو سھ کلمسشتری کھ بمیکنی رو ردو بدل می جمالتمیتوو آسانسور دار!حای مسمنو
  و بار

 
 ... از ھمسرموگھی دی چھره کنمی کشف مگھید

 رونی بوفتھ،ی پارک شده نینای نگاھم بھ ماشکنمی می و سعشھی آسانسور باز مدر
   نگاھمورمویم
 

 مدت، نیو تمام ا... نمی رو ببیی آشناھھی شبای یی تا مبادا آشناچرخونمی ھا نمابونی ختوو
  خنده

 
 ....شھی دور نمحای مسی لبااز
 !!!رحممی من ھنوز بو

 ! ندارهیاھی سی ولستی نی رنگحای با مسی ھیزندگ
 ی روزھای کننده ی تداعضشی ضدو نقیرفتارھا... خندهی و مزنھی حرف مادیز 

  شھیافسردگ
 
 بھ کنمی بھش و عادت مکنمی دارم عادت مستم،یاھل اعتراض ن... رمیگی  من خرده نمو

  یجا
 

 !!  قلبمقی عمزخم
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 قدم اشتباه ی اگھی دی کھ بخوام با حماقتھایی دلواپس روزھاندم،ی آی روزھادلواپس
  بردارم، و

 
االن حسمو بھش ! فھمشیاالن م...  شکنھی محاروی دفعھ اشتباھم تنھا مسنی امطمئنم

 ...  دونمیم
 

 بھ خلوت بودن ییتنھا!! نھی زمی موجود رونیاون تنھاتر!! تنھا و تنھا ترحمھحسم
  اطرافت

 
 ... می ھم ھستھی شببی عجحایمنو مس!  کھ مرھم ندارهھی بھ قلبیی تنھاس،ین
 
 نی کھ ایی از روزاترسمی مترسم،یم...اشوییدوست ندارم بشم مرھمو پر کنم تنھا 

  عالقش
 

  ستگاهی انی توو اادی رو دارم کھ زی حس مسافری داره ولی چھ اسمدونمی جنون، نمبشھ
 

 ! رهیقطارش کھ برسھ م... ستی نموندگار
 ...دوست داشتن:  کھ طعمش ثابت شدسیی بھ بوسھ ھا کردمعادت
 ...دهی کھ تنھا و تنھا پناھم می کردم بھ آغوشعادت

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
 وارد آشپزخونھ کنھی کھ با حولھ صورتشو خشک می در حالنم،یچی صبحونھ رو مزیم
 : شھیم
 

 ! ...ھ؟ی امروزمون چی برنامھ
 

 ی روزنموی می لبخند تشکرکشھ،ی مرونی رو برام بی صندلزی پشت منمی بشنکھی اقبل
  یصندل

 
 ...دی خرمی امروز بریاگھ موافق..مانھی پلوفروی نھیراستش فردا کھ عروس: نمیشیم
 

 خونھ می بعد صبحونھ برگمیخب من م: نھیشی و کنارم مکنھی مکتری بھ من نزدشویصندل
  ی
 

 !د؟ی خرمیعصر ھم بر... آقاجون
 !شھی ردو بدل میشتری جمالتمون با کلمات بدایجد
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 ! پدر زن نھ؟یچرا خونھ !  پدرشوھر؟ی خونھ میچقد بر: گمی مخندموی مطنتی شبا
   شوخ طبع منی اون محو چھره کنموی می کھ من باھاش شوخھی بارنی اولقای دقنی او
 
 !!!شھیم

 ی شوخحایمس: نھیسکوتش برام سنگ!کنھی و سکوت مرهیگی ازم منگاھشو
  ناراحت...کردم

 
 !؟یشد
 

 !میری میھرجا تو بگ!  ناراحت شم؟یواس چ... نھ: زنھی می کجلبخند
 

   حالتشنی حواسم بھش ھست، توو فکره واش،ی ناراحتلی گفتن دلی براکنمی نماصرار
 

 !! توو ذھنمارهی میادی زیچراھا
 

 کھ متوجھ تموم زنمی انقد حرف مزنم،ی اون ساکتھ و من حرف مگھی دی روزابرخالف
  شدن

 
 ! سرو تھ ھھی حرفام ھمھ بقایو دق... شمی نمصبحونھ

 
دستام دورش حلقستو ! دادم بھ شونشھی موتور نشستمو سرمو تکی ساعت بعد روکی

  یبعض
 

 قلبش قفل ی منو روی ، دستاگشی و با دست درهیگی دست مکی فرمونو با وقتا
 ...کنھیم
 

 !کشمیعذاب م و من از عشق اون شھی عاشق مداره
 

 !  نرورمیمی میدونی نرو، مرمی سر مھی نرو، از گررمیگیدستاتو م...

 ! نرورمیگی ممی توام، تصمی من جانباری کنم، ای کھ خودخواھخوامیم...
 

... نھیابراز عشقش ھم! حای بھ گلوم،مسزنھی چنگ مکوبھ،بغضی دستم مری زقلبش
  خونمیم
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 ستویدلم باھاش ن...  موندنوارهی بھ زبون بذارهی رو کھ نمی توو نگاھش و غرورترسو
  نیھم
 

 شب عذاب من بود، شب ھیاون ناج!  خودمھی عذاب بکشم از عذاب ناجشھی مباعث
  ھیعروس

 
   با زخم زبونی حتوی نفر باشی کنار ستیکم ن...  عذاب منھی روزھاھیاون ناج... دیام
 

 زنده دی تا االن تونستم بدون امیکنارم بود، زخم زد ول!  ھاھی از حاشی کندورش
  از... بمونم

 
 !!ستمی مطمئن ندی امی بیفرداھا

 
 مرور خاطراتش ی لحظھ ھاکی شرموینیشی آقاجون می لحظھ بعد توو خونھ چند

   آلبومم،یشیم
 
 خی تارحا،ی ماه ازدواج با مسکی ومن بعد ازدهی با ذوق و شوق بھم نشون مشویمیقد

   مصور
 

 ...ستی شباھت بھ مادر مرحومش نیب... زنمی ورق مشویزندگ
 

 خاطره ادی ھر عکس دنی ھستم کھ با دی پدر و پسری براوهی پوست گرفتن ممشغول
  ھا
 
 !وفتنیم
 

 :زی می روذارمی پوست گرفتھ رو می وهی مبشقاب
 ! درس خون بود؟شھی ھمحایآقاجون مس -
 

 مدارس دخترونھ شر ی عادت داشت جلوشتریب...راستش نھ: دارهی رو برمیبی سقاچ
  درست

 
 ...کنھ
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: کنھی اضافھ مطنتی با شحای مسخندن،ی کھ ھردو مشمی مرهی خحای تعجب بھ مسبا
  دوران

 
 ... حاج قاسمو بگوینھ نھ دخترا...  بگو آقاجون دانشگاھو

 
 حای مساد،ی کھ ھمزمان زنگ در بھ صدا در مشھی مبل بلند می با خنده از روآقاجون

  زی خمین
 
 ... خانومتشی پنی بشرمیخودم م: نھی بشکنھی رفتن کھ آقاجون اشاره می براشھیم
 : کنھی و اروم زمزمھ مکنھی سرشو سمت صورتم خم محای رفتن آقاجون ،مسبا
 ...رسھی بھ بعد دانشگاھم مطنتامیش

 !زنھی بوسھ می موھای از طرف من، روی ھر عکس العملقبل
 ...رهی و سمت پنجره مشھی ازم جدا معی سری زنونھ ای ھی گری صدابا
 
 ! ھ؟ی کحایمس -

 ...حیمس: کنمی  دوباره تکرار مره،ی و با سرعت سمت در مکنھی رو رھا مپرده
 

 ...ینیشی منجایھم:  سمت منگردهیبرم
   غزل زانوھام خمی ھی گردنی با دکشم،ی جونمو تا کنار پنجره می و من تن برهی ماون

 
   بھدمی مھی تکندازم،یپرده رو م...کشھی و سمت خونھ مرهیگی بازوشو محایمس... شھیم
 
 ...وارید

 کھ کنھ،ی بھ ذھنم خطور میادی زھی منفیفکرا!  جون تری من بشنوی مکتری نزدصداھا
  ھمشون

 
 ...دی امی بی ھی بھ زندگشنی میمنتھ

 
 ...شھی باز می وروددر
 !  ھا صداتو بشنون؟ھی کھ ھمسایکنی مدادی دادو باطیتو ح: حایمس

 لرزهی مقمی اشک رفدنیلعنت بھ دل من کھ با د!خورهی بھ نگاه غزل گره منگاھم
 !!براش

 
 ...ادی خودش بزنمی زنگ منیغزل جان خب بش: آقاجون

 ...نھی ببنوی کھ اادیب! ... نجا؟ی اادیب: گھی و رو بھ آقاجون مرهیگی نگاھشو ازم مغزل



 @cafeetakroman            اختصاصی کافھ تک رمان         ه قاعدی بیرمان باز

 193 

 
 !! خراب کردهموی خانوم زندگنیا: شھی مکیبھم نزد و چند قدم کنھی من اشاره مبھ
 نقش خودش توو دونمی نمقایو دق! رانگرمیبھ نقش و!!  غزلھی بھ نقشم توو زندگخندمیم

  ھیزندگ
 

 !  بوده؟ی چمن
 

: کنھیصورتمو قاب دستاش م!ستی نیعی خنده ھام طبدونھی مشھ،ی مکی بھم نزدحایمس
  اسمنی
 

 ...بھ حرفاش توجھ نکن... 
 خانوم بھ من تھمت نیبھ خاطر ا... آقاجون! توجھ نکنھ؟: زنھی داد مھی با گرغزل

  بھم... زنھیم
 
 ... حروگھیبھم م... ستی بچت از من نگھیم
 
 ... خوبھیلیسکوت خ! خوبھیلی خدنی بخدا نشنشم،ی کر مشنوم،ی نمگھید

 ... ھم خوبھیکیتار! نمی تا نببندمی مچشمامم
 
 کھ با من توو ییشبا! دهی لحظھ ھا نقشھ کشنی ایسال ھا برا قسم بخورم غزل تونمیم

  خوابگاه
 
 ...دمی نفھمچوقتی بوده و منھ احمق ھنی ھمگفتی و برنامھ اش مندهی صبح از آتا
 

 ! مندهی مظلوم بوده امچقــــد
 ! مثل غزلیمنی دفاع بوده مقابل اھری بچقد
 !!توو آغوشش غزل زلزلس!  من ی بھ جادهی دی من وقتدی امدهی کشی زجرچھ
 

 !  چرا زندس؟دیام!  من چرا زندم؟یوااا
 منو تونھیسوزش کف دستم ھم نم!  منو زنده کنھتونھی ھم نمحای گفتن مساسمنی یصدا 

  بھ
 

 ...ارهی بھوش
 "دیبابا ام" ادیچقد بھش م!  پدر شدهگھیاالن د! بودم بھ داشتن دوبارش؟دواری امچرا
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مشتتو باز کن : زنھی داد محای مسکنم،ی صورتم چشمامو باز می رویلی سھی داغبا
 ...یلعنت

 ی ھاکھی مشت شدم، بھ باری بھ دستادوزمی مرمویگی مشی عصبانی از چشمانگاھمو
   کھیخون

 
 ... ھی انگشتام جارنی باز

لعنت ... لعنت بھتون: رهیگی رو از دستم می خوروهی کارد محای مسکنموی باز ممشتمو
  بھ بچھ

 
 ... احمقانتونیایازب
 
 ! شھ؟ی داره پدر مدیام: خندمیم

 ... خونھمیریم: کنھی مریی تغی از خشم بھ نگراننگاھش
 !ی کرددمیناام! اسمنی: ندازهی موھام می روشالمو

 ...نمیبی غزلو آقاجونو نمچرخونموی توو خونھ منگاھمو
 

 ھیفک کنم بخ...  درمانگاهمی بردیبا:کشھی و سمت در مرهیگی بازومو محایمس
  عادت...بخوره

 
 ...یکنی می خود زنی باره دارنی دستت؟ دومدنی بھ بریدار

 ... زدھی قلبمو ھم بخی زخماشدی مکاش
 ھربار کھ دیچرا با! نجاست؟ی احای چرا مسکنھ،ی و کفشامو پام مشھی در خم میجلو

  شکنمیم
 

 !  باشھ؟کنارم
 کنارم نشستو بھ پسر یتوو اتوبوس وقت!  بھم؟امونی زمان گره خورده زندگنی ایکجا
  ھم
 

 ! فھموند ھمراھھ منھ؟فمیرد
 
 ! و پناھم داد؟دی کشرونی بدی امھی از مجلس عروسارموی ھوشمھی جسم نی وقتای
 من بھ آقاجون ی ثابت کنھ از من سواستفاده نکرده و حرفاتونستی راحت منکھی اای

 ! دروغھ؟
 

 !!!ذاره؟؟یچرا تنھام نم!چرا کنارمھ؟! موند؟بازم
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 ! ؟یذاریچرا تنھام نم:کشمی مرونی از دستش ببازومو

 ... کلمھ ھم حرف نزنکی!اسمنی: رو صورتمچرخھی متعجبش موی عصبنگاه
 بھ دمی امدنی و من با دکنھی درو باز مکشھ،ی ماطی و سمت در حرهیگی بازومو مدوباره

  ھق ھق
 
 ...وفتمیم

 ! ؟یشنویم...  خفھ شواسمنی: کنھی قفل شده کنار گوشم زمزمھ می دندونانی از بحایمس
 !!!نیینجای شماھم ادونستمینم: شھی ماطی و وارد حرهیگی نگاه شرمندشو ازم مدیام
 

 ...دوباره مبارکھ: زنمی لب مدی شم رو بھ امدهی کشحای دوباره دنبال مسنکھی اقبل
 ...کنھی پر منمویش س خوی عطر روزاشم،ی کھ از کنارش رد می لحظھ ادرست

 غزل زلزلھ رو بغل ی تا بچھ مونمیزنده نم... مونمی زنده نمنباری اخورمی من قسم مو
  دیام
 
 ...نمیبب
 
 !ی نکن لعنتھی گرابونی گفتم خفھ شو توو خاسمنی -
 
 !...  بدبخت؟ی زن عاشقھ دلشکستھ ی ی مھمھ اشکای کیبرا! ده؟ی متی اھمیک
 
دکتر بھ اشکام ! کنمی مھی و من گرخورهی مھی دستم بخکنم،ی مھی صدا تا درمانگاه گریب
  خندهیم
 
 ...کنمی مھیو من گر!! کنھی تر می عصبانحاروی مسو
 !! در انتظارمھی چدونمی مکنموی مھی خونھ، خون گرتا
 

 ...برو توو: کنھی خونھ رو باز مدر
 ...م: کنمی از اشک نگاش می ھالھ ابا

 !!شھی گرفتش آزاد می با بستھ شدن در صداکشھ،ی و داخل خونھ مرهیگی مبازومو
 ....خفھ شووو... خفھ شو... خفھ شوگمیبھت م -
 
   خسی نفس ھادنیبا شن... چھرشی ھی کبوددنی با درهی مادمی یھمھ چ! رهی مادمی
 

 ... تا راه نفسشو باز کنھبرهی مقشیدستشو سمت ...خسش
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 ....یعز: کنمی سمتش دراز مدستمو
 

  یازم فرصت زندگ! ازت... دمیناام: گھی و با خس خس مذارهی دھنم می جلودستشو
 

 باز...  بازمیول... یخواست
تموم : رهیگی قدم فاصلھ می و دارهی دھنم برمی دستشو از جلوزنم،ی کتش چنگ مبھ

 ...شد
 ...ی کنارم بموندیتو با! ستی ندونی کردن میاالن وقت خال:گمی ھق ھق مبا

 ...  تنھات بذارمیخودت گفت... یخودت خواست: زنھی مداد
 
 ...  حرفمورمیگیپس م -

 ... بھ غلط افتادنو پس گرفتن حرفاتی برازمیزوده عز: زنھی می کجلبخند
 
 !!رهی و مکوبھیدرو م... رهیاز خونھ م!رهی و مشھی کنارم رد ماز
 

 ... حالت چشماتنی ازترسمیم...

 ...ستی اصل حرفت ننی اویخندیم...

 ...باتوی زیسرما زده چشما...

 ...ستی فصل برفت نزمیزوده عز...
 

 رنگش ثابت ی مشکی ھیگاری نگاھم بھ جاسخورم،ی تاب منمویشی مشی صندلیرو
  یلیخ!شھیم
 

 ... ھی خالوقتھ
 ... دغدغھ ھامو دود کنمتونستمی خودمو آروم کنم، کاش میزی باچتونستمی منم مکاش
سالم بر :  سمانھی و پشت سرش صداشکنھی زنگ تلفن سکوت خونھ رو میصدا

  یخانومو آقا
 

 یاسی! ...  براتون؟ارمی بی مھمون خارجی!... ن؟یخوایمھمون نم! من تھرانم... فرجام
  بھم

 
 درست یرانی پاشو مثل آدم شام اای می قرار بذاررونی بای نمت،ی بده دوس دارم ببخبر

  کن منو
 
 ...خوامی فسنجون میاسی...  سربلند کنکی نشیپ
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 کھ یی بھ روزاکشھیذھنم پر م! زنمی ضجھ مذارموی صورتم میدستامو رو! فسنجون؟

  دیام
 

 ! میکردی می خونشون و براش آشپزمیرفتی منو غزل مکردوی فسنجون مھوس
 

 ... تلخھ رفتنت امانکھیبا ا... 
 ...نمیشی تو مردونھ ممی تصمیپا...
 ...من با تو روشن بود ی ندهیآ...
 ...نمیبی تــــو نمی بندمویآ...
 

 !؟ی دوست داشتنیریتو ش:  سمت سمانھرمیگی فسنجون رو مقاشق
 ! پس فرجام کجاست؟: گھی توجھ بھ سوالم می بکنھ،ی و مزه مرهیگی ازم مقاشقو

 ...دهی جواب نملشوی موبادونم،ینم: بھ ساعتدوزمی منگاھمو
 
 ! دعواتون شده؟ -
 ...ارهی آقاجون مونده بود رفتھ اونو بیموتورمون خونھ ... چرا دعوا! نھ -
 !  شده؟ی دستت چینگفت -
 !! تو زنگ بزنم بھشی بده با شماره لتویسمانھ موبا -
 
 ! د؟ی دعوا کردیسر چ... آدم شو! اسمنی -

زل زده بھ ! کی نشی پنیبرو بش... یشگیسر موضوع ھم: ندازمی باال مشونھ
   ازن،ویزیتلو
 

 ...فھمھی نمیچی مشخصھ ھنگاھش
 ...لی موبانمیساالدو بده من درست کنم، ا -

 اسم استاد سکوت دنی با دکنموی رو وارد محای مسی سمت من، شماره رهیگی ملویموبا
  لبام بھ

 
   بدم اسمشو بھ شوھرریی رفتھ تغادمی!  شرمندهیاسی: فھمھی خندمو ملیشھ،دلی باز مخنده

 
 !! احمقاسمنی
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 سکوتش توو ی تمام سالھایبھ اندازه ... زنھی چقد حرف منی ببایب: کنمی می خنده اتک
  ی نیا

 
 ... حرف زدهماه

 ... استاد اومدیاسی: ستھی ای در می جلوره،امای مرونی با خنده از آشپزخونھ بسمانھ
 

 بعد شھ،ی ابروھاش باز منی بی سمانھ گره دنی و بادشھی وارد خونھ مرم،ی در مسمت
  از
 

 !  خانوم؟اسمنی یخوب: دهی با سمانھ رو بھ من ادامھ میاحوالپرس
 !!نجاستی اکیشوھر سمانھ ، ن: دمی تکون مسرمو

برو اتاق :کنھی دم گوشم زمزمھ مادوی سمتم مکنھ،ی دوباره اخم مکی اوردن اسم نبا
  االن

 
 ...امیم
 

 بھ من و با سر اشاره زهدوی نگاھشو مکنھ،ی می و باھاش احوالپرسرهی مکی نسمت
   پشتکنھیم
 

  برمسرش
 ! ؟یدی پوشھی چنیا: ارهی کتشو از تنش در مشم،ی اتاق موارد

 رادشیخب ا:  رنگمی بھ لباسام، بھ بلوزو شلوار سرمھ ادوزمی نگاھمو مخندمویم
 ! ھ؟یچ
!  االنی تموم شده ولیدرستھ گفتم ھمھ چ!...  من حساسمیدی فھمکردمیفکر م! راد؟یا -

  تو
 

 ... یزن من... 
 ...رونی بیای مویریگیحجاب م:  شھی کنارم رد ماز
 ...باشھ:کنمی مدییتا
 

و متعجبم ... رمی مرونیب! بھ قول خودش با حجابکنموی انتخاب می تردهی پوشیلباسا
  نیاز
 

 !!...ادایاستاد بھتون نم... آخ آخ: خندهی مدنمیسمانھ با د!  خودمھی سربھ راھھمھ



 @cafeetakroman            اختصاصی کافھ تک رمان         ه قاعدی بیرمان باز

 199 

   خواستی ھر لباستونھیاز فردا م!!! امشبھیفقط : دهی مھی مبل تکی ھی بھ پشتحایمس
 

 ...بپوشھ
 ...دنی بھ نشنزنمی خودمو میول!  حرفشوشنومیم
 
 ...نھی ببکی ناری آلبوم عکسارو بیاسی -

 !!آلبومو گم کردم: نمیشی محای مسکنار
 ...سوزوندمش: دمی ادامھ میبا خونسرد! سمت منچرخھی محای سمانھ و مسنگاه

 
 سمانھ یحواسم بھ غرغرا! شنی کھ مشت محای مسی بھ دستاشھی پرت محواسم

 ... ستین
 

 ...اسمنی نای گفتن ارهید: کنھی کھ زمزمھ محاستی مسی بھ صداحواسم
 
 توو دنی چرخی ذھنم بھ جایھمھ !  نفرمون۴ توو جمع گذرهی می چفھممی نمگھید

  گذشتھ ھا بھ
 

 ... کشھی پر مفردا
 شبا توو تخت یلی کھ خیی جدانیمن از... ستمی گرفتھ و من خوشحال نمشویتصم

  آرزوشو
 

 ! ستمی خوشحال نکردم
بھ فردا ..  بھ شناسناممزنھی مھر طالقو محایبھ فردا صبح کھ مس! پرتھ فرداسحواسم

  ظھر کھ
 

 ھیگ روز اول زندقای تنھا خواھرمھ و دقھیو بھ فردا شب کھ عروس! خوره؟ی می چناھار
  اون

 
 ... نامعلومھ منھی ھی با روز اول زندگمطابق

 
دوباره ! چرخمی رفتنو من ھنوز توو آشپزخونھ مکی حواسم پرتھ کھ سمانھ و نانقد

  خونھ پر
 

 ... ناگفتھ داره و نا آرومھیدوباره حرفا... گارشی از دوده سشده
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 ! حا؟یمس:ستمی ای کانتر مپشت
 بمونھ ی انجام بدیخوایفردا م...  کھ ی کارشھیم: دمیادامھ م!  بھمدوزهی منگاھشو

   پسیبرا
 

 !!فردا
 

 ! ؟ی خواھرتھینگران عروس: زنھی می و لبخند کجبندهی مچشماشو
 ... بدوننیزی فعال چلوفری مامانو نخوامینم... خب  -

 ... فردای بخواب کاراتو بذار براایب: کنھی خاموش مگارشوی و سدهی مرونی بنفسشو
 !!زنمیھات حرف مدارم با -
 ... حرف زدشھیتوو تختم م -
 

 ی تو بگیکھ دوباره جمالت بلندش از ھر چ!  اولی روزایحای شده ھمون مسدوباره
  رییتغ
 

 !! من بگمی کوتاه و ھرچی بھ جملھ ھاکرده
 

 ی آخر اسفند کھ ھجوم اورده بھ اتاقی روزای از سرمارمیگی لرز مشموی اتاق موارد
  کھ
 

 ... گرمھ منھپناھگاه
 ! حا؟یمس:شمی مکی بھش نزدستاده،ی کنار پنجره ااشیی تنھاادی بھ

تحملش ... فردا صبح تمومش کن: کنھی زمزمھ مرهی نگاھشو از آسمون بگنکھی ابدون
  یحت
 

 ... سختھگھی شبھ دی یبرا
 ... من محایمس:کنمی مبغض

 نطوریلبتھ من اا! یتالشتو کرد... خانوماسمنی نکن یمعذرت خواھ: سمتمچرخھیم
  فکر

 
 !!کنمیم
 
   پنجره رو بھ صدھا چراغی مونمو یمن م!رهی مرونی و از اتاق بشھی کنارم رد ماز
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 نی ازکیتوو کدوم : شھی می زبونم جاری روادی کھ بھ ذھنم میزی چنیو اول!روشن
  چراغ

 
 ! پناه شد؟ی مثل من بیکی!  امشبروشنا

                                          
 

                                          
 

                                          
 

    
  جدال عقل و!  توو وجودم بوده و ھستی جدالحای در مورد مسشھیھم! ...  بھتمتوو

 
 ی وقتگھی کھ میو احساس... پشت پا نزن بھ مامن آرامشتگھی کھ میعقل...احساس
  دوسش

 
 ... نمونیندار
 کھ منو اون بھ ی شبنیدرست آخر! کنھی موونمی بار ھوس آغوشش داره دنی اولیبرا

  عنوان
 

ھوس بوسھ ھاشو نوازش ھاش، ھوس نگاه ! می سقف ھستنی اری شوھر ززنو
  ھمھ...خمارش

 
 !  بھ جونمندازهی ھمھ لرز مو

 کنمیاغرار م!  اغرار کنمخوامیم!  رو دارم کھ توو کالس تصورش کردمی حسدرست
  اگھ

 
  اسمنی...من! شمیدلتنگش کھ م...ھمبسترش نباشم...اگھ زنش نباشم...اگھ جداشم...برم

 
! خورمیشکست م...ی جدال زندگنی دارم توو بزرگتری سالگ٢١توو سن ! یشکوف

  غارتگر
 

!!  شکستنی ارباری زشمیمن دارم لھ م...کنھی خطاب مشی زندگنگررای منو وعشقم
  ی برادیبا
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 ... عقلموای دلمو فدا کنم ای موندن زنده
 شباھت ی صداش بی ازش ندارم ولیری تصودم،ی جملھ رو شننی و کجا ای کدونمینم
  بھ
 

 ....کنھی حل مزویگذر زمان ھمھ چ: ستی نحایمس
 شھی ھمی من برادی امھی اگھ بعد اون شب، بعد عروسگرفتم،ی ممی عجوالنھ تصمدینبا
  رفتمویم
 

 !حایاالن تنھا خودم درد داشتم، نھ مس... اومدمی نمفمی دنبال کیحت
 با رم،ی سمت در مرمویگی نگاھمو از پنجره ماد،ی اتاق مرونی کھ از بیی سرو صدابا

  باز شدن
 

 ...حا؟یمس:کنمی روبروم فقط اسمشو زمزمھ مری متعجب از تصودر
 از ی جمع شده بود گوشھ امی بوددهی خرییرای پذی کھ برایلی مبلھا و وسای ھمھ

  ،ییرایپذ
 

 اشتباھم ی بھ باورھازدی پوزخند مییرای رنگش وسط پذدی سفی نفره کی تخت دوباره
  رییاز تغ

 
برام ثابت ... بھ گذشتھگردهیبرم!  االن باشھیحای مستونھیاون بدون من نم... حایمس

  شدس
 
 رم؟یگی چرا دستشو نمکنم؟ی نمی چرا کاردونمی نمیول
 

  ی عصبشھیاتاق کارم کھ شلوغ م: دهی مرونی بشوی و نفس خستگنھیشی تخت میرو
 
 ...شمیم

 ...ستی بھشون نیازین... توو اتاق خوابتذارمی از فردا منارمیا: بھ مبل ھاکنھی ماشاره
 

 با من ی اگھ تو داری بمونم حتخوامیبگو م! رمی بگو نمزنھی توو وجودم داد مییصدا
  عذاب

 
 ! من ارامش دارم،یکشیم
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 ھی مھم آرامشسی اون مھم ندنیدوس دارم بمونم ،عذاب کش...دونمی مھی خودخواھتینھا
  کھ بھ

 
 ...دهی ممن
 

  م؟ی حرف بزنیخوایم...حایمس:شمی مکی نزدبھش
 ...میحرف بزن...آره: غم نگاھش بھ وجودمزنھی مشی بھم و آتدوزهی منگاھشو
 وسط یاری تختو بنی دوباره ای گرفتمیواقعا تصم: نمیشی تخت می روکنارش

 ...؟ییرایپذ
 ...کار؟ی چخوادی جدا مھییرایادم تنھا اتاق خوابو پذ...اره:زنھی می تلخلبخند
!!  کردمی ماه با استاد فرجام زندگکی من شھی ، باورم نمشھی ثابت ممرخشی بھ ننگاھم

  با
 

 کھ قصد جدا شدن دارن مثل منو تو یی زنو شوھرایاگھ ھمھ :کنھی مرمی غافلگنگاھش
  با
 

 ... ھی با قضانی حرفاشونو بزننو کنار بآرامش
 ...ومدمیمن کنار ن:گمی می حرفش بھ تندنیب
   بھ دادگاهیازی نگھی دانیاگھ کنار ب:دهی ادامھ می بلندتری توجھ بھ حرف من با صدایب
 
 ...ستین

 ... قرارم نکنیب...اسمنینھ :کشھی کھ سرشو عقب مکنمی سمت صورتش دراز مدستمو
 ...؟ی بخوابنجای ایخوایم:شمی تخت بلند می از روکنموی منیی باال پاسرمو

 
 !دی خرمی برمینتونست  -
  اتاق؟یای بیخوای نمحایمس  -
 ...میتگرفی جشنشون کادو می برادیبا  -
 ... منحایمس  -
 ... آقاجونیموتورم موند خونھ   -
 ... ی شب آخرو کنارم باشخوامیم:گمی بلند می و صداھی گربا
 ...شھیدلم تنگ م... حایمس:  بھ آغوششبرمی و من پناه مشھی تخت بلند می رواز

 ...ای دعوت بیب...بھم سر بزن:  زنھی موھام می روی ابوسھ
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 با لبامو شھیلباش مماس م!  قرارشمی منم بفھمھی مکنم،ی دور گردنش حلقھ مدستامو
  قیتزر

 
 ی رومیشی بار ھم آغوش منی آخری و برافھمھیم...  رو کھ داشتم یی ھوس ھاکنمیم

   کھیتخت
 

 ... ما بودھی ھم آغوشنی اولشاھد
   کھ تنم تاراج حمالت بوسھ ھا و نوازش ھاش بود و حاال بھ طرزوفتمی می شبنی اولادی
 

 ! غارتگر تنمو دوس دارمنی من ایوحشتناک
**************************************** 

 کھ می شدی متمدنی آدم ھاھیشب! کشھی مگاری اول، توو آغوششمو اون سی روزھامثل
  بدون

 
 ی دوستانھ باھم خداحافظیلی خکنموی راه خودمونو انتخاب می بحث و جدلجیھ
 ...میکنیم

 بغض دم،ی تنھا خوابمی مادری من فردا شب دوباره توو اتاق خونھ نکھی تصور ااز
  زنھیچنگ م

 
 ... گلومبھ
 کنھ؟ی متتیدودش اذ-
   برام سوالھ کھیلیخ!گارهی بھ سادتی اعتکنمی فراموش نمچوقتی کھ ھیزیتنھا چ...نھ -
 

 گار؟ی بھ سیبری چرا پناه می و درداتو کم کنیف بزن راحت حریتونی میوقت
 ... شدشتریبلکھ ب... حرف زدمو نھ تنھا دردام کم نشدنباریاتفاقا من ا -
  شھی چون حرف حقھ و مثل ھمکنمیسکوت م... منظورش ابراز عالقش بھ منھدونمیم
 

 ...تلخھ
 حا؟یمس-
 جانم؟ -

 ... حرکاتو حرفاو جانم گفتناش؟ی بسازه با ھمھ ییای شب روی برام خوادی مچرا
 ...لوفر؟ی نھی عروسیایفردا م-
 نگو، دو سھ روز از ازدواجشون گذشت یزی فردا بھشون چیخوایاصال م...حتما-

  ھمھ
 



 @cafeetakroman            اختصاصی کافھ تک رمان         ه قاعدی بیرمان باز

 205 

 ھوم؟! میگی مزویچ
 ...ھیعال:بندمی چشمامو مکنموی بازوش جابجا می روسرمو

  
 ره،یگیبا جابجا شدنم ازم فاصلھ م...شمی ماری شونم، ھوشی روی بوسھ اھی داغبا

  گردمیبرم
 

 ...ریصبح بخ:سمتش
پاشو ... ریصبح بخ: نھیشی تخت می و لبھ زنھی نگاھم کنھ پتو رو کنار منکھی ابدون

 !شھیرمید
 شده قای بھ تخت، حرکاتش دقدمی مموی تکشموی مزی خمین!  ھمھ عجلھنی ازرهیگی مدلم

  ھمون
 

  واقعا... اشی ناآرومیجدا!  کھ بھش دادمیی عذاب ھایبرا رهیگیدلم م...  قبلیحایمس
 

 !!  برام ارزش داشتحضورش
 

 ... قرارهی کھ شکستھ و ھنوزم بی از دلشھی می آھھی شبدم،ی مرونی بنفسمو
 رنگ نگاھش نھ،یبی لرزش چونمو مکنم،ی بھم، بغض مدوزهی آھم نگاھشو مدنی شنبا

  عوض
 
 ...فھممی آھو بغضو نمنیا!!  فھممتی نماسمنی: شھیم
 

 ...فھمھی منو نمیچکیھ: رمیگی چشممو می گوشھ اشک
 ...ی بھ فکر من بودیکم... یکاش فقط کم! شدمی کھ باھات ھمراه نمکردمیدرکت نم -
 
! ھ؟ی چمی حماقت بعددونمی نمشم،ی مرهیبھ رفتنش خ! رهی و مشھی تخت بلند می رواز
  نی ایول
 

 رو ی بازی کھ قاعده شھی می اونبی نصییتنھا!  من تنھامی ثابت شده کھ تھ بازبرام
  نھ! دهیچ
 
 ... و حماقتیبلکھ با نادون...ی ذکاوتو آگاھبا
 

  دنی لباس پوشی برام،یکنی صبحونھ ھردو سکوت مزی سر مگھ،ی دی روزھابرخالف
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ھا  گرفتن دهی نادنی ایو ھمھ ... رهیگی نمرادی پالتوم ای از کوتاھم،یکنی نمینظرخواھ
  یبغض

 
 ... راه نفسمورهیگی و مشھیم
 
 کھ با می ھستی زنو شوھرنیتوو دادگاه اول! رمی آژانس اومدم خونشو با آژانس مبا

  آرامش
 

 زنو نیاول!زنھی و حرف مخورهی وقتا نگاھامون گره می بعضموی ھم نشستکنار
  یشوھر

 
 !!  مردونشھی کھ دستم توو دستای در حالمی نشستی قاضی کھ روبرومیھست

 
 ادی بھ فری توجھم،ی نداری قاضی بھ خنده ی توجھم،ی مردم نداری بھ نگاه ھایتوجھ

  یھا
 

 ...می ھم نداروجدانمون
 

 م،یکنی و ھردو سکوت مپرسھی طالقو ملی مشاور دلکنھ،ی دستمو رھا نمی لحظھ ایبرا
  چقد

 
 از ھیذھنم خال... کنمی احساس خال مکنم،ی میاحساس پوچ...  لحظھ ھا عذاب آورهنیا

  ھر
 

 غزل دوی کھ امی بھ چراغ روشنکشھی پر نمراز،ی بھ شکشھیذھنم پر نم! ی ادغدغھ
  ریز
 

 می کھ قراره گیی جاقایچرا دق!  اومدی االن بھ سراغم می لعنتیکاش فکرھا!...سقفشن
  اور

 
 ھ؟؟ی مغزم خالبشم

 ! ی و مشاور شاکشھی می طوالنسکوتمون
 !من... من مشکل : گھی و رو بھ مشاور مدهی مرونی نفسشو بحایمس
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   مصمم بودنلشی کھ فقطو فقط دلی اھیگر! شکنھی من می اتاق رو ھق ھق ھاسکوت
 

 ... وجودموکشھی مشی بھ آتنی و اکنھ،ی آروم کردنم نمی برایتالش!حاستیمس
 ...خوامیمن نم: دمی قفل شدمو تکون مزبون

) میعق(جناب من مشکل سترون ... زمی عزمیما حرفامونو زد: گھی معی حرفم سرنیب
 !! دارم

 
 می ھستنجای ای طالق توافقیما برا...  از وجود خودش ببخشمی بھ ھمسرم بچھ اتونمینم
! 
 

 طالق نی اگھی خانومتون کھ نمی ھاھیگر: زنھی بھ چشم منکشوی عمشاور
  نیا!...ھ؟یتوافق

 
 ! شماست؟ی ھاشیآزما

 
 نی اطالع بودم از وجودشونو متعجبم ازیکھ من ب!دهی نشون محای رو بھ مسیی ھابرگھ
  ھمھ

 
 ...یآمادگ

 ھی خالی جاشھ،ی رو کھ ردو بدل میی حرفاشنومی نمگھید!  بھ دستاموندوزمی منگاھمو
  یحلقھ ا

 
 ...شھی چشمام می دوباره دنیباعث بار... انگشتشیرو! بھش ندادمچوقتی ھکھ
 .. طالقی خوندن خطبھ ی برگھ برای!!  برگھی شھی مشاوره می جھینت
 ]. کردهریی ماه ھاست تغیقانون طالق توافق[

 بھ کشھی شناسنامھ ھامون خط بطالن می و مھر طالق روگذرهی ھا بھ سرعت ملحظھ
  یھمھ 

 
  بھی بود االن شده غرمی شخص زندگنی کھ محرمتری مردقایدق!! مونیی آشنایروزا

 
 ...نیتر
 

 دی خرزنم،ی تھران قدم می ھاابونی توو خحای بھ نام مسی ابھی لحظھ بعد من با غرچند
  ،کنمیم
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 !ستی خنده ھا از تھ دل ننی ادونھیو فقط خدا م... خندمی مزنموی محرف
 شد بھونھ نای از ھمیکی کھ نبود یی بھ بچھ ھامیشی مرهی خموینیشی می پارکمکتی نیرو
  ی
 

 !! طالقمون
 
 !!من ھنوزم کنارتم!  نکردهریی ما تغنی بیزیچ...اسمنی -
 !ی جزمن پناه بدی اگھ بھ کسرمیمیم: گمی معی خنده و بغض، و بدون فکر سربا

  حرفو من زدم؟؟نی داره، الی دلیو تعجب ھردو ! میشی مرهی با تعجب بھم خھردو
 ی ھمھ ی نھ برای ولی حسوددونستمیم: خندهی بلند می و با صدارهیگی باال مسرشو

  یمردا
 

 ...تیزندگ
 
 ! ...ی نبودیتو ھر مرد - 

 چند نویمن ا...  من حایمس: کشمی مرونی حلقھ رو بی جعبھ کنموی مفمی داخل کدستمو
  روز

 
 ... زن شوھردار حلقھ دستش نباشھستیفکر کردم خوب ن! دمی خرشیپ

 دمیچون با پول تو خر... فک کنم مال توإ: کشمی مرونی از انگشتم بحلقمو
 
 ...دیچرا بھ فکر خودم نرس:...کنھی جعبھ رو باز مره،دریگی لبخند جعبھ رو ازم مبا
 

 اسمنی: دهی کھ ادامھ مکنمیمنتظر نگاش م!  سمت منرهیگی و مکشھی مرونی رو بحلقھ
  افتیق
 

 ...گھیزود باش د!! یخونی مگنالی سی شده کھ داری وقتمثل
 
 ی عروسو داماد ھاھیشب! ارهیال م دست چپشو بارم،یگی خنده حلقھ رو از دستش مبا

  سر
 

 بچھ ھا ی و خنده غی جی صدام،ی نشستمکتی نیرو...ھی شبیلیخ!! میشی عقد می سفره
  شده

 



 @cafeetakroman            اختصاصی کافھ تک رمان         ه قاعدی بیرمان باز

 209 

 ی درخت کاج روی شاخھ ی از رومی کھ با وزش نسییو برفا... مجلسمونکیموز
  سرمون

 
 . رو دارنی حکم نوقل عروسزه،یریم
 

 ... صداستی ھام بھیمن ھنوز ھمونم، ھنوزم گر...

 ! اشتباستی کھ واس من یاون...یتو ھمون...

 ! کناردی کھ بخاطرت کشیمن بودم، کس...

  پاتری قلبشو زیاز رو عمد، گذاشت...
 
  ی داشتن نشونھ ھیحس خوب:  دستشھی نگاھش بھ حلقھ شھ،ی بلند ممکتی نی رواز
 

   بگمرمی کھ نتونستم جلوشو بگیی از ھوس ھایکی در مورد خواستمی ماسمن،ی...تعھد
 

 ...بھت
 

 ...کشتمت اگھ در مورد من باشھ: ستمی ای مربروش
   کھ طعم شرابیی ھوس داشت لبایلیخ: ارهی و سرشو جلوتر مکنھی می خنده اتک

 
 ...دادیم
: گھی و با خنده مرهیگی داستاشو باال مره،ی قدم عقب مکی کھ شمی مرهی تعجب بھش خبا

  گفتم کھ
 
 ...  نگوی بھ کسیول...ادهی زطنتامیش

 ... بودهی تا ھمھ بدونن استادشون چھ شرگمیم: خندمی مدموی تکون مسرمو
 

... ی و پرش بدی فکرتو رھا کنیتونیم!! ی شرکت، آزادرمیمن م:دهی تکون مدستشو
  بھ گذشتھ

 
 !!اسمنی یآزاد...  بھ غزل دی امبھ
 
   قدمی مونم بھ جای مرهی و من خرهیاون م!  آخرش بغض داشتی چقد توو کلمھ و
 

 !  انقد مست بودم کھ متوجھ بوسھ ھا نشدم؟یعنی!  بھ ھوسشخندمی و مرهیم...ھاش
 !  قفس شدننی انی گوشھ نشیبیافکار بھ طرز عج! یول...  فکرمودمی پر مزنموی مقدم
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  اونیدرستھ من آزادم ول!  مونم بھ اسمشی مرهی خکشموی مرونی ببمی از جلویموبا
  ھنوزم

 
 ... بچھی زندانبان با ی! کھ زندان بانش غزلھیبند...  بندهتوو

 
 ی رووفتھی اسم استاد سکوت مشھ،ی شمارش ثابت می کھ انگشتم روی لحظھ ادرست
  صفحھ

 
 ... االنھیحای متضاد با مسقای اسمش کھ دقدنی با دشھی لبام بھ خنده باز ملم،ی موبای

 ! داره؟طنتاشی از شیی چھ اعترافاگھیاستادمون د: کنمی مکی بھ گوشم نزدلویموبا
 ! شو؟ی بقیآخ اگھ بدون: شنومیم!  خندشو پشت خطی بار صدانی اولی و من براخندهیم
 

... 
 یفعال کار!!  غزل باردارهاسمن،ی:شھی می بعد لحنش جدی و کمکنھی مسکوت

  بھتره...نکن
 

 !حماقت نکن...بگم
 
نطور کھ بھ وجودش عادت کرده بودم، بھ زخم  ناراحت نشدم از حرفش، ھموگمینم

  زبوناشم
 

 ... کردمعادت
 ...کنمی حماقت مگھید: ی تا صدام نلرزه از دلخورگمی مری با تاخیکم
 
 !دوارمی امیعنی...خوبھ -
 

 با فم،بودنیبالتکل! دمی امی ازداشتن دوباره کنمی مدی و من قطع امکنھی قطع متماسو
  یعنی دیام
 

 ... کھ اون با من کردی کارقای زدن غزل ، دقپس
 کرد، ھنوز از بھت شتری از زمان، کھ مرھمم نشدو دردامو برمی دلگبیعج... گرفتھدلم
  و
 



 @cafeetakroman            اختصاصی کافھ تک رمان         ه قاعدی بیرمان باز

 211 

 جترمی کنارم گحای بودم کھ وجود مسومدهی کھ غزل باھام کرده بود در نی کارھیجیگ
  کرد، من

 
 بھ کردمی در مقابل قبول عشقش، و اصرار مکردمی بودمو داشتم مقاومت محای مسبا

  داشتن
 
  یکلمھ !!ھی کلھ شقی بھ خودم نسبت بدم کلمھ شھی کھ می اصطالح امروزنید،بھتریام
 

 !!ھیلجباز
 

 یعروسک! ناحقای ، حق ھی و و با گرکوبھی منی زمی بودم کھ پاھاشو روی بچھ امثل
  رو
 
 ...گسی دیکی کھ متعلق بھ خوادیم

   دودی وقتحا،ی مسھیی موج تنھای خونھ، وقترسمی میانقد گرفتس کھ وقت...  گرفتھدلم
 
 !بارهی بھم، اشکام مارنیھجوم م...عطر تنش...گارشیس
 

 !بارهی مخورموی تاب منمویشی مشی صندلیرو! بارهی منمویشی نفرش مکی تخت یرو
 ... بھ جونمزنھی مشی کھ آتھیسوال! ش؟ی کردم با زندگکاری چمن

 بھ تونمی نمی ندارم، حتی لذتچی ھی آزادنی من ازکنم،ی سر می بھ سختموی آزادروز
   فکردیام
 

 ! رو ھوس کردمییحای تلخ مسیمن روزا... من کنم،
 بھ ی بھ تنمو لباس فوالدی لباش پارچھ اشم،ی خواھرم آماده مھی جشن عروسیبرا

  روحم
 
 یکھ ب...لی فامی ھی کناشویمل ن تحی برای و فوالدی عروسی برایپارچھ ا! پوشونمیم

  خبر
 

 !! خبر طالق گرفتمی بدونھی نمی کسقایدق... کردم و ازدواج
 با زمیسالم عز: کشھی منو بھ آغوش مادوی سمتم مدنمی مامان با دشم،ی تاالر موارد

  حایمس
 

 ! ؟یاومد
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 مامان یوااا:  رنگشیاسی راھنی بھ پکنمی اشاره مرمویگی توجھ بھ سوالش دستشو میب
  ماه...
 

 ! یشد
 
 ...ای حرفو زد، بنی ھمرجمیباور کن ا: خندهی ناز مبا

 ی چنمیبب...نجای بذار افتوی پالتو و کایب: کشھی لباس مضی سمت اتاق تعودستمو
 !؟یدیپوش

 
 ! روزا عادت کردم ھمھ رو ناراحت کنمنی کال ا،ی از لباسم ولشھی ناراحت مدونمیم

 ھی چنیا! اسمن؟ی: کنھی رنگم اخم می کتو دامن مشکدنی با دارموی در مپالتومو
 ! ؟یدیپوش

 
 زن مطلقھ اگھ رنگ روشن بپوشھ حرفا پشت سرش صف کیبگم !  بھش؟بگم

  بگم! شن؟یم
 

 یعنی مھر طالق بخوره بھ شناسنامت وی باشی خونھ ای ماھھ کی اگھ عروس بھش
   عزادیبا
 

 ! ؟یریبگ
 ... خودمھی پناھی بعد خودم، عزادار بحای مسھییعزادار تنھا... امروز عزادارممن
 

 یالاقل کم! یدی تو منو دق ماسمنی: رهیگی کھ نگاھشو ازم مشھی می طوالنسکوتم
 !  کنشیآرا
 

 !ھ؟ی کھ فقط کارت شده گری زدیچھ گند...  خونھی کاسھ چشات
 
 ! ان؟ی میعروسو دوماد ک -
 ... چرا انقد عبوسھافتی ذره بخند قی اسمنی یوااا!.... کجاست؟حایمس... تو راھن -

 نی کھ توو اادهی انقد زامییوسعت تنھا! ذارمی تنھا مامیی و منو با تنھارهی مرونی اتاق باز
  اتاق

 
 ! کھ رخنھ کردن توو وجودمیی ھاییتنھا...شنی جا نمی مترستیب

 !کنمی مشی آراستموی ای منھی آیجلو
 !ی دھن کجشھی می ولزنمیلبخند م... پنھون کنمموی کھ عزادرکنمی مشی اراانقدر
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 ...؟ی قلب متالشیچجور بخندم با ...
 ...ی سخت باشیسختھ کھ مرد روزا...
 ...دادی بھ دلم امون مای کاش دنیا...
 ..دادینشون م!  بھتر بھ منیمنو کم...
 
و کج  راھملوفری نی عمھ ھادنی با درم،ی مرونی بکنموی دل منمی و لبخند غمگنھی آاز
  بھ! کنمیم
 
 ...برمی سالن پناه می گوشھ ھی صندلزویم
 
 یچھره ا! دمی جدیاز کشف چھره !  خواھرمھی  عروسوی دارم، نھ از خوشحالجانیھ

  کھ با
 

ناخودآگاه ...  بھ تاالر خودشو نشون داده، و اون حسادت بھ تنھا خواھرمھورودم
  شھی مسھیمقا
 

 مجلس کجا و دغدغھ و غم رفتن من نی اھیولولھ و شاد! لوفری خودم با نھی عروسشب
 !کجا؟

 
 غزل باکالس یمثل خونواده !شھی داره ثابت مینیری و شوهی کھ فقط مز،ی بھ منگاھم

 !میستین
 ! ندارهیمجلسمون مست 

 !ستی عشق دزد نعرسمون
 !زهیری اشک نمشی شب عروسدومادمون

 
 !اسمن؟ی -

 ...سالم خالھ جون: زنمی می خالھ لبخند شرمنده ادنی سمت صدا و با دگردمیبرم
  ازی بھ آغوش ندای روزھا شدنی افھمن،منی ھمھ توو نگاھم مکشھ،آخھی بھ آغوش ممنو

 
 !!دارم

 
 پاتو ذاشتمی نمکردیباور کن اگھ پارسا ارومم نم...  ازت رمیدلگ:کنھی گوشم زمزمھ مدم

  یبذار
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 ...نجایا
 ! ...اد؟یخالھ دلت م: خندمی مشموی جدا مازش

 !حاتون؟یحاال کجاست آقا مس -
 ...ادیم:کنمی اروم زمزمھ مکنموی لمس محلقمو

: رهیگی نگاه دلخورشو ازم مدهی کھ خبر اومدن عروسو دامادو می خانومی صدابا
  می برایب...ایب
 

 ... ھردوشون بشمی فدایالھ! اومدن
 

 رھا تی جمعنی بشھ،ی رھا متی جمعنیدستم ب! کشھی و سمت در مرهیگی مدستمو
  قای دقشمویم
 
 ...مــــــن رھا شدم! روزام نی حال داغون ادهی کشری تصوبھ
 
 ! شھی دستاشون ثابت مینگاھم بھ گره ... شادهمانیپ!خندهی ملوفرین

  یچطور: رمیگی قفل شدشون می نگاھمو از دستامانی پی با صداشن،ی مکی نزدبھم
 

 !؟یدی پوشی خواھرت مشکھی شب زندگنیتو بھتر یکشیتو خجالت نم! خواھرزن؟
 !دمی ندی رنگی وقتھ بھ جز مشکیلیخ:  فرستمی پشت گوشم مموھامو

 ...ادی بھت منھی ول کن، مھم امانویپ: زنھی رو گونم می بوسھ الوفرین
 

 دم گوشم زمزمھ یی نگاھم بھ رفتنشونھ کھ صدارن،ی مگاهی و سمت جازنھی میچشمک
 : کنھیم
 

 ..ادی رنگھا بھت می ھمھ
 

 !؟یخوب: ذارهی کمرم می دستشو روستاده،ی ازم ای کمی سمتش، با فاصلھ گردمیبرم
 
  ارزش داره و عاشق جوابشم کھای دنی یول!کوتاھھ! دوس دارمیلی سوالو خنیا
 !نھ: روزامھ نی حال اانگریب
 !!نمتی ببافھی مرد قدبلندو چھارشونھ و خوش قی با کردمیفکر م-

 !می آتش بس دادکردمیمنم فکر م: زنمی می تلخلبخند
 !م؟ینیکجا بش-
  

 ...زمی بھ مکنمی اشاره مرمویگی مومدی بھش مبی کوتاھش کھ عجی از موھانگاھمو
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 رمویگی نگاه کالفمو ازش مگھ،ی مشی کاری بعد کنارم نشستھ و از دغدغھ ھایکم
   بھدوزمیم
 

 !پارسا؟:در
 
 ! کرده؟رید -
 ! اره:  دستمی بھ حلقھ شمی مرهیخ
 !...اسمن؟ی -

چرا !چھ مرگتھ؟! چتھ؟یعنی...اسمنی نیا!  بود تا بغضم بشکنھی کردن اسمم کافزمزمھ
  مثل

 
 !؟یکنی نمی زندگھمھ

  یچ! اسمن؟ی:  بھ اشکامشھی مرهی متعجب خکنم،ی مھی گررمویگی دھنم میدستمو جلو 
 

 !شده؟
 من...منو...پارسا -
  آخھ؟ھیدردت چ!... شده حرف بزنیچ!؟؟یتو چ:کنھی تکرار می کالفگبا
 

 یاز سواال!  بگم؟می زندگیاز چراھا! دم؟ی درد جدای کھنم بگم یاز دردا!  بزنم؟حرف
  یب
 

 ! حالمو؟فھمھی میک! بلعھ؟ی کھ داره مثل خوره جونمو میاز خاطرات! جواب؟
 ...شتری و اشکام بشھی می طوالنسکوتم

 
 ...نمیپاشو بب: کنھی بلندم می صندلی و از رورهیگی مبازومو

 اسمنی: ستھی ای باغ روبروم میتوو سرما!  میزنی مرونی از تاالر برم،ی سرش مپشت
  حرف

 
 با کارات، ی کردی ھمھ رو عاصگھیتمومش کن د...ای قراریب... اشکانی الیدل...بزن
  یبا ب
 

 !اتیفکر
 

 ...خستھ شدم:ارمی بھ زبون مشھی کھ توو ذھنم حک می جملھ اتنھا
 ! بگوتویحرف اصل: شھی مکتری نزدبھم
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 ...میطالق گرفت!میما امروز جدا شد -
 
... اسمنی: شھی بھ خنده ملیتعجبش  تبد!  بھ تعجبششمی مرهی اشک خی پشت ھالھ از

  دختر
 

 ؟ی کردکاری چ؟تو
نخند : نشی بھ سکوبمی رو داشتم بھ جز خنده، با مشت می ھر عکس العملانتظار
  بھ...پارسا

 
 ...ی حال خرابم نخند لعنتویبدبخت

 
   بایکنی مکاری چی داردونمینم: رهی و چند قدم عقب مذارهی دھنش می رودستاشو

 
 ...ی احمقیلیخ! فقط...تیزندگ

 بھم بی روزا باھامھ و عجنی رو کھ ای صفترمیگی مدهی حرفشو، نادرمیگی مدهیناد
  اسمنی/ادیم
 

 !!/احمق
 
 دونھی نمیچکیھ! ...پارسا -
  ی خونھ یریچرا نم!  کجاست؟حای مسگھیمامانت نم...ی بگدیباالخره کھ با -
 

 !....خودت؟
 ...گمی مگھیچند روز د -
 

 ...اسمنی:زنھی صدام مرم،ی سالن مھی سمت در ورودرمویگی فاصلھ مازش
 ھمراھم یونتیم... آلمانگردمی برمنیپونزده فرورد: دهی سمتش، ادامھ مگردمیبرم

 ...یایب
 ! د؟یبگذرم از حسم بھ ام!  من با پارسا برم؟شھ،ی و از کنارم رد مگھی محرفشو

 ! حا؟ی مسھیی ببندم بھ تنھاچشمامو
  برم؟؟

 .... رمی فرو مشتری بزنمویدستو پا م!....منجالب؟:  گفتحایمس!ھ؟ی چمی زندگنی ااسم
 آروم شم بعد ی با من آروم شد من با کحایمس! منمشی ماه پکی یحای بارز مسی نمونھ

 ن؟یا
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 گم کردم، توو حارویگمش کردم، من مس!...ی نھ تماسیامی نھ پلم،ی بھ موباشمی مرهیخ
  ھیشلوغ

 
 ...دمی فھمری افکارم گم شد و من دی

 ! می شب زندگنی خواھرمو پسرخالم دوختھ شده بھ بدترھی شب زندگنیبھتر
 دادی مدیبھش گفتم اسمش بھم ام! د؟ی زنده شده برام، امد،ی امھی شب عروسی خاطره

  یبرا
 

 ! رم؟یگیبھش گفتم با اسمش آرامش م! حا؟یمس!؟یزندگ
 یبرا! کشم؟ی من آزاد شم درد مدونستی محایمس! بر افکار آزادمیواا!!  بر منیوااا
  نیھم
 

 !  کنارم بود؟نی ھمیبرا! کرد؟ی نمآزادم
 تینھا! وفتمی سرنوشت می کادوادی دموی کادو م،وفتمی می رقص زندگادی رقصمویم

  ظلم بود
 

و من ...حای و پس گرفتن مسدی امدنی کھ برام در نظر گرفت، بخشی و بخششکادو
  اصال

 
 ! نشدمحای مسدنی بخشدوی پس گرفتن اممتوجھ

 ! بھم دادن؟ی کحارویمس!  ازم گرفتن؟ی کدویام
  حضورش، نفسش، نگاھش آرامشھ؟دونھی می وقتادی نماد؟چرای نمچرا

 ی غرغرارمیگی مدهی نادرم،ی خودم مھی احتمالی سمت خونھ کنموی می ھمھ خداحافظاز
  مامانو

 
 کنمی، و رد م!یالیخی شوھر بنی خالھ رو از داشتن ھمچی ھاکھی تحا،ی نبودن مساز

  درخواست
 

 جدا یوقت:گھی رو کھ می سوالذارمی جواب میب... رسوندم بھ خونھی رو براپارسا
   چھنیشد
 
 ! خونھ؟ی داره بریلیدل
 

 !ومد؟یچرا ن:  جملھکی ی روکنمی تاالر تا خونھ رو تمرکز مریمس
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 رو ییحای بھ واحد ھجده، فقط با باز شدن در مسرسونمی خودمو می با چھ حالدونمینم
  نمیبیم
 

  شیندل صی بپوشھ، روی عروسی کھ براش آماده کرده بودم تا برای با کتو شلوارکھ
 

 ....نشستھ
 

 و ناآروم ی اگھ عصبی سالمھ ، حتنکھی خونھ ندارم، فقط و فقط ازھی بھ شلوغیتوجھ
 ، باشھ

 
 ...خوشحالم

 آب وانی لیبراش ,رمیسمت آشپزخونھ م...دهی جواب نمدموی سالم مکنھ،ی نمنگاھم
 : زمیریم
 

 ...حیمس
 :  دھنشی جلوذارهی و انگشت اشارشو مشھی بلند می صندلی سرعت از روبا
 
 ! فقط ساکت...سسسسیییھ
 
 کاری چنجایتو ا: زنھی مادی کھ توو وجودم فرییو صدا...ترسمیدوباره ازش م! ترسمیم
 ! ؟یکنیم
 

 !کنھیبھ ترسم اضافھ م...
 و سرشو ذارهی کانتر می دستاشو رورم،ی قدم عقب مکی و من شھی مکی کانتر نزدبھ
  ندازهیم
 
 ! نییپا
 توو ادی میادی زیدھای حس و حال داغونم؟ شانی ای من کجافھممینم! حسشوفھممینم

 : ذھنم
 ! افتادهی توو شرکت اتفاقدیشا
 ! آقاجون حالش خوب نبودهدیشا
 !ووردهی نری گنی ماشدیشا
 !گھی دی مسخره یدھای شاو



 @cafeetakroman            اختصاصی کافھ تک رمان         ه قاعدی بیرمان باز

 219 

 یتابی دلم بیول... صدا شمی واقعا بیعنی!  خفھ شمگھی می بھم ثابت کرده وقتتجربھ
  ی براکنھیم
 

 ... آروم کردن باعث شھ سر من داد بزنھنی اگھ ایحت!  کردنشآروم
 
 و بھ رهیگی ازم موانوی لری تاخی سمتش، با کمرمیگی موانوی لشموی مکی کانتر نزدبھ

  کیلبش نزد
 
 رنگش کبود ست،ی ندای پقشی شقی رگاگھی دفھمم،ی از چھرش منیا! آرومھ...کنھیم
  ،ستین
 
 ...ویچرا ن:کنمی اروم زمزمھ مکنموی خشک شدمو تر میلبا
 
 ...اومدم: گھی معی حرفم سرنیب
 
 مبل، لبھ ی روندازهی و مارهی کتشو در مره،ی و سمت تخت مذارهی کانتر می رووانویل

  ی
 

 من ھر یگفت: گھی می بلندتری کھ با صداخونھی نگاھمو مھیجی خط بھتو گنھ،یشی متخت
  یمرد

 
 !!  ستمین

 ... حرفاتوفھممینم: شمی مکی بھش نزدزنموی دور مکانترو
 !  پناه بدمگھی دیکی اگھ بھ یریمی میگفت: ستھی ای روبروم مشھی تخت بلند می رواز
 

 !  برم؟یخواینکنھ  م! شده؟یچ!االن مشکل کجاست؟...خب... خبحایمس: زنمی ملبخند
 

 ! اومده؟دی جدی پناھنده
 
دختر جون اخھ :  قھقھھشھی مشخندشی و نکنھی باز مرھنشوی پی ھازنھ،دکمھی مشخندین
  یک
 

 نی ماه توو اکی کھ ی با آدمادی میکنھ؟کی منو تحمل میک!  سمت من؟ادی بشھی میراض
  خونھ
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! ھ؟ی چشی روانپریفھمیم!! کنھ؟ی نفھمھ جنون گرفتھ  زندگی کردن تا کسشیبستر
  یفھمیم
 
 ! ھ؟ی چیداری بعد از بھیجیگ
 !...دمی دیمن باز...اسمنی نکن ی من بازبا
 

 ...یگی می چفھممی من نمحایمس:لرزهی چونم مکنموی مبغض
 .یکی نزدنی ازرمیگیلرز م!  کمرمی روذارهی و دستاشو مشھی مکی نزدبھم

 !؟یدی لرزی بغل اون پسره ھم بودیوقت: کنھی لرز تنمو کھ زمزمھ مفھمھیم 
 

 جملھ ی و دوباره توو ذھنم ش،ی عصبانی بھ چشماشمی مرهی خکنموی بلند مسرمو
 / شھیتکرار م

 
 !/نجام؟ی چرا امن

 اسمنی خواھرتون یمن اومدم عروس: کنھی ترش می عصبمی طوالنسکوت
  درست...خانوم

 
 یی دلربایداشت...  یییی آقاااای) زنھیداد م(  شما بغل دمی کھ رسی لحظھ اھمون

   بایکردیم
 

 ! لبخندت
 
 شده لبام بھ خنده باز ی عصبنطوری و ادهی منو پارسارو کنار ھم دنکھی تصور ااز
 ...شھیم

 رو گھی مرده دی نمی ببتونمینم!  تونمینم...اسمنینخند : نھیشی و لب تخت مرهی معقب
  و! کنارت

 
 !دهی درد کشدی کھ کنارت بودمو امی لحظاتزنھی مشمی داره آتقایدق
 
 داشتھ ی کھ قصد خودکشوفتمی می شبادی! شھی خنده رو لبام خشک مدی درد امدنی شنبا

  و تنھا
 

 ... با ھم بودهحای چشمش تصور منو مسی جلوی صحنھ
 ...اون پسرخالم بود: نمیشی تخت می روکنارش
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   رفتار کن کھ انگار بھمی طوری طالقو نگفتی ھی قضی بھ کسیالاقل تا وقت -
 

 ...یوفادار
   لباسونی تردهی بھت بود کھ پوشی بھ خاطر وفادارقایدق:وفتھی دستش می بھ حلقھ چشمم

 
 نجای تا ای ھمراھی بھ تو بود درخواست پارسا رو برای کردم، بخاطر وفادارانتخاب

  رد
 

 !حا؟یمس...کردم
ھردو ! یخستھ ا...ی بخوابیبھتره بر: گھی معی بھم، قبل حرف من سردوزهی منگاھشو

  خستھ
 
 ...میا

 ! ... حرف بزنمخوامیم: شمی میعصب
 ! بخوابمخوامیمنم م -
 نیمنکھ گفتم ا! ؟ی چرا طالقم دادینی ببی منو کنار کسیتونی نمی وقتید آخھ لعنت -

  راھش
 
 !؟ی گرفتمیچرا عجوالنھ تصم...ستین
 
 ی برای گرفتم ولمی ازدواج تصمیمن عجوالنھ برا! عجوالنھ؟: خندهی بلند می صدابا

  طالق
 
  میطالقت دادم تا راحتتر تصم! ی فکر کندی طالقت دادم تا راحتتر بھ اماسمنی...نھ
 

 ی بزدی بھ خون نشست داد می چشاومدمیبرام راحت نبود ھربار خونھ م...یریبگ
 ... قراره

 
برام راحت نبود ...ی بغل من بودی گفتنات توو خواب وقتدیام...  فکر بودنتاتتوو

  اسمنی
 

 فکر ی دوس داریبھ ھرک... حاال من آزادت کردمیدیدیخودتو توو بند من م! خانوم
 ! فقط...کن
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   دو سھنیفقط ا!ستی سخت ندنشی فھمن،ی ھمیری  نمی طرف مردیینجای ای تا وقتفقط
 

 ...روز
 
   دغدغھ و دلھره وای دنی مونمویمن م...رهی و سمت اتاقش مشھی تخت بلند می رواز
 

 ...شیتشو
!! گذرهی زمان نمیول!نمیشی تخت می لبھ ستم،ی ای کنار پنجره مکنم،ی عوض ملباس

  زمان انقد
 

 ... کھ انگار قصد گرفتن جون منو دارهگذرهی مکند
 
من ... بستھ شدن ندارهالی ھم خحای مسی من قصد گرم شدن نداره، چشمای تنھا چشمانھ

  توو
 

  ھی صندلی در رونی ، اتاق خوابمون بود نشستمو اون، پشت ھمشبی کھ تا دیاتاق
 

 ...خودش
 ! ھا لنگ تاب خوردنشنھیانگار ثان! کننی ھا حرکت مھی با ھر بار تاب خوردن ثانکھ

 ! شی نداشتھ باشوی باشیکی سختھ با سختھ،
 ! خالصھ شھ توو ھمون آغوشای مرد، با آغوشش گرمت کنھ و دنی شب ی سختھ،

 ...ی گم کنای ھمون مرد رو با آغوش بزرگش توو دنگھی شب دی و
 

 فکر آزادم، ییحای مسی بی گذشت، و حاال روزادی بودن توو فکر امحای با مسیروزھا
  تنھا

 
 ... شده گذر زماندغدغش

 ،ی حرکت صندلی بنان با صدای صدارم،ی سمت در مشموی تخت بلند می رواز
  شکنھیم
 

 ... حاروی مسی خونھ ھی شبانگاھسکوت
 ! بره؟یتوھم خوابت نم:  بھمدوزهی نگاھشو مکنم،ی باز مدر
 

 ...ی تموم کردگاری تا االن سھ پاکت سکردمیفکر م: شمی مکی بھش نزدزنموی ملبخند
 ! کنھی مثل گذشتھ آرومم نمگھی دشھیباورت نم -
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 کھ با ی نافذی ترس داشتم ازش، چشم ھای زمانکی کھ یی بھ چشمھاشمی مرهیخ
  نگاھش

 
 !کنھ؟ی آرومت میچ: دیکشی مرونی ذھنتو بی ھانانوشتھ
 ...نجای اایب: کنھی سمتم دراز مدستشو

 و دهیپناھم م... بھ پناھگاھمبرمی پناه مری با تاخیکم!  گرم آغوششیای بھ دنشمی مرهیخ
  انگار

 
 ...شھی قلبش ھماھنگ متمی کھ با رگھی قلبم می صدانویا...میشی آروم مھردو
استاد  متضاد یحای مسشھی دوباره مزنھ،ی شونشو اون حرف می روذارمی مسرمو

 !سکوت
 بوده بی نصی بی کھ از پنج سالگی از حسرت داشتن محبت مادرگھ،ی ماشی بچگاز

 ، ازش
 
 یاونم وقت... رهی ھفتھ با آقاجون قھر کرده تا براش زن بگکی کھ نی و اطنتاشی شاز

  شونزده
 

 !!!شونی ھمسای بوده و عاشق دختر چھارده سالھ سالھ
 

 و حرف زدن دنای آغوشو خندنی بھ ھمشھی خالصھ مای ودنم،یخندی ممویزنی محرف
 ...ھا
 !!کنمی آوازش، من عالوه بر غم نگاھش غم صداشم حس می در آخر با صداو
 

 ... عاشقم شددی شایدیخدا رو چھ د...

 ... دلم شدزی عمر عزکی بعد دیشا...

 ...یدی نا امنی توو ادی عشقو فھمدیشا...

 ...یدی قصھ برگشت خدارو چھ ددیشا...

 ... دل کنده بودمی تو از ھرکریبھ غ...

 .... بازنده بودمیمن از اول باز...
 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 روز پرتنش فرصت جواب دادن کی ی خستگشم،ی مداری زنگ تلفن بی با صداصبح
  بھ تلفنو

 
 :شھی ضبط مریغامگی رو پی مردی صداده،ی نمبھم
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اگھ !  دوتا نامھ اوردهیپستچ...  ھستم نگھبان برجی فرجام، من محمدیسالم آقا -
  دیھست

 
 !ارم؟ی ھارو بنامھ

 
 ... جلو درارهی  نامھ ھارو بخوامی و از نگھبان مرسونمی خودمو بھ تلفن می سختبھ

 ...ی تا محل زندگھی انبارھی شبشتری کھ بی خونھ اچرخونم،ی توو خونھ منگاھمو
 رو ی زندگی روزھای و مبل ھاکنمی جابجا محاروی اومدن نگھبان، تخت مستا

  اطرافش
 
 ...رهی و مدهی ملی چند لحظھ بعد نگھبان نامھ ھارو تحونم،یچیم

 دنیھوس د...حاستی پاکت دوم کھ از شرکت مسدنی با دشگاھھ،ی آزمای اول از پاکت
  طیمح
 

 !  بھ جونموفتھی مشرکتش
 نی شرکتش از ماشی کھ دو ساعت بعد روبروادهی کارش انقدر زطی محدنی شوق دو
  ادهیپ
 
 !کنھی تصور نگاه متعجب و خوشحالش لبامو بھ خنده باز مشم،یم

 پسر جوونھ کی!!  خانوم باشھی دی بای خالف تصوراتم کھ منششم،بری شرکت موارد
  کھ با

 
 ... دیسالم خانوم خوش اومد: شھی بلند می صندلی از رودنمید
 

   ندارن؟فی فرجام تشریآقا: چرخونمی چھارتا در ھمرھنگ منیو ب نگاھمدموی مجواب
 ... دارن ، اگھ کارتون واجبھفی تشری خسروی آقای ولستن،ی فرجام نیآقا -

 ...مونمی فرجام ھستم ، پس منتظرشون میمن خانوم آقا: گمی معیسر
:  رهی از اتاقا میکی و سمت در ادی مرونی بزی از پشت محای نسبتم با مسدنی شنبا

  خوشوقتم
 

 ... فرجامھیاتاق اقا...نجای ادیی بفرماخانوم
 نیا...زهی می قاب عکس روکنھ،ی کھ نگاھمو جذب میزی چنی اولرموی اتاق مسمت

  مرد توو
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   کدوم از کاراش حسچیھ!  نود سالھ دارهیرمردھای پھی شبیی رفتارھای سالگ٣٢ سن
 

 کار زی مادی منو زی میبودن قاب عکس رو!کنھی نمقی بھت تزری و شادابیسرزندگ
  پدربزرگم

 
 لبخندشون بغض دنیبا د!  سرمی روشھی آوار مای دندارموی  قاب عکسو برمندازه،یم

  چنگ
 
 ...  بھ گلومزنھیم

 ای عکس برا دو نی ادیشا... عکس دو نفره از عمو و برادرزادسی روبروم، عکس
  سھ سال

 
 !  ندارنچکدومی کھ االن ھھیلبخند کھ پرواضحھ یزی چی باشھ، ولشیپ
 

 کاری چخوامی خونواده؟ و من منی با امی کردکاریما چ! از غزل!  از خودمرهیگی مدلم
  کنم با

 
 !د؟ی امی دوباره داشتن

 غزلو و بچشو پس تونمیم!  نگاه کنم؟حای مسی باشمو توو چشم ھادی کنار امتونمیم
 ! بزنم؟

 
! ھ؟ی اونوقت فرق من با غزل چی بدست اورد ولدوی بشھ امگھی دھیی آبروی بی  دبایشا
  من
 

 !  تنھا شدم؟چرا
بھ ... سوالھامی رو جواب ھمھ زنھی و مھر سکوت مچرخھی پارسا توو ذھنم مشنھادیپ

  یاشکا
 

 آھستھ دی کھ بایقدم!می کھ بد باختدیببار...دمی فرود میاجازه !  بارشمی آماده شھیھم
   بدمیرفتیم
 

 ! میتاخت
 زی میقاب عکسو رو! خورهی چشمام تکون می کھ جلوی دستمالی جعبھ دنی دبا
  ذارمویم
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 !کشمی مرونی از جعبھ بی ابرگھ
 
 نوی عکس بودی شما محو تماشاایمن در زدم گو!  خانوم فرجامدیخوش اومد -

 !نیدینشن
 

  ی معرفی خودشو مجتبستادهی کھ روبروم ای سمت صدا، مرد الغر و قد بلندگردمیبرم
 
 ...حای مسکیشر!! کنھیم
 قبول یی چادنی در حد نوشحا،ی انتظار اومدن مسی ھاقھی گذروندن دقی براشنھادشویپ
  ،کنمیم
 
کھ ھمھ و ھمھ با ...  و ی و ھستھ ای پزشکی از پروژه ھاگھ،ی شرکت می کارھااز

  یھمکار
 

 ...شھی تھران انجام می فنی دانشکده ی از دانشجوھایگروھ
 جز ی کسی ھایمن عادت بھ پر حرف! فھمھی از نگاھم مستوی بھ حرفاش نحواسم

  حایمس
 

 !!ندارم
 شھ،ی وارد اتاق محای و درست ھمون لحظھ مسرهی و سمت در مشھی مبل بلند می رواز
  با
 
 ... خوشحال نھی ولشھی من،متعجب مدنید

 ی اومدی چیبرا:  بھمدوزهی با بستھ شدن در نگاھشو مره،ی مرونی از اتاق بیمجتب
 !نجا؟یا

 
 .... نامھ داشی: کشمی مرونی بفمی پاکت نامھ رو از کی خوشحالبا

 کھ نجای ایاومد! داشتم کھ داشتم:  سمت منکنھی و پرت مکنھی دور گردنشو باز مشال
  یچ
 

 ویکھ تھمت سواستفاده بزن! ؟ی رو تور کنگھی دیکی راحت یتونی و میکھ آزاد! بشھ؟
  بعد

 
 ! ؟ی بخنددی منو امشی بھ  رینیبش
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 !شنوم؟ی دارم می چمن
 نی خفم کنھ، اتونھی خشم نگاھشم نمتویعصبان!  تھمت نھی حاال زخم زبون زده بود ولتا

  دفعھ
 

 برموی منی از بنمونوی بی قدم فاصلھ ی حرفاش با نی ازونھ، بشتری بتمی عصبانمن
  شھیخشمم م

 
 نکارایمن اگھ اھل ا! یزنیلعنت بھت کھ انقد راحت زخم م:  صورتشی رویلی سی

  بودم
 

 زن شدمی مکردمی قبول مدوی امشنھادیپ! کردمی تور مدوی اومدم، امی تو نمطرف
   مگھیلعنت!دوم

 
  ھنوز حلقت!  پناھم؟ی برچسب زن مطلقھ چسبوندم کھ ھمھ بدونن من بمیشونی پرو
 

 !؟ی بھم تھمت بزنادیچطور دلت م...دستمھ
 

   مبلی از روفموی کدوم از حرفامو متوجھ نشده، کچی کھ مطمئنم ھھی در حدتشیعصبان
 

   کاری پیری مموی ما جدا شدیگیامروز بھ ھمھ م: رهیگی و بازومو مدارهیبرم
 

 ... تورو ندارمیحوصلھ جواب داد ن بھ خواستگارا...خودت
 
 !  حرفاشھیزی زخم تای زهی اشکام برشھی بازوم باعث می فشار انگشتاش رودونمینم
 

 !  در شرکت توو دستش بودو من اعتراض نکردمی خرد شدم تا جلویبازو
 گفت لباساتو ی گرفتو آدرس خونھ رو بھ راننده داد و اعتراض نکردم وقتنی ماشبرام
  جمع

 
 !!یری مویکنیم

 کھ دل یی کردمو راننده اعتراض نکرد بھ ضجھ ھاھی شرکت تا خونھ رو گرریمس
  سنگ رو

 
 !کردی مآب
 ... بودنیبطھ غمگ رانی اانیپا...



 @cafeetakroman            اختصاصی کافھ تک رمان         ه قاعدی بیرمان باز

 228 

 ...می آرزو کردیما اشتباھ...

 !...؟ی بودامییدلواپس تنھا...

 ... مشکلو با اشک حل کردمنیا...

 ... خونھ رو ترسوندمیآغوش خال...

 ...خاطره ھامو جات بغل کردم...
 

 دمی ممویتک...رمی مطمئنم مندفعھیا...رمیم! شمی محای مسی وارد خونھ کنموی باز مدرو
  بھ در

 
 !شھی خوشحال مدنمی با دحای مسکردی کھ فکر می بھ حسو حالزنمی مشخندی و نبستھ

 ...نی آتشی بھ آغوش و بوسھ اشدی ختم مجشی کھ نتوفتمی می شبادی ھر لباس دنی دبا
   کھستیدلم ن! ستمی ای مییرای وسط پذبندم،ی چمدونمو مزنموی گذشتھ لبخند می روزابھ
 

 ... رفتدی بایول! کھ برمخوامینم...برم
 !رمی سمت در مذارموی تموم ممھی زنگ واحد، بحث رفتنو موندنو نی صدابا
 و خاطره ھا زنده ادھای شھ،ی نفس حبس مشھ،ی باز شدن در انگار زمان متوقف مبا
  و! شھیم
 

 ...نمیبی نمگھی دمن
 رفتھ بودم کھ گرفتار راھھی بمی زندگیکجا! ستادم؟ی ای برزخھی زندگنی ای کجامن

  عذلب
 

  شدم؟عشق
 ...نھی منو با چمدون ببدی رفتن امی درست لحظھ کھ
 ! خوردنمنی شم قبل زمدهی بھ آغوش کشکھ
 : ارهی منو بھ زبون بھی دوست داشتنی نگاه نگرانشو بدوزه بھم و با غم نگاھش کلمھ کھ
 

 !؟یخوب
 !  اب قندوبده دستم؟وانی کھ غزل لستادمی برزخ انی ای کجامن

 تشکر ی دوستمو اون بھ جانی کنم بھ بھترمی تقدی دودستاھاموی کھ روھی چھ رسمنیا
  شخندین
 

 !! بھ معرفتمبزنھ
 !  نداره؟یچرا تموم!  برزخم؟نی ای کجامن
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 ... از آب قنده بخورکمیدخترم  -
 

 و آقاجون، دی غزل و امنی بنھی گزنیفک کنم بھتر!  بھ آقاجوندوزمی مسموی خنگاه
   بھیبرا
 

 ...آقاجون باشھ دنی کشآغوش
 ! زمیری اشک مذارموی شونش می روسرم
اونم با !! رفتیداشت در م!  مای اومدیآقاجون خوب موقع: گھی با خنده مغزل

 ...چمدون
 !؟ی حرف نزنشھیم! غزل: کنھی اشکامو داغتر مدی امیصدا
 !؟ی انقد ناز دارینکنھ حاملھ ا!!زن عمو: دهی ادامھ مدی توجھ بھ حرف امی بغزل

 !  دخترم؟کنمیغزل جان خواھش م: شھی می دفعھ آقاجان شاکنیا
 ! نیمن فقط ضعف دارم ھم...دیببخش: شمی آقاجون جدا ماز
 

 ! دکترمی پاشو براسمنی:  بھ قلبمدهی متمی رصداش
 

 !بازهیباز م...بارهی نگاه بچرخھ سمتش باز منی اگھ ادونمی مکنم،ی نمنگاش
 

 ...ینجوریفشارش افتاده چند بار توو خوابگاه ا! خوادینھ بابا دکتر نم: غزل
 حرفامون درد ادتھی! ادتھ؟ی من یرفتارھا! ادتھ؟؟یواقعا : گمی معی حرفش سرنیب

 !دالمون ؟
 خونیچرا شب!  اون ارزوھا ھستم؟ھی االن شبادتھ؟یغزل آرزوھامو : زنمی پس ماشکامو

  یزد
 
 ! رسمش بود؟نی باورام؟ ای ھمھ بھ

 ... جاناسمنی: رهیگی بازومو مآقاجون
 دونمی م،ی خبر داریشما کھ از ھمھ چ... آقاجوننیشما بگ: دمی بھ آقاجون ادامھ مرو

  کھ خبر
 

 ...دادی حق انتخاب مدیالاقل بھ ام... بھ جھنمقیبگو کھ منھ رف! بگو بھش...یدار
 
  نمویغزل آست! نگاھم بھ رفتنشھ!رهی و سمت آشپزخونھ مشھی مبل بلند می از رودیام
 
 ؟؟یگی میچ:کشھیم
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د اخھ المصب غزلھ االنم ...ادمھی تورو ی حرفامو؟ من آرزوھایفمینم! گم؟ی میچ -
  ھیشب
 

 !!ستی نآرزوھاش
 

 !!بچشو دارم... رو دارمدیام! من خوشبختم: شھی میعصب
 
 ...ی بچھ افتاد محکم کردن جات بھ فکری کھ براتھیاز زرنگ...اره: زنمی مشخندین
 
 !!کنھی از دھنش در اومده داره بارم میھرچ!...گھی دنی بگزی چیآقاجون بھش  -

 ... تمومش کن! من با شما حرف دارم...  جاناسمنی: رهیگی دستمو مآقاجون
 !شمی آقاجون، ساکت مدیببخش: کنمی منیی باال پاسرمو

 
 د؟ی مونی آقاجون شما مم،یغزل پاشو بر: ادی مرونی از آشپزخونھ بدیام

سر راھم ناھار ...حایبرو دنبال مس: ستھی ای و روبروش مشھی از کنارم بلند مآقاجون
  ریبگ
 
 .اریب

تموم حاالتو !سھ سال باھاش بودم! آخھ سھ سال کنارش بودم...شناختمشی بود، مکالفھ
  رفتارو

 
 دارم دادم دوس! نھیبی رگ گردنشو می وقتشھی تاب میدلم ب... ازبرماتشویروح
  صدام بھ...بزن

 
 /تم؟؟؟ی زندگی من کجادیام: / فلک برسھگوش

 ! کار دارمرونیمن االن ب...گھی وقت دیآقاجون بمونھ برا  -
برو کاراتو :  فرجامھی فرجام لجبازن، آقاجونم کھ بزرگ خونواده ی خونواده کال

  انجام بده
 

 ! انی و شبنم ھم بی مھدزنمی زنگ مار،یمامانو باباتم ب...نجای انیای بشب
 
 ... پاشو غزل پاشوم،یایشب م: رهیگی و بازوشو مرهی سمت غزل مگھ،ی نمیزیچ

   بارفتی کجا داشت مدمیآخرشم نفھم:  بھ چمدوندوزهی و نگاھشو مزنھی مشخندی نغزل
 

 !چمدون
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 دغدغھ نی کھ شده بزرگتریی توو چشماش،چراھانمیبی مکنھ،ی نگام مدی حرف امنی ابا
 ،  منی
 

 !  نگاهنی مثل قبل برق نداره انمیبیم... روی خستگنمیبیم!  ھم ھستدی نگاه امتوو
 

 رو من حای مسده،ی منو امی باخت جدانی تو احایحساب مس! میباخت...حایمس...دیام...من
  وارد

 
 ناخواستھ دی منو امیول...ارهی عذاب وجدانش منواز پا در مدونمی کردم و می بازنیا

  وارد گود
 

 ...می جنگ ناعادالنھ ھستنی ای تنھا قرباندی منو امم،یشد
 

 ! می جا موندی قطار خوشبختنی ازدی منو امی رو تجربھ کرد ولی با من خوشبختحایمس
 ! رنی مره،ی و مرهیگی ازم منگاھشو

 : اصل مطلبرهی مقدمھ می بدارم،ی نگاه آقاجون چشم از در بستھ برمھینی سنگبا
 !  تنھا نذارحاروی جان مساسمنی... فقطدونمی نمانوی جری ھمھ من
 

 !رهی حرفا دنی ایبرا... آقاجون : رمیگی دستام منی بسرمو
 
 یلی خحای تو و مسی برایول!  نبودمی با غزل راضدیدخترم، من از وصلت ام -

 ! خوشحالم
 

 کھ ی حلقھ ادی ما بودیونھ  کھ خیشب اول...دی بعد مدت ھا از گذشتش دست کشحایمس
  یبرا
 

 چقد از دونمینم... بودشی زندگی اون حلقھ ھمھ یدونی بود داد بھ من ، مشی قبلازدواج
  گذشتش

 
 ...ستی توو گذشتھ نگھی برام ثابت شده دنی ای ولیدونیم
 

 فرد نی گناھتریب! حایآقاجون مس...دونمی گذشتشو میمن ھمھ : کنمی اشکامو پاک مرد
  نیا
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 ... بودماجرا
 دیدونینم... بده حالمیلیآقاجون خ!  کردم بھشیمن بد: دمی ادامھ مکنموی بغض مدوباره

  توو چھ
 

 ... کردمری گی ایدوراھ
 ی ھی بقیکج رفت...برگرد!؟ی رفتراھھی بست،یانتخاب سخت ن:  شھی مبل بلند می رواز

  راھو
 

 ! رو نشکنیدل...فقط حواست باشھ...  باشمواظب
 
 قلب ضرب نی ادهی جال می کشھ؟ی می خودم چیپس دل شکستھ !  رو نشکنم؟یدل
 !دمو؟ید
 

 تکون حای مسی چمدونم از خونھ گذرهیساعت ھا م! رمی و من نمگذرهی ھا مساعت
 ! خورهینم
 
 ...دی پدربزرگ امنیھم نش! حای ھم صحبت پدر مسشمی گذر لحظھ ھا منی اتو

 سھم من دی امدونھینم...  اورده خبر ندارهدی کھ روزگار سر منو امییاز بال!  ندارهخبر
 ، بود

 
 !  من بودی شونش سند خورده ی اتاق خواب رودونھینم

 دل کی غزل دنی من و بعد با دھی خواستگارادی قرار بوده بدی باور اشتباه کھ امی فقط
  نھ صد

 
 ... ، عاشق شدهدل
 ھرچند بھ ضرر قتی وقتا کتمان حقی گاھگم،ی نمرمردی پنی بھ اتوی واقعگم،ی نمیزیچ

  خودت
 

 ...تھی افراد زندگنیزتری بھ نفع عزباشھ،
 

 ستمی خانومش نگھی کھ من دی خونھ ای مھموناان،یم!دی امی بی و مھموناگذرهی مزمان
 ، 
 

   قراره مھمونی از خانوماست وقتیلی خی کھ دغدغھ ستمی نی غذا و خونھ زندگدلواپس
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 !  بکشمرونی بشی کرده بود پامو از زندگدی کھ تاکھی کسی برامی دلواپساد،تنھایب
 دی کلحایمس: زنھی آقاجون لبخند مرم،ی مرونی زنگ واحد از آشپزخونھ بی صدابا

 !نداره؟
 ... دارهدیچرا آقاجون کل -

 ... خانومش درو باز کنھخوادی مدیشا: گھی با خنده مشبنم
 

 تابدارش ی توو نگاه آشناش، موھاخورهی با باز شدنش، نگاھم گره مرموی در مسمت
  مثل اون

 
 ری سخوره،ی صورتش چرخ می تک تک اعضای نگاه آزادم روزد،ی برق مروزا

  نی اشھینم
 

 رابی ستونستمیاالن م! بود؟ی بدجنستی نھاای راحت نگاش کنم تونستمیاالن م!...نگاه؟
  بشم از

 
  حماقت بود؟تی نھاای تنش عطر

 آروم ی جسورترم کرده بود برایی تنھانی االن تنھا اومده، و ھمی غزل رفتھ بود ولبا
  کردن

 
 !دلم

 !!میکنیھردو باھم سکوت م! میدی با ھم سالم مھردو
 !؟یبھتر: کنھی زمزمھ مآروم
 !اوھوم: ی ھمھ نگراننی ازشمی مگرم

 !؟ی بریخواستیکجا م -
 ی احتمالی جواب ھای براخورهیلبام تکون م!الشو ندارم سونی جواب دادن بھ اھیآمادگ

  کھ در
 

 ...ادی مرونی بحای و مسشھی باز مآسانسور
 زبونم ی ترسو وقتنی خشمگی چھره کنمیحس م! رهیگی بدنمو می تک تک سلوالترس
  شھیقفل م

 
 ... بھ خون نشستشی چشمادنی دبا
 !؟یخوب...سالم: حای سمت مسگردهی و برمرهیگی رد نگاھمو مدیام

 !بازهی خوب کھ خودشو نمچھ
 ! گفتم؟یمن بھت چ: شھی مکی بھم نزدرهی نگاھشو ازم بگنکھی بدون احایمس
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 ! چرادونمی خورد بشم،نمدی امی نداشتم جلودوس
 ! چرا؟دونمی برم، نمحای مسی ھی از زندگخواستمی بفھمھ مدی نداشتم امدوست
 !؟یدونستینم...نجانی خونواده ایھمھ : شکنھی سکوتو منی ادی اممویکنی مسکوت

ھمھ اون توو نشستن شما چرا : دی بھ امدوزهی و مرهیگی از من مشوی عصبنگاه
 !؟یرونیب

 ؟ی بعد عشق دزدده؟ی جدیخصلت ھا! ی شدنمی بدبدونستمینم: زنھی مشخندی ندیام
 

  داخل خونھرمویگی محاروی مسی بازوی احتمالی از ھر جنگو دعوایری جلوگیبرا
  ،کشمیم
 
 ...ادی پشت سرمون مدیام
 کوتاھو ی چھرشو نفس ھاھیکبود... داغونھحای مسی داره ولی چھ حسدی امدونمینم

  گھیتندش م
 

  من حماقت کردمبازم
 !  ھنوز خونشمی استفاده کردم در صورتمی کردم از آزادحماقت

 و ده،ی جواب سرباال مپرسنی غزلو مومدنی نلی دلدی از امکنھ،ی می ھمھ احوالپرسبا
  نیتمام ا

 
 ...ستی و دوستانھ نی بھم نگاه عاددی و امحای نگاه مسمدت

 
   پشت سرشکنھی و بھم اشاره مکنھی می لباساش از ھمھ معذرت خواھضی تعویبرا
 

 ...برم
 منو وارد یاز ک! دتھ؟ی جدھیباز:  بھ دردهی مشوی و تکبندهی درو مشم،ی اتاق موارد

  اتیباز
 

 !؟یکرد
!  بشنومیزی چخوامینم: ارهی دستشو باال می حرف زدن ولی براخورهی تکون ملبام

  االن ھمھ
 
 نی ھمیکنی مسخره رو تمومش مھی بازنیا...می منو تو زنو شوھرکننی فکر منای ای

 !امشب
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آقاجون ... حایمس: شمی مکی بھش نزدره،ی میواری و سمت کمد درهیگی از در مشویتک
  بشنوه

 
 !!شھی مداغون

 یعنی یفھمیم... می منو تو طالق گرفت؟یگی می داری چیفھمی ماسمنی: زنھی مشندین
 ؟یچ
 

   دستامو قابشموی مکتری بھش نزدرفتی کھ ھر لحظھ باالتر میی آروم کردن صدایبرا
 

 کنمیآرومش باش خواھش م! باشھ...باشھ: کنمی مصورتش
 
 ؟یکنی عشق دزدو ترک نمنی چرا ا؟یکنیچرا ترکم نم... اسمنی: کنھی اخم نگام مبا

 شدم اونکھ خبر تی من بودم کھ وارد زندگنیا...  نداشتی منظوردیام: کنمی مبغض
 !نداره

 
 !امیمنم لباس عوض کنم م...تو برو ... باشھ:کنھی منیی باال پاسرشو

 !؟یآروم  -
 ...آره -

 ھم حای مسدوی بود کھ امنی تنھا دغدغھ م اگذرونم،ی می رو توو دلھره و دلواپسیمھمون
  کالم

 
 نشن

 
مواظب زبونم ھستم کھ ھم کالم نشھ ...دی نگاھم ھستم کھ گره نخوره بھ نگاه اممواظب

  با
 
 ...دیام
 ...حای مسی بھ اخم ھاشمی توجھ می برشو،ی خی نگاه ھارمیگی مدهی نادو
 

 بھ قول ای حای منو مسی شک کرده بھ رابطھ دونمینم! مونھی آقاجون مرنوی ممھمونا
  خودش

 
 ... تا خونھ برهتونھی خستس و نمفقط
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 ی وهی شنی انگار ھمھ عادت کردن بھ اکشھ،ی دراز محای مسی نفره کی تخت یرو
  ھیزندک

 
 ...ییرای پذی وجود تخت گوشھ ی اعتراض نکرد براچکسی کھ ھحایمس

 ... منتظرتھحای جان، برو بخواب بابا مساسمنی -
 

 ...ریچشم آقاجون شبتون بخ: زنمی ملبخند
 

   پاھام سستوفتھی برھنش مینگاھم بھ باال تنھ ! ستادهی کنار پنجره اشم،ی اتاق موارد
 
 ...درو ببند:بندهی و پنجره رو مکنھی خاموش مگارشوی سدمو،ی تردفھمھیم...شھیم

 توو جودم ھست کھ یجدال! شمی خودم متعجب مھی ھمھ سربھ راھنی و ازبندمی مدرو
  شبید
 

 ی فضاکنمی امشب با وجود آقاجون احساس مدم،ی باھاش تنھا بودمو نترسشبی دنداشتم،
  اتاق

 
 !  خفھ و ترسناکھبیعج

 
 !؟ی ھمونجا واسیخوایم  -

 !مامانم... یبرم خونھ ...خوامیم: کنھی زبونم حرکت مباالخره
 ! ؟یچرا نگفت:رهیگی و بازومو مرسونھی خودشو بھم می تندی قدم ھابا
 !چرا من بگم؟...حایمس:  بھ چونششمی مرهی توو چشماش نگاه کنم، ختونمینم
 
   دوسمیگفت...یختی آقاجون اشک ری نرفتھ چطور جلوادمی! ینگو کھ شرم دار -
 

 !إره؟...یدار
 ... منحایمس -

  پس! م؟یستیمگھ زنو شوھر ن: کنھی و دم گوشم زمزمھ مذارهی دھنم می جلودستشو
 

 ! کنیشوھردار
 کھ ازش یاسمنی ھمون شمیم! ی از شوخی نشوننمیبی نمشموی چشماش گم مھیاھی ستوو

  ترس
 

 ! تحمل زل زدن توو چشماش رو نداشتکردوی ازش فرار مشھی کھ ھمی ھمونداشت،
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 داره ی بازوم توو مشتش بھ طرز وحشتناککنھ،ی نمریی رنگ نگاھش تغکنموی مبغض
  خورد

 
  نی پاک ترکنمی کھ االن احساس میی اشکاختنیر ی براکنمی مدای پی و من بھونھ اشھیم
 

 ! اشکاس
 

 ... سمت تختدهی مھلم
 !ستمی رفتار ننی من سزاوار اامشب

 .. رفتنی براکنمی تقال مزنھ،ی ممھی خروم
 !  ھستمی خاکی کره نی موجود انی ترفی ضعکنم،ی احساس مامشب

 !! زنمی ضجھ می ولشمی خفھ مره،یگی مادموی فریدستش جلو! فھمھی داد بزنمو مخوامیم
 

 چراغ نی از ایکی کھ کنار پنجره بھم نشون دادو گفت توو ھیھمون شبھ آروم...امشب
  روشنا

 
 ! از تجاوز بھ تنو جسمشزنھی مادی فریفرد
 !شنوه؟ی می منو کی ھاادی بود، فردهی شنحای اون فرد رو مسادیفر
 

 نی بھ تقال کردن مقابل ایازین! کنھی کھ دست مردونش دستامو قفل میوقت!  بسھ تقال
  قدرت

 
 ...شناسمی متجاوز تنم رو نمنی من اکنمی حس مبیعج... ستین

 مھر باختن رو یوقت!  از آتش لباششمی و داغ مکنھی سرش رو، گردنم فرو میوقت
   بھکوبھیم
 

 ! چرا تقال کنم؟... صورتم گردنو
 رو یی افسرده بوده، و من حکم داروشی از زندگی کھ دوره ای فردی تقال کنم براچرا

  داشتم
 

 خب، اون داره مقاومت ارهی مادی اعتی افسردگی کھ حالشو بھتر کرده، قرص ھابراش
  کنھیم
 

 ...ھی رفع خمارلی مقابل پس دادنش، خماره و داشتن من دلدر
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 بوسھ لذت کی از تونھی می ککنمی فکر منی بھ اقایو دق! زمیری اشک مشموی مدهیبوس
  یک!نبره؟

 
 .ستنی نیمعمول...  بوسھ ھانیدرد داره ا!  از بوسھ؟کنھی مھیگر

خمار نگام !  شدمدهی چطور بوسی شب مستکنمی فکر منی و بھ اشھی قفل لبام ملباش
  کنھ،ویم
 

 !! نگاھشنی داشت ای چھ لذتشبی بھ دکشھی پر مذھنم
 بھ چشماش ، لب زنمیره م نگاھمو گره،ی کھ دستش سمت لباسام می لحظھ ادرست

 : زنمیم
 

 ... تورو خدا...حای خدا مستورو
 ؟یریچرا نم!اسمن؟ی یچرا موند: کنھی اروم زمزمھ مرهی نگاھشو ازم بگنکھی ابدون

 منو ی دارحایمس: گمی مھی براش نداشتم با گری کھ جوابی توجھ بھ سوالیب
  تمیاذ... یترسونیم
 

 ...حایمس... کھ نفسش آرامشھیستی نییحایمس!شناسمتینم...نکن
 دفاعم یمن ب... رفتارونینکن بامن ا:  بھ بازوھاشزنمی و چنگ مکنمی ھق مھق
 ...یلعنت
 ... لرزونموی لبابوسھی و آروم مشھی مخم

 من ی ھق ھق خفھ ی کھ تنھا صدای بعد مکث طوالنکنھ،ی و بغلم مکشھی دراز مکنارم
  سکوت

 
:  کنھی و دم گوشم زمزمھ مزنھی موھام می روی اشکنھ،بوسھی رو ماتاق

  ببخش...دیببخش
 
 کارم درست نبود...دمی قول مکنمی نمتتی اذگھید...آروم باش! اسمنی
 

 قھی چند دقی و بھ تجاوز انجام نشده شمیپس آروم م...آغوشش آرامشھ!  آرامشھصداش
  قبل

 
 ...کنمی نمفکر

 
 !؟یآروم -
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... اسمنی می زندگحی تشری جملھ دارم برایفقط : هدی کھ ادامھ مکنمی منیی باال پاسرمو
  نھ
 

   کھ نھ راه پس داره نھ راهی شطرنجیحس مھره ...و نھ گذشتھ!  تورو دارمندهی آیبرا
 
 ...شیپ
 

 کھ ی من بھ زندگی ولکنھی فکر می اون بھ چدونمی نمگذره،ی ھا توو سکوت ملحظھ
  بھ!!نھ
 

 ...کنمی فکر منی بعد اھیمردگ
 از حس عذاب وجدانم کم ی فقط کم،ی براش بکنم تا کمتونستمی کھ می کارتنھا
   بودنیا...شھ
 

 !  باال سرشو موھاشو نوازش کنمنمی تا صبح بشکھ
 !  استادی بچس و گاھی گاھحا،یمس

 ،  داشتمی کھ بعد ھر ترسی حسیو ...کنھی حالتش بھ من حس ترسو القا مھردو
 

 ...آرامش
بھ ...حایبھ مس... دی بھ امکنمیفکر م!  رفتھشیاھی شبو سمفھمی نمشموی در افکارم مغرق
 ! پارسا

 
 میتصم!رمیگی مممویو در آخر تصم!  ندارمی من برنامھ اادوی کھ میی خودم و فردابھ

  یقطع
 

  رو
 چند راھھ نی راھھ بنی بھتری گرفتم، ولمی چون بازم با عقل تصمشمی ممونی پشدونمیم

  یھا
 

 !میزندگ
 تا طلوع دیشا! ی روز از دست بدکی طلوع آفتابو توو فھیح...ستمی ای پنجره مکنار

  ی وقتگھید
 



 @cafeetakroman            اختصاصی کافھ تک رمان         ه قاعدی بیرمان باز

 240 

 ی فردا و حتی طلوع آفتابو گذاشتن برادنی دایلیخ... ھی زندگقتی حقی ولنھیغمگ...نباشھ
  بھ
 

 ...دنی نرسغروبش
 
 ! اسمن؟ی -

 ! ریصبح بخ: شمی مکی بھ تخت نزدرمویگی پنجره فاصلھ ماز
 ! ؟یدینخواب -

   داره دردسر سازی کھ بھم دادی ایآزاد... بودی سختیلینھ شب خ: زنمی می تلخلبخند
 
 ...شھیم

 ...نجای اایب: نھیشی تخت می و لبھ زنھی ملبخند
 !  کنن و حرکت نکننی پاھام نافرمانشھی باعث مشبی دی صحنھ کنھ،ی باز مدستاشو

  یای نیحق دار! ...یحق دار: دزدهی و نگاھشو ازم مرهیگی دندون مری لبشو زفھمھ،یم
 

 ...سمتم
فک کنم : نمیشی کنارش مشموی مکی مثل من دچار عذاب نشھ، بھش نزدنکھی ایبرا

   بھترهنجایا
 

 !  نشستنیبرا
 ! ؟یدیچرا نخواب... با فاصلھ بھتریھرچ! اره: زنھی مشخندین
 یسعتش برا با تموم وایکل دن!  شھرنیا!  اتاقنی کھ اادهیحجمش انقدر ز! دلتنگم -

  یایدلتنگ
 

 ... تنگھمن
 

 !! میزنی حرف دل ممی بار دارنی اولی براحای مسومنو
 رو ی دلخورکنھ،یمکث م! رهی کھ ناخودآگاه سرم عقب مارهی سمت صورتم مدستشو

  تونمیم
 
...(  بودمی عصبانیلی من خخوام،ی معذرت مشبیبھ خاطر د:  چشماش بخونماز
  من) خندهیم
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 گھی ددمی فھمدم،ی ددیتورو کنار ام... ی تورو با مجتبیفقط وقت! اسمنی ستمی نیوحش
 ! ندارمت

 
  بلد بودن از عشقو دوست داشتن!! ی منو بلد باشوی کنارم باشخواستمی من فقط ماسمنی
 

 قدم ی ک،ی حرف بزنی ک،ی سکوت کنی کیدونیم...ی منو بلد باشیوقت...فراتره
  ،یبردار

 
  ھی حرکت بعدی راحت حدس بزنیتونیم..ی بھ خطشو بلدخط!  طرف مقابلتویشناسیم
 

 ...مھرشو
 

 ! زندانھ... ھمون بندهنیا: رمیگی ازش منگاھمو
 .... گذشتو سازشھنیا! نھ -

 !!ی نمونگھی دشبیفک کنم بخاطر د: شھی تخت بلند می رواز
 

   توو چشماش غم ھمھ عالمو کھنمیبی منم،یبی مکنھی منیی باال پازنم،سرشوی می تلخلبخند
 

 تا دلم رمیگی ازش مس،نگاھموی نیزی چدمی غم از دست دادن امدرمقابلش
 ...رهیم...نلرزه
  ،ستمی نی من موندندونستی بھ لباش، مزنمی مھر سکوت مکنموی وجدانمو خفھ میصدا

 
 ! ستی نیافتنی دست دی امدونستمیم

 ری کھ چند ساعت قبل زی مردیبمونم خونھ !  بازم بخوام بمونم؟ستی حماقت نتینھا
  دستو

 
 !گذروندم؟ی عمرمو می لحظھ ھانی داشتم بدترپاش

 
 ...رمیگی شمارشو منی نھ، با وجود اای االن خوابھ دونمی نمرم،ی ملمی موباسمت

  شده؟یچ! اسمن؟یجانم : شھی گرفتش توو گوشم پخش می چند لحظھ صدابعد
 !زا؟ی دنبال ومی بریک -

 می کھ تصمیدرست لحظھ ا...شمی ممونی کھ اگھ سکوتشو نشکنھ پشکنھ،ی مسکوت
  رمیگیم
 

 !ھ؟ی چمتی تصماسمن؟ی: شھی قطع کنم صداش مانع متماسو
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 ...تونمینم! فقط ازم نخواه باھات ازدواج کنم...پارسا -
   براتنمت،آدرسویبی مگھیدو ساعت د... موردنی برا اادهیفرصت ز...باشھ -
 
 ...فرستمیم
 

 توو آشپزخونھ مشغول حای آقاجون و مسرم،ی مرونی از اتاق بکنموی قطع متماسو
  حرف زدنو

 
 ...ریسالم صبحتون بخ: دمی مھی ھستن، بھ کانتر تکخنده

 
 ...دهی جواب میی آقاجون با خوش روکنھ،ی نگاھم نمحایمس
 د؟ی بمونحای مسشی پنیایآقاجون چرا نم: گمی لبخند مبا
 ... من نباشیینگران تنھا:  بھمدوزهی نگاھشو محای جملم مسنی ابا

 اسمنی خانوم گل مثل ی ؟یمگھ قراره تنھا بمون: نھیشی مزی پشت مآقاجون
  یدونینم...یدار

 
 ! نگرانت بودم پسرمیلیخ...  از بابت تو راحت شدهالمی خچقد

 
 ! تنھا شدهوزریاز د... نگران باش چون تنھاسمی بگی بھش؟چطورمی بگیچطور

 
 ای دستو صورتتو بشور بزمیعز: گھی و رو بھ من منھیشی کنار آقاجون محایمس

 ...صبحونھ
 

 !ارهی بھ زبون بتونھی ھم نمحای مسپس
 ی مثل زنو شوھرم،یکنی می آقاجون نقش بازی چرا اون ساعات جلوفھممی نمدونموینم

  کھ با
 

 ی کھ آسودگی برام، آقاجون با لبخند و نگاھرهیگی لقمھ محایمس... ازدواج کردنعشق
  توش

 
 ...شھی تمام مدت نظاره گر مزدی مموج

 ی تونھی ھم محای مسرسمی مجھی نتنی بھ اقای و دقشنومی محای از زبون مسیدی جدکلمات
  ھمسر

 
 ... قربونت برم، فدات شم، خانومم، و عشقمزم،یعز:  مثلی آل باشھ، کلماتدهیا
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 ...کننی مانی کھ لباش بی عشقیھ  چھ بغض داره کلمو
 

 !  برسونمت؟ی بریخوای مییجا:  دنبالمھحای مسی رهی خی نگاه ھاشموی مآماده
 ...با پارسا قرار دارم: گمی وجودمو گرفتھ مشبی کھ از دی ای تمام بدجنسبا

 رگ گردنشو خودمو بھ نمیبیم... مونھی کتش ثابت می قھی موقع مرتب کردن دستش
  راھھیب
 
 ... براش ناھارو شام بپزمامیآقاجون اگھ تا شب ھست ب: زنمیم
 

 پشت کشموی میقی نفس عمره،ی مرونی و از اتاق بشھی از کنارم رد مده،ی نمجواب
  سرش

 
 دو نی اخوامی نداره میرادیاگھ ا: گھی ھر دو مون لبخند بھ لب مدنی آقاجون با درم،یم

  روز رو
 
 ... عروس خوشگلم باشمکموی پسر کوچی امسال خونھ دی عخوامی بمونم، مدی عتا
 

 ! آقاجونی حرفادنی رو سرم با شنشنی آوار ممامی برنامھ ھام و تصمی ھمھ
 ی صدارم،ی می با گفتن با اجازه سمت در خروجدموی آقاجون ملی تحوی تلخلبخند

   روحایمس
 
 خونھ رو دیکل قرصاشو بھ موقع بخوره، و گرده،ی تا ظھر برمگھی کھ بھش مشنومیم
  دهیم
 

 ...بھش
 ... اسمنیواسا : ادی پشت سرم مزنم،ی مرونی از خونھ بپوشموی مکفشامو

 ... دوباره برگردمتونمیمن نم...ی بھش بگدی باحایمس:  ستمی ای آسانسور میجلو
 ... مقدمھ بھش بگمی بتونمینم:  رهیگی مبازومو

 ... خونھادی بتونھیبگو قھره نم...می جدا شمیخوایبگو م...خب با مقدمھ بگو  -
 !حایمس: ارمی اسمشو بھ زبون می کالفکبا
 
 !جانم؟: کنھی زمزمھ می قلبم وقتلرزهیم

 کھ ی اسانسورھی توو شلوغرم،یگی ازش مری و نگاھمو با تاخشھی آسانسور باز مدر
  انگار کل
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 ! شمی گم محای توو آغوش مسشھ،ی مھی ساعت تخلنی توو ابرج
با وجود ... بدمریی تغی ذره ای نگاھمو حتتونمی نمدونھی و خدا مرھنشھی پی قھی بھ نگاھم
  ھمھمھ

 
 نیا!!  ھفتھ بھم فرصت بدهکی:زنھی و دم گوشم لب مکنھی اسانسور سرشئ خم می

  دفعھ من
 

  بھ خاطر پدر بزرگ...نھ بھ خاطر پدر من...نھ بھ خاطر من ...خوامی فرصت مازت
 
 ...دیام
 

 ھم از موضع خودش کوتاه طی شرانی توو بدتری مرد داره وقتنی رو ای رحمی بتینھا
  ،ادینم
 
   موضع زخم زدناز

 !  ھفتھ محرمم شوی یبرا: دهی ادامھ مکنموی مسکوت
 

 ... موندنمی براکنھی می داره پافشاربی کھ عجچرخھی می سمت نگاھچشمام
 شبی کار ددمیقول م... ھفتھکیفقط : خورهی قفل شدن نگاھم، دوباره لباش تکون مبا

  تکرار
 

 حرف دی در خونم با امیجلو...ی با پارسا بریتونیم! یبعدش دوباره آزاد! نشھ
  توو... یبزن

 
 ...ی بخوریی چای کارم با مجتبدفتر
 رو کھ ھربار توو ی بشکنم قفلخوامیم... ندارم، قصدش فقط حرص دادنھ منھشک

  آغوششھ
 

 کھ با ھی چھ رسمنی؟ایزنید اخھ المصب چرا زخم م:  بھ زبونم،بشکنمو بگم شھی مزده
  زخم

 
 !؟ی خودتو بھم ثابت کنزبون
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 ارهی کھ قبل باز شدن در آسانسور بھ زبون میزی تنھا چدموی ھم فشار می لبامو رویول
  کلمھ

 
 ھوم؟:  ھی کوتاه و پرسشی

 برم بازومو رونی بخوامی م کھی و درست لحظھ استھی ای ھمکف می طبقھ آسانسور
 :  رهیگیم
 
 ...نگھی پارکم،یری موتور مبا
 

 ساز دونستن،ی رو تازه عروس داماد محای کھ منو مسیی ھاھی ھمسای نبود جلوحیصح
  مخالف

 
 ....کنمیپس قبول م...بزنم
 ... مقصد نا معلومھموی موتور نشستی لحظھ بعد روچند

 ...یوفتی ترمز کنم ماسمنیمنو بچسب : گھی می بلندی و با صداکنھی سمتم کج مسرشو
 

نھ ... ھم ھیشب!! میماری ھردو بحای منو مسنکھیا! رسمی می اجھی نتی بھ دارم
  ازدواجمون مثل

 
 یھدف...تی محرمیو نھ اصرار دوبارمون برا...نھ طالقمون... ادم ھا بودی ھیبق
  ،ستین
 

 !می نداری زندگنی ای ھم برای و باورارزو
 

 کنم، کھ ما محرم حی آخرمو توجلی دلتونمی کارھامون، تنھا می ھمھ ی ندارم برایجواب
  میشیم
 
 ... طالقکی ی برامی ھفتھ خونواده ھارو آماده کنکی نی توو اتا
  میریگی کھ اون لحظھ میمی تصمدی کھ ،شامی قرار گرفتیطی از ما آدم ھا توو شرایلیخ
 

 عجوالنھ حای ازدواج با مسی کھ من برایتیمثل موقع...  باشھمی تصمنی تراحمقانھ
  میتصم

 
 ... گرفتمی تصمحای طالق، مسی کھ برایتی موقعای...گرفتم
 ...یخندی بھ حماقت ھا می کھ بھ عقب برگردبعدھا



 @cafeetakroman            اختصاصی کافھ تک رمان         ه قاعدی بیرمان باز

 246 

 
  تمی دستم رری و دوباره قلبش زذارم،ی شونش می سرمو روکنموی دورش حلقھ مدستامو

 
 ...رهیگیم

  ھفتھ قبولھ؟کی! اسمن؟ی: گھی میند بلی و با صدارهیگی مدستامو
 

 یمن... لحظھ دارمنیمن توو ا! خوانی عقد ازش بعلھ می کھ سر سفره ی عروسحس
  کھ
 

 !استی روکی لحظھ برام مثل نی اون لحظھ رو تجربھ کنم انتونستم
  حس... کنھدای پانی جری حسی توو خونم شھی باعث منی ھمکنم،ی منیی سرمو باال پافقط

 
 !  آرامشی دوباره داشتن
 ھفت ی سفره ی برایخواینم:شھی سمت من خم می و کمستھی ای چراغ قرمز مپشت

  نتیس
 

 ...؟ی بخرلیوسا
 منو وادار یقی رفتنو دارمو اون داره بھ ھر طری لبام، من دغدغھ ی رونھیشی ملبخند

  بھ
 

 ... نگھ داشتنمی برازنھی بھونھ ھا چنگ منی بھ کوچکترکنھ،ی مموندن
 من...حیمس

 ...ستی نی اجبارخوادیاگھ دلت نم..باشھ.. باشھ
 من خانوم اون خونھ یاصال وقت...ست؟ی کھ دلم بھ خواستن رضا نفھمھی مفھمھ؟یم
  ستمین
 

  داشتھ باشم؟نی سفره ھفت سی دغدغھ دی باچرا
 ...؟ی بریخوای ھم نمدی عدیخر... اسمنی:کنھی و دوباره حرکت مشھی سبز مچراغ

 کھ دلشون زنده یی اونای برادی عدیخر:کنمی دم گوشش زمزمھ مکشموی باال مخودمو
    باشھیم
 

 ! وقتھ کھ مردمیلیمن خ...نی شدن زمزنده
 چی ھی کھ قرار داشتم، بی سکوتو با گفتن آدرسنی اشکنموی و من مکنھ،ی مسکوت

    منویحرف
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 ...رهی می و بدون خداحافظکنھی مادهی قرارپمحل
و !! ...رهی می دستاش کھ از دستم، با رفتنش بھ سردی و بھ گرماشمی مرهی رفتنش خبھ

  متنفر
 
 ... بار ھزارم بخاطر پس زدنشی از خودم براشمیم

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
 مبھوت بھ جوی نشستمو گزی پشت میشگی ساعت بعد با پارسا توو رستوران ھمچند

  گلدون
 

 ! شدمرهی خزی میرو
 
 ! اومدن؟ی برایدارھنوز شک ! اسمن؟ی -

 خودشو داره، ھی زندگدیام... ندارهی ادهیموندنم فا...پارسا: رمیگی از گلدون منکاھمو
  حاال

 
 ....ھی کھ کنار اومده با قضنھیمھم ا... نھای باشھ خوشبخت

 ! کنار اومده؟یدونیاز کجا م -
 !! ناشناس برام نفرستادهی شماره ی اونم از امی پکی مدت بھ جز نیچون توو ا -

 !ده؟ی امیدونیاگھ ناشناس بوده از کجا م: کنھی می خنده اتک
 
 ...مطمئنم خودشھ -
چون ازدواج ... امی کھ من نتونستم بیلی سمتت بھ ھمون دلادی بتونھی اون نماسمن،ی -

  کرده
 

   طالقیگی چرا بھش نمیخوای مدویتو کھ انقد ام... ی ولدهی امیحساب من جدا! یبود
 

 !؟یگرفت
 
 ...چون غزل بارداره: کوبمی بشقاب می چنگالو روی کالفگبا

 !  کنانتیتوھم خ... کردانتیغزل بھت خ...خب: ی بھ صندلدهی مشویتک
  داره؟یاون بچھ چھ گناھ!... کنم؟انتیخ: کنمی نگاھش مناباورانھ

 
 !؟ی داشتیتو چھ گناھ -
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: دهیدوباره ادامھ م... خودم، کھ ناجوانمردانھ قصاص شدمھی گناھی بی براکنمی مبغض
  بھتره

 
 !رهی بگمیبذار تصم...ی طالق گرفتی بگدی امبھ
 

 !؟ی دلسوز شدیتو از ک: کنمی نگاش منھی دست بھ سدموی می بھ صندلمویتک
 سر من دعوا لوفری نی با دخترعموھای کھ گفتی ازون شبقایدق: خندهی متلخ

  از...یکردیم
 

 رو از ی دوس ندارم تو کسیمن تورو از دست دادم ول! تی حال پونزده سالگحسو
  دست

 
 ...یبد
 
  خونھ؟یرسونیمنو م...پارسا  -
 !گھ؟ی مامانت دیخونھ  -
 !حای مسیخونھ ...نھ -

 ی طالق گرفتیوقت: شی داخل بشقاب خالندازهی و مکنھی دستش مچالھ می رو تودستمال
  یلیدل
 

 !کنمی جملھ رو تکرار منی بار چندم دارم ایبرا... اون خونھی برنداره
 
 !  ناھار ھم تشکریبرا... ی کھ باھام اومدیمرس: شمی بلند می صندلی رواز
 ...رسونمتیم -
 ... امیمنصرف شدم باھات نم! قدم بزنمخوامیم -
 حا؟ی مسیتا خونھ !  اونوقت تا کجا؟؟یزنیقدم م -

 !دمی کھ دھی مردنی مردترحایمس...پارسا: ذارمی مزی می دستمو روشموی مکی نزدبھش
 ای!  ماه ازت استفاده کرده و بعد طالقت داده؟کیچون ! چرا؟! ؟یجد: زنھی مشخندین

  چون
 

 ! برادرزادشو تصاحب کرده؟عشق
 

خبر ... بھ خالھ سالم برسون: کنمی شونم جابجا می روفموی کدارموی قدم عقب برمچند
   ھمزایو
 



 @cafeetakroman            اختصاصی کافھ تک رمان         ه قاعدی بیرمان باز

 249 

 ... توبا
 

 پارسا رو جواب ی چراھازنمویقدم م...ی ھمراھی براکنھی اصرار نماد،ی نمدنبالم
  حایمس/دمیم
 

  چون آزادم کرد تا...چون آرومم کرد! چون دل شکستمو دوا شد!  چون مرھمم شدمرده
 

 !کنھ؟ی منکاروی ایکدوم مرد! رمی بگمیتصم
 کردم، منم لی من بودم کھ خودمو بھش تحمنیا... عشق دزدهحای کھ مسرمی بپذخوامینم
  کھ
 

 ... اون!  مردهحایمس...  نامردم
 

 بوسھ ھاش ادی اگھ بگم بھی عجره،ی چشمام رژه می باھم بودن جلوی صحنھ ھای ھمھ
  افتادم

 
 رو ھوس کردم؟ حای آغوش مسگھ،ی دیکی اگھ بگم منھ عاشق بھی عجابون؟ی خوسط
  دارم

 
 !بمیاز حسو حال غر... از خودمشمی مدیناام

 
...  دل نھی برام رنجو عذاب بود، قبول دارم تن دادم ولحای بودن با مسلی اوا دارمقبول

  یول
 

 ...  روییحای ھردم،  دم مسکنھیھوس م!  جسمنیچرا ا... تننی ندارم چرا اقبول
 

پس ... عشقھدی امی براامی قراریاگھ ب! ھ؟ی چحایحسم بھ مس!  عشقھدهی حسم بھ اماگھ
  ی بنیا

 
 ! ھوسھ؟ھ؟نکنھی چحای بھ مسایقرار
  حواست ھست؟...ستمی نداره؟ من معصوم نی تمومی زندگنی ایھزار شاخھ ھا...ایخدا

 
 اسمنم؟ی ھست من حواست
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! یری نفس گنی لحظھ و انی بھ اکنمی و لعنت مرم،یگی نفس مستموی ای می مغازه اکنار
  درست

 
 ... کھ لباس نوزاد دارهستمی بایی جادیبا
 ... کھ قصد رنجش منو دارهمی زندگی بھ لحظھ لحظھ زنمی مشخندین

 چشمم ظاھر ی جلوحای مسی ھر لباس چھره دنی با دقای بھ لباسا، و دقدوزمی منگاھمو
  ،شھیم
 
 !! کھ شده بابادی امی چھره و

 ...ی لحظھ اماتیازون تصم! رهیگی ممی سالھ تصم٢١ اسمنی نی ادوباره
 ی کھ فروشنده براکنمی منکاروی انقد مصمم اخرم،ی لباس نوزاد مشموی مغازه موارد

  یلحظھ ا
 

 فکر گرانی دوس دارم دی ولفھممی رو نمیحس مادر!!! رهیگی از شکمم نمنگاھشو
  نیکنن من ا

 
 ! دارمحسو
 ھیتوو روشن!  دوستم با عشقمنی کھ، بھترستمی ای می آپارتمانی لحظھ بعد جلوچند

  چراغش
 

   اون بچھ مالنطوریو ھم... ازآنھ من بودهی خوشبختنی اکنمی و من فکر مخوشبختن،
 

 !!..من
 غزل توو ی صدای غزل تنھا باشھ، بعد لحظات طوالنکنمی دعا مزنموی واحدو مزنگ
  خلوت

 
 نجا؟ی ای اومدی چی برااسمنی: چھی پی مکوچھ

 
 ... لبخندهدهی من عذابش مری کھ توو تصویزی چنیمطمئنم اول!  لبخند بزنمکنمی میسع
 عروس یخونھ ... دوست کھ نھی اومدم خونھ زمیعز: کنمی می سرفھ اتک
  یخواینم!میجار

 
 ؟ی بدراھم

 
 !ایاز پلھ ھا ب... آسانسور خرابھ -
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 و رمی پلھ ھارو باال مشم،ی و وارد آپارتمان مرمیگی منی باز شدن در نگاھمو از دورببا
   بھقایدق
 
 ؟! رفتھنیی ھا باال و پا پلھنی سنگ ای چند بار رودی امکنمی فکر منیا

 
 ی وارد خونھ نکھی ای گفت برادیبا!  گفت منتظرهشھی نمستاده،ی در ای جلوغزل

  آرزوھاش
 

 ... ازم استقبال کنھخوادی در می جلونشم
 
 ...یقبلنا با محبتتر بود: زنمی مشخندین

 ؟یخوای میچ: شھی منھی بھ سدست
  یصورتت چ: شمی گونش می روھی تا وارد خونھ بشم، و تازه متوجھ کبودرمی مجلوتر

 
 !شده؟

 
 ھم بھم نگفتھ یکس...! ھی ذاتنی ای بھم نگفتھ با دشمنت مثل دوستت رفتار نکن، ولیکس
  یوقت
 

   من با صورت کبودش نگرانقای خوشحال نشو، دقاشی بھت خنجر زد با بدبختیدوست
 
 !! شمیم
 ی لحظھ ای کھ برایطور... طرفانھ بودی شد کامال بی زبونم جاری کھ روی سوالنیا
  دمید
 

 ... غربتو خوابگاهی کرد، شد ھمون غزل روزاریی نگاھش تغرنگ
  توو؟یای بیخوایم...ستی نیزیچ: ذارهی گونش می رودستشو
 ؟ی چیلیحرمت فام...یداریحرمت رفاقت کھ نگھ نم! دونمینم: ندازمی باال مشونھ

 !! تندت کردهحای با مسینیھمنش -
 ... دوست، تندم کردهکی ی سھ سالھ نیھمنش! نھ -
 
 کنن حس و انی بتوننیکدوم واژه ھا م...  و شم،ی وارد خونھ مره،ی در کنار می جلواز

  حال
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... دهی امیخونھ !نجایا... زخممو ی بگن عمق فاجعھ توننیکدوم واژه ھا م! االنمو؟
  یدیناام

 
 قینفس عم... بودهدی خونھ، شاھد امنی ای جای جایول! شھینفرت حس م!شھی محس

  کشمویم
 

 !  بازدممشھی مھی حافظی روزھاادی عطرو
 !  تا نشکنھ بغضمرمیگی دندون مری زلبمو

 
 ! بھتر نبود؟رونی بی سرپا باشیخواستیاگھ م -

 با مرور خاطره ھا، با فکر بھ منو احساسم، دی کھ امشمی مکی نزدی کاناپھ ابھ
 !دهیخواب

 !بلعمی کاناپھ و عطر حضورشو می روشنمیم
 ! نفس بکشمدهی نفس کشدی کھ امیی جاتونمیمن نم... نفس کم اوردمکنم،ی ماغرار

 !شنوم؟یم: نھیشی مروبروم
 چند قطره اشک سمج از شھی مجشی کھ نتشھی می زبونم جاری روی کلمھ اناخودآگاه

  یچشما
 

 !؟یخوشبت: سمی خشھیھم
 ...اسمنی: کنھی لرز صدام بغض مبا

 !جانم غزل زلزلھ: گمی معیسر
 ...تورو خدا ازم بگذر...اسمنیتورو خدا : کنھی و ھق ھق مرهیگی جلو دھنش مدستاشو

 
 !قمی نارفی ھی گری با صدازمیری صدا اشک میب
 
  من... خواستمی جھنمو نمنیمن ا! حق با تو بود...ستمی آرزوھام نھیمن شب...اسمنی -
 

 !خواستمی مدویفقط ام...فقط
 
 ! خوشگلن؟نیبب:زی می رونمیچی نوزادو می لباساکنموی پشت دستم اشکامو پاک مبا
 ... انقد دوست دارهدی امدونستمینم: دهی توجھ بھ سوال من ادامھ میب
 ! گرفتم کھ دخترونھ پسرونھ نباشھی رنگی! شرتوی تنی انیبب -
 
 !...اسمن؟ی -
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   چھنی خوشم اومد ازش ببیلی خی دخترونس ولنیا:  سمتشرمیگی رو میکی کوچکاله
 

 ...نازه
 ...گفتی ماسمنی بھ من ی توو مستیاون حت: گھی ھق ھق مبا
 ... غزلشھیخوشگل م! دی تو و امی بشھ بچھ ی چــــیوا -
 !! ھق ھقشھیخنده ھام م... خندمویم
 

 ی داشت ولی ھا چھ حسھی گرنی غزل تھ ادونمی ھردومون، نمی بود حالوھوابیعج
  من بھ

 
 کھ نی بود اشتباه کرده، ھمدهی کھ غزل فھمنیھم... حس آرامش داشتمی ابانھی غرطرز
  درک

 
  بستھ شده بودگھی دو نفر دنی کھ بی عشقسمانی بود ناجوانمردانھ چنگ زده بھ رکرده

 ... 
 رو ییا چھ روزستی مھم نگھید!  ندارمدوی امستی مھم نگھید... من آرامشھیبرا

  باھاش
 

 ی کھ سھم شبای کاناپھ ای رودی امی ،کھ من توو خونھ ھیمھم حس آرامش...گذروندم
  یب
 
 ...  شد بھ قلب و روحمقیتزر!اسمنشھی
 
اون ! از ھممی جدا شدحایمنو مس... برمرانی از اخوامیمن م: شمی کاناپھ بلند می رواز

  یچمدون
 

 ... سفریبستھ شده برا! بستھ شدنشولی دلی بدونی دوس داشتیلی خروزی دکھ
 

 ...  تو طالقدونھی مدیام: کنھی و اشکاشو پاک مستھی ای مروبروم
 ! ستمی نگھی دیکیمن دنبال شوھر : گمی حرفش منی بعی شونشو سری روذارمی مدستمو

 
 ...کنمی نمانتیبھت خ...نترس
 !؟یبخشیمنو م: زنھی صدام مشم،ی از کنارش رد مدارموی شونش برمی از رودستمو
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 ماه کیدرستھ دلم ...ستی وجھ رضا نچی سوالو کھ دلم بھ ھنی اذارمی جواب میب
  ھمجوار دل

 
 ... مونده بتونم بگذرمیلی خیول! بودحای مسھییایدر

 !خوشبختش کن: ارمی کنم بھ زبون می حرف دلمو کھ خودم نتونستم عملتنھا
 

 کھ در حال غرق بوده و نفس یحس فرد! کشمی نفس مزنموی مرونیکنم،بی باز مدرو
  کم
 

 ...کشمیبا ولع نفس م...شدمی داشتم غرق مدی امی من خونھ اورده،
 

 پاگرد یاز پنجره ! شھی پلھ ھا پاھام سست منیی قامتش پادنی با درموی پلھ ھا مسمت
  فاصلھ

 
 رانی از ایخوایم:  بھ نگاه نگرانشزنمی نگاه آزادمو گره ماد،ی چند پلھ باال مره،یگیم

 ؟یبر
 

 ! نشکنمحای جز مسی کسی جلونی ازشتری تا برمیگی بھ نرده ھا مدستمو
 ! اسمن؟ی: تنھا چند سانتشھی و فاصلھ مادی باال مگھی دی پلھ ی

 زنمی لحن صدام نزن کھ منی با اگھید! کلمھ رونی تکرار نکن اگھی دزنمی دلم داد متوو
   قولوریز
 

 ... و غزلحای با مسقرارم
 کشم،ی و سرمو عقب مارهیدستشو باال م!وفتھی موقع از چشمم می کھ بی بھ اشکلعنت

  شخندین
 
 ! ی وفادارحاینگو کھ بعد طالقم بھ مس: زنھیم
 

 ...بھ زنت!  وفادارمیمی قدقی رفیبھ :   شھی آزاد مشت مدست
!  ندارم؟ی نرده س، متعجبم کھ چرا عکس العملی دستمو کھ رورهیگی راستش، مدست

  نیا
 

 ! انقدر سستمو خبر ندارم؟!  قولو قرار؟بود
 ...اسمنی خوامتیم: کنھی دم گوشم زمزمھ می وقتشم،ی با نفساش سستتر مسستمو
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 نھیشی کمرم می دستش رویوقت...ستنی جسم ننی ای پاسخگوگھی ددمی کوتاھو برینفسا
  و لباش

 
 ...میشونی پیرو
 

  دارم توو!  پلھ و پاگردو آسانسور خرابھیمتنفرم از ھرچ... لحظھ و ساعتنی ازمتنفرم
 

 ! ندارم؟ی عکس العملچی ھشموی زن باردار، غرق مکی عشق آغوش
 
 اسمنھی نمی ببذارهینم!  چشمامی رونھیشی لباش می کنم وقتانتی با چشم باز خذارهینم
   کھفویکث
 

 !  زن شوھردارکی ی باورھای پا زده بھ ھمھ پشت
 ! ستی من نیبرا... نوازشنیھ، ا بوسنی نفس، انی آغوش، انیا

 پس زنم،ی پسش مکنمی لرزونم حس می لبای لباشو روی کھ نمو گرمای لحظھ ادرست
  زنمیم
 

 ری از پلھ سرازی وقترهی جلومو بگتونھیدستا و قدرت مردونش ھم نم...  ملتمسشونگاه
  شمیم
 
 ...زنمی مرونی غزل بی ارزوی از خونھ نوییپا
 
  ھی گرابونی رو و خادهی چند ساعت توو پارکو پدم،ی چند ساعت راه رفتمو دودونمینم
 

 ...کردم
 ی باطلالیچھ خ! انتوی تا پاک کنم آثار خدمی روش کشنموی کھ آستی انقدرسوخت،ی ملبام
  بود

 
 دیچھ ام... خوشبخت بشمدی غزلو کنار بزنمو توو آغوش امتونمی مکردمی حس میوقت
  ی ایواھ

 
 ! کردمی کھ خودمو کنار محرم دلم توو اون خونھ تصور می وقتبود
 اگھ غزلو ی زن داره و حتدیام...  بفھم نوی ای دل لعنتست،ی سھم من نبوده و ندیام

  طالق بده
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 ! بچھ...شی ھست توو زندگآثارش
 کنار نگی کھ کردم، توو پارکیانتی خونھ و از شرم خروسونمی چطور خودمو مدونمینم

  موتور
 

 ! نمیشیسابقم م شوھر
 ساعت قرارمون گھ،ازی دتی محرمی ی امروز بھش بعلھ داده بودم برامن

  چھارساعت
 

 !نگمی و من ھنوز توو پارکگذشتھ
 صفحش و من ھنوز توو ی بارھا بھ صدا در اومده و اسمش حک شده رولمیموبا
 ! نگمیپارک

  و من ھنوز توو...ھی بازنی ای مھره ھای ھمھ ی صدبار تماس گرفتھ، اونکھ سواپارسا
 

 !نگمیپارک
 !کنمی توو قلبم حس می رو حتی سردنی کنار موتورش، سرده و من اشمی ممچالھ

 !غزل چطور تونستو من نتونستم؟:  سوال مثل خوره افتاده بھ جونمی
 

 ی تا برنگرده بھ اون لحظھ ھاندهی بھ آدمی حواسمو پر مذارمو،ی زانوھام می روسرمو
  پلھ و

 
و ! دستش پشت دستمیتا حس نشھ گرما!  پرخواھششیجسم نشھ چشماتا ت! پاگرد

  دوباره...
 

 .... لبامی روکشمی منمویآست
 باشم، با داکردهی لبم،انگار کھ وسواس پی روکشمی منموی سھ باره استستموی ای مکالفھ

  سوزش
 

 ... سوزنی دوباره چشمام ملبم،
 !؟یکنی مکاریچ: نھیشی بازوم می رویدست

 
 حایمطمئنم مس... کھ حال دلم بد خرابھییروزا!  داغونمی بھ ھمراه روزھاشمی مرهیخ 

  فقط
 

 ! اومدهای آروم کردن من بدنیبرا
 ...ھیدی امی بی روزاھی ناجدم،ی با امی مرد ترسناک روزانیا
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چرا !  شده؟یچ: شھی زدم مخی گرمش قاب صورت ی و دستاستھی ای مروبروم

 ! ؟یینجایا
 
 ! با لبت؟ی کردکاریچ

 ...سی نیزیچ: میگری ازش منگاھمو
 زنگ زدم بھش گفت ظھر از ھم رم،ی پارسارو بگی شماره لوفریمجبور شدم از ن -

  جدا
 

 !دروغ گفتھ؟...نیشد
 نھ: زنمی دستاشو پس مکالفھ

 پارسا دروغ گفتھ؟: کنھی دوباره تکرار می بلندی صدابا
 از کنارش رد خوامی سوالشو، مذارمی جواب می بزنموی چنگ منی زمی از روفمویک

  یشم ول
 

 ...یتو بھ من قول داده بود:شھی راھم مسد
: نطوری کنم، دغدغھ ھامو ھمی خالحای سر مستموی دوس دارم عصبانی چرا ولدونمینم

  اره
 

 !! ؟یچند ساعت گذشتھ ،حاال کھ چ...  داد بودمقول
 

   جوابنیا!  ؟یحاال کھ چ: نگی قسمت پارکنی سمت خلوترکشھی و مرهیگی مبازومو
 

 ...منھ؟؟
  ی بای می خونھ باشی توو غھی داره با صیچھ فرق...  جانحایمس: رمیگی کتشو می قھی
 

 ! غھ؟یص
 
 کرده با کاریتورو خدا نگاه چ...  بھ تجاوزشمیاونوقت متھم م: زنھی صدادار مشخندین

 ... لباش
 

 ...ی شکالت مغز داره توو نداری دختر
 روز پر تنش لبام بھ کی آخرشو ،  باالخره بعد از ی جملھ کنمی می ذھنم حالجتوو

  خنده باز
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 آقاجون کجاست؟: ندازمی منیی بھ لبخندم، سرمو پارشیبا نگاه خ... شھیم
 !برات مھمھ؟ -

 ی براششی پمی کھ قرار بود بریاون فرد: ادی سرم موفتم،پشتی آسانسور راه مسمت
 ! غھیص
 

 رم؟یشمارشو بگ... زنگ زدهچندبار
 ...ریبگ: شمی آسانسور موارد

 
! م؟یماری گفتم بم،یشی توو آسانسور محرم محای کھ منو مسشھی منی من ادیی تای جھینت

  کاش
 

 طالقمون، و مون،یسبک ازدواجمون، زندگ... یماری بنی ای کرد برادای پی اسمی بشھ
  حاال

 
 رسونھی منویھمھ و ھمھ ا!...انتمیآخ از خ! انتمی خی حتای توو آسانسور، غھی صخوندن
 ! کھ من

 
 ...میکنی می مردگمی ما دارم،ی نداری زندگی برای ازهی ذوقو انگچیھ!حای مسو
 

 کتش بی توو جلوی موباحای مسگھ،ی مکی و فرد پشت خط تبرشھی می جارغھیص
 : ذارهیم
 

 ...؟یکجا بود! خب؟
 ..تھی قبل محرمیشروع شد بازم؟ھرجا کھ بودم برا:کنمی تعجب نگاش مبا

 !ی بازم حماقت نکرده باشدورامیفقط ام! باشھ...باشھ: کنھی می خنده اتک
 
 کھ خودش امروز صبح بھ یھمون کلمھ ا... منو بلدهحایمس! شناسھی مرد منو منیا

  زبون
 

 ! کردمی چھ خبطدونھیخط بھ خطمو، مطمئنم م... اون منو ازبرهاورد،
 نیا...دهی لبخندا جدنی شم، اادهی پکنھی و لبخند بھ لب اشاره مشھی آسانسور باز مرد
  یطنتیش
 

 !  خاصھزنھی چشماش موج می توکھ
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 بھ اسم ی دختردمیدینم... فرجامو ی خونواده دمیدی نمدم،یدی نمچوقتی ھکاش
   االندیشا...غزلو

 
 ! کنار پارسا داشتمیعی و طبی عادھی زندگی
 ... خانومدییبفرما:کنھی خونھ رو باز مدر
 

و مطمئنم تا !  حسھی لبام بی بخندم ولطونشی شی لحنو و نگاه ھانی ای دارم برادوست
  چند

 
  شمی ادامھ داره، مطمئنم االن تنم داغھ و عمق فاجعھ چند روز بعد آتی حسی بنی اروز

 
 ...زنھیم
 

 ؟االنی قرار کنی پسرو بنی اادیدلت م: شھی مبل بلند می از رودنمی با دآقاجون
  ادی بخواستیم
 

 !دنبالت
 ! دی طول کشی کمدم،ی رو دیمی دوست قدی...شرمنده: ندازمی منیی پاسرمو

 ی آقاجون شام چنی ببای لباساتو عوض کن بمیبر:ذارهی کمرم می دستشو روحایمس
  ؟!پختھ

 
 ... توو خوردنشکنھی نممونی خودش ھمراھی اومدری دفقط

 
چرا کھ ! میری بھتره بگم مرم،ی سمت اتاق مکنموی می از آقاجون معذرت خواھدوباره
  یذره ا

 
 اسمنی: ارهی و کتشو در مندهیبیدر اتاقو م!  از آسانسور تا االن ازم کم نشدهفاصلش
  احساس

 
  کرده؟جتی گیچ! یجی گکنمیم
  

 خوندن ذھن آدما ھیی تو تواناکنمیمنم احساس م: کنمی پالتومو باز می بھش دکمھ ھاپشت
  رو
 

 !!!یدار
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 فقط تو... آدمھا نھ: شھی دورم حلقھ مدستاش
 !حا؟یمس: نشی بھ سدمی مھی سرمو تککنموی مبغض

 جانم؟ -
من اشتباه ...من امروز، من:  لحظھنی توو انمیبی خوب کھ نگاه جستجوگرشو نچھ

 ! کردم
 ...ھی اشتباھھ کافیدونی منکھیھم - 
 !کنمی اشتباھو منی اگھ باز تکرار شھ ادونمیم:  سمتشچرخمیم

   داره؟یاشتباھت چھ طعم: کنھی و لبامو لمس مارهی باال مدستشو
 ی بی و لباش حصار لباشھی دستاش حصار صورتم می کنم جملشو ولی حالجخوامیم

 !حسم
 ی پالتوم روی کفھممینم!کنھی مشی نفھمم ھمراھیش،لبای حسی برام با تمام ببھی عجو

  نیزم
 
 سی چشمام خی کفھممی دورش، نمشھی پاھام حلقھ مشموی جدا منی از زمی کفتھ،ویم
   وشھ،یم
 
 شد ی داشتو مھرداغشیاون آت...  چند ساعت قبل فرق دارهی بوسھ چقد با بوسھ نیا

  یرو
 

 یگری سھم دنکھی ای برادیشا!  آرامش دارهبیعج... بخشھامی التبی عجنی اقلبم،
  دی شاست،ین
 

   نگفتھ بھری بوسھ نزده بھشو شب بخی اگھی موقع خواب زن دشبی دنکھی ایبرا
 

 ای زود بنھی دلنشی بوسھ نزده و  جملھ ی رفتن زنرونی صبح موقع بدیصاحبش،شا
   روزمیعز

 
 !! نکردهیجار

 ی نوازش نکرده موھادی نوازشگر فرق داره با نوازش چند ساعت قبل ،شای دستانیا
  زن

 
 ی اگھی نوازش نکرده شکم آبستن زن ددیشا! ری شب بخی رو بعد از بوسھ ی اگھید

  رو بعد
 
 !زمیاعزی زود بی جملھ از
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 ...طعم اشتباھت تلخھ: دهی مرونی و نفسشو بشھی جدا مازم
  ؟ی تنھام بذارشھیم: نمیشی تخت می لبھ
 ... زماناسمن،ی-
گذر  ...شھیزمان مرھم نم: ستمی ای روبروش مشموی تخت بلند می حرفش از از رونیب

  زمان
 

 ی جواب دل نفھممو بدم وقتتونمینم...  ببخشم غزلوتونمینم...کنھی تر مقی عمزخمامو
   قراریب
 
 ...شھیم

 ! ؟ی تنھام بذارشھیم: رمی قدم عقب مچند
 رهی خی لحظھ اشھ،ی آقاجون مانع می حرف زدن، صدای براخورهی تکون ملباش

  کنھینگاھم م
 
 ...رهی مرونی بعد از اتاق بو
 

 ...ی ھمھ دغدغھ و واھمھ و دلواپسنی خستھ شدم ازستم،ی ای پنجره مکنار
   چرا راه درستو بھم نشونا؟یخدا... دو؟ی امای رو زجر بدم حایزندم کھ مس!  زندم؟چرا

 
  ؟یدینم
 رم،ی مرونی از اتاق برمویگی از پنجره فاصلھ مجھی نتی کھ بگذرهی چقد مدونمینم

   تنھاحایمس
 

 ... صفحشھھیاھی بھ سرهی نشستھ و خونیزی تلویروبرو
 آقاجون کجاست؟! حا؟یمس -

 ...رفت: رهی و سمت آشپزخونھ مشھی کاناپھ بلند می رواز
 

 !کجا رفت؟:رمی سرش مپشت
  یاتفاق!  اقاجون کجا رفت؟حایمس:رمیگی بازوشو مرموی توو افکارش، جلوتر مغرقھ

 
 ...افتاده
نگران : کنھی و لبامو لمس مارهی دست راستشو باال مکنھ،ی مکث می الحظھ
   کھیاون...نباش

 
 ... نگران باشھ منم نھ تودیبا
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 ...میخوریشام م:ذارهی لبام می انگشتشو روی حرف بزنم ولخوامیم
 ھفتھ رو ی نی اشھیم... اسمنی:  نھیشی کمرم می دستاش روکنم،ی منیی باال پاسرمو

  ییجا
 

 ! نھ حواست... نھ خودت! ؟ینر
 ؟یگی میچ!  آقاجون کجا رفت؟حایمس: خندمیم 
 

از نگاھش کھ رو تک تک ...فھممیاز چشماش م...  رو کھ افتادهی اتفاقکنمی محس
  یاعضا

 
 ! خورهی چرخ مصورتم

 
 ... آبکوشت آقاجون حرف نداره: نھیچی شامو مزی و مشھی جدا مازم
 ...امیدستامو بشورم ب:  حرف بکشمخوامی حرف بزنھ و منم نمخوادینم
 

 و تعجب شھ،ی کھ حال داغونم بدتر مگذرهی می شام توو سکوت مرگباری ھاھلحظ
  نی ازکنمیم
 

 توو چشماش طنتی چند لحظھ قبل شحای مسنکھیاز... گذرنی لحظھ ھا انقد کند مکھ
  زدیموج م

 
 ... حاال غمو

 نیا! ذارهی پاھام می سرشو روشنموی کاناپھ میرو! کنھی شستن ظرفا کمکم متوو
  حایمس
 

 ... مرموز شدهی بھ طرز وحشتناکامشب
 ! شده؟یچ:کنھینگام م! خندمی متناقضش می تصور حالتابا
 
 نگاه ونیزی استاد فرجام سرشو رو پام گذاشتھ و تلوشھیباورم نم: گمی خنده مبا
 ....کنھیم
 

 غم جاشو بھ عی انقد سرنکھی ،ازنمیبی توو چشماش مطنتوی دوباره ششھ،ی جدا مازم
   دادجانیھ
 

 !خندمی مدوباره
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 !شھ؟ی باورت نمی چگھید: شھی مکی کھ داره بھم نزدستی حواسم بھش نخندمویم
 

 ! یایجلو نم...  حایمس: گمی با خنده مذارموی منشی دستامو تخت سکف
 ! شھ؟ی می چامیجلو ب:زنھی گونم می روی کوتاھی بوسھ زنھ،ی پس مدستامو

 
 !ون کجا رفتھ؟آقاج..  حایمس: شیکی از بوسھ و نزدشمی مگرم

 ... پاشو: رهیگی ، دستامو مشھی مبل بلند می توجھ بھ حرفم از رویب
 !! ستای حالت خوب نحایمس: ستمی ای مروبروش

 
 یتوھم اگھ جا...ستمیخوب ن... اره: کنھی گوشم زمزمھ مری زشموی مدهی آغوش کشبھ

  من
 

  حالت بد بودیبود
-------------------- 

 ...  چشمانت بگوبھ
   دل رای روحو بی بنی اتن
 ... نگاھشنی صالبھ نکشد با آتشبھ
 ... چشمانت بگوبھ

 ...ستی زخم خورده ننی ااقتی لعشق
 ...ی احساسی متھم نکند مرا بھ ببگو
 !! منصفھئتیھ... نبودش ی مدرک دارم برامن

-------------------- 
 

 ... عذابی روزھاقی دور گردن رفشھی حلقھ مادوی باال مدستام
 ھزار راه گمم، نی خمھ اچوی کھ توو پیمن!  حسمو نسبت بھش بفھممتونستمی مکاش

  نمتونم
 

   گذشتس کھ فقط استاد بودو منی روزھاھی برام تداعحایاسم مس! کشف کنمدموی جدحس
 

 رمش؟ی بپذتونمیچرا نم...دانشجو
  یبرا! ممنونم: کنمی مونده برام؟دم گوشش زمزمھ میچ!  ازدست دادن دارم؟ی برایچ
 

 ...ی کھ پناھم دادی پناھی بیروزھا
 !خوشحالم کھ از تو باختم... ی ماتم کردشویک! ممنونم
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 خوردمو مجبور نی جاھا زمیلیببخش کھ خ! امیببخش کھ نتونستم باھات راه ب...حایمس
  یشد
 
 ...ی بلندم کنویری دستمو بگ،یستیبا
 

 !؟ی بریخوای انگار میزنی حرف میورط: کنھی و با لبخند نگام مکشھی عقب مسرشو
 !  حواست ھست؟میژست رقصو دار: کنمی شونش جابجا می روسرمو

 
حاال دارم با تو تجربش !  کردم بھ جز رقصی ھر کارمیتوو زندگ: کنھی می خنده اتک

 ! کنمیم
 من چند ستی حواسش نام،ی دلتنگاموی قراری بھ بزنھی کھ داره دامن مستی نحواسش

  روز
 
  حواسش ھستو! رم؟ی دارم مستیحواسش ن! ساکتیحای مسشھی اون باز مستموی نگھید
 
 ! گھ؟ینم
 ! دن؟یحواسش ھست امشب لباش دائم خند 
 

 قلبش، و من ی روذارهی دستمو می معطلی بکنم،ی راستمو توو دست چپش قفل مدست
  عاشق

 
 ...رهی بگتمی دستم من رری کھ قلبش زنمیا

 
 آقاجون کجا کردمی فکر منی کھ توو تخت چشمام گرم شھ بھ ای مدت تا لحظھ اتمام

 ! رفت؟
 !  مضطربھزننی کھ چشماش داد می انقد آروم باشھ در حالحای باعث شده مسیچ

 اد،ی اتاق مرونی کھ از بی پچ پچیصدا...  صداھارو شنومی و فقط مشھی گرم مچشمام
  نیھم
 

 رخ داده ی حادثھ کنمیدارم حس مبخدا کھ ... لرزونھی دلمو م،ی تلفنی زدن ھاحرف
  با!... رو
 

 ... برم سمتشتونمی نمکنموی رو حس می وجودم خستگتمام
 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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 کھ از پرده ھی نوری ھاکھی بارکنھی کھ جلب توجھ میزی چنی و اولشھی باز مچشمام
  پنجره بھ

 
 ...دهی تاباتاق

 بار نی اولی سمتش ، براگردمیبرم!  کھ دورم حلقسی با لمس دستشھی پرت محواسم
   منمنیا

 
 ...  شدمداری از خواب بحای قبل مسکھ
 

 دوس ندارم بعد ام،ی شش روزو  چھارده ساعتھ آخرو باھاش کنار بنی دارم ادوس
  رفتنم جز

 
   منو از پا درحایغم مس! ھم فکر کنمحای از دست دادن دوستو عشق بھ مسیغما

 
 ...نویئنم امطم...ارهیم
 
 چشماشو باز کنھ لب نکھی بھ خواب رفتشو، بدون ای چھره کنمی انگشتام لمس مبا
 : زنھیم
 

 !ری بخصبح
 !؟ی بودداریب: گمی می گرفتھ ای با صداکشموی مدستمو

 ! اصالدمینخواب: شنی آروم باز مچشماش
 
   ووفتھی بادشونی یزی دفعھ چی کھ ییمثل بچھ ھا!...(دمی راحت خوابیلی خشبیمن د -
 
 د؟؟ی خرمیامروز بر) گمی معی زده شن سرجانیھ

 !دی خرمیریامروز م... دهیفردا ع:شھی مزی خمی تخت نی و روکنھی می خنده اتک
 ! کنھبندتی کارا پانی ایفقط کم...  ی کمدیشآ:دهی و ادامھ مشھی تخت بلند می رواز
 

 !؟ی بھ چبندیپا:نمیشی تخت می روزنموی رو کنا مپتو
 ...یبھ زندگ: کنھی تن مشرتشویت
 
اگھ حرف بزنھ !  ازش حرف بکشمخوادی دلم میلی و منم دنبالش، خرهی مرونی اتاق باز

  ھردو
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 ...میشی مآروم
 !! منھ غرق شده توو افکارم بخورم بھششھی مش،باعثی ناگھانستادنیا

 !یای بیی من تا دستشوی نھ پا بھ پای شی زندگبندی خواستم پازمیعز: گھی لبخند مبا
  نییسرمو پا...شمی متمیو تازه متوجھ موقع! کنمی بھ کلمھ حرفاشو توو ذھنم مرور مکلمھ

 
 !! متوجھ نشدمدیببخش: ندازمیم

  شده؟یچ: کنھی و سرمو بلند مذارهی چونم مری زدستشو
 

 ی شده، من جوابی چیچون برا! کنمیسکوت م! دهی کھ سوال منو پرسھیی بھ لبانگاھم
 ... ندارم

 
 ! خودشھشی پجواب
از ھمون ! روزی من از دنکھیا...  شدهی چفھممی منھیشی لبام می روی کھ ناگھانلباش

  خونھ و
 

  یلی شدم خجیمن گ...جمی االن گنیتا ھم...از ھمون آسانسور خراب... پلھ  و پاگرد راه
 

 ...نھیجوابش ھم! واضحھ
 ! کنھی مچی فاصلھ رو ھرموی فاصلھ بگخوامیم! کشھی دست نمکنموی نمیھمراھ

 ... چند قطره اشکشھی مجشی نت،یی جدای تالشم براتمام
 ! شده؟یحاال بگو چ: شھی اشکام ازم جدامدنی دبا
 ! غزل... ی رفتم خونھ روزید...من : کنمی پشت دستام اشکامو پاک مبا
 

 توو ویلیبشھ س... مخالفتشادش،یھر لحظھ منتظرم خشمش، فر! بندمی مچشمامو
  فرودصورتم 

 
 !ادیب
   حرفاشووی خونشونو حرفاتو زدیرفت! خب؟: شھی خونسردش چشمام باز می صدابا
 

 !تھشو بگو؟...ویدیشن
 
 برو برگرد ی اگھ بگم بدونمی مکنم،ی دوباره بغض مانتمی خی صحنھ ھاھیادآوری با
  رونمیب
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 : گمی می گرفتھ ای با صداست،ی خبط کردمو قابل بخشش ندونمیم... کنھیم
 

 ... کردیمعذرت خواھ...ازم...تھش
 !  اومدمینی بچزویتا م -

امروز ...خانوم خونھ :  سمت آشپزخونھچرخونھی و مذارهی شونھ ھام می رودستاشو
  صبحونھ

 
 ... شماستبا
 ...  برم حمومخوامیم... حایمس: گمی می کالفگبا
 

رشو بھ گوشم س! دهی تمام حرکاتش برام جدکنھ،ی و موھامو جمع مستھی ای سرم مپشت
  کینزد

 
 ...کنھیروحتو خستھ م...نھیشی رو تنت نمروزی دھیخستگ: کنھی و زمزمھ مکنھیم
 
 ...رهی و مکنھی رھام می اعتراض کنم بھ حرفاش، بھ کاراش، ولخوامیم
 
 دونمی نمیلیو خ... کھ رفتھدهی آقاجونم فھمدونمینم! روزموی دی نھ خطاای دهی فھمدونمینم
  یھا
 
 توو ذھنم ی ندونستن ھانی توو سرمو و جواب ندارم براشون، وبا ھمچرخھی کھ مگھید

  دوش
 
   تنی برای خستگنیا:فھممی جملشو مھی معنیبھ طرز وحشتناک! امی مرونی برمویگیم
 

 .... روحمھیبرا...نبود
 

 ... با ندونستن سرم اومدهامی بختاهی سیھمھ ! داره برامی معنیلی خندونستن
   نتونست جاشورجی پدر کھ زود رفتو ادونم،ی باال سرم مھی سای نبود ناروی ای ھمھ و
 

 ...لوفری نرجویو مادر کھ زود ازدواج کردو شد محرم دل ا...رهیبگ
 برمو ساعت کباری ی کھ ماھنھ،ی کھ بعد ازدواج مادرم حاضر نشد منو ببی پدربزرگو
  ھا
 

 ! ندارم؟ادی ازش بھ یچی ھ کھی پدری بشم بھ قاب عکسارهی توو دفتر کارشو خنمیبش
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  چرا حواسم نبود ندونستھ دارم خودمو بدبخت! منو؟ی بود کھ جواب بده ندونستن ھایک
 
 کنم؟یم
 

 !حا؟یمس:  بھ کانتردمی مھی تکرموی آشپزخونھ مسمت
 !شھی سرد میی چاایلباس بپوش ب: ذارهی مزی می رو رویی چایوانھای لینیس

 حیمس:زنمی دوباره صداش مکنموی کمربند حولمو محکمتر می گره
!  بھت چرا آقاجون رفتگمیبعد صبحونھ م: دهی خونسرد جواب می حرفم تند ولنیب
   انقدشھیم
 

 !؟ی تکرار نکناسممو
 ی با بنکھی ارومم کنھ نھ احایمن عادت کردم مس...  برخوردا رو ندارمنی اانتظار

  اشیمحل
 

 ... خارج کنھتمی از رقلبمو
 ... رفتارھانی با ارهیگی مقلبم

برو : کنھی مکی بھ لبش نزدشویی چاوانی لنم،یشی مزی پشت مشموی اشپزخونھ موارد
  لباس

 
 ...بپوش

 
 ! راحتم: دمی خودش خونسرد جواب ممثل
 ...گمی خودت نمھی راحتیبرا: کنھی می خنده اتک

 بلند ی صندلی چشماش، از روطنتی شدنی بھ چشماش تا ادامھ بده، اما با دشمی مرهیخ
 : شمیم
 

 ... برم لباسمن
 

 ای دنی کھ من ی ھمون ژستشھی مجشی سمت خـودش، نتکشھی و مرهیگی دستمو ممچ
  خاطره

 
 ی از ساختمونھایکی توو راز،ی مثل شی نھ چندان دور توو شھری کھ گذشتھ ھادارم،
  یطبقھ 

 
 ...نشستمو صبحونھ خوردم! ی نامدی امی یمن رو پا! و توو آشپزخونش! چھارش
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 !  کھ حواسمو پر دادهفھمھیم
 !نجاست؟یحواست ا -

 ...نجاستیا: کنمی منیی باال پاسرمو
 
 فرار ازش ی برای کھ دوس دارییازون نگاه ھا... کنھی فقط نگام مگھ،ی نمیزیچ

  یاغرار کن
 
 ...ی مرتکب شدی کھ از بچگیی گناھای ھمھ بھ

 دنی نفس کشفھمھی مزنھ،یمدارمو از رو صورتم کنار م نی و موھاارهی باال مدستشو
  مقابلش

 
 !؟یچرا نفستو حبس کرد: گھیکھ م! کم سختھ؟ی فاصلھ نیاز
 ی شھی مجشی کھ نتدمی مرونینفسمو اروم ب! شدم؟فی مرد ضعنی چرا بازم مقابل امن

  لبخند
 

 ... لباشیرو
 ...اسی -

 ی کھ ھستم و صدایتی از وضعیبا کالفگ!کنھی زنگ تلفن خونھ، حرفشو قطع میصدا
  زنگ

 
 !؟ی جواب بدیخواینم: گمی مآروم

 
 ! پاھام نشستھی رویکی یول... چرا -
 

 ی و از رونھیشی کمرم می تا بلند شم کھ دستاش روذارمی شونھ ھاش می رودستمو
  یصندل

 
 ! ذارمی شونش می فرار از نگاھش سرمو روی براشھ،ی مبلند

 
باباجان زنگ : شھی پخش مریغامگی آقاجون رو پی بھش صدادهی نرسره،ی تلفن مسمت

  زدم بھ
 

 ...نگران نباش! غزل حالش خوبھ... ی جواب ندادلتیموبا
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 کھ داد یی بھ چشماشمی مرهی خکنموی شونش بلند می اسم غزل سرمو از رودنی شنبا
  زنھیم
 

 !غمھ
 ! شده؟ی چحایمس: کنمی تر ملبامو

 ...سی نیزیچ: رهیگی ازم منگاھشو
: گھی می بلندی و با صداگھیمحکمتر کمرمو م!  کھ جدا شمخوامی مشم،ی میعصبان

 ...  اسمنی
 
 !ستی نیزیچ
 
 ! دی غزل و امھی بھ زندگی گند زدیعنی ستی نیزی چنیا
 ...آدم شو!ستی آدم بودن سخت ناسمنی یعنی ستی نیزی چنیا

 
  شده؟یغزل چ... حایمس: کنمی مبغض
 ...میلباس بپوش بر:  کنھی رھام مره،ی اتاق مسمت
 ! شده؟ی غزل چگمی حالو روزمو مینیبی نمیلعنت: رمیگی کھ بازوشو مرهی در مسمت

 
 کھ خوادی مکنھ،ی رفتار ھا و کارامو تحمل می ھمھ دونمی مره،یگی باال مسرشو
  یعصبان

 
 !  کھ ھستزنھی ھست، رنگ چھرش داد میول... نشھ

 
 ...غزل: کنمی تکرار مدوباره

 ؟؟ی خفھ شیتونیم: شمی الل می واقعی بھ معنازنھی کھ می دادبا
 

 ... ھمھ بالنی از اکنمی ضعف منم،یشی منی زمی روذارموی گوشام می رودستامو
تو و غزل از :زنھی توو صورتم داد مکنھ،ی بلدم منی زمی و از رورهیگی بازومو مریز

  کجا
 
 !...  ما؟ھی بھ زندگدی شد کھ گند زدداتونیپ

 ...آروم باش: گمی مھی با گررمویگی مشرتشوی تنیآست
 

   سلبقتی کھ با رفیھمون! ؟یگیاز کدوم آرامش م!شھ؟یم!آروم باشم؟:زنھی داد مدوباره
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 ! خونواده؟ی از ھمھ دیکرد
 !  خونشون؟ی چرا رفتاسمنی

 آره؟؟! ؟یاری بدست بدوی امیتونی موی طالق گرفتیکھ بگٓ:زنھی از قبل داد مبلندتر
 آره؟؟

   بھ خونی تندش، چشمایکھ نفس ھا! حامی نگران خودم باشم نگران مسنکھی ازشتریب
 

 !  تنمندازهیلرز م...  گردنشی زده رونی رگ بنشستش،
 ...کنھی آخ گفتنم ھم آرومش نمواروی بھ دخورمی کھ مدهی مھولم

 
...  من بودی مسخره فقط خونواده ھی بازنی اھی قربان؟یکنی چرا خودتو تبرعھ ماسمنی -

  کھ
 

 ..منھ...  منھ احمقموی بازنی بچھ افتادن وسط ادوتا
 

 با التماس بندموی کنار صورتم، چشمامو مواری بھ دخورهی و مشھی کھ مشت مدستش
 : گمیم
 

 ... تا آرامش برگردهشمیگم م! رمیبخدا م...تورو خدااا...  خدا بس کنتورو
 ... بود کھ گرفتھ بودمیمیتصم!  دلم بودیحرفا

 
 کردو ی کھ تظاھر بھ عاشقی تا نکوبم توو اون دھنکنمی دارم خودمو کنترل میلیخ -

  منھ
 

 ... خوشم اومدنفھم
 ...میبخدا کھ راض... حایبزن مس: رمیگی دستشو مکنموی باز مچشمامو

 
 !  توو صورتمچرخھی نگاھش مکشھ،ی دندون مری زلبشو

 ... فقط آروم باشم،یراض: کنمی اشک زمزمھ مبا
 

 ھم انھیوحش... شمی مدهی بوسانھیوحش! چی ھی فاصلھ ی شھی بھ آرامشش مدعوت
  آغوش

 
دو تا آدم کھ توو اوج دعواشون ھم آغوش بشن !  نھ من نھ اونم،یستی نیعیطب... میشیم

  یعیطب
 



 @cafeetakroman            اختصاصی کافھ تک رمان         ه قاعدی بیرمان باز

 272 

 ...ستنین
 !  من قرص اعصابشمدونھیکھ اونم م...  اون آروم جونمھدونمی من مکھ
 
 غم ی مرد از ھمھ نی من توو آغوش انکھیا...  وقتھ دنبالشمیلی رو کھ خیزی چفھممیم

  ھا
 

نگران از دست ... ستمی نقیدلواپس نارو زدن رف...  ندارمی دغدغھ اچی ھگھید!آزادم
  رفتن

 
 ستمی خوب نیفکر گذشتھ ھا...ستمی ندی امی بینگران روزھا! من آزادم... ستمی نعشق

 ... 
 

 !حای جمعھ با مسحواسم
 

  عشق کھنھ خاطره دارمیاز ...

 وارمی بھ درهی روح خیسردو ماتو ب...

  کھ دوسش ندارمی کنار،کسنمیشیم...

 رفتو زنده بودنم، مثل عذابھ...

  خوابھی یرفتو باورم شد، زندگ...

 شمی عاشق مینجوری باره انیآخر...

 شمی مونھ پیدم،نمی میدل بھ ھرک...

 !شمیمثل شمع روز بروز از عشقش آب م...
 
 ! ؟یدی مگارمویس -

 !دارمی برمگارشوی سکنموی کنار تخت دراز مزی سمت مدستمو
 کھ یی بھ لباشمی مرهی خره،یگی ازم مگاروی سدم،ی مھی بھ تاج تخت تکشموی مزی خمین

  گاریدود س
 

 ...ادی مرونی بازشون
 
 ... دعواش شدهدی بعد رفتن تو با امروزیغزل د -

 ... حرفاشوی ھی دوس ندارم بشنوم بقزنھ،ی مخی تنم
 ...  زدهرونیاز خونھ ب -
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 دمی اگھ بشنوم غزل دوران با امرمیمیم!  شدهشیزی اگھ بشنوم غزل چرمیمی ممن
  بخدا کھ...
 

 دوس ندارم یول... سراغشادیدرد روح م...ستمی جسمش ندنی بھ درد کشیراض
  جسمش

 
 نھی بببیآس
 ! موتور بھش زدهی ابونیموقع رد شدن از خ -
 
 ...کشھی و منو بھ آغوش مذارهی کنار مگارشویوفتم،سی ھق ھق مبھ
 
 ...اروم باش... ی لعنتاسمن،ی... آروم باش -

 !  من دوست دارمستی نتی چرا حالیعوض: شھی جدا مازم
 ...حیمس-
 !  برات؟دمی دارم جون مسی نتی چرا حالیلعنت -

 ..حایتورو خدا مس: ذارمی لباش می رودستمو
 !  اره؟ی طالق گرفتدی فھمروزی ددیام: زنھی پس مدستمو

 
! ؟یچطور!  ازت بگذرم؟یچطو...  یلعنت:کنھی دوباره بغلم مکنم،ی منیی باال پاسرمو

  کھ... 
 

 ! ... اسمنی... یتو مال من!  اسمنیبفھم ... کفش کھ جداشنی کرده توو پاشو
 
 نباشم توو خوامیم...  خونواده رو نا آروم کردم ی کھ رمی بمخوامیم! رمی بمخوامیم

   کھیشھر
 

 .. دارهفرجام
 

 کلمھ ھست کھ ی کلمھ، یفقط ... شھی می چی بازنی تھ ادونمی دلم غوغاست، نمتوو
  مثل

 
 ! جمی افتاده بھ جونم، گخوره
 ی ولد،ی امھی از دورشدمی موندمو ذره ذره آب می مرجی ای توو ھمون اتاق خونھ کاش
  توو
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 !  افتادمی مخمصھ نمنیا
 !شنی ذھنم بھ صف میچراھا

 
 ؟ی با من ازدواج کنیچرا قبول کرد! حا؟یمس -

 !نیھم... ی لحظھ امی تصمی: دهی مرونی و نفسشو بذارهی رو سرم مچونشو
 یخوایاگھ م: رهیگی نگاھشو ازم مرم،یگی ازش فاصلھ مذارموی شونش می رودستمو

  میبر
 

 ...و زود آماده شدیخر
 

چرا ! ؟یزنیچرا حرف نم: رمیگی بازوشو مداره،ی برمگارشوی سزی می از روشھی مخم
  یگینم
 

 ! کنھ؟ی مینی کھ رو دلت سنگوییحرفا
 
 ...ستمیبلد ن: ذارهی لبش می رو، روگاری سشھ،ی تخت بلند می رواز
 

 ... رهیگی مگاری سی جلوفندکو
 نی و ھمھی عصبدونمیم...شھی روشن نمزنھ،یچند بار فندک م...  بار دو بار سھ باری
  ی شھیم
 

 ... پرت کردن فندکی برابھونھ
 حایمس... آروم باش: کنمی فقط زمزمھ مبندموی چشمامو محکم منھی برخوردش با آاز
  من
 
 ! ترسمیم
 

 در چوقتی ھاسمن،ی: دهی کھ دوباره پناھم می و آغوشکنم،ی کنارم حس محضورشو
  مورد

 
 یکنی مقاومت میچرا دار...  دارم کھ آزادت کردمیحس خوب...  نشدممونی پشطالق

  در
 

  من؟ی عالقھ برابر
 ... تکرار نکن دوست داشتنوگھی دکنمی خواھش محایمس: ذارمی قلبش می رودستمو
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  می تنھا مرد زندگخوامینم... بشکنھخوامیشھ،نمی و ازم جدا مزنھی موھام می روی ابوسھ

 
 ! غم نگاھشونمی تا نببندمیچشمامو م...بشکنھ

 شتری بشتروی داره بمیجیحس گ... کنمی بستھ شدن در اتاق چشمامو باز می صدابا
  نی اولشھ،یم
 

 با حایمس!  بارهنی آخردونمی می ولشنوم،ی دوست دارمو ازش می کھ کلمھ ستی نبار
  یمردا

 
 می دارازی نحایمنو مس... خواستھ شدنھی مثل من تشنھ حای فرق داره، مساطرافم
  خواستھ

 
   خودشی بھ خواستھ نھیمھم ا!  خواستھ نشھستی مثل غزل مھم نی آدمیبرا! میبش
 

 ...برسھ
 بکنھ کھ، بودن با تونستی ازدواج با من، فکرشم نمی براشی لحظھ امی با تصمحا،یمس
   کھیزن
 

 ...ی نھ زندگی مردگیعنی گس،ی دی جای دلش
 ...شھی خارج متمی اعترافش، قلبم از ری لحظھ اھیادآوری با

 پناه برده بھ یعنی نی و اادی آب از حموم می صدارم،ی مرونی از اتاق بپوشموی ملباس
  آب تا

 
 ... شھآروم

 
نگاھمو ...شھی پخش میمی آھنگ مالکنم،ی روشنش مستم،ی ای دستگاه پخش میجلو

  توو خونھ
 
 بمونم بھ رهی خدی بای تا کدونمینم! ی زندگنی تھ اشھی می چدونمی نمچرخونم،یم

  من... یدوراھ
 

 رو تا تھش ی دو راھنی ازیکی دیبا!  تموم شھدی سکونو سکوت نبودم، بانی ااھل
 ...برم
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 گذشتھ و ژست ی بھ روزازنھی ذھنم فلش بک مشھ،ی ثابت مشی صندلی رونگاھم
  گاریس
 

 ...دنشیکش
 

 عذاب تصاحب ی بھ لحظھ کشھی نفرش، ذھنم پر مکی بھ تخت خورهی سر منگاھم
  جسمم، چقد

 
 تونستمی قرار نمی نفسش آرامش داشتو منھ بحای لحظھ ھا برام زجر آور بود، مساون

  نیا
 

من زنش شدم و اون شد ھمدمو ھم نفسو ھمسرم ...  آرامشو اون لحظھ درک کنممنبع
 ؟!
 

 !  کردم؟کاری چمن
 !  کرد؟کاری قبل از ھمھ با خودم چمن

 ...وجودمو گرفتھ...یپوچ! ی تھحس
 ... روی زندگنی نھ اخوامی مدوی نھ امخوام،ی عشق نمخوام،ی نمیچی ھگھید

   رودی قبل اعتراف اماسمنی...  عقبتر ی کمدی شاخوام،ی غزلو مانتی قبل خاسمنی من
 
 ...خوامیم
 

 کاش ذاشتم،ی باھاش قرار نمچوقتیکاش ھ...  اون روزیادآوری با کننی داغم ماشکام
  چوقتیھ
 

 ... اومدی وقت نمسر
 لعنت بھ ،ی بھ اون مھمونی لعنت بھت با اعترافت، لعنت بھت کھ رفتد،ی بھ املعنت

  بھ... من
 
 ... گرفتناممی تصمییھوی بھ ام،ی فکریب
 
 فکر نکردم، ی بھ خود٭کشچوقتی ھابون،ی بھ خشمی مرهی خشموی مکی پنجره نزدبھ

  وقتشو
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  ،دیام... رو ی جماعتیو راحت کنم ... راحت شمخوادی دلم مبی االن عجیول... نداشتم
 

 ... غزل، پارساحا،یمس
...  از دودو دمھی عاری اسفند بھ طرز وحشتناک٢٩ آسمون روز کنم،ی رو باز مپنجره
  و من

 
 ... وقفھ پر بکشمی بدی بادی شارم،یگی مکی بھ فال ننویا

 ! کنمی مخی ره،ی پنجره می کھ سمت لبھ دستام
 ری اشکام سرازخندمویم!کنمی مھی گرخندمویم!  نگاه نکن باشھ؟نوییط پا فقاسمن،ی
 ...شنیم

 ! کشمی خودمو باال مرنویگی قدرت مدستام
 !  ترسھجانوی با ھختھی پروازم آمحس
من ... شھی توو ذھنم مرور محای مسی تا بوسھ ھای گذشتم تا لحظات قبل، حتی ھمھ
  فمویضع

 
 رو کوه ی کھ خودم ساختم، خودم کاھی موانعام،ی کنار بی زندگنی با موانع اتونمینم

  کردمو
 

 تیوضع... کوه زن عمو شدن من شدی نمدیاگھ کاه ازدواج غزلو ام... سر راھمگذاشتم
  یلیخ
 

 ! بودبھتر
 یشک!  جاننی بودن ازی عز،توویمونی از پششھی تمام وجودم پر مکنموی نگاه منوییپا
 ... ستین
 
 ... کھ از مرگ ھست ھمی توو وحشتو
 ؟یپس کجاست زندگ... بشھ مرگامی و اون دنای دننی ارموی بمتونمینم! تونمینم
 
 ! اسمن؟ی -
  کاریاون باال چ: شھی مکی بھم نزدام،ی منیی پنجره پای از لبھ عی صداش سردنی شنبا
 
 !؟یکردیم

 رو تموم ی مردونگتی نھاگھیچون د... جراتقایدق!  نگاه کردن بھش ندارمجرات
  کرده تا
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 ... کھ ھمراھم بودهنجایھم
 کھ بھ کمربند حولش زده، ی محکمی بھ گره دوزمی نگاھمو مندازموی منیی پاسرمو

  دیشا
 

 ! محکمی گره نی باز کردن ای بھ نحوه کشھی آن فکرم پر مکی ی باشھ ولمسخره
 ی گره نی مثل اشوی زندگی گره ھای راحت ھمھ تونھی محایمس! شھ؟ی باز میچطور
  محکم

 
 ! کنھ؟باز

 تکرار نکن چوقتی ھچوقتیھ: رهیگی بنده و دستو می پنجره رو مھ،ی طوالنسکوتم
   رویکار

 
 دردھا، ا،ی قراریب! تا آخرش بروی راه گذاشتنی قدم توو ایوقت...ی بکنیخواستی مکھ

  یدلواپس
 
 خارج یکنواختی رو از ی کھ زندگناستیھم...ھی زندگنی ایھمھ و ھمھ الزمھ ...ھا
 ... کنھیم
 

  ی درد ندارن، دلواپسستن،ی قرار نیب!  الزمھ رونی ندارن اکننی می کھ خودکشییاونا
 

 !اسمن؟ی... ندارن
 شونی اونا زندگاسمنی:  بھ چونمدوزهی و نگاھشو ملرزهی چونم می ولکنمی منگاش

 ... کنواختھی
 
 ! باھات حرف بزنمیکیکتر فصل از مدار الی ی مجبور شم اندازه یکنی کارا منیبب
 

: دهی مھی تکنشی ، سرمو بھ سوفتھی کھ ھمزمان چند قطره اشک از چشمم مزنمی ملبخند
  کاش

 
 ... بھ جونمیزنی میشی با اون اشکات چھ آتیبدون

 ...حای مسجمیگ: دمی فشار منشی و سرمو محکم بھ سشھی دورش حلقھ مدستام
 دوتا میشیدوباره م...شھی ردو بدل نمنمونی بی حرفگھی دی ولکنھ،ی نوازش مموھامو
  یادم با 

 
 ...ی حرف و کالم نگاھایدن
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انقدر چھره ھاش متفاوتو !  دارهیدی جدزی کتاب ناخوانده ھر صفحش چی مثل حایمس
  دهیجد
 

 ...شھی ماھھ پکی ھمون مرد حای مسنی اکنمی شک می گاھکھ
 
   دارم قدمھی چگاھشی جادونمی االن نمی کھ حتی با مرددیچند لحظھ بعد توو مرکز خر 
 
 !با کدوم مدرک و سند؟!شوھرم؟! ھ؟ی چگاھشی واقعا االن جازنم،یم

 ھمون حسو حال د،ی اومدم خرحای بار با مسنی رو کھ اولی فکر،حسو حالکنمی مدور
  عذاب و

 
 بودو من ی ھفتھ اکی داماد دی کھ امیھمون روز!  بودندی کھ جدیی از زخمھایناباور

  روسع
 
 شش نی اخوامیم... رنگ دستو پام بلرزهی مشک٢٠۶ دنی ، با دخوامینم...  روزهکی

  روزو
 

... رمی بگدهی محرمش، نادنی دی دلمو برای التماس ھاخوامی لذت ببرم، محای مسکنار
  فقط

 
 ...  شش روزنی باشھ توو احایمس
 من ھیبندی پای تالششو برایاون داشت ھمھ ...  برام جالب بودد،ی جدیحای با مسدیخر
  نیبھ ا

 
 ...کردی میزندگ
 ! موتور با فکر آزاد ھم جالبھی کنارش روبودن
 ! / شد؟ی چزایو: / دمی مامی بھ پارسا پکشموی مرونی پالتوم ببی از جلویموبا

 لی نگاھمو از موباحای مسی تا جواب بده،کھ با صدالمی موبای بھ صفحھ شمی مرهیخ
 : رمیگیم
 
 ! مارستان؟ی بیر بیخوایم
 

 !  غزلھ؟رهیرو موتورم فکرت درگ:  تا صدامو بھتر بشنوهذارمی شونش می روسرمو
 ... فکر توإرهیفکرم درگ:  سمتمکنھی کج مسرشو
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   حق با اون بوده، اون منوشھی چون ھمجسی نتی بحایبحث کردن با مس!  ندارمیجواب
 

 .....بلده
 برو:  کنمی گوشش زمزمھ مدم

 ! نمی رو ببیمی دوست قدی تا رمی و فقط مفقط
 

 ره،یگی و دستمو مشھی مادهی از موتور پم،یشی ممارستانی بنگی بعد وارد پارکیکم
  یلحظھ 

 
 آغوشش ھمون آغوش رم،ی توو آغوشش فرو مدموی شدن کنترلمو از دست مادهیپ

  ھیشگیھم
 
 ! حسم؟یول

 !؟یخوب: زنھی لب منھ،یشی کمرم می رودستش
 چرا تمش،ی رشھی منیی چرا باال پاھ؟ی چی لرز دلم برانی ای خوب بودم؟ خوبم ولمن

  نیا
 
 نھیشی و لبخند منھیبی مرموی خوبھ؟ نگاه خدوی بھ نظرم انقد جدشیشگی ادکلن ھمیبو

  یرو
 

 !  خونھ؟می بریخوایم: لباش
 ادهیفرصت ز: شھی نگاھشم کھ ازم جدا مطنتی تک تک کلماتو شھی فکر حالجتوو
   فکریبرا
 

 ای بکردن
 و پدر غزل ناخواستھ دی امدنی با دم،یشی ممارستانی و باھم وارد بکنھی پارک مموتورو

  یبازو
 

 تا پناھت ی آغوشی دنبال وی کردی کھ انگار خبطھی چھ حسدونمی نمرم،یگی محارویمس
  بده و

 
 ... دفاع کنھازت

 
 ! ؟ی خوباسمن،ی: ستھی ای گرفتن بازوش مبا
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 ریتقص:  بھ چشماشدوزمی توو نگاھمو مزمیری رو می التماس و عجزو ناتوانی ھمھ
  منھ

 
 ! نھ؟
! وفتھ؟ی می اتفاقنی ھمچیدونستیتو کھ نم...  اسمنی: بندهی چشماشو مھی چند ثانیبرا

  خودتو
 

 ... نکنسرزنش
 دی نگاه امم،یشی مکی و پدر غزل نزددی کھ بھ امی با ھر قدمکشھ،ی و مرهیگی مدستمو

  پر خشمو
 

 ! شھی دستامون دور نمی چشماش از گره ی لحظھ ایبرا... شھی من پر عجز منگاه
 ... کار دارمرونیمن ب: رهیگی مشوی نگاه عصباندیام! شھی پاسخ می بمویدی مسالم

 !غزل خانوم حالشون خوبھ؟: گھی رو بھ پدر غزل با آرامش محایمس
 

 از یخوای میچ: گھی میا لحن تند رو بھ من بحای توجھ بھ سوال مسی غزل بپدر
   دخترھیزندگ

 
 ...یشکنی نمکدون مویخوریچھ خوب نمک م! من؟

 
 نصبت داد تا شدی مشتری کھ بھ دخترش بیی نداشت حرفایتی حرفاشو، اھمشومی نمگھید

  بھ
 

 مو ھیدی سفنی مطمئنا اچرخونم،ی روبروم مانسالینگاھمو توو صورت مرد م... من
  حاصل

 
 سو استفاده دی امھی کھ از مستیاگھ تجربھ داره، چرا نزد توو گوش دختر... تجاربھ

 ... کرد
 

 گھی دیکی پدر توو آغوش ی غزل کھ مثل منھ بی نکرده برای تجربھ داره چرا پدراگھ
  دنبال

 
 !  نباشھ؟پناه
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! ھ؟ی پس چستی سرد و گرم روزگار ندنی مو حاصل گذر سالھا و چشیدی سفنی ااگھ
  چرا

 
من ! دوسش نداشتھ باشھ؟دیمن خواستم ام!  دخترش؟ھی زندگی منو سرزنش کنھ برادیبا

  گفتم
 
 !  بدزده؟دمویام
 

 ! گھ؟ی نمیزی چیچرا کس! چرا خبر ندارن؟!  داد زدشدی مکاش
 رو یی خوام بشنوم حرفای نمزنم،ی مرونی بمارستانی از بکنموی رھا محاروی مسدست

  کھ
 

 ...  نھ منمخاطبش دخترشھ...  ندارهصحت
 ری زکنم،ی صورتمو پاک مھیشگی ھماری با پشت دستم ستم،ی ای محای موتور مسکنار

  لب غر
 
 ...  بھ اعتماد و رفاقتو صداقتگمی مراهی بدو بزنمویم
 
 ! ؟ی طالق گرفتکردمیفکر م -
 ... تورو خدا تمومش کندیام:  سمتشچرخمیم

 ! ھ؟ی رفتارا چنی ایاگھ طالق گرفت: شھی مکی نزدبھم
 منو محکوم ینیبینم! زنھ؟ی بھ من مییچھ تھمتا!  پدر زنت ینیبینم: گمی می کالفگبا
   بھکنھیم
 

 !  اون تھمت ھا درستھ؟ی ھمھ نھی ببادی بیخوایم!  کھ دختر خودش انجام داده؟ییکارھا
 

غزلو خونوادش اصال برام مھم : رمی من ھمون تعداد عقب مادوی قدم جلو مچند
  تنھا... ستنین
 

چرا ... یتو خواب شبو ازم گرفت...  اسمنی ی من تو بودھی کھ گند زد بھ زندگیکس
  یخواینم
 

 ! متھم ؟ی منو غزلو کردوی نداشتیری خودت تقصیکنیچرا فکر م!  ؟ی کنقبول
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 زن ی چشممو بشی جلوی باشنکھیا!  بود؟یحکم من چ:  تلخیول! خندهیم
  یدونیعموم؟م

 
فقط ! ...  االن بھ خونش تشنم؟یدونیم!  برادر بود برام؟یدونیم!  فقط عمو نبود؟حایمس
  ی
 

 !  نھ؟ای یطالق گرفت...  کلمھ
 
 ...بچسب بھ زنو بچ... دیام: نمیبی اشک، خشم نگاھشو می پشت ھالھ از
 کردو با اون تی کھ خرروزید... ستی در کار نیبچھ ا! کدوم بچھ ؟: زنھی مداد

   ازتیوضع
 

 ... شکمش بھ کشتن دادی رفت بچھ خونھ
 

 ..آرومتر.. سیھ.. دیام: رمیگی ممینی بی جلوانگشتمو
 

 نی ازخوامی فقط مکشھ،ی مگاری و سستادهی کھ چد قدم دورتر اوفتھی محای بھ مسنگاھم
  تیوضع

 
 ! ثابت کنھ؟خوادی موی چحایمس! خواد؟ی می چدیام...  کنمفرار
چرا اونجا ... می برایب: گمی محای با حرص رو بھ مسدموی مرونی تندمو بینفسا

 ! ؟یواساد
 ... ھممونھی بھ زندگیگند زد: کنھی رو بھ من اروم زمزمھ محای مسدنی با ددیام

 ...شھی و ازم دور مرهی قدم عقب مچند
 کھ اون رفتھ و من رفتم بھ شھیمثل ھم! رمی و مرهی تندشھ، می بھ قدم ھارهی خنگاھم
  گذشتھ

 
 ...ھا
 

 یب! رتیغی بی قایدق! م؟ی االن من چیدونیم: کنھی موونمی دشتری بحای مسھی عصبیصدا
  رتیغ
 

 دستو پامو ی چیدونیم... کنھی درد و دل مشیمی کنار واسادمو زنم داره با عشق قدکھ
 ! بستھ؟
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 ...  تموم شھدیبا! یکنیتمومش م...  اسمنی...  بد کردمدی من بھ امنکھیا
 
 ... کاریمن چ... من .... فھمینم: گمی می درماندگبا

 نی توو ایمونی مویشی آدم مای: گھی می و تو صورتم با لحن خفھ ارهیگی مبازومو
  ای... یزندگ

 
 ...یکشی فرجامو خط میدور خونواده !یکنی گم مگورتو

 ...خونھ...  میبر...  جانحایمس -
 بازوھا نی کھ اکنمی فکر منی و من بھ اکشھ،ی و سمت موتور مرهیگی محکم مبازومو
  نیبارھا ب

 
 ... مردونش خورد شدهیانگشتا

 
 از برمی لذت نمگھی اتفاقاتم کھ دری انقد درگم،یزنی مرونی بمارستانی از بی کفممینم

   شدندهیکوب
 

 ...  حلقھ شده دورشی دستاری زنھ،ی بھ سقلبش
   قدم بھ دست توو خونھگاری توو فکرو سرهی می کفھممینم...  خونھمیرسی می کفھممینم
 
! و من ... کوبھی مواری بھ درو دی مشتیکنواختی خارج شدن از ی برایو گاھ..زنھیم

  کم
 

 ... کاناپھی روشمی و درمانده تر از گذشتھ، مچالھ محرفتر
 
 !؟یبھم عالقھ دار:دهی مھی روبرو تکواری دبھ

 ! سر اصل مطلب؟رهی مقدمھ می بشھی ھمچرا
  نھ؟؟ایآره ...  کلمسکی جوابش یلعنت:  زنھی و داد مشھی می کھ عصبانکنمی مبغض
:  کنمی زمزمھ مبندموی چشمامو مادشی شدت فررم،ازیگی دستام منی بسرمو

 ... دونمینم...دونمینم
 

 ...دی کنبس
 !خستھ شدم:زنمیدادم

 
 ...رمی با سرعت سمت اتاق خواب مشموی کاناپھ بلند می رواز
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 تخت توو نی ای ب جاخوادی بھ خون نشستم ماد،دلی دنبالم بخوادیدل شکستم م 
  آغوشش فرو

 
 ...برم

  ھم...  نباشھیخوای نفر مکی خواستن نی کھ در عی از خودم، حس بدشمی مدی ناامدارم
 
 ... ھم نھخوامشیم

 ی شدن در خروجدهی کوبیصدا! ی رو پس بزنیزی چوی بمونیسی کھ توو رودرباانگار
  دھن

 
 ...کھ بغلشو آرزو کرد ی بھ اون خواستنکنھی میکج
 

 غی تی حالو روز االنم استفاده کنم، من دارم لبھ ی براتونمی کلمھ رو منی تنھا امونم،یپش
  راه

 
 می دارم نھ دل عوضدوینھ ام! شمی میفقط منم کھ قربان...  چھ برگردم چھ نھرم،یم

   روحایمس
 

 ...داره
 
   دمیی خودم چای براحای مسی بار تو خونھ نی اولی برازنم،ی توو خونھ قدم مخوابم،یم
 
 ..کنمیم

 تا افکارمو نظم بدم، ضعفو توو خورمی میی چاگاری سی جانمویشی مشی صندلیرو
  تمام بدنم

 
 ! شده،جسمم خستم ھمفی نھ تنھا روحم ضعکنم،ی محس

 ! کنھ؟ی درکم میک!  منو؟فھمھی می دارم، کی استراحت طوالنی بھ ازین  
 کھ کشھی خط قرمز می خبر نداره و اگھ بدونھ مطمئنم دور اسمم یچی ھکھ از! مادرم؟

  تمام
 

 ...نھی ھمقایدق! ست؟ی ننی ایی ابروی بھ ھدر دادم، بی آنمی تصمی با زحماتشو
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 احمق اسمنی کھ ی بکنھ وقتتونستی مکاری چی ولدونھی مشیکھ کمو ب! خواھرم؟
  میتصم

 
 !  برا انجامش؟کنھی می و پافشاررهیگیم
 

 ! باشم؟شی کھ من دومکنھی دوستشو قبول می ھاحتی نصیکدوم آدم! سمانھ؟
 
!  ندارهی ربطی خودمونھ بھ کسھی چون زندگمیکنی فکر مبیعج... میبی آدم ھا عجما

  میتصم
 

   اشتباه فکررسمی مجھی نتنی بھ اقایو من دق...کار، کار خودمھ...فکر مال منھ...  منھمال
 
 ...ستی مردم، مھم ندی افکارو عقاکردمیم
... دمی بھ گند کشدوی و امحای مسھی زندگدمی فکر اشتباه جلو رفتمو با افکارو عقانی ھمبا

  یپس ب
 
 ...ستی نریتاث
 

 ... توو گذشتھچرخمی با ھر حرکت مخورموی متاب
 .. داشتی چھ حالشد،ی مدی کھ غزل ھم آغوش امی دوس دارم بدونم اونشبیلیخ
  ی چھ حالکرد،ی موقع نوازشش اسم منو تکرار مدی امیس دارم بدونم وقت دویلیخ
 

 ...داشت
 رو کھ در ی چون خودمم ھمون ظلمدم،ی و بھش حق مرم،یگی مدهی کارشو نادوقاحت
  دیحق ام

 
  کردمحایدر حق مس... کرد

   حالش مثل منھ؟یول
 ! کرده؟ری عادت کردن و عشق گنی من بمثل

 
 دلم بی باشھ کنارم، عجخوامیم...  کھ آرومم کنھستی نحای مسگھی دندفعھی اکشموی مآه
  خوادیم
 

 آغوش نگھبان ی گرماخوادی دلم مبیعج... پرغمو رنج بمونمی خونھ نی اتوو
 ...جھنممو
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و ... تنشی بویحت...سکوتاش...حرفاش...طنتشی پرشینگاه ھا... لبخنداششھی ممرور

 !  من
 
 ... کردم کھ آرامشھ روی تنی ھوس بوی طرز وحشتناکبھ
 کھ خوب شروع شد و با غم تموم ی سالھیانی پای بھ ساعت،بھ لحظھ ھاشمی مرهیخ
  غم...شھیم
 

 ...حای مسیغم، غم ھا!  عشق، غم بزرگ طالقنبود
 

 ...ادی و نمگذرهی مزمان
 ...ادی و نمشھی مغروب

 ...ادی و نمشھی مشب
 
 ...از خبر اومدنھ با انتظار.. بازگشتی بی من متنفرم از رفتناو

 ...یی کذاھی مھمونکی بازگشت بھ ی رفتن بمثل
 ...ی خواستگاری انتظار اومدن محرم دلت برامثل
 ھفتھ کی دادی مدی کھ بھم امی از حرفسوزمیم...سوزمی دارم مشی اتنیمن توو ا... ایخدا

   بھگھید
 

 ... اتاقو راه پلھنگ،ی پارکی از بوسھ ھاسوزمیم!  من زنشمکنھی ثابت مھمھ
 ... دمی داره، بخدا کھ بردرد

 کنمی فدا مای... شمی فدا مای
 ... روحای مسکنمی فدا مای سپارم،ی و عشقمو بھ خاک مشمی مفدا
 !  ندارمگھی ددوی مطمئنم اماما
 ...خورمی سالھ و من ھمچنان تاب مھیانی پای ھاھیثان
 ... ھمچنان تنھامو
 ... تنھایتنھا... خانوادهیبن،ی ھفت سی سفره یب
 

 کھ ادهی انقدر زحای من غرورم بھ مسنکھی از خودمو کشف کردم، ایدی جدی چھره
  میراض

 
! رم؟ی ازش نمگیچرا سراغ... من نھی غرورشو بشکنھ و ابراز عالقھ کنھ ولبارھا
  مگھ

 



 @cafeetakroman            اختصاصی کافھ تک رمان         ه قاعدی بیرمان باز

 288 

 ست؟ی نھمسرم
 بعد رمیگی ممی کھ تصمی لحظھ ارم،درستی سمت تلفن مشموی بلند می صندلی رواز

  از ھفت
 

 ...ادیزنگ خونھ بھ صدا در م... رمی ازش بگی نبودنش،سراغساعت
 پشت در حای جز مسی ساعت دو شب کسنکھی بھ ساعت، و احتمال ادوزمی منگاھمو
  ریباشھ غ

 
 ... بودممکن
 ...شھی با باز شدنش، روح از تنم جدا مرموی در مسمت

 
 واری و من بھ دشھی باز می در بھ تند،شترهی زورش بی کھ درو ببندم ولخوامیم
   مجالخورم،یم
 

 !حا؟ی مسی خونھ یکنی میچھ غلط: گھی می خفھ ای و با صدادهی نماعتراض
 
 برام مھم نبود حای قبل مسدی شاکشم،ی موھام می توجھ بھ خشمو سوالش دستمو رویب

  یول
 

 داره مردت حساس باشھ یآخ کھ چھ لذت..شدم ناموسش!  کھ اون شده مرد مناالن
 ! بھت
  ی رونھیشی لبخند محای مستی حساسھیادآوری با دی امتی عصباننی شدم کھ بوونھی دقطعا

 
 ...لبام

 گھی و با دست ددهی مھی تکواری کھ سمت اتاق برم، دستشو کنار صورتم بھ دخوامیم
  درو محکم

 
 !  من آره؟ھیچارگی ، خنده داره باسمنی: بندهیم

  برو...  حساسھ حای مسدیام...  من خنده دارهیچارگیب... نھ: شھی بھ قھقھھ ملی تبدلبخندم
 
 ...رونیب
 
 ی باشنجای نداره ایلی دلیتو طالق گرفت...میریباھم م: زنھی مشخندین
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 نی از حصار بعی صورتمو کنار بزنھ کھ، سری روی تا موھاادی آزادش باال مدست
  واروید
 
 ...رونی برو بگمیبھت م: امی مرونی بدیام
 

 ...یمنم بھت گفتم وقت: ادی سرم مپشت
 ! ھنوز زنشم: زنمی حرفش داد منیب
 ھم بھ خشمو دغدغش اضافھ ی کالفگزنھ،ی دور خودش چرخ مستھ،ی ایم
 ... یلعنت:شھیم
 
 ... فرارایب...  اسمنی

 ...رونی برو بدیام: زنمی مداد
 کاریمن بدون تو چ.. اسمنی: نمیبی بار بغضشو منی سومی بھم و من براشھی مرهیخ

 ! کنم؟
 ... دارهانی بدون من ھم جری اعتراض، کھ بگم زندگی براخورهی تکون ملبام

   زانوھام خمحا،ی مسدنی سمت در و با دمیچرخی ھردو مشھ،ی باز شدن در مانع میصدا
 
 !شھیم

 دی صحبت با امنی حی ولنھی جون دادن ببی بودم منو غرق در خونو لحظھ حاضر
 ...نھ

 شخندشی نی بھ جونم ولشھی نگاھش آتخوره،ی بھ من سر مدی امی سردش از چھره نگاه
  باعث

 
 ...حیمس:  زانو بزنمشھیم

 ...تو خفھ: گھی می حرفم بھ تندنی و بارهی باال مدستشو
 .... مانیب... یچیھ: گمی دوباره با بغض مشموی من خفھ نمو

 ...گفتم خفھ شو: زنھی و داد مبندهی مدرو
 ! چرا خفھ شھ؟: شھی مکی نزدحای از من بھ مسی طرفداری برادی حالتھ کھ امنی بدترو

دارم ... دیتورو خدا تمومش کن...دیبس کن:  زنمی داد مھی با گررمویگی دستام منی بسرمو
  وونھید
 
 !شمیم

  یتو شروعش کرد... گھیپاشو تمومش کن د... نمیپاشو بب: رهیگی بازومو مری زیدست
 

 ...یلعنت



 @cafeetakroman            اختصاصی کافھ تک رمان         ه قاعدی بیرمان باز

 290 

 ...بھم فرصت... حایمس: رمیگی دستاشو می با درماندگکنموی بلند مسرمو
 
 از یبری لذت میدار! چقد فرصت؟:  آخ بلندی شھی جملم می ھی شدن موھام بقدهی کشبا

  یباز
 

 !آره؟
 

 ... یبھ چھ حق...  حایولش کن مس: شھی دور بازوش حلقھ مدی امیدستا
! زنمھ!  ؟یبھ چھ حق: دی دور گردن امشھی و دستاش حلقھ مکنھی رھا مموھامو

  تو! ؟یفھمیم
 
 !ھوم؟!  من؟ی توو خونھ ی پاتو گذاشتی چھ حقبھ
 ...پس اروم باش... حای دست روت بلند کنم مسخوامینم:برهی دستاشو باال مدیام

پاشو مھمون ... پاشو: رهیگی منو می و دوباره بازوکنھی رھا مدوی امی قھی حایمس
 ... اومده

 
 ... اومده خونت پاشوعشقت

 خوادی می اانھی بھ طرز وحشذارم،ی قلبش می کف دستمو روستم،ی ای مروبروش
  نشویس
 

 !بذار حرف بزنم، آروم باش باشھ؟... زمیعز:بشکافھ
...  چند لحظھی فقط براشھ،ی آن نرم مکی نگاھشو کھ نمیبی مکنھ،ی منیی باال پاسرشو
  چون با

 
 ! توو چشماشنھیشی دوباره خشم مدی امحرف

 ... پاسخگو باشھی نداره حاال کھ طالقش دادیلیدل: دیام
 

 ) حایمس( موی فرد زندگنی گناھتری، کھ ب)دیام( گناھمی دارم، داد بزنم سر عشق بدوس
 

 ... حرفشنی کرد با اشانیپر
قبال ! ؟ینیبیم...کنھی میعشقت داره ازت طرفدار... ایب: خندهی و مرهیگی فاصلھ مازم

  شیپ
 
 ...تی خام شدمو خوشم اومد از بازیمنھ لعنت!  روزا رو آره؟نی ای کردینیب

 ...می جمع کن برالتویبرو وسا: شھی مکی بھم نزددیام
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 ! دم؟ی رسنجایچرا بھ ا! شد؟ینجوری اچرا

 
 ..رونیگمشو ب... اون ھنوز زن منھ: رهیگی نگاھشو ازم محایمس
 ! توو صورت شوھرمبھخوای و مشتش مشھی مکی بھش نزددی امی کفھممینم
 ! اوضاع خفقاننی توو اارمینفس کم م...شوی صورت خوننھی چشمامو تا نببندمیم
  

 ! رم؟ی کدومو بگطرف
 ! کھ سھ سال کنارمو در آخر عشقم بود؟یدی امطرف

 ! آخر شد پناھم؟کردموی ازش فرار مشھی کھ ھمی طرف مردای
   عدالت برقرار شھ؟ی ترازونی تا استمی کدوم باطرف

   دفاع بودنی بی برازمیریو اشک م! دی امھی بعدی بھ مشت ھاشمی مرهی خناباورانھ
 

 ...حایمس
 
 دوی امی در پی پی من مشت ھای چرا جلودونمی مکنھ،ی چرا از خودش دفاع نمدونمیم

  تحمل
 
و ...  چون عذاب وجدان دارهدونھ،ی چون خودشو مقصر ماد،ی و صداش در نمکنھیم

  نیمن ا
 

 ... دوشش گذاشتمی بار عذابو روکولھ
 

 ی کھ انگ ھتاکی بودن با دختریوسوسھ ...  راحت وسوسھ شھتونھی ممرده،
  چسبونھیم
 

 ...بھش
 ی چشمای جلوحایمس...  دونستھبی مردا عی کھ شکستنو برای راه گفتھ اونی بمرده،

  من
 

 ...شکست
 سر شھی می با اشک داره خالنکھی ابتری و عجکنھ،ی می داره خودشو خالبی عجدیام

   کھیکس
 
 ... بوده براشقی تنھا عمو، بلکھ برادر و رفنھ
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 !نمیشی منی زمی دوباره روبندموی چشمامو مدی داد امبا
 
 مشتا نینذار ا... حایمس!  بزنمت؟یذاریچرا م! ؟یکنیچرا مقاومت نم...  یعوض -

  توو
 

 ! لعنت بھت... ادی فرود بصورتت
 ! بفھمگھی دستی زنت ناسمنی: زنھی و توو صورتش داد مرهیگی محاروی مسی قھی
 

 ! شمی بھ خون نشستش می لبای و من محو تماشازنھی مشخندی نحایمس
 وی مردیکنیوانمود م...ھی زندگنی وانمود کردن بھ مردن بھتر ازیحت!رمی دارم بمدوس
  ھمھ

 
 !رمی کھ خودم کندم بمی توو قبرخوامی دورو برم باشھ، می کسامخوینم...کننی مولت

 ! میپاشو بر...پاشو: ادی و سمت من مکنھی رو رھا محای مسدیام
 ...  خوش گذشتیدنی ددیع... دیام: ستھی ای و مرهیگی کانتر می دستشو لبھ حایمس

 کھ زنمی مغی ، ھمزمان من جدی تو صورت امشھی مدهی و مشتش کوبشھی مکی نزدبھش
  حایمس
 
 تیسر زندگ... ی مستیوقت...ی تا بدونزنمی منویا... تیدی از عنمیا: گھی بلند می صدابا

  شرط
 

 ی کسنارویا... ی مست شدی کردجایتو ب... ی مھمونی رفتی کردجایتو ب! نکنیبند
  بھت نگفتھ

 
 !  شبی برا ی باختتویزندگ!گمی توو دھنتو بھت مزنمی من میول... 

 
   ؟ از تویاونوقت از ک: ستھی ای محای مسی و روبروکشھی مشینی بی دستشو رودیام
 

 ...ستی دلش باھات ناسمنی کھ یتو باخت!باختم؟
 ھردوشون نی بشموی بلند منی زمی از روعی کھ سررهی باردوم باال می براحای مسدست

  یم
 
 ...ستمیا
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دست ! خوردی اومد کھ ناجوانمردانھ داشت کتک میکی کوچی در نظرم مثل بچھ دیام
  مشت

 
   منوگھیدستت بھش بخوره د: دمی رو بھش ادامھ مھی با گررمویگی رو محای مسی شده

 
 !! ینیبینم

 آشفتھ بازار حق با نی توو ادونستمیو من نم!  حرکاتم دست خودم نبودواقعا
  گردمیبرم!ھ؟یک
 

 !؟یخوب: شینیون ب خی کھی  بھ بارشمی مرهی و خدی امسمت
 ...حایبھ دل مس!ی ناخواستھ خوبی حرکاتو و جملھ نی ازنھی میشی چھ آتدمیفھمی مکاش

 
 بازومو حای کھ مسی وقتشھی ازم گرفتھ مدی نگران امی نگاه کردن بھ چشمافرصت

   ورهیگیم
 
 !؟ی خوبیپرسی من کتک خوردم تو از اون میلعنت:  سمت خودشکشھیم

 !؟یفھمیم!ستمیمن خوب ن: زنھی مداد
 

 نی دوتا از مھمترنیب!شھ؟ی کابوس تموم منی ایک! کنم؟ی دارم مکاری من، من چیخدا
  یمردا

 
 ...یعشقو وابستگ...  عشقو عادتنیب...  موندممیزندگ

  ی نگاھش، چھره کشھ،ی تا خون کنار لبشو پاک کنم کھ سرشو عقب مارمی باال مدستمو
 

 شموی چند ساعت پی آرزوھای ھمھ کنھی سرم کھ خراب می روی پتکشھیم...  آشفتش
  کھ
 
 کنم، فرصت بلد بودنشو بھ خودم ی چند روزو خوب زندگنی  احای با مسخواستمیم

 ...بدم
 ری کھ عشق امکانپذمیدونستیخودشو خودم خوب م...  ازبر شمحاروی مسخواستمیم
  ی ولستین
 
 ... فرصت دوست داشتن دادشدیم
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 نوی محکمتری بار اشکو توو چشمانی اولی و من برادهیت تکون م بھ چپو راسسرشو
  نیتریقو
 

 پناه شدن، ی براستی نیادی سال سن ز٣٢! مگھ چند سالشھ؟... نمیبی ممی زندگمرد
  یبرا
 

 ...  شکستنی ای درمان شدن،برای شدن، براعاشق
 ... شد، درمانم شدپناھم
 !  طرفھ؟کی انقدر ناجوانمردانھ محکوم شدن بھ عشق حای غزلو و مسچرا

 ...ی دادشمویجواب سوال چند ساعت پ... ھھ:  رهی قدم عقب مکی
 نیلعنت بھ ا...  دوس نداره پشت کنھ بھشمی دلھ عوضشم،ی مکی بھش نزددوباره

   کھیحس
 

 ایخدا...  پشت کنم بھشیچطور...اون مرھمھ جونمھ... اون محرمھ وجودمھ... دارم
  نیا

 
 !جنونھ؟
 ...یکنیاشتباه م: کنمی مزمزمھ

 و شھیاز کنارم رد م...  قطره اشکشنی و آخرنی با افتادن اولرمیمی و من مزنھی ملبخند
  سمت

 
   بلندی با صدادهی داره خودشو محکم نشون مدونمی قدم برداشتن کھ منی و حره،ی ماتاق

 
 !برو بھ جھنم.. االن فسخھنی از ھمغھیص:گھیم

 ... جھنم؟؟: خندمی ناباورانھ مرمویگی دھنم می جلودستامو
 یمگھ نگفت!  جھنمھ؟نجای ایمگھ نگفت!!!جھنم؟: زنمی و من بلندتر داد مکوبھی مدرو

 ! ؟ینگھبانش
 

  صدامو؟یشنویم... 
 
 ...می لباساتو بردار براسمنی: رهیگی بازومو مدیام

 وسط اتاق کنم،ی درو باز مرم،ی سمت اتاق مکشموی مرونی بدی از دست امبازومو
   بھستاده،یا

 
 ...شی آتی خونسرد  بھ باطن کوره ظاھر



 @cafeetakroman            اختصاصی کافھ تک رمان         ه قاعدی بیرمان باز

 295 

  فعال!! جھنم فعال برمنی ازخوامینم: گمی مھی با گرکنھ،ی باز مرھنشوی پی ھادکمھ
 

 !؟یفھمیم!!ھستم
 ... کھ دستشھرھنشی پی خون روی بھ لکھ ھارسی خده،ی نمجواب
 ! ؟یفھمیو بمونم م چند روزنی اخوامیم: شمی مکی نزدبھش

 
 پشت زنھ،ی مرونی از اتاق بداره،ی حولشو برمکنھی کمدو باز مشھ،ی کنارم رد ماز

  سرش
 
 ! گفتم؟ی چیدی شنحایمس: رمیم
 
 ...می برایب! ؟یفھمیم...خوادتتی نمگھیاون د: یریگی دوباره بازمو مدیام
 

 ... حای با مسی روزای چشمام ھمھ ی از جلوشنیرد م! خواد؟ی منو نمحایمس
من اگھ از ... حایمس: رمی محای با سرعت سمت مسکشموی مرونی بدی از دست امبازومو

  توو
 

 ...رمی نمدی جدا شم سمت امھم
 ...می برای باسمنیلعنت بھت : زنھی داد مدیام
 چند روز نی اخوامیمن نم: ستمی ای در حموم منی بحای مسی جلودی توجھ بھ داد امیب
   پناهیب
 

 ...شم
 

پارسا ... نشد پارسادیام... دی نشد امحایمس: زنھی مشخندی بھ چشمام ،ندوزهی منگاھشو
  ینشد 

 
 ...گھی دخره

 ... نگو منینطوری احایمس: گمی مھی گربا
 گھید...یاز چشمم افتاد:گھی قفل شده می دندونانی و ازبرهیگی حرفم چونمو منیب
 ...نمتینب
 من بودم کھ نی طالق ھم ای کھ براکنمی فکر منی بھ اقای و دقکنمی نگاھم التماسش مبا

  اصرار
 
 ...ییو اون اصرار بھ جدا... موندن داشتمبھ
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 ...زنھی و پسم مرهیگی از چشمام منگاھشو
 ! زنھ؟ی منو پس محایمس
 !! منو پس زدحایمس
 قبل طالق، ی بوسھ ھانی آخرشن،ی طالق مرور می لحظھ ھانم،یشی در حموم میجلو

  زمزمھ
 
 یی بعد طالق، حلقھ ھایلحظھ ھا... منی دوباره دنی دی و اصرار برای درگوشیھا

  کھ بھم
 

 ... منھی شب مستطنتی بچھ ھا و اعترافات شھی شادھیملود... میداد
 !  آره؟ی کنوونمی دیخواستیم: خندمی بلند می صدابا

 ...لعنت بھت!!  آره؟؟ی وابستم کنیخواستیم... حایمس: زنمی مداد
 ..میپاشو بر..اسمنیپاشو :رهیگی بازومو مری زدیام

 ادی وی با من باشیتونیتو م! م؟یکجا بر! م؟یبر:  بھ نگاه نگرانشدوزمی مسموی خیچشما
  حایمس
 
من !... آره؟! ؟یتونیم! ؟ینی رو نبحای مسوی توو چشمام نگاه کنیتونیم! بھ ذھنت؟ادین

  تونمینم
 
 من با دیام... وفتمی غزل بادی... تنشی باشم کھ با حرفاش، نگاھش، با گرمای مردبا

  ای حایمس
 
 !  ندارمیی جاتی توو زندگگھید...  اونیب

 ... دارهحای کھ غزلو مسی از شھرمیریم...نجای ازمیریم: نھیشی شونھ ھام می رودستاش
 ...مینھ توو زندگ...تو جات توو قلبمھ: کنمی ھق مھق

کاش بھ حرفت گوش ... اسمنی: زهیری من اشک می ھم پا بھ پادی کھ امبی عجو
  دادمویم
 
 بردم بھ ی تورو اون شب مشدموی مرتیغیکاش ب!بردمیکاش تورم م... اون شبرفتمینم

  اون
 

 ... با منایب....  نشمحای مسرتی غی شرمنده ینجوری تا ای کوفتھیمھمون
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 ھمون می بششھیچرا نم... زمان نوی بھ دل من ، لعنت بھ بخت من، لعنت بھ زملعنت
  دخترو

 
 !  عاشق؟پسر
 !!ی بعد تو زن منی ھفتھ کنمی بھم بگھ بھ ھمھ ثابت مشھی نمچرا
 ...ی زندگنی رحمھ ای کھ چھ بآخ
 ... دو تا عاشقو کنار ھم ندارهدنی رحمھ کھ تحمل دی بچھ
 
   با ھر قدمش شکستن دلمودونھی و خدا مره،ی و چند قدم عقب مدهی سرشو تکون مدیام
 
 !!شنومیم
 ! با من نھ...باشھ... باشھ -
... ی کنارشی وقترمیمیم!!  ھم نھحای با مسیلعنت: گھی می ھق ھق مردونھ ابا
  بخشمتینم
 
 ! بخشمتینم...  اسمنی
 پس زدن یبرا... خواستھ نشدنمیبرا! زمیری اشک مخندمویم!خندمیو من م!رهیم

 ...عشقم
   اعترافھ عشقشنی کھ شاھده اولینی بھ ماششمی مرهی خرسونموی بھ کنار پنجره مخودمو

 
 ...بود

 
   دل من با  غم توانی تو جنگ است میب

ّ  ھر  شب  ھوس  خط  مقدم  داردنھیس ُ ّ 
 

 دی  پنجره ھا چشم دونی از  پس  اآنقدر
   بھ  خدا شرم ز چشمم داردابانی  خکھ
 
 ...رهی و دوباره مکنھ،ی مکث مستھ،ی ایره،می منی کھ سمت ماشنمشیبیم
 ! زخمنیامان از... و دلم...  منو

 متنفر ھ،ی دوستانھ و برادری دانشگاھو رابطھ ی عشقھ، از ھرچی از ھر چشمی ممتنفر
  شمیم
 
 ... ھی مھمونی ھرچاز

 ...ھی شب خواستگاری بھ ھر چلعنت
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 ...ھیی و دانشجوی استادی رابطھ ی بھ ھرچلعنت
 ھم نبود، ییحایمس... اگھ نبودم،دی ددوی کھ من امی بھ روزنی بھ وجود من، و نفرلعنت
  غزل

 
  نبودمینامرد

 !رمیمی پس زدمو مدویمن ام! رمیمیم
 .. قلبونی اکشمی مرونی بنموی سشکافمیم

 ...شھی ازش دور مارشی کھ ی با ھر قدمزنھی کند مکھ
 ... کھ سنگدلھھی اونی برنده داره ،برنده براکی فقط ی زندگھی ثابت شد،بازبھم
 .. کھ سنگدلتره برندسیاون

 ..نشوی ماشھی خالی جاکنمی لمس مذارموی مشھی شی دستمو روکف
 

 رمی در حموم مرم،سمتی از پنجره فاصلھ بگشھی قطع شدن آب حموم باعث میصدا
  کھ
 

 خوامی فقط آرامش متی وضعنی و من توو اکنھی نگاھم نمشھ،ی در ظاھر می جلوحایمس
  کھ با

 
 ... شھ بھمقی تزرنگاھش

 ...گفتم نباش توو خونھ: چھیپی رو دور کمرش محولھ
 بھ  شمی مرهی خرمویگی صورتش می آب روی نگاھمو از قطره ھاشم،ی مکی نزدبھش
  شونھ

 
 ! گاھمھیبھ تک...  برھنشیھا

 و دستاش حلقھ رسونھی حرف زدن کھ خودشو با سرعت بھم می براخورهی تکون ملبام
  شھیم
 

 !مینباش توو زندگ) زنھیداد م...(نباش توو خونھ:  گردنمدور
 !  نفس ندارمادشی گردنم و چھ با فری دستش روی چھ با گره من

!  گذاشت؟شھی میاسمشو چ!  کھ بخوام نفس بکشم، مگھ چند سالمھ؟ستمی نزنده
  ؟؟ینادون

 
   و من درحال حاضر مرگوستی کھ بود، راه برگشت نیھرچ!؟ی تجربگیب! حماقت؟

 
 ... دونمی منھی گزنیبھتر
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!  کشتمشوی کھ زندگرمی بمی دستاشو محکمتر کنھ تا بھ دست کسی دارم حلقھ دوست

  خونھیم
 

 ... دستاشوی حلقھ کنھی و سفت مفکرمو
 رهیگی مچ مردونشو می زنده موندن ، لعنت بھش وقتی براکنھی بھ دستام کھ تقال ملعنت

  تا
 

 ...ل کنھ شدستاشو
  نی بزرگترشھی می جون دادن زندگی درست لحظھ یکنی مرگو تجربھ می وقتبھیعج

 
 ...آرزوت

  
 ...کنھی رھام نمشموی کبود مکنھ،ی رھام نموفتموی خس خس مبھ

 ...کنھی و رھام نمکنھی اسمشو زمزمھ ملبام
 ...کنھی آرزومو رھام نمشھی بازدم مدمو
 بھ طرز کنمی لحظھ، احساس منی و توو اشھی چشمام بستھ مشھ،ی سردش تار منگاه

  یوحشتناک
 
 .... قاتل جونمو دوس دارمنیا

 
 بوسھ با نیفرق داره ا...  بوسشھی از داغشمی سردم گرم می لبای رونھیشی کھ ملباش
  یھمھ 

 
 گرفتش کھ دم ی صداده،وینفس م...بخشھی می بوسھ زندگنیا!  روز٣٧ نی ای ھابوسھ
  گوشم

 
 ... نفس بکشاسمنمی...نفس بکش:کنھی مزمزمھ

 ! برم؟گھی بھم ماسمنمشوی... گفتنشاسمنمی با رهیگیقلبم جون م 
 !ش؟ی نباشم توو زندگخوادی ماسمنمشوی

 ...ادی نفس نمشموی مدهی آغوش کشبھ
 ...ادی وحشتو نفس نمشھی منگاھش
 ...ینفس بکش لعنت!رمیمی میریبم: کنھی مزمزمھ
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 با ھمھ کشم،ی با ولع نفس مشھ،ی تو صورتم سد بازدم شکستھ مخوابھی کھ می ایلی سبا
  ی
 

 ...خدارو شکر...خدارو شکر: دهی فشار منشی ھوا رو ، سرمو بھ سبلعمی موجودم
 

 ! رمی خوب کھ دوسش داره و نذاشت من بمحاست،چھی خدا با مسشھی خوب کھ ھمچھ
 

 ...ستی با من نکنمی حس می وقتبمی غریلی ھست، و من خحای بھ مسحواسش
 ! بم..خو:کنمی زمزمھ مذارموی منمی سی رودستمو

 ... بود تا منو رھا کنھی خوبم کافی کلمھ نیھم! میستی نی عادحای بودم کھ منو مسگفتھ
 ...یبھتره بر! یحاال کھ خوب... خوبھ: رهی و سمت کانتر مکنھی مرھام

 میخوای ھردو منکھینده داره اخ... بخدا خنده دارهی ولدنی خندنحالتی سختھ تو اخندم،یم
  مویباش

 
 !می نباشمیخوایم

مقاومت !  مسخره، بھم خورده؟ی مقاومت ھا، سر غرور ھانی سر ھمی تا زندگچند
  میکنیم
 

 ... مونھی فرد زندگنی کھ محرمتری در برابر کسمی برابر قبول عشق، و غرور داردر
 .. از پدرشتریب..  از مادرشتریب
  ھمراه و ھمخونھ و... پشتو پناھوگاهی جام،ی ھمسرو توو زندگگاهی جافھممی مری من، دو
 

 ... ھمخوابو
 ... بخور: نھیشی آب روبروم موانی لبا

 بھ چشماشھ، درد رهی نگاھم خکنھ،ی مکی بھ لبم نزدوانوی توان حرکت ندارنو لدستام
  نکھیداره ا

 
 ...خوادی چشماش منو نمیحت

 !م؟یبزن.. حرف..حیمس: رمیگی مبازوشو
 در مورد چند یخواید؟میدر مورد خوب بودن حال ام! ؟یدر مورده چ:زنھی مشخندین

  قطره
 

 ! ھوم؟!...م؟ی زد بھ قلبت، حرف بزنشی اومدو آتشینی کھ از بیخون
 ... گناھھیاون ب: گمی با بغض مکنموی تر ملبامو
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 قلبت ی وقتیگو چرا ھست بھم بقای دق؟یاصال چرا ھست! من گناھکارم؟یلعنت: زنھیدادم
  نجایا

 
 س؟ین

 ... جوابھی سوال بنی کھ اپرسھی و مدونھیخوب م!  ندارمیجواب
 می قبول کنای باسمنی! ت؟یبندی پایچقد تالش کردم برا: ستھی ای و مشھی کنارم بلند ماز
   تھنجایا

 
 !خطھ

 
 و توو دستش تکون دارهی رو برمی کانتر پاکتی روره،ازی سمت کانتر مدوباره

  نویا:دهیم
 
 ...شگاھھی مال آزمانیا... شرکت ی بود کھ اوردیی ھمون نامھ ھانی ب؟یدید

  میکنی محی توجمی دارمویستادی ھم ای نھی بھ سنھی سره،یگی و بازومو مشھی مکی نزدبھم
 

 ... بودنامونو
 و احتمال چھل درصد پدر ی باشخواستمیم: کنھی و زمزمھ مکنھی سمتم خم مسرشو
 ، شدنمو

 
 ! میری شدنتو جشن بگمادر

 ! شدی میول... برهیزمان م!! ستایچھل درصد کم ن: خندهی کھ منھ،یبی نگاھمو متعجب
:  چھرم ی تک تک اعضانی بخورهی و نگاھش چرخ مکنھی قاب صورتم مدستاشو

  خواستمیم
 

 میکردی چھل درصدو منی باھم اوی موندیم... ستی اگھ دلت با من نی حتیبمون
 ! صددرصد

... و .. دی امیبا شکستن من جلو... ی خراب کردیول:  لبامی روشھی ثابت منگاھش
 ...با
 
   وجودم، وجودشویوقت!  ازش؟ی سواستفاده کنوی رو بدونی حاال شده رگ خواب کستا
 
  داره سو استفاده نکنم؟؟ی چھ لزومخواد،یم
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 کنار زنھ،ی ناجوانمردانھ پسم می ولبوسمی مانھی دور گردنش، وحششھی قفل مدستام
  صورتم

 
  بس کن...  اسمنیبسھ :کنھی مزمزمھ
 ...  باھممی بذار حلش کنحایمس: کنمی مبغض

 ! ؟یچطور:خندهی مره،یگی فاصلھ مازم
با : گردهی برمی اگھی و با پاکت درهی با سرعت سمت اتاق می وقتدهی جواب نمفرصت

  نیا
 

 م؟؟ی کنحلش
 ن؟؟یا:  بھ پاکت دستشدوزمی منگاھمو

 یخوای من؟؟ی بگم ادیمن با:  توو صورتمکوبھی و با خشم، پاکتو مشھی مکی نزدبھم
   از راهیبر
 

  آره؟؟یری با پارسا م؟ی حلش کندور
 ...ستی امشب، شب من نبندم،ی مچشمامو

 ! ؟ی چرا انقد احمقھ؟؟ی چتی حرکت بعداسمنی: زنھی مداد
تو !؟ی داریتو چ! چرا منھ خر عاشقت شدم؟: شھی شدن بازوم چشمام باز مدهی کشبا
  کی نیا

 
 !  با من ؟ی کردکاری چماه
 ...حیمس... دستم: کنمی شدت درد بازوم بغض ماز

 یول! صدام بزن.. اسممو بگو!زمیجوونم عز! اسمنیجوونم : رهی جلوتر مصورتشو
  فقط

 
 ...منو

 
 ... نبودی رفتارا عادنی نبود، ایعاد

 ...یترسونی منو میدار: ذارمی منشی سی آزادمو رودست
...  نبود تحت درمان بودمادمی! من ترسناکم..عشق من ترس داره... باشھ: زنھی ملبخند
  یمرس

 
 !یکنی میادآوری کھ

 ...  من برات جذابترهی بھیزندگ: رهی قدم عقب مچند
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برامم مھم .. یش اومدپس خو! رتمی غیمنکھ ب: رهیگی می سمت در خروجدستشو
  ستین
 

 ...یری می سھ شب کدوم گورساعت
 ...ستیاالن وقتش ن...اشکاتو نگھ دار: کنھی و بھم پشت منھیبی مموی اشکیچشما

 
 وارد خونھ دی کھ با چادر سفوفتمی می شبادی نم،یشی تخت می لبھ یول!  گفتھ برمبھم

  شدم، و
 

 ...  بودکی تاربوی خونھ برام عجنی اون لحظھ اچقد
 قبلترشو، دیشا...دهی شب اول ورودمو می ھنوزم بوکنم،ی تخت رو بغل می روبالش

   شبیبو
 

 ... بودهنی تربھی کھ غری شدم توسط کسدهی بوسی ولادی نمادمی کھ ی شبمو،یمست
 کنمی اسمشو، زمزمھ مکنمیزمزمھ م... کوبھی و درو مرهی سمت اتاق مکنھ،ی نمنگاھم

  یاسم ناج
 

 ...روحمو
 !...ستم؟یچرا ن! خواستم؟ی نمیمگھ آزاد! خواستم؟ی نمنوی ھممگھ
کھ غرورش ..خوامی اول صبحو میمن نوازش ھا...خوامی کنار پنجره رو می شبامن

  اجازه
 
 ... اون نوازشو حس کنمیداری توو بدادینم
 

 ساکت عادت ی پرحرفو گاھی خشک و گاھیحای مسنی عادت کردم، من بھ امن
 ...کردم

 !کجا برم؟... منھی جھنم خونھ نیجا،انیا
 ! ؟ی بار چندم ازش فرصت بخوام چیاگھ برا!  ازش فرصت بخوام؟اگھ

 کھ یجملھ ا... االنی طالق نداشتم، ولی براشی کھ چند شب پی حسبھ،ی حالم عجحسو
  تو
 

   کالفھ دور خودمشم،ی تخت بلند میاز رو! چھ مرگمھ؟: ارمی بھ زبون مچرخھی مسرم
 
 !من چھ مرگم؟: گمیدوباره م.. ذھنم آشفتھ.. دلم آشوبھ... چرخمیم

 !  نشکنم خودموزنھی داد ممیغرور لعنت... رمی در اتاق مسمت
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 ... پوچھمی صداشو کھ بدون اون زندگکنھی خفھ موجدانم
 ی توو وجود فردی حل ش،انقدی شری شده  انقدر درگذارم،ی در اتاق می دستمو روکف
  کھ
 

  از پشت ھزاران در بستھ... شوی عصبی حالو روزشو، ضربان قلبشو، نفس ھایحت
 

 ! ؟یبفھم
 توو قلبم نداشت، ییجا.. دم؟ی فھمری کھ چرا دنھی دردم افھمموی رو محایمس!فھممی ممن
  یول
 

 رو بلد حای من مسکنمیو االن حس م.. روزامنی اھی فکری شده تنھا دغدغھ بیعج
 ..شدم

 !  کابوسی ی ترازونی شد کفھ احساسھ انی سنگدویرفتم سمت ام... اشتباهی پاشتباه
 .. کابوسھی اسمش ترازوآره

!! کابوسھ احساسو عقل..  منھی شده نی نفرھی زندگنی امھی بدخی دردو غده کابوسو
  یکفھ 

 
 ! عقل باال رفتی شدو کفھ نی سنگاحساس

 ...قلو احساس عھی بازنیخستم از!  حلش کرد؟شھی می معذرت خواھبا
 
 ی کمد در حالکنم،کناریدرو باز م)  شده بھ افکارو اعمالممھیکھ ضم( ،ی آنمی تصمبا

  گاریکھ س
 
 ... شلوارهدنی لباشھ، مشغول پوشنیب

 ؟؟! دروی صدادمینشن: دارهی لبش برمی از روگارویس
 
 !یبگیحس غر...شھی بھم القا می استادی روزاشناسم؟حسی رو محای مسنیا

: زنھی پتو رو کنار مره،ی وسمت تخت مزنھی مشخندی نبندم،ی درو مشموی اتاق موارد
  ایب... ایب
 

! ؟یبغض دار! ؟یناآروم! ؟ی قراریب! سردت شده؟... کنمی گرمت مایب! بخواب
  آرومت...
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 یخواستی فرار وقت ھست، کجا میبرا...ایب!  نفھمیحای مسنی اکنھیم
  آخ!...آلمان؟!...؟یبر
 

 ...تو! آره؟یکنی می بازیبا پارسا ھم دار... آخآخ
 
 ...  بھت بگمخواستمیم: گمی مھی حرفش با گرنیب

 گاری رقص دود سی محو تماشازنھ،ی مگارشی بھ سی و پک محکمنھیشی تخت می لبھ
   نورریز
 
 ... شمی کوب اتاق موارید

 !  از چشمش افتادم؟شھ؟گفتی با اشکام ناآروم نمگھی دچرا
 ...خواستمیم... حایمس: نمیشی روبروش مقای دقمویشی مکی نزدبھش

 
 ...  اتاقھیچمدونت ھنوز گوشھ : کشھی تخت دراز می و روکنھی خاموش مگارشویس
 !.. بمونم؟یدوس دار.. حایمس: رمی مکترینزد 
 اون گفت یلعنت!؟ی منتظر التماسشاسمنی..  جمالتم غرور دارهی لعنت بھ من کھ حتو

  یبر
 
 .. جھنمبھ
 بھ شھی مرهیخ...فھممشی نمکنم،ی نگاھشو درک نمره،یگی و دست چپمو مشھی مزی خمین

  یحلقھ 
 

 لرزمی مگھی و من بار دکشھ،ی مرونی حلقھ رو از انگشتم بست،یحدسش سخت ن.. دستم
  نیاز
 

 ! ی  سردھمھ
 .. من ھنوز زنتمحایمس: بندمی مچشمامو

 ...شی ساعت پکی تا قایدق...یبود -
   بھ مرد لجبازشمی مرهی و من کنار تخت خخوابھ،ی تخت می و رورهیگی فاصلھ مازم

 
  من بود نھ اونی برایلجباز...میزندگ

 
 !؟یکنینگاھم نم...حایمس -
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 نیبزرگتر...من ... رمی وقتھ دارم با خودم کلنجار میلیخ: دمی ادامھ مده،ی نمجواب
  ظلمو در

 
 !!  نباش ازمنیدل چرک...حیعذاب وجدان داشتم مس... تو کردمحق

 ...  منحا،یمس: کنمی پشت دستم اشکامو پاک مبا
 !  دارم کھ بگم؟یچ! ؟ی چمن

ناخودآگاه بھ زبون ! جملسی ادامھ ی برایذھنم دنبال کلمھ ا..چرخھی توو اتاق منگاھم
 : ارمیم
 
 ... روبروواری دنی کم داشت ای قاب عکس عروسی

 ... ساکت نمونھینجوری ای کنھ خودشو ولی کتکم بزنھ، خالشدیکاش م! ندارهیحرکت
 حا؟ی مسیشی آروم میتو چطور -

 ... سرو تھ إی حرفام بدونمی و خودم خوب مگمی مونی ھذدارم
 ... بازمشھیم... ی شب طالق کنارم بودنی آخرادتھی -

 ...شھی می زبونم جاری کھ روی ھمھ خزعبالتنی ای براکنمی مبغض
 شی مشکی خرمن موھانی بکنھ،انگشتامی نمی حرکتکنم،ی سمت موھاش دراز مدستمو

  فرو
 
 کنھی نمیره،حرکتیم
 کنار زنم،ی مقشی شقی روی آرومی بوسھ کشموی باال می کمھ،خودموی عصبفھممیم

  گوشش
 

منو ... حاال کھ ! ندارهتی تو جذابی بیزندگ.. یکنیاشتباه م: کنمی مزمزمھ
  پس!یخواینم
 

... 
 رو ی زندگنی اخواستمینم: دمی مھی تخت تکیبھ  بھ لمویشونی پکنموی ھق مھق
  ی بخواستمینم...
 

 دی منم کھ بانی کنم، امی تقسی خواھر ناتنی مردو ی مادرمو با خواستمینم!  شمپدر
  درمان شم

 
نذار ! ی اگھ رھام کنشمی ممیتی...حای مسشھ،ی داره تکرار مشمی چند سال پھیزندگ...حیمس
  ی
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 ... گھی دبار
با !بگو بمون... بگو یزی چی حایمس:  بھ سقفرهی چشماش بازه و خکنم،ی بلند مسرمو

  فکر
 

 کنھیپاره م... روزای اون وکنمی پاره مذارم،ی نمرونیپامو از خونھ ب...  مونمی مآزاد
  یصفحھ 

 
 !  بھ تودمی حواسمو میھمھ .. رازوی شی چند سالھ خاطرات

 ... باشھ: شمی بلند منی زمی از روشھ،ی می پاسخ طوالنی براانتظار
: شویشونی پبوسموی مشموی تخت خم می برم، روی زندگنی ازی خداحافظی بادی نمدلم
  منو

 
 ...ببخش

 
 گونش ھی کبودیدستمو رو.. لعنت بھ منشم،ی صورتم مھی من تازه متوجھ کبودو
   کھکشمیم
 

 .. گونشوھی کبودبوسمی مشموی دوباره خم مبنده،ی مچشماشو
 آروم کردن ی بوسھ ھا از طرف من برانی بوسھ ھا، انی حالم ازشھی مدگرگون

 ! حاست؟یمس
 

 دوباره بوسھ ذارموی صورتش میدست راستمو رو!! ،کھ گرماش از تھ دلھبنیعج
  زنم،سھیم
 

 ..  باره
 زخمو ی جای جابوسمی بار چھارم می و براکشم،ی زخم کنار لبش می روانگشتمو

  ھیکبود
 

 ... دوی امی مشتھاخشم
 ! فقط بگو بمون: کنمی لبش زمزمھ مکنار
 .. خنده ھاشھییبای بھ زشمی مرهیو من خ! شھی بھ خنده باز ملباش

 !ھوا روشن شد برو: زنھی ملب
 !ی نشدرتیغیپس ھنوز ب.. خوبھ: گمی با خنده مشموی تخت بلند می رواز
 !  زخم نزنیلعنت: زنھی مداد
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 یچ!  از حالو روزم؟یفھمی می چیعوض:گھی بلند می و دوبار با صداشھی مزی خمین
  یفھمیم
 

 یفھمی میچ! از نگاه سردت؟دمی درد کشی کھ با چشم باز کنارم بودی اون مدتتمام
  ساعت ھا

 
چون ... دنتی دلم آروم شھ با نوازشت، با بوسیفقط کم.. ی موندم تا کمی مداریب

  چشمات
 

 رتی غیمن ب.. یبا من بودچون فقط توو خواب .. چون ذھنت خواب بود...  بودبستھ
  ستمین
 
 ... دلداده شدمی ،ی دلبستھ یاشتباھ..  عاشق شدمیفقط اشتباھ!

 برو... اسمنیبرو : کشھی صورتش می رودستاشو
 ... نگو برو!! بگو بمونیلعنت: زنمی از خودش داد مبلندتر

  نیاز...  اسمنیبرو !..  بشکنھ؟دی جز امی کسی غرورت برایترسیم! چرا من بگم؟  -
 

 ! تو ھستی کھ نفسای توو اتاقدنیسختھ نفس کش! رونی برو باتاق
 بذار گھی کھ می وجدانمو، غرورکنھی سرکوب ممی غرور لعنتدس،ی فای باصرار

  التماس کنھ
 

 ... موندنتیبرا
 ی کھ من بگذرهی فقط ،انقدر زود مگذره،ی می اصال کدونمی نمگذره،ی چقد مدونمینم

 ، چمدون
 

 ی کھ از خونش با ھی حالو روزھی حالم شبیبی کھ بھ طرز عجستمی ای می برجیجلو
   غموایدن
 
 ... زدمرونی از، نداشتن عشقو دوستم، بیجیگ

 ... افکار و حواسمو نداشتم مثل امروزاری روزم اختاون
 روز نی تا چند ساعت قبل، و من اولی از بچگمی زندگشھی بھ نا کجا، مرور مرمی مادهیپ

  از
 

 !!  حس مردن دارمدوی جدسال
 ....ھیی سھمم تنھافھمونھی ھا، خلوت شھر، بھم مابونی خخلوت
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 متنفرم رم،ی بگمی تصمخوامی نمگھی ددم،ی افکارمو نظم مکنموی میی روادهی ھا پساعت
  یاز قدرت

 
 گرفتم بھ منافع میکھ ھر بار تصم... یقدرت خودخواھ!  دارمامیری گمی توو تصمکھ

  خودم فکر
 

 ... بسکردمو
 گھید...اما.. نبش قبر بشنی روزدی شاکنم،ی چالش منھی کھ ناگفتھ موند، توو سییحرفا
  مھم

 
 ! سین

 تونستی کھ می تا فراموش کنم، تا خط بطالن بکشم بھ گذشتھ اکنمی تالشمو می ھمھ
  یلیخ
 

 یسع!  بخدا فقطکنم،ی میسع...  با حماقتم شد کابوسو دردو رنجی بگذره ولخوب
  کنمیم
 

جون !  قلبموکردی رو کھ زنده مییحایدم مس.. رو ییحای با مسی کنم روزافراموش
   بھ تندادیم
 

 ! دمی فھمرید,...خستم
 ھمسرم حای نداشت، مسچوقتی رو ھحای مسگاهی جای بودم، ولدی کھ عاشق امدرستھ

  یکیشد،
 

 ... کشف کردمری ، حل شدنمو باھاش، ددموی باخودم دشدنشو
 ...دادی نشونم مشگاھوی آزمای نامھ ھای داشت ازم وقتی ادهی کھ چھ نگاه رنجآخ

 !  کدوم آه بکشم؟یبرا! دلم؟
 ...کنھی مکاری بعد منو غزل چدونمی کھ نمیدی امیبرا
 و بدتر از شتریکار من مطمئنا اثرش ب..کنھی نمی زندگگھی کھ مطمئنم دحای مسیبرا

  مرگ زن
 
 ... بچشھو
  گاھمو از دست دادم؟ھیھ عشقمو پس زدمو تکک! خودم؟ی براای
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 دیسف! رنگدی موتور سفدنی با درمیگیلرز م.. لرزونھی دلمو نمی مشک٢٠۶ دنی دگھید
  دوست

 
 ؟یاھی تھش شد سداشتو

 
 ! ی زندگنی ازمتنفرم

 
 می با تصمشی روز پ٣٧ قای کھ دقستمی ای در خونھ می جلودم،ی مرونی کالفمو بنفس

  اشتباه
 

 ... اومدمرونی بازش
 بنده،ی چشمام نقش می کھ جلوی صحنھ انی و من اولشھی در باز مزنم،ی درو مزنگ

  ھی یشب
 

 یحای مسشمی من مندفعھیا! رم؟یقراره من، جنون بگ. اوردمویی کارت دانشجوحای مسکھ
  ھشت

 
 لحظھ شھی دوباره زنده مرم،ی سمت پلھ ھا مرمویگینگاھمو از باغچھ م!.. ش؟ی پسالھ

   کھیا
 
 من بود و تھش شد ھیی جدای قرار لحظھ یو ب... بودستادهی پلھ ھا بھ انتظار من انییپا

  نیاول
 

 ... بھ دوست داشتنماعتراف
 ! رمیمیبدون شک م!شمی موونھی دقطعا

 توو خونھ، مانی پلوفروی چرا حضور نفھممی نمرم،ی از پلھ ھا باال می با چھ حالدونمینم
  کنار

 
 ...کنھیه م ، قلبمو فشردھم
 

 تعجبو سوالو توو نگاه ھاشون بخونم، مادرانھ بھ آغوش تونمی منن،یبی داغونمو محال
  دهیکش
 
 ...دهی و خواھرانھ بوسشمیم
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 ی تختو ی شییرای کھ وسط پذی سمت ھمون جھنمکشھی کنارشون و فکرم پر منمیشیم
  مبل

 
 ... داشت
 پھن بساط ھفت توو خونھ ی مناسب برای جاگردهی ذھنم منمویبی منی ھفت سی سفره

  ی
 

 ..یجھنم
 ... خودمی از مرد خونھ کنمی میادی نمویبی مرجویا

  ی کھ با قلبش بازی اشک چشمامھ، نگرانن و من نگران مردی ھاشون بھ حلقھ نگاه
 

 ...کردم
  کجاست؟حایمس!  جان؟اسمنی -
 چکسی ھکنمی فکر منیو بھ ا... رو زمزمھ کردحای کھ اسم مسیی بھ لباشمی مرهیخ
   مثلتونھینم
 

آخخخ کھ ! رفت بھش بگم اسمشو دوس دارمادمی..  با آوردن اسمش، دلشو بلرزونھ من
  یلیخ
 
 بخورم، بھ یی چانموی بارم کھ شده کنارش بشکی ی رفت براادمی... رفتادمی زایچ

  یدغدغھ ھا
 

 ... گوش بدمشیکار
 ..  رویچرا سخت گرفتم زندگ! دو نفره؟یی چای خوردن ی برامی چقد فرصت دارمگھ

برو ! ؟ی استراحت کنی کمی بریخوایم... قربونت برمدهیرنگت پر! مامان جان؟ -
  اتاقت

 
 ...ارمیمن برات صبحونھ ب!! 

 ..رو/ اتاقت /  ی ناباورانھ کلمھ کنمی متکرار
!  عکس نداشتم؟حایاصلن چرا من با مس...یبدون قاب عکس عروس...  بود دی سفاتاقم

  چرا...
 

 ! ...چرا مقاومت کردم مقابلش؟! ... نداشتم؟ی واقعی زندگباھاش
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 داشتھ باشم، منکھ خودمو انداختھ بودم وسط تونمی نمدوی امگھی ددونستمی ممنکھ
   پسش،یزندگ

 
 !  نگرفتم؟شی راه سازشو در پچرا

 ...شدی تنھا مدی تنھا شدم، چرا اونم بامنکھ
 ! مثل پارسا، نگذرم از حق خودم؟چرا

 ...ی کھ شدم براش زندگی کردنم، در مقابل کسی حق زندگاز
 ...می زندگنیچقد درد داره ا... 

 دهی کم استراحت کن رنگت پری میپاشو بر.. پاشو دخترم: رهیگی بازومو مری زمامان
... 
 اتاق موج  با باز شدن دررم،ی ھمراه مامان سمت اتاق مشموی مبل بلند می رواز

  یدلتنگ
 

 ...دهی با امی روزااسمنی ی اتاق برانی است،ی اتاق متعلق بھ من ننی بھم، اارهی مھجوم
 ! ھست؟ست،ی نیدی کھ اماالن

 چشم بھم کی ھی کھ بھ قدمت ھزار سال و بھ کوتاھیی روزای براکنمی مبغض
 ..گذشتن!زدن
 ... ھفتھ داشتمشکی کردمو درست ی زندگدی ھزار سال با عشق اممن

 !دمی مانع دشنی اشکام مستموی ای در میجلو
!.. اسمن؟ی: داغونمی بھ چھره دوزهی و نگاه نگرانشو مرهیگی شونھ ھامو ممامان

  ی چزمیعز
 

  زنو شوھر کھ دعوا نکنن قدر ھمو... قربونت برمادی مشیخب پ! دعواتون شده؟!شده؟
 
 ..دوننینم
   از اسمھی بھش بگم من شناسنامم خالتونمینم!  خبرهی کھ ببرمی پناه می آغوش مادربھ
 

 ! اسم آرامش...اسم پشتوپناه!شوھر
 بره باھش حرف مانی پیخوایم!  کجاست؟حایمس! ؟یخواھر: رهیگی بازومو ملوفرین

 بزنھ؟
 پارسا اورد شبی کھ دینکنھ بھ خاطر اون بستھ ا: شنومی پشت سرم ممانوی پیصدا

  دعواتون
 

 شده؟؟
 !بستھ؟: گمی رو بھ پارسا مکنمویک م پااشکامو
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 پارسا د،یستی نگھبان گفت نیم،ولی دستش، باھم اومدی داری امانتیپارسا گفت  -
  خواست

 
  دونستمیبخدا نم! ...اشتباه کردم؟!..  دستتونرسونھیم..  نگھبان میمن گفتم بد... ادی ببعدا

 
 ...شھی ناراحت محایمس

 پاکتو بده بھ نگھبان خواستیپارسا نم: دهی ادامھ می کھ با شرمندگنھیبی مرموی خنگاه
   منیول
 

 ..شرمنده... کردماصرار
 

 کھ پارسا رازمو نگھ کنمی فکر منی ندارم، فقط بھ امانی پحاتی بھ حرفا و توجیتوجھ
 ... داشتھ

 
 ...دونھی نممانی پی حتیکھ کس..  طالقموراز

 دو ساعت قھر یکی..  ندارهیرادیا: کشھی و سمت اتاق مرهیگی دوباره بازومو ممامان
  کننیم
 

 ... شھینذار براش عاد...  جان، شوھرتو بھ قھر عادت ندهاسمنی یول... نی آشتبعد
 ....میعادت دار.. واون بھ من حایمن بھ مس! عادت
 ی روزاادآوری کھ یقاب عکس...دی کھ نباچرخھی می نگاھم سمتستموی ای اتاق موسط
   ودیباام

 
 ... بودنحای مسی و بغزل

 
 شوکھ از جنونو حرکاتم لوفری مامانو نام،ی مرونی از اتاق بزنموی مامانو پس مدست
  پشت

 
 اسمنی: انی مسرم
 ! خوب؟چتھ

 رو از دست دادمو یزیچ... دونمی جوابشو می ولپرسھ،ی سوالو منی کدومشون ادونمینم
  فقط

 
 ... قرارمیب
 !کتکت زده؟: رهیگی شونھ ھامو ممانیپ
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 ..یدنی ددی عامی محایبا مس: زنمی مشخندین
 رسوندنم تاخونھ و من مشتاقانھ قبول ی برامانی پکنھی اصرار مرن،یگی جون مقدمھام

  ،کنمیم
 
 !! با سرعت نوری جھنمی تا خونھ روی مسکنھی میط
 !... مردهیلی حفظ رازم ممنونشم، خیبھ پارسا بگو برا: شمی مادی پنی ماشاز

! ؟ی از کنجکاورمی بمیخوایم:  سمت منچرخھی و مذارهی فرمون می چپشو رودست
  حاال

 
 ! پارسا شد محرم اسرار؟گھید

 حرف زدن یفرصت برا.. نیزیھردوتون برام عز: زنمی می جونی بلبخند
  فرصت..ادهیز
 

 .. اعتراف کمھیبرا
منکھ .. منتظرتھ..برو ! ازتشنومی باکالس میحرفا... ولیا: خندهی بلند می صدابا
  دونمیم
 

 ...یپس برو منت کش!نی تو بوده کھ االن قھرریتقص
 

  سالم: دهیدستشو تکون م... من مقصرمدونھی ھم ممانی پی حتکنم،ی منیی باال پاسرمو
 

 ...برسون
 ...رهیگی ازم فاصلھ می تک بوقبا
فقطو فقط ...دلم آشفتس...  بھ برج روبروم، استرس دارم، دلشوره دارمشمی مرهیخ

  یبرا
 

 ! خواستھ نشدنھدوباره
 ...رمیمی اگھ بگھ نھ، مکھ

 اسانسورو ی دکمھ رم،ی سمت اسانسور مشم،ی می وارد البکشموی میقی عمنفس
  رهی خزنمویم
 
 !ادیبا ھر شماره نفسم بند م... معکوسی بھ شماره ھاشمیم

  مات.. زنھی ظاھرم داد موفتھ،ی منھی آشفتم توو آی نگاھم بھ چھره شم،ی اسانسور موارد
 

 ..شدنو
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 دمی دی رنگ از جلوی مشک٢٠۶ ی کھ پژوشبی از دقای قلبمو، دقی صداشنومی نمگھید
  دیناپد

 
 ...ستادی قلبم اشد،
 !نی انتخاب و تلقنی بفرقھ

 .. نباشمدی انتخاب کردم کھ با امشبی دھ،منیاری اختانتخاب
 ...  بھ اجبار ازم گرفتندوی شده بود بھم کھ امنی تلقھ،ی اجبارنیتلق
 ... چون انتخاب کردمام،ی کنار بتی تونستم با واقعی حاال، کمو

صف بشنو دامن بزنن / اگھ ھا/ توو دلم کھ شھی دوباره ولولھ مشھ،ی آسانسور باز مدر
  شیبھ ات

 
 ..وجودم

 ... نگام نکنھاگھ
 ... منو بشکنھاگھ
 ... قبول نکنھاگھ

 ... لحظھنیرم توو ا قدرت فکر ندای خواستھ نشدن، ولی بود، معنی معنی ھمشون
 
: زنھی مادی و عقلم فرشھیدستم مشت م.. شمیم!  وارد خونمکنموی درو باز مدی کلبا

  حفظش کن
 
 ... روی زندگنیا

 ! ستی نی نگاھم بدنبالشھ ولکشم،ی مییرای لرزونمو سمت پذی قدم ھابندم،ی مدرو
 توو یزی چنھ،یشی مرهی دستگی روشم،،دستمی مکی بھ در اتاق نزددموی مرونی بنفسمو
  وجودم

 
 ..نلرز..اسمنینلرز : کنمیتکرار م!  تا آروم شمکنمیمکث م...  کھ لرز انداختھ تنمھست

 ھمراه با آزاد کردن نفس حبس شدم، درو کشم،ی مقی دوباره نفس عمبندموی مچشمامو
  آروم

 
 ...کنمی مباز
 سرش اومده ییاگھ بال!  رفتھ باشھ؟شھ،اگھی کنده منھی از سی تخت خالدنی با ددلم

 !باشھ؟
 وی نفر باشکی عاشق دیمگھ با! بھ قلبمزنھی فکر نبودنش چنگ مھی ثانکی...رمیمیم

  براش جون
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 !؟یبد
 ..ی جونتم بدوی زندگوی نفرو دوس داشتھ باشکی یتونیم

 !  اونو بلدمیول... ستمیعاشقش ن!  دوس دارمحارویمن مس...  آره
 ...حاااااایمس... حایمس:  گمی بلند می با صدااموی مرونیاز اتاق ب 
 ...گردمی خونھ رو می جای جاگردم،یم

 ! اد؟ی بھ سرم میچ!  کردم؟کاری چمن
 خودم ندفعھیا! فرصت بده...حایمس...  پناھمییکجا: خندمی منمویشی مییرای پذوسط

 !برگشتم
 جھنم دوست نی ای نقطھ بھ نقطھ کنھی اشک، نگاه طمعکارم ثبت می پشت ھالھ از

   رویداشتن
 

... 
 خواستمیمن م!  کنمی زندگخواستمیمن م... دهی شب عی بھ ھرچنینفر! شبی بھ دنینفر
  توو

 
 ...  بمونمحای جھنم با مسنیا

 رم،ی چھاردستو پا سمت تخت موفتھ،ی تخت می روی مچالھ شده ی بھ برگھ نگاھم
  یاشکا

 
 دست خطش، دنی با دزنھی ساز مخالف می قلبم بھ طرز وحشتناکزنم،ی پس ممزاحمو

  ساز
 
 ...کند شدن... ستادنیا

 
 !!  درمان منی جھنم من ، درد بی ماھھ کی خانوم، مھمون اسمنی//
 !) ابراز محبتشی براکنمیھق ھق م(
 

  یطبق معمول روزا...  صبحونھ ھم کھ،ی شام کھ نخورده بود،ی با عجلھ رفتصبح
 
 ... گتید
 )شی نگرانی برامرمیم( 

 !ی زدرونی از خونھ بی خالدست
 ... بستمچمدونتو

 )تابموی قلب بزنھیدستم چنگ م( 
 !کنار پنجره.. چمدونتھیھمش تو..  ازت بمونھی نشونچی ھخواستمینم
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 !! لذت ببرتی آزاداز
// 

 ... شکستنی ای براشکنمی مدموی فشار منمی بھ سکاغذو
 : حرفش توو ذھنمشھی متکرار

 !!شیفعال ک.. مات شدن زودهیبرا
 
 ...مات شدم!حای مسیماتم کرد:زنمی تھ دل داد ماز
 

 ....می قبل از، از دست دادنش بدونمی رو کھ دارییزای چقدر
Sana.m 

  قی عشقو رفاقتھ نارفانتویھوسو خ... ھستامونیلی خھی توو زندگاسمن،ی عقلو دل جنگھ
 

 ...ھم
 بلد گرویھمد! می خودمونو فدا کنیفقط گاھ...ی و گاھمیری نگمی تصمعجوالنھ

  دو روز...میباش
 
 !! ندارهی ارزش نابلدایدن
! می کنیزندگ:.... گمیفقط م!  حرف بزنمیکی فصل از مدار الکترکی ی اندازه خوامینم
  نھ
 

 ...یمردگ


